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N.r. 14:9. -- Boeh.nm, na środę, dnia 3-go lipca 907. Rok 

• 
~Codzienne vismo ludowe dla Polak6w na obczyinie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobko~ 

twyr.łtoda:ł codziennie z wymtkiem d_ni p~wlątecz
arl!.h. Prz,edplata kwartalna na ~zc1e I u hStOfWYCll 
nnnsi I mr. 50 łen., a z odnoszemem do domu 1 mr. 
u fen WiantS Polski" zapisany jest w cenniku J>-OC2 

I lllC Boże za llarc i DJCZJZIC J 
Za tmseraty placi sie za miejsce rzadka drobn.ttli llFlil
ku 15 f. ~loszenie. zamieszczooe vrzed iD~erab , · il 
fen. Kto często oglasza otrnrma rabat. - LfatJ -l
„Wiarusa Polskiego" nalety frankować I poda~ 'łJ 
nich dokladny adres piszące20. Rękop. vie zwrł.n~H.~ to~ pod makiem „L. wlniscb nr. 123." 

fJ:tM&'i.._.,..„ ___________________ c.,.._.~---••---aulNJ"',... __ u _ _,.„w ___ t.1111n1111llll!r11111-""'MJ ___ um--• •===-...,--·-----------------„.,...~„\<\· Jl ..,;ł.„. 

Re<lakoya. drukarnia I Uięgarnia znajduje siew Bochum, przy ulicy Ma!theserstr. 17. - Adr~ „Wiarus Polski„ Boch·am. - Telefon nr. 1-414. 
~'( --- --~-···----

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
est Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Z wypadków dni:.. 

Nauka rełi~fi ma służyć do przyswoj~„ 
nia dzieciom polskim, języka niemle-· 

cki~o. 

Tak orze.kl wyraźnie sąd we Wit
kowie w uchwałach, na!ldada1ących ka · 
ry pieniężne na ojców strejkujących 

dzie~i. 

Dotychczas wla<lze uparcie twier
dziły, że za;prowaidzenie niemieckiego 

acierza i niemieckiej nauki reiłigi .i. n.ie 
ma• - brof1 Boże - na ce'l'u germani
zowania polski-eh dzieci. Dopiero sąd 
w Witkowie w wyrokach swych prze 
ciwko gospodarz.om Woźniakowi, Jara 
czowi, Szwabiilskiemu, Parrnmchowi w 
swych formul~rzach strej1kowych, uza 
sadniając calą „niegodziwość" ojców za
braniającyd1 dzieciom swym old.powia 
dać nauczycielowi w nauce religii po 
niemiecku tak powiada: 

„Nauka religii udzielana dziecku ma l 
tę ważną korzyść dla całej jego przy 
szlości, że dziecko ksztaki się równo 
czeiśnie w języku niemieckim". 

Mus.imy być wdzięczni sądowi wit
kowskiemu za jego otwartość. 

Kn1Jowa holenderska Wilhelmina 
wobec konferencyj. 

Królowa holernleirska udzieliła po
słuchania rpierwszym de!eyatom kon
ferencyi porooiowej. Minister holen
derski spraw zagranicznych van Tet
sund przedstawił dY'plomató.w królowej 
otoczonej1 licznym dworem. 

Dlaczego 
powinniśmy się organizować? 

da spraw ni,emców galkyjskich. Zwią
zek ma być powolany do pielęgnowa
nia wśród niemców giaJJcyj~kich w ich 
:koloniach, tailc katolickkh ~ak ewan
gielickich, języka i szkoły niemiecli:iej 
i do kontrolowalllia często wśród nie.-
1k-0rzystnych wa:runków dokonywające 
go się wychodźtwa .niemców i łączą-ceJ 
się z tern sprawy ziemi." 

Z wliasnvch sił .n.aturaLnie niemcy w 
Galicyi wszystkiego co zamierzają, Le 
dokooają. O środki na cele te .potrze
·bne, postara się im \ktoś iJ.UIY· 

Wszędzie ·widzimy u wrogów na
szych WZlrastające w sily organizacye 
w s1poleiczeństwie· naiszem natomiast, 
któremu organizacya ku obronie zagro 
żonych skia:rbów naszyoh jest na}p-0-
trzebniejsza, niestety myśl orga.nizacy: 
jesZJcze się nie p:rzypęla w należyty spo 
sób. Wiellka liczba Polca1ków nie bierze 
jeszcze udzialu w wspólnej pracy na
rodowej~ i nie należy do towarzystw 
i organizacyi poliskich. T1rzeiba więc 
koniecznie żywszej agitacyi, mian9\v1-
cie za rozszerzeniem pisma po1skiego, 
by rozbudzić w tych tysjącach nieu
świa·dmnionych chęć do pracy narod-0 
wej i obywatelskiej. 

Pismo polskie jest pierwszym i naj 
główniejszym środkiem do osiągJ1ięcia 
tego celu. Kto wstęp'Uje do towarzy
stwa polskiego i -0rganizacyi polskiej, 
ten jest już po większej części czyteloi 
kiem pi'.Sma Polskiego. Nie na.Jeżą do 
towarzystw i organizacyi pol'skich ci, 
którzy pis.mai wlskie.go nie dostają do 
1ręki. O tern kaidy laitwo codziennie 
rsię przekonać mażę. 

Zatem nowe naisze wysilki w kie
.runka wzmocnienia organizacyi na
szych i odparcia ataików wrogów na
·szy-ch, rozpocznijimy od !rozszerzanftai 
gazet narodowo polskich - na obczy
źnie „Wiarusa Polskiego". 

Nowy kwartał już się rozpoczął, a!e 
zdobywać nowych abo.nlentów możm. 
wciąż jeszcze. Kto teraz za'Pisze ga
zetę, .a• pragnąlby -otrzymać wszystkie 
numery, niech zażąda na ]JOCzde: .,Zei 
lturN! ,,Wiaru:s :Pol1ski" aus Bochum 
mit Nachlieferung' 1 

- i dopłaci 10 f., a 
poczta wszystkie numery od początku 
lipca mu dostarczy. --

Każdy naród dążący naprzód, roz
poznał roaczenie dobrej or,gamiziaicyi j 

dla tego w ·państwach kroczących na , Do Rodaków w Holsztynie i Szlezwigu 
czele cywiJizacyi i '{:>Ostępu (np. w An
ilii), widzimy zarazem najwspanialsze 
organizacye. Niemcy, idąc śladem in
nych pa1ństw, ipozalkładia,Ii również naj
różniejsze organizacye. Maia w kraju 
„ostmarkenferaJn 1 

', „flottenferniITT 11 itd., 
za granicą „szUJlferajn" i tym podobne 
organizacye. Ztąd też niemiec wszę
dzie sie ooecnie wcis~a. i ~dobywa so
bie w świecie coraz nowe korzyści. 

Nawet w kraju wyłącznie polskim, 
w _stolicy Galicyi, niemcy czyn1ą obe
cn_1e starania do utrzymania .i podnie-
!~Ienia 111iemczyzny. ,,Deutsche N-::i

t1onale Correspondenz" -donosi ze Lwo 
wa: „Za przyczynieniem sie niemców 
1n~rodowych, poruszono myśl utworze 
Jl:a .zw!ązku niemców w Galicyi, na 

Zwłaszcza z ;południowych powia
tów l(siestwa wielka liczba Po1aków 
przebywa w tych prow incyach. Za
mierzam odwiedzić ich z pomocę du
ch01Wną, by siposobność dać słuchania 
słowa bożego w ojczystym języku. Pro 
szę przeto, gdzie wdacy się we wię
ksze'F liczbie znaj'duj!ą a miiaoowicie 
gdzie istnieją torwarzystwa l{)Ołlskie o 
padanie mj miejscowości, 1iicz.by ro

daJków w przybliżeni.u i wszystkkh w 
tym względzie potrzebnych · wskazó
wek, <rbym się mógł z władzą bisku'.Pią 
w Osnabryku porozumieć i ich odwie
dzić. 

Siemianice (Posen), l· 7 .07. 
l(s. Stanisław Kozierowski, prob. 

~.no: m~~: .:: h 'Podobnych związków 
p1em1eak : . ~11 w Austryi i w tym celu u- Złot Sokołów w Ameryce. 
tworzo.:v: . lmmitetf: prZY'ROtowawczy. W Detroit, w stanie Miichigaill, od~ 
Y". Gahcy1 wedlug tej k0iresp-0ndencyi będzie się w dniach 4. 5. 6 1i 7 Jipąi zlot 
~J'e 25~.ooo niemcó:v-. w tern wielu Sokolów polskich, nale~ących do Zwią 
Y~nama augsburskiego, Projektowa zku narodowego polskiego. W zlocie 

.ne Jest także wydawnictwo tygodnika ~ tym po r.alZ pierwszy w historyi wy-

chodźtwa wezmą udział Sokoli polscy, 
wysłani z Europy. Będzie to więc wiel 
kie święto polskie, na którie przygoto
wuje się nietylko Polonia w Detroit za 
mieszkała, ale cale solkolstwo polskie, 
po ol'hrzymim obszarze Stanów Zjedno 
czonych rozrzucone. 

Sprawa biskupów polskich w Ameryce. 
Dzięki usifowranfom, pocijętym :w R1ymie 

przez ks. mons v. Palllkszto .udalo się sPowolo 
wać Ojca św. do zamianowania 2 polskich 
·biskupów su.traga.nów, jednego do Buffalo, d1ru
gilego w Chicago, są widoki zyskania dal
szych dygnitarzy polskich na takie same po 
sa<ly. co bvloby wielce pożądanem d korzyst
nem dla milrionowej ludności Polskiej po tam
tej stronie „wielkiej wody". 

Nie ulega bowiem wątpliwości, że wielka 
część :naszej zamorskiej emig1racy:i coraz bar 
dz.ieł ginie i przepada dla nas na zawsze. Mh>
dzież przedewszystkiem narażona jest na a
merykanimcyę przez obyczai kraj()!wy, ko
ściól, a miainowJcie przez S2lkoł'ę. To też naj
częściej się zdarza. że dzieci Już z rodzicam~ 
w.cale nie rozmawiają po polsku. Wpfyw du
chawieństwa, wpJ.yW sióstr i bardzo rza:dkich 
szkól nie może zahamować wplywu angiel 
szczyzny i amerykanizacyi, wciskającej się 
wszelkiemi drogami w polski óbyczai życia 

Jeżeli polscy biskwpi dlbać będą o t-0<, żeby 
®chowieństiwo polskie za.gęścilb się w kraju i 
cl!bafo coraz wóęcej o jęzvk polsiki, nabożeń
stw<' po!sk.ic i śDiew pa!sk4. to> bą<lź co bądź 
betlJZ.ie jakaś możność <lz.ialania na ·korzyść pol 
skości ZW\fiaszcza gdyby duchorwiieflstwo p-Od 
nadskiem wladzy przeJio'.lonej zaczęlo więcej 
dbać o szkoly; teraz ~lówniie emo dba o bardw 
ox.dobne i wspaniale nłeraz kościoł'y, mniej zaś 
o sz.koly, -bez których się język naro<d().!Wy u
trzymać nie da, zwłaszcza też po miastach, do 
\rl::tórych glówn!ie naisrLa emigracya s.ię ściąga.. 

Daleko rzadsze bowfoan są wypadki, że 
się zakla<laJą osobne kolonie Polskich farm rol
niczych. Tam żywiól nasz siil:llliei się trzpna, 
bo nie tylko. zaklada kośoiofy ale i. sz:kotv. 
Jeżeli sufragani polscy zwróciliby na dzia
lanie takie szkól swą uwa~e. d01Pieroby zba
wien.nooć ich dziialania dJJa utrzymania nc. m
doWQści się wylrazala. 

Zlot Sokoli we Lwowie. 
W przeszłą sobotę i niedzielę bcho

dzil najstarszy Sokól polski, „Sokół" we 
Lwowie czterdziestą rocznicę istnienia. Z 
tej okazyi odbył się w mieście tern Zlot So
kołów, na który pospieszyli druhowie ze 
wszystkich zakątków Ojczyzny. 

Poniżej podajemy w skróceniu opis 
Zlotu za „Kur. Lwow. :" 

Poranek. 
Upalny, letni poranek dnia 29 czerwca 

zastał miasto cale świątecznie przystrojo
ne. Od szczytów kamienicznych wionęły 
flagi o barwach narodu i miasta, z okien 
dywany i festony.,., po ulicach gromadki lu
dzi, ożywionycłi, świątecznych. Przeważa
ją czerwone koszulki sokole. Odzie spojrzeć 

Msza polowa. 

Na boisku już o godzinie 10 i pói try
buny pelne. W alei pomiędzy trybuną a 
baryerą spacerują tlumy, rozglądając się, 
gdzieby usiąść. Wielu zrzuca „pychę z ser
ca" izasiada na trawniku, ale wielu, wielu 
musi zgodzić się na niewygodną pozycyę 
stojącą, bo wszystkie miejsca zapełnione: 
U góry za drucianem oplecieniem zbity 
mur ciekawych wieńcem oplótl boisko. Są 
to ci, którzy nie zdołali już otrzymać bile 
tów wstępu. Ponad tlumami rozpina się ja
sne niebo bez żadnej chmurki. 

W środku pomiędzy trybunami wznosi 
się skromny, nieco wyższy od amfiteatru, 
oltarz. Ku niemu ruszają w prześlicznym 
porządku barwne zastępy Sokołów. Niedłu 
go całe pole czerwieni się sokolemi blu
zami. Dzwonek, i msza rozpoczęta. 

Odprawia ją ks~ pralat Lenkiewicz. W pe 
wnych chwilach odzywa się chór sokoli. 
Plyną proste nabożne dźwięki ponad dum 
sluchający w skupieniu nabożeństwa. Gdy 
chór milknie, odzywają się uroczyste 
dźwięki muzyki „czwartaków". W chwili 
„podniesienia", czerwieniejące szeregi So 
kolów klonią się ku ziemi, a potem zgodnie 
wstają. Moment ten miał wiele uroku, a już 
niezapomnianą stala się chwila, gdy cały 
ten olbrzymi, tysiączny tłum Sokolów i 
publiczności zaintonował jednym potężnym 
głosem hymn: „Boże coś Polskę!" 

Przemówienia. 

Ledwo przebrzmialo echo ostatnicłł · 
slów: „Ojczyznę, wolnośł, racz nam wró
cić Panie .... " wszedł na mównicę ks. biskup. 
Bandurski i przemówił niezwykle podnio
śle. Po nim prezes dr. Czarnik, krótkiemi 
słowami powital cale sokolstwo imieniem 
Macierzy, zaznaczając, że jakkolwiek bra
ci naszych z za kordonów niema pośrócł 
nas, to jednak duch ich jest z nami. 

Prezes Związku dr . .Fischer po dluż
szem przemówieniu włożył na drzewce 
sztandaru Macierzy upominek od Sokol
stwa w postaci srebrnego orla z rozpię
temi do lotu skrzydlami. Przed sztandarem 

. tym odbyla się następnie defilada całego 
sokolstwa. Dr. Fiszer w pięknej swej mo
wie dal wyraz .żalu, że dziś nie otacza Ju
bilah takie kolo, jakiem Sokolstwo chcia
łoby go otoczyć, iakie odpowiada w rze
czywistości dorobkowi myśli, którą Jubi
lat pierwszy wypiastował w swej duszy i 
jak ewangelią narodową rozniósł daleko 
do najdalszych zakątków ziemi polskiej, 
poza głębie oceanu. Nie masz między namJ 
- mówił dalej -- hartownych, w codzien
nej walce wypróbowanych, synów Twej 
myśli z prastarych gniazd lechickch, nie 
masz najmłodszej, a takiej gorącej braci 

naszej z królewskiej Warszawy. Jedni 
ulękli się, musieli się ulęknąć żelaznej po
stawy odwiecznego \Vroga. 

Pochód. 
- mundur sokoli i czapka z piórem, zdo- Po nabożeflstwie i przemowach ruszył 
biąca ogorzałą twarz gościa z dalekiej pro ku miastu pochód, a raczej tryumfalny ciąg 
wincyi, z najdalszych miast i wsi galicyj- Soko!stw2, wśród okrzyków, kwiatów i 
skich. Witają się znajomi, rozlega się na serdecznego witania zewsząd: z podwójne 
\vsze strony powitanie „czołem !" go a nieprzcrn anego tlumu publiczności, z 

Ruch ogromny panował już od wczes- okien, ozdobionych dywanami, rozpostar
nego rana. W miejscach, gdzie zatrzymu- tymi banvnymi parasolkami i twarzami ko 
ją się tramwaje, ścisk i formalna walka o biet. Sypały się kwiaty z balkonów, "" ionę 
miejsce w wehikule elektrycznym. Ulicą ły chustki i kapelusze. 
Łyczakowską płynie nieustanna rzesza ludz A oni szli karno i w milczeniu„ 
ka, barwna, strojna, zaczerwieniona mun- Na przedzie Sokół konny w niewi-
durem sokolim i illuminacyjnemi kartkami dzianej dotąd liczbie. Wyprzedzał go cho
w oknach, flagą i jasnym kolorem stroju rąży z malinowym proporcem i „bialym 
niewieściego. Wszyscy dążą na boisko, by Orlem", a za nim czwórkami zastępy. Du
przypatrzeć się próbie ćwiczef1 zlotowych, żo ich było, a jechali sprawnie, równo wi~c 
trwającej prawic od Ś\vitu i uczestniczyć też serce rosło patrzącym na kawaleryę na 
w mszy polowej. rodową, jedyną, jaka dziś narodowi zo-

W czesnym rankiem jeszcze kilka po- stała w spadku po usaryi, ciężkich i lek
ciągów wysypało mnogą ilość gości zloto- kich znakach. 
wych, którzy podążają już wprost na bo Za Sokołem konnym honorowy pluton 
isko. Sokolstwa Macierzy ze sztandarem „Związ 

Liczba uczestników zlotu niespodzie- ku". Sami weterani Sokolstwa, ale jeszcze 
wanie ogromna. Biuro informacyjne nie hardym i mlodzieflczym krokiem idący. Na 
zdołało jeszcze obliczyć liczby, ale od ra- .- przedzie prezydyum Związku, potem zna" 
na opowiadają inż o tysiącach. „ re we Lwowie dobrze t\varze zasłużonY,ch 



obywateli, a wśród nich marsowe oblicze 
dra Lateinera, poczciwa postać druha Ro
manowskiego i wiele innych. 

W tem rzecz zadziwiająca i najzupet-
11iej niespodziewana. Tuż za weteranami 
Sokolstwa, oddział umundurowanych mal
ców. Niebieskie kaszkiety na glo\vach, nie
bieskie spodnie. skórzane pasy. D\va pienv 
szc szeregi - w same dzieci, zaledwie od 
ziemi odrosłe. Ale zato wiedzie je jakiś So
kól niezwykle wysokiego wzrostu, a oni, 
r.ieletni chłopcy maszerują dlugim posunię
tym krokiem osiwiałych druhów. W piern· 
szej chwili ma się wrażenie, jakoby wśród 
roztopionego żaru słońca, na tern bujnem, 
ko1orowem tle zjawi! się nagle oddział leś
nych gnomów i maszeruje sobie spokojnie 
zarojonych tłumnie ulicach. Ale pierwsze 
wrażenie pryska, wobec faktu. Na slużbę 
idei sokolej poszli, więc gromkie ku nim 
biegną ze wszech stron okrzyki: 

- Czolcm malcy! 
Za nimi straż ochotnicza ogniowa Iwo 

wska. Stary chorąży niesie im sztandar, a 
oni niecą blyskawicc od zloconych kasków 
śtaiowych karabinków i toporków. Tak 
są niestrudzeni we wszystkich pochodach, 
że nie dziw, iż są, ale sensacyą byłoby gdy 
by ich brakło, maszerujących przy dźwiG
kach muzyki. 

Ale oto okrzyki się mnożą, podnoszą 
siQ w górę okrycia głowy, zapal rośnie. Od 
dział SokÓla wlościańskiego ze Sokolnik, 
tuż obok cywilne odcienia gości z Króle 
stwa, ze Sląska, kilku Sokołów poznań
skich. Zewsząd biegnie ku nim serdeczne 
powitanie, leq kwiaty, a nawet całe bukie 
ty róż i bławatów. Lwów jest gościnny, a 
serce jego gorące i oko lacnie Izą bratniej 
milości plynie. 

Potem za muzyką reprezentacya Zwią 
zku Sokolego i wydział Związku, a znowu 
potem, to już tylko jednostajny, czerwono
szary, a olbrzymiej długości potok drużyn 
sokolich. Byla ich taka mnogość i liczba, 
że ich pochód rozci<ignął się wzdłuż ca
łej ulicy Lyczakowskiei, oglądali początek 
gdzieś koto strażnicy pożarnej, w . dalekiej 
mgle, ci, co się niżej usadowili oglądali iuż 
tylko poszczególne sploty, niknące w skrę 
tach ulicznych 

Więc najpierw okręg Krakowski, P.O
tem tarnowski, rzeszowski, przemyski i 
tarnopolski. 

W okręgu tarnowskim grupa włościan 
Sokołów w stroju chłopskim z czapkami 
sokolemi. Wlościanie z powiatu czortkow
skiego witał ich ogólny zapal i grzmiące o~ 
krzyki, a owacya ta nie ustawala przez ca
ly czas pochodu. 

Toż samo w łonie okręgu kołomyj
skiego grupa włościan z Berezowa niżne
go przyjmowana byla bardzo owacyjnie. 
.Właściwie nie byli to włościanie, ale szlach 
ta zagonowa z Berezowa. Różne byty jej 
losy od sejmików aż do zupełnego zlania 
się ze stanem chfopskim. Podobno nawet 

Rusinami czuli się do niedawna ci szlach
cice z Berezowa, teraz są jednak Sokołami 
polskimi. 

Druhów z Czerniowic i wogóle z Bu
kowiny również witano z zapałem jako 
brać kresO\\'ą. Za nimi szlo Sokolstwo z 
okręgu piątego, od Brodów, Bóbrki itd. a 
wreszcie dlngie zastępy lwowskich gniazd 
sokolich. 

Pochód post<~pował ulicami Lyczakow 
ską, Czarnieckiego, Placem Iialickim, uli
cą Halicką na plac Maryacki, gdzie u ko
lumny .Mickiewiczowskiej odbyta się defila 
da przed reprezentacyą miasta i kraju z mar 
szalkiem i prezydentem miasta na czele. 

(Dokończenie n2st4pi)_ 

:Ziemi~ polskie. 
Plug Z'1oli1'~Iiiieh, Wartr.d i M~1,,;ur. 

Wielki" Trąbki. W okolicy tutej
sze~ uratowano szczęśliwie ka.wał zie
mi :Polskiej. Kolonizacya ostrzyła ~we 
go czasu z~by na pasiadlość 1p. Deręgo 
wskiego ,ażeby zaokrągli.ć swe posia

·dlości około Elganow)l. Układy rozbi
ly się jednakowoż, bo cena dil1a1 kolo
nizacyi był.a za wysoka. Obecnie 
posiadłość ta przeszła w ,polskie ręce, 
i zostanie rozparcelowaną /Pomiędzy 
pol&kich gospodarzy. . 

Pelplin. 2i'-go .czerw•ca otrzymalr 
ktrnoniczną i,nstytucyę: ks. probos zcz 
Jezierski z Szynwaldu nia~ probostwo 
w Polskim Cykcynie, ks. admi1nis trator 
Trętowski z Redy na 'Probostwa. w Bis. 
Papowie i ks· wikary lfoppe z G<laó.
sika w Nowejcerkwi. pow. Chojnicki. 

Pręgnowo. Podczas ostatniej bu-1 
rzy uderzył piorun w wież~ tutcjs~e~o 
zboru. Pożaru coiprawda me wzrnec1ł, 
ale uszkodził z.naczni·e wieżę, rozbił o
kno na chórze, .i wyrządził mzmaite in 
ne szkody. W ~::trczmie po.pęlmfo kil
ka szyb. Ki,lika .osób •pod obuchem u
derzenia gromu pa.dl-o ·na ziemię, niko
mu nic sie jednakowoż .nie stało. 

Sopot. Dia gości, kąipielowych z 
Królestwa zniesiono we wtorek uciążli 
waść, która uprzykrzała im podróż. Do 
tąd podawano ka.Mego gośicia kąpiel > 
weigo w Howie ścisłej rewizyi celne.i. 
oo zma1biemio cza·su dużo„ i bylo połą
czone :z mitręgą dla gości i niejed'neg0 
od ipodróży do wód w Sopocie odstrę
·czalo. Rewi,zyę wHowie skasowaoo. · 
W to miejsce O'pieczętowują urzędni
cy niemieccy na cle tamże wagon z 
·pakunkami g-ości, i· tenże wagon otwie 
rają dopiero w samym Sopocie, a więc 
na miejscu samego przezna•czen~1. 

Gruczno. Dni.a• 6 maia założył tu 

1 
.. 

ks. prałat Wawrzyniak Bank Ludow;'. 
Do Zarządu wybrano: ks. prob. Kie
drowskiego i pp. Kamińskiego i Bi:ld
kowskiego z 0.rucZ'na. Niemalo tru- · 
dnośd robiono 1'J1nkowi przy założeniu. 
Musiano <lapiero apelować <lo sądu zie 
mial1skiego w Grudziądzu, ażeby uzy
skrać pozwolenie na polską fi.rmę. bo 
sąd p0wiatowy w Swieciu domagał się 
ażeby bank {)lbok po}skiej miał także 
nazwę niemiecką, i ażeby ogłoszenia 
zamiermno również w gazetach niemie 
ckich· Sąd w Grudziądzu skasowal te 
źą<lania i ba·nk będzie nasil ty11Grn pol- , 
ską firmę. 

Ryn. Straszną śmiercią zginął w 
pob!iskie.j· wi()sce Gniazdowie 84-let;ii 
pasterz lost. Napadl go nagle rozJuszo 
ny byk i uderzywszy go rogami roz
pruł mu żywot tak, iż wnętrzności mu 
na wierzch wyszły. Nieszczęśliwy st~ 
1rzec zmarł po g-odzinie wśród akro 
pnych boleści. = 

Szczytno. Znowu of~1ra pija(1stwe1. I 
Ryba1~zka Gregor idąc w naptłym sh- ł;, 
nie do sweig.o mieszkania na 2 ... gim pię~ 
trze straci?a równowagę i1 spadła ;,~ , 
schodów. Odniosla przytem tak ni~- n 
bezpieczne okaleiczenia, że wkrótce po
tem śmierć nastąpiłl:i. 

1r;,• w·łl~ 'lte nl\„,ł'1 <'!ł.ii.l\!11··11 ,._lff~ 
! f. I"·'• U{. ~ ...... <-•łdfll!l:'i,W·1;..{1A q.-O 

Czempiń. Majętnqść Modrze pod 1 

Czempiniem z przyległościami:, skhda 
j •ąca się z ik.Hku fohvarków, razem blis 
ko 5000 mórg ziemi, ·Obiec,me}, z wspa- ij 
niałym pałacem w przepysznym W·iel- I 
kum p2Jrku, z pa1rową gorzelnią ptz.;
szlo 1200 beczek kontyngentu, m'.ecza( 
nią, cegielnią itd· od niemal stu lat w 
ręka.eh znanej niemieckiej rodziny 
Baarthów - przeszła mocą kupna i to 
z dni.em dzisiejszym na własność Do
mu Bankowego Drwęski i Langner 
(M;'.ucin Biedermann) w Poznaniu; zda 
nie go.spodia1rstwa już na·stą,pito. 

Modrze, z kościtorem, szkolą, szosą 
i dworcem w budowie będącym, _ 1 
uchodzi op.:ólnie za ieden z najlepszych 
majątków· Księstwa. To też cena ku- • 
pna wynosi blisko dwa i pól miliona 
marek, przy natychmastowei: wpłacie 
przeszło je-den milion marek. 

Majętność ta podzieloną będzi1e pu
między licznych przy:egłych gospoda · 
rzy, \a glówny klucz ·Oddany będzie w 
całości w ręce pew11e. 

}(ostrzyn. W środę po .poiudn;u 
odbyło się tu walne zebranie banku: 
·„vms chusskl::1sse zu Kostschin m. b. 

Z
l!I u"' r -B;i,l!'!-R~u~o!!!!!!w!!!!ll!!·!!!'!'!!!!1!!·l['!!!!!.~!!'!!;,d!!!!!!ll!!!!i"'~· :::litego=~ T== ::::;::sze odznac~e~ie. i chrze~; I 

..l'... a woltyżerów, ta po·czemiala Qd pro- rycerski·, i narodziny wielkiego rodu. 1 

22) 

f)pow:adanie historyczne według po- chu i dymu artylerya, te oddz:/lly pon- Piechota linimva. 
wieści tonierów i saperów i niezliczone ko!u- Armaty znak dają. Czw.oraboki 

mny mrowia I1ini~Jwego, ta z.biern.IJl ina szaire drgnęły i rozpoczęły pochód. Idą ·:r. 
i· 
b · ... „ 

Wacława Oąsio!owskie~o. d l ·t d t · ·d 
różnojęzyczna, nasuwała pytanie: cóż- w a spow.i ą w ymy arma me, 11 ą 

(Ciąg dalszy)_ 
1 

by ta czerń znaczyć mogła obok ja- wśród grndu 1kul, idą. bez '\vnhania, idą, 
Bernaidotte, Brnne, Kellermar.n, ~ skrawych Mameluków, czeriwonych aby utonąć w morzu ognia, lesie rna.je

Massena, Lefebvre, Periginon, Serurier, łfo'lendrów, niebieskich grenadyerów. żonych bagnetów, wzniesionych sza
Junot, Moncey, Jourdan, Augereau i tęgich baw1a1rczyików, co w ogó~e robiła bel... idą pewni , że •ostać się nie mogą 
Davoust by.Ii dziećmi pierwszej rzeiczy- wśród wielkiej armii. Jaką rolę odgry- przew adze, idą po nieśmiertellll()ŚĆ· 
pospolitej, pamiętali Klebera, Pichegru, wać mogły te szare, jednostajne ko- Gwardya za nimi rozstrzygać bę-
ttoche'a i lufayette'a. ,Jumny o szeregach przepełn ionych' ·dzie Iosy bitwy , wojny, nar·Qldu cale- ! 

Bernadt, Berthie·r, Soult, Ney, Lan- zniedolężnjJ1lymi starcami, wylfostka- go, w padnie j·ak grom, jak burza, jak 
nes, Bessieres, Mortier, to wojownicy mi, dziećmi? Co w boiaJch z hartowa- i piorun, zmiaiżdży, skończy rozpoczęte 
z naid Nilu, Po, z pod Lodi, Roveredo, nym żolnierzem Austryi, Prus i Rosy i ! dzielo. pieczęć S\Vcją przyłoży. 

E I Ab k. J f stanowily? Obrona1 pozy1cyi1. Arcole, Mantua, mbac 1, u .l'ru, a - , 
fy, Taboru i Marengo; tam narodziły Dziwną była ta piechota liniowa. Rozkaz lakonkzny: „br·onić' ' . Na 
się kh imiona, ta.im dir.zest krwawy Szla wyczerpana ·po-chodami za dźwię mal em wzgórzu. wśród roz '.eglej ró · 
•przyjmowai nil wielką drogę ·sławy. A ikami bębnów i trąbek, na których czę- wniny stoi dywizya piechoty, niby czar . 
A . inni1 - inni mie:i ·czekać jeszcze na stokroć g1h'.:i d\VU'llasto1etni chłO'PCY. na plama 1na śniegiem zaścielonej prze I 
Eylau, fTiedland, \Va.gram, Sa11agossQ, s zla w bezladnej rozsypce, niby zdemo strze11i, stoi obojętna, zimd1, ~amienia 
Somo~Sienrę, Smoleńsk, Boradino, Be- ra~izowane! niedobiitki. re\Sztki1 pogra- ła. wrosła w z~emię. Naruiz sto świa-
rezynę, Liitzen, Upaj( 1alż do Ugny i W'J. mu, szla glodna i oct.airta i bosa. Tak mi telek zab!yslo 'POd lasem, sto kul wy-
terloo. A ponad tymi mężami z prochu jały tygodnie i miesiąoe. Aż na1raz u il rwało się z rozwartych :paszcz, sto 
krwi a śpiżu wzniosła się szlachetna czoła jej' zjawil.ił się ordynans, a,diutant obtoczków zawis!o w pO'wietrzu, sto 
iPOStać Beauharnaigo, pasierba cesa- z rozkazem. Następowala komenda·. ·dzi ał ryknęło, sto pocisków spadło na 
rza Francuzów a czynów d dzielności !krótka, ucinkowa, gwaHo\V1na. Kolum- czworobok. Dywizya .stoi nliewzru
jego prawego syna~ na się zwierała z szybkością błyska- szenie z bronią do nogi _ rnz.kaz ja-

z tymi \lopiero wodzami szla armia wicy, zplirbione postacie żo~nderzy prę sny. 
nap'oleońska. Armia złożona z żo!ni,e- żyly się, ·rosly, _potężniały;... Jesz.cze I płynie że:hzo i ogień i krew, gra
rzy wąUych, drobnych, słabych, niedo- chwU.a•, a mur tysiąca 1ludzi ruszał na naty wysz,a.IJ.ipują szeregi, kartacze nz 
b;rtrnych napozór, .spow.itych .szarymi nieprzyjadól, ~nióU, tratował, wpijJl pryskują mózgi, kule przeszywają pier 
pfaszczami1. Jena gwardya lśnitw bar- się, targał szyki bojowe, padał, trupem si, urywają nogi i rece. zami·eniaj.ą Iu
wnością mundurów, wdrażala uszano :S lal pd1, miazgą własnych ciał torowa! dzi w drgające kadłuby.„ Ziemia drży 
wanie marsem okrytych bHzami twa- drogę do stawy, do potęgi, do tronu... - ludzie stojią .. 
-rzy, \.vystaiących z pod wysoki.eh ber- jemu. On był duszą ich duszy, sercem Czworoibak kurczy sirę, skupia, lecz 
myc i wystrzelistych kit. Jazda jesz- ich se1ic.. Dlia1 niego umierano z p :1eśnią nie ustępuje. 
1cze budz.Ha usz.ain0wa.nie i d:a hełmów na ustach, z wesołym okrzyikiem. . Dyw.izya zn~ć oslabiona id-0statecz
kirasyerskich i wyniosłych czap dra- U~rzeć n~ ;polu bitwy - znaczyło lt nie, bo armnty ucichły, a ziemia już 
gońskich i strzeleckich, lecz piechota... speŁmc o~ow1ązek .. Zobaczyć cesarza dudn i ć w1czyna pod nogami kawaleryi, 

ta n:e:zrównana ·p;echota francuska. to dostąpić -s~częśc1a; .- być przezer1 l pędzącej ·na wzgórze. Piech. ota chwy 
wcbe '.3 prnskiei wyglądała 11~1 gromadę za·pytanym, .to okryć się sławą; zas!u- fa za ka:rabiny i pluje ogni·em sklada
zcbrancj na gwaH fandwery, tlurm w :r- żyć na ]ego poch'.V'l'.lłę - to nagroda, to jąc się na jeden huk gromki: równy, 
ci~ gnŁęty na plac boju przymusem po- , duma ca1Iych ·famHii , poko'Ienia chluba, „ niby udeirzen i1e mfota. .Poczem zieJe 

I 

Ii." pod przewodnictwem '~s. patr 
Wawrzyniaka. Uchwa:ono n11p1 s 
zmianę statutów, zanttast 2 ma 0 
3 czlonków ZJ1·rządu. R.adę nadizor n 
pawiękswno do liczby 9. Najważn e 
szym punktem obr·aid była z.miana 
z\.viska z „Vorschusskasse" na . B b 
ludowy. Organ banku z •• Kreisbiat ó 
został zmieniony na •• Przewodnik 
tolicki". Spr1a·wę udzielania po±yc 
podwyższono <lo wywkości 20 tysi 0 
marek, depozyta do 300 tysięcy. 
Z Żydowa rpisza do „Lecha1' ', że 
czas mruki religii w j<ęzyku nimiec'. 1 
jieden z nauczycieli używał -często \. s 
1razu „Gnade". Pewien chłopiec p 
bywszy ze szkoły do domu, pyta 1 
tki, jakie to są te „konie gniade"', 
1m nauczyciel ciągle {)IJ)owiachi. ni 
„gniade", .,gniade". Oto ·przykład, 
dzieci .pojmują taką naukę religii. r .. 
uczycie! .opo\viada n Bogu, a dzieci 
zumieją, że to nauka o koniach. Tal\! 
io skutki tej niemieckiej nauki~ K 

Inowrocław. W „Dzie.n. Ku;." :::: ( 
tamy: Co to ma znaczyć? Nad es a 
no nam wycinek z „Kreishlattu·· na 
wiat żniński, z którego wynika. że k 
rząd Kólka rolniczego w Żninie ur d 
dza majówkę w Qogulkowie, na kt r 
zapraszn członków oraz gości także 
niemieckim języku. Ponieważ każ 
mu wiadomo, że id.o polskich Kóle'k 
niczych niemcy nie należą ogłosze 
w języku niemieckim jest najzupel 
niewfaściwe, i zbyteczne. Ale p; aw „ 
podobno, jak 1nam donoszą, nieiktó f 
członkowie bardzD ohętnic się -z nie 
cami bratai1ą i bez ich towarzyst „ 
obyć się nie umieją! Szanownemu r 
W·cepatronoiwi na powi.art żnir1ski z 
zwalamy sobie zwrócić uwagę na , 
niewlaściwość 0driośnego Kółka .. 

Środa. Od ks. proboszcza Roch 
ski ego otrzym::il „Dzien. Poz n." co 
stępuje: 

Qdv przed kilku dniami wracate e 
Częstochowy, skonfiskowano mi w n 
rzędzie celąym w :pruSlkich łforb "· 
dwa.: obrazki z M.atk.ą Boską Częs 
chowską, orlem, pogonią i na·pis 
„BO'ie zbaw Polskę". - przypusz-cz 
dla tego, że mogly zagrażać calości k 
stwa n iemieckiego. Protestu moj 
że owe przedmioty są moją pry\V',a 
wlasno,śc ią i n ie do publicznego. l 
wyląicznie do pry watnego użytku p c 
rz.:naczone,, .nie uwzględniono. Na 
miast reklamacy1a1, wniesiona do p t 
kuratoryi w Opolu, odniosła .po.ż..1-d ę
skutek - i obrazki zostały mi zwró 

już dymem i żelazem, mierząc cel 
na sekundę, nie chybiąc komendy, ~ 
by tuż przed nią ni1e blyszczaly ani b 
chylone laince, ani ko(lce ·dragol1sk 
pałaszy. 

Już pierwsze .szerngi pa taszy s 
ly się z piechotą, już spuętrzyly się 
nie, pierś zwarla się z piersią, stało b 
żądla proporców już sYę 1Czerwie11 s 
Kotłują się ciala, szczęk oręża i zgr li 
zlew;a się z chrnpaniem koni, okrzy 
mi Judzi. w 

Konnica się 1chwieje, i zdziesiąt c 
wana rozproszona caf.a się, a;by za eh 
lę do nmvego przystąpić ataku„. i 

Dywizya traci dowódcę, komen 1 

przechodzi na pufkownika, ad put u' 
wnika na kapitann, daJeJ na poruczn!1 , r 
sierżanta... Ataki następu1ą jeiden k, 
drugim· fala nieprzyjaciół wzras ~ 
Coraz to ~nne pułki przybywają. A \ 
moc nie nadchodzi... Czworobok p ur 
choty w oczach .ni'knie: z tysięcy z ~ 
nl1 się w setki, w dziesiątki... garść 
staje zesztandarem i kapra:·em... O d: 
czona ze wszech stron, Kniedon,'1, s n 
sem cial z pustemi Ła<l.ow.nkami, Z' 
trzaskanemi· ba;gnetarrnL·. jeszcze w i 
czy. ie 

Orzeł cesarski zachwht się. Os -w 
tni jeg.o obrońca pada, tuląc go do r 1rr 
wartej cięciem 'P~~asza piersi~„. o· 

Deschamps posuwa! 'się szyb ( 
Minął Pyzdry, Ciemierów, Giiż.atki. \\ 
tchnąl w Choczu nad Pro.sną, i s ~· 
już przez Stawiszyn, Janków ·i Koźn ze 
nek, omiljając Kali~z. •p{1rl z po<ljaz<l ! 
przez Blaszki, Zloczew·, Wieluil, Dz sl· 
foszyin, do Kr~epic. Zjawienie się O< 
tych .strona1ch oddz:,alu Deschamp al 
wyw1eralo skutok niespodziewany. d 

(Ciąg dalszy nasłąpi), y., 
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atr Wurzędzie celn"i·m dowiedzh-- ,I 
się przy tej sposo~n~ści, że już wie 

już ukM:czyli gimnazyum, nie ·podleg1-
ją opodatkowańiu, Jłltomiast konwikty 
w których kształci się młodzież gim
nazya.ina muszą opłacać podatki. 

Z innych dzielnie PolHi. 

a odobnych przedm10tO\\ zos.tato z~- ~ 
Z?r iy-ch i zniszczonych: ~V1docz~1~ ' 
azn edna osoba albo z mewiadomosc-1 
'fl:ł ze zbytniej bojaźni zupelnie niep'J 

B bną ok12,zata uległO'ść wobec urzę- Z Ostrawy donoszą do „Dziennika Cie-
ów celnych i policyjnych. Z tego szyflskiego": Na posiedzeniu wydziału 
odu zwracam uwagę na to. że w gminnego uchwalono wniosek, żądający 

nych przypadkach należy zaipri)- stanow·ienia przy ks. kardynale I(oppie spe-
f k · d 1 cyalnego sufragana dla części dyecezyi sło-

ować przeciwko kon is acie i w 'l wiaf1skiej. Również postanowiono domagać 
m ciągu zwrócić się do prokurato- się usunięcia ks. Barabasza z Ostrawy, 
w której obwodzie odnośny urząd przeciw któremu rozwinęli czesi bardzo 
y się znajduje, Il'ł zasadzie § 41 ko- niesympatyczną w objawach swych agi

o ' su ka:mego, na mocy którego tytko tacyę. Po dłuższej dyskusyi Rada uchwali
J> .a'rygodne i zaikazane przedmioty la nadto, ażeby gmina nic przyczyniała się 

Iegają konfiskacie, które albo są do kosztów odnowienia kościola w Ostra
osiadaniu autora, wtaścicieia dru- wie. 

ni, wydawcy, nakl'ardcy lub księg.1.- :aa• _______ .2:.? ______ ;_!!§ ____ ag 

<l, albo też ipub'.i·cznie są wylożone 
r publicznie polecone. 

eci Ks· Rochalski. 
Ta Mączniki pod Środą, 27 czerwca 07. 

Kobylin. Na1 kościół poklasztorny 
' 2 (obył.inie z obozyzny przysłali: z 
de afi.i kobyliflskiej pp. St. Poślednik 
na u., A. Srkrzy.pczak 15 mr., J. Pośle
~e k 5 mr.. M. Skrzypczak 15 mr., P. 
ur dobitek 5 mr.. A. Furmankiewi:z 
kt r., J. Robakorwski 6 mr. .. St. Mory-

2 mr. - Parafiani·e Pempowscy pp. 
azubck 5 mr., fr. Knchels1ki 5 mr .. 
Leśnfak 5 mr., P. Mądry ] ,50 mr., 
Rączka 2 mr., A. Kazubek 1 mr.~ p. 

el os.ii'1siki z parł:lfii Wyiga1nowsiki;ęj 5 
w., J. Szlapk1a1 z .parafii Koś1ciańskiej 
tó fen., A. Iieb:ińki z KotlowSJka 1 mr., 
nie Włodarczak z 1parafii R~dornski·ej 1 
st ., - Powyższe ofiary zebrano za 
,u reclnidwern p. Stanisława Pośledni-

"i z Reckliin~hausen. Serdeczne 
a 'g zapleć". - O dalszie ofiary ·prosi 

Ks· E. Z1a1lewski,. prnhoszsz. 

eh Ze Slązka czyli Staropołsi.d o 
Gliwice. W walcowni 1rur ttulczy(J. 

te ego 1postrndl1l życie podczas pracy 
w nik Franciszek Łysinia1 z Żerni:ka. 

rb ~Y wy.noszeniu rur .został Łysina je
ęs rurą w głowę uderzony i na mie!
is zabity. 

icz Bytom. Podrożał węgief kok,sowy. 
i karne /kopalnie na Górnym Sląsku 
oj wyższają od 1 lipca rb. ceny wę-

Francya a Niemcy. 
Dzienniki omawiają żywo uprzejmość 

jaką cesarz Wilhelm i nast<;pca tronu nie
mieckiego okazywali w I(ilonii gościom 
francuskim. Cesarz rozmawiał z Menie
rem o najwybitniejszych politykach fran
cuskich, poczem, zwróciwszy uwagę, że 
wojenne okręty japof1skie po raz -pierwszy 
zawitały do portu niemieckiego, zaznaczył, 
iż dzisiaj :Europa nie może być już uwa
żana za najbardziej uprzywilejowaną część 
świata. Współzawodnictwo Azyi Wschod
niej w ogólnych zapasach o pierwszeństwo 
daie się odczuwać w :Europie coraz silniej. 
Państ\Ya europejskie muszą się z tern li
czyć. 

Traktat irancusko-hiszpański. 

„Tribuna" ogłasza rozmowę korespon
denta z francuskim ministrem spraw za
granicznych, Pichonem, w sprawie umowy 
dotyczącej morza Sródziemnego. Traktat 
ten nie osłabi bynajmniej stosunków fran
cusko-wloskich. Stanowi bowiem uzupel
nienie traktatów, zawartych już przez Wło 
chy, Francyę i Anglię. W dalszym ciągu 
rozmowy wyrazil się Pichon z zupełną pe
wnością o stanowisku Niemiec i lojalnqści 
cesarza Wilhelma, wiedzącego o tern, że 
zamiary państw, sąsiadujących z morzem 
Siródziemncm, są zupełnie pokojowe. 
Szczerość rządu francuskiego sięga nawet · 
tak daleko, że gotów jest natychmiast za
wrzeć z rządem niemieckim układ spe
cyalny w sprawach dotyczących interesów 
wspólnych Niemiec i Francyi . 

v.a koksowego o S procent czyli o 40 Chorwaci przeciw rządowi. 
, 1 i. na tonie. Zairząd kopalń fisk al- Posłowie chorwaccy og!osili odezwę 
p eh opowiada, że wszystko padrożafo do narodu w której twierdzą, że mianowa
Ia np. surowiec. żelazo stabowe, i na nia Rakoczaya banem Chorwacyi stanowi 
p ,t węg ie w inny•oh ga,tunkach - a pogwałcenie konstytucyi. Prezes ministrów 

<l ęc może i ceny węgla koksowego Wekerle oświadczył w izbie posłów, że 
nieść. (Dotąd tona tego węgla ko- działalność posłów chorwackich przeciwko 

owa fil 7 ,80 mk.) rządowi pozwala przypuszczać„ że chodzi 
im nie o prawa języka chorwackiego, lecz 

l(nurów. Zgorzał tu dom gospoda- 0 dążności, zagrażające calości paflstwa wę 
Szczeipa1na Wawrzynika. W. ponosi gierskicgo. To też sądzi, że opinia ogólu w 

} czną szkodę, bo był tyiko nisko Chorwacyi oświadczy się za rządem, tym 
i bezp1iecwny. czasem zaś radzi zastosować środki jak-

sk Zabrze ma być miastem, i to w cią- najostrzejsze przeciwko opornym. · 
jednego roku. Taką wiadomość z konierencyi pokojowej. 
ywiózl z Berlina pewien ~,wysoki" Podczas ostatniego posiedzenia cz\var 

ę ędniik przemysłowy. - Obywatele tej komisyi, pod przewodnictwem profe
lo brscy niechaj się jednak zbytnio nie sora Martensa rozważano sprawę wlasno
en szą tymi honorami, bo je będą mu-· ści pry\vatnej na morzu. 

'.f li dosyć drogo ;QlkitJpić. Skutki'em ~~~~·!!!"!!!IZW!!!!!!!~!!rm!!_-. 
y zamiany wsi na mi1a1s.to będzie nie

wodnie pomnożenie c.iężarów gmin-
t .. eh, które już i. tak małe nie są. 

z róŻDJCh· strOD11 
Bochum. Niebezpieczną jest rzeczą 

eh l\ról. Huta. Nowy kościół katoli- rzucać pestki wiśniowe na chodniki ulic, 
i w µolndniowej części miasta sta- ponieważ przechodnie łatwo mogą się po-

en prawdapodobnie przy ulicy Gneise- ślizgnąć na takiej pestce, mog4 upaść i po 
l u'a. Iiutt;1 żąda z,a1 swóJ1 grunt, na kaleczyć się, a nawet, co się już też zdarza

n!1 ·rym kościół ma sta.nąć, 60 OOO ~a- Io, mogą się wskutek upadku zabić. W 
'll • z czego 20 OOO opuści jakn ofiarę tych dniach wskutek pestki wiśniowej u
as kościól. Toczą. się również układy padła pewna kobieta i wywichnęla sobie 
A właścicielami innych okolkznych prawą nogę. - Rodzice powinni zakazać 

Puntów, z których trzeba będzie kupić dzieciom rzucania pestek wiśniowych na 
trotoarach ulic. 

'b kawalku pod budowę kościoła. Herne. W kopalni „Mont Cenis" zna-
~ć Wrocław. Konwikty muszą płacić lazł śmierć górnik Fischer. 
O datki. Stolica arcybiskupia we Herbede. Górnik Mćinig spad! do szy-
s roctawiu urzaodziła w Glog·()IWie za bu, gdzie znalazl śmierć. 

zwaleniem wł.a:dzy konwikt katoli- Agitujcie za „Wiarusem Polskim". 
w i dla -chłopców tamtejszego katoli- Langendreer. Górnik Hegenberg, wra 

iego gimnazyum. Przyjmowano prze cając od pracy został przejechany przez 
s Wsźystkiem t·c.lkkh uczniów, którzy wóz browaru. Biedak umarl skutkiem od
r 1mierzali poświęcić się st/'.mowi du- niesionych ran. · 

ownemu. Lipsk. Sąd rzeszy w Lipsku między in 
b Gdy w ostatnch latach zbudowano nemi rewizyę w sprawie procesu ks. pro

wy gmach lmnwiktu kosztem l77 boszcza Juliana Rejewskiego z Jankowa 
Zaleśnego uznał za uzasadnioną i przeka

's ~· mk. z funduszów kościelnych. na- zał sprawG do powtórnego rozpatrzenia. 
'n zono na konwikt, nie posiadający Terminu jeszcze nie naznaczono. 
<l aw osoby .jurystycznej1

, .podatek grun Berlin. Rezerwistom ku przestrodze. 
z Wy i budynkowy. Protest wrodaw- Rezerwista Klowinkowski w Berlinie powo 
ę skiej wla'dzy ?is~upiej1 wydzi)ll ob- fany został na 14 dniowe ćwiczenia woj

odowy ocir.zucrl 1 s·prawę rozp.aitry- skowe na które atoli się nie stawi!, unie
ał W dr.a.dze apelacyj·nej najwyższy winnia]'ąc się, że był chory. Niestety niko
d admi.nistrncyjny w dniu 18 bm. i I nm 0 chorobie nie doniósł, ani też nie przy 
Y1dał wyrok tej1 treiści, że konwikty wołał do siebie lekarza. Wskutek tego ska 
użące \vychowaniu kleryków, którzy zany został przez; sąd \VOienny za ni~do-

zwalone oddalenie i okłamanie przełożone
go na 1 i pół miesiąca więzienia. 

Buer. Górnik Jan Barkowski został 
zabity w kopalni. 

Praga. W niedzielę wieczorem urzą
dzili sokoli w Pradze uroczysty pochód, w 
którym wzięto udział przeszlo 20,000 o
sób. Niestety uroczysty nastrój zakłócony 
został krwawem starciem z członkami ka
syna niemieckiego i studentów niemiec
kich. Policya, znając spokojny zawsze 
przebieg zjazdów sokolskich, zebrana tyl
ko by la w bardzo małej liczbie; ostatecznie 
zmuszona byla zamknąć kasyno niemiec
kie i zebranych w nim Niemców. Rów
nież doszło do drobnych utarczek jeszcze 
po pochodzie. 

Niewątpliwie wywolali Niemcy owe 
zajście, w którem, jak donoszą gazety nie
mieckie, dostali studenci niemieccy dotkli
we baty. - ww ąuu;aa n __ ±:±!i 

Rozmaitości:. 
Wysyłka pieniędzy za granicę. Wiadomą 

jest rzeczą, iż dla prtzesy1~k pieniężnych za gra 
nicę są w Niemczech odrębne przekazy, dru
kO'\vane w jęzvku niemieckim i francuskim 
Takim przekazem wys.Iail pienią,dze do Austryi 
ks. Kanta·k z Jankowa, wymieniającą monetę 
po francusiku. Poczta w Raszkowie żądała ie
cl.;1t!Hżc w:Y'Pirnnia PD niemiecku. Na zażailenie 
naiddyrekcyi poczty w Pctz11aniu otrzyma] ks. 
Kanta.k talką odpowiedź: 

Przekaz pocz.tol\VY. który zalącz111.ie zwra 
camy, poczta ruiestusznie wykluczyla z wysylki. 
Urządl pocztowy odporwiednio poucz.onv i spo
wodowany zosta·I. aby ów przekaJz. przyjąl. 

Dzień Piusa X. Pap1ie.l. Pius X dzieli ka
żdy dz1ień na dwie części. J ednq część poświę 
ca obrzędom religijnym i postucharniom, dzęść 

·drugą pracy biurowej i wvpoczyrukowi. 
" Wstaje o godz. 4 m~n. 30 rano. Ubiera się 

z pomocą 1kamerdynera baordz.o starannie, ale 
nie jak Leon XIII, lktóry z czasów sllużby dy
plorratycznej wyniósl przyzwyczajernie do na<l
zwyczajnc.j wYkwintności w sprawach ubrania. 

Pra.cG d:vienną poczyina Pius X dlugą mo
dlitwą. P01 odmówieniu mooliinv ud<rie się 
na drugie piętro, gdzie o godz. 6 miJ1. 30 odpra
wia Msizę Ś\Viiętą. 

To wczesne wstawanie Piusa X dtugą m<)'
dlitwą. Po ®mówieniu modlitw udaje się na 
drugie piętro. gdzie o godz. 6 mun. 30 odpra
wia Mszę świętą. 

To wczesne wstawanie Piusa X. przypro
wadza do roiz.paczy niejednego z sJ'użby Wa
tykańskiej, ·która w latach paprzedlllich byla 
przyzwycza~oną wsta'\vać o <lwie goo7jinv pó
źniej. 

Po odpna'\vien11iu Mszy ~w. Papież s.tucha 
Mszy drugiej, którą O!dprnwiaią kolejno kaph
,rr.j watykańscy. 

O god!z. 7 min. 20 rano Pius X powrnca do 
ga:binetu, z którego okie.n odsJ:aniia się rwidok 
na koś'CióJ św. Piotra 1i na zamek Aniioifa. Ka
merdY'ner przynosi Pa:pieżol\vi filiżankę mleka 
i nie.wjelką Buleczlkę pszenną. 

Po tern lefakic;m ś1niia<laniu uct:aie się Pi.usi X. 
na przechadz1kę. Jeżeli painuie pog·o1da, to prze 
chadza Siię po ogrodach watykaf1sklich. W ra
zie niepogody przechadza się po logii 

Lektyki ani powozu wcale nie używa Od
bywa spa.cer zal\Vsze pjesw 

Po spacerze Papież 7,aJatwia z pomocą 
d'\.vóch sekretarzy, księży z Wenecyi, korespon 
dencyę urzędow'ą i prvwatnią Dalej z pOOI)

cą kardynała - selkretar.za stanu - czyta ga
zety i wycLnki z gazet Wreszcie sam z wol
na i z \\"ielk1iem zajęciem czyta dziennik „Di
fesa ", wychodzący we Wenecyi 

Po prreczytalflilll gazet następują przesłu
chania Na owych p<:j~Ucllaniach przyjmuje 
Papież osoby polecone mu specyalnie przez 
dwory 1zagranicz.ne i nuncyatury 

O godz. 1 min. 30 P'O poił'ud'niiu zjada śnia
danie na sposób wenecki; ciast i potraw z cu
krem z. polecenia le'rnrzy kuchJ11ia illie spmzą
dza. 

w· p iątek ~aiwia się na stole rvby got-0wa-
ne. 

Papież nie jada nigdy sam, lecz zawsze z 
s.ekret<1.r.z•ami, przyczem prowadlz.i żywe, żar
tobli\ve rozmowy. 

Jest to przeciwko dotychczasoiwei ety
kiecie na dworze watykańskim. lecz Papież 
utrzymuje, że inaiczej (g<lyby iadt sam) iedze
nic niie smak-01Wa-.l1oby mu wcale. 

Odi godz. 3 d-0 5 w Jogg-fach Rafaela odby
wają się pubHczme posl~chania. 

P ostuchania prywatne trwają od 5 do 7 po 
P'O·lu<lniu. 

O godz. IO wiecwrcm po dluższej mo
dli m,·ie udictie się na srpoczynek a wrroz: i nim 
caJy Watykan, tak:, że o Rodz. 40 min. 30 olo
ną św.iatla tyłko1 w komnatach prze2Jllilczonych 
dla szwajcarów RWardyi 'Papieskiej. 

Ucieczka niedźwiedzia w menażeryi. W 
cyrku Buscha w Wie'dniu produkaw.aił' się syn 
slynnego pogromcy i <llastawcy zwierząt dra
J>ież.nych, ml'oldy Wilihe1m łiGJge111beck z siedm
dziesięcioma bia!l'ymi -nieidźrwiedZ1iami. W ze
szłym tygodn. gdy o g. 10 wieczorem bia
le ni.edźwiedlz1ie zaczęto srpę<lzać <lo maneżu, 
kiatami otoczonogo, jeden z rnladych niie
dźwiedZii przedostaJ się <lo zewnętrznych drzwi 
czek, które na nieszczęście by,Iy otlwarte, i wv 
szedf rua ulicę przed cyrk. następnie 'parnasze
rowal spokojnie u!k:ą dalei. aż wreszcie do
szodJ do Prateru. O tej portze zna}dowafo siG 
tarrn jes:.zcze wielu spacerowiczów. 1kt6rzy po
czątkowo wzięli niediw1iedzia za dJużC1{0 biale
go psa i gl,':łlSlkaU go, gdy tkai!lo nich przechodzi!. 
Skoro w parę chwil potem nadbiegła 
sfużba cyrkowa z drągami. wid.Tarni i sznura
mi, krzycząc. że uciekł bialv niedźwiedź, prze
chodnie w strachu oanicznvm ,rzuoili się do u
ciecz:n. NieQźwiedź tymczasem. wystrasz1_ 
ny krzykiem wbiegl do pjerwszej z brzell:n 
rcs.faurncyi, jaką napotkal. 1(elnerom pólmJski 

i talerze 1 rąk powypadaly, a R , ście zaczęli u
ciekać, skadz..1.; przez buiet, 21tucai c i tłukąc 
wszystko po drodze. Wreszck 1.ic<lź\\1edzia 
otoczono nal<YL.ono mu kaganiec i odprowadzo
no <lo c~·rku, jednak podczas „aresLt :rw:i.nia" 
miś podrapal trochę ramię jell.rn:nPu z c iekaw
skich. Ten ostatni skorzystal z gratki, i chcąc 
slię dobrze obtowić, podaJ łiagenbecka do s~
du o 200 k{)J". za ból i 300 kor. wvnagrodzem.a 
za utratę izarobku Pod'cz.as leczenia. Ponieważ 
jednak lekarze zaśvriadczyli, że owo podrapa
nie }est lekkie i nawet nie bolesne, przeto sąd 
prz.ysądzil mu tylko 200 koron, a łiagenbecka 
za niedozór skazal na 50 kor. ~rzywny. 

Podróż na &órze lodowej Z Londynu dono
S'l<l, że niedawno zawinąl do portu Scalloway, 
na wysp. Szotlandzkich, norweski parowiec 
„Kon.igsberg", na którego pokladzie znajdowali 
się rozbitkowie z norweskiego statku ryba
ckiego „Prince O lai". Za.lOJ?:a sł:;ładał'a się z 
dziesięciu ludzi 01Prócz kapitana, gdy qnia 16 
kwiietnia opuszczali brzesct Norwegii. Skoro z.a 
częli się zbliżać do okolicy lodowej, il1awidzila 
ich niepogoda i burza. Dotarli do jakie}ś siz..cze
liny, w której klębilo się mnóstwo fok. Wpędzi 
li je glębiei w szczelinę i plynę1i za niemi; sko 
rn okręt znalazl się w s;zczelinie. rniędz;y dwie 
ma olbrzymiemi górami lofowemi, poczęly się 
te góry zbliżać ku siebie; nagle us.lyszeli oJd 
sobą straszny grzmot. Góry , szersze pod 
wodą, niż na YZ:ewnątrz. strzaskaly i zmiażdży
Jy spó<l' okrętu, którego górna cz.ęść osia<lla 
Sllrudkiem tego na z.ł'ączouym lodzie. Wszyscy 
żeglarze znai<l01Wali się w chwili katastroiy n'i 
pokladzie. Ody góry nieco się rozsunęły i 
pazoistawily międ~y sobą wąsiki pas wody, wów 
czaJS żeg!a.rze spuścili szybko 1:odz1ie i najspiesz
niej v,:ypiynę.U z obrębu nicb~zpieczmych gór. 
Ponliewa•ż iedinak byto niemO'iliwe w malvch 
cz,ólnach żeglować daleko po o:ti\v.artem morzu, 
pr.zeto postanowili wylądoiwać na jakąś górę 
lodu, płynącą w stronę cieplejszych stref, c.:> 
też uskuteczJ1Jili. - Wyciągnęli obie lodzie na: 
wierzch j urzą.dzili SOlbie pod niemi legorwisk1. 
Powietrze byillo wiciąż bardzo mroźne, śnieg pa
daI nieustannie. Tak żeglowali na tym natural 
nym okręcie lodowym przez kil·ka dni w no
cy wśród dotkbiwego mrozu, aż s1p-0tkali sta
tek, z którev.o spostrzeżono rozbitków i urato-
wan o. 
\!ii_. *!@!!i ______ :::::;_ ____ .. .;.. ,„___titi~!§ 

~~~bo~~ńsfwo poiski6' 
Nabożeństwo polskie w Bochum. 

' · Nauki w ciągu lipca: Dla kob.iet i pa
nien w środę, dnia 3 lipca o !!Od'Z. 5 po pot 
dla mężczyzn żooatych. w środę. dnia 10 lip
ca o gooz. 8 wieczorem; dila mJodzieóców w 
środę, ditia 17 lipicai o godz. 8 wieedrorem. 

Wiec w Bruckhausen 
odbędzie się w środę, o godzinie 8 wieczo
rem w sali p. Brinka w sprawie wyborów 
do dozoru kościelnego. O liczny udział 
uprasza się. 

Obermarxloh. Donoszę wszystkim 
członkom „Zjednoczenia Zaw. Pol." oraz 
wszystkim Rodaka mw Obermarxloh, iż ze 
brania będą się odbywały co pierwszą nie
dziel' każdego miesiąca o godzinie pół 12 
na sali pana Miinhorsta. W tym czasie bę
dzie wsparcie chorych wypłacane. O licz
ny udział w zebraniu prosi 

Wydział miejscowy. 

Baczność Bruckhausen ! 
Wybory do dozoru kościelnego odbę

dą się w następujące dnie w gminie ttam
born: 

Bruckhausen: 8 lipca od godziny 10 ra 
no do godziny 7 wieczorem w lokalu p. 
Martina. 

Marxloh 8 lipca od godziny 10 rano do 
7 wieczorem w lokalu p. Rosendahl. 

Obermarxloh 9 lipca od godzinylO ra
no do 7 wieczorem w lokalu p. Halfmann. 
Schmidthorst 9 lipca od godziny 10 rano do 
7 wieczorem w lokalu p. Ortmann. 

Hamborn 10 lipca od godziny 10 rano 
do 7 wieczorem w lokalu p. Mare. 

Buschhausen 10 lipca od godziny 10 
rano do 7 wieczorem w lokalu p. Trauters. 

Dnia 11 lipca liczenie glosów. 
Do reprezentacyi kościelnej: 

Bruckbausen 15 lipca od godziny 10 
rano do 7 wieczorem w lokalu p. Martina. 

Marxloh 15 lipca od godziny 10 rano do 
7 wieczorem w lokalu p. Rosendahl. 

Obennarxlob 16 lipca od godziny 10 
do 7 wieczorem u p. łfalfmann'a. 

Schmidhorst 16 lipca o godzinie 10 
rano do 7 wieczorem w lokalu p. Ortmann. 

Hamborn 17 lipca od godziny 10 rano 
do 7 wieczorem w lokalu p. Mare. 

Buschhausen 17 lipca od godziny 10 ra
no do 7 wieczorem w lokalu p. Trauters. 

Liczenie glosów 18 lipca. 
Uwaga: Rodacy winni w tej miejsco 

waści głos oddać, w której zamieszkiwali 
w roku 1905. Powinność nakazuje każde
mu Rodakowi, aby nie będąc przypadko
wo w liście w jednej miejscowości zapisa
ny, udać się do drugiej, abyśmy zwycię
żyć mogli. Więc do dziela bracia Rodacy! 

Komitet. 

Baczność Rodacy w Rauxel ! 
W celu zalożenia kółka loteryjnego zapra

szamy wszystkich Rooaików na niedzielę, d!nia 
7 lipca, o godzinie 11 i pól w po.ludnie do lo
kalu p. Schlattera. 
Jan Jańczak. .Jan Wachowiak. Wł. Szalbierz. 



Baczność Sokół w De me! 
Donosi się \~'szystkim druhom, iż w 

soboh;. dnia 29 czerwca rano o pól 10-tej 
powc ·'~. ! Pan I3óg do swej chwały nasze
ro z:• .. il CgO druha 

śp. Leona WHkowskiego 
w 22 roku życia , 

któr~. i~O krótkiej !cez ciężkiej chorobie w 
Mc "zu µrzy '' oisku swe życie zakończył. 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 4 
lipc~ popołudniu o godzinie 4 z domu żałoby 
w Flerne. Nicderbeckcr nr. 62. O liczny u-

• d;; ,;{ t druhów w pogrzebie prosi 
Wydział. 

Druhowie winni się stawić o godzinie 
3 u pana Langenbeina. - -

z tym 

w Derne. ·-
. ,,-uf/#:_~:::;1'-;:. 

~}~;:"'- . ,-..::~ 
~-

~"11l""' -~ 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
Pogrzeb żony członka naszego p. Wa-1 

]entego KJejnerta ' 
śp. JOZEFY KLEJNERi 

odbędzie się w środę, dnia 3 lipca rano o 
godzinie 8 z domu żaloby przy ulicy Max
Strasse 8. 

Chorążni i członkowie winni się stawić 
w lokalu towarzyskim pót godziny prędzej 
(1) .Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniego w Frohnhau-
, sen {Essen-West) 
zasyła swemu szan. czlonkowi Panu 

KAROLOWI BOBROWSKIEMU 
i iego dozgonnej towarzyszce życia, pannie 

WIKTORYJ PLUROWNEJ 
w dzień ślubu, 4 lipca jak najserdeczniejsze 
życzenia. Życzymy w nowem życiu zdro
wia, szczęścia, a po śmierci nieba, w końcu 
w"}·krzykujemy po trzykroć: Młoda Para 
ni te h żyje ! ( 1) Zarząd. 

BHS!IWl!ltl~-r!~9'iffi „. •n n • ._... 
IM TP •I IClmifWii i IM.\!l =r n 

Towarz. g;mnast:rczno~śpiewackie 
•• Wieniec" w Bochum. 

W środę. dnia 3 lipca 1907 roku, o 
godz. 6 po poi. (zaraz po polskiem na
bożei1stwie w klasztorze) odbędzie się 
w sal; p. Winfortn (niedaleko klasztoru) 

-oosiedzenie
tutejszcgo towarzystwa Polek. aa któ
re wszy~ tk!e Radacz.ki z Bochum i o
koli·cy uprzejmie się zaprasza. 

Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Bochum. 
Szan. druhom niniejszem się donosi, 

iż posiedzenie nasze odbędzie się w środę, 
dnia 3-go lipca o godzinie 9 wieczorem w 
lokalu p. Holzschneidera, ul. Alejowa. 

O liczny udzial szan. druhów uprasza 
się. Wydział. 

Towarzystwo „Wyzwolenie" w Bochum 
Przyszłe posiedzenie odbędzie się w 

czwartek, dnia 4 lipca. w lokalu p. ttplz
schneider'a (Salamander) ul. Alejowa, pnn
k tualnie o godzinie pół 9-tej wieczorem, 
na które wszystkich członków gorąco się 
zaprasza. Goście wprowadzeni przez człon 
ków, mile widziani. 

Przyszłość nasza! 
ZARZĄD. 

Uwaga: Czlonkom, którzy już kil
ka zebrań opuścili, przypomina się, by ra
czyli na posiedzenia uczęszczać, gdyż czas 
najwyższy, by to świ~towanie się skoń
czyło. 

BACZNOSC DRUCHOWIE CWICZACY 
GNIAZDA BOCHUM!! 

Z powodu złotu, który slę na końcu p.rzy
sz1ego miesiąca ma odbyć ćwiczenia nasze 
odbywają się obecnie dwa razy na tydzień i 
te co wtorek i sobotę o godz. 7'29 wieczorem 
w lokalu p. łlołzschneidra, ul Alejowa. Szan. 
druhów uprasza się bard2o, aby o ile im ty)_ 
ko czas pozwoli przybywali na ćwiczenia. 

Czołem! Naczelnik. 

Baczność Towarzystwa! 
Szan. Towarzystwom, należącym do 

„Związku Wzajemnej Pomocy polskich to
warzystw katolickich" donosimy uprzej
mie, iż w przyszłą niedzielę, dnia 7 lipca 
o godzinie 3 po południu odbędzie się ze
branie wszystkich delegatów towarzystw 
należących do związku. Zebranie odbędzie 
się tym razem w Bochum w lokalu pana 
Winforta. ul. Klasztorna (za klasztorem) 
Z powody bardzo ważnych spraw, majq,
cych przyjść pod obrady, jest przybycie 
wszystkich delegatów koniecznem. Także 
te towarzystwa, które dotąd nie są z 
Związku, a mają zamiar przystąpić do nie
go, zechcą także swych zastępców przy
sfać. 

Szczególnie zwnicamy uwagę na pa
ragrai 12 ustaw związkowych, który za
znacza, że towarzystwa do 200 członków 
liczące, wysyla jednego delegata, a To
warzystwa, liczące więcej jak 200 człon
ków wysyłają dwóch delegatów. 

Zarząd Związku. 

Uwaga: Szanowny Zarząd upraszam, 
aby dwie godziny prędzej się zebrał na po
siedzenie Zarządu. 

S. Kunca, przewodn. Związku. 
- ••F'AiłJSiil4t 

Dnóeh 
p@mot:ników 

krawkcltidt Baczność Rodaey w Baukau ł Htrne. 
znajdzie sto.le :i:atrndnie
nie zaraz lubpó/,uiej. 

~..;. Sza ov.nym Rodakom uonos:i:~ uprzejmie, iż przed kilku tlniH 
mi 6twor;.yłem (i5:; !li. łt.11.enerovie:.11, 

Res se pr.zy Herten. 

. ·2 cLeladntków 
~ 
~ 
:f § 

interes rzeźnicki 
na <lnźP. sz•uki. oraz 

~t:J ,. Haukau przy uliciy Heinrłehsłr. 8 zaraz koło ke 
u~ potlni ., Y(lll der Hey<lt". 

I czeladnika 
na kamizelki, pr;1yjmie 
iaraz na stałe zatrn 
onienie (758) 

'it. Staraniem mojem bc:dzie, a.!iy Szanownych Rodaków ,ink na.j. 
~~ ]P.pit>j obslnżyć. Zarazem proszę o popr.rcie ruego przedsiębiorstwa 
7'·~ kreślę się z 'Wysokiem s1a~unkicm 

: Szczepan Ziemek, 
W. Franka 

w Do„11u111 (Westf.) 
Blii<:hera ul. 46. 

I ~ rzeżnik pol•ki. 

!••··~~-~~---~~~~···~·-
Niebo. Gra bardzo wesoła i pouczają

ca do l(ólek towarzyskich. Wydanie IX. Na 
kładem J. Chociszewskiego w Gnieźnie. Ce 
na 20 fen. 10 egzemplarzy za 1,50 franko. 

Od przeszło stu lat jest owa gra roz
powszechniona. W ostatnich czasach prze
robił tę grę i uzupełnił znany literat Józef 
Chociszewski w Gnieźnie, a dziewięć wy
daf1 dowodzi, że „Niebo" znalazło u pu
bliczności uznanie. Gra ta ma pedagogicz
ne znaczenie, gdyż dzieci uczą się wyma
wiania polskich liczb, o których w szkole 
pruskiej nic uie slyszą. Dlatego też należy 
przestrzegać, aby dzieci, posuwając się w 
górę zawsze liczyły, np. rzuci ktoś kostkę, 
4 punkty, powinien liczyć jeden, dwa trzy 
cztery, Także trzeba czytać uwagi, wydru
kowane w · przedziałach arkusza. Jaka jest 
dążność ,,Nieba," można poznać z następu
jących uwag: „Za pracowitość rzuć 3 
razy - Za niepopieranie chrześcian w hau
dlu i przemyśle spadasz do 133 nr." Sprze
dającym z drugiej ręki rabat. Poleca się 
też gry „Lech i Zwierzyniec". Zamawiać 
pod adresem: J. Chociszewski, Gniezno, 
Gnesen. 

GLOWNY KOMITET WYBORCZY 
dla Westfalii, Nadrenii i prowincyi sąsie

dnich po lewym brzegu Laby. 
Na walnem zebraniu Głównego I(omi

tetu Wyborczego w Gelsenkirchen w dniu 
29. czerwca przyjęto i zatwierdzono osta
tecznie nowy regulamin wyborczy, dzielą
cy organizacyę wyborczą polską na G. I(. 
W. w liczbie siedmiu czlonków. Zjazd de
legatów okręgowych w liczbie około trzy
dziestu. Kom. okręgowe, jako jednostki te
rytoryalne, na których się opiera organiza 
cya, wreszcie na Kom. Powiatowe i miej
scowe, jako ciala pomocnicze. - W sklad 
O. I(. W. weszfi następujący czlonkowie: 

1. Apolinary Wojczyński, z Gelsen
kirchen, prezes. 1. Andrzej Kranc z Gel
senkirchen II prezes. 3. Ignacy Znif1ski z 
Bochum, sekretarz. 4. Jan Kolenda z Dort 
mund Il sekretarz. 5. Piotr Sztul z Giln
nigfeld, skarbnik, 6. Wawrzyn franka z 
Boclilum, lawnik. 7. Jan Wilkowski z Bru 
chu, lawnik. 

· Delegatem do Polsk. Centr. Kom. Wyb. 
w Poznaniu jest p. A. Wojczyński z Gel
senkirchen, zastępca delegata p. Ignacy 
Zniń ski z Bochum. ' 

B o c hu m, 1 lipca 1907 r. 
Ignacy Zniński, sekr. 

G. l(om. Wyb. 

Rodacy! Co tylko możemy, kupuj„ 
my u polskich kupców i przemysłow· 
CÓW· 

co za µr ........ 

Towarzystwo św. Józefa w Blumen . 
donosi swym członkom, iż walne zebr 
odbędzie się w niedzielę, dnia 7 lipca o · 
dzinic 3 po poludniu, na które wszys 
się zaprasza, tak czlonków, jak i gośc 

Zarz 

Korzystne kupno dla Rodaka i to 

wielki interes piw 
z urządzeniem do nalewania w bu 
z aparatem do fabrykacyi sęlterskiej 
py i dwie budki ao sprzedaży wody 
terskiej, w bardzo korzystnych miejsc 
W okoli cej tej bardzo wielu Polaków 
mies;r,kuje. Prócz tego j~st jeszcze 
i dwa wozy i wszelkie iime potrzebne 
rzędzia. Interes jest o-1 .zaraz do sp 
dania z powodu śm erci mę?a. Cena 
pna wynosi do 4 tys. marek. Wpłaty 
trzeba tylko 1~00 do 20 ~0 mr. Nad 
niam, że 8.awniejszy właściciel dorobi a 
hv:łnego majątku. Informacyi w tej s 
wi-3 udzieli Tommsz Kubłali, Olt 
łlausea, Falkensteinstr. 307. (7 e 

Dobrze pro@pernjąc::r 

interes piwa flaszkowego 
oraz piW'a w beczkach, istniejący od 
kilku lo.t z stałymi odbiorcami jest 
natychmiast, z pom:; dninnegoprzed· 
iiębiorst wa wlaściciela, do sprzeda.
ni~. - Oferty przyjmuje Eksped. 
tejże gaz. p. lit. B. d. (756 

Piekarnia 
do wydzłe•zawif'• 
ula od zaru albo póź
niej w dobrem położeniu. 
Wszelkie urządz('nia w 
piekarni i w kramie. 

Michał Weber, 
Witt en. Rosenstr. 
Il~ 13. (751) 

Z pewodu Inn 
przed111łębłors 

jest od zaraz na. s 
daż •kład ko 
alny. Korzyst"le 
no dla Rodaka, gdy 
miejscu tylko jeden 
ski &klad •dę znajd 
Plofr 1'Iuidel 
Hesse przy Bner, 
Kurzest:r. 30. 

BACZNOSC! 
W biurze ,,Zjednoczenia 

go Polskiego" jest potrzebny od zaraz 

chłopiec do posyle 
który będzie miał sposobność do wyd 
nalenia się w języku polskim w sto 
i piśmie. Zgłaszać trzeba się w biurze 
Zaw. poi." w Bochum. ul. Bliicherstr. I. 

FP 8"1in „ • 

.ko W 
najstarszy polski skład mebli 

I 
Bufet dębowy. 

]„ustro z szafką. 

'W G~l:aeńll~ir~~hen· Hullen, ut Wannerstr. 243. 

SpecyałnoSć: Całkoiwte urządzenia mieszkalne. Szaf oni er ks. 

Maszyny do gotowanja i wsze!kie sprzęty kuchenne za gotót kę 1 na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy tałkowitF~j wypnwiA potrzebujesz Roda.ku 25 proc. wpłaty. 

Łóiko z materacacni Stół do wycuw:a.nia kanapa z pokryci.em fantazyjnem 

Br.rlll'P 

Za drak. naklall 1 UQU1.H odpowie'12:.l1Lly A.tte.Jd .Brel!ld w Sodl••· Nakli.dcm ~ czcionka.1ru wy0,wn1ccwa „Wllł.tU• Polskieio" w Bochuor. 

Sz&ła do rzeczy. 

a 



1.50 Bo~hom, na czwartek,. d.nia ł·go lipca 1907~ Rok 

• 
a 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym., 

«tzi codziennie z wyja.tkiem dni poświątecz* 
Przedpla<a kwartalna na poczcie i u listowych 
· l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
„ Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

I 1~111 Baże za Wiara I DJczyznc I 
Za inseraty placi się za mlefsce rzadka drobne«• lft;„ 
ku 15 f. 02loszenię. zamieszczone orzed inseratull '*"" 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - lJst7 f< 
•• Wiarusa Polskiego" naleŻY frankować I podd 

· pod makiem „L. Polnisch nr. 123." 11i<:b dokladny adres plszące&:o_ Rękop. ni• zwnn:mw ~~~-,_,,_.. ........ _.,_. ......................... _. ... ._ ... _.._'!'Wll: ___ • _____ ~~--Mlil19111 ____________________________________________________________________________ ....... .,.. 

Redak:cya, drukarnia i bi«amia ziWduie siew &chn.m, przy ulicy MaHbeserstr. 17. - Adres n Wiara Połskl0 Bochum. - Telefoo nr. 1414. 

odzłce polscy! Uczcie dzieci swe 
ić, czytać i pisać po fJ<)lskn ! Nie 
olakiem, kto potomstwu swem11 
czyć sie pozwoli! 

w:vpadków dni;,. 

k w procesie Petersa przeciw Gru~ 
berowi zapadł. 

Monachium toczył się ciekawy pro 
sprawie byłego komisarza kolonii 

i ańskich Petersa, przeciw redaktorowi 
rowi. Jakkolwiek podczas procesu w 
wych kolorach ukazała się kultura 

7 ecka, szerzona w Afryce, mimo to, 
wodach Grubera znaleziono obrazę i 
no na 500 marek grzywny. 

y w wysokich stanowiskach urzę-
dniczych. 

aczelny prezes prowincyi heskonaw
v. Windheim z Kassel został naczel
rezesem Prus Wschodnich w Król ew 
go miejsce zajął podsekretarz stanu 

s ~enberg. 

I 

ania" rozpisuje się o stosunku Po
w do centrum na Górnym Śląsku. 

·ermania" powtarza wynurzenia w 
awie hr. Oppersdorfa i w końcu wy* 
yczenie, by obie strony sprawę tę 

pod spokojną rozwagę. 
aturalnie, że zdaniem „Germanii" Po 
zukać winni zbawienia jedynie pod 
tarni „opiekuńczemi" centrum. 

Zjazd śpiewaków 
u "Z wiązko kół śpiewackich West-
Nadrenii I prowincyi sąsiednich" 
się w ubieglą niedzielę w łlorsthau

.. Westfalii. 
azd zagaił przewodniczący Koła 
owego, a kierował nim prezes Związ 
n Ludwik Kruszewski z Bochum. 
ag rody uzyskały Koła: 

pierwszej klasie: 
„Harmonia" z Wattenscheid; 
„Fiołek" z Bruchu; 
„Halka'' z Bochum; 
„Sobieski" z Iierten. 
„R.óża leśna" z Hochlarmark; 
„Wanda" z Disteln. 
drugiej klasie: 

„Halka" z Kastropu; 
„Cecylia" z łlerne; 
„Harmonia" z Oładbeck; 
„Kościuszko" z }(esse; 
„Lutnia" z Linden; 
„Zofia" z Sodingen. 

agrody stanowiły śliczne obrazy i 
i. 
ola, które nie zdobyły nagród, o
aly obrazy pamiątkowe, Szczegól
ękny obraz pamiątkowy otrzymało 
,Słowik'' z tłorsthausen, jako gospo
,Ziazdu". 
a powitanie zaśpiewało Kolo „Sło

Horsthausen „Pieśń Zgody". Prócz 
ykonalo Koło „f'iolek" z Bruchu pię 

twór w „Starym dworze" z towarzy 
m orkiestry pana Pietrygi z Bruchu. 

czasie pomiędzy występami I i II 
wygłosu redaktor „Wiarusa Pol

" Pan Antoni Brejski krótki referat o 
niu pieśi1i. 
jazd wypadł dobrze. I(ofa śpiewu 
F .zr?biły postęp. Można też było 
zyc, ze dyrygenci w ciągu ostatnie
u nabrali znacznej rutyny, co dobrą 
przyszłość naszym kótkom. 

Kończymy życzeniem, by Kola i na
dal najpomyślniejszym cieszyły się rozwo
jem. 

Cześć polskiej Pieśni! 
f! 

Zlot Snkoli we Lwowie. 
(Dokończenie). 

W nowej sokolni. 

Starszyzna sokola ze sztandarami we 
szła po rozwiązaniu pochodu do sali Ma
cierzy na uroczystość poświęcenia nowej 
sokolni, jeszcze nie zupełnie wykończonej. 
W sali tego budynku ustawiono ołtarz, 
przy którym stanęło przeszlo 30 sokolich 
sztandarów i zgromadzili się reprezentan
ci kraju, miasta, rządu itd. Po krótkiej 
modlitwie i stosownem przemówieniu ks. 
arcyb. Bilczewskiego zabrał glos prezes 
Macierzy dr. Czarnik. Przedstawi\vszy o
kres naszych dziejów po r. 1831, 48 i 63, 
przeszedl do czasów organicznej pracy, któ 
ra wydala organizacyę sokoła. Powołanie 
do życia Sokola - mówil dalej - nie by
ło ogólnie odczutą potrzebą, wyrozumowa 
ną przez jednostki. W tych ''rarunkach, w 
jakich się naród wówczas znajdowal, po
trzeba było lat na to, by sokolą ideę za
szczepić w naszem spo!eczeństwie - po
trzeba bylo nadludzkiej pracy wysiłków i 
zaparcia siebie. Toż garstka, która Soko
ła do życia powołała w początkach za
miast powiększać się - malała, ale przy 
sztandarze pozostali ci, którzy tę ideę 
prawdziwie pokochali, a z zaparciem się, 
i poświęceniem jęli się tej pracy - cześć 
tym, którzy tej garstce przewodzili, cześć 
śp. Milleretowi, Dobrzaf1skiemu, Żulińskie
mu. W tej pracy znalazło sokolstwo u
znanie i poparcie reprezentacyi kraju i mia 
sta, za co złożył mówca podziękowanie, 
a dalej zaznaczył, że uroczystość jubileuszo 
wą polączono z uroczystością poświęcenia 
nowego gmachu, by wykazać, że to, co od 
społeczeństwa polskiego Sokól otrzymał, 
nie zmarnowal, ale z dorobkiem temu spo
leczeństwu oddaje. W końcu dr. Cz. do
dał, że do spełnienia zadania Sokolstwa tak 
jeszcze daleko, bo brak w szeregach soko
lich ludzi ze sfery rzemieślniczej, !ręko
dzielniczej, a przynajmniej tak ich mało je
szcze, brak całej klasy robotników, brak 
ludu, a to jest cel Sokolstwa, jego zadanie 
czeka więc Sokolstwo dalsza praca, któ 
rej nie ulęknie się ono i zadanie swoje speł
ni. (Okrzyki: „czołem" i dlugotrwale okla
ski). 

Następnie przemawiał marszałek kraju 
hr. Badeni, który zażnaczyl, że poparcie, 
jakiego kraj użycza sokolstwu, jest nie
tylko wyrazem uznania dla myśli przewo
dniej, ale i dla kierunku i środków, jaki
mi Sokolstwo tę przewodnią myśl przepro
wadza. 

Gdyby ktoś zapytał, częgo nam się 
strzedz należy, a jakie wady wyplenić po
trzeba, powiedzielibyśmy: gnuśności, pesy 
mizmu, braku wiary w siebie, i kastowości 
i namiętności w różniczkowaniu w każdej 
dziedzinie życia, tak w życiu poltycznem, 
w życiu towarzyskiem, a nawet w prywat . 
nem pożyciu. 

Tę niechGć, tę nieumiejętność poświę
cenia siebie dla dobra ogólu, te wady wy 
plenić - to myśl, przewodnia sokolstwa, 
a stąd uznanie, stąd prawo i domaganie się 
poparcia od kraju i społeczeństwa. 

Imieniem Kola polskiego przemówił dr 
Gląbiński. 

Prezydent miasta Ciuchciński powitał 
Sokolstwo jako gospodarz miasta, wyraża
jąc pragnienie, aby pobyt tak miłych gości 
w murach naszego miasta upłynął wśród 
bratniej atmosfery jak najmilej i aby nastę
pnie wywieźli ztąd przekonanie, że stary 
gród nasz, pelen chwał~ i pi~kny~~ tr~dy
cyi, stać bt;dzie na st.ra~y w!elk1e1 1de1 na
rodowej jakie mu w1ek1 świetnych trady
cyi i klesk przekazały .. , z.adanie na~z~g.o 
Sokolst\va staje się dz1s 1eszcze wazmeJ
szem, gdy Sokolstwo polskie pod innymi 

zaborami ugina się pod brzemieniem bez
prawia i przemocy (oklaski). Zakof1czyl 
mówca życzeniem, aby czterdziestoletnia 
praca Sokolstwa stala się bodźcem i za
chętą do zrealizowania idei. 

Przez usta prezesa „Sokoła'' krakow
skiego druha Turskiego Związek Sokoli zło 
żyl uznanie jubilatowi za tak bogatą w plo
ny pracę Sokolą. Mówca wręczył też Ma
cierzy im. Związku dyplom uznania, któ
rego treść odczytał sekretarz Związku dh. 
Witwicki. Treść ta opiewa: 

„Sokolowi Macierzy", temu, co z u
padku i klęsk narodu wyniósł niezgaszoną 
iskrę przesławnej pamięci, twórcy i przed 
stawicielowi zasad sokolich szlachetnemu, 
czasom teraźniejszym i przyszłym wzoro* 
wi służby dla Ojczyzny niezapomnianych 
zaslug, wychowawcy starszego pokolenia 
i młodzieży słowa czci uznania i milości w 
święto czterdziestolecia niesie Związek poi 
skich gimnastycznych towarzystw soko
lich. 

Dzialo się we Lwowie dnia 24. czerwca 
1907 na Zlocie jubileuszowym ku podniesie 
niu polskich serc sokolich urządzonym". 

W końcu przemówi! po węgiersku z 
ogromnym zapałem w imieniu patryotycz 
nego Stow. I(oszutowskiego dr. Lanszi Si
mon. Mowę jego powtarzał ustępami po 
polsku jeden z lwowskich słuchaczy me
·dycyny. Gość węgierski zaznaczył, że 
przynosi od braci Węgrów serdeczne po-
zdrowjenie braciom Polakom, z 1\tórymi 
Węgrzy wspólnie w obronie wolności wal 
czyli. Wzniósł okrzyk po polsku: „Niech 
żyje Polska!" Mowę Simona gorąco o
klaskiwano i wznoszono okrzyki „EU en"! 
Na przemówienie powyższe odpowiedział 
dr. Tarnawski z Przemyśla i na tern za* 
!rnń-:·zo.no uroczystość poświęcenia gnia. 
chu. ·w czasie uroczystości połączone chó
ry „Sokola-Macierzy·', „Echa" i akademic
ki śpiewaly pod batutą druha Tad. Nowa
kowskiego „Gaude Mater Poloniae" i Mar 
sza Sokolego. 

Zawody Sokole. 

Na boisku przed parkiem Lyczakow
skim zgromadziło się po poludniu - jak 
obliczano - do 30.000 ludzi. Cyfry nikt nie 
sprawdzi!, ale poczucie ogromu miał ' aż
dy z uczestników. Wszystkie trybuny za
jęte od góry do dolu. Każde miejsce prze 
pełnione - chwilami ścisk strasznie daje 
się odczuwać wśród upału. Na górze, po
za drucianą siatką boiska, tłumy, że aż 
czarno, wszystkie okoliczne wzgórza za
jęte, a na jednem z nich prawdziwa kupula 
z głów ludzkich. 

U frontu od zabudowań boiska wioną 
sztandary sokole wszystkich gniazd galicyj 
skich, biorących udzial w zlocie, obok fla
gi o barwach narodowych, a poniżej bar
wne tłumy na tle zieleni. 

Było pięknie i uroczyście na boisku 
podczas ćwiczeń zlotowych. 

Na odgłos trąbki wysypały się z szatni 
zastępy ćwiczących. Bylo wszystkich do 
1,200. Chód ich wprawny, wyćwiczone ru 
chy jednostajne, znamionujące siłę i pew
ność siebie. 

Cwiczenia wspólne, wolne, prowadził 
Jan Durski, jako hufcowi Romuald Kwiat
kowski dla drużyn prawych, dr. Kazimierz 
Wyrzykowski dla drużyn lewych. Składa
ły się te ćwiczenia z pięciu obrazów, z któ 
rych każdy, wykonany z nadzwyczajną pre 
cyzyą i dokładnością, wywoływał huczne 
oklaski w olbrzymiej widowni. 

Z góry, skąd nie widać było ludzkich 
twarzy ani szczególów, przedstawiały się 
tt! cwiczenia jako kombinacya kiku barw 
mieniących się w coraz to nowe olbrzymie 
płaszczyzny. 

Postawa pierwotna zasadna: kilka-
naście olbrzymio wydłużonych rzędów 
czarnych czapek i jakby olbrzymie skrzy

ł dla sokole, nanizane z poszczególnych pió-

1 
rek. Wykrok lub wypad stanowił wielkie 
pochyle płaszczyzny, z równoczesnem o
słonięciem całych pasów zielonej murawy. 

I tak co obraz - to inna kombinacya bia
lych ramion, zielonej murawy i czerni cza
pek. Widok wspaniały, niezapomniany, ta
ka olbrzymia maszyna, poruszana intełi
gencyą, silą i wprawnością tysiąca jedno
stek. 

Nastąpiły potem ćwiczenia popisowe 
kcnkursowe okręgów. I te ćwiczenia przyj
mowała publiczność niemilknącymi oklas
kami. 

Ale nikt nie zdoła opisać zapału, z ja
kim powitano ćwiczenia pań. Wyszedł na 
boisko, wśród dlugo niemilknących oklas
ków i okrzyków, duży zastęp sokolic '" 
nowym, bardzo pięknym i oryginalnym 
stroju ćwiczebnym, podobnym nieco tdo 
stroju marynarskiego z szerokimi, białymi 
szlakami. Panie wykonały ćwiczenia las
kami w 5 obrazach układu Władyslawa 
Janikowskiego z podziwienia godną jedno
stajnością, a zarazem dystynkcyą ruchów 
i sklonów. 

Piramidy okręgu piątego spotkały się 
z ogólnym aplauzem znawców i specyali
stów. Uklad zaś ich i wykonanie wywoły
wały co chwila szmer uznania u publicz
ności oraz huczne oklaski. Rodzajów pira
mid było w ogóle ośm, niektóre bardzo mi
sterne i trudne do wykonania. 

W teatrze. 
Uroczyste przedstawienie na cześć So 

kolstwa odbyło się przy wypelnionej szczel 
nie publicznością widowni. O godzinie pól 
10. chóry „Echa", Macierzy, akademicki i 
technicki odśpiewały hymn sokoli z towa
rzyszeniem orkiestry pod batutą twórcy tej 
pieśni, dyr. Soltysa, któremu publiczność 
zgotowala owacyę. Zjawił się następnie 
na scenie w mundurze sokolim, powitany 
hucznymi oklaskami artysta teatru Chmie 
liński i wygłosił okolicznościowy wiersz, 
poczem przy dźwięku hymnu narodowego 
odsłonięto parokrotnie obraz z żywych o
sób ukladu p. Jasieńskiego, przedstawiają 
cy „Hold Sokolstwa". Na zakończenie ode
grali artyści znakomicie Fredrowskie „Ślu-

by Panieńskie". Przedstawienie zakoń
czyło się o godzinie 1 po północy. 

Zebranie w ratuszu. 
Na cześć Sokolstwa odbyl się w wie

czór raut, dany przez reprezentacyę mia
sta. Wszystkie pokoje prezydenta, sala ra
tuszowa i sąsiednie ubikacye zaroiły się 
przed g. 10. U progu witali gości prezy
dent Ciuchiński ora obaj wiceprezydenci 
dr. Rutowski i Neumann wraz z licznem 
gronem radnych. Przed godz. 12 w nocy 
skupili się goście w sali ratuszowej. W 
serdecznych, a pełnych zapału słowach 
przemówił wiceprezydent dr. Rutowski, a 
odpowiedział mu prezes związku dr. Fi
szer. Mówił też gość węgierski dr. Lanczi 
Simon. Zebranie trwało niemal do świtu. 

Techniczne lnformacye. 
~ pochodzie porannym wedle urzęd 

wego spisu wzięlo ud.dal 200 plutonów w 
50 drużynach a 8 hufcach, oraz reprezenta 
cya Związku sokolego, składająca się z 20 
czlonków. Oddzia~ konny, biorący udział 
w pochodzię, a prowadzony przez prof. Ba
lasitza, liczyl 80 druhów. Stanowisko przy
bocznych związkowych pełnili druhowie 
Tad. Sauczey i Małobędzki. Znak rycerski 
trzymał w pochodzie druh Ant. Podlowski. 
Ogókm wzięlo udzial w pochodzie 2.800 
druhów, prócz gości, mianowicie uczniów 
zakładu droho,vyzkiego, włościan lwow
skiej straży ochotn. ogn. „Sokół" i innych 
gości i deputacyi, Cały pochód obliczyć 
można zatem na przeszło 3000 osób. 
Popołudniowym pierwszym ćwiczeniom 

przewodniczył 11aczelnik okręg,. druh Jan 
Durski. Do ćwiczeń wolnych stanęło 1.240 
druhów na przyrządach itp; ćwiczono w 
94 zastępach. Pań sokolic ćwiczylo 124 w 
12 zastępach pod komendą naczelnika An
toniego Durskiego. Piramidy budowało 75 
piątek, tj. 370 druhów. W reszcie na końcu 
do trójbicgu zgłosilo si~ 16 zastępów, czyli 
128 druhów. Cwiczenia tr odbywają się na 
drążku, na pon;czach w skoku itp. 



Związek kupców podróżujących. 
W niedzielę po południu okola godz. 

~ zgromadziło się na sali Domu katolic
kiego w Poznaniu około 100 podróżują
cych kupców polskich w celu założenia 
własnej organizacyi zawodowej. Zebranie 
zagaił p. Franciszek Slósarczyk. Przewo: 
dniczył p. Ozdowski. Lawnikam.i obra~1 
zostali panowie: T. frydrychow1cz, Kos1-
<lowski Dlugolęcki, Głowiński i Leon 
Drożdżyński, sekretarzem 'p. Szramkie
:wicz. Po przyjęciu porządku obrad zabrał 
glos p. Szymański i w krótkim, ale treści
·:wym referacie powiedział mniej więcej, co 
następuje: 

Myśl zało.żenia Związku podróżujący~h 
kupców polskich na rzeczę niemiecką n~e 
jest nową. Popierał ją między innemi Zw1ą 
zek Towarzystw kupieckich w Inowrocla 
wiu inne towarzystwa kupieckie w spra
;wie' tej dotychczas stanowiska nie zajęły. 
Ujemne warunki bytu podróżują~ych są .a~ 
nadto znane i naprawa ich choc w częsc1 
konieczną. Ody podróżujący np. ~tra~i 
miejsce z powodu choroby, ca ta rodzma. Je 
go popada w nędzę. Kupcom naszym me
stety jest wszystko jedno, czy kupują to
war przez swego, czy przez obcego. Wię
ksza część pryncypatów jest nawet uprze
dzoną do podróżujących polskich. Miano
w icie żydzi wszelkimi możliwymi środkc:i-
mi usiłują szkodzić polskim kolegom, me 
cofając się nawet przed kłamstwami. ŻY_
dowska klientela natomiast rzadko kupUJe 
od i przez Polaka. Dobrze bytoby, gdyby 
i nasi kupcy tak postępować chcieli. 

W jednej branży jest podróżujących za 
wiele, w drugiej za malo, mianowicie ~e
neralnych agentów. Niedawno zachodziły 
wypadki, że Polaka~ odbi~ran? posa<;Iy 
agentów, tłumacząc się tern„ ze me są dziel 
nymi w swoim zawodzie. Ale te same ~o~ 
sady oddano Niemcom i Żydom. chociaz 
niepodobieństwem jest, aby wszyscy agen
ci Polacy nie umieli prostać swemu. zada
niu. Takich wypadków jest w ostatmm cza 
sie coraz więcej. Zachodzi więc koniecz
ność organizowania się we własny Zwią -
zek, pozbawiony tendencyi politycznej i 
mający na celu jedynie obronę zagrożonych 
!Warunków ekonomicznych. 

Po przemówieniu powyższem„ które 
przyjęto bardzo sympatycznie,. odczyta~ 
przewodnicązcy telegram z. zrczemam1 
od Związku Towarzystw kup1eck1ch. Z ko
lei przystąpiono do odczytania projektu ~
staw, nad którym dyskusya toczyła się 
i;rzeszło półtorej godziny. Opracowan~ 
przez komisyę projekt przyjęto z matenu 
:zmiana!ni. 

Na~tępnie przyjęto przez aklama.;yę 
1;rzedłożoną przez pana Maciejewskie~;) re 
:ZJlncvę tei treści : ' 

„Uczestnicy pierwszego zjazdu p .id ;i:
zujących kupców, zebrani dziś licznie ~ 
P:)zr:.ałliu, cdl zu\1 · C1jąc potrzebę ut ,i,·'Jrzcn:a 
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ŻUBROWIE 
ł)powi::i danie hi~toryczne według Po

wieśeii 

Wacława Gąsiorowskiego. 

(Ciąg dalszy)_ 

Oto ledwie 1biaty pułkowrriik uka
zał się ze swoim szwadronem gidzie na 
drodze, wnet ok·alica dotąd 1s·pdkojna, 
wpółsenna, odrętwiała, ożywiała się, 
budziła. Za:nim strzelcy mi:nąć zdą
żyli osadę, m1astec~ko, już serca miBsz 
ikańców bić zaczyn21ły, jiuż ten i ów za
glądał do lamusa, kędy byt br.oń prze
chowywaL Zanim Deeschamps do
sięgnął drugiego postoju, j1uż na pierw 
szym skupiła się młodzież, zbierała w 
oddziały pod okiem dawny.eh oficerów 
gwardyi n ar:odowej i słała igońce a po
sły dookoła. Jeszcze wi.ci wojewody 
Radzimińskiego, a C)dezwy Wybickie
go i Dąbrowskieg.o się nie rozeszły, 
gdy już generał Skórzewsiki cmanow'lł 
Kalisz i ku Wrocławowi się zwróciw
szy, sila tułającego się żołdactwa pru 
skiego ipochwycil. Sieradz atoli UP'rze
dził wszystkich. Pierwszy 'Z wkusne
gro lllatchnienia ustanowił 'l)Odatek krwi 
PG żołinierzu uzbrojonym i umundor >
:wanym z każdych ·dwudziestu dymów, 
zanim jeszcze, umocowany :przez Dą
browskiego Kacver Miaskowski zdążył 
wyruszyć z Poznania. Łęczyca zaś 
]IUŻ wrzałtaJ i gotowała się do zniesie
nia obwarowujących się Prusaków. 

Oddział Deschampsa sunął wciąż 
ku polu-dniowi, maj'tc rozkaz wyraźny 
dotrzeć do straży pruskich. Ba - kie
dy straży tej znaleźć 111ie mażina było. 
P.ilłkownik ·Ciągle był niby ;na1 trapie i 
ciągle, m imo wysiłków, inie mógł1 dpsię 
gnąć nieprzyjaciela Na tej pogo.ni grwal 
t ownej' zeszła mu droga aż !do Krz~-

Związku podróżujących kupc6w na rzeszę 
niemiecką, którego celem będzie bronić 
moralnych i materyalnych interesów po
dróżujących Polaków wogóle, jak i wspie
rać kupiectwo polskie radą i czynem w je 
go usilowaniach nad moralnem. i m~teryal
nem podniesieniem stanu kupieckiego -
uważają za obowiązek każdego podróżują 
cego kupca Polaka przystępować do tego 
Związku, a wzywają wszystkich samo
dzielnych kupców, szczególnie fabrykan
tów oraz kupców, zatrudniających podró
żujących, aby przez liczne przystąpienie do 
Związku dziś utworzonego poparli jego 
cele. Po odczytaniu powyższej rezolucyi 
odczytano nazwiska 121 podróżujących, 
którzy dotychczas przystąpili do organiza. 
cyi jeszcze przed zebraniem kontytucyj
nem .. W 10 minutowej pauzie zgłaszali się 
dalsi czlonkowie. 

Do Zarządu wybrani zostali następują
cy panowie: 

Franciszek Slusarczyk, prezes, Antoni 
Kosidowski, zast., Teobald Szramkiewicz, 
sekretarz. Stanislaw Maciejewski, zastępca 
Stefan Szmytkowski, bibliotekaz, Paweł 
Hankiewicz, skarbnik. Jan Szymański, Kon 
rad Szopii1ski, Teodor Kędzierski, Antoni 

Zborowski, radni. (Kur. Pozn.") 

Ziemi~ pobkito 
Pru§ Zacb~dnit,h" Watamil i l~bz~r. 

l(ościerzyna. W środę zeszłego tygo
dnia chciało siedmioletnie dziewczątko ro 
botnika Piepera z Czernichowa dostać się 
na drabiasty wóz. Dostało się przytem tak 
nieszczęśliwie pod kola, że zostało na 
śmieć przejechane. 

Malbork. Tutejszy wielki bank n.ie
miecki pod firmą „Marienburger Privat
bank" podal się w piątek do konkursu. Głó 
wnego współwłaściciela i kierownika ba~
ku Rudolfa Woelka i prokurystę Schne1-
d~ra przyaresztowano. Przeniewierstwa 
dochodzą podobno do 4 milionów marek. 
Wyniknie z tego niewątpliwie ciekawy 
proces, bowiem Rada Nadzorcza znała po 
dobno lichy stan banku, wiedziała o spe~u
lacyach giełdowych, które Woelke za pie
niądze bankowe uprawiał na szeroką skalę 
a temu nie zapobiegała. 

Miasto Malbork traci pół miliona de
pozytu, złożonego w bank1:1, oprócz tego 
traci zapis Raucha, w sumie 300,000 ma
rek, przeznaczony na budowę domu sie-
1 ót 

l\apitał zakładowy banku w~no~il 3~ 
tysięcy marek, zaś depozyta 5 1 poł mil: 
marek. pozostałoby więc do d~sp~zycy1 
wierzycieli po odliczeniu sprzemew1erz~
nych 4 milionów 1 800 OOO marek. Zda1e 
się , że i z tych pieniędzy znaczniejsza su
ma przepadła na spekulacyach. 

·pic. Deschamps wpadł w w.ście~łoś~, 
wszystkie rnchiuby, wszystkie W1ado
mośd na-j:widoczniej go zawiodły, 
zbliżał się już, stal, pr1aiwie na~ sa.n~ą 
granicą austryacką, a Pirusaikow n .e 
było. Niemniej od Deschampsa był 
ziryitowanym ka·pitan Wosiński. O:l
biegł .go i humor i dawna swo1Joda:. Klął 
z !Cicha:, zę.by zaciskał, a nawet rnzmo: 
wy z Floryanem unikat Co ip.roawda, i 
ten ostatni dzi1wnie :spasęipniat. Czy to 
powietrze wiłg·otne, przejmując~, 
!dżdżyste, .czy ·ponure, zachmurzone me 
ho, czy nocy długie a ciemne, czy w 
końcu ta pogoń bezowocna, gorączko
wa sprawiły, dość, że gdy mieszlkań-cy 
K1rzepic zap~zysięgali się, że piechotl: 
1pruska stoi o ·szesnaście wiorst pod 
Klobuckiem,.inikt na to uwagi nie zwró
cił... Ot, codzień nne wskazywano im 
wsie a miasteczka, 1codzień istrzeky 
mie!i 1nadzieję trafienia 0ohoć na pLaiców 
kę prus1ką i .codzień spotykał ich za
wód. Konie mordowały !Się, chudły, 
mimo obfitych racyj obroku, a żołnierz 
ikiwaj'ąc się na siodle, biegł myślą ku 
rodzinnym stronom i wyrzekał na roz 
ipoczynający się ziąb, na 'PSią 1sł!użJbę, na.i 
bezowocny ·pościg. 

W Kłobucku 1,Znów izwiastowano 
Deschampsowi lllowinę, że oddział Pru
saków ·broni Częstochowy. Deschamps 
ręką machnął. Sz;częka drgać mu za
częła. Jeszcze jedna bajkim, aeszcze je
dna f.afamogana. która póty łudzić go 
będzie, póki w Częstochowie nie zac.z
ną się zaprzysięgać, iż Prusaków wi: 
dziano -0 dwie mile nai wschód fob na 
zachód. Szwadron wypoczął w Kłobu
cku io zmierz·chu mszył dalej lek!kim 
truchtem 1ku Częstochowie. Floryan z 
W osiń-skim jęli petnić swą .zwykłą słu
żbę rekonesansową, wyiprZJedzając co 
.chwila oddział i badając kmiotków .. „ 
Ujechano ta'k milę blizko i, o dziwo, 

Bankructwo banku \vywolało nietylko 
w Malborku, ale w całych Prusach Zacho
dnich ogromne wrażenie i przygnębienie. 
Większość kupców z Tczewa naprzyklad 
miala swe oszczędności w tymże banku i 
upadek tegoż będzie niejednego z nich rui
ną. Wśród ludu roboczego i służebnego, któ 
ry tysiącami składał pieniądze w tymże 
banku, panuje rozpacz prawdziwa. 

Gietrzwałd. Zeszłego wtorku odprawił 
w tutejszym kościele swe prymicye (pierw 
szą Mszę św.) nowowyświęcony ks. Krau
se z Nowegomłyna. 

Ełk. Sąd przysięgłych skazał robotni
ka Jana Bojarskiego z Laski za rozmyślne 
podpalenie chlewa swego pracodawcy na 
10 lat cuchthauzu. 

Z Wiel.. Ke Poznusk2euo~ 
Gniezno. Ks. proboszczowi J. Piotro

wiczowi, męczennikowi za wiarę św. i 
narodowość, który opuszcza Gniezno po 
kilkiunastoletniej uciążliwej pracy post·.1 
nowiło obywatelstwo wręczyć upominek 
w dowód uznania jego wszechstronnej 
działalności. W tym celu wzywa „Lech" 
gnieźnieński do nadsyłania składek jak naj
liczniejszych, aby módz sprawić Czcigo
dnemu ks. proboszczowi odpowiedni po
darek. 

Strzelno. Okradziono gospodarza Ja
na Rossa z Zlotowa pod Jer.zycami, który 
pieniądze zamiast w Banku przechował w 
murze swego mieszkania, by się uchrnoić 
od podatków. Ody przed kilku dniami 
chciał policzyć swe oszczędności spo
strzegł zniknięcie kilku woreczków. Po
moc policyjna, której użył celem wytro
pienia złodzieja na nic się nie zdała. Za
wsze chciwy dwa razy traci. 

Ze Slązka czyli Staropois ~.j 

Jędrysek w Tarnogórskiem. W nocy 
na 22 czerwca wybuchł pożar u gospo
darza Wt Mazu11~1. Cafa posfadlość 
zgorzała. 

Głogówek. Dnia 30 czerwca br. ob
chodz-ił tu ipozaslużibowy .ks" ·dzieka n 
Leon Knape 50-Ietni jubileusz ka;plań-
1stwa. 

Zabrze. Spadła czternletn~ai cór
ika dozorcy Kol.pika ze znacznile wyso
kiego okna na ·podwórze i za1biła się na 
mejscu. 
~z_ mu CTCTS 

Czesi a język parlamentarny. 

Związek klubów czeskich ~dbyl dłuż
szą naradę w sprawie języka parlamentar· 
nego. Dyskusya była burzliwa. Ostatecz
nie przyjęto dosyć znaczną większością 
wniosek radykałów, aby domagać się bez-

A i 

wieść o Prusaka1oh nie sl·atbla, lecz r-0-
sła w szczegóły. 

Częstochowy bronił generał MHler 
z ·p.ięciuset piechoty i dwudziestu ar
ma!tami, ma.iąc na1dto .około ~y~ią~a 
zbtegów pnuskich zdolnych do rues1ema 
pomocy. 

Deschamps zamyślił się i niespodzie 
wanie złożył radę, do 1której wezwał 
porucmika Martina, kapitana Douha
rni, adiutanta Levitoux i Floryana. R.~·
da zebrała się !konno 1przed frontem 
szwadronu. w killku słowach uchwala 
no mzdzieHć się na komipanie i podsn
nąć się do same} Częstochowy. 

Wasiński, dowiedzi;arwszy się o tern 
ipo~tanowieniu a urawny j'UŻ, iż go w 
narad2iie pominięto, wPadł w pasyę. 

- Tchórze, niedołęgi! - kir.zyczał 
·w uniesieniu. - Ot i ruszyli koncep
tem L„ Bodaj ich i tyich Francuzów!·. 
Wielkie głlQfWY ! ? .. „ 

- Co waópan ?„. maiczego? !... 
- Pytasz jeszcze. A pr.zecież to 

chy;ba jaisne !... Gnaj, pędź sześć dni 
blizko, 1Jl110l1duj !Się, męcz, ciało 'Sobie ob 
tłuku.i', byJ.eś się Prusaków dopytał, a 
gidyś nareszcie poczuł pod nosem za
pach świeżyny, ~ prochu p-owąchać et 
woln-0, to się dziel, ·podt.ali na ·palcach i 
zmiataj!... 

- Jakże chcede? - tłómaczył Oo
tartowski. - Toć przecież podja'ld, 
straż przednia, wywiadowcza służba~ 
sto 'Pięćdziesiąt koni.·. a tam warownia 
mury, wa~y, które szwedzkim zastę
pom stawiły czolo.„ 

- T-0 i co?! -oburknął się Wo
sif1ski, nie zbity z pantałyku. 

- Waszmość .pytasz się Jeszcze! ... 
Cóż my począć możemy wobec takiej 
!przewagi !... Oni· mogą nietylko bronić 
się, ale i .nas zgnieść· Jaikiż stąd dla ar
mii .pożytek? .„ 

warunkowo nietylko przyjmowania i 
wania interpelacyi i wniosków cze 
lecz także urzędowego protokólo " 
mów (Zeskich. 

Ur, czasu spelnienia tego żądania 
wstrzymają się od wnoszenia wniosk 
wyita~zania mów. 

Sytuacya w Portugalii. 
· Król l(arol zamierza podobno 

pić na rzecz następcy tronu, który z t 
powod:1 za;.~ na: 1<i:nitrzonej podró' 
kolonii portugalskich w Afryce. , 
pogłoski o mającem nastąpić w najb · : 
przyszłości ogloszeniu dyktatury wo · 
wej i przywróceniu kary śmierci. P · 
ministróv,r Pranco, rozpoczął zaciętą t 
kę z prasą. Wielu dziennikarzy ucie 
Lizbony i Oparto do Bagdajoz, his . 
skiego miasta pogranicznego, zkąd 
łają do Portugalii odezwy podburzają 
resztowano redaktora dziennika „O 
do", jak również dr. Leitao, który o c 
drukiem broszurę, wykazującą, iż f 
jest niepoczytalny. Tutejszy „Herald 
Madrid" nazywa dzialalność franca 
przykładną, nawet podczas rewolucyi 
1851 i 1862 roku rząd portugalski nie 
stosować takich środków represyjnyc 
obecnie. 

Konferencya w Hadze a Korea. 

Przybył książę Tiiing Chiyi z 
z dwoma towarzyszami, aby wobec 
gatów na konferencyi pokojowej za 
stawać przeciw niezaproszeniu rząd 
reańskiego na konferencyę pokojową, 
też przeciw pogwałceniu niezależnośc 
rei przez Japończyków. Tijing Chiyi 
słał wszystkim delegatom protest na P 
i zażądał przyjęcia u prezydenta kon 
cyi Nelidowa. Nelidow odpowiedzia 
nie może księcia przyjąć, gdyż jest 
żności udzielania posłuchań tylko 
deputacyom, które posiadają urzędow 
lecenie rządu holenderskiego. 

Z różnyob stron. 
Do Bochum przvby l z Ihtnii k 

skup B'uoh i zamieszka! na prnb 
św. Józefa. 

Dahlhausen. Murarz Redk 
1czas klótni ro7Jbil toporem swej 
-czaszkę, co iprowda podobnie ś 
spowoduje. 

Rotthausen. Oórn1k T ieHman 
st.al ,okaleczony w kooalni •. Dahhb 

Na bieżący kwartał wciąż 
reszcze zE1pisyiwać „Wiarusa Po 
go" na każdej. 'Poczcie. Ptrosimy 
Czytelników, aby starali się o :po 
nie najliczniejszy ch nowych ab 
tów. 

Więc opaonwanie Częstoc 
. . ? 

z.a.i me macie. „. 
- Człowieku!... Nie unośże 

wszakci to mury, armaty, wsp 
powtarzam. na Szwedów.„ Bacz, 
giairstka, jakim oparła się zast 

- Taaik !... Lecz rachuj~no w 
że to inie -ryce1rstwo, nie mę.stwt 

determina1cya i nie dzielność 
(sprawiła, tylko owo w<lanie J5i 
szej Bożej Rodzicieilki !... A chyib 
taikim jesteś he1retykiem, abyś su 
wał. że Naisza Panienka z Prus 
wdawać :się będzie i luterskie ochr 
bezeceństwa!... 

- Zg·ada !... Czegoż waść żąd 
- Cze.go żądam? !.,. Mięsa p 

go, bitwy, wal.ki!... Zolnier.ZJem j 
a nie 1psem goń.czym!... Waszmoś 
że po myśli ·są te 1przeszpie1gi !... 
Do dyasik.ia1!.„ Dać mi tu tych fr 
zów„. a .psia noga!..- Bodaj was!... 

Wosjńsiki urwał nagle, gC:. 
rprzed nim stanął pułkow:n~. 

- O co idzie? - zagadnął 
towskiego. 

Floryan się zawahaił, lecz Wos 
odgadują;c pytanie, azwał się rż 

- A 'powiedz-że mu!... W 
niech wie!.·. 

- Kapitan Wosiński - objaśni 
tartowski - proponuj.e zdobycie 
stochowy!... 

- Zdobycie?!... · Oszalał! 
nąl przez zęby Deschamps, 
W ~sińskiego wzrokiem- - Po 
mu pa:n, że bez j·ego -rady się dbt;, · 
my!... 

A po chwili dodał, niby mówi 
siebie: 

- W 1sto pięćdziesiąt koni.„ rn 
.o fo:rtecy ! !... Ładny oficer! !..·. 

Ootartowski chciał coś odp 
dzieć na uspnawiedliwienie Wosi 
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Gelsenkirchen. Robotnik Walenty 
ta!.::zaik został o!rnleczony w t:<bry-

Rozmaitości:. 
Jednoszynowa kolej. Inżynjer aingielski 

nnan, WY'llalazca torpedy, ochrzconej jegJ 
imem, za którą otrzymał oo rządu an

lsikicy;o 110 OOO funtów szte11lingów (okod'o 
OO OOO mrJ, zbudowa·! niezmiernie ciekawą 

' ej, jednos.z.y.nową. Wagon Brennana, zawie 
ący również motor, nie zwiesza się tz szyny, 

li z dąży po niej, utrz}mUiiąc najzupefoiiejszą, 
o CJ1wa.gę, pomimo, że posia-Oa tylko k&a 

edvńcz-e, umieszczone Jedno za drngiem. 
tuki tej d'.Di:rnzał wynalazca p.rzez zastoso

ie zasaJdy, dzięki której utrzymuie równo
g~ bąk <lz.iecięcy, puszczony w ruch ·i po1-
acający zawsze do pozycyi prcxsrt:opadlej, µo
mo udenz.eń i nachyleń. Czynność bąka 
lniają w danym razie dwa skrzydła pod-
)re. umieszczone w spec:railnych sikrzYJ1-
ch i obracające się z nieunierną sz)'1b'kością 
kierunkach iprzeciwa1vch. Próby, d'okoma11e 

d ~.gOJJem mooelowym, w którym zajął miej 
syn wyna'1azcy, .cta~y wyniki znakomite. 

. aigc;:iik , po1rusz.a:ny motorem ele1ktrycmym, 
1 -~yl ~fa<l1ko po szyinie. przebyil wąrwaz po 

~rfojn ej limie druciane.i. w~1piął się na pa-
rnik, zata.czal kirzywiZ'1y, na chwilę nie tra

rówiwwagi. Jak twierdzi wynalazca, nai-
1iejsz.a burza nie jest w możnośoi przewró

waw:mu. 

Nabożeństwo polslde w Wattenscheid. 
' W piątek na wieczor 01 godz. 8 bę.dzie ka
~ 1ie; w sobotę •i w niedz ielę sposobność do 
l w iedz.i św. Nabożeństwo w ni edzielę bę
p ie z ambony rzapowiedziaine. 

n Nabożeństwo polskie w Bochum. 
a Nauki w ciągu lipca: Dla mężczyzn żona

h, w śr Oldę.., dnia 10 Lipca o godz. 8 wieczo-

rna mlod·zieflców w środę, dnia 17 Jip::a o 
z. 8 wieczorem. 

w4trzystwo św. W oiciecha w Doritmundzle 
nosi &wYm .cz,f.oukom i Rodakom, ~ż w ·dniu 
ip.ca o godz. 11 ,i póJ' pr)z,ed polludniem umarl 
onek nasz 

śp. ANTONI SZMYT. 
Pogrzeb odbędzie Dię w czwa.rtek, dnia 4 

ca o 5'0dz. 11 przed l)ofudniem z domu cho
h „Luisen-Spital". Cz.J:cmkowie zechcą się 
wić o godz. 10 i pó! z cdzna1kami. O licz 

udziai!' up.rasza Zarząd. __ ,. 
Towarzystwo św. Józefa w Stierkrade 

daje cZlfonlkom do wiaidomoś<:i . .iż w niiedZiielę 
ia 7 lipca o godz .. 11 od'będzie -s1ię rwalne ze
nie, na które powinni siię wszyscv cz.lonko

e punktualnie •stawić. Zarząd p()IWiin.ien się 
od.z. 10 stawić, ponie;wa,ż są waame sprawy 
zalatwienia. (1) Zarząd. 

, lecz biały ·pu~kownik w.zruszył po
rdliwie rn_mionami i zawrócił na 
oło ·szwadronu. 

Wosir1ski wymiarkował odezwanie 
Deschampsa, i naraz w dwwnym 

' linierzu gwardyi narodowej krew za 
zal a. 
- Mośd Ootartowslki. ·cóż ho sobie 
i myśli!... Za hetkę mnie uważa! .. 
ymasy polm1zuje !· .. Najmitą j'estem, 
y żaki1em? ... 
- Cóż znowu!... Waszeć się unosi 
potrzebnie!... Ot, plan mu 5ię nie wy 
l i wszystko. I .dziiwić mu się nie 
leży, bo, jak Waćpanu wiadomo, ;e
nesansowi nie wolno wdawać się w 
obywania, jeno wyrwiia1dowczą słu-
ę •.. 

- Gadaj wasze zdrów! - prz·erwał 
tro WosiÓ'Ski. - Nowicyiuszem j1e
m do 1pioruna? ... Nie wąchałem to 

ochu, ·pierwszy raz w rekonesansie 
· odzę? ... Powiedz raczej, ie Piotra 

biały królik ma pad sikórą, a diUS'lę 
ramieniu!... ttycać po rnołaich, po 

ogach, węszyć ... to j'ego rZiemiosło !... 
1 avant i en avant! - krzyczy 'po ca
ch dnia.eh, myśDaJbyś, że 1gidy nie
zyjaciela dopadnie, to go zniesie, rol
j·e, że siądzie mu na; karku, iż za ste
prz·epędzi... a tymczasem, gdy się 

i reszcie Prusaków dopyta, rndę ci 
woluje... Tfy .... Masz 1ci 1slu7Jb~ u 
ancuza!.-. 
Już od te~o ich charkotantru aż w 

i zach kr~ci !... Nie ina tom się do Na
tiooa iść deklarował, aby iplecy Pru

' kom oglądać, taikiego niepolityczne
widoku spragnionym nie był!... 

i - N o, no!... Mości W osiński! - u
minał Ploryan - cierpliwości trochę, 
oń:czy 'Się to wkrótoe !.·. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Towarzystv.-o św. Józefa w :Essen 
oznajmia swym c;doukorn, iż w niedzielę dnia 
7 lipca o godz. 5 pun!mrnlnie odbędzie się pól 
roctzne wa·lne zebranie . i 'a ri · r aJ.i!rn dvien
nym: Sprawowanie z rewizyi kasy, 01raz inne 
wiażne sprawy są do zafatwienia, przeto proszę 
o liczne i puullktualne przybycie. 

Uwa2a: Zebranie dlla te~o o godz. 5, po
nieważ jesit polskie nabożeństwo. 

(3) W. Sosnowski. prezes. 

Towarzystwo św. Antoniego z Padwy w Neu 
miihl 

<ibchodl1.1i w niedzielę, dn. 7 Lipca 
6. rocznicę swego istnienfa 

na satH p. Boechheima naprzeciw kQŚci'Ola ka
tolickiego Szan. Towa1rz.ystiwa. które za.pro
szenia odebrały, i te które dla bmlru a<lresów 
za.proszeń odebrać nie mogly proS:imy, aby []as 
swą obecnością zaSIZ{;Zycić raezyly z S'W'O-
. imi ·chorągwiami. Przyjmowanie bratnich To
'W1ar1zystw od godz. 2 do 4. Program uroczy_ 
sto~cj zostanie ogloszony na sali. Talkże będzie 
odegrany teaitr o godziinie 9 pod tyt. „Ja.sdek 
sierota·' i „Zaczarowane skrzypce". - Wstępne 
dfa cz.lonków wszystkich Tow, 40 fen, dila ga
ści 75 fen. Cz.fonkżow;ie nasvego Tow. zalega
liący ze skfadJkami miesięcznemi wtinlJli się przed 
czasem 1z. nich uiścić, w przeciwnym razie pla- , 
1cą ·wstępne jako gośoie. O lic:zmy udz.iat w rocz. 
11icy sąsiedn1je Tow. i gości uprasza 

Zarząd. 
Uwai.ta: Zairazerrn podaję .do wiadomości, iż 

o godzinie l 1 będzie posiedzenie zarządu, dla 
tego proszę sza'Il. Za!rząd, aby się na dl.as prze 
znaczony na sali posied'zefl stawil. (2) 

Józef Wróbel, p.rzeiw. 

Bractwo Różańca św. Mężczyzn w Baukau 
obchodzi w niedziiclę, dnia 7 lipca 

iferwszą rocznicę poświęcenia chorą~wi, 
na którą zapraszamy jak n::i.juprz.eimiei wszyst
kiie Bractwa_ Różańcowe d Towarzystwa pol
skie, które zatproszenia odebral:y, talkie i te, 
które dla bra1ku aidresów zaiproszernia nie ode
braly. Zarpraszmy także wszystkich Roda-
1ków i rodacz1ki z Bauka1u i okoLicy. Bractwa i 
Towarzystwa prosimy, aby prtzybyJy z chorąg 
wia.mi. Prog.raim: Od god•z. 8 do pól do 3-ej 
.przyjmow:anie Bractw i Towarzystrw u pana 
Newelinga ul. Bismarckstrasse naprzeairw ko
ściola katolickiego. O godz.inie 4 udamv się do 
ikościo1a na kazanie; PD na'bożefrs,twie udamy 
się na salę. gdzie będz.ie dals.z.u urnczyst0ść . 
Porwitanie gości prze1z. nadzelatora, potem zaśpi 
w ci.nie pieśni: „ Tysiąc kroć bądź pc!zld1rowiona ~ 
·o Marya"; a następnie ikon cert, śpiewy ~ dekla 
macye, O godzinie 8 będzie ode~ralJla bardzo 
relig.ijna sztuka amatmska pod tyt.: „Dzrwonek 
świiętei Ja!dw;igi". Na ur.oczystość przybędą 
taikże wszyscy •księża miejscowi. 

Wstępne idla cz.lonków Towarzystw i 
Bractw 30 fen.. dla niewiiast 20 fen„ c1la nie
czf onków •przed czasem 50 fen .. przy kas.ie 75 
fen. Jeszdze raz zapraszamy wszystkich życz
liwych nam rodaków i rodaczki na uroczystość 

(3) Stan. Laboch, nadzelator. 

Towarzvstwo św. Piotra w Steele 
donosi swym czlonkom i Rodakom zamieszka
J:'ym w Steele i okolicy, oraz Szan. Towarzy_ 
stwom sąsiedruim, iż ·nasze Towarzystwo ob
chod~i 

-- 22.gą irocznicę --
dnia 14 lipca br. na sali p. Raihimann. Stary Ry
nek nir. 3. Podzątek o godz,. 4 po południu, po
czem nastąpi przywitanie Towarzystw i gości 
przez przewod111idz.ą;cego. Da•lej !będzie deglama 
eye., mowy, śpiewy d t. d. O godz„ 8 roopocz
nie się śliczny teatr, w 'którym !Wys.tępują 24 
osoby. Po teatrze ro:zJpocznie się ta.ruiec aż do 
godz. 2. Wstępne wynosi ·dla 1czl0'11lków na
szego tawarzystwa 30 fen„ dla czlonków ob
cvch T0iwairzystw 75 feru., dla R odaków nie bę 
dących w ż.adnem Tawairzystwie I mr.. a po 
godz. 10 1,50 mr. Czfonikowie obcych Towa
rzyatiw przybywaią·c pojedyflczo winni się o
kazać ustruwą. - Muzyikę dostawi JJJam p. WJ. 
naw:ski. 

O liczny udzal Rooai\·ów pros:i (2) 
Zarząru 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
donosi szan. czlonkom, iż pr,z;ysc:zJe posiedzenie 
od1będz.ie się w niedzielę 17 lipca o godz. 4)12 
po pof. w Domu czeladzi kat. (kath. Gesellen
lhaUJS) - na iktóre 'WSiZystkich mile zaiprasz::tmy. 
Równncześnie <looosdmy, iż bJerzemy udzi.al' w 
rocmicach bratI11ich towa•r1zystw tego samego 
dlnia. W roczmicv Tow. im. św. Baribary w 
Bornig cz.foinkawie od nr 301-400, zaś w Bra 
cbWiie Rófańca św. w Baiukau od nr. 400-549. 
- Zważadąc na obowiązek każdego ido tej licz 
1by należącego czlonka prosimy o iakna~'liczniei 
sze przybycie. P.umkt zborny: „Dam czeladzi" 
o godz. 2 PO pal. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Miihlheim-Ruhr 
donosi wszystk1im cz.lonikom oraz szairu. bratnim 
T<JWarzystJwom, ;które dla braku adlresóiw za
proszeń nie odlebraly, iż 

- pierwszą roCZilldcę -
ina 1którą szain. TC1'.varzvistwa oraz ich czlonów 
serdecZJl'ie zaprasziamy. Program: O<ll g-Odz. 
1 do 3 przyjm<JWarnie bramkh 'Tawairz.ystw 
na isail p. Roob, uJ. Josefstr. m. 2. O godz. 37.4 
wymarsz ido ikośo!cla na nabożeństwo iz kaza 
niem połskiem. Po nabożet1stwie J)OIW'rót na 
salę, gdziie się od'będZ1ie dalsza uroczystość. 
Wstępne dfa cz.!~dków 30 f en„ a lllieczlonkowie 
p.facą 50 fen. 

Uwa~a: Ksiądz polskd przybędzie już w 
soibotę, 6 Lipca i będ'zle po polłudniu odi 4 godz. 
is.l'uohal spowiedzi św., w nded?Jiele raoo jest 
także sposobność do spcmjedzi św. O go1z. 
6 .i pól rano przyistępuje tawairzystwo wspólnie 
tio Komunii św. Uprnsm się JW'S.Z<Y.srtiki1ch az.lon 
lkóW., aiżeby o .ile możn'ośd już rw sdbotę od
prawili spowiedt, aby wsp6l111ie do Stol'ul Pań
skiego pr.zystąipić mogli. Upraisza się o jaik 
na~liczn~eJszy udZlia~ w 'SIPOWlieidlzi i !1lalbożeń-
stwie. (2) Br. Suszek, przew. 

Baczność Hochlarmark ! 
Zmiana! 

Towarzystwo św. Wojciecha w łfochlar
mar~ donosi uprzejmie S.wYil1 cZllor\kom, iż w 
niedJz:ielę, <inia 7 lipca o godz. 11 zaraz po na
bożef1stwti e odbę-d'zie się rni~ięczne zebrande. 
O liczny udział czlonków prosi (1) 

Zarząd. 

Czołem! „Sokół" w WaJU1e-Z. Czołem! 
W niedzielę dnia 7 lipca o godz. 4 po po.l. 

urządzamy naszą 
-- łatową zabawę --

na sati i w ogrod:z.ie p. Gerdesananna, ul. liofstr. 
Progiram bę<lzie. bardzo urcxz:maiconiy, oprócz 
tańca ćwti.czeń oraz stir.zelania <lio tarczy, bę
dzie polonez wyprowadzony z lampiooami i 
be~alskim ogruiem w oowieconym ogrodzie. Nie 
szczędzimy kosztów, aby zabawę jak nailepie.i 
urtz.ądzić, dla tego spodZiewamy si~ licznego 
udzialu Rodaków . 

Przed zabawa. odbędzie g.ię nas.ze zebranie 
i pros.imy szan. Druhów oraz. nam przypchyJ_ 
nych Rodaków o przybycie. Zapraszamy 
szczególnie mfodzież. 'której tu baird'Z-0 dużo 
mamy, a która Siie od nas z dala trzyma, aby 
przooież raz przestała być plewami, a s.tala się ' 
urodzajnern ziia:nnem, żeby wtspólnemi Siilami 
pracować na niwie narodowej, inaczej pójdzie 
źle z naszym narodem, bo jaka mfodzież, taka 
iprzysz:f ość"! (2) 

Czol'em ! Wydział. 

Kolo śpiewu „Lutnia kościelna" w Rohling. 
hau sen 

urzqid.za w nie<lzJclę, dnia 7 .Lipca rb. na sali p. 
O. Schii'bbe'go przy ułicy Boch:umskii~i swą 

- III'. <rO<Cllnicę -
istnienia, polączoną z 'koncertem. teatrem i tań 
cem. - Program: O godzinie 4 koncert, dekla 
ma{;ye d występ kala z śpiewem~ a g.odz. 6 
teatr po<l tyt.: „Ogolili go boo m}'idla"; o godz. 
8 rozipocznie się taniec. podczas pauzy śpiewy 
z programów. - Muzykę dostaJwi pan Pietry
ga z Bruichu. 

Uwa2a: Ponieważ zabawa odbędzie się 
w zaimikruiętem kóllku, przeto szaioownj Rodacy 
chcący brać ud71ia~. winni siię na c~onków 
dać zapi•sać, 1za co pfacą pn.zy kasie 1 mr., a 
przed! {;Zasem 75 fen., zai co odlbiorą karty, któ 
re są u gościnnych ornz u czJ:onków do nabyoia 

O Liczny udzJal dak najuprzejmiej upra-
sza (3) Zarząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Kray 
donosi szam. Rodakom i Rodacz:lmm, zamie
szkałym w ~ray i dk:alicy d sąsiednim Towa
rz.ystwmn. ,jż Ko:J.o na·sze urzqdza w niedzielę, 
dnia 7 lipca. 

-- oierwszą zabawę --
na sa1i pana Kofenherstera przy dworcu Kray
Sued J prosi szanownych rodaków o laskawe 
poparcie swyoh !zabiegów, zmierzających ku 
podiniesieniu pieśni polsikiej ! Wstęp dla c2lllon 
ków wszysitkńch towarzvstw po1skich 50 fen„ 
dla gości przed czasem 75 fen .. a przy ka'iie 
1 mr. Cztorikowie, którzy przyjdą pojedyń
czo, pow.inni przy wstępie okazać sję ustawą 
tOJW. (1) 

Uwaga: Zebralllie nasze odbędzie się w 
<llzdeń za'baiwy O• godz.. 10 przed polud'niem. 

Zarząd. 

Towarzystwo św Wincentego w Hocbheide 
don06i siwyun czlonkom, jż wa.tne póJlroczne ze
b raniie od'będzlie się dnia 7 !i'pca o godz. 4 po pv.I 
Uprasza się .czlcmków .ci. jaik naj!iczrljejszy U
<lzial, ponJeważ przy;jdą ważne spral\Vy pod o-
brady. Goście mile rwidziiwi. (2) 

Zarząd. 
Uwaga: Zairząd j rew.izorów uprasza sję 

godzinę prędze.i przybyć. 

Towarzystwo św. Józefa w WaD!lle 
donosi swvm· czlonkom i roidakom z W anne 
i okolicy, iż w n:iedz.rielę, d.nfa I lipca obchodzi 

9 rooxnicę swego istnienia 
na sali p. Uruterschernanna. Prngram: o go_ 
dz.iirnie 8 rano Misza św. na intencyę Towarz. 

Czlcmkowie Tow. św. Józefa winni brać u_ 
diz.ia1 na mszy św. w ozmakach Torw. T~a
rzystwa. miei'Scowe uprasza się, aby asyis.towa
ly na ms.zy św. z -chorąg;\vfami. - Od godz. 
pól 'Cl.o 3 <lo pól do cz:wrtei przymaw;anje Towa 
r.zystw. O godz. 4 naboq;eńtwo w kościele. Po 
nabożeństwie pawrót na salę, przywitanie go 
ści, koncert itd. O pól ·d'ziewiąted rozpocznie 
siię bardzo piękny teatr. - Wstęp dla czfonków 
TOiW. 30 fen. - O ~iczny U{l'zial, tak czlornków 
iak i gośoi prosi Zarząd. 

Uwaga: O godziLnie pierwszej przed· zia_ 
bawą będzie Tow. naisze odfotograf01W1ne. 
Czlon1kowie winni &ie zebrać w oz:n.akach Tow 
'W lokalu pana Schafera o godiz. pól do 1-ej. -
Uprasza się. abv wszyscy czil'ooikOWlje da!li się 
od.lfot~rafow'lć :-·-:; nni lub niecz.1imi, czy ma.ją 
zamiar wiziąć "' •raz lub nie, oraz W1Szyscv ci, 
którzy mają zamiair W1Stąpić do Tow. (3) 

Jan Brzechwa, przew. 

TowaTZystwo Polek „Wanda" iw llerne 
donosi swym członkom. iż zeibran.ie odbęd-zie się 
w niedzielę 7 lipca po po.I. o godz. 4 na sali pa 
na Sternberga przy ul. Dworcawej (Bahnh l'f
Str.), obok 'kościo.la katolfokiego.. - O }a.k naj 
Liczniejszy udzial uprasza s;ę. 

Uwaga: Ozilo111kom ora2.l ~ośai01111 donosi 
się., iż począteJk wieczornicy po ze!b<raniu o go.-
dz.inie 5 .i pól na tei samej sali. (3) 

Zarząd 

Bractwo Różańca św. w Horde. 
podaje swym• Bracłam i Siostrom do wiadomo 
ści, iż będz-je tu ksiąidz. połsikii od soboty po pol. 
aż dlo poniedzialkJU po.ludnia to jest od 6-8 lip 
ca, a -więc będzie spooobność do spowiedzi św. 
w 111iecbieilę a· o y,;. przed! 7-mą M!S.'Za św., przy 
której będzie odrrnawfa.nv RóżalJliiec. Po PO
liuidniu o godz. 4 .rrabażeństwo z ikaza'lliem pol 
skriem. na które się ·wszys'llctch Braici i Siostry 
uprzermie zawaisza. (1) 

K Siynalski, na:dzelator. 

TowarZ'.\'Stwo św. Jana Ew. 1'' Gelsenkirckc11 
Hiillen 

obchodz.i dnia 7 lipca 1907 
swą 13. rocznice. 

na którą zapraszamy w&iysiJkich Roda'ków z 
Ge:lsenkirchen-liuellen i okolicy, oraz wszys( 
kie Towarzystwa, które od nas zaproszenh ode 
braly, także te. którym dla braik'tl adresów za
proszeń nie mogliśmy wystać, mianowide do 
Gerthe, gdyż karta z zaproszeniem wrócil9„ 
prosimy, aby pnz.ybyfo z chorągwfami i pa
la:szami. - Porząda'< uroczystośd iest: Od 
godz. 3 do 4 przyjmowanie bratnich Towa
rzystrw, o godz. 4 pochód do kakio.ta poo 
chorągwliami na na'bożeństwo polskie z k.a
zaTlliem, po nabożeństwie na sali pana Nachbar 
schulte, powitanie b-ratruich Tow. i gości przez 
przewodniczącego Potem koncert i deklama 
eye przeplatane mowami, potem teatr pod. tyt. 
„Wycużnik". - Wste1> dla czfonków Tow. 30 
fen. Goście pnzed czasem 50 fen. przy kasie 
75 fen. (3) 

O liczny udziia!l w rocznicy uµra.sza 
1.Jacząd. 

Baczność Towarzystwa! 
Szan. Towarzystwom, należącym do 

„Związku Wzajemnej Pomocy polskich to
warzystw katolickich" donosimy uprzej
mie, iż w przyszłą niedzielę, dnia 7 lipca 
o godzinie 3 po południu odbędzie się ze
branie wszystkich delegatów towarzystw 
należących do związku. Zebranie odbędzie 
się tym razem w Bochum w lokalu pana 
Winforta, ul. Klasztorna (za klasztorem) 
Z powody bardzo ważnych spraw, mają
cych przyjść pod obrady, jest przybycie 
wszystkich delegatów koniecznem. Także 
te towarzystwa, które dotąd nie są z 
Związku, a mają zamiar przystąpić do nie
go, zechcą także swych zastępców przy-
słać. · 

Szczególnie zwracamy uwagę na pa
ragraf 12 ustaw związkowych, który za
znacza, że towarzystwa do 200 członków 
liczące, wysyła jednego delegata, a To
warzystwa, liczące więcej jak 200 czlon
ków wysyłają dwóch delegatów. 

Zarząd Związku. 

Uwaga: Szanowny Zarząd upraszam, 
aby dwie godziny prędzej się zebrał na po
siedzenie Zarządu. 

S. Kunca, przewodn. Związku. 

Ze Zjednoczenia Zawodow. Polskiego, 
odbywają się w następujących mieliscOW-O

śojach: 

W pierwszą niedzielę miesiąca: 

W Gladbeck o godz. 4 po pot u p. Kue,pen; 
W Weitmar o godz. 4 po pol. u p. łieinemai:ma. 
W Essen o godz. 1 ipo poil. u pana Meiscra. 
W Obermarxloh o g. 4 po pol'. u p. Minhorsta. 
W Hochstrass o god2. 2 po po.l'. u p. Vier'bauma 
W Luetgendortmund o g. 4 po poJ. u p. Spechta 
W Duempten o g. 5 po pof. up. Eckhar·dta 
W Freisenbruch o g, 4 po pot u p. Ofertbecka. 
W Altenbochum o g. 4 po pro:. u ·p. Burghardta. 
W Kirchlinde o g. I po pol. u p. Schumachera. 
W Dorstiekl o g. 4 po po!. u p. Klinghammera 
W Kastrop o g, 11 przed pol'. u p. Si•ndera. · 
W Ifoistede po poł'. o godlz. 4 u p. Walburga. 
W Moors po pol'. ·O godz: 2 u p, fjerbauma. 
W Delmenhorst o godz. 4 Po poi. u p. Meyera. 
W Muehlheim-Hołthausen o g0dz:in1;e 11 u p. 

Bransa. 

Baczność Rodacy w Hamborn i okolicy! 
Wielki wiec polski w ttamborn odbę

dzie się w niedzielę 7 lipca prezd południem 
o godzinie 11 i pól w lokalu p. Marego. 

O liczny udział Rodaków prosi 

Baczność Rodacy w Hombruch-Barop 
Wielki wiec odbędzie się w niedzielę 

dnia 7 lipca po pol. o godz. 4 w lokalu p. 
Bock'a. 

Baczność Rodacy w Castrop i okolicy! 
Wielki wiec polski odbędzie się tu w 

niedzielę, dnia 7 lipca przed pol. o godz. 11 
i pół na sali p. Sindra. 

Baczność Rodacy w Kolonii i okolicy! 
Wielki wiec polski odbędzie się w 

niedzielę dnia 7-go lipca po pol. o godzinie 
2-go w lokalu p. Fogla, ul. Urszuli nr. 5-7. 

Baczność Rodacy i/ Buer i Beckhausen ! 
Wielki wiec polski odbędzie się w nie

dzielę, dnia 7 lipca po południu o godzinie 
4 u pana ttalbeisena, ul. Reksstr., przy dru
gim szybie „ttugo". 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Baczność HabtnghO!'St t 
WIELKI WJEC parafialny dfa Polek i 

Polaków od'będzie się dnia 7-go lipca mraz po
ipolsk.iem naibożeńst'Wie o godz. ·Pól do 6 po po-. 
ludnhl na 5ali pani Wessells. Z vowodu, it' 
przy;dą pod obrady ważne sprawy, przetop~ 
simy, aby nikt za piecem nie poz.ostał. (4) -

Komitet dla spraw op. ducoownei. 

~-łl~~~ :~ll~~~littH~ 

KRAWIEC 
mote się osiedlić w dobrej okolicy, zami~J\a 
łei przez wielką Uczbe Polaków. Bliższe szcze 
góry J>Oda - , 

Wojciecll Sosiński w Bochum. 
„. ul. Blilchera u. 1. 
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• Baczność! Cześć Pieśni! Baczność! 

·~ ., IT ledzlelą, nła Ił-go 1.ipca l907 rokó 
odbędzie się 

Zjazd polski ~h ół śpie ackich U-go ok~ ęgu 
na WestCal·ę, Nadreni~ is. pr. w Bruekhausen 

o 

o 

o 
(nadreński) 

o 

o 

o 

o 

na sali p. B1•łnka, przy ul. Albreehstr. 
Na zjazd aJf lubowników śpiewu 01·az wszystkich nam pr~yebylnycb. Rodaków jak najapr~ejcniej zapra•~amy. Również zaprasza

m)' I te Rola, które dotttd w Zwlą.zla.u jeszeze nie są, aby także ze Zjazdu skorz1"staly. 

a m a o a c a s m a n m • a c m a a a a a a • a a . u • n o a c • a ~ a a a • u 
o 

PRO 'GRAM. o 
1) Od godz. 1 do 2 po południu prz;jmowanie Kół śpiewackich, delegatów 

i gości. . . Koncert. 
2) Zagajenie zjazdu przez przewodniczącego mICJSCowcgo Koła i oddanie 

przewodnictwa przew. ZV1i~kowemu, oraz powitanie wszystkich Kół 
śpiew., biorących udział w Zjeździe delegatów i gości. 

3) Występ miejscowego Koła „Jedność" z pieśnią powitalną . 

I 4) 
5) 
ti) 
7) 
8) 
9) 

Śpiew wspólny „Kto się w opiekQ". 
WystQp Kol śpiP-w. o nagrody klasy I, osobny występ Koła śpiewu 
Referat o pieśni. 
·występ Kół śpiew. o nagrody klasy II. 
Rozdzielan;e nagród. 
Pożegnanie Kół śpiew. i dalsza zabawa z tańcami. Muzykę dostawi p. 
Ławicki z Bruchu. 

1: 
i: • ----------------------------------------------0 a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o c o o o o o o o o o ----------------------------------------------------·----.----_.,..._....,_,_____.........------.u......,_.. __ ...,. ______________________________________ __ 

Towarzystwo „Wyzwolenie" w Bochum 
Przyszle posiedzenie odbędzie się w 

czwartek, dnia 4 lipca, w lokalu p. Holz
schneider'a (Salamander) ul. Alejowa, pun
ktualnie o godzinie pól 9-tej wieczorem, 
na które wszystkich czlonków gorąco się 
zaprasza. Goście wprowadzeni przez człon 
ków, mile widziani. 

Przyszłość nasza! 
ZARZĄD. 

Uwaga: Członkom, którzy już kil
ka zebrań opuścili, przypomina się, by ra
czyli na posiedzenia uczęszczać, gdyż czas 
najwyższy, by to świętowanie się skoń
czylo. 

BACZNOSC DRUCHOWIE ĆWICZĄCY 
GNIAZDA BOCHUM!! 

Z powodu zlotu, który się na końcu J)'l'ZY· 
szłego miesiąca ma odbyć ćwiczenia nasze 
odbywają się obecnie dwa razy oa tydzień i 
to co wtorek i sobotę o godz. 7S9 wJeczorem 
w lokalu p. Holzschneidra, ul. Alejowa. Szan. 
druhów uprasza slę bardzo, aby o ile im tyJ. 
ko czas pozwoli przybywali na ćwJczeoła. 

Czołem! Naczelnik. 

Baczność Wlemelhausen i okolica! 
Szanownym Rodakom podajemy do wiado

mości, iż dnia 21 lipca W}'Ueżdża pielgrzymka 
do Kewelaer z dekanatu bochumskiego. do któ 
rego parafianie z Wiemelhausen sie przylą
cza;ią. Celem upiękstzenia pochodu prosimy 
ubrać dziewczątka jako a111iolki. Bilety ziwrot 
nie dla tych dzieci kosztują tylko 1 mr.., dla 
pielgrzymów zaś po 4,20 mr. Bilety prowizo 
ry.czne można nabyć u pp. J. Mardniaka, Wl. 
Turka, W. l(asprza:ka i u krawca J. Ol'owa
cza. Tych panów zaś prosze, aby do 7 .l.ipca 
mi oblkneuie ze sprzedanych biletów z.dail.i. 
(738) Komitet kościelny: Jan Marciniak 

Koło śpiewu „Wanda" w Kray 
d,on{)ISi szanownym rodakom i rodaczkom za
mieszka~ym w Kra,y i okolicy i sąsiednim towa 
rzystwom, iż Kolo nasze urządza dnia 7 lipca, 
61Wą pierwsiz.ą zabawę na .sali pa.na Kofenher
ster'a, przy dworcu Kray-Sueid 1 '))rosi szano-
1\VJlych rodaków o poparcie swych zabiegów, 
e:mierzających ku p0dniesie111iu pieśni polskiej. 
Wstep dla cucmków wszystkich towarzystw 
polskich 50 ien.. dla gości przed czasem 75 
fon, a przy k a.3ie markę. (3) Zaroid. 

PLUSZE Z~ MEBLI czyŚci i p0 ~
J>ruciu farbuje oraz w piękne wzory wyci
ska FARBIERNIA GALLUSCHKE, PRAŁ- I 
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Dom kredytowy 
Jana Kwiatkowskiego 

załatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

Kasa oszcz~dności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse (752) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

Piekarnia 
do wydzłerzawit>• 
nia od zara.z albo IJÓŹ· 
niej w dobrem położeniu. 
~szelkie urządzenia w 
piekarni i w kramie. 

Michał Weber, 
Witten, Rosenstr. 
nr. 13. (751) 

n~l:~: 
ilustr. cen

niki na cygara, pa
pierosy i tabakierki 
rogowe z nazwiska
n:.i 709 

8. Kasprzycki, 
Lubawa 

IJoe~au '"Pr. 

Papie~ 

Z po tlfodu Innego 
przedsit:blorsnva 
jest od zaraz na. sprze. 
daż skład kołnł· 
alny. Korzyst-ie kup
no dla Rodaka, gdyż w 
mjejscu tylko jeden pol· 
ski skł'.ad się znajdaje. 
PJocr Niusłelak, 

BeliJse przy Bum', ul. 
KurzeBtr. SO. (752 

711 

fUie: Hofstcde, Herne, ElckeJ, nohUng. z niQknymi na_Jisami i wierszykami w na-
bausen, Linden, Hattinli!en. Langendreer, nhr· glówku poleca 
ten, Castrop, l(amen. Dortmund, Oerthe. 
Sorockhfivel. Księgarnia „Wiarusa Polskigo", Bochum. 
-• .--~-;--'--~~~~~~~~~~~~~-=-_::::::.-~--~~~ 

I O~ z·k1· j Interel!ł fon'arón' E kolonłałuyełl w do· 
_ lirem położeniu miasta 
>-.. JJocbum, z odbiorca. 
C: JOclrożały zeszłego tygndnia. we fabrykach O Ó 01 0 mi pfacącyrni tylko gotów· 
31= O · ' d k 'ł ·k ł 100 t I ką, jest z powodu innego a::s z1:n prze •em za Upl em O O O SZ U l przedsiębior~twa właś-

-;:; po dawnych, tanich CE:nach. ciciel:t, natychmiast do 
~ O Ół i t d • 1 sprzedama. Zgł. przyjm. 31:: Op i zapas S BrCZf U Zle am przy Eksp. Wiar. Pol11k. pod 

zakupnie gotówką iiterą u. L. A.. 764. 

20 proceJ!\t rabatu. pcm:C;~6w 

J K • tk k - krawiecł.ich an W] a Ows l znajdzie stałe zatrudnie· 
~ - } 11 ie zaraz lubpóźniej. 

Dom l•redytou·y, s. Kue:uerowiez, 
Bruełt, IBocł1uu1c1·sh·. łłli. Reiss e przyt He•ten. 

. . . .. I . emenarze 
1.i1m:ml~.,··!!~~Bl:::.! w H!~~~1!~· 50 .. :;:~~i~:~!f::~.: 
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Za drut.. nu~td l J~!hf.cJti odpowld:rb!J<.r Amto2~ ~roi.'iltt ~ 

'l,yłko Polakowi! 
Z Jowodcl wyjazdu do stron rodzinn,ch mam 

nil. sprzedaż dobrze zaprowadzony 

interes mleczarski 
z dobrą klientelą. Sprzedarz dzienna. 150-160 litr. 
oprócz tego maślanka, ser i masło. Jertyny interes 
polski w miejscowości, którą zamieszkuje bardzo 
wiele Polaków. Bardzo przyjemne zajęcie. Zgłos~enia. 
do Ekspedycyi „ Wiarusa. Polskiego" pod literą 

.&. B. 't8li! 

Kościuszko w~ więzieniu, 
Pochód na Sybir, 

piękne obrazy wielkości 90 X75 po 4 mk. 
za sztukę poleca 

Tadeusz Peplńskl, 
Ost1•oftro (Posen). 

Został~m dopuszczony jako (7G7) 

adwokat 
przy sądzie ziemiańskim i okręgowym w 
Bochum. Biuro moje zna.Jduje się przy 
ul. Bombold.tstr. 24. 

Ring, adwolłat. 

Jnteres towarów kolonialnych 
w bardzo dobrem położeniu miejscowości 
Recklinghausen-Siid, jest z powodu oko
liczności natychmiast 111 b później tanio do 
sprnedania. Ta\,7.e pe"· na kolonia z stały
mi odbiorC'arni n1p?o zo:-ltać odebraną. 
Bli*sz~ch informaL;,·i udzieli (762) 
D. J~i> '' f'fta , t~łn, Hecklinghausen-Sud, 
Bochumórstr. 7.J. 

~ . m1.cczarn1a 
z fahtyk<t i;era i ś1(1takie.u, w dużej polsko-kato· 
lickie.i wsi jest do sprzedania. Duże zabudowanie 
ma!>ywne, chlew na 200 świń. KJ.eka jest 2000 lit. 
dziennie, litr i.o 8 fen. Cena kupna. w.rnosi 40000 
marek; wpłaty za ugodą. 15-20 tysięcy marek. 
Zgłoszenia up,ra.sza t1ię nadsyłać do Ekspedycyi 
„ Wiarnsa. Polskiego'' w B.ichrun. 760 

~~ład towarów kolonlalnych 
jest od zaraz do nabycia z powodu cho
roby fony. Bardzo dobre miejsce ola Ro· 
daka. Zgłoszenia do Ekspedyclii Wiarusa 
Polskiego w Bochum pod nr. 769. 
---·-·-------------
Mam na sprzsdaż w gustow~em wykonaniu 

domy mieszkalne i składowe 
większych i mniejszych rozmiarów w najleps ej 
czc:ści miasta położone 3 minuty od kościoła kato· 
lickiego pod u1ndzo dogodnemi warunkami do sprze
dania. Zgłoszenia piśmiennie lub ustne przyjmuje 

Antoni J awo1·.sli.ł c7s1) 
:n A. n XL O H: lloonst1•asse nr. 81. 

Mam korzystne gospodo.rstwo w Ks. 
Poznańskiem do sptzedania, zpowodu 
starości. vV szystkie budynki z dr.zew a, z 
żywym i martwym inwentav:em. wielki sad, 
16 mórg 2iemi 4 i pół mot"gi łąki, 7. dobremi 
żniwami. Cena 7 tysięcy tal. wpłaty 4 ty
siące. Pospieszne zgłoszenia przyjmuje 
:u. Moskowłak. Somborn p . .Klay 
Planeten~tr. 53. (Kr. Dortm nd) (7ol) 

Na trzeci kwartał 
czyli na. 

lipiec, sierpień i wrzesi 
zapisywać można każde~o czasu 

,, Wiarusa PoJs.kieł.ł 
wraz z dodatk.iem relłgiJno-powieśclowym 
tytułem: 

„Poslaniee Katolicki~' 

a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcef. 
I(toby pragnąl, byśmy „Wiarusa Po 

go" przez rrr. kwartal p_osylali jego 
wnym w Polsce, niech nadeśle l,92 rnr. i d 
dny adres osoby, która gazete ma otrzym 
a pismo nasze dla odnośnej osoby pr 
żerny poczcie. 

Rodacy! Rozszerzalcie •• Wiarusa Po d 
10", orian robotników Polskich na obczy 

POSTBfSTELLUNOSfORMULA• 
Ich bes{eJle hi'ermit bed derr Kai 

lidhen Postamt ein Exemplar der Zei 
"Wiarus Polski" aus Bochum Zeitu 
preisliste 128) filr das III. Quartal 1 
und mhle an Abonnement und Bes 
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu 
bescheinigt. 

• • • • • • • 4. • • • • • 

KalserUcbe! Po1ta111·ł ••• „ ••••• 

Ich besteUe hiermit bei dem l(ais 
chen Postamt ein ~xemplar der Zei 
„Wiarus Polski" aus Bochum (Zeitu ś 
preisliste 128) filr das III. Quartal 1 
und ztahle an Abonnement und Bes 
geld 1,92 Mk. i: 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu ha ' 
bescheinigt. 

• • • • 
K1łcerllclle1 Postamt • 

POSTBfSTELLUNGSfORMULA 
Ich bestelle hiermit bei dem Kcri o 

lichen Postamt ein Exemplar der . 
tung „Przyjaciel" aus Thorn fiir 1

• 

dritte Vierteljahr 1907. und zahle 
Abonnement und Bestellgeld 1,28 , 

Obi,S!e 1,28 Mk. erhalten zu h 
bescheinigt! 

. . . d. . 

N• kl1dem 1 .czcionk:a.ml wYdawniictwa „Wluna Polsklei0 11 :w Bochlllłi. 



Nr. 151. ~ehum, na piątek, dnia 5-go lipca 1907e Rok '· • 
~------------------------·- ----------------

€odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawo~ narodowym, politycznym i zarobkow)'Bl, 

. Przedplata kwartalna na J><>Czcie I u listowycll 
4osi 1 mr. 50 fen .• a z odnosz@niem do domu 1 mr. 
fen. „ Wiarus Polski" za:pisany jest w cenniku pocz 
c8'00zl codziennie z Wliiitklem dni pośwlątecz-

I 1111 Baże za 11111 I OJczrz11 I 
Za :!inseraty placi sie za mieJsce rzadka drobnta;ll- fm• 
ku 15 f. o.~loszenie, zamieszczone przed inser:it:nsJ 4' 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy ł• 
•• Wiarusa Polskiego" nalety frankować I pod.at • • 
nich dokladny adres t>iszące~o. RekoJ>. nit xwrs~ll.,,~ toWJm pod z.nakiem „L. IJOlnisclt nr„ 123." 

1;t...,.__....,„.__. __ ...,.,..._ ______________ lmllll'.mmlll!Ell~llGC----ICUllll------.... m:ll~~----------INlll!CIMB ...... mlllllllml ... ._lmll ............. _. .... _. ... „_. ......................... _.11111!11.._IDll. 

Re<lakcya, drukarnia l bięgamia znajduje sie w Bochum, :przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiaira Pol!Ski11 Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
wić. czytać i pisać po J!()lsku! Nie 
t Polakiem, kto potomstwu swemu 
emczyć się pozwoli! 

Z wypadków cl.Dl;,„ 

fabryce dynamitu Schlebusch przy Op
en wydarzyła się eksplozya materya„ 

łów wybuchowych. 

Jeden budynek fabryczny zupełnie 

szczony, 4 robotników poniosło śmierć, 
u jest rannych. . ~. 

Całe szczęście, że fabryka oddalona 
t o dwa kilometry od najbliższej miej
wości Schlebusch, wskutek czego nie
zęście nie przybralo takich rozmiarów, 
swego czasu w Annen przy .Witten. 

sarska para niemiecka bawi obecnie w 
nii w odwiedzinach u monarcky duń-

skiego. 

Pisma niemieckie otrzymały depesze 
openhagi, według których przyjęcie Wił 
ma II i jego żony w Kopenhadze bylo 

der serdeczne. 
Na jesień uda się Wilhelm II do Anglii 

odwiedziny do króla angielskiego. 

Rydze dokonał rząd rosyjski licznych 
aresztowań. 

W synagodze aresztowano 43 osoby, 
tórych znaleziono pono pisma treści re
lucyjnej. 
Sąd wojenny w Rydze skazał 8 włoś

śmierć. 

sprawie ostatniego posiedzenia 
Głównego Komitetu Wyborczego 

B r u c h, dnia 3 lipca. 

Szanowna Redakcyo t 
Z najwiarogodniejszych ust dowiedzie 
y się o różnych szczegółach o odbytem 

święto Piotra i Pawła posiedzeniu .Gló
ego Komitetu Wyborczego polskiego 
Westfalii, Nadrenii i sąsiednich prowin

i: 
Na godzinę przed posiedzeniem przed

,ono jakiś zupełnie nowy projekt regu
inu wyborczego, chociaż, jak wiado
' komisya obrana byla już w zeszłym 
u do opracowania regulaminu i komi

a też się z swego obowiązku wywiąza
i projekt na początku roku w pismach 

dziennych oglosila. Brakowało tylko, by 
olano wielki wiec wyborców, który za
ierdzilby regulamin. Tymczasem przedlo 
no pono jakiś zupełnie nowy. regulamin 
tórym dotąd nikt nic nie slyszal. Nowy 

· oiekt opracował pono dla swoich celów 
amyslów osobistych pan Ignacy .Zniń

i. 
e D~Iej dowiadujemy się, iż na posiedzeniu 

m1tetu projekt ten przyjęto, a komitet 
'wny, który skladal się z delegatów, wy 
anych na wiecach powiatowych i preze
w komitetów powiatowych obalono i wy 
ano jakiś prowizoryczny komitet złożo

z 7 członków, w którym zasiada znany 
olennik kompromisów wyborczych z 
mcami, pan Ignacy Żniński, jako sekre
z. 

Przeci \:. takiemu pogwalceniu ustawy 
borczci : tajnemu działaniu poza pleca
wybo1 LÓW Polaków zanosimy publiczny 

otest i to z następujących powodów: 
J) Ponieważ dotychczas obowiązują

regulamin przyjęli i uchwalili wyborcy 
lacy zebrani w Bochum z całej West-

falii, Nadrenii i sąsiednich prowincyi w r. 
1897 i tym wyborcom tylko służy prawo 
decydować nad regulaminem, a nie jakimś 
jednostkom; 

2) ponieważ członkowie komitetu Gló 
wnego obrani są nie przez pana Żnińskiego 
(który to, jak wiemy, tutaj jest dobrze zapi
sany u centrowców) tylko przez ogól wy
borców polskich, więc tylko ogól stanowi 
o ich mandatach; 

3) : ponieważ komitet, który pogwał
cił uchwalony przez ogól regulamin, nie 
może dzierżyć w swym ręku w dalszym 
ciągu władzy. Wyborcy bowiem uchwalili 
regulamin nie na to, by z nim p. Żniński 
robił, co chcial, lecz na to, by się Komitet 
Główny do niego stosowal; 

4) Komitet nowy nie jest obrany na 
podstawach obowiązującego regulaminu, 
nie można go więc uważać za władzę wy
borczą. 

W całej tej niewyjaśnionej sprawie o
wego regulaminu i polskiego samozwańcze 
io komitetu, prosimy pA 'NY oiczyńskiego, ia 
ko przewodniczącego i p. Wilkowskiego z 
Bruchu jako sekretarza Komitetu Główne 
go, aby nam publicznie wyjaśnili, co się 
wlaściwie dzieje. 

Grono wyborców z Bruchu. 

Skreśliwszy ustępy naiostrzejsze po
dajemy powyższe zdanie wyborców. gdyż 
sądzimy, że w sprawie tak ważnej jak u
chwalenie nowego regulaminu wyborcze
go koniecznie trzeba wysłuchać, zdania wy 
borców i dalsze glosy przyczyniające się 
do wyjaśnienia sprawy chętnie zamieści
my. 

Zlot Sokoli we Lwowie. 
Drugi dzień zlotu. 

Ten sam upalny~ skwarny, a prześliczny 
zarazem poranek zbudził się nad Lwowem 
i drugiego dnia zlotu. Przez jeden 
dzień zdołało się Sokolstwo ze wszystkich 
stron kraju zaaklimatyzować niejako w 
Lwowie. Widać to po rozbawionym, 
ożywionym nastroju, który zapanował nie 
podzielnie w lokalach publicznych na uli
cy i wszędzie tam, gdzie wykwitly czer
wone, jak maki, koszulki sokole. 

Program drugiego dnia zlotu był bar
dziej rozbity na części i zdecentralizowa
ny, aniżeli w sobotę, więc wszędzie bylo 
widać grupy, to zwiedzające miasto i wy
stawę hygieniczną, to biorące udział w u
roczystości poświęcenia kamienia węgiel
nego pod gmach Sokola IL, to wreszcie w 
gronie przyjaciół i znajomych, wypoczywa 
jące po trudach znojnej soboty. Zaraz rano 
jednakże oddano hold tym, co pomarli. 

Poświęcenie kamienia węgielnego pod 
budynek Sokoła II. 

Podczas zjazdu Sokolstwa obchodził 
nasz lwowski II Sokół niezwykle uroczyste 
i radosne święto. Przed laty podjęty przez 
dzielne to gniazdo zamiar wzniesienia wła
snego budynku doszedl do decydującego 
momentu poświęcenia węgielnego kamienia 
pod gmach gniazda. To też radosne święto 
obchodzono niezwykle uroczyście. O go
dzinie 9 rano na miejscu parceli budowlanej 
przy ulicy Szeptyckich pelny zastęp So
kola II. uszeregował się w równo skreślo
ny czworobok, by przed sobą zostawić spo 
rą przestrzeń miejsca, na którem wznosił 
się w kwiatach tonący ołtarz. Pogoda była 
prześliczna. To też ttumy publiczności za 
legły plac okoliczny, wylewając się w ulice 
przylegle. Na udekorowanej trybunie wzno 
szącej się po stronie lewej ołtarza, zasiedli: 
reprezentant kraju marszałek hr. Badeni, 
reprez.entanci miasta z prezydentem panem 
Ciuchcińskim i wicepr. p. Rutowskim na 
czele, pp. Szenderowicz i Jaworski, dele
gaci Tow. dziennikarzy, Tow. uczestników 
powstania z roku 1863, pod wodzą prezesa 
p. Stelli Sawickiego, delegaci różnych in-

nych stowarzyszeń i sokolich gniazd z pro 
win cyi. 

Przed oltarzem, okolonym sztandara
mi Towarzystwa, odprawił ks. arcybiskup 
Teodorowicz w asystencyi dwóch kanoni
ków cichą Mszę świętą. po ukończeniu 
mszy świętej wystąpił ks. Dziędzielewicz 
na kazalnicę i wyglosil podniosle patryo
tyczne kazanie. Po nim wyszedł na ambo
nę sekretarz II. Sokola p. Kistryn i odczytal 
akt fundacyjny, teraz zabrał głos druh Jan 
Soleski, prezes II Sokola i przemówil mniej 
więcej w te slowa.: 

„Gdy na pólnocy krew zalewa polskie 
rozłogi, gdy na zachodzie kat barbarzyń
ski odziera z własności plemię lechickie, 
wydziera język, rózgami smaga, zbiegliś
my się tutaj z najdalszych okolic naszej 
Ojczyzny, aby cześć oddać pierwszemu 
gniazdu Sokolemu - naszej Macierzy; bo 
ona to stworzyła te liczne zastępy dziel
nych synów; nauczy la ich nie rozprawiać 
nad straszną dolą naszą, lecz w silę naro
du ufać, a pomocy przeciw wrogom szukać 
w samych sobie. Bo narodu zabić nie mo
żna, dopóki w nim są pierwiastki twórczet 
póki posiada idee i dąży do ich urzeczywist 
nienia. Tą ideą dla nas byla i jest wolność. 
Nie Sokolstwo ją stworzylo, bośmy za nią 
od stu lat przeszło strugi krwi przelewali.' 
Lecz idea sama w sferze utopii zostanie, 
gdy do jej urzeczywistnienia nie znajdzie 
się drogi właściwej. Tą drogą - to haslo 
wolności i braterstwa, zespolenie sil wszy 
stkich klas społeczeństwa - to idea sokola. 

Stoimy nad podwalinami nowego gma 
chu, który pod nowym dachem kryć bę
dzie karne zastępy sokole - jednoczyć i 
skupiać siły - wyrabiać męstwo i spraw
ność - budzić ducha narodowego. Staje 
nowa strażnica idei sokolej. Nowa twier
dza, od której odbijać się będą ciosy wro
gów. Oby w tych murach, które wznosi
my, hasło wolności, braterstwa i miłości na 
zawsze świętem pozostało. Oby gmach ten 
był zawsze źródłem, z którego czerpać bę
dzie ciało - siłę, duch - hart, a Ojczyzna 
pożytek". 

Kończąc prosił prezes druh Soleski de 
legatów towarzystw, by podpisali akt fun
dacyjny. 
Pod aktem, spisanym na pergaminie, poło
żyli przedewszystkiem swe pod1isy: pre
zes Soleski, dr. Henryk Szymański, 1-szy 
wiceprezes II-go Sokola, wiceprezes p. 

August Zeitleben i członkowie wydziału. Na 
stępnie położyli swe nazwiska marszałek 
Badeni, prezydent sądu p. Tchorznicki, wi
ceprezydent sądu p. Dylewski, ks. arcy
biskup Teodorowicz, prezydent Ciuchciń
ski, wiceprezydent Rutowski, p. Jodłowski 
imieniem powstańców 1863 roku, dr. fi
·Szer, prezes Związku Sokolego dr. Czarnik 
prezes Sokola-Macierzy i wielu innych. 

Podczas podpisywania aktu fundacyj
nego przemawiał druh Romanowski. Przed 
stawił on zasadniczą ideę Sokolstwa, ideę 
wzmożenia sil fizycznych \ · narodzie, któ
ra zapładniając sobą umysły po całej Pol
sce tworzy gniazda sokole; w gmachu, któ
ry stanie na tern miejscu, idea ta będzie jak 
najusilniej spełnianą. 

Po przemówieniu tern ks. arcybiskup 
Teodorowicz dokonał właściwego aktu 
poświęcenia. 

Akt fundacyjny, wlożony do cynowej 
puszki, wmurowano w poświęconem miej
scu. 

Drugie ćwiczenia publiczne. 

Około godziny 5 po południu zapelni
ly się znowu wzgórza łyczakowskie tysią
cznymi Uumami publiczności. Było jej 
znacznie więcej, aniżeli pierwszego dnia 
ćwiczeń. Obliczano ponad 30.000 osób. 

Cwiczenia wspólne, wolne piątego o
kręgu i gości w 5 obrazach innych niż dnia 
poprzedniego, wypadły bardzo dobrze i 1 

grodzone zostały hucznymi oklaskami. Po
dobnie i ćwiczenia mlodzieży męzkiej i 
żeJJ.skiej, pobierającej naukę w „Sokole-Ma 
cierzy". Pod przewodnictwem grona nau- I 
czycielskiego rozdzielila się ta młodzież 

sprawnie na drużyny, z których każda z o
sobna wykonała zwykle ćwiczenia w za
stępach oraz gry i zabawy. 

Następnie odbyła się lekcya prakty 
na członków „Sokola-Macierzy," a potem 
bardzo piękne i efektowne ćwiczenia grup 
odrębnych, a mianowicie gości i ćwiczenia 
grup odrębnych ku uczczeniu jubilata „So 
kola-Macierzy", W ten sposób okręgi pier 
wszy i drugi wykonaly ćwiczenia laskami 
w kilku obrazach. Okręg trzeci ćwiczył ró 
wnocześnie palcatami w 5 obrazach okręg 
czwarty lancami, okręg szósty wykonywał 
kunsztowne piramidy wolne i na drabi
nach, okręg siódmy wreszcie ćwiczenia 
szermiercze krótką laską, na zakończenie 
odbyła się musztra siódmego okręgu, wy 
konana bardzo wprawnie i z podziwienia 
godną jednostajnością ruchów. 

Cwiczenia oddziału konnego „Sokoła
Macierzy" nie wypadly tak efektownie, 
jak się tego spodziewano, gdyż odbyły się 
już o zmroku. Skutkiem tego zaciemnił się 
obraz z wielką szkodą dla widzów. Mimo 
to tak ćwiczenia i obroty oddziału wzmoc 
nionego jak jazda ślepo, kłusem, cwałem, 
obroty i wypady jak wreszcie skok w po
jedynkę i dwójkami, dowiodły nadzwyczaj
nej sprawności oddziałów konnego Sokola 
i spotkały się z powszechnem uznaniem, 
które w gromkich oklaskach objawiało się 
przy każdym zwrocie oddziałów, a nawet 
poszczególnych jednostek. 

Na zakończenie już o dobrym zmroku 
wykonano zawody ogólne a mianowicie 
bieg płaski i rzut oszczepem w dal. 

Ziemie polskie. 

Pras Zaehodttleb, Warmii i MaZUJ'". 
Śwdecle. W nowej Karczmie u<le.rayl pło-

run w <łom mieS'l/kad.ny .goodnnego Kunkła. Bu
dynek zgo.rzal doszczętnie. 

Claelomo. 6-Ietnie dz.ie.cie robo.itn.ika Szy 
mań~kjego w Oborach przenechall! wó:JJ. i zabiJ 
je 111a miejscu. 

Człuchowo. W pol. Wiśniówku urząd.żono 
agenturę pocz.tawą. 

Z Wiei. Kt_ Pozaanskleaoii 
Szamocłn.. Podczas ootatniej btuizur ude

• zyl pi run w robotnice Auguste; Smolarek z 
So11mlic, która chciala kozę odwiązać od drze 
wa. 

Poznań. W wbotę i w niedziele obchod.z.il 
poznańsiki Cech szewski· 625-letnją roczn~ 
swego .istnienia. Uroczystoś'Ci obchodowe wy
padly rdz.ięki skirzętnym Za'.biegom talk Zar~ 
jak i czlol11ków Cechu b~rdzo wspart.iale. 

Pleszew. Nieszczę,śliwy wypaidek wyda
rzy[ się wczoran wete.rynarwwi <lr. Sikorskie 
mu z Piesi.ewa. Spadl z, kolowca motorowe 
go truk ,nieszczęśliwie, że prawdopodobnie przy 
placi to żvciem. 

Sr.em. W nieCYłJccnoś c: roJziców, którzy; 
się udali <lo Sremiu <lo 1kośdota. wpadl w nie,.. 
dz.ielę 8-Jeo1i svn gospodarza Larerskiego w 
Borgo'\vie <lo torfiska· i utonąl. 

Ze Sl„zka czyli St.uot1olstI1. 
Z l(ozielskiego. 0ąs i e!1ice roZ'legly się la

toś w okolica:ch tutetisz;ych. Na niektórych S!.Z:> 
sach w powiecje zostaly drzewa pnzez gąsie
nice uszkodzone znacznie; niektóre drzewa są 
praw.ie go.Ie, fa.li, jakiby liśicie opadlY. W lesie 
I(ędzierzyńs1kim t<J kże zaiuwiażono. wieJ1ką ilooć 
tego szkodliwego owa.du. 

Mysłowice. Na dworcu tutejszym slronfi
skowano niedawno 30 OOO książek, ważących 
1800 kilovamów, czy li 36 centnarów. Chodzi tu 
o książki zakazane „Yaterland" znów ura-
towany. ', ... 4..1\-*' _, 

Rybnik. W ielki r, ·d cfi 7."i$7CZ r ctoszczęt- , ~ 
nie królewskie dominium w Marklowjcach. POI 
palaczami byl'y dzUeci. 
·--------·---------·~ 

Wiadomości że świala~ 

Sprawa dra Petersa. 
Gazety liberalne nie przestają zaimo.. 

wać się procesem Petersa, którego stawią 
jako zdobywcę Afryki wschodniej dla Nie 



i1~iec. Że p~zy owem zdobyciu Afryki krew 
s:ę pol.ała i czy stało się to słusznie lub nie 
sm~zme, do tego wagi przywiązywać nie 
m~zna zdaniem niemieckiej prasy liberal-
1c1; rzecz gfówna, że Niemcy przez Pe ... 
tersa posiadają Afryk~ wschodnią. 

Na jedenastym międzynarodowym konkre-
sie antyalkoholo~ym, 

który odbywać się będzie od 28-go lipca 
<lo Z sierpnia w stolicy Szwecyi w Sztok
wlmie, wyglosi \Vielka liczba referentów 
n~der pouczające wyklady w sprawie wal 
k1 z alkoholem. Jak się dowiadujemy brać 
będą udział w kongresie także abstynenci 
Polacy z pod zaboru pruskiego. 

Stołypin na urlopie. 

Prezydent ministrów rosyjskich Stoły
.pin wyjechal z rodziną za urlopem do Sz\ve 
cyi na wypoczynek. 

Układy francusko-niemieckie. 

Ambasador francuski w Berlinie Cam
bon wraca do BerJina, z Paryża, gdzie ba-. 
wił przez dni kilka. 

· Prasa francuska i niemiecka żywo zai 
muje się możliwością zbliżenia się :Francyi 
do Niemiec. 

I • ____ '±,_._g: ________ 1111r-• •. -• 

Z różnych stron. 
Kto zna Polaków, którzy dotąd nie 

abonują „Wiarusa Polskiego", winien ich 
nakłonić do zapisania tego pisma. · 

Kolonia. W Sch1ebusch wyJeciala w 
powietrze część fabryki karbonitu. Kilku 
ludzi odnioslo rany, trzej ciężkie. 

Stiepel. W kopalni „Karl Friedrich" 
dostal się maszynista Karo] Kubicki mię
dzy koła maszyny i został na sm1erc 
zgniecony. Nieszczęśliwy liczyl lat 26 i byl 
żonaty. 

Linden n. Ruhrą. Kolej elektryczna 
najechała na automobil fabrykanta Kocha, 
który z!amal ramię. Dwie inne osoby zo
stały także okaleczone. Automobil został zu 
pełnie zniszczony. · 

Rozmaił ości„ 

C-0 znaczy reklama? 

~eklama iest to czynność, skier-0wana do 
zwrócenia uwagi publiczności na jakiś przed
miot lub sprawę. W kullieckiem tego słowa 
zrozumieniu 0:1;nacza ono zwracanie uwagi pu
bliczności na t<>war, jakim dany kupiec tairguje. 
:Reklamę zatem urządzać można rOtZmaicie, Za
sadą J celem jej jest jej skute.cmość. Najsku
teczniejsza zaś reklamą jest ogłoszenie, tj. 
anons, umieszczony w poczytnem piśmie. Du· 
żo bowiem jest osób, które w ~azecie tylko 
czvtaią dział anonsów i odoszeń. Nie ma bo. 
<łaj ~zytelnika, któryby nie przearzał anoosów. 
zam1esz.czonych w gazecie. 

Z tego wynika, że 1kupiec, 11rzedsiębiorca 
lub rzemieślnik, chcący zwrócić uwagę pu
bliczności na swój interes, p<>w.inien nie żato
wać .gl'l05za na uczclwą1 reklamę, oowinien ogła 
szać swój to.war w 2azetach. 

Doświadczenie uczy. że mnóstwo wieikich 
~aktadów .han~Iowych stoi H tylko reklamą, Są 
i1r~y kup1eck1e, .które sta tysięcy rocznie wy
da1ą na ogłoszema, a przez to wzmagają po.byt 
na swój to.war i świetne robią interesa. W.ielu 
kupców. fabrykantów i rzemieślników, którzy 
dziś s, bogaczami, majątek swój zaWfdzięczają 
gtówn1e zręcznej reklam.ie, pilnemu anO'llSOwa-

24) 

ŻUBR OWIE 
Dvowiadanie hi()toryczne wedlug po

wieśpi 

Wacława Gąsiorowskie20. 

(Ciąg dalszy). 

- Tak, tak skończy, podchwycił prze 
drzeźniając Wosiński. - Waszmość to ani 
odrobiny krwi w sobie nie masz. Aż mi 
dziw, boś przecie z 1€gionami nie po lo
dzie chodzil, lecz po ciepłych krajach !.„„ 
Wszystko waszmość połkniesz. Et bodaj 
mnie, ż.e iak mi jeszcze dokuczy, to jadę, ja 
dę parne, gromadę zbieram i wam dopiero 
pokażę ... 
, , - Dla Boga, co waszmość zamyślasz? 

1 oc z tego kompromitacya dla naszego ge 
nerała, dla nas wszystkich!... General nam 
zawierzy, tyle ważną zaszczycił misyą. 

- Piękna misy a !.„ Mam dwóch 
gończych: Słowika i Ciawkę, akurat 
byłby w sam .raz dla „mosje Kolonela··! 
Już muszę się waszmości ·przyznać, że 
zgota imuczej. wyabrażalem sobie tego 
Na•poLjona„„ Idzie taka armia to ło
mocze. z góry, przez nieprzyj~ciela„ .. 
zagarma.„ ale ... 

Ootartowski się uśmiechnąl: 
- Doczekasz się wrnsze i tego mo

że wi<doku ! ... 
- Nie wiem!... Bo zapowiadam 

:v3!s.z~1ości raz jeszcze, że mam dosyć 
I teJ Ja:ody po polach bez ;celu i tego 

niu w gazetach. Reklama jednak, jeżeli ma 
być skuteczna, winna być stała. Należv ciągłe 
przez ogłoszenia przypominać się publicxności, · 
inaczej cofa się interes. Na dowód przytacza
my co następuje: W Loodynle istnieje znana 
w całym świecie wielka fabryka mydła. fa· 
bryka ta - jest to towarzystwo akcyjne „Paers 
Soab'' - wydawała rocznie 2 miliony m.arek 
na reklamę. Interes szedł tak dobrze wskutek 
tego, że fabryka wypłacała akcyonarvuszom 
ZO procent dywidendy. W o.statnim roku posta
nowiono zattiechać reklamy i oszczędzić owe 2 
milicmy marek Skutek był taki, że fabryka 
cofnęła się tak. iż fabryka źadnei dywidendy 
wypłacić nie mosda. 

dziafał ŻY\\'O na umysl Sauria. Gdyby do 
tej mieszaniny dodać fosforu - pomyślał -
t? możnaby otrzymać zapałki, zapalające 
się od zwy~lego potarcia. W ten sposób 
dawne krzesiwa poszły w kąt. Fabrykowa
no wówczas drzewka, moczone na dwóch 
końcach w siarce. Sauria okleil je lekko 
ogrzanym chloranem potażu i potarl o plyt 
kę, ~kryt~ cienką warstwą fosforu. Drzew
k~ się zapalily. Problemat Sauria byl roz~ 
wiązany: zapałki chemiczne zostały od
kryte. 

Dziś samej tylko . Prancyi przynosi 
prod~kcya zapałek 22 miliony (we Prancyi 
wyrob z~pałek stanowi monopol rządowy) 
ale. ~au na. umarl w biedzie, albo co naj
mmeJ w niedostatku. Pod koniec życia je-

Sprawa ta bardzo iest vouczaiąca. 

Obecnie stosunki handlowe ułożyły się tak, 
że bez reklamy trudno rozwinąć interes na wiei 
ką skalę. Jesteśmy też przekonani, że wielu 
kupców, któr~v skarżą si"ę na Ji~he interesy, 
nie mieliby powcdu do skar~i, gdyby chwycili 
się reklamy. Szcze~ółnle, w mniejszych miej
scowościach sprawa reklamy ~iedbYf\\łaną 
bywa z wielką szkodą dla interesowanych. 

Polecamy naszym czvtetnikom dział na
szych ogłoszeń i prvslmY. aby przy zakupach 
powołvwali sie nań i dawali pierW1Szeństwo 
tym firmom. które u nas an-0insują. 

Naizimniejszem miejscem na kuli ziem 
skiej jest wedlug dotychczasowych spo
strzeżci1 miasto Werhojańsk, polożone pod 
67034' pótnocnej szerokości w Syberyi. śre 
dnia temperatura w mieście tern wynosi: 
49.20; w lutym 47,20; w marcu 33.80 · w 
kwietniu - 14: w maju - 0.40; w czer~cu 
plus 11.90; w lipcu plus 14.50 w sierpniu 
plus 11.90; we wrześniu plus 2.30 w paź
dzierniku - 13.00; w listopadzie - 39.20 
w grudniu 51.70. Jest to, jak zaznaczyliśmy 
średnia temperatura, gdyż dni„ w których 
termometr spada poniżej - SOo, są tam bar 
dzo częste, tak, że rtęć bywa całemi ty
godniami zamarznięta. Najniższa temperatu 
ra, jaką obserwowano w W erchojańsku, 
wynosiła -.67,400, a co roku dochodzą tam 
mrozy do 64°. 

Wynalazca zapałek. Między prasą fran 
cuską a niemiecką toczyła się dyskusya na 
temat, kto wynalazł zapatki: francuzi czy 
niemcy? Stan sporu przedstawia w bardzo 
ścisly sposób Jist profesora Puffeney ogto-
szony w „:Eclair": · ' 

„Zimą z roku 1830 na 1831, będąc pro
fesorem kolegium w Doele, mieszkałem z 
dawnym mym kolegą A. Dossmanem. Pe
wnego dnia widzę, jego przyjaciela Sauria, 
wchodzącego do pokoju z zapałkami w rę
ku. Nic nie mówiąc, potarl kilka z nich o 
mur i widzieliśmy ze zdurnieniem, że zapal 
ki się zajQly. Wszyscy trzej, ja, Dossman i 
Sauria, znajdowaliśmy się w okresie lat 
młodości i żaden z nas nie pomyślal, że z 
odkrycia tego można pociągnąć zyski. Roz 
glos zyskało ono zresztą bardzo szybko. 
K~o niemcom zakomunikował sekret, nie 
wiem. Mogę tylko powiedzieć, że Dosman 
przeparowal zapałki według przepisów Sau 
ria o wiele wcześniej, niż doszly nas zapał
ki niemieckie i austryackie." 

Karol Sauria, rodem z miasteczka Po
ligny we f ran cyi wpadl na pomysł fabryko 
wania zapałek, dzięki następującej okolicz
ności: 

Pewnego razu słucahł prof. Nicoleta, 
wykladającego fizykę w kolegium w Doe
le. Nicolet demonstrował materye wybu
chowe. Jako przyklad wybrał moździerz, 
oklejony wewnątrz mieszaniną siarki i 
chloralu potażu. Uderzenie Huczkiem wy
wołało lekką eksplozyę. ów przykład od-
!!!!!!E ___ _ 

munduru francuskiego i ~aszkietu ... N:e 
'PO tom się do Bona·pairtego iprzedzierał, 
aby w jakimś numerze .chodzić„. i w ta 
kiej jesz.cze trzynastce! Wasźe śmie
.jesz się ze mnie!.·. 

. - :'-ni mi w głoiwie !... Jeno dziwno, 
ze wacpan poczytujesz to sobie za de~ 
rpekt !„. Toć trzynasty pułk strzelców 
do którego my należymy to chluba a; 
mii francuskiej!... ' 

- Niech sobie będz.ie chluba a co 
do piątku i trzynl3.istki, nigdy prz~kona
nia nie miatem ! Feralny pułk i b1-
sta !.-. 

Wosifrski chcial dłuże} jeszcze bia
<lać nad swoim .losem, lecz dano sygnał 
do wymarszu. 

Deschamps podzieli{ swój 'Szwadron 
na cztery kompanie. Dowództwo pierw
~~:j sam objął, a trzy :pozostałe miały 
·1sc p.od przewodem floryana Douha
rai i Levitoux. Wosiński miat'towarzv 
szyć pułkownikowi, dwom francuskim 
oficerom przydano na przewodników 
d~óc.h wyrostków, wyciągniętych ze 
wsi 1 wsadzonych na konie. Manewr 
pol~_gł, na. tern, że kompanie mialy się 
Z·~l 1 zyc az po<l Grabówkę, u ·czVery 
~10rsty od Częstochowy i ztąd rozejść 
się, obchodząc zdaleka :placów!k.i pru
skie, i :Stosownie <lo poszczególnych 
dyspozycyj, nłai Stradom, Blesz.no, 
Wrzosowę :lub Wyczerpy, Siedlec, Ma
tusze Wielkie i Turów, połączyć się 

. dnem ź;ódłem jego dochodu by la mała pen 
?Y~, ktorą _mu wyrobili u rządu jego przy-
1ac1ele polityczni. 

Wesołość i długie życie. Stuletnia rocz 
nica urodzin niejakiej pani Os.ler w Amery 
ce wywolala ogromne zainteresowanie. Jej 
syn, profesor uniwersytetu oksfordzkiego, 
przebywa często w Ameryce i stworzył ca 
lą te~ryę bardzo znaną, o długości życia 
ludzkiego, zależnej od warunków otocze
nia. 

Solenizantka przyszła na ucztę bardzo 
żwawo i rozdała w upominku wszystkim 
współbiesiadnikom, siostrze1kom i wnu
kom, dziewięćdziesiąt sześć łyżek srebr
nych. 

Syn staruszki, zapytany o przyczr 
długiego życia swej matki, odpowiedział . . . ' ze przyp1su1e to - wesolości. Matka jego 
cate życie byla wesołą i zadowoloną. Po 
tem oświadczeniu profesora, dzienniki ame 
rykaI1skie nawołują czytelników swoich do 
wesolości i znoszenia z pogodnem czołem 
trosk życiowych. Tego samego zdania jest 
inna stuletnia staruszka - Marya ttunt del 
Kan_zass. Miała ona aż trzech mężów, ale 
pomeważ os.tatni z nich nie przyczyniał się 
do \vesołośc1, przeto rozstała się z nim, ma
jąc 97 lat życia. Obecnie oczekuje na roz
wód. Doszedłszy już do 105 lat wieku, chcia 
laby bowiem przed śmiercią jeszcze wró
cić do dawnego nazwiska. 

W esoly kącik. 

Na lekcyi policyantów: 
Wachmistrz: Gdy przypadkiem na szy 

nach kolejowych leży trnp, skutkiem czego 
nadchodzący pociąg nie może jechać dalej 
co pan wtenczas czynisz? ' 

Policyant: Pytam się trupa, czy u
marł przed nadejściem, czy po nadejściu 
pociągu. 

Wachmistrz: Żle ! Naprzód zawolac 
pan PO\".'inieneś_ wachmistrza, a ten dopie
ro stawi pytanie trupowi! 

A: Co mówisz do żony, jak pó źno w 
nocy wrócisz ze szynku? 
. B: Ja tylko mówię: Dobry wieczór 
zonko ! a wszystko inne mó\\'i moja żona. 

Gdy raz jakiegoś przybłędę skazano 
na szubienicę, powstal między mieszkańca
mi miasta I(ochem silny rozruch. Wielu wo 
l~lo: Co? ten lajdak, który Bóg wie, skąd 
się przywlókl ma wisieć na naszej szubie
nicy? nigdy! myśmy ją wystawili dla nas 
i dla naszych dzieci. 

znów w Olsztynie, gdzie po zebraniu 
wiadomości, oddzial będzie mógł ru
szyć dalej. Kapitan W 0 1sif1ski, dowie
dziawszy ·się, iż ma :p-olecone iść w kom 
panii Deschampsa, nie mógl się poha
mować i ·ozwa1l się do Floryana: 

- Co?!... Ja mam iść z tym bor
sukiem?... No, niech sobie tę .pociechę 
wyperswaduje, ani mi się śni!... Jadę 
sobie i. .. 

- Monsieur capitaine Woszynsky ! 
- ~ozlegl się równocześnie głio'S pułko-
win1ka na przedz·ie szwadronu. 

Wosiń'Ski <lrgnąt, przeniknięty 
iwskr.oś ostrym, nie znoszącym oporu 
ro~ka:zem Deschampsa, ztad~ł rtiv i. 
sp1ąwsz~ konia w długich susach wy-
1sunął się na front oddziału. 

Noc zapądta oonura a ciemna. Szwa 

1
dron p.os~wai się 1powoli naprzód drogą 
ku G.rabowce, zaichowując głęboką ci
szę, --: ledwie miarowy lopot kopyt 
konskllch lub . nieki-e·dy nieuchwytny 
brzęk pałasza: zawadzonego ostrogą, 
zna~zyl 101ochod strzelców- Ludzie i 
·ko~ 1 e. nagl~ j~kby oniemieli. Ani p.ars
~<'!1·1ęc1a, am. si:eptu. ta:ni chrzą!knięcia, a
n1 westc~n~en~a: Z karabinkami, pod
syp~nym1 s,w1ezym prochem w pogo
towtu, z krotko ujętymi cuglami w rę
ku, z zapartym oddechem a wytęŻ•)
nym wz.rokiem w ponur::i. d::i 1

, ('ho-;1fli 
mby mary, duchy jakieś. Czarne ich 
sylwetki, zlewaly się z czarną wstęgą 

Wiadomości literac 

Niebo. Gra bardzo wesoła i PD 
ca do l(ólek towarzyskich. Wydanie 
kladcrn J. Chociszewskiego w Gnieź 
na 20 fen. 10 egzemplarzy za 1,50 

Od przeszło stu lat jest owa g 
powszechniona. W ostatnich czasac 
robił tę grę i uzupelnil znany litera 
Chociszewski w Gnieźnie, a dziewi 
dań dowodzi, że „Niebo" znalazło 
bliczności uznanie. Gra ta ma peda 
ne znaczenie, gdyż dzieci uczą się 
wiania polskich liczb, o których w 
pruskiej nic nie słyszą. Dlatego też 
p~zestrzegać, ~by dzieci, posuwając 
gorę zawsze llczyfy, np. rzuci ktoś e 
4 punkty, powinien liczyć jeden, dw 
cztery, Także trzeba czytać uwagi \ 
kowane w przedziałach arkusza. ja' 
dążność „Nieba," można poznać z na 
iących uwag: „Za pracowitość r a 
razy - Za niepopieranie chrześcian a 
dlu i przemyśle spadasz do 133 nr." 0 
dającym z drugiej ręki rabat. Pole 
też gry „Lech i Zwierzyniec". Zam 
pod adresem: J. Chociszewski, G 
Gnesen. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 

• W ~iedzielę, d1nia 7 lipca, w św1ę 
w1edzema N. M. P .• o godzinie 7-ej: I\ 1 
wspólna biractwa Rói. św. i niewiast b e 
M. B. Nieusitającej Pomocy. 

O g-0dz. pól do 3-ei po pot.: naJboż 
za idusz.e czyscowe. 

Nauki w c.iągu lipca: Dla mężczyzn 
tych, w środę., dnia 10 Lipca o godz. 8 
rem. 

Dla mlodzie11ców w środę, ·dnia 17 1 I 
godz. 8 wieczorem. a) 

Pielgrzymka polska z Bochum i ok 
odbędzie sic w niedzielę, dnia 21 lipca. 
ciąg odjeidfa z Bochum-Stid okolo god 
rano, a przybędzie do Kevelaer okolo g 
Z Kevelaer odiietdża okQfo godz. 6 p d 
a p·rzyjeż,dża do Bnchum okolo godz. S 
wieczór. Doklad!Illieiszy czas jeszcze 
glosi. Pociąg zatrzyma się w łfontrop i 
aiby piehgrzym(>w tamteJszych zabrać z 
Cene biletów pod.ano tu mylnie po 4 mr. 
ter atz dyrekcya kolejowa donosi, bilety z 
z Bochum-Stid kosztują po 3,40 am„ z li 
po 3,30 mr. a z Steele-Nord DO 3,10 
Bilet6;w prowizo.rycznyc.h już teraz d~t 
żna w klasztorze, u p. Qwiz.dika, .Roo 
p. Swierczyka, Worthstr. i u partów prz 
czących Towarzvstw i Bractw. O lic 
dzial się uprasz<:t. D<> każdego biletu d 
się 20 fen. na pokrycie kosztów piedgrz 

Nabo.żeństwo polskie w Wattensche' e 
\V piątek na wieczor o godz. 8 będz g„ 

zanie; w sobotę .; w niedzielę s]}Osohn .j 
spo.wiedzi św. Nabożeństwo1 w niedziel 0 
dz.ie z ambony rzapowiedziane. 
w.zn= _. _______ _ 

Ze Zjednnczenia Zawodow. Polski 
Wiece 

odbywają się w następujących mieisc 
śojach: 

W pierwszą niedzielę miesiąca: 

W Gladbeck o godz.. 4 po pol. u p. Ku 

drogi, ginęły na tle z.bałwa11ion ~ 
skłębionych .chmur, za:snuwającycl ze 
b~ . 

Floryana, jadąceg.o na przedzie 
giej kompaai1 strze :cow. wśród gl· ~
a mairtwoty opad?y myśli tęskliw 
domem, za spoczy:nkiem, za Z i 

Jeszcze mk, półtora, a potem osi ~. 
na roli. Czas mu zażyć wytchnieni e.j 

tym ciągłym rozgonie. Nigdy bo 1u 
cze żołnierka tak mu nie dokuc oż 
jak teraz. Ba, dawniej w to mu s 
było, choćby tygodniami całymi w oc 
lu, w pełnym rynsztunku, z ręką na 0 

wni pałasza. Ileż razy do snu gD ai 
łysały annatni·e wystrzały, ileż zi 
dźwięk trąbki widz(aidła nocne pr d 
rywal! A teraz odstąpili g·o i zapał ~ 
wny iciężar jakiś tłoczył mu 
Myśl co chwila zrywała się i g u 
wiotką wstać Zośki. Co ona tam z. 
pomnilala może!... Gdzież ibo ina 1k 
być mogło!... Dziewczyna, jak s a 
żywa, jak ogief1 żarem dyszy, plo 0 
mem z oczu trySka !... Dlugioż jej ·w 
ikJej Warszawie się l()Stać w pan os' 

stwie. Młodzieży huk i jakiej jesz kli 

Nie taki biedak skusil1by się t1ai jej st< 
se!-.. Dola żolnierska - smutna <!a < 

Na co łudzić sie, ·na co tulić nadz a.w 
może znów próżną, zawodną? ; 

( Cia.11: dalszy nastąpi). 
... r· . ·~:~:· 

ł-t:-.. „ 1:.~.-· 



Weitmar o goc.Iz. 4 po pd!. u P. łfoinemanna. 
Essen o godz. 1 po pol. u pana Meistra. 
Obermarxloh o g. 4 po pol. u p. Minhorsta. 
Hochstrass o godz. 2 po pol. u p. Vierbauma 

. Luetgendortmund o g. 4 po pot u p. Spechta 
~ 1 ~ Duempten o g. 5 po po!. u p. Eckhar<lta 
Iez; freisenbruch o g, 4 po po.I. u p. Oferbecka. 

50 Altenbochum o R· 4 po poil. u p. Burghardta. 
gr Kirchlinde o g. 1 po1 pol. u p. Schumachera. 

ac Dorstiekl o g. 4 po pot. u p. Klinghammera 
er t Kastrop o g. 11 przed pot u p. Si1ndera. 

~ Hofstede po poł. o i:;odlz„ 4 u p. Walburga. 
Wl Moers po pot o i;;odz 2 u p. Fforbauma. 
lo Delmenhorst o i;;odz. 4 po pol. u p. Meyera. 

dag Mueblhclm-łlolthausen o go<lzcin1;e l l u p. 
ię ransa. 

. czność Rodacy w Hambom i okolicy! 
~z Wielki wiec polski w ttamborn odbę
J~c e się w niedzielę 7 lipca prezd południem J odzinie 11 i pól w lokalu p. Marego. 
. w O liczny udzial Rodaków prosi 
I, \\ 
Jal czność Rodacy w Hombruch-Barop 
na Wielki wiec odbędzie się w niedzielę 
r a 7 lipca po poludniu o godzinie 12 w 

n ' alu p. Schnittke, ulica Kościelna nr. 3. 
. " ok kościoła katolickiego. 

ole aczność Rod~cy w Castrop i okolicy! 
an Wielki wiec polski odbędzie się tu w 
G dzielę, dnia 7 lipca przed pol. o godz. 11 

· 1 na sali p. Siudra. 

aczność Rodacy w Kolonii i okolicy! 
. Wielki wiec pol~ki odbędzie sję w 
k dzielę dnia 7-go lipca po pot o godzinie 

o w lokalu p. Fogla, ul. Urszuli nr. 5-7. 

czność Rodacy w Buer i Beckhausen ! 
~e Wielki wiec polski odbędzie się w nie

K: elę, dnia 7 lipca po południu o godzinie 
t b pana łfalbeisena, ul. Reksstr., przy dru

szybie „Hugo". 

zność Rodacy w Freisenbruch-Seviug
hausen ! 

8 Wielki wiec polski odbędzie się w nie 
17 1 lę 7 lipca po południu o godzinie 4 w 

alu p. Overbecka w Preisenbruch. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wvdział w Zfo.komorO')V'ie: 
Delegat Jan Kaczmairek, zastp. Franciszek 

g rak; sekretarz To.masz Kapica; sikarbndk 
po dor Kannińs\ki, zastp. f'rancj szek Krzycki; 

~ . 8 izornwie Stanisfaw Iiudawicz, Tomasz Tro 

Zebrania odbywają się każdą pierwszą nie 
lę 110 nabożeństwie. 

mr. Zebranie ,czJoników w Resse odbędzie się 
r Z\ tiedlzijelę 7 l.ipca po po.f. O godz. 4 W lokalu p. 

r. H landa. O jak JJajlicz.nieJszy udzia~' prosi 
Delegat_ 

ycieczka doUotstede 
W 11iedzielę, dnia 7 lipca odbę

. e się wycieczka do ogrodu p. W al
ęctz· ga w Hofstede, przy ulicy Po1:zto· 
' n .j (Poststr.) O liczny udział Rodaków 

iel ochum i całej okolicy uprasza się. 
l(omitet wycieczek latowy ,;h. 

warzystwo gimnastyczno-śpiewackie 

s,Wieniec" w Bochum. 

W niedzielę, dnia 7 lipca 1907 roku o 
ól 4 po poł. (zaraz po polskiem na
ef1stwie w klasztorze) odbędzie się w 
p. Winforta (niedaleko klasztoru) 

- posiedzenie -

jszego towarzystwa Polek, na które 
on ystkie Rodaczki z Bochum i okolicy 
cl zejmie się zaprasza. 

Wydział. 

owarzystwo św. Walentego w Hoorde 
osi wszystkim cz.tonkom i rodakom zarniesz 

LW m w Iioeride i okolicy, że w sobort:ę od po
z 1ia, dnia 6 lipca, aż od ponie·dzia.ił'ku poludn. 
i pca przeibywai tu ksiądz. polski. W niedzie 

. ano o godz. 6% msza św. idla Pollaków, .o;a 
n1 ej przystępuje Tow. nasze wspólnie do 
o mnii św. Po poludniu o godJzanie 3 i pól 
·C o.żeństwo· z 'POlSkiem ka1zaniem. Spos01bność 
u spowiedzi św. w sobo.tę po pot od godz.iny 

ocząwszy. w . 
na owa-rzystwo św. Barbary w Unser Fritz 
O aje swym cz.lonlkom do wia.domości, iż ··N 

zielę <Inia 7 Lipca o godz. pól' do 12 przed 
r dniem od1be:dz1ie się vółrocz:ne walt1e 1.e 4 

P ł e w lokalu p. Loeven O punktua:lne i licz 
a. Uwaga: Donosimy też, iż po zebraniu o 
pt z.alatwienia. Goście mi1le widziani_ ( l) 

Uwaga: Upraszamy też, iż po zebrJruiu o 
g z. 3 bierze nasze TOIW. u<lziail' w rnczrncy 

. św. Józefa rw Wanne. I tu prosdmy. aże_ 
a Jii.cznie udziiaJ czfonkow1;e w cza:pkach i o-
s ach brali. Zarząd. 

o: <>wairzygtwo św Wincenteszo a Paulo 
W ~ecklinRhausen-Sued (dawnlei Bruch) 
n' osi 'Rod.arkom i Rodac~kom tz cat!'ej okolicy 
z kliughausen-S., iż znów urządza 

- zabawę familiJną -
starszych i naszych dziatek. w niedzielę 7 

d a o ·goo~nie 4 poczc:iteik zaharwy. Najprzód 
z a.wv ·dJa. ~zieci: 1) piecie na drążek po ki cl 

; 2) chodzenie w miechach o nagrody; 3) 
a111ie, taksamo o na.grody i jeszcze wiecef 
Ych rza.bawnvch sztuczek dla dzieci. Da-1 
la mlodych chtopa.kó;w strzelanie do tarczv 
ysokie nagrody. Poniewari, caJy dochód 
'WY ma być dbrócony na d0tbry cel, wię.: 

spo<lzjewamy się, iż rodacy zechcą nas swą 
obecnośdą zaszczydć. Zaba·wa odbę.dJz.ie się 
w lokalu p_ Moellerai i tak samo jest nam 
cały ~ród do dvs!Pozycyi dany. Przy zaba
\vie będzie nam pao Pietryga ze swoją muzyiką 
najnowsze karwalki wygrywaf, a wieczorem bę 
d1'ie dla: dorosfej mlodzie.ży ta11jec urządzony_ 

Wstęp do ogrodu na koncert 30 f en„ a na ta 
niec wieczorem 50 fen. - O liCJZale przybycie 
R.odaków proszą (3) 
Bracia Tow. św. Wincentie~o a Paulo w Recki. 

Sued. -
Towarzystwo św. Idziego w Guennigield 

donosd czlonl\'om. iż umairla żona czJ'onka Mar
ci11a Prączikowłaka 

śp. MICHALINA FRACKOWIAI(. 
Posi;rzeb oobę·dzie się w sobotę, 7 lipca o 

godz. 8;i z domu żarolby, ul. Kaiserstr. nr. 2. 
CzJonkowie wirlilli się staiwić o s;odiZ'. 8-ei w lo-
kalu pos,iedzelt. (1) Zarząd. „ 

Bractwo- iYWej?;O różańca niewiast w Guennig
feldzie. 

W środę o godzi,nie 3 :w nocy zmarJ.'a Sio
stra nasza 5 róży 

śp. MICHALINA FRACKOWIAI( 
urodz.(}lna Wąsiak. P0tgrzeb od!'będ'zie się w so
botę, dnia 6 lipca o godz.inie 8 i krwadrans z 
CQIJ1111l żafoby, l(aiserstr. nr_ 2, na który ws.z.yst 
eikie Siostry tzapraszam. (1) 

Przełożona. 

Towarzystwo św. flor:vaoo z Merklinde 
donosii czJl1onkom, iż w niedzielę, dnia 7 lipca 
Ol godz 3 po pni. odlbędzie się n3!dii.wyczajne 
zebranie. Zar1ząd uprasza się punktualnie o go 
dzl.inie 2. i ([Z) 

Michał Derczyńskl, prezes. 

Baczność! 
Towarzystwo św. Józefa w Dortmundzie 

urządza 2 rocz.nicę siwego istnienia, która się 
od1będz;ie w nie·dziclę, 7 bm. nai sali p. Top.ina, 
Ina którą zaprasza się wszystkie szanowne 
Tow. oraz rodaków z Dort1rnundu i okolicy, i te 
Tow., które dna bra·ku adresów zaproszefl nie 
otrzymaij'Y, prosimy niniei~lle ogłoszenie uwz.gl~ 

. dnić. Poirz<tdel~ następujący: Od g-od.z. 2 do 
3 po pol. przyJmowanie bratnich Tow. na sali 
p. Ahlke, Osterholzstr. 34, przystanek kolei elk. 
(Boirsigpla'tlz.), o godz. 3% udamy się na nabo~cń 
stiwo1 do' k{)\ŚtCioil'a św. Trójcy, po nał:orżeństwie 
udamy się na salę z.abaiwy J}_ TDibina, liirtens;tr. 
potem koncert, śpiewy, przemowy i d'eklama
cye, o godz. 8 teaitr amatorsiki paid tyt. „Ulicz
nik wai:rszaws1ki", pote.m nastąpi taniec. 

Uwaira: Posiedzenie Tow. oo'będzie się 
w niedzielę 7 bm. przed pot. o godz. 10 nai sali 
posiedzeń, bardz.o ważne sprawy doi zafatwie
nia. O liczny udziar czforIJków i i;;oś.ci prosi (2) 

Zarząd. ------
Baczność Wiemelhausen i okolica! 

Szanownym .Rodakom podajemy do wiado
mości, iż dnia 21 lipca wyjeidża pielgrzymka 
do Kewelaer z dekanatu bochumskiego, do któ 
rego parafiani!e z Wiernelhausen się przylą
czaią. Celem upięksizenia pochodu prosimy 

1czfonków towairzystwa zabrać <lzie\vczą.tka 
jruko anioVkj. Bilety zwrotne dla tych dzied 
kosztują rodziców tylko I mairkę, a reszrtę O
placa piel~rzy.rnka. Bilety <l.1a pielgrzymów 
kosiz.mią 3,60 mr. Pr01Wizoryczn.e bilety na
być można najpóźniej ido l 4 liJ>Ca u pp. J. Mar
ciniaka, Wl. Turka, W. ł(asprzaika i u krawca 
J. Olowacza O ja"K najliczniejszy udzial w piel 
grzymce prnsi. 
(738) Komitet kościelny: Jan Marciniak. 

Baczność Rodacy! Marxloh Baczność! 

Wiec w sprawie wyborów Zarządu ko 
ścielnego i do reprezentacyi gminnej odbę
dzie się w niedzielę, dnia 7 lipca 1907 r. o 
godzinie pół 12 zaraz po nabożeństwie na 
sali p. Kaspra przy Nowym Rynku ulica 
W arbruchstrasse, (Johannismarkt). 

Szanowni Rodacy! Komu leży sprawa 
ta na sercu i aby my udowodnili, że więk
szość jest nas Polaków niechaj przeto każ 
dy Polak katolik podąży na wiec, ponieważ 
to jest ostatni wiec przed wyborami, gdyż 
wybory odbywają się już dnia 8 lipca, t. j. 
w poniedziałek od godziny 10 rana do go„ 
dziny 7 wieczorem w lokalu p. Rosendabla 
przy kościele katolickim. Przecież widzi
my, jak inni dążą do swego grona i wystę 
poją przeciwko nam, tak i my, Polacy kato
licy pokażmy, że istniejemy, a nie śpiemy 
i jak jeden mąż stawmy się do urny wy
borczej, abyśmy także wypełnili nasz świę 
ty obowiązek. A zatem Bracia I Jeden na
ród, jedna myśl, a nasze zwycięstwo. 

Komitet parafialny. 

Towarzystwo św. Józefa w Btumenthalu 
donosi swym czlonkom, iż walne zebrai'tie 
odbędzie się w niedzielę, dnia 7 lipca o go
dzinie 3 po południu, na które wszystkich 
~ie zaprasza, tak członków, jak i gości. 

Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w W anne Il .. 
podaje swym czJonkom oraz rodakam ~o V..'la
domości, Jż przysz.te miesięczne .zebrame odht: 
<lzie s.ię w niedzielę, dn.;a: 7 lipca 110 polu
dniu o. god.lz. 1 w lokalu pana Homburga. 
Uprasza s.ię szan. cz.loriców o dak ·na1icznienszy 
udzial, ponieważ będą ważne sprawy zl~~we 
zalatw1ione i będzie także wy1kJ1ad z dz1eiów 
narodu polskiego. - O liczny ~ 1kompletny 
udzia.l'. druhów gorąco uprasza się. Goście 
mile widziarui Ozolem ! (l) Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid . 
don0Si swvm <.;z.f<mkom. iż w sobotę odbędzLe 
s; ę pogrzeb zmarłej żony -czlonka nas~ego. Mar 
c:ina Frąe1kowiaka. Pogrzeb odibędz1e się w 
OuennLgfeld o godzinie 8 1z. ulicy Cesars.k!ej 
(Ka;serstr.) nr. 2. Cz.tonkowie winni s.ię pun 
ktu;~nie o gocl1inie 7 sta'\vić na sali. - O licz-
ny udziaA' w pogrzebie prosi Zaruid. ( l) 

Towarzystwo Serc.a .Jezusowe2'.o w Hamme 
·do.nosi swym cztonkom. iż w ni~dzielę, dnia .7 
lipca rb. przy'pa:da walne zebrame_ Cz.ton~(jw1e 
wi·nnd się stawić w czapkach tQl\V:. ~ebrarne r.02 
poczvnna1 się o godz" 4 ~o. pot. Llczn~ u~z1aJ 
czfornków poriąidainy. Gosc1e mile l\V1:dziaJ11. 

( 1 ) Zari.ąd. 

Towarzystwo jtimn „Sokół" w Gelsenkirchen 
msmarck 

poda.je swym druhom doi wiado11:ośc!. i ż P?ł
roczne walne ze-branie ~ ... odbędz.1e się w 111e
dJziielę 7 lipca o godz. 4_ po po~„ w lOi~alu P· 
A. U„ng-enscheidta. ul. B1smarnka• nr. 2.:i4: _Yvy 
dział i rnwtlzornwie kasy \\linni się stawie o 
godz,. 2, Wlięc się wszy,stkiich druhórw.za;prasz!'l: 
'któr.zy jeszcze od -TI{)lwego rd~~ i:11ezaplao1ll 
miesięazne:i s:ktad:ki, ażeby st~w,~lt Stlę., ~o m.a
my ważne sprawy idozałatw1e11na. Oosc1e mile 
widziani. O jak nailicmieiszy udział uprasza 
się. Czolem ! (1) Wydział. 

Koł:O śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
Miesięcz.ne zebramie odbędzfo się w nie

dzielę 7 Lipca o godzine 2 po pot. Reiw~zya ka
sy 0, i;;odz . 1. Po zebraniu lekcya śpiewu a 
potem wyinarstz1 doi Kray na, zaibawę. Upras.za 
się o punktruatne stawienie srię w1szystkich czt,on 
·ków, i;dvż mamy ważne sprawy db za1la.bwie
nia i taik sarrno jesz.cze ostatnia niedz:iela przed 
Zjazdem, w któtY'm będziemy udziat brali. 

W imieniu Zarząd.u (1) 
St. Sttacbowiak, sekr. 

Towarzystwo św. Jana Chrz. w Ueckendoriie 
W nieidzieilę. dnia 7 lipca bierze tow. U

<l.lnial w uroczystości torw. św. Cz0s.Jawa w 
Bulmke. Wymansz o godz. 2 i pór z lokalu p. 
Krama. Dnia 14 lipca odbędzie się pólroczne 
zebr.o.nie o godz. 4 po. pot Zarząd ,i rewli.zO\ro
wie godzinę prędzej winni sję staw1ić. Po ze
braniu wolne oiW'O Tow. św. Janai Chrzc. w 
Ueckerndortie sk.lada ser<ledZtne „Bóg zaplać". 
BratJ11im Towa1rz.ystwom i amatornm za ucłziat 
w upiększeniu urocz.ystości obchodu 19 
rocz111ky istnienia. - Dru;a 28 lipca bierze To
warzystwo udzia.l' w pelg-rzymce do Neiwiges. 
O ja.k mujliczrnjejsze przybycie dilonków na uro 
czystość w Bulm'ke prosi Za.rząd. 

Baczność Rodacv z Włoszczakowa pod Bukow 
.cem! 

Zapraszam rwsxvstkich parafian z calej West 
falii i Nadrenii na 

-- poJ;!adanke --
na 111iedzielę, 1dmiia 7 lipca o R"Odz. pól ·UO 3 fa 
Eicklu, na salę p. Feltegi, obok kośoiola kat. 
Pros1z.ę iwszysilkich parafian z WJ'oszczal:rniwic 
oraz tych. którzy żony mają w WJoiszczakow.i 
cach o rychle przybycie, bo potem są sale za-
ięte (1) 

Szczepan Dudzik. 

Towarzystwo św. Mi-chała w Reckti11ghausen-
Su~"'1 (Broch) 

odbędzie swe zwycza,ine zebr.aaie w niedizielę 
iduia 7 lipca o. 1R"odll.\iinie 11 i pól przed polfu_ 
dinem. O pui111ktuali1e stawienie się wisizysilki.:h 
cz.l'oników prns1i (1) Zarząd, 

Towarzystwo g~mn. „Sokół" II w Oberhausen 
po<laje do w1i.a<lomości wszystk.im <lnuhom, iż 
·W 11ieclzielę, dirnia 7 Lipca o •godz. 4 po pol'udniu 
przypada: pólrocz.ne waline wbran.ie, 11a którmn 
przyijdą bar·dzo ważne sprawy pod obrady do
tyczące każdeg0< druha. O licziny udlziial dru-
hów i Rości prosl ( 1) 

Czolem ! Wvdział. 

Towarzystwo „Wyzwolenie" w C~trop 
donosi SIWY111 cz.tonkom. dż roczne walne zebra 
inie odbędzie się w ruiedzielę, <inia ;- l1ipca o go 
1dzinie 11 i pól przed wlUdniiem w lOlk:alu p. 
Schulte-Beckera. Jest O'bowiązklem ka.Mego 
azJorrka, aby na zebranie się punktualntie staiwil 
Po.n;ieważ będą skfadania przyrzeczenia na 
przyszfy roik. Rodacy, .a 2lWfaszczai mlodzic.ż 
POlls!ka, ciebie przedffWSZ}~t'klierr{ wz}'lW'am 
i ty masz także obowią.zek walczvć 1z; naszem 
społeczeństwem o .usurnęcie PIViaństwaJ w spo
leczef1stw.ie naszem. Oto mówd wieszcz, Adoon 
M.iakiewicz: „A iktóż by w.:dz:ial, aby brzuch 
peC e11 <laiwal mą.d rość, a ~l OIWa 'Pijania zgodę?, 
alby z mięsa i z wina wskrzesiić O~dzyiz:nę?" -
Goście mile widziani. Przyszlość natSZ.a! 

M. Brodowl.aik, przew. 

Towarzystwo fl·imn. •• Sokół" w Górnem 
Marxlob · 

donosi swym druhom, iż n.adzwyczaine pólr Jcz 
ne wad·ne posjedze;n1ie odlbędzfo się w niedz1elę 
dnia 7 lipca o si;odz. J 1 i pól 'za·raz po wielki em 
nc.bo,żeństrwie na Z!WY'kle-O sali posiedzeń. - Po 
nieważ będą waine SP'r)i:wy <Jhra<lowane 
przeto licznv ud1,.ia1 <iruhów pożą<larny. (2 

Ooolern ! Zan~d. 

Rodacy! Rozszerzajcie „ Wiarusa 
Polskiego". organ robotników polskicll 
na obczyźnie. 

ZWIĄZEK POLAKÓW W NIEMCZECH. 
Mężów zaufania prosimy najuprzejmiej o 

skrzętne doniesienie nam o wszelkich spra
wrach, dotyczących naszego życia naorodoweg J, 
a mianowicie o krzywdacl1 i przeszkodach, wy 
rządzonych nam ze strony p1'.zeclwnc.i, o potrze 
bach naszych w kierunku krzewienia oświaty 
narodo.wei i organizacyi. Odzie potrzeba w 
celu wzajemnego pouczania się i krzepienia się 
naszych wieców, tam chętnie pospieszymy 
z pomocą kochanym braciom naszym. 

Za dotychcJzasową pracę dla organizacyi 
naszej si!da.damy z tego miejsca naszym mę
żom zaufania najserdeczniejsze podziękowanie 
i prosiimy o dalsze laskawe poparcie. Praca 
narodowa nie daie korzyści materyalnych. lecz 
tern więcej zadowolenie morad.n.e, że spel11iamy 
najświętszy obowiązek okolo btrzymania nai
SiZfachetniejszego dobra dz.ieci , naszvc11, 't.i. 
mowy, obyczajów i wiary ojców naszych. 

A ,zatem, braoia, rączo dio pracy narodo
wej! - Czu.i duch! 

l(omisya wiecowa „Związku Polaków" 
Hipolit Sibilski, lf!n. żniński, 
sekretarz. przewodniczący. 

Pran. Matysiak, Jan Kaczor, Jan W.Ukowski, 
Uwaga: Llsty prosimy adresować: Ii. 

Sibilski, Bochum. Lindenstr. 1. 

Towarzystwo św. BaTbry w Bornig.Sodin2e11 
donos.i szan. czfonkom oraz Rodakom z Bor
nig, Sodingen i· okolicy i Towarwstwom, któ
re zaproszenia odebraly i tym, które dla br9.
ku adresów zaproszef1 nic odebraly, iż obcho
dzimy w niedrzielę, dnia 7 lipca. naszą pier
wszą rocznicę i zarazem poświęce11ie chorą
gwi na sali P. M1)dde1mainna w Bornig. Na 
uroczystość tę szan. Towarzystwa oraz wszy_ 
stkich R.odaków mile zaipraszarny. Tów. pro
simy o przybycie z ch0irągwiamL Program: 
Od godz. 1 do pól do 4 przyjm0<wanie bratnich 
Towairzystw. Kwa;drans przed 4 wymarsz do 
kośdoJa na naiboże1istwo. Po naibOieństwie 
powrót na salę. gdzie nastąpi dalsza uroczy-

. stość, podczas której bę<l/zfo koncert, śpiewy, 
deklamacye i przemowy przewodlfliczących, 
potem ta'!liec. Wstę,pne dla c2llonków wszy
stkich Tol\VaTZystw 30 fen„ ·dla niec1lorbków 
przed czasem 50 fen„ przy kasie 75 fen. O 
l1ic1Jny udzia! Towarzyst\v, Rodaków i a~on
ków mile się uprasza Zarząd, (2) 

Towarzystwo połsko-k:atol. p. op. św. Józefa 
w Geesthacht 

zafożone 24-)to czerwca 1894 raku, obchod1ić 
będz,ie w dniu 25 sierpnia 1907 r. o godz. 11~ 
przed poludniem poświęcenie sztandaru. Na
boże6stwo odbędzie się wOeesthaicht na sali 
pana Wecke:-, o wymieniooej godzinie, nastę
pnie zabawa i strzefainie do tarczy o naigrotdy 
i inne ITTY dla painów, paf1 i dzlieci. Na obchód 
na-sz zaprasz.amy S·zan. Towa.rzystwa z wszy
stkich okolic. Sposobność bardzo d.obra„ bo 
moiżma koleją przyjechać ze wszystkich stron 
aż do Ber-gedorf, a potem aż do samego Geest
hacht, podi-ągi kursują ·co godzinę. Sizan. To
warzystwa zechcą n:1jpóźniej aż do 12-go sier 
pnia zgfosić s·ię czy z chorągwia lub bez u
dzial wezmą w uroczystości naszej. Wszel
kie listy tyczące się Towarzystwa n.adsylać 
należy no<l adresem: Sylwester Nowak, in Neu
Besenhorst bei Oeesthacht. Zarząd. (2) 

Baczność!! 
W1aśnie dowiadujemy się z Jak najpewniej 

szego źródfa, że obecnie bawj ka:plan z dye
cez.yi Cheimińskiei, ks. prałat Potomski w ką
pielach Oynhause.n, który .za: zezwoleniem ks. 
biskupa Paderbornskiego gotów każdego po 
polsku spowiedzi wysłuchać aż do dnia swego 
wyjazdu tij. do ~-go lipca rb. MieszJka w Ber
na1rdusheim i codziennie odpraiwia mszę św. o 
6Yi godz. z rana w kościele tutejszym. 

Bac:ziność ! - Wetter n. Ruhrą - Baczność! 
Donosiimy uprzejmie szan. rodakom i r::i

daczkom z. Wetter, Iia~en, lfaspe. Witten i O
kolicy, iż w niedzielę, dnia 7 lipca urządzamy 

wielką ma5ówkę, 
pol1ączoną z koncertem. tal1cC'111 J r(jz:mai temi 
i;;rami u pana Brinckmami.a Vosskuli, w nośród 
śJ.icznego boru na tą.ce. Zabawa rozpocznie 
się o godz. 3 po pol .. na którą ninie;isa;em szan_ 
.Rodaków i rndaczJki z Wetter i okolicy mile za
praszamy. 

Program ma,jówki: 1) o godz. 3 i pót kon 
cert i ciągnienie liny o nagrody; 2) śdg-anie 
<lo mety o nai;;rody; 3) strzelanie <lo tarczy o 
nagrodv i ieSIZcze bardzo wiiele innych za:baw, 

Dla niewiast: I) Trz.a&kanie iairr11ka; 2) 
zwijanie klębka; 3) bardzo J)Ouczająca gra. 

D1a. dzieci będą osobne gry. 
Uwaga: Gdyiby \V pierwszy dzień POIWie

trze nie posfużylo, majówka od'będ:zie się 8 
lub 14 dni później, a coby Komitet ieszcze ogfo 
sll w „Wiaru__<:<le." (3) 

Komitet wycieczek latowych. 
Uwaga: Zarząd oraz druhowie należą;;y 

do Komisvi, winni się o irodz_ 11 stawić. 
P Rettułski, -prezes. 

ili'llUlłl!łlrinm&lłlłllll 

~ 
Towarzystwo św. Józefa w Wmen 

z.asy.fa swemu 5zanownemu c71onkowrj 
LUDWfKOWI GOLI 

oraz jego do.z..gonnej towarzyszce życia pannie 
fRANCISZCE fIKUSóWNIE 

w dzień iioh ślubu dnia 6 liipca, !f.a;knaiserdecz
niejSze życzenia. Mloda Pa-ra 'IJ'()I trzytkiroć: 
niech żyje!!! (1) Zarząd'. 

--~·---



Towarzystwo św. Jana Ew. w Gelsenkirchen 
HiiUen 

Towar-zystwo św. Jana Chrzciciela w 
rich 

roczne walne zebranie. Po.n.ieważ będą obrady 
pooaje oo wiadomości. łż wattne zebra.nie od
będzie się w niedzielę, dn. 7 lipca po polud.niu 
o godz. 4. Ucz:ny ud.:1.lial pOŻądany, ponieważ 
aą rwa.We SPraWY do zalatwienia. Goście mile 
IWd<l!zianj. Posiedzenie zartząd'tt odbędzie się 

Towarzystwo Polek "Wanda" IW Herae 
donosi swym czlbnkom. iż zebranie odbedtJ,e się 
w niedzielę 7 Hpca po pol. o godz. 4 na sali pa 
na Sternberga przy uł. Dworcowej (Bałmh >f
Str.), obak •kQŚciola katolickieg'O. - O jak nai 
Hcznieiszy udzial up.ra.sz.a się. 

obchodiz.i dnia 7 .liipeai 1907 
swą 13. rocznkę. 

na którą .z.aprasremy wsz.ystlk:ich Roda1ków z 
Uclsenkirchcn-łiuellen i dkolicy. oraz wszyst 
!kie Tawairzystwa, które od nas zaproszenda ode 
braly„ tak:be te, którym dla bratku adresów za
proszeń nie mogliśmy wyslać, mia-nowide do 
Oerthe • .gid.ryż karta z zaproszen~ettn wrócih, 
prosimy, aby preybylv z chorąigwdami i pa
laszami. - Porząd~ uroczystości fost: Od 
godz. 3 do 4 'PrzyjmawanJe bratnich Towa
rzystw, o gocLz. 4 pochód do kościola pod 
chorągwtiami na naJbo~eństwo polskie z ka
za'!lliem. po ruabożeńistwie na sali pana Na·chbar 
schulte, ·powitaJillie: bratnJah Tow. i gości przez 
pr.zewodniczącego Potem koncert i dek!ama 
eye przeplatane mowami, potem teatr pod tyt. 
„WY'cużni-k"'. - Wstęp dla czlonków Tow. 30 
fen. Gośai.e prlzed .czasem 50 fen. przy kaSiie 

pod:aje do waadoonooci SW'.Ym cU"'~~0,__,.-
1!1iedlZlielę, dnia: 7 bm. o godz.inie 4 po 
odbędzie się kwartalne walne .zebranie, 
się też uprasza czllcmków o liczne s 

o póf do 3 godz, Zarząd. 
Towarzystwo 1dmn „Sokół" w l(ottenburi 

rdonosi zacnym druhom. iż w niedzielę, dnia 7 
Jipaa o godzlinie 2 odbędzie się pólroczne ze
branie. na które zacnych druhów U'PrzeJmie s1e 
zaprcisza. - Wydtz;iat powinien się stawijć o 
roclzh1ie 1-ei. Czolem! (2) 

Wydział. 

TGwarzystwo św. Czesława w Bułmce 
donosi swym cz.fonlkom i wszvstlkim R.ooa!kom 
z okolicy, iż w ruied'zie1ę, dnia.i 7 fi.pca obchO'dt,i-
mv SW,'.i • 

11 rocznicę istnienia 
w porządku następudącym: Od godz. pór do 2 
przyjmQwanie bratnich Tow. i gości oo. sali po 
\Siedzeń P. R.eika, ul. Wainne5tr. 110; o wpól do 
4 wymarsz: do ·kościola na naiboże:ństwo., z ko
ścioh iu-damy siię na wielką saJlę p. Mesichede 
ul. łfohem:ollem 31, gdzie sJe ·odbędzie daisza 
tZaba'Wa, koncert, śpiewy J dcl<'lamacye a na koń 
1cu teatr pi~kny. Prosimy bratnie Tow .• które 
zaproszenia dootaly, i te, które dla braku atlre 
iSIU zaproszeń inie odebraly, alby nas swą olbec
Jidśoią zaszczycić ·raczyly z chorągw.ią i pala
smmj. Zarazem prosimy w;szystkich c:z!bn
\ków j go~ci z Bulmke i okolicy z r002linarmi o 
!ak naHie21nieJszy t.tdzialll. 

Uwaj?;a: W tę samą ciedzielę 7 tm do 
pol;udnia o ·godz. 11 odbędzie 1siię pólroczne: wal 
·ne zebranie. O licz.ny udz.ja.l uprasza (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo połs.ko..karoHskie „Zgoda" pod 
wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Elber. 

łeldzie 
urząd.za w niedzielę, d•nia 28 lipca na saJi p. 
Kawes'a. 1\l~ica Bachsitr. nr_ 26 obchód rocznicy. 
Program rocznicy w1ielce wrozrnl1icony. Bę
·dzie też teatr p. t. ,,Dziesiąty pawilon" oraz 
śpewy, ·de'~lamacye, monOll.ogij i f d. Muzyka 
p. K'!IJi!ka z łierne .grać będzie. Mamy nad~e:ię 
że Szanowne Towarzystwa usńJb:wainia nasze 
jak namcznieszem przv'bycjem p(jprzieć ra~iną. 

Zar.ząd. 

Bractwo żywego Różańca niewfast w Baukau. 
idaie swym szanownym Siostr>0tt1 d'o wi.aJdomo 
ści, iż w Jllj~ielę, 7 lipca, bierzemy udziaJł' w 
poś:w.ięceniu ·chorągwi Bractwa różańca ży
wego mężczyzn w BatUlkau. · Uprasza się· wsrzy 
stk~e Si-ostry także i chorążą J asystentiki, aby 
sae stawify purnktualn·ie -o godiiiinie pól do 3 
przed kościiolem. O j.akooj1icz-nie.i!SIZY udział 
prosi (1) Zelatorka. 

Towanys-two św. Władysława w Hołthauseo 
•donosi swym czlonkom. iż w niedzielę, dnia 7' 
Upcai w poił'. o god'z. 12 odbędzie się kiwartalne 
pooiedzenie, na sali p. EUinghau~.a.. Ponieważ 
są bardzo ważne svr.awy do zalatwiienia, dla 
te~oi liczny udzial czlon'ków pożądany. Rodia
·ków zarniesikalych w Iiolthausen, kt'.órzy ie
'Szcze <lo żadnych TOIW. nie należą. także miłe 
się zaprasza, ażeby ·dali się zapisać do Tawa
:r.zvstwa. 

Uwaga: Zara~ po zebratliiu bierz.emy udzial 
Iz chorą.~1ą w poświęceni.u chor.ą'S0'ri Tow. 
św. Barbary w Boornig C:aflonk<1Wie o He mo 
2:nośc; wimoi się stawić w czapkach i od'ZTia
ka~h. O punktualne stawienie upraisza (2) 

Zarząd. 

Bacmość Rodacy w łlofstede Riemke i okołicv 
W niied'Z'iele. dnia 7 li:pca o "otl'z. 8 •wie

czorem -odbędzie sie 
WIELKI WIEC 

w celu zalożenia Kola śpiewu, w l<okaJu pa.na 
J. Wal'burga- w Hofstede ul_ Pocztowa. - O 
Hczny ud'zial u:oras-za 2) 

Zwołu.iącv. 

l(oło ś.iNewu •• Wanda" w Caternber2u 
podaje swym czlonlkom do rwiiadomości. iż w 
nied!z.ielę. dnia 7 lipca o 2 god'z.inie po potł'udniu 
-na ~klej saLi whiedzeń oobędZJje się lekcya 
Ś'piewu~ a ponieważ iesit to ostatnia lekcya 
·Pr'rled zliazdem okręgiu dla tego uprasz:a się, aże 
·by ś:Piewacy iak nati-liOZlllieli na lek~yę przybyli 
ażebyśmy w dniu 14 lipca !Ila- Z'.ieźd.ziie ŚTiliaio 
stanąć mogli i· :w tern pokazać że i czlonk-OJWie 
l(olai nasz.ego coś potrafią, idlai teg'O 1pros~ się 
jeszcze raz, ażeby .się nailicmiej C7.llk:>nk01W1e 
t;łaiWW. (2) 

Zarząd. • „_ .... J,..ł 
TowarZYstwo św. Iduei?;o w Guennigfeld 

W njed1z.ielę, dnia 7 tm. po poludniu o godz. 
4 od'będ'Zie się .kiwartalne zeb.mn.ie Na "'Orz~<!. 
(ku dziennym bardzo ważne sprawy. Posie
dzenie zairU!ldU i rew:izorów kaisy p.pz,ed polU-
dnliem o ,godz. 11. (2) 

Przewod111iczącv. ------
Towarzystwo św. Aloizego w Cottenburg 

donosi ·czl'oinkom. iż w .niedziielę, 7 lipca!, bie
J'IZetllY udz1ial w 1 rocznicy i poświęceniu chn
rą~ T~w:arzysrtW1al św. Bairbary IW Boernig. 
Uw.J~dam1am szain01W111ych 1czlonków. iż zapr.o 
~zerue z Boomhg otr.zymalem już późno. więc 
!alko .sąsiedruie TOIWarzyistwo i jest poowięcenJe 
chorągwi, WJjęc dbowiawkJem na'Szyrn, abyśmy 
z sz.taindarem na łHOCzY\Sitość tę pospieszyli. 
U~r~szam .szamo1w.rych cz.loI11ków, aby już o go 
dmme- 1-e~ z:ebraiLi się lj.cznie m salę posie
dzeń. Wymarsz o godzinie L20. Ch·orąży i a
svstencj w cza1p'kach. O liczny uctmi.aJl prosi 

(2) M. Sieklerski, przerw~ 

Uwaga: Oz:lonik:om or~ go5ci.iom donosi 
się, iż począteik wieczornicy p-o Wbraniu o go-
d~jnie 5 i pól na te.i samej Siali. (3) 

Zarząd 

Baczność H~błlnghorst! 
WIELl(I WIEC parafialny dfa Polek i 

Polaków odbędz.ie się d.nia 7-go lipca lllalraz po 
polslciem nabożeństwie o gooz. •Pól do 6 p-0 po
ludni'll na ooli pani Wessclis. Z powodu, iż 
przYid·ą pod Obrady ważne swawy, pirzeto pro-
simy, aby inikt za piecem nie poz.ostal. (4) 

l(omitet dla spraw op. duchownej. 

l(oło śpiewu „Lutnia kościelna" w Rohling. 
hausen 

urządza .w nieduele, dnia 7 .Lipca .rb. na sali p. 
G. Schii'bbe'go przy ulicy BochunnskJi~i swą 

- m. rocmice -
istnienia, polączon,<\ z 'k<meertem. teatrem i tań 
oom. - Program: O godzinie 4 koncert, dekla 
maicye d \WYStęp kooa z śpiewem; a: godz. 6 
teatr pod tyt.: „Ogolili go be11 myidla"; o godz. 
8 rOZ1POcmie się taniec. podczas paiuzy śp.iewy 
z programów. - Muzykę dostlaiwli paru Pietry
ga z Bruchu. 

Uwaga: Ponieważ zabawa odlbędzJe się 
rw zamlkniętem kólllru, przeto szamiownj Rod.acy 
chcący brać 007\ial, winni się na czlonków 
dać za.pitsać, tza co placą PIWY krusie 1 mr., a 
przed czasem 75 fen., ZaJ -co odbiorą karty, któ 
re są u gościnnych oraiz u .czilonków do nabycia 

75 fen. (3) 
O liczny udzńa~· w roczni-cy uprasza 

Z'arząd. 

Towarzystwo św. Józefa w W.anne 
dOJnosi ~wvm czlonkom i rooakom z; Wanrie 
i okoljiey, iż w •niedzlielę, dnii.a 1 Upca; obchod·zi 

9 rocznicę swego istnienia 
na sali p. UJllterschemanna. Program: o go_ 
dziiniie 8 ran11 Misza św. na inten~Ye Towarz. 

Członkowie Tow. św. Józefa: .w.inni brać u_ 
dlz:ial na mszy św. w OZ111akach To1w. Towa-
1rzystwa miejscowe uprasza siię, aby asystowa
ly na mszy św. z -cho.rąg;wJami. - Od godz. 
pól do 3 do pól do czwrtej przym(YWia.11ie Towa 
rzystw. O godz .• 4 n.abo.żeń.two rw kościele. Po 
na•bożeństwie .powrót na salę, przywitanie go 
śd, koncert itd. O pól' d'zierwiąte.i rozpocznie 

się. Oośoie mile widziani. (I 
z 

Zostałem dopuszczony jako 

adwokat 
przy sądzie ziemiańskim i okręgo 
Bochum. Biuro moje znaJduje sii 
ul. Humboldtst:r. 24. 

Ring, adwok 

kupuje się najtaniej l najle 

Bochumsk. Konsumie 
Boel1 um Bohlłngltausen p. 
Dorstenerstr. 8. Heinrichstr. 81. 

=== Tanie nm7Walld l 
DYWANY kat<lego ~odzaja i wielk 

pyla, czyści i farbuie, odnawia i ocz 
!E~w. fARBIERNIA OALLUSCHI(E, 
NIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

O Liczny udz.ial dak 1I1a1łuprze.trrii·ej upra-
sza (3) Zariząd. · się bandzo piękny teak - Wstęp dla. czilonków 

Taw. 30 fen. - O lliczny u«lziaJ, taik cz.lonków 

Filie: Holstede, Herne, Eickel, 
llausen. Linden. HattJn2eo. Lan2endre 
ten, Castrop, Kameo, Dortmund, Bractwo Różańca. św. Meżezyzn w Baukau 

obchodzi w niedziielę, dinia 7 Hpca. 
J)erwszą rocznicę po.święcenia chorągwi, 

na którą zapraszamy jalk •najUprz.eimied wszyst
kiie Bractwa Różańcowe d Torwa.rzy.sitwai pol
skie, które zaiprosz.enia odebra.ily, talkie i te, 
które dla bralku a1,i'resów zaiproszooia nie ode
bra:ly. Zaipr.aiszmy także wszystklich R.oda
tków i .rodaczlki z Baukau i ok.a~icy. Bractwa i 
Towarzystwa prosimy, aby priz.ybyly z chorąg 
wi'ami. P.rog·raJtn: Od -godlz. 8 d:o pó.t do 3-ej 
.przyjmowanie Bractw i To:wa-rzysl!w u pana 
Newelinga ut Bismarckstrasse naprzeairw ko
ściolai katoiiddego. O g-odi;i..nde 4 udamv się oo 
kościola na kaz<mie; po .nalbożeńsitwie udamy 
się na salę., gdiz.ie ·bedz.ie dalszia uroczystość. 
Powitanie gdści przez. nadzelatora, potem zaśpi 
w.a.me pieśni: „Tysiąc kroć bądź pdz!dirowiooa
o Marya"; a następnie 1koocert, śpiewy i dekla 
macye. o godzinie 8 będzie ooegraina bardzo 
relig!jjna szt'llika amatorska: pod tyt.: „DZIWonek 
śiwdętei Jaldiwdgi". Na uroczystość przybędą 
talkże wszyscy 1księż.a miejscowi. 

Wstepne dla czlonków Towarzystiw i 
Bractw 30 fen., dla nieWtiast 20 fe.11., cliła nie
czionków iprzed czasem 50 fen .• przy kasde 75 
fen. Jeszaze raz zaipraszamy wszystkich życz
liwych nam rodaków i -rodaczki na uroczystość 

(3) Stan. Laboch, 111adizelator. 

Towarzystwo św Wincentego w Hochheide 
d'Onosi S'WY.m c1Jlookom, ii wal111C póllrocwe ze
braniie odbędziie się dnia 7 li'J)Ca o godz. 4 po pol 
Uprasza się czloo'ków .o jruk inailicZIIliieiszy u
dual, ponieważ przyfrd'.ą ważne spraiw:y pod O-
brady. Goście mile rwidzllam.i. (2) 

Zarząd. 
Uwaga: Zairzą<l ,; rewlizorów uprasza się 

go<l'zinę i}ręcf:~ przybyć, 

Towarzystwo św~ Józefa w Miihlheim-Ruhr 
~ooosi wsxystkiim czfonikoon oraz szami. bratnim 
Tmvarzystwom, lk:tóre .dla braku' adiresów za
proszeń nie od.'ebraly, iż 

- pierwsza rOcznke -
na !którą szam.. T~vairzvstwa oraz ich czlonów 
serdecznie zaprasm.my. Program: Odl godz. 
1 do 3 p.rzyjmowande bratnkh Tawairzystw 
oo isail p. Roob. ul.. Josefstr. nr. 2. O godz. 3~ 
wy.111arsz do ikośCliolfa .rta nah<>żeństwo iz kaza 
niem po.J.skieim. P.o naboricńs.twie pCJWrót! na 
sale. gdzi:ie się odbędzlie dalsza uroczystooć. 
Wstępne dla czl'Olików 30 fen., a niccztonkowie 
placą 50 fen. 

Uwaga: Ksiądz polskii przybędzie już w 
sobotę, 6 łi.pca i będzie po po.łiu-dniu od 4 g.odz. 
&l'uohal' spawiedz.i św.. w rniedziielę rano jest 
ta~że sposobność <do spowiedzi św. O go1'Z. 
6 11 pól rano przysitępuje towairzystwo wspóJn.ie 
tio l(omu.nii św. Uprasz.a się wsz;y.5ltlki1ch azlon 
k&wt. ażeby o He możll'O.Ści iuż rw SC)botę od
prawili spowiedź, aby wspólnie do Stol'u Pań
skiego przystąp.ić mogli. UP'rasza się o jaik 
na1j.[icZl11iejszy uduail w stiowiiedizi i mbożeń-
stwie. (2) Br. Suszek, przew. 

jak i gośoi prosi Zarząd. 
Uwaga: O godZ11nie pierwszej przed za_ 

bawą będzie Tow. naisz.e odfotografow'lne. 
Czlornk0W1ie winni sie zebrać w oznakach Tow 
iw lokalu pana Schafera o g~. pól do 1-ej. -
Uprasza się. aby w:szyscy -czilonlkowij,e dałi się 
odfotografować czynni lub nieczymi, czy mają 
zaimiar WlZliąć obraz lub nie, .oraz wiszy,scv ci, 
którzy mają -z.amiair v.'1Stąpić do Tow. (3) 

Jan Brzechwa, pmw. 

Towarzystwo św. Józefa w Essen 
02.naiimia swym C71onlwrn ~ż ri.v niedzielę . dmia 
7 lipca o godz. 5 purlktualnie odbędziie się pól 
roozne wa11ne zebranie . Na p1)rz<\1Cllku dzń.en
nym: SpraiwozJdanie z rewizyi !kasy, ora~ inne 
'Wlai:ne spr.aiwy są dlo zal'atwienia, prz.eto1 proszę 
o liczne i pllllliktuafoe przybycie. 

Uwaga: Zeibran1ie dKa tego o Rodz. 5, po. 
nieważ jest polslkie nabożeństwo. 

(3) W. Sosnowski, prezes. 

Towarzystwo 2imn. „Sokół" w Dysełdodłe. 
W 'Ilie<i'zielę, dnia 7 lipca: odJbędiz.ie się pól 

:roc.me walne zehranie_ Poneważ będą obrajy 
nad z.lotem .i rocznicą. uprasza się druhów o 
ui~cze.nie się z skla!dek miesięcznych. Ze:br'ł-
111ie od·będzie isię o godz. 2 po pot w ldkafo p. 
Vogta, Kolońska 252. Gośoie mile widlziani 

Czołem! (1) Kałwiński, sekretarz. 

Sprockhovel. 

Gospodyni 
• ·• kupujcie tylko prawnie za~trzeton 

margarynę 
B „Kościuszko" 

I 

„Wiarus~· 

Dobrze •rosperuJll\eY 

interes piwa flaszkowe 
oraz piwa. w beczkach, istniejący 
kilku lat z stałymi odbiorcami j 
natychmiast, z pow~duinnegoprz 
siębiorstwa właściciela, do sprze 
nia. - Oferty przyjmuje Eksp 
tejże gaz. p. lit. B. ft. (7 

Kto firagnie dobre 
ta.nie 675 ~·~:;~ ~ t.:11•1 ~-AA:·~ .~~·~ ·~ . „~ 1! ~t'. ~. • • ~ • . . ' !~ • l 

urządzenie 
„, . ' 

Baeznolłe! do składa nabyć, 
niech się zwróci wprost 
do fabryki Rodacr w Herne i okolicy 
H. „h. Polman, 
Oberhausen (Rhld), 

Kirchweg la. 
Zwiedzenie fabrylri be2 

przymusu kupna.. 

Dwóeh 

pomocników 
kra wite~ ich 

znajdzie stałe zatrudPie· 

nie zam.z lubpóiniej . 

s. H.uenerowiez, 
R e s s e przy Herten. 

Piękne narodow€ 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia „ Wiar 

Polskiego". 

Pc.;aam uu.ownym Rodak01n 

skład żelaz 
maszyn 

do gotowania, uycia, pra.n.la 1 
oru 

wszelkich sprzęt6w 
nych 

po eenaeh Jak najt.ańn7ek. 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszy już od 23 do 5 
Zakupione rzeczy odstawiam franko do domn. 

Za got6wk~. Na od 

Piecyki do ogrzewania. 
Stanisław Jankowi 

HEBNE, Neustr. 35 • 

Bank Lodowy w Sremle 
Spółka. :apisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - zaloż. w roku 1878 
poleca się Rodakom n~ obczyźnie jako instytncya, w które naJpewnłeJ 

ew •• 
•kładae mog~ cięzko zapracowane swe oszez~dnolieł. 

Bank płaci od depozytów za W) powiedzeniem: 
:l.O·d11łowem 3 proeent. 
k wartalne.111 ~ ,; 

Złożone u nas depez1ta ł oszezt:dno8cl wynosiły na Nowy 
Rok blisko ~ ł pól n1Ulona marek. 

Fundusze .•e;Zel'wowe ł u•lzłały członków ca 500,000 mk. 
Bank ~udo~y w ŚreIDI~ hczy 1155 członków, którzy wszyscy lllaj.ątka.m.i swym 
odpoWJad&Jlł za Bank 1 złożone w nim kapitały. 

Ba~k ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadzorcze] naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrzyniak. 

. Lok~le bankowa mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel 
ne3 nr. 15 1 otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świ~t. 

Numer telefonu 59. .A.dres: 107 

Swój do swegó! 
„ e.==; 'iiilliii* 

Jedyna poi. fabr. kostyum 
na obc2yźnie 

poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teat 

Bochum-Wiemelhausen! Bank Ludow~ - Volksbank 
W1sa:ystkim śpiewakom nasz·ego Koil'a daje. . . . . !-__~hrinnn (Polien) 

w najleptizem wykonaniu i po nizkich cenach. Prosząc 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie interesu Rodaka 

iIIIY <l-o wiadomości, .iż zebr.anie oolbędzie się Rodacy~ Korzy~ta3c1e sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
f!!. zwyk.lym czasie tj. 0 4 godlz.. z tPOIWOO'U wa- Waszym Banki, do Związku nai:zego należące, polecajcie. 

znych spr.aiw oraz ·oboru n0iwego przewod.ni- Bank lv,•owy - Volksbank 
:ezącego, liczny u<lJ~al jest pożą<la111y. (2) ein~etragene Genossen;;chaft mit nnbeschrii.nkter Haftpfl.icht. 

Cześć pjeśni! J. Spieszyńsld, przew. Madałlnskł. N. Kueharskl. Dutkłł',riez. 
.r 

z szacunkiem 

Franciszek Kaube, 
Herne, ulica Nowa nr. 37. 

t 

I 



Boehum, na sobotę, dnia 6-go lipca 1907 Bok • 

k Codzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcono oświaciA ~.!"ez 1prawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

I Pnedl>la.ta kwartalna na J)OCzcie i u listowy~ 
si ł nar. 50 fen .• a z oclnoszeniem do domu 1 mr. 

Wianas połalri" :::.;:;!sS!nl.' jest w C""uam.„..._ pocz 
o&a1 rodzi ........ ~t~ '?! wyj;J.tktem d.!1i pe~~) tecz
łowpi Pod ~insfd2I11 • .L. volni!cii c:. 12a;·· 

EC -~·~„- · 

Z-a mserały J>Jaci s.ie za miełsce rudka drobne11 fft. 
ku 15 f. 02"losz.enie, zamieszczone vrzed i.riserat11rd 41 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - LisłJ' ft 
•• WiantSa Polskiego" należY frankować I pOO.• w 
Dicb dokladiny adres oiszącel[o. RekOD. 11ie nrr&e 

__ „ __ t~--..~.......,„-,--- ___ .,...,....,..L 1"'W'~„«*'---...--''"--.llm:•-•-----:111•w11ns,,,..,a„r..„--..-----••111111 ---•--•s•---•M'-Pll""'' •u•••'DIDllllWA'l _________________ ,.......,.s.:t„~ ........ , .„ 

swemu 

WJpadll6W dal~~ 
• 

arłamencie austryackim podniesiono 

ę równouprawnienia językowego w 

obradach parlamentarnych. 

Dotychczas obrady i protokoły par
n ntu prowadzono wyłącznie językiem 

ieckim, jakkolwiek żadna ustawa nie 
je, która przyznalaby s·tanowisko do-
. ce językowi niemieckiemu. 
Wżądaniacb równouprawnienia najda
ą Czesi, którzy domagają się takich 
eh praw dla języka czeskiego, jakie 
ziś niemiecki. 

Polacy żądają 1) protokolowania mów 
loszonych w języku polskim przez 

1' yaJnego parlamentarnego stenografa i e zenia ich wraz z niemieckiem tloma
iem do protokołów stenograficznych 
; Z) takiego samego traktowania pol

interpelacyi; 3) przedkładania waż
ych przedlożeń rządowych i wnio-
' szczególnie do Galicyi się odnoszą

' po polsku i po niemiecku i włączanie 
do aktów. 

we w południowej Prancyi trwa 

w dalszym cią&U· 

przyszłą niedzielę ma się odbyć 
lk'ial liicz,ba zgromadzeń, niektóie 
la.Be 'P'rze·z ·burmistrzów i rady 

awa dr. Petersa zajmować będzie 

dalszym ciągu opinię publiczną. 

Wkrrótce ·Odbędzie się w Kolonii- pro 
o obrazę, skarżącym jest dr. Pe
' Dskarżoną .liberalna ;półurzędowa 
elnische Zeitung''. 
Jeszcze więcej zaciekawia różni::a 
naf1 złożonych ·pod .przysięgą w pro 
ie imonachijskim a mianowide po
dr. Arendtla i wdowy ·PO dyirektorze 
onialnym Kayserze. Pani Kaysero 
twierdziła, iż poseł Arndt orzyja
Petersa chciał jej chor,ego męża 

ewolić do obrony Petersa w taki 
sób, że został stanowczo wyiproszo 
za drzwi; dr. Arendt poprzysiągł na 
iast, że takiej sceny nigdy nie było 

8 e stał zawsze w stosunku dobrym 
<lr. l(ays.era. 

Ren granicą przyszłej Polski! 
Przeiczytawszy powyższy tytuł ar
ulu 1czyte1nicy nasi potrząsną z pe
ością głową, nie wiedząc, co o tern 
z i ć. 

c ZlaJrzucano nam Polakom na obczy
. e .. c?Prn\v da już, że chcemy z We-

111 1 P zyleglej części Nadrenii stwo 
ć w 1~: '5ną Polskę, ale że istnieć ma

zamiary, by Niemcy zachodnie przy 
zyć do wzyszf,ej Polski to rzecz ie-
ikow-0.ż zupełnie nowa ' · 
Zamiary takie „odik~ył" ogl ': .il 

- boć papier cierpl~wy - jeden z ~~:
wnych organów wszechniemiec . . cb 
,~eipziger Neueste Nachrichten". 

Pismo, to w numerze 181 w ar!".'k.1-
Ie zatytułowanym „wielkopolskość ,, 
niemcy" zajęlo s1ię 'S'p1rawą samorządu 
Polski zaboru rosyjskiego i przyznaje 
bez ogródki, ż'e Niemcy uczyniły w Pe 
tersburgu co mogly, by 'P'rzeszkodzić 
przyznaniu Polakom samorządu. „Leip
ziger Neueste Nachrichten" ,powoła
wszy się na paglądy Bismarcka, w spra 
wie 1polskiej, piszą ·pomiędzy innemi 
jak następuje: 

„J ak trafnie oceniał Bismarck grożące 
nam (niemcom) ze strony wielkopolaków 
niebezpieczeństwo, wykazuje rozwói pol
skości od czasu tego w dzielnicach wscho 
dnich, zupełne lekceważenie praw katoli
ków języka niemieckiego w okolicach pol
skich (?)i równocześnie przez Kościół ka
tolicki popierane(!?) dążenie do pochłonię
cia niemczyzny, starania właściwego żywio 
lu polskiego w Poznańskiem, by inne (?) 
żywioły słowiańskie naszych dzielnic 
wschodnich (Kaszubów i mazurów) pod. 
burzyć (?) przeciw niemczyźnie i przecią
gnąć (?) do polskości. I czegobyśmy sie, 
doczekali, gdyby owa agitacya czerpać 
mogla nowe siły z oparcia o autonomiczne 
państwo polskie! Kto zna historyę ruchów 
narodowych, wątpić nie będzie mógł, że 
Polacy nawet Odry nie uznawaliby za O$ta 
teczną granicą. Pomiędzy Odrą i La!>ą (El 
be) znajdują się jeszcze resztki nie zupel
nie pochłoniętych slowian, wendowie na 
Lużycach. Wzmocnieni na silach Polacy 
rościliby sobie i do tychże prawa. 

Nawet Laba jako Unia graniczna nie 
zadowoliłaby zachcianek wielkopolskich. 
Słowiańszczyzna, której przednią straż 
tworzą wielkopolacy prędzej się nie uspo
koi, dopóki nie posiądzie swoich rzekomo 
„historycznych" granic. Sięgają one poza 
Labę, mianowicie w środkowej jej części, 
obejmują część Turyngii i bawarskiej 
Frankonii Górnej (gdzie raz Czesi miesz
kali). Z tego wynika, jak bardzo obchodzi 
także środkowe i południowe Niemcy, wal
ka, którą Prusy toczyć muszą w niemie
ckich dzielnicach wschodnich. Winno się 
to tamże więcej uwzględniać." 

Takie.go to dyabła malują na ścia
nie przed drżącymi ze strachu michał
.ł<la.m~ niemieckimi „Leiipziger Neueste 
Nachrichten". Nawet Bawarya ma się 
mieć na baczności przed Polakami. 

Cel tej pisaniny oczy1Wisty, Chodzi 
·o podburzenie opinii .publkzneji przeciw 
PolakDm, usprawiediwienie intryg nie
mieckich w Petersburgu i przygotowanie 
•Opinii ma· now,e ustawy wyjątkowe pne 
ciw PDlakom . 

Wątpimy jednakże bardzo, czy Ba 
warczycy pójdą na lep owych głillpstw 
wszechniemieckich. 

Rzecz najsmutniejsZla atoli, że na
rodem wsyjsk:im kieruje rząd, który 
słucha rad największego wirnga sło
wiańszczyzny. 

Sprawa zmiany regulaminu 
wyborczego. 

W pismad1 p.oznańskich znajduje
my następujący komunikat: 

„Główny K·omitet Wybmczy dla 
Polakom, usprawiedliwienie intryg nie
wincyach sąsiednich po lewym brzegu 
Łaby. 

Na walnem zebraniu O. K. W. w 
Gelsenkirchen w dniu 29 czerwca rb. 
przvieto• ·i zia,twierdzon0 ostatecznie 
nowy regulamin wyborczy, dzieiący or 
gamzacyę wyborczą polską na G. K. 
W· w liczbie siedmiu członków, Zjazd 

Deleg2::~v; o~r<;:! .. y eh w liczbie\ o
koło tnydzif'.!·· ~u, Kom. okręg•owe jab 
jednostio. .c:rytorya.lne, na których się 
opie: a organizacya, wreszci'e na Kom. 
; .... owiatowe i miejscowe, jaiko dafa po
mocnicze. W sklad głównego I(. W. 
weszli następujący czlonlrowie: 

1. Apolinary Wojczyński z Gelsen
kirchen prezes, 

2. Andrzej. Kranc z Gelsenkirchen 
11 prezes, 

3. .lgnacy Żniński z Bochum sekre
ta:rz. 

.f. Jan Kolenda z Dortmundu II se
kretarz. 

5. Piotr Sztul z Guennigfeld skarbn. 
6) Wawrzyn Pranka z Bochum ła

wnik, 
7. Jta\n Witlkowski z Bruchu ławnik· 

Delegatem do Polskiego Centralne 
go Kom. Wyborczego w Poznaniu je5t 
p. A. Wojiczyński z Gels,enkirchen, za
stępcą delegata Ignacy Żniński z Bo
chum. 

Bochum, 1 J:i'Pca 1907. 
Ignacy· Żndński; 

sekretarz G. Kom. Wyib. 
Tyle ,komunikat, który wyjmu3emy 

z gazet voznańskich i ogłaszamy dla in 
formacyi czytelników naszych. Podkre 
ślamy wszakże, iż do tei chwili „Wia
rus Pol'Ski' ', który bądź co bądź je t 
?rganem ogółu wychodźtwa polskiego, 
zadnego uwi~domienia z „Głównego 
Komitetu" nie otrzymał· ! 

Czy madą racyę wyborcy z Brnchtt 
pmtestujący przeciw asobi.stym celom 
i zamysłom pewnej jednostki? 

Zlot Sokołów w Pradze. 
W sobotę przed poludniem udali się de

legaci zagranicznych stowarzyszeń wraz z 
reprezentantami miejscowego komitetu na 
cmentarz Wolszowski na grób założycieli 
Sokola praskiego, Fiignera i Tyrsa. Po od 
śpiewaniu chorału, przemawiali imieniem 
komitetu zjazdu prawnik Masek i pose' l(a
Iina, wspominając o zaslugach obu zaloży
cieli. Następnie przemawiali przedstawi
ciele Chorwatów, Rusinów, Amerykanów i 
Rosjan i złożyli wieńce na grobach. 

Na placu uroczystości odbywaly się od 
rana ćwiczenia gimnastyczne i zawody 
cz~s~ich i zagrani~znych związków. O go 
dzm1e 4 po poludmu nastąpiły wielkie ćwi
czenia, z uczestnictwem 8064 gimnasty
ków. Cwiczeniom przyglądali się minister 
Pacak z żoną, burmistrz Gross, delegaci 
paryskiej rady miejskiej, profesor Janosik 
jako reprezentant ministerstwa oświaty' 
kons~l~:rwie amerykański i francuski, przed 
~t~w1c1ele miast Zagrzebia i Lurlany, go
sc1e .~ francyi, Belgii, Rosyi, Bulgaryi i 
Serbn oraz reprezentanci zagranicznych 
organizacyi. Produkcye gimnastyków na
grodzono burzą oklasków. Mialy nastąpić 
ćwiczenia pai1 maczugami, lecz przed ich 
rozpoczęciem zerwała się gwtatowna bu
rza z oberwaniem chmur:y tak, iż gimna
styczki musiały opuścić boisko a dalsze 
ćwiczenia i projektowana zaba,~a ludowa 
nic mogły się odbyć. 

Wieczorem odbyfo się na wyspie Zo
fji przyjęcie na cześć gości zagranicznych. 

W niedzielę odbyły się o godz. 8 rano 
ćwiczenia członków czeskich wspólnie z 
czlonkami związków gimnastycznych z 

Belgii, francyi, Luksemburga, Węgier itp. 
O godz. 10 uformował się pochód, w któ
rym wzięli udział oprócz zagranicznych 
deputacyi Sokoli amerykaflscy, z Algieru, 
flrigii, Luksemburga, Butgaryi, Serbii, 
Czarnogóry, Bawaryi, Saksonii, LondYnt.\, 
Paryża, Chorwacyi, Slawonji i Slązka, oraz 
36 gniazd czeskich; razem okolo 16 OOO o
sób. Pochód zatrzymal się przed ratu
szem, gdzie przemówil prezes krajowe~o 

rzeskiego Z wiąz ku Sok>lów, p. S.chreincr. 
·wskazując cele kulturalne i polity~zn~ 
Związku, poczem na pamiątkę zlotu ,,.,.ri:
czyJ mias~n j~k0 du pit,'lrny odk•;., prz!:d. 
$t3\\ iaJ;i: ~„ gimnastyka. Deputacya Pary
ża ofiarowała statlę bronZ{.'Wą, przedsta
wiającą Djanę, Związek francuskich gimna
styków płaskorzeźbę, przedstawiającą Iwa. 
Tow. gimnastyczne Sekwana piękną wazę. 
Chonvacki związek Sokołów ofiarowal me 
daljon. Oprócz wymienionych darów zlo
żono także wiele innych. 

Burmistrż dr. Gross podziękował imie
niem miasta za złożone dary. Goście udali 
się następnie do ratusza, gdzie ich powi
tal burmistrz w języku czeskm, francuskim 
i angielskim. l(ilku delegatów odpowia
dalo na powitanie. Przemawiał między 
innymi p. I(ulerski z Grudziądza. Po polu
dniu odbyły się ćwiczena. 

Na przekopach przyszło w niedziele 
przed poludniem do starcia przed kasynem 
niemieckiem. Policya opisuje przebieg star 
cia w następujący sposób: Na Przekopach 
jak i we wszystkich ulicach, któremi prze
chodzil uroczysty pochód Sokolów, ustawi„ 
ly się po obu stronach liczńe tlumy ludności 
Porządku szpaleru strzegli narodowo-de
mokratyczni robotnicy. Zanim jeszcze 
pochód nadszedł, chciał pewien student nie
miecki, który wyszedł z kawiarni Corso 
przejść przez szpaler do położonego na
nrzeciw kasyna niemieckiego. Utrzymu
jący szpaler chcieli mu w tem przeszkodzić„ 
przyczem przyszło do wymiany stów. In
ni studenci ujęli się za kolegą. Przyszło do 
starcia, w którem użyto lasek i kamieni. 
Wybito dwie szyby drzwi wchodowych 
kasyna niemieckiego. Policya sklonila 
studentów, iż cofnęli sie do restauracyi"' 
Tłum przed kasynem śpiewał „Hej Slova ... 
ne", na co bursze niemieccy śpiewać za
częli w restauracyi „ Wacht am Rhein ". 
Pochód przeszedl spokojnie; policya strze
gła restauracyi. 

Po rozwiązaniu pochodu, gdy poszcze
gólne grupy spacerowały na Grabenie, po
częła publiczność tworząca szpaler, śpie
wać „Hej Slovane". Bursze w restauracyj 
mieli przyjąć tę pieśń śmiechem. Tłum 
chciał wedrzeć się do lokalu restauracyi, 
lecz przeszkodziła mu policya i rozproszy 
ła go. Bursze niezaczepiani przez nikogo 
opuśc'li restauracyę i przedlożyli policyl 
doniesienie, iż 8 z nich odniosło lekkie zra 
nienia, prawdopodobnie od uderzeń laska-
mi. „Kur. Pozn." 
@!!!!!!.__"±. _________ ~!!§Lil = 

Kto kocha lud„. 
Kto kocha lud, 

Nic czeka aż w pokłonie 
Kmieć, kornie chyląc skronie, 

Przed pański przyjdzie próg -
Po dobre, mądre słowo, 
Po \\-ieści pieś1ł echo\\- ą, 

Po moc na trud! 
Nie czeka - lecz do chaty 
Sam prawdy rzuca kwiaty 

I światło nowych dróg! 

l(to serce ma. 
Pod nizkie spieszy strzechy, 
Chleb niesie, chleb pociechy, 

Gdzie bólu Ś\\ ieci lza ... 
Ochotnie idzie w pole· :i 

S1Gw r :n1<.ać na. serc rolę, 
Na polski tan -

Siew wiedzy i miłości, 
Poblogoslawi Pan! 

l(to serce ma, 
Ten cieszy się gdy brata 
Pierś w uczuć skarb bogata 

Prądami życia drga! 
Gdy z kuźni dusz olbrzymieł 
Prac wielkich ogień dymi 

I tryska hart -
Gdy idzie legion nowy, 
Na bój, na trud gotowy, 

Zwycięstwa wart! 
Zooj.a 1(1;'...czkowska w „RC>lł„. 



Wiemcy w Polsce pod Moskalem. 
Niemcy \V Lodzi wydali według warsz. 

„Gazety Polskiej' następującą odezwę pou~ 
fną do firm i fabryk w Niemczech: 
Towarzystwo szkolne niemieckie 

w Lodzi. 
Lódź, data stempla pocztowego. 

l(uratoryum prywatnego gimnazyum niem. 
Wielce Szanowny Panie t 
Niniejszem pozwalamy sobie zawiado 

mić, że w Lodzi od dnia 15 listopada 1906 
rnku istnieje gimnazyum niemieckie, które
go zalożenie w Polsce potwierdzone zosta 
lo wlasnorf(cznym podpisem Jego Cesar
skiej Mości, Cesarza Rosyjskiego. 

l(oncesya, wydana pierwotnie osobie 
prywatnej przeszła z czasem na imię nie
mieckiego towarzystwa szkolnego na sku
tek prawnego kontraktu z koncesyoriaryu
,szem. Zanim jednak towarzystwo szkol~e 
okaże się zdolnem do życia, utworzył s1ę 
komitet protektorów tego zakladu. Zdec.Y
dowaliśmy się na typ gimnazyum, pome
waż mamy nadzieję wychować z czasem 
szereg duchem niemieckim przenikniętych 
lekarzy, nauczycieli, adwokatów, i. ducho~ 
wnych, których nam teraz zupełnie brak, 
i którzy staną się z czasetn cenną podporą 
kwitnącej kultury niemieckiej naszego ta.k 
prędko, dzięki niemieckiej„ pilnej yracowi
tości przemyslowej, rosnąceg.o miasta. 

Mamy także zamiar zaraz z początkiem 
roku przyszłego otworzyć w naszym za
kładzie oddział realny, którego wychowań 
cy przyniosą korzyść naszemu przemyslo
;wi przez lepsze wyrobienie ducha i eh 
rakteru. Zwracamy się więc do wszystkich_ 
fabryk i firm ojczyzny niemieckiej które w 
Lodzi i okolicach posiadają wielkie interesy 
handlowe ażeby· je zjednać dla naszego 
zakładu ~ychowawczego, ~tóry przynie
sie także wielką korzyść przemysłowi p~ · 
stwa niemieckiego, jako przeznaczony do : 

· służenia wyłącznie tylko kulturze niemiec
:kiej i niemieckiemu postępowi gosp?dar-
czemu. . 

Nie potrzeba szerzej uzasadniać; że te
,go rodzaju przedsięwzj,ęcie n.ie może _ ocze
kiwać żadnej subwencyi od państwa rosyj
Skiego, a musi być ~aopatrzone w dosta
teczne środki pieniężne, je~eli mą 'przyno
sić zaszczyt imienió:Wi ·niemieckiemu. 

Tym sposobem wi.ęc każda' firma 
Jtliemiec!ka 'któr·ej· powinno wiele' zale
,iieć na uzdrowieniu tutej·szeg.01 życia za-

~.;, .. rob~owego, już tylko z-e":Względu na in 
: teresy materyalne, ma jeszcze sposo
~ tlmość, za pomocą udziału 1p~eniężneg-0, 

.•t1 iprócz podniesienia ideałów oby-cvajo
·~t. · wych i duchowych, przyczynić ' si'ę do 
". J. ... '1•.Ulrzeczywistni em i a ce1u .-pra;ktyioznego, 

,1r wychowania wielkiej ilQści ludzi, od- · 
d ' ., ·-powiednio wykształconych, do niem ie-

ŻU .BRtl .W.IE 
tuil9wi2danie historycihe:"wedlug ~ 

.i wieśµi ' ··· 

~. ,, . : ~> · 1 Wacława Oąsiorowskięg~.' · 
; 

.: ·~ · ·1 zwątpienie s-zarpnęlo ·fioryanern. 
Lecz nagle, tuż przed oczyma jego, w 
ciemnych, wilgotnych oparach, unoszą
c ych się ponad drogą, ukazała mu się twa
rzyczka Zośki w obramowaniu lśniących 
warkoczy, w blasku iskier, skrzących się 
w jej przepastnych oczach. Z brewką zmar 
szczoną,' z ostro zaciętemi ustkami patrzyła 
nań surowo, żałośnie, a patrzyła mu w du
szę. 

Widziadło było tak wyraźne, tak uchwy 
tne a rzeczy'wiste, iż .Floryan aż ręce ku 
niemu wyciągnął. K:oń Gotartowskiego 
targnął się w tejże chwili w bok. Widziadle 
znikło. 

Młody kapitan sięgnął ręką machinal
nie do ust, na których dotąd jeszcze czuł 
ślady jej pocałunku. W uszach zabrzmiały 
mu ciche a tak mocne, glębokie a namiętne 
;wyrazy: 

- „.j eżelibyś mi nie wrócil to ja ... cię ... 
pod ziemią znajdę!!!. .. 

.Floryana coś chwyciło za gardło. 
- Ptaszyna moja!... Jak ona to po

wiedziafa ! - szeptał do siebie. - Nie żyć 
- mi bez ciebie na świecie!... Tyś jedna dla 

mnie, droga, ukochana!... Ty nic zapotn
nisz„. ty dochowasz przysięgi... I czekać na 
siebie ci nie dam„. Jam już okupil krv.. ! 

<lług należny ojczyźnie.„ Niech inni te ra: 
mnie zastąpią!„. Jeden taki nie zważy. 

Tu nagle uczuł floryan iakiś jęk wy
dybywający się niby z pod ziemi, po któr 
koń jego stąpat Jęk był cichy„. tak cichy, 
jak skarga wichrem skręconej brzozy, jak 
szmer liści, a przejmujący i smętny, nir 
rozełkana dumka pastusza, niby ostatnie 
N1estchnic.nie konaj(.}cej w rozhdcie dziewi 
<:Y. Jęk nie milknął, a byty w nim wszyst
kie bóle a rozpacze ciemiężonej ongi przez 
panków kozaczyny, płynęła w nim i go
rycz samowoli królewiąt, i echa gwałtu 

ckiej 1obowi&zkowt)ści przywykłych, 
dla przemysłu tutejszego. 

Prośba nasza zmierza do tego, a 
żeby zniewolić Szanownego Pana do 
złożenia jednorazowego datku na fun
dusz budowlany szkoły, jak równie.z 
do płacenia rocznej składki na jej ~trzy
manie. Niech Pan nam dapomoze d? 
pracy ku Podniesieniu ru~czyzny, k~o 
11ai grozi zanikiem w tute1szym chaoi;1e 
narodów! . 

W .nadziei, że prośba nasza &naJ-
dzie echo w niemieokiem s~rcu Sza
nownego Pana, kneślimy się . 

z wysokim szaou.nk1em 
:E. Leonhardt. f. Schimmel, L. 
Schwevkert, Leapokl Kinder
marrn, Rudolf Keller·'' 

Każda odezwa o datki na pewne 
cele odzywa się oczywiście do poglądu 
osoby proszonej. W tej odezwie odra
zu uderza, że cel, na który tp0dpis:i.nl 
zbierają składki, ma przynieść ~iel~ą 
korzyść - przemysłowi państwa mem1e
·ckiego„. i że, -rzecz oczywista, tego ro
dzaju przedsięwz1ięcie nie może vcze
kiwać żadnej subwencyi państw:1 r1J-

sy}skiego... . 

deczne podziękowanie sokolskiem „Czo
łem·'. 

K. Lenart, sekretarz wieca. 

Wybory kościelne w Hamilorn. 
W starej wielkiej pairafii Iiaml.Jor.n 

odbędą się w Dr.zvszłyim tv(J'odniu wy
ibory do dozoru i reprezentacyti lrościel 
nej. Z tego powodu w niedzielę, dnia 
7 li.pca odbędą się Jiczne wiece i para• 
fialne, na które Rodacy J.ticzni'.e po'5pie
szyć winni koniecZ1nie. 

W dniu wyborów zaś zobowiązany 
każdy Polak pójść na wybory i gloso
wać na k~ndydatów polskich, by itń. 
zapewnić zwy.cięstwo. 

Rodacy! Jeżeli zwyciężymy, do· 
wiedziemy, że nas tu dużo, pokażemy, 
że sprawy kościelne nie są nam obo
jętne, to też prędzej potem odniosą po
żądany skutek starania nasze o lepszą 
opiekę duchowną w języku ojczystym. 

Rodacy! Kto pragrnie, aby w ko
ściele została nam wymierzoną spra
wiedliwość, niech idzie sam na wybo
ry i stara się, aby każdy Polak w · tym 
względzie spełnił swój obowiązek. 

Rodaczki! Baczcie na to falkże i wy 
pędźcie ospałych :na wybory! J eszczeby ! - Atoli jeden z o odpi

sanych, p. L. SchwJeiikert, były student 
politechniki w Zurychu, - jak zape-
wniają „Gaz. Pol." - ~orzystal pod- Iiemlt polskie. 
1czas studyów ze stypendyum .. · Muz~um 
Narodowego polskiego w Rapperswiln. · · " 1t>~us Zachodnich., Warmii i MHor. 

na 
Tuchola. Iiakatyści w Tuoholi zało

. źyli spólkę zi.emską, któried zadaniem 
fost obriona ziemi niemieckiei •przed Po-
1,akami w powiecie tucholskim. 

. . -Z Wiel. Kt Poznansldea«»„ Nowy „Sok91'' w Annen. ,, t 

Z Golimówka donoszą „Dz. KuV, 
że tamtejszy 1soltys Niemiec, · .którego 
1Iarrtrat ·nairzudl, sprzed.al sw,e gospo
·darstwo Pola!kowi, giospodarzowi Mi
chał.owi Musie]Jakowi. Gospodarstwo 
to znajdowało się ZS lat w ręku nie
mieckiem. 

S~~awozdanie z wieca w .Annęn w 
sprawie założenia nowego gniazda Soko
lego, Wiec rozpoczął druh Winc~nty, ~u
'ziafok pochwaleniem Pana Boga i odsp1e
waniem jednej zwrotki: l(to się w o~iekę. 

Przewodniczącym nowego Gmazda 
obrano dh. ·Walentego ·Woźniaka. sekreta
rzem dh. I(. Lenarta, skarbnikiem dh. Sta
nisława Janowskiego, naczelnikiem druha 
W. Ouziałka. . 

·. Na wiecu pierwszą mowę wygłosił o-
kręgowy prezes druh Stanisław. I<arólczak 
Następnie zabrał głos przewodm~zący So
kola z Witteri, druh l(aczak. Wiec od~yt 
się przy małej liczbie uczestników. Odwie
dziło nas Towarzystwo gimnastyczne „So
kół" z .. Witten, by przylożyć ręki do roz
woju Gniazda nowo z.alożonego. 

Członków zapisało się trzynastu. 
· Wszystkim R.odakom, którzy przyczy 

nili się do zalożenia Gniazda składamy ser 

możnowładców i zbrodni sprzedawczykó~ 
i ta niemoc która nastała z mocy a zaufama 

. i zła perlista, co .. zda się, 11!-ówil~,:, wi~c 
.znów na nową pustkę, a pozogę .isc ma1ą 

· łany, i kiedyż skof:tczą ·~ię .dla !Pnie d~i k
1
a

ry a dopuszcze.nia za wmy moic~ syno:v „ .. 
Ten jęk przeraził .Floryana i obudził w 

nim nagle owe zapały, z ja~imi ~ze~ł do 
ataku na polach Marengo, jakie ~ zycm. tu
łaczem kazały mu się wyrzec i ro-dzmy, 
i ziemi idostatku, dla takich zginęły już ty
siące. ' Napoleon! Cesarz! bożyszcze. 
Wspaniały a tkliwy, nieugięty a łaskawy„ 
dumny jak lew, lecz równie jak lew odwai:.. 
żny. 

Floryan dotknął ręką czoła, bylo roz~a 
lone. 

Szwadron zbliżał się tymczasem do Gra 
bówki Na skraju horyzontu migotały się 
już zd~la czerwone światełka z chat wieś
niaczych, rozrzucone, migotliwe, i:iepew:~e 
Deschamps skinął na Lewitoux 1 Wosm
skiego i rozkazał im z plutonem . , st~zel
ców wysunąć się naprzod. Wosmsk1 ze 
strzelcami pomknął drogą ku Grabówce 
wyciągniętym kłusem, kierując się wpro~t 
na naibliżej drgające światełko. Zaledwie 
jednak zdołał ujechać z oddziałem - tuż 
przed nim na szosie zarysowały się ja~ 
kieś niewyraźne cienie, a równocześnie 
rozległ się chrapliwy głos: 

- Wer da?!... 
Wosiński bez wahania dobył pałasza i 

nie zwracając uwagi na jadącego przy nim 
oficera francuskiego, zakomenderował -
en avant!! Pluton gruchnął z impetem na 
placówkę pruską. W te~że chwili pra:wie 
padł strzał... i młody Levitoux zsu~ąl. się z 
siodła. Wosiński tymczasem rzucił się na 
nieprzyjaciela ... Już byl pałasz wzniósł ~o 
góry, już byt zamierzył się z zaciekłoś~ią 
i... ciął.... lecz ostrze rozpruto tylko z gwiz
dem a sykiem powietrze. Placóv:ka ści~~n~ 
la konie i rzuciła się do ucieczki. Wosmskt 
ryknął z pasyi i, już nie oglądając się na 
strzelców, pomknął za udekającymi. Roz~ 
poczęta się gonitwa. zajadł~, szal?na. Trze1 
Prusacy, którzy za1mow~h placo:yk~ p_od 
Grabówką, uciekali, ile sit Wosmsk1 bodt 
konia ostrogami, a płazowat pałaszem, 

Kobylin. Na kościól poklasztorny w 
:I(obylinie w dalszym ciągu nadesłali p. B. 
Dutkiewicz z parafii l(obylińskiej, p. Stani
sława Ziętkowska, Maryanna Lakoma, Ka
tarzyna i l(onśtancya Balierek 10 marek, p. 
Józef Nowak z R.ecklinghausen 5 marek. 
Serdeczne Bóg zaplać. O dalsze datki prosi 

Ks. Zalewski. 

Ze Sltłzka czyli Staropolski. 
Katowice. Dnia 1 li1pca o.dby lo się 

w Katowieta1ch walne zebrani.e akcyo
'Ilaryuszy Bawaryi:, browairu alkicyjne-

chcąc i strzat zdradziecki i owo niefortun
ne cięcie pomścić. Prusacy pędzili wprost 
ku wsi. Wosiński napierat'konia coraz gwał 
towniej; jakoż po kilku wysiłkach zdolal 
zbliżyć się do Prusaków na odległości 
strzału. Wówczas chwycił .za pistolet i 
wypalił, mierząc w najbliżej galopującego 
konia. l(oń prusaka spiął się i stanął dęba~ 
Siedzący na nim Prusak zsunął się zręcznie 
z siodła i rzucil się na przełaj przez pole, 
zosta„wiając wijącego się w śmiertelnych po 
drygach konia. Wosiński bez wahania za
wrócił za uciekającym pieszo. Pogoń teraz 
trwała już krótko. l(oń Wosińskiego sadzit 
·przez zagony i rowy, jak szalony, idąc za 
cieniem Prusaka. W reszcie Wosiński się
gnął do olster po drugi pistolet, wołając 
ostro: 

- Stój! Bo w łeb strzelę! 
Prusak zatrzymał się, a raczej padl na 

gle na ziemię, odrzucając pałasz i belkocząc 
niezrozumiale - „pardon! - pardon!". 

Wosiński z pistoletem w pogotowiu 
podjechał i wciągnął niebroniącego się żoł
daka przed siebie na siodło. Kapitanowi w 
tejże chwili wrócił dawny humor i pogoda. 
Pistolet nabity w zanadrze mundura wsa
'dzil na wszelki wypadek i ruszył zwolna ku 
oddziałowi, ostrzegając jeńca: 

- Tylko mi się sprawuj dobrze, bo 
kulą w łeb! 

- At, co mi tam! - odpad rezolutnie 
jeniec. - Nigdzie mi nie pilno. 

- Cóżeś ty?! - jął pytać ciekawie 
W osił1ski. - po polsku mówisz? ! 

- Zaś mówię! 
- Polak jesteś? 
- Kto tam· wie! Niby w dragonach je-

stem Prusak, a mają mnie niektórzy za Po
laka a naprawdę ze Świdnicy na Śląsku je
stem!... ~lązak panie!... 

- Ślązak, więc Polak! 
- Niech będzie! Wola pańska! 
- ttm ! glupi cham! - mruknął Wo-

siński, a po chwili dodal, jakże ci na imię?! 
- W szwadronie wołają na mnie Jo

hau, a w domu to.„ Antoni!... 
- Cha, cha! A czemużeś to, nicponiu, 

tak uciekał. 
Myślałem, że .Francuzy idą! 

go towarzystwa, w którego posi in 
jest wieika sala Reichshalle. Wy z 
do rady nadzorczej. panów N cy 
skieg-0 Adama z Bytomia. Zyg ni 
Seydę z Katowic i Zygmunt!ai 
bowskiego z Poznania. Dyrekc 
fa pogląd na rozwój towarzyst 
czasie pier.wszego pólirocza, w k 
:poważne wykazały się zyski. 

Wiadomości ze świat 0 

Bunt marynarzy rosyjskicb. 
Z Blyth donoszą do Londynu, i o 

rosyjskich okrętach transportowych 
towało się około 100 marynarzy. Po 
buntu ma być złe pożywienie. 

Skonfiskowana broń. 
Z Londynu donoszą do „Nawoje 

mii'', że rząd angielski skonfiskowal 
sięcy karabinów i nabojów, prze gł 
nych dla rewolucyonistów rosyj 
Skonfiskowana broń ma wartość 4 m 

System wyborczy. 
obowięzujący przy wyborach do 
pruskiego pozostanie taki, iakim ies 
wiaduje się o tern „Deutsche Tagesz . 

Obchód urodzin Garibaldiego, Ni 
W całych Włoszech obchodzon zą 

czyście 100 rocznicę urodzin Garibal 
W parlamencie austryackim 

obradowano nad interpelacyą, która 
cala władzom w Oalicyi, nadużycia 
wyborach. Minister spraw wewnętr sz 
odpierał w dłuższem przemówieniu 
niesione zarzuty . 

Ze spraw robotnlcz 
Pierwszy wiec „Zjedn<>czerua za 

wego polskiego w Magdebur . 
odbył · ·się przy licznym udż;iale ~' 
ków i rodac~ek w .niedzielę, . d ia 
·czerwca. Wfocowi przewodniczy a 
kkowski, protokół pisał pan Oo z 
lawnika!ni cbrnuc pp. Szaję i W,i' a 
ski ego. · 

P0 wyjaśnieniu celu wiecu udzielił lf
1 

gl.osu dh· Sosińskiemu z Bochum ' 
Sosiński rw iprzeszło półtora g·odzi , 
1przemówi.e:ni1u wykazał ·rodakom ni 

czego ·założono „Zjednoczenie e 
polskie" i na j1akich podstawach, ·n 
!koleje „Zjednoczenie' zaw. pol e 
przechodziło, jak je do tego t 
rozmaci wrogowie zwalczali, 
pomimo to szlo zawsze naprzóa~ 
nie oglądając się na nikogo, ·bo wie 
że cel jego jest wzniosły i jasno wytk 

Rod)a,cy w Magdeburgu są v 
coszemu traktowani tak z stron 

-- A to dopiero ciemięga· ! Nie w· n 
to jeszcze, że francuzi właśnie na t S 
aby Prusacy was nie mordowali, ab ni 
taki mógl spokojnie w chalupie sie je 

- S~ąd mam wiedzieć? Mówili: a· 
cruz pobił Prusaka, tedy_ musi być g J. 

d . "A ·1 · o mego . . ... „. a„. wie mozny pan b 
cuz?!... 

Wosiński aż się zachwiał na si N 
oburzenia, a potem dając folgę gnie ~ 
chwycil za kark ślązaka i potrząsną 1 
niby gruszą. ·u 

- Słuchaj chamie! - wrzasnął S 
sobie zakonotuj, że jak mi będziesz f 
zona udawał, a nacye mieszał, to cit 
trzasnę w gębę, że jej z miesiąc nie 
rzysz ! A to ci psia dusza! 

- Wielmożny panie! - blagal 
nie Ślązak, \Vijąc się w żelaznym u 
ręki Wosińskiego. - Powiadali w r ' 
men cie: .Francuzy idą, tak i człeko ' 
myśl nie przyszło, że wielmożny pan Y 
że nasz pruski... 

- Bodaj cię choroba! - zaklął 
siński i puścił kark jeńca, rozumiejąc, 
z nim nie dogada. 

l(apitan dowlókł się powoli do 
dronu, gdzie go mieli już za przepJ 
lub zagarnianego przez pruską plac 
Deschamps mruknął coś pod nose 
przywitanie Wosińskiemu i rozkazał 
ryanowi wybadać ślązaka. Ten wyst 
ny groźną miną białego pułkownika 
sowemi twarzami strzelców, plącząc 
mieszając, wyznał całą prawdę o sile, 
cej załogą w Częstochowie, czem pot 
dzil całkowicie zebrane już szczegół 
schamps stropil się nieco. Wszelkie 
wości, że znajduje się wobec przemag n 
siły nieprzyjacielskiej, ustały, najmni a 
nieostrożność mogla sprowadzić na g t 
szwadron Prusaków. Już teraz nawe b< 
wiać się tego byto można, spędzon 1 
wiem placówka wnet ich zaalarmuje 
lecz przecież Deschamps miał sobie 
eonem obserwować ruchy całej arm 
przyjacielskiej. Pozostawał mu wie 
raz jedyny środek: obejść Częstocho 
posunąć się dalej na zwiady. 

(Ciąg dalszy nastą,pt). 



itYch „forbandów" niemieckich. 
~e strony pracodaw..:ów. Jeżeli 

cy w Magdeburgu ~h~ą, żeby wo: 
niemieckich robotmkow uzyskac 
ouprawnienie, jakie wywalczyli 
brtada w Nadrenii, Westfalii lub 
nych okolicach, gdzie są w ,,Zje-
zeniu za wodowem pol.' • zorgani
ni. \VtedY p0winni ·iść ich śladem, 
także w „Zjednoczeniu zaw. po!." 
ni.zować. 
zi-ś już się samo prze.z się rozumie, 
ofa,'Cy ni·e mogą należeć do h
o z ni.emieckich „ferbandów", b~ 

rwrogowie nasi wspólni, którzy 
awdzie zwalczają. siebie inawza
gdy jedna1k chodzi o Polaków, te-
awsze \Wspólnie ·przeciw ntam ora
i walkę prowadzą. 
y Polacy nie możemy $ię na iiko 
gJądać, tylko sami musimy się sta-

i polepszenie bytu. P1rzeszło 40 OOO 
nika i rzemieślnika polskiego zorgani
lo się już w „Zjednoczeniu zaw. pol-

Ci robotnicy wiedzą, co 
s „Zjednocz.enie zawodowe poi." so
z ~rywakzyl1. 

Nie tylko jednak r.obotnicy polscy 
zą się br.onić przed wyzy.s~dem I 

l anami 'Ze stmny niemiecki'ch „fer 
ów '·. ale i przedsiębiorcy starają 
'e wszelki sposób polskiego rob0-

a wyzyskać, przydzielają go do naj
r szej pracy a dają mu w zlł.mian naj
u zą zaipłatę. 

urza oklasków zerwała się po 
ńczeniu mowy dh. Sosińskiego. 
eraz przeczytał ipan Drabentowicz 

wy . .,Zjednoczeni11. ·zawodowego 
kiego.'" 

dyskusyi za1bierali gfos pp. Dem 
i, Pinkus oraz inni rodacy stawiając 

e zapytania, na które dh. Sosiński od-
1n iadal. 
Y astępnie zrobiono mia.tą przerwę, 
~ zas której. 'Przystą1piono d10 zapi
is ania nowych czlon!ków, który1ch 

silo się kilkadziesiąt. I:nni .przy-
li, że z „ferbandów" powystępują. 

. elegatem obrano dh· Pinkusa, mę-
1 ·zJa,ufania ;na miasto Magdeburg dh. 

niego Gogólka na Magdeburg
enburg dh. Walenteg·o ldzkowskie

' ·na Baukau dh. Stani·slawa Lisa, na 
l e i sta1re miasto dh. Pranciszklai Sel 

ta. 
Po wyczerpaniu porządku o-

' zabral glos jeszcze raz dh. Sosiń 
dziękując zebranym za Iicz-

udziaf we wiecu, prosząc Zla.rnz~m, 
rodacy teraz dołożyli wszystkich 

Y starali się to młode dirzewiko pielę
wać. aby ono zapuściło korzenie 

i naglębiej. 
t Szczególnie do rozwoju „ZjeJ.no-

nia zawodowego polskiego" potrze 
. jednolitej pracy i zgody o·omiędzy 
1: akami w Magdebur·gu, a wtedy _1pra 
g jak w inny.eh okolicach tak i w Ma· 

burgu będzie dobrze postępowah. 
Na cześć Polonii w Magdeburgu, a 

e zególnie na cześć Polek naszych, a
ą i one pomogły w pffacy ok.oto roz

·u „Zjednoczenia .zia;w. pot" wwió~ł 
Sosiński trzykrotny okrzyk. 

i Przewodniczący wieca padzieko
ci l dh. Sosińskiemu za jego tak wy

rpują·cy referat i prosi·l, by takich 
ców więcej urządzono, a i Polonia 

, agdebur•gu się wzbudzi i energic.l
~ · .zacznie pracować .nlaJ niwie spolecz 
0 • a w końcu wzni•ósl trzykrotny o
an Yk na cześć dh- Sosińskiego, po

m zakończył wiec hasłem „Szo;ęść 
ąl · e" przyszłej naszej 1pracy ! 
c, Rodacy w Magde!burgu ! Mamy 

z własną organizacyę, pracujmy 
trwale dla jej rnzwoju pomyślnego. 

Druh. 

e Bochum. Swego czasu popii:;ał 
af zyjaoiel rnbotników", org~an chrześ 
5 ńskich związków, dmkawany w 
/ karni 'Pewnego „narodiow.o-demo

tycz~'ego" ( ! ! !) pi~ma w Poznaniu, 
. ~ D:1 edorzeczności, U;bliżając panu 

, l 1nsk1~mu, przewodniczącemu „Zie
czema zawodowego polski~go". 

g. n Sosiński zaSikla,rżyl p. Kowalczyka, 
Dl a~tora owej centrow,o-hakaty•stycz
g b1,buly, drukowa1n·ej1 ;po palsiku w ce
e bałamucenia robotników pols1kich. 
n Tymi .dniami odbył się w tej spra

tennm w P.oznani.u i p. Kowalczyk, 
a.k.tor „Przyjaciela robotni!kóvl' · 
tmego organu „Górnika P0Is1Iri.ego", 
anu „ge'W'er kforaj.nu", został 1ska
?' ~a ~arę pieniężną stu marek, na 
Iesieme kosztów oraz na oghsze-

nie wyroku we .. Wiarusie Po'ls!dm". 
.Jlrzyjacielu robotników" i „Górniku 
Polskim''. 

Tu znów się pokazało, jak mało z praw 
dą liczą się organy centrowych związkow. 

Zmyślają one nieraz niesłychane rze
czy, aby oczerniać polskie organizacye i 
kierowników tychże, aby oplwać narado 
wców polskich, pracujących nad rozwojem 
polskich organizacyi zawodowych. 

Dla członków „Zjednoczenia Zawodo
dowego polskiego powinno to być nowym 
bodźcem do gorliwej pracy nad rozwojem 
swej polskiej organizacyi robotniczej. 

Jak tylokrotnie, tak i tu zostali cen
trowi oszczercy zdemaskowani! 

Z r6żnJoh stron. 
Bochum. Redaktor p. Michał l(wiat

kowski powrócił już z Polski i przema
wiać będzie w prżyszlą niedzielę na wiecu 
w Bruckhausen. 

Gelsenkirchen. Robotnik Lange, sto
jąc przy otwartem oknie omdlał, wypadl 
przez okno i odniósł rany, skutkiem któ
rych umart - Tężec karku szerzy się tu 
w sposób zastraszający. Znów 25 osób mu
siano odosobnić. 

Oświata, to podstawa społeczeństwa, 
dla tego szczególnie Polacy starać się win
ni o szerzenie oświaty, gdyż tylko tym 
sposobem zdolamy oprzeć się nawale ger
mańskiej. ".! 

Wobec tego gorąco naszych Szan. 
Czytelników prosimy, by. zechcieli ciągle 
zdobywać „Wiarusowi Polskiemu" no
wych abonentów na trzeci kwartal. . 
O . _„ 
· . Wielki wiec w Bruckhausen · ~ · 

W niedzielę, dnia 7 lipca o godzinie 
pół 12ej .w sali p. Brinka wielki wiec w 

sprawie wyborów kościelny~h. 

Referent: redaktor p. M. I( wiatko wski 

z Bochum. Komitet kościelny. 

Tow. gimn. „Sokół" w Annen. 
Przyszłe zebranie odbędzie się dnia 7 

lipca o godzinie pól 12 przed potudniem za- · 
raz po nabożeństwie w sali posiedzeń u p. 
Wilhelma .Ehrenberga, ul. Wittenerstr. nr. 
21. Prosimy druhów i wszystkich Roda
ków, życzliwych sprawie sokolskiej o licz
ny udział w przyszłem posiedzeniu. (2) 

Czołem Wydział t 

Baczność Derne ! 
Towazystwo gimnastyczne „Sokół" w Dernne 
<1on10si swym druhom. iż w niedzielę, dnia 7 
J,ipca od.będzie 'Się posiedzenie na! sali pana 
Reni<lersa w liostedde po p&udniu o pót do 
4. Komplet druhów pożądamy. (1) 

Czotem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Dortmundzie 
. ·donosi siwym czlonkorn, iź zebranie odbędzie 
..się w niedz.ielę, dnia 7 lipca l)O po.f. o godz. 
5 . Upraszam czlonlków .oby się licznie sta
wili, ponieważ będą w:ażne sprawy i ks. nas 
ma odwiedzić. A. Lemisz, przew. (1) 

Baczność Castrov ! 
Wielki koncert polski pofączo,ny z śpiewa

mi urzą·dza Koro śpje:wu „lialka" w niedzielę 
idmia 14 lipca po po.fudniu o• godzinie 4 w ogro 
<dz.ie p. W. Koehlera, przy ul. Wilheilmowskiej 
inr. 57 w Rauxel Bęcl'zie takźe stnz.elanje do 
tarczy o nagrody i rnzmaite zabaw.ki dla dzie
ci. ZaprnSiZamy więc uprzejmie IIlaszych r )
daków z rodzinami z ca.lei okoLicy 'kastropskiei 
Ka1pelę dostawi nam znamy nasz rodak pan Iitn. 
Musielak. (3) Zarząd_ 

Bractwo Różańca św. w Bssen 
donosi swym braciom i siostrom, iż dnia 6 
lipca po• poludniu i 7 tm. rnno dest sp01sobność 
do .spowiedzi św. w kościele św. Gertrudy_ W 
iniedz.ielę rano· o godz„ 8 przystępuje Bractwo 
wspólnie rdo Komunii św. W tę samą, niedzielę 
o god'z. pól do 3 jest rpólroczne zebranie i tzmia 
na Tajemnic na isali p. Fischera przy kościele 
katolickim. Po zebraniu kwadrans przed 4 

,nabożeftstwo z polskiem kazaniem. Unrasz.a 
się z tej sposobności skorzystać . (1) 

N ad.zelator. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Schoonebeck. 
Pólrnczne walne zebranie odlbędz.ie si~ w 

niedzielę, dnia.i 7 lipca o godiz. 3 i póti po po.l. 
Liczny udzial pożądany. Rewizorowie kasy 
pownni pól godziny prędzej się istawić. 

Czolem ! (2) Wydział. 

Towarzystwo św. Franciszka w Wanne.ł:ickel 
podaije do wiadomości swym oz.tonkom. iż 
w niedzielę, d·nia 7 bm. bierze Towarzystwo 
udział w rocznicy Towarzystwa św. Józefa 
w Wanne T. Wymarsz. o godz. 3. Czlon~owie 
winni się stawić w czapkach i odma!kach na 
sali posiedzeń o godz.inie pól d'o 3. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu i 1rewizya ka 
sy odbędzie się o godz. 1, na !które się uprasza 
51zan. czfonków na.!eżą.cych do zarządu o pun
ktualne stwienie się, pooiewaź mamy waż.ne 
snrawy d'o. zafatwienda. (2) 

Piotr l(owalak, sekretarz. 

Towarzystwo św. Wincentego a P_ w Heeren 
dooosi swym cz.lonkom, iż zebranie odbę>dzie 
się w niedzielę, dnia 7 lipca !Ila. sali pana 
Schneidera, o godz_ 3 po poludniu. Czlonko
wie winni się wszyscy stawić, bo mamy wa
żne sprawy do zalatwienia i jest to także o
statnie zebranie przed naszą rocznicą. O pun 
ktualne stawienie się prosi Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Stanisława K. Suderwich 
urządza w niedU'liele. dnia 7 hlpca Wycieczkę 
do ogrodu p. ttestermanna w Rellingha.usen po 
pooludniu o godz.. 4. UpraSIZ'a się ażeby czlon
kowfo ze swemi rodzin~mi ~ak · najlłcznieli slę 
stawili i tak samo zaprasza się wszystkie nie
wiasty z Bractwa Różańca św. z Suderwich 

Stanisław Smiejk-OWski, przewoon: 

Ogłoszenie 1 
Bractwo żywego Różańca św. w Osterield 

donosi: swym szan. Siootrom i Braciom iż w 
niedzielę, dnia 7 bm., o god'Z. pól -O.o 3 Po poi. 
odbędzie się kwartaJne walne zebranie na ma 
lej sali P. liusemanna_ Z powodu bardzo wa
żnych spraw prosi o Jak nailiazmiejszy udzial 
(1) Pr. Horyza, nad.zelator. 

Towarzystwo Górnoślązaków· pod opieką św. , 
P 1iotra i Pawła w Herten 

obchodzi w niedziele. d·nla 14 J.ipca rb. 2.gą. 
rocznicę swego załOżenia, polączooą z koncer-1 

rtem, teatrem. a wieczorem okot'o godz. 8 i pól 
będzie taniec. Muzyka polska z Bruchu bę
dzie przygrywał. Na izaba\v-ę tę zapraszamy 
na'szych •cz.Ionków i wszystkich Górnoślązaków 
z tlerten i okolicy. Przywitanie 1bratnich To
warzys,tw o godz. 4 po pol1

• na sali p. Józefa 
Menge {Hotel z.ur Post). Zapiraszamy więc 
sz.an. czfonikói\V' i .wszystkich RodaJków. · 
(3) Zarząd. 

· Bractwo różańcowe mężczy2J1 \\' Baukau. 
Przyjmowanie bratnich Towarzystw pod 

czas nasze.i uroczystości, będzie ou Jolz. 2 i \l-.1 
do 4 po potud:niu. 

Towarzystwo Serca Jezusow~o w .R.ec!di11g. 
hausen. 

W niedzielę, dnia 7 lipca o godz.. pól do 12 
przed p{)(udnieni odbędzie się zebranie w 1~
kalu p. L. Bressera. O licz.ny udzial cz.lonków 
uprasza się, ponieważ nadeSlz.la jut 110\Ya .:ho 
rągiew. .IJ Za ~ąd. 

Baczność Remscheid i okolica t 
w niedzielę, dnia 7 lipca oooę<izie su: na 

sali pana Ghnalllla w Remscheid, Elberfeider
s.tr. („Zur R.eichs1>ost") zebranie wszy3tkich 
zwolenni.:ków idei so.t{ole,i, celem iz.alożenia To
warzystwa głmn ••. Sokól" w R.ernscheid. Pro
szę o jaknajlicznieiszy udzial l(odaków. U) 

:"-zolem! Teodor Szulc, zwałujący. 

Tow. św. Wojciecha w Rohlinghau.seo 
bierze udziaJ w rocznicy Tow. św. Józefa w 
Wanne. w niedzielę, dnia 7 lipca. Wymarsz 
o godz. 2 po poi.. z lokalu posiedzeń. 

Tow. Oddział „Zjednoczenia zaw. pot.'·' 
w Hombruch-Barop ,~ 

urząd:Za w. niedziel.<~. dnia 7 bm. o godz:. : 4 po 
pol. na sah p. Sznitke'r, l(irchstr. w J:fomqruch 

--ZABAWĘ-- . 
Będzie także przedstawienie obrazów świetla 
nych z wykl. J). Palińskiego z Bochum oraz 
.taniec. Początek zabawy o godlz. 4. O licz.ny~ 
udzial prosi. · (2) 

Oddział „Ziedn. Zaw. Pol." w Hombruch. 

Baczność Hambom i okolica! 
Dooost sie. iż z powodu wyborów koś'ciel

nych Wiec „Ziedn. Zaw. Pol." się nie odbędzie! 
Wiec odbędzie sie. pómieti. 

· · .,Zjednoczenie zaw. polskie.'' Towarzystwo św. Antoniego w Recklinghausen' · 
' Sued (na Ludwiku) -" I i 

Towarzystwo św~ Józefa w Dahlhausen' ' po<laJe swym cz.fon kom do wiadomości, iż w 
nied'zielę, dnia 7 lipca bierze Towarzystwo 

· udzial w poświęceniu chorągwi TO;\V, św. Bar
j>ary w Boernig Wymar~z o g~d'Z. pierwszej 
~o pol'udniu, ponieważ· mamy· zamiar jechać 
' wozami. wię·c o dak ·najliczniejszy u"dzia.1 prosi . 

' ZW-ząd. 
Uwaga: Za.rząd i · ręw.izorowie kasy wiuni 

·~ię s.tawić w tę samą niedzielę po d!ruilej rpsizy 
sw. o godz. 9 rano . w celu ob:rachtm1kti. O 
stawienie się wszystkich czfoi:ukóW 'za'rząct:u pro 
si · · · Prze~~niczący, 

BacZll-Ość ! · B o t t r o p t' 'BacznOść ! 
Towarzystwo ,,Jedność'' Pod op.lekąj. św~ Jacka 

i Stanisława Kostki · · , 
bierze udziaJt w polskiej pieilgrzymce· z Ob~r
hagsen eto Keve.Jaer,, dhia '27 i' 28· lipca. Chcą
cych brać udział' w pielgrzymc·e czldnkowie .i 
Roda0cy upraszamy, aźe!by Stię ' z.gfosiili jak r1ai· 
prędzej, p'Onieważ musimy wiedz.e.ić ile mamy 
biletów zamówić i to do następujących osób: 

Leopold Procek, Prosperstr. 111 · Wincen 
ty Myśliwiec skfad mebli; Prani. T~tarczyk, 
Prosperstr. 99; AugustY'Il Sfanina, Gustavstr. 
32; Jan Swoboda. PeldSitr. 3: Jan Demel, Bahn 
hofs.tr. 5; Ludwirk Łapa;cz, Milhlenstr. 3 .i Kon 
stanrty Now'ak. Schulstr. 

Dziewczęta w bieli chcące nieść ·obrazy 
niech się zgloszą 1s.ame do pnze:wodn:. Procka, 
Prosperstr. SJ)'Odz1e,wamy się, iż szan. czlon 
~owi.e jaJk j Rodacy już teraz przed czasem się _ 
licznie zigijoszą .do wyżej wymienionych .i· jak 
Jia}~icznieiszy ~dzia.l w pie1grz.ymce wezmą. 
Bhz·size siz:czegóJy Jesz.cze zostaną ogJ'osz0111e. 

(3) Zarząd. 

BACZNOś'C RODACY W HAMBORN. 
i OBERMARXLOH! ,. 

Wielki wiec polski 'w spraw.ie Wyborów ', 
do zarządu i reprezentacyi · kościelnej odbędzie 
się w niedzielę, dnia 7 lipca przed południem 
o godz. pół do 12, · zaraz po inabożeństwie na 
sali p. Mairego w Hamborn. l(ochani Dodacy! 
Oto w poniedziałek 8 lipca odbywają się wy
bory. a że to iest ważna sprawa dla m1<>, prze 
to prosimy wszystkich Rodaków z Hamborn 
Obermarxtoh i okolicy. o łak najliczniejszy u: 
d;ział w wiecu. (2) KOMITET. 

T-0w. t>Olsko-katol. św. Jana Ch. w Altendorf 
przy .Essen, <laje ·do wiadomości swym czil'on
k.?111, . iż k~rtaln.e zebranie odbędzie się w 
med'zrnlę, dlma 7 lipca, p() por. o goidiz. 6 a nie 
o 4, ponieważ jest ·polskie n:aboźeństwo w ko
ściele św. Gertmdy w Essen o godz. ~4. 

(1) J. Tomczak, sekr. 

l(oło śpiewu ,_Wanda" w Holsterhausen 
ozn,ai!mia siZan. czfor!kom, iż 1kwartailne posie
·dzeme ocl1Jedzie się 7 lipca o godz. 4 po pol., na 
1którem szan. r-r•c.nrkowie powinni się uiścić 
ze skfadek za! C' ;z.Iych, chcąc wzicdć udzial w 
ZJabaiwie, która się od'będzie 14 lipca. Także 
szan. Rodaków, którzy 11/ie są jeszcze w Kołe 
śp_iewu, a ohcieliby wz.iąść udz.ial' w zabaJWie. 
mile zapraszamy, aiby się n'a czJonków 1zapisać 
zechcieli. (2) Zarząd. 
, Uwaga: . Po~iedze11ie zarz.crdu oraz. rewizya 
kasy odibędz1e Sitę o godz. 2 dnia 7 lipca. 

Towarzystwo św. Józefa w Ewingu. 
W niedzielę, dnia 7 lipca odbędzie się ob

chc?-O' rocznicy. Początek zabawy o godz. 1 na 
sali oana Bookhausa. Od godz. 1 prz.yjm0iwa
nie Towarzystw. Wszystkie Towarzystwa. 
które zaiproszenia odebra1t'y, prooimy, aby na6 
swą obecoośdą zaszazycić raczyty. Uroczy
stość odbędzre się na sali pana Lammai. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo gimn ••• Sokół" w DeJłw.ig 
W niedzielę, 7 lipca o godz. 2 po pol. od

będzie się wailne zebranie. na którem przy}dą 
ważne sprawy, osobliwie sprawa złotu, ood o
brady_ dla tego udiziial W1Szystkich czfonków 
pożąda'tly. Goście mile widziani. (1) 

Czoiem! f Wydzi.ił. 

. P,odaje d9' .Wi~orności, liż walne zebra~ie od
będzie 1się w niedzielę, d1v. 7 lipca po pQllµdniu 

. o godiz. 4. Liczny ud·zi~ pożądany, pÓnie-
1w.aż są· ważne· sprawY do zaJatwienia. Goście 
mile wi-0.Zlia-!'li. . Posiedzenie zarzadu odbęlctzie 
się o. p(llr do 3 , godz . .. · Zarząd. 

Jan Matuszak, sekretarz. , 

lJfactwo różańca· , św; Polek w Castrop 
doJ;lOSi ,Siostrom. aż. bierzemy udzial w uro
cz"Yistości ipoświęcernia chorągwi w Baukau 7 
lipca. Wyjaiz.d po po.fudniiu o rdrugiej i 5 ·ninut 
pociągiem. Kto . . l;Jf(dzie braJ udzial w uroczy'ito 
ści, zechce się stawjć o pJeziwszej godzfoie 
przed kaplicą. Liczny udzial ~est pożądany. 

(!)' : : ' · '" · ' · · ' PrzclożOtl.a 

łll&rtlliłl!llBBEBil 
Towarzyst~o św. Wojciecha w l(ameo 

' zasyla, °IW dniu ślubu dnia 6 lipca S'Za/OOwnemu 
rndcy swemu'"' ' · : ·' 

panu I: UD W ·I I( O W ł G O L 'f' , 
oraz jeg-0 dozgonnej iowrzysz.ce życia 

pannie P RA N C I S Z C E f I K U S 
jak najserdeczniejsze życzenia i po trżY•kroć 
wykrzykuje: Mlo1a Para niech żyje! aż s;ę 
echo z Kamen - dJ. Witten. a z Witten aL d1.s 
Polski od·bi.ie ! ,' Zarząd. 

Towarzystwo ~w. Wincentego a P. w H~i:ren 
zasyla swemu :;z.an. ~onkowi 

panu LUDWIKOWI GOU 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie F R A N C I S Z C E F I I( U S 
w dizień ich ślubu. dnia 6 lipca, 1iak nariserde.cz 
rl;ietisze życzen,ią .z:drowia, szczęścia ł blogosla 

· iweństwai B.ożego.' Po trzykroć w~krzyku1emy 
Mfoda Para niech żyje! aż się echo z Heeren 
do Kamen i Witten ogbUe ! . Zarz.ąąd . 

Towarzystwo św. Wojciecha w Wetter n. R 
zasyJ.a swemu czlionkowi 

panu f ranclszkowi Zimniakow~ 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie Balbinie Dworakówrue 
w dniu ich ślubu, dnia 6 lipca serdeczne ży
czenia, zdrowra, szczęścia i lblogos.ławieństwa 
Bożego oraz :wszelkiej pornyśln1ości. W końcu 
po trzykroć wykrzykujemy: Młoda Paira nJech 
żyje! niech żyje! niech ży1ie! Zarząd. 

BIHfRIRUtllilaHUll! 
Wybory do dozoru kościelnego odbę

dą się w następujące dnie w gminie Bam
bom: 

Bruckhausen: 8 lipca od godziny 10 ra 
no do godziny 7 wieczorem w lokalu p. 
Martina. 

Marxloh 8 lipca od godziny 10 rano do 
7 wieczorem w lokalu p. Rosendahl. 

Obermarxloh 9 lipca od godzinylO ra
no do 7 wieczorem w lokalu p. Halfmann. 
Schmidthorst 9 lipca od godziny 10 rano do 
7 wieczorem w lokalu p. Ortmann. 

Hamborn 10 lipca od godziny 10 rano 
do 7 wieczorem w lokalu p. Mare. 

Buschhausen 10 lipca od godziny' 10 
rano do 7 wieczorem w lokalu p. Trauters. 

Dnia 11 lipca liczenie głosów. 
Do reprezenfacyi kościelnej: 

Bruckhausen 15 lipca od godziny 10 
rano do 7 wieczorem w lokalu p. Martina. 

Marxloh 15 lipca od godziny 10 rano do 
7 wieczorem w lokalu p. Rosendahl. 

Obermarxloh 16 lipca od godziny 10 
do 7 wieczorem u p. Halfmann'a. 

Schmidhorst 16 lipca o godzinie 10 
rano do 7 wieczorem w lokalu p. Ortmann. 

Hamborn 17 lipca od godziny 10 rano 
do 7 wieczorem w lokalu p. Mare. 

Buschhausen 17 lipca od godziny 10 ra
no do 7 wieczorem w lokalu p. Trauters. 

Liczenie głosów 18 lipca. 
Komitet. f ~·. 



"'1111-BIRlilllRHl'lil 
J. Pań czak, Essen, I 

stoppenberger8tr. U. I 
• ~{ ' ięgarnia polska i skład dewocyonalii. • 
~ .Jedyna na Euen i okolicę! . li 
!'(! Polecam Szan. Rodakom w wielkim wyborze krzyże fi 
~ stojące, wiszące i pod kopułami, krzyżyki do ~ziła· fi 
li pierzy i różańców, książki do nabeżeńs„-wa il 
IU. w najróżniejszych oprawach, książki powleieiowe, I 
.,. i naukowe, papier Ustowy z napisem: Pozdro-

1 wienia z E;sen i pięknymi wierszykami, pocztówki 
narodowe I powinszowania, obrazy narodo
we i relłgłJne z oprawą i bez; instrumenty mu-

tll'a z, ezne różnego fabrykatu po bardzo nłzldeh ee- ill 
~ •itch. 1242 • 
I(! Swój do swe50 ! ==== ="A 

li .J. Pańezak, Essen, fJ il Stoppenbergerstr. 11. „.. --· KARTY KORESPONDENCYJNE __ _ 
WYKONUJE 

DRUKARNI.A „WIARUSA POLSKIEGO" W BOCHOM. ·Ili·-----· ••1112„-·---·-••ll J Ham1 zawsze na sprzedaż: f 

I 
gotowe gospodarst·· od 20-50 mórg i I 

. obsady chal•pnicze od 3-20 mórg duże 
a także tylke 

domy z ógrodami dt 2 mórg. 

Nasza kasa płaci od złożonych. t 
oszczędnóści 

.& proeent na każdorazowe żądanie, 394 

.&~/2 preeen1 za kwarta.lnem wypowiedzeniem, 
A proe~nt za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półroeznem wypowie
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
na tychtniast. 
Debre 5 procent przynoszące hipoteki mamy za.wsze na sprzedaż. 

.A..dresować trzeba jak następuje: 

Bank Parcelae7jn7 
E. G. m. b. H. Ii.oaten (Posen). Ili li 

Książki ,do nabożeństwa 
można nabyć w Księgarni „Wiarusa Polskiego" w Bochum, 

Maltheseratr. 17. 

Jan 
w Essen 

Turmstrasse nr. 14:. 

Kasa oszczedności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
i i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4: proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie ( Crone a. d. Brahe.) 

I. Miedziński, 
wHE.RNE 

ul. N owa (N eustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje si~ 
wszystko podług miary 
z dobrych materyi po ce-
nach ta.nich. 

Zwracam także uwagę na mól 

skład mebli 
które taikte tanio sprzedaje. 

SwóJ do 1we10 ! Swól do 1weae I 

- Swói do swego. -

--

T5lk.o dla ,Bo•aka:mam na sprze 

~ DOl\ll 
DllF' w ltecklinghausen·Siid w bardzo 
DllF' dobrem położeniu pod dogodnymi 
DllF' warunkami przy małej w1 łacie i 
._.. bardzo tanio. 680 
~ Proszę przyjść zobaczyć! 
iDWr' Wojciech Grabar8k.i 
w Re cklinghausen-SUd, ul. Wysoka{Hocb 

___,...,... ,.,._...._iAanm.a..a~ 

I·a fabryk 
w~n, AdI 
Opel, Anlc 

Br.,m;ab 
W~stfale 

E1:~~hfor. 001kNV&' i 1. dostauzam 
t;\lliej~a gotówkę i na odpłatę. Has 
d~i~ nk. 75 kołowców. w~!'Selk. 
rm~erw. ~tpar. rzet. i ze znaj. rzec 
Handel kol. i motorów H. :Uelła 
Iferne, Bahnhofstr. 111. - Tel. 

podrożały zeszłego tygodnia. we fabrykach o 
Dzień przedtem zakupiłem około 100 sz 

po dawnych, tanich cenach. 
Dopóki zapas starczy udzielam 

735 

zakupnie gotówką 

20 proceAt rabatu. 
Jan K wiatkows 

Dom kred7towy, 1> 
Brueh, Boehumerstr. 1 s „„„„„„„„„„„„„„„„„„. a 

I Biuro w Herne, Bahnhofstr. 5 
• T 

:Na odpłatę 
r-
~ ~~ 

Baczność Rodacy w Bot trop i~! 

la nal'lepsze uznane Ażeby zapobiedz wszelkiej konku-
.rencyi niemieckiej założyłem w Bot-

, I tropie 

?= "= ~ =s 
=- :-

sprzedajemy wszelkie meble, 

całkowite wyprawy, piece 

kuchenne, różne sprz~ty do· 
::;~!r!!;komłtf eh znaweów. ł palaez1 parową fabrykę chleba, 

, lloblesse llo. 60, Otoman 
,..... = 
~-
=-~ 

mowe, kanapy. wóziki dla 

Solejka, SaHan 
z fabryki 

wskutek czeg-0 jestem wstanie z każdą 
firmą obcą konkurować. 

? ;.- dzieci po cenach najniższych. 
=- = , = ,S. Polecamy również własny 

Sa101lcza & Wleklińsklega w Paznanlu, 
Zarazem donoszę Szan. Rodakom 

w Oladbeck, Altenessen i Karnap, iż 
moje wozy przejeidżtłią przez te miej
scowości. Ktoby z Rodaków życzył so 
bie jeść smaczny i tani polski chlieb z 
mej fabryki, proszę mnie kartą poczto
iWą uwiadomić a chętnie przybędę i 
sprawę załatwię. Kto raz S\J)robuje z 
mojego pieczywa, staje się stałym mo
im odbiorcą. Prosząc Szan. Rodaków o 
poparcie mojego przedsiębiorstwa, kre-

~ ~ ~ warsztat tapicerski. Kupione 
~ ~ J •

1 

sprzęty odstawiamy darmo •

1 
·~ ;.-de nabycia w wszystkich lepszych składach cygar i = ~ do domu.=== 

restauraeyaeh. 
Wysyłki ·nitej 30 tJSł~e7 uskutecznia się w naj

wl~ksz1m hurtown7m składzie 
~= 

=Antoni Dytsiewicz & · 
I:. K waśniewskie;ro 

w Bochum, ul. Bliichera No. 44. (Bliicherstr.) $lę się z szacunkiem (491) 
•l 633) Jó•ef l\lliill:ie~ic 
\t{t· :." Oberhausen, StUekmannstr. 88, przy Starym Rynk 

Geny niskie! 

Telefon 1743. 280 Mateusz Kowalski, Bottrop. ~-m••M•~--~-~~--M-

J B k. W rf""'(-' >J-N-~,.....)J'""~~1 Kołowce 

I arańs I, anne, ~ eingetr.!.!!!h.~~t!.~.!!Ha!tpft. ~ tylko pierwszorzędne fabrykaty, u 
Najwi~kszy i najstarszy polski skład J w Koiełerzynłe - Berent WPr. l. to: „Neckarsulmer Pfe'.l", „Gritz 
mebli, maszyn do gotowania i całko· r p.zzyjmuje 1 „Excelsior"' „O-Zug" pod gwar 

h k h h ·~ OS • C • ę d n Os' Ci "I po bajecznie tanich cena·~~. Częś wityc wypraw uc ennyc ~ .., .., " zerw owe: węże gumowe na ko 
znajduje się • f każdego czasu i płaci od nich po 4 od sta '! J,50 mr., !Płaszcze od 4,50 mr. Uż 

Przy Oil• cy Karola (Karlsf r.) nr. 3 ·~ za półrocznem, a zwraca w razie vżenku, r ne kotowce i koła motorowe na 
cl kupna domu lub gospodarstwa za 8-dniowem '9 dzie. ( 495 

=== naprzeciw kościoła. katolickiego. === ~ wypowiedzeniem 1 
nai·tailsze i na1·. ~ Zarząd s 473 r O S hr D t W 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. f. Kręcki. Czarnowski. Sobola. '- • C amm, Of ffiUI!. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia dogodniejsze zr6· ~ Bada Nadzorc'.&a.S 1 ( . ) 
mego składu bez przvmusu kupna, wskutek J Ks. proboszcz Wróblewski, Dr. Majkowski, F. ~ przeorska Pnorstrasse nr. 4 
czego eię przekonać możecie, że najkorzyst- . L. Lniski, I. Kiedrowski, A. Świeczkowski. • S uga po S a. S uga P " dlo zakupna dla I r Piwnicki, A. Żynda, I. Borski, I. Wolter, l / u ł I k ' u ł 
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze młodożeńc6w. Jr"'>l~~-.-.~~~:-.Jr-<>-J" - Pachowy warsztat reparacyjn 
rzeczy u (400) ei·uro obrony prawnej· J Udzielam por~d' ~~-~ Z posodo In i 

Jana Baran'sk1• „00 • we wszystkich ~~-~~ przedslębło 
~ ~ sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, . grunt?- D a rlll. 0 jest od zaraz na y 

wych, testamentowych, spadkowych ubezp1eczerua daż skład Il e 
Wszystkim, któ rzy u mnie wyprawę od nieszcz~śliwych wypadków, inwalidzkich, w wy- - aln7. Korzystie 

- - padkach na starość itd., jako też wykonuję wszel- 1- ł · no dla Rodaka, 
kupią, wypożyczam gratis o orce. any na we· kie prace piśmienne włącznie re.klamacye podatko· wysy am mo.1e miejscu tylko jed O 
sele. we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze- Jlustr. cen• ski sklad się znaj 

ni~ na. ~emiecki? i polskie. Polecam si~ ta~ż~ do nikł na cy~ara, pa- PJotr Mosie 
Polecam także Szanownej J;>ubliczności ilc1ą.garua wszelkich pozasądowych nalezytosc1 na pierosy i tabakierki Ilesse przy Bu 

mój \ najrzetelniejszych warunkach. Godz. przed poł. od · . k 

własny warsztat tapicerski. J!I :;;--~~~~~rod 2-7. W niedzielę od 10 d:~: ~rwe Z nazW1;;9 Kurzeetr. 30. 
Aug. Zipplies, „!~!~!przycki, Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówkę? Ra odpłatę? 
Essen, Steelerstr. 1 (naprzeciw Loebau '"Pr. 

ratusza). «łW~W 



Boehum,. na niedzielę, dnia 7-go lipca 1907. Rok • 

• 
s €odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowJIL 
..._ ____________________________________ ............. „ ......... -2--------------------------------------------=---------------------...-· 

c, ccbi ~odziennie z wyjątkiem dni poświątec.z
aa Przedplata kwartalna na ooczcie i u listowych 
~·si l mr. 50 fen.A a z odnoszeniem do domu 1 111r. 

n „ Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku pacz 
10W"JTI1 pod znakiem „L. wlnisch nr. 123." 

I 1111 laże za Wiarę I OJCZJZIC I 
Za inseraty placi się za miejsce rz.qdka drobnego dm ... 
ku 15 f. ogloszenie, .zamieszczone przed inseratami -łO 
fen. l(to często oglasza otrzyma rabat. - Listy dai 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać w 
nich dokfud11y adres piszącego_ Rekap. nie zwracamv. 

J------------------------------------------------------------.... ------------------------------------------------------------...... Redakcya. dm-ka.mia ł lcsic;g.amia ma~ &ie w Boclmm. przy ulicy llalllartlfslr. !7. - Adniw .,WlllI1lil PołKl11 BocJm.m. - :retełoo m. l.fl4. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ić. czytać i pisać po v.olsku ! Nie 
Polakiem, kto potomstwu swemu 
mczyć sie pozwoli! 

wypadków dni:.. 

' prawie zwalczania tężca karku w 
1 szym ob}.Vodzie rejencyjnym od· 

a się ponowna konferencya urzę-
Q dowa. 

r'.1.ewodniczyl dotychcz~sowy pre~ 
arnsberskiego obwodu rejencyjne
obeonie IJJ{)dsekretarz stanu ba :-f_1n 
CoeJs von d.er Briigghenr Jesz.:?:e 
ku 1903 zaszły w obwodzie arns-
kim 2 wypadki tężca !karlku, w 1904 

50 wypadków. w 1903 roku 250, 
ierwszych 5-ciu miesiącach r. bie
:go zanotowano 462 wy:padki. 

11111 ekt ustawy o stowarzyszeniach 
~ ałej Rzeszy niemieckiej przedłożo 

ostanie parlamentowi jeszcze w ro· 
ku bieżącym. 

owiaduje się o tern „Vioss. Ztg.''. 
tyści starać się będą wszelkiemi si . 
o wprowadzenie do ustawy prze

~ w anty~oiiskich.i 
I 
'(li kie ministeryum oświaty nakazał-O 
~ ać polskiej pisowni nazwiska, je-

_ ka pisownia użyta jest w rejestrze 
'4!! stanu cywilnego. 

= !. ŚJ.iezlnie nauczycieJe karali ~ór
. Józef~ Plotka Wa!leryę za to, że 
hdała pisać swego nazwiska Plo-
tylko Plotka. Ojciec przeszedł 
lkie instanicye i udał się w końcu 
inisteryum oświaty. Na ostat!'1';e 
ie otrzymał odporwiedź następu".' 

odlug wykJaiiu rejestrów urzędu 

y, u. cywilniego poprawna pisownia 
itz, kiego nazwiska jest Plotka. Nau
ar iele otrzymali wskazówki, aiby ud
ęśc1 ten sposób paiiskie nazwisko pi
ko 

pocfp. Miaigatter. Uż 
a 95 ~!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

nd wany z mogiły krzyż z powodu 
• 4 polskiego napisu. 
po prawa wyrwania krzyża przez po
jn z mogily dziecka p. Woźniaka w 

terhausen wywołała n}awet poza-
1!:, icami Niemiec wielki1e oburzenie i 

na y!k:ę kultury niemiecki·ej, której tyl 
li. e wzg.lędu na prokuratora powtó

at'.le ~ ,nie mog.liśmy. Pio zapadnięciu 
fed oku wydziału rpowiatowego, któ
znai k wi1aidomo, zniósł rozporządz-::;nie 
ste yi w Holsterhausen, możemy po

Bu Poniżej w dosłowncm Uomaczeniu 
całej sprawy, a mianowicie cieka-

ła WYWody policyi uczynione na „u
wie<ll iw: i;nie" swoj·ego kwku, nhro 

orz~ • W ('fo iaka i wyrok wy<lziiału po
rD.l owu~(). Zaznaczamy przy tern, że 
Po va w Holsterhausen nie zadowo

się wyrokiem wydziału powiało· 
o, lecz założyła rewizyę. 
a wniosek p. Woźniak!a do wydzia 

łu powiatowego o zniesienie rozporzą
dzemda policyjnego i ustawienie krzj'!a 
kosztem 1>0licyi na mogHe oopowiedzia 
ła .policya jak następuje: 

„Skarga jest nieuzasadniooai i "rno 
si się o jej odrzucenie. 

Powody: 

Cmentarz jest własnością gm:ny 
.politycznej łfolsterhausein, której pra
w~ .reprezentacya J>IQSrlada .przeto 
wyłączne ip.rawo stanowlenia o sposo
·bie jego uźycia. Wskutek te.go wyda
no dnia 27 czerwca r. 1905 o chowanit1 
umarłych przepisy~ których § 15 po
:wiruda, że napisy na oogmbkach nie po
winny razić niepoprawnym Językiem 
(unrichtige Sprache). Czy zaś język 
jest poprawny można tył.ko oceaić, 
jeśli użyto języka niemieckiego. Na
pis polski nie odpowiada zatem prze
pisowi temu i mii:siano go usunąć, co 
się też tymczasem stalo przez usunię
cie krzyża. Skarżący nie może się u
ska:rżać na t-0, wywolal on ra~zej 
przez swoje demonstracyine postępo„ 
wanie zgorszenie (Anstoss unld. Ae;.-ger-
1niss) · pomiędzy tutejszymi mieszkań
camJ. Niemcem jest skarżący (deutsch 
ist der K1Uiger) niemieok:ą jest okoli.::a i 
DOZ\ 'ala się. tylko na napisy niem·e
ckie na własności gminy. Zgorszenie, 
które wywolal skarżący~ jest tern wię· 
ksze, że potajemnie wśród ciemności, 
rzec można podcms mglistej nocy 
(bei Nacht und Netbel) ów krzyż kazal 
'Dostawić. Wiedzial on z~em. że przed 
sięwzląl coś, co wykraczalo . przeciw 
zamiarom i uchwałom gminy. P~Btę. 
powanie takie trzeba stanowczo potę
pić i .nie można go ścierpieć· z~esztą 
Jest .rzeczą wątpl·iwą, czy potrz~b., ~ by 
lo rozporządzenie policyjne, gdyż gmi
na nie może przyznać w tym wypad\ru 
wladzom nadzorczym pfiaiwa stano
wienia o organizacyi i urządzeniu ~rTleJ 
tarza, jeśli stosuje się do ustaw. 

podp. Berkermann, 
wójt. 

Zarząd gminny godzi się na powyż 
sze wyrwody. 

Holsterhausen, 3. maja 1907. 

* 

podp. Kaufmann. 
przewodniczący gmi 1y.'' 

* Do powyższieg.o pisma dołączono 
ów § 15 przepisów o chow.a.niu o uma:
lych; brzmi on w tlomaczeniu, jak na
stępuje: 

„Co do formy nagrobków i treś~i na 
1pisów stosować się trzeba do p8g!ą
dów kościelnych, mianowicie nie pc
winny .napisy razić ani treścią ani ~eż 
niepoprawnym językiem." 

* * * Wyrok wydziału powiato\veg0 
brzmi: 

„W imię Króla. 

2. dyrektor kopalni Berg z Walm~, 
3. wlaściciel dóbr Stens z Hontropu, 
4. kapitalista GOddenhoff z Rohl:ng

hausen~ 
5. wlaściciel gorzelni Htilsmmann z 

Ho1sterhtliUsen, 
wymien.ieni od nr. 2 do 5-tego jako 

członkowie \VYdzialu powiatowego, po 
roz·prawie ustnej wyida-li wyirok na~;te
pujący: 

1. wartość '.Przedmiotu spomeg:J o
cenia sie na marek 20. 

2. Skargę uznaje się za1 słuszną 
znosi się rozPorządzenie policyjne z 

dnia 7 kwietnia r. b-
Koszty procesu i wydatki strony wy 

grywającej nakłada się oskarżonej. 
Stan rzeczy i 't}Owody wyroku: 
Skarżący górnik Andrzej Woźniak 

w Ifolsterhausen postawił il10J groble 
dziecka swojego, znajdującym się na: 
cmentarzu gmi:nnym w łfokst'erhansen 
krzyż z polsiklm inapisem· Z powod·~ 
t~~ nakazan~ mu rozPorządzeniem po 
l1cymem z dnia 1 kwietnia r. 1907 by 
przeciągu 8 dni usunąl z krzvza 'P'>l
ski napis, ina1czeij zagrożono mu wyko
naniem teg-0 :na, jego kaszt. Ponie,vaz 
skalfŻący nie. zastosował się do tegt) 
ro~porządzema, krzyż został przez o
ska~żo:n~ władzę policyjną usunięty. 

. Skarzącr przeslał wówczas do wy
dz1al'11 powiatoweg.o w drodze admini
stracyjnej skla,rgę, która nadeszła 25 
kwietnia 1907 z wnioskiem, 

. by władzę wlicyjną skazano, iżby 
cotI~c;l~ . r_ozporządzenic z dnia 9-go 
kw1etma 1 poniosła koszty pirocesu. 

Skairga jest uzasadniona tern, że nie 
ma slusznego .Powodu do wydlamia za~ 
czepionego rozoorządzenia. Oska:zn
na wladza policYina wrtfosla o odrzu
cenie skargi i nałożenie kosztów stro
nie sklarżącej.'' 

':"·~:rok powt~rza w tern miejscu poda
ne JUZ PoWY!Zej wywody p.olicyi i 
ibrzmi da1ej: 

. .._.Na ~o odpowiedzial skarżącv w 
p1~m1e. ktore. nadeszło do wydzialu p::
:\\r11at0l\Vego 8-go czelnwca, zeJ zasto
sował się najzupel!lliej do brzmicma 
§ 15 przepisów o chowanLu umarłych. 
W tern jedynie, że na·pis kazał· umieścić 
'W języku obcym, nie można znaleść 
wyikmczenia, . tern mniej, że także na 
cme_ntarzac~ w Rzymie, Paryżu, J .011-
dyme, Genui, Nowymjorku znajduj=l się 
częstokmć napisy nam.grobkach w jG
z~ nieikrajo,w~m. Byto r~eczą poli
cy1 przeko.nac się, czy język był popra 
wny lub we. 

N.a1i1:Jniej u~prawiedlirwionc m hvfo 
usumęc1e krzyza. Postępowanie takie . 
o!J'urz~Io nietylko jego, .Jecz także j. go 
Z101!Jlrnw Polaków i zostało potęp '. c>11e 
takz_e prz~z. wielu l11emców. Za.prze
c~yc musi , ze krzyż ustla,wil uotaiem
~1e. U>cz~nU ~o W: czasie. w którJ · 11 
~ako gorm~ we. mia} pracy (szy~hty). 
Zaiprzeczyc musi temu, jakoby był .1 iem 
cem. Jest P.olaki·em należącym do 
Prus. W spliawie górndka Andrzeja \Vo

źniaka z Ifolsterhausen, jalko skarżą- . Zatem ~ozporządzenie zaczepione 
cego, · ~est PO~ kazdym względem niesłuszne. 

przeciw 1 wnosi dla te~o, by po.licyrcu otrzym ~za 
władzy policyj,nej rw Eickel, jako oskar ~akaz \PO~~aw1enia, jak się należy, krzy 
żonej, o zniesienie rozporządzenia poli- za na SWOJ koszt na dawniejszem miej
cyjnego, wyidzial :powiato:w'Y powiatu scu. 
wielskiego Gelsenkirchen na posieclze- Wyrok zapadl jak powyżej. 
niu publ·iczn·~rn z dni~ 8-~o czerwca Skar·ga j~st wni·esio111ai w porządku 
r,. 1907, w 1ktorem brah udz1la1ł: ~o do formy i iezasu. Opi'era się na tern 

1. W zastępstwie król. landrata I ze za.czepione rozpryrządzenie z oowo
ases.or rejencyjny Dierig jako prz;;wo- du nietrafnego ·zastósowania istnieją
d~~czący, cych przepisów prawnych ukraca 

__ l_.i'MM* 

skarżącemu jego prawa, jest za.tem 
według § 127 krajowej ustawy admini
stracyjnej uzasadniona. W edlug § 15 
wspomnianych przepi·sów o chow'iLniu 
umarłych nie powinny napisy pomię
dzy innemi rnzić ani treścią ani ję·.~s
:ki.em niepQ!prawnym. Taki stan rze
czy nie powstaje jeszcze tedy, jeśli na· 
pis umieszczony. jest w języku obcym~ 
mianowicie nie można przyznać słusz„ 
ności oskarżonej władzy policyjnej, że 
poprawność języka można tylko wt~n
czas stwierdzić. jeśli zachodzi język 
niemiecki. Właśnie w łfolsterhaus~n„ 
gdzie zamieszkuje większa licl)ba Pll1 t

ków, można było bez trudności stwier
dzić treść na'Pisu. Jeśli wJęc zaczepio
ne rozporządzenie :nie może się oprzeć 
na paragrafie 15 przeJ)isów o chow.mia 
mnwlych~ trzeba jesz_cze dalej1 z,badać 
czy w braku oWbnych prawnych prze
·pisów nie można uzasadnić§ 10 11 17 o
gólnego pnawa krajowego. Także tema 
trzeba zaprzeczyć, gdyż niema faktów 
z których wynika, że zagrożony był spo 
lkó~ publiczny, bezpiecz·eństw.o i po
rządek. Fakt, że in~ektórym osobom 
nie podobało się postępowani1e oskar
żonego. nie usprawiedliwia wkro.:ze
nia poJicyi. Trzeba było zatem znieść 
zaczepione rozporządzenie Policyjne. 

Pytanie, czy wójt w swoim charak
terze jako przewodniczący gminy nie 
był uprawniany do usunięcia krzyfa~ 
nie mo·że być rozstrzygnięte na drodze 
administr.aicyjnej. Rówtr1Jeż nie mógł 
wydział p!OWiatowy wydać wyroku co 
do stawionego w 'Piśmi.e z dnia 7-go 
czerwca wniosku, by oskarżo.nej wła
dzy poliicyjnej 'nakazano na koszt tejże 
władzy postawić z wwrotem krzyż na 
dawniejszem miejscu jak się nalei\.T. 
Wniosek ten rozszerza skargę, co do
zwol~nem byłoby, coprawda rw'edług 
paragrafu 7 1 krajowej usta.wy :tdmi
.nistracyjnej, tutaj ato'li przyjęty być 
nie może, ponieważ tymczasem upły
nął czas ·przepisany do w.niesienia skar 
.gi i wskutek tego upada ów dalej od 
pierwotnie zamierzonego 1dący wnio
sek. (Wyrdk wyższego sądu adm:ni
stracyj;ne~o 32. S. 195). 

. W art.ość oblj:ektu isporneg'O wyno
si 20 m. Rozstr.zy·gnięcie oo <Io ko
sztów opiera się na paragrafie 103 k a
dowego 1prawa adm'inistracjneg:o,~ 

Gelsenkirchen, d. 19-go czer:wca 1907, 
Wydział powiatowy powiatu wieJ

skie~.o Gelsenk~rohen: 
w z. przewodniicząoego, landratai 

królewskiego 
Dicrig 

a.sesor rejencyj·ny. 
Dla górnika 

P. Andrzeja W cźni21ka 
w łfolsterhausen. Horststr. 21. 

Przeciw w yrokowi powyższema za 
i.oż:ył a, jak. zaznaczyliśmy, władza po
hcymą rew1zyę, powołując się na swo
je p-odane również powyżej wywod/ i 
tw1c.r~zą.c. 1p.onownie stanowczo, że p. 
Vozn~ak iest Prusakiem i Niemcem. 
-~-------·-~-- ~------------

Otrzymaliśmy następujące pismo: 

Regulamin wyborczy 
dla Polaków Westfalii, Nadrenii i sąsie
dnich prowincyi niemieckich po lewym 

brzegu Laby. 
I. Główny Komitet Wyborczy. 

§ 1. Naczelną wladzą wykonawczą 
organizacyi wyborczej Polaków w West
falii, .Nad rcni! i sąsiednich prowin :yi ni~ 
mieckich po lewym brzegu Laby, jest Ołó
wny Komitet Wyborczy w Bocbu.m. 



§ 2. G. I(. W. składa się z siedmiu czton • 
ków wybranych przez Zjazd Delegatów. 
Wybór czlonków O. K. W. dokonuje się 
najpóźniej pól roku po każdorazowych wy
borach do parlamentu niemieckiego. Gdy
by więcej, niż trzech czlonków G. K. W. 
urzędy swe poskladało, lub z jakichkol
wiek powodów czynności swych wyko
nywać przestali, zobowiązany Glów. Kom. 
W. do zwolania Zjazdu Delegatów celem 
wyboru uzupelniającego. 

II. Zjazd delegatów. J przestrzenienie Towarzystwa Wyborczego 

1 § 11. Zjazd delegatów jest przedstawi • dla Westfalii, ~adrenii itd. . 
cielstwern poszczególnych okręgów wy- l § ~O. Komitet _okrę~owy zwolu1e na
borczych do parlamentu. Na każde rozpo- tychm1a_st po_ rozw1ązam~ parlamentu alb~ 
częte tysiąc głosów polskich oddanych po ukonczemu kadency1 parlamentarneJ 
przy wyborach do parlament~ przypada walne zebranie okręgowe, na którem się u
jeden delegat. ' stanawia listę kandydatów poselskich w 

§ 12. Delegatem okręgowym, wybie- liczbie trz~ch _i uzupe!nia ~eleg_atów ok~~go 
ranym na walnych zebraniach okręgo- wych w hczb1e okresloneJ w s 11 - 1 ich 
wych zaraz po wyborach do parlamentu, zastępców. . . 
może być każdy Polak wyborca, nie będą- § 21.. Komitet ok~ęgo\vy zwolu1e wal 
cy członkiem G. I(. w. Urzędowanie dele- ne zebrame okrę~owe ąekroc uzna to,za po 
gata trwa przez przeciąg kadencyi parła- trzebne lub na zyczcme 30 wyborcow o
mentarnej aż do uskutecznienia wyborów kręg§u. 

§ 3. Do ważności uchwał potrzebną 
jest obecność czterech czlonków G. I(. W. 
Gdyby liczba ta na posiedzenie nie stawiła 
się, zwoluie G. K. W. drugie posiedzenie, 
na którem zapadają uchwaly bez względu 
•a liczbę członków obecnych. W razie 
równości głosów rozstrzyga przewodni
czący. 

~ 4. G. K. W. wybiera z grona swego: 
1. przewodniczącego i jego zastępcę; 
2 . . pisarza i jego zastępcę; 
3. skarbnika; 
4. delegata tlo Polskiego Centralnego Ko

mitetu Wyborczego i jego zastępc~. 
§ 5. O. K. W. sprawuje następujące 

czynności: 
1. Kieruje wyborami do parlamentu 

niemieckiego przy pomocy komitetów okrę 
itowych; 

2. kontroluje czynności komitetu okrę 
,;owego i na żądanie jest im pomocnym w 
wszelkich innych wyborach, jako to: ko
ścielnych i gminnych; 

3. porozumiewa się z komitetami o
kręgowymi przez prezesów okręgowych; 

4. Spieszy z pomocą moralną i mate
ryalną okręgom słabo zorganizowanym i 
zaklada komitety powiatowe tam, gdzie 
dotąd niema jeszcze polskiej organizacyi 
wyborczej; 

5. Dostarcza wszelkiego materyalu 
wyborczego, jako to: odezw kartek wy
łmrczych itp. na koszt komitetów okręgo
wych i powiatowych. 

§ 6. Posiedzenia Glównego Komitetu 
.Wyborczego zwołuje przewodniczący we
dle własnego uznania, lub na żądanie przy
najmniej trzech członków. 

§ 7. Po usku.tecznieniu agitacyi przed
wyborczej, wyborczej itp. p0 odbyciu wie
ców okręgowych zwołuje G. K. W. zjazd 
delegatów do Bochum - najpóźniej trzy 
tygodnie przed wyborami, przygotowuje 
porządek dzienny obrad, kieruje niemi i 
bierze udział w wszelkich glosowaniach z 
wyjątkiem wyboru członków G. K. W. 
Zjazd delegatów zwołuje G. K. W. przez 
przewodniczącego i pisarza wedle wła
snej uchwały lub na żądanie pisemne przy
najmniej dziesięciu delegatów - w prze
ciągu dwóch tygodni. 

§ 8. O. K. W. ogłasza wszelkie uchwa
ly swoje, dla wiadomości publicznej po
wzięte w pismach polskich, uznających 
Centr. I(om. Wyb. na rzeszę niemiecką. 

§ 9. Z funduszó\v swoich, wpływają
cych z poszczególnych komitetów okręgo
wych lub z innych źródeł, zdaje G. K. W. 
sprawozdanie na zjeździe delegatów po u
skutecznieniu wyborów do parlamentu. 

§ 10. O. I(. W. lączy się z Centr. Korn. 
;wyb. w Poznaniu, zastrzegając sobie przy
zwolenie G. K. W. na zmianę § 10 liczby 1 
statutu Polskiego Centralnego Komitetu 
Wyborczego. 

ŻUBR OWIE 
Opowiadanie hi'itoryczne według po

wieści 

Wacława Gąsioro'\\rskie~o„ 

(Ciąg dalszy). 
Pułkownik nie namyślał się długo. Wy 

stal natychmiast gońców z przewodnikami 
do generała Milhaud rannego ciężko 
Levitoux pozostawił w chacie sołtysa w 
Grabówce, W osińskiemu powierzając do
wództwo kompanii i nakazując mu zająć 
obserwacyjne stanowisko w Grabówce. Za 
daniem nadto Wosif1skiego bylo odwrócić 
uwagę Prusaków, i dopiero na drugi dziell 
podążyć przez Wrzozowę do Olsztyna. O 
Heby zaś tam Deschampsa nie znalazł, miał 
się cofnąć do korpusu Milhauda, który znaj 
dować się będzie już w okolicach I(ośnie
wic. 

Wosillski z zadowoleniem przyjąl do
"\\r(ldnwo kompanii, chociaż go i lęk zdj;:iJ 
:równocześnie, w jaki sposób bGdzie mógl 

prz~wodzić oddziałowi Francuzów, nie zna 
jąc ani komendy francuskiej, ani ich języka. 
Deschamps odgadł snać skrupuły Wosiń
skiego, bo odezwał się do Floryana: 

- ttm ! Tylko on nie zna języka! Cięż
ka sprawa ... Czy da sobie aby radę!? 

Gotartowski przedłożył Wosińskiemu 
stowa pułkownika. Wosińskiemu przyszło 
na myśl, iż ,.biały" gotów go jeszcze usu
nąć na plan drugi. Wyprężył się więc. A 
przyłożywszy rękę do kaszkietu i skupia
jąc ca fą swoją znajomość francuzczyzny 
którą byt w ciągu tej krótkiej ekspedycyi 
zdobył- odparl zuchwato: 

- Oui, oui ! Monsieur colonel!! Wedle 

następnych. 22. fundusze Komitetów okręgowych 
§ 13. Na wezwanie O. K. W. zjeżdża- wpływają z dobroczynnych skladek, piątą 

ją się delegaci lub ich zastępcy do Bochum częś~ swoich dochodów ogólnych oddaje 
i wspólnie z G. K. Wyb. stanowią najwyż. komitet okręgowy do ~asy G. I\· W. . 
szą władzę wyborczą. Zastępca delegata . § 23. Sprawozdame z swe1 czy~nośc1 
bierze udzial w zjeździe tylko w razie nie- zda1e I(. okręgowy co rok w styczmu, Iu
obecnoścl delegata, którego jest zastępcą. tym lub m~rcu, n~ walnem ze~raniu ?krę-

§ 14. Z.iazdowi delegatów przewodni- g?wem, ktore udziela ~nu_ pobv1towama. W 
czy prezes G. I(. W. lub jego zastępca, a pierwszych trzech nues1ącach po. wybo-
w razie ich nieobecności najstarszy wie- rach parlamentarnych odbywa SH~ walne 
kiem członek G. K. W. na wypadek ró- zebranie okręgowe celem wyboru komitetu 
wności glosów r~zstrzyga przewodniczący okręgowego i delegat?w. . 
z zastrzeżeniem§ 7. § 24. O wszelkich uchwałach komi-

§ 15. Zjazd delegatów załatwia na- tetu okręgowego lub walnego zebrania 
stępujące sprawy: okręgowego powiadamia sekretarz komite-

1. ustanawia w myśl uchwal wal- tu okręgowego prezesa O. I(. W. w przecią 
nych zebrań okręgowych jedną kandydatu gu tygodnia. 
rę poselską obowięzującą wszystkie o- IV. Komitety powiatowe. 
kręgi· ' § 25. Agitacyą wyborczą w powia-

2'. Wybiera tajnem glosowaniem i uzu tach zajmują się Komitety powiatovve, wy-
pelnia O. I(. W.; brane staraniem Kom. na wiecach powia-

3. wedle potrzeby zmienia lub uzu- towych. 
pelnia niniejszy regulamin, tłomaczy jego § 26. K. powiatowe podlegają władzy 
wątpliwości i rozstrzyga sprawy regula- I<. O. 
minem nie objęte; § 27. K. powiatowe wybierają z po-

4. wybiera komisyę rewizyjną z trzech śród siebie 1 przewodniczącego i jego za-
delegatów; ; stępc.ę, 2. pisarza i jego zas~.; 3 skarbnika. 

5. odbiera sprawozdania z fundu-1 § 28. fundusze K. powiatowego wpły 
szów O. K. W. sprawdza rachunku i udziela waj~ z dobrowolnyc~ składek; p_iąta część 
pokwitowania. sw01ch dochodów ogolnych odda1ą K. pow. 

§ 16. Z czynności zjazdu delegatów za p9średnictwe~ K. O. do kasy G. K. W. 
spisuje pisarz G. K. W. sprawozdania i do- · § 29. Wszelkie koszta za odezwy, kar-
łącza do akt. tki wyborcze, agitacyę i tp. oplacają Kp. 

. ze swych funduszów. Materyal wyborczy, 
III. Komitety okręgowe. druki i tp., otrzymuje K. pow. za pośredni-

§ 17. Polską wladzą w okręgach jest ctwem K. O. tylko od O. I(. W. 
komitet okręgowy, składający się z sied- § 30. Pokwitowania udziela I(. pow. 
miu członków przez walne zebranie okrę- wiec powiatowy, który się odbywa w myśl 
gowe wybranych. instrukcyi O. lub w miarę potrzeby zwoia-

• ~ 18: qztonkowie K. O. wybierają z ny przez przewodniczącego K. p. 
posrod siebie: V. Komitety mieiscowe. 

1. przewodniczącego i jego zastępcę; § 31. Do pomocy K. p. są Komitety 
2. pisarz~ i jego zastępcę; miejscowe. K. m. kierują się podlug prze-
3. skarbmka. pisów, zawartych w §§ 27, 28 i 29. K. m. 
§ 19. Komitety okręgowe, pozostają- mogą dobierać sobie mężów zaufania, któ-

ce w ścisłym związku z O. K. W. mają o- rzy mają w K. m. glos doradczy. 
bowiązek organizowania komitetów powia § 32. Regulamin niniejszy przyjęto na 
towych i sprężystego przeprowadzania wy \valnem zebraniu G. K. W. w Gelsenkir
borów do parlamentu i sejmu w swych o- chen w dniu 29 czerwca 1907 roku. 
kręgach i to w myśl regulaminu niniejszego Apolinary Woiczyński, przewodniczący, 
i instrukcyi otrzymanych od O. K. W. Andrzej K:ranc, zastępca przewodniczącego 

Komitety okręgowe zobowiązane są fan Wilkowski, sekretarz. Ignacy Bere-
do zajmowania się także wszelkimi in- szyński, :Franciszek Bogacki, Ign. Wlodar-
nymi wyborami w okręgu, jako to: kościel czak, Leon Merczyński, Józef Nawotny, 
nymi i gminnymi. W razie kwestyi spor- Piotr Wilczyński, Michał Maliński, B. Wil 
nych rozstrzyga G. K. W. Do zawierania kowski, Andrzej Budzyński. J. Kolenda, 
kompromisów z partyami niepolskiemi t Ignacy Żniński, W. Franka, S. Sztul. 
wiedzy i upoważnienia G. K. W. są komi- Zdaniem naszem „regulamin" niniei-
tety okręgowe nieuprawnione. Wszelki ma szynie irst regulaminem, lecz dop,f'ro pru-
teryał wyborczy otrzymuje K. okręgowy jekte~~1 re~vl;irninu. Stanie się on ctwi~ro 
na rachunek własny od O. I(. W. rq~ulan,:l!c?1:, jtśli wyborcy s ię 1Ja iil t: g-::> 

Komitety okręgowe starają się o roz- zg;ouq. 

rozkazu ... niech umie dyabli ponvą, jeżeli 
sobie z tymi psie krwiamiszaserami rady 
nie dam!... 

Deschamps parsknął z cicha i przywo
lat do siebie starego sierżanta flageoleta, 
polecając mu iść z Wosińskim i pilnie zwa
żać na rozkazy kapitana ... a w ostatecz
ności samemu komendę prowadzić. Nadto 
miał dłuższą na radę z floryancm, po któ
rej ten ostatni odciągnął na bok Wosir1skie
go i rzekł: 

- Mości Wosiliski ! Otóż pulkownik 
kazał mi powiedzieć waszmości, iż ufa jego 
sprawności a doświadczeniu... Nadto w 
przypadku, gdyby ci przyjść miało do po
tyczki, to zdaj się na sierżanta!... On już 
poprowadzi komendę ... Pułkownik umyśl
nie przeznacza Waćpana, ile, że mogąc roz 
mówić się z chłopstwem, a szlachtą, prę
dzej się zoryentujesz w położeniu ... 

- No, no! Bądź zawsze spokojny!. .. 
W kaszy się zjeść nie dam! - odparł z 
przekonaniem Wosiński. 

Rozlegla się cicha komenda. Kompari · 
ustawily się czwórkami i, idąc za prze
wodem Dcschampsa, Douharai i Ploryana, 
jęty odciągać w różne strony, znikając po
woli w nocnej pomroce. 

\\!osiński sam został ze swoją kompa
nią na drodze, tuż pod Grabówką. Obej
rzał się za siebie. Strzelcy stali w wycze
kującej postawie. I(apitan stropił się w 
pierwszej chwili, lecz, nie tracąc fantazyi, 
spiął konia, zatoczył szerokie kofo doko
kofa oddziału, dobył palasza i zakomendc 
rowat ,,naprzód". Niby echo na prawej stro 
nie pierwszej czwórki dobył się z ust stare 
go sierżanta niezrozumiały wyraz, i kom
pania ruszyla drogą wprost do Grabówki. 

Wosif1ski, mając rozkaz zajęcia stano- ~ 
wiska obserwacyjnego w Grabówce, -

przedewszystkiem pomyślał o jakiejś ucz
ciwej kwaterze. Dopadlszy więc pierwszej 
chaty, jął rozpytywać ludzi. Wskazano mu 
na skraju wsi, od strony Częstochowy, 
karczmę żydowską. Wosiński wprost do 
niej podążył. Nakazał na migi sierżanto
wi rozstawić widety, a sam buńczucznie ze 
srogim animuszem wpadł do karczmy. 

Mieszkaflcy Grabówki tymczasem w 
niemem przerażeniu nadsfochiwali w za
partych chatach a izbach, co się to we 
wsi ich dzieje. Już od tygodnia patrzyli 
ostupiali na przebiegające drogę w poplo 
chu oddziały pruskie, nadciągające sznury 
wozów, a bryk. Plynąca fala żoldactwa, co 
chwila zawadzała o ich chaty, wybierała im 
szkapiny, opróżniała śpiżarnie, żądała po
stronków a uprzeży, spędzata ludzi do po
dnoszenia wywróconych wozów, a zawsze 
naglila do pośpiechu. Nagle fala zaczęla rze 
dnąć, iuż kiedy niekiedy od Lebodna, Trus
kolasów czy Wilkowiecka szedl, jak wi
cher, oddział konnicy lub pędzil wózek wę
gierski, miial bez zatrzymania wieś i gi
nąl na skręcie drogi, poza którą rssowala 
się we mgłach wysmukla wieżyca Jasno
górskiego klasztoru. I potem ucichło wszy 
stko na czas jakiś. I(miotkowie głowili się, 
coby to wszystko znaczyć mog?o. Szmul 
karczmarz zapewniał, że wojna znów się 
zaczyna. że Prusaków znów pobili Francu
zi i że do Grabówka idzie tu jeden wielki 
bardzo i straszny Napoleon, ale temu mało 
kto dawał wiary, zwtaszcza, iż stary go
spodarze Grabówki, którzy jeszcze króla 
Sasa pamiętali, zapewniali gromadę, że 
Niemcy, jak rozmaite dyabty luterskie na 
uslugach mający, pobić by się nie dali. Jak 
by na potwierdzenie tych slów" od Często 
chowy nadciąga! pluton kawaleryi prus
kiej. Nadciągnął cicho, bez w rzawy a hata 

tfolacy na 
Znów rewizva w ksievarni „ 

Polskiego.'' 
W ·piątek ·przybył do 0 ~ 

„Wiarusa P·olskieg-.o" komisarz w 
kryminalnej wraz z policyant er 
szukać śpiewnika z melodyami t 
nego przed .laty 1przez ksiP~a.r 
gebra w Poznaniu. $piewnik 
dawno w handlu księgarskim je 
czerpany, to też 1policya 
próżną ręką. 

Ziemie polsłde. 

Pru! Zat-hodnicbt Warmu i 
W Malborku zbankrutował 1 

bank W olkego. Niestety potracili ł 
tego pieniądze także Polacy, którz ~ 
ufali bankowi niemieckiemu ;jak 
polskim. 

Toruń. „Zjednoczenie zawod 
skie" w Toruniu coraz więcej się Y 
Swieżo znów zalożono osobny odd r 
wców, do którego natychmiast spo c 
stąpilo czlonków. '' 

Z Wiei. Kt Poznatasld 
Gniezno. Wskutek dolewani 

do ognia spalila się służąca Blasz 
Kcynia. Wdowa Pfennig prz 

z ctv1oma wiadrami wody przez uli 
targowisko, została uderzoną 
nadjeżdżającego woza z węglami. .g 
ka upadła, a wóz ciężarny przejech y 
nieszczęśliwie, że w trzech godzi a 
przestała. 

W Poznaniu założono ubieglej 
organizacyę zawodową podróżny 
ców polskich. Członków przystąpi 
przeszło 100. , 

Do zarządu wybrani zostali o 
jący panowie: a 

Franciszek Slósarczyk, prezes 
Kosidowski zast., Teobald Szramki ie 
kretarz. p 

Ze Slązka czyli Staropol le 
Bytom. Ostatnia burza, jaka z 

dzielę nad całym prawie Górnym 
przechodziła, wyrządziła liczne szk st 
teraz z różnych stron donoszą, Z y 
obfitowala ta burza w liczne uder 0 
runów. 

Wiadomości ze 
O doktorze Petersie 

r~c.nvet pisma biorące go gorąco .n 
nę, nie mogły zaprzeczyć różny a 
gólom .oświetlająqr:m w cieka\ 
sób jego charakter. st 

.,Preis. Ztg." ·opisuje taki s e 
opawiedziany 'Przez adwokata 
który się o nim .dowiedział od 
Bauma~nna. Otóż dr. Peters, 
bie znów .podchmielil, począł z 

su i hen na szosie do ł(lobucka się 
mal i jakby wrósł w ziemię. Zdziwi 
pomału gromada tej nieruchliwości 
niu wrzaskliwych a hałasujących 
Prusaków, a jęli wypatrywać, co , 
robią. Od świtu do późnej nocy, k O 
szy z wyrostków, podkradał się do 
ków, wlepiał w nich ciekawe oczy· n1 
z ncwiną do wsi. 

- I cóż?! - rozległy się py 
- Dyć stoją! - brzmiała odp 

'vV szystko to razem nie zdawafo 
żyć nic dobrego. Więc ten i ów {t , 
zbierał i kryl, gdzie się dało. Wsz z 
jakL1ś mogło stanowić wartość dla · 
Dzic-wki n'ode już za wczasu upa a 
sobie kryjówki w sklepach a pod po 
Parobczaki jeno znaku czekali, a 
knąć w lasy przed zaciągami. 

v; chwlli, gdy Wosiński wpa 
żantrn1 i kilr.!: s: 1 zelcami do karcz 
cila <11i.t f: '. l'-d.;z.n;• Za szynkwasem 
cie, w oświetleniu zatkniętego w 
!1:czywa, siedziała siara Siapsiowa 
na i drz::i,ca. s~ 

I(apitan huknąl mocno na żydó\ z 
tając o karczmarza. Siapsiowa s s 
na równe nogi, lecz posłyszawszy d 
polskiej mowy, nabrała otuchy i z 
szy w alkierzu na chwilę, powróci . 
pychając naprzód pół zgiętego Szm s 

- SwiaUa dać wiQcej !... J adla n s 
wać ... gorzałki... miodu!. .. 

- Wielmożny panie... miodu? 
knąl żyd. - Gorzałki ?„. Skąd w 
Biedny karczmarz jestem.„ co by 
brali ... zrabowali... 

CCiJ,g dalszy nastąpi ) 

-



mem mówić o tem, że w Niemczcc~ 
ralna demokracya coraz Więce1 
asta. Pan Peters twierdził, te do

i " ;vadzi to <lo wojny domowei, _a \\'~~n 
będzie dla niego czas _dz11alan~a. 

<? k 0 stawi się do dys1;wzycy 1 cesa.rw-
1sarz Wilhelmowi, stłurrn socyalną d·~
ant uwcyą. siła i zostanie ikancleriern, 
ami też stanie na czele socyalnej cle

racyi wypędzi cesa.rza Wilhelma i 
zostanie cesarzem. Jakkolwif•k 

eters mówić mial w ten sposób w 
ie podchmielonym pisma niem:e-

jednak .uważadą to za cha-
--werystycz.ne jako dowód, co p. Pe

miat za mniemanie w sobie. Tak-
hanowerska „Deutsche Volkszt~.'' 
ialziala sie, jak pisze, od wiarog;o

u 1 go śwl1a1d!ka na.ocznego, że p. Pe-
s na wiosne r. 1903 w mzmowie w 

a!. JJ nej resturaicyi .1ondyńskiełj twier
c!h t iż Niemcy czekają chwile kryty~:~

. t~rz a :kanclerz Buelow nie jest cztowie-
a m, który· doróstiby owym chwilom. 

od y zapytaino Petersa o to. kto potn.
się y losem Niemi·ec sz~zęśli\vie po
odd rować w owych chwilach kryty··::.
spo eh .odp1a.rl Peters: „ 1Ja bym potn-

" 
Katastrofa kole.iowa. 

Pociąg pospieszny, jadący z N0\\'e
J'orku do Buffalo„ wpadł na podąg 
arowy, ustawiony przez nieuwagę 
ędnika na tych samych . szynach. 

ą erzenie było okropne. Ob.a, posągi 
i. . g ły zdruzgotaniu. Liczba gsób z2-

je~h ych i ranionych jest znaczna~ lecz 
1 dz11 ak jeszcze wykazu doJda:d:nego. 

arodowy opór chorwatów przeciw 
Węgrom. 

Chorwaci· organizuja narodowy o
aH ór przeciw r'ządowi węgierskiemu. 

alk1a prowadzana być ma nietylt\:o 
zes ki·enmku politycznym, ale i ekono
nki icznym. Istnieje zamiar pozyskan:a. 

pców, aby w razie uchwaienia usta 
ol Y kolejowej. rozpoczęli bojkot węgier 

kh fabryk, a sprowadzaili tow::t.rv z 
aka zech. 
m Z drugiej str.ony węgierska rada mi
szk strów uchwaliła użyć naj.ostrze1-
Z ych środków przeciw obstruk~Ji 
er ·orwaciktej. P-0sŁowie 1chorwa.ccy ma 

być wyrzuceni z .parilame:ntu. talk jak 
- ę stalo z posłem Wajdą. 

.M.inister Kossuth oświadczyf, ź~· 
.jm musi być zamknięty d. 16. bm. i u-
awa kole1owa musi być uchwalona. 
tego wnoszą, że rząd nosi się z zarnk1 
mi pogwałceniu regulaminu w celu 
ama1nia obstrukcvi. . 

a\\ Banfiy wygłosi! mowę, w której 
strio atakował rząd, że wogóle wiaje 

s ę w rokowania .z chorw.a.tami i czyHi 
1 ipew.ne ustępstwa. Banffy wystąpi? 
1kże przeciw temu, ze 'Chorwatom po

wala się mówić w izbie węgierskiej 
o cho:rwaclm. 
~-------------·-------

ci Z różnyob stron. 
f~ Niedziela znów się zbliżyia, a z nią 
1·k óżne zabawy, wycieczki, gościny i ; cl. 

r d~ a,ż~y W -dniu ~dz isiejszym ~potka d:.!ŻO 
r.y r niai1omych, ktorzy dotąd rne abonują 

azety pals.k::iej. Tych Rodaków nchę 

~
Y ić należy ido zapisania „Wiarusa Po: '? 
P kiego" na lipiec, słerpieó i w1rzes:eń. 
0 Dortmund. Robotnik Ruszy(Iski, 

1 \tóry w fabryce łfoescha został pona
z. zony, umarł skutkiem odni.esio:iy....-;h 
a ·an w domu chorych. 
0 Unna. Rolnicy Muedecke i KuhI-

a · an.n kopiąc 'Piasek zostali zasypa<Ji. 
u~d·decke zostal zabity. 

a Langendreer. Oddaiący stę pijafi-
n twu górnik K. W. obwiesił się. Tak 

tn ko1kzą zwyk~e pijacy! 
~ Hagen. Zwolennicy pa:Lenita. zw!oJ<: 
a o śmierci założyli tu .osobne towarz.y
~ stwo i na1kladem 120 tysięcy macek 
~zbudowali krematoryum, które w przy 

y SZlYm tygodniu zostać miafo odd rne 
z do użytku. Tymczasem nadeszło od 
ci ministrów spna,w wewnętrzny1c.h f 0-

1 światy rozporządzenie do policyi mtej
n scowej, że ma aż do dalszego roziporzą 

<1zenia za.kazać używania zbudowane
? go krematoryurn j w danym razie s : łą 
użyciu tegoż iprzeszkodzić. 

.h:k wiadomo Kościół katolicki nie 
Pozwala na palenie zwłok. 

_Linden-Jłuhr. Tymi dniami starar się 
Pewien mężczyzna puścić w obieg fałszo
wane pi ęciomarkówki. Zauważono to i 

' chciano go przytrzymać, lecz zdołał ujść 
pogoni. 

Diisseldorf. Krawcy i krawcowe kostyu
mów damskich zamierzają rozwinąć silną 
agitacyę w sprawie ukladu taryfowego. 

Dortmund. W akacyc tutejszych szkół 
ludowych rozpoczną się równocześnie z 
wakacyami szkół wyższych i trwać będą 
od sierpnia do 16 września. 

Dortmund. Jacyś nieznani ludzi zabi~ 
li krowę handlarza l(ahna, pasącą się na 
łące, ale zabrali tylko malą część ze sobą. 
Prócz tego owi niegodziwcy poranili w nie 
ludzki sposób kilka innych krów. 

Wiece, rocznice, zabawy, odbywają się 
dziś na całej obczyźnie bardzo licznie, 
spieszmy na nie, by w bratniem gronie pou
czyć się, zagrzać do dalszej pracy na niwie 
narodowej i godziwie się zabawić po cięż 
kiej pracy. Pamiętajmy jednak zawsze, by 
zabawa była dla nas prawdziwą rozrywką 
zatem bądźmy podczas zabaw umiarkowa
ni w używaniu napojów. Należy też baczyć 
na to, by zabawy nie trwały zbyt długo, 
aby każdy mógł się jeszcze wyspać i na
zajutrz pójść do pracy. 

Bochum. Jak się dowiadunjemy, o
siadł w Bochum rocta1k nasz p. Pran.:i
szek Ksawery Budzyński z Pozn:u;1a 
'ja.ko budowniczy i ima swe biuro przy 
ul. Klasztornej nr. 12. W oglosz~nm 
poleca się p. Budzyf1ski do wyko!lanh . . 
wszelkich prac w zakres j1e.go z.iaiWndu 
wchodzących, a że Polacy w Westfab 
i Nadrenii dosyć często budują sohie 
domy, .przeto spodziewać się godzi, ze 

1ka·żdy taki Po-lak pamiętać będzie o 
haśle „Swój do swego" i budowę swe
go do domu zleci p. Pr. Budzyńskknm z 
Bochum, który będąc dzi,elnym w 
swym zawodzie~ z ·pewnością każdeg•> 
zadowoli. 

Annen. Iiandlarz mlekiem \V!l
helm Meier został skazany na 3 tygo
dnie więzi.enia j 300 mr. kary •za fał
szowanie mleka przez dolewanie wo.lv. 

Bochum. Katolickie towarzy:;two 
kupieckie „K,onstanicya'" czyni starania, 
aby i w branży artykułów spoiyw
czyc11 zamykrano składy o godz. 8 wie-
cz.orem. 

Spóźnio1ie! 
Towarzystwo św. Józefa w Huckarde. 
Dnia 2 lipca, rozstał' się z tym światem 

nasz: ukochany ozlonek 
WOJCIECH PAWLAI( 

w 35 wku życia. Spotkalo go w ielikje nieszczę
ście, ponieważ spadly na 'nie.go kamieruie w ko
palni „li.a111sa", wskutek czego śmierć nastąpila 
na miejscu. 

Pogrzeb odbyl się w piątek, dnia 5 lip
ca . O pobożne westch1J1ienie za duszę mrnr-
fogo prosi Zarząd. 

I ~·I 
Towarzystwo św. Józefa w Osterield 

donosi swym czlonkom, iż w piątek rano 
o godzinie 10 umarfa żona członka naszego 
Jana Bojankiewicza. 

Śp. MICHALINA BOJANI(IEWICZ 
urodz. Ratajewska. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek 
rano o godzinie 8 i pól z domu żałoby przy 
ulicy Oberhausenerstr. 3. Szan. czfonkowie 
zechcą się stawić w lokalu posiedze(1 o go
dzinie 8 rano. O jak najliczniejszy udzial w 
pogrzebie uprasza Zarząd. 

Towarzystwo gimnastyczno-śpiewackie 

„ Wieniec" w Bochum. 
W niedzielę, dnia 7 lipca 1907 roku o 

g. pół 4 po pot (zaraz po polskiem na~ 
bożeństwie w klasztorze) odbędzie się w 
sali p. Winforta (niedaleko klasztoru) 

- posiedzenie -
tutejszego towarzystwa Polek, na które 
wszystkie Rodaczki z Bochum i okolicy 
uprzejmie się zaprasza. 

Wydział. ------
Bractwo Różańca św. w parafii N. M. P. 

w Oberhausen 
podaje do wiadomości Szanownym Bra-
ciom i Siostrom, iż poświęcenie chorągwi 
r(żańco\vci odbędzie się dnia 26 lipca wie
czorem o gc·cłz inie pól 8 na polskiem nabo
że11s twie. nc: które szanowne Bractwa Ró
żaflcowe i towarzystwa polsko-katolickie 
ze sąsiednich parafii jak najusilniej zapra
szamy. Sposobność do spowjedzi św. bę
dzie od czwartku południa do soboty po po
ludniu. 

Uwaga: Z powodu, iż w sobotę 27 
lipca wyjeżdża pielgrzymka polska do Ke
velaer mają członkowie Bractwa Różańco
wego parafii N. M. P. z Oberhausen spo
sobność do wspólnej Komunii św. na miej
scu cudownem w l(evelaer w niedzielę ra
no, do której członkowie jaknajliczniej przy 

~ stąpić powinni. (2) Zarzą~. 

Tow. pod op. Najsł. Serca Jezusowego 
w Recklinghausen 

podaie S\.vym członkom i Rodakom, za
mieszkałym w Recklinghausen, iż 21 bm. 
obchodzimy poświęcenie II ćhorągwi u 

pana Ii. Michul'a ulica tterneńska, (tterner
strasse naprzeciw kościoła św. Pawła, na 
którą vvszystkich Rodaków mile zapra
szam. Szanowne towarzystwa nam życzli
we, zapraszamy także jak najuprzejmiej z 
chorągmiami. Prosimy wybaczyć, iż tym 
razem zapraszamy tylko na tej drodze, po
nieważ mamy czas za krótki więc dla tego 
osobnych zaproszeń nie wysylamy. Spo
dziewamy się, że Szan. Tow. nas odwie-
dzić raczą ( l) Zarząd. 

Baczność AJtenessen i okolica! 
Towarzystwo św. Józefa urządza w 

niedzielę 14 lipca latową zabawę na sali 
p. Vonnemann zaraz przy dworcu. Począ
tek o godzinie 5 po poludniu. Zabawa bę
dzie urozmaicona monologami i tańcami. 
Zebranie członków Towarzystwa godzinę 
prędzej. O liczny udiiał Towarzystw są
siednich i wszystkich Rodaków prosi 
(2) Zarząd. 

BACZNOSC ! BACZNOSć 1 
Tow. Serca Jezusowego w Brambauer 

donosi wszystkim Towarzystwom; które 
od nas odebrały zaproszenia na obchód 4 
rocznicy istnienia naszego Tow. na dzień 
16 czerwca, a która z przyczyny policyi 
nie mogła się w czas odbyć, iż takowa od 
będzie się dnia 14 lipca t. r. na sali pana 
Schulte-Strathaus. tamże. 

Przyjmowanie bratnich Tow. o godzi
nie 2 po po.tudniu; upraszamy przybyć z 
chorągwiami!. 

O iaknajliczniejsze przybycie uprasza 
jak najuprzejmiej. (2) Zarząd. 

Baczność Okręst IX.? 
Uprasza się Dmhów ;prezesÓ\VI okręgu 

dziewiątego, aby jak najiprędzed kwestyona
ryusz.e -wy1pełnUi i na)spieszn.iej nadesJlałi. Kta
by kwestyonaryusza n~e dostał'. niech r oda 
Jiczby: He wogóle przy.będzie, ile ćwiczących, 
i ile w obiedzie weźmie .udizial. - Obiad ko
sz.tuje mat.kę i 20 fenygów. Przedlewszystkiem 
proszę o jak najprędsze naodeslanie . (3) 

BACZNOŚĆ! 
Pólroczne walne zebranie Kola śpiewu 

„fiolek" w RauxeI odbędzie się dna 7 lip
ca po poludniu o godzinie 2. O liczny udział 
cztonków i gości prosi Zarząd. 

Czlonkowie ze zarządu winni się sta-
wić pól godziny prędzej. (1) 

Baczność Rodacy z Włoszakowic· pod Bu
kowcem! 

Zapraszam wszystkich parafian z ca
łej Westfalii i Nadrenii na 

-- pogadankę --
na niedzielę, dnia 7 lipca o godzinie pół 3 
po pol. do Eickla, na salę p. Feldhege, obok 
kościoła katolickiego, proszę wszystkich 
parafian z Włoszakowic, oraz tych, którzy 
żony mają z tej miejscowości, aby licznie i 

· rychło przybyli, bo potem są sale zajęte. 
Szczepan Dudzik. 

F.Pamm, 

BACZNOŚĆ! ~ 
Towarzystwo ginm. „Sokół" w Ha.mm 

Podaje druhom do wiadomości, iż ćwi 
czenia odbywać się będą w każdą sobo
tę od godziny 7 do 9ej na sali p. J. Rasska 
ul. Wilheimstrasse w łfamm. 

U waga: Nasze pierwsze posiedzenie 
odbędzie się na tej samej sali w niedzielę, 
14 lipca o godzinie 3 po pot. na które się 
zaprasza wszystkich druhów. 

Zapraszamy szczególnie młodzież na
szą, której tu jest bardzo dużo w Hamm 
i okolicy a która od nas stroni, oraz wszy
stkich Rodaków tych, którzy uchodzą za 
narodowców, a w żadnem towarzystwie 
dotychczas nie są. 

·Czołem! Tow. gmin. „Sokół" w Ham111 

Bacm~ć! - Wetter n. Ruhrą - Bac.mość! 
Donosimy uprzejmie szan. rodakom i r:l

daczkom z Wetter. Hagen. liaspe, Witten i O
kolicy, iż w niedzletę, dnia 7 lipca urządzamy 

wielką maiiówkę, 

porączoną z koncertem. tańcem J rnmiajtemi 
grnmi u pana Brinckmanna V osskuli, w noś ród 
ślic.z.nego boru na lące. Zabawa roxpocznie 
się o godz. 3 p-0- pot. na którą ninie:js.zem szan. 
Rodaków i rodaczki z Wetter i okolicy mile za
praszamy, 

Program majówki: 1) o godz. 3 i pól kon 
cert i ciągnienie liny o nagrody; 2) ściganie 
do mety o nag-rody; 3) strzelanie do tarczy o 
nagrodv i 1eszcze bardzo wiele innych zabaw, 

Dla niewiast: 1) Trzaskanie i;raimka; 2) 
zwiJanie klęł>ka; 3) bardzo pouczająca gra. 

Dla dzieci będą osobne gry. 
Uwaga: Gdyby w pierwszy dzień ?>owie

trze nJe poslużylo. maiówka odbed'l.ie się 8 
lub 14 -drti później, a coby l(omitet ieszcze oglo 
sil w „Wiarusde." {3) 

Komitet wycieczek latowych. 

Towarzystwo św Wincentei;co a Paulo 
w Recklin~ha.usen-Sued {dawniej Brucb) 

donosi .RodaikOIITI i Rodaczkom IZ cail-ej Olkolicy 
,Recklinghausen-S., iż znów urządza 

- zabawę familijną -
dla starszych i naszych <lziateik, w nie.Qz.ielę 7 
lipca o godzinie 4 początek zabawy. Naliprzód 
zabawv dla dz.leci: 1) Di(}Cie na drążek po kiel 
ba:sy; 2) oh-Oldzenie w miechach o nagrody; 3) 
ściganie, taiks.amo o nagrody i jeszae· wię.cef 
różnych 1za:bawnych sztuczetk dta dzieci. Da
lej dra mCodych chlopak6w strzelanie do tarczy 
o wysokje nagrody. Ponieiwa:ż caly dochód 
z.aha.wy ma być dhrócany na dobry cel, wi.ę.; 
spodzimvamy się, iż rodacy zechcą nas swą 
obecnością zaszczycdć. Zabawa od'bę.d\zje się 
w lokalu P. · Moellera i tak samo jest nam 
caly og:ród' d·o dvispozycyr ·dany. Przy zaba
wie będzie nam pan Pietryga ze swoją muzyką 
narnows.Z'e ka1wa.tki wygryw-at, a wieczorem bę 
dziie <lla doroslej mfodzieży tam.iec urzą<l'Z-ODY. 

Wstęp do ogrodu na koncert 30 fen., a na ta 
niec wie-czorem 50 fen. - O ljcrz.ne przybycie 
Rodaków proszą (3) 
Bracia Tow. św. Wincoot~o a Paulo w Recki • 

Sned. 

Nadesłano. 
Każde.mu można istotnie polecić preparat 

na pode-szwy „Hidit" a mianowicie temu. który 
chcialby koszta sporządzania obu·wiia osi;czę
dz,ić p·rzynajmniei o %, ponieważ gwarantuie 
s.ię za skutek. Patrz ogloszenie (697) 

Krahów, 
(Krakau - Galizien). 

ul Zielona L. 3., 
wysyla na Zfłdanie 
dn1·mo i opłatnie 
bogato ilustr. cen. 
nik zegarków, ze-

Oczy zajdą 
garów, towarów jubiler· 
skich i muzycznych. (609 

Potrzebuję ludzi 
r.a stałą pracę. Zarobek 
dzienny od 4,30 do 5 
marek dla. szlepr6w, dla. 
hajer6w do 6 marek na 
szychtę. Posr.ukuje od 
zaraz i każd~go czasu 

Fr. W1niars.ki, 
przodownik 

JI0D1born .M:arktstr. 
25. (172) 

2 pomocn1ków 

krawieckich 
przy stałem zatrua
nieni u na małe sztu
ki potrzebuje od 
zaraz (773) 

W. Weyna, 
Bachemmerfob, 

Atropstrassc nr. 4. 

Piękne narodowe 

pocztówki 

I -· ... 
11111111 

~ ..... 
= f: 
~ ...,, 
~ ..... 
~ 

= ~ .,. 
~ = 
„~ 

~ 

i 
~ ... 
~ 

= I 

każdemu, gdy sią przekona 
jakie ceny zdzierają żydzi z 
ludu polskiego .za meble, które = często po ustawieniu rozłożą się 

na cztery wiatry . (747) e 

U mnie wszystko blisko 
~ = ~ 

o połowę tańsze! = ~ 

~ Za dobroć i trwałość = 
gwarantuję. 

„ 
towaru = = Jan ~ „ 

Kwiatkowski, = ·=-"= ... 
największy handel mebii a. 

w Brocha 
~ .... 

ut. Bochumska ll5, I 
poleca 

Księgarnia „ Wiar 
Polskiego". 

Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 



~ ' ·" ' ,,;. 'f • ' • t .• • : ' I .' •• • o' :~~ ;, ' -· Polski udowniczv "' Bochum. 
Szanownym Rodak"m obwodu nadreńsko-westfalskiego niniejszem uprzej· 

mie aonosz~, iż z dniem 1 lipca r. b. osiedlHem się 

w B•eh um przy •I· IUal!łztorn f'j nr. t~IT 
(Kll!lsterstrasse) 

jako 

·budo niczy 
i wykonnję wszelkie prace w za.kres mego zawodu wchodzące, jak kosztor~sy, 
rysnnki, projekty, azkice, rewizye rachunków budowlanych oraz pośredmczę 
w !prawach oslq.gniecia pienil)dzy bankowych oraz kupna. i sprze~a.ży d?mów. 

Dtugoletnia praktyka. oraz uzupełnienie tejże u~ończe~em -vr:yzszego 
technikum, dają Szanownym interesentom rękojmię jaknaJlepszeJ usłu?1, p~zy
ellem pozwalam sobie zapewnić, że powierzone mi prace pozostanit- Jakna.JSU
•ienni~j i najtaniej przezemnie wykonane. 

Prosią.c o łaskawe poparcie kreśl~ eię z wysokim sza.cukiem 

Francis.tek Ksawery 8ud1yński, 
architekt i budownicz1, 

Boehu:oa, Klasztorna. 12 n. - . . . „ ,~, \.. '" • ' . : " . „ :~ „ -· .• 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
POOaie do wiaid()ltnaści, iż wailne zebranie od
bodzie is.ie w -nie<l!zjeJe. d'nl. 7 lipca po poiludniu 
o godtz.. -4. Liczny udzi1ali pożądany. ponie
waż eą ważine sprawy do .zalatwienia. Goście 
mile wid~ani. Posiedzenie zarządu odbędzie 
si~ o pól <I<> 3 godz. Zarząd. 

Jan Matuszak, sekretarz. 

Towarzystwo św. Józefa w Ewblgu. 
W il'łiedzielę, dnfa 7 lipca odbędzie się ob

chód rocm.icy. Początek zabawy o godz. 1 na 
saii pana Beckhausa. Od god-z. 1 pr.z.yjrnOiWa
we Towarzystw. Wszystkie Towarzystwa, 
które zaiproszenia odebrafy, prosimy, aby na& 
swą O'becnośdą ~czycić raczyly. Uroczy
$tO'Ść octbędzfo się na sali pana Lamrnai. (2) 

· Zarzqd, 

J(oło śpiewu ,.Wand.a" w Hołstefikausen 
omaii'mia S(lall. czlorikom, iż kwar.talne posie· 
<).zenie odbędzie się 7 lipca o godZ. -i po poi., na 
'kltórem szan. otlonkowie P-OwJrn sle uiścić 
u skladek zaleglych, chcąc rwzią,ść udzial w 
:mba1w;ie, która się od~dzie 14 tip-ca. Takie 
.sza11. Rooiaków. !którzy nie są ieSZ1Cze ·W Kole 
ipiewu, a chdeliby .wziąść udzial w za1baiwie, 
mile zapraszamy, aby się na czlc>nków a;apjsać 
zechdeli. (2) Zar:ząd. 

Uwaga: Posiedzertie zarządiu oraz rewieya 
ie.asy ocDbędz.ie si~ o godz. 2 dnia 7 l.ipca. 

Dwóeh 
pomocników 

kra wie ck ich 
znajdzie stałe zatrudnie· 
nie za.raz lubpóźniej. 

S. Ji.uenerowiez, 
R e s s e przy Herten. 

Biciit 
czyni - każdą· podeszew 

pod gwaraneylł~ 
3-4: razy trwalszą. i ab· 
solutnie nieprzemakalną· 
HaźdQ butelkę od
biera ll!li~ z powro
tem, jeżeli płyn nie speł
ni swych z;..dań. Do na
bycia w butelkach po 
-iO fen. (693) 

C. Lutter, Eiekel, 
A. Kampmeier, Osterfeld, 

Eieenheim 
Fr. Neuhans, Osterfeld 
Fr. Schmidt, Osterfeld 

O. Kleffmann, Rohling· 
ha.us en. 

L. Ban• 

Wycieczka do Bołstede 
W niedzielę, dnia 7 lipca odbę- I 

dzie się WY cieczka do ogrodu p. W al
burga w Hofstede, przy ulicy Poczto· 
wej (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i całej okolicy uprasza ~ię. 

Komitet wycieczek latowy .:h. 

Tow.· św. Kazimierza w Baukau 
donosi swym czonkom, iż dziś, w niedzielę 
po południu o godzinie 4 odbędzie się ze
branie w lokalu posiedzeń u p. Nevelinga. 
Liczny udział członków pożądany. 

Zarząd. 
BACZNOSC-RODACY W HAMBORN 

i OBERMARXLOH t 
Wielki wlec polski w spraw.ie wyborów 

do zarządu i reprezentacyi kościelnej odbędzie 
się w niedzielę, dnfa 7 lipca przed pofudnient 
o godz. pół do 12, zaraz po nabożeństwie na 
sali p. Macego w Hamborn. Kochani J>odacy! 
Ot1> w poniedziałek 8 1lpca OdbywaM się wy
bory. a że to Jest watna sprawa dla nas, prze 
to prosimy wszystłdcb. Rodaków z Hamborn. 
Obermarxłoh i okolicy- o lak najliczniejszy u- , 
dział w wiecu. (Z) KOMITET. 

Tow.arzystwo św_ Franciszka w Wanoe..Eickel 
podaiie de> wiadomości swym oz.lankom . iil 
rw niedzielę, dnia 7 bm. bierze Towa;rzy~two 
udzial w mc~nicy Towarzystwa św. Józefa 
w Wa1me J. Wymarsz o god~. 3. Czlonkowie 
'Winni się sta.wić w czapkach i od'Zlnalkach na 
sali posied'zeń o godz.inie pól dlo 3. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu i 1rewi2ya ka 
isy 'Odbędzie się o godz. 1. na !które się uprasza 
sizan_ cztonlków należącyeh odo zarządu o pun
ktuafne stwienie sie, pooieważ mamy wa.Żine 
spraWY d!o zalatwienda_ (2) 

Towarzystw& 2imn. .,Sokół'' w Schonnebeck. 
Półroczne walne zebranie odlbed'Zie się w 

niedzielę, dnia 7 l~pca o godiz.. 3 i pófi po pol. 
Liczny udzia1 pooądany. R.ewizorowie kasy 
pownni pól godziny -prędzej się istaiwić. 

Czolem ! (2) WydzJ.ał. 

Tow. Oddział •• Ziednoozeaia zaw. poi." 
w HomlM'ucb-Barop 

urzą<f.za w niedziele. dnria 7 bm. o godz. 4 pe 
poi. na sali p. Szni~er, Kirchstr. w ttombruch 

--ZABAWĘ--
Będzie także przedstawienfo obrazów świetla 
nyich z wy kl. p, · P.Uińskiego z Bochum .oraz 
taniec. Początek zaibawy o godiz.. 4. O licZlly 
ud7lal prosi (2) 

Oddział „Zjedn,. Zaw. Pol.'' w Hombcuch. 

Strzeżcie się 
i nie pozwólcie przez konkurencyQ zasypać sobie 
piaskiem oczu. Kto rzetelnie i dobrzr. meble 
wszelkiego rodzaju 

d I t kupić pragnie, kto naj· 

na O P a ę większy wybór widzie~ 
chce, kto chce małą dac 
zaliczkę i malemi ratami 

odpłacać, kto wogóle chce mieć stosunki z pier
wszym. największym i najznaczniejszym intere
sem, niech idzie do mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kredyt. 
Dostarczam przy :aajmniejszej wpłacie. 

~a kredył: I :Ila kredyt. Całe w1prawy: 
meble, ubrania, modne kuchnie, 

ogniska., łóżka., modne sypialnie, 
kanapy, wóziki dla dzieci, modne mieszkania 
lustra. wóziki sportowe. wszystko na kredy~ 

Dostawa darmo. Meble dobre pierwszej klasy. 
Kałdy odbiorca otrzyma ksiąźkę 

oszczędnołci, 
dla teeo winien każdy iść tylko do 

Józefa Schwarzhoff'a, 
Recklłnghausen-Siid (Broch), 

lloehuinska ul. {Boehumerstr.} :199. 
W pobliżu ap1ek.i I poezty. 

Płerw•zy najwl~k~zy i najznacz~• 'iłz7 •o 
kredytow1 ,,.. mlej1eu.~ 

Jest najzdroweza 

latowych rozpoczyna się w poniedziałek dnia 8-g 

• 
I Syn, Den;rede 

„·ulica Kolejowa I. 21 ulica Kolejowa I. 21 
•• „„„„„ ... „„„„„„„„ .... „„„„ ... „„„„,„„„„„„„ ....... „ ...... „„„„. 

t1sluga :rzetelna. t7sluga rzeilel~. 

Ceny zadziwiająco niskie i stale . .__ 
la dzień wyprzedaży wyłożyłem towaru dużo w moim składzie, po cenach nlsldcl, formalnie podarowanyc 

Płótno na koszule dobry towar mtr. 
8 fen. Ni"ewybielony biber metr IS fen. Firanki metr 3 fen. 

H1B1„ll!!ii1li.1Blllmliill!llBlll1&1Dm1m~!'.JllE1~;:mJJ·.•· I ~łfiiiilllłMtma*m!FiMiimi&1m*+fillemm„„„„„„„11111lillll•&&m111t„iilil„„llll1111„„„„„111111il11B1Bla11 

Płótno na pościele w różnych kolo
rach dobre do prania met. 16 fen. 

Perkal różny i w różnych kolorach 
dobry do prania metr 18 fen. Płótno ·woskowe metr 35 ten. 

1.„ ... „„„„„„„„„~.„„„ ... „„„„„„„ .•• „„„„„„„„„„„ •• 
Płótno katunowe na suknie metr 12 f. Szewiot damasowy metr. 38 fen I Daleko pod cen~ obrusy pod 

1 a------=BllElilll~~·m.·· gwar. poi płócienne sztuka 78 ten. 0 
Ponieważ nadarza się moim szanownym Odbiorcom rzadka sposobność taniego zakupna, przeto polecam 

mej wyprze daży. Z poważaniem 

L. AU~ s 
do1D towaro y. 



54- o~ bnm, na wtorP.k, dni Rok 17. 

dzienne pismo ludowe dla Polaków· na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

codziennie :i WJ'ia.tkiem dni poświą,tecz
dplata kwartalna na ooczcie i u listowych 

mr. 50 fen.~ a z odnO!zeniem do do~ 1 mr. 
iarus Polski" zapisany iest w cenmku vocz 

pod :anaildem „L. p0lnisch or. 123." 

1 .1 , le B1ze za Wiarę I OJczyzn1 l 
Za inseratv placi sie za miejsce rządka drobnego <Iru
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami 40 
fen. l(to często oglasza otrzyma rabat. - Listy de 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać ~ 
nich dokradny adres pisząc~o. Rekop. nie 2lWracamJ 

Redakoya. dntkamla I '.kai«uma znałduJe &lo w Bocham, przy alicy Malth~rs!r. 17. - Adra' „Wlanrs Poi.kl" Boch11:ID. - Telefon nr. 1'414. 

zice polscy! Uczcie dzieci swe 
uytać i pisać po v.olsku ! Nie 
Idem, kto potomstwu swemu 
yć się pozwoli ! 

ypad.ków dni~. 

zaboru rosyjskiego m WŻ':l 
w zarządzenia prześladowcze. 
zą o grzywnach nato·żow/ch 

ipism, konfiskata.eh i zaw!esze
a: udział w banderyi, tow:trzy 

S· biiskupom w pewnej wsi are
o 13 osób i skazano niektóre z 

· 3 mifesiące więzienia a:lbo lOOV 
ni ·otrzyma)i po dwa tygodnie. 

emieckł rozważa projekty no· 
wych podatków. 

z opodatkowanie biletów ko!c
i ostatnie, „zreformowanie" ta
le.i-owej jazda koleją w Nicm
odro1Jafa znacznie i należy do 
zych w świecie. Wiele o~ób 
u nowego podrożenia h Jy 
ło się Z rwyższych k1'11S do :i.iż

sku~e!k czego podatek od bile
,przynióst spodziewanych sum 
rzędowym. Wskutek tego ruz
ecnie rząd, czy nie op-odat!rn-
że biletów ·czwartej klasy. 
imy na razie, czy parlament 

y się na to. 

pisał ukaz mianujący ..... jenerała 
wicza namiestnikiem Azyi 

W schodnłej. 
rał Liniewicz byl ~alk w~adomo 
u wojny rosyj.sko-japońskiei 

·owodzącym wodsk rasyjsk!ch. 

ka „Norddeutsche AUg. Ztg." 
h zadowolenie z Dowodu ostatniej 

rancuskiego ministra spraw za
~ranicznych Pichona. 

on oświadczyl w •parlamen~ie 

im, że stosunek francyi do Nie 
t dobry i .że także co do M~rok 
a obecnie różnicy zdań. 

a do wszystkich robotników 
rzemieślników Polaków.i ::-

j ,,!._., 

bani Rodacy! 

ecnym czasie organizują się wszy
y, w celu poprawienia swego by
ienia swego zawodu przed kon-

' . 
C anizują się wielcy kapitaliści, choć 

do dyspozycyi miliony na swe u
ie. Organizują się wielcy właści
mscy przedsiębiorcy, fabryk i ko
ozmaite syndykaty i trusty. Mniej
~arze mają I(ółka rolnicze, adwo
J ~ swe izby adwokackie, lekarze 

izby leka rskie, kupcy swe izby ku 
rzemieślnicy izby rzemieślnicze 

ystkie te stany starają się w swych 
stwach swego bytu bronić. 
~Y zawód stara się, aby mógł mieć 
iększe zyski. Powyżej wymienio
są po większej części samodziel
ż iest im lżej swego stanowiska i 
bronić. 

Najbiedniejszą, ale najliczniejszą war
stwą w _ każdem spoleczeństwie, jest stan 
robotników i pomocników rzemieślniczych. 
Choć jednak temu stanowi najwięcej po
mocy potrzeba, mimo to, bardzo malo kto 
się tym stanem zajmuje, by mu jego byt 
polepszyć i ~o uświadomić, oświecić, by 
się nie pozwolił przedsiębiorcom wyzyski
wać. 

W innych krajach wzięli się robotni
cy do pracy w celu ulepszenia i poprawie
nia bytu swego i wiele też na tern polu 
robotnicy zdziałali organizując się w związ 
kach zawodowych. 

W Niemczech mamy także rozmaite 
związki już nieomal od 40 lat. 

Mamy związki centralne, czyli socya
listyczne, mamy drugie związki, zalożone 
przez żydów, tak zwane wolnomyślne 
(łiirschdunkera); mamy związki tak zwa~ 
ne chrześcijańskie, założone przez partyę 
centrową. 

Oprócz tego mamy związki lokalne kie 
nmku anarchistycznego, i berlińskie fach
abteilungi, czyli oddziały zawodowe. 

wszystkie te związki zostaly pozakła
dane przez partye polityczne i też do dziś 
dnia przez owe. partye do celów politycz
nych owych partyi bywają używane. 

W tych związkach mamy jeszcze wiel 
ką liczbę naszych braci Polaków, którzy 
się dali zbalamucić i do dziś dnia tam są 
członkami i choć powoli, ale stale się wy
naradawiają i germanizują. 

My robotnicy polscy, należymy prze
cież nie do niemców, tylko do narodu pol
skiego i jesteśmy tern samem częścią spo
łeczeństwa polskiego jak inne warstwy na
rodu naszego. 

Jesteśmy najbiedniejszą gałęzią drze
wa narodu polskiego. Wiedzieliśmy o tern 
doskonale, że pod butnym prusakiem, nie 
a10gliśmy się na nikogo oglądać, żeby nam 
dopomógl w naszej ciężkiej doli, bo w spo 
łeczeństwie polskiem każdy stan ma wiele 
do czynienia ze sobą samym, gdyż bronić 
się musi przeciw zakusom wroga naszego 
wspólnego. Wobec tego pomocy od ni
kogo robotnicy polscy nie mogli się spo
dziewać. 

Aby sobie wywalczyć równouprawnie 
nie tylko w społeczeństwie polskiem, lecz i 
przy pracy w stosunkach z robotnikiem 
niemieckim, zaloźyliśmy sobie naszą wła
sną polską organizacyę pod nazwą „Zje
dnoczenie zawodowe polskie". 

Ze taka organizacya byla potrzebna, 
pokazuje to, że po 4 letniej pracy zorgani
zowalo się przeszło 40.000 polskich rzemie 
ślników i robotników, którzy już mają prze 
szlo 160,000 marek czystego kapitału W 
czasie swego istnienia wyplacilo „Zjedno-

szczególnie sprawy robotników polskich, 
nie może być pomiędzy wami dwóch zdań 
i każdy powiedzieć sobie musi: miejsce dla 
Polaka jest tylko w „Zjednoczeniu zawodo 
wem polski em". 

I(ochani Rodacy! Sami się przekona
liście już nieraz, jak niemieckie ferbandy i 
ich przywódzcy są wrogo dla nas robotni
ków polskich usposobieni. Ferbandy nie
mieckie wszelkich odcieni są porówna z 
rządem pruskim germanizatorami i ułat
wiają mu jego robotę germanizatorską. 

R.odacy, którzy jesteście w owych fer 
bandach hakatystycznych a macie choćby 
jeszcze cośkolwiek poczucia narodowego, 
jeżeli sie zaliczacie do synów naszych sla 
wnych przodków, którzy to niegdyś byli 
murem calego chrześcijaństwa i bronili 
naszej Matki Ojczyzny od jej rozlicznych 
wrogów, jeżeli się nazywać chcecie Pola
kami i należeć do polskiego społeczeństwa, 
jeżeli nie chcecie zwać się wyrzutkami na
rodu polskiego, widząc, jak wróg nas 

· wszystkich wspólnie siecze i marnuje, wte
dy łączcie się tam, gdzie się znajdują Wasi 
bracia. 

Kochani Bracia! Dziś t;laS nasza Mat
ka Ojczyzna wola do wspólnej pracy. Ro
daku, porzuć owe żydowsko-socyalistycz 
ne centrowe „ferbandy" a przyłącz się do 
naszej polskiej organizacyi, którą jest 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" z sie
bą w Bochum. 

Nie czekaj dlużej, tylko złą.cz się z na
mi pod jednym sztandarem i dopomoż nam 
stworzyć wielkie dzielo. 

Przeszło 3,600,000 Polaków znajduje 
sie w Niemczech. Olbrzymi procent stano 
wią robotnicy i rzemieślnicy polscy. Patrz 
bracie rzemieślniku i robotniku polski, jaką 
silę byśmy mieli, jak liczne miliony mo
glibyśmy skfadać, gdyby tak z 300 
ty~. należało do „Zjednoczenia zawodowe
go polskiego", a tyle w przemyśle pracuje. 

Wzywamy was rodacy jeszcze raz, 
nie zwlekajcie dłużej, tylko wstąpcie do 
organizacyi polskiej. 

Wojciech Sosiński, 
prezes „Zjednoczenia zawodow. polskiego 

w Bochum 
ul. Bllichera nr. 1. 

Szanowne pisma polskie, przychylv~ 
sprawie robotnika polskiego, uprasza się o 
powtórzenie powyższej odezwy. 

czenie zawodowe polskie" swym członkom Bruckhausen. Odbył się tutaj u-
przeszlo 200,000 marek rozmaitych 1 d · 
wsparć w czasie choroby, w razie bezro- , bieglej ni.edzie i pod przewo1 met w r:m 
bocia, jako pośmiertne itd. 1 p. Łukowczyka wiec w sprawie wy-

I(ochani bracia, otóż my, zorganizowa I borów do dozoru kościelneg.o. \.V'.cco-
ni w „Zjednoczeniu zawodov:em polskiem'• wnicy zgromadzili s i ę nader licznie na 
robotnicy i rzemieślnicy przyszliśmy do I sali 1p. Brinka. 
znaczenia wielkiego, bo się dziś z nami li- · Przemawiał redaktor p. M~-:~a! 
czyć inni mu"3ą. Cóż za znaczenie masz ro Kwi1aitkowski z Bochum. 
daku, który chodzisz samopas, który nie ! Na wiecu wskazywano na tn, że 
dbasz o polepszenie swego bytu, który nam I przy układaniu list wyborców . unra
nie chcesz pomódz do stworzenia wielkiego wnionych do glosowania przy ws-bo
dziela, choć cię o to iuż od kilku lat pro- rach do 4ozoru kościelnego w sametll 
simyOcknii się, kochany Rodaku z letargu ' Bruckhausen pominięto około 200 wy
a przekonasz się, jakie nawałnice nad tobą bor~ów Pol·~tkó'Y. W taki sam sp,)só? 
wiszą, które cię zniszczą, czy to prędzej, ulozono takze ~isty wyborcze w gm1-
czy później, jeżeli się nie będziesz. poczu-1 nach~ łiambom 1 ~ar~loh„ . 
wał do tego, by się z nami polączyc w pol- Ze strony mem1eick1e1 ag it0\'.'1 JJ 

skiej organizacyi, w „~iednocz~ni~ zawo~ I bezustannie z wielkiem natężenie!r, liy 
dowem polskiem", abysmy wspolme mogh zapobiedz zwycięstwu Polaków. 
naszych interesów bronić. 

I do was Rodacy się odzywamy, któ · Rauxel. Odbył się tutaj ubiegłej nie-
rzy się jeszcze znajdujecie w niemieckich dzieli wieczorem wiec w sprawie opieki du 
związkach czyli ferbandach. I(ochani bra- chownej na sali pani Wessels w obecno
cia dawniej, gdy jeszcze nie bylo polskiej ści około 400 Polek i Polaków. Przybył I 
organizacyi, można bylo pobyt w niemiec- także miejscowy ksiądz kapelan. Parafia 
kich ferbandach usprawiedliwić, ale dziś, miejscowa składa się w większej polowie 

1 
gdzie namy wtasną organizacyę polską, z Polaków, którzy dotąd nie mogli się do
która conajrnniej w ten sam sposób sprawy prosić nabożeństw przedpołudniowych 
robotniczej broni, a nawet jeszcze lepiej, jakkolwiek należałoby dla nich odprawi8ć $ 

co drugą niedzielę główne nabożeństwo. 
Dalej chodziło o miejscowe towarzystwo 
polsko-katolickie którego prezesem wedlu~ 
żądania władzy duchownej ma zostać ka
płan niemiecko-katolicki. Zgromadzenie po
nownie zaznaczyło, że od in.dania równo
uprawnienia w kościele nie odstąpi i na to 
się nie godzi, by kierownikiem towarzy
stwa polsko-katolickiego został człowie~ 
narodowością obcy członkom. • 

Zaproszony :1a wiei.! p . .M. Kwiatko\·:
sl.<i z Bo~hum. w dluższem przem<m ienm 
wskazał na dotychczasowe stanowisko 
wladz duchownych wobec Polaków na ob
czyźnie i zaznaczył, że wladza duchowna 
przy obecnem położeniu rzeczy dziwić się 
nie może, iż Polacy uważają po prostu za 
nowy wysilek w celu powolnego zgierma
nizowania Polaków żądanie, by prezesem 
towarzystwa polskiego był ksiądz niemiec. 

Brunśwłk. Roczne sprawozdanie To
warzystwa św. Wojciecha z Brunświku, 
Towarzystwo liczy obecnie 33 członków, 
30 płatnych, 3 nieplatnych. Roczny dochód 
wynosił '2'72 mr. i 68 fen., rozchód 200 mr. 
55 fen., zatem pozostaje w kasie na rok 
przyszły 72 mr. 13 fen. Towarzystwo abo
nuje „Wiarusa Polskiego" i ,,Dziennika Ber 
lińskiego'\ TowarzYstwo ma także biblio
tekę z Tow. Czytelni Ludowych w Pozna
niu, która składa się z przeszło 200 książek. 
Prócz tego posiada Tow. Encyklopedyę i 
wiele innych pożytecznych książek, które 
są własnością towarzystwa. Do zarządu 
zostali wybrani następujący pp.: T. Gola, 
przew. jego zast. Pr. I(rólik, sekr. Jakób 
Poznański jego zast. J. Cieślak, lcasyerem 
I(rólik, rewizorami kasy Jan Gola i R. Ty
mek, lawnikami Fr. Tyliński i Pr. Adam-
czak. Zarząd. 

Skandal 
w a ust ryackiej Radzie państwa. 
Rusini w połączeniu z socyalistami 

wnieśłi naglą .intef\pelacyę w sprawie 
rzekomych nadużyć wyborcl_vch 
wladz polskich w Galicyi. Parlament 
austryacki odrzucił jednakże wnioski 
Rusinów~ wskutek czego ostatni wywo 
lali w ·pu.rlamemcie skandal niebywały. 
Jedno z wiedeńskich ipism niemieckiich 
opisuje zajście to, jak nastetJU}e: 

Odrzucenie wniosku nagleg.o wy
wołało u Rusinów i galicyjskich so~Y:l
listów wielki niepokój., który jak ~!:s
plozya wybuchł przy zapytaniu, j 1klc 
stawił po sko11czonem głosowaniu Po
~a:k dr. Dulęba. Zaledwo głosowanie 
się skończyło, po.prosił Dulęba o głos 
celem stc;rwienia prezydentowi pvta
nia. 

Na ·ostatnich posiedzeniach - mó
wił dr. Dulęba - rozeg--aly się tu sc~ny 
które każdego zwolennika parlamen
taryzmu i swobody słowa„. 

Rus~n WassiJko podnosi się na tc1 z 
miejs1ca, intonując pieśń rusko-narodo
wa. Daremnie zwraca się prezyje t 
dr. W eiiskirchner do demonstrant(iw. 
by usznmowali godność izby. 'Rusini 
śpiewają w da·!szym ciągu. 

Wtenczas wstaje prezes m in'.strów 
baron Beck i opuszcza demonstracyj
nie salę posiedzeń a za nim reszta mini
strów. Rusini wolaia za ministr:tmi: 
Jest to pewnie pierwszy raz, że mini
strowie zbiegają przed Rusinami. Po
słowie niem ~eccy także wychodzą, tyl 
ko stronnictwo chrześciai1sko-socyalne 
pozostaje· na. żądanie dr. Uigera. 

Czech Prohaska wola do Ru~inów: 
Zalóżde przecież Koło śpiewackir ! 

Poseł Bielohlawek ze stronnictwa 
cłtrześciańsko.J,socyałnego: To ijźc.ie 
do Ameryki! 



r~usini wśród okrzyków obur7.enia 
:.e strony pozostałych śpiewają nadal. 

Ależ Panowie •. woła nrezydent dr. 
Weisskirchner do Rusinów, prosię 11ie 
zapominać. że znajdujecie się w par
lamencie. Wobec waszeg-o z~acłuwa-

ia się muszę wypowiedzieć moje ubo
łewanie, moje żywe ubolewanie· Pro
~zę o spokój! 

SJowa napomnienia nrezydenta 
rtrzebrzmiewają z pOW{)dU halasu. Dla 
odmita.ny 'P-O'':Zynaja Rusini śpiewqć i 1-

!Jlą pieśń narodową, krzycząc na całe 
atardlo. 

Nie jest to na czasie 
Służyć Rosyanom i Polakom.„ 

Pieśni tej moskalofile jednak nie 'śpie 
wają. W kof1cu przestają Rusini :ipic

./ wać i dr. Dulęba poczyna mówić w dal 
szym ciągu: 

Rczegraly się tu S'ceny, powta' z3m 
;eszcze raz, które pośród zwolenników 
parlamentaryzmu i wolności sł.owa wy 

· wołać muszą wielką obawę. Niektó
rych mówców i innych członków parla 
mentu lżono i wyzywiano. Wogóln " ścl 
wytwarzano pod 1czas obrad taki kror, 
że niemożliwem j1est, aby pod t1kimi 
warunkami można ·pomyśleć o ;;oży
tecznej pracy w tej izbie. (Potaki vvania 
i oklaski.) Nie chcemy robić użytku z 
przysługującego nam prawa staw~~ni'.ł 
wni.os.ku o potępienie podobnych wy
bryków, aby nie klaść zapory pozyty
wnej i socyiafoej pracy te1j izby <0kla
ski· Ale czujemy się po;wodowa-ti za
pytać panai prezydenta, 1jaik:ie 5;oiki 
zamierza pr.zedsięwziąć, by zachować 
powagę i godna.ść tego parl!ame11tu 1 
wziąć w obronę honor osobisty po
szczególnych 1po:.;lów. (Żywe oklaski.) 

P.rezydent odpowiada: Na z1p rta · 
nie posła p. dr. Dulęby mogę tylko cid
powiedzieć, że i j,a ubolewam nad- t~m. 
ie w tej wysokiej izbie takie zia.cl1 ')dzą 
wyb.ryki. St(trafem się zawsze, w t1 · 
kiich przypadkach moca mej god:i. · ścr 
jako prezydent zapo1biedz eksce1; Jrn : 

panów posló\v upomnieć do umi.uko
waniia. 

Zwyż Olpisane sceny, iak·o uw!a·~za
Jące powadze parlamentu. nap iętno
wali w jak mjostrzeiszv snosób w~z · 
scy przyjaciele i zwolennicy ;parlamen· 
taryzmu. 

Sokół galicyjski. 
Czicrl!.zieści lat temu drobne słabe pisklę 

sokole, zebralo pod swe wątle, niewypróbo 
wane skrzydła garstkę śmiałych, przeję
tych zdrową myślą druhów i poszło w lot 
IPO tel cześci P·ol·ski. I wsla z roku na 
rok giromada sokola, rosła w siły, w 

27) 

ŻUBROWIE 
[)9owi:1danie hi"toryczne według po

wieści 
w a cła wa uąsiorowskie20. 

(Ciąl! dalszy). 
- Dosyć tego! - huknął Wosiński. -

'.Ani mru.„ mru !„. Żartów niema!... Jak mi 
Nil' trzy pacierze się nie uwiniesz, pójdziesz 
z dymem„. 

- Z dymem!. .. O wa! O wa! Wielmo
iny pan nie skrzywdzi biedne żydki! -
1Wmieszała się z krzykiem i płaczem Sia
psiowa. - Wielmożny pan przebaczy !..„ 
My sami może tydzień nie mamy co w gę
bę włożyć!... Każdy przyszedł, każdy za
brał!... Tylko te pięć dzieciów zostało i tro 
chę z cebulą!!... 

W osiński ręką machnąl: 
- Nie wyć mi! Słyszeliście? Drugi raz 

~am nie powtórzę! Jedno z dwojga, albo 
rwas każę upiec.„ albo - dodal łagodniej -
zarobicie parę czerwonych złotych!... Patrz 
cie, tu jest zlotko„. a tu żagiew!... 

Żydom na widok dukatów oczy się za
świeciły. Aż do kolan kapitanowi przypa

hart ducha. w nadzieję dobrei przysz- J 
łości. Dziś spotężniały skrzydłat sokole ,. 
nabrały mQcy, a lot polskie.go Sokola 
śmiały i pewny. Dziś, kiedy przycho- I 
dzi uczynić bilans 40-ilietniej praicy -· I 
Sokól galicyjski może być dumnym. 

Kiedy w zalożeniu swoi1em skupial le
dwo przeszl-0 stu ludzi. dziś mósł w 
airmię ·dwudziestotysięczną. Nie byfo 
- można ·powiedzieć - roku i miesią
da~ aby .się dziarska .drużyna sokola sta 
le nie zwiększała. 
W·skaizuią to cyfry. W r·d.ku 1867 

powstało pierwsze gniazdo sokole Iwo 
wskie, które święci dziś czterdziestole
cie. Po lataich wzmagania sie. trudów, 
przeszkód, powstaje w roiku 1883 d;u
gie gniazdQ w Tarnowie, w r. 1884 w 
Stanisławowie, p.otem ciągnie się c1ły 
łańcuch coraz to nowych gniazd. Rezul 
tat przedstawia się tak, że „Sokót" li
czący w Oalicyi w r. 1867 jedno gnią
zdo a 164 członlków. ma dziś 161 gniazd 
sok~lich, a przeszło 20,000 członków. 

Stanęło w tym czasi·e 54 budynki 
„Sokola", urządzono 54 boisk letnich, 
wiele gnia~d posiada już p~2.1ce pod bu
dowę własnych domów. 

Ruch czł1onków w ostatniem dziesię 
cioleciu przedstawia się następująco: 
Rok 1896 skupiał w 73 g1niazdtaich 8,165 
człioników, mk 1906 ·skupiał w 161 i,:rnia 
zdach 18,557 członków. 

Grono .nauczycieliskie Macierzy li· 
czylo odr. 1867 do ir. 1885 (z wyjątkiem 
1874, w którym byl·o dwóch czl.onków) 
tr.zech człionków, rok 1906 wykazuje 
już poważną cyfrę 29. Uczniów mhl 
Sokół-Macierz w r. 1867: 108, w r. 1906 
wid.zimy 625 uczniów i 190 u1czennic. 

„Sokół'' w Gali.cyi dzielił się nł3J VII 
okręgów, które wedle zestawień w kof1 
ca r. 1905, przedstawiały się następu
jąoo: I Kraków liczył 32 gniazd, a 
3,515 członków. II. Tarnów - 13 gniaz 
a 1,221 członków. III. Rzes·zów - 15 
g.nial)d, a 1,601 członków. VI. Przemyśl 
- 18 g1niavd, a 2,055 członków. V. 
Lwów - 25 gni'aizd, a 4,602 czlnnków. 
VI. Tairn01pol - 15 g-niavd, a 1,840 człon 
1ków. VII. Stanisławów - 20 gniazd, 
a 2,865 czlollików. 

Na S'1ąsku austr. było 5 gniazd, w 
Wiedniu 1, w Czerni.a.wcach 1. 

Czysty majątek gni1azd sokoli·ch wy 
nasil raizem z końoem r. 1905 poważną 
sumę 1,763,433 lvoron, dziś naturalnie 
majątek ten przekracza sumę dwóch mi 
lionów koron. 

„Polak, który nie kocha ojczy·zn.y, za. 
parł się wiary katolickiej, bo nie zacboWll· 
je czwartego przykazania". 

lL:ZL 

Ziemie polskie„ 

Gdańsk. W sprawie konkursu „Nordi
sche Elektricitats- und Stahlwerke" w 
Gdańsku, odbył się znowu termin przed są 
dem okręgowym. Zawiadowca masy o
świadczyl iż z powodu licznych procesów, 
które ~ąd rzeszy rozstrzygać będzie musiał 
dzialalność konkursowa jeszcze dwa .fata 
potrwać może. Pasy-wa wynoszą okolo 3 
milionów, z masy wydostanie się najwię
cej pól procent! „Seehandlung" straci prze 
szlo 2 miliony, Gdańsk miasto 250,000 Danz 
Privat Actien Bank 350 OOO, hr. Alvensleben 
na Ostromecku podobno 180,000 marek. 

Z Tucholi. Dnia 2-go lipca na zwota
nem poprzednio zebraniu założono tutaj 
,,Rolnika", do którego po wyjaśnieniu za
dania i celów jego przystąpiło natychmiast 
około 40 członków. . 

Zlotów. Komisya kolonizacyjna na
byla dobra rycerskie Zalesie, w powiecie 
złotowskim w Prusach Zachodnich, 2000 
mórg ziemi. W ten sposób powiększyła swe 
na granicy zlotowsko- tucholskiej, polożo
ne posiadlości, wynoszące przeszło 20 ty
sięcy mórg. 

Z Wiel„ Rz · Pomat!sld~@1,, 

Pobiedziska. lir. Mielżyński z Iwna -
jak piszą do „P. N. Nachr.'' - kupił piękne 
dobra Krześlice pod Pobiedziskami, obsza
-ru 2300 mórg, od Niemca p. Brandesa za 
1 milion 300 tys. marek. 

Poznań. 625 rocznicę założenia swego 
obchodził dnia 29 czerwca rb. cech szew
ski w Poznaniu. Na obchód jubileuszu te
go przybyło pomiędzy innymi także · 17 
Warszawiaków, jako delegatów cechu war 
szawskiego i wogóle szewców warszaw
skich. Gdy się o tern policya dowiedziała, 
przesłała na ręce zarządu cechowego roz
kaz aby delegaci warszawscy na zebra
niach przemawiać nie mogli. Cechmistrz ce 
chu. poznańskiego u dal się na policyą i _ 
wniósł o niesienie niesłusznego zakazu, 
gdyż szewcy warszawscy nie przyjechali 
do Poznania uprawiać politykę, tylko wzię
li udział w rzadkiej uroczystości, aby wy
razić życzenia i poinformować się o spra
wach zawodowych, bo zarówno but ciśnie 
w Poznaniu iak i w Warszawie. Policya za 
kaz cofnęła i panowie warszawscy mogli 
przemawiać i też przemawiali i żadnych 
mów zagrażających państwu pruskiemu nie 
:wygłaszali. 

Poznań. Zamiast 5 lat i miesiąc - 5 
miesięcy więzienia. Przed instytucyą ape
lacyjną sądu wojennego stanął artylerzysta 
Rodewald z Leszna za przestępstwo prze
ciwko dyscyplinie militarnej. R. w pewnym 
lokalu w Lesznie pokłócił się z kolegą swo
im i wezwany został przez podoficera, aby 
się udal do koszar. Oskarżony rzekomo usi 
lowal podburzyć kolegę i powiedział podo
ficerowi. iż nie ma mu nic do powiedzenia, 

ponieważ niema białych ręka wicl': 
przed instancyą rewizyjną oświadc 
karżony, iż byl nietrzeźwy i znajdo 
w stanie prawie nieprzytomnym. P :ci< 
cer jako świadek zeznaje, iż nie o a. 
wrażenia, jakoby oskarżony usilowal 0 
burzyć kolegę swego. Sąd przychylil ' d( 
wniosku obrońcy oskarżonego i zniós 
roz pierwszy zmniejszając kare na i 
cy więzienia, wliczając miesiąc, pn; s~ 
ny w śledztwie. OD 

Wieś rycerska Dalboslawice ' 
pnem, lecz już w powiecie aycoww· 
G. Slązku położona, 2500 mórg zuk 
ziemi, z obszernym palacem, parkiem 
ko pięknemi budynkami i ślicznym l 
dotychczasowa wlasność Domu Bok 
go Drwęski &. Langner (Marcin Bi 
mann) z Poznania przeszła mocą e 
na wlasność p. hrabiego Wiktora~ · 
kiego z Gogolewa pod !(robią. Zda1ai 
spodarstwa już nastąpiło. ie 

d 
Ze Slązk~ rzyH St;:;ropois '.tł ie 

Gliwice. Olbrzymi proces to~ ~ 
- jak czytamy w „G. SI." - prr;ed to 
karną przeciw 12 oskarżonym rzeźnik 
Zabrza i handlarzowi Rose z Erfurtu, ę 
wiadomo, oskarżeni wysiali mięso z i 
zagranicznych w gląb Niemiec, a tut 
ny za mięso rosły w zastraszający sp oj 
Oskarżeni przekroczyli przepisy polic ·Ja 
które zabraniają wysylania mięsa poz ie 
wód Górnego Sląska. Mimo to kilku r 
ków zakupowało dużo świń zagranicz O\ 
mięso pakowali w beczki i wagonami . n 
sylali do Erfurtu, zaś aby policya si~ o ą 
nie dowiedziała, podawali, że w bee 
znajduje się słonina lub lój. Otówn 
skarżonymi są rzeźnik Gorzela, przew r 
czący cechu rzeźnickiego, kupiec R zi 
Erfurtu i rzeźnik Gross z Zabrza. R 
miała pomagać powyższym oskar 
przy zakupowaniu świń zagraniczny ~d 
wiedziała, w jakim to oskarżeni cz I . 
celu. Rzeźnicy ci atoli bronili się te I 
nie znali przepisów policyjnych i nie 
dzieli, że Gorzela, Rose i Gross dopus 
ją się karygodnego czynu. Izba kar 
wolniła ich od kary. Natomiast gló 
karżeni musieli dobrze znać przepisy 
cyjne, czego też wcale nie zaprzeczali. 
piec R'Qse został skazany na 150 mare 
ry, Gi-oss, który już poprzednio byl ra 
rany, na 2 tygodnie więzienia, a Gor ; 
przewodniczący cechu rzeźnickiego, 
dni więzienia. Jak wykazały przesł 
sprzedał GorzeJa w Jednym młesącu 
'do Erfurtu ta 7-642! nuki 

Strejk robotnliów portowych w Ro 
dam fe. n 

R·O'botnicy wyładunkowi na par P 
cu „ttUlhouse". nie zadowoleni z ~ 
ków, za·przestali pracy. Niebc,w 

się cala czereda żydziątek. Powstał gwar mrugając znacząco na sierżanta i powtarza- patrzże blaźnie ! nie widzisz f rancuzó 
i hałas. Uwijali się wszyscy ochoczo. Izbę jąc doń z przekonaniem: karczmie? .... 
oświetlono, stól okryto obrusem, ba nawet - Co! Bon? Bon? _Francuzów?!... o jej!!... Teraz 
lawępodeslano Wosińskiemu starym kilim- Flageolet za każdym razem ocierał rę- Psiepraszam, a jaśnie oświecony woje 
kiem. kawern mokre wąsiska, podnosił się z tawy da to może sam Napoleon?. 

I(apitan rozsiadł się wygodnie za sto- i salutując, raportował z wzrastającem - Niezupelnie ! - odrzekł z powag 
tern, a spojrzawszy na wyprostowaną po- przekonaniem: pitan ! - Ale i Napoljon przyjdzie!... 
stać starego sierżanta, skinął nań i wskazał _ Superbe, capitaine ! - Przyjdzie !- zawołał żydek. 
mu miejsce na drugim końcu stolu. Sier- - A widzisz, niedźwiedziu! - potaki- waj !... Słyszycie chłopcy, sam wielm 
żant salutując, przykucnął na rogu ławy, wał Wosiński. Napoljon przyjedzie do Grabówki!.. 
wzruszony zaszczytem, który go spotkał. k , k , _ A'· a'· a'· _ rozleg•o si·"' w gro P W arczmie zaczęto szeptac, a w on- 1 " 

Wosiński przeciągnął się z zadowole- cu i gwarzyć coraz śmielej. I(apitanowi dzie chłopów, a równocześnie pierścień b 
niem. No, czul się nareszcie jakby na swoi- twarz poczerwieniała zlekka, w głowie mu śniaków dokola \Vosińskiego i .Flage 
ich śmieciach. Kubek gorzałki do reszty wy potrosze szumieć zaczęto. Zakrzyknął na zaczął się zacieśniać. Karczmarz dalej ' 
pogodził czolo kapitana. Misa jajecznicy żyda. szył nasycić swoją ciekawość. e 
rozprószy la czczość. - tlej! Karczmarzu! A dajże i tym - Jaśnie oświecona osoba daruje, g 

I Wosiński nie zapomniał i o swoich pod- chłopom po kwaterce. Niechże im ślina do to się dzieje? Nasze żydki mówili, że sie , 
komendnych. Sierżantowi sam jadło i na- gęby na próżno nie idzie.. bila wielka wojna„. Taka duża wojna t r, 
pój podsunął. Dla strzelców zakał co prę- _ Ajaj! Jaki jaśnie wielmożny pan matami... 
dzej barszczu z kartoflami nagotować a pi- dobry!... jaki jaśnie pan wspaniały pan! ·- Olupiś żydzie! _ przerwał kapi e 
wa zagrzać, zaczem po soltysa kazał ży- _ wolal karczmarz z zachwytem._ Sly- - francuz zobaczył, że nam Prusak d ~ 
dom posłać. szycie kapcany!!... cza, zabrał się tedy i dalej go tarmosi 

Stary Mateusz I(iciak, sołtys Grabów- W gromadzie rozległ się szmer zado- Prusakowi zdawalo się, że poradzi.„ • 
ki, zjawił się duchem, czapkując, a kłania- wolenia. stal kaducznie w skórę pod Jeną, a po ~ 
jąc się do ziemi. Stary sołtys aż się po głowie podrapał wzięli mu Lubekę, I(istrzyń, więc Pru 

Wosiński zagadnął go o adiutanta Le- i ozwal się nieśmiało: nogi za pas i dalej umykać, a ·Francuz· 
vitoux, a zapewniwszy się, iż leży w WY- nim po piętach mu depcze a grzmoci. - Wielmożny panie! Toć żyję ci ja nie 
godach i cieple opatrzony przez baby, od dziś i nie od wczoraj ną świecie, i w Ko wali, nie pyta!!... 
jął go o CzęstochowG i okolice rozpytywać. niecpolu, i w Mrzyglodach, i w Pilicy by- - Dobrze robi! - potwierdzit z p , 

- Kikste ! - wołała z uciechy żydo- Sołtys z początku kłaniał się, a wfzfsr- walem, a com takiej łaskawości nie oglą- konaniem Szmul - a, poskrobawszy si ~ 
;wica. - Widzisz! Ja odrazu ci powiedzia- chat ciężko, mierząc Wosińskiego nieu nem l d ł h . . . k ·1 . h f brodę, zapytał znów nieśmiało: - To 
lam jak tylko wielmożny pan wszedl, że spojrzeniem, lecz powoli rozgadał się. I a' c ociaz się ta~ ręci 0 rozmaityc 0 i- .Francuzi wzięli Prusakom?!... 

ali. 

. , f' h . • cerów z „kamery .... L 
wielmożny pan to jest taki w ojewoda„. W1eśc o rannym o icerze w c ac1e soi- i N', . b t k' h . . 1 - ubekę, mówię, Kistrzyń !... ~ 
taki„. tysa i o zatrzymaniu się oddziału wojska ł d ~ci mc ... dzo afz~sz ;,Je .,w~~ceJ · - Co to znaczy, bez urazy, I(istrz 1 

- Dalej! Żywo! - fuknął WosifJski. przy karczmie w okamgnieniu obiegla calą , - 0 rze z ~a. 0.wo e~iem 1 osms 1· - - I(istrzyfJ? Twierdza, panie, srog 
- Już, już wszystko bGdzie ! Zaraz bG- wieś. Jeden i drugi ze śmielszych wychy ł ?ruszczyzna się JUZ skonczyla „„ Czmycha toczona wałami, przekopami. Mury te 

1 
-O.zie! W tej chwili będzie!... Już jest!... Mo- lal się z izby, podchodził do karczmy, a po ł Ją gatga~y... . . . fosy, armaty.„ 
że wielmożna osoba rozkaże muszkateli za ciągnięty widokiem rozprawiającego solty I . - Niech um nogi pola~1ą ! -:-- P?dchwy - I oni to wszystko wzięli Prusaku 
gotować. To je taki muszkatel, co w całej i sa, przestępował próg izby gościnnej. Lu- i c1l z b?ku arend~rz. - Ta~1e la1dak1-:- czy - Powiedziałem ci raz, barania gto 
okolicy niema.„ Pan wojski z Klepaczka ile , du powoli do karczmy napływało coraz ~ to mo~i:a .co ~ mch. zarobić?!... A, psiepra- R - Aj wai ! Wzięli! Dlaczego nie 
razy przyjedzie.„ I więcej, kupiąc· się w oddali od stołu ka pita- f sza1~11asme w1eln:10zneg?, ~~na, czy to P.raw I wziąć? ... takie francuzy!... Jaśnie wiei 

- Zamkniecie wy nareszcie gęby?„. \ na. Wieśniacy coraz życzliwiej spoglądali i d.a, ze do nas m~Ją przy1sc mne prusaki, co I żny pan się nie obrazi, czego oniby 
- Już, już! Sza! Sza! Sza!... ~ na zmiatających barszcz z kartoflami strzel J się one nazywa1ą Francuzy?!... wzięli!? Mnie już dzisiaj dwie kury i 
Karczmarz z karczmarką zabrali się I ców. t Wosiński palnął pięścią w stól. Aren- wzięli. 

żywo do spełnienia rozkazów kapitana. Z t A Wosiński raczył się tymczasem tą 1 darz odskoczyt przestraszony. \ (Clą~ dalszy 11a.stąpl), . ' 
giębi karczmy do izby gościnnej wysypafa ~ zachwaloną przez arendarza muszkatelą, \ - Cóż ty żydzie jakiś!!... Nie widzisz? , 1„..-'. ·. ~ J:·~~·~ U· 



ączyli się do nich robotnicy na { zek. Wstydem okrylibyśmy się, gdybyśmy rów do parlamentu, gdzie go zwolennicy 
innych parowcach. Pom-'~~!t.y j mieli dopuścić do zwycięztwa niemców. polityki jako agitatora wystali do Mona-

ającyrni a 36 robotnikami, którzy ł Wyborca. chium. Wtedy oskarżony Gruber wystą-
deli ·porzucić pracy. przysz!~ J "J 

1

° Paderborn. W tumie tutejszym wyb1 1 pil przeciw niemu bardzo ostro w artykule 
chnął pożar, który jednak straży pożarnej pod tytułem: „Peters wieszatel" (Der Han-

a. Pięć osób. a w tej liczbie poli udało się ugasić. Pracowali tam blachnie- gepetcrs) i twierdzil, że Peters zbrodni tych 
. odniosło n:ny. Ogółem wstr1.}-- rze i w przerwie obiadowej obalil się praw na murzynach i murzynkach dopuszczał się 

s dotychczas pracę na 6 parJw- dopodobnie piecyk ich i spowodował po- ze zwyrodnienia. Za to wytoczył Peters 
żar. Gdyby się to było stało w nocy, mógł- Gruberowi proces. Obydwie strony struty 

skutek zajść tych 'Panuje P'.Jn1ię· by cały tum stać się pastwą płomieni. się kilka razy ostro z sobą, Peters 
obotn:karni dotą1d poważne WilC- Bruckhausen. W księgarni rod-ak-t twierdził, że murzyni, których skazał na 

•• :. ~j naszego p. Kochowicmi oobyla '{)OP- śmierć zaslużyli sobie na to, i że łagodnie 
; cya z nakiazu prokuratoryi rewizyQ. Po z murzynami nie można się obchodzić. 

eiw sojuszowi irancusko·rn-,yi i dwug-0dzŁnnej pracy zabrała poli.2~,ra 2 Ciekawe były zeznania redaktora 
ł egzempl. broszury nt. 1rsiążeczka 0 berlińskiego Lossberga, wobec które-skiemu. 

woje Wremia" zamieszcla ar
-przeciw sojuszowi francusko ·:J-

ł Kościuszce", wydanej dla dzieci p ·zez go p. iradcta1 kolonialny ttellwig wyrażał 
? literata P· Józefa Chtidszewsikicgo z się bardzo ujemnie o Petersie i oświadczył, 

k emu,· Sądzi:. że sojusz ten prry
a ięcej korzyści Prancyi· niż I?.osy:. 

pod wzg:lędem finansowym Ro-
ie jest za wisla od Frtal!lcyi. Pod 
dem militaryzmu Francya icst 
iczoną przez przywódiców r„Jy„ 
~ocyaHstycznych stronnictw. Je

d tosunki te się nie zmienią, RosyJ 
ik zmuszona obejrzeć się za. · my.: 
. ędzyrna:rodowymi związkami. 

z iennik francuski „Temps" zwra„ 
t uwagę na to, że minister Pi'"·h n 
P ()!jej ostatnie.i mowie wyglosz'mej 
c ·lamencie francuskim nie wsp'iIO
z ie o sojuszu francusko~rosyj:; ~~m. 
; O\'!oje Wrem!a" dąży jak zwy·· 
i rnemcom, ktorzy w Petenhnrgu 

0 ·ą z natężeniem. 

Wrzenie 'V Indyac'.h. 

r espondent Agencyi tel. R1~;iter <:i R zil okr~'gi. Ben~a!u'. w któ(vicl1 
wrzerne, 1 stw1erdz1l fakt cn .t ·ax 

y yczny: Rocznica urodzin króla 
rda minęła .bez echa wszę.izie z 
iem kilku gmin amerykańskich, 

· e izacya, zrnaina pod nazwą „ ')c;ł:o t 
s narodowych" agituje wsz::; · e 
rn staniem i boj(kotem towarów an 

·ich. Po1icy11 i wojsko nie m~że 
'Y. w obronie żywj.olów lojalnych. 
ab. się ooraz bardziej, napa!dy ua eu. 
e zyików. Na kolei Ass·our-Ben

ł~r ,wykonano ostatnimi czasy 15 
w. , 

l iczenie czasu pracy na kopalniach. 

rlament francuski przyjął 427 glosa
eciwko 123 projekt prawa o ograni 
czasu pracy w kopalniach do ośmiu 

Rozruchy w Chorwacyi. 

różnych miastach chorwackich u
no demonstracye przeciwko Wę

a r przy~zem doszło kilkakrotnie d· 
.,.i pohcyą. Wfole osób raniono Iii : 
~„ wano. 

.w -~~-~~~-~~~-~BY':'ł_l!l!!!!i!!!!!!~~Wb~ 

oku na rok wzrasta popyt na wyro
kiej fabryki pierników p. Mazurkie

agą I<?strzynie. V:' miarę tego fabry
. ow1ększa stopmowo swoją produk
mo to pod koniec roku okola Gwia-

~ iedy popyt na pierniki jest najwięk 
wtarzają się skargi, że fabryka nie 

ro prostać wszystkim zamówieniom. 
eń ta wymaga wyjaśnienia. 
eo bryka może uwzględnić tylko wcze

ówienia, ponieważ mimo przypu
ego ?bliczenia z roku na rok zwięk

uje, go ~1~ zapotrz~bowania, nie jest w 
się cemc dokładme, ile na sezon zimo
a z rzeba będzie towarów, a mianowi-

rzystąpi nowych odbiorców. Dlate
·api esn~ Z3:m.ówienia są koniecznemi. 
~ d k.up1ec Juz teraz z łatwością spraw
osi ze zapotrzebowanie swoich odbior
zi... ,wy~ylając natychmiast zamówie
po , K?m~c ro.ku nie będzie potrzebował 
ru się, ze me otrzymał zamówionego 

cuz . . .. 
oci. Y ~eJ sp~sobnosc1 zwracamy się do 

~bhcznosci z uprzejmą prośbą, aby 
pr , I wszędzi~ ż~dala tylko polskich 
si~ w M°:rk1ew1cza, dorównujących 

To gl~de~ Jakości najzupelniej obcym. 
I .dz1s jeszcze niektórzy kupcy na
a1ąc na składzie fabrykatów pol- • 

trz 
1 
mawiają w odbiorców, że niemiec

oga, epsze, takiemu fałszywemu pojmo
te asla „Swój do swego" tylko publicz 

ma może położyć tamę. 
ak0. c,?fanie talarów z obiegu. „Rcichs 
gło · r oglas~a, że talary stracą war
e · ~e~y ~ dniem 1 października r. 1907 
~iel nia1ą Je na inną monetę kasy rzą .. 

IP~ ckhaus~n. Wybory kościelne odby 

[ 

ę obecnie w calej starej parafii Ifam I 
tern ;v ostatniej jeszcze chwili wzy 

·· . odakow, by spełnili swój obowią- I 

Gniezna. że gdyby Petersowi mimo wyroku sądu 
dyscyplinarnego miano znowu dać urząd, 

Prócz tego kupili urzędnicy L<l.rty to on mu ręki nie poda. Głównym świad-
pocztowe. kiem w tym procesie dyscyplinarnym, w 

Znów więc „faterland" uratow'lny. którym Peters zlożony został z urzędu, 
Spodziewam się, iż takie wy,pa<lki za- był porucznik Bronsart v. Schellendorf, to
chęcą ty1iko Rodaków, by swoich tern warzyszyl on Petersowi w jego wyprawi 
go.rliwiej popierali. Polak. do l(ilimandżaro i nie chciał owego wy-

Bruch. Uboliewać trzelba. że nie- roku wydanego przez Petersa na murzyna 
którzy Rodacy i RodiaicZiki uczęs7.czaJą Mabruka i murzynkę Jagodję wykonać. 
jeszcze na zabawy ,,krygierów", .::1io- Bardzo niekorzystne dla Petersa ze-
ciaż zabaw naszych jest aż nadto. Oo- znania sklada były sierżant, który pod 

nim slużyl, Wilhelm. Zeznaje on, iż Pe
rzej, że to czynią nawet tacy, kt(irzy ters znęcal się nad murzynami, torturował 
nieda:wno z Polski przyiby.J.i, i to ludzie, Jagodję, i wydal wyroki śmierci na Ma-
którzy uchodzić pragną nawet za gor- brnka i Jagodie. · 
liwych Polaków. Może ta uwaga ·wy- Bebel, wezwany jako świadek, opowia 
starczy, aby podobne rzeczy w przy- dal na \"'·ezwanie przewodniczącego są-
szłośd już się nie · działy. du szczegółowo o wszystkiem, co w cha-

Józefowicz. rakterze posla dowiedział się o sprawkach 
Jeszcze nie zapóźno naprawić błąd, ja- Petersa i jaki rnateryal zużył do wielk!cj 

ki popelnia każdy, kto się obywa bez ga- swojej kampanii w parlamencie przeciw 
zety polskiej. Kto zatem dotąd nie posiada Petersowi w roku 1896. Bebel zeznaje, że 
„Wiarusa Polskiego", niech go zaraz za- pierwszy powód do wystąpienia przeciw 
pisze na bieżący kwartal. Dopłacając 10 fen Petersowi dala mu książka, napisana przez 
otrzymać każdy może wszystkie numery tegoż, opisująca ekspedycyę Emina Pa
od początku lipca. szy, w której Peters także brał udział. Pe-

Altenessen. U nas w Altenlessen duch ters cpowiada tam z widocznem zadowo-
1bardzo ospa·ly to też nie dziw, że na leniem, jak kazał zabijać murzynów traga
wiec „Związku Polaków" w dniu 29 rzy, którzy mu uciekli, chełpi się, że do mu-

. b rzynów, siedzących na drzewach strzelał, 
zm. nie ze fialo się ty.lu, He powi.:rno. jak do wróbli i że jednego dnia 6 wsi mu
Mimo to wygłoszono pouczające mo- rzyńskich spalił. 
wy, które aby sobie wszysicy zapisali Misyonarz pater Acker zeznaje, że 
głęboko w sercu i p.odlng usłyszanych biskup Sickie powiedział swego czasu o 
wskazówek 1Postępowali· Petersie, że z mordercą nie chce nic mieć 

Oberhausen. W p1arnfii Panny Ma- do czynienia. 
ryi istnieje Bractwo Różańca Ś·W., któ- Powyższe szczegóły z procesu Peter
re w lutym założone zostało. Niestety sa wystarczają, by sobie wyrobić zdanie o 
mimo, że w iparafii !Polacy bardz\:> licz-1 "~ultu_rze", jaką przejęci duchem krzyża. c
nie mieszkają, .liczy Bractwo zalectw·t: kim memcy szerzą w Afryce. 
s Róż. Q~!_ ___ >?!!__~_· .. ..:_~ "i!!!!2! :~ 

Np. mlodzień1ców jest w pamfii car- R .• , i 
dzo dużo, ale w~elu z nich woli Lttkac 0Złtł3h0SC 3-

się ·po manowcach, ntż wstąpić dJ Bra
ctwa, lub jakiego towarzystwa polskie-
1go. Jesteśmy młodzi. i ml.odość Pia 

swe ·prawa, w.ol1no nia.m się uczciwie '" 
gronie swoich zaibawić. a,Ie nie pow :n
.niśmy też o Bogu zapomLnać. 

Proszę wszystkich starszych Roda
ków i Rodaczki, by n~m mlodszvm 
świecili .dobrym przykładem. by dbali 
12;żeby i.eh dzieci i stołownicy byU w 
Bractwie. PrzJ~cież tyle dziś zep5ucia 
na ś":"iecie, ż~ .koniecznie potrzeba, byś 
my się krzepl'11 przez modlitwę do wv-
trwania w dobrem. · 

Jeszcze raz więc proszę: Wstępuj
my <lo Braictwa, a Matka B .Różańc r· 
wa wstawiać sję będzie za nami, byśmy 
wytrwali w dobrem. · 

Młodzieniec. 
. . Heidelberg. Zmarł tu w 83-im roku 
zycia znany uczony i filozof, profesor uni
wersytetu tutejszego, Kuno Fischer. 

Marsylia. Personal gazowni uchwalil 
by z~strejkować. Robotnicy żądają podwyŻ 
szem~ zarobku, oraz by jeden dzień w ty
godmu b~l dla .nic~ wolny od pracy, gdyż 
muszą om w niedzielę także pracować a 
tylko rzadko mają wolną niedziel~. ' 

Moi:iacbium. Donosiliśmy już, te w 
Monachmm toczył się wśród ogromnego na 
tl?ku publiczn?ści proces o obrazę b. ko
misarza kolomalnego Petersa, przeciw re
daktorowi socyalistycznej Miinchener Post 
Gruberowi. 

Wynik p:ocesu także już znany na
szym Czytelnikom, a mianowicie, że Gm. 
ber skazany za.stal na 500 marek grzywny. 

W procesie tym chodziło o głośną 
swego czasu i skandaliczną sprawę Petersa 
która przez pewien czas byla przedmio
tem burzliwych rozpraw w parlamencie i 
dopr~wadzila do procesu dyscyplinarnego, 
w ktorym Petersa skazano na uwolnienie 
ze slużby. W roku 1891, kazał Peters, ja-

Kobiety o małżeństwie. Jeden ze zna
nych .kryryi<ów ht.H1ckich angielskich, opra 
cował dosyć ciekawą statystykę, mianowi
cie: na 80 romansów angielskich w 17 mal 
żeństwo przedstawiono jako instytucyę 
przestarzałą, w 11 omawiano pożytek roz
wodów, w 22 propagbwano wolną milość, 
w 7 ośmieszano wierność małżeńską, zaś w 
23 wypadkach mówiono wprost skandalicz 
nie o małżeństwie. Najciekawszem w tej 
statystyce jest jednak to, że wszystkie te 
romanse były pisane przez kobiety. 
Małżeństwo byłego arcyksięcia austryac 

kiego, Leopolda Ferdynanda, obecnie Wolf 
linga, z bylą artystką Wilhelminą Adamowi 
czówną zostało w poniedziałek przez sąd 
cywilny w Genewie rozwiedzione nie dlu
go więc trwalo szczęście małżeńskie, "'la 
którego arcyksiążę poniósł takie ofiary, jak 
zrzeczenie tytułów i wysokiego stanowi
ska. Krótszym jeszcze był szał siostry je
go, byłej następczyni tronu saskiego dla 
guwernera Girona za który zapłaciła utra
tą męża, dzieci i tronu. 

Plamy na słońcu. Od kilku dni zauwa
żyć możl1<i tyło dużych rozmiarów plamę 
na slońcu. Plama dostrzegalną była nawet 
bez lornetki przez ciemne zwyczajne szkło. 
Przy badaniu za pomocą lunety pokazało 
się, że były to właściwie dwie plamy, i to 
jedna nad drugą. Plamy te w czwartek 27 
zm. przesuneh:' ~iG na zachodni brzeg słoń
ca, poczem z. ··:..;lnie zniknęły. 

Oryginalny pogrzeb. W mieście Rox 
bury, w okolicach Bostonu, umarl przed nie 
dawnym czasem kupiec miejscowy, Her
man Unger. Zmarły zostawił testament, w 
którym polecił cialo swoje spalić, następ
nie popiół zmieszać z cementem i zwilżyw 
szy tę masę wyrzeźbić z niej krzyż. Ży
czeniu zmarłemu uczyniono zadość i ów 
cielisto-cementowy krzyż, po wyryciu na 
nim nazwiska nieboszczyka ustawiono z 
odpowiedniemi ceremoniami na cmentarzu 
w Roxbury. 

ko dowódzca wyprawy niemieckiej w oko !"'H~--~~ ........!..!!!'_n_ ...::L.t_ &ę-_rr __ _ LJ ~ - ----!!'!%~ 

lice Kilimandżaro w Afryce, bezprawnie po 
wiesić jednego murzyna i Jednę murzy1 ·1 
a kilka kobiet murzyńskich w okrutny s1 

sób obić. 
Wogóle byl Peters znany ze swego 

okrutnego obchodzenia się z murzynami. 
Gdy sprawki te wyszły na iaw i Petersa u
sunięto ze slużby, cofnąl ón się w życie , 
pry ,,atne i przez pewien czas było cicho. 
Wypłynął dopiero znowu podczas wybo-

Od lłedakcyi. 
Panu I(. w B. Skoro policya 9od 

czas rewizyi zabierze j1aikieś prze'im.o~ 
ty, winna właścicielowi tvchże p )~O
stawić poświadczeJniie, ,gdy izaś p)
świadczenia policya nie dał1a; to m ::7, la 

się o nie. upomnieć, ale konieczn .:m to 
nie jest. , ~ 1 .1~ ~ "i0,Jt~ 

v Ze Zjodnoczenia zawodow. pnlskiego. 

Wiec „Zjednoczenia Zawodoweuo Polskie-
co" w Meiderlcll 

odbędzie się w środę, dnia IO lipca wieef:o
rcm o godzinie 8 w lokalu p. Merteasa, I(u<Jt 
zestrasse. 

O liczny udział uprasza 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Baczność Rodacy w Mlsburgu I okdcyl 
Wielkie wiece polskie w Misbar1• od

b~dą się: w wtorek, dnia 9-go lipca, wieczo 
rem o godzinie 8 i w środę dnia 10 lipca ra
no o godzinie pól do 8 na sali p. Ro~aly. 

'(;. „ 

O liczny udzial uprasza się. 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Zebranie członków ,,Zjednoczenia Zawodo 
wego Polskiego" w Rheinhasea 

w niedzielę 14 lipca po południu o godzinie 
6 w lokalu p. M. l(tippera, Rheinhausnerstr. 
nr. 155. O liczny udział ·w zebraniu prost 

Delegat. 
Cletwitz. Nowo obrany wydział: Dele

gat Walenty Przybylski, łierrmmilhle Post; 
skarb. Stanislaw Tacka, Cletwitz, sekr. Wa 
lenty Marciniak, Annahiitte. Zebrania od
bywają się w każdą niedzielę po 5-tym. 

Sterkrade. Mężem zaufania jest obra
ny w miejsce druha W. Szczepaniewicza 
Piotr Matuszek. Jemu druhowie składki 
płacić powinni. Delegat. 

Bractwo Rótańca św. w W ann.e 
podaje do wiadomości, iż zasnęła w Bogu 

śp. BARBARA URBANIAK. 
Pogrzeb odbędzie się dnia 11 lipca z do 

mu żałoby Finkenstr. nr. 11 o godzinie pól 
9-tej. 

O liczny udział prosi 
Ludwika Jankowska, przelotona. 

Baczność Okre~ IX.! 
Uprasza sie Druhów prezesów okręgu 

dziewiątego, aby jak najprędzej kwestyona
ryusze wyipelnhli i naiispieszniej naides.llali. Kto
by kwestyonaryusza nie <lostal', uiiech i.: oda 
Hcz:by: ile wogóle przy;będzie, ile ćwiczących, 
i .Ue w obiedzie weźmie udzial. - Ohiad ko
sztuje markę i 20 fenygów. Przedewszystkiem 
proszę o iak najprędsze nades.lal!ie. (3) 

Bractwo Różańca św. w parafii N. M. P. 
w Oberhausen 

podaje do wiadomości Szanownym Bra-
ciom i Siostrom, iż poświęcenie chorągwi 
rćżańcowcj odbędzie się dnia 26 lipca wie-~ 
czorem o gc-dzinie pól 8 na polskiem nabo
żeństwie. n': które szanowne Bractwa Ró
żańcowe i towarzystwa polsko-htolickie 
ze sąsiednich parafii jak najusilniej zapra
szamy. Sposobność do spowiedzi św. bę
dzie od czwartku południa do soboty po po
łudniu. 

Uwaga: Z powodu, iż w sobotę 27 
lipca wyjeżdża pielgrzymka polska do Ke
velaer mają członkowie Bractwa Różańco
wego parafii N. M. P. z Oberhausen spo
~obność do wspólnej Komunii św. na miej
scu cudownem w I(evelaer w niedzielę ra
no, do której członkowie jaknajliczniej przy 
stąpić powinni. (2) Zarząd. 

Bractwo różańcowe Polek w Ueckendorfie 
w Ueckendorfie donosi swym Siostrom, iz 
donosi swym Siostrom, iż w środę, 10 lipca 
po południu o godzinie 4 odbędzie się zebra 
nie w domu sióstr, na które się wszystkie 
siostry zaprasza. (1) Przełożona. 

PODZIĘKOWANIE! 
Szan. Towarzystwu św. Marcina w 

Derne oraz Tow. gimn. Sokół w Derne i 
wszystkim znajomym, którzy brali udział 
w pogrzebie naszego drogiego syna, skk
damy serdeczne „Bóg zapłać"'. 

Familia Witkowskłclt. 

~~~~~~~~ł*c-

TowarZ}'Stwo gimn. „Sokół'' w Watten 
scheid 

zasyk1 szanownemu druhowi 

ANDRZEJOWI BA WOLSKIEMU 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

p. FRANCISZCE WRÓBLÓWNIE 
w dniu i'Cl1 ślubu jak najserdeczn!~jsze 
życzenia. 

Wydzi~1t. 

-~~~~S'i(ł~-



--
podrożały zeszłego tygodnia. we fabry~ach o a °ło 
Dzień przed~em zakupiłem około 100 sztuk 

po dawnych, tanich cenach. 
Dopóki zapas starczy udzielam przy 

zakupnie gotówk~ 

20 oceAt rabatu. 
Jan Kwiatkowski,_ 

Dom kredytowy, 
7tli Broch, Bochumerstr. 115. 

·~~wW'w~~H~~***~™4w§i?~*w~~ 
, Baczność Bracia Rodacy 1 ~ 

Pnyjmnjemy , 

• e OSIOZlfDlVOSCI * * 
począwszy od jednej marki i plaeimy stósownłe ~ 

do wypowiedzenia 3 1/i •/,, .f. 0/,, •82 •,,. * 
~ Bank lndolvy w :Mogiln·ie * 
a Zarząd: Rada Nadzorcza: I 

Ka. Brodowski. J Łuczkowski. Jts. 'prałat Wawrzyniak,! prezes. 
W. Walkowski. 

.Adresować prosimy : 
Danii. IudoWJ", E. G. m. ti. H. 

5(3 Moa;łlno (Prov. Posen). 

,~~~~~~~~ '**~~Slfi~?!B~'.§€?«0§~~~ 

--~~------------------~-ii ~~~~~~~~~-

Kaźmierz DJderskl I ~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Piotr. Nlcolaas 
: : : malarze a1·tystycznł : : 
: : w Andernach nad Renem : 

polecają sie Towarzystwom polskim : =.: : : 
w Nadrenii i Westfalii do wykonywama : : 
wszelkich prac malars-kic11, jakoto : : : : : : 
malowania chorągwi : : : : 
na jad wabiu, aksamicie itd. również dyplomów 
i w ogóle w zakres nala.rstwa wchodzących 
prae, obrazów rellgljn1eh l : : : : : : 
patryot1ezn1eh : : : : : : : : : : : : : : 

• • 
• • 

Za wykonanie artystyczne wszel~a g~ara~cya. 
Na żądanie służę kosztorysem 1 szk1cam1 : : 590 

• D Oczy otworzyć 
-4H eeę& tt++e - M 
··li i niedaćsobie przezkonkurencyęost .~odelI:" zasma~ować. 

· ·a Kto chce rzeczywiście dobrze i tamo kupić, ten me po-
•w winien sie nikomu dać zwieść, ale przyjSó tylko do mnie. 

~ Proszę czytać moją ofertę a każdy 
[ się zdziwi ! 

· ~ Na odpłatę: 
meble na 1 pokój wplata 5,00 mr. 
meble na 2 pokoje wpłata 10,00 mr. 
meb~e na 3 pokoje wptata 20,00 mr. 
meble na 4 pokoj·e wpłata 30,00 rur. 

Wyprawa A. odpłata tygodn. 1,00 m. 
~ Wyprawa B. odpłata tygodn. 1,50 m. 

Wyprawa C. odpłata tygod.n. 2,50 m. 
Wyprawa D. od1płhta tygodn. 3,00 m. 

Pojedyńcze meble, jak_ komody, łó
iika, materace, szafy, bufety, szyfoinie
,rki, wóziki· dla dzieci, lustra, kana"i:r 
już przy wpłacie od 3-4 mr. Dla tego 
powinien kalźdy kupować tyko u 

·t' :' .,,;: 

Józef a Schwarzhofl'a, 
Reckłinghausen-Siid (Bruclt), 

Boełnt.Dl8k.a ul. {Boełtumerstr.) Uł~. 087 
\\' pobliżu apteki i poezCy. 

Płernsz,.- najuiększy i najz11ao ;nit· ~@z7 do.1n 
kredytou·y wmłej~eu. 

· ,'.l_ -~ .„ '."7'. 

Zostałem dopuszczony jako (767) 

a o kat 
przy sądzie ziemiańskim i okręgowym w 
Bochum. Biuro moje znaJduje się przy 
ul. Hnmboldtstr. 2ł. 

Rłnli, adwokat. 

Dwóeh 

pomoeników 
krawieckich 

znajdzie stałe zatrudnia· 
nie zaraz lubpóźniej. 

S. H.ueu.erowiez, 
Res se pny Eedfn. 

Potnebna [7e3] 

dziewczyna 
od 16 lat do p'lmOty w 
f:kładzie kolonialnym od 
1 sierpnia 

~. Schmilzek. 
Wanne, 

Unser Fritl'lstrasse 38. 

Wielkie i małe 

ś~ inie 
sprzedaje po tanich ce· 
nach (787) 

Wilh. Sehafer. 
Castrop, kopalnia 

„Graf Schweri•"· 

Chłopak, 15 d• li 
lat liCZ!łCY do robót rol
niczych, ruoże się zgło
sił do Tonnłshołł, 
Stoppenberg. (385) 

P<rnmkuje (76!) 

panny 
tl.n sklad u, Polki 
umiejit-cej dobrze po nie· 
mieck a w uczbę zaraz 
lub później. Gdzie wska· 
że E!i:specl.ycya ,,Wia· 
rnsa Polskiegv". Skład 

kolonialny i drogerya. 

Poszukuj~ 786 

3iJ robotników 
do kopalni. Szleprzy do
stan~ 4,50 do 5 m., 8 go· 
dzinna. pt•a.ca. Hajerzy, 
którzy potrafią. si~ z 
maszynami obchoizić 5 
marek do 5,50 itd. Zgt 
można się do nadzórcy 
8t. Nosko"łaka 

Hom b rue h, 
Miih.lenstr. nr. 25 II. 

---1 Prosze~ do I 
u prania 

„N 11 ged ach t0 

li jeat D".jlepszy i 
najtańszy na 
swiecie, bo 

oprócz niego nie 
potrzeba do pra· 
nia używać ani 
sody ani mydła. 
Paczka 20 fen. 
Bielizny nie po· 
trze ba już rzeó 
tylko się ją wy
płócze. Gwara.n
cya na ochronę 

bielizny. 
587 

Liszaj 
mokry l suchy liszaj, łupies. 
akrotały, pryazczyce, wyrz:ut] 
lkóme, 

otwarte nogi, 
obrał.enla nóg, wrzody na no
pch, tyły kurczowe, bolące 
palce, zastarzałe rany są cv;ęeto 
DPOI'UifWe; kto dotychu;as da. 
remnl.e oczekiwał wyleczenia 
niech jeszcz9 raz spróbuje oll 
dawna jak najlepiej wypró 
bowan1j 

tnaśoi Rino 
bez trucizny i kw.'\llÓw. 

PU1Zka 1.- mk. Codzicń otny 
mujemy pisma dzi(>kt-.zy1 • • 
Tylko prawdziwll w orygMa.l· 
nem op11kow.ani11 'ii•łu-ric <u~o 
ezerwonem i .,, firn1 P 
Schubert & G•1. , \\·~:„:11~n1. 
Na.Bladowań nic t1 L~ 11 .1 ;111.yj 

mowtl~. 
nabycia w 1Vif1lu apt~ lr•..- l 

lnterł"S 1on·aróu 
kolonłaluyell w do· 
brem położeniu miasta. 
Bochun1, z odbiorca
mi płacącymi tylko gotów
ką, j :.st z powodu innego 
przedsiębiorstwa właś 
ciciela, natychmi:i.st do 
p"zedania. Zgł. przyjm. 
rsEks.Pvlsap . Wik. pod 
H. L. A.literą 764. 

, --„~~..-..... 
wysyłam moje 
ilustr. cen

niki na cyf?ara, pa
pierosy i tabakierki 
rogowe z nazwiska
n:i 709 

B. Kasprzycki, 
LwbBna 

Loebao WPr. 

Elementarze 
w wielkim. wyborze poleca 

Księgarnia 
„Wiarusa Polsk." 

Posz•kaję od zaraz albo 1 iierpnia do me~o 
sktada bielizny i artykułów męzkich biegłej 

sprzedawaczki 
na. wysokit- gaż~ i stałe zatrudnienie. 78~ 

Reflektantki zechc11> swe oferty z podaniem 
referencyi, wysokość żądania pensyi oraz fotografii\ 
nadesłać 

J. Pań.czak, dom towarowy, E1sen·R. 
Stop penbergerstr. 11. 

D&ra::LO 
nie, ale:=: tanio= sprzeda.je 

skład skór „Zur ledernen I07" 
skóręnapodeszwyiartykułyszewskie. 

.::;::~: I Szczotki: 
Torby podróźne Szczotki do rzeczy 

od t,OO mr. pocll. • od 96 fen. pocz. 
Torby na rynek I Szczotki do butów 

rd •o fen. pc;ez. ód 25 poez. 
Torebki na łańcuszku Szczotki do włosów 

od 40 fen. pocz. od 35 fen. pocz. 
Portmonetki Srnzotki do wiksy 

od 5 fen. pocz. od li fen. pocz. 
()trat.,-, łarf.uehy eeratowe, 
od 75 fen. od 35 fen. 

crzebienieJ lustra ltd, 
od 10 fen. od 10 fen. 

Jas. Z~ta, Rerne, 
Dworcowa (Bal1nhoł8tr.) ar. 10'f. 
Końeowa sta.cya kolej elektrycznej Herne-

Recklingba.usen. 584 
@ 

I 

Rzeźni et wo 
z dobrymi odbiorcami, położone 10 mi
nut od kopalni węgla, z powodu choroby 
żony jest zaraz tanio do sprzedania. Do
bra s1tosobność dla początkującego Roda
ka, ponieważ, wszystko może być obję
te w całości. (7·7 5) 

St. Cholewiński, 
Ei ck eł, Blelefelderstrasse 8 b. 

Dobrze pro11peruJ-.c7 

Interes piwa flaszkowego 
oraz piwa w beczkach, istniejący od 
kilku lat z stałymi odbiorca.mi jest 
natychmiast, z powc d11 innego przed· 
siębiorst wa. właściciela, do sprzeda
nia. - Oferty przyjmuje Eksped. 
tejie gaz. p. lit. u. n. (756 

Potrzebują ludzi 
na. stałą. pracę. Zarobek 
dzj enny od 4,30 do 5 
marek (la szleprów, dla 
bajerów d.• 6 ma.rek na. 
szychtę. Poszukuje od 
zaraz i k.ażd~go czasu 

Fr. Winiarski, 
przodownik 

llamborn Marktstr . 
25. (772) 

Fabryka tabaki 
do 1;ai.,-waoła 

E. Sommerfeldt 
da.wn. Otto Alberty 

Grudziądz Graudtinz 
dostarcza znanfł jako naj · 
lepszą i najzdrowszą 

tabakę 636 

do ·zaf;yw,nia. 
Pros~~ i Ądae 1u ób 

Firma założ. 1859 r. 

2 pom.omików 

krawiec kich 
przy stałem zatrud
nieniu na małe sztu
ki potrzebuje od 
zaraz (773) 

W. Weyna, 
Hoehemmerlch, 

Atropstrasse nr. 4:. 

Kto }lragnie do b.re 
tanie 675 

urzttdzenie 
do składu nabyć, 
niech się zwróci wprost 
do fabryki 
n. 'ł'b. Pelman, 
Oberhausen {Rhld), 

Kirrhwfg 13. 
Zwied..1c nie fabryki be1 

przymusu kupna. 

Szan. Rodałom z Wanne-C.r 
i okolicy donoszQ, iż z dniem I llpea · 
otworzyłem z Wanne-Cro.nge "i. 
ul. Herzogstr. 12 

skład towarów kolonialny 
oraz wszelkich artykułów spożywca 
Także będę miał na składzie tow 
krótkie oraz garderobę :robotni 
Staraniem mojem będzie pod ka.i 
względem mieć towar jak najlcpiz7 
jak najtańszych cenach. Proaząe s1 
Rodaków o poparcie, kreślę 

Z szacunkiem 
Antoni Zhnnf 

••• ••• łJMluca Mkora i rzetelna. •• .... ······I e•chumska rabrrk• 
11 wyrobów papierwoych 
• ii: Jakisch, <982 

• ul. Schiller& 3 Telefon 676. 
li dost.arcza. po na)11ł szyeh eenaek 

I tytki I iOrbj ~ .. a:;:;:, i 

I papier percamłnowy w rolkach 
i paczkach, papier do ma.r~ary
ny, lulłqżkł kontowe, tytlll 

• do ey5ar, tytki do kawy, Judą-
• żeezk.ł rabatowe itd. itd. 

-··-···-~· --· Maszyny da 1rotowania, -«t 
ł)flll!fsf(I~ masz}" ~ 1 do szy 
piece, maszyny do pran~a, 
maczki imaglownie, lampy i tow 
emaliowane, jako też dosta_wa całko 
tych urządzeń po nadzwyczaj ta: 
,cenach. (496) 

Na odpłatę! . Na odphtę 
O Schramm, Dortmund 

ul. Przeorska (Priorstrasse) nr. 
naprzeciw kościoła .św. Józefa. 

Najlepszym środek domowy 
przeciw kaszlowi, chrypce 
ehawicy, duszności, kurczoa 
ł"dka, tasiemcowi, brlom 
jak i reumatyzmowi i po 
jest Ił.. •uehow8kł 
olejek eukalyptoso 
Tysiące ludzi, którzy ui 
środka tego znaleźli ul 
swych cierpienia.eh jak i 
ny powrót do zdrowia. 

Olejek eukalyptusowy 
się w butelkach po óO 

1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. 
CZlłW'BZY od 4,00 rok. fran 

B.. BUOH01f SB.J. 
fabryka. chemiczno farmaceutycznych wyrob 
Poz!lania. .A.dres do zamówień: K. Buchowski, 

u>..isch pharmazeutische Fabrik. Posen 4 

· aczynia emalj. 
a •• 

kupuje się najtaniej ł najleple · 

·Bochumsk. Konsumie Em 
B •~hum Rohlłngllauilen p. W 
Dorstenerstr. 3. Hebńchstr. 31. 

=== Tanie untywalld ! 

anne, 
Najwi~kszy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i cali.o· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje si~ 

Geny niskie! 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
=== naprzeciw kościoła katolicldego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego Bię przekonać możec: e, że najkorzyst
Liej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

kupią, wypożyczam gratis u orce. any na we~ 
sele. 

mój 
Polecam także Szanownej Publiczności 

łasny warsztat tapicerski. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówkę 1 Ila odpłatę 1 

najtańsze I n 
di>godniejsze ' 
dło zakupna 

młodozeńc6\Y. 



• r r .-.-.-..-: 

cchubi (:odzienn'ie z wyjątkiem d.ni . p~wiąteu
-h Pnedplata kwartalna na ooczc1e 1 u hstowych 
n~si l mr. 50 ien.a a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
fen Wiarus Połski" zapisany Jest w cenniku poct 
to~ pod znakiem „L 11olnisch nr. 123. „ 

W 1111 loże za Wiarę I DJczyznc I 

• • 

Za inseratv placi się za miejsce rządka drobnego drn· 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone vrzed insera!arni 40 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. :- L~sty do 

Wiarusa Polskiego" należy frankować i pooać w 
~ich dokl'adny adres piszącego_ Rekop. nie 1wracamy 

,1--------.~~,._.. a.u.,..,..;.J;J.. ~~· me!llll'/,Wilfll•llm!llM-.UCllllClU---'Mll•lllll!ll~----··e"*"~~------------------------~~~.,.... .,.„„ ... 

Re1falrnn„ drukani'.a. ~ ~n,i. rm;i)fuJe sio w Bochum, pri:Y ulicy MattheP:rs?r. 17. - Adr~ „WJans Pot.kl" Bocbwm. - Telefon nr. 141.f. 
·~- --··--.-·• .. ''5łd .... ™-·- -·-·· JA~~~~„, -~~~!!!!!!IJ!~'<~Y~~- . I. Mt\1 li ' fi,,.. - --- --~-!bs':z:._~---· ·- ·-- ---· - -

-Rodz.ice po. Jscy ! Uczcie ~~ieci :~~-t .. ~draj~arrii.' ~·~~~yzn; bo- .zdradza . P~hkę) biny społecznej, powinni znać szkodliwą 
ić t Ć • p·~ć po noJsku, Nie . :kto memczyc się pozwala swym dz1ec10m. dziala:lność trunków a znając ją, nie powinni 

w ' czy a l I Ja.! • Sokół .I Suderwkb. temi napojami częstować ludu pracującego. 
t Polakiem, kto potomstwu swem„ Stwierdzono bowiem, że regularne, choć 

· 1·' j · małe dawki alkoholu~ .szkodliwiej działają, mczyć su~ pozwo 1. . ·Z"'Nadrenii. Dnia 9 czerwca obc?odziło 
·---- -----··----------· -·- ·-· Tow. ·św. Jana w Essen-Altendoti piątą ro„ .aniżeli kilkakrotne przebranie miary w uży-

· cznia-ę swego istnienia~ w urocz.ystości bra- -ciu. Stwierdzono dalej, że t. zw. poczęstne 
lo udział z bratni·ch T.owarzystw 10 z cho- w czasie żniw, powtarzające się przez kil
rągwiami a 2 bez cbor.ągwi. Ubolewano 0 .... .ka tygodni dzień po Q.I].iu, wyrabia u wielu 

: . gólnie,, że ks. proboszcz nie postaral się na pierwotnie trzeźwych i dzielnych robotni

z wypadków dni"'~ 
ków zamiłowanie do napojów alkoholo

ny Zjednoczone bezustannie liczą • :z · dzi~~ ten ° nabo:ze~stwo polskie. Mó~ril po- wych, a w końcu nałóg pijaństwa. 
. . . . na, ze w Altendor:fle -tak malo Polakow za-

:mozllwośc1ą wo.jny ·z Japonią. ri·: imesz.k~je, iż nie. apla. c.i si.e na .. b. ozeństwa od__ Nie przeczymy że :pracodawca, częstując ro 
- l botników w czasie żniw hojnie alkoholem, Sensacyę \vzbudz1ly zapowiedziane :na i.i;. ~rawiac. ~da. me t~k1. e. Jest }edn~kzupe me. zaskarbia sobie tern chwilowo po~.lask i 

eń manewry cal ej floty ameryka1frs'kiej i" mylne, gdyz Pol~k0:W Jest ·~~ .kilk~set. . wdzi'ęczność sw.ych pracowników, bo lud 
. . . .· . . : Rodacy powmm częśc1e1 . upominać 'Stę 
Oce~me. Sp~ko~n:.vm me zby.t daleko od : 1 ( 0 polskie nabożeństwa, aby ks. proboszcz nasz jest mało .uświadomiony w sprawie u-
r,zezy Japonsk1ch. Jakkolwiek ze stro- , ! "'Wiedział rzeczywiście, że tam dużo Pola- żywania napojów alkoholowych więc po
amerykańskiei zapewniano i zapewnia: j ;ków zamieszkuje. /Zapewne ,też mało Roda- dobny dziecku, 'które cieszy się, choćby mu 

! k 'X1rp l k. " h podać truciznę, byle ta trucizna była ładna ę zawsze jeszcze, że są to tylko najzwy- ·I,. ów. czytu}e tam -~,-v!1arusa_ : o.s 1ego. '}"o i słodka. 
sze ćwiczenia mimo to świat na spra- 1 ~owmno ton·~ 0 -;w,iele więceJ czlon~mv Lecz takie u.czucie biednego naszego lu 

t J1czyć. Bywała:. 
• tę inaczej się zapatruje. Obecnie dono- i du nie może stanowić żadnego uniewinnie-
. że Stany Zjednoczone na wybrzeżu me 1 Hiłden. Mam.y tu Tow. polsko-katolic nia ani zachęty w sprawie częstowania tak 

k . J d ~ .... , :..i • k ś J kób 'kt ' szkodliwemi napoia!Ili, jak wódka itp na-1 kańskiom pofożonem od strony Oceanu ie „ e nos.c ·pou,op1e ą W~ · a a. ore poJ·e. . 
k k Jiczy przes.z4o 30 czlonków. Towarzystwo 

ojnego, za 'Zadają za zgodą rządu me- io zalożono :dnia28;maja 1905·r. glówriie sta Przy dobrej woli i cokolwiek życzliwo 
~ ańskiego .stacyę węglową dla swoich .raniem p. Fibikowśkiego. Towarzystwo na- ści dla ludu roboczego, da się ta trudność 

tów wojennych! ~ze obchodziło niedawno arugą rocznicę bez żadnych przeszkód, kosztów i nieprzy-
1 ~w ego istnienia 1pryz dosyć licznym udziale jemności usunąć. Otóż opierając się na p 
o zy księża niemiecko katolicy bezu- czlonków i ·gosći. :Przybył też miejscowy bach, stosowany.eh w ostatnich latach w r · 
Y nie dają pismom liberalnym powody de ksiądz proboszcz, który w serdecznych. slo raz większej mierze, w niektórych mająt-
gt zachwycania się nimi.. wach do nas przemówił. kach proponujemy panom pracodawcom, 
( Były prócz tego piękne dćidamacye· nd aby zechcieli zaniechać raz na zawsze t. z. 

Cala uroczyśio ć, którą· kierował p. 1er- J>oczęsł:ncgo w cza~k żniwnym i w miei-
ie liberalnej, że do bawarskiego sej- blewski, przewodniczący tegoż towarzy-- sce tego dawali .ludowi stosowne wynagro 

• kazał się wybrać wbre,„ wo i biskupa ~twa, udała sif; bardzo dobrze. to też są'dzc;, dzenie pieniężne lub w naturze. 

J
l ż · t o.....A..ik·' ·tt'ld · b Możemy dać to zapewnienie, że takie •kandydat liberałów ks. Graudinger. .i e 1 r.esz a "''u.ua .ow z 1 e.n n. ~e awem 
I t d 't t ś Ja.Ich zaprowadzenie po odpowiedniem poucze-

cnie raduje się ~Rheinisch Westfałische 1 ws ąpi 0 -0w:arzys :wa w . . U 0 ~- .k niu ludu, wywola co najwyżej u nalogo-
:Qg" z tego, że niejaki ks. Schfitz z Ko- ·1~ t.-zes m • wych alkoholików ,pewną niechęć, przez 
wystąpił za , powiększeniem floty nie- : i - · · - -- • ·11!!!'1 resztę zaś będzie przychylnie przyjętą. 

.Rh h W lliili h W lk lk h"' ł ' f · Rozumie się~ ..Ze w tym wypadku praco-kiei. Ta sama ' einisc es .·. SC e ; ~ a a z a o mim w spo1eczens WIS i dawca tern troskliwiej powinien się starać 
ng" od dawna zachwyca się a:rcybi- · .l k• o to, aby pracobiorcy z łatwością mogli pod 
m : kolońskim kt. kardynalem Fi·sche- · Płl-8 l&nl. czas upalów ·ugasić pragnienie. I(u tet)lu -na 
o którym pisała, że bliższym jest 1ibe- , daje się najlepiej woda z octem i cukrem itp. 

m, jak centrowcom. Na Górnym :SJą... Coraz szersze warstwy .spolecu.ństwa :Beczki zawierające te nap.oje poleca się dla 
n<:łszego uświadanii!>li1'1 so'b.1·e konie.e_zność u•rzyman1·a chłodu ,.,akopa~ w z1'em1· 1· przy e jest proboszczem niejaki ksiądz Ra,ssek .,, •• ,,,.,..._ ·. · c. ,.,· \, 
.zwalczania stalego używania napojów alko kryć galęziami. 

Y otwarde przyznaje się do ha.katy - holowych, które zdrowiu spoleczeństwa Precz z alkoholem w 6poleczeństwie 
Dajostrzejszego tonu. wyrządzają największą szkodę i za które poJskiem ! 
W~zystko to . są r.zeczy nader cieka,· olbrzymie sumy plyną ,do kiesz..eni wrogów Precz z alkohol er.n podczas żn: v !. 
szych wsiólwyznawców niemie.ckich, naszych. Na odbyty:Q.1 niedawno w W:ar- .f~5*~- 1 ~.ll'.li~ • 

szawie zjeździe pisarzy J dzienni.karz.y pol
Y ~ami o Si.obie mówią przecież, że są .skich, . katolickich uznano stale pouczanie tu 

likami piern.szej klasy! Ju o szkodliwości alkoholu za ie.dno z gł(>... 

.Jruski ro~począł pono prace wstępne 
zlltiany ustawy wybttrczej do sejmu 

.J>rnskiego. 

imo pierwotąych zaprz~eczef1 pisma 
ie rządowi trąktJją obecnie sprawę se
. piszą, i.e prace w tym wiględzie ma 
ć przyspieszone; .tJ zaprowadzeniu po-
chnego i równego prawa WJ borczego 
.alnie ani marzyć ;ni~ można. 

wnych zadań prasy ludowej. Pojawiają 
:Się też teraz w prasie polskiej zaboru rosyj 
~skiego artykuliki w tej sprawie o których 
dawniej wogóle nie myślano ... W obecnym 
czasie nadchodzących żniw drukowany w 
Częstochowie „Głos ludu" wystąpi't prze
ciw raczeniu robotników wódką: 

'Wobec rozpowszechnionego w nas.zem 
spoteczeństwie .zwyczaju częstowania ludu 
roboczego w czasie żniwnym napojami ai
koholowemi, należy zwrócić panom praco
dawcom uwagę na ujemne skutki tego zwy 

~!!!!!~ __ !!!_!.11!!1_~--~-~i!!!!!!!!!!!!!!~!;!!!!~!!!-~.!!E·~.!!Ls czaju. 

Minely te czasy. gdzie caly ogół na. 
ł" -~ A~ '? · ' pojom alkoholowym przypisywal błogie 
thl q.g ut.')~' f,U e·t wyłącznie i dodatnie skutki. Dzisiaj wiemy 
~ r:·.. 'v. _ : .... ~ \, , na podstawie badań naukowych, jako też 

pouczeni doświadczeniem, że alkohol, Żnaj 
dujący się w różn. napojach odurzających, 
jest trucizną działającą podniecająco na ner 

uderwich. W Polsce dzieci polskie, 
dzice, redaktorzy i księża polscy cier
e więzieniach pruskich i grube sumy 
płacić muszą do pruskich kas sądo

. . ,:~%łt " 

ierpią, bo wiedzą, że bronią świętej 
'Y, bo religijnego wychowania swych 
k. ( - 1.~ 
my na obczyźnie co tak często czy
Oto w iele rodziców polskich poz\\ ' 

dzieci s;Q niemczą wielu z nas odda
pija '"'·~w u, marnując ciężko zapraco
grr u, slowem, pracujemy na wlasną 

Suderwich nie lepiej się dzieje. 
-0dacy ! Czas opamiętać się i wejść na 
ry, inaczej przeklinać nas będą pó

ze pokolenia polskie, że staliśmy się 

wy i niczem więcej. 
Dlugoletnie badania uczonych lekarzy 

wykazały, że nawet male dawki alkoholu 
dzialają szkodliwie na wydajność pracy. 

Nie sądźcie więc, panowie pracodaw
cy, że częstując lud roboczy wódką itp, na
pojami odurzającemi, czynicie jego pracę 
wydajniejszą. Bo ież_eli robotnik pod wpły
wem chwilowej podniety alkoholowej pra
cuje początkowo raźniej, to wkrótce nastą-
pi tern pewniejsze omdlenie sil. -

Lecz nietylko wlasny interes pracodaw 
ców wchodzi w rachubę. O wiele ważniei
sz~ rolę odgrywa tu o bo wiązek i miłość bli ł 
źmego, Panowie pracodawcy, jako jednost- ł 
ki, znajdujące się na wyższem szczeblu dra 

Lasin.. 18-letni Antoni Sakowski, prze
bywający u posiedziciela Mateni' w Małym 
.Sz.embruku, udal się boso tylko w spod
.niach i kamizelce na tor kolejowy, gdzie w 
pobliżu Gobin pomiędzy stacyami Gardeją 
a Rogoźnem, rzucil się pod pociąg. Nie
szczęśliwy natychmiast został zabity. 

Lubawa. Wniosek księży ctekanatu lu 
bawskiego o unieważnienie wyroku sądu h 
bawskiego w procesach o znaną odezwę 
w sprawie nauki religii w szkole, został dr, 
28 czerwca przez sad Rzeszy w Lipsku or 
rzucony. 

Toruń. Morderca Wilhelm Thiede z 
Berlina, którego w lutym rb. tutejszy s<1ct 
przysięglych skazal na karę śmierci za t 
że w maju roku zeszlego w Silnie pod T l"· 
runiem zaklul swą wlasną żonę zos t<::.i 
przez cesarza obecnie ulaskawiony na do
żywotnią kaźń w domu karnym . 

Rynarzewo. · „Faterland" dwukrotnie 
uratowany! W niedzielę , 30 bm. urządzilo 
towarzystwo polsko-katolickich robotni
ków w Rynarzewie zabawę latową w lesie. 
w wymarszu wzięly udzial jak rok rocznie 
także córki członków, poubierane w białe 
suknie. Do staników poprzypinały sobie 
czerwone róże. Gdy to spostrzegl żandarm 
przysłany z Szubina w celu dozorowania 
zabawy, nakazal zdjąć róże, w przeciwnym 

razie nie wolno im brać udziału w wymar
szu. Biedaczki musialy odpiąć róże i nieść 
je w ręku. Nie dość tego. Baczne oko żan· 
darma spostrzegło nowe, większe niebez
pieczeństwo. Jedna z panienek przepasała 
się czerwonym paskiem. Ażeby uratować 
ojczyznę, musiala i ona zdjąć niebezpieczny 
pasek. Po usunięciu tych wszystkich nie 
bezpieczeństw można było dopiero przystą 
pić do wymarszu. 

Poznań. · Redakcya „Sokoła" ogłasza 
w najświeższym numerze co następuje: 

W chwili zamknięcia redakcyi niniej
szego numeru odbywają się w dwóch naj
większych i najdzielniejszych centrach sło
wiańskiego sokolstwa we Lwowie i w Pra 
dze - Zloty naszego ptactwa sokolego. 

Na obydwóch uroczystościach uderzą 
serca zebranych Sokalów żywem tętnem. 
z obydwóch ognisk sokolstwa polskiego i 
czeskiego popłyną życzenia, aby oba zloty 
uwydatniły postęp w pracy sokolej i stały 
się tern dla wspólnej idei słowiańskiej, czem 
miały być lub byly wszystkie zloty dotych 
czasowe. 

Nasz Związek wyslal na zlot w Pradze 
trzech sprawozdawców technicznych, któ
rych sprawozdanie umieścimy później w or 
ganie naszym. 

Sokolowi-Macierzy we Lwowe za 4, -
letnią pracę składamy hołd przynależny -
bratniemu sokolstwu czeskiemu życzymy 
dalszego pomyślnego rozw;-0ju ! Czolem ! 

Ostrów. Wydawcy „Gazety Ostrow
.skiej" p. Stanisławowi Rowińskiemu don~
czono znowu dwa zapozwy sądowe w spra 
wie dwóch przestępstw, jakich się proku:-· 
ratorya dopatrzyła w artykułach pisma. 

Rawicz. Na nadzwyczajnem walnenf' 
zebraniu tutejszej grupy „ostmarkenferaj„ 
nu ,„ pod przewodnictwem pastora Dupki p0 

stanowiono urządzić wielki zjazd wszech
niemiecki w parku pakoslawskim dnia 25 
sierpnia. Według sprawozdania przewodmi 
czącego pastora Dupki liczy filia hakaty-
stów 300 członków, a majątek wynosi 
1650 mr. Przewodniczącym wybrano znó\\. 
pana Dupkę. 

Ze Slązka ~zyli Staropols ·łti 
Brtom. Znany morderca Liberka przy 

znał się podobno, że przed sześciu laty na 
pog1 aniczu czesko-śląskim zamordował 2 
Judzi. W rzeczy samej w tamtej okolicy za
notowano kilka morderstw, lecz morder„ 
ców nie wykryto. Mimo to odczekać należ,; 
czy ta wiadomość się potwierdzi. 1 

Zaborze. Umarla tutaj w tych dniacli 
106-letnia wdowa Marya Wodecka, pocho
d~ąca . z. Pszowa, aż do ostatnich pra
wie dm c1eszyla się staruszka dobrem zdro 
wiem. Okolo 50 lat przeżyla we wdowień-
stwie. · 

Zmiany w duchowieństwie. Przenie
sieni lub ustanowieni zostali: ks. kapelan 
Franciszek Gebauer z Lubecka do Zdziecho 
wie; ks. wikary pov·iatowy Ignacy Pawel
ke z I(oźla jako administrator do Proszko
wa. 

Strejk górników. 
Okolo 600 g_órników kopahi Kelay w 

f ifeshire w Szotlandyi zastrejkowalo. -Spo
dziewają się ogólnie rozszerzenia strejku~ 

Burmistrz złodziejem. 
Z San Francisco donoszą, że burmistrza 

tamtejszego Schmitta, niemca, skazano za 
różne oszustwa na 5 lat wiezienia. 

Zamach w Chinach. 
Gubernatora obwodu Anhui zastrzelił 

dyrektor policyi przy pomocy studentów„ 
Nie \Yiadomo, czy przyczyną zama„ 

chu są powody natury osobistej czy też po 
litycznej. Dyrektora policyi ścięto na miej„ 
scu. Do Anhui wysiany jeneralgubernatoii 
Tuanfani z \vojskiem. 



r - ~ Buelow na wypoczynku. 

Kanclerz Rzeszy niemieckiej ksi1:1i.G b 
low stanął już na Nordeney, wysepce, po
fożonej na morzu Północnem, gdzie uży-
wać będzie wywczasu. . 

Do Nordeney ma także 20 lipca przy-
być król saski z synami. 

Dreyius prosi o dymisyę. 

Otośny z procesów o śpiegost:vo. ma
ior Dreyfus zglosil wniosek o zwolmeme go 
ze służby czynnej. 

Kradzież. 

W Dublinie, stolicy Irlandyi skradzi~
no insygnia orderu wartości jednego mi
liona marek. 

z różnych stron. 
fabrykant pierników polskich w. Kostrzy

nie nazywa się Mark ie w i c z.. a 1111e Mnu!·
kiewfoz. j~k błędnie w wzeszlYrn numerze wy
drukowano. 

fabry'ka P. Ma•rkiewicza jest jedyną po!
ską fabryką piemików, to też spodziewać się 
należy. iż dozna tern większego p~a~cia·. . 

Za'Stępcą firmy tei na Westfahę i Nad>ren1ę 
jest znany Roda·k p. Antoni Barciszews.ki w 
Bochum, ul. Kla1sztoma '111r. 12. 

Polacy na <:Jbczyźnic winni zawsze i wszę
dzie żądać pOłlsikich wyro~ów, ·o ile istn·~eią,_ a 
kupcy polscy mają obow1~ze~ kupow~c mer
nikm tylko z firmy p. Mark1ew1cza, bo ich tak
że ohowiązuie has.fo: „Swój do swego'~ .. 

Hochemmerich. W przes2lt'ym n11esqcu 
mieliśmy tu wiec, na którym omówiJ1iŚ>~Y _ws~y 
stko co nas boli. Wykazywano dobitnie, ze 
iprzedewszystkiem trzeba nam szerzyć oświatę, 
w którym to celu rozszerzać należy „Wiaru
sa Polskjego" który tak dziel.nie .pracu_je dla 
nas Polaków na obczyźnie. Na pokrycie ko-
~ztów wiecowyich zebrano 3,50 mr. 

Walenty Sz;ymański. 
Wetter-Ruhr. W spra1w1ie f0p1ieki ducho

wnej w .dekanacie ttasz;en, w którym przeszlo 
2000 Polaków zaimiesz1kuie.. mieliśmy tu wiec, 
aie uibolerwać trzeba,, że iznaleźli się Pola:cy, 
którzy przeoiw1 wiecorwi agitowaili. Tak to czę
sto u ,nas bywa: co jed•ni zbudują, to dructizy 
zrywają - d •zawsze oid nowa pracę zaczynać 
trzeba. - Zgody, zgody ·nam potrzeba. a będzie 
faaczej. P ..•.• 

Do rozwagi! Piszą nam: Różni niemiec
cy przedsrlębiorcy bllldowila<ni nabudowali do
mów co inie miara, więc stairają się ich po
zbyć. Czynią to w częście sami. w części przy 
pomocy Polaków. aby prędzej POllaków naklo-
11ić do kupna owych domów. 

Od taikich pa.inów można <lom kupić już 
przy wp.lacie 1000 a nawet 500 marek. Niesrte
ty R.oda!cy okupiwszy się, dopiero po neiwczasi~ 
"Spostrzegaaą, że i <Io . nich rnożna zastosowac 
J>rzys[owie o bwbie, która nie miafa ktopot11 ! 
Hipoteczne pieniądze są zwykle po wYSokim 
procencie. wyda~ki poboaz1ne nie male, więc kto 
talki dom h.-up.il, poinosi ty!k() ciąigfo straty, a 
tylko wyjątkowo ma z tego korzyści. 

Dla czei~o? Oto ·dla tego, że dom przepla
cili, nie wając •&ię na tern. Niech wię·c Rodacy 
·hęd'ą ostróżni w tym względzie. 

Kto chce dom ·ku.pić. to niech sz.ukai pośre„ 
1dnictwa Rooaików, którzy sprawę ido1birze zna
~ą i nie wychoidmą .na wyzysk. Często się też 
z<farza, że Polacy Wynai.imUJia ca~e domy, aby 
potem miesili.kania odnajmować. I tu zwykle 
tak bywa. że chociaż taiki Po.Ja.k c01ko~wiek t::t
!lliej mieszka to jedlnak też zwy.kle traci, bo nie_ 
raz to lu1b O'\VIO mies.z.kanie iest prze..z kilka 
miesięcy próż.ne, wię.c ma stratę. Owszem trze 
ba zarabiać, gdiz:ie można, a więc i przy ta
kich oka.zya:ch. ale baczyć trzeba, by te-~ rze-

!8) 

ŻUBR OWIE 
Opowiadanie hi~tory...:zne według po

wieśPi 

Wacława Oąsiorowskie20. 

(Ciąg dalszy)_ 

Wosi11ski wybuchnął serdecznym 
śmiechem: 

- A bodaj cię, żydzie!... A niechże ciG 
nie znam!. .. No, no! Zapłacę ci ... nie bój się! 
Pilnuj się tylko, bo tu nadciągnie za mną 
siła jeszcze ludu ... Cha, cha! Tom się uś
miał!... 

Arendarz ręce zatarł, że mu się tak 
zgrabnie udalo upomnieć o swoją krzyw
dę! W gromadzie wieśniaków lody nieufno 
ści topniały - szeptano między sobą z 
przekonaniem - „dobre panisko!" · 

Wosiiiski pociągnął ze szklanicy jeden 
i drugi tyk muszkateli i znów zacząl, zwra
cając się do sołtysa i wieśniaków: 

- Owóż sobie to zapamiętajcie dobrze, 
że co Prusak, to nie Francuz. Tamten przy
szedł was gnębić, podatki ciągnąć, dziesię
cinę wybierać, rekruta chwytać, a wszędy 
przymus czynić .... 

- Prawda! Prawda, wielmożny panie! 
- odezwa?y się pojedyncze glosy. 

- A no widzicie! Francuz? Francuz wla 
'śnie idzie, aby was z tej pruskiej opresyi 
wyzwolić! !..„ Rozumiecie?!. .. 

Chłopi spojrzeli po sobie i milczeli. 
Szmul pośpieszył się wmieszać: 

Jaśnie wielmożny panie, co takie pa
r'1bki rnog::: wiedzieć!. .. Ja im zaraz po
wiem! Sluchajcie soltysie i wy Kuba!... Ja 

czyw;ś cie zarabia.:, a nic tylko r rizornic !u b 
nawet p onosić ~·tratr. 

Spostrzegacz. 
(Powyższe uwagi z~mieściliśmy, aby Ro

dacy nad sprawą ta dobrze się z.asitanowi!i). 
W Meiderich zostat sześcioletni chlopiec 

SchcHen przejechany przez kolej elektryczną 
Biedak stracil obie nogi_ skutkiem czeg"o nieba 
wem umarl. 

Beckhausen. Górnik Greinke 001.arl na 
tężec karku. 

Gelsenkir<:hen. W kopalni „Consolidation'' 
dostał SJję maszynista Piotr Lenz między dwie 
maszyny, które go niiebezpkc,,,nic pogniotły. 

.l(to dortą{} nie ziednar iactnego noweg~ 
abonenta dla „Wiarusa Polsk·ieg-o" 1n<a trz~~I 
kwarta! powinien t-0· jeszcze . teraz uczy me, 
gdyż w~iąż ieszicze gazetę zap.isywać można. 

Bottrop. Syn rolnika Klaas'a .d~t~ się 
pod kola wozu w!lasne11;0, które tak silnie go 
zgrniotly, iż .niebawem umarl. 

W Hamme umarł śp, ks. prob. Lohre. N. o. 
w p. 

Qerthe i ł'Hltrop zostaly polączone w jedną 
~miine. 

Hamm. Podazas kiótni malżeliskiej ::,?ka
leczyf roibotrni1k Diebecker swa. żonę t{)ll}ork1em. 

Sprostowanie. Pisaliśmy. że o zm!anach 
dokonanych w Glówn. Kom. Wyb. _Polskn~1 , Ila 
Westfa.\ii Nadrenii i s. pr., nas rne pO•Wi.t~o
miono. Uwiadomienie takie. 1jak obecnie s.tw1er 
dziliśmy, zostalo nam jednakże. przyS:far:e; at~l! 
przez omylkę Hst Zi ·01Wem uw1adom1~i:1em ni~ 
dosta:l się d'o redakcyi_ lecz do aidim1n1str~cy~, 
.która go oglosila razem z 1innemi ogJlo~zet;1ain:1. 
RedaiNcya zaś, jak wia<l.omo, og.!'01s:-~~1am1 SH~ 
nie za•jmuie ·i wskutek tego o nade1sciu owego 
uv.~iaidomienia: nie wiedziaXa. Ta:k się tl~ima
a.ey po.mytka, lktórą niniej51zem p_rostu!erny: 
Dow.iadJujemy się także, że ?idJby!'o si~ ubtegleJ 
niedz.ieli po111fne zgroma>Cl1z~me czfonko\~ Ol. K. 
Wyb. na któreim po1Stanow1ono w cz.ęśc.i ywzglę 
dnić glosy wyborców i cofnięto ruf_e1ktore u
chwaJy, przeciw któ_rym o~ez~aJy się protesty. 
O .szczegóf ach ·dowiemy się Jeszcze z pewno· 
ści.ą. 

Bruckhausen. Królem tutejszego to1warzy
stwa strzeleck·iego (.czy po1lskiego ?) .zostal pe
wien Pola·k tutejszy. (0 ile nam wiad·omo., to 
w Bmckhausein nie ma polskiego t01Wair~yst\".a 
stnzeleckjego. Dziwimy się, że znaleźc moze 
się P01lalk który jesz.cze do _,fer~}n~~)\V" należy. 
Sądzimy, że ·narod'OWO usposobiem Polacy z 
Bruckha:usen owego Rodaka pou~zą o tern, 
że sa,1m się hal1bi, kto z wrogiem s11e brata. -
Red.). 

Brucb. Chodząc po Bruchu i Roe!Ling:J'.a?
sen przekonailem się. że dużo na<szej mJodztezy 
za ma!o czyta gazety, a za: gręooko zagląda _au 
kielis?Jka. Tak np. 9 czerwca pew.i en mł<?fa1~
~1,iec pod wpl'ywem alkoholu za~~ąf ipubhcznie 
hałasować i nam vłsty\\ wb1c. Czy tak 

ml'odzież nasza. ta przysz.lość Polski. postęptJ
wać w.inna? ~--~--

Rodacy! zv,·aJczaJmy piiańst:wo, teio n~i-: 
gor~zego wroga ludzkości. i:adź~y czlonkanrl 
naszych tawarzystw, ksztalcmy się przez czy 
tanie kisiążek, wsł..ępujmy do •. Sokcia", bo tam 
miejsce dila rrJodlzie-ży polskiej. 

Powsinoga. 

Rozmaitości:. 
Olbrzymia kradzież klejnotów. Przed 

kilku dniami popelniono prawie milionową 
kradzież drogich klejnotów. Poszkodowaną 
jest pewna firma jubilerska Iierzl; właści
ciel jej od dłuższego czasu już dawał roz
maite kosztowne przedmioty jubilerskie ak 
torowi Liittemu z Monachium w komis, któ 
ry mając liczne znajomości sprzedawać j· 

śnie wielmożny pan mówi, że wszystkie 
Prusaki będą wypędzone i z Grabówki, i z 
Brzeźnicy, i z Klepaczka, i z Janowa i ze 
starei Kuźnicy, może z cal ego świata! I tu 
wszystko będzie po dawnemu ... Przyjdzie 
pewnie do nas nasz sam pan Zaremba i wiei 
możny rotmistrz Grabowski i porucznik Za 
luskowski ... Już nie będziecie mieli ani je
dnego Prusaka, tylko same wielmożne kon 
federaty! 

- A ... a.„ landrat! ?„. rzucił niepewnyn~ 
głosem soltys. 

- Landrat?! - powtórzył arendarz, 
zaskoczony niespodziewanem pytaniem. -
Landrat? ... Landrat, on troszkę pojechał 
do Piotrkowa!!... 

Kapitan pokładał się ze śmiechu, słu
chając wykrętnych odpowiedzi arendarza. 
- Żyd, widząc dobry humor Wosińskiego, 
ciągnąl dalej swój przykład: 

- Landrat to un jest osoba, to jest ta J.· 
osoba, że musi być zawsze. Jemu się będzie 
podobało nazywać mandataryusz albo sta
rosta. Ale on ciągle będzie. To wy, Kubi i 
wy, Kiciak, sobie pamiętajcie, że jak mie
liście dać wymiar, to wy go dacie i teraz 
ale do was nie przyjdzie już po siano, 2 ·

po owies, ani -po krupy, ani po jajo Prusak, 
- tylko przyjdzie wielmożny Francuz, albo 
wielmożny konfederat! Jak się żolnierzowi 
zepsuje wóz, albo złamie oś, albo zerwie 
postronek, albo lejca, albo przewróci się 
bryka, albo jemu się będzie chciało pić, al
bo jeść, albo mu będzie za zimno, albo 7· 

gorąco, to on · także do was przyleci i r1° 
wam kwitek ... ale to już nie będzie pruski 
żołnierz, tylko wielmożny francuz!... Ro
zumiecie!? ... 

.W gromadzie powstał lekki szmer 

Z\\-yhlc z po\\ odzcJ1icm. Powoli zdołał Liit 
te, który był jednym z wybitniejszych ak
torów pierwszorzędnego teatru w Noryrn 
bergii: Intimes Theater, tak pozyskać zaufa 
nie Herzla, że tenże bez wahania powierzal 
mu klejnoty dochodzące w wartości do kil
kuset tysięcy marek. W tych dniach wziąl 
Ltitte znowu kosztowności na sumę około 
800 tysięcy marek i w towarzystwie kre
wnej Iierzla którą mu tenże dodał dla Pt 
wności, pojechał do Norymbergii. Tu oczc 
kiwał ich już wspólnik Luttego, również ak 
tor, niejakiliorschel z Norymbergii. N 
drugi dzień Liitte znikł i przystał z Berlin:
telegram, że zabawi tam w interesach kilkr 
dni. 

Wspólnik jego tymczasem tak umial · 
spokoić krewną Herzla, że ta nie powzięta 
wcale podejrzenia. Wkrótce jednakże i 
łforscher znikl z Norymbergii. Wtedy do
piero poznano, że sprytni aktorzy popełnili 
defraudacyę i natychmiast naturalnie poru 
szono wszystkie sprężyny, aby złodziejów 
pochwycić. Policya austryacka i niemiecka 
gorączkową rozwinęły czynność, ale do
tychczas nie udało się sprawców kradzieży 
odnaleść. 

Dziś donoszą z Berlina, że policya tam 
tejsza odebrała pewnemu jubilerowi w No
rymbergii w jednym z hotelów berlińskich 
część skradzionych kosztowności w war
tości 300 tysięcy marek. Jubilera owego na 
turalnie aresztowano. 

Łóżko więzieniem. W Stanach Zj·e
dnoczonych istnieją ad pewnego czasu 
osobne sądy idfa 1dzieci, dopuszczają
cych się czynów karygodnych. D0-
tychczas oddają te sądy dzLednnc zna
komite usługi, a zdarz::i: się, że .wyro~i, 
przez nie wydane, nie są 1pozbawi1ne 
oryginalności. Tak np. w Bost<inie, 
chi.opiec I O-.letni stanął przed sądem, 
oskar7Jony o kradzież roweru- SędziJ, 
wykamwszy mu calą karygodnoś;; ie
g-o czynu, sikazal go na przeleżenie w 
łóżku od soboty przez szereg tygl}IJni. 
W sobotę mianowicie, dzieci w . Bosto 
nie mają wol.ne i jest to glówny dz~l:l\ 
ich zabawy. Wykonawczynią wyroku 
jest matka: by la ona obecną na rozp~a 
wie syna i przyrzekła sędziemu, iż s •. 
miennie czuwać będze na.d wykona
n:em wyroku. 

Ordery .Maryi Teresy. Przed 
:kilku dniami obchodzono w Wied11iu 
150-it.1 rocznicę ustanowienia orderu 
Maryi Teresy, najwyższej dekoracyi 
wojskowej, będącej szczytem ma.-ze1i 
każdego ambitniego oficera. Zdobyć 
ją można jednak tylko na polu bitwy, 1 

to zia nadzwyczajny ·czyn woj,enny. l:·
'Stanowila ten .order cesarzowa M_':trya 
Teresa na pamiątkę zwycięstwa, odnie 
sianego przez wojsko jej nad prusakr1-
mi pod KoJi.nern w d. 18 cze.rwca roka 
1757 i w statu~~. ch postanowiła , że ani 
protekcya, ani wysokie urodzenie mi.; 
mogą .pod żadnym warunkiem iw.d:1-
wać prawa 1do tego odznaczenia, kc ;~ 
~edynie zasl.ugi 1owbiste. '. P.onkważ 
Austryia od lat kilkudziesięciu zażyv,• a 
pokoju, przeto Ecvba osób żyjąc-y:.;i1, 

przykrego zdziwienia. Wosiński pobladl z 
gniewu i hukną! surowo: 

- Słuchaj, ty przechero!!... Przykrzyło 
ci się po świętej ziemi chodzić, chcesz sobie 
widzę podyndać!. .. Ja cię tu zaraz nauczę 
rozumu! Flageolet! Sam tu!... 

Sierżant porwał się z miejsca i stanąt, 
salutując przed Wosińskim i czekając roz
kazu. Kapitan uniesiony gniewem zapom
niał był, że sierżant.... nie rozumie po pol
sku i zadomenderowat ostro: 

- Zabrać go natychmiast i pięć batów! 
- Capitaine ! ? --- zagadnąl .Flageolet, nie 

ruszając się z miejsca. 
Wosiński spo.irzal na twarz sierżanta i 

zakląl z cicha. A ren darz tymczasem, prze
rażony rozkazem, jął szeptać błagalnie: 

- Jaśnie generale! Jaśnie oświecony pa 
nie! Czy ja chciałem obrazić„. niech mnie ... 

- Milcz! - uciął surowo kapitan, a o
ryentując się w sytuacyi, dodal łagodnie: 
- Za karę, żeś się poważył w podobny srv 
sób do nich przemawiać, musisz na przepro 
siny dać na glowę po kwaterce gorzałki' 
Niema przebaczenia! Sołtys! bierzcie mu 
tam baryłkę! !..„ 

Arendarz chciał protestować - lecz 
Wosii1ski skinął na gromadę. Chłopi ruszyli 
za szynkwas, wytoczyli baryłkę i jęli się 
raczyć wódką. Szmul, a za nim Siapsiowa i 
żydzięta uderzyli w lament. 

- A wyrzucić mi z karczmy te piszcza
ly ! - nakazał kapitan. 

Gromada spelnila skwapliwie rozkaz 
Wosińskiego żartując, a zachęcając się di 
picia. 

Gwar w karczmie wzmagał się, pod 
karczmą również. Strzelcy, podjadłszy i i 
podpiwszy nieco, baraszkowali sobie, śmie 

posiadających tę dekoracrG, y1~ 
do trzech. A i z te) liczby jest 0~ 
den członek armii austryackieJ z 
zes ministrów węgierskich. ba t 
vary, 1który otrzymał ten ord oh: 
twie pod Soaerino w r. 1859. i~si 

. d . d M . '[ ZOl g.o ipos1a1 aJą or er ary1 er re.i 
cze hr. Caserty i ks. Cumberl' aw. 
ostatni otr.zymał go za bitwę 
gensalz;ai w r. 1866, hr. Cas 
bohaterską obronę Gaety w 
Ody w r. 1857 obchodzono st 
Mteusz oPderu, ·posiel!dał@ go D 
112 osób. W ciągu całych 1 
czasu ustanowienia •Orderu na 
833 osobom. 

W spaniałe drzewo genea si 
Pomiędzy chińskimi deleg;atam 
iiernncyę pokojową w ttadze 
się niejaki Kong-hen-ho, który 
koleniu j•est potomkiem K011' 
Ponieważ K·on~u·cyusz, czczons tJ 
chińczyków, twórca ich re.ligi". V 
VI-ym wieku przed Chrystuse ał( 
Kong-hien-ho ,posiada drzewo a.c 
gic.zne, wobec którego najstar 
monarchów europejskich są j 
dnia wczor.c.1jszego. Podobno g 
dyplomaty chińskieg.o nie ma 
luk i ciągnie się nieprzenvanie 
dokumentów histiorycznych w :r. 
do Konfucjusza. 

w. 
Od EkspedJcyi. od~ 

Da Bulmke. W powinszowaniu y cl 
w Bulmke za.szedJl bląd_ gdyż druh. sto 
żeni! nazywa się Jan Garsztka. a i 

jego Paprzycka, a nie, jak mylnie \' 
no. 

Panu .Marcinowi P. w D. 
posiaidarny. 

Swiętojózafaci 

Na zaręczynach u p. Rocha Baz 
·decke: Roch .13azak z na,11L.ecw1ią p· 
s.zką Pieniężną 2 mr., Pienię ż·ny z ż 
.kh dZiieci: J oonna, Piotr. Zafia i Ma 
Stanrsfaw Pie.niGżny 1 mr., Piotr Di 
ną 50 fon._ Jan 1Jierska 50 fen., p 
lina Wlódarczylk 30 fen:, Ign. Cieka 
M. SLiwka. z :żoną 1 rnr., A. Kwaś 
żoną 1 mr., ich córka iv12. r yarn1a 
S:a~kals.ki xi.vn4 SU tu. - - Nade 
zapfaciŁ p. Tom asz Szukalski 

Na chrz.cinach u p. An ton ie 
w Bismark: A. Paw lak z żoną 1 
kowiak z ż,oną 1 mr., J. Miko!Mski 
Njedlzielski z żouą 1 mr .. A. Bil 
1 mr., J. Niedz ielski z żoną 1 mr., K 
z żoną 1 mr .. J. Biega.ta· z żoną 50 f i , 
le11ski z żoną 1 mr .. , Wt Tomia k 1 18~ 
Wtlak I mr. - Nadesł'al i porto za 
Antoni Zielińsiki 7.i Bisrnark. rnzem 

N. N. przez ks. Szy ma11.skiego ii 
Na chrzcinach u p. Wal. Piwow gfo 

Werne: W. Piw·owarczyk z rodzin b~ 
J ęcl.r.asiz1czoik 50 fen. , A. Maik 50 fen. , Ce; 
Mo.iik 50 fen .. A. Weber 50 fen .• f r tei 
fen., St. Nagengast 50 fen., Stan. z I 
fen. M. Mucha 50 fen .. Jan Nowac 
Na.des.lal p. Józef Teresi1iSlki z L 
na porto oclichodzi 30 fen. 

Pan J. Nowa:cki z Altenessen 
~~~~!1!!!!11!!!!!!!~~1!1!!!!!1!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!11!!!!1!!!11!!!!1!!!!!!1.cz~ 

jąc się, a nucąc żołnierskie piose ~i~ 
ów próbo.,_wal nawiązać rozmowę ~ 
czynami, które w ślad za chłopa Ze 
już podjazd przed karczmą. 

Nie szczędzono sobie ani żar w: 
uwag, ani złośliwych docinków. 

- A to ci czarne, niby smoki! 
żóHy!... Swiergocą między sobą, od 
śmieciuchy! - Ta niczego! Podo m 
chcesz zostać artylerzystą!? ze. 
Trznadle - kuse to, o rety! Dai 
sujkę, niech nie następuje! - K 
Szczygly!... 

Nikt się tu nie obrażał - ni od 
żył - jedni drugich nie rozumieli. 4 ' 

I<.arczma buchała potokami. hr 
kłębami pary. Okrzyki i śmiech or· 
coraz żywsze, coraz głośniejsze . w: 

Jeden kapitan stracił nagle na 
Myśl, że oto nie może poroz w 

ze swoją komendą, jak należy, oll 
go. Wosiński czul, iż w danym, od 
się z góry wyrzec wszelkiej sa dz 
ści w dzialaniu i że raczej stary na 
nie on, jest w tej chwili dowódcą ja1 
wprawdzie rozkaz otrzymany ni zill 
do trudnych, ani zagmatwanych. de: 
sińskiemu bląkala się już byla nrc 
myśl., aby przy zdarzonej sposo w 
kazać temu bialemu borsukowi. 
dya narodowa potrafi! ... Zdawał 
że teraz właśnie okazya nades ce hi 
znalazł się szkopuł, o który wszY d; 
zamysly rozbić się muszą. Naw st 
rzyć nie wolno o urządzeniu jakiei 
czy wypłataniu figla pruskiej p' z. 
gorsze, sam mógt się zµaleźć w 
pocie. :w 

(Ciąg dalszy nastąpi ) 



'Y"1ko:,',iak z Alkil :;.:;en 1 rn„ razem 2,GO mr. • 
, "czill„'l!lko\\ ie Towhrzyistwa 'św. Andrzeja 

Obermarxloh, - nadesla! p. Bronisfaw Mlo 
z tlamborn, razem 21,·ii mr. 
Na weselu u p. Macieja Biesiadki w Mar-

oh: Ml ode Pa11stwo Maciej i Ma•gdalena 
iesiad.;ki 2 mr .. A. Urbaniak 2 mr., J. Urbaniak 
żoną 1 nu., ich synek Jan 20 fen., Józef Ko 
rek z żona 1 mr. ich dzieci: Antoni, Stani-

aw Józef i Pelasia 40 fen., J. Kaźmierczak 
żo~ą 1 mr„ W. Wróbel 1 mr.. J . .l\.Uy11czak 
żoną t m., ich synek Jan 20 fen. - Nadeslal 

Jan Mlyńczak, na porto odchod'zi 20 fen. 
r zern 9,60 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Woliciecha 
Duisburg - nadesral p. Romani Szlapi(1s.'ki. 

zerrt 25,00 mr. 
Dziś zebramo:, 86,97 mr. 

W kasie zob. nr. 143 •. W. P.": 1024,75 mr. 
W kasie razem: 1111,72 mr. 

B~ zapłać! Za miarodawców odbywa
się miesieczmie dwie Msze św. 

Wattenscheid, dm. 4 lipca- 1907. 
B-0chumska ulica m. 156. 

Stanisław Zmyślony. 

Na chrzcinach u paina Szazepana Nap!eraly 
J łfołsterhausen: Szczepan Napieralai 50 fe11., 
j'. Woliniewicz 50 fen., p. łffopacki 50 fen„ p. 
e ajewsiki 50 fen., p. Sfom!kowiak SO fen„ p. 

acieiewski 30 fen., p. Brz.oska 50 fen., Kasper 
i SO fen., liopa 1 mr., Wróblewicz 50 fe.n. Na

eslał' i zapfaicil porto p. Szczepan Napierala 
razem 5,30 mr. 

Na<lesfane z1 liamborn razem 13.65 mr. 
Dziś zebranOJ 18,9F; mr 
W kasie z dnia 4 czerwca 201,87 mr. 
Dochód razem 220,'3Z rur, 

Rozchód 40 OO mr. 
Pozos.taie w kasie 180,82 mr. 
Rozchód: M. z L. 40,00 mr. 
Panie Boże zaplać ! Nadmieniam, iż Msze 

w. odprawiają się za żywych i umarlych Ofia 
od.awców. 

• Bochum-Hofstede, d111. 2 lipca 1907. 
Uwag. Z pmvodu. iż odcinek od naldesla

u ych pieniędzy z Iiamborn zaginą! z przyczyny 
s.toweg-0, proszę Szairrowneg-o Ofiaroda1wcę mi 

1 onieść czy ta suma byla od TOIWarzystwa 
zy też od prywatnych osób. 

Baczność!!! 
l(asye·rem .• św.ięt()józafacia" jest p, Zmy

lony i h1łko do nieJ?:o wołn-0 pieniądze vosyfać. 
Komitet „Świętojózafacja". 

„Polak, który ole kocha ojcZY7..l\Y, zia. 

arł się wiary katolickiej. bo nie zachowu· 
czwarteco przykazania". 

,'.ft112bozeńsfwo polskie, 

Nabożeństwo polskie w BOĆhum. 
Nauki w clągu lipca: Dia mężczyzn żona

ych, w środę, dnia 10 Lipca o >rodz. 8 wieczo„ 
em. 

Dla mlodzief1ców w środę, dnia 17 Jip::a o 
odz. 8 wieczorem. 

Pielgrzymka polska z Bochum i okoUcy 
będzie się w .niedzielę. dnia 21 lipca. - Po-

iąg odjeixlża z Bochu.m-Siid okolo godz. 6.20 
ano, a przybędzie do Kevelaer około god!z. 9. 

I<evelacr oddeżdża okolo gotlz. 6 po pol., 
pnyjeżdża do Bochum okolo godz. 8.45 na 
iecaór. Dokladnieiszy czas jeszcze się o-

11 gfosi. Pociąg zatrzyma się w łitirrtrop i Steele, 
ą by pie~rzymów tamtejszych zabrać z sobą. 
·• Cene biletów podano tu mylnie po 4 mr. Jak 
r. te1 az dyrekcya kolejowa donosi, bilety zwrotne 

.. z Bochum-Sild kosztują po 3,40 mr„ z łiontrop 
po 3,30 mr. a z Steele-Nord po 3,10 mr. -
B1letów prowizorycznych już teraz dostać mo
żna w klasztorze, u p. Gwiz.dika, Roonsitr„ u 
p. Świerczyka. Worthstr. i u panów przewodni 
.czących Towar7vstw i Bractw. O liczny u
d-zial się upraszia. Do każdego biletu dolącza 
się 20 fen. na pokrycie kosztów piedgrzymki. e 

ę 

a Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Wiec „Zjednoczenia Zawodowego Polskie

go" w Meiderich 

odbędzie się w środę, dnia 10 lipca wieczo
, rem o godzinie 8 w lokalu p. Mertensa, Kur 

zestrasse. 
O liczny udział uprasza 
„Ziednoczenie Zawodowe Polskie". 

Wielki wi.ec w W·it.ten 
odbędzJe się w niedzielę, 14 lipca po po>t o godz 
4 w loka1lu p. Koester, ul. liauptstr. nr. 65., 

Omai\viaine bę,dz.ie oo.fożenie robotników fa. 
hrycznych w obecnych czas.ach, dla azego się 
oPganizujemy w związ.kach za\\roidowych i ;nne 
ważine sprawy, d'o1yczące !każdego robotnika 
na obczyźnie. Na powyższy wiec zaprasza się 
wszystkich rodaków z Witten. Anncn i z caf.ei 
okolic~r. 

Wiei.ki wlec w W anne 
odbędzie się w niedz-ielę 14 lipca po po.f·. o grr
dzinie 4 w lodrnlu o. Unterschemanina. Omawia
na będzie zmi13ma ustaw knaoszaftowych oraz 

ą iaikie stanowisko zaiać winniśmy wobec •. Zwią 
ni ziku wza.icmnośd". Oprócz tego omawiane hę_ 

clą różne spraiwv. dotyczące każdego robnt11;ka 
nia ohczvźnie. Na powvższy wiec zaprasza się 

b wszystkich rodaków z \Va11me i caletl okoli~y. 

Baczność Ruhrort.Laar ! 
Czfonk0iwie~ którzy zawiklani sa w prn·· 

cesie z fabryką „Phonix" powinni się zgtosić 
hy udzielić pefnomocnictw;;i. w celu przeprowa
dzenia skargi, u dele~ata Sprulewicza, lii.ittcn
strasse l. 

Zebranie członków „Zjednoczenia Zawodo 
wego Polskiego" w Rheinhausen 

w niedzielę 14 lipca po południu o godzinie 

6 \~ lokalu p. M. K.i.ippera, I~heinhausncrstr. 
nr. 155. O liczny udzial w zebraniu prosl 

Delegat. 

~~~~~~?At 

~ 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Ki'rchlinde 

zasyla swemu druhowi rekretarwwi 
JOZEPOWI GÓRECKIEMU 

i jego ·doz-goonej towarzyszce życia 
oannie JAOWIDZE KŁOSOWSKIEJ 

w -Ozień ślubu 10 lipca, serdeczne życzenia. 
- Powinszować nam s.ię godz.i, temu, który w 
stan malżeński wchodzi, do Sakrrumemtu maf_ 
żeilskiego, od Jezusa zalożonego. Wspomnij 
Druhu na przysięgę, jaką weźmiesz od B~a po 
tęgę. a bądź mężem pra:wowiemytrn, t\vojej 
żonie takie wiernym. - By Mtoda Para dlu
gich lat d:Ożyla, tego życzymy i po trzykroć wy 
krnikujemy: Czoł'em ! ! ! 

Wydział. 

Po.kwitowanie 
dalszych skladek parafian Kobierskich poo Kro 
toszynem: 

W kas.ie pozostal'o . . .73,85 mr. 
St. Mazadazyk S mr., Wincenty Szcz.ęmy 5 m. 
Pr. Dzielicki 6 nu .. Marciu Jamry 12 mr., Jgn. 
Dziel0ioki 4 mr. . Wojciech Jamry I. 15 mr., Jan 
frą.szczak 12 mr., St. Olej.11i1k 2 mr., fan Ostach 
25 mr. _ fr. Jan:czak S mr., fr. Szczotka. lO 
mr., Yran. Os-tach 5 mr., Franc. Czachorek 7 
mr. Jalkób Mizera 2 mr., Stan. Wyskok 3 mr., 
Jakób Kucharski 2 mr„ Mkhal Skrzypek 5 mr„ 
Ja11J W.lla~1ny 2 mr .. Stan. La:boga 4 mr., Maryan 
na Jamra 3 mr., Józef Czuba'k 3 mr„ Józef Pt'łk 
2 mr., Ign. Ka:ik 5 mr .. Wo]cjcch JamrY' Il. 3 
mr .. , Czajka i Ziai:ka 5 mr. Razem 225,8.5 mr. 

Wydatki: za, sukie11kę na puszkę 70 mr., 
stt1.ta dla wielebnego .ks. proboszcza 100 mr., 
elfa ubogkh sierot polskich 25 mr. za: ogJ'osze
nia 15,60 mr., koszta komitetu 4,25 mr. Razem 

pozostaje w kas.ie 
214,85 mr. 

11,00 mr. 
(794) Za komitet: St. Mazajczyk. 

Towarzystwo św. Wincentego a Paulo 
w Heereu 

obchodzi dnia 21 lipca 
drugą rocznicę swego istnienia 

na sali pa•na Schneidera, ul. Bismarcka. Szano
wne Towarzystwa. które zaproszenia odebraty 
także i te. które d'la b-ra.ku adresów zaproszea 
cie odebraJy, oraz. te Tow .• którym zaproszenia 
zas.lali§my a ża.dnei od'Powiedzi nie nades.taJ.y, 
a są niemi: TOIW. św. Marcina z Derne, św. 
Barbary z Annen. św. Jadwilgi z. Menigede, św. 
fana z Barop, św. Józefa, św. Wojciecha i 
św. Jadwigi z Dortmund. na powyższą uroczy
stość uprzwmic I ser{foctrJ1ńc zapraszamy z 
chorągwiami i paltasxami. - Pro~ram uroczy
stości: O godz. 1 i pól do 3 i pól po pof. przyj 
mowariie bratnich Tow.„ o godz. 3 i pól wy
mars1zi do kościola na pols.k.ic nal!Jożeństwo; po 
nabożeństwie pochód na salę, gdzie ~1ię oidb,_ 
dzie dalsza uroczystość. O godzinde 6 taniec. 

Uwaga: Ostatnia stacya koleJOJWa jest 
I(a.mein, a z !(amen do łf eeren odjcżdiża pociąg 
o godz. 1,30 mi·nut po• pod'. BBet z Kamen do 
Heeren kosztuje 5 fen„ a 21 Unrna-KonigSJbom do 
Heeren odjeżdża pociąg o godz. 12.31 min. po 
pol., bilet kosztuje 5 fen. 

Cz.tonków, którzy zalegaJ.a z: pfa.cą mie
sięaZ!Ilą dluźeti niż 3 miesiące uprnsza się ażeby 
się z mich uiścić raczyli, bo nie będą mieli pra_ 
wa jako czlonkowie, tylko ja•ko goście w na
szeU rocznicy. - O liczny udzial w roczi11iicy u-
prasza (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Walentego w Moers 
podaje czfo111kom do wiadOłlTiości iż. w niedr.ielę 
14 lipca o godz. 4 po poł:. odbędzie się pófroczne 
ze.bra111ie Torwarzy.stwa na sali p. Kroppen, ul. 
Hombergska 84. Ponieważ przyjdą ważne spra
wy pod obrady, pr.zeto o liczny udział w ze-
braniu uprnsza (1) Zarząd. 

Uwall:a: C:ulonkowie zarządu oraz rewizo 
rowie kasy winni się stawić punktualnie o godz.. 
3-ej. Przewodniczący. 

BACZNOŚĆ GNIAZDA SOKOLE! 
Uprasza się, aby wszystkie pisma tyczące 

się gnfazda nais.zego w Huoka·r.de przesylano· na 
•ręK;e prze1wtd.tn\itc.zą'cego pod adresem: Wła
dysław Kembłowski. Huckarde, Heinr.ichstr. 2J, 

Towarzystwo· św. Stanisława Kosiki w Reck. 
lin~hausen Suoo (GruLlbaid). 

donosi swym c.zfonkom. iż kwartalne ,zebra,nic 
odbędzie się 14 lipca w niedz.ielę {) goo:Z1ine 4 
po poil. w lokalu posiedzeń u pana Schrama. U
praos~a ·się czifonków, aby się licz.nie stawili, po
nieważ mamy <lość do upoirządkorwania. Goście 
mile widziani. Zarazem zostanie odczytane 
sprawo.zidanie z· kasy z II. kwartafa i z kasy rn1 
chorą11)ew. 

Uwaiz:a: Czfonków_ którzy zalegają ze 
~kfadkami więcej jak 3 miesiące uprasza się, 
aby się na powyższem zebraniu ze. sikfadek u
iścili, w przeciwnym raz.ie tracą prawo do to
warzystwa. Zebranie zarządu i rew.izorów ka
sy odbędzie się w tę samą nJedzielę o godzJnie 
12 w południe na sa'li posiedzeń. (3) 

Michał Karmiński. p rzc,.v'Odnic.;,ący. 

BACZNOSć! 
Towarzystwo gimn. „SoikM" w Alt<'«hochum 
ozna.lmła swym druhom i wszystkim Rodakom. 
wmiejsco.wości, iz w niedi.icle 14 tego1 mresiąca 
na sali pana Stretlln12:a obchodzi swa 3 roc7.n!ce 
istnienia swesw. Pr~ram zabawy bC'dile u
roo:maicony strr.elaniem do· tarczy o nagrody 
ćwiczeniam;, śpiewem i tal1cem. Czołem! 

(2) Wydział. 

'· 

Eacz.Jtość Hoisterhansen i okołka! 
Koło śpiewackie „Wanda•• w Ho!sterhausen 

unz.ądza 14 lipca 
oryginalną latową zabawę 

z taf1cami. na którą się szan. drużynę śpiew1-
cką oraz i Rodaków mile zaprasza. Muzykę 
dostawi stawny kapelmisLrz z Brnchu p. Pie-
tryga. Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
donosi szan. członkom, iż towarzystwo bie
rze w niewel~. dnia 14 bm. udzia!l w 10-tej 
rocznicy istnienia Tow. św. Jadwigi w Gcrthe. 
Z powodu te9;o zebranie nasze od'będzie się za
raz po sumie, potem 'O godz. I zbiorą się cz1011 
tkow.je i chorążmi, zkąd nastąpi wymarsz do 
Oerthe. - Zaraizem donosi się szan. czlonk-:>m 
i wsays1!kim rodakom. lż towarzystwo bierze 
udzial dnia 21 lipcai w pielgrzymce do Keve
laer. Bilety są d-0 nabycia u przewodniczące['.'::> 

przy ul. Wittenerstr. 105, które kosz.tuja, 3,60 
mr. Uprasza się <> ile możoości _ aby do nie
ldzieli 14 bm. byty zamówione. O •iak naJlicz_ 
niejszy udzial szain. Rodaków i Rod'acZ:ki upra 
siza się. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Mikołaja w Stoppenberg 
podaje SwYil1 czfonkorn do wfa.domości, iż dnia 
14 lipca odbędzie sie walne zebranie o gO!dz. 
4 po pofudniu ·i ziairaz.em obór nowe9;o przewo
·dniczącego. - Pos.iedizenic zarzą!d'll odbędzie 
s1ię o godz. 3 punktual.nie. - O liczJliy udział 
uprasza się. A. Zyber, pnzewodn. (1) 

Tow. Serca Jezuwwego w Bo.chum-Hamme 
donosŁ swym cz.l'oitkom. iż w ~1ied'Zielę, dma. 
14 lipca wyjeż.d'ża parafia•lna pielgrzymka do 
Newiges, w której nasze Tow. udz.ial bierze. Po 
ciąg odjeżdfa Zi ·drworca Bochrum-S. o godz. 8-ei 
·i 26 minut. Bilety prowizoryczne nabyć można 
u pana Wailbriil, przy koś~iele kat0tlickim pe ce
nie 1 mr. 30 feni. i to do piąt.ku wiieczora. Cz.ton 
kowie wi'll!ni się stawić w czapkach i odznakach 
o 7 god!z. rai1m w sali po.siedzeń. O punktualne 
staw.jenie się chorążeg-o i· podchora,żych iak i 
cz:laników się uprasza. - C~!'onkom, którzy 
nie byli na wai1nem zebraniu. donoszę, iż zo
stalem Olbrany przeiwodni'CZJąicym, dotychcza_ 
sowy przew. p. A. Nowicki urząd swój dobro-
wo~nie zJoiyl. · (I) 

Teofil Dank0iwski. przew., Lohstr. nr. 18. 

P~otra i Pawła w Herten 
obchodzi w niedzielę. dnia 14 lil}ca rb. 2.gą 
rocznicę swego założenia, polącZ'OI11ą z koncer
tem, teatrem. a wieczorem okO<fo godz. 8 i pól 
będzie taniec. Muzyka polska z Bruchu bę
dzie przygrywać. Na JZabawę tę zapraszamy 
naszych czfot11ków i wszystkich Górnoślązaków 
z łierten i okolicy. Przywitanie bratnich To
warzystw o R"Odz. 4 po poJ1

• na sali p. Józefa 
Menge (Hotel zur Post). Zapraszamy więc 
szan. czlonk6w i wszystkich Roda!kóiw. 
(3) Zarząd. 

Baczność! B o t t r o Il ! Baczn-0ść ! 
Towarzystwo „Jedność" pod opieką św. Jack.a 

i Stanisława Kostki 
b.ierze udziai.l w polskiej pielgrzymce z Ober
hausen do Kevelaer, dnia 27 i 28 lipca. Chcą
cych brać udzial w pielgrzymce cz.lonkowie i 
:Rodacy upraszamy, ażeby się zgfositli jak nai 
prędzej, ponieważ musimy wiedizeić ile mamy 
biletów zamówić i to do następujących ooób: 

Loopo~d' Procek, Pr0is.perstr. 111; Wincen 
ty Myśliwiec sklad mebli; Fran. Tatarczyk, 
Prosperstr. 99; Augustyn SJanina, Gustavstr. 
32; Jan Swoboda. fel~tr. 3; Jan Demel, Bahn 
hofstr. 5; Ludwi1k Lapa;cz, Miihlenstr. 3 i Kon 
stan1y Nowak. Schulstr. 

Dziewczęta w bieli chcące nieść obrazy 
niech się zgtoszą isame do pnze;wodn. Procka, 
Pros.perstr. Spodziewamy się, iż szan. czlon 
kowie jaJk i Rodacy już te·raz przed czasem się 
licznie zg;faszą do wyżej wymienionych i jak 
najliczniejszy udzial w pielgrzymce wezmą. 
Bliższe sizczególy jesz.cze zostaną ogloszone. 

(3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa urządza w 
niedzielę 14 lipca latową zabawę na sal 
p. Vonnemann zaraz przy dworcu. Począ
tek o godzinie 5 po południu. Zabawa bę
dzie urozmaicona monologami i tańcami. 
Zebranie członków Towarzystwa godzinę 
prędzej. O liczny udział Towarzystw są
siednich i wszystkich Rodaków prosi 
(2) Zarząd. 

Tow. Serca Jezusowego w Brambauer 
donosi wszystkim Towarzystwom, które 
od nas odebrały zaproszenia na obchód 4 
rocznicy istnienia naszego Tow. na dzień 
16 czerwca, a która z prz.1czyny policyi 
nie mogla się w czas odbyć, iż takowa od 
będzie się dnia 14 llpca t. r. na sali pana 
Schulte-Strathaus. tamże. 

Przyjmowanie bratnich Tow. o godzi
nie 2 po poludniu; upraszamy przybyć z 
chorągwiami!. 

O jaknaj)iczniejsze przybycie uprasza 
jak najuprzejmiej. (2) Zarząd. 

Baczność Wiemelhausen i okolica! 
Szanownym Rodakom podajemy do wiado

mości, iż dnia 21 lipca wyjeżdża pielgrzymka 
do Kewelaer z dekanatu bochumskiego, do któ 
re~o parafianiie z Wiemelhausen się przylą
czaią. Celem upięksizenia pochodu prosimy 
czlanków towarzystwa zabrać odziewczątka 

jaiko a:nioztki. Bilety zwrotne dla tych dzieci 
kosztują rodziców tylko I markę, a resztę O
placa pielgirzymka.. Bilety dla pielgrzymów 
kosiz:mia 3,60 mr. PrOIWiizoryczne bilety na
być można najpóźniej do 14 lipca u pp. J. Mar
ciniaka, Wl. Turka. W. Kasprzaika i u krawca 
J. Gfowacza O 1a~i< najliczniejszy udzial w piel 
1grzymce prosi 
(738) Komitet kościelny: Jan Marciniak. 

Towarzystwo polsko-kato!. p. op. św. Józefa 
w Geesthacht 

zalożone 24-sw czerwca 1894 roku. obchod71ć 
bedV.e w dniu 25 sierpnia 1907 r. o godz. 11~ 
przed poludniem poświęcenie sztandaru. , 1a
bożeństwo odbędzie się wOeesthacht na sali 
pana Wecker, o wymienionej godzinie, nastę
pnie zabawa i strzelanie d<> tarczy o nagrody 
i inne gry dl.a panów, pań i dz,ieci. Na obchód 
nasz zapraszamy szan. Towarzystwa z wszy
stkich okolic. Sposobność bardzo dobra, bo 
mowa koleją przyjechać ze \,rszystkich stron 
aż do Berged-0rf, a potem aż do samego Geest
hacht, pociągi kursują co godzinę. Srian. To
warzystwa zechcą nadpóźniej aż do 12-go sier 
pnia zglosić się czy z chorągwią lub bez u
dzfal' wezmą w uroczystości naszej. Wszel
kie listy tyczące sie Towarzystwa nadsylać 
należy nod adresem: Sylwester Nowak. i·n Neu
Besenhorst bei Oeesthacht. Zarząd. (2) 

Towarzvstwo św. Piotr.a w Steele 
donosi swym czlonkom i Rodakom zamieszka
lym w Steele i okolicy, oraz Szan. Towarzy _ 
stwom sąsiednim, .iż nasze To'\varzystwo ob
chodiii 

-- 22-R'ą rocznice --
dnia 14 lipca br. na sali p. Rahmann. Stary Ry
nek nr. 3. Podzątek o Rodz„ 4 po polud111iu, po
czem na.s.tąpi przywitanie Towarzystw i gości 
przez przewodnidzącego. Dalej będzie deglama 
eye, mowy, śpiewy ·i t. d. O godz. 8 rozpocz
nie się śliczny teatr, w którym występują 24 
osoby. Po teatrze rozpocznie się taniec aż do 
godz. 2. Wstę.p.ne wynosi dla czloników na
szego towarzystwa 30 fen., dla czlonków ob
cvch Towarzystw 75 fen .• dla Rodaków nie bę 
d'ących w żadnem Towarzystwie 1 mr., a po 
godz. 10 1,50 mr. Cz.tonkowie obcych Towa
rzysłlw przybywając pojedynczo, winni się J
kaz.ać ustaiwą. - Muzykę dos.tawi nam p. Wi 
nowski. 

O liczny udzat Rodai'.{ÓW pro.si (2) 
Zarząd. 

Towarzystwo- polsko-kaiotiskie „Zgoda" pod 
wezwaniem św. Stanisława Biskupa w .Elber-

ieldzie 
urządza w niedzielę, dnia 28 lipca na sali p. 
Kappes'a u1ica Bachstr. nr. 26 obcbód rocudcy. 
Program rocz:nicy wielce wrozmhicony. Bę
dzie też teatr p, t. ,,Dziesiąty pawilon" oraz 
śpewy, deklaittlacye, monolCJ!Wi i t. d. Muzyka 
p. Kni'ka z tlerne grać będzie. Mamy nadzieje 
że Szanowne Towarzystwa usiilbwa.nia nasze 
jak nailicznieszem przvbycjem poprzeć racrzą. 

Zanąd. 
'111111" 1 I ;u 

Bractwo Różańca św. w parafii N. M. P. 
w Oberhausen 

podaje do wiadomości Szanownym Bra-
ciom i Siostrom, iż poświęcenie chorągwi 
rćżańcowci odbędzie się dnia 26 lipca wie
czorem o gc<lzinie pół 8 na polskiem nabo
żeństwie. mi które szanowne Bractwa Ró
żańcowe i towarzystwa polsko-katolickie 
ze sąsiednich parafii jak najusilniej zapra
szamy. Sposobność do spowiedzi św. bę
dzie od czwartku poludnia do soboty po po
łudniu. 

Uwaga: Z powodu, iż w sobotę 27 
lipca wyjeżdża pielgrzymka polska do Ke
velaer mają czlonkowie Bractwa Różańco
wego parafii N. M. P. z Oberhausen spo
sobność do wspólnej Komunii św. na miej
scu cudownem w Kevelaer w niedzielę ra
no, do której członkowie jaknajliczniej przy 
stąpić powinni. (2) Zarząd. 

Wybory do dozoru kościelnego odbę
dą się w następujące dnie w gminie łfam
born: 

Hamborn 10 lipca od godziny 10 rano 
do 7 wieczorem w lokalu p. Mare. 

Buschhausen 10 lipca od godziny 10 
rano do 7 wieczorem w lokalu p. Trauters. 

Dnia 11 lipca liczenie glosów. 
Do reprezentacyi kościelnej: 

Bruckhausen 15 lipca od godziny 10 
rano do 7 wieczorem w lokalu p. Martina. 

Marxloh 15 lipca od godziny 10 rano do 
7 wieczorem w lokalu p. Rosendahl. 

Obennarxloh 16 lipca od godziny 10 
do 7 wieczorem u p. Halfmann'a. 

Schmidhorst 16 lipca o godzinie 10 
rano do 7 wieczorem w lokalu p. Ortmann. 

Hamborn 17 lipca od godziny 10 rano 
do 7 wieczorem w lokalu p. Mare. 

Buschhausen 17 lipca od godziny 10 ra
no do 7 wieczorPm w lokalu p. Trauters. 

Liczenie glosów 18 lipca. 
l(omitet. 

··--~--
_____ ząS1!53 

Nadesłano. 
Mamy na obczyź.nie już w ró-żnych g:Jlę_ 

ziach samodzielnych polskich kupców i prze
mysJ'owców. 

~wieżo przybyl nam przedstawicjeJ prze
mysilu bndowlanego w osobie Roidaka p. Fran
ciszka Bud:ziyńskiego. Mieszka on w Bo;;hum 
przy ul. Klasztornej 12. II. a podejmuje się 
budoVJ1anńa nowych de>mów. reparacyi starych, 
pośredniczy w kupnie i sprzedaży <lomów czy 
to w Polsce. czy na obczyźnie. robi rysunki~ 
stara się o pożyczki hipoteczne itd. 

Kto zatem prag-nie dom budować. kupić lub 
sprzedać, niech z CC3.1!'em zaufaniem uda się do 
niogo, a zapeiwne s.ię nie za wiedzk. 

Skoro wszyscy Rodacy, którzy brn1ować 
będą na obczyźnie, ipójdą za has.rem .,Swói do 
siwego", w.tedy jak tylu ~nny1ch kupców i orze
mys.fowców po.lskich na obczyźnie i po1!ski hu
downic.zy będzie się tu mógl utrr,ymać. 
Szczęść mu Boże! 



Młoda służąca 
może się zgłosić zaraz 
do 795 
Tusz'kowskłego, 

i1iekarnia w Langenlreer 
Tak samo i 

Tow. Serca Jezusowegó Bochnm-Ha~me urz n i a 
poszukuje się zaraz albo 
i póżniej. 

l:v11uoi swym członkom, iż w poniedziałek dnia 8-go lipca, rano rozstał 
tiię z tym światem honornwy prezes naszego Towarzyetwa. 

łużącej ś. p. ks. proboszcz Lohre. do wszystkiej pracy do
mowej, poszukuje 796 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek rano. Najprzód będzie żałobne 
JJabożeństwo odprawione i to o godz. 7-mej. A. Powałowska 

Bochum, . U pras.za się c~or~żego i asyitentów o. pół do 7 •mei na salę posie
dzP.n, oraz uprasza su~ członków, którzy maJą raaną pracę ile meżności 
zmienić i także siQ na oznaczoną godzinę na sali stawić a o godzinie 
H-tej _eksportacya. zwłok na cmentarz. O jak na.jliczniejsz; udział w po-
grzebie uprasza się. Zarząd~ 

Alleestr. l 3. 

Poszukuję natychmiast 

Dulsburg-Meiderlcil. 
Toiwarzystwo· loteryjne „Jedność" 

dont)Si. czlonkom i nam życzliwym Rodakom. 
iż urządiz:aimy 

- zabawę z tańcami --
dnia H lipca. Pocu\tek o godzinie 4-~i- In
wali-dzi mają Wstęp wolny. - Muziyke dostawi I 
p. Podeszwa. (2) Zarząd 

. PIORA STRUSIE farłmfe, czyści i p.dl 
c1w molom poleca F ARBIERNIA OAL. 
LUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
nr. 9ll. 

filie: Hofstede, Hem..,. Eickel, Rohling
hausen, Unden, Hatt:łnsr;en, Lan1tendreer, .Mar-
ten, Castrop, l(ameo, Dortmund Gertbe 
SproctboveL • 1 

Podzukuje (782) 

panny 

doakonałą 791 

sprzedawaczkę 
do mego interesu towa· 
rów kolonialnych i deli
katesów, która ewentu
alnie filię obejmie, oraz 
porz. dzłe.wezyn~ 
do kuchni. 
J. Sehrćłderowa, 
K a et ro p, Marktplatz 

Poszukuję do mego in· 
teresu skór i artykulów 
dla szewców, tęgiego ka
tolickiego 793 

młod. człowieka 
w naukę. 

Strzeżcie się I 
do składu, Polki 
umiejącej dobrze po nie
mieck.t w uczbe zaraz 
lub później. Gdzie wska-
że Ekspedycya „Wia

Zgłaszający muszą mÓ· 
wić językiem polskim i 
niem'eckim. 
Fr. Boek, Herne, 

Ba.bnhofstr. 44:. 

rusa Polskiego". Skład UHOROBY 
kolonialny i drogerya. wszelkiego rodz11ju, jako 

Posz11.1mjQ 786 to: choroby żoląd-

30 robotni ko.W . ka, chorehyplue, 
wątrob7,~horoby 

do kopalni. Szleprzy do- brzuszne i ft8t:el
stan'ł 4,50 do 5 m., 8 go· kle ehorob7 dzie-
dzinna praca. Hajerzy, elęee leczy ei~ 
którzy potrafią Bi~ z w Recki nghau 
maszynami obchodzić 5 SfD•Siid 790 marek do 5,50 itd. Zgł. · 
można. się do nadzórcy ul. Daryańska S. 
St. Noskowłaka _Wchód z boku. 

Hombruch, lfhi si~ po niemiecku. 
Miihlenstr. nr. 25 II. Wielkie i małe 

Potrzebna [783] S 'tliJ' i Jl ie 

.Otwarł~ie interesu! 
My niżej podpisani niniejszem podajemy do wh:domosci, 

Bottropie, ul. Gladbeckerst1• 
otworzyliśmy naszą. .fili~ 

składu skór i fabrykę cholewek. 
Na sktadzie znajduje się wielki wybór wykraw• 

1duł!"Y na podf"sz~y, cholew~k i wszelli.ich pl" 
hoi;o'łw dla szewcour. Oprócz tego poleca.my nasze tow 
krotkie, jako to: Helkł, paski gumowe i skórz• 
l!fzezotld różneso satunku, portmonetki, 8 
r~ane fartuszki dla dzieci i inne. 

Staraniem naszem będzie przez rzetelne prewadzenie inte 
pozyskać zaufanie naszych Odbforców i prosi.my szanownych 
szkańców Bottropu i okolicy, o łaskawe poparcie przedsiębior 
naszego. Z szacunkiem 

WEIS ~ ERLENBA.łJE 

Oberza 
trunków bezalkoholow., 
znajdująca się przy ko
palni, z wysokim pobo
rem komornego, posiada
jąca wielki obrót, jest 
tanio do sprzedania. 

Bettrop, Gladbeckerstr. 3. 

Pieniądze 
kto potrzebuje na. hipotekę, .niech się 
z calem zaufaniem a o.trzyma w kirótkitll 
potrzebną sumę. Zgtosizenia może pr 
do ~kspedyicyi „Wiarusa Polskiego" w 

-

N. B. Stósowna dla in· 
teresu piwa fiaszkowego 
i wody selterskiej. Jest 
także stajnia. i ogród. 
Bliższych wiadomości u
dzieli L. Dellwla-, 
Bochum, Jagers t.r. 3. ( 792 

pod literą S. Z. 123. 
*3~tBł~~~-~~~~=--*~~=~~~=~~~~~-„~l 

I Tabak; do zażywani 
' 

()hlopg,ll, 15 do 16 
lat liczący do robót rol
niczych, 1 ::rże się zgło
sić do Tonnłshofl, 
Stoppenberg. (385) 

711 

Maszyny 

J. Thłel, 
Erłlen sch wieli. 

~ Bydgoską 
z ftrmy D. W 01thaler poi 

~ w znanej dobroci tylko burto 

~ 
~ A. Barciszewski 
* Bochum * ul. łlla11ztorna nr. Uł Telef. U 
~ Generalny zastępca * na N adreniQ i Westfalię. 
*~§~~~~~~~~~ 

Baczność Rodacy! 
l(orzysme kupno dla Rodaka i to 

wielki interes piw 
z uruidzeniem do nalewania w buteHd, z 
ratem do fabrykacyi seltersklei wody i 
budlld do sprzedaży wody seltersldeJ, w 
dzo korzystnych miejscach. W okolicy 
dw wielu Polaków zamieszkuie. Próel 
jest jeszcze koń i dwa wozy i wszelkie 
potrzebne ·narzędzia. Interes Jest od 
sprzedania z powodu śmierci męża. d Z I e I c Z y n ą !~:edaje po tanic(1;;) 

od 16 lat do plmoly w 1 \\'iłh. Sehafer. 
ekl~dlde. kolonialnym od Uastrop, kopalnia 
1 sierpma „Grł&f Schwerin". 

~. Schmiłzek. 

do prania z wa
hadlema od 38 d.o 44 
mk. odstaw' a. franko do 
każdej stacy i kolejowy I 
I 

Hurtowny i detaliczny 
skład maszyn do goto· 
wania. piecó'" i całkow. 
wypraw· (687) 

pna wynosi do 4 tyslęcy marek. W 
trzeba 1800 clo 2000 mr. Nadmkmfom, 
wniejszy właśclclet dorobił się ładnego 
ku. Inf or macy~ w tel sprawie udiJeti 
l(ubiak, Oberhausen, przy ulicy Falk"'"""t.m!!!!.'!!! 

Wanne, 
Unser Fritzatrasse 38. 

Interes 'Cowarów 
łloJonlalnyeh w do
brem poł&żeniu miasta 
Bochum, z odbiorca
mi płacącymi tylko gotów
ką, jest z powodu innego 
przedsiębiorstwa właś
oiciela, natychmiast do 
sprzedania. Zgł. przyjm. 
Eks p. Wiar. Polsk. pod 
literą. R. L. A.. 764. 

Rzeźni et wo 
z dobrymi odbiorcami, położone 10 mi„ 
nut od kopalni wQgla, z powodu choroby 
żony jest zaraz tanio do sprzedania. Do
bra sposobność dla początkującego Roda
ka, ponieważ, wszystko może być obję
te w całości. (77 5) 

St. Cholewiński, 
Elek.el, Bfelefa!derstrasse 8 b. 

ar. 307. 

Kasa oszczednoś 
podpisanego Banku przyjmuje dep 

i płaci od nich 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypo ' 
4 proc. za natychmiastowem wydo ' k 

.Bank Ziemski ~ 
w Koronowie ( Crone a. d. Br 

__________________________ ..._. _____ ~-----·----. ....... --·-----~----~----~--~--------~-------~~--~~~~~--------------------------------------. 

A. 
najstarsz Y \ -\ 

•' ·, ) 

,~ j ~ .- ... 

i ł .J ~ ·' 

'tlV Gel · ęAlJ 1rc4en • HulleD, ul. Wannerstr. 243. 
Bufet dębowy. 

SpecyalnoSC: Całkoiwte urządzenia mieszkalne. Szafonierk 

Maszyny do goto~ania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotów kę 1 na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

,-.,.-~~ . 
I 

Lustro z szafką. 

ka.napa z pokryciem fantazyjnem 



r. 156. Boehum, na czw~rtek, dnia 11-go lipca 1907. Rok 17. 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polaków .na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarob~owym 

:v.;chodzi co.dziennie z wyjątkiem dni poświą,tecz ... 
ych. p~plata kwartalna na ~zcie i u listOiWycb 

wYnosi 1 mr. 50 fon.~ a z odnoszemem do domu 1 mr. 
2 fen Wiarus Polski" zapisany .ie.st w cenniku pocz 
to~ pod znakiem „L. polnisch nr. 123."' 

i 1111 Beże za Wiarę I OJCZJZll ! 
Za inseratv p1aci sie za miejsce rządka drobnego dra· 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratami 40 
ien. Kto często ogla.Sza otrzyma rabat. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać w 
•ich dokl'adny adres piszącego. Rekoo. nie 1wrac~' 

Reda:kcya, draka1mia I miuan!a ~si• w Bochmn, przy ulicy Małtlb~. !7. - Ailm „Włam Polaki" Bech11m.-J'etefon or. MH. 
~Ml!illlllli@llll!!.l!!!l~~"1f<'ll.~!.~ • •tf!(!•t'~~!llill .@.!'!'?M•• ________ 9!___'!.J!__~~-9@_ ______________ - -- ---w-'-------·---- • · t 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ówić. czytać i pisać po QOlsku ! Nie 
t Polakiem, kto pok>mstwu swem,1 

zniemczyć się pozwoli! 
a1~~~~~!1!!!!!!'!!-~„- !!!!!!!'!!~ 

z ~Jpadków dole-. 

trzymująca stosunki z prezesem mini
trów Stołypinem prasa rosyjska wystę
uje w dalszym ciągu przeciw sojuszowi 

francusko-rosyjskiemu. 

Po „Nowoje Wremii" zamieścila pól
rz~dowa „Rosya" artykul, w którym rów 
ież ujemnie wyraża się o korzyściach so
uszu francusko-rosyjskiego dla Rosyi. 
zieje się to wszystko widocznie pod wply 
em dyplomacyi niemieckiej w Petersbur-

W Belgii szerzy się strejk górników. 

W prowincyi ftennegau strejkuje obec
ie 4000 górników. 

r. Peters i oskarżony redaktor Gruber za 
tożyli rewizyę • 

Pierwotnie donoszono ,że obiedwie 
trony zadowolą się wyrokiem. Czy spo
ziewać się należy nowych sensacyjnych 
dkryć! 

Centrowa zawziętość. 
Po wyborach w roku 1903, kiedy to 

gól wychodźców polskich po raz pierw-
o zy glosował przy wyborach do parła-= 

entu na własnego kandydata, rozpoczęła 
· ię ze strony centrowców i ich przyjaciół 

cięta kampania przeciw „Wiarusowi Pol
kiemu" jako organowi Polaków na ob
zyźnie. Z ambon, w konfesyonałach, na 
iecach piorunowano na „Wiarusa Pol

kiego", starano się zmusić tak zwane to
arzystwa kościelne do bojkotowania 

,Wiarusa Polskiego", zakladano i rozsze
zano nowe gazety, które mialy prędzej 
zy później służyć interesom centrowym. 

Atoli od pierwszego glosowania ogól-
1ego na kandydata narodowego minęły 
uż ~ lata; tymczasem już po raz drugi od
aliśmy glosy nasze kandydatowi wlasne
u. Centrowcy mieli więc czasu dosyć 

o oswojenia się z faktem, że Polacy nie 
yślą się dlużej na swoją szkodę wyslugi
ać centrowcom. Zawziętość u centrow

ów jest jednakże tak wielka, że niektórzy 
rzywódcy centrowi dotąd w swojej gor
iwości dla sprawy centrowej i niemieckiej 
tanowiska narodowego Polaków zrozu
ieć nie potrafili czy też nie chcieli i 
szczą się zań na każdym kroku na Pola
ach. 

Istnieje w Krav przy Steele towarzy-
two polsko-katolickie św. Marcina. Chorą
iew tego towarzystwa poświęcona prżez 
iejscowego księdza została przez tegoż 
roboszcza w roku 1903 wyrzuconą z ko-

, ciola, by w ten ~.posób zemścić się na ~o
akach za to, iż głosowali na kandydata 
arodowego. W innych miejscowościach 
talo się to samo, lecz wielu księży nie
iecko-katolickich później z tych lub o
Ych powodów ustąpiło. Ksiądz pro

oszcz niemiecko-katolicki w Kray należy 
tYm względzie do najzawziętszych. 

Przez cztery lata nie ustąpił i teraz sta
;via za wan1nek przyjęcia chorągwi do 
ościola. hy towarzystwo bojkotowało 

,Wiarusa' P(\:skiego". 
Jak ka płanowi katolickiemu, który na 

ażdym kroku świecić powinien przykla
dem największej miłości chrześciańskiej 
, ?bee bliźnich, z taką zaciętością i mściwa 
sc1ą bezprzykładną do twarzy, o tern tutaj 
ądu wydawać chyba nie potrzebujemy -

nie mówiąc już o oczywistem nadużywaniu 
kościoła i sukienki kapłańskiej dla celów 
politycznych i w dodatku tak niepięknych 
jak zmuszanie do bojkotowania pisma pol
sko-katolickiego. 

Księdzu proboszczowi w Krayu cho
dzi o to, by Towarzystwo św. Marcina 
„Wiarusa Polskiego'' nie abonowało i o
głoszeń w „Wiarusie Polskim" nie umiesz
czało. Mówil nawet o tern, aby i czlonko
wie „Wiarusa Polskiego" nie abonowali, 
ale od tego odstąpil, bo Polacy się z tego 
wyśmiali. Skoro jednakże Towarzystwo 
zaprzestanie oglaszać zebrań w „Wiarnsie 
Polskim" i go nie będzie abonowało, cho
rągiew zaraz będzie w kościele. 

Większość członków Towarzystwa św. 
Marcina jest przeciwną żądaniu księdza 
proboszcza. chociaż tenże się stara wszelki
mi środkami na Towarzystwo wpłynąć. 

Uznanie należy .się członkom Towa
rzystwa, że w ten sposób potrafią bronić 
praw swoich i Towarzystwa. Tutaj już bo
wiem nie tyle idzie o „Wiarusa Polskie
go", ile o obronę godności narodowej i oby 
watelskiej. 

Sluszność też zupelną ma pewien ro
dak z I(rayu, który pisze: 

„Rodacy ! nie pozwókie się krępować, 
miejcie zdanie samodzielne, choć chorą
giew nie będzie do kościoła wpuszczona, bo 
jest więcej Tow., które księża niemieccy 
krępują, albo którym ustawy podług myśli 
narzucają, a nie zważajcie na tych paru, któ 
rzy godzą się na żądanie księdza; moie 
byście musieli w „Volkszeitungach" ogła
szać, jak to się dzieje w Dortmundzie i o
kolicy! Tam tak robią Polacy; oglaszaią 
w „blatach" różne dziwolągi, a do tego jesz 
cze Polacy się śmieją i szydzą z takiego, 
który ma polską gazetę. 

Rodacy! Przystępujmy do T owa
rzystw i brońmy samodzielnego zdania, a 
jeżeli się znajdą tacy księża proboszczowie, 
jak w l(ray, I(aternberg i innych miejsco
wościach, nigdy się nie zgodźmy na to, 
choćby nasze sztandary nigdy do kościoła 
nie były wpuszczone". 

To prawdziwie obywatelskie zdanie, 
które każdy uszanuje. Moglibyśmy księ
dza proboszcza w Krayu za nawoływanie 
do bojkotowania pisma naszego, powołać 
przed kratki sądowe, czego naturalnie nie 
uczynimy. Postępowanie księdza probosz
cza w I(ray zresztą szkody na mnie przy
nosi, bo jej przynieść nie może, gdyż wszy
scy ludzie rozsądni i uczciwi wiedzą, co 
sądzić o takiem postępowaniu. 

IM - SG 

Sprawa opieki duchownej w Meniede. 
W niedzielę, dnia 23 czerwca, odbył sie 

wielki wiec dla Polaków w Mengede. W 
wiecu wzięło udział około 300 mężczyzn i 
niewiast. 

\\Tiec otworzono pieśnią „Kto się w 
opiekę". Przewodniczącym wieca rz;ostal 
obrany p. Walenty Jańczak, Antoni Kędzio 
ra zastępca, Andrzej Olejnik, sekretarzem, 
Józef Paluszak i Stanisław Styś ławnikami. 

Jako referent przybył p. Józef Trze
bniak z Ltitgendortmund, który w przeszlo 
półtoragodzinnej mowie poruszył wszyst
kie nasze sprawy. 

W sprawie opieki duchownej zazna
czył mówca, iż opieka duchowna dla nas 
Polaków na obczyźnie nie jest wystarcza
jąca, powinniśmy więc prosić wladzę du
chowne, aby nam tu więcej księży polskich 
nadsyłali. Mówca wskazał na to, jak 
niektórzy księża niemcy-katolicy sobie po
stępują z Polakami, kiedy sobie życzą pol
skiego księdza: zawsze znajdują wymów
kę! Tylko wtenczas jesteśmy dobrymi, 
kiedy chodzi o pobudowanie lub powię 
kszenie kościolów, ale potem to sobie nic z 
nas nie robią. 

W tej sprawie nastąpiła dyskusya. Ja
ko mówcy występowali wiecownicy i wie-

cowniczki. Z mężczyzn pp.: St. Kałużny, A. 
I(ędziora, A. Tomaszewski i St. Skrzyp
czak; z niewiast pp. Malinowska z liabing
horst i Walczakowa z Mengede. 

Po dalszej dyskusyi uchwalono rezo-
1ucyę, która ma być wręczona ks. probosz
czowi, chodzi w niej o stałego polskiego 
księdza. 

Ponieważ postanowiono budować dru
gi kościól katolicki na kolonii, gdzie prze
ważnie mieszkają Polacy, przeto słusznie 
możemy żądać, aby ustanowiono księdza, 
znającego dokladnie język polski. 

Ponieważ jest tu 4 księży niemieckich, 
a żadnego polskiego i tylko 3-4 razy do 
roku przyjeżdża ksiądz polski słuchać spo
wiedzi, więc żądania nasze są słuszne i spra 
wiedliwe. W końcu zaznaczyliśmy, że 
gdyby nasze słuszne życzenia nie byly spel 
nione, na budowę kościoła nie dajemy ani 
fe nyga. 

Potem przemawiali jeszcze p. A. Kę
dziora o potrzebie organizacyi „Zjedn. za
wodow. poi." i zaznaczy I, że ani jeden Po
lak nie powjnien należeć do niemieckich 
„ferbandów", które są wrogami naszymi. 
Miejsce dla Polaków jest tylko w „Zjedn. 
zaw. pol. '',które najwięcej o dobro robotni
ka polskiego się stara. 

Następny mówca p, St. Skrzypczak 
mówił o rozwoju naszych „Sokołów" i wy
kazał, dla czego młodzież polska powinna 
się około naszego „Sokola" skupiać i tam 
swe ciało i ducha krzepić. 

W końcu przemawiał jeszcze iraz p. 
Trzebniak. O godz. 10 wieczorem wiec 
zakończono pieśnią „Witaj I(rólowa". 

Do komitetu dla sprawy opieki ducho
wnej zostali obrani: Józef Wędziński, An
toni Tomaszewski i Maksymilian Kaź
mierczak. 

Andrzej Olejnik, sekr. wieca. 
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Ziemi~ polskie~ 

'Pru~ Zaehodniehł Warn: ii i Mlłt~V.r. 
Oszustwa w banku malborskim. O ban 

kructwie banku niemieckiego w Malborku 
nadchodzą coraz straszniejsze szczególy. 
Władze kryminalne dotychczas 'r:e zdo
laly oznaczyć ścisłej liczby 5 milionowej 
defraudacyi W.olkego. Dotychczas zglo
silo pretensyę 300 wierzycieli banku. Pier 
wsze zebranie wierzycieli nastąpi 10 bm., 
jednakowoż instytucya „Berliner Treu
handgesellschaft", której powierzono zba
danie konkursu, oświadcza, że przed upły
wem 4 tygodni nie będzie mogla wydać po
glądu konkursowego! Magistrat malborski 
zlożyl u Wolkego 462 OOO marek, malborski 
urząd dla budowy tam 150 OOO marek, któ
re byly przeznaczone na budowę śluzy. Do 
tychczas stwierdzono, że aresztowany ban 
kier Wolke sfalszowal liczne weksle. Wol
ke byl zapalonym graczem; nwsze chciał 
się odegrać - popadał jednakowoż w coraz 
to większe dlugi. Nad aresztowanym pro
kurentem Schneiderem cięży podejrzenie, 
że depozyta skladane do banku pobierał, 
lecz ich w książce nie zapisywat Krótko 
przed ogłoszeniem upadłości przybyl do 
banku jakiś obywatel wiejski w celu ode
brania 35 OOO marek. Urzędnik bankowy 
wyliczyl już pieniądze na stole, gdy nade
szło telefoniczne wezwanie prokuratoryi, 
aby wszelkie wypłaty zawieszono. Go
spodarz musial odejść z niczem. 

Z Puckiego. . Dobra Sulicice i Liśnie
wo zakupil fiskus za 450 OOO odnośnie 120 
tys. marek. 

Pelplin • I(s. wikary Makowski z Alt
schottland mianowany został kuratusem 
przy domu chorych Panny Maryi w Gdaf1-
sku a ks. administrator Kamiński z Rożen
ta1a przesiedlony ia'ko taki do Glubczyr'· 

Goryń zaprzepaszczony! Pan Stefan 
I(rause sprzedał Goryń nieiakiemu p. Vogt 
z Inowrocławskiego za 970 tys. marek. 

Przed mniejwięcej rokiem dal p. J. 

I(rause za Goryń p. Leonowi Ossowskiemu 
800000 mr. 

Pan Oss?wski jest wspóhdnnym za
przep_a~zczema tak wielkiego szmatu ziemi 
polsk1e1. 

~ WieJ~ Kr PoznaruJtaeaG1• 

Międzyrzecz. Przed sądem przysię
g~yc~. w Międzyrzeczu toczył się, jak już 
P!sa~1smy,. proces przeciwko parobkowi Ko 
s1ck1emu i woźnicy Porawskiemu o zamor 
~ow~nie r.odziny Geisertów, złożonej z mę 
za, zony 1 córki, w dniu 1 kwietnia roku 
zeszłego. _ Proces skończy/ się w sobott: 
po poludmu. Po godzinnej naradzie wy
dal sąd przysięgłych werdykt następujący: 

Oskarżony l(osicki winnym jest trzykro 
tnego morderstwa i sponiewierania. O
skarżony Franciszek Porawski nie jest win 
nym morderstwa. 

. Pr_okurator wniósł o trzykrotną kare 
ś~1~rc1 dla I(osickiego i dwa miesiące wię
z1ema za sprzeniewierzenie· · Po rawski 
ma być uwolniony. ' ' 

Sąd skazal I(osickiego za trzykrotne 
mor.de~stwo 3 razy na śmierć z dodatkiem 
2 m1~s1ęc~ domu karnego. Porawskiego u
~ol1!1ono i wypuszczono natychmiast z wię 
z1ema. 
. Wolsztyn. W tych dniach stawał przed 
izbą karną 'Y: Wolsztynie byly nauczyciel 
Robert Schadler z Borni, skazany w ze
szłym _ro~u .za sprzeniewierzenie na trzy 
lata ~1ę~1ema. Tym razem zarzucalo mu 
osk~_rzeme sfałszowanie dokumentów. 
Schadler sprz~ni~wierzyl swego ~zasu ja
ko kąsyer ?Polki pożyczkowej w Borni o
kolo 30 tysięcy marek w ciągu kilku lat a w 
celu ukrycia swoich manipulacyi falszo-
wał kwity i innedokumenty. Kazdy z 
czlonków spółki stracił okolo 500 marek 
s~d ~k~zal Schadlera dodatkowo na rok wie 
z1ema ~ 150 marek kary, tak że ogólna kara 
wynosi 4 Iata więzienia oraz 150 marek ka 
ry lub 10 dni więzienia. · 

, Inwrocław . Nauczyciel p. Busch z 
Gor pod Markowicami, został zlożony z u
rzędu swego ~rzez rejencyę bydgoską z 1 
wo~u s~anowiska, jakie zajął w sprawie 
szkolne1. Uważając bowiem system pruski 
w. szkolac~, zastosowany do dzieci pol
s~1ch, za n!epeda~?giczny, nie chciał się do 
mego zastosowac i wypowiadal o nim glo
śno swe. po~lądy .k~".'tyczne; taką krytykę 
poczyt~Je się dz1s1a1 nauczycielowi za 
zbrodruę. 

. Inowrocław . W tych dniach spadl kan
cehs_t~ Kurowski z lnowroclawia z woza 
dra 01astego podczas wycieczki I(ola prze
szl3'. przez mego tak niebezpiecznie że u
wa~ano ~o za nieżywego i odstawi~no do 
śm1ertelmcy lazaretu. W celu stwierdzenia 
P!zyczyn~ śmierci i ewentualnej winy woź
mcy, kom1sya sądo\.va zarządzifa obdukcyę 
zw_lok. W chwili, g~y lekarz sądowy dobył 
noza, aby przystąp1c do swego zadania rze 
kom_Y trup nagi~ ożyl i kornisya sąd~wa, 
zam_iast dokonania obdukcyi mogla przesłu 
chac go w sprawie nieszczęśliwego wy
padku. 
. Poznań. Drukarnia nakładowa, istnie
Jąca od_ roku 1861 pod firmą J. Pr. Toma
szew~k1 n~leżąca dotąd do pana 
Marcma B1edermanna, przeszła mo 
cą. . ku~na na własność pana Boleslawa 
Wm1ew1cza, dotychczasowego jej kierowni 
ka. 

Ze Sł ązka czyli Staropolsti 
Na górze Sobótce pod I(atowicami od

było się w dniu 2. bm. uroczystość odslo
ni~cia .kolumny na cześć Bismarcka, wysta 
w1one1 kosztem i staraniem niemieckich stu 
dentów hakatystó\\i. W tej uroczystości tak 
że bral udział ks. kanonik Sdralek, profesor 
przy uniwersytecie w Wroclawiu i wyglo
sil mowę, w której nazwal Bismarcka mę
:lem 7-e!-fonym przt?: Opał;1.n'1ść naror!o .vi 
nieJ11; (.:1 kicmu i stawiał go studentom nie
mieckim za wzór do naśladowania. Charak 
terystycznem jest to wychwalanie przez 



ksiGdza katolickiego człowieka, który byi 
twórq kulturkampfu. . Ks. Sc.halka \YY
rr.icniar~o swego czasu jako kandydata na 
przyszłego arcybiskupa aichidyecezyi gnie 
źnieńsko-poznańskiei. 

Z Mysłowic DonoSZ<l o zatrzymaniu na 
tamtejszym dworcu 18000 kilogramów nie
bezpiecznych (? !) książek polskich w o
gólnej liczbie 30000. Jest to przesylka tran
zytowa przeznaczona dla Ameryki i dlate
go niestety nie można jej bylo konfiskować 
- tak biadają pisma hakatystyczne. Wla
dze odkomenderowaly kilku żandarmów, 
którzy pod eskortą tę przesyłkę dostawią 
władzom bremeńskim, aby broń Boże, 
część tych książek przypadkowo nie zablą
dzila do Poznania lub Sląska. 

Z innych dzielnie Pols~i. 

Kraków. W piątek wieczorem przy
bylo do }(rakowa okolo 3000 robotników z 
Sosnowca, Zaglębia Dąbrowskiego i in
nych miejscowości z własną muzyką dla 
zwiedzenia świątyń i pamiątek !(rakowa. 
Tak wielka liczba pątników nie mogla zna 
leźć późnym wieczorem mieszkań. Wielu 
z nich obralo sobie za nocleg arkady Su
kiennic. Nazajutrz w sobotę rano przybylo 
8 wagonów kolejowych zapelnionych Pola 
kami ze Sląska pruskiego, którzy gromad
nie zwiedzali kościoły i pamiątki, oprowa
dzeni przez mlodzież akademicką. 

Car w Niemczech. 

Pisma niemieck
0

ie donoszą, że car rosyj 
ski przybędzie w końcu sierpnia do Darr 
sztatu, jako gość wielkiego księcia ttesseń
skiego. Car ma się także spotkać z cesa
rzem niemieckim. 

Odbudowanie ffoty rosyjskiej. 

Rosyjska rada ministrów upelnomoc
nila ministra marynarki, by od roku 1908 do 
1911 wstawial rok rocznie żądanie 31 milio 
nów rubli do budżetu na odbudowanie flo
ty rosyjskiej. 

Tittoni, Aerentbal i Billo w. 
Pisma włoskie donoszą, że wloski mi

nister spraw zagranicznych Tittoni spotka 
sie 14 bm. z austryackim ministrem dla 
spraw zagranicznych baronem Aerentha
lem. W końcu września ma się książę Bil
iow udać do Wiednia, celem rewizytowania 
barona Aerenthala. 

U daremni o ny zamach. 

9 osób uzbrojonych napadło w Moskwie 
na kasyera drogi żelaznej Moskwa - Kazań, 
2 -- am 
29) 

ŻU.BROWIE 
[)powfadanie history~zne według po

wieści 

Wacława Gąsiorowskie20. 

(Ciąg dalszy)_ 

Spędzona placówka może z latwością 
naprowadzić liczniejszy oddział nieprzyja
ciela, a tu niewiadomo, po jakiemu wydać 
rozkazy. Ech! Gdyby tak miał pod sobą 
choć tuzin jeden tych zuchów dawnych z 
pod Szepetówki !... Ba, ba! Co tu począć? 
Co zrobić? No, siedzi tu, naprzeciwko nie
go ta zasuszona mumia francuska i oczyma 
lypie, niby kaptan w ciągu tygodniowego 
bez mała przebywania z francuzami. W 
szwadronie kilka wyrazów zdołał pochwy
cić, a kilku nauczyf go Ootartowski, lecz co 
mu one pomódz mogły?!... 

Wosiński glowil się nad wynalezieniem 
sposobu wybrnię&:ia z sytuacyi, a w ko(1cu 
zdecydował się zarządzić próbną rewizyę. 
W tym celu nakazał chłopom naznosić lu
~zywa i oświetlić mocno placyk przed kar 
czmą. Gdy rozkaz ten spelniono. kapitan 
dal znak sierżantowi i rzekl krótko: 

- A cheval! 
Zaczem przylożyl rękę do ust i, naśla

dując głos trąbki, powtórzył kilkakrotnie: 
„tra-ta tra-ta!" · 

flageolet zrozumiał rozkaz. W yszedl 
pośpiesznie z karczmy. Zakrzykną/, rozle
gły się krótkie dźwięki trąbki i kompania 
ustawila się na szosie czwórkami. Wosiń 
ski wyszedł zadowolony, dosiadł podanego 
mu konia i jąl odjeżdżać powoli, 'Swoją ko
mendę, namyślając się nad tern, w jaki spo
sób wprowadzić ją w ruch. Wreszcie do
był z determinacyą pałasza i, machnąwszy 
nim energicznie, zakrzyknął: 

- Naprzód - marsz! 
Za plecami Wosińskiego, n_iby echo, 

rozlegl się gfos sierfanta i k0mpania ruszy
la z miejsca. Ujechawszy kilkaset kroków, 
kapitan osadzil konia i zawolaJ: „stój" !„ i 
oddzial stanąl. Wosiński zawrócił do karcz 
my i oddział zawróciL. Kapitan nabrał otu
chy i pewności siebie. 

który niósł y, iGkszQ s1tmG picm~zną. PGli
cya, która o zamicrzo11y111 napadzie była po 
wiadomioną, dala ognia do nap~stników. 

Czterech schwytano żywcem, jeden zo 
stal zabity, jeden śmiertelnie i 2 ciężko zra 
nionych. Jeden uciekl. Policya odebrała na 
pastnikom 2 bomby, 8 rewolwerów i 2 szty 
lety. 

TaittY związek liberalnych katolików nie
mieckiclL 

Watykał1ska .,Corrcspondenza Roma
na", donosi o ruchu katolików liberalnych 
w Niemczech i Anglii, skierowanych prze
ciw indeksowi. W Niemczech miał utwo
rzyć się tajnie związek osób świeckich, na
leżących do kościola katolickiego, w celu 
tworzenia takich samych stowarzyszeń w 
innych krajach i przesfania do Watykanu 
petycyi, domagającej się reformy indeksu. 

Do kierowników związku należy pono 
także przywódzca centrowy baron ftert
ling. 

Siedzibą związku ma być Monaster. 

Katastrofa kolejowa w Medyolanie. 

W pobliżu dworca towarowego naje
chał pociąg pośpieszny kolei elektrycznej 
na pociąg towarowy. Trzydziestu podró
żnych odniosło rany. kilku śmiertelne. Oba 
pociągi zniszczone. Straty materyalne do
chodzą do pół miliona lirów. 

Ze spraw r1„botniciycb 
Prawo o zabezpieczeniu na wypadek 

bezrobocia przyjęły obie jzby duńskie. U
stawa nie stwarza wprawdzie organizacyi 
podobnej do niemieckiej organizacyi za
bezpieczeniowej na przypadek choroby, nie 
mocy i starości, lecz wyznacza jedynie po
moc państwową dla kas, placących renty 
w razie bezrobotności. Państwo stawia 
rocznie 240 tysięcy koron (270000 marek) 
do dyspozycyi, z którego to funduszu ma 
się pokrywać 1/3 wydatków kas, i pozwala 
dalej gminom na przyjęcie na swój koszt 
dalszej 1/6 jako przeciętną zapomogę ustana 
wia się jedną trzecią przeciętnego zarobku, 
z tern atoli zastrzeżeniem, że nie wolno 
wspomagać w pierwszych 6 dni (wolno ato 
li wrócić koszta podróży w celu szukania 
pracy) i że kwota dzienna nie ma być niż
szą od 50 6rów (56 fen.) a wyższą nad 2 
korony (2,25 mr.) Zapomogi wolno udzielać 
tylko tym członkom„ którzy przynajmniej 
przez rok należeli do kasy i płacili skfadki. 
Do pomocy państ\vowei nie mają te kasy 
pretensyi, które udzielają zapomóg w razie 
zawinionej bezrobotności, w razie streHrn
wania, w razie niepodjęcia wskazanej a od
powiadającej zdolnościom pracy lub w ra
zie bezrobotności, wynikłej z przyczyny 
choroby. Dozór nad kasami wykonuje spe 
~·~•'!'!!'Y..~~ 

- Pojętne szelmy! - mruknąl. - Tyl
ko wolalbym, żeby się z nimi pb ludzku 
można było rozmówić!... 

Uspokojony nieco Wosi{1ski zsiadł z ko 
nia i dal znak sierżantowi. Oddział po
szedł za przykładem kapitana. Wosiflski 
powrócił do karczmy z flageoletem, a za 
nir;ii gromada podchmielonego chlopstwa, 
ktora byfa wyległa przypatry\Yać się żoł
nierzom. 

Kapitan dopił resztę muszkateli„ prze
ciągnął się raz i drugi, i rzekł znacząco do 
sierżanta: 

- Donnir! 
flageolet podniósł siG, 1vyszedl do sze

regowych i zarządzif podesłanie lawy sia
nem dla kapitana. Cht.opi, kłaniając się do 
ziemi a czapkując, zaczęli zwolna opusz
czać karczmę. Sierżant zdwoil placówki. 
Wosiński zacząt układać się do snu. Głowa 
mu ciężyła, oczy zachodziły mglą. Kiwał 
się raz i drugi, senność skleiła mu powieki. 

Naraz, za oknami karczmy, powstał 
zgiełk i dzi\vny halas. l(apitan oprzytom
nia? i chwycił za pistolet. flageolet dobył 
palasza. Drzwi się z trzaskiem otwarły, 
gromada strzelców wprowadzila do izby o
pieraiQcych się je11ców. Byt to chJ.op ol
brzymiego wzrostu a marsowego oblicza i 
gruba, przysadzista baba. Chlap targal 
sześciu wczepionymi w niego strzelcami i 
mruczał groźnie - baba wykrzykiwała 
glośno i lżyla trzymających ją żolnierzy, 
mieszając co chwila cudzoziemskie wyra
zy: 

- Sacrebleu ! - wołała baba. - Bodaj 
was poknrczylo ! Cóż to sobie myślicie! 
Mnie, markietankę oierwszej legii, pierw. 
szego batalionu, za kark prowatizić ... a , 
ba mnie zaleje!... .A psianogi!... a podlece!... 
Wyście Francuzy ... rakarze jesteście! Ca-
nailles !... • 

- Jasia! - mruczał chłop, zgrzytając 
zębami .- Rozpfaszczę którego!. .. 

- Czekajże!... Przecież ta hołota musi 
samopas nie chodzi L.. Może się tu znajdzie 
jaki oficer.... Ady nie ciągnij, psiawiaro, bo 
ci ślepie wydrapię! ..• 

- Cicho mamo! Cicho! - odezwa1 
się jeden strzelec. 

- Słyszysz stary! - ryknęfa baba. -

cyalny mzc<l11ik pa!'1st\vowy, który jest za
razem przewodniczącym wydzialu, wybie
ranego przez mężów zaufania z grona inte
resentów, a zatem z grona robotników i u
rzędników państwowych. Obecne pra·wo 
ma być poddane rewizyi w roku 1912. 

Streszczona ustawa przedsta\\ ia się 
nader sympatycznie, inż z tej przyczyny, 
iż jest piern~szą wogóle ustaw(\ z dziedzi
ny zabezpieczenia bezrobotnych. Z tern 
\Viększą ciekawością oczekiwać należy jej 
rezultatów praktycznych. 

Rozmaitcśct 
Siła ludzka w liczbach. Lekarz francu 

ski Piguet wynalazł osobliwą metodę mie
rzenia sily Judzkiej. Bierze się cyfrę wyso 
kości ciata w centymetrach i odejmuje się 
od niej sumę liczb wyrażąajcych objętość 
piersi, również w centymetrach i wagę w 
kilogramach. Na przykład młodzieniec 20 
letni ma 80 cm. obwodu piersi, wagę 60 kilo 
suma więc wyraża się liczbą 140; odjąwszy 
od jego wysokości 160 ctm. owe 140, otrzy
mamy 20, która to cyfra ma być skalą je
go sily cielesnej, a sila jest o tyle większą. 
o ile owa skala wypadnie mniejszą. Tak 
więc: skala poniżej 10 oznacza bardzo wiei 
ką siłę, 10-15 wielką, 15-20 dobrą, 20-25 
średnią, 26-30 słabowitą, 30--35 słabą. Do 
świadczenia, poczynione przez Pigueta ze 
150 rekrutami, potwierdzily te obliczenia. 

Najstarszym dziennik.iem na świecie jest 
chyba „Gazeta Pekińska", zalożona za pa
nowania dynastyi Sung w 970 r. naszej ery. 
Jest to pismo niby nieoficyalne, wydawane 
jednak pod szczególną protekcyą bogdycha 
na, drukuje się ruchomemi drewniancmi 
czcionkami, i składa się z 10-12 arkuszy 
brunatnego papieru. Każdy arkusz podzieło 
ny jest czerwonymi liniami na 20 szpalt a 
każda szpalta wydrukowana jest 14 rozr:iai 
tego rodzaju czcionkami. 

Nowy skandal w Rumunii. Dzięki przy 
padkowi wykryto, że dwóch studentów uni 
wersytetu bukareszteńskiego wstąpifo do 
niego na podstawie falszywych świadectw, 
wydanych im rzekomo w Jassach. Zaczę
to robić dochodzenia i okazało się, że nie
tylko ci dwaj, ale prócz nich jeszcze ze 400 
studentów posiada faJszywc świadectwa 
dojrzałości. Z tych 300 chodzi na wydzial 
prawny. Idąc dalej po nitce do kłębka, wy
kryto, że istniala w Jassach fabryka falszy 
wych świadectw i że fabrykantami byli nall' 
czyciele gimnazyalni. 
lill._!!!!!lfl1.'!P!t~-~-~--...!...~*§lill+!#!&!!!i.M.~ 

Piel"rzymka volska z &>.chum do Kc.veta.er 
dnia 21-R:o lipca 1907. 

Pro~ram: 
1) \V sobotę, dnia 20 lipca przez cahr 

dzień będzie sposcbność do spaw,ie<lzi św. \V 

Ta pokraka mówi do mnie J,mamo" ! Ja
kem Muszyńska z domu, święty Antoni, nie 
opuszczaj mnie, bo już nie wytrzymam!!. .. 

- Milczeć! -- wmieszał się kapitan. -
flageolet! Postronków! Ja was tu rozumu 
nauczę!. .. 

. Baba posiniała z oburzenia. 
- Cóż to sobie pan myśli? ..• Mnie \Yi: 

zać ! Mnie, markietankę leiii .• ~ Tfy ! J 
żnych już :Francuzów w życiu się napa
trzyłam, ale co takiej hołoty ... 

- Odpo\viadaj na pytanie jeden z dru 
gą, bo kula w Jeb. 

- Kulą w łeb! Patrzcie no! Słyszysz 
stary ... osobliwość zobaczymy!... Przecież 
mnie nie duście! Nom de Dieu ! 1Jest was 
przecie regiment bez mała!. .. 

- Jasia! nie gadaj! - upominał chłop, 
który, na widok oficerskiego munduru Wo
sińskiego przestał był ·wyrywać się strzel
com. 

- Co nie mam gadać! - wrzeszczala 
baba. - U Prusaków jestem, albo co!? -
Żeby mnie dziś, Muszyńską z domu, taki 
despekt spotykał i od francuzów! 

- Będziecie \VY odpowiadali do licha 
na pytania? -- zakrzyknąl Wosillski. -
Chcecie, żeby wam gęby pozatykać!!... Ga 
dajcie, coście za jedni?!! 

- Joanna Żubr, markietanka pierw
szej legii, pierwszego batalionu - odparła 
dumnie baba. - A to mój stary niedołęga ... 

- Maciej Żubr, podoficer pierwszej le
gii, pierwszego batalionu, drugiej kompanii! 
- poprawil chlop. · 

- Jakiej legii?! - rzucił surowo Wo-
sif1ski, nie rozumiejąc odpowiedzi. 

- Jakiej legii?! - przeciągnęła z pa
syą baba. - Słyszysz stary!? ... Jakiej le
gii!!... Masz dyable kaftan!. .. Przez dzie
więć lat nawycieraleś się kątów po całym 
świecie, z gloduś zdychał a krew dal sobie 
toczyć ... aż ci się pytają, z Jakiej jesteś le
gii!! Z wloskiei mości kapitanie, nie z tchó 
rzowskiej, ani piccuchowskiej, ani ·grabkow 
skiej ! ! 

Wosiński zagryzł wargi. Mimo wyra
źnego oporu jeńców i ich hardości, zaczęli 
mu się coraz \vięcej podobać. Ozwat się 
więc łagodniej: -... , _ ~L. ~ .' ._, ... _;_ , 

kościele klasztc,rnyrn \V Bo-::lnt.1:. D·.;:ó.::i1 k h 
ży po·lskich słuchać bGdzie spowiedzi. e 

2) W niedzielę, '<inia 21 lipca, w kości 
klasztornym oorprawiona Zosia.nie pierw ~ 
msza św. o ~o<l'z. pót do 5 rano, drug'd' O• ~ c 
5-ei rano. - Do Komunii św. można przysrą 
o kwadrans 5 i o pór d{) 6-ej rnno. 

Pociąg inadzwyczajny wyjeżdża z 
chum-S. o godz. 6,35 rano. - Z łioentrop o 
dzi,nie 6.50 rano. - Z Steele-Nord o ~odz. 7 
rano. Przybę<lzie do Kevelear o gu.dz1nie · 
przed pol:U<llni em. 

Odiei:dfamy z Kevelaer o gOOz. 5.50 
pofodniu. Przyjcż<lża.my <lo Stecle o godz. 
w1iecliorem; do lioentrOtp o· godz. 8.34; do 
chum-Sii<t o godz. 8.48 wieczorem. 

Po przybyciu doi Bochum z zwłnięt 
chorn.11.?;wiami (nie w procesyj) uroczyste 
bożc11stw·o dzięk-czym1e w kościele kJlas:l 
nym. l 

Porządek p-rocesYi w Kevelaer: 1) K:r 
z ministrantami; 2) Bractwa różafi.cowe 
w.ia..st z Altenbochum, Boohum. Gcrthe, 
aiigfeld, Langemdreer, Watrenschcid · ~ ' ··ir· 
s.ty arcy\brac!Jwa M. 8. Nieustającej Pont 
4) <lzjewczęta w bieli; S) mężczvźni arcy 
-ctwa z chor~u~wią; 6) inne towarzy~a 
S:kie :z: Bochum, łianu..'11e. 1ioriste-de-R.iemke 

tenbochum. Wcitmar. Gerthe. Giirrni~i 
Iioentrop, Wattenschei<l, Linden. Dah!hau 

Nabożeństwo podczas pjel{!rzymk1. 1. 
pooi·ągu: p-ie'śini, r&.laniec, litanie. - II. W r 
velaer: 1) podczas pochodn od ·d\vorc.:i. 
kośdola: ,_Gdyśmy przyśli"; 2) na poc2 
Mszy św.: ,.l)o Ciebie, o wieczny Para1e": 
Baranku: „O Maryo_ mo·ia rnd·ooć"; J) I 
do kaplicy cudQlwnego1 obrazu: „Wita:J świę 
4) o godz. 1 po 1pOlludniu z.gromadzą się pąt ' 
na placu ob0:k ka1pi\icy ·do ·ad·prawian:a <.! 

krzyżmvej. Pieśń: „Serd0cz.r1.ia Matko"; 
>drodze krzyżo,wej •. Z2„stanów się czJowiec 
na pow.rót: .,Wit~i I(rólo.wa"; 5) o godz. 
po· p0<l. z.gramaidz.:1 sic pielgnz.ymi przy koś 
le parafialnym. Tam będzie kazanie, "' 
nlabożeństv,;01 pożegnJ.lne i bło;;-os:fawieft sLv ' 
kaplicy; 6) .idąc z kaulky <lo d\vorc.::. : , 0 

opuszcza.i nas„. M.atko>''. 
Nabożeństwo po.lskie w Boclrnm. 

W Bochum: W niedzielę, dnia 14 lrp 
~odzinie 7 rano I(omun:a Wspólna dh , 
czyZill. O gcidzinie %3 po ootudn:iu na.b•" 
si.wo do Przenaiśw. Sakramentu. 

Dla mlodzieńców w środę, dnda 17 lip 
~o,dz. 8 wieczorem. . ' z 

W Gerthe: W pia.tek 1dnia 12 lipc1, 
godzi·ny 5 raniO sposobność do spowiedzi. 

e 

Ze Zjednoczenia zawodow, polskie e 

Wiec „Zjednoczenia Zawodowego Połs . 
go" w Meiderich 

1 

odbędzie się w środę, dnia 10 lipca wie 
rem o godzinie 8 w lokalu p. Mertensa. e 
zestrasse. t 

O liczny udział uprasza 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie" 

Wielki mec w Witten 
odbędzJe się w niedziele. 14 \.ipca po pel!. o. 
4 w lokailu p, I(oester, ul. łiauptstr. m. 63. s 

Om2.wia'lle będzie po!ożenie rnb-Otnikó1 

- No, no! To się wyjaśni! Prawo 
jenne ! I(ażdy rad się wykręca ... Jeżeli 
slużyli wojskowo, to powinniście znać 
prawo ... 

- Prawo! wedlug rozkazu! - sze 
Żubr i wyprężył się przed Wosińskim 
silnie, że trzymającego go za ramię str 
podniósł do góry. 

-- Juści to się wie! - odrzekła us 
jona baba. - Myśmy też nie wlóczęg· 
szpiegi, a Prusaków sami obedrzeć ze 
ry żeśmy radzi. Niechże wiec pan ka 
od tych pija wek nas U\volni. 

Wosiński dal znak strzelcom, aby 
stąpili Żubrów i zagadnął: 

- Więc powiadacie mi o sobie, 
wracacie i dokąd jedziecie? 

- Gdzieżby? - zaczę.ta baba. -
dzie temu dwa tygodnie, jak wróciliśm 
kraju z naszym panem porucznikiem. 
porucznik w drodze do Warszawy zai 
do domu .... i powiada: należy się wam 
poczynek, to u mnie się ostawajcie, da 
bie radę i bez was!... A już siłaście si 
świecie natułali. Niesporo nas bylo się 
nem porucznikiem rozstawać, ale że 
kości o wytchnienie gwałtowaly, a VI 
spodarstwie na wsi robota się za~-sze 
dzie i na łaskawym chlebie siedzieć ni 
trzeba ... tedy ostaliśmy . Minął dzień. 
gi, trzeci, porucznik zaraz dalej odi 
w domu nas honorują i starsze paniąt 
już co starszy pan to nam spokoju nie 
aż czlekowi język kalem staje w gębi 
ciągłego pytlowania. Aż ci wspotn' 
sobie, jako, będzie temu lat parę, gd 
nad Adygą w ciężkich byli opałach, ś 
walam, że jeżeli z moim starym do 
powrócę, to pielgrzymkę do Częstoc 
odbędę!... Uprosiliśmy się więc na 
i poszliśmy, bo to i z pod Rawy niedal 
Wczoraj wlaśnie, gdyśmy nadciągn 
Jasną Górę, Prusaków do klasztoru 
jak mrowia.. a powiadali nam, że cesa 
już nadchodzi i że lada chwila zaprą b 
klasztorne, bo się będą Prusacy bro 
Myślę sobie, źle jest!.. Bo to i wstyd 
by człekowi siedzieć u Prusaków Vi 
łapce, no i dla duszy niewielka pociec 

(Ciąg dalszy nastą.pi ) 
„,I'" ( 

:o.).1·;,::.,., .•• 



k h w obecnych czasach. dla czego się 
emy w zwiazkach zawodowycl1 i ;1~ne 

·ci prawy, dotyczące· 'k~<lego robotm~a 
'!f źnie. Na powyższy w1ec zapras1.a s1~ 

h rodaków z Witten. Anncn i z caleJ 

Wielki wiec w Wanne 
się w niedzielę 14 lipca po po.l. o gn-

0 lokalu p. Untersc.hemanna. Omawia-
7 e zmiaITTa ustaw kna:pszaftowych oraz 
~ awisko zająć winniśmy wobec •. Zwią 
emności". Oprócz. tego omawiane bę_ 
spraJWY, dotyczące kaid'ego robotnika 
żnie. Na powyższy wiec zaprasza się 
eh rodaków z Wainne i caled okolicy. 

Baczność Ruhrort.Laar ! 
k-0~vfo, którzy zaw.iklani są w pro

'Z aoryką „Ph6nix" powinni się zgtosić 
ldć pefoomocnidwa w celu przeprowa

r kar"i, u dele~ata Spmlewicza, tli.itkn-

;e członków ,,Zjednoczenia Zawodo 
.1 go Polskiego" w Rheinbausen 

1J ielę 14 lipca po południu o godzinie 
lu p. M. I(tippera, Rheinhausnerstr. 
O liczny udział w zebraniu prost 

Dele2at. 
Duisbw·g-Hochfeld ! 

ranie cz.Ioniców .• Zjednoczeni.a Zaw. 
.i o" odbędzie się w niedz.ielę, d•ni'ł 28 
·;:godzinie 6 wieczorem w lokalu P. Lo~ 
· rzy ul. tlochfelderstr. 99-101. 
I ie zebra.nie oclbędz'ie się w następ11ą 

, ti. 4 sierpnia· o tym samym czasie, w 
ymieniionym lokalu. 

Wydział miejscowy, 

·. chce brać udział w pielgrzymce, 
s 1 się już w czas w bilet zaopatrzeć, 

' , <lwor-cu już nie będzie czasu. l(to ma 
,· owizoryczny, powinien go w czas wy
, m, ig.dzie g-o nabyl. - BHety pra-.vdzi-

1na• już w niedzielę, dnia 14 lipca n.ab) ć 
tarze i u panów przewodniczących to
w i bractw. Pątnicy z tloentrap i Wat 

'. dl ·od :11Jiedzieli1 dniia: 14 lipca biletów 
•) mogą przy kasie dworcowej w tton

ci z Linden, Dahlhausen przy kasie 
P wej w Steele-Nord. 

ższe szczególy w programie, który 
?· ostanie z biletem. 
I, 

elki wJec Sokolski w Dortmundzie 

e e 1S1ię w niedzie1lę 14 lipca o ~odz. 3 
dniu na sa•li p. Schaefera Zum Tier

s Program: 1) Związek so, lrnl~ ·" ., ·ań
iemieckieim a zlot w Prndze. 2) <)to
olaków do innych szczepów sfowiaf1-
3) Wolne !l:losy, 

ee ten nie dotyczy tyLko SOtkolst\va po·~
' , lecz; caile sporeczeństwo polS'lkie w 

H i Nadrenii. Wszystkich idruhów i 
eh nam rodaków uprzejmie zaprasz:l-

" Cz.()fem ! (3) 
warzystwo· gimn. „Sokół" w Dortmund. 

y·stwo św. W oiciecha w Schonnebeck 
swym <C~lonkom, iż zmarfa. żonai azJonka 

Stanisław.a Kriuswna. Pogrzeb od
siię w czwartek o godz. pól do9-tej ra
omu żafoby, ul. Rotthausenerstr. M. 1, 

tarz w RQtthausen. Członkowie ·win
tCllwić w cza.pkach i odzuaikach o )lojz. 
w loikalu posiedzeń. O liczny udzfal 

Zarrząd. 

J .arz. św. Stanisława K w I(aternberg 
z artalne walne zebrnI)ie od.rbędzie się w 

lę, dnia 14 lipca. po pot o godz. 4 w 
p. Bilrg-era, ul. J\astanienstr. 8. Za.rząd 
omwie kaisy winn~ się zebrać w powyz 
lniu prz.ed polł'u·dnieim o gooz~ 9. O !i 

.ebrani·e się cz.fonków oraiz. życzliwych 
•aików serdecznie prosi Zarząd. (2) 
"'Il b .,.~...... „„ ........ ~iJI 

Soóźnfone! 
Koło śpiewu „Chopin" w Wiemelbauseft 

zasyla s.wemu szanownemu członkowi 
WINCENTEMU MANSfELDOWI 

oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 
ST ANISLA WIE BEYER 

uirodz. .Jedrzeliak w idzień ślubu dnfa 9 lipca 
jak na1serdeczmieJSIZ.e życzenia. Mtoda Para 
po trzykiroć niech żyje! Zarz.ąd, (1) „ •• ._WJł.~ 

Tow,arzystwe św. Wincentego a Paulo 
w Heeren 

obchodzi idnia 21 ilinca 
dru~~ rocznicę swe~o istnienia 

na sati pana Schneidera. ul. Bismarcka.. Sza110-
wne Towarzystwa. które zaproszenia odebrnly 
także i te, które dla hraiku adresów zaproszeń 
illiie 00.ebraly, ora.z. te Tow., którym za1proszenia 
za~Jaliśmy a żadnej odpowiedzi nie nadeslaly, 
a są niemi: Tow. św. Marcina z. Derne, św. 
Barbary z Annen, św. Jadwilgi z Mengede, św. 
fana z Barop, św. Jótz;efa, św. Wojciecha i 
św . .Ja\:lwigi z Dortmund. na pmvyżs14 uroczy
stość uprzetjrnie ~ s.erd'ectunrie .zapraszamy z 
chorągw.iami i paJl'as.zami. - Program uroczy
stości: O godz .. I i pól do 3 J pól po. pot przyj 
mowantie brntnich Tow.„ o godz. 3 i pól wy
marsz. do kokio.ta n.a polskJe naibożelistwo; po 
na•bożef1stwie pochód na salę, gdz.ie s1ię txl.bę_
dzie daiłsza uroczystość. O godzinie 6 taniec. 

Uwai;:a: Ostatnia st'acya kolejowa jest 
I(.ame11. a z. Kamen do tteeren odjeżdża pociąg 
o godz. 1,30 mi·nut J}01 p()ł[. Bilet z Kamen d:o 
lieeren kosztuje 5 fon .• a z. Unna-Konigsiborn do 
lieeren odjeiJdża pociąg o godz. 12.31 miu. po 
pot. bilet kosztufo 5 fen. 

CzJoników, którzy zalegaJą z placą mie
sięoz111ą dlużej niż 3 miesiące uprasza slę ażeby 
się z 111kh uiścić raiczyli, b-0 lftie będą mieli pra
wa jako czlonkowie, tylko jaik·o goście w na
szeti rocznicy. - O liczny udziar w rocz:n~cy u-
prasza (3) Zarząd. 

Baczność Okręg IX.! 
Uprasza się Druhów prezesów 01kręgu 

dziewiątego, aby jak najprędzej kwestyona
ryusze wyipclniJi i na!ispieszniiej naides.l'ali. Kto
by kwes.tyonaryusza nie dostal. •niech J. oda 
ł.icziby: ile wogóle przy;będzie, ile ćwiczą~ych, 
i ile w obiedzie weźmie udzial. - Obiad ko
sztuje mar.kę i 20 f enygów. Przedewszystkiem 
pro~zę o jak najprędsze ·naideslanie. (3) 

Baczność! Baczność! 
Towarzystwo św. lgnace2'.o w Oberhausen 

donosi szan. <Członkom . iż w niedziiclę, dnia 
14 lipca o·dbędizie się wail.ne kwartalne 7.ebra
nie o' godzinie 5 p0 po.f., na którem będzie 
obór nowego przeiwodniczącego, gdyż dotych 
czasowy przeiwodln:iczc.cy na posiedtzeniu 7 li
pca swój urnąd z.toż:snt. Z tel!o powodu licz11y 
udzial cz.fonków jest pożądany. (1.J 

Pi-Otr Kaszuba, tpmczasowy przewr)dP. 

Baczność Osterfeld ! 
Donosimy uprzejmie szan. RodaJkom i Ro

daaz1kom w Osterfdd i okolkył iż :w niedzielę 
dnia 14 lipca odbędzie &ię pielgrzymka do l(e~ 

Towarzrstv10 polsko-katolic~ie „Jedność" S>od 
oiNeką św. Barbary w Loentrov 

donosi r;·wym azloukom, oraz wszystkim 1 n
dakom w Loentrop i okolicy, iż w nie<llic <:; . 
dnja 14 lipca odbędzie się zabawa z tańcami 

na sali p. Osekamp. P011:ie\\ilaż będzie to 
zamknłęta za-bawa, więc kto chce brać 11uz1al 
w zabawie, musi się dać za-pisać na cz.tonk.i 
Czlonkowie, którzy 3 miesiące nie są wyplatni 
będą uważani za. ~ości. O licz.ny u<lzial w 
zab.a\\·ie prosi Zarząd. (1) 

BACZNOSC! 
Towarzystwo gimn. "Sokół" w Hamm 

Podaje druhom do wiadomości, iż 1 
czenia odbywać się będą w każdą se, . a
tę od godziny 7 do 9ej na sali p. J. Ra~c: ·a 
ul. Wilhelmstrasse w ttamm. 

U waga: Nasze pierwsze posiedz . 
odbędzie się na tej samej sali w niedz · 
14 lipca o godzinie 3 po poi. na które 
zaprasza wszystkich druhów. 

Zapraszamy szczególnie młodzież na
szą, której tu jest bardzo dużo w li<i nm 
i okolicy a która od nas stroni, oraz w :.y
stkich Rodaków tych, którzy uchodZ<.l za 
narodowców, a w żadnem towarzyst\ rje 

Towarzystwo św. Walentego w Moers 
podaje czlookam d0> wfadomości iż. w niedzielę 
14 lipca o godz. 4 po por. odb<ędzie się pólrocz=ie 
zebranie T{)IWarzystwa na sali p, Kroppen, uJ. 
liornbergska 84. Ponieważ przyjdą ważne spra
wy pod obrady, pnzeto• o liczny uidzfal w ze-
braniu uprasza (1) Zarząd, 

Uwa2a: CU'onkowle zarzq.ctu oraz rewizo 
rowie kasy winni się stawić punktualnie o godz. 
3-ej. Przewodniczący, 

BACZNOŚĆ GNIAZDA SOKOLE! 
Uprasza się, aby wszystkie 11isma. tyczące 

się gnJazida naszego w ttucka'flde przesylano na 
rę~e przelW'-0l111uicz:ąeeg-0 pod adresom: Wta
dysław ](embłowski. Huckarde. tlein!iichstr. 2L 

Towanystwo św. Stan:sława Kostki w Reck.. 
lingbausen Sued ( OruLlbad). 

donosi swym czlonkom. iż kwartalne .zebranie 
odbędzie się 14 lipca w niedzielę o godZiine 4 
po poił'. w lokalu posiedzeń u pa1na Schrama. U
pra'S.za się c~l'onków, aby się licz.nie stawili, po
nieważ ma:my dość do upoirzą<lkowania. Goście 
mile wi.dziani. Zarazem zostanie odczytane 
spra'Wozdanie z kasy z. II. kwairtalu i z kasy nit 
chorągiew. 

Uwaga: Czlonków. którzy zalegają ie 
skladkami więcej jak 3 miesiące uprasza się, 
aby się !11a powyższem zebraniu ze sik.fa.dek u
iścili, w przeciwnym razie tracą prawo do to
warzy'Stwa. Zebran~e zarządu i rewjzorów ka
sy odbędzie się w tę samą niedzielę o godz.inie 
12 w poludnie na sa:li posiedzeń. (3) 

~'lichał Karmiitski, przewodnic.tący. 

BACZNOŚC! 
Towarzystwo 2imn. „Sokół" w Alten:bochum 
oma}mia swym druhom ·i wszystlWn Rodakom. 
wmiejscowości, iż w niedziele 14 tego mfes.iąca 
na sali pana StretrłJnga obchodzi swą 3 rocznicę 
istnienia swe20.. PfQ2'.ram zabawy bę<hie u
rm.maicony strzelaniem do tarczy o nagrody 
ćwi.czenia!Dll, śpiewem i tańcem. Czołem! 

(2) Wvdz\ał. 

vełaer. Odjazd\ z dworca Stid w niedzielę, rn- Towarzvstwo św. Piotra w Steele 
.no 0tkdl'o godtz. 8, powtrót na <lruf,;i wJeczo.rem donosi swym czlonkom i Rodakom zamieszka-
okofo godz. 6. Bilety zwrotne kosz.tują 2,70 lym w Steele i okol.icy, oraz Szan. Towarzy_ 
mr i można. je już nabyć w piątek i soootę na stwom s<isiedlltim. jż nasze Torwarzystwo ob-
d'\v-Orcu Siid. chodzi 

Uwaga: Do s.powiedzr św. można przy- -- 22.11a rocznice --
stępować już w sobotę do tutejszego ksi~dza dnia 14 lipca br. na sali p. Raihmann, Stary RY-
proboszcza, Strumanna, .który się podc}!Tluie nek nr. 3. Pocwątek o iod~ 4 po po.fu:dJlłiU, po-
Polaków wys.fuchać s.porwie'ctzi. Szan. Rojacy czem nas.tąpi przywitanie Tm.varzystw i ~ości 1· 

i Rodaczki, ko1rzystajcie dak najlic:zmiei z na_ przez przewodmidzą.cev;o. Dalej będzie deg'lama 
tlarzaiąceti się ·s1posobności. (2) I eye, mowy, śpiewy J t. d. O godz. 8 rozpocz-

K omitet koścMny, n~e s.ię ślicZ!lly teatr, w którym Wys.tępują 24 

~~··· 
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omitet. 
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lladesłano. 

Firma Hieronim Til~ner. Berlin, Markuss±r, 3 
rozesllal swój cennik zaiwieirnuący z jaikie 4 ty
siące i:llustrncyi. Jest to jedYlflY polski inte
res, który taki obszerny cennik wyd;ajje ~ cla 
tego ,z calem uznaniem powied:zieć moż:1a, iż 
dom wysy.łlkowy p. tt. Till{nera do pierwszo
rzędnych zaikladów przeanysJJiorwo-handlo\vych 
w calych Niemczech zaliczyć rno'lna. Cennik 
taki Wymaga bowiem zakladu bardzo wyso
kiego. Przegląidają<c p~edyńcze dzialy. podzi
wiać można roomaitość przedmiotów, .i.akie p. 
Tilgner mai na skladzie. Olibnzymie zapasy 
romnaitych lańcusZlkóiw męzkich i damskich, 
srebrnych i z.totych, naszyijników, naimodn.!el
szych damskich lańouisZlków na szyję, krzyży
ków. Wiełki wybór biżuteryi i ·slaw~1ych dr
amentów .• Tud:Or". medałiooiików do J'af!:usz
ków lub naisz.yunilków. Bro&Zki srebrne i z;lo
.te, ornz bransoletki i kolczyki także Cl<bficie 
polecone, naturalnie wszystkie gatunki wyo
brażooe w klisizach, że każ.dy <;zytelnVk swój 
gust zasp01koić może. Imponującym jest tet 
szereg" pierścieni, ślubnych obrączek, śpilek i 
ś.pi!oczek do kra\,·.atów, guzików do mankiet. 
Dziail zegarków. ·regulatorów, budzików z oz
dlohami m11rold01Wemi Iii religUnymi fost nader 
obfity n wszystkie orrzez fachowo wyksztal
conych zegannistnzów obda,\;ane i na minutę 
uregulowane. . Okolicznościowe pada:rki na ślu 
by, pnedmio•ty kucheI11ne, maszyny. krzy:l.e, 
książku tlo nalborL;eńs.twa. noceserki, parasole 
szelki. perfumy nęcące swym gusteirn ku SJ

bie. Portnmnentki męskie i damskie;, torebki 
do podróży, etuiki dio cygar, 110-.te kieszonkowe, 
stOlflo!we nofie i widelce, nożyczki l'yżki, brzy
twy,, szczotki. szcroteczlki, cygarnric:md, huki 
grzebienie, krawaty, bieliizna i mnóstwo inny<:h 
przedmiotów domowych i kiesz.orukowych. zna~ 
duią się w aJ<k największym zapasie. 

Nawet przyjaciele muzyki z.nafdą tam instru 
menita, jak, harmoniki, klarnety, skrzypce, fle
ty, cytIJ'. gramofcmy, fonografy, trąibki, g-ita
ry i wsz·ystko w największym S?;atunku. PaR 
Tilgner ma na okla<lce n.a.znaaz.ony numer te
lefonu, adres telegraficzny i kooto bankowe 
w polskiej ionsłytucyi .,Ska!rbona". Widląc 
taki ceruni>k każ<ly się iz'CLumiewa i oświadcza, 
że mattny przernyslowców. którzy mogą kon
kuwwać z pierwszonednerni frrmami. Które 
iswemi ipoleceniami zalewają niemal nasze d J
my. Publiczność niechże więc po:piera swokh 
a POW(lli przemys.I i harrdeil nasz będziie miar 
coraz więcej takich przedsiębiorstw z różnych 
branży." (798) 

o o o o o o 

Baezność! Cześć Pieśni! I Baczność! 

niedzielę~ dnia Jł„go lipca 1907 roku 

Zjazd po,skich Kół śpie oiCkęich li-go okręgu (nadreński) 
na lN estfałię, Nad1·enię i s. pr. W · Brnckhansen 

na sali p. B1•łnk&, p~zy ul. .tl.lbreehstr. 
Na zjazłł si~ lubowników Jjpfew11 Ol'BZ wsz7stkłeh n&1n pr&'JClh1loych Rodaków Jak najuprzejmiej zapraszamy. RównJeż zapratJZa

:uty l te Koła, które dotąd w Związku Jeueze nie są, aby łaliże ze Zjazdu 81ion·,-8taly. 

a u a c a a a m • a a o • • a a • a o • • a • a a • • • a a a a a a u l!I IJ 

1) 

2} 

3) 

o 

PBOGBA:M. 
Od godz. 1 do 2 po południu przyjmowanie Kół śpiewackich, delegatów 
i gości. . • Koncert. 
Zagajenie zjazdu przez przewodniczącego miejscowego Koła i oddanie 
przewodnictwa przew. Zvd~kowemu, oraz powitanie wszystkich Kół 
śpiew., biorących udział w Zjeździe delegatów i gości. 

\Vystqp miejscowego Kuła „Jedność" z pieśnią powitalną. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 

li 

o 

4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 

o 

Śpiew wspólny ~,Kto się w opiekę". 
Wyst<w Koł śpiew. o nagrody klasy I, osobny występ Koła śpiewu 
Referat o pieśni. 
Występ Kół śpiew. o nagrody klasy II. 
Rozdzielan!e nagród. 
Pożegnanie Kół śpiew. i dalsza zabawa z tańcami. Muzykę dostawi p. 
Ławicki z Bruchu. 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
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Wycieczka do Rolstede l'.5 I • • W óziki 
W llłedzie!ę, dnia 14-go liDCa odbę- ~ podrożały zeszłego tygodnia. we fabrykach o :i 0 10 

cizie. sJę wycieczka do ogr~du I>· ~al: := Dzit:ń przedtem zakupiłem około 100 sztok 
bll~j?~ w Hofsted~, przy u.hcy Po ... zto +- po dawnych tanich cenach. 
wel tPoststr.) O bczny udział Rodaków C'-» Ó ' . 

o· num i ca ej okolicy uprasza Oił ki zapas .starczy udzielam przy 
Komite wycieczek latow ·:. • zakupme gotówką 

Towan:vstw św. Ignacego w Oberkausea 
donos.i V1Szys{kim szan. Tawarzystwom, tym, 
które zaprosz 14ia ooeb a y 1 Ytn. które dla 
bra.ku aonr..,(>l· . za j)rOSZCi1 .me odebraly, iż uro 
c~tość rocmicy towarzystwa naszego odbc-
dzie !;~ w niedzi'elę, dnia 4 sierpnia na sali p. 
Kolter, przy Norwym Rynku. Blime szcz.e.gó
Jy i program uroczystości bedzie jeszcze we 
„Wfaimsie Polskim" og;l-OSZOO:V. 
(2) Zarząd. 

Zdolny i inteligentny podróżujący 
na wysoką prowizyę, który już podróżo
wał w obwodzie węgłowym nadreńsko
westfalskim potrzebny od zaraz do intere
su agenturowego. 

Laskawe oferty piśmienne z podaniem 
o ile możności fotografii uprasza się nadsy
łać do „Wiarusa Polskiego" pod lit M. H. 
809. 

KORONKI czyści cuemiczme i pierz• 
FARBIBRNIA OALLUSCHKE, PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Pitie: Hołstede, Hetnc. Eickeł, Rohłlng
hausoo, Linden, Hattin2eo, Lan2endreer. l\lar· 
•em, Castrov, Kameo, Dortmund. Gertb8t 
SJ)l"OCkltOveL 

Oświadczam 
ie z dniem 28 czerwca przyJ.ąlem "f!Ylączną 
sprzedaż na Na!d!renie i Westfalię: 

.lak pisać lłsłf ! 
czyli Nowy sekretarz l>Qlsk:t Nowe to p-OWię-
1.isz.one wydanie zawiera nauke o płsamiu li
stów, wzory na. łisty milosne, z, rpowiinsiowa
niem i rozmaite w życiu 1t01Wairzysldem, ro
dzimtem. handlowem, rolniczem. dalej: Listy 
makondtych płsaczów. iak Mickiewicza, Sien
kiewicza i i111nych. Dalej: Spis błędów język.0>
wy~ ł główne i.asady pisow~ polskiej. -
~gz. brooz. 1,60 mr., egz. opr. 2.00 mr. Oplata 
poc1lty 20 fenygów. 

łJhwala ·Polski. 
Piękny obraz kolorowy pinzedstaJWia Dzie.. 

ie nasze w umiejętnie uloe;on:ych portretach. S<ł 
iam królowie, hetmani, uczeni, rycerstwo pol
skie, kan.'Stytucyn 3 malia, legioniŚiei i czasy 
1(~ciuszkowskie. Obraz ten mile na nas robi 
wrażenie. 1bo natm przypomina wiełką prze
isllość naszą. Cena, l.SO mr,, z przesylką l.7ł 

Dzieje Polski 
przez Baczyńskiego. Okazale to dlzielo ma 944 
stl"OII!, !()ko&> 200 piękny.eh mustrucyi: po.rtrety 
·królów; hetmanów, zamłd, pomni1ki. k-0ścioly _ 
wiiastai !bitwy i 8 mapek. Dziesllo napisane 
tak zaiimująco, że się je czyta iak powieść ja_ 
ką. Cena egz. opr. w plótno 7,50 rnr. - Na \>d 
platę 8 mar.ek. - Dla detaiłistów wysoki ra
bat. 

I(. l(OD.OWSl(J, "\\ry-dawca, Pomań, ulica mu_ 
ga nr. S. 

Główmy zastępca: 

St. Kochowicz, Bruckhansen n. R. 
przy •licy Albrechta ar. 2. 

r·~~!.1:! Służącej 
-.miejącej dobrze po nie
miecku w uczbę zaraz 
lub później. Gdzie wska
że Ekspedycya „Wia
rusa Polskiego". Skład 
kolonialny i drogerya. 
. Potrzebna [783] 

dziewczvna 
od 16 lat do p1moq w 
tkładzie kolonialnym od 
1 sierpnia 

~. Schmilzek. 

do wszystkiej pracy do
mowej, poszukuje 796 

A. Powałowska 
Bochum, 

A.lleestr. 13. 

Poszukuję natychm.ia.,,t 
doskonalą 791 

20 proceJ:Lt rabatu. 
Jan Kwiatkowski, 

Dom kt•edytow7, 
B1·ueh, Bochume1·sti0

• tt:i. 

l Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50. 
wfS'Eir·eeMW5 *W A FP 

wój do swego! · Swój do swego! 
~_..,..,,.,,.._......._...,_„ - - mea 

Jedyna poi. fabr. kostynmów 
na obczyźnie 

poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln. 
w najlepszem V{ykonsniu i po nizkich cenach. Prosząc Szan. 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie interesu Rodaka kreślę 

z szacunkiem 651' 

Franciszek Eau.be, 
He-rne, ulica Nowa nr. 37. 

#AM M4•Qi&W# 

Bank Lodowy • Sremle 
Spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w roku 1873 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytueya, w które naJpewnłeJ 
11kladae mogą ciężko zapracowane swe o&zez~dnojeł, 

Bank płaei od depozytów za wypowiedzeniem: 
10-dolowem 3 proeent. 
kwartalnem • „ 

Złożone u nas depozyta l 011zezędno8eł wynosiły na N O'W'J' 
Rok blisko 11 ł pól mlllona marek. 

FunduMze rezerwowe ł udzlalT członków ca 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 111.aj.ątkami swym 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały . 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zaroblr..owych. Prezesem Rady 
Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spółek lu1. prał. WawrzTftłak. 

Lokale bankowe mieszczą. się w domu własnym Banku przy ul. Koście! 
nej nr. 15 i otwarte są. codziennie z wyjątkiem niedziel i iwiąt. 

Numer telefonu 69. Adres : 107 
Bank Ludowy - Volksbank 

Sehrimm (Poaen) · 
Rodacy? Korzystajcie sami · - ~ ogłoszenia niniejszego __: i krewnym 

Waszym Banki, do Związku nasz-ego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrii.nkter Haftpfiicht. 

1'1adalłńskł. IW. H.u.eharskł. . DutklewieL 

Otwarcie interesu! 
lly niżej podpisani niniejszem podajemy do wh..domoici, że 

w .Bottropłe, ul. Gladbeckerstr. 8 
otworzyliśmy naszą filię 789 

składu skór i fabrykę cholewek. 
Na skład~e znajduje się wielki wybór '"YkPawa•ł"j 

llkÓry na podNlllWy, ebolewek i WHelllidl )Jr:.r.1-
borów dla szewcow. Oprócz tego polecamy nasze 1owau·y 
krótkie, jako to: szelki, paski A"n.mowe i skórzane, 
l!lzezotkł różue.-o gatunku, portmo.oetkl, ske• 
rzane fartuszki dla dt-i~ci i inne. 

Staranif'm nast.eru bęrhie przez rzetelne prew~dienie mtt>• "su 
pozyskać za.ufa.uit:J Laszych (JJ.l1iJn:ów i prosimy t1ztt n<"r;1ych mie
szkańców Bottropu i okolicy, o łaxkawe poparcie przedsiębiorstwa 
naszego. Z szacunkiem 

WEIS ~ ERLENB_,""łJER, 
ł!!' Otłrop. Gladbeckerstr. 3. 

:Nalewkt:, 
Sokolówk~, 
Bojara, 
Mi~tówk~, 
Złotą od~, 

zdrowotne wódki sławnej fabryki 

8. l a s p r o w i c z a z G n i e z n a 
poleca Rodakom na obczyśnie drogerya 

Konrada Millera 
w Dortmundzie, Rheinisehestr. 4 
w Herten i. W., Kaiserstr. •9. 

Kasa oszczedności 

I 

D~_r_Dł_O_ 
wysyłam moje 
Jlustr. cen

niki na cygara, pa
pierosy i tabakierki 
rogowe z nazwiska
n:i 709 

B. Kasprzycki, 
Lubawa 

Loebau WPr. 

sprzedawaczkq 
do mego interesu towa- podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

Wielkie i małe rów kolonialnych i deli- i płaci od nich 437 

Wanne, 
Unaer Fritzstrasse 38. 

Poszukuję do mego in
teresu skór i artykułów 
dla szewców, tęgiego ka
tolickiego 793 

młod. człowieka 
w naukę. św i Jl. ie k.ates~w, która ewentu- 5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 

sprzeda je po tanich ce- alnie filię obejmie, oraz ł i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
uclt (787) por~. dzlewcz-,·n~ 4: proc. z~ natychmiastowem wydowiedz. Zgłaszaj11-cy muszą mó-

Wilh. Sebafer. do kuchni. Ba n k z 1· em sk 1· wić ji;zykiem polskim i niemieckim. 

I • 

latowej sprzeda 
-

towarów 
--

sprzedawać b~dziemy 

w ~zwartek, du ia li li I~ 

około 3000 

bluzek damski 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!li 

SeryaI. 
sztuka4 

I vartośó •=~oo mrk. I 

Serya II. sztuka fi 
I wartośó tl,00 mrk. I 

••• •• ·-
Borozinner & C 

Bochum, ul. Bongardatrasse 

Oczy otworzyć 
i niedaćsobie przezkonkurencyęust miodem zasmarować' 
Kto chce rzeczywiście dobrze i tanio kupić, ten nie po· 
winien sio nikomu dać zwieść, ale przyjść tylko do mnie· 

Proszę czytać moją ofertę a każdy 
się zdziwi! 

N a odpłat_,: 
meble na 1 :pokój wipłata 5,00 mr. 
meble na 2 pokoje wpłata 10,00 mr. 
meble na 3 pokoje wplata 20,00 mr. 
meble na 4 pokoi'e wpłata 30,00 mr~ 

Wyprawa A. odplata tygodn. 1,00 m. 
Wyprawa B. odpliata tygodn. 1,50 m. 
,Wyprawa C. odpłata tygodn. 2,50 m. 
Wyprawa D. odpłata tygodn. 3,00 m. 
. Pojedyńcze meble, jak_ komody, łó-
e;ka, maternce, szafy, bufety, szyfooie
,rki. wózikJ dla dzieci, lustra, kanaT"\"'f' 
Już przy Wpłacie od 3-4 mr. Dla tego 
powinien kJatżdy kupować tyko u 

Józefa Sch\tia~zhoff'a, 
R eeklłnghausen-Siid (Broch 

Boebuml!ł.ka ul. (Boelaumerstr.) t9•· 
W pobliżu apteki i poezty. 

Płerwsz7 naj'd~kszy i najzna~znJc·tłllzy d 
• kredytowy wmłeheu • fJastrop, kopalnia .J. Sehr6derowa, K . (C d B b ) Fr. Boek, Herne, 

• ,Gr f Schwerin". Kastr op, Marktplatz. W OrODOWie r~ne a. , ra e, Babnhofs tr. 44. 
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i n i piąte nia l~LCsto lipca • 

odzi codziennie z wyjątkiem dni ooświątecz
Przedplata kwartalna na vocz.cie i u list()wych 
i 1 mr. 50 fen . ._ a z odnoszeniem do do~u 1 mr. 

Wiarus Polski" zapisany jest w cenmku pocz 
~pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I lmlc Boże za Wiarę I OJczy21; 1 
Za inseratv placi sie za miejsce rzadka drobnego dru
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone przed inseratami 4'l 
fen. l(to często oglasza otrzyma rabat. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać w 
nich dokladny adres piszącego_ Rekop. nie ~wracamy 

Redakora. dntkamla I biuarnla %JlaiduJ1 ato w Bochum, przy ulicy MaJtb~sir. 17. - Adr~i ,,Wiairws Polakl11 Bocham. -Telefon nr. 141-4. 

-------------·--·---------· 

'1 odzice polscy! Uczcie dzieci swe 
J~ czytać i pisać po ~olsku ! Nie 
ołakiem, kto potomstwu swemu 
czyć sie pozwoli! 

wypadków dol:. 

robotników portowych w Rotterda
mie ma się ku końcowL 

iększa część robotników podjęła pra 

liści pruscy urządzają walny wiec 
yi dnia 21-go listopada w Berlinie. 

Ia socyalistów calych Niemiec odbę
ie, jak wiadomo walne zgromadzenie 

malborskiego banku prywatnego 
o wynoszą 6 i pół miliona marek. 

awiadowca masy konkursowej obli
e pasywa banku wynoszą 8 milio-
00 tysięcy marek, aktywa natomiast 
·e!e ponad 2 miliony. 

osób zginęło w płomieniach. 

l(antonie wybuchł pożar w teatr.ze 
im. 500 osób znalazło śmierć kilka 
nioslo ciężkie obrażenia. 

niej hałasu a więcej pracy! 
I: s se n piszą nam: 

osta·tnim czasie redakcye pism 
ich 1otrzymują bezustannie jakie~ 
nikaty, ogłoszenia, uwiadomienia 
hum, pod któremi. figuruje prawie 

ze nazwisko autora pana lgnace
ińsk[eg.o. 

yby to przynajmniej krzykliwość 
la skutkiem jakiejś rzeczywistej 

intenzywnej dla ogółu, można-

nie czyni owymi komunikatami i u
wiadomieniamd. 

Krzykliwość fa podpadła też już w 
Polsce, a na obczyźnie dawno odzywa
ją się glosy, które żądają mniej halasu, 
a więcej rzeczywistej. pracy! 

Spostrzega cz. 
Od Red. Przewodniej myśli kores

poodenta z pewnością każdy przyzna 
najzupelnfojsza słuszność. I wobec .nas 
zauważył ktoś, że nawet 1car rosyjski, 
który ma pod swojem panowaniem 150 
milionów ludzi, tyle nie wyda ukazów, 
co ;p. Żniński w jednym li tym samym 
czasie. Bardzo słusznie woła więc ko
respondent: Mniej hałasu a ·więcej pra
cy! 

W sprawie 
nowego regulaminu wyborczego. 

Od pana Apolinarego Wojczyńskiego 
otrzymaliśmy następujące pismo: 

Gelsenkirchen, dnia IO. 7. 07 

Z powodu powstalych nieporozumień 
i protestów oświadczam niniejszem, że re
gulamin przedłoży na ostatniem posiedze 
niu l(omitetu Głównego i ogłoszony w o
statnich dniach w pismach publicznych, roz 
patrzy jeszcze raz komisya regulaminowa, 
wybrana swego czasu w tym celu. Następ
nie odbędzie się posiedzenie calego m I(. 
Wyb., który uchwali, kiedy ma się odbyć 
walny wiec wyborców dla ostatecznego za 
latwienia sprawy. Zostawia się więc czas 
wszystkim wyborcom do zabrania glosu i 
rozpatrzenia regulaminu. Zaznaczam, że je
żeli powiatowe lub miejscowe wladze wy
borcze będą chciały zwołać wiece, jakie 
bądź, winny się najpierw porozumieć ze-
mną. 

Apolinary W ojczyński, 
prezes Głównego l(omitetu Wyborczego 
Polskiego dla Westfalii, Nadrenii i s. praw. 

ta tecznie ją wybaczyć. 
1czasem w „Związku Polaków'· . Otrzymaliśmy także od pana Ignacego 

dze stopniały już do .polrowy, Żnińskiego dluższy komunikat, którego je
ków też jakoś nie ma wielu, są dnak nie ogłaszamy, ponieważ wobec po
- szumne komunika.ty. Na wie- wyższego pisma p. Wojczyńskiego oraz 

wobec tego, co pisaliśmy w numerze oneg
walnym „Związku Poaków'' dajszym, jest najzupełniej zbyteczny. 
p. Ignacy Żniń1ski koniecznie zo- !!!!LE!!!!!!. !!!!!!!!'!~'!!!!!!~~~!!!!!!==~~m::.r~~!lll,~-~-ll!i!llll~'llll-~:. 

.sekretarzem tejże organizacyi, i 

Z Mazowsza pruskiego. imo otwarcie wyrażonego życze 
kretarzem go nie obrano, utwo-
. Żnif1ski w dasnem 'kółku jakąś „Cza's" krakowski w ostatnich dwóch 
yę wiecową, której jest przewo- numerach zamieścił otrzymany z Gdańska 
ącym. Wobec tej komisyi w1eco- obszerniejszy artykuł o stanie rzeczy na 
ażdy się :pyta, co robi i na co jest Mazowszu pruskiem, Oto co pomiędzy inne 
iwie prezydyum „Związku PoLa- mi pisze korespondent „Czasu": 
" „U świadomienia narodowego we wla-
alne zebranie , .. Związku Pola- ściwem znaczeniu na Mazurach niema, a 

dodać trzeba do tego„ że ze strony polskiej 
~ybr~lo. so~ie Pr.ezydy1:1m do sile rządowej nie przeciwstawia siG odpo

rna a me Jakąs .ko~1syę w1eicową. J wiednicgo ekwiwalentu. Samą gazetą pol
prezydyum me me słychać, za ską, z klopotami finansowemi walczącą nie 
isya wiecowa z panem Żnińskim I wiele można zdzialać. Padły „Nowiny", pa

ele śle do gazet jeden szumny ko- ł dla „Gazeta Ludowa" Bahrkego po 6 la
rnt po drugim. Ogfoszenia różne ! tach istnienia, padł „Goniec Mazurski", prze 
nikaty są bezwarunkowo potrze- żywszy 7 ~iesiQcy, teraz walczy „Mazur" 
Ie tego dobrego w tym względzie w Szczy!me. . . . . . , 
ywiście już za wiele. Nawet naj- Int~hgenc~1 rodz1me1 polsk1e1, kt<?raby 
znającym się na sprawie nasuwa- pra:ą ki_erow~c n;ogla na M~zurach, ~iem~, 
wobec takiej hałaśliwości różne Mozna i nalezy Ją st:v?rzyc, w~oruJąc ~1ę 

rzenia na Pomocy NaukoweJ 1m. Marcmkowsk1e-
ak l · kl' , . . 1 d . . go, ale potrzeba będzie na to lat całych. 

a uzy 1~;o~c-- a c10,zi"me-' Na razie na Mazurach jest 14 obywateli 
o s~m .. 1.. w1ą~ek Polakow - t ziemskich Polaków z Prus Zachodnich i 

astąp1 rz.e~zyw1stej. p;ac)~. _Ma-1 Wielkopolski. Jest to jedyna inteligencya, 
~ obczvzme robotnrkow 1 mero- osiadJa tu w przeciągu pięciu ostatnich lat. 
ow, którzy rzeczywiście coś zdzia- Brak inteligencyi polskiej wlaśnie utrudnia 
dla . spraw~ narodowej, _a ani I najwięcej ?racę narodową na Mazurach. 
olow1e takiego hałasu mkt z „Wymk wyborów na Mazurach - czy 
powodu nie robił, jak się to obec- . tamy dalej - wogóle by! charakterystycz-

. Wt2MP"tMP=rta mmrm::z=t)z M'E& u ------- --~- [Ji 

nym i ważnym ze względu na to, iż roz
wiał iluzye co do naszego stan!l posiadania 
na tym terenie. W roku 1898 pierwszy raz 
postawil się w okręgu szczycieńsko-ządz
borskim polski kandydat samodzielny, i u 
skoczywszy rządowców niemieckich, zgro
madzil na siebie blisko 6000 głosów. W:, 
stępując jako kandydat na wlasną rękę, nif 
żalował pieniędzy na agitacyę. Przy dru
gich wyborach 1903 roku w tym okręgu u
zyskał już tylko niespełna 4 tysiące głosów. 
Nie można twierdzić, aby to wszystko b 
ły glosy ludu mazurskiego, przeciwnie, 
przeważna część pochodziła od wolnomv 
nego mieszczaństwa. W 1907 roku kandy
dat „Mazurskiej partyj ludowej" zgroma: 
dził na siebie tylko 200 i kilka głosów. Tym 
razem narodowi liberali niemieccy wysu
nęli kandydata, na którego padlo przeszło 
4000 głosów, lud zaś, zniechęcony, że nie 
przeszedt kandydat, po któryn;i spodziewał 
się wszelakich ulg materyalnych, dalej czu
jący jeszcze szykany materyalne za gloso
wanie poprzednie, lud, nad którym od cza
su ostatnich wyborów wcale nie pracowa
no, bo „Gazeta ludowa" już w 1901 roku 
przestała wychodzić, pod wplywem teroru 
i gwałtów wyborczych, nieznanych gdzie
indziej w zaborze pruskim„ znowu oddal 
głosy junkrowi pruskiemu, na którego gło
sujących liczba z 1878 podniosła się z 7000 . 
blizko na 14000. 

Te dwie setki, to ludzie„ z którymi roz
poczyna się praca na Mazurach. Takich zna 
lazłoby się więcej, gdyby tylko czuli za 
sobą poparcie materyalne, o tyleby repre
sye nie mogły im zaszkodzić; tymczasem 
„Mazurska partya ludowa", nie rozporzą
dzając żadnemi funduszami, nie mogla i nie 
chciała nic obiecywać. Mimo braku fundu
szów agitacyjnych, nie bylo we wspomnia
nym okręgu wsi, z wyjątkiem kilku w ob
wodzie najbliższym kandydata niemieckie
go, gdzieby nie obeszli wszystkich chałup 
agitatorzy polscy, a pod 2500 adresami wy
słano do wyborców kartki i odezwy, które 
ich nie doszły.". Ponieważ w tym okręgu 
jedynie prowadzono ze strony polskiej -
pomijając ostródzko-niborskie, agitacyę, to 
też tutaj kontragitacya była najsilniejsza. 
Nie mam zamiaru rozpisywać się o środ
kach, jakich używano,, w każdym razie nad 
użycia byly tu najdrastyczniejsze i do urny t 
wyborczej poczciwy lud mazurski pop„0- ' 
stu spędzono. W okręgu jańsborsko-lecko-

przedewszystkiem należy mu pokazać, że 
może mieć u Polaków poparcie materyalne 
przez dogodne pożyczki w bankach ludo
wych, które koniecznie trzeba zakładać. 
Wreszcie samo pismo, tj. „Mazura" w 
Szczytnie należy postawić na silnych pod
stawach finansowych, to pismo, które musi 
scentralizować calą akcyę, jak prasie pol
skiej na Śląsku z tej i z drugiej strony kor
donu, tak „Mazurowi" na kresach mazur
skich należy się od społeczeństwa czym· -. 
poparcie. Gdy te wszystkie czynniki za
czną równolegle działać, wówczas zejdzie 
nad ziemią mazursko-pruską zorza polsL 
ści. 

Tyle korespondent „Czasu". Praca na 
Mazowszu moglaby postąpić znacznie da
lej i pismo tamże mogło było dawno sta
nąć na silnych podstawach, gdyby pienią
dze zaprzepaszczone gdzieindziej niepotrze 
bnie na szkodę innych gazet narodowych 
użyte zostaly na szerzenie oświaty narodo 
\Vej pomiędzy Mazurami. 

• •• ---'!!!!! 

Jak Czesi bronią praw swoich. 
Niemily zatarg, jak pisze „N. R." wydarzył 
się w Polsk. Ostrawie na Śląsku austryac
kim, w radzie gminnej, w której Czesi rei 
wodzą. Z okazyi ostatniego pobytu ks. kar 
dynała l(oppa, do którego dyecezyi i Ostra
wa należy, wysłała rada gminna deputa
cyę, aby mu przedłożyć życzenie, żeby za
pisy w księgach kościelnych byly w cze
skim języku, nie w niemieckim uskutecz
niane. l(s. karynal l(opp jednakże nie przy 
jąl tej deputacyi, a miejscowy proboszcz ks 
Barabasz odpowiedzial deputacyi, że ks. 
kardynał jest bardzo zmęczony i nie może 
nikogo przyjmować. - Obecnie z powodu 
tego zajścia powstała w radzie gminnej wiei 
ka wrzawa. Jeden z radnych nazwal to „o
brazą dla całej gminy". Rada gminna u
chwalila następnie: 1. Nie dać żadnego 
wsparcia na odnowienie kościola miejsco
wego, 2) wysiać do wroclawskiego konsy 
storza podanie z prośbą, aby dla czeskich 
gmin w dyecezyi wrocławskiej wyznaczo
ny był biskup-sufragan, znający język cze
ski, i 3. wysłać podanie do biskupa, aby 
w interesie kościelnego i narodowego po
koju, ks. proboszcz Barabasz byl odwołany 
z Polskiej Ostrawy. Wyraźnie zaznaczamy, 
że tu chodzi o Czechów, a nie Polaków. 

oleckim, gdzie przed dwoma laty Bahrk e w ~l!o!!!l!!!!!!!!!~•!!!!!==~~-~......!!!!..!!~!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!.!l!!!!!!!!!!!!I 
czasie, gdy tam wydawal gazetę, otrz 
mal tylko 43 glosy, tym razem padla ta 
sama liczba głosów. 

Od akcyi wybitnie politycznej, jaką s~ 
wybory, należy przez dlugi czas wstrzy
mać się. Mazur stanowi jeszcze zanadto Chełmno. Dobra w Robakowie, które 
surowy materyal polityczny. Ci katolicy, nat··vla kolon zacyfl ,mają niebawem rns~ać 
którzy zamieszkują Mazury sprawie nar1 p0dziclc1;e r.:iędzy kolonis'.ó"v-
dowej maly przynoszą pożytek, odlączają Toruń. Wiadomość o zaprzepaszcze-
się od sąsiada ewangielika, sami dla spra- niu Gorynia potwierdzają także pisma nie
wy nic nie czyniąc. Zresztą jest ich tak I mieckic. Wobec straty Gorynia, polożone
inało, że w rachubę nie mogą ·wchodzić; I go, jak \viadomo w powiecie chełmińskim, 
w ostródzkim i niborskim· powiccir stano- szanse zwycięstwa wy'IJorczego w powie
wią do 15 pre. og-ólu ludności, w szczycień- cie chelmiIJ.sko-wąbrzesko-toruńskim zma 
skim nieco ponad 13 procent, .w innych 1 • ł laly do en.a dzięki pracy kolonizatorów. 

wiatach razem wziąwszy niema \.vięcei f 
nad 3,500 katolików, zaś zważyć trzeba, ' Z WfoA.. łir Po~iU~Jis&Ue;z~>11 
że wielki odłam owych katolików należy c: Strzelno. Wlaściciel Gustaw l(lotzbil-
narodowości niemieckiej. Liczebnie \\ie cher sprzedał swe 100 morgowe gospodar-
s~~ .siłG, '.1iż k~tolicy stan.owią iuż tera~ stwo w Bławatach Polakowi, który zapla
~OZ!ll se,kc1arz_e, iak. baptyś.c1; groma~karze i cil za morgę 650 marek. l(olonizacya nie 
111~1, ktorych Językiem ko.sc,ielnym J~S! pol- ~ chciała podobno da'Ć tak wysokiej ceny. 
~k1, p~dcz~s g~y u katohkow ~olsk1 1ęz _1 1 Wągrówicc. l(om .koloniz. uabyla od 
J~st w1ęce1 za~1~dbany. V-( t~k1em Sz.czy~- f wlaściciela dóbr Bischofswerdera pod Wą
n.1e np. ~r kosc1~le, katohck1m odb~wa~ą grówcem 268 mórg roli, położonej tuż pod 
się polskie nabozenstwa, tylko w w1elk1e ' miastem i graniczącej z lasem królewskim. 
święta, w ewangelickim co niedzielę. Na terenie tym zamierza kolonizacya osie-

I(ończąc, streszczam: uświadomienia na dlić okolo 60 niemieckich i protestanckich 
rodowego na Mazurach niema, a jest tylko J rodzin robotniczych, z których każda o
antagonizm klasowy prusaka po polsku mo trzyma 4 do 5 mórg roli. Robotnicy ci z 
wiącego, do „obszarnika" po niemiecku mó ~ czasem mają zastąpić robotuików polskich. 
wiącego, pracę kulturalną można tylko pro Minister rolnictwa Armin-Crieven podczas 
wadzić na podsta"·ie językowej . .Mazurowi swego niedawnego pobytu w Poznaniu wy
trzeba poznać Polaków przez osadzanie in- rażal się, \.Vedlug „Schles. Zeitung", o o
teligencyi zawodowej i v;icjskici, oraz czę ~ \.vych koloniach robotniczych z wielkiem u
ste wycieczki gromadne na Mazury. ' · " znar,~cm. _ ....J 



l\'ęgiel brunatny wKsięstwie. W miej- ? Ze zwykłem „ręce do góry" wtargnęło ' 
scowościach Jerce, Bielewie, Lubiniu i Bi- ł do jego sypialni 6 posmolonych opryszków ' 
czynie napotkano, iak wiadomo, niezwy- i, skierowawszy lufy rewolwerów ku nie
kle obfite pokłady węgla brunatnego. Trzy- mu, zażądali oddania pieniędzy. 
dzieści pól razem obejmują obszar 18000 Proboszcz, nie straciwszy krwi zim
rnórg. Ponieważ w ostatnich dniach także nej i spokoju, choć chory jest na serce, prze 
wlaściciel Jerki przyjął ofertę Towarzyst- mówił łagodnie do bandytów: „dzieci moje 
wa górniczego Adelheid w Gocie, przedsię co chcecie odemnie? Pieniędzy- bierzcie -
biorstwo zupełnie jest zapewnione. W naj co znajdziecie". I w tejże chwili pootwie
bliższych dniach odbędzie się walne zebra- rał wszystkie szuflady w biurach, szafach 
nie zarządu kopalń, na którem zapadnie u- i stolikach. 
cbwala, dotycząca otwarcia szybów. Dla Reszta rabusiów w tymże czasie w 
wysyłki węgla niezmiernie ważnym jest przyległych pokojach na swoją rękę prze
fakt, że przez caly teren, na którym znajdu- trząsała wszystkie rzeczy i garderobę. W 
ją się kopalnie, przejeżdża normalnotorowa rezultacie zabrano kilkadziesiąt rubli, ti. 
kolej z Kościana do Gostynia i wszystkie wszystkie, jakie ks. proboszcz posiadał, o
:wyżei wymienione miejscowości są zara- raz z 13 rub. drobną monetą zebrane od pa
zem stacyami kolejowemi. W edlug o rzecze rafian w kościele, jako dar na Swiętopie
Bia dyrektora kopalni Kriebitza z Lichtenau trze. Nadto bandyci zabrali rewolwer, fn
jako też innych rzeczoznawców, w calem zyę i kilkanaście butelek wina z piwnicy. 
.państwie niemieckiem nie ma tak wybor- Po skończonej rewizyi udali się do pokoju 
nego węgla brunatnego, jak znaleziony co- stołowego, gdzie sprawili sobie libacyę, wy 
'dopiero w dzielnicach polskich. pijając wszystko, co się w kredensie znajdo 

Smutne tylko, że nie można się było wało. W ko1ku, ugościwszy się do syta, 
obyć przy tem bez pomocy niemieckiej. przy akompaniamencie strzałów rewolwe-

Środa. Strejk mularzy został w mieś- rowych opuścili plebanię. 
cie naszem już ukończony, mimo, że cze- t• ~----~llł!llJ!"I_, . --~!„• 
ładź nie uzyskala lepszej płacy. Zaplata po
zostanie nadal 36 fen na godzinę. 

Zerków. W piątek przejechała powóz
ka 5 letnią córkę robotnicy Wiśniewskiej. 
Biedactwo odnioslo tak ciężkie rany, że po 
5 godzinach Bogu ducha oddało. 

Ostrzeszów. Burmistrza p. Krokow
skiego. zawieszono w urzędowaniu, gdyż 
miał rzekomo wspierać strejk szkolny. Sle
dztwo się toczy i p. K. ma zostać usunięty 
z urzędu. 

Pleszew. Donosiliśmy swego czasu o 
zbrodni popełnionej przez węgierskieg-0 ro
botnika l..,ukasza Imrego, który podczas 
klótni pchnął robotnika galicyjskiego Pap
pa tak silnie nożem w gardło, że przeciąt 
mu tętnicę i śmierć nastąpiła na miejscu. Za 
bójca skazany został przez sąd przysię
głych w Ostrowie z przyznaniem lagodzą
cych okoliczności na 3 lata więzienia. 

Ze 8l~ika ezylt Stai•opols~i 

Król. Huta. W piątek po południu w 
szybie Kruga zwaliła się większa ilość wę
rta w pewnym miejscu; górnik Pawel Swi 
tala, liczący 30 lat życia i będący ojcem 
trojga dzieci, zostal zasypany i na miejscu 
zabity. 

Z innyeh dzie~ni~ Polsl i. 
Napad na plebanię. Ze Skarżyska w 

powiecie ilżeckim gub. radomsk. piszą: W 
dniu 4 bm. między godziną 11 a 12 w nocy 
kilkunastu bandytów, uzbrojonych w brau
ningi otoczyło plebanię. Aby zaś uniknąć ha 
lasu przy zdobywaniu szturmem wejścia 
ao mieszkania, (pomimo, iż mieli odpowied
nie do tego celu narzędzia,) użyli oni for
telu - a mianowicie: schwyciwszy stróża 
nocnego pod ramiona, poprowadzili go na 
plebanię i pod groźbą brauningów kazali 
mu wolać na służbę, by drzwi otworzyła. 
Służąca, nie przewidując żadnego niebez-
1Pieczef1stwa, gdyż słyszała głos sobie zna
ny, drzwi od kuchni otworzyła. Wtedy 
~padla cala zgraja opryszków z rewolwe
rami w ręku i biorąc z sobą wystraszoną 
~iewczynę, kazali jej prowadzić się do sy 
pialni proboszcza, ks. Antoniego Budziszew 
skiego, który właśnie kładł się na spoczy
·nek. 
!!"" Q I! ~~WA~ • ·- __ _ '!: -* -· . WWW 
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Wacława Oąsiorowskie20. 

(Ciąg dalszy). 
W tej to ciżbie Najświętsza Panienka 

:snadnie mogłaby nas za Niemców czy lu
trów poczytać !... Odmówiwszy więc pa
cierze i wydychawszy się trochę, ruszyliś
my na noc z powrotem, do lepszych cza
~ów dłuższe modlitwy odkładając.„ Idzie
my, a tu naprzeciw nas Prusacy pędzą„. 
przycupnęliśmy pod drzewem, broni żadnej 
tnie mając... .minęliśmy ich szczęśliwie ... 
Idziemy dalej, idziemy.„ aż tu nas te pijaw
ki opadły. Myślałam, Niemcy z początku ... 
ale ci parlefransują !... Mówię do nich „bon 
~ir !" Krzyczę -· vive l'empereur ! vive 
la france!... Gdzie tam!... Narobili hałasu 
-0padli nas i tu przynieśli!... To i cala 

srczcra prawda !.„ 
- Hm! A cóż to za porucznik? ... 
- Któżby! Imć pan Floryan Gotar-

łowski!.„ 
, - Gotartowski? ! 

- Nie kto inny. Pisanie od generata 
Dąbrowskiego wiózl z Berlina, a teraz, Bóg 
:wie, gdzie się drogie nasze panisko podzie
~;a !.„ 

Wosiński porwał się z miejsca: 
- A czegożeście mi, do licha, tego od 

r azu nie powiedzieli? Gotartowski ! Gotar
towski ! łfej ! Żydzie! Dawaj-no tu m11szka-

Złodziej klejnotów aktor Liitte 

byl w Londynie w jeneralnym konsulacie 
niemieckim. Nie można go byto atoli a
resztować. ponieważ nie bylo rozkazu a
resztowania„ Gdy rozkaz nadszedł, Liittego 
już nie można bylo odnaleść. 

Ułaskawiony. 

Król angielski, zanim udał się do Ir
landyi ułaskawił pułkownika Linka, który 
w wojnie transwalskiej walczył po stronie 
burów. Link został swego czasu skazany 
na śmierć, którą to karę zamieniono na 
dożywotnie więzienie. Obecnie Link został 
zupełnie ułaskawiony. 

Rozruchy w Rosyi. 

Wlościanie, mieszkający przy kanale 
Landogskim w liczbie okolo 200 chcieli za
tamować ruch na kanale. Policya dała og
nia. 2 włościan zabitych, a 20 ranionych. 

Wilhelm II a dr. Peters. 

„Schlesische Zeitung" donosi, że cesarz 
niemiecki zażądał dokumentów z procesu 
Petersa. 

Wypadek tragiczny w angielskim parla
mencie. 

Podczas obrad parlamentu w nocy z 
wtorku na środę zesłabł nagle poseł Al
fred Bilson i zmarł jeszcze w gmachu par 
lamentarnym. 

Rząd czarnogórski 

rozwiązał sejm swojego państwa i rozpisał 
nowe wybory na 31 października. 

Konferencya w Hadze. 

Prace konferencyi pokojowej postępu-
. ją naprzód dość opieszale. Kilka komisyj 

podkomisyj opracowuje obecnie wnioski i 
projekty delegatów. Projekty te nie są za
kreślone bardzo szeroko i nie tworzą ery 
w życiu ludzkości: redukują się one do pe
wnych drobnych zmian i ulepszeń praktyko 
wanych dotąd sposobów wojny. Uchwały 
konferencyi nie sprawią wprawdzie wielkie 

teli a żywo!... I trzy kubki! Bodajże was! 
Toć przed dwoma godzinami z kapitanem 
się rozstaliśmy!... 

- Z porucznikiem! - - poprawiła ba-
ba. , 

- Wlaśnie, ie szlufy kapitańskie do-
stał. 

- I... i... jest tutaj?!... 
- Za parę dni się zjedziemy!. .. 
- Stary, słyszysz!. .. Nasz porucznik 

szlufy kapitaf1skie dostał... no i podwójne 
obszlegi, a i przy szabli temblak ze zlo
tym kutasem!... Jezu! Jakie on musi wy
glądać! Uw,1żas::. niedołęgo! Kapitańskie 
szlufy !.„ Odzież on jest?! Paniątko moje!... 
Słyszysz stary?! 

- Nie ... gadaj Jasia! - mruknął Żubr, 
:x i1?rniąc n~kaw c·•r t:~Ę. 

Żyd postawił barylki:; mu'lzkateE i na
lał kubki. Wosiński się rozocho.:-.it zno
wu~ 

- Et! Co ' tam! Wytarmosili was! 
Niech wam będzie na zdrowie! Wdzę, 
żeście porządni ludziska! W wasze ręce! 
Pijcie Żubr! A i ·wy się nic w zdrygajcie! 
Na przeprosiny. 

- Cha! Wzdrygać to ja się nie będę! 
-- rzekfa z przekonaniem baba, sięgając po 
kubek. - Tylko ty, stary, folguj i do kub
ka mi się nie przylepiaj zanadto! Pięście 
silne, ale co głowa, to wiechetek, od lada 
czego kiwnie mu się!... Zdrowie naszego po 
rucznika! ! 

S trzelcy, ·widząc dobrą komitywę, . 
jaka zapanowala między jeńcami a Wosiń
skim, ustąpili na bok. Chłopi, zwabieni tu
multem, znów napłynęli do karczmy, obra 

go przewrotu \\! stosunkach miGdzynaro
dowych, ale pozwolą stronie poszkodo-...va
nej w wypadkach pogwałcenia przez prze
ciwnika tak zwanych „praw wojny", zakła 
dać protesty wobec mocarstw neutralnych. 

Cokolwiek donioślejsze znaczenie ma o 
pracowany przez drugą podkomisyę komi
syi rozjemczej projekt międzynarodowego 
sądu apelacyjnego do spraw zdobyczy mor 
skich. Projekt takiego uybunału wniósł de
legat niemiecki bar. Marschall von Bieber
stein. Dotąd kwestyę, czy statek pojmany i 
jego ładunek mogą być uważane za zdo
bycz morską rozstrzygnął osobny sąd te
go państwa, które stanowiło jednocześnie 
stronę zainteresowaną; nie dodawalo to je
dnak zbytniej powagi wyrokom sądu. Pro
jekt obecny proponuje ustanowienie sądu, 
zlożonego z przedstawicieli wszystkich 
mocarstw, posiadających poważniejszą 
flotę handlową, w których liczbie powinno 
być koniecznie dwóch admiratów. Trybu 
nal ten będzie stanowił instancyę apelacyj
ną od wyroków sądów stron wojujących. 
Kwestyę sporną stanowi jedynie, kto bę
dzie miał prawo rekursu do trybunatu mię
dzynarodowego: czy tylko rząd poszko
dowanego państwa, czy też i osoby pry
watne, których interesy zależą od wyroku 
sądu. 

Wniosek niemiecki uprzednio został za 
komunikowany f ran cyi i Anglii i przez nie 
przychylnie przyjęty. Porozumienie trzech 
najpotężniejszych mocarstw morskich zape 
pewnia projektow i przyjęcie go na zebraniu 
konferencyi. 
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Z różnych stron, 
Dortmund. Wdowę l(leinschmidt, przy 

ulicy Lessinga znaleziono nieżywą w łóżku 
Raził J•1 paraliż. 

Dortmund. Rokowania między bladnie 
rzami i przedsiębiorcami, zmierzają.:e do 
ukończenia streiku, rozbiły się, więc streik 
trwa dalej. 

Duisburg. W Renie utonęli kapitan Gest 
ges, jego syn i maszynista z parowca. Wy
padli oni z lodzi. 

Asseln. Stolarz Schmale został uderzo 
ny przez belkę i tak silnie zraniony, iż skut
kiem tego umarł. 

Monaster. Arcybiskupem w Bombay 
został syn tutejszego poslańca sądowego 
Jezuita O. Jilrgens. Jego poprzednikiem byl 
ks. Beiderlinden, także monasterczyk. 

Horde. Dziecko robotnika Springera 
w Loh wpadło do węborka, napetnionego 
wrzącą wodą i tak się poparzylo, iż nieba
wem umarło wśród strasznych boleści. 

Kradzież w zamku królewskim. „Sztu 
ka" złodziejska robi tak znaczne postępy, 
że dla wyspecyalizowanych artyst0w tej 
branży nie istnieją wcale żadne przeszkody 
Nawet zamki królewskie nie są bezpieczne 
od nich. 

Pisma londyńskie podają wiadomość, 
że świeżo skradziono w zamku królewskim 
w Dublinie klejnoty koronne, pomiędzy in
nemi wielką gwiazdę dyamentową i ka
mienie olbrzymiejj wartości. Kradzież uia
wnila się podczas pobytu króla Edwarda w 
Dublinie, kiedy korzystając ze święta or
deru św. Patryka, król cheial dokonać u
roczystości inwestytu ry lorda Castletown. 
Natenczas dopiero spostrzeżono, że królew 
skie insygnia orderu zostały skradzione. 
Przechowywano je w mocnej szafie żelaz
nej w jednej z baszt dublińskiego zamktt. 

caiąc się śmielej, raźniej. - Żubrowa nabra 
la fantazyi i humoru, jęla opowiadać kapita
nowi o Częstochowie. 

- Co się tam dzieje, panie kapitanie, 
to powiedzieć trudno! Prusaków nalazło 
się z betami, bachorami, wozami, że na mu
ry się dostać nie można„. Sposobią się do 
odparcia oblężenia. Zataczają dziala, czysz 
czą broń, a zgiełku, a krz-r ·ków co niemia
ra !..„ Starszyzna pruska jest - a jakże!... 
Sam general W agenfeld dowodzi 1 sztabu 
pełno i różnych oficerów. Ale co wlaśnie 
pedała mi furtyanowa ,niby matka bracisz 
ka klasztornego, jako silnego stracha mają 
Niemcy, bo jak ktoś tam, będzie temu trzy 
dpi, obaczywszy zdaleka pruskich huzarów 
krzyknął: „Francuzy!" - to się takie zro
biło zamieszanie.„ - Stary! A odczepisz 
się ty od muszkateli! !... - ~e lada podjazd 
mógłby cal ej fortecy dobyć!! 

- Lada podjazd! - mówicie? 
- A pewnie, panie kapitanie, albo to 

raz na taką komendę patrzy lam!... J ęszy 
żołnierz póty coś znaczy, póki go tchórz 
nie obleci..„ Malo to się napatrzy lam! Ile 
razy!... I to ine byle kto, ale stare grena
dyery od jednego naszego okrzyku broń 
rzucali i w nogi!... Ani czasem wystrzelić 
nie było czasu„. Kurz się zrywa przed na
mi. Myślimy, idą do ataku, a oni karabi
ny na ziemię , albo pod pachę i w nogi!... 

- Ba, ba! Częstochowa sila może 
wytrzymać!... 

- Co prawda, to prawda! Mury nie
Iada ! Dla Boga! Maciej! 'A nie zalewaj
że się„. Oddaj-no lepiej kubek! Nie bój 
się! Nie w ylejG za kotnierz ! Przednia mu-

Zamek stanowi rezydencyę wice-kr' 
ży w środku miasta na wzgórzu_ Spe 
dozór nad klejnotami koronnemi byl 
rzony sir Arturowi Vicarsowi, któr 
tytuł „ulster king of arms" i mieszka 
ku. Wartość skradzionych kleinotó 
nosi milion franków. Zdołano tylko p ie 
nać się, że szafę odemknięto dorobi r 

kluczem. Więcej żadnych śladów zl 
je po sobie nie pozostawili i wszystk.i r 
rania Scherlocków ttolmesów, skiero 
ku wytropieniu zuchwałych zlo<ki ' 
są dotąd bezskuteczne. · 

Od Ekspedycyi. 

Wiec wyborców w Dortmundzie 
oobyć wed:lrui;c nadestaneg-o nam przez P. i 
skiego wczoraj ogloszenia, które j 
otrzymaliśmy tak późino, iż go iuż w uu h 
wczorajszym oglosić nie mogliśmy. Ozl 
inosi nam preJz.es Olównego Komitebn W 
czego p. Wojczyński. że wiec ów się ni 
będzie. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polski 
Baczność Rodacy w Meideridl. 0 

Wielki wiec polski w Meiderick 
dzie się w niedzielę, dnia 14 lipca rb. 
dzinie 11 przed południem w lokalu 
Mertens, Kurzestr .. 

Na porządku dziennym : 
1. Położenie robotników w fabr 

hutniczych w obecnym czasie. 
2. Czy jest możebnem ,aby we fa 

kach zaprowadzono 8 godzinną prac 
3. Wolna dyskusya. 
Szanowni R.odacy ! Od dluższega 

su robiła nam policya w Meiderich 
szkody w urządzaniu wieców. Obecnie 
staraliśmy się o to ,aby nam tych p 
szkód nie robiono. Więc też każdy 
śmiało na wiec przybędzie. Sprawy, k 
będą omawiane są bardzo ważne, i n 
jest potrzcbnem, by robotnicy już mogli 11 przód się porozumieć, jakie stanowisk 
przyszłości zająć mają. Niech nikogo ' 
braknie, szczególnie z fabryki „Rheini 
Stahlwerke". 

Referent druh Sosiński z Bochum 
O liczny udział uprasza 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Baczność druhowie z okre2u III Castro 
Druh Grzesiek zostaJ odcslany do lee 

,zrn kilka tygoo11i. Z tego powodu będzie 
na prawna udiz.ielana w sobot/~< PO' polu®i• 
godziny 4 do 50 u p. Sindera. 

Baczność Dortmund! 

Odtąd bę.dzi e ob rona wawna udziehn 
każdą sobiotę od godz.iny 60 do 7~ w iecw 
u p. Jankowskiego., Betenstr. · 

Zelr.a'llie <:złonków „z. Z. Potskiegof' 
w Hochemmerich 

odbędzie się w ni edzielę, dnia , 14 lipca., po 
o godz. 6-ej w !rokalu o. Math. Kueppera. -
zebraniu omawiane będą ważne sprawy. O 
ny udlzlaJ uprasza De~t. 

KONPERENCY A W LAAR 

·dla Ruhrort, łfomJberg, łfochhei·de. Mors, :M 
beak, Duisburg. łfochfekl, Rheinhausen, H 
emmerich. Meiderich itd. w niedzielę, 
14 bm. o godz. 10-ei przed pofudniem, w 
kalu pana Kuhra w Laar. ulica CesarS.ka. 

SprulewilZ, ·delega 

szkatela ! Co ja ot mialam pedzieć? ! A 
Otóż gdyby tak garstka zuchów się zna 
zla, to przy pomocy Najświętszej Panie 
kto wie, nie daliby się ·1ada komu! ... L 
Prusacy!... Niby to debatują nad ob ro 
a za lada wystrzalem poddać się gotowi 
Nie dziw, bo siedzą, co prawda, wzięci 
dwa ognie!... 

- Jakże to?! 
.._ A no, tu mogą ich zaatakować Fr 

cuzi, a tu przecież Swieci Pańscy pe 
już dlugo nie ścierpią, aby im luter pa 
szył się, a miejsce, cudami słynące, po 
ponował !... tte !... Panie kapitanie, jak 
Muszyńska z domu, żeby tak batalion 
Na co? dwie kompanie, jedna kompania 
Jużbym nie wytrzymała !.„ 

Wosiński pokręcil glową, choć mu 
myśl dziwnie do gustu przypadala. Żubr 
wa pociągnęła muszkateli i dokończyła 
przekonaniem: 

- Niech mnie pierwsza kula nie mini 
poszlabym ! Albo to nie znalazłbym pom 
cy? Malo, bodaj tu, we wsi, chlopó 
możeby nie poszli?! Co to, heretyki są i 
kie, kacerze, żeby Najświętszej Panien 
odmawiać mieli odsieczy?! Prawda s 
ry?! 

- Nie gadaj Jasia! ! - ozwal się Zub 
spoglądając melancholijnie na odebran 
mu kubek z muszkatelą. 

Wosińskiego uderzyły słowa baby. 
- Dobrze mówicie, Żubrowa! - za 

\Vołał. - Hei ! Gromada! Sam tu do mnie! 
Sołtysie! Słyszeliście, co wam tu kobi 
ci na ta powiedziala? ! „. 

(Ciąg dalszy nastąpi.} _..1,f~· . , 



Rozmaił ości~ 
ierć turysty w Tatrach. Z Zakopa
ouoszą: ·we ·wtorek zeszlc~o tygo: 
·racali d\vaj turyści. pp. Schonberg i 

porucznicy niemieccy 19-go. pułku w 
. ie (WirtembergJa), z Mo;sk1cgo Oka 
1 awrat i Lommcę do Zakopanego. 
I mi Ieżą tam takie śniegi, że przejście 

rdzo niebezpieczne. Jednak turyści 
yli sic z grożącem niebezpiecze!1-

. Schonberg, czy przez nieostróżne 
cie. czy też przez zawrót .glo-..vy, 
równowagę i spadł na przeciwległą 
turnię odbil się od niej, spadł na za
śnieg, tam zsunął się z. coraz wię
ybkością po przestrzeni około 4~ 
i dostał się znów na skaly. R.ozb1-

i~ w ten sposób, odbył drogę oko
etra. Ody Spiss zeszedł na dól, za-

~ hocnberga nieżywego z roz?itą gło
szarpanego nie do poznania. Stalo 

ni kolo południa. O godz. 5 po pol. przy 
iss do Zakopanego po pomoc. Wy

, . iłku ludzi. Spiss, oslabiony wraże
,ajścia i drogą, nie mógł ich zaprowa 

I• miejsce lecz określi! je w przybl: 
Schoenberga znaleziono we środ 

Mial w woreczku, umocowanym na 
· otowką 240 koron i 200 marek. L 

zloty był poszarpany, zegarek za ś 
o l gdzieś zapewne. Zwłoki zniesiono 
dę po południu do Zakopanego. 
arna ręka. Do „Frankfurter Zt_g." 
ą z Nowego Orleanu. Czternastu 
'w, członków „Czarnej ręki" porwa
niego chłopca i zażądało zań okupu 
cie 6,000 dolarów. Chłopca tego 

fa no później zaduszonego, pokrajane 
c awałki. Uwięziono 9 osób, między 

obietę, która złożyla fałszywe ze
Obawiają się lynchu. 

rzymi pożar. Z I(ijowa donoszą, 
ie ladówce nad Bohem spłonął młyn 
P • gorzelnia i rektyfikacye . Straty n . 
k we. 

we. 
0 . oskwy donoszą, że tamtejszy Ko
h Ila spra'" prasowych skonfiskował 

sk klad mó·„~: . wygłoszonych w drugiej 
? dsiębiorstwo żydowskie w Pale

m Grupa konserwatywnych żydów poi 
· p. W eismannem z Galicyi na cze.! 

111• onosi „ttakol", zebrawszy kapitał 
" rb. postanowiła zacząć produkować 
· stynie asfalt z gleby gór Libanon 1 

TI . W tym celu stanie tam wielka 

arzystwo św. Barbary w Bochum 
wym az.lonkom, iż w niedzielę, dnia 14 
będzie .się wspólna I(omunia św. rano 
7. Sposobność do sp01Wiedzi w s.OtbOltę 
ziele rano. Po poluidniu o godz. 4 od
. p~roczne wailne zebrainie i oibóir za
sekretarza. O liczny udzial czlonlków 
, lneń J(1omunii i .zebraniu prosi 

Zarząd. 

Baczność Rodacy z Essen. 
niedzielę, dnia 14 lipca urządza klub 
y „Nadzieja" swą latową zabawę. 
k o godzinie 6 wieczorem, na którą 
ich Rodaków uprzejmie zaprasza 

Zarząd. 

BM wiązek Polaków w Niemczech. 
acy l Organizacya nasza jest matką 
·eh .orgainizacy i polsikich na obczyźnie. 
ad oświatą braci naszych jest i nadal 
· eiF&zą częścią programu inaszego. 
za podniesheniem oświaty id:zle postęp 
rczy. Dla teio w tej sprawie do Was, 
dzjś się odzywamy. Dobro narod:owe 

tego, aby lud po1ski, ta nai1silnieJsza 
narodu naszegio podnióSl się pod wziglę 
iaty J.1 bytu materyalnego. Do tego 

i usamodzielnienie ekonomii ludu poJ
Starnjmy się więc o to. aby z połskie

rwi rlobotnbczego wYrós.J wykształcony i 

li cznie l.s.iny .stain przemy~. Ma
&l'a:be poa7Jątki przemyslu polskie-go 111a 
ie, wychować nowe pokolenie, u:OOOil-

!
r skutecznej .konkurencyj z przemy_ 

ieckilm powin'llo być naszym i<l.eal'em. 
y wiele pochwall. że lud polski na ob

an ma zmysl oszczędności. Rod!zice, wy
pok ie dzieci wasze, aby potlrafily piwiądize 

o oszczędzać, lecz ta.Jeże nimi z pooyt
n ·Siebie i <lla 'Ogólu obracać. Uczy nas 
ia' emysl. P.H~simy Was przeto, Szanowni 

i SzanoWlile Matki, addawa!.icie synów 
h w naukę <Io przemyslowców polski.eh. 
rych Przemyslowców polskich zaś pro
Y zglaszali <ilo nas swe firmy, jeżeli 

·chfopców polskich przyjąć w naukę. 
ictwem chętnie służymy stronom ~nte.. 
ym. 

ter sposobności przypomfarnmy mh'li-
flom, któreiby pragnęly wieców Zwią

ów, aby się z.glaszaly do sekretanza, 
i lslkie~o. Bochum. Li'nderus.tr. 1. 

en misya wiecowa Związku Polaków. 
sta Sibilski, sekr. Tign. Znil1Ski, przew. 

YSiak, Jan I(aczor. Jan Wi1kowski. 

rzyst,wo św. Stanisława Biskupa 
w W anne-Zachód 

iedzielę dni 14 tm. bierze Tow. na!SIZe 
rocznicy Tow. św. Jadwigi w Gerth~. 

wenami o iodz. 1-szei, przeto cz.lon
·'llni się już ogodz. pól do pierwszej 
lokalu p. Breuninga, przy ulicy Gelsoo 

rstr. O jak najliczniejsze i punktualne 
ie uprasza się . (-) Zarząd. 

Towarzystwo „Jedn~ć" w Lan~endreer. 
Walne kwartalne zebranie oclbędzie się w 

niedzielę, dnia 14 lipca r. b. o godz. 5 i pól na 
saH p. Arcnsa, dawniej I(nipping, na którą się 
szanownych cz.lc>nków zaprasza. Są ważne spra 
wy do zalatwienia. (2) 

Michał Grze1torzewski, przewodn. 
I 

Koło śpiewu „Jedność'' w Hamborn 
donosi SWYllll cz.lon1kom, iż leikcya śpiewu ad
będzie się w niedzielę o godz. 'Dół' d.o 1. O 
godz. l da się nasze I(oilb odebrać. Uprasiza 
się więc wsz.yistkich czlonków naszego !(da, 
aby się z.gromadzili do lokalu PoSiedzeń. Po
tem udamy sjk na Zjazd do Bruckhausen. -
Czlonkawie nieczynni winni także punktualnie 
się stawić do lokalu posiedzeń. Zarząd, (1) 

Towarzystwo polskich abstynentów w Bruck· 
hausen. 

Przyszle ze;brall1ie odbędzie się w sob-otę, 
dnia 13 bm. punktualnie o Rodz. 8 wieczorem, 
w lokalu p. tionin-ga, uł. Cesa,rs.ka. O liczne 
przybycie prosi (1) Zarząd~ 

Towarzystwo św, Jana Chrzc. w Ałtenesseo. 
W niedzielę, 14 bm. o godz. 11 przed po-

1l'utlniem odbędzie się pól'roczne walne zebranie 
na satli p. Saala. Ponządek obradl na!Stępujący: 
Sprawozdanie iSekretarza i ska1rbnika z dru
giego kwarta.lu i inne ważne sprawy tow. Dla 
zrulatwienia waitnych spraw uprasza się szaino-
1wnyich cUoI11ków i gości o iaknailiczinie.iszy u-
diziat ( 1) Zarząd, 

Koło śpiewu „Sobieski" w Herten 
W niedzielę, dnia 14 bm. o godz. 3 po por. 

oobędz.ie się zeibranie, na ·którenn będą ważne 
spr~w:y omawiane, dla tego powinni się cz.l'O!l1-
1kowie IZ;ebrać o co prosi Zarząd. 

Za•razi po zebraintu wyma'rsz na roczn.icę 
do tutejs,zeigo Tow. Piońlra i PawiJa. (1) 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
W niedzielę. dnia 14 11pca odlbedzie sie pól 

roczne walne zebra:nie, wi_ęc proszę, aby cz.ton
korwie się jak najliczniej staw:ili, ponieważ 'J)rzy 
będzie delegat „Związku Towar.zystw I(atoli
ckich" nam mowc wyglosić . Zarząid will1ien 
się stawić pól godziny prędzej O liczny u-
<izial upr.as.za (1) larDtd. 

-·---·---
Towarzystwo g,imn. „Sokół" w Recklin~lmuseb 

Zebranie mietsięczne odbędzie się w nie
dzielę dnia 14 lipca o godz. 11 i pól w lokalu 
posiedzeń (JtinglingshaJUs) rulica Ma-ryańska. 
O liany uidzial uprasza si.e. (1) 

Czolem ! Wy~ał. 

Rotthausen ! 
Szan-0wnym cz.tonikom i rodakom Towa

rzystwa §w. Augustyina w Rotthausen daje się 
do wiadomości, iż posiedzenie, które miało się 
odbyć w 'lliedzielę 14 lipca, odbędzie się w nie-

1dizielę, 21 lipca o 4 godz. poi pal .• a że są wa
Żine sprawy .do za.łlatwienia, więc prosz.ę jaik naj 
liczniej się zgromadzić. (1) Zarząd. 

W anne-Bickel. 
Towarzy·stwo św. Franciszka w Wanne-Elckel 

Towarzystwo św. Antoniego w Recklinl.l'.hause.a 
Sued (na Ludwiku). 

W niedzielę, dnia 14 bm. o godzi.nie 4 po 
południu odbędzie się pólrncz.nc walne zebranie 
,na którem będzie zdane sprawozdanie z rewizyi 
kasy, obór zastępcy sekretarza i inne ważne 
sprawy są do zalatwienia, przeto proszę szan . 
czJonków, ażeby się jak naHicznie.i zebrali. 

(l) Józef Berger, pnww 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Suderwicb 
Donosi się niniejszem szanownej drużynie 

oraz rodakom w Suderwich, iż urządlzamy 
- vrywatną zabawę -

w niedzielę, dnia 14 lipca -0 godz.. 4. u pana 
Feldman.na w ttenrichenbur1('.. Kto chce brać 
udzial w zabawie jest zobowiązany dać się na 
druha zapisać. Czo~em! (2) 

Wydział. 

Towarzystwo gimn „Sokół" w Meiderlch 
donosi sza.now1zym druhom, iż w niedzielę, dnia 
14 tm. odbę.dzie się walne zebranie o godz. 4 
na sali iz.wyklych posdedzeń „Unier den Ulmen" 
134, u pana v. Stocklom. Liczny ud'zńal 1:lru
hów pożądany, gdyż będzie noWY zarząd obie-
1rany i bardzo ważne sprawy są <10 zaJ'atwie-
nia. ( 1) Goście mile wJ.dziani. Czolem ! 

Wydział. 

Baczność! Altenessen ! Baczność ! 
Towarzystwo św. Józefa urządza w 

niedzielę 14 lipca latową zabawę na sa i 
p. Vonnemann zaraz przy dworcu. Począ
rek o godzinie 5 po południu. Zabawa bę
dzie urozmaicona monologami i tańcami. 
Zebranie członków Towarzystwa godzinę 
prędzej. O liczny udział Towc:1rzystw są
siednich i wszystkich R.odaków prosi 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wincentego a Paulo 
w Heeroo 

obchodzi dnia 21 lioca 
drugą rocznice swego istnibua 

na sali pana Schneidera, ul. Bismakka. Sza1t10-
wne Towarzystwa. które zaproszejWa odebraly 
ta·kże i te. które dla braku adresóW zaproszeń 
niie odebraJy, oraz te Tow:, który'Iri zaiproszenia 
za.sJaliśimy a żadnej odpowiedzi n(e nadesfaJy, 
a są niemi: Tow. śrw. Marcina z ,De.me, św. 
Barbary z Annoo, św. Jadwilgi z !Jen.gede, św. 
Jana z Barop, św. Jfu.efa, św. Wojdecha i 
św. Jactwigi z Dortmund. na poW}'I~· zą uroczy
stość uprzet)'mie ij sero'e~e z mszarny z 
chorągwiiami i p.aiaszami. - Pro am uroczy
stości: O godz. 1 ,j pól do 3 .i pól o pol'. przyj 
mowaruie brnbnich Tow.„ o godz. B i pól wy
marsz cLo 'ko6cioJa na pols.k:iie nabożeństwo; po 
nabożeństwie pochód na salę, dzie s~ę ~)ldbę_-

• dzie dailsza uroczystość. O godziillie 6 taniec. 
Uwaga: Osta·tnia stacya koleiowa jest . 

Kamen, a z Kamen do tieeren oclieżdiża pociąg 
o godz. 1,30 minut po poJ. Bilet z !(amen do 
tieeren kosztuje 5 fen .• a z Unrua-I(.onig,siborn do 
tieeren odje:bdża pociąg o godz. 2.31 min. po 
pol., bilet kosztuje 5 fen. ~ 

Cz.toników, którzy zalegają placą mie-
sięclZlną dlużeJ niż 3 miesiące upr za się ażeby 
się z 111ich uiścić raczyli, bo nie te.clą mieli pra_ 
wa jako czlonkowie, tylko jako goście w na
szeJ rocznicy. - O liczny udziaJ w roc.z1nicy u-
prasza (3) Zarząd. 

W niedzielę ,, ,dn. 14 lipca po palu.dni.u, o go 
dzinie 4 od'będz,ie się w.a1ne z:ebra111ie na sali pa
ni Meierwert, ulica KrólewStka (I(onigstr.), na 
które się zaprasza szan. czfonków, ponieważ 
będą obrady o naszej rocznicy i obór nowych 
rewiwrów kasy. - O liczny udz.ial czl'oo1ków 
i rodaików prosi _ _ (:~---- Zarząd. ,. 

Towarzystwo św. Barbary w BOmig 
1Clonos1i swym czfonkom oraz rodakom tu za
miesz.katym, iż przyszl'e posiedzenie odbę
dzie się dnia 14 lipca o· godzinie pól do dwun~ 
is.tej, «:lilatego, iż nasze Tow. bierze udzial w 
rocznicy Tow. śiw. fadwJgi w Gerthe. O 1iczmy 
udziaW w zebrantiu się upras.za. Zarząd. 

Uwaga: Zal"'Ząd powinien się stawić pól 
godzmy prędzej w celu obra1chunku. (1) 

Fr. Hałupka, sekretarz. 

Baczność Scherlebeck ! 
Towarzyistwo św. R.odziny podarie swy:m 

,czfo11Jkiom do wfadQlll1ości. iż w niedzielę, dnia 
14 lipca o godzinie 2 po polud'niiu, odibędzie 
się kwartalne walne zebranie. - Na ponz.ąd:ku 
>dziennym międz,y J!nnemi spraiwa dcfuwwolnego 
wisparcia dla chorych. - Goście mile wi-
dziani. O liC'ZUlY udzial upraisza (1) 

Zarząd. 
Uwaga: Pos.iedzenie zarz.ą<lu odbędzie się 

póltorej godziny wcze!śniei. RewizorowJe ~a
sy winni się taikże stawić. 

A. Bochniak, sekr. 

Towartzystwo 1p-0łsko-katolfcJde „Jedność" 
w Roehłfn2hausen 

oznajmia SwYm cz.lankom, iż w niedzielę, dnia 
14 lipca rb. o godz. pór do 5-e:i odbedzie się pól

liOczne walrnn.ebrain.ie. 
Uwaga: Oznajmia sie czfonkom, dź towa

rzy1stwo będzie fotografowane w ten sam cLzień. 
Cz.lonkowie winni siię stawić w cza-pkach i 0-
zmaikach już naipóźniej o godz. póf do 4-ej, po
nieważ fotografista w tym cza,sie już tam be
idzie. Uprasza się ci'Jl'i<mków, którzy mają 
,,Wiarusa Pol.", aiby oznajmili Q. tern tym czlcm
·kom, którzy tej gazety nie maią. aby jak naj
większa liczba zebrać silk mogla. 

Zarząd. 

Tow:arzystwo g,imn, „Sokół" w Gór.nem Macx
l<>b 

urzą<lz.a w niedz.ielę, <dnia 14 lipca 
-- zabawę łatową --

na sali p. Neuhau'sa. Początek o gooz. 4 po pcx't'. 
ZaJbawa będzie upiękswna popisami gimna
stycznemi oraz stnzelaniem do tarczy o na
·grody. 

Uwaga: Przyszle zebranie ·odbędzie się w 
niedzielę, dnia 21 lipca o godz. 4 po porudniu. 
Liczny ud'zial druhów pożądany, 

CzcJem ! (2 ) Zarząd. 

. ,j , eoaząt o gooz.. 4 po J}Oll'udniu, po
na , ąpi przyv. tanie Towarzystw i g<lści 

prze p wodni a'z.:1 es:!O. Dalej będzie deglama 
eye. m wy, śniewy i t. d. O gC>' IZ. Q rozpocz
lllie 'e śliczny teatr, w którym występuią 24 
osob . Po teatrze rozpocmie sie taniec aż do 
godz 2. Wstępne wynosi dla ci.iooków na
szeg towarzystwa 30 fen., dla czltków ob
cvch Tawanystw 75 feni„ <Ila Rod ów nie be 
dącY<;h w żaidnem Towairzystwie 1 mr .• a po 
g-Odz. 10 1,50 mr. Czl-0111kowie obcych Towa
rzystw przybywaij<Jc pojedyńczo w\nni się o
kaz.a<; ustawa. - Muzyke dostaw.i Jlla.m p. Wd 
nowski. 

4 liczny udzal Roda:ków pros:i (2) 
Zarząd. 

Towarzystwo J>Ołsko-katołickle „J~ć" pod 
op.leką św. Barbary w Loentrop 

dionosj &IWY'tT1 ctzlonkom. oraz wsz:y~tkim Ro
da~oni w Loentrop i okolicy, iż w niedzielę _ 
dma l.4 lipca odbędzie sie zabawa z tańcami 

na ~ali p. Oscl<amp. Porniewraż będzie to 
zamktl,ięta zabawa, więc kto chce brać 11dzia1 
w zaihwie, musi się dać zarpisać na cz.lonka. 
Czlon~owie, którzy 3 miesiące nie są wypfatni 

.będą uważani za gości. O Iic.xnv u<lz.ial w 
zabawte prosi Zarząd. ( 1) 

Tovarzystwo św. Walentego w Moers 
po<laie czlon1kom do wiadomooci iż, w niedzielę 
14 lipc~ o godz. 4 po pol. odbędzie się pólroczne 
zebra~e T{)IWarzystJwa na sali p. Kroippen, uJ. 
ti()IITJbergska 84. PD'Iliewa.ż przy}dą ważne S'Prtl· 
wy PO\l obrady, pnz.eto o liczny udzia! w ze-
braniu uprasza. ( 1) Zarząd. 

U-waga: Czlł'onkowie zarządu oraz rewizo 
rowie ~asy winni się stawić PU'l"lktualnie o i?Odz. 
3-ei. PrzewodnJczący, 

Towarzystwo św. Stanisława Kostki w Recie. 
lin2hausen Sued ( Grullba<t). 

donosi swym członkom. iż kwar ta lne zebranie 
odbędzie się 14 lipca w niedzielę o godzine 1 
po pool. w lokalu pos.jedzef1 u pana Schrama. l)_ 
prascza się czlonków, aby się licznie stawili, po
nieważ mamy dość do uporządkowania. Goście 
mile widziani. Zarazem zostanie odczytano 
sprawozdanie z kasy z Il. kwartaru i z kasy na 
chorą,gjew. 

Uwaga: Czlonków. ~tó~zy zalegają ~c 
składkami więcej jak 3 m1es1ące uprasza się, 
aby się na Powyższem zebraniu ze sikladek •
iścili, w przeciwnym razie tracą prawo do t<>
warzystwa. Zebranie zarządu i rewizorów ka
sy odbędzie się w te samą nłedz.iele o ~od'.Łinie 
12 w poludtnie na saii t>OSi-edzeń. (3) 

Michał K;u-młński. przewadniclący. 

Do reprezentacyi kościelnej: 
Bruckbausen 15 lipca od godziny Ie 

rano do 7 wieczorem w lokalu p. Martina. 
Marxloh 15 lipca od godziny 10 rano do 

7 wieczorem w lokalu p. Rosendahl. 
Obennarxloh 16 lipca od godziny HJ 

do 7 wieczorem u p. Halfmann'a. 
Schmidhorst 16 lipca o godzinie 18 

rano do 7 wieczorem w lokalu p. Ortmann. 
Hambom 17 lipca od godziny 10 rano 

do 7 wieczorem w lokalu p. Mare. 
Buschbausen 17 lipca od godziny 10 ra

no do 7 wieczorem w lokalu p. Trauters. 
Liczenie głosów 18 lipca. 

Komitet. -
Towarzystwo św. l(azimierza w Baukaa 

podaje swym szanownym .czJonikom do wiado- :. 
mości, iż umarla we wtorek, P-O :poludniu> ~ 
dllugich cierpieniach, żona c71onika naszego J-ooa 
Kaczmarka 

śp. .) Ó ZE FA 
urodiiona w Sączkowie. 

Pagrzeib odlbędz.i'e sie w sobotę raoo • 
godziruie pól do 8-ej z domu żalołby,1 Hoeneck: 
nr. 6. w Herne. Czlookowie i chorąży od obłt 
chorągwi p0iw.inni się stawić w m:na'kach i 
czapkach ~. w lokalu posiedze·ń przedl go-
datiiną 7 rano. O ja1k najliczniejszy uidiziial vro.. 
si .zi.a&'.ząd -

Bractwo Różaitcowe w Wettei-

podaje swym Braciom i Siostrom eto wiadomo
ści, iż za~nąill w Bogu w poniedz\~ek, dn. 8 
lipca o god~. 11 wieczorem opatrzony Saikra
mentmi ś'ś., w 21 roku życia, gorliwy nasz l:frat 

śp. STANISLA W KUBIAK 
Po~ elb odbędzie się w piątek. dnia 

12 lipca o godz. 4 po pOł'u-dniu Z'domu żaloby 
ul Kami s tr. nr. 15 a. Siostry, które należą do 

1~ągw1 prOS'z~. aby się stawily póJ' godz. 
uizej pud chorągiew. - Wieczny odp-0czynek 
1 da mu Paniei, a światłość wiekuista, oie

nni · wieci na wieki. - O jak najliczrtid-
ucl!z w pogrzebie u.pras'ZJa się. (1) 

Roch Bazak. nadzelał(jr. 

owarzystwo św. Woiclecha w Wetter 

podaje swym czJonkom do wiadomości, iż 11e
szedl z tego świata w 21 roku życia, opatrmny 
śś. Sakramentami, w poniedziailek o godz. 11 
wieczorem, nasz gorliwY <Wlonek 

śp. STANISŁAW KUBIAK 
Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia 

12-go lipca o godiz. 4 po poludniu z domu żalo
nl. Kampstr. 1s·a. Uprasza cię czl'onków. aby 
aię Jak nailiczniei w czapkach i ozmakach sta
wili o pól do czwrurtei na sali posiedzeń. - O 
pobO'lne .,Zdrowaś Marya" 1za duszę zrnarlego 
pr-OSi (1) Zacz'ld. 

-Towarzystwo gimn .•• Sokół" w Wetter 
podade swym druhom do wia'Clomości, 1iż zasnąl 
w Bogu w poniedJZlialek, dnia 8 lipca o godz. 11 
wieCZ'Orem apatrzony śś. Sakramentami. w r. 
21 żrycia. druh nasz 

śp. ST ANISLA W l(UBIAI( 

Pog,rze·b odbędzie się w piątek, dnia 12 
lipca, o .godz. 4 p-o po.l'udJiliill z domin żaldby, 
Kampsitr. m. 15 a. Uprasza się druhów tych, 
którzy poniosą trumnę.. aby się stawili o godz. 
3-ej na sali posied.zeń. - O pobożne westchnie 
nie zai duszę zmarfogo, prosimy. Ozloleml (1) 

Wydział. ·----



w~ c"~~~!~d~ra d~-!~!~at~~~ I 
dzie się wycieczka do o~rodu p. W al-1 
burga w Hofstede, przy ulicy Poczto-: 
wei (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i całej okolicy uprasza 5ię. 

Komitet wycieczek latowy·;h. 

T O·warzystwo gimn. „Sokół" w C~trov . 
donosi zacnym druhom, iż w. ni~z1elę d~1a 
H lipca o godzinie 1-ei dobedzte się zebrame, 
tla które zacnych druhów uprzejmie się zapra
sza - Po zebraniu odbędą się ćwiczenia. ( 1) 

· Cibrem! Wydział. 

Towarzystwo św. Antoniego w Oberhausen
StyruQl. 

W niedzielę, dnia 14 lipca. punktualnie o 
rodz. 4 po pofl. odbędzie się pólroczne. waln.e 
&ebranie, na które sie czlonków ja~ n~upTzeJ
miei zaprasza. Goście mile widz1am. (1) 

· Zarząd. 

Towar~two św. iBarbary w ~ert.en 
W niedz.ielę. <l·nia 14 tm. odib~dz1e się ze

branie po .polu<l•niu o i:rodz: 2. i:'o zeJ:raniu wy
marsz na roaznicę Tow. sw. P10tra l Pawla w 
tlerten. O liczny 'Udzia! cz.to111ków w zebraniu 
i w rocznicy uprasza (1) Zarząd. 

Baczność! 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Carnap 

urząd:za w niedzielę, d~ia 14 lipca rb. i:a. wi~l 
'kie~ sali wdowy Orundmann przy srtacy1 kole1. 

-- zabawę łatową --
po.l'ączana z lmncertem, ćwiczeniami gimna: 
sty·cznemi. strzela<lliem do tairczy o na~rody 1 
.tańcem. Zairazem zapraszamy otwarzystwa, 
które od nas zaproszenia od®ra~y. i te. które 
dla braiku ad•resów zaproszeń nie odebraly, aiby 
raczyly nas swą obecnością zasizczycić. O 
liczny ud:zial prosimy. (1) 

Czolem! Wydział. 

Tow. św. Francfszka w Hoistede..Riemke 
bierze udz.ial w 1rocznicy Tow. św. Jadwigi w 
Gerthe. WymaJrsz o g-ooz. 1 po poił'„ Odonlk-0·
·wie winni sie stawić w czapkach ~ oznakach 
ua sali posiedzeń. Po poi. o godz. 5 miesięcz-
11e zebranie. O liczmy udz.ial czlonków t ro-
d.aków się iuprasza. (2) ~P Zarzą~-~ 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau 
W niedzielę, dnia 14 lipca bierzemy udzial 

w rocznicy Tow. św. Jadwigi w Oerthe. Wy
marsz o ,godz. 2. O iak najliczniejszy udzial 
prosi Zarząd. 

Towarzy•stwo gimn. „Sokół" w Herne 
rlozt)siswym druhom oraz rodakom.. iż p.rey
s7Jl'e zebranie odbę.dzie się .w niedzielę, dnia 14 
bm. o godz. 30 po poludniu na saili zebrań. -
Donooi się :zairazem druhom. którzy abr.azy za.
mówili,1iż je można na zebraniu ad.ie<hrać. -
Czlonkowie z.a~u winni się o godz. 20 sta-
wić. (1) Wydziat. 

Baczność .druhowie ćwiczący! · Z pawoo:U 
aaiszej zabawy ćwiczenia odbędą się w nie
dzielę, 14 bm. o godz. I po poludniu. W d'ni 
.powszednie, co wtmek, czwa'l"!ek .i piątek wie-: 
iczorem o god!z. 7. Uprasza się Q punktualne l 

1iczne uczęszczanie. Czolem ! Naczelnik. 

Towarzystwo gimn. ,_Sokół" w Horsthausen. 
Zebranie odbędzie isię w niedzielę, dnia 14 

!hm. o godz. 5 po polu-dniu, na ·które .katxł.y wi
nien się stawić z powodu waimych spraiw. 

Crolem! (I) Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Dfunl)ten 
Kwartalne zebranie odbędzie się w nie

dzielę, ·dnia 14 Upca zaraz po sumie o godz. 11 
i pól\. Liczny udziaJl' czl-onków poźądany. m
ście mile widziand. Zarząd. (1) 

Towarzystwo glmn. ,,Sokół" w D<>rstiełti 
podaje 1® wiadomości w~rzy,stkirn czlo11kom, iż 
rw llliedzielę, dnia 14 bm. w lokalu p. Klingham
mera, ul. .Roonstr. 15 o godz. 20 00. pofuclmiu 
oobędzie się zebranie. Liczny uidzial czloruków 
i wiszystkich Rod.aików życzliwych Sokolowi 
pożą<lany. Czolem ! Wydział. 

Wf ee koś ·.fe lny w Lindeti·D~hfoamen 
odljl{dzie się \V niedzielę, dnia 14 bm. o godz. 
11 przed poJ. na sali P. Schillera w Linden ul. 
((rólewska. - Z powodu ważnych spraw mieii
scowych o liczne pnzybycie Rodaków prosi (3) 

Referent: Redaktor „Wiarusa Polskiego" 
Il. Michał K wiafkowski. 

I(omitet. 

Towarzystwo św. Idzieit:o w Oiinnigfeld 
mzącltza w niedzielę, dnia 14 lipca na sali p. 
Józefa Darenrechta zaibawę z tar\cami. Po
czątek o godz. 4 po pofadniu. Goście mogą 
być przez czloników wprowadzeni. O liczny 
udziail• Rodaków l Rodaczek z Giinnigfeld i o
~olicy uprasza się. Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hoenitrop. 
W :nie-dzielę. dnia 14 bm. o godz. 4 po pot, 

OO.będzie się pólroczme walne zebranie na 
.które wszystkich azJonków zaprnsza si~. 

( 2) . . Zariz_ąd. I 
· Po. siedzenie zarządu i rewizorów kasy od
będzie się o godz. 3 po pol. 

Tow~rzystwo św. Antoniego w łlabingbairst. I 
Pólroczne walne zebranie odbędzie się w 

przysz.~ą niedzielę, dnia 14 bm. o godz. 4 po ł 
po.ludmu. - O godz. 7 wie.czorem daje się na- ! 
~ze towarzystwo fotografować w czapkach i 1 
'Z o~~nakami. Do. fotografowania muszą się \ 
stawie ws:zyscy, czy obraz wezmą lub ni'e no<l i 
>karą 25 fen. . .<2- Zarz:c;d. : 

Uwaga: Pos1edzeme. za:zą,du od:będzle się I 
o godz. 11,. zaraz .Po w1eUnem nabożeństwie. ł 
na które się VJ:kze muszą stawić mężowie 
~wania. Prezes. 

Ili cm: ·-yt 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. I 
Pó.troczne walne zebranie odbędzie się w 

w niedizielę, dnia 14 lipca o godz .. 1 po PlX_ll
dniu. Z powoou ważnych spraw liczny udz1al 
czfonków pożądany. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Szczepana w Rauxeł 
W niedzielę, 1dnia 14 lipca o godz. 4 po po_ 

ludniu odbędzie się pólroczne walne i;ebranie, 
na którem będz,ie obór sekretarza. O liczny u-
dzial uprasza się. (2) 

Zarząd. 
Uwaga. Zarzą<l winien się stawić o go-

dzinie 3 po poludniu. Prezes. 

T<JW.arzystwo św. Barbary w Liinen-S. 
obchodzi w nied,zielę, dnia 14 lipca 

- 10 rocz.nicę SWe1'0 istnienia -
na sali p. Midden<iorfa. ulica strtZelecka. - Sza 
ttowne Towarzystwa. które zaproszenia ode
braly i te. które dla bra:ku aicliresów zaproszeń 
nie odebraly, prosimy, aby nas swą oibeooością 
zaszczycić raczyly z choragwiami. 

Pr ogr am: Ocl godz. 2 do pól do 4-ej 
pr.zyjmowainie bratnich Towarzystw; od1 !44 
wymarsz do kościola ina nabożeństwo, powrót 
ina iSalę, powitanie bratnich Towarzystw i go
ś.ci pnzez przewodnikzącego. P~tem koncert 
i ideiklamacye przeplaitanc mlOwamt. --- Muzykę 
dcxstawi p, pjetryga z Bruchu. Uprasza się 
zacnych .Rodaków o j!łlk :naiilicmiejszy udzial. 

(2) fr. Kubiak, przew. 

T~nvuzystwo ~w. Alorłze1'o w Cottenburg 
W 1niedz.ielę, dnra 14 lipca. bierz.emy u

dzia.r z chorą.gwią w rocznicy Towarzystwa 
św. fadwigi w Gerthe. Z powodu tego pos.ie-
1d'zenie się nie oobedlzie. C.ztfonkowie ciec.h~ą 
się o godzinie 1 po poludniu zebrać mai sali po
siedzeń. Wymarsz 20 minut po· pierwszej. O 
Uczny udzial uprasza uprzejmie (;:ł) 

Zarząd. 

BACZNOśC! 
Towarzystwo glmn. „Sokół" w Altenbochu'll 
oznajmia swym druhom ł wszystkhn Rodakom. 
wmiejsoowości, iż w niedziele 14 tego miesiąca 
na sali pana Stretlinga obchodzi swą 3 rocznicę 
i~tnienia swego, Program zab.awv będzie u
rozmaicony strzelaniem do tarczy o nagrody 
ćwiczeniami, śptewem i tańcem. Czołem! 

W W~d~ 

Bacmość Osterield ! 
Donosimy Ui)rzejmie szan . .Rod.alkom i .Ro

-daaz:kom w Osforfel<l i okolicy, iż w niedzielę 
dnia 14 lipca odroędzie &ię pielgrzymka do Ke
velaer. Od.iaro' z dworca Sil<l w niedzielę, ra
oo okdto godtz. 8, powrót na drugi wd·ecz.orern 
około godz. 6. Bilety zwrotne kos.ztulią 2,70 · 
mr i można je już naibyć w piątek i sobotę na 
dw.orcu Siid. 

Uwaga: Do spowiedzi św. można przy
stępować już w ~botę do tut~iszego księdza 
proboszcz.a, Strull/1anna, który sie podejmuje 
Pola:ków wyslucha.ć spowiedzi. Szan. Ro1acy 
i Rodaczki, korzystajcie dak najliczmie:i z na
dalrzające.i się !SlJ()Sobności. (2) 

Komitet kościelny. 

Towarzystwo św. I~n.acego w Oberhausen 
donosi wszystkim szan. Towarzystwom, tym, 
które zaproszenia odebraly i tym. które dla 
b'ra.ku a·diresów zapros:Deń nie odebraJy, iż. uro 
cZ}"5tość rocznicy t-0warz.ystwa naszego o.d.bG
dzie się w nied'z.ielę, dnia 4 sierpnia na sali p. 
l(olter, przy No:wym Rynku. Bliżsme szczegó
ly i pr~ram uroczyst 'ci będzie jeszcze we 
„Wiarusie Po~skim" o oszon~ 
(2) 

Tow.arzystw-0 św. Józefa w Altenb ltu 
®11.osl sz . czl:onkorn, iż towarzystw o e
rze w nied· ielę, <inia 14 bm. udziatl ~i 1 - t · 
rocznicy istnienia Tow. św. Ja.id.wigi w Gerthc. 
Z powodu tego 'lebrnnie nasze odbędzie się za
raz po sumie, potem o godz. -I zbiorą się c.zlo11 
kowie i chorąml, zkąrd na'Stąpi wymarsz clo 
Ger.the. - Zaraizem donosi się szan. cz onk„:nn 
,j wsz.ysfkiim roda-kom. iż towarzystwo bierze 
udzial dnia 21 lipcai w pielgrzymce do Kcve
laer. Bilety są oo nabycia u przewocLniczącerr:i 

1przy ul. Witten rstr. 105. które kosztują 3,60 
mr. Uprasza się o ile możności aby do nie-
1dzieli 14 bm. bY1.v zamówione. O iak najlicz_ 
niejszy udział s.r· Rod~\:ÓW i Rodaczki upra 
siz.a s1ę. · (2) . Zarząd. 

Baczność Ho1sterhausen i okolica! 
I(olo śpiewackie „Wanda" w Holsterhausen 

UllZqdza 14 lipca 
orygJnilłną latową zabawę 

z tailcami_ na kt6rą się szan. drużynę śpiew1-
cką oraz i Rooii.ków mile zaprasza. Muzykę 
dostawi sławny kapelmistrz. z Bruchu p. Pie-
tryga. Zarząd. 

Towarzystwo ~imn. Sokół I. w Oberhausen. 
W niedzielę. dnJa 14 lipca odbędlzie się ze

branie o godz. 3 po pohldniu na sali pani Kol
ter, przy Nowym Rynku. Kompletny udzial 
druhów pożądany. Wydzial winien stawić o 
gt'l<lzi,nie 2. Czo.rem! Wydział. (2) 

Duisburi;i;-Meiderich. 
Towarzystwo Iotery~ne „Jedność" 

donosi czlonkom i nam życzliwym Rod:1kom. 
iż urządzamy 

-- zabawę z tańcami --
dnia 14 lipca. Początek o godzinie 4-ei. In
walidzi mają wstęp Vv"Olny. - Muzykę dostawi 
p. Podeszwa. (2) Zarząd 

Poszukuję do mego in
teresu skór i artykułów 
dla szewców, t~giego ka
tolickiego 793 

mtod. człowieka 
w naukę. 

Zgłaszający muszą mó· 
wie językiem polskim. i 
niemieckim.. 
Fr. Boekt Herne, 

Bahnhofstr. 44. 

Poszukuję natychmia$t 
doskonałą 791 

sprzedawaczkę 
do mego interesu towa. 
1·ów kolonialnych i deli
katesów, która ewentu
alnie filię obejmie, oraz 
porz. dzłewcz1·nę 
do kuchni. 
.). Sehroderowa, 
Kastr op, Marktplatz· 

Po•ladłoie, 
obejmująca 3 morgi naj
lepszego gruntu z domo· 
stwem, do tego pół mprgi 
ogroduje11tkażdego czasu 
do nabycia. Bliższych 
wiadomości udzieli wła
śticiel. Cena podług ugo
dy. Preszę się zgłosić, 
by się w niemieckie ręce 
nie dostało. 804 
Franc. Drozdzyński, 
Krotoszyn, Chwalisze
"ska ulica nr. 4. 

Panna 
młoda. Polka, posiadają('.a 
majątku 2000 mk. 801 

szuka męża, 
najch. górnika. Kto życzy 
sobie fotografię, niech się 
zgłosi i dołi\czy 20 fen. 
w znaczk. na przesyłkę 
pod lit. A. Z. 83 Hu· 
ckarde Po~tlagernd. 

Gospodynie . 
. ·. kupujcie tylko prawnie zaatrzeżonfl • ·• 

margarynę 
U „ Kościuszko" IUłl 

i (674 

„ Wiarus~' =-== • • Do nabycia we wszystkich sklada ..!h. -SUI(NIE DO P~ANIA z krepy, satynu t 
batystu, czyści najstar. f ARBIERNIA GAL 
LUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUl\i. Tel. nr. 
911. 

filie: Hofstede, Her ne. Eickel, Rohling
hausen, Linden, Hatt.in2en, Lanł[endreer, .l\1ar
ten, Castrop, Kameo, Dortmund. Oertłle, 
SprockhOvel. 

Kto }łragnie dobre 
tanie 675 

urządzenie 

PoHnkuję zaraz do pomocy ws 
i do oustwiania mebli stałego 

żonateg rob t 
Zgłoszenia do p .• Janowskiego w 
lub do bLra w Herne. 

Jan Kwłatł1.0ll' 

Dobrze zaprowadzony interes 

MLECZARS 
jest natyehmiast do sprzedania 

K. Scb1n1dtma 
Habingho1·st, 

o co 
o~ 

o 

o oo ogg 
o 

et:, 
OODOO aoaoooo oooooogoo 

OOOOODQ OOO 

l.Sl4ŹEOZKA 
dla 

pielgrzymów 
udających się do miejsc cudow
nych w Kevelaer, Hard~nberg (Ne-

viges), Werl itd. 
zawierająca. opis owych miejsc pąt
niczych, nabożeństw podczas Msz~ 
św., mofilitwy do spowiedzi i Ko
munii św., pieśni na Drodze krzy
żowej i wiele pieśni, s.tczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena 50 fenygów, z przes;yłką 
55 fenyg0w. Adres: 

„ Wiarus Polski" Bochum 

Kasa oszczędnoś 
podpisanego Banku przyjmuje 

i płaci od nich 
5 proc. za rooznem wypowiedzenie 
4: i pół proc. za półrocznem wypo 
4: proc. za natychmiastowem wydo 

Bank Ziemsk 
w Koronowie (Crone 

ltłltalmm=-
do składa nabyć, 
niech się zwróci wprost 
do fabryki 
H. Tb. Pohnan, 
Oberhausen (Rhld), 

Kirchwt>g 13. 

nae.noie r 
Rodacw w Herne i okolicy 

Zwiedzenie fabryki be.a 
przymusu kupna. 

Oberza 
trunlców bezalkoholow., 
znajdująca się przy ko· 
}lalni, z wysokim vooo
rem komornt>go, ]J • siaillł· 
~ą<'a. wielki obrót, . eat 
tamo do sµrt.euania. 

N. B. Stósowna dla in
teresu 11hvfl flal'zkowego 
i wody selterskfoj. Je.st 
tak.i~ s~:ijui!l. i ogród. 
Bliższych wiadomości u
-lzieli l..i. Heli włi;, 
.D ochum, Jagers tr. 3. ( 792 

Młoda służą ca 
może się zgłosić zaraz 
do 795 
Tuszkonskłego, 

piekarnia w Langendreer 
Tak samo i 

u~zoia 
J>Osznkuje się zaraz albo 
i pó żniej. 

do wszystkiej pracy do· 
mowej, po.szukuje 7 96 

Pował owska 
Bochum, 

Allecstr. ] 3. 

pc,;aa,m S!ianOWDYtI? RodakOlll .m.6J 

skład żelaza 
maszyn 

do gotowa.n.la, szycia prani& 1 wył 
ora11 

wszelkich sprzętów kuc 
nych 

po eenaeh jak a.ajtań1zyelt. 

~1agle wszelkiego rodzaju, począwszy już od 23 do 580 
Zakupione rzec.cy odstawiam franko do d<'nm. 

Za gotówkę. Na odpła 

Piecyki do ogrzewania. 
Stanisław Jankowia 

B.EBNE, Neustr. 35. 

Ot \V arcie interesu! 
My niżej podpisani niniejszrm podajemy do wic.domośd, że 

Bott1·opie, ul. Gładb~cke1·st1·. 3 
otworzyliśmy naszą filię 789 

składu s · ór i fabrykę chnie ek. 
Na składzie znajduje się wielki wybór "1)' k••a 1l an ej 

skó••y na po•b~r.wy, eholeH'ek i wszelkiclt p1·z1-
ła.oróu aha Nze~ c.inv. Oprócz tego polecamy nasze t.owarY 
krótkie, jako to: ~zelk~, pa!!!kł gullłun· e i 8kÓI•zane, 
H~ezo~l1d 11•óżnego gatunku, portmonetki, ~ko• 
i;•.zane fa11·t.m~:du dJia d~łeci i inne. 

Staraniem nas,:em 1ędzie przez rzetelne prowadzenie mtereilU 
pozys1rnć zaufanie naszych Odbbrców i prosimy szanownych rnie· 
szkańców lło ttropu i okolicy, o łaskawe poparc ie przedsiębiorstwa 
naszego. Z szacunkiem 

1EIS ~ ER END (JER, 
łlottro1•. Gladbeckerstr. 3. 



Rok 1 c 

CQdzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 
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wx~~ codziennie li wyjątkiem dni poświ,tec:z
•)'cb. prsedplata kwartalna oa ~ie i u listowych 
WJOOsi 1 mr. 50 fen.„ a z odnoszemem do domo 1 mr. 
'2 te.a· .,Wiarlłs Polski" zavisany jest w cennika pocz 

t.WYDl pod ana-Idem ..L. polnisch or. 123. „ 
I 1111 liże za Wiarę I OJC~JZIC I 

Za łnseratv placi sic za miejsce rzadka drobn~o dru
ku 15 f. ~loszenie. zamieszczone orzed inseratami 40 
ien. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać w 
aich dokładny adres piszące"o. RekoP. nie 'wrncamy 

Redakcn. drubnu I ksiuarała ma.jdujo Ile w Boeham, przy •licy ~. 17. - Adr«> .,Wiana Połllk11• Bocllam.-Telefoa nr. HI•. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
11ł.6włć. czytać i pisać po oolsku ! Nie 
test Polakiem, kto Potomstwu swem11 
ulemczyć sie pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

40 o~ób z~inęło. 

Wfidadelfii zapadla się !ejarnia 
wielka·. przyczem zginęlo 40 osób. Do 
tąd wydobyto 15 trupów. 

Stasuaek naprężony ·stanów Ziedno
zonyck P. A. do Japonii trwa dalej. 

Prasa omawia silę flot wojennych 
bu państw i stwierdza. że flota Sta
ów Zjednoczonych jest si1niejsza, Ja
onia atoli posiada przewagę ogromną 
od względem doborowości i· doświad 

-
gromadzenie spółek zawodowych dla 
bezpieczeń odbyte w Mannheimie 
8Jm0W3ł0 Sfę l:;łJCil W 4 LI \;;l\i„ DIV WłllllA 

.ustawodawstwa o z0bepieczeniacb. 

Na kongresie wystąpił· dyrektor 
essmann z Moguncyi przeciw .polą-

zeniu trzech wielkich iinstytucyi ubez
ieczeniowych w jedną. Co do konie

cznych reform oświadczył '.P· Mets
, n, że wystarczy, jeśli się ściślej o
eśli obowiązek płacenia odszkodo-
ania, stworzy iednolite instancye, 
prowadzi zmiany w niektórych spół 

ach i utworzy lepsze urządzenia le
cznicze w lączności z lekarzami i kasa 

i chorych. Zmiany wymaga także 
;przepis ustanawiają~y w spółkach u
bezpieczeniowych wysoki fundusz re-

Sztygarzy się orgąnizują. 

W Dortmundzie odbyło się tymi 
·dniami ZR"romadzenie, na które przy

t ·było około 300 sztygarów i urzędni
ków kopalnianych. ChodzHo o zaf o-
:lenie organizacyi zawodowej. 

k~ 
Jajny związek dajczkatolików 

p rzećiw Rzymowi. 
Pomiędzy dajczkatolikami czyli ka

t o1'ikami „pierwszej" klasy, jak się sa
mi nazywają, a Rzymem wybrnchl za
targ, który wywalał największą sen
sacyę. Otóż stojące w bliskich stosun
kach z Watykanem pewne biuro kores
pondencyjne odkryło, że w łonie WY-. 
kształconych ( !) katolików niemieckich 
powstał tajny związek skierowany 
przeciw prze,pisom o książkach przez 
Kościół potępionych i stojących na in
deksie. Związek organizował się pota 

' 1jemnie, obowięzywał czfonków s:\Voich 

mości i zamierzano organizacyę wy- 6w., by w przepisach indeksowych usu
kształonych katolików rozszerzyć na- nął wszystko to, co stoi w przeciwień
wet .po zagranice Niemiec. stwie z uczuciem narodowo-niemiec-

Rzeczone rzymskie bi'llro korespon kiem. 
dencyjne zaznaiczylo, że sposób, w fald Znamy owe uczucia narodowo-nie
związek organizowano, podobny jest mieckie ·i czego one wszystkiego nie 
do sposobu używanego przez maso- wymagają. 
aów. Glówną siędzibą związku był O ustepstwa na rzecz uczucia na
Monaster. ten sam Monaster„ z które- rodowo .niemieckiego chodzi dajczkato 
go kół katolickich otrzymuje narodowo lik-0m także w wielu innych sprawach, 
liberalna „Rhein1sch W cstfaelische Zei .przyczem mało ich obchodzą zasady 
tung" stale artykuly treści bardzo „li- Kościoła katolickiego. Ze względu na 
bernlne}. uczucie narodowo ·niemieckie przecież 

Zwią,zkiem kierowali lub należeli do uczy się dzieci dzieci polskie religii w 
niego wybitni politycy centrowi jak języku niemieckim, jak przyznał sam 
baron Hertling i· iinni. ks. kardynał fischer, który wyraził się 

Panom tym, jakkolwiek zarzekaj!l tylko co do formy inaczej i powied:oiał, 
~ dosłownie, że czyni sie tD ze względu 

się, że są oddani duszą i ciałem Koś- na rząd pruski. Ze względu na uczucie 
dolowi katol,icl\iemu, granice i drogi narodowo niemieckie centrowcy nie u„ 
wskazane przez Kościół katolicki są za czynili nic, by przeszkodzić zaprowa
ciasne. dzeniu ustaw wyjątkowych .przeciw 

Zamierzano więc potajemnie zorga Polakom, jak im zarzuciła nie czasem 
nizować jak najwięcej osób wyksztal- gazetapolska, lecz organ katolików 
eony.eh, przyznających· się do kat-0licy- Austryi wiedeńskii „Vaterland". Dla 
zmu, i następnie z możliwiejak najwię- uczuć narodowo niemieckich ks. dr. 
kszą potęgązaskoczyć nagle Ojca św. Sdralek z Wroclawia, którego wymie
z żądaniem, by im pwe krępujące ich niano jako kandydata na tron arcybis-
graoice irozszerzyl. kupi gnieźnieńsko-poznański, sławił 

O;-:~~ Ą..,,. ..... D!„„_ "\/': .• _ _ _ „„_ • ------ " I • • „ : • „„ ... „ ---~- Dl~ 

brze poinformowany o prądach nurtują- marcka naJwtekszevo i 11~;'7,.,n„: ... :ń-- __ 
cych pomiędzy dajczkatolikarni, g<lyż mę:ta niemieckiego. Ze względu na u
fW liście iswoim z dnia 16 czerwca r. b. czucia narodowo niemieckie, władze du 
F\vystosowanym do nauczyciela teologii chowne zawsze jeszcze nie postarały 
'przy uniwersytecie wiedeńskim Cro- się o wystarczającą opiekę duchowną 
mera wystąpił przeciw osobom, „któ- dla Polaków na obczyźnie. Pozwolą 
re pogrążone są w nieznajomości nauki sobie panowie dajczkatolicy przypom
katolickiej i opierają się powadze sto- nieć. że także Marcinem Lutrem kie
licy apostolskiej". List ów wystoso- rnwałv uczucia narodowo niemieckie. 
wal Ojciec św. z powodu książki pro- Gdyby tylko dajczkatolikom pozwo 
fesora Cromera o głośnym teologu nie- Iić, to w Kościele katolick11m wnet za
mieckim Schellu napisanej pod tytu- sady i dogmaty 1wszly:by na bok jako 
Iem: nHermann Schell i katolicy~m po- rzeczy zbyteczne, a kierowałoby wnet 
stępowy. Ku oryentacyi dla wierzą- Kościołem znane nietylk-0 nam Polakom 
·cych katolików". ale światu całemu uczucie naro<lo~o 

Schell glosil swego czasu zasady niemieckie. 
blędne potępione ,przez Kośdół, które @.!!B!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!Jl!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll'!l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!ł 
jednakże odwołał na żądanie Watyka
nu. Niemieccy katolicy tak zwani· p~ Ważny wyrok dla Sokcłów. 
stępowi, zapragnęli złożyć obecnie hold W „Dzien. Pozn." czytamy, że w ponie 
,pamięci Schella· i· wystawić mu .pom- <lzialek zajmował si~ najwyższy s .d admi
:nik. Chodzi zaś owym panom dajczka nistracyjny sprawą Sokola szamotulskiego. 
tolikom mniej o ScheHa jak raczej o Jak wiadomo polskie towarzystwa gim 
agitacyę za jego zasadami potępionemi nastyczn_e uznane zostały jako towarz~
'przez Kościół a więc o demonstracyę ~twa pohtycz~e. Wsk~tek. tego przysl?gu1e 
przeciw Watykanowi. Cromer wystą- u~ praw? za1mowama się sprawami pu-

. . t · t m ł ochwalę od I bhcznemi. pr.zec1;v emu 1 0 rzy a P - Sokół szamotulski :zaprowadzil w lipcu 
01ca sw„ . . . 1906 naukę polskiego pisania i czytania 

C?dkryc1e bmra ko~espondencyJne. gr~ I Lekcye odb~wały s~ę w każdy poniedzia-
o tamem towarzyst'Y'1~ kultll:rne~ ~'S lek od godzmy 9 wieczorem w lokalu pu-
ksztakonych katohkow mem1eck1ch ,. blicznym. 
stoją z sprawą tą w ścisłym związku a O lekcyach tych nie donoszono poli
stowa potępienia wypowiedziar1c przez cyi. Miejscowa władza policyjna - a więc 
Ojca św. w liśicie do ·pmfesma Cro- magistrat - zwróciła się w tej sprawie do 
mera odnoszą się także a mnie i głó- rejencyi. Prezes rciencyi zaJecydowal, że 
wnie do nich. policya. wiedzie_ć musi o _każdem zebraniu 

Katolicyzm panów p'.~r\vszej klasy s?kolskiem, wię~ polski~ Towarzyst~a 
d ł T. > . ~· „1:, ' l'"r .- ·)!w t tle· gimnastyczne ma1ą obowiązek donoszema· 

?Zna :Więc z~ow: „!,, ~a\\ · ~\.' j} ·. policyi o lekcyach polskiego czytania i pi
ma. Pisma nlem1ecko-kat')ilC,\.Je są w sania. W przeciwnym razie może policya 
wi:lkim kl.opoce~ jak całą. ~~1aw~, w zebranie takie rozwiązać. 
ktorą wmieszam są wyb1tm pohtycy Stosując się do orzeczenia prezesa re
centrowi, wyUomaczyć. Zarzekają ~ię jencyjnego, polieya kazała urzędnikowi roz 
'.vięc, że spraw'ę przedstawia się zupel- rl wiązać zebranie, odbyte dnia 16 listopada 
nie niewinnie, i że ją tylko rozdmucha- 1906 roku, na którem znowu uczono czyta-
no do niebywałych rozmiarów, i że nia i yis~nia poJskieg?, ponie~;va~ o tern ze-
nie chodzi o sprzysiężenie przeciw Wa I bramu me po_w1adom1ono pohcy1. . 
tykanowi. · I ~.aturalme Towarzystwo postanow1fo 

• do zachowania najściślejszej tajemnicy, 
wykluczał od organizacyi lcsięży i za
konników i przygotowywał wniosek 
do Watykanu,by Kościół nie potępiał 
rtak surowo jak dotąd książek niezgo
dnych z duchem i zasadami katolicy
.zmu. Członków dla owego · związku 
.zdobywano za pomocą osobistej znajo · 

O ;v · onrnnizacya tajna ( chrześci- i b!omc swych praw. ~~czes p. CY:nka, ~u-
, .v a ~ j' " . k I piec, zaprotestował naJP1erw przeciw tak1e-

a!lsk1~ towarzyst~o. kult_ur~ n: .' l~ mu postępowaniu policyi u burmistrz.a. Ten 
się miała nazy-v~ac,, I dązema Je1 ma!ą I jednak pochwalił postępek urzędnika poli
podkladkę polityczną narodowo„me cyjnego. 
mfocką. Nierażony tern p. Cynka wytoczył pro-

W edlug doniesienia „Miinchener ces w drodze administracyjnej. Wydział 
Neueste Nachrichten" chciano. zorga:ni i powiatowy, jako pierwsza instancya, stanął 
zowawszy się dobrze, z~żądać od Ojca ~ na. stanowisku · policyi ,szamotulskiej i od-

rzucil skargę. Tak samo postąpil sobie 
wydzial obwodowy, jako druga instancya, 
i to „z formalnych względów". 

Zupelnie inaczej zapatruje się na tę 
sprawę najwyższy sąd administracyjny 
jako najwyższa instancya. Jak do
noszą z Berlina, zajmował się nią wczoraj 
a zawyrokował że rozwiązanie zebrania nie 
bylo uprawnione. Uzasadnienia wyroku 
nie ogloszono. 

Tak więc najwyższy sąd berliński 
(Oberverwaltungsgericht) wydal bardzo 
ważny wyrok dla Soko'ów, gdyż orzekł, 
że o nauce polskiego czytania i pisania w 
towarzystwach gimnastycznych nie potrze 
ba policyi wcale donosić, a policyi nie przy 
sługuje prawo rozwięzy\vania takich ze
brań. 

Bądźmy grzecznymi ale nie „ słabymi. 
Grzecznym być trzeba zawsze, ato

li nigdy nie trzeba zapominać wobec 
wroga o godności osobistej i narodo
wej:. yv tym względzie grzeszy sie u 
nas wiele, na to wskazuje „ Wielkojło
lanin'' slusznie pisząc o ustępliwości na 
s~ej: W ten bowiem sposób wciska się 
memczyzna· tam, gdzie niema najmniej 
szego do tego praw. Na majówce ce
~]1n_.:inl'l11ar.s;k\9rrn •• ur-~.r~h;. dJ' ... lc:t~~toA 
ków są sami Polacy, wygłoszono nie
miecką mowę i krzyczano „hoch ! '' 

Rzeczy takie· dzieją się nietylko w 
Krobi, lecz prawie po wszystkich ma
lych miasteczkach. Wiemy jednak -
pisze „Wielkopolanin'· - że za te grze 
czności nas·i najserdeczniejsi na swój 
germański sposób isię wywdzięczają. 
Niemcowi ipodaj palec weźmie ci całą 
.rękę - pozwól Niemcowi wygłaszać 
na zebraniu polskiem mowę po niemiec 
ku, to 1I1a przyszły raz zażąda, aby pro 
tokól byl .prowadzony po niemiecku -
a jeże.li i w tern mu ustąpisz - na 
iprzyszly raz zażąda, aby rozprawiano 
tylko 'PO niemiecku. 

Dla· tego zerwijmy raz z tą niemą
drą ustępliwością, którą Niemcy na 
swój sposób wyzyskują. 

Przecież pr·zekon:tliśmy się o tern 
:nieraz, że Niemcy dla nas żadnych u
stępistw nie robią. J eszcześmy nie sly 
szeli, aby jaki Niemiec dla teg~ że Po
lacy biorą udział w zabawie, przemó
wił ·oo ·palsku. 

My się niemczyzny wszędzie nasłu 
chamy dosyć - nie pozwalaimY zatem 
na to, aby się panoszyła tam, e:Q.zie do 
tego żadnych nie ma praw. 

Ode.zwaI • 

Niżej podpisane organizacye zaprasza
ją do uczestnctwa w rniQdzynarodowym 
kongresie antyalkoholowym, odbyć sie ma
jącym w Stokholmie w końcu bm. Walka 
z alkoholizmem należy dziś do rzędu spraw 
najaktualniejszych i nie mniej od innych ob
chodzić winna na~ze spokczeństwo, po
trzebujące odrodzenia i moralnego wzmo
cnienia. Na zjeździe w Stokholmie repre
zentowane będą wszystkie narody cywili
ZO\,vanc, ~ 1icchże i Polska tam będzie, by 
dac dowod, że ma wlasną kulturę i poró
wno z innymi narodarni dotrzymuje kroku 
we \Yszystkich zagadnieniach i sprawach 
socyalnych. 

Istnieje projekt wspólnej wycieczki do 
Stokholmu. Punkt zborny: Poznaf1; czas 
wyjazdu: sobota 27 lipca o godz. 6 min. 
54. rano. Bliższych informacyi co do wspól 
nej wycieczki udziela ks. prob. Niesiolow
ski w Plcsze\vie. Cena' biletu zwrotnego 
via Poznal'1, Szczecin, Sassnitz, Trelebog 



"\\rynosi II klasą 105,40. III. klasą 69,80 mk. 
Podróż z Poznania trwa 27 godzin. Podług 
informacyi z biura kongresu wynosić bę
dzie utrzymanie wraz z noclegiem dziennie 
od 4-9 koron (korona - 1,12 mk.) 

Po kartę uczestnctwa w kongresie na
leży się zgłosić pod adresem prof. Wallis, 
Stokholm, Tegnergatan 2, dolączając na 
koszta 5 koron (5,64 mk.). Biuro kongresu 
pośredniczy także przy zamawianiu tanich 
i wygodnych mieszkań. 

Tegoroczny kongres międzynarodowy 
<iaie obfity program naukowy; sposobność 
wiec latwa do zapoznania sie z caloksztal
tem sprawy alkoholizmu dla tych rodaków, 
którzy dotychczas nią się nie zajmowali, a 
pragną polepszenia doli polskiego spole
czeństwa. 

Związek księży abstynentów. 
:Wyzwolenie, tow. zupełnej wstrzemięźli

wości. 

Pisma polskie uprasza się o powtórze
nie tej odezwy. 

Obowiązek rodziców polskich. 
Do spelnienia ważnego obowiązku na

rodowego w czasie wakacyi szkolnych na
wołują pisma nasze: 

Wiemy wszyscy o tern i nikt temu 
nie zaprzeczy, że wakacye, dla dzieci 
szkólnych mianowicie, mają na cebu 
odpoczynek i pokrzepienie sil po tru
daich iprzebyty, aby ,po wakacyach, gdy 
umysły odświeżone ochoczo zabraly 
się do dalszej pracy. W obecnych je-

• dnak warunkach rodzicom dzieci pol
skich przypomnieć musimy jeden 9bo
~iązek, o którym zapomnieć nie powin
ni. Oto kto może - a każctY tyle cza
su znajdzie - niech wła·śnie w czasie 
wielkich wakacyi pamięta o nap·ce ię:
zyka polskiego. 

Ze szkól język nasz, to, co nam naj
droższe, został wy.pędzony. Dziecko 
nasze nie ma w szkole sposobności do 
wyuic.zenia się polskiego czytania i pi
sania - o prawidlach językowych tem 
mniej może być mowy. Dziecko umie 
mówić po polsfoą, ale ani czytać, ani pi
sać nie potrafi. 

Ojcowie i matki pomyślcie, co się 
stanie, gdy dziecko pójdzie w świat za 
chlebem i nie będzie umialo do was w 
WWOU.Gl!

0 

' • • 

Pomyślcie rodzice. że dzieoko idą
-ce w świat, a nie umiejące czytać, nie 
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ŻUBROWIE 
lVJ.lOWiadanie history~zne według po

wieści 

W a cła wa Oąsiorowskiego, 

ma sposobu .pokrzepieuia di.tszy przez 
modlitwę z książki do nabożeństwa. 

A czasami ta modlitwa z książki do 
nabożeństwa jedynem jego będzie po
krzepieniem. bo we wielu okoliicach nie 
mieckich księży Polaków wcale nie ma 
- a w innych ze świecą trzebaby ich 
szukać. Nie usłyszy więc dziecko na
sze słowa Bożego p.rzez czas długi, a, 
jeżeli je usłyszy, to tylko w języku 
dla siebie obcym. 

Pozostaje mu więc tylko modlitwa 
ustna i modlitwa na książce, więc ucz
my dzieci .czytać po polsku! 

Jak latwo w taki-eh warunkach dzie 
1cko wasze zdziczeć może. odwrócić się 
od wiary ojców i zatracić duszę! 

J akimż dalej sposobem ma dziecko 
wasze, przebywające w stronach ob
cych, z daleka od swoioh. dowiedzieć 
się o tern, co się w ojczyźnie, co się w 
wiosce. liub miasteczku rodzinnem 
dzieje. 

Jeżeli umie czytać, zapisze sobie ga 
zetę i z niej. dowie się o wszystkiem; 
przez :pismo polskie zachowa nierozer 
walną z ojczyzną łączność. Czytanie 
książki polskiej i pisma .polskiego bę
dzie .nie tylko rozrywką, lecz także pu
klerzem przeciwko wpływom niemiec 
kim. 

Lecz jakżeż będzie, .jeżeli dzieoko 
wasze wypuścicie z domu bez umieję 
tności czytania .po pol,sku 

Będzie ono wśród obcych wawdzi
wie jak na pustyni i zgi.nie idla ·was 
i dla polskości. 

Dla tego korzystajcie, - wota słu
sznie „Wielkopolanin~~ - szanowni ro
dzice z czasu, w którym dzieci wasze 
wolniejsze i uczcie je czytać i pisać po 
polsku, a te, J\tóre już 11mi·eh .:zytać 
napomi1najcie, aby ·codzie11, choć idlka 
:stron głośno 1przeczytaty z rln~rc} ksią 
żki, iżby s.ię nauczyly mówić pop··a
wnie. Żądajcie też, aby starsze H1-
<lzeństwo uczyto młodsze. 

Wiemy, że nie łatwo znaleść wol
.niejszą chw,ilę dla dzieci, boć teraz pra 
cy i w domu i w polu dużo, a jcdiuk 
trzeba czas znaleść. bo tu chodzi o dn
bro duszy dziecka i o jego narodo\·;/Osć 

,;1,U ll"'-"'"'.Y ..,„ '"'"'J""'' ""'"''-'""lll\.-J,:)L'Y \.U Jil-
·CZe~O się 111e sponz1ewamy - ~n:"Tii mu 
~imy ·pracować dla ·siebie i nad sobą ·-
1 to wbrew wszystkim .przeszkodom. 

. Wo~iński w ostatniej chwili przypom
mat sobie Slązaka, którego był pojmał a 
który leżał związany pod strażą, i kazal go 
przyprowadzić do siebie. 

- Słuchaj, trutniu - rzekl doń marsz
cząc brwi groźnie. - Za to, żeś brort -rzucił 
pus~czam cię wolno !... Idź, wra_caj d~ 

(Ciąg dalszy)_ s~m~h, do Częstochowy.! Chciałem cię po 
· Sl 1 wiesrć, ale zaniechalem zamiaru, bo mi 
t'em chłoJ~ze iśmy ! - odpowiedzieli chó- szkoda postronka„. na nim będzie wisial 

. . - A milujecie naszą Częstochowską Pa- :~lz~~~~raL. ten.„ Wagenfeld!... Rozu-
111enkę a Orędowniczkę ? ! 

_Miłujemy! --- Ja wohl ! -· szepnął przerażony Slą 
-;- _Pa~rzcie więc, jaki ją to dyshonor a zak. M'l 

J)ohanb1eme spotyka. Prusacy w mie1·scu - . i ~z i słuchaj!. Po.wiesz swemu ge 
Ś · t 1 neralow1, ze cala armia francuska idzie na wię em.... c t h · 

- . Prawda, wielmożny panie! - o- zęs. oc ?Wę 1 że, jeżeli jej nie podda i nie 
.z_wał srę stary sołtys. - Człowiekowi aż padme m1 do nóg, ?edzie wisiał... posiekany 
-się s_e~ce I~:ai~ na ten przykład! Ojcowie n~ drobne kawałki! Teraz uciekaj a spiesz 
Pauhm do~c się na wyrzekać nie mogą. Ofia się,. bo jak cię drugi raz schwycę, to po ha-
ry a wota in: zagrabili i do wywiezienia już rapie!... Stój jeszcze! Widzialeś, nicpo-
prz?y1gotowah !... l(ary na nich niema, albo niu, cesarza Napo]jona? !... Gadaj!... 
co . .... Slązak zatrząsł się, rzucił okiem na 

. - Niema kary? Owóż i będzie! Da- groźnie zmarszczoną twarz Wosińskiego, 
1e1. chlopcy! Zbierać się w gromadę, pój- n~ marsowe twarze otaczających go strzel 
d~1emy klasztoru dobywać!!!... żywo lap- cow, na tłum chłopstwa i zgiął się do kolon 
~1~ za drągi, za luśnie, kosy a widly _ pój- kapitanowi, bełkocząc: 
~zlem~ ;v~zysc y.... My im pokażemy!!... - Widziałem!... Excellence!... 

~1esmacy zafrasowali się, te i ów dra Slązakowi nie trzeba było dwa razy 
pal się w glowę a na drzwi poglądal. żubra tego powtarzać, porwał się z miejsca i pom 
;wa skoczyla do nich, nie mogąc ścierpieć knąl drogą ku Częstochowie . 
tej obojętności: Wosiński nakazał przed ruszeniem 

- A. wy, psiekrwie ! Wy się jeszcze karczmarza z rodziną w lamusie u sołtys~ 
namyślacie! To ja, staba kobieta, pierw- zamknąć, ile że byl go podejrzywał o kon-
sza za klonicę chwycę i pójdę! Pójdę, ja- szachty z Prusakami. 
kem Muszyńska z domu!... Malo to się ka- . W kil~~ chwil później rozległy się dzwię 
żd~ z :vas c.odzie~ naskomle, naprzymawia kr trąbki i pochód ruszyl przy świele licz
Nmśwrętszei Pamence to 0 zdrowie to 0 nych pochodni. 
urodzaj, to o. deszcz, o pogodę, o rat~nek w Naprzód jechalo czterech strzelców ba 
lada_ po~rzeb1e ... a teraz taka wdzięczność!? dając okolicę, o kilkaset kroków za ~imi 
~da1e się to wam, że to wam nie będzie po- szla kupa co sprawniejszych a młodszych 
. ł1czonem !... Ruszajcie, capy jedne .... dalej, parobczaków, mając na czele żubra i żu
pod Częstochowę!! Żywo się zbierać!... br?wą na ~alych k_rzepkich konikach chłop 
. ~Iowa Żubrowej sprawily skutek pia- sk1ch. Za mm1 doPiero jechał Wosiński ze 
,runu1ący .. Gromada chłopów zaszemrała, strzelcami, mając za sobą drugą gromadę 
Clrgnęla, m?y ~e snu zbudzona i nagle huk- c~lopstwa pod soltysem. Czterech strzel-
nęta calą mers1ą: cow zamykalo szyk bojowy oddzialu. 

- Pod Częstochowę!... Dziwny i fantastyczny był to pochód. 
rozk~~~iński wydal natychmiast stosowne Noc czarna, smutna okrywala kraj caly 

a d · · chłonąc w glębi swej nawet cienie drzew' 

Szanowni rodzice i opiekunuv. ie, 
weźcie sobie słowa nasze do serca i 
·uczcie dzieci czytać i pisać po polski:! 

„Krygerferajny" na polskiej ziemi. 
I(orespondeut ciechociński „I(uryera 

Warszawskiego" donosi o przybylej tam 
wycieczce toruńskiego I(riegervereinn, że 
wladze miejscowe przyjmowaly ją owacyj 
nie, że odbył się bankiet, do którego przy 
grywała orkiestra teatru polskiego i że mu
ry Ciechocinka trzesly się od śpiewów i 
okrzyków niemieckich. Obecnie ten sam ko 
respondent podaje cały szereg szczegółów 
dodatkowych z przebiegu tej wizyty nie
mieckiej. Oto wszyscy uczestnicy mieli na 
piersiach odznaki z krzyżami czarnemi i na 
pisem: „Pilr Gott, l(aiser, Vaterland ! -
„Preussischer I(riegerverein". Na czele wy
cieczki stał pruski gen. Spitz, który też na 
bankiecie pierwsze zajął miejsc!e ; wśród 
„kriegerów" znajdowali się jenerałowie, pul 
kownicy, majorzy, kapitanowie marynarki, 
korespondenci i redaktorzy najhakatystycz 
niejszych czasopism, pruscy landraci, ad
wokaci, lekarze, inżenierowie, kupcy lito
grafowie nauczyciele itd. Podczas obiadu 
zaś odśpiewano pruski hymn narodowy: 
„Heil dir im Siegeskranz", którego orkie
stra polska zagrać nie umiała, czy też nie 
chciała. 

przeciw Polakom. Pisma hakatystycii1 
saly przecież niejednokrotnie, że ,;l.vr 
wojackie" są „bojówkami niemczyzn 
Wschodzie" . 

Wystarczy przeczytać choćby kilka o 
merów czasopism poznańskich, zacho god 
pruskich i śląskich, aby zrozumieć~ al 
jest rzeczywista rola „l(riegerverein 
Do Związków tych należeli dawniej 
pozasłużbowi żołnierze polscy, ponie 
dawaly one swym członkom opiekr; 
ryalną i poparcie moralne w stosunka 
władzami. Dziś jednak niemal wszys 
Polaków z nich wylączono, bo ktokoł 
z polskich „kriegerów" oddal przy 
rach glos na Polaka lub należał do &t 
rzyszenia polskiego, uważany byl .za z 
ce niemczyzny. Ale to nie dosyć.. S 
tylko jaki restaurator lub hotelista. r; 
go lokalu korzystają „kriegerzy", r;arni 
oddać swą salę do użytku teatrowi poi 
mu lub na polską zabawę z tańcami, ot 
muje natychmiast ostrzeżenie od „l(rie 
vereinu", że „Związek wojacki" uważa 
będzie za wroga i że nigdy noga „ woj 

Wstrzymując się na razie od komenta- · 
rzy do tego dziwnego widowiska w pol
skim Ciechocinku, uważamy jednak za wła
ściwe objaśnić czytelników naszych o na
turze pruskich „K:riegervereinów". 

nie przestąpi jego progu. Denuncyow 
stowarzyszeń, szykanowanie wszelkich ~r 
jawów życia polskiego w dziedzinie p 
myslu i handlu rozdawnictwo broszur ze 
tystycznych, nawet wtrącanie się do . 
sunków rodzinnych dla wytropienia ja · ś 
kolwiek śladów polskości - wszystk ze 
jest dziełem niektórych członków „I(rie je 
fe rai nów". A kroniki wyborcze mogł 
Bóg wie jakie dziwy opowiedzieć. 

Tacy to ludzie przybyli w gościnę 
Ciechocinka, przybyli tam niezawodni 
tym celu, aby w myśl coraz głośniej 
brzmiewającego hasła: „Na wschód! 
I(amerun, lecz Rosya będzie naszą k 
nią" - przypatrzeć się terenowi tej p 
szlej zaborczej kolonizacyi. A występo e 
z taką butą pruską, jakby nie na cudz k 
lecz na wlasnym znajdowali się gru do 
Ryczeli „ttoch" i śpiewali „tteil dir im 
gerkranz", mówili glośno przez usta 
Spitza, że są organizacyą „wojenną". fi 

Pozornie są to związki żołnierzy poza
służbowych, założone "\V celach filantropij
nych i patryotycznych. Mają one kasy wza 
jemnej pomocy i zajmują się obchodami ro
cznic narodowych, jak „Sedan" lub urodzi
ny cesarskie. Prócz tego organizują życie 
towarzyskie z ulubionemi w Niemczech 
„stammknajpami", kulaniem w kręgle o gęś 
utuczoną, grą w skata i w „bilard". 

Od czasów Bismarcka jednak rząd pru 
ski wyzyskuje te „związki wojackie" (tak 
je nazywają pisma górnoś1ązkie) dla celów 
politycznych. Mianowicie w prowincyach 
polskich zamienily się one z czasem w orga 
nizacye na wskroś polityczne, które przy 
wyborach odgrywają rolę bardzo poważną 
i wogóle na gruncie polskim zajmują nieja
ko stanowisko policyi hakatystycznej. Na 
Sląsku „l(riegervereiny" są najzaciętszymi 
przeciwnikami życia polskiego, a jeżeli jen. 
'7°"-. ~- ~· -- - „ • 1 - -- - 1. ._ __ ..... 0·"'~1„1, 

że· „Związek", któremu przewodniczy jest 
organizacyą „wojenną", to słowa te należy 
zrozumieć w tym sensie, że ich woien
ność" skierowana jest przedewszystkiem 

la, góry i doliny, siola i miasteczka niebo i 
ziemia zlewały się z sobą w jakiŚ wielki 
nieobjęty całun, kir. Naraz, na drodze k~ 
Częstochowie ukazała się długa linia po
chodni, w blaskach których mienily się o
strza siekier i kos, bielily świty chłopskie 
lśniały felcechy, a guzy strzelców· tu i 
ówdzie czerwienily się chusty dążąc;ch za 
oddzialem bab. 

Po~hód szedł w milczeniu ,niby pro
cesya zalobna. Naraz z piersi wieśniaków 
zerwały się slowa antyfony: 
Pod Twoją obronę uciekamy się .... 

Zerwaly się, uderzyły w niebiosy i po
p1ynęly w dal niezmierzoną. 

Antyfona chwilami milkla, przechodząc 
\~ j~~iś szept żałosny, pele n skargi, l ez, bó
l o w 1 trosk. Zdalo się, że na ten szept ludu 
cale wieki gorzkiej na własnej ziemi nie
~oli się s~tadaly. Zdało się, że w tym szep 
c~e zlał:y się w jeden jęk wszystkie błagania 
bitych 1 katowanych i gnębionych kmieci. 
Z~al.o si~, ~e szept ten przenika sklepienia 
meb_tesk1e 1 staje prosty, serdeczny, łzawy 
a wierzący przed tronem Najwyższego. 

To znów antyfona na falach szeptu ro 
sla, potężniała i przechodziła w groźną 
pieś~, b_rzmiącą, jak odgłos gromu, jak za
powiedz burzy - tyle w niej było świado 
mości siły, tyle wiary, tyle bezgraniczne
go, P?dda~ia się wyrokom bożym, tyle uf
nosc1 w mezawodne orędownictwo Swiętej 
Rodzicielki, że zdalo się, iż od jednego tego 
gl?su opadną wrzeciądze i zapory, a pru
skie skamienieją żoldaki. 

Strzelcy francuscy z podziwem a sku 
pieniem ws1uchiwali się w szmery i akor
dy pieśni. Nie rozumieli slów lecz odczu-
wali je, odgadywali. ' 

W tylnej straży - strzeicy wszczęli 
między sohą ukradkową rozmowę . 

- $piewają ! - zauważył jeden. 
- Flaki możnaby czlowiekowi wy-

pruć taką pieśnią! - dodał drugi. 
. - Anim myślal ! Pól dziko to wygląda. 

I(orespondent donosi, że dyr 
tor zakładu kąpielowego, p. Raczy' ro 
wbrew wersyi pierwotnej, był nieob 
na uczcie. Tern dziwniejsze jest, że or oz 
stra teatru polskiego przygrywała ,,kri 0 
rom". g 

Ziemie polskie. 
rr1u1 llacnoan1en, W f:rmil i M~z 

Chełmno. Jak wiadomo, obcho 
ks. priol:Jioszcz Machorski w L;s'~'~ 'ie 
dawno temu stuletnią 

- Co śpiewają! - odrzekł czw 
strzelec, jakby budząc się ze snu. - p 
na nich!... Niezawodnie to ich Marsylia 

A tymczasem już do bram Częstoc 
wy doleciały slowa: 
,Módl się za nami święta, Bóża Rodzicie 

General Wagenfeld, wystrzałem a 
nim obwieścil zbliżanie się nieprzyjacie 

:VI . 
Częstochowa czuwala. W refekt 

klasztornym starszyzna pruska zebrała 
na naradę, pobrzękując butnie ostroga 
trzaskając szablami. 
. .stary generał Wagenfeld, mając o 

s1eb1~ mlodsz~go swego kolegę. Millera 
zaga_1l zebranie. Wieści byly niepomy' 
Ar~ia f_r~ncuska zbliża się, podchodzi· ... J 
nosc_ m1e1scowa chwyta za broń. L 
chwila należy się spodziewać starcia! 
Gu,~ernator Kohler zaleca rozwagę i ost c 
nosc, nadto spodziewa się, że Częstoc 
wa zdola powstrzymać nawałnicę i da c 
wojskom pruskim do zebrania się na br 
gach Wisly . .Forteca, choć naruszona m 
no ~ębem czasu, powinna oblężenie wytr 
mac ... 

Wagenfeld umilkl, zaczem prze 
wiali kolejno general von Miller pulkow 
c~ Fr~iberg i Afisfort, powtar~ając mn· 
w1ęce1 słowa dowódcy. Od pulkownikó t 
przeszedł gfos na rotmistrza dwóch kapi · 

, nów, poruczników wreszcie.' I cisza głę 1 

ka zapadla. Członkowie rady wojennej · z 
Padli ~v iaki~ś iedriomyślne, wspólne a gł 
che mtlczeme. l(azdy z nich jakby miał j 
kiś ciężar na piersi, który go lamal cisn 
a które~o ~a~ się wyznać, bał odk;yć, b 
:VYPO'Yiedztec. Zdawało się, że kaidy 
macze1 czuje, co innego zamierza czem i 
nem jest zajęty, a w lukach izby klasztor 
nej rozbrzmiewają puste, czcze wyrazy i 
uą, rozpływają się w ponurem świetle l 
iowych świec . 

Po dlugiej pauzie, general von Miller 
zwal się dosyć niepewnym glosem: 

- Musimy coś jeszcze postanowić.„ 
tymi... z tymi zakonnikami!... 

- Prawda! - przyznał ·wagenfeld 
m t ~ z~na mehluplynęla, ~ P~zed ~arcz- f k?ntury chat wieśniaczych i faliste linie p~ 

ą s a Y upy c opstwa z s1ek1emm1 d··a-
1 

gorków. Noc byla nieprzenikniona, dżdży-

Zbiedzone, odartc ! - ozwal się trzeci i 
spojrza.l na czwartego, który jechał z glo
wą zwieszoną. zadumany w dźwięki anty
fony, rozmarzony może myślą o chacie 
rodzicielskiej, o ziemi ojczystej o Bogu -
i ozwal się z nienacka: ' umilkł. 

gami, kosami, podzielone na gromady.' . sta, przepastna, listopadowa noc. Lasy i po- - Chciałbym _wiedzieć, co oni wlaści-
wic śpiewają?!... _ 

(Ciąg dalszy nastąpi . ) 
". r 
:„ .. • _J ~ ,-1; ... ~7i-:-ł 

.i::.! ...... ... ... 



z okazyj tej, jak .. Pielg ·/,y1ll·' ' 

i uważal administra br prvho
ttoffmann za ~tosow1e 1>~1sta-

. o blogosławier1stwa pap:c3kie 
a godnego jubilata. Wtym celu 

ał prośbę i wy.~łat ją na ręce 
za stanu ks. karctyanta Merry 
w .Rzymie. 

e ipod dniem 27 z. m. odebrał 
t-askawą odpowiedź. M!łJ mi 
ić Jegomości, pisze ks. kardy

Ojciec św. bardzo się ucieszy} 
ego tego zdarzenia, ale bardzi~j 

tego, że czcigodny starzec cie 
0 dobrem zdrowiem i jasnym u
k. Jego ~wiatobliwość dzi~kuje 

laski, które swemu słudze u
aiczyt, życzy mu gorąco, aby 
I miał w swojej opiece i zape

t o szczególniejszej swej ży
e 'i. Nareszcie w dowód swych 
~ć ·cowskich udziela mu z całego 
1 ogosławieństwa apostolskiieg•o. 

ardynał zaś ze swej str1any 
h ks. Hoffmannowi, że to rzad
P zenie podał <lo wiadomości 

k' śmy przekonani, że ze wszys t 
zeń, jakie jubi:latowi składano, 
Jca św. będą mu najmilisze i 
w dolegliwościach. od których 
y wiek nigdy zupełnie nie jest 

sk. Wśród rzemieślników budo
cieśli, mularzy i robotników w 
ybuchł strejk. Strejkujący doma-

olepszenia płacy. 
ice. Tutejsza izba karna skazała 

o ewskiego Bethke z Sępólna za na 
z krzywoprzysięstwa na 7 lat i 3 

domu karnego. 

'. Miele Kt PoznaAsldeg@„ 
r 
, rocław. „Dzien. Kuj.'' pisze: 

.polakożerczy :szowinista „Kuj. 
zpisuje się z ogromnem obu-
o zebraniu tutejszego cechu 
go. Okropnie się biedak ziry 

, że obrady toczyły się -
! -w pol1skim języku, il że tak 
otokól .spisany 1byt pu polsku. 
niemców - tak lamentuje -
ględniono wcale, a nawet w 
e zechciano im przettomaczyć 
u. 
urzenie i wściekłość „KuL B." 
ostatecznych granic; piąta kla 
owie mu się przesunęła czy też 
wypadła, bo ·oto .pisze dalej 

a awionemi gloskami): „Tej. po1l
podarce i bezmiernej zuchwa

c si się koniecznie jak najprę
p-ołożyć i· pytamy się bard~o 

nie: gdzież tkwi władza nad-

· to nienawiść „Kuj. Bote" ! 
myśli„ iż szewcy a do tego 

polscy ulękną isię zaraz paili
resztą trzeba nazwać zuchwa 
vprzykladną i arogancyą pra
priuską, żeby 3 niemców chcia 

licznemu polskiemu zebraniu 
swą wolę, gdyż podobno tyl
iemców było na zebraniu. 
hociaż jesteśmy w przewadze, 

a zewag-i nie okazujemy wcaile. 
!. Y ·przykład powinien nas zre-
tr czyć, iż odtąd musimy inaczej 
eh ać; wobec niemców niestety 

emy inaczej postępować, jak 
ówną zuchwalością i stanow
Przestańmy być baranami! 

w. W niedzielę po poludniu o go 
okonal ks. proboszcz Zborowski 

m znie zgromadzonej publiczności 
~ ia wystawy prac członków Towa 

k".1 zeladzi ·i Terminator. Szanowny 
0 treścil przebieg całej wystawy, 

jąc, że nawet ks. biskup Likowski 
zwiedzając wystawę nie szczędził 
nia dla młodych pracowników. 
miotów wystawionych bylo 110 
ziedziny rzemiosła. Wystawców 
tych 48 z Ostrowa a 13 zamiejsco 
z towarzystw Terminatorów z 
Gniezna, Środy, Jarocina i Ple-

l~zka czyli Staropolski 
ice. W pewnym hotelu tu.tej
iesil się na górze (strychu), na 
do wieszania bielizny 18letni u-

harski M. Mtody samobójca od
pijaństwu. W dniu, w którym 

amobóistwo upił się znowu, wsku 
wydalono go z nauki. To go po
rawdopodobnie do targnięcia się 
cie. 

Katowice. Zasadniczy wyrok w 
sprawie przedstawiel1 za pomocą obra 
zów świetlanych wydał, jak czytamy 
w Glosie Slaskim, sąd lawniczy w Ka
towicach: Dyrektor banku p. Szyper
ski otrzymał mandat karny z p_plicyi na 
30 marek, ponieważ gdy w lutym urzą 
<lzit w Reichshalli obchód Kościuszko
wski z wykładem i p. dr. Seyda przy
tem poka·zywal obrazy świetlane, o
bchód z wykładem został policyjnie za 
meldowany, lecz inie doniesion:J ~olkyi 
o przedstawieniu obrazów Ś\Vietla
nych. Policya uważa to za zabawę~ 
za którą należy płacić .podatek t wo
bec tego wydala mandat k;~r::y. Prze
ciw temu odwalał się pan Szyperski do 
sądu i jako obrońca wystąpił ''· dr. Sev 
da. Prze.J l„bchodem za i\ ta: ·,. dr. Se1,· 
da komisarza policyjnego, czy temu nie 
stoi nic w drodze. Na to odpowiedział 
komi•sarz: „Jeżeli nie będzi~ sp:..:wu, 
to .nie". Obrońca oświadczył, ie przed 
stawienie obrazów świetlanych nie jest 
zabawci. Świadek komisarz krvminal
ny Korda oświadczył, że przedstawk
inia były poważne, mające na celu przed 
stawienia młodzieży świetnych czy
nów naszych bohaterów. Wobec tego 
sąd lawniczy uwolnH oskarżonych, po
nieważ ten rodzaj oibrazów świetlanych 
nie można uważać za zabawę i dla te
go owe przedstawienie nie podiegalo 
podatkowi od zabaw puMicznych. 

Wiadomości ze świafas 

Przeciw pismom polsklm. 
W piśmie urzędowym „Reichsanzeiger" 

wydal minister spraw wewnętrznych za
kaz rozszerzania pisma lwowskiego „Slo
wo Polskie" w R.zeszy niemieckiej na prze 
ciąg 2 lat. Widocznie nie podobały się rzą
do·wi pruskiemu artykuły „Slowa Polskie
go" ostro potępiające przeciwpolską poli
tykę Prus. 

Pisma masońskie w obronie dajczkatolików 
Z powodu zatargu, który powstał po

między Rzymem a daiczkatolikami z powo
du tajnego związku monasterskiego (patrz 
artykuł wstępny), pisma narodowo-liberal
ne stają gorąco w obronie katolików nie
mieckich. 

Przeciw Raisulemu. 
Rząd marokai1ski przygotowuje eks

pedycyę przeciw Raisulemu. Dowództwo 
ma objąć sam sułtan. 

Aresztowany oszust. 
Hamburski kolektor loteryi Luebers, 

który zbiegł swego czasu ze Sztokholmu, 
przywlaszczywszy sobie 600 tysięcy koron 
został aresztowany w Rotterdamie. 

Parlament francuski 
obraduje obecnie nad zaprowadzeniem po
datku dochodowego. Obrady mają chwila
mi przebieg dość burzliwy. 

Nowy pruski minister wyznań Holle 
odmówił zakonnicom „Boskiej Opatrzno
ści" w Sterkrade w powiecie Miihlheim 
pozwolenia na powiększenie zakladu i zalo 
żenie wyższej szkoty żeńskiej. 

Z różnych stron 
Bochum. Na tężec karku zachorowało 

w czasie od 1 stycz. 07 do 1 lipca 437 osób. 
W roku zeszłym w tym samym okresie cza 
su tylko 237. Dowód to, że zaraźliwa ta 
choroba coraz więcej się szerzy. 

Riemke liczy 6000 mieszkańców. 
W Bochum naliczono około 800 nairóż 

niej szych towarzystw. Urzędnicy magi
straccy wydadzą książkę adresową na pod 
stawie materyalu urzędowego. Do zarzą
dów towarzystw rozesłali kwestyonaryu
sze odpowiednie. Trzeba w kwestyonaryu 
szach napisać dokładnie adres zarządu, o
raz w jakim lokalu, o której godzinie i w 
które niedziele zebrania się odbywają. 

Bochum. W roku 1903 rozporządziła 
rejencya w Minden, aby podczas wycie
czek uczni szkolnych używano wyłącznie 
napojów bez alkoholu. B~rdzo słusznie. 
Obecnie podobne rozporządzenie wydano 
w Wirtembergii. 

Stecie. Zatrudnieni w tutejszych hutach 
szkla robotnicy zastrejkowali z powodu, iż 
wydalono kilku robotników, działających 
dla organizacyi zawodowej. 

Diisseldorf. W R.eisholz zastrejkowali 
wszyscy robotnicy tamtejszej walcowni z 
powodu zatargu o zarobek. 

Herne. Tutejszy burmistrz Schafer o
trzymał tytuł nadburmistrza. Gdy pan Scha 
fer w roku 1879 został wójtem wioski Her
ne, liczyła gmina ta 7000 mieszkańców. 

Dortmund. Za fałszowanie dokumen-

tów skazany został przez izbę karną w 
Dortmund policyant Teodor Kraushaar na 4 
tygodnie, a komisarz policyjny Lorenz Ma
ly z Sodingen na 6 tygodni więzienia. 

Maly, a wlaściwie Mały jest Polakiem, 
który w czasie dwunastoletniej slużby woj
skowej zatracił ducha polskiego. Znając ję
zyk polski, oddal się następnie na slużbę po 
licyi a obecnie tak niehonorowo, bo we wię 
zieniu za fałszowanie dokumentów swą ka
ryere skończył. 

Jestto w każdym razie znamienny wy
padek. 

Rozmaitości~ 
Niemieckie czyny, a słowa. Wyda

no gdzieś jakąś książkę niemiecką„ zawie
rają1cą myśli znanego nam dobrze z pier 
wszego rozbioru Polski króla pruskie
go „starego fryca''. Z pomiędzy tych 
wszystkich wymienia synek hakatysty 
cznego „Pos. Tageblatu" - „Kuj. Bo
te" tylko trzy, z pewnością więc naj
lepsze. Oto są: 

'2Tytuly są ozdobą głupich; wielcy 
mężowie posługują się tylko swem na
zwiskiem." 

„Prawa muszą się zgadzać z uczu
ciami ludności, w innym razie nie mo
żna się spodziewać, by się utrwaliiły". 

„Bez wolności pisania ·pozostają du 
sze w ciemności". 

Z historyi wiemy, jakiemi to szla
chetnemi zasadami kierował się ,,stary 
fryc''. 

Tak sami dzisiaj odbijają nam się je
szcze wciątŻ o uszy słowa dewizy pru
,skiej: „Suum 1cuique" („każdemu' co 
swego") i owo sławne: „Niemczyzna 
to kultura, to wolność!'' Tymczasem 
własna nasza skóra i kieszeń i god
ność ludzka najlepiej odczuwa to, co 
znaczą piękne słowa, a co znaczą czy-
n~ i 

Ile złota udźwignie jeden człowiek? 
Człowiek o średniej. sHe f.izycznej r.a 
.pr·zestrzeni dwóch wiorstw uniesie tiaj 
wyżej 50 kilogramów, bryła wię: zlo 
wagi powyższej przedstawia wartość 
około 60,000 rb., ponieważ 1 kih z~ota 
wart iest 3,000 franków ti· 1,200 rb , N\ę
żczyzna bardzo silny uniesie najwyżej. 
70-100 kilo zlota, tj. okoto 90,0CLl clo 
120,000 rb. W dziesięciorublowych pa
pierkach milion rubli ważytby olwJo 
200 funtów, co nawet nie każdy at!ct~ 
podjąłby się przenieść nawet na oct:e
gl1ość ·Półwiorstwą. ... 

W esoly kącik. 
Obrażony policyant. 
Tymi dniami zamieściliśmy w „Weso

łym kąciku" następujący żart: 

Na lekcyj połicyantów. 
Wachmistrz: Gdy przypadkiem na 

szynach kolejowych leży trup, skutkiem 
czego nadchodzący pociąg nie może jechać 
dalej, co pan wtenczas czynisz? 

Policyant: Pytam sie trupa, czy u
marł przed nadejściem, czy po nadejściu po 
ciągu. 

Wachmistrz: Ż1e! Naprzód zawołać 
pan powinieneś wachmistrza, a ten dopie
ro stawi pytanie trupowi! 

Na to otrzymaliśmy list, który bez 
wszelkiej zmiany brzmi jak następuje: 

W achnistrz: 
Gdy by na szynach kolejowych przy

padkiem miał Brejski leżecz albo inni jego 
rowni, co pan wtenczas czynisz? 

Policyant: 
slostawi go lezecz a ani Wachmi

strza nie zawoła bo on jest przewrotnikiem 
Swiata i wrogiem ludu katolickiego. 

taki przewrotnik jest wjenizen nie war 
czen. 

bitte dass in unser liben „Wiarm:. zu 
schreiben der Vater wił haben schtik zei
tung hat Vater mir geben und brif legen. 

.Johann Grabowski Baukau 
List zamieściliśmy dosłownie. Czyż nie 

ladny? · 

-
Towarzystwo św. Antoniego w Recklinghausen 
donosi czJ'onkom. iż umarla matka aiionka 
naszego Antoniego Ratajczyka 

śp. JÓZEF A PIEC 

Pogrzeb odbę-dzie się dnia 14 lipca o S?:O
dzinie 3 po poJ. z domu żaloby przy ulicy BerS?: 
hausers1tr. nr. 2. Cz.Jonkowie stawić się Winni 
o si:odz. 2 ·w lokalu posiedzeń. 

Zarząd --

Towarzystwo św. Józ-efa w Witten 
zasyla swdiemu szanownemu azfonkowi 

MICHAŁOWI MAJERKOWIAI(OWI 
oraz jego -dozgonnej towarzyszce życia pannie 

STANISLA WIE BRZOZEK 
:Wi dniu ich ślubu, dnia 13 lipca, jak naiiserdea 
niefsze życzenia. - M.loda Para po trzykroć 
nieqh żyje l ! 1 (1) Zarząd. 

·--~ 
itabozeństwo polski& 

Langendreer. Od 13 bm. po poliudniu aż • ~ 
do 14 wieczorem sposobność do Spowiedzi św. 
Kazania w nied!z.iele rano o 8 godz. i po polu
dniu o 4 godz. 

Steele. Sposobność <lo spowiedzi św. w 
sobotę, 13 bm. po poJudniu i w niedzielę. Na
bożeństwo z kazaniem polskiem o pól do 5-ei 
w niedzielę O. Ubald. 

Ze Zjednoczenia zawodow, polskiego. 
W Giionigfeld jest obrany mężem zaufani~ • 

Kasper Rata.jczak, dla ulic Para1ell. Krupa, Ce
sarzowej i Ascheinbruch. 

W niedzielę, dnia 14 lipea odbędą się ze
brania: 
W He.rne o godz. 30 ,po poJ. u p. Nitki, Nowa ul 
W Marten o g. 3 po potu<tniu u p. Korte. 
W Meuselwltz o godz. 3 po pol. u p. Winklera. 
W Huckarde o godz. 4 po pdl. u p. Bayera. 
W Wanne o g. 4 po pol'. u p. Unterschema111Ila. 
W Bruokhausen o godz. 2 po pol. u p. lioniga,. 
W Bruchu o god2l. 4 po poiludniu u p. Mollera. „ 
W Wiemelhausen o godz. 4 po pal. up. Kickuta 
W I(owatewie u p. Wojc.jechowskiego. _ 
W Holthausen-Milhlheim o godz. 11 u p. Bransa 

W Dyseldori obrany mężem zaufania: na 
Fllngen i Orafenberg d. Sianka, mieszka, Wi
lantstr. nr. 10. 

Czaaka, ul. B~ndelstr. na miejsecawość 
Oberbilk i Unterbilk. 

Na ml~scowość Oeresheim: A. Rata)fczak. 
ut Bilkerstr. 821. - MarcinkowSJki, Haus
Uruterbach. 

Wydział na miejscowość OJadbeck, Renł
wort i Butendorf: 

Delegatem jest Józef Lazarnwicz, zastp. 
Jan Paszkowiak, sekr. Kasper Paszą,ka, zastp. 
Wlad. Teiohert. skarbnikiem Wawrzyn Bia'
lasiewicz, zast. H. Wloka. rewizorami Pran
szek Różewicz i Piotr Cichosz. 

Zebrania odbywaią sie co 1-szą niedzielę 
po poludniu o godz. 4 w lokalu p. Klipra, Kai-
serstr„ 

Wielki wiec w Dortmundzie 
w niedlzielę, 14 lipca 1907 r. po poliudniu o godz. 
06 w loka.lu u p. Alke. ul. Osterholtstr. nr. 34. 
Na pnwyższy wiec zaprasza się wszystkich 
hutników i R"órników z Dortmundu i okolicy . 

Włec w Dorstield 
odbędzie sJę w niedziiele, dnia 14 lip.ca przed 
południem o godz. Il i pól w lokalu p. Kling
hamera. - Obór nowego Wydzialu. 

Wiec w Meiderich 
w niedzijelę, 14 lipca przed poludniem o godz. 
11 i pól w lokalu p. Mertensa, Kurzestr. 

Na wiecach p11zyjdą ważne sprawy pod ob
rady, przeto liczny udzial konieczny. 

„Ziednoczenle zaw. polskie." 
@§ 

_____ ; 
Towarzystwo św. Barbary w Oels.-Bismarck 

W .nJedzielę, 14 lipca po poludniu odbf}dzie 
się pólrocz.ne zebranie na sali malej p. Linde
go. O Jak naJlicZIIlieJsey udz.ial pro.si 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józeia w Horst n. Emscher 
Miesięczne zebranie odbęd'Zie się w nie

dzielę 14 lipca zaraz po wielkiem nabożeństw.ie 
o 11 godz.inie przed poJu<lniem, bo po polittdniu 
sala zajęta Porządek ·dzienny: Pólroczne 
sprawowanie z czynności towarzyskiej i rcxz.
maitości. - Zarząd i rewizolrowie po'Wiii11!11i 
się do jednego stawić. Ujcziny ·udzial czloo
Mw pożądany. Zarząd. (2) 

Towarz. św. I(azltw'erza w Liit~end(N"tmund 
<lonos.i czfot11kdm i wS1zystkim Rodakom, iż od 
11 do 17 lipca jest u nas-ksiądz polski w celu 
sluchania spowiędzl św. Uprasiz.a się Rodaków, 
aby się licznie gromadzili do spowiedzi św. 

W niedmlele 14 bm. o.· gcdz. oół do 4-ei . 
nabożeńst~ połskie. - O liczny udzial prosi 

Zarząd. 

Towarzystwo g.lmn. •• Sokół" w Neumiihł 
W niedzielę, dnia 14 lipca od'b~dzie s.i~ 

kwartalne z.elbranie. Druhawie winni się jak 
najlicziniiei na zebranie stawić, ponieważ są wa
żne spraWY do zalatwienia o roazinicy nasz~ 
i o zlocie przyszlym. Goście mile widz.iani. 

Wydział. 
Uwaga: O godz. 12 i pót przed zebraniem 

odbęidzie .się posiedzenie zarządu. Czolem! 
(1) St. l(ubiak. sekretarz. 

Baczność Ca strop! 
Wielki koncert polski pofiączoiny z śpiewa

mi urządza Kolo śpiewu „HaLka" w niedzielę 
<lnda 14 lipca po poludniu o godz. 4 w ogro
dzie p, W. l(oehlera. przy ul. Wilhelmoiwskiej 
m. 577 w R.auxel. Będz.ie także str,2ielanie do 
tarczy o nagrody i rozmaite zabawki dla• dzie
ci. Zapra51zamy więc uprzejmie na.szych ro-
daków z rodzinami z ca1ej okolicy kastrO'J)skici 
l(apelę dostawi nam znany nasz rodak pan Ign. 
Musielak. (3) Zarząd. 
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"ć' aczn s . Cześć Pieśni! 

o o o o o o o o o o o o 

Baezność! 

1' niedzi e lę; nia 14-go lipca 1907 rolla 
odbędzie się 

Zjazd po~skic' · ół śpi wackich li-go okręgu (nadrens 
na Westfalię, Nadrenię is. pr. wr Bruekhansen 

na sali p. Drinka, przy ul. Albrechstr. 
Na zjazd zapra8zam7 lab•wników 'piewu oraz wiiz7•tkleh nam pl"SJ'ohylnyoh Bodakew .Jak. najaprzejmlej. 

t te &ela, które dołlad w Związka jeszeze nie •llt ab7 także ze Zjazda t1korz7a,a1„. 

PBOGBAM. 
t) Od godz. 1 do 2 po południu przyjmowanie Kół śpiewackich, delegatów 4) Śpiew wspólny „Kto się w opiekę". 

J: 
i gosc1. • . Koncert. 

2) Zagajenie zjazdu przez przewodniczącego miejscowego Koła i oddanie 
przewodnictwa przew. ZVJil.\zkowemut oraz powitanie wszystkich Kół 
śpiew., biorących udział w Zjeździe delegatów i gości. 

5) Występ Koł śpiew. o nagrody klasy I, osobny występ Koła 
b) Referat o pieśni. 
7) Występ Kół śpiew. o nagrody klasy II. 
8) Rozdzielan e nagród. 

Il 
9) Pożegnanie Kół śpiew. i dalsza zabawa z tańcami. 

Ławicki z Bmchu. 1: 3) Występ miejscowego Kuła „Jedność" z pieśnią powitalną. 

1JWA.G.tł..: Dojeeha~ można koleją. państDO•lł do Ruhrort, a stamłł)d elektryeantt aż •o Druoli.haa11en na ul. A.lbreehtatr • 

• O O O O O O O O O O O · O C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O 

J. · Barański, Wanna, 
Najwi~kszy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje siQ 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 

podrotały zeszłego tygodnia.· we fa.bry kach o 5 °f o 
Dzień przedtem zakupiłem około 100 sztuk 

po dawnych, tanich cenach. 
Dopóki zapas starczy udzielam przy 

zakup nie gotówka\ 

==·= naprzeciw kościoła katolicldego. • 
. . na1tańsze i naj· 

20 procei:.t rabatu. · 
Polecam wszystko w wielkim wyborze. • • ~ 

Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia dogodn1e1sze zró· Jan Kwiatkowski, 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek dło z kupn dla 
czego aię przekonać możecie, że najkorzyst- a a 
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze młodożeńc6w. 

~ 735 

Dom kredytowy, 
Bruch, Bochumei·str. łłli. 

Geny niskie! 

rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Wszystkim, któczy u mnie wyprawQ 

kupią, wypożyczam gratiR oorce any na we~ 
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówkę! Ila odpłatę? 
~--~~-~ ~ 

Baczność B1·aela H.odaey I 
Przyjmujemy 

~ • OSIOZQDIVOŚ.01 ft • 
począw!!łzy od jednej mJłrkł i pla.ehn7 stósownłe 

cło WJ'pOWłedzenia 8 1/a °'°' f. 0/01 f.,1/2 °/o• 

Bank. Indowy w Mogilnie 
1 Zarząd: Rada Nadzorcza: 

K.s. Brodowski. J. l.uozkowski. Ks. /prałat Wawrzyniak,' prezes. 
~ W. W&lkowski. 

I Adresować prosimy : 

·Bank ludowy, E. G. m. u. H. * 
i 543 l'łiosłlnu (Prov. Posen). * 
:-:-~~;m~~~~***~~~~~~~.1?$~~~ 

Za najlepsze uznane 

Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50.· 

F.Pamm, 
Kraków, 

(Kraka.u - Galizien). 
ul Zielona L. 3., 

I tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako 

I to: „Neckarsu1mer PfeH", „Gr 1tzner·', 
„Excelsior", „D-Zug" pod gwaran cy~ 
po bajecznie tanich cena'.!1. Części rei zerwowe: węże gumowe na koła od 
3,50 mr., płaszcze od 4,50 mr. Używa-
ne kołowce i kota motorowe na skła-
dzie. (495)., 

O. Schramm, Dortmund 
przeorska (Prriorstrasse) nr. 4. 

Usługa polska! · Uslu2a polska! 
- P~chowy warsztat reparacyjny. -

P~pie~ list -~·~ wysyła. na. źj\da.nie 
darmo i opła.tnie 
bogato ilustr. cen· z oi~knymi na f)i..sami i wierszykami w na 
nik zegarków, ze. ł6 k l 

garów, towarów jubiler- g w '1 po ~ca 
s"{ich 111•u ycznych. (609 l(slęgarn ia „Wiarusa Polskigo", Bochum. 

-~~-~---~·-~-tt~~$-;.~-~.---i Na odpłatę l!l 
~-li'- • łtl 
~~ „~ ~-
~ ? ~ sprzedajemy wszelkie meble, ~ łt 

~ 1 S całkowite wyprawy, piece , ~ -~ 
~ =- : kuchenne, różne sprzęty do· ~ I 
łi:~e ==• 

w którym 
wszystko po c 
z dobrych m y 
nach ta.nich. C 

Zwracam także uwan na a 

ski a 
które t.aikże tanio sprzedaję. 

SwóJ do swe10 t Swój ." 
- Swój do sw ego. m 

---- .(j 
Baczność Rodacy w B o o 

Ażeby zapobiedz wsze al 
rencyi niemieckiej zalożyle k 
tropie 

parową fabrykę eh 
wskutek czego ie•tem wst 
firmą obc~ konkurować. 

Zarazem donoszę Szan. 

· przez znalt.omłt;yclł z nawców i JJa!aczy 
papierosy 

Noblesse l\lo. 60, Otoman 
Solejka, ~ołtan 

~ i ~ mowe, kanapy, w6ziki dla & §.. 
I = ~ 1 , dzieci po cenach najniiszych. =- ~ I 
~ =. ~ Polecamy również własny = ~ ~ 

w Gladbeck, Altenessen i 
moje wozy przejeżdm:ą pr 
scowości. Ktoby z Rodakó 
hie je ść smaczny i tani poi 
,mej fabryki, proszę mnie k 
wą uwiadomić a chętnie P ś 
sprawę załatwię. Kto raz 
mojego pieczywa, staje się 
im odbiorcą. Prosząc Szan. e 
poparcie mojego przedsiębio o, 
§lę się z szacunkiem z fabry ki 

Ganowicza & Wlekiińsklego w Poznaniu, 
cló nabycia w wszystkfoh lepszych składach cygar i 

restauracyach. 
Wysyłki niżej 3 0 tys!t:cy uskutecmia się 'v naj„ 

wi~ksz1m hurto~vn)'m siiladzłe 
0 -.eg 

ul. Bliichera No. 44. (Blticherstr.) 
Telefon 1743. 280 

l i;-. · aśn·ews 
w Bochum, 

~ =- !!!l= ~ 
7lJ ~ ~ ~ Tli ~ ~ „ ~ warsztat tapicerski. Kupione :;; ~ 

~ fi := • sprzęty odstawiamy dumo 1 „ ~ = ·= ~ I do domu. I -j I 
~ = = ii 
~1 Ant ni Dyt~1 w~cz & I 
~- 633) Jóaef Mis 1eV\riez ~ 
J{ ~" Oberhausen, StUek:ma11nstr. 88, przy Starym Rynku. lt 
~~~~~~~~~~~~~~~m~ oo~~~~ 

Mateusz Kowalski, B 
Obrusy na stoły ogrod 

na nowe. F ARBIERNIA OA 
PRALNIA W BOCHUM. Tel. 

filie: łlofstede, Herne. Eii: 
hausen. Linden, Hattin~en. Lam: 
ten.i Castroo, Kamen, DMtm1 
SprockhOvel. 

my u poJ~~ - ~ ch łwtKów i P 
CÓW 



Bonhnm. na niedzielę, dnia ~4:-go lipca 1907. Rok li'. 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcona oświacie oraz sprawom narodowym, polity~~Q ~ .~~~~~ . 

~ codziennie ,z wyjątkiem dni p-0świą~ 
1 Pr3edplata kwartalna na ooczcie i u listoW}'ch 

Óei t mr. 50 fen.a. a z odnoszeniem do do~u 1 mr. 
„Wiarus Polski" zapisany i~t w cennik~ oocz 
~pod znakiem „L. polruscb nr. 123. 

I 1111 Bite za Wiarę I OJCZJZIC I 
2a instlratv placi sie za miejsce r~a drobnegs <ft•„ 
ku 15 f. Oiloszeaie. zamieszczone 1>rzed inseratami i(I 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować. i podać w 
aich dokładny adres pisząc~o. RekOD. me TIVrat:~m'! 

Redakcya, dmkamla I ultłVBla ma.Jdut- m. w Boclmm, ilMY •Ucy Maltbeftrsłr. 17. - Adno „Wll.'J'U Polaki" BocUm. -Telef.oo m. 1414. 

Rodzłce polscy! łJczcie dzieci swe 
w~ czytae i pisa~ po ~Isku! Nie 

a t Polak.Iem, kto potomstwu. swemu 
mczy~ się oozwoJU 

z WJP&clltó• dnia. 

dezw, zakładanie i popieranie bibliotek, Na takie traktowanie spraw ·pu~ 
przeprowa·d:zenje kandydatów na sejm blicznych żaden rozsądny i uczciwy 

człowiek zgodzić się nie może. 
i do parlamentu itd. Jesizcze więcej tajemniczo przed-

. Związek ów skła<la się z kólek: „Bra stawia się sprawa wybrani.a jakiegoś 
tnia pomoc" w Oberhausen i „O~wia- prowizorycznego Komitetu Glównego. 
ta" w Herne. Organem związkowym Nasamprzód w porządku dziennym 
jest „Gazeta Robotnicza". il)OSiedzenia Głównego Komitetu powie-

dziano, że chodzi o uzuoełnienie l(omi
Wielkich sukcesów panowie-socya- tetu. Tymczasem obalono - natural-

ucyblskUJJ Bilczewski star.a się • opie- Liści się z pewnością nie doczekają. nie naizupełniej bez-wawnig - stary 
kę dachow.ną .na obcz..vtnł•. Do sprawy tej, która dotąd nie P'O- Komitet Glówny i wybrano iakiś Ko-

l(s. arcybiskup Bilczewski wyjechał do siada większego znaczenia. 'powróci- mitet prowizoryczny. Czl-0nków Ko-
p • w celu zorganizowania opieki ducho- my Jeszcze. mitetu Głównego wcale sienie pytąno, 

nad wychodźcami polskimi .. Z ieuo to czy ichcą ustąpić lub nie, lecz wyrzu
cono ich po prostu. Postąpiono sobie 

y.ai.YW.Y powstahl już na wySDle Laland ~łó K 't t w b Polski a Wy nieładnie i bezprawnire. Gdy.by p-rzy-
t. c:p Maribo, której zarząd obieli polscy a wny om1 I y I • najmniej bylo ogłoszone. że się chce 
wi • rr.anctszlcanie. borey. obalić dotychczasowy Główny Komi-

. •"·Iem 1·~1..:111 nano~w został „. Woi· tet -, atoli nic z tego. Członków Oló-
„a LU.., „ ... Nagłe zaskoczenie wyborców pol- wnego Komitetu o owych ukrytych za-

, łfel Lipski z Lewkowa p.od Kr:oto- skkh W estfaliii, Nadrenii i sąsiednich miarach wcale nie :oowiadomiono. 
.szyaem. iprawincyi gotow:vm nowym regularni- Tymczasem nikt nie miał I nie ma 

. w .szedl on na miejsce zmarłeg-o inem, jakimś prowizoryczpym komite... 1>rawa obalać Ołówne10 Komitetu Wy-
, tern i innemi. zmianami, wywołało borcze(lo, jak wyborcx, którzy ten l(o-

c 0 łO.•ia izby panów Czapskiego. wszędzie naip.ierw ,największe zdzi- mitet wybmJi. .W o I a wyborców 
6fewska para włoska udaje się jesz- wienie a następnie, gdy poznano się 111'! ie s t u n a s n a o b cz Y 1. n i e R a j 

b tem, ską,d wiatr wieie~ - oburzenie. w y ż s z~ w ład z a w ta ki c h 
.d orzed końcem łata do Loadyau· Uznanie. się należy wskutek tego pre, s p r a w a c b. Wyborcy nie wybrali so 
~rdeczny stosunek Włoch do An- zesowi Głównego Komitetu p. Apoli- bie przecież Komitetu Głównego na to, 

n ll<f dawna niepokoi Niemcy. Po<lróż naremu Wojczyńskiemu. że nie po- aby z nimi robił, co chciał. lecz na to, 
I. t zwołił na podeptanie woli wyborców, aby wykonywał ich wolę. łJ "\Yłoskiej do Ang li wywo a 

2 
pe- oświadczarac w swojem ogł~eaiu Nłkt też sobie wytliomaczyć nie bę-

. ~ią w Niemczech nowy niepokój. ostatniem, że wszystko pójdzie dro11~ dzie mógl, dla czego chciano obalić 

jakiego się chwycił rząd, ażeby przeszko
dzić nabywaniu domów mieszkaln. przez 
Polaków. Jak wiadomo udziela podlug pra 
wa osadniczego pozwolenie na go„ 
budowanie domu prezes rejencyiny i do nio 
go zwracać się też trzeba z wnioskamf o to 
pozwolenie. Naturalnie Polacy otrzymują 
odpowiedź odmowną. Urzędnicy zależni od 
rządu i Niemcy mieszkający tutaj oddawn.a 
albo osiedlający si~ obecnie na własną rę
kę (co się, nawiasem powiedziawszy bar ... 
dzo rzadko zdarza otrzymają pozwolenie 
na pobudowanie domu dopiero po zobowią
zaniu się notaryalnem lub sądowem, że za
płacą karę konwencyonalną iedną czwart~ 
wartości gruntu i postawionego na nim do„ 
mu do kasy rządowej na ręce prezesa re
jencyjnego, jeżeliby dom swój bez pozwoie 
nia prezesa reJencyjnego sprzedać lub wy ... 
dzierżawić mieli osobie, która używa języ„ 
ka polskiego w mowie potocznej, w rodzi
nie i w kościele. · 

Prawo rozstrzygania o tern, czy daJ..a 
osoba jest tego rodzaju, przys1uguJe wył~ 
nie prezesowi rejencyjnemu. ·. 

Aby powyższy uklad nie byl tytko tit 
papierze, lecz miat także wartość rzeczy-. 
wistą, muszą jeszcze interesowani kare kon 
wencyonalną, do której zaplacenia sie ~
bowiązali, ubezpieczyć pewną sumą zcłlj-

-potekowan~ na swei posiadłości na rzea li
skusa rządowego, w które2"o zastępstwie: 
działa prezes rejencyiny, 

--0 ·~ se 

Wakaeye robotnicze • 
a :r ..,m•azyach •"'z•an· "'·ie"' ist•ie~t:i. leStalną. d-0tychczasowy Ie!iealny K'Ofnitet Oló-
- .11 •• .,.,.., u ~ • '!~ Co bowi amierzano uczynić p d ., · · t Obok kwestyi skrócenia dnia robocze-"'"lem·1eckte z•ri'.ll"lk1· nl1'ackie. . cm z . wny . rzeprowa Zh on przec1ez os a- . k t . d nk 11 

" _. *" według komunikatów rozsyłanych tnie wybory z takim skutkiem, że zdo- go i wes Yl przymusowego o poczy u 
łrzeciwko nielegalnym tym organi- przez p. Ignacego Znióskiego z Bo- ibyliśmy :przeszlo 10 tysięcy nowych niedzielnego, w niektórych kraJacb - prze 

· · · dewszystkiem w Anglii, a nastepnie Wi ' cyom, za 'Przynależenie do których churn, oznaczało nie mniej nie w1ęce1 glosów, czemuż więc nie miałby prze- Niemczech, które pod wielu względami stil 
ydaiłono }uź 2 gimnazyastów. zwraca jak zamach na r>raw:a wyborców. W prowadzić sprawy zmiany regulaminu! rają się naśladować Anglię - powstala 

W uroczystość śś. Piotra i Pawla odbylo Narzucanie wyborcom nowego re_„ myśl stałych albo jednorazowych, albo tez 
e .stanowczo władza szkolna. o:- się zebranie Głównego Komi- gulaminu i jakiegoś prowizorycznego częstszych wakacyi robotniczych. 
atnich dniach przed wakacyami wrę- tetu Wyborczego Polskiego z następu- Komitetu Głównego, przedstawia się Kwestye skrócenia dnia roboczego i od 
OJłO uczniom drukowane ostrzeżenie j~cym porządkiem dziennym: jako zamach na prawa wyborców. U- poczynku niedzielnego mają podwójne Mte 

·a rodziców tej treści: l ) Sprawozdanie rewizorów kasy i czyniono to bez woli i bez wiedzy wy-:- umotywowanie: sanitarp.o-hygienicz~e . Q~ 
„W wyższych zakła<lach naukowych udzielenie ;pokwitowania; 2) zalatwie- borców i bez woli i wiedzy większej raz spoleczne. Pod względem hyg.1enicz

nie sprawy bonów; 3) załatwienie spra części członków Komitetu Otówneg,0 . nym argum.ent ~tale~o odpoczy nku fizyolo>asł« Poznania istnieje kilka zwią- wy regulaminu wyborczego ; 4) :UZU'peł- Podobne zamachy praktykuje ze sku- 1 g1~zn.ego c~al~ J ~st 1asnym. O?poczynek. 
A • k. h Normania Mar o , K · w b . . . , · . . J mow1ą hyg1emśc1 - pot rzebny Jest dla od-·uw uczmows ie np. J , - 11ienie łownego ormtetu Y orcze- tk~em rząd rosy1sk1, ktor.y be~ wo~.i 1 ,1 rodzenia i odświeżenia sily roboczej w czlo 

omaHja, Arminja, Bachantia. Ponieważ go. - wiedzy wy~orco:w .ogram cza. i~ L ich wieku. Nietylko idzie 
0 

unikanie przecią-
ależenie do ta·kich związ,ków musi być Rzecz jasna, że na owem posiedze- pr~~a, atoll t1~1 taJ me. Rosya, r cara tu-I żenia pracą ale i 

0 
latwość odrodzenia wy-

kilajostrzej karaue, przeto prosimy I ~iu można byl? Pr~e~~ładać nowe ·p;o- taJ zadnego me uzna1emy. danego zapasu sit 
. , . , h alb 1ekty regularmnu, ieslt były lepsze 1ak Jedno jest tylko wyHomaczenie na Trzeba - mówią hygieniści - by czlo 

?dzicow uczmow nasz_yc ' · Y 'S°:'- . projekt dawniej ogłoszony, atoli nikt z wszystko, mianowicie że na to wy- wiek nie naruszał calego kapitału rezerwo-
ow swych spowodowali do wystąpie-1· powyższego ogłoszenia nie mógl wnios brano prowizoryczny Komitet Olówny, • wego sil, jaki posiada. . . . 
ia z podobnych związków." kować, że chodzi v jakiś nowy projekt. ponieważ w nim chciąl koniecznie za- Za~az prac~ i;1edz1el!Ie1 zaczy~a 

·O.imnazyastów Polaków za w.spólne Jeśli da~nie.j ogłoszono projekt ~owego J siadać 0. Ignacy żniński, który też gló- w~zędz1e przybierac dz1~ zna9~eme 
czen.ie się history. i i literatury polskiej l reg~lam!nu 1 wez\~ano w~'l~orcow~ by , wnie sprzeciwial się zwołaniu walnego pohtyczno-spoleczne, zat:aca1ąc swoJ ch_a 

· k r. • k . d 1. • ·e, _ zab1erah glos w teJ sprawie, co tez wy wieca wyborców _ z pewnością dh rakter wylącznego przepisu dp~~wndo-re1.1t1-aza110, .ia wra omo, na w ęz1em . borcv uczynili, to trzeba by•o z no . . . „ . • gijnego. I nie dziw, nie masz zis je no 1 o 
,., t tego, P?mewaz oba_:v1ał .s1ę, ze na wal- ści religijnej w żadnym kraju europejskim; 

z iemcy nie podburzają Stanów Zjedno- · wym projektem to samo uczyn!ć· . n~m .~wiec~ wy?orc?w nrgdy swych za- ludzie różnych wierzeń i różnego stopnia 
. J .. , Tymczasem na owem pos1edzemu, m1arow me os1ęrrn1e · · · · l · sobą ... o pod ezony9h p. A. przeciw aponu. na łltolre ~i·e nie stawi·ta ani· trzeci·a · !'-. - • w1erzcma czu1ą się z ;.iczcm ze~ · t 

- Prezydyum Związku Polaków sztandarem narodowym, to zriów pod zna-
Pisma niemieckie powofują się na o- część człon.ków Głównego Komitetu poszło na bok i utworzono komisyę mieniem wolności vbY\\'atclskiei. 

świadczenie ambasadora ja:pońskiego Wyborczego, chciano z nowego projek- wiecową, bo p. Żniński chciał koniecz- I oto mamy przed sobą dziwne zjawi-
Nowymjorku A1okiego, który ubo- tu. o który.~ nikt przedtem nic nic. sły- nie być przewodniczącym, tak samo sk?, . pomir!lo, że yrnca staje się cora~ ba:

s ewal nad podtirzewaniem · Niemiec 0 ?zal, zrob1c ~~raz goto~y obow1ę~u- miał iść na bok Komitet Główny do- dz1e1 natęzon~, ze p~trzeby wzras.ta1ą, ~e 
. . . 1ący wszystk1cn wyborcow regulamin! tychczasowy bo p. żniftski eh ci al być gor~cz~~ wyrwarhma wzmag.a ~1ę, ze 

o. ~e podburza1ą Stany Z1ednoczone Terro przecież nawet nikt z człon- k . . , 'k . , chc1wosc ludzka na zdobycze, 1ak1e w wal 
to. omeczme se ret~rzer:i K1om1tetu C!lo- će z naturą (ti. materyalem surowym i siła 

rzectw Japonii. - Japończycy z pe- ków Olównego Komitetu się nie spo- wnego . . Teraz ;ez kazdemu c~yb~ 1est mi przyrodzonemi) osiąga człowiek, wzra-
nością nie będą tak niemądrymi, by dziewal z wyjątkiem może dwóch lub rzeczą 1asną, d.aczego p . Żmnsk1 da- sta _pomimo tego wszystkiego we wszy-

atychmiast Of!laszali śwfatu wszystko trzech wtajemniczonych. wniej tak ujadał na pewnych czlonków stklch krajach cywilizowanych rozszerza 
0 wiedzą i czego pragną. ~ażdy z o~ło~zenia :,Olówn.eg() zarządu Związku Polaków' i Glównego się ruch, żądający pewnego powiększenia' 

Kom1tetu" sądz1l, ze chodzić będzie o Komitetu. Otoż dla teg9. rp.onieważ odpoczynku od pracy. 
estatnich tygodniach założono oso- dawny projekt regulaminu ogloszony sam chciał te urzędy piastować. Tak zrodzil się ruch wakacyi robotni ... 

•Y połsko.isocyałistyczny związek dla swego czasu w pismach publicznych. Na to się jednak z~odzić nie można czych, który w Anglii jest najlepiej zorgani-
Jeśli sprawa wzięla inny obrót, jak się by ]akaś jednostka ambitna i żądn~ zo_wany. ~rzedewsz~st~iem są tak zwane 

prowincyi nadreńskiej i' Westfalii. te~w ogólnie spodziewano. więc też urzędów lekceważyła sobie wolę o- „bank hohday~" - s'Yięta b~nko~v~. Naz~ 
Jego ce'.em jest zaszczepianie wedle rze.cz jasna, że każdy szuka pozatem ~ólu. wa ta pochodzi .ztąd, ze ~o m.e rel1g1a, a!e 

owego 11r(Jgra.mu poJ'ęć 1polsko-socyali planów i zamiarów kryj4cych się przed ł praw? ust~now1lo te dm ś:v1ątec~~e. ~to-. · · · · „ ~ rych 1est krlka w roku, a mianowzczc kilka tycznycl1 w Judzie polskim na obczy- , światle.m _<lzien~em. bo rnaczeJ ~ytło: I . . . poniedzialków. I tak na przykład pierwszy 
:iłnie. Srodkiem zaś do teg-o cel1u ur.zą- maclzyśc. me mo~nak 01.wego, J?O~pie_clh!l J Na1nowsze środki anłypolskre. poniedzialek sierpniowy jest świętem ban„ 
d . . . . nag o c1 oraz teJ o o 1cznosc1, ze m rngo kowem · przepisy prawne, zakazujące pra .... ~ame w tych ~kolie.ach zebran, ':1e- ~ 10. jakim~ nowym projekcie re2'u!-aminu I Z powiatu pleszewskiego i z odolano- cy wsz~lkiej nie mają w tel! dz!eń zastoso„ 
cow, <ozrzucanre ]JISm ulotnych- 1 o~ i me powiadomiono. ·. wa donoszą „Gaz. Ostt." o nowym środku-, vania, a zatem teatry, kawiarme, sale kon• 



certo-we są otwarte i dyrekcyc dróg żelaz- ~

1
. wych i poniżających, w oby\vatela praco

nych mnożą nawet różne „nadzwyczajne" wnika, o rozwiniętej godności osobistej. 
pociągi, rozwożące ludność świętującą na ,,I(. L.". 

dn~k ściqg~ąć si!Y pozamicjsco\ve. Oncg- I pastnicy, uciekając, wymachiwali 
da1 rano usilo\\"~h murarz~ c~Gtnych do pra do których przytwiercl.zone byty 
cy powstrzymac od ud.arna się na budowlę. Ponadto napastnicy podczas 
Na dworcu w Swarzędzu przyszło z powo- strzelali do jadących pociągiem żol o 
du tego do przykrych scen. . rewolwerów, ale z powodu znaczn c 

brzegi morza lub do okolic podmiejskich. ~-- x -~ 
Za kilka lub kilkanaście koron ludność mo
że nadzwyczajnie szybkimi pociągami 
przenieść się na odległość kilkuset kilome
trów tam i napowrót. Ponieważ odpoczy
nek zaczyna się juź w poiudnie soboty, po
przedzającej poniedziałek „bankowy", więc 
z takiego naprzyklad Londynu setki tysię
cy osób wszelkich klas wyrusza z miasta 
nad brzeg morza lub do lasów, lub na wzgó 
rza, łub na jeziora, lub też do uroczej wsi 
Poblizkiej. Te „świeta bankowe" stały 
się zarodkiem do wakacyi robotniczych, 
które juź liczni przedsiębiorcy dają swemu 
personalowi, podczas gdy towarzystwa 
.wzajemnej pomocy starają się urządzić 
przyjemne, a i dla ducha pożyteczne dni 
odpoczynku. Z Londynu do Paryża i z Pary 
ża do Londynu istnieją wycieczki, w któ
rych nieraz tysiące ludzi bierze udzial. Po
ciąg londyński zabiera nieraz kilka tysięcy 
robotników, których już wyczekuje spe
cyalny statek parowy, następnie pociąg 
francuski, następnie schludny nocleg, dobre 
tanie pożywienie w Paryżu oraz olbrzymie 
omnibusy, obwożące gości po stolicy fran
-cuskiej pod kierunkiem zdolnych i biegłych 
przewodników. W Szwajracyi towarzyst 
~~·a angielskie mają swoje wlasne wile, 
(dzie za bajecznie nizką cenę można prze
być ki1ka dni, robić wycieczki, zwiedzić 
twory natury, zapoznać się z urządzeniami 
kraju, bo jednocześnie są prelegenci, któ
rzy wieczorami odpoczywających tury
stów pouczaią. A cóż dopiero mówić o wy 
cieczkach po Anglii, Szkocyi lub Irlan
dyi? Każdy inteligentny robotnik ma dziś 
sposobność zapoznać się z calym narodo
""łC!ym dobytkiem cywilizacyjnym. 

I wszystko to wyt,vorzyla inicyatywa 
prywatna. Poczucie obyWatelskie pojedyń
czego fabrykanta światłego dala inicyaty
we, którą, jak piłkę, podchwytują stowarzy 
szenia zawodowe. Bez walki ale z popar
ciem opinii publicznej mnożą się „wakacye 
robotnicze". Ciala samorządu dają łu do
fó..ry przykład, naznaczając dla swego per
sonalu pracującego ferye. „U rlop" często 
tygodniowy lub dwutygodniowy dostają 
robotnicy, którzy już przez kilka lat pracu
ją przy robotach miejskich. Czas urlopu jest 
ąpfacony. W przemyśle prywatnym urlop 
rozpowszechnia się, ale nie zawsze czas ur
Ibpu jest opłacony. Wielkie zakłady gazo
we w Londynie placą 12 dni urlopu, a cza
sami dają jeszcze podróżne na wycieczkę. 

„Wakacye robotnicze" należą - zda
•iem naszem - do najważniejszych reform 
spolecznych. Nietylko slużą one do podnie 
sienia oświaty i świadomości obywatelskiej 
ale coraz bardziej przeobrażają dawnego 
riajmitG, żyjącego w warunkach wyjątko-- -32) 

'{}i>owia.danie hi'itoryane według po
wieścJ „ 

W a cła wa Gąslo1·owskiei?:o. 

(Ciąe dalszy)_ 
Oficerowie spojrzeli po sobie, niby od

tfają.c sobie wzajem pierwszeństwo słowa. 
Wagenfeld zachmurzył ~ię, a chcąc dodać 
bodźca rozprawom, rzucił rozkazuiąco: 

- Rotmistrz von Kasten niech wyrazi 
swoje zdanie. 

R.otmistrz drgnąl, potarł czolo i zaczął 
z cicha: 

- Zakonnicy? t Lepi ei, bodai ich tu 
wcale nie bylo ... to zle duchy tej warowni„ 
Zdrady można się od nich każdej chwili 
spodziewać!... Te ... te ich opowieści, te 
bajdy, które wpajają w służbę w naszych 
:r1awet żołnierzy„. mogą nam zalogę zdemo 
ralizować... Na takie matactwo trzeba zna 
leźć sposób!... Proponuję ich osadzć w lo
chach~ uniemożliwić znoszenie się z kim
kolwiek ... zamknąć ... zamurować a w ra
zie potrzeby w pief1 wyciąć!. .. 

R.otmistrz zwolna się zapalał - głos 
je~o przechodzil w chrapliwy szept, ziejący 
nienawiścią - w oczach roztliły mtt się ja
kieś ponure ognie, ręce ku przodowi wycią 
gnąl, jakby chcial gryzącą go zmorę zdusić 
zdławić„. 

Wzruszenie rotmistrza udzieliło się w 
jednej_ chwili zebranym. Czoła okryly się 
zmarszczkami, zacisnęły szczęki, oblicza 
pobladly, w sinawe strojąc się wypieki, z 
ócz trysnęły błyskawice - zemsty. Zem
sty za ten spokój pogardliwy, okazywany 
im przez zakonników, za tę wiarę, która 
nigdy nie data im zadrżeć z trwogi... za to 
zapamiętanie, za te śpiewy, które draźniły 
pruskich oficerów, za te światła w koście
le ... za te nabożef1stwa L. 

Rotmistrz von Kasten odsapnął ciężko 
i zacząt gwaltownie: 

- Tak, wyciąć ich w pień!... To nasz 
jedyny ratunek!... Inaczej zginąć nam 
przyjdzie, albo .... albo poddać się nieprzy
jacielowi!... Raz przynajmniej trzeba już 

Lęg. Sp. Piotr Czarliński, powstaniec 
z roku 1863 zmarl we wtorek w Lęgu w 
Prusach Zachodnich. Gdy w nieszczęśli
wym roku 1863 rozpaczony naród schwy
cil za bro11, dezertowal śp. Czarlii\ski z ma
rynarki pruskiej, której był oficerem, i po
szedl, „gdzie bói wrzał krwawy". Pochwy
cony przez Prusaków, znany im pod naz
wiskiem „Piotra Czarnego", osadzony zo
stal koleino w więzieniu ttausvogtei i Moa
bicie w Berlinie, zkąd mu się udalo z kilku 
towarzyszami ujść do Szwajcaryi, gdzie 
przebywał dluższy czas. Odwiedzając kre
wnych w Królestwie, pochwycony zostal 
przez Moskali i zesłany na Sybir, skąd mu 
się udało również zbiedz. Powrócił w swe 
rodzinne strony z steranem zdrowiem, bie
dny zupelnie. Zamieszkal u swej matki, a po 
jej śmierci u jednej z sióstr dziś 70 letniej 
staruszki. 

Niechaj ziemia ojczysta, za którą krew 
przelewaf, będzie mu lekka. 

Chojnice. Pan Marcin Brzeziński sprze 
dal swoją SO-morgową posiadłość f unken
miihl ( ?) w powiecie chojnickim bez żniwa 
i inwentarza za 139000 marek fiskusowi leś
nemu. Cena ta jest niezwykle wysoką, gdyż 
przed d\voma Iaty zap!acił pan Biegalke za 
tę samą posiadłość 90,000, a ostatni wlaści
ciel 108000 marek. Inwentarz i żniwo przed 
stawiają wartość 20 do 25 tysięcy marek. 

Kościan. O smutnym fakc1e sprzedaw glości nie wyrządzili szkód. 
c~yk?s.twa don?szą „G PH z~ Stankowa.Po Ciechocinek. w dniu 7 lipca n 
s1edzic1el tamte!szy p. Marcm ~absa sprze dzielę w Raciążku pod Ciechoc· d 
dał za pośrednictwem pana R1ttera z Po- ~ a 
znania swój 400 morgowy fohvark Niemco z?stat~ .zamor<lo~ana '_V str:iszn nc 
wi f'ennerowi ze Starego Ossówia, obecnie sob me1aka Teofila M1szka1ska, s~ 
zamieszkałemu w Lubiniu.. wa. 

Rawicz. Zjazd śpiewacki okręgu ra- Wieczo'l"em w mieJscowej bJ. e 
wieko-krotoszyńskiego odbyl się w ostat- zebrało się kilkanaśc:e osób. sk 
nią niedzielę. Reprezentowane byty kola chmieleni biesiadnicy rozpoczęli. 
następujące: Zielonawi eś, Goleje,vko, Sui- nkrapniejszy sposób lżyć się w 
mierzyce, Rawicz, Krotoszyn, Miejska Gór nie. \Vynrkla ·krwawa bóka. 
ka i Kobylin~ które gię ubiegały o nagrod~. noży i rzucono się na Miszka 
Przy~yl takze kwa~et P?dwómy kola śp1e stolarza. \V śród 112.cierająicych z n 
wack1ego z Poznania, ktory się zrzekł pre- · · · k' L , · 
mii. \Vydzial rcprezentowat p. Granke z Po wal s1e rne1a· ,1. . e~!an_dow~kt z s 
znania. Jurę stanowili ks. proboszcz Ludwi- Podczas boJ~l piJ~kow ,,, pa~la . 
czak. oraz pp. M. Fibak i J. Ganke. walcz~cych Teofila M1szkalska 1 st~ lS 

I. nagrodę przyznano Rawiczowi za obrome s~eg~ ~yna. Dobrze J.?Odpi .tr 
„Cichy domku". Il nagrodę przyznano I(ro- ~andows~t (03c1ec) dol~wal .. o!t~_Y d 
toszynowi za „Za'\viedziona" - Wilhelmi. ma, wolaią~ z za,~,atem. •:B11c1e ich, 
III nagrodę przvznaiio Golejewku za , Do- was o~powiad~m · 
bra noc"_ OgÓrkowski. (Za chóry mę~kie) ~11an~m me trze~a .bylo po.w 
IV nagrodę przyznano Mieiskicj Górce za Po kilku silnych pchmęc1ach Teoflla ie 
chór mięszany „Sam jeden". kals~a padla. martwa, syn zaś. z . 

nem1 żebrami brocząc we krwi, teza st. 
Ze Sł ąiika ezyH Staropols'ki przytomności. Y 

Morderców w liczbie sześciu na 
Laurahuta. Swego czasu zostal han- z Lewandowskimi, oddano w ręce mi 

c;Uarz Broder z Będzina na samej prawie wej władzy policyjnej. Z Nieszawy p 
granicy zabity. Sledztwo wykazalo że za- chal sędzia, doktór powiatowy i felc 
bójcą był kozak pograniczny Kutla~edow Doktór Poręfai wraz z felczerem s 
który miał być ukarany. Atoli wladze rosyJ dzili kilkadziesiąt ran, zadanych not 
skie mówią, że zabójstwo zostalo popelnio- szkalskiej; cialo jej zupełnie kąpało 
ne po stronie pruskiej, więc ich ono nic nie kaluży krw~. . . e 
obchodzi. W!adze pruskie zaś nie mają ko- . Syn _M1szkałsk1eJ przy. sl~by~h i, 
zaka w ręku, a rząd rosyjski nie jest zobo- j kach zycia w s~ras~nych c1erp1emach 1 
wiązany, aby wydać go wladzon pruskim. leżał _przez. po.medziakk, we wtorek 

Z WiN~ Ir Pl)Dd~kl•· W ten sposób, jak się zdaje, morderstwo to J zakoncz"Y! zyc1e. . 
Bydgoszcz. Stojący tutaj zalogą 34. pulk wcale Pomszczonem nie będzie I Zabo1ców odesłano w ka1danaci 

piechoty, przeniesiony zostanie na 1. paź- . • ~ · ·1 miasteczka Nieszawy. Dalsze' śtedzt l 

dziernika do Szczecina i to tymczasowo tyl Z in-nych łłz.ielnxe PotsH. 
1
. toku. 

ko trzeci batalion, a w miejsce to przyjdzie . , . " ~-1Jlł!ł!--~-~!ll"l;ll~- -~. ll!l!Q1!l~.~~- _r.il!!_!il:l_~. I!!'- ~. --~"-~-~- ma.1n 
do Bydgoszczy 148. pułk infanteryi z Szcze I ~~zawa. Warszawskl Dmewmk K 'I ~· Cł I I 1, d 
cina. P?da1e mektóre ~zczególy z napadu na po- I ro uJamu 1U a nn1rrnrn, 

Poznan. Proces Kwileckich nie dacze- ciąg okolo st~~yi Lapy .. <:?negdaj o tym za b b E · 
ka się widocznie tak rychło kofJ.ca. Jak I ~achu do~os1hsm. y. Otóz łec~ał tym pocią . a\viacy o ecnie w urop:e, jest 
się bowiem dowiaduje „Kur. Pozn." zalo- g1~m bat.a110n pułku wolynskie~o do Car- spo!itą indywidua!·nością politycz.;1 9 
żyla strona skarżąca, czyli Meyerowa prze sk1ego Stola. Sprawc?w, rzuca1ących bom- •ciągu 39 lat rz4dów zdołał dok 
ciw wyrokowi sądu ziemiańskiego, który J by, byfo 10. Wszystkie cztery rzucone bom wiele, pomimo ba rdzo trudnych w 
orzekl, że za\vyrokowanie zależnem będzie by w:ybuchly. . ków, w !akich z~alazla. się j~go ojczy 
od przysięgi I:ra~iny Kwileckiej, apelacyę J . Sila '~Yb~chu byla ~kropn.a, a J~kkol i , Panstwo SJfr~$'k1e 1rna~-0. od 1 
do sądu nadz1em1ańskiego. Równocześnie wiek z_WYJąt~iem maszynisty mkt z Jadą- : kow tradycyę lenistwa, dz1k1ch 1 

stawiła Meyerowa wniosek o udzielenie jej I c.ych me. o~mósł szwa~ku, to jednak loko ) idów i rewolucyi pałacowych, a p.o 
świadectwa ubóstwa takie i dla drugiej in- motywa 1 kilka wagonow zostaly znacznie · ne w s2mym środku półwyspu l 
stancyi uszkodzone. Tak samo tor został na prze cl . , k. d t l t lk i.o. • 

S . . . . strzeni wybuchu zru·nowa 11IIS rego, o Y rn Y o na po:m 
warzędz. Osm tygodm trwa tu stre1k 1 N . . ~ . ny. . . morza, na zachód jest ściśnięte p 

murarzy, a trwa tak dlugo, ponieważ przed a~astmcy nu~h Jeszcze w1ęce1 bomb . . , . . _. 
siebiorcy ustąpić nie chcą, a czeladź w in- -. bO'~viem poszukiwania na drodze, którą wąski pas pos1adło~c1 a~~1elsk1ch, . 
nych miastach uzyskała korzystniejsze za- u~1:kh, ?dkryly 8 ~o~b porz~conych. Zol- wscł~odu ~rze~ ~os1acUos~1 fran:cll 
trudnienie. Przcdsi~biorcom udalo się je- me1ze, Jadący poc1ąg1em, twierdzą, że na- TonkmKochmchmę i Kambodzę. 
@Z9!A 1„2 „,,, ± :i!!!M:B mm " 'RI'~ 111 rw '.!!!!!±; ~15& _ - - .. LJSL.::tatt _ .• , Q _l"'f!l'S: . -- • . 

zburzyć to gniazdo szerszeni.... Takie jest 
moje zdanie... bo ja ich scierpieć nie mo
gę!... Ja pozwalam sobie dziwić się dobro
ci Najjaśniejszego Fryderyka, że„. zezwo
lif na utrzymanie ich na miejscu!... 

_;._ Jestem tego samego zdania! - po
chwycił gorączk-ffivo pułkownik Freiberg. 
- Ja gotów jestem walczyć zawsze do u
padłego, krew przelać, gdy zajdzie tego po
trzeba„. ale.„ nie ... z takim wrogiem!... Za 
nic tu ręczyć nie można!.... Udają poslu
sluszeństwo, pokorę ... a kto wie, czy nie u
trzymują stosunków z nieprzyjacielem!... 
Między żołnierzami jest wielu katolików.„. 
Co katolików!!... Wczoraj złapałem gefrei
tera mego szwadronu, Sachsa, jak skradał 
się tam, do nich... Zdawalo mi się z po
czątku, że może idzie przez ciekawość!... 
Gdzie tam!!.. .. Wchodzi.... pada na kola
na! !... .. Modli się u nich!... Malo tego! Prze 
chodzi ten„:. ten ich stary herszt.... Sachs 
podsuwa się i caf uje kraj jego szaty!... Nic
poń! Poszedl naturalnie na chleb i wodę!... 
Lecz to jest przerażające, bezprzykladne !... 
To propaganda jezuicka!.... Zdemoralizują 
nam wojsko!... 

- To uniemożliwia obronę! - wtrącił 
generał von Miller. 

- Grozi \vzięciem we dwa ognie!! -
wmieszał się pułkownik A visfort. - I(to 
wie, czy Paulini nie mają jakiego podziem
nego korytarza!... Ani się spostrzeżemy, 
jak nam tu, w okopy i fosy, wprowadzą po
wsta!lców czy francuską armię!... Trzeba 
Częstochowę oczyścić co prędzej. Prze
dewszystkiem, wypędzić tę całą l10lotę 
która się licho wie po co kręci okola zako~ 
ników, a potem .... i na nich samych sposób 
znaleźć.„ 

. \Ya~enfeld rryilczal. Czoło tarł niespo
koJme 1 wahał sic z wypowiedzeniem o
statecznego slowa. Rozumiał dobrne, że i 
von Kasten i obydwaj pulkownicy i Miller 
mają racyę, że mówią tak, jak on sam my
śli„. że„ .. gdyby nie ci Paulini.. to obrona 
Częstochowy w nim samym nie budzilaby 
trwogi, grozy, tego dziwnego łęl<ll, któremu 
się ostać nie mógl Ich trzeba rozumu 'mw
czyć ... ich trzeba pozyć !... Ale jak!? ... Wa
genfeld nie wątpił o tern, że oni... gotowi są 
pójść pod miecz, bez slowa skarii, bez iG-

ku, bez oporu .. „ i tego się bat Ta ich bez- siat!... Każę takiego poćwiarto\vać! 
silność, ta ufność, bijąca z ich twarzy.„ 0 _ dziecie do lochu-! Na chleb i wodę ! 
bezwladniala pruskiego generała... tu, nie potrzebujemy waszych błog 

. Czlonkowie rady wojennej długo cze- wieństw ! Rozumiecie! Tam dla 
kah. Wagenfeld przemógł się i ,klasnąw- miejsce! 

. szy w ręce, rzekl do stojącego u drzwi or- Zakonnik sluchał nieporuszenie. Ani 
dynansa: den muskuł w twarzy jego nie drgnąl. 

- Zawołać tu przeora Paulinów! Wagenfeld skończyl, dając znak ord 
Ordynans wyszedł. N~~stala długa pau • sowi, aby wyprowadzil mnicha, ten n 

za,nim w drzwiach refektarza ukazala się J zafrasowal się czegoś i, odpychaiąc złe 
wysmuk~a postać starca, spowitego bla-1 żołdaka -· rze~l, z prostotą: 
lym habitem. Oczy pruskich oficerów ut- - A koścwt? ! 
k.wiły swe ognie w zakonniku i odwróciły Wap;enfeld pobladł - niespodziew 
się!... Wagenfeld ozwał się surowo: to pytame wzburzylo go. 

- Kazalem wezwać przeora ! .. „ - Stuchaj !... Szczurze klasztorny 
- Tak jest! - odrzekł mnich głosem Nie ~yprowadzaj mnie z cierpliwośc' 

spokojnym a poważnie brzmiącym. _ Kościól? t... W waszym kościele my 
P~zeor ~ta wić się nie może, odprawia bo- będziemy. odprawiali nabożeństwa 

I wiem wieczorne pacierze!... Precz z mm!... 
Wagenfeld rzucił się rozdraźniony na Ordynans chwyci? za ramię zako 

krześle. ka i wypchnął go za drzwi. Oficerowie 
- Cóż to?!... Opór!!?... Kto waży się buchnęli śmiechem szyderczym. 

nie sluchać moich rozkazów?!„. Ja was - Znakomicie bylo powiedziane! 
nauczę!... Nie wiecie, kto tu ma władzę!? zauważył generał von Miller. 

- Wiemy generale! - ozwal się _:. - Świetnie! - Doskonale! - Ina 
Bó~ !„.. z nimi nie można! - rozlegly się pojed 

- Cha, cha! - wybuchną! nagle Mil- cze glosy. 
ler. - Można się z nimi dogadać!... - On mi śmie o Bogu mówić! - b 

Wagenfeld zagryzt wargi i syknąl rzyl sie Wagenfeld. - Wstrętne stwor 
przez zęby: · nia ! Dobrze, że nam tu o cudzie iakim 

- Ja was proszę, abyście mi tll kazań opowiedzial. Niech sobie siedzą pod k 
uie prawili! Zachowajcie sobie ewangie- czem ! Pa.n, pułkowniku f'reiburg, za 

s Iię dla siebie!... Bo ia wam pokażę jak się się nimi! Kompanię piechoty pod broni 
odpowiada pruskiemu. oficerowi!. .. ' Dosyć przeprowadzić ie~! ~iechże. pan tyl~o. 
tego!... . Po~rzebny mi jest przeor! Chcę waża, ab~ lo~h mem1~! .drugieg.o wy1śc 
mu powiedzieć, co rada postanawia z wami Pod drzwiami postawie 1m straze .... W 
uczynić ... i jakich chce wam udzielić ostrze zie czego niech strzelają porsto w leb ! T 
żeń!... W olać przeora! Marsz!... tak, zaraz się lżej odetchnie! Tu inaczej 

Zakonnik nie ruszył się z miejsca. można!. .. Tacy to gorsi od nieprzyjaciela' 
Wzrok jasny, pogodny zwrócił na Wagen- Wierzcie mi, panowie. z ochotą poszedlb 
felda i rzekł cicho: dalej„. i nie pożałowałbym im olov..riu.„ at 

- Przeor teraz przybyć nie może! Lecz muszG wyrzec się tej myśli. chociaż pra 
proszG. mówcie, panie generale _ ja mu wojenne uprawnia mnie do wydawa1t 
slowa wasze powtórzę!... wyroków i zwotywania sądu wojennego 

- Więc bunt!?... Dobrze !„. Daję wam wlaściwie nie wiadomo jeszcze, jaki obr 
pół godziny czasu na zebranie się przed wziąć mogą losy wojny, Armia rosyJs 
odwachem ... tam was okują i zostaniecie o- stoi w pogotowiu, może Francuzów P. 
sadzeni w lochu!... Nadto, z góry wam za- wstrzymać ... a w takim razie, bezwątpie 
powiadam, że ktoby się opierał, na kogo wytępienie Paulinów byloby nam nie 
bodaj cień podejrzenia padnie, że ma z rękę!... 
nieprzyjacielem konszachty, ten b~dzie wi- (Ciu dalszy nasłąpi.) 



trudności z tak niebezpieczne- ; mierzu pozorncm z nimi iść dalej na wschód l raz trlko zap!akal. idy matka po przeslucha-
iedztwa przyłączają się trudno- ! po z~ote ~uno. . ł. ulu wysz.ta ze sali. 

S ' Zdamem pana Domb k b Po przemó,1:ieniu obroi1ców siostra pod--

czai różnorodnej, a nawet roz i \\:iązkiem Prus ~est obecme przyJąc na sie- brata, który sie dla niej poświccir. Przysię}tli 
owodu składu ludności iamu, ~ . . . .rows i:g? 0 .0 • 1 sądnego bla~ala przysięglych, aby mYoi.nili 

wych temperamentach. Na ł b1e rolę dawne~ J:Ianzy„ opanow~ć handel naradzali się przez 20 minut. poci.em wśrM o-
\~ s , . , ł 6 · 1. , i na Baltyku, wz1ąc wogóle w swo1e ręce ca gólnego naprężenia ogfosili werdykt. ~prze--

ca now lud~?SCI, ~KO 0 m~~~on?w ł ły handel rosyjski i w ten sposób sięgnąć czaiący \\'Szystkie trzy pytania jednoitośnie. 
i da na ,chm~zyk?w, ~ ;m,•ionow I aż do Oceanu Spokojnego! - I Rodzinie zamordowane;i;ci. jako stronie cywil-

n n<::zykow, tJ. m1eszancow rasy I nej, przyznano l frank odszkodowania. 
a, skiej z malajską, stan?w~ących ! Zatari japońsko-amerykański. , Wąż. w ~agonie. W jednym z w~go-

, inteligentną wprawdzie I la~o- · . . . . now pociągu idącego ze Lwowa do W1ed-
ba e leniwą i chytrze uniion~1. na . R~~~ al?ery~a~ski wydaht. wszystkich nia znaleziono węża, długości 1,3 metra. Ro 

k
t ..t • • • szczep~' jak I obotmkow 1aponsk1cb, zatrudnionych przy botnik kolejowy wszedłszy do wagonu sy 

. s ~aua1ą. s1ęk mnb~. - . • , , d wznoszeniu fortyfikacyi na Manili ponieważ pialnego uslysz~l jakiś syk Idąc za glosem 
• b1r?1,ame, am z?wi~, wsr.o s~ ~ane, że pomięd~y rob~tn!ka~i znajdu~ą znalazł ~v kącie wagonu z.winiętego węża 
w1e1~ą ~olę odgr:y wa1ą WOJO- się 1a~o szpiedzy ~f1cero~1e Japonscy. W~a znacznej długości, w groźnej, obronnej po 
rnal;i10~1~. . 

1
; , • domosć ta do~vodz1laby, Jak m~~o S~a~y. Z1e stawie. Przerażony robotnik wezwał po

ty eh c1~zk1ch o~o.11cznos~1a~h d_noczone. ~faJą J.apońc.zyk?m 1 pk JUZ hczą mocy kolegów, którzy patykami zabili nie-
z ng'korn me tylko me zatracił me s1e, z ~n.ozhwośc1ą womy 1aponsko-amery- zwykłego gościa. Przypuszczają, że wąż 
s ści swego państwa, ale zdolal kansk1e1. . . . . . ten uciekł jakiemuś pasażerowi, który'go 

dlań wywalczyć samodzielne . Donoszo~o JU~ o zamiarze prze!11es1e- wiózł na wystawę hygieniczno-lekarską. 
is-ko w ipolityce światowej, a ct;a ni~ fl?tY woJenne1 na Oce~n Spokomy o I właściciel iednak nie zgłosił s. ię po zgubę. 

Pi tronu honory równorzędne z w~elk1ch !ll~new:rac~ morsk1~h„ w któ.rych Zdaje się, że wąż należ.al do jadowitych. 
d . eu o ejskimi Ostatnim aktem miato wz~ąc .udz1.al k1lka~aś~1e pancernikóV: Olbrzymiego jesiotra złowił ·w Wołdze 

h, k. r P k b i t akt t aw , t amerykansk1ch l ~ z~l?ze~m nowej stacy1 1 w pobliżu Sybirska włościanin Tiesiom-
1erun. u . Y r a ' 2 .ar Y dla floty amerykansk1e1 ktora byłaby pod- r kin. Jesiotr ten ważył ani mniej ani wie-

w yą z w1elk~m roZ'umem pohtycz 1 sta\~·~1 operacyjną okrętów amerykańskich. cej tylko 52 pudy. Tesiomkin wydobył zeń 
·1a . e ~rancy1 ~raktat ten przy1ęto Sekretarz marynarki wyjeżdża nieba„ 6 pudów kawioru który sprzedal za 384 rb. 

1elk1e z~vycięstwo,_ gdy . prz~- ·w?,n; ~o Honolulu, P?dróż t~ ~toi w związk_u mięso zaś wysłał do Kazania na sprzedaż. 
eta st~teczrne ~r~ncy1. pos~adan1P ł z ~ro1ektem ufortyf1kowama wysp liawa1-1 Szczęśliwe miasto. Pofożone nad kana-

y1 Kambodzrn:;K1c.n. na tmmast slocll. lem, lączącym Odrę ze Szprewą miastecz-
tem nic nie ~t1cl..:1t, :ł z)·skal S~~retaryat m~r~nark~ zamierza przed- ko brandenburskie Miihlrose jest

1

chyba naj-
Przedew.sw"rkL.::n TJ!";Zl,yl 5i~ stawie kongresowi zą~ama n.aglące, co do szczęśliwszem w świecie, mieszkańcy jego 
otu ustawiczn .rd1 spoi.'Ó\V mię- budowy nowych okrętow wo1ennych. bowiem od lat 80 już nie placą żadnych po-
dowych, a w .~ar.~1a:-i za prowin Nowe prawo wyborcze w królestwie sas- datków, gdyż kasa miejska posiada tyle go-

s dające żadnych tln~hodó"v, o- tówki~ iż obowią~ki w.zgl.ęd~n: państwa za-
ważne pod względem strnte- Idem. spaka1.a z zapaso~, 1aI:1.e 1e1 pozos.taly z 

Sniktabum i zat,o·~{ę :r ·at Ogloszony tu został w drodze urzędo- lat. ubiegłych, pomimo, iz rok roc~me wy-
k ' ~ · · · ·. ·\ · wej projekt nowego prawa wyborczego. w da1e znaczne sumy na szkoty, szpitale, ka-

·h ~ ~zys at zmes1~nie ekste1 Y .:)- sejmie posiadać będzie 87 posłów, z nich 47 nalizacyę, oświetlenie, bruki itp. Z dwóch je 
eł! 1, Jaka przyslug~wala _Kamboa- wybierani będą drogą głosowania bezpo- zior podmiejskich lasów i ląk odkłada M.tihl 
ek 1a t~rytor~~tm s~ar~sk1em. K:im średniego, tajnego, proporcyonalnego, na rose rocznie przeszło 10000 marek. 

m1anow1·c1e mieli prawo w zasadzie glosowania powszechnego, 40 zaś Straszny wypadek. „Gaz. Kui." dono-
ack o tego, ażeby ich sądziły wła- będzie popieranych przez instytucye społe- si, że we wsi Byczynie, pow. nieszawskie
ztw 1cuskie, odtąd zaś upa<l.a osta- czne. z pierwszego prawa głosu korzystają go, organista miejscowy, chcąc wysmaro

znamię za·~eżności SJamu w tylko platnicy podatków bezpośrednich. wać dach smolą, polecił ją córce rozgrzać 
na-dal tvlko prawo ·Sjamski~ bę Prawo glosu posiadają obywatele, którzy w kuchni. Smola zakipiala w naczyniu, cór 
dować · ukończyli conajmniej lat 25. Poslowie win- ka więc, chcąc odstawić od ognia, tak nie
ze ma.że ważniejsze jest we- ni mieć skończony rok 30. Wybory ważne szczęś~wie .potr~cila ~~cz~niem, ~~ smoła 

I · d · · . są na Jat 6. , oblala Ją w 1edneJ chw1lt. N1eszczęshwa ko-
es~ e, e rnnom,1czne D~ m~s:~mc Panowie konserwatyści i liberalOwie bieta stanęła w ogniu. Po kilku minutach 
z.ną Pobory panstwa, kt~re JUZ ~ Saksonii nazywają reformą ustawę, która sąsiedzi znaleźli ją strasznie poparzoną 
ok 901-:-;2 \yzro~ły ~o mebywałeJ ma im w dalszym ciągu zapewnić wptyw w poblizkich krzakach, a po trzech dniach 
w m1honow t.1kałow, podniosły i władzę. za dobre uważają oni tylko to, co strasznych cierpień, biedna ofiara wyzionę-

cz;z 'Ze W f. 1905-6 do 53 mj}jo- im korzyść przynosi. la ducha. 
Jów. Wywóz sjamski, którego etl11!~~ rm=er IHIQP~ Pekin-Paryż. Wedlug informacyi agen 
1 ·przedmiotem jest ryż. pieprz ~ m ww, cyi petersburskiej uczestnicy wyścigu sa-

t e drzewo budowlane, pirzekra ł fto.zmaiłośct, m?c~odowego Pekin-: Pa.ry~ dotarli. ~z~z.ę 
poi liczbę 250 milionów rocznie. J ~hw1e do. Irk~cka. Zda1e się Jednak, 1z sc1~ 
1 . -sto~·ka SJamu, dąży .szybkim · Dziecko zjedzone przez mrówki. ~Ie stosUJąc się do warunków konkursu do 

(}f11 do te b · t. · . d W jednej z wiosek alzackich wicśn~.1 ;:;z Jechal do Irkucka tylko ks. Borghese, po-
p . . . go, a Y ~1ę s ac Je nym zostali bowiem uczestnicy konkursu niemo 

ich, ?Ie1szych portow handlowych ka u dafa sie ze swem kilkomie ;i~,-:z- gąc przezwyciężyć trudności, jakie napo-
1e. nem dzieckiem do lasu ;:)() jagody. Za- tykali na każdym kroku na zupełnie za-
ystko to jest w znacznej mie- winela malefistwo w chustki i arrżvt=-1 puszczonych drogach wokolo Baikalu, prze 
gą Chulafongkorna. ChDć dzie pod drzewo, sama zaś udala się na z~h:c jechali pewną przestrzeń koleją żelazną. I(s. 
na·cznie jest skromniejsze w ranie jagód. Gdy oo unłvwie nt"ll'!:.l:f.; Borghese, przewidując te trudności wolał 
od ·~okonanego przez władzę godziny 1POWróciła do dziecka. zastała pr.zeprawić sit:: pr~~z Bajkał na pr~mie. Jak 

godz1en jest jednak Chula1on- już tylko siną bryłę cia!a. Mrówki po·- wiadomo. uczestmko~ konkursu .me wolno 
r go postawić na równi z P'O- Wpijały .si-ę maleństwu w usta, uszy i korzystac z ur~ądzen ~okomocymych sta
tej miary jakim jest Qbec y oczy i formalnie wyżarły mu cialo. ~ych, a zatem i. dróg zela.zn~ch, wygr.ana 

·poński. ' 11 Cyganie zbrodniarze. Z Budapesztu ich z~tem w_ razie przybycia p1erwszym1 do 
telegrafują: W mieście Mako policya are- Pa ryza moze być kwestyonowana. 
sztowala liczną bandę cyganów, którzy W ostatnim telegramie do redakcyi 

„~„O~..-! ~e . ,t.„~i·a'~„ kradli dzieci, kaleczyli je, obcinali nogi, na- „Matina" korespondent specyalny tego pi-
vt~l1 <!li~• łh .., w lu:i... wet wykluwali oczy a potem zaprawiali sma pan Jean du Taillis, zachwyca się ser 

· ·~ do żebractwa. Aresztowania te wywolaly decznem, owacyjnem przyjęciem, jakie zgo 
w calej okolicy przeciw cyganom wielkie towali uczestnikom konkursu mieszkańcy i 
wzburzenie. władze Irkucka. Na wieść o zbliżających czny międzynarodowy kongres 

. iew ię 'Y Stutgardzi~ w dniach 18 do I 
. Pterwsze posiedzenie plenarne 

ornJ ę, 18 o godzinie l l w południe. 
-ości ych dnia~h odbywać się będą po ł 
y d 9-:12 1 od ?-6. V.:edle inter-1 
twa ego .~mra taki ma byc porządek 

) M1htaryzm a zatargi międzyna 
akon ) stosunek politycznych partyi t 

wie cznych do związków zawodo
prawa kolonialna. 4) Przychodź
odźtwo robotnika. 5) Prawo wy· 
kobiet. 

Plany niemieckie. 

publicysta niemiecki Erich Dom 
glosil w berlińskim ~iesi~czniku 
Ru_ndschau" obszerną rozprawę, 
w1adcza kategorycznie, że Niem 
myśle, w kolonizacyi i w zabie

za anizacyjnych zbliżają się do brze 
ronia uctwa. Jest tylko jeden ratunek. 
tko liżs~e~ sąsiedztwie leży gosya, 
yjści 1 dziewiczy, który jest naiwlaści 
w enem dla zdobyczy kolonialnych 

b ! T wych Niemiec. Początek już zro 
( zei inlandyi żywioł niemiecki kwit
cieia! egu warszawskim dozwolila ra
dlb yalna na prowadzenie nauki nie-
··· at szkołach elementarnych i pry

r61estwo roi się od fabryk nie
ięc droga na wschód już ponie
ana. Na przeszkodzie pochodo

niemieckiei staje jednak budząca 
przemysłowa i narodowa Pola
rólestwie. Polacy są przedmu
i ~rzeciw pochodowi kultury ger 
1ęc trzeba polaków zwalc~ać 
ć ich nie po doktrynersku, bez~ 

zeba ich raczej zjednać i w przy 

Zamordowanie s~retarza voseh;twa chi· się do Irkucka samochodach wybiegło za 
lijsJdc~t·!. W Brukseli toiczyfa snę prze.z1 8 dni J rogatki cale miasto, a więc zaczynając od 
s~e11.s~cyjna rozprawa o zamon.1orw';lnie mf ~ego pięknie wystrojonych i wygalowanych dy 
~h~l~)czyh, dokonane prze? roktjem. MJody . gnitarzy do obdartych nędzarzy. 
Ch1lr1czyk Balmace<la. zam1anow-.my seikreta-1 w· t · b ' k ' p d · h 
rzem poselstwa w Brukseli. w domu swego . iwa om me YtO onca.. o róznyc 
pm.clożooego, Wadd'initona. pozr.air paJmę bar P~d~1mowano wy~taw~ym 0~1adem przy 
~~o po~abną, st~rsz.ą od siebie wprawdrlie, ale dzw1ęk~ch mu~~k1 wo1skowe1. W Irkucku 
sl1czną l ta.k ognistą. że późniejsze jei listy mi- spotkali podr6zm korespondenta specyalne 
losne do ni~oi, od.czytywane · na rnZJpr:rwtje go włoskiego pisma „Secolo", który niemo 
przerafają gwaUownością. Nawiązala się mi- gąc towarzyszyć uczestnikom konkursu 2' 
fość, któ~a rychło przestara: być plato11kz:.n~. samego Pekinu z powodu braku miejsca na 
Brat Yay1, Ca_rlos .Wad?Iu~ton., zap.rz.yja*nil ~ę samochodach podążył do Irkucka koleją 
z Balmacedą 1 sJuzyl nąemal za posredmkao poi- M ..t ... ' 

między nim a siootrą. Nał(le w tci miłości cDś przez anUL,uryę. . . 
się popsufo: Balmaceda ooJawia.l niedrwuzmwz Z Irkucka wyru~zyh uczestmcy kon
n~ checi .zerwani~ i odJe~hania do Chili, wresz t kursu 6 bm. w połudme, wszyscy na samo
c1e w dniu" w ktorym m1afy się odbyć jego u- • chodach. 
roczyste zaręczyny, miaJ z matka Yayi "warto §322±2±~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~'1'1i;:~ 
wną rozmowę, po ·którei Carlos. Waddingt)n 
zastat matkę w Jzach. Zapytana, co to ma w • k d H t t d znacZ)'Ć, odparla. że Balmaceda z.nieważyl ją yc1ecz a o o s e e 
i jej córkę ioświadczyl, że nii:;dy się z Yayą ł 
nie ożeni. Carlosi na to zabral ze sobą dwa 
rewolwery i udal się do miesizkania przyja
ciela. Carlos zarpytal Balmacedę, czy s.ię o
żeni z jego sios0trą, a otrzymawszy kilkakrot
nie odmQ!Wną odpowiedź - po chwili strzetil 
do niego dwu.krotnie, trafiając l(O w oko i 
szyję, Ba.bna-ceda zer\va~ się. zaohwiat i u
padl twarzą na poblistką sofę, a wtedy Carhs 
do.byl dmgieS{o rewolwe111, większego kalibru 
i wymierzyl mu w plecy trzy czy cztery śmier 

W niedzielę, dnia 14-go lipca odbę
d.złe się wycieezka do ogrodu p. W al
borg·a w Hofstede, przy ulicy Poczto
wej (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
~ Bochum i całei okolicy uprasza §ię. 

l(omitet wycieczek łatowy .:h. 

telne strzaly. Praw<llz.iwe>ro powo'Clu ted tra-
-gedyi dowiedzieć sie trudno. z listów uoz()I- Wiee kośdMny W Lln·den·Dłlhlhausen 
stalych po zmarfym. . wynikaloby. że• Balmace 
da zgodiz.il' się na małżeństwo, aby naprawić odib«dzie się w niedziele, dnia H bm. 0 godz. 
bfą-d swój, zerwar Jednak. kiedy dowiedzial s.i~, 11 przed pot na sali o. Schillera w Linden nl. 
że nie byt pierwszym kochankiem. Pa za- Królewska. - Z p01Wodu ·ważnych spraw miel-
bó~sltwieWa-ddin.ton wytla.r się w.fadzom bel~ii- scowych o liczne pnzybycie Rodaków prosi (3) 
sk11n. W rozprawach Carlos Wad<lington nrzy R . . u 
znal się w zupelności do winy, a na zapvtanfe eferent. Redakt?r •• Wiarusa Polsktego 
prezydenta, czy żalniie. że zamordo,val Bal.ma { P. Michał l(wiatkowsk1 • . 
ce<lę„ od.i.1o·wie<lzial: .,Nie. żaluję". PcYwta·rzal ł \Hf{~-,,;x:-:i-~~·" _ _ _, 1 Komitet. 
to c1;:rgk. Zachowywa.r się zresztą spok()lj.nie, c.....: .• ::.."; ~ .;_: • .'!'>~, " · :,., 

Pielgrzymka polska ł Essen Stasia 
i okolicq do Ne~!ges, 

W niedzielę, dnia 11 sierpnia odbędii4ł 
się pielgrzymka polska z dekanatu tsseD, 
SteeJe J okolicy do obrazu Najśw. Maryl 
Panny w Hardenber2 - Neviges. BllżsJe 
szczegóły będą później ogłoszone w 11aze
tacb polskich. 

Z szacunkiem 
Franciszek Karlikowski, 

E s se n, Klosterstrasse nr. +4 . 

Towar~ystwo dmn. ,.Sokół" w Sterkra4e 
donosi wszystkim Rodakom z Sterkrade i 0-
sterfeld, iż urządzamy zabawe latowa z tańca
mi i strzelani~ do tarczy. O jak nailiC0.tJ,fej
szy udzial uprasza się. Czo!emł 

Wyd.ział. 
Uwaga: W te samą niedzielę. to iest H 

lipca o stodrinie 2 odbedzie sle zebranie. Spra
wy bardzo ważne sa d-0 zalatwienia. więc u
dzial \'l.'Szystkich Druhów pożądany. 

And. Stróźyńsłd, prezes. 

Baczność Rodacy z Essen. 
W niedzielę, dnia 14 lipca urządza klub 

loteryjny .,Nadzieja" swą latową zabawę. 
Początek o godzinie 6 wieczorem, na którą 
wszystkich Rodaków uprzejmie zaprasza 

{3) < Zarząd. 

Towarzystwo św. Jdzieito w Oiinnł2feld 
urządza w niedzielę, dnia 14 lipca na sali p. 
Józefa f)arenrechta zabawę z tań-cami. Po
czątek o godz. 4 po· południu. Goście mogą 
być przez czlcmków wprowadzeni. O liczny 
ndzi~ Rodaków i .Rodaczek z 0Unnigfe1<l i o
kolicy uprasza się. Zarząd. (3) 

Towarz. św .Wojciecha w Rohlinghaus.en 
oznajmia swym członkom, iż miesieczne, 
i pólroczne zebranie nie odbędzie s'ki 
14 lipca tylko 21 lipca rb. z powodu, iż dnia 
14 lipca bierzemy udzial w rocznicy Tow. 
św. Jadwigi w Gerthe. Członkowie winni 
się stawić w czapkach i oznakach Tow. w 
lokalu posiedzeń o godzinie 12 i pó., godyi o 
godzinie 1,20 po południu odjeżdża pociąg 
z Wanne do Herne. O jak najlicznieiszy 
udzial, aby się nie dać pohańbić uprasza 

Zarząd. · 
Uwaga: Tak samo uprasza się wszy

stkich cztonków aby iaknailiczniei przybyli 
na półroczne posiedzenie dnia 21 lipca tb. 
o godzinie 4 po pol.. Rewizya kasy od~
dzie sie także dnia 21 lipca rb. po pierwszej 
Mszy świętej w domu kasyera, o czem się 
rewizorom kasy donosi. (1) 

Przew;odniczący. ------
Tow. gimn. „Sokół'' li w Oberhausen. 

Lokal posiedzeń znajduje się obecnła 
u p. Wick'a (Z) Czołem r Wydział. 

Tow. św. Rodziny w Scherlebeck. 
Zebranie odbędzie się o godzinie 4 a 

nle o 1odzinle 2. ( 1) Zarząd. 

W piątek umarl w Polsce członek to
warzystwa św. Andrzeja z J(ley 

śp. WINCENTY LIPIŃSKI 
PoJećhal on do Polski, aby się ożenić, 

a w trzy tygodnie po weselu umarł. 
Niech odpoczywa w pokoju. 
Towarzystwo św. Andrzeja w Ktey. 

.@ __ -
Nadesłano. 

A 

Pewnie l1lłema domu, w którymby dizisiai bra 
klo jeszcze preparatu nal podeszwy „Hi<lit„, 
który pod gwar.ancyą czyni karidą pajeszew 
3-4 ratz.Y trwałszą i absolutnie nieprzemaikal-
~~at~ ~~nie ____ 698) 

Do podróży przeznaczoną garderobę czy
ści w przeciągu 24 godzin P ARBIBRNIA OAL
LUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nt. 
911. 

filie: łlofstede, Herne. Eicke.l. Rob!ing. 
hau sen. Unden, Hattin~en. Lanieudrecr. Mn· 
t0n1 Castroo. l(amen, Dortmund. Ocrthe, 
SorockhóveL 

Kasa oszczednoSci 
podpisanego Banku przyjmuje dep-0.z) ta 

i płaci od nich 487 
5 proc. za. rooznem wypowiedzeniem 
ł i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
ii: proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank. Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d Brahe.) 
CELL-

Rodacy! Co tylko możemy, kupuj
my u poi~· kh kup~ów i przemysłow1111 
CÓW ,,,„. ·-,-"L ł • • \ '' · · - ··: ·~· •• -.i!'.„'·.._1\ J 

• 



- Wy c iąć i ichwać! 
Kto 811 

Polski budowniczy w Bochum. chce klłpi.ć w dobrej oko
licy dom, lub gospodar
stwo, niech z zaufaniem, 

Szanewnym Ro<lak"m obwodn nadre:Aske-west.falskie:o Biniejszem uprzej- z podaniem. życzeń i 'ffY· 
)llie doneszę, iż z. dnie111 1 lipca. r. b. osiedliłem aię lD sok:ośei 11wej gotówki, 

l!f łl•ebwm przy ul. Klasztern•J :ar. UłlI 1. :: uda się zuu; piśmiennie 
(Kl.sterstrasie) · do mnie, a obsłużę go 

sumiennie. , f an WoJ„ 
jak;o !!'ewie~, Kurnik i. P. 

budowniczy . Młoda służąca 
! może eię zgłosić zaraz 

i wyt 011nj ę ws2elkie prace w zakres mego zawodu wchodzące, jak kosztorysy, tlo 795 
rysui I. i, 1-·rojckty, azkice, l'i'lwizye r11cbunków budowla11yck oraz ;1>0średniczę Tus.zk.ow•kłfJ&O, 
w SJ>f;j wach oslQguiee"' pitniędzy bankowych oraz kupna i sprzedazy domów. piekarnia. w Langendreer 

Dhlgolotpją. prAktyka orpz uzupełnienie .tej~.,. Ttkończe~iem ":YŻ&gego Tak l!lamo i 
technikum, dają SzanoTrnym inter&łtlntom rękojmi~ Jak:naJlep11zeJ usłu?1, p~y- ut>znia 
~.11e 111 pozwalam sobie za:i;ewnló, te powierg~ne ai prac& pozą~ta.11ą. JaknaJ&U- poszukuję ai ę z ara.z alł>o 
lnit- n niej i najtaniej przeze.anie .,,„kon&ne. i póiniej . 

r.nane z swej dobroci i og61nfe lubiane papierosy 

.Pr~szlłc o łaskawe 1 oparcie kreśl~ 11.{e z wy~oldm s~aeUJlkfem B • d. • t 
FrancisJek Ksawery Budzyński, 1 1 

.rchitekt i bmłowniCZJ, 
Doehuna, Kla.mtorna 12 M. 

ezyni każdą p-0deszew 
pod gwarane1-. 

pierwszorzedny wyrób, tylko recznarobo o 
. ć. 

--
Oczy zajoą 

· 3-4 razy trwa1ezlł i 11b
sołutnie nieprzemakaln~ 
Każdą. butelkę od
birra liłi ę z po wre,„„, jeżeli plyn nie sreł
ni swych zfł.dań. Do na· 
bycia w butelkach po 
4;0 fen. {693) 

C. Lutter, Eickel, 
A. Kampmei.er, Osterfeld, 

Eisenlieilll 
Fr. Nruhaus, Osterfeld 
Fr. Schmidt, Osterfeld 

O. K.leffrnann, Rohling
hausen. 

w kartonaeh po to, ~5 i 100 sztuk 
poleca. 

1'1. Droste, Poznań, 
fabryka papierosów I k1•ajalnla t7tunl. 

a 8berza Dobrze zaprowadzony intere!!I 
trunHrw bezalkoholow., 

-· 
każdemu, gdy si~ przekona 
jakie ceny zdzierają żydzi z 
ludu polskiego v.a meble, które 
często {IO ustawieniu rozłoż1t się 

,.. · J~~~~~~!!~!:~ó 
zn111j dująca się pr.óy ko· 
palni, z wysokim pobo
rem komornego, posiada
j~ca wielki obrót, jest . 
tt.nlo do sprcedania. 

MLECZARS h 

na cztery w latry. (7 ł 7) 

U mnle wszystko blisko 

o. połowę tańsze! 
Za dobroć i trwałość 

towaru gwar an~ uj ę. 

Jan 
1- KwiatkowskL 
] największy handel mebli 

-; w Brachu I: ul. BochumsKa 115. I 
.... iim ... „ ... „„„ ... „„„ ... „lliiilllllll! I Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. ł . g-

?..ałatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

Kasa oszczecJeości 
w Herne, .Bahnhofstr. óO. 

wejście z Oatstrasse ('fó2) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. poc-ząwszy i płaci wysoki 

procent. 

., 

Do:ID wygo~ny z. obszern~m chle
wem i rearną, masrw pod 

dachówką, nowe budowle, z i i pół mor~ 
gf roll ogrocltiw za 7 500 mrk, zaraz 
n • sprzedaż, na przedmieści• Bnina w 
uroczej okolicy, przy wielkim jaziorze. 
W płaty około 4 OOO mrk. Najlepiej zgło· 
sić sio osob. z zaliczką. Jan Wolałe
wicz. Kurnik i Pasen. (U2) 

Poszukuję zaraz do pomocy w składzie 
i do oustwiania mebli stałego (802) 

N. B. St.óso,,.na dla. in- d e« 
teresu piwa flaszkowego jest natyehmia,st o sprz a.ma 
i wod7 selterskiej. Jest K 
takźe . st.ajnia i ogród. 
Bliższych wiadomośei U· • 

dzieli L. Hell•łs, I H bł h t 
Bochum. Jagerstr. S. f 792 B D OFS ·' 

BaeznoAe ! 
Rodacw w HeP1te i elrolicy 

Pt.;..icaa UOOWDJJll Rodakcun a 

skład żelaz 
m&IZJB 

de cotoltuła, aąeta .. punta i 
•ru 

wszelkich sprz9t6w 
qych 

pe Maaell Jak ••łłabzTełl. 

Magle wszelkiego rodzaj u, pocz~ws%yjuż od 23 d• 
0 

Zakupione rsecą odltaWialll f.ruko ie ł!Ulll. 

Za aot6wkę. Na 

Pieeyki do ogrzewania. 
Stanisław Jankowi 

BEB1'E, Neutr. 35. 

2on „tego robotnika 1. „ .. 
!~ 

J Bl „ an· 1ocn 
'"' Esse.n 

Zgłoszenia do p. Janowskirgo w 1Jn: r1m 
l ub do bi · ra w Herne. 

Jan KwłatLowsld. 
~~~~~~~~~~ 

i 
~ \iiiii&UJiiUDimii 
i ~ 

jes. najlepsza o.~ rir ł 
-- ·--·~ ---- -- ·--- ~----~- j 

o~ i okul~<.:ę ptszakuje )la miasto 

pewna tam zaprowadzGµa fabryk? p~pierosów m 
!Yrobów papierwoych 
H. Ja. isch, 

ul. Schillera a Telefon 676. 
dostarcza po na)ll f'l$zyeh eenaeh 

- • d .di.c~. ---· . 1svt I iiorbw z drukiem i 
~3 · ~ ' bn buk~ 
p·apłer 1•er.g Junlnow,- w rolkach 
i paczkach, pRpier cło :nuargary
ny, k;sl~żkł on owie, tytki 
do t'"ygar, i,-tkł 1ło lun'ł'y, kidą-

I : ~ 

I ~ ' . 
1 :"' 
' 1 ... i 
: ~ 1 

i nie po.zw6lcie przez konkurencyą y,ai;;ypać sobi 
piaskiem oczu. Kto rzetelnie i dobrze meb 
wszelkiego roJzaju . 

dp el t kupić pragnie, kto na 

ę większy wybór widzi 
chce, kto chce małą d 
zaliczkę i małemi rata 

odpłacać, kto wogólc chce mieć stosunki z pie 
wszym, największym i najznaczniejszym inter 
sem, niech idzie do mnie. 

Każdy otrzy1tta u m ie kred1t. 
Dostarczam przy najmniejszej wpłacie . 

Na kred1ts I Na kredył. Ca.le wyprawy: 
meble, ubrania, modne kuchnie, 

ogniska, łóżka, modne sypialni 
ka.napy, wóziki dla. dzieci, modne mieszka · 
lustra. wózild sportowe. I wszystko na kred 

Dostawa darmo. Meble dobre pierwszej klas " 
Każdy odbiorca otrzyma książkę 

oszczędności, 
dla tcl!o winien :ku7.dy iść tylkodo 

~~ t~m~ue:u:d~·:":~~-!~,~~~!!!!!l!!l!!~~!~~m' 
pod J.. 9 ; ', 
ostea·estanf q_~. 

odpowiedlzialny Antoni Brejskl w Docinam. Na .k:ladem i czcionkami WYdawnictwa. „Wiarusa Polskie'1:o" w Bochni, 



• 
dzienne pismo ludowe dla Pol1k6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym, 

dzi codziennie z wyjątkiem d_ni . p~wiątecz
rzedpJata kwartalna na ooczc1e 1 u hsto.wych 
1 mr. 50 fen.& a z odnoszeniem do do~u 1 mr. 
Wiarus Polski" zapisany .fest w cenmku pocz 

I 1111 liże za WlarQ I OJCZJZIC ! 
Za inseratv placi sie za miejsce rządka drobnego dr11-
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone przed inseratami 40 
fen. Kto często ~lasza otrzyma rabat. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać w 
nich dokJadny adres piszącego_ Rekop. nie ~wracaD17 ;,.ym pod znakiem „L. Polnisch nr. 123." 

Redakcya, drabrnla I 'sluarnła zmiduJe &lt w Boch•m, przy 11llcy MałtbelllrSłr. 11. - A4ra ,.,Wiara Potnl11 Bochsm. - Telefan or. 1414. 

odzice polscy! U czele dzieci swe 
ć. czytać i pisać po Qolsku ! Nie 
olakiem, kto potomstwu swemu 
czyć się pozwoli! 

wypadkow dol•, 

zydenta francyi fallieresa'a wyko· 
nano w niedzielę zamach •. 

ezydent wracał właśnie z Long
s, gdzie odbyl się wielki przegląd 

Niejaki Leon Maille, dawniejszy 
arz, dal dwa strzaly, które jednakże 
nie zraniły. Oburzenie z powodu 

hu pomiędzy ludem, który prezy
wszędzie witał z zapatem, było o-

Watykanu w dalszym ciągu wystę
zeciw dążeniom dajczkatolików skłe 
nym przeciw powadze Watykanu. 

arykule pod nagtówkiem „Związek 
terski a modernizm" nazywa „Osser-

Romano" ruch zapoczątkowany 

dajczkatolików niekatolickim. 

a przy naczelnym prezesie v. Schwe
onasteru mianowany prezesem re-

jencyi arnsberskiej 
n Schwerin urodził się w roku 1863 

owicach i byl też pewien czas czyn
prezydyum policyi w Gdańsku oraz 
ndrat powiatu tarnowickiego. 

esie wybuchły 2 bomby dynamitowe. 

ierć poniosło 4 mężczyzn i 1 kobie
omby, które wybuchly w pewnym 
ie towarów kolonialnych, wyrządziły 
e spustoszenia. Policya aresztowa
ób. 

Zjazd śpiewaków w Bruckhausen. 
W niedzielę, dnia 14 lipca odbył się 

w Bruckhausen nad Renem Zjaz;d II. 
(nadreńskiego) okręgu ,,Związku kól 
śpiewackich" na obczyźnie. 

Zjazd zagaił ;prezes Koła miejsco
wego „Jedność" p. Strzelczyk a prze
wodnkzył „Zjazdowi" prezes „Związ
ku kół ś1piewackich" p. Ludwik Kru
szewski z Bochum. 

Pieśń powitalną wykonało kolo „Je
dność" z Bruckhausen. Koł·o· .,Dzwon" 
z Essen wyikonafo. zaś śpiew „W sta
rym dworze" z towarzyszeniem orkie
stry. O znaczeniu pieśni przemówił p. 
A. Brejski z Bochum. 

Nagrody ·Otrzymały w pierwszej. _kla 
sie następujące koła: 1) „Dzwon'' z 
Essen; 2) Polsko-katolickie koło śpiewu 
w Gelsenkirchen-Ueckendorf; 3) „Har
monia" Rotthausen; 4) „Wanda" 
z Duisburg-Ruhrort (Laar); 5) „Mic
kiewicz" z Oberhausen. 

W drugiej klasie otrzymały nagro
dy koła na1stępujące: 1) „Zgoda" z 
Schalke; 2) „Cecylia" Neumilhl; 3) 
„Sława" z Bulmke; 4) „J ediność" z 
Hamborn;. 5) „Wanda" Katernberg. 

Nagrody stanowiły obrazy i książki. 
Kola, które .nagród nie uzyskały, otrzy 
ma·lY obrazy .pamiątkowe. 

fak na Zjeździe okręgu I. w łiorst
hausen, tak i tu widoczny był 
znaczi:iy ·postęp od czasu Zjazdu prze
szłorocznego. Niech tylko I(oła dalej 
z dotychczasową energią pracują, a 
wyniki będą jeszcze lepsze. Ży
czymy im tego hasłem śpiewackiem: 
„ Cześć pi eś ni''. 

Sprawa biskupów Polaków 
.w Ameryce. 

Wiadomość o mianowaniu dwóch księ 

a Obc"-'U~ "6 ży polaków na biskupów-sufraganów w 
ll , ~!-.ni~, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Linden odbyl się ubiegłej nie
w .południe na salit p. Schillera 

w sprawie OJ>ieki duchownej'. Wie 
icy zgromadzili się dość licznie. 
a lono wystać prośbę do ks. bisk., 
zyslal spowiednika polskiego. Po
ż nie ma księdiza .polskiego na 

cu, setki Polaków w Linden nic:: 
j ~szcze u spowiedzi wielkanocnej. 

Wiec sokolski w Dortmund. 
iec sokol'Ski odbył isię w Dort
zie ubiegłej niedzieli po południu 
li p. Sc ha ef era. W pismach :pol-
w kraju wiec ten oigloszony byt 

wiec wyborców. atoli wiec ten 
ł odwołany przez prezesa Głó
o Komitetu Wyb. p. Wojczyńskie
an Ignacy Żniński rozesłał do ga 

ołskich w kraju ogłoszenie o wie
yborców w Dortmundzie i podpi
od ogłoszenie nazwisko p. W oj

wywolala w tamtejszej prasie polskiej sze
reg uwag. Oto co pisze w tej sprawie 
wychodzący w Milwaukee „I(uryer Pol.": , 

„Nasuwa się teraz kwestya, czy ta no
minacya może być uważana za pełne za
spokojenie żądań polskich; czy wyjść to mo 
że na pożytek Polonii amerykańskiej, czy 
nie będzie to pustem w gruncie rzeczy u
stępstwem, które posłużyć ma dla naszego 
uspokojenia, a naprawdę żadnych poważ
nych korzyści nam nie przyniesie. 

Co to jest bowiem biskup sufragan? 
Biskupem sufraganem zowie się biskup bez 
dyecezyi, będący pomocnikiem biskupa dy
ecezyalnego w duchownych albo liturgicz
nych posUugach. W administracyi dyece
zyi biskup sufragan nie ma absolutnie glo
su. Na mocy praw tutejszych male para
fie nieinkorporowane są wprost zapisane na 
biskupa. Większe inkorporowane, są za
pisane na 5 dyrektorów, którymi są: bi
skup, wikaryusz generalny, proboszcz da
nej parafii i dwóch cywilnych członków. 
Zatem parafianami danej dyecezyi rządzi 
zawsze biskup, w jego zastępstwie general
ny wikaryusz, a następnie proboszcz, ale 
nie biskup sufragan. 

kiego, jakkolwiek poprzednio u
lono, że zwoływanie wieców wy
ycb ma komitet rozpocząć w sier Mianowani zatem biskupi sufragani bę

dą mogli ustroić się w szaty biskupie, 
rzewodniczył wiecowi ,p. Toma- będą mogli bierzmować, odprawiać cere
ski. O narodowem i spolecznem monie kościelne, poświęcać świątynie, mie

s eniu „Sokola" przemawiali pp. wać kazania, lecz żadnej prawnej wladzy 
da, redaktor Kwiatkowski z Bo- administracyjnej posiadać nie będą. I(on
' Buliń~ki, Kiszka z Ewing i Zy- trola nad parafiami finansowa, kontrola nad 
owski. Pan Buliński przemawiał Pr?b~~zczami moralna, zal~t~ianie P?trzeb 
m . by w towarzystwach naszych parafn ~as~ych P?. za nab?zcnstwam1~ pro-
. . i ·1 cr . ~ • · wadzcme 1 rozwoJ szkolmc;twa parafialne-

eJ ~·.e , ębnowano sp1e_w or~z by ~a- go w duchu polskim - wszystkie te i wie-
c~łcneJ~ byl w posiadaniu śp1e- I le innych podobnych spraw. pozostaną na
zta. . dal pod zarządem i naczelną \Yladzą bisk_u 

pa i jego prawnego zastępcy wikaryusza 
generalnego. 

Nadto nawet i potrzeby duchowne i 
liturgiczne polaków będą załatwiane przez 
polaków tylko w dwóch dyecezyach: buf
falowskiej i chicagowskiej, a gdzie są inne 
dyecezye, w których pełno wielkich pol
skich parafii? 

„Gdyby nam chciano zrobić rzeczywi
ste ustępstwa, a nie tylko de nomine daleko 

byłoby sprawiedliwszem i dla polaków 
korzystniejszem, gdyby dano nam polskich 
wikaryuszów generalnych. Ci są zastęp
cami biskupów, w administracyi czynny u
dział biorącymi, z tych przeważnie wybie
rają biskupów oni jako następni co do wła
dzy po biskupie zapoznaliby się z najwię
kszemi parafiami polskiemi, z ich stanem 
finansowym, zarządem, szkolnictwem; ma
jąc ich, na biskupów przyszłych czekaćby
śmy mogli. 

Dobrym katolikom-Polakom, a jest ich 
tu w Ameryce coraz więcej, nie chodzi to, 
by dwóch z kapłanów polskich zyskalo ty
tularne infuły i urzędy, lecz chodzić po
winno i chodzi, by 600 parafii polskich od
dać pod zarząd i ogólny nadzór polskich 
przełożonych'". 

Wjnnym. artykule tego samego organu 
znajdujemy jeszcze poniższe ciekawe dane, 
dotyczące naszych rodaków rozsianych na 
dalekim kontynencie: 

„W Ameryce jest 3,000,000 Polaków
a niemal wszyscy są katolikami. 3,000,000 
osób - to znaczy 600,000 rodzin. Wiado
mo, że każda rodzina płaci regularnego po
datku na biskupa 50 centów rocznie. A 
więc 600,000 rodzin polskich płaci na bisku
pów amerykańskich 300,000 dolarów regu
larnego podatku co rok. Oprócz tego księ
ża skadają różne sumy biskupom, trochę z 
obowiązku, trochę z obawy. Te składki 
przeszło od 600 księży polskich wynoszą 
także sporą sumkę. Oprócz tego biskupi 
mają zawsze podarunki od spekulantów giel 
dowych przy budowaniu kościołów pol
skich, zakładaniu cmentarzy polskich itp. 
Wszystkie te dochody biskupów amery
kańskich zpolskich parafii, wynoszą razem 
jakie pól miliona dolarów albo więcej." 

A wszystko to muszą pokrywać polscy 
parafianie!" 

Zjednoczenie zawodowe polskie 
w Lotaryngii. 

W „Zjednoczeniu", organie „ZjednoclA.. 
nia zawodowego polskiego" czytamy: 

W czerwcu zapuściło „Zjednoczenie 
zawodowe polskie" swe korzenie na kraf1-
cach państwa niemieckiego. Najdalsze miej
sce platnicze utworzono w czerwcu w Mer 
lenbach w Lotaryngii nad francuską grani
cą. W tej okolicy zamieszkuje dość znaczna 
liczba Polaków, więc mamy nadzieję, że i 
w dalszych okolicach „Zjednoczenie Zawo
dowe polskie" przy dobrej pracy się rozsze 
rzy. Pod sztandarem „Zjednoczenia Zawo 
dowego polskiego" gromadzą się obecnie 
Rodacy, mieszkający na przestrzeni od mo 
rza Północnego do morza Bałtyckiego, od 
Prosny, Śląska austryackiego aż htt nad 
francuską granicę! Druhowie, któż z na
szego spotecze(1stwa ma tak rozprze
strzenioną organizacyę, jak my robotnicy 
i rzemieślnicy polscy? 
· Niech was świadomość waszej siły za-
chęci do tcm gorliwszej pracy! 
.,, I. - --- -~· s 

W sprawie kopałń · węgla brunatnego 
w Jerce w K~ięstwie Poznańskiem 
piszą do „Dziennika Poznal1skicgo :" 

Dnia 2 lipca rb. przyszla .óstatccznie do 
skutku transakcya, dotycząca położonych 
.W Jerce i okolicy kopalni węgla pana Wla
dysła wa Taczanowskicgo z Choryni, które 
przeszły na wlasność gwarectwa „Adel-

heid", a niebawem otrzymają nazwę „Jer„ 
ka". 

Sprawa ta interesuje nie tylko licznych 
udzialowcó,v, ale i szersze sfery naszego 
spoleczef1stwa. Kwestya węgla stanowi bo ' 
wiem podstawę rozwoju przemysłu w na
szęj dzielnicy oraz tańszego i praktycznego 
opału dla Poznania i dalszej okolicy. 

Już w najbliższym czasie rozpocznie 
się budowa szybu a prawdopodobnie z po- . 
czątkiem przyszłego roku dalsza budowa 
kopalni, oraz wielkiej fabryki brykietów. 

Tereny węglowe Jerki mają około 25 
tysięcy mórg obszaru; należy mieć nadzie
ję, iż w Jerce powoli jeszcze dalsze kopal
nie urządzone zostaną. aby zaspokoić znacz 
ne, a ciągle \.vzrastające zapotrzebowania 
węgla, który co rok staje się droższym. 

Gwarectwo jest podzielone na 'tysiąc 
udziałów, tj. kuksów~ które niebawem będą 
notowane w Berlinie. Towarzystwo liczy o 
hecnie już blizko 100 członków. Przyjmuje 
się dalszych czonków i sprzedaje się jesz
cze kuksy czyli udziały gwarectwa po 2500 
marek, na które podpisywać się można w 
Banku Związku Spólek Zarobkowych w. 
Poznaniu. 

Poklady węgla zostały nadzwyczaj 
dokładnie zbadane, oraz ocenione przez 
znawców, którzy należą do najpierwszych 
powag na polu górnictwa. Wedlug ich zda 
nia po raz pierwszy, znaleziono w Księst
wie pokłady obfite, stałe, nie położone w 
piasku, który zawierając zazwyczaj wodę, 
jest jedynym nieprzyjacielem kopalń węgla 
brunatnego. 

Bardzo jest pożądanem, aby w tak wiel 
kiem przedsiębiorstwie, które może wybit
ny wpływ wywrzeć na uprzemysłowienie 
naszej dzielnicy, spoleczeństwo nasze jak 
najliczniejszy udział wzięło. 

Niektóre pisma\ nasze w kraju 
często biorą wiadomości z „Wiarusa 
Polskiego", nie rpo1w-0lując się ·przy tern 
na „Wiarusa Polskiego". O ile chodzi 
o wiadomości mniejsLZej ' wagi, miano
wicie o wiadomości :natury lokalnej, 
można· to uważać za zbyteczne. Atoli 
iina1czej .się rzecz ma z wiadomościami 
znaczenia ogótniejszego; tam xdaniem 
naszem trzeba zacytować źródło, aby 
później nie wydarzyły się takie wy,pad
ki, jak obecnie, że część prasy podaje 
wiadomo5ć z .pisma naszego wziętą, 
cytując jako źródło srnzetP. inn~. która 
ową wiadomość czy też opis pr.zedru
kowala z „Wiarusa Polskiego" bez po
dania źródła. 

Wiemy, że mamy w kraju na:szem 
pisma, które z skwapliwością godną 
lepszej sprawy starają się o to, by czy
telnky ich z wyjątkiem zaczepek na 
„Wiarusa Polskiego" nie doczytaH się 
niczego innego o „Wiarusie Pol
skim''. Podpadło to nam i innym, 
wielokrotnie. lecz nie wzrusza nas to ab 
so:.utnie, .nie możemy się atoli żadną 
miarą zgodzić na to, by prace nasze " 
przypisywano innym. Nie wymienia
my umyślnie żadnego pisma, ·gdyż nie 
chcemy polemizować; upominamy się 
jedynie o to, co nam się najsłuszniej na-
leży. ., 

Przy tej spo ·obności pozwolimy so
bie jeszcze zwrócić uwagę tym, któ ... l 

rych dotyczy, że Pb1TJO nasz,e 11ie nazy- "·; 
wa się „Wiarus''. Istnieje • także pi- · 1 

smo „Wiarus'·', na·sza gazeta nazywa „ ·• 

sie Jednakże „Wiarus Polski". · · 1 

.„ · ·t.• · i-""'~ ~· . ' ~ 
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Sopot. W tutejszej gazowni wydarzy
ło się okropne nieszczęście. ślusarz Triebel 
wpadł do dołu napelnionego smolą i znalazł 
.śmierć. Pomimo natychmiastowej pomocy, 
wydobyto już tylko trupa. 

Drzycim. Zjazd delegatów Towa
rzystw ludowych dla Prus Zachodnich w 
Drzycimiu. Z wiązek liczy 56 towarzystw 
z których dwa dla wewnętrznych rozterek 
są nieczynne wogóle, a kilka zaledwie zna 
lei życia dają. Ks .patron w ciągu roku 
zwiedzil 7 towarzystw ,wicepatron pan Je. 
żewski 4, ks. Bolt l. Członków liczył zwią 
zek w roku 1906- 5178, obecnie liczy 6594. 
Jako główne przyczyny, dla któryc~ t?wa
rz.ystwa ludowe tak się wolno rozwua1ą, po 
d'aje ks. patron brak ludzi którzyby towa
~ystwami kierowali, brak chęci do pracy i 
wytrwałości w pracy„ Wyraża też swój 
głęboki żal, że inteligencya, a zatem ludzie 
światlejsi, prawie wcale lub t~ bardzo ma
ło ludem się zajmują. 

Majątek kasy wynosi 1302,90 marek. 
Toruń. Jak zwykle, tak i w tym roku 

rozpoczęlo się 20 czerwca spławianie drze
wa z Rosyi do Prus, tym razem nadzwy. 
czai ożywione. W ostatnich dziesięciu 
dniach spławiono pod Silnem 151 tratew, li
czących razem 179,017 pniów drzewa. Od 
15 maja, w którym rozpoczął się sezon na 
spławiania drzewa, spławiono Wisłą ogó
łem przeszło pół miliona sztuk drzewa. Na
liczono razem 492 tratew z 532,420 sztuka
mi drzewa. " 

Szembruk. Posiedziciel Leon Kowal
kowski z Szembruku w powiecie grudziądz 
kim sprzeda[ swój 280 morgowy folwark w 
Szembruku żydowi Moritzowi Priedlaende
rowi w Bydgoszczy, który, jak wiemy, jest 
prawą ręką kofuisyi kolonizacyjnej. Tak 
więc piękny szmat ziemi naszej przeszedł 
:znowu niepowrotnie w wrogie nam ręce. 

z Wiel„ Kr Poznusldea•\, 

zała tutej!5za izoa karna stolarza Fryderyka 
Rosego z Rupienicy na cztery miesiące wię 
zienia. Podczas rozpraw sądowych wyklu4 

czono wszystkich słuchaczów. 
Jarocin. Na I(ruszyńskich olędrach po

wiesił się w tych dniach gospodarz Koch, 
a w pobliskiej Wolicy wymiernik Adam
czyk. Co samobójców do rozpaczliwego 
kroku tego doprowadzito, nie wiadomo . 

Ze Shzka czylł Staropols~d 
Od posła ks. Jankowskiego proboszcza 

w Wielkim Kotorzu na Górnym Śląsku, do
chodzi nas następująca 

odezwa: 
W mej parafii w Malym Kotorzu znisz

czył pożar 6 lipca doszczętnie pięć zagród 
włościańskich. Pięć rodzin górnośląskich 
stracilo dach nad głową i wszelki dobytek. 
Z obcej strony, prócz szyderstwa, żadnej 
nie mogą w dzisiejszych czasach spodzie
wać się pomocy. 

Bracia, w imię powinności chrześcijań
skiej i miłości braterskiej, proszę o ofiarę 
choćby najmniejszą, dla pogorzelców 
wprost na moje ręce lub do redakcyi niniej
szego pisma. 

W i e l k i I( ot o r z dnia 9 lipca 1907. 
Ks. posel Jankowski. 

(Gr. I(ottorz per Turawa O. Schł.) 
Redakcya „Gazety Opolskiej" w Opolu: 

Br. Koraszewski, Oppeln O. Schl. 
Gliwice. !(olejarz Magiera, pracujący 

w szopie towarowej w Zabrzu, prosił o 
przydzielenie go do służby ranżerowniczei 
do Gliwic, co się też stalo. We wtorek peł
nił pierwszy raz nową służbę w Gliwicach, 
lecz niestety miał zaraż to nieszczęście, że 
dostał się między dwa zderzające się wa
"ony i na miejscu zostal zabity. 

Rybnik. W nocy na ostatnią niedzielę 
dwaj górnicy zostali na kopalni „Emma" 
nagle walącymi się kamieniami zasypani. 
Jednego ze zasypanych wydobyto już nie
żywego; drugi zaś •jest tak ciężko pokale 
czony, że wątpią o jego życiu. Górnik za
bity jest z Markowic, drugi z Radlina. 

Racibórz. W . gminie morawskiej 
Chlebikowi e(Klebsch) w powiecie tutej
szym zginęły trzy osoby, zaczadzone ga-

Koronowo. W majątku pana !(oper- zami węglowymi. ; 
skiego wydarzyło się wskutek pijaństwa je- Głogówek. W Kaźmierzu wybuchł po 
'dnego z robotników straszne nieszczęście. żar we folwarku barona Prittwitza. Zgo
Robotnik ów, Józef I(latecki z Koronowa rzala czę.śĆ ~abudowań folwarcznych. Szk o 
przystawiał do woza naladowanego slomą dy są w1elk1e. . . " 
drabkę która wyślizgnąwszy mu się z rę- Wrocław. „Schles1sche Zeitung do
ki spadla na konie, wskutek czego konie się l nosi, że w mi~jsc?wo_ści Zedlitz sprzedał 
.wystraszyły i poczęły zbiegać. Koperski, za · bogaty chłop mem1eck1 Georg Anders gos
miast usunąć się na bok, schwycił konie podarstwo swoje, obejmujące 170 morgów 
za cugle i dostał się pod koła, które złamały ziemi Polakowi. „Schlesische Zeitung" ża
mu kilka żeber. Jedno ze złamanych żeber li się na to, że Polacy płacąc wygórowa 
weszto mu w płuca i wątpić się godzi czy ne ceny, zdołali w ciągu kilku lat ostat
nieszczęśliwego uda się utrzymać przy ży- nich wykupić od niemców w każdej niemal 
ciu. Oto jeden dowód więcej, do czego do- wsi Fraustadzkiego okręgu po kilku gospo 
prowadzić może nieszczęsna gorzałka. darstw, np. we wsiach I(ursdorfie i Drie-

Bydgoszcz. Za obrazę majestatu ska4 bitz, w których nie byto do niedawna ani 
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ŻUBRO\VIE 
Opowiadanie hic;;tory~zne według po

wieści 

Wacława Oąsiorowskie~o. 

(Ciąg dalszy)_ 

Oni tu mają szczególniejsze jakieś za
chowanie, do tego miejsca zabobon prosta
ków przywiązuje najdziwaczniejsze poda
nia, setki rozmaitych legend .• „ Poszłyby 
skargi do Berlina, protesty nawet do Rzy
mu„. Rozwaga nakazuje pohamować rtasz 
słuszny gniew... Ale, jeżeliby się co okaza
ło, to pierwszy będę nieugiętym!... No, no„. 
zresztą pobyt nasz tutaj„„ zawsze się opła
ci .... skarb pruski zyska niespodziewany za
siłek, bo czy tak losy pokierują, czy ina
czej ... skarby wyjdą do Berlina ,tam im bę 
dzie i bezpieczniej i wygodniej ... 

Wagenfeld chciał dłużej jeszcze peroro 
wać, lecz niespodziewane zjawienie się 
.służbowego oficera przerwało mu wątek 
myśli. 

- Co tam takiego?! - zagadnął nie· 
ch~tnie Wagenfeld. 

- Pikieta nasza pod Grabówką starła 
się z przednią strażą armii nieprzyjaciel
-skiej !„. Wachmistrz z jednym żołnierzem 
uszli... drugi żołnierz przepadł L. 

Wagenfeld powstal z miejsca, a za jego I 
przykładem inni oficerowie. 

- Panowie L. Na stanowiska!... Zdwo- · 
·ić straże!... Kto wie, co nocy dzisiejszej 
wypadnie. Pułkowniku Freiburg, proszę, 
bez ociągania, skończyć z mnichami... a pan 
-panie Avisfort, zajmiesz się oczyszczeniem 
podwórza klasztornego... Kto tylko zby
teczny, wypędzić za bramy .... musimy być 
sami!... Raz trzeba uporać się z tym bez
ladem !... 

Oficerowie skłonili się dowódcy i wy
szli. W refektarzu pozostał tylko Wagen
feld z Millerem. 

'!!P = . ''!?' at 

- Niezawodnie! - przyznał Miller. -
Oby tylko wszystko na co się zdalo !... W 
tym kurniku zgnieść nas mogą!... 

- Naturalnie!... Eh!... Wierz mi, kole
go, wiele, wielebym dal za to, żeby być w 
szczerem polu... Tam przynajmniej ma się 
ruch !„. Wiem, że mogę pójść i tu i ówdzie! 
Ta cała wojrta wogóle mi się nie podoba !.„ 

-Ani mnie!... 
- Z tym wściekły mNapoleonem le-

piej bylo nie zaczynać!... To wierz !.„ Dzi
ki, drapieżny!... A my nawet planu nie ma
my.„ Przyznaj, kolego!... Nasz generalis. 
simus chyba się " przerachował... Pozosta
wia nas z dwudziestoma armatami.. .z tymi 
czterema szwadronami jazdy i tysiącem 
piechurów„. Na co? ... Lubeka nie mogła 
dać rady z taką wielką załogą, Gdańsk się 
chwieje„. 

- I pewno godziny jego policzone! -
wtrącil Miller. 

- A my tu, garść taka, mamy się po
tykać z Francuzami, którzy nas kaszkietami 
zarzucić po prostu mogą!... Już to generał 
R.oketty razem z Pletzem i I(ohlerem nie
szczególny mieli pomysł... 

- Mam to samo przekonanie!... Przy
znam się, że mnie to nawet irytuje !„. By
lem pewnym, że nadciągną do nas oddziały 
z pod Lęczycy 1 Kutna!... Gdzie tam, za
wrócili prosto na Warszawę!... P.ozostawi-
li nas prawie odciętych od armii!... Qwóch 
generałów na ćwierć kolumny.!... 

Wagenfeld strzepnął rozpaczliwie rę
koma i jął szykować sobie lulkę. Miller po- · 
szedł za ejgo przykładem. 

- Roketty, zdaje się, nie odpowiedział 
nawet na ostatni raport kolegi? - zauwa. 
żyl po chwili Miller. 

Wagenfeld splunął ze złością. 
- Mój kolego, tu niema co ukrywać!.. 

Czy odpowiedział ?„. Odpowiedzial, · ale 
tak, że jeszcze kiedyś zda mi z tego rachu
nek ... poprostu ... dal mi do zrozumienia, że 
żołnierz powinien spełniać przedewszyst. 
kiem rozkazy, a nie wdawać się w rozpra-

Stary komendant Częstochowy znów 
się zasępił, i, jakby odpowiadając samemu 
sobie, ozwał się: 

1 wy i żeby mial tę pewność nawet, że ani 

i jeden z załogi Częstochowy z życiem nie 
ujdzie - to postanowienia nie zmieni!!... 

- Krótko mówiąc, czeka na nas tęga 
przeprawa!... _ • . , .. . , 

. - Bo jego tu niema! - zauważył sar-
kastycznie Miller. · 

jednego Polaka, iest już po 7 gospodarzy 
polaków. Wroclawska filia „Ostmarken
fereinu" urządza po wsiach zgromadzenia 
ludowe, połączone z deklamacyami, śpiewa 
mi etc. w celu przypomnienia niemieckim 
chłopom ich patryotycznego obowiązku 
nie sprzedawania ziemi Polakom. 

Z innych dzielnic PolsU. 

. Bomba w Wilnie. W niedziel~ d. 7 bm 
o godz. 8-e~ wiecz. w oficynie domu Kram
nika, przy ul. Konnej nr. 9, nastąpił silny 
wYbuch, a po nim dały się słyszeć straszne 
ięki. Po przybyciu na miejsce policyi oka· 
zalo się. że wybuch nastąpił na 3 piętrze, 
w mieszkaniu, zajmowanem przez Czaję 
Bermanównę, 16-lętnią nauczycielkę i że są 
ranni. Zawezwano pogotowie ratunkowe, 
które udzieliło pomocy: 17-letniemu Lejbie 
Rubinowi (oberwanie rąk, zmiażdżenie nó~ 
---. rany na calem ciele), Chai Bermanównie 
(rana szarpana nogi, uszkodzenie lewego 
oka i oparzenie twarzy), 18-letniej Chawie 
Strypuńskiej (rany szarpane hioder, brzu
cha i oparzenie twarzy) i 18-letniej Lubie 
Pincowównie (oparz. twarzy i rana szarpa 
na nogi.) Rubina, Bermanównę i Strypuń
ską odwieziono do szpitala żydowskiego, 
zaś Pincowównę, jako lżej arnną, do więzie 
nia gubernialnego. Wybuch spowodował 
w mieszkaniu Bermanówny straszne spusto 
szenia - doszczętnemu zniszczeniu ule
g ly meble, drzwi, okna i t. d. Po bliższem 
zbadaniu terenu okazalo się, iż mieściło się 
tam laboratoryum bomb, zaś wybuch, jak 
wykazało śledztwo, nastąpił wskutek nie
ostrożności Rubina, który podczas fabryka 
cyi bomby prochowej palil papierosa i o
gieft zaprószył. Rubin zmarł wczoraj zra
na, a stan zdrowia Bermanówny i Strypuń 
skiej, wedle orzeczeń lekarzy, pomimo sil
nych obrażeń, rokuje nadzieję wyzdrowie-. 
nia. Dalsze śledztwo w toku. 
_LS!& ---~ 

Sąd rzeszy a streik szkolny. 

Zeszlego tygodnia rozpatrywał no
wu sąd rzeszy w Lipsku sześć wyroków fe 
rowanych przez sądy ziemiańskie w Pozna 
niu, Gnieźnie, Ostrowie i Grudziądzu. Sąd 
rzeszy odrzucił rewizye wniesione przez 
redaktorów pp.: Ziółkowskiego z Pozna
nia („Kur. Pozn."), Tęskę z Gniezna (Lech) 
i Paszlińskiego („Gazeta Grudziądzka"). Ta 
samo odrzucił rewizyę wniesioną przez pro 
kuratora przeciwko wyrokowi sądu w O
strowie, mocą którego uwolni~ni zostali ks. 
wikary Lisiecki wraz z pięciu ojcami ro
dzin . 

- - .&!!!! 

- Ba! I(uryer ostani zapewniat, że 
zaloga Warszawy jest przygotowaną najzu 
pełniej do przeprawy przez Wisłę„. Głu
pia sytuacya !... 

- Najzupelniej !... z 
- A kolega nie przewiduje, że możemy 

się znaleźć w położeniu bez wyjścia? !„. 
Miller spojrzał z pod okna na Wagen

felda i odrzekł wymijająco: 
- Rozmaicie może się zdarzyć„. cza

sem„. okoliczności zmuszają. 
- No! Niechby do tego przyszło!... 

Przysięgam koledze.... że tym nicponiom, 
mnichom nie daruję .. „ i przedewszystkiem 
postaram się, aby im zabraklo.„ 

Wagenfeld urwał nagle. Tuż za okna
mi rozległ się przeciągły śpiew. Miller sko 
czyl do okna i zadrżał na widok obrazu, któ 
ry się oczom jego przedstawi?. 

Przez pod\vórzec klasztorny ciągnąt 
sznur mnichów z zapalonemi świecami, z 
przezorem pośrodku, niosącym pod balda
chimem monstrancyę„. Paulinów otaczali 
dragoni z dobytymi palaszami. Pochód za 
kręcal około kościoła i nikł powoli w roz
wartych drzwiach lochu. 

Wagenfeld podszedł za Millerem do o
kna i wybuchnął gniewem. 

- Ten von I(asten zwaryowal !... Ja-
,kąś procesyę pozwom im urządzić!... Patrz 
kolego, i~ sobie, jakby odprawiać jakieś 
nabożellstwo !... To nie do darowania!. .. 
Najwyraźniej ... honorowa eskorta!... 

- Co za arogancki spokój w tych asce\ 
tycznych twarzach!... Co za pewność sie· 
ble!... . 

- Ja ich zlamię! - zagroził z wście· 
ktością w refaktarzu spasiony, krępy, bar
czysty porucznik. 

- Generał raczył mnie wezwać?! 
- Jesteś mi pan potrzebny!... Przede 

wszystkiem obejmiesz ogólny nadzór nad 
tymi... mnichami... Możesz się naturalnie 
nie śpieszyć z wydawaniem im racyi ... bo 
bo gdyby którego zabrakło„. to nic nie szko 
dzi !„. Rozumiesz mnie? !..„ 

Małe oczka Wesendorfa błysnęły zło
wrogo. 

- Rozumiem, generale!... 
- Nadto, wybierz kilku ze sprytniej-

szych i obszukaj cele klasztorne mnichów!.. 

Kamergerycb.t o „nieobecności ducll.ow 

W procesie przeciwko I(rólik:owi o 
ną „nieobecność duchową" podczas n 
religii prowadzonym przez mec. Wolińs 
go kamergerycht rewizyę wniesioną pr 
prokuratora odrzucił. 

Za tan~: chorwacko-węgierski~ 

Posłowie .chorwaccy ukończyli 
Zagrzebiu, stolicy Chorwacyi9 nara r 
ulożyli manifest, który będzie d~iś 
gloswny. Manifest prz~stawia 
cne poleżeniu polityczne i zaznacza, 
naru'szenie ugody ze strony Wę 
wstrząsnęlo calym praw:nopańs 
wym stosunkiem z Węgrami i zm 
do nowego ·uregulowania teg.o stosu 
Poslowie podnoszą dalej w mantfeś· · 
że będą się starnli uregulować na 
wo ten stosunek na Podstawie sa 
istności i równouprawnienia Chor 
cyi w o bee Węgier a zarazem podn 
że dopóty sejm chorwacki nie m 
iprzystąpi·ć do uregulowania tego 
sunku, chorwaccy członkowie sej 
węgierskiego mają 1p.rowadzić d 
wadkę wszelkiemi środkami usta 

wemi. Podczas przyszlych wybor 
do sejmu mają ws.zystkie należące 
koalicyi partye postępować WS!póJ.ni 
każda z nich wyiszle dwóch iczlo11lk , 
do komitetu dla przy.gotowania wy 
rów. 

Wyjazd Dernbun~:a. 

Sekretarz stanu dla spraw kolon· 
nych wyjechal w sobotę z Berlina ~ 
niemieckiej Afryki wschodniej. 
Der.nburg, który chce się ·naocznie p 
konać o stanie kolonii niemieckich, 
wróci dopiero w .p.olowie Hstopada. . 

Za-udzla·ł ··w koniresie. anarchistyczn 

Sąd berliński skazał za branie u 
!u w kongresie anarchisty,cznym, kt 
:podczas świąt Wielkanocny1ch od ai 

się w Manheim. Karfunkelsteina n 
miesiące, a redaktora Weklta na· 
siąc więzienia. śledztwo wy1rnzalo 
obaj skazani utrzymywali stosun 
terrorystami rosyj1skimi. 

Cesarz niemiecki Wilhelm II a n 
ustawa antypolska. 

Jak .się dowiaduje „Dziennik B 
ski", cesan zgodził się jakoby ost 
cznie na 1Przedstawienie wniosku o 
wtaszczeniu Polaków, z uchylenie ;\ 
wet przy1wilejów hypotecznych. 

Szyję daję za to, że mają gdzieś jeszcz 
kryte pieniądze!!... A kościół każ zat 
sować tymczasem. 

Porucznik wyszedł. Wagenfeld 
ociężale na krzesło. 

- Jestem zmordowany, zmęczon 
- Duszno tutaj !„. Może kolega 

szedłby razem? 
Pruscy generalowie . przypasali 

sze i wyszli w podwórzec klasztorny. 
Zgielk i tumult panowal tu nie do 

sania. Wieść o zbliżaniu się armii Na 
ona wyploszyta ze wszystkich zaką 
kraju pachołków iwiernych poddanych 
la f'ryderyka. Kto z Prusaków lub 
pruskich mógl, a mial czem, ratowal s· • 
cieczką. l(ażdy dążyl, gdzie tylko 
mu się, że może być zabezpieczony 
armii nieprzyjaciela, a bardziej od od 
za dziesięcioletnie bezprawia i gwał 
Dla wielu Częstochowa, jako miejsc 
bronne i obsadzone pruską załogą wy 
się najlepszem, czy naibliższem 'sch 
skiem. Tu urzędnicy amtów zgroma 
swój ruchomy dobytek, tu rodziny ofic 
pruskich szukały przytulku tu Polacy a 
ki - będący na żołdzie Fryderyka, zie 
z żonami i dziećmi. O poniszczeniu 
kiemś, dachu nad glową, nie bylo mo 
wet. Jak kto mógł, na wozie, lub pod 
zem, szukał schronienia, snu, wypocv 
Prócz tego jeszcze snuło się tu wiele 
dzo postaci ciemnych, pomuych, ni 
nych nikomu, kalek z dalekich stron pr 
łych, pielgrzymów, których poploch 
jenny u bram Częstochowy zatrz 
wreszcie dziesiątki żebraków, od lat 
kamarkach Jasnej Góry żerujących. 

Między tą ciżbą ludzką niepodo 
stwem prawie było myśleć o zaprawa 
niu ładu a porządku .Zaciągające się 
bagnetami musiały sobie torować d 
Wszystkie zarządzenia Wagenfelda ni 
prowadzały do celu. Nakazł byt poci 
wo formować spisy tych, którym wo! 
murach fortecznych pozostać, chciat 
lić zbiegów, część ich usuwał przemoc 
mo to opanować tego tłumu nie mógl. 
się zdawalo Prusakom, że przynajmni 
nędzy a żebractwa uwolnić się dolali, 
gdy tylko pościg osfabt, zónw, nibY z 



Koaiec strejku szkolnego. I W Menden bezroboci epracowników 
budowlanych ukof1czone zostało agadą. 

ad pruski pozw~lił na. p~zy~ęcie Br~1:11erhaien: Strejkujący. marynarze 
· rót do gimnazyow w 1es1em 70 ' uchwahh na pubhcznem zebramu, aby pod 

s w wydalonych z powodu strejku jąć pracę. . . . . ~ . 
w szkołach elementarnych· Teraz mozna 1uz zap1sywac „W1aru-

ego sa Polskiego" n asierpień i wrzesień. Pre 

Demonstracya antyjapońska. 

ro Reutera donosi ze Sandiego w 
rnii: Oficer. komendant fortu 
· rans donosi. że aresztowano tam 

0 Japończyka, który JObil ry-
fortu. 

' adomość ta wywołała wśród lu
amerykańskiej wielkie wzburze 
ta powód do demonstracyi anty-

, kh. Położenie jest bardzo po~ 

Nowy metal i nowe kute. 
zący lat 21 student uniwersytetu 
·iego Lancien. odkryt nowy me
siadający wszelkie właściwości 
Gdy jeden gram rndu kosztuje 
anków, cena gramu :nowego me 
ynosi zaledwie 20 franków. 
donosi „Daily Telegraph", wy

no nową kulę karabinową, która 
r a w strzelantu . taki sam prze-
. ak proch bezdymny. Nowa kula 
I ć będzie po OPUSZ·CZeniu lufy 
ść początkową 2,500 stóp na se
Zaichod.zi tylko pytanie, z jakie
eryalu będą wówczas wyrabia
karabinowe, gdyż wskutek sil

rcia wytworzy się takie gorące 
· , a .prężność gazów dojdzie do ta
sokości w kamerze, iż lufy obec 
rykowane na;pewno popękają. 

p 
, nięcie oarlamentu irancuskie~o. 

· ia parlamentu została zamknię-

wa byłego ministra włoskiego 
Nasiego. 

d at włoski uchwalił na pelnem 
n eniu rukanstytuować się jako try 
aństwowy dla sprawy b· mi.ni

t-O siego, :obwinionego o krad·zi·eiż 
oszustwa popelnione w urzędzi·e 
ryat senatu ogfasza. iż pr-ze
i będą Nasi i inni. oskarżeni. 

różnych stron. 
gendreer. Zona ślusarza fiebiga 

m łt' domu chorych w Witten na tężec 

z ydobywały się jakieś baby stare, 
at ce się, a ledwie łachmanami okry

ne postacie dziadów i dziesiątki 
iitszego mrowia ludzkiego. 
ownik Avisfort, otrzymawszy ka

n ny rozkaz W agenf elda o oczysz
dwórza klasztornego, zarządził o

e bram i, otoczywszy ciżbę, raz 
P zarżowal, nie żałując ani plazów 

zgiełk i przerażenie zbiegów. 
a no wszystkich bez wyjątku, czy 

gitymował czy nie - czy kto klął 
po niemiecku czy po polsku. Dra
ierali coraz natarczywiej. Brama 
a wy.&rncala na stoki Jasnej Góry 
ne masy, zlożone z ludzkich ciał, 
, bryk, wozów i koni. 
ędzeni z klasztoru zbijali się w ciż 
murem i napełniali powietrze skar 
i, nie żalując swoim niedawnym 

1 obelg i pogróżek. 
enfeld z Millerem, chcąc uniknąć 

a a z rugowanym Uumem, zawró
ry, w dalszym ciągu utyskując na 

nia generała Roketty. Tu dopadł 
strz von Kasten. 
enerale !... Francuzi o cztery wior
zęstochowy ! Otaczają nas! 
enf eld zaklął z cicha. 

, yabeł nie człowiek! Skądże ta wia 

ołnierz, który został pochwycony 
ancuzów pod Grabówką, powró-
ypuścili go sami, aby nam zwias
za godzinę za dwie przypuszczają 

Ze Stradomia i Wyczerp, ró
cówki już powróci ty!... Napoleon 

przy armii... 
0 t Bonaparte?!... 
~ olnierz przysięga, iż go ~ział na 

-w czy!! 
d onoparte ! Napoleon! Tu! Sty

lcgo? ! 
iekielne zwierzę! - przytwierdził 
ojony Miller. 
trzymam jakie rozkazy, generale? 

ca o za rozkazy?! - oburknął się 
g~. ld. - Przygotowania do odparcia 
n
1
.1 zlustrować i czekać„. Ale, la-
t, pan załatwi! z Paulinami! 
z 

numerata wynosi tylko 1 mark~ a z ·odno
szeniem do domu 28 fen. więcej. 

Bochum. Kolei elektryczna przejecha
ła starszego mężczyznę Biirmanna z Alten
bochum. Kola odcięly mu jedną nogę. - z --
Ze spraw r•botnlczycb 
Biuro „Zjednoczenia Zawodowe10 Polskie

~o" w Polsce. 

W organie „Zjednoczenia Zaw. Pol." 
czytamy: 

Z dniem 15 lipca rb. otworzyliśmy w 
Gdańsku przy ulicy Paradisgasse 26, sekre 
taryat ,,Zjednoczenia Zawodowego Polskie 
go''. Kierownictwo powierzono druhowi 
Alojzemu Swiniarskiemu z Gdańska. Dru
howie z Prus Zachodnich winni się obecnie 
z obroną prawną, z urządzaniem wieców 
agitacyjnych itd udawać się do naszego se
kretaryatu w Gdańsku. Rozkład prac sekre 
taryatu będzie w przyszłym numerze na
szego organu ogloszony. Druhowie w Pru 
sach Zachodnich mają obecnie osobę wolna 
i od nikogo nie zależną, to się też spodzie
'vamy, że obecnie pójdzie agitacya i praca 
o wiele lepiej, jak do tego czasu. 
tacyi, w imię solidarności robotniczej. -
Jeden za wszystkich, a wszyscy za je-

. A więc dalej druhowie do pracy, do agi 
dnego! -

Ro z mail ości~ 
Wykrycie tajemnic. Pisma peters 

burskie poświęcają obecnie całe szpalty 
opisom tajemnic organiza.cyi czarnych 
se1cin w Rosyi, wykrytych i ,ogłoszo
nych przez partyę socyalistów-rewolu 
cyonistów. Niesłychanie sensaryj1H: te 
odkrycia brzmią, jak OJ}owiadania z 
tysiąca i jednej nocy. Oto kh zwięzłe 
streszczenie. 

W roku 1905 w fa:bryce 1 ilmansa w 
Petersburgu jeden z młodych robotni
ków, nazwiskiem dajmy na to 1war.ow, 
zawarl bliższą znajomość z pra2ującym 
bmże k0w;..dem Kazan.:ewem. A:·eszto 
wany w grudniu tego roku i ze3łany na 
Syberyę, Iwan 1)W w list~.m3.dzie J 9iJ6 r. 
zdołał ztamtąd udec i znalazł się zno--

- Generale?! 
- Dosyć! Opatrzyć bramę! Przygo-

tować lonty. Skóry wofowe namoczone 
mieć w pogotowiu. Rezerwa niech stanie 
pod bronią. 

Rotmistrz odszedł. Wagenfeld spojrzał 
przeciągle na Millera. 

- I co teraz?!„. 
- Cha! No, teraz przyjdzie nam pe-

wno znieść wszystkie skutki rozporządzeń 
Rokettego i Pletza ... 

- To są wyraźne drwiny. Tam, pod 
Jeną, taka wielka armia nie mogła się o
stać„. Bierz licho! Niech się dzieje co chce 
Niech kolega rzuci okiem na wały„. Ja tym
czasem tu zostanę! W Grabówce są, więc 
powinniby nadciągnąć z tej strony. Po skoń 
czonym obchodzie, proszę tu do mnie. 

Miller odszedl, a Wagenfeld wspiął się 
powoli na okop i stanął na murze. Ciem
ność otaczala Częstochowę. U stóp Jasnej 
Góry w niejasnym, głuchym szmerze kot
łował się tłum wypędzonych za bramy 
zbiegów. Pod odwachem rozległy się krót 
kie, ucinkowe dźwięki bębnów. Rezerwa 
piechoty stanęła pod bramą w pogotowiu. 
Tu i ówdzie na murach, niby błędne ogniki, 
gorzały zapalone lonty. Gefrejterzy, po
stukując halabardami, znaczyli obchód nie
ustanny szeregów. Poza nimi oficerowie ku 
pili się w gromadki i szeptali między sobą. 

Wagenfeld zatopił wzrok w czarne ho
ryzonty. Dobył lunety. Nic! tlen, tam, da
leko migotalo światlo w chacie kmiecia.'„ 
bliżej świeciły się okna kościołka Swiętej 
Barbary. Opodal znów jakieś blaski zna
ski znaczyły nędzne lepianki i domostwa 
Starej Częstochowy.„. a zresztą noc, noc 
czarna i cisza. 

Aż się Wagenfeld zadziwil. Napoleon 
byl tuż ... o kilka wiorst ledwie, a nic jego 
obecności nie wskazywało!... Pewno zajęty 
marszem flankowym, chce najpierw oto
czyć, a później zacisnąć pierścieil i zgnieść! 
Czai '>ię ten rozMjnik, aby napaść tern 
pewniej, tern lepiej dosięgnąć. 

Starego generała ogarnął niepokój i 
zniechęcenie. 

- Co to za wojna! Szkoda tylko lu
dzi i prochu. Młody fryc porwał się z mo 
tyką na sbńce.„. i nawet przyzwoitego po-

wu w Petersburgu. Tam napotkał za
raz Kazancewa. który oświadczył mu, 
że należy teraz do „maksymalistów'" 
partyi socyal-demokratycznej, i zachę
cil Iwanowa do udzialu w „robotach" 
partyi. Pierwszą z tych robót miało 
być zabójstwo pewnego „hrabiego". Z 
namowy i według wskazówek Kazan
cewa, Iwanow z drugim takim samym 
niedoświadczonym „rewolucyonistą' '. 
1pawiedzmy f ooorowem, przygotowali 
maszyny piekielne, mające zburzyć ca
ły dom „hrabiego'·. Maszyny te w no
cy spuszczono z sąsiedniego domu 
przez wyloty kominów do pieca. Byl to 
tyle gtośny w swoim czasie nieudany 
zamach na hr. Wittego. 

Wkrótce potem Kazancew namó
wił Fedorowa, gdyż Iwanow przypad
kowo_ zostal aresztowany, aby udal się 
z 

1 
riim do Moskowy, gdzie czekała na 

1nich wielka „robota''. Na· miejscu Ka
zancew zwierzył się Fedorowowi, że 
przebywać tam musi za fa;łszywym 
paszportem, gdyż jest ścigany przez 
policyę. „Robota" mia la polegać na 
zabiciu jednego z członków „partyi '.', 
który ztdefrarudowa! z jej funduszów 
80 tysięcy rubli. I znowu Kazancew 
zaopatrzył swego pupila w rewol.wer 
i wskazal dokladnie osobę, którą ten 
powinien był zabić. Zamach udał się 
Wieczorem Fedorow ze zdumieniem 
wyczytał w dziennikach, że zabity na
zywał się JoUos, ,był członkiem pierw
szej Izby, znanym ze swych radykal
nych przekonań. 

W umyśle oszukanego robotnika za 
częly się budzić ,podejrzenia. Kazancew 
wyślizgiwał się jednak zręcznie ze 
wszystkich zarzutów. Kiedy jednak 
nastę.pnie zalecił Fedorowowi zabić dok 
tora Bielskiego w Petersburgu, kilka
krotnie karanego za prawdopodobny u
dział w partyi socyalistów-rewolucyo
inistów, podejrzenia wrócily z całą silą. 
Gdy w końicu w szuf'.adzie biurka, w 
mies·zkaniu Kazancewa Pederow ujrzal 
raz ustawy i znaczki „związku narodu 
rosyjskiego'', wątpliwości wszelkie 
pierzchły. Przy pierwszej okazyi obaj 
wraz z Iwanowem, uwolnionym już z 
więzienia, rzucają się na· prowokatora 
i mordują go przy pomocy sztyletów. 

Dbałość o wzrok. 
Jeden z .okulistów niemiecki.eh poda 

je szereg następujących przepisów, 
których trzymać się należy, chcąc nie 
być narażonym na choroby oczne: 1) 
Golem okiem .nie należy wpatrywać się 

. „ 
koju podpisać mu nie pozwalają!... Donner 
Wetter! Zle bylo mu siedzieć spokojnie! 
Królowa się wdałaL.. Już to z babami zaw 
sze taki koniec bywa! Było państwo cale, 
bylo ziemi a dobrobytu po uszy .... Małemu 
frycowi zachciało się iść w ślady Wiel
kiego!... 

Im dłużej zastanawiał się Wagenfeld 
nad swojem obecnem położeniem, tern go 
większa złość i gorycz ogarniała. Co on tu 
poradzi, co znaczy jego opór?„. chyba roz
wścieczy nieprzyjacieula... rozbestwi go 
i haniebniejsze warunki kapitulacyi sprowa 
dzi ! Tu przyszedt Wagenfeldowi na myśl 
paragraf dwieście ośmnasty ustawy o słu
żbie polowej... „Każdy komendant - mó
wi paragraf - któryby oddal twierdzę, 
nie zmusiwszy nieprzyjaciela do przejścia 
przez wszystkie roboty oblężnicze i przed 
odparciem przynajmniej jednego szturmu, 
przez przystępny wylom do głównego ob
wodu twierdzy, - karany jest śmiercią!" 
Lepiej niekiedy być porucznikiem! Zresztą 
niech się co chce dzieje ... Czy tak, czy o
wak musi się to skończyć! Byleby już raz 
nadeszli .... 

Wagenf eld rzucił okiem w dal i ajk
by na słO"\va j :.z-n trysnął snop świateł... i 
rozwinął się w długą, wężowatą wstęgę, 
aż za wzgórami. Równocześnie prawie 
rozległy się dźwięki jakiejś pieśni uroczy
stej, tryumfalnej, przejmującej. 

Wagenfeld jął nadsłuchiwać. Naraz 
zatrząsł się calem dałem. Niby echo tam
tej pieśni, tuż za plecami posłyszał chór 
głosów rzewnych, smutnych a głębokich„. 

Odwrócił się za siebie. 
Kościół Jasnogórski bil potokami 

światła i rozbrzmiewał pieśnią na cześć 
Swej Opiekunki a Obronicielki. 

Pruski generał uląkł się. Pot zimny wy 
stąpil mu na czoło. Snilo mu się, czy ma
rzylo? ! Paulini zamknięci, wtrąceni do 
]~chów„. a w kościele brzmiały organy, a 
chór się wzmagał i potężniał!... 

Oczy Wagenfelda znów zwróciły się 
mimowolnie ku horyzontom, a tam na 
wzgórzach już nie pochodnie, ale mnożyly 
się ogniska, otaczając wieńcem płomieni 
całą Jasną Górę. 

(Ciąg Cla)sa J1111!911.'W'IBll1JI 

w silne fródlo ztucznego świaUa, alłi· 
też patrzeć na slońce . . 2) Przy czytanilł, 
:pisaniu, szyciu i t.d., należy zawsze 
siedzieć prosto i trzymać kajet, książkę 
lub robotę w odległości 30 centyme
trów od oczu. 3) Trzeba ·unikać przy 
pracy pólmroku i ustawicznego waha
nia się siły światła, gdyż to jest dla 
oczu bardzo szkodliwem. 4) W pozycyi 
leżącej, jak również podczas jazdy lub 
też szybkiego chodzenia nie nafeży 
czytać, gdyż oczy przy tern silnie się 
męczą. 5) Rę.kopisy lub książki, druko
wane bądź pisane drobnym drukiem lub 
pismem, należy odczytywać tylko 
iprzez czas krótki z Ecznemi prz~stanh 
mi. 6) Przy bólu oczu wskutek dlurższe
mi. 6) Przv bólu oczu wskutek dłuższe
go czytania lub pisania, należy stanow
czo oczom dać wypoczynek. 7) W w.y
padkach, g;dy wpadnie cośkolwiek efo 
oka, nie należy go trzeć, lecz czekać. 
póki .nie pozbędziemy się obecnego 
ciała z oka przy pomocy lez. 8) Godzien 
nie należy obmywać oczy świeżą, c'zy 
stą, zimną wodą i 9) W razie jakiekol
wiek cierpienia oczu. choćby 111awel 
zwyklego zapalenia zwra.cać się natycll 
miast o poradę do specyalisty. 
li!.±_ 9±* . J 

Zlot 
okręgu VII-go (nadreńskiego) 
odbyć się mający w niedzielę, dnia 28-zo 
lipca .1907 r. w Winterswyk w Holandyi. 

Wstępne: dla delegatów, zaopatrzo
nych w legitymacye, bezpatnie. dla dru
hów 50 fen. dla gości 1 markę. 

WYDZIAŁ: 
J. Chudziński, prezes. St. Kochowicz, sek. 
St. Rowiński, skarbnik. W. Ryba, naczelnik 

PROGRAM: 
Wyjazd z Oberhausen o godzinie 6 mi

nut 30. 1. O godzinie 8 i pól próba ćwi
czeń. 2. O godzinie 10 i pół wymarsz do 
kościoła na nabożeństwo ze mszą św. na in 
tencyę zlotu. 3. O godzinie 11 i pót zawo 
dy klasy I i' II. 4. O godzinie 1 otwarcie 
nroczystość przez prezesa okręgowego i 
przemowy delegatów.· 5. O godzinie 2 dal 
sze zawody powyższych klas. 6. O godzi
nie 3 ćwiczenia zlotowe wspólne z żerdzia
mi. 7. O godzinie 4 i pół ćwiczenia gniazd 
o nagrody honorowe. 8. O godzinie 6 gry 
i zabawy na boisku. 9. O godzinie 7 i pół 
rozdawanie nagród. 10. O godzitlie 8 za
bawa z tańcami. 11. O godzinie 11 w no
cy wyjazd z Winterswyku . 
Wszystkie wolne chwile wypełnione będą 

koncertem. 
Uwaga: Naczelnik gniazda, przybywa 

jącego w większej liczbie do ćwiczeń żer
dziami, otrzyma dla siebie piękną nagrodę 
honorową od naczelnika okręgowego. 

Towarzystwo św. Wincentego a Paulo 
w Heeren 

obchodzi dnda 21 linea 
drugą rocznicę swego istnienia 

na sali pana Schneidera, ul. Bismarcka. Szano
wne Towarzystwa. które zaproszenia odebr~y 
także i te„ kt:..re dla braiku adresów zaproszeń 
nie odebrały. oraz te Tow., którym z<l!proszenia 
zasialiśmy a żadne i odpowiedzi nie nadeslaly, 
a są niemi: Tow. św. Marcina z Deme, św. 
Barbary z Al1!I1en. św. Ja.dwilgi z Merugede, św. 
fana z Barop, św. Józefa, św. Wojciecha i 
św. Jadwigi z Dortmund_ na l}Owyższą uroczy
stość uprzejmie ~ l;er>d'ectZiruie za,praszamy z 
chorągwfami i pafaszami. - Pro,g-rarn uroczy
stości: O godz.. 1 ł pó.t do 3 .i pól po pol. przyj 
mowande bratnich Tow.„ o godz. 3 i pól wy
marsm do kościola na polskie nabożeństwo; po 
naboże1ishvie pochód oo salę, gdz.ie s1ię tlC1bę_
dzie dailsza uroczystość. O godzinie 6 taniec. 

Uwaga: Ostatnia sta<:ya kolejowa jest 
Kamen. a z Kamen do Heeren odjeżdża pocią~ 
o godz. 1,30 minut po poJ. Bilet z. Kamen do 
tfoeren kosztuie 5 fen .. a z Unoo-Konigsborn do 
łieeren odjeżdża pociąg o godz. 12.31 min. po 
pol., bilet kosztuje 5 fen. 

Czl'()nków, którzy zalegaJą z placą mie
sioozną dlużed niż 3 miesiące uprasza się ażeby 
się z nich uiścić raczyli, bo nJe będą mieli pra_ . 
wa jako ·czlonkowfo, tytko jailw ~oście w na
sze;i rocznicy. - O liczny udziar w rocznicy u-
prasza (3) Zarząd. 

• Baczność RodaCY w Hoistede Riemke ! 
Jak inne lata ta·k i w tym roku bierzemy 

u<lzial w piel~rzymce do Kewelaer dnia 21 
li~a rb., lak Tow. św: Franciszka Ks.. tak 
wszysicy Rodacy i Rooaczki z mieiscctwo.5ci: 

ttofstede-Riemke. .._ Bilety prowizaryc:zine 
morina o-trzYmać w Riemke u Jana KaC'Z·
marka, Tjppelsbergstr. 23. w ttofstede u Jana 
Kuncewicża, tlil1ropers-Ur,. 25. Uprasza się 
Szan. Rodaków i Rodaczki iz łfofstede-Riemke, 
ażeby się w bilety najpóźniej do 19 lipca zao
pa trz.yli. W środę, dnia 20 lipca po pel. w 
lokalu p. Walburl(;a, będą wszelkie b!lety prow. 
na rzeczywiste kolejowe wymłen!one. - O 
liczny udz.ia.r w pielgrzymce uprasza się. 

Komitet kościelny w Hołstęde-Rłemłce. 



P o d z i ę k o wa n i e ! 
Szanownemu Towarzystwu „Jedność" 

w Langendreer i wszystkim Rodakom i Ro 
daczkom z Langendreer i Werne za tak li
czny u9zial w pogrzebie mej żony, skła
dam f aropolskie „Bóg zapłać 1" 

W smutku pogrążony mąż (817) 
Stanisław Nowacki z dziećmi. 

ll~ViiL .filUlłll! 

~ 
Koło śpiewu „Kościuszko" w Resse 

zasyla w dniu ślubu ,dnia. 16 lipca Szano
wnemu sekretarzowi J 

p. S z c z e p a n o w i S o b c z a k o w i 
i jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie C e c y li i N a s k r ęt ó w n i e 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęś 
cia i blogoslawieństwa Bożego. Malo w 
życiu gwiazd promieni. mato pieśni, kwie
cia róży, więcej chmur i smętnych cieni, 
więcej lez, boleści, burzy. Dziś Wam żY- ' 
czymy szczerze, wianek kwiatów śląc w 
ofierze. Niech Wam blogie ·plyną nadzieje, 
niech W am się szczęście śmieie. Niech • 
Wam życie będzie majem, wiecznym ra
jem. -- Mloda para niech żyje! 

W imieniu Koła: Zarząd. 

ll!łil!Złl!liHliiiHłlilłl! 

~11<1~~~~'*~ 

Towarzystwo św. Józefa w Resse 
zasyla swemu Szan. chorążemu 

p. S z c z e p a n o w ł S o b c z a k .o w i 
i jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie Ce cy li i N a s kr ęt ó w n ie 
.w dzień ślubu 16 lipca jak najserdeGznie]
sze życzenia zdrowia, ~zc,zęścia L blogosta , 
wieństwa ~ożego oraz wszelk}ej pomyślno
ści. W koi1cu potrzykroć wykrzykuięmy 
Młoda Para niech 'żyje! · 11 Zarząd. 

lli'łld~~~~~ 

czy ct 1 tarbuje 
SCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. TeL 
nr. 911. 

fłtie: łfofstede, Heme. Ei~keł, Rohlio1· 
hauseo. Linden, Hattin2en, Lan2'endreer. M"r· 
ten,_ Castroo, Kamen, Dortm1Uid, Gertbt, 
Sprockhovel . . 

Książka „Boże bądź miło
ściw" zawiera bardzo piękny 
zbiór nabożeństw i pieśńi, a kosz
tuje w nadzwyczaj pięknej i moc
ne.i oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., 
2,00 mrk., 2, 1 O mrk., 2,50 mrk., 
3,00 mrk., 5,oo mrk., 6,00 mrk., 
7,00 mrk., 7,50 mrk. i 9,vOmrk. 
Książkę tę przesyłamy za poprzed 
ni.em nadesłaniem nal~żytości albo 
za zaHczką pocztową. 

Adres: 

Poszukuję zaraz do pomocy w składzi,e 
i do oastwiania mebli stałego (802) 

żonatego robotnika 
Zgłoszenia: do p. Janowskiego , w Bruchu 
lub do. biura w Herne. , ·. 

Jan Kwiatkowski. 

••••• „ -······ 
: 'Rodakom na obcl\lznle I 
• polecamy gorąco nad wszechmiar • 

KSJ4ŹEOZllA 
d1a 

plelgrzym6w 
u.dających się ' do miejsc cudow ... 

•1 nych w Ke-velaer, :S:ardenberg,(Ne-
viges), Werl itd. , 

zawierająca opis owych miejsc Mt· 
niczych, nabożeństw padczas Mszy 
św., modlitwy do spowiedzi i Ko
murli św., pieśni na Drodze krzy. 
żowej i wiele pieśni, szczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena 50 fenygów, z prr:e&Jłką. 
55 fenyg0w. A.dres: 

„ Wiarus Polski" Bochum 

Kasa oszczedności 

J ' 

podpisanego Banku przyjmuje depozyta 
i płaci od ni.eh 437 

5 proc. za rooznem wypo"'~edzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wy powiedz. 
4: proc. za natychmiastowem wydowiedz, 

Bank 'Ziemski 
11 Koronowie ( Crone a. d. Brahe.) 

Zaproszenia ;t 
~ tt wese·t n e 

Kakula turę 
(czyli stary papier) sprzedaje tanio . 

,. WJaru• Polski" Boel1um. ] 

łlBBl!lllll!łlitr;ZłZJI 

DOID. wygo~ny z. obszern~m 
wem i remizą, mas1w 

dachówką, nowe budowle, z 2 i pół 
gi roli ogrodow. za 7 500 mrk, z 
na sprzedaż, na przedmieściu Bni 
uroczej okolicy, przy wielkim jezi 
Wpłaty około 4 OOO mrk. Najlepiej 
sić się osob. z zaliczką . .Ja11 Wol 
włez, Kurnik i Posen. ( 

••••••••••••• I Towarzvstwom 
• polecamy 
• dla sekretarza, 

• KSJĄŻKJ bibliotekarza, '11 kasyera, książ. 
9f6 ki. do zapisywa. 
• nta członków 
• t. d. i t. d. 
• Adres: 

"' „Wiarus Polski" 
• B o e h u m Maltheserstrasse nr. 17, ••• „ •••••••• 
Wycią.ć i schować! 

Kto s11 
chce kupić w dobrej oko· 
licy dom, lub gospodar· 
st wo, niech z zaufa.niem, 
z podaniem życzeń i wy
sokości swej gotówki, 
uda się zaraz piśmiennie 
do mnie, a obsłużę go 
sumiennie. Jan Wol
nłewłez, Kurnik i. P. 

mokry I 1111Chy llnaj, 
lkrofuły, pryszCZ} re, 
lłl:óme, 

otwarte n 
obr&ł.enł.a n6g, wrzod7 
gach, żyły kurczowe, 
palee, zasta.rzałe rany ~ 
uporczywe; Ir.to dotyc 
remn!e oczekiwał wył 
niech jeszcze raz spró 
dawna jak najlepiej 
OOWIUl1j 

maśoi Ri 

)' 

• rf! li 'c( I 
11 

• pożytecZJ1.e dzfoło napisane przez • 
• naszego brata rodaka p. Piotra. • 

' . Pa~iń~kiego pod tytułem . .• 

w pitknem wykonaniu i na. 
el1pnckim kartonie oraz ill· 

n• druki wykonywa 
Druk.arnła 

Posładloie, 
obejmują.ce. 3 morgi na.i· 
lepszego gruntu z domo· 
stwem, do tego pól II orgi 
ogrodu je~t każdego czasu 
do nabycia. Bliższych 
wiadomosci udzieli wł11.
śeiciel. Cena podług ugo· 
dy. Pro.'.:zę się zgłosić, 
by się w niemieckie ręce 
nie dostało. 804 
Franc. Dr ozdzyński, 
Kr ot o szyn, Chwalisze· 
wska udca nr. 4. 

bez trucizny i k 
PWJZka 1.-mk. Codd 
mujemy pisme. dz! 
Tylko prawdziwa w o 
nem opakowaniu biał 
czerwouem i z firmą 
Schubert & Co., W 
Naśladowań n.le trzeba 

mowt.e. 
llll.byci.a w ·ffielu 

Tow. św/Andrzeja W' Obermarxloh 
zasyła w dzień ślubu swemu członkowi 

JANOWI :BEDNA'RCZYl(OWI 
oraz jego narzećzonił ·pahnie · 

I LITURGIKA KATOLICKA I 
• czyli wykład świąt, obrzędów i • 

Wiarusa Polski&!O Fabryka t 
d.o -.aiywa 

E. Sommerf WIKTORYI PIETRZAKÓWNIB 
jak najserdecznieis'ze życzenia zdrowia, 
szczęścia i 1 błogosławieństwa śvr.. Oby 
1Wam Pan Bóg · pobłogoslawił'IW ~m sta
nie malźeńskim. W koficu ~o ttzykroć iwy„ 
krzykujemy: Młoda para niech żyje! aż 
się echo z Obetmarxlbh dó Studzia'.nnej od-

• zwyczajów naszego św. Irościoła. 'll9 

I 
Stron 535. Cena w pięknej opra- .... 
wie tylko 2 marki z przesyłką 
2,2p mr. Zamawiać n.ależy pod li 

•adresem: • 

w Bochum, . 
'Il. H&ltheaeratrau• 17. 

Kto 1ragl!~e dobre 

dawn. Otto Al 
tanie 675 

urządzenie 

bije! ·' 1 · 1 Zarząd• , 

l(@§l;IB!iliil~łl-~---
I ,.Wiarus Polskiu w Bochum. I 
••••••• ·--···· 

Towarzystwo gimn. „Sókól" w Bochum. 
W przyszlą środę, dnia 17 lipca, punktu

alnie o 'godz. 9% odbędzie ' sle w lqkala po
siedzeń u p. Hol#chneided~ ul. Alejowa, 

- pófroĆzne wa.tn~ 'Ji(e~rani~; I ~' 
Na porządku dziennym: zdanie sprawo

zdania z działalności pótrocznej wydziału, i 
inne ważne spravry. Uprasza się wszy
stkich czlonków o iak najliczniejszy udział. 
Czołem! · (2) Wydział. 

Bractwo R~ańcowe Polek w Bochum, 
~erze udział w pielgrzymce do Ke
velaer dnia 21 lipca. Wszystkie Szan. Sio
stry zechcą się zebrać licznie na pielgrzym-
kę. (1) ·. Przetożótta. 

Baczność Linden-Ruhr! 
Bilety na pielgrzymkę do Newiges na

być można: W składzie p .Nowaka, ulica 
Królewska 86, u krawca' polskiego M.1 fa
nowskiego, ul. Dworcowa 47 i u prezesa 
Tow. św. Wacława p. Kaczora; ul. Cocks
strasse. l 

• t 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Hochstrass. 
W niedzielę, dnia 21 lipca będziemy 

obchodzić swoją pierwszą rocznicę. Po
czątek uroczystości ' o godz. 1 w sali parta 
Vierbauma. Przyjmowanie obcych gniazd 
aż do 3 godz. Potem o godz. 3 i · pól po
chód z sali do I(ościola do Moers. Prosimy 
wszystkie gniazda·, które zap. r. oszenia ode~, .. 
braly, aby nas swą obecnością zaszczy
cić raczyly. Czołem! (3) Wydział. 

• Skład . kO oniiilllY .~. 
, I J , ·'l, 'f 

zaraz lub później do zaclzierżawienia:. Mo-

. S~6t1 ;~ę: $"~go! . 1'
1

~'.; Swój 
I •- - . - ·•-• • • • • -~-iili-iililiiiiiiiioiiiiiiiiii:i--=:::;;;;~~= ) '.) .„ I ' ~ I 

· le'd~'na poi. fabri ' ...kostynm6w 
,,I , „ r; I/ , j ' • , • - { 

na r obczyźnie 
1' I • ) s ( ' po e8a ~1ę t. ~an. Tq·warzystwqm do dostarczania 

garderoti·y taatralnąj łio '. wszelkich sztuk tsatraln .. 
I ' r 

w najlepsiem -wykonaniu i po 'nizkich cenach. PNsząc Szan. 
T owarzystwą i Rodaków o popatcie interesu Rodaka kreślę 

' I J ki. • 
•• ::: l.J f' l rh1 )J ,· ~ szacun em . i • 651 

,,
1 1 · ;t:'~~ncisz$k . B:aub~,;.: 

He-,r,ne, ulicą Nowa nr. 37. 

ina~ż c~e unądzen~ prz~ą~ S~adpo- · ·:~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
fożony w pobliżu klasztoru, bardzo nada- J : jl: 

rza się dla Polaka. ' Zgtosżenia pod nr. 818 &J 
do ekspedycyi „Wiarusa Polskiego" w Bo-
chum. 1 

· 

redakcyę odp.owied:zi~lny· .Ant~i Breisk.ł '11. Bochum. ·Na kladem 
•I 

i I f ,, 

r fejf e r1 • .• l[ I 

do składu nabyć, 
niech się zwróci \\prost 
do fab1yld 
H. Th. Pohnan, 
Oberhausen (Rhld), 

Kh'chweg 13. 
Zwiedzenie fabryki bea 

prz;ymusu kupna. 

Grudziądz ar 
dostarcza znan1' j 

lepszą. i najzdro 

tabak~ 
do zażywa 

Prosz~ iąd.ae 
Firma założ. 18 

·e· ~wiatkowski 
• są . n~jt8ńsze ! 

· Bani( 'Lodowy w Sremle· 
Spółka zap!sana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w ro 
poleca się Rodl;lkom na ·obczyźnie jako instytucya, w które najpe 
•kładae mogą ciężko zapracowane swe ot1zell1~dnojel. 

Bank płaci od depozytów z~ wypowiedzenlem: 
t.0-dałowem 3 proeent. 

· k wartalnem 4 „ 
Złożone u nas depozyta I ot1zezędno8cł 

Rok b1isko e ł pól JDllloaa marek. 
:Fundusze rezerwowe ł udzłal7 członków ca 5001 

Bank ~ndo~y w ~remi~ liczy . 1155 członków, którzy wszyscy łllaj.ątk · 
odpovuad&Jłł za Bank i złożone w pim. kapitały. 

Bank ludowy należy ,do Zv.~ązku Spółek Zarobk.owych. Prezese 
N~orczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrz 

. Lokale bankowe mi.es~czą si~ w uomu własn) m Banku przy ul .• 
ner nr. 15 i otwarte są codżiennie z wyjątkiem niedziel i św;ąt. 

Nt•mer tele~onn 59. .A.dres: 

Bank Ludowy - Volksbank 
~ebI;:m'łll (Posen) 

Rodacy; Korzy~tajcie sami - z ogłoszeria niriejGzego - i 
Wa.sz~..n Bank1, dó Związku n.al:zego należące, polecajcje. 

Bank ludoD y - Volksbank 
( · eingetr~gene Genossenschaft Jl'.i.t unheschi:an.k.ter Haitpfl.icht. 

1'lada1;:nsll.i. N. l~uebiul!ł•t. Dutkle 



Nr. llil, Boełtu.m, na środę, dnia 17·go lipca 1907. Ro 17. 

• 
eodzienne \lismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowy ·n 
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ychodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątec.z
ch. Przedplata kwartalna na oo~zcie i u listowych 
nosi 1 mr. 50 f en.„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

' fen Wiarus P olski" zapisany iest w cenniku pocz 
to~ pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I Imię Boże za Wiarę i Ojczyznę l 
Za inseratv placi się za miejsce rządka drohn e~o órw„ 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inser. i ~ami 1Q 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy do 
„Wiarusa Polskies;o" należy frankować i podać w 
nich dokladny adres piszącego_ Rękop. nie ~wraca.mi 

Redakeya. drukarnia I ,utuaalt. inaddufe sle w Bochum, przy lllłcy Mailthealt'Slr. 11. - Adm „Wltims Po-łlkl11 Boc.ltmt. - Telefon ar. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ówić, czytać i pisać po Qołsku ! Nie 

, st Polakiem, kto pot-omstwu swem11 
· łemczyć się pozwoli! 

• 
z WJpadków dni:. 

rzedowo o~łoszono obecne zestawie
nie strat niemieckich_ w koloniach 

od r. 1903-1907. 

Smierć poniosfo 96 ofiterów i 1309 
łtnierzy, rany odntoslo 89 oficerów i 
8 żołnierzy. Od 21-go październ~ika 
3 do 8-go lutego 1907 stoczono 295 

tyczek, a mianowicie 88 iprzeciw he ... 
0 rosom i 207 ,przeciw hotentotom. 

piątek odbędzie sie posiedzenie ple
narne konierencyi pokojowej. 

Na .posiedzeniu tern wn~esie w 
ieruu Angłii :Edward Grey głośny od 
,wna w:nliosek o ograniczenie zbro-

aron Aerenthal naradza się z Tittonim 

Austryacki mini1ster spraw zagra
. cznych spotkał się w Delio z wlo
im ministrem spraw za,grani~nych. 

bydwaj ministrowie mieli dłuższą na
dę. Barnn Aehrenthal będzie także 
audyencyi u króla wloski,e,go. 

trejk rolny w Włoszech ukończony. 

W całej prowincyi Perrara 1I1astą

'la ugoda. Robotnicy rolni wszędzie 
djęli prace żni·wne. 

entrowcy tworzą dla Prus osobną 

centralną organizacyę wyborczą. 

„Germania'' donosi, że iplan utwo
enia takiej centrali <lla Prus jest bli
i. urzeczywistnienia. Prnce wstęp

e w tym l_derunku są prnwie ukoń

ne. 

Stoessel. Fock i Reuss. 
Są to nazwiska jenerałów pochodze 

ia niemieckiego, którym swego czasu 
ar rosyjski po_ruczyl obronę Portu 
rtura. Stoessel otrzymał jak wi'ado-
o po ·Poddaniu Portu Artura od cesa ... 
a niemiecklego Wilhelma II 111ajwyż
Y p-ruski order woj?Skiowy „Pour le 
erite''. 
Obecnie ukazał się ,przeciw Stoesslo 
i, fockowi 1i Reussowi w sprawie Por 
Artura urzędowy akt oskarżenia, w 

tórym udowodniono owyim ienera-
m wzestępstwa przechodzące wszyst 

o, czego się w tym w.zględzie spodzie 
ano. Akt oskarżeniai przedstawia 
toel5sla, focka i Reussa jako ludzi nie
dolnych, nieposłusznych i jako oszu
tów. 

Zaraz w początku wojny rosyjsko
pońskich w r. 1904 StosseD nie uslu

stości nie był wcale na polu walki i sie
dział sobie najspokojniej w twierdzy. 
Ucieczkę :Focka iprzedstawil Stoessel 
jako cofnięcie się w porządku. Tele
_grafował, że brał udział we wszystkich 
potyczkach stoczonych pod Portem Ar
tura od 8 1utego do 14 czerwca, pod 
czas gdy stoczono w tym czasie tylko 
jednę jedyną potyczkę. w której nie 
brał Stoessel wcale udziału. By uspra
wiedliwić zamierzone poddan~e Portu 
Artura telegraf.ował 29 grudnLa. 1904 
roku do cara, że Ja poń czy cy są panami 
oołożenia. że twierdza może się jesz
cze ty1ko dnt kil:ka utrzymać il że pa
.nuje brak amUlilicyi. Większość rady 
wojennej. oświadozyła się przedw pod
<laniu twierdzy i oświadczyfa, że jest 
jeszcze dosyć amunkyi. Stossel u
<lzielil świadomie niesłusznie ie11eralo
wi :Fookowi order Jerzego za bitwę pod 
Kincheon, którą przegraf i· w której o
kazał się najzupełniej niezdolnym. Ten 
~m zaszczyt spotkał Rewssa, który 
sam przy12nal, że :niczego nie zrobił. 
czem byłby :na or.der zasłużył. Stoessel' 
oddał Japończykom killka fortów bez 
walki i upełnomocnił Reussa. by podpi
sał haniebne dla Riosyi warunki kani
tulacyi. Stoessel: nie dzielir losu zalo~ 
gi •i nie towarzyszył Jej do niewola. Za 
:przestępstwa te grozi kara śmierci. 
f ock i Rewss są współwinnymi Stoes
sla. Prócz tego oskgrżony jest jenerał 
Sm~rnow. że nie okazał dość energH', by 
zapobiedz zbrodniazej działalności 
Stoessla, Focka i Reussa. 

Tak wygląda trójka „bohaterów" z 
Portu Artura, a wszyscy oni pochodze
nia n'iemieckiego. 

Ponijeważ od losu Portu Artura za
leżał los wo,i:ny rosyjsko japońskiej 
więc też Rosya zawdzięcza tak niepo~ 
myślny dla niej wynik wojny trzem 
zdrajcom oochodzenia niemieckiego. 
Podkreśł.ić to trzeba wobec bezustan-
1nych prze-chwałek pism wszechnle
mieckich, które twierdzą, że państwo
":ość rosyjską stworzyli i utrzymują 
memcy i ludzie pochodzenia niemie
ckiego. 

Jakie „przysługi" narodowi rosyj-
skiemu wyświ!adczają .1udzi,e pocho

dzenia niemieckiego. najlepiej uwidocz 
nia właśnie sprawa Portu Artura, która 
rozstrzygnęła los wojny rosyjsko-ja-
1pOńskLej i vozwolila Niemcom następ
nie rozpocząć tak głośną swego c~asu 
kampanię marokańską przeciw Fran. 
cyi. Rozwią.zarnie drugiej. Dumy i ogra 
niczenie praw Polski kongresowej' na
stąpi'lo także za poradą osób pochodze
nia niemieckiego i z p~wnością nie na 
P?iytek ~aro~u rosyjskiego, Niestety 
me ma w1dokow, by rząd riosyjsk·i' tak 
szybko otrząsł się z wpływów nie
mieckich. Dopóki się to nie stanie do
póty Rosya nie doczeka się należy'tego 
rozwoju sił swoi·ch. 

Oby przynajmniej naród rosyjski 
inie zapomniał o tych tnzech 'nazwi
skach: Stoessel, Reuss i Fo ck! 

Organizacya sztygarów. 
hal głównodowodzącego Kumpatkina, DonosiHśmy już, że sztygarzy ob
tóry mu rozkazat by dowództwo nad wodu węglo;wego nad Rurą tworzą o
ortem Artura oddał Smirnowowi. be~nie osobną org~mizacyę zawodową, 
toessel \\' sprawie uzupełnienia forty- ktora w wydanej odezwie domaga się 
~arcyi ,,·ydawal rozkazy wprost szko- ~ rzecz charakterystyczna - w pierw 
llwe i nie starał się o nagromadzenie szym rzędzie od wlaścicieli kopalń 
:ywności w twierdzy. Doniósł, że „przyzwoitego obchodzenia się z urzę-
1.erowal z wielką energ,ią rpotyczkę p.od . dnikamt•'. Dalej żądają sztygarzy po-
1ncheon, podczas gdy w rzeczywi- ł prawienia ubezpieczenia na starość i 

ubezpieczenia wdów i sierót, zmiany 
przepisów prawnych o obowiązkach i 
odebraniu kwalifikacyi na podstawie 
ustawy gómkzej dla calei Rzesizy nie
mieckiej, rozszerzenda kompetencyi 
procederowych sądów górniiczych, by 
mogły także rozstrzygać o żądaniach 
zarobkowy,ch urzędników z docho
dem do 5000 marek. wydziałów urzę
dniczych dla urzędników. W końcu 
ma org.ani.zacya sztygarów starać się o 
to, by w przys:złych izbach pracy by
l1i także :przedstawiciele urzędników, by 
w sprawach zarobkowych udzielano 
bez-płatnej porady i -obrony prawnej o
raz by interesy sztygarów miały na
leżytą obronę )V01bec wladz, parlamen
tów: i publiczności. 

Centrowcy i socyaliści starają się 
ogromnie o pozyskanie dla siebie orga
nnzacyi sztygarów. 
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Garibaldi a Polacy. 
Tymi dniami obchodziły Wlochy w na

der uroczysty sposób jako święto narodowe 
rocznicę urodzin Garibaldiego, bohatera, 
który dopomógł do zjednoczenia Włoch. 

Z okazyi tej znany przyjaciel Polaków, 
p. Tencajoli umieścił na szpaltach medyolań 
skiego tygodnika „Il pensiero latina" arty
kuł p. tyt.: ,,Garibaldie e i Polaccki", który 
w bardzo piękny sposób streszcza p. B. 
Rogaczewski w warszawskiej „Nowej Ga
zecie". 

P. Tencajoli mówiąc o Polakach-Gary
baldczykach, przedewszystkiem przypomi
na społeczeństwu swojemu działalność w 
walce o niepodległość włoską Adama Mic
kiewicza. 

Dnia 29. marca 1848 r. Mickiewicz, któ
ry podówczas przebywał w Rzymie„ za
kończył pracę nad utworzeniem szczupłe
go legionu polskiego, który wkrótce potem 
na j<:g') czele, przez Plorencyę i Bolonię wy 
ms:zy·l do Lombardyi. Pierwszego maja le
gion Mickiewicza wkraczał już do Medyo
lanu, witany przez radę miejską i ludność 
z niebywałym entuzyazmem. Tegoż dnia 
Mickiewicz przemawiał z balkonu palazzo 
Marino do tlumnie zebranej publiczności, a 
gdy w proroczem i wieszczem natchnieniu 
iąt mówić o zwycięstwach idei wolności -
dlugie, niemilknące oklaski były odpowie
dzią za jego mowę. Wkrótce potem przy
był do Medyolanu Mazzini, z którym Mic
kiewicz odbywal narady u państwa Arco
nati na via Bossi. 

Połączywszy się z oddziaiem Mikołaja 
Kamieńskiego, który do Medyolanu przy
był ze Szwajcaryi, Mickiewicz został wysla 
ny do Valeggio, gdzie zostat przyjęty przez 
Karola Alberta, znanego ze swych sympa
tyi dla sprawy polskiej. 

Szóstego czerwca legion bil się po raz 
pierwszy pod Desenzano, z oddziałem au
stryackim. 

Gdy losy wojny przyjęły gorszy obrót 
legion polski, po ogłoszeniu Rzeczpospoli
tej Rzymskiej, skierowal się do Toskanii, 
skąd połączywszy się z oddziałem Michała 
Chodźki ruszyl do Rzymu, i tu wlaśnie le
giony nasze dokazały cudów męstwa, od
dane w części pod komendę Avezzana, w 
części jen. Medici, a w części samego Ga
ribaldiego. 

Po upadku Rzpltej Rzymskiej, legion pol 
ski rozproszył się po calych Wloszech. Mic 
kiewicz zaś wyjechal do Paryża. W Rzy
mie, na via Pozzetto, w domu pod nr. 144 
wmurowano w roku 1877 kosztem miasta 
tablicę na cześć Mickiewicza, na której czy 
tamy: 

Adama Mickiewicz 
Poeta d 'altissima fama 

in questa casa ordinava 
per le guerre deU'indipendenza italiana 

i1 drapello dei prodi Polacchi 
nel 1848. 

-~" -- ------ ----~ 

(Adam Mickiewicz, poeta najwyższej stawy 
w tym domu formował na wojny o niepodle 
glość wloską legię walecznych Polaków 

w roku 1848.) 
W rok później, na I(apitolu obok Mazzi 

niego i Cavoura umieszczono popiersie Mic 
kiewicza, dłuta Wiktora Brodzkiego, które 
w roku 1880 uroczyście uwieńczono lau
rem. 

Nadszedł rok 1859. Do szeregów Gari
baldiego znów ze wszyst kich zakątków 'Eu 
ropy zaciągają się sprzyjający sprawie wło 
skiej Polacy, a wśród nich spotykamy ta
kie nazwiska jak: Langiewicza, Wysockie
go, łiaukego i wielu innych. Przybył też do 
Wloch Wladyslaw Mickiewicz, syn Adama, 
aby z blizka śledzić przebieg wojny. Ponie
waż Garibaldi znajdował się podówczas w 
Bolonii, więc tam też udał się Mickiewicz, a 
chcąc łatwiej uzyskać chwilkę rozmowy z 
Garibaldim, zająl mieszkanie w tym samym 
hotelu, w którym pierwsze piętro zajmował 
generał z córką Teresą. Garibaldi, dowie
dziawszy się o obecności Wl. Mickiewicza 
w tym samym hotelu, natychmiast zaprosił 
go na obiad, powiedziawszy na przywita
nie: „Jestto jedyna chwila wolna, którą mo 
gę poświęcić na rozmowę z panem". Tu 
Mickiewicz zastał generała Medici, który, 
jako chwilowy dowódca legii polskiej pod 
czas pamiętnego oblężenia Rzymu, zasypy
wał go opowiadaniami o szczegółach dzia
łalności tej legii. Garibaldi brał żywy u
dział w rozmowie i niejednokrotnie wyra
żał życzenie przyjścia z pomocą Polakom • 
W tyrri ot czasie Garibaldi, za pośrednict
wem Wysockiego, nawiązał stosunki z Lud 
wikiem Mierosławskim, któremu w całym 
szeregu listów dawał instrukcye co do for
mowania nowego legionu polskiego równo
cześnie z innymi legionami cudzoziemskie
mi. 

Nowo uformowany legion polski wstą
pil natychmiast w szeregi Garibaldiego, z 
nim też brał ndzial w słynnej „Wyprawie 
Tysiąca" w Sycylii, gdzie Garibaldi nieje
dnokrotnie chwam męstwo Polaków. 

Po wkroczeniu Garibaldiego do Napo
leona, Polacy ponownie rozprószyli się, 
przyczem część ich udała się do Prancyi, 
niektórzy jak Poniński i Milbitz, wstąpili do 
wojska regularnego włoskiego, inni zaś 
wprost udali się do Polski, aby tam przygo 
tować grunt do przyszłego powstania. 

W śród polaków, pozostalych we Wło
szech widzimy przedewszystkiem przysz
łego dyktatora z 63 r. Maryana Langiewi
cza, który, zachęcany i wspierany przez 
Garibaldiego, zaklada znaną szkolę wojen
ną w Cuneo, z oddziałem w Genui. Szkoła 
ta, jak wiadomo, istniała bardzo krótko, bo 
już w 62 r. rząd rosyjski wymógl na rzą
dzie włoskim zamknięcie tej instytucyi. Ga
ribaldi energicznie napiętnował ten niewol
niczy krok rządu włoskiego, który Wlochy 
sprowadzał do rzędu pierwszego lepszego 
państewka balkańskiego. 

W owym czasie Oarib:i Idi więcej może 
niż kiedykolwiek intercsowal się i sprzyjał 
sprawie polskiej. Widać to z listu, pisanego 
I maja 1861 r. do Mierosławskiego, listu, w, 
którym Garibaldi przyrzeka Polakom taką 
samą pomoc jaką Polacy oddali Włochom 
i wyraża nadzieję„ że znajdą się środki na 
milion karabinów. 

Langie\vicz, wraz z kilku inteligentny
mi emigrantami polskimi starał się nakłonić 
Garibaldiego, aby ten udal się do Polski i o
sobiście kierował powstaniem. Generał cier 
piący jeszcze z powodu rany, otrzymanej 
pod Aspromonte, zmuszony byl odmówić 
prośbom Langiewicza, chcąc jednak choć w 
części odpłacić się Polakom za ich poświę
cenie w walkach o wolność Włoch wyslal 
przyjaciela swego, Franciszka Null~ na cze 
le oddziału bergamaskicg-o, który ~ralczył 
pod Krzykawką koło Olkusza. Waleczny 
Nullo padł przeszyty kulą kozacką, a wkrót 
ce po nim i dzielny Eliasz Marchetti, kolum 
na włoska w części wpadla w ręce rosyj
skie, a w czcści cofnęła się, chroniąc się na 
terytoryum GaJicyi. Po znanym procesie Wi 
Warszawie więźniowie wloscy skazani zo ... 



stali na wystanie na Sybir, gdzie pozostawa 
Ii aż do 1867 roku. 

Garibaldi ze smutkiem przyjąl wieść o 
śmierci swego przyjaciela, pomimo to jed
nak nie tracił wiary w przyszlą pomoc Po
lakom i ani na chwilę nie przestał komuniko 
wać się z przywódcami ruchu po\vstań
czego w Polsce. 

Polacy najzupełniej wierzyli w szcze
rość jego sympatyi dla sprawy polskiej, to 
też, gdy w roku 1864 Garibaldi udal się do 
Londynu, wysłali doń delegacyę, która wrę 
czyla mu dziękczynny adres, na który Ga
ribaldi ze wzruszeniem odpowiedzial, obie
cując uczynić wszystko, co będzie w jego 
mocy. Wkrótce potem na bankiecie u Her
cena w odpowiedzi na toast Mazziniego, za 
wierający życzenia dla Polski, odpowie
dział także bardzo gorąco. 

Wróciwszy do Wloch Garibaldi wspól 
nie z Mazzinim i za wiedzą i aprobatą króla 
przemyśliwał nad zorganizowaniem wypra 
wy do Galicyi, aby tam rozniecić na nowo 
dogaszające iskry ruchu powstańczego tern 
bardziej, że właśnie Klapka Teleki i I(os
suth zamierzali powtórnie podnieść Węgry, 
co miało unieruchomić Austryę, sprzyjając 
tern wyprawie polskiej. W tym właśnie cza 
sie przybyl do Wloch Ludwik Bulewski, 
wysłaniec rządu powstańczego, z sumą 4 
milionów rubli, przeznaczoną na ekwipowa 
·nie szeregów polskich. I(ról przez pełno-
mocnika swego p. Sacchi, kazał oświad
czyć, że on także chętnie okaże pomoc wy 
prawie w amunicyi i innych materyalach 
wojennych. Plan ten, dzięki nietaktownemu 
a.rtykutowi, umieszczonemu w „Diritto" 
przez niektórych członków „Stronnictwa 
Czynu, wywolal skandal a skompromitowa 
ny król nie chciał więcej wiedzieć o calej 
tej sprawie. 

Raz jeszcze, było już raz ostatni -
ziemia wloska oglądała legiony polskie. 
Tym razem uformo-\>.'ał je tlauke, serdecz
ny przyjaciel Garibaldiego, który po stłu
mieniu pnwstania powrócił do Wfoch. Le
giony te niejednokrotnie walczyły pod Oari 
baldim w Tyrolu, a mialy cel ten sam co 
poprzednie - skorzystać z wojny z Au
stryą o Rzpltą Wenecką i w razie zwycię
stwa znów \vtargnąć do Oalicyi, a stamtąd 
i do l(rólestwa. Po klęskach pod Custozzą t 
Lissą ostatnie podmuchy nadziei legioni
stów naszych niepowrotnie rozwiały się. 

Legiony znów rozprószyły się po świe 
cie .. 

Hauke, wkrótce potem \.valcząc za Prari 
cyę podczas wojny pruskiej, padt pod Di
jon (21. stycznia 1871 r.) od kuli pruskiej. 

P. Tencajoli tak kończy swój artykul: 
.,Tu kończą się szczupłe wiadomości -

zaprawdę bardzo szczupłe - które mo
glem dorywczo zebrać o stosunku, jaki l~-
34) ____ _ 

ŻUBROWIE 
01owia<lanie hi<;torycune według Po

wieści 

Wacława Oąsiorowskie~o. ----
(Ciąg dalszy)_ 

Wagenfeld skoczył ku pierwszej arma
cie, zakomenderował: „feuer" ! ! 

Huk wstrząsnąl falami powietrza, za
drżały stare mury, glośnym chrobotem od
lamków cegieł witając dobrze im znane 
dźwięki... Im nie nowina!.., 

Do Wagenfelda zbiegla się starszyzna. 
- Są?! Już są!? - pytał niespokojnie 

Miller. 
Wagenfeld wskazał mu na ognie w da

li, a potem na światło bijące z kościoła. 
Prusacy umilkli. 

- I( to ich tam wpuści!? ! Kto waży l 
się uwolnić tych mnichów! Von Kasten ! !.. 

- Jestem, generale! 
- Także to spelniasz dane ci rozkazy? 
- Generale - tlómaczyl się blady iak 

chusta rotmistrz. - Nie pojmuję, co się 
stal o! Oglądalem lochy - straż do tej 
chwili strzeże wyjścia! Czary jakieś ... 

- Niepoięte rzeczy! zauważy! 
Miller. 

Wagenfelda wścieklość nagla opano
wała. Był zty na siebie, na Rokettego, 
Pletza, l(oehlera, króla, na swój los, na 
swoich podkomendnych. 

- Dosyć tego ... Widzę, że i wy, pano
wie, macie ochotę uwierzyć w cuda! Zosta
wić ich - rozprawimy się z nimi później. 
Tymczasem postawić straż przy wrotach 
kościelnych, żeby się tu nie pokazywali! U
derzyć w bębny! Zagłuszyć mi to krakanie! 
Wystrzalów parę jeszcze. Niech sfę do
wiedzą. że czuwamy!... Panowie, do od
dzialów ! Na miejsca!... 

Poza murami Częstochowy zawarcza
ły przeraźliwe bębny, czarne paszcze ar
mat zionęły ogniem ... Powstał huk i lomot 
ogluszający przeciągły odbijany przez echa 
wszystkich wzgórz okolicznych ... A jednak 
poprzez ten ryk ztowrogi, nie milknqcy .... 
przebiła się picśf1 i unosila wciąż i akord 
za akordem slata pod niebieskie sklepienia. 

Wagenfcld spojrzal przez lunetę. Wszel 

czyt Garibaldiego z Polakami. Oni - skrom 
ni i waleczni - zasłużyli na to„ aby o nich 
wspomnieć przy tej okazyi: to właśnie sta
ralem się uczynić tcmi krótkiemi słowy. 
Może kiedyś poslużą one za wskazówkę 
dla historyka, który zechce opowiedzieć w 
całości dzieje epoki Garibaldiego; w udziale 
jaki Polacy w niej wzięli, znajdzie on wdzię 
czny pełen ciekawości temat i dokona dzie 
la sprawiedliwości patryotycznei". 

Langendreer, dnia 3. 7. 07. - Proszę 
Szanowną Redakcyę, aby te parę słów 
zamieścić zechciała. Szanowni Rodacy z 
Langendreer, Werne i okolicy. Oto 
wszędzie się lud organizuje. Niech nam 
sluży na wzór Anglia, jak tam robotnik 
stoi przy swym sztandarze . Przypatrz się 
robotniku niemcom w Galicyi, jak oni tam 
dążą do związków, ażeby się łączące ich 
ogniwo nie zerwało. 

A dla czego my polscy robotnicy tak 
ospale pracujemy dla „Zjednoczenia Zawo
dowego Polskiego"? Bracia i Siostry, 
czyż nam łączność i jedność nie potrze
bna? Czyż mowy po wiecach głoszo
ne rzeczywiście tyle mają mieć znaczenia, 
co groch rzucony o ścianę? Bracia i Sio
stry, jeżeli tak dalej pójdzie, to się nie może 
my spodziewać lepszych czasów! 

Dla czego tak ospale postępujemy? 
Oto dla braku oświaty, a tej brak wielki. 
Wyrodni synowie naszej ojczyzny jeszcze 
dzisiaj abonują niemieckie „blaty", tucząc 
swym groszem największych wrogów na
szej wiary św. i mowy ojczystej. 

Szano'.vni B:·acia i Siostry ocknijmy się 
z letargu i nie wyrzucajmy naszego gro
sza, krwawym potem zapracowanego, tyl
ko oszczędzajmy, abyśmy wrócić mogli 
jak najprędzej do Polski. 

Oświecajmy się przez czytanie gazet 
a dla nas na obczyźnie jest najpotrzebniej
szy „Wiarus Polski" ,który nas o wszy
stkiem informuje --vv każ. dej sprawie. 

Teraz wszystkich robotników ostrze
gam, aby się nie dali bałamucić ludziom, 
którzy twierdzą, że organizacya nic nie 
pomoże, lub takim, którzy tak mato posia
dają uświadomienia narodowego, że Po
laków odmawiają od czytania „Wiarusa 
Polskiego". 

Jeżeli ludzie ciemni lub przewrotni sta
rają się szkodzić pismu narodowemu i ro
botniczemu, to my robotnicy tern gorliwiej 
,,Wiarusa Polskiego" rozszerzać będziemy, 
bo to organ, obrońca i przyjaciel najlepszy 
nas robotników. 

-- - -· § _ 

kie wątpliwości ustały. Przy ogniskach naj 
wyraźniej uwijała się konnica francuska ... 
tu i ówdzie widać bylo wysokie kity u cza
pek starej gwardyi. Francuzi, snać rozkla
dali się dopiero obozem, bo coraz to ognisk 
przybywało. Jeszcze chwila, a wzgórza za 
błysły setkami światel, znacząc na niebie 
wielką lunę, pośród której niby plama czar 
na zarysowywało się położenie Częstocho
wy. 

Wystrzały pruskiej kawaleryi umilkly. 
Wagenfeld stal nieruchomy, bezwladny. Co 
bo te kilkanaście dział, co te mury znaczy
ły \Vobec tego morza„. wojska!... Do rana 
może śladu nie będzie tego ... kurnika!... 

W śród chwilowej ciszy u stóp wzgó
rza rozległy się dźwięki trąbki. 

- Jedzie parlamentarz, generale - za
raportował pułkownik f'reiburg. 

- W puścić go ! 
Wrzeciądze i zapory odemknięto. Na

przeciw nadjeżdżającego parlamentarza wy 
jechał porucznik Wesendorf, powitat ukło
nem oficera francuskiego - zawiązał jemu 
i towarzyszącemu z białą chorągwią żołnie_ 
rzowi oczy i skinął na swoich podkomen
dnych, aby konie ujęli za cugle i wprowadzi 
li w mury forteczne. 

W refektarzu zebrala się znów rada wo 
jenna. \Vagenfeld przedlożyl jej przywiezio 
ne przez parlamentarza pismo odręczne wo 
dza francuskiego, brzmiące dosyć lakonicz
nie: 

„W imieniu Najjaśniejszego Cesarza 
marszałek gtównej armii, graf D'Ostoia Vo
schin wzywa Imć generala komenderujące
go zalogą Częstochowy, by w ciągu dwóch 
godzin poddat się, broń i amunicyę wydal. 
\V przeciwnym bowiem razie, nakazanym 
zostanie natychmiastowy a nieustający 
szturm, przyczem nikt z życiem nie ujdzie. 
Zastrzega się, że \Y razie najmniejszego o
późnienia się, żadne dalsze odezwy ani par 
lamentowania przyjętemi nie będą". Tu na
stępowała jakaś pieczęć dziwaczna i dwa 
zamaszyste zygzaki, mające reprezentować 
podpisy. 

Członkowi~ rady wojennej w ponurem 
milczeniu wysłuchali slów wezwania. Nikt 
nic chciat pierwszy zabrać głosu. General 
Miller z wlaściwą sobie przebieglością, aby 
nic zdradzić się przedwcześnie ze swoimi 
poglądami, ozwał się, niby chcąc coś powie 
dzi eć: •!. - --- l .. ... *"'-· J~tl s~1f4ił~ifl!ł. -

Baukau. Spra\\ ozdanie z walnego ze
brania z dnia 23 czerwca rb. Do zarządu 
zostali obrani: ttonoro\\ ym prezesem ks. 
prob. Sch1mk, przewodniczącym Stanislaw 
l(adojewski, zast. przew. Jan Tomczak, se
kretarzem Józef Szeląg, zast. sekr. Tomasz 
Szyszka, kasyerem Ignacy Kaczmarek. za
stępcą skarbn. Andrzej Tomczak, bibliotc 
karzem Franciszek Kolańczyk, zast. biblio 
tekarza Józef Lemaflski, chorążym do sta
rej chorągwi Marcin Porzega, zastępcą Mi
chal Szalek, asystentami Idzi Oielnik i Jan 
Marcinia, chorążym do nowej chorągwi 
Stanisław Lektarski, zastępcą Tomasz 
Szymczak, asystentami Szczepan Szyszka 
i Wincenty Banaszak; rewizorami na II 
kwartal Michal Oielnik i Stanisław Dzio
bała. St. Radojewski, przew. 

Nowy „Sokół" w Buer. 
W niedzielę, dnia 9 czerwca odbyło siQ 

posiedzenie w celu zalożenia gniazda Soko
lego. Na zebranie przybylo też kilku dru
hów z Gniazda Oladbeck, ze swym prze
wodniczącym dh. Józefem Lazare\\·iczem 
na czele. Przybył też prezes okręgu VII., 
druh Chudziński z Marxloh. 

Po przemówieniu dhclh. Lazarewicza, 
Kędziory, Galińskiego, Chudzińskiego i in
nych ustano nowe gniazdo „Sokołowi". 

Do Wydziału zostali wybrani: Lu
dwik Ratajczak prezesem, Walenty Molski 
sekretarzem. Józef Michalak skarbnikiem. 
do Rady \Vincenty Galiński, franciszek 
Mcyza, Jan Walkowiak, Józef Łazarewicz, 
Walenty Kędziora. Naczelnikiem zostal o
brany dh. Marcin Miś z Oladbeck. 

Na członków zapisalo się 25 Rodaków. 
Druhowie z Oladbeck wystąpili z ćwi

czeniami, które się bardzo podobały. 
Rodaków z Buer, Beckhausen i okoli

cy uprasza się, aby gorliwie popierali nowo 
zalożone towarzyst\.vo. Czotem ! 

Ludwik Ratajczak ,przewodniczący. 
Walenty Molski, sekretarz. 

(Nowemu towarzystwu życzymy naj
pomyślniejszego rozwoju. Red.) 

Prus· Zachcdnk h, Warmii i łhzur 
Malbork. Koszta bankructwa banku 

malborskiego ma podobno zaptacić rząd. 
Burmistrz Born czyni starania, żeby powiat 
i państwo uchwaliły nową pożyczkę na wta 
sny rachunek. Chodzi teraz o pociągnięcie 
do odpowiedzialnościczlonków rady nad
zorczej, nawet tych, którzy urzędowali 
przed pięciu laty. Przypuszczają, jednak, że 

·- Marszalek Voschin ! ? Nie przypomi
nam sobie takiego nazwiska! 

- Eh! - przerwal niecierpliwie Wa
genfeld - także wątpliwość! Chyba znasz 
pan o tyle Bonapartego, że wiesz o jego spo 
sobie wywyższenia ludzi ... Dziś kapral, ju
tro kapitan, a pojutrze feldmarszalek ! ! Nie 
ma o czetp mówić!!! Panowie, proszę na
tychmiast... o zastanowienie się głębokie 
nad tern oto przedstawieniem, bo aczkol
wiek prawo przyznaje mi możność samo
dzielnego rozstrzygnięcia kwestyi, atoli nie 
chciałbym nic przedsiębrać bez waszej zgo
dy. Sytuacyi naszej nie widzę potrzeby u
krywać. Jesteśmy otoczeni ze wszech stron 
przez sto razy liczniejszego od nas nieprzy
jaciela. Szans niema żadnych. Pozostaje py 
tanie, czy i jaką korzyść odniesie ojczyzna 
z naszej śmierci na gruzach Częstochowy? 
Czy ciekawszy może mieć z nas pożytek, 
jeżeli cało wyjdziemy ... czy ... gdy się tu za
grzebiemy!... Wierzcie mi, panowie, mnie 
samemu tak życie zbrzydlo, iż każdej chwi 
li gotów jestem ledz tu, na placu ... ale mu
szę iść za glosem obowiązku! Radicie, pa
nowie ... Proszę! 

Oficerowie milczeli. 
- Pułkowniku freiburg? 
- Ja!? - powtórzył zaskoczony pul-

kownik. - Nie jestem w możności... dopra 
wdy położenie jest bardzo ... bardzo„. jak 
pan generał uważa. 

-A pan Avisfort?... . 
- Cóż, jesteśmy oblężeni!... Punktu 

wyjścia nie widzę!... Wywody pana genera 
fa są bezwarunko\VO uzasadnione. 

- ProszG o wnioski! O jasne wypo
wiadanie swych zapatrywafJ ! - przerwal 
surowo Wagenfeld, rozumiejąc, że tu każdy 
chce ciężar odpowiedzialności zrzucić na 
niego. - Rotmistrzu von I(asten !. .. 

- Mnie się zdaje, że czy prędzej. czy 
później spotka nas ten sam koniec !.„ O tyle 
staćby siQ mogło inaczej, o ile Bonaparte 
zwykł dotrzymywać danego słowa ... Zdaje 
się, naprzyklad, iż gdy przed kilku miesią
cami, sam sktanial się do załatwienia zatar
gu na drodze pokojowej ... Teraz ośmiela się 
odrzucać przedłożenia na.irniłościwiej nam 
panującego króla!. .. Kto wie ... czy nie po
stąpi tak ·i z nami ... 

Von I(asten uciął nagle. Wagenfeld 
spojrzał przyjaźnie na młodego rotmistrza i 
rzekł po namyśle, waż:.ic każdy wyraz: 

sąd nie zgodzi się na to, gdyż manip 
dyrektora Wolkcgo byly tak wyrafin 
że członkowie rady nadzorczej wyk 
nie mogli. Gdy przed kilku tygodnia 
zes rady nadzorczęj Warkcntin WYJ 
do wód umieścił cały swój majątek ja 
pozyt w banku malborskim. Dotychc 
Warkentinowi jego depozytu nie wy 
no. Podobno sąd polożyl na nim ares 

Toruń. P rzcd tutejszym sądem ł t 
czym toczyl się '.V ostatnich dniach c y 
ca proces przeciw gospodarzowi panu o 
ciszkowi Szymańskiemu z Brzeczki. 
p. Szymańskiego, skończywszy 14 ro e 
cia, przestała do szkoły chodzić, mi 
wladza szkolna od obowiązku uczęs s. 
nia do szkoły jej nie zwolniła. Za to y 
mal pan Szymański, jako ojciec dz e 
mandat karny, nie zapłacił atoli kary 
wniósł o sądowe rozstrzygnięcie, po s. 
jąc się na wyrok kamergerychtu w 
nie z dnia 27. 12. 1906 roku. Sąd za u 
kowal na korzyść oskarżonego, uwal k 
go od winy i kary. Koszta sądowe n 
no kasie pa6stwowej. 

Wielkie Trąbki. Koloniści z Saks -
liczbie 24rozpatrywali w tych dniach 
ki kolonizacyjne Goląbkowo i l(aczki, 
by zastanowić się nad tern, gdzieby n 
godniej osieść. 

Inowrocfaw. W cz\vartek wie cz 
srożył się w tutejszej fabryce maszy 
leżącej dawniej do Paetzolta, wielki 
który obrócił w perzynę wielki śpieh , 
lejarnię. Zapadające się mury pokale . 
dwóch strażaków i jednego żołnierza. e 
niemu polamaly odłamy muru rękę i 
i pogruchotały czaszk~. 

Poznań. Przed I izbą karną st i 
16-letnia robotnica Matylda Linke z 
wy za podpalenie. Dnia 22 maja .wi 
rem o godzinie 9 spalify się dwie stod r 
stajnia, które należały do gospodyni 
se!. Szkody wynosiły kilka tysięcy m 
które pokryto zabezpieczenie. Oska ł 
zapalila budynki zapałkami ze zemstJ . 
niewaź B. wydalita po 9 letniej slużh a 
siostrę. Dziev•czyna nie przyznaje si 
winy, którą jej jednak udowodniono. P c 
rator wniósł o 9 miesięcy, a sąd skaza! 
palaczkę na 6 miesięcy więzienia. 

Rawicz. W cegielni w Sarnówku 
Rawiczem znaleziono w ubieglą środę 
czyznę powieszonego. W wisielcu r 
znano 44-letniego robotnika Ernesta F C 
ra pod Gurowa, który w ostatnim 
mieszkał w Rawiczu. Samobójca byl 
gowym pijakiem, który z powodu teg r 
gdzie długo nie wytrzymał. 

- Widzę, niestety, że niej ednemu 
brak odwagi do wypowiedzenia się ... ' 
czucie to usprawiedliwiam. My, żal 
slawnei armii pruskiej, zbyt przyzw .• 
jeni jesteśmy do zwycięstw ... abyśm 
mogli oswoić z myślą poddania. b; , 
stwo ... tak zroslo się z tym mundure 
przez gardlo nie może nam przejść l 
kapitulacya !... J ~dna~że, panowie, cza. ~ 
gli.... postanowić cos trzeba. Propon 1 
ne głosowanie, jak na wojennym są I 
Kto jest za obroną, niech rzuci galkę c · 
a kto ... inaczej myśll, niech składa galk 
lą ... Poruczniku .... von Wesendorf ! 
dzić glosowanie! 

Wesendorf przygotowal dwa ka 
ty - rozdał gałki między członków 
poczem zebrał gł osy i podal je Wagcn 
wi. 1 

Wagenfeld odsłonił kaszkiet i wy 1 
gałki na stół... Wszystkie byty białe!' 

Prusacy snojrzeli po sobie i zwiesi 1 
nuro głowy. Wstyd ich zdjął przed sa 
sobą! Zdawalo im się ,iż w kilku cza 
gałkach, rzuconych przez junaków 
szych stopni, schronią wlasne tchórzo 
zamaskują zajęcze serca, że potem P 
rzać będą na uboczu, brzękając ostro 
-- ia ... chcialem bronić się do ostatni he 
pli krwi! Ale przegtosowali... nie dali 6 
fatalność!... Sam \Vagcnfeld się zmi 
Miller ledwie mógł ukryć przerażenie 
jednomyślność byla uwlaczającą ! Od 
ją można było prze'.vidzieć ! tlo ! wów a 
i Wagcnfcld i Miller Afisfort i Preiburg, v 
sten i Wesendorf ... każdy wotowałby -8 
broną. Bali się, żeby„. przypadkiem 
nie przeważyła się na stronę opętanyc · : 
speratów ... a tu wagi nie byto! Rz Ji 
garść głosów i szala z trzaskiem a s 
tern uderzyła o haflbe. 

Wagenfeld przemówil pierwszy: 
- Panowie!... Ta„. jcdnomyśln 

powinna dodać nam otuchy w tej ci 
chwili!. .. 

Miller westchną!: 
- Ta jednomyślność wesprze nas, 

ludzie źli i przewrotni zechcą nas pot 
Panowie, wszak ratujemy ... okoto dW 
sięcy ludzi... Najjaśniejszemu królowi 
mu... ludzi, których on tak bardzo 
chwili potrzebuje. 

(Ctag dalszy nutu>D. 



ip Kościan. Z 540. dzieci, kt~re strejko\v.a : 
no y w szkólnym strc1k~1. teraz. Jesz~zc stre1-
r uje 145 dzieci. W. ~tefcz~w1e zas 160. W 

1'.1 zcmpiniu caikow1c1e strcJk ustal. Tak do-
• J osi „Poscncrka''. 
a 
c Ze Slązka czyli Staropols~J 

~~ Opole. I(arolowi Mia:ce, zmarlemu 
ł Tłaśnie przed 25 lat~ zasłuzone~u wyd~w 
c y i redaktorowi ~aJ~~ars~e&:o pisma gor

nu ośląskiego, „I(atohka. posw1ęca •:Gazet~ 
·. polska" nut?cr .roczmcowy, ozdob10ny w1 
ro erunkiem Miarki. 
i Zmiany w duchowieństwie. I(a~l~n 
ęs s. Antoni Wodarz z Pro.szkowa, przemes!o 

y jako t~i do Kartow1c; kuratus ks. Jo
d~ ef Stanoszek z Birawy przeniesiony jako 
y wiadowca parafii w Komprachcicach; 
0 s. świecki Otton Loske us!anowiony jako 

kapelan we f'rankensztyme; ks. kapelan 
a ug. Hiibner z Niem. R.a_7lawic p_rzeniesio~y 
al ko zawiadowca parafu w Hemersdorf1e; 
n . kapelan Maks łiiibner z Prudnika prze
a esionY jako taki do Frankfurtu nad Odrą. 

czytelnie polskie na obczyźnie. 
w zeszycie II. „Czyte:ni ludowej", 

wartalnika ,.Towar,zystwa Czyte~ni 
~ udowych w Poznaniu'', czytamy mię-
. y innemi co następuje: 

~~ Spis czytelni, które zaginęły. . 
i p I. Ahlsdmf. tow. kato].. robotm
chl 'w. Bibl był Jan Wlódar.czak. Wy
le owadził się do Eisleben, ale poczta 

r. a„ e może go .odszukać. 
1 2. Altenbochum, tow. śgo. J6zefa 

'bl. był W. Mikołajczak. Wy:prowa
st ił się, niewiadomo dokad. 

z . 3. Aplerbeck, tow. św. Barbary. 
~~ bl. był B .. Kr~yżosta~i<:tk· Niemarny od 
i lat żadne~ w1ado~osc1. . 
m 4. Berhn, tow. sw. {)byw. pol. Bibl. 
a ł Stanisław Leśniewski, Friedenstr. 

st1 . Listy nie dochodza. Niewierny od 
żb at, co się z czytel,nią dzieje. 

si 5. Bismarck p. Bulmke, tow. ś1w. 
• P czepana. Bibl. był kntoni Majchrzak 
zal ty nie dochodzą. Niewierny od 6 lat 

się z czytelnią dzieje. 
~u 6. Si'Smarck-Oelsenkti•rchen, tow. 
r~ dn-0ść· mbl. 1był Władyslaw Tomiak 

Fe czta nie może go odszukać. 
7. Bremerhafen, tow. św. Józefa. 

t I. był Kas.per Mazajczyk. Wy.pmwa 
teg t się do Lehe, ale poczta nieh1oże go 

zukać. 
. 8. Bukowin na Łużycach. Bibl. był 
rn tr \h.---·~iak. Wyprowadzi1l się. nie-
ę„. domo dokąd. · 

ln'. 9. Buschhausen P. Ruhrort, tow. 
w1 • św. Antoniego. Bi·bl. byt A. Za
m. 1Ski. Listy się wracają i niemarny 

. domości od 6 lat. 
re 10. Charlottenburg, tow. kat. rob. 

1. byl fr. Kosmala. Nie · wiemy od 
~~· t, ·CO się dzieje z czyt,eI·nią. . . 
są. 11. Dortmund. tow. sw. \Ą/01c1echa. 
c I. był W. Letkiewicz, Burgholzstr· 
lk Wyprowadził si'ę, niewiadomo do-

12. Dortmund, tow. Przemyslow
as . Bibl. był J . Matys4ak, Linienstr. 
w Wyprowadzil s i ę, niewiadomo do
cn . 

13. Dilssel p. Dornap, tow. św. Woj 
~·; ha: Biib!. był Jan Schmitz. Poczta 

e~i oze go odszukać. . . 
sat: 14 .. Dyseldorf. tow. Polonia. Bnbl. 
a M1~hał Zydlewicz, Eintrachtstr. 2. 

w Y ·nie dochodzą ·ani do Zydlewicza 
zo. do przewodniczącego Kolendy. 
po · Essen (Ruhr), tow. Jedność· Bibl 

ro Roch Królak, Kampstr. 79. Listy ni1e 
iei hodza od 6 lat. 

ali. 6. Oeesthacht pod Hamburgiem· 
. · był Syiwester Nowak. Niemarny 
1~ lat żadnej wiadomości. 
1-1c 7. G_elsenkirchen. tow. św. Flo
rg. a. B1·bl· byl Dyonizy Ru<lnkki. Nie 
y Ymu,iemy ·odpowiedzi od 6 lat. 

8. Gommern .pod Magdeburgiem, 
yc · św. Szczepana. B1bl. był Ludwik 
zu Yński. Niemarny od 6 lat żadnej 
s omości. 

9. Greppin P. Bitterfeld, tow. św. 
ciszka. Bibl. byl Tomasz Pakosz. 
rowadzil się, niewiadomo dokąd. 

O. Gti.nnigfeld, POW· oe:isenkirchen 
św. ldzieg-o. Bibl. byl Andrzej Sza
Niewiemy od 6 lat co się z czytelni 
e. 
1. łfabinghorst p. Rauxel. to:w. 
Antoniego. Bibl. byt Jan Handke· 
:owadzil się ido :Oellwig, ale poczta 
1e może znaleźć. 

2. Iierten, tow. św. Barbary. Bi 
· ekarz Stanisław Gabryelczyk. Wy 

prowadził się, niewiadoma dokąd. 
23. Iioerde. tow. św. Walentego. 

Bibl. S. Madalii1skiego nie może poczta 
odnaleźć. 

24. Iiolthausen, pow. Altena. Bibl. 
był Idzi Jurasik. Poczta nie może go 
odszukać. 

25. łfockarde pod Dortmundem· 
Tow. św. Józefa. Bibl. był Jan Oibow
ski. Wyprowadzi'! się, nie wiadomo 
dokąd. 

26. J oachimshof p. Lohm w Bran
denburgit Bibl. był Jul. Pawłowski. 
Niema odpowłedzi od 7 lat - wyprow. 
się, niewiadomo dokąd. 

27. Katen pow. Anhalt. Bi'bl. był So 
k·olowski. Wyprowadził się, niewiado
rno dokąd. 

28. Ltitgendortmund, tow. św. Ka
zimierza. Bibl. był Sz. Kamiński, Lan
gestr. 33. Poczta niemo że go odszukać 
od 3 lat. 

29. Marxloh. t{)W. Jutrzenka. Bibl. 
Jan Ruszczyński, Knappenstr. 27· Pocz„ 
ta niemoże go odszukać. 

30. Marxloh tow. św. Barbary. Bi
bliotekarz A. Beszczyński wyprowa
dzil się, niewiadomo dokąd. 

31. Marx:1oh. Bibl. Piotr Karwik, 
Dahlstr. 35, wy.prowadził się, niewia
domo dokąd. 

32. Meuselwitz. tow. robotników. 
Bibliotekarza Walentego Skałeckiego 
niemoże poczta odnaleźć. 

33. Misburg, tow. ~w. Wojciecha. 
Bibl. M. Szydłowski nie ·odpowiada od 
kilku lat na za,pytania. 

34. Mockritz 1p'Od Dreznem. Bibl. 
był Jan Sl·upianek. Nie otrzymaliiśmy 
od 9 lat żadnej wiadomo1ści. 

35. Monachium, tow. pol. robotni
ków. Bibl. był Feliks Godlewicz, Miil
lerstr. 53. Poczta nie może go odna
leźć il nie mamy od 6 lat żadnej wia
domości. 

36. Oberhausen nad Renem. Bibl. 
był Stanislaw Urba.niak, Ant·onstr. 10. 
Listy .nie dochodzą ad 3 lat. więc nie 
wiem·y, co . się z 1czytelrnią dzieje. 

37. Rauxel, tow. Fiolek. mbJ. byl 
M. Regulski, wyprowadził się niewiado 
mo dokąd. 

38. Zlokomorów (Senftenberg). tow. 
młodzieży katol. Bibl. byt W. Kl~imczak 
Wyprowad:cll się do Berlina i poczta 
nie mo,że g·o odszukać. 

39. Welper p. liati111gen. Bibl. byl 
Edward Kubiński. Nie wjemy od 7 lat, 
co się z czyte!Jl1ią dZiieie. 

40. Vienenburg, t0iw. św. fana. 
Bibl. był Fr. Frydryszczak. Wy.prowa
dził się niewiadoma dokąd. Niema.my 
od 8 lat wiadomości. 

Członków naszych na wychodź
twie, którzy by wiedzieli cośkolwiek o 
losie wyżej wymienionych czytelni, pro 
simy usilnie o podanie wiadomości do 
Biura T. C. L. 

Zaznaczamy, iż wymienione towa'„ 
rzystwa 1niemal wszystkie są nam zna
ne. i, D i:e nam wiadomo, posiadają 
też biblioteki. Szanowne zarządy od
nośnych towarzystw zechcą wyjaśnić 
sprawę zarządowi .. Tow. Czytelni Lu
dowych w Poznaniu". - Adresować 
można lis tv: Dr. Stefan Miich:alski , Po
znań (Posen), Chwaliszewo 76. 

Odezwa 
Komitet „Pielgrzymów" z łona Towarz. 

„Pielgrzym" w Poznaniu. 

Kochani bracia i siostry! 

Jeszcze nie rok nas dzieli od ostatniej 
bytności naszej na „Jasnej Oórze",gdzieś
my u stóp tronu Matki Boskiej, korzyli siG, 
żebrząc:: zmiłowania i opieki Stwórcy. Ode 
szliśmy pocieszeni na duchu ufni i zaharto
wani do walki o najświętsze prawa nasze, 
zdecydowani wszelkicmi silami dozwolone 
mi bronić naszych ·skarbów najdroższych, 
to jest mowy ojczystej i religii świętej, By
ło to przeczucie, były to lzy zwiastuny o
kropnej chwili, która nas w niedalekiej przy 
szlości spotkać miała. Pan Bóg doświad
cza nas a i karze nie tylko za winy ojców, 
lecz nasze wlasne. Lecz jeżeli nas Bóg do
świadcza, tem więcej niż kiedykolwiek u
padać nam nie wolno. Burze przeminą. Bóg 
karanie cofnie, tylko wytrwajmy i bądźmy 
wiernymi \V nauce Chrystusowej. 

W naszych cierpieniach o skarby nasze 
najdroższe, nikt z ludzi nam pomódz nie mo 
że lub nic chce, nic masz dla nas na świe
cie instancyj, któraby w obronie uciśnio
nego ludu stało Lecz jest instancya naj
wyższa u najsprawiedliwszego sędziego i 
Wszechmoc 1ego Boga w wyżynach nie-
bieskich. Do tej instancyi udajemy się kor-

nic a obierzmy sobie jako orędowniczkę I Na sicrpieft iwrzesień zapisywać rno-
.Ma tkę Najświ~tSZ'l. żna już teraz na każdej poczcie „Wiarusa 

Wybierzmy dzie{1 do tego najpiękniej- Polskiego•·. Pr simy Szan. Czytelników, 
szy w roku. to jest dzicr1 narodzin NajświGt aby gorliwie ag;itowali. y pozyskać dla 
szcj Maryi Panny. W dzień Imienia Swego sprawy polskiej wszystkich obojętnych Po
Matka Najświętsza przyjmie prośby wier- laków na obczyźuie-
nych dzieci swoich u stóp tronu Swego W Horstermarku rozpoczęto budowę 
ziemskiego na ,.Jasn~j Górze." nowego kościoła katolickiego, który ie-

To też nic omieszkajmy korzystać z szcze przed zimą stanąć ma pod dachem. 
dnia tego i gromadnie pobiegnijmy do tego Horst-Emscher. W parafii naszej jest 
tronu otwórzmy nasze zbolałe serca. przeszło 3000 Polaków. Dotąd odbywało 

Bracia i siostry, jakkolwiek nasz los się tu po południu nabożeństwo polskie, 
srogi rozrzucił po wielkim obszarze ziem ale obecnie jest skasowane. Dla czego, o 
obcych, złączmy się w dniu narodzin Matki tern nic pewnego powiedzie~ nie m?g~. 
Najświętszej na Jasnej „Górze, do wspólnej Baukau. Towarzystwo sw. Kaz1m1e
kornej modlitwy, i prośby o lepszy los dla rza w Baukau obchodziło dnia ? czenvca 
mlodszego pokolenia naszego.. Obowiąz- swą 18 rocznicę przy bardzo licznym u
kiem naszym niezaprzeczalnym jest bronić dziale Rodakó\V, Rodaczek i bratnich to
sumień naszych od trucizny jadu fa:szu i warzystw. Za liczny udział wszystkim Ro 
g!oszonej niewiary. <lakom oraz Rodaczkom i bratnim towa-

Dla tego prosimy, komu czas i obowią- rzystwom, której udzial w naszej rocznicy 
zek pozwoli, niechaj się zapisze do piel- wzięły oraz amatorom i amatorkom i dy
grzymki na Jasną Górę do Częstochowy, rygento\vi za ich trudy składam w imieniu 
która wyruszy z Poznania dnia 3 września Tow .św. Ka~imierza staropolskie ,.Bóg 
roku bieżącego. zapłać!". St. Radojewski, przew. 

Każda osoba, chcąca brać udział w @~!!!!':!!!!!!!!wa..~~~!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
pielgrzymce, winna się zaopatrzeć w pasz
port, który otrzyma u swej wladzy. Osoby, 
mieszkające 30 kilometrów przed granicą 
nie potrzebują paszportów, tylko tak Z\vane 
pól paski. 

Wszelkich informacyi, tyczących się 
paszportów, pólpasków, kosztów podróży 
i~d. udzielamy listownie .. Zgłosić się należy 
tylko pod adresem: „Pielgrzym" Posen i 
dołączyć znaczek pocztowy na odpowiedź. 

Ustnych informacyi udziela przewodnik 
pielgrzymki p. Lukowski w dni powszednie 
każdego czasu dnia przy ulicy Piekary nr. 
02 i 21, podwórze I !piętro na lewo. 

W niedzielę na sali Dominikańskiej po 
południu od godziny 4 do 8. 

W myśl odezwy uda się pielgrzymka 
ż powrotem z Częstochowy na Górę św. 
Anny na Siląsku, by odprawić drogę krzy
żową na tamtejszej kalwaryi. 

Ponieważ czas jest krótki, a dużo for
malności do załatwienia prosimy o jak naj
prędsze zgłoszenie się,aby. módz na czas 
wszystkiemu podolać. 

Poznań, w lipcu 1907. 
Komitet „Pielgrzymów" 

z lona Tmv .„Pielgrzym" w Poznaniu. 

Wiadomości ze świata@ 
Zwycięstwo Czechów w parlamencie au

stryackim. 
W walce o uznanie języka czeskiego 

obok języka niemieckiego w parlamencie 
austryackim osięgnęli Czesi następujące u
stępstwa: 

I. Interpelacye i wnioski poselskie cze 
skie będą dołączane po czesku w dodatku 
do protokołu obrad a nadto będzie sporzą
dzane tlomaczcnie niemieckie tych wnios
ków i interpelacyj na koszt kancelaryi Iz
by poselskiej .. 

2. Na żądanie posła mówiącego po 
czesku „Reichsraths Correspondenz" bę
dzie podawała streszczenie tejże mowy w 
języku czeskim, a nad wiarogodnością i 
poprawnością tego tekstu czeskiego będzie 
czuwal urzędnik ministeryalny czeski, 
przydzielony do prczydyum ministrów rad 
ca dr. Bronisław Wellek. 

Tyle Czesi. Koto Polskie niestety ni
czego nie osiągnęło, gdyż niczego się na
wet nie domagało stanowczo. Za to też 
polakożercy austryaccy chwalą I(oło pol
skie. Smutne! 

Zamachy w Transwalu. 

W ciągu dnia 9 bm. dokonano w Jo
hannesburgu w Trans\valu szeregu zama
chów dynamitowych. Największy wybuch 
nastąpił na przedmieściu Boksburg, gdzie 
wielki hotelpod Koroną został zupełnie 
zburzony. Kilku przechodniów zostało rzu 
conych o ziemię, nie ponieśli jednak powa-' 
żniejszych obrażeń. Oprócz tego wybu
chły dwie bomby w bliskości szybu kopah.i 
Casson bez \Vyrządzenia szkody, a dalej usi 
lowano bez skutku zniszczyć największy 
szyb w kopalni New Modderfontein przez 
wybuch dynamitowy. 

Z różnych stron. 
Dortmund. Górnik I(noegel, który w 

kopalni „Minister Stein" okaleczony został, 
umarł wdomu chorych skutkiem odniesio
nych ran. 

Derne. W fabryce oleju Cramer i 
Dahlmann wybuchł pożar. Dzięki energi
cznej pomocy mieszkailców Derne oraz 
straży nożarnej kopalni „Gncisenau" zdol 
łano przeszkodzić rozszerzeniu się pożaru 
na całą fabrykę. 

Boevinghausen. W kopalni . ,,Zollem" 
został okaleczony górnik Aug. ttermsen. 

Annen. Kolej elektryczna najechała 
· na \\·óz ciężarowy handlarza J unghausa. 
Woźnica spadł z wozu i odniósł znaczne 
obrażenia ciala. ,, _ L,. , •• J......i 

Rozmailoścf~ 
Testamenty dziwaków. We Lwowie 

zmarł w zeszlym tygodniu pewien emeryt, 
który zapisał majątek swej żonie pod wa
runkiem, aby z wyjątkiem dnia pogrzebu, 
nie przychodziła nigdy na jego grób, gdyż 
on bodaj po śmierci pragnie mieć spokój. 
Wdowa zapytana wobec rodziny przez no
taryusza, czy chce dotrzymać tego warun
ku, oświadczyła dyplomatycznie, że będzie 
się starała uszanowąć wolę zmarłego, ale 
nie ręczy czy ją tęsknota nie :r>rzemoże. 

Warunek powyższy jest łatwiejszy do 
spelnicnia od tego, jaki postawił w testa
mencie Gartier, wtaściciel huty żelaznej w 
Lyonie. Zapisał on dwa miliony franków 
S\Vej żonie, jeżeli utnie sobie język, któ
rym mu tyle za żyda nadokuczała. Jeśli 
tej operacyi nie dopełni, majątek miał pójść 
na cele dobroczynne. Do odcięcia ruchli
wego języka wdowy nie przyszlo jednak, 
ponieważ sąd testament l:lnieważnit 

Inny dziwak berliński pisze w te
stamencie: Zarząd masy spadkowej 
niecli obejmie którykolwiek notaryusz tyl
ko nie Schulze, bo ten testament zatłuści, 
a drogo będzie sobie liczył. 

Żyje nareszcie \Ve Lwowie pewien je
gomość, który swe oszczędności zapisuje 
najrozmaitszym instytucyom dobroczyn
nym, ale pod warunkiem, aby te maszero
\vały w jego kondukcie pogrzebowym i 
przyczyniły się do jego uświetnienia. 

Osłałni~ wiadomości() 
B e rl i n. Donoszą tu dotąd, że spot

kanie się cara z cesarzem niemieckim 
nastąpi w sierpniu pod Gdańskiem. 

Rzym· Z rozporządzenia trybuna
łu państwowego aresztowano w jego 
mieszkaniu byłego ministra Nasiego 
oskarżonego o oszustwa i jego byłego 
naczelnika biura ministeryafnego Lom
barda. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
W niedzielę, dnia 21 lipca nabożeństwa 

popoludniowcgo tym razem nie będzie, ale 
wieczorem okolo godz. 9 po przybyciu 
pątników z Kevelaer będzie uroczyste na
bożef1stwo dziękczynne w kościele klasz
tornym. 

Baczność Linden-Ruhr! 

Bilety na pielgrzymkę do Newiges na
być można: W składzie p .Nowaka, ulica 
Królewska 86, u krawca pols1dego M. Ja
nowskiego, ul. Dworcowa 47 i u prezesa 
Tow. św. Waclawa p. Kaczora, ul. Cocks
strasse. 

. Baczność Rodacy w Hofstede Riemk.e ! 
Jak inne lata tak i w tym roku bierzemy 

u<lzial w pielgrzymce do Kewelaer dnia 21 
lipca rb., jak Tow. św. Franciszka Ks., tak 
wszySICy Rodacy i Rooaczki z miejscowości: 

liofstede-Riemkc. - Bilety prowizorycwe 
moon.a otrzymać w Riemke u Jana l(acz... 
marka, Tjppelsbergstr. 23. w liofsitede u Jan.a 
Kuncewicz.a, liil'troperstlr„ 25. Uprasza się 
Szan. Rodaków i Rodacz.ki ·z liofstede-Riemke, 
ażeby sie w bilety najpóźniej do 19 lipca zao
patrzyłi. W środę, dnia 20 lipca po pol. w 
lokalu p. Walburga, będą wszelkie bilety prow. 
na rzeczywiste kolejowe wymienione. - O 
Jiczny udziat w pielgrzymce uprasza się. 

Komitet kościelny w Hofstcde-Riemke. 

="!..'• 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiamsa 
Polskie~o". organ robotników polskich 
na obczyźnie. 



Towarzystwo gimn. „Sokół" w Bochum. ł *~~~~*f~~~*~~~~~* 
.w przyszlą środę, dnia 17 lipca, punktu- * T b '4 d . I ~ 

a~me o, godz. 9;4 odbędzie się w lokalu po- ~ a aftie o zazy1a n a ~~ 
s1edzen u p. Iiolzschneidera, ul. Alejowa, ~ IJ d k ~ 

- półroczne walne zebranie. - ~ uJ gos ą § ~ 
!\a porządku dziennym: zdanie sprawo- ~~ 1 ~ 

zdama z działalności póirocznej wydziału, i (") z firmy D. Woythaler poleca * 
inne ważne sprawy. Uprasza się \VSZY- * \V zna.nej dobroci tylko hurtownie ~ 
stkicłl czlonków o jak najliczniejszy udzial. m A B~.1łc~.1„. S.''!'.0Wsk1· ~ 
Czołem! (2) Wydział. iJI. • a. . ~ ~! 

rn ~ 

Tm•:arzystwo gimn. „Sokół" w Hochstrass. 
W niedzielę, dnia 21 lipca będziemy 

obchodzić swoją pierwszą rocznicę. Po
cz:itek uroczystości o godz. 1 w sali pana 
Vicrbauma. Przyjmowanie obcych gniazd 
a;i. do 3 godz. Potem o godz. 3 i pól po
c li ód z sali do Kościoła do Moers. Prosimy 
vszystkie gniazda, które zaproszenia ode
brały, aby nas swą obecnością zaszczy
cić raczyły. Czołem! (3) Wydział. 

Towarzystwo św. Józef~ w Dahlhausen 
donosi wszystkim czlonkom i rodakom w 
Dahlhausen, iż '" niedzielę 21 lipca bierze 
towarzystwo udzial w pielgrzymce do Ke
yelaer. Rodacy i Rodaczki, którzy mają 
zamiar w niej "\YZiąść udział, winni najpóź
niej do czwartku wieczora bilety zamówić 
i to u zastępcy przewodniczącego Antonie
go Graja, Kaiserstr. 61 II, i u skarbnika Wt 
Stanka. Bez. Il. nr. 144. O jak najliczniej
szy udział w pielgrzymce uprasza się. W 
niedzielę rano o godz. 5 winni się wszyscy 
uczestnicy na dworcu w Dahlhausen sta-
wić. (3) Zarząd. 

---~jlU~ 
Towarzystwo polsko-kato). „Zgoda" pod 
wezwanem św. Stanisława Bisk. w Ełber-

fełdzie 

urządza w niedzielę, 28 lipca na sali p. l(ap 
pesa ulica Bachstr. nr. 26 obchód rocznicy. 
Program rocznicy wielce urozmaicony. Bę
dzie teatr pt. „Dziesiąty pawilon" oraz śpie 
wy , deklamacye, monologi itd. Muzyka p. 
Kuika z Iieme grać będzie. Mamy nadzie 
ję, że Szan. Towarzystwa usiłowania na
sze jak najliczniejszem przybyciem poprzeć 
raczą. Zarząd. 

~«ł~~·~'*~-l>l! 

~ 
Towarz. gimn. „Sokół" w Scharnhorst 

zasyła swemu szan. druhowi 
ANTONIEMU PIOTROWIAKOWI 

i jego dozgonnej towarzyszce życia 
MARYANNIE GIEZEK 

w dniu ślubu, dnia 16 lipca jak najserde
czniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i 
błogosławieństwa Bożego, arez wszelkiej 
pomyślności, ażeby w jak najlepszej zgo
dzie i jedności pracowali i jak najwięcej 
talarów uskladali, a potem w swe ojczy
ste strony wrócili i na zmartwienie niektó
rym kawal polskiej ziemi zakupili. Nasza 
Mloda para niech żyje! aż się echo z Scharn 
horst do Pamiątkowa i Szurkowa odbije! 
Czołem! Niech żyie sokolica z sokołem! 

Zarząd. 

~-«i-~-
Towarzystwo św. Jana Ch. w Rilnthe 

zasyła swemu honorowemu członkowi 
gościnnemu panu 

HEN.RYKOWI BLUENMKEMPEROWI 
;\T dzień godnych Imienin jak najserdeczniej 

sze życzenia zdrowia, szczęścia i błogosla 
wieństwa Bożego i życia długiego, ażeby 
żyl do 100 lat, a przez cały ten czas się 
rumienił jak różowy kwiat. W końcu wy- · 
krzykujemy: Nasz członek p. Iienryk Blu
menkemper nie żyje! aż echo po calem 
Riinthe się odbije! 

Tow. św. Jana Chrzc. w Riinthe. 

Towarzystwo św. Wincentego a Paulo 
w Heeren 

obchod~ dnia 21 łivca 
drugą rocznicę swe~o istnienia 

na sali pana Schneidera, ul. Bismaroka. Szano
wne Tawarzystwa. które zaproszenia odebr:tly 
także i te. które d'la bralku adresów zaproszeń 

<TJqe odebraJy, oraz te Tow .• którym zaiproszenia 
zasilaliśmy a żadnej odpowiedzi nie nades.laly, 
a są niemi: Tow. św. Marcina z Derne, św. 
Barbary z Annein, św. Jadwilgi z Mengede, św. 
Jana z Barw, św. Jóiz,efa, św. Wojdecha i 
św. Jadwigi z Dortmun<l_ na powyż·szą uroczy
stość uprzejmie ij serxtecmruie zapraszamy z 
:horąg'Wiami i paias.zami. - Program u•roczy
stości: O godz. 1 i pól do 3 J pól po poił'. przyj 
mowande bratnich Tow.„ o godz.. 3 i pól wy
marsiz do kościola na polskie nabożeństwo: po 
nabożeństwie pochód na salę, gdzie &ie t)dbę
dzie dalsza uroczystość. O godzinie 6 taniec. 

Uwaga: Osta·tnia stacya kolejowa jest 
Kamen, a z Kamen do Heeren odjeżdża pocią~ 
o godz. 1,30 minut po po.I. Bilet z Kamen do 
Jfoeren kosztuje 5 fen., a z Unna-Konigsborn do 
tteeren odieżidża pociąg o godz. 12.31 min. po 
po.f., bilet kosztuje 5 fen. 

CzJonków, którzy zalegaJą z placą mie
s!ęcZ111ą <llużej niż 3 miesiące uprnsza się ażeby 
się z ndch uiścić raczyli, bo n.ie będą mieli pra_ 
wa jako członkowie, ty1ko jako goście w na-

~ Bochum * 
~ ul. JilasztoI•n:\ :n1·. ł~ 'ł'elef. l 7.&~. ~ 

~ Generalny za·..;1~pca ~ 
~ na N n dreniQ i Westfalię. ~ 

*~~.5*~~~~~~~~~~~~* 

Najlepszym ś~odek domowy 13 m 
przeciw kaszlowi, chrypce dy
<.:hawicy, duszności, kurczom żo
ł11dka, tasiemcowi, bdom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest K. Buehowskił'go 
olf'jek eulial-,p1tuso". "!• 
Tysiące ludzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jak i zupel· 
ny powrót do zdrowia. (127) 

Olejek eukalyptusowy wyseła 
się w butelkach po 50 fen. 

1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

BD OHO WSKI 
fabryka chemiczno farmaoeutycznych wyrobów w 
Poznaniu. A.dres do zamówień: K. Buchowski, ehe

niisch pha.rmazcutische Fabrik. Po8en 40. 

HAFTY Ol"'dZ ręczne robótki wszelkiego ro. 
dzaju czyści jak naistaranniei chem1cznlc 
fARBIERNIA OALLUSCHKE, PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: łfofstede, Heme, 'Eii:kel, Roblin2-
hausen, Unden. Hattln2en, Lana-endreer, M.-r· 
tenJl Castroo, Kamen, Dortmund, Oerth•. 
Sl)ł'()Ckbovel. 

I;>la teatrów amatorskich. 
Kapitan, Jakich malo, (2 akty, 9 m. 4 n.) 

Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 
- Gwiazda i Gwiazdor. zbiór dramacików, 

komedyjek, dyaologów i widowisk szopkowych 
na gwiazdkę i kolendę. Cena 80 fen . z przes. 
90 fen. 

- Grube ryby. Komedya Michala Baluc
kiego. (3 akty. 7 m. 3 n.) Cena 1,5J mr. z prze 
syU:ą 1,70 mr. 

- Janek z pod Ojcowa. Obrazek wiejski ze 
śpiewami. (1 akt, 4 m. 4n.) Ceno l mr. z 
przes. 1,10 mr. ' 

-Delikatne zlecenie. Komedya M.ieczysla
wa Chrzanowskiego. (1 akt, 1 m. 2 n). Cena 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- Do~.rodzieJ. Obrazek dramatyczny. (1 
akt, 4 m. Z n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dla świętej ziemi. Sztuka ludowa. (4 
akty, 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z przesylką 
1,70 mr. 

- Dwaj rodargnienł. Krotochwila. (1 akt, 
3 m. 1 n). Cena 80 fen. z p_rzes. 90 fen. 

- l(uzyne.k. Drobnostka sceniczna Michala 
Baluckiego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. z 
przes. 90 fen. 

- Lokai za pana. Monodram ze śpiewami 
i taf1cami. (1 akt, 2 m. ln.) Staruszkowie w 
zalotach. Fraszka sceniczna ze śpiewem (1 
akt, 1 m. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 

Lew zwyciężony. Dramat. (4 akty, 6 m. 
7 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Lobzowian1ie. Obrazek dramatyczny ze 
śpiewami. (1 akt, 8 m. 3 n.) Cena 1,30 mr. z 
przes. 1,40 mr. 

- l(onoelerya otwarta. Komerya przez 
Zygmunta Przybylskiego (I akt, 3 m. 4 n.). 

- l(us.tcielka ludu. Sztuka ludowa. (5 akt. 
12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

Bartos z pod Krakowa, czyli Dożywocie w 
letar&u. Obraz sceniczny. (1 akt, 4 rn. 1 n.). 
Cena 1,00 mr .• z przes. 1,10 mr. 

Aby handel szedt Obrazek ludowy. (lakt, 
6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena 1 markę, z 
prze~ylka 1,10 nu. 

Bursztyny l(1>si. Obrazek ludowy z muzy
ką, śpiewami i tańcami. (3 akty, 4 mężczyzn, 
7 niewiast). Cena 1 mr., z prze~lką 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komeqya - opera. 
(1 akt, 4 mężczyzn, 1 niew~asta). Cena 1 mr., 
z przesylką 1,10 n1r. 

Babunia. l(ome-dya Maryana Oawalewicza. 
(2 akty, 4 m~ż~ZVZ!ł; 2 niewiasty). Cena 80 
fen .. z przesylką 90 fenygów. 

Błażek op~tany. Krotochwila ze śpiewami. 
(1 akt, 5 mei.czyzn, 3 niewiasty). Cena 1,30 
mr., z przesvlką 1 40 mr. 

Bilecik miłosny. Drobnostka s.cen1czna Mi
chala Baluckiego (1 akt 2 mężczyzn, 2 nie

- Chłopi arystokracL Muzyka .i śpiewY. 
Cena 50 fen., z Qrzes. 60 fen. 

- Chłopiec studukatowy czyli zaklęta w 
kaczkę książniczka na Ordnackiem. Kome
dyo-opera. (okt, 8 m., I n.) Cena 1,00 mr., z 
przes. 1,10 mr. . 

- Czartowska ława. Dramat ludowy. 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 niewiast). Cena 4,00 
mr., z przesylką 4,20 mr. 

Cztery dramaciki na tle dziejów moraw
skich: 1) Ostatnie napomnienie Swiatopluka 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3) 
Bożena czyli córka kmiecia na czeskiim ;tronie 
(3 m. 4 n.). 4) Sąd Spitygniewa (4 m. 2 n.). 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Cfokawość piepHzv stopień do piekła. 
Przyslowie dramatyczne przez Jana Cbęciń
skie_go. (1 akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen. z 
prze~. 90 fen. 

~~~~~c.znicy. - ~3~iczny udzial w ~~~~~~y u- Księgarnia „Wiarusa Polsk.", Bochum 
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Pó~ek_5 ~ 

Elementa.i·z I 
dll d.tieci ucząeyeil się w · · 
azkole tylko po niemi-e·~~kn„ · 

Jest.to najlepszy elementarz, Fki ~ 
dotychc1Jas z~etał wydu.uy, dl.i t-"r;!} I 
powinisn mt:\)dować i;1i1~ w ręku krui-
dego dmecka polskiego TJ.a obc.:y.rde. 

Elemantarz wykonany jeat hard-.io 
gustownie. ozdobiouy lic •cym1 obrn!'l· I 
kamł, a ałotouy tak, te dziecko umie-
j\ce csytać po nl-emieck~, ł8two a\o · · 
naacey po polsko.. 

G.#o 30 /en., • Pf'Zeayłk1 40 jen., .· r 

Adres: Wlaru8 Pohlld, J:_.~ 
Boełnun. b 

•„„„„„„„lllPl._~AM~ ił 

Kasa oszczedności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. .za półroc.znem wypowiedz. 
4: proc . .za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie a. d. Brahe.) 

11-Ró. ń -- za ce -
-białe, czerwone, brunatne, -

-
-li niebieskie i szare IC 

w ctmach od 15 fen. do 1 mrk., 
- przy wi~ksz. odb. taniej, poleca -

H.slęa-arni a 

- Wiarusa t»otskiego -
"' Boelaum. - --- --li ·~; ' -' r ,·. r a.o 

• ~ ' ' • Jr : •• 

.... _______ . •-------
Wyciąć i schować! 

Kto 811 
chce kupić w dobrej oko
licy dom, lub gospodar
stwo, niech z za.ufaniem, 
z podaniem życzeń i wy
sokości swej gotówki, 
uda się zaraz piśmiennie 
do mnie, a obsłużę go 
sumiennie. Jan Wol• 
niewiez, Kurnik i. P. 
-----

Listy i koperty 
żałobne 

wykonuje szybko i tanio 

Drukarnia 
„Wiarusa Polskiego" 
BocJ1um, Maltheserstr. 17. 

DOIU. wygodny z obszernym 
wem i remizą, masi w 11 

dachówką, nowe budowle, z ~ i pół 
gi roL ogrodow. za 7 500 mrk, z 
na sprzedaż, na przedmieściu Bni 
uroczej okolicy, przy wielkim jezi 
W płaty około 4 OOO mrk. N aj lepiej 
sić się osob. z zaliczką . .Jan Wol 
włez, Kurnik i Posen. ( 

Maszyny da lotowania, •-
~~«ł~ maszyny do sz 
piece, maszyny do prania, wyż 
maczki imaglownie, lampy i t0\1 
emaliowane, jako też dostawa całk 
tych urządzeń po nadzwy-czaj ta 
cenach. ( 496) 

Na odpłatę! Na odph 
O Schramm, Dortmund 

ul. Przeorska (Priorstrasse) nr. 
naprzeciw kości-ola św. J ózei· 

Zdolny i inteligentny podróżu'; 
na wysoką prowizyę, który już pod 
wal w obwodzie węglowym nadre·, 
westfalskim potrzebny od zaraz do i 
su agenturowego. 

Laskawe oferty piśmienne z pod· 
o ile możności fotografii uprasza się n 
lać do „Wiarusa Polskiego" pod lit 
800. 

Papier 
z nięknymi na :>isami i wiers.zyka.mi 

główku poleca 
Księgarnia „Wiarusa Polskigo", B 

Jan Bloch 

711 

Geny niskie! 

w Essen 
Turrnstr~sse nr. H. 

J. Bara i~ ski, . Wanne, 
Największy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
==== naprzeciw kościoła. ka.tolickiego. ==== 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
c~e~o Bi~ .przekonać możecie, że najkorzyst
DleJ kuplCle całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Wszystkim, którzy u mnie wyprawQ 

kupią, wypożyczam gratrn oorce any na we
sele. 

Polecam także Szano\vnej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówkę! Ila odpłat-: ! 

najtańsze i 
dogodniejsz 
dło ~akup 



N 16 J. r„ . ~. Botihnm, na czw~~rtek, dnia 18~go lipca 1901~ Ro 17. 

• 

l pnryt:bodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
'lfch przedplata kwartalna na oocz.cie i u list0iwycb 

ł M'fłl~Si 1 mr. 50 fen.A a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
1 

'3 fen Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 
" 1111 Baże za Wiarę I OJCZJZll I 

Za inseraty placi sie za miejsce rządka drOlbcego dr•• 
ku 15 f. ogloszenie, zamiesz.czoiae przed inseratami 41 
fen. Kto cz~to oglasza otrzyma rabat. - Listy de 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać w 
nich dokladiny adres piszącego_ Rekoo. nie fi/rac1uny ~ą to~ pod znakiem • .L. polnisch nr. 123." 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•6wić, czytać i pisać po QOlsku t Nie 

,7 aest Polakiem, kto potomstwu swemu 
1
"'. ułemczyć się pozwoli! , 
rz,1 m!!!!!!!!l!!!!!!!!!!~..,.l!!!-!!!'~!!!!!!i!!!!!...!!!..!l!!.!!!!!_~.!!!.!!!!!..l!!!!!_!!l_~_!!!!!!!!_ll!_!!!L!!!L!!!! 

Z w:rpadków dni:.. 
Stanów Zjednoczonych 

dotknęło nieszczęście. 

ei Wskutek wybuchu na pa.ncerniku 
, • „Georgia" poniosła. śmierć pięć osób, 
.UJ ranych jest 17. 

od • 
re· Wskutek ulewnych deszczów dm osta 

lla.1 

statnich grozi na Górnym Śląsku 

oo wódź. 

t N W.iichry i burze wyrządziJy w ostat-
ni·ch dniach znaczne .szkody na $1ąsku. 

' Parlamentowi zostanie oono wkrótce 
ni 

1 przedłożony projekt o ograniczeniu 
czasu pracy kobiet do 1 O godzin. 

Stronnictwa parlamentarne daw.no 
domagały się takiego 'Ograiniczenia. Pro 

I jekt -przewiduje wedlu. g „Voss. Ztg/' 
1Pewi1en czas przejściowy. 

. ----'~~-- -- ~'."!!'!:!:_[_, _ _ g _ _____ , 

s Kłamstwa polakożerców. 
Wiadomo powszechnie, że polakożer

Y niemieccy, by w jakibądź sposób osla
ić wrażenie gwałtów popelnianych na na

~.:i rodzie polskim pod zaborem prusk~ wpa 
- li na pomysl, mogący się tylko zrodzić u 

udzi, którzy dawno zalatwili się pod każ 
ym względem z wszelkimi skrupulami 
oralnymi. Domagają się mianowicie owi 
anowie i ich piśmidła, by Polacy nawet 
dzięczni byli prusakom za rozbiór Pol 

ki i jego następstwa, gdyż jak twierdzą, 
rusacy dopiero wprowadzili do Polski o

'wiatę, usunęli gnębienie ludu i przedewszy 
,.;-' tkiem podnieśli kraj caly przez pobudowa 
~ ie dróg wszelkiego rodzaju. W zarzutach, 
- zynionych Polsce polakożercom o praw

ę nie chodzi, czego się też zresztą nikt Po 
ich nie spodziewa. Atoli przedewszyst
iem ani jeden polakożerca zohydzający 
olskę nigdy nie wspomni o tern, jak w 

~Ym samym czasie wyglądaJo w Prusach 
· innych państwach niemieckich. Oświata 
iędzy ludem stała tam na daleko niższym 

topniu jak w Polsce. A gnębienie ludzi? 
. Toć wlaśnie pal1stwa i państewka nie-
1 _iec~ie "sławne" są z tego, że książęta 
Zf 1em1eccy, potrzebując wówczas pieniędzy 

,S a hulatykę, wlościan i lud roboozy im 
pnrlpoddany gwałtem kazali brać, wiązać 

, ' sprzedawali go Anglii, która ipOtrze:bo-
eni iwalia: żołnier:zy na wojny, prowadzone 

IWówiczas :przez nią. Coś podobnego 
a~i w przyblliieniu nigdy w PoJS\::e się 
JJie dzialo. 

Co się zaś tyczy budowy dróg, któ
re przyczyniły się do rozwoju kraju, to 
lf~ecz jasna. że stosunków ówczesnych 

Ie ·~oż.na mi:erzyć sto'Sunkami dz,iisiej_:-
zyrm, p0.rów1I1ać można je tylko z ów

. zes~ym stanem rzeczy w innych kra
~" ach 1,tYlko na' podstawie takiego poró-
1~· Wnama wvdać sąd o tern, czy w Polsce 
~: · bylo ~orzej jak w innych krajach. Po-
~- :.in1ew.az .tego rodzaju twierdzenia o Pol
)~ ce, Jakie zwyż scharakteryzowaliśmy, 

Potykamy często w pismach halmty
ty~znych tutejszego obwodu i iPOJ1ie
.az Pisma te, nawet o dzielnicach poi-

skich pod zaborem pruskim, piszą w 
ten sposób, jakoby leżały gdzieś na po
graniczu Azyi, więc nie od rzeczy bę
d~ie wskazać właśnie na stan rzeczy 
w Westfalii i Nadrenii w p.oczątku dzie
rwiętnastego wieku w celu porównania 
·go z dzielnicami polskiemi1

• Powołamy 
się ,przytem na czlowielm, któremu po
lakożercy sami powagi odmówić nie bę 
<lą mogli. Otóż profesor dr. Teodor 
Imme z :Essen omawiając w znanej 
„Rheinisch Westf.aelische Zeitung" tej 
samej gazecie, która to lubuje się w 
zohydzaniiu kultury polskiej, rozwój hi-
1storyczny ~.górniictwa w tutejszej oikoli-
cy, tak pisze dosłownie o stanie dróg 
w tutejszym obwodzie: ' 

„Do należytego rozkwitu nie mogło 
górnictwo -dojść dopóty, ·dopóki nie by
ło jednej. rzeczy, mianowicie odpowia
dających roo:woJowi górnictwa dróg, 
•które mu dopiero zdobyty potrzebne 
rynki zbytu. Jak zaś WY'glądala okoli:
ca .nasza, zanim .nastały drogi żelazne 
i rparostatki? Drogi bite w rpoc:zątku 
19..,go stulecia byly jeszcze rzadkośdą; 
·drog.i 1p0Lne zaś znajdowały się często 
w stalllie Wipmst okropnym_, wskutek 
czego i\Voźnice, któDzy przewozH~ wę
giel tu ztąd, mianowicie do Milhlhe.itm 
n. Rurą, często się uskarża.U. ogromnie. 
Czytamy naprzyklad: „Koń wpadł (na 
drodze) w dzjurę i zginął (iist ums Le
ben gekommen)", ·OO chwila załamywał 
5ię wóz z węglem, ikitóry rozsyvywał 
się na drogę tamując ruch 1111J1iej lub 
więcei. i t. d." 

l'ak pisze profesor Irnme z .Essen o 
stanie dróg w tutejszej okoHcy, w któ
rej przecież rozwijal się już wówczas 
ruch. przemysłowy. Można sobie z te
go łatwo wy.stawić, jak dopiero wy-
1glą<lalo w farnych okolkach niemie
ckich w owym czasie! 

Polakożercy wymyślając kłamstwa 
ró~ne o Polsce w celu oslabieni:a. wra
żenia. jakie czyni w świecie niesłycha
;ne gnębienie polskości; nie wielu z pe
wnością znajdą łatwowiernych, którzy 
wymysły ich wezmą za do~rą monetę. 

- 2.& ___ ~ ---

Skutki gospodarki niemieckiej. 
Upadlość prywatnego banku niemiec 

kiego w Malborku przyprawila o życie 85 
letniego mistrza ślusarskiego Neuberta z 
Malborka. Sprzedal on swoją posiadlość 
za 13 tysięcy marek pewnemu rzeźnikowi 
a zaliczkę, wynoszącą 3000 marek zlożyl 
na ręce oszusta Wolkego. Starzec byl je
szcze silnym i czerstwym. Na posiedzeniu 
wierzycieli ubiegłej środy byl obecnym; 
wieści niefortune, których się dowiedział, 
tak go zmartwily, i wzburżyly, iż ru
szyl go paraliż sercowy , który życiu je
go polożyl kres. 

Dalszą ofiarą manipulacyj oszukań
czych Wolkego stal się wlaściciel Federau 
jun., który swoją posiadlość we Willen
bergu sprzedal, a zaliczkę, wynoszącą 45 
tysięcy marek, złożył Wolkemu. Młody 
Pederau 'stratę tych pieniędzy tak sobie 
wziąl do glowy, że dostal pomieszania zmy 
slów i umieścić go musiano w Jecznicy 
miejskiej w Malborku. Ojciec Federau tak
że straci 25 tysięcy marek. 

Miasto Malbork wskutek ogromnych 
strat, które ponioslo, odroczyć musiało bu 
dowę rzeźni o rok jeden. 

Wolke otrzymal w areszcie śledczym 
dnia 11 bm. telegram z Berlina, winszują
cy mu dnia urodzin. Zona i dzieci areszto
wanemu o.icu, który ich okrył taką niesla
wą, nie wiliszowaly. Wołke wedlug „Gesel 
Iigera" jest zdrów i zdaje się być zdecydo 
wanym na Jos, który go czeka. 

Ueckendorf. W ostatnich numerach 
„Wiarusa Polskiego" czytalem dużo o na
szej najwyższej władzy wyborczej na ob
czyźnie i bardzo się dziwiłem, że p. Żniń
ski tak malo jeszcze się nauczył na ob
czyźnie. Czy pan ten nie wie, że my ro
botnicy nie chcemy być niczyjem bydeł
kiem wyborczem, ani centrowców, ani li
berałów, ani socyalistów, ale też nie poz
wolimy się w polityce prowadzić p. Zniń
,skiemu, do którego otwarcie mówiąc, Po 
lacy na obczyźnie pod względem politycz
nym nie mieli, nie mają i nigdy zaufania 
mieć nie będą, bo zaufania takiego nie mo 
gą mieć do niego. · 

Z tern powinien się pan Żniński liczyć 
i odpowiednio postępować. Mnie tam oso 
ba pana Żnińskiego zupełnie obojętna, ale 
jako wyborca Polak, trzymający się zasa
dy, że obcym lud polski na obczyźnie wy
sługiwać się nie powinien, bo na to nie po
zwala nam ani jedność, ani interes narodo
wy, nie mogę się pogodzić z myślą, że pan 
Żniński miałby piastować urzędy w Gló
wnym komitecie wyborczym. Niech tam 
kto myśli, iak chce, ale ja mówię, że ogól 
Polaków straciłby zaufanie do takiej wła
dzy wyborczej, bo lękać się by musiał, że 
przeciw jego woli nakażą mu głosować na 
niemieckich kandydatów 

Ze panu Żnińskiemu ufać pod względem 
dem politycznym nie można, dowodzi to, 
o czem się doczytaliśmy w ostatnich dniach 
.w gazecie. Dlaczego pan Żniński koniecz
nie ciśnie się do „Głównego Komitetu"?. 
My Polacy na obczyźnie, których organ p. 
Żnińskiego nazwal swego czasu niezdara
mi i niedołęgami, bez opiekuństwa p. Żniń 
skiego się obejdziemy. Otrząsnąwszy się 
raz z pęt centrowych nie chcemy, aby 
nam pan Żniński lub ktokolwiek inny 
te pęta znów pomagał nakładać. 

Gdy to wszystko się zważy, wtedy 
tylko uznanie należy się gronu wyborców, 
z Bruchu, którzy stanęli w obronie nas wy
borców i otworzyli nam oczy, byśmy po
znali zamiary pana Żnińskiego i nie pozwo 
łili, aby zamysły swe zdołał w czyn za
mienić. 

Bruckhausen. Przy wyborach do dozo
ru kościelnego w parafii Hamborn przepadli 
śmy. Winę przypisywać musimy tej okolicz 
ności, że dużo wyborców polskich nie za
pisano do list wyborczych. Są nawet poszla 
ki, że nie zapisano dużo nawet wtedy„ kie
dy poszli przejrzeć listy wyborcze i upom
nieli się o swe prawa. To bylby wystarcza
jący powód do unieważnienia wyborów, to 
też mieliśmy tu w niedzielę wiec, na któ
rym uchwaliliśmy ·wysianie protestu! Oby 
ze skutkiem. 

Niemcy ze swej strony rozwinęli silną 
agitacyę, aby tylko przeszkodzić wyboro
wi Polaków. Ubolewać też trzeba, że rne
którzy Polacy nie poszli na wybory. Wi
nien tu brak poczucia obowiązku. Cóż nam 
pomogą żale, że nie mamy stałego duszpa 
sterza polskiego, jeżeli w takich ważnych 
chwilach zasypiamy gruszki w popiele? 
Przecież wiedzieć winniśmy, że tylko to bę 
dziemy posiadali, co sobie w ywalczymy sa 
mi. Niemcy tutejsi coraz więcej przejmują 
się hakatyzmem i dlatego z naszej strony 
tylko wtenczas możemy liczyć na jakieś 
zdobycze, gdy pójdziemy lawą sfornie i 
zgodnie do wytkniętego dążąc celu. 

Niech tedy ostatnie wybory nas po
budzą do tern energiczniejszej pracy, a wte 
dy i skutki tej pracy wnet się pokażą. 
~ - - ... 
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· Karol Miarka. 
W tym roku upływa 25 fat od śmier 

ci jedinego z najdzielniejszych synów 
śląskiej ziemi św. pam. Ka;rola Miarki1

• 

- ,Gaz. Op." poświęca mu ,następują
ce ws,oomnienie: 

Kim był Karol Miarka? Stanisław 

Bełza, literat z Warszawy, który śp. 
redaiktora Miarkę osobi!ście znał, pisze 
na wstępie broszurki, poświęconej Kta
wlowi Miarce. a drukowanej w War
szawie 1880 r., co następuje: 

„Dziw;na .zaiste rzecz, że znacze
nie pojedyńczego człowieka, jak często 
przeceniane, tak częśdej może jeszcze, 
nJedocenianem ibywa. Jest to prawda, 
znajdująca ka:żdodzienne niemal vo
twierdzenie w życiu. Jak z jednej stro-
1ny, patrząc na zaslużonych i wyskaku
jących ipooad z\Y_y1czajny poziom ~udzi, 
wynosimy kh 1}od niebiosa, uważamy 
1Za zdolinych do rozwikłania ka!Żdego za 
.dania i udźwignięcia na barkach każde
go ciężaru, tak z drugiej znowu, przy

·~dądając się małym owym .pracowni
kom, tmdz(}cym się w winnicy Pańskiej 
w Pokorze i cichości, nie przywiązuje
my często do .ich pracy wielkiego zna
czenia. nie ·rok·uiemy sobie z !lliej wi'el:
kiich skutków. A ![)rzecież, jeżeli wiel
cy ludzie, 1podobni są do owYch jasnych 
blyskawic, które piorunem oświecają 
całe niebo, jeżeli dobroczynna ich siejba 
przypomina ową bi·bHjną mannę, która 
w dniach ciężkich żywiła naród wy-. 
brany - to drobni i bez rozglosu krzą
tając się, są owemi gwiazdami przewo
dniemb w nocy życia, owym ~zamym. 
chle·bem wwszednim, bez którego ludz
kość w żaden sposób obejśćby inie nie 
mogla. Tamci prz~chodzą w rzadkich 
·chwilach, wlewają w żyły · narodów 
odżywiające soki" ci są ciągle na swo
jem stanowisku; tamci zakreślają iprzed. 
ni~mi szerokie widnokręgi dobrobytu. 
lub sławy, ci obrabiają bezustannie: 
:podstawy i:ch rozwoju. Kto zdolny jest 
;powiedzieć stanowczo, iktórzy z nich 
większe pokladają zaslugi? 

Jednym z takich drobnych i cichych 
pracowników jest wlaśnie l(arol Miarka.. 
Żywot jego jest nader zajmujący. l(iedy 
wstępował w życie z najlepszemi chęcia-· 
mi, ponura noc zalegała horyzont. Dziś noc 
ustąpiła przed dniem .. Swojemi slabemi si
łami, wśród przeszkód najprzeróżniej
szych, rozegnał on pomroki nocne, przy
duszające Górny Sląsk i sprowadził świa
Ho na ojczystą ziemię". 

W rzeczy samej byl śp. l(arol Miarka 
mężem niepospbJitym. Jako syn ludu gór
nośląskiego, przytem nauczyciel ludowy, 

mial wszelkie dane, aby zdobyć sobie 
wpływ i znaczenie, zwlaszcza, że posiadal 
wielką inteligencyę i niezwykły dar wymo
wy. l(arol Miarka ulegl początkowo temu 
samemu - że tak powiedzieć trzeba - ze
psuciu, co przeważająca większość inteli
gencyi górnośląskiej , tj. zniemczyl się i 
uważal się aż do trzydziestu kilku lat swe
go życia za Prusaka i · Niemca. Dopiero, 
gdy szczęśliwym zbiegiem okoliczności 
zetknął się z redaktorem „Gwiazdki Cie
szyńskiej", Pawiem Stalmachem, i zaslu
żonym, a żyjącym jeszcze sędziwym pisa
rzem dziet ludowych, Józefem Chociszew
skim, i gdy z mężami tymi zaczął odbywać 
rozpraw y o sprawach polskich i słowiań
skich, dopiero wtenczas rozżarzyła się w 
sercu i duszy jego owa iskierka, która Gór 
nemu Śląskowi miała być zwiastunem wiel 
kiego światła odrodzenia. 

Jeszcze będąc nauczycielem, drukuje w 
roku 1865 (a zatem przed wojną francuską 
i walką kulturną, kiedy jeszcze w szko
lach górnośląskich po polsku uczono) słyn 
ną rozprawę „Glos walającego na puszczy 
górnośląskiej", w której bardzo dobitnie i 
przekonywająco dowodzi, że germanizacya 
ludu polskiego nie jest bynajmniej drogą do 
cywilizacyi, albowiem historya uczy nas, 
że cywilizacya nietylko starożytnych, ale 
wszystkich narodów równym krokiem z 
kształceniem i wydoskonaleniem języka 
przyrodzonego postępowała, ponieważ ,Ję 
zyk jest dźwignią oświaty, jest elektrycz„ 



nym przewodnikiem kulm ry." Dopóki więc 
germanizacya (powiada Miarka) nie stanie 
się aktem dokonanym, dopóty o rozszerze 
niu cywilizacyi przez jczyk niemiecki my
śleć nie można ... Ale pytam: Czyliż kto z 
nas \vierzy, że germanizacya Górnego Slą
ska tak rychło się uskuteczni? Pytam czyli 
za sto lat faktem dokończonym będzie? A 
mamyż z rozszerzeniem oświaty, z padnie 
sieniem Górnego Sląska tak długo czekać, 
aż się zniemczy? A czy lud górnośląski te
raźniejszy, jak Izraelici na pustyni. ma wy
mierać, nim pokolenia późniejsze kraj obie 
cany cywilizacyi niemieckiej zobaczą? ... 

Zwraca się więc Miarka do kolegów 
·nauczycieli i do księży i prosi i napomina 
ich, aby nie poniżali się do ludu, używaj4c 
pospolitego, niekiedy germanizmami prze
platanego języka, lecz aby lud podnosili do 
siebie, wyrażając się zawsze czysto po pol
sku, gdyż kapłani i nauczyciele są pr~c 
wodnikami ludu, stoją na wyższym stopnm 
oświaty, mają być dla ludu wzorem".:. 

Caht potcg4 slo\rn pragnie Miarka oży 
wić serca i natchnąć zapałem ducha swych 
braci i kolegów, walając: 

.. Bracia, jeżeli około rozszerzenia o
światy cokolwiek czynić będziecie, groby 
wasze nie będą zapomniane, pamiątka wa
sza będzie żyla w sercach pokoleń potom
nych. Wdzięczni uczniowie, którzy będą 
od,l.riedzali grób nauczyciela dobrego, nic 
zapomną pomodlić się za duszę swego do
brodzieja". 

Odzież sa ci nauczyciele, do których 
tak przemawiać bvlo można. Dziś już ich 
niema, dziś hakatyzm wytworzyl germani
zatorów nieprzejednanych i tylko fakta po 
twierdzają wymównie to, co Miarka przed 
przeszło 40 laty powiedział, że Niemcy 
przez gerr:nanizacyę cywilizacyi na Śląsku 
nie podniosą i kultury swej nic zdołają sku 
tecznie zaszczepić. 

Zatem i „Olos wołającego na puszczy 
górnoślązkiej" w miarę tego, jak nacisk 
germanizacyjny zacząl siQ stawać coraz dot 
kli\vszym, zwracat coraz więcej uwagę In- . 
dzi dobrej woli i szerszych warstw ludn 
na niebezpieczellstwo, grożące ze strony 
germanizacyi, a rady i cenne wskazówki 
ku obronie i pielęgnowaniu języka ojczyste 
go nie pozostały bez skutku, zwlaszcza, że 
Karol Miarka nie zadowolil się ogłosze
niem swej rozprawy w „Gwiazdce", lecz 
kazal ją po\vtórnie w tysiącach odbić w dru 
karni „Gońca Wielkopolskiego" w Pozna
niu, poczem postarał się o rozszerzenie jej 
na Górnym Śląsku. 
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ŻUBROWIE 
'{)powiadanie hi1.;toryi.:zne według po

wieśpi 

W a cła wa Gąsiorowskiego. 

(Ciąg dalszy)_ 

Wagenfcld zatrzymał się czując, że w 
tej chwili mówi coś, w co samby nie uwie
rzyl, lecz nie tracąc panowania nad sobą 
ozwał się dalej krótko: 

- A · zatem nie pozostaje nam nic in
nego, jak ułożyć punkta kapitulacyi, bo o
czywiście ... obecnych żądań Napoleona za
dowolić nie możemy!... 

- Naturalnie! - My podamy warun
ki! Ifo ! ho! - Co on sobie myśli! Z hono
rem musimy wyjść!... z honorem!! - za
wołano dokoła groźnie. 

Pułkowniku Preiburg !... Proszę noto
wać!... Zgodzimy się na ustąpienie cesarzo
wi... nie!! Trzeba pisać ostro!... na ustąpie
nie armii francuskiej Częstochowy ... rowni.. 
wyjdziem z bronią w ręku i z sztandarami ... 
i. .. z taborem!! Rotmistrzu von Kasten, każ 
pan natychmiast ładować na podwody 
skarb Paulinów! Proszę pisać! Więc na 
cz em to stanęliśmy!? Aha!... z taborem ... 
Armie, przy spotkaniu. bGdą siG salutowały. 
Zawieszenie broni obowiązywać będzie w 
przeciągu czterdziestu ośmiu godzin!! Do
syć!... A co?! Niech się temu kusemu gene
rałowi nie zdaje znów, że pozwolimy sobie 
grać na nosie!!... Proszę! Oto mój podpis! 
Zawołać mi parlamentarza! 

Do izby obrad wszedl wysoki, jak dąb 
oficer francuski i stanął '' yprostowany 
przed \Vagenfeldem, ponurem mierząc go 
spojrzeniem, co mu znów nie przeszkadza
ło poprawiać sobie co chwila munduru, któ 
ry jakoś dzi'vvnie byl ciasny i opięty. 

- Panie kapitanie! - ozwał się Wa
genfeld lamaną francuszczyzną. - Tu jest 
odpowiedź dla pana marszałka. Proszę go 
zapewnić, że od nici odstąpić nie możemy i 
że oczekujemy i ego zgody!... Porucznik 
von Wesenclorf pana przeprowadzi. 

Oficer francuski mrukną! coś pod no
sem, co mocno zakrawalo na .,wedle roz
kazu" i wyszedł za pruskim porucznikiem 

Po oddaleniu się parlamentarza, w ra
dzie zapanownło GŻY\\ ienie. 

- Cóż !o za oficerów ma ten Bona
parte! Pe.prostu ordynarny, prcsty jakiś 
chlap i nic wic;cej ! - perorował generał 
von M lller. ~ Nieokrzesane zy,~ierzę !. .. 

Poprzcm,ony !:i1a" 4 przyjac1e1a i o-- I 
broiicy ludu rzuca Miarka zawód tiaucz~
cielski aby oświacie w szerszym zakresie 
się poŚwiGcić i staje na czele pisma poli
tycznego „Zwiastun górnośląski'', zalożo 
nego przez drukarza Teodora tteneczka w 
Piekarach; wkrótce jednak poróżniwszy się 1 

z nadto spekulacyjnie usposobionym wy
dawcą, kupuje od Józefa Chociszewskiego 
za 100 talaró\\' pismo religijne „I(atolik'' i 
przenosi je z Chetmna (w Prusach Zacho
dnich) do I(rólewskiej Iiuty na Sląsku Gór 
nym, zamieniając odtąd organ swój na pis
mo polityczne. 

Teraz rozpoczyna się nowa epoka w 
dziejach Sląska, którą można nazwać epo
ką l(arola Miarki. Wybucha walka kultur
na, przed którą zniewoleni księża szukają 
schronienia i pomocy w „Katoliku'\ zachę
cając lud do czytania tegoż pisma, zasilając 
je artykułami. „I(atolik'' popierany z jed
nej strony przez księży, z drugiej strony 
prześladowany zawieruchą walki kulturnej 
zdobywa sobie szacunek i przychylność lu
du i wzrasta w miarę tego, im częściej re
daktor Miarka narażony jest na procesy i 
nieraz długotrwałe więzienia, do niebywa
łej aż dotąd liczby prenumeratorów (6000) 

Zbyt obszerna, rozlegla, obfita w wy
padki i zdarzenia jest owa epoka Miarki i 
walki kulturnej, aby można na tern miejscu 
szczegółowiej ją rozpatrywać. Wystarczy 
zaznaczyć, iż epoka ta jest fundamentem, 

· na którym dotąd trwale i stale wzrasta po
tężny gmach odrodzenia aż do ostatnich 
czasów. · 
fil ______ _____ - _______________ . ..::!!'!!'!! 

Urzędnik pruski na zgromadzeniu 
polskiem. 

Wiec wyborców odbyl się w ubieglą 
niedzielę w Rzędowicach w powiecie lu
blinieckim na Górnym Slązku. 

Wiec zagaił i ·przewodniczy! mu roli 
nirk ,p. Murek z Szemrowic, poczem 

przemawia! najprzód poseł ks. Jankow
ski, dając ·obszerny ·poglą;d na sprawy 
parlamentarne i polityczne, na stosu
nek nasz do 1partyi centrowej, do Ko
ścioła i vaństwa. na ża.dania rrasze fa
ko spole1cze(1stwa pol·skieg.o ttd. W dal 
szym · ciąg-u przemawiali pp. J. Be
dnorz z Dobrodzienia, Br. Koraszew
ski, Murek i inni. napal wiecowników 
byl wie:ki; lud byt uszczęśliwiony, że 

- Pewno jakiś wczorajszy ulicznik, o
pryszek ... komunista! - dodał Wagenfeld 
i to jest cara taka jego armia! Pędzi przed 
sobą pastuch takie stado bestyi... no i be
stye tratują przed nim! Ale to nie żolnier
ka, nie rycerstwo!. .. Wyobraźcie sobie pa
nowie, że naprzykfad na najdzielniejszy 
pułk piechoty napada tabun zwierząt, który 
idzie na oślep ... bez taktyki, bez planu ... i 
co wówczas męstwo pułku, co poświęcenie 
się może znaczyć?! Ze zwierzętami się nie 
walczy!. .. 

Wybuch szczerego śmiechu byt odpo
wiedzą na słowa Wagenfelda. I już dalej po 
szły żarciki, szyderstwa i ochota, jakiej da 
wno nie bylo wśród pruskich oficerów. Lżej 
im jakoś było na sercu. Wyjdą z tego samo 
trzasku, \Vyjdą calo, a tam później już się 
poradzi!... 

Jeden z drugim zajęli siG już pakowa
niem rzeczy, ściganiem taboru. Za oficera
mi już i żołnierz oglądał się, jakby chudobę 
swoją zebrać, a może i powiększyć. Przed 
klasztorem ze skarbca v. yciągano zlote, a 
srebrne naczynia a aparaty kościelne i ła
dowano na \vozy ... wytaczano porzucone 
wasągi. Gwar powoli zaczął napełniać Czę
stm.:howQ, zda się, życie nowe wstąpiło w 
załowo prusk1.1. 

Wagenfelcl równocześnie zwierzat się 
Millerowi. 

- Uważa kolega, bez tego „ultimatum" 
ni gdybym był nie ustąpi I z Częstochowy. 
Kapituło\\ ać ... to kapitulować z godnością! 
Z pełnią wojskowych honorów, inaczej to 
lepiej śmierć!. .. Gdybym tak jeszcze mógł 
tym mnichom!. .. Uważa kolega. Oni sobie 
ciągle śpiewają!!... 

- Należaloby się im!.. 
Mm! Rzeczywiście. Tylko coz... ten ... 

udaje katolika. Mogliby się poskarżyć ... Le 
piej nie da''; ać powodu. Stać twardo na 
gruncie \varunków i... koniec!. .. To moja 
zasada! Od niej bym nie odstąpiL. No .. a 
zdaje mi się, że i tak ukarani będą ... no, bo 
skarbiec wyjedzie ... a to ich zaboli.. 

\V godzinie parlamentarz francuski po
wrócił w bramie Częstochowy, powitali go 
Prusacy szmerem zadowolenia: był on dla 
nich jasną zapowiedzią rychłego uwolnie-
nia. 

Członkowie rady wojennej przybrali 
uroczysty wyraz twarzy, spoglądając z bu
tą na ten papier, który musiał zadość uczy
nić ich żądaniom. a który w tej chwili wta
śnie rozwija! z pO\\"agą sam Wagenfeld. 

- Panowie! Feldmarszałek nadsyta 
nam odpowiedź! Proszę posłuchać ... 

.Wagcnfeld rzucił okiem na pierwsze wy 

miał \\'śród siebie ukochanego ·posła, o 
którego zwycięstuo walczył dwukro
tnie w ·głó\vnych i w ściślejszych wy
bor~ch. Wczasic mowy ks. Jankow
skiecro przyszło do ciekawej utarczki z 
amto~vym z Dobrodzenia p. Luxym. Gdy 
bowiem ks. J. podniósl niesłychane nad
użycia przy wyborach ze strony pa~tY! 
przeciwnych szczególnie \V Dobrodzemu i 

wvraził zdziwienie. że właśnie ze strony 
ce-ntrowej, jak licznie przeslane mu spra-

wozdania dO\\.'OdZ<l, nadużycia te były 
tak wielkie, zaczął amtowy "olać, że to 
,nie prawda - ich bin auchkatolik". Na 
to wstał p. Koraszewski i oświadczy!, że 
p. amtO\\'Y nic ma praw.a przerywać :nó
wcy i mieszać się w sposób krytykuJący 
wywody mówców do obrad, gdyż przy 
sługuje mu tylko pra\VO dozorO\vania wie 
ca. Rozgniewany amtowy wziął notes i 
zacząl wolać: „I(to pan jesteś? Ja pana 
zapiszę!'' Pan Koraszewski cdpowie
dział: „Tę przyjemność pan możesz 
mieć" - i podal mu swoje nazwisko. 
Dalej twierdzi! part amtowy, że p. I(. bez
prawnie zabrał głos. Pan K. odpowiedzi~l 
mu: .,To pan uczynileś. Mnie pan me 
masz prav.-a przepisów robić, gdyż ja pod 
Jegam na zebraniu rozporz~dzeniu prze
wodniczącego, ale nic amtowego". Gdy 
następnie ks. posel J. zaczął dalej mówić, 
amtowy chciał mu znów przeszkodzić, ale 
ks. J_ bardzo energicznie sobie to wyprosił, 
oświadczając: „Panie amtowy, teraz mam 
dosyć tego przeszkadzania; ja też znam 
swoje pra'\vo i wypraszam sobie miesza
nie się do mo.icj mowy"; również prze
wodniczący wieca i sekretarz p. J. Bed
norz oznajmili p. amtowemu. że później 
może się zgłosić do dyskusyi; a teraz u
praszają o spokój. No, i wreszcie p. amto 
wy zastanowił się i ucichł. Gdy po wy
głoszonych mowach panu amtowemu jak? 
pierwszemu udzielono glosu do dyskusy1, 
oświadczył tenże z rezygnacyą: „Ich hab 
nichts zu sagen" - co oczywiście wbrew 
jego intencyi wywolafo ogólną wesołość. 

Przy koiku zebrania uchwalono za
lożyć towarzystwo rolnicze, które statu
ta p. Bednorz przeczytał. To znowu się 
p. amtowemu nie podobalo. gdyż wyrazil 
obawę, że wobec potęgi niemieckich to
warzystw towarzystwo polskie nie zdo
la się utrzymać, a raczej chodzilo mu pe
wnie o konkurencyą, którą polskie to"va
rzyst\vo \'.-ytworzytoby dla niemieckich to 
warzystw. Oczywiście objaśniono p. am 
~"-·-- ~ !!! 

razy odpowiedzi i pobladl, ręce mu drżeć 
zacz~ły ... tchu mu zabrakto. 

- Co ... co ... to zwierze pisze?? bąknął. 
- l(olega von Miller odczyta!!. .. 

Miller wziął podany sobie papier i jąl 
czytać cicho a wyraźnie: 

„Oświadczam panu komendantowi za
logi pruskiej w Częstochowie ... że żadnych 
warunków nie przyjmuję!!.... Brofi na pla
cu zlożyć natychmiast i na tern koniec. 
Niech komendant będzie kontent, że pusz
czę go z załogą na wolność. Inaczej za go
dzinę szturm!... Będziecie wystrzelani co 
do nogi..." Podpisano ..... .!con". 

- Leon - powtórzono chórem. 
Oczywiście ... Napoleon! - objaśnit 

generał von Miller. 
- To to ... haniebne! - wybuchnąl Wa 

genfeld. - Drwi z nas!... Bez broni... wyjść 
jako tlum zdezorganizowany ... zbezczesz-
czony !... - Par; owie! to nieszczęście!!... 

Czlonkowie rady st~li bladzi, oniemieli 
Wagenfeld wpadl nieomal w rozpacz. 

- Panowie! Co poczniemy'? Radźcie 
pano wie! Tu można się spodziewać wszy
stkieg0 ! 

Nikt nie śpieszy? się z odpowiedzią. Wa 
genfeld ręce iamal a pięście zaciskat. 

- Radźcie panowie ... na nic podobnego 
zgodzić się nie możemy .. . 

- Gdyby ... przedłużyć układy, ustąpić 
salutowania! - bąkną! von Miller. 

- Przedlużyć! - żachną! się Wagen
feld. - Nie widzisz kolego, co ten pies tu 
pisze? ... pól godziny czasu daje do namy
sfo ! ! Panowie, to jest nikczemne. Z tak 
przemagającą silą stawać i rzucać się na 
garstkę żołnierzy odciętych!. .. To bezecne 
na to zdobyć się może tylko taki prostak, 
jak .... jak .... te11 !.... 

Wagenfeld pienił się. oficero'\\·ie stali 
bezradni, aŻ' nagle wybuchnęli wszyscy je
dnocześnie potokiem przckle6stw i obelg 
dla całej armii Napoleona. 

- To podejście, jesteście zgubieni! -
Zdemoralizowal nam załogę! - Rozbójnik! 
Lotr!. ... 

Wzburzenie. a raczej popłoch, wzma
gał się coraz bardziej. Jedni układali co prę 
dzej nowe warunki kapitulacyi, drudzy bia
dali nad czekających ich losem, trzeci na
pełniali refektarz klasztorny wrzaskiem i 
krzykiem. Wagenfeld do reszty stracil pa 
nowanie nad sobą. Ani mu w głowie byto u 
pomnieć się o należne mu uszanowanie ze 
strony podwładnych!... On, który dawniej 
wyższego tonu nie znosił a karcił oficerów 
za odruchowy nieraz wykrzyknik ... teraz 
nie baczy! na nic. 

towego, że nas jego obawy lub ra ... } rn 
nic obchodzą; sami wiemy, co może n 
czego nie możemy robić. st 

Z wyjątkiem tych \,·ięcej humof1 że 
cznych aniżeli poważnych epizodów i i 
szkód wiec - jak donosi „Gaz. Op, Si 
odbył się wspaniale; właściwie owe e 
cty dodały mu jeszcze wiekszego oż~ zn 
ma. 

::Z~emic polskie. K 

Prug Zaeh&oinieh. Warmii i Mn„n 
jo 

Z Pelplina donoszą, że k onsekr. ne 
nowo mianowanego biskupa-sufragana pe 
cezyi chelmińskiej ks. kan. dr. Jakóba i sl 
dra nastąpi prawdopodobnie jeszcze w pr 
miesiącu. w 

Kartuzy. Pan Jan Derra z Stęży~ ob 
był od Niemca przyległy majątek szlac żY 
ką StQżycę, za 218 tysięcy marek. Pi dz 
da wal podobno tylko 120 tysięcy m1 ka 
Niemieckie gazety piszą, że ceny tak si' go 
ż::ico różnią ze sobą, że wprost jest nie1do 
bieństwem, ażeby fiskus był tak nizką 
tę ofiarował. rz 

Z \l~liele Kr Po.nanslde,w,, ~~ 
Bydgoszcz. Wielki zjazd hakaty,m 

ma się odbyć w Bydgoszczy w dniac 
16. do 19. sierpnia rb. Pomiędzy inncn w 
mawiane być mają sprawa kredytu zn 
nego i osobistego dla zrujnowanej osta 
mi bankructwami niemczyzny, projekt 
wJaszczenia Polaków, ograniczenie 
szych praw na zebrafliach i sto\varzJ 
niach sprawa pisowni polskich nazwis!~z. 
skch 'i ograniczenia :V~ględnie zup~! 

1
g 

zniesienia prasy polsk1ei. Jakby na w1 d 
. k . k l k' LI ur.ągow1s o 1 prowo ~acyę po a .ow 'dz· 

dzają publiczny pochod przez miasto, .1 którego zaprosili nawet wszystkie cc~ 
miejskie. <JA 

Folwark Jerzyce, obszaru około ' 
mórg, położony tu;~. nad .granicą Kr?Iek , 
Polskiego, naprzeciw P1otrk0\va Z)" t 
skiego, w powiecie strzelińskim, naby,d~
czytamy w ,.Dz. l(uj." właściciel dóhmo 
cerskich Brześcia p. Wojciech Miecza 
Niemca pana Ratzke'go z~ cenę JdO 
marek. eh. 

Poznań. Robotnik Sikorski z Bn~1 

cy, który swego czasu został za ol u 
nauczycida Brettschneidera skazany 
~!'!'L _ •~a~L~~~~·-· ~~~ 

Widmo ha11by wyciągało doń d . 
ttariby nieublaganej, niezatartej. Za 1fr 111 

ta wieczna niełaska królewska, zapoi~z 
nie.:. nicość ..... A~e i za ni~ stalo ży~ie.~~ 
życia tego on się rwał 1eszcze ... 1 bi 
tych laurów i wa;\vrzynów, bo z pozana, 
wyzierała szyderczo wykrzywiona c11 
kościotrupa! 

Na ten zamęt wpadł do refektarz 
cer służbowy. 

- Generale! W obozie niepr~y:w 
skimniezwykte poruszenie!... Armia 
cuska wykonywa jakieś ruchy, którr 
dno rozpoznać! ker 

Wagenfeld, a za nim czlonkO\viepo 
wybiegli z refektarza i rzucili się ku ~lep 
Wyciągnięto lunety, wytężono wzroHktó 
wny im się widok przedstawił. Pię 

Wśród morza ognisk, plonącyccy 
wzgórzach, okalających Jasną Górę.wi 
jakiś pochód, witany gromkimi okrzi 
Dookola pochodu uwiiala się francuskp0 
nica, otrębując widocznie rozkazy. 'ber 
zdaje się, nie ulegała dociekaniu. Nie 
ny, tylko Bonaparte musiał objeżdża, 
regi i wydawać ostatnie polecenia ... ! 
la jeszcze, a od tych ognisk zenvie uda 
zbrojone mrowie i zaleje tę malą wys.na 

Wagenfeld wyciągnął pięść ku · 
kom i zgrzytnął zQbami. , 

Tymczasem w szeregach obn 
Częstochowy rozlegl się lekki szele:don 
by powiew jesiennego wiatru... ~Ale 
wzmagal się, cichł i znów się zry\\·~lien 
końcu mieni! się w złowróżebny nie 
zany pomruk ... 

W agenfeld go rozumiał. Zolnieri 
moralizowany nadzieją rychlej kapitu 
lada chwila mógl odmówić posluszB 

Stary komendant dlużej się nienie 
ślaL. porwał za szpadę, dobył ją, drani 
oburącz, oparl na kolanie i nacisną' ty 

Stal twarda. hartowna, nie da.lspa 
zmódz od razu. Prężyła się, gię1a. c1Beo 
aż prysla z suchym trzaskiem... t7 To 

Wagenfeld rzucil kawaly szpa'Pra 
mur, i rzek! uroczyście do otaczająe!ll1~1 
oficerów: m1e 

- On moiej szpady nie dostanieZar 
W słowach tych ,tyle bylo głe~ 

przeświadczenia o wlasnym heroizn 
tyle tragizmu, a tyle spartaf!skiego ~"' 
cenia ... że sam Wa~enfeld zdumial ret 
snej szlachetności. Scaevola, prażacko'> 
browolnie ręką w ogniu. Leonidas 
witający zgon niechybny, nie \Yygla· 
czej. nes 

· ~ · • „.„ :i (Cłu dalszy nutaplJ. ;: Poni 



~d} micsi:.1ce więzienia, zaf cżyJ apelacp;. Poz
~en naliska izba kar11a po przesłuchaniu wszy-

stkich świadków przeszfa do przekonania, 
or że obraza nauczyciela nie była tak ciężk~l 
i · i wydala łagodniejszy \\ yrok, skazui<.lCY p. 
P. Sikorskiego na dwa tygodnie więzienia. 
. e Kępno. Z n,tk niemieckich wykupił 
zy znowu pan Marcin Biedermann, jak nie

mieckie pisma donosz:\, 400 morgowy fol
-- wark Ja~rnbsdorf ( ?) pod Kępnem od pani 

l(almbach. 

Ze Shzka czyli Staropols-.i 

') W Król Hucie zastrzelił robotnik kole
, ,t jo\\'Y Gusta\\" Tressel najpicr.w S\voją żonę 
kr: ne. następnie sam siebie. Straszny czyn po
na pelnił z po\i.'Odu nieuleczalnej choroby urny 
a. stowei swej żony, która właśnie dzic(1 
\\ przedtem powróciła z domLI obłąkanych 

w Rybniku i tej samej nocy w przystępie 
Y1. obłędu usilowała sobie brzytwą przeciąć 
ł ac żyly u ręki. Tresselt chciał także zgla
F: dzić z tego świata swego 7-letniego syn
mika, lecz chłopiec, jakby przeczuwal, co 
si1 go czeka, nie przyszedł na \.\ 'Olanie ojca 
ie1do domu, tylko uciekl do wuja. 
ą Bytom. Najwyższy sąd w Lipsku od 

rzucil apelacyę masarza Liberki i robotni 
ka Kioltyki przeci\V wyrokowi skazui<:ice-

1 mu ich d\\ ukrotnie na karG śmierci za za
t . morderstwo. 

iic: W Chebziu wskoczyl robotnik kolejo-
en wy Wiora między d\va \Va gony ,które mu 
u' zmiażdżyly klatkę piersiową. 

sta 
kt Z innych dzielnie Pols~ i. 

~ e Dar grunwaldzki. Prasa polska ogła
~ .zjsza odezwę: „Rocznica wiekopomnego 
1
:, boju pod Grunwaldem przypada na dzień 
~· 15 lipca. Każde serce polskie wzbiera 

~''ldumą, że taką mamy kartę w naszych 
tdziejach, - żałością, że kana się odwró-

to, cila i że dziś przemoc wypisuje na nie 
cokropnemi głoskami hasło naszej zagtady: 

ł „Ausrotten ! !' 
ó~e Ten sam chytry, przedwieczny wróg, 
ż„ któremu JagieUo przytarł pod Grunwal
b~·dem rogów, krzywoprzysiężną ręką pod
óbniósl przeciw Polsce i na jej gru
ecizach zbudował ~woją potęgę, ateraz naro 
3~dowemu bytowi naszemu zagraża od za-
, chodni ej ściany. Jęczy pod jego obuchem 

BrWielkopoJska, ''!<.' śmiertelnym jego uścis
otku broni się od zagłady Sląsk piastowski. 

Ruchowi polskiemu na Sląsku przoduje 
acierz szkolna I(s. Cieszyńskiego. 

ń Jak w zeszłym roku, tak i teraz, w 
ni·dniu grunwaldzkim zwraca się .,Macierz 
no;szkolna I(s. Cieszyńskiego" do wszystkich 
·ie rodaków z gorącą prośbą o poparcie w 

b:hezkrwawej a niemniej strasznej ·walce z 
• ł , k " OZóna~'a ą germans ''l . 

Cl?~!_ __ 

\liadomości ze świalao 

robotnicy a książ~ Buelow. 

órc „\Vestdeutsche Post'' organ „hirszdun 
kerowców" pisze, że posłowie wolnomyślni 

·iepowinni sprowadzić upadek Buelowa, gdyż 
'1łepszy rząd wsteczny jak obecny, przy 

·okktórym nikt nie wie, co jest i co będzie. 
Pięknymi słówkami robotników myślą

yccych się nie zdobywa obecnie, chcą oni 
ę, widzieć czyny. 
·zi Powyższe wynurzenia „Westdeutsche 
skpost" obu rzyty og romnie na rodowych li
. berałów. 

~~1 Car w}rjechał. 
:· 1 • W wtorek \vyjechal car z Petcrhofu 
ie uda1ąc siQ dla WY\Yczasu na jachcie swoim 
ys:na wody fińskie. 

Zamach w Ałeksandropolu. 
brr 

le: Petersburska ajencya telegraficzna 
~-0.onosi, że o'd wybuchu bomby zginął w 

·a!~leksandropolu ienerat Alichohoff i i żona 
niiJenerala Glieshoffa. 

e ~ Hebel a .-;ejm partyi socyalistycznei w 
' tui Essen. 

~er . „Deutsche Nachrichten" donoszą, że 
1etnie~tóre kola socyalistycznc czynią sta
c1ram~, by \Vytoczyć w Essen sprawę 200 
ą: tysięcy marek, które Bebe] odebrał w 
aispadku po inżynierze I(ollmannie, którego 
ciBebel raz wziąl w obronę w parlamencie. 
,,Towarzysze" twierdzą, że Bebel nie ma 
a~Prawa do owych pieniędzy, gdyż Koll
c.nt~m~ zapisał je partyi, a Bebla tylko wy
. nnemt, gdyż według prawa ani partya ani 
,~zarząd ·spadku żadnego odbierać nie mogą. 

zn Petrow stracony. 

~ p I\ arę śmierci wykonano w Sofii na 
s etrowie, zabójcy prezesa ministrów Pet

ąc.kowa. 

Ją. Katastrofa kolejowa. 

W pobliżu I(noxvilłe w stanie Ten
nes~e zderzyły się dwa pociągi. 6 osób 

-.'. Poniosło śmierć, 20 jest rannych. 

Zatarg chorwacko-węgierski. 

Posłowie chorwo.ccy ogłosili cdezwę, 
protestui<iq przeciwko odlożcniu sejmu 
chom ackicgo, co pozbawiło ich możności 
\\ ypowiedzcnia opinii co do stosunku z 
Węgrami, tn<lzicż przeprowadzenia refor 
my wyborczej. Odez\\ a na\\ oluje ludność 
aby pomogła postom do ustanowienia no
wych stosunków pomiędzy Chonvacyą a 
Węgrami. 

Sądy wojenne. 

S~ld wojenny skazał Z pomiGdZy 101 
żołnierzy oskarżonych o udział w buntach 
dnia 17 czerwca, 6 na śmierć, 12 na dOŻY\VO 

tne roboty przymusowe, 20 na roboty 
przymusowe o rozmaitym terminie, 17 na 
przeniesienie na 3 lata do batalionów kar 
nych, 30 na 4 miesięczne więzienie wojsko 
we, 14 na areszt dyscyplinarny, 2 oskar-
żonych uwolniono. · 
--- - - _______ :?'!'!!'. _ __ ·------ -- !!!!! 

Z różnych stron. 
Na czwartej stronie zamieściliśmy kwi 

ty do zapisania „Wiarusa Polskiego" na 
sierpie11 i wrzesiełr. Prosimy naszych 
Szan. Czytelników, aby kwity wycięli i 
dali je Rodakom, którzy dotąd pisma pol
skiego nie abom1ją, aby sobie na te dwa 
miesiące zapisali ,,Wiarusa Polskiego". 

Bruckhausen. :Robotnik Ewen polo- · 
żyl SiG obok cegielni i zaczadził się gaza
mi. 

Sterkrade. Gmina Buschhausen two
rzyć będzie samodzielne burmistrzostwo. 

Trewir. W Eukirch zniszczył pożar 
22 domów mieszkalnych. Jeden z domów 
został zbudowany w roku 1642. 

Czernowice. \V Augustendorf zawa
liła się wieża · kościoła katolickiego z po
wodu osunięcia się fundamentów. 

Hala. Na tutejszym głównym dwor
cu został asystent kolejowy 'vVigmann 
przejechany przez pocic:tg i zupełnie zmiaż 
dżony. 

Lizbona. Przy Coimbra wykoleil się 
pociąg robotniczy. Dziewięciu robotników 
odniosło ciężkie okaleczenia. 

Dortmund. Dwudziestoletnie dziewczę 
skoczyło do ka11atu i utopilo się . . Dotąd 
nic zdołano stwierdzić nazwiska. Nie 
\\"iadc-mo też, co było powodem tak rozpa 
czliwego kroku. 

Berlin. Czytamy w „Dzienniku Ber-
lińskim": Ks. Jeder, proboszcz parafii 
Najśw'. M. Panny w Berlinie, może tryum
fować. Ministerstwo oświaty zatwierdzi
ło żądane przez niego wykluczenie pol
skich członków dozoru i rady kościelnej 
za udział w \\ iccu, na którym swego cza
su uch\\ alono omijanie kościola N. M. Pan 
ny aż do zaprowadzenia w nim polskich 
kaza(1 i nabożeństw. 

t-

Rozmaif ośct 
l(ról amerykańskiego przemyiilu 

naftowego przed sądem. Obeony pre
zydent Stanów Zjednoczonych Północ
nej Ameryki !stanowczo występuje 
.przedw ogromnym ,nadużyciom \Viel
kich stowarzY'szeń iprzemyisłowych 
zwany.eh trustami. 

Jakeśmy już donosili. udalo się po!·i-
1cyi amerykańskie.i odnaleźć ukry.wają
cego się od dłuższego· czasu miJi.onere: 
Rockefellera i wręczyć mu ,pozew do 
sądu. Tym sposobem posunie siię na
przód proces trustu naftowego (Stan
dard Oil Company), którego głównym kie 
rownikiem jest Rockefeller. 

Przesłuchanie sadowe naczelnika 
Standard Oil tmstu 'Zarządził w jesiem 
ubiegłego roku trybunał zwiazkowy w 
Chicago na żądanie rprokuratoryi, o
skarżącej Stan.ctar<l Oil Company o 
liczne nadużycia i przekroczenia obo
wiązujących ustaw. W ciągu postępo
wania sądowego, okazało się, że trust 
zapewnil sobie olbrzymie przywileje 
od kolei ch1icagowsko-altońskiej, przez 
1co wolna konkurencya w pr.zemyś~e 
naftowym, 7,rnuszona opłacać wysokie 
taryfy :przewozowe, zostata :zupełnie 
zniszczona. Rozprawa sądowa wydała 
na niekorzyść Standard Oil Company 
udowodniono Towarzystwu caly szereg 
wykroczet1, a przelucl!anie Rockfellera 
mialo dać sądowi podstawę do wymierze
nia kary pieniężnej. 

Rockefeller od lat j:uż objawiał nie
chęć do stawania przed sądem i do ja
kiegokolwiek kontaktu z wladzami. I 
w tym też wypadku rnsifował wszelkie
mi środkami nie dopuścić do tego, by 
doręczono mu pozew. 

Proces trustowy zagraża prócz Ro
ckefeHera także wielu innym towarzy
tswQm, ·związanym ściśle ze Standard 
Oil Company, a istniejącym, związa "'N 

nym ściśle ze Standard Oil Company, 

a istn:eją..:ym w rozmaitych stanach. 
Kary pieniężne, jakf.e prawdopodobnie 
nałoży wyrok sądowy mogłoby - o ile 
uda się ściągnąć - wyczerpać cały ka
pitał akcyjny Towarzystwa. Aby d·ać 
wyobrażenie o potędze tego trustu, war 
to przytoczyć kilka cyfr. Kapital ak
cyjny wynosi nominalnie 100 miliionów 
dolarów, wartość akcyi jednak wzra-
1stala :iieraz do 750 miJfonów dolarów; 
obecnie w następstwie procesu obniży
ła się i wynosi, mniej więcej 600 milio
nów dolarJnv (okolo 2 i pól miliarda ma 
rek). Dywidendy, jakie trust wypła
cał w ostatnim dziesią.tku lat. wynosi
ly przeciętnie 40 proc. Ponieważ nie
:naI połowa, c.alego kapitału akcyjnego 
Jest wlasnosc1ą :Rockfcllcra, więc la
two zrozumieć, że majątek króla nafto
wego wzrastał rokrocznie o poważną 
sumę. 

Osiafnit? wiadomości. 
Wrocław. Szkody wyrządzone 

przez burze ostatnich dni są ogromne. We
dług dotychczasowych obliczeń wynoszą 
straty przeszło 5 milionów marek. W Ny
sie utonęło 6 osób. 

R o t t e r d a m. 30-0 tysięcy gulde-
nów skradziono z głównej kwatery woj
skowej w Atschin • 

Z P o z n a n i a donosi esseńska „Rh. 
Westf. Zeitung", co nastpęuje: „Donosi
liśmy, że skutkiem zaproszenia polskich 
podszczuwaczy przybędą angielscy dzien 
nikarze do Poznania. Wizyta ta, która 
w tak Qziwnem przeciwieństwie stoi do 
wszelkich demonstracyi przyjaznych pod
czas ostatniego pobytu dziennikarzy an
gielskich w Niemczech ma rzeczywi
ście przyjść do skutku. W jakim duchu 
zamierza się ją wykorzystać, wynika z te
go, że Anglicy będą gośćmi pana Kościel
skiego i wezmą udział w zabawie urzą. 
dzonej na cześć pewnego z więzienia wy
puszczonego podszczuwacza polskiego. 
Co powiedzą wobec tego zajścia dzienni
karze niemieccy w Berlinie, Monachium i 
Kolonii? -

Tak pisze „Rheinisch Westfaelische 
Zeitung". Jeżeli powyższe wynurzenia 
dostaną się do wiadomości dziennikarzy 
angielskich wówczas panowie ci będą się 
tnogli przekonać o niesłychanej podłości 
i czelności oraz całej nędzocie moralnej pe 
wnych kół niemieckich, które żądają chyba 
dość wyraźnie, by dziennikarze angielscy 
za kilka wspaniałych obiadów wydanych 
na ich cześć w Niemczech zaprzedali się 
się duszą i ciałem niemcom i niczego nie 
pisali i nie czynili, co mogłoby się niepo
dobać niemcom ! 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Wiece „Zje.dinocz.enia zawodowej!;o polskiego" 
odbędą sie w niedziele, dnia 21 lipca rb.: 

W Gelsenkirchen-Ueckendori oo poludniu 
o 11:odz. 4 w lokalu P. Krama. 

W Gelsen.kirchen-fi.ismack DO oo.tu.dniu o 
godz. 4 w lokalu p. Lan11:enscheidt'a . 

W Sterkrade po pofudniu o goJ.zinie 1-ei 
u P. Liitkeincherma. 

W R&hiin~hausen po pafud1J1i.u o godziniie 5 
w lokalu rp. Netlinga przy dworcu. 

Omawiana będzie zmiana ustaw knapszaf
towycb: jakie stanowis.ko winniśmy zająć wo
bec związku wza~cmności: oprócz tego oma
w.iane bcdą spr.awy doty~ce ka.ż.deg.o robotni
ka tna obczyźnie. - Na powyższe wiece za-
prasza wszystkich rodaików 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 
Wiec w l(aternberg w niedzielę, dnia 21 

lipca br. przod pol. o godz. 11 i pól w lakalu 
p. Burgera, Kastanienstr. Na porządku dzien
nym: sprawozdanie z dochodów i rozchQ>dów 
z II. kwartału tr. Obrady nad stosunkami miej
scowemi. O liczny udzi.a~' uprasza się. 

Wiec w Horde w nied'z.icle. 21 Lipca br. po 
pofuci11iu o godzi•nie 4 w lokalu p. Baumbecka. 

W.iec w Aruten w niedzielę, 21 lipca br. r u 
poi.'. o godz. 6 w l01kalu p. Ernberg. 

Omawiane będą sprawy hutnicze i polo
żenie robotnika i wyzysk, jakiemu ulega, prze
to pożądanem icst, aby jak najliczniej na wiec 
podążyć. - Mówcy pozamiej~1wwi. 

„Zjednoczenie zawodQwe połskie." 

Dortmund. Delegat Pr. Dróżyniews.ki mie
szka. w Dortmundzie,, Osterholzstr. nr. 107, zast 
Wal. Nowicki Osterholzstr. 75: sekr. Tom'. 
l(uszajewski, Ostenerstr. 66, zastp. Wlad. Ziel
nica, Osterholzstr. 72; skarb. Pawe.t Porada, 
Robe.rstr. 30; zast. K. Nowicki Osterholzstr. 60; 
rewizorowie kasy: Mich. f rost, Stahlwerkstr. 
nr. 86. Micha~· Denda Enschedestr. nr. 7. 

Mężem zaufa.nia Józef Truszkowski, łfir
tenstr. nr. 11. 

Bottrop, Mężami zaufania są: franc. 
Saks, Bottrop. Ostriingstr. 120; Stanisil'aw Mlyń 
cz.ak, Bottrop. Lo.sens.tr. 33. Ty m tylko mo
żna sikladki placić. 

Oberhausen. Mężem zaufa~1ia na Alsta<lien 
jest obrany w miejsce dh. Musielika dh. Mar
cel Jankowski. mieszka na Alstaden. Blume.n
str. - Z fPOWodu piel1?;rzymki zebranie wy
pada. odbędzie się dopiero w 3 niedzielę po 
południu o KnJz. 2 w I( k::'.lu p. Webra. 

Wydział m1eiscowy w J(ołorci: Oe!cs:;a
tem .ie.st Ant. Gorajski, Coeln. Kracnen Biiurnen 
·nr. 77, sokr. Szym. Sosnowsh1. skarbn. :Jan 
Mfszewski, Unter Krachenchensm "17. Re
w izormvie: Józer Gorde ki. \\ uu. Janż. 

Mężami zaufania: druh Sosnowski, dh. i-'O
rze<la dla Ehrenfeld: dh . .Mar.:in Kosa J.Ll 'i p
p es. 

ts c= - - -!'I!! I 

Towarzystiwo pod op. Naislod. Serca Jezuso
wego w ~eckllnghausen 

podaje swy;m czJonkom i .Rodakom, zamieszka
lym w Recklinghausen4 iż 21 bm. obchodzimy 

poświęcenie n. cb-Orą2wi 
u pana ti. M.ichul'a, ulica Herne11ska, (tterner
strasse naprzeciw kościola św . .Paw la, na któ
rą wszystkich .Rodaków mile zapraszam. Sza
nowne towarz;ystwa nam życzliwe, zapraszamy 
także jak najuprzejmiej z chorąg:wiami. Pro
simy wybaczyć, iż tym razem zapraszamy tyl
ko na tej drodze, ponieważ mamy czas za 
krótki więc dla tego osobnych zaproszeń nie 
wysylamy. Spodziewamy: się, że Szan. Tow. 
nas odwiedzić raczą. 

Pi0rząd.ek następujący rano o godz. 10;4 
wspólna Komunia. św. dla c~onków Tow. Ser 
ca J ezu~owego. Każdy czilonek powinien się 
stawić z oznakiem Tow.. Od godz. 2-3!4 
przyjmowanie bratnich Tow. u p. tt. Michula, 
potem udamy się do .k.ościo.ta św. Pawla na na
bożeństwo. Po .nabożcl1stw.ie bedzie koncert, 
także u p. Michulego, wykonany przez kapelę 
p. Pietrygi z Bruchu, urozmaicooy humory

.j!&cznemi przedstawieniami. 
- T"•PWm •M.......,..,iik~ Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Wanne 
{Zachód) 

urządza w niedzielę, dnia 21 lipca rb. o goJz. 
4-ej po pOJfudiniu db. swych członków 

- wieczorek rodzinny -
na sali p, Breinga, przy ulicy Gelsenkirchener
str. Cz.Ionkowie winni jak najliczniej z rodzi
nami się stawić, o• co wielce uprasza 

Zarząd. 
Uwaga: Ponieważ wstęp jest wolny, prze

t01 wi·nien się każdy czfonek swą ustawą oka
zać, w innym razie nie będzie na salę wpusz-
czony. (1) Zarząd. 

.Koło śpiewu „Biala Róża" w Wanne I. 
Ko.ro ma obecnie nowego dyrygenta w 

osdbie hr.nacego Kaczmarka Zi Bulmke. Lek
cya śpiewu odbędzie si<'9 w niedzielę, dinia 21 
lipca o godzinie 9 przed poh.1iclniem w lokalu p. 

Piotra Kurpisza, ulica Królew.ska, lKoe
nigstr.). Prosimy szanowny.eh druhów, aby 
się jak najliczniej stawić raczyli na le.kcyę. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława I(, w Hamm. 
Przyszłe zebranie odbędzie się 21 lipca o 

godzinie pól 12 zaraz po nabo-.leństwie w lo
kalu p. Rassek. O liczny udzial .Rodaków z 
ttamm, Wiescherhoefen i okolicy uprasza się. 

(2) Zarząd. 

Towarzystwo gimn, „Sokót'• w Moers-Hoch-
strass 

donosi swym druhom i rodakarn w okolicy 
Moersi i tto'Chstrass, iż w niecłzielę, dnia 21 lip 
ca br. obchod:zi swą pierwszą rocznicę, na któ
rą mile zapraszamy, Gniazda zaproszone i te 
gniazida, które dla braku adresu zaproszeń nie 
otrzy.maJy. Rocznica odbędzie sie w Moers
liochs.tra~s w lokalu pana Vierbauma, przy
stanek kolei żelaznej. Przyjmowanie gości od 
pierwszej go:dzilnie do 3-ei; o pól do 4 wymarsz 
do kościofa na nabożeństwo. O jak najliczmiel
szy udziat prosi Wydział. (2) 

Towarzystwo św. Wfadysława w Hołtbau.seu 
d,onosi SwYm cz.to11kom oraz wszystkim Roda
kom z ttolthausen i okolicy i TowarzysiJwom. 
które zaproszenia odebraly i tym Tow., któro 
dla braku adresów zaproszeń nie odebraly, iż 
obchodzimy w niedzielę, 21 lipca naszą 1-mą. 
rocznicę, na sali p. :Cllinghausa, na którą sza.n. 
JWarzystwa oraz wszystkich .Rodaków ser

deaznie zapraszamy. Towarzystwa zechcą 
przybyć zohorągwia.mi. Początek uroczysto
ści o. g.odz. 4 po pot odbędzie się koncert w 
ogrodzie, wykonany przez muzykę p. Musiela
ka z, Castroip . Ookoł'o godziny 9 wieczorem 
rozpocznie się piękny teatr, potem dalsza zaba 
wa z tańcem. Wstępne dla cz.l'.onków naszych 
i sąsiednich tow. 30 fen„ dla gości 75 fen. 
OzfonJmwie, którzy zalegają z sklad·kami mie
sięcz.nemi dJIJ.J.żej, niż 3 miesiące uprasza się, 
ażeby się z nich uiścili. bo w iru1Ym razie nie 
będą mieli prawa iako czicinkowie, tylko jako 
gaś.cie . O liczmr udzial w rocznicy uprasza 

(2) Zarząd. 

. Towarzystwi0 św. AIDiz~o w Cottenburg 
<l:onosi szan. czfonkom. ii przyszłe kwartallJJe 
walne IZebranie, odbędzie się w nied.zielę, dn. 
21 lipca o godzinie 12 i pól w pof,udnie, na któ
rem będzie przeczytane sprawozdanie J<iwar
talne i z roczu,icy. Zaraz po posiedzeniu wy-
11'.arsz na roczinicę Tow. św. Antoniego do Ha
bmghorst. Uprasza się wszystkich czlonków, 
aby się punktualnie i licznie na powyższe rze-
branie stawili. (3) Zarząd. 

Towarzystwo „Jedność" w Dortmundzie. 
. Posiedzenie prezesów w sprawie pielgrzym 

k1 cLo Wer! odbędzie się później. ( 1) 
St. Góralewski, zastp. prezesa. 

Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid 
OZ·n~jmia swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 
~l hrpca bierzemy udzial w pielgrzymce para
fialnett do Newiges. Wyjazd jest ramo o godz. 
8. z dworc~ Westenfeld. U pras za się wsizyst
k1ch roda.kow, którzy będą brali udziaJ! w piel
VZY'fn:Ce, <i:żeby się do Tow. św. Józefa przy
lączyh. Bilety można nabyć u p. BeckmaMa 
przy kościele i na Bochumskiej ulicy n ~ościn
nego P. Seier. O liczny udzial w pielgrzym-
ce prosi (1) Zarząd. 
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I wi Gel. en:łi:i.TCi\e:i.· Hullen, ul. Wannerstr. 24J. 

SpecyalnoSC: Całkoiwte urządzenia mieszkalne. Sza.fonierk 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotów-kę ·I na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy eałko·witej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 

Lustro a szaf.ką. 

Stół do wyciągania kanapa z pokryciem fantazyjnem Angielskie łóżko z materacami. 
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-~·········-~-~-······ I.· Na odpłatę -li 
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• Q;) „~ ~ I§ 
~ ? ~ sprzedajemy wszelkie meble, ~ ~ 

~ 1 S całkowite wyprawy, piece ~ ~ 
-=-=- ~-11 -.., kuchenne, róme sprz~ty do· I c= W 
~ ~ .! mowe, kanapy, wózlki dla = = ii .~„~ =-=-~ 
• ';' ] dzieei po cenach najniiszych. ~ ł fł 
11 =-= Polecamy równie! własny a i I 
! ~ ~ warsztat tapicerski. Kupione .... ~ · · • ~1 ~ ~ 
~ ~ ~ l sprz~ty odstawiamy darmo :; ~ 
~ .s; ~ do domu. ~ ~ 
I~~ ;_1 
I A:a.1;o:a.i DYhlew1ez & I 
M 633) Jó•ef Kiśkiewi:lcz ~ 
ll{ w Oberhaasen, 8tUekmannstr. 88, przy Starym Rynku. • 
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podrotały zeszłego tygodnia we fabrykach o li 0 lo 
Dzitń przed{em zakupiłem około 100 sztuk 

po dawnych, tanich cenach . 
Dopóki zapas starczy udzielam przy 

zakupnie gotówką 

2:0 procent rabatu. 

Ba.eznc,sc Z 
Rodacy w HePne i okolicy 

P<,~..:-cam Hanownym Rodakom m6j 

skład żelaza i 
maszyn 

do gotowania, s11ycia, prania i wyłdJymanh. 
oru 

wszelkich sprzęt6w kuchen· 
nych 

pe eenaeh jak najta:hz7f"h. 'i07 

Magle wszelkiego rod.za ju, począwszy już od 23 do 5SO mr 
Za.kupione rzooą odstawiam franko do dClmn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S f a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HEBNE, Neustr. o5. 

KARTY KORESPONDENCYJNE 
WYKONUJE 

DRUKARNIA „WIARUSA POLSKIEGO'' W BOCHUM. 

Za najlepsze uznane 
przez znakomłcyelł znawców ł palaczy 
papierosy 

Noblesse llo. 50, Otoman 
Solejka, tęołta,n 

z fabryki 

Ganowicza & Wleklińs!dego ·w Peznanlu, 

~~~~,...,r«~~~,_.;,g 
!. V 
~ Bank LodoWJ fs 1 eingetr. Genossenschaft m. unbeschr. HaftF0 l. w Koiełerzynł~ :--- Berent WP!a r p.IZYJOOUJe 

~ każdego 0.!! ~ !~ ~d ".!hś; L .1a 

I
• • za półrocznem, a zwraca w razie 1,,żenł 

kupna domu lub gospodarstwa za 8-dniowe 
wypowiedzeniem 

·~ Zarząd: 4' 'f. Kręcki. ' Czarnowski. Sobola. ~ 
~ Bada Nadzorcza: (!, 

j Ks. probosz~z Wróblewski, Dr. ~ajkowski, t 
#A Piwnicki, A. Żynda, I. Borski, I. WoW 
)., L. Lniski, I. Kiedrowski, .A. Swieczkow 

Jr-t>J~ ...,r<>-H-' . .,_,._,,~~r 

-. · aczynia em alf 
• 

kupuje się najtaniej I najlep 

Bochumsk. Konsumie E~ 
Bocihum Riihllnghausen p.' · 
Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 31. === Tanie umywalki I ~o 

e 

Gospodynie: 
••• kupujcie tylk.o prawnie zaetrzeżon~ · 

Jan Kwiatkowski, do nabJ cia w wszysi~, foa lepszych ~kładach cygar i m-argarynę B 
res tauracyach. 
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Dom Ji.redytowy, 
Brueh, Boehume1·str. łt:i. 

Wysyłki niżej 30 tysi~ey uskutecznia się w naj- · B „Kościusdrn" I!! t 
wi~kszym hurtownym składzie 1 (w:~ 

• 1~. K wa,śilie ~•skieP'O „Wiarus~· ,..;;, 
i I B1· nro w Herne Bahnhof str 50 ~ ~ Do nabycia we wszystkich składa.:h. w 
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POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 1 POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich 1bestelle hiennlt bei dem Kaiiser
lkhen Postamt ein Exenu>lar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Z·eitungs'Preisłiste 128) filr die Monate 
August und September 1907 und zahle 
r..n Abonnement und Beste1lgeld 
1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haiben, 
bescheinigt. 

• . . . . . . d· . . . . 190--

kh bestelle hiermiit bei dem Kaiser
Ikhen Posramt ein Exemplar der Zei
·tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreis'Nste 128) fiir die Monate 
August und September 1907 und zahle 
an Abonnement il.llnd Bestellgeld 
1.28 Mk. 

Obige 1,28 Mk erhalten zu haben, 
heschei.nigt. 

. . . • . . . d. . . . . 190--

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. I POSTBESTELLUNGSFORMUl ~~ -- . 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiiser

Uchen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wi·a:rus Polski" aus Bochum 
(Z1eitungspreiisl1iste 128) ftir die Monate 
August und September 1907 und zahle 
an Abonnement und Bestellgelct 
1,28 Mk 

Obig·e 1,28 Mk. erhalten zu haiben, 
beschein~gt. 

. . . • . . . d. . . . . 190--

Ich 1bestelle hiermit bei dem K. sz 
Iichen Postamt ein :Exemplar de: an 
·tung „Wiarus Polski" aus Bo śl 
(Z1eitungspreiisMste 128) filr die N k 
August und September 1907 und tr 
an Abonnement und Besti B 
1,28 Mk. ż 

Obiige 1,28 Mk 
bescheinigt. 

. . . . . . . d· . . . 
Kaiserliches Postamt . • . • . · . 1 Kaiserliches Postamt . • • • • . . Kaiserlicbes Postamt . • . • • . . 

Kaiserliches Postamt • . . . 
„ •• 

Za druk, Daklad i redakcyę odpowiedlzialny Antoni BreJskł w Bochum. Na kladem i czcionkami WYdawaictwa „Wiarusa PO\lskiego" w Bochum. 
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8odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

Modzi codziennie z wyjątkiem dni poświąte.cz
~ przedplata kwartalna na oocuie i u listowych 
~si 1 mr. 50 fen.„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

ren Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 
to;,ym pod znakiem „L. po.lnisch nr. 123." 

I 1111 late za Wiarę I OjCZJZll I 
Za mseratv plaoi sie za miejsce rzadka drobnego 4r•· 
ku 15 f. ogloszenie. zarnieszczoDe orzed inseratami 41 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy dra 
„Wiarusa Polskiego" nalenr frankować i podać w 
nich dokladny adres piszącego. RekoP. nie .-wracam1 

----------------------------------------------------------------------.-1--------------------------------------------~-... Redakcva. drukarnia ł Dluamła mafd•Jł tSt w Bocbam, przy •llcy Matltlaellrdr. 11. - A·4ra dW111ru PotUI" ~ -Tellłul or. 1414. 

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
wit. czytać i pisać po Qolsku ! Nie 
t Polakiem, kto potomstwu swemu 
emczyć się pozwoli! 

z wypadków dola. 

dzinie każdy patryota przeklinać będzie 
tych, którzy niemieckie pieniądze rosyj
skiemu bankrutowi pożyczyli, zamiast je o
brócić ·na powiększenie niemieckiej mary
narki i utworzenie niemieckiej siły napowie 
trznej, ale to właśnie odosobnienie, te upo
korzenia obudzą niemieckiego ducha. 

Polityka króla Edwarda będzie w skut
kach swoich najzgubniejsza dla niego sa
mego. Niemcy stoją ze wszelką bacznoś
cią na straży całości swego państwa i swe 

Korei zanosi się na poważne zmia- go honoru, a nie boją się niczego, pamiętni 
ny wewnętrzne. na slowa Bismarcka: „My Niemcy boimy 

Japor1czycy są oburzeni na cesarza 
orei, że na konferencyę pokojową w 
adze wysłał de.putacyą iprzeciw dzia-

• łności Japończyków w Korei. Do 
Hey .Korei· Soeul'll udał się wskutek 

r(.go japmiski minister spraw zagranicz 
vch. Obecnie donoszą, że prezes mi
~strów koreańskich wezwal 1cesarza 

aftporei, by ustąpił z tronu z powodu wy
plania depuiacyi do łfagi. 

łaiwiększe niebezpieczeństwo z P.Q
od ' wodu powodzi na Śląsku minęło 
żenł 
iow1 obecnie. 

. Ze wszystkich stron nadchodzą j·e-
41nakże bezustannie wiadom~i o wy
ządzonych przez wezbrane rzekv s.pu-

s~.toszeniach. Kilkanaście osób poniosło 
owiłmierć. Szkody są ogromne. 
~ 

1. rzed sądem przysięgłych w l(arlsruhe 

ll'OZJ>Oczął się proc~ przeciw adwoka
towi dr.-owi Hau o zamordowanie 

teściowej. 

ep Osk!arronemu udowodniooo, że w 
E,1Jli~ ,zamordowania był w Baden-Ba-
l~~, gdzie mieszkała jego te'Ściowa, że 

~: JIUlaJ przyprawioną brodę i że 
'20 minut PO dokonaniu morderstwa od-• -

· eżdżał z Baden Baden - ale już bez 
Wej fałszywej brody. Oskair.żony je

e dnak~e na najgłówniejsze pytania od
mawia odpowiedzi. 

n~''l!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!'!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

się tylko Boga, a zresztą nikogo". Jeżeli 
macie cbęć zmierzenia się z nami, to pro
simy - jesteśmy gotowi. Opinia w Niem
czech zmieniła się bardzo. A chociażby 
wszyscy ekonomiści niemieckiego państwa 
jednomyślnie orzekli i dowody stawiali , że 
Maroko dla Niemiec ani talara nie warte, 
nie zmieni to stanowczej woli narodu, bo 
chodzi o jego honor! Już nie mater yalne 
interesy, ale najżywotniejsza sprawa: po
tęgi niemieckiej rasy, wchodzi obecnie w 
grę. 

Z owego łańcucha, który Niemcy oko
m, pierwszem ogniwem, które w razie nie
bezpieczeństwa padnie ofiarą, będzie Fran
cya. Chociażby Anglia zniszczyla całą 
ilotę niemiecką i zrujnowala zagraniczny 
handel, nie będzie w możności przeszkodzić 
armii niemieckiej w tryumfalnym pochodzie 
przez f rancyę od Paryża do Lugdunu i od 
kanału La Manche z portami w Calais i 
Boulogne, a Belgia i Ifolandya same do 
Niemiec się przyłączą, ku większemu try
umfowi teutonów. 

Rosya, Hiszpania i wszystkie inne pań
stwa, wciągnięte przez Anglię do ligi nie 
będą śmiały wystąpić przeciw Niemcom. 

Wtedy przyjdzie kolej na Anglię. 
Największy monarcha, jakiego Anglia 

dotychczas miała, obliczył ·wszelkie możli
wości w razie zatargu z Niemcami i staral 
im się pod każdym względem zapobiedz. 
Ale nie wciągnął w rachubę napowietrzne
go motoru. I(ról Edward nie jest żegla
rzem nadpowierznym. Nie zajmował się 
tern , nigdy w lódce balonu nie siedział, 
nie można mu więc mieć za zle, że przy o
saczeniu Niemiec nie brał w rachubę że
glugi napowietrznej. 

Balon aluminiowy hr. Zeppelina, obej. 
mujący 11,000 sześciennych metrów gazu, 
unieść może 30 osób. Jeżeli jednak powię
kszy się jego średnicę z 12 na 14 metrów, 
zatrzymując dotychczasową długość 128 
metrów, będzie mógł przewozić 70 osób. 

Radzca Martin o przyszłości Niemiec Balon taki kosztuje pół miliona. Na 4,000 
takich balonów można przewieść w jednej ! gadzca rejencyjny, zatrudniony w pań nocy 280,000 ludzi z Norderney do Anglii. 

1r~wowem biurze statystycznem w Berlinie Odleglość wynosi 400 kilometrów i prze
.l\Udolf Martin wydal świeżo książkę pod być ją możne w 8 godzinach. Jeżeli je
tytulem „Cesarz Wilhelm II i król Ed- dnak przewóz odbywać się będzie z Hawru 

-:h. Ward VII." Calais, Boulogne sur Mer i Dieppe, to na 
.. Omówiwszy politykę zagraniczną An- przybycie 31 do 50 kilometrów szerokości 

gl.u P~owadzoną z tak nieprzyjemnemi dla kanalu nie potrzeba więcej jak godzinę. W 
Niemiec skutkami przez króla Edwarda VII ciągu więc jednej nocy te motorowe balo

Ul zastan~wi~ się pan Martin, jak Niemcy za- ny 4 razy mogą z wojskiem nawrócić. Za
chowaJą się wobec tej polityki i pisze tak: bieranie artyleryi jest zupelnie zbyteczne„ 

K. ."P~Iityka Niemiec nie chce .powięk- ponieważ balony podczas bitwy wypu-
e' sz~c P~nstwa ani o prowincye nadbałtyckie szczać będą torpedy i zastąpią artyleryę. 
' ~ni tez o Królestwo Polskie. Nie chce ści- Anglia uledz musi i na całym świecie 

Bo s.lejszego stosunku pailstwowego z krajami staną jedne zwycięskie Niemcy, a wszy
~l korony austryackiej. Nie chce obejmować stko to dzięki fatszywej polityce króla Ed-· 

Protektoratu nad Europejską i azyatycką warda VII, który odosobniając Niemcy po-
sle BTurc.~ą. Nie chce przystąpienia ttolandyi i pelnil bląd, który na nim samym się zem

. elg.n do Związku niemieckiego. A jednak- ści." 
~e ~Ie minie lat 20 do 30 za naszego jeszcze W koi1cu pisze p. Martin: 
~ycia.' to wszystko się stanie;" - powiada „Wielu ludzi w Niemczech sądzi, iż 
J~iartm. - „Państwo niemieckie rozciągać wojna jest możliwa tylko w tym przypadku, 
się będzie na wschód aż poza Bagdad." gdy Niemcy będą zaczepione, Niemcy same 

Począwszy od roku 1903 Anglia rozpo zaś nigdy nie rozpoczną kroków nieprzy
częla akcyę w celu odosobnienia Niemiec i jacielskich. Takie zdanie jest tak niego
otoczenia ich ?:elaznym pierścieniem. Pierw dne, niehonorowe i poniżające, iż o niem 
szym krokiem bylo porozumienie się fran- nie może być mowy między patryotamt 
fusko:angiclskie, poczem nastąpiły.otwarte ~iemie~kimi. Nieprawda, ~akob.yśm~ ch~ie 
ub ta1enrnc traktaty i uklady, ktorych o- II poko]U za wszelką cenę .. kazdy mem1ec 
sNt~teczn yrn celem jest zupelne odosobnienie . pragnie wojny, skoro tylko interes narodo-

1emiec. I wy ją nakazuje. Wojna z Austryą dopro
. .N~e~cy już są otoczeni tym żelaznym wadziła do 1,wi~zk~ Pólnocnego,. w~jna .z 

:Pier~c~emem. Położenie to naraża Niemcy Prancyą ~o zal?zem~ c~sarstw~ memieck~e 
na nie1edno u ok zenie. w najcię?:szej go- go. .Woma między N1emcam1 a Anghą 

doprowadzi do jeszcze większego rezulta
tu„. do Niemiec przyszłości!" 

Wywody powyższe odzwierciedlają 
nam poglądy wpływowych kól niemieckich 
w Berlinie na rozwój stosunków w Euro
pie. Pan Martin zdaje się bowiem być o
becnie prawą ręką kanclerza księcia Bue
lowa i jak sam się przyznał, brał czynny 
udział w obaleniu hr. Posadowskyego. Wy
wody jego więc z tego względu są nader 
ciekawe. Czytając je mimowoli nasuwa się 
przyslowie: Kogo Pan Bóg chce ukarać, 
temu najpierw odbiera rozum. 

Kara za strejk szkolny. 
Pan Andrzej Piasek z Wronek otrzy

mał pod dniem 25 maja 1907 roku rozpo
rządzenie sądu opiekuńczego we Wron
kach, w którem grożono mu karą, gdyby 
syn jego nie zaprzestał strejku szkolnego. 
Przeciwko temu zagrożeniu - choć kara 
nie byla jeszcze wyznaczona - wniósł pan 
Piasek zażalenię do sądu ziemiańskiego w 
Poznaniu, który tę sprawę dnia 29 czerwca 
rb. rozstrzygnął na niekorzyść pana Piaska 
Pan Piasek bronil się tern, że jedynie wzglę 
dy religijne mial na oku, zakazując dzieciom 
odpowiadać podczas nauki religii w języku 
niemieckim, ponieważ zasadą Kościoła ka
tolickiego jest, co też wynika z okólnika 
ks. arcybiskupa Stablewskiego, z dnia 15 
października 1906 r„ że nauka artyku
łów wiary odbywać się powinna w języku 
ojczystym. Dla tego wlaśnie wydał ów 
zakaz synkowi swojemu. Przez to jednak
dziecka że ani duchowe ani obyczajowe 
dobro dziecka nie zostało na szwank na
rażone. 

Sąd ziemiański w tym punkcie takie 
wypowiedział mniemanie: 

Prawo wychowania uznane w para
grafie 1631 kodeksu cywilnego, ograniczo 
ne jest przepisami charakteru publiczno.;. 
prawnego - a w Prusiech, w paragrafów 
43 i nast. części II tytułu 12 powszechnego 
prawa krajowego, niemniej królewskiego 
rozkazu gabinetowego z dnia 14 5. 1825 r. 
i artykulu 21 2 konstytucyi pruskiej, rozcią 
gają się prawa szkolne także i na naukę re 
ligii. Z tego obowiązku szkolnego wynika 
nietylko obowiązek rodziców, aby znie
wolili dziecko do uczęszczania do szkoły, 
ale także obowiązek i rodziców i dzieci za 
stosować się podczas nauki do dyscypli-
ny szkolnej (die Verbindlichkeit beider, 

sich der Schulzucht wahrend des Unter
richts zu filgen). 

Zresztą opiera sąd swoje orzecze
nie na znanym paragrafie 1666 kodeksu cy 
wilnego, znajdując w sprzeczności rozka
zu rodzicielskiego z rozkazami nauczy
ciela narażenia na szwank dobra dziecka. 
To ostatnie umotywowanie znane już jest 
z wyroków dawniejszych. 

Maciejówki, rogatywki 
i sokoliki polskie na pielgrzymkach. 

Przed kilkoma dniami zamieściła „Ga-· 
zeta Grudziądzka" następującą wzmiankę: 

„Kilku korespondentów donosi nam, 
że O. Bazyli (Mazurowski), Franciszkanin 
zakazał tym towarzystwom brać udział w 
pielgrzymce do Werl, których członkowie 
noszą maciejówki, rogatki lub sokoliki pol 
skie. Gdy jedno z towarzystw mimo to 
przybyło w maciejówkach, zakazal mu 
trzykrotnie brać udział w procesyi. By 
na swojem postawić, przywolał nawet po 
licyanta, ale nic nie wskórał, bo policya 
wie o tern bardzo dobrze, że maciejówki 
nosić wolno. Ostatecznie pochowali roda
cy nasi maciejówki, by nie przyszło, jak 
nam jeden wiarus pisze, do krwi rozlewu. 
l(orespondenci skarżą się również, że O. 
Bazyli na nabożeństwie polskiem odmó
wił różaniec po niemiecku. Reszty zarzu
tów przeciw O. Bazylemu podnosić na ra
zie nie chcemy. Jest on Polakiem i kan-

dydatem - na tron arcybiskupi w Pozna 
niu. Przynajmniej pisma niemieckie swego 
czasu go kandydatem okrzyknęły". 

W odpowiedzi na powyższe uwagi nad 
syła nam O. Bazyli następujące pismo: 

„W numerze 85 „Gaz. Grudziądzkiej" 
z dnia 16 lipca rb. znajduje się krótki arty
kuł pod tytulem „Ojciec Bazyli nieprzy
jacielem maciejówek" zawierający następu
jące twierdzenia: 

1) że zakazalem tym towarzystwom 
brać udział w pielgrzymce do Werl, któ
rych członkowie noszą maciejówki, roga
tki lub sokoliki polskie; 

2) że przywołałem nawet policyanta 
do pomocy, by na swoim postawić; 

3) że na nabożeństwie polskiem odma
wiałem różaniec, po niemiecku i kazałem 
pieśń śpiewać na nutę niemiecką. 

Ponieważ podobne alarmujące wieści, 
nie oparte na prawdzie, owszem wprost 
zmyślone, bałamucą publiczność, oslabia 
ją zaufanie Polaków katolików do swych 
duszpasterzy, a nam kapłanom utrudnia
ją i tak już nad wyraz trudne stanowisko. 
przeto postanowiłem w tej charakterysty
cznej sprawie dać obszerne i wyczerpujące 
objaśnienie czytelnikom Szanow. pisma 
\Vaszego. . 

R.ok rocznie odbywają się z inicyaty
wy Polaków, tutaj zamieszkałych, piel
grzymki do miejsc cudownych, co nie ucho 
dzi bacznego oka władz. I w tym roka 
postanqwiono odbycie pielgrzymki gre

mialnej Polaków-katolików z dekanatów 
Dortmund-I(astroP-Hoerde do miejsca 

cudownego W erl w Westfalii. Na odbycie 
pochodu publicznego pielgrzymki potrzeba 
oczywiście zezwolenia policyi. W tym 
celu zglosilem wniosek do policyj w W-erl 
i taką otrzymałem odpowiedź w dosłow
nem tlomaczeniu : 

„Magistrat miasta Werl, Jum. No. 4909. 
Odpowiedź na list z dnia 2-go maja rb. 

- Werl w Westfalii dnia 4 czerwca 1907 r. 

Do przewielebn. O. Bazyl. Mazurowskiego 
· w Dortmundzie, 

w klasztorze 00. Franciszkanów. 
„Udziela się niniejszem policyjnego po-

zwolenia na zamierzoną w dniu 30 czer 
vca rb. procesyą Polaków z dekanatu 
l(astrop-Dortmund-tloerde i okolicy z 
tern zastrzeżeniem, że procesya odbę
dzie się na bezpośredniej drodze od dwor 
ca do miejsca cudown. Pozatem winien 
dbać ksiądz szczególnie o to, aby unika
no wszelkiej polsko-politycznej demon
stracyi. Jest nam ksiądz osobiście od
powiedzialnym za to, aby nie noszono 
żadnych oznak narodowo-polskich, nie 
wyglaszano mów i nie śpiewano pieśni 
treści polsko-politycznej. Wrazie nie
uwzględnienia tych warunków odmówi 
się najpewniej odbycia procesyi w roku 
przyszłym. 

Podczas procesyi \V ro u zeszłym 
stwierdzono, że chorążo\\ ie i podchorą 
żowie towarzystwa ,Jedność" z Dort
mundu nosili polsko-narodowe szerpy i 
oznaki, i<lko to: czworograniate czapki 
znane pod nazwą „rogatki". Również 
nosili chorążowie i ich towarzysze 
d\vóch innych towarzystw czapki czer
'" one, tak zwane „konfederatki" i do 
stroju sokolów należące czapki granato
we, znane pod nazwą „maciejówek". -
Spodziewamy się, iż w roku bieżącym 
się to nie powtórzy, w przeciwnym ra
zie bylibyśmy zmuszeni procysyę roz
pędzić (zu inhibieren)." 

Stempel urzędowy. Urząd policyjny. 
nieczytelny podpis. 

Zwracam uwagę przedewszystkiem na 
ostatnie zdanie powyżej przytoczonej odpo 
wiedzi; że policya w Werlu byłaby wkro
czyła wodnośnych warunkach, o tern nie 
wątpię. 

Powiadomilem więc w swoim czasie 
zarządy odnośnych towarzystw, mających 
udzial wziąć w pielgrzymce, donosząc im 



, 'doldadnic o treści powyższego rozporzą
dzenia policyi. Niektóre z towarzystw od
stąpiły 'vięc od udziału w pielgrzymce. 
Większa część zaś - 40 towarzystw i 
bractw - pozostalo jednak przy powzię
tym planie, oświadczając, że do przepisów 
policyi się zastosują. - l(u memu niema
łemu zdziwieniu spostrzegam jednakowoż 
chorążych i podchorążych towarzystwa 
„Jedność" z Dortmundu w rogatkach 
przez policyę zaczepionych. Prosiłem 
ich wiec, by odstąpili, zwrócilem im uwagę 
na to, że obecność ich w pochodzie nabawi 
nas trudności z policyą w Werlu, ale mi 
odpowiedziano na to, że „ksiądz nic nie 
ma do mówienia". Wtenczas nim proce
sya się ruszyła, oświadczyłem wobec przed 
stawicieli policyi, dozorujących nas we 
Werlu, że chorążych odnośnego towarzy
stwa nie przypuszczam do procesyi i że nie 
przejmuję żadnej odpowiedzialności za 
nich. 

Dla objaśnienia dodaję tutaj, że owe 
czapki kolorowe są naśladownictwem nie 
mieckiem, wogóle nieznanem w Polsce. 
-:W czapkach owych bowiem chodzą szar
żowani do kościoła, zatrzymując ie na 
głowach nawet podczas podniesienia. 
Znam Polskę, ale nigdzie jeszcze takiego 
Z\vyczaju nie widziałem. 

Na zapytanie, czemu to\Yarzystwo 
. ,Jedność" sprzeciwiało się przepisom po 
licyjnym, odpowiedział pewien członek 
tegoż towarzystwa: „bo chcieliśmy naszą 
narodowość pokazać!" Co się tyczy „na 
rodowych" sktonnoki tow. „J edność" w 
Dortmundzie, warto wskazać tylko na ten 
szczegół, że towarzystwo owe stanowi 

pewien niezwykly wyjątek z pośród 
wszystkich towarzystw na wychodztwie, 
zamieszczając swoje ogłoszenia w micisco
wem piśmie niemieckiem oczywiście w 
stylu i pisowni urągającej wprost piśmien 
nictwu polskiemu. Na osobiste intrygi nie
których czlonków towarzystwa „J edność" 
nie mających absolutnie prctensyi do mia
na „narodowców" uie odpowiadam wcale. 
Cbelpią się oni z tego, że Ojca Bazylego 
wygryzą z Dortmundu, ponieważ nie sluży 
ich celom prywatnym; lecz to są glosy, na 
które się nie zwraca uwagi. l(onfratrzy z 
Polski od czasu do czasu duszpasterst
wem Polaków na wychodźtwie zajmujący 
się, znają nieobliczone przeszkody i trud
ności duszpasterzy polskich w tutejszych 
stronach. Dziwię się tylko gazecie, która 
nam powotanie nasze zamiast ułatwić, je
szcze więcej utrudnia. 

Z szacunkiem 
O. Bazyli Mazurows~i. 

Dortmund, dnia 17 lipca 1907 r. 

Chętnie zamieszczamy powyższe p.iS.. 
mo O. Bazylego mimo, że prawdopodobnie -~6) 

ŻlJBROWIE 
()powiadanie historyczne według Po

wieśoi 
W a eł a wa Oąsiotowskie1ito. 

(Ciąg dalszy)_ 

W rażenie było silne. Jak Hum gawie 
dzi, który stojąc w niemem a bezsilnem 
oczekiwaniu, wygląda pierwszego uderze 
nia„. aby rzucić się i rozszarpać upatrzoną 
ofiarę.„ tak zaloga pruska czekala tylko 
tego znaku. 

Jakoż zakotlowalo się nagle na mu-
rach Częstochowy. Wyciągnięte linie 

'Żolnierzy zlamaly się, skręciły i porwały 
na strzępy. Z wrzaskiem a rykiem jęto rzu 
cać karabiny, zdzierać z siebie ladownice, 
lamać halabardy, kruszyć pałasze, karne 
jeszcze przed chwilą, szeregi zbity się w 
ciżbę rozhukaną, niesforną„. Oficerowie 

nic dali się wyprzedzić„. 
Tlum żolnierzy jest także tłumem, go 

towym na jedno skinienie umrzeć z bro
nią w ręku lub bez niej uciec. Przyklad 
działa tu piorunująco i niezawodnie!... 
Wagenfel dposzedt za innymi, a za nim je
go żolnierze !.„ 

General von Miller chciał choć do o
statka zachO\vać pozory dobrowolnej ka
pitulacyi i zwrócil się do Afisforta i frei
burga, aby zarządził wywieszenie bialej 
chorągwi i odeslanie parlamentarza. Na mu 
rach Częstochowy powiewafa już biala 
płachta, niewiadomo. czyją zawieszona rę 
ką. Parlamentarz był w drodze do obozu, 
a pruskie żołdactwo odwalało z zacieldo
ścią gruzy i belki pod wrotami, jakby chcąc 
by ha11ba pefniejszern popłynęła korytem ... 

Inna partya pruska, rozstawszy się z 
karabinem a pałaszem dorwała się wozów 
fadowanych skarbem klasztornym i zaczę
la je rabo\\I ać, łamiąc. co się dało i krusząc 
byle coś ze skarbów ukryć za pazuchą mun 
dum, w mantelzaku i choćby i kamaszach. 

Aż tu od dalekich ognisk na wzgórzach 
wyciągmil oddział konnicy francuskiej. Od
dział nieliczny, boć tu nie o podboje szlo, 

wywofa ze strony intcreso" anego towa
rzystwa odpowiedź. 

O. Bazyli nie może siG dziwić stano
wisku, jakie zajęta „Gazeta Grudziądzka" 
gdyż znany jest Polakom, jako gorli\vy 
zwolennik centrum, z którego to Pff\\'odu 
niejednokrotnie stanąt pod względem po
litycznym w ja\vnem przeciwieńst\Yie do 
Polakó'''· 

-----,--- !!!!I 

Ziemie polskie. 

Pru8 Za~hodnich. Warmii i Marur. 
Gdańsk. l(s. radca Labendziński z 

Tuczna i ks. wikaryusz Zaremba z I(cyni 
rozpoczęli w ubiegły czwartek dnia 11 bm. 
odsiadywać kaź(J forteczną w Wisłoujściu, 
na którą zostali 'przez izbę karną w Ino
wroclawiu dnia 7 czerwca pierwszy na 1 
miesiąc, drugi na 3 miesiące skazani. To
warzyszami ich doli są ks. ks. prob. ttert
manowski z Choinicy (3 mies.) i Niedbat z 
Dubina (1 mies.) 

Malbork. Gazety niemieckie donoszą 
w sprawie bankructwa prywatnego banku 
niemieckiego , że z dnia na dzień nadcho
dzą jeszcze zgfoszenia niefortunnych wie 
rzycieli. Suma żądań ich wzrosla podobno 
na 10 milionów marek . 

Pelplin. Przesiedleni zostali: ks. ad
ministrator Laski z Polsk. Cekcyna jakowi 
kary z Torunia przy kościele św. Maryi, ks. 
administrator Olszewski z Pokrzydowa ja
ko wikary do Tucholi i księża wikarzy 
Oo(Jcz z Radawicy do Szotlandu i Fronst z 
Tucholi dp Rada\\·nicy. 

Elbląg. 21lctni robotnik Fryderyk Weiss 
przyszedłszy w stanie napilym do domu, 
zamordował swą matkę, która robiła mu 
wyrzuty z powodu jego pijackiego życia. 
Wyrodnego syna aresztowano. 

Klęska na Pomorzu. Ostatnie deszcze 
poczynily ogromne spustoszenia w calej 
pro\v·incyi pomorskiej. Trwały one prze
szlo 60 godzin. Naoczni świadkowie opowia 
dają, że zboża wbiły się zupełnie w ziemię. 
Pola straszliwy przedstawiają obraz. 

Z Wiei,, KE Poznuskleatf>o 
Trzciel. Nieszczęśliwy wypadek zda

rzył się przy budowie toru kolejowego po
między Zbąszyniem a Międzychodem. Z po 
wadu ciągle w ostatnich dniach padającego 
deszczu zarwat się most i pogrzebał kilku 
robotników, którzy wskutek tego odnieśli 
ciężkie obrażenia. Ciężko rannych odsta
wiono do szpitala św. Jana w Trzcielu. 

Inowrocław. Na interpelacyę jednego 
z radnych na ostatniem posiedzeniu rady 
miejskiej \V sprawie zalewu kopalfl soli, od
PO\v iedział, jak czytamy w „Dz. l(ui." -

r:=•_ 

lecz o popelnienie · formalności odebrania 
fortecy: 

Oddział, pro\\·adzony przez oficera, je
chał powoli, z powagą, no i z bronią w 
ręką, przygotowaną do odparcia, w razie· 
potrzeby, zasadzki. Za oddziałem postępo
wała jakaś zwarta kolumna, nieco bezła
dnie sformov.;ana„. pra\\·dopodobnie pie
choty. 

Prusacy czekali, czekali z niecierpliwa 
ścią. Niechby już raz się wszystko skończy 
fo. Niechby im wolno byto nareszcie pójść 
w pole, gdzie oczy poniosą!... 

Nareszcie! O brukowany podjazd do 
bramy klasztornej zadudniały kopyta. Ofi
cer wysunął się naprzód. Francuscy strzel
cy nabite karabinki podnieśli na wysokość 
ramienia„ 

- Odzie brol1? ! - huknął oficer fran
cuski czystą polszczyzną. 

- Tam w rowach i pod murami! -
odeZ\vano się głucho w tłumie Prusaków. 

- Plageolet ! - zakomenderowal ofi
cer, wskazując ręką na fosy. 

Dwa plutony strzelców odlączyły się i 
jęły formować łalKu ch, Zwracając kara
biny ku Prusakom. Równocześnie prawie 
\V bramie Częstochowy ukazała się groma
da najdziwaczniej, a najpierwotniei uzbrojo 
nego chlopstwa, prowadzona przez babę 
siedzącą na koniu. ' 

Oficer strzelców dalej ba dal: 
- Odzie komendant? Gdzie oficero

wie?!!! 
- W klasztorze obiaśnify usłużne glo

sy. 
- Plageolet. avec moi! Żubrowa! Tę 

bandę obstawić kosami, żeby mi tu żadne
go harcapa nie braklo !..„ 

- Według rozkazu! - mruknął jakiś 
" 'ielki drab. 

- Milczże stary! - wrzasnęła baba. 
Twoja rzecz słuchać! No! chłopcy, dalej.„. 
\\rziąć między siebie to tałałajstwo!!... 

Chtopi na dany znak rzucili się ku bez 
b:onnym Prusakom i otoczyli ich pierście- , 
mem zatkniętych kos. 

Oficer strzelców zsiadl z konia i w to
\rnrzystwie sierżanta i kilkunastu żołnierzy 
prowadzony przez jakiegoś ciurę wszedł 
kędy zebrali się pruscy oficerowi~. ' 

burmistrz dr. Artes i przc'.,-odnicz4cy rady 
miejskiej, że podlug zapewniei'1 z wiarogo
dnej stronr nie ma żadnych oba,v, co do 
trwałych po'szkodowa11, gdyż kola tech
niczne są przekonane, że wodę będzie mo
żna z czasem pokonać, jest to sprawa czasu 
i pieniędzy. 

Ze SI ązka ezyli Staropolski 
Nysa. Niemiecka „Neissnu Zeitung" 

dowiedziala się z najwiarogodniejszego źró 
dla, że czlonkom bractwa hakatystycznego 
w ldaweiche na Górnym Sląsku wkładano 
podczas ostatnich posiedzeń zawsze na su
mienie, aby dawali ścisłe baczenie na tam
tejszych Franciszkanów, a kontrolowali i 
czuwali nad ich nabożeństwami i całą dzia
lalnością i aby zwlaszcza patrzeli im do
brze na palce, kiedy obcują z Polakami. 

Z innych dzielnic Pols~i. 

Warszawa. Tegoroczne „Kursy Spo
łeczne", zapoczątkowane przez warszaw
ską archikatedralną komisyę społeczną pod 
przewodnictwem J. E. ks. biskupa Ruszkie 
wicza, rozpoczną się w dniu 27 1sicrpnia rb. 
o godzinie 9 rano uroczystem nabożef1-
stwem w kościele archikatedralnym, po
czem uczestnicy Zjazdu zgromadzą się w 
sali klubu \Vioślarskiego przy ulicy Foksal, 
gdzie nastąpi rozpoczęcie czterodniowych 
wykfadó<vv, trwających codziel1 po dwie go 
dziny przed poludniem (od 10 do 12) i dwie 
godziny po południu (od 4-6). 

„Kuryer Warszawski" został sk 
na zaplacenie 100 rubli, a „Myśl Polsk 
za place nie 200 rb. kary, które w ra n. 
zapłaceuia pociągają za sobą areszt jcl 
sięczny redaktorów. 

Redaktora „Epoki" skazano admi· 
cyjnie na zaplacenie 100 rb. kary za p 
lanie działalności rewolucyjnej. pr 

Redaktora „I(uryera Swiąteczn oł 
Jana Czempińskiego, wladze administp 
ne skazały na 50 rb. kary. po 

Czwarty departament izby są ie 
rozpatrywał trzy sprawy, wytoczone ieć 
ciwko redaktorowi „Rozwoju" ló 
go p. Wiktorowi Czajewskiemu. Ogó u. 
wyrokiem redaktor Czajewski skazan ust 
stał na 4 miesiące więzienia. Spraw W 
czyly się o obrazę pulku dragonów, ~r. 
brazę patrolu wojskowego i o zamie sir 
nie wiadomości fałszywej z powodu r W 
lucyi w Terjokach. W pierwszej sprpni 
skazany został redaktor Czajewski na ac 
rubli kary, w drugiej na 2 miesiące "·aa 
nia i \V trzeciej na 4 miesiące, przytnie 
ta ostatnia kara pochlania dwie pierhr 
~~,_~!ll'l.l!l~~~~~~~r 

\?Jiadomośd ze świat~ 

Słowacy przeciw rządowi węgil5~ 
5:łdemu. Y a 

Slowacy rozsyłają memoryal b1yli 
sku madjarskim. Wykazują, że \\Wa 
węgiersk1ich komitatach, 16 }est pw 
łącznie słowackich - q_bs·zar tyc u 
komitatów jest tak duży, jak np. ła 

Łódź. W lokalu stowarzyszenia 
„J edność" zabito rob. Rocha Sniadego 
a1ar. dem. Miało to być czynem szajki ~ Czechy. Pomimo to nauczanie -0 .ali 

wa się wyłącznie w języku węgvy 
skim w 33 gimnazyach, 6 szkołachtęp 
alny.ch, 16 seminaryach nauCZYlZCZ 
skich, 4 akademjach prawa, 14 zaod 
dach teologicznych i w 143 szkolne! 
fachowy.eh. Uczniów karze się za hal 

bandytów ,pabiatniicil~i.ch, na których 
tro.p wpadł był Śni1ady. Zabójca Śnia 
dego zbiegł wśród zamieszani•a1 z loka
lu. Dopiero wczoraj' go wyśledzono. 
Byl nim niejaki Franciszek Stygliński. 
\Vildząc śledzący·ch go ludzlu począł u
delrnć i ukrył się wreszcie w pewnym 
domku przy szosie pabianickiej. Robo
tnky wykryli1 go tam i otoczyii dom. 
Styglii'1ski bronił przystępu strzałami, 
wywiązała się strzelani:na w~a·j,emna. 
Stygliński zabarykował się, bronił s·ię I 
tak, że wbotnicy nie mogli mu dać ra- · 
dy. Przybyli kozacy - lecz i oni do
piero po dluższej walce zdotalii wtar
gnąć. Stygljflski już dogorywał, wie
lokrotnie postrzelony. Z robotników 
ataku]acych 2 jest 'Ciężko, 9 lżej ran
nych. 

Skutki kursu antypolskiego. Od chwi 
li, kiedy zapanowal w Rosyi nowy kurs an
typolski, nastały represye także i przeciw 
ko prasie polskiej 11a szeroką skalę. Oto 
sylwetka: 

- Odzie komendant rzucil ostro przy
były. 

- Jestem! - odrzekl wyniośle Wagcn 
f eld. 

- A„. reszta oficerów? 
- Są tu wszyscy! 
- Bardzo dobrze, kto s:ę z \Vas ruszy 

z miejsca, ten padnie tru pem!... 
- Za pozwoleniem z::iprotestowat Wa 

genfeld, uderzony nieco polszczyzną ... Fran 
cuza. -- Zdaje się, iż„ · 

- Niech ci się przestani e zdawać !.„ 
- Jak pan śmiesz przemawiać!... 
- Jak śmiem? Zaraz się dowiesz! Fla-

~eolet ! Quelque tout de suite.„ comme ca!! 
- rozkazywat oficer strzelców, wskazując 
na migi, że strzelać należy. - A teraz„. hej! 
Dawać tu postronków na tych ptaszków!!... 

Do refektarza wbieglo kilka chłopów i 
zaczęło krępować powrozami najbliżej sto 
jących .. 

-- Panie! Pan nadużywa swojej wła-
dzy! - burzyl się Wagenfeld. 

- To się pokaże! 
- Prowadź nas pan do marszałka!... 
- Do marszalka się ich mościom za-

chciewa? - I owszem! Jak za dwa tygo
dnie nadejdzie, to może jego pokojowiec 
przyjdzie was zobaczyć!... 

- Myśmy poddali się cesarzowi! -
rzucał się von Miller, widząc, że i jego 
chcą jak barana wiązać. 

- Cesarzowi?! - przedrzeźniał się o
ficer. - ttm ! No proszę! Nic o tern nie wie
działem! 

. - Pan sobie drwiny robisz! - zaopi
rnowal surowo pułkownik Frcibu rg. Wiedz 
o tern, że odpowiesz za to kiedyś ... To jest 
pogwalcenic praw wojny!... Cesarz Napo
l~on„. Nie dla tego wzywa: nas do podda
ma, aby nad bezbronnymi.„ 

-Kto was wzywał? !.„ 
---: Przekonaj się pan !.„ Zobacz papie-

ry, lezą na stole!... Ma·sz pan tam podpisy 
marszalka i cesarza. 

- Leon? !„. Takiej mości cesarskiej nie 
znam!!... 

- Może pan pórzucisz niewczesne żar 
ty.- H.on;aczyt z powagQ f reiburg i usza
nuiesz 1m1Q swego wla<lzcy ! 

Oficer zdawar się nie zważać na sto\va 

żde stowo slowackie, które wymó ___ _ 
w rozmowie między so-bą. Usiln 
na strych l•ub spalono na rozka.z dy: 
torów węgi'erskich biblioteki słowa\ 
zatożone ;przy .niektórych gimnazy: 
lub seminaryach nauczycielskich. Vnal 
gierskie stowarzyszenie lmltume wi 

kimi sposobami stara· się wyn:aro~ol 
wić dzieci slowacki-e 1'l1ż w najml 
szym wieku. tel 

Memorjał kol1czy się apelem: „(~im 
wolujemy się do humanitarności a 

• Eurooy. .Mad}aryz:1cya swolą bru~as 
nośdą jest j1edyną w Europie. (A ~:yg 
manizacya w Prusiech i Ks. Pozn 
skiem ?). Błagamy o pomoc dla c)Só 
piących i uciskanych. Vv każdym: 
rodzie są szczerzy przyjaciele humi0b~ 
--·· . .y l 

~ul~;w~ik~ i z p~zorną uwagą przyglJ?~ 
się papierom - wreszcie zakonkludowa~ s 
fO\VO: ·;az 

- Za to, że \\·ażycie się oszukiwać m=-'isc 
i przedkladać jakąś zamazaną bibuł~ pPr 
dziecie pod klucz! ' vc 

- Mości oficerze !.„ Skończ tę kobry 
dyę. Bacz na pieczęcie! !.... 'hno. 

- Prawda!... Poznaję wlaśnie mf 
własnego cwancygiera„. który hula sobr?'l 
samotnie w mojej kabzie!... Nie wie·rzyckie 
No to patrzcie!... 

Pruscy oficerzy oniemieli na te slo• 
Wagenfeld jęknąl, przeczuwając jakieś pr. 
kropne podejście. Oficer strzelców fra~e 1 
skich rozsiadł się wygodnie za stołem i· Y 
dząc oczami po nawpól już powiazam 
jeńcach, zacząl z pogardą: · c 

- Cha, wy tchórze! Nicponie! Si10s 
psie! Przyszło na was. Paśliście się, la tr 
wali cielska i zmora was zdusila ! Wie 0 

kogo macie przed sobą? Gadaj, stary d~ Y 
ku! Nie wiesz?! Żubr, po\viedz im!... az 

- W edlug rozkazu - mruknął wie er 
chlo?, występując naprzód i oglądając~ 
pomieszany ku drzwiom. 

Prusacy poznali w chłopie parlanif 
ta~za. 

- Mów ,zachęcał oficer strzelców. 
-:--- To już bez u razy pana kapitana, 

powiem!, odezwal się basowy głos sta'be 
baby, ktora wsunęla się była cichacze:cie 
- Bo stary mój do wszystkiego jest zd: z 
ny, byle nie do gadania!... 

l(t . . t ? - ~ Ja 1es em . ... . pie 
- Imc pan kapitan Wosif1ski, trzyna~s 

go ~ułku korpusu generała Milhaud, idąc) i P 
pod1azdem awangardy pul~ownika lJ ot 
schamps !.„ W 

- Dalej!... Nie wiesz? ... Marszałek ~łie 
sin! Cesarz Leon!... in partibus infideli~~r 
oczywiście! Żubrowa! Skład naszej arnWJe 

- Trzydziestu pięciu strzelców jedt()b 
mistrz kowalski, jeden furye r dwóch' tre~ no 
czy, sierżant, jeden czasowo' przykomenB()d 
rowany Żubr„. Stary, nie rób takiej rnin1 Jes 
bo cię trzasnę w gębę! - Jedna markiett cz 
ka .statecznego autoramentu, mendel k~ ks· 
dwie kopy widcl, tuzin drągów, dwie bi 
by z kopystkami, gromada pędraków z~ pni· 
czy'.vem a chrustem!... (C. d. n. ' 



k~wamY się: „Myślcie o nas i poma
ls~ności, do tych przedewszystkiem od-
a . " 
zt jcJe. 

Stołypin grozi· 
tni Organ prezydenta ministrów Sto
Porprna „Rosiia '.' poświęca mającej, być 
za olanei1 D~m1e a1:ty.kul, w.. , ~t~rym 
istrtmi -wyrazn~ grozba: „Ros11~ pisze; 

p0 Dumie gniewu ludowego 1 po Du
ą'ie nteświadomości ludowej, musimy 
ne 1ieć Dumę ludowej myśli i pracy dla 
ó u - albo instytucya Dumy wogóle 
gó usi ustać. Duma musi narodowi sta-
an:Owczo pOWhedzieć: ratunek ·nie w 
~\orda-eh i rabunklach. lecz w pracy. 
i~~śli' Duma będzie miala odwagę te 
· r'owa p-0wied~ieć, stanie się instytucyą 
Prpnieczną, a nie tą ·o kruchy.eh podsta-
narach, którąby strzedz się musiala. Du
'"ia powrnn!a posiadać silę myśli i chęci 

zy nie skandalu i intryg. Tylk.o 1DOd tym 
nhrunkiem ·powrót -do dawnych błędów 
··~grzechów będzie uniemożliwiony. 

ł~. Napad na parowiec. 
Na parowiec „Sofia" dążący z O

. ssy do Korly na.pia-dl~ o godz. 11 w no 
1ey bandyci. Trzech z .nich zjawilo się 
a pokładzie. gdy kapitan i podróżni 

01 )i na kolacyi· i ·Owładnęli majtkami, 
\':waj inni skrępowali ka1pitiana i skie-

t ·0walt okręt do Odessy. Znajduj~ce
crau się na statku kasyerowi odeskiego 
. fanku dla handlu zagranicznego zrabo
-0 .ali kasetkę z 50.000 mbJJ. Podró
ęgnym zrabo1wali około 1.000 rnbli. Na-
ch ępnie wyrzucili węgle do morza, zni

zy czyli maszyny okrętowe i na dwóch 
z:a~dz;iach spus·zcz.onych z 'Okrętu um
ol.nę.li. Policya w trzy godziny później 

za natazla obie lodzie koło Odessy. 

·a\ 
zy: Weitmar. W kopalni „Karl Friedrich" 
\nalazł śmierć górnik Vocke. 

ws Już teraz można zapisać „Wiarusa 
ro>olskiego" na si·erpień i wrzesień. 

·m~ Gelsenkirchen. W kopalni „Wil-
ielmine Viictoria" w:padł górnik W. 

,,(~immermann do szybu i zabi,l się. 
a Arnsberj!. W lesie wioski Dorlar 
ru~astrzelił posi edzici el ziemski Peitz 
g:ygrysa, który udekl z menażeryi. 

zn W Kolonii w roku bieżącym umarlo 30 
c>sób na tężec karku. 

Berlin. Jak wiadomo - o czem swc-
m;~o czasu donosiliśmy - zostały insygnia ar 
~ybiskupie sp;-zedane niemieckiemu zlotni 

owi Fischerowi w Berlinie. Zaraz na dru 
gJ~i dzień sprzedał Pischer jeden szmaragd 

i\va:~e sygnetu arcybiskupiego za 4000 mr. Tc 
·az otrzymala redakcya „Dz. Ber!." od 

~ 111~ischera list, w którym tenże donosi, że 
?Przedal środko\\' Y brylant z krzyża śp. ks. 

' vcybiskupa i że pozostałych 5 wielkich 
0~rylantów na krzyżu sprzeda każdy oso
bno. 

mi Z 13 małych brylantów, które otaczaly 
50brylant środkowy, zamierza zrobić pier
yckienie we formie pastorału biskupiego. 

Pozostały lańcuch biskupi przetopi a w 
lo1W pierścieó i krzyż powsadza w miejsce 
ieś prawdziwych, brylanty podrobione, tak 
ra~c insygnia zachowają swój dotychczaso
i .wy wygląd. 

am Berlin. ,.Dziennik Berl." pisze, Na 
· 'Czorajszym koncercie „liarmonii" miał 

srzostać po raz pierwszy wykonany „Marsz 
13Straży", kompozycyi pana Bol. Marcin

' ie;kowskiego z Poznania do stów Lucyana 
d~k Ydla. Policya berlińska zakazala go. Za

. az nadeslano dopiero krótko przed kon-
itcertem. 
C~~~~!!!!l~U~%~~!!!!!~~[ill!!llll!!!!!~~~~--~ 

Rc.zmaif o.ścL 

na, Z wysoklem pożaniem ! Dwa sądy 
staiberlińskie wydały w tych dniach dwa 

ze' · k cd cie awe ·orzeczenia w kwestyi, czy opu 
z 1 ~zc~enie wyrnzów :• z wysokiem powa
z~wem" przed podpisem na listach ku

na~Vteckich jest .publiczną obrazą honoru. 
ący~Prawa była taka. Firma A. napisała do 

1k ormy B. list na blankiecie. na którym 
~Y'<irukowane były słowa: z wyso

~1 kiei:i J)OWa'ianiem"; zostały grubo prze 
hu, ~reslone, ale tak, że przecież odczytać 

r1111Je bylo można. firma B. uczula się tern 
jedt~brażoną i wniosła skargę o obrazę ho
re~ nodru. Sąd pierwszej instancyi skargę e,,, 'O rz .• 

in: . u~11, motywując, że prze!lmiotowo 
ieli ~est .meuzasadniorta. albowiem opusz
ko • zeme „wysokiego poważainia" nie jest 
bt Jeszcze dowodem braku pow~żania. 

z I an. Uoarta firma B. wniosta natych
n. iast rekurs do wyższej instancyi, ale 

i tutaj nie dostała satysfak.cyi. albo
wiem orzeczono, że wedle pojęć prmv
nych, obrazy dopuszcza się ten, kto 
przekracza jaki'ś zakaz w stosunkach 
życia towarzyskiego, ale nie ten. kto 
nie wzestrzega pewnych przyjętych 
zwyczajów. 

Potworna kobieta. W Żółtał1cach 
pod Lwowem uwięziła żandarmerya 
kaczmarkę, Sarę Spitzer, która w po
tworny sposób zamordowala swoją 6 
letnią pasierbicę. Związawszy biedne 
dziecko, wlew.ała mu w usta wrzący 
tL.1szcz, aż dziecko skonało. 
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Wiadomości literackie. 

Treść numeru 12-it<> „Kupca". 
ZwiąMek Kupców podróżu1iących. - Pra

sa o Zjeździe Onieźnief1skim. - Centralna dro 
gerya (z ilustracyami). - Godny przyklad sa
moCAbrony. - Kopalnie węp;la brunatnego „Jer 
ka". - Na czas.ie. - Jak Niemcy bronią inte
resów kupiectwa. - W sprawie fabryki chem 
niczno-technicznei w Gnieźnie. - Powiadomie
nie o s.tosuinkaoh mają,tkowych. - Izby handlo
we dla detalistów. - Sprzeniewierzenie w 
bankach r1iemieckich. - Potrzeby kupiectwa 
polskie.go. - Koniunktury,_ - Watne wia·domc:r
ści ze świata handlorwegn. - Odp,o:wiedzi od 
Rc.ctakcyi. 

„I(upca" od 15 lipca abonO'W'ać mO'.lna na 
poczcie lub u listowych i kosztuje 1 mk. kwar 
talnie. 

Komitet dla spraw ,,świątojózafacia:' 
Na zebraniu kom. dnia 14 lipca uchwal ::mo 

żeby walne zebra.nie komitetu „Swiętojózafa
cia'· odbyfo się w początku s1ierpnia t. r. 

Na walnem zebraniu postanowiono nastę
pujący porzą1dlek dzienny: 1) Sprawozd~nie z 
idzi<ilalności kom. z roku J 906; 2) Sprawozdanie 
z dochodu i rnzchodu „~więtojózafacia"; 
3) Sprawozdanie z dochodu na fundusz żelazny; 
4) UzupeJ'nienie kom. „Swiętoiózafacia"; 5) 
Sprawa p. łieima. 

Pan JanasLk z. Bruchu stawit wnJosek, by 
kasyer ,.Swiętujózafacia" gwarantowal za pie
niądze jemu powlierwne. Posta.nowio:n·o za
tem kasyera uczynić odpowiedzialnym za fun
dusze jemu powierzone. Jeżeli kasyer nie 
mógłby po.kryć strat przez niego wyni1ktych, 
odpowiadają w równej mierze czfonkowie kom. 
„~więtDjóz.f." za straty kasyera. Kasyero:wi 
nie wolno ponad 500 marek zatrzymywać u sie 
bie. fundusze pona·d tę sumę winien lokować 
w kasie wskazanej mu przez, zarząl kom. „św~e 
tojózafacia", których bez podpisu przew. kom. 
„Świętoiózafaaia" jego zastępcy i sekretarza 
odebrać mu nie wolno. D0t zwrotu ewentl. 
strat w kasie „Śv.-iętojózafacia" obowiązali się 
następujący pp.: fr. Matysiak z Wattensche.id. 
B. \\ ilkowski. Rotthausen. Jan Szlagowski z 
Schonnebeck. fr. fanasik z Bruchou, W. Koto1w
ski z Essen. T. Nowacki z Caternberg, J. Skra 
burski z Ueckendorf. St. Zmyślony, Watten
s1cheid, Fr. Krupka. Eickel. Nasiępu,jących czlf oo 
ków kam. „$w;iętoiózafacia" a mianowicie pp.: 
Jana Kowalczyka z Castrop, Silińskiego z Lin
den. łilebowskiego w Reoklinighausen-S., An
toniego Rosia1ka z Recklinghausen-S., Wierz
bicy z Bottropu, Jerzyka z Bochum, K. lfa
dryana z Roehlinghausen, Sta1~~sfawa Krzy
żańskiego z Oberhausen, Stan. Jam,kowiaka z 
łierne, A. Swobodę z Bottropu, Depę z Laar, 
J. Macie.iewskiego z łiambor:n, Borusiaka z 
Dortmundu, Kai pi!1skiego z Ewing, Andrzeja 
Cichego z Luetgendortmund, Silif1skiego z Alten 
boegge, Dębińskiego ·z Barme.n, Pr. Komeczne
go z Dyseldorfu, Sylwestra Poznańskiego z Ko 

· lanii, St'an'isfawa Kazlimierczaka z Luetgctni
dortmund, upraszamy o spieszne na·desf>anie nam 
swych teraźniejszych adresów. tj. miejsca za
mieszkania, ulicy i numeru. Wymdenionych pa
nów upraszamy o nades.lanie swych adresów 
<lo sekretarza 1k0<m. „Swiętojózafacia" Fr. No
wackiog-o w Caternberg izarazem prosimy nam 
donieść czy wymienieni pan<JWie izechca na.dal 
swe urzędy zatrzymać i zobowiazać s.ię do gwa 
rancyi za ewentl. straty w kasie „Swiętojóza
fa,cia" (oikolo 20 mk. na czJonka). Ody pOIW'yż
si pp. <lo dnia 1 sierpnia nie nadeślą żadnych 
-odpowiedzi. będziemy uważali to za znak, ii 
niechca. nadal swych urzędów zatrzy1mać i 120-

stami z komitetu „Świetoiózafacia" skreśleni. 
Zarząd komitetu „świętojózafada." 

Baczność Druhowie gniazda w Ober-Styrum. 
W niedzielę, dnia 21 lipca odbędzie się ze

b rnnie pu.n1ktualnie o godz. 11 przed pol'udn. 
Jest pożądanem, aby się druhowie jak nari
licz.niej stawili, gdyż będą. ważne sprawy o
mawiame, tyczące się zlotu. Czolem ! 

Uwaga: Po zebraniu wymarsz na rocznicę 
„Sokola" do Mors. (1) 

Towarzystwo św. Antoniego w Obe:r-Styrum 
podaje swym czlonkom do wia<lomości, iż przy 
szle zebranie odbędzie sie w niedzielę, dnia 21 
lipca o godz. pierwszej po poJudniu, a nie o 
12. jak bylo na zebraniiu uchwalone. O jak naj 
licznieis·zy udzial w zebraniu prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Po zebraniu wymarsz na rocznicę 

'~o Dolnego Styrum. (l) 

Towarzvstwo św. Szczepana w Rau:x:el 
bierze udzlo.l w rocznicy Towarzystwa ś1w. 
Antonieg-o w Habinghorst. Czionkowie winni 
się stawić w , ;edziielę. 21 7 07. po pofudniu o 
godz 2 i pól w czapkach i or.makach na sali po 
siedze(1. O liczny udziaJ się prosi. (1) 

Władysław Szałbierz, sekr. 

Bractwo róża6ca św. Polek. w Wattensclteid 
donosi swym siostrom. iż w niedzielę, dnia 21 
odbędzie sie parafialna pielgrzymka do Newi
Res w której bractwo nasze także bierze u
dzial'. Wszystkie siostry uprasza się. ażeby w 
pielgrzymce jak naHiczniejszY wzięły udzial. 

Zebranie, które w te niedziele pr:Zypada, 
nie odbędzie się z powodu pielgrzymki. (1) 

Przełożona. 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
podaje swoim cz1'o1llkom do wiadomości, iż z 
powodu, iż bierzemy udzial w r~cy Towa
rzystwa św. W1incentego WI tteeren oraz w rocz 
nicy towarzystwa św. Woiciecha w Wetter, 
posiedzenie naSiZe w niedziele wypadnie i od
będzie się dopiero w niedzielę. dnia 4 sier
pnia o zwyiklym czasie. 

Uwaga: Czfonkowie, którzy biorą udzial 
w łleeren ]}Owinni sie z.ejść pó!\ do p.ierwszej na 
siali posiedzeń. w czapkaoh i oznakach. Wy
iaZICL o 1-ci 9 m~nut. Cuookowie, którzy bi0irą 
udziial w Wetter J)OW'inni się a;eiść na Hum
boklplatz, skąd pójdziemy pieszo do Wetter; 
o jak najlicznJejszy udzial pro-si ( 1) 

Zarząd. 

Towarzystwa św. Pio,fra i Pawła w Busch-
hausen 

·donosi szan. rodakom z Buschhauscn i Oikolicy 
iż Oibchadzi swą 3 r-0cz,nicę istnienia, dnia 21 
lipca 1907 r. Jla sali pana Trantes w Busch
hausen, obok kośoiora katOllickiego. Upra
szamy, ażeby szanowne towarzystwa, które 
zaproszenia o<lebraly, nas w tym dniu odwie

·dzieć raczyly. Towarzystwa, którym dla bra
ku adresów, zaproszeń pos.fać .nie mogliśmy, 
pros,imy. ażeby niniejsze g,Q."loszenie uważa.ty za 
zaproszenie i nas swą obecnością także zaszczy 
dć raczyly. 

Program: Od godz.. 2 <lo 4 po pol'udniu 
przyjmowanie bratnich tawarzystw. O 4 go>
dzinie wymarsz. do kośoioila na polskie naho
żeństwo, po nabożeństwie powrót na salę, gdzie 
.nas.tąpi otwarcie. Potem będzie koncert wyko
nany przez pana Podeszwę z Alstaden, dekla
macve i śpiewy. Wieczorem będzie odegrany 
piękny teatr pod tyt. •• Dzwonek świętej Jad-
wi~·i". - O liczny udzial uprasza (1) 

Zarząd. 
Uwa~a: Donosi się, że w niedzielę rano o 

7 godz. przystępują niewiasty Bractwa ró
żańcQf\,\J·ego, a o godz,. pól do 9-ej nasze towa
rzystwo wspólnie do' Storu Pańskiego. Sµo
soibność do s;powiedzi św. polskiej już w so
botę od rama. 

Józef· Kotewkz, sekr. 

Baczność Towarzystwo Przemysłowców 
w Manloh. 

Walne zebranie i obór nowego zarządu od
będzJe się w nied:zJele dnia 21 lipca rb. o godz. 
6 po południu w lokalu p. łlollery. O liczny u-
dzia! czl!onków i gości prosi (2) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy Essen i okotky ! 
W niedzielę, dnia 21 lipca odbędzie się 

- wycieczka do Rełlingha11sen -
tak zwa111ego Oriinenwald. Początek 01 godz'. 3 
po· po.Iudnilu. Tam będzie strzelanie do tar
czy dla mężczyzn i niewiast o nągrody, tak
że rożne gry dla dzieci i doros.J'ych. O jak nai
licrz.nieisze przybycie prosi Komitet. (2) 

Bacmość Rodacy w parafii Naiśw. Maryi P. 
w Oberhausen! 

Towarzystwo św. Ignacego uw.iadamia 
wszystJkie siostry i braci, chcących brać u
dzial w pie1grzymce, dnia 27 i 28 lipca na miej 
sce cudami s.fyną,ce w Kewelaer. iż bilety pro
wizoryczne nabyć mQżna u następujących czloin 
ków: franc. Perza, Oberhausen, Lippescherstr. 
nr. 80, Piotra Kozaika. Knapenstr. 115, Prane. 
Mąki, Kasernenstr. 21., Feliksa Dz.i~by, Hei~
str. 30. - Pros.imy bardzo uprzejmie, aby me 
czekać fo dnia ostatniego, gdyż trzy dni prz:ed 
wy~azdem, to jest 23 bilety prowizorycz,ne mu
g,zą być zamieruione na prawdziwe. O liczny 
udzial w pielgrzymce uprasza się. (1) 

Zarząd. 

T-0warzystwo gimn. „Sokół" w Steele 
donosi drulrnm, iż zebranie odbędlzie się w nie 
dzielę, dnia 21 bm. o godzinie 11 przed poh1d'1J. 
na sali zebraf1. Donosi się zarazem druhom 
ćwiczącym, że ćwiczenia odbedą się o goid12:. 
10 przed południem. Kompletny udział 
druhów pożądany. CzoJem ! Wydz!ał. 

Tow. św. Win~entego w łiochbeide 
donosi swym członkom i Rodakom tutaj za
mie5'1Z.ka!ym, iż teraz lokal posiedz:eń mamy w 
łfochheide u p. Teodora Orotcrhorsta, ul. 
RheLn;preussen. - Zarazem o~maj,miamy czJon
kom, iż w niedziele 21 lipca bierzemy udzial w 
rocznicy g-niazda „Sokó~" w liochstrass. Pun 
ktua1nie o pól do 3-ei wyijeżdżamy koJeią ze 
stacyi liochheid'e, gdzie czJonkrYWie się z,ebrać 
raczą. O licwy u-dziar prosi w imieniu zarządu 

Sekretarz. 
Uwaga: Wszelkie listy dotyczące Torwa

rzystwa prosimy nadsyfa.ć na ręce przewodni
czącego: Wal. Pilarczyka. Mors-Scherpenberg, 
Aktienstr. 401 lub oo sekretarza Ja.na WOljcie
chowskiego, IfomberS!-łiochheide, Mittelstr. 19. 
(Niederreihn). (1) 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 21 lipca odbędzje się 

zebranie przed polu<lniem O• godzinie 11 i' pól, 
ponieważ toiwarzystwo bierze udziat z chorąS! 
wią w roczn.icy towarzystwa św. Stanislawa B. 
w Styrum. Nabożeństwo polskie wypadnie. O 
liczny uidzial w rocznicy i zebraniu uprasza 

(1) Zarząd. 

Tow. 1imn. „Sołlół" w Martea 
Z porwodu zlotu okręgu JX .• tkóry odbędzie 

się dnia 28 lipca w Marten. zebranie odbędzie 
sie w niedziele. dnia 21 bm. o ~odzinie pól do 
trzeciej a ćwiczenia o godzinie pierwszej. U
prasza się o liczmy udzial w ćwiczeniach i w 
zebraniu, gdyż mamy przed iZlotem ważną spra 
wę do zalatwienia. Czolem 1 (2) 

.Matuszak, przew. 

Koło śp.iewu „Wanda" w Catemberi. 
donosi zacnym druhom, iż w niedzielę, 21 o go 
<!zinie 2 po poludniu odbe<lzie się nadzwyczajne 
zebranie, na które się zacnych drnihów iak naa
uprzejmiej zaprasza. Goście mile widziani. (2) 

Czolem ! Wydział. 
Towtarzystwo gilDIO. .,Sokór' w GelsenJdrcłłea 
urządza w niedzielę,. iitnia 21 lipca tr. 

-- wyclecz.kę --
do ogrodu pana Ragge, Bergmannstr. Począ
tek o godz. 3. po poł'. Będzie strzelanie do tar
czy bawienie się w pilkę, ciągnienie liny i td. 
Wstęp wolny. Zapraszamy wszystkich dru
hów i rodaków z Gelsenkirchen i Ołkoli.cy. 

Czolem ! (2) Wydział. 

BACZNOSć RODACY W PARAFII 
- HA MB O RN! 

Wielki wiec dla parafii Hamborn. z powodu 
odbytych wyborów, odbędzie się w niedzielę -
dnia 21 lipca przed południem o J?Odzinie pół dg 
12-ej zaraz po nabożeństwie, na sali pana Ma-
rego w Hamborn. Prosimy wszystkich 

Rodaków z. całej parafii Hamboirn o jak naj-
liczniejszy udział. {2) 

l(omitet parafialny. 
Koło 5piewu „Wanda" z Caternberg. 
W niedzielę„ dnia 21 lipca o 1 godz. po pol. 

odbędzie się miesięczne zebranie na zwyklei 
sali posiedzeń. O licZ11Y udzial uprasza się. Oo 
śce mile widzii.ani. (2) 

Zarząd. 

Towanystwo św. Stanisława B. w Styrum 
obchodzi dnia 21 lipca 

- 7. rocznice -
swego istnien1a na sali pana Tonho1da przy ko
ściele św. Józefa. Towarzystwa, które zapro
szenia odebra!Iy i te. które dla braku adresów 
zaproszeń nie ·odebraly. na uroczystość mile 
zapraszamy. 

Program: Przyjomowanie towarzystw, od 
godz. 2-3, o god,z. pól do 4 wyrrnarsz do ko
ściofa na .nabożeństwo, po nabożeństwie JXli
wrót na salę, gdziie się odbędzie dalsza uroczy
stość. Będą mowy, deklamacye, śpiew koła 
„Mkkiewicz" z Oberhausen. O godz. pól do 8 
teatr pod tyt. „Powrót nieboszczyka". Ws.tęp 
ne dla czlonków 30 fen., dla gości 50 fen. Cuon 
koiwie nasi będą na dworcu Oberhausen i 
Styrum oczekiwali na towarzystwa .. 

Uwaga: Donosi się czlonlrnm i rodakom. 
że w sobotę 20 lipca jest sposobność do spo
wie<lzi św., po poludniu od godz. 'l. W nle
<lizielę rano o godz. 7 przysteimff emy wspó1nie 
<lo Komunii św. O liczny udziat prosi (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoni~o w Reckłingt.ausen 
Sued (na Ludwiku). 

donosi s;wym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 
21 lipca, bierze tow. nasze udziat w poś\vięce,niu 
chorągwi Towarzystwa Serca Jezus01Wego w 
R.ecklinghausoo. Wymarsz, z lokaLu posiedzeń 
o godzinie 2 po potudniru. O liczny ud'zia.I pro-
si (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józef.a w Osterield 
Kwartalne walne zebranie odbędzie się w 

przyszią niedzielę, dnia 21 lipca Ol godz. 4-ej. 
Uwaga: Zarząd i rewizorowie kas.y win

ni się stawić już o godzinie pól do drugiej na 
sali posiedze1i. o liczny udział' w zebraniu u-
prasza (1) Zarząd. 

T(''Varzystwo św. Woiciecha w Hochlarmark 
donosi SwYm czlc, nkom, iż w niedzielę, d:nia 21 
bm. bierzemy udzial w uroczystości poświę
cenia II. choirągwi Towarzystwa Serca Jezuso
wego w Reoklinghausen. WymarSJi, o godz. 2 
po pofudniu. O liczny udziial cztonków prosi 

(1) Zarząd. 
Uwaga: Próba teatru pumJH. o godz. 2-ej 

po wiudniu. 

J(oło śpiewu Róża leśna w Hochlarmark 
oznajmia szanorwnym cz.Jonkom, iż nasze mie
sieczne zebranie odbędzie się w niedziele. dnia 
21 lipca o godz. 11 zaraiz po nabO'.ieństwie. O 
liczny u<lziat uprasza . (1) Zarząd. 

łlorsthausen ! 
W r1iedzielę, dnfa 21 lipca odb~dzie się za

bawa z taf1cami na sali p. Korte. początek o 
godz. 5 po J){)l. Wstęp dla c7.ilonków Towa
rzystwai ś.w. Józefa 30 fen„ dla gości pnzed 
czasem 50 fen., przy kasie 60 fen. - O naiili'CZ-
nieJszy udziat uprasza (1) 

Gospodarz. 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermirt bei dem Ka1ser
Jiichen Postamt ein Exemp1ar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreiis'lijste 128) filr di·e Monate 
August und September 1907 und zahle 
an Abonnement und Bestellgeld 
1.28 Mk. 



Bacmość Wiemelhausen ! 
Towarzystwo bł. Bronisławy w Wlemelhausea 
donosi czlanlrnrn, iż dnia 21 lipca bierze u
dz.ia.I w pielgrzymce do Kewelaer. Zebranie 
aie nie odbędzie dnia 21 lipca tylko 28-~o. U-
prasza się o jak nailicznieiszy udzial. (2) 

Zarząd. 

TO\ ·arzystwo św, Ak>izego w Cottenburg 
donosi sz<rn. członkom, iż przyszle kwartalne 
waln ~ ·:i:ebranie, odbędzie sie w ni~ielę, dn. 
21 li pca o godzinie 12 i pól w polud.r11~, na któ
rem będzie przeczytane sprawozdame kwar
talne i z rocznicy. Zaraz p0 posiedzeniu wy
mar ~ z na rocznicę Tow. św. Antoniego do tta
binsd1orst. Uprasza się wszystkich czlonków, 
aby się punktualnie i licznie na powyższe rze-
branie stawili. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. fłoryana w Hesster. 
Posiedzenie odbędzie sie dnia 21 lipca ~ 

lokalu p, Fischera. ul. Kanzlerstr .• obok WÓJ
tostwa, po polUdniu o godz. 4. 

Piotr Prass. sekretarz. 

Towarzystwo połsko.katolłclde św. Antoniego 
w HablnsdlOl'\St 

obchodzi dnia 21 lipcai 1907 roku swą 
- 11-tą rocmice, -

polączoną z. koncert~ •. teatrem itd. Porządek 
następujący: O godz1me 8 rnno ws-pólina Ko
munia św podczas mszy św. na intencye na
szego to~zystwa: od godziny 3 .P? polu<lniu 
przy.tmawan.ie towarzystw: o god21me ~ nalbo
żeństwo polsikie w miejscowym kościele; o 
godaJinie 5 pnzywitanie tow. i t. d. Następini~ 
koncert. przeplatany §pie.wami, deklamacyam1, 
a nai koflCU teatr p. t. „Palka Madaja". Szan.o 
wne tow., które 'zapro;;zenia ocl'ebraly, prosi
my przybyć w czapkach i oznakach i z chorąg 
wiam.i. . 
· Uwaga: Czlonkowie. którzy przystepuia 
wspólnie dQ Komunii św .. mają S'PQSObność d-0 
spowiedzi św. w sobote 20 bm. od godz. 4, ~ 
wspólnej K()fmmH św. przystępować. ~~z1e
my w czapkach i 00lna1kach, na co mrueJszem 
zwracamy llwage. (3) 

Zarząd. 

Bractw• rótaBca św. młoddeńców w Ober· 
hausen (parafii N. M. P:). 

donosi swym Braciom. iż zeb~arue nasze od
bedzie się w niedziele, 21-go llpca. ~ godz. 10 
i pól na sali p. Ulenbrucha. Mlod.z1en.cy, chcą
cy się dać zapisać. n!echai sie sta:w1ą, na ze-
branie. O liczny udz1a1 upras:za się. (2) 

Zarząd. 

Koto śpiewu .,Halka" w Castrw. 
Walne zebranie odbędzie się w niedzielę, 

dnia 21 lipca o godz. 3 i pól .. Na ponzą~u 
dziennym będzie: 1) Przeczytanie sprawozdama 
z ostatnie-go zebrania oraz kwartalnego. 2) 
Sprawa rocznicy. 3) Wniosek czl. A. Walk>0w1a 
ka. 4) Wolne wnioski. Uprasza się c7lonków 
o liczne !Zebranie sie. Go.ście miłe widizi.ani. 

Lekcya śpiewu zaraz po zebraniu o godz. 
6-ei. (1) I(. AntooiewicZ, prezes. 

Towarzystwo św. Wo.lclecha w Wetter nad 
Rtthra 

d-0nQSi swym czlOIOkom oram Rodakom w Wet
.ter, Herdecke i okolicy, iż obchodzimy w nie
dziele. <Jrnia 21 lipca naszą 

- pi~ rocznJcę. -
Poozątek o godz. 3 po polud!niu na saH pana tt. 
Overbecka przy ulicy Kaiserstr., na: której bę
dz.ie przywitainie czlanków oraz g-OŚci przez 
przewodnicU1,cego, a o g.Wzirrie 7 wieczorem, 
będzie odegrany •bardzo ~ujący teatr, p. tyt. 
Blogoslawieństwo Matki", na którą szano

~'ltlych cuonków i Rooaków serdecznie \Zapra
szamy. Po teatrze dalsza za,bawa z tańcami. 

Uwaga: l(siądz polski przybędzie w so
botę dnia 20 lipca dość ;wcześnie. ażeby móg-l 
o g~z. 3 po poi. zacząć slu<chać spowiedzi św., 
a w niedzielę 21 lipca .na ranne! mszy św. o 
god:z. 7 i pól przystępujemy do K mnunii św„ 
a po połludniu o godzinie 4. odbędzie s.ię pol
skie nabożeństwo. O Ja:k najliczniejszy udzial 
·w. roCZ'Ilicy i nabożeństwie prosi (3) 

Zarząd. 

Towac.zystwo św. Jana Chrzc. w Dorstield. 
Dnia 21 lipca 'będzie walne zebranie. Po I 

zebraniu zabawa. C7Jonków i gości uprasza 
sJe o liczmy udzial. (2) Zarzą-d. 

Towarzystwa św. W oiclecha w Duisburgu 
donosi wszystkim czlonkom, oraz rodakom za
miesz.kalym w Duisburs.;u i okolicy, że w pr~y
szlą, sobotę od godz. 4 po poludniu. '".' ko~c1ele 
św. Józefa iest sposobność do spow1edz1 .św. 
i w niedzielę rano. W niedzielę po poludn!u o 
god:z. 3 i pól nabożcr1stwo polskie z. kazamem, 
a po nabożeństwie zebranie t'J\yarzystwa . r>a 
wielkiej sali, na które to zebrame wszystkich 
rodaków zapraszamy. (3) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „fiolek" w Recklinl!:hausen-S. 
(Bruch) 

donosi swym szanownym czlonkom, iż w nie
dzielę, dinia 21 lipca rb. 

- urządza wycieczkę -
na którą za12rasza s;wych szanownych czloon
ków i gości. 

Uwa~a: Szanownych czlonków i gości, 
któnzy biorą u-0.zjal w wycieczce, uprasza się, 
aby dali znać ile osób weźmie ud:dal, i tt; przy. 
naimniei do soboty, by s.ię mó11:l zarząd poro
zumieć na ile osób ma wozy zamówić. Za~ó
i'\\Urntl.a przyjmllłPą tnastępmący cz.f ooolww1e: 
Wladyslaw Szulz, 'przewodniczący, ul. Bodmm 
ska nr. 156; Henryk Wrzesiński, I.~l';t. prz<:
wodniczącego, ulica: Bochumska nr. 121; Sta
nislaw Wechta zast. sekr .. ulica forelłstr. 13; j 
Jan Gawron,, ul. Maryańska nr. 17. O liczny 
udzlal uprasza (2) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" oddział Il. 
w Oherhausen-Lirich 

podaje do wiadomości wszystkim druhm'.1 oraz 
Rodakom i Rodaczkom w Oberhausen 1 oko
licy, iż urządzamy 

- zabawe latowa -
w niedzielę 21 lipca na sali p, Wicka w Lirich, 
Rosenstr. 28. Początek za,bawy o godlz.ini~ 
4 po poludniu. .Zabawa będzie ba·rd'zo urozma.i 
eona: ćwiczeniami gimn., strzelaniem do tar
czy o nagrody oraz innemi grami tow. Na za
bawę zapraszamy . jak najuprzejmiej wszyst
kich Rodaków i Rodaczki. Czo.rem! 

(3) Wydział. 
Uwaga: Zebrania oobywaią się co, 2 i 4 

niedlz.ielę każdego miesiąca o godz. 4 po poludn. 
na sali p, Wicka w Lirich. Ad. Gestwa sekr. 

-·-·-..-----------------
~~·.,_· . ~ W najuJtższych dniach rozpocznie sie ~}-.' 

· ···u• · · .... s_.~.-„ . ....,, lńC'.',~ · ... b\·:~ '!JA:'~~~~ ~iłi:~.„~.:.. „~~· . ;;. ~:i ;~'.1·'~ 

rei ·er'a wie i zień 

WIEC POLSKI W ESSEN! ~ 
Wielki wiec polski wyborczy z całego 

wiatu Essen odbędzle się w niedzielę, dn~
ifipca o godz. 11 przed 1>0ł. w lokalu pa_na 
de Loo. przy ul. Schiltzenbahn. Na wiec 
zaprasza się wszystkich Polskich wybor~ó1 
całego powiatu Essen. Na porządtu obtat 

Nowy proiekt regulaminu wyborczego, 
O liczny udz.fał prosi 

K omJtet wyborczy Polski 
w zaste~wie: B. Wilk~ 

Towarzystwo św. Józefa w DahłhaUs 
donosi wszystkim członkom i rodakon: 
Dahlhausen, iż w niedzielę 21 lipca bi~ 
towarzystwo udzial w pielgrzymce do 1.

velaer. Rodacy i Rodaczki, którzy n: 
zamiar w niej wziąść udział, winni naj~ 
niej do czwartku wieczora bilety zam6 _. 
i to u zastępcy przewodni.czącego Ąntoyyc 
go Graja, I(aiserstr. 61 Il, 1 u skarbmka ycb 
Stanka, Bez. II. nr. 144. O jak najliczl'ryn( 
szy udział w pielgrzymce uprasza się. 1 fe 
niedzielę rano o godz. 5 winni się WSZJ! 
uczestnicy na dworcu w Dahlhausen 1111"" 

wić. (3) Zarzą1 

Kasa oszczedoośel · 
podpisanego Banku przyjmuje depo„ó 

i płaci od nich '5t 
5 proc~ .za roo.znem wypowiedzenie°'. ile 
t i pół proc. za półrocznem wypowie 
i proc. za natychmiastowem wydowie 

Bank Ziemsk1 
w Koronowie (Crone a. d. Bral 
--PIRANl(I wszelkiego rodzaju pierze i ipr 
buje na nowo i reparnje najtaniej f A~BIE~ie 
OALLUSCHl(E. PRALNIA W BOCHUM. · 
nr. 911. 

filie: Hofstede. Herne. Eickel. Rób! 
hausen. Linden. Hattin2en, Lani:endreer. N " 
ten1 Castroo, Kamen, Dortmund. Oete O 
Surockbovel. ep 

Kto oszez.;.dzić pieni~dzy 
Kto tanio c;bsł11żc•n;t01 być 
Kto prakt.1c·~ni•ik za1 kupić 

l pra;;nie 

l 
nieeh uważa nn 11asz~ 11oleeenii~, i oktaa 

s.t••m• kwia.ły 
do strojenia obra
zów, ołt&rzyków 
i t. d. I>Oi•:ca w 
bardzo wielkim 

wyhCll"te 

Kwiatkowski, 
' 8Hl 

Recklingbausen-Sud 
(Bruch) 

Bochumerst1. 115. 

Wielka 

Kto ;ragnie dobre 
tani u 675 

unąd&enłe 

do 1ikład11 na.być, 
niech się zwróci wprost 
do fabryki 

U. Tl•. Pol man, · 
Oberhau.sen (Rhld), 

K.irchweg 13. 

1 
Zwiedzenie fabryki bez J 

prtywusu kupna. 

Poszukuję od zaraz lnb 
od 1 sierpnia 807 

służą o ej 
Polki r.n'ljącej takż'I ję· 
zyk nitJmitcki. w '\»ielm 
od 16-18 lat do pracy 
domowej. Zgłoszeni11. 
prz1.imuję w domu w 

lJ' n s er Fritz, 
ul Polnej (Feltlstr.) 14'3 

Wł'lnr,. Eułl~I!';..~. 

pocztówki 
poleca 

Rsi~garnia n Wiar 

Polskiego", 

sezonowa! 
c 

sukienne materye zupelmfes Ab.r wszelkie latr,we m.'Jterye jako p?rkate, muśliny, satyny i różne 
Sukienki perkalikowe niżej I wy~r~edać, dajemy 10 pr;;c. rabalu z wyjątkiem resztek, k .6re sa p.t3 

'cen zakupna . wyzn~czon:. . . . . . . rź 
240' 175' 145• 80 fen· ~ o : ccając ~ ę nastym Rodaczko!D. 1 Radakom, zapewmamy, ze wszelkie towary są najlepszej ja 

niebywałych tanich cenadro. . e 

' ' ' I kości przv tanHh ctnalh. 
ubiorki latowe dla chłopców I Zwracamy uwagę na nasze polskie czyste gęsie darte pierze funt po Jzs; 3,40; 4,20 . . 135 ' Zwracilmy także uwagę naszym Rodakom i. młodzieży na naszą konfekc Q męską i dzle· 
275, 230, 160 fen. clęcą, która jest z swej trwałości, akuratnego odrobienia i modnych deseni znana. 
•·------~· ercsimy, aby wszvscy Rodacy z tego poleceni~ jak najliczniej skorzystali. 

Swói do s 

~i\~ 
kiv 

ego! 
B:zetf;lna i skc1·a usluga! 

Z wysokim szacunkiem Sw~j do swego! 
• 
l Antoni Li udo-Wski Piotr Poćwiardowsld 

ul. Cesarska 173. 
(Kaiserstrasse). 

Si 
~i 
d 
ss 

ul. Cesarska 17J,1J 

(Kaiserstrasse ). ~~ 
§*! li &LU& ••••• tl ...... 

~ .• „ -- ·-Za druk, naklad i redakcye odpowie.dzialny Antoni BreJsld w Bochum. Nakladern i czcionkami wYdawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

~y 
; 



n 
ajp 

mó11 

Wr. 164:, 

• 
Bot.bum. n& sobotę, dnia 20„go lipca 1907. · Bok 17. 

to łlOOzi codziennie z wyjątkiem dni PQŚwiątecz
a" ~ przedplata kwartalna na ooczcie i u listowych 

cz Y ·si t mr. 50 fen.L a z odnoszer:-iem do do~u 1 mr. · 17f° Wiarus Polski" zapisany .1est w ce11mku poc:z 
ię.' ento;vm pod znakiem „L. polnisch nr. 123.'" 

zyi .„„„ -· •. „ 

I 1111 late za Wiarę I OjCZJZDI ! 
Za inseraty plac.i sie za miejsce rzadka d~~o dn· 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed insera~ml 41 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy lłłił 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować I pcxlat w 
nich dokfudny adres piszącego_ Rokop. nie ~wnca.mi 

Redakeya, 4'ranmta t Dłllalllła 1mldw• Iii w Boclmm, przy allq Ma•ues'lr. 17. - A4ra „Włalrn Pełekl" ifelełoa or. 14H. 
ł•=---·-:·---

nas www n "'llW4P 

cł • u · d · · e i Dlatego spodziewam się, iż robotnicy Rodzice polscy. czc1e z1ec1 sw w Berlinie już to zrozumieli i podążą na w której nie ma ani jednego fabrykan- nadmiernego używania wódki i innych 
ta .Pollaka i jest tylko jeden Rosyanin. upai'aiC\iCYCh na:DOiów. po„ówłć. czytać i pisać po polsku! Nie wiece iak naHiczniei, aby początki pod 

st Polakiem, kto potomstwu swemu tym względem uczynić. Wszystkie wielkie przedsiębiorstwa w Jedną z najczęstszych chorób, wy 
Łodzi są po większej części w ręku nikających z pijaństwa, jest obłęd pi
,niemców z Saksonii, Nadrenii, Bran- jacki. Wódka <lziała w tym przypadku 
denburgii, rz1 :dziej w ręku niem ców ,po- na mózg. 

rn. iłemczyć się pozwoli! r Szczęść Boże! 
l Józef Regulski. w~eez_ - ) - 2 

. .!J •••• ! Ogłoszono też już na przyszłą niedzie-

"< Z Qpadtów dni:. . ~1ę":·o\~r~r:ó~!'f~z::::~śr~kkó~~ t'i~h~~~~ 
t berga, Friedrichsberga, Rummelsburga i o

kolicy. 

chodzących z Rosyi, w niektórych wy- Człowiek taki ma zupełnie zdrowy 
ipadkach także w posiadaniu ży<low- rozum, może wszystkie zajęcia należcl 
ski em, francuski em, angielski em; przed ce do jego fachu wYkonywać bardzo do 
siębiorstwa mniejsze są pr,zeważnie brze, ale równocześnie widzi coś i sły
żydowskie. szy, czego wcale niema. Zdaje mu się, 

ral 
· 1próżnienie tronu arcybiskupiego gnie-

~ I • 
~IElltieńsko-poznańskiegd trwać będzie 

pono jeszcze czas dłuższy. 

Obij Rheinisch Westf. Ztg.'' stwierdza, 
Ge~ ~becny stan rzeczy rządowi nie jest 

eprzyjemny. Niedawno pisała „Rhein. 
'estfalische Zeitung", że niemałe wi-
1ki jako pretendent ma pewien zakon
k-Fra.nciszka.nin. Wobec tego zazna-
a „I(ur. Pozn.", że ze względów czy

formalnych mianowanie zakonnika. 
óry :nie iJ>OSiada żadnego wyksztalce-
1 uniwersyteckiego, jest zupełnie wy-
~czonem. 

•zeciw radzcy rejencyjnemu Marti
owi wytoczono śledztwo dyscypli-

narne-
Danosi o tern kanclerska „Norddeu

~he AUg. Ztg. ". Pan Martin jest au
•em książki, której treść wczoraj . 
zedsfawidiśmy . W wytoczonem 
~dztwie chodzi ipodobno o sposób, w 
i !Jl. Martin wyrażał się o swoich 
zełożony.ch, mranowicie o hr. Posa-

s y'm. Pana Martina zawieszono 
ześnie w urzędowaniu. - Czy 

emko p. Marun nie spadnie z dołu na 
o rre! 

~~~rada Biskupów z Prus w Fuldzie od· 
alboywać się będzie od 19-20 do 26-go 
ze<U • • sa f sierpnia. 

Przewodniczyć będzie obradom ks. 
dynal dr. Kopp. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie" 
przystępuje zatem do organizowania Ber
lina i okolicy. Wiec i odezwę ogłosił także 
tą razą „Dziennik Berliński", chociaż nie 
bez wielkich zastrzeżeń. 

Brak u nas konsekwencyi w dzia- że ktoś stoi za inim i szepce mu za
laniu, brak jeszcze należytej powagi w morduj ... zamorduj ... , albo też zdaje się 
pojmowaniu O'bowiązków narodowych takiemu człowiekowi, że jest - dajmy 
i społecznych. na to - królem i wydaje różne rozkia

U nas pod zaborem pruskim dwie do- zy ,albo też stacza człowiek taki rnz-
Hakatyzm rady gminnej i magistratu 1niosle i obchodzące nas Polaków spra- paczliwe walki z kimś, kogo wcale me 

w Blumentbal. wy stoją na ;porządku ·dziennym. ma itp. inne chorobliwe przywidzenia; 
Za przykładem innych miast poszła Rząd przygotowuje dwie tak ważne mogą one czfowieka takiego z c.vasem 

także ~minia Blumenthal w Iianower- ustawy, jak ustawę o stowarzysze- przyprowadzić do rozpaczy i warya
skiem (w .pobliżu Bremy} i przystąpi- ni:ach dla calej Rzeszy niemieckieji, i u- cyi. 
la jako czlonek do towarzystwa dla stawę 0 wywlaszcze'.nu .polskich iposia- Przeciw temu zatruciu mają Ieka
kresów wschodnich C„ostmarkenfe- daczy roln.\rch. Tymczasem w Polsce rze tylko ~eden środek, także truciiznę 
rajn") z roczną składką 30 mr. Ponie- zaboru pruskiego panuje spokój i cisLa a tym jest opium. 
waż połowa mieszkańców w Blumen- jakby czasy były najlepsze. Walka o Wpowiecie naszym choruje na o
thal i ,przyłączonej obecnie gminie Lus- język polski \V nauce -religii rozpoczęta błęd ;prjiacki rocznie okofo 200 ludzi, z 
sum składała się z Polaków, którzy została dość żywą akcya. obecnie tych umierają rocznie przeciętnie 4 o
przecież również podatki płacą <lo kasy strejk ,szkolny ukor1cz.ony, odpowiedź soby. W domach waryatów 60 na 100 
miejskiej, więc też dążenia hakatystycz od Oica św. nadeszła, a lud nie wie, co osób obłąkanych, to pijacy. 
ne magistratu i rady gminnej1 nawet robić i jest zupełnie bezradny.! Plaga .pij:uistwa iest tak stara, jak 
wielu niemców nie .pochwala. Cóż do- ·Wskazaliśmy już raz na konieczność fy1Ko 1udzkość istnieje, od ·plagi tej nie 
piero mają na to powiedzieć Pollacy! zwolywania wieców obecnie w ka- jest wolnym żaden stan, piją i upijają 

Oburzenie też pomiędzy tamtejszymi żdem mieście i krużdej wiosce, by ludo- się uczeni i prosta.czkowie, bogaci i u~o 
robotnikami polskimi i~st wiel:ki.e. Zmu- wi żywem słowem przedstawić prze- bodzy, tylko każdy czem innem. Bo
szać ro'botników 1J)()flskich, by ;płaci·li' bieg akcyi i omówić 'Położenie obecne. gad spijają drogie wina, biedny wódkę 
pieniądze na walkę najostrzej;szą .prze- Zapal. którv rozibudzila walka o język ale w jednem jak w drugiem jest truci
ciw sobie samym, to przechodzi wszel- polski w nauce religii, trzeba było wy- zna - wróg - alkohol, j.e<lno jak dru
k:ie możliwe granice. Dziać się to mo- korzystać i starać się o to, by w ka- gie jest równie szkodliwym. 
że tylko w państwie „prawa, kultury i ż<lym domu polskim byto t0ismo św. i W wiekaich najstarszych byl mocarz 
bojaźni Bożej!" Ludzie, którzy taką katechizm w języku ojozystym a dalej wielki, władzca, który trząsł ś·wiatem 
uchwałę powzięli sobie samym wygD- histo:rya narodu n~sze_go i śpiewniczek calem, liczne p>a·ństwa były mu podle
towali świadectwo najwymowniejsze. polski. Walka wre i wróg powinien gle, Aleksander Wielki, lecz oddal się 

Polacy tamtejsd z pewnością zwola- wiedzieć, że czuwamy i nie próż:nu- ·pijaństwu i zginąl marnie w trzydzie-
.ją wkrótce wiec w tej sprawie. jemy! stym iJ którymś roku życia, a wielkie 

Socyaliści naturalnie skorzystali ze jego państwo ~ię roZ{Dadło. 
sposobności tej i udają jedynych .obroń Alkohoł ·lrucicł~l. w przeciwieństwie do niego od.zna 
ców i przyjaciół polskości. Oi:Jluda so- (Z przemówienia pana dr. Witkowskiego czał się Na;poleoo Wielki, który przed 
cyalistów jest zbyt dobrze znaną, aby wygłoszonego na niedzielnym wiecu stu laty z biednego stanu przez dziel-
kogo w bląd wprowadzić mogla. w Ostrowie). .ność swą został ·Cesarzem :Francuzów i 

Pisma socyalistyczne .przecież świe Pan dr· Witkowski w obszernem wkrótce świat cały zawojował, wielką 
żo robotników polskich n1a obczyźnie wyczerpującem referacie. na wiecu wstrzemięiliwośc.ią. Sam Napdleon 

„zy POruszonia· będzie na konferencyi odsylaly od wideł i gnoju, więc nie- przedżniwnym w Ostrowie, wskazywał przyznawał się do tego, że wie1ko~ 
tu:pów tak niesły·chanie ważna spra- da_i. nie przypuszczają, by ktoś poszedł na szkody, jakie przynosi lu<lziom uży- swą zawdzięcz;a, tylko swemu umiar„ 
· jlak sprawa nauki religii w dzie1ni- na lep kh obłudnych bredni. v.narue alkoholu. Referat streszczamy kowaniu w jedzeniu i piciu. 
!h Dolskich? v'sL - - ------- a wedlug „Gaz. Ostrowskiej". W najstarszych wiekach prawodaw 
Czy postanowione będzie wreszcie Polac' y są coprawda narodem Prelegent wykazał, ·że 70 do 80 na cy greccy zakazywali używania wina. 

łrni sto osób żyloby dłużej, gdyby wódki nie Lykurg, który naoisał prawa dla sta-
esienie oslawionego okólnika wyda- używa]i. Alkohol Jest o wiele niebez- rych Óreków, chcąc ziomków swych 

Bdto przed trzema laty a dotyczącego Z8CiQfym i dUffiDYffi~ 318 nie OJznaczają pieczniejszym i szkodliwszym od wszys odstraszyć od pijaństwa. kazał upijać 
eki duchownej nad Polakami na ob SiQ tężyzną, kich chmób zaraźliwych. niewolników i pokazywał ich pijanych 
rźnie? Woj.na zabiera rocznie w Europie :..wym .ziomkom. 

ja·~ . --- -·--·------- --...! !!!?E Pod nagJówkiem „W kraju białego przeciętnie 80 tysięcy ludzi, wódka przy Prawie wszys.cy \\'ielcy mężowie 
orla" przesyła korespondent „Locat- prawia rocznie 250 tysięcy ludzi, o odznacza:i s ! ę wstrzemięźli\\-ością. Ko-

s2i la b t? 
0 anceigera" pismu temuż z Polski zabo- śmierć, a więc przeszlo trzy razy tyk. Iumb. który odkrył Amerykę, Lineuś z, 

eli. .. cy na o c.zvzn1e" ru rosyjskiego korespondencyę, w któ- Bardzo groźnem jest używanie '1.L który bada ł i opisał wszystkie rośli.ny 
I -- rej charakteryzuje naród polski w na- tkoholu 1nietylko dla żyjących, ale i dla na ziemi, Kop:;rnik, który udowodnił, 

8• Ode d stępuJiący sposo>b·. ,,Slepy fa.na- ich potomstwa. Alkohol skraca ży.:;:e,· że n:e słoth: e na około ziemi ale ziemia zwa o robotników i rzemieślni-
' Polskich w Berlinie i okolicy. tyzm jest bronią slaby.eh, i Polacy nie tak znowu dawno, bo przed 60 laty naokoło storica się obraca, Kościuszko 
z są, niech kto mówi co chce, coprawda .mieliśmy starych ludzi wiele wię,:ej nasz boiiater narndowv. ukochany na-
t nai?uiący się obecnie w Berlinie de- zaciętym i dumnym, ale waale nie tę- niż dziś, <lziś mamy SwYCh c;tarCÓ\'I" czeln :k chlopów, którego wszyscy ze 
t „~Jednoczenia zaw. poi." pan Józef crim narodem·" bardzo mało, w przeważ11ej micrzf. w1.i1 czcią wspominamy, byl skromnym, pro uls~i ogfasza, co następuje: "' 

eW~adomem jest, iż na wiecu dnia 26 „Locafanceiger" jest pismem bruko- no temu zbytnie używanie alkoholu. stym, wstrzemięźliwym Oa·łY nasz na 
t~1a br. na sali p. Kellera uchwalono, wem, redagowanem zawsze w takim Alkohol działa bardzo szkoJtiwic ród polski był wielkim, sławnym i po

v 1 w Berlinie robotników i rzemieślni- kierunku, po którym spodziewać się na serce. Rozszerza 5erce nadm! 1~rnic ~ .tężnym, do•póki praojcowje nasi .nie za
'. zorganizować w polskich związkach może, że przysporzy mu j'aknaj- podobne serca spotyka się bardzo czę- czę1i się rozpijać. Upadl, gdy stal się 
octowych. więcej abonentów. Ponieważ obe- sto u ludzi mieszka.i~cych \V okołi ·:::Jch narodem opojów i żarJoków, gdy 
,? Pow~du tego odbGdą si<; już w tym cnie polakożerstwo w spole- w których jest wiele hrowarów, serce wszechwładnie zapanowało przysło-
~~cu Wiece, aby uchwdę pomienione- czefistwie. niemieckiem ogromnie po- tak:t nazywa się ,.wo1e ser~~·'. wie „Za kró11a Sasa jedz, pij i popusz-
dn~ca -:~'' 1czyn wp~owadzić i to odbędą placa, więc też korespondent ,.Local- ' Drugą bardzo ro7.pawsze~ht11 ciną czaj pasa". 
ss~~ t.'. urn. w Lichtenbergu, a 28 w anzeigera" dnvi, jak może. z narodu chorobą, powstającą?: now·)J!l naJnfrr Dziś już potrzebę wstrzemięźl i wo-

7J1 Jak ':~ ż. na• . . . . , I µolsk iego. Mimo to. jeśli mówi .. że nie ł nego .używa~ia al!rnhotu jest :wodna ści zrozumi.eli ws~yscy. 
1 Powiedzial~~;n1cmonym wiecu berlm odznaiez>amy się tężyz:ną, i~i1 niestety I p~chllna. Uzyw~m~ alkoholu dzl'a_l~ da .. We WO]S~u m.e wolno >podcz~s re-
1dowym i reJig·~' ~olac~ P.odd V:'fgdlębdem I w wie.Ikiej mierze slusznosc. Kore- ~ le1 bardzo szk.od!Iw1e na wątrobę I zołą i · w11 (manewrow) i marszaw uzywać 

I 'an· IJnym są Juz osc o rze . k k' d r, d k O h . . t b -> lt k . > dk. . . 
'. r 

1
Z?Wani, lecz pod względem zawo- ł spondent sarn 1przvtac~a Ja o przy> ła, l e · puc męcie wą ro y, zo acz a~ am wo. .1 am ~iwa .. 

~ rn Jeszcze tego braknie. zaws~ydza,iący Polakow, taką Łodz, brak apetytu są często następstwami ~ Słuzb1e kole1owe1 wydano surowy 



zakaz używania trunków upaja. jących.1 ·wym ~reszto\\ al~ policya t~zcc~ handla-- i ki wywiera alkohol na ciało, na umysl na 
\Ve fabrykach placą dziś juz często le- rzy dz1ewczętam1. Jegomoście c1 pochodzą i duszę ludzką. . 
piej trzeźwemu robotnikowi. niż takie- podobno z Dobrzynia, ~dzi~ też ~,, ~ołach I V'iec zagail ks. A. Li~iccki prze\~odm-
mu kto„ ry rni

1
·e prywatnych oddawna w1edz!ano, 1ak1 pro-- czyl ks. prob. Zborowski, przema\~Ja~ p. 

' lJ.J • I d -· ,· · · I d ur·tk k. t t · Alk h 1 ciało 

powódź, jakiej od roku 1897 nie t 
Najwięcej daje się we znaki rzeka e 
Zalała już całą okolicę, przez któr t 
nie. Nawet jedna cz~ś_ć mtasta stoi ie 
wodą; pomiędzy domami por o' 
?omasty, po których mieszkal1cy g~ 
i.ą co mogą. n 

Zabezpieczenia na życie przyjmują ce er owi panov.1e uprawia 1. . . r. vv.1 °':rs 1 na cm<l," „ 1 01.0 1 
1 d · t , h <l 

1 
·k 

1 
h w Wałcz. Pan Konstanty Marcm~ows~! Judzkie, a J~g.o o~pornosc". Dal~J prz~ma: 

u ZI rzez~yc. n~ ~ e o e~szyc. a ztąd sprzedał S\'\'ą 150 morgową pos1adlosc wiał ks. L1s1eckI. W dyskusy1 zab1erah 
~lłD:kach a~ 1zeh p11akow, 1?oniewaz ~o- Niemcowi Schmoli z Pily. A więc znów je- glos pp. Stachurski z Przygodzic, l(aźmier 
sw1adcz~rn,e. wy~a~a~o. z~ . c~.lo~1ek dm sprzedawczyK '-" ię (' ej ! czak, Sokołowski i Srobiccki, potGpiając u-
wstrzem1ęzl1wy zy1e ~ dluze1 mz p11ak. żywanie alkoholu w myśl poprzednich mów 

Swidnica. Okolica cała rpo.-d \\ · 
Bystrzyca szerokim szlakiem toczrr 
dne wody górskie, na których PłytJ 
belki i deski, znaki spustoszeń, WJ~ 
dzonych w górach. Wsze'.ki ructpJ 
mieście odbywa się na jednym tylkf< 
ście, inne zamknięte dla bezpie~ 
stwa. al 

Polowa nieszczęśliwych wypadków z Wielo Ke PomdskiettJ11 ców z zawezwaniem do zwalczania wspól 
zachodzi z powodu pijaństwa. nemi siłami największego naszego wroga 

A jakie szkody przynosi pija(Istwo Bydgoszcz. Dr. Warmii'1skiemu już po to jest pijaństv. o. 
pod względem majątkowym! Nasz rze- szósty raz zniszczono godlo jego, przybite Ostrów. W sobotę wieczorem przy 
mieślnik marnował dawniej pól tygo- do ściany przy wejściu do domu, ponie- dybali sołdaci moskiewscy pilnujący 
dnia, cały swój zarobek i zdrowie przez waż na nim stało i stoi dotąd słowo polskie granicy w bliskości Bolesławic już po 
pijaństwo; dziś jest pod tym względem „lekarz". Ta swawola niemiecka kosztuje stronie rosyjskiej trzech przemytników 
trochę lepiej. p. dr. W. już przeszło 100 marek Niemczy- którzy przemyca~i towary przez grani-

Warta. Wylew wody wyr~ 
w całej okolicy wielkie szkody. Di< 
stacyjna do kalwaryi jest zalanapi 
dworca można tyl!ko z jednej st~ 
doHć; inne drogi są zalane. Szkod1w 
ników nad rzeką Nisą są bardzo·~ 
kie. Pociągi nadchodzą z wielkietn 

zna ma być uzmysłowieniem wolności po- 1, o r· 
Ci z naszych rolników i gospodarzy, dlug stów cesarskich, wypowiedzianych \V cę. Jednego z przemytni<l\.fiw a,v 

1 ~rn 
którzy potracili gospodarstwa, potraici- Onieźnie; jak ją zaś pojmują sfery inteli- zastrzelili sołdaci, drugiego nazwiskiem 
li je w przeważnej mierze dla tego, po- gellcyi niemieckiej, to pokazuje się z tego, Chrzon postrzelili śmiertelnie. trzecie-
nieważ trudnili się pijaństwem. Pijak że do burzycieli godeł lekarskich p. War- mu udało się uciec szczęśliwie. 
przepił i stracił wszystko. kto był trze- mi1iskiego należał syn wyższego radzcy nie Chodzież. Wielkie nieszczęście wy-
źwy, ten się dorobil i okupił. niie<.kiego, który takim ,.kulturnym" czy- darzylo się w ubiegły 1piątek we fabry- późnielniem. t 

Już wielki i proroczy nasz kazno- nem, godnym ulicznika, wielkomiejskiego, ce ,szkła w Gert~audenhuette ( ?). R0-
dzieja ks. Piotr Skarga prorokował chciał stwierdzić sw~ tężyznę niemiecką i botni1ce Marta Pokorska 'i Bronislawa 

Lwów (Loewenberg na Dat~ 
Śląsku). Jednia· z lodzi ratunkov.ry~ 
której 9 ochotników niosło pomolV 
grożonym przez powódź. WYWrtn 
się i wszyscy dZ'iewięcm wpad1r 
rozhukane fa le. Dwaj zdołali po o 
nych wysilkach doplynąć .do b~· 
dwóch dotąd nie :waleziono, bo Pn 

nam, że zginiemy mamie, jeżeli się nie Pt u. ucie patryotyczne pruskie. Lasek z Dziembowa chciały wdra;pać 
1poprawimy, lecz ieśli będziemy oszczę Gniezno. Cieka·wą ilustracyą samorzą się ina ,wagon ,będący w biegu, lecz za-
dnymi i umiarkowanymi dojdziemy do du gminnego, panującego w Prusach, jest nim zdążyły to uczynić, zostaly przy-
szczęścia i poszanowania jak inne jak pisze „Lech", katolicki dozór szkolny parte do slupa i strasznie pokalecwne. 
narody. Jeżeli ciała naisze będą zdrowe w Gnieźnie. Sklada się on z sześciu człon Pierwsza wyzionęła duc.ha na miejscu, 

ków, z których tylko pięciu nie jest urzę-
to stanowić będziemy taką potęgę, że dn ihmi. W miejsce złożonych z urzędu za drugiej Z'aś zgniótt wagon bir;dr:.ł tak 
uic nas nie zwycięży. nalt:żcnic do ,.Straży" pp. Janowskiego i . niebezpiecznie, że bodaj ujdzie z ży- podobnie utonęli. 

\\ltedy tylko będzie przyszłość na- vm1ec'„iego mi:n1owala rejencya żandar- ciem. Iw 

sza, jeżeli będziemy trzeźwymi i pra- ma ( !) Pelgcnheuera i urzędnika elektrvld 
cowitymi. miejskiej Schlagetera. Oprócz dwóch wy
s ·-- - ·- ·-·----==-·- =r-----=·=._ mienionych wchodzą w skład dozoru szkol 

Głogówek. Szkielet kobie-cy \\ 
pano ,przy budowie szosy powfa: 
z Niem. Radawic do rnogówka. S~ 
let zr.ajdował się 1 metr głębch 

:powierzchnią na gruncie siodfaka 

Ziemie polskie. 

Pelplin. l(s. wikary Stefał1ski w Zar
nówcu mianowany został administratorem 
tamże a ks. administrator GrochO\v ski 
przeniesiony został jako taki do Ołubczyna. 

Chojnice. W sobotę zderzył się pociąg 
osobowy z pociągiem ranżerującym. Dwaj 
urzędnicy kolejowi i 10 podróżnych odnie
śli lżejsze okaleczenia, szkody materyalne 
nie są zbyt wielkie. . 

Starogard. Wielkie nieszczęście wy
darzyło się w sobotę na torze kolejowym 
niedaleko dworca tutejszego. Pewna ko
biecina jechała ze swą 12letnią córeczką i 
dwuletnim synkiem czwartą klasą w stro
nę Tczewa Dzieci bawHy się przy drzwiach 
wagonu Nagłe drzwi się otworzyly i 
dziewczynka wypadła głową na tor kole
jowy i roztrzaskala sobie czaszkę. Śmierć 
nastąpiła natychmiast. Pociąg zatrzymano 
nieszczęśliwa matka w strzymala na razie 
dalszą podróż. 

Toruń. Na głównym dworcu koleio-

37) 

ŻUBI-tO'WIE 
Opowiadanie hi';tory~zne według po

wieśc.i 

Wacława Oąsiorowskjego. 

(Ciag dalszy)_ 

- A gdzie marszałek? Gdzie cesarz? 
- Imć pan marszałek jegomość ·pewnie 

myśli już wyruszyć z Poznania„. a najjaś
niejszy cesarz robi rewię w Berlinie. 

- Dosyć! - przerwał Wosiński. -
Wiecie teraz, tchórze, kto was za teb trzy
ma!? Wam się zdawalo, że dla ucapienia 
takich rycerzy trieba armii !... Że do was 
będzie się tu sam cesarz fatygował!?! Cha 
cha! Widzicie harcapy! Strach ma wielkie 
oczy!!... 

Wagenfeld posiniał i zaklął przez zeby 
- Mruczysz, stary gląbie? 
- Verfluchter! - syknął Miller. 
- Taak? Macie ochotę do rozmowy! 

Zaraz! .Żubrowa! Zakorkować mi te gęby. 
· - Wedle rozkazu ozwat się Żubr. 

- Milczże na Boga! Bo cię spostponu
ję, jakem Muszyńska z domu! 

- No, no! Żubrowa! Nie gniewajcie 
się ... choć mi caly mundur rozepchnął, ale 
to dobry chłop! 

- R.ozepchał! - powtórzyła z oburze 
niem markietanka. - Stary! Tyś się wa
żył rozepchać panu kapitanowi! ?.„ Nie u
szanowałeś honoru, jaki cię spotkał!!?? 

Żubr poruszył sie rozpaczliwie ,blagal 
nie spoglądając na żonę. Wosiński przy
szedł mu z pomocą: 

- folgujcie Żubrowa! Toć co on temu 
winien, że go pan Bóg bez mata dwa razy 
tęższym odemnie stworzył? 

- - Prawda, panie kapitanie, ale zawsze 
rozepchał oficerską rzecz!... Był całe życie 
niezdarzony!... 

- Ej, ei! żartował Wosi1iski. - Coś 
mi się nie "idzi ! Pewnie byście lat tyle z 
i1im nie wGdrowali !... 

- A któżby tę pokrakę upilnował ina-

nego burmistrz Schoppen, rektorzy Schia 
i Hausbeck i jako jedyny nieurzędnik wy
brany przez nas pan fragstein. Ponieważ 
każdy urzędnik pruski jest zarazem agen
tem polityczn ym rządu, przeto może każdy 
sobie obliczyć na palcach, jaką jest samo
dzielność tej instytucyi. 
Poznań. Przed poznal1skim sądem la\rni

czym stawał niedawno temu agent komisyi 
kolonizacyjne.i PoraJ-Swinarski oskarżony 
o niebezpieczne pobicie i poranienie daw
niejszej kochanki swojej. 

Skazany zostal na 750 marek grzywny 
Za wydrukowa'flie referatu o procesie na
padl w redakcyi „l(ur. Pozn." na redak
tora, który oddał iuż sprawę prokuratoryi. 

Ostrów. Przedżniwny wiec „Wyzwo
lenia" ściągnął w niedzeilę do Ostrowa Ii~ 
czny zastęp uczestników, zwlaszcza kobiet 
które z powodu plagi pijaństwa ich mężów 
najwięcej cierpieć muszą. 

Urządzającym wiec chodzUo glównie 
o pouczenie zebranych o szkodliwości al
koholu, zwlaszcza teraz, gdzie podczas 
żniw używanie wódki i innych alkoholicz 
nych napojów jest u llas tak rozpowszech
nionem, i przedsta\vić im, jakie zgubne skut 

Powodzie. Deszcze ostatnich dni 
rozciągały s i ę na bardzo rozległe w:~e~ 
strzenie. W,zdluż całej linii gór Sude
tów i dalej w głąb kr!aju na całym 
Sląsku spadły takie masy wody, jakich 
od lat nie pamięta}ą. W kilku miej
·scach oberwały sę 'Chmury, a gdziein
dziej szlaly straszne wichry, które naj
silniejsze drzewa łamały lub wyrywa
ły z korzen1. Ten nagły przyrost wód 
s1powodowal powszechną klęskę żywio 
lową - powodzie. Wezbrane Doto:\i 
górskie powystępowały z brzegów i 
zalały wszystko dokola siebie. Ludzie 
uciekają z mieszkań, ratując co się da; 
żniwo zupełnie zrujnowane. Zewsząd 
dochodzą zastraszajiące wieści o klęs
kach. Podajemy .tu kilka za „O~z. O
.pal.'' z najbardziej dotkniętych miejsco 
wości, jakko~wiek niebezpieczeństwo 
największe już minęło: 

Jelenia Góra (Iiirschberg). Od p iąt 
ku p10da deszcz i ani na chwilę nie usta
je. Wszystkie ,potoki górskie wezbrały 
i wystąpily z brzegów, sprowadzając 

ki. 
Głupczyce. W ostatnich latac 

kryto w różnych miejs~:owośc!a~~, 
tejszego powiatu węgi,;', ~1ćv•.rni:~0 
w Dubieszowach. w 

Hajduki. ;N stawie l\:opalnia ni:.0 

podaf. Rawy utonął w qJomedziałe t. 
czas kąpania .32-letni górni.k Ą 1 

Kubis. :a 
Mysłowice. Pewien robotnik rn 

nosil przez granicę modrze}:owsk~k 
•cherz napełniony spirytusem. Porn ~ 
od spirytusu mi1al opłacić do, ~M· 
wypił na komorze spiry tus. Zal 
jednak odszedł k ilka kroków o<l ,"z 
ry, upadł nagle i naty.chmiast by 
pem. Alkohol odebral mu życie. 

Katowice. V sobotę córka i 
wnika lokomotywy Rum.pa z1 
przez dwa strzały rewolwerowe 
ki~ do niej wypalit jej kochanek, z~a 
:,i;1str~ Kl.ap per z Król. I1uty, bardzsk' 
zKo zraniąn~. Następrne Klapperw· 
ro.wał broń przeciw sobie i dtr 
n.~~-1!.M~~~~~~- - Y 

- Znam ci ja ten afekt surowy!... Je- omszały, aż brodaty. \;\7os i ński dotknął go. Sierżant, który oka nie spuszcJ>O 
no waszemu staremu nie przymawiajcie, bo Plyn ciemny, zawiesisty zabelkotal raz i sweg.o kapitana i patrzył na niego zde 
ot gdyby go tak zawadziło ... nie trudno. dru!!i i chlupnął tak. że aż się oczy kap1'ta- to k h '" ~ . WIG szem zac wytem - vvyprę~ 

- Stary! Słyszysz, co pan kapitan mó- nowi zaświecily. Jak struna. ~Y 
wi ! ? Ciebie ma zawadzić?!! Ja ci radzę - 1\1alrnazya zgofa !... _Non msieur capitaine ! ko 
się! strzedz, bo ci chyba ślepie bym wydra- _ I( a pi tanie, kochanku ! _ zaśmiał się _ Non! :-- powiadasz?!... No, to 
pa a. z cicha ojciec klucznik. mnd1c zl ekka oczy Tylko powoh ! Pijcie Żubro\va !... lło 

Glos markietanki złamał się nagle. i palec wznosząc z powagą' do llóry. _ Nie- W dl k 1 d Wosiński spostrzegł alteracyę. ~ - - .. e e roz azu · - o rzekl rcy ba byśmy \vaszeci przychylili!.... lepie]· ura- cer legu zanurza1·ąc s · t 
- Dalej do roboty ... Zakorkować tvcl1 · ' umias e wąsy m 

j czyć się możemy!. .. Dwa takie gąsiory ma- ku k 
A
drabów. Kd a1

1
nasze, też na dworze spętać! my w loszku!.... · _Stary 1 MieJ:ż e pon11·ar~kowa111·ekr 

potem o rnściola i na kolana!... _ Stare? stare? · ~ O 
- Kapitanie! - ięknąl błagalnie Wa- -Co tu dhu:ro mówić ... sz\vedzk1'e ko- no!.... C k · · z 

genfeld. - Bądź ludzkim, podszedł'eś nas„. ~ - ze a1c1e no! Dowiedzcie się, 
lecz i dla nieprzyjaciela„. · chankn !.... tu macie do czynienia!. .. 

- Gdzieżbym bo śmiat tykać!... S>yszat · t k · r · - lim! Tak mi wasze śpiewasz?'· No, . --:-- 1 .es, s a ry, co pan · ap1~ - Nic, nic kapitanie, kochanku, 01'c1'ec \\ 1? Zeby czeka, r Odd · · k b ktst 
no! Zobaczymy, jak puJkownik nadejdzie! · c .„. aJ m1 ·u e · 

Wosiliski, a z nim część strzelców ru- przeor go ci przysyła!... Pij, niech ci będzie - Jasia!... nu 
szyli do kościofa, odparli zawalone drzwi na zdro\.vie !... A nie chlap ... woln~utko lej... - Cicho! Masz! Masz. Tylko c i 
i weszli. k~żda kropla ma sto beczek dzisiejszego ..... - Owóż to jest szw ed ?„ . .ab 

cienkusza ... Wolno, waszmość ... to nie Ja.:. ::Szwed r Pl I t · s l(ościól Jasnogórski zabrzmial JJi·es'n1·,,.. • ageo e wiesz, co to jest L 
•t da sikacz sztukowany! T11 corn d ? radości i rzewnego dziękczynienia. I(api- pren s · 

tan Wosiftski był w swoim żywiole. Sypał - Ojciec klucznik pozwoli ze mną... - Non msieur capitaine ! - hukc 
rozkazami, jak z rękawa, oglądał mury, li- kropelkę ... kapeczkę! wu sierżant. fic 
czyl armaty, nakazał rewizyę pruskich jefi- - Ehehe ! - drożyl się ojciec klucznik - Więc słuchał! ... Węgrzyn tenPo 
ców, zorganizował straże, wysunął placó\V - Kusisz, Yv'isusie, kapitanie kochanku!.... ta szwedzką potrzebę.„. kiedy to„. lllz· 
ki... Kusisz!... Czekaj .... czekaj.„. po pacierzach vus„. czy Adolfus _ ktoby tam znó ki 

Dnieć jeszcze nie zaczęło. A w waro- rannych a po mszy ... to zobaczymy!... Mo- lada najezdnika spamiętał? ... _ zie!11W 
wni byt ład i porządek, jakby Częstochowa że który z ojców zajrzy ze mną spróbować ~zą naszedł i bez mała kraj caly oga'ni 
od miesiąca innego komendanta, ani inneJ tej osobliwości!... Tylko ostrożnie!... J~dna ~zęstochowa, za cu downem \Vl 
nie miała załogi. Skarbiec, choć uszkodzo- Ojciec klucznik zakręcił się i wyszedł niem się ~ogarodzicy, wstręt mu ucr1u 
ny częściowo, znajdowat się na miejscu o- z. ref~ktarza. Wosiński zmierzył okiem gą- potędz~ się oparła. Tenci węgrzyn vp0 
fi~erow!e pruscy byli pod dobrem zamk~ię- s:or I zafrasował się. Czy aby dla wszyst te pamięta czasy!.... Flageolet ... comPr . 
~1e~n, piechury a dragoni Fryderyka uwija kich tego poczęstunku wystarczy! - Non msieur capitaine ! c~I 
h s1ę~od strbażą okolo porządków. Zac~em, chcąc sobie siaką taką zebrać , -:- Piesby się ogonem chyba z t0i,.h1 

. up, ~a rany przez Wosif1skiego, byl k?mpa~1e, w pojedynkę bowiem raczyć się mow1L.. Uważacie zatem mości /'" 
obfity, a mespodziewany, bo Częstochowa me unuaI, przyzwal obo1·ga 7 ubrów 1· fla- dz1· · B ~ t ' -t 

1 
. L em„. Y10 o .... temu lat?!. .. [,Ul 
1 w amunicyę suto by ta zaopatrzona i w geoleta, zaprosil ich i znalazł. Zapach wiedz kiedy to byto?!... 
prm~,riant i we wszelaki żolnierski dobytek. mocny, aromatyczny rozszedł sir> po refek w dl k li 
Kom samych karmnych a tęgich miała coś tarzu. " - e. u.g roz ·azu ! powtórzy Cu 
PiPćset, a zapasów ro' z· nych bez 11.ku. Vv' . cer, czennemąc się i umilkt. .h1 " osiński nmaczal usta i dopiero po- Nie po · ? N' · ? 1„.0 

Gdy roboty te by•y ul<o1'1czone, Wos1·1'1- • b > . k . - wiesz. ie powiesz . .;ery, 
t czu 1 Y1 , Ja tęgiego ma przed sobą sta- dopiero t · · t J l 'ri-"' 

ski uczul zmęczenie, lecz. że jakoś nie wi- ruszka. . 
11 

.rapieme z ym c 1 opem. t<St 
działo mu się, żeby tak bez weselszego za- P.1tan go się pyta, a on nie wie, - o 
kończenia, pójść na spoczynek, umizgnat . '-p~n~nas ! - sz.epnął do siebie. - Pij się markNietanka. '.~atc 

1 cie.... 1ic1e, a powoli ... bo was zwali· ... Je- o to wy san11· p · dzc1'e ""' ą się więc do ojca klucznika o ... kropelkę„. oi- - ' owie ' 
ciec klucznik zakręcil się, poszeptał z gwar ~en kubeczek takiego pradziada, to kona- wa!.... łllil 
dyanem, skoczył do przeora i wkrótce w Ją~ego na~et z loża śmierci podnosi i bo- - Jasia, wedlug rozkazu!.... St 

f k <lai na kon sadza ... a może ... trzec·i ... z·ywe- c· h t 1 N · b' ty re e tarzu ~a stole ukazał się gąsior wę- - 1c o s ary..... ie do cie ie 
grzynn. Gąsior krępy, gruboszy1·, ~v·rrdęty a mu dech odbiera i w pulsach dęba staje' Zaraz„. kiedy bo i ja nie wiem !..„ ru 

"' _, Flageolet... comprends? !... „ .. 

-------------------------------~---------------------~(-=C~ią=g~dalszy nastąpi). 
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trzatami poło~yt się_ trupem. - ~laip
a fper miał w Kroi. ttuc1e skład złotniczy, 
ór<tctórY szedł dobri:e.,_Klapper . zaręc~yl 
toi ię z córką wym1en10 1ego k1erowmka 
ro~okomotyiwy ~ wziął 1cd swego pr~yszłe 
cy go teścia takze znaczne sumy, ktore w 

interes wlożYl: . Nagle, o.kolo połowy 
\\)\Wietnia złodz1eJe okrad!I skład Klappe 
zsra a ten .zabezpieczony nie był na wy
łYp;dek kradzieży. Wskutek tej kr!adzic 
W}j,y zatem Klapper .popa:dł w .trud~ości 
uc łatnicze tak, ze pewnego dma zmkł z 
'lkKróI. ttuty ·a zarazem z. nin: znikła. có_r 
ie~a Rumpa. Przebywali om w Gail1cy~ 

ale nieJbawem córka musia.la wrócić do 
rZ;rodzicówt ; Jeszcze drugL raz zdołał 

. D((lapper swą narzeczoną uwieść zagra
na.nicę, ale ost'atecznie Rumrp zmusił cór 
stkę do powrotu i zakazał i·ej utrzymy
\wania stosunków z Klapperem. W sp-

o 'totę w południe przybyl I(iapper do 
kiernieszkania Rumpa, a gdy mu tam wska 

iano drzwi. strze:il do swei, narzeczo
Donejnei i do siebie. Postr.zelona córka 

tl(umpa żyj'e jeszcze, ale ·sta.n jej, zdro
O\Wia poga-rsza się i niema nadziei utrzy-:

wrmania jej przy życiu. 
adl~·· . 

(Jb~: Wiadomości ze świałai 
Pre --
~„„ o-wy~ł;;zczeni;·~ów. 

. \~ Jak się dowiaduje „franki. Ztg." pro 
ra 1fiekt nowej ustawy <lla kre:sów wscho
'i-Sdni,ch miał już być zl'Ożony i,zbie pod

e: ha·s ubiegłej :sesyi sejmu pruskiego. 
ka~rojekt w sposób poufny był zakomuini-

owany kilku przywódzcom partyi, de
. ac utowanym, oraz członkom izby pa
!a~ .. ów, ,przyczem okazało się, że oprócz 
'm. olnomyślnych, którzy nigdy nie gto-
~owaUby za tym projektem_, nawet po

n\!itycy, stojący blizko f'ządu, a rniaino
łe4~icie członkowie izby .panów, wyrazili 

:ak poważne wątpliwości co do samej· 
.krnsa<ly wywłaszczenia posiadaczy pol-
1 )kich, że głównie dlatego i ze względu 
s~·. a ogólne położenie polityczne wniesie-

orn1ie projektu zostało wtedy odroczone. 
· ~Mimo to, zdaje się, że myśl o wywłasz-
a~~zeniu nie została zaniechana; przeci

,wnie, istnieją wskazówki, że projekt 
by~ niesiony będzie na najbliższej sesyi sej
e .. ttioiwej. 

Ł 

z; Zabór Korei. 
we. Wedlug telegramu „New. Jork tle
', zralda" z Seulu, panuje w stolicy koreań 
dzskiej popłoch, gdyż wszystko przema
erwia za tern, że japończycy dążą do zde 
dtronizowania cesarza. Cesarz sam ma 
yć bardzo przygnębiony i nie 1bywa ·na 

czPOSied.zeniach ministrów. Korespon-
zdentowi haskiemu tegoż dziennika o

rężŚwia<lczyl książę koreański. Yi, bawią
~Y w fladze, }ako wysłaniec cesarza, że 
koreańczycy bmnić będą do upadłego 

, toswej niezawisłości. Gdyby Japonia do-
konała zaboru Korei, wówczas wszys

l rcy koreańczycy powst.nc,, jaK jedE 11 

Y mąż i wal:czyć będą do ostatni~j kropli 
. 1krwi. Książę koreański przyz'llaj~, że 
iekoreań.czycy nie maja broni, atoli za
·ę szkodzić mogą iap01J..czykom bojkot·)-
1 ·waniem towarów japońskich· Dalej 
itJ>rzypomina. że cesarstwo koreańskie 
ek.1stnieje 4,000 lat, a dynastia obecna pa-

nuje od lat 500; koreańczyków jest 12 
czmilionów i nigdy nie ?;godza sie na to, 
\aby Korea była kobonja iarpońską. 

Sr 
Z Abesynii. 

ik11. Prasa tutejsza otrzymuje telegra-
f1c:zine wiadomości, że negus Meinehk 

enPo~tanowił wysłać armję z 20,000 lu
„„ldz~ ~la zajęda pasa granicznego wlo
~1o~k1e1 ·kolonii. Wiadomość ta wywarła 
en:~ calych Wloszech olbrzymie wraże
gan1e. Rozpoczęto mobilizacyę wojska 
~rWło~kiego, które odpłynąć ma z Neapo
~lu d1a wzeszkodzenia planom Menelika 
nl0da}.ą_ceĘ'o jako pretekst drobne niepo-

rozumienia z gubernatorem włoskim w 
to:chelu ~YwolaITTia nowej wofny z Wto-
~ 1am1. 

ut l(apitały francuskie w Rosyi. 
I! ,,~·uś" podaje za ogłoszeniem fran-
cus~iego ministeryum handlu wiado-

? :lllosć o kapitałach francuskich. umi·esz 
1 p.ezonych w faurykach i przedsiębior
or~t\Vlach ~rancuskich i polskich. W papie 
z~ch rpanst~owyc~ ,r?~Yiskich, ~ak się 

··tni~ ~kazu1e, um1esc1h francuz1 6,900 
st 
110n~w franków, ~ przedsiębior

~t wac handlowych 49 mil. fr., w in
e ru~~cya~h. bankowych 18 mil. fr., w nie 

0mosciach 17 mil. fr. Największe ka 

pitały są w Moskwie, Petersburgu, Ki
it0wie O.desie, Charkowie i Sewasto
. po!u.' W przedsiębiorstwach górni
czych i fabrycznych, opartych na kapi
tałach francuskich, większe wlady pie
niężne dzielą się jak następuje: w Ro
syi ·południowej włożyli frtancuzi pienię 
dzy w przedsiębiorst\va do wysokości 
300 milionów franków, w 1okr~gu mo
skiewskim 242 mil. fr .. w Królestwie 
Polskiem 180 mil. fr., w okręgu peters
burskim 25 miJ. fr. i w pozostałych czę 
ściach państwa rosyjskieg·o 45 _mil. fran 
ków. ;t -· ~„1 ..... -iJtikrał 

Katastrofy. 
Z lrlandyi do.noszą, że na morzu 

przewróciła się łódź, przyczem utonęło 
5 osób. 

Na wybrzeżu hrabstwa iryjskiego 
Oanway rozbił się parowiec. Na pokła
dzie znajdowało się 28 osób, z których 
zginęło 8. 

Pod Marstrand na zachodniem wy
brzeżu Szwecyi przewróciła się łódź 
żaglowa, wskutek czego utonęło 14 o
sób. 

W skutek zderzenia się dwóch po
ciągów w Nowym Jorku, odniosło 50 o
sób przeważnie ciężkie obrażenia. 

Z różnJch stron„ 
Bochum. Towarzy,stwo browa

rów z Bochum i okolicy wysłało do re
stauratorów okólnik. aby w sobotę za
opatrzyli w potrzebną ilość piwa i lodu, 
by tym ~n()sobem wóźnice, rozwożą
cy piwo, mieli wolną niedzielę . 

Dahlhausen. Trzyletni synek den
tysty Steina został przejechany przez 
kolej e~ektryczną i został niebezpiecz
. nie poraniony. 

Annen. Na d\vorcu t11tPt(' 7 nm wy
koleila się lokomotywa pociągu towa
rowego. Z ludzi nikt szkody nie po
niósł. Przybyli robotniicy warsztatów 
:kolejowych w Witten mieli dużo pracy, 
by lokomotywę znów 111a szynach u
sta wić. 

W Osteriełu zostać ma pobudowana 
wielka fabryka machin. W tym celu za
kupiono plac budowlany stumorgowy. · 

Langendreer. W kopalni „Bruch
strasse'' został górnik Kalinak zasypa
przez węgle, które go na śmierć zgnio 

Langendreer, W kopal.ni „Brnch-
strasse" został zabity górnik Kubi1ak„ 

Recklinghausen· Na dworcu kopa1-
ni .,Koer.ig LudwiR" dostat się robotnik 
koleJ,owy Uhlenbrock pod koła, które 
mu głowę ucięly. Zabity osierocił żo
ne i cz\voro dziatek. 

W attenscheid. Robotnik Weber 11-
pił się, położył się na szyny kolejowe, 
zostal przejechany przez pociąg i za
bity. 

Dortmund. Dwuletnie dziecko górnika 
Schmitza "\Vypadlo przez okno i rozbiło 
sobie czaszkę. 

Dortmund. Pięcioletnia Marya Adam 
ska zostata przejechaną przez wóz. Dzie
cko umieszczono wdomu chorych, gdzie 
niebawem umarlo. 

Dużo Polaków na obczyźnie się niem 
czy bo nie abonują gazety polskiej. Tych 
wszystkich Rodaków trzeba koniecznie 
zachęcić, aby zapisali sobie „Wiarusa Pol 
skiego" na sierpiefl i wrzesień. 

Ewing. Polier murarski. Kntigel, któ
ry spadl z rusztowania, umarł skutkiem 
0dniesionych ran. 

Kastrop. Na narożniku ulic Witteń
skiej i Monasterskiej nie zdołał kołownik 
wyjechać z drogi powózce, najechał z ca
łą silą na filar między oknami wysta
wnemi i padl bezprzytomny na ziemię. 
Kolo rozbito okno wystawne. 

Hattingen liczy 10 936 mieszka11ców. 
Essen. Policya kryminalna przyare

sztowała tu na dworcu mężczyznę, na któ 
rym ciąży podejrzenie, iż ukradł w Ko
lonii za 15 tysięcy marek towarów zfot
niczych. 

Oberhausen. W kopalni 110berhau
sen" zabiły odrywające się kamienie gór
nika Karola Ilen. 

Schoenebeck. Parafia nasza zostanie 
podzielona. Nowa parafia dla której 
kościól niebawem zostać ma pobudowny, 
liczyć będzie 3400 dusz. 

Bruckhausen. W kopalni „Deutscher 
Kaiser" zachorował na tężec karku urzę
dnik biurowy Schlefina. 

Hochemmerich. U dziecka 7 miesięcy 
liczącego, stwierdzono tężec karku. Jest 
to już trzeci wypadek tej choroby. 

Elberfeld. Dla dzieci slabowitych gmi 
ny tutejszej ot,vorzono „szkolę leśną", aby 
ciągle oddychać mogły świeżem powie
trzem. , ·1· r~~- L' · ~ 1'".:~~J.."il1~11 

Berlin. l(cck, kasyer towarzystwa re 
stanratorów „Deutscher Gastwirtever
band'' sprzeniewierzył 120 tysięcy marek . 

W Wiirzburgu odbędzie się Iatosi 
zjazd katolików niemieckich od 25 do 
29 sier.pnia. 
..... ·- -- . -·-· . - --- . - _EL& 

Wiadomości literackie. 
Pan Józef Chociszewski z Gniezna -

znany literat i kandydat poselski Polaków 
na obczyźnie, wydał nową seryę pocztó
wek ladnych, ilustrujących nasze przy
słowie: ;,Gdzie dyabeł nie może, tam ba
bę pośle„. Pocztówki te, jakoteż inne wy
dawnictwa pana Chociszewskiego poleca
my uwadze naszych Czytelników. 
IEI _IL . ;g ___ --· _.!!!!5 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Wiece „Zjednoczenla zawodowe~o Polskiego" 
odbędą się w niedzielę, dnia 21 lipca rb.: 

W Gełsenldrchen-Ueckend.<>ri po poludniu 
o godz. 4 w lokalu P. Krama. 

W Gełsenkirchen-Bismack oo poludniu o 
godz. 4 w lokalu p. Langenscheidt'a. 

W Sterkrade po p.oludniu o S!;OOz.inie 1-ej 
u P. Liitkencherma. 

Wiec w Katernberg w niedzielę, dnia 21 
lipca br. przed pol. o godz. 11 i pól w lokalu 
p. Burgera, Kastanienstr. 

WIEC w LAA R 
odbędzie się w niedzielę, dnfa 21 lipca o godz. 
5-ej po pot. w sali p, Schrave·n. ul. Cesarska. O 
licwy udzial prosi 

„Zjednoczenie zaw. oolskie." 
Wiece w Annen i Roehlin2hausen 21 bm. n ie 
odbędą sie • 

WIEC W MISBURGU 
odbędzie się w niedziele, dnia 21 lipca o godz. 
6-ei po południu w sali p, R02:ały. O liczny u
dział uprasza się. 
Wiec „Zjednoczenia zawodowe~o polsk,iego" 

· w Licbh1nbe.rg;u pod flultr1c10 
odbędzje się w niedzielę, dnia 21 l\i1ca p ro
ludi[liu o godziinie 2 w lokalu pana Arnhol:ia 
przy ul. Wartenbergstr. 5. - Porządek obrad; 
Dla czego się organizujemy w związka~~1 za
wodowych polskJich. Wo·łna dyskusya. - O naj 
liczniejszy udzial uprasza się wszyc.;.tkich 

rodaków . 
„Ziednoczenie zawodowe Polskie." 

Wiec „Zjednoczenia zaw. pol." w 0be1'hauseo II 
odbędzie się w niedzidę, dnia 21 lipca o godz. 
pól d:o 12w sali p.Jansen. 

Po wiecu zebranie miesięczne, na którean 
zosta)fie przeczytame spra\vozdanie kasyera za 
przY'ŚIZ'J'.v kwartal. Zebrania odbywadą się re
gularnie w czwatą niedziele miesiąca, o czem 
druhowie pamiętać wiooi. Delegat. 

Rauxeł. Zebranie członków „Ziednoczenda 
zaw. pol." w Rauxel w niedziele. dnia 21 lipca 
po poJ. o godz. 2 w lokalu p. Oestrich. 

Delegat. 
· Wiec w Grossenbaum n'6d Duisbu-rgiem. 

W niedzielę, 21 lipca po pol.11dniiu -Cli godz. 2 
w lokalu o. Henn. Brockenhoff, Rynek (Markt) 
nr. 4. 

Dellwig. ZebraI!Jie czJonków „Z. Z. P." 
w Dellwig z powodu Zlotu Sokalów i pielgrzym 
ki do l(ewelaer oobędzie się 21 lipca o godz. 
11~ przed pol. u p, Hoffstadt. O licz.ny udział 
prosii Deł~at. 

Zebranie Wydz.t":alu 
z łfochheide, tfomberg i Moers odbędzie się w 
niedzielę, dnia 21 lipca o s;odz. 10 przed. p~'. 
w lokalu p. Vierbauma w Hochstrass. Pożą
da.nem jest. ażeby rewtizomwie kasy swe po
wolanie spelnili. O punktualne stawienie się 
prosi Delegat. 

Wiece dla spraw kośdebych. 
BACZNOŚĆ RODACY W PARAFII 

- HAMBORN! 
Wielki wiec dla parafii Hamb-Orn, z powodu 

odbytych wyborów, odbędzie się w niedzielę 
dnia 21 lipca przed południem o J.?odzinie pół dQ 
12-ej zaraz po nabożeństwie, na sali pana Ma-
rego w Hamborn. Prosimy wszystkich 

Rodaków z całej parafii Hamborn o jak naj-
liczniejszy udział. (2) 

Komitet parafialny. 
'li!. 

Wiece wyborcze. 
WIEC POLSKI W ESSE N! 

Wielki wiec polski wyborczy z całego po
wiatu Essen odbędzie się w niedzielę, dnia 21 
~lipca o godz. 11 przed voł. w lokalu oana van 
de Loo, przy ul. Schiitzenbahn. Na wiec ten 
zap-ras1a się wszystkich polskich wyborców z 
całeRo powiatu Essen. Na oorządku obrad: 

Nowy projekt reJ,?ulaminu wyborcze~o. 
O lkzny udział prosi 

Komitet wyborczy oolski 
w zastęr.stwie: B. Wnkowskł. 

&EL 

Wioce społeczno-polityczne. 
Wiec społeczno-polityczny w Hoerde 
odbędzie się w niedzielę, dnia 21 bm· 
o godzinie 37~ po południu w sa'li piana 
Wiemersa, ulica Schildstr. 11. Refe
rent redaktor „Wiarusa Polskiego" p. 
Michał Kwiatkowski. 

O liczny udział prosi · 
Zwołujący. 

CWł >.• ,....!ii"W ....... li+ f >WWWJQ '; wu „4 ....... :-'t"· ..... . . ..., 

'Vłeee ,Zwłł\zku Polaków' 
WIEC W BISMARCK 

odbędzie się w niedzielę, dnia 21 lipca o 
godz. 6 na sali p. Langenscheidta, ulica 
Bismarckstr. O liczny udział Rodaków w 
wiecu uprasza się. Zwi~zek Polaków. 

Zebrania towarzystw 
Tow. gimn. „Sokół" w Schonncbeck 

podaje do wiadomości swym druhom oraz 
wszystkich rodakom i rodaczkom, iż urzą 
dzamy zabawę latową w niedzielę, dnia 
21 lipca na sali p .. Winkelhofera. Począ
tek zabawy o godz. 4. Czolem ! 
(2) Wydzia.ł 

Towarzystwo św. Józefa w Dortmund.zie 
donosi szan. członkom, iż przyszłe zebra
nie odbędzie się w niedzielę„ dnia 21 bm. 
o godz. 12 w południe na zwykłej sali Po
siedzeń u p. Ahlke. Bardzo ważne spra
wy są do załatwienia, przeto o liczny u
dział czlonków i gości prosi Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Woic:łecha w Wetter aad 
Rullrą 

donosi SWYTJl cz.tonkom ora2J Rodakom w Weł
~er, Heniecke i okolicy, iż obchodzimy w nie
dzielę, dnia 21 lipca naszą 

- piątą rocznicę. -
Poozątek o godz. 3 po polu<ltniu na sali pana tt. 
Overbecka przy ulicy Kaiserstr„ na któreł bę
dzie przywitanie czlonków oraz gości przez 
przewodniczącego, a o g-0dzinie 7 wiecwrem, 
będzie odegrany bardzo zajmujący teatr, p. tyt. 
„Blogoslawieństwo Matki", na którą szano
wnych czlonków i Rodaków serdecznie .za.pra
szamy. Po teatrze dalsza zabawa z tańcami. 

Uwaga: Ksiądz polski przybędzie w so
botę, dnia 20 lipca dość w.cześnie, ażeby mógł 
o gooz. 3 po po.ł. zacząć sfachać spowiedzi św., 
a w niedzielę 21 lipca na rannej msz.y św. o 
god.z. 7 i pól przystępujemy do Komunii św., 
a po poliudniu o godzinie 4. odbędzie się pol
skie nab-0żeństwo. O iak nailicznieiszy udzial 

„\V rocZITTicy i nabożeństwie prosi (3) 
Zar,ząd. 

Baczność parafianie z Łaszczyna pod Rawiczem 
Szanowni parafianie! Udaję się do was 

wsizystkich tu na obczyźnie się znajdujących, 
abyśmy jaką pamiątkę sprawili do naSiZego 
kościoJ"a. Proszę was ws7ystkich, abyś.cie ten 
mój zamiair raczyli po1p-rzeć i do skutku przy
prowad!zić dopomogli. W celu urzqdzenia po
gadanki proszę każdego~ a'by się zgfosil przez 
kartę poaztowa >L podaniem wla·snego adresu 
pod adresem: JanNowaik ·i Freisenbruch P. 
Steele a. d. Ruhr, Ringstr. 37. 

TQw. św. Władysława w Holthauseu 
donosi S\vym cz'lonkom oraz wszystkim Roda
kom z Holthausen i okolicy i Towarzystwom, 
które zaproszenia o<lebraiy i tym Tow., cktón 
dla braku adresów zaproszeń nie odebraly, iż 
obchodzimy w niedzielę, 21 lipca naszą 1-szą 
rocznicę, na sali p. Ellinghausa, na którą, szan. 
towarzystwa oraz wszystkich Rodaków ser
decrznie zapraszamy. Towarzystwa zechcą 
przybyć bez chorągwi. Początek uroczysto 
ści o ~odz. 4 po po.l'. odbędzie się koncert w 
ogrud'zie, wykonany przez muzykę p. Musiela
ka z. Castrap, Ookolo godziny 9 wiecwrem 
rozpocznie się piękny teatr, potem dalsza zata 
wa z tańcem. Wstępne <lla czlonków naszych 
i sąsiednich tow. 30· fen., dla ~ości 75 fen. 
Ozlonikowie, którzy zalegają z skladkami mie
sięczne.mi d'l'użej, niż 3 miesiące uprasza się, 
ażeby się z nich uiścHi. bo w innym razie nie 
będą mieli prawa iako czionkowie, tylko ia'ko 
gośde. O licZIJly udzial w rocznicy uprasza 

(2) Zarząd. 

Koło śpiewu „Cecylia" w Herne 
donosi cz:tonkom i życzliwym nam roda
kom, iż w niedzielę, dnia 21 bm. o godz. 
2 po pol. odbędzie się pólroczne walne 
zebranie w domu czeladzi katolickiej, przy 
Nowej ulicy. Zapraszamy wszystkich 
czlonków na powyższe zebranie. - Po 
zel·raniu lekcya śpiewu. Zwraca się u
wagę czlonków, którzy śpiewniki ze sobą 
pobrali, aby je na zebranie ze sobą przy
nieśli. Cześć polskiej pieśni! Zarząd. (1 

Towarzystwo św. Józefa w Resse 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dnia 
21 lipca o godz. pól do 12 w pol. odbędzie 
się w lokalu posiedzeń 

- nadzwyczajne walne zebranie-. 
Z powodu, że mamy bardzo ważną 

sprawę wedle naszej rocznicy do załatwie
nia, uprasza się wszystkich członków o jak 
najliczniejszy udzial. Zarząd. 

Uwaga: Także się donos~ czlonkom, 
Rodakom i Rodaczkom, iż w sobotę 20 li
pca o godz. 2 po pot przybędzie polski spo
wiednik do naszej miejscowości. Człon
kowie przystępują w niedzielę rano o 7 
godz. wspólnie do Komunii św. O liczny 
udzial uprasza Zarząd. (1) 

Baczność! Osterfeld! Baczność! 

Koło śpiewu ,.Gwiazda Jednośc'i' 
urządza w niedzielę, dnia 21 lipca br. 

- wielką wycieczkę latową -
do pięknego ogrodu p. ttenniga. Na miejscu 
będą rozmaite gry dla mężczyzn, niewiast 
i dzieci o nagr~dy, podczas których bę
dzie przygrywać polska kapela. Zaprasza 
my wszystkich członków z rodzinami, tak 
samo i wszystkich rodaków. W razie 

niepogody wycieczka odlożoną nie będzie, 
gdyż na miejscu jest pomieszczenie pod da
chem. Wymarsz od p. ttusemanna o g. 
3. (1) Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu o godz. 
9 rano. Lekcya śpiewu o godz. 8 i pól, 
próba teatru o godz. 7 i pól rano. 

tuczak, przewodn. 



W najbliższych dniach rozpocznie sf ę 

r 
,. 

zi ń 
Kto oszcz.; . zić "'eni~dzy 
Kto tanio obsluiooyDl bye 
KtO praktJeznie za kopić 

i pra;:nie 

n·eeh uważa na nasze polecenia i o ·kna wrstawne! 
Baezncś~ Druhowie!.! 

Maciejówki, koszulki i paski 
na zloty sokole nadeszły. 

· t828) Z szacunkiem 
tlruh Wawrzyn Franka, 

Beelaum, Bliicherstrasse nr. 46. 
LAtsendertmund, Oespelerstrasse nr. 1. 

· Baczność Rodacy w B o t t r o p i e 1 

Ażeby zawbiedz wszelkiej konku
rencyi niemieckiej zalożylem w Bot
tropie 

parową fabrykę chleba, 
:wskutek czego jestem wstanie z każdą 
firmą obcą konkurować. 

Zarazem donoszę Szan. Rodakom 
w Oladbeck, Altenessen i Karnap, iż 
moje wozy przejeżdżtł:ą przez te miej
scowości. Ktoby z Rodaków życzył so 

podrożały zeszłego tygodnia. we fabrykach o li 0 lo 
Dzień przedtem za.kupiłem około ł OO sztuk 

po dawnych, tanich cenach. 
Dopóki zapas starczy udzielam przy 

zakupnie gotówką 

~ 735 

20 procen1i rabatu. 
Jan Kwiatkowski, 

Dom k1·edytowy, 
B1·ueh, Boehume1·str. 11:;. 

I I Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50. 
h rl'** a 1 11• •I 

bie jeść smaczny i tani polski chleb z K d ' • 
mej fabryki, ~roszę mn~e kartą p-0czto~ asa oszcze DOSCI 
wą uwiadomić .a chętme przybęd~ I I podpisanego .Banku przyjmuje depo:zyte 
sprawę załatwię. Kto raz sprobuJe z . ł . d . h -··437 

Biuro obrony prawnej ! ua;:1~~zls~~:i 
eprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy
padkach na starość itd., jako też wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko· 
we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze· 
nia na niemieckie i polskie. Polecam się także do 
Ld,gania. wszelkich pozasądowych należytoici na 
na.jrzetelniejszych warunkach. GQdz. przed. poł. od 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 

i p ac1 o me 
mojego pieczywa, staje się stałym, mo- I 5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
jm odb!orcą .. Prosząc S~an: Rodakow o 4: i pół proc • .za półrocznem wypowiedz. 

.popa·rcie mo1ego przeds1ęb10rstwa, kre- 4 proc. za na.tychmiastowem wydowiedz. 
:Ślę się z szacunkiem (491) 

Mateusz Kowalski, Bottr()tl_. __ 

r.a. fabry~ty: 
Weil, Adler, 
Opel, A.nker, 

Brenna.bor, 
Westfalen 
Excelsior, 

Stoewer i 

dost.arczamlnajtaniej za gotówkę i na. odpła
tę. Na składzie około 76 kc.ł>wców .. Wszelk 
c~ści rezerw. Repar. rzet. i ze zna3. rzeczy. 

ff He.lland Hariclf•l kołowców motorów 
1 ' Herne, Bahnhoifstr. 111. 

Telefon nr. 265. 

Firanki prane w domu apretuje codziennie 
najtaniej P ARBIERNIA GALLUSCHl(E. ·PRAL· 
N1A W BOCHUM. Teł. nr. 911. 

filie: Hofstede. Heme. Eickel. Riihłin1· 
hauseo. Unden. Hattln2en, Lamrendreer, Mtt· 
ten, Castroo, l(amen, Dortmund, Oertb•, 
Sprockhovel. 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe~~ 

Kołowce 
tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako 
to: „Neckarsulmer 'Pfe'.l", „Gr1tzner", 
„Excelsior'.', „D-Zug" pod gwarancyą 
po bajecznie tanich cena~~1. Części re
zerwowe: węże gumowe na koła od 
3,50 mr., płaszcze od 4,50 mr. Używa
ne kołow{;e i kola motorowe na skła-
dżie. (495t 

O. Schramm, Dortmund 
przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 

Usługa polska! Usługa polska! 
- Pachowy warsztat reparacyjny. -

godz. w poł, 144~ 

Aug. Zipplies, 
Essen, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

Kakula turę 
(czyli stary papier) sprzedaje tanio „ Wiarus Polski" Boehum. 

Mói dobrze zaprowadzony 

interes mleczarski 
z powodu stosunków rodzimych, z caf em u
rządzeniem (koń, 2 wozy, stągwie do mle
ka) na sprzedaż. Interes jest na odpowiedniej 
ulicy i jedyny polski w m~scu. Dziema sprze
daż wyn. 280 do 300 litr. w calości albo na 
dwie części, zara-z ałbo póź:-:niei do sprzedania. 
- Zgloszenta do ekspe<lycyi „Wiarusa Pol
skiego I>Od literą S. B. 825. 

Wielka wyprzedaż 

i 

, 

Swói do swego!· 

w firmie 
ul. Cesarska 173. 

(Kaiserstrasse ). A. L' ndowsk· & Co. L n n 

Poszukuję od zaraz lub 
od 1 sierpnia 807 

słaż~cej 
Polki znającej t.akż~ ję
zyk niemitcki w wieku 
od 16-18 lat do pracy 
domowej. Zgtoszenia 
przyjmuję w domu w 

U n s e r Fr i t z, 
ul. Polnej (Feldstr.) 142 
Włne. Dulłńt:dd. 

POSTBESTELLUNGSFORMUlAl 

kh bestelle hiermit bei dem Ka\e 
lkhen Post:amt ein Exemplar der ~ 
·tung „Wiarus Polski" aus Boch.i: 
(Zeitungsprehs'l~ste 128) ftir die MO!t 
August und September 1907 und zaisa 
an Abonnement und BestełJg 

1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. 
beschelnffigt. 

. „ . . . . . ct. . • • • 1,0 
Kaiserłłches Podaał , • • • • 



165 Bo bn11~. n~ niedzielę dnia 21·fl'O lipca 1907« Rok 17. 

• 
&dzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

~···W'' F 

~ codziennie z wyjątkiem dni voświątecz
~ przedplata kwartalna na ooczcie i u listowych 
~ 1 mr. 50 fen.L a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
111 „Wiarus Połsk~" zapisooy j~ w cenni~ pocz 

......._ f!iWYW pod znakiem • .L. pol.msch nr. 123. 

I 1111 loże za Wiarę I Ojczyzna J 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego m.„ 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone vrzed inseratami .Cf 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy •• 
"Wiarusa Polskiego" należy frankować i podaó w 
nich dokliadny adres piszącego_ l~ekov. nie ~ractlQ' 

m--=•me 
... ...-..- Re4ak~ drukarafa I ~ l!aajduje al• w Bochum, vrzy fll!cy .Matllemrsłr„ 17. - A4rł!ł •• W1Airu Połakl11 BlcDlll. - rfelełoo or. 1414. 

I 
.. ~ _ _;_ __________ -·-·--· ________ _ _ :: ~~ Y~~~ mn~~±~.!'"'4:.TŁ'7. „~~H!!!ł'!!!!!•r~:ręrąa»&wr ?m n . - r 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe będzie zapewne blędnem przypuszcze- szę niemiecką", wtedy zeibrali się w świadczyli się pp. Wilkowski, Kranc„ 
lć. czytać I pisać po ~olsku t Nie nie, iż ustawa, której spodziewać się .Poznaniu delegaci "Komitetów wy bor Woiczyński i inni, i ostaitecznie zgo

nal,eży na jesień, na innej oJ)ierać się czych" z Księstwa, Slą~ka, Prus Za- dzono się na wniosek p. Wilk·owskie
Połakiem. kto· potomstwu swemPl będzie podstawie a nie na podstawie chodnich, Berlina, oraz ,westfalH i Nad go, uchwalając odpowiedni wnioskowi 

_ 111czYć się pozwoli! prtawa wywłaszczenia". renii. paragraf, który brzmi: 
iJij Z powyższY1ch wowodów organu Delegaci uchwalili w paragrafie 10, „Głowny komitet wybonczy" łączy 
~k rm'llp&.lh{)W d I konserwatywnego nie wynika, w iaki że w ,głównych wyborach wszędzie się z „Centralnym Kom. Wyb." w Po-

w Jl u.a D ;., r.zeczywiście sposób rozszerzone być wolno Polakom głosować tylko na Po- znamiu, zastrzegając sobie przyzwole-

Węgrzech wykonano zamach dy-
.. „ namitowy na pociąg. 

I
'- .pobliżu Branyicsko wybuchło na 

koleiowym kilkla· nabojów dyna
rych w chwili, gdy właśnie prze

ał' pociąg pospieszny z Budapesvtu. 
lko ostatni wagon został uszkodzo
rod~ Gdyby wybuch byl nastą;pil kilka 
l(und wcześni~], caly pociąg byłby 

leciał w oowietrze. 

• ,ottowa ,J(oełniscbe Volkszeitung" 
~Otfzl, że większość liberalna w ko

" skie} radzie miejskiej powstała tylko 
~o".kutek. niedozwolonej pomocy niektó
- rych urzędników miejskich. 

~~ Szczeg6ly, które :podlaje „Koelni-
a)e Volkszeitung" z ,pewnością wy

er 1łaią różne procesy, · a które rzucą :Od . . 
~<>«fatfo na cafą sprawę. · 

zaisarz Korei zdecydował się podzię
elJg kować za 20dność cesarską. 

1 . .;:;„ Uczynił to pod naciskiem rządu ja-
ńskieio. Spcxlziewane są dalsze wa 
e zmiia.ny w Korei. Pomiędzy ludno:

hatą panuie niewkói· 

1~0 zawierać będzi(,nowa ustawa 
antypolska? 

;; Pytanie to ·podobno jeszcze nie jest 
istrzygnięte, jakkolwiek ~daje się 
r~ rzeczą pewną, że nowa us1awa 
~jątkowa skierowania przeciw Pola-
1tn przedłożona będzie sejmowi pru
iemu w przyszlei sesyi. 

~Dif Swieżo zabrala gl_os w tej sprawie 
· >nserwatywna „Post'' i ipisze, że z 
ad~ością spodziewać się należy pro-

ktu ustawy celem dalszego :prowa
. ~enia polityki kolonizacyjnej n~ kre
ja·~th wschodni.eh i że jest rzeczą pr~
dopodobną, iż przewidziane będzie 

s2J)W[ększenie pełnomocnir.tw wladz zaj 
·ek,ującyc~ się ~:olonizacyą,. 

„Atoh - pisze dalej „Post" - przy 
ledszczać nie można, że wybrano dro

ę udzielenia komisyi kolonizacyjnej 
~erokiego prawa wywl:aszczania; po
·ody bowiem, dla których zaniechano 
rz~P.rowadzenia myśli tej na wiosnę, 
tm~1~ obecnie tak jak dawniej. Mia
?W1c~e nie zmienił się w niczem fakt, 
· mysi ta napotyka na zupełnie stano
'Czy opór w izbie panów. 
~śli iedno z pism twierdzi, iż ksią

ę rachenberg naklonil ,cesarza do 
.g
1
odzenia się na projekt ustawy o wy

v aszczerriu. tv dowodzi to rza:dkiega 
T~k!1 znaiomości rzeczy i rozsądku. 

P1 ~siązę Trachenberg z:alll;za się raczej 
r J1 rl~z z innymi wybitnymi przyjaciolmi 
~ itycznymi w izbie panów do najwiQ-
lSZYch Pr . 'k. . . 

1 vy l zec1wm ow uzycia prawa 
'!' aszczenia dla celów komisyi ko

!f.111zacyj11ej. W warunkach takich nie 

mają ,prawa władz, które zajmują slę laka. Głosowanie na obcego kandyda- nie „G. K. w. na zmianę p1aragirafu 10 
kolonizacyą w dzielnicach polskich. ta zaś byłoby tylko wtenczas dozwolo· liczby 1 statutu Polskiego Centralnego 
Być może, że komisya kolonizacyj.na ne, gdyby wszyscy bez wyjątku człon- Komitetu Wyborczego. 
otrzyma waw1a. pierwokupu na wszy- kowie „Centralnego komitetu wybor- W dalszej dyskusyj oświadczył p . 
stkie majątki w dzielnicach polskich. czego na Rzeszę niemiecką" za takim B. Wilkowski, że gdyby „Centralny ko-

Czy tak czy siak będzie to nowa u- wnioskiem głosowali. mi1et wyborczy" nakazał Pólakom na 
stawa wyjątkowa najgorszego rodza- Każdy zrozumie, że 1parag-raf ten obczyźnie głosować przy głównych 
ju. szczególnie dfa· nas na obczyźnie olbrzy :wyborach na centrowcia. to mógłby 

Nam zaś prze.ciw temu nowemu za- mie ma znaczenie, gdyż położył choć być pewny, że liczba głosów polskich,. 
machowi stoją do dyspozy.cyi tylko te w części kres agitacyi różnych ludzi któreby pa:dły na centrowca bylaby bar 
same skromne środki obrony,, które i gazet w Polsce ·i na obczyźnie za kan dz.o mala. Przeciw centrowcom pa
dotąd mieliśmy, z których atoli nie ko- dydaitami llliemieckimi, przeciw woli o- ·nuje wśród ludu pol·skiego na obczy-
rzystaiiśmy należycie. gól11 Polaków na obczyźnie. źnie tak wielkie oburzenie, że Polacy 
L'!!!!___ ______ ._. --~- s Jednakowoż i takie brzmienie para po prostu nie 1poszliby za taki em ha-

'j;) „ ~ · " gf1afo 10 inie zupełnie us:pokoilo lud pol- slem. 
~rotacv na OID»tzyinr.t~ ski, boć ;powiedziano sob.ie, że ka:żdy pa Na to dal się słyszeć głos P· Ignace 

Essen. Rozmawitałem z dużo Ro
dakami o zamierzonej zmianie regula
minu wyborczego „Głównego Komite
tu wyborczego" na obczyźnie i wszy
scy byli zdania, że tak ważnej sprawy 
nie może rozstrzygać 15 czy 16 osób, 
które były obe·cne na zebraniu Komite
tu w Gelsenkirchen. Koniecznie potrze 
bai wysłuchać zdania wYborców, ko
niecznie trzeba rozpatrzeć się w pro
jekcie regulaminu, aby odpowiadat na
szym .potrzebom. Reorganizacya .pracy 
wyborczej okazała się konie·czną. Ra
dźmy w jaki sposób ja przeproW1adzić, 
aby przy następny.eh wyborach głosy 
wzrosty nie o 10, ale co naimniej o 20 

ragraf można zmienić, a więc i para- go Znińskiego: Uczyniliby bardzo słu
graf 10 „Centrafoego komitetu wybor-. sznie! 
czego na Rzeszę niemiecką" możnaby Wobec tego zabrał glos p. Antoni 
zmienić o tyle„ że wszelkie uchwały Brejski i zaznaczył, że właśnie zdania„ 
zapadralyby większośdą: głosów, a wypowiedziane .przez pp. Wilkowskie
skutek byłby ten, że i w głównych wy .go i Żnińskiego wprost zmuszają „Gł. 
borach .,Centralny komitet wyborczy" komitet wyborczy" do .przyi~cia wnio 
móg~by :Polakom nakazać glosowanie skU o ztamieszczenie w regulamiI1i rwy
na kandydata obcego, np. na centro, borczym zastrzeżenia~ gdyż sprawa na 
wca. rodowa wyma2a koniecznie, aby za-· 

tysięcy. Wyborca. 

Aby więc umysły 1polskkh wybor- pobiedz na wszystkie czasy rozbiciu 
1ców .na obczyźni_ę uspokoić, „Głó>VUY Poła·ków na obczyźnie przy wyborach-ł 
komitet wyborczy polski dla Westfu:lii, gdy,ż to odbiłoby się bardw szkodliwie 
Nadrenii i prowincyj sąsiednich" u- na całem naszem życiu narodowem. 
chwaiił jednogłośnie ina :posiedzeniu w Kto ma oczy otwarte widzi jasno1 

łierne, aby .posłać na ręce „Centralne- że tak jest w rzeczywistości, bo spra
sw komitetu" w Poznruniu zastrzeżenie wa narndowa wymaga, byśmy zapo
tej treści, że „Główny komitet wybor- biegali możliwemu zerwaniu solidarno
czy polski" na obczyźnie zastrzega so- ści, kto się temu sprzeciwia, błądzi. 

Ueckendorf. W ostatniej kores.:pon bie przyzwolenie na zmianę pana-grafu Oto szczegóły z zebrania „Główne 
dencyi napisafem, że Polacy na obczy- 10 ustaw, to znaczy, że na centrowca go komirtetu wyborczego", :na które 
żnie nie mo·gą <lo :p. Ignaceg·o Żnińskie.- tylko wtenczas mógłby „Centralny ko- chciałem zwrócić uwag!;. 
go pod względem politycznym mieć za mitet wyborczy" nakazać nam gloso- Spodziewam się, że każdy teraz mi 
ufaniia~ Że tak jest, o tern wiedzą Ro- wać, gdybyśmy sami na to się zgodzili· przyzna, że mam słuszność, gdy twier
dacy, którzy sprawami publicznemi w Naturalnie, że daslownego brzmienia idzę, że pod względem p-olitycznym 
ostatniich trzech latach się zajmowali. :nie pamiętam~ ale co do treści było ono Polac.y na obczyinie do p~ Żnińskiego 
Poruszając zaś to w chwili obecnej, mia tego rodzaju. zaufania mieć nie mogą, 
łem do tego sluszne powody. Wracając teraz do zebrania „Gló- Osobie bowiem, która pragnie, aby 

Oto dowiedzialem się ciekawych wnego :komitetu ro w Gelsenkirchen za- Połakom na obczyźnie można przeciw 
rzeczy o ostatniem zebńaliliu „Gtówne- znaczam jeszcze raz, że .p. Wilkowski ich woli narzucić kandydata nłemiec
go ,komitetu wyborczego", jakie się w stawił wniosek, aby J>Odobne zastrze- kiego, - temu zaś równa się opór prze 
uroczystość śś. Piotra i Pa·wla odbyto żenie umieszczono w nowym regu!tami- dw umieszczeniu zastrzeżenia, odno-
w Gelsenkirchen. nie. sząicego się do zmiany paragrafu 10 re-

Poruszę tu tylko najważniejsze spra Wnioskowi temu opierał się bardzo gulaminu n.Centralnego komitetu wybor 
wy. energicznie 1). !gna.cy Żniński, a znaczy czego", - człowiekowi o takich po-

w toku rozpraw nad przedłożonym to tyle, że p. Zniński 1Dragmąl, aby i glądach Polacy na· obczyźnie swych 
nowym ·pirojekcie regulaminu członek :przeciw naszej woli mógł „Centralny spraw politycznych powierzyć nie ~o-
„Głównego Komitetu' 4 .p. Wilkowski komitet wybor.czy 04 nakazać nam gło- gą. 
stawił wniosek, aby w nowym regula- sować na cenitrowca. P. Żniński powie Tyle :na dziś w tej sprawie. 
minie ziamieszczono zastrzeżenie,- do- <lzilal, że paragraf 10 nazwano sweg-o 
tyczące zmiany jednego z paragrafów czasu paragrnfem rewolwerowym, na 
regulaminu ,.Centralnego komitetu wy co .poprosił o głos P· Antoni Brejski, 
borczego polskiego na Rzeszę niemiec- który zaprotestował przeciw takiemu 
ką". ubliiżeniu ludowi po!skiemu na obczyź-

J ak się z ogłoszonego we „Wiaru- nie za to tylko. że n.ie ~dzie :na ślepo, 
:sie Polskim" projektu nowego reguła- tylko na wszelki przypadek chce się 
minu przekonuję, chodziło tam o zmia- ubezpieczyć. 
nę § 10 regulaminu „Centralnego ko- Dalej dowodził p. Żniński, że takie 
mitetu wybor.czego na Rzeszę niem:' zas·trzeżenie jest zbyteczne, gdyż być 

Gdy „Główny komitet wyborczy" może, ~e niektórzy P10Iacy myślą p 
,sMawą tą się zajmował. bylem jego kompromisach z cenitrowcami. ale cen
·czlonkiem i dokładnie sobie całą spra- trowcy sami o tern ani nawet nie ma
wę spamiętalem. .Jest to już dosyć da- rzą, gdyż tego uczynić nie :mogą ze 
wno, i d!a tego sądzę, że dobrze bę- względu na obecną politykę blokową. 
dzie, jeżeli przebieg calej sprawy opi- Kompromis między centrowcami a Po
szę, aby każdy mógł ocenić doniosłość lakami tylko by blokowi .temu wy
sprawy, jaką poruszyłem, a poruszy- .szedt na korzyść, co nic Jeży w inte-

1 
lem ją dla tego, że tak mi nakazywalo resie partyi centrowej1, 

sumlenie narodowe. T1ak co do treści mówił p. Ignacy 
Oto gdy uchwalono, aby utworzyć Żnif1ski. I 

„Centralny komitet wyborczy na Rze- ) Przeciw wywodom p. Żnif1skiego o-

Z nad Mozeli. 
Bertrkh. 18 lipca 1907. 

Szanownej Redakcyi „Wiarusa Pol
skiego" i wszystkim współczytelnikom 
ślę serdeczne pozdrowienie z nad brze 
gów pięknej Mozeli. - Czytająic w 
numerze 162 „Wiar. Pol." artykuł p. 
tyt. „Kłamstwa polakożerców'' przy
chodzę do przekonania, że czego innego 
od hakatystów spodziewać się nie mo
żna, gdyż żywioły te nigdy nie ztaglą
dają do własnych progów, tylko. za
wsze tam, gdzie swoją potęgą i prze
chwaloną 1kulturą, mogą obrazić uczu
cia ludzi słabych. 

Sądzę, że bez ich opieki, bez ich 
·budowy dróg i kolei żelaznych, prze
mysł w okolicach polskkh do dziś dnia 
byłby wiele dalej postąpił, gdyby nie 
bojkot, nie krępowanie wolności oby
wate1skie} ludu .polskiego, pr.zez różne 



antypolskie u~ta ~·y i przepi ·y. Cie- \ ród do domu. do żony, do matki ... 
awym bardzo. jakie to dobrodziejstwa Gdzie szepcą pacierz za nim dobre dziatki„. 

społecze1l.stwu po~skiemu wyświadczo Lecz on rzekł z siłą: - To wszystko da-
no: oto pozamieniano piękne stare na- rcmnie, 
zwy iprzystanków kolejowych na roz- Męczeństwem zdrajcy nie zrobicie zemnie, 
mai1e dziwolągi np.: Nesselrode. Lui- Możecie więzić, gnebić, prześladować„„ 

h · I3 I bezlitośnie dzień po dniu mordować. 
~en e.1m, ismarksau itd. Doprawdy, Cinłc u!egnie, lecz duch się nie złamie, 
ze dziś PO dłuższych latach Polak wró- Ja si~ nie spodle - nie zdradzę - nie 
ciwszy do Polski, z trudnością znajdzie skłamię, 
woją rodzinną wioskę. Jestem Polakiem - a Polak zdeptany, 

Zakaz budowania dQmów mieszkał- Skrwawiony - bity - niewolą znękany, 
mych na własnej ziemi, komisya koloni Przed wrogiem kraju nie uchyla czoła, 
zacy~n'a, albo projektowana teraz u- ,J\1edt żyje Polska!" z nadzieją wciąż 
stawa o wywłaszczeniu Polaków czy „, „, * wola!! 
przez to krzyżacki rząd pruski podnosi 
ekonomicznie okolice r.·o.fSkie ?, · · • •• • Wi~„pójdzie w Syoir na wieczn~ wygna-

µ ! . ~e 
. . Co polakożercY . · żastali . µried ··stu Wieczną tęsknotę - powolne· konanie, 

fa ty ·w Polskich okólica:Ch, .nad . czeifi .. Za 'to, że cara nie czcil jak należy, 
się tak szeroko rozwodźą, to ·oo dziś że· o wolności śmiał mówić młodzieży. 
dzień można jeszcze znaleźć w ich Z.e. 'k:ochal.Polskę~ oh! za te przestępstwa 
„echt kulturnym faterl~andzie", i to Musi żyć żyaiem. wiecznego męczeństwa. 
w bardzo wielu· okolicach. " · : = ' • "' * 

Mają.c sposobność zwiedzić prowin Kibitka ci.eka. Wnet '.wlożą .kajdany 
cy~ nadreńską w okolicy Mozeli, nie .I ()I1 .Pożegna ·ten swój kraj kochany, 
mogę sumienia zaspokoić, aby . <lo wy Który wróg zdeptal - rozszarpał - za- · 
wodów w nr. 162 .~Wfarusa Polskie- " · ·krwawił, 
go" kilka uwag nie dorzucić- w91ność "mu zabrał - szczęś~ia go po-
. ·: ·wzdłuż Mozeli · pd obu brzegach . * . ~· * zbawił. 

r~~.k!. natrafiamy góry olbrzymie; n~ Kibitka czeka .... w tern .... się drzwi ot-
ktq1·ych przepyszne ' wille, ' zctkłady' · warly 
~amk:L 'wzgórza ·P~łne · 1atorośli ·:·w-~n~ · .I wtęzie1i -staną!-' blady - jak wpół zmar-
nych, „ jednem słowem piękna to · i ·bó~ , . ły, 
$ta.ta ·okolica. Ludzie bogaci' tam · stale · Dech stlutnil w.. piersi - nie ruszył się kro-
mieszk.ają, lub przyje2dżają latow·ą pd- ' . . . „ . . . kiem 
rą z~· wszystkich stró11, "aby te · przepy·- W. ~ót patrzy! .smu~nem -. załzawionem 

. i:11ę "'okolice zwiedzić, ' oraz '·odetchnąć J • .. ' . . . • • okiem . ś.:vieżem i. zdrow·em PÓ:W'.ie.trzein:' i<to 'To Matka· - ż o ti a .. : . z bóhi · skamie-
n.~ t~. okolice patrzy, myśli, że to ' dy~ . , Blade"- \\.' łzach cichych·.„ we:Ził~e~nie-
~ty ·mi na ziemi! ,. .·.· ' } '' „ . · _. · · · ; : "' • . . miale 

" lAie w oddaleniu 11ie. ·wi'~l'kSelli "; ód. ·Po"d'lugich prośbach~ za znaczną zaplatą, 
()~ej pięknej Mozeli, jak t1arrfwyglą"da '?'· .Ledwie .ż'e ·wladza '·zezwolifa na to, 
'ł/idn:ieją tani ·oo wier.zchótł<'cieh· gór w By pożegnały w tę drogę wygnańca 
W:· ·g~ć7:el.inach i 11ieddsfębnY::n jam;eh Na , ~a!e życie -:--- b.iedi:iego skazańca. 
~u~. 1 szczątki sfarycłt -tfamków, 'po · Weszły. · ... jak "widma .... staruszeczka 
starozytnych bandytach „niemieokich:· -.„ • · · · · · 'siwa 
~ie'lkie przestrzeni'e boró\v: ·: tysiączrio Pa~l~ ~a ~tołek ·~ milczy .. „ .. Iedwie żY-
m~rgowe łany pola ·i Jąk, feż·ącY+:h. w · i.. ·wa. 
cz.ęści odłogiem, tu i „ 0wdzi_e· ·ka:mienfo„:' A'ż0na~~~ię~l'l:ia·:,p~zygam~a k.u ~obie . . 1 
łomy, pok lady lupku, ói.raz· 'inneio''·kru.:· .~ I . sżep~e z. cicha: .... ~,będę w1_er.ną tobie. 
siczu . ale . tk 

1 
. . .

1 
, • . • . Soldac1 .we drzwiach, Z zegark1em czyno-

.. '. . ~szys. o · ·~~y· ,~1p~s~czoi:~' t :" '.·: · > >.'. u, „ • . · ; . , • . : ; . w;nik . 
brak k9rnumkac~1 ~óle10we1, łJirak d·tog· -Li.~Z.Y, . :iak , ·długo ,.zegna , się „b1mtowmk". 
ab~ m<?dz dos~ac s.1ę ~a pola te. • Je.?~c~e . c.hwil. ,pa~.ę ~ .„. zalozą kajdany -

. fu 1 owdzie wtdmeje stara, nędzna D~'\V.On.ek .. zadiwoni.1_:::_ pojedzie :wygnany. 
wioska. z .„walącym się .„.kdściółkiem .' . ·.. „ · „ ' ~, , . · ~, · '· • ':' · . . · · 

stare ,~baty poch,;lone ze. słomianemi G1'ti~he · mikztrii'c .... . ·si.Ydl~ć Matki łka ·~ 
4'ac~:~,tni, na ulicach owych wiosek na- .· . . . iiie, 
pot1~ka si.ę dzi,eci licho :0 ~~J,~).ię, . ': NitS.wia •' Cichy 1ęk zo~~ - . spraw1~1k~ :voła~ie; 
sty 1 _ rnę~czyzni nosza na: batl<ach· trlie- · ;}.es.zoz~ piQc., mmut,! v~1·.~ęz1~11 sp9irzał w 
r~wę. ha ogródki i ,P'ó1a:tiw„ ren', sam s o- , ;.·:< ·.' . .. . " ' . : . . ' . koto, 
soh znoszą żywn 'ć dlAs'~b· ,. . . P . , P.odmos~:. ku n!epu ,s.n;i1:J.tk1em.~~ryte czo?o 
t . . os „„ .. 1 ,.,. 1e \I!lw,en.:- J r.z~kl z bolesc1ą: Nie platzc1e nademną, 
arza; 1ed~em slowem. błeda nie za- Bóg nie op1i'śd:· ch'oć straszno i cie'inrio 

·gląda ko~mem do chaty, ale nim już Choć nas wrog 'dzieli i' w ·sybir daleki' 
~vychqdz1, bo już jest. PE'.lna ~~edy. ·. Z Ojczy:ofry · pędzi na 'Zawsze - na wieki, 

Ą 1a~ ~ygl31da z ~·~.o.munjk;:tc.yą? . Duch rnói zostan.ie tutaj zawsze z vvami, 
ą~~~.k w1elk1 d~og. to t~~ \ ~hą~.„się 11dać : z.~~.tką i żm~ą - drobnymi dziatkami. . 
d~ . urzedu pol1cyjnego, ·d0. są1du„itd . to : · Wsrod · p0Jsk1ch !ą.n,ó.w ·- i wiosek ubo-
trz~b~ 7 i 8 godzin: a na wet caiy d~iefl . , . , . . . gie~, 
dą.zyc~ po skałach 1 kniejach.„zanim się Ku1 ha,no~, kr~yzo\; .1 pamiątek drog1~h, 
do celn dostanie .! Prnem'Vi~ł:tutaj bar.:. żyć'. ~dz1e .. z _"'a.mi: O~ L„ . daremn~ trudy 
dz'O m_ało rnzwiniętv rucfii"e<k"i: . . . Nie „zgmą .silne w .cnocie. w d~chu Indy, 
s ółeczn c ·r , . ' . . vnomtczno . A. 1na ~vygnank "WlOZą tylko cialo, ... 
P ) ':' ogole ?a rdzo sl~by. Nic wied.z·ąc o. tern, że ·w, PolscG zostało 

.la~ mm panow1~ po,lako~er~y wy- s·ercc i dusza · :Lmyśl- jak łza . czysta .·· 
gl.ąd\J .es~cze PO dz1~dz1e1f'\V waszym. ·1 ·:Wi'a.r.a W ,przyszłość jasna ~ promienista. 
p1 . ~e,rnva.onym. ~rnlturnyrn : nfatęf'lan- Ona .t11 żyie z Wf.imi. '"'7. z nasZYJ,11 ludem 
d~1c , ! Ow~ m1l1on}r .. k,tóJ~ , p'o~wieca, 1 I op.a tj.zi?;la n~c,widzial~1ym c~1d ,e·m. 
G,~~„na ~gneb:e~ie naró'du. ó'ólskięgo~ .-po~„ · „ :., ,. , „.„ .: ~'. „.·: „, ::'; , ·,:, . · „ 

~~1ę~c1e J~p1e1 na pp'drfiesjenie ·poloże- ; q . lylarro. pr?g~!'.: ·:· s~\va :-:- pochy.to.na. 
ma· b1edne~o ludu we własnym kraju · l Y~, .~9.s o~ultła mię d~teck1em ·do łona, 
pomóżcie własnym „landsrnanom" V:, Co~ _nuę „u~zył~„ Oi_szy~n~ milow~ć;, . '. . 
z.aniedhanvch dot!:ld ol<oll'cach b du· . ŻYc . dla me1 ~ cferp1cc ....._ sluzyc ·1e1 
· • • • <i' · , U ]Cle · . ·„ · , • , 

ko+e1e i drog i a tvm ·p i.. , . .. . , . pracowac. . . . · ' . s .o~owem. 'p~mo- · Pożeg11aj syna ........ . daj btogoslawieństwo 
~CI,~)\t'aSZ:'\:m} ~burom, 1 r·obotnikom,. Na, dlugic -, knvaw.e w Sybirze męczeń-

rn.~c;;. w~ w1ac. g,burow do kolonrj · . , , . · , · · sfwo. 
na z1em1ac1J pol.sk1ch, pomoże.ie im we Ale rnni'e nigdy nic szukaj · daleko, 
wtas~y.ch pro\~.nnq.~aich, w Nadre·nii, Gdy ti tęsk.noty gorzkie łzy pocieką, 
Hesy1 I we wi elu innych okolioach a Jak byłem dzieckiem we ·snach z aniołami. 
~m sposobem przyczvniać się będzie- O_ żono luba L„ biedna!... opuszczona„. 
cie do podniesienia dobrobytu własne- N~e daj rozpaczy wejść \.V głąb swego łona, 
go ludu. · Nie grzesz zwątpieniem - gdy dzieci spy-

A naród po.ski Zaś za szerzenie ·wa- r:) . . . . . tają, 
zej kulturv wam dziekuje T lk la cz.e~o 01ca nic. widzą. me znaią„. 

nie, prześladu' · . ~ · , Y 0 nas Wska~ ii:1 na p~ak1, pły~ą~e w dal siną„. 
ski . 1c1e. a społeczenstwo pol- W ktore1 malcią - zmkaią i giną„. 
d c.' ~e~ wasze1 pomocy samo sobie I powiedz wtedy: - ·wziąl ojca wróg sro-

a ia ę. Wędrowiec. gi, 

f . 
Pożegnanie wiąźnia. 

W y;iGZiennej celi da\\ no go zamknęli, 
Ze Jest .. huntowczyk", „zbrodniarz" po\\'ic 

'\' ' , I d . dzieli. 
v s c ztw1c trzymali przez dfogie mie-

M , siące. 
ęc.z e.r: s t \'. katll ~zy, dali znieść tysiące. 

ChcH~ l1 w ybadać, kto wraz z 11irn praco-
m.: • wa?, 
,[\ t ' _c·<' Jll'\' stania zachecal. buntowal, 
<!dz1e t~' '' arzysze? - Jeźli ich wymieni 
Celt; '" 1<;l'1c1111ą na wolność zamieni, ' 

Powiózł w dalekie, jak tych ptaków drogi 
I żyć mu kazał w wieczystej tęsknicy 
W bólu n~ezmicrnym i łzq n źrenicy, ' 
Wasz ojciec kocha! Ojczyznę, a za to 
W róg go uwięził za żelazną kratą. 
Wasz ojciec pragną! zerwać sro(l'ie pęta 
Ażeby w Polsce była wolność. Święta. ' 
Wjęc go wywieźli, gdzie Sybir bez końca 
Bez ciepła - szczęścia - wolności i słoń~ 

ca. 
Nie placzcie proszę, a uczcie dzieciny, 
Do modlitw skladać inż wcześnie rączyny 
I niech codziennie szepcą razem z wami 
Boże zbaw Polskę! Zmiłuj się nad nami! 

~: 

Kibitka czeka. W około lud stoi, 
Milczy i wzdycha - i szeptać się boi, 
Wywiedli więźnia - dzwonił kajdanami, 
Spojrzał na żonę - na Matkę ze Izami, 
Wzniósl oczy w niebo - chciał rzec słów 

ko jeszcze, 
Lecz go żandarmi schwycili jak w kleszcze 
Dzwonek zadzwonił. W dal cwałem pom-

knęli 

Jęki i łkania Matki nie słyszeli.„ 
Ni krzyku żony - co bólem zraniona 
Wzniosła ku niebu w modlitwie ramiona. 
Ni płaczu ludu - co z jękiem rozpaczy 
Pytał: - czy w Polsce nie będzie inaczej? 

Próżny mordu trud„. 
W walec z przemocą wytrvva polski lud! 

Jadwika S. 

Ziemi~ polski~. · 
Pru~. Zacm>dnieb.,' W 4.~rm~1 i MŁli~u.r. ·· 

Malbork. Jedną z nies7częśliwych, a · 
może najnieszczęśliwszą: ofiarą oszusta ban 
kiera Wolkego jest robotnik ·P. z Piekła poo. · 
Oriie\vem. Po wiciu latach największej o
szczędności udalo mu się nareszcie oszczę- · 
dzić 200 talarów. Długo 'krwawo zaoszczę
dzony grosz przechowyv.ral w domu w łóż 
ku, aż nareszcie za radą jakiegoś znajome
go umieścił pieniądze u Wolkcgo: Biedak 
dowiedziawszy się teraz o swem nieszcze
ściu, dosta{ obtędu umysłowego. 

Grudziądz. Niemiec N. 'zamieszkały 
przy ulicy .Dolnej Toruńskiej 24, · sprzedaf 
posiadto~ć bankowi p·oiskiemu - za to wy 
kreślqno ·go · z listy czlo~ków „Ostmarken-
vcrain•L 

Nakło. Najstarsza .kobieta w caki oko 
licy śp. Julianna Gimbaszewska z Trzecie 
wnicy uri1aTł~. JO brrt. w .wieku 1Q7 .lat. We 
dle metryki rodziła się 25 czerwca rsoo r. 

Bydgoszcż. Przed·bydgoską wakacyj 
· ną izbą karną stawali we wtorek 16 bm. 
· jako oskarżeni na podstąwie § 110 za roz 
dziel;rnfo ~ak zwany~h' 'kartek strejkowych 

· gospodarz Piotr Ratajczak z Zalesia; f ran 
ciszek Majewski i friedrichsthal (?)'Paweł 
Spudowicz i robotnik fianciszek Nietz ·· z 
Szubina.: Ratajczak btrzymał d\va tygod
nfe '\Vięzienia, .Majewski, Spudowicz i Nietz 
po 20 itii". kary. . 

· 1nowrocław. l(omisya ·kolonizacyjna 
kupiła w powiecie inowroc~awskirµ od rot
rnistrzą , v. Schoelerii dominium · R.ombino~ 

,, obszaru blisko 700 mórg. z tego powódti pi· 
sze „Dziennik Kujawski": ~~ :' · „: · 

· · Tak więc· powoli i nieznacznie komi
sya okala nasze miasto .:...... Jace.wo, Dalko
wo~· MiChoWice i. Rombino. ·O , poz.ostałe 
dwie trzecie będzie się teraz staraia, by jak . 
najprędzej. dopiąć swego, tj. opasać· calę 

.mia.sto. Nast~pstwem tego :będzie. powol- . 
· ne . zagłodzenie kupców i rzemieślników 
· naszych, bó rząd Polaków sobie nie b-
ezy, oif ilas. nie · chce · żnać~ chyba ·wtedy, 
jeśli chodzi o podatki ·i \.voiskowość. Dla 
tego brońn1Y swego do ostateczności, pa-

. miętając· \Vszędzie i zawsze o haśle: „Swój 
·do swego!'.' · · . . 
· Żydowo. Ojcowie wżydo\\;ie pod·Wr.ze · 
· śnią, gdzie zapoczątkowano stt:eik szkolny, „ 
odeqrali, podobnie jak ojcowie w innych · 
gminą.eh, groźby .'z refcncyi, powołujące się 
na paragrafy. z · przed stu lat, a prócz tego 
niektórzy pi!?ma ze ·sądu okręgowego. OF 
. cq,,'rie w· Żydowie zakazali dziedorn swo
im dalsze'gó strejku; zmuszeni do tego· oba
wą ruiny· majątkowej. O. decyzyi zawiado.-

. mili inspektora szkolne.go. · Przeczuwając, 
że od ministra nadejdzie niepomyślna od- . 

· powiedź, wysłali za.żalenie do sądu zie~ 
miańskiego w Gnieźnie. W tych dn'iach, jak · 
dowiadujemy się z „Lecha.'\ sąd ziemiań- · 
ski odpowiedział odmownie. odrzucając za 
żalenie. · · · · " ' 

Mogilno. Z rąk niemieckich w polskie 
przeszedł znowu 420 morgowy fowark 
Skubarczewo w powiecie mogileńskim, któ" 
ry nabył Bank Parcelacyjny w Poznaniu. 
Dotyc~czasowym właścicielem był p. Zem 
pel. Cena kupna 115 tysięcy marek. · 

Międzyrzecz. Na podwórzu więzien
nem w Międzyrzeczu ściął kat Schwietz z 
Wrodawia 24-letniego czeladnika murar
skiego Ottona Iioffmanna. 

Jarocin. Tutejszy ratusz, należący do 
tJ~chczas do księcia Rado lińskiego, nabyto ' 
miasto nasze na własność. Z zachowaniem 
starożytnej cechy swojej ma ratusz być 
zupelnie odnowiony nakladem 30.000 mr. 

Bytom. Fałszywe pieniądze ciągle 
są w obiegu. W ostatnich dniach przy
t~zymano znowu fals,zywe dwumarków 
k1 w Bytomiu i w Rybniku. 

Nysa. Z południowej Austryi z Ty 
rolu do~oszą, że dwie siostry z Nysy: 
n~zywaJące . się Zast11a, zabłądziły w 
garach. W. niebezpieczne· miejsca i z· 
glo?u : zimna umarły. Znaleziono ·e 
urmcraJące. 1 

Z !ntiych dzi sinic PC11S ~i. 

Warszawa. Dzienniki tutejsze 1 .:: ~ 
dają nazwiska k:andydatów na 11 
słów "?Olskich do Dumy z Króles· JZ 

Polskiego. Wedle tych informacyitgi; 
dy;Iuią: z Warszawy - Rom. Dlll/ · 
ski; z Łodzi - Aleks. Babicki; z~ 
v.:arszawsk!ei -· Wlad. Grabski; z~ nu 
·p10trkowsk1ej - · Wład. żukowski 
gub. 'kaliskiej - Alfons Rirczewskz r 
gub· .plockiej - Henr. Konie; z K 
rado~skiei - Henr. Fiedler; z gub.lege 
bełskiej - Jan Stecki; z gub. '-ie~'r 
ckiej - Sunderland i z gub. łom· i, 
skiej - Jan ttarusewi.cz { . w· 
:f!!§§!.Ł§!!__ · -· _L_ ·*'czci 

. \\>ia.domo.ści ze świaia.je~ 
. Iski 

· ·~ wa 
Uwięzienie .Nasiego. czy 

Były minister włośki Nasi i jego fi!! 
gapi~et11 Lombardo przesłuchani '.?.Ol 

1 elegramy doniosly już, że Qa no\\ 
paµcernikµ wojennym Stanów Zkdnoc 
riych, „Georgia", wybuchnął ,nabój, co D 

„ wolalo zrani~nie kU_ku. ludzi. Wedllig ta 
· w lazarecie więziennym. Obr0ną 
~asieg~ . v~ni~sł już. formalny prote„st p1 T 

· c1w u\.:r1ęz~emu Nas~e.go, któr~ oz.n':lczarc 
ruszenie metykalnosci parlamentarnej iVia 
dał wypuszczenia eksministra na .. w~esi 

. stopę, . .. Nakaz uwięzienia ~asiego _zostaożn 
z~sadmony 7 vyypad~ai:m sprzemewie1 
ma. w urzędz:ie: · Nasi Zfi dopłatą otrzy.wa 

' OSOQną Celę .i pOZ\\TOlOnO IDU na dJużC(l, 
·spacer. , . · fao· 

.. Przewiezienie . zwłok Leona XIII~ z 
· .Prze~viezieni~ zwloh: Leona XIII-g~~ro· 
kościoła Laterańskiego ,nastąpi 'dopiero 
3 tygodnie. ał 

N 
' .Echa. odezwy Wyborskięj. 
. . ' ą 

, •Z Petersburga donoszą •. że w 4nirot 
20 bm. zakofrczorw śledztwo sądowe, JOt 

· wadzone p.r.zez . sędziego śledczego · do 
· sp~aw ważniejszych przy peters.burskirł.1 ~· 
dz1e okręgowym, z powodu wydania in 

, Wyborgu.w dniu 20 lipca roku zeszłegcta 
, : dezwy do narodu przez .przedstawicielilI~l 

rodowych. WyniK śledztwa zakomumlllS 
wano jzbie sądow.ej pete.rsburski.ej, ktl \\ 

! wyt.aqa ak~ oskarżenia \.vzględem. 169 0~ed 
· :· · :'Wybu.c~ .na -0krecie . wojennym. : d1 

iww.szych w~~domości'„.: katastt:ofą, pr.zic 
'brała znaahie· większe rózmiary, „,Miałlk 
: wicie na górnem piętr~e wieży pańce~ 
· zilajdowafa się · dla odbywanfa. ćwicteńlC 
la obsługa dział, g'dy nagle· z· niewiadti;:eb 

. go miejsca . wybuchnął pocisk 8-caloiPr 
Zgi~ęło na miejscu 8 ludzi, 20 zaś odni~Pr 
rany, . z . tego 3 „ żonierzy ciężkie. - nw 

·Przesilenie w Serbii. 
Półurzędowa ,;Wiener Allgemeine i--

. tung" ·przyrtbsi informacye z kół dyplo 
tycznych, ·że położenie wewnatrz ·Ser 
jest bardzo ·krytyc::zne. W całym kraju 
n~k~o ?ezpieczeństwo życia i mienia. C·los 
b1eze 1 morderstwa są na porządku „ dz. · 
nym. Handel znajduje się skutkiem ri • 

w zupełnym . zastoju. Widoki zaw~ I 
traktatu handlowego z Austryą .znacznie to 
zmniejszyly. Stan armii jest również K 
płakany. . . . . . , pr 

Wedłag infonnacyi tego dziennika, i.e . 
st:mpwil król. Piotr ustąpić z .tronu ·z sa -: 
wo.du tych właśnie stosunków. Chcia1~ r 
to u~zyrtić w . dniu 12 lipca, jako .. w a R 
sw01ch ·urodzin, jednakże mocarstwa lad 
wo~zą, g~ ·od tego zamiaru, gdyż rZHaj, 
zd~Ją S?b1e sprawę, że w razie abdyk1 I( 
kro la ?10tra przyjść może do wielkich 'pl · 

. spodzianek, np. do unii ·personalnej z~ te 
garyą, . lub ogloszenia rzeczypospcid ' 

' pr~ez „wielką skupcz;yznę", która w) , . 
by1 jest rodzaiem zgromadzenia nard P 
w ego. pre 

Mą 

Wiedeń pod wodą. ni 

P 'd' I t · ~w owo z za a~a prawie wszyst kt 
zewnętrzne części miasta. 

Z Transwalu. 
. Z J ohanesburga donoszą, że zarW 

s1_ę ,obecnie na ukończenie strejku ~ B 
lllkO\.V· . 

Niepokoje w Sycylii· Jyt 

~ Sycylii, w rodzinnych stronia. 21 
Nas1ego, wybuchly niepokoje z poiłl 
du aresztowania byłego ministra. :~k 
Palermo demonstranci starli się z ~(biej 
cyą. 20 osób jest rannych jedn? zaD 

Balony dla armii francuskiej. 

Z powodu dobrych wyników prób{i 
konanych z balonem Patrie" którY 
zupełniej słucha steru." zamier~a fran· 
wszystkie swoje twierdze na grar.!>ęd 
w_schodniej zaopatrzyć w takie bal~dz. 

pracz tego wybudować dla sztabu jen~hla 
ncgo balon jeszcze znacznie doskonal>~u 



i. ~a sierpień i wrzesień 

ze isY ać można na każdej poczcie 
t „ Wiarusa Polskiego'" 
les· z z J.1iedzielnym bezpłatnym dodatkiem 

,J . , . 
:yj 11 g:jno-pow1esc10\\·ym pt. 
)rn1 „Posłaniec katolicki". 
z ~nnmerata na te d\\·a miesiące wynosi 

~ 
g tylko l markę 

kiz r t!noszeniem do dornu 28 fen. więcej. 
sk KtobY pragnął posyłać „Wiarusa Pol
b~iego•• przez sierpień i wrzesień swym 
. ·~wnYm do Polski lub gdzlekolwłek

~1e.~ź niech nadeśle 1,28 mr. idokładny a
mż;s 'esoby, która ma gazetę otrzymywaćJ 

Wiarusa Polskiego" dla odnośnej osoby 
·~zcie przekażemy • . 
. Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa Pol-
8,jego". bo to pisn;o. Wa~ze, ~r~a~ ludu 

lskiego na obczyzrne, ktory c1ęzk1e mu
· ~ walki staczać w obronie Rodaków na 

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

b~ Z rozny~itt stron. 
noc Dortmund. Robotnik Stachowski 
%0

1
stal przejec.hany przez }\olej elektry 

br(}ną i znacznie pokal~,czony. 
t ·Pr Teraz czas odpowiedni, aby oboję-

r
zarch Rodaków. za~hęc.ić do zapisania 

ej iViarusa Polskiego ' na przyszłe dwa 
w~esiące. Do zapisania gazety . użyć 

!
s.tabżna kwitów, z:amieszczony,ch na 

iV1erwartej stronie doda*u. Kwity te ze 

1~.cą nasi. Szan. ~zytelni~y. porozcinać 
fać .z·naJornym i zachęcie ich, aby so

n.~ z~~is~li „Wi".lr~sa Polskiego" . na 
· !rp1en i wrzes1en. , 

~~o W Nowym Jorku panują straszne 
0 ały . . Q,µżo ludzi .po.niosło śmierć. 

:· Nowy Jork. Pisri1a amerykańskie' zwra 
ą u\vagę ria znaczne obniżenie si ępłac 

niuJotników:„ w Ąmer.ycę . . Dwa lata temu 
· e JOtnik . kolejowy. p9bi~ral dziennie pólto
d dolara a obecme mmej (1 dol. przeszło~ 

•kin:nr.). l'Jo\acy, Włosi. Litwini, Słowacy, 
ia sini, n .a\v~t. qrec;y i :Kro.aci napływają 

eg- tak \Vtelk1eJ hczb1e, ze metylko w No".' 
ieltrm Jorku. Ale nawet \V Chicago, Saint 
un uis : <;ansas, i San Francisco placa spa-

ktt Więciei, . ni~ o 33 procent. W Pittsburgu 
59 0~ed dwoma laty prosty, zdrowy robot-

: m4gi otrzymać do .2.50 obecnie płaci . 
od J.23 do 1.50 dolara. a w stalowniach · 

, pr,zie. niebczP,~e.c;zcń~tw? jest_ n~dzwyc~ąJ . 
jaelk1e. prostym robotmkorn p1acą 1.40 ao 

' ce~ ~o): Oprócz wielkiego ·obniżenia się 
·ei1ic ·dziennych pamiętać i ó tern jeszcże 

adur:eba, że ceny za ~rty4:uly spożywcze~. 
· a!o1Przęciągu O~t~tnich . trzech iat podskoczy . 
Clni~ p rzynajmniej o 30' pr.ocent w gói'ę'. Wfa-· 
mośc i te pot\\"icrdzają listy wyclrngźców 
,;ane do kraiu. 
~~i.ailllll.Nl_l!!fN.-llltl.~"l!'!!!'!e: "~•---· 

e; 
lor 

Ser Nadesłano. 
aili W numerze dzisiejszym znajduje się 
" Gro.szenie. polskiej fabryki papiero~ów 
-. dzi. Droste'go w Poznaniu, która ·mię-

.1Y innemi w y rabia sławne i bardzo. u-\U . . nlone pap terosy .,Dym". ._ . 
icż Kto rzeqywiście dobry papieros pa 

'.pragnie, niech żąda w l,<ażdym skia 
·a, .1.qą.w~z_ę „()y mu' ', a raz tego pap~e
·z sa .;sJrnsztowawszy, nigdy s; ę z nim 
cia!~ rozstanie. ' · . . .. „ 

a Reprezentantem firmy na W ~stfalie 
a Jadren i ę jest Rodak 'nasz p. Stanisław 
rzifaiczak. i 

%~'. .~tobr z kup~Ó\'.'" n~szych P?lskich I 
z f prero~y- te u s1eb1e zaprowadzić' pra
spo: ął, niech napisze do p. Ratajczaka , 
11 :d .adresem: Bochum, Spichernstr. 2. 
arc. Prosimy zważać ua to, że za skutek nowe-

.Preparatu na poides,z; .,,v1· łiidit' ' czy,i1iącego 
ld~ Podeszew 3 -4 raz-v 'trwals~ą ,i absolut
, nieprz e :na kalną„ daje się zupełną gwaran-

ys:~ k~' ten ~ posó h . . że o<ibiera się k~żdą butei
. or.a nie spc!1.1Xa sweg- c.. zada nia . i zwraca 

Pi en:ądzc . Pa trz ogłc.szcnie · (699) 
~~"'?a*'.?'~IF-'_~-~·~~~r 

za·Wiece dh soraw knśj r: ! nvch 
~ ' J 

u b BACZNOŚĆ RODACY W PARAfII 
- HA MB O RN! w· lk. · ie i wiec dla param Hamborn, z powodu 

,~~Yc~ wyborów, odbe<Izie sie w niedzielę 
Olll . l hpca Przed południem o godzinie pół d9 

poV:l zaraz PO nabożeństwie, na sali pana Ma-
a. d~k' w Hamborn. Prosimy wszystkich I 

z ~:nie~w z całt:i parafii Hamborn o jak nai-
t' Jszy udział. (2) 

a l(omitet parafialny. 
5i?;7 - -.."'*1ii*aiiiaii7!.W --·- -- -,~.-~ 
r• 

ób·1 tece ,Zflriazku Polakó1v' 
rY • 
ra11, WIEC W BISMARCK 
rari~idzie się w niedzielę, dnia 21 lipca o 
. al~tn~r6 na sali . p. Langenscheidta, ulica 
ien«u ckstr. O hczny udział .Rodaków w 
aJs; uprasza się. Związek Polaków. · 

Wie ca społeczno-polityczne. 
Wiec społeczno-polityczny w Hoerde 
odbędzie się w niedzielę, dnia 21 bm· 
o godzinie 3.Yi po poludniu w sali pana 
Wiemersa, ulica Schildstr. 11. Refe
rent redaktor „ Wiarusa Polskiego" p. 
Michal Kwiatkowski. 

O liczny udział prosi 
Zwołujący. 

Wiece wyborcze. 
WIEC POLSKI W ESS.EN! 

Wielki wiec polski wyborczy z całego &><>
:wtatu Essen odbędz.ie się w niedzielę, dnb. 21 
rilpca o godz. l l przed poł. w lokalu pana van 
de Loo. przy ul. Schiitzenhahn. Na wiec ten 
zaprasza się wszystkich polskich wyborców z 
całego powiatu Essen. Na oorządku obrad: 

Nowy projekt regulaminu wyborczego. 
O liczny udz.Iał prosi 

K omltet wyborczy polski 
w zasteoatwie: B. Wilkowski. 

B~cżność Druhowie okręgu X. 

Wszystkie towarzystwa polsko-katoli 
ckie, jako też pojedyncze osoby, na tę 
pielgrzymkę - która się bardzo okazale 
zapowiada - mile się zaprasza. 

Komitet. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Wetter nad 
Ruhrą 

donosi swym czJonkom oraz Rodakom w We~ 
.ter, lierdecke i okolicy, iż obchodzimy w nie
dzielę, dnia 21 lipca naszą 

- pląta rocmicę. -
Poazątek o ~odz, 3 po Poludniu na sali pana H. 
Overbecka prz.y ulicy Kaiserstr., na którei. bę
dzie przyWitanie cil<>11ków oraż gooci przez 
przewodniczącego, _a -0 god~inie 7 Wieci-Orem, · 
będzie odegrany bar<Izo zajmujący teą.tr, p'. tyt. 
„B.logoslawieństwo' Matki", na " którą· szano
wnych cz.lollików i Rodaków serdecznie zapra
szamy. Po teatrze ,dalsza· zabaw.a.~ -tańcami. 

Uwaga: Ksiądz J>e>lski przybę<lz.ie w so
botę, dnia 20 lipca dość w.cześnie: ażeby mó.gl 
o godz. 3·po.po1. zacząć sJucliać spowiedzi św.~ .. 
a w niedziele 21 lipca .na rannei .mszy św„ o 
godz. 7 i pó.t przystępujemy do Komunii ~w.; 
a po połud!~i:u o ' g'Q:d~ii:iie 4.·, O<lbę<izie "się IX>l
skie nabożeństwo:· b ... i,ak najlicznie:iszy 1,1dzial 
w roczsnic:V 'i · rtabożei1shvie prosi . . . (3) 

· · · ·. ·.·:. ,'.. ;·.~ .. ~"'.'' . ·zarząd. 

Zarazem zapra~zam wszystkk h pp. 
przewodniczących. aby \'. niedziele; ó ~odz. 
11 i pół stawili się po bileiy na ~ ali p. Lo 
ka, gdyż już w piątek nadeszly. 
(827) Fr. Prass, prze w. 

To w .gimn. Sokół w Horsthausen 
W niedzielę, 21 lipca w poludnie o godz. 

I odbedzie sie nadzwyczajne walne zebra-·., 
nie, celem oboru nowego przewodniczące
go, gdyż obecny powrócił \\' ojczyste stro- i 

ny, Uprasza się druhów o liczny ( puh~'.·.'~ 
ktualny udzial. ( l) Wydział. -„; 

· ;:"' 

To'w. św; lgitacego w Gels.-Hiilłeo. 

Program III zlotu okręgu X., który się 
odbędzie· \v niedzielę, dilia 28 liPca 1907 r. · · ,· :i·'".~.··~ 
w Gelsei:ikirchen-Schalke na sali pana Fr. Towarzystwo ghiin;:~„Sokół" w .Neumii„\„ 

W niedzielę. dnią 21 lipca odbędzie sie 1" 

\\ra,lne z.ebranie. O ~fo:ctz. 4 po pol. u, .. P3ina '·' 
Br.óxa, · na ,.które zapraszamy wszyątJGi9li' · ~ 
dzionków· i .Rodaków. Ojak najliczniejsze 
stawienie się upraszamy, ponieważ ważne 
&Prawy· są :do · załatwienia. Zarząd·, ( 1) 
Towarzystwo św/Szczepana w Z. BiMliark 
donosi . czlonkorrr.'.· 'fż w niedzielę, dń'fai \'.? l «: 

lipca o go'dz:: 4"p6 'pot odbędzie się' pOł'F()cz'" . 
ne waµ1e .. z,ebranie. O liczne stawieni:{ · u~·,.. 
prasza się, ponieważ przyjdą ważne spra
wy µo.d p.p.ra~y. '"'"::- Zarząd i rewizorpw~e 
ka~y'.'winn} , ~.~ę ~tawić Q godz. 2 j pgł,'. :·H··"L 
Ohc;;~pe. sta>nem~ .upr~~za ·. -. 1 ··::sJ1 
(Ih .. :.' .. -; .. „ .„... . .· W .Wildaczyk, p_rz~.Wll i .. 

Eversloh, przy ul. Oststr. · . ·. '· :·Buschhausen ·. '. , . ,; · 
l . O godz. 6rano ćwiczenia jednostek donosi wszystktitl ~gniazdom w okręgu VII · 

i gniazd o nagrody. iż gniazdó n'a'sze.'obchodzi 22-go; \vrześnia 
2. O godz. 7 i pól rano jeneralna pró- ;:.. 3. i.0cznicę _;· 

7 ...... ·~: · .• : ---,....,., .. . . ·"t-"""- ·- r,;' ł·\. . „ .•. ,! 
TowarżystWo gmin. „Sokół" w·· Herne 

donosi S\".Ym czonkpm oraz rodakom, i ż 
:tabawa-'"ti;;tsza"' ó'dM:dzie się w nietltiefo 
łinm 2J : bĄ-t" . P6c~ąfok o godż. s r vót l?o''' 
pof .\V. \k,atQL,:':4.()~i11 .c~.~Iactżi, Dla ' ctr.W;li>~:· '. 
ćwk,zą~ych„,pi:óbąćwie;zeń o godz. 1 p·Q·.póf,'. 

ba ćwicze11 lancami, potem następują pró- istnienia.· zatem ·:Ptó~imy;· aby grtiazcta · są~ · 
by .ćwiczeń laskami i maczugami. Sied1iie W , tę n'i'edzi'e'lę nie Urządzały . ża•. 

·. ~· O godz. 9. próba ć\viczeń obowią- dnych zaba,v'. , ... '°· • ((2} · Wydział~ . 
zkO\yych (wolnych). . · ·· „ .... · •• ·• · 

4. O godz. IO pochód do kościoła. fowarzystw'o · ·i>o1sk6~~at()li~lcłe :św. A~t~rrie~() 
5. O godz. pól do 12 otwarcie zlotu i w Habin2horst · .· · ·~. ·- -~· · „ .. 

(1) .;.· 'r ,::. . 'r v . Wydzlal1o "·'· 
powitanie delegatów gniazd i gości, po- obchodzi dnia\ h'iioca 1907 rnku.·swą ,•· :..'! . ·· · · . - ... ".; .-.:,· .. -~~· „,·-~·-·. ' .•. ::':"J 
czem nastę.puje •pauza obi.adowa do . godzi- · . ; · ·1:1, t ' ; ;.~i · , .. ·„ „ ·" ·,. • · · · · Tow.arżystwt) głmn: Sokół w Kirchlinde~ · 
ny 2-ej po południu. .· ' . ' I ,,--;- ' • - ą_ J rf,>Ca1:1C~. -.„. ; . . : ..• „ ., ocibęci:Z'ie. ' \\; niedzfelę, ,"'dnia 21 lipca rb:: PP 1 

6. o, godz. 2 po południu . ciąg dalszy polączo~ą z ko·u~'ert~.- .teatrern it-tt. ~o.rządek . połudnju .Q '..godz. 3 półroczne walne zefir'a) ' 
. ,uastępuJący: O,. godz1me~ 8>rano: w.spoina .Ko-- -.. · ''1··k''' l , k• h · , · 

zawodów: - . . . munia· św. podcza~ ·mszy; św. :na·· ·.jntt!ncyę :' ~'.na .... ·: nie. w o ~u zwy tYC pos1edz~n,. pome-
. · 7'. . · -0- ·godz: 4 zesta\v,i~nie gniazd i szego.',toW<ł!rZY8twa·~ "oo godziny 3., po .p-o.łudniu ·. · waz .~.a . waz,g~.;;SJ?fe . .W.Y „d~ _zał~t~1ęmą_,:·· P.tZ-~ < 
~vymarsź' rta·:boisko do . wspólny~h . ćwf<;zefl , .przyjmowani'e ·mwarzystw; o. gddizinie 4 naib~-- , to.·~.uprasza,;:,S1ę,,_Qj{Jak :. naJlicz01e1szy . 4ąt;mt 
wolnych : potem · .. następują· Ć\vjczenia . po'.:. żeńsrwo · polsMfo··:,y. · ·rri'ie]sco:„v.ym: · kościele;: . '.o· .. :.' U.wagati~:0 Szan •. :.re.'wizorów kasy .i·9r;ą~w 
szczególnych oddziaM~v: a)' lancami, b) godzinie '.5 pnzY'\Vitanie tow: r·tt-d.. Nastę'P'nie ±atządu ·1up.rib:s~a',•S'ię~··aby · się stawili o rigą-tJ.h 
maczugami, c) laskami, d) piramid; w koń:.. koncert, przeylatany &piewami., Elek.lama.cyami, . dzihie · 2·'. \i..t:\~€~li':. :f~'Wtzyi kasv. ~ · 1; ,: !:')•'V·ł · 

d h I d . a na ko11cu teatr p.. t. „Pa!~~ Madei<;l". Szan.o Cżołem p .;;' i;.;~ l: (1) ··, . · . Wydział. \l ~·~~· 
cu na prz:vrzą ac oraz gry u owe i · to- wne tow., któ-re zap,r~zema .ódehraly, prosi- :; -· "'" ·1:· '•· .'.~~_,„._ .. ____ . :>.".„ ~-· ·~,i , J 
warzy,skie do godziny 8. . . . my p. rzy.być .. ~v .cza. p,ka-c;h .i ozn.-aKac]J) .z chą-i:ąg ~.·i · .. . •• ... ·~-"1 .. :, ·;„ ·;; ':/· „ .. „1 .. :.

1
„ •.. „. • • C . b···«rt.;. !y··.·; 

" o .godzinie 8 zabawa. z .tańcami, pod.- wiami.. . ": . • / .. .. ·· „· .. .. .. : „. ···' . "·. ' ' "·'.· I~~gy-S:t.;.r_ą„~~~(\W·; .. f"t· ~·;lego w otte~ . rr; ., ,,'.; 
czas której 11astąpi ogłoszenie zwycięzców Uwaga~. :c?t.oi.iko,\yie. J:dófży. · J:H'żysfopri)<L donosi '. '~an;t,,$,);si~trk~m, , :ii prz:yszle b:wa:i;.j~ l~:« 

I Pr.zez naczelnika okręgu. - Muzykę na \.VSpólnie .. dQ I(O:ri}un1i ś)\r.,. „ mafo shąSopno.Sć 'do walne ~ebranie, <J:dbę~iie.. się w . niedzie.lę .;,Jd~.r . 
diief1 z1o.tti dostawi d'ruh Pietryga z Reck- snowiedzi św. w .. sol19tę ~O bm'. oo goch( 4, do ~I lipca o godzinie-12 i pOJ w poludnie, na któ-
1. · h s wspólnej 'K0'11ł~~ii : ~1w,-, . pr.z.ystępo,wać będzie- :rem ·będiie-. tP·r:~zy,ta·ne •. spr.awoz.da.nie k~!łr-mg ausen.:: . k i. • if 1 . . . t .1 • • 7 ·ed · 

Uwaga. Szanown eh D · h , · . · ·, . ~ 
1
. my, w czap gc11.;. ,1 01~11~'.(\ac 1, ,na ~co J;J.1.fll~~szem '. a~ ... n.e,.1, ~ .. ::.ł)OC ... '.1<. n·,· .i .. ~ ... ~:i.·:"r.·.""'ąraz po po.si . zemu:~~f.n · i 

· , Y. ru ow prosi zwracamy uwagę. , .. l: • . '. (3) " . : . . . mąrsz . na roi;:.zruc~ 1, 'J;~w. św. Antoniego 4P.J1~;-
my o. punktualne przybycie .w oznaczonych . • . . . . _ , '„, . , ' Zarią~. ·' · .. „ ~foghorst •. ; . . \Jpf~~ii' . się '.wszystkich cz.toH!ć'fy~·/( 

· goqz_~uach P.l'O&rarnowych. Opóźnięni.e .się . . .. : .· „ _, ~"' , . .. „ .,„ . ,,,.„.J:.- 2 _aby.~s\~ ··_pun~t~-~m~~·:l• ~fo~pie na . ~owyżs~~.~.~e'": ~i. 
do zawodó\\ może być powodem niedo- Towarzystw'o· św. l(ażimieh~a 1 w·· Baukau .brame staw.1111 „''·· ·~ · {ą) Zarząd.' . · 
puszczenia · ich . . Na genera'.lnyclr próbach podaie ' s\~~ 'nł' . ~faai)b,\v~yn) ·'.· ći1onkori1' tlo·'· wia- . "' · · ··. ··· -··« 

. muszą \.VSzyscy druhowie " być oqecnj,: gdyż domo$ci, .it \V '·ni~dii.e~ę. : cfritą . . 2.i ; npca po potli'' Khłu 'Śpi~~u „Biała Róża" w Wanne I. '·., ·, 
w .. danyrą razie nie mogą brać· ·udzfalu ' w · dniu od ·godzi:nY 4 do,--Z'bę~cl:żie 'c.aJeJowarzystwo . Ko.Co ma ob&ltie-':n'owego dyrygenta .: w · 
>'~~ystępię,, pu~Jlpz.nym. - ··„Col em"! foto,grafcJ'wane. ·· .Cz1bi11Co\Viif,: ;w.fr1h; ·'.si~ ·' ~ta·wić · ,osobie hrnaceg@S';j{~cralfllłarka z Bu1mke. Lek-
Adain Michczyi1ski, Wincentv Siudziński, w komplecie w ' ćzap'l ach i . od'irfakacłt' tow. ~y~l' ·-śpW\v.u .. :odbęa~ie się„ w niedzielę, : dnia'. !21 

prezes okręgu X. naczelnik okr. X. Nie wyklucza się ·}ednako\voi' tfd1 czlm1:ków, )ip:ca c•:,goo~inie . 9 · przęd .paliudniem w lokilhH,"'. 
__ --= któnzy ·czapek nie ma.ią, ~dyż jeszcze nie jest ·. „ .Piotra·,. KUJ;pi~~ : uli".a Królewska, .<I<~n.~-.. „ 

uchwało.nem jak · tow:- · bętlzi·e · .()dfotogr-afo•;va- .n~gs.tr~). 1 '.i:~o.;S!~{'"rf .. sz.~~ownych druhó\v •.. ~'t\~·. Zebrania ta~·arz nstw ne czy \v cza'.pkiftłi cźY-bez czapek. z członków'· ' Się Jak. naJhczmeJ sfa'\\ lC r.a cz~r !J na lekcyę. '(Z) . 
~· nie powinno ani jecinęi:w . brak.ną'Ć:. O komplet- . ··„ \ · · '·· .„„„ .·, ·:· · Zarzą«.: '. .. :~, \ 

Towarzystwo św. Antoniego w freisen-
bruch 

donosi swym członkom. oraz rodakom w 
Freisenbruch i Towarzys.tworn, . które za
proszenia odebrały, iż Towarzystwo ob
chodz.i w niedi;ięlę, 4.sięrpnia br. S\Vą 

· , · - rocznicę - · · · 
·ną . sali p. 'Overbecka. .Prograni: Od 'go- . 
dziny 2' do pół do 4 przyjmowanie bratnich 
Towarzystw; o godzinie 4 u'damy . ·się do 
kośdola na: , nabóżeństwo, po nabożeństwie 
po\Vrót. na . sa.Ię, gdzie będą śpiewy, mowy 
i deklamacye. Punktualnie o godz.i s· roz
pocznie się piękny teatr p. t.: „Stary ·Pie
ch11 r i syn jego huzar.". -- Wstępne dla 
członków naszych i dla bratnich tow . 
30 fen., dla nieczlonków 1 nu. Muzykę do
st.a:\vr p~„ Kuik' :ż. ·tterne. O · liczny udzial 
w u roczystości prosi Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie obdędŻie się w 
nied zielę 28 o godz . . 4 po południu. Upra
sza siG czlonków, którzy dlużej jak trzy 
miesiące zalegają ze sktadkami, aby się z 
swych składek uiścili, w przeciwnym ra
zie bc;dą uważani jako nieczlonkowie. 

Przewodniczący. 

Baczność Oberhausen! 
Pielgrzymka polska z Oberhausen do 

Kewelaer odbędzie .się 27 i 28 lipca br. Wy 
j~1zd z Oberhausen 27 bm. o godz. i l,45 
pruc1. południem. ;Wyjazd ze Sterkrade o 
godz. 12 \V południe. Powrót z Kewclaer 
de Oberhausen 28 lipca o godz. 5,44 po 11oi. 
Bilety do I\ewelaer kosztują 3,00 mr. i 
można je nabyć u wszystkich pp. przewo
dniczących tovvarzystw polsko-katoli
ckich jako też u p. Danielewicza przy sta
rym Rynku. Um:~dnicy kolejowi na dwor 
en biletów sprzedawać nie będą. 

Sposobność do spo-wiedzi św. mają 
\\·szyscy uczestniey picl~rzymki od czwar 
tku 25 lipca o godz. 3 po pot. w kościele 
Najśw. Maryi Panny w Oberhausen. W 
tymże samym kościele będzie pielgrzymom 
w sobotę 27 lipca o godz. 11 przed pol. 
błogosławieństwo udzielone. Dalszy po
rządek pielgrzymki ogłosi ksiądz, prowa
dzący pielgrzymkę. _..t!!,\ 

ne sitawienie się w.s.zystkich czfonków prosi 
(2) · , , · Z_arząd. '·· ·Towarzystwo gititn;: ·:·.so-kół" w M.oers-lfoc~w 

·-~- ~··-I--.- ·„-· - · , · i; ,„ ::• ~trass · • 
Towarzystwo gimn. „Sokół" oddział II. dono·si swyrń ·:drullorn i rodakom w okolicY 

• '; 1 • • '' •• '• . . '\.. •Moers .i Ho~llS.tl[ąss„ iż ·w 'niedzielę, unia .ZI ·lip 
w Oberha'usenlo;Lirich· · · · ~ .. „ ca br. obd1;óci:Zl' iwą p"iet\vszą · rocznicę, na któ-

, pod;:ijc do wiadOimości .wszystkim. druhom oraz rą mile zapraszamy, Gniazda zaproszone i te 
Rodakom i RodacZ'korl-1 " ..,;, : Oberhausen · i' · ako- gniaz•da; · ktO:r~.:ciiaF\l)rai<ti adresu zaproszef1 .: nie 
licy, iż urządzanty · . . .1:1 otrzymaly.' R:~ea'; odbędzie· si~ w M....,_· 

· ' - zabaw~Ha!~wa ---: ., ·· . ·, . . . . tlochstra~s. w Aekalu pą.na Vie.rbauma, przy-. , 
w ni edzielę ,21- .lii:i~a na„saliJ) .. W.l~ka .. w .Lir.kh; st;:rnek kQlei . żę1a'Ż:n,ej. · Przyjmowanie goś9i ·w ' 
Roseustr. 28: . P,oczątel{ zabaW,y ,·· o . ~odiz.inie pietw'b.tej' godiiini~'' do" 3-eJ; o· pót 'do 4 w'Y&ar~z· 
4 po pO.!udrii1.t Zabin\i~r~i:f~użie.·bardżo·· u.tózrt1ai." do· kośdo~a'·:l'l:a na1boże.n§.t\vo. O iak · naHic~tii~t-'· 
eona: ·. ćwfezeniamL~imn . , :s.tr.zeianiem .. ct·o tar.;-o,. szsw u.C:zial · prtJ,s.i ~i. -. ,: W. y,diiat . (2)„. 
czy o nagrody oraz _innemi grami tow . . ;'. t'ia za- · 
bawG zaprasrz amy ja-k naiuprzeimiei · '\vszyst- · 
kich Rodaków i Rodaczki. Czotem ! 

(3) Wydział. 
Uwaga: Zebrania odbywają· się co 2 i 4 

niedlzielę .każdego miesiąca -0 godz. 4 po poludn. 
na sali p'. WiCl<a w Liri'th . . ': .Ad.· Gęstwa !fokr. 

Tow. gimn. „Sokół" w Marten 
Z pawodu zlotu oikręgu JX., tkóry ,odbędzie 

się dnia 28 lipca w Marten, zebranie odbędz:ie 
się w niedzielę, dnia 21 bm. o godzinie pól do 
~rzeo:ięj a ćwiczenia o• godzinie pierwszej. U
'prasfa.'·słę "O· He2IDY:·1tidziat w ćWiczel'iad:i · i· w 

I''>.; 
c•' ··• 

Baczność Gelsenkirchen i okolica! 
· '- zebraniu. gdyż mamy przed izlotem wa~ną.!spra· · 

wę do· z.alatwienia. Czolem ! (2) 
Polska pielgrzymka 

z dekanatu Gelsenkirchen odbędzie się w 
niedzielę, dnia 28 lipca . do Newiges . .. Po
ci~1g odcłwc.tt'. i z r::il'.> \vnego· dworca w Oel- · 
senki rche1: 1 ". , o godz. 6,28 m. do Ne
viges przychm~;..: i o godz. 8,30 m. - Od
chodzi z Ne·wigcs po pot o godz. 6,33 m. 
przychodzi do Gelsenkirchen o godz. 8,18. 

Porządek próccsyi ! · Po przybyciu do 
Newigcs ustawienie: naprzód dziewczęta · 
w bieli, potem krzyż i. chorągwie, dzie
wczęta z figurą Matki Boskiej, Bractwa ró
żaf1cowe I) z Ueckendorf, 2) Gelsenkir
chen, 3) łiiillen, 4) z Oerrcshcim. Za Brac 
twami inne niewiasty. Następnie ustawią 
s i ę Towarzystwa jak już panom prz'ewo
dniczącym wiadomo i dołączy się do nas 
Tow. św. Tadeusza z; Oerresheim. 

Z dworca do kościoła będzie pieśń śpie 
wana ,,O Marya moja radość" oraz muzyka 
będzie przygrywać. W kościele będzie 
śpiewana „Witaj J(rólowa", na Kalwaryi 
„Zastanów się o człowiecze. Dalszy po
rządek będzie z am bony ogłoszony. 

Uwaga: Kto będzie chciał udział brać 
w pielgrzymce winien się przed czasem po 
starać o b·ilet. gdyż na dworcu nie będą 
bilety sprzedawane. 

Matuszak, przew. 

Tow1arzystwo giIW1 •• ,Sokół" w Gelsen!drche.o 
urządza w niedzie.lę, . <lrtia· 21 lipca tr. 

-- wycieczkę --
do ogrodu pa.na Ragge, Bergmannstr. Począ
tek o -godz.. 3 po pol'. B~zie strzelanie do tar
czy, bawienie się w pitkę, ciągnienie liny J td. 
Wstęp wolny. Zapras.zamy wszystkich dru
hów i rodaków z Gelsen\kirchen i akolicY,. 

Czolem ! · (2) Wydzlal. 

To~arzystwo św. Stanisława K. w Hamm. 
Przyszle zebranie odbędzie się 21 lipca· o 

godzinie pól 12 zaraz po nabożeńst\vie w lo
kalu p. Rµssek. O liczny ud'zia! Rodaków z 
rfamm, Wiescherhoefen i okolicy uprasza się. . 

(2) Zarząd: 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Hochstrass. 
W niedzielę, dnia 21 lipca będziemy 

obchodzić swoją pierwszą rocznicę. Po
czątek uroczystości o godz. 1 w sali pana 
Vierbauma. Przyjmowanie obcych gniazd 
aż do 3 godz. Potem o godz. 3 i pół po
chód z sali do Kościoła do Moers. Prosimy 
wszystkie gniazda, które zaproszenia ode~ 
brały, aby nas swą obecnością zaszczy-
cić raczy ty. „„. Czołem! (3) Wydział. --

„;. 



_, 

ja a 
każdemu, gdy sią przekona 
jakie ceny zdzierają żydzi z 
ludu polskiego u meble, które 
często po ustawieniu rozłożą się 

na cztery wiatry. (7 4 7) 

u mnie wszystko blisko 

o polowe tańsze! 
Za dobroć i trwałość 

towaru gwar ant uję. 

Jan 
Kwiatkowski, 
największy handel mebli 

w Brocha 
ul. Bochumska 115. 

'*' 
I 

Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 

• 
Oczy otworzyć · 

••'* .... .„. M i ruedaćsobie przezkonkurency~ust ~iode~ zasma~ować. 1111 
..... Kto chce rzeczywiście dobrze i tamo kupić, ten rue po· ~ 
~ wi11.ien si~ nikomu de.6 zwieść, ale przyjśó tylko do mnie. t. 
~ Proszą czytać moją ofertę a każdy ~ 
i słę zdziw\ ! 
]. Na odpłat~: 
·:. · meble na 1 .pokój wplata 5,00 mr. 
] meble na 2 pokoje wrplata 10,CO mr. 
~ meble na 3 vokoje wptata 20,00 mr. 
~ . meble na 4 pokoje wpłata 30,00 mr. 
.S Wyprawa A. od'Plata tygodn. 1,00 m. 
~ Wyprawa B. odplata tygodn. 1,50 m. 
~ Wuinrawa C. odpfata tygodn. 2,50 m. o I J }' 

;o .Wyprawa D. odipfuta tygodn. 3,00 m. 
"g Pojedyńcze meble, jak, komody, łó-
~ żka, materace, szaify, bufety, ~yfonie-
-= .rki, wóziki dla dzieci, lustra, kana~v 
t:d już przy wpłacie od 3-4 mr. Dla tego 

.powinien kiarżdy kupować tyko u 
• #- .: r ~lit-JIM#mwe;ptł 

Józef a Schwarzhoff'a, 
Recklłngł1ausen-Siltł (Bruch), 

Boehumska ut. (Boehumerstr.) 199. 7SO 
\W pobliżu aptek.i ł poezty. 

Płerwl!JZT najwłękMzy i najzuaeznł~ł8z)' dom 
ll.redytow1 wmlej!teu. 

„~ .... :' ' - • ~ .) t_. • ~ • : • .. • ' • • „ .• 

Polski udowniczy w Bochum. . 
Szanownym Rodakom obwodu nadr~fls~o-we~tf&l.skiego niniejszem nprze1-

1Di• dbnoszę, iż z dnielll 1 lipca. r. b. osiedliłem się a 
w B•ehum 11rzy ul. IUasztoruf)j nr. t:II u 

~ (Kłesterstrasse) 

_. budoWniczy • 
i wykonuj~ wszelkie prace w zakres mego z~wodu wchodzące, jak kosztor:y~y, 
ryBD.nki, projekty, szkice, rewizye rachunkow budowlany?h oraz pośredniczę 
w sprawach osiągni~cia pieniędzy bankowych ~raz k~pna 1 .sprze?azy d?mów. 

Długoletnia praktyka oraz uznpełnierue teJZł) u~oncze~1em W:yzszego 
technikum daj11- Szanownym interesentom rękojmię jaknajlepszeJ nsln?11 p~zy
eaem poz~alam sobie zapewnić, że powierzone mi prace pozostaną J&knaJeU-
mienniej i najtaniej przezemnie wykonaae. . 

Prosząc o łaska.we I oparcie kreślę się z wysokim szacunkiem 

Franciszek Ksawery Budzyński, 

illl 

architekt i budowniczy, 

Boehom, Klasztorna 12 II. 

r~~;:::::::::;::7i, 
ł Przyjmujemy , 

* • 4~ OSZOZQDNOSOI ~ • * poeząwszy od jednej marki i plaeimy stósownłe * do wypuft•łedzenia 3 1/a 0/,, 'fl/o, 41/2 °1,. 

* Bank ludowy w Mogilni.e * 
• Zarząd: Rada Nadzorcza: * 
~ Ks. Brodowski. J Luczkowski. Ks. 'prałat Wawrzyniak,! prezes. I 
~ W. Walkowsk.i. * * Adresować prosimy : * Bank ludowy, E. G. m. u. H. 

I~ 543 JłI03łlno (Prov. Poaen). 

*~~~-~~~~~~.?fo*~~~~~·§Mg~~?!S 

Jest ~ajzdrowsza 

jes" najlepsza. (1880 

F. Pamm, I • ~ói dobrze ...,,awad:rony 
1 

(~:·k:::i .. ). mt ,-res mleGzarsk1 
ul. Zielona L. 3.t 

wysyła na ż~danle 
· darmo i opłat.nie 

bogato ilustr. cen
nik zegarków, ze· 

garów, towarów jubiler
skich i muiycznych. {609 

Eidit 
czyni każdl\ podeszew 

pod gwaraneyę 
3-4 razy trwalszą i ab· 
solutnie nieprzemakaln~. 
Haidat bntelkę od· 
biera &ił) z powru• 
t.em., jeżeli płyn nie speł· 
ni swych z~dań. Do na
bycia w butelkach po 
40 fen. (693) 

C. Lutter, Eickel, 
A. Ka.mpmeier, Osterfeld, 

Eiaenheim 
Fr. Neuhaus, Osterfeld 
Fr. Schmidt, 0sterfeld 

O. K.leffmann, Rijhling
hausen. 

z powodu stosun1ców rodzinnych, z calem u
rządzeniem (koń, 2 wozy, stągwie do mle
ka) na sprzedaż. Interes jest na odpowiedniej 
ulicy i jedyny polski w miejscu. Dziem.a sprze
daż wyn. 280 do 300 litr. w całości albo na 
dwie części, zaraz albo póź:-~niei do sprzedania. 
- Zgloszenia do ekspedycyi „Wiarusa Pol
skiego pod literą S. B. 825. 

Kasa oszczedności 
podpi;;ane.go Banku przyjmuje depo.zyta 

i płaci. od nich 437 

5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4: proc. za natychmiastowem wydowied.J5. 

Bank Ziemski 
w Koronowie ( Crone a. d. Brahe) 

Darmo 
nie, ale= tanio= BprtJedaje 

skład skór „Zur ledernen ID7" 
t;kórę n.a. podeszwy i artykuły szewskie. 

T~w„ry I Sze.zotki: 111iiorzane: 
Torby podróżne Szczotki do rzeczy 

od t,OO mr. pocr;. li od ~li fen. pocz. 
Torby na rynek I Szczotki do butów 

rd 40 fen. pocz. od 25 poez, 
Torebki na łańcuszku S1czotki do włosów 

od •o fen. poc2:. .· od 3~ fen. poct. 
Portmonetki S czotki do wiksy 

od 6 fen. pocz. <'d 6 fen. poci. 
łJf'rat7, lartueby eer•łowe, -
od 75 fen. od 35 fen. 

5Kzcblenle, lustra Ud. 
od 10 fen. od 10 fen. 

.Jos. Zita, Re1•ne, 
D•orcuwa (Dalanholatr.) ar • .te». 

Ko:ieowa atacya kolej elektrycznej Herne-
Recklinghauaen. 53' 

~ 
- Ub;anłidta mężczyzn czyści i farb"·~

'e predko i tanio F ARBIBRNIA GA!nei 
i.USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. l1przt 
trr. 911. kr 

Płlie: Hofstede, Herne, Eickel, Roht~nN' 
haused, Unden. Hattin~en, Lanreudreer. Mtł'v
ten„ Castroo. Kameo, Dortmund. Oert1 . k 
SprockbOvef. ZY 

Papier llato·wy szc 

z nięknymi napisami i wierszyka.mi. Wt~~ 
główku poleca 

Księgarnia „Wiarusa Polskigo", BochUJZ~ ...•..... „ .• I~~~ 

: H'c numska fabryka r:i 
: wyrobów papierwoych IE 

- Igo „ H. Jakisch, (982 
1
,en 

Ił a.1. Schillera 3 Telefon 676. nie 
• dostarcza po na )o.i Mzyeh eenaela lszl 
• - •··• 41.ko. - !czy 
• tytki I torby ~eza~~:, i 1:~ 
• papłer persandnow7 w rolkach !niej 

• 
i paczkach, papier do mar~ar7. !Ow 
ny, ksh\żkł kontowe, •ytld czo 

• do e 7§'ar, •7tld do kaw7, kfi!lłĄ- I 
6 • żeezlll rabatowe itd. itd. . I W 

-łSll&llłllll•lllł•~· wy 

AM. 
KSl4ŻEOZll 

dla 

pielgrzymów 
udają,cych si1' do miejsc cudow

DJ'ch w Kevelaer, Hard1nberg (Ne

viges), Werl itd. 

zawierająca opis owych miejsc Pllt. 

niczych, nabożeństw podczas Mszy 

św., modlitwy do spowiedzi i Ko-

munii św., pieśni na Drothe krzy

żowej i wiele pieśni, szcr:ególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena !>O fenygów, z prmeeyłką 
óó fenygów. Adres: 

„Wiarus Polski" Bochum 
oo 

o o 
°T 

Nie mamy 

98 fenygowego • 

Kilka dowodów, że dobry i rzetelny towar po 
JDożłiwie najta:ńszych cenach 

Nie mamy 

lada Jakiego 
tygodnia sprzedajemy. 

Spriedawae będziemy w najbliższych dniach: 
laB:iB:ilm:rJ!SSłlll!m~aa•m·mmrar!am.,.am1&111mmm.Baa~a•B11!llSlll"8lmEDllmmEBllBB!!lłm;m&lfll 

damskich kosz 1 o IO cm. ug. tylko fen. e e pa y 

towaru 

ul d dł 88 ~ Wt. lki rt e I przodków . tło bluzek tylke ,5 fen. 

_ pa!!jków złoty0h, srebrnych i gum. z modną sprzączką tylko lj8 f. 
„Bl„lllJB!llE~:~~~!rł!BJmJl!lllllr.m!Bmm'Z&cm'!llll11:fllłl!IEDmmmnBBa 8rAm'SD~ ~ ---~ l!„„llllllmlal„„„EZDRICml.., 

.; Wielkie partye I gorsetów dla niewiast z stalbmi dobremi tylko 88 f, 
1

ml~!::'filDl31!1lm!l!=a?mll~IX'Zm21111m!!Bt?:mEJIEa?D:m:!:lme!E~ł~~El:.imillf!lm2K'llllillllllsfi~41&1m„E6mi3:Wlłl!l~:lllEDK!!~lmlElllfll2!.l~~Z!IEJllBlmlBIU3~11SJBllaDlllCRllEl!llll„ 
Wielkie partye pończoch dla niewiast czysta wełna tylko 98 r. 

Wielkie partye 

Buchum, Obere Marktstr. 29. 

Wielkie pąrtye I białych powłok na poduszki tylko 58 

Ge br. Lil wenste·n, 

Fa1·tucl1y dla ~hlopeów dobra jakość, 
najlepsza robot.a i:lt fen •• 

Herne, Bahnhofstr. 12. 

Za druk. naklad .i redakcn odipowiedaialuy Aotonł Brelskł w Bochum. Na kladem i cz.cfonkami wydawnktwa „Wiarusa Polskie~o" Yrl' Bochum. 

Sięc 
Pols 
-'ziet 



kie. • 

Ostrołęka. 
Sławna ta w dziejach naszych miejsco 

fa ·wość, łeży nad rzeką Narwią w tak zwa
o~nej puszczy Myszynieckiej, zamieszkałej 

przez Kurpiów. 
• 11 Tam to stoczoną została w roku 1831 
. krwawa bitwa, o której pieśni śpiewali 
oht~ poeci. 
• e~ Strasz~Y. ten dzień Franciszek Wę-

żyk tak op1sme : 
„Ze świtem dnia 26 maja zaslanial je

szcze Lubieński swoim korpusem położo
ne o calą milę od Ostrołęki na lewym brze

w 1gu Narwi. 
Główna kwatera polska przeniosła się 

chwia Ostrołękę, gdzie miala czekać, aż przed
nie straże spalą mosty na Narwi. Ale od 
I rana Dybicz przed oczyma wojsk polskich 
f zacząl rozwijać siły rosyjskie. Nie można 
lbylo zatrzymać zajętych stanowisk. Małe 
'!walki trwały na całej linii. Coraz bliższe i 

h liczniejsze strzały ostrzegły Skrzyneckie-
jgo, że nie bedą to utarczki, ale że dnia te
jg{) zdarzy się krwawy wypadek. Napróżno 

82 l'enerał Bogusławski starał się wstrzymać 
6. lnieprzyjaciela w mieście; liczne kolumny 
Il 1szły do boju, słabe oddziały polskie wal-

jczyly zacięcie i broniły każdej piędzi zie- , 
i lmi z bohaterską stałością ,lecz przygniecio 

ne przez artyleryę rosyjską, sześćkroć licz 
eh lniejszą, cofać się muszą przez oba mosty. 
• 1owaltowne były natarcia Rosyan, bo Dybi 

· lt" 
1
czowi-chodziło o uratowanie sławy do
wódzcy. 
! Tu już Skrzynecki zmiarkowar, że mu 

~I wypada ·wojsko i wlasną stawę ratować. 
I oto. j.ak pisze rosyjski dziejopis tej 

bitwy, jenerał Puzyrewski, Skrzynecki 
przez 8 godzin po bohatersku sam wysta
wiał się na ogień najstraszliwszy, szukając 
śmierci, bo „powinniśmy - mówił - zwy 
ciężyć tu, albo zginąć; tu się rozstrzygają 
losy Polski. 

Jakoż istotnie była to walka stanowcza 
Od Rożana nadbiegla artylerya nasza, ale 
zapóźBó. ·Na -moście po stronie naszej mąż 
walczył na męża .Długo się opierało mę
stwo przewadze siły, ale nakoniec mu
siało uJedz. Rosyanie zajęli mosty. Później 
zacięta walka wrzała na grobli za mostem, 
zkąd kilkadziesiąt. armat większego kalibru 
raziły siły polskie. Jednakże męstwo na
szych nie opuściło, dopóki nie brakło koni i 
łudzi, dopóki lekkie działa polskie rozsie
wały śmierć i zniszczenie na tych, którzy 
przez groble dążyli. I tu nareszcie uledz 
musiało . 

. Gdy za groblą Dybicz swe siły rozwi
:ial, rozpoczął się bój najzaciętszy w kroni
kach wojny. Przez kilka godzin walczono 
na przestrzeni zaledwie tysiąca lokci. Trzy 
naście razy sam Skrzynecki z orężem w 
ręku przewodził natarciom, Ale wspierany 
coraz nowemi silami nieprzyjaciel dal się 
raczej zabijać, a nie ustępował. Konnica 
J>Plska działać nie mogła, gdyż przeszka
dk~ły_ iei krzaki i błota. Poległ jenerał I(ic-

1· Nie s2czędzila śmierć sroga mnóstwa 

I 
:valeczny~h, wśród których poległ dzielny 
Jenerał piechoty Henryk I(amiński. 

Już stosy trupów zalegały szczupłą 
J>rz~trzeń między groblą a stanowiskiem 
Worsk p0lskich; już dzier1 się chylir ku 
nocJ'.°'. a jeszcze walczono zażarcie. W tej 
c~wih Skrzynecki kazał dzielnemu Bemo
"'.1· Pulkownikowi artyleryi uczynić ostat
nie natarcie . Piętnaście minut natarcia te
go zachwiało męstwo Rosyan. Dybicz wez 
~al sw?je armaty, ale bitwa nie była roz
P rzygmętą. Nastala cisza, którą noc całą 

f. obzerYWaly jęki rannych i konających. Z 
naf .st;o~ z9i~rano z placu tych, którym 

ezat się spieszny ratunek. 

zeb Cćhc~ał Skrzynecki na dzień następny 
mu ra . s1ly, wezwać Gielduda z Lomży ale 
1os to 1;11lll dowódzcy odradzili. Chodziło o 

· ski wdoJska i kraju. Wtedy jenerał Dębiń
tdalo .ebrał rozkaz, by z jazdą poznańską 
du . si~ ~o Lomży, a stamtąd do Rajgoro
Pio~ dale1 na Litwę. Tej więc nocy odstą
ze s~ od Ostrołęki, bez żadnej przeszkody 
sil d rotny D)•bicza. Widocznem jest, że 

0 ego 11ie mial. 

I 

się Mies_zkańcy Ostrolęki liczyli, że 9 ty
PoJ~k· rann~ch znaleźli po tej bitwie, 200 
~Ziet~~~ oficerów było tu zabitych. Nai-

Ie:Jszy pul.k czwarty, w którego pocz 

• 
Bochum, na niedziel~, dnia ~I maja 190„ • 

Mumer dodatkowy. 

cie bylo mnóstwo wlościan, został zdzie
siątkowany. 

Bitwa pod Ostrołęką zachwtała w woj 
sku zaufanie do wodzów. Krytykowano 
zwlaszcza postępowanie Skrzyneckiego, 
który dzięki powolności swojej nie skorzy
stał z dogodnych dla wojska polskiego 
okoliczności. Myślano nawet o sądzie nad 
jego czynnościami, ale Czartoryski prze
konal sejm ówczesny, że Skrzyneckiemu 
zalecano, ażeby przeciągał wojnę, żeby nie 
stawial wszystkiego na jedną kartę. Z 

f'rancyi i z Austryi przychodzily także 
wskazówki, skąd obiecano podobno pomoc 
Okazalo się jednak, że lepiej było liczyć na 
własne sily, na \vlasną dzielność i na wła
sną sprężystość. 

Stalo się inaczej. Od bitwy pod Ostro
łęką sprawy polskie wzięły zly obrót. Byt 
nasz jednakże, pomimo niepomyślnych wy 
ników bitwy pod Ostrołęką stwierdza, że 
przegrana wojny nie świadczy jeszcze, że 
z nią i naród istnieć przestaje. Żyjemy i żyć 
będziemy - da Bóg, z \Viększem szczęś-
ciem. 
a U. g j 

Niemczenie polskich .dzielnic. 
P. A . . Donimirski w nSłowie'' pisze 

co następuje: 
Doroczne sprawozdanie bismar

kowskiej Komisyi kolonizacyjnej, s'kla ... 
dane se}mowi pruskiemu za Pośredni
ctwem ministra rolnictwa. coraz wię
ksze przybierają rozmiary. Przeglądam 
je od r. 1887, kiedy pierwsze podobne 
sprawozdanie się ukazało; sprawozda-
nie stanowiło wówczas zeszyt„ dziś 

jest to tom gruby in quarto, o 537 stron 
nicach, z dwoma uzupełnieniami zeszy
towemi. 

Budżet samej Komisyi, jako jednego 
z działów administracyi, w r. 1905 do
szedł do poważnej cyfry 1·605.576 ma
rek; zarząd Komisyi do końca rokt\ 
1905, a wiec przez 20 lat pochłonął 
10.588 087 marek Cyfra ta obejmuje 
tylko płace urzędników zarządu cen
tral:nego i rachunkowości; rozpoczęła 
się ona w r. 1886 sumą 52.969 marek 
rocznie, dziś doszla do .przeszło 1.6 mili 
ona~ a wzrastając bardzo szybko, ry
~hlo będzie figurowała z sumą 2 milio
nów marek rocznie w budżecie monar
chii pruskiej. 

Rommie się, cyfra ta wcale nie przetl 
stawia całej rocznej straty, jaką budżet 
pruski ponosi przez akcyę kolonizacyj
ną, przekonamy się z ogólnych cyfr 
sprawozdania i wniosków, jakie z nich 
nie omieszkam wyciągnąć, że straty są 
daleko wi~ksze, wprost olbrzymie w 
stosunku do rezultatu politycznego, ja
ki rząd pruski w celu swoim germani
zacyjnym osiąga. 

Przypatrzmy. się poszczególnym 
działom sprawozdania Komisyi koloni
zacyjnej. 

Przez łat 21. od roku 1886 do końca 
iroku 1906 Komisya zakupiła od wię
kszych właścicieli ziemskich 590 mająt 
ków, obejmujących 305·896 hektarów 
za 250.603.250 marek, a więc razem 
352.992 hektarów za 292.541.662 mk· 

Zaznacz:amy .zaraz, że dawni włąś
dciele tych majątków tylko w znacznej 
mniejszości byli Polakami; Komisya 

kolonizacyjna bowiem za.kiupila 212.150 
hektarów od Niemców. zaś tylko 
104.840 hekrt:arów od Pol:aków. W r. 
1906 już tylko 3020 hektarów Komisya 
zakurpila za 5.037.000 marek od Pola
ków, co stanowi 10.2 proc. całego zaku 
pionego obszaru. 

Widzimy też. że :podaż ze strony Po 
laków z roku ~· rok się zmniejsza; sa 
mo spraw@danie stwierdza. że taki 
wśród Polaków wyrobił się nacisk o
pini.i, że kupno w:prost od właściciela 
Polaka dla kornisyi jest prawie niemo
żliwem; trzeba chodzić krętemi droga-

mi, używając pośredników Po Inków, 
chciwych zysków. 

Ale Niemcy, wobec cen, do jakich Ko 
misya doprowadziła ziemie w Poznań 
skiem i Prusach Zachodniieh„ sprzedają 
z wielką chęcią. To też Komisya, za
kupiwszy w pierwszych dwóch latach 
11.748 i 14.825 hektarów, później, pra
gnąc kupować tylko od Polaków, mu
siała poprzestać na mniejszych ob
szarach ośmiu. siedmiu a nawet w je
dnym r. (1896) tyłko 30 tysiącach he
ktarach. Od roku 1899, po uchwaleniu 
nowych funduszów, zaczęj:o kupować 
więcej; obszar wzrastał do czternastu, 
dziewietnastu. w r. 1903 nawet do 
39.186 hektarów; ale stopniowo znów 
soa<lł w raku 1906 na 29.600 hektarów. 
Gorszym objawem jest zwiększona po 
daż ziemi ze strony włościan, łakomią! 
cych się na wysokie, njepraktykowane 
dotąd ceny: ziemi. W latach 1902. 1903 i 
1904 włościanie sprzedawali Komisyi 
około 3000 hektarów rocwie. w roku 
1906 obszar ten wzrósł do 4.514-hekta-=. 
rów, a jest pomiędzy S,pr.zedającymi 
włościanami niemało Poltaków. 

Przypatrzmy się, w takim stosunku 
nabyte przez Komisyę grunta poz.osta
ją do ogól:nego obszaru dwóch prowin
cyi, w których za1kupno poczyniono. O
tóż, według statystyki z r. 1888 W. Ks. 
Poznańskie miało 2·895.770 hektarów, 
w tern było większej własności 
1.616.042 hekt. Komisy.a zakupiła ogó
łem w Poznańskiem 230.581 hektarów, 
w tern 902.698 4ektaww od w~ększei 
własnQści· Zakupy Komisyi stanowią 
tedy w Poznańskiem 7.96 proc. ogólne 
go obszaru, zaś 12.98 proc. większej 
własności. 

Prusy Zachodnie maja 2.550.874 
hekt. obszaru. w tern w r. 1888 
1.158.204 należało do większej włlasno- · 
ści. Komisya kolon. zakupiła w Pru
sach Zachodnich 95.40 hekt.. w tern 
89.943 hekt. od większych właścicieli· 
W Prusach. Zach. tedy zakupy Komisyi 
stanowią 3.7 4 proc., ogóLne~o obszaru 
zaś, 7.77 iproc. obszaru większej. wła
sności. 

Stosunek ten w poszczególnych po
wiatach jest bardzo rozmaity. Z nai~ 
większą silą rzuciła się komisya kol. na 
,powiat gnieźniellski, w którym na 
56.164 hekt. obszaru _ zakll'.Piła 19.004 
hekt., tak, iż 33.84 proc. całości, a 49.62 
,proc. większej własności jest tam w 
posiadaniu Komisyi. Z powiatów pol
skich na}mniej sprz.edał Komisyi powiat 
grodziski, bo tylko 3()() hektarów, da
Jej powiat ostrowski, tyFko 519 hekt, 
śremski 2441 hekt. Jednem słowem, 
są powiaty, umiejące się bronić od ko
Jonizacyi, gdy inne strasznie jej uległy. 

Zaznaczyliśmy, że wysokie ceny o
becne za ziemię stają się zwykle poku
są <lo sprzedaży. Do jakie~o stopnia 
zaś ceny wzrosły, wynika z tego, że w 
r. 1896 przeciętna cena, płacona przez 
Komisyę kolonizacyjną. wynosiła 568 
marek za hektar. w r. 1896 wzrosła do 
około 700 marek, a dalej- szło w tak 
szybkiem tempie, że w r. 1903 cena 
przeciętna już. wynosi 996 marek, w r. 
1906 zaś 1383 mr. Jest .to cena za 
ziemię folwarczną; za posiadłości wło 
ści:ańskie płacono w r. 1886 przeciętnie 
PO 802 mar. za hektar, zaś w r. 1906 ce 
na ta wynosiła 1451 marek za hektar. 
Jeżeli tedy obywatel ziemski, posilacta
jący np. 300 hektarów, wedlug prze
ciętnej ceny folwark swój w r· 1896 
szacował na 210.00Q mar. a w r. 1906 Ko 
misya za ten sam ·folwark ofiarowała 
mu około 400.000 mar., bylo to dla nie
go niewątpliwie wielką do sprzedaży 
.pokusą, tembardziej, że nie wszyscy 
wierzą w trwa1ość tych cen, choć 

stwierdzić trzeba, że i przy obecnej "o/Y 
solQie} .cenie dobrze zagospodarewaine i 
administrowane folwarki przynoszą od 
powiedni procent. 

W esoly kąelk. 

Jak Marek Twain zaoszcz~zlł 600 
dolarów. 

Słynny: humorysta amerykański 
Marek Twain, który nazywa się właści 
wie Samulem Clemens, bawił obecnie 
w Anglii t dzięki swojemu dowcipowi 
cieszył się wielkiem 1powodzeniem u 
dworu. Niedawno zaproszony był przez 
królewską parę na „garden !l)a,rty" do 
Windsoru. Opowiadał tam. między in
nemi, w jaki sposób, dzięki posłowi a
merykańskiemu :p. Reid. oszczędztł 600 
dolarów. Byl przed kilku dniami na 
festynie w ambasadzie r miał zamiar 
wygłosić toast, ale poseł nie doPuścił 
go do słowa~ 

- Wdzięczny mu jestem m ' to -
mówił Twain królowej - gdybym był 
przemówił, moje słowa zosJałyby WY-: 
drukowane w .pismach amerykańskich 
i nie mógłbym tych samych zapatry· 
wań wyrazić w artykule u.North Ameri 
can Review", czasoPiStnla·, płacącego 
mi i><> 600 dol. za szpaltę. 

A więc i w tym wypadku, }ak i w 
wielu innych milczenie było złotem. 

W zh1ł się na sposób,. 

Czy oowiedziałaś Stasiowi, że 
go wydziedziczysz, jeżeli się ożeni z 
tą dziewczyną? 

- Nie! - odpowiada 1Przezorny oi
ciec. Ten idyota ożeniłby się mimo 
tego. Ale powiedziałem to pannie! 

- Ach! doprawdy ... - jąka się plot
karka, przyłapana na gorącym uczynku. -
Przykro mi, jeżeli pani usłyszała, co o niej 
mówilam ! Może być że ... że by lam zanad- ' 
to surowa ..... 

- Bynajmniej! - odpowiada ofiara. 
Byłaby pani daleko surowsza, gdyby wie
działa, co o niej myślę.„. 

L e k a r z. Przykro mi, ale w tej cho
robie moja pomoc na nic się nie zda. 

.Ż o n a p a c y e n t a. Co ? a ja myśla-
łam, że to prosty katar? , 

L e k a r z. Właśnie. Dla tego, że to tył 
ko katar, nie mogę nic pomódz. 

Angielskie pisma podają następującą 
anegdotę o polskich robotnikach. W pew
nej kopalni zmniejszono im placę. Zamiast 
urządzić bezrobocie, w ciągu nocy poskra
cali żelaza przy łopatach. Nadzorca naza
jutrz zapytał co to znaczy? Jeden z robot 
ników odpowiedział lamaną angielszczy
zną: 

- Mniejsza placa, mniej ziemi wyrzuci 
łopata i robota będzie trwala dlużej. . 

C i o t k a Maniu ! Młody Grzymała nie 
ma ani grosza. Bylabyś poprostu szalona 
gdybyś za niego wyszła! ' 

1\1 a n i u. J es tern szalona - cioteczku. 

W A f r y c e. - }(ról nakazuje ściąć 
ci glowę o świcie, za obrazę wyrządzoną 
królowej - oznajmia wódz straży kró- · 
lewskiej. 

. - Ależ królowa wczoraj żądala, abym 
Ją wykradł, a ja odmówiłem! 

' !.„ 
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ŻUBRO\VIE 
powiadanie hic;tory~zne według po

wieści 

Wacława G~siorowskiego. 

(Ciąg dalszy). 
- Czekajcie! - przerwal z powagą 

Wosiński, pociągając tęgi haust wina. -
To było ... uważacie ... roku pańskiego .... Tak 
było roku Pańskiego i koniec ... Flageolet !.„ 
Wiesz, kiedy to było? 

-- Non msieur capitaine ! 
- Non i non„. Ciągle mu to jedno cho-

dzi po głowie!.. flageolet! Ale ci smakuje 
co? 

- Dziś - pomogła Żubrowa - c'est 
bon ou mal! 

- Excellent msieur cipitaine !... 
- Widzisz, koniu Pana Jezusa! - mru 

czał Wosif1ski. - Niech mnie dyabli we~
mą, jeżeli rozumiem, co ten drab do mnie 
mówi !..„ Ale oczy aż mu się śmieią !... A 
gęba skleja!.. .. No„. bois !... Bois jeden z dru 
gim„. Tylko powoli, tak!... 

Kubki raz i drugi obeszły kompanię, 
rozgrzały i zakręciły w głowach. Żubrowa 
która zdążyła już trzy kubki osuszyć, na
brała rezonu. flageolet po pierwszym kub
ku spoważniał, a po drugim posmutnia?, 
Zubr wpadł w zadumG, a Wosińskiego sen
ność opanowała. 

- - Et, panie kapitanie! - dowodzila 
· 'żubrowa. - Cóż, słaba jestem kobieta i 

koniec! Słaba i nieszczGśliwa, bo to niby 
dwoje nas jest... lecz jedna głowa„„ ijc
dna gęba! Juści„ .. tak, jak oto w tej chwili, 
taki on zawsze„„ choćbyś go Uukl, ani sło
wa .... Nie dość jeszcze„„ jest wcale nie trun 
kowy, więc gdy się kompania zacna zdarzy 
rób, co chcesz, pij za siebie i za niego! Choć 
by i teraz... dwa ... 

Tu markietanka obeirzala się i z najwię 
kszą zgrozą zobaczyła, jak małżonek, przy 
sunąwszy nieznacznie S\\ ój kubek, chcptał 
gwaltownie węgrzyna. Baba zerwała się 
na równe nogi: 

- Stary! Rany Boskie! Oddajże! !.„ 
Chcesz się upić ... a ty opoju, taki wstyd ... 

- Jasia, nie gadaj!.... - szepnął stary 
podoficer, nie wypuszczając z rąk kubka, 
lecz Żubrowa skoczyła, wyrwała mu na
czynie, jednym haustym wysączyła co do 
kropli i osunęła się wyczerpana na ławę, po 
krzykując: 

- Nic z tego, nie dam ci okazyi !... Opój 
jesteś„„. Pijaczyna!... Panie flageolet! Opój 
jest!! 

- Excellent - msieur capitaine ! - ję
knąl rozczulony sierżant. 

- Bodaj was!! - śmiał się Wosiński. 
- Dalei go !„. Hej Żubrowa! Na mury i hu-
knij mi tam z armat na wiwat !.„ 

- Jasia, według rozkazu! - upomniał 
żonę podoficer. 

- Żywo na mury! 
- Do usług pana kapitana!" - Ale ty 

stary chodź ze mną! 
- Jasia! protestowal Zubr, patrząc z 

rozpaczą na omszały gąsior. - Nic było 
rozkazu„. 

- Ty rodzonej żonie wypowiadasz po
słuszeństwo! Stary„. Subordynacya, sacrc
bleu, jakem Muszyf1ska z domu.„ bez sądu 
polowego zdzielę„. 

Podoficer westchnął głQboko i powlókł 
się za babą. W refektarzu kapitan z sier
żantem zostali sarni. Wosi11ski trząsł się ze 
śmiechu a pokładał na lawie. 

- flageolet! Tęga„. femme„ .. co? Hę? 
- Excellent msieur capitainc ! 
- I cóż mi ty wyjesz jedno \V kolo!... 

Gadaj„„ 
- Exccllent msieur capitai11e ! 
- Dyabłaś zjadL. pokrako francuska! 

Flageolet! Do milion dyablów ! 
- Excellent... ms.„ capitaine ! - ryknąr 

sierżant, napróżno usiłując się podnieść z 
miejsca i uszanować osobę swego zwierzch 
ni ka. 

Mięśnie odmówiły mu posluszeflstwa. 
Mocował się z samym sobą, chcial rękę do 
kaszkietu przy1ożyć - ani rusz. Oczy stare 
go sierżanta Izami zaszly. Język kręcil się 
jeszcze w jakimś wirowym ruchu dookola 
swej osi, lecz i on powoli ustawać zaczy 
nat 

Wosii1ski pobladł, myśl straszna po
wstała mu w gtowie. Wypowiadają mu po
sfuszcńst\vo ! Nie słuchaj jego rozkazów ... 
Lt:nL.. dczorganizacya„. zaslugująca na naj 
est rzcjsn skarcenie. 

- rlngeolet ! - szepnął kapitan, a w 
S!'losie jr.go zadźwięczala i cata nieubłagana 
~nmwość. na jaką zdobyć się mógl w tej 
chwili, i zawód gorzki, i rozkaz ostry, smu
tek i rozczarowanie. 

- Excell„. ca pit! - wybełkotały po
siniatc~ wargi sierżanta. 
Równocześnie prawie huk armat wstrzą 

snął mu rami Częstochowy. 
- Prusacy! - mruknął Wosi(1ski, się 

gając po n;kojeść patasza. - Chodźcie tu 
sam.„. ja wam pokażę gwardyę narodową! 
Flageolet! Tra-ta! Trata!... Cv.vórkami!„.„ 
Psianogi!... Naprzód !..„ 

Tu ręka Wosifi kiego, błądzqc, natrafi 
la na żelazny korkociąg, który byl podle gą 
siora leżał, i zacisn<~la siG kurczowo niby 
około glo\\'icy palasza. I oto nagle Wosiń
ski uczul się przeniesionym na plac boju„. 
Na szerokiem bfoniu, jak okiem sięgnąć, 
Prusacy. Armaty grzmią, ryczą„. a on z 
oddziałem swoim czolo im stawi. Zniósł 
już i dragonię i dwa pułki huzarów„. na po 
lach leżą pokotem ciala zmiażdżonej pie
choty„. aliści wyjeżdża sam f ryderyk i 
wzywa go na rękę, - Poco - mó\\:i -
mordy czynić a ludzi tyle psuć lub na tam
ten świat zgala wyprawiać ?.„. M'y z sobą, 
kapitanie, bijmy się.„ kto zwycięży, tego 
armia się podda !„. Tak mówi Fryderyk! 
Cha! Kapitan wzywanie przyjmuje, bo je 
przyjąć musi„. Armaty grzmią! Palasze pry 
sły przy pierwszem zaraz starciu. Zaczepili 
się z Fryderykiem. Mocny szelma ... Lecz 
Wosiński mu się nic dafe. Wpół go uchwy
cił i trzyma, i dławi... Naraz cała armia 
pruska, mimo wszelkie warunki spotkania 
się, zrywa się ze wzgórza, pędzi i rzuca się 
na kapitana„. Stotysięcy rąk wpija się w je 
go cialo, sto tysięcy hołoty odciąga go, tar 
mosi..„ a on wciąż Fryderyka trzyma w 
garści i już go sobie wydrzeć nie pozwoli. 

Wtem ule\\ a się zrywa i bluzga poto
kami wody !.„ Fryderyk zaczyna mu się 
wyślizgiwać.„ Jeszcze sekunda walki roz 
paczli\vej„. i. .. umkn<lł - luter!... 

Wosi11ski ot\\ orzyt oczy i w osłupie
niu zobaczył przed sobą twarz ojca klucz 
nika. 

- No„. napij się teraz, kapitanie ko
chanku! Napij się szweda!... Widzisz, nie 
miałeś kalkulacyi należytej„. Pamiętajże . 

sobie„. trzy kubki z n6g zwalają, a czwarty 
podnosi!!... Żywo!... Bo ogórków na wa
, . ' sci .. „ 

Wosiński lyknąt raz i drugi i pyrchać 
zacząL. woda ciurkiem splywala mu po 
twarzy. 

- To ci fatyga była! Cztery kubły wo 
dy na gfowę ! Zamroczyło cię ze wszyst
kiem. Ale! Cóżeś bo sobie upatrzył w tym 
bucie francuskim ,żeś go tak cisnął gwalto 
wnie?! 

Wosiflski spojrzat Już przed nim le
żał bót :Flageoleta, podczas gdy sierżant 
przerzucony bezwfadnie przez lawę dyszał 
tylko. 

- Darujcie ojcze! - bąknął kapitan 
zawstydzony. 

- Co tam !„. Nostra culpa„. Żeśmy 
waszeci nie ostrzegli należycie„. Stalo się! 
Ba i nawetbym cię, kapitanie kochanku, nie 
cucił tak gwałtownie, gdyby nie ta wście
kła baba! Slyszysz, co ona wyrabia? 

Huk armat rozlegał się na murach. 
- Co to jest?! Kto to? 
- A widzisz! Nie kto inny, tylko ta 

baba twoja !„. Lata od harmaty do harma
ty„. nabiia i strzela. Chłopów sobie do po
mocy naspędzała.„ pruskich kanonierów na 
pędziła i straszy nam calą okolicę„. ba od 
tego trzęsienia aż nam tynki odlatują! Po
szedkrn tam, na mury ... Proszę.„ przedkła
dam!. .. Ani weź!... ]\a pi tan - mówi - ka
zaL odwołania rozkazu nie było!... Kobie
to - Uómaczę - zastanów się, pókiż tego 
będzie?„. - Póki prochu starczy!... - Ka 
pitanie kochanku, - nie od dziś na świecie 
żyję, - różne już widziatem, lecz co takiej 
baby zaciętej, ani razu!!... O! strzela znów. 

Wosiński ją! co tchu porządkować o
dzież, aby na murY. biedz - gdy do refek
tarza wpadł jak kula, Żubr. 

- Melduję pokornie ... Pikieta donosi, 
że „colonel" z oddzialem się zbl.iża !... 

Wosiński złapal się przerażony za gło
wę. Wieść o zbliżaniu się Prusaków jakby 
go nic przestraszy fa. Deschamps !.„ Ten 
stary Borsuk ... nadchodzi. .. spostrzeże de
zorganizacyę, rozprężenie„. gotów„. 

- Flageolet! --· huknął Wosił1ski na 
sierżanta. 

- Ba, ba!... Czekajże, kap i tanie ko
chanku! - wmieszał się ojciec klucznik. 
Nie tak prędko go się dobudzisz. Pomóżno 
mi!. .. Zaraz go tu zoperujemy że mu piąta 
klepka wróci. 

Wosiński z Żubrem skoczyli do Flageo 
le.ta i chlusnęli nał1 wodą. Ciało sierżanta 
ledwie drgnęło. 

- Zaraz, zaraz! zrzędził ojciec klucz
nilc - Szweda mu dać trzeba koniecznie„. 
bez tego nie poradzi!... 

Jakoż po drugim lyku twarz sierżanta 
się ożywiła a oczy w pół się otwarły. 

- Excellent msieur capitaine ! - po
czął bełkotać Flageolet. - Excellent ! 

- Jeszcze mu świta! - wolał z roz
paczą kapitan. - Ratuj, ojcze kluczniku, 
bo ta bestya mnie skonfunduje!! 

- - lim!... Ciężka sprawa!... Leb \.Vidocz 
nie kruchy do picia. Na węgrzynie się nie 
zna!... Zimny„. Natrzeć go trzeba octem!... 

Wosir'iski byt w rozpaczy. Ten spity jak 
bela, sierżant narazi go na pater noster„. 
cala zasługa podejścia Prusaków przepaść 
może„. pójść na marne!... 

Nagle kapitanowi blysnęła dziwaczna 
myśl. Podsunąl się do flageoleta i huk
nął mu nad samym uchem: 

. - flageolet! Colonel Deschamps !.„. 

Cialo sierżanta drgndo. Oczy otwarly I G~zi~„. _gdzie wa~~m?ść? ! - kr I 
się szeroko. z podz1w1c111em Wosmsk1. U 

- flageolet ! - krzykną! tymczasem - -~lu~ba ! .Powr9cimy n!cba_N'em! C 

Wosi11ski. - L ·empereur!!... Napoleon!!... Wosmsk1 chciał cos odpow1edz1eć, c 8, 
l stala siG nagle rzecz nie do wiary. o jedno i drugie zapytać t'loryana, lecz 

Sierżant wyprężyl się skruszyl i powstał już spiął konia ostrogami. Koń żachną! P 
z lawy o własnych sil~ch. buchnął kłębami pary i pomknął z PO ecl 

Ojciec klucznik aż się zadziwił. tern. Gotartowski i pluton strzelców z eh, 
- Bodajże go„„ Francuza.„ A wdziej- Wosiński zaklął ciężko: ńs1 

że but !.„ - Dyabli nadali! Poczciwy chłop, 'li 
Lecz flageolet oprzytomniał zupef.nie. coś za wielkiego Francuza udaje! Pali d1 

W okamgnieniu oporząd2'il się i stanął wy- albo co? !.„ Nie mówię Prusacy„. no,r~e 
prostowany, oczekując na rozkazy: tu wszystko dobrze!... !óO 

Wosiński skinąl nań i na żubra i wy- Kapitanowi w tej chwili stanął na ·u · 
biegł na waty, i"zie garści żołnierzy i tłu- śli Desc,hamps i ~kóra mu ś_C:ierpla. !J!1 
mowi ciekawegv chłopstwa przewodziła Znow zaczme marudzie! Znów b 1le 
markietanka. gnać!... i zezować i ruszać szczęką, !„. re 

- O"nia ! Niedołęgi !.„ nuże„. sacre- co się fatyguje?! Obeszłoby się bez ni dn 
bleu ! Nie widzicie że pan kapitan nadcho- Nie sztuka do gotowego przyjść. n 
dzi !... Pal, do milio~ kroć set! - grzmiała Im się dlużej zastanawiał W osi 'eś 
żubrowa. tern bardziej buntowała się w nim ro 

Wosiński przypadl zdaszany do mar- dusza. Nieomal w zlość wpadł, że mu t s2 
kietanki. ki będzie znów przewodzi!. Borsuk !Xe P 

- Żubrowa! Co wy tu wyrabiacie!? stu i koniec. Nieokrzesany, lekce sobieł. ul 
- Wszystko w porządku, panie kapita żący dawną kapitana szarżę! Naipospł1al 

nie! - zaraportowała baba, ocierając okop szej nie obserwujący grzeczności! Pro m 
coną twarz. - Puka się na wiwat, wedle zgoła. Zardzewniała rusznica! Chart, alPr 
rozkazu. czlowiek !... Ale.„ takiego raz trzeba n te 

- Do licha! proch mi marnujecie !„. mu nauczyć„. i rogi mu pokazać. oc 
- Starczy bodaj na tydzień!... - Ja mu pokażę! - szepnąl do si~O 
- Dosyć tego, wam kpinki w glowie, Wosiński i, nie namyślając się, kazal p ~ą 

a tu pułkownik nadjeżdża! oburzyl się dewszystkicm bramę Częstochowy ~1 
Wosiński. knąć, działa narychtować a strzelcom f.e 

- Dosyć tego !.„ jeden z drugim, nic- kować się za bramą niby do wycieczk~ 
ponie ! - wrzasnęla z kolei markietanka, nieprzyjaciela. Zaczem na podwórzu> z 
przyskakując do pruskich kanonierów i sztornem ustawit jef1ców pruskich, at , 
pilnujących ich chlopów. - Wam kpiny w czynając od generalów, Wagenfelda i ~r 
glowie, a tu pulkownik nadjeżdża! lera, a koilcząc na cyruliku i furye ~ 

Armaty umilkly. Wosiński czemprzę- chłopom I?od pr~c\~odem .Zubra i Kk i 

d'zej ustawił oddział swój przy wjeździe n~kazał pilnowac_ mewolmka~ Armatyb~1 
przed bramą, ch!opów wyciągnął w linę :vierzyl Lubrowc1, ~ sam, n:a1ąc Fl~ge{bk 
pod przewodem żubra, a sam z trębacza- 1 trąbaczy ~Jod bo~iem, zasiadł sob1~ ~1 • 

mi i Flageoletem przy boku staną pośrodku fek~arzu, mby o zadnym pulkowmku!3-l 
czekai;:i~ na ukazanie się Deschampsa. Oj- mysią~. . . . , . . mi 
CO\\·ie Paulini, dowiedziawszy się o przy- . 01cowi~ Pau_lm1, rown~~z.~nudzeruroc 
jeździe pułko\vnika francuskiego, uszyko- z11em oczelmvamem, pow1 oc1h zwol~· 
wali się w glębi przed kościolem, aby jak klas~~oru.,~zęstochowa przybrała w J" „ 
należy krzyżem a wodą święconą go powi chw1h swoJ dawny, obronny charaktert~ą 
tać. ' ry ciężkie, zmurszale, a zahartowane, or 

Minęla dobra godzina, a widać nikogo nimi paszcze, rozwarte. arm~t'. a ponad zp 
nie byto. Kapitan już się zaczął niecierpli- zamczyste zabudowania, w1eza wysrr en 
v.-ić - gdy naraz z poza pagórka \Vys1męła i krzyż szerokoramienny. . . z_ 
się gromadka jeźdźców i w pelnym galo- :Flo~yan tym~zasem zdązyl się by gJ 
pie ruszyla pod Jasnn Górę, Wosiflski o- potączyc_ z od~zialem De~,champsa, ~i 
czy przysł0ni1, lecz dla mgły, unoszącej pu~lrnwmka .z melada \\~Y\•nodl ~lopotu. 
się nic doi rzeć nie mógt Za Wosińskim la Jego bo\\.r1em ·wyprawa chyb1la celu.t 
jęi{ wpatrv' vać się i Flageolet i żubrowa saków nigdzie widać nie bylo. Oddi an 
i Żubr, i s"t1 ze1cy, i chlopi. ' ' s~wadronu, jako b~to umówione, ze st 

Wtem z piersi Zubra dobył się przeni- się byfy w ~)lsztym_e. ~ 
kli\vy okr;.Jk: W~::ystk1e prz:>:mo_sly były ze sobą ~J 

_Jezu!... ~omosc o. postr~ezemu placowe~, pruac 
Wosillski aż drgnął na siodle, markie- l ~.vszystk1e stw1erd~aly obec°:osc ~"tud 

tanka chwycila męża za ramię: kow w Czr.stochow1e. Z<:ledw1e ~to,h ·:ie 
_ Gadaj stary! Coś zobaczył!? champs zdołał wysluchac raporto\\, rz 
_ Co! Co takiego?! _ g'\valtowat Wo ?d strony Częst_ochowy zalmcz_aly ra~pra 

Sl
.llSk1· fo go zastanOWllO, \Vyprowadzilo Zr 1. . . B"t . k , l d c t l o I 

Żubr milczał. Wzrok iego, niby przyku wagi. 1 wa_ Ja. as _wrzata po zęs oiJac 
ty, utonął gdzieś w mgłach, ścigając każdy wą, lecz czyia 1_ z ~1m? Wysłan~ ~a !!!'k 
ruch pędzących jeźdźców. Zdawało się, że ~'5-': G0Jartowsk1 mebawem powro~il z~hu 
stary legionista jeszcze się waha„. jeszcze sc1ą. Ze . Częstocho~rę opanowali Po:ież 
sobie samemu nie wierzy„. aż twarz jego Pułkowm~ wyp~a~\r1ł Flory~na po raz'ZY 
poczerwieniała nagle, pod obwisłą, zmar- . ry, nakazu1ą_c pospiech. I WO\vczas da>ert 
szczoną powieką ukazała się łza... Ootart~:V~ki dotarł do samego klas~t ·ez 

_ Stary! Bo cię uduszę!... Oczyw1sc1e, przezorny Xlo~yan, zn~J'lez 
_ Mówże nareszcie!... t~oszcze fantazyę "V-! o~mskie~o, ~m ) 
żubr odetclmąl głęboko, ch„·ycil całą kiem Descham~sowi me ?ow1e~z1al, c'-zes 

piersią powietrza i ryknął groźnie: ~a~acłt,. ra~ort~J<lC_ tylko, ze ka~~tan Vt~bu 
_ Porucznik!!... s~1 zn~3du1e się "' _Częstocho'\\ ie a P.10ś 
_ Co? Co ty stary pleciesz!... Patrz kow n~er_na w okoltcy. Desc~amps p a 

lepiej, bo jeżeliś zelgat, to ci ślepie„. ze, złos~1ą wysluc~al r~lac~1 . flory , ze 
_ Melduję pokornie, jako porucznik znow. widmo prus~1e, kt_ore sc1gal, załe r 

Gotartowski nadjeżdża. re~n s17, od tylu d~1 ug~mal„ rozplynę!1ra 111 
- Ootartowski, doskonale, górą nasza! z~i~fo · „:„ Sam n!e w1edz~c, co ~zyn.1 eh 

Tylko nie porucznik, a kapitan!... le1 i_ gdzie sz~rkac prusak? w, boc tu~izen 
_ Słyszysz, Stary! Kapitan!!... Po- bokiem pra~v_i~ b~la gramca austrya1 Pro 

rucznika naszego nic potrafisz uszanować. prze~rocz~c, J~l. me wolno mu byto - on 
ciemięgo !.„ now1l powrocie tymczasem do Częs1. ra 

- Baczność! - zakomenderował Wo wy, gdzie w ~o~c~ ~nóg.I się SP??~,tię 
siński. _ Attention ! !„. lep?zego ~la siebie i zolmerzy obe1s71 yn 

- Stać chłopy! _ powtórzyła baba koz .oddz~al ruszył '\~prost do J.~sneJ. 0 0 
- porucznik„. chciałam powiedzieć ... kapi- K_tóz atoli zdoła sc:-b1~ \VYSt~wic P,?!WOpu 
tan nadjeżdża!!... me Floryana a zdziw1eme „b1alego Ptozs 

Milczenie zaleglo. w~ika, gdy oto. Częstochowę z~s~ano Yż 
Ootartowski, bo on to był istotnie, u- km,ętą a pogrązoną w. glębokie1 Citnoż 

~azal ~ię na czele ~lu tonu strzelców. Wpadł ~,ro~z .armat, ~vy~ta~ra1ących ~ poZ'.d~e' 
Jak wicher, osadził konia, aż ten zarył się 1 o~· , mkogo w1dac me było. Cisza .z111e 
kopytami w oślizgty, wilgotny grunt i nie la obronny klasztor. Pułkownik spoJrlnie, 
spostrzegłszy na razie Wosińskiego, ni rowo na fl?ry~na. klas 
francuskich mundurów rzucił ostro: - I(ap1tame, co to znaczy! ?„. rek 

- J(to tu dowodzi?! - Nie wiem!... Nie rozumiem! ... 
- Mości Gotartowskiego sluga i pod- rze~l str.aµiony Gotartowski. - C\tór 

nóżek! - odparl jowialnie Wosirlski Wo- stac mus1alo. Proc 
siński. - Tu chyba niema żywej dusZlfot-y: 

- Waszmość tu?! - krzyknął ukon- - Niepodobna! Księża Paulini rr. gól 
tentowany Ploryan. - Dzięki Bogu!... Zda być! Pułkownik pozwoli, że każę d3·rzy 
wala się, żeście przepadli!... Powiadali nam gnał? .. leg 
że oddział polskich wolontarzy tu obozuje! - 'Rób pan, co chcesz 1 Przec1ez gra 
A Prusacy! Więc i tu ich niema! murów. szturmem nie weźmiemy! zyl 

- Owszem, jest tego pod kluczem do Floryan kazał zatrąbić raz i d~!.._ er, 
tysiąca!.... dlugiej pauzie z głębi murów Częstll"VSólJ 

- Waszmość sobie dworujesz!... dobyly się przeciągle dźwięki ~rą rz 
- Ani myśli! Zubr ! Ile jeńca? następnie ponad bramą ukazała się~ .oc 
- Wedtug rozkazu! Jezu ! Pan porucz głowa w kaszkiecie dragońskim„ 1(JJ.1u 

nik !... - Kto taki i czego? - dal s1e s:.(lo 7 
- Po„„ porucznik! - zawtórowała basowy głos. 9% 

mężowi baba. 
- Witajcie, starzy! To ci niespodzian

ka!... Czolem waszmości... z powrotem!... 

(Ciąg dal52Y nastąpi,) 
·r 



ubezpieczeniu samodzielnych rze
,n~' eślników na niemoc (inwalidztwo). 

lecz przed kilku Iaty r?zpo_czął .się ~v N~em
ną11 eh między rzen:1eślmkai_n1 o~yw1ony 
Po e domagający się ubezp1eczema przez 
z~~~two samodzielnych rzemieślników prze 

in skutkom niezdolności do pracy z po-
ło~, wdu niemocy (inwalidztwa) i starości. 

ab eci i czwarty zjazd izb rz~mieślnicz~ch 
no,r~rY się odbył w roku 1902 1. 19q3 w .Lip
~ i w Monachium, wypow1edz1al się ~ 

na u sensie, że państwowe ubezpieczeni~ 
b ~epieibY rzemieślników. prze~, s~~tkam~ 

, ę#J rości i niemocy chromi?. Pozm~J atoh 
„ . ._ dniosly się głosy wyrażaiące zdanie prze 
ni~ne. Okazało się zatem, iż w stanie rze
. 'eślniczym w Niemczech nie -~y~o. pod 

osin! względem jedności. Gdy pozmeJ rząd 
ro~zy na skutek interpelacyi w_ parlamen

u t•e przeciw takiemu rozszerzeniu przym~
b.IX~ ubezpieczenia się oś~iadczyl, _WYP?~Ie 

ie ·at się także i ósmy ziazd rzem1eślmkow 
~s~imieckich w Magdeburgu (1904) yrzec~w 

ro rowadzeniu przymusu ubezp1eczema. 
rt, alfego powodu porzucił_ i ~zósty zjazd iz~ 
a n•ocedcrowych i rzemies.lmczych w Kolonu 

·905) myśl ubezpiecze~1a ?rzymusowe~o, 
0 si żądal jednakże energ1czme, aby rzem1e-
ał płoikom udostępnić korzyści dobrowolne~o 

ezpieczenia i to ,...,~ większym zakresie, 
m ,., ustawa o ubezpieczeniu na niemoc na 
czk'"' >zezwala. 

rzu Przy ubezpieczeniu dobrowolnem, 
a .1 óre podhlg ustawy z 13 lipca 1899 i~st do 
a 1 ~olonem, rozróżniamy: samoul;Jezp1ecz~
k~rle i dalsze" ubezpieczenie. Sanu mogą się 
ICbezpieczyć między innymi także ci samo

~Y tielni rzemi_eśl~!cy, którzy z rocznego ~a 
~0e >bku więceJ, mz 2000 marek dochod~ me 
~~ ~ iają więcej, niż 2 czeladników ubezp1ecze 

tkulu p~dlegających regularnie nie zatrudnia
. i i którzy 40 roku życia jeszcze nie prze-

ern~• . 
1 ,roczyh. . , . 0 ~ Nadal 'rnlno się ubezp1eczac, takze po 

·t Je ią.gnięciu samodzielności, wsz~stkim tym 
er.tórzy albo już przedtem obow1ązkow1 u-
n~ zpieczenia podlegali lub _też przed_ ukoń_

na .,.eniem 40. roku życia się ubezpieczyli. 
snj zy dalszem ubezpieczeniu jest rzeczą 

. ojętną, czy dana osoba ma więcej. ni~ 
b} OO marek dochodu i czy zatrudnia w1ęce1 

a, c~ 2 pomocników lub nie. 
otu. w powyższych przepisach upatrywal 
eJ~ an rzemieślniczy _og_raniczen!~ ~~ dalek.o 

, sunięte. Rzem1eslmcy sądz1h, 1z przep1-
ze te pod względem czasu przejściowego, 
, ozs;erzenia w tym sensie wymagają, że 

bąakże rzemieślnikom, więcej niż 40 lat ma 
ru~cym i więcej niż 2 do 5 pomocników za
frndniającym, na przystąpienie do ubezpie-

0 
1 ·: enia zezwolić należy. Propozycye te 

', Jrzedlożono także i urzędowi rzeszy dla m . 
„praw wewnętrznych. U rząd ten wyraz1l 

z ~cl oli powątpiewanie, czyby się \V~góle o
s ~acilo ustana wiać odrębne przepisy dla 1 · k małej liczby rzemieślnikó\v tutaj w ra
p2·hubę \vchodzących, których liczba prze-
0:ież z roku na rok obniżać się musi, i któ

rJ1'Zy w kilku latach zupelnie wymrą. J?,a~sze 
~>ertraktacye uważano przed nade1sc1em 

s~1' ·ezbędnego materyalu statystycznego za 
~Jąlezcelowe. 
1 

y W sprzeczności do zapatrywań n rzędu 
Vzeszy dla spraw wev;nętrznych byl zjazd 
p?b~ izb w K.ol<:mJi t_eg_o z~ani~, że liczba od-
1osnych rzem1eslnikow 1est ieszcze bardzo 

~, aczną i uchwalił dlatego, aby na drodze 
J~zeslania kwestyonaryuszy sprawdzić, 
Z~Je rzemieślnikóvv w kwestyi rozszerzenia 
nę.'~moubezpieczenia w rachubę by jeszcze 
yn.1 

chodzilo. Jak ze sprawozdania z posie
Mjzenia wydzialu zjazdu izb rzemieślniczych 

ac.I Procederowych z dnia 21. lutego rb. prze
-1,onać się można, odbywają się już vv celu 
~Sfl !Prawdzenia liczby rzemieślników w rachu 
. ~'.bę wchodzących obliczenie na podstawie 
SC! ·k 
. Yn1 u owych dochodzefI .. Rezultatu owe 

eJ o obliczenia - o ile wiemy - dotąd nic 
,~ . Publikowano. Z okoliczności, iż wydzial z 

Prozszerzenia samoubezpieczenia w sensie nowy· . ·t 
,
1 

~ei podanym, zrezygnować postanowił, 
~tnozna wysunąć wniosek, iż wynik docho-

0 Z'd~eń dla projektu rozszerzenia korzystnie 
. ·n~e wypadt Wydział poparł tylko żąda
l~ie, przez zjazd w Kolonii wyrażone, aby 

lasy dochodowe do wysokości 3000 ma-
'i _..rek d?chodn rozszerzyć. , 
C-0\ , Pierwszy rezultat owych dochod.zen, 

tory do rąk dostaliśmy, pochodzi od izby 
szrl>rocederowei w Hamburgu. Po?lug n_iego 
· lotyczyloby rozszerzenie ubezp1eczema w 1lgólnej liczby 44,9% rzemieślników, któ-
•fzy Przed rokiem l 860 się rodzili. Z tych 

. ; legaloby ubezpieczeniu bez podwyższenia 
ieiogr~niczonej liczby pomocników: 6445 
rttf Zyh _74,7% osób, prowadzących proce
t~ e\ liczących '~ ięcej niż 40 lat, a 33,6% 
ątfpso Proceder prowadzących wogóle. 

r 9 rzy _Pod,vyższeniu ograniczonej ilości po
_ocników aż do 5 najemników ubezpiecze 

sl'~iu Podległych, podnioslaby się owa liczba 
3gl480 czyli 86.6%, względnie okrąglo do 

0 osób Proceder prowadzących wogóle. 
.łia Sprawozdanie izby procederow~j :': 

·t mburgu wychodzi z tego zalożema, 1z; 
rzytoczone rezultaty do żądania rozsze-

rzenia samou bczpieczenia w zupełności 
uprawniają. Jnteresującem byłoby dowie
dzieć się, jak ogólny rezultat liczbowy do
chodzenia przcdsiGwzięte wydaly. Na r~
zie trzeba rzemieślników usilnie upomi
nać, aby w zakresie obowiązujących już 
przepisów prawnych więcej, aniżeli ~otąd 
z samoubezpieczenia i dalszego ubezp1ecze 
nia korzystali. 
~11-• M&wause::ua::au. ==www 

Il dziedziuy wychowania fizycznego 
w Niemczech. , 

Najpoważniejsza w Niemczech in
stytucya w dziedzinie działalności na 
r,zecz gier ruchowych: „Ausschuss zur 
Forderung der Volks- und Jugend
spiele'' odbyła tegoroczne walne swe 
zgromadzenie w Poznaniu; na rok przy 
szły wybrano Sztrasburg. Nje odbyło 
się na zebraniu tern, licznie obeslanem 
przez oddziały stowarzyszenia, obefmu 
jącego całe Niemcy, bez :przygodnego 
zaznaczenia: szczególnego położenia 
prowi·ncyi poznańskiej i bliskiego Gór
nego Sląska'', ale na ogół obrady trzy
mane były w tonie poważnym i ·WY
świetliły niejedną spi:awę ogólną pierw 
szorzędnego znaczenia. 

Dwudniowe rozprawy, vbok czynno 
ści sprawozdawczy1ch i tachunkowych, 
obracały się przeważnie w kole najpo
ważniejszych zagadnień, dotyczących 
wychowania fizycznego a ;wywołanych 
głównie przez odczytane na zjeździe 
referaty: prof. Schmidt1a1 z Bonn, prof. 
E. Koh~rauscha z Hanoweru i dr. Ehr
licha z Poznania. Przebieg tych obrad 
streszczamy według sprawozdania u
rzędowego prof. tt. Raydt'a. 

Prof. Schmidt w referacie p. t.: „O 
wy,chowaniu fizycznem dziewcząt" po
tępiial stan wychowania dziewcząt, wy
tykał istniejące braki i blędy i wska
zywał n'a naj.pierwotniejs~e potrzeby. 
Wnioski swe określił tak: 

J. Sprawność fizyczna dziewcząt, 
wychowywanych w szkołach, pozosta 
'\Via wiele do życzenia. 

2. Większość niedomagań i chorób 
późniejszych wynikiem bywa błędów, 
popelnionych w dziecif1stwie. Bezkrwi
stość, wadliwe trzymanie, skrzywienie 
kreQ"oslupa - \V wieku szkolnym pow 
stają, albo się też potęgują. 

3. Pielęgnowanie ciała w wieku lat 
2-6 bywa najczęściej w rodzinie poj
mowane błędnie. Miasto powinno za
biegać o urządzranie ogrodów dziecię
cych, szczególnie w okolioach gęsto za
ludnionych. 

4. Ogródki i ochrony opatrzone 
być powinny w obszerne boiska wraz 
ze schroniskiem na wvnadek niepogo
dy. 

5. Niezbędny jest nadzór hygienicz
ny nad ogródkami i ochronami. 

6. Wobec słabości mięśni u dziew
cząt źle zbudowane ławki szczególnie 
zly wplyw wywierają na trzymanie się 
to też ławki przystosowane być ściśle 
powinny do wzrostu dziecka. 

7. Ze względu na rozpowszechnio
ne wśród dziewczat: bezkrwistość 
i nerwowość Iekcya skracana być po
winna przynajmniej o tyle, c.o i dla 
chłopców. 

9. Podczas wakacyi powinny być 
stosowane co riano gry ruchowe w mieJ 
scu cienistem i nadto dawane śniadania 
w postaci mleka i bułki. 

10. Gimnastyka dziewcząt miE-ć 
wjnna na uwadze: wzrost iprawidlo
wy, osiągnięcie pięknej postawy ciała, 
odpowiednią pojemność 1ołuc, ogólną 
sprawność życiowa. 

11. Pożądanem jest, by obecna dwu
razowa gimnastyka po godzinie zamie
nioną została na czterorazową po pół-
godziny. , . . 

12- Obok ćwiczen w p-0chodzie, b1e 
gu i skakaniu naieży na każdej lekcyi 
nacisk szczególny klaść na ćwiczenia 
mięśni grzbietowych i brzusznych, sto
sować też ćwiczenia zwieszeniowe, o
raz rozszerzające klatkę piersiową i po 
głębi:ajace oddech. 

13. Stopniowanie ćwiczeń w gim
nastyce dziewcząt nie 1powinno zmie
rzać do ich utrudnienia. lecz raczej do 
równego ich wykonywania. 

14. Obok kąpieli dotychczasowych 
szkoła powinna dawać dziewczętom 
sztukę pływa.tia. . . 

Dr. Kohlraus.ch w referacie: „O 
zniaczeniu pływania w wychowaniu i w 

życiu'', opierając się na znanej petycyi 
wszystkich związków pJywack1ch, ~o
danej na ostatniej sesyi sejmu pruskie
go, podniósł szczególnie wychowawcze 
znaczenie pływania umiejętnego. Wy
rabia się przy nie'm odwaga i stanow
czość, wzmacnia ochoczość po~ocy. 
Nauczanie dopełniane być może zb1oro
\VO szczególnie przy stosowaniu ćwi
cze~1 wstępnych w t. zw. 'Pływaniu su
'Chem. Ulatwianie tego jest palącym 
obowiązkiem władz wszelkich. Szcze 
gólnej wagi są tu wierkie pływalnie o
grzewane. 

Wspólref.e.rentem ostatniego był dr. 
Ehrlich z Poznania, który podkreślil 
znaczenie pływania ze stanowiska le
karskiego. Pływanie przewyższa swe 
mi zaletami wszelką kąpiel, wymaga 
jednak odpowiedniego rozwinięcia, u
sprawnienia i wzmocnienia. ciała. Przy 
uwzględnieniu tego warunku pływanie 
staje się pierwszorzędnym zabiegiem 
hygieniczno-terapeutycznym, pomijaj_ąc 
. już to, że pływak zdobywa rownom'.er 
ny i obustronny rozwój swego um1ę
sienia. Wyniki te atoli osiągnąć mQ·ż
na jedynie, pływając stale latem i zi
mą, - a więc wznoszenie pływalni o
grzewanych jest niezbędne. 

• Obaj wspólreferenci wyrazili zgo
dnie to samo: 

1. Pływanie jest niezbędne w wy
chowaniu i życiu, gdyŻ: 

a) pod względem zdrowotn)'.'m ·
odświeża i wzmacnia nerwy, zwiększa 
"CZY!nność skóry, krzepi ciało, . uspra
wnia serce, płuca i umięsienie; 

b) .pod względem wychowawczym 
przyzwyczaja do czystości i piel~gno
wanra, skóry, rozwija odwagę 1 pe
wność siebie i wzmacnia ochoczość po
mocy; 

pod wzledem życiowym - zapew
nia pomoc i obronę w razie niebezpie
czeństwa własnego lub bliźnich· 

2) Przy stosowaniu ćwiczeń wstęp 
nych nauka plywania prowadzona być 
może zbiomwo w szkola1ch nawet po
czątkowych. 

3) Odzie 'Pozwalają na to warunk~, 
pożądanem jest prowadzenie nauki pty 
wania przez czas jakiś z uczniami star 
szymi szkól ludow. zamiast gimnasty
ki. Odzie to }est niemożliwem. należy 
przynajmniej nauczać bezpłatnie tych, 
którzy tego pragnąć będą. 

4) Przed rozpoczęciem nauki pły
wania uczestnicy poddani hyć powinni 
oględzinom lekarskim. Należy też ba
czyć pilnie, by nie przekraczać liczby 
mającyich jednocześnie się uczyć pływa 
nia (najwyżej 15 naraz), maz czasu 
przebywania w wodzie. 

5) Po zapewnieniu prawidłowej na 
uki ·.pływania i wzniesieniu odpowie
dnich plywalni należy przestrzegać, by 
z nich odpowiednio wszyscy korzystać 
mosdi. 

Prócz powyższych referatów to
czyly się też obrady na temat rozpo
wszechniania w Niemczech gier rucha 
wych; urządzanych dla na'llczycieli 
1Wursów zabaw; rozwoju równomier
nego rąk obu; projektowanej n'a rok 
1908 w :Elberfeldzie wystawy pielęgno
wania ciala i t. d-

Na zakończenie przytaczamy je
szcze dane o rozwoju sprawy gier ru
chowych na Górnym Slązku, oparte na 
wskazianiach dr. Klistera z Opola. Na 
czele tego ruchu znajduje się ,,Der ober 
schlesische Spielverband ". obejmuj,ący 
46 towarzystw z 2258 członkach. Wy
datki na zaprowadzenie zabaw rucho
wych wynoszą 80 tysięcy marek i w 
połowie pokrywane s_ą z zapomogi rzą 
dowej. Na brak miejsC!a1 skarżyć się 
nie można - place .bowiem do gry ła
two są uzyskiwane; największe są w 
Godulahiitte, Friedenshiltte. Pszczynie 
i Kamieniu; Zaborze posiada .plaJc z po
wierzchnŁ 85 morgów. O nadzwyczaj 
nym na tern polu postępie przem:awia 
choćby to, że 1kiedy w roku 1904 gry 

ruchowe IJ)rowadzone były tylko w 
110 szkołach. dla 70000 dziatwy, która 
korzystała naogól z 12500 zabaw, to 
w roku następnym t. j. 1905. liczby te 
wzrosly do 381 szkól, 1125000 dziatwy 
i 22300 z!abaw. W chwili obecnej gry 
ruchowe prowadzone są i.uż w trzeciej 
części wszystkich szkól górnośląskich. 

Cyfry to bardzo wymowne„ .. 

'
1

\ . <Podał Draz. w „Ruchu"). 

.,Polak, który nie kocha o)cZYZJ\Y, za
puł się wiary katolickie), bo ui~ zac w11&~ 

fe czwaneio przykazania„. 

Rodacy! Rozszerzajcie „ Wiarusa 
Polsfdego". organ robotników połskJcll 
na obczytnle. 

\\Ja.ina nowość, 
Zabezpieczenie na niemoc opiera się 

fak wiadomo, na wklejaniu znaczków 
w karty kwitowe. Prze:pi.sy są dość za
wiklane. Często nie uczyniono im za
dość, bądź to z nieznalomoś~i rzeczy, 
bądź te.ż że zlej woli. Skutki_em teg~ 
byly straty dotykająse boleśnie .robotm 
ków i ich rodziny, ktorzy skutkiem za
niedbania nie otrzymali spodziewanych 
rent i pomocy. 

Krajowe urzędy zaibezpieczeń dla 
Księstwa - urząd taki znajduje się w Po 
znaniu -· Landesversicherungsanstalt 
Posen) już od samego początku wysy
łały kontrolerów, urzędników, którzy 
badają, czy znaczki bywały wklejane 
regularnie i prawidłowo. 

Praca kontrolerów jednak nie wy
starcza. Raz nie spotkali pracodawcy 
w domu, to znów inny lekceważył so
bie ich uwagi, zdarzyło się nawet, że 
urzędnikowi kazano na dworze prze
glądać ważne dI'a stanu robotnkzego 
parpie.ry. 

Z całem uznaniem witamy tedy no
we przepisy, które ułatwią skuteczpiej
sze wykonywanie kontroli w interesie 
stamu robotniczego. Krótko najważniej 
sze tutaj zestawimy .punkta . 

Kogo obowięzują powyższe przepi
sy? Nie ·wszystkich pracodawców i 
pracobiorców lecz tylko .tych, 1.ł któ
rych już -raz stwierdzono nieporządki 
co do wklejania znaczków. lub którzy 
nie umie!i się wytloma1czyć, jak dlugo 
zatrudniali robotnika, lub jak długo pra 
cowalL Głównie zamierzają zwrócić 
uwaRę na pracobiorców rozm'aitego ro
dzaju, wymienionych w§ 2, którzy bar 
dzo c:oęsto pracując krótki czas u nai
rozmaitszych pracodawców. zaniedbu
ją .czę.sto wklejanie zn•aczków. 

Do czego zobowiązują te przepisy? 
1. Pracodawcy, którego schwytan() 

na nieorawidlowości co do wkleja11ia 
znaczków. może nakazać zarzą:d urzędu 
krajowego, aby rprowadzil spisy ro:Po
tników i ich płacy z każdeP:o tygodnia, 
iktóre co rok należy zamykać i rozpo
czynać. Spisy te i inne ksh:iżki musi pra 
codawca przesłać do przejrzenia na żą
danie kontrolera lub Policyi, Praco
dawca musi sam udzielić kontrolerowi 
informacyi, ale może też przeliać obo
wiązek dbania o wklejanie na swego 
pelnomocnika. 

2. Pracobiorców, robotników, pra
cownice, których zdybano na nieakura 
tnerr wklejaniu, może urząd krajowy 
zniewolić do zap1svwania, gdzie w ka
żdym tygodniu pracowali, .iJe otrzymy
wali płacy. Zapiski te naieży przecho
wać. 

Jeżeli dzief1 kontroli został naprzód 
ogłoszony, muszą pracobiorcy oddać 
swe karty kwitowe ,pracodawcy lub je
go zastępcy tak wcześnie, aby on ie 
mógł kontrolerowi przedłożyć. 

Jiakie kary spotykają :nieposltt,sz
nvch? 

a) Pracodawcom, którzy świado
mie fałszywe umieśctli zapiski w spi
sach, może lantrat lub magisfrat (w 
miastach z przeszlo 10 OOO mieszkań
cami) nałożyć karę pieniężną !aż do 150 
marek, a zarząd urzędu kr., 
do 500 marek. 

b) Pracobioriców nieposłusznych 
·przepisom może spotkać kara pieniężna 
aż d0i 150 marek. 

Czy możm apelować przeciw tym 
karom? 

Przeciw karom nałożonym przez za 
rząid urzędu krajowego można zało
żyć apelacyę w przecoągu dwóch tygo
dni do urzędu zabezpieczeń rzeszy 
CReichsversicherungsamt zu Berlin). 

Przeciw karom nalożanym · przez 
lantrata lub magistrat naleiy zalożyć 
w przeciągu dwóch tygodni apelacyę do 
prezesa 'rejencyi. (,,Rab.). 

• 
Rodacy! <;o tylko możemy, kupuJ„ 

my u poi~·-: :h Jmnców i przemysłow-
ców : . 4 ,:;_,.~j „ ,-_ J ...,., ~·~ .„d 



T<WWarL}'stwo ś~-. StanUawa B. w Stnum 
obchodzi dni a 21 lipca 

- 7. rocznicę -
swego istnienia na sali pana Tenhołda przy ko
ściele św. Józefa. TO\ arzystwa, które zapro

zenia odebraJy i te. które dla braku adresów 
zaprn, zeń nie -Odebrały, na u roczystość mile 
zapras1 am y. 

Pre rram: Przyjomowanie towarzystw. od 
iodz. 2 -i.i. o f.!od:Z . Dól do 4 wymarsz do ko
ficiola 1: a nabożeństwo, po nabożeństwie po
wró t 11a sale. gdzie sie odbędzie dalsza urocz.y
stoś~. B~ą mowy, deklamacye, śpiew kola 
„M~kie wicz" z Oberhausen. O ~ooz. pól d-0 8 
łeatr iJl ( tyt. „Powrót nieboszczyka' '. Wstęp 
ue dla cz łonków 30 fen .• dla gości 50 fen. Cz.ton 
l1<1w ie; nasi będą na dworcu Oberhausen ł 
Styrum oczekiwali na towarzystwa. 

Uwaga: Donosi sie czronkom i rodakom, 
:ie w soł>ote 20 lipca jest sposQbność do spo
-w k d zi św., PO południu od godz. 4. W nłe
(1 ·~ .cłę ,rano o ~odz. 7 prznte1nliem~ wspóITTie 
c o K<Jl11Unii św. O liczny udti.al prOSl (2) 

Zanąd. 

.Kolo Spiewu „Wandau z Catembug. 
, W niedziele.,. dnia 21 Jj.pca o 1 ~- po pel. 

'f>dbedaie sie miesieczne zebranie na zwyklei 
$4lli poeiedzeń. O liczny udzial uprasza sie. Oo 
śce mile widziani. (2) 

Zar~ 

Tow. gfmn. „Sokół" w Kottenburg 
--donost zacnym dru~om, iż w niedziele, 21 o go 
dzinie 2 po poludniu odbędzie sie nadzwyczajne 
zebtanie, na· które się izacnych dnuhów jak młf
:uprzejmiej zaprasza. Goście mile w«lziani. (2) 

Czolem ! Wydział. 

Towarzystwa św. WoJclecla.a w Dulsbur~u 
donosi wszystkim czlonkom. oraz rodakom m
młaszJca1ym w Duisbur~u i okolicy. że w przy
szlą Sóbote od godz. 4 po polud.niu, w kościele 
św. Józefa jest sposobność do spowiedzi św. 
1 w niedzielę rano. W niedziele po ppfudniu o 
~. 3 i pól nabożeństwo P915.i<te z i<:aza.ni~ 
a po nabożeństwie zebranie- f'1wtir~śtwa t'a 
wielkiej sali. na ·k·tóre to zebranie wszystkich 
rodaków zapraszamy. (3) 

Zamtd" 

Baczność paralianie z Laszczyna pod Rawiczem 
Szanowni parafianie! UdaJe sięi do was 

~tkich tu na obczyźnie si~ :znaj®'iących, 
abyśmy Jaką pamiątkę sprawiłi do nasrego 
·1rościo1a. Prosze was WS7YStkiclt, abyście tec 
mój zamiair raczyli poprzeć J do skutku prey
prowadl:aić dopomogli. W celu urządzenia po
gadanki proszę ikażdego. aby się zglosil przez 
kartę poaitową, (l) podaniem \\(asnego adresu 
Pod adresem: JanNowak i frełseolmlcłl P. 
Sieele a. d. Rubr, Riar.;tr. 31 • . 

Tow. gbnn. .,SOkół" w Schonnebeck 
podaje do wiadomości swym druhom oraz 
wszystkich rodakom i rodaczkom, iż urzą 
dzarny zabawę latową w niedzielę, dnia 
21 lipca na sali p. Winkelhofera. Począ-
1ek zabawy o godz. 4. C:z:olem ! 
(2) „ ... WydziaJ 

Baczność Schłiiebeck ! 
Uwiadamia się wsz'Y'Stkie siostry ró

żańcowe z Scherlebeck i Oberdisteln, iż 
w niedzielę, dnia 21 lipca o godz. 4 po 'p<>l. 
odbędzie się zebranie na sali pana H. Ber
gua w Scherlebeck. Jak najliczniejszy u
dzial jest pożądany, ponieważ są bardzo 
·ważne spra,vy do załatwienia. 
(I) f ranciszek Nowak. 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR. 

kh bestelle hiermlt bei dem Kaiser
ichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung "Wiarus Polski'' aus Bochum 
(Zeitungspreishiste 128) filr die Monate 
August und Seotember 1907 und zahle 
an . Abonnement und Bestellgeld 
1.28 Mk. 

Obige 1.28 Mk. erhalte.n zu haben. 
bescheWgt 

. . . . . . . d· . . 190--

aiserHches Postamt . . . . . 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 
kh bestelle hiennit bei dem Kaiser

łilchen Postamt ein :Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Z.eitun~spreitS'lliste 128) filr die Monate 
August und Seotember 1907 und zahle 
an Abonnement und Bestellgeld 
1.28 Mk. 

Obige 1.28 Mk. erhalten zu haben, 
bescheiniiR't. 

d . .. 190--

Kafserllcbes Posłami • • • • . . 

Towarzystwo św. Wojciecha w Schormebeck 
podaje do wiadomości, iż w niedziele. 25 sier
pnia obchodzi swa 

IO. rocznice swC2o istnienla 
na którą zapraszamy wszystkich rodaków rz 
Schonnebecku i okolicy oraz wszystkie To
warzystwa, które zaproszenia odeb raly i te, 
które zaproszeń nie odebraly, dla braku adre
sów, pros imy, aby przybyly z chorągwiami i 
palaszami. - Wstęp dla członków obcych to
warzystw 30 fen.. dla gości przed czasem 50 
fen„ pnzy kasie 75 fen. Pro~ram uroczystooci 
zostanie cw:Joszony później we ,.W iarusie P ol." . 
O liczny udzial uprasza się . Zarząd. 

if'? ., ttttitiiłsrJt:I-
Znane z swej papierosy 

Uw~a: Towarzystwo św. Wojciecha w 
Schoonebecku dooosi swym czlookom, iż kwar 
talne i 'ebranie odbędzie się w niedziele dnia 21 
lipca po J>Ql'udniu o godzinie 4 w lokalu posie
dzeń. O licz.ny udzial cztooków uprasui sie, 
ponieważ przy.kią ważne SJ>rawy pO<l obr~dy. (2 

Jan Sosiński, prze-w. 
~~~~~~ -~- -

J eszcze 2 lub 3 

pomocników Liszaj pierwszorzedoy wyrób, tylko reczna robo~ 
krawieekieh na 
małe i duże sztuki od 
zaraz poszukuje (832) 
n. DrozdowMkł, 

...., I nelly liaa,j, łupłeł, 
elirofllłr, pryaezyce, wyrzut:r 
8óme, 

w ka1·tonael1 po IO sztuk za 15 fen • 

otwarte nogi, poleca 

zakład krawiecki, 
Duleburc· 

Doehf„ld. 

.bralien1a nóg, wrzody na no
pch, źyłr kurczow11, bolą.u 
palee, zutarl'.ałe rany ·~często 
uporczywe; kto dotychezaa ~ 
nmnle oa.eklwał wylecr.e.ni&, 
Dłeeh J-.ue ru •próbuj«< od 
dawna jak najlepi„j wypró 
bowan"lj 

1'1. DroSte, Poznań, 
Wannheimerstr. 120. 

Od 1 pai11ziernika. 
lub prędze,j dobrze za· 
prowadzony (831) 

fabryka papierosów I krajalnia t)'tunł. 
masoi Rino Reprezentant na Westfalię i NadreniQ Htanłslaw BataJezak, BoeluJe 

handel 
be& cn&elzny I lr.wa.1<. 1~. 

P1UZka 1.-mit. Cocb.ien o lny 
mujemy pisma dzlękeiynu11. 
Tylko prawdziwa w oryginlłl· 
nem opakowaniu biało· :delo no
menronem I z fuma 
8ehuberl & Co., Weh1bobla 
Nul&4owu Die tneba prnyj-

Spichernstr. 2. 

z kartoftami 
jest ta.nb do sprzed.ania . . 

Franc. Tat~ 
Gel11.-Bhamark. 

Franziskusstrasse nr. 19. 

Posiadłość z dobrze 
prosperujitcym 833 
•ldadem towa

rów k0Jonłaln7eh 
(w pobliżtl Hoescba), z 
powotu choroby bardzo 
tanio do s p r z e d a n i a. 
Posiadłość przyno•i o
prócz składu 8°/0.-Mała 
wpłata. Of. p. 1. .A.. 2944 
preyjmuje Hasenstein i 
Vogler, A.·G. Dortmund. 

mowa.ć. 
nabyC!la w · .n~lu llT>'"l<uli 

Kto ~gnie dobre i 
tanie . 676 

•l"Kltdzenle 
do •kładu nabyć, 
niech ~ię zwróci wprost 
do fabryki 

H. 'l'h. Polman, 
Oberhausen (Rhld), 

Kirchwtg 13. I 
Zwiedr.enie fabrylri bea 

przymusu kupna. 

Fabryka tabaki Piękne narodowe 
do 1.at:rwan1a PICZłóWkl 

E. S om m e r fe I d t poleca 
da.wn. Otto Alberty Księgarni& 1„ Wiar 

Grudziądzoraudtiru: Polskieg0". 

d~~~:iz::;:J:~~aj· Ele111tarz1 
tabak~ . . 636 „ wielkim wybomi poleea 

do załywa11,1a. I Księga.mia 
Prosz~ż--daeprólł · p Isk , 

Firma ulot. 1869 r. „Wiarusa O • 

same o 

Osiedliłam się jako {ie 

akuszerk-~~ 
i polecam- się Szan. Redac~kom pr06ząc r1t1cr 
ła.ekawe p-0pa.re1e. ' ~·oj 

ObmleL cz 
'fZ polska akuszerka,~ , 

Rohlinghausen~ 

Heinrlcbstr.oi.Bse nr. Sa. 

1 Bank Ludowy w Bremie 
Spółka za.pisana z nieograniczoną odpowiedzialności• - zaloż. w roku 1878 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako in.stytucya, w które n.aJpen·nJeJ 
•kladae mogą ciężko t;apracowane swe 0111zezt:dnotieL 

Swój do swegol 

Bank pła.ci od depozytów za wypowiecheniem : 
10-dnlowem 3 proeent. 
kwartalnem 4. " 

Złożone 1l n.as depoz,-ła I o•zeu:dn-'el wynosiły ~ Now1 
Rok blisko 9 I pól miliona marek. 

Fandu•ze rezetwewe I udzlal7 ozłon.ków oa. 600,000 Jak. 
Bank ludowy w Śremie licz7 1156 członków, którzy nzysc7 111&j.lłtkami 8WfJD 
odpowiadaj' za Bank i złożone w Dlm kapitały. 

Bal;łk ludo117 naleey do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Bad7 
NadJ:orczej naszego Banku jest Patron Spółek. ~·· pral. Wawrz7nl~~· 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel 
a.ej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i *w:ią.t. 

Numer telefonu 69. Adres: 107 
Bank Luctow7 - Yolkshank 

Sehrlnun . (P,o.en) . 
Rodacy? Korzystajcie S&mi - z ogłos:ienia. niniejszego - i krewnym 

W&B11;ym Banki, do Związku naszego należą.ce, polecajcie. 

- · - ·- Eli 

Jedyna poi. fabr. kostyumó~; 
na obcqźnie ====:ąg 

ni 
oło 

poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk taatrł 
w ~~jlepszem w~k~nsniu i po nizkich cenach: Prosząe.Sifl 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie interesu Rodaka Im 

z szacunkiem p 

Franciszek Eau'be1 
~·k, 

Bank ludowy - Tołksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschr&nkter Haftpflicht. 

Herne, ulica Nowa nr. 37. 
os 
)ry 

llladalłń•kl. :N. H.uehank.ł. Dułk.łewie„ ----------------••gi 
P.OSTBESTELLUNGSFORMULAR. I 

Ich bestelle hierm.it bel dem Kaiser
lłchen Postamt ein .Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungsprei.shlste 128) fil.r die Monate 
August und September 1907 und zahle 
an Abonnement und Bestellgeld 
1.28 Mk. 

Obiige 1,28 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. 

. . d· . • 190--

K aiserliches Postamt . • . . . . . 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 
Ich bestelle hiermrt bei dem Kaise r 

lichen Postamt ein .Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" atis Bochurr• 
(Zeitungspreisliste 128) fiir die .Monate 
August und Seotember 1907 und zahle 
an Abonnement und Bestellgeld 
1.28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben, 
besheiriigt. 

. . . . . . .d .• . . .190--

Kalserłłches Postamł • • • • 

POSTBESTELLUNOSPORMULAR. 

Ich hestelle hiermit bel dem Kaiser
Hchen Postamt ein Exemolar der Zei
tung- „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreislrjste 128) filr die Monate 
August und September 1907 und zahle 
an Abonnement und Bestellgeld 
1.28 Mk. 

Ob~e 1,28 Mk. erhalten zu ha.ben, 
·b~heinigt. 

. . . . . . . d· . 190--

Kaiserliches Postamt • . . . . 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem l(aiserlichen 
Posiamt ein Exemplar der Zeitung „Ga
zeta Toruńska" aus Thom fiir die Monate 
August tmd September 1907. und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1~8 Mk. 

Obige U8 .Mk . erhalten zu haben, he
s ;hcinigt. 

. .d· • • . . . J190--

l(aiserliches Postamt • . . . . 

ak, 
POSTBESTELLUNOSFORMlli , __ no 

kh ·bestelle hiermit bei dem K~zą 
Jilchen Postamt ein Exemplar der 
tun~ „Wiarus Polski" ans Bop0 
(Zeitungspreisliste 128) ffi.r die Ml 
August und September 1907 und . s 
an Abonnement und Best~>r.a 
1.28 Mk. faie 

Obiige 1,28 Mk. erhalten ·zn ~nds 
bescheinigt. . 

. . . d. . . 

Kaiserliches Postamt . 

POSTBESTELLUNGSFORMVl~e 
Ich bestelle hiermit bei dem Kl.arz 

lichen Postamt ein Exempl;ar de! że 
tund ,,Przyjaciel" aus Thorn fiirb,. 
Monate August und September 1 ~2 
und zahle an Abonnement 'lJłd Bmi1. 
geld 0.83 Mk. 

I W 

Obige 0,38 Mk. erhalten zu ~ No 
>so'b becheinigt. 
~ 

„ • • • • .. d· . ~rn · 
,,z 

J{aiserliches Postamt • • · · ·~Jin· 

~
1 

... ·----------------;~d;;;:-';;J~;j-;::;d;;~:d;;;;;:.~:;A;;::~:=:;-:-:::::::--::i:;:::-~~~~~~~~~~~----~----------...... „„ ... „..-"""""'Par Z~ druk. 111Jc:WI ,i redaktcn odpowledlzlalny A11toal Brel*ł w Boch11111. Na kl.adem i czc.ionkami ·wYdawnictwa •• Wiarusa PoJski~o" w Bochum. 



Bo11hnm., na ~torek~ dnia 23-JCo lipea 1907~ Rok 17 

• 
(todzienne pismo ludowe dla Pola~ów na obczyźnie poświęcona oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

t:odJi codzien~ie z wyjątkiem dni poświątecz-

~
cb przedplata kwartalna na ooczcie i u listowych 

~si l mr. 50 f en.„ a z odnoszeniem do dOf!IU 1 mr. 
fen Wiarus Polski" zapisany jest w cemuku pocz t0wYm J>od znakiem „L. pOOiisch nr. 123. •• 

I lllQ Boże za Wiarę I OJczyz11 ! 
Za mseratv placi sie za miejsce rzadka drobneio ~rw· 
b 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratama <łl 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy „ 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podae w. 
oich dokladny adres piszącego_ Rek®. nie n~ 1J...._._. ...... _. ...... _. ...... ._.----------~W~?--.._.llEtll\_Młlll _______ ---.....U_Wdllll ............... _. ... ._._ •• _..._.~~~~==--u~umui.-.i.~s...-..-.aMr1&._ ____________________________ ._,._. -

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
'wił. czytać I plsać po P-Olsku 1 Nie 
st Polakiem, kto potomstwu swemu 

.;emczyć się pozwoli? 

·z wypadków dnia. 
{iceprezydent naczelnej francuskiej 
dy wojennej ·jenerał Hagron ustąpił. 

łw miejsce jego mianowano jenerała 
111croix. ttagron poda! jako powód 
' wjego ustąpienia, że wskutek zbyt 

czesnego puszczenia do domów żoł
~rzy z roku 1903 i 1904 Fnancya byla-

a,, w położeniu nader niekorzystnem 
razie wybuchu wojny 1przed końcem 
ździernika, za co łfagron odpowie-· 
.ialnośd przyjąć nie chcial. 

: Stanów Zjednoczonych donoszą 

I w o strasznei w skutkach swoich 
, katastrofie koleiow.ei· 

GI Pod Salem w stanie Michigan zde~ 
ył .ię pociąg towarowy z po
·ągiem osobowym, wskutek· czego 
niosło śmierć 40 osób; rannych jest 
()•o 100 · ·1--·~\·t,ifłłłi~ ' • ~ •. . ł - i~ r: J~~~lfllUil 

łrł Soeulu, stolicy Korei, wybuchły roz 
~zthy skierowane przeciw Japończy. 
kn kom. 

Podczas zaburzeń zabito 25 Japoń
yków. Wojsko japońskie przywró

„ o spokój. Następca cesarza Ji-hoeng 
)ry z ·powodu wyshania <leputacyi do 

•gi musiał ustąpić, jest syn jego 
ak, Jkzący lat 34. 

Ul 
nowej ustawie antyoolskiej nadcho-

Kazą z~wsze jeszcze wiadomości 
der sprzeczne. 
~Podaliśmy w numerze ostatnim 
d >s organu konserwatystów „Post'", 
t~r.z twierdziła, iż nowa ustawa nie 
hie przewidywała szerokiego ( !) pra 
1 W}'Właszczenia dla komisyi koloni
:YlneJ. 
~ Tymczasem zapewni.a ,., Tagliche 
~dschau" - podobno wedlug naj
'Jarogodniejszych jnformacyi - że 
'Właszczenie stanowić będzie jadro 

• Wej ustawy dla dzielnic polskich .. 
• , Głos „Tagliche Ru.ndschau„ tern 

~cej zasługuje na uwagę, iż pismo to 
10 w .. -" nue1sce „Localanzeigera' ', któ-

Ul Pe>padt w niełaskę, jest jedynem 
Klrnem, Jakie przedkłada się w całości 

er :a.rzowi niemieckiemu; wynika z te-
fiit ~~ „Tagliche Rundschau" utrzymu
er bi~zki·e stosunki ze sfer.ami irządo
Beln1. 

' władz duchownych niemieckich 
na obczyźnie. 

~Nowy 
>sób pr~y~tad .w j~k ni~slychany 
w 'W ~~oznra s17 mem~?w. kat?ll-

. fyrn" kt,, ce P.oda1e pelplmsk1 „Płel
Z k' ory pisze: 

. ·~lini rzywdą katolików Polaków w 
Para~·~Ygłaszane bywają w kościół 

ia nym co drugą niedzielę ka-

zania niemieckie, pomimo, że na kaza
nia te 1pozostaje tylko bardzo szczupła 
liczba ·słuchaczy - często tylko 12 do 
18 osób - i to jeszcze w Polowie Po-

' t,acy. Oburzenie z powodu tak częste
go wygłaszania kazali niemieckich w 
:pa!rafil niemal czysto--'polskiej .~efst 
wśród katoli'ków Polaków tak wielkie, 
że niektórzy parafianie zamierzają zwo 
ł:ać wiec publiczny, by na nim 1przeciw 
tej krzywdzie zaprotestować. 

Najlepszym dowoderm, że kazania 
niemieckie w kościólku parafialnym w 
PelpHnie są zupełnie zbyteczne i że pa
rafianie tych niemieckich kazań wcale 
nie pragn4„ jest okoliczność, iż zgroma:. 
·dzeni na ranne} Mszy świętej katolicy 
Polacy gromadnie opuszczają kościół, 
skoro kleryk wymówi stowa: „Im Na
rnen des Va te1rs„." 

Wielu wprost pojąć nie może, dla 
czego właściwie co drugą niedzielę 

wyglasza:ne bywają kazania niemiec
kie w kościele parafialnym, do którego 
.prawie sami tylko katolicy Polacy u
częszczają. Otóż ,powodem tego ma 
iniby być okoliczność, że klerycy mają 
mieć sposobność do wygłaszani;a ka
zań niemieckiich wobec zgroma<lzGnych 
wiernych. Dobrze,. a1e to powód nie 
wystarczający, tern więcej, że polscy 
parafianie z tych niemiećkich kaza11 
pożytku nie maj4, bo ich nie rozumieją, 
a chociażby je nawet w części lub zu
!J)elnie rozumieli. to <lziwić się nie mo
żna , że ich nie chętnie słuchają, boć to 
przecież każdy woli słuchać slowa Bo
żego w ojczystym języku. Przyznaje 
to także sam Kościół śi.vięty i ten Ko
ściól święty też po dziś dzień jeszcze 
glosi, że kaplani przemawiać powi;nni 
<lo wiernych w języku ojczystym. Nie
stety! nie wszyscy do tego stósują się 
- nie wszyscy wypełniają ten sprawie 
dliwy nakaz Kościoła świętego - a 
temu winna ta nieszczęsna polityka. 

Jeżeli klerycy maj-ą mieć sposobność 
do wv~laszania kazań niemieckich wo 
bee zgromadzonych wiernych, to dla 
tego nie potrzeba krzywdzić parafian 
polskich. Sposobność tę można klery
kom <lać także w innym kościele n. p. 
w jednej z kaplic, gdzie .pr'iawie wyłą
.cznie wygłaszają kazania niemie
ckie lub też w kościółku para
fialnym, ale nie zaraz po rannej Mszy 
św„ na którą prawie sami Polacy uczę
:szcz:a.ją, lecz później. Niech 1potem na
fo niemieckie kazanie Niemcy katolicy 
iprzybędą jak najlic~niej - my im ani 
zaz<lrościć, ani też przeszkadzać nie 
będziemy. 

Jak się dowiadujemy, zbierają Niem 
cy-katoliicy podpisy pod petycyę, któ
rą wysłać chcą do wt.adzy duchownej 
celem zaprowadzenia śpiewu niemiec· 
kiegopodczas Mszy św. w kościółku 
parafialnym i celem .pomnożenia ka
znli niemieckich w tymże kościółku!'' 

Tak wygląda opieka duchowna dla 
kilkunastu niemców w Polsce, a jak się 
rzecz ma z opieką duchowną dla tysię
cy Polaków na obczyźnie? 

Memoryał słowackie 
Umęczony przez węgrów iud sło

wacki zebrał wszystkie swoje krzy
wdy w obszernym memoryale i zanió.:;t 
ten akt oskairżenia ·przed trybunat.. E
uropy. 

Wspomnieliśmy już ipo krótct; 0 
memoryale, dziś tr~s-,,;:;zarny ~o ob
szerniej„ Memoryal słowacki to .i~k 

rozpaczy uciśnionego bratniego na:-0 · 
du. 

Przedewszystkiern stwierdza m~1110 
ryał, że z pomiędzy 63 komitató\v w~
gierskich, 16 jest wylą.cznie słowackl~l1 
a przedstawiają one powierzchnię ~ó
wną prawie powierzchni Królestwa Pol 
skiego. Pomimo najzupełniej slowa
,ckiego charakteru tych komitatów, 
wszystkie średnie i wyższe, tudzież fa 
chowe szkoly są tam wyłącznie węgier 
skie. Za każde słowackie słowo, użyte 
między sobą, uczniowie są dotkliwie 
kar.ani; biblioteki słowackie wyrzuco-
110 na strych lub spalono. W szóstym 
dziesiątku lat minionego stulecia ubo
.ga ludność słowacka z krwawicy swej, 
odejmując sobie nieraz od ust, złożyła 
fundusze na zalożenie trzech wyzna
niowy.eh szkół średnich, które jednak 
w roku 1874/5 za rządów Tiszy zam
knięto, a majątek ich skonfiskowano. 
Stowarzyszenie oświatowe „slovenska 
matice", powstało również ·dzięki nie
slychanej ofiarności żyjących prawie 
w nędzy slowackich chlopów, w roku 
1875 również rozwiązano, .a fundusz w 
kwocie 200,000 koron zagrabił rząd wę 
g;ierski. ma ilustracyi dodać należy, 
że w tej liczbie mieściła się .kwota 2 
tysięcy koron - dair kró~a węg.ierskie
go, 

Według urzędowej statystyki byly 
w roku 1898/9 w 16 słowackich komi
tatach 4,133 szkoły ludowe. w czem 
468 1czysto-slowackich, 1,195 słowacko 
węgierskich, 2,476 czysto węgierski·ch. 
W lipca 1902 roku wydal minister Vla
sies rozporządzenie, którem w szkołach 
pierwszej1 i drugiej kategoryii na nau
kę języka węgierskiego .przeznaczano 
18-24 godzin w tyg0dniu, a więc wy
kład węgierski prawie we wszystkich 
przedmiotach. W ten sposób wygnano 
język słowacki - z ostatnieg·o jego 
przytułku! 

W dalszym ciągu przedstawia me
moryał dzi:ałalność .północno węgier~ 
'Skiego Związku kulturalnego, którego 
jedynem zadaniem jest wynaradawia
nie slowa'ków. Pomijamy takie rze
c~y, jak zakładanie węgierskich czytel
TII, przytułków, ogródków ·dziecięcych, 
jak wynagradzanie nauczycieli za wy
datną naukę języka węgierskiego .i t. d. 
są fam i daleko gorsze sposoby. Oto a
jenci tego węgierskiego Związku wy
łudzają. zwłaszcza w czasie klęsk gło
dowych. dzieci rodziców stowacki.ch i 
uwożą je w strony czysto węgierskie, 
gdzie niebawem zapominają języka oi·· 
.czystego„ wychowując się n:a Rrześla
dowców własnego narodu. Nieraz ro
dzice, zrozpaczeni nędzą i ujęci obietni
cami iajentów, oświadczają z 01.-hJtą 1 
że oddają swe dzieci; często jednak pó 
źniej przychodzi żal i w ostatniej ch\vi 
li zmieniają swoje zdanie. . 

Wówczas jedn:ak ajenci znajdują po· 
moc u żandarmów i notaryuszów wios 
kowych, którzy .prośbą i groźbą zmu
sz~ją rodziców do dotrzymania obie
.tnie. 

I?alej opisuje memoryał, jak go wa
gonow ładowano 400 takich nieszczę
śliwych dzieci, z których każde miało 
na szyi wiszący numer. Z ty1ch siłą por 
\~anych młodzianków, a raczej białych 
mewolników jedni zostają janczarami 
madjaryzmu i katami wt.asnego na
r_odu, ir:ni~ a tych jest więcej, marnieją 
f1z~c~me 1 morarnie lub gjną w ciężkiej 
słuzbre. 

„Odzyv.ramy się do poczucia ludz
kości Europy, w której brutalność ma
dziarska niem:a sobie równej. Straszna 
to zaiste tragedya, która rozgrywa się 
w sercu Europy. Wnosimy SKdr~Q. 
lecz nie wołamy byn:ajmniei o zemstę: 
wołamy o pomoc dla cierpią2yc.i1, o na
ganę dla tyranów, o ulgę 11ciśn::.rny:~h. 
W każdym narodzie są szc?.~r lY szer~ 
mierze ludzkości. Do mch przede
wszystkiem się odzywamy: „Patrtc1e, 
-radźcie i pomagajcie!" 
l!_ ________________ S!f!Y 

Niemcy w Rosyi a Polacy 
w Niemczech. 

Wychodząca w Rydze „Rigasche Ztg" 
'-YYlicza wszystkie grzechy rosyjsklego sy
stemu szkólnego, gani, że w szkolach bał
tyckich tylko przez krótki czas nauka u-
dzielaną bywa w języku ojczystym. W gim 
nazyach rządowych natomiast cala nauka 
odbywa się w języku rosyjskim. Gazeta ta 
uważa ten system szkolny za błędny, nie
odpowiedni, rozgoryczający ludność i nie 
oddający przyslugi państwu. Oświadcza 
przytem, że tym sposobem nie przerobi się 
niemców bałtyckich na prawdziwych Ro
syan, ani ich się nie wynarodowi, bo droga 
ku temu obrana jest zupełnie fałszywa. Ca
łego artykułu wspomnianej gazety nie 
przytaczamy; dość powiedzieć, że niemie.c 
ka gazeta ta potępia rosyjski system szkol
ny, który nawiasem mówiąc, daleko więcej 
uwzględnia język ludności innojęzycznej, 
niż system pruski i żąda dla niemców bał
tyckich niemieckich szkół rządowych. -
W Rosyi wolno zakładać szkoły prywat
ne z niemieckim językiem wykladowym -
a w Prusiech wyznaczają wielkie kary dla 
każdego, ktoby się odważyl chociaż pry
watnie uczyć dzieci polskie polskiego ję
zyka. 

Na wywody te powiada gazeta nie
miecka „l(olnische Volkszeitung" co naste
puje: Skargi i żądania ,,Rigasche Zeitung" 
są słuszne. Jednakże to, co ryska gazeta 
wytacza przeciwko szkolnictwu rosyjskie
mu, Jest zupełnie to samo, co rozumni lu
dzie zar~ucają szkolnictwu pruskiemu. Pru 
ska polityka szkolna jest nadto daleko bez
względniejszą od rosyjskiej, gdyż w Rosyi 
jezykiem wykladowym w najniższym od
dziale szkolnym jest język ojczysty i do 
piero w wyż. oddziale rozpoczyna się wy
klad rosyjski. Gdyby rząd pruski chociaż 
tyle prawa zaprowadził w dzielnicach pol
skich, caly strejk szkolny w 3 dniach dałby 
się zakończyć. Z jakiemi uczuciami będą 
czytali Polacy w Prusach następujące zda
nie ryskiej gazety: Szkołom średnim, gim 
nazyom prywatnym przyznano samo przez 
się zrozumiałe prawo kształcenia uczniów 
w języku ojczystym"' W Prusach tego pra 
wa ~ie ma. Pod tym względem w Pm ach 
inaczej przedstawia się niż w Rosyi. Gdy 
bY naprzyklad w sejmie pruskim poseł pol
ski zażądal dla polskich gimnazyastów 
polskich egzaminów abituryenckich, toby 
wszyscy ministrowie z przerażenia pospa
dali z slolków. Tymczasem Polaków w 
Prusach jest prawie 4 miliony. Mogą oni 
zatem conajmniej zażądać takich samych 
praw, jak niemcy w bałtyckich prowin
cyach, których jest tylko 160 tysięcy. 
!!.l'J _____ __!?._!! __ ~,z t' 

Ziemie pobkice· 
Prąs Zaehodnieh, Warmii i Manr. 

Pelplin. :.;,_go bm. otrzymał ks. Alek
sander l t:~!ński, były wikary w Zlotowie, 
kanoniczną instytucyę na probostwo w Lu 
towie pod l(amieniem. 

Dnia 26-go bm. przypada 25-ta rocz
nica kapłaństwa ks. prob. Ignacego Nowa
ka w Unislawiu. 

Memoryal kof1czy się bolesnym 
krzykiem: 

o- Sztum. Do czego prowadzi pijaństwo, 
!:lo:w:odzi znów.i następujący przypadek: 



Kra\\ ie· '. chdał o~\ · ~edzić ':'' stan.ie nic-nifmy ·h już ze szkoły i to w okolicy takiej, 
trzeź 'ITI . ego P.rzyiac1ela _n11~szka1ącc gdzie już osiedlono znaczną czt:ść niemiec-
ro na fZCClLn; p1ętrze k_allll "111CY j). 0. ko-katolickich kolonistów. W projektowa-

c:h ~~ ~dn~ ząc tro_ch~ .. usiadł B. na ~ra- nym zaktadzie przewidzianych jest, według 
ędzi ka~z1, _napełmoneJ. wodą. Nagle Jed- „Kath. Rundschau", miejsc dla okolo 50 

nak stracił rownowagę i wpadł głową w chłopców. Do zakładu tego dołączony ma 
~odę. ~zczęś~ie~n zan';·ażylo ten w1:'padek być wielki ogród i przeszlo 150 mórg roli, 

Ilku n:i.1eszkanco\\ ~ktorzy u_rato;val~ toną- by wychowar'1cy mogli także praktycznie 
ego PIJaczynQ od mechybneJ śmierci. ksztalcić się w rolnictwie również zatrud 
. Cll~łmno. Jak już don?siłi_śmy, ogło- nieni być mają w różnych zawodach rze-
1ł 1rnp1cc Paweł Jordan ,Niermcc w tych mieślniczych. 

ti~ia h ko~kt![S:. Obecnie donosi g~ud~ią~z Pomieniony zakład stanąć ma w polu
k1 ,G_eselhge , _1z w~kut~k. upadłoś_ci teJ wie dniowych stronach .Księstwa, w których 
lu mieszczan 1 pos1edzicieh okolicy tracą naJ\VIęcej rozkolonizowano kolonistów nie 

'C o. zczt;dności, które u Jordana skła- micckich katolików. 
tiali. 

Cłlełmno. Majątek rycerski I(osowiz
•a z nalcżącerni dor1 łąkami w Błocie, ob-
zary około 700 mór~. nabyl za 410,000 ma

rek od dotychczasowego właściciela, ba
rona Ripperda. obywatel ziemski Rochow 
z l(o owa w powiecie świeckim. 

trzałkowo. Okroone nieszczQścic wy 
arzylo sie tutaj w ubiegłą środę okolo go

dzinv 6 wieczorem. Siedmdziesięcioletni 
robc;tnik Andrzej Purol jechał na wozie na 
lad°'vanym węglami, gdy krótko przede
wsi<t \' óz się zluźnił. wskutek czego wy
pad! przodek i część węgli \Yysypała się 
koniom na nogi. Konie się spłoszyły i woź
nica padłszy z wozu dostał się pod koła, 
które mu przeszły przez głowę. Ciężko ran 
ny zmarl \\' drodze do lazaretu v. e Wrze
śni. 

Z Pobiedzisk piszą do „Lecha": W po 
niedzial k. dnia 8 bm. sprzedała policya na 
rynht tutejszym drogq licytacyi rozmaite 
przedmioty, jak obrazy. krzesła, króliki 
itd .. pofantowanc za niemieckie katechizmy 
przeważnie uboższej ludności. 

Siedlec pod l(orzynem. W niedzielę 
14. bm. zostalo założone kat. Tow. Rob. 
Pol. w Siedlcu pod Kostrzynem. 

Poznań. Ks. biskup i administrator dr. 
Likowski zamiano\vał ks. kanonika Wei
mana radzcą konsystorskim. Administracyę 
powierzono: probostwa w Walkowie ks. 
prodziekana\\ i Adamczewskiemu z Mokro
nosa cum facll I ta te substituendi księdza wi
karynsza Jerzyckicgo '' Watkowie; pleba 
nii w St. Bojanowie księdzu wikaremu 
Grilhn z Lubianki. 

Na wikaryaty po\vołano od 1 sierpnia 
rb. księdza Kanikowskiego ,mansyonarza 
z Czarnkowa. do Wilczycy; ks. Sulkiewi
cza z Góry na I mansyonarza do Czarnko
wa. 

Poznań. z,, iązek Towarzystw nie
mieckich katolików dla wschodnich kresów 
postanowił za1ożyć zakład wychowawczy 
dla niemiecko-katolickich chłopców zwol-

żu·RROWIE 
i) nwi,. dai11~ hJl;)tory~zne według po

wieśoi 
W 'l cl a wa Oasiorowskiego. 

(Ciąg dalszy)_ 

florya110\\ i sic; zdawało, że najwyraź
niej Żnbru\\ a 111Ó\\ i. lecz, poczytując to za 
złudzenie, oZ\.\'al się ostro: 

Otwic ra.icie do kroćset!!.. .. 
- !\omn? Co i jak!? - zapytano z 

mttró \ . 
- \\ u fać kapita11a Wosii'1skicgo !. .. 
- Fa!1itan Wosii'1ski śniada!... nie ma 

czasu!. ... 
- Chcecie. żeby '"as rozumu nauczyć? 
- No ! Jak o rozum chodzi tylko ... to 

my mamy armaty!... 
- Z kirn /e się dogadać można?!. .. 
- A ..• coście za jedni?!. ... 
- Nic obcy ... jeno swoi!... 
- Ba ... toć Prusacy także swoich uda 

. ' 3ą .•.. 
Deschamps przysłuchując się tej dlu-

2"iej a niez:ro711mialej dlafl konferencyi, war 
gi zagry7t, a iskrami z ócz sypał. Głos n:a. 
murach c·ą~iwl tymczasem obojętnie: 

- No. powiem wam krótko, albo mi się 
w tej eh\' iii należycie sprezentujecie, albo 

' każę wam plunąć z armat, a zobaczymy, 
murach ciągnął tymczasem obojętnie: 

- Do licha! Cóż sobie myślicie? ... W 
tej eh\\ iii rawiadomić kapitana Wosif1skie
i:O, że Pułkownik Deschamps przybywa!.. 

-· J rtsia ! Nie wytrzymam 1 - rozlegl 
ię jakiś inny głos za murem. 
. Milcz stary, odrzekt bas, a zwracaicic 

~1ę do Ootarto\vskie~o. z~konkludowai o
bojętnie: - Kapitan Wosi11ski gości nie 
prnyjmuie !„. 

Floryana złość ięła porvwać, Deschamps 
toczyt koni em i wykrzykiwał do f'lorya-
na: 

·- Co to jes t ?! Co to znaczy?!. .. 
-- "\.V ięc nic otworzycie?!. .. 
- Obcym się nic otwiera l Mówcie. coś . . .. , 

(,:IC za .lCClll .... 

--· Poczekajcie l Spra,,· ię ja wam!... Nie 
widzicie!... strzelcy cesarza francuzów ... 

Ze SI C\Zka czyli Staropolski 
Racibórz. Podczas robót reparacyj

nych na wieży kościoła farnego spadł wczo 
raj 15-toletni chłopak z Bienkowic, poslugu 
jący dekarzom, z drabiny i zabił się na 
miejscu. 

O spustoszeniach wyrządzonych aa 
Śląsku przez ostatnie burze z ulewnemi de 
szczami, nadchodzą teraz doktadniejsze 
wiadomości. Podlug nich najwięcej ucier
piala okolica I(todzka w górach olbrzy
mie!~. Woda zabrala ze sobą całe zagrody, 
a żrnwo tegoroczne jest zupelnie zniszczo
ne. Wszystkie rzeki górskie wystąpiły z 
brzegów, a z dolin potworzyiy się ogromne 
jeziora. Od 1897 roku nie bylo takiej ulewy. 
W Nysie zalala woda targownicę i strzelni 
cę. - W Górach Olbrzymich burza szalała 
w straszliwy sposób. Oberże musiano po
zamykać i pospuszczać okiennice a wew
nątrz cały dzień paliły się lampy. Połącze
nie telegraficzne i telefoniczne jest przeważ 
nie pozrywane, podczas gdy w pamiętnym 
roku 1897 ucierpiały najwięcej osady gór
skie, to teraz przeciwnie w dolinach wyrzą 
dziła burza największe spustoszenia. - Naj 
smutniejsze jednak wieści nadchodzą z nad 
rzeki Bobru. Tam katastrofu z pewnością 
dorówna nieszczęściu w 1897 roku. Pola i 
łąki są zalane, jak tylko okiem sięgnąć. Lud 
ność w pośpiechu musiała opuszczać parnie 
szkania, gdyż woda wzrastała z szaloną 
szybkością. Zboża są zupełnie zniszczone i 
miejscami widać tylko wystające kłosy po 
nad wodą. Straty są ogromne, a że niema 
ofiar w ludziach, należy zawdzięczać tylko 
temu, że pmvódź nastąpita podczas dnia. 

Z innych dzielnic Polst. i. 
Kamieniec Podolski. W tych dniach -

jak donoszą .,Podolja" - zdarzył się na
stępuio,cy tragiczny wypadek. Przemytni
cy, przeprowadzający µrzez granicę ży
dów, emigrujących bez paszportu do Ame
ryki, przechodząc przez krzaki stromego 
urwiska nad rzeką Zbruczem, wśród stra-

Podjazd awangardy generała Milhaud, kor 
pusu Marszalka Davoust ! !. ... 

- Wiwat! odpowiedziano mu z murów 
- Czegoście sacrcblcu ... odrazu od tego 
nie zaczęli? ... 

Głowa na mu rach znikła po cli wili, za 
bramą daly się słyszeć dźwięki trąbki, za 
trąbkami ozwały się dzwony klasztorne i 
przeciągle okrzyki. Floryan mato się nie 
skręcił. W reszcie bramę otwarto. Des
champs spojrzał w głąb i aż konia zdarł na 
widok, który się oczom jego przedstawiL 
Na podwórzu stali w szeregach jeńcy pru
scy, dozorowani przez chłopstwo, uzbro
jone w pruskie karabiny a halabardy, w 
głębi ojco\vie Paulini ze świaUem a krzy
żem. Od refektarza kompania strzelców z 
Flageoletem. a po środku niby twierdzy do 
wódca, kapitan \Vosif1ski, Żubr i Żubrowa 
Byli na murach. 

Deschamps wjechał w pod\.vórzec ze 
\vzrokiem wytężonym z podziwu. 

Równocześnie prawie zagrzmiały bę
bny, a Żubrowa przejęta do głębi swem 
stanowiskiem na murach ,wrzasnęla do 
V./ osii'1skiego: . 

- Panie kapitanie! Puknę ... chyba ?.„ 
- Puknij! - przyzwolil Wosiński. 
W okamgnieniu zatliły się onty i huk

nęły działa a z piersi załogo częstochow
skiej dobyly się przeci<igłe, a pełne zapału 
okrzyki. • 

Biały pułkownik zaskoczony niespo
dziewanem przyjęciem, ndobrnchał się nie
co, lecz ciągle nie mogąc się zoryentować 
w sytuacyi, ile, że dookoła widzial pruskie 
harcap~ i kamasze ,wezwał Wosińskiego 
przez floryana do raportu. Wosiński sta
wił się pełen kawalerskiej fantazyi a pew
ności siebie, opowiadając szczegółowo 
jako byt Prnsaków podszedł a jak im stra~ 
chu napi;dzil rozległością obozowiska. A 
gdy nastGpnie iąl wykładać Deschampsowi 
treść pr?wadz.onych z Wagenfeldem per
traktacy1 - bialy pułkownik tak się gro„ 
źnie narnarszczyl, że aż Floryan tlómaczą
cy słowa kapitana, uląkł się. Gotartowski 
umilkł. Deschamps oczyma łypał i parskał. 
Wosillski nie mógł dłużej wytrzymać 
szepnął półglosem do floryana: 

I 
~zne~ cien~nicy _natknęli się na żolnierza po 
gramcznc1 strazy. Krzyknąwszy „stój'' ! 
żołnierz dal kilka strzałów w kierunku u
ciekających żydów i przemytników. Nastą-

1 pila cisza. z głębi urwiska dochodził do żoł 
nicrza cichy placz i rozdzierający duszę jęk 
żydów, którzy ze strachu wpadli w dól. 
Przemytnicy, znający dokładnie miejsco
wość bez szwanku uciekli napowrót. Z 
tych osób, które spadły ze skały dwie ży
dówki, (matka i córka) poniosły śmierć na 
miejscu, trzech żydów poniosło straszne ob 
rażenie ciala, potamali ręce i nogi i są bliz 
cy śmierci. Dwóch żydów odniosło ciężkie 
rany, lecz jest · nadzieja utrzymania ich 
przy życiu. Zabitych i nawpól martwych, 
pokaleczonych żydów, straż wyniosła na 
górę w pobliżu kordonu. Niepodobna bylo 
bez drżenia i lęku spojrzeć na ten straszny 
obraz. · 

Na sierpień i wrzesień 
zapisywać można na każdej poczcie 

„Wiarusa Polskiego" 
wraz z niedzielnym bezplatnym dodatkiem 
religijno-powieściowym pt. 

„Posłaniec katolicki". 
Prenumerata na te dwa miesiące wynosi 

tylko 1 markę 
a z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 

Ktoby pragnął posyłać „Wiarusa Pol
skiego" przez sierpień i wrzesień swym 
krewnym do Polski lub gdziekolwiek
bądź, niech nadeśle 1,28 mr. idokładny a
dres osoby, która ma gazetę otrzymywać, 
a „ Wiarusa Polskiego" dla odnośnej osoby 
poczcie przekażemy. 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa Pol
skiego", bo to pismo Wasze, organ ludu 
polskiego na obczyźnie, który ciężkie mu
si walki staczać w obronie Rodaków na 
obczyźnie. 

Wiadomości ze świata~ 

Skandale kolonialne. 

Jeszcze nie przebrzmialy echa spraw 
glośnych „l}ulturtragerów" gdy w Brukseli 
na szpaltach „La Derniere tteure" zjawiły 
siQ pamiętniki majora Lemaire'a, osnute na 
tle doświadczcr'1 i spostrzeżeń w państwie 
Kongo. 

Major Lemaire specyaJnie zajmuje się 
armią tamtejszą, zwaną „force publique"; 
wedlug niego ta „sila publiczna" nie jest 
niczem innem tylko bandą rabusiów na 
~~----- ·-- -- -- ----- . --= 

- Nosaciznę ma zgoła! Czego tak śle
pie wybałusza! Monstrum jestem albo li 
taka, jak on pokraka!? 

Gotartowski chciał napomnieć Wosiń
skiego, lecz Deschamps zbliżył się do ka-. 
pi tana i syknął przez zęby: 

- Mais tu es brave !... Tu es brave, ca-
pitaine ! !.. .. 

-- Cu - co on mamrocze?!. .. 
··- Żeś \VJ!'.· llność dobrze się spisali 
··- No, żeby tyle tylko powiedzieć to 

sit' t1:c:pctrzebnie trudził!... A czegóż tak gę 
b,; v• yk rz ywia ! ? .... 

. Deschamps zaraz się byl zabrał oglą-
ddć Cn:~.tochowę, oprowadzany przez Wo 
s!t'1~li i.:t.(' i Flcryana. Im lepiej poznawal mu 
r:;r a '.vaJy ołlJ e:rinego klasztoru, im bliżej 
prl'.ci.7U te wielkie zapasy amunicyi i 
prcn;viantu, L~1g:cmadzone przez Prusaków 
3 zub.t\. zvł te:i tłum jcftców, z których każ
dy ~ta.rczy~l·y rnfig! ·!<: trz..?~h jego strzel
CÓ\\.·, - k~11 z ... · wzrastającym zachwytem 
spogl<:tdal na Wosińskiego. Co prawda, za 
\.'.hwyt te:1 r~:fr· (.\YJ1ika trud11ym byl do ód
gadnięcia, ile że krzaczaste jego brwi zsu
wały się coraz groźniej, a i tak już pomar
szczona twarz kurczyła się w grube, nie
kształtne faldy. 

Gdy następnie w obchodzie swoim tra 
m Deschamps na izbc;, w której; po wjeź
dzie pułkownika, osadzono znów powiąza
nych pruskich oficerów. Wagenfeld wystą
pił natychmiast ze skargami na Wosińskie 
go, przedstawiając Deschampsowi łamaną 
francuszczyzną, jako ich kapitan podszedł, 
a jako praw wojennych nadużyL 

Deschamps za całą odpowiedź wzru
szył pogardliwie ramionami. Wagenf eld 
nie ustawa! w przedstawieniach i żąda
niach, aby mu wolno było opuścić z żołnie
rzami Częstochowę. bialy pułkownik atoli 
wskazał mu W osińskiego. 

- Jemuście się poddali - jego proś
cie! Mnie nic do tego!!... To jest wasz ko
mendant!.... 

Deschamps zarządził kilkodniowy , . 
poczynek w Częstochowie ponieważ misya 
jego właściwie Już ukończoną była. Armia 
pru~ka cofała się za Wisłę, pod skrzydła 
Bemgsena, szukając ratunku i punktu opar-

pół dzikich, nic majc:1cą innego za1ęc1a, 
rabowanie i bkie krajO\VCÓ\\, uprawa 
nic ich żon, mordowanie ludzi - szys 
pod protekcyą urzędowej pozycyi. _ku 

Major Lemaire. informował nicied ie~ 
krotnie administraCJ'G państwa Kongo · 
Brukseli o tych stosunkach, lecz jegQ orr 
porty nie wywołały ;tadncgo rezultatu, a 1crz 
wet staly się przyczyną jego dymisyj, An 
pamiętników majora wynika, iż okrttcił'f }: 
stwo panuje wszechwładnie w Kongo, \\ 1 

sze ·w ladze tak w Afryce, jak w Bruk i~c! 
znają te stosunki doskonale, lecz nie my Cl 1. 

interweniować, zaś większość prasy bi d~ 
gijskiej uprawia politykę przemilczC'lłła, ,~u-~ 
lecaną przez władze belgijskie. ~cz. 

Germanizacya Lotaryngii. 

Gazety francuskie doniosły o zak ~V 
wykładania języka francuskiego w szkCOW 
lach początkowych w Lotaryngii. Więk~ vor 
jeszcze wrażenie wywolało inne zarządz S\' 
nie, mianowicie, rozkazano mtodym fr~ re 
cuzom, zamieszkującym w okoA.cach P&ITlłl 
mysłowych Thionville'u, aby się natur~ef[ 
zowali jako poddani niemieccy lub opuśc pa 
terytoryum Alzacyi i Lotaryngii. Liczleze 
poddanych francuskich w rejonie, w po~11 1 
żn granicy jest nader znaczna i odjazd i 
dotknie przemysłowców, pozbawiając 
razu znacznej ilości \.\ yćwiczonycłl urz 
dników. on 

;kie 
Język parlamentarny w Austryi. bal 

„Deutsch Nation. K:orespondenz" ~sz.r 
nosi, że komitet wykonawczy stronnict 
niemieckich uchwali! jednomyślnie prz 
stawić izbie wniosek o uznanie za język~ z 
lamentarny języka niemieckiego. Postan ~ 
wiono udać się po poparcie tego wnios!tu 
także do partyi chrześcijańsko-społeczn 11 
jako też do innych stronnictw. iu 

Jednocześnie organ chorwacki pmrer, 
Biankiniego „Narodni list" podaje do wikó\ 
tlomości, , żeprezydent ministrów oświa_ ... 
czyl wobec przewodniczącego Związku r 
Judniowo-slowiańskiego, iż wszystko. , ,.P 
przyznano Czechom na polu jGzyka par~ si 
mentarnego, przyznane także będzie inni~zw 
s!owianom. Wobec tego posłowie cho" 
waccy domagać się będą w jesieni tych:
mych praw, które przyznano obecnie Cz· 
chom. 

Dziennikarze angielscy w Pozrtaniu. 

Co już donosiliśmy za „Rheinis ~dy 
Westf. Ztg." podaje także korespond) ę, 
poznański hakatystycznej „I(olnische z/"~ 
tung" jako fakt autentyczny, że kilku dzi~IO\\ 
nikarzy angielskich, którzy niedawno hzam 
wili w Berlinie, przyjęło ostatecznie in w 
aawwwes_. -- ____ ':!"!!!!L .. __ _:e: __ ~I! - '-~ - .. -- ·~·- _____ ...no 
cia. Bialy pułkownik wyslal więc wiad
mości do Milhauda, prosząc o dalsze m-
kazy i czekal. Pru 

Postój w Częstochowie był bardzo 1~ D 
lemu szwadronowi po myśli zarówno ów! t 
ficerowie, jak i żołnierze, byli wyczerpx
tym gwałtownym marszem. Descharn,gene 
komendę calą zdał na Wosińskiego, cze
kapitana w świetny wprowadził humor. geni 

Wosrnski zajął się gorliwie garnizomróżn 
Częstochowy i sformo\.vaniem zalogi ~bier 
wypadek, gdyby Deschamps musiał \\~ _ 
ciągnąć w pole. Więc w tym celu rozes11aci" 
wici w okolice, wzywając szlachtę, a~ępo 
śpieszyła zaciągać się w szeregi ochot1_ 
ków, a tymczasem zebrawszy gromadęf_ 
robków, którym wojaczka uśmiechać ~\ i p 
zaczęta odbywał z nimi ćwiczenia a mm: 
try, w czem stary Żubr dzielnie mu ~ -
~aga!. l(~~nego Levitoux przewi~zi~no ~j~ s 
urabowki i oddano pod opiekę dosw1adc.n m 
nego ojca klucznika. Pruskich żolnierzY~cie 
pędzono do naprawy walów a murów. A1Jund 
okolica Częstochowy, jak zresztą i krai ci .•. R.o 
ły,, ~Y! on en: smo_lnem łuczywem, na kt~r>arad 
dosc iskry JedneJ, by rozgorzała plo!Tll1iila \ 
niem ,przeto ledwie posły z wczwania~zmo' 
Wosińskiego wyciągnęły, już na drodze~ic a 
Częstochowy ukazywać się zaczęli m~r·\\' 
dzieńcy zbrojni, dawni żołnierze, zwablt a~ 
ni zapachem prochu, szlachta, mieszczai~ N1 
stwo, ba, nieledwie wyrostki, dzieci pr:lUJe, 
wie. Zaroiły się nagle podwórza kl~s:; mu. 
torne od zbrojnego mrówia. . Wosin~~k~ep 
k_ażd~go op.atrywal sam, formował dz11

1 ~ g 
s1ątk1 a setki, wyznaczał instruktorów, k~1 ~ ~er?wal, jak mógł i kłopotał się o uzb. 

1 
n~ e 

Jeme, o umundurowanie ochotnika. Wier e 
ką \V tym razie pomoc okazal mu skar~asz 
czyk pruski, odjęty Wagenfeldowi, a ~ad.c 
broń pr_u~ka. <?ficerowie Fryderyka ~ż ""~t. wi 
sn~ p1ęsc1 sobie ogryzali, widząc, J~k ~Ofi 
kazdy patrontasz, każdy rzemień .s1e t s~,e 
przyda wat Lecz alteracya ich dopiero~ Pr; 
dobre wybuchła, gdy pewnego poranku e m~ 
izbie ich_ zi~wit się _Wosiński z trzema. P1jińsk1i 
cholk~m1, mosącem1 chłopskie kapotY. 153~toti. 
modziałowe włościańskie hajdawery 1 r01 1kac~ 
kazal krótko: . Wies 

- Mospanowie oficerzy! Prosz~J~ s,lądał 
rozdziewać! .... ____ ,.i.il!>l„ 



cia, · 1cn;e pana Józefa Kośi..:iclskiego, gdzie 
wadi ich .:ześć odb~dzic _sic: \\ ~el~i f styn w 
zys kn miłostawsk1m. W prZYJGCILI tern uczc 
. iczYĆ także będzie pan Maciej Wierzbii'l

e1ect . 1;vir redaktor „Pracy" poznańskiej, 
go 6n niebawem opuści rn Il ry więzienne. 
g-o iicrzbi~s~i bawił dawniej przez l~t kilka 
.u. ~ Am~łit 1 zna doskonale stosunki prasy 
lSYt. · lskicl. 
mcieg1KoJnische Zeitung" występuje ostro 
o, "zcci\\' tej clcrnonstracyi polsko-angiel
ruk ci i zapytuje z przekąsem: coby też po
mycdziano ,v Anglii, gdyby dziennikarze 

Y. b rnieccY w charakterze policyantów 
a, cz ·dt przyjechali do Irlandyi? 

Krzysztof von Tiedemann t. 
w Berlinie zmarł znanv wróg Po

aka1\ÓW były prezes rejencyi bydgoskiej 
. skKvon Tiedemann w 71 roku życia. Był 
~~~ S\' ego czasu pr.awą ręką Bismarcka 

frał roku 1882 <lo 19~~ był_ posłem do 
h Ptitnl! z okręgu szubmsko-mnowrodaw 
tur~eiw. a od roku 1898 do 1906 poskm 
PUśt parlamentu z .okręgu bydgoskie;.;o. 
Licz·eze1;,em rejencyi bydgoskiej byt :)d 

po u 18Sl do 1899. 
Zdj 

f rancya sie zbroi. 
un 

(omisra budżcto\\ra parlameirtn fran 
;kiego uchwa!ib 5 milionów frankó·v 

i. balony wojenne i nowe karabhy 
z" ~szY !l (n\'e. 

nnicu 
prze Krwawa potyczka· 

Yf ~z ·wilajetu Ueskiibskiego otrzyma
s. a~tu w iadomości o silnem starciu zbroj 
mos1 d,ł . • b k' 1 • eczn11 o uzJa111 ser s 1ego, z1ozonego z 

ciu ludzi, z wojskami ture.ckiemi pod 
pmrerą . Zabitych jest 32 serbów i 10 

o \Yików - \\rielu rannych. . 
świal!!" - __ ··- '"'! _ _ 
zku· 
ko. '„Polak, który nie kocha ojczymy, Ził· 
par~ się wiary katoUckiej. bo nie zachow1. 
innhY:zwarte10 przykazania". 
co ych .... 11111111~--~-.~ .. ~--~-~W~?'!""~-~-·-~~-~----.M ________ .__..B 

ie ci Ro.zmaitoścL 

niu. Upały. Ody u nas zapanowały 
.. ody. za oceanem, w :Filadelfii, zdarza 

emJ ,ię, jak o tern doniosły depesze, ma
~n z:ve porażenia skutkiem niezwykłych 
u dzi~lów. W uzupetnieniu depeszy, któ
no hzamieściliśmy niedawno. zaznaczyć 
ie ~n wypada, że i w Nowym Jorku tak 

·---· o pa1nują niebyw1ałe skwary, przy 
wia&- MC? - ~-- --· - - - z• 

e rn - Co?! Jakto? ! Dlaczego?! - zawo-
Prusacy. 

dzoi- Dlaczego? Hm! Bo mipotrzeba mun 
no \r ! ! ... Dalej, bo niema czasu. 
erp[- To przemoc! To gwałt!! - rzucał 
harn,generai von Miller. 1 

, w- To ... to ... niegodne! - protestował 
or. genield. · 

. - Mospanowie, nie psujcie sobie krwi 
Lzoneróz' no b t · · · · . , . . o o mc a me wam me pomoze. 
gi ~bierać siG i basta' 

ł \'i- Ależ, panie kapitanie! - próbował 
ozes~aczyć rotmistrz von Kasten. - Tak 
' a .ępować SiG nie godzi ... na\.YCt z jeńcami 

chom - Nie godzi się?!... 
a~ę f_ Oczywiście.! Zemsta niegodna ofi
ac ~\ i Polaka. 
mm. p 1 m ~- ro ak~ !- odpad ironicznie Wosiń 
onoć-- Zac~ciało wam się nareszcie pol
iadc:1 wspa~~ał<!_rnyślności t ? ... Nie ma o 
rzY ~-·mowie! Zemsty tu żadnej niema. 
. A, cie z nas sk?rę zdzierali, a my wam tył 

rai ?gdury. zab1~ra~ny i to ~ylko z potrz~
któi;· ozdz1ewac się!... Myslalem sam. ze 
tom~Nadi~ych waszy~h st.arczy ... n~ ale ~ie. 
aniarr~ a :' ?lontarzy się cmla, !.„ Nic me! 
dze ~.moscm fraczek, generale W agenfeld 

rnf1e, akurat dla PiP.trka Sroki. 
wabit \~ agenfeld splunął ze zlością. 
zczar~ Nie chmurz się waćpan! Srokę się n
i pr1~Je, bo to chłop sprawny! Więc na
klas: mu. si~ amarantu kokardę francuską 

. '1\'CZepi . . k l ' ostn .. k' 1 pies u awy nie pozna, że w nim 
dZlt'

1 
~generał chodził! Żywo! Żywo! Bo 

r, kW· lu e zu~hy ~omogą ! A kortu szkoda!... 
uzb~ .derki takze ! l(oniecznie ! Musi forma 

\Vie\ niema rady!... Dobrze dobrze' l(rzyw 
1.wasz · ·k ' · skafL· eJ ni t tu nie chce. dostaniecie na 

i, a h ~~~~~odzący okryjbiedy zacne! Po je
ż ''·1 icie nowej i pasiatych hajdawer

'ak 1.· . 

ię ~z9ficerowie pruscy klnąc zm1· eniali o-sw ' • 
ero~ Prz ą .na c~łopskie sukmany. Gdy się 
nkU e ~bieranie sko(iczylo a spojrzeli po 

Pi·' mimo crn· ' h a. 'ińsk" . ~ 1e;vu wybuchnęli tmiec em. 
Y. 1 5~~totn: smiat się z nimi z cal ei duszy, ile, 
1 rot,kach e bwyg~Ione twarze oficerów w 

Wie ara~1ch a sukmanach, na któ-
ę s:'r!ąo:f~ly się białe harcapy, uciesznie 

~' y, . (Cią~ dalszy nastąipi). 
L • 

' wyjątkowo suchcm powietrzu. Ztąd 
też zdarzają się często porażenia, z któ 
.rych trzy sko(Kzyly siG śmiercią. Wszy 
stkic parki otwarte są nocą, a setki lu
dzi uboższych śpią na trawie. W prze
ciwstawieniu do tego, po drugiej stro
nie ·oceanu, w Londynie„ podobnie jak 
u nas, powietrze silnie sie oziębiło· 

Rozwój fizyczny w Ameryce. O zmianie, 
jaka zaszła w pojmowaniu i stosowaniu za 
sad rozwoju cielesnego wśród ameryka
nów, pisze „New York łierald" w ten spo
sób: 

,.Jeszcze niedawno 
0

byliśmy narodem 
źle trawiących; przedsta,viano przecie ka
rykatury nasze jako zjadaczy pasztetów i 
innych smakolyków; szydzono z naszego 
zwyczaju przesiadywania w mieszkaniu o
grze\\ anem i szczelnie zamykanem, z męż 
czyzn naszych o slabychmięśniach, z ko
biet. których piękność, świeżość i zdrowie 
mija.fy nader szybko. 

„Zmiana olbrzymia nastqpila pod tym 
\.VZględem w przeciągu ostatnich lat kilku
dziesięciu. Obecnie każdy z nas i wszyscy 
oddajemy si~ ruchowi na powietrzu, a po
stęp, jaki ztąd wyniknął w stanic zdrowia 
zarówno kobiet jak i mężczyzn, cieszyć 
musi wszystkich z wyjątkiem chyba le
karzy i aptekarzy." 

Zlośliwa wzmianka dziennika amerykań
skiego co do lekarzy v. ymaga zastrzeże
nia; stan zdro\via poprawiać się musi ró
wnolegle z rozpowszechnianiem zdrowych 
zasad hygieny, a to jest właśnie zadaniem 
lekarzy hygienistów. 

Jaki ruch jest najlepszy? Protesor che 
mii organicznej na \Vszechnicy w Pensyl
wanii, dr. Filip tiawk, zajmował się kwc
styą powyższą szukając Z\viązku jej ze 
zwiększeniem się ilości czerwonych ciałek 
krwi. Wiadomo, iż tych cialek obfitość 
świadczy o zdrowiu danego osobnika. 

Doświadczenia drogą naukową czynio 
ne, i wielokrotnie powtarzane, doprowadzi 
ły uczonego amerykańskiego do wniosku, 
że ilość ciałek czerwonych zwiększała się 
pod wpływem stosowania ruchów niektó
rych w nastGpującym stosunku: 
przy grze ply\vackiej „watterpolo" o 27 
procent, przy wyścigach pieszych o 25 
procent, przy korniej jeździe 21 i pół pre. 
przy pływaniu 21 procent, przy skokach 
o tyczce 15 procent, przy bicyklu 14 pre., 
przy automobilu 10 procent. 

Szkoda, iż poszukiwania swe uczony 
amerykański ograniczył do tak małej ilo
ści ruchów; prócz wymienionych istnieje 
przecie mnóstwo sportów mniej lub więcej 
rozpowszechnionych. 

Obliczenia wykazały, że na prze
strzeni, którą zajmuje Londyn, to jest 
na 110 kwadratowych milach (angiel
skich) osiada przez rok 1,000 ton sadzy. 

Życie w warunkach stworzonych 
przez cywilizacyę, źle wpiywa na iko
nie; kofl w stanie dzikim żyje trzydzieś 
ści sześć do czterdziestu lat; domowy 
w dwudziestym piątym roku życia jest 
,już zgrzybiały. 

Przed laty dwudziestu na 1 OO wy
padków amputacyi, 50 kończyło się 
śmiercią. Przy obecnych urządzeni:ach 
antyseptyczny.eh, niebezpieczeństwo 

tej operacyi zmniejszyło się tak dalece, 
że dziś na 100 wypadkó\i.-, zaledwie 12 
daje wyniki śmiertelne. 

Najstarszy koń na świecie . Jak wia 
domo, konie rzadko dochodzą do 30 lat 
wieku, starsze S[l unikatami, które siG spo
tyka raz na kilkaset. Podobno w Au
stralii jeden z hodo\\ cÓ\\ posiada konia, 
który u rodził się w dniu 17 listopada 1860 
roku. Jest to czystej krwi arab, nazywa się 
Nugget'. chociaż liczy obecnie już lat 46, 
jednak dziQki temu, że nigdy nie nadużywa 
no jego siły jest zupełnie zdrów i dotych
czas potrafi przejść 100 kilometrów w prze 
ciągu 24 godzin. 

Pory żniw .w różnych częściach świa
ta. Zależnie od klimatu i od gatunku gleby 
żniwa nie wszędzie przypadają o jednej i 
tej samej porze, tak więc: Australia, No
wa Zelandya. Argentyna, Chili zbierają w 
styczniu. - Indye wschodnie, Egypt dol
ny - w lutym i w marcu; Meksyk, Egipt 
górny, Syrya, Persya, Knba i Cypr - w 
kwietniu; Marokko, Algier. Tunis, Azya, 
środkowa, Stany Zjcdn. A. P. południowa, 
Chiny i Japonia - w maju; Stany Zjedn. 
A. P. środkowa. Grecya, Włochy, liiszpa
nia, Portugalia, Francya południowa, i Tur 
cya - w czerwcu; Stany Zjedn. A. P. pół
nocne, Kanada południowa. Jawa, Austro
Węgry, Bułgarya, Francya północna, Ru
munia, R.osya południO\va i Szwaicarya -
w lipcu! Polska, Niemcy, Belgia, ttolandya, 
Dania, Anglia. Kolumbia, l(anada dolna -
w sierpniu; Norwegia, Szwecya, Szkocya, 
i Rosya północna - we wrześniu i paź
dzierniku; Peru i A: ryka polu dniowa 
w listopadzie; Bisma w grudniu. 

Przcc'wko kurzowi walczyć usifuje hy 
giena tegoczesna. \V walec tej za najskute
czniejszy środek uważana jest powszech-

nie wilgoć, utrudniająca wznoszenie się 
kurzu w powietrze. Na tern opiera się sto
SO\ ranc u nas polewanie ulic \: od,1, tudzież 
skrapianie boisk i sal gimnastycznych. Sro
dek ten nie wszGdzic ma zwolenników, a to 
dlatego, że wilgoć sprzyja szybszemu roz
wojowi baktcryi i na tej np. podstawie w 
l(openhadze od lat kilku polewanie ulic wo
dą zaniechancm zostało. 

Wzastosowaniu do ruchu zdrowotne
go zaznaczyć należy. że kurzu unikać naj
lepiej można na boiskach posianych, które 
w Ang1ii ~wlasz..:-::a 1rn aż:'ne sąd·:~ n n~t; 
odpowiedniejsze dla wszystkich gier rucha 
wych. Sale gimnastyczne i wogóle boiska 
o podłodze zabezpieczają się w Niemczech 
od kurzu za pomocą rozmaitych olejów ku 
rzochlonnych. \J-..1 Skandynawii zaś przez 
wycieranie po<.Hogi po każdej godzinie pła 
chtą wilgotną W Krakowie sokoli 'używają 
w swej sali rozpylacza, który powietrze 
przed ćwiczeniami oczyszcza z kurzu. 

Srodki powyższe nie wyczerpują spra 
wy. Co czynić mianowicie z kurzem, . na 
który narażeni są wszyscy, co korzystają 
ze sportów o ruchu szybkim, a więc cykli
ści, automobiliści, jeźdźcy konni, a nawet 
piechurzy? Niepodobna uchronić się od ku 
rzu, ktwry właśnie na drogach bitych pa
nuje wszcchwladnie i stanowi największą 
plagę wszelkich wycieczek, zwłaszcza, że 
jest najwierniejszym sprzymierzeńcem 
wszelkich zarazkó\v. 

Jedno z pism francuskich - „Tous les 
sports" - występuje z ważnym w tej mie
rze wnioskiem. Oto radzi ono zastosować 
polewanie wszelkich dróg publicznych roz 
cieńczoną smolą, która będąc wybornym 
środkiem odkażającym ,uniemożliwi prze 
noszenie zarazków a więc uczyni kurz nie
szkodliwym pod względem hygienicznym. 

Srodek ten bywa już stosowany w wie 
lu miejscach, wszędzie ze skutkiem najlep 
szym. Jedno tylko stoi na przeszkodzie je
go rozpowszechnieniu - a to koszta znacz 
ne, któreby zaciążyły na budżecie gmin. A 
przecie względy na zdrowie publiczne po
winny prl1~,}•ażyć, te też pismo rzeczone 
gorąco nawołuje zarządy gmin do zreduko 
wania raczej innych wydatków, nieszczę
dzenia 11210miast na wakę z kurzem, który 
jest glównym czynnikiem w rozpowszech
nieniu wielu trapiących ludzkość chorób za 
raźliwych. 

Ile iai może znieść kura? Nośność 
kury zależy od rasy i od jakości poży
wienia. ')..T normalnych warunkach kn 
ra może znieść ·przez cale życie 600 hd 
Jaja nie wykształcają się, jednJa.k w ró
żnych okresaich \Vieku kury w jednak.o 
\Vej liczbie, fak, że na ogól można przy 
jąć, iż kura znosi przeciętnie: w 1 roku 
życia 15--20 jaj. w 2 r· życia 100-200 
~aj, w 3 r. 120-135 jaj, w 4 r. 100-11.=) 
jaj, w 5 roku 60-80 j::; j, w 6 r. 50-60 
jaj, w 7 r· 35--40 jaj, w 8 r. 15-20 jaj, 
w 9 r. do 10 jaj. Stąd widzimy, że po
nieważ już w 5 roku życia nośność kur 
maleje, przeto trzymanie kur starszych 
ponad 4-letnie, nie opłaca się. 

Rzadki wybryk natury. Czytamy 
w „Politik": Bawiący obecnie na ku
racyi w Karlsbadzie, kupiec warszaw
ski, p. Adam Kępif1ski, jest w posiadanin 
kawałka cie:ęcej skóry, wzbudzającej 
ogólną sensacyę u tych, ,co ją oglądali. 
Mianowicie, na tle bi:iJego, cielęcego 
futerka, widnieje wyraźna, bronzo\vego 
koloru sylwetka żyda w czapce szaba
sowej, z charakterystycznym nosem i 
pejsami. Skórkę tę Sipotkal p. Kępiński 
w Oalicyi, jako oprawę szkolnego tor
nistra na książki, który to tornister ku
pil natychmiast. 

Pożytek z listów miłosnych. Na zu 
pełnie oryginalny pomysł zużytkowa
nia mifos111" .. 1· · s tów wpadta pewna da
ma w Amer\ ,:c_:. Mianowicie na krótki 
nas przed S\\ ym weselem, zebrała 
wszystkie listy otrzymane od swojego 
narzeczonego, zrobiła z nich osobną 
koronkami przybraną poduszkę i klę
czała na ·niei podczas ślubnej ceremonii 
Jeśli małże(1stwo będzie szczęśliwe, 
poduszka z listami wejdzie w modG, 
tlak, że w przyszlości. każda panna mlo 
da iść będzie do ślubu z taką poduszką 
pod pachą. 

3843 pożary. Straż ogniowa londyńska 
„The London Fire Brigade", obchodziła w 
tych dniach swoje doroczne święto w par
ku Battersea ,przyczem, jak zwykle, roz
dzielano medale zasługi pomiędzy dzielniej 
szych strażaków, jednocześnie ukazało się 
sprawozdanie z działalności straży obejmu 
jące opis 3843 wypadków ognia w ciągu 
roku ~prawozdawczego. Olbrzymia ta 
liczba, ale też i olbrzymie miasto ... Zasfugu 
je i1a u\\ agę klasyfikacya pożarów pod 

względem przyczyny. Najwyższa liczba. 
816 pożarów wynikła skutkiem przewróce
nia świecy, 235 powstało od iskry z komi
na. 243 \Vynikło przy zabawie dzieci z za
pałkami 139 ze złego oczyszczania komi
nów~ 112 od beków gazo\\ ych 100 od prze 
\Vodników elektrycznych. Inne liczby są. 
znacznie niższe, zasługuje zaś na uwagę, 
ż1.:. paiacz0m tytoniu przypisano nad ta
n11zą odpowiedzialność tylko za 15 poża
ró ;\' ... U nas porzucony papieros lub wy
tm:iśnięta fajka odgrywają, zwłaszcza na 
wsi, l!:-1'.ch pokaźniejszą pod tym wzglę
<kr.: :-:::!t;. 

Baczność Druhowie okręgu X. 
Program III zlotu okręgu X., który sif; 

odbędzie w niedzielę, dnia 28 lipca 1907 r. 
w Gelsenkirchen-Schalke na sali pana Fr.. 
Eversloh, przy ul. Oststr. 

1 . O godz. 6rano ćwiczenia jednostek 
i gniazd o nagrody. . 

2. O godz. 7 i pół rano jeneralna pró
ba ~w~cze~ lancam!,. potem następują pró
by cw1czen laskami i maczugami. 

3. O godz. 9. próba ćwiczeń obowią
zkowych (wolnych). 

4. O godz. 10 pochód do kościola. 
5. O godz. pól do 12 otwarcie zlotu i 

powitanie delegatów gniazd i gości, po
czem następuje pauza obiadowa do godzi
ny 2-ej po południu. 

6. O godz. 2 po południu ciąg dalszy 
zawodów. ,„ „ f~·id 

7. O godz. 4 zestawienie gniazd i 
wymarsz na boisko do wspólnych ćwiczeń 
wolnych potem następują ćwiczenia po
szczególnych oddziałów: a) lancami, b) 
maczugami, c) laskami, d) piramid; w koń
cu na przyrządach oraz gry ludowe i to
warzyskie do godziny 8. 

O godzinie 8 zabawa z tańcami, pod
czas której nastąpi ogłoszenie zwycięzców 
przez naczelnika okręgu. - Muzykę na 
dzień zlotu dostawi druh Pietryga z Reck
linghausen-S. 

Uwaga: Szanownych Druhów prosi
my o. punktualne przybycie w oznaczonych 
godzmach programowych. Opóźnienie się 
do zawodów może być powodem niedo
puszczenia ich. Na generalnych próbach 
muszą wszyscy druhowie być obecni, gdyż 
w danym razie nie mogą brać udziału w 
występie publicznym. - „Golem"! 

Adam Michczyński, Wincentv Siudziński, 
prezes okręgu X. naczelnik okr. X. 

me 

_· .! 

Wycieczka do Hołstede 
W niedzielę, dnia 28-go lipca odbę

dzie się wycie~zka do 02rodu p. W al
burga w Hofstede, przy ulicy Po1::zto
we.j (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i całej okolicy uprasza się. 

Komitet wycieczek latowy·.=h. 

Zlot 
VII-go okręgu (nadreńskiego) 
~c;I.być się mający w niedzielę, dnia 28-go 
bpca 1907 r. w Winterswyk w ttolandyi. 

Wstępne: dla delegatów, zaopatrzo
nych w legitymacye, bezpatnie. dla dru
hów 50 fen. dfa gości 1 markę. 

. WYDZIAŁ: 
J. Chudziński, prezes. St. l(ochowicz, sek. 
St. Ruwiński, skarbnik. W. Ryba, naczelnik 

PROGRAM: 
Wyjazd z Oberhausen o godzinie 6 mi

nut 30. 1. O godzinie 8 i pól próba ćwi
czeń. 2. O godzinie 10 i pół wymarsz do 
kościoła na nabożeństwo ze mszą św. na in 
tencyę zlotu. 3. O godzinie 11 i pól zawo 
dy klasy I i II. 4. O godzinie 1 otwarcie 
uroczystość przez prezesa okręgowego i 
przemowy delegatów. 5. O godzinie 2 dal 
sze zawody powyższych klas. 6. O godzi
nie 3 ćwiczenia zlotowe wspólne z żerdzia
mi. 7. O godzinie 4 i pół ćwiczenia gniazd 
? nagrody hono.rowe. 8. O godzinie 6 gry 
i zabawy na boisku. 9. O godzinie 7 i pót 
rozdawanie nagród. 10. O godzinie 8 za
bawa z tańcami. 11. O godzinie 11 w no
cy wyjazd z Winterswyku. 

Wszystkie wolne chwile wypełnione będą 
koncertem. 

Uwaga: Naczelnik gniazda, przybywa 
iącego w większej liczbie do ćwiczeń Żer
dziami, otrzyma dla siebie piękną nagrode 
honorową od naczelnika okręgowego. 



Towarzystwo św. Antoniego w Rubrort-
Laar. 

rionosi swym członkom, iż w niedziele, dnia 
2 lipca rb. przystępuje do wspólnej Komu 
nii św. o godzinie 7 rano, po południu po 
polskicm nabożeilstwie odbędzie się pól
roczue walne zebranie, na które wszyscy 
czlonkowie są zmuszeni przybyć, cztonko
wie, którzy ~! dłużej niż trzy miesiące dłu 
żni składki miesięczne będą wykluczeni. 

(3) Zarząd. 

Baczność druhowie gniazda Essen! 
Przyszłe zebranie odbędzie się w 

czwartek. dnia 25 lipca o godzinie 8 wie
czorem na sali zwykłych posiedzeń, kom
plet druhów pożądany. Zarazem uwiadamia 
sie druhów i Rodaków, iż na zlot, który się 
odbędzie 28 lipca w Winterswyk w ttołan
dyi wyjeżdżamy o godzinie 5 min. 15 z 
dworca północnego (Essen-Nord) do Ober 
hausen. Druhowie i Rodacy, którzy biorą 
udział w zlocie, winni zaopatrzyć się w bi
let i program zlotowy, których nabyć mo
żna u prezesa gniazda. 

Uwaga: W niedzielę, dnia 11 sierpnia 
odbędzie się wielki wiec sokoli. Po wiecu I 
zabawa. Program będzie później ogłoszony 
Czołem? (3) Wydział. 

Baczność Gelsenkirchen i okolica! 
Polska pielgrzymka 

z dekanatu Gelsenkirchen odbędzie si~ w 
niedzielę, dnia 28 lipca do Newiges. Po
ciąg odchodzi z głównego dworca w Gel
senkirchen rano o godz. 6,28 m. do Ne
viges przychodzi o godz. 8,30 m. - Od
chodzi z Newiges po pot o godz. 6,33 m. 
przychodzi do Gelsenkirchen o godz. 8,18. 

Porządek procesyi ! Po przybyciu do 
Newiges ustawienie: naprzód dziewczęta 
w bieli, potem krzyż i chorągwie, dzie
wczęta z figurą Matki Boskiej, Bractwa ró
żańcowe 1) z Ueckendorf, 2) Gelsenkir
chen, 3) Hiillen, 4) z Gerresheim. Za Brac 
twami inne niewiasty. Następnie ustawią 
się Towarzystwa jak już panom przewo
dniczącym wiadomo i dołączy się do nas 

Zarazem zapraszam wszystkich pp. 
przewodniczących, aby w niedziele o godz. 
11 i pół stawili się po bilety na sali p. Lob 
ka, gdyż już w piątek nadeszły. 
(827) fr. Prass, przew. 

Towarzystwo ~imn. „Sokół" w Neumilhl
Buschhausen 

donosi wszystkim gniazdom w okręgu VII 
iż gniazdo nasze obchodzi 22-go września 

- 3. rocznicę -
istnienia. Zatem prosimy, aby gniazda są
siednie w tę niedzielę nie urządzały ża-
dnych zabaw. ((2) Wydział. 

Kasa oszczedności 

Listy i koperty 
żałobne 

wykonuje szybko i tanio 

Drukarnia 
„Wiarusa Polskiego" 

Malthescrstr. 1 7. 

Tow. św. Tadeusza z Gerresheim. podpisanego Banku przyjmuje depo.zyta 
Z dworca do kościoła będzie pieśń śpie i płaci od nich 437 Papier 

wan~ „O Marya m~ia radość" ~raz muzy~a 5 proc. za rooznem wypowiedzeniem z uięknymi napisami i wierszykami w-~ 
będzie przygrywac. W kościele będzie . '(';~ 
śpiewana „Witaj Królowa", na Kalwaryi 4, i pół proc. za półrocznem wypowiedz. gł6wku poleca 
„Zastanów się o człowiecze. Dalszy po- 4 prto1c. za natychmiastowem wydowiedz. I(sięgaruia ,tWiarusa Polskigo", Boch 
rządek będzie z am bony ogloszony. 

_Uwaga: Kto_~edzi~ chciał udział brać Bank Ziemski I Kasulaturę 
w pielgrzymce wm1en się przea czasem Po I ( 1• t . ) d · t · 
t Ć b.l t d · d • b d czy l s ary papier sprze a3e amo 

s ara o 1 e • g yz na worcu me ę ą K ono · 6 (Crone a d Brahe) ,.r1 p 1 •·t" B h bilety sprzedawaae. W Of Wlw • · • ,. 1
• artt8 8 s-. oe um.. 

„ 
i 

Najlepszym środek domowy s m 
przeciw kaszlowi, . chrypce ~y
chn wicy, duszności, kurczom zo
łf\dka, tasiemcowi, bflom zębów 
jak i reumatyzmowi i podagrze 
jest li.. But1howtikl4rt;O 
olf'jek e~kalypłu~mvy~ 
Tysiące ludzi, którzy uzywali 
środka. tego znaleźli ulgę w 
swych cierpieniach jak i zupeł
ny powrót do zdrowia. (127) 

podrożały zeszłego tygodnia. we fabrskach o :i 0 le 
D.tit n przedtem zakupiłem około 100 sztuk 

po dawnych, tanich cenach. 
Dopóki .zapas starczy udzielam przy 

zakupnie gotówk~ 
Oczy otworzyć 

20 'procent; rabatu. 
Olejek eukalyptnsowy wyseła 

się w ba.tel kach po 50 fen. 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

•** &fJtllW! 

i niedać sobie przezkonkurencyę nst miodem zasmarować. 
.0 Kto chce rzeczywiście dobrze i tanio kupić, ten nie po-Jan Kwiatkowski, BUOBOWSl.I. 

fabryka. chemiczno farmaceutycznych wyrobów w 
l>oz:na.nin. .A.dres do zamówień: K. Buchowski, che

miach pha.rmazentische Fabrik. Posen .to. 

·<n winien si~ nikomu dać zwieść, ale przyjść tylko do mnie. i: Proszę czytać moją ofertę a każdy Dom kredytow7, 
~ 1a5 Brueh, Boehumerstr. tła. ~ się zdziwi ! 

-=« MMMHffilffi* ,, -i I Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50. 
UKLADANIE f ALD. Materye uklada w· 

faldy podlug katdego wzoru, predko ii po ce. 
oacb najtańsz;ych. PARBIERNIA OALLUSCH„ 
l(E. PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

]: Na odpłat~: 
' :;. meble na 1 pokój wpłata 5,00 mr. 

, ~·,.~~J1RB'WNa.ll.WWWWH#ki!WGJ!20 'Wł* filie: łfofstede, Heme, Eickel. RobJin1· 
bauseo, Linden. Hatt.lna:~ Lan1re11dreer. Mrr• 
teoL Castroo, l(ameo, Doctmund, Gertb.1, 
SprockbOvel. 

.: meble na 2 pokoje wplata 10,CO mr. 
cS meble na 3 pokoje wPtata 20,00 mr. 

Osiedliłam się jako 830 

akuszerka 
i polecam si~ Szan. Rodtcz.kom prosząc r.arazem o 
la.eitawe })Oparcie. 

Ohmie I. 
polska akus~e1•li.a, 

R o h l i n g h a u s e n, 
Heinrich~tusse nr. 8a. 

Od 1 paźtlziernika. 
lub prędzej dobrze za. 
prowadLony (831) 

handel 
z kartoflami 

jest tanh de sprzedania.. 

Franc. Tata, 
Gel11.•Blsmark. 

Franziskusstrasse nr. 19. 

M. Miedziński, 
w HE.RNE 

u1. Nowa (Neustras~e) 24. 
poleca Rodakom swój (108 

v1arsztat krawiecki 

~ meble na 4 pokore WI>lata 30,00 mr. 
"" b .Wyprawa A. odplata tygodn. 1,00 m. 
~ Wyprawa B. odplata tygodn. 1,50 m. 
~ ,Wyprawa C. odplata tygodn. 2,50 m. 
o .:o .Wyprawa D. odiptata tygodn. 3,00 m. 

r-g Poiedyńcze mehle, jak_ komody, łó-
~ ,żka, materace, szafy, bufety, szyfonie-

•·~ .rki. wóziki dla dzieci, lustra, kananv g, abr 
• t:d już przy wpłacie od 3-4 mr. Dla tego ~. 

:s;;~z:1 P":afuo;uj~i;i; -~~'!!:,~aedyzl§~v~w~~o.l1.mww111Bu. P 

Szt11czn.e k. w,. a· ty· ~z~::~lF.ii.?: . :a~~b;I:~h"."'teryi po ce- J Ó J da s ( h \\13 f% h 0 ft' 3, Sąd 
bar~o wielkim t •• d 

wyborze Zwracam tak.te uwagę na mó, Reckllngl"ausen-Sud (.Eroeh), a w 
s1g Qkł~d Dłe"I .... ti• Beehumsk.a ul. (Boehomt'Jrstr.) 199. 780 : ś 

K I t k k I ~ aa KP "' pobliżu apteki ł poezty. . 

W I a Ows I' 
ReckU~gBhruacubs.)en·Siid rtennzy najwlt:kszy i najznaeznh f9z7 dom łi 

, które także tanio sprzedaje. kredyto"'f wmieJ„eu.. _strze 
Bochumerstr. 115. Swól do swe10 I Swól do swero ! "•911•••„. ~.mm , I i* f ilmmw7) 

- Swój do swego. -

-··-------~~~---------.-i-----------------------------------------------------------------------------------------------"a d POSTBESTELLUNOSFORMULAR. I 
kh •bestelle hiermit bei dem Kaiser

hchen Postamt ein :Exemplar der Zei
tunS?: "Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungsprehsbiste 128) fiir die Monate 
August und Seotember 1907 und zahle 
an Abonnement und Bestellgeld 
1.28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haiben, 
beschetnigt. 

. . d· . . . . 190--

Kalserłiches Postamt . . . . . 

POSTBESTELLUNOSPORMULAR. 1 

Ich bestelle hiermłt bei dem Kaiser
lichen Postamt ein :Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Z.eitungspreis·łiste 128) fiir die Monate 
August und September 1907 und zahle 
an Abonnement und Bestellgeld 
1.28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalien zu habein, 
beschelnigt. 

. . . d .. 190--

Kaiserliches Postamt . . . . . 

POSTBESTELLUNOSPORMULAR. ·I POSTBESTELLUNOSFORMULAl~ię k 
-- pro 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
Hchen Postamt ein :Exemplar der Zei
tun~ •• Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliiste 128) filr die Monate 
Au~ust und September 1907 und zahle 
an Abonnement und BestellgelcI 
1.28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu habetn, 
bescheWgt. 

d· • . . .. 190-

Kaiserllches Postamt • • • . . . . 

Ich bestelle hiermit bei dem Ka~ciwizy; 
ltchen Postamt ein :Exetl1J;>lar der ~ J 
·tung „Wiarus Polski" aus Bocht1 

(Zeitungsprei!Sliste 128) filr die Moni 
August und September r907 und zal 
an Abonnement und Bes.tellg 
1,28 Mk. 

Obi;ge 1,28 Mk. erhalten zu hałle 

::znaj 
.~iem 

Jiw 

beschein.igt. .· f• 

. • . d .. 

Kaiserłłches Posłamt • . . . . 
... .,.. __ .._,._. ____ ,_., ______ ..,_, ______ ~-------------------------------------------------------------------------------------__..,1ry~ 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 
Ich bestelle hiennit bei dem Kaiser

lkhen Postamt ein :Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Z.eitungs-preiislJiste 128) filr die Monate 
August und September 1907 und zahle 
an Abonnement ood Bestellgeld 
1.28 Mk. 

Obige 1.28 Mk. erhalten zu haben, 
besch einLgt. 

d. . . . • 190--

Kaiserllches Postamt • • • . . . 

POSTBESTELLUNOSPORMULAR. 
Ich bestelle hlermit be.i dem Kaiser 

lichen Postamt ein I:xemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr die .Monate 
August und September 1907 und zahle 
an Aboonement und Bestellgeld 
1.28 Mk.. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben, 
besheini~t. 

. . . . . . .d. . . .190--

Kaiserllches Postamt • • . . 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem I(aiserlichen 
Posiamt ein Exemplar der Zeitung „Ga
zeta Toruńska" aus Thom filr die Mona te 
Augusr tind September 1907. und zahle an 
Ahrmnement und Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obig-e 1,28 .Mk. erhalten zu haben, be
s ;hcinigt. 

. .d. • • . . . .190-„ 

l(aiserliches Postamt . . . . . . . 

POSTBESTELLUNOSFORMULAJ'ionę 
Ich bestelle hiermi.t bei dem Kais(ład 

lichen Postamt ein Exempl:ar der ~ Poł 
tund „Przyjaciel" aus Thom filr a Czę 
Monate August und September 1~ 
und zahle an Abonnement und Best~ 
geld 0,83 Mk. 

Obige 0.38 Mk. erhalten zu habf' 
becheinigt. 

. • . • . .d. . . .1~ 

'\V k 
low 

Kaiserliches Postamt • • • • • • fia 

a:..---------z;i~:-;ki;dj~;::~:,~;;:;:rs.;id;'B:i:;-N;ki:':~::=-:=~~~___:~~-------------_....-,ski Za druk,, uklad ,f, redrkcn odpowledlziłaln.y Aatoat Brellkl w BoQam. N kl 1'-lr 
a adem i czcionkami wydawnktwa. „Wiarusa Polskie2'Q11 w Bochum. 



Bor.bum, na środę~ dnia 24:~go lipca 19&1„ Rok 17 . 

• 
r. 

~ @odziunno. pismo lud~we dla P~lak6w na ob~Znie poświęc~s o.świacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

~zi codziennie z wyjątkiem dni poświą.tec.z- ·. Za .inseratv płaci sie za miejsce rządka d1'0bneeo fm„ 
"g J. Pi:~ta kwartalna na ~zcie i u listowych I 111• la"e za Wiara I 01•cz1zn• I ku 15 f, asiloszenie, zamieszczone vrzed inser~ 41 

ni -~i 1 mr. 50 fen.„ a z odnoszemem do domu 1 mr. t L 'l ~ I fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Li8tr H 
"~;;- Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz „Wiarusa Polskiego" należy frankować i poda6 w 

' tóffm Pod znakiem "L Polnisch or. 123." nich dokI!adny adres piszącego_ RekoP. nie &wrai:-. 
:och1a-.... „.-------------------------------------.-...... „ ... „ ...... „ ... „ ...... „„ ......... „ .......... „„ ________________________________ __ -
11• Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
--.wić. czytać I pisać po (!O Isku 1 Nie .t Polak.iem, kto pot.omstwu swemPJ 

t:ezyć s~M pozwoli! 

z wypadków dnia, 
zykrotne morderstwo spełniono w 
wiosce Durbusch J>Od Mlihlheimem 

nad Renem. 
Zamordowani zostali właściciel ja

~ 
Ci) odajni Staaf, jego żona i mieszkająca 
N• q- Staafów 86-letnia wdowa Lohmer. 
g. rodni dokonali w nocy z niedzieli na 
[ niedziałek 3-ej robotnicy kroatcy, któ 
~ y w jadłodajni Staa.fa sie<lzie1i do pó
~ nej nocy i następnie zażądali od Staafa 
~ ociegu. Gdy Staaf prowadził kh na 
~ órę zażgali go nożami; zbrodniarze 
~ owrócUi następnie l!la dól i po krótkie} 
-t: alce z żaną Staafa, kobietą bardzo 
1:1;" 

,(!) ilną, zarzucili jej pętHcę na szyję i za
o 
~ ~·li również. W końcu zamordowali 
~ eszcze zbrodniarze w łóżku leżącą 86-
§' etnią Lohmar i zabrali wszystko, co 
~ abrać mogli. 
ił Po zbrodniarzach dotąd inie ma śla
iiilu. 

Sąd przysięgłych w ~arlsruhe skazał 
adwokata Hau'a z Waszyngtonu na 

780 ~ śmierć za zastrzelenie teściowej. 
n Hau oświadczył, że teściowej [lie za 
_.strzelił. Przebieg procesu i wynik jego 
mw~budził największą sensacyą. Obro11 
-ca dr. Dietz, który !kilkakrotnie starł 
LAJsię ostro z przewodnkzącym sądu i 

prokuratorem, zgl-Osil natychmiast re
~a~f'flizyę. Hau przyjąl wyrok s.pokojnie. 

:r iWJ .• d · k oclt apon11 wy arzyła się okropna ata-
foni strofa kopalniana. 

zal 20-go lipca nasUtpila eksplozyia. w 
~lig opalni Toyoska, w prowincyi Bungo. 

Według urzędowego sprawozdania 
:znajdował-O. się w chwili wybuchu pod 
.~lemią 471 górników. Panuje obawa, 

1atiJż większa część zginęła. 
:' ~ l OO osób utonęło. 
h 

1~.'. ·z San Pra·ncisco donoszą, że pod 
Steltercove w pobliżu wybrzeży Kall-

, fornii zderzył się parowiec San Pedro z 
' Parowcem osobowym Columbia·, któ
_.trry .zatoną} w kwadransie. 100 osób u
.AR ,-ton~ło. Parowiec San Pedro, który na
ais(tadawany był drzewem formalnie roz-
~;polowił Columbię. 

. ac 
1~ · zęściowy strejk górników wybuchł w 

:st~ . Stanach Zjednoczonych. 

ab1 

1~ 

15 tysię,cy górników zastrejkowało 
w kopalniach należących do trustu sta
klwego. 
·t'!!e 

Heca antypolska 
przy wyborach kościelnych. 

łI 10-go lipca odbywały się w parafii 
~k~~born - w największej gmin"ie wiej 

-" ·'D te1 w Niemczech - wybory do re-
1 '· rezentacyi kościelnej a 17-go lipca do 

ceprezentacyi gmtnnej. Wybierano nie 
. PO raz pierwszy, gdyż o<lbyte przed kil 
koma miesiącami wybory, w których 
zwyciężyli Polacy, uniewazrnono. 
Wówczas pisma centrowe i liberalne 
narobiły wielkiej wrzawy, że w dozo
rze .i reprezentacyi kościelnej najwię
kszej gminy wiejskiej w Niemczech 
mają zasiadać Polac~. Z calą bezwglę 
dnością właściwą Niemcom prowadzo:. 
.no walkę przeciw Polakom i szerzono 
nienaw1sc do nich, nie bez po
mocy czynników miarodajnych. Sko
ro tylkc wybor.y pierwsze unieważnio
no, niemcy roz.poczęli zawziętą agita
cyę, w której pracowano wyłą-cznie ha
słami antypolskimi. 

Oto na1przyklad jedna z wielu odezw 
rozszerzanych przed wyborami: 

„Katoliccy współobywatele w Hamborn! 
Dnia 10-tego lipca odbędą się wybory 

czlonków katolickiego dozoru kościelnego 
a ośm dni później - 17-go lipca - wybory 
do kościelnej reprezentacyi gminnej w lo
kalu oberżysty Marree'go. Wybory rozpc 
czynają się o godzinie 10-ej z rana i trwają 
bez przerwy do godziny 7-~j wie~zora. 
Prawo wyborcze posiada każdy męski, \le! 
noletni, samodzielny członek gminy ,który 
od roku w niei zamieszknj~. 

W ostatnich wyborach, które jak wia
domo unieważniono, zwyciężyli katolicy 
narodowości polskiej dzięki agitacyi bez 
miary i małemu udziałowi ze strony katoli
ków .niemieckich i austryackich. Daleka 
jest od nas myśl szerzenia nienawiści po
między katolicką ludnością gminy Hamborn 
i odmawiania zupełnego Polakom katoli
kom udziału w zewnętrznej administracyi 
spraw kościelnych. Jeśli jednakże żąda
nia Polaków przekraczają słuszne granice, 
wówczas nie można katolikom pochodze
nia niemieckiego brać za złe, że zwartym 
szeregiem występują przeciw dążeniom 
polskim w lonie naszej gminy. Mamyż, my 
niemcy, pozwolić się wyprzeć z tego, co 
nam się według prawa należy? Co po
wiedzieliby Polacy, gdybyśmy w ich od
dziedziczonych po ojcach dzielnicach stawić 
mieli tak przesadne żądania? Przeto 

katoliccy obywatele języka niemie-
ckiego 

korzystajcie w tych dniach z Waszego pra
wa wyborczego i zapewnijcie sobie to sta
nowisko, którego słusznie żądać możecie! 
Każdy niemiecki katolik jest święcie zobo
wiązany, dołożyć i uczynić wszystko, by o 
bronić i zapewnić sobie odziedziczone po 
ojcach prawa.. Dalej więc za mężami 
zaufania"! 

Trudno sobie rzeczywiście wy.sta
wić coś więcej obł•dnego i czelnego 
jak pawyższa odezwa. Zarzekają się 
niemcy katolicy w odezwie. że nie mają 
zamiaru szerzyć nienawiści pomiędzy 
katolikami w lfamborn, a czynią to prze 
cież choćby tą samą odezwą! 

Co z,aś w tym kierunku uczyniono 
dowodem ta okoliczność, że .podburzo
no nawet socyalistów, którzy lata ko
ściofa nie oglądali, iprzy ostatnich wy
boi-ach jednakże głosowali Uuwnie na 
listę ułożoną przez katołickich ha
katystów, byle tylko Polacy nie do· 
stali się do dowru ani do reprezentacyi 
kościelne.i· 

Cóż ato:i sądzić dopiero o zawar
tem w odezwie pytaniil1: 1co powie·dzie
liby Polacy na to, gdyby niemcy katol. 
w dzielnicach polskich tak przesadne 
stawili żądania! 

Przecież Polacy na obczyźnie żąda
ją tylko od dziesiątek lat napróżno ró
wnouprawnienia, niemcy kato]jcy w 
Polsce natomiast nietylko, że żądają, 

· ale mają już 10 razy więcej, jak żądać-

by mogli na wsadzie równouprawnie
,nia . 

Pod Puckiem na prz:Yklad dla jedne
go ni·emca kapłan czyta Ewangiel1ę 
.po niemiecku, w PeJplinie, mimo że już 
w jednej kaplicy wygłasza się stale ka
zania niemieckie, zaprowadzono jeszcze 
w kościele parafialnym co drugą 
nie<lzielę kazania niemieckie dla 12 nie
mców, a niemcy chcą jeszcze wię
cej, w Pobiedziskach na stałych ka
zani:.a.ch niemieckich nie bywa też wię
cej jak 10 osób, a jakżesz wobec tego 
wygląda opieka duchowna dla Polaków 
w parafii Hamborn? 

Toć Polaków zamieszkuje w parafii 
łiamborn tyle tysięcy, że przy ·prze
szłych wyborach kościelnych o wla-
1-snych sitach zwyleiężyl.i, a .przy 
drugkh ulegli tyl.lm dla tego, że ndem
com katolikom pomogli- S-OCyaliści i 
austryacy. Mimo wfęic, że Pola
·CY w Hamrom są liczniejsi od niem
\CÓW, jednakże tylko zaledwie co sześć 
tygodni na skromnem poJ>Oludniowem 
nabożeństwie księdza polskiego widują! 

Gdzież tu równouprawnienie, gdzie 
zastosowanie się do zasad Kościoła ka 
tołickiego, który powiada. że opieka du 
chowna wykonYWana być winna w ję
zyku ojczystym parafian! 

Oburzenie też parafian Polaków w 
Hamborn na takie deptanie słusznych 
ich praw jest wielkie, jak to ujawnil od 
byty tamże ubiegłej niedzieli w połu
dnie na sali p. Mareg:o wiec. na którym 
1postanowiono w dalszym ciągu .prowa
dzić starania o uwzględnienie slusznych 
.żądań polskich i stairać się z powodu 
różnych :niesprawiedliwości o runiewa
żnienie odbytych co dopiero wyborów 
do dozoru kościełnego i reprezentacyi. 

Jęk rozpaczy;robotników Polaków 
·wyrzuconych na bruk 

przez kapitalistów niemieckich. 
Wydaleni \podczas przymusowego 

bezrobocia z fa.bryki akcyjnego Towa
rzystwa I. K. Poznańskiego w Łodzi, 
rnbotnicy w liczbie 98 wysłali w ubie
gły piątek prośbę do zarządu, następu
jące} treści: 

„Do szanowengo zarządu akcyjne
go Tow. I. K . .Poznańskiego w Berltnie 
Charlottenburg. 

Wielce szanow.ni i łaskawi panowie! 

Byli irobotnicy szanownych panów, 
wydaleni na mocy słusznie slużąicego 
im prawa, i dla publiczneego zadoku
mentowania tego praw--:a, pozbawieni-. 
pracy w wkładach szanownych pa
nów i związkowych raz na za wsze -
dla zasady, .na.piętnowania złowrogą 
liczbą „98", my, niżej podpisani, znaleź 
liśmy się w 'Położeniu jeszcze gorszem, 
niż w swoim czasie szanowani pano
wie: i my bowiem zmuszeni jesteśmy 
ruciekać .z rodzinnego miasta, a może 1 
z ojczystego kraju, aby się uchronić, u
kryć i zasłonić przed hańbą, potępie
niem, a 1nawet śmiercia - tern gorszą, 
że .powolną, głodową. 

I my, zairówno jak szanowni pano
wie, nie poczuwamy sie do żadnej zbro 
dni, do ża<lnego ,przestępstwa, nawet 
do żadnej, względem 'kogokolwiekbądź, 
.istotnie popełnionej winy. Mimowoli 
bezwiednie, opatz.nościowo, czy przy 
przypadkowo, staliśmy się dla dwóch 

ł 

stron, wołujący!ch „o zasady", bądź to 
.powodem, bądź środkiem, bądź wresz 
cie skutkiem wielkiej, rujnującej ogół 
katastrofy. 

Gdy z obu stron do walki stanęły. 
dwie potęgi, dwie organizacye, dwa ży 
wioly - wciśnięto między nie nas 
„98"; spekulowano nami; palitykowa
:no nami; krytykowamo i argumentowa
'no nami; wzruszano i rozczulano, stra 
szono i grożono nami! 

Już ITTie rolę piłki gumowej, lecz 
przeznaczenie bomby na-rzucono nam, 
a my naoślep rzucani i miotani nioostan 
inie między Scyllą a Charybdą, musieli
śmy wreszcie się rozbić i paść ofiarą 
walki bezMośnei. 

Dziś oto strony wojując-e, zawarłszy 
przymierze przy wspólnej .pokojowei 
pracy goją rany, otrzymane w potycz
kach i bitwach i zajęte są przeważnie 
je<lną troską: „jakby co ryiehlei odbić 
to, co się postradało podczas i wskutek 
lokautu·'' 

My nietylko jesteś.my usunięcie od 
owocnej pracy, nietylko stronom zby
teczni, lecz - co gorsza, żyjąc w zabój 
~zej. wegetacyi, służymy mimowoli za 
.przedmiot ciągłego niepokoju, nieusitan 
nych obaw o to, byśmy się znowu nie 
zjawili jako rzekoma ,,kość niezgody'', 
by· • ~ hun~r:tó.w..z w 
wy.płynęli na j:asną i uspokojoną po
wierzchnię unormowanego życia fa
·brycznego, byśmy znowu nie zawiśli 
nad głowami pilnie pracujące} - iednci 
i dnugiej strony - jak miecz Damokle
sa, niby jakieś zle Fatum, a może i Ne
mezys mszcząca! · 

Lecz, Boże, broń nas od tego! Da
lecy jesteśmy myślą od tych naszych 
warsztatów pracy, przy !kitórych spędzi 
liśmy wiele, wiele lat, Jedni - całą 
swą młodość, inni całe niemal swe ży
cie. Myśl o powrocie - chcąc nie 
·chcąc - .pożegnaliśmy na zawsze! 

A my - „98·''? 

Ninie.i-sze ,Pismo nasze nie ma zgoła. 
·nic ir~ego na cełu, j:ak drogą powyż
szego porównania i ga-rści smutnych 
wspomnień, u<lerzyć w czulszą i wraż
liwszą strunę serc Szanownych Panów, 
aby w nich, w tych sercach, wzbudzić 
•najelementarniejsze uczucie litości dla 
bylych robociarzy, byłych członków 
klasy robotniczej, <lziś zdeklasowanych 
:przez ogól odtrąconych, napiętnowa
nych i za bunty SPolec:me wyrzuco
nych nędzarzy, calem swem położe
niem wzorowo ilustrujących losy Lum 
pein-1proletarjatu. . 1 •i 

Od 8-iu miesięcy be~ pracy, bez za• 
: ~cia, na lasce wstrętnego mil osierdzia, 
rozpróżni;aczeni, · nie mO'żemy nawet 
wybrnąć z tej kałuży dem-0ralizacyi 
własnej i poniżeń, nie jesteśmy :ndolni 
wyzwolić się z pod ·opieki filantropów, 
gdyż nikt nigdzie i na żadnych warun
kach nie chce dać pracy. nie chce za1u
fać niczego żadnemu z liczby „98". 

To jest okropne! to rozpaczliwe! 
Uciec z Łodzi, zapomnieć o tych 8-

miesięcznych udręczeniach, jakie prze
cierpieliśmy w żalobnych domach na
szych, z których nas dziś wyrzucają 
w celach ;więziennych, w szpitalach i 
na ulicy; zatrzeć w pamięci dręczące 
echa złorzeczeń ludzi, wymówek, na
rze~af1 i wymyś:ań przeciwników, ję
ku J .placzu zglodniałych ojców i ma
tek naszych, żon i dzieci naszych, roz
począć nowe życie - oto nai?,orętsze 
pragnienie nasze, które nas przepełnia, 
a nadzieja ri;a jego rychłe z[szczenie si~ 



- t !ko ta jedna nadzieja pow trzymu
je na od czynów rozpacz , i detcrmina 
yi, nakazując nam wierzyć, jeżeli nic 

w lepszą przyszłość, to przynajmniej w 
jakąkolwiek możność i~ tnienia ! 

W tern upragnieniu, w tej nadziei, 
w tej wierze, ośmielamy zwrócić się do 
Szanownych Panów z błagalną prośbą 
o jednorazową pomoc. okazaną hojną i 
wspaniałomyślną dłonią parłską ! 

Szanowni Panowie! Błagamy Was 
o to, abyście raczyli wejrzeć \V nasze 
rozpaczliwe położenie, abyście ulitowa 
li się nad cic:rpiącymi za winy niepopeł
nione, byście pokazali światu, że dostęp 
do Waszego serca i sumienia nie jest 
niemożliwy! 

Litości! ratunku! pomocy! - dla o
·puszczonych, dla niewinnie potępio
nych, dla srodze pokrzywdzonych, dla 
bezsilnych i' pozbawionych pomocy. 

W imieniu wlasnem „98'' i w imie
niu naszych wynędznialych rodzin, nie
szczęsnych dzieci naszych zaklinamy 
Was. Panowie. na wszystko, co i dla 
W1as czyste, drogie, święte, błagamy 
Was. Panowie, o pomoc litościwą 
1vspa11iałomyślną ! 

Lódź, d. 19 ljpca 1907 roku. 
(Podpisy robotników). 

Ileż nędzy i rnz,paczy maluje się w 
po\vyższych słowach. a winę za to 
wszystko ponoszą z jednej strony kapi
taliści, z drugiej socyaliści. 
ki. 

O Polakach w Brazylii 

f)odaje różne ciekawe szczegóły korespon
~lent WCJ rszawskiego „Gońca". 

Stan Parana liczy podług ostatniego spi 
su 386.920. mieszkańców, w tym z górą 110 
tysięcy Polaków. Liczby te są niezbyt do
kładne, ·wyciągnięte bowiem są z ostatniej 
statystyki rządowej, dokonywanej zazwy
czaj w niesprzyjających warunkach; przy 
braku stalych ksiąg ludności wielka ilość 
kolonii, świeżo powstałych i powstającyth, 
nie jest obliczona. Przyjąwszy jednak licz
by, wyżej podane, stwierdzamy, że Polacy 
.w Paranie stanowią przeszło ~ogółu miesz 
ka1k6 slanu. To niewielka stosunkowo 
ilość ludzi mieszka na przestrzeni 4,360 
mil kw. Oprócz Polaków jest w Paranie ró 
,wnież znaczna ilość Wlochów (80.000) oraz 
Niemcó"' (oko?o 40,000). Resztę ludności 
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( Cią~ dalszy)_ 
- Tak to lubię, mospanowi~, weso

ło i już! Wojnę żeście zaczęli - woj
nę macie! A pamiętajcie, że krzywem 
okiem, ani żókią, ze mną nie poradzi! 
iTo i po krzyku! Iiarca,Dów waszych 
już wam ti' c msze, bo nasz żołnierz nie 
:wlożylby tego rna glowę, czem lada wa 
fach nrnchy ze sobą opędza! Rozumie
cie!?"... A jak się mundury wasze wy 
szykują a obszlegi zmienią, to was za
proszę na oględziny! „. 

- V crfluchter ! - mruknat pod no
~em W agenf eld. 

- Jeszcze gene.ra1 się burzył!? Ale 
calipan, umityguj się waszmość!!-. Pie 
trek Srob jakby ul1any .do waścinego 
fraczka!.·. 
. - Chyr'l teraz moglibyście nam 
dać spCJkój ! zag-ait pojednawczo von 
Miller. - Pozwólcież nam odejść w 
ko11cu !... Zabraliście bro1L odzież na
~et„. 

- Wfaśn:e w tern sęk, że teraz ani
.by si·ę· ważyl takoweg-o wam despektu 
czyni e.„ lmaginujcie sami, mospano
wi_e ! .... Cóżb.r wasza prusacka mość po 
w1edz1ała, gdyby tak ujrzal was po 
-cht~psku ~rzybrnn3:ch, zdrowych ?.„ 
Iię ..... Ootowby taktch generaló\.v do 
1skrobania kartofli zasadzić... podczas 
gdy tutaj. ~ i_edzi~ie sobie syd ! !... No, 
a ~~r~~zf ie 1 tu się dla wa~ niejaki lab or 
r;naJdz1e .. ·. Roboty huk Się gromadzi . 
pułki będą się formowały.,. Rozmaite~ ' 
go_ ludu potrzeba. A słuszna rzecz, ab\· 
~cie, mospanowie, już do ko11ca \V 
s_,yvch tmdac~1 a bohaterstwie wytrwa 
11 1 w rozprawieniu się z frycem nam po · 
mogli!... l 

stanowią Brazylianie i murzyn~. Biali Bra- ł 
zylianie są pochodzenia portugalskiego, re
szta lączy się z murzynami, czego następ-

mi, pracowitości i uczciwości. Przy tci spo 
sobności zaznaczę, że Polacy tutejsi odzna
czają się większą wstrzemięźliwością od 
wódki (cachasa), niż w kraju. W miastach 
tylko spotkać można nałogowych włóczę
gów-pijaków, ale i to są rzadkie wyjątki, 
które jednak niecni nasi przyjaciele Niemcy 
starają się rozdmuchać do olbrzymich roz
miarów, szerząc gdzie i kiedy się tylko da 
nikczemne o nas wiadomości. 

twem są mieszańcy - Mulaci, których ied 
nak w Paranie nieznaczna jest liczba. 

Parana jest stanem rolniczym. Klimat 
umiarkowany, znacznie zbliżony do nasze
go, z tą różnicą, że w zimie najniższa tern 
peratura wynosi O, najwyższa w lecie 38, 
Gleba urodzajna rodzi wszelkie zboża i wa 
rzywa, nadaje się również do plantacyi ty
tuniu, wina itd. Plagą jest robactwo, nisz
czące prędko i doszczętnie wszystko„ co z 
ziemi <lalo się wydobyć. Temu przyl,pisać 
należy, ~e w Paranie malo lub wcale nie 
sieją pszenicy, żyta i in. Glównym artyku 
lem jest tu kukurydza, slużąca również ja
ko karm dla koni, groch (feijao), codzienna 
potrawa, oraz słodkie kartofle (Catatas do
ces). 

Polacy w przeważnej większości trud
nią się rolnictwem .Parana usiana jest wiei 
kiemi koloniami, zamieszkanemi wyłącznie 
przez Polaków .Dzial ziemi (loto) zajmowa 
ny przez kolonistę polskiego, a udzielony 
mu przez rząd, wynosi 25,000 metrów kw. 
W miastach spotyka się rzemieślników poi 
skich, zatrudnionych w drobnych zakła
dach fabrycznych, lub posiadający'-t::h włas
ny warsztat. 

Największa ich liczba zamieszkuje sto
licę stanu, Kurytybę. W miastach mniej
szych, Porto Uniao da Victoria, S. Matheus 
Ponta Grossa i in. spotyka ich się rzadziej. 

Przemysł polski w Paranie nie istnieje. 
Wszystkie większe przedsiębiorstwa spo
czywają w ręku Niemców lub Włochów. 
Znaczne korzyści, jakie możnaby tu osiąg
uąć, pociągały niejednego z naszych na te 
drogę, kończyło się jednak zazwyczaj na 
projektach lub doświadczeniach, jak to mia 
lo miejsce z hutą szklaną, fabryką papierów 
konserw itd. Niepowodzenie to tlumaczy
my sobie tą okolicznością, - że ... rzeczywi
sty przerhyslowiec polski tutaj nie przyjeż
dża„ a bez poważnego kapitału w warun
kach miejscowych prosperować i rozwijać 
się przedsiębiorstwo niemoże. Wreszcie 
potrzebne jest uzdolnienie, rutyna, przedsię 
biorczość, nie mówiąc już o znajomości 
kraju, ci zaś, którzy rzucali się na tę drogę, 
byli albo dyletantami w swoim rodzaju, al
bo też nie posiadali kapitału takiego, jakie
go wYmagal interes. 

D.Ia tego musimy tam, chcąc nie chcąc 
kupować wyroby obcych. 

Ten stan jednak koilczy się. Już dziś 
można odczuć pewien ruch w tym kienm
ku i należne starania. Gdyby to się udało, 
wyroby niemieckie tutejsze lub sprowadza 
nez Prus latwoby wyrugowano ,a Polacy 
zajęliby wówczas pod tym względem takie 
zaszczytne miejsce, jak dziś pod względem 
umiejętnego gospodarowania na nowej zie-

Prusacy spojrzeli po sobie ponuro i 
umilkli zawstydzeni. · 

Wosiński czasu nie tracił. Prawił 
bo prawil, 1perorował bo perorował, ale 
i w pracy nie ustawał. Od świtu do 
później nocy usta mu sie nie zamylroły, 
tak, że aż to podziw obudziło w Zubro 
wej, która wobec Wosil1skiego języka 
niekiedy zapominała. 

Deschamps do rozporządief1 kapi
tana wcale się nie mieszał. niekiedy le
dwie zapytywał .poufnie floryana: 

- Cóż ten k.rzyka•cz polski dziś wy 
rnyślit nowego !, .. 

- Pruskie mundury przerabia!- .. 
- No, no! I cóż więcej ?„. 
- Założył kancelaryę ... ustanowU 

intendenta ... 
- Może tę babę!? ... 
- Nie!. .. panie pułkowniku !.„ 
- Nic! Baba z 'kamienia! Takich 

wi~cej bab, a możnaby świat zawojo
wać!... A paszę, żyw u ość ma?!. .. 

- Chyba na parę lat! Aż dziw 
skąd ją bierze!. .. Koni pomieścić już ni~ 

. ' moze.„. 
- Stary urwis!... 
- Może pan pułkownik każe go \ve-

zwać? ! 
- Nie! Nie moja rzecz! On zdobył, 

on komenderuje!.. . 
I komenderował kapitan, 1a komen

derowal najwięcej fla~eo~etem który 
d~iwnie przypadł mu do gustu~ z dru
giej strony sierżant .patrzył w Wosiń
ski~go: jak w obraz, starając się każdą 
mysl Jego odgadnąć, każde życzenie 
uprzedzić. A że kapitan osłucl}al się 
dosyć francuzczyzny, a znów sierżant 
niejeden wyraz polski zaipamiętał więc 
porozumiewali się doskonale. ' 

Naprzyklad, przed udaniem się na 
spoczynek Wosiński odbywał konferen 
cyę z sierżantem: 

- Flageolot ! 
- Pan capitaine? ! 

Handel polski w Paranie z dnia na dziei1 
przybiera większe rozmiary. Notuję to z 
przyjemnością, wierząc, że już wkrótce na 
wszystkich koloniach polskich będą kupca
mi i właścicielami sklepów (venda) tylko 
nasi. Dotąd handel polski ograniczał się 
wyłącznie na niewielkich sklepach spożyw 
czych w polączeniu z galanteryą ,towarami 
łokciowemi itd .. Obecnie powstają szybko 
kółka rolnicze, wzorowane na galicyjskich. 
Sprowadzają nasiona, zakładają sklepy spół 
kowe itp. Początek dala kolonia U. Candi
da, położona w pobliżu Kurytyby. Od pa
ru lat kierownikiem kółka i glównym orga 
nizatorem jest pan Szczerbowski. Na do
bry przykład odpowiedziano naśladownict 
wem i dziś podobne kółka świetnie się r01 
wijają. 

Również godne jest zaznaczenia pow
stałe przed paru miesiącami stowarzysze
nie wspóldzielcze „Unia"" z większym ka
pitałem dla handlu hurtownego z siedlis
ldem '..V Kurytybie. Uczestniczą w nim wszy 
scy wybitniejsi Pob.cy z Parany . 

Cicrtlte, dnia 20 lipca 1907. r. 

Nie wyczytawszy we „Wiarusie Pol 
skim" nic o odbytej rocznicy Towarzyst
wa pod op. św. Jadwigi w Gerthe, ja sam 
choć pobieżnie o owej rocznicy donoszę 
i proszę, aby opis mój był zamieszczony 
we „Wiarusie Polskim". 

Dnia 14 bm. odbyła się rocznica tow. 
polsko-katolickiego tu u nas pod wezwa
niem św. Jadwigi. Na obchód ten przyby
ło, jeżeli się nie mylę 21 bratnich towa
rzystw z chorągwiami i kilka bez chorąg
wi. Razem przybyto 25 czy też 26 tow., 
za co im składamy serdeczne „Bóg zapłać" 

Po przyjęciu i wprowadzeniu bratnich 
towarzystw poszliśmy ze sali do kościoła, 
ale jak? - Jak stado owiec, dla tego, że 
nam Polakom policya na pochód z muzyką 
i rozwiniętenli- chorągwiami pozwolenia nie 
udzielila Przyszedłszy przed kościół, zoba 
czyliśmy tam, ustawiony jakiś „jiinglings
ferajh" z muzyką na czele, gotowy do wy 
marszu. 

Więc panom niemcom to wolno pocho 
dy z muzyką urządzać, a nam Polakom nie! 
Gdzie tu ró~nouprawnienie? Gdzie się po-

- Placówki rozstawione!? 
- Plasófki? Już ... pan -capitaine ! 

Les volontaires? ! Soir!! 
- Oui ! ·pan capitaine, ci! 
- Jakie „ci"? Trzech .pewno? !„. 
-Oui „ciech" !„. 
.- Wino lubisz? l... 
- Lubisz, pan capitaine ! 
- Mówi się: lubię!... 
- Lou'P ! Bien! - .szepnął skonfun-

dowany sierżant, nie mogąc wyrozu
mieć. co ma wilk z winem za związek. 

Wosiński spostrzega! zwykle, że 
jakieś nieporozumienie się zakradło i 
napomina!: 

- flageo'.et ! Słucha.i uchem, a nie 
brzuchem! Wyrazów na swój ład nie 
przekręcaj !.„ A ,pamiętasz, jak się po 
polsku nazywasz?!... 

- Oui - pan •Capitaine !... Pisała!. .. 
- Piszczala - powiedziałem raz! 

No! Na lewo zwrot! w tył!... ma.rsz! 
spać!... Idź do dyabla ! Nie zapomnia 
łeś, iak się po francusku mówi: „idź 
do dyabla ! ?'' 

- Non - pan capiitaine ! Bonne nuit ! 
- Wlaiśnie ! Zgadłeś! Dosyć konfi- I 

dencvi„. Allez! ... 
Ootartowski w kłopotach a zahie

giach Wosińskiego mały brał udział bo 
i nieznoszącemu opozycyi kapitan~wi 
w drogę wchodzić nie chciał, a i smu 
tek go jakiś opanował i tęsknica dzi
wna: ~idok starych towarzyszów, Zu 
b~a 1 Zubrowej, ucieszy? go byt rzetel 
me, z pocz~tku, zwłaszcza, iż mu po
myslne zwiastowali nowiny z Gortato
wic, lecz w końcu i od nich stronić a 
usuwać się zaczął. Próżno markiefan
k~ zabie~ala a tern lub Q\vem wspomnie 
n~em us11owata rozerwać, - Floryan 
~ 1by to sl.u~hat. uśmiechał się, lecz myśl 
Je~o g_dz1e1~dziej s!ę btąkala. Na do-
1711ar mezdrow się czuł. mowa mu cią
zyla. a. go:ąc.ośc paliła czolo. Zafraso
w~la się rne zartem Żubrowa; sama nie 
Wie dzac, co począć, udala się do Wo-

, działa sprawiedliwość w paflstv~ie porz· 
( ku i bojaźni Bożej? Do obrony „ratcrłand 1 

.1 

i niemieckiego się przydaliśmy. as 
Zmarły - Bismark kazal rozdzie n~, 

\Vódkę pomiędzy Polaków, kazał grać p 111 ~ 
kowym kapelom „J eszcze Polska nie z _ie 
nęla" bo mówił, że Polacy, jak sobie PlX iea 
piją i „J eszcze Polska nie zginęla" usty. ~e 
to potem dobrze bić będą. Dziś nam Pla w 
za to! Dziś hakata nawet rządzi w koś 
łach katolickich. ,,--

Przybywszy do kościoła, byliśmy or l 
witani przez księdza proboszcza błogo r 
wieństwem Przenajświętszym Sakrarn 
tern. Potem zaśpiewano pieśl1 do Cie sY, 
Panie". 

Następnie ksiądz proboszcz \Ystąpi! ft z 
kazalnicę, by wygłosić kazanie, które tr 1jn 
lo trzy kwadranse. Mówił energicznie, le. 
ni~chby się zypatal, il~ go Polaków zroZ!riPr 
miało? Ja twierdzę, ze byly to słowa, r· 
cane jak grcoh o mury tej świątyni. Zre~ 
tci ks. proboszcz dat nam się dobrze we z od 
ki. Cała okolica wie o tern, jakby to wyg~ Kt 
dalo ,by np. „Jiinglingsverajnowi" ks. Prwo' 
boszcz po polsku prawił? Chybaby h~n 
tyści przez cały rok z przerażenia i ob~ · 
rzenia ochlonąć nie mogli. 5 '0 

Pan Jezus powiedzia·ł, że nie możWi 
dwom panom służyć. Kto jednemu bę~ci 
służył, drugim wzgardzi. My Polacy 'il R 
dzimy, żeśmy są wzgardzeni. OdpoWi~go 
dzialność przed Bogiem za niedostatec~ki 
opiekę duchowną w polskim języku i 'ał 
dusze polsko-katolickie, które pójdą w f,Y 
gień wieczny, składamy na odnośne wl 
dze duchowne. Tam na drugim świe 
niech się władza duchowna przed ~ 
giem tlómaczy, a my nasze skargi WYk 
czymy. Nam tam na drugim świecie spr, 
wiedliwość wymierzy Bóg! ru 

Po kazaniu w łamanym polskim języ[ 
odmówił ks. proboszcz Ojcze nasz i Zdrt 6 

waś Maryo ! Potem zaśpiewaliśmy „Sell0 

deczna Matko". Na zakończenie zaśpiev150 
liśmy tę naszą smętną a rzewną pieśń „v;_0hk 
taj Królowo". :. · 

Z kościoła nie z rozwiniętemi chorąr 1cs 
wiami w szeregu lecz jak stado owiec ~d 
szliśmy na salę. Każdemu z nas się ser~ Y 
krwa"'.'iło z powod utakiego postępowa!i\t 

z n~~1druS?:im wolno, to nam nie. Lecz cci k 
poradzić. Myśmy w. niewoli. Moralne kai1la, 
ny już nam nałożono ,prawdziwych jeszci t z 
nie, bo musimy za całość Niemiec kre1,~ 
przelewać podatki placić, ciężko po kopa0 

niach i hutach pracować. Tych praw5cn:1 
wych kajdan nam nie nałożą na ręce i n ~· 
dla tego, bo by sami nie mogli się panosz.1rm 
za grosze przez nas dla nich cięż~o zapr. le 
cowane. ' rh „."' ze 

Z kościola po\vróciwszy na salę, na eh 
preze~ w gorących z serca płynących sk~ra 

E&E _::::;Qlo 
sińskiego na naradę. Kapitan wysl1 C 
chał domysłów markietanki i ozwał se~ 
po namysle: ł r 

- ttm ! Co prawda, niedawno 'n 
imć !pana Ootartowskiego znam, Ie1:nie 
przylgnąlem do niego, jako do rodwl d 
nego, bo to i dusza zacna i głowa nitJsk 
lada! Nieba bym mu przychylił! S~ w 
widzę, że czegoś krzywy jest a kwai.0,, 

ny... Po nocach nie sypia a wzdycn:Poz 
czasem tak ciężko, jak gdyby kamie ·F 
młyński na wątrobie naszal !.-. Ja tai wi 
nie wiem„. ale, czy to czasem nie spóiomtl 
niczka jaka jest tego dyshumoru prz~zyr 
czyną ! rsta 

- Spódniczka?!... Gdzież zaś! T5a_r 
waćpan, panie ka,pitanie, ani krzty m1111 ę 
szego porucznika nie znasz! Ba, rn& 
lo to 1różnych niewiast zębów do niet 
naszczerzyło ! Nie patrzałam może !k In 
to?!... Gdyby tylko okiem mrugnąl.11J." 
nie mieszczki, nie szla·chcianki ale ni~cą 
jedna dożówna wenecka, niby lepiej ni~est 
shuo~cianka, w dyrdy do oł·tuza-b::· be 
·polec1ala ! Co tu gadać! Toć nasz poyw 
mcznik, choć się trochę zmiurow:1i1ana 
- · malina! Jęszy oficer w tej v;Lisk,łoż 
potrzebie dosyć się buziakó\,· na~li·nil· Ił 
gęby nawycierat, 0 nasz po :u2z:11k dfra si 
tąd ci jeszcze w puchu na i>Jli.:,~kac~ąc 
chodzi !:„ Oko czyste, jasne . .'. Et.: p1t1e~o 
znam się panu kapitanowi, że i.:t . ~tar-e 
baba, której dawno romanse wyv/r:rrz1 s: 
ly, a przy takim, jak mój, niedol't''':~sp0s 
wszelkie amory musiały zbrzydn11c. G 
a. gdyby tak. .. porucznik powiedziaJ·,nt t 
„Zubrowa !.-. " Eh! Tfv !... Człowiek~ ją 
wi wróble świergota{ zaczynają!. .. hął 

W l
,,w 

- starym piecu dyabel pa : .. ··10 i 
- A pewnie! Bo jak nikt innY uiikie 

chce •. to dyabeł musi! Takie jego Iuc~·:~z. 
fersk1e prawo! Ale że nasz porucz~.,; Yi 

~ d · ' , · ·:ii' 1erz o za ne1... , . ,. J 
-,.-" 

(Ciąg dalszy nastąpi), e ok 
J 

"JOiie 



z rzywital bratnie towarzystwa, któ
nd1 i: odwiedzić raczyły. Sala, choć ob-

3;, okazal~ siG_ o_ pól za m~la, ~la tego, 
zi nieprosze_m _gosc1e przybyli, ktor2:~ du
p~ ·sca zaJęh. Czy wstGpne zapłac1h, te
z t:\viem. Przygrywała nam kapela 

P(.( batutą pana_ K:~1ik:'l z_ lierne, _która się 
Y. ·ego zadama sw1etme wyw1ązala. 
l w czytelnik „Wiarusa Polskiego". 

OŚc SL_ 3____ _ w r 
fł!L-==--- I • , • I • , 

n;~ Na srnrprnn I wrzes1en 
. sY ać można na każdej poczcie 
e Wiarusa Polskiego" 
·i z niedzielnym bezpłatnym dodatkiem 
1 2 . , . t 
tr iino-pow1esc1owym P . 

le · ,,Posłaniec katolicki". 
ol.tn:unerata na te dwa miesiące wynosi 
, r; · tylko 1 markę 
res 8 i · · Z! odnoszeniem do domu 2 en. w1ęceJ. 

gG Ktc;by pragnął posyłać „Wiarusa Pol
Pr1go" przez sierpień i wrzesień swym 
ak;nym do Polski lub gdziekolwiek
obit niech nadeśle 1,28 mr. idokładny a

'osoby która ma 2azetę otrzymywać, 
oż~iarus; Polskiego" dla odnośnej osoby 
~d?.icie przekażemy. 

"Rodacy! Ro~szerzajcie „Wiarusa Pol
Wi~go" bo to pismo Wasze, organ ludu 
cz~kie~o na obczyźnie, który ciężkie mu
i ~-ałki staczać w obronie Rodaków na 
w iyźJllie. 
~lim.a:=± ~ 
1ecr 

: Ziemi~ polskie. 
.& 

priru:& Zachodnich. Warmii i M-&zur. 
zył Gdańsk. Przy rynku rybim przytrzy
drho w poniedziałek 12-letniego złodziej~ 
~Seisobie Stanisława Behrenta z Emaus, kto 
ie~okradł tak przekupniów, jak i kup?ją
,Vi:h. Wykazało się, że wyciągał ludziom 

·ieszeni portmonetki z 10, a nawet 4~ 
rąf pieniędzy. Przytrzymano go w chw1 
~dy zamierzał z koszyka flondry wykra 

en; Glówną winowajcą jtst tu mat
an,'która chłopaka do kradzieży napędza

j której tenże skradzione przedmioty 
C(lawał. 

a'.i Wejherowo. W dniu 16 bm. zjechało 
·zci trzech żandarmów, jeden egzekutor i 

reióch pomocników do Łebna. W asysten 
pa miejscowego soltysa zabrano się do 
dz.tcy, ażeby ściągać kary, jakie _n~łożyla 
n~encya " ' sumie 10-20 mk. na oico~v PC?~ 
sz~ymujących strejk szkolny. Odw1edz1h 
pr Iem 9 mniejszych gospodarzy. Gospo-
. ze ·poplacili kary natychmiast oprócz 

na ech, którzy nie byli obecnymi. Tym 
sl(Jrano z chlewów świnie· i przewieziono 

o Wejherowa. 
sh Chojnice. W Mokrem zabit piorun pa 
~cha Paliszewskiego. 
' Olsztyn. Do więzienia udać sie mu
ł redaktor „G a z. O I s z ty (1 s k i ej" 
~ Wt Pieniężny, skazany na 

lemiesiące \vięzienia. W czwartek rano o 
wi doręczono p. P. pismo sądu rzeszy w 
nitJSku. zatwierdzające wyrok izby kar
~ w Olsztynie, a już w 3 godzi~y ?óźni~j 
a1 o 11 nadszedł zapozew sta\v1ema się 
ct'ipóźniej w piątek wieczorem w więzie
. 1. 

ie Frombork. Pomnik Kopernika nasze-
t:~ wielkiego astronoma, stanąć ~a . w~ 
lJ\Omborku na \V armii. Cesarz mem1eck1 
Zl~Yrzekł podobno pewną zapomogę na 
fstawienie pomnika, również zamierza 
T~rz brać osobisty udział przy je~o od
nimięciu. 

e;· i \Viet K.r Pezudslde4&:~ 
n. Inowrocław. Solanki stracone. „Dz. 
. :d." donosi, że z koflcem tego tygodnia 
1 :~cą przy tamtejszych kopalniach soli za
n1izestać pracy nad wydobywaniem wo
·bi' Wszelkie usiłowania bo\\ iem okazały 
~! bezskutecznemi; woda wcią~ wzrasta, 
~,Ywatna kopalnia jest już prawie zupełme 
\!fana. Po niej przyjdzie kolej na wyżej 
~'łożoną kopalnię rządową. i 
11 • R.ogóżno • W tutejszym jeziorze uto- ' 
dfra się IS-letnia służąca Gertruda Jahnke, 
c,~ąca w obowiązku u profesora Laskow

rrteg_o . 
~r. Zniń. Gospodarz p. Lemaf1ski w RzY
rzie w .tym samym powiecie kupił od swe-
1.i sąsiada Neuberta, niemca SS-morgowe 
·,; SPodarstwo za cenę 18 680 marek. 
•· Gniezno. W Lechu" czytamy: Ren-
1·-:t. tutejsżej. k~sy' ,,,Ul" p. Ratacz_ewski, 
(I' uiąc na dz1k1e kaczki w Kustody1, na
hąl s i ~ na iakieś zwierzę, które zastrz~

i! .. : w.te1 myśli, że to wściekły pies. Jakie 
.• ł~ Jego zdziwiemt- gdy w domniemanym 

n:!Ktek_tym psic rozpoznał wilka! Nie do
~·:~z~1ąc sobie, przywolał dz1t.;rżawcę_ Ku

ni~ . Yt P. Bartza który także w zabitym 
,1'1erzę7iu rozp~znal wilka. · 

Jakim sposobem wilk dostał się w na
e okolice, trudno wytłomaczyć . 

·j:oifarocin ~ W środę 17-go _nawiedziła 
cę tuteiszą burza. Wielki deszcz z 

gradem poczyni{ dużo spustoszenia na po~ I 
In . Zboże i jarzyny są w polu. U rodzai I 
był piękny, lecz cóż z tego, kiedy w osta
tniej chwili, gdy w same żniwa taka klęska 
przyszła. A tu \Vciąż pada i o żniwach 
nie ma mowy. 

z rożnych stroog 
Witten. W kopalni „fr an ciska" 

dostał się gómik Annacher pomiędzy 
dwa wagony, które mu niebezpiecznie 
piersi· przygniotły. 

BACZNOSC ~ 

l~odacy i Rodaczki z Marten i okolicy. W. 
niedzielG ,dnia 28 bm. o godzinie 1 l nabo
żeństwo w Marten dla Polaków z polskim 
śpiewem, na które wszyscy przybyć winni. 

Ze Shzka cz)'łi Staropolski. 
Zmiany w duchowieństwie. Ustanowie 

ni lub przeniesieni zostali: R.siądz admini~ 
strator R Gawliczek z K:omprachcic jako 
II kapelan do Gliwic; ks. ~ apelan Artur 
Spielvogel z Kluczborka jaku II kapelan do 
Katowic do parafii Najśw. Maryi Panny; 
ks. kapelan Józef Piecha 7 Gliwic jako ku 
ratus do Birawy; ks. ka pe.an Bruno Badelt 
z Iieinersdorfu jako taki do Niem. Racła
wic; ks. świecki f'r. Wojski jako II kape
lan do Prudnika. 

W Lubiążu (n aSrodkowym Sląsku) 
zachorował robotnik Scholz i jego żona po 
spożyciu grzybów. Mimo szybkiej pomo
cy lekarskiej zmarli obaj niebawem. -
Baczność przed grzybami! Kto dokładnie 
grzybów nie zua, ten najlepiej zrobi, gdy 
ich wcale zbierać i spożywać nie będzie. 

Z innych dzielnic Polski. 
Sokół na Litwie . Jak wiadomo, So

kół w Królestwie Polskiem rozwiązany 
zostal. Natomiast wolno Sokołom organi
zować się na Litwie. Otóż korzystając 
tego prawa, polskie towarzystwo gimna
styczne „Sokól" w Mińsku postarało się ~ 
swoje zapisanie do rejestru towarzystw I 
związków ziemi mińskiej. 

Zniszczenie puszczy Białawskiej. Na 
wieść o mniszce", która zniszczyła już kil
ka dziesięcin lasu, przybył do puszczy Bia
fowiejskiej na Litwie inspektor jeneralny 
dóbr państwa z Petersburga i wraz z za
rządzającym puszczą objeżdżał zniszczoną 
przestrzeń. „Mniszka" opada dr~ewa, prze 
ważnie iglaste i sklada jaja. W kilka dm ca
łe drzewo zamienia się w jedno rojowisko 
liście lub igly opadają a z ogoloconych ko
narów i galęzi spływa smrodliwa, gęsta 
ciecz która zatruwa powietrze całej okoli
cy, \~obec tego, że daje się ona zauważyć 
już na 30,000 dziesięcin, del~gat zarządu 
dóbr państwa polecił powołac do pracy ~a
łą ludność miejscową i płacić dziennie po 
50 eto 60 kop .. Do pracy powołano tylu lu
dzi że uczuwać się daje brak rąk do pracy 
pr;y robotach polnych. Akcya ratunkowa 
polega na paleniu drzew zniszczonyc~, ko
paniu rowów ,dzielących przestrzeme za
rażonych, dymem palonej smoly. ..... 
Wiadomości ze świala6) 

Watykan i Japonia. 
Ojciec św. przyjął na ,poslucooniu 

japo1i.skiego ambasadora w Wiedniu 
Uchidę, który wręczył Piusowi X. pi
smo cesarza japońskiego uwierzytel
niające go także jako posła przy Wa
tykanie. 

Oszukany bank. 
z Monachium donoszą, że oszust ja

kiś za pomocą sfałszowanych papierów 
wydostał z pewnego ba.nku monachij
skiego 150 tys. m a rek. 

Poseł Wilhelm von Kardori t. 
Byly poseł do 1parLamentu niemie

ckiego i posel do sejmu pruskiego. Kar
dorff zmarł w poniedziałek w N1eder
wabnitz ( ?) na Ślasku w 80-tym roku 
żvcia. Kardorff od r. 1868 byl preze
sem partyi wolnokonserwatywnej, w 
parlamencie należał do rzadow1ców-

Nowy cesarz Korei Iczak. 
zarządzi! ukaranie de,putacyi, któ~a u
dafa się do Hagi z protestem skiero
wanym przeciw Japonii. 

Skutki projektu nowe·go podatku w 
francyi. 

z powodu projektu nowego po?atku 
dochodoweg-o, kapitały francuskie na 
gwałt emigrują za gr~ni.cę. Rząd 
stwierdzil, że ulokowano 1uz ogromne 
sumy w bankach zagranicznych. . 

Stwierdzono, że już przed 6-cm 
miesiącami francuzi ulokow~l_i w _ban
kach szw.ajcarskich jeden m1hard i 800 
milionów franków. 

Milion ludzi. 
Wstrząsającej zaiste wiadomo~~i 

udzielil podsekretarz stanu dla. Ind11, 
sir Morley, angielskiej izbie gmin. qto 
w ciągu sześciu miesięcy rb. w Penza
bie zmarły na dżumę indyjską 632,953 
osobv, w całych ?;aś Indy,ach przeszło 
milio~n. Są to liczby urzędowe. 

Hamborn. Do składu złotnika Jan
sen i sp. wlamali się w nocy złodzieje ! 
skradli za 60 tys~ęcy marek zegarków 
i 1innych wyrobów złotniczych. 

Dortmund. Na obszarze mfasta 
Dortmund istnieje 25 cegielń, które za
trudniają razem 1042 robotników. NI. 
roku przeszłym pracowało 1156 robotni 
ków. 

Talary z dniem 1 października 1907 
r. stracą swa wartość. Z dniem tym 
nikt nie będzie potrzebował nawet tych 
talarów 'przyjmować w zapłacie. 

Soest. W okolicy rozpoczęto sprzęt 
żyta. 

Emmerich· Pożar zniszczyl dosz
czętnie tutejszy kościól ewangielicki. 

Berlin. Podczas amerykańskiego 
konkursu automobilów ·o nagrodę Gli
dana. 21 automobilów zostało uszkodzo 
nych. Thy osoby są zabite. 

Ziegenhagen. 114 12:órników kopalni 
węgla bruna.tnego fJiielendorf, że nie 
uwzględnfono ich wniosków o podwyż
szenie zarobków zastrejkowali-

Z Brukseli wybrał.a się komisya 
miejska do Niemiec, by zwied7Jić bud-0.:
wane tamże · domy robotnicze. 

W Brunświku zapadł pewien robo
tnik na czarną ospę. 

Bremerhaven. Parowiec „Kaiser 
Wilhelm II" zapełni·! się nagle wodą i 
przechylił się. Powodu tego wypad· 
ku dotąd nie stwierdzono. 

Zebrania towarzystw. 
Baczność członkowie „Zjednoczenia Zawo 

dowego polskiego w Osterfeld ! 

.Zlot okręgu IX. 
odbędzie ęis w niedzielę, dnia 28 iłpca u p. 

Kortmanna ul. Bochumska w Martea. 

Program zlotu! ~ 

O godzinie 7 przyjazd gniazd. O gg ... 
dzinie pół 9 pogadanka prezesów i naczel~ 
ników o porządku zlotu. O godz. 9 wspól ... 
na próba wolnych ćwiczeń bez muzyki. O. 
godzinie 11 msza św. ze śpiewem polskim. 
Każdy Sokół zobowiązany, wziąć udział w 
nabożeństwie. O godzinie 12 wspólny o
biad, poczem otwarcie zlotu, przywitanie 
gniazd i gości. O godzinie pól 2 wspólna 
próba wolnych ćwiczeń z muzyką. O go 
dzinie 3 ćwiczenia na przyrządach o na
grody. O godzinie pół S wolne ~w~..:zen!~ 
o nagrody. O godzinie 6 wolne cw1:::zema 
pccJ g• ~1:111 niebem. O godzinie 8 polonez, 
potem dalsza zabawa. 

Podczas przerw przedstawienie przy; 
bengalskim ogniu. 

Każde gniazdo chcąc ustawiać o nagro 
dy piramidy, zobowiązane jest światło„ 
czyli ogień dostarczyć. 

Uprasza się szanownych druhów gnia 
zda, aby do godziny 8 się stawili O liczne 
i punktualne stawienie uprasza się. 

Czołem! Wydział okręgu IX. 

Uwaga: Chorągwie czyli sztandary 
podcza~ nabożeństwa będą w kościele. 

W dniu godnych Imienin składamy, 
serdeczne życzenia kochanemu bratu 

JAKOBOWI ANDRZEJEWSKIEMU. 
W niedzielę, dnia 28 lipca po poludniu 

o godzinie 5 w lokalu p. łiusemann urządza 
\vydzial zabawę z tańcem. Na pokrycie ko- Przy dzisiejszym dniu radości, - który 
sztów placą cztonkowie 75 fen. a nieczlon- Twem Imieniem słynie - Niechał w obfi
kowie, chcąc brać udział w zabawie, mu- tości sto lat życia Twego upłynie - Chóry 
szą się przed czasem na członków zapisać. anielskie dziś wesoło głoszą - I kochane
U praszamy wszystkich Rodaków z Oster- mu bratu koronę niosą . .;_ Jak ptaszki w 
feldu, którzy jeszcze nie są w organizacyi, l powietrzu i ryby w wodzie - Tak żyj ko
aby, gdy mężowie zaufania przyjdą nie ' chany Bracie w radości i swobodzie. - ŻJ 
odmówili im wstępu do „Zjedn. zaw .pol." czymi Ci zdrowia, szczęścia i blogosła-

Muzykę dostawi pan Podeszwa z Al- wieństwa świętego - A po śmierci zba
staden. O liczny udział członków uprasza wienia wiecznego, - Abyś zasiadl w nie
się. (836) Wydział. I bie - Twoja żona kolo Ciebie - Wasze 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
obchodzi dnia 28 lipca swą IO rocznice 
istnienia ,na którą zapraszamy wszystkich 
Rodaków z Baukau i okolicy, tak samo 
wszystkie towarzystwa, które zaproszenia 
odebrały prosimy, aby nas swą obecnością 
zaszczycić raczyły. Od godz. 2 do pół 4 
przyjmowanie bratnich towarzystw. O go
dzinie pól do 4 udamy się do kościoła na 
polskie nabożeństwo. Następnie z powro
tem na salę zabawy. Na sali będą prze
mówienia, deklamacye i koncert, wykona
ny przez kapelę pana Pietrygi z Bruchu. O 
godzinie 8 i pól zacznie się teatr pod ty
tułem : „Zaczarowany stolik i kije z n1ie
cha ". 

Towarzystwa zechcą się stawić z cho
rągwiami bez palaszy. W stęp dla czlonków 
wszystkich towarzystw 30 fen. dla gości 
przed czasem 75 fen. przy kasie 1 markę. 
Zabawa odbędzie się na sail pana Sehr
bruch, przy ulicy ttafenstr .. O jak najlicz
niejsze przybycie wszystkich gości prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Zebranie odbędzie się w tę 

samą nie.dzielę zaraz po nabożeństwie. 
Członkowie, którzy zalegają ze skladkami 
miesięcznemi, zechcą się z nich uiścić. 
Członkowie. którzy mają karty do sprze
dania zechq J• · :1 zebraniu oddać lub pie
niądze. Goście, J .órzyby chcieli się dać do 
naszego grona zapisać, ezchcą przyJść na 
zebranie, gdyż potem w zabawie wpisu nie 
będzie. O jak najliczniejszy udzial prosi 

(3) Zarząd. 

Baczność druhowie gniazda Essen! 
Przyszłe zebranie odbędzie się w 

czwartek, dnia 25 lipca o godzinie 8 wie
czorem na sali zwykłych posiedzeń, kom
plet druhów pożądany. Zarazem uwiadamia 
sie druhów i Roaaków, iż na zlot, który się 
odbędzie 28 lipca w Winterswyk w ttolan
dyi wyjeżdżamy o godzinie 5 min. 15 z 
dworca północnego (Essen-Nord) do Ober 
hausen. Druhowie i Rodacy, którzy biorą 
udział w zlocie, winni zaopatrzyć się w bi
let i program zlotowy, których nabyć mo
żna u prezesa gniazda. 

Uwaga: W niedzielę, dnia 11 sierpnia 
odbędzie się wielki wiec sokoli. Po wiecu 
zabawa. Program bE>ci7;ie później ogłoszony 
Czołem! (3) Wydzia~. 

dziatki jeszcze dalej - Niech wszystko Bo. 
ga chwali. - Gdzie milość tam Bóg . -
Gdzie zawiść, tam zły duch! - W koncu 
wykrzykujemy: Nasz kochany Brat niech 
żyje, aż się echo z łiilllen do Januszewa. 
odbije. Tego Ci życzą Two i bracia 
(838) M. A. C. ,·1 

~~~*1-«ł~~ 
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Tow. św. Ignacego w Gelsk.-Hillleu. 
W dniu godnych imienin składamy ser 

dcczne życzenia naszemu chorążemu 

JAKóBOWI ANDRZEJEWSKIEMU •. 

Życzymy Ci zdrowia, szczęścia i bło
gosławieństwa świętego a po śmierci zba
wienia wiecznego. W końcu wykrzykuje
my w imieniu całego T ow8 rzystwa niech 
zyje t az się :echQ z HDUen ilo D'anuszewai 
·odbije 1 •. · .•-q • •~••"',i;, .i; ~~ i~,cl. ~ 

lf!llli&łlr!Bf:IHB!tllł 
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Podobało się Panu Bogu zabrać z te
go świata naszą najukochaflszą córeczkę 

JADWISIĘ. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia 
26 lipca o godzinie pół 9 rano z domu ża~ 
loby ulica W estfalenstr. 39 w łiiillen ! 

W smutku pogrążeni rodzice 

Piotr i Józefa Rybajczy1mwie. 
Gelsenkirchen-Iitillen, dnia 22 lipca 1907 

Rod1acy ! Rozszerzajcie tł Wiarusa 
Polskiego''. organ robotników polskie• 
11a obczyźnie. 
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- Koszta podró!y 2.wraea. sie ! - Siedm dni - Koszta podr6ty 1.·Wrara sie ! 

a mianowicie 

w śro ę w czwartek w piątea w sobotę w nledztelę w poniedziałek we wtorek 
24 lipca. · 25 lipca 26 lipca 27 lipca 28 lipca 29 lipca 30 lipca 

e lorek 
23 lipca 

wydawać będziemy 

o wó·ne znacz i ra a owe.---
Równocześnie zwncamy naszym wielce szanownym ziomkom uwagę, że z powodu latosiego lichego powietrza, dajemy pl'zy zakapnie arty- pa 

knłów latowych, jako to: (855) 
ubraniach i bluzkach do prania dla chłopców, spodniach do p1•anła, żaldetacl1 dla m~ŻCZ1-'ZD 

i chłopców z lłstru, mohairu, alpaki, płótna itd., 11branlaci1 latowych dla m~żczyzn i clilopcow, 
paletotach, spodniach, nłep1·zemakalnych płaszczach, oraz pi-zy zakupnie wszelkiego kolorowego 
obuwiu dla p~nów, pań i dzieci, dajemy rabat nadzwyczajny wysokości .10 d.o ·2:i procent. 

Bracia · Gretka w ·uerne 
Jedyny i najwiekszy w Nadrenii ł Westfalii polski skład eleganckiej garderoby obuwia dła męłezyzn. 

Strzeżcie się 
i 

• 
i nie pozwólcie przez konkurencyą zasypać sobie 
piaskiem oczu. Kto rzetelnie i dobrze meble 
wszelkiego rodzaju 

Maszyny da u:otowania, ~ 
~~ maszyny do szycta, 
piece, maszyny do prania, wyżdży
maczki imaglownie, lampy i towary 
emaliowane, jako też dostawa całkowi
tych urządzeń po nadzwy-czaj tankh 
cenach. (496) 

Na odpłatę! Na odphtę? 
O Schramm, Dortmund 

ut Przeorska (Priorstrasse) tir . .f. 
naprzeciw kościoła św. Józefa. 

d I t 
kupić pragnie, kto naj-n a o p a ę ;~:,8~;0 :I:~rm:i~~=~ ~alewk~, 

Osiadłem 
w Doellum 

jako 839 

lekarz 
praktyezny. 

Mieszkam. w domu 
zmarłego lekarza 

dr. Sou ce I li er 

ul. Bruckstr. 53r 
Przyjmuję chorych: 

od 81/ 2 do 91/ 2 przed p. 
i od 21/ 2 do 31/a po pot 

We wtorki i piątki od 
7 do 8 wieczorem. 

Dr. med. Ruckel. zaliczkę i małemi ratami Sokolówk~, 
odpłacać, kto wogóle chce mieć stosunki zpier- Bojara, $ Od 1 paźilziernika 
wszym, najwi~kszym i najznaczniejszym intere- J111Ptowk„ ~ lub prędzej dobrze z'a,.. 
sem, niech idzie do mnie. "' ~ prowadzony (831) 

Złotą " oa~, handel 
Kaidy otrzJDl:a u mnie kred7t. zdrowotne wódki sławnej fabryki z kartoOami 
Dostarczam przy najmniejszej wpłacie. 8. Ka s p r o w i c z a z G n I ez n a jest tani? do sprzedania. 

1'1a kredyts I Na kred1t. Całe WJI>rawy: F.ranc. Tata, 
meble, ubrania, modne kuchnie, poleca Rodakom na obczyśnie droD"el'ya 

ogniska, łóżka, modne sypialnie, e Gels.-Blsmark. 
kanapy, wózik:i dla dzieci, modne mieszkania Konrada ]łlłłlera Franziskusstrasse łll'.19. 
lll.8tra. wóziki sportowe. / wszystko na kredyt W Dortmundzie, BhełniseJ1e1tr. 4: Da8zynT 

Dostawa darmo. Meble dobre pierwszej klasy. w Herten i. W., Kałsentr. , 9 • do -prania z wa-
K łd db' ks łaadlema od 38 do 44 a „ o iorca oti·zyma iąźkę . K d . mk. odstawia. franko do 

dla teeo :::~~~!~śycii ść tylkodo • asa oszcze ROŚCI każd•j;:·~~.:;:•j•wy 
Erkenseb wiek. 

- &+1 'W podpisanego Ba.n.ku przyjmuje depozyta Hurt.owny i de~llczny 

. .J ó ze I a Schwarz ho ff' a, s proc. za r~i!:: ~~:edzeniem 437 ~~:!. ~~::: ~0całi~~~ 
Recklłngliausen·Siid (Broch) 4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. wypraw· <687) 

Boehum.ska ul. (BoehuD1erstr.) 191:. 'no 4 pr«C. za natychmiastowem wydowiedz. Elementarze 
\\' pobllżu apteki I poezty. B k Z 

Pierw11zy Dajwłęk8z7 i najzDał'ZDI • łf!lz7 dom a n i e fil Ski W' wjelkim wyborze poleca 

-

kredytow1 wmłeJ•eu. · Księgarnia 

1- --~&~-~·· iii-iiiliiliimlllilillmmalil liliiillł&iifiiiiiii:-iii•iii•ii· iiiwiliiiKiioiironiiioiiwiii·iieiii(iiCriioiinmiieiiYt~a;~ts~·:~,ii~~~n~r:~):~.~i- m.i.,;~r?sa Polsk." 

BuM dębowy. 

A. Bartkow.iak, 
najstarszy :)Jl0' -i skład mebli 

W gjtlsenll:i.rc.b.en· Hulle:zi1 ul. Wannerstr, 243. 

Specyalność: Całkoiwte urządzenia mieszkalne. 

acz1nia emalj. 
kupuje si~ najtaniej ł najleplt 

Bochumsk. Konsumie Emi 
Beehum RohllnshaW1e• p. "W1 
Dorstenerstr. a. Heinrich.str. 81. === Tanie umywalkł ! = 

Gospodynie 
• ·. kupujcie tylko prawnie zastrzeżoD4 „, 

margarynę 
B „ Kościuszko" El! 

ł 

„Wiarus!' 
(174 , 

I -Papier listowy 
z oięknymi na2isami i wierszykami w: 

gl6wku polooa 
Ksł~arala "Wiarusa Połsldgo", Bod! 

Szafenierk: Szafa. do rzecJY• 

Maszyny do gotowania f wszelkie sprzęty kuchenhe za got6wkę I na odpłatę. 

Wlł:l~ny warsztat tapicerski. 

Lustro z szafką. 

~---~- -,1.,,„_ 

Przy całkowiteJ wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 
i'"'-- ·.;· 

Łóiko z materaca.mi. 

Za druk. llt:klad l tedakcn odvowledalalny Aa.to.al Bra&..1.1 a~....L 
• .,... W KnĄ;allM. 

kanapa z pokryciem fa~tazyjnem --Na kladem I cz.ciook mi ·da . a wY wmctwa „Wiarusa PolskiW'Q" w o~-h 
• U\,11\; urn, 
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• 
«odzienn6 pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym 

h9CłZi co,dziennie z wyjątkiem dni poświątecz
PI~ P,r.Liedphta kwartalna na ooc:1cie i • list0iwych 
'1 'si ł mr. 50 fen.„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
~'fe1 Włarus Polski" zapisany jest w cenniku pacz 

to~rn ood znakiem „L połnisch ar. 123." 

w Imię Boże za Wlarc I DJczrzac J 
Za jnseraty placj sie za miejsce rzadka drobu-io !lrra--
ku 15 f. ogloszenie, za.mieszczone vrzed inse~umł 4ł 
fen. l(ło często oglasza otrzyma rabat. - Listy '1 
„Wiarusa Polskiego" nalety franlmwać i podać · 
nich dokladny adres piszĄce20. l(ęk()IJ. Ilio .cwn..cłla.J,ł 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci 'swe 
6włt. czytać i pisać po ~ołsku! Nie 

lttł Polakiem, kto potomstwu swenm 
pJemczyć się pozwoli! 

1- •• - .:M! 

z wypadkow dnt:..i 

zna zyskala; zaiste piękne pojmowanie po
wołania kapłańskiego! 

My jednak dochodzimy do przekona
nia, że nadal w dotychczasowy sposób o
brony naszej prowadzić nie rnożemJ, głó
wnie dla tego ,że ona jest niewystarczająca 
i do cela nie prowadzi. Prośby, protesty, 
ostatecznie bojkotowanie kościolów przy 
przemocy i zlej woli odnośnych czynników 
przeJożonych, okazaly się niewystarczają

kl 
Turcya niezwykle stanowczo wyst~pi· 

u a~ 
~ Pt ła przeciw baadom rewolucyjay• w 

cemi, dla tego pozwala sobie niżej podpisa
ny Polakom w Berlinie szczególnie pod 
względem kościelnym upośledzonym po
dać pod rozwagę następujący sposób obro
ny. Przcdewszystkiem wybrać z pośród 
Polaków w Berlinie stale mieszkających ko 
mitct okolo 10 osób, któreby mogły jechać 
wprost do Rzymu w celu uzyskania audyen 
cyi u Ojca św. i w celu przedłożenia Mu 
mniej więcej następującej prośby: 

lo zawsze najszczerszym polskim patryo
tyzmem. Co do usposobienia Ojca św. 
wobec Polaków mogę wszystkich zape
wnić, że nie może być lepsze jak jest - z 
najwiekszą milością i czcią nawet Ojciec 
św. o Polakach wyraża co na wlasne u
szy z ust Jego Swiętobliwości słyszałem, 
nieszczęściem jedynem naszem jest nieste
ty watykańska dyplomacya wobec której 
wplywy wrocławskie są dotychczas prze
możne a to glównie wskutek 50 OOO marek 
przekazywanych corocznie 2 dóbr książę
co-biskupich na austryackim Szląsku do 
dyspozycyi różnym kongregacyom rzym
skim. Innej drogi więc nie ma jak tylko 
wprost na audyencyi u Ojca św. przedło
żyć Mu osobiście skargę i prośbę podobną 
do powyżej skreślonej. Dalby Pan Bóg 
aby miarodajne czynniki z pośród kolonii 
polskiej w Berlirue jak najprędzej coś sta
nowczego w tej sprawie postanowiły a 
cieseylbym si~ gdyby i powyższą radę mo 
ią co do taktyki głównie się oonosząc"l 
wzięto pod faskawą rozwagę. 

LUJ& • 
• DU, .Macedo•ii. 
Rtihl 

~eer. h Tymi dniami znios!y wojska ture-
& ckie bandę bułgarską. Świeżo donoszą, 
1 że w wiosce Lubaike po pię,ciu go.dzin-. 

IJ 
nej walce oddział tureck~ pobił bandę 

I serbską złożoną z 36 chlopa, z których 
tyłko k:ilku zdołało ujść z życiem. 

„Ojcze św., jesteśmy w strasznem po
lożeniu - zagladę nam przysiegli nawet 
sludzy Kościoła - gk>sy naszej skargi nie 
dochodzą do Ciebie gdyż przemożni a nam 
nieżyczliwi przełożeni kościelni nie infor
mują Cię z umysłu o upośledzeniu na
szem (tutaj podać dowody w cyfrach z ro
zmaitych parafii 'IJerlińskich), mamy to za
ufanie tylko do Ciebie, Ojcze św., że jako 
zastępca Chrystusa na ziemi stanąć musisz 
po stronie naszej, gdyż nam chodzi o zba
wienie dusz naszych i dziatwy naszej a tak 
że z woli Boga, który nas Polakami stwo
rzył - bronimy od zagłady narodowości 

eplt eh. . ·1 • d 

E Wsze memcy są wie ce meza owo-
Golejewko p. Rawicz, dn. 18. 7. 07. 

Ks. Z d z i s la w Z a k r z e ws k i. ml leli Z powodu łagodniejszej(O kursu W 
_a -i. Wt polityce duńskiej. ·-·- · !?~tacv na obczyi.rde~ 

-
Ze względu na stosunek obecny Prus 

do Daiiti poczyniono bowiem Duńczy
kom w Szlezwkko-Holsztyńskiem nie
które ustęi>stwa. naszej. Wszak mamy prawo i w stolicy Hamborn. w niedzielę, duia 17 \!-

Niemiec slyszeć slowo Boże w naszym oj- db l H bo · 
W l(orei zanosi sie na dalsze zmiany. czystym języku! Każdą zresztą narodo- pca rb. o Y się w am m wiec pa-

wość chętniej uwzględniają w tern prawie, rafialny w celu założenia protestu prze„ 
Japończycy .p0~-::1dza1·~ byłego ce- tylko nas z umyslu i ze zlej woli upośledza ciw wyborom kościelnym. 

<X-\ 'i • b · 8 d k t l 'ć' T Wiec zagail p. Jan Macieiewski z sar'J!o. J"" k1"eru~j:i rozr""'cho1rn1· sk1'e"""Wa... Ją, a Y nas w mny naro prze sza ci . Y - B 
.......,, ........ .!"' "' ""'0 J.v siące naszych, Ojcze św., ginie wskutek Obermarxloh, pochwaleniem Pana o-

łienl·i przeciw Japończykom, Rząd ja- takiego post~powania niemieckich kapla- ga. Na roiapoczt;cie zaśpiewano jedną 
poński zamierza pono byłego cesarza nów nietylko dla narodowości naszej lecz· li zwrotkę pieśni „Kto się w opiekę„. -
przewieść do Japonii na wygnanie. równocześnie i dla św. katolickiej wiary! Na przewodniczącego wieca powołano 

l 
Jeśli ten stan rzeczy...-- Ojcze św~ - na p. Maciej~sk·iego, 1la sekretarza rp. 

z dal potrwa a my naszych praw w kości-0- W. Biedkę, na ławników pµ. P!otra 
lach katolickich o. brządku lacińskiego nie Szczepaniaka i Wo.ie. Brzozowskie~ 

Głos kapłana Polaka w sprawie będziemy mogli mimo nakazu i wstawienia Jako referent przybyt zaproszony 
się Twego uzyskać w takiln razie zanosimy przez wyborców z Hamborn p. Michal 

opieki· ducho'wne1· dla Polaków I Q() Ciebie uroczystą prośbę, abyś nam dla KW1°"'tkowsk.1', redaktor ,,Wiarusa Pol-
' zachowania na&ze1; wiary św. i ięz}'ka w 

b · ł „ skiego" z Bochum. któremu też prze-03 o czyzn e przodków naszych pozwolil porzuc1c obrzą wod·n1'·"'7ący tta1'p1"e1·w glosu udziel.i''· 
• dek ladr\ski i przystąpić do obrządku or„ '\.>W u 

1 

k A b. k m Pan Kwiatkowski obszernie mówił 
·• · 'o· sta·.„re. '"yda1:\z· enl -nt Berli'ru'A gdz1·e miaÓ$ o-polskiego, którego rcy is upe . 

0 
st-0sunkach paraf1"alnych, wskazu1'ą•" 

„ ':1" "" . e n v, ·~st ks Józef TeodorO\.vicz we Lwowie. "" 
za stararuem wrogiego Polakom ks. prob. ! · . . . na niesluszM postępowanie duchowień-
Jedera t>ozbawiono kilku Polaków prawa Wiemy Ojcze św., że to od C1eb1e 1edy stwa względem Polaków. a także na 
wyborczego do dozoru kościelnego i repte nie zależy i że bez narażenia. się na, .0d- nienrawne postępowanie zarządów 
zentacył za to, iz upominali się o prawa pa szczepieństwo od św. rzymskiego kosc1ola y 

rafiaą Polaków, dało ks. proooszczowi o t~ taskę dla siebie p:osić l!am w~lno. - przy urnie wyborczej, z którego to po
ldzisMowi Zakrzewskiemu z Golejew- owszem przyrzekamy i ślubuJemy C1 wier- wodu wybory dla nas niepomyślnie 
k~ .pod :Ra1Wiczem powód do ciabrania głosu ność tern większą, jeśli do ~ro~by naszej wy.padły, wskazując zarazem drogę, na 
'w s1J1tawie opieki duchowne) dla Polaków się przychylić raczysz, do ktoreJ n.am .ro~- której protest przeciw wyborom zalo::-
:na obcey4nie. Ks. Zakrzewski odnosi się pacz i glęboka troska o uratowame s1eb1e żyć należy. . 
coprawda tylko do Berlina; ponieważ atoli od zaglady niemczyzny, dzialając.~j ~rzez Pa:n Kwiatkowski pozdrowił Roda
znacznie Większa licz.ba Polaków katoli- kapłanów Niemców obrządku lacmskiego, ków w Hambom od braci naszych W 
ków w Westfalii i Nadrenii doznaje takiego odwagi dodaje. Polsce ,pod Moskalem w Warszawie i 
samego jeśli nie gorszego traktowania ze Zezwolil Twój wielki poprzednik śp. Łodzi, za co mu wiecownicy podzięko
~F.ony niemiecki~h w~adz duchownych ja~ Leon XIII. przejść kilku gminom . , gr~cko- wali burzą oklasków. Szkoda tylko, iż 

olacy w Berlinie, więc powtarzamy tuta1 katol. w Galicyi na obrządek lacmsk1, ze- P· Kwiatkowski z powodu braku cza-
:za „Dz. Beri." glos owego zacnego kapłana zwom i na odwrót dawniejszemu lacinniko- su ,po referacie był zmuszony wyjechać 
Polaka w całej rozciągłości. , . . wi ks. arcyb. Andrzejowi hr. Szeptyckiemu zaraz na inny wiec. 

!'W~bec walki 11arodowosc10weJ, wy- przyjąć obrządek grecki, dla tego i my z d · 
powie.dzianej polskości nietylko prze~ !Ząd ufnością tę prośbę do Ciebie Ojcze św. za- z kolei zabrał glos przewo mcz'l-
Prusk1 ale nawet i przez wtad~e .kosc1clne nosimy wiedząc, że przez to będzie nam cy, aby dać pogląd na wynik wyborów 
spol~~zeństwo polskie ,szczegolme na o~- danem utworzyć sobie z czaseqi osobną który się przedstawia jak następuje: · 
czyzme, znajduje się wprost w rozpaczh· hierarchię kościelną naszego obrządku w Przy wyborach do zarządu kośclel
Wem poło~eniu. Przekonane o przrrodzo: Berlinie, pobudować sobie świątynie, w nego zyskali głosów: 
nern prawie swojem do zachowama sweJ których już nasi sercem i duszą nam odda- w Marx]oh Polacy 370 niemcy 462 
narodowości, do pielęgnowania swego ję- ni kapłan ibędą 'nam głosić prawdy wiat'J' w Bruckhausen ., 321 ., 210 
~Yka i słuchania w własnYD-: ojczystYI_TI naszej świętej i Sakramentów św. udzielać" w Obermarx]oh ,, 192 92 
1ęzyku słowa Bożego na kazdym prawie . . , ak' · s h ·th t ?05 192 
kroku spotyka w wiel~ mężach, którym do Sądz.ę. że d.oręczerne 01cu sw. t .1eJ w c rn1 ors ., ..., „ 
iro duszy polskich katolików powierza- prośby me_ b.ędzie bezskuteczne, a dla ?b1a- -w Buschhausen ·~ 59 „ 166 
nem zostalo. nie ojców duchownych, lecz 'śnienia mm~J o~eznanyc~ z o?rządk~~1 Ko- w Hamborn „ 181 „ 582. 
~e.nnanizator<'iw, nie posłanników św. l(o- śdota katol~c~ie~o ~odaJę, ~e ~las?ie ob- Do reprezentacyi: 
sc1ola, gk-.szqcego ewangielię wszystkim rządek ormians~I.PI~ez s:woJe wielk~e pkdo w Marxloh Polacy 317 
•arodem, l~:z posłańców rządu pruskiego! bieństwo do lacmskiego 1 prz~z to .ze 1 • a- • w Bruckhausen '322 

Przy takich stosunkach ponieść z cza- plani tego 0?rz.ądk~ z~chowuJ~. ~ehbat Jest w SchmHhorst „ ·175 
~em musi nie tylko nasza narodowość ale n~m szc~egolme bhsk_i!11, pomiJaJąc .n~ ra: w Obermarx loh „ 165 
1 .l\ościół katolicki ciężkie straty, lecz na to ·zie znamien~Y. szczegol. ze a~c~b~~ . ug 1 B 5 c1 gorliwi germanizatorzy wsukni ducho- cale d_uchow1e1~s~wo polsko-o.rn:1ans ie Y- w uschbauscn „ . 4 
:wnej chętnie oko przymrużą, byle niemczy ł ecezy1 Iwo'Y. sk1e1 odznacza się i odznacza- w Hamborn " 159 

niemcy 519 
,. 

,, 

244 
235 
89 

138 
569 

Potem przemawiał P· Szczepaniali 
z liamborn, podając powody protestu. 

Pan Ferfet z Neumlihl oznajmia, 
iż kandydat niemiecki Jan K:ammacher, 
nie był zaipisany w liście wyborczej, a 
przyjęto głos jego, czego Polakom 
odmawiano, nawet bez pytania się o 
zmia:ny mieszkań, Polaków oddalano. 
Na protest p. Perferta iprzeciw takiemu 
,postępowaniu przy urnie wyborczej po 
dokładnem szukaniu znaleziono przy 
obecności .p. Peiferta 2 Po1aków· Przy
tem nadmienil mówca, iż w parafii 
Iiamborn jest 23 księży, lecz ilu z nic• 
dla Polaków może pracować? 

Pan Woźniak z Obermarxloh ubole
wa, iż Polacy swego nie dopilnowali. 

Pan Smektała z Marxlob udowa
dnia, iż wpuszczano ludzi narodowości 
niemieckiej, po'bocznemi drzwiami. 
Drzwi wiiodące do sali byly zamknięte 
i tylko po ki.Iku razem niemi wpuszcza
no, dopiero na protest p. Smek1tały, po
licyant kazał drzwi otworzyć. Było to 
już pól do 12 przed połu<lnkm. 

Pan Cieluch z Marxloh. ubolewał i 
.potępiial niesluszne postępowanie księ
ży niemieckich względem Polaków. 

Pan Młyńczak, jako przewodniczą„ 
,cy komitetu parafialnego, dał Roda
kom wskazówki i prosil, aby dowody 
na uzasadnienie protestów w iak nai
bl.ilższym czasie złożono u osób wybra 
nych na wiecu w Bruckhausen i to u 
następujących panów: 

St· Kochowiczaw Bruckhausen, Al
brechtstr. 2; M. Smektały w Marx1oh, 
Annastr. 25; J. Maciejewskiego w Ober 
marxloh, Hei.nestr. 21 ; w Schmithorst: 
Jabłońskiego, ttaldenstr. 110; M. Tes
mera w Hamborn, ul. Beeckersitr. 188. 
Sprawę wyboru zastępcy dek :Ruhrort 
w depufacyi w sprawie opieki ducho
wnej, Postanowiono na wniosek pa;1 
Szczepaniaka .powierzyć komitetowi? 
a mianowide aby komitet osobę obrał, 
i na przyszłym wiecu do potwierdzen a 
przedstawił. - Dobrowolna składka 
na cele wyborcze przyniosła 9 mr. 
Pr ·-ewodniczący zachęciwszy do speł 
nienia obowiązków. zamknął wiec po
chwaleniem Pana Boga. 

w. Biedka. sekretarz wieca. 

!~ · , Centrum a Polacy. 
W „Koelnische Volks Zeitung" za

stanawia się .pewien poseł centrowY oo 
parlamentu nad skutkami zorganizowa
nia partyi centrowej w Księstw.ie i 
Prusach Królewskich. Przycł:Lodzi oa 
do takich wniosków: 

Jeżeli centrum zor ;.Ę ~.rn:zu~c s .ę w 
dzielnica·c h polskich, to tak hakatyści 
jak Po'. "2y będą się musieli z niem li
czyć przy ustanawianiu kandydatów. 

Z. Po!acy na Zachodzie stawiaią. 
własnych kandydatów przez co centr„ 
wcy tra cą 3 mandaty w Bochum. Dort
mundzie i Duisburgu. Przez to, że ce•
trow cy będą wywierali wpływ na wy
bory w dzielnicach polskich, Polacv na 
Zachodzie będą się z tem liczyli i będą 
popierali centrowych kandydatów . . 

3. Organizacyia centrowa w naj
bliższym czasie nje może hczyć na wię 
cej, jak na 120 posłów, bardzo jej zale
ży na tern, jaki sklad będą miały partye 
inne, a na to przez or~aniżacyę sw_ą, 
wptywać może. 

Z tych powodów poleca się organi
zować partyę centrową w dziel.nicach 
polskich. 

O porozumieniu zaś z Polakami,. tak 
mówi: 



Z dzi iej ze~o położenia (rozbratu) 
tylko hakatyzm i liberalizm ciągnie ko
rzy· ci. Prz r porozumieniu polsko
centrowem chodzi tylko o kwestyę czy 
to taktyczną, a nie za adniczą. Jeżeli 
można przez porozumienie z Polakami 
o iągnąć, że z 10 mandatów centrowcy 
zatrzymają 7 a Polacy dostaną 3, to le
piej na to się zgodzić, aniżeli żeby w 
miejsce centrowców hakatyści 7 man
datów otrzymali." 

Tak pisze organ centrowców, z cze 
go-...; ynika, że centrowcom bardzo cho
dzi o głosy polskie przy wyborach, tyl
ko, że centrowcy w zamian za te glosy 
Polakom nie chcieliby nic przyznać albo 

• bardzo malo. 
„Koelnische Vołks Zeitung" pisze 

wyraźnie, że chcianoby po stronie cen
trowej, aby Polacy w okrę~ach wybor 
czycb Bochum, Dortmund, Duisburg 
glosowali na kandydatów centrowych. 
Chcieliby oni też, aby w Polsce wyborcy> 
nasi pomogli im do zwycięstwa, ale 
zamiast 1połowy, przyznają Polakom z 
10 mandatów łaskawie „aż" całe trzy. 

Co na to powie pan Ignacy Żniń
ski. który na posiedzeniu Głównego ko
mitetu" w dniu 29 czerwca w Gelsen
kirchen twierdził tak stanowczo, że 
centrowcy ani marzą. o kompropisach z 
Polakami i tern chciał członków komite
tu przekonać, iż zbyteczne jest zastrze
żenie. że bez wo;i Polaków na ·obczy
źnie nie można im narzucać przy głó
wnych wyborach kandydatów obcych? 

Samodzielności w decydowaniu o 
własnem postępowaniu lud polski na 
obczyźnie nigdy się nie zrzecze, bo 
.zrzec się nie może, jeśli nie chce, aby 
centrowcy nim teszcze bardziej, niż do 
tąd pomiatali. 

Z powyższego widać, dokąd zasz1iby 
Polacy na obczyźnie, gdyby chcieli slu
chać rad p. Ignacego Żnif1skiego. 

'Prm s Zaeh~dnieh, W 11rmii i M@,zar. 

Ze Sarnowa. Ktoś nicpo~~i;."'i°lypotlat 
do „Geselligera" opis tutejszego kościoła i 
pomiędzy innemi na chybił traiit Oznacza 
jako rok założenia kościoła 1360. Kościół 
Sarnowski jest daleko starszym. Chociai 
niema wiadomości, w którym roku został 
Żbudowany, to jednak są, dowody, że istniał 
J.l!!!!!!!!!!!!l!!!@!!!!!E!l!A!!!.~~~~!! 
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1
.- _ Powoli t powoli!... Nie .zapedzaJcte 

się tak daleko, bo n~żby wam i~c pan filo 
ryan figla \ ypłatal i zadurzył się ... tlę. ·, 

_ To nie może być, zaoponowala kr~t 
ko baba. . bo takiej niewiasty . z pewn~s
cią niema na świecie, któraby się na takim 
jak porucznik specyale poznała!... Gdy
by wiec, w co nie wierzę, nasz pan ~lo:y~n 
tego ... to panna jużby się go uc.~ep1la 1 me 
pozwoliłaby mu się tak markoc1c. . 

_ Niech i tak będzie! - Jeno zapomi
nacie, widzę, że niekiedy zdarza się w ż-y: 
ciu, że kawaler aż dygocze do panny, .a 1~1 
mościankę trzęsie do kawalera, _lecz się li
cho jakieś przyplącze, ~ ):>oter:i 1 wz~y~~a 
ją i stękają, bo zawsze ich ~os r<;>zdzteh .. „ 

_ Prawda! - przytw1erdz1la zafra-
sowana żubrowa. - Chociaż to daremne 
supozycye, jakem Muszyńska _z ~om1:1 !. .. 
Gdzieżby?!. .. Będzie temu ... ~wie ~1,edziele 
albo par<~ dn i lepiej, jak ... pr.zy1echallsm~ do 
starszej pani, do Ootartow1c.:. Poruczmko
'.\'i ani siG śniło!... A potem po1ec~al ~o W,ar 
szawy. z Warszawy do Poznania ... 1 znow 
tutaj ... nawet na mrugnięcie okiem czasu 
nic bylo!... . . 

Nagle W osi liski zern al się z, ta\\'Y .i. .• 
trąc niespokoinie czato, zacząl wpot do sie
bie: 

_ Ach czekajcież ... Prawda ... to m<:-
żc być!... Z pewnością! }(to wie!.._. ~e mme 
na my~l otlrazu nie przyszło!... Nic mnego, 
tylko hic jacet lepus !... 

Markietanka, wystraszona tajemniczy
mi domysłami kapitana, przypadła do(l z 
błagalną prośbą: , . 

. - Panie kapitanie!? Co z pe'I: nosc1ą? 
Co się stalo? Zaleje mnie chyba! To ci i:a
szemu porucznikow i było P.otrzebnc, a ?1e
<l ny 0!1 ... nieborak!... Męki ~yle ~rzecter
piaL i tu jeszcze.„ Oo!... Tozem się dacze 
kala! Wolej mnie samą jaka opressya spot
lkata !... Delikacik taki.„ sercowy!... 

już przed przyj'ciem krzyżaków do ziemi 
chełmil1skici, a wiec przed rokiem 1231. 

W Chełmnie odbył siG w niedzielę, dnia 
21 bm. „Zlot Sokołów" IV okręgu nadwiś
łailskiego w ogrodzie p. Gogolewskiego. 
Deszcz raz poraz rzęsiście padający "\Vply 
nął na mały udział rodaków miejscowych, 
natomiast z dalszych stron znaczna przy
była liczba gości. Cwiczenia wypadły na 
ogól zadowalająco; odznaczył się miano
wicie „Sokół" bydgoski, reprezentowany 
przez 18 druhów; 

W Zbicznie zwołany na ubiegłą nie
dzielę wiec „Straży" zostal przez nadleśni 
czego Pennera podczas przemówienia re
daktora „Gaz. Gr." p. Stefana Hofmana, 
rozwiązany. 

Z Kościerzyny donoszą „Oaz. Or." że 
pan Nakielski nabyl 65 morgowe gospo
darstwo od pewnego Niemca w Nowym 
Klinczu pod Kościerzyną, za 16000 marek. 
Owe gospodarstwo było od niepamiętnych 
czasów w ręku niemieckim. 

Szamotuły. Nowa kolej żelazna. Pra
ce okola budowy nowego toru kolei żelaz
nej z Międzychodu do Szamotuł postąpiły 
już tak dalece, że tor ten prawdopodobnie 
już na 1. października oddany zostanie do 
publicznego użytku. Wzdłuż nowego toru 
położone są stacyc Sierakowo, międzychód 
Zatum ,Ryzin, Chrzypsko, Rojewo, Nojewo 
Binino, Ostroróg i Szczepankowo. 

Swarzędz. Stolarz fra1!z chciał pod
czas gotowania kleju dolać do maszynki 
okowity, gdy naraz okowita eksplodowa
ła i nieoględny stolarz stanąl cały w pło
mieniach. By ugasić na sobie ogień rzucil 
się on we wiqry, które zapaliły się w oka
mgnieniu i caly warsztat byłby stał się pa
stwą płomieni, gdyby na krzyk f'ranza •nie 
byli podążyli sąsiedzi z pomocą. Franz od
niósł straszne poparzenia na calem ciele. 

- Trzyletnia córeczka robotnika Bara 
nowskiego we Wierzonce, chciała nabrać 
wody ze stągwi, gdy przytem _straciła ró
wnowagę i wpadla we wodę. Zanim wy
padek ten spostrzeżono, male11stwo byto 
już bez d_uszy. 

Z Rawicza donoszą ,,Kur. Pozn.", że 
minister udzielil tamtejszej gminie katolic
kiej 25,000 marek zapomogi na zapłacenie 
długów budowlanych w formie pożyczki 
bez procentu, której zwrotu rząd się będzie 
domagal, gdyby jakaś zmiana w nabożeii
stwach miafa nastąpić. Tymczasem odpra
wia się co trzecią niedzielę polskie nabo
żeństwo! 

Ze S!ą:łta czyH St~rCłJOl ski 

Katowice. W ,O,órnośiązaku" czyta
my: Jak zgermanizować lud polski n~ G?r~ 
nym Śląsku, nad tern niejednokrotm~ ~u~ 
łamano sobie gto"·ę i rozmaite środki 1uz 
stosowano. Był teatr wędrowny, były 
abenty", igrzyska i widowiska - ale jak 

dotąd, wszystko to jest na nic. W ~drowny 
teatr germanizatorski mia! lud zmemc~yc~ 
ale świecił on w ostatnich czasach tak1em1 
pustkami, że zarządy zakładów prz~mysł~
wych widziały tę rzecz bezowocną 1 odmo
wiły dalszych \vsparć na teatr wędrowny. 
_Taki sam los spotka i „abenty", ludzie po 
szli na nie raz lub dwa, żeby zobaczyć i po 
tern już nie pójdą. Więc i „abenty" się prze
żywają. - Obecnie wpadnięto pa no.wą 
myśl „zbawienną", i to: zaklad~c „_a~be1ter 
gesangferajny" ! Jak dl~go one is~mcc będą 
nie wiadomo, ale pewme spotka 1e los tea
tru wędrownego. Zarządy gmin otrzymaly 
w obwodzie przemysłowym wskazówki, że 
by wspierały zakładanie „arbaitergesang
ferajny". - Wobec tych wszystkich zaku 
sów germanizacyjnych, potrzeba ze stro
ny caŁego ludu polskiego tern więc~j wy
tężać sity, aby się oświata rozch?dz1l~ •. bo 
najlepszy środek przeciw germamzacy1 1est 
uświadomienie narodowe i oświata. Tyl
ko czlowick nieoświecony może się zger
manizować. 

Koźle. Drożnik kolejowy Ludwik Ter
min został opodal l(ędzierzyna na torze ko 
lejowym w nocy przejechany i zabity. 

Wołczyn. I tutaj przechodziła w środę 
wieczorem bardzo ciężka burza z bardzo 
ulewnym deszczem. W nizinach nagroma
dziła sic; woda i t"\rnrzyfa niemal stawy ob 
szerne. 

Z innych dzfonnic Potsł;*. 

Poznańczycy w Krakowie. Grono kil
kudziesięciu lekarzy z Poznańskiego wraz 
z kilku lekarzami z Pragi i Króiestwa za
trzymało sit; w przejeździe na zjazd przy
rodniczo-lekarski lwowski, w Krakowie, 
aby zwiedzić narodowe pamiątki i krakow
skie zakłady naukowe. W sobotę zrana 
udali się goście gremialnie na cmentarz, 
aby na grób śp. Jordana, rzucić przywiezio 
ną grudkę ziemi wielkopolskiej i złożyć 
hold pamięci człowieka, który kresy tak 
gorąco ukochał. Nad mogiłą przemawia! dr 
Gantkowski z Poznania. Następnie zlożyli 
lekarze pozna11scy srebrny wieniec, prze
znnczony na pom11ik śp. Jordana w domu 
tuw~1rzystwa lekarskiego, gdzie przyjmo-
1;:ał ich wiceprezes towarzystwa dr. Bo
rzęcki, poczem zwiedzali kliniki i zaklady 
lekarskie, opro\'.'adzeni przez tlr. Borzęc
kiego, doc. Dobrowolskiego, prof. Ciecha-

~r~~~.;!„.\\f:~~..i!':Y!L .~~~~~ I 
Wosiński spojrzał z podziwem na za 

\Vodzącą babG : 
puszczenia Wosil1skiego \vydawa?y się jej 
ha rdzo wątpliwemi. 

- żubrowa, a wam co? Czegóż de
sperujecie ? .. „ 

- No, bo pan kapitan powiedziat! -
chlipnęla markietanka!.. . 

- Com mówi!? Nic! Domysł tylko, 
że.„ że jest spódniczka!„. 

- Masz ci dyablc kaftan!... 
- Prawie pewna rzecz! Niby nic pe-

wnego, lecz pan Dziewanowski powiadal 
mi właśnie ... 

- Powiadal? PO\\ iadal? !... 
Niby k1-e-wna pana Dziewanowskiego 

przypadła porucznikowi do serca ... 
- Przypadfa ! Cha! Oczajdusze, pi

jawki... lisy ... pewno go podeszli i, poczuw 
szy tęgą zdobycz usidlili! 

Skądże zno"\vu ! Zawsze \\ am świta po 
głowie przed czasem„. Dziewczyna słyszę 
dzielna, pulkownikówna„. i imć Gotartow
skiego bodaj powinO\\ ata ... przypadla do 
serca i koniec. 

-- Przypadła?! Musi być jak malowa
nie chyba!... 

- Skąd znowu!? 
- A! uraziła siG markietanka - prze-

cie by pan porucznik za lada fartuszkiem nie 
poleciał!... 

- l~óżnie by\va ! - Czasem to m o
dzieniaszka żóHodzióbego taki sentyment 
op~ta, że ani pyta, a do staruchy niby ćma 
do ognia ,leci!. .. Za 11ic nie ręczę. I wcale
bym się nie zdziwil, żeby bogdanka porucz 
nika byt a dwa razy od was starszą!... 

- Dwa razy '?. „ To chyba za jednym 
zamachem 11arodzilyby się prawnuki !„. 

- Pewno! Pewno!... 
- Ale pan kapitan sobi'= ze starej baby 

dworuje, a tu porucznika naszego żalość 
spiera!... 

- I cóż Ea to poradzić! · Trzeba go 
wziąć chyba na spytki! Ale i to ostrożnie, 
aby, czego Boże brofl, nic urazić. Bo na
tura taka, to gorzej ślimaka - zasunie się 
\ V skorupę, że w cztery konie języka nie 
wyciągniesz!... 

Stowa Wosiriskiego ~łębokie na mar
kietance \v ywarły wrażenie. Myśl, że flo
ryan ma zgryzoty ,z któremi się tai, które 
dusi w sobie, spokoju jej nie dawała ,a gtó
wnie dręczyła ją niepewność, gdyż przy-

Żubrowie Zctjmowali izbę tuż obok flo 
ryana. Drz\vi, i to nic dość szczelne. ich 
przegradzaly. Markietanka zawzięła się do 

• ciec tajemnicy Gotartowskiego i, nic nie 
mówiąc mężowi, śledzila każdy ruch, każ
de slowo porucznika, a w nocy zrywala się 
i nasłuchiwała pode drzwiami. Przez dni 
parę zabiegi Żubrowej byłyi próżne. f'lo
ryan milczał jak grób ,nocami dyszał cięż
ko, lecz stawo skargi nie dobyto się z jego 
ust. Aż pewnej nocy Żubrowa, czuwając, w 
półśnie slyszała jakiś cichy a rzewny szept 
Markietanka zakradła się na palcach pod 
drzwi porucznika i zdawalo się jej, jakby 
poslyszala wymawianie z przejęciem imię: 
„Zn~t.a ! Zośka~" 

Żubrowa przytuliła ucho do drzwi, lecz 
szc~Jt vrriilkl ,tylko coś niby westchnienie 
głębokie rozległo się za ścianą. 

Nazajutrz skoro świt w pada Żubro\\ a 
(I rJ Vv":.. -.i: ·~ < j._ c· ;!~ ;• : 

- - P0kcrnie melduję ,i est Zośka!... 
- Co za Zośka? Kto taki?! - oburzył 

s ię kapitan nie rozumiejąc, o co idzie. 
-- Zośka mó\l.-·ię !... 
- Dakj ją katu! Co mnie do jakiejś 

Zośki!... 
- Nasz porucznik ma ją we wnętrzu!. 
- Porucznik! A! ?„. Jakże bo?!. .. 
Baba opowiedziała kapitanowi, co by

la uslyszala Wosiilski targnął się niechęt
nie. 

- Wam poprostu przyśniła się jakaś 
tam Zośka i koniec! Z igły widły robicie„. 
radzę się z tern nie wygadvwać, bo imć Go 
tartowski gotów się pogniewać! ... 

- Kiedy slyszatam na w!asne uszy!... 
- Dziad swoje - baba swoje!... Co 

wam do tego? Przyjdzie czas, to się do
\viecie , I(onjecznie chcecie porucznikowi 
w ranę, jeżeli ja ma, paluch wetknąć. 

Żubrowa gtową pokręciła i odeszfa. 
Nie zdało się iei. aby Wosiński miat racyę. 
Przekora jakaś mówi la do niej: 

-A przecieżbyś mu ulży ta! A ulżyła
byś !„. 

Markietanka zazwyczaj rano opatry
wafa odzież porucznikowi, a poslugi dro 
bnc okola niego czyniła, nie dając siG niko
mu w tern wyręczyć, 

1 r!O\\ skiego i grono lcka~zy krako\\ La 
\\·itani wszędzie serdcczme przez dy dta 
rów zakładów. r W 
~,__]I ?!!"'! I d-- nąmz ·- "'" • --)al~ 
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Sprawa Nasiego i jej skutki. , ~:e 
Senat wtoski odrzuci! wniosek o 0 

0 
szczenie na wolność bylego ministra n 
sła Na~iego, oskarżonego o defrauda 81~t urzędzie. 

0 
W rodzinnych stronach Nasiego a 

ność oburzona jego aresztowaniem, ~~~n 
się nie uspokoiła. Z Palerma donoszą, dYC 
powodu ostatnich demonstracyi i n~ek 
chów policya aresztowala 500 osób. nY 

Za opór przeciw niemieckiej nauce ~!a 
Depesza z Poznania donosi, że \\:za. 

których gminach, w których dotąd S 
strejk szkolny, rząd pruski zniósł watas r 
letnie. 1\\'b 

Wojska niemieckie w Afryce wscl10\\ver 
liczyć będą na 1-go października 4 tvlil i 
chlopa. 'wa 

)rSY 
Przy ostatecznym wyborze prezydyu" ra 

lamentu austryackiego iu u 

wybrany zostal marszałkiem niemi ce~ ~o 
kirchner 311 glosami, pierwszym wice11 

szałkiem Czech Zaczek 244 głosami a W 
gim wicemarsza.fkiern Polak Starzl ro 
212 glosami. ' ~ dq 
Aiiiii - .. 

Z róŻ5,iJO~ strt011. :aw1 
dzie 

Bochum, Essen i Gelsenkirchen mą 
mać mają królewską policyę. ym 

Dortmund. Połączenie pocztowe rog 
między pocztą w Dortmundzie z jedrrato 
pocztami w Dorstfeld i Brambauer oratko 
urzędem pocztowym przy Hiltroperwalau 
trzymywane ma być z dniem 1 sie~au.a 
przy pomocy automobilów. am 

Kto zna na obczy~n~e ~?laka,k li 
czytającego gazety polskie1, wm1en za1 ° 
cić go, aby na sierpień i wrzesiel1 zai~w~ 
sobie „Wiarusa Polskiego". - .o.~ 

at~ 
Dortmund. Przy uiicy łiovelst r. m 

kający woźnica Karol Ifolzmann Uviek 
przejechany przez własny powóz. 

1 

- W kopalni „Tremonia" oberwalnądz 
kamienie i spadły na g-órnika Pinka,;trz 
nieszczęśliwie, że zlamaly mu rękę i ras 

Liitgendortmund. Górnik SehrnannP'.as 
stal w kopalni „Ncu-lscrlohn" niebezpi(1sm 

. kl 1arz rne po a eczony. win 
~~~~ . ____ .!!"''; ____ ~~-~lip 

Ootartowski, nawykły do zrzędz:~OO 
baby, nie zwracał na Żubrową uw agi, c13.cy 
pogrążony w myślach. z;ac 

Markietanka. nie zbita z tropu oboi( 
ścią floryana, ozwała się znienacka: to t 

- Wstawać pora, panie.„ por.„ zk 
pi tanie!... Slońce wysoko, choć na dwoi lu 
ciemno!... Na śnieg się zbiera .. „ tylko się 
trzeć, a będzie poludnie. jecL 

- Tak, tak! Czas ,czas! mrukp01 
Ootartowski, zaczynając się powoli 'Jol 
ziewać. . .:>ru 

- Mnie samej żal pana... ka pit~ zos 
Gdzie to, sztuk taki drogi bez ·wytchmr dąż 
zrobić!... Nie taki się odpoczynek parne ·ie 
wi należy!... Niby to ja nie wiem!... j~d 

- ftm !hm !- bąkną! pod nosem f oś 
ryan . sób 

_ Inny, na panicza miejscu, ~o.b: Żel 
sobie \Vywczasu a dobrości wszelak1eJ. b 
żywa. W cieple siedzi. zabawia się, _n r 
z pannami i co mu tam do wojny!... Jein ''. 
ścianek serduszka to niby pukają do 1: s1e 
belki a mundura, jak ci sobie poci któ 
ważyć niejedna, że to w odosobnieniu a wą 
łące żyć trzeba, to wnet i szlufy so ..... 
zbrzydzi ... i hajda! za pierwszym gachf pier 
piecuchem poskoczy!... Et! Ja tam sr Mi 
baba jestem i już!. .. Mnie to i wszystko 
dno, czy mnie „febra" w izbie zmoże, nyc 
kula liźnie ... i tak się kołaczę za moim: stal 
się niegodziwiec bałamucić a zanieWI~ cy 1 

szyć sam, niechże przepada razem!... ,„ 
cię nie opuszczę aż do śmierci" - prZY· k' 
galiśmy sobie oboje .jako żywo, w Nie11 ,~1r 
kowie, pod Zamościem. przed ołtarz ~a: 
świ,ętego ~ntoniego !... Tedy . trze~a str'. t: 
mac ... choc dyabeł nieraz kusi rogi stare, nik 
przyprawić! I tak się czlek tula!... ~o~ kae· 
ani mam za kim tęsknić ... ani czego s!ę~· mi2 

dzicwać !... A Ie ... bo w laśnic najgo r_zeJ„., '. te 1 
dy na kogo napa~nie w żolni~rskun .s.a~ ski 
medytacya.„ to c1 go tak rozbierze .. ide 

1
. gd~ 

t ł · · · t · Cl oć s1e z. · s ecz {I w mm me os aw1... 1 . , N" spr 
oczyma łypać i na księżyc się gap1~.d 1, ste 
iadla, ni do napoju, ni do zabawy, ni ~1' mi 
hoty !... Nie mówię, każdy ma... przd i lJOi 
każdy ma„. swoją Zośkę.„ co n~ "1vi1 
czy.... . ·~ 1·:1i,i:.!(l~f;P' ~z 

(Ciag dalszy nastąpi). ~ IV 
-., •r • „. T ' "' • , · "11] :da' 

·' ' t~~l .. ~~.I~·: ·~•"'-• ~. "J'\:J ~/ 



o~ La gcndreer. Dziecko górnika Ehr
dy dta zapadło na tężec karku. 

r Werne. Górnik Jan Chyliński spadł w 
-- pałni ,,Bruchstr~sse" z wysokości 10 me 

„ ''" i złamał ramie;. 
łaf1 l(arlsrube. Wspominailśmy kilkakrot

• 0 procesie i wyroku przeciw adwokata
. Jiauowi, oskarżonemu o zastrzelenie te-
.owej. 

o· Oskarżony adwokat Karol Hau z 
stra szyngtonu (z Ameryki), liczy zaledwie 
d a . a Jat życia. 

Oskarżenie zarzucało mu, że dnia 6 
ego topada zr. zastrzelił z ukrycia w Baden
m, den teściową swoją, wdowę po radzcy 
~zą„dycynalnym Molitorze z Karlsruhe. Wy 
! rdek ten pociągnął z~ sobą śmierć młodej 
b. nY oskarżonego, ktora z rozpaczy ode

rfla sobie życie wkrótce po aresztowaniu 
•ża. 

e \\~ Sala sądowa byla przepełniona pod-
~~~as rozpraw publiczności<:t, a budynek są-

iWY oblegały tłumy ludzi. 
Oskarżony Hau odbywał studya w u-

cbO\\versytetach niemiec~ich, gdzie prow~
• .jl życie hulaszcze, 1 wnet na zdrowm 
\vankować zacząt Lekarze wysłali go na 
)rsykę, gdzie przebywala wlaśnie rodzi

Yu~ radcy Molitora, ~t?rej mlodzi~1tką ,c,ó~k~ 
au umiał rozkochac I uprowadz1c. Pozme1, 

• > pobraniu się młodej parki, przebaczyli 
r~c \ rodzice i wypłacili łfauowi posag żony. 

!ce. Młody adwokat udal się z żoną swoją 
1 aJ Waszyngtonu i tam wkrótce uzyskal du 
rz.y rozgłos, jako zdolny prawnik; zrobiono 

0 doce'ntem przy uniwersytecie i doradcą 
awnym ambasady tureckiej. 

ttau prowadził teraz życie bardzo wy
·awne, jeździł często do Konstantynopolu, 

1 dzie wyda wat wielkie sumy i pierwszorzę 
n cną w tamtejszym świecie dyplomatycz-

ym odgrywał :olę, p~zywozil żor,iie swojej 
·e rogocenne kle]11oty, Jako podarki. T~ zar

kdrfało jego podstawę materyalną czylr ma
or~tkową. W jesieni zeszłego roku przybył 

rwałau do Europy i w tym czasie, gdy żona 
sieJaua bawiła w Londynie, została matka jej 

ani Molitor zastrzeloną w Baden-Baden. 
Podejrzenie padło na ttaua, który w tej 

ka'kolicy przebywał i wkrótce go też aresz
zabwano w Londynie. Krótko potem żona je

zat:o utopiła się z rozpaczy w jeziorze SZ\vaj
arskiem. 

r. rr W sądzie ttau występował jako czło
\ Z(viek ogromnie pewien siebie. 

Proces, jak wiadomo, zako11czył się za 
·a/J;ądzeniem na śmierć O$karżonego za za
ka,;trzelenie teściowej, co wywołało w całej 
i norasie szereg uwag krytycznych. Część 
nnprasy uważa wyrok za słuszny, niektóre 
z ,pisma jednakże uważając widocznie, że os
P1karzonemu· nie qdowodniono dostatecznie 

winy , zaznaczają, że sędziowie przysię
li powinni byli pamiętać o tern, iż lepiej na 

dz,100 morderców wydać wyrok uniewinnia
i J~cy, jak jednego człowieka nic\vinnego ska 
' zać na stracenie. 

oi~ Oświata jest podsta \Vą narodów, 
: to też wszędzie rządy starają się. aby 
. „ szkoty spe!niatv sumiennie S\ve zadan:e 
woi lud coraz w-:ięcej nabierał ośw~aty. Tak 
0 się dzieje w każdvm kraju. Prusak 
k.iec1nak inaczej postępuje o ile chodzi o 

r1u Polaków, bo lęka się, że oświecony lud 
Jolski nie 'POZWOii mu si ·ę przerobić na 

H~ ilruskie kopyto. Dla tego Język ipo!ski 
nii zo~tal ze szkół wyparty, dla tego rząJ 
me d~zy do tego, by Jud po:ski .pozostał 

'!emny. Tym dążnościom rządu należy 
rie,dn~k przeciwdziałać, przez szerzen·c 
oswiaty narodowej, którą w lahvy spo

ob· ~ób k:tżdy czerpać może z Razet i ks ic-1 
'ei: zek po '.sk'.ch. Kto wtem pragnie do
' h bra Po1aków. niech stara s i ę, aby 
ein „,Wiarusa Polskiego" na s1erp;e11 i wrze 

s· s1e,ń zapisali sobie wszyscy ci Polacy, 
er ktorzy dotąd karmią się zatrutą stra-
a ~1. czerp.: 1P z rrazet niemieckich. so '-1 .... 

h; _ Szto~ho~m. 14 szwedzkich fabryk pa-
s!: Pl~ru wydahlo z pracy 3500 robotnikóv.,,.. 
0 Mnno to mają fabryki te pozostat w ruchu. 
~ Nowy Jork. 150 robotników, zatrudnio-

' · nyc? ładowaniem kruszców przez trust 
.;t stalr „Superior" streikuje. Tak samo górni
.:.1 cy tegoż trustu zastrejkowali w liczbie 8500 

Y· k' Holstermark. Zwr~ca się wszyst
ei• 1m R.oclakom z ttorstermark i okolicy u
rz.: ~vagę na mający się odbyć w niedzielę, 28 
tr'. t ~·. zaba we;. W ten sam dzień odbędzie się 
re. ~ ze zabawa „I(riegerferajnu", na której 
~ ~1 e. powinno być ani jednego Polaka, boć 
~r ~zdemu wiadomo, jak Niemcy się z na

·~. ~nikobchodzą, że uważają nas tylko jako pią 
k sk- olo n woza. Gdy chodzi o pieniądze pol-

1 gdie umiej~ nienr~y się do nas zwrócić ,ale 
?.. Y c~odz1 o wymierzenie nam względnej 
1
• ~f r~wiedliwości, to dalejże na nas, że je
in~smy butni i nazywają nas wielkopolski-
11~/grtat~r~rni. }\to więc szanuje swój ho
" . Polski i S\v::i narodo'' ' os'c' ten w zaba-•V1e • . ' ~ 

.... naszych wrogów nic weźmie udziatu. 
~~an. Czytelników ,,Wiarusa Polskiego" 
iv nas . k . 
dak ZeJ o ·ohcy proszę, by wszystkim ro-

om zy, racali na to uwagę, że Polakowi 

nie godzi siG brać udziału w niemieckich za 
ba\\·ach. 

Rozmailośct 

Wychowanie fizyczne we Francyi. 
Briand, francuski minister oświaty przed
stawił Najwyższej Radzie wychowania pu
blicznego nowy program ogólnego wycho
wania fizycznego w szkołach francuskich. 
Program ten przyjęty został przez radę i 
ze względu na znaczenie, jakie minister 
Briand przypisuje ćwiczeniom fizycznym, 
a w szczególności sportom, nie od rzeczy 
będzie przytoczyć niektóre ustępy z jego 
programu. 

Zadaniem wychowania fizycznego -
pisze pan Briand -- jest udoskonalenie i u
ltpszanie człowieka przez wykon~wanie 
ćwiczeń systematycznych ,gier i sportów. 
Dobrze prowadzone pielęgnują one zdro
wie, przyczyniają się do normalnego roz
woju młodzieży, zwiGkszają jej cnergiG fi
zyczną i moralną, podtrzymują tG encrgiG 
aż do późnej starości, wyrabiają zręczność 
"zmacniają wolę, ustalają charakter. Sło
\\ em, podnoszą ogólną wartość człowieka 
tak z indywidualnego jak i społecznego pun 
ktu widzenia. Efekt moralny ćwiczeń osiąga 
się przez podniecanie osobistego wysiłku. 

Cwiczenia odwagi wyrabiają wolę i 
męski charakter .Skierowywanie ruchu ku 
szlachetnym i wyższym celom nmoralnie i 
wzmacnia. Wesołość i zapał, wY,wolane 
przez dobrego nauczyciela, przyczyniają 
się przy rozmaitości ruchów do zdrowia 
moralnego, a w następstwie do tym więk
szych korzyści hygienicznych. Wpoić za
miłowanie do ćwiczefl. to zapewnić ich roz 
powszechnienie i zwiększyć sumę ich do
broczynnych skutkó\v. 

Korzyści moralne, czytamy dalej w 
programie p. Brianda - zwiększają się też 
bardzo przez zbiorowe wykonywanie ćwi
cze11, a zwłaszcza przez gry i sporty, gdyż 
potrzeba i obowiqzek ,każdego z \\ ykonaw 
ców ,stosowanie swoich wysilków do 
wspólnego celu i poddawanie ogólnemu do 
bru swej woli, roz\vijają w najwyższym 
stopniu poczucie dyscypliny „koleżef1shva, 
solidarności, a nawet abnegacyi i poświę
cenia". 

Dodać należy, iż do rady wychowania 
publicznego należy znany zwolennik spor
t6w atletycznych p. Duvignau de Lanneau 
prezes atlet. Związku sportowego. 

Pomysłowy spadkobierca. Sąd buda
pcsztef1ski ściga listami gmkzemi \vlaści
ciela dóbr Akuriusza Nagy'ego, zwanego 
„bogaczem z Kadarkut". Jest to człowiek 
istotnie pomysłowy: gdy starszy brat je
go umarr, ukrył ciało nieboszczyka, polo
żyl się na lożku na· jego miejscu i korzy
stając z ciemności panującej w pokoju, zwo 
łał służbę i imieniem nieboszczyka testował 
cały majątek swego brata swoim dzieciom. 
Plan dobrze obmyślony nie udał się jednak 
gdyż jeden ze Ś\viadków domyślil się pod
stępu i uwiadomił innych interesowanych. 

Pomyslowy spadkobierca skazany zo
stał na rok więzienia. 

Z tajemnic krematoryum. W Chem
nitz w Saksonii. ogromne wzburzenie wy
:\Vołało przed dwoma dniami odkn(cie, że 
w tamtejszym krematoryum płoną ciala 
zmar!ych, oddane na spalenie. pclnymi pla
mieniami, podczas gdy apostołowie krema
toryjni i prospekty zapewniali, że palenie 
zwłok odbywa się przy bardzo wysokiej 
temperaturze, bez płomieni, za pomocą sa
mej przemiany w parę. Mianowicie przed 
paru dniami zażądali krewni pewnego zmar 
lego, aby im pozwolono przyjrzeć się pro
cesowi spalenia. Zaskoczył ich niespodzie
wany przykry \Vidok: spostrzegli trumnę 
wśród dzikich języków ognistych, usłyszeli 
trzask plonącego drze\Va, a powietrze na 
pełniła woń spalenizny. 

Kierownik krematoryum usiłował za
niepokojenie rozproszyć wyjaśnieniem, iż 
trumna musiała być z drzewa zanadto twar 
dego i dlatego .,chwyciła plomień", ale, że 
za kilka minut spopieleje i będzie można 
ujrzeć leżący szkielet, że płomienie nic mo
gą w żadnym razie dotrzeć do zwłok, któ
rych części mięsne są już zamienione w pa 
rę gdyż przemiana ta nastąpuje w kilku se 
k~nd po wprowadzeniu zwłok do pieca. 

To wyJaśnienie jednak nie zn~Iazlo po 
twierdzenia: plamień buchał dalei, aż 
wreszcie pozostała kupa żarzącego się po
piołu. Podczas spalenia wydobywał się i: 

komina krematoryjnego gęsty czarny dym 
zwłoki paliły się istotnie jasnemi płomienia 
mi jakby na stosie . Skoro tylko dostało 
se;' to odkrycie do wiadomości publicznej, 
wznieciło ogromną sensacyję w całych 
Niemczech, tak, że kierownik krematoryum 
komisarz tt. Thomas, uznał za stosowne o
publikować „wyjaśnienie" znowu na in
nych oparte argumentach. Przyczyny pło
mieni - pisze on - należy szukać w tern, 
iż zwłoki byly ubrane w jedwab, a trumna 
ozdobiona częściami żelaznemi, ~e wypa: 
dek ten zresztą nie jest odosobmonym i 

zachodzi zapewne także w innych kremato 
ryach. -" _ 

Ze Zwiąlku Polaków. 
Na czas wielkich wakacyi. 

W obowodzic przemysłowym westfal
sku-nadreńskim rozpoczynają się wakacye 
szkolne w pierwszych dniach sierpnia i 
trwać będą do drugiej połowy września . 
W przeciągu tych 6 tygodni pamiętajmy z 
szczególną trosklhrnścią o dziatkach na
szych! Nauka polskiego pisania i czyta
nia powinna w tym czasie więcej niż kiedy
kolwiek być przedmiotem wychowania do
mowego. Ojcowie i matki, przyznajcie, że 
macie wiele wolnego czasu. Zajmijcie się 
więc wychowywaniem narodowem. dzia
tek Waszych! Towarzystwa polskie pro
simy, aby postarały się o urządzenie wy
cieczek dla dzieci w niedziele- i święta; tam, 
gdzieby trudności zewnętrzne były na prze 
szkodzie ,niechaj tworzą się komitety wy
cieczkowe. Dążeniem naszem powinno być 
abyśmy dzieciom polskim dawali sposo
bność do rozrywki w otoczeniu polskiem 
i pod okiem starszych. Nie zapominajmy 
przytem o grach i zabawach dla wieku dzie 
cięcego stosownych. Najlepsza to sposo
bność do szerzenia śpiewu polskiego i 
szczepienia obyczajności towarzyskiej. 

Komisya wiecowa Związku Polaków. 
Iiip. Sibilski, sekretarz. Ign. Żniński, przew. 
Jan Wilkowski, Jan Kaczor, fr. Matysiak. 

Związek Polaków w Niemczech. Po
szukuje się uczni do mleczami, kowalstwa 
i kolodziejstwa w strony ojczyste. 

Listy prosimy adresować: łiip. Sibil
ski, Bochum, Lindenstr 1. 

Związek Polaków w Niemczech. 
Prezydyum i Rada nadzorcza Związku 

Polaków wyraziły w łonie Związku „Komi
syi wiecowej" swoje uznanie i solidaryzują 
się najzupełniej z jej dzialalnością. 

Bochum, 21 lipca 1907. 

Prezydyum: 
Jan Skraburski, prezes. B. Wilkowski, 

II wiceprezes. W. franka ,skarbnik. 

Rada nadzorcza: 
Walenty Banaszak .T. Nowacki. Wawrzyn 

Kędzierski. 

Ze Zjednocze~ia zawodow. polskiego. 
Na wiecu, który się odbył w niedzielę 

dnia 21 lipca w Duis-Laar obrano nowy 
wydział, jak następuje: delegat fr. Urban, 
Laar, Gartenstr. 28 d, zast. druh Nowak, 
Laar, Jahnstr. 67; sekr. Marcin Jędrzejak, 
Laar, Jahnstr. 9; zast. lg. Woitaczek, Laar 
łliittenstr. 1; skar b.Teodor Klette, Laar, 
Jahnstr. 61; zast .W. Coralczyk, Austr. 25; 
rewizorzy Jan Wodniczak, Laar, R.hein 64 
i fr. fa da czak Laar, Oartenstr. 29. 
Mężami zaufania na Berlin są obrani 1) Ju
lian Switalski, Berlin, Gubenerstr. 33; 2) 
}(a rol Banach, Berlin, Rumelsburgerstr. 48 
3) Teofil Kofacki, Berlin, Teherstr. 40, tlin 
terfltigel. 

Do nich się można na czlonków zgła
szać i składki tygodniowe placić. 

Na wiecu w Grosenbaum 21 lipca obra 
no wydział delegatem jest Franciszek Grze 
szczyk, Grosenbaum, Nowa Kolonia nr. 18 
Mężami zaufania: 1) Jan Buda, Grosen
baum, Nowa Kolonia nr .39; 2) Jan Gme
rek, Grosenbaum, Nowa Kolonia nr. 20; 3) 
Stanisl. Nowak, Grosenbaum, Grosenbamn, 
Rotthstr. 1 J. 

Zf brania towarzystw· 
Baczność Towarz:·!'stwa połsko"karnlickic z 

R.ecklinghausen"S. i oko-li cy! 
1 osiedze11ie delegatów Towarzystw poil

sko-lrn.tolickich. należących do „Związku wza
ienmej pomoGy µolS1kich tow. kat.", w celu u
tworzenia okręgu, OllbGllzie się w p'l'zysz.tą nic
ci. z ielę, dnia 28 lipca, o go<lz. pól do 12 w prn:u 
Llnie w .Recklingh.-S. (Bruch) w l:Jkalu pana 
Moellera. narożni·k ul. Mar:rańs !ciei i Bochum
skiej. Wszystkie Towarzystwa z Recklh.-S. i 
okolicv należące do .. ,Związku", winny koniecz 
nie swych cl.ele~atów \\' rslać. - l(ażde towa
rzystwo wysyla ua posiedzcni:i okręgowe na 
100 czfonków jedne-go delegata. Także i te to
w arzystwa, które jeszcze w „Związku'' nie są 
a .istnieti<i w pohliżu Bruclm zechcą także swych 
delegatów przysylać. 

Zarząd „Związku towarzystw." 

Towarzystwo św. Antonie20 z Padwy w Neu-
rnuehl 

donosi swym czlonkom i rndakom. iż półroczne 
wa.J.ne zebranie odbędzie sie w niedzielę, dnia 
28 lipca, o godzinie 12 po nabożef1stwie na sa
li P. Bochl1eima. Uprasza sie sie szan. człon 
ków i rodruków o jak n<1.jlicz11iejs,ze zebranie się 

Uwaga„ Członkowie zarza<lu i rewiznw
wie kasy winni sik godzinę prcdzej 'stawić. (1) 

Józef Wróbel. przewodniczący. 

Towarzystwo św. Stanisława K01Stki w Katem 
ber~ 

Zebranie odbędzie sic \Y niedzielę. dnia 28 
lioca. po pol. zaraz J}0 nabożellstwie polskiem. 
'N razie nie f"<lbvda sic nabożeńst\va, o ~oaz. 
4-tci. O liczny ·ud1!:-t cz.'onkó\V pr(\si (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo polsko-katoł. „Zgcdaa pod 
wezwanem św. Stanisława Bisk. w Elber-

teldzie 
urządza w niedzielG, 28 lipca na sali p. ł(ap 
pesa ulica Bachstr. nr. 26 obchód rocznicy. 
Program rocznicy wietce urozmaicony. Bę
dzie teatr pt. „Dziesiąty pawilon" oraz śpie 
wy , deklamacye, monologi itd. Muzyka p. 
Kuika z łfeme grać bc;dzie. Mamy nadzie 
ję, że Szan. Towarzystwa usiłowania na
sze jak najliczniejszem przybyciem poprzeć 
raczą. Zarząd. 

Towarzystwo polsko-katoUckie św. Józefa w 
Horst n. Emscher 

podaje swym czJonkom i wszystkim R,odakom 
w Horst, liors.tmark i oko•licy do wiadomości, 
.iż w niedzielę, dnia 28 lipca urządza 

-- latową zabawę --
na sali pana Platty ohok kościo.Ia katolickiego, 
na którą czlonków i R.odaków mile zaprasza
Początek o godz. 5 po południu. O godzinie 7 
wieczorem będzie odegrany bardzo zajmujący 
teatr pod tytułem ..,Prawica i lewica". Wstęp
ne dla goś<.:i przed czasem 50 fen:, przy kasie 
75 fen. 

Uwag:a: Ksiądz pols!-i przyb.ędzie \v so
b-o tę. dnia 27 Hpca w celu s.Jucbania spowiedzi. 
Spo~obnoś(; do spowiedzi już o g-odz. 3 po polu
dniu· a w niedzielę o 7 ~odzinie rano przystę
pu.ie Towarzyst\vo pod swym sztandarem do 
K')tmllnii św. Czfonkowie winni przybyć w 
czapkach i oznakach. Nabożeństwo z kaza
niem po. poludniu. o której godzinie będ.zie z 
ambony zapryv.liedziane. O jak najliczniejszy 
udziat tak w nabożel1stwie Jako i w zah:iwie 
prosi (1) Zarz.1d. 

Towaczystwo św. Jakuba w Sodingen 
donosi s.wym czJ.onkom, iż kwartalne zebranie 
odbędzie się 28 lipca Zarząd i rewizorowie ka
sy winni się stawić o go<lzinie 10 na sali zwy-
klych posiedze1L (1) 

Samol. prezes. 

Baczność l(ofownicy ! 
Tow. ~lcm. „Sokół'' w Rauxel"łlabinghorst 

utworzyl'o drria 21 bm. w swem lanie oddzial 
kolowników. W sobotę, 27 bm o godz. 6 i pol 
wieczorem odbędzie sie zebranie w celu za
pisywania czlonków do tego oddzia1lu. Rodaków 
posiadających ko.ł'a, uprasza się o iak najlicz
niejszy udzial. Zebranie odbęct.zie się 111a sali 
p. Wessels w liabing-horst (1) Wydziat 

Towarzystwo św. St.anisfawa B. w Szarnhorst 
pocLtJc do wiadomości. iż w niedzielę, 28 lipca 
obchodzi swa 

trzecią rocznicę 
swego istnienia, na którą zaprasza wszystkich 
.Rodakóvt z Scharnhor~t i okolicy i wszystkie 
Towarzystwa. które zaproszenia odebraky i te 
które dla braku adresów nie odebraly i p-ro
simy, aby przybyly z chorą~\viami. - Pro
gram: Przyjmowanie Towarzystw od gcxlz~ny 
2 do 04, o 4 godzinie wymarsz do kościoła na 
nabożelistwo; po nabożeiistwie powrót na sa
lę pana Iiamke, ulica Dordmundzka nr. 10 a po 
tern dalsiza uroczystość. Wstęp dla cz-!onków 
50 fen., dla gości 75 fen., przy kasie iedną mar 
kę. Muzykę dostawi pan Kwk z Jierne. (2) 

Zarz~1. 

T owar1ystwo gimn. „Sokół'' Oddz!ał Il. 
w Oberhausoo-Lirich 

prosi wszystkich tych druhów. którzy będą 
brać udzial w Zlocie, aby się w niedzielę rano 
o 5-teJ minut 30 stawili wszyscy w lokalu p . 
Wicka, 1-(osenstr. 26, g-dyż ztamtąc.l będzie wy
marsz na <hvorzec. O iak najliczniejszy udzial 
prosi . Wydział. 

Uwaga. Cwiczenia odbywają się co śro
dę i soboitę o godz. 6 wieczorem i w niedzielę 
o godz. 2 po po.ł'udniu. O jak 11ailiczniejszy u-
dzial w ćwiczeniach proGi (2) 

Naczelnik. 

Towarzystwo św. Amonicv,o w ReckHngłtat16eM 
Sued (na Ludwiku) 

podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 28 JipcQ, odbędzie si~\: miesięcz 
ne zebranie przed poludniern o godzinie pó.f do 
12. O liczny udziaf prosi Zarząd. 

Baczność Stoppenberg ! 
Niżej wymieniony Komitet podaje do wiado 

l!; ·Ości w~zystkim Polakom w Stoppenbergll, 
hylleudorf. Schonnebeck. Katernbcrg i okoli
c~ . i.~ lll'Zć• i:i;' a r;·: .::1;°' _ ~. ':. ... . , .. :-;_,1i 1J. l3,-_..J1J 
l: u~·ci. . Mittelstr. 4. 

pierwszą zabawę z tańcem 
w Stopper..berg, na którą jak najserdeczniej za
praszamy. O liczny udzial si~ uprasza. (2) 

Za komitet: 
Stefan Skrzyp-czak, Szymon Sopkowiak, .M. 

Michalak. 

Baczn.ość Polacv w Cam:ap i okolicy! 
Podajemy do wiadomości. iż w nieJ; l ( ~ 

dnia 28 lipca 1907 urządzamy 
- - zabawę polską --

na sali p. F. Pabsta w Carnap przy wielkim 
moście. Wstępne 50 fen. 

Za Komitet: 
Stanislaw Piotr Janowscy, Jan Walkiewicz, 

Franciszek Cierniak. (2) 
~-· d ł 

Baczność Elberield ! 
T)la Polaków z :Elberfeldu i okolicy odpra

·wi się nabożeństwo z kazaniem dnia 28 lipca o 
godzi~lie 3 ·i pól po po-ludniu. Sposobność do 
spowiedzi św. w sobotę od 5'0dziny 6-tej wie
czorem. Po naboże11srtwie ohchód 17. rocznicv 
zaior.lenia Towarzystwa św. Stanistawa B. 
w :E!berfeldzie. (2) 

Rodacy! Co tyUm tMżemy, kupul· 
my u pol~" - i-h krr:i('ćw i orzemysfow
ców 
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Listowne lamówienia skutecznia się tylko za poprze. 
szer:o stopnia dniem nadesłaniem należytości 

załatwia.my natyehmiast. dzielności Jub za za iczkę pocztową. 

iia~~ naszej! iiii~iiiiiida'i : 
l~~--~~ .... ------------r---e.-m!ł~~~ 

Wielka partya materyj na suknie, 95 
tylko ładny towar na. suknie, ~lu- fen. 
zki i sukienki dla dzieci 

3 mtr. Fancy we wszystkich kolor~ 95 fm. 

4 mtr. tak zw. „ Kacenjamer" 95 fen. 
.. i ·.• 

2 i pół mtr. piku białego 95 fen. 
I.: 

li:. 1J~, .;... 

4 intr. m.ateryi na ręr~zaiki 95 fen. 
l:kS 

3 mtr. perkalu na suknie :85 fen. 
& „ ... ..., ,li. 

3 ręczniki 48/110 95 fen. 

~· ·~ 

6 ręeznikó·w ·kuchennych '95 fen. 

1 ręcznik ozdobny biały i szary "'1- · 
szywany i naznaczony 95 fen. 

1 wielki obrus cera1 owy 
l 

6 ehu~tek, na~l płótno 
l :: ! 
~ t1:u 

6 batystowych chustek do nosa 

3 mtr. firanek 

3 mtr. mareryi na chodniki 

1 garnitur, s:tładający się z: 
'• 
' '.>-

:95 fen. 

,95 fen. 

95 fan. 

·95 fen. 

9.6 fen. 

I ciodnika 33/ 14() 
l łt ołdry 4~/4i ra-zem Da fen. 

2 kołder 3 3/3 3 

1 obrug n9. maszynę 100/120 

1 kołdra normalna 
""' ,. 

1 kompletne urz~dzenie do żelaika. z 
łla~Jkiem itd. 

9• fen. 

85 fen. 

9li fen. 

1 damska koszula 
----- ~t 

1 majtki 

95 fen. 12 zwojów Ackermana nici maszynowych 91 f, 
10 węzłów nici do robotek szedłkowych; 1 szy. 
dełko 96 fen, 95 fen. 

95 fen. 
1 spódnik z festonem 95 fen. -----
2 jaczki 

20 metr obsad do bielizny. 

10 metr. obsad 

2-4: mtr. wstązki pluszowej 

N fen, w 

95 fe11 
1 para. podr·~ka•ków 

----
1 chustka. dla ·dzieei 
1 fartuszek 
1 kaftanik 
1 powjjak 

5 zapHków 

· razem 95 fen. 

razem 95 fen. 

95 fen. 
----~~ [D 

20 lotów wełny z gwiazdką 95 fen, 

3 szury korali 9.5 fen 

1 para. trzewików wyszywanych z polskim na
pisem: „Pozdrowienie z Herne" 85 fen. 

· -···- - -~~. 
6 pstrych serwetek 95 fen, 

5 koszałek 95 fen. 3 kołnierzyki stojące, poozworne 
r;:. „J an Sobieski" 

2 białe powłt01ki na poduszki 95 fen. . 2 modne krawaty 

płótno fason 
95 fen. co 

at 
85 feu. g<l 

1 ::kł~:. :am~ .pości. el. z wstawk~ i ~5 fen. , 1 para dobrych sz-el-ek-. ---5.i;-
1 tartoch z naramiennikami · 95 fen. : l szczotka do pieca 

: 1 ., „ czyszczenia 
1 fartueh dom.ewy z wolantem, kie- 1 „ „ butów 

szeni4 i brzegiem koronkowym 95 fen. 1 mi-ot~łka do garnków 

1 gorset damski 95 fen. l ścierka 

1 ko szu la normalna. 1 :szczotka do czyszczenia 95 fen. 

95 fen. 

85 fen. 

ru, 
na 

I spodnira normałna 
1 pata skarprtek 

~'-'----

5 par ~kar~ietek 

, 1 rozwieszadło do bielizny 
razem 95 fen. : I linka do bielizny 

. 12 trzymadeł do bielizny 
fł5 fen. ____ z.-- ··~, 

l 91i fen. że 
pr 

. 3 pary pończoch dam~łłich 

1 żakiet męski 

1 niebieskie spodnie 
----

1 niebieski kaftan 

2 modne paski 

1 garnitur do umrwalki 

l 
~ ~.: 95 fen. 1 powieszadło do garderoby 

95 fen. 6 haków 

95 fen. I patentowa deska do prania 

95 fen. 1 garnitur do czernienia 
95 fen. ---- - -:··-~ 

95 fen. 
1 szczotka do rzeczy z deską "' · · 

I szczotka z włosia 

95 fen. 

96 fen. 

85 fen. 

9li fen. 

1 torba wyszywana do szczotek ~ ~ 
1 szczotka razem 9• 1en. 

1 szczotka do szorowania razem 9li fen. czi 

6 linek do bielizny za 
DA fen. 

.Jeszcze kilka set innych zestawień! Sti 

I .„ Niniejszem ogloszeniem niech się każdy poslu!.JUje jako pnewodnikiem w naszym składzie. 

r1 Sp.Nas Der 
.. ..., w 

R<i 

e ktc 
nie 
I!!!!!! 

ul. D~or owa (Bahnhofstrasse) 79. i~ 
r, 

w 
---~---------------------------..------------·--·,----.... ~~.~ : ' Za druk, naklac1 J reda.kcn Gdpowledlzlalay Allto1I Br•lltl w Boc.1t1a. tlakladcm ł czci~nkami-;;d;~~cthv&„_Wiaru'~-P-l·1„ .„,, .......... _....._.._,,...-.;: 

" H o rui.mia ' w Bochum. 



Boehnm, na 1riątek, dnia 25-go lipca 1907 • Rok 17. 

• 
@tdzienn6 t>ismo ludowe dla Polak6w na obczyznie poświęcono oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 
~-

Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drobnei'& •r•· 

I " hodzi cod2iennie z wyjątkiem dni poświątecz- I . WI I O~ I ku 1s f. ogloszenie. zamieszczone orzed inseratam• .,. ~ prz.edplata kwartalna na ooczcie i u listowych . Ili• Bo"'e za ar• CZJZI' fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listv «• 
•Y ~si 1 mr. 50 fen.„ a z odnoszeniem do d~u 1 mr. 'ł L 'l t „Wiarusa Polskiego" nalew frankować i podd • 
Tren Wiarus Polski" zapisany jest w cenmku po~z nich dokliadny adres piszącego. RękoP. nie scwractll!ll 
f t~rno~m~~m"L D~n~tln~ Ua" -~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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I Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~ •6włć. czytać i pisać po v.olsku ! Nie 

1• Jlłł Polakiem, kto potiomstwu swemu 
dlemczyć się pozwoli! e-

ci 
•z!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•~~~±±!!S!!!!!.!!!!~~!!!!!!!!!!~!I!!!!*___, 

z wnadkow dDł•·· 

Wiadomości o proiekde nowej ustawy 

antypolskiej brzmią prawie codziennie 

inaczei. 

" 
Neue Pol. Korrespondenz" pisze 

śwież.o: „Ostatnią razą zajmowano się 
'en sprawą tą (tj. sprawą wywlaszczenia) 
'en krótko .przed zamknięciem sesy i sejm o 
'en wej na posiedzeniu interesowanych mi-

nistrów vod przewodITTictwem kancle
e11 rm; w obradach bralo udział także 

kilku członków izby panów. Wymie
'en. niamY tylko trzech nadburmistrzów 
en Adickesa z frankfurtu n. M .• Beckera 

z Kolonii i Kn.oblocha z Bydgoszczy. 
M Widoki projiektu w se1m1e ocen1a3ą 
'en znawcy stosunków rozmaicie. Optymi1 

ści wierzą, że projekt zostanie uchwa
en. Jony, chociaż malą tylko większością 

głosów. Pesymiści wierzą, żę projekt 
;on 

co p1'awda przyjmie sejm, obawiają się 
en. atoli, że przepadnie w izbie panów, 
eu. g<lyż przeciwną ma być projektowi tak 

zwama partya burmistrzów. do której 
en. . " 

przylączyłaby się skrajna prawica. 

Niemcy dokonali z halonem mającym 

słuchać steru dośwJadczenła. które wy 
en. padły pomyślnie. 

Balon słuchał pono najzupełniej· ste
ru, wszelkie .próby powiodły się dosko- · 
nale. 

Niemcy pocieszają się wskutek tego, 
m. że Francya ich w tym względzie nie 

prześdgnęta. 

Artykul „Lok. Anz." w tej spraw.ie 
:n. kończy się zdaniem: Dotychczasowa 

Przewąga franicyi w żegludze nadpo
wierznej ;przestała być groźną. n. 

n. 

a. 

}, 

W Połowie sierpnia spotkać się mają 
Edward VII i Wilhelm II. 

I<róh angi2lskiego Edwarda udają
cego się .na kuracyę do Ivlarienhad o
czekiwać będzie cesarz niemiecki w 
zamku Wilhelmshohe. 

Stretlc 2órników i robotników ładują
cych kruszec w stanie Minnesota W' 

Ameryce przybiera większe rozmiary. 

Strejk trwa już od tygodnia. Prae;a 
w Przemyśle ustala prawie zu~elnie· 
.R~botnicy włoscy, węgierscy i fińscy, 
k~orzy tamże pracowali, wrncają tłum
nie do E!uropy. 

Wiec w Lichtenbergu. 

\V V:' niedzielę dnia 21 lipca odbył się 
Li-chtenbergu w iec nZjednoczenia za-

wodowego polskiego, Wiec zagaił p. 
·Świtalski z Berlina i tenże mu też prze 
wodniczył. Jako pierwszemu udzielił 
głosu delegatowi „Zjednoczenia zawo
dowego polskiego"' p. Regulskiemu z 
Zlokomorowia. Ten po krótce wyja
śnil co to j1est organizacya potem mówił . 
o wewwnętrznych sprawach „Zjedno
czenia zawodowego polskiego". Aże~ 
by bliżej się z sprawą zapoznać prze
czytał p. Świtalski ustawy, których nie 
które paragrafy p. Regulski bliżej obja
śnil. Pan Sz.ermerski .przemawiał o 
stosunkach miejscowych i zachęcał, 
aby się na czlonków zgłaszano. Pan 
Paterak zabrawszy glos, porównywał 
mowę p. Regulskiego z stosunkami 
berlińskiemi. 

P:an Grzegorek przemawiał, że je
żeli chcemy, aby się zwjązki zawodowe 
polskie zlaJy w jeden, mu.simy w Berli
nie zrobić początek. 

Pan l(olacki przemawiał na temat, 
że w państwach najwięcej ucywilizowa 
nych jest robotnik .najwięcei zorgani
zowany; po przemówieniu jeszcze k11ku 
innych rłastcwiło zgłaszanie się na człon 
ków; zgłosilo się 19. Jest wprawdzie 
stosunkowo nie wiele. ale· zawsze do
bry początek, a nadal mogą się r.odacy 
zglaszać na ćz.lonków u mężów zaufa
nia, którymi są: pp. I(olacki na wschód 
i okolicę, $witalski rla Lichtenberg i 
okolicę, Banach na Rummelsburg i o
kolicę. 

Wiec nie byl tak liczny jak by się 
spodziewać należało, ale przypisać to 
trzeba temu, iż od dłuższego czasu nie 
mieliśmy tu tak pięknej niedzieli, to 
też rodacy wyjechali .po '1a miasto, aby 
po całotygodniowej pracy .nieco odet
chnąć świeżem powietrzem 

Szczęść Boże! .J. Regułski. 

Wypadki w Korei, 
Stary cesarz koreański ustąpił z 

tronu Yi Honing złożyl z siebie koronę, 
która stala mu się cierniową. Depesze 
dodaj.ą, iż opusiicza kraj i idzie na wiecz . 
ne czasy do Japonii na wygnanie. 

Korea jest na Wschodzie dalekim 
jednym z kulturniejszych krajów. Wszy 
stko, co stanowi kulturę, Japonia wzię 
Ja od I(orei. Tylko, że nauczyciel za
trzymał się w rozwoju. Korea nietyl
ko przygotowała się do nowych poli.ty
czno militarny.eh stosunków, jakie Euro 
pa podyktowaia całemu \V;schodowi, 
ale ani drgnęla, by zebrać swe siły e
konomiczne. 

Tymczasem Korea stała się ziemią 
obiecaną i pożądaną dla Japon.ii. Wy
spy, z których ona dawniej organizowa 
la wyprawy pirackie, pozostawały dla 
Japończyków Ojczyzną-kolebką. Ale 
do Korei, ich mistrzyni w kulturze, tego 
kraju bogactw leśnych i mineralnych, 
tej ziemi, równie .P i ęknej, jak plodnej1 i 
jeszcze mało zaludnionej, wzdychali od 
dawna Japończycy, Wojna chińsko
ja>po(1ska oraz wojna rosyjsko-japoń
ska byly w istocie rzeczy uzasadnio
ne apetytem Japonii na półwysep ko
reański. 

Korea - rozsadnik kultury ina 
Wschodzie, stała się potem zależną od 
Chi1n. Daniny nie byly ciężkie, ale 
tern niemniej YiHong odczul tę zależ
ność, gdyż w chwili tego wielkiego 

· przesilenia, przez jakie Wschód caly 
przechodził, Korea dostała cesarza, dla 
którego zewnętrzne i fomt11ne strony 

rządzenia staly się osnową myśli re
formatorskiej. Yi Hong reformował ce 
remoniały dworskie, nadając im coraz 
więcej blasku i komolikacyi wscho-

dniej. ' 
W 1897 roku Yi łiong oglosil swą 

zupełną od Chin niezależność, licząc 
na to, że rywaliza.cya Japonii z R.osyą 
wyt(1wi go odklapotu. Yi Hong czul 
się spokojnym pomimo drapieżnych 
wzroków caratu i Mikada. Wierzył 
on, że jeden .drugiemu przeszkodzi na· 
ruszyć leniwą „niezależność" nowo 
zdobytą. 

Wypadki niep·rzewidziane zmieniły 
stan rzeczy. Rosyai zostafa zwycięw
ną i dnia 17 listopada 1905 roku ~war
ty został traktat między Japonią a Ko-. 
reą, .na mocy którego ostatnia zgodziła 
się oddać pieczę nad swą własną poli
·tyką zagr;.miczną - w ręce Japonii. By 
ło zrzeczenie się bardzo ważnej części 
zwierzchności narodowej i samodziel
ności politycznej. W stosunku do o
ściennych państw - I(osyi i Chin -
Korea przestała istnieść jako politycznie 
niezależna siła. 

Inaczej na tę sprawę ~apatrywat się. 
Yi łións:1:, reformator ceremonialu w 

l(orei. Traktat z 17 listopada 1905 r. 
nie był w j.ego oczach krokiem tak wiei 
kie~o znaczenia. Cesarz koreański są
dził, że zbył się tylko 'klO!Poiów, jakie 
m~al z dyplomatami rosyjskimi oraz z 
wysłańcami chińskimi. I dla tego nie 
.przestawał on widzieć w sobie monar~ 
chy, zupełnie wolnego i samDdzielnego. 
Gdy zwołano konf erencyę ,pokojową 

do Hagi, Korea wysłała swa samodziel
ną. misye. 

Rząd janoński uważał to za obrazę 
za wyzwanie, gdyż jednocześni·e miały 
miejsce w l(orei in:ne akty interwencyi 
japońskiej, mające jeszcze większe z.na 
czenie rpolityczne. Od 10 roku Japo
nia pod .pokrywką i za zgodą majestatu 
koreańskiego ziabiera ziemie. na któ
ry.eh osadza w charakterze dzierżaw
ie.ów swoich własnych robotników. W 
ten .sposób Japonia 1nietylko k·olonizuje 
Koreę, ale osad.za itam swoj.e stronni
ctwo i swoją przyszłą armię zbrojną. 
Wobec więc wkoszu cesarza kor~ań
skiego faponia postanowiła działać 
zaczepnie, ·by zabezpieczyć swą zdo· 
bycz j .uż osiągniętą. 

Ustąpienie cesarza Korei tymi dnia
mi ogłoszone zostało prawdoPodobnie 
wymuszone na Yi Hóngu przez Jłapo
nię, która w ten sposób otrzymuje za-· 
dośćuczynienie za wysłanie misyi sa
rnodziefoej do Hag-i. Z \następcą Yi 
Honga Japonia tern bardziej przyjdzie 
do 1adu, że wywołane ustąp i·eniem. a po 
części prowokowane przez samą Japo
.nię zaburzenia w Seulu dadzą rząd.owi 

· Mikada możność żądania zadośćuczy
nienia i nowych „gwaran cyi''. 
. Przez swe sojusze z Anglią i Praw 
cyą J1aponia jest zabezpieiczona co do 
wpłyWów swych w Kor.ei. Rosya jest 
bezsilna, a Stany Ziednocwne mają tyl 
ko interesy handlowe, których Japonia 
nie narusza. Pozostają Chiny, ale te 
nie są siłą wojskową. Z czasem Chi
ny, gdy zbliżą się z Rosyą, ·politycznie 
odrodzoną, mogą .być 111i ·ebezpieczeń
stwem dla Japonii. Na dziś rząd Mik\1-
da ma ręce rozwiązane i korzysta ze 
SJ}osobności, by utwierdzić się w Ko
rei, która od daw.na przedstawiafa mu 

, się jako nagroda zi~ zwycięstwo na 
Wschodzie. 

„Polak, który nie kocha OjCZYDlY, ,Zl;ila· 

parł się wiary katoHckłei. bo nie zachowa~ 

Je czwaftelo przykazania„. 
nr_ a _ zą= 

z powszechnej statystyki strajkowej. 
Strejk - lokaut l wydalenie robotni

ków z pracy .przez. pracodawców) -
są to obce naszemu językowi słowa, 
rzecz sama niestety i u nas dobrze jest 
znana. 

Niestety, powiadamy, ~dyż tai~, 
gdzie zachodzą strejki i lokauty, 1111e 
panuje stosunek normalny Pomiędzy. 
ipracodawcą a .pracobiorcą, lecz stan 
walki, lubo bezkrwawej. le1cz mimo to 
pochlaniającej. wiele ofiar. kosztującej 
nierzadko wiele lez i zgrywty, ginie 
praca tysięcy rąk, ~inie wskutek tego 
pieniądz, ta krew nowoczesinych zbio
rowisk społecznych. 

Wszyscy zgodzą się z nami i uzna 
ją za pew,nrk niewzruszony, że strejk 
·czy lokaut - oba podobne do wojny -
są nieszczęściami spolecznemi i tylko 
:podobne jak wD]na w osta,teczności po
winny być przedsięwzięte to jest wte
dy, gdy wszystkie .pokoiowe środki ku 
załagodzeniu sporu użyte, -chybią. By
ły czlasy, że strejk uważano za bunt. 
Na sZJczęście minęły one bez.powrotnJe 
od chwiH, gdy l(ościól przyznał robot~i 
kom prawo biernego oporu. Nie jest 
więc strejk, .powstały z :powafoych 
;przyczyn, przedsięwzięciem zdrożnem 
Jednakże można g-o uważać Zia· nieszcz~ 
ście spoleczne, czem też bardzo często 
jest dla strejkowców i dla pracodaw
ców. ·Nieszczęść unikać należy to jest 
n(ależy starać się na wszystkie sposoby 
na pokoJDwej drodze osi'ągnąć swe pra
wa. Dopiero gdy ta zawiedzie - wte
dy wskazany jest strejk, kitóry raz. 
przedsięwzięty winien być rprzeprowa 
dzon„r konsekwentnie, czego o
czywiśde niemo.le być, jeżeli robotnik 
nie jest należycie zorganizowąny. Za
tem .powodzenie streiku zależy od do
brej .organizacyi, od środków pienię
żnych, jakie rnbotnicy zgromadzili, od 
ducha, który .pracują.Qi rzeszę ożywia. 

· Na ogól statystyka, stre}kowa wy
kazuje, że większość zwycięstw jest 
po stronie pracodawców. Jednakowoż 
nie trzeba spusiiczać z oka tet okoli
czności, że częstokroć pracodawcy, l ę
kając się widma strejku, żądani-Om ro
botników ustępują. Zatem strejk, j<ak
' -olwiek jest nieszczęściem do :·aźnem, 
z drugiej strony, jako g-roźba w rekach 
'Pracowników, dużo dopomóRl do zmia 
ny najtwardszych warunków :pracy. 

· Poni~~e; oragniemy da.ć pogląd l1il sta 
tystykę strejkową z ostatnich lat w E
uropie. przyczem opieramy się na źró
dłach fra ncuskich. 

W Niemczech: 
W latach. StrPjki. Stri'jkowcy. Przymuszani Stra ty 

d0 święto\'lania 

1899 1 288 
1900 . 1 433 
1901 1 056 
1092 l 060 
190.) 1 374 
1904 I 870 
1905 2 -103 

dni: 
100 ooo 1 ooo 5 37 5 ooo 
] 23 ooo 9 ooo 6 750 ooo 
55 ooo 7 400 5 625 ooo 
54 ooo 6 300 3 ooo ooo 
95 600 13 800 5 525 ooo 

113 500 6 800 5 375 ooo 
408 ooo 12 ooo 37 250 ooo 

Przy 1806 streikach wmieszały się 
związki robotnicze. Robotnicy wygrali 
w 355 strejkach, przegrali w 625; u
łożono się w 826. 1Z 2403 streików w 
1905 roku 518 były korzystne dla 25 
t:rsięcy robotników: 904 chybiły dla 



261 ty ięcy robotników; a 9il dały PC?- „ 
hol> do układów dla 1220 OOO robotm
k6w. 

865 strejków odnosiło się do przemy 
łu budowlanego, 378 do przemysłu 

drzewnego, l 7 do przemysłu metalowe 
go, 121 dotyczylo robotnikó~ ~iemnych 
i kamieniarskich. 158 robotmkow, zaję
tych przy wyrobie maszyn, 17~ str.ej
ków było w przemyśle kraw1eck1m, 
szewskim, słowem w przemyśle wyra
biającym odzienie. 

Lokautów było 263 w 3859 zakła
dlach. Dotkniętych lokautem bylo 
188 500 robotników. Najważniejsze 
lokauty miały miejsce w przemyśle bu 
dowlanym i metalowym. R. 1899 było 
tylko 28 lokautów. r· 1892 51 a 139 w 
roku 1904. Chodziło przedewszyst„ 
kiem o długość dnia pracy i o zapłatę. 

W Austryi: 
Roku 1905 było 686 strejków w 

3800 zakładach, świętowało 99 500 lu
dzi nazcm 1 500 OOO dni. Roku 1899 by
ło 311 streikó\v; 1900 roku 303; 1901 r. 
270; 1902 r. 264; 1903 r. 324; 1904 r. 
414 w 2704 zakłada.eh. streikowalo 64 
tys. robotników. Najwiecej strejkóW: 
było w Dolnei, Austryi, w Czechach i 

na Morawach. 
Przemysł : Strejkowcy. Ogól. liczha 

Strejki. rooutników. 

Budownictwo 188 35000 326000 
Metalurgia 65 7400 225000 
Drzewny 53 2700 182000 
Kamie1i i szkło 76 10000 152000 
Tkactwo 54 6000 411000 
Kooalnie 43 10000 188000 
Odzież 46 7500 346000 
Srodki spożywcze 30 4500 170000 
Inne 131 17000 471000 

Sprawa zarobków wvwołala ogó
łem 502 streJki z 85000 strejkowców, 
sprawa długości czasu pracy 258 strej 
ków z 50000 robotników. 73000 robo
tników w 433 streikach streikowało w 
ostaitnich Jatach z innych powodów. 
W roku 1905 w 150 strej·kach zwycię
żyto 14000 strejkow1ców; w 185 prze
grało również 14000 strejkowców; w 
351 wypadkach były układy, które ob
chodziły 71000 streikowców· 

Wsprawie 1podwyższenfa zarob
ków: 19-4 proc. robotników zwycięży
ło, 15,l proc. przegrało, 66 proc. chwy
ci/o się układów. 
, W sprawie skrócenia szychty: 29.6 

proc. robotników \\ ygrało, 25,l proc. 
I ·---
42) 

ŻUBROWIE 
Opowiadanie history~zne według po

wieści 

Wacława O~słorowslde20. 

(Ciąg dalszy). 

Ploryan, który był nie zwracal uwagi 
na dogadywanie baby, na ostatnie stawa 
drgnął i zagad11ąl niespokojnie: 

- Co? co \VY mówicie? !„. 
Nic! - odrzekła Żubrowa, udając obo

jętność - powiadam, że„. że„. każdy ma 
swoją Zośkę, co mu dokuczy„. 

- Jaką znów Zośkę?! 
- Taką!... Zośkę, panie kapitanie!... 
Gotartowski poruszył się niespokojnie. 
Żubrowa!... Wy coś wiecie!? 
- Wiem, panie kapitanie ... 
- Wszystko wiecie? ... 
- Wszystko, panie kapitanie! - odrze 

kia Żubrowa, mrugając znacząco a szep
cząc pólgtoscrn do siebie: - Święty Anto
ni, nic opuszczaj, choćbym zet gala!... 

- Wiecie wszystko! - powtórzył me
lancholijnie floryan . - No ... i jak \vam się 
zdaje?!... 

- Hm !.„ Panie kapitanie„. tego!... 
- Chcecie powiedzieć, że się rozmai-

cie zdarza!?„. 
- Tak \\ laśnie ! - potwierdziła szyb-

ko markietanka. 
- Chociaż kto \Vie„. zaklGla siG !.„ 
- Zaklę?a!„. 
- Toż wlaśnie !„. 
- Właśnie!... Ba!„. 
f'loryan spojrzal podejrzliwie na Żu

brową i zagadnął ją z nicnacka: • 
- Co„. właśnie? !.„ 
- Ni„. nic, panie kapitanie - odpo\: ie-

dziala markietanka, czując, że jej się zie
mia z pod nóg usuwa i że lada' chwila mo
że się zdradzić ze swą nieświadomością. 

- A cóżeście„. mówili?! - badał da
lej floryan. 

- Że„. że się zaklęła!... 
- Tak!... Macie racyę ! - przyznał Go 

tarto\\·ski. - Tylko natura ognista, gwalto 
' na zawodzi, może nic strzymać. Stalo 

przegrało. 45,3 proc chwyciło się u
kładów. 

\V sprawie zmiany porządku pracy 
41 7 proc. robotników wygrało, 28,l pr. 
'J)r~egralo. 30.2 proc. chwyciło się ukła
dów. 

Stnaty były wielkie. Robotnicy 
przez streik nie zarobili 2 200 koron. 
4500 robotników wydalono z pracy, 
?200 dobrowolnie pracę złożyło. Lo
kautów bylo w 448 zakladach z 15000 
robotników· 11200 robotników dot
kniętych było lokautem. 

Na Węgrzech: 
Roku 1905 bylo 335 strejków w 

2150 zakładach z 45000 robotnikami. 
147 strejków bylo w przemyśle tkac
kim. 40 w drzewnym, 27 w fabrykach 
1T11szyn, 35 u metalowców, 34 w prze· 
myśle krawieckim, szewskim i t. d., 12 
w przemyśle spożywczym. 

W 259 streJkad1 chodziło o pod wyż 
szenie myta, w 213 o długość szychty, 
20 strejków wybuchło z innych powo
dów. Robotnicy wygrall w 99 wypad 
kach, przegrali w 109 a ul·ożyli się w 
127 przypadkach strejku. 166 strejków 
urządziły zwiazki robotnicze. 

Lokautów było 5 w .przemyśle bu
dowlanym. Dotkn i ętych lokautami by
ło 5000 robotników, którzy stracili 85 
tysięcy dni do .pmcy. 

(Według opracowania „Górnoślązaka"). 
J _ ____ 4!1'9 

Iicmie polskie. 

Prus Zaehodn1eh, Warmii. i M zUJ'. 
Z Chełmińskiego. W tych dniach 

zauwa,żono, iż ltlz .2m z deszczem pa
dały także płatki śniegu, które oczy
wiście natychmiast roztajały. 

- Oberżysta R. w Wałdowie zna
lazł w stodole skryty kawał płótna. na
siąkły obficie krwią,. Ran R. oberżę 
nieda1Wino nabył od p. Berga. któregu 
żonę w dniu 29 maja rb. znaleziono z 

:przeciętem gardlem za stodołą. Wten
czas przypuszczano, iż Berg-0wa popeł
niła samobójstwo. obecnie jak się zda
je, sprawa weźmle inny obrót, gdyż 
przypuszczt1jią, iż ·okrwawione plótno 
ma jąkaś styczność z śmiercią Bergo
wej i że teraz tajemnicze zajście się wy 
jaśni. 

W Prusach Wschodnich biorą się 
Polacy do dz.iela. Pan .Muszy1iski z 
Drezna zakupił, dobra Eichenthal < ?), 
- -···---·- -'!.- ·-- - - -----·- ·· y 

się \vszystko tak prędko! Dzień.„ potem ta 
noc okropna i noc,„. jeszcze„ .. 

- Jeszcze noc!... 
- Co \ V Y mówicie?! Wszakci rano 

przyjcchalem, potem ona do Jablonnej„. a 
potem, na drugi dzień, już z listami do ge
ncrala wyruszyłem !.„ I cóż myślicie„. 
strzyma czy nie strzyma? !... 

Baba zmieszała się, nie wiedząc, co 
odpowiedzieć na pytanie. 

- Mówcież śmiało, jak wam się zdaje! 
- n·alegał Gotartowski. 

- Trudno„. trudno.„ rzec! - wykręca 
la się markietanka, chcąc odpowiedzi uni
knąć. 

f'loryan nie ustąpił. 
- Cóż bo !„. Wszystko jedno.„ po

wiedzcie„. 
Żubrowa poczerwieniała i rzuciła na 

chybil trafil: 
- Nie strzyma !„. panie poruczniku!... 

to jest... panie kapitanie!! ... 
Ootarto" sk izbladl i zaciął usta. 
Baba splunęła nieznacznie z najwięk

szą dla samej siebie pogardą. 
- Słuchajcie! - ozwal się po chwili 

Plaryan zdławionym głosem. - Co wam 
w glovvie !. .. Zkąd takie przyszły wam su
pozycye !?.„ 

- Zwyczajnie! - głupi leb panie ka
pitanie - jąkala Żubrowa, chcąc zatrzeć w 
umyśle Gotartowskiego niezręczną odpo
\\'iedź. 

- Nic! Wy musicie coś więcej wie
dzieć! Gadajcie całą pra\vdę bez ogródek!! 

Babie pot zimny wystąpił na czoło. 
- Teraz się załamiesz ... madame Żu

browa! - szeptała do siebie. 
Gotartowski silit się na spokój. 
- Nie macie 11mie czego oszczędzać! 

Muszę wiedzieć całe\ prawdę!... 
- I ja także! - bąknGta Żubrowa. 
- - Co„. tnó\vicie ?„. 
- Nic, panie kapitanie!... 

- Po co si ę ludzić ! ?„. Ot dziewczyna 
w pierwszej chwili unosita się współczu
ciem, <lala porwać„. może dolą tulaczą„. a 
potem rozważy fa!... Może tam już kto i 
był pod ręką. W Warszawie młodzieży• 
nie brak!... I to bogatej ml odzieży. Gdzieby 
jej czekać! Moja Żubr rwa, ja to wiem, że 
mi jesteście przychylr.i... więc lepiej mnie 

obszaru 1200 mórg, od nie!llca. Ross!~
ra. Jt1k piszą gazety ni~m.1eck1e przeJ
da wkrótce jeszcze dwie inne wsie w 
ręce polskie. - Oby tak było! • . 

Gdańsk. Do mieszkania p. ~- Tm -
skiego w Gdar1sku przybył kom1sa~z po 
licyjny p. Maura~h w ~owarzystv..: 1 e ~~ 
licJranta i mządz1l rew1zye, szuka1ą~ 1a 
kichś niebezpiecznych książek polsk1c.h. 
Ponie\\1aż pana T. nie było w domu, zą 
dano od żony jego wydania klucza od 
szafki Towarzystwa „Oświata'_'. O~y 
pani Turska oświadczyła, że ni~ wie, 
gdzie klucz się znajduje, udał się k<?
misarz do Io'klalu pana Stepuhn, w kto
rym odbywają się zebrania, kazal ślu
sarzowi -otworzyć szafę a przeszuka
wszy ją, zabrał ze sobą książkę protoku 
I arna. 

Malbork. Zanosi sie ntl bankructwo 
tutejszej cegielni i fabryki towarów gli 
niany,ch, wartości ieden i ćwi~r~ milio 
na ma rek. Przyczyną trudnosc1 tego 
przedsiębiorstwa jest bankructwo ban-
ku malborskiego. · 

z WieL Kt _ Poznusldeao(ł 

Poznań. W n i edzielę zaczepiło 
bez żadnego powodu 8-10 pijanych 
wyrostków pewnego żołnierza i t<?'w~
rzysząceg·o mu cywilistę. Po za.młanie 
.kilku slów napastnicy rzucili się z noża
mi na żołnierza i jego towarzysza; 
pierwszego łhrdzo .niebezpiecznie. p~
r.a•nLli drugiego lżej. - Oto skutkt p1-

ja1istZva ! - Zolni1erz Franciszek Ra:. 
tajczak żyje dotąd. ale stan je-
go jest podobno beznadziejny, 
gdyż jeden z wyrostków przebił mu 
.płuca .pałaszem, który zdołał @1taj9za 
kawi wyrwać podczas dłuższej rozpacz 
liwej walki. Brat jego Józef został już 
wypuszczony z zakładu dyakonisek, 
gdzie mu opatrzono rany; nie grozi mu 
żadne niebezpieczeństwo. 

Ze Slązka czyli StaropoJski 

W l(atowicach odbyło się zebranle 
„Związku W'Zajemnej Pomocy", ·na 
którem główną mowę wyglosił p. Pie
cha. 

Ofiary powodzi. O ile wiadomo, 
podczas powodzi na Sląsku spowodo
wanej u!ewnemi deszczami, postrada
Io życie 19 osób. 

B~rtom. Umarł po spożyciu wiśni 
12-Ietni chłopiec hutnika Sprunga. Na
pił on się po spożyciu wiśni wody. W 

nie oszczędzajcie! Najgorszą bo jest niepe 
wność„. lepsza zawżdy bodaj najsroższa . 
świad'omość„. Dolegać będzie„. aż i prze
star:ic !.„. 
Gotartowski tak żafośnie a smętnie mówił, 
fo Żubrowej na płacz się zbierać zaczęlo. 
l\tarkiq~mk~ zlo~ć zdjęła na swoją własną 
ciekawość . Nuż teraz wyrwie się z czemś, 
·co kapitana uktuje !.... 

flor:ran, alteracyę Żubrowej poczytu
j:1.; za '\aha nic - przekładał iei dalci: 

- - Widzicie! Co tu llługo mówić? 
Przypadła mi do serca!... Sam nie wiem„ 
czego mi zadafa !... Ni snu, ni myśli !.„ 
Swiat mi zamroczylo„. Ukladę się na spo 
czynek„. jużci .stoi przedemną a pali oczy
ma!... Jadę przed frontem, a tu z poza każ
dego krzaka, z poza każdej wierzby, coś 
się uśmiecha, coś wabi... coś szepcze! Cza
ry zgoła!... 

- W imię Ojca i Syna!... Panie kapita • r nie„„ 
- Tak ci i est!... Czasem to mi dobrze z 

tylm smutkiem! Zdaje mi się, że gdyby na 
skraj świata jechać przyszlo, to zawsze 
dwoje nas będzie!... Jakaś myśl ściga mnie 
goni a towarzyszy!... 

- O la Boga! - westchnęla przerażo
na markietanka. 

- Czasem znów, gdy sobie pomyślę 
że wszystko to marą być może„. że on~ 
tam ma albo li znajdzie tymczasem innego ... 
to ci mnie taki strach, taki lęk porywa„. że 
sobie miejsca.„ 

- A tożby chyba ślepą byla! - wy
buchnęta nagle markietanka. 

- Co mówicie ?„. 
- Że to są faramuszki! Jakiem Mu-

szyńska z domu! A teżby chyba oczu 
nie mia la... siaka taka morowa!... Cha! 
Dać mi ją tutaj! Jaćbym ią nauczyta, gdzie 
raki zimują! Niechby oozbaść spróbowała! 
łJe ! Panie kapitanie ... niech mnie od razu 
s~ręci, jeżeli lżę !..„ Niech no ona pana ka
J)ltana zobaczy, a zaraz się za pierwszym 
z brzegu „labusiem" oheirzy. pana kapitana 
pocią~nie, bodaj w kruchcie przycupnie i 
- „błogosław księże dobrodzieju"! wrza
śnie - .,bo ~nnie zamorduje!" - Oho! już 
co na babskich rzeczach ja się znam !..„ 

-A cóż powiadaliście, żę mi nie strzv-' -ma „.. _ . „ .... „ . "' , , 
- • ~ 11 . „1.L • • _J 

krótce rł:lstąpJy womity i chfop 
drodze do lecznicy zmarł. 

Z innych dzielnie Pols~l. 

Z . . k .· Kn··e ~ p znar ajsc1e o rzyz. l · :> Gi bert 
„ \V zien. wi:.' · donos:, że w_ po·~ uw" 
mińskim, pod wpływem a~1tacy1 ·z 
wdziwie rosyjskiej" do mebezpi zvc · 
nych rozmiarów rozctn:mcha~a z ~a ź 
nienawiść narodowośc1owa I rei' r. ni 

1 d , . . eJ, 
w miasteczku z u nosc1a mięs 'ścia 
tJ1m zwlasZicza, gdzie prawoslawie 1• tyl 
cito znaczną liczbę owieczek.. W h.1 ei iż · 
gdzie w siedemnastym wieku by1 'w 
ściól parafialny i klasztor franci~ lii 
nów, dziś, ~ied_Y po latach prześla, 0~~rt, 
nia zwpowredz1~no toler~:1cyę reti urdy, 
_nie pozw(lla1ą postawie na\vet k 'w 
ża. Ktoś postawil sam krzyż katoaso. 
administracya postanowiła go us •frot · 
Dnia 16 bm. przyl?ył do Jwiefica kt0. h 
sarz ze strażnikami. K.iedy przyst1·~ ~v 
no do rąbania krzyża, komi$rz \\. 1 a:rd 
rozkaz, aby tłum, którv ~v niemern / si 
rażeni·u przypa.tr~wat się temu, .c~~~ral 
dzieje, rozszedł się. -y; tym ~z~ e~a. Ro 
wiadomo zkad polec1a~ k.~m1en P;;amier 
kaicyjny. w stro.ne P?l1cy1. Stra2 rodze 
nJ1tychm1ast dal~ ognia: J e9na kor osoW 
padla trupem, ~1l~a zas DS?~ ranłrzez 
Krążą pogłoski .. ze w Jw1e!1~u n rkain 
!pilo starcie .pomiędzy Iudnosc1ą ka- ustu. 
cką a prawos!awną. . 'wną 

ie, ni 

Wiadomości ze świafaki, 1~.ę~ 
t : ' {"„i ni dz 

Zmiany w ~abinecie austryackl kró 
W gabinecie austryackim zajdą kon? 

wdopodobnie zmiany jeszcze p ~vpt~ 
zawieszeniem obecnej sesyi p .t;· la1 o~ni 
tarne;;, wskutek takty.ki ag r<} 1·Ju pary 
czes~ich, którzy P?~ierają :-z~,-; ;ie;~dp~ 
peirnej w kwesty i 1ęzykow 2J r; r\l_zo Y 
wei, zapowiedzieli -opozycyę pro~4.ty 
rom rządu w innych sprawac h. Ahi · 
sk!arbić sobie względy te go st ... u:l :ii .: Na 
gabinet gotów jest ucz vn:ć ofi,lięków n 
ministra do spraw czeskich- Pa~ tastę 
i ministra handlu. Forschta. na któ ządzi 
miejsca będą powołani przedst.-tw ię w 
kól t.1chowawczo-agrarnysh cze:, 
Zmiany te nie wyrą. znac1,1~ : ·.:i)l 
wpływu na ogó:ny ton politvk i ·· 
austryackiego. Zachodzi i~i:nak Ni 
żne pytanie, czy ustępstwa n.i ~ n swym 
agrarjuszów nie sprowok~i :::1 iill ·est ie 
stronnictw czeskich i czv nie oostJ się na 
1!!!2_ _ __ . --·-- teczni 

, - Co powiad::tlam? !... Nic! . '. nie, . 
powiada!am !„. Tfy !... Wymówiło się i t. Polski 
Na człowieka czasem przyjdzie taka cm mot~ 
la, że on w lewo myśli, a język na pra . . 

. 1 I B d . . hl t C b , ~· wctąz m1e e .... o aJ m1 spuc „„ o y znm d 
miała strzymać ?„. Musi i basta, jakiem'~ ty d 
szyńska z domu, inaczej.„ co pan kapi1~ w ~ 
t · d l · 1 bt moze o„. swoią rogą„ .. a e ze mną.„ mia a J d 

• • 1 J · d d · spo z czynienia .. „ eszcze Je ~n z rug1m . . t k' 
przedemną respekt, chocby dlatego, • ią a 
jeżeli się chłopakiem nie urodziłam„ O': szą, 
wiem, czyja w tern \\·ina, lecz pewnie„. wo \! 

• • 1 pogo me moJa.... ,
1

. 
Gotartowski spojrzał na otwartą. sz. go ni 

rą a pelną zapału twarz markietanki i ._ . f 
raz przyszła mu do glowy myśl, która: fi1 a 
wcą mu się wydała. .un: 

- Uważacie Żubrowa! - OZ\Val nia 1 

Ploryan, zastanawiając się zwolna. 
- Uważam, panie kapitanie!... 

A d b , . · r - g y y~c1e ':Ny::" „ się 
- Gdybym 1a„. 1 11103 stary oczy\11~ g 

panie kapitanie! - poprawi la baba. . P b 
- No tak! Gdybyście do niej dotar. nro. 

a przez czas jakiś mieli ją w opiece, : ri JU 
wszakci ma matkę„. ale niby ... tak !.„ dz~0• 

Nib 'o . r 1e1 - . y. i,ozunuem ·:··. . ~ bliżs 
-: I ia byłbym spokomte1szy„. zupe.~ stoś' 

spoko my!... No i wam krzywdaby s'.ę: fia 
stala !„. Bo to na krótko„. rozumiecie!: an~o 

- Wszystko rozumiem! Niby.„ a• 
by!... Niby pauny pilnować się nie goa 
a niby na oku dobrzeby ją mieć!... 

- Więc pojechalibyście? ... 
- Czybym pojechala? - bo mój ~ta 

się nie liczy! A bodaj do Belzebuba! Na: 
bo czlek żyje ?„. Dla kogo?!... Bez ura 
pana kapitana ,wyznam już mu całą pra1 

dę, jak na świętej spowiedzi! Dwie tyi 
rzeczy troją się po glowie ! Leb stary, 
fantazyę swoją ma !.„ Więc niby niechb. 
doczekała się jeszcze jakiego krzyża na~ 
iaczcc„. no i mói stary także i... z jedni 
kapitanią tka! Więcej mi nie potrza.!„. 
kiedy człek już zgrzybieje, to boda1 • 

kościół pacierze sklepać a w piersi grze. 
ne się bić!... 

~~rkietanka pociągnęła nos~rn ra~ 
drugi 1 lzę otarła. Gotartowski się po noq 
szyl. 

•. (Ciąl": dalszy nastąpi). \ „ 
' · \oo-



op: du wobec trudności }eszc.7: ~ p·)W 1ż
jszych, niż obecne. 

U Japończycy A~erykanie. 

znanY publicysta irancuski Lndwik 
Do. bert r·obi kilka godnych zastan•)wie
o·A uw~~ z powodu rzeczywistych 
Y1 zyczvn zao~tr~enia stosu~ków łapon 
Zpi o„amerykansk1ch. Zdarnem p. A l
z. rta źródło ztatargu leży znacznie gJQ 

~eh ej niż ·.podawane dotąd poszczl_;ó.ne 
ię.s· iŚcia i nieporozumienia, które są ra-
'leiei tylko obja~ami _owej. praprzyczy

IVi1 niż jej czynwkam1. 
b~i 'w niechęci, z jaką mieszkańcy Ka
·f1. ornii traktują Japo11czyków, mówi. p. 
a~ ubert, nie należy widzieć jedynie po

eli rdy, ogó!nie stosowanej prze~ Anglo
t kasów do wszystkich osobników innej 

atoasy; id,zie tu ~aczej o arystokratyz;n 
Ust.0botnikow związkowych amerykan-

a ,k~ich, którzy zdołali ~ojść do wzglę
H~ie wysokiego stopnia dobrobytu i z 
"°f,gardą traktują tych, którzy 7.13.dawa

rn ają się mniejszem wyna~rodzeniem i 
· .c:iaturalnie nędz_illęjszemi warunkami ży 
siefa. Robotnicy japońscy wprawdzie nie 
P~~mierzaią pracować z/1wsze za wyna
~az,rodzenie niższe i oświadczają chęć za 
. ·ov;tosowania się do taryfy utworzone} 
antrzez związki amerykańskie, ale Ame-

na rkainom to jeszcze mniej przypadła do 
ka ustu. „Jeżeli Japoficzycy, popierając. 

'wną z nami pla·cę, mówią Ameryka
ie, nie zmienią swego rodzaju życia, 

f ato będą oszczędzali dwa lub trzy razy 
Je, co my. Przy równej z nami pracy. 

"„i ni dzięki swej oszczędn-0ści, zyskaj4 
łci krótktm czt1sie znaczną przewagę 
ą .ekonomjczną •nad nami i .staną się nie
P ~ipi.ec.zną ?otęgą społeczną„ Trzeba 

la~ owmez bra~ po~ u~ag~ wygorowany 
iu patryotyzm 1aponsk1, ktory spowoduje 
·:i~ odpływ znacznych kapitałów oszczę-
·::~zonych w Ameryce do Ja·ponii. 
J\, • 

1~~ fi4-ty kon2res katolików niemieckich. 
:ii'.) Na ze~zf.oroc:mym zjeździe khtoli
ue'Mw niemieckich w Essen postanowiono 
a: iastępny, a więc tegoroczny zjazd u-

tó rządzić w Wyrcburgu. Zjazd odbędzie 
ię w czasie od 24 do 29 sierpnia-

z rożnyob stron. 
, Nie każdy jeszcze Polak ma w domu 
,z swym „Wiarusa Polskiego" i to właśnie 
n 11 jest jednym z powodów, że tylu Polaków 
' ta się na obczyźnie niemczy. l(to zatem sku-

tecznie germanizacyi przeciwdziałać prag
. nie, niech rozszerza gorliwie „Wiarusa 
i i: Polskiego". Obecnie można zapisywać pis
cn mo to na sierpień i wrzesief1 ! 

pn . ~ochum. Lato marny chłodne, deszcz 
w· wc1ąz pada i jeżeli się sprawdzi zdanie, że 
m' gdy w dzieó braci śpiących pada 
ii2 wtedy też przez cale 7 tygodni pada, nie 
bi' możemy się tak rychło lepszego powietrza 
·. ~podziewać. Najstarsi ludzie nie pamięta
i Ją takiego lata, bo z okolic niektórych dono 

ot· szą, że wśród lata pomarzło tam warzy
e.„ wo w ogrodach W Polsce też na niestałą 

P?g~dę się żalą. Przykra to rzecz szcze-
52, golrne dla rolnikó\v. 
i , . Horde. W kopalni Iiolstein", wlasno

ra: sc1 fabryki ,JiOrder-Verein" spadł monter 
~un~boldt z Kalk przy l(olonii z rusztowa

! ma 1 rozbił sobie głowę. 
Wanne. Górnik l(aspaski zastrzelił 

podczas sporu górnika Iiamulskiego. 
. Gelsenkirchen. We więzieniu obwiesił 

\i~ się górnik Fryderyk G. 
Altenbochum. W c wtorek obchodził 

tar. Pro?o~zcz tutejszy ks. l(aspar Vogel srebr 
, : ny Jubileusz kapłański. l(s. jubilat odprawił 
„ ~a~o. uroczystą Sumę a następnie obchodził 

bren ten w kole swych krewnych i naj-
e~ t12,s!'ych znajomych. Urzędowa uroczy
( ~· osc, której urządzeniem zajmie się para

"e!: ta, odbędzie się 11 sierpnia. Ad multos 
annos! 

sk"' Hamb~rn. Jak już nasz ,.Wiarus Pol
ko1·~·donos1ł. przepadliśmy przy wyborach 
w s1..1e!nych, a iak rodacy tutejsi twierdzą, 
sk·częsc1 także z winy pana Ignacego Żniń-

a· z ie~o. Polacy tutejsi, znając działalność i 
g~m_ia? Pana Żniflskiego, nie mają do nie
kał z~ nego zgoła zaufania. Mimo to wcis
woJ~tę ~an ~nif1ski na nasze wiece przeciw 
ryc 1 0~olu 1 swemi występami tylko rozgo 
.h 1 zenie wnosił -..v szeregi Rodaków. Tak 
ż~·? Pk'.2Y ostatnich wyborach, i wlaśnie p. 

uis. 1 swoim ·występem dużo krwi na
„. ~sur 1 .zawinił, że w Iiamburn mniej jak 

/ 2Y Pierwszych wyborach padło głosów 
ta~ kandydatów polskich. Takie panuje tu

l Przekonanie pomiędzy wyborcami. 
Wyborca. 

nocyWambel. Dacharz Bergler spadt w 
ze schodów i skręcił kark. 

1 • ~t Be~~hofen stanie kościół katolicki. 
· eubogge p. ffamm. Wydobyto tu z 

\\'ody zwłoki żony sztygara G. E. Czy za
chodzi nieszczęście, czy samobójstwo do
tąd stwierdzić nie zdołano. 

Kupiec lub rzemieślnik, któryby chciał 
15-letniego chlopca si e r ot ę przyjąć w 
dom celem \vyuczenia go swego zawodu, 
zechce zgłosić się do biura Straży. Adres: 
Dr. Tadeusz Jaworski Poznań-Posen. 

Chleb dla swoich. (Ogfosz.enie XXIV z. dnia 
23 lipca 1907). NastęJ}LLjący Rodacy posiada
jący z.akfadowy kapital, znajdą bez wspóJza
wodnictwa swoich, dobre utrzymanie: 

l) adwokat, 2) lekarz, 3) weterynarz„ 4) 
kupiec tm;rarów kolonialnych, 6) księgarz-in
troligator, 7) zegarmistrz. 8) siodlarz. 9) ślu
sarz, 10) blachnierz, 11) szewc, 12) kol odziej 
13) kowal. 

Bliższych informacyi udzieli biuro ,.Stra
ży". Adres: Dr. Ta·deusz Jaworski, Poznall
Posen. Prosimy znaczek na odpowiedź. 

&L 
)Jll 
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Ze spraw robotniczych. 
Grossenbaum. W niedzielę, dnia 21 lip

ca odbyl się staraniem druhów Chwiałkow 
skiego z Diisseldorfu i Lewandowskiego z 
Ratingen wiec „Zjedn. zaw. pol." na sali p. 
Brockenhoffa w Orosscnbaum. Obszerne 
~.rrawozdanie, dlaczego mamy sie organizo 
wać w „Zjedn. zaw .poi." i co nam daje 
„Zj. zaw. poi." zdali druhowie Chwiałkow 
ski z Diisseldorfu i Lewandowski z Ratin
gen. Czlonków zapisało się 31. Delegatem 
obrany został druh Grzeszczyk z Grossen
baum .Mężami zaufania druhowie Gmyrek, 
Buda i Nowak, wszyscy z Grossenbaum. 
Po wyczerpaniu obrad zakończono wiec 
pieśnią „l(to się w opiekę". 

Jeden z wiecowników. - -

łio.zmaiłoścL 

Fracuski balon słuchający steru. W 
Paryżu, podczas prze~lądu wojska na 
poM1ch w Longchamps, w rocznicę wzię 
da Bastylji, pojawiła się na niebie dłu
ga nawa żółta, swobodnie żeglująca. 
Nawa ta, przeleciwszy część nieba dzie 
lącą ją od zgriomadzonych tłumów, w. 
częła umiejętnie szybować ponad glo
wam.i. żolnierzy, kreśląc misterne ko.
la i ósemki, przepływając okola loży 
prezydenta Republiki, jednem słowem 
we wszystkich ruchach uwidoczniając 
doskonałe panowanie nad sobą i pe
wność manewrów. Zhgadnienie, , nad 
którem suszyło sobi,e mózgi tysiące u
czonych świata cak~o. dla którego tylu 
szlachetny1ch zaoaleI1ców nauki śmierć 
poniosło. ·nareszcie z.ostalo rozwiąza
nem raz jeszcze przez owa Francyę, 
która już tylu d)1rami uposażyb ludz
kość. Tą nawą żółtą byl balon, dowol~ 
nie kierowany. 

Niemcy, czuli na niebezpiecze11stwo 
pojęli odrazu ważność odkrycia i. usiło
wali nabyć wyna!azek. ofiarowując p. 
Julliot, twórcy jeg·o, sumę miliona ma
rek, czyli 1,250,000 fr)rnków, za statek 
napowietrzny podobny do francuskiego 
statku Lebaudy, któ_ry przedstawia 
wartość 300·000 fr. Innemi slowy, niem 
cy ofiarowały cenę cztery razy wyż
szą. Pan J ulliot odesłał nabywców do 
•panów Lebaudy, tłórrucząc, że statek 
jest wlasnością tych bogaczy-patryotów, 
podczas gdy on sam jest tylko- i·nżynie
rem. Pan von Kehler, dyrektor niemie
ckiego towarzystwa żeglugi napo
w.ietrznej, udał się wówczas do panów 
Lebaudy, którzy w odpowiedzi 1~1 je
go propozycyę, ~rzeczną przyslali mu 
odmowę. 

A więc tym razem w rękach Fran
cyi znajdu;,e się wynalazek. któremu 
wedle wszelkiego pr.awdopodobieństw(j. 
prze.powiedzieć można przyszłość 
świetna· 

Powodzenie manewrów balonu, na
zwanego ,,OjczyZ11ą". było tak wiel
kie, że rzad francuski zamówił cztery 
inne balony tej samej konstrukcyi, żą
dając jak najspieszniejszego ich wykof1 
czenia. 

Także próby, które wykonane zo
stały w dalszym ciągu, wypadły znako 
m1c1e. W ostatniich próbach wZJnieśli 
się balonem prezes ministrów Clemen
ceau i minister wojny Picquart. Oby
dwaj sa wi•elce zadowo~eni z dokona
nych doświadczeń. 
IEL ... &!!! 

Na sierpień i wrzesień 
zapisywać można na każdej poczcie 

„ Wiarusa Polskiego" 

wraz z 1icdzielnym bezpłatnym dodatkiem 
religijno-powieściowym pt. 

„Posłaniec katolicki". ·Jt1'.. >.~ 

Prenumerata na te dwa miesiące wynosi 
tylko l markę 

a z odnoszeniem do domu 28 fen. więcej. 
Ktoby pragnął posyłać „Wiarusa Poł

skiellfJ" przez sierpień i wrzesień swym 
krewaym do Polski łub gdziekolwiek
bądź, niech nadeśle 1,28 mr. idokładny a
dres osoby, która ma gazetę otrzymywać, 
a „ Wiarusa Polskiego" dla odnośnej osoby 
poc2cie przekażemy. 

Rodacy! R.ozszerŻajcie „Wiarusa Po.l
skiego", bo to pismo Wasze, organ ludu 
polskiego na obczyźnie, który ci~żkie mu
si wałti staczać w obronie R.odaków: na 
obczyźnie. 
------·---· ---- -·-··-·-------! 

Od Ekspedycyi. 
Szanownych Rodaków prosimy o na

desłanie nam następujących numerów „Wia 
rusa Polskiego" z roku 1907: 10, 44, 61, 
73, 99, 100, 101, 102, 111, 123, 129, 133, 145, 
146, 154. 

Kto z Szan. Rodaków numery te posia 
da, zechce nam nadesłać i podać swój adres 
abyśmy mogli wzamian wysłać jaką ksią
żeczkę. 
~--"7:i!'ł!·-·---~- --·-·· -------. 

Ze Zjednoczenia zawodow. po!skiego. 
Hamb4lrn. W niedzielę, 28 bm„ O' godz. 

012 odbędzie się wielki wiec „Zjednoczenia" na 
sali P. Marego. - W tę samą nie·dzielę poi po
ludniu o godz. 05 na tutejszej sali odbędzie 
się zabawa dla cZ>lonków „Ziednoczenia zaw. 
pot." Czlonkowie zalega.ją cy ze skladką mie
sięczną mają sposobność po wiecu się z nich 
uiścić, by nie utru-dniać pracy podczas zaba-
wy. Delegat. 
Zebrania członków „Ziedn. zaw. P-Ol." 

w czwartą niedziele miesi~ca. 
W Osterield o godz. 5 po pot. u p. łiusemaima. 
W 'Oberhausen II o godz. 4 po pot u p. Jansen. 
W Mengede o godz. 3 i pół po pol'. u p. Vogta. 
W Toruniu-Mokrem: Oddzial rzemieślników w 

oberzy „Pod trzema lipami", Górna ul. 22. 
W Heissen o 11 godz. prze<l pol. u p. Brunsa. 
W Deltwig o godz. 11;4 p. par. u p. lio.fstadt. 
W Oberhausen I. o gocLz. 2 po pot u Webera. 
W Sterkrade o 11 0 p. p<J;f. u p. Liitgenherma. 
W Dahlhausen o godz. 4 po pot. u p. Salmen. 
W KriebitSiCh o goodz. 3 po pol. u p. Kierstigc. 
W Scbonnebeck o 4 po por. u p. Winkelhofer. 
W Rotthauseo o g. 11~~ przed po!. u p. Rohl. 

,.Ziednoczenie zawodowe polskie". 
W Kalk nad Renem w niedzielę, dnia ZS. 

lipca po południu o godzinie 2 w lokalu 
p. Becker'a, Miihlheimerstr. 62. celem 
obom Wydzialu miejscowego. Na powyż 
szy wiec zaprasza wszystkich Rodaków 
z l(alk i okolicy „Zjedn. zaw .pol.'" 

Baczność Osterie Id! 
Zebranie członków „Zjedn. zaw. pol." 

odbędzie się w niedzielę, dnia 28 lipca po 
południu o godzinie 4 u pana Jana Huse
manna. O liczny udział prosi Wydział. 

Baczność Holsterhausen ! 
Szanownym członkom „Zjednoczenia 

Zawodowego Polskiego" podaje się do 
wiadomości, iż w każdą pierwszą niedzielę 
miesiąca udziela się wsparcie chorym. l(aż 
dy członek, który dłużej niż 14 dni święci 
winien się ze świadectwem od lekarza i 
książką kwitową okazać u delegata, chcąc 
uniknąć wszelkich nieprzyjemności. Delega 
tern jest Piotr Nowaczyk, Iiolsterhausen, 
Iiorststr. 59. 

Zebranie w Duisburg-Hochield 
w niedzielę 28. lipca po południu o godzinie 
6 w lokalu p. Loberga przy ttochweldstr. 
nr. 99-101. 

Drugie zebranie odbędzie się w następ 
ną niedzielę, to jest 4 sierpnia o tym samym 
czasie i w tym samym lokalu. 

• _ __&..!'!"!!' . ___ @..____! 

Zebrania towarzystw 
Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark 

obchodzi swą rocznicę w niedzielę, dnia 4 
sierpnia. Początek od godz. 2 po południu. 
Bliższe szczegóły uroczystości będą ogło-
szone w przyszłym tygodniu. (1) 

U w ag a: Zebranie Towarzystwa od 
będzie się w niedzielę, dnia 28 lipca zaraz 
po nabożeństwie. O godzinie 2 wymarsz na 
rocznicę Tow. Ś\V. Wojciecha w Baukau. 
O liczny udzial członków prosi Zarząd 

Wielki wtec polski w Bmchu 
w sprawie ·wyborów do rady miejskiej ndbę
dzie się w niedzielę, dnia 28 bm.. o godz. 4 
po po.'.'Uodniu na sali p. Moliera. Na wiecu oma
wiane będą także sprawy, doityczące wszy
stkich rodaków na obczyźnie. Na wlec ten za 
prasz.amy wszystkich rodaków bez wyiątku i 
przypominamy, że kto szczery Polak„ ten się 
sprawami narodowemi szczerze zajmuje. 

Uwaga: Zebranie komitetu miejscowego 
odbędzie się w czwarte!<;. 25 bm., w ].(}kalu p. 
Logermannn, ul. Nowa. o gc<lz. 7 wieczorem. 

Z polecenia: Piotr l(olańczyk. 

Towarzystwo św. Pawła w .Eickel 
obchodzi dnia 28 lipca rb. na sali p. f'elt
hego obok kościoła katolickiego swą 20 
rocznicę założenia i to następującym po
rządkiem: Od godziny 3 do 4 przyjmowa
nie bratnich towarzystw, o godzinie 4 po
witanie przez prze,vodniczacego i ciąg dal 
szy zabawy. Podczas dm il \.\"Olnych kon-

cert. Wieczorem teatr amatorski pod tytu
lem: ,.Palka Madeja" Wstęp dla gości 
przed czasem 50, przy kasie 60 fen. zfon
kowie Tow. 30 fen. Na powyższą rocznicę 
zapraszamy Szan. rodaków z Eickla i okoli 
cy, oraz szan. towarzystv. a, które zapro
szenia odebrały, lub też dla braku adresów 
takowych odebrać nie mogły. O liczny u-
dział uprasza (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne 
oznajmia swym czlonkom, iż w niedzielę, 
dnia 28 lipca, odb~dzie się zebi;anie zaraz 
po wielkiem nabożeństwie. Po zebraniu bie 
rzemy udzial w rocznicy Tow. św. Wojcie 
cha w Baukau. O jak najliczniejszy udział 
prosi (1) Zarząd. 

Towarz. św. Wincentego w Hochheide 
Zebranie odbędzie się 28 lipca o godz. 

4 po poludniu na saJi pana Grotechorsta, ul. 
Rheinpreussen. O liczny udzial cztonków 
i Rodaków prosi (1) Zarząd. 

Baczność druhowie gniazda w Habinghorst 
W niedzielę, 28 bm. o godzinie 5 rano 

z lokalu posiedzeń nastąpi wymarsz na 
zlot sokolski do Marten. Druhowie winni 
się przeto wszyscy stawić do lokalu już 
o godzinie 4 i póf rano. Kartę na zlot moż
na nabyć u przewodniczącego druha \\Tal
czaka w liabinghorst, R.omerstr. 53. (3) 

Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Hordel. 
W niedzielę, dnia 28 lipca po południu 

o godzinie pól 3ej odbędzie się zebranie na 
sali pana Thelee w Iiordel. Uprasza się Ro 
daków o jak najliczniejszy udzial i punktual 
ne stawienie się. Zaraz po zebraniu bierze 
Towarzystwo udział w uroczystości św. 
Pawła w Eicklu. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana w Witten 
oznajmuje swoim członkom„ że posiedze
nie odbędzie się w niedzielę, dnia 28. lip
ca, punktualnie o godzinie 4 po południu. 
Ponieważ towarzystwo ma zamiar się dać 
odfotografować, więc liczny udział pożą 
dany. Goście mile widziani. (1) 

U w a g a : Zarząd i rewizorowie kasy 
\Vinni się sta\\'ić o godzinie 3 

fr. Cieślewicz przew. 

Baczność druhowie okręgu X. 
Program III złotu okręgu X., który się 

odbędzie w niedzielę, dnia 28 lipca 1907 r. 
w Oelsenkircben-Schalke na sali pana f'r. 
Eversloh, przy ul. Oststr. 

1 . O godz. 6rano ćwiczenia jednostek 
i gniazd o nagrody. 

2. O godz. 7 i pół rano jeneralna pró
ba ćwiczeń lancami, potem następują pró
by ćwiczeń laskami i maczugami. 

3. O godz. 9. próba ćwiczeń obowią
zkowych (wolnych). 

4. O godz. 10 pochód do kościoła. 
5. O godz. pół do 12 otwarcie zlotu i 

powitanie delegatów gniazd i gości, po
czerń następuje pauza obiadowa do godzi
ny 2-ej po południu. 

6. O godz. 2 po południu ciąg dalszy 
zawodów. 

7. O godz. 4 zestawienie gniazd i 
wymarsz na boisko do wspólnych ćwiczeń 
wolnych potem następują ćwiczenia po
szczególnych oddziałów: a) lancami, b) 
maczugami, c) laskami, d) piramid; w koń
cu na przyrz;i.dach ornz gry !udo\\ e i to
wa rzyskie do godziny 8. 

O godzinie 8 zabawa z tańcami, pod
cras której nastąpi ogłoszenie zwycięzców 
przez naczelnika okręgu. - Muzykę na 
dziefl zlotu dostawi druh Pietryga z Reck
linghausen-S. 

Uwaga: Szanownych Druhów prosi
my o punktuame przybycie w oznaczonych 
godzinach programowych. Opóźnienie się 
do zawodów może być powodem niedo
puszczenia ich.· Na generalnych próbach 
muszą wszyscy druhowie być obecni. gdyż 
w danym razie nie mogą brać udziału w 
występie publicznym. - „Cołem" 1 
Adam Michczyński, Wincenty Siudziński, 

prezes okręgu X. naczelnik okr. X. 

Baczność paraiianie z Lasz.czyna pod Rawiczem 

Szanowni parafianie! Uda.i~ się do was 
WSIZIYStkich tu na obczyźnie się znajdujących. 
abyśmy jaką pamiątkę sprawili do naszegJ 
kościoła. Proszę was WS7YStkich. abyście ten 
mój zamiair raczyli JXJiprzeć i do skutku przy
prowadiz.ić dopoimo~Li. W celu urządzenia po
gadanki proszę każdego, aby się zglosil przez 
kartę pocztową zi podaniem własnego adresu 
pod a.dresem: JanNowak ·i freiseobruch P. 
Steele a. d. Ruhr, Rin~str. 37. 



rvc· .czka tlo Hotstede i 
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Baczność Oberhausen ł okolica! 
Pielgrzymka do KcYelaer odbędzie się w 

sobotę i niedzielę, 27 i 28 lipca, w następują
-:ym porządku: 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede 
donosi szan. członkom, iż przyszłe półrocz 
ne walne zebranie, odbędzie się w niedzi.e
Ię, dnia 28 lipca ą godzinie 6 po p~lu?mu, 
na którcm będzie przeczytany ~ochod i r?z 
chód pierwszego półrocza. L1~zny _ud~1a~ 
czlonków pożądany. Goście mtle w1dz1am 

Baczność członkowie Towarz:vstl1 
ciecha w Rohlin2hausen! 

Zebranie oo?~ć sie. mające dni~. r„ 
polu<lniu o go<lrnne 4 me odbyto się 
tego, iż lokal brl zajęty: Z_atem oq W niedzielę. dnia 28-go lipca odbę-

1'zie się w 1cieczlrn do onrodu p. Wał
burga w Hois ede, prz uHcy Poc;zto• 
we.i • Poststr.) O ri;zny udział Rodaków 
z Bo _imm i całej okolicy uprasza ~ię. 

Komitet wycieczek latowy :h. 

Towarzystwo św. Michała w Rath 
przr Oyseldońie urządza w niedzielę, dnia 
28 lip a 

pierwszą zabawę 
na wielkiej sali wdo~ pani ttilden„ ulica 
I(niscrstr., 3 minuty od dworca Rath i przy 
stanku kolei elektrycznej. Początek o 4 
~' dzinie po pol. Zabawa będzie upiększona 
przez deklamacye, tańce i monologi. Wie-
·zorem odegraną będzie sztuka teatralna 

Szanownych Rodaków i Rodaczki z calei 
okolicy na tę zabawę serdecznie zaprasza-
my. (3) Zarząd. 

Baczność Gelsenkirchen i okolica ! 
Polska pielgrzymka 

z dekanatu Gelsenkirchen odbędzie się w 
niedzielę, dnia 28 lipca do Newiges. Po
ciąg odchodzi z głównego dworca w Gel
senkirchen rano o godz. 6.28 m. do Ne
viges przychodzi o godz. 8,30 m. - Od
chodzi z Newiges po poi. o godz. 6,33 m. 
przychodzi do Gelsenkirchen o godz. 8,18. 

Porządek procesyi ! Po przybyciu do 
Newiges ustawienie: naprzód dziewczęta 
w bieli, potem krzyż i chorągwie, dzie
wczęta z fi~urą Matki Boskiej, Bractwa ró
żańcowe I) z Ueckendorf, 2) Gelsenkir
chen, 3) litillen, 4) z Ge11resheim. Za Brac 
~wami inne niewiasty. Następnie ustawią 
się Towarzystwa jak już panom przewo
dniczącym wiadomo i dołączy się do nas 
Tow. św. Tadeusza z Gerresheim. 

Z dworca do kościota będzie pieśri śpie 
wana „O Marya moja radośću oraz muzyka 
będzie przygrywać. W kościele będzie 
śpiewana „Witaj l(rólowa", na Kalwaryi 
•. Zastanów się o człowiecze. Dalszy po
rządek będzie z am bony ogłoszony. 

Uwaga: Kto będzie chciał udział brat 
w pielgrzymce winien sie prze<.1 czasem po 
starać o bilet, gdyż na dworcu nie będą 
bilety sprzedawane. 

Zarazem zapraszam wszystkich pp. 
przewodniczących, aby w niedzielę o godz. 
11 i pól stawili się po bilety na sali p. Lob 
ka, gdyż już w piątek nadeszły. 
(827) fr. Prass, przew. 

Towanystwo „Sokół'' w R.ecklittRhausen-S. 
Wyjazd druhów ćwiczących na Zlot w 

Sthatke w niedzielę 28 bm. o ~odzinie 4 z rana 
z domu przewodniczącego dh. No~ckiego, przy 
ul. Nowe1. Druhowie lniećwicZJący wyjechać 
mog~ z tterne o godzinie 8,11. Zebrać należy sie 
o godz. 7 u dh. prezesa. l(arty legitymacyjne 
można takźe u prezesa nabyć. (2) 

Crolem ! Wyd.ział. 

Baczność Rodaczki w Essen! 
W .łliedziele. -dnia 28 lipca, o g-odzinie 3-ei 

po południu -odbędllie sie w lokalu pana Meistra 
•. Alfredushaus", Frohnha.userstr. 19, nadzwy
czajne walne zebranie Towarzystwa Polek. 
, 'a porxąfu dziennym: obór ·nowego zarzą<lu 
\1raz inne ważne sprawy w zakres wchodzące. 
Na po<wyższe zebranie zaprasza sie uprzejmie 
zan. czitookinie, iako też sprzyjające idei to-

warzyskiej Rodaczki i Radaków. (3) 
Zarząd pr0>wizoryczn3'. 

Towarzystwo gimnastyczne ,.Sokół" I. 
w Oberhausen 

podaje wszystkim druhom i Rodakom. kt().. 
rzy mają zamiar wz)ąć udzial w Zlocie okręgu 
i. we Winterswyk, do wiadomości. iż punkt 
zborny w ni~zielę, 28 lipca, o godz. wpóJ' 6 
rana na sali pani Kolter, przy Nowym Rynku. 

Uwaga: Bilety i karty wstępne można na
być Y 111astępujących druhów w Oberhausen: 
Juliana Synakiewicza, l(irchwe~ 112; Macieja 
Stachowiaka, l(asernenstr. nr. 15; we Fintropie 
u dr. Mardna l~ataiczaka, Stahlstr. nr 2. -
O liczny udział i punktuallle stawienie się pro-

{3) Wydział. . 
Baczność f tberfeld ! 

f)la Polaków z .Elberfeldu i okolicy odpra
wi się nabo'teństwo z: kazaniem dnia 28 lłpca o 
godz.inie 3 .j pół po poludiniu. Sposołmość do 
sPowiedzi św. w sobotę od godziny 6-tej wie
czorem. Po naboiżeństwie obchód 17. rocznicy 
zalożenia Towanzystwa św. Stanisława B. 
w -:Elberfeldzie. (2) 

Zarz~d. 
Tow. św. Stan. Kostki w Suderwich 

oznajmia swym członkom, iż w przyszłą 
niedzielę, 28 lipca odbędzie się kwartalne 
zebranie po południu o godzinie 4. O 
liczny udział w zebraniu prosi Zarząd. 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy 
winni się stawić pól godziny prędzej (I) 

St. Smiejkowski, przewodu. 

W sobotę o go<lz. 11 przed południem bl:>
goslav:ieństwo w· kościele Naiśw. Maryi Panny 
w Oberhausen. Po blogos.lawieństwie udadzą 
się pątnicy na dworzec. O godz. 11,45 wyjazd 
pociągu z Oberhausen; o godz. 12 wyjazd z 
Stcrkrade. -- Sposobność do spowiedzi u 
tlwóch Oj\;ÓW duchownych polskich w koście
lt.: Nai w. Maryi Panny w Obcrha!-lsen w czwar 
tek po poiudniu o godz. 3. Wszyscy pielgrzy
mi, którzy już w czwartek albo piątek będą 
u spowiedzi mogą w piątek albo w sobotę przy 
stąpić do Komunii św. w swych parafialnych 
kościolach i również na mieiscu cudownem w 
niedzielę do wspólnej l(omunii św. przystąpić 
mogą. Uprasza sie, aby nie odkladać spo
wiedzi na ostatnią chwilę, ale stawić się o ile 
można w czwartek i piątek, gdyż w sobotę bę
dzie wielka ilość pątników z okolic, którzy w 
swych parafiach sposobności do polskiej spo
wiedzi nie mają. W piątek wieczorem odbę
dzie sie poświęcenie nowej chorągwi różańco
we] w kościele Najśw. Maryi Panny w Ober
hausen z nabożeństwem i kazaniem polskiem. 
- Dalsze szczegól'y o~los.zone będą z ambony. 
Wszyscy pątnicy prizystąpią wspólnie pod cho
rą~iaimi i w odzna.kach towarzyskich do Ko-
·munii św. 't1a. rniejscu świętem w kościele pa
rafialnym w Kevelaer w niedziele podczas 
Mszy św., która się OO.prawi za pielgrzymów 
z; polskim śpiewem i kazaniem. 

Towarzystwo św. Barbary w Bornig 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dnia 
28 lipca, o godzinie 4 po południu odbędzie 
się walne zebranie, na którem sprawozda
nie z całego roku czynności Tow. i obór 
nowego zarządu .Pożądanem jest, aby się 
wszyscy członkowie stawili. Zarząd i re
wizorowie kasy uprasza się przybyć godzi 
nę prędzej. O liczny udzial członków się 
uprasza (1) Zarząd. 

Koło śpiewu "Sobieski" w Herten. 
Wszystkich członków kola śpiewu u

przejmie się zaprasza na lekcyę śpiewu, od 

(2) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck 
podaje swym Braciom i Siostro.m do wia
domości iż w niedzielę, dnia 28 hpca po po
ludniu o' godzinie 4 odbędzie się nabożeń
stwo różańcowe i zmiana tajemnic .. Po~em 
nastąpi poświęcenie obrazu dla m~wiast 
brackich i figury dla panien. Następnie_ wal 
ne zebranie na sali pana Walter, na k~orett?
będzie sprawozdanie półroczne. Pome""'.'az 
przyjdą ważne sprawy po~ obrady, . więc 
się uprasza braci i szan. S10stry o. hczny 
udział w nabożeństwie i w zebran_m, ab~ 
uroczystość jak najwięcej upię~szyc. Prosi 
my Siostry z !(raj i całej okohcy, aby nas 
swą obecnością zaszczycić raczyły. (1) 

Nadzelator.-

Baczność druhowie gniazda Dełlwig ! 
Druhów i Rodaków, biorący~lt udzia! 

w Zlocie w Winterswyk, pros~ę s1~ zebr~c 
przy dworcu w Dellwig, w medz1elę d~ia 
28 bm. o godzinie 5 rano, ztamtąd. wspol
nie wymarsz do Oberhause_n n'1: pociąg, P~
nieważ pociągiem z Dellw1g me przybyh-
byśmy na czas. (1) 
Czołem! fr. Rogacki, prezes. 

Tow. św. Stanisława B. Wanne (Zachód). 
Zebranie przypadające na niedzielę,. dn: 

28 lipca nie odbędzie się z P?Wodu ~azr:e1 
sprawy. Odbędzie sie na.tom1ast .Y' medz1e
lę, dnia 4 sierpnia na sah p. Bre~~ga .o go
dzinie 5 po południu. O jakna1hczmeJszy 
udział uprasza (1) Zarząd. 

to zebranie teraz w medz1elę, dnie 
za-raiz po sumie o. godz. 11~ u p. M 

Uwaga: Tego samego dnia bie'. 
rzystwo udzia~ w rocznicy Tow. Ś\v, · 
J:Sickel. Wymarsz o· ~odz. 3 z, lokai 
(1) Prze• 
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~ Tabakc da zażr•a• 
~ Bydgoską 
~ z fi1-my D. Woythaler p €o 
~ w .znanej dobroci tylko hu1·t 

~ A. Bareiszewski~1 
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być się mającą w niedzielę, dnia 28 bm. l(oło śpiewu „Wanda" w Kray 
o godzinie pól 12 przed południem, gdyż za donosi czfonkom. iż w inied:tielę, dnia ~ lip.ca 

DYWANY każdego rodzaju i wielk , 
pyta czyści i farbuje, odnawia i ocz ma. 
moIÓw. P ARBIERNIA OALLUSCHl(Ę ról 
N1A W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Filie: Hofstedet Henie. ficke~ 14~ 
lllausen, Linden. Hattfn2en, Lanrendreer n 
ten1 Castroo, Kameo, Dorlmund, II 
SprockbóveL · 

czniemy nową pieśń ćwiczyć, a prócz tego 0 i.rodz. 10 przed poludniem ~dbę.dzie s1e m1e-
są ważne sprawy do załatwienia w spra- sieczne 12ebranie. Lekc!"a śpiewu w tę sam)ą 

w~~i:e~n~a~sz:e~g:o:_:w~i:ec~z:o:r:k:u~.~~(~l):_~~Z:a:r:zą:d.:__~n:ied:::ti:e:lę~si:ę~n:ie.:._:od~b~ed~z-1e_.~----Z-a1"_zą __ d_. __ (1 ____ ~~~·~~~~~~~~~---. _ an 

Baezno~ei · 
Rodac, w Herne i okolicy 

Pv;..:-0am l!Zrulownym Rodakom mój 

sk'ład żelaza i 
maszp 

do got.owar.ia, uycia, prania S wyłdły.m.~ 
oras· 

Sz. Rodakom z W i t t e n, We t t e r, ~n~ ~ ~, L a n g e n.dr e e r ~ P 
jako też wszystkim moim Odbiorcom podaJę mnie1szem do wiadomośt1 )sk 

zakład fotograft4'zny 
vr Kamen przeniosłem całkowicie do Włtten na ul. Gl&w-.. tf~T 
(Ha.uptstr. 69) i tak.owy 27 b. m. w Wi.1.t.en otwie~minadat prowad~go. 

O d d z i a ł I. K s l ę g a r n u. 
Wielki wyb-Or książek różnej trrici i książek do .nab.oże:ństwa, rOC 

figury i wszelkie artykuły odpustowe .i jarm~rc.zn~. ~1e~ki wybór 
piśmiennych, papier lis~owy i po.czt?~ki pole~1e i ruemieckie wł~sne.gv 
p r a c 0 w n i a 0 br a. z 0 w r ,~ li g l J ny c h i • a r o d o w y c h , w1ell: ro 
li3Zt w i ram. 

lk. h t6 kll hen O d d z i a I IL Fo t o gr afta. wsze lC sprzę w c . ,,. Wyk1,nuję W•Z lkie prace wchodzące vr za.kres fotomechanf~1 , powi 
nycb obrazów, bro9zki, śpilki, obrazy etc . . podług oddanych fo~grati.1. W ran 
l'l fotografii,robfę na życzeAie zdj~cia fotografiozue w domu i poza domem 

no ... .auaelt Jak najtańftvela. 707 słane fotografie do reprodukcyi nieus~kodzene zwra<·~m. z powrotem.. 
K """ " Si. Towarzystwom polecam si~ do fotografowa1ua. 1 .wy~o~ywaa~·tW Maff}0 d eE:SO oara.zów. Na tyczenie przyjeżdżam z aparatem do kazdeJ m1eJscvw~c1. ~ wszelkiego rodzaju, począwS2yjuż od 23 ° u mr Oddział nr. , 

Zakupione l'lleczy odetaw1am franko do dMUJ. Laski, !11.jki, cygarnice, tabakierki, tabak.tł ~o pale.~a i . zaż~~till\ n 
Za "OtóWkiA, Na odpłat~. papierosy i cygara, portmonetki, knferki, torebki, sse~1, 1 ws~elk1e IMfby 

5 Y kuły sportowe. Instrumenty muzyci:ne, jak duże harmoniki ro~c1ą~ne, i. ają 
Piecyki. do ogrzewani· a. . lusterka, ramki do fotografii i wszelkie inne artykuły galanteryjne l kosm w 

Proszę Szan. Towarzystwa. i RJdaków o łaskawe poparcie. Za dob!\ 

k ttlną usługę ręczę. z sze.cunkiem ecz S I I) $ ł t.al J a ft k 0 •.i • a Ludwłs Gola, Wltten a. ~ali a n I a - „ Ił ' Główna ul. (Hs.u.Pt.str.) 69. cają 
-
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Dom w Dolsku 
nowo budo,,,a.ny o czterech izbaćh, z chlewem i 
pumpą w podwórzu tanio na spr1eda.ż. Cena kupna 
30~0 mrk. Zgłosić się można rod a<lreseru 851 

A. Line~~·y in Dołl~ig 
Kr. Schr1m,n. 

Co tydzień otr ... ymuję wielką prz!syłkę wielki~ 
i małych 848 

r „ " 
SWl:C. 

i sprzedaję je bardzo fanio za gotówkę i lla kredyt. 

U. Hirscl1, 
kopalnia .,Graf Schwerin'' przy 

Castrop nr. 25. 

Kto t-ragnie dobre i j ~ cze)aclaików 
tanie 67!5 k • k• h 

urządzenie ra Wlec I C 
do akładn nabyć, 
niech się zwróci w11rost 
do fa.bryki 
B. Th. flłułmau, 
Oberhausen (Rhldj, 

Kirchweg 13. 
Zwiedzenie fabryki b~z 

przymusu kupna. 

na wysoką. płac~i nasta
le zatrudnLeaie p ·az„kn· 
~ 84~ 

Piotr Kamiński, 
Bochum, 

Heinńchstrasse nr. I. 

·asa oszezedności 

Potrzebuję od l si1 r-

pnie. 1.1tarsz1t uczeiwą. 
R~tuc:me _ •• I; 

'na 
do strojelLllest 
zów, · ołtłl'fliet 
i t. d.. p-0!' i 
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BOtihnm, na sobotę, dnia 27-go lipca 1907~ Rok 17. 
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~€odzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie or~ sprawo~ narodowym, politycznym i zarobkowym, 
1·t 

k 
J>dzl coid2iennie z wYiątkiem dni poświąteczl PrzetlPZała kwartalna na .~zcie i u listowych 
' . t mr. 50 fen.„ a z odnosz.emem do domu 1 mr. 
151 Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

r.,~~ pod znakiem „L. polniscb nr. 123." 

I lllC late za Wiarę I OjCZJZll i 
Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drobnep Ir• 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone przed inseratami 41 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listr n 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i poda4 w 
nich dokładny adres piszą~ego_ RekOJ>. oio ~rtiOUl!B 
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- odzice polscy! Uczcie dzieci swe 
rić. czytać i pisać po ~Isku! Nie 
Polakiem, kto potomstwu swemu 

111czYć sie pozwoli! 

. --
arz niemiecki Wilhelm II spotka się 
z carem rosyjskim w Gdańsku. 
otkanie ma nastąpić 5-~o lub 6-go 

ielk ' 
n!ił. 

ról angielski Edward VII stanąć 

~ 14-go sierpnia w WilhelmsMhe, 
~t na niego czekać będzie \Vil-
' Jl. ,;;. ' . 

annheimie rozpoczął się proces 
przeciw 29 anarchistom· 

l)skarżeni są ana.rchiści o urządze
gromadzenia mimo izakazn poli

dnego. 

• rocłtowni w Clermont (w Belgii) 

Na sierpień i wrzesień 
zapisywać można na każdej poczcie 

„Wiarusa Polskiego" 

wraz z niedzielnym bezpłatnym dodatkiem 
religijno-powieściowym pt. 

„Posłaniec katolicki". 
Prenumerata na te dwa miesiące wynosi 

tylko l markę 
a z odn-0szeniem do domu 28 fen. więcej. 

Ktoby pragnął posyłać „ Wiarusa Pol
skiego" przez sierpień i wrzesień swym 
krewnym do Polski lub gdziekolwiek
bądź, niech nadeśle 1,28 mr. idokładny a
dres osoby, która ma gazetę otrzymywać, 
a „Wiarusa Polskiego" dla odnośnej osoby 
poczcie przekażemy. 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa Pol
skieg-o",' bo to pismo Wasze, organ ludu 
polskiego na obczyźnie, który ciężkie mu
si walki staczać w obronie R.odaków na 
obczyźnie. 

Czy Polacy w nauce dotrzymują kroku 
innym narodom? 

go nastąpił wybuch. W Lwowie odbywa się _nader do-
ielk • , • • • , niosły dla ca!ego społeczenstwa pol-

rob~tmko"".' pon:o~ło s.r~11erc na l .skiego 10-ty zjazd lekarzy i przyro-
.. cu, 1eden 1est sm1ertelwe ranny. I dników Polaków. 

: nki fabryczne leżą w gruzach. Zjazd zagaił wspanialem treścią 
e1tES __ m:.r.~•m•!I? IDll!!!.__!'.!!!!___g I swoją przemówieniem, w którem wska 
. zal na stan nauki i kultury polskiej, pro-
~~W&fli USf3W3ffii WyjąfkOWBmj ,. fesor dr. Wt Bylicki. , . 

Od lat stu z górą - mow1 ł profesor 
~Iii~ n.am wrogowie1 nasi. i z pew1nś ::ią I Bylicki - podzieleni na trzy wielkie 
~1~by swoje spełnią. Polakożercy wy części, ży}emy dotąd w różnych w::i
;m~aią coraz to nowe środki, które runka·ch bytu i ksztakenia się, w ze
ob~l według ich zdania poslużyć ku o- tknięciu z tak różną od naszej kultury. 

e<:znej zagładzie polskości. ~ie do- Wtym długim okresie 1czasu każda 
a. ~ali się jej dotąd i, da Bóg, nie do- z rozbiorowych 1części wykazała o
• tają .si~, jeśli lud P?lski stani·e tak, grcmną zdolność rozwojową, gdyż jej 

owm1en, w obronie nasz_vcl1 skar- rodztmej podstawy rozwoju nie bra-
' narodowych. klo. 

ie1111~st zaś ieden środek nailepszy, któ- · Świeciła Litwa ze swym uniwersy-
ot;t.1etylko obronę naszą skuteczną ettem wi·leńskim, świeciło Królestwo 

w 
1• ale zarazem przynosi narodowi kongresowe ze swym uniwersytetem 

o ~u wi.ele innych korzyści. Tym warszawskim i ową sławną szkołą 
~em ie~t szerzenie oświaty naro- głóv:ną, świeciła szkoła' krzemieniec-

en· l: . Naród uświadomiony nigdy ka, świeciła Wielkopolska i Poznań, 
~mie, choćby się cale piekło prze- świeci Kraków i Lwów i ta inasza dziel 

r~iemu s~rzysięglo ! ! nica, bo tu jedynie j:ak na teraz nauka 
~odacy ! Zabierzmy się więc wedle polska ma swój widomy przybytek i 
: udare!1Jnienia zamysłów śmiertel~ niczem nie krcwowany rozwój. Czyż 

do .wr?g~w naszych, szerząc pra:w- wynikły ztąd jakie niebezpieczeństwa 
ą os~1atę narodowa i jednając \Vynikla jedynie wielka i szczera 

szeregow naszych narodowych te wdzieczność tak szczera, jak szczera 
n c~ne za~tę~y nieuświadomionego jest miłość t~j, ziemi ojczystej dla tego I 

1Y e .na.lezyc1e pod względem nara- wielkodusznego monarchy (icesarza 
ku~ ludu polskiego. Najlepszą dm- ( au.stryackiego Franciszka' Józefa), któ i 
0 e~11u.1est .szerze1~ie pisma na~o- I ry zrozumiał, ~e oświata na grun.cie ro- ; 

boskiego Jak „Wiarusa Polskie- dzimym jest pierwszym warunkiem do 
Prz 0 tyc~ tysięcy, które codzien7 brze 1pojętego postępu. 
w. ez „Wiarusa Polski.ego" łąiczą Rozdzieieni granicami politycznemi, I 

. 1 P~ed~em uczuciu i jednej myśli, nie bronimy się od rozerwania duchowe20. 
~~ i zy ędą nowe tysiące dla dobra Bronimy przedewszystkiem tego wido
nll'tgo~arodu polskiego a na przekorQ i me~o, najmocniejszego łącznika, jakim 

tA.pel ~aszym.. jest nasz język, tego drogiego nam skar 
' Pruie.my więc do uczuć narodo- bu, które20 tak wiele z naszei braci po 

ich ~Yiaciól pisma naszego, pw- zbawiono od lat tvlu w szkole, a nawet w: Y zechcieli się starać o zjedna w szkolnej modlitwie. 
"i ~~rus~w,i Polskiemu" na. si.er- W walce o zdobycie sobie .najpier
. każ{esien nowvch ~zy~eln1kow, wotniejs~ych .p<;>trz~~ k~ztałcen.1a się na 
w0,Pol k~owy czyteimk pisma na- podstawie rodz1me1, ilez. zmarrnał? zd~I 

f)]lierz d~ ieg~, to zara~em nowy noś~i. ile zmarnowało s.1e pracy. 1le się 
owej! a ob1 ony nasze1 sprawy na zruJIIlOwa?o egzystency1.J . 

Spokojna praca naukowa, prawidło 
~--- ----=-· wy rozwój oświaty zdawałoby się, że 

,) „Polak któ --·- ,. staja sie wrecz niemożebne tam. gdzie 

1 
' ry nie kocha ojczyzny:, Ził· wszystko dąży ku ternu, aby one nie 

się wiary katolickie} bo nic zacbow „ istniały, aby to, co pięknie i bujnie na 
llwarte rodzimym wzrosło gruncie. zniszczyć, 

tu Przykazanła". aby, to, co się opiera na nierozerwa- · 

------ ------- ----- ______ __?_...., 

nych Dgniwach· tradycyi, zburzyć z zie
mia zrównać. 
· Z tego tak smutne20 1>0łożenia wy
nikło chyba to dobro jedynie, że nasza 
spójnia duchowa jest wieksza, niż kie
dykolwiek. 

Czy jest jednak możebne. abyśmy w 
całej pełni, narówni z ,narodami wolny
mi i bogatemi brali udział taki, iakiśmy 
wziąć .powinni w ogólnym postępie i 
rozwoju wiedzy? 

A .iednak? 
Gdy się .policzymy, ilu nas dziś w 

każdym kiemnku wymienionych nauk 
pracuje, a do ilości dodamy jakość, to 
z tego przeglądu wynikają dla nas wiel 
kie źródła pociechy. 

Że w dziedzinie ,pracy i twórczości 
ludzkiej · rozstrzygaja przedewszyst
kiem przymioty umysłowe, praca i za
lety jednostki - nie ulega żadnej wąt
,pliwości. 

Minęły jednak te czasy, gdy szcze
gólnie na polu badań biologicznych mo
żna było czynić stosunkowo wielkie od 
krycia małerni środkami. Jest t-0 też 
jedna z głównych przyczyn, dla któ
rych wielu z naszych z.nakomitych u-
czony eh, t,dobywszy sobie wiedzę i 
znaczenie na obczyźnie, .pracuje dah.:j w 
wielkich jej ogniskach. W takiem polo 
żeniu był i Marceli Nencki, pod które
go patronatem otwieramy ten zjazd. 

Więc jego iprzylączamy na ·CZ·ele, 
aby przypomnieć, ile ipraca uczonego 
polaka zaważyła w światowym dar.ob 
ku wiedzy. 

Wszak to on . nadał biochemii tak 
górujące stanowisko. Wszak to on o
siągnąl takie wyniki niespodziewane, 
które go zmuszają do wyrażania włas
ne~w zadziwienia słowami: „z czasem 
i to, co nam prawie do osiągnięcia wy
dawafo się nie możebnerrn, w.padło w 
nasze ręce." 

A jakby nawięzując swoje p-oczątki 
z tern, ro osięgnąl, wypowiada co do 
przyszłości zdanie, że: „Nasi następcy 
będą mieli cele, których my obecnie 
nie przeczuwamy''. 

A czyż mówiąc o naszych wielkich 
można nie wspominać o tej polce u
czonej, smutnej wdowie po wielkim u
czonym (pani Curie Skłodowskiej, w 
Paryżu), która swoje nazwisko zwią
zała nierozerwalnie z ogromną zdoby
czą wiedzy? W ognisku wiedzy świa
towem, zdobyła ona wielkie stanowisko 
i swej nauce. i kobiecie. Składam jej 
w ten sposób hold dzisiaj w imieniu 
zjazdu. 

A iluż to bardzo znakomitych ucza
nyc.h naszych świeci na obcych uniwer 
sytetach, jako pierwszorzędne powagi. 

nu lekarzy polaków na obczyźnie 
osiesrne!o wielkie znaczenie! 

A gdy się z obczyzny cofniemy do 
siebie. nie możemy zapomnieć o wiel
kiem znaczeniu prac uczonych krakow 
skich nad skraplaniem gazów, które 
świeżego blasku dodały tej czcigodnej 
·wszechnicy Jagiellońskiej. A iJuż u 
siebie, we wszystkich cześciach naszej 
oj.czyzny znajdujemy uczonych, któr :.y 
nazwiska 5woje trwale złaczyli z m:ę
dzynarodowym dorobkiem wiell:~y ! 
Czyż br.a k takich, któ. zv 3ą n-:s:q cliiu 
ba i ozdoba nauki? 

Do wielkich zdobyczy 111aszej o3w!~~ 
ty i kultury slusznie zaliczamy po\vsta-· 
nie wydziału lekarsk;e~0 tutl';'.isze~ ), u
n;wersytetu, który podczas ostahicgo 
tn odbytego zJazdu byI dopierri w 

';wychpoczatkach. 

Od tego czasu uzupełniony, wydał 
on już zastęp uczniów. skutecznie p!'a
cujący_ch naukowo. z których w~elu ta 
szkoła trzyma przy sobie. otwier ająi~ 
im bogate pole do dalszej pracy, gdy 
już przestali być · uczniami. Nie po
wstydzi się też ta nowa szkoła polska 
dotychczasowego swe~w dorobku. Wy- „ 
:pada nam tylko szczerze :pragnąć, aby 
na obszar.ze ziem polskich nie była ona 
ostatnią. 

Więc śmiało twierdzić możemy, ż~ 
dotrzymujemy kroku innym, szczęśliw
szym od nas narodom i ruawniamy b,n; 
dzo dobitnie konieczność ducha i myśli 
polskiej w międzynarodQwych zdoby
czach na volu umiejętności. 

------------w -=~--- ·--aw 

Przyrost ludności polskiej w Prusach, 
Na zasadzie świeżo wydanej ksią

żk1 „Statistisches Jahrbuch mr den 
PreussisĆhen Staat'' petersburska ,Ruś' 
stwi.erdza przyrost ludności polskiej w 
Niemczech, oo j.ednak, według jej. zda
nia, jest wynikiem nietyle naturalnego 
przyrostu, ile skutkiem polityki pru
ski.ej, która w wielu jednostkach zda
wna zgermanizo\Vanych obudziła uśpio 
nych Polaków. 

Oto co pi\Sze „Ruś'' : 
„W dopiero co wydanej książce 

„Statistisches Jahrbuch filr den Preus
sischen Staat" przytoczone są naj
świeższe dane statystyczne, tyczące 
się ludności polskiej w Prusie.:h. Licz
by te stają się pouczająicemi w ;poró
w111aniu z pDpir:iedniemi. Wszystkiego 
naJiczono ooiaków w Prusach w 1905 
roku 3,646,446 mieszkańców. a nadto 
140,000 oświadozylo, że ich językiem 
„domowym" nietylko ljeist niemiecki, 
ale i polski. Innemi słowy: 140,000 lu
dzi należy do liczby polaków, w ten 
albo inny sposób zależnych od niemców 
takich jedna.~. którzy mieli śmiałość nie 
wy.przeć się języka polskiego, Zatem 
okolo 3,800,000 mieszkańców, oświad
czylo o swojem pochodzeniu polskiem. 
Tymczasem w roku 1900 polaków by
ło tylko 3,300,000. Tym spasobem w 
przeciągu lat 5 otrzymu}emy przyrost 
w liczbie ipól miliona ludn'Ości. Liczba 
to kolosalna, której nie vbjaśnia płod
ność polska, gdy się obok tego weźmie 
pod uwagę większa śmiertelność pola
ków aniżeli. niemców. Objaśnia ten 01 
brzymi urzędowy p-rzyrost ludności poi 
skiej - prnska germanizacyjna polity 
ka przemocy. W Po.zna11skiern procent 
przyrostu ludności pol,1:kiej cokolwiek 
upadł pod wpływem szalone:zo Eapo,-u 
niem ców, ale za to w prowincvach 

pozosta tych wzrost samo"'iedzy ·naro 
dowej dal wyniki wprost uderzające . 

.,A u IP" -- koi'ICZ} .J~uś" - wciąż 
jeszcze dotychczas kusza zwycięstwa 
ll'.emieckie. Jeżeli u :nas w najb 1 iż
szvm spi$:e ludnnść polska wzrośnie 
o I !~ miliona, na każde pięcioiccie, to 
·wzrost ten będzie tylko .proporcyonalny 
do sukcc·sów polityki pruskiej jednocze 
n ia pafrstwowe\>?:o. ~' 

:Ziemie połsklee 

Prus Zad1cdnieh. War1~ii i Mr&..zijr 
Sopot. Robotnik Henryk Mtiller po 

wiesil się na drzewie. Przed pól ro
kiem stracił żonę~ prawdopodobnie 

z żalu targnął się ina s1..vc życie. 
Kościerzyna. Tutejsza polska spół-



ka par„ Ia„yjna nabyła od żydó\ , fo1-
rnrk GapO\H). obejmują r 2 OO mórg 

-.ob zaru. 
Pelplin. V sobotę 20 bm. nade zlo 

tu brewe Oi a św., mianując k .. kano 
nika dr. Jakóba Klundra biskupem u
fragancm dj c czyi chelmit'1.skiej. Kic
d~ konsekracya 11astqpi, jesz 'Ze nie 
jest oostanowione. 

Ks. Kurt Reich, wikary \' Starogar
dzie, otrzymał od naczelnego prezesa 
Pru Zachodni h prezente naprobostwo 
w Zarnówcu, a ks. Wladysła\\· Sobie
cki (młodszy), wikary w Raikowach 
od naczelnego prezesa w Poznaniu 
prczentc na probostwo w Żołedowie w 
dekanacie fordońskim. -

Ks· dr. Jan Pliński. wikary w Gru
dziądzu otrzymał nowo utworzomt po
sadę proboszcza marynarzy katolickich 
we Wilhelmshaven i obejmuje ją iui 
1 sierpnia br. · 1•· 

Rastembork. W piątek po południa 
utopi? się w jeziorze dobawskim 18-
Jetni mlodzieniec Augustyn ttennig. 

Szczecin na Pomorzu. <Przeniewier 
stwo). Za sprzeniewierzenie l OO OOO 
marek skazała szczedńska izba karna 
rendanta kasy pożyczkowej, kupca Ste 
fana, na 2 lata w iezienia. 

Z Wiei„ Kt Poznusldef " 
Żnin. Ciekawe zajście wydarzyło 

się, jak czytamy w „T.)zien. Kuj." we 
wsi Gorzycach ipod Żninem. Kilku go 

-Spodarzy raczyło się w biały dzień pi7 
wkiem i wódeczką w tamtejszej kar
czmie. żona jednego z nich przybyla 
do karczmy, by męża swego do pracy 
z niej wywabić. Gdy pójść nie chciał, 
rzucila wszystkie szklanki z piwem na 
ziemię. Oberzysta tak siG oto rozgnie 
wal, że rzucił się na nią, by ją obić· 
Nie w ciemię bita kobieta ·chwyta atoli 
za butelke wódki i nuże lać wszystkim 
w oczy. Wódka gryzła ich naturalnie 
bardzo. to też pobiegJj, oczy wymywać. 
Ody przyszli do siebie, już dawno spryt 
neF kobiety nie bylo. Nie mając na kim 
złości swej wywrzeć, byliby się o mało 
co sami ni.e pobili. 

Kiedy wres~cie naród polski pozna 
się na tern nieszczęsnern i obrzydłem 
;pijaństwie, kiedyż prze)ży? ~, 

Gniezno. Przechrz.0 0no (>'frwód do
minialny Pooowo tomkowc na „Joa
chimshof·\ w powiecie g:nieźnieńskim 
wciełono odo gminy Popowo lgnacewo 
przezwane .• Johanncrsruh" w tym 
samvm 'Powiecie. 

Gniezno. Donoszą „Lechowi.' ', że 
50-rnorgowe gosp:ldar.stwo w W ożni-

' . 43) 

ŹUBROWIE 
.L 

010wfadanie hi~tory~zne według; po-
~ '\Vieści 
Wacława Oąslorowskie~o. 

(Ciaa: dalszY). 
- Co ·wam w gfowic ?.„ Da Bóg, do
póki ja żyję, nie zginiemy we troje ... 
- Toć„. wiem„. proszę panicza!... 
-· Otóż, lada dzień wyciągnąć znów 

11rz}~dzic „ . pewno niezadlugo staniemy 
może i w Warszawie! Kto wie, Więc ... 
gdy:t1yście do niej tymczasem z listami... 
byib> m spokojniejszym!... 

- I pewnie!... Bo jużbym jej na chwilę 
nio puściła, mój stary pode drzwiami, bo 
do cze~o innego niezdatny, aby do raportu 
i ta ui1.:t1/1;giego ... a ja przy pannie. Ona tam 
i ja ta?;1 (J11a t<:dY, ja ow<ydy drepczę so
hic, po;'r ·i- JJ n;._. daję, a do wszystkiego do
deram: Zr!arzr sic; świszczypała jaki, ·o 
MU s;~ c·dr4· /.1; wymyśli, że sięaby kopn,c i 
ur.:\ 1 . ~·. Tc ri : ~ .. pu.. ha 'Jrta!liC. hk ,:„11 f.~ t. 
~l~„ · ~kl : c;. rn .. j!1 ~ radę dam, bo w ~';'c· 
sem <:h•' Ć. 1 si:nt~.wt.nt kst, a strzedz, a iw
do-.';at: gc i 1 ależy ! K \\ iatuszck taki dycha 
sobie, f odyżką kiwa, na żafość mu się zbie 
ra. aż ci dmuchnie kto z impetem ... już ei 
pa1111a " innym ślepki topi!... 

--:-- Wybornie! - podchwycił z zapa
łem floryan, któremu słowa baby dziwnie 
do przekonania trafiły. - Więc poje~zie
cic? Pojedziecie ... i kiedy?! ... 

-- Dziś jeszcze ... zaraz L. 
- Wi~k. wam tego nic zapomnę! No, 

tedy czcka1c1e, skoczę do ojców a inkaustu 
i piór wydostanę i pisanie wam \vygotujc; ... 

Żubr byt właśnie zai~ty karbowaniem 
na drągu napły\\'ająccgo rekruta, gdy mar~ 
kietanka " padła dor1 jak bomha. 

- No stary! Składaj manatki, ruszamy 
w drogG !. .. 

tary podoficer legii spojrzał na żonę 
7. podziwem i, nic nie rzeklszy, zacząl z 
flegmą karby swo)c nacinać. 

ka h przeszło z rąk niemieckkh moc<\ jednej, f rani.;yi i An~lii. z drugiej stro- l 
kupna na ' la ·ność ~ospodarza p:rna llY o zaborze pólno-:nych departamen-
Pietrzaka z Żernik. tów rzeczypospolitei fraI1cuskiej .i o _Po-

Gniczno. Uo podarz L. Nowaczyk trzcbie rozciągniccia granic mem1ec-
z Lulkowa sprzedał w poniedziałek kich od Bagdadu aż do Atlantyku. 0-
gospodarstwo swe 195 mór~ roli za 60 becnie znajdujemy w czasopiśmie „Zeit 

· tysięcy marek komisyi kolonizacyjnej. fras;en·· artykuł liermanna von P~iste:-
Pan Nowaczyk uniewinnia się tern, że Scłnveighusen, w którym wypow1ed~1a 
,,Spółka Rolników Parce~acYina", któ- ne są pokrewne dążnościom Martina 
rei ofiaro"\\ at swe gos.podar~t\\'O jest tcndencye. Powiedziano tam: 
dla Spółki za ryzykowne. ..Na pornrnk niemieckiego gniewu 

Gniezno. Pan Wa;enty Wilko zev:- - bezczelne pianie galijskiego koguta 
ski, dawnie}szy dziedzic Siemianowa zamilknąć musi. Z trzech Jotaryf1skiich 
pod Gnieznem, kupił wieś rycerską Oó- wolnych miast dawnego państwa nie-
rę pod Zdunami, 1500 mórg. od niernca mieckiego: Metzu. Pultu, Wirtenu (Ver-
P· Radzaja za 450,000 marek. dun) obraliśmy dop~.ero Jedno. Wszy-

Poznań. Pan Wierzbit\ski, dawnic! stkic trzy były stolicami biskupów, kto 
szy naczelny redaktor „Pracy 1

', opuścil rzy nie podlegali arcybiskupstwu w 
we wtorek wi.ęzienie we Wronkach, w Reims. lecz trewirskiemu na znak i do
którem przebył przeszło półtora roku. wód, że są biskupstwami niemieckiemi. 

( Metz, zalożony przez _cha~yjsk~ch fran 
Ze Slązka tzyli Staropols\ł k6w w czasach wedrowk1 ludo\v, ~yl 

kolebką karoli11skiego królew:1k1e
g·o rodu; w niem również narodziła się 
konstytucya dawn7ejszego niemieckie
go paf1stwa: złota bula by la tutaj spi
sana. Najlepszą obrona jest zawsz~ 
cięcie. Do rozumu trzeba wiec dopro
wadzić francuzów, wykazując, że w 
roku 1870 małą cząstkę jedynie odebra 
liśmy tego, co tysicic przeszło lat było 
w naszem posiadaniu. 

Wrocław. Ksiądz kardynał KDpp, 
książę-biskup dyecezyi wrocławskiej, 
ko1lczyl w dniu 25 lipca br. ')Jedemdzie·· 
siąty rok życia. Urodził sie on dnia 
25 lipca. 1837 roku w Duderstadt w dy
ecezyi hildesheimskiej na zachodzie 
Niemiec. Wyświ<;cony zo~tal na ka
płana dnia 29 sierpnia 1862 r. Bisku
pem we Puldzie mianowany zostal dnia 
IS listopada 1881 · r., a konsekrowany i 
intronizowany został przez biskupów 
hildesheimskiego, wyr,cburskiego i. tre
wirskiego w dniu 27 grudnia 1881 r. Je
go ~wiątobliwości papieża Leona XJII 
dekretem. z dnia 9-go sierpnia 1887 
r. przeniesiony został jako książę-biskup 
do Wrocławia, gdzie odbył uroczystą 
intronizacyę dnia 20 października 1887 
roku. Kardynałem mianowany z.ostał 
dnia 16 stycznia 1893 roku. 

Opole. W Odrze .za fabryką ,ce
mentu portlandzkiego znaleziono w so
botę trupa robotnicy Iieleny Kampa· 
Zmarła oddawala się pijaństwu i pra
wdopodobnie w nietrzeźwvm stanie 
wpadla do wody, lub p·opelniia samo
bójstwo. 

Mikołów. W nocy na piątek powie
sił się w tutejszym areszcie policyjnym 
ślusarz Naleppa. uwięziony za krndzież 

ą;;c. 

\liadomośd ze świata. 
Rozbiór Francyl. 

Znana już jest czytelnikom naszym 
treść oslawio11eJ książki pruskiego rad
cy rejencyjneg-o, Rudolfa Martina, 'J 

.przyszłej wojnie między Niemcami z 
„ t•• -"-.. „ -- · - ----- -

Baba się oburzyła . 
- A cóż ty- szczurze medyolai'1ski, 

nie slyszysz. co do ciebie mówię ?„. 
~ I:t... Nie gadaj ... Jasia!... · 
·-· A ·,y !.ie ~!<rzecz jr-dnego w koto! ... 
-- Kiedy kapitan Wosiński... 

· - Co mi o kapitanie Wosińskim pra-
w;~7 ? ... Zaciągnąłeś się? I(omu służysz? .. . 
No hez mitręgi, porucznik każe.„ jechać! .. . 
. - Porucznik!? pffwtórzyl z przeję

ciem Zub1;, zrywając si<: na równe nogi. 
- Już cię podjęło!? ... 
--;. Ja:·· :w.edlu~ rozka~u ! - bąknął, u-

spra\\ iedhwiaJąc się podoficer i jąt co tchu 
P~r~ądko.wać swoją kancelaryę, to jest dłu 
gie zcrdz1c \V kącie ustawiać. 

~abę ta gotowość męża ujęta. SpoJrza 
la na11 ~rzychyJnie i ozwała siG łagodnie.: 

. -:- Stary~ Stary!... Powiem ci nowinę! 
Ąm się spodziewasz !„. Będziem mieli dzie
ci.„ 

- Dzieci? ... 
!?aba ki\,:nęla k01rwencyonalnie głową 
Zubr spo.1rzal na żonę, oczyma łysnął i 

naraz P!ęść calą do ust podniósł, żeby śmie 
chem me wybuchnąć, a żony nie rozsier
dzić. 

Babie atoli dość bylo jednego widoku 
aby się przekonać, jako jej matżonek nowi~ 
nę przyjmuje. 

- I ... i. .. cóż ty.„ stary karabinie so
bie myślisz? ... Ja do ciebie mówię„. A ty 
mi się będziesz trząść!!? ... 

- Jasia nie gadaj!... 
- Co ja mam gadać, sroko wioska ... 

Ja~ mówię. że będziem mieli dzieci, to bę
dziemy!. .. Rozumiesz? Twarzy nie kurcz 
bo ia ci ią skurczę... ' 

- Jakże bo?!. .. 
- No, no, jakżeś myślał?!... Ty, ty nie 

dolęgo? !... Ze cię na dudka wystrychnę? 
Pewnie, że się na tern skończy! Niech tylko 
ta pukanina przeminie!... Tyś. wart takiej 
żony!. .. Inna to najwyżej postarataby się o 
podoficerzątka, a ze mną, da Bóg doczekać 
to z pół tuzina kapit:miątek, ieżeli "\Vyż
szej szarży nic dojdziemy ... Rozumiesz!? ... 

Do całości par1stwa aż do czasów 
Karola V nie dostaje nam jeszcze sie
dmiu departamentów: Burgundyi, wię· 
kszei części Lot.2.ryngii i francuskiei ~ 
flandryi z miastem Lille··' 

To już drugi glo~ wszeclrnierniecki, 
domagający się rozbioru Francyi. 

Balon pruski w Czechach. 

W Hronowie okoto Czaslau spadl 
pruski balon wojskowy z dwoma ofi
cerami, którzy wy·jechali z Magdebur 
g-a do Wiednia. Burza zapę'dziła ich d~ 
Czech. 

l(atastroia na Islandyi. 

Przed nieda,vnym czasem wyruszy 
fa na Islandyę wyprawa naukowa nie
miecka DOd ·kierunkiem dr. Knebe1a, w 
celu badania gejzerów i wulkanów. 
Nadeszła świeto o tei s·prawie wjado
mościaonosz·a o niespodziewanej kata
strow:e, która położyła kres rozpoczę
tym badaniom. Dr. Knebel oraz towa
rzyszący mu rysownik Rudo~H podczas 
krażeni.a w okolicy wulkanicznej Aski~ 
byli zaskoczeni wybuchem i ponieśli 
śmierć na miejscu. Trzeci uczestnik 
wypra\:VY p. Stethmann, zdołał się ura
tować. Stało sie te dnia 20 bm. 

- Jasia! - szepnął z ·wyrzutem stary 
Żubr. kręcąc głową. 

Markietanka strzepnęła z nieukonten
towania rękami: 

- Jeszcze nic \\ yspckulowałeś ! ? ... 
Dziw, dziw, że ci ta głowa na .karku wyro
sta, a nie gdzie w zaciszniejszem miejscu!! 
No wiec ... jedzjemy na służbę do pani... po
rucznikowej !... A że porucznik jest kapita
nem, to ... to, jak mu się dzieci narodzą, to 
będą kapitaniątka !... frontem stawać bę
aziesz musial!... Wiesz teraz?.„ A„. jak„. 
porucznik doczeka się dzieci ... to kto bę
dzie mial dzieci? !..„ 

- My! huknął gorąco podoficer i glos 
mu się nagle złamał i zachrobotał w gardle. 

Baba obrócila się, z trzaskiem nos wy 
tarla, a po chwili, n\e patrząc na męża, 
rzek?a krótko: 

- Idźże zaraportuj kapitanowi Wosiń
skiemu i bez namyslu w drogę!... 

Żubr skoczy! ku drzwiom i wybiegł 
na podwórzec. kierując się wprost do miesz 
kania Wosil1skiego. 

Kapitan Wosi1igki medytowal wlaśnie 
nad ulożonym świeżo spisem ochotnika i sa 
dzil dyablami co się zmieściło, ale że pią
ty raz dodawał i zawsze mu wypadło albo 
trzech ludzi za dużo, albo dwóch za malo 
·- gdy \Vbieg-l doń zdyszany Żubr. 

Kapitan podniósł niechętnie oczy na 
podoficera, że mu się zja\\ ił nie w porę. Wo 
sifJskiego uderzyła odrazu przejęta a wzru
szona twa1 z Żubra, więc zagadnąt niespo
kojnie: 

-;;- Cóż tam ? Co nowego?!... 
Zubr wyprostowa? się iak struna za

czerpnąl pmvietrza i wyrzuci! jednym 
tchem: 

- Pokornie meldn.ię panu kapitanowi 
będziem„. mieli dzieci 1 !... ··· 

- Co? Co hędziemy mieli? ... 
- Dzieci, panie kapitanie! _ raporto-

wat dalej stary legionista. 
. ~ Rapitaniątka ! - poprawił się żubr, 

tlnwme mrugając oczyma. 
- OszaJateś !. .. 

Korona św. Wacław~r. 

Z Wiednia dorw,·ią: Denutą 
słów czeskich była w dniu 19 bri: 
zydenta ministrów, bar. Becka, p· 
sita go, aby uzyskał od cesarza rY klu 
len:e, ażeby it1~)'.1(nia królewski~ ie :v t 
ny św. Wada\va dwa razy w ro ernt dł 
zywano na widok publiczny. kladad 

nych 
--~~~!!'!!!!!!!!!!!ll!lsllil!.-!fl!l!._~!!11!!!~111!!!!!!'!!!. !!!~!!!!!!!!!!~ dosta 

obezwl 
Z różDJCb stro1.d11ak 

do\\'Y· 
Baczność! Kolegom z:tm:etyto z 

cym udać się na stndya do Wyfrzesa 
.ga, udzielam chetnie wszelkich ~pe ~a 
cyi. Zar~zem z~znacz~~· ŻP 1?\' eri 
burg posiada na1slawn1eJ.szy ia ~e'g•Pe 

N. 1 . 1ą i medyczny w iemczec i. a me g .1 wr 
fakultet filozoficzny i teologiczny, ;~ć na 

Wszystkie gazety polskie up ładni 
się o powtórzenie tej odezwy. ;ania. 

M. Szuca, stud. i_ 

Brusy (Bruss· WestpteuP011d0? 
'tom 

Dziwuią się ludzie, że tak wielbudo 
laków na obczyźnie się n\emc.zy, iienk 
czego się germanizują? Oto dla ieczk 
że nie czytają gazet polskich! Z przez. 
powodu każdy Polak, który Pr pad 
by lud .polski ·na obazyźnie nie p tojąc 
żyl szeregów naszych wrogów, v,tnieg 
jak irni,gorliwiej rozszerzać „.Wi·~tórą 
Polskiego" w pośród właśnie G str 
najmniej UŚ\viaidomionych wspó! atli 

Dortmund· Listowy Wilhelm poż_Y 
fanger sprzeniewierzyt pewną ow~, 
pieniędzy i różne listy wartośc:Dwrun l· 
bie przywłaszczy!. poczem uciek arz 
samo uczynił listowy Standor z K bok 
z 5800 ma rek. zy la 

Duisburg. W fabryce .,Phonix-lunfe 
bili się 2 robotnicy. KJeinschmid1~1kki 
bił !opata robotnihnvi Menkemei~te z,ec 
we. Okaleczony umarl w domu rrarz 
rych a 1(1. zostaJ aresztowany. '" 

Hamborn. Urzędnjk biurowy ~na. 
spadł ze schodów i zabił sie. . 

R d T t . . , . skim· 
ey t. u e1s1 rzezmcy poidoko 

wili podwyższyć znów ie~ny 111 ~, z 
gdyż ceny b:,rd!a poszły w górę. naile 

Siegen. Automobil zder.zyl Wiel 
WOZell) wi_ezienT)Vm i rozbił ,;;:le Jl~, ad 

tnie. Kierownik automobilu 0dniósl 0 z 
ikie oka}3czenia. cuie 

Trewir. W Spittel zna!ez Hol 
na. torze kolejowym zwłoki dozHow 
ko.palnianeigo Stadtfelda. Został on· pro 
.przód w nieludzki sposób zamordo·nie n 
ny a następnie zwłoki polożono na uzas 
nv kolejowe, by sądzono, że popf co d 
samobójstwo. 

. . _ hist 
W . , k. . 2 tryk 

. osms i. spojrzał raz i drugi na i prz}1 
i fuknąl prawie: d 

- Gadaj mi asan ! Co się stafo ! ? Q, z da 
Po co? „. jakie dzieci? !... PO 

2 b h . l d . d . . . wvc . u r c _cia. o powie z1ec ... 1uż z" z · 
Jego zrywac się zaczęly pojedyńcze s. }m 
by, aż nagle głos uwiązł mu w gardle. ldtiekp. 

- Jasia! - wyiąkat żubr. z 1 

- Bodajże acana! Z waszecią ani ri szk 
się dogadać! W olajże mi kogo do stu wy 
runów, niech się dowiem, w czem .rzer: n~n 

Żubr zawrócit się na pięcie i wysi kim 
pośpiesznie \Vołać na odsiecz żonę. taie 
~ Jasia l Według rozkazu! Sacrebla ~ki 

Nom de chi en !.„ Będą dzieci!... Nasze oz 

ci... Melduję pokornie!... Marsz!... Dzii le'a 
niechże ... tego!. .. Bo, widzisz Jasia ... no , S 
daj ... mnie tu L. Człeka!... Eh!... Do pi~ sto 
na! Marsz! l(apitaniątka ... petny front!' W 
baki takie ... potem równaj się... wta 

J!aba na taką rozmowność męża ai iąc, 
przezegnala. nia, 

- Stary co.„ co tobie?... Wet 
-1'!ie gadaj. .. będą dzieci!... sca 
- ~asze ! -. popra\\"ila markietanh nie 
- 1 viko nasze 1 k J „.. ro 

. ~ Za bardzo sobie znów ich do glc~ wta 
me . bierz, bo chybabym rozum postra~ Pi ei 
la, zebym tym twoim niedźwiedzim łapo' n· ' 
pozwolila je tknąć!... ie 

· - Ale ... nie gadaj!. .. 
. - Razżeś się do rzeczy ozwa1 P~. soe 

cie!... Nie czas na ga\vędy!... l(ornu wu iż r 
gę, temu pora.„ Bo to dnie krótkie!... za 

- Jasia! l(apitan Wosiński do rapo~ to· 
Baba zrozumiala lakoniczną uwage usi: 

ża i wnet przed kapitanem się stawiła. . ~Ys 
. Wosiński zasmucił się, że żubro~ loj( 
mż wyciągnąć mają. Przywykł byl do ni, nie 
P~ trosze, w ciągu tych kilku dni, a oso~ \\TJ. 
wz~ markietankę sobie u pod obal; do\I:· no 
?zza":szy się jednak, dokąd dążą, odwodi i t. 
ich me chcial i nie śrniat PU· 

(Cią~ dalszv nastaoO. '\Vl 
·: ;„:r~ff·~;, _ ~ '.L~} 



Ro1maitoścl~ I 

ka pies na usługach polłcyi. Z -inicyaty 
za·, ·y klubu Ś\.V. Huberta w :Roubix odbyła . 
sk ~ę w tych dniach próba z psami tresowa-
, !esi rni do pomocy policyi francuskiej. Próba 

roJł:l~ladała się z zadań, nieraz dosyć trud
rch dla psich pomocników. Chodziło np. 

rndostanie się przez okno do mieszkania dla 
bezwładnienia przestępcy. Przedtem je

a:nak wypadal~ przebyć w~~oki mur ogro 
'doWY· Mur, m~J~cy wysokosc 1.80 m., p~ze 

ll?iebJtO z I~twosc1ą, a Jed:~ nawet z psow 
W rzesadz1l mur wysokosc1 2.30 metra. In

~:P e zadanie polegało na ujęciu zbiega na l1 lliP
0
werze. Cyklista jechał w szalonym tem

.1ie pies jednak dotrzymywał mu placu i 
. ra~jąglem szarpaniem za odzież przewró-
1e gil wreszcie rower razem z jeźdźcem. Do
ny, fać nale~y, iż psy P'.Z~uczone sq. do obez

up ładniarna lub trop1ema, lecz me do ką-
. ;ania. 
d 

1 
Wędrówka piorunu. Z Brzozowa 

.· .donoszą, że wśród sloty w zeszłym ty
ieu~odni·U uderzyl tam piorun w nowowY
rielbudowanY dom. a wpadłszy przez o

zy. kienko na strychu, pociął formalnie na 
la · ieczkę belki 10-cio calowej gruboś:i 
z przezinaiczone na powalę, stamtad 
Pr-wpadł do izby. gdzie uderzył w ;·amię 

e p; tojącego na środku izby żydka 18-le
ĄT, v.tniego, po ręce zesunął się do kieszeni, 
• WiJtórą potarga~, a wpadłszy do but~ 

0 strzępił komec buta, pop;irzywszy 1 

pól atliwszv ubranie na nim. Chłop, który 
Im pożywal obiad, .skoc~yl na pom.~c ż.y
ą eowi, aby ubr1arne t~eJą.ce zagas1c, p10-
:'()\.fUl1 j.e<lnz.k przerzuc1l się na chłopa, o
~ie~ arzywszy mu rękę, kobieta zaś. która 
z ~pbok stała i meż;:>wi .n':'- ratunek p0sp~e-

szyla, została rowniez .poparzona p10- · 
. . ..runem który nar niej chustkę zapalił i 
n.1xwyleciał z powrotem oknem. Prócz 
'~!lekkiego oparzenia skóry żadna z tych 
ei~trz.ech .osób nie poni1oslo Dorażenia, to 
u warzyszącego zwykle uderzeniu p~oru-

Echa kradzieży w zamku królew
skim· Wytropieniem zJ.odzie.i. którzy 

PD\'dokonałi zuchwałe} kradzieży insy~jów 
111 

,, zamku dublińskim są zajęci obecnie 
· najlepsi detektywi w calem pa!L;tw;e 

YI Wielkiej Brytan}i. Pomiędzy innem1 
.. tb iad rozwiązaniem zagadki tajemnicze;
"ósl~o zniknięcia klejnotów koronnych pra 

cuje znany autm ,;Przygód Sherlocka 
łez Holmesa". A. Conan-Doyle. Szczegó
oz:fowe badania tej zawilej sprawy do
on prowadziły sir Conan-Doyla do zupel
rdo nie niespodziewanych i podobno nietylc 
na uzasadnionych, ile śmiałych wniosków 
op1 co do sprawców kradzieży. 

Wśród zagini.onych klejnotów była 
historyczna ~wiazda orderu św. Pa~ 
tryka, ufundowanego na .pamiątkę 

a Ż przyląiczenia Irlandyi do Anglii. Owia
? Ci zda ta miała zdobić króla Edwarda 

· · podczas uroczystości inwestytury no-
211 wvc.h kawalerów orderu. Ceremonie 
e ST z~1nierzone jednak obrażały uczucia 
Je.· nie~rzejednanych narodowców irlan-

dzkich, t. zw. fenj.uszów i a1by prze
ani:. szkodzić niemiłym ur·oczystościom, 
stu wykradii oni insygnia orderowe. Co

zer: n~n-Doyle jest przekonany, że w krót
ySJ kim czasie za-Rinione klejnoty również 

taiemniic~o powrócą do skarbca królew 
ebla skiego. 
e .01 , Takie jest przekonanie Conan-Doy
z1et le a. Ile w nim jest fantazyi autora 

·~o ,Shor~Dcka-łfolmesa". a i!e · rzeczywi
P'~ stości - na r.azie odPowiedzieć trudn9. 

nt. Wersyę Q fenjuszad1 irlandzki.eh po
. ~vtar~aiR liczne pisma angielskie, dodą. 

az l~c, ze policya jest również tego zda
nia, co i znany powieściopisarz, że na
wet Dosiada on wiadomości co do miej-
sca \Ą. • k' tanli . ' r Ja im zostaly ukryte klejnoty, 
~ie ~hce jednak czynić stanowczych 

glo' ,:
1
okow, ahy nie ·okryć śmiesznośiOią 

tra~ . adz zamku dublir1ski·erro których o-
Plesz l ', f', • 1apli . a osc ułatwiła fenjiu·szom wykona· 
nie zuchwałego zamiaru. 

pn; spe;ro!~sor Lasrnr o łysinie. Słynny 
wl iż niY~.ista. o.rof. dr. O. Lassair mówi, 

zanik~hiszny Jest pogląd, że łysina jest 
po~· to iem starczym, wywołanym bądź 
gę usil;zez hulaszcze życie. bądź przez 
. lysiną ~racę ~my~łnwa i t. d. Przyczyn 
ro~ łoiot~kJest w1~le; w pierwszym rzędzie 
o ni; nie • na-O.mierne kataralne wydziela
so~; \vvc~~uczo!ów włosowych. które po 
O'.I'. nośc' rpaniu Pro\~radzi do zaniku czyn 
odi i t. dl. d I<t<:> P?d~zas zamyśfonia, snu 

Pliwi~ rap.ie s:ę w głowę. ten niewąt
'Wlos ma }ą me w porządku. Zdrowy 

Wogole nie \ rypada; to też, o ile 

kto przy czesauiu, lub na poduszce. pal 
cami wyrywa sobie włosy, to jest to 
niewątpliwie od zmian patologicznych 
zależnem. Po za lojotkiem. Jn,)g-ą się 
na głowie różne choroby skórne um_iej
scawiać: liszaj wylysiaj.ący, parch, łu
szyca pospolita i t· d .• które również ły
sinę za sobą pociągają; wreszcie, cho
roby wewnętrzne: błonica, odra, pleni
ca, tyfus i przymiot, które przez wy
dzielanie toksyn po lub podczas choro
by pogarszają, i tak już najczęściej nie
najlepszy. stan gruczołów wlosowy·ch. 
Dodać do przyczyn }eszcze należy po
wszechnie używane pomady 1i smaro
widła do w losów, które. same przez się 
najczęściej nieszkodliwe. ulegają na gło 
w.ie mzkładowi, dzięki przesądowi,, 
szczególniej u kobiet, że woda wlosom 
szkodzi i że głowę wystaro;::i. raz na rnie 
siąc myć. Przeciwnie, częste mycie, 
tarcie i mydleni.e jest zasadniczo naile::
pszą prezerwatywą przeciwko wcze
snej łysinie - bo wszelka łysina jesi 
przedwczesną. 

Pożarta przez rekina· Z Tryestu 
donoszą do pism wiedeń'skid1, że na 
wyspie Les.sjnie, w miejscowości San 
Oi?rgis,. n.a.kąpiącą się 1przy brzegu mor 
skun mie1scową nauczycielkę szkoly 
l~dowej napad! olbrzymi rekin, pochwy 
cit ją za nogę i .Pociągnął w glębinę . 
Jest t.o wypadek dość rzadki. u brze
gów europejskich. 

Pogoń za nieznajomą. Pewien mili
oner amerykański zakochał się na za
bój w niezi:ajomej, którą spotkał mi„ 
st~łym lądzie w wago.nie kolejowym. 
Nieznajoma - „znikła jak marzenie'' 
i .ameryka1iski „globe t.rotter" próżn~ 
przez cale miesiące gonil za swoim nie 
u~hwytnym ideałem, nie znając ani i
mienia jej, ani nazwiska. ani nawet mia 
sta, zkąd pochodzila. Nie pomogły ant 

·po.średnictwa dzienników. a.ni pomoc 
taJnego detektywa. Nareszcie, jak do-
1:oszą. dzienni1ki ameryka6skie, za po
sredmctwem różnych ajencyi na lądz(e 
stalym 'lldalo się milionerowi wpaść na 
t~op swoj.ej tajemniczej ukochanej. Oj
ciec jej, zamożny również amerykanin 
czy, anglik, oś~iadczyt, że, ile się do~ 
~nysla,, poszukiwanym .ideałem'' jest 
1es:w corka„ nie wskaże jednak swojego 
adres~, dopóki same „konkury" nie 
~!r~yb10rą !orm odpowi~dnieiszv~lt. fr
zel1 cala historya nie jest bajką a :a 
„wujaszek z Ameryki", plutokracya za 
?ceanem święcić będzie gody ś~ubne 
Jednego ze swoich członków. 
22!!2 ____ _ 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 

, W niedzielę, dnia 28. lipca o godzinie 
pal 3 po poludniu nabożeństwo do św. Ge
rarda. 

Nauki w ciągu sierpnia: 
W środę, dnia 7 sierpnia o 4ej po v<>ludniu 

dla kobiet i panien. 
W środę, dnia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla mężczyzn żonatych. 
W środę, dnia 21 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla mlodzief1ców. . 

Zebrania towarz_vstw 
Bacmość Jowarzystwa polsko-katolickie z 

Reckłlngbausen-S. ·i okolicy! 

Posi~dz~nie delegatów Towarzystw pol
~ko-k~tohckich, należących do „Związku wza
iernneJ pomocy polskich tow. kat.". w celu u
tw?rzenia. okręg~, od1będzie się w przyszJ'ą nie
dzielę, dma 28 lipca, o godz. pól do 12 w podu 
dnde w Recklingh.-S. (Bruch) w lokalu pana 
M~e_llera. narożnfk ul. Maryal1skiej i Bochurn
skieJ. Wszystkie Towarzystwa z Recklh.-S. i 
okolicy należące do -.Związku", winny koniecz 
nie swych delegatów wyslać. - Każde towa
rz}"Stwo wysyla na posiedzenia okręgowe na 
100 czlonków jednego delegata. Także i te to
warzystwa, które jeszcze w „Związku" nie są 
a istnieją, w pobliżu Bruchu zechcą także swych 
delegatów prz.ysylać. 

Zarząd „Związku towarzystw." 

Towarzystwo św. Antoniego w Ruhrort-
Laar. 

donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 
28 lipca rb. przystępuje do wspólnej Komu 
nii św. o godzinie 7 rano, po południu po 
polskiem nabożeństwie odbędzie się pól
roczne walne zebranie, na które wszyscy 
członkowie są zmuszeni przybyć, członko
wie, którzy są dlużei niż trzy miesiące dłu 
żni składki miesięc-zne będą wykluczeni. 
· - · · · {3) Zarząd. 

--------- \~kL~.....dl 

Towarzystwo św. W ojciecba w Baukau 
obchodzi dnia 28 lipca swą l O rocznicę 
istnienia ,na którą zapraszamy wszystkich 
Rodaków z Baukau i okolicy, tak samo 
wszystkie towarzystwa, które zaproszenia 
odebrały prosimy, aby nas swą obecnością 
zaszczycić raczyły. Od godz. 2 do pół 4 
przyjmowanie bratnich towarzystw. O go
dzinie pół do 4 udamy się do kościoła na 
polskie nabożer1stwo. Nas rep nic z powro
tem na salę zabawy. Na sali będą prze
mówienia, deklamacye i koncert, wykona
ny przez kapelę pana Pietrygi z Bruchu. O 
godzinie 8 i pół zacznie się teatr pod ty
tulem: „Zaczarowany stolik i kije z mie
cha". 

Towarzystwa zechcą się stawić z cho
rągwiami bez pałaszy. Wstęp dla członków 
wszystkich towarzystw 30 fen. dla gości 
przed czasem 75 fen. przy kasie 1 markę. 
Zabawa odbędzie się na sail pana Sehr
bruch, przy ulicy ttafenstr„ O jak nailicz
niejsze przybycie wszystkich gości prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Zebranie odbędzie się w tę 

samą niedzielę zaraz po nabożeństwie. 
Członkowie, którzy zalegają ze skladkami 
miesięcznemi, zechcą się z nich uiścić. 
Czlonkowie, którzy mają karty do sprze
dania zechcą je na zebraniu oddać lub pie
niądze. Goście, którzyby chcieli się dać do 
naszego grona zapisać, ezchcą przyJść na 
zebranie, gdyż potem w Żaba wie wpisu nie 
będzie. O jak najliczniejszy udział prosi 

( 3) Zarz-ąd. 

Towarzystwo gimnastyc-zne „Sokół" I. 
w Oberhausen 

podaje wszystkim druhom i Rodakom. któ
rzy mają zamiar wziąć udzial w Zlocie okr~gu 
7. we WinterswYk, do wiadomości. iż punkt 
zborny w niedzielę, 28 lipca, o· godz. wpół 6 
rano na sali pani Kolter. przy Nowym Rynku. 

Uwa~: Bilety i karty wstępne można na
być u następujących druhów w Oberhausen: 
Juliana Sy.nakiewicza, Kirchwe:i;! 112; Macieja 
Stachowiaka, Kasernenstr. nr. 15: we fintropie 
u dr. Marcina Rataiczaka, Stahlstr. nr 2. -
O liczny udzial i punktualne stawienie się pro-
si (3) Wydział, 

Towarzystwo gimn. „Sokół" Oddz.ial Il. 
w Oberhauseo-Lirich 

prosi wszystkich tych druhów. którzy będą 
brać udzial w Zło.cie, aby sie w niedzielę rano 
o 5-ted minut 30 stawili wszyscy w lokalu p. 
Wicka, Rosenstr. 26, gdyż ztamtąd będzie wy
marsz na dworzec. O jak nailicznicjs.zy udzial 
prosi Wydział. 

Uwaga. Cwiczenia odbywają się co śro
dę i sobotę o gooz. 6 ·wieczorem i w niedzielę 
o godz. 2 po po.ludniu. O jak nailiczniejszy u-
dziaJ w ćwiczeniach DWSi (2) 

Naczelnik. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podaje swym cz'lonkom do wiadomości, iż w 
nied~elę. dnia 28 tm. po polud.nju o godzinie 4 
odbę<lzie się pólro<:zne walne zebranie, na któ 
re się wszyscy członkowie stawić powinni. 

Zarząd. 
Uwaga: Tego samego dJ1ia odbędziie się 

posiedzenie zarządu i rewirorów kasy do, po
łudnia o godz. 10. O stawie.nie się wszystkicn 
c.zlonków zarządu 1i rewizorów uprasza t2J 

Michał l(rępułec, przewodniczący. 

Baczność Stoppenberg ! 
Niżej wymieniooy Komitet podaje do wiado 

n:i-OSci wszys~kim Polakom w Stoppenrbergu, 
f ryllendąrf. Schonnebeck, K atemberg i okoli
cę, iż urządzamy d·nia 28 lipca, na sali p, Brand 
hof'a, Mittelstr. 4. 

pierwszą zabawę z tańcem 
w Stoppenberg, na którą jak naiser<lecwie.J za
praszamy. O licz.ny u-dzial się uprasza. (2) 

· Za komitet: 
Stefan Skrzypczak, Szymon Sopkowiak, M. 

Michalak. 

Towarzystwo św. Stanisława Kostki w Reck-
łinghausen-S. ( Grullbad) 

donos·i swym czlonkom. ii w niedzielę, dnria 28 
lipca o godz. 4, odbędzie się nadzwyczajne wal 
ne zebranie z powodu zmiany ustaw. O liczne 
zebranie się czionków uprasza (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Szarnhorst 
podaje do wiadomości. iż w niedzielQ, 28 lipca 
obchodzi swą 

trzecią rocznicę 
swego istnienia, na którą zaprasza wszystkich 
Rodaków z Scharnhorst i okolicy i wszystkie 
Towarzystwa. które zaproszenia odebrały i te 
k.tóre dla braku adresów nie odebraly i pro
simy, aby przybyly z chorągwiami. - Pro
gram: Przyjmow2.nie Towarzystw od godziny 
2 do Yi4, -0 4 godzinie wymarsz do kościofa na 
nabożeństwo: po nabożeństwie powrót na sa
lę pana ttamke, ulica Dordmundzka nr. IO a po 
tern dalsza uroczystość. Wstęp dla cz.tanków 
50 fen., dla gości 75 fen .• przy kasie jedną mar 
kę. Muzrkę dostawi pa.n Kuik z tterne. (2) 

Zarząd. 

Baczność Rodaczki w .Essen! 
W niedziele. dnia 28 lipca, o godzinie 3-ej 

po poludniu ·odbędzie się w lokalu pana Meistra 
,.Aliredushaus". Frohnhauserstr. 19, nadzwy
czaj.ne walne zebranie Towarzystwa Polek. 
Na porządku dziennym: obór nowego zarządu 
oraz inne \Vażne sprawy w 7,akres wchodzące. 
Na powyższe zebranie zaprasza się uprzejmie 
szan. cz40Jłkinie, jako też sprzyjające idei to
warz:rskicj Rodaczki i Rodaków. (3) 
t& . .. . . :, ._ Zarzad prowłzorycmy. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi wszystkim tym czlonkom którzy 
'się daJi z Tow. odfotografo\\ ać i' mają za 
miar zamówić sobie obraz. ażeby to uczy
nili jaknajprędzej i to najpóźniej do 4 sier
pnia ,abyśmy wiedzieli, ile obrazów mamy 
zamówić. Zamówienia mogą być tylko u 
czlonków zarządu uskutecznione, którzy 
mieszkają jak następuje: 
Jan Brzechwa przy ulicy Herzogstr. nr. 10. 
Franciszek Snadny, przy ulicy Mathildestr. 
nr. 7. Tomasz Buliński, przy ulicy Peld
Strasse nr. 142. Stefan Pichowiak, naroż
nik Stock i Apothekerstr. Maciej Lączny 
przy ulicy Karlstr. nr. 24. f'ranciszek Dzie 
!icki przy ulicy Wilhelmstr. nr. 21. A więc 
tylko u tych można zamówić. (2) 

Sekretarz. 

Towarzystwo św. Józefa w Dortmundzie 
donosi szanownym czlonkom, iż w przy
szłą niedzielę„ dnia 28 bm. odbędzie się 
półroczne walne zebranie o godzinie 5 pu 
południu na sali posiedzeń p. Ahlke. Obec
ność każdego czlonka koniecznie pożąda
na, ponieważ są bardzo ważne sprawy do 
załatwienia. O liczny udzial prosi (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Horstbausen 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dn. 
28. bm. bierzemy udział w 10 rocznicy To 
warzystwa św. Wojciecha w Baukau. 
Czlo~kowie winni się licznie stawić. Przy
pa?aJ~ce kwartalne walne zebranie odbę
dzie się przed \Vyrnarszem, już o godzinie 
1 po południu. O punktualne zebranie się 
prosi ( 1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
podaje wszystkim członkom do wiadomo
ści, iż posiedzenie miesięczne odbędzie się 
w niedzielę, dnia 28. bm. już o godzinie 2 
P~ południu na które zaprasza się wszyst
kich czlonków; goście mile widziani. Za
ra~ po posiedzeniu kazanie w kościele pa
rafialnym dla wszystkich Polaków oraz 
błogosławieństwo. Sposobność do spowie
dzi św. do środy, na co się zwraca uwagę 
(1) Zarząd. 

I(oło śpiewu „Kościuszko" w Resse. 
Półroczne waJne zebranie odbędzie się 

w niedzielę ,dnia 28 bm. o godzinie 4 po po
ludniu. Lekcya śpiewu o zwykłym czasie 

Cześć polskiej pieśni! (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józeia w Wattenscheid 
oznajmia swym członkom, iż zebranie od
będzie się w niedzielę, 28. bm. na sali pana 
Waltra, Bochumska ulica, zaraz po nabo
żeństwie o godzinie 1lej. Po poludniu o go
dzinie pól 2 wymarsz na rocznicę Tow. 
św. Pawia w Eiklu. O liczny udział prosi 
(I) . _ Zarząd. 

BACZNOśC! 
Członk~nvie Koła śpiewu "Wanda" i Roda

cy lV Hoistede-Riemke! 
W niedzielę, dnia 28. lipca, w lokalu p. 

J. Walburga odbędzie się zebranie Kola 
śpiewu „Wanda", na które się wszystkich 
członków i nam życzliwych Rodaków za-
prasza (2) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gerthe 
donosi ~wym druhom, iż bierze udział w 
zlocie\\- Marten w ni0dzielę, 28. bm. Punkt 
zborny w lokalu posiedzeń o godzinie 5 ra
no, skąd wymarsz do Marten. O liczny u-
dział druhów się uprasza, (1) 

Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
donosi szanownym cztonkom i wszystkim ' 
Rodakom z Altenbochum, Laer i okoliql, 
iż towarzystwo obchodzi w niedzielę, dn. 
4 sierpnia, uroczystość 16 rocznicy swego 
istnienia w porządku nas t ępującym: O go 
dzinic 3 i pól pochód do kościoła ua nabo
żeństwo, po nabożeństwie powrót na salę 
p. Stratlinga, gdzie się odbędzie dalsza za
bawa, połączona z koncertem, śpiewem i 
deklamacyami .O godzinie 7 i pół rozpocz
nie się teatr; będą odegrane bardzo zajmu 
jące dwie sztuki teatraJne. Członkowie na
szego towarzystwa mają wstęp wolny, mu 
szą się icdnakO\\ oż usta\vą okazać iż są 
wyplatni. Czlonkowie obcych towarzystw 
płacą 30 fen. nieczfonkowie 50 fen. przy ka 
sie 75 fen. O jak najliczniejszy udział ·szan. 
czlonków z rodzinami i wszystkich roda
ków się uprasza; członkowie, zalegający 
dlużei niż trzy miesiące ze skladkami mo
gą zaległe składki na zebraniu, które się te 
go samego dnia odbędzie, zaraz po sumie 
o godzinie kwadrans po 11 ej zaplacić. O 
jak najliczniejszy udział uprasza (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe 
podaje swym członkom do wiadomości, 
iż miesięczne zebranie odbędzie się w nie
dzielę, dnia 28. bm. o godzinie 5 po południu 
na które się wszystkich członków zapra-
sza. Goście mile \Vidziani (1) 
Lx~ ... _ \.I•$~ , it „ .. , Zarząd. 1 



żąmę ęszczekać, 
"~'no wi~·c i żydom z Bruchu w gazetach nieprawdą głosić,- ale mimo ich 

kr1.yku i n:imo ich kłamstw, obrót polskiego 

handl11 mebli • 
I 

. 
"rypraw 

firmy 

AN KWIAT OWSKI 

? 
• 

Kt·:J chce prawdziwie modne i dob 
i k "'') przylegajt\ce ubran e UJnc. 

Kto chce 1Jyć rzetelnie obsłutouyni 

przytem t · nio knpjć? 

Nikt 
nie posiada w:ięk.-;zego wyboru w ubraniach męzkich 
dla chłopców, jako też w garderobie dla robotnikó 

nikt 
nie jest tańsz)'m niż 

Bemyk 

Ophoff 
11attensobeld, Wsehodnia ul. (Oststr.) 13. 

U sługa polska? R w Recklinghausen-Siid, ul. Bot humska 115. 
rośnie z dniem każdym i osięga rozmiary dotąd niebywałe . 

. Bo w polskir hł\ndlu 
wybór ogromn~·, bo meble, porcelana, szkło i sprzęty kuchenne najlepiej wy

konane a 

tJ taniość cen .._ , 

w zbudza podzi'W ogólny! 

Kasa oszczedoości 
podpisanego Ila.nku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
l i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4: proc. za natychmiastowern wydowie<h. 

Hauk Zit~mski 
w Koronowie (Crone a. d Brahe). 

Dom w Dolsku 
nowo budonny o czterech izbach, z chlewem 
pnmpą w podwórzu tanio na sprzedaż. Cena knplll 
8000 mrk. Zgłosić się można pod adresem 851 

.&. Lłnetty in Dolzig 
Kr. Schrimm. 

Cu tJd~ień otnymuję wielką przesyłk:Q wi.e1kiet 
i ma.łych 84$ 

y • 1" 

sw1n Kredytu udzielam cb~h1ie każdemu uczciwemu Rodakowi. dla tego niechaj 
nikt nie nara.ża siQ na wyzysk niemiecko-żydowski! Wszystkich Rodaków .za

prasy.am do obeJrzenia moich wielkich 

, I Potrzebuję od 1 sier-
Dobrze prosperUJJłCY pnia cJtarszl\ uczciwą 

interes golarski SłDŻ!l-O!I- i sprzedaję je bardzo tanio za gotówkę i na. kredyt ~ „ „ U. Hłrseh, 
jest z powodu innego na wysokie zns!agi. 85~ kopalnia ,,Graf Sehwerin'' przy 
przedsiębiorstwa za bez- A1lt. 8fanłko"'Sk1 
\,en, aóo mrk. n:erae, Castrop nr. 25. 

9-ełu okien wystawnych ..._ 
Usługa. pod kierownictwem pana Franciszka Janowskiego zawsze sko- 1 • Nowa ul. 59. 

ra, sumienna i prawdziwie polska. (853) Dzi::::i:ic:~·a~~~k. -El-em- Bifa-rz_e_ Papier l.tstowy ię 
-· roczn. Gas, wodociąg i zt 

-.-------•• &1JJRW3!21uc g;;mrn..au:www.www1. · k · · · · • k · 1

• odlew. T\liPntela przew. wwielkim wyborze poleca z uię nym1 nap1Sam1 1 wierszy a.1111 w na- ie 

Kasa Oszczednosci w Herne, Bahnhofstr. nr. 50. ~~l~~:p.z.:~i~~- ;:is~:~ Księgarnia główku poleca r 
~~~~~~~~~~~~!!~~!·!!~~~~~~~~~~~g~o~" ~po~d ~nr~. ~8a~';·==~~"~W~i~ar~u~sa~P~o~ls~k~.''~K~s~ię~g~ar~n~ia~„Wiarusa Polskiei;to", Bochum. ki 

bi 

·:;: Rzadka sposobność' 854: 

&&Mt MHM „ 

Syn, Den;:ede L. Ban• • 
I 

ul. Ko~ejowa I. 20, 21 ul. KolPjowa I. 20, 21 •• „ ... „„„„„„„„ ... „„ .... „ ... „„„„ ... „ .• „ ... „ ............ ~ ...... „„r..„„ .... 
Nasza tegoroczn<";t wyprzedaż w poniżfj podanych towarach ro1poczyna się z dniem 25 lipca b~ r. i kończy się 

IO sierpnia b. r., wobec czego nadarza się rzadka sposobność nabycia tanich towarów conajmniej o ·25°!0 niżej 
zwykłych cen, a mianowicie przy nbloracb męzklcb i dzleclęcJcb 

~ daleko niżej -urartości. 
Ub1•ania 1n(zkłe Ull rania dla mlo· 

1 
z dob -ego sukna od dzfelu~«l"' z do br. sukr-a 

ltl~zkie spodnie 
letnie <John~ sui..uo 

'1t 9a f1:m. P '1 c~~ w:'zy. 

Su1·duty letnie 
od 85. fen. j 8 mrk. 15 fen. począwszy. ()d :i m. ~;i .111u. i1o : :rąws1y. 
porząwszy. 

Ubrania dzleolęoe z dobrego sukna znacznie niż~j ceDJm 
I Ser1a I 

I. I II. t Ill. I IV,, . I V. 
~.._~o„·w r==nm 

~~~,,._~ ,,;gr..11!.'\i.1.~~~~~ -.-._~ 

w wieku do lat 3 w wieku do lat 5 w widm do lat 6 w wieku do lat 8 w wieku do lat 9 

95 fen. l,35 n1rk 1,75 rnrk, 2,l5 

I-Spod:.:: dziech:ce z sukna od 

= 3li fen. 

mrk. ~55 
' mrk. 

Czapki męzkie 18 fen. Koszule męzkie szportowe 
dobrego gatunku 1,28 m. I Koszule normalne od 35 fen. 

I I 

I 

. .Gościom za~iejsc?wym przy zakupnie towarów nad 15 marek zwracam koszta podróży do 1,50 mrk. Wobec tak nizkich cen możliwem 
J s t kazdemu zakupie sobie dobry towar za m2lle 11ieniądze. . z roważaniem 

L. Banm i Syn. 

Ju 

I 



r. 171. Boehum, na niedzielę, dnia 28-go lipca 1907. Rok 17~ 

• 
' @oclzionne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcona ~wiacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym, 

codziennie z wyjątkiem dni poś-wlątecz
Prtcdplata kwartalna na .oocz.:cie i u listowYch 
ł mr. 50 fen.~ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
~,WiarU5 Polsk~" za;pisany J~t w cenni~ pocz 
t~ ood zinałnem ,,L. polnisch nr. 123. 

I 1111 late za Wiarę I DJczrz11 I 
Za łnseratv placi sie za miejsce rzą.dka drobnep ~ 
ku 15 f. ~loszenie, zamieszczone przed inseratami 41 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Lisłr „ 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podd • 
nich dokladny adres piszące~o. RekOD. oi• ew.ra~ 

I · 

) f 8. R8łłzi~ polscy! Uczcie dzieci swe 
ć. czytać I pisać po volsku t Nie 

Polakiem, kto potomstwu swem,1 
C'LJĆ się pozwoli! 

różnych miejscach stana do zawodów, 
zwyciężyli wszelkie trudności, jakie im 
stawiano, i Sokół na obczyźnie znany 
jest z gorliwości, z jaką się sprawie po
święca. 

wyroków o wynikach nauk świeckich, 
a w związku z tern powiada artykuł 7 '· 
że Kościół ma prawo żądać od wier
nych wewnętrzne} zgody na zgubnośc 
potępionych przez Kościół doktryn. 
Artykuły dalsze, .począwszy od 9 aż do 
52, zajmu1ą się szczegółowo krytyką 
Biblii i badaniem dogmatów ze strony 
:pewnych nowoczesnych teologów, a 
także ruchem, który został wszczęty 
przez protestanckich badaczy i w o
statnich latach przecisnął 'Się do 
kół katolickich Niem1ec i Fran~yi. Sy
llabus zwraca się zwłasz.cza przeciwko 
powątpiewaniu o boskiem natchnieniu 
w księgach świętych, tudzież przeci
wko zapatrywaniu. że do badania tych 
ksiąg trzeba przystępować bez po
wziętego z góry przekonania o nadna
turalnym początku tych ksiąg. Dalej 
zajmuje 'Się sylla·bus nauką o boskości 
Chrystusa, nauka o sakramentach, tu.: 
dzież objaśnieniem dogmatów, potępia 
jąc wsze1kie tendencye, wliodąice do 
powątpiewań w tej. dziedzinie. 

wypadk6w dala. 

cy nie chcą nas wytępić, pragnąc 
·efkiec jedynie uczynić nieszkodliwymi. 

848 k . , k Rh . ak zarze a się essens a „ em. 
tf. 'Zeitung" w wywodach, w kt6-

e.dyt.. wskazuje na to, że Polacy z p.o
u projektowanego wywłaszczenia 
kich posiadaczy rolnych chcą za:ape 
ć do całej Europy i ·poruszyć jej 
ię publiczną. -
ztuczki polakożerców w błąd niko

na ie wprowadza. 
rzyżacy, gdy palili wsie i miasta 

um. kie lub litewskie, gdy zabijali dzieci 
biety, twierdzili przecież. że szerzą 
ure! 

usta.eh polakożerców zdanie, że 
chcą Po!akó\v wytępić, ty1ko uczy
ich .nieszkodliwymi. znaczy to sa
co nie chcieć kogoś zabijać, tylko 
eć mu głowę uciąć. 

Z tern większem uznaniem to po
dnieść trzeiba, ·ponie;waż Sokoli nasi to 
.przeważnie ludzie pracy najcięższej-, 
którzy mimo trudnych warunków ży
cia chętnie garną się do szeregów· gim
nastyicznych rozumięjąc, że SPołeczeń
stwu ka·żdemu a przedewszystkiem na
szemu rpotrzeba ludzi silny.eh, zdro
wych i odwaŻIIlych. 

To też, gdy jutro kHka set Sokolów 
·stanie do szeregu i na boiskach zabrzmi 
marsz sokol1, niechaj dzielni druhowie 
nasi będą pewni, że w ich święcie so
kolem bierze udział duchowo cale wy
chodźtwo polskie, zasylaiąc im i ich 
pracy razem z nami jak najserdeczniej
sze: "Czolem!" .. - w == ; ;u1ww E2' 

Potępienie błędów nowoczesnych 
przeciw wierze przez Ojca św. 
Organ Watykanu ogłosił tak zwany 

„nowy yllabus" czyli pi dów no-
woczesnych przeciw wierze. 

Ogłoszenie „syllabusu'' w tej chwili 
.nabralo tern większego znaczenia z po
wodu wykrycia pomiędzy niemiecki
mi katolikami ruchu skierowanego prze 

Artykuły„ począwszy od 53 do 65, 
za1mują się boskim charakterem Kościo 
la. Artykuł 53 potępia zapatrywanie, 
jakoby organiczny rząd Kościoła był ró 

rJ.ł.ie. ' <} jak wszelka>--n~~ 

oszono nowy układ pomiędzy l(o- ciw powadze Watykanu. „Syllabus" 
zwraca się też w wielkiej mierze prze 
ciw owym niemieckim katolikom i 
przeciw ich „w imię dumy narodowo 
niemieckiej'' stawionym żądaniom. 

cya ludzk:a, i ulegal ciąglemu rozwojo
wi. Artykuł 58 potępia w stanowczej 
formie zda.nie, „że prawda jest zmien
na, podobnie jak sam człowiek, rozwija 
się .bowiem z nim, w nim i przez nie
go". Ostatnie :artykuły zajmują się sto 
·sunkiem Kościoła do nowożytnej kul
tury i wiedzy. Występują przeciwko 
mniemaniu, jakoby Kościół był wrogo 
usposobiony dla postępu na o.olu nauk 
przyrodniczycb i teologii i jakoby nie 
mógl stać na straży etyki ewangielicz
nej z powodu upor-czyweg-o trzymania 
się doktryn niezmiennych. niezgodnych 
z dzisiejszym postępem. Wreszcie arty 
kul 65 potępia fałszywy sąd, jal(oby 
katolicyzmu nie można było pogodzić 
z prawdziwą nauką i jakoby go trzeba 
przekształcić w „chrześdaństwo dog
matyczne, to iznaczy w obszerny wolno 

reą i Japonią. 

aponia <ląży do jeszcze większego· 
leżnienia Korei od JaDOnii. Armia 
ańska ma otrzymać dowódców ja

skkh. 

óby uczynione po raz trzeci przez 
niemiecki z batonem słuchającym 
·steru wypadły pomyślnie. 

alon wykonywał wszelkie ruchy z 
lką Pewnością. Wszelkie manewry 
ly się znakomicie. 

Czołem naszym Sokołom! 

Syllabus Piusa x. składa się z 65 
artykułów, które będą ogłoszone we 
wszystkich językach. 

„Nasze czasy - powiada wstęp -
przy badaniu ostatniej przyczyny 

wszelkich rzeczy dochodzą. do wyni
ków ubolewania godnych i .poświęcająr; 
niejako dzi·edzictwo rodzaju ludzkiego, 
J)Opadają w na·jcięższe błędy. A mu
szą owe błędy być tern zgubniejsze, 
skoro chodzi o święte nauki. o objaśnie myślny protestantyzm. ' 
nie !pisma świętego, tudzież o na1,wa- .....,.. .. ...., ..... '~•www&: ... fow:wsu: "••www 
żniejsze tajemnice wiary. AJ.e jest rze-
czą niezmiernie bolesną, że także po- z powszechnej" statystyki' strej"kowe1· 
między katolikami znajduje się wielu • 
pisarzów, którzy, przekraczają•c grani- II. 

Jutrzejsza niedziela to dzień ważny ce, ustanowione przez ojców Kościoła Roku 1005 bylo 830 strejków. Strejko-
obczyzny szczególnie dla młodzie- i przez sam Kościół święty, szukają w wala 1178 OOO ludzi, tj. 144 OOO mężczyzn, 
~aszej. Wszystkie bowiem trzy formie wyższ.ego zapatrywania i w i- 27 OOO kobiet i 7000 dzieci w 5302 zakadach 
!SZe .okr_ęgi związku Sokołów w pań mię historycznych rozważa11., postępu, Zmudzono 2746 OOO dni pracy, z którytch 
.1e _mem1eckiem VII. IX i X odby- zgubnego w swej treści. Ażeby blędy 215 OOO przypada na 18 OOO niestrejkują
Ją JUtro swoje doroczne zloty, na tego rodzaju , codziennie rozszerzam; cych, zatem na każdego strejkowca przypa 
rych d dalo 14 dni bezrobocia. Prze stawić mają wynik pra- .pomiędzy wjerzącymi, ni·e zakorzenialy ca10 Roku 1904 bylo 1026 stre1"ków i święto-

1 roczne]. , się w umysłach i nie zamąciły czystoś wano 3 935 ooo dni. 
;~~z1as gdy w dwóch. latach ubie- ci wiary, podobało się naszemu najświę Przenryst Strejki. Strejkowcy. 
d' ~ e sokolstwo .polskie na wy- tszemu panu, Piusowi X-mu, papieżowi tkactwo 130 25 5000 
noZt\yie zniewolone było z powodu z boskiej opatrzności, za. pośrednie- budownictwo 121 32 000 

Wiska .za.jętego przez władze pru- twem świętej rzymskiej i powszeclmei metalowcy 112 26 500 
, Wobec Sokołów naszych korzy- inkwizycyi najważniejsze blędy okreś~ skórnictwo 94 16 ooo · 
ct;Ikgośc!nności obcego paf1stwa, la- lić i potępić." przewozowy 87 15 ooo 
e 0 z Jednego okręgu VII (nadrcń- Po tym wstępie ogłoszone są arty- W 677 strejkach z 830 robotni~y byli 
1-f~) zlot. odbywa się w Winterswyk kuły nowego, drugiego z rzędu syllabu albo wszyscy, albo w wielkiej cz<;ści czlon 
rt~·andyi; okręg IX urządza zlot w su, w liczbie 65, zajmując się głównie k}lmi zwi<nków robotniczych. W 184 strej 
Gel Po~ Dortmundem. a okręg X badaniami Biblij, tudzież krytyką dog- ~a~h zwyciężyło 23 ooo strejkowców, w 
i 0~en~1rchen-Scl1aJke. \Vidocznie matów Kościoła. Przedewszvstkiem w ł 2~::> r:rz_egralo_ 20 OOO strejko\yców, a w 

ek dzi: władza. pruska przyszła do pierwszym artykule o cenzurze ksią- 3 ) 1 u.Jozon? si~ z 125 OOO stre1kowców. 
onan · · .1. . ·dł · K · W rolmctw1e bylo 30 strejków z 4000 

Oln 1a •. ze Ś\viadectwo, hikie pru- ze\. potępia we ug streszczenia „ ur. streJ·ka\"co'\" 14 44 o:' b ~ . k' h 
'W ubi l ł W " Il b t · Il •V .v. , 7o Y10 zwyc1ęz 1c 

taiac d . eg1yc I latach wystawiał~, ~r. , sy a. us .zapa rywa,n1.e, w~c ug strejków, 27.27 % chybiony'ch, w 28,29 
a h 

1 
zielnych druhów naszych, pi- ktorego usuwa srę z pod kosc1elne1 cen- prcL:. b!y 1:klam·. 

iad? enderskie, nie wywoływały u zury ~pr,zedniej dzie_la: ~a"':ieraj_ące kry w Anglii: 
Pr~w uc~uć dl~ Prus· pożądany,ch i tykę ~ naukowe wv1asmema ksiąg Sta- w latach. Strejki. Strejkowcy. Straty. 
sie/czyn1ały się koniecznie do pod- rego i Nowego Testamentu. f)aJszy u- 1900 648 188 500 3 150 ooo 
i. 1a1 szacunku dla kultury 1prus- stęp zastrzega dla Kościoła tłomacze- ł 1901 642 ·179 500 4 140 ooo 
Sok . nie pisma święteg-o. Ustęp 5 stwierdza, 1902 442 257 ooo 3 500 ooo 

oh nasi, którzy jutro w trzech _ że Kościolowi służy prawo wydawania • 1903 387 117 OOO 2 350 ooo 

1904 354 87 ooo 2 470 ooo 
1905 358 93 500 2 470 'OOO 
W górnictwie było 106 streików z 

45 OOO strejkowców, w tkactwie było 67 
strejków z 16 OOO streikowców,w przemy
śle metalowym strejkowalo 13 OOO ludzi w 
70 strejkach. W 235 strejkach chodziło o 
pomnożenie myta. 

24,7 procent robotników w.ygralo. 
33,9 proc. przegrało, 40 6 proc. robotnikóWi 
tylko częściowo osiągnęło swe żądania, a 
w 0,8 proc. proc. streików wynik jest nie
\\ Jadomy . 

W Belgii: 
Roku 1906 bylo 220 strejków z 38 300 

streikowcami, z tych 11 500 zmuszonych 
do świętowania. W tkactwie było 72 strei
ków z 6000 strejkowców; w górnictwie 
było 27 strejków i 12 OOO strejkujących; w 
przemyśle metalowym 21 strejków i 1600 
stre~kowców. 

W 50 strejkach 3800 robotników wy
grało, w 118 przegrało 15 OOO robotników, 
w 38 wypadkach ułożono się z 6000 strei
kowców, w jednym wypadku wynik nie
Y>iadumy. 

Było 5 lokautów z 25 OOO robotników 
w 291 zakladach . 

W Danii: 
Było 1904 r. 86 streików i lokautów; 

1903 r. 61; 1902 r. 68; 1901 r. 57; 1900 r. 82; 
1899 r.98; 1898 r. 147; 1897 t. 1.11. • 

W czasie od r. IS91-1904 pracodaw
cy zwyciężyli 130 razy, robotnicył, 242 ra
zy. W 130 wypadkach ułożono się, w 208 
wynik jest nieznany. 

W Hiszpanll: 
Roku 1905 bylo 1130 streików z 20 

tys. strejkowców .28 strejków wybucho 
w prźemyśle budowlanym i dotknęło 5000 
robotników, 16 strejków bylo w przemy
śle przewozowym, 1400 robotmków strei 
kowal o; 10 strejków dotknęło przemysł 
metalowy, strejkujących oylo 3 600. 

W 40 strejkach chodiifo o polepszenie 
myta dla 10 500 robotników; 12 strejków 
wybuchło celem osiągnięcia lepszego my 
ta i skrócenia szychty (1300 strejkowców) 
14 stie1ków tyczy!o sie myta i '.nnvd1 
spraw (2000 .strejkowców); 37 strejków 
miało miejs e z powodu wydalania robo
tników i innych powodów (4100 strejkow
ców;) 

W 46 strejkach zwyciężyło 3000 robo 
tników; w 62 strejkach przegrało 14 OOO 
robotników; w 22 ułożono się z 2700 ro
botnikami. 

We Włoszech: 
Roku 1902 bylo: 

Strejków. Streikowców. Strat dni 
w przemyśle 810 197 500 2 540 OOO 
w rolnictwie 221 146 500 2 025 OOO 

razem 1031 344 OOO 4 656 OOO 
Roku 1903 było: 

Strejków. Strejkowców. Strat d:<i 
w przemyśle 549 110 OOO 1 500 OOO 

w rolnictwie 47 22 500 342 OOO 

razem 5% 132 500 1842 OOO 
G tównie miały miejsce strejki w prze 

myśle: kamieniarskim, budowlanym, tka
ckim i metalowym. Przedewszystkiem 
walczóno o lepsze myta. ·44 % streików u
zysjrnło skrócenie czasu pracy. 

Ruch rolny wybuchł r. 1884. Byl bar
dzo ostry w następnym roku, poczem 
slabnął stopniowo aż do r. 1896. Następnie 
znów się wzmógl i uzyskał największy 
rozmach r. 1901. W roku tym bylo 629 
strejków rolnych z 223 OOO strejkowców. 

W 75 proc. strejków robotnicy zwy
ci<;~yli. Ruch rolny i.:wydatnil się gló
'vmc w Lombaryi, W enecyi, Piemoncie, 
wnie w Lombardyi, Wenecyi, Piemoncie, 

Lokautów rolnych r. 1902 byfo 23. 
W Rosyi: 

Na 18 OOO fabryki i zakładów, gdzie 
prowadzono statystykę, były od roku 

1895-1904 w 1765 zakładach strejki, 
strcjkowało 430 OOO robotników, tj. 2,7 
proc. ogólnej liczby robotników. 

Od r. 1895-1893 strcjki były rzad-



kie 1 hi.i\·'=· I~oku l 99 było duio iecz ł 
krótkich i prawie zawsze zwyciGskich 
trejków. Spokój trwał od r. 1900 do r. 

1902. Roku 1903 wybuchło w Rosyi prze 
silenie w przemyśle metalowym co odbi
ło się na zarobkach. Wtedy to zastrejko 
" ało 87 OOO robotników '' 450 zakładach. 

Roku 1904 słabnie walka robotników. 
Strejki były tylko w 6 zakładach z 25000 
robotników. Streiki głównie wybuchają · 
łatem tj. wtenczas, ·gdy robotnik rolny jest 
zajęty inie może odgrywać roli łamistrei 
ka. Głównie też wybuchają strejki w o
kolicach pogranicznyth, odnoszą się do 
przemy tu tkackiego, metalowego i me
chanicznego. 

Wprzędzalniach było 592 streików z 
237 OOO strejko\vców. W metalurgii i me
chanice było 336 strejków i 117 OOO strej 
kO\VCÓW. 

W Rosyi strejki są krótkie, gdyż tam 
robotnik jest miękki, zrezygnowany, ciem 
ny i nie posiada ani organizacyi ani pienię
dzy. Najlepiej pokazuje się to niedołę
stwo, jeżeli się porówna trwanie streiku 
w Rosyi z resztą Europy. Podczas gdy w 
Anglii n. p. strejk przeciętnie trwa 34 dni, 
we francyi 14, w Austryi 12 a we Wło
szech 1 O dni, to w Rosyi trwa on dni 
czterv. Mimo to jednak stracili pracodaw 
cy wskutek strejku w 10 latach 10 500 ooo 
rubli . Robotnicy zaś wygrali w 28,2 % 
strejkó\\, osiągnęli częściowe korzyści w 
21,8 proc. streików, podczas gdy praco
dawcy zwyciężyli w 45,8 proc. strejków. 

Brak dobrej organizacyi nie pozwala 
robotnikom rosyjskim osiągnąć należytej 
naprawy swej wprost niewolniczej doli. 
Do organizacyi jednak droga prowadzi 
przez oświatę. • ( ; . 

(Według opracowania „Górnośl.").· 
Ili@• .... _ .... _„ __ ~; ---~-11111._~_„ ... 111!1'_~_.!!!.!!...!!!l!_!l!!..!!...!l!..!!!!...!!!!!!!!1!!!!_!!1!1_1!!!!_1_1!!! __ ~, !!!!!!!!!!!!W 

Głos ks. Zakrzew·Śkiego 
·~ . w sprawie opieki d1\~howl1tij Polaków 

.ua obczyźnie wywołał.~ w: prasie r9żne 
uwa.g!. ..Gazeta Tą run ska" pisze w 
tei sorawie: r' 

Przec!){}clzenie na obrządek ormiański 
zaleca Polako~rn berlińskim 1 "łDewien du
chowny ,polski jako śr-0·d~ik:"Obrony prze 
~iw germanizacyi w .Jooścłełe. 

Na pozór jest to rada :dobra, bo me
tropolitą katolików obrządku ormia1i

.. skie~-0 jest znakomity . ksiaże kościoła, 
•.. g,orący patryota ks. Teod·()'rowicz we · 

Lwowie i jemu podlegaliby prawdo.po
dobnie Polaicy ohrzadku ormia11skiego 
iW Berlinie. · · 

. i ____ _ *?•••n:= ___ ,_ - - ... -·-- -···---__.,.-------~„ 

' 4l) „ 
ŻUBROWI~ 

. . ,l(),.owlo danie hi'\tory~z.ne wed1ug po
wieści- . 

Wacława OąsłotąwskieflO. · 

(Cią~ dalszy)_ 
r floryan tymczasem pisanie gotowal. 
Ciężko mu szło ono a powolnie. Bo to i 
-całą duszą radby okazać i tęsknicę a smu
tek wyrazić. a tu strach; aby żwawszem 
słowem despektu pani Dziewanowskiej nie 
uczynić lubo przykrości nie wyrządzić. Po 
cit się biedny żoluierz, wzdychał, sapal a 
czoło tarł, aż powoli pisanie uskrobał. 

Zubrowie już tego tylko czekali. 
Gctartowski pożegna! ich serdecznie i 

na drogę grosiwem. które miał, opatrzy! 
Jedno i drugie szepnął do ucha markieta~ 
ce i rzekł w kof1cu : 

- No„. ruszajcie z Bogiem !„. 
- W edlug rozkazu! - huknął Żubr i 

już był Z\\ rot " ojskowy wykonał - gdy 
baba krzyknęła surowo: 

- I gdzie idziesz, O.rągalu· 1 ? .•• - za
czem, niespokojnie otulając się chustką, za
gadnęła floryana: 

- A„. J1iby ... gdzie my to mamy jechać 
panie kapitanie?!. .. 

- Ja kto gdzie? N 1e macie drogi do 
\ \ a rsza \\ \' !. . . 1 

Do \Varszawy! Aha! Tylko, że War~ 
~zawa duża.„ 

- Mówiliście, że wiecie wszystko? !.„ 
- Tak jest! - $\\ ięty Antoni, nie opu-

szczaj mnie, chociem zelgata. - Leb taki 
stary ... a ulic ·w Warszawie tvle„ .. że fac-
110 si<; może pokiełbasić. · 
, . flory.an, nie poznawszy się na podej
~cm. d~I 11n .dokładne wiadomości, gdzie i 
Jak parną Dz1ewanowsk~ mają odszukać a 
nadto, jak<1ś zmorą trapiony, dodał głucho: 

. - St~cl1~jcie, Żub.rowa, a gdyby czego 
~oze bron„. ich tam rne byto„. gdyby stało 
~1~ ~oś, czego przewidzieć niepodobna, to ... 
1dzc1e za niemi. ratllicie„. A ja.„ wnet za 
MTami podążę !„. 

Po od.icździe Zubra i Żubrem ej znów 
chwilo\' a j e dnostajność zapanO\\ala w ob
n;bie klasztoru. Wosiński w dalszym cią
gu 7,a)m O\\ al się formo\\ aniem oddziałów 
ochorniczyc!J. floryan, uspokojony nieco 
;wysianiem postów do Zośki. nahrat otuchy 

\ó \'i my „pra \\ dopodobnie", bo p_e
rno 'c~ niema. jakby Stolica Apostolska 
praw~ urządziła. Mogłoby się stać, 

by ormian katolikó ;\T w pa1istwie nie
mieckiem 1poddano Biskupom obrządku 
Jac ii'1 kiego. jak to - o ile nam wiado
mo bylo w Ameryce z unitarni rus
kimi, zauim tam biskupstwo unickie zo 
stalo u tanowione. Tego domagałby sic; 
z pewnością rząd pruski, o j,leby katoli
cy ormiar'tskiego obrządku chcieli ucho
dzić za katolików równorzednych z 
lacir1skimi· 

Gdyby zaś zorganizowano katolików 
ormian jako odrębną, według prawa 
.pruskiego .,gminę religijną'', wyzyskali 
by nasi przeciwnicy nieświadomość 
łudu, aby :przechodzenie na obrządek 
mmiański 'Przedstawiać iako odstęp
stwo od wiary kat·oliickiej. Jeżeli „Ger 
mania'' katolików Polaków przedsta
wia już teraz jako „katolików mniejszej 
wartości". cóżby ·się działo, gdyby zmie 
ni.Ii {)lbrządek łaciński na ormiański lu
dowi naszemu zupełnie nieznany. 

Z tego względu myśl zmiany ob
rządku, która sie już przejawiała kilka
krotnie w Westfalii. została tam stanow 
czo ·odparta w interesie narodowym 1 

w interesie j.edności ludu polskiego na 
obczyźnie, bo .nie ulega wąt•pliwości, że 
zmi~ma obrządku wywołałaby na WY: 
chodźtwie niebywałe zamieszanie i wal 
k1 wśród samy,ch Polaków. 

Taka próba uda?a·bv sie może w Po 
znaniu, gdyby kilkudziesięciu lekarzy, 
adwokatów i innych ludzi wykształco-
1nych prz'eszło na obrządek ormiański i 
gdyby za .nimi poszło także kilku księ
ży miejscowych. Wychodźtwo niech 
takich prób się strzeże! 

11'.olacv na 
Marxloh, dn. 26. 7. 07. Proszę Szan. 

Red. o umies2)czenie we „Wiarusie Pol
skim" co następuje: 

Wyczytuję z nr. 161 „Wiarusa Pol
ski~go''. iż miały czytelnie czyteŻ ksią
źk! z czytelni Tow. Czytelni Ludowych 
z Póznaii'1ia · ia~Lnąć. Wymieniono 40 
miejscowości i nazwisk i także mo
je nazwisko. Byłem coś 20 rnk1 . . prze 
wodniczącym Towarzystwa św. 

i pqmagal byłemu kapitanowi gwardyi na
rodow'ej. Deschamps, jak zwykle, siedzial 
pochylony nad mapami i liczbami, ledwie 
czasem od niechcenia dopytując się, co się 
dzieje w okolicy„. 

. Bo też faktycznie w okolicy nic się nie 
dzialo, Prusaka ani na lekarstwo. Ludzie za 
pominać zaczęli, że tu byli kiedykolwiek. 

W tydzień coś późną nocą, wpadł do 
klasztoru kuryer od generała Milhaud z 
rozkazami. Strzelcy poruszyli się co do Je
dnego ... 

- Wiadomości, nowiny ... od naszych!! 
- szeptano sobie dookoła. 

Deschamps zajął się natychmiast rozpa 
tr:ywanie?TI papierów. Wosiński, floryan i 
oficerowie francuscy wzięli kuryera na 
spytki. Wieści były skąpe, choć pomyślne. 
Lączyca opanowana, Prusacy na całej linii 
ścigani, placówki armii Benigsena wysunię 
~e aż. pod Lowicz, zwinięte przeszły Wisłę 
i stoią pod Warszawą. Pochód calei armii 
rozpoczęty. Cesarz bawi w Poznaniu przyj 
mowany jak zbawca przez ludność. ' 

I(apitan Douharai chciał dalej badać 
kuryera, lecz naraz ordynans pułkownika 
dal zna~, ż.e D~sch~mps natychmiast wzy
wa do siebie oflcerow. Porwano się do sza
bel, pasów i czapek, założono temblaki. 
!.ed~n oficer drugiego zlustrował szybko, 
1zah wszystko w porządku i ruszono do 
pułkownika. ' 

Deschamps stał już gotowy, jak do po
chodu. 

Oficerowie francuscy spojrzeli znaczą
co po sobie. 

Wosiiiski szepnął kwaśno do flaryana 
- No, tylko patrzeć, a ten biały bor

suk na pole nas wypędzi... 
Deschamps spojrzał surowo na Wo-

sińskiego, uciął krótko: 
- Monsieur Wosiński!... 
Kapitan wyprostował się jak struna. 
- Mo~sieur W~siński, odezwał się 

po raz ~r~~1 putkowmk marszcząc się co
r~z. grozmei. - Jego cesarska Mość Najjaś 
meiszy Pan, w uznaniu polożonych przezeń 
zash!g ... raczył pana mianować majorem 
francuskim i komendantem fortecy w CzG
sto~l10wie !.„ Pozwól pan sobie powinszo
'' ac tego zaszczytu !„. 

MiGdzy oficerami powstał szmer za
dowolenia. Wosiński tylko patrzał z podzi-

Kazim!erza w Liitgenc.lortmundzie ale I 
nie bibliotekarzem. TO\\'arzyst\VO św. 
Kazimierza na swoich posiedzeniach 
uchwalilo 2, 3 lub 4 razy do roku 10-20 
rnk. odesłać do Tow. Czyt. Ludowych 
do Poznania. Z Poznania zost'.lly nam 
nadesłane książki, a paczka przy 4 lub 
i wiecei świadkach została na sali o
twartą i książki podług numerów do 
książki bibliotekarza zostały wpisane, 
co mogą j.eszcze dziś członkowie Tow. 
ŚW· Kazimierza poświadczyć. 

Gdy z powodu zmiany pracy 1. 10. 
04. r. opuszczałem tamtejsz.e okolice, 
bylo zwołane nadzwyczajne walne ze
branie i był wybór zarządu a więc była 
tak samo sprawa biblioteki uregulowa
na. Książki były wy1pożyczane za kau-

1 cyą 50 fen., a jeżeli który z czlonkó.w 
tamtejsze strony opuszczał bez wiedzy 
towarzystwa .i książki ze sobą zabrał, 
to nie moja, a1ni tow. wina, a sprawozda 
nie było zawsze nadsylane. 

Tę sprawę so·bie każdy tłoma.czy, że 
ci wymienieni, których poczta odna
<leźć nie może, książki czyteż .czytelnie 
pokradli i ze sobą pozabierali. Jest em 
dełegatetm i mężem zaufania „Zjiedn. 
Z. Pol1skiego", więc już niektórzy czlon 
kowie zarzuty mi czynili i na
wet ze „Zjednoczenia zawodowego 
polskiego'' wystąpili, powiadając, iż ze 
mną niechcą nic mieć do czynienia. To 

.są skutki bardzo ujemne. 
Wszelkie listy, które były do T.ow. 

Czyt. Lud. pisane, byly stęplowane 
pieczęcią tow. a więc Tow. Czyt. Lu~. 
było Powinno wszelkich_ informacyi i 
sprawozdań żądać od tow. Mnie się wy 
daje, iż Tow. św. Kazimierza w Ltitgen 
dortmund w tej sprawie tak samo głos 
·zabi·erze. ażeby nie szkodzić dalszej 
•pracy „Zj.edn. zaw. :poi.". PQIIlieważ 
zaś mnie poczta niemoże odnaleźć, więic 
podaję Tow. Czyt. Lud. mój.· adres: 

Szczepan l(amiński w Hamborn, 
ul. Kornerstr. 107 . . p. Ruhrol't· 

(Inne asoby wymienione przez za
~,ząd Tow. Czytelni Lud . . p·owinny tak
ze głos zabrać i sprawę wyjaśnić a 
także zarządy odnośnych towarzy;tw ! 

„Poła)4 . który nie kocha .ojcZY'ZJ\Y, za. 
parł się wiary katolickiej, bo nie zaclłow11· 
le czwarte&o przykazania". 
W.:LL L. ·-· ·~ 

wem na Deschampsa, nie wiedząc o co 
idzie. 

Pułkownik wyciągnął doń rękę. flo
ryan szepnął mu nad uchem: 

- Podajże waćpan także i podziękuj! 
Wosiński podał rękę, Deschamps chwy 

cil ją i ścisnął, aż kości Wosińskiemu za
trzeszczały. I(apitan posiniał i syknął przez 
zęby: 

- A bodaj cię!... 
. , - Pani~ Gotartowski, zechciej objaś

mc pana maJora, rzucił pułkownik. 
floryan przetłómaczył slowa Des

cham~sa. Wosiński poczerwieniał, nogi się 
pod mm zatrzęsły. 

- Niechże was! - mruczał - Francu 
zy!... Toście.mnie chwycili!.„ Jużci chyba! 
z~echnę gdzie dla was!... Mości Deschamp 
si~._„ ma parole!... Vive l'empereur !... Do 
m1ho~ dyab~ów ... Mówisz„. sam Napoleon 
? m111e pamiętał?!... Drwiny chyba!... Ma
Jor„. komendant!... Nie!... Widzę panie.„ ko 
lonel, że ... żeście dobre chłopy ... porządne 
c~lopy !.„ Miałem was za chołotkę, za boć
wmkarzy„. ale.„. ale„. moćpanowie !... Co 
tam.„ daj, drogi kolonelu, pyska!... 

, I ~anim .oficerowie zdołali zoryento
wac się, co zywa destykulacya nowomia
n_owanego majora znaczy, ten już rzucił 
się na pułkownika i ściskał go a całował z 
całego serca - wołając: 

, - Vive !'empereur, Vive la france! 
Gorą nasza! Niech żyje Imć ... Monsieur Des 
champs!.„ Hurra! 

.Oficerowie francuscy oniemnieli, dzia 
~o się. w czasach ich coś o czem karność 
ich me mogla pomyśleć, czego sobie nie 
mogla wyobrazić!... floryan stal on4emia
?y,. skonfundowany wybuchem swego ko
legi, sam nie wiedząc, co mu począć wy
p<:!da. 

. A D~s.champs - Deschamps w pierw 
szeJ chwil.i P.od ciężarem Wosińskiego _ 
zatrz~sł się i z~chwiaf - potem blysnąf 
po~mo .oczy1?1a.1 zdawało się, że schwyci 
rna1ora 1 rzuci mm o ziemię, aż nagle, spoj
rza~szy w iasną, pogodną a wzruszoną do 
g.lębi twarz Wos~ńskiego„. drgnął, i przy
cisnął go do swe1 wyschłej piersi ... 

';V jed~~j chwili przykład Deschampsa 
P?rn. al, umosl wszystkich. Wosiński rzu
~il się z kolei ~o kapitana Douharai. flo-
1 yan cal ował się z Martinem i znów Des
champs z Ootartowskim, a Martin z \"\'o-

ziemią polskie 
je fi 

Fru:;:; Z&dłG~o.io!\, Wai·m.i: i M~2 . w 
splo 

Pelplin. W c wtorek po południu oiet 
stał w mieszkaniu młynarza Lissa, t· 
bok hotelu p. Pruszaka, pożar, któr~ -
szczęście rychlo zdołano jeszcze Prt. "ił 
mić. Pożar spowodowały dzieci ba 
ce się zapałkami. Sąsiedzi widząc 
bywający się oknami dym, Wył 

drzwi i okna i tym sposobem urato ottl 
dzieci od niechybnej śmierci oraz za~ z 
gli dalszemu szerzeniu się ognia. d rz.e 

Chojnice. W ubiegłym tygodniu~iei . 
wiesila swe wypłaty niemiecka firma on 
staw Cohn, handlująca hurtownie d 'nał 
wem w Berlinie, Rytlu i Czersku a rn 
wniej także w Chojnicach. Opowia ta 
iż dlugi wynoszą coś okola 4 milio- a 
marek . Pomiędzy poszkodowanymi 1on 
także dużo obywateli tutejszych. ę," 

inik 
· (as tę 

Z Wiet Kr Poznatskłea;tt1,1 elli i 

Trzciel . Przed przeszło tygod~tyś 
zarwał się tu most kolejowy na ll\ito 
zbąszyńsko-międzychodzkim, przyql" ab 

odniósł robotnik Oebauer ciężkie ok rn 
czenia. Mimo troskliwej opieki zmarl~~l 
w niedzielę pozostawiając żonę i dw -
maleńkich dzieci. Innemu 17-letnietnu mn 
botnikowi musiano amputować nogę, 

Swarzędz. Stolarz f ranz dole 
podczas gotowania kleju do maszynki I · 
kowity, okowita naraz eksplodowała l alą 
oględny stolarz stanął cały w .pfomien· epo 
By ugasić na sobie ogień, rzucił się 0a 

wiory, które zapaliły się w okamgnie 1 ; 
cały warsztat byłby się star pastwą .. 
mieni, gdyby na okrzyka Franza nie eJh 
podążyli sąsiedzi z pomocą. Franz, re 
niósł straszne poparzenia na calem c· stę 

S d N
. ,

1
. · wa 

ro a. : ieszczęs 1we st.osunki ! 99 
lijne popchnęły młodego jeszcze mur2 'wn 
Pośledziaka do samobójstwa. Już w · . 
szłym tygodniu, chciał P. przeciąć so ~roJ 
gardlo nożem, lecz sąsiedzi mu w 1 wa 
przeszkodzili. Ońegdaj więc rzucił si~ rzyt 
ok11a drugieg9 piętra na ulicę, przyc tę 
tak strasznie się poranił, że mało jest ·yra 
dziei utrzymania go przy życiu. ~i~ k 

~n n 

z·e Sl~zka r.zyli .. Staropol~ki 

Głogówek. Żona 'tutejszegó ·sekr 
rza magistrackiego nalewała w niedzi \ 
po poludniu spirytusu do rozpalonej ręt 
-.!A !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11~~!!!!!!!!!!!!"!!!!!1!!!'1!1!!'!1!~l' t. 

sińskim, potem dwaj f rancuzi z trzecilli 
dwaj Polacy ze sobą. Zapanowało cie~ 
serdeczność, braterskie prawie. 

· Pierwszy przerwał ten nastrój D 
champs: Y g 
. - Panowie! Musimy ruszać dalej, kim r 
ze generał Milhaud życzy sobie abyśoc . 
się z nim złączyli przed jego dot~rciem peu 
Warszawy. Droga daleka! Chwili czi -
stracić nie możemy ... Naturalnie rozkaz ~~mt. 
dotyczy majora Wosil1skiego, który i m~k 
~omendant otrzymał oddzielną instrukCl' ,~1e 
i nadal wprost będzie się znosił z kanc~ ~tek 
laryą sztabu„. I(apitanie Douharai ka.i I tarc 
bić wsiadanego. Panowie czekam' na wru 1 

O . . ' ~'a ficerow1e ruszyli do swoich komp ·:· 
Wśród nocy rozległy się krótkie żaloS dzie 
dźwięki trąbki. W godzinę strzelcy byli~( · . d 
towi do wymarszu. .~ie. 

'u ·, k' • . 1ak1 
. . vv osms .1. ?SZOłomiony nową godn~ 0 ł 

cią 1 stanowiskiem, chodził tymczasem ~. 
flory~nem i .z żalem patrzył, jak ten szyi osc 
wał się pospiesznie do drogi. . 

.- Et! Mości Ootartowski... żal mi wii iesz 
do hcha!... Psi czas!. .. Mży na dworze.„~ .0 

chura ... śniegu lada dzień spodziewać ,nab 
i:ależy~ a tu iechać !... Miaki cesarz racl'~ 1r· a 
ze so?ie w porę moją mizerną osobę pril ag 
pommal, .bo jużby mnie alteracya zala!~ 'd· 
gdyby m1 .t~ przy~zlo teraz ztąd ,~yc1;·~/m 
gac ! Choc1az„. u waza waszmość dalipan zeb 
was żegna~ mi ~i es poro, niespo;o !... I W ~i·~~z 
colon~l takze sobie niczego! Sercowy cz!el 
Ma meco dzikie narowy i na politYc( d 
szwankuje, ale zacny !.„ ; D 

floryan nie bardzo zwracał uwagę~ pu 
wyn_urzenia major~. J\!Yśl, że niezadl~~! Ym 
sta~1e w Warszawie, ze zobaczy ją, Zo.sK' z 
takie.r:i ~eselem go napełniła, iż mu się zali eb n 
Wosmsk1ego aż niewłaściwymi wydalY· ial 

J?eschamps tymczasem dyktował o

statme rozporządzenia. WiGc będący ni 
wyzdrowieniu Levitoux zostat pozosta\\'16 a,_ ~ 
ny W „ k' J1l ''ei . os111s 1emu do pomocy wraz z ko : ,,. , 
parną strzelców. neschamps atoli miast ie1 ac 
kompanii, kótra dotąd z Flagelotem bY~1 i 
pod rozkazami Wosińskiego ·wyznaczyltn d z 
ną · ' ni rz11 , czem mepomału majora zmartwił, a to , 
\n~t do żywego poruszył. . \\a 
~ ?Statniej prawie chwili Wosióskt u· 

czepił się Floryana: · 

I~ -- Słyszałeś waćpan colonel zabiera n'1 dant~ 
"'lageoleta !... · 

- Styszalem !... 1' -
• ...;.!! „ ~ 



ki , 0irytusowej, gdyż chciała zgrzać 
'n. k~r\\'Y· W maszynce ty!nczasem 
_cl! jeszcze nie był zupełnie wygaszo
ien ·skutek czego spirytus się zapalił i 

-1.i • ~~do"·al mimo szybkiej pomocy, 
. 5b? ta została bardzo ciężko poparzoną. 
!U ie 

, !~~11 _ s:rnc • " 
ry ~ . , o ś o I 
1~ ·~Jt~acmosc1 ze w1a aG 
\\ 
Yl~otUnik Leona XIII-go w Lateranie. 
a tef 
za~ z Rzymu donoszą, iż w poniedziałek 

ed południem w bazylice laterań
niu~~ei rzeźbiarz Padolini oddal nagróbek 
a 10na XIII-go w obecności óśmiu kar
lnalów, między tymi Merry del Vala, 

a '8rnpo1Iego i Mathieu, jako też dwóch 
. ia~alatóv.:, nadto dziennikarzy i zapro-
1li?,0nych gości· Padolini wyglosil mo-

1 ę \V której zaznaczył, że myśl do po
mtka zaczerpną! ~ dziel Leona XIII. 
rastępni e. przemo~1l _ kardynał , Vanu: 

, elli imieniem kom1sy1 kardynałow, kt9 
u a pomnik zamówiła, i ·PO~ziękował 
d tyście, .poc~e~ oddat pommk kard1:"-

t rowi iateransk1emu. Satorellemu, kto
Yc,, abią ł go z wyrazami podzięki, przy
okzem wrglosil mowę na cześć Leona 
arl,JII-go. Publiczność tłumnie ogląda 
d~ ·t, u10mm!\. 

Ograniczenie zbrojeń. 

ole · 1 k ' l d · ł rruti J }e„zcze raz wie a ~ora sp o z1 a 
a i ałą myszkę. Tak wzgłośny i tyle 
en· epokojów budzący wniosek angielski 

się 0crra11iczeniu zbrojeń, który zagra
ie 1 ;awet egzystencyi konferencyi has-
. ą ;ej, został zredukowany do .śmiesz
e eh 'wProst rozmiarów. Brzmi on jak 
· z, stępuje: „Konferencya stwierdza u
. ci. walę przyjętą na konferencyj z roku 
i iąg99 w prawie ogrank.zenia zqrojeń; 
ura.ównocześnie bacząc na to, że siły 
w brojne ·we wszystkich prawie pai1-
1.rtwach znacznie wzrosty od wyżej 
si~>rzytoczonego roku, konf erencya uzna 
c~e tę sprawę za •najbardziej na.glącą i 

st kwyraża ·życzenie, aby rządy zajęły się 
•iąkan ie:znie". - Zatem w stanie zbro 
1e11 nic się nie zmieni! 

Odbudowanie iloty rosyiskiej. 

J'.1 
• W dwuch wielkich warsztatach o

j z rętowych w Petersburgu, mianowicie 
t. zw. zakładach Bałtyckich i w No-

_łłE __ ·-----= 
- I cóż waszmość na to? !.„ 
- Hm!. .. Rozkaz ... 

D - Rozkaz! Laclny mi rozkaz! Niech 
Y go 'Wymówić nie mógl ! C-0 mi po ta-

1.· k . I ej 11m roz azie .„. 
yirr - I cóż ja waści poradzę?! - uciął 
m mecie1 µHwiony Gotartowski. 
za - No ... to bierz licho cały awans i calą 
z :~nk.ndanturę! - rozgorączkowal się Wo
ialJ m~k1. -- Rzucam wszystko i wracam! ... 
c~iM~1e co z tej slużby? Kawalek ziemi czlo 
nĆ~1·1ek ma i wiele llie potrzebuje, to mu wy
ż 1 tarczy !„. 
w& - Co!? co waszmość? ... Zważ na slo
pan ml„„ Gdyby tak wszyscy chcieli robić, to 
oś dzież byłby ład? ... 
i gr .• - Ł~d ! . Lad!... Co mi z niego! Kie~y 

~ ie.den SLerzant był w całym szwadrome, 
no. 1ak1 dorzeczny, z którym się rozmówić 

~ io~~em, to dają mi akurat drugiego! Wasz 
zylilnosc to nazywasz wszystko la dem !„. 

. - Ależ bo - przedkładał Floryan. -
w~!l1iesz~zęście się nie staro ... Kto wie!... Pul

.„ ~ .0wnik bardzo dla waszmości laskaw ... Mo 
' i::~raby mu. przedstawić, poprosić! Nie my
c)'~ (·aby miał coś szczególnego w tern, żeby 
przl ageoleta zabierać! ... 
la!a.d. - Co '' aszmo~ć ? ... No to chodźmy,!... 
c~· ~ zmy zaraz do niego! - nalegał Wosiński 
an rzeba mu to wyklarować należycie a 

\\'asz , • ' W . m?sc to potrafisz, podczas, gdy ja się 
z!cl z mm me dogadam!... 
tYl~ d g1oryan. ulegając prośbie, zwrócil się 

0 eschampsa z przedstawieniem. Bia
ę JIJ Ypulkownik skinął przyzwalająco glową. 

ugu 11Y ~ godzinG potem Wosiński był już peł 
śh( m omendantem Częstochowy i najwięk 
żale ~\n~ o~olicę_ osobą!... Pochlebiało to wie I 
:<J. iatuine1 amb1cyi majora i niekłamane spra 

o- 0 mu zadowolenie. 
ni a k Po "Yciągnięciu oddziału Deschamp 

~ 1 '. 8,,· .. 
0men~ant Częstochowy rozsiadł się w 

0ji \Va~J Jtacy1 przed kominkiem i polecił wez-
t 1· .0 siebie Flageoleta. 
Y!1 i Sierżant stawił się \Y pełnym uniformie 
11: drz~~!rzyma? się z uszanowaniem przy 
n to\Ya~~ch. >V osi fiski spojrzał nań z ukonten 

. 1. ~em 1 mrugnął nieznacznie. 
11 ci żeś No„. co? Piszczal o? ttę? Krzywda 

1 
' nC harce nie poszedł ze SZ\\ adronem 

!fi dantl. omprends pas !„. pan ... comman-

- Znów swoje pleciesz! ?„. Do licha, 

wej Admiralicyi rozpoczęte zo taly pra 
ce przygotowawcze do budowy no
wych olbrzymich pancerników, o 22 
tys. ton pojemności, które przewyższa9 
będą rozmiarami i silą wszystkie istnie 
jące we flotach obcych pancerniki. 

Z różllJ~h stron. 
Przy niedzieli zechca nasi Szafi. Czy 

telnicy choć chwilkę malą poświęcić 
sprawie narodowej, starając się o po
zyskanie „Wiarusowi Polski·emu" choć 
by jednego nowego abonenta na przysz 
łe dwa miesiąca. to iest na sierpień i 
wrzesień. Prenumerata wynosi tylko 
1 marke a z odnoszeniem do domu 1,28 
mr. 

„Swój do swego". to haslo, które ka 
żdy z nas zna, ale nie każdy podług nie
go postępuje. Obowiazkiem każdego, 
co tylko może •nabywać u polskich kup 
1ców i 1przemysłowców, bo przecież 
swój bliższy jest nam zawsze, niż obco 
.plemieniec. 

W pierwszym rzędzie trzeba u
względniać tych polskich kupców i prze 
imyslowców, którzy polecają swe towa
ry we „Wiarusie Polskim". 

Dziś, gdy nas oglodzić pragną, szko 
da każdego grosza, który bez konie1cz
ności .płynie do obcej kieszeni. Niech 
więc hasłem kupców będzie: dobry to
war, umiarkowane ceny, skora i rz~tel
na usługa - a hasl em odbiorców: Swój 
do swego! 

Gdy tak obie . strony zawsze postę
pować będą, wtedy-obie strony będą 
zadowolone, a sprawa odniesie wielki 
:pożytek. 

Cieszyć się będziemy, gdy obie stro 
ny pójdą za naszym głosem. 

Distetn. Tutejszy przedsiębiorca bu
dowli Kollmeyer zniknął bez śladu, po
zostawiwszy wielkie długi. 

W Recklinghausen ma stanąć wielki 
dvvorzec towarowy, największy w obwo
dzie przemysłowym. 

Dyseldorf. Lokaut rzeźbiarzy został 
po czterech miesiącach zniesiony przez 
zawarcie taryfy zarobkowej. 

Heilbronn.. Siedmnastoletni uczeń tu 
tejszego gimnazyum zastrzelił się, gdy się 
dowiedział, że nie otrzymał promocyi. 
Smutny to znak czasu. 

Gevelsberg. !(upiec Middendorf 'J.," 

strzelił swą ~onę z rozpaczv no suaco
&& 

czas wielki, żeby ci się język w drugą stro 
nę wykręcił i po ludzku chadzać zaczął. 

-- Comprends pas!... pan.. comman
dant !... 

- Silence! Rozumiesz!? ... Nie pytam 
ci się! - zniecierpliwił się Wosiński, a po 
chwili dodał z powagą - flageolet! 
Quand tu ne comprends, dis oui ! ! ... Com
prends ?.„ 

Oui ! - pan commandant !... 
- Właśnie o to chodzi!... Bardzo do

brze! Powoli, a przy Bożej pomocy jesz
cza z Francuza na człowieka wyjdziesz! 
Zobaczysz!... Ja ci to mówię! 

Oui ! - pan commandant !... 
- Ja myślę!... nie od razu Kraków zbu 

dowany !... No, ale nas robota czeka niela
da, bo tu ludu ciula się co niemiara.„ Trze
ba będzie co rychlej, jak mówił kapitan Go
tartowski, raport siarczysty do generalno
ści francuskiej wystosować, niech nam dla 
wolontarzy ujście najdzie, bo nas tu do cna 
zjedzą! Wigor duży, ale i apetyty i gęby 
tę pie!!... A przecież objadać klasztoru i 
Najświętszej Panienki nam się nie godzi!... 

Oui ! - pan commandant !... 
- No widzisz!... Zdaje ci się, Piszczało 

że niby to trudno polskiej mowy się nau
czyć ?„. Ot, już zaczynasz wcale do rzeczy 

, . , ' mowie .. „ 
- Oui; pan commandant !.. huknął zno 

wu sierżant. 
- Ciągle „Mj" masz we łbie!... Nie 

szkodzi Przyjdzie czas, że ci się i na olej 
zbierze! Cóż, mumio? Marzyło ci się, że 
w tak zacnym regimencie sfui:yć będziesz 
hę? ... 

Oui ! - pan commandant !... 
- Skądże znowu!? ... Franta chcesz u

dawać ?.„ tego nie lubię!... 
- Oui!„. 
- Jak wiesz, że mi to nie w smak ... 

to po drugi raz tego mi nie mów! Słysza
łeś? Patrzże, teraz komu służysz! Wszakci 
to nie masz pono równie poważnego zna
ku na świecie! Niby Napoleon ma rozmai
te srogie a pstrokate gwardye ... lecz tu, 
mości panie, jesteś sobie bez mała sierżan
tem Bogarodzicy!... 

-- Oui ! pan commandant !... 
- Rad z ciebie jestem! Dobrze ci z 

oczu patrzy! Można z tobą wytrzymać!... 
Jeszcze parę tygodni!... i zupełnie przemó 

ny;m majątku. Dwuletni syn byl świad
kiem tej smutnej sceny. Zabójcę areszto
wano. 

Wiemelhausen. Górnik Juliusz Vo
gelsang wpadł w kopalni „Julius Philipp" 
do szybu iodniósł ciężkie okaleczenia. 

Langendreer. W kopalni „Bruch
strasse" zostal okaleczony górnik Jan Si
licki. 

Herten liczy 16584 mieszkańców, 8676 
męskiego a 7908 żeńskiego rodzaju. Sa
motnych ognisk: naliczono 3130. 

Bielefeld. Pewnemu handlarzowi e
ksplodowałybal'oniki dziecięce w liczbie 
50. tluk był taki, jak gdyby kt·o z ar
maty wystrzelił· tlandlarz i inna je
szcze osoba , która właśnie kupowała 
baloniki, zostali rzuceni na ziemię. 

Brambauer. Dwai robotnicy zagra 
niczni SchoH i Bles·chnitt zastali przy
dybani, gdy ina kopalni „Minister Achen 
bach" zamierzali na podstawie fałszo
wanej ksiażki roboczej ,odebrać 100 
marek. Obu osadzono we więzieniu w 
Dortmundzie. 

Horde. Grono studentów szkoły te
chnicznej w Gdaf1sku przybyto do mia 
sta naszego, by zwiedzić tutejsze fabry 
ki. 

Langendreer. Dziecko górnika Kis
kela zachorowało pod oznakami tężca 

karku„ więc odstawiono dziecko do 
domu chorych w Witten. 

Attendorn . W kopalniach wapna 
w Biggesol , odkryto grotę, która podobna 
do groty w Lethmathe i Warstein, . tylko 
że jako osobliwość posiada jeszcze w 
swem wnętrzu wodospad. 

Rożm.ai.lośct. 
' -- . 

Płace amerykańskich dyplomatów. 
Jeden z dzienników angielskich z.wra-
1ca uwagę na to, ż,e podczas gdy · poseł · 
angielski w Waszyngtonie pobiefa 200 
tysięcy kor.on rocznej płacy, poseł amc 
rykański w Londynie otrzymuje tyiJko 
70 tysięcy koron rocznie. Tenże . po~el 
płaci samego czyn~zu za palao. posel
stwa 180 ·tys. koron rocznie, a nądto ,U'

'fZądza u si·ebie wspaniale uroczystości 
i przyjęcia. na których często obeoni są 
i członkowie kró!ewskiej rod'Ziny. · Mus1 
więc wseł amerykański do swę,1w pq~ 
selstwa dokładać sporo ze swej kiesze
ni. Podobnież ma się rzecz i z posłem 
amerykańskim w Beflinie, P· Cha<f]~-

wisz ! Może i ślepiami przewracać przesta 
niesz ! ... No... dosyć tego„. Bo i tel konfi
dencyi byłoby za wiele ... Wynoś się!. .. 

Flageolet' się nie ruszał. 
- Idź do dyabła !... . 
Oui! - pan commandant!... 
- Ruż-że się z miejsca!.. 
- Oui ! pan commandant !...' 
- Będziesz mi to lojował jeszcze! 
- Oui ! - odpowiedział wciąż sierżant. 
- Bodajżeś się udlawil ! A to skaranie, 

istne! Zachciało mi się tego błazna mieć 
przy sobie - mam ci teraz nagrodę: miam 
le i miamle aż uszy bolą!... Dormir !... Sacre 
bleu!... 

Flageolet się poruszył z miejsca i jąl 
co tchu szykować Wosińskiemu posła-

nie. 
Wosińsk isię udobruchał i mruknął do 

siebie pod nosem: 
- Ma szelma racyę ! Człowiekowi 

się oczy do snu kleją! Pewnie, że się ukła
dę ... zaraz!... Niedługo już i północ ... Jaki 
on sprawny, patrzcie, niczem pacholik albo 
stara piastunka!... Filut stary!... 

W osiński, nic nie mówiąc, jąl się roz
dziewać powoli i układać do snu. flageolet 
mu pomagał. 

Komendan : , rnprawiat dalej: 
- Dobrze, dobrze! Kaducznie mnie sen 

ność morzy ... Ladniebym wyglądał, żeby 
mi tak teraz przyszło tłuc się po nocy ze 
szwadronem!... Ten cały wasz colonel to 
postrzeleniec wielki... Noc nie noc ... deszcz 
nie deszcz, pluchota ... a wędrowałby po s;a 
tym świecie, niczem pokutująca dusza. Ja 
tam tego nie lubię, mam się bić, mam ścil 
gać kogo.„ to po dniu ... a nie po nocy! Bom 
nie kot żaden, ani opętaniec, czy niby lu
natyk!. .. Widzisz! Tobie, stary, też ciepto 
będzie ... A!... jak się człek tak wyciągnie 
spokojnie.„ to mu i na sercu lepiej ... Aaa! 
Flageolet!... A ty także nie bałamuć.„ i wy 
noś się do swego oarlogu ... a obacz, żeby 
mi... tego ... szyldwachy na miejscu!... 

- Oni! pan commandant !... 
- Czekaj!... Jutro od rana wezmę cię 

na naukę ... już się nie bój„. ten cały łój ... ci 
wyleci. Safaty także nie dostaniesz ... ani li
steczka !„. Bo, jużci, rozum z niej nijakiego 
poży""icnia nie ma !.„ Aa!... 

(Cią.1~ dai~tY n<i.:>utD if . 

• 

magne Tover. Ten otrzymuje tylko 5 
tys. koron rocznie tj. tyle, ile ;\:y no~ i 
czynsz za mieszkanie. W każdym ra
zie p. Tover posiadać musi prywatny 
majątek, gdyż bal maskowy, jaki urzą
dzil on u siebie .przeszlei zimy, pod 
względem wspanialaści przewyższył 
wszystko, co do tego czasu widziano w 
Berlinie. 

Sprawa byłe~o ministra włoskiego 
Nasiego. Jak wiadomo już, exminister 
Nasi, oraz dawny jego sekretarz zostali 
aresztowani w Rzymie i osadzeni ~
więzieniu na mocy rozkazu. podpisane 
go przez prezesa senatu Ganonica, zna
nego przyjaciela polaków. 

Oskarżenia, wystosowane prz.eciw 
Nasiemu, glos,zą. że podczas 2~-letnie 
go za.TZądu wydziałem oświaty, dopuś
cił się nieprawidłowości w użytkowa
niu funduszów państwowych. Za cza
sów gabinetu Giolittiego, izba w roku 
1904 przekazała sprawę parlamentar-
1nej komisyi śledczej, która stwierdziła, 
że w biurze ministra fałszowano ró
żne kwity. Sumę 65.000 lirów z rozma
itych funduszów, zwłaszcza z funduszu 
zapomogowego nauczycieli, zużytko
wano na prywatne potrzeby domowe 
ministra. Nasi usiłował też nakłonić 
1czterech kupców, aby jego zakupy pry 
watne włączali do rachunków, prze
znaczonych ·dla ministeryum. 

Male stosunkowo sumy, o które 
chodziło. · dały, wobec · teego, że 
dochód roczny-N.asiego wynosil 50,000 
lirów, poW()'(f~·ó"'dyskusyi nad jeg-0 po
czytalnością'. :1''\V-krótce znikł z Rzymu 
p. Nasi, or.a z, s.el\retarz jego, Lombardi . 
. Zaczęt9 ,§f§ ~§foq;ztwo sadu zwyczaj
nego . i trw~l~1JóJJ:9ra 1roku. W . czer
wcu i906, :rokl,111$f Pt;frlulowano nareszcie 
oskarżenie.Qi sfa.kszowanie dokumentów 
i be.z.praVJ;ue p,r~iwłaszczenie 87,000 li
rów. Wyrib.k ·i~wyższej izby sądowej, 
który orzek:l J~Hp:petęncyę ~adu karne
go, wzbudził r@I~niipani, mieście rodzin 
nem Nasiego;l«l wie:Ikie rozdraźnienie. 

· Nasi, na cam·~·ęyJH uważany dotycb
czas za <j>fi~rę.~ prześladowania polity
czneg-0, cz~9 był.jako bohater. Przy 
szło nawet)<\di ~ demonstracyi przeciw 
rzadowi. 

·.!t1d".i~ 
Ma n he-i m.„.w procesie anarchistów 

uwolniono w;;tystldch oskarżonY:ch. 
· .. B .e .rUu_.„ 5~, dziewcząt pokaleczył 

śmiertelnie- w ;piąt . JJO I południu jakiś nę
dznik, czy td,~:ozł , wiek chory na umyśle 
w północile)"cz~cł Berlina. Trzy dziew-

. częta zią.ar~'·J.-~) fJwle · walczą z ,śmiercią. 
Zbrodnlari P.Qrozptuwał swoim ofiarom 
brzuchy. 

1 
, · 

A n t w e.r p:i a Król belgijski otr~y
mał list, w kt4'ry mu zagrożono śmier-
cią. · 

Od Elcspedycyi. 
Szanownyc)l Rodaków prosimy o na

desłanie nam ńastępujących numerów „Wia 
rusa Polskiego" z roku 1907: 10, 44, 61, 
73, 99, 100, 101, .102, 111, 123, 129, 133, 145, 
146, 154. 

Kto z Szan. Rodaków numery te posła 
da, zechce nam nadesłać i podać swój adres 
abyśmy mogli' wzamian wysłać jaką ksią
żeczkę. 

lf =:=• - a 

Nadesłano. 
Rzadko kiedy znajdzie oowy wy113;:.lzek 

od razu tak.i rozglos, jak preparat na podes.zwy 
,Jlidit''. który pod 2wararn::yą czyini każdą PO
desaew 3-4 razy trwalszą i absolutnie nieprze
makah1ą,, Niema pewnie obecnie rodziny, w 
którejby nic używa•no oweS!O środka. Patrz 
ngloszenie (700) 

--- fil 

1 ~«ł~•ą«•~~w• 
W dniu ślubu, dnia 28. lipca zasyłamy 

Szanownemu czlonkowi 
LUDWIKOWI BARTOSll(OWI 

i jego dozgonnej towarzyszce życia pannie 
BRONISŁAWIE ŻOŁ TKOWNIE 

w Blumenthalu najserdeczniejsze życze
nia zdrowia, szczęścia, btogosławieństwa 
Bożego i wszelkiej pomyślności. W koń
cu wykrzykujemy: „Młoda Para niech ży
je! niech żyje! niech żyje! Tego Wam ży 
czy 
Towarzystwo „Nadzieja" pod op. św. Stan 

· Bisk. w Blumenthalu. 
~ )I--=. .:cer-. ~·~' ~-i~Xłnillł!~lf~ii 



Baczność druhowie okręgu X. 
Program m zlotu okręgu X., który się 

odbędzie w niedzielę, dnia 28 lipca 1907 r. 
w Gelsenldrchen-Schalke na sali pana Fr. 
:Eversloh, przy ul. Oststr. 

1 . O godz. 6rano ćwiczenia jednostek 
i gniazd o nagrody. 

2. O godz. 7 i pół rano jeneralna pró
ba ćwiczeń lancami, potem następują pró-
by ćwiczeń laskami i maczugami: . 

3. O godz. 9. próba ćwiczen obowtą
zkowych (wolnych). 

4. O godi. 10 pochód do kościoła. 
5. O godz. pół do 12 otwarcie zlotu i 

powitanie delegatów gni~zd i gości, ~
czem następuje pauza obiadowa do godzt
ny 2-ej po południu. 

6. O godz. 2 po południu ciąg dalszy 
uwodów. 

7. O godz. 4 zestawienie gniazd i 
wymarsz na boisko do wspólnych ćwiczeń 
wolnych Potem następują ćwiczenia po
szczególnych oddziałów: a) lancami, b) 
maczugami, c) laskami, d) piramid; w koń
cu na przyrządach oraz gry ludowe i to
.warzyskie do godziny 8. 

O godzinie 8 zabawa z taficam~ pod
czas której nastąpi ogłoszenie zwycięzców 
przez naczelnika okręgu. - Muzykę na 
dziefl zlotu dostawi druh Pietryga z Reck
linghausen-S. 

Zlot okręgu IX. 
odbędzie ęłs w niedzielę, dnia 28 Upca u p. 

Kortmanna ul. Bochumska w Marten. 

Program zlotu! 

O godzinie 7 przyjazd gniazd. O go
dzinie pół 9 pogadanka prezesów i naczel
ników o porządku zlotu. O godz. 9 wspól
na próba wolnych ćwiczef1 bez muzyki. O 
godzinie 11 msza św. ze śpiewem polskim. 
Każdy Sokól zobowiązany, wziąć udział w 
nabożeństwie. O godzinie 12 wspólny o
biad, poczem otwarcie zlotu, przywitanie 
gniazd i gości. O godzinie pól 2 wspólna 
próba wolnych ćwiczeń z muzyką. O go 
dzinie 3 ćwiczenia na przyrządach o na
grody. O ~odzinie pół 5 wolne ćwi..:zenia 
o nagrody. O godzinie 6 wolne ćwi::zenia 
p0<l g1 ~<·m niebem. O godzinie 8 pofonez, 
potem dalsza zabawa. 

Podczas przerw tańce, przedstawienie 
piramid przy bengalskim ogniu o nagrody. 

I(ażde gniazdo chcąc ustawiać o nagro 
dy piramidy, zobowiązane jest światło, 
czyli ogień dostarczyć. 

Uprasza się szanownych druhów gnia 
zda, aby do godziny 8 się stawili O liczne 

punktualne stawienie uprasza się. 

Czołem! Wydział okręgu IX. 
Uwaga: Chorągwie czyli sztandary 

podczas nabo~eństwa będą w kościele. 

Baczność druhowie gniazda w Habinghorst 
W niedzielę, 28 bm. o godzinie 5 rano 

z lokalu posiedzeń nastąpi wymarsz na 
zlot sokolski do Marten. Druhowie winni 
się przeto wszyscy stawić do lokalu już 
o godzinie 4 i pół rano. I(artę na zlot moż- I 
na nabyć u przewodniczącego druha Wal
czaka w Iiabinghorst, Romerstr. 53. (3) 

Czołem! Wydział. 

Geny niskie! 

Uwaga: Szanownych Druhów prosi
my o punktualne przybycie w oznaczonych 
godzinach programowych. Opóźnienie się 
do zawodów może być powodem niedo
puszczenia ich. Na generalnych próbach 
muszą wszyscy druhowie być obecni, gdyż 
w danym razie nie mogą brać udziazu w Makulaturę 
występie publicznym. - „Golem" l 
Adam Michczyński, Wlncentv Siudziński, (czyli stary papier) sprzedaje tanio 

prezes okręgu X. naczelnik okr. X. ,.Wlarua Polski" Doehum. 
~~~~iiliiiiiiiliiliiiiiiiiiiiiiiiiitljilj.-

J.a fabrykaty: 
Weil, Adler, 
Opel, Anker, 

Brenna bor, 
Westfalen 
Excelsior, 

Stoewer i 

dostarcnm'nejtaniej za gotówk'l ,i na odpła
tę. Na składzie około 75 kołowcow .. Wszelk 
czQści rezerw. Repar. rze-. i ze zn&J. rzeczy. 

ff He"I nd Handel kołowców motorów 
I I a ' Herne, Bahnhoifstr. 111. 

Telefon nr. 266. 

Biuro obrony prawnej! ua:ee1~~z~~:~ 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy• 
}lad.kach na starość itd., jako też wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko
we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze
Jtla na niemieckie i polskie. Polecam się także do 
I ei!łgania wszelkich pozasądowych należytości na 
aajraetelniejszych warunkach. GQdz. przed. poŁ od 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 
cod.z. "' poi, 1442 

Ang. Zipplies, 
Es a en, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

Kołowce 
tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako 
:to: „Neckarsu1mer Pfe;l", „Ortzner·', 
„Excelsj.or", „D-Zug" pod gwarancyą 
po bajecznie tanich cena~11. Części re
zerwowe: węże gumowe na koła od 
3,50 mr., iplaszcze od 4,50 mr. Używa
ne kołowce i koła motorowe na skła-
dzie. (495t 

O. Schramm, Dortmund .. ~1:.. •• 
przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 

U sługa polska! U sługa polska! 
- Fachowy warsztat reparacyjny. ·-------·---------

Towarzystwom 
polecamy 

dla sekretarza, 

KSJĄr)KJ hibliotekarz1, 
/j kasyera, książ-

=====ki do zapisywa
nia członków 

• t. d. i t. d. 
Adres: • • „ Wła1•us Polski" 8 :do eh u m Maltheserstrasse nr. 17 .• ·----- „„„„ 1111 

Kwiatkowskiego 
są . najlepsze! (816) 

Nasza kasa ·piaci od złożonych oszcz~dnoścł 
41/2 procent z.i kwartalnem, 
5 procent za półrocznem, 
51/2 procent .za rocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depC1zyt złożony, a kupi grunt od nas, temu wypłaca 
kasa nasza depozyt nawet bez wypowiedzenia. 558 

W powiatowem mieście Szamotuły (Samter) posiadamy około 

100 placów budowłanyclt 
a na nich wyprocesowane konsensy, na co tym Wiarusom, którzy 
z obczyzny chcl!- wrócić do Poznańskiego, 1:1zczególnfł zwracamy uwag~. 

Adres: 

BA~K PARCELACYJNY, POSEN, Victoriastr. 12. 

I 

Na odpłat~ 
sprzedajemy wszelkie meble 

' 
całkowite wyprawy, piece 

kuchenne, różne sprz~ty do· 

mowe, kanapy, w6.ziki dl a 

dzieci po cenach najniżsiyeh. 

Polecamy również własny 

warlfztat tapicerski. Kupione 

sprzęty odstawiamy darmo 

====do domu.==== j 

i s iego 
n jt8ńsze ! (815) 

J. Baranski, Wanne, 
Najwi~kszy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 

kie 
cis1 
pra 
in er 

=== naprzeciw kościoła. katolic~ego. === 
Polecam wszystko w wielkim wyborze. 

. "" I .ba na)tausze n-·ę 

Zapraszam Szan. Rodaków do .zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego Bię przekonać możecie, że na~korzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz poJedyńcze 
rzeczy u ( 400) 

dogodniejsze Żlf ?11 
vie 

dło za.kupna d4niei 

mlodoteńców łzia 
'·ze 

Jana Barańskiego. 
Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

kupią, wypożyczam gratis oorce. any na we
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
. mój 

własny warsztat tapicerski. 
N a życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

• • .;yjOi1ozęo11ośo1 * • 
począwszy otł jednej marki l plaebny stósownłe 

do u7powłedzenla 3 1/ 2 •/,, '•10, ' 1/ 2 'le· 

Bank ludowy w Mogilnie 
Zarząd: Rada Nadzorcza: 

K..s. Brodowski. J. Łuczlcowski. 
W. Walkowski. 

Ks. :prałat Wa'1i"l'Zyniak,l pre11.:es. 

Adresować prosimy : 

1a k 
·uch 

I 

Bank ludowy, E. G. m. u. H. h' 
lltl 543 Mosllno (Prov. Posen). !St 
~Lm- Ko 
*~?m~~~~~~~***~~~~~~~~~-

szy 
-str 

Strzeżcie się 
A* -

•
. i ?ie fOzwólcie przez konkurencyą zasypać sobie 

I 
piaskiem oc 1 u. Kto rzetelnie i dobrza meble 
wszelkiego rodzaju 

d I t kupić pragnje, kto naj-n a O P a ę większy wybór widzieć 
chce, kto chce małą dać 
zaliczkę i małemi ratami 

i odpłacać, ~to wogóle chce mieć sto.sunki z pier
f wszym, naJwiększym i najznaczniejszym intere

sem, niech idzie do mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kred1 t. 
Dostarczam przy naj mniejsiZej wpłacie. 

Na kretł)·t: I Na kredyt. Całe wyprawy: 
m~ble, nbr~nia, modne kuchnie, 

ogniska, . ~ózka, . . modne sypialnie, 
kanapy, wóz1k1 dla dzieci, modne mieszkania 
lustra. wóziki sportowe. I wszystko na kredyt 

Dostawa darmo. łlfoule dobre pierwszej klasy. 
Katdy odbiorca otrzyma książkę 

oszcz~dności, 
dla te!!o winien każdy iść tylkodo - . 

·Józefa Schwarzhofl'a, 
Beekłlngltausen-Siitl (B1•uc1t), 

Boeltumska ~·· (Uoehumerstr.) 19~. 780 
Pl \\' polJlłzu apteki ł 1•oczły 

eru·szy najni k · ' • . ~ szy 1 najznarzu;.r ~llilz,.. derm 
, „ fJ.re~lytou·1 nnlit-J„cu. 

. ' . 
. --------- ~--_:__ __ ~ 
o· nabc'żeń twa 

można nabyć w Ks'{\ · 'l'tT· p . i'tgarm „ n 1arusa olskiego" w Bochulll, 

tak 
tl 
Ko 
E\\ 

stę 
Po 

Maltht~serst.r. l 7 • 
.,_, klade.w l C'l<Cłonunu W'.Y'C1.a waictwa „~wri1~ar~u=:aa~P~ol~sk~i:;trc~o~"~w~B~o~~~hu~w.~~~lllll'il~:::mmamimll~llmll--



• 

· raY1ność fizyczna w dawnej Polsce. 
prof. Zakrzewski zwraca we lwow

ietn „Słowie Po:skiem" uwagę na 
cislY związek, jaki zachod~i międz~~ 
prawnością fizyczną człowieka a jego 
)nergią umysłową. W dawnej Polsce 
iba te czynniki życia ludzkiego łączyły 

llaiję zazwyczaj ze. sob~ ~ zup.ełnej har.
. onii wytwarza1ąc 1uz w p1erwszycn 
Z~iek~ch naszych dziejów prototyp ,pó-
dl;niejszego Polaka, biorącego żywy u
lział w zgiełku wojennym. w rozgwa

h .. ze Jowieickim, w zawodach .rycerskich 
1a koniu, jed.nem słowem - w ciągłym 
·uchu fizycznym. 
Igraszką losu typ ten pojawia. się po 

az pierwszy w postaciach kobiecych. 
igura Mieszka I nie· posiada żadnego 
~dywidualnego rysu, ·PO którym mo
JnabY go wyobrnzić sobi·e, jako żywe
go człowieka. Takim jest jego siostra, 

ydana za węgierskiego księcia Oej.zę 
'egrzy zwali ją Białą księżną, to zna

czy urodną; ta piękna księżna jest pro
. ,1 l totypem naszych praba·bek. Nie tych 

::.:_ biemieckich księżniczek, znanych z pie
, częiei, z kościółkami w .ręku. osłonię-

,. tych habitem zakonnym, ale Polek praw 
dziwych. 

~* ,,Biala księżna" pojawia się w histo
ryi w pełnym biegu na koniu, z oszcze-
pem w ręku: jazda konna - to jeij sport 
naiulnbieńszy, rozwija też w niej in
stynkty prawdziwie rycerskie, silę 
prawdziwie męską; w gniewie jest zdoi 
)la zabić rycerza. 

Żona Konrada mazowieckiego, Aga
fja, księżniczka ruska, jest gwaltowna 
niemniej od swego męża; w potrzebie 
potrafi stanąć na czele zbrojnego or
szaku i zajechać wieś, która jej się po
doba, choćby ta wieś należała do u
święconej osoby biskupa, choćby za tę 
historyę ściągnąć miala na siebie gniew 
Kościoła. 

~ · Ten typ rycerskiej kategoryi na
szych prababek przewija się później na 
stronkach naszej historyi. Znam jedną 
taką, nie księżniczkę, ale reprezentankę 
tlumu szlacheckiego z VI wieku. Jak 
Konra<lzina z XIII w„ tak ona. niejaka 
Ewa Niewiarowska, konno. na · czele 
swych przyjaciół i krewnych jedzie 
szukać pomsty na zakonnikach opactwa 
szczyrzyckiego. Oblega formalnie kla~ 
sztor, wali toporem w bramę, chcąc ją 
rozsadzić - tak, że się zakonnicy dzi
wowali potem, co to za niewiasta, peł
n.a okrutnej zawziętości i tak znaciznej 
siły. 

~o tego samego czasu odnosi się 
~~w1ed1zenie Górnickiego, że kobiet-my 
s~iwych dest w P-0lsce tak wiele, że to 
nie zwraca na siebie niczyjej uwagi. 
t Długie wieki minęły, zanim ta kobie
da, tak.rpełna ruc!m, dała się zamknąć w 
omu I przykuć wylacznie do kądzieli. 

st O .wiele silniej tęgość fizyczna wy
p ępui.e w galeryi męskich portretów 
JiiOiSl~1 • Znany szczegół jeden ze źródeł 
M~1~ckic~, możemy go jednak zasto
Wia;c ta~ze do stosunków .polskich. Po 
cerz a ':"1 ~C legenda niemiecka, że rY
lóżk0~1 niewolno umierać w domu, na 
ie . u'. rvcerz musi umrzeć tak, jak ży
dzi~.d~iala, a ~vięc na koniu. .T eszcze i 
za' 1 ~l są ludzie, którzy uważają sobie 
Jeż~f spoglądać yv ~blicze śmier.ci, 
onow· a l~genda niemiecka zabarwiła 
fa łi ~adbame o świerci cesarza Rudol
Zal ~ s urga, który przed śmiercią ka-
stajas:ę _Posadzić na konia. ujechał kilka 

n 1 skonał. 
llo~ Legenda wyrosła na podłożu ogól
łll ii europej ~k i m. Dzisiai dowódcy ar
br~t~~:v.:t na terenie ~itwy, kierują o
dla I ,, POWOZU; robią tak zdrowi -
fiz,,cwY~ody, słabi - dla dolegliwości 

.r zną 

Boclnnn, na nietlziel~, dnia ~S słe pnia 190"· 

Nasz Bolesław Chrobry byl tak oty 
ły, że z trudnością mógł być posadzony 
na konia; jednak ruszał na wroga tylko 
konno, - tymbardziej. że w takich utar 
czkach trzeba było często wpław prze-
bywać rzekę. · 

Praprawnuk Chrobrego Krzywousty 
jest typem ruchliwego księcia. Zapra
wny do łowów od wczesnych lat dzie
ciństwa, w przedstawieniu kroniki Mar 
dna Galla, cudów wprost dokazuje na 
tern polu; nie policzyć poprostu dzików 
i niedźwiedzi ubitych .przez niego. W po 
staci Krzywoustego uderza epizod, zapi 
sany przez kronikarza w opowi.adaniu 
o najeździe Niemców na P1olskę, kiedy 
książę własną ręką chwyta za topór i 
ścina drzewa, chcąc dać przykład lu
dziom, zajętym pracą przy leśnych za
siekach. 

Pozostańmy przy polowaniu. Już 
Chrobry Jest zapalonym myśliwym: to 
samo wiemy o Krzywoustym, o Kazi
mierzu Sprawiedliwym, o Kazimierzu 
Wie.I kim, o wszystkich 1prawie J agielloń 
czykach, -0 Batorym, o Władysławie 
IV. Dwóch z nich, Kazimierz Wie.lki 1 

Stefan Batory, namiętność myśliwską 
opłacili życiem, a i Władysławowi IV 
polowanie przyspi·eszylo śmierć. 

Woj.na bowiem. rzemiosło ryce·rskie 
nie wypelnialo całego życia. Worna się 
kończyła i trzeba byto .czemś wypeł
nić długie dni domowego życia. 

Rozważane z tego stanQwiska polo
wanie ma dwa okresy w naszej histo
ryi. Jeden -=-to czasy Piastowskie i Ja 
giellońskie; drugi to czasy od polowy 
XVI wieku. 

Zasadą żyda średniowiecznego jest 
ciągly ruch. Porównywając typy spo
leczne ówczesne, spo~trzegamy w nich 
te same cechy, czy chodzi o rycerza, 
czy o chłopa. Rycerz walc~y, ale i 
ciura obozowy, za czasów Chrobrego 
umie się obchod1zić z orężem tak dobrz~ 
że nieprzyjaciel bierze go za regularne 
wojsko. Ry.cerz na swojej zagrodzie 
bardzo podobny jest d-0 chlopa, bo i 
chłop ciągle poluje i jeździ. 

Myślistwo za czasów Piastów jest 
gałęzią panującą w gos'Podarstwie na
rodowem. CzlQwiek walczy nietylko 
z wrogiem ludzkim, ale ma jeszcze do 
pokonania świat izwierzęcy, owe tury 
i żubry, losie i dziki, niedźwiedzie, ca
ly świat mniejszych, a.Ie dokuczliwych 
nieprzyjaciół, jak wilki i mnóstwo ty
pów fauny, które później wyginęły. 

Ta walka nadaje społeczeństwu cał 
kiem 1charakter myśliwski. Zagranicz
ne kroniki, pisząc o Polsce w XII w., 
powiadają, że był to kraj pełiny borów 
i dzikich bestyi. Jeszcze w XV w. przy 
bywali obcy monarchowie, aby użyć 
rozkoszy polskiego polowania. Taki 
stan rzeczy zapewniał myślistwu ogrom 
ny wpływ na naszą społeczną budo
wę; istniały cale ka.tegorye myśliw
skiej ludności, istniał cały świat pojęć, 
zamknięty dzisiaj dla nas. 

Wszystko co żyło, co błyszczało, 
czy król, czy książę, czy biskup, czy 
wieśniak, lwią ·część życia spędziło w 
leśnych ostępach, gdzie się czulo lepiej 
niż w domu. Namięt·ność do polowania. 
była tak wielka, że kościół osobnemi po 
stanowieniami musiał zakazywać odby 
wania polowall. w dni świateczne. Ale 
i to nie pomogło zapobiedz narodowym 
obyczajom, skoro prataci zaskarbiali 

sobie względy monarsze popisami na 
.polowaniu„ albo umiejętnością przyrzą 

dzania ze zwierzyny na poczeka1niu 
smacznych potraw. 

\V tyd1 war11nkach myśliwstwo nie 
mogło ograniczać się do 1znaczenia spor 
tu. bylo to integralną częścią. życia sa
me~o i było udz iałem VLSzystkich. 

Po\voli wszakże powstawały ogra
niczenia· Rosły zastępy ludności przy 
pisanej do ziemi i zaprzęganej. do upra 
wy roli, wraz z nią rosły przestrzenie 
ziemi uprawnej. Polowanie: zaczyna 
przekrztakać się na przywilej; prawo 
to w odniesieniu do łowów na najgrub 
szego zwierza staje się domeną monar
chy, zazdrośnie strzeżoną; zwierz śre
dniego kalibru i drobny - to znowu. 
prawo szlacheckie. Chlop od polowa
nia zostaje odcięty. Uczestniczy w nim 
i nadal jako sługa, lub ukradkiem. 

Polowanie z \Wl1lki o całość siedzib 
ludzkich i ludzkiego dobytku przeobra 
ża się w sport. Jest eś my w wieku XVI, 
gdzieś na jego końcu. 

łiistorya zabaw rycerskich w Pol
scesięga bardzo wczesnej doby. Już 
w XII wieku marny informacye o od
bywaniu się igrzysk i zawodów rycer 
skich. Już wówczas znany był turniej. 
Jest to zupełnie zrozumiale; w:ek .b\.:
wiem XII i na innych polach dostar
cza dowodów rozpościerania się w Pol 
sce kultury rycerskiej. 

Od · wieku XIII zasób wiado
mości źródłowych mnoży się nieustan
nie· Turniej i zawody rycerskie, bęuąc 
z początku i długo potem, jedyną w.ła
ściwością życia dworskiego, w XVI w. 
wydostaje się poza .dwór królmrski, 
d-0staje się do zamków magnackich. 

Nie urosły wpraiW<lzie gonitwy do 
tego znaczenia, żeby nadały ton kultu
rze szlacheckiej; ale były jednak o tylę 
roz,powszechnione. że tworzyły się 

przepisy o ich porządku i sposobie, ja
kiego należało przestrz.egać, aby nicze 
go nie ująć honorowi rycerskiemu. 

Znamy jedną taką ustawę, ba.rdzo 
w.czesną, bo pochodzącą z czasów Ba
torego; wydana była pod 1mieiniem 
Andrzeja Opalińskieg.o, wielkiego k-0-
ronne~o marszałka. 

Turniej, który przedtem byl bitwą 
w miniaturne, na który . szło się jak na 
bitwę, a nawet dysponnwano się jak na 
śmierć, stracił sw-0ją ·ostrożność, jak 
to przebiija · z pierwszego paragrafu 
tych .przepisów i ,.ktokolwi-eik będzie 
chciał g-0nić, ma być w ·słusznym do te
go ubiorzE-: bronią żadną, któraby ku 
z'Yaśnieniu być mogła przyczyną, a 
miasto krotochwile, niepokój uczynić, 
nie ma być ozdobion". 

Pamiętniki Kitowicza. nieoceni·ona 
skarbnica wiadomości o obyczajach 
1~o!sk~ch w epoce saskiej, w epoce zgnu 
smema caJego narodu, mieści interesują 
ce. uyvagi o obchodzącym nas przed
m1001e. 

Już i polowanie stracilo świeżość i 
tęgość, jaka uderza nas na kartach p{:.. 
sma Ostroroga. Nie tylko magnaci 
ale i. średnia szlachta . oddaje się polo~ 
wa111u, zdobiąc je w akcesorya wygód 
domowych. Polowanie przestaje. har 
t~wa~ _i ~ta.je się luksusem, niczem się 
me rozn1ącym od luksusu i używania. 
jakim si~ otaczano i jakiemu się po„
v: szechme oddawna. 

M.lodzież tylko jeszcze podtrzymuje 
stare1 rycerskie tradycye. Jej. ulubione 
ćwiczenie - palcaty. które wyrosły 
z ku!tury poprzedniego okresu, zdoby 
ły sobie popularność. Palcaty, to pręt 
drewniany, -0ple·C'iony słomą.. używany 
do wprawy i nauki fechtunku. Cza
sem zabawiali się niemi starsi, były 
zaś ul.ubioną rozrywką młodzieży szkol 
neL 

W XIX wieku związek bezpośrecln.j 
z przyrodą ginie tak dalece. że wśród 
miej.skich żywiołów ze świecą szukać 
takich. którzy jeżdżą konno, którzy 
chodzą ze strzelbą. 

A jednak nasza własna historya rnó 
wi, że tęgość fizyczna nie jest stałą ce
chą narodowe}, która bądź bez przcr-

wy istnieje, bądź zaginiona - ginie na 
zawszel Mamy bowiem w dziejach 
przykłady w dwu okresach, kiedy 
przed naszemi -0czami rozwija się o
braz odrodzenia fizycznego narodu. 

'Pierwszy okres - to czasy Włady
sława IV i pierwsze lafa Kazimierz?. 
kiedy pod Piławce prowadzi pospolih. 
ruszenie, żywy symbol narodowego 
zgnuśnienia: pierzyna, facina i dzie

cina, ci trzej regimentarze. na których 
niedołężnych barkach spoczeła obrona 
ojczyzny.· ~ 

Niebezpieczeństwo, wojny kozackie 
i szwedzkie w ciągu lat kilku odrodziły 
spoleczeństwo fizycznie do tego stop
nia, że · byliśmy w mocy wydać Czar
nieckich i , Sobieskich. wraz z legionem 
postaci drugorzędnych. 

Po gnuśnej. epoce saskiej nastały znie 
wieśdałe _czasy Stanisława Augusta. 
J edyni:e: szl,rnla kadetów idawata wy
chowańcÓ'~ o zdrowym typie moral
nym i fizycznym. 

Przeszło' lat kilka<lżiesia·t - doha 
rnzbiorów; ptżyszły wojny napoleM -
skie, kiedy offcer .polski 2aslynąl na· ca
łym świecie, jako ideal sprawności fi
zycznej- j . wojskowej., 

Za każdym razem na odrodzeinie fi
zyczne: wplyiwa odrodzenie moralne ! 
jedno drugiemu musi towarzyszyć.jBo
gaci .we wspomnienia świetnej prze
szlości fizycznej, moglibyśmy na głosy 
zarzucaiace nam cherlactwo. lub fiw\::1;. 
ne niedołęstwo. odpowiedzieć uwagą 
Nestora o Bolesławie Chrobrym: kie
dy Nestor mówi o tym, jak Jarosła
wów wojewoda wyśmiewał, tuszę 
Chrobrego, .. dodaje do tego: ,,ale Chro
bry rni~ł. r·~zum." Dowiódł te·ż ·tego, 
ruszając ką'nno ·na wroga i bijąc go na 
głowę. 

W tym · więc wypadku tusza kiero
v:ana wolą, · :wygtmnastykowana ży
ciem sp,ęd.zgłJ,em na wojnie i łowach, 
pozornie tylko robila Chrobre~o niedo
łężnym. 

. Tęgość . zatem fizyczna zależy od 
u~ysłowej 1 odwrotnie. Tak .iest wszę 
dz1e; tak samo byl-0 i w Polsce.. ; 

·:. :S~anuj zdrowie. 
. . Pow~etrze i,est jednym z najniezoęd

n~e1szych środkow spożywczych, którego 
z1adamy stosunkowo najwięcej. Obliczono 
że w przecięciu spotrzebujemy co god~inti. 
30.0 do 36D kwart powietrza. Dla tego to po
wiada jeqen z najsłynniejszych lekarzy no 
wo~zesn;ych- do społeczności, żyjącej w cią
gleJ grozie przed zarazami i chorobami: 
,_.Gzem zawinileś, t~m będzi~sz skaran~ !~' i 
ząda czystego powietrza; meczyste powie
trze jest grż'echem naprzeciw przyrodzie, a 
ten grzech wymaga ofiary. 

. Jeśli pragniesz w pokoju świeżego'. po
wietrza, otwórz nie dolną, ale górną część 
okien. Niech ci nie chodzi o to, że mJsisz 
wyprężyć trochQ fig i rę przy otwieraniu 
za to będziesz miał w pokoju prawdziwie 
świeże powietrze. 

Włoch powiada: ,,Odzie sloflce ni·c za
gląda, tam zagląda lekarz". Anglik twierdzi 
znowu: Ciemne mieszkanie jest zazwyczaj 
ile prze\\ ie1 rzancm, bru dnem, niezdrO\vem 
mieszkaniem". Oba przysłowia są rzetzy-
\\ iście prav•:dziwe. . 

r płuca potrzebujq gimnastyki czyli 
ruchu. Glośna rozmowa, śpiew itd .bardzo 
je wzmacniają. 

W ruchu i czerpaniu świeżego po\vie
trza i:nieszczą się dwie najcelniejsze ,sily 
leczmczc. 

. Zmiatanie kurzu i opylanie przy zam
k~1ętych drzwiach lub oknie, to przewr~ca
me kota w powietrzu. Tak jak kot spadnie 
za\,~sze na nogi, choć go rzucisz na glowę, 
tak 1 kurz zawsze pozostanie w mieszkaniu, 
choć go usuwasz z mieszkania, jeśli okna 
przytem nie otworzysz. 

Jest tylko jeden prawdziwy i rzeczy
wisty środek, który sprowadza apetyty, a 



Jas ółka. ten ię nazywa: ..Cz kaj tak długo, dopóki l 
głód nie przyjdzie··. Kto za iada do stofu 
bez apetytu - kto sic: do jedzenia przymu- --
sza, t~n ~iezaw?dnie wnet stra:i zdr?wie. ęsknot. boleścią i żalem strapiona 

Nie icd~ am za gor~co. am za .z~mn_o. Jaskółka. nad stawem wokoło latała, 
Gorący rc;>sot po~arzy ct wnętrznosc1, lod Bo dziatw<: straciła i osierocona 
spr?wadz1 ~atar zolądka .. W. obu _raza~h z rozpaczą swej zguby najdroższej wolała. 
psuies~ sobie ~~b~r,_ usta .1 zolądek i za to Czyż szczęście na zawsze uciekło odemnie 
prędzei czy pozmei mu.s1sz odpokutować. Czyż szukam i wołam daremnie, daremnie? 

. Z powodu ~lodu umiera b_ardzo mało lu testcty napróżno od świtu do nocy, 
dz1, ale za to wielu, bardzo wielu z powodu Po gajach, po łąkach, po drogach krążyła. 
dostatk~w. . . . Napróżno wzywała, błagała pomocy, 
. Ws.zystko. co. czlek wy~aie ze. s1ebl~ Napróżno nieboga żałośnie kwiliła: 
Jest trui~ce; a r1ę.c ~szelk1e. wyz1~V:'Y z Czyż szczęście na zawsze uciekło odemnie, 
płuc, s~ory, nerek i ~1szek, na1bard~1e1 za.- Czyż szukam i wołam daremnie, daremnie? 
truwa Jednak zorow1e, brak. troskhwośct, Aż w końcu zagrodził Bóg trudy i znoje, 
za co często pokutowac musimy. Nagrodził odwagę, wytrwalość ptaszyny, 
~~~~~~~~~~„~""::·~~_:""'="::' :'.''.'.::::':::!• Jaskółka znów tuli, pieści dzieci swoje, 

Swiergoce wesolo nad gniazdkiem rodziny 
Skończyły się troski, niedole nareszcie, 
Wróciło· me szczęście, wróciło me szczęś-

Rodacy! RozsJ:erzajc1e „ Wiants1 
Polskłe~o". orj!an robotników Polskie~ 
11a ohczytnie. 

•1•.w:a 

I 

Trucizna dl1 robotników. 
Socyaliści chelpią się zawsze tern, 

że ich organizacye robotnicze są bez
partyjne, nie nastając pod względem 
religijnym na nikogo. P11aktyka tym
czasem wręcz co innego pokazuje. Wia
domą jest rzeczą. że robotnik wpisany 
do stowarzyszenia socyalistycznego 
6taje się powoli bezreli~ijnym. Wystar
czyłoby zajrzeć do ubogiej izdebki nie
iednej rodziny robotniczej i zapytać się 
tak maitki - względnie gospodyni te
go ogniska _ domowego, od kiedy to jej 
mąż zaczął lekceważyć sobie świętość 
:niedzieli, od kiedy zaczął chętniej cią
g·nąć do kieliszka niż do pracy. 

Prawie we wszystkich wypadkad1 
dowiemy siQ, że nast~pilo to \vtedy, 
kiedy „partya", zamiast na mszę w 
niedzielę, kazała mu iść .na iigromadze
nie i to do szynku. Tam - ma się rozu 
mieć, nim się zebranie rozpoczęło, po
szła jedna kolejka, potem drug:a, trze
cia i nieraz dopiero zapadająca noc 
przypomniała takiemu przei „towa

rzyszy" usidlonemu robotnikowi, że 
przepił całotygodniowy zarobek, w do 
mu ie.zeka go głodna żona i kilkoro dzie
d. 

A wiec dla zalania „robaka' ', dla o
mamienia wlasne~o sumienia przystał 
do tych, którzy podsunąwszy się zgra
bnie w takiej chwili, zaczęli błyskać -
jemu nędzarzowi - przed oczyma ku
pami złota kapitalistów. 

„Ot ! serdeczni przyjaciele". - po
myślał sobie niejeden robotnik· I na 
drugą 'Tliedzielę już nawet nie czekał 
wezwania, ale sam .pos,zedł do szynku 
- do „towarzyszy", aby z nimi -
przy potokach wódki zapić swą :nędzę 
i biedę. A tam mówiono mu o bogaty.eh 
'kapitalistach, o mordach i rzeziach, 
„walczącego proletary:a tu." 

I wsiąka w niego ta zgnilizna ducho 
wa i fizyczna. Po dwóch, trzech mie
siącach „towarzysz" taki nowo upie
czo.ny staje się :ponury, dla żony i dzie
cl ma tylko pięść i słowo przeklet1stwa 
na ust.ach. 

I rozpoczyna się w duszy frgo pro
ces rozkłada\\ y. Kościół staie się dlafi 
przybytkiem nudy, - tam tylko lud 
. ,oszukują". Nie idzie wiec do Domu 
Bożego. Praca staje mu się ofowiem 
ciężarem przygniatającym go ku zie~ 
mi. Ale za to z~romadzenia, komp:a
nijka, - kufelki - to najmilsze jcrro mv 
śli i radość. ~ · 

I zmarnował sie znowu człowiek· 
Pochlonęła go oszuka11cza i zwodnicza 
otchła11 Z\nna socy.alizmem. 

A takicl1 robotników w „partyi" spo 
tvkamy co krok. 

Za bluźnier~twem i przeekler1stwem 
na ludzi pada wnet z ust takiego „czer
\~onei? robotnika", przekleństwo prze 
c1w wierze i Bostu. A wtedy dopiero 
macherzy partyjni są już pewni. - że 
taki tow-arzysz „to już nasz" - on czer 
wonego sztandaru nie zdradzi. 

A \1 
•• zystko dzieje się w organiza

cyach „zawodowych" socyalistycz
nych. O~e ą rozsadnikiem tejzgnilizny 
moralne] - tego bankructwa duchowe
sto. do jakiego na takiei drodze tr3 pe
wno każdy dojść musi. 

A Jaki koniec takiego oh3.1:1nrncone
~o robotnika? Nędza. bie.da, nieraz kij 
zeh raczv. 

, To daje praca czerwonych obro11---
~cow ' ludu. „Now. Rac." 

cie!" 
fl2Pf4WWW 

Wygnani~c. 

Niech kto sadzi - jak chce sądzi, 
Myśl ma błądzi - zawsze bladzi 

lien daleko tam! 
Do tej ziemi, świętej ziemi, 
Gdziem był szczęśliw z braćmi swemi, 

Dziś wygnaniec sam! 
Na obczyźnie serce pęka, 
Takie życie istna mękśt, 

Nie wystarczy sił! 
W ciągłej walec - śmierć się zbliża, 
Na mym grobie braknie krzyża, 

Puhacz będzie wył! 
Gdzie żołnierska cna odwaga, 
Strach przejmuj.e, strach sie wzmaga, 

Sercem miotl1 żal! 
Wiara znika, duch slabjeje, 
Postradałem już nadzieję, 

$wiat pożegnam z da·l ! 
. . . . 

Nie bluź11 synu! Bóg jest w niebie, 
Nie oouści on i ciebie 

Miej nadzieję - miej! 
Wrócisz jeszcze do ojczyzny 
I ukoisz rany, blizny -

Wierzyć tylko chciej! 
Nied1 odwaga, ufność krzepi, 
Los się zmieni, będzie lepiej, 

Zmartwychwstanie Jud, 
Co dziś jęczy zapomniany -
Skuty w przemoc i ka.idanv, 

Bóg okaże cud! 

Duch zamilczał - znikł w przestworze, 
A wygmrniec kląkł w pokorze, 

Modły w niebo szle: 
„Boże prze ba.cz! sil zdobędę, 
Z w.oli T\vojej cierpieć b~dę, 

Choć mi tuta.i źle! 
Dla Ojczyzny żebrzę doli, 
Niechaj dłużej już nieboli -

Ukróć katusz - mąk! 
My jak jeden w jej obronie 
Połączymy bratnie dłonie -

Nie zabraknie rąk! 
Sprawę Po!ski miej. w opiece, 
Niech mecze11skh krew n!e ciecze 

Odrodzić nas chciej! ' 
Biały Orzeł niechaj '\VZleci -
Otocz laską \\rierne dzieci. 

Litość! litość miej! Adam o. 

Posłowie w spó~nicach. 
Znany publicysta francuski, p. Lu

dwik Naudeau, którego korespondencye 
z wojny japor'1sko-rosyj.skiej budziły \V 

swoim czasie ogromne zaintereso\1,;a
nie •. powr~c i t. ni~dawno z finlandyi, 
gdzie byl sw12dk1em pierwszych wy
stępów posłów kobiecych („o-oślica'' - 
t? z~ brzydkie słowo!) w palamen
c1e. 1 tak opisuje swoje wrażenie w 
.. Journalu": 

„Co pra\vda, nie mogłem zrazu od
szukać kob i et-posłów. bo kobieta fin
landzka jest wtaściwie tylko mężczy
zną :v spó.ctnicy. W żadnym przypad
k~ nic :n?znaby .tu rozdzielać nagród 
p1ęknosc1. Pomiedzv dziewiętnastu u
rzę~owe;ni. po li tyczkami niema ani jc
dnei; ktore1 twarz możnaby nazwać 
chocby. „p~zystojną". Nie jestem nie
ry,ccrs!o. pisząc te słowa, ponieważ de
put~tk1 same zdaj4 rnhie z tego spra
wę 1 są nawet dumne ze swej brzydo
ty; , rek !am~jq nieregularność swych 
rysow, 11'.oznaby powiedzieć, jako pro
gram p oJitj czny : są abso!utnie. ka tego 
ryczn.1c. stan~wczo, w najwyższym 
stopniu brzydkie. Wyobrażałem sobie. 

iakie zamleszanie musialabv wprowa
dzić do tego wysokiego ciała prawodaw 
czego piękna istota, operująca wszyst
kiemi sztuczkami kokieteryi. A prze
cież kobiety wysłano do .sejmu, aby u
chwalafy ustawy, nie zaś aby kokieto- ~ 
wały. Ale zaraz pierwsze spojrzenie 
uspokaja obawy. Dwie z deputatek. 
dwie z Mjsłynniejszych, wyglądają z 
pewnego oddalenia, jak zapaśnicy cyr
kowi, którzy z powodu zwiększającej 
si~ otyłości byli zmuszeni zrezygnować 
ze swej sztuki; obie mają olbrzymie ra
miona. jakieś zgrubienia na calem cie..
le i wJosy krótko strzyżone. Twarze 
nalane, niekształtne, meskie, nie przy: 
pomi11ają żadnym rysem kobieceg0 
wdzięku. A któż zdoła opisać przypla
s~czone nosy, ozdobione binoklami, o
stre brody, bezzębne usta, pożółkłe, 
kanciaste twarze i małe mru~ające o
czka, których spojrzenie mrozi jak prze 
ciąg powietrza! Przerażająca kolek
cya. Strój deputatek dowodzi również, 
że lekceważą \Vszystko, co piękne. Jest 
w tem pewien system! Czarne staniki, 
bez kotnierza, bez ozdoby. bez koronek 
włosy krótkie bez loków, bez fryzury, 
bez wstążek; porządne uczesanie było
by przccie·ż strojeniem się, a deputatki 
nie chcą się $troić. Po dłt!ższeJ obser
wacyi, twarze ty.eh dam wydają się do
kładnie podobnemi do ogolonych twa
rzy męskich; chód ich możnaby poró
wnać tylko z chodem czci-godnego zre
sztą odźwiernego paryskiego. Miatem 
zaszczyt rozmawiać osobiście z kilku 
deputatkami. Są to niewątpliwie 

czcigodne osoby, pełne naj!epszych 
zamiarów, zdotki, przekonane o 
wzniosłości swych teoryi. a że teorye 
te nie różnia sie ·niczem od feministycz
nego .programu kobiet inny·ch krajów. 
nie trzeba mówić. Chetnie też godzę się 
na to, że kobiety-posłowie w Pin!a•ndyi 
posiadają cnoty, jakie tylko kobieta 
może ,posiadać. Ale przecież z tego po
wodu ni·e muszą jesz,cze być tak strasz 
nie brzydkie." -

Wił 

Rodacy! Co tylkn możemy, kupuJ· 
my u poll"" !-h trnr{ów i przemysłow· 
ców 

le Zjednoczenia zawodow, polskiego. 
, Hamborn. W niedzielę, 28 bm., o· godz. 

~„1 12 odbędzi e się wielki wiec „Zjednoczenia" na 
sali p. Marego. ---: W tę samą ·niedzielę po· po
l~drriu o godz. 0 5 na tutejszej sali odbędzie 
się zabawa dla czfonków .,Zjednoczenia zaw. 
P.ol." Członkowie zalega ,iący ze skladką mie
stęczną mają sposobność po wiecu się z nich 
uiścić, by uie utrudniać pracy podczas zaba-
wy. Delegat. 
Zebrania członków „Zjedn. zaw. pol," 

w czwartą niedziele miesiąca. 
W Osterield o godz. 5 po poł. u p. łiuscmanna. 
W Oberhausen U o godz. 4 po puJ . u p. J aJ1Sell. 
W Men~:ede o g-odz. 3 i pól po po t. u p. Vogta. 
W Toruniu-Mokrem: Oddzial rzemieślników w 

oberzv „Pod trzema lipami". Górna ul. 22. 
W ijeissen o 11 godz. przed pol, u p. Bruusa. 
W Dellwi~ o· godz. 11 y.J: p, p()I. u p. ffofstadt. 
W Oberhausen I. o godz. 2 po pot. u Webera. 
W ~terkrade o 11 Yi p, poL u p, Liitgenherrna. 
W Dahłhausen o godz. -! po por. u p, Salmen. 
W l(riebitsch o godz. 3 po po.t. u p. I(ierstigc. 
W Schonnebeck o 4 po pot u p. Wiukelhofcr. 
W ~otthausen o g-. l J l,-~ przed pot. u n. Rohl. 

•• Ziednoczenie zawod-0we polskie" . 
W. Kalk nad Renem w niedzielę, dnia 28. 

hpca po polu dniu o . godzinie 2 w lokalu 
p. Beckcr'a, Milhlheimerstr. 62. celem 
oboru _Wydzialu miejscowego. Na powyż 
szy wiec zaprasza wszystkich Rodaków 
z I(alk i okolicy „Zjedn. zaw .poi." 

Baczność Osterfeld ! 
Ze?ra~ie czl~nków „Ziedn. zaw. pol." 

odbędz.1e się w medzielę, dnia 28 lipca po 
poludnm o godzinie 4 u pana Jana ttuse
manna. O liczny udział prosi Wydział. 

Baczność Holsterhausen ! 
Szanownym członkom „Zjednoczenia 

Z~wodowe~o .. Polskiego" podaje się do 
w~ad.omośc1, .1z w _każdą pierwszą niedzielę 
m1Cs1ąca udziela się wsparcie chorym. Każ 
d'S'. ~złone.k, który dlużej niż 14 dni święci 
w1.m~n się. ze świadectwem od lekarza i 
ks~ązk~ kw1tov.:ą ok.azać u delegata, chcąc 
umk~ąc w~zelk1ch meprzyjemności. Delega 
tern Jest Piotr Nowaczyk, ttolsterhausen 
łiorststr. 59. ' 

Zebranie w Duisburg-Hochfeld 
w niedzielę 28. lipca po. południu o godzinie 
6 w lokalu p. Loberga przy łiochweldstr 
nr. 99-101. · 

pru~ie zeb:anie odbędzie siG w następ 
ną m.ed~1elG, to Jest 4 sierpnia o tym sam 'm 
czasie 1 w tym samym lokalu. 1 

Wycieczka d6 Dołst 
w niedzielę, dnia 28-go lipca 

dzle się wycieczka do ogrodu p, 
bur~a w Hofstede, przy ulicy p 
\llC'.j (Poststr.) O liczny udzic.ł R 
z Bochum i całei okolicy uprasza 

Komitet wycieczek latow 

Zlot 
VII-go okręgu (nadreńs~· 
odbyć się mający w niedzielę, dała ' 
lipca 1907 r. w Winterswyk w Hg~ 

Wstępne: dla delegatów, zao!l( 
nych w legitymacye, bezpatnie. dla 
hów 50 fen. dfa gości 1 markę. 

WYDZIAŁ: 

J. Chudziński, prezes. St. Kochowict 
St. Rowiński, skarbnik. W. Ryba, nac1 

PROGRAM: 
Wyjazd z Oberhausen o godzinie~ 

nut 30. 1. O godzinie 8 i pól próba 
czeń. 2. O godzinie 10 i pól wymar1 
kościoła na nabożeństwo ze mszą św.' 
tencyę zlotu. 3. O godzinie 11 i Pól~ 
dy klasy I i Il. 4. O godzinie l otw 
uroczystość przez prezesa okręgow~ 
przemowy delegatów. 5. O godzinie· 
sze zawody powyższych klas. 6. O g; 
nie 3 ćwiczenia zlotowe w~pólne z że~ 
mi. 7. O godzinie 4 i pół ćwiczenia 
o nagrody honorowe. 8. O godzinie! 
i zabawy na boisku. 9. O godzinie 71 
rozdawanie nagród. 10. O godzinie~ 
bawa z tańcami. 11. O godzinie 11 ~· 
cy wyjazd z Winterswyku. 

Wszystkie wolne chwile wypełnione 
koncertem. 

Uwaga: Naczelnik gniazda, przyo 
jącego w większej liczbie do ćwiczeń·, 8P1 
dziami, otrzyma dla siebie piękną nag. P:~1 
honorową od naczelnika okregowego, 

E - -!!!!Ą 

Dla teatrów amatorskich, Rok 

I( 't • k. Ban ap~ an, Ja ich mało. (2 akty, 9 m. ~ odpo 
Cena 2b fen. z przes. 35 fen. 

- Gwiazda i Gwiazdor, zbiór dramac: Nad 
komedyjek, dyaolo~ów i \\'idowisk szopko 
na gwialdkę i kolendę. Cena 80 fen z p· ae} 
90 fen. 

. - Grube ryby. Komedya Michala B• 
kiego. (.3 akty. 7 m. 3 n.) Cena 1,5J mr. z 
Eylką 1,70 mr. . 

- Janek z pod Ojcowa. Obrazek w1eisl Wu 
śpiewami. (1 akt, 4 m. 4n.) Ceno 1 ~: 
prze!. 1,10 mr. 

-Oełikatne zlecenie. Komedya Miecz Ił 
wa Chrzanowskiego. U akt, 1 m. 2 n). (. 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dobrodziej. Obrazek dramatyczny. I 
akt, 4 rn. 2 n). Cena 80 fen. z przes. 90 it: Il 

- Dla świętej ziemi. Sztuka ludowa. I 
akty, 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z przesy 
1,70 mr. · 

- Dwaj roztargnieni. Krotochwila. (IL 
3 rn. 1 n). Cena 8U fen. z p_rzes. 90 fen. 

- Kuzynek. Drobnostka sceniczna M1c 
Baluckiego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 ie1 
przes. 90 fen. 
. -:--- Lokaj za pana. Monodram ze śpie11 
1 tancam1. (1 akt, 2 m. ln.) Staruszkowie 
zalotach. fraszka sceniczna ze śpiewem 
akt. 1 m. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 

Lew _zwyciężony. Dramat. (4 akty, ó 

7 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 
- Łobzowianie. Obrazek dramatyczny 

śpiewami. (1 akt, 8 rn. 3 n.) Cena 1,30 mr 
przes. 1,40 mr. 

- l(onoelerya otwarta. I(omerya P 
Zygmunta Przybylskiego (1 akt 3 m. 4 n.I. 

- Kusicielka ludu. Sztuka i udowa. (5 ~ I 
12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. I 

Bartos z pod Krakowa, czyli Dożywoci1 1 

letariu. Obraz sceniczny. (I akt, 4 m. I I 
Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. , 

Aby handel szedł. Obrazek ludowy. 011 

6 mężczvzn, 3 niewiasty), Cena 1 mark<. 
przesylka 1.10 mr. 

Bursztyny K~rsi. Obrazek ludvwy z mi~ 
ką, śpiewami i tańcami. (3 akty 4 mężi:ZY ; 
7 niewia~t) Cena J rnr. z orzes'v1ką 1,10 a 

1 
Bankructwo partacza: Komedsa - 01J1

1
, 

· I akt. 4 mężczvzn. 1 niewiasta). Cena I~ 
z przesylką l.10 nir. . 

Babunia. Ko!Tledya Marvana OawaleW!C~ 
(2 akty. 4 ni~frzvzn 2 niewiasty). Cena 
fen„ z orzesvlka 90- fenvgów. . . ( 

Błażek opetany. Krotochwila ze so :e\\'i 
(J akt. 5 męi.cz:rzn, 3 niewiasty). Cena 1• 
mr„ .z ~rzesylka 1 40 mr. . 11 

Bilecik mt~osny. Drobnostka scen1czna ~ : 
chala Baluck1cgo ( l akt 2 mężczyzn, ~ 1 

- Cb1opi arystokracł. Muzyka i śpe~ do 
Cena 50 fen., z orzes. 60 fen. 

- Cbłopjec studukatowy czyli zakleta t 
kaczke ksią7njczka na OrdnackicUJ. Koir \V 
d:vo-opera. (okt, 8 m„ 1 n.) Cena t.00 inr„ 
przes. 1.10 mr. ~1 

- Czartowska ława. Dramat lud0
4i 

4 aktv. 15 meżczvzn, 9 niewiast). Cena · 
mr., z przesylką 4,20 mr. 

Księgarnia „ Wiarusa Po Isk.", goc~~~ 
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każdemu, gdy sią przekona 
jakie ceny zdzierają żydzi z 
ludu polskiego zo. meble, które 
częi::ito po u:3tawieniu rozłożą się 

na c,y,tery wiatry. (7 4 7) 

U mnie wszystko blisko 

o połowę tańsze! 
Za dobroć i trwałość 

towaru gwarantuję. 

Jan 
1 Kwiatkowski, 
j największy handel mebli a w Brochu I ul. Bochumska 115. I 

ieó "9mRillll _______________ lm! 

KI Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. I 
._„„„„„„11111 ... „„„,..„mellllllr.-.ar„ 

ne 

Bank Lodowy w Sremle 
ZY,o. Spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w roku 1873 
en· poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które nnjpe,~nłeJ 

nagr @kładae mogą ciężko zapracowane swe oszez~dnojeł. 
o. Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 

łO·dnłon·em :I proeent. 
Iii ·n·artalneni .t, „ 

Złożone u nas depozyta ł oszezt:dnośel wynosiły na Nowy 
d Rok blisko ~ l pól miliona marek. 

1 Fundusze :rezerwonre I udzlal;r członków ca 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy sna.j.ątkami swym 

. ~ odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 
Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobk.owych. Prezesem Rady 

ad Nldzorczoj naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wa1vrzynłak. 
kow Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Koście! 
z pr uei nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 107 

a Bank Ludowy - Volksbank 
. z1 Sehri:uun (Po8en) 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
iejsl Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

I rn· Bank ludowy - V olksbank 
eczi eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftp:fłfoht • 

.!łladallńMkł. N. Kueharliłkł. Dutkłeni"Z• 
). ~ 

::q~1 ·a• Wóziki e • 
rzeS)' C,:) ==--- . 

(1. ·~ podrożały zeszłego tyg()dnia we fabrykach o a 0 lo 
· a:s Dzitń przed em zakupiłem około 100 sztuli 
~\~~~ a po dawnyc-h, tanich crnach. 

il: Dopóld zapas stai-czy udzielam przy 
i e~. zakupnie gotówką 

~~~~ ~ 20 p:rocet\ti rabatu. 
::.: ~ Jan Kwiatkowski, 
o mr Doin kredytowy, 

pr ~ 735 B1·uch, Bocltumerst1·. tt:J. 
n. I. ~ , 
(5~ ~? Mhil§M 

~~,· ' I Binro w Herne, Bahnhofstr. 50. 
==s;w,g aiłliłłtl'MU&Ai~WWM,Wt·PiW~P M w: _____ ,.:.._ _______________ _ 

ark(, 

:~ Za najlepsze uznane 
0~. przez znakomityclt ZRR"\VCÓ'V i palaczy 
1 , Papierosy 

~~t Noblesse No. 50, Otoman 
Solejka, Sułtan 

z fabryki 

. ·n; ;'. Ganowicza & Wleklińskiego w Poznaniu, 
śpi e•I do b na ycia w wszystkich lepszych składach cygar 
leta 1 

Koint lV restauraeyach. 
111r„ Ysyłki niżej 30 tysl~cy uskutecznia się w naj· 

udo~1 lVi~kszyn1 łnu•towny1n sklatł.złe 

"a
4

· I;:. K . 1aś 1iewskie;;o „ Bochum ul. Bllichera No. 44. (Bliicherstr.) 
' Telefon 1743. 280 

O;iacllem 
n· .Bot!huna 

jako 839 

. lek-1rz 
p1•akty~ zny. 

Mieszkam w domu 
zmarłego lekarza 

dr. S u c e 11 ie r 

u1. Bruckstr.·53I 
Przyjmuję chorych: 

od 8 1/ 2 do 91 / 2 przed p. 
i od 21/ 2 do 31/ 2 po poł. 

We wtorki i piątki od 
7 do 8 wieczorem. 

Dr. med. Ruckel. Drukar.nia 

Eiclit 1 WiaFusa Polskiego 
czyni każdą podeszew 

pod "'"araneyą 
3-4 razy trwalszą i ab· 
solutoie nieprzemakalną. 
((a.id$ butelkę od• 
IJif'ra się z powro• 
teru, jeżeli płyn nie speł· 
ni swych Zh<lań. Do na.
bycia. w butelkach po 
40 fen. (693) 

C. Lutter, Eickel, 
A. Rampmcier, Osterfeld, 

Eisenbeim 
Fer. Neuhaus, Osterfel l 
Kr. Schmidt, Osterfe ld 
O. :P' mann, Rohling· 

fflhausen. 

Jeszcze 2 lub 3 I 
pomocników ·. 

krawieekicl• na 
małe i duże sztuki od 
zaraz poszukuje (832) 
n. Dro::t;dO wski, . 

zakład krawiec.ki, \ 
Duisburg· ' 

llo"hfetd. 
Wannheimerstr. 120. 

M. M'iedzlńskl, 
w HE.RNI~ 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
voleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje się 
wszystko p dług miary 
z dobrych materyi po ce-
nach tanich. 

Zw ra.cam takte uwagę na móJ 

skład mebli 
które także tanio sprzedaję. 

Swój do swea:·o ! Swój do swe,o ł 

Baczność Rodacy w Bot trop ie! 
Ażeby zapDbiedz wszelkiej konku

rencyi niemieckiej zalożyłem w Bot
tropie 

parową fabrykę chleba, 
wskutek czeg.o jestem wstanie z każdą 
firmą obcą konkurować. 

Zarazem donoszę Szan. Rodakom 
w Gladbeck, Altenessen i Karnap, iż 
moje wozy przejeżdżta'.ą przez te miej
scowości. Ktoby z Rodaków życzył so 
bie jeść smaczny i tani polski chleb z 
mej fabryki, proszę mnie kartą poczto
wą uwiadomić a chętnie przybędę i 
sprawę załatwię. Kto raz sprobuje z 
mojego pieczywa, staje się stałym mo
im odbiorcą. Prosząc Szan. Rodaków o 
poparcie mojego przedsiębiorstwa, kre-
ślę się z szacunkiem (491) 

Mateusz l(owalski, Bottrop. 

--Dom l\fedytowy 
Jana Kwiatkowskiegó 

załatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipo~eczne i gruntowe. 

Kasa oSzczedności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejśc ie z Ost.strasse (7 52) 

przyjmuje codziennie w godzina.eh 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwsllJy i płaci wysoki 

pl'ocent. 

• 

w )3oehum 
wykom1 j11 

szybko, gustO\lruie i tanio 
wszelkiego rodzaju 

gag i 

· I 
I 

S•ój do swego! Swój do swego! 
... - • - --..;:..· . ............... ...., =- . - -

Jedyna poJ. fabr. kostyomó w 
na obczyźnie 

poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln. 
w najlepszem wykonsniu i po nizkich cenach. Prosząc Szan. 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie int~resu Rodaka krecilę 

z szacunkiem 651 

Franciszek Kaube, 
Herne, ulica Nowa nr. 37. 

Jest najzt.lrowsza 

jes-. najlepsza. (1330 

Wiarusa Polskiego 
titfłtl{~ w Bochum ~~--

Maltheserstrasse 17 
poleca 

= po cenael1 jak najnlższ„e ... = ~-

••. OBRAZY MATKI BOSKIEJ ••• 
CZĘSTOCHOWSKIEJ, KARTY Z 
WIDOKAMI, KSIĄŻ Kl ROZMAITEJ 
TRESCI, PRZYBORY BIUROWE 
I DLA TOWARZYSTW, KOPERTY 
; . . . . ·. I PAPIERY- . ·• • ·• • • • 

••• 
Wielki wybór 

książek do naboZeństwa 
ód 30 fenygÓ\V począwszy. 



. BACZNOSC! l 
Członkowie Koła śpiewu .,Wanda" i Roda- ~ 

cy w Hoistede-Riemke ! 
W niedziel~, dnia 28. lipca, ·w lokalu p. 

'J. Walburga odbędzie się zebranie Kola 
śpie .vu „\ anda". na które się wszystkich 
czło11k( w i nam życzliwych Rodaków za-
prasza (2) Zarząd. 

T.1warzystwo św. Józefa ,. Wanne 
on ~; \\ szystkim tym członkom. którzy 

się <lr li z Tow. odfotografo\\ ać i mają za 
miar „ mówić sobie obraz, ażeby to uczy
nili ·; knajprędzci i to najpóźniej do 4 sier
pni< .abyśmy wiedzieli, ile obrazów mamy 
zamći\\ ić . Zamówienia mogą być tylko u 
czł nków zarządu uskutecznione, którzy 
mit zkajq jak nastt;ipuje: 
J :1;, Brzechwa przy ulicy lierzogstr. nr. 10. 

ranciszck Snadny. przy ulicy 1'(1athildcstr. 
m. 7. Tomasz Bulif1ski. przy ulicy feld
.._tra se nr. 142. Stefan Pichowiak, naroż
nik Stóck i Apothekerstr. Maciei Lączny 
przy ulicy Karlstr. nr. 24. Franciszek Dzie I 
1icki przy ulicy Wilhclmstr. nr. 21. A v;ięc ! 
tylko u tych można zamówić. (2) 

Sekretarz. 

Towarzystwo św • .Jadwigi w Mengede 
donosi'szan. członkom, iż przyszłe półrocz 
nc walne zebranie, odbędzie się w niedzie
le, dnia 28 lipca o godzinie 6 po południu, 
na którem będzie przeczytany dochód i roz 
chód pierwszego półrocza. Liczny udział 
członków pożądany. Goście mile widziani 
(2) Zarząd. 

_... __ i.-.-.m:.~M.'Jlo, ·.:wa.,.•• -,,,.. 
Połlzlt:k'owanle ! 

Za tak wiPU i udział w pogrzebie 
mojego najuk ochP i1szego' 1N:ża, nas.z ego 
ojca, brata i wuja., składamy wszyst
kim uczestnikom a '>sobliwie Tow. św. 
Stanisława w '\Van.na najserdeczniej-
~ze „Bóg zapłać'!'' . 

MarY,anna Famulicka. 
Wanna, dnia 25. 7. 07. &61 

Dom w:''. Dolsku 
ł!•wo budo wany o c:zterecli. j.zbach, z chlewem i 
pumplł w podwónu tanio na sprzedaż. ~na. kupn& 
3000 mrk. Zgłosić się można. pod adresem. S51 

A. Llnetty in Dolzlg 
Kr. Sehrimm. 

40 - 50 , , ·Baczność? 

robotników. 1 Oil\verzyłem w O b er
h a1u se n (w Nadrenii) 

8 Ok ła ;.. .tpuy Jl.I. Industriestr. 59, 
n wys ł\ P cę Pv- telefon 147 

trzebuje ~8~ 5) biuro prawnicze 
J. Kołodz1e1. ł i za.łah,~:~ ws~elkie 

szachmietrz spraw~ p ~ mienne. 

B . M..ów1ę po„polskur 

ommern . łllax Nłnlie, 
p. W1tten, pozasłużbowy 

N a c h t i g a 11 b r ii c k e • komisarz policyjny i 

Poszukuję kilkanaście 

dziewczyn 
do mia.sta. i na wieś. Za
sługi miesjęczne 20 do 
25 mrk. (Só6) 
Anna Aadr 1~:iak, 

polska. stręczarka 
Recklingha usen-SUd 

Leuebergstr. 24. 

feldwebel. 859 

. Potrzebuję od 1 sier-
tinia afa.rszlł uczciwą 

. SłUZł\C~ 
na wysokfo za~łagi. 850 
A:n t . 8•anlko"11'Ski 

Heroe, 
.. :Nowa ni. 59. 

Co tydzień otv,ymnję wielką przesyłkę wielkich 
i małych i"idl!i~ L~~ 848 

y Il "' .• s n. 
1 

i sprzedaj~ je bardzo tanio za gotówkę i na kredjt. 

n. it11 ·cła, 
kopalnia .,Graf Sehwerin'' p1zy 

Castr·op nr 25. 
mm.lr.n1~3il:llii~~mv-::·~..a~i1'fii:Jiflmi;tRJ1i1111(M~'~ 

Za 4nk, 1akt1.11 i r•'11k.~n 

860 

.:.. ' o· 
10 

k 

n ż uporać, zanim się nie przekona.cie o naszym wiel

kim wyborze i zadziwiaj~co nizkich cenach! z 
li gdy! oszczęDzi pół 

zecb 

1
1
1
1 

duz· o. pi·eni·ędZ" kaz· dy,. kto potrzeby s•e w c1asie tej~ rzadko J korzystnej sposobności u nas nie zaspokoi. 

n c rei era · • 
I 
11 Herne, · Dworcowa ul. u ' ·==========:========== z. --1 J>rosze~ do I 

prama 

„N I eged ach I" 
li jest najlepszy i 

najtańszy na 
swiecie, bo 

oprócz niego nie 
potrzeba do pra
nia używać ani 
sody ani mydła. 
Paczka 20 fen. 
Bielizny nie po
trze ba już rzeć 
tylko się ją wy
płócze. Gwa.ran
cya na ochronę 

bielizny. 
537 

Kto rragnie dobre i 
tanie 675 

urządzenie 
do składu nabyć, 
niech się zwróci wprost 
do fabryki 

· D. Tli. Poln1an, 
Ob e r h a u s e n ( Rhld ), 

Kirchweg 13. 
Zwiedzenie fabryki bez 

przymusu kupna. 

Liszaj 
mokry I neh7 liszaj, łupł•*
łllirofllly, pryszczyce, wyrzuty 
•ór,lle, 

otwarte nogi, 
obrał.enła n6g, Wt7.ody na 110· 
pch, tyły kurczowe, bol~e 
palee, r:aetarzałe rany aą często 
upon:qwe; kto dolycliezas da
remnie oczekiwał wylecz1111i&, 
nleeh jtl81roze raz spróbuj~ od 
dawna jak najlepio;j wypró
bow11D'lj 

masoi Rino 
bez tr11cizny i kwaaów. 

PU&ka 1.-mk. Codz\eń otrzy 
muJomy pl&m8 d1<il}k~ynne 
Tylko prawdziwa w oryginal· 
nem opakow&ni11 biP1o·.dolouo 
Merwonem i z .armą 
Schubert & Co., Yve•nb6bla 
Na.śladowań nie ~r-.:eba prf.y} 

mowac. 
nabycia w ·wielu aptf\lto "lli 

Fabryka tabaki 
tło faiyvanla 

E. Sommerfeldt 
dawn. Otto Alberty 

Gr d1iąd~ Graudenz 
dostarrza znaną jako naj · 
lepszą i najzdrowszą 

tabakę 636 

do zażywania. 
Pros:u~il\dać 11rób 

Firma za.toż. 18ó9 r. 

dla dzieci ucz4\ey1h się w 
szkole tylko po nfomf.l\cl.n. 

ooooooooaooooooooooooaooo~cz;;ci •••••ll"I-••••••• fooB Dalej do lokalu ~ ~iaj~ 5 Rodakom na obczyznle ! 8 a. Lenka w Annen! 
... ~o Ikt' 
• polecamy gorąco nad wszechmiar • o W niedziele, 28 b. m. a ysc 
lf pożyteczne dzieło napisane przez li § urządzam na mojej sali 8~ 
• naszego brata rodaka p. Piotra Ił 0 ) k • b I Pod 
• Palińskiego pod tytułem: • a po s I a . ~reńsk 
• LITURGIKA KATOLICKA• 1 § Wstęp wolny! :v:·; = czyli wykład Swiąt, obrzędów i I I O li"'•Y udzi 1 prosi lzwanie 

• 
zwyczajów naszego ś~v. Ko.ścioła. ... 0000 Rob. Lenk . Annan. goirali się 
Stron 535. Cena w p1ękneJ opra- 9' g 8 ' o~. 

• wie tylko,., 2 rna1:ki. z pr~es)łką • oooaooaoooooooooooooooooo~ Pism 
JiS 2,20 mr. Zamawiac nalezy pod łl firanki prane w domu apretuje codzie~lo . 
- adresem: • najtaniej FAaBIERNIA OALLUSCHl(E, PTh . się 

• , • NIA W BOCHUM. Tel; m. 911. niem 
• Wiarus .Polski" w Bochum rme:. uotstede. tteme, t:kket, R,~gdy 0 
flł " • • hausen. Linden. Hattin2en. Langendreer. · b 
an._ 1'0r! 'l!:h ~ ~n_ ~ ~'1881t· lJlal· ten. C~stron, Kamen, ·Dortmund, Oe , o e 
~ ~ iłY:'ł a Wli•-. lll8 ;.-e •.Je _. Svrockhovel. e dosl 

.,Bied 
--~--~---------~--~----~------~------------~~--~----~ tikoju i 

, D frazes 
Kto chce prawdziwie modne i uo niena 

r rzylegające ub1•anie kupić? Biedni 

Kto chce być rzetelnie obs1u~o~ym w dom 
Pedago 

przyt€m t 0 nio kupić? ~hauba 

\ć mus~. 
z bezsił 



~r~ 173. Boehnm, na środę, . dnia 31-go lipca 190'1. Bok 17. 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcona Hwiacio oraz sprawom Darodow7.m, polityeznym i zarobkowym. 

_a..vtd codziennie z WYiątklem dni poświątecz-
1.przedplata kwartalna na oocxcie i u listowych 

J mr. 50 fen.„ a z od·noszeniem do domu J mr. 
ten. Wiarus Polski" zapisany Jest w cenniku pocz ioWYra I>od z.oakiem ,,L. polniscb nr. 123. „ 

I 1111 B.ate za Wiarę I OjCZJZll I 
Za mseraty placi sie za miejsce rządka drotłm:ep ..... 
ku 15 f. o.gl-Oszenie, zamieszczone orzed inserata:lllł -CC 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Ltaty 1111 
„Wiarusa Polskiego" nalefy frankować I poda4 • 
nich dokla..dny adres piszącego_ Rek01>. oie z.wr~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzlecł swe 
1wlć. czytać i p.fsać po J).Olsku ! Nie 
t Polaldem. kto potomstwu swem11 

ezyć się ()()ZWOii ! 

z wypadków dDla. 

póloocnym obwodzie J)rzemysłowYm 

zecb zaostrza się zatarg zarobkowy w 
~órnictwie. 

Robotnicy z otrzymanej odpowiedzi 
acodawców są niezadowoleni i żądają 
szych ustępstw do2-go sierpnia. 

y zamierzają do kolonii swolck w 
ce sprowadzić robotników chińskich. 

Dowiaduje się o tern „Berliner Ztg." 
znacza, ie prace przygotowawcze w 
względzie są w biegu. 

ya kolonistów niemiecldcil z Rosyi 
i<lta dzielnice poJslde pod zaborem 

pruskim. 

Do komisyi należą pastor Kuhfeld, nau 
ydel WHhelmi, gospodarze ttartmann i 

emer z pod Samary i Saratowa w po
niowei Rosyi nad Wołgą. Tamtejsze 
lonie n.iemieckie liczą kilkaset tysi~cy 

z. Niemcy tamtejsi udają się 

'OOcł części na Syberyę w części do Amery
o r obecnie chodzi o to, czy owi koloniści 
&ie mają ,,uszczęśliwić" dzielnic polskich. 

n! 
iakatyści płaczą nad niedolą dzieci pol-

sldch ! 
Pod naglówkiem: agitacya polska w 

• ~reńsko westfalskim obwodzie przemy
ewym'' wskazuje „Dortmunder Zeitung" 
l wystosowane do rodziców polskich 
'tzwanie, by podczas wakacyi szkolnych 

oi.rali się dzieci zaznajomić z książką pol-
g ~. 

~: Pis?1o hakatystyczne, które to oświad 
PR~lo się za możliwie największem kato

, • rłniem dzieci polskich kijem i areszta-
Rob\gdy op· • . . . k" . er. M . ieraty się mem1ec 1e1 nauce re-

Oc ' obecnie boleje nad niedolą dzieci i 
e dosłownie: 

.,Biedne dzieci, zamiast pożądanego 
koju i wypoczynku, nabija im się gło-

dva t:azesami polskimi i zatruwa duszę pu 
nu:nawiścią narodową!" -

Biedni Polakożercy, którzy widząc, 
\\Yl11 w domu Polskim jeszcze nie rządzi ani 

~~:dagog~ ~:uskiego ani też pruska pi
. uba, htosc nad polskimi dziećmi uda 

. • \t muszą, podczas gdy zębami zgrzyta-
;' ;;;i z bezsilnej zlości ! 

h zarobkowy hutników wzmaga się. 
ildcn rW·Boc~um odbyto się ubiegtei soboty 
tnik~ c~nie nie~1ieckich robotników hutni-

. : lkl na kt?r~m wskazano na ostatnie 
. hutmkow pod Akwizgranem, w 
;hausen i Ruhrort-Laar-Bruckhausen. 

aznaczono, że konieczna jest 
zą, by rząd postara! się o 
~~e . . . warunków bytu robotm-

hutniczych, gdyż robotnicy na hu
są Prawie niewolnikami przedsiębior-

~Y ~racując w ·warunkach szko-
~ na~ ogromnie zdrowm, zmuszeni s~ 

r.) 1~ ar:::Ycht i Pracy niedzielnej ,a ' liczba . 
" ow nieszczęśliwych wzrasta stale. 

Mówcy przestrzegają rząd i pracodaw 
ców, gdyż jeśli stosunki się nie polepszą, 
z pewnością wybuchnie strejk ogólny hut
ników. 

-
Ze Zlotu w Oelsenldrchen-Schalke. 

Podczas niedzielnego zlotu w ćwicze 
niach wolnych bralo udział 270; w ćwi
czeniach lancami 60; w ćwiczeniach las
kami 65; w ćwiczeniach z maczugami 56 ; 
druhów. 

O uagrody na przyrządach brało u
dzial 12 gniazd. Najwyższą ilość punktów 
osiągnęly: Herne 111~. Ueckendorf 87; 
Wanne I 8134; Recklinghausen Bruch ~ 
itd. 

W ćwiczeniach o nagrody Jednostek 
otrzymali naczelnicy: Bereszyński z Her
ne 19~; Napieralski z Dahlhausen 1$~ ; 
Jóźwiak z Steele 14~; Wojtaszek z Frei
senbruch 14~; Garbarek z Wanne Il 14 itd 

Dalej następujący druhowie: 
W ojtakowski z Herne 2034 ; Pon to wski z 
Steele 20; Kordusiak z tteme 19~; Mły
narczyk z Bruchu 1934; Szewczyk z Ue
kendorf 19; Błachowiak z Herne 1834 ! 
Swidurski z tterne 17; Strzeliński z Uecken 
dorf 1694·. 

Ogółem stanęło do zawodów w trói
bój 78 druhów. Opróci: tego stanęło w za
wody na koniu 21 druhów. Wynik tychże 
zawodów jeszcze nieznany. 

Bochum. Przed tutejszym sądem ław
niczym toczyła się sprawa przeciwko kil
kunastu czlonkom Towarzystwa gimna
stycznego „Sokół" z Langendreer oskar
rżonym o to, że po rozwiązaniu zebrania 
na wezwanie policyanta natychmiast loka
lu zebrań nie opuścili. Dozorujący zebranie 
policyant rozwiązał zebranie, ponieważ 
przewodniczący towarzystwa nie miał 
przy sobie poświadczenia policyjnego o 
zameldowaniu zebrania. Po wezwaniu do 
opuszczenia lokalu powstali członkowie, 
by lokal opuścić gdy wszedl gospodarz lo
kalu i powiedzial, by członkowie pozostali 
w lokalu i wypili piwo, które zamówili, a 
polli:-yantowi nr~~1yt, żt- dnać będzie ·• 
to, aby zebranie się nie odbylo. Członko
wie dali się namówić i w lokalu pozostali 
a nawet ci, którzy byli już wyszli, do Io 
kalu powrócili. Czlonkowie zarządu nie 
mogli natychmiast lokalu opuścić, ponie
waż, jak zeznawali, musieli się najprzód 
zalatwić z książkami towarzyskimi i z ka
są. Policyant więc wyszedł z lokalu i po
wrócił z innym policyantem, poczem na u
licy zapisywano członków na ka
rę. Oprócz trzech członków, którym 
policyant udowodnić nie mógł, że z 
lokalu zaraz nie wyszli, skazano resztę 
każdego na 15 marek i koszta lub 3 dni 
aresztu. Policyantowi, który zeznawał ja 
ko zaprzysiężony świadek, zwracano od 
statu sędziowskiego uwagę, by w pojedyn 
czych przypadkach, czy kto z czlonków 
pozostal w lokalu lub nie, na pewno nie 
twierdził, jeżeli nie jest zupełnie siebie pe-
wnvm. Na zapytanie prokuratora, czy 

mógl policyant wiedzieć, kto był w loka
lu lub nie, zapisując na karę dopiero na u
licy, odpowiedział policyant, że wszyst
kich członków zna i że nie sprawiało mu 
trudności stwierdzić, kto w lokalu pozo
stał lub nie, chociaż zapisanych cztonków 
w tym względzie nie egzaminował. 

Essen. Ubolewać tr7eba, że pomiędzy 
towarzystwami w poszczególnych miejsco 
wościach tak mało znaiduiemy wspólnej 
pracy i tak mało wzajemnego porozumie-
n~. . 

Jedni urządzają wiec, drudzy zabawę 

trzeci wycieczkę itd, a wszystko w jedną 
niedzielę. Widz bezstronny patrząc na to 
doznaje jakiegoś przygnębienia, albowiem 
takie postępowanie dowodzi, jak mało ie
szc.u przyjęliśmy zasadę, że tylko należy
cie naszą dzialalność publiczną zorganizo 
wawszy, coś dodatniego zdziałać będzie
my w stanie. 

Moiem zdaniem w każdej miejscowo
ści zarządy towarzystw powinny się od 
czasu do czasu zbierać i tam wspólnie ra
dzić o pracy nad rozwojem wszystkich to 
warzystw. Konkurencyi nie potrzebuje się 
żad:te towarzystwo ze srtony drugiego o
bawiać, gdyż każde ma odmienne cele a 
przytem Polaków jest tak wielu, że człon
ków dla wszystkich starczy. 

Tyle mych uwag ogólnych, któreby 
Szan. zarządy zechciały wziąć pod rozwa-
gę. t:sbe. 

Zmiaaa kursu w Szlazwigu. 
Rząd pruski usi1ując zaskarbić sobie na 

przypadek wojny z Anglią sympatye rzą
du duńskiego, postanowił zmienić dotych
czasową politykę względem duńczyków 
zamieszkałych w Szlezwigu i protestują
cych ustawicznie przeciw zaborowi Szlez 
wigu przez Prusy. Do niedawna jeszcze 
traktowano ludność duńską w kraju zabra 
nym prawie z równą bezwzględnością, jak 
polaków w Poznańskiem, ol:Jecnie jednak 
naczelny prezes prowincyi szlezwisko-hol 
sztyńskiej zapowiedział zmianę kursu poli
tycznego, a uczynił to na bankiecie z oka
cyi odbywającego się zgromadzenia izby 
rolniczej w prowincyi szlezwicko-hol
sztyńskiej. Oświadczył on między innemi: 

"Jesteśmy tu w zupełnie odrębnym 
kraju, wśród ludności, która jeszcze jest 
nam obca, ponieważ przemawia innym ję
zyhtm. Mimo to nie powinniśmy zapomi
no.ć, że są to nasi wspólobywatele. Znawcy 
tego ludu mówią o jego licznych dobrych 
zaletach. Czyż .możemy postępować z tą 
ludnością bez wyrozumiałości tylko dla
tegt'. że używa innego języka i że spoglą
ć.a ku pó~nocnemu sąsiedniemu krajowi? 
Oświau~zam: nie! Aby obudzić zaufanie, 
trzeba piern:ej samemu okazać zaufanie. Te 
ogólno--ludzką zasadę można zastosować i 
tutaj. Co zasiejemy, to będziemy zbierali. 
Tylko to! A więc chcemy siać nie to, co 
nas rozłącza, lecz to, co nas łączy ... Jesteś
my wszyscy obywatelami Szlezwig-ttol
sztynu. Wszelkie różnice powinny zniknąć. 
Dajmy ludności tego kraju braterski poca
lunek .... " 

Rozpoczęta się jednak niebawem za
wzięta polemika całej prasy hakatystycznej 
przeciw rządowi, - polemika, w której rej 
wodzą „National Zeitung" i „Deutsche Ta
geszeitung". 

„Tylko surowość, - wolano - połą
czona ze sprawiedliwością, tylko silna, 
nigdy nie wahająca się, pr9wadzona z że
lazną konsekwencyą przez cale generacye 
polityka imponuje przeciwnikowi i może do 
prowadzić wreszcie zarówno w Szlezwigu 
jak na kresach wschodnich do zwycięztwa 
niemieckości." 

Inne pisma przemówily jeszcze wyraź 
niej i oświadczyły kategorycznie, że zmia
na polityki w sprawie duńskiej pociąga kon 
sekwentnie za sobą zmianę polityki w spra 
wie polskiej, a co za tern idzie: „Niemcy 
weszły na pochyłą drogę, wiodąq wprost 
do przepaści". 

Przeciw porównywaniu duńczyków z 
Polakami zaprotestował jednak energicznie 
ks. Biilow w swym nadwornym dzienniku 
„Norddeutsche Allgemeine Zeitung". 0-
Ś\viadczyl on ' z catą powagą, że polityki 
:·;:.1cl·1 w kwestyi duflskiei nie można po
rć\'• r1ywać z polityką w kwestyi polskiej, 
bo duńczycy mają tylko 15,000 wyborców, 
apolacy 500.000. 

Obecnie „Nordd. Allg. Ztg.C' po raz dru 
gi protestuje przeciw porównywaniu duń
czyków z Polakami i zaznacza, że w poli
tyce antypolskiej nic się nie zmieni. 

W sprawie 
nowych projektów antypolskich 

powtarza „Norddeutsche Allgemeine Ztg." 
w nr. 174 za „Ostdeiltsche l(orrespondenz" 
co następuje: 

„Do najważniejszych zadań komisyi ko 
Jonizacyjnej w Księstwie Poznańskiem i w 
Prusach Zachodnich należy przyciąganie 
dostatecznego dopływu odpowiednich żY
wiolów kolonizacyjnych. To zadanie mo
gla komisya kolonizacyjna spełniać tylko 
zwolna przez dlugoletnią pracę werbunko
wą i odpowiedni celowi wybór chętnych 
kolonistów. Z początku usiłowały wszyst
kie możliwe zrujnowane egzystencye, któ
re w pracy rolniczej nie mialy wcale do„ 
świadczenia cisnąć się do kolonizacyi. Zwol 
na udało się przyciągnąć tylko takich ludzi, 
którzy pracowali w zawodzie rolniczym 

· albo dawniej byli rolnikami i chcieli po-
wrócić do swojego dawniejszego zaję

cia. Przytem ukazali się osobliwie wypró 
bowanymi koloniści południowo i zachodnio 
niemieccy, którzy na wschód przynosili wy 
soką kulturę i bogate doświadczenia. W 
swojej nowej ojczyźnie zaprowadzili roz
maite gałęzie przedsiębiorstw rolniczych, 
albo w inny sposób udoskonalali pracę w 
rolnictwie. Z liczby, wynoszącej blizko 12 
tysięcy kolonistów, osiedlonych do końca 
roku 1906, pochodzi około 30 procent z za
chodnich dzielnic państwa pruskiego i ~ 
niepruskich stron rzeszy niemieckiej. Dalej 
około 20 procent z dzielnic kolonizacyj
nych, około 25 procent z innych dzielnic 
pruskich a reszta z zagranicy (zwłaszcza 
niemcy, którzy powrócili z Rosyi.) Przyby 
sze nie są podzieleni według okolic, z któ 
rych pochodzą, lecz są w większej części 
wsi koloni lcyjnych pomieszani, ponieważ 
w ten sposób naiłatwiei zastosują się do no 
wych warunków życia i najlatwiei jeden od 
drugiego się uczą. Od około 12 lat w okoli 
cach, z których przybywają koloniści, u
rządza się systematyczną pogadankę nasze 
roką skalę i przez to, oraz przez rozszerze 
nie qzialalności kolonizacyjnej, umożliwio
nej powiększeniem funduszów, osięgnięto 
ten skutek, że liczba niemców w okolicach 
kolonizacynjych zaczyna procentualnie bar 
dziej wzrastać, aniżeli liczba Polaków. Ale 
w kwidzyńskim obwodzie rejencyjnym je
szcze nie zupelnie dorównano wzrostowi 
liczby polaków, podczas gdy w bydgoskim 
obwod~ie rejencyjnym liczba niemców oJ 
czasu energiczniejszej dzialalności koloni~ 
zacyjnej nawet już absolutnie bardziej wzra 
sta niż liczba Polaków, w ogólności wpraw 
dzie przy wiele większej liczbie polaków w 
stosunku do ogólu ludności, absolutny 
wzrost ich liczby jest zawsze większy, niź 
liczby niemców' i niemieckie postępy lat o
statnich byłyby zupełnie niepewne, gdyby 
komisya kolonizacyjna musiała odmawiać 
przyjęcia odpowiednich i chętnych koloni
stów dla braku obszarów ziemi, służących 
jej do dyspozycyi. Fala kolonistów zwróci
łaby się wówczas w większej liczbie do za
granicy, gdzieby dla niemczyzny byla stra 
eona i nastąpiłby wnet z świeżą energią na 
pór polaków do dzielnic kolonizacyjnych. 
Już przy zmniejszeniu działalności koloni
zacyjnej liczba polaków bez wątpienia tak
że pod względem procentualnego wzrostu 
zdobyłaby sobie pierwszeństwo, i wten
czas potrzebaby jak największych ofiar i 
wysilków, aby zapobiedz znowu cofaniu się 
niemców. Dlatego komisyi kolonizacyjnej 
trzeba umożliwić dbanie o to, aby fala ko
lonistów znalazła i w przysztości dla sie
bie koryto dostatecznie szerokie" . 
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Gdańsk. Miasto liczy obecnie 
157 933 mieszka1iców. 

Nowe. Tutejszy kościół katolicki zo
stanie odnu\viony. W tym celu przy
był dotąd już rcjencyj1ny _budow;1i~zy 
Becker. Na powi~kszeme kosc1ola 
rząd zgodzić się nie chciał dla tego, że
l> przez to .nie ucierpiała jednolitość 
pięknej budowy· 

Z Kościerskiego. Pan Nakielski na-
był 65-morgowe gospodarstwo od ~e
wnego Niemca w Kliil.czu pod Koście
rzyną za 16 OOO marek. Owe gospodar 
shvo było od niepamiętnych czasów w 
ręku niemieckim. · 

Bezustanne ulewne deszcze i w Pru 
sach Zachodnich ogromnie zagrażają 
żniwom. Pomyślne widoki z początku 
la ta ,przepadły bezpowrotnie. Rolnicy 
bez wyjątku z wielką troską pati:.zą ;w
p1 zy~zlość. Nie mówiąc iuż o ~z~od~i~h 
wyrządzonych przez ~rad, zboże sku
:Skiem deszczów pokładło się przewa
żnie i koszenie połączone jest z wiel
kicm1 trudnościami. Do tel!, 1) doci1n · 
dzi jeszcze brak robotnika. W normal
nych warunkach dzielny robotnik u-
iekł trzy morgi dzienni,e, obecnie li
czyć można najwyżej na połowę. To 
znaczy. że chlebodawca do zwożenia 
potrzebować będzie jeszcze raz tyle 
.czasu i dwa razy tyle rabotnrków i pie 
niędzy. 

Na cięższych ziemiach kartofle za
czynają gnić· Zwózka siana wypadła 
bardzo licho, pasza pozostawia wiele do 
życzenia. Nie .ulega najmniejszej wą-
1pli\vośc i , że wymienione wyżej smu
.tne sto ·unki wplyną ni·ekorzystnie nie~ 
tylko na położenie .rolnictwa,. ale odbiją 
się także na ogólnych warunkach ekono 
micznych. Ludność uboższa. nie mogą 
ca pozwolić sobie na drogie mięso. od
ży\.via .siG przeważnie chlebem. Skoro 
i chleb podrożeje, możemy doczekać 
się strasznej biedy. 

Z Wiet lix PoUlansk!eat:;~ 

Poznań. Ks. biskup dr. Likowski i 
ks. prałat Kaźmierz Dorszewski, admi
nistratorowie archidyecezyi gnieźnień
skiej i poznaf1skiej, wydali odezwę do 
(luchowier1.stwa, w które_i1 rozporządza
ją, aby wszyscy kapłani · w czasie żniw 
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ŻUBROWIE 
fD11 nwL•danie history...:zne według po

wieści 
Wacława O~siorowskiego. 

(Ciąg dalszy)_ 

Mówże, kapitanie!. .. Mówikś sam, że 
.znasz te strony wybornie!.... Przecież na 
Sochaczew tędy najbliżej?!... 

- OP Sochaczew? ... Tak! - odparł z 
wysilk i cm Ootartowski. . 

- No widzisz!... Sam się przekonałeś!. 
i\Vybornie !„. Ruszamy zaraz! - zakonklu
dował z przekonaniem pułkownik i kazał 
trąbić do wymarszu. 

Ootartowski dosiadł konia i powlókł 
iię za szwadronem. 

W oczach mu pociemniało. Wszystko 
co wysnut. ciem si~ karmił, czcm 
żył od dni kilku, rozbiło się o 
dziką, niezrozumiałą surowość De-
iehampsa. W pierwszej chwili chciał 
przedłożyć pułkownikowi swoją sprawę, 
chciał prosić go, aby, jeżeli istotnie to ma 
małe '.i.b<Jo:cnie nie wydało mu się możli
:\\'cm, jemu poz\volil odjechać na dziel] je
den od oddz1<.11LJ. Ale rogata dusza .flo
ryana zacięła się. zamknęła w sobie. Je
chał za pułkownikiem w milczeniu głu
c:her„, pmwrern. Nagle, podnióslszy oczy 
i rc..zdrz,w ~ry ~ię do koła, jęło mu się zda 
wać. ~-c tui. pr;'ed nim \vystrzelila wieży
czka kościoła w Rzeszy. Wpatrzyl się 
uważniej i, ku wielkiemu swemu zdziwie
niu a radości, dostrzegł znany mu dworek 
i chaty Małowierzy.„ Więc oddzial jest 
na drodze do Gotartowic !... 

Biały J•lllkowni, który nieznacznie śle
(lzit każde tl rg111enie muskułu na twarzy 
Floryr. na. ści<1gnął konia i podjechał do 
Oo ta:" f\\\'Skicg0. 

I 'o'' 1ccl1 mi kapi1anie l - zaczął 
inienacka - Ileż ona ma lat? 

Fi11:·).a11 siĘ zmieszał. 
- Daruje pan pułkownik, nic rozu

rr.ic:i. c· l•m1 mowa!... 
fJc~;1 harnps si~ skrzywił. 

dołączali w mszy św. kolekte 17. modli
twę o p0godę aby w niedzielę po nic
szpora h wobec wystawienia Najśw. 
Sakramentu odmówili z ludem Litan ię 
do Wszystkich świętych w tymże ce
lu, zapowiedziawszy ludowi z ambony 
to nabożer1stwo. Także upoważniają 
duszpasterzy, aby przy trwającej da
lej niepogodzie pozwalali ·W niedzielę i 
święta po naborleństwie zwozić zboże 
z pola do gumien, gdzie tego rolnicy 

·domagać się będą. 
Czarnków· W dobrach Komisyi ko

lonizacyj1I1ej Starejhucie pod Czarnko
wem zerwali niedawno robotnicy sezo
nowi z Galicyi kontrakt i stawili opór 
żandarmowi, chcącemu ich aresztować 
Sąd czarnkowski skazal we wtorek je
dnego z nich na trzy miesiące, a 7 in
nych każdego na tydzień wiezienia. 

Międzychód. Dwudziestotrzyletni 
robotnik Bogdan zwoził dla swego 
chlebodawcy budowniczego Fechnera 
drzewo budulcowe. Jedna z belek upa
<Ha tak nieszczęśliwie, że zmiażdżyła 
rbotnikowi czaszkę. Smierć nastą

,piła na miejscu. Bogdan pozostawia 
wdowę, z którą ożenił się dopiero przed 
rokiem. 

Wschowa. Na dworcu tutejszym 
przejechał 1podąg pospieszny w nocy na 
środę robotnika, liczącego lat około -30. 

·odciął mu glowe od tułowia i nogę, tak 
że śmierć nastąpiła na miejscu. 

Śmigiel. Kotonizator ostrowski, zna
ny pastor Roseinberg zamierza stwo
rzyć w Smiglu kolonj,ę dla 8 niemieckich 
rodzin rnbotniczych na sześciomorgo
wej parceli obok lazaretu dyakonisek
Ponieważ parcela ta należy dotąd do 
<lominium kos·zanowskiego, uchwaliła 
śmigielska rada miejska na ostatniem 
zebraniu przyłączyć nowa kolonję do 
miasta. 

Z Kluczewa pod Śmiglem piszą do 
kościańskiej „Gaz. Pol.": W zeszłym 
roku jak gdzieindziej., tak i u nas wy
.bucht strejk szkoliny i odniósł zaraz ten 
skutek. że władza szkolna nakazala u
czyć po polsku religii, której udzieiaii 
dwaj nauczydele ze Siekowa i Sieków
ka, lecz chodziło jeszcze o rpacierz któ
ry nauczyciele odmawiali po niemiecku 
przy .polskie} nauce religii. Władza u
ży,~ala roz_maitych sposobów, aby 
stre1k stłumić. Cofnięto rzadowy poda
tek około 700 mk., złożono dozór szkol
ny z urzędu, a Ławników gminnych Sta.,, 
chowiaka i Iglińskiego zawieszono w u
rzędzie bez zawiadomienia piśmienne-

- Nie rozumiesz?! To niedobrze! Skry 
tych ludzi nie cierpię! Nie znoszę!... Co tu 
d:11go mówić! Chyba mnie za dudka nie 
masz, abym mógł przypuszczać że tak 
ci~ pali c!D b1 <tci i do sióstr.„. ' Przyznaj 
się, kogo tam masz!? 

- Pułkowniku! Parol żołnierski, że w 
Gotartowicach. prócz rodzeflstwa· nikogo 
oglądać się nie spodziewam. 

- No, no !„. To się pokaże jeszcze!... 
Szydło z worka wyjść musi... Jak ci się 
podoba nie nalegam!... 

Deschamps odjechał na czoło ~zwadro 
nu, a .floryan znów w myślach się zatopił. 

Wieczór zapadl, gdy szwadron naresz
cie podjeżdżać zaczął do Gotartowic. f'lo
ryan mimo panujących ciemności, odróż
niać począl i chaty wieśniacze i szczyty za 
budowań folwarcznych. 

Wieś tonęla w ciszy głębokiej a ciemno 
ści. 

Dwa, trzy migotli\ve światełka w ok
nach, a zresztą mimo wczesnej pory noc w 
izbach i ludzkich czworakach. Des~hamps 
burczał po swojemu i mówił do kapitana 
Douharai tak, żeby go .floryan mógl usły
szeć· 

- Ladny będzie nocleg. Ni psa, ni 
cztowieka ! Dyabli mnie skusili słuchać! 
Wieś głucha, pusta, pięknie będziemy wy
glądali!... tlej !l(api tanie Gotartowski.„ to 
chyba nie tutaj jeszcze?!... 

- Tu, tu! panie pułkowniku! - od
rzekł raźno floryan. 

- Pustkowie!... 

go. tylko komisarz nakazał soltyso\\'i 
nie zaPDz:nvać ich na zebrania gminne. 
i dotąd jeszcze, pomimo. że strejk już u
stał, nie przywrócono -ich do urzędów. 

Najdłużej. wytrwał w strcjku gospo
darz Wawrzyn Błażejczak, lecz obecnie 
także zmuszony byt ustąpić, gdy regen
cya na mocy paragrafÓ\V z przed stu 
łat zagroziła mu początkową karą 3 
mk. lub dwoma dniami wiezienia, a ró
,wnocześnie sąd opiekuńczy zawezwał 
go do zakazania strejku dzieciom swo
im, w przeciwnym razie grożąc karą 25 
mk. Wobec tego nie chcą bogacić da
remnie kasy państwowej, nakazał 
swym dzieciom strejku zaniechać. 

Wolsztyn. Umarl na paraliż serca ka
płan-jubilat, emeryt ks. Konstanty Kuchar
ski. 

Ze Shzka czyli StaropoJskl 
Opole. Przez powieszenie odebrał so

bie życie szewc Jerzy Leja mieszkający na 
placu Wilhelmowskim. Podobno umysł je
go chory był przyczyną do tego kroku. 

Kędzierzyn. W ostatnich dniach prze
jeżdżaly tu pełne pociągi wychodźców, 
którzy z Ameryki wracali do Bogumina, by 
ztąd rozjechać się w różnych kierunkach 
po monarchii austro-węgierskiej. Są to 
częścią ludzie, którzy uciuławszy trochę 
grosza w Ameryce, wracają w strony ro
dzinne, by gospodarować w lepszej pomyśl 
ności - a po części są także i tacy, mię
dzy nimi, któ.Izy zawiedli się w swych na
dziejach amęrykańskich i wracają do domu 
ubożsi, niż przedtem byli. 

Z Jnnych dzielnie Polski 

Zgromadzenie górników. Z Moraw
skiej Ostrawy donoszą: Dnia 21 bm. odby 
lo się tu wielkie zgromadzenie górników, 
w którem wzięło udział przeszło 15.000 o
sób. Uchwalono na wiecu szereg żądań, 
które postanowiono przedłożyć zarządom 
kopalni, a nadto przyjęto rezolucyę, do
magającą się wydania nowych przepisów 
służbowych. Jeżeli do dnia 18. sierpnia za
rządy nie dadzą odpowiedzi na postawione 
żądania, to górnicy rozpoczną strejk pow
szechny. 

Również w Orlau odbyło się w niedzie 
lę bardzo liczne zgromadzenie górników, na 
którem uchwalono te same żądania i rezo
lucye, które przyjęto na zgromadzeniu w 
Morawskiej Ostrawie. 

Proces studentów ruskich burdy na 
uniwersytecie lwowskim. śledztwo w 
sprawie studentów ruskich zostało przez 
sąd wiedeński zupełnie ukończone, a akty 
wręczono prokuratoryi celem wygotowa
nia oskarżenia. Ze studentów, których po-

nawoływania, przywiązał konia do furty, a 
sam przesadził żwawo okalającą folwark 
Kamionkę i skoczył ku drzwiom dworu. 
Wsrtząsn4ł raz i drugi żelaznym ryglem, 
zakołatał, huknął całem gardłem, aż echo 
dalekie mu odpowiedziało - we dworze 
nikt nie dawał znaku życia. 

Dreszcz zimny przeszedł Floryana. 
Złowrogie przeczucie targnęło nim. Sam nie 
wiedząc, co czynić - dobiiał się dalej, co
raz silniej, coraz gwałtowniej.„ 

Wtem, poza drzwiami dały się słyszeć 
ciche, powolne kroki, a potem rozległ się 
jakiś przestraszony głos: 

- Co tam? Kto tam ?!.„ 
- Otworzyć! 
- Ba, komu ?.„ Czego chcecie!... Ni-

kogo tu niema.„ 
- Otworzyć, mówię! - wołał .flo

ryan w uniesieniu. - Nie poznajecie mnie? 
l(tóż tam jest?„. 

- Nie ... nie mogę! - ozwał się głos 
za drzwiami po namyśle. - Walcie drzwi 
kiedy wola! Niczego się tutaj nie dobijecie'. 
bo dwór pusty ... żywej duszy niema„. do
bytku żadnego także!... 

- Gotartowski jestem, do licha! Nie do 
obcych się dobijam.„ tylko do siebie !„. 

- Jezu! Chyba to panicz! - zawoła
no za drzwiami. 

- Otworzyć jeden z drugim! - rzucił 
się kapitan. 

. Dał sle slysze·ć szczęk kluczy, dźwięk 
odeim,ow~nych . s~tab żelaznych, zgrzyt 
zamkow 1 drzwi sic: nareszcie otworzyły. 

- Z pozoru! Wie·ś, jesier1 ! Ludzie tu Gotartowski wszedł, przed nim stał 
żyją inaczej! Jeżeli pan pułkownik po- starzec skulony z latarką w ręku. 
zwoli„. skoczę naprzód„„ uprzedzić o na- _ Co wy?! Kto wy?! pytał gorączko 
szem przybyciu!... wo .floryan. 

- Owszem ! Jedź pan! Jedź się tam - Panicz nmie nie poznali?! _ od-
n~cdackkać, oszczędzisz nam niepotrzebnego rzekl drżącym głosem starzec. _ Mikołaj 
w1 o u„„ . włódarz !... ··· 

floryan nie dał sobie dwa razy tego _ Gdzie ai1i d · d · d · 
P?Wtarz~ć, spi~ł konia ostrogami, pochylił - At... pa~icz~··\~e:ożnz~e ~ICt~a r·· 
si\ .1:~ siodle .1. ruszył polem, na przelaj, wszystko, bylo może jeszcze tyd~ień.~ ~~·~ 
'' I 1 c. ~1 ~o d\\ c rn. mu albo i lepiej trochę 1 T · l · 

_r,,1·u:-, ~otarto\v icki tonął tymczasem szczęście!.„ zakGtłow~i~ s~ 1 Pfz~~t~n n:~ 
\\~- _c1_emnosc1ach. Zaparte. okiennice, odrz- \\'szystko ze dwora! Ostatni t~ sta ę 
\\ ia i . ~:~ry folwarczne m~przyjemnie zdzi z pacholikiem jutro tydziefl pojech;łs,zy J.an 

\\ 1 Y oryana. Lecz me tracąC. czasu na ma nikogusiel1ko. .„. ie-

ciągnięto do śledztwa 14 lub 15 stanie Prz 
sądem, oskarżonych o ciężkie oskarże · 
ciala i złośliwe uszkodzenie cudzej Wla 
sności. 

Za najbardziej obciążonym studente i? 
Pawłem I(rattem który - jak wiadomo mem 
umknąl. " ·skutek czego przepadła złoża tyrn 
za niego kaucya w wysokości 15,000 kor p0Jsb 
rozes1ano listy gończe. rY 
!l!!l!!!!!!!!!!!!ł!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!~!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!ł!!!!!!!!!!ł!!!!!!!!!!l!!!!'!!!!'!!~sWY rozs 
Wiadomości ze lwiala. guie 

Wykradzenie tajemn~y bal-Ontt • 

Z Paryża donoszą o najświeższej sen , 
cyi. Oto w tamtejszych kolac~ polityc '' ~śc 
nych i wojskowych wywołała silne wraże. 
nie wiadomość, że wybudowan~ świeżo 'ł ter 
Mediolanie balon sterowy wlosk1 ma zupel. zziec 
nie tę samą konstrukcyę, co balon stero"1 
„Patrie". Jednocześ~ie ?Wa_ trzygodzi~na ie w 
wycieczka balonu mem1eck1ego z Berlina ekte 
do Szpandawy zaniepokoila Francuzów, ·arz 
k~órzy zaczynają_ podejrzewa~, że taiern. nia 
mea balonu „Patne' mogla byc wykradzio , ty 
na przez ajentów zagranicznych. ~ We 

ia k 
Wyrok śmierci w Guatemałi. ei b 

' ar'1st 
Najwyższy trybunał rzeczypospolitej yć p 

potwierdził wyrok śmierci, wydany na 4J zych 
uczestników zamachu na prezydenta Car. otąd 
rerę. Wyrok będzie niebawem wykonany. ów n 
W śród skazanych znajduje się wielu cu. ektu. 
dzoziemców. p· 

Przeciw wyrokowi pierwszej instan. zna 
cyi, która skazała na śmierć 43 ludzi, a v; • Ka 
tej liczbie wielu cudzoziemców za usilo. dzna 
wanie zabójstwa prezydenta Carrery, za. by 
protestowali ambasadorowie Niemie~ zech. 
Wfoch, Hiszpanii Meksyku. W skutek te. Al 
go zarządzono nową rozprawę przed try órnik 
bunalem najwyższym, który wyrok pierw 21ctz 
szei instancyi potwierdził. Rozprawa ta je. tt 
dnak uważana jest za wstrętną komedy1 t ti ~i 
sądownictwa. Roznamiętnienie stronnicze ·alce, 
wylączalo z góry wszelką sprawiedliwośi e tiz 
Wyrok byl przez sąd narzucony. R 

i, pra 

Wrzenie w francyi. iego, 
·strzy 

Zróżnyc.h niieJs..:nwo.ki Fram:yi do. l cia 
noszą o wypadka(:h w wojsku, wskazują. a w s 
cych na rozluźnienie karności. a, pr 

W Raon l'Etape zderzyli się strejkują. e zm 
cy szewcy w liczbie 1100 z policyą. Kilku 'lnem 
urzędników odniosło obrażenia, jeden icie. 
strei.kujący zostal zabity. Przywołano w~ 'Y zat 
sko, które starało się rozpędzić demon
strantów, przyczem dwóch oficerów i ó 

żołnierzy odniosło ciężkie okaleczenia. 

LZ22!! ______ .F; ____ O H • -

- Gadajcież mi, co się stało ... 
pojechali? !... 

- Nieszczęście, wielmożny panie i ty
le!... 

- Mówcież raz! Jakże to? !... Więc„. 
- Juści że opowiem wielmożnemu pa 

niczowi akuratnie! - Niechże ta wielmo· 
żny panicz choć do komory pozwoli tu„. 
bo i ziąb idzie„. ' tak, 

f'loryan chciał nalegać, palony smut· szechn 
nem przeczuciem, lecz starzec podręptal ~b ca 
naprzód do komory na prawo, usadowił go ię~zy 
na nakrytym kilimkiem stołku i ozwal się z Inia c 
wlaściwem sobie gadulstwem: 

- Było u nas cicho a spokojnie, aż ci 
tu wielmożny panicz nocką przyjechał z o· 
"'.Ym siarczystym żołnierzem i niby tą żol· 
merzową ... 

- Nie wlecz, tylko gadaj odrazu !... 
-. Wielmożny panicz darują .... wszY· 

st~o się ~vypomni... całą biedę!... Aha!.., e . 
Więc panicz zaraz-że odjechał. A co on ciw 
żołnierz i ta żolnierzowa ostali. To przez ~zon 
kilk~ d~i w całyn: d_worze rejwachu bylo rd~wa 
c~ me1!11ara •. oso~h.w1e z onej baby, co po· 'ki~ ś 
w1adah, takze of1c1erem we wojsku była„, 0 P. 
Potem naraz oboje odjechali. Bartoszów v,~~· .tJ 
Wojtek odwiózl ich za Rawę i po nich!„. zynieis 
Z_eszlo potem ze. dwa ~ni, najmło~szy p~· eh ~zy 
mcz na W szystk1ch świętych z Piotrkowa 0 

przyjechał ze szkól od ojców Pijarów„. 
f'loryan słuchał siedząc jak na węglach 

Starzec ciągnął swoje. 
- Uciechy bylo co niemiara! Aż ci na 

drug! ~zień we dworze popłoch a rwetes, 
Własnte z ludźmi bytem na klepisku przY 
ml.occe, g.dy Wf)ada ekonom LewandoW· 
ski. 

- Mikolaju ! - woła _ kto w Boga 
~ierzy, niech na koń siada.„ starszego pa· 
mcza gonić !.„ 

. - Rozpędziliśmy calą wieś na czterY 
świata strony, gdzie tam, ani śladu pana 
Marcelego! Jak to młodemu!... Wojenka 
mu si~ udał~ silnie. Nie strzymał chyl~ieI!l 
do dma komka wyprowadził zawimątk0 

pod, pachę, palasik do boku i' hajda wojo· 
wac. Oj byloż smutku a łez co niemiara.„ 
St~rsz~ pan aż zębami zgrzytał - a co 
dziedziczka to się wypłakać nie mogła. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 1 



z różnyob stron. 
żle się dzieje na obczyźnie, gdyż du

Rodaków wychowuje dzieci swe na 
i? mców. To powinno się zmienić, a w 
ni~ celu należy się starać, by każdy dom 
tY Iski posiadał „Wiarusa Polskiego", któ
~ btZ przerwy przypomina czytelnikom 
r~ym ich obowiązki narodowe. K:to zatem 
5 zszerza „Wiarusa Polskiego", przystu-ro . d · ·esie sprawie naro oweJ. 
gul Bochum. Gminy Gerthe i Harpen ma-
. bardzo liche połączenie z Bochum, dla
tego mieszkańcy po swe zakupna. częs~o 

jeidżają do Dortmundu. By to się zm1e 
~ ma być lepsze połączenie omnibuso
we 'zaprowadzone między temi miejsco-
ościami. 

Laer. K:olej elektryczna przejechała 
zteroletnie dziecko i wlokla je za sobą. 
ziecko zostało na miejscu zabite. 

Bochum. Zarząd knapszaftu zebrał 
inna ię w ubiegly piątek, aby radzić nad pro
rli ektem r10wych ustaw bochumskiego to
zów ·arzyst\\·a knapszaftowego. Dnia 28 wrze 
iern'. nia ma się odbyć powtórne posiedzenie 
dzio , tym samym celu. 
~ Według nowego projektu ustaw wspar 

ia ka -y pensyjnej mają być większe, ma 
eż być płacona renta knapszaftowa obok 
aństWO\Vej, ale Z drugiej strony nie ma 

litej yć płacona. r~nta dla dz~eci, a, re.~ta ml~~ 
a 43 zych inwal1dow ma takze byc mzszą, mz 
Car. otąd .Z tego powodu zastępcy robotni
any, ów nie mogą się zapalać da takiego pro-

cu. ektu. 
firma Bolesława l(asprowicza znowu 

tan znaczona. Znana fabryka likierów p. 
a w • Kasprowicza w Gnieźnie została znowu 
siło. znaczona złotym medalem za swoje wy 

za. by na ,yystawie w Eisenach w Niem
iec, zech. 
te. Altenessen. W szybie „Anna" został 
try órnik B. K:la:usmeier niebezpiecznie po-

1erw lclzony. 
je. Hombruch. \V tutejszej walcowni do 

dyę t 1i ~ię robotnik Fr. Rusch między dwie 
icze ·alce, które mu tak silnie nogę pogniotły, 
ośt e tizeba ią było w domu chorych ująć. 

Rzym. Młody uczony wloski, Pignot
·, pracujący pod kierunkiem prof. Gros
' ego, dokonał ważnego wynalazku. Przez 
·strzykiwanie jakiegoś plynu w różne czę 

do. i cia!a umarłego, utrzymuje całego tru
ują. a w stanie zupelnie świeżym. Nawet pró

a, przedsięwzięta na trupie dziecka, któ
ują. zmarlo przed 10-u dniami i uległo już 
ilku ilnemu rozkładowi, powiodła się znako
den icie. Po wstrzyknięciu proces rozkłado-

zatamowany został natychmiast. 

Rozmaitości~ 

Drapacze chmur w niebezpieczeń-
wie. Niebotyczne domy po miastach 

dzie tanów Zjednoczonych, tak zwane „drapa 
e chmur", liczące nieraz po 25 piętr i wię 
i, zbudowane częścią z nadmiernej chę
wyzyskania drogiego gruntu miejskie
, częścią z wrodzonej Amer~kanom 
scentryczności i chęci popisania się 
Ytnś cryginalnym, są to domy zbudowa
nawet w fundamentach głównie ;, żela
tak, iż na podobieństwo znanych po-

ul· szechnie ścian pruskich, robi się z żelaza 
tal ~b całego domu, a tylko przestrzenie 
go ię~zy belkami a sztabami żelaznymi wy

ię z Ima cegłą, betonem lub innym materya-

Ot?ż od niejakiego czasu zaczęły się 
.rzyc, szczególnie w Nowym Jorku i 
tcago Pogłoski, iż te domy są krzywo 
~do\l;:ane. Ponieważ oczywiście pogło-
1. thak1e szkodziły bardzo właścicielom 
ie dornów, bo mieszkafJcy obawiali się 
:~walenia, przeto wystąpiono sądownie 

on cciw szerzycielom takich pogłosek. Wy 
zez d zo~a do s~rawdzenia tych pogłosek u
~lo rdO\\a ~om1sya przekonała się przez 

o· 'śc~o ścisłe pomiary, iż domy te rzeczy 
a.„ 0~e P.ochy!ily się wszystkie w jedną 
óVI ~' .tJ. ku Polno.cy, i to domy wyższe i 

' 
\\111e1sze inocn· . . k . . . , . . „„ y ie1, Ja mzsze i sw1ezsze. 
en ~Yna teg~ jest jasna. Ponieważ w 
a omach mieści się bardzo wiele że
~P~zez to n:ag~etyzm ziemski działa na 

eh nocnen ~~osob, iż je przyciąga ku sobie 
ie si Y •1egun !Tiagnetyczny, stąd pochy 
iedn ę ~ szystk.1ch do~1ów tego rodzai u 

z~i str.onę, tJ. ku potnocy ,postępujące 
kole, Jak .w~mierzono, o 10 sekund 
si a. Jezehby w jakiś sposób nie u
u ę ~wstrzymać tego działania magne 
ur" 221em~~ie~o, mogłyby „drapacze 
zp· nal:zc się po łatach w poważnem 
D .

1eczenstwie. 
z1ałanie lk h . r \\' L , . a o otu na ryby. L. Lmos-

szcza~oni~ robił próby z uklejami, 
oL gląc Je do wody zawiera~ącej al
tyJko ~~Y ~dolały utrzymać się przy ży 

;wi Pot Proc. rozczynie alkoholo
ie \V {\~.a zawartość alkoholu i trzy
Zialy\\.~l Ich rozczynach czas dłuższy 

co ~ata-st Y na ryby ujemnie. 
Anzeigro!~ w ls1andyii. Berliński „Lo

er otrzyma? wreszcie ścisłe 

wiadomości o katastrofie na Islandyi, któ
rej ofiarami stali się geolog K:nebell i ma
larz Rudloff. 27 czerwca ekspedycya, skla 
dająca się z Knebla i Rudloffa, studenta 
Spathmanna, przewodników i karawany 
na 27 koniach, udala się na północno-za
chodnią część wyspy i 1 bm. dotarła do 
Askji. K:nebel polecił Spathmannowi zba
dać południowe stoki i dotrzeć do wnętrza 
krateru, zalanego przez wodę rzeki. 
W siadłszy z Rudloffem zamierzał zbadać 
południowe stoki i dotrzeć do wnętrza kra 
teru. Gdy w. oznaczonym terminie IO 
bm. Spathmann stawil się na umówionym 
miejscu, nie spotkał tam K:negla i Rudloffa. 
Po calodziennym oczekiwaniu Spathmann 
udal się do najbliższej osady, do której do 
tarł zaledwie po 5 dniiach wędrówki. Nie 
mając konia, musiał iść pieszo. ' Dwa dni 
brnął przez olbrzymie pokłady dawnej la 
wy w czasie hurganu i śnieżnej zamieci. W 
osadzie zorganizowano tychmiast ekspedy 
cyę ratunkową . Z narażeniem własnego 
życia dzielni Islandczycy poszukiwali za
ginionych, ale nie mogli natrafić na żadne 
ślady. Istnieje przypuszczenie, że wybuch 
gorącej wody zatopil łódź i poparzył l(ne
bla i Rudloffa, którzy znaleźli śmierć na 
dnie jeziora w kraterze. Zwlok ich dotąd 
nie znaleziono. 

Spathmann, jakkolwiek strapiony ka
tastrofą, nie zamierza zaniechać swej pra 
cy i będzie czynił nadal zapoczątkowane 
badania. Na Islandyi pozostanie on do IO 
sierpnia. 

i\\ianoienstwo polskie~ 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 

. W niedzielę, ct.nia 4 sierpnia trzynastogo
dzmna Adoracya Przenaiśw. Sakramentu w ko 
ściele k~asztomym: Porządek dla Polaków: o 

godz. Yzll Msza św. ·- bez kazania. - Od 
godz. 11 do ~ól do pierwszej godz.ina adoracyj 
na. Od godzmy 2 do 3 po J)'oJ'udniu druga. godz. 
- Zupern~ odpust dla wsaystkich, którzy do 
Sakramentow sw. przystąpią i w kościele kla
szt~rnym 5 Ojcze nasz. Zdrowaś i Chwala Ojcu 
na mtencyę Ojca św. och1'•·v . .:i. • 

Nauki w ciągu sierpnia: 
W środę, dnia 7 sierpnia o 4ej po poludniu 

dla kobiet i panien. 
W środę, dnia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla mężczyzn żonatych. 
W środę, dnia 21 sierpnia o Bej wieczorem 

dla młodzieńców. 

Od Ekspedycyi. 

Szanownych Rodaków prosimy o na
desłanie nam następujących numerów Wia 
rusa Polskiego" z roku 1907: 10, 44: 61, 
73, 99, 100, 101, 102, 111, 123, 129, 133, 145, 
146, 154. 

l(to z Szan. Rodaków numery te posła 
da, zechce nam nadesłać i podać &wój adres 
~byśmy mogli wzamian wysłać jaką kgą. 
zeczkę. , 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Baczność Obermarxłoh ! 

Zebranie członków „Zjednoczenia Za
wodowego· Polskiego" odbywają się co 
pierwszą niedzielę każdego miesiąca przed 
poludniem o godzinie pól 12 u p. Minhorst 
na które wszystkich członków zaprasza 

Wydzial. 
Bacz,ność Dortmund f 

Zebranie czlonków „Zjednoczenia 1aw. pol. 
odbędzie sie w niedzielę, dnia 4 sier,;J11ia, po 
poludniu o ~odz. 3 u ·P. Ahlke, Osterholzstr. 34. 
O licz.ny udzia1 c3Ponków prosi Wydział. 

Baczność BoU.rop ! 
W J1iedzielę, dnia 4 sierpnia o s:!Od „. 3 od

bę<lZ'ie się wiec „Ziednoczenia zawodowego poi 
skiego" dla Bottiropa - Ponjeważ w miejscu 
sali uzyskać .nie można dia tego niech każdy 
robotnik polski oodą·lv na wiec .. Zie1no::ze:~ia 
zaw. poi.", który się odbęrlzie na sali pani Hes-
se w Dellwig. Zwołujący . 

Zebrania towarzystw 
Towarzystwo polsko-katolickie „Nadzieja" 
pod op. św. Stan. Biskupa w Blumenthalu 
donosi swym członkom, iż dnia 18-go sier 
pnia o godzinie 3 po południu u pana :Flocke 
odbędzie się pófroczne walne zebranie. U
prasza się członków, aby się jak najliczniej 
zgromadzili (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi wszystkim tym członkom, którzy 
się dali z Tow. odfotografować i mają za 
miar zamówić sobie obraz, ażeby to uczy
nili jaknajprędzej i to najpóźniej do 4 sier
pnia ,abyśmy wiedzieli, ile obrazów mamy 
zamówić. Zamówienia mogą być tylko u 
członków -z,ar-z~du uskutecznione, którzy 
mieszkają iak nast~l·· ... · 

t 

Jan Brzechwa przy ulicy Herzogstr. nr. 10. 
f ranciszek Snadny, przy ulicy Mathildestr. 
nr. 7. Tomasz Buliński, przy ulicy :Feld
Strasse nr. 142. Stefan Pichowiak, naroż
nik Stock i Apothekerstr. Maciej Lączny 
przy ulicy l(arlstr. nr. 24. Franciszek Dzie 
licki przy ulicy Wilhelmstr. nr. 21. A vięc 
tylko u tych można zamówić. (2) 

· Sekretarz. 

Towarzystwo św. Antoniego w frelsen-
bruch 

donosi swym członkom, oraz rodakom w 
:Freisenbruch i Towarzystwom, które za
proszenia odebrały, iż Towarzystwo ob
chodzi w niedzielę, 4 sierpnia br. swą 

- rocznicę -
na sali p. Overbecka. Program: Od go
dziny 2 do pół do 4 przyjmowanie bratnich 
Towarzystw; o godzinie 4 udamy się do 
kościoła na nabożeństwo, po nabożeństwie 
powrót na salę, gdzie będą śpiewy, mowy 
i deklamacye. Punktualnie o godz. 8 roz
pocznie się piękny teatr p. t.: „Stary Pie
chur i syn jego huzar.". - Wstępne dla 
czlonków naszych i dla bratnich tow~ 
30 fen., dla nieczłonków 1 mr. Muzykę do
stawi p. l\uik .z Herne. O liczny udział 
w uroczystości prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
donosi szanownym członkom i wszystkim 
Rodakom z Altenbochum, Laer i okolicy\ 
iż towarzystwo obchodzi w niedzielę, dn. 
4 sierpnia, uroczystość 16 rocznicy swego 
istnienia w porządku następującym: O go 
dzinie 3 i pół pochód do kościoła na nabo
żeństwo, po nabożeństwie powrót na salę 
p. Stratlinga, gdzie się odbędzie dalsza za: 
bawa, połączona z koncertem, śpiewem 1 
deklamacyami .O godzinie 7 i pół rozpocz
nie się teatr.; będą odegrane bardzo ~ajmu 
jące dwie sztuki teatralne. Członkowie na
szego towarzystwa mają wstęp wo~n1'.'•. mu 
szą się jednakowoż ustawą okazac iz są 
wyplatni. Członkowie obcych towarzystw 
płacą 30 fen. nieczlonkowie 50 fen. przy ka 
sie 75 fen. O jak najliczniejszy udział szan. 
czlonków z rodzinami i wszystkich roda
ków się uprasza; członkowie, zalegający 
dłużej niż trzy miesiące ze składkami mo
gą zaległe składki na zebraniu, które się !e 
go samego dnia odbędzie1 z~raz po .~umie 
o godzinie kwadrans po 1 leJ zapłacie. O 
jak najliczniejszy udzial uprasza (3) 

Zarząd. 

T 0<warzystwo św. W ojciec ha w Schonnebeck 
podaje do wiadomości, iż w niedzielę, 25 sier
pnia obchodzi swa 

10. rocznice swego istnienia 
na którą zapraszamy wszystkich rod~ów rz 
Schonnebecku i okolicy oraz wszystkie To
warzystwa~ które zaproszenia odebrały i te, 
które zaproszeń nie odebraly, dla braku. ad~e: 
ww, prosimy. aby prz.ybyly z ~horągw1arn1 1 
pałaszami. - Wstęp dla czlonkow obcych to
warzystw 30 fen., dla gości przed czasem ,5~ 
fen., pnzy kasie 75 fe~ .. ~ro.gram. uro~zyst~1 
zostanie oglos.zony pózme.1 we „Wiarusie Pot . 
O liczny udzial uprasza się. Zarząd. 

Uwaga: Towa·rzystwo św. WO\ici~.cha w 
Schonnebecku dooosi sWYm czł'Mkom, iz kwar 

Jan Sosiński, przew. -----
l(oło śpiewu „Moniuszko". w . H~llen . 

obchodzi 5-tą rocznkę swego istnienia dnia 4 
sierpnia rb. na sali p. Nachbarschulte. Ode;;rana 
będz.ie sztuka amaitorska „Kachna". Po pr:z~d 
stawieniu za:bawa z tańcami. Pocz~tek o ~e
dziniee 5-ej. Zapraszamy ·na roczmcę. knch~
nych Braci Rodaków i Szanowną Pubhczn .ś .;. 

(3) Zar~d. 

Baczność! 
Towarzystwo gl~ „Sokor„ w Karn~pr „. 

donosi wszystkim Gmazdon:i w c•l\r~gu, '.I., . ,z 
gniazdo nasze obchodzi dma 15 wrzesrua 'b. 
na wielkiej sali wdowY p. Orundmann, przy sta
cyi kolejowej, swą 

- pierwszą rocznice is~nienia. - . . 
Prosimy bardzo, aby gniazda sąąs.edn.e 

w tę niedzielę nie urządzały żadnycr zabaw. 
Czo~em ! (3) Wydział'. 

Towarzystwo po 'r.,\o-k.atolickie „Nadzieja" ttod 
opiek. św. Sta1<sława B. w Blu'ID;enthal 

donosi okolicznym Towarzystwom 1 rodakom 
w Blumenthalu, iż dnia 4 sierpnia" urząd·~a 

- t.abawę tatową. -
Wymarsz o god;zinie 3 po połud:niu cd pa11a 
flocke ku Borznebeck~ do. pana Dewcza. 
Wstęp -0d osoby 1 mark~ dla czlonków. Na 
zabawę najser<le{:zniei zapraszamy. (1) 

Zarząd. 

Baczność Dyseklori! 
Podaiemv Szan. Rodakom z Dyselctorfu i 

o.kolicy do wiadomO'Ści. iż w niedzielę, dnia '4. 
sierpnia. urządza gniazdo nasze 

-- zaba·wę latową ---
•jako w uroczystość III. rocznicy istn~e:1i~ ~nia
zda naszego. Na nllbawie odbęda się L WH ze
nfa gimnastyczne. strzelanie dloi tarczy _') ~a
grocly. teatr amatorS!ki pod tytułem .,;V\os.ek 
wyrzekal się spólki z Walkiem". ?o.::.zątek za
bawy o godzinie 4 po pOll'udniu w l"lkalu pai.a 
Vopla, ul. Knlońs.ka nr. 252. Ró\~n~e7; z.w.ra,sz~ 
się caty okręg VII, ażeby poka.zac, ?CSmJ'. Jeiine1 
myśli i jednego ducha i dążyc tam, ~dz1c spo-
sobność mamy. - Cwfem! ~2) 

Zarząd. 

Na intencyę · 1 
Towarzystwa św. Stanisława l(ostki 

w Caternbergu 
odprawi się w Broniszewicach po<l Plesże ,,·em. 
msza św., dnia 12 sierpnia rb. za duszę 
śp. Ks. Arcybisku1>a Ploryana Stablewskieuo. 
a 19-go tm. za duszę śp. towarzysza 

Łukasza Frydrycha. 
Ks. A. Merkel, pleban. 

Baczność Oberhausen i okollca ! 
Towarzystwo św. Ignacego w Obet'hausen 

donosi uprzejmie szan. cz.lankom i wszystkim 
Rodac.tkoim i Rodakom w Oberhausen i oko
licy, oraz wszystkim T01Warzystwom. które za
prQ§zenia od'ebraly i tym. które dla braku adre 
sówt zaprosi;eń nie odebraly, by nas swą obe
cnośdą zaszczycić raczyly na naszej uroczysto 
ści obchodu 17-tei rocz{licy \.it'.1•c:1ia, 1"1ć
ra się odbędzie w niedzielę dnial4 sierpnia, na 
sali pani l(olter, przy Nowym Rynku. Program 
uroczystości: Od godz. 2 po pol. <lo 3~ przyj
mowanie braitnich Towarzystw i gości, o godz. 
3~ wymarsz do kościoła na nao),;ellst'\Vu pul
skie, pa nabożeństwie powrót na salę, gdzie na 
stąpi dalsza uroczystość, podlliug rozdanego pro 
graimu. Koncert wykonany bę.dzje przez kape
lę pana Ka.czmarka . Zarząd. (2) 

Tow;arz. loter. „Nadzieja" w Recklinghausen 
podąie do wiadomości czJ:onkom i wszystkim 
Rodaikom w Recklinghausen i okolicy, iż w nie 
d·zielę, <lnill' 11 sierpnia obchodzi s.w:i 3 ·cią r O· 
cznicę istnienia na sali P. R.adek. O godz. 4 p() 
pol:udnu koncert wykonany przez czlonków to
warzystwa. a potem taflce. O jak nailiczniejsze 
przybycie prosi Zarząd. (2) 

. Uwaga Uwiadamia Siie cz.lonków, iż w nie 
dzielę, dnia 4 sierpnia, przed pot. o godz. 12 
odbędzie się zebranie. na k tórem będą rMme 
sprawy omawiane. Mqgą się też Rodacy oać 
tZa~jsać na cz!onków, O liczny ud'ziat prosi. 
(2) , „,. Zarząd. 

. . „;, 1;;.·łi,l.;f t ,,..: ' , . <••• •. I,• t 1 
. . ,.~ ·.-· Baczność! Baczność! · · "1 • J 
Towarz. Przemysłowców Polskich w Essen 
urządza w niedzielę, dnia 4 bm. na wielkiei 
sali p. Majstra, Alfredushaus, pr.zy ul. f rolm
hauserstr. 19. swa 

-· -latową zabawę -
polączoną z przedstawieniem teatralnem. -
Program: I) l(vncert. 2) O godzlinie 9-ej przttd 
stawienie teatralne p. t. ,,Ulicznik Warszawski'• 
3) Po przedstawieniu zabawa z tańcami. - Po-r 
czątek zabawy o 5-ej godzinie wieczorem. {3) 

Zarząd. 
Uwaga: Dzieciom niżej lat 14 wstęp na 

salę wzbroniony. 

Towarzystwo św. Józefa w Resse 
zasyfa w dniu godnych Imienin, dnia 31 lipca~ 
swym gorliwYm czlonkom 

-IGNACYM-
a miano1wicie pp. :Jank()wskiemu, K ac.zmarkowi 
Brzodkowi i Anfczakow"l naserdeczniejsze ży
czenia zdrowia, szczęścia. i blogostawień
stwa Bożego i wykrzykujemy po trzykroć. t\a
si Czlonkowie mech żyją!!! 

W imieniu ca.tego Towarzystwa 
Zarząd. 

·~~~--IH!~- · ----------. 
' 

Ser"1eczne życzenia w dniu godnych Imie
nin skladamy Szanownemu 

IG N A C f M U P L U CI E. 
Sloneczko wstalo i jasność sieje - Nasz 

Ignacy Pluta w okienku się śmieje. - Bo- nie 
tylko sloneczne promienia, - L.;.;z winszu:ą 
Mu wszystkie stworzenia. __!_ Slowiczek: w o
grodzie nuci, - Ze go troska nie zasmuci. -
A bocian swm dfugjm dziubakiem - Powiada. 
że Tguacy Pluta j..,st tiul.irym Pol:lkiem. ·
SkmV'.rnneczek krąży w okol o, - Nuci p ·<isen 
kę wesolo. - Ooląbek w lesie weso.lo grucha 
- I wiewiorce dodaje ducha. - A Jtwierzątku 
czerwone - Ugryza galązki zjelone. - A 
sroczka uiklada się w koronie, - Aby zajączek 
utożyl im na łonie, - Zajączek zaniósl i swe 
lapki myje. - A my wolaany: Szanowny Igna
cy Pluta niech żyje tyle razy, ile wskazują te 
wyrazy 999 999 999. Te!!O Wam życzą 
(870) M. W., W. J. 

BilłlMmlll!lllilBllB 

Towarzystwo św • .Józefa w Horsthauseu 
donosi swym cz.tonkom. iż umarla żona czlonka 
naszego, Marcina Markiewicza 

ś. p. M a r k i e w I c z o w a 
Pogrzeb ·odbędzie ~ie w czwartek o godz. 

9 rano z domu żafoby w Horsthausen, ul. Wer
clcrstr. nr. 8. - Czlonkowie zechcą się ze
brać w lokaLu posiedzel1 o pól do 9. O liczny 
udziar prosi Zarząd. 

' . .. 
I • ~ I • ~ ' • ' ' li 



Pieli:;rzymka pols&ca z dekaaatu Bssea do cu
downego obrazu Matki Boside! ~· Ji•rdeaber~u 

tc.;yłi Newlgl}'SJ 
odbędzie się ooia ~ l słerrm1a w 11'sttrPt.1ącym 
porządkll: - P1Jc;iq_g '1?..dZWY•~UJOY z p•t:lg1zy 
mami odieixlża z głównego dwor.;a w f.ssen 
rano o godzinie 7 m. 14. Przyjcz~ha do !fat
denberg o ~odz. 8 m. 30. Drugi pociąg nalliwy 
czainy wyjeżdża ze teele z gló~-ncgo dwcrc:a 
o godz. 7 m. 56, przyjeż.dża <lo liardenber~u o 
2o<lz. 8 m. 49. Pietirzymi pierwszego ooci:tgu 
zaczekają w liardenberg przy dworcu na piel
.grzymów drugiego pociągu. Następnie ustawią 
sie wszyscy pielgrzymi do pochodu w następu
jącym porzą<lku: Najprzód krzyż i chlopcy z 
ch()rągiewkami, za krZ:)'Żem dziewczęta w bie 
li, za dziewczętami pann:y llC świecami, potem 
Bractwa niewiast, a mianowicie 1) Bractwo ró
że1\cowe Polek z Schonnebeck. 2) Bractwo ró
żańcowe z 'Essen. 3) Bractwo różańcowe ze 
Steele. 4) Bractwo różańcowe z l(atemberg. 

Za: Bractwami postępują Towarzystwa pol 
skie w nastwu;ący:m porzą<iku: 1) Tow. 11Je
dnoś . „ z Essen, 2) Tow. św_ Jana Ch. z Alten· 
dorf, 3) T<JW. św. Józefa z Essen, 4) Taw. św. 
Antornego z f rohnhausen, 5) Tow. św. Józefa z 
Alte.nessen, 6) Tow. św. Wojciecha z Carnap, 
7) Tow. św. Augustyna z Rotthausen, 8) Tow. 
św. Piotra z Horst n. Ruhrą, 9) Tow. św. An
toniego z Freisenbruch. 10) Tow. św. Stanisla 
wa l(()Stki z l(aternberg. 11) Tow. św. Marcina 
z l(ray, 12) Toi•. św. Barbary z Dellwig 13) 
Tow. św. Antoniego z Schoeneheck~ 14) Tow. 
iw. Jana Ch. z Altenessen, 15) Tow św. Piotra 
z Steele. 16) Tow. św. Woicie~ha z SchQl1-
flCbeck, 17) Tow. św. MJkolaja w Stoppenberg. 

.Rodacy i11ie nale7~cy do żadnego Towarzy 
stwa przylą.czą &ie z każ.dei miejscowości do 
mie.:iscowego Tow .• tak:sa;roo niewiasty wzylą· 
cza.Ją się <10. swydh m'ieiscowych Bractw róż. 
W Hardeinberg (/. dworca• do kościola śpiewaną 
będzie pieśń „Matko niebieskiego Pana". Po 
przyjściu do kościola zaraz rozpocznie się Msza 
św. przed cwdownym obrazem Matki Boskie'i 
na .intencyę pielgrzymów. Podczas Mszy św. 
będzie śpiewana pieśń ,,Witaj męta i pocz~
ta". Po podajesieniu ,,.U drzwi Twoich stoję 
Panie"! Dalszy porządek nabożeństwa betlzie 
-0gloszony w k~iele z ambony, Po polu<lniu 
pielgrzynri ustawia. się ia.k poprzednio do po
chodu. W uroczystym podtodzie wyruszą piel 
grzymj na „Drogę Krzyżową". Z kościoła do 
braa:ny .,Drogi Krzyżowej" bedue śpiewana 
pieśń „Kto sie w opieke", ' od bramy „R<mnY· 
ślafmy dziś", przy 12 stacyi „Wisi na krzyżu" 
i kazanie. Od stacyj 12 do bramy „Jezu Chry„ 
ste Panie mily", od bramy do kościoła , .. !){) . 
Ciebie Panie". z kościola na dworzec „Witaj 
Królowa". , 

Pociąg wye:Wża z Handenberl!I: o godz. 5 
m. 5 po por., a staiwai w .Essen o godz. 6 rn. s. 
Pociq.g z Har<lenber.iu do Steele WYid:.lża <!o 
godz. 5 m. 20, a przyjeżdża do Stee-le <J 6 m. 3. 

Pielgrzymi w Essen ustawia sie na dworcu 
do pochodu, zkąd udamy sie w po.,;hr;dzie rfo 
koścloia. św. Gertrudy. W k0:.c;~1e l1trzy'.:1ają 
pielgrzymi blogoslaiwie1is:tw<> Przenajśw. Sakra 
.mentem. 

Uwaga: Dzieci niżej lat 14 jadą. za pól bi
letu; d-z.jewcz.ęta w bieli oraz chlopcy do upię 
kszenia pielzrl:ymki tnaią w ,\r.ą ti..>.1 {;i. 
Spos-Olbność do spowiedizi św. bę<izie w k00ciele 
św. Gertrudy przez cafy dzień w piątek i callł 
sob<Yte przed pietgrzymką, Wszyst~jch piet
R"rzymów uprasza sie serde·:-:11~e r• fak łi~iwit„ 
leszy udzial i wzorawy por.ządek. Bilety magą 
1Jielgrzymi nabyć u pp. przewodniczących to
warzys._tw naszych w każdej miejscowości. Po 
<Uug uchwaly pp. przewOO.Uicza<:ych pobierać 
-się będzie od 'każdegJ bile+u 20 te11. 1 a F •I-. ~·;de 
kosztów pielgrzymki. (86)-ł 

Fr J(arlikow5ld, przewodnik pielgrzymki. , \ 
_!_.~ Prąckqwla-ll, sekretllrz. 

„VIRTUAL", najtańszy §rodek do cz,,, 
szczenia dywanów, chodników itd. r ARBIER· 
NIA OALLUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. 
Tel. nr. 911. 

filie: Hofstede, Henie. Eickel, Riihfł•I• 
łaausen, Lin4en. Hatt1n2en. Lanirend.reer. Mtt
tęn. Castrou. l(ameo. Dortmund. Oertlta. 
8Prockbovel. 

- li 

--- li 

- białe, czerwone, brunatne, -

:li w c~~:~i::~~e rL. 8:oa~e mrk., li: 
1111 przy większ. odb. taniej, poleci\ -

Ji.sh:sarni a 

- Wiarusa ł olsklego -
'" Bochum. - ---~Ili!_~-~-

) Il . J 
c~ tydzień otnymuj~ wielą przesyłk~ wielkich 

i małych *9a __ ltili 848 

y • „ ' SW1D 1·t 
i sprzedaję je bardzo tanio za gotówki} i na kredyt. 

H. Hłrsch 
kopalniay„Graf Sehwerfn" przy 

· C astrop nr 25. 

Potrzebuję od 1-KO 
sierpnia. dwie (867) 

panny 
w naukę krawieck~ fgł. 
przyjmuje 
~. I.iewandowa'ka 

kraweowa damska, 
Rec)dngha use n-S iid 

ul. Bochumska. 103. 

Kawaler 
Polak, lat 24 posiadają
cy troch«: majątku szuka 

ŻODJ. 

Slużąca 
Połka 

moie znaleść miejsce od 
za.raz. 871 

8tef. Str,..liow11kf, 
Wanne, 

SWcbtrasse 97. 

Poszukuję kilkanaście 

dziewczyn .P&nny od 18 do '30 la.t 
lub ~ode w~owy zech- do miasta i na wieś. Za
cą e1~ zgłosić pod. nr. I s.tngi miesięczne 20 do 
888 do Eksp. „ W1aru· 25 mrk. (856) 
ea Polskiego" w Bochum, d k A.ona .&n r7eza , 

polska str~czarka. 

. Baczność? Re cklinghansen-Sud 

Otwerzyłem w Ober· Leuabergstr. 
24

• '1 
hansen (w Nadrenii) 

;1;~·it~;~;~;~;; Bzie w eze, 
liczące 16 lat wieku, 
może si~ do sltla.du ko· 
~l11ego _ zgłocić do 

i załatwiam wszelkie 
eprawy piśmienne. 
Mówię po polsku! 

Itiax Nłnke, 
pozasłużbowy 

komisarz policyjny i 
feldwebeL 859 

i:'' Igna.eego 863 
:narełałaka 

w Recklinghansen-Siid 
przy kościele katolic.kim. 

I 
Drukarnia l 

' 

j: 

Wiarcusa ·Polskiego 
w )3ochum 

wykonuje 

sz7bko, gustownłe l tanio 
wszelkiego rodzaju 

A. Bartko~iak, 
najstarszy pJłoki skład mebli 

'W Gelsenllirc~en·Hi.ille:ri, ul Wannerstr. 243. 

Specyalność: Całkoiwte urządzenia mieszkalne. 

~ Olbrzymim stał si~ popyt 
9-r sławne wszechświatowe 
roby 8. Kasorowieza w Gnietnie j~ 
Nalewajk ł z owoca 
SeJ1odon, Boja1•, Zaglob 
Sokolówlu~, Manru, Po 
komo1·zank~, Koniaki i 

Z pow'>du tego jestem tak zajęty 
główną reprezentacyą powyższej firmy, · 
wszystkie inne .zastępstwa, które doty 
czas obok tego miałem, odd~jQ i polecart 
ieszcze, aby szybko uprz~tnąć, po bajeez~ 
tanich cenach cya-ara l paple~ 
które mam w zapasie. 8' 
Pr. Krajewski, Boobu 

Gneisenaustr. 2. Telefon nr. 1756. 
Gl•wny reprezentant firmy 8. H.&sproule 

Berlin - Gniezno - Hamburg. 

Które Koło śpiewackie życzy sobie 

dyrygenta Polaka, 
który dłuższe lata. prowadził mieszane męzkit! ch6 
w gimnazyum i seminaryum nauczycielskiem, ni 
si~ zgłosi do m\e. I (868} 

J. Maliszewski, organista. 
Essen-Rahr, Rheiniscbestrasse 21n. 

Szanownej Publiczności w Essen 
polecam się jako jedyna w krawiecczyżnie 
damskiej Polka do wyrobu 

damskiej ko nfekcyl, 
zwłaszcza kapelu•zy i ich ustroJ,1 

M:arya Górzvńska, 
, modniarka. i kra.v. cowa. . (869\ 

Essen·Ruhr, l'aralleJstr, 201 

Maszyny da 1otowania, ~ i 
-~ maszyny do szyc~ 
.piece, maszyny do prania, wyżdży. s 
maczki imaglownie, lampy i towary s 
emaliowane, jako też d-Osta:wa całkowi. p 
tych urządzeń po nadzwyczaj taakb 
cenach. ( 496) 

Na odpłatę! Na odphtę! · 
O Schramm, Dortmund 

ul. Przeorska (Priorstrasse) nr. 4. a 
naprzeciw kościoła św. Józefa. 

Najl_epszym środkiem doJru>wya ł 
przeciw kaszlowi, chrypce d7· 
chawicy, dnsznośei, kurczom U. 
f\dka, tasiemcowi, br lom zębór 
jak i reumatyzmowi i podagra 
jest .H.. BuehowsklfP 
olejek eukaI,ptusoilJ• 
Tysiące ludzi, którzy używali 
środka tego znaleźli ulgQ w 
swych cierpieniach jak i zupel· 
ny powrót do zdrowia. (127) ' 

Olejek eukalyptusowy wyseti 
się w butelkach po 50 fen. 
1,00 m. 2,00 m. i 4,00 m. Po
cząwszy od 4,00 mk. franko. 

Il. ilUOB01f SKl 
fabryka chemfozno fa.rma.ceutycznych wyrobów • 
PoZ!laniU. Adres do za.mówień: K. Buchowski, cit„ 

Dłlsch pharmazeutische Fabrik. Pesen co. 

Kallu.la turę 
(czyli stary papier) sprzedaje tanio 

,.Wlaru• Poł8'kl" Beehum. 

Szafonierk Sza.fa do rzeczy. 

Maszyny do gotowania f wszelkie sprzęty kuchenne za g@tów kę 1 na odpłatę. 

Wl~~ny warsztat tapicerski. 
Przy cał.kowiteJ wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proe. wpłaty. · 

:nustro z szafką. 



Bochum, n& czwartek, dnia . l„go sierpnia 1907~ Rok 17. 

• 
todzienna pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom. 1.arodowym, politycznym i zarobkowym. 

codziennie z wy)ą,tkiem dni poświąte.ctt-
pnedPlata kwartalna na _ooczcie i u listowych 

l mr. 50 fen.„ a z od.noszeniem do dOltlłl 1 mr. 
Wiarus Polski„ z~i~Y iest w cennin pocz 
~ -pod z:n~'kiem • .L. palnisch ur. 123." 

I 1111 laże za Wiarę I OJCZJZDI I 
Za. mseratv placi się za miefsce rzadka drolmep' ..... 
ku 15 f. ogloszenie. umieszczone vrzed inseratUll „. 
fen. l(to często oglasza otrzyma rabat. - U• „ 
..Wiarusa Polskiego" należy fra11kować i Podd • 
nich dok&óny adres piszącego. Rekov. nie &W~ 

Rodzice polscy1 Uczcie dzieci swe 
~ czytać I pisać po P-Olsku 1 Nie 
Połakie~ kto poilomstwu swem•l 
ZfĆ się pozwoU ! 

·' z wypadków dnia., 
I 
I rektor ministeryałny w minister-

łe oświaty dr. Althoii ustępUje. 

Jedno z pólur.zędowych biur ogla
~ że p. Alth-0ff ustępuje ze względu 
• stan swoieg:o zdrowia i sławi jego 

ry sługi"' w polityce antypolskiej rzą
•f. :pruskiego. „Ponieważ obecnie wla

kt - brzmi dalej korespondencya -
• . ·na· porządku dziennym polityka na 
' sach wschodnich, pra~ęlibyśmy 

ać do otrzymanych tymi dnjami wia 
ości, że wszyscy ministrowie wspól 
przedłożą na jesień sejmowi memo
ł ce!em wykazania co w wszyst-t dzialach administracyi uczyniono w 

6• h1ich łatach w polityce polskiej, do 
o dążono i co osiągnięto. oraz że w 
ryale tym ministerstwo oświaty 

· na pierwszem miejscu. Jeśli tak 
wówczas należy się dr-owi Alt

owi poważna część zasługi, którą 
f!n. ża owo postawienie na pierwsze 
i-i)o . 

l!ce ministerstwa oświaty." 

ca spotkania się Wilhelma li z 
rosyjskim dotąd nie podaoo do 
wiadomości publicznej. 

tkanie nastąpi tymi dniami i o
. będą także prawdapod-obnie ks1ą
nelow i rosyjski minister dla spraw 
anic.znych Iswolski· 

lidniowym Tyrolu włoscy demon 
lei pobili kilkunastu niemców. 

onstracye antyniemieckie w 
· no i Trienlin~ mialy przebieg dość 
rwy. Kilku niemcówodn.ioslo o

'enia cielesne. - Uczuci~ jakie lu
Wloska żywi -dla swoich sojusz
, uiawnita ona więc znów dość 

aźnie. 

f la niemiecki · a świaJek polski. 
Erle przesła ł nam pewien nie

a kore~p~ndencyę, która brzmi w 
czemu Jak następuj.e: 

I' iel~e Szanowny Redaktorze! Po
\~~f an ~onieść sobie, co się st~
. -iw lipca r. 1907 na sądz1·e 
czvrn w Buer. 
llrotestowalem j•a .przeciw poli
~u mandatow i karnemu i wnio
I s~ądo\ye rozstrzygnięcie. Termin 
ka ę dnia 16-go lipca w Bner. Na 

ią odwodowego powołalem mie
. z~ą w do:nu moim zamężną Pol
caJe O.dy Slę Wykaiztalo, że odnośna 
'e111 . ~ie ~zy ~eż ty lko źle włada ję
sędn .. ern1eck1m, powiedzial dosta
ni ~ia: „ Tedy nie odbiorę przy się 

nie e!, tut.aj mówi się Po niemie· 
lłl iestesmy w Polsce, jesteśmy 
0 f~~h." ~ak si~ st.alo roku Pań
cno p · O ile m1 wiadomo, przy

olakom, gdy ich przyłączono 

do Prus, wolność używania języka swo 
jego. O ile wi:em, zna}duje się także tu
taj ip.rzy sądzie tłomacz polski. 

Tyle fakt sam. 
Chociaż jestem niemcem. dziwiłem 

się postępowaniu · sędzi~o i obraziło 
mnie ono. Pozostawiam Panom dowa
li, czy zechcecie omówić sprawę w 
„Wiarusie Polskim'', prosiłbym atoli o 
dokladność przy tfomaczerriu powyż-
szego. 

Z poważaniem 
s. 

Korespondent był także osobiiście 
u nas ręcząc za prawdziwość wydarze 
ni a. 
łl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-"'!f 

Zamachy na rodzinę carską w Rosyi. 
W poniedzialek wYlbuchla ipod po

ciąg:iem w. księcia Piotra Mikolajew:
cza na stacyi Slajawjanka bomba. nie 
wyrządzila jednak znaczniejszej szko
dy. 

Powyższą wia<lomość potwierdza 
doniesienie, że rewolucyoniści w Rosyi 
nie próżnują. 

Tymi dniami odkryła policya w Pe
tersburgu nowy zimach na parę car
ską, który wykonać zamierzali terory
śd. Przy rewizyi w domu niejakieJ 
Estinowej uwi~ziono mieszkającego tam 
1inżyniera Biełozerkowcza u którego 
.znaleziono plainy pałacu w Peterhofie i 
jachtów c~rskich. Oprócz tego skon
fiskowano w mieszkaniu także bombę. 
Już drugi raz policyi petersburskiej. uda 
lo się odkryć zamierzony zamach. W 
marcu uwieziono iczlonków rewolucyj
nej organizacyi woj.skowei, która za
mierzala zamordować cara. Kierow11i-: 
.czką planu calego rbyla wówczas za
konnica Zubowowa i studentka Nina. 
Miano źamiar zamordować cara, W. 
ks. Mikol·aja i Włodzimierza i wielu 
·dostojników. Kilku ajentom g.rupy 
terrorystycznej udało się pozyskać 
lokajów dworskich i w taki S'.POSób uzy
skać plany carskich .pałaców i <lowie
dzieć się Q stosunkach i życiu rodziny 
carski ei. 

Wyznaczono już tych, którzy rzu
cać mieli bomby na cara pod.czas jego 
spaceru w parku. SpiiSek odkryty zo
stał podczas rewizyi u zakonnicy Zu
bowowej, znaleziono u niej listy kom-
1promitujące· Zubowowa popeJnila sa
mobójstwo· Obecnie odkryty spisek 
na życie pary carskiej. jest tern charak
terystyczniejszym, że u uwięzionego 
inżyniera BielozerkQwkza rznaleziono 
'Plany jachtów carskich, na których o
soby prywatne nigdy się nie znajdo
\':aly. Widocznie terroryści mają po
mocników, którzy znajdują się w naj
b:iższem otoczeniu dworu carskiego. 
Ciągle odraczanie, a ostatecznie zanie
chanie podróży carskiej do Finlandyi 
jest ·niezawodnie skutkiem odkrycia za
mierzonego zamachu. Wynika też z te
go, że terroryści nie dali za wygranę i 
że na pierwszem miejscu .postawili :plan 
,zamordowania rodziny cairskiej. 

stara się o to, aby wszyscy tutejsi Po
lacy zostali członkami tego towarzy
stwa. Zebrania odbywa}ą się w lok.a1lu 
p. Rasseck. 

Rodacy! Na zebraniach możemy 
się wspólnie rozmówić, pośpiewać, za
bawić, to też <lążmy wszyscy na zebra
[łia. b.oć wlaśnie tu na obcej ziemi 
wsżyscy Polacy w każdej gminie two
rzyć wmni niejako jedną rodzinę. 

Kochajmy gorąco naszą świętą wia
rę, nasz język oJczysty, dany nam od 
Boga, żyjmy cnotliwie, a Prui Bóg nas 
nie ·Opuści .. 

Wasz wiemy brat-Rodak. 

Borbeck. N. b. 1p, J. Chr.! Pozdra
wiam naszego kocha·nego „Wiarusa 
Polskiego" mile i serdecznie wraz z 
wszystkimi wspóJpracownikarrń i czy
telnikami. Już 7 lat czytuję nasze pi
smo. a jeszcze o niczem mu dotąd nie 
doniosłem. Przed 7 laty zarabialem po 
3,50 mr. na dziei1 a trzeba za to bylo 
żywić rodzinę, składającą się z 9 głów. 
Może sobie każdy wystawić, że przy 
drożyźnie, jaka tu panuje miałem biedę, 
a jednak co kwartał zapisywałem so
bie nas.ze~o kochanego „Wiarusa Pot
skego ", .placilem skladki do towa
rzystwa polskiego, a ;potem jeszcze do 
„Zjednoczenia zaw. tPOl·". Bo i skąd 
by się czlowiek rozumu nauczył, gdyby 
tu na obczyźnie n.ie byl •nasz ,,Wiarus 
Polski". Przecież „blatów" abonować 
Polak nie może, bo one tylko na naszą 
zgubę pracują, prześladują i nienawi
dzą wszystko, co my kochamy tak bar
dzo. Dla tego też wo lam: Precz z pi
śmidfami niemieckiemi. a starajmy się, 
by każdy Polak czytal gazetę 'Polską. 
„Wiarus Polski", to najlepszy nasz o
brońca tu na obcej ziemi. Z tei przyczy
ny 1proszę starych i młodych, kobiety i 
mężczyzn, by agitowali za „Wiarusem 
P-0lskim", bo to święty obowiązek nas 
Polaków. 

Nikt nie ma wymówki. że nie ma 
pieniędzy na gazetę, bo ja cale mie
siące szklanki piwa nie wypiłem, ale 
na gazetę pieniądze zawsze się jakoś 
znalazły. 

R. ob ot n i k. 

Z Oberhausen piszą nam: Będąc na 
.zk~de w łfolandy.i, 1bawiliśmy się wszy
scy bardzo ladnie. Zauważylem je~ 
dnakże. iż ~ druhów ·ni·e zajmowal zlot 
naszego sokolstwa, gdyż wybrali sobie 
inną rozrywkę i to grę w karty w po
bliżu boiska. Pomiędzy panami tymi 
zna]doW'ał się także p, Z. z B. 

J. 
Z kilku innych stron otrzymaliśmy 

korespondencye te.v samej treści. Wska 
:zano także na to, iż jeden z owych gra
czy, który po Westfalii i Nadrenii 
skwapliwie innych obmawia a na zlocie 
wytykał innym, iż nie przyjechali w 
maciejówce, powinien przecież sam być 
nieco ostróżn iejszym i jeśli już koniecz
nie chciał (w maciejówce) ~rać w ka.r
ty, mógł sobie wybrać na to inne miej
sce, a nie tuż obok bO'iska, bo to słusz
nie oburzyfo tych, którzy na to patrzeli. 

rzystwu, które mialo !poświ,adczenie 
:rejencyi, iż mu w owych rogatywkach 
występować wolno. Dalei ipowie
dziano w owei DdpowiedzJi, że O. Ba
zyli wezwał policyanta, który jeduakźe 
vrzeczytawszy owo zezwolenie pi
śmienne rejencJ!łi, pr.zeciw towarzy
stwu wYStąpić nie chcial i towar~y
stwu radzil, by dla milej zgody owe 
czaipki schowalo, co te.ż uczyniono. 

Z życia Połaków w Ameryce. 
W czasie od dnia 4 do 6 bm., jak do

noszą z Ameryki, odbyWat się w De
troit, w północno - amerykańskim sta-
111ie Michigan, zlot Sokołów polskick 
drugi z rzędu. Pierwszy odbyl sice 
prned dwoma laty w Chicago. Pnze
mawiali najpi·erw vrezes gniazda miej 
scowego ip. L. Kościń&ki, potem prezes 
Zw.iązku Sokolqw B. Zaleski. prezes 
Związku Narodowego Polskieg-0, M. B. 
Stęczyński i mer miasta Detroit p. 
Thompson. Najpiękn.i·eiszem byfo prze 
mówienie księdza Rzadkowolskiego. 

liemJc polsJdi. 
t J. 
Prua Zachednioh. Warmii i M.u;u. 

Malbork. W skutek bankructwa nie 
mieckiego banku malborskiego przepa
dlo okola ćwierć miliona pieniędzy pol
skich. Tak donoszą gazety niemieckie. 

Rzecz prawie nie do uwierzenia, iak 
słusznie pisze ,,Gazeta Grud.z." a je
dnak 1I1iestety prawdziwa. Ta strata 
tylu pieniędzy jest jakoby karą za nasz 
grzech narodowy, polegający na tem, 
że zawsze i wszędzie obce nam impo
nuje a do swego nie m my zaufania. 
Niech ta strata tylu polskich ·pieniędzy 
w niemieckim banku będzie odstrasza
jącym przykladem dla tych wszystkich 
którzy po niemieckich bankach swe 
pieniądze umieszczają. a tych pienię-
dzy są jeszcze cale miliony. · 

Ale naprawdę, takim Poliakom, któ
rzy dziś jeszcze zanoszą pieniądze do 
banków niemieckich bardzo zdrowo, 
gdy tam je tracą. Takich zdrajców, któ
rzy wolą, żeby z ich pieniędzy mieli ZY
slci wrogowie nasze~o nar-0du, takich 
co to ·0 1'-radają społeczeństwo, polskie 
przez to, że te zyski i1akJeby uczciwe 
banki polskie mieć mogly z ich pienię
dzy wolą życzyć wrogom naszego na
rodu, takich żałować nie można. 

ICwidzyn, Prusy Zach. Pewien kapi
talista tutejszy kupił na ostatnim jar
marku krowę za 65 talarów. Ody w 
tych dniach wszedł do obory zauważył, 
że krowa nie ma ogona . .Pokazało się, 
że dawniejszy wlaściciel, nie chcąc się 
narazić na strntę przy sprzedaży bydlę 
cia, oszpeconego stratą ogona, przy
szyl jej takowy, a szwy tak zręcznie 
zasmarowal g1inn, że najbystrzejsze 
oko .nie moglo spostrzedz śladu opera
cyi. Przy opędznniu much glina rozluź 
nila się i przyszyta dolna część ogona 
upadla na zi emię. 

Świecie. Do plebanii w J eiewie 
wlamali s ię w przeszłym roku zlodzie
ie i skradli mnóstwo sprzętów kościel
nych, pomiędzy innemi także drogocen-

- Z Dortmundu -otrzymaliśmy o<l za- -ny krzyż. Obe·cnie miejscowy ks. pro-
Hamm. Szanowni Rodacy w Hamm, stępcy 'Przewodniczącego towarzy- ·boszcz otrzymał bezimienny list, wska

Wischerhofen i okolicy! Z trudem wid stwa .;Jedność" obszerna odpowiedź zujący złodziei. Sprawą zajęła się 
kim udało nam się założyć towarzy- na pismo O. B.azylego Mazurowskie~o. p~·okuratorya. Urządzona w mieszka
stwo polsko-katolickie pod opieką ~w. ł W .odpow1,edz1 zaznac~ono. ż~ O. Ba- 11111 wska.~a~ych osób. rewizya: wykryta 
Stanisława Kostki. Nie·ch teraz każdy zyh zbyt ostro wystąp11ł przeciw towa- • rze~zyw1sc1e skradzwny krzyż. Tak 



rięc dvp:ero teraz kradzież na jaw 
wyjdzie. Kradzieży miał _ię dopuścić 
robotnik Rogacki z Swiecia, karany już 
kilkakrotnie za kradzież. 

Toruń. 12-letnią uczennicę szkolną 
f'ehlau z Mokrego, która włamawszy 
. .ię do składu handlarki Kritzel na Mo
krem, skrndła iei z kasy 6 marek, a w 
trzecie święto Zielonych Swiątek nie
zamężnej Maryannie Chmielewskiej 
:r. Mokrego skradła w Barbarce parasol 
skazała tutejsza izba karna na trzy ty
codnie wiezienia. 

Z Wiei. Kt i.'oma6sldett~Q 

W Wągrówcu do sądu odprowa-
4lzono r sobotę po południu gospodarza 
Szczepaniaka z po:skiej Ochodzy i nie
r:amężną Maryannę Kuczyńską· Pierw 
szy podejrzany jest o zabtcie swej. żo
ny. druga o pomoc w z·brodni. Szczep a 
niakową znaleziono w sobotę rnno .nie
żywą na polu z przeciętem gardłem. 
Małżonkowie od dłuższego czasu żyli 
~ niezgodzie. Szczepaniakowta musia 
ła sypiać w stodole, a w domu gospo
darza matka Maryanny. Podobno 
Szczepaniak chciał pojąć M<aryannP za 
żonę. Aresztowanie . podejrzanych o 
~brodnię nastąplło na rozkaz prokura
ton i. 

Nowa Dąbrówka. Sp. ks. Bronkar'1-
ski, prob. z Nowej Dąbrówki zmairl na 
11apalenic płuc w Wroclawiu, wraca
iac z w ód w Salzbrunn. 

Żniń. Żona kolonisty Uhlanda w 
Czewujewie pod Żninem powiła w tych 

niach czworo dzieci, samych chłop
ców. Tak matka jak i dzieci miewaią 
•ię zupełnie zdrowo. 

W Poznaniu. jak donosi „Kurye:
Poziru'1ski", wybuchł ~trejk ślusarzy 
:we czwarte!', i to częściowo. Ruch za
robkowy dotyczy jednak tylko war
:sztatów. We fabrykach dotychc~as 
ipracv ni „ zawieszono. W strejku bierze 
udział okolo 400 czeladników, którzy 
żądają według wieku 3~ do 50 fen. na 

odzine. 

Ze Slązłrn a~zyli Staropolski. 

Bytom. Nowy .. Sokół" został tu-
1aj w tych dniach założony. Przewo
dniczącym jest aptekarz Wolski. 
Swiętokradzcy, którzy dnia 27-go li
stopada z r. skradli w koście~e w Ein
~ rachthu~ie monstrancyę i dwa klc1ichy 
IA konsekrowane hostye porozrzucali na 
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zusn, 
ID. r:Nh •. ani e hit:tory t:zne \vedług pn

wieści 
Waci~, w- Gasioro wsłiicgo. 

f:.:.„.· .. - . 
(Ciąg dalszy). 

- Gdzież jest? ... 
- Zaraz \\. ielmożny paniczu! ~ od-

pad z f le?"ma włodarz. - Zmartwienie, 
dopusz.:zcnie Boskie przyszło tu i mar 
koci się \Vszystkim i robota niesporo 
idzie i po l · ątach szepty jeno i wzdy
chania. Tak ie pisk '. e ledwie skrzydła 
poczuło , już wyleciato za góry, za la
sy L. Zcszfo tD k ze trzy dni. .. patrzę, 
'.Raraz cości ć si <; czerni na drodze od Ra 
wy„. ledw~ e zd<'% vtem ekonomowi po
wiedzieć, a rn wai4 j li ż ua podwórze 
Prusacy !... P. rzy jechalo ich może z pól 
.re.iernentll. Zaraz do dwora. do dzie
dziczki i sądy j akieś odprawu ją, a co 
mogą to z izb. komór grab i ą, co lepsze 
konie wyb i et"'' ją i cafy folwark z dy
mem chq p11ści ć !... A to wszystko, że 
aiby on· w ic '. rnożnep;o pani·cza przyszli 
„zukać i nic naleźli!... 

- Mnie?!. .. 
-- .Tako żywu !... Tak nam tloma-

czyl ekonom. co całej rozmowy był 
Ś\~' iadk:cm. W korku uczepili si ę , psia 
wiary. naszego pana Stanisława„. gło
wę mu o~trzygli, harcap nałożyli, w ka 
masze vbral i i„ , ze sobą uprowadzili! 
Uziedziczka aż do nóg im się słaniał a . 
prosiła, eh iala dać okup!.. · Gdzie tam. 
Okup ·wzięl ' , a i panicza także, a co ze 
1 s!, to do d rndz.icstu, co najsprawniej
szego. e' rohb n2.m wybrali !„. T upro 
wadzili !-.. Potem ... Potem to już dzie
dziczkę taka bo~eść chwyciła ... że ani 
.się z n ią nie było rozmów i ć... Nie ia
dła n' e pila... s i edzi a ła aby i led\"\' ie 

drodze, prowadzącej do Świętochło- sifowali wpław dostać się do San P~~ I w naszem tow. pracow~.ć, ponie\yaż 
' ie, stawali w tych dniach przed tutej- r dro, ale dużo z nich utonęło. Gdy Golum mają więcej oświaty, ale gdzie. Om w 
szą izbą karną. Są nimi dwaj młodzi bia znikła w zburzonych falach, byl po- starszych towarzystwach główne urzę 
~órnircy Miksa i Pazurek· Za ten hanie- klad pelen ludzi, przeważnie kobiet. Pa dy piastują, chociaż te starsze tow. ma
bny czyn skazano Mikse na dwa lata i rowiec San Pedro odniósł również cię- ją już da:wno członków dosyć odpowie-
6 miesięcy cuchthauzu i trzy lata utra- żkie uszkodzenia, będąc jednak nalado- dnich na takie urzędy. Taksamo orgat1 
ty praw honorowych, kumpana jego wany drzewem, trzymał się na po- nasz bywa bardzo mało czytany. Na. 
Pazurka na 4 lat i 6 miesięcy cuchthau- wi·erzchni. P1rzez 2 godziny tułał się wet pewien członek, który zasiada w ieW 
zu i 5 lat utraty praw honorowych. parowiec ten bez steru na wodzie, do- zarządzie nie ma żadnej polskiej gazety 1al 

Głogówek. Rzekomo z obawy, aby póki parowiec I(oanake nie zawlókł go ale za to „Allgemeine Zeitung", „Gene. hul' 
nie być odstawionym do domu przymu do najbliższego portu. ralancajgera". Proszę owego cdor.i-
sowej pracy, odebrał sobie życie przez , •• cs!28 ka, aby się postarał na 1przyszly kwar--. -powieszenie żonaty wyrobnik Teodor tal o gaze_tę_ipolską, bo .go na drugi raz 
Ludwik tustąd. Pozostawił żonę i z . r6ŻDJOh stron. publicznie po nazwisku wysławię. I<tt 
dzieci. z którernl w ostatnich dniach nie publicznie występuje, powinien świeci~ 
żył razem. Oelsenkirchen. W fabryce Bocker dobrym .przykładem. 

Wrocław. Ziazd śpiewaków niemie- i sp. spadł kawał drutu robotnikowi 
ckich rozpoczął się w sobotę w Wro- Heiderichowi ·na rękę i prze.ciął mu te
clawiu. Liczbę uczestników oceniają tnicę. Okaleczonego odstawiono do 
1pisma wrocławskie na 15,000. Cesarza domu chorych. 
zastępuje naczelny prezes $ląska ksią- Westenield· Tuteisi reprezentanci 
żę łiatzfeld. Jest to siódmy z rzęd11 gminy postanowili od 1 października br. 
zjazd śpiewaków z całych Niemiec. pobierać podatek od psów. 
W czo rai odbył się pochód z wielką pom Aplerbeck. Trzyletni chłopiec ro
pą. Przez 3 godziny zatamowa'Ilo ko- botnika Neuhausa wpadł do studni i u-
munikacyę. topił się. 

Zjazdom polskich śpiewaków czynią Bi.i.ddenstedt p. Schoningen w Brun-
władze największe trudności. Pocho- świckiem. Pastor luterski Edward 
·dów nie wol.no im urządzać. Kirchberg uciekł, dopuściwszy się ró-
l!!!!!!!!!!!!!'!!!!!'.!!!!!!!!!!!~~~. ~!'!'!~~ żnych występków. Dotąd go nie odszu

Szczegóły z katastrofy Columbii. 

Katastrofa parowca Columbii, który 
zderzył się z parowcem transportowym 
San Pedro, należy bezwątpienia do naj
większych nieszczęść na morzu, jakie 
w ostatnich czasach zaszły. Z Nowego 
Jorku donoszą, że 1podczas zderzenia 
rozegrały się okropne sceny na pokła
dzie Columbii. Z kobiet. które znaj

·dowały się na parowcu nie uratowała 
się podobno ani jedna. Dużo zost•alo 
zabitych przez samo wstrząśnienie, spo 
wodowane zderz.eniem, inne w rozpa
czy wybiegły na pokład, gdzie je w strasz 
nej panice formalnie stratowano. Ofice
rowie stracili zupelnie przytomność i 
hi·egali bezsilni po pokładzie. Kapitan 
Doran stał na mostku komendanta i na
próżno usiłował przywrócić porządek. 
Poszedł on razem ze statkiem na dno· 

Na spuszczanie łodzi nie było czasu~ 
gdyż statek tonął z przerażającą szyb
kością; w pięciu minutach po zderzeniu 
zalały fale pokład. Kilku mężczyzn sko
czyło podczas zderzenia na pokład San 
Pedro i w ten sposób się ocaliło; inni u-

kano. Sądzą, że albo się zastrzelił, al-
bo udekl za granicę. 

Bruch. Przeczytaw~~Y numer ga:: 
zety, w którym jest mowa o zebraniu 
„Glównego komitetu wyborczego pol
skiego" w Gelsenkirchen, bardzo się 
zdziwiłem, że ludzie, uchwalają rzeczy, 
·do których nie mają żadnego upowa
zrnenia. Przeciw takiemu pogwalce
,niu praw wyborców, muszę najener
giczniej zaprotestować· Wyborcy pol
scy będą o całej sprawie rozstrzygali, 
a ni·e pp. Zni11ski i Kolenda, którzy ko
niecznie chcieliby stać się przywódz
cami Polaków na obczyźnie. 

W końcu nadmieniam. że Polak, któ 
ry wziął sobie za żonę niemkę, nigdy 
nie powinien stać na czele naszych or
ganizacyi, na co dotąd za mato zważa
my. ~11~1 

Ignacy Rupociński. 

Grulibad. W kor1cu zeszłego mie 
sią.ca po}awila się korespondencya, w 
której korespondent ubolewał. iż nasze 
tutejsze towarzystwo bardzo mało 
członków liczy. Widać, iż ów korespon 
dent mało jest poinformowany, poni·e
waż nasze Tow. liczy nie 80 człon . , tyl
ko 60 członków. Ale nie dziwi mnie to. 
Tutejsi niektórzy roda,cy, mogliby też 
.~~-'!~-.__!!'~~~..!!'!!'!!!Ł'!lg 

oddychała. Przei eżdżał i ksiądz pro- ko bez.użyteczne, na stołach i podło
boszcz i pa11stwo z Cielędza cieszyli, g:..i. ch. Broń poz.~ejrrowano ze ścian, 
k·oi li, nic nie pomogło... Będzie temu koły na rzędy starośw ieckie świecily 2 
tydzie(1, zbudziła w nocy ekonoma. pustką. Tu puzdro niedotknięte a próżne ~ 
muie, kolebkę wyszykowali i dziedzicz łoże z wydartą ze środka pQścielą, kre
ka z najmtodczym .paniczem a panienką dens z resztą starych, bezwartościo
ekonomem i trojgiem czeladzi odjecha- wych skorup, a na wszystk;em znamię · 
li··. Ostał tylko starszy pan!... czasu - pyl. 

- Gdzież O'n jest.? fioryanowi serce się &cisnęło na 
- A! Ot i właśnie! z początku to z widok tej ruiny, tego zniszczenia. 

d:uiedziczką nie chciał... a potem, jak 'vVojna ! Więc i tu na\vet. do tego 
odjechała, to nuże zawodzić a )amen- zaścianka, do tej głuszy :?)abitej, dosię
tować, że .z nim rady nijakiej dać nie gnąć zdołała!. .. w.czoraj, dziś jeszcze, 
można było!... Już głowę trncilem, a roił, wierzył, ufał, że go ten kąt, jed·en 
co moja stara się •napros i ła, a nacato- na świecie, grzać zawsze będzie, że go 
wała po rQkach, nic nie pomogło! Po- przytuli w potrzebi·e. że tu i radości bę
wczoraj niby z nieba spadł tu jakiś tęgi dzie miał z kim dzieI.ić i smutek ukoić ... 
szlachcic a pan„. Rozprawiali ze star- Tymczasem zastaje :pustkowie. I(odzi
szym panem, radzili, biadali, aż ja pa- na, którą przez lat tyle matka chrnniła, 
trzę, a tarszy pan z nim się zabiera w strzegła, roz·prysla się w j.ednej chwili, 
drogę. - Ziąąb ti:iki, flaga -- mówię. __,_ rozpro zyła PO świecie ... i za czyim? ... 
Glu,piś, Mikołaju - powiada. -- Mary- za jego powodem. Żyli sobie tu tak ci
nować się tu nie myślę„ .. poszli w świat ~ho, tak spokojnie!.·. Jego jednego mo
wszysieT. to i ja za nimi!· .. Ta i pojecha ze brakło!... A dziś .... Marcel. nieroz
li !..„ ważne ·chłopię, rzucił się w te wiry a od 

Ploryan słuchał opowiadania w loda- ~ęty.„. może na zgubę swoją!... Do 
rza i w głowie mu s i ę mięszało. Zdawa pierwszej lepszej gromady zbroj.nej 
ło mu się, że stary bajdę mu jakąś sztu przylgnać może i zmarnieje w pierw
kuje niezręczną i że lada chwila drzwi szej lepszej awanturze! A Staszek? 
się otworzą i wyJidzie doi'1 pani matki z Ten biedny, cichy Staszek u Prusaków.! 
dz i ~dem, a ~~ nin:i r~dzeilstwo i cze~ i . La t.U~2~ .i ~:ory~n zasta·nawiał się 
ladz .: Podrnosł się F.oryan z miejsc3 ~ n.1eszcszę~c1~m1, ktore spadły na dwór 
dź~1~nąl ·ciężko ramionami'. wziął lata; ~ gortat0\v1ck1, tern większy żal go 1chwy 
k~ 1 Jal ob~hodzić kolejno izby dworu, '- tał. . . 
niby , we śnL jakimś, niby szukając do- · . ~hciał się byl czegoś więcej dowie-
wodow potwierdzenia stów włodarza. dziec od ~vł,odarza, chciał przynajmniej 

Dwór gortatowicki św i ecił pustką ~yroz~m~e~, d~kąd udała się matka, a 
zniszczeniem. Na każdym kroku wl~ J" io ~a :-rt zia cl ~e sob~, lec'l +n pa
dnia ty ślady, że dopełniono tti r·abun- ~~ci sta~e.go s!ug.1 z~w1.odł~. Prawił 
ku, ~: e zbierano chudobę pospiesznie w~yn .~y ? .e~, ze/~rn .Ja~\', 'R:-t do l<re
g~rączkowo. Tu kufer z odbitym zam~ c c , się z iera a. ~ciekać •. że i:nówili 
k1em, . ówdzie rozstrzaskane wieko I .~ś pans.two o Lubl1me, a ~z1ad się WY
skrzyn1, tam wysunięta na poły szufla ~ 1 ~z~I, ze ~arc~lka bodai na końcu 
dy gdańskich szafeczek mnóst,·vo ro7 lsewc1a a poc wyc1 i za uszv wytarga, 

• • , ' ·• .1 z wszystko to był · · ma1 tych przedmiotów porzttcowch i3.- t T t 1· • ·.o rnernsne, mgl.iste 
· · · · · ~ \\ ą .p .iwe. A co 111z o tym szlachcicu 

' 

Uważny. 

Berlin. Od piątku popolud·nia poru
szają cały Berlin straszne czyny zbro
dniarza, przypominające ohydne mor
derstwa oslawionego Kuby rozpruwa
cza w Londynie. Jakiś 26-letni męż
czyzna ranił ciężko nożem trzy dziew-
czątka w dzielnicy Prenzlauerstrasse. 
Jedna z ofiar już umarla, druga walczy 
ze śmiercią, trz.ecia na szczęście odnit
ła tylko lżej1sze rany. 

Szczegóły 2JWierzęcej zbrodni są na
stępują.ce: W domu przy Rykestr. na- 1pw 
padł morderca na 4-letnia córeczkę .e \\ 
przyikrawacza Brawitza, której matka lzu 
poleciła iść do handlu .po ryż. Malet1- tkę 
stwo załatwiło sprawunek i w chwili, k. 
gdy w1chodzilo do bramy domu zauwa- la 
żyło nieznanego mężczyznę, który ro
zmaitemi obietnicami usiłował zwabić 
ją .do sieni. Tam zadał dziewczynce 3 
głębokie rany w brzuch i piersi, z któ
rych ostatnia była śmierte1'ną. Morder 
ca oddalil się niesµostrzeżony. Jakiś 
ipan wchodzący do kamienicy, nie mógl 
otworzyć drzwi, przed któremi lefały 
zwłoki dziecka· Gdy wreszcie ode
pchnął je przemocą, sądził, że dziew- "cz 
czę uległo napadowi kurczu i prz:rwo- Pol 
lał matkę. Ta dO'piero spostrzegla ra- rek 
ny i zawezwała lekarza z pogotowi! 
ratunkowego. Niestety pomoc lekar
ska okazała się spóźnioną. NiesL)czę
śliwe dziecko żyć przestało. 

Drugiej zbrodni dokonał morderca 
w Heinersdorferstrasse. Tam bawili 
się z innemi dziećmi na ulicy 3-!etnia 
córeczka fryzyera Sensta. Zbrodniarz wo 
dal jej. trojaka, żeby weszła z nim ds lllidu · 
sieni najbliższej kamienicy. Tam przy- in 
!Cisnął jej usta jedną ręką, R drugą zra- pri' 
nil ja cieżko w brzuch i uciekł. Na d1J 
krzyk dziewczynki przybiegł węglarz 
i zanióst j0, do matki, która natych-

który tak niespodziewanie do Gortata· 
wie zajechał. to włodarz nic nie umiał 
powiedzieć, coby Floryana ·na jakowąś 
!llYŚl naprowadz i ć mogło. Według zda 
nia Mikołaja krewnym żadnym nie by!, 
powinowatym także, bo się z dziadem 
„moćpanowali", ale musiał być i nie 
obcy, bo strasznie się o rzecz każdą ktt} 
potał. 

Mimo tych niezrozumiałych odpo· 
wiedzi, Ploryan chciał byl dłużej badać 
jeszcze w?ódarza, mając nadzieję że 
choć cośkolwiek z niego wydobyć' zdo
i~, lecz wtem za ogrodzeniem rozlegl:r 
się sygnały na·dciągaj~ceg0 oddziała 
strzelców. 

Stary sługa struchlał. 
~ Paniczu! Pewnikiem Prusacy. 
FlDryan uśmiechną! się smutnie. 

. - Oj!... Możeby lepiej by Jo ... gdyby 
0~11 nadeszli!... No! Mikołaju .. ·. biegnij· 
cie, vyrota odemknąć .... naniećcie og,nia, 
~o:sc1 mamy!... Ciężko będzie ich przY· 
Jąc w czas taki! Co robić! Może tam ko 
go z.e. wsi .weźmiecie sobie do pomDCY· 

M1koł~J podreptał spelnić rozikaZY· 
. D~schamps s.pojrzat niespokojnie na 

z!D1e?1o?ą t~varz Ootarto\.vskiego ł rzu· 
cil mec1erp1J.wie: 

. -: ~óż więc? ... Nawet pan odpowie 
dziec me uważasz za właściwe!? .. · 

- I co powiem! - odparł gluclio 
flor~a?. - Mialem ... rodzine. ·„ dom„„ 
tydz1e

1
n blis~o .żylem myślą, że ich zo~ 

baczę····· W1dz1c1e sami, panie pulko\\rn1 

ku, ~lusza .... za_iiechali Prusacy ... zrabo· 
wali. brata. wzięli w rekruty ... a reszt:t 
z ostatkami uszła w świat. 0M 
. Ofice;o.wie francuscy ~~ruszyli się ~V p 

niespol~oJ~Je. Deschamps usiadł ciężk1J i\ 
na ławie ,1 o~wal się po\vażnie: \\'. 

-, Mowze nam, kapitanie!.·. Co za· tnó, 
szło .... Mó~ ! I tobie :o ulży ... i.·. dla ano 
n~s to. to milion kartaczv obojętnefll ~r~0 
nie jest! !„. ·· ' „ ~ ie. 

(Ciąf dalszy nastąpi). • • .' ~„ 



z t uaata się ~ ra~na ct~ miejskiego ~ Ze Zjedno~1enia zawodow polskie«o 
a:i etu przy fnednchsham. \N edlug 11 ~... • & • 
· rau dzieci rozipr~wacz z całym sp-o- Baczność Obermarxloh ! 
~n m poszedł w k1erunl~u Prenzłaucr I Zebranie członków „Zjednoczenia Za-

- ie 1 Tam dokonal trzeciego zamachu. wodowego Polskiego" odbywają się co 
. . ba wiC)!cych się na ulic'~ pierws~ą niedziel~ ~ażdego miesiąca przed 
JeaneJ z . . . J poludmem o godzmie pól 12 u p. Minhorst 

le\ftzynek, S~letn!eJ Eli. Kne.sipl, z~- na które wszystkich członków zaprasza 
tał się, czy me. wie, gdzie m~eszka~ą Wydział. 

- hulzowi~·, Dz1_ecko w~bramalo ~1q Baczność Dortmund! 
_ na!\ pójsc za wm. Dopiero gdy JeJ Ze~ran~e czfonków „Zjednoczenia nw. pol. 

ie~f pie~ią~ze, uslu~h~ło ~O· I tym odbędz_1e się w niedzielę, <lnfa 4 sier,Jnia, po 
em zranił Ją w wyze1 opisany spo- polu<lnm o go<lz. 3 u p. Ahlke, Osterholzstr. 3-i. 

a!e rany nie były już zadane z ta- O liczny udziar c21!tonków prosi Wydiiał. 
. ·rozmachem i skutkiem tego mniej Bacmość Bott-ropl 

be-z.pieczne· '?ł, c?wili, gdy ~·ziewczę W niedzielę, dnia 4 51erp1:ia o ~od·:. 3 od-
":ęJo przerazhw1e krzyczec, scho- będzie się wiec .,Zjednoczenia zawodowego p&l 

J

•
1
: ze schodów służą.ca i sploszyla skiego" dla Bottropu - Ponieważ w miejsc.u 
a sali uzyskać nie można dia tesi;o niech Każdy 

- ~dtrC ~iestety i tutaj ślad po _nim robotnik polski uod~r&v m wie~ .. Zie1r,o~zc-::i:i 
elnie zagmął. Małą K. zameswno zaw. poi.", który się odbę"!zie na sat1 l':.tni Hes-

- irchrniast do naj·bliższego lekarza i s.e w Dellwig. Zwołujący . 
t nadziej:a utrzymania jej przy życiu. W Mtihlheim nad Ruhrą w niedzielę, 4 siep 

- Pi~ma berlińskte przypuszczają. że nia, po poludniu o godzinie 2 u p. Reb-
- holz, Regentenstr. nr. 9. 

zystkie opisane wyżej zbrodnie po- W Moabicie pod Berlinem w niedzielę, dn. 
niono w .przystępie obłędu i podej- 4 sierpnia, po południu o godzinie 2 w 
\vaią o nie niejakiegoś Augusta Kro- Moabicie u p. Jerzego Rode (Arrninus 
a. który przed kilku dniami uciekł z Hallen, Bremerstr. 72., 73. 
·!adu idiotów w tlerzberge. Na ślad Bevinghauseu Merklinde. Wiec w niedzie-

~ ir.~ws ·napmwa~zi może następu- lę, 4 sierpnia, po poludniu o godzinie 3 
e v.ażne odkrycie. Na ławce w po- up. Th. Giilkera .. Na porządku dziennym 

~ ~u Prenzlauer Allee znalazł chłopiec zmiana ustaw knapszaftu bochumskiego 
a tkę przytwierdzoną polową noży- a związek, oparty na wzajemności. 

k. Na lewej stroni·e kartki znajdo- W Hochfeld w niedzielę, dnia 4 sierpnia, po 
la się trupi•a głowa z piszczelami i południu o godzinie 6ej w lokalu P Lo„ 

_ berga łfochfeldstr. 99-101. Wydział 
wami „trucizna", a na obu stronach Marten. Mężem zaufania jest obrany An-
isano olóvvkiem: „Uciekaj, gdyż za drzej Wieczorek, mieszka w Marten, 
inut będzj,esz trupem. W :pobliżu Karlstr. 23. Uprasza się jemu składki 
iduie się morderca dzieci. Zamordo płacić. 

- iem. dziecko w Belforterstrasse, w W Rath przy Diisseldori jest obrany mę-
enzlauer Alle i w Iieinersdorfe!·- żem zaufania Jan R.uciński, mieszka Rath 
asse'·. Znawcy pisma zbadali kart- Kreuzweg nr. 50. 
i orzekli, że sądząc 0 pewnych typ-o- Na Rathingen jest obrany Wojciech Le-
ch znamionach, •autorem pisma musi wandowski, mieszka w R.athingen, Diis-

- seldorferstr. 55. 
"człowiek chory __ na..._tgE,.Y::;.._ś_le_ . .....,,.=-

- Poii~ya berlińska wyznaczy ta 1000 Baczność Resse ! 
rek nagrody za wykrycie zbrodnia- Delegatem obrany został Szczepan Ku 

rzawa, ulica Keuzstr. nr. 21, zast. Franci-
. Aresztowano .iuż kilkanaście po- szek Lasicki, R.esse, Miidlicherstr. 47; 

• rzanych osób. ale tyiko jednę z nich skarbn. Szczepan Sobczak, R.esse, Miidli
. rzymano w więzieniu. W 81 cyrku- cherstr. 43; mężami zaufania Roszciniow 

policyjnym poch\vycono jakiegoś ski, R.esse, Marienstr. 1; i Franciszek Zu
żczyznę, o którym kilkoro dzieci z rek Resse, tteitnerstr. 84; rewizorami kasv 

a ą pewnością twierdzi, że usUowal Franciszek Kowala i Antoni Dekert. Zebra 
a abić je do sieni, obiecując pi·eniądze nia odbywają się co pierwszą niedzielę każ 
z woce. Natomiast ranne dziewczęta, dego miesiąca po południu o godzinie 4-ej 
t Rli.dujące się V.' lazarecie, nie zdoki.ly u pana Wielanda Wydział. 

ir~. rozpoznać rozpruwacza. Gdy na- __ '.!"B' ___ f.!!.~i5i.l!'!~~ 

pne podejrzanego od\vożono doróż
dl) domu, rozwściekione Uumy chcia 
wymierzyć mu doraźną sprawiedli-

Ze Zwią~ku PdakÓ~'. 

. ść i policya z trudem tyiko zdołała 
ochronić. Dla wlasnego bezpieczei'1-
:a musiano zatrzymać go \V areszcie 

• :cyjnym. 

Wiec Związku Polaków w Dortmundzie 
odbędzie się w niedzielę, dnia 4-go sierpnia 
o godzinie 4 i pół na sali p. Schafera (Ogród 
zoologiczny) przy ulicy Leibnitza. Na po
rządku dziennym referat p. Żnińskiego na 
temat: „Socyalizm a na ro do .vość" W dal
szym ciągu dyskusya i wnioski. 

Związek Polaków w Niemczech. 

Tysi~czne tłumy zalegają m1e1sca 
astro!?· Mężczyźni zaciskają pię
, kobiety zanoszą slę od płaczu. Po 
za morderq utrudni·a}ą niezmi·er- !!Ll!!;!U!!!!!_!!!l!_!!'l!!!!~-~·:_!!1-!!!!!_...!!l!~-~!!!!!!~.....,~!!!-~~~!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

sprzeczne zeznania dzieci które w Polska pielgrzymka do Hardenberg. 
a~·1e tej niestety są jedyn1;mi świad Szanownych panów przewodniczących 
ni. uprasza się, aby raczyli przybyć po bile

OD REDAKCYJ. 

e ~~1~ W. G .w Blumenthalu. W spra
, ~ 1 Już ~isaliśmy. dziękujemy za pa
c. i Prosimy o dalszą. Należy zwolać 

11 ~i1eJP.ra\:ie ogólny wiec i uchwalić od
s!u .n'.~ b1 ezo~ucye. R.adą i pomocą chęt

z1 c ędz1emy. 
~'!~~ ... ~~~~,~~~ 

,J))ą_) Jt1~'~· ..;:\ ~·•;:\!~ •'); '\:"'~ /j'\>, j3 4..~ fN!jf ,fi J ... ,„, \ ~.i, "1- ~ -... ,:y !:J!V!l..:J-A A~·!it.~ 

i· 
Naboż • t ' \\' . ~ns wo polskie w Bochum. 

• IP.a ~~edzielę, c'inia 4 sierpnia triynastogo-
e klas~~acya Przenaiśw. Sakramentu w ko 
z. 1;, 11 °Af1Ym:, Porządek dla Polaków: U 
. 11 do , sza S\~· · - bez kazan:a. ·- () d 
Oct god ~ol do pierwszej godz.ina adoracyj 
upefn ziny 2 rdo 3 po pcludnju druga godz. 
arnenfu-..;od?ust dla ws1ystkicl1, którzy do 
nym 5 ~- sw. Przystąpią i w kościele kla-
.tencyę ó':ze 1!asz. Zdrowaś i Chwah Ojcu 

JCa SW. od ·n ', V •l. 

0 Nauki w ciągu sierpnia · 
rod.ę dn· 7 . • 
dla kob· ia . sierpnia o 4ej po poludniu 
rod 1~t I panien. 
dla ;~~ia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 
roctę d z~zyzn ~ona tych. 
dla m' •ondia.2! sierpnia o 8ej wieczorem 

a ' z1enców. 
Olfiedź ś 

ię \V . w. w Essen 2 i IO sierpnia. 
. Piątek cały d . , . 

!) .1 i Wie z1en 1-- w sobotę caty 
\\'. w 1~~?r~m sposobność do spowie
"lllów. U sciele ~w. Gertrudy dla Piel-

a ano lub Prasz~ SIG, aby niewiasty w pią 
· Ponie\~~dn~e d_o spowiedzi św. przy 
~rg11 s 

0 
z rne~1adomo, czy w tlar-

1e. P sobnosc do spowiedzi św. 

ty do Essen, Schiitzenbanh 58, w Steele 
przy dworcu „Dusselhof", w piątek 2 
sierpnia o godzinie 6 po południu. 

fr. Karlikowski, przewodn-

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w Gel 
senkirchen - Bismarck 

podaje swym druhom do wiadomości, iż 
miesięczne .posiedzenie odbQdzie się w nie
dzielę, dnia 4 sierpnia o godzinie 4 po poł. 
w lokalu p. A. Langenscheidta, ulica Bis
markowa nr. 254. Goście mile widziani. O 
jak najliczniejszy udział uprasza się (1) 
Czołem! Wydział. 

Baczność parafianie Zakrzewa powiat Ra
wicki! 

Szanowni parafianie! Wiadomo Wam 
wszystkim, iż sprawiliśmy pamiątkę do na 
szego kościoła, a mianowicie chorągiew, 
która jeszcze nie zapłacona. Ponieważ 
czas schodzi i dług za chorągiew uregulo
wać musimy, więc was proszę, dołóżcie 
waszych sil, ażeby chorągiew była raz 
zapłacona. Nas parafian zakrzewskich tu na 
obczyźnie wiGcej znajduje się, niż dotych
czas się zgłosilo. Pieniądze mogą być po
syłane lub wręczane mężom zaufania pod 
adresem: Michał Wojciechowski, Alten
essen, ttelenestr. nr. 12. Bartłomiej Woj
tera, Neumiihl, Alexstr. nr. 71. Jan Stacho
wiak, Wanne, ttorststr. nr. 4. Antoni Ol
szak, Gelsenkirchen-Bisrnark, Kolonie nr. 
llb. Ludwik Szwarc, tterne, Mittelstr. nr. 
24. Do tych mężów zaufania proszę pie
niądze nadsyłać. Wszystkie datki będą po 
kwitowane we ,.Wiarusie Polskim" i w ko 
ściele przez księdza na ambonie (874) 

Antoni Olszak, parafianin. 
.. ' __ ':!;( 

Towarzystwo św. Barbary w Hambor11 
donosi szanownym członkom i wszystkim 
R.odakom z ttamborn, iż w przyszłą sobote 
dnia 3 sierpnia, przybędzie ksiądz polski w 
celu sluchania spowiedzi św. której będzie 
słuchał od soboty po południu aż do po
niedziałku poludnia. W niedzielę po po
łudniu o godzinie 4 polskie nabożeństwo z 
kazaniem .Po nabożeństwie o godzinie pól 
6ej odbędzie :się posiedzenie. O jak najlicz
niejszy udział w spowiedzi, nabożeństwie i 
posiedzeniu ~~osi (1) Zarząd. 

Baczność parafianie Lutogniewscy pod 
Krotoszynem! 

Donoszę niniejszem uprzejmie oraz u
praszam wszystkich parafian, znajdujących 
się we Westfalii i Nadrenii, ażeby w nie
dzielę, dnia 4 sierpnia, po południu w obe
rzy P. Schweinsberga w Bruckhausen
Marxloh, Wiesenstr. zechcieli się o ile każ
demu stosunki pozwolą jak najliczniej sta
wić, ponieważ są ważne sprawy do omó
wienia w sprawie sprawienia pamiątki do 
naszego kościoła. Od zebranych parafian 
zależeć będzie, co do kościoła naszego się 
sprawi za pozostałe pieniądze i za dalsze 
ofiary. 

W imieniu komitetu Jan Ratajczak. 
(876) 

Podziękowanie! 

Dziękuję w imieniu wszystkich Roda
ków Wiel. Ojcom Redemptorystom z Bo
chum, Wiei. Ojcu Musshofowi i Wiel. Oj
cu Fiszerowi za urządzenie pielgrzymki do 
l(evelaer. Składamy im serdeczne „Bóg 
zapłać!" za pracę, w której nie szczędzili 
zdrowia i trudu, ażeby jak najlepiej piel
grzymka wypadła. Niech· im Pan Bóg za 
to sowicie wynagrodzi długiem życiem i 
dobrem zdrowiem obdarzy, ażeby nam co 
rok takie pielgrzymki urządzać mogli i aby 
jeszcze raz tylu rodaków udział brało co 
w tym roku. Wiei. Ojcowie niech żyją Pa 
nu Bogu na cześć, a nam na zbawienny po
żytek dusz naszyclt 

Uczestnik pielgrzymki. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
donosi szanownym członkom i wszystkim 
Rodakom z Altenbochum, Laer i okolicy, 
iż towarzystwo obchodzi w niedzielę, dn. 
4 sierpnia, uroczystość 16 rocznicy swego 
istnienia w porządku następującym: O go 
dzinie 3 i pół pochód do kościoła na nabo
żeństwo, po nabożeństwie powrót na salę 
p. Stratlinga, gdzie się odbędzie dalsza za
bawa, połączona z koncertem, śpiewem i 
deklamacyami .O godzinie 7 i pół rozpocz
nie się teatr; będą odegrane bardzo zajmu 
jące dwie sztuki teatralne. Członkowie na
szego towarzystwa mają wstęp wolny, mu 
szą się jednakowoż L"'Stawą okazać iż są 
wyplatni. Czlonkowie obcych towarzystw 
płacą 30 fen. nieczłonkowie 50 fen. przy ka 
sie 75 fen. O jak najliczniejszy udział szan. 
członków z rodzinami i wszystkich roda
ków się uprasza; członkowie, zalegający 
dłużej niż trzy miesiące ze składkami mo
gą zaległe składki na zebraniu, które się te 
go samego dnia odbędzie, zaraz po sumie 
o godzinie kwadrans po llej zapłacić. O 
jak najliczniejszy udział uprasza (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Eving 
podaje swym członkom i wszystkim Roda
kom oraz szanownym towarzystwom do 
wiadomości, iż w niedzielę, dnia 4 sierpnia 
obchodzi swą 9-tą rocznicę swego istnienia 
na sali pana Lamma zaraz przy kościele ka 
tolickim. Towarzystwa, które zaproszenia 
odebrały, oraz i te, które dla braku adre 
sów zaproszeń nie odebrały, prosimy ser
decznie, aby nas odwiedzić raczyły. 

Program: Od godziny 2 po południu do 
godziny 3 i pól przyjmowanie bratnich to
warzystw, o godzinie 4 wymarsz do kościo 
la na nabożeństwo, poczem dalsza uroczy
stość na sali pana Lamma. Wieczorem 
przedstawienie kin Pmatograficzne, poczem 
taniec. Wstęn' J:a członków 30 fen. dla 
nieczłonków 75 f n. a przy kasie 1 markę. 

U w a g a: Posiedzenie odbędzie się o 
godzinie 2. Członkowie zalegli dłużej niż 
3 miesiące ze składkami, winni się na po
siedzeniu uiścić, w przeciwnym razie będą 
uważani za nieczlonków. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Hat-
tingen 

donosi swym członkom i wszystkim roda
kom z tlattingen, Welper i okolicy, iż to
warzystwo obchodzi 9-tą rocznicę swego 
istnienia w niedzielę, dnia 4 sierpnia, na 
sali pani Sigert, Sprokhewelstr. 2. Zara
zem zapraszamy Towarzystwo św. Wada 
\\ra z Linden, Tow. św. Józefa z Dahlhau
sen, koro śpiewu „Lutnia" i ,,Sokół" z Lin
den. Program uroczystości: Od godziny 3 
do pól 4ej przyjmowanie bratnich towa
rzystw, potem dalsza zabawa. Muzykę do 
stawi pan Winowski z Stcele. (3) 

Zarząd. 

Na podróż do lby:tnu złożyło Towa-
rzystwo św. Józefa z Osterf eld 10 marek. 

O dalsze składki, ktoby miał wole: na
desłać, bardzo proszę. 
Tomasz Kubiak, Oberhausen, f alkenstein

Strasse nr. 307. 

Towarzystwo św. Antoniego w Recldiag-
bausen Siid na Ludwiku 

podaje swym członkom do wiadomości, it 
w niedzielę, dnia -4 sierpnia, bierze towa
rzystwo nasze udzial w rocznicy Tow.a
rzystwa św. Wojciecha w łlochlarmark. 
Wymarsz z lokalu posiedzel1 o ~odzinie 2 
po południu. O liczny udział prosi (1) 

Józef Berger, przewodniczący. 
i1 I 

Bractwo Różańca św. M~czyzn w Bau. 
kau 

obchodzilo dnia 7 lipca uroczystość poświ~ 
cenia chorągwi przy licznym udziale Roda 
ków i Rodaczek, Bractw i Towarzystw. Za 
liczny udział wszystkim zamiejscowym wie 
lebnym księżom i rodakom oraz rodacz
kom i Towarzystwom, które udzial w na
szej uroczystości wzięły oraz amatorom i 
amatorkom i d.:'rygentowi za ich trudy 
składam w imieniu Bractwa Różańca św. 
staropolskie „Bóg zapłać". (1) · 

Stanisław Laboch, nadzelator. 

Baczność Rodacy w Katernbergu ! 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Katern-

bergu 
urządza w niedzielę, dnia 4 sierpnia, na sali 
pana Jenscha, Mittelstr. 44 zabawę z tań
cem, na którą wszystkich nam życzliwyclt 
R.odaków serdecznie zaprasza. Początek 
zabawy o godzinie 4 po poludniu. O godzi
nie 2 po poludniu rozpocznie się strzelanie 
do tarczy a ponieważ są piękne nagrody 
do zdobycia, więc prosi się Rodaków, że
by si~ jaknailiczniej do strzelania zgroma
dzili. O liczny udzial w zabawie prosi si~. 
Tak samo zapraszamy Towarzystwa tu
tejsze i to „I(olo śpiewu Wanda" i „Tow. 
św. Stanisława Kostki, ażeby i one nas swo 
ją obecnością zaszczycić raczyły. (2) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
podaje do wiadomości wszystkim czlon
kom, iż w niedzielę, dnia 4 sierpnia, zaraz 
po nabożeństwie odbędzie się nadzwyczaj 
ne posiedzenie, ponieważ Towarzystwo ma. 
zamiar, w rocznicę się dać fotografować. 
Członkowie powinni się wszyscy stawić na 
salkę posiedzeń. (2) 

L. Kosmala, sekretarz. 

Towarzystwo polsko-katolickie pod oi>iekQ 
św. Jana Chrzciciela w Essen-Altendorf 

podaje do wiadomości szan. swym człon
kom i członkom bratnich towarzystw, iż 
w niedzielę, dnia 4 sierpnia, o godzinie 6 
wieczorem urządzamy wieczorek latowy, 
na który uprzejmie zapraszamy. Wieczorek 
odbędzie się na małej sali pana Potta (Kai-
sergarten) (2) Zarząd. 

U w a g a: Posiedzenie w tę samą nie
dzielę o godzinie 4. O liczny udzial człon
ków się uprasza. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi swym czlonkom, iż umarł członek 
nasz 

śp. JOZEF KOLANOWSKI. 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek o 

godzinie 4 i pół po południu z domu żało
by przy ulicy Alstadenerstr. 79. Członko
wie zechcą się licznie zebrać w domu żafo 
by o godzinie ~. 

„ ~ . Zarząd. 
~·~~dA'.7-~·7.:s:~:-~:~J~.1"„;'~ 
Jt~~~~s•~*'•~~~ii"~m"if ,·~x:~.x 
~~~llłl:JSI~~Y.:glSiiJi·i~rhR nv-~ ... 1'~·*• 

Towarz. św. Antoniego w f'reisenbruch 
zasyła w dniu ślubu, dnia I sierpnia, swe
mu szanownemu członkowi 

FRANCISZKOWI BAGIŃSl(IEMU 
oraz jego dozgonnej tow~rzyszce życia p. 

BARBARZE fLOt<KOWSKIE.l 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczę
ścia i błogosławieństwa św. na tym świe
cie fortuny, a po śmierci w niebie złote! 
korony. Słoneczko wstało i jasnością sie
je - Szanowna Mf oda Para w okienku 
się śmieje, - Ze nadszedł poranek z dawna 
pożądany - Którego pragną biedne i bo
gate stany - Byście nigdy nie znali żalości 
- Lecz za wsze wesela, szczęścia i miłości. 
Niechaj W, am róż~czki pod nogami kwitną, 
A wsz_elk1e smutki niechaj od was znikną. 
Nakomec Wam wykrzykujemy Młoda Pa
r~ niech żyje! niech żyje! niech żyje! aż 
się echo po całym Frcisenbruch odbije. Te 
go \Vam ze szczerego serca życzymy 

-~JIM! , , . . . Z~rzą~. 
~~f;;:~i~li~~tl 1!11&~~~ .. itll! 



olo śpiewu "Gwiazda Jedaości" 
w Oelsenldrcben IV 

podaje swym członkom do wiadomości, iż 
w niedzielę, dnia 4 sierpnia, urządzamy wie 
czorek familijny "A' lokalu pana cltzlera. Po 
~ątek o godzinie 5 po południu. Goście 
mają wstęp tylko za poprzednicm zapisa
niem się na czlonków. Członkowie winni 
się stawić 11 czapkach i odznakach. O licz-
ny udział prosi (1) Zam1d. 

Pietgnzymka polska z dekanatu Bssea do cu
dewae110 obrazu Mt!tki Bosłde! v.· tłf.trdenbcr1:u 

(c.:r1l Newi21:-::1 
edbęd:aie sie ooia ~ l slerpu111 '" 11.isrtPt..iącym 
porządku: - P1Jd4g •1-adzwyG~.tinv z ~;1t:łg1 zy 
mami odjeżdża z glówuego rlwor.::a w fssen 
cano o ~odzinic 7 m. 14. Przyjez:ba do !i:.11-
denber.g o godz. 8 m. 30. Drugi pociąg n.uizwy 
czainy wyjeżdża ze Steelo z glównClO dwcrc:a 
• godz. 7 m. 56, przyjeżdża do Ha rdenben~u o 
COOJJ. 8 m. -49. Pielgrzymi pierwszego ooci:igu 
zaczekają w łfardenberg przy <iworcu na piel
crzymów drugiego pociągu. Następnie ustawią 
się ws-Jlyscy piel~rzyml do pochodu w nastepu
iącym porządku: Najprzód krzyż i chlopcy z 
chQrągiewkami, za krzyżem dziewczęta w bie 
li, za dziewczętami panny ze świecami. potem 
Bractwa 11iewiast. a mianowide 1) Bractwo ró
żeńcowe Polek z Schonnebeck. 2) Bractwo ró
tai1cowe z Essen. 3) Bractwo róża(1cowe ze 
Stecie, -4) Bractwo różańcowe z I(aternberg. 

Za Bractwami postępują Towarzystwa pol 
skie w tiastepuja,cym porządku: 1) Tow. „Je· 
4ność'' z Essen, 2) Tow. św. Jana Ch. z Alten-
4orf, 3) Tow. św. Józefa z Essen. 4) Tow. św . 
.Antcmie.go z Prohnhausen. 5) Tow. św. Józefa z 
Altenessen, 6) Tow. św. Wojciecha z Carnap, 
7) Tow. św. Augustyna z Rotthausen, a) Tow. 
św. Piotra i. Horst n. Ruhrą. 9) Tow. św. An
toniego z Preisenbruch, 10) Tow. św. Stanisla 
wa l(ostki z Katernbcrg-, 11) Tow. św. Marcina 
e Kray, 12) TO"f.T. św. Barbary z DeUwig 13) 
Tow. św. Antoni~o z Schoeuebeck„ 14) Tow. 
'ś'W. Jana Ch. z Altenessen, 15) Tow św. Piotra 
z Steełe, 16) :fow. św. Wojciecha z SchOJl
nebeck, 17) T()W. św. MJkolaja w Stoppenberg. 

Rodacy it1ie nale7Ący do żadneiro To'Warzy 
stwa przylączą sie z k:ażidei mieisco'Wości do 
rnimscowego Tow .• taksamo niewiasty prz.ył~
czają sie do swycb ·miejscowych Bractw rót. 
w łlardemberg i aworca do kościola śpiewaną 
łJędzie pieśń •• Matko niebieskiego Pana". Po 
1>rzyjściu do kościola zaraz rozpocznie sie M~~ 
św. przed cudownym obrazem Matki Boskie'J 
11a intcncyę pielgrzymów. Podczas Ms.zy św. 
łledzre śpiewana pieśń „Witaj świeta i poczę
ła". Po podniesieniu „.U drzwi Twoich stoi~ 
Panie"! Dalszy porzą,<iek nabożeństwa będue 
oglo~ony w kościele z ambony. Po południu 
pielgrzymi ustawią się jruk pqprzednio eto po
ehodu. W u roczystyrn pochodzie wyruszą piel 
grzymj na „Drogę Krzyżowa,". Z kościola do 
llramy ..,Drogi Krzyżowej" bedzie śpiewana 
pieśń „Kto się w opieke". od bramy „R.ouny
ślaimy dziś", przy 12 stacyi „Wisi na krzyżu·' 
i kazanie. Od stucyi lZ do bramy „Jen Ch:-y. 
ste Panie mily", od bramy do kościola „D• 
Ciebie Panie", z kościola na dworzec „Witaj 
K ról-O!wa". 

Pociąg wye;i,dia z ttaridenberg o godz. 5 
111. 5 po pot„ a stawa w .Essen o godz. 6 m. 5. 
Pociąg z Hardenbcrirn do Stcele wyieHia co 
godz. 5 m. ZO, a przyjeżdża do Stcele o 6 rn. 3. 

Pielgrzymi \Y Essen ustawią się na dworcu 
do pochocl.u, zką.d udamy -,ią v po..:hdz!e •~tl 
kościOl!a św. Gertrudy. W k0:', c-.~l;; ,}trzy·:ta.il\ 
~ielgrzymi bJogosra:wiei1stwo Przenaiśw. Sakra 
me niem. 

Uwaga: Dzieci niżei tat H jadą z.a pól bi
l~ru; dziewczęta w bieli oraz chtopcy do upie 
kszenia pielgr.zymki mają w h!3. µJd ć !, 
Spo.!dlmość do spowiedzi św. będzie w kościele 
św. Gertrudy przez caly dzień w pia.tek i calą 
sobotę przed piel-grzymka. Wszystkich piel
grzymów uprasza sie serdc; >n!e c i<.lt.: r•~iwic,;~ 
1\cszy udzial i wzorowy porządek. Bilety mogą 
pielgrzymi nabyć u pp. przewodniczących to
warzystw na&iych w każdej miejscowości. Po 
dlug uchwaly pp. przewodniczących pobierać 
6iiię będzie od każdegJ bile•u :?ll i~11. 1.:1 ~vi-.:n.ie 
kosztów pielgrzymki. (86)4 

Pr Karlikowski, przewodnik pielgrzymki. 
Siczepan f rąckowlak, sekretarz. 

Na mocy ustawy prasowej prosz~ o za 
mieszczenie następującego pisma, jako od· 
powiedzi na zaczepkę p. l(olendy i towa
rzyszy, zamieszczoną we „Wiarusie Pol
skim." 

Oświadczenie[ 

Dortmund, dnia 13, 7. 1907. 
Na ostrzeżenie pp. Kolendy i Pietro

wicza, chciatem odpowiedzieć dopiero po 
od•ytych zebraniach w odnośnych towa
rzystwach. Od czasu mego powrotu do 
Dortmundu jednakże zebrania w tych to
warzystwach, z których jednego prezesem 
jest pan Pietrowicz, a drugiego, tj. „Soko
ła", do dziś jeszcze niestety pan „Jean" l(o 
łenda, „przypadkowo" wypadają. Widocz 
Jtie tym panom chodzi o to, aby sprawa 
zasnęła, dlaczego dziś czuiG się zobowiąza 
"Y do następującego oświadczenia 

I. Do Belgii wyjechałem na pewien 

tych towarzystw należytość w wysokośct 
mniei więcej stu marek. Dziś jeszcze mam 
do żądania 77.76 rnr. (Na tądanie nazwi~ 
towarzystwa). 

3. Rodakom, którzy mi radzili, abym 
za „ostrzeżenie" skarżyl tylko p. Kolend~. 
odpowiadam, że nie chcialbym się narazić 
na koszta i z tego powodu, chociaż ustawy 
towarzystwa zakazują, bGdę skarżył towa
rzystwa jako takie, najpierw Tow. gimn. 
„Sokól", ponieważ w tern towarzystwie 
pan Kolenda jest prezesem. Niech towa
rzystwa odpowiadają za swoich prezesów. 

-4. Nazwiska pod ostrzeżeniem, o ile 
nie sfałszowane, tylko dla renomy są od
dane. Czy tym prezesom, skarbnikom itd. 
też tak nie pójdzie, jak panu N. który pod 
„ostrzeżeniem" figurował 'jako „prezes to
warzystwa Przem." a od czasu mego po
wrotu do Dotimundu już nim nie jest! 

5. Mając z panem Kolendą prywatne 
sprawy przed sądem. i ja „ostrzeżenia" nie 
mogę inaczej nazwać, jak tylko „produk
tem zemsty i nienawiści" {jak je już roda
cy dortmundzcy, znający tamtejsze stosun
ki, trafnie nazwali). 

Pismom. którym starczyło miejsca na 
zamieszczenie „brudów" pana l(olendy, 
niech i na moją odpowiedź nie zabraknie 
miejsca. 

N. B. Do pana l(olendy trzy zapytania: 
1. Kiedy zamierza zwrócić „Tow. Prze

mysłowców" pożyczone w czasie choroby 
pieniądze? 

2. Który adwokat odebrał od niego pie
niądze na obronę? 

3. l(iedy pieniądze, zebrane na sztan
dar „Towarzystwa Przemysłowców" zo
staną oddane Towarzystwu? 

Edmund Michałowski. 

Baczność Polacy l 
W niedzielę, dnia 4.go sierpn'a 

odb~dzie się 873 

wielki 
koncert ludowq, 

na który wszystkich Polaków z Bochum 
i całej okolicy zaprasza 873 

Jan 11alborg, gościnny, 
Boehum-Hofstede 

Potrzebuję od 1-ge 
1 ierpnia dwie (867) 

panny 
w naukę krawieck!ł Zgt. 
przyjmuje 
d. Lewandowska 

krawcowa damska, 

Re c kinghause n·S lid 
ul. Bochumska 1oa. 

li.awal er 
Polak, lat 2ł p')siadają
cy trochę majątku szuka 

• 
ZODJ. 

Panny od 18 do 80 lat 
lub młode wdowy zech· 
cą się zgłosi~ pod nr. 
86G do Eksp. „ Wial'll· 
aa. Polskiego" w Bochum, 

719 

Słniąca, 
znająca si~ na kuchni 
mote si<: zaraz zgłosić. ' 

8telan 875 
Plerazkal9ki 

Wattell8Cheid, 
Freiheitatr. 

W ,-przed aż l 877 
z. powoda innego przedsiębiorstwa. i przepro· 

wadzk1 sprzedam z a. p o ł o w ę c e ny kilk.a.naścitt 

urz~dzeń kuchennych. 
maszyn.7 do gotowania, ma8zyoy •Io 
prania, an asz„n7 do Mlili„ela, kołowe,, 
pleee, ma8ZJD1 do sJek.anła mJ~saitd. 
A. Jeschonek, Holsterhausenp. Wanne, 

Horstatr. 29. 

Aby materye uchronić od plam deszczo. 
wych J. zafarbowania się, trzeba się zglosić d11 
f ARBIERNI OALLUSCHl(E, PRALNIA W BO· 
CHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hofstede, Herne. Eickeł, Riihlln1· 
hausen. Linden, Hattin2en. Lan2'endreer, Mrr· 
ten. Castroo, Kamen, Dortmund, Gertlte 
Sorockhovel. ' . 

Z powodu zmiany interesu mam na sprzedaż 
barru;o ładny 826 

.. n~wy reg l 
p1ękn:e odmalowany. na.dajj\cy się do każdego inte
resu; również 8 •~Ow)'cb 

d~bowyel1 beczek 
•o i a~ łltrow-ych dębowo-ma 1>wanych wraz 
z kurkami. Fr. Krajewski, Bo ,bum, 

Gneisenaustr. 2. Tel. 1756. 

cza~ z pon~ki dortmundzkiego „klubu tu- K 
rystów", a że do „ucieczki'' i do ukrywa- !is~ OSZCZ"dnos'ci· 
nia" siG za granicą nic miakm najmniejsze- U (,;, '; . 
go powodu, dowodzi fakt, że na żądanie pp. podpisanego Bankv p t 2 yln uje depozyta 
f(. i P. nie wahałem siG bez wzglGdu na mo i rJ .wt od z..icf:1 4:37 
je zamiary, powrócić do Dortmundu i tym 5 

'li 
I -----Sch--rei--ber--'a - 872 

I 
I 

I 

~:I 
f, 

~: 

en owe 
dni! 

Nadspodziewanie szybko ·rozeszły się artykuły wyzna

czone na jedn~ cenę 95 fen. Z powodu wielkiego popytu wy

przedaliśmy je jut w p:erwszych dniach wyprzedaży. 

Otrzymaliśmy więc znowu w tych artykułach wielkie 

zapasy i oferujemy jako nadzwyczaj tanio: 

Kilkanaście tysi~cy metrów 

wspaniałych materyi na 
sttknłe, tylko nowe, modne 

wzory 
metr 95 fen. 

1 garnitur tiulowy, składajllCY 

si~ z: 

1 dywanikanastół33/U:Q 

1 obrusa " 41i/45 j95 f. 
2 obrusów 

" 
33t33 

1 imit. dywanik heklowany 

100/120 ctm. biały i kremowy 

95 fen. 

Wielki zapas damskich siodełek, 

kołnierzów do wybera warte3ć 

do 3,50 mrk. tylko 95 fen. 

Kilkanaście ~ysięcy 

wełny gwfa.ździstej, 

20 łutów tylko 

motków 

2 motki 

95 ren. 
Kudy motek zaopatrzony 

jest w przepaskę z napisem 
„Sternwolle". 

1 ochraniacz na śeianę z ma„ 

teryi „Quida" i obsadk' saty-

netowlł 95 fen. 

1 powfoka na. poduszkę z ma-

tecyi „Quida." z satynetowym 

wolantem 95 fen. 

1 osuszacz do bielizny ł 95 
llinka. do bielizny 10 m..' f. 

1 trzymadło do ręczników 

95 fell. 

1 trzymadło de garderoby z 6 

hakami 95 fen. 

1 szczutka. do rzeczy z pole· 1 l ryczka z drzewa bukowego 

rowanym wierzchem 95 95 fen. fen. 

Kto jeszcze pqtrżeb swych w powyzszych artyknlach i 

innych dotychczas nie zaspokoił, niech siorzysta. obecnie z tej 

tak bardzo korzystnej sposobności. 

W najbliższych dniach zakończenie! 
lllW@f , Schreiber' a 

en o 
panom stanąć naprzeciw. Tego siG miano- proc. za roo 'i :i.1. l'typ.cvr~e 'ieniem 

ricie pan_ I(olenda nie spodziewał. 4 i pół proc. z~ i' -~oes.mem vąypowiedz. I 
2. Opuszczaj<ic I'ortmund, a nawet je 4 pro~. za na.tyci.. n:\~~to · t:1m wydowied:z. 

szcze później, bylem członkiem zarządów a ~ . em Q k 1„ I dni! 
trzech pod „ostrzeżeniem" podpisanych to · ~:7 · 

~~uy~w i ~ko ~ki, n1iarcm wlaśnk od W Koronowi~e~(~C~r~on~e~a~·~d~.~B~r~a~b~e~)·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~;·•;1~.~~~~~~~~~~ 
Za '• • Hkld L n ~!~e;y HPo.wltblP.~J A!itnł 9rł!!HI W. kll1& ty kl 4- - i§D'i A wA 

a ł mcimibmt WYG1wmołwa „Wim-. Polski~ :w: ~ _....w •.. .:;.J· :...w~~Dfilll-

·'·"I. 



Boehum, na piątek, dnia 2~go sierpnia 190'10 Bok 17 • 

• 
l&dzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone ogwiacie oraz spraw• ll.Uodowym, politycznym i zarobkowym, 

oomiennłe z W'Jłąłklem bi poś~
p,,..tplata kwartama na _00C2Cic i • listowycla 
ł •r· 50 fen.„ a 2 odnoszeniem do dOttJI 1 mr. 

fllt „ Wtanrs Połsk~„ zapisainy Jest w cenni~ pocz 
~ Pod znakiem • .L. JYOkiłsch ar. 123. 

~ 1111 late za Wlarg I OJCZJZIC I 
Za mseratf placi sie za mieJsce rzadka drobDtlle ... 
k1I 15 f. ogloszeJtie. zamieszczone orzed iDSerat.mt • 
fen. l(to często oglasza atrzyma rabat. - Liny ft 
„Wiarua Polskie~o" oalety frankować I poda4 • 
nieb dokladny adres pisząc~o. RekoP. nie yw...-

Ro4złce polscy I Uczcie dzieci swe 
w~ czYtać i pisać po l!()lskn ! Nie 
Polakiem, kto potomstwu swemu 

emOZJć sie pozwolł ! 

z wypadków dnia, 

ff„ euiski przybył do łsłaadyi . . 

Ustanowi-ono komisyę, która ma 
ropawać różne reformy mianowi
eo do stosunku Islandyi do Danii· 

Meeu odbywa się koa2res eucka
rystyczmy. 

W k~11gresie bierze u.dział wieLka 
:łba księży biskupów, prałatów, przo 
6w i ,księży świeckich, ogółem około 

. Ojciec św. wystał na kongres 
ynali« Vanutellie~o. 

Lodzi ogłoszono z11ów strejk jene
ralay. 

Słsejik ma być protestem przeciw o
htim aresztowaniom i - rewizyom. 
·esie, że jednak nie wszyscy robo
J>OSlnchaią ezwania ·do strejku 

.eralire~o. 

przyimował .na oostuchanic, na
sztabu jeaerałne20 armii iraa 

euskiei jenerała Bruaa. --lislJa niemieckie twierdzą, że po-
'ta1it jenerala Bmna na dworcu p~ 

burskim przez jenerałów rosyj-
icfi bylo bardzo chlodne. 

ialtbe stopniu zagrafa •am projekto-
1'3ae prawo wy~laszczełlia? 

Nad pytaniem tern zastanawiał si~ 
JaaJiski kmespondent lwowskie~o 
on Polskiego" i :wywnioskował 
łecznie, że „o wywłaszczeniu przy
owem znacznych obszaró\V niowy 

ć •ie może" i że „nie .podobna też 
r.ciywistnić projektu o celowem roz 

. in obszaru polskiego, ani otoczeniu 
a~t wielkich zwartemi obręczami o
~ niemieckich, oonieważ na przeszko-
1~ stoją ticzne, wielkie a nietykalne 
JOraty polskie, rozsiane .po calej dziel 

CY". 

1„D2Ji.en. Berliński" słusznie wystą
P:zeciw tak ,lekkomyślnemu twieir

eniu i oblicza. że mamy w Księstwre 
~stkiego tylko 9 · majoratów pol
Ich ·i 1 minorat. a mianowicie hraib~ 
. 
0 Przygodzickie, księstwo Rydzyń-

~e,~o~ra Lwówek, Taczanów. Bę,~le 
' roblewo, Próchnowo, Czernieje
' Kobylniki i minorat Niegoletwo, 

rn obszaru około 200 tysięcy mórg. 
zar ten Po , . . k . . ·e sm1erc1 s1e.c1a Sułkow-
go z 'RYdzyn · · · · · · Y zmn1e1szy się 1esz-
f~ kokoto 50000 mórg, które dostaną 
IS US·ow· t l . ·eh d' 1• a< ze razem obszar pol-

ie t 
1
°kbr ufundowanych wynosić bę

Y 0 150.000 mórg. 
··--··---=- ,,. p . - ·· -

l~ięo~~ który nie kocha ojc~y:zrtY, za. 
ct~art ry katolJckieJ, bo nie zacltow•„ 

ero 1>rzykaza.n1a" . . . 

-
Eickel. Ciągle czytamy po :a

zetach ubolewania, że Polacy na obczyźnie 
.si~ niemczą, ale mało kto eneriiczniej pra
cnje, aby się to nie dziale. Gdyłbyśmy 
choć czwartą część pracy i pieniędzy, jakie 
zużywamy na inne cele, zużyli w celu rato 
wania dzieci przed germanizacyą wtedy 
naklad ten pracy i pieniędzy stokrotne 
przyniósłby procenty. Na wszystko mamy 
ta pieniądze, ale na rzecz najważniejszą, to 
jest na wychowanie młodeio pokolenia 
dla Polski nigdy pieniędzy niema. Czas 
pomyśleć, aby w tym kierunku coś moż-
na Qrzedsięwziąć. Narodowiec. 

Stoppenberi. Na poczcie w Stoppa
beri niektórzy urzędnicy bardzo si~ obu
rzają, idYż Polacy zapisują gazety wl
sk:ie i to tak dalece, że niektórzy pozwala
ją sobie na obraźliwe uwagi. Jeden np. od 
~rażal się: „Eure verdammten Hetzblatter" 
- . wasze przeklęte pisma burzy
cielskie. Tak samo niektórym listonoszom 
nie chce się gazety polskiej w dom zano
sić, więc ją dają dzieciom, aby if>olakom 
zaniosly, albo też rzucają iazetę przed 
drzwiami. Rodacy! Tak to wszystko, 
co niemieckie, nas prześladuje 1 ale rn-, tem 
gorliwiej popierać winniśmy gazety pol-. 
skie, tu na obczyźnie ,,Wiarusa Polskiego", 
a przeciw takim grubiańskim urzędnikom 
należy wyślać zażalenie. Pa.lak. 

Ref or my w bytomskim · 
„Związku Wzajemnej Pomocy". 
W niedzielę, ubiegłą odbyło się nad

zwyczajne zebranie „Związk!u wzajem
nej pomocy chrześ-ciańskich robotni
ków górnośląskich w Bytomiu„, i to 
na sali p. Wieczorka w Bytomiu. Na po
rządku obra.d byla uchwala generalne
go zebrania w sprawie nawych ustaw 
'czyli statutu ~wią,zlru i Kasy chorych· 
Na 1-48 k:asyerów przybylo 113. Przewo 
idniczyJ p. adwokat Czapla, który nale
żal także jako .pomoc prawna do komi
syi przygotowująicej zmianę ustaw. We 
dlug „Górnoślązaka" różni się formal
nie . nowy projekt ustaw bar„ 
dzo znacznie '°d ustaw dotychczaso~ 
wych. Ustawy dotychczasowe przecho 
dziły różne zmiany .i uzu.pelnienia i nie 
były jednolite i systematyczne. Nowe 
ustawy są dokladniejsze. sa j.ednolite i 
systematycznie ułożone. - Materyalnie 
czyli co do treści. nowe ustawy są tak 
że bardzo znacznie odmienne od ustaw 
dotychczasowych. Zachodzą naprzy
kład takie nowości: Sekretarz główny 
i kasyer glówny należeć mają do za
rządu tworzony będzie wszędzie, gdzie 
się da i gdzie będzie potrzeba, pewien 
rodzaj związków lokalnych czyli filial
nych, tworzona będzie rada nadzor
cza, .zebrania· walrne odbywać się będą 
co dwa }ata, składki będą powiększo
ne. lecz natomiast korzyści dla czlon
ków także bardzo podniesione itd. 

Nowe te ustawy, według końcowej 
uchwały zebrania, mają wejść w życie 
z dniem 1 stycznia 1908 roku. a w tym
że 1czasie mają przestać obowiązywać 
ustawy dotychczasowe. 

Najważniejsza dyskusya odbyła się 
nad ·podwyższeniem sklaidek. Szereg 
obecnych kasyerów /, różnych 1powo
dów sprzeciwiał s i ę podwyższeniu skta 
dek do tej wysokości, Jaką projekt prze
widywał. Atoli po wyjaśnieniach, jakie 
z różnych stron w tej sprawie przed-

łoi-ono, bardzo znaczną większością 
(niemal jednogłośnie) zostało waine 
to postanowienie uchwalone, 

Omówienie i uchwałę ustaw oso
bnych dla Kasy chorych, jaką, Związek 
urządza dla tych wszystkich, którzy 
się do niej dobrowolnie zapiszą, odro
czono do następnego walnego zebrania 
które się odbędzi na początku roku przy 
szle go. 

Do jakiego stopnia podwyższono 
skfadki w bytomskim Zwiazku:, dowie
my się dopiero po ogfoszeniu projektu 
ustaw, sprawozdanie z zebrania tego 
nie powiada .. 

Ziemie polskie. 

Prus Zaehodaieh, Warmii i M•nr. 

W Górznie sprzedał Polak p. Wi.
ktor Mroczyński hotel swój Niemcowi 
Schiffnerowi, choć byli Polacy, którzy 
hotel chcieli kupić. 

Z Byd2oszczy donoszą: Spółka bu
d{)!Wla1na ·w Bydgoszczy założona przefl 
niespelna rokiem przez dir. :Emila War
:rnińskiego, rozpoczęła właściwą, swą 
d,zialalność pod bardzo szczęśliwą gwia 
zdą. Wubiegly piątek -\.\rykupila bo
wiem z rak niemieckich dbszerną posia 
dlość przy uUicy Wilhelmowskiej w By
dgoszczy, sklad·ającą się ·blisko z dwu
morgawego parku i wspaniałej sa:li bo
daj i największej w calem księstwie; 
co najważniejsza, wykupiła i>od bardza 
korzystnemi warunkami. Cena kupna 
wynosj 120 OOO marek i to już włącznie 
nadkompletnego ~ruwentarza martwe-

Sopoty. Strejk r.zemieślników budo- ,;o. Posiadłość ta polożona w samem 
wlanych się zakończyl. Mularzom pła ·cent.rum miasta. 
cą pracodawcy ~ fen., a cieślom 52 Nadmienić Wypada jeszc2e, że do 
fen. na godzinę, robotnikom zaś 32 i 36 spółki tej w ostatnim kwartale prr;y-
f enygów. . stąpił·o przeszło 200 nowych udziałow-

. K d . . . t K . , k. ców . . 
Pełpbn. s. a rrumstra or amms 1 . . • • " • 

z Rożentalu w dekanacie lubawskim 1łk!wrocław. ;,Dz1.e~. ~u1. _PlSf;e :1 
przesiedlony został iako wikary do Om Od. kilku ·tyg odm .<.>?~ezd~a . Księstw• 
dziadza. . . ·~ . r: ., •• , ., . . , ~wóch. młod.ych ł1;1UZl w·~i~k? 23 do ~7i 

. .,. p . . . . . · . . . ·a- lat celef!J zb1erama .zamowien na papie 
Cho1nlc_e. oc.1~.g P0SI1IeSzny, 1 ry wartościowe rzekomo dla saks:oń-

dący w sob~tę wiecz.or~~ . ,z }ąd do. ski ego banku efektów w Hali nad S~lą, 
!czewa, przeJec'tJ.a1 w pobbz~ dobr ~ro którego specyalnością ma być sprzedaż 
~ame!l ( ?) owc.z~rza Babra 1 2l owmc kuksów, 'akcyi i obligacyi be2 specyat-
1 zahi .ł go .na mie1scu. nego notowania na gieldzie. Jak się do 

Toruń· Według sprnwoZidania „Gu- wiadujemy, są to ZwYkli oszuści, gdyż 
stav-Adolf-Verein" zbudowauo w osta kopalnia węgla brunatnego, której1 zna 
tnich _ l•f latach ·w powiecie świeckim czną ilość ucizialów oszuści ci już roz-
15 zborów i domów modlitw ,i to w sprzedali, wcale podobno nie stnieje, 

. Grucznie, Swieciu, Jeże.wie4 ... Warlubiu, lecz dopiero mają zostać p.rzedsiębrane 
Czerwjńsku, Dulsku. Lnanie. Drago- wiercenia próbne· celem stwierdzeaia 
szczu, Buelowsheide. Lubiewie, Buko- pokladu węgla. 
W ·CU, Wałdowie, NowOO?, i Ko~rs~u. Wągró iec. z więzieni1a śledczege 
A ile - ,pyta „Gaz. Tor. - kośc1olow w Wągrówcu wypuszczono goStpoda
katolickich Pobudowano _Iu~ choc~aż ~yl rza Szcżepatiiaka i niezamężną Mary~ 
ko rozszerzo:no w pow1ec1e ~w1eck1rn Kuczyńską, podejrzanych o zamordo
w tym iczas1e? Ile ustanowiono no- wanie fony Szczepaniaka gdyż śledz ... 
wych nauczycieli katolików W poró two sądowe, .ptzeprowad~one na miej
wnaniu z luters,kimi mal~· II~ ~prowa- scu zbroorri nie ·wYkazalo ich winy. 
dzono urzędnkow. rzem1eślmkow lu- Sledztwo prowadzi się dalej. Na wczo 
trów, trudpo zliczyć. Lekarzy lutrów rajszy termin lokalny zawezwano 30 
sprowadzono do. Warlubia, Gruczna, osób . 

W ~ldowa ?o Bukówca, <lają~ im 'Ys~ę- środa. Odbyło się tu tal w niedziele 
dz1e. ~pte~1. dom?we. P~wwe oni, Jak zebrani·e obywateli, na którem między 
gdz1em~zie1 takze dostaJa od irzą?n innemi powzięto uchwalę za1ożenia To
wspaTcia okolo _2000 mare~ ro~.zme. - war zys twa obywatelskiego w celu 0-
C:ZY lekarz. k?atolik otrz~~UJ~ ~dzie ta~ brony wspólnych intcrt'sć>w. Udział w 
kie .wsparcie·. Ile rzemieslmk,ow otrzy zebraniu byl dość liczny . Mówcy sk.a. 
mu1e wsp~rc1e ':'fr~st w ~·otowce lub ; ż yli się wszyscy n .~ brak or:g-anizacyi 
przez pow1erzeme im ro.bot przy, rz~- ~·ez której trudno r:br,,r;ić się przeciwko 
dO\yych b~dowlach, t~go zi1c~yc ~ 1 ~ zamachom skierowanym przeciw nasze 
n:iozn~ .. w mnych powiatach me lep1e1 mu bytowi ekonomicznemu. 
się dz1e1e. Przeciwnicy nasi na każdym kroku 

Jańsbork. „J.ohanniberger Anzei- przeoiwstaw~a'ją nam silną organiza
ger" pi·sze: Pan Roessler sprzedal swą cyę. Czy to rada miejska, czy magi
~ieś Eichenthal w jańsb?rskim powie- stra.t, czy inne korporncye dzialają ty1-
ie1e w Prusach Wschodmch :za 240 ty- ko w wła1snym interesie, bez względu 
sęcy marek Polakowi panu Moszyń- na ciężary spadające na ·posiedzicieli nie 
skiemu z Drezna. Chciał od niego na- ruchomości, kupców, rzemieślników i in 
być tę wieś wschod~iopruski bank .ziem ·nych zawodów. Jest aż nadto spraw 
ski, ale że nie chciał równocześnie ku- w których wspólna praca w organiza 
pić jeszcze dwóch jego folwarków, cyi moglaby sprowadzić zmiany na le
więc ze złości sprzedał Eichenthal Po- psze. 
lakowi. Mamy wprawdzie Straż, której za-

Wystruć. Mistrz .rzeźnicki BaUnus danie jest jednak bardzo trudno, gdyż ' 
w Oliszkach posiada - jak dona.si „Ost na liczne zapytania nie może udzielić 
deutsche Volksztg." - żywe cielę z skutecznej rady bez znajomości odno
dwiema zupełnie rozwiniętemi i polą- śnych stosunków miejscowych· Tu 
czonemi z sobą głowami. Każda z nich więc rozpoczynafaby się działalność 
ma po 2 oczy, us.zy, pyski, języki itd. .Towarzystwa obywatelskiego dbające 
- Niezwykłe to cielę cieszy się dobrem go wyłącznie o potrzeby własnej gmi-
zdrowiem· · ny. 



Jeżeli w którem z miast podobne 
Towarzystiva już istnieją, upra~za się 
o nadeslanie usta .,_, na ręce P· Jana 
Kowalskiego, kupca w $rc.·dzie, który 
pon;esie koszta prze yłki. 

bne pisma uprasza s 1 ę ~ p·)wtórze
nie pr-wyższej korespo.11e~1cy!. 

Pozaań. Zakaz ~\\' e-Jzitl1iil p~1!~kic~: 
lokai~~ wydany !)u.i~:.~1s ~t„„jku ~zl\~>1-
nego vrzez władzę w-0jskową w obrę
bie V. korpusu, zosta~ obecnie zniesio· 
ny rozporządzeniem głównodowodzą
eego tegoż korpusu z dnia 24 lipca. 

Poznań. · W ostatnim czasie zgło-
zooo w Poztłaniu kilka konkursów i to 
większe i .poważh'J firmy kupieckie, jak 
przemyslowe polskie. „Kur Pozn." o
ma·wiając sprawę owych ban~ructw 
11ts.ze: Ostatnie bankruc.twa w Pozna
niu są tego rodzaru, że stanowią 
prawdziwą, klęskę ekonomiczną dla na
szego spoleczeństwa i tamują powol
ny :wzrost kapitałów. 

Koźmin. Na dwa miesiacee więzie
nia skazano w -Koźminie vewnegQ za
,mia ta cza ulic, który miał podczas strcj 
'ku szkolnego grozić rektorowi, że go 
111iotlą obije, jeżeli dziecka jego bić nie 
r.aprzestaną. 

Ze Sl&\zka czyli Staropolski. 

Katowice. Socyaliści ruszają się 
aznowu żywo w ostatnich dniach w 
górnośląskim obwodzie przemysło
wym. Kilku dowódzców socyalistycz 
nych. między tymi ·poseł Schmidt z Ber 
·lina i poseł Sachse z Wałbrzycha, uwi
jają .sit; po Górnym $ląsku i mówią na 
zebraniach· 

Mysłowice. W tych dniach przecho 
dzilo opodal Szabelni pod Mysłowica
mi kilka osób, prawdopodobnie przemy 
rtników. przez granicę z Królestwa Pol
lkiego na Sląsk. Gdy już byli 50 do 80 
metrów poza granicą na Sląsku, zaczął 
na nich jeden kozak pograniczny wołać 
i biegl za nimi. Inny kozak, stojący 
prny ~amej granicy, str.zelil dwa razy 
-za uciekającymi, chociaż.już byli znacz 
a~e od granky oddaleni na ziemi ślą
skiej. .Jeden 'l uciekających został zra
łJliony w nogi i nie rnógl uciekać dalej. 
Wtedy obaj kozacy udali się na ziemię 
śląską po niego. i używając c\o @mocy 
pięści, przetransport9wali go ·poza gra-
1J1ice do siebie. Zajście to zauważyli 
'l"Óżni ludzie i podali .je do wiadomości 
władz. Jak wiadomo kovacy pogra
frliczni nie mają najmniejszego prawa a.o 
4ST ____ _ 

ŻUBROWIE 
n owiadanie history~zne wed2ug po

wieści 

Wacława G~slorowskie20. 

(Ciąg dalszy)_ 

Ploryan jął powtarzać relacye wlo
da rza. Gdy skoI1czył - Deschamps 0-

~ wal sie sucho: 
- \Viele w tern rzeczy niejas·1y~i1, 

łliezrozumiatych ... boć sk~dże przyszło 
Prusakom ciebie tu szukać, kapitanie? „ 

Ootartowski wyłuszczył dopiero 
rzecz calą od zajścia. jakie miał w po
czątkach swe} żołnierki pod Madaliń
skim, jako wówczas już był ina śmierć 
skazany za zniesienie oddzia łu huzarów 
pruskich i za rozpłatanie łba poruczni-
kowi Schmidtowi i jako. \Vracając do 
kraju z poslaHiem generała Dąbrowskie 
go, znów byl tego samego Schmidta 
spotkał i znów był go, na odmianę, ku
lą IJ>OCzęstowaL Kto wie, mógł więc 
.Prusak go poznać i, przyszedłszy do 
~mysłów. na niego wskazać. 

. - ttm ! - wtrącił .pułkownik. - To 
c1 szelma, do ciebie szczęścia nie ma! 
- za..;zem, zwróciwszy się do oficerów 
rzekł surowo:, ~ M9! panowie! Kolegę 
na~ze~w spotkalo nieszczęście !„. Je5t 
i;~i~z~zony. ~marnowany, a myż prze
~1ez me będvemy chyba ostrzyli zębów 
1 resztek mu zabierali. Ruszymy na
:tychmiast dalej stąd„. JesJ tu . nie-dalek.) 

· miasteczko jakieś· .. tam sie zatrzyma-
my! Niewielka droga!... 

fio:y~n chciat protestować i Uóm„\
czyć, ze ;eszcze jedno i drugie we wsi 
się zn~i?z i e. Deschamp wstrząsnął 
vowazrne g-tową i położyt rękę na ra
mieniu f!orvana. 

- Nie kapitanie! - rzekł stanowczo .. 

strzelania na stronę ślą ka i to. jeszcze 
do ludzi, znaj.dujących się już dawno 
poza granicą na ziemi śląskiej. Również 
nie mają prawa do przekraczania gra
nicy. Zachodzi tu więc nowe grube na 
ruszenie granicy. 

Wladomośd ze świata. 
.,, ,,. · ~ sa " :::ł'i~I~ - ~. --- ~.!i:'ti."'C i 1!.lflJtOJ ··~ 

Sędzia niemiecki a sejm polski. 
W odbytym codopiero procesie w 

Mannheim przeciwko anarchistom nie
mieckim, w przesłuchach redaktora 
Fraubose, przewodniczący sądu powie
dział: „Es ist doch aber a uch nicht zu
gegangen, wie im polnischen Reichsta
ge (Hełterkeit). sondern Sie sagten 
selibst. es redete einer nad dem an
dern." 

Wzmianka powyższa, pisze słusz-
nie „Dzien. P.ozn. ",widocznie na ·Pod.nie 
hienie haikatystyczne obliiczona, pożąda 
ny - jak się okazało - odniosła sku
tek, czy jednak była na miejscu w u
stach przewodniczącego poważnego a
reopagu sędziowskiego? Jeżeli panu 
przewodniczącemu koniecznie był-O po
tr.zebnem jakieś porówna.nie. dla .czego 
sięgnął właśnie do dalekiej przeszłości 
naszej historyi, mając w nowoczesncm 
życiu parlarnentarnem. - choćby już 
tylko w parlamencie wiedeńskim - pod 
dostatkiem świeżego, a bardzo sto
sownego materyału. Tam - nietylko 
nie rozprawiają „einer nach dem an
dern", ale niemcy troche dosadniej
szych używają sposobów i argumenw 
tów! 

Sądzimy. że nie Potrzeba ani sięgać 
do parlamentu wiedeńskiego, toć o sej
mie meklemburskim wyraźnie stwier
dził jeden z przywódzców liberałów w 
parlamencie niemieckim, że tamie nie
jednokrotnie się zdarza, iż dwóch mówi 
od razu. 

Za własny nos trzeba się więc naj-
pierw chwycić! 

Niekarność armii francuskiej. 
53-ci pułk piechoty wysłany został 

w ,czasie rozruchów we frnncyi połu
dniowej. do Perpignan i miał tam już 
stale ·pozostać. Komendant pułku, któ
ry za pośrednictwem kilku deputowa
nyie·h starał się o cofnięcie tego zarzą
dzenia, został ukarany 30-dniowym a-re 
sztem. Z powodu teg-0 wśród żoJnierzy 
powstało wielkie wzburzenie. 300 żoł-

Teraz ja mam głos!... Nie mogę zezwo
lić, aby d tu źdźbła słomy tknięto!... 
Chodź stąd!, .. iprędzej od tego bolesnego 
widoku!... Tu nie pomożesz, nie od
mienisz !.„ Tobie pola trzeba, konia, 
trudów, zmęczenia!... No„. no kapita
nie !„. Bywa gorzej 1czasem. Najgorsze 
z tego, że brata ci Prusacy zabrali .. · 
lecz nie bój się, znajdzie się„. Przedsta
wię sprawę generałowi, ten z chęcią 
zezwoli na wymianę którego z tych 
tchorzów w Częstochowie !„. Dosyć 
mazgajistwa !.„ Sam widzisz. żywi 
wszyscy, i to szczęście ... 

Ploryan chciał coś odpowiedzieć 
lecz Deschamps nie dal mu przyjść d~ 
słowa. 

- Kapitanie! Ruszamy stąd na
tychmiast! 
. ~?tartowski nie mógł się opierać. z 

c1ęzk1em sercem ·wskoczył na siodło i 
powlókł się za szwadronem. 

Nowy ciężar spadł na piersi florya
na. Zawierucha wojenna oi>ustoszyła 
mu dom rodzi'nny, rozproszyła ipo świe
de najbliższych jego sercu, gdzież ich 
tera~ odnajdzie, kędy szukać będzie! „ 

Armia francuska ciągnie, owe blaski 
sl~necme rzucając na za.chmurzone pol 
sk1e horyzonty, lecz o burze łacno !.„. 
A_ może matka udała się z Urszulą i fa
b~anem d~ Warszawy ?.„ W takim ra
zie, k~~ \V Ie, mogą się z łatwością od-

nalesc.„ . Deschamps miał słuszność· 
~.yzwolenie Staszka może być więcej 
wz pewnem, boć Prusakom niewiele 
~eń .przyj.dzie: ani żołnierz, ani personat 
za? en.„ . a t~ gromada znaicznyc:h pru
skich of1cerow w niewoli. 

Im dłużej floryan nad tern wszyst
kem rozmyślał, tern większej nabierał 
ot~chy. Zośka czeka tam na niego.„ Da 
Bog: rodzei1stwa nikt ·nie zginie!... 

Az wstyd było Gotatowskiemu przed 
sobą samym, że tak gładk i e na wszyst-

nierzy zgromadziło sie na podwórzu 
koszar i zaczęło się domagać zmiany 
garnizonu. Trębacze dali sygnał do a
larmu i w kilka minut wszyscy żolnie
·rze w pełnym uzbrojeniu gotowi byli do 
wymarszu z koszar. Oficerowie. dowie 
dziawszy się o tern, zaczęli nakłaniać 
żołnierzy do spokoju i posłuszeństwa. 
1Wreszcie udało się ich uspakoić i skło
nić do Powrotu do koszar . 

Rozruchy. w Marokku· 
O poważny{:h rozruchach, które wy 

buchly w Casablance i skierowane Słl 
przeciw cudzoziemcom donoszą z Tag
geru. Zabito Don o kilku francuzów, 2 
wlochów i l hisz11ana. 

-Milion marek jako dar honorowy. 

Dla byłego rezydenta angielskiego 
w Egipcie lorda Cromera uchwalił par
lament angielski jako dar honorowy 
50 tys. funtów sztelingów (milion ma
rek). 

Z różnyob stron .. 
Lunen. Górnik Hess bawił się rc

wolweret!\. St; zał :mdt i tram go w 
brzuch. Skutkiem odniesionej rany H. 
uma.rl w krótkim czasie. 

Ewing. Z·niknęła bez śladu dziewię 
cioletnia Marta Rethge, której rodzice 
mieszkają przy ul· Jakobstr. 'l:l. 

Lilt~endortmund. Górnik Witkop 
spadł w kopalni „Amalia'' z wysokośr.i 
50 metrów i ·odniósł śmiertelne rany. 

Hamborn. W kopalni „Deutscher 
Kaiser' 1 zostali 2 ~órnicy zad us.zen i 
·przez gazy. 

l(ray. Górnik Schmiemann, liczą
cy lat 19 przyszedł pijany do domu. 
Gdy pijany ojciec jego wrócił do -domu, 
·przyszlo <lo klótni, podczas której syn 
·rzucił d-0 ojca talerzem. Oiciec rozgnie
wany uderzył syna mlotkiem tak silnie 
iż ~ozbił . mu czaszkę, 1skutkiem czeg~ 
śmierć webawem nastąpifa. O}ca are
sztowano. 
. Hamm. Czternastoletni chłopak Ko 
1.ic~ka soadl ze schodów i odniósł cię
zkie wewnętrzne skaleczenia. 

Dahlhausen. Technik budowla
ny Eickholt utonął, kąpiąc się w Ruhrze 

Herne. Na wiosnę otrzymała w 
obwodzie •przemysłowym pewna licz
ba ducho~nych katolickkh 1isty, w któ 
ry.ch grozo.no ogłoszeniem obciąża„ 
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kie znaia~I usp~kojenie a wyjście. Wy
rzuty sobie robił a smutne budzić usiło 
wał refleksye. Lecz ani rusz, coś mu do 
uc~a szeptało ciągle: najdą się oni... nie 
zgmą„. a ona tam czeka .... czeka na de 
bie, a tęskni, a wygląda„. 

Ka1pitan się przeżegnał zabobonnie 
- Kusi ciągle! Dręczy!. .. Byle Ó

patrzność Boża nie opuszczała!... 
~ Rawy oddzial Deschampsa ruszyl 

nazaiutrz przed świtem drogą na l(urze
szyn, Chrzczonowice, Staropol do Wiski
tek. 

Za Rudką, pod puszczą Korabiewską 
szwadro~ n~trafit na pluton rekonesanso~ 
wy dyw1zy1 gen~rala Milhaud. Prowadzą 
~Y rekonesan~ oficer .objaśnił Deschampsa, 
ze genera~ M.Ilhaud ciągnie od Lęczycy ku 
Warszawie, ze wczoraj jeszcze pod Sucha 
czewem p~d~azd stoczyl lekką utarczkę z 
kozak_a~1, I ze .w tej chwili dywizya znaj
do.wac. s1~ musi na drodze z Bolimowa do 
M1edmew1c. 

Na t~ ':Viadomość biały pułkownik na 
kazal krotki popas w najbliższej wsi i ru
szył ze szwadronem, mimo zapadającej no 
cy. aby stosownie do rozkazów, co prędzej 
s~e .z gene'.a!ern połączyć. Droga atoli byla 
c1ęzk.a. Smezy~a z des~czem zaciągnęła się 
na kil~a ~odzm, rozmiękczyła drogi i za
slala Je b1alym całunem tak z· e k . t l · . , . . , , on s a-
wa się pr~e\\ odmk1em człowieka. Przed 
północą znow zerwał sip wicher . 
P z . . S . "' , zimny, 
. r. e1mu1ąc~. c1ąt w okamgnieniu kaluże 
smeg .wodmsty w twardą, zamienił grudę' 
a znuzonych .strzelców wskroś przejął. De~ 
c~amps naghl. Konie wlokly się ślizgały 
su~ ~o gołoled~i •. żołnierz klął po cichu 
rozc1~ral dr.ętw1e3ące nogi i ręce ... Nad ra~ 
~em Jednakze szwadron wpadł jak burza 
srodek obozu. w 

General Milhaud ucieszył si~ wielce po 
wrotem D,es_c~ampsa, bo glówny sztab 
gwalt~wac JUZ zaczynal o raporta 
rach m:przyjaciela, a i sam generał ~i~
rozka~ow. posuwania się ku War~zawi~ 
?baw1at ~1ę, aby w matnie nie wpadl S . ' 
zo b.o miał ~owód pod Sochaczewe~. '13~ 
strozny Benigsen, mimo pozorne uklad y, 

jącego ich matcryafu, skoro nie zfo?.ą 
odpowiedniej sumy pieniędzy. 

Podobny list otrzymał w dniu ?t 
czerwca także ks. prob. Schiifer z Her. 
ne. Bezimienny pismak daniósl, że tlła 
w ręku list, który skompromit~ałb 
ks. Schafera i zostanie opublikowany, ji. 
Sli ks. Schafer nie złoży 25Q ma. 
rek ·poste restante pod znaki~ 
C. R. Gdyby ·pieniądze nie zostaty 
zlożone, grożono, że caly materyał zo 
stanie posłany do 2eneralnego Wika. 
ryatu w Monasterze. Ks· Schafer wr~. 
czyl list prokutatOryi~ która na POCZcie 
w Herne przytrzymała bezimienneg, 
pismaka w osobie robo.tn~ka Wilhelrna w(' '. 
Ruttgersa, który żądaną sumę pieni~. k 
dzv chciał odebrać. Izba karna w Bo. !fi~. , 
c~un:i s~aż'ala Ruttgersa na 4 miesi4ce i OdU 
w1ęz1ema. 1 ·a 

Bottrop. Dwuletnie dziecko rodziay ~i~l 
Wesołek wpadło do węborka, napełnione. ykaa· 
go wodą. Ody to zauważon·o· , . dzie·~ .' i 
nie żylo. . . ~~f'llłt an " 

Duisburg. Na parowcu „Johann l(nik. ~ty-nk 
scher 13" nastąpił wybuch kotlą, maSZYJłi. Jeiopw 
sta i palacz zostali zabici. 

Aschabad. Na stacyi Bami wykołeU się zysf 
pociąg. Cztery osoby są zabite. 18 odnio. 
sło rany. 

._Najwyższy czas zapisać „ Wiarusa Pol 
skiego na sierpień i wrzesień. Prenumerata 
wynosi I markę, odnoszenie do domu 26 
fen„ 

l(ażdy Polak, który szczerze kocia 
s~ra wę narodow~, starać się winien, aby 
me bylo na · obczyznie domu polskiego w 
którymby się nie znajdował „Wiarus Po!. 
ski". 

Holsterbausen. W środę, dnia 7 sier. 
pnia zostanie poświęcony nowy kościół ka u. 
tolicki w Holsterhausen. 

Eickel. W kopalni ,,Hannibal", zo. 
stał zabity g6rnik f'ryderyk Zwiehoff. 

EickęJ. Tutejszy kapelan ks. Drcwcs 
został przesiedlony jako probo~cz de 
Billstein w Sauerlandzic. 

W Horstermark zostanie w niedzielę 
dnia 7 sierpnia o godzinie 5 po południ~ 
położony kamie1i węgielny pod nowy k(). 
ściól katolicki. łlorstermark należy do pa. 
rafii lforst-Emscher. 

Rozmałl~śct 

bardzo opies.zale ściągał kozackie pikiety„. 
M~rszalkow1e zaś Davoust i Murat o kilka 
dni marszów pozostawali w tyle. 

I?eschamps rozprószył wszelkie wątp!i 
wośc1„. na poludniu cisza odwrót Prusa
k~w za. ~isle dokonany,' zbrojna pomoc 
mieszkancow zapewniona. 

Po raporcie floryan z oficerami byl ~ 
wol~ny. do generała. Milhaud dziękowal 
mu 1 winszował. uznania, jakie powziął był 
dla Gotartowsk1ego pułkownik w końcu 
zapew~i!, że cesarz potrafi nagrodzić go, 
a ~o się t.yczy wziętego do niewoli brata, 
to przy p1~rwszei okazyi, jaka się zdarzy, 
do główIJ.e! k~atery pruskiej.„ odpowiednie 
przedstaw1eme zrobionem zostanie. 

La~kawe. s!owa generała i czynione 
przezen nadz1e1e wyzwolenia Staszka nie 
małą_ ~p.rawily Floryanowi uciech~ - '1ecz 
rado~c Jego może większą byla, gdy, wy
chodząc od ~enerała, spotkał się oko w oko 
~ P.anem Dziewanowskim. Padli sobie w ob 
1ęc1a. 

. -:-- Tuś mi, panie Ploryanie ! ?„. Witai· 
z~ ?'u. waszmość!... Anim się spodziewal ta 
k1e1 smrpryzy L.. 

- O, sztuk drogi się zrobiło„. 
. - . Przybladłeś wasze!... Chodźże do 

mme się roz~ościć„. Jest twoich cała iro· 
mada!... 
. _Dziewanowski pociągnął floryana do 

s1eb1e na k.waterę, zarzucając pytaniami. 
Gotartowsk1 bezladnie, dorywczo zdawał 
relacye z odbytej wyprawy _ gdy skoń· 
czy~, z~gadnął z kolei Dziewanowskiego, 
gdzie się podziewał. 

Pan Jan zachmurzył si~ nieco. 
:--- Ba! I ja także nielada kawal krruu 

prze1echalem i niby zasłużyłem sobie po· 
dobno na względy samego pana marszal· 
ka, lecz mi coś nie w smak coś mnie ckli! 
Wolałby~„. wierzaj mi wa;zmość, i tej eks 
p~dycyi me odbywać, i onych zaszczyt6f.' 
me doznać„. 

. -: Jakże to? Co waści ? !... - zaniepo 
ko1l się Ootartowski. - Zastanawiają s~ 
wasze słowa!... 

(Cłu dalszy nastapl). • ~r 
----- -~f.~· .r 



i\ uikl:W za rok ublegiy, które wyk~.: 
ch~a .Z4U milj. fr. Przyjmując frank za 

~ ~:Jnostke (dolar - ,ę fr. _mniej więcej), 
er. ~trzymany wysokosc m3aJąt~1-~ •pd. ~ock1e łlłl . !leI1l wyrazoną sumą m1 1ar OW· e 
łby ł\ tak dalej pódą interesy, jak dotych-
ic. ie as to w r· b. będzie Rockefeller wart 

• t:.Z ~· mówią jankesi - 13,000 milio
Ó\V ! Podstawą olbrzymich · doch-0-
~ ' \\: Rockefellera jest, jak wiadomo, 

za.. t~t naitowy, i:·a ~tórym, c;ibok Ro~ke
f !lora. jeszcze mm wspólnicy po. kilka
eet .miHonów majątku dotychczas zro
tm„ Andr~w ~arneg.ie; równie~ miliar
der. :ałe z mD'eJ branzy, bo „k.r?l. stalo
W\ „. jest wart polowy dz1~eJszego 
Rockefellera, n:ia ~bo~ie~ tylko 1.6?0 
mili; rrraiąt~u. mm zas .•. 1ak ~ande~1ld 
i oould, maJący zaledwie 500 1 400 .m11I., 
itoia wobec Rockefellera w zupełnym 
deniu i .d.lateg-0 de~o~ratyc;ZTii ( !) a~~ 
,yk~ie me nazywaJą ich am ,,krolam1 , 

ani książętami'', tylko dla ·pewnej dy-
" t '" k swnk-cyi. pop ros u - „m!lgna tarni . o-

Jejowy m1. 
początki karyery Paderewskiego. 

iystY zysk Paderewskiego p0 osta-
tnim koncercie w Queens liall'u wy-
iósl J.000 f. tj:. 20 tys. m. Lat temu 17 
pierwszeg'o swego wystę.pu ·w James 
aH zebrał wszystkiego S f. szt. czyli 

oo m:-. W Paryżu żyl w ciężkich wa· 
unkach. Dopiero zaproszenie prywa
ne jakiejś ksieżnej cudzoziemskiej da
o mu 100 franków zarobku. Powodze,.. 
ie }eónak .mial tak wielkie. że za-
·hwycona księżna ofiarowała artyście 
r!asny powóz, by go odwiózl do do
n, Lecz Paderewski był nomimo u
'stwa dumny. .,Pani, mój ekwipaż 
toi przed bramą''. Po tych słowach 
1ysunąf si~ i poszedł pieszo. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
W niedzielę, c'nia 4 sierpnia trzynastogo

'una Adoracya Przenaiśw. Sakramentu w ko 
ctcle klasztornym: Porz~dek dła Polaków: U 
odz. Il do · 12 g,\dzina adoracyjna. Od 
olfz. 2 do 3 po pot .druga godz. adorac. 
Zupełny odpust dla ws~ystkich, którzy d() 
kramentów św. przystąpią i w kościele kla
tornym 5 Ojcze nasz. Zdrnwaś i Chwala Ojcu 
a ixteocyę Ojca św. od ·ir'„v.4, 

Nauki w cląitu sierpnia: 
· środę, dnia 7 sier.pnia o 5 po południu 

dla kobiet i panien. 
srodę, dnia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 
dla mężczyzn żonatych. 
środę, dnia 21 sierpnia o 8ej wieczorem 
dla mlodzieńców. 

Sp0wiedź św. w Essen 2 i 1 O sierpnia. 
. ~ piątek cały dzief1 i w sobotę cały 
!e~ I wieczorem sposobność do . spowie-
1 sw: w kościele św. Gertrudy dla p ·-1 
ZYmow. Uprasza się, aby niewiasty w ią 
rano lub wednie do spowiedzi św. r rzy 
IJ, ponieważ niewiadomo, czy w łlar-
d~rgu sposobność do spowiedzi . w. 
tle. 

Hochlarmark-Stuckenbusch. 
~V niedzielę, dnia 4 sierpnia rb. po 

lnk~ o godzinie pół 4ej jest nabożeńs o 
s 1~ .z .kazaniem. W sobotę przez 
.~z1en 1 w niedzielę rano jest sposob
c dla Rodaków do spowiedzi w języku 

:iystym, 

Od Ekspedycwi. 
. Stanowne zarządy towarzystw prosi
' .a Y rychlej nadsyłać zechciały oglo
, 

1~ towa_rzystw, byśmy je zawsze po
g zyczenia zamieścić mogli. Ogłoszenia 
~zawsze pisać trzeba po jednej stro-

· ra~~~sz.u i szczególnie nazwiska i daty 
zil ie 1 dokładnie podać, aby nie za

Y POmylki. 

Od Redakc•i. n. • 
z B Stopp~nbergtL Pan W. fran
kó:hum Jest skarbnikiem „Związku 
W w Niemczech". 
ć \Vkilk~ ~tr~n, korespondencye trzeba 
a. krazme i tylko na jednej stronie ar 

, trcś ?res?ondencye winny być krót
ZOst~we 1 Po.legać na prawdzie, a zaw 
·sze ~ci ~a~1eszczone. Trzeba się też 
, 11 P1sac i podać dokładny adres. 
lV Yiazct 

! ~·a Parowców z Hamburga towa 

lqDi: ,,łfamburg~Amerika Linie" 

Do f'fo 
~. 10 1 ~ego Jorku 3 sierpnia 2 parow-
Do Bo ~t 17, 22, 24, 29 i 31 sierpnia. 
Do Ba~ .0nu 7 i 20 sierpnia. 
Do P°tl tuno.~e 7 i 20 sierpnia. 
00 Al adeliu 7 i 17 sierpnia. 

eksyku 3, 10, 14, 17 i 28 sierpnia 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
W Rohłinghausen odbc;dzie się w nie

dzielę, dnia 4 sierpnia o godzinie pół 5ej po 
pol. wiec, w lokalu Schtibbego. 

W Hombruch-Baroo w niedzielę, dnia 
4 sierpnia, po poł. o godzinie 5 w lokalu p. 
Schnittker. 
Zebrania członków „Zjedn. zaw. polskiego" 

W Hildesheim we wtorek, 2-go sierp
nia wieczorem o godzinie 8 w domu kato
lickich Towarystw (Katholische Vereins
haus-Kassino,) Pfaffensteig nr. 8. 

W . Grohn we· wtorek 6-go sierpnia, 
wieczoręm o godzinte S u pana Harjes, 
SchweizerhauS. 

W l(iel-Oaarden w sobotę 3-go sierp
nia, Vereinshaus, Myliusstr. 

W pierwszą niedzielę miesiąca: 
W Resse w niedzielę przed południem 

o godzinie 11 u p. Wieland. 
W Wanne w niedzielę po poludniu o go 

dzinie 4 u p. Gerdesman, Hofstr. 
W JiittendorUlur w niedzielę po nabo

żeństwie. 
W Vienenburg w niedzielę po połu

dniu o godzinie 4 u p. Liichtingera. 
W Oladbeck o godzinie 4 po pol. u p. 

l(uepera. 
W Wełtmar o godzinie 4 po południu 

u pana Hejnemanna. 
W :Essen o godzinie l po południu u p. 

Meistra. 
W Obermarxloh o godzinie 4 po poł. 

u pana Minhorsta. 
W Hochstrass o godzinie 2 po pot up. 

Vierbauma. 
W Liitgendortmund .o godzinie 4 po po 

ludniu u pana Spechta. 
W Diimpten o godzinie 5 po południu 

u pana :Eckhardta. 
W Freisenbrucb o godzinie 4 po poi. 

u pana Oferbecka. 
W Altenbochum o godzinie 4 po poi. 

u p. Bnrghardta. 
W Klrchllnde o godzinie I po południu 

u pana Schumachera. 
W Dorstield o godzinie 4 po poi. u p. 

Klinghammera. 
W Kastrop o godzinie 11 przed polu

dnieqJ. u pana Sindera. 
W Hofstede o godzinie 4 po południu 

u pana Walburga. 
W Moers o godzinie 2 po południu u 

pana fierbauma. 
W Delmenhorst o godzinie 4 po połu

dniu u pana Meyera. 
W Miihlheim-Holthau.sen o godzinie 11 

u pana Braunsa. 

Ze Związku Polaków. 
Wiec Związku Polaków w Wattenscheid. 

W niedzielę, dnia 4 sierpnia o godzinie 
4 po południu odbędzie się wiec Związku 
Polaków na sali pana f uchsa, dawniej Ka 
manna naprzeciw zboru ewangelickiego. 
Na porządku dziennym: Sprawy wychodź 
twa naszego na obczyźnie, oraz sprawy 
miejsco e Mówcy za miejsce i Li· zny 
udna R da {ÓV' na ,viecu pożądany. 

Z łązek Polaków w Niemczec • 

ow. św. Wojciecha w Hochlarmark 
donosi swym członkom i wszystkim towa
rzystwom, które zaproszenia odebrały jako 
i wszystkim rodakom z Hochlarmark i oko 
licy, iż w niedzielę, dnia 4 sierpnia rb. o~
chodzi Towarzystwo swą 7-mą roczni~ 
istnienia na sali pana W ehnera w Hoch· 
łannark - Stuckenbusch. Porządek uroc~y 
stości: 1. Od godzinie 2ej przyjmowE
nie bratnich towarzystw. 2. Występ pow
talny miejscowego Kola śpiewu. 3. O g~
dzinie 3-ej pochód do kościoła na polskie ra 
boże(1stwo. 4. Po powrocie z kościoła cd 
będzie się na sali koncert wykonany prztz 
kapelę p. M. Pietrygi z Bruchu przeplatl
ny śpiewem i deklamacyami. 5. WiecZl>
rem będzie odegrany teatr pod tytuł erl.: 
„Bursztyny Kasi". Uprasza się Szan: T~w 
ażeby raczyły dość rychło przybyc, ~
nieważ czas nabożeństwa polskiego j t 
wiele rychlej oznaczony jak w inne 1 . 
Cena kart wstępu wynosi dla członktw 
Towarzystw 30 fen. dla gości przed. c~
sem 50 fen. przy . kasie 75 fen. O hc~y 
udział wszystkich rodaków z Hochlir-
mark i okolicy prosi Zarząd 

U w ag a: Członkowie Tow. prz:vJtę 
pują w niedzielę rano o godzinie 7 ~'do 
wspólnej komunii św .. Sposobność .do s10-
wiedzi przez cały dzień w sobotę i w rle-
dzielę rano. _ (2) „ .. . 

- Towarz. Św. frailciszka l(s. ,w Hoistelie 
Riemke 

bierze udział we wspólnej komunii św. dB. 
4 sierpnia . na drugiej Mszy o godzinie 8 w 
kościele w Riemke. Sposobność do spowie 
dzi w sobotę po południu i w niedzielę ra
no w kościele klasztornym w Bochum. 
Czlonkowie winni się stawić w czapkach i 
odznakach (I) Zarząd. 

Towarzystwo polsko-katolickie "Nadzieja" 
pod op. św. Stan. Biskupa w Błumenthalu 
donosi swym czlonkom, iż dnia 18-go sier 
pnia o godzinie 3 po południu u pana Plocke 
odbędzie si~ półroczne walne zebranie. U
prasza się czlonków, aby sie jak najliczniej 
zgromadzili (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniea.o w Frobn
hausen (:Essen-W est). 

W niedzielę, dnia 4 sierpnia o godz. 2 
po P-Oludniu odbędzie się zebranie w 
kału zwykłych posiedzeń. - O godz. pół 
<lo 5-ej odbędzie się nabożeństwo polskie. 
- O liczny udział w zebraniu i w nabożeń-
s~wic uprasza (1) Zarząd. 

Baczność Rodacy w Neumiihl i okolicy! 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia, o godz. 

4 po poludniu odbędzie się roczne walne 
zebranie kola śpiewu „Cecylia". Prosi się 
o najliczniejsze zebranie, ponieważ mamy 
ważne sprawy do załatwienia. (I) 

Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Sterkrade 
W niedzielę, 4 sierpnia, odbędzie się 

półroczne walne zebranie przed południem 
o godzinie 11, na sali pana Buscha. Upra
sza się rewizorów kasy i cały zarząd o 
punktualne się stawienie najpóźniej o go
dzinie 10 przed południem. Czolem ! (1) 

Wydział. 

Koł-0 śpiewu ,,Fiołek" w Rauxel. 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia, o godz. 4 

po voludniu urządzamy 
- zamkniętą latową zabawę -

połączoną z tańcem na sali pana Schlaff
ra w Rauxel, na ~tórą się Szan. {:Zlonków 
oraz Rodaków mile zaprasza. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się tego 
samego dnia o godz. 1 i pół. Po zebraniu 
lekcya. O punktualne stawienie się upra-
sza. (2) Zarząd. 

Cześć pie~ni polski<>j ! 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w l(otten-
burgu 

donosi zacnym Gniazdom, które zaprosze
nia od nas odebrały na naszą rocznicę, iż 
nasza rocznica się 4-go bm. nie odbędzie 
z powodu przeszkód policyjnych. Zarazem 
donosi się druhom naszego gniazda, iż na
sze zebranie odbędzie się 4 bm. o godzinie 
2-ej po pot, na które się uprzejmie za-
prasza. (2) Czołem! Wydział. 

Towarzystwo „Wyzwolenie" w Castrop 
donosi swym członkom, iż zebranie odbę
dzie . ię w niedzielę, dnia 4 bm., o godz. 
11 i pól przed poludniem w lokalu zebrań. 
. Uwaga. Proszę członków o punktual

ne stawienie się. Ponieważ będzie obór 
prezesa. - Przyszłość nasza! (1) 

M. Brodowiak, prezes. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck. 
· ółroczne zebranie odbędzie się w nie

dzielę dn. 4 sierp. na małej sali p. Lindego 
o v Jzinie 3 po południu. Członkowie 
winni się jak najliczniej stawić. 

Uwaga. Zarząd i rewizorowie kasy 
winni się stawić dwie godziny predzej, o 
co prLsi (1 ) Zarząd • 

Towarz. św. Ignacego w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia, przed po

łudniem o godzinie 11, odbędzie się posie
dzenie towarzystwa, na które winni się 
członkowie jak najliczniej zebrać, ponie
waż bardzo w~ 5:m; sprawy przyjdą pod o-
brady. (l) Zarząd. 

Towarzystwo św. Michała w Reckling-
hausen-S. 

podaje swym członkom do wiadomości, iż 
w niedzielę, o godzinie pól do 2-ej po poł. 
udajemy się na rocznicę do Hochlarmark. 
Szan. czlonków uprasza się o liczny u-
dzia l. ( l) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Habłng
horst. 

Przyszłe zebranie od~dzie się w nie
dzielę, dnia 4 tm., o godz. 2-ej po poi. O 
liczny udział druhów i gości prosi (1) 

Wydział. 
Uwaga: Zaraz po zebraniu wolne pi-

wo. Czołem! (1) Naczelnik. 

Towarzystwo św. Jakóba w Sodingen. 
W niedzielę, 11 sierpnia odbędzie się 

półroczne walne zebranie, na które się 
wszyscy członkowie stawić powinni. (2) 

Samol, prze\\ odniczący. 

Koło śplewu ,$łowik" w Horstlaausea: -i 

Miesł~czne zebranie odbedzie sic; Wi 
niedzielę, '4 sierpnia o godzinie 4 po połuda. 
Po zebraniu o godzinie 4 lekcya śpiewu u 
pana Mollera. O liczny udzial członków 
uprasza się. Goście~ chcący się na czlo•-
ków zapisać7 m~łe ~dziani. Część . P'>l-
skiej pieśni! · (2) . ~ 

~ , .... t „ ~ 

------. I . ' .. _t:, 

Towarzystwo św. Izydora Iw ·Herae. :. 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia bierzcntY 

udziaJ w rocznicy tow. św. ·Wojciecha Wt 
Hochlarmark, . dokąd pojedziemy , wozem. 
Wyjazd o godzinie- 136 z. k,>kctłu {lf>siedzeń 
u P· Sternberga z.Heme. Uprasz;i się człon
kow, aby sit: ·Wsżyscy w czapkach i od.zna 
kach towarzyskich na salę posiedzeń sta
wili. O jak najliczniejszy udzial prosi (1) 

. Kazimierz Bosy, przewodn. 

Towarzystwo im. św. Stanisława B. ~ 
Przyszłe walne zebranie III. kwartalu 

odbędzie się w niedzielę, dnia Ą sierpnia o 
godzinie '4 po południu w domu czeladai 
katolickiej. Zarazem bierzemy udzial w ro
cznicy tow. św. Wojciecha w łlochlarmark: 
Punkt zborny lokal posiedzeń o "odzinie 2 
po południu. Czlonkowie od nr. 101-ZOQ 
winni się stawić. (1) Zarząd. 

U w a g a: Prosimy o godz. 3 po pot. 
także komisyę zabawową. 

~ 

To warz. gimn. „Sokół" I w Oberhausen r 
. Uw.iada~ia się· druhów, iż w niedzielę,' 

dma 4 s1erpma, o godzinie 5 po poludniu o<1 
będzie się zebranie ,na sali pani Kotter przy 
Nowym Rynku. Z powodu ważnych spraw. 
kompletny udział druhów pożądany. Goś-
cie mile widziani. (2) 

Czołem! Wydział. 
-, 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Hat-
tingen 

donosi swyi:n członkom i wszystkim roda
kom z Hattmgen, Welper i okolicy, iż tó
warzystwo obchodzi 9-tą rocznice swego 
istnienia w niedzielę, dnia 4 sierpnia, na 
sali pani Sigert, Sprokhewelstr. 2. Zara
zem zap.raszamy Towarzystwo św. Wacta 
wa z Linden, Tow. św. Józefa z Dahlhau
sen, kolo śpiewu ,.Lutnia" i ,;Sokól" z Lin
den. Program uroczystości: Od godziny 3 
do pól 4ej przyjmowanie bratnich towa
rzystw, potem dalsza zabawa. Muzykę do 
stawi pan Winowski z Steele. (3) 

Zarząd. 
„ 

BACZNOśC D:ERNE! 
Towarzystwo gimn. ,,SOkół" w Derne 

donosi swym druhom, iż w niedzielę, dnia 
4 sierpnia, po J)oludniu o godzinie pół do 
4-ej odbędzie się zebranie na sali pana 
Reindersa w Hoste.de. Ponieważ przyjdą 
ważne sprawy poci obrady, zatem komplet 
druhów pożądany. (1) 

Czołem! Wydział. 

Baczność Witten i okolica! 
Towarzystwo loteryjne „Gwiazda szczęś

cia". 
W niedzielę, dnia 11 sierpnia po połu

dniu o godzinie 4 na sali pana SchOnlau (da 
wniej Tebart' urządzamy 

POLSKĄ ZABAW:E 2. TAŃCEM 
dla tutejszych i okolicznych Wiarusów. 
I(apela polska p. l(obusa z Witten. Człon
kowie wszystkich czterech towarzystw o
raz goście placą po 50 fen wstępnego. Sza
nownych Rodaków i rodaczki z Witten i 
okoliczną młodzież polską serdecznie za
praszamy. Hejże Wiara na zabawę 
(2) Zarząd. 

Uwag a. W razie, gdyby się miało 
odbyć polskie nabożeństwo, zabawa roz
rocznie się godzinę później. 

l(oło śpiewu "Lutnia" w Linden n. Ruhrą. 
Lehya śpiewu odbcdzic się w niedzie 

lę, dnia 4 sierpnia przed południem o go
dzinie 9, na którą się wszystkich czł011ków 
i tych gości, którzy mają zamiar do nasze
go koła wstąpić, serdecznie zaprasza. Po
nieważ mamy nowego dyrygenta, więc 
wszyscy członkowie koniecznie stawić się . 
powinni. „Cześć Polskiej pieśni". (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkradzie 
podaje swym członkom do wiadomości, iż 
4 sierpnia o godzinie 11 przed południem 
odbędzie się zebranie, na którem przyjdą 
ważne sprawy pod obrady. · Członkowie 
winni się jak naj]jczniej stawić. Goście mi 
le widziani. · ( 1) Zarząd. 

Koło śpiewu ,,Lutnia Kościelna" w Rob-' 
linghausen. 

Pólroczne zebranie odbędzie si.~ w nie 
dzielę, dnia 4 sierpnia po południu o godzi
nie 3 i pól na salce u pana H. Denisa, na 
którem będzie obór sekretarza tegoż za
stępcy i zastępcy skarbnika. Liczny u
dział członków bardzo pożądany, goście 
mile widziani. (2) Zarząd. 

U w a g a: Zebranie zarządu i rewizo
rów kasy o · godzinie 1 l >'i na sali zebrall 
p. H .. Denisa. Przewodu. > 



I(ełe śpiewu "Moniuszko" w ftiiłlen 
bckocbi 5-ta rocznicę swego istnienia dnia 4 
ien>~ia rb. na sali p. Nachbarsclmltc. Odc~rJ.na 
ęid3!c ~tuka amator ka „l(achna". Pt pm:~d 

st~~1cam ~al>awa z taiic.ami. Pocza.tek 1 gf:
dz1a1ec 5-~J. Zaprnszamy na rnczni ę kocha
•Ycll Braci Rodaków i Szanowna Publiczn .ś~. 

(3) Zur:~d. 

B!tCUtośt! 
Te •a-rzysi\\'O g!ma. „Sok.ół0 '" KarnaD 

ioHsi "Wszystkim Gniazdom r crlu~!{U VI~ ii 
rnia<ide H!\Ze obchodzi dnia 15 vnz~nia 'r8. 

a wielkiej sali wdO'Wy p. Grwrn.lmann, j')rzy sta
<:yi lf9łwJoweł,. s1u. 

- płerwszą rocw~ isdlenla. -
Pmsimy bardzo, aby li!"Diazda sąąs;ed~;e 

w te lłicdziełe nie urZłldealy żadnycr n1baw. 
Cw1cm! (3) Wy•ział. 

Towarzystwo św. Barbary w Evlllc 
1tOdaie swym czlonkom i wszystkim Roda
kom oraz szanownym towarzystwom do 
wiadomości. iż w niedziel~, dnia 4 sierpnia 
ebchodEi swą 9-tą rocznice swego istnienia 
aa sali pana Lamma zaraz przy kościele ka 
tolicki•. Towarzystwa, które zaproszenia 
odebrały, oraz i te, które dla braku adre 
sów 2aprosze11 nie odebraly. prosimy ser
deczRie, aby nas odwiedzić raczyły. 

Program: Od godzfny 2 po poludniu do 
rodziny 3 i pól przyjmowanie bratnich to
warzystw, o godzinie 4 wymarsz do kościo 
la na aabożeństwo, poczem dalsza uroczy
stość aa sali pana Lamma. Wieczorem 
przedstawienie kinematograficzne, poczem 
taniec. Wstępne dla członków 30 fen. dla 
aieczlonków 75 fen. a przy kasie 1 marke. 

U w a g a: Posiedzenie odbędzie się o 
iodzinie 2. Członkowie zalegli dlużei niż 
3 mie~iące ze składkami, winni sie na po
siedzeniu uiścić, w przeciwnym razie bedą 
uwataw za nieczlonków. (3) Zarząll. 

Tawarzystwo św. Józela w Hertea. 
l'()daie swym cdon.kom do wiadomości, iż 
Towarzystwo bierze udział w niedziele, 
łlJli.a 41 sierpnia w rocznicy tow. św. W ot
ciccha w Hochfarmark. Wymarsz o godzi 
nie dragiej po południu. O liczny udział 
prosi (I) Zarząd. 

Uwag a: Amatorzy winni sie stawić 
tej samej niedzieli o godzinie 9 rano do lo-
k:ał• pau Menge. Przewodll. 

l(oł& śpiewu "W aada" w Dieste• 
donosi swym czlonkom. iż lekcya śpiewu 
edb~dzie się w. niedzielę, dnia .f sierpnia o 
Jrodzinie 11 i pól przed południem zaraz po 
aabo2Jeństwie. O liczny udział prosi (1) 

laną•. 

Towarzystwo św .Jadwigi w Oertlle 
dzi~•ie wszystkim towarzystwom. które 
nas swą obecnością w naszei rocznicy dn.ia 
H lipca, tak: licznie odwiedzić raczyły. 
oraz amatorom i amatorkom teatru za. pod. 
jete tnady i mozoły serd.ecznem „Bóir; za
ptać r" 

W imieniu Towarzystwa Zarzątl. 

Becmość ! Bacmość! 
T•wan. Pnemystowców Pofsldcłt w Esse11 

uządJra v llliedzielę, dnta 4 bm. nai wielki~ 
sali p. .Majstra, Alfredushaus, przy 11ł. i; ro11•~ 
kans•rstr. 19. ttą. 

-- latową zabaw~ -
„ol-.c20aą z vrzoostawieniem teatralnOOJ. ;-
Pr~raM: I) l(oncert. 2) O godzinie 9-ei przt-i 
stme•ie teatralne \l. t. „Ulicznik Warszawski" 
3) Pa przedstawiooiu 2labawa z tańcami. - Po
tzątol zabawy, o 5-ei "od.zinie wiecr.orem. (3) 

Zarząd. 
Uwaia: D:ticcioro uiżei \at 14 wstęi> na 

talę w~bronioay. 

Towarzystwo św. Józefa w Dablhausea 
podaje do wiadomości, iż w niedziele, dnia 
~ ~ierpnia po południu o godzinie 4. odbe 
dr:e !i~ nadzwyczajne zebranie, na które 
winni ~ię wszyscy czlonkowie stawić. Oo 
ście mile widziani. Zarazem oznajmiamy 
amatorom, iż próba teatru odbędzie się w 
w ten sam dzień o godzinie 4 po poludniu w 
Linden u p. Scheidtmanna. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż 
w niedzielę, dnia 4 sierpnia bierzemy u
dzial w rocznicy Towarzystwa św. Wojcie 
cha ·w Hochlarmark. Członkowie od nume
ru 1 do 40 są zobowiązani się stawić. Wy
marsz z lokalu po południu o godzinie 2. 
(2) Zarząd. 

Wiec Sokoli w Duisburg - Hochfeld. 

Towarzystwo połsko-katollckle pod OJłiek4 
św. Jana Cllrzclcłela w Esien-Alteadori 

podaje do wiadomości szan. swym czlmt
kom i członkom bratnich towarzystw, iż 
w niedziele, dnia 4 sierpnia, o godzinie (i 
wieczorem urządzamy wieczorek latowy, 
na który uprzejmie zapraszamy. Wieczorek 
odbędzie sie na ma!ei sali pana Potta (Kai-
ser~arten) (2) Zarząd. 

U w a g a: Posiedzenie w te samą nie
dziele o ~odzinie .... O liczny udział czlo•
ków sie uprasza. 

Tew. św. Wblceateio a Paul• w Heerca 
donosi swym członkom. iż przyszłe zebra
nie odbedzie sie dnia 4 sierpnia o ~odzinie 
pół 4ei po południu. Goście miłe "łlfidda-1. 
O łiczny udział prosi (O Zarz4ł1. 

Tow. Serca Jezusowego w Recklł11gltausen 
W niedzieli:, dnia 4 sierpnia o godzinie 

12 w poludnie odbędzie się zebranie w lo
kalu pana L. Bressera. - O godzinie 2 po 
polud.niu wymarsz na rocznice do Hochtar
mark. O liczny udzial w zebraniu i w rocz 
nicy uprasza (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława K. w Hamm 
donosi szanownym cztonkom, iż pierwsze 
nasze kwartalne walne zebranie odbędzie 
się 4 sierpnia o godzinie pól 12, zaraz po 
nabożeństwie, na którem bedzie przeczyta 
ne sprawozdanie z bieżącego kwartalu, a 
rzeczywiście od zalożenia Tow. Przyjdą 
jeszcze inne ważne sprawy do załatwienia, 
z powodu czego prosi się szan członków, 
aby się na zebranie jak najliczniej stawili. 

U w a g a: Czlonkowie zarządu winni 
się stawić o godzinie 9 rano na sali posie-
dzeń. (1) R. Laniinec, przewodn. 

Bae7JIOŚĆ Oberhausen i okolica! 
Tmvarzystwo św. Ignacego w Obecbausen 

donosi uprzejmie szan. cz:lonkom i wszysikim 
R.oc1aCZ'Jrnm i Rodakom w Oberhausen i ołca
licy, oraz wszystkim TO'Wa,rzystwom. które ~a
prQ§Zenia odebrafy i tym, które dla braktt a!Irc 
~w zaproszeń •nie odebraIY. by mas sw~ obe
crnkią .zaszczycić raczyly na naszei urocc.rst• 
ści obchodu 17-toi roczn.ic'.91 i-rt:1ic:1:a, hó· 
ra si~ odbędzie w niedziele <inia 4 sierpnia, .a 
sali pani I(olter, przy N'()Wym Rynka. Pr~rat11 
uroozyst00ci: Od godz. 2 po uOll. do 3~ pf0'ti
mowanie braitnich Towarzystw i gości, o g~. 
3~ WYmarsz do Jrościda na nao.l1.:et''.St1wo pul
skie, pa nabO'teństwio powrót łl~ sale, gd~e na 
s.tą,pi <ialsza uroczys.tość, 'POOLU~ roroanego pro 
grarnu. Koncert wykonany będzje przez kapc
lc:i pana Kaczmarka. Zarząf. (~ 

Wymarsz do kościola. o godzinie 6. 

Kasa oszczP.doosci 
5 proc. za roo '"ll wypow?~' "leniem 
4: i pół proc. zł. k \1H.r~nem ~ypowiedz. 
4: proc. za natyct m\9.Sto'W\ ~m wydowiedz. 

Bank ~iemski 
w Koronowie ( Crone a. d. Brahe}. 

Do na.S11ego skladn towarów mamlfaktw.rewye~, 
.kritkieh, welnianyeh, bielimy i stro.jów peszdku
j eay od zaraz lub od 1 wrze~ia 87t 

I dobrą sprzedawaczRą, 
wła.da.j?roą także polskim j~zykiem. - Zgt~ze•ia z 
edpi em iwiadectw i poda.niem wynagrodzma pm1 
wolnym. stole przyjmie 

Blank k Comp. 
R e c k. Li n g h a. u. se n - S ii d. 

Baczność Pola~1 ! 

W niedzielę, dnia 4„go sierpn' a 
o<lb~zie 11ią 8i3 

wielki 
oncert ludowq, 

na który '"'szystkich Polaków z Bochum 
i całej okolicy zaprasza 873 

Jan Walbarg, gościnny, 
Bocbum-Hofstede. 

W7przedaż? 877 

Z powodu innego przedsiębiorstw-a i przepro
wadzki sprzedam z a. połowę ce ny kilka.naście 

urz~ze6 kuchennych, 
ma8Z7DJ do r;otowanla, maszyny do 
pranie, 1nasz1ny do szyeła, kolow«t•, 
plree, ma•zyn7 do siekania :ml~l!laitd. 
.A. J es chon ek, Holsterha.usen p. W anne, 

Horstetr. 29. 

Które Koło śpiewackie życzy sobie 

dyrygenta Polaka, 
ktOry dłuższe lala prowadził mie92ane męzkie chóry 
w gimnazywn i seminaryum nauczycielsk.iem., niech 
si~ zgłosi do mfe. / (868) 

J. llallszewskl, organista. 
Essen-Rahr, Rheinischestrasse 27rr. 

I I 
li 
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Gospodynie 
. ·. npujcie tylko prawnie zaetrzeion, . •• 

margarynę 
B „Kościuszko" B 

ł (•7• 
„Wiarus!~ 

(czyli 

wyborze lUll 
s.i·-·kwiat 
Kwi tkowski, 

819 

Rec Un hauseu·Sii 
(q uch) 

Bochumerstr. 115. Kasz7n7 
do 'Prania z wa
badlema od 38 clo 44 
mk. odstaw·a franko do 
każdej stacy i kolejowy 

----
& ~zno~ć ! 

RodacJ w He~ne i okolicy 
Pvn:cam s~anownym Roda!t<>m m.6j 

J. '.l.'ltłel, 
Erkenseh wiek. 

Hurtowny i detaliczny 
Bkla.? maszyn do goto· 
wama. 1Aeców i calk.ow. 
wypraw· {687) skład tel,a i 

maszy · 
do gotowania, szycia, prar.ia. i yłd!yi."ls.nh 

oraz 

wszelkich sprzętów kuchen-
nych 

Ktu J!lragnie dobre i 
tanie 675 

unfłdzenle 
do Skład.u nabyć, 
niech. się zwróci wprost 
do fabryki „~~ 

W niedzielę, ·dnia 11 sierpnia, rb. o 
iodzinie pól 2ei po południu odbędzie sie 
wiec sokoli w sali p. Bertrama przy ulicy 
Werthaser 190 „Victoria-Saal" w Hochfeld. 
Jako mówca przybędzie druh Ignacy Zniń 
ski, przeto uprasza się wszystkich roda- po eenacil jak najtańa~;yeh. · 707 
ków z Duisburg-Hochfeld i okolicy, by iak Marr}e 

U.Th.Pol~ 
Ob e rha. us en (Rhld) 

K.irchweg 13. ' 

uailicznici na wiec ten przybyli. ~ wszelkiego rodzaju, począwszy już od 23 do S80 mr 
U w a g a: Po wiecu nastąpi zabawa, Zakupione rzeczy 'odstawiam franko c!o d<1nm. 

Zwiedzenie fabryki be.z 
przymusu kupna. 

połączona z ćwiczeniami wolnymi żerdzia- Za gotówko. · Na .otpfatA. 
mi i bardzo pięknem i pouczającem przed- " Piękne narodowe 

Bank ziemski w Łańcucie, Galicn 
Austrya. 

1) Nabywa majątki ziemskie na ~ 
lacye i oddaje nabywcom rozparcd~i 
ne ~runta na wieczność, wolne od •-L 
kich dlugów lub ciężarów bipoteczayclt. 

2) Tworzy gospodarstwa średtit• 
rozmiarów w pojęciu ustawy z dnia. 17 \\ 
tego 1905. Dz. u. i rozp. kr. Nr. ~O o tworr.; 
niu wlości rentowych. . 

3) udziela nabywcom grunt& k:r~ 
i zajmuje się \vyrabianiem tanica i d<>l_Qi. 
nych -4 proc. pożyczek hipotecznyclt ~· 
cyjskie~o Banku kraiowego ora.z PQIJ: 
czek rentowych. 

-4) Uiatwia swoim członkom 1tarcet.. 
eye, kupno i sprzedaż majątków zi~l 

Zaleca kupno iruntów w nast~ 
cych majątkach: • 

Bryń. wieś w powiecie stanisla'Jla. 
skim, oddalona o 3 kim. od stacyi kołciOlltJ 
Bednarów, gdzie si~ znajduje kościół..._ 
ska-katolicki. Grunta w Bryni• q -. 
dzajne glinki, łatwe do uprawY. Na~ć 
żna pola orne, ląk~ zręby po 130 mał'dc ~ 
mórg pruskL 

Bybło, wieś w powiecie przemy~· ..._,,._, 
o 5 klm. od Nowego miasta, gdzie jest Para 
fia rzymsko katolicka, urząd pocztowy i te 
legraficzny oraz stacya kolejowa. 

Grunta pszenne, urodzajne w cenie ~ 
250 do 300 marek za mórg pruskL 

Kolokołin. wieś w powiecie rokat,i. 
skim. Kolokolin oddalony jest o V kłłll. Od 
stacyl kolejowej Bukaczowce zaś o l 1'111. 
od Zurowa, gdzie znajduje się kościół tP'.łll 
sko-katolicki. 

Gleba bardzo dobra, przeważnie czar 
noziem o położeniu pagórkowatem. Ct:aa 
za mórg gruntu i łąk od. 300 do 350 ma~ 
za m6r2 pruski. 

W I(olokolinie znajduje sie fabcyb 
gipsu i ~ementu, ponadto kopalnia ałtba. '! 
stru i dotąd nie eksploatowane •ałeżrcie 
p0klady marmurn. ew 

Wołczyszczowlce, wieś w powiecie 
mościskim. Odle~lość od stacyi koldo\fti Jatt 
i miasta Sądowa Wisznia wynosi t! k:frli. 
Grunta bardzo dobre, przeważnie ps~ 
w cenie od 300 do 350 marek za mórr PAI· 
ski. e 

Stadnia. wie~ w powiecie złoczowskil . 
3 kim. drogi do stacyi kolejowej Skwam ~ł 
wa, gdzie jest k:ościól rzymsko-kato1icki 
Przeznaczone do parcelacyi grunta. &»ą bllr St 
dzo urodzajne. czarnoziem, bogaty w fri. 
chnie~. Można nabyć grunta orne. iałr łpi 
w cenie 250 do 350 marek za mór~ pmdd. 

Zgłoszenia przyjmuje Bank Ziemm • 
Lańcucie (Oalicya) a na miejscu delegaci 
banku. Objaśnień zaś udzieli administnlCJI WO 
„Wiarusa Polskiero". 'fflJ\ 
~~~~~----~--------~-\_.~ 2a 

acz1nia emalj. ~ 2 

•• 

Szanownej Publiczności w Essc;I 
~~.si~ jako jedyna w krawiecczyiail 
;kie · .Połka do wyro bu 

amskie j ko nfekcyi, 
zeza kapeluszy i ich u8troJ:• 

:va Gorzyńslla, 
modniarka i krawcowa. (869) 

rc.llsso:i~n.Ruhr, .Paralle!srr, 201 

· Zaproszenia~ 
= 

~ :t wese1·ne 
w Pitbtm "'Ykonaniu i ua. 
tltp.n.ckim kartonie oraz ia· 

m druki wykonywa 
Drukarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Bochum, 

u Kalthe11r1tra1Q 11. 

stawieniem amatorskiem. Każdy gość mu- Piecyki do orrrzewan1'a. po „ ztó Ili u1 si mieć zaprosz~ilk, gdyż zabawa jest ~... li n I ---..,. ... .,., _______ _... 

zamknięta. S I a n 1• f!! ł a •. , J k • k poleca Wydział Towarz11stwa gimn. Sokół w Dbg. , il W a n 0 \V 11 Ksi~garnia „Wiar 
______ H_o_c._bf_e_Id_. ___________ _. ::::-=-:--B;:E=B:;-N-:;;E:::;:, ::::ł:-~e_.u-:s:-tr_. -::--3_5_. -::-:-::-:---+--'-.!.__.:,:Po~~iego"-

~litd ł u.tu-en tónidilalu: acfoJJ:.kaJlll TiYdn'łti i --- • . c W& ••Wł trasa Pol kłUG" -~--:Boc:--c:-'9•-,-----:......:=----::iiiil 
--~~ .... 
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Cedzisnne pismo ludowo dla .~olak6w na obczyźnie poświęcona ogwiacle oraz sprawom nar\\dowym, politycznym i zarobkowym.. 

~:,;,~~~M:°~' . I --;-11° 11 la-;-e z-a== Wiar• ,I 
0

0:C ... Z"'JZll ;-- ~: ~~~!.:.~j~z:.:~~ d=::.,~ 
'st 1 mr. 50 ten.„ a z od.osz.euiom do domn l •r. ! ff , L ! I • fea. Kło cz~to e>itlasza otrzyma rabat. - Lisłf iłt 

łłD. Wiar•s Polski" zapisany jest w cCJmikll J•cz . „Wiarasa Polskieg;o" iaaleb' frankować i •edd 11 
• {O~ pQif znakiem „L. pohtłsell Ir. 123." nich dokladny adres pissącego_ Rcbp. •i• •wa~l14 

~~-~!:11~~~.,.. ... ._~l';llt.....,.~'fl1il...,..~AhtJ&tlt.'.1~dt • ••r„.,..~~~1::;."'-tlruJ~.~t.».r~1!t'~~•\~iaawn...-.a.wfllWt>11l~"fłl'lW.1~!k~;łłt~~~W~'ll--m .......... wa:mn • LL ~~.„ 
""'. Rd~key1.; •'mk\li.f!dfł t ktlUUtlU. ~iJH.ił111a 1461 w BKimm, prę •iw1 MaitSecutr. t't. ~· A!!l10 ,,,Włl~i Pnlufti ihnut. - ih:lehm m. 141.C, 
-~~'lJ)!Lt:J!&dlPł~~~~:,'ł'!'~"g!IM~~~- ·" ~!±if W Im~~"·~ 

RfidZice polscy! Uczcie dzieci swe l vdłożyć na czarn~ godzin.e jak w Ja- żytek przynieść m-0ze robotnikom p_pl- Jd~ka. Z.n~Li:~·; 11a nie! naroc!o~·n-1!9l:-
wl6. ezytać i pisać Ił• ,ołsku! Nie tach ·po przesileniu przemysławem w skim. r.lłn! już nie me~:~. ~::·r~Jil się wl(c~ .i.I ~· 
t Polak1e•~ kte pote•shvu swe•u roku 1900· Wobec niepokoj~cyieh w przemyśle najmniej stracić. Pięćset milionów dał iuż 

KaiŻdy obywatel światlejszy myśli objawów .płaćmy więc regularnie skfad rząd ua t~ walk~, nie licz~c tak zw. „dodat-
emczyć s. łę pozwoli! . . . i.....-.„. 1 h k h ki· ...t.0 ,,zJ·~r1~.~~zeni·a zawodowerro poi- }{ów kresowych" dla urzędników. I cóż 

• iwnw m1anowi1c1e w c.uw1 ac spa ojniejszye u: OUI~ h k l? o · · 
----·· ··• - swww . I d . I h . lk skiecro", stara1'my ""ie ~r1obyć te1·· organi przez to uzys a to, że .ceny z1em1 po-

z. wnadltów dDla. 
1 wzg ę me epszyc n1ety 1 o o tern, co "" .;>'. L.l\l szły 02'romnie w górę i zadlużeni niemcy 
jest, ale przedewslystkiem także o zacyi nasz.ej jak największa liczbę no- mo~li sprzedać ją drogo. Teraz komisya 
tern, co będzie, opierając się na zdoby- wych członków i odkładajmy na czar- kolonizacyjna nie ma iuż co kupować i ma 
tern doświadczeniu. n~ godzinę jak •najwięcej g-rosza ! być uchwalona brutalna ustawa wywłasz-

lsma hakatystyczne bija .a alarm z Otóż konieczną jest obecnie rzeczą ~...!.....---=:?!""~~~~··~HiJ~..IJlll!M!:m czająca. Narodowo-liberalni i izba panów, 

zdob " Isk" .... B d dla robotnika, aby również nie uspo- która przeciwpolską politykę rządową do-
wodu " yc_zy Po IC• w y - Talarowi patryocl tychczas popierała, staje okoniem. rna-

:oszczy. koił się tern, iż zarobki się rńeco popra- • cze~o? Czyżby się obudzilo w nich uczu-
wily~ lecz by bacznie spoglądal w przy cie sprawiedliwości? Ei, nie t - panowie 

f)gólem przeszło pono w Bydgosz- szłość, celem uniknięcia przykrych nic Dla czego pewne kola niemieckie tak ci obawiają się tylkó, że ceny ziemi na. 
Tf w ostatnich~ tygodnia-eh z rąk nie- spodzianek i. rozczarowań. iłośno wołają 0 dalsze zbrojenia, 0 wię- Wschodzie znacznieby wówczas spadły. A 

Od k.lk · · · ksz~ flot~ i nowe miliony przeciw Pola- więc i w tym razie troskliwość o stan mie-
iocki0h w polskie budynków i arun- 1 u m1es1ęcy mnozą się w świe kom, nad tern zastaniawia się jedno z ucz 

iw war·tości 600 tysięcy marek. cie przemysłowym oznaki, które wska ciwych pism niemieckich „I(oelnischc ~~~~;~!cha interes „narodowy" na p-laa 
zuoą na zmiany w życiu przemyslo- V<.•łl~szt~.'' i pisze, co następuje: 

~ Japt1ia aakazała z.niesienie armii ko- wem i to na zmiany wielce niepokojące. ~·Z i.;~ ydatków na armię korzysta prze- ~~:-·-=• IE!Y!!~F FHJ 

rea6skiej. Chociaż kopalnie a przedewszystkiem dewszystkiem wielki kapital. w przewa- Polska szkoła no' rn1'cza. 
':'. u_umarna-= 

JaD(}nia zamierza utrzymywać sta
e ~ 14orei armqę zfożorut z 60 tysięcy 

il 2ołlitriY. 

huty i fabryki mają zamówiień poo do- żnej części dostaw stan średni i rękodzie- & 
sta,tkiem aż do jesieni i zimy i chociaż ło wcale nie bierze udziału. W toku roz-

1 t ny h nad dostawą Pro W S• 1 01·m czasie bylo podawaae .d• stan chwilowy ·przedsiębiorstw ·prze- praw par amen ar c - " lt 
h t 1 · ,., o dl arm1·1· stw1·erdzono ·uTt".ldomo"'c1· nubliczneJ·, że zjazd polsk:. ic 

mysłowych jest świetny, mimo to war c u s rze mc.1.1eg a , ~y- .;:) y 

tość ·naJ'poważnieJ'szych ·przedsi·e- ponad wszelką wątpliwość, że pruski trust ~órników, który sie odbył w K1rakow1:.!1a 
- prochowy robi kolosalne interesy, z któ- początku paź~iernika przesz ego rua.u, 

· Strtłl' je11eral11y w °Łedzi •ie •iał ••- bi.orstw spadla obecnie znacznie i byh rych dochód sięga daleko poza granice nor wybral ze swego ~rona stalą delegacyęt 
1 wodzenia. przed kilkoma· miesiącami znacznie wy malnych zysków kupieckich. Państwo pla złożoną z przedstawicieli górnictwa w Ga

ższa. Alkcye\ .hut, fabryk i kopalń i cić musiało za proch ceny znacznie wyż- }icyi i Królestwa, w celu przeprowadze-
Mimo agitacyi socyalistycznej strei

' i(iw,ali jeszcze tylko roibotnicy małych 
ryk. W kilku miejscach starto się 

~ wo~io z robotnikami. z których za.bito 
2 a z11a'lłiD.no kilkunasttu. 

akcye banków, które umieścily kapita- sze od normalnych. Poseł centrowy Erz- nia kilku ważnych spraw, uchwalonych 11.a 
ły swoje w wie'lkich przedsiębiorstwaci1 berger dowiódł w parlamencie cyframi, że zjeździe. . . . 
przemysłu żelaznego i węglowt!go, spa zmon@polizowanie dostaw państwo-wycft . Delegacya ta z'bier2.la ~~ k1 tiu~ 
dly znacznie i brak na nie kupców lla przez finnę l(ruppa kosztowało państwo w Krakowie, a ostatnie jej posiedzenie od
giełdzie. w Stanach Zjednoczo.nych -t2 miliony marek i dopiero kiedy ziawifa bylo się w d. 29-ym i 30-ym czerwca rb. 

P
, l A k si~ konkurencya, cyfra ta spadła do 24 Najważniejszym przedmiotem obrad na 
o nocne.i. meryi i w krótkim czasie milionów rocznie. Sam minister wojny tern posiedzeniu byla sprawa założenia na. 

~ Z Ltndynu wyrusza nowa wyprawa łło zniŻffil.o ponownie ceny żelaza surowe- zmuszony byl przyznać, że od czasu istnie- Sląsku austryackim dla potrzeb górnictwa ' 
~ bie~una J)Ołudniowe20. go. nia firmy Ehrhardta, ceny materyalu arty- węglowego na Szląsku i w Galicyi szkoły 

Kiernwnikie;tn wyprawy, która wy 
' leżdia na statku „Nimrod". jest porucz 
jj 11ik E. H. Shackleton. Do wyprawy 

nale~ć będzie ogólem 35 osób. Koszty 
złoaott.e ']Jrzez osoby pry1watne \Vyno~ 
sz~ &JO tysięcy marek. 

1 lozruchy marokańskie wywołają z pe
w1ośorą poważne kroki ze strony inte- · 

resowanych mocarstw. 

1(rąż-0wnik francuski „GaHlee" udaje 
się do Oaseblanki, gdzie krajowcy za
mordowali 8 europejczyków. Naczel
nicy p:emion mieszkających \\' pobliżu 
miasta ogłosili świętą wojnę przeciw 

Przemysł niemiecki jest coprawda leryjskiego, dostarczanego dotychczas górniczej z językiem wykładowym pol-
obecnie lepiej zorganizowany jak pod- przez l(ruppa, spadly bardzo znacznie. O- skim. 
czas dawniejszych tak zwanych kra- gólna zniżka wynosiła 50 proc., a nawet Stosownie do powziętych już poprze
chów przemysłowych. atoli nie brak więcej jeszcze. Uderzający byl fakt, że dnio przez stalą delegacyę uchwał~ spraw~ 
mimo to ludzi stojących w bliskich sto- firmę Kruppa, uprawiającą tak oczywistą t~ przedstawiono władzom krajowym we 

11.chwę przemyslową bron·ć ·1 l L"'owi·e (nami·estn1'kowi x· marszalkowi) i sunkach z kolami ·przemysławemi, k10- _ ' I us1 owa po- n 
Sel narodowo liberalny dr o wladzom centralnym w Wiedniu (mini-

rzy zapowiadaJ·ą bliski konier. obecneJ· · - ' · J.,eumer. - Podobne stosunki panują we flocie. strom handlu i skarbu), a także była po-
·wysokiej konjunktury. Wobec powy- Przed kilku laty, dzieki trustowi pruskich ruszona na sejmie lwowskim i wszędzie 
żej określonego stanu rzeczy oraz wo- baronów węglowych, który zażądał cen znalazła '! yczliwe przyjęcie. Części fundu 
bee strat poniesionych wszędzie przez bajecznych, zarząd niemieckiej marynarki s~ów niezbędttyc~ na ~a~ożenie i utrzyma
rolni.c..two wskutek niesprzyjającej po- I wojennej byl zmuszony zamówić dla sie- > me szkoły zobow1~zah się dostarczyć p~ze 
gody przepowiedniom o bliskiem prze- bie w~giel w Anglii. w parlamencie na- I m~słowcy węglowi"?' ?kręgu krakowsk:mt, 

, sileniu w przemyśle niemieckim dziwić rodowa-liberalni panowie węglowi mieli je- I ktorzy zdek.Ia.rowah Jednorazowo s~m~ 
się nie można. ' szcze odwagę zarzucać zarządowi mary- ~ 8,000 koron i 1ak~ stale roczne sll:~syd11:m 

Zatem baczność robotnicy Polacy, narki brak pat~yotyzmu ki~dy zaś parła- ~ 2,000 koron, a pracz tego zapewmh udz1e
baczność przemysfowcy Polacy na wy ment obu_rzyl się za to n'a mch, znowu na- lanie stypendió.:w kopalnianych przyszlYDI 

rodowa hb 1 ł tt I b ·1 wychowańcom szkoły. 
chodźtwie ! Niechaj nikt nie rzuca si.ę - , ~rany pose amac ler rom Po tak pomyślnem zapoczątkowaniu, 
n~ prze ~1ę .wr~ wa niepewne, nie.cha} Znane jest również dokonane przez które pozwalalo spodziewać się, że otwar-d 

. b' t . . .

1

„patryotow węglowych. 

me wydaJe P_Iemęd~y na rzec~y, be~ kto centrowca Mi.illera odkrycie w sprawie cie szkoI,Y może. nastąpić jeszcze w !Ym ro- · 
rych obyć się mozna, lecz mechaJ ka- plyt pancernych. Gdy plyty niemieckie ku, zwrocono się do przemyslowcow wę-

~ „_~{~~5E~r.i..w..!!!:."l;'~"~= żdy oszczędza, ile tylko może. placono po 2,320 marek za tonnę, za plyty glm\~y~h. na Szlą.~ku austryackim, o 'Yie~e 
Pamiętać trzeba, i_ż w~kutek niepo- jl, z takiego samego materyalu, żądały firmy potęz31e3szych mz prz~m.ys~o,~cy gahcyJ

gody, która zniszczyła \vielką część _ amerykańs~i~ t~lko po 1,920 marek. w do scy, '.propozycyą omo~1ema teJ spra':'Y; 
nadzieji rolników niety.lko \\''Niemczech I: datku musieli Jeszcze .amerykanie ·zapła- I~cz, m~stety, spotkano się tam z wyrazną 
ale także ~v . krajach są.siedni~h arty ku- ci~ Kruppowi grubą sumę za patent. Szcze ricchęc~~· a na we! odmo~ą., Przyczyp~ 
l r • · d . . . • . goly te wywolaly \VÓ'vYczas w parlamen- ego o J~wu nalezy przyp1sac po częsct 

cudzoziemcom 

Robotnicy a obecne połqżenie 
przemysłu niemieckiego. 1 

Ocl kilkunastu miesięcy znajduje się ł 
~:e~ysł kop~ln_iany i hutniczy w po- I 
w e~m mozhw1e najlepszem. Ceny ~ 
Io ęg.a oraz produktów ż_~laznych i sta ł 
,a~ch Poszly znacznie w górę. a ko- ł 
naif1e, huty 1 fabryki mają zyski jak- ! 
\'z epsze. Zapotrzebowanie robotnika 
no~osłD ogromnie, pobudowano liczne 

n;a e Warsztaty i no.we szyby kopal
' ne. 
Pod~ ~orównaniu z rokiem ·1904 i 19051 
ków Y~szyly się też zarobki robotni
nie wforniczych i hutniczych, chociaż . 
ści w e~e z t~go mają robotnicy korzy
kułówo s e~ •. ~1ebywałej drożyzny arty-

J k p nj .wczydi . 
i kap~J~cl viek zyski właścicieli fabryk 
znaczn '.1 Po~wyższyly się stosunkowo 
ków ie ~ę~ej jak zarobki robotni
iest Polozerne robotnika 1nadal nie 
dnakż~Odne _ Pozazdroszczenia, to je-

.w Obecnej chwili łatw]ej coś 

~,· spozyw~z~ p_o roze1ą J~szcze. w1~- ł ci~ _takie oburzenie, że nawet konserwa- stałym me?omy§lnym dla p~lskoś~i ~tosun 
~'."J, I oba\\ ~~c s1~ ·t_rzeb~. ~e moze za~ tysci postavvili \V izbie wniosek 0 założenie kom ... panu1~cyi:i w przemysle g?rniczym 
„.„. ka_ lub klil~anasc1e m1es1ęc~ fabryJn 

1
. państwowej fabryki plyt stalowych wz 1 I na Sl~sk1!, gdzie przem~słowcam1 są wy

ł!uty 1 kopalme wskutek zastani w prze dnie 0 oddanie dostaw zagranicy 1 'zno ~ ę łączme mem.cy lnb czes1, a Polacy są tyl-
111 yśle zarobki obniżać i robotników wy tymJ który w obronie Kruppa · \vysta~~~· ko p~acowmk_~mi i. to przeważnie najniż
dalać poczną! Trzeba się przygotować i byl narodowo-liberalny posd Reurner': ' szymi (robotmka~1); po czc;ści ,zaś chwi
na taką możliwość or.zez skł-adanie jak ł · Co. do. polity~i ~olonialnej, przYIJJomi- ~~~,~:nu ,zaostrzemu srę ~tosunkow na.rodo 
największych o<:zczędności w bankach narny, ze firma T1ppelskirch dała w ciągu · s IO\\ ych w tym kra1u, wskutek meda-

l k
. h 1 , ~ . . dwóch lat 135 proc d ·d d U . wno przeprowadzonych tam nowych po-

po s ie , ·tore są znacznie pewmejsze w·i . . T T • ywr en Y. przyw1- I wszcchnvch wyborców do parła t' · 
jak niemieckie, a dalej przygotować d i.e1owa11e ov..a~zys!wa w Afryce polu- deńskiego ' men u wie 
· t b . . mowo-zachodmeJ, ktore do niedawna · · 

się. r~e a na ~zasy_ gorsze prze~ wzmo 1 grosza dywidendy nie dawaly na 1 am • Stala delegacya, uważając tę przeszko 
cmeme orgamzacy1 zawodowe1. poparciu rządu daly aż 20 ' , g ~ p:zy dę ~Y!ko z_a t,;:mczasową, postanowiła, nie 

Oszczędność i zmysł organizacyjny . „ultranarodowe". Towarz:S~~\~~ .;wne z:a.za1ąc się rn~, ~rowadzić dalej energicz 
to są dwie zal,ety niesłychanie ważne, · wywania towarów za wyfadowa~'j~ ·~do- me .akcyJ

1 
z~oz_ema polskiej szkoły górni

dla każdego społeczeństwa. których nie wjantu i amunicyi 'dla żołnierzy walc~~= czeJ n~ d ąs .u 1 w dalszym c_iągu obecne
posiadaliśmy niestety dawniej w dosta- cych w glębi kraju z herrerami, ~trzymało t~~io~;°'~e~a z~st~i:awial~ się nad sposo-
tecznej mierze. Pouczeni tak smutne- po .1 .marce od tonny, czyli rocznie co naj- Drugin~ ~;~~~ ~1 akcyi .. , . 
mi dla narodu naszego doświadczenia- ~~1~1 ;oo.ooo marek. Kiedy w parlamen- Iegacyi na ostatnie~ot~~ ~aJę~ stale1 de
mi, starajmy się pozbyć dawny.eh wad„ I się ma:ff~ powodu i im podobnych zrobił gapizowanie Związk~ ~gr~~~! ~Y~ :~r 
z których ~ajgló~n.iejszyrni zaws~~ by- bcralni mi:i~z~~v~no~u ty.I~~ narodo_wo-li ~ó.w pols~i.ch"w Austryi", którego \s:1a:~ 
ly latrwo:v,ie.r_nosć 1. lekkomyśl~~sc. 0-1 r;,opolowych. gq romc oncesyi mo- JUZ daw~1e1 opr~cowana i przyjęta, uzyska 
szczędnosc mi·dy me zaszkodzi l dobrą Czwartym takim odmie . , la obecme z~tw1crdzenie wladzy. 
organizacya również również tylko po- k w:atkiem ;est rząd~wa pol7tnyt~ Jt-dn.ak .... . Następme zastanawiano się nad zało-

przec1w- LCI11em _ podobne~o związku górników i h~"! 



nikó\\ \\" l(rólcst\\ ie Polskiem i przejrza
no projekt ustawy tego związku, który, po 
zasto owaniu go do obowiązującego w 
Królestwie prawodawstwa, ma być przed 
stawiony przez grono warszawskich gór
ników do zarejestrowania. 

( o acr na obCZ\Ź ie 
Bmck. Szanowni Rodacy! Widzimy 

jak mutne wygląda u nas w Brachu. Cho 
iaż bowiem Bruch liczy przeszło 10 ty
ięcy Polaków i powinien być gwiazdą 

przewodnią całemu spoleczeństwu pol
skiemu na obczyźnie, to niestety tak nie 
jest. Mamy dużo Rodaków, którzy mogli
by nam wiele dopomódz w sprawach na
szych, gdzie chodzi o dobro nas wszyst
kich tułaczy na obczyźnie, tych ludzi uwa
ialem za ludzi dobrych, bo nam wiele do
brego zdzialali, nawoływali nas do wspól
~·ei or ... cy, do zgody i jedności, ale dziś nie-

.:;tety co się z niektórymi z nich stal o? 
Dziś, powiedzieć muszę, że nam we wszyst 
ki em psuć zaczynają, szkodzą sami . sobie 
i nam \Vszystkim, bo zaczynają siać nie
zgodę. nienawiść wzajemną, zwlaszcza 
przcci\Y nam rnłodzieflcom. Szanowni 
I3racia ! Porzućcie tę nienawiść, tę niezgo
d<; podajcie rękę do wspólnej pracy, aże
byśmy żyli wspólnie i wszędzie w zgo
dzie i .icdności, bo zgoda i jedność prze
wodniczyć winna naszemu narodowi i jako 
gwiazda przyświecać w ciemnościach o
kropnc~o losu naszej Ojczyzny. Rodacy, 
którzy jeszcze nic jesteście w towa
rzystwach i wy, którzy błąkacie się po ob
-cych i nam nic przychylnych towarzy
.stwach i do was jeszcze się odzywam: 
ocknijcie się przecież ~·~rezcie ze 
snu, bo widzicie już sami, jak nas wszyst
kich nasi 11ajserdeczniejsi zewsząd gnębią, 
Jak pracują nad tern, ażeby nas zgnieść i 
·wytępić. a wy im jeszcze do tego dopoma
-gacie i wpychacie sami siebie i nas wszyst
kich \\ tt; przepaść, którą wrogowie dla 
nas kopią. 

Szanowni Bracia, którzy jeszcze choć 
trochc; macic poczucia narodowego, jeżeli 
-się zaliczacie do synów naszych sław
nych przodków, którzy to niegdyś byli mu
rem calego chrześcijaństwa i bronili naszej 
Matki Ojczyzny, jeżeli się nic chcecie zwać 
.:wyrzutkami narodu polskiego i jeżeli sie 
na~ywać chcecie Polakami i należeć do pol 
skte~o społcl:zcristwa, wtedy porzućcie te 
.h~katy zne towarzystwa, nie błąkajcie 

11; dłużej, nie chodźcie samopas tylko 
przystępujcie do naszych polskich' towa
r~ystw. a \ł." nich znajdziecie pomoc i opar
cie. A wtenczas żadna burza nie zdo-
Ja nas zniweczyć. Powsinoga. 

. ... -•? __ ..... 

ŻUBROWIE 
1 ,Opo\viadanie historyczne według po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskiego. 
. I -

(Ciąg dalszy). 
- I mnie też niejedno zastanowilo. Co 

mam ukrywać'? Całą wam prawdę po
wiem. Nic mam się z czem kryć! Owóż, jak 
·:sobie pewnie przypominasz, generał Dą
bro\Yski dal mi ordynans do armii Benigse 
Jla. A " !aściwie nic on, jeno generał Mił
łtaud, ~. jak wnoszę, pono sam marszałek 
Davoust... Opatrzyli na drogę, pisanie tajne 
dali i ruszyłem.„ niby pod Lowicz. Aliści, 
generał Bcnigsen przeniósł już byl swoją 

·główm1 kwaterę na Pragę. Rozkaz był wy 
raźny, aby papiery jemu samemu doręczyć 
:więc jechałem dalej do Warszawy„. Nie be 
dę tu waszmości opisywał. jako się kryć 
·musialem, <... w chłopskiem przebraniu mię
'<izy Prusakami wędrować, jako mnie już 
byli schwytali na Woli i do zaciągu pro
:wa'4ili. a .iako im umknąłem.„ bo to za dfu 
:gie na teraz historye ... Dość, że coś po ty
godniu zalcd\\·ic dostałem się do a'rmii nie
]Jrzyjeciclskiej i pisanie wręczyłem ,a sam 
według przykazu, czekalem na respons„. 
Długie byly debaty sztabu rosyjskiego, 
tak, że mi dni parę \\' obozie generała Be 
nigsena zeszło. Przyjmowali mnie tam 
bardzo politycznie, a wziąwszy asumpt z 
~a~zm~ści ordynansu do mej osoby, uwa 
,;aJi n1111c za znaną w armii napoleońskjei 
personę i tu i ówdzie. nie kryjąc się, szcze 
rze przedemną mówili... I oto, panie Flo
ryanic. jak mnie tu żywym widzisz.„ stu
chalcm i skóra mi cierpła ... bo dopiero z 
bołeściq przekonałem się. co warte są te 
francuskie zaklęcia a napoleo!lskie zaręcze 
11ia !... 

- Co "aść mówisz! - upomniał ze 
Y,grozą Ootarto\,·ski. 

- Co mówię!? bodajbym tego nigdy 
Tiie był ustyszał... bo mię oto nagle i zapał 
·afy opuścił i sil zabrakło ... 

- Mówże waść na Boga!... . 
~ Ot! Co tu długo mówić!... Powtó-

Dorstfe(d. ·1 owarzystwo św. Jana 1 
Chrzciciela w Dorstfeldzie odbylo dnia 21 
lipca walne zebranie. Do zarządu są wy
brani: Przewodniczącym Paweł Adam
ski, zastępcą Michał Kotecki, sekr. Franci 
szek Szkudlarek, zast. Mikołaj Szkudla
rek, skarbn. Julian Czerwiński zast. Jó
zef I(ubel; lawnikami Jan Kuligowski, zast. 
Franciszek Truszkowski, rewizorzy kasy 
Stefan Jakubowski, zast. Jan Bracikowski, 
bibliotekarzem Karol Mondrzejcwski. To
warzystwo ma członków na ten rok 31. Ze 
brania sie odbywają co drugą i trzecią nie 
dzielę każdego miesiąca Zarząd. 

Z& A4 

liemle polskie. 

Pru Zaebod.a.ieh. Warmi; i lb.~ta 

Malbork· Zawiadowca masy kon
kursowej• zbankrutowanego prywa.tne 
go banku Woelka wytoczył skargę ca
łej radzie nadzorczej z ostatnich pięciu 
lat, domagając się od członków odnoś
nie spadkobierców tejże odszkodowa
nia w wysokości miliona marek. 
Toruń. Sp. Edward Donimirski umarł 

w powrocie z ·Kudowy do Łysomic w 
Prusach Zachodnich· 

Z \VieJ. Kr Pomu~dd-t~,1 

Śrem. Tutejszy „Kreisblatt" dono
si, że z powodu iż strejk upada i pra
wdopodobnie wkrótce się zakoi1czy, 
zostanie od 1 października rb. odwoła
nych czterech nauczycieli, których tu
ta} swego czasu wysłano z powodu 
strejku. 

Z Dolska z tych :samych względów 
również odwołanych zostanie dwóch 
nauczycieli. 

Śrem. Podczas zwożenia żyta w 
Mszczyczynie wjechał wóz żniwny na 
wielki kamie11 z taką siłą, że wszyscy 
na wozie znajdujący się robdtnicy po
spadali na ziemię. Robotnik Antoni 
Hyżyk dostał się przytem tak nieszczę 
śliwie pod wóz, że tylne kolo przeszlo 
mu przez szyję i ramiona i zraniło go 
niebezpiecznie· Ranne~o .odwieziono 

zaraz do zakladu dla chorvch w Mary
sinie pod Piaskami. 

Ostrów. W sobotę około 11-ej godz. 
przed pot znaleziono w perkach w bli
skości starego toru kolejowego trupa 
65-letniego mężczyzny, żyida z Kró
lestwa. Sekcya (krajanie) trupa nie 
MZ!Z '!'!! 

rzę, com nieledwie z ust samego generała 
Benigsena słyszał. Napoleon ciągle pacyfi 
kuje z Rosyą a wdzięczy się to cesarza 
Aleksandra i chce go namówić, aby się z 
nim przeciwko Prusakom i Austryakom 
zwrócił i wiesz, czem grozi? T em właśnie, 
że nas podburzy i pod broń powoła. 

- Darujcie, panie Janie, nie zdaję so-
bie sprawy! • 

-- Toć przecież rzecz jasna! Nam się 
zdaje, że Napoleon przychodzi do nas na od 
siecz, że chce, bo ja wiem„ świetność daw
nej korony przywracać ... a tymcżasem ca
la jego fatyga własne jeno ma cele a ko
rzyści na widoku!... Nas uważa za coś 
czem pokupczyćby można!... ' 

- Panie Janie, czy nic za łapczywe 
pieniądze? 

- O bodajbym się mylił! Niczego wię 
cej nie pragnę!... niczego więcej nie żądam 
Zważ-że teraz na cesarza Aleksandra !„„ 
Boć Benigsen na jego to właściwie odpo
wiedź czekać mi kazaL Owóż cesarz Alek 
sander odmówił... Słyszysz, wszystkie one 
świetne propozycye odrzucił mówiąc: w 
sojuszu jestem z Fryderykiem, przyrze
kłem, nie zdradzę!... Oj! ciężko, mości Go
tartowski !... służyć takiemu panu ciężko ... 

- Lecz bo się waszmość unosi ! -
tł~maczył Gotartowski. - Toć są przed
mioty wielkiej polityki!... Nie nam się gło
wić nad jej przebiegiem!... Patrzmy rezul
tatów! Na co sobie zaprzątać głowy. Na
sza rzecz czekać końca!... To jedno po
wiem waszmości i za to jedno zaręczyć mo 
gę ... że jego nie znasz„ .. że gdy go zoba
czysz zblizka, gdy posłyszysz, gdy ujrzysz 
na placu boju.„ to ci nigdy myśl taka w 
głowie nie powstanie! - Nie, w tak wiei 
kim rycerzu, w takim wojowniku myślnik
czemna zrodzić się nie może. 

- Daj Boże! aby słowa \V aszeci si~ 
sprawdziły! Jeno nie zapominaj,. że to, co 
ty snadnie za nikczemność, jak mówisz 
być poczytał... polityka za mądrość glębo~ 
kiego statysty uważać będzie!... Oj Panie 
floryanie ! Ciężko mi bardzo dać sobie ra
clę z myślami! Tem ciężej, jako jestem 
świadkiem tego zapału, który dziś wszyst
kie stany ogarnął, i stracham sic i I~kam i 

· sam nie wiem czego. I ciągle zdawać 1;1i 

wvkazała żebv śmierć nastąpić miała 
gv.raHown

1

ie. i'>rzypuszczają, że śmierć 
na tąpila z powodu nadmiernego uży
wania alkoholu. Trupa przewiozą za 
granice. 

'V Szamotułach zaprowadzono o
becnie „Straż" na wiecu, który odbyt 
się tamże ubieglej niedzieH i na którym 
przemawiali pp. Józef Kościelski i dr. 
.Jaworski. 

Dziwić się trzeba, że doviero teraz 
pomyślano o zaprowa.dzeniu .,Straży'' 
w Szamotułach. które leża przecież 
tak blisko P.omania, podczas gdy już 
przed rokiem „Straż" wraz z dr. Ja
worskhn aż w Dortmundzie wiec otl
być zdofafa. 

Ze Sle_zka czyli Staropolskł. 

Wrocł·aw. Ks. Kardynał Kopp otrzy
mał od cesarza Wilhelma II biust mar
murowy cesarza oraz pismo z pochwa 
lami. - Kanclerz książę Billow przy
stał ks. kardynałowi telegram z życze-
11iami na 70-letnie 'Urodziny. Także mi 
nistrowie oświaty i spraw wewnętrz
nych swe życzenia sklada.I'i. Wszyscy 
sławili ks. Koppa jako wielkiego pru
skiego patryotę. który zaslużyl się o
koło paflstwa i rządu pruskiego. 

Roździeń. Ośmioletnia córka robo
tnika Szewca, pozostawiona sama rw do 
mu, wdala się w rozpalenie ognia w pie 
cu. Uiyla do tego nafty, która eksplo
dowała. Wybuchający ,płomień zapalil 
na dziecku ubranie. Na krzyik dziecka 
zbiegli się ludzie, którzy płomienie u
gasili, ale dziecko już byto tak popa
rzone, że jeszcze tego dnia wieczorem 
zmarło. 

Chorzów. W sobotę robotnik ·gór
niczy Pa.lenta, mieszkający na ulicy 
Hrabiny Laury, powrócił wieczorem 
do domu ·i zastał swą żonę pijaną. , Są
siedzi mu opowiedzieli do tego, że ona 
z kilku młodymi ludźmi piła· Powsta
la z tego powodu klótnia, a w końcu 
bójka, w czasie której żona postradała 
życie- Policya aresztowała Palentę i 
odstawiła go do więzienia w Bytomiu. 
Zabita kobieta liczyła 28 lat żyda i od 
7 !at byla zamężną. 

Jełeniagóra. Sprawa trucicielki, żo
ny dozón::y szosowego Peigego z Go
.rzynia, skazanej już ·w mar.cu przez tu
tejszy sąd przy·sięglych na śmierć, nie 

.prędko jeszcze zostanie zakończoną . 
- ___ !!l!! ___ j 

się nie przestaje, że jeżeli Napoleon tu, do 
nas przychodzi, to czyni to nie dla inten
cyj naszej, tylko dla własnej korzyści, a ra
czej z musu, dla następstw wojny z Pru
sami, która obowiązuje go do szukania 
przystojnych punktów przymierza ... 

- Już bo wy, Panie Janie, za daleko 
sięgacie w swych domysłach! Ja tam do 
suppozycyi nie nawykłem i na wojaczce 
nauczyłem się brać rycerzy, jako są„. a nie 
jak? być mogly !... Jużci taki zdobywca, 
taki wojownik mógł mieć i ma niejedną, lecz 
dziesiątki kalkulacyj!... - Co tam do nich! 
Idzie do nas z wyciągniętą dłonią - nie 
ja~ ciem_ięzca, ni najezdnik, lecz druh Sprzy 
m1erzemec ! Prawda, legie w loskie rzetel
nie na przyjacielstwo to zarobiły.„. Idzie, 
zezwala na formowanie oddziałów pol
skich, rządy kraju w ręce polaków oddaje! 
Mal oż tego?! Przecież ledwie nogę na zie
mi ~aszej postawił!... Cierpliwości, panie 
Jame! )Vspomnicie sobie moje słowa.„. 

- Daj Boże! Daj Boże! Tego tylko pra 
gnę, żebym się omylil ! A dowód macie oj
czysty, żem się nie dał zniechęcić ani go-

, ' ryczy opanowac„. bo otom został.„ i otom 
w łasce .. „ Milhaud wielce mi życzliw. Aż 
n.ie .w}em, za co! Patrzże! Akselbanty mi 
się JUZ dostały! Adiutantem mnie swoim 
mianował! Cwierć Francuza chce ze mnie 
zrobić!... Młodzieży do nas huk się zwali
ło! Czekaj, poznasz ich! Jan I(ozietulski 
ze Skiernie~ic caly oddziaf przyprowadził 
ze sob~! Dzielny chłopak skończył był kor 
pus kadetów, na tęgiego może wyjść ofi
c~ra ! ! est pfak~a Gorajski, Wielkopola
me: N1eg~Jewsk1, Jaraczewski i młody 
Chłapow:sk1 ! _Bo.dajżeś ich widział u gene
r~la WoJczynskiego ! Są i Marscy1 

- bliź
n~ęta, za~lużony kapitan Żymirski i porucz 
n!k Cz~zewsk1. Ba! Dni kilka temu prze
Ciągnęh obok nas do głównej kwatery Win 
centy Krasiński i Dominik RadziwW. 

-:--- Mówicie .. Żymirski? ! Toć to kapi
t~~ piątego batahonu legii... trzeciej kompa. 
nu! Dawny towarzysz broni... 

-: N_ai?ziecie tu ich bez liku! niby z 
P?d z1em.1 się to dobywa!... No to i wszyst
kie nowmy. Pod Sochaczewem była u
t~ rczka ... ~ęczy~ę ~rancuzi zaczęli na no
" o fortyf1kowac, mby tam główne swoje 

Feigowa miała otruć wiele osób 
krewnych i znajomych, aby ich og 
bić !·ub odziedziczyć ich majątek. 
gdaj wydobyto zwtoki bednarza ~uf! 
ra z Berbisdorf ( ?). ·Wnętrzu · 
zwłok postano do Wrocławia do 
dania. Ruffer był spokrewniony z r 
dziną Peigów. Trucicielka otruła 
.podobno arszenikiem, aby odziedziczy 
jego majątek wynoszący 600 tałaró 
Spekulacya ta nie udafa się, gdy-ż 
jątek Ruffego odziedziczyli bliżsi kr 
wni. Ruffe ma być już dziewittt 
którego Peigowa otruta. 

\\1iadomości ze świata. 

Kongres międzynarodowy abstynentó, 
w Sztokholmie astąpi 

czyli wstrzymujący1ch się od alkoho or~r~ 
rozpoczął się w Sztokholmie, stolic ·ecka 
Szwecyi, dnia 28 lipca. Uczestników woim 
delegatów rozmaitych Tow· Wstr2e iu st 
mięźliwości z całei;w świata. przybyl . ~eta 
1przeszlo tysiąc. Najwięcej uczestni. 11n.1st~ 
ków .przybyto z Niemiec. 23 państw1 -ricc 
przy.slaly swych przedstawicieli. Pier~ 
sze ze'branie zagaił książę szwedz~ 
Gustaw Adolf. 

Za 
ykó 

Zi' azd nihilistów w Anglii. ów i . z 
W bieżącym miesiącu ma się zebraf c}·nie 

w Londynie 1500 nihiiistów. ażeby za. 
łożyć nowy 1anarchisty.czny związel 
·czyli, jak oni nazywają unią. Plan nim 
listów <ląży do teg·o, ażeby znów roz. 

,począć z nowa walkę rewolucyjną i n1 Inii 
nowo dokonywać politycznych mor. ia wę 
derstw. Wszystkie 86 gu'bernii ro. 

11 

z f 
syjskich ma być na tym kongresie za. 
stąpionych przez 10 delegatów, a Sy. 
herya ma być reprezentowana przei 
700 specyalnych zastępców. Ma to być 
największe zebranie, służące do celów 
zbrodniczych, takiego zebrnnia histo. 
rya 1.udzka nie zna. Nikt nie może być 
wybrany na delegata, kto ·przynajmniej ·edlu 
dwa lata nie przesiedział w więzienil ) w, 
Międz·.V innemi mają także radzić nao daw 
planem, aby główną kwaterę ztedno- prac 
czonego nihiliistyczno-anarch~styiczne. kie 

go ruchu przenieść z Genewy do Lon· )wsp 
dynu, a głównego sprawcę nihilistycz. znaj 
nych zbrodni, Krupowicza, który nie<Ja. )wsp 
wno w śmiaJy sposób uciekł żołnie· )wsp 
rzom ze Syberyi, mają mianować gl& )pora 

Op 
hv 

lone 
centrum zakładają!... At, daruj mi, wasz· 
mość, tyle de publicis ci naopowiadałem, a 
zgoła twoją biedę mimo uszu puścilem„. O· 
powiedzże mi wasze raz jeszcze jakież to W 
się to stalo„. więc Prusacy najazd zrobiU tanie 
na ·;'..vioskę matczyną?!... oryc 

- Darujcie, już później to wam dokla· Do 
dniei wyłożę„. Chaos istny mam w głowie! fen 
:i\.ni mi myśli zebrać ... Ale, czekajcież„. JN
wiadaliście, że byliście w Warszawie!... 

- Bylem! - przytwierdzi! Dziewa· 
nowski. - Dwa razy! Opisać mi trudno, 
co się tam dzieje. Dziwy wszystko!... Pru 
sacy nadrabiają minami, gwałtują, ale co 
imć panom Rokettym, Pletzom, Hoimom, 
Meje.kom Bachmanom nosy spadły na kWin 
tę! Lada chwila im się wynosić przyjdzie! 
Wlaśnie, uważasz waszmość w tern mam 
is.tną satisfactio, że im się te ~hamskie kar· 
k1 a bawole lby nieco nagną !.„ 

- Hm! Tak to, tak! - przerwał ma· 
chinalnie Floryan, dręczony pytaniem, któ 
re na wieść, że Dziewanowski byl w War 
szawie, z ust mu się zrywało, a z któr~lll 1l'~h 
wprost zdradzić się nie chciał. _ Pewme, nan1a, 
p~wnie! l(to wie!... Więc powiadacie, żeś· Por 
cie dwa razy byli w Warszawie?.. taras 

Dziewanowski spojrzal przenikliwie Zgl 
na Gotartowskiego i zmieszał się nagle. res: 

- Dwa razy! Dwa razy ! - odparl Pos 
pan Jan. Geł 

- I dlu{fo waszmość bawił!? , ieck 
- A gdz1etam ! Tyle, że mi droga ~Y zał 

pa?l~ przez ~arszawę.„ a zresztą to ja~ pO 0 e 
og1en ! I to się strzedz musialem bo nus~ · lat 
v:ażna ! Ni~chby tak Prusacy dostali pa· 12Ya 
p1ery, do melada przyjść by mogło zatarp 
Myszlrnwalem, ile się dala ... dla wszelki~· 
g? bezpieczeństwa na\\·et, najbliższym sie 
me ukazując„. . 

- Słusznie! - bąknął Floryan, zav.1e· 
d~iony w domysłach, a chcąc sie wsie!· 
kich wyzbić wątpliwości zagadnął ostro
żnie: - Bo.„ to, panie J~nie, już mi jedn~ 
rzecz leży na sercu!... WyjechaliśmY :wó~e 
cza~ tak raptownie, tak po hajdamacku, az,_ 
so.b1e wyrzuty czynifem ... iżalim czetn~00• wiek tyle dla mnie łaskawej pułkownik 
'"ej Dziewanowskiej nie chybił. 

(Clą2 dabzy na~tap1)._~_ .,.„ ,· :"] 
, - ..J·. J 1-"1· 



........ 1,jerownikiern ruchu nihilistycz
n~·· ~\fa być także z głównego miej 
• g ,;rządzona agitacya za rozszerza-
~a u 'h·1· t h ·em pism m i 1s yczny~ . , 

Katastrofa okrętowa. 

~ngielski żaglowiec „Lumyarland" o
. di na mieliźnie ·w pobliżu Jutlandyi. l(a 
3 n ,1ernik, 1 marynarz i kucharz uto
tf. ~ l11dzi zalogi zdolano uratować. 
1• w kopalniach siarki w Syberyi 
!Jucłd ~targ zarobko~y pomiędzy ro

~nikaIIli 1 pracodawcami, którzy wyda
. robotników. Wielką liczbę kopalń 
\nłeto już. Jeśli przymusowe bezrobo 

rzybierze większe rozmiary, wów-
ie ~ 80 tysięcy robotników pozbawi.onych 

zie chleba. 

tka11Je się cesarża Wilhelma z carem 
rosyjskim 

asrąpi w _Swi.noujściu, _gdz_ie st~nąl już ce
rz niem1eck1 na swmm 1achc1e „Hohen

onern". Obecną będzje cala flota nie
olic ·ecka .. car :vyje,chal już„z Petersbur~a n.a 
ów ·oim 1achc1e „Standart . W SwmouJ
trz iu stanęli już kanclerz książę Biilow i 
b .e retarz stanu admirał Tirpitz. Rosyjski 

t~~ inister dla spraw zagranicznych Iswolski 
s rvjecha ł już koleją do $winoujścia. 
snva J· 

ier, Rozrttchy w Marokku. 

dzu Zabito w Casablance ogółem 9 europej 
yków. mianowicie 5 francuzów 2 wło
óW i 2 hiszpanów. Francya porozumie 
e z ttiszpanią cel~m uzyskan~a zadośću

bra· }'Tiienia za popełnione zbrodme. 
za. 

ązet Pałac pokoju. 
nihl Prezes konferencyi pokojowej w Ha
roz i przedstawiciel Rosyi, Nelidow, do
i lnil wczoraj ceremonii założenia kamie
or · węgielnego pod budowę „pałacu poko

" z fundacyi miliardera amerykańskiego 
rnegie'go. 

spraw robotniczych 
nZwiązek W zajemnei pomocy 

w Bytomiu 

edług nowych ustaw udzielać bę<lzie: 
wsparcia na wypadek, gdy ipracp
dawcy pozbawili członka związku 
pracy za to, że agitowali za związ

ne. kiem pośród swych wspóbraci, 
OR· )wsparcia na wypadek, gdy ktoś się 
Cl· znaidzie bez pracy. 

etla- )wsparcia na wypadek strajku, 
nie· )wsparcia na wypadek śmierici, 
gl~ )~porady prawnej. 

Oprócz tego związek będzie wyda
asz· ł własny swój orga~ który każdy 

,a zlonek będzie pobierał co tydzień bez 
. o. amie. 
ż to W tyczniu zaś .przy związku zo
obii tanie utworzona dobrowolna kasa 

orych. 
Dotychczas płacili czł-0nkowie po 
fen. miesięcznie, za co związek o-
11iście nie wiele mógł <lawać. Te• 
składki tygodniowo wynosić będą 

ienygów. 

Z róiDJoh stron~ 
Bochum. Na Wielkanoc roku 1908 

.staną ze szkoły zwolni-0ne wszyst
e te dzieci, k1óre do dnia 1 paźidzierfni 

1908 roku sko1'tczą czternasty rok 
c1a. 
Lekarz~Polak mógłby osiedlić się 

~Dl Y~hmiast w miejscowości bli'zko Po 
1~ Dania, do której Towarzystwo łi. K. T. 

es· ta~or~zumieniu z rejencyą poznańską 
·ie z się o 1.ekarza niemca. 

głoszenia przyjmuje biuro ,,Straż" 

Pres: Dr. Tadeusz Jaworski, Pozna(1 
os en. 

ie~kelsenkirchen. Sekretarz miejski 
zat OOebraJ sobie w parku życie wy
d! em z r~olweru. Wy.kazalo się, 

·2 atego się zastrzelił że nagła re
Ya Wykazała. iż sprzeniewierzył 
~arek, złożonych na dziedziczne 
G .ce. 
ko~hhYśmy wszyscy nasze słowa, 
ien· ~my sprawę narodową w czyn 
się ih, Wtedy już dawno znajdowat-
Yżniew ~~u każdeg-0 Polaka na ob
~ lat ''.1ams Polski", który już 
ieg0 stoi n.a straży i broni ludu pol
. n~ Pracu1ącego na dalekiej obczy

cz ka~ałek chleba. Pokażmy za
iąc ~nnie nasz patryotyzm, rozsze
aoe ~zety narodowe. 

eh ~~·.W. Powiecie lioerde w gmi 
ie1sk1ch potrwają latosie 

wakacye szko!ne od 10 sierpnia do 6 \ rn~rkę. J. Litka 1 markę. A. Wieczorki~: 
września. . w1cz 1 markę. A. Malok 1 markę. A. Kram 

Bovinghausen. w kop-alni „Zol- ski I markę. J. Gajewski 1 ~a~kę. J. Pa-
lem" został zabity górnik Gross. łuszczak 1 ~arkę. W. Kowansk1 1 .~a~kę. 

~ . , . J. Kowalski 1 markę. M. Trzcwmsk1 l 
Schwerte. Oorrnk Wend .z Ge1seke markę. M. Trzewiński 1 markę. Baranek 

zosta~, okaleczony w .kopalni „Marg'_l- 1 markę. Sekulak 1 markę. l(ondzierski 1 
rethe . - Pewne dziecko trzyletme markę. Cichowiak 1 markę. St. Grześ
wypadło z trzeciego piętra i zabifo się. kowiak 60 fen. St. l(ruszczak 50 fen. Bla-

Ołdenbur2. Izba karna \v Oldenbur szczyk 50 fen. A. Walczak 50 fen. Pr. Za 
gu skazara na więzienie od jednego do lesiak 50 fen. J. Dycweld 50 fen. J . .l\_iroi 
3 i pól roku 6 socyalistów, któ- 50 fen. fr. DoI?a~ala 50 fen. fr. C1~hy 
rzy poranili śmiertelnie robotnika Flug- 50 fen. J. u.rba~sk1 50 fen. A. ~ogack1 50 
gego za to że nie chciał wstąpić do fen. A. L~s1ńsk1 50 f~n. F. Th1ele 50 fen: 

. ' . .. Watkowski 50 fen. L1tka 50 fen. Goreck1 
zw1ązku socyallstycznego- flugge u- 50 fen. Bona 50 fen. Goralski 50 fen. B. 
marl-. . Zagorski 50 fen. Folwarczny 50 fen. I(o-

1 ak1ch zbrodni dopuszczają się so- walczyk 55 fen. Sikorski 50 fen. Wilczyk 
cyaliści, którzy udają obrońców wol- 50 fen. J. Kowalski 50 fen. M. Durczak 50 
ności. Największa niewola jest tam, fen. M. Ratajczak 50 fen. W. Kaniewski 
gdzie wśród robotników mają przewa- 50 fen .. J. ~ieliński 50 fen. lgn. Zieliński 
gę związki socyalistyczne. Nasi pol- 50 fen. f. S1p 50 fe~. A. Sobczak 50 fen. 
scy robotnicy doorze 0 tern wiedzą. R. Precz 50 fen. Da1 50 fen. f'. Twardy 50 

SzlezwJa Gazety ie ·eck· d fen. M. l(ala 50 fen. An. Grzynda 50 fen. 
. ..,. . n m~ Ie 0~~- M. Grabowski 50 fen. W. Marciniak 50 fen 

szą, ze ~a. wybrzezu morsk1em w m1.e1- J. Kopczyński, so fen. s. Trawka 50 fen. 
scu k~p1e1ov:em Wy'.k z~al~zl pewien F. Trocha 50 fen. Rajczewski 50 fen. l(op 
rnbotmk pakiet z ang1elsk1m1 banknota- czyilski 50 fen. Kiiak 50 fen. F. l(iergier 
mi. Cała zawartość wynosila w nie- 50 fen. W. l(aprykowski 50 fen. A. Bryl
mieckich pieniędza!C'h 3 miliony marek. ·ski 50 fen. W. Wolny 50 fen. W. Rataj
Paczkę wr.eczono konsulatowi angiel- czak 50 fen. F. Bonk 50 fen. S. Szymczak 
skiemu. 5Q fen. J. Czajkowski 50 fen. F. Idziej-
E2L czak 50 fen. A. Grzegorzewicz SO fen. St. 

Suhorski 5 Ofen. W. Kaliszewski 50 fen. 

mabo~~eńsfwo polskie„ 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
W niedzielę, clinia 4 sierpnia trzynastogo

dzinna Adoracya Przeoaiśw, Sakramentu w ko 
ściele klasztornym: Porządek dla Polaków: o 
godz. 11 do 12 g,\dzina adoracyjna. Od 
godz. 2 do 3 po pol. druga godz. adorac. 
- Zupefny odpust dla ws:.Jystkich, którzy do 
Sakramentów św. przystąpią i w kościele kla
sztornym 5 Ojcze nasz. Zdrowaś i Chwah Ojcu 
na intencyę Ojca św. od n-'··v . .i. 

Nauki w ciągu sierpnia: 
W środę, dnia 7 sierpnia o 5 po poludniu 

dla kobiet i panien. 
W środę, dnia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla mężczyzn żonatych. 
W środę~ dnia 21 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla młodzieńców. 

Hochlarmark-Stuckenbuscb. 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia rb. po po

łudniu o godzinie pól 4ej jest nabożeństwo 
polskie z kazaniem. W sobotę przez ca
ły dzień i w niedzielę rano jest sposob
ność dla Rodaków do spowiedzi w języku 
ojczystym. 

Hordel. W sobotę, 3 bm. od południa 
i w niedzielę sposobność do spowiedzi św. 
dla Polaków. W niedzielę po południu o 
godzinie 4 nabożeństwo z polskiem kaza
niem. Uprasza się Rodaków z całej oko
licy, aby jak najliczniejszy udział wzięli w 
naboże(}stwie polskiem, aby nie powiedzia
no, że Polacy z nabożeflstw nie korzystają. 

Baczność Osterfeld ! 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia po połu

dniu o godzinie 5 odbędzie się nabożeństwo 
polskie. O jak najliczniejszy udział w na
bożeństwie uprasza się szan. Rodaków 
Rodaczki z Osterfeld i okolicy. 

l(omitet kościelny. 

Pokwitowanie składek na obraz Bra
ctwa różańcowego Panien z Ober-Styrum: 

Towarzystwo św. Antoniego 60 marek 
Towarzystwo gimn. „Sokół" 15 marek. 
W. Silski 10 marek. W. Wojtczak 5 ma
rek. An. Bajaczyk 5 marek. Fr. Mazurek 
4 marki. lg. Litka 4 marki. J. Olejniczak 
3,30 mr. T. Michniewski 3 marki. J. Szy 
manowski 3 marki. W. Smuczyński 3 
marki. St. Precz 3 marki. A. Tomczak 3 
marki. A. Błaszczyk 3 marki. fr. Jacko
wiak 3 markL J. Nowak 3 marki. W. Sta 
wowy 2,50 mr. J. Orszulak 2,03 mr. St. 
Kaspszak 2 marki. W. Mazurkiewicz 2 mar 
ki. M. Biedrzycki 2 marki. J. Witek 2 
marki. Fr. Jagniewski 2 marki. St. Nowot 
ny 2 marki. P. Skarupski 2 marki T. Jam
broszyk 2 marki. Fr. Bajaczyk 2 marki. 
O. Wolberg 2 marki. W. I(arliński 2 marki. 
St. Budziński 2 marki. M. Klapecki 2 mar
ki. J. Przybylski 2 marki. St. Wojciechow 
ski 2 marki. Urbanowicz 2 marki. T. Szo 
stak Z marki. M. Pałuszczak 2 marki. M. 
Graczyk 2 marki. B. Wojciechowicz 2 
marki. M. Glowacki 1,50 mr. W. Szałaty 
1,50 mr. A. Smolarek 1,31 mr. S. Dura 1 
markę. f'. Mayer 1 markę. J. Lapka 1 mar
kę M. Henklewicz 1 markę. W. Mroź 1 
markę. St. Budziński I markę. St. Mencel 
I markę. J. Potrawiak 1 markę. W. Rataj 
czak I markę. J. Paczkowski 1 markę. 
Grześkowiak 1 markę. J. Młodziak 1 mar
kę. W. Marciniak l mar ę. A. Hytry 1 mar 
kę. J. Burdawski 1 markę. J. Gozelan
czyk l markę. J. Koczorowski 1 markę. 
J. Dybie 1 markę. M. Bielawna 1 markę. 
Konieczny 1 markę. M . .Ratajczak 1 mar
kę. M. Skrzypczak 1 markę. J. Trawka l 
mark<;. P. Malok 1 markę. A. l(owalski 1 · 

Ml:vbarczyk 50 fen. Piechowiak 50 fen. 
Bryjak 50 fen. Anders 50 fen. W. Marci
niak 50 fen. Zimny 50 fen. R. l(ropacz 50 
fen. Szczudrawski 30 fen. Olejniczak 30 
fen. J. Sip 30 fen. J. Strużyk 25 fen. Stru 
żyk 25 fen. M. Mankowski 25 fen. Nowak 
10 fen. • · ~ 

Wszystkim ofiarodawcom składamy 
serdeczne staropolskie „Bóg zapłać!" O 
dalsze datki uprzejmie prosimy. 

Walenty Wrzesiński, nadzelator. 

Kobylin dnia 31 7. 07. 
Na kościół poklasztorny w I(obylinie 

złożyli: . ,„ .. -
W Towarzystwie Ś\V. Stanisława w 

Herne 24,45 mr. Michał Miedziński z pa
rafii kobylińskiej 10 marek, Jan Stanisław 
ski z parafii kobylińskiej 10 marek. Szcze
pan Stanisławski z parafii kobylińskiej 5 
marek. Antoni Gumieny z parafii koby-

lińskiej 5 marek. Franciszek Józefoski 
z parafii Wielichowa 3 marki. Jan Meler z 
parafii łubowskiej 1 markę. Józef Grześ
kowiak z parafii pempowskiej 1 markę. I(a
zimierz Olejniczak z parafii Soleckiej 2 
marki. Stanisław Jankowiak z parafii Da
l.:..·.,·:. l mark~. f ranciszek Misiek z pa
rafii }(obiema 1 markę. Antoni Sopczak 
z parafii wawrzyńskiej I markę. Franci
szek Wysocki z parafii Solewa 50 fen. Ni
kodem Nowak z parafii witkowskiej 1 mar 
hę . Tcrrici.sz Stachowiak z parafii ostojskiej 
1 markę Wojciech Hanysz z parafii Herne 
50 fen. Pawd Magilka z parafii Mokrono 
wskiej SC feii. }f~11ocy Bosiewicz z parafii 
sulmierzyckiej 1 markę. Jan Zepka z para 
fii radomickiej 1 markę. Jan Kierczyński z 
parafii Powickiej 1,10 mr. Marcin Zielony 
z parafii Smołickiej 1 markę. Andrzej Dar 
czewski z parafii Smolickiej I markę. Ign. 
Darczewski z parafii oczkowskiej 1 markę. 
Stanisław Adamkiewicz z parafii. Rusko I 
markę. Franciszek Borowczyk z parafii 
m .1krnńsl\hj S'J feu \\ ojciech Gabski z 
parafii Borzyńskiej 1 markę. Stanisław Ur 
baniak z parafii świerczyńskiej 50 fen. Fr. 
Kościelny z parafii borzyńskiei 50 fen. Ign 
A~amiak. z parafii borzyńskiej 1 markę. 
P10tr Kmk z parafii Lobińskiej 1 markę. 
Antrmi .Marciniak 7. parafii lobińskiei 50 fen. 
Stanisław l(uik z parafii lobińskiej 1 mar
kę. Walenty Kordek z parafii lobińskiej 1 
markę. Józef Włażliński z parafii odola
nowskiej I markę. Stanisław Wieczorek z 
parafii Kożmińskiej 1 markę. Wincenty Bi 
wald z parafii Szlape 1 markę. Tomasz Sie 
r~kowski z parafii slupskiej 1 markę. Woj 
c1echKord11s z pri rafii jerzewskiej 1 markę. 
Jan Jaśkowiak ? Darafii grodziskiej 1 mar
kę. Ar!tcri Kac2!l1are~. 2 parafii I(onajad 3 
marki. I(aźmierz Brus z parafii Konajad 1 
markę_. Jan Bentfeld z parafii Herne 50 fen 
Antom Pedder z parafii Herne 20 fen. i pe 
wna_ ?soba 70 fen. razem 100 marek i 45 f. 
Fr. Zielony z parafii smo]ickiej 2 marki. 

. Powyższe ofiary, zebrane za pośred
mc~wem pana Michała Miedzińskiego na 
moJe ręce przesłane zostaly. Polecając i 
~adal u?ogi nasz kościół poklasztorny o
fiarności rodaków, składam w imieniu swo 
jem i parafian staropolskie „Bóg zapłać ru 

Ks. Zalewski, proboszcz. 
~.._....~ 

Swiętojózafacie. 
Z pielgrzymki do Wer!. Nadesłał O. 

Bazyli Mazurowski z Dortmundu 
Razem 35,40 m,r. 

Z dobrowolnej składki Tow. św. Wac
ława z Linden. Nadesłał pan Tomasz Ja-
kóbczak J~azem 5,90 mr. 

Na chrzcinach u pana franciszka Mey- \ 

zy w Beckhausen przy Buer Fr. Meyza: 
z żoną 50 fen. Nowona rodzony syn Jan 50 
fen. Walenty Molski 1 markę. Stanisław~ 
Szczudłak 1 markę. Antoni Zol~dziewski . 
z żoną SO fen. Teodor Zołędzicwski 10 
fen. Barbara Zołędziewska 10 fen. Ja 
Frankiewicz 50 fen. Stanisl. Lagodka 50 
fen. ł(aról Pradelła z żoną 60 fen. Piotr 
Gumpert 50 fen. Fr. Glenz 20 fen. Nadeslal 
p. Walenty Molski. z Beckhausen p. Buei: . 

Razem 6.00 mr. 
Na weselu u pana W. L. w Hochlar

mark. Nadeslał pan M. Wujek 
Razem 1,53 mr. 

Na chrzdnach u pana M. Giery w Neu 
milhL M. Giera z żoną 1 markę. Nowonaro
dzony synek 25 fen. Chrzestny A. Giera 
50 fen. J. Chudy z żoną 50 fen. ich synek 
15 fen. T. Chudy 1 markę. Fr. Skowro
nek 50 fen. L. Skowronek 1 markę. St. 
Skowronek 50 fen. J. Luczak 50 fen. ich 
synek 10 fen. A. Luczak z żoną 50 fen. J. 
Machowski 50 fen. Wręczyl pan Jan Chu-
dy z Hontrop. Razem 7,00 mr. 

Dziś zebrano 55,83 mr. 
W kasie zob. Nr. 29 N. K. 1245,14 mr. 
Pozostaje w kasie Suma 1.300,97' mr. 

Bóg zapłać! 
Za ofiarodawców odbywają się miesię 

cznie dwie Msze św„ 

Wattenscheid, dnia 30 lipca 1907 r. 
Bochumska ulica 156. 

St. Zmyślony. 

W dniu dzisiejszym odbyta się rewi
zya kasy od dnia objęcia kasy przez p. 
St. Zmyślonego i zrównano wszelkie prze
sylki z książkami dochodowemi i rozcho
dowemi, które się zupełnie zgadzają. Po
wyższą su·mę posiada kasyer zupełnie w. 
tej samej sumie. 

Wattenscbeid, dnia 21Jipca 1907. 
:Rewizorowie: 

Wawrzyn Pawlak z Gelsenkirchen, T, No
wacki, Catemberg. P. Matysiak z Wat

tenscbeid. 

W ie ce sokolskie. 
Wiec Sokołł w Duisburg - Hochfełd.· · 

W niedzielę, dnia 11 sierpnia, rb. · o 
godzinie pól 2ej po polu dniu odbędzie się ; 
wiec sokoli w sali p. Bertrama przy ulicy 
Werthaser 190 „Victoria-Saal" w Hochfeld. 
Jako mówca przybędzie druh Ignacy Zniń 
ski, przeto uprasza się wszystkich roda
ków z Duisburg-Hochfeld i okolicy, by iak 
najliczniej na wiec ten przybyli. 

U w a g a: · Po wiecu nastąpi zabawa. 
połączona z ćwiczeniami wolnymi żerdzia- . 
mi i bardzo pięknem i pouczającem przed
stawieniem amatorskiem. I(ażdy gość mu
si mieć rzaproszenie, gdyż zabawa jest 
zamknięta. 

Wydział Towarzystwa gimn. Sokół w Dbg; 
Hochfeld. 

@.__ ·- . 

Towarz. św. Andrzeja w Ober-Marxloh. 
W sobotę, 3 sierpnia po południu przy

będzie do nas ksiądz polski, w celu slucha 
nia spowiedzi św. W niedzielę rano o go
dzinie pól 'J ..:j Msza św. na intencyę Tow. 
Podczas tej Mszy św. przystępuje Towa
rzystwo nasze do wspólnej komunii św„ 
CzJonkowie winni jak jeden mąż pod swym 
sztandarem do l(omunii św. przystąpić 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gertbe 
donosi swym drnhom, iż przyszłe miesi~cz 
ne zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 
4 sierpnia o godzinie pól 12 przed połu
dniem w lokalu zwykłych posiedzef1. O jak 
najliczniejszy udzial uprasza się. Goście 
mile widziani. ( 1) 
Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Alojzego w Kotteuburg 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia bierzemy 

udział w ti<'świ1;l ui•• chorągwi bractwa ró 
it1f.rn św. pan!rn ,...,. I(astrop. Członkowie 
wi ;.ii się st(:wić w czapkach i odznakach 
towarzysb~h do kościoła. Początek nabo
żeństwa o godzinie pól 7 po południu. (1) . 

Zarząd. 
l.f i,v a ~ r1: z, branie odbędzie się w 

niedzielę, dnia 11 sierpnia o godzinie 3 po 
południu. Sekretarz. 

Konierencya św. Wincentego a Paulo w 
Gerthe. 

Szanownym Rodakom z Gerthe i okoli 
cy donosimy uprzejmie, iż zawiązała się w 
Gerthe „I(onferencya św. Wincentego a 
Paulo, Na celu ma konferencya św. Win
centego a Paulo wspieranie wdów sierót 
ubogich i starców. Pierwsze zebr~nie od~ 
będzie się w niedzielę, dnia 4 sierpnia po 
południu o godzinie 4 w lokalu pana Bru
sta. Na to pierwsze zebranie zaprasza się 
R?~aków z Gerthe i okolicy jak najuprzej
m1eJ. gdyż wstępne do „l(onferencyi" nie 
kosztuje nic. Na zebraniu się Rodacy do
wiedzą, co za cel ma I(onferencya św. Win 
ccntego a Paulo. (1) 

Antoni Kokociński. 1 



Baczne&6 'Rodacy w IJ' t trop I el 
Ażeby zapobiedz wszelkiej konku

nncyi niemieckie) zalotJłem w Bot· 
łroltle 

-- Olbrzymim sta· się p 

parowt f abrf«ą chleba, 
:wsku·ek czeg-0 jestem wstanie z każdą 
łirm•1 >bc~i konkurować. 

Z uazem donosze Szan. Rodakom 

li. _________ ______ . 

sła:wne wszeebświatow 
roby 8. Kasprowicza w Gnie 
Nalewajkł z owo 
Sehodon, Boja r . Z a 
SokolÓft'k~, Jlan1•u, 
komorzauk~, lionla kl 

Z pow()du tego jcste"ll tak 
główną reprezentac)ą powyższej 
wszystkie inne zastępstwa, które d 
czas obok tego miałem, oddaję i 
ieszcze, aby ssybko upnslltołlć, po b 
tanich cenacla eTa•r• I pap 
które mam .,, upasie. 

w Oladbeck, Altenesseo I Kar11ap, it 
moje wozy pr;r,ejetdżn:ą przez te mieJ
acowosci. KtDby z Rodaków życzył SO 
•ie jeść smaczny i tani Polski ch~b z 
mej iabryki, proszę mnie kartą. poczto
-...ą uwiadomić a chetnie prZJ'będę i · 
sprawę załatwię. Kto raz sprobaJe z 
1nojego pieczywa, staje sie stałym mo- • 
im odbiorcą. Prosząc Szan. Rodaków o 
J>Opareie mojego przedsiębiorstwa, kre-
~\~ się z szacunkiem (491) 

Mateasz Kowatskl. Bottrep. 

I -a fabrykaty: 
Weil, Adler, 
Opel, Aulur, 

Breu11abor, 
We1tfale• 
Excelsior, 

Stoe"er i 

donarczam mjt&nlł'j 1a gotówkę l 11a oilpła
tę. Jta 1kład&ie l'li:oło 71> koloweów. lfszellr. 
CllQŚcl reHrw. Refar. rze-. i ze znaj. rzeczy. 

H Hl'land Banał\ liołowch motorł1' 
1 ' Hell'lle, Balanhoifstr. 111. 

Tefofon nr. ,66. 

naBożąmękęszczekać, 
weJao wir,c i żydom 1; Brochu '' gazeta:eh nieprawdę głosić, ale mimCJ ich 

ku,k• i rr.imo ich kl11.mat..w, ob1'ót polskiege 

handlu mebli i Wypraw 
firmy 

JAN KWIATKOWSKI 
w Recklinghausen·Siid, al. l1t1111ska 115. 

roioie z c1niem każdym i 01ięga rozmiary dot.ąd niebywałe. 

Bo w połiskim btndlo 
wybór ogromny, ho meble, porcelana, szkło i sprzęty kuchenne najlepiej wy

konane a 

__. taniość cen '1)71 
w z bud.za pod.•1W ogólzi:v! 

Kredytu lldzielam chętnie kaidcmu uuciwemu Rodaiowi. dla tego niechaj 
nikt nie nara!a si<; na \'fyzysk niemiecko-żydowski! Wszystkich Rodaków za

pra.s7.am do obeJrzeni& moicł& wielkicla 

9-ełu okien w1stawn7ch 'ł I 
Usługa pod kierownictwem pana Fraaeluka .Jaaowakłego zawsze sko-

ra, sumienna i prawdziwie polska. (853) •• „ ... „„„„ ....... mm_.„_.mm:„.-...... 
lasa Oszczednosci w Herne, Bahnhofstr. nr. 50. 

Pr. Krajewski, 80011 
Gneisenaustr. 2. Telefon nr. 1t 

Głeu1 reprezeataat iray •· K•••re 
Beria - Gllieuo - Ham hrc. 

:p 
o 

:POL.6.E 
A 
E 

uczący s11 po olemlackL 
Praktyc:1111 pnewodlaik, kt617 ..... 

":"bzów~ l'OlDIOWJ f aaakf, a•7 W ... 
kim ezuie można~. ronaW I ... 
mt po niemieeD. Ceaa 1 ... „ ..... 
'Y~ 1 •r. 10 fu. Zmaówl.m. ...,.. 
llll!Jłt 

„ łVlarus Polski" 
'uięganaia i dnkand& 

w Bl>cbmn, Maltheserstr. 17 • 

w najlepszem ~y'konen·u i po ni.zlliiób eenaclt. Prossą~ g„ 
Towarzystwa 1 Rodak6,. o popa~ i'AteftJB'lt Rodaka kte 

z ar.ae)ln \ie'Jll 

F razici•••ls Eau.be, 
Bera-, ulica Nowa nr. 3 • 



. 177. Boehum, llft niedzielęJ dnia ł go sierpnia 19670 Rok 17 • 

• 
ffldzienne 9ismo ludowe dla Pe>laków na obczytnie poświęcone ~wiacie oraz sprawom auudowym, politycznym i zarobkowym . 
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codziennie z wylątkiein dni poświątec.z-

w 111, lite za Wiarę I O]CZJZll I 
Za inseraty p1acl się za mlelsce rzadka drobne&• lna 
ku 15 f. orloszenie. zamieszczone przed łnserałlmf 4 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - L• .a. 
„ Wiarusa Polskiego" nalefy frankować t podał „ 
nich dokleQoy adres PiSZ4CfliO. RękOI). nie ~ 

PrzedPlata kwartalna na ooczcio i a listowych 
J mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
Wiarus Polski" zapisany Jest w ceonika IJOC2 

.OwYm Pod znakiem ,J.. p0lnisch nr. 123." 
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czytać I pisać po P-Qlsku ! Nie Je 1 i:n?zna ~o przypuszczać, dop_óki nie n~ rałom przychylność dla kolonizacyi. 'Rząd Czy oczy ich przyszłość nęciła daleka? 

kt ło t stąp1 1asne 1 wyrazne zaprzeczenie. Inacze1 powinien sie wystrzegać pogorszenia tych Czy każdy z nich prawdy, słuszności do-
Połaktem, o po ms wu swemu zapatrywanoby się na tę sprawę, gdyby stron ujemnych przez prawo wywlaszcze- - cieka? ... 
czyć się pozwoli! rząd chciał położyć swoją rękę tylko na nia, ponieważ w ten sposób nowych dla Wszak oni lat tyle mówili! 

______ majątki będące w ostatnich latach przedmio niej wytworzy nieprzyjaciół. Przeciętny po tta, czasu nie było! Nie pora, nie pora! 
tern spekulacyi w ręku niemieckich aien- lak jest człowiekiem spokói miłującym i Tłum głupi, śni wiecznie raj bytu„. 
tów, dla których główną rzeczą jest inte- towarzyskim i nie myśli bynajmniej o zdra- $wiat swoiem łożyskiem nie płynie od Z wypadków dał~. res, pokrywany płaszczem patryotyzmu. dzie stanu. Za nieprzyjaciół państwa mo- wczora ! 
Obustronna rzesza przedstawia nabycie, żna uważać jedynie zawodowych agitato- Tak mówią z szyderstwem ... Nie pora nie 

Śląsku wybuchł steik Kórników. 
względnie sprzedaż majątku jako narodo- rów, którzy z polityki robią interes i dlate- pora! 
wy czyn bohaterski, ale naprawdę w \\'\ę- go usiłuią niepokoić lud. Ale tych nie dot- Cierp, tłumie, od świtu, do świtu! 

Oórnicy nie stanęli do pracy na ko
iach „Konigsgrube·· i „Luisengru-

kszej części przypadków decydującym knie prawo wywlaszcżenia, ono im tylko Nie pora! Dlaczego? A wszak tu dom zbor-
jc~: jedynie moment pieniężny. Gdyby rząd sprawi przyjemność. Również niebezpiecz- ny? 

• pod Zabrzem. Strejkuje kilka set 
ników, którzy domagaj<l się podwyż 

ia płacy. 

,., tr ~rrawy chciał wkroczyć, ogol nic za- na jest agitacya tych szo\vinistów niemiec- Szarzeją szeregi dokola: 
j<tłb·: z pewnością p··1echv ::.~,!lu 1ak o- kich, którzy za pierwsze zadanie swego tta, nad czem zapomniał świat radzić wy-
str~go. jak ob['-: .• :e s•.an!J\•·i··i.::t. }!!no 1 v tr- życia uważają ustawiczne swary. Wiel- tworny, 
c!:,.· t.y'by daleki vd z;:ot!~!i!i.l "Ię ·•• wo 'o kiej masie ludności, tak niemcom, iak pola- Uradzi gmin prosty, ogłosi dom zborny, 
'" Y'>' .aszczenia. i':~ ·~·'j ~,t 11.. :111'!.Yt r.0l1;:'li kolJl, jest nader niesympatyczna ta bezce- Swe prawa po świecie obwoła!... 
za,:, Juej jest pr1.ecież jui i bez prawa wy- lowa i szkodząca państwu walka, a rząd Nie pora, nie pora! Czy może dlatego, 
wlaszczcnia mężem tak poteżnym, że swo nietylko z pola!ców, lecz także z niemców Ze krwawo po karcie papieru 

Robotnicy wszystkich prawie ia- boda szerokich kół ludności ucierpialaby zrobi sobie nieprr.yjaciól, jeżeli przez pra- Dziś prawa znaczycie?? Ze wojska was 
Strejk w Lodzi zakończony. 

k stanęli w piątek do pracy. na tern, ~dyby \V jego ręku jeszcze większe wo wywłaszczenia doleje oliwy do ognia". strzegą? 
skupiono środki potęgi. Rozporządza on Panowie woJnomyślni, jeśli s~ Wy, świata sternicy! ... śród morza groź-
bez ograniczenia ogromnym kompleksem nego południowym Tyrolu zaszły nowe obszarów pa1lstwowych. Obsadza je tylko szczerymi nieprzyja'Cielami polityki Swiat płynie jak nawa bez steru! 

demonstracye antyniemieckie. takimi ludźmi, którzy mu. si~ podobają. Ko- antypolskiej. będą mieli niezadługo spo- Nie pora! Więc kiedyż? Milczycie z kolei! 
loniści, osiedleni na ternoryum rządowem sobność okazania tego. Lud polski je- Czyi pytać was mamy dlaczego? 

ząd austryacki wyraził ubolewa
swoje z powodu obicia kilku niem
' obywateli Rzeszy niemieckiej, w 
lu i przyrzekł ukaranie winny•ch. 

muszą na niejedno pozwolić. czcgoby od dnakże na żadną pomoc liczyć nie mo- Rzucimy pytanie dziejowej idei, 
nich nie można ~ymagać, gdyby pozostali że i opierać się w te1 walce może li Rzucimy płomienne pytanie z kolei 
w swojej ziemi rodzimej niezależnymi go- tylko na własnych siłach, które z.na Nam samym śród domu zbornego! ... 
spodarzami. Landrat, którego zakres dzia dobrze i które go dotąd nie zawiodły. Do pracy! Do dzieła! Do domu zbornego[ 
lalności mimo całej jego potęgi, jednak ma Nadziei lud polski też absolutnie nie Są wszysc)'? Ha, nie brak nikogo. 

r: pe.wne.~ni~e rządzi jak jaki bożek w oko- traci wiedząc. że w wake polakożer- Niech wszystkie szeregi tu razem się zbie-
stanął przed Swfnou etem w so- licachkotonizacyjnych; koloniści wie~. ców przeciw Polakom zwycięstwo wca- gną! 

ie od niego zawisło położenie pod nieje- le nie zależy od silniejszej pięści. Do domu zbornego! Do domu zbornego! 
bote rano. dnym względem, i do tego zastosowują Stąd jedną pójdziemy w świat drogą! 

swoje postępowanie, aczkolwiek niechet- ~!!l!!~~"!!!!'!'!l!'!!!!~~!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!'!!'l!l!!!'!!!!!!tiY~ • Cesarz niemiecki wyjechał na spo
ie 'Cara i oba.i udali się następnie 

portowi- Odjazd car:i. nastąpi dopiero 

~iedziatek· 

nie. Ale potęga urzędników państwowych 
sięga nawet poza si erę kolonistów; nie
przyjemn~·ch rządowi kupców, bojkotuje 
się orzez wpływ z góry, a gdzie koloniści 
są w wielkiej liczbie, tam rząd zakłada 

Kareł stoczyli Japończycy walkę z spółki najrozmaitszego rodzaju, przez co 
szkodzi swobodzie handlu. Koloniści pod 

Gddziałem wojska koreańskiego. tym wzglc;dem więcej słuchają rządu niż 
urzędnicy, których żony nieraz tam kupu
ją, R'dzie doznają najlepszej usługi, czy u 
niemca. czy u polaka. W bardzo przy
krem położeniu są kupcy żydowscy; urzę
drncy przez Spółki uprzykszają im ży\'.:1-:. :ł 
pc.l:i ' r.·,,, meż Jm! t ewno b · kc '.1.i•1 ży · 
tlow. Zt• w:-.'l.~ ~tJ..icgo W~'Ylika. że potęga u
rzędników na kresach wschodnich coraz 

się 

zas rozbrojenia wojska w stolicy 
ei. Soeulu. Rannych i zabitych iest 
stronie korea1iskiej 60. po stronie 
'skiej 40. 

Ya wysła•a iui kitka statków wo- bardziei wzrasta i ieżcli tak dalej wzrastać 
ieanych na wody marokańskie. będzie. nastąpią tu wkrótce rządy rosyj-
Miasto nnrtO\"C Casablanca. w któ- skie. czyli państwo stanie się wybitnie u-

vv ·~ , rzędniczcm. Tego iuż konserwatystom za 
rozpoczęły się rozruchy. jest w wiele. i ztąd pochodzi, że i w ich szere

u zbuntowanych szczepów. Pran- gach są liczni przeciwnicy projektu wy
wlaszczcnia. Czują oni dobrze, że przez 

Wyśle \\' por9zumieniu z Hiszpanią zaprowadzenie prawa wywlaszczenia po-
czne siły wojskowe do Marokka. tęga urzędników niezmiernie wzrośnie. 

cy patrzą nader podejrzHwie na Ten zarzut przewidział, jak sie zdaie. tajny 
, . radca Witting ,s.i;dy w swoim znanym wy-

ę rranq.•1 u• Marokku. kładzie domagal się po,volania meżów, za.i 
---- - - ---- . - --- ·-~ - -·- --

1 
mujących kieruiącc stanowiska w spole-

, • • • r czei1stwic na kresach wschodnich, do ob-
WOIDOffiYSIDI O prDJ8kC18 I rad ko!11isyi koloniza~yinej. Je_go ~daniem 

. I mężo\\'1e ze wszystkich stanow 1 stron-
WyWł8SZCZ80ł8. ł 1frtw powinni być czynni w komisyi ko

ł I • uzacyjnei. a wtedy dopiero stałaby się 
. No\\·a ustawa antypolska zai- } m:a popularna. obecnie za~ iest całkiem 
e obecnie całą prasę niemiecką, bardzo niepopularna. Zachodzi tu jednak pytanie: 
. ~ .hakatystyczno~wszechniemiecką i czy pomiędzy liberałami na Wschodzie zna 
e1 ltczną wolnomyślną i centrową. Z leźliby sic ludzie. którzyby się chcieli przy 
. szej podaliśmy już kilka próbek. po- czvniać do uciskania obywateli innej naro
l zk~ś zamieszczamy glos wolnomyślnej do-wości, albo do wytworzenia reakcyjne-

ran turter Zeitung". Pisze ona tak w ko go pai1stwa urzędniczego? Nabywanie i 
n~encyi z Poznania: parcelacyę maiątków można wpra,„·dzie 

"JV~ród ludności Księstwa mówi się te- tylko pochwalić zwlaszcza z przyczyn spo
uzo o projekcie wywłaszczenia, któ- lccwo-ekonomicznych, ponieważ wielkie 

zndalazl tylko mało przyjaciół. i to tylko obszary 1~iemi na kresach ws~hodnich '7·y. 
11~ Patryotycznych kotach wolno-kon-- zyskuje się tylko na korzyśc zagramcy, 

1 
atystów, składających się przeważnie gdyż właściciele żyjq w Oalicyi ( ?), Pary

rzęctników. Większość niem ców tu tej- żu ( ?) albo Londynie ( ?) i tam konsumu
~h zrażona jest barbarzyiistwem, które ją dod10dy (?)i ponieważ tu pracują na ro-
1 \\' projekcie wywłaszczenia. To prze- li mnóstwo zairanicznych robotników sezo 
hzccz niesłychana, aby ludzi porzą- nowych. którzy jaknajbardziei ograniczają 

re gwałtem wypędzić z ich ojcowizny. swoje wydatki. a oszczędności - co rok 
.a !1Joże przez cale wieki była w posia setki tysięcy - - zabierają w swoje strony 
iu •eh rodzin. rodzinne. Z tego punktu widzenia można 
r ~~ąd wprawdzie, jak się zdaje, nie tylko pochwalić działalność komisyi kolo
azil tak skrajnego żądania, ale jednak nizacyjnej. Ale jej strony bardzo ujemne u-

Dom 1bornv. 

Górnicy! Tu niechaj się zbiorą szeregi. 
Są wsz:rscy? Ha, nie brak nikogo! 
Dom zborny nam trzeba wYPełnić po brze-

gi, 
Zespolić ramiona, zjednoczyć szeregi, 
Stąd jedną pójdziemy w świat drogą! 
Zmęczone ramiona, skroń na pierś opada ... 
Ach. patrzcie, za oknem dzień świta! 
Pod słońca blaskami ożyje skroń blada, 
Już promień radosny przez okna tu wpada, 
Dzień idzie i o nas iu pyta t 
Widzicie? Tam tłumy po drodze w dal bie-

gną -
Niech wrócą, niech idą tu blisko! 
Do domu zbornego! Do domu zbornego! 
Niech wszyscy zawrócą, niech wszyscy się 

zbiegną, 

Tu dom nasz, tu nasze siedlisko! -
Tam patistwa zebrane śród sali sejmowej 
Stanowią spiżowe swe prawa, 
Posfowic tam głoszą płomienne swe mowy 
łia, gdzież się gmin zbierze, gdzie zliczy 

swe głowy? 
Gdzie zbierze się praca, ta krwawa? 
Nad sejmów gmachami tam wieją sztan

dary, 
Tam przepych ozłaca ścian brzegi... 
Tu w g!)rzc nad nami belkowań sklep sza

ry. 
Tu w kolo na la\\ kach ludziska - jak ma

ry. 
Rozbite. zczcrniałe szeregi!... 
Sród gmachów sejmowych - tam radzą o 

wojnic. 
Tarn rządzą. skąd skarby brać nowe. 
Tam rzndzą, jak życie ma pędzić lud znoj

nie. 
Jak '' prządz ~o do taczki, by ciągnął spo-

koinie 
I dźwigał swe jarzmo wiekowe ... 
A my tu zmcczonc chylimy w dół czoła 
I milczyrn śród domu zbornego ... 
I cicho dokota. i ~lucho dokola. 
I n::ka znużona nic zdziałać nic zdoła. 
I myśli leniwo \V dał biegną ... 
Słyszycie. co gfoszą w tych gmachach. 

tam w dali? 
Ach. nad czem tak długo radzono? 
Czy oni o życie to wasze pytali ? 
Czy oni wspomnieli. co gnębi. co pali. 
Co żarem przegryza wam łono? ... 
Czy oni radzili nad szczęściem człowieka? 

tł ; __ 

o XI mlądzynarodowym kongresie 
abstynentów 

piszą z Sztokholmu do „Kur. Pozn.": • 
2 udziałem około tysiąca delegatów, 

z których przeszło p0łowa składa się t; 

g·ości zagranicznych, atwarto dzisiaj 
(29-go lipca) w obecności członków ro
dziny królewskiej XI. mf ędzynarodowy 
kongres przeciwko alkoholizmowi V 
kościele Im1nanuela. Oprócz reprezen
tantów idei bezwzględnej wstrzemi~
źliwości jest także wielu przedstawi
cieli wyznających zasadę umiarkowa
nego uź}'Wania alkoholu. 

Po!aków z pod zaboru pruskiego re
prezentuje poseł Wiktor Kulerski, oraz 
kilkunastu księż~· i przedstawicieli ml<r 
dzieży akademickiei. Z całei Europy 
przybyło wie:u wybitnych uczonych, 
lekarzy, nauczy-·cieli i duchownych oraz 
2J komisarzy rządów europejskich. W 
niedzielG po południu urządziły szwe
dzkie Towarz:rstwa wstrzemięźliw()
ści pochód dc:nonstracyjny do pc.rku hr 
dowcgo Skansen. w którym znajduje 
się słynne Nordiska Muzeum. (W PO· 
chodzie \\'Zięło udział, jak donosza te
legram~'. 60 tYS· osób). 

Pierwsze posiedzenie inauguracyjne 
dnia 29 l:pca miato wyłącznie charak
ter uroczystościowy. Kongres zag·„H 
ksfr1że szwedzki Gustaw Ad.olf przemó
wieniem. w którrm wyraził uznanie 
idei walki przeciwko strnsznyrn sina~ 
kom alkoholizmu, podietej przez zgro~ 
madzoii:,-d1. Następnie powita/ <lele~ 
~atów prezydent stałego komitetu rad
ca ministcryalny Chyzer. Po dal
szycl1 przemówieniaich powitalnych o
brano marszałkiem kongresu członka 
parlamentu szwedzkie5!:o biskupa 
Schćcle. 'V\1 imieniu rządu niemieckie
go przemawiał prezydrnt senatu kamei". 
gc rrchtu dr. Strauss. \\· imieniu rządu 
francuskiego senator Beranger. Dalej 
z ab ierali głos przedstawiciele Anglii, 
'Włoch. Belgji. Austro-Węgier, Stanów 
7.jcdnoczon~~ch i Danii. 



[ 

- -. Pierw zą mo' rę prop:ramową o za
daniach zkoty "!V \ratce z alkoholem 
~:ygłosił profe or Tiger _tcdt z łielsing
for u. Mówca \\TW-0dził. że szkota 
ma do spełnienia jedno z najważniej
szych tadał1 w tym kierunku. Należy 
już młodzieży Z\Vracać uwagę na zko 
dliwe nastcostwa alkoholizmu i nakła· 
ni-ać ją do statości charakteru i wstrze
mięźliwości· 

liemie polskie. 

Prua Zaehtdaiełl, Warmii i M•nr · 
Gd~ńskie niziny. źnowu go~załka

Okropny wypadek wydarzył się _w 
miejsicowości NeumUnsterb~rg w nie
dzielę wieczorem. Robo~mk GotfrY:d 
Marquardt, zalawszy sobie oorząd_n1.e 
czuprynę, zaczepił prz~ drodze w1e1-
skiej w pobliżu serowm parobka fen
trossa, i dobywając noża, wo~ał :. ,,Da
wno już wyczekiwałem na c1eb1e, te
raz możemy poigrać ze so?ą". '?f szczę
la się gonitwa, rentross. me _wiedząc w 
końcu jak się wywinąć, usiłował sza
Jeńco-v~i wyrwać nóż z ręki przyczem 
tak go zranil w głowę, że Marqu.ar! 
stracił przytomność, i niebawem zyc 
przestał. fentrossa przyaresztow~1:·0. 

Grudziądz. W cegielni właśc1c1~la 
fabryki Schulza \\ ydarzyfo się me
szozęście. Robotnik Thomas spadł tak 
nieszczęśliwie z woza. że nie oqzyskaw 
szy przytomności, wskutek doznanych 
wewnętrznych obraże11 skonał. . 

Świecie. Szkuciarzowi Pawłowi 
ćwikli!lskiemu zatonęła we Wiśle nie
daleko Kokocka szkuta obładowana ce
głami. Chcąc przynajmniej co~ ur~to
wać udal się ćwiklif1skl w niedziel~ 
łodzią na miejsce nieszczęścia, a.tol1 
więcej nie wrócif. P.rawdopodobnie .do 
stawszy kurczy, na które z dawna c1er 
piał. wypa:dł z łodzi i utonął. 

z Wiei„ Kt Poznaisldefl•· 
Nakło. „Nak. Ztg." donosi, że w 

Nakle obtożyła policya w jednym z tam 
tejszych lo'kali aresztem ptyty grama-
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ŻUBROWIE 
Opowiadanie historyczne według po-

~ wieści 
r ~ 1 Wacława Gą·siorowskiego. -

( Chui dalszy). 
- Odzież znowu! Wybijcie sobie 

ten frasunek! Kobieta z sercem, . ż.ona 
~olnierza, za dobre tylko energię a 
służbistość waszą wziąć mogła ... 

- Może .. · ale„.· za.wsze! 
- Nic - nic! Ot na skrupuły nie-

słuszne wam się zbiera! - odparł z 
przekonaniem Dziewanowski, ucinając 
znów przedmiot rozmowy. 

Gotartowski zebrał się na odlwa
~ę i rzucił znienacka: 

- A jakże tam. zdrowi?!.... 
- O kim 1116\vicie ! - odpowie-

dział pytaniem Dziewanowski. trąc nie
spokojnie zmarszczone czoło. , 

- Pani.·. stryjenka wasza, pułko
wnikowa! 

- Adl ! Bezwątpienia„ .. nie widzia 
łem jej! Nie byłem!... 

- Nie widzieliście! - powtórzył 
przeciągle Gotartowski tonem \v-yrzu
tu. 

- Cóż!? Cóż było robić! Rozkaz 
gwaltowat. batem ię l?Yć przez kogo
kolwiek poznanym! Zaluję bardzo !.„ 
Nie można było. 

f'loryan utkwił badawczy wzrok w 
twarzy Dziewanowskiego. 

- l nie widzieliście ich? ... 
- Klnę się waszmośli slowem, że 

nie widziatem ! Ale - dodaf Dziewa
nowski, jakby ważną myślą tknięty -
uważa wa.sz.mość, już powracając, za 
Warszawą spotkałem„. kupca znajome
go, co ze strachu przed nawałnicą z 
żoną i dziećmi do !(rakowa się przebie
rał... On właśnie powiadaf. j·Jko pani 
tryjenka by!a wyjechała z Warsza

wy„ .. do familii. 
- Wyjechała. mówicie. do familii !.„ 

- podchwycił floryan, blednąc. 
- Tak! ... - piątal się Dziewanow-

ki. - Czemu się dziwić nie można. 

fonu \\ ygrywające rzekomo podburzaJ 
jące 'melodye .. I~otycllczas ,nie wiad~
mo jeszcze o Jakie to melooye chodzi
ło. 

Gniezno. Ks. proboszcz Piotrowicz 
przybyl do ~nie_zna w ~rn.dę 

o godzinie 8,48 pociągiem poznansk1m 
zupełnie niespodzianie.i, jak pisze 

.,Lech''. Ponieważ z wiezienia we 
W rankach mi al się wpierw udać na swe 
prz:rszłe probostwo do Skalmierzyc i 
z tamtąd dopiero przyjechać do Gnie
zna, oczekiwano go dopiero na czwar
tek wieczór. Dla tego też zastał de
koracye kościola S\Vega p-arafialnega, 
św. Trójcy, jeszcze nie wykołlczone, a 
obywatelstwo nie zdola!o go tak powi
tać, iak pragnęlo. 

Wieś rycerską Goździchowo, poło
żoną w powiecie śmigielskim pomię
dzy Grodziskiem a Kościanem, obejmu„ 
jącą blisko 3000 mórg, kupił, jak mu do
noszą, od p. Dezydere~rn Chfapow
skiego. dotychczasowego właściciel·a, 
p. Zygmunt Chłapowski, dziedzic Tur
wi, Rąbina i Libiatówka. . 

Poznań. Na kongres antyalkollolicz 
ny do Stockholmu wybrało się z Księ
stwa kilkunastu Z\volenników szerzenia 
wstrzemięźliwości. Między innymi wy
jechał na kongres także ks. pr9b. Nie
siołowski z Pleszewa i ks. kom. Bielaw 
ski z Pierania. Jako delegat pozna11.
skiego „Wyzwolenia" poje.chat P· Cej
rowski, sekretarz Zarządu „Wyzwo
lenia ''. 

Poznań. Ostatnia nawałnica z 
wtorku wyrządziła, jak pisze ,~Kuryer 
Pozn. ". znaczne szkody. W Odolano
wie uderzył piorun w stóg siana i spa
lił go doszczętnie, również uszkodzi! 
urządzenie telefonu na tamtejszej pocz 
cie. 

WNowych Bielicach pod By.dgosz 
cz4 trzasl piorun w warsztat mistrza 
stolarskicg-0 Nemla, gdzie wprawdzie 
nie spowodowai pożaru, lecz przebiw
szy sufit trafił zajętego tam pracą cze
ladnika i zabił g·o na miejscu. 

W Skokach uderzył grom w chlew 
tamte.jszego posiedziciela Langego i o
brócił w perzynę caly budynek, równo
cześnie cały zapas siana i słomy. 
f !!!!I . 

Dwie same kobiety!... Inaczej im uczy
nić nie na'.eiało !.„ Tam przynajmniej 
spokojne będą„„ 

- Wyj echa fa do familii !„. 
- Waszmości.„ to zastanawia!? ... 

W Warszawie .popł-0ch„„ niewiadoma 
co wypadnie! ... Przezorność to jedno 
mogła im zalecać!... 

- Do familii!?... A pDzwólcie ! 
W szakci, bo pomnę dobrze .... pulkowni 
kowa wspominała, że prócz was niko
go„. 

- Tak się to mówi!... Pani stryjen 
ka jest de domo Mokronowska... Mo
kronowskich w Krakowskiem pełno. 
Niowątpliwie musiała tam szukać 
schronienia!...- No - rozchmurz się 
wasze !.„ Pora cię wielka p0rnyś:eć o 
posiłku!... 

Gotartowski podniósł się ciężko. 
.,Odjecliała. rzuciła!'" - szumiało mu 
w ~?Jowic. a równoc-zcśnic złe jakieś o
władnęło nim przeczucie. 

Dziewanowski niemniej zda\\·al się 
być zasmuconym a przejętym. Spoglą
dał z pod oka na floryana, a na twarzy 
szczerej. otwartej mal-0wał·a się troska 
i wspókzucie wielkie. 

Nie danem było Gotartowskiemu 
długo nad nowYm zawodem rozmy
ślać- Życie obozowe upom.nialo <:ię o 
swoje prawa. 

Ordynans Dziewanowskiego zara
portował posiłek. Na ociąganie się cza 
su nie było. Lada chwila można się 
było spodziewać zwinięcia obozu. 

Dziewanowski powiódł floryana, 
kędy w obszernych izbach polscy o
chotnicy śniadali z francuskiml oficera.
mi i jął go zapoznawać z miodzieżą. 
Ootartowski wital się nbojętnie, ucinat 
wszczynaną z nim rozmowę i ledwie 
na pytania odpowiadał, nie . dzieląc ani 
panująicego tu zapału. ani uniesienia. 
Próżno Dzi e\V'anowski zagadywał go a 
do ga,vę<ly ogólnej chciał wciągnąć. 
Floryan zamknął się w sobie i milczał. 
Tu ich w kącie siedzących znalazł po
rucznik Martin. który przyszedł Gotar
towskiemu ostatnie zwiastować nowi
nv. 

- Kapitanie - rzekł - ani się do-

w Rawiczu spa dl wśród vzn:otu. r 
błyskawicy ok ulewny deszcz, ze !11-
sko poł5żone ulice i ~ał_Y ~!ac Strze:~
cki tworzyły formalnie 1ez10ra. Na\\ ał 
nica, jaka się srożył~ nad miastem, trwa 
la niemal całą godzmę. Grom wpraw
dzie żaden nif{dzie nie uderzył, lecz 
straszny wicher, połączony z dług--0-
tnrnłym ulewnym deszczem. ~vyrzą
dzl znaczne szkody w ogrodach 1 na po 
lach. 

W Marcinkowie pod Inowroclawi~m 
uderzył piorun w czworaki ~worsk1e, 
które też zgorzały. Domow1znę zdo
łano uratować, lecz porażone zosta
lo od 'Pioruna 6-!etnie dziewczę wraz 
z niemowlęciem, które miał-o na ręku· 

Rawicz. W ubiegly poniedziałek, wy
buchnął tutaj strejk murarzy, do ktorego 
przylączyfa się większa. część p~ac~jących 
tu czeladników murarskich. StreJkUJący żą 
dają wyższej zapłaty i skrócenia dotychcza 
sowego czasu pracy, na co pracodawcy 
się jednak nie godzą. 

Koźmin Przed kilku dniami utopił się 
w stawie w parku pogorzelskim pięćdzie
sięcioletni robotnik Wincenty I(otowiak z 
Pogorzelni podczas łowienia ryb. 

Ze Sl~zka czyli Sta1•opolski. 

Bytom. „Oberschl. Ztg:" d~nosi, że. w 
domu „Katolika" w Bytomm miano. udzie~ 
lać dzieciom naukę polską. Nauczyc1elkam1 
były kobiety. Policya dowicdziala się o 
tern i naukę zakazała. 

Bytom. Kasy chorych obwodu prze
myslowego polączyly się w związek, aby 
lepiej się starać mogiy o swoje ~prawy. V:' 
niedzielę 28 lipca rb. odbyło się zebrame 
tego zwf ązku kas w Katowicach. Należą 
do niego kasy z powiatów i miast Bytor:i, 
Gliwice. Król. fiuta, Zabrze, Tarnowskie 
Góry, l(ybnik, Pszczyna i Katowice. 

Rozbark. Odebrał sobie życie przez 
powieszenie 40-letni byty_ kupiec Ąug~~t 
Rudolf, mieszkający na ulicy Sedansk1eJ. 
Ody go przez kilka dni nie widywano, ot
warto przemoq drzwi zamknięte do jego 
mieszkania, gdzie go znaleziono wiszącego 
i dawno martwego. 

Gliwice. W czasie powodzi przed dwo 
ma tygodniami utonął tu w Klo~nicy ślu
sarz Duda. Zwłok jego dotąd me wydo
byto i nie odnaleziono. 
~ - ··-

myślasz, co się dzieje!... Cz~lrn.J . nas 
wszystkich co najmniej- siedm1odmowy 
urlop, I was, panie kapitanie, także! 

Gotartowski milczal iobojętnie. Dzie 
wanDwski za.pytał przez grzeczność ra
czej niż cieka w ość, domyśiając się w 
odezwaniu francuza ukryteg·o żartu. 

- Urlop? !„. Chyba niemożliwe. 
- Ba! My to m1:zyvv1amy url{)fJJem. 

W tei chwili nadechal kuryer od księ
cia Bergu, nadJechal z .rozkazem natych 
miastowego mszenia do Warszawy„. 
General Milhaud porozumiał się z 1p
szympu.flrnwnikiem.„ ale że słusznie 
zwąt1pił, aby kto z nas zdolen był po 
tak farsowym marszu wytrzymąć w 
przedniej straży... więc wyznaczył 
szwadron„. My zatem ruszymy z ge
nerałem!... Słusznie nam się to rra~eży, 
bo nie każdy ma takie twarde kości jak 
Deschamps ! Ja pierwszy z ochotą przy 
jąłem wiadomość, że zobaczę Warsza
wę o kilka godzin później !.„ Co -

. . ? I me mam racy1 ..... 
Flory•a11 ożywił się niespodziewanie. 
- Pułkownik rusza do Warszawy? 
- Niezawodnie, i to· najdalej za go-

dzinę! Naciera się pewno w tej chwi
li. wedlug swego zwyczaju, wodą ze spi 
rytusem. a .potem tylko patrzeć, jak ru
szy!... To, proszę panów, jest maryna
ta! Inny by sobie mięso od kości PO·· 
odbijał! Gwarantuję, że generał nawet 
nie śmiałby pułkownika wyznaczyć, 
lecz on sam ·prosil o to!-.. 

- Darujcie panowie! - przerwa? 
krótko f:oryan - muszę do pulkowni„ 
ka. I ~"'"~ 

Dziewanowskie.g-0 uderzyla nagla 
determinacya. która zarysowała się na 
twarzy Gotartowskiego, i ozwał się za 
niepokojony: 

- Gdzie wasze? Po co? 
- Mam sprawę ważną. darujcie! 

- odoarl sucho Ootartowski i, nie zwie 
kaiąc uda~ się ·wwos.t do kwatery ge
nerała M1lhct.ud, S{dz1e także stał De
sclrnm ps. 

Jak był przewidział porucznik Mar
tin, biały pułk?Wni~ zmienił odzież po 
zwykłych nacieraniach, lakierni harto 
wal cialo. Flory an-n przyjął nieba\ven 1. 

Wiadomości ze świata 

Niepokój we Francyi„ 

Zapowiedziana wizyta kr?l~ Ed\\.ar~ 
na zamku Wilhelmshohc, tudz1ez WYcieti 
ka dziennikarzy angielskich i re~rezen~ 
tów miejskich Londynu do ~erlma, zallit. 
pokoila prasę francuską. . ~1.sma mona· 
chiczne wyzyskują oczyw1sc1e sytuach 
aby calą odpowi.edzialn~ść ~a ewen~~a~ 
zbliżenie Austry1 do Niemiec zwahc ~ 
rząd republikański, który ~k. rozpolityKr 
wal i zdemoralizował armię, ze Europa a 
czyna uważać Francyę jako . Państ, 
słabsze, z którem nikt poważnie liczi 
się nie może. J~ż~!i ted~ t~k. zwane ,,os,. 
motnienie Niemiec zam1em się na .. osa111~ 
nienie francyi", będze to wylącznlc Wie 
tej nieszczGsnej gospo~arki, .która_ dopu 
ścila do tego, że socyahzm wzarl stę w ka 
ne dotychczas szeregi. armi_i, a Pogoi1 ~ 
klerykałami i monarch1st~m~ w. ~undurz 
zniechęciła do sfnżby na1dz1elme1szych 0 
ficerów. 

Choroba· raka w Prusach 

przybiera coraz groźn~ejsze rozr~1iary. Spe. 
cyalne fundacye filantropów, mstytucyt 
zajmujące się badaniem tej choroby strasz. 
nei powagi naukowe nie mogą nietylko w. 
nal~źć skutecznego środka na zwalczani: 
raka, ale istoty i przyczyn jego powstanij 
określić nie mogą, a tymczasem wedlu1 
świeżo ogłoszonych danych urzędowyd 
zmarło w Prusach na raka w roku 18~ 
18695 osób, w roku 1903 21,258 osób, 1;.: 
w roku 1905 aż 23,115 osób. .Równocze~ 
nie liczba urodzin zaczyna się powoli, lee: 
stale zmniejszać, tak więc na 10,000 mies1. 
kańców w PruŚach wypadło w roku 1%: 
urodzin 36,52 w roku 1902 - 3583, w r. 
1903 - 34,73, w roku 1904 - 35,04 - czi 
li trochę więcej, lecz już w następnym 
1905 r. liczba urodzin spadla do 33,77. Sli 
tys tyka wyraża obawę, by z czasem nie ~l 
stąpilo w Prusach takiego braku ludno~, I 
jak obecnie \Ve Francyi, i radzi pai1srnu 1 
przedsięwziąć środki zapobiegawcze. 

Sekretarz stanu Dernberg . 
J 

stanął już w niemieckiej Afryce zachodnb , 
gdzie zabawi do października celem pozna .. 
nia stanu tejże . kolonii. ' 

l\'1.arynarkęfrancuską 

nawiedziło znów nieszczeście chociaż nie 

tak wielkich rozmiarów jak dawniejsze. W 
1 

1&:.- ·- ' :SS 

- Co?! Co takiego?! - zagadn~I 
1 

niecierpliwie Desdrnmps, bo już no1i.1 
ekspedycya go palila. . 

- Pan pułkownik podobno do Wa:- : 
szawy?!... 

- Więc co? - oburknął. - Nie bó:· 
cie się ... wy zostaniecie, pojedziecie ser • 

bie · truchcika!- .. Kanarki!... ' 
- Właśnie ... panie pułkiowniku!„. 
- Co, co takiego?!... Idź się pr i 

zameI.dować adiutantowi służrnrn'emi ( 
ze swoją sprawą. Nie mam czas1i! .. ( 
Mnie nic już do was„. 1 

- Ja chciałem z panem pułkow111· 
kiem!... 1 

Deschamps rozwarł szeroko oczt ( 
- Tak - powtórzył Floryan. ~ t 

Chcę prosić, aby mnie pukownik zost~· J 

wił przy sobie!... 
- Zostawić przy sobie!? Ciebie K· , 

.pitanie. oszalałeś... Macie sześć godzi· p 
1czasu !... Idź się schować pod pierzJ· i 
nę !... Także! temu się zachciewa! Do· 
syć! Wyglądasz, jakby z ciebie dusll I 
miafa wyjść!... . 

- Nie, panie pułkowniku! Ani krz!l li 
-nie czuję zmęczenia i proszę, jak .o I~· ! 
s-kę.„ aby mi pułkownik zezwol1l ; ~· ź 
razem!.,. K' 1 

- Łaskę!... Łaskę !.„ Szczur ta; 
No •. c7:ekaj ... kon!a _drugiego nie mas~:( t 

Tez się mu wzesmto ! ł .... askę m11 zro -.1 N-0, no, czekaj kapitanie„. to się moz ( 
zrobi !.„ Pol\viern generałowi!.·. D 

Pioryan chcial dz!ę-kować, lecz f·) 

schamps nasrożył się raptownie._ ·i' c 
- Co, oan sobie myśli, kapitan~; t1 

Marsz w tej chwili, ośw.ieżyć s!ę w0
1
; P 

rumu gorącego„. przedągnąć się na'!' ri 
wie raz i drugi„. inaczej ani mY51

" ś1 
M:usz i czekać rozkazów. \"!ii' ii 

Gotartowski wyszedl o<l pulkavar· n 
ka jakiś spokojnieJszy. Ruszy do\ oil P 
szawy„. ruszy zaraz ... więc tam_T11ścl b 

1 r·ozwieją się dręczące go niepew~1051a c 
tam dowie się nareszcie, co sie z 1!!3. c 
ło, dol~ąd wyjechała, gdzie przeb.r '"ri n 

Dziewanowski, który byf cz~t~ / !1 

na wejście f'loryana od .pułkownik z 
chwycił go za ramię. rdt· 

-:-- Panie florvanie ! - rz.ekl ~dzilC, 
czrne. -- Wy coś zamierzacie, g 



T lonie nastąpiła cksplozya przy armacie 
ou c " s . , pokładzie statku „ ouronne . m1erc po 

n~ slo 5 osób. 2 są ciężko ranne. 
nio Cwiczenia w strzelaniu wykonane 
, ieżo podczas manewrów przez mary
~~rkę francuską daty wynik niezadowalnia 

\i jąCY· -
I 

Z różayob stron. 
Bochum. Z rzezalni tutejsze.i skra

dzi-0no krowe rzeźnika Oskara tleylen 
ttamme. wartości 400 marek. 

z oerthe. Kopalnia „Lothr.ingen" po-
5, siada, już 13? ~ieców koksowych, a o

becnie budu1ą. 1eszcze 30 nowych. 
Recklinghausen. W Bruchu dostal 

się 17 lat lkzący robotnik kolejowy 
fressmann pod koła pociągu, który mu 

, uc iął pm.wą nogę. 

ri Laar. Jakaś banda złodziejska u-
prawia tu od pewnego .czasu sw~ rz~
rniosl-0, zabierając co się uda, glowmc 

drób. . , . . . 
Borbeck· Dzew1ęc m1es1ęcy liczą-

ca córeczka górnika Sl~sarka,. Teresa, 
oblata się gorącą kawą i tak się popa-

11; rzyla, .że wśród wielkich boleści umar-

la. Sterkrade. Górnik Józef RoszyI1ski 
zosta.l w kopalni „Neumlihl" zasypany 
węglami i tak ·poraniony. że musiano gn 

1:c.. umieścić w domu chorych. 

~:;: Przy niedzieli zechca nasi Szan. 
Czyte:nicy pamiętać także o „Wiarusie 
Polskim". Niech każdy przy nadarza
jącej się SJ}osobności naklani·a Roda
ków, by zapisali sobie „Wiarusa Pol
skiego" na sierpieł1 i wrzesiień. 

Hamburg. Wnowym porcie zawa
lił s i ę spichlerz pewnej fabryki. przy
czem 6 robotników zostało zranionych· 

Dortmund· W lipcu aresztowafa po
Jicya tutejsza 389 osób· - Trzyletnia 
Zofia Spiegel wstała przejechana przez 

ni1i wóz la<lowany gliną. Biedactwo ma 
m. złamane lewe ramię. 

W Kamen zastrejkowali pomocni
cy dachar-Sicy. - W krótkim czasie ma 
zostać pobudowana kolei elektrycz

. ~~ na Unna-Kamen-W erne. 

by się może mnie powiedzieć! Wie
cie chyba i nie wątpicie, żem wam od
dany.„ 

, - Nic, nic takiego. Ot, chce wa-
a.· szmość wiedzieć.„. RozmyśJHem się 

b'' i dogodniej mi będz i e iść ze szwadro
~· nem mego pułkownika, ile że mnie 
s~ zna„. 

Dziewanowski pokręcił głową. 

3 
- Gadaj wasze zdrów i submituj się 

Pm; leźli wola, afektami dla De~champsa ! 
~i'. Ch~! Pewnie, ż_e. nie mam p.rawa ~ą
. dac Dd waszmosc1 odkrywania sw·o1ch 

zam t • 
•

111
• YS10W„. 
~ Co tu bo są zamysły! Chcecie, 

z\'. Pan:e Janie, wiedzieć całą. ~rawdę ... 
~ Oto do Warszawy wlecze mnie gwal

·t'· tein, radbym tam już jednym tchem po 
~' lecieć !.„ 
K~ , · -. Zważ waszmość na utrud~eni e 
zt \Het.kie. ~ora ni enawistna zdrowiu! O 

rzi· Prz~padlość nie trudno.„ S1yszę w roz 
Di· gonie byliście nielada. 
1sii 

1 
-W Częstochowie odpocznienia by 

o zadość! 
rzt1 r - Może! Ale co wasznwści tak pa
la· tdo Warszawy jechać?... Pojedziemy 
:s. ~a~ wszyscy ledwie dniem jednym pó

zniej. W kompanii, między swoimi, za 
aK:! Wsze raźnieL.. 
z!" c - Czasem„. czasem i godzina zna
b:t zy !... 
ożi 0 tDziewaoowski spojrzał smutnie na 

0 artowskiego i westchnął ciężko-
Dt· At - .Prawda - i godzina stanowi! 

• 
1 
eh~· niby ~ese.le, ~iby radość powsze 

11
· tek~, a gdzie się me ruszysz. tam smu 

001· Pr 1 boleść„. Sila krzywd narnbiJi nam 
li· ru usacy !... Strach pomyśleć. Zawie-

s\i„ śc~~a taka wsz(}dzie„ Mówię waszmo 
. lei'tzez ten czas, co hawHem w pr~e 

'
11

( nie zie Przez Warszawę, czegom ja się 
a~; Pka nasłuchał... Bo to na złodzieju cza-
~1 ha zgpre. Jak tylko zaczęla się potrz~ 
scl cy r~ncuzarni, już wówczas Prus·:l.-
51.1 co'zczu1-duch, cza.towali na młodzież: 
ar nę Po\l. strzech się wyrywała na WOJ i: !o; ~of.°~ w ostatnich czasach dyrek„ 

znaki„.icyi de Tilfy dał si~ potężnie we 

rdf' I fifl..l-t.l1•: 1iłi1 
zilt ~ . '·;(Cl ar dalszy nast•pł). 

. . ~ ' I ·~~ .. :·:~ 

Unna. \V tutejszym domu chorych 
umaiło na tężec karku trzyletnie dzie
cko z Niedermassen. 

Hamm. Tutejsza fabryka drutu 
„Westfalische Dratindustrie" skróciła 
cza.s pracy swych robotników o godzi·
nę, tj. z 11 na 10 godzin. 

Brackel. Górnik August Kowalski 
zabrał książkę kasy oszczędności i wy 
jechał, pozostawiając w nędzy żonę i 
d·zieci. 

Lan2endreer. Tutej.szą fabrykę 
drutu, powiększają. Dowód to, że się 
rozwij~ ale niestety jej robotnicy nie 
zbyt dobrze bywają opłacani. 

Kolonia. Cesarz ·przyslal zezwolenie 
na zniesienie fortecy Deutz. 

Apenrade- Dwaj kupcy z Sonder
ber~ kąpiąc się w rzece Farste utopili 
sie. 

M·-Gladbach. Kilku łr~buzów wszczę 
lo na ulicy wielk·i wrzask. Kofi woźn1-
cy Wilmsa skutkiem tego spłoszył si~~ 
Wilms dostał się pod kola i został prze
jechany tak niebezpiecznie, że skutkiem 
tego umarł niebawem w domu 1chorych. 

Z Baden-Baden donoszą, iż niejaka pan 
na Eisele, wspólwfaścicielka sklepu z ma
teryałami do ubraf1 damskich przy Sophien 
Strasse, zlożyla przed sądem zeznanie, iż w 
dniu 6-ym listopada r. z. na :Freunscherger
Strasse widziala mężczyznę, podobnego 
zupelnie opis. ttaua (z przyprawioną bro
dą). Bylo to o godzinie 6 wieczorem; nie
znajomy jechał w kierunku dworca kolejo
wego doróżką. Dopiero po pewnym cza
sie, gdy nieznajomy zniknął jej z oczu, roz 
legł się huk wystrzału. Gdyby zeznanie to 
okazało się prawdziwem, zrodziłaby się 
nowa wątpliwość co do ·winy samego 
ttaua. 

1łozmailoścl:. 

Śpiący człowiek. Jeden z robotni
ków we wsi Saint-Nom la Bretche, \V 
pobliżu Saint-Germain en Laye, zauwa 
żyl o godz. 6 rano na placu przed ko:
ściolem jakiegoś 25-letniego młodzień
ca, śpiącego vod drzewem- Nieznajomy 
miał głowę przykrytą chusteczką naf
t.ową, ubrany byt wytwornie. Robotnik 
chciał go zbudzić, lecz mu się to jakoś 
nie udawało, - przywołał więc kilku 
wieśniaków i spóbowano wspólnemi 
silami obudzić młodzieńca za snu głę
bokiego, lecz nadaremnie: mlodzienec 
oddychał równo, głęboko„ członki miał 
bezwładne zupełnie, jak człowiek śpie
cy, ale obudzić się nie mógł Zawezw~
no lekarza wiejskiego, który ·go te.i rne 
zdołał Qcucić. Chorego śpiocha prze
wiezi-ono do szpitala miejscoweego~ 
gdzie już przeszło tydzi eń spoczywa w 
śnie letargicznym, wywołanym - zda
niem Iekarzów - wskutek zażycia ja
kiegoś narkotyku lub trucizny. Poli1cya 
czyni starania celem wyj·aśn i enia oso
bistości chorego. 

O wzroście szczupaka. J e<len z ho
dowców ryb w Niemczech WPUścil do 
stawu odrostowego karpi na wiosnę 
roku 1906. w celu dokonania doświad
czenia, 4,000 sztuk dopiero co wylężo
nych szczupaków. W celu przysposo
bienia dla nich pokarmu. wpusziczono 
również .do tego sta,w1i 25 funtów wzdrę 
gi i płoci zdatnej do składania ikry. Re 
zultat połowu w październiku 1ego sa
mego roku okazał .się zadziwiającym, 
zwłaszcza co do szczupaków; czy to 
że większość zarybku ze stawu zdol·a
ła ujść, czy też stała się pastwą kana
balizmu. tj. że silniejsze osobniki pozja
dały słabsze. dość. że ze sta.wu wyło
wiono oprócz wyrosłych karpi wszyst
kiego 15 szczupaków długości od 25 do 
32 centymetrów i wagi przeciętnej prze 
szło }4 funta. Rzeczywiście. rezultat 
zadziwiający i zasługuje na &ciste z.ba 
danie przez hodowców. 

Zmartwychwstające miasto. Przed 
kilku dniami król Leopold belgijski doko
nał otwarcia portu w Bruges. W odle
glym zakątku starej ~landryi spełnilo ?i~ 
istotnie dziel o olbrzymie: odgrzebano mia
sto które swą wspaniałą przeszłość po
gr;ebalo w naniesionym przez mors.kie fa 
Je piasku i stalo się miastem zmartwiałym. 
Dzisiaj sztuka techników powołała je na
powrót do życia; w ciche domki z Bru
ges. o fasadach może pamiętających cza
sy świetności Hanzy uderzył powiew no
wy, idący od morza, a stanowiący nową 
erę w rozwoju tego miasta. 

Miłośnicy sztuki, poezyi i artyści, zdą 
żaiący do Bruges z żalem patrzyli na mo
de.rnizacyę starego miasta, gdyż dawne te 

mury jakby były stworzone dla snucia ma 
rze1i o dawnych, minionych czasach. Idąc 
za tą myślą liczni artyści i znawcy sztuki 
bejgijscy protestowali gorąco przeciw po
woly\vaniu do życia tego miasta. 

Bruges swoją dawną świetność za
wdzięczalo morzu. Bylo ono niejako We
necyą pólnocy. W XIII wieku Bruges po
siadało swoją przystaf1 w Damm, z którą 
byto polączone kanał em. odprowadzają
cym statki aż do środka miasta, Bruges by 
lo miastem zamożnem i potężnem. Skoro 
w XV stuleciu spostrzeżono coraz znacz
niejsze postępy rzeki lrvyn, czyniącej do
.stęp do Brugcs, coraz bardziej trudnym, 
rozpoczął się upadek miasta coraz gwalto 
wniejszy i nieunikniony. Z koi1cem XVIII 
wieku Bruges zostało zupełnie w cieniu, 
przytłoczone wzrostem Antwerpii. 

Taki był stan rzeczy aż do połowy 
bieżqcego stulecia, kiedy powstalo odzys
kanie napowrót morza dla Bruges. Biorąc 
\\rzór z angielskich przedsięwzięć w Lanca 
shire i Jorkshire, bar. de Made w roku 1866 
podnió ł projekt odkopania portu w Darum. 
Projekt powyższy uchwalono w roku 1894 
a w przeciągu lat 13 dokonano olbrzymie
go dzieła, kosztem 51 i pół miliona fran
ków. Port w Bruges składa się teraz z 3 
bazenów, pierwszy o powierzchni 550 m. 
drugi 320 rn., trzeci 300 rn. o głębokości 
zaś 8 m. Kanal morski posiada 70 m. długo 
ści o glębokości 8 m. ewentualnie 8,50 rn. 
Na kilkanaście miesięcy przed oficyalnym 
otwarciem rozpoczął się ruch handlowy w 
porcie, z początku bardzo niewielki wzra
stał niemal z dniem każdym. W roku 1904 
okręty jeszcze nie zawijały do Bruges, w 
r. 1905 \Vplynęlo do portu 60 okrętów, w 
r. 1906 441 okrętów. Miastu wschodzi znów 
przeto dobra przyszłość. Czy Bruges zosta 
nie znów wielkim portem pólnocy? Dwa 
lata doświadczenia pouczyły, że można się 
tego spodziewać. 
t= = 
Wiadomości literac ie. 

Piękne kolorowe pocztówki dla odsprzeda 
jących z drugiej ręki. 

Pocztówki z obrazkami stafy się bar
dzo pożądanym artykulem handlowym. 
Wydawszy przeszlo 100 kart kolorowych i 
w czarnym druku po 3, 5, i 10 fen za sztu
kę, polecam takowe na sprzedaż z drugiej 
ręki. Udzielam wysokiego rabatu, ale tyl 
go za gotówkę. Cennik posyłam na żądanie 
bezpłatnie i franko. Zwracam na to uwagę 
\Vlaścicielom składów z materyałami pi
śmiennemi, magazynom modnym, handlom 
cygar, salonom fryzyerskim, restauracyom 
gościńcom po wsiach i wogóle tym, któ
rzy chcą sprzedawać z drugiej ręki. Zgla
szać się pod adresem: 

JÓZEF CHOCISZEWSKI, Gniezno-Gnesen 

Na dom polski w Bot' ropie. 
Na dom polski w Bottropie zlożyli w 

dalszym ciągu: pp. Leop. Procek 5 mr., ze
brane na wiecu w Borbeck wręczył pan 
August Stanina 11,70 mr. Na weselu u p. 
Joz. Opioła: Młode państwo 2 mr. Rudolf 
Rugiel, Karol Jureczko, Fr. Glenc po 1 mar 
ce, Kasper Szkowronek ze żoną, .An 
drzej Wewior z żoną po 70 fen., :Fr. 
Adamczyk, Szczepan Strzelec, Winc. Ko
wol, .Edw. Krakowczyk, Winc. Szkowro
nek z żoną, Wal. Szczyra, Jerzy Gwoździk 
Fr. Stanik z żoną, Karol Gamolec z żoną po 
50 fen. Iz yd. Grobelny, Jan Kubek, Juliusz 
l(lapsia z żoną po 40 fen. Ludwik Baron, An 
drzej Rugiel, Edw. Gawliczek, Izyd. Kost
ka, po 30 fen. Jan Rochowski 25 fen. Jan 
l(ocyan, Pawel Sosna .Edm. l(limek z żo
ną Fr . . Gawliczek, żona W. Szkowronka, 
Jan Gajda, Emil Kłapsia, Ant. Szkatuła, T. 
Szawerna po 20 fen. Dotąd wplynęlo ra
zem 2067,91 marek. 

Bóg zapłać! W imię komitetu; 
lzyd. Kocyan, przew. Jan Tatarczyk, sekr. 

Jan Swobo4a, kasyer. 

U 'vV ag a: Wszelkie składki na powyż 
szy cel można posylać pod adresem: Jan 
Swoboda, mistrz krawiecki, Bottrop, West
falen. 

ftabozenstwo Rolskie. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
W niedzielę, C.nia 4 sierpnia tn:ynastogo

dzinnia Adorac.ya Przenaiśw. Sakramentu w ko 
ściele klasztornym: Porządek dla Polaków: U 
godz. 11 do 12 go\dzina adoracyjna. Od 
godz. 2 do 3 PO pol. druga godz. a{iorac. 
- Zupelny odpust dla ws~ystikich, którzy do 
Sakramentów św~ przystąpią i w kościele kla
sztornym S Oicze nasz. Zdrowaś i Chwah Ojcu 
na intencyę Ojca św. o<l 11 '• v. 1. 

Nauki w ciągu sierpnia: 
W środę, dnia 7 sierpnia o 5 po południu 

dla kobiet i panien. 

W środę, dnia 14 sierpnia o Be{ wieczorem 
dla mężczyzn żonatych. 

W środę, dnia 21 sierpnia o Sej wieczorem 
dla mfodzieńców. 

Hochlarmark-Stuckenbusch. 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia rb. po po

ludniu o godzinie pół 4ej jest nabożeństwo 
polskie z kazaniem. W sobotę przez ca
ły dzień i w niedzielę rano jest sposob
ność dla Rodaków do spowiedzi w języku 
ojczystym. 

Hordel. W sobotę, 3 bm. od południa 
i w niedzielę sposobność do spowiedzi św. 
dla Polaków. W niedzielę po południu o 
godzinie 4 nabożef1stwo z polskiem kaza
niem. Uprasza się Rodaków z całej oko
licy, aby jak najliczniejszy udział wzięli w 
nabożel].stwie polskiem, aby nie powiedzia
no, że Polacy z nabożeństw nie korzystają. 

Spowiedź św. w Essen 2 i IO sierpnia. 
W piątek cały dzień i w sobotę caly 

dzień i wieczorem sposobność do spowie
dzi św. w kościele św. Gertrudy dla Piel
grzymów. Uprasza się, aby niewiasty w pią 
tek rano lub wednie do spowiedzi św. przy 
byly, ponieważ niewiadomo, czy w ttar
denbergu sposobność do spowiedzi św. 
będzie. 

Baczność Osterfeld ! 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia po połu

dniu o godzinie 5 odbędzie się nabożeństwo 
polskie. O jak najliczniejszy udzial w na
bożeństwie uprasza się szan. Rodaków 
Rodaczki z Osterfeld i okolicy. 

Komitet kościelny. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
W pierwszą niedzielę miesiąca: 
W Resse w niedzielę przed poludniem 

o godzinie 11 u p. Wieland. 
W Wanne w niedzielę po poludniu o go 

dzinie 4 up. Gerdesman, Hofstr. 
W Jiittendoriflur w niedzielę po nabo

żeństwie. 
W Vienenburg w niedzielG po połu

dniu o godzinie 4 u p. Liichtingera. 
W Gladbeck o godzinie 4 po poł. u p. 

Kuepera . 
W Weitmar o godzinie 4 po poludniu 

u pana ttejnemanna. 
W Essen o godzinie I po południu u p. 

Meistra. 
W Obermarxłoh o godzinie 4 po pot 

u pana Minhorsta. 
W Hochstrass o godzinie 2 po pol. u p. 

Vierbauma. 
W Liitgendortmund o godzinie 4 po po 

ludniu u pana Spechta. 
W Diimpten .o godzinie 5 po południu 

u pana .Eckhardta. 
W Freisenbruch o godzinie 4 po pol. 

u pana Oferbecka. 
W AHenbochum o godzinie 4 po pot 

u p. Burgnardta. 
W Kirchlinde o godzinie 1 po południu 

u pana Schumachera. 
W Dorstfeld o godzinie 4 po poł. u p. 

Klinghammera. 
W Kastrop o godzinie 11 przed połu

dniem u pana Sindera. 
W Hofstede o godzinie 4 po poludniu 

u pana Walburga. 
W Moers o godzinie 2 po poludniu u 

pana fierbaurna. 
W Delmeuhorst o godzinie 4 po połu

dniu u pana Meyera. 
W Miihlheim-Holthausen o godzinie 11 

u pana Braunsa. 

W Grohn we wtorek 6-go sierpnia, 
wieczorem o godzinie 8 u pana ttarjes, 
Schweizerhaus. 

W Kiel-Gaarden w sobotę 3-go sierp
nia, Vereinshaus, Myliusstr. 

W Miihlheim nad Ruhrą w niedzielę, 4 siep 
nia, po południu o godzinie 2 u p. Reb
holz, Regentenstr. nr. 9. 

W Moabicie pod Berlinem w niedzielę, 'ctn. 
4 sierpnia, po południu o godzinie 2 w 
Moabicie u p, Jerzego Rode (Anninu~ 
Hallen, Bremerstr. 72., 73. 

Bevingbausen Merklinde. Wiec w niedzie
lę, 4 sierpnia, po południu o godzinie J 
u p. Th. Giilkera. Na porządku dziennym 
zmiana ustaw knapszaftu bochumskiego 
a związek, oparty na wzajemności. 

W Hochfeld w niedzielę, dnia 4 sierpnia, po 
południu o god~inie 6ej w lokalu p Lo
berga Hochfeldstr. 99-101. Wydział 

W Rohlinghausen odbędzie sie w nie
dzielę, dnia 4 sierpnia o godzinie pół 5ej po 
poł. wiec, w lokalu Schtibbego. 

W Hombruch-Barop w niedzielę, dnia 
4 sierpnia, po pol. o godzinie 5 w łokalu p. 
Schnittker. 



Zebrania członków „Ziedn. zaw. polskiego" 
W łiildesheim we wtorek, 2-go sierp

•ia wieczorem o godzinie 8 w domu kato
J,ickich T owarystw (ł(atholische Vereins
•aus-Kassino,) Pfaiiensteig nr. 8. 

Baczność Obermarxloh ! 
Z hranie członków „Zjeduoczcnia Za

;wodO\' cgu Polskiego·' odby\\ ai<i się co 
piern .... 1 ą nieuzielę każdego miesiąca przed 
połud 1 a1cm o godzinie pół 12 u p . .Minhorst 
li.a kt(irc wszystkich złonków zaprasza 

Wydział. 

Baczuość Dortmund! 
Zehra11ic czfonków „Zjednoczenia 7'1\\' . poi. 

odhGdzlc sic: \V niedzielę, unia 4 sier,Jnia. po 
,o:nd11iu o godz. 3 u p. Ahlke, Osterhollstr. 34. 
O liczny udziat c2Jl1onków prosi W~· dliał. 

Baczność Bottroo t 
\V niedzielę. dnia 4 s1erot:ia o god'. 3 od

b~dzie się wlec „Ziednoczeuia zawodt>wego pol 
skic~o" dla Bottropu - Ponieważ w miejscu 
sali uzyskać nic można oia tev:o niech 1c::ikdy 
1Tobotnik polski ooda ~·.r n:: wie..: „Zie:i1iJ :1.c ;·ta 
~aw. poi.", który się odhęrizic n:i s&h p1ni iies-
se w DellwiSt". Zwołujący 

Baczność Rodacy w Duisburg-Laar. 
W środę, 7 sierpnia, wieczorem o go

dzinie 8 \V lokalu p. Schraven odbędzie się 
' icc ,,Zjednoczenia zawodowego polsk." 
Z powodu ważnych spraw liczny udział po 
żądany. ,.Ziedn. zaw. polskie". 

W tece sokolskie. 
Wiec Sokoli w Duisburg - Hochfeld. 

W niedzielę, dnia 11 sierpnia, rb. o 
r;odzinie pót 2ei po poludniu odbędzie .się 
wiec sokoli w sali p. Bertrama przy uhcy 
NY erthaser 190 „Victoria-Saal" w Hochfeld. 
Jako mówca przybQdzie druh Ignacy Żniń 
ski przeto uprasza się wszystkich roda
kó~ z Duisburg-Hochfeld i okolicy, by jak 
najliczniej na wiec tęn przybyli. 

Uwag a: Po wiecu nastąpi zabawa, 
polączona z ćwiczeniami wolnymi żerdzia
mi i bardzo pięknem i pouczającem przed
stawieniem amatorskiem. Każdy gość mu
si mieć zaproszenie, gdyż zabawa jest 
zamknięta. 
Wydział Towarzystwa gimn. Sokół w Dbg. 

Hochicld. 

Baczność Essen i okolica! -·
W niedzielę, dnia 11 sierpnia o godzi

nie 3 po południu odbędzie się na wielkiej 
sali pana Posta (Kaisergarten) 

WIELKI WIEC SOKOLSKI, 
na który się szan. druhów i rodaków z bli
ska i daleka zaprasza. Przemawiać będą 
redaktor „Wiarusa Polskiego" pan Michał 
Kwiatkowski, i pan Piotr Paliński z Bochum 

Uwag a: Po wiecu urządza Tow. 
gimn. „Sokół" ZABAWĘ L~ TOW~ po
łączoną z koncertem ćwiczemami gmma
stycznemi i tańcem. Dzieciom niżej lat 14 
wstęp na salę wzbroniony. Zebranie odbę
dzie się w sobotę, dnia 10-go sierpnia o go 
dzinie 8 wieczorem. ( 4) 

Czołem! Wydział ! 

Ze Związku Pdakó~. 
Wiec Związku Polaków w Wattenscheid. 

W niedzielę, dnia 4 sierpnia o godzinie 
4 po poludniu odbędzie się wiec Związku 
Polaków na sali pana Puchsa, dawniej Ka 
manna naprzeciw zboru ewangelickiego. 
Na porządku dziennym: Sprawy wychodź 
twa naszego na obczyźnie, oraz sprawy 
miejscowe. Mów cy zamiejscowi. Liczny 
udział Rodaków na wiecu pożądany. 

Związek Polaków w Niemczech. 

Wiec Związku Polaków w Dortmundzie 
odbędzie się w niedzielę, dnia 4-go sierpnia 
o godzinie 4 i pól na sali p. Schafera (Ogród 
zoologiczny) przy ulicy Leibnitza. Na po
rządku dziennym referat p. Żnińskiego na 
temat: „Socyalizm a narodowość" W dal
szym ciągu dyskusya i wnioski. 

Związek Polaków w Niemczech. 

~-..,~.-·•P?„. •i.Mo&flill_ --· ... ·~ --illllłl"'!--""---~ 

Ze rania towarzvstw. 
"' 

Baczność druhowie gniazda Bochum! 
Dziś w niedzielę bierze Gniazdo nasze 

udział w polskim koncercie w Iiofstedc. 
Wszyscy członkowie winni się stawić. 

Cwiczenia gniazda odbywają się jak do
tąd co wtorek i sobotę o godzinie pól 9-ej 
wieczorem. Szan. druhów ćwiczących u
prasza się bardzo, aby licznie przybywali 
na ćwiczenia. · 

Zebrania odby\vaią się dwa razy w mic 
siącu i to w każdą środę po pierwszym i 
po piętnastym. Przyszrc posiedzenie przy 
pada w środę dnia 7 sierpnia o godzinie 9 
wieczorem, na które siG wszystkich człon
ków uprzejmie zaprasza. 

Czołem! Wydział. 

Konsum „Merkur" w Wanne. 
Walne zebranie Spólki konsumalnej 

,,i\lerkur" odbGdzic się w niedzielG, dnia 11 
sierpnia o godzinie 4 po południu na sali pa 
na Unterschemanna w Wanne. Porządek 
zebrania: 1) Przyjęcie bilansu; 2) Zmiana 
paragrafu 1 ;. O liczny udział szan. czlon-
kó\Y uprasza się. (2) Zarząd Spółki. 

Kolo śpiewu „Chopin" w Wiemclhausen. 

Przyszk zebranie odbędzie się w nie
dzielę, dnia 4 sierpnia o godzinie 4 po pot 
Na porządku dziennym obór przewodni
czącego i inne ważne sprawy. O liczny u-
dzial prosi (2) Zarząd. 

K.t.óre Koło ~piewackie życzy sobie 

dvrvgenta ł' ol ka, 
który dłuższe la [a pro wa d~.it mie~za ne m ;:z kic dórv 
w gimna1y11m i seminaryum nauczycielskicm, niech 
się zgłosi d(I mle. (868-) 

~. Itlaliszen·ski, orgauisr:-. · 
Essen-Ru hr, Rheiniscr estrasse 2 7n. 

S lad kolonialnq 
z całkowitem urtąche·. iern od 1 pa:'.Jziernika ta io 
do wydzierżawienia. Skł11d :r.najduje sii: w uol r rn 
połoieniu w Bochum w pobliżn drn · ami „ Wiarusa. 
Polskiego" i dobrze sic; optaca. Zglo~z do Ek~ped. 
„ Wiarusa Pol•kiego·' ~od nr. ,,.s.a. 
Baczność Rodacy i Rodaczki w Kastrop 

i okolicy! 
Z dniem I. sierpnia objąłem od pana 

Pr. Anwalcra w Kastrop, ulica Holzstr. l 

inte1·cs liolonimłny i tlo· 
szezów, tabaki, C.)ga1· 

i 1•apie1•os~hv. 
Proszę Szan. Rodaków i Rodaczki o 

poparcie mego przedsiębiorstwa (886) 
IGNACY PAWŁOWSKI. -----· 

Kasa oszcwditoścl 
podpisarrngo . Ba.nk1, pt~y:r uje dcpo.z:yr.łl 

i „... .•. od tii!~ł 437 
5 proc. za reo 'n. Wjrpt:w::.1r ";eniem 
! i p6ł proc. zh · , · krr~r~z.n~n Nypowicdr: 
4 proc. za na.tyci ,_ \ Ht;J<. óill wydowiedz. 

Bank ~ietnMki. 
w Kor4l130wie (Crone a. 11 BnJ.c) 
-SzanowncjP-ubli~oś;i-;-Es s e

1

1; 
polecam sieja ko jedyna w krawiecc~yżnie 
damskiej Połłui do wyroliu ' 

dam s k ie ~ ko n f c I~ cy i. , 
zwłaszcza k apelu l!I zy i ich uMtr •t.ju 

Ma~ył~ Gorzyns·~~a, 
modniarka i kr11.~cow1\. (869) 

Essen·Ruhr, ł''1n-a1lęls:r, 201 
lVJTp•·zeda.ż 1----~ ·8n 

Z powodll innego przedsiębiorstwa i przepro· 
wadzki 8przedam z a połowę ce ny kilkanabcie 

uriąQ!zeń kuchenalych, 
maszyny do a;ofowanla, mn-.aryny do 
pranlo, ft.ra@ZJDY cło 8zyełu, .kolo„..-n,.., 
pi..,ee, rnaszyny do tdckanla mie:saitd. 
A. J.et:.chonek, Holsterhausenp. \Vanne, 

Horststr. 29. 

Ogłaszanie stałe 

El 1 entarze 
w ·elkim wyborze poleca 

Księga.rnia. 

,:Wiarusa Polsk. · 

P. Pamni; 
lir~ ów. 

(Krukau - Glllit.ien). 

ul. Zielona L. 3., I 
wysyła na iądanle I 
dal'lllo i opłatnie 
bogi.to ilustr. cen· 
nik z1·garków, ze· 

garów, ti;w:•rów jubiler· 
skich i rnur.y0znyd1. (609 
------

c1.yni każdą. podeszew 

pod gn·oranc)ę 
3-4 razy trwalszą. i ab· 
solutoie nieprzemakalną· 
llł.alitla butelkę od· 
bitru Mit: z pOWl'O)• 
iew, jeżeli płyn nie s_i::eł· 
ni swych zMla!1. Do na· 
bycia w butolkn.l:h p•J 
40 fen. (693) 

C. Lnt.ter, Eickel, 
A. Kampmeier, Osterfeld, 

Ei3enbeim 
Fer. N cuhaus, OsterfeH 

Kr. Schmidt, 0dterfeld 
O. F mann, Rohling· 

fflhausen. 

.. Przy zamówie-
11:iach prosimy za
chęcać kupców i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoezenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, któ
rzy w na$zej ga
zecie 'głaszają, . 1. k . 
nt8CJ~ upu1ący 

pcwied7lh że to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszają

cy ,„·iedzieli. że I 
ogłmwcnie ruiało 

~kut.uk. 
I 

~tf.S~W 

w u ·~ha.rosie Polskim" 
Na ro~zne ogłosienio. ud~ielai;iy przunosl ZJs'•I I 
wysokiego rabatu; prosimy zą- ~ A 
dać bliższych szcziigółów od n• 8 

\"' ekspedycyi „ Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

• • 

-

czy t.ida 
każdemu, gdy siĄ przekona 
jakie ceny zdzierają żydzi z 
ludu polskiego za meble, które 
c.zę!'to po ustawieniu rozłożą się 

na c;r.tery wiatry. (7 47) 

u mnie wszystko blisko 

o polowe tańsze! 
Za dobroć i trwałość 

towaru gwarantuję. 

Jan 
... ~ i Kwiatkowski, 
o: najwiąkszy handel mebli 

·-a w Brocha I ul. Bochumska 115. I 
mmar •e•mr&H* wwa • 

Car 

I Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. j ~~· 
ara-..-,aa 'IP+iE§P• M*S WWAlilll 23 

Baczność B1•acła Rodacy! 
Dnia :IJi sierpnia rb. otwieram .tnój bogatn zan. 

pa trzony 885 

interes zegarmistrzowski i złotniczy 
· lV Gelsenkir(~;hen · 

DSr przy 1Jl. Dwor to1"ei n ·. 163. ~ w 
N11 sktadz;e mam w wielJUm wyborze rtgułatory, !lega1'y I 

z kukułką, boddkł, zegiu•bi niklowe, srebrne I 
doa.e 11; orłem i Matlt.a\ B•ł!lkQt, lańcuszlłl rozmaitego 
ro.JzaJU, bro~zki, Bi.oleZ)'iki, br&ll80łe.tld p.lerŚcłonkf nJO 
śpłlki z doubl„, srebrne ł złote 7. 'l!lokolilde-m' 
OI•łem, Pogunłą i JYIRtką Boską Ob1·ąe.zkł ślulm~ re 
wyrab. lam sall.l w 12 godzinaeh ze złota 333 już od •2 marek. ~ 
~~ Wl!łZelkłe 1 esaeraeye 'w:; ykonujc: §al!ł UJ 

i 
.!'l'lJP sunliennie ł pod gwaraoc>'all:• 

(fS
Proszą.c zacnych Rodaków o łaskawe poparcie kreślę ~ 

~wój do swego ! J.;1h;:m F;lt~e;he, 
mistrz zegarmhitrzowski. 

Oczy otworzyć 

rod 
dzi 
szl 
Lo 

w 

~ · ft 1~~ li i~iedaćsobie przez.ko.nkurencyęust ~io~=~ ba 
'. j "'.·a K!-<>. che~ rz~czyw1ście dobrze i tanio kupić, ten nie po- ~ 
j ·g w1men się mkomu dać zwieść, ale przyjść tylko do mnie. ~. 

. ]. Proszę czytać moją of er tę a każdy ~ 
.' ~ się zdziwi! ~ 

~··i Na odpłatę: ~ 
.~ meble na 1 pokój wplata 5,00 mr. ~ · 
~ meble na 2 pokoje wpłata 10,CO mr. ~ •·.' 
8 meble na 3 pokoje wptata 20,00 mr. ~ ;, 
>-> meble na 4 pokoj'e wpfata 30,00 mr. 
ą W A 
0 yprawa . odplata tygodn. 1,00 m. 
~ Wyprawa B. odpłata tygodn. 1,50 m. 

, 8 Wyprawa C. .odpłata tygodn. 2,50 m. 
/. ~ Wyprawa D. odipłata tygodn. 3,00 m. 
~ . P.ojedyńcze meble, jak. komody, łó-

lfj ~ zk~, m~t~r~·ce, szafy, bufety, szyfoinie-
11 ~ :k~. woz1k1 dla dzieci, lustra, kana"'~' 

-

JUZ ~r~y wpłacie od 3-4 mr. Dla tego 
m ~r:,.~~=.z~~a.~J_Y. kuv,,,~;v~ć .ty~? u . 111~ 

· Józef a Schwarzhoff'a, I 
Reckłin~dtausen-Sild (Broch), I 

Boelau~aska 111. (Boebumerstr.) ID~· 7SO 
. _u pobliżu a11teki I poezty. 

Pl~r" sz, naj ui~kszy i najznarzni t· J1.4zy doJIJ 
kredytowy wmiej„eu. 

Pr 
he 

w 
d 

te 
ki 
kt 
ra 
sa 

Za druk, naklad i redakcyę odpowiedzialny Antoni Brejski w Bochum. Nakładem i czcionkami· 
wydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 
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--- lodzienne pismo ludowe d~a Polaków na obczyźnie poświęcone o§wiacfo oraz sprawom 11arudowym, poliiyeznym i zarobkowym. 
n•~ 

b<)d~l codziennie 2l wyJą,tkiem dni poświątccz
~ Przedplata kwartalna na ooczcie i u listowych 

~si 1 mr. 50 fen.„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
:1cn Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

iłOWvm pod znakiem •• L. volniscb nr. 123." 

I 1111c loże za Wiarę I OjCZJZIC I 
Za inseraty p.laci sie za mielsce rzadka drobna1• J1-. 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone 1>rzed inseratami 41 

. fen. Kto często oglasza otrzyma rabat - Lisb' ' ' 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i poda4 • 
nich dokladny adres piszącego_ Rekop. nit .wraca·~I 

.~~ '111':..~.,.._...~~AWIDIMJ•' WIJ 01.tD'..ł~MJ.,·.,l"'·o11fblfłe-tfr~~~\f.WłJll-t .... ~--ilOlla J.Q.~111.C.WltAL! --=1$-1.tt\!..:t'..,.,.1Urt.6.--.Ztf PF?'TN!<IQI' a wwwwww~-... ·--IX---------„·,.::•1 
~edakoya, dmbma ł ~-J• nafołl •• „ Bodlrlm. •r11:r 1J1a. ~- Jf. - llnl „llllirH Fa!Pl0 

........ - rra.te. „. l~l~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

1116wlć. czytać i pisać po 'P.Olsku ! Nie 
)ffł Polakiem-, kto pot.omstwu swemu . 
~lemczyć się pozwoli! 

Car będzie gościem Wilhelmall do wtorku. 
Dzi~, w poniedziałek, obydwaj monar

chowie odbywają przegląd floty niemiec
kiej, która stanęla w komplecie przed 
Swinoujściem. W przeglądzie biorą udział 
23 okręty bojowe i 26 lodzi torpedowych. 
Car miał z cesarzem niemieckim dłuższą 
rozmowę w cztery oczy, równocześnie na 
radzali si_ę Iswolski rosyjski minister spraw 
za~rnnLzry . .11, z kanclerzem księciem Bti
Jowem, kierownikiem niemieckiej polityki 
zagranicznej. W „Lokal Anz." czytamy, że 
car miał wygląd zdrowy i wesoły, podczas 
gdy biura telegraficzne donoszą, że car wy 
gląda blady i postarza! się znacznie. 

W f'rancyi wydarzyła się w niedzielę 

~!r a:'.zna katastrofa kolejowa. 

Na linii Angrcs - Poitiers zapadl się 

most kolejowy na rzece Loire pod cięża
rem przejeżdżającego pociągu. Lokomoty
wa, wagon pocztowy i 1 wagon osobowy 
zapełniony podróżnymi wpadły do rzeki. 
Zginęło przeszło 30 osób. Kilka osób, u
miejąc plywać, 11szło z życiem. Dotąd wy 
dobyto 15 trupów, strasznie okaleczonych. 

Międzynarodowy' kongres abstynentów w 
Sztokholmie ukończył w sobotę obrady. 

Uchwalono utworzyć biuro międzyna
rodowe ku zwalczaniu alkoholizmu z sie
dzibą w Lauzanne, w Szwajcaryi. Przy
sz!y kongres odbędzie się w roku 1908 w 
Londynie. 

~siążę Ferdynand bułgarski odwiedził 
w celach politycznych cesarza austrya 

ckiego w Iscblu. 
Chodzi o różne sprawy półwyspu 

batkai'1skiego. 
~a· dwa tygodn:e mniejwięcej stanie 

W Ischlu król angielski :Edward, który 
Przed tem ,sµotka się w zamku WiI
helmshohe z ces~rzem niemieckim. 

Wskutek zderzenia się samochodów na 
drodze z Clermont-Ferrand do Bor· 

deaux poniosło śmierć pięć osób. 

Podczas próbowania trwałości sa
mochodów jech1ano zbyt szybko, wsku
~~k czego wydarzyły się różne wypad
ki. nieszezęśliwe. Dwaj dziennikarze, 
torzy chcieli się przekonać o rozmia

rach nieszczęścia zderzyli się z j.nnym 
s~rnochodem~ w którym znajdow„1 •y 

~1~ trzy osoby. O"tatnie zostały zmiaż 
. z~ne zupełnie, prócz tego ponieśli 
~1llhierćjeden zidziennikarzv i kie1·1~\vnik 
IC SI 

arnochodu. Dru~ i dzi enni~a: .i wal 
czy z śmiercią. 

Położenie ,v państwie marokaf1~?iiem 
Pogarsza się · z dniem każdym. 

hu Wo;sko sułtana wysłane p:·z:c:iw 
ntownikowi Rajsulemu zostalo za-

~zep· -
a .10ne Przez kilka szczepów z Teta
nu 1 P . 

on1oslo wie!k ie straty. 

Strejk górników na Górnym Ślązku. 
W sobotę na kopalniach fiskalnych 

obwodu dyrekcyjnego w Zabrzu przybyło 
do pracy tylko 60 górników na ogólną licz 
bę 1813. 

W sobotę odbyła się w Królewskiej ttu
cie pod przewodnictwem tajnego radzcy 
górniczego Wiggera konferencya zarządu 
kopalń, na którą zaproszono 22 mężów 
zaufania górn. P. Wiggen oś\viadczyl, że żą 
danego 30-to procentowego podwyższenia 
płacy nie przyzna górnikom, gdyż płaca na 
kopalniach fiskalnych jest lepszą, jak 
na kopalniach prywatnych, oświadczył je
dnak, że jeśli górnicy natychmiast podej
mą pracę, nastąpi podwyższenie płacy a
kordowej. 

Wiadomo oowszechnie, że na Górnym 
Slasku czas pracy górników jest najdłuż
szy, niejednokrotnie trwa szychta 12 go
dzin, a placa jest najniższą. 

W ostatnim czasie podrożały w dal
szym ciągu artykuły spożywcze. To też 
wrzenie pomiędzy górnikami na Górnym 
Sląsku jest powszechne i być może, że za 

żyje i rozwija się Macierz wszechsokol
stwa we Lwowie! Tysiąckrotne Czołem 
Macierzy! Duchem z Wami! Związek So
kołów Polskich w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej L. S. Za Wydział So
kołów Bolesław Zaleski, prezes mp. A. Do 
brzański, sekr. jen. mp. Leon Gosławski, 
skarbn. mp. Stanislaw Osada, redaktor 
„Sokoła" mp. 

W odpowiedzi na to wystano ze strony 
„Sokola Macierzy" pismo, w którem 'po
wiedziano między innemi: 

W posiadaniu pisma Waszego z dnia 
15. czerwca rb. przesyłamy Wam niniej
szem serdeczne podziękowanie za nade
slane nam życzenia w 40. rocznicę założe
nia naszego Towarzystwa i za nadesłany 
nam przez Was szczerozloty gwóźdź do 
wbicia w drzewiec naszego sztandaru. Ży 
czenia te będą dla nas podnietą do usilnych 
starań ku dalszemu rozwojowi dla dobra 
całego naszego sokolstwa i dro~iej naszej 
Ojczyzny, a gwóźdź będzie dla nas milą 
pamiątką wzajemnych naszych uczuć bra 
terskich. 

przykladem górników na kopalniach fis- Polacy w Japonij. 
kalnych pójdą górnicy kopalii prywatnych. ' . 

Płaca górników na Górnym śląsku tak I Gazety polskie, wychodzące w 
na kopalniach rządowych jak na prywa- Ameryce, donoszą o znacznym napły
tnych jest stanowczo za nizka i jeśli gór- wie Polaków do Nagasaki. Po zawarciu 
1!i~om. płaca ?hecna przy p~nującej ~roż~- pokoju z Rosyą, Japonia stała s1ę go
zm~ n!e wystarcza7 trzeba 1~ podwyzszyc.: • ~cinną dla obywateli z pod berła cara. 
a me .Jak to uczyn.1f pan W1gger zasłan~ac • N ogólną ticzbe 6000 tamteJszvch pod-
tem, ze na kopalniach prywatnych gor- a ' . .· . - . 
nicy jeszcze większy glód cierpią. d~nych ro~sy1sk1ch przypada Je~na trze 

W sobotę po południu odbyło się zgro c1a Polakow. Powstał~ tam liczne a
madzenie mężów zaufania w Królewskiej gentury handlowe polskie dla handlu z 
ttucie, na którem postanowiono wytrwać Wladywostokiem. Większa część ro-
w bezrobociu aż do spełnienia postawia- daków naszych reprezentują dawniel· 
nych warunków. si wojskowi. 

Zaszły podobno starcia poJicyi z strej 
kującymi, z których kilku odniosło okale
czenia. 

Około strejkujących kręcą się ogrom
nie socyaJiści, mianowicie agitatorzy bo
chumskiego „ferbandu". Mamy nadzieję, 
że także bytomski „Związek Wzajemnej 
Pomocy" obowiązek swói spelni. 
~-~--- J _ 

Sokoli z obczyzny do Sokołów w kraju. 
Z okazyi jubileuszu „Sokoła-Macie

rzy" nadeslał „Związek Sokalów Pol
skich w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej" następujące pismo gratulujące: 

„ChicagoIII. 15. czerwca 1907. Do „So 
kola-Macierzy" we Lwowie w 40. rocznicę 
założenia. Druhowie! Przedzieleni tysiąca 
mi mil Sokoli polscy w Ameryce, zorgani
zowani w blisko czterotysięczny zastęp, 
biją czolem Macierzy Wszech sokolstwa i 
życzą dalszych tryumfów. My i wy to je
dno! Przesyłamy Wam gwóźdź szczero
złoty z życzeniem, byście go w dniu uro
czystym wbili w drzewiec Waszego Sztan 
daru. Chcemy w ten sposób wyrazić afekt 
nasz gorący - wiernej sużby tej idei, któ
ra się w jego cieniu zrodziła i rozwinęła. 
Stanęliśmy pod nim wolą serc własnych, 
rozwinęliśmy znaków podobnych w Ame
ryce kilkadziesiąt, a chociaż rozwiniemy 
ich jeszcze dziesięć razy tyle, ten zawsze 
będzie najdroższy, zawsze najbliższy. -
Ślubujemy Mu w imieniu Sokolstwa Pol
skiego w Ameryce wierność i karny po
słuch w idei na złe i dobre godziny życia, 
gotowi zawsze iść za Nim, pewni, że w Je 
go cieniu SokoJstwo polskie zawsze znaj
dzie się tam, gdzie honor narodu, gdzie sluż 
ba najtwardsza, ale równocześnie, gdzie 
sfawJ. i gdzie zasługa. W dniach 4„ 5., 6. 
i 7. lipca czterdziestoletni jubileusz sokol 
stwa święcimy walnym Zlotem w Detroit 
Po raz pierwszy stanie nas przeszło 1000 ~ 
Sokalów z całej Ameryki w jednym szere
gu i z radością myślimy o tern„ że uczucia, 
jakie ży\vimy ku Wam, Druhowie, będzie 
my mogli powtórzyć ustnie reprezentacyi 
Waszej. Wnosimy gorący okrzyk: Niech 

Wattenscheid. Jak się z ust wiarogo
dnych dowiedziałem, ma się w przyszłą 
niedzielę odbyć w Essen zebranie w spra 
wie „$więtojózafacia" i to o godzinie 8 ra
no. 

Dotąd żadnego ogłoszenia o tern zebra 
niu nie czytałem i nie chce mi się mimo wia 
rogodności mego informatora wierzyć, iż. 
by to miała być prawda. 

Takie zebranie w sprawie „Świętojó
zafacia" obchodzi wszystkich Polaków na 
obczyźnie, więc też trzeba im umożliwić 
wzięcie udziału w zebraniu. Pytam, jak 
mogą rodacy z dalszych stron np. od 
ttamm, Kolonii, Dilsseldorfu, Bruchu itd 
stanąć na godzinę 8 z rana w :Essen? 

Jestelll pewny, że zebranie rozpoczęło 
by się najprędzej o godzinie 9 a potrwało
by conajmniej do 12. I(iedy uczestnicy ze
brania mają iść na Mszę św.? Rzecz jasna, 
że wcale nie mogliby wysłuchać Mszy św. 

Z tego powodu spodziewam się, iż za 
rząd komitetu „Świętojózafacia" zmieni to 
i urządzi zebranie o godzinie 11 a najprę
dzej już o godzinie 10, bo i godzina 10 
jest dosyć rychfa. 

Sprawa „Swiętojózafacia" jest w ży
ciu naszem na obczyźnie rzeczą ważną i 
dlatego trzeba będzie na zebraniu zastano
wić się, w jaki sposób możnaby zapewnić 
,;świętojózafaciu" na przyszłość prawi
dłowy rozwój. 

Spodziewam się, że rodacy z calej ob
czyzny icznie na zebranie to się zbiorą 
i ~oważnie nad sprawą tą radzić będą. 

F. S. 
~mw-

XI kongres międzynarodowy przeciw
ko alkoholizmowi w Sztokholmie. 

W pięknej stolicy Szwecyi odbywał 
się od 28-go lipca do 3-go sielfpnia XJ. 
kongres antyalkoholowy, na który zje
chalo się z całego świata o.kolo 1000 u
czonych i interesują•cych się sprawą 
alkoholizmu. Udziat Polaków - j:łk 
piszą w dalszym ciągu do ,.K Pozn. " -
jest dość liczny. 

Jest nas tu 20, między innymi: 
dra Zofia Da:szyń~ka-Golińsika z Kra
kowa, P· Jahołkowska z W 1ars.zawy, p. 
sędzia Glass z Warszawy z żoną, in
żynier p. Os1aszewski-Barański ze Lwo 
wa, księża: Niesiołowski. Bielawski, 
Banza, o. BenctleiWicz z Pleszewa, kle
rycy: Wilkans, Cieszyński, studenci:, 
Pusek, Kostrzewski, Marcinkowski, Ow 
czarek, redaktor p. Cejrowski, p. poseł 
Kulerski i i. z Księstwa. 

Uroczystości rozpoczęły się w nie
d.zielę po poludniu ogromnym pocho
dem demonstracyjnym przez miasto, w 
którym brały udział wszystkie organ1-
zacye abstynenckie z Sztokho:mu, o
raz wiele z bliższych i dalszych okolic 
Szwecyi. Uczestniczyło w nim około 
10 OOO ludzi różnego stanu i wieku, któ
rzy z 218 sz1and.arnmi, wraz z niezli-

. czonymi tłumam~ ludu, pr,zy dźwiękach 
kilkunastu orkiestr, zdążali przez głó
wne ulice miasta do iparku Skansen, po
łożonego przeszło 100 metrów wyżej 
niż miasto. W parku odbyły się trzy 
zebrania Judowe pod golem niebem, na 
których różni mówcy wygłosili 10 wy
kładów, przeznaczony1ch głównie dla :u 
du szwedzkiego. 

Następnie udali się uczestnicy kon
gresu, po obejrzeniu zajmującego par
.ku, do Nordiska Muzeum, posiadające
go najbogatsize zbiory etnograficzne 
na północy Europy. Niestrudzona pra
ca jednego człowieka zebrała tam u
miejętne i z wielką skrzętnością wszy
stko, co odnosi się do strojów, zwycza
jów, sposobów życia, sprzętów itd. lu
dów północnych. Specyalńie nas Po
laków przejmowało ,pewne uczucie 
wstydu i upokorzenia, że nie możemy 
się poszczycić ani w przybliżenitt 
czemś rodobnem, że i u nas tak wiele 
jest rzeczy,które wartoby zachować 
od zagłady. W'ieczorem na przyjęcie 
obcych gości wydano kolacyę w Skan
sen, podcza,s której młodzież szwedŻka 
odtańczyła w swych ba~rwnych strojach 
tańce narodowe szwedzkie. 

Właściwe otwarcie kongresu nastą 
piło w poniedziałek rano w kościele 
Immanuela. Wnętrze kościoła przystro 
jone w sztandary i wstęgi o barwa1ch 
narodowych szwedzkich. oraz herby i 
chorągwie głównych narodów europej
skich. Sala nabita. Na trybunie zasia
da1ą członkowie komitetu organizacyj
nego oraz książęta Eugeniusz Berna
dotite i Gustaw Adolf. Porządku pilnu
ia studenci i studentki szwe<lzikie. Po 
odegraniu uroczystego marsza przez 
muzykę wojskową, książę Gustaw A
dolf. jako honorowy przewodniczący 
XI. kongresu otwiera go przemową w 
języku angielskim. Nasti;.pnie po powi
taniu uczestników kongresu iPrzez pre
zydenta miasta Sixten von :Friese1 oraz 
dr. Steina w języku niemieokim, nastę
puje obór prezydyum. Biskup Scheele, 
obrany przewodniczącyim, wita ucze
stników przemową francuską w imie
niu n~~odu szwedzkiego, a po nim prze 
maw131ią po kolei delegaci rządów. De
legatow przystały Niemcy, Austrya, 
Belgia, Dania, Stany Zjednoczone~ :Fran 
cya, Węgry, Włochy, Norwegia, Me
ksyk, łfo!andya, Rumunia, Rosya, 
Szw ajcarya i Uruguay. Przemówieni~ 
wszystkich delegatów z zapałem okla
skiwano, z wyjątkiem reprezentanta! 
Rosy i, p. Skarzyńskiego, którego prze
mówienie z kilku stron przyjęto syka
niem. 

~ ra zakończenie wygłosi ł jeszcze 



prof. Tigerstedt '' yklad na temat: za
danie szkoty w walce z ,alkoholizmem, 
w którym kładł nacisk na wartość pou 
-czania dzieci o szkodliwości napojów 
alkoho!owych. O pół do 5 po południu 
uczestnicy kongresu skorzystali ze za
proszenia króla szwedzkiego Oskara 
do zamku i parku królewskie~o. W par 
ku zastawiono dla uczesmi·ków kongre
su stoły z rozmaitemi potrawami i na
pojami bezalkoholowymi. orkiestra 
przygrywała, a wśród publiczności prze 
chadzał się król z s~,rnami, witając stę 
i rozma\.viając po .przyjacielsku z ró
żnymi członkami kongresu. Następca 
tronu, osoba nadzwyczaj sympatyczna, 
rozmawiał .między innymi także doś.: 
dłu~o z jednym z Po~aków· Po zwie
dzeniu zamku królewskiego udali się 
członkowie kon~resu na wykłady. Naj
ciekawszy z wczoraj wy~łoszonych 
byl wykład na temat: alkohol a medy
cyna. gdzie przemawiali dr. Delbrtick z 
Bremy, dr. Vogt z Krystyanii, prof. 
Medin i dr. Carlsson. Dowodzili oni, że 
alkohol nawet jako lekarstwo we wię
lkszej części wypadków jest zbyteczny, 
bo wywołuje niebezpieczeństwo popa
dnięcia w pijar1stwo u pacyentów, któ
rym lekarze zapisują wino i piwo nie
raz catemi butelkami, a zreszta można 
alkohol znakomicie zastąpić innemi lc
kar.stwami. 

Jak wiele dziś jeszcze używa się al
koholu jako lekarstwo. dowodzą liczby 
·:podane w dyskusyi przez dr. Steina. O
tóż w szpitalach wQgierskiich wydano 
do r. 1905 podług statystyki urzędo
wej przez kilka lat przeszło 323 milio
ny kornn na napoje alkoholowe. Sama 
!klinika uniwersytecka w Budapeszc1e 
spotrzebowała .alkoholu do celów '1ecz
·niczych za 34,742 kor. Z~ubny ten zwy
czaj używania alkoholu jako ·powszech 
nego lekarstwa na wszystkie choroby, 
potępiali wszyscy mówcy. Prof. for el 
z Chigny oświadczył, że zna jeden tyl
ko wy;p:adek, gdzie alkohol rzeczywi
ście jest użyteczny i to dJa sprowadze
nia eutanazyi t. zn. ułatwienia śmierci 
nieuleczalnie chorym. Jak najostrzej po
tępiono także zwyczai dawania dzie
ciom alkoholu oraz wykazano za porno 
cą zajmujących statystyk. że śmiertel
ITTość u chorych. leczonych alkoholem 
jest większa niż u chorych. leczonych 
w szpitalach abstynenokich. 
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ZUBROWIE 
°Opowiadanie hist-0ryczne według po ... 

wieści 

Wacława Gą'Siorowskiego. 

t ~,' -łJ~ ·:,> , 
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ł~.„ (Cią2 dal!zy). 

floryan niewiele zwracal uwagi na slo 
wa Dziew;anowskicgo. Warszawę mial już 
przed oczyma, o niej myślał i do niej sie 
rwał. 

Cierpliwość Gotartowskiego na ciężką 
atoli była wystawioną próbę. Już bowiem 
świeży szwadron strzelców był wygoto
wanym do wymarszu ; już czekano tylko 
na skinienie Deschampsa, gdy naraz przy 
padł ordynans od Milhauda i pułkownik za 
komenderował ,.zsiadanego" i „rozkulba
czenie". 

floryana ta opieszałość do rozpaczy 
przyprowadzała, lecz i sztab feldmarszał
ków Murata i Davousta w nielada byt o
pałach. Goniec za go1kem, sztafeta za szta 
ietą, kuryer za kuryerem pędzili co koń 
wyskoczy, przebiegając dziesi<ttki razy 
przestrzeń kraju od Poznania do Lęczycy, 
od Lęczycy do Lowicza i od Lowicza da 
Wiskitek. Rozkazy mijaly się, raporty kur 
sowaty, co godzina to nowina. 

Szpiedzy z za Wisły wyfO\vili wiado
mość, że na pomoc generalowi Benigseno
wi idzie korpus Buxhaevdena, że biwaki 
pierwszego dotąd stoją na Pradze pod War 
szawą, nie myśląc o cofaniu się, że wresz
~ie. niedobitki pruskie formują się, skupia
Ją .r ~romadzą pod skrzydłami armii rosyj
sk1e1. 

~urat, l(siążę Bergu. objąwszy od Po
znama naczelne dowództwo armii francu
skiej. byl, w nielada opałach, nie wiedząc, 
co czekac go 1110'.lc pod murami Warsza
\1 y. Uklady z Be ··isrse11em spef1)y na ni
czcm. Można się więc było spodziewać nie 
lada przywitania. 

Murat to w lot bystrym S\vym umy
słem chwycif. Plan cesarza byt dla nie
go prawem. lecz wykonauic tego prawa 
wprowadzenie, w jego spoczywato n;:ku'. 

_I\siążc Bergu nie namyślał się długo. 
Życie całe wierzy? w piorunowe ruchy i 
kawalcryę. Nakazał wiGc przyśpieszenie 

z;emit polskie. 

Prus Zachodnieh. W armil i Muur. 

Malbork. Krąży tu pogłoska, iż 
polskim deponentom w banku oszusta
bankiera Woelke'go przepadnie podo
bno przeszło trzykroćstotysi~cy ma
rek· O jednym Polaku opowiadają, że 
sam miał około 70 OOO marek na depo
zycie. Ki!ku innych miało mniejsze, ' 
ale także znaczne sumy. 

Starogard. W jeziorze lubichow
skiem utonął robotnik franciszek s~ 1.d
gowski. 

Dobra rycerskie Zajączkowo, poło
żone w powiecie lubawskim, około 1200 
mórg obszaru. !które w lutym rb. sprze 
dał p. Różycki żydowi Itzi~owi z No
wegomiasta, nabyta obecnie za około 
500 OOO marek kolonizacya. 

Powiat olsztyński postanowił zara
dzać brakowi rnbotnika w roli w ten 
sposób, że 1postanowil tworzyć d:a ro
botników tak zwane włości rentowe, 
obszaru 3-4 morgów. Za ni~ką wpła
tą ma więc robotnik na wsi naby;lć ka
wal roH, :a stając się tern samem wlaści 
delem, nie może jej dobrowolnie Qpusz 
czać i wlaścicicle ziemscy mają latem 
siły robocze. -

Z WieL Kr p9znaiskległ)rl 

W Inowrocławiu urządzili w nie
dzielę socyaliści konfcrencyę P. p. s. 
na W. Ks. Poznańskie. 

Września. Tutejszy „Rolnik" za
kupił od wdowy E. Radziejewskiej, 
Niemki. dom położony przy promena
dzie za 30 OOO mk. 

Kościan. Bank Parcelacyjny w Ko
ścianie wykupił w tych dniach z rąk 
niemid~kich ·Od wla.92iciela tteiiuricha 
dobra kluczewskie w pow. śmigielskim 
obszaru około 3600 n1órg. 

Ze Slfłzka czyli Sta.ropolskl. 

Śląsk Dolny. Prezes rejen.::yjny z Li
-gnicy zwołał na konferencyę wszyst
kich ·pCYdrwładnych landratów i nadbur
mistrzów· Konferencva ma się odby6 
na· początku .vaździemika i jest wymie
.rzona przeciw Polakom. Mają na niej 
zapaść 1uchwaly. odnoszące się d,o sprze 

ittarszu piechoty, a sam z sześciu tysiącami 
jazdy parł na Sochaczew, obawiając się zaś 
najdrobniejszego niepowodzenia, ruchy 
Milhauda wstrzymał, aby szczuptego kor
pusu nic narażać. Dopiero gdy zaledwie 
sześć godzin drogi oddziela!o korpus Mu
rata od korpusu Davousta, polecono Mil
haudowi maszerować, i naraz od Poznania 
prawie aż do Błonia wyciągnęła się armia 
napoleońska. 

Więc pośrodku, w Poznaniu, lew przy
czajony z gwardyą, Napoleon. Na prawo 
książę Hieronim Bonaparte, na lewo kor
pusy Lannesa i Augereau, za Napoleonem 
Ney, Soult i Bernadotte, a przed nim różno 
barwna wstęga mundurów, sztandarów, 
lśniąca od stali a przetykana śpiżem armat 

Pod Uniejowem zaledwie były ambu
lanse Davousta, on sam ledwie do l...ęczy
cy dochodzil, o sześć godzin przed nim Mu 
rat z konnicą ... i znów o kilka godzin awan 
garda Milhauda, a przed nią miał się wy
sunąć Deschamps, przed Dcschampsa plu
ton rekonesansowy, a na czele jego sier
żant. 

Dość byłoby jednego wystrzału, jed
nego alarmu, aby ta fala ludzi lub koni 
zwarta się lub rozsunęła, aby odsłoniła pa
szcze dział lub wystawiła żądła lanc, - zni 
kła w tych samych mgłach, z których się 
wylaniala, lub stam~la murem zaparta sze
roko plecami o Ren, a łokciami sięgająca 
Bałtyku i Podkarpacia. 

Generał Milhaud czekaf właśnie ostat 
niego sygnału Murata, że pochód jest go
towy, aby ze swej strony wyprawić na
przód Dcscharnpsa i samemu tuż za nim 
ruszyć. Sygnał się spóźniat Milhaud już 
się niecierpliwił, rzucał się Deschamps. a 
pono najbardziej floryan. W tern oczeki
waniu dzień cały minął i pół nocy blisko. 

Aż naraz, na drodze od Miedniewic u
kazał się Ku ryer na spienionym rumaku 
jak wicher przesunął się wzdłuż zabudo~ 
waft miasteczka, rzucil w drodze okrzyk 
stojącej pikiecie i w petnym galopie, pro
wadzony przez służbowego ordynansa o
sadził konia przed dworkiem. zajmo~va
nym przez sztab. Milhaud, wpót ubrany do 
pacho.du, rozerwal zapieczętowany papier, 
przebiegł go oczyma i rzekł krótko w dro 
gę!... 

Jeden ten wyraz poruszy! sztab wv
pn~żyt ordynaqsów, zagrzmiat prze~iągt~ 

daży ziemi z rąk niemieckich w ręce 
polskie na Dolnym ~ląsku. , , . 

Mikołów. Skutki lekomyslno~c1. 
Córka 12-letn~a formierza Makowskie
go tuztąd wraziła z pustoty głowę po
między sprychy koła pe\vnego woz~, 
który był zaprzężony. Nadszedł wkro.t 
ce woźnica i nie widząc dziewczynki, 
ruszył z miejsca. Koło obrzuciło dziew 
czę kilka razy na !)koło. zanim ją zoba
czono i wydobyto z te~o niebezpiecz
nego polożenia. Szczęście, że woźni
ca 1ruszył tylko powoli z miejsca, gdyż 
mogłoby się było wydarzyć straszne 
nieszczęście. Nierozważna dziewczyn 
ka odniosła dotkliwe, ale nie niebez
pieczne obrażenia. 

Laurahuta. Na kopalni „Richter'" po 
stradal życie 25-letni górnik Zmierz
kot· Został on ,ciężko pokaleczony <lnia 
30 lipca i tegoż dnia jeszcze zmarl w la 
za recie· 

Czarnowąsy. W środę rano znale
ziono w Odrze zw.foki 22-letniego An
drzeja Piechaczka, syna gosDodarza z 
Kątów. Na miejsce udała się proku
,ratorya. aby zbadać, czy zaszło mor
derstwo, czy samobóistv.·o. 

Wrocław. Najbogatszym dostojni
kem kośde!nym w Prusach jest ks. kar 
-dynał Kopp, zajmujący arcybiskupstwo 
wroclawskie, założone i uposażone 
przez króla polskiego Bolesława Chro
brego. Dochody j1ego wynoszą: pen
sy a rządowa jako arcybiskupa 18 OOO 
marek; dochody z dóbr Wilrben w pru 
skim Sląsku 20 OOO mk., dochody z dóbr 
Śląska austryackiego 50 OOO mk., pen
sya kardynała 20 OOO franków; pemya 
kawalera orderu pruskiego czarnefgo 
oda 18 OOO mk. Razem prze.szlo 120 
tysięcy mk. rocznie· 

Z innych dzielnie Potski. 

Restauracya zamku na Wawelu· Pod 
czas przebudowy i odnowienia zamku 
na Wawelu dokonano licznych odkryć. 
Między innemi odkryto piękne freski 
krużganku drugiego piętra; odkryto 
również w piwnicy w ·podwórcu zamko 
wym ważny d!a historyi zamku kanał, 
z którego prawdopodobnie podczas o
bJęże11 r·oblono wyoieczki na nieprzyja
ciół; nadto wydobyto podczas restau
racyi z murów zamkowych lub z piwnic 
ca?y szereg zagrzebanych fragmentów 
.J!!!!!_ 

pobudk::t, zbudzi? drzemiące konie, żolnie
rzy porwał na nogi. Zagotowało się, zawrza 
lo w 11śpionej napozór mieścinie. Brzęk sza 
bel i ostróg 11awoływania wachmistrzów 
komendanta oficerów, tupot kulbaczonych 
koni, okrzyki i przeklefistwa żołnierzy zla 
ły się w jeden groźny gwar. 

Deschamps równocześnie dopadł już 
byt świeżego konia, zanim wskoczyt na nie 
go, już targru1f cuglami i jak szalony, pom
knął do uszyko\Yanego na boku gościńca 
szwadrnnu. 

D7.i;.'W2n.~\1/~ki kt :: rv był dotrzymy
wał kornparrn fłoryanowi, chwycił go za 
rękę. 

- Słyszycie sygnaiy? Ruszan;y ! Więc 
iedziecie ! ? 

- Cha! Niezawodnie!... Lada sekun
da pułkownik nadejdzie. 

- Zatem do zobaczenia się, panie Flo
ryanie J - Ozwal się z uczuciem Dziewa
n?w~ki. - Pamiętajcie, że ... zawsze może
cie liczyć na mnie ... A pamiętajcie, że cza
sy _są ciężkie i że dziś na wszystko trzeba 
hyc przygoto;.-vanym ! tlartu, panie florya
me, wytrwama, wtedy w Warszawie .... 
. W Warszawie - odrzekl Floryan i do

siadł padprowadzonego konia. 
_Dziewano_wski zawrócił i podbiegł na 

swoie stanowisko przy Milhaudzie. 
Sy~n~ty .następowały po sobie jedne 

za drug1m1. ! ~ krótkie urywane, to przecią 
gte, ra,z. rzczk1e, ochocze, to znów smętne, 
zlowroz?!1e. Wreszcie ucichło wszystko. 
Na goścmcu czernialy już pasma konnicy 
Desch~mps ze swoim szwadronem stał n~ 
P_rz~dz1e, o~lądając_ się niespokojnie poza 
s1eb1c. Korne lbam1 potrząsały i, rozwarł
szy chrapy, rżały, jakby obwołując się mię 
dzy sobą może siG żegnając. 

Powietrz~ było mroźne, suche, droga 
ku ~ar.sz.aw1e w mrokach zawoalowanej 
pelni kstęzyca wiła się wśród śniegiem po 
krytych pól niby czarna taśma. 

<;Jenerał Milhaud z adiutantami wysu
nął s1ę na czoło kawaleryi. Deschamps za 
komend ero.wał .,presentel'arme !" szczęknę 
ly pałasze I zabłysły w powietrzu. Milhaud 
dobył szpady, salutował. a potem, zato
c~ywszy. kol.em przed Deschampsem rzu-
cił energ1czrne: ' 

- A Varsovie! 
- En avant! Marche! _ huknął jak 

echo Dcschamps. - Ventrc a terre! 

architekt-0~1icznych i ~rn,B?w >eera1ll· 
cznych. Ze wszystkich sc1an zanik"' ł'!1i 
wych i fasad dokonano zjęć fofogrfl. na 
ficznych, których liczba obecnie dach~ n 
dzido 800. Oprócz tego wykonano \Vie w 
Je planów, przedstawiających histo. dei 
ry1~zny rozwó.i za:nku, poszczegó!n. stf 
zas epoki uwydatmone są odpowiect/ 
mi barwami, oraz wypracowano Proj~: 
kty czterech fasad zamkowych 1i Proje 
kty stropów drewnianych w krużga~ 
kadi dn~gieg~ pi~tra. Nadto sp.orzą. 
dzono wiele ~· zorow, według ktorych 
poszczególne części zamku mają być Od 
nowione lub uzupelninne. Tu należy l11i 

n1aforowy wzór dachu wraz z dYrnn:. 
kami i kominem; wzór ten wskazuj~ 
że dach zamku tworzyć będą dachówki 
koloru białego, zie~onego, żółtego i nie. 
bieskiego. Dachówka kolorowa aklada 
na ma być w dese11 i w tym celu będą 
robione 1próby na samymdachu. Cały 
ten ciężar dachówek spoczywać będzie 
na konstruk1cyi żelaznej, której część 
jeszcze w r. b. ma być wykonana . 
Warsz~wa. S~d wojenny wydal w yroki 

w sprawie 67 oskarż. cz!onków socyal
no?emokratycznej organizacyi bojowej 
ktorym zarzucono popclnienie szeregu a: 
~kt_ów: terorystyc.znych: Skazano 1 na 
srmerc przez powieszenie, 2 na karę J 5 lat 
1 na 10 lat; 6 po 8 lat 1 na 6 lat, 11 po 5 
lat 4 mies., 1 kobiet<; na 5 lat robót przy. 
musowych. 44 oskarżonych uwolniono. 
•- . ąy 

Wiadomości ie świalam 

Ludność Prus· 
Pruskie mir:istervmu o~-.vi.~~ °'- !--W,e

żo wydało \\.- ykazy sh. tvstv·~ 1. ne ,) lu
d~1ośd państwa_ z r. 1905. Ze sta'. ) sty. 
ki urzędowej b:erzemv kilka ri"'zL, kt()
re mają zbyt poważne znaczenie. Licz
b.., ~c1ść w r. 1905 wzro :h w srn „m-k!l 
~-, r. 190'1- Ody w ro -~ 1 pap· l'3j11i:a 

r acI10;v~110 19,5 zej.ść n:i kaLJ\· tys4L' 
1udnosc1. w r. 1905 liczba zejść stano
wifa 19.8. Równolegle do \\'Zrostu licz
by zejść zmnicjszyfa s ic liczba u rodzeń 
w roku 1901 by lo 36,52urodziI1 na ty
siąc Iudnośc'., \\: 'r. 1905 już tylko 33 77. 
Naj\vięikszv odsetek nowonarodzoi1 ~cll 
da!je Westfalia. pra"\vic tYleż Ks. Po
zna{1s.kie i Prusy \Vschodnie, dalei" idą 
prowmcye nadre11skie i Sląsk. Berlin 
daje zaledwie 24,9 urodzin na tysiąc 

Sz~vadron zatrzepotał się, konie się 
zdarły_ i ruszyły w cwal, wypryskując ko
pytami zmarzlą grudę. 

Ledwie szwadron rekonesansowy zni
kn_ąt w oddali, sygnaly zatrąbiły kłusa ..... 
Milhaud pos~ępowal za Deschampsem. 

Tlum m1es~kańców Wiskitek, wyle
gły ,ua przydroza, żegnał okrzykami f' ran 
cuzow I szeptał między sobą z przejęciem 
a rozrzewnieniem: 

- Idą ... idą do Warszawy L. 
~~rsza~va tymczasem jęta znów prze

chodzi~ ct:i1. które kaidem drgnieniem 
'v~ska~~~~1 ze_g~,ra ryły niezatarte ślady w 
~1sto1 y1 ~eJ dz1~Jow, które miały ją zbudzić 
i P,orwat.: w wir nadziei, utudy i zawodów, 
kt?re to zastygłe w bólu własnym miasto, 
m~asto s41czące. niezdrową pianą uciech" 
miast~ wylud111oi:ie, odurzone, drgające w 
ostatmem spazmie rozpasania, powotywa 
ly na ~awne ~tanowisko stolicy. 

Juz to komec roku 1806 - nie poskąpił 
Warszawie nowin. 

. ~ięc,najpierw, wskutek śmierci matki 
księcia Jozefa Poniatowskiego, w pałacu 
pod Bla~h~ zapanowała żałoba. Innemi slo 
wy ton, 1111cya~ywa„ pomysl, dowcip, gust, 
e~~gancya, wzor znikly ... nagle a, czego nie 
P ypuszczano, pod Blachą ... bezpo\vrotnie 

Mundur dobrowolnej asysty księcia 
p~zestaf kłuć w oczy spokojnych mieszka11 
cow \\'.arsz~wy .. W zielouym fraku ze zło
cor!Ym1 guz1karm, w papuzich spodniach 
pon~zocha~~ i paliowych kamizelkach prz~ 
stali chodzie nawet tacy zwolennicy umi
trowanego „Pepi", jak Pokutyński. Frie
b_cs, Rautenstrauch i ł1ebduski Obóz prze 
c1wny obro1'1c, · " · . „ . ow 01czyzny , zwalczający 
zapam1_ętanie „Blachy", także się rozpró
:zyl 11!1mo zabieg-ów swego mfodego twór 
cy, Wmc~ntcgo Krasińskiego. 

? wod karlsbadzkich popowracały już 
drod1 .~mkY'.: h Lubomirskich, Rzewuskich Ra
o ins ·1c vuszlo'" ' o d · ·u· L ' . , skich D ' C\ • w, .i'°; ziw111ow, ubren-

.' ębowskich. a mimo to życie dawne 
zamierało, zczezalo. 

• r C:zy, że tt~mowi zabrakfo urojnej wyr 
boczni w oso~1e przekwitłej pani de Vau
. an.' czy s.ateh~?r:1 slo!lc.a w księciu, dość, 
ze i_ „reuniony • l fety, I ,.pikniki" rzedly,. 
trac1ty na smaku, na finezyi. 

(Ciąg dalszy nastąpi), .( 

ł' 



• iełsZYt ek itze :tylko 16?38 
tysi Berlitnern idą, 

pierwszym zer~ pod wzglę
zdro.wotności; H~o~er, _We

·a prowineye nadrenskre. C1eka
je~t nadzwy-cmł wynik energicznej 
i z gruźlicą, którą rzą~ pruski od 
łat toczy z ipowodzemem: w r. 
na 10 tysięcy iud-ności umierało 
amą tylko gruźlice 21,13, w roku 
odsetek spadł do 19,13. W tym wy 
u naturalnie większe miia;sta dają 
tek znacznie większy niż miastecz 

wioski. Prym trzy1ma Berlin, 
na 10 OOO mieszkańców gruźlica 

1905 zabrała prawie 26 ofiar. 
widowni rozruchów w Maroku. 

wiadkowie rzezi w Casablance opo 
·ą że tlum krajowców w okrutny spo 
a~ily się nad ofia.rami Pojmanych 
ików euro.pejskich zabijano kamienia 
zbijano im głowy, miażdżono tw.arze 
no im oczy. Gdy ofiary nie dawały 
ku życia, rozrywano ciało na kawa

rzucano ie do morza. Zachodziły przy, 
zeczy, ialdch oko ludzkie jeszcze nie 
ło. Wielu innych europejczyków 
ono, aby byli świadkami tych tortur 
rei swoich ziomków. Na dachach do
stały kobiety marokańskie i krzy-
bjawialy swoią radość z powodu 

w. Dzienniki tutejsze wyrażają na
że teraz f'rancya i Hiszpania wyśl~ 
do Maroka celem ukarania winnych 
rócenia pokoju, i że żadne inne mo

o w tern przeszkadzać im nie bę-

ychodżtwo żydów do Ameryki. 
roku 1898 do 1899 do Stanów Zie-

nych przybyło żydów poddanych ro 
h: W roku 1898 do 1899 2427; w 
99-1900 37.011; w roku 1900-1901 
w roku 1901-1902 37.846; w roku 

903 47.689; w roku 1903-1904 
W roku 1904 liczba emigrantów ży 
h doszła do 100,000 a w roku 1905 
więcej niż 100.000, zaś w roku 1906 
200.000. Jeśli uwzględnić przytem 
ę żydów do Anglii, Kanady, Afry 
iowej i innych krajów, to bez źa-
esady twierdzić można (powiada 

ów kowieńskich „Siewiero-Zapa 
·graf", drukujący w żargonie w 
ńumerze ogłoszenia żydowskiego 
igracyjno-infonnacyinego, a wiec 
informowanego w sprawach e
żydowskiej), że w ciągu ostatnich 
emigrowało z państwa rosyjskie 
ło milion żydów. Okazuje się, że 
emigrujących żydów znajduje się 
przyrost roczny ekonomicznie 
ści ludności żydowskiej, ale na

ej: podczas, gdy przyrost roczny 
żydowskiej wynosi 13-14 na ty

ie emigruje rzemieślników 33 na 

r6żnyob stron. 
Jednego nowego abonenta wi

skać na sierpieti i wrzesień dla 
Polskiego". 
• Po kilkunastu dniach bar

ego powietrza i niepogody, mie
edzielę nadzwyczaj piekny dzień 

gbausen. Córka czteroletnia 
ngera zapadła na tężec karku. 

Robotnik Fr. Rusche wpadł 
nog~ pomiędzv walce. Noga zo
ciona. więc ją lekarze musieli 

Uczeń H. spadł ze znacznej wy
tłukł si~ niebezpiecznie. 
r. Całe Księstwo lennicze Sa 
oddane pod zarząd przymuso
ż kasa wielkoksiążęca .na żą

~1cieła francuskiego zostala za-
1~aczelni~iem domu Talleyranc\ 
anem Księstwa jest zamieszka
u 72-letni książę, Boson Talley-. 
rd. 
~obotnik Petzold został prze 

torze łączącym podwórze pily 
Y Meyer i Frohlich przez po
o koła ucieły mu nogę. P. u-
e w domu chorych. 
Piorunem. . Straszny wypa
ł gromadę uczni. niemców, 
o PDlfanzy odbywali wy-
1.py. W Penango :pod Aba-
t 1k0Jegium zalezyańskie nie 
którem są i szwajcarzy. 
Ywało razem z uauczycie

:c;eczkę w oko!kę Lago 
tl Jutry a ztamtąd do Au
la kompania doszła do Au-

1't)razit grotnie czterech nast®nych, a 
:wszystkich pofożyl na ziemię. Zabitymi 
są ·niejaki Holmeister. 26-letni student 
z Eichsfeld z Bawary1, i Urban z Tylży 
P.Qllłiedzy porażonymi jeden z nic 

kJeryk salezyanin z Bawaryi z Elber
berg.u, mało daje nadziei wYzdrowienia 

Samobójstwo za pomocq łyżeczki od 
herbaty. W moskiewskiem wiezieniu gu 
bernJalnem popełnił samobójstwo niejaki 
Bierdiagin, skazany na śmierć za zamach 
na pomocnika naczelnika moskiewskiego 
wiezienia etapowego Siuweryna. Samobói 
stwo zostało popełnionem zo pomocą ty
łeczki, którą desperat przebił sobie gar
dło. 

ftozmailoścL 

Ody Króla Edward odwiedza. Król 
Edward VII, którego popularność z 
dnia na dzień wzrasta i który zyskuje 
sobie coraz większą miłość poddanych, 
ściśle przestrzega ceremoniału dw-0r
skieg-0. Nigdy dotąd nie stos-owano się 
tak dosłownie do niez!iczonych .przepi
sów etykiety, jak za panowania tego 
króla, znanego z jowialności i prostoty 
w swych st~unkach osobistych· 

Od czasu, gdy król :Edward VII, je
sz.cze jak.o książę W alii, p0 powrocie 
·od lorda Landsbarougha, zapadł na ty
fus, jest w zwyczaju, że każda siedzi
ba, w której król lub następca tr-0nu mą. 
ba.wić, musi być ·poddana bardzo ści
słej rewizyj hygieniczneJ. Przede
wszystkiem sprawdzane jest dobre 
funk cy.owanie wodociągów, mających 
zabezpieczyć głowę ukoronowaną od 
tyfusu. 

Od chwili, gdy król .przekracza próg 
domu, który dzięki temu staje się histo
rycznym, znajduje się on u siebie. Prze
dewszystkiem wymagane jest, aby a;
partarqenty, przeznaczone dla panują
cego, były zupe·łnie oddzielone od miiesz 
kań zwykłych śmiertelników i żeby 
miały osobne wejście do parku, albo o
~rodu. 

Króf podróżuje w otoczeniu licznej 
służby, któ(a mu przygotowuje pierw
sze i drugie śniadanie. Tylko do obiadu 
zasiada panujący razem z P:ospodarzem 
który mu odstępuje własne miejsce. We 
dlug istniejących przepisów, powinien 
sam król naznaczać potrawy obiadowe 
lecz przepis ten nie zawsze bywa stoso 
wany. Natomiast odrzucoHO zupełnie 
zwyczaj 'Podawania biesiadnikom po 
uczde mieszek z wodą, przeznaczoną 
dla obmywania rak. Dzisiaj. uważane 
to jest uchybienie królowi. 

Arystokracya angielska uważa so
bie za nadzwyczajny honor, gdy może 
gościć u siebie panują-cego, ja·~kolwiek 
z chwilą, gdy tenże wstępuje w iei pro
gi, gospodarz przestaje być ł)anem w 
swym wla'Snym domu. Musi on naprzy
klad -przedstawić ·listę zaproszonych go 
ści, z których król wykreśla i wpisuje 
nazwiska wedle swej woli- Wszystkie 
te niewygody są jednak drobiazgiem w 
porównaniu ze sławą, które:i• nabiera 
ród i zamek, goszczący w swy.ch mu
rach ukoronowaną głowę. 

Wbldome,oi liłePackie. 

Treść numeru J3-go ,,Kapca": Wysta 
wa prac Czeladzi i Terminatorów w Ostro 
wie. Zia strona okien wystawowych. Jak 
Niemcy bronią swego kupiectwa. Drogie 
objaśnienie. Równobrzmiące oferty do 
kupców i konsumentów. Korespondencye: 
Towarzystwo kupców w Sremie a sprawa 
zamykania składów w święta katolickie. Z 
teki P.odróiuiącego. Handel i jego histo
rya. Za kulisami niemieckiej spółki spo-
żywczej. Obowiązek świadczenia przed 
sądem. Handel mydłem. Niedokładność 
wag kupieckich. Potrzeba zreformowania 
kredytu. Na czasie. Ważne Wiadomoki 
ae ~wiata handlowego. Koniunktury. Od-
powiedzi od Redakcyi. · 

„Kupca" od 1. sierpnia abonować moż 
na na poczcie lub u listowych i kosztuje I 
mk. kwartalnie, za dopłatą 10 fen. poczta do 
stawia już wyszle numera. 

.zerwała się burza. Aby Gd Ek•pedyori. 
ierzchołek szczytu, usta- Panu J. Radz. w <Jer. Hołst & Cie w 
~o i za~zeli wdrapywać 
lękach ki'iku narzędzi mu- Duisburgu: telefon 464. 

agle uderzył piorun w pobli 
:6crug,i piorun, który zabił Za ogłoszenia i reklamy, ·redakcya 

h 'Pierwszyth uczniów • wobec publiczności nie odpowiada. 

Nabołe4stwo polskie w Bochum. 
Nalłkl w qu sierpnia: 

W środef dnia 7 siel]lnia o 5 po południu 
dla kobiet i panien. 

W środę, dnia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 
.dla mężczyzn żonatych. 

W środę, dnia 21 sierpnia o 8ei wieczorem 
dla młodzieńców. 

Spowledt ~w. w Essen 2 I 10 sierpnia. 
W piątek caly dzień i w sobotę cały 

dzień i wieczorem sposobność do spowie
dzi św. w kościele św. Gertrudy dla Piel
grzymów. Uprasza się, aby niewiasty w PUL 
tek rano lub wednie do spowiedzi św. przy 
byly, ponieważ niewiadomo, czy w Har
denbergu sposobno§ć do spowiedzi św. 
b~dzie. 

Za Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Baczność Liitiendortmund ! 

Oznajmiam Szan. czlonkom „Zjedno
czenia Zawodowego Polskiego", iż w nie
dzielę, dnia 11 sierpnia, na sali pana W. 
Szpechta urządzamy . 

ZADA WĘ Z TAŃCEM 
na którą się wszystkich Rodaków i oko
licy zaprasza. Tak samo prosimy naszych 
przemysłowców na wyżei wspomnianą za 
bawe. Początek o godzinie 4 po południu. 
I(apelę dostawi pan Ignacy Musielak z Ka
stropu. O liczny udział uprasza sie 
(883) M!_ejscowy Wydział. 

Swittłoj6zafacie. 
Wahle zebranie komitetu Swiętoiózafacia 
odbędzie się dnia 11 sierpnia w :Essen na 
sali pana van de Loo ulica Schiltzenbahn 
o godzinie 8 przed południem. Porządek 
dziennt: 1) Sprawozdanie komitetu .z 

-ceynności w roku 1906. 2. Sprawozdame 
z dochodu i rozchodu „Swiętojózafacia". 
3) Sprawozdanie z dochodu na fundusz że 
lazny ,.Świetoiózafacia". 4. Uzupełnienie 
komitetu ,,Swiętojózafacia". 5. Sprawa 
Haina. . 

Na zebranie to zapraszamy wszystkich 
J>t>. prezesów towarzystw kościelnych, so
:kolicli, śpiewackich, loteryjnych etc. Ody 
by nie mógł sie stawić preze~ prosimy o 
zastepcę. Prosimy również każdego z pp. 
przt·1m·słowc~1w o lasJ\awy udl1aI w ze.
braniu~· jak i wszystkich, którym oświata 
podtrzymywana ofiarnością klas · pracują
<: yrh na sercu leiy. f\omitet Swi<..tlljóza
hcia, wybrany na wiem w Oelsenkirchen 
d11ia 9 Iioc:a 1905 r. winien się- stawić w 
'k~: mp:c•.:tt. 

Zarząd komitetu Swiętojózafacia 
f'r • .Matysiak, prezes. T. Nowacki, sekr. 

Zebrania towarzystw. 
Bacznoać druhowie aniazda Bochum! 
Cwiczenia gniazda odbywają się iak do
~ co wtorek i sobotę o godzinie pól 9-ei 
wieczorem. Szan. druhów ćwiczących u
prasza się bardzo, aby licznie przybywali 
na .ćwiczenia. 

Zebrania odbywają się dwa razy w mie 
siącu i to w każdą środę po pierwszym i 
pQ piętnastym. Przyszle P<»iedzenie przy 
pa4a w środ~ dnia 7 sierpnfh o godzinie 9 
wieczorem, na które się wszystkich czlon
ków up~zeimie zaprasza. 

C.zolem ! Wydział. -

Tow. ,,Wyzwolenie" w Bochum. 
Zebranie miesięczne odbędzie się 

w sobotę, dnia 10-go sierpnia, o godz. 
09-eJ wieczorem w lokalu p. Holz
schneider•a (Sała.man<ler ), przy Allee
str ., na które wszystkich członków i 
gości zaprasza Zarząd. 

Towarzystwo loteryine ,Jedność" w Duis 
burg-Melderich. 

obchodzi dnia 11 sierpnia pierwszą rocz
nicę na sali pana Bechmanna, Kurzestr. nr. 
14. na którą mile zaprasza sąsiednie towa 
rzystwa loteryjne a mianowicie towarzy
stwo loteryjne i,Zgodau z Bruchhausen, to
warzystwo loteryjne „Szczęście w Duis
burg-Hochfeld, towarzystwo loteryjne „Do 
bre szczęście" z Neumiihl; również wszyst 
kich nam życzliwych rodaków. Początek . 
o godzinie 2 llO pot w następującym po
rządku: l(oncert i monologi do godziny 
pół Sej. W stęp bezpłatny dla wszystkich. 
Towarzystwo nasze daje dlatego wolny 
koncert, aby nasz kochany ludek po cic;t
kiei pracy mógł się w gronie familiinem 
wspólnie z żoną i dziatkami rozerwać i u
cieszyć. O godzinie 8 rozpocznie się za
qawa dla dorosłych z tańcem za opłatą. 

"91&rzymka pallka z dekuatu Essen do CU"' 
*»w.neto obrazu Matki BosldeJ H1&rdenber&• 

(c~vd Newła~sJ 

odbeclzie sie onia 11 sleroaia \t ne1stt;pr.;ącyąs 
1>0rządkll: - Doci4g rJ'łdz.wyc~1111v z p•elg1 iy 
mami odjeżdża z g.fów·negD dwor .:a w f s.sen 
rano o godzinie 7 m. 14. Przyjez:J~ą. do !iu
denberg o godz. 8 m. 30. Drugi POCifłg nAdzwy 
czajny wyjeżdta ze Steele z gl6wneio dworca 
o godz. 7 m. 56, prz)lieżd'ża do Hardenbentu o 
Jrodz. 8 m. 49. Pielgrzymi pierwszeg<> ooci:igu 
zaczekałą w Hardenberg przy dworcu na piel
grzymów drugiego pociągu. Naste-pnie ustawi1& 
su: wszyscy pielgrzyrilj do pochodu w następo
)ącym porząd·ku: Najprzód kr~yż i chJopcy .1 
cb&r-giewkami, za krzyżem dziewczęta w b1e 
n. za dziewczętami panny ze świecami, potem 
bractwa niewiast. a mianowicie 1) Bractwo ró
!eńcowe Polok z Schonnebeck. 2) Bractwo ró
tańcowe z 'Essen. 3) Bractwo różańcowe ze 
Steele. 4) Bractwo różańcowe z Katemberg. 

Za Bractwami postępują Towarzystwa pol 
skie w naste.>uiącym POl'IZądku: 1) Tow. „Je-
dność" z Essen, 2) Tow. św . Jana Ch. z Alten
dorf, 3) Tow. św. Józefa z :Essen. 4) Tow. św. 
Antoniego z Frohnhausen. 5) Tow. św. Józefa z 
Altenessen, 6) Tow. św. Woiciecha z Carnap. 
7) Tow. św. Augustyna z Rotthausen, 8) Tow. 
św. Piotra z. Horst n. Ruhrą, 9) Tow. św. An
toniego z Freisenbruch, 10) ·Tow. św. Stanisla 
wa Kostki z K.aternberg. Il) Tow . .św. Marcina 
z Kray, 12) Tow. św. Barbary z Dellwig 13) 
Tow. św. Antoniego z Schoenebeclt. 14) Tow. 
św. Jana Ch. z Altenessen, 15) Tow św. Piotra 
z Steele, 16) Tow. św. Wojciecha z Schon
nebeck, 17) Tow. św. Mikola.ia w Stoppenberg. 

Rodacy .nie należący do żadnego Towarzy 
stwa przylączą się z kaidei miej5cowości do 
mie.iscowego Tow.. taksamo niewiasty przylą· 
czają się do s~ych mie,iscowYcb Bractw róż. 
W Hardenberg z dworca do kościola śpiewaną 
będzie pieśń „Matko niebieskiego Pana". Po 
przyjściu do kościoła zaraz rozpocznie się Msza 
św. przed cudownym obrazem M~tki Boskiej 
na intencye pielgrzymów. Podczas Mszy św. 
będzie śpiewa.na pieśń „Witaj święta i poczt:
ta ". Po podniesieniu •• u drzwi Twoich stoie 
Panie"! Dalszy porządek nabożeństwa będzie 
ogloszony w kościele z ambony. Po poludniu 
pielgrzymi ustawią się jak poprzednio do po
chodu. W uroczystym pochodzie wyrusza. piel 
grzymj na „Drogę Krzyżową". Z kościola do 
bramy ~Dro~i Krzyżowej" będzie śpiewana 
pieśń ,,Kto sie w opieke". od bramy .,Rozmy.
ślalmy dziś". przy 12 stacyi „Wisi na krzyżu·' 
i kazanie. Od stacyi 12 do bramy „Jezu Chry
ste Panie mily„, od bramy do kościola ,.Do 
Ciebie Panie''. z kościola na dwor.zec „Witaj 
Królowa". · 

Pociąg wyełidta z Hardenberg o godz. 5 
rn. 5 po pol., a stawa w Essen o godz. 6 llL 5. 
Pocią.g z. Hardenbergu do Steele WYiei:.lźa C.o 
godz. 5 m. 20, a przyjeżdża do Steele o 6 m. 3. 

Pielgrzymi w Essen usta.wią się na dworcll 
do pochodu, zką<l udamy '\łę w po.:h:Jdzie ~·o 
koś<::iola św. Gertrudy. W knf.i:: : ~l::: ,)frzy : na!ł\ 
pielgrzymi blogoslawieństwo Przena·iśw. Sakra 
mentem. 

Uwa1a: Dzieci niżej łat 14 jadą za pól bi
letu: diziewcz.ęta· w bieli oraz chlopcy do upif;: 
kszenia pielgreymki m3.ją w r•r.ą ",)j ':, 
Sp~ność do spowiedzi łw. będzie w kościele 
św. Gertrudy przez caly dzień w piątek i catą.. 
sobotę przed. pielgrzymką. Wszystkich piel
grzymów uprasza się serJe·:·z1 ie c. fa.k m., jwi(
kszy udziaJ i wzorowy por.ządek. Bilety mogą; 
pielgrzymi nabyć u . pp. przewodniczących to
warzystw naszych w każdej miejscowości. Po 
dlug uchwaly pp. przewodnłtzących pobierać': 
sie będzie od każdep::> bile•u :?O ten. 1 a F·k~nie
kosztów pielgrzymki. <86)41 

Pr l(arUkowskJ, przewodni,k pielgrzymki. 
Szczepan f rąckowlak, sekretarz. 

Towarzystwo polsko-katolickie ,,Nadzie)a" 
pod op. §w. Stan. Biskupa w BIUJDentllalu 
donosi swym członkom, iż dnia 18-go sier 
pnia o godzinie 3 po poludniu u pana Flocke 
odbędzie się półroczne walne zebranie. U
prasza się złonków, aby się Jak nailicznieJ 
zgromadzili (3) Zan-1 

Towarz. loter. „Nadzieja" w RecklinpauseJS 
podaie do wiadomości członkom i wszystkim 
Rodakom w Recklinghausen i okolicy, iż w nie 
dzielę, dnia 11 sierpnia obchodzi sw;i J ·ci.a H)· 
cznice istnienia na sali J>. Radek. O godz. 4 p-0 
poludnu koncert wykonany przez czlonków to
warzystwa. a potem tańce. O ja.k natUeznieisze 
przybycie prosi Zarqd. (2) 

Uwaga Uwiadamia sie członków. iż w nie 
dziele. dnia 4 sierpnia. przed poi. o godz. 12 
odbędzie się zebranie, na kMrem będą róUle 
sprawy omawiane. Mogą sie też Rod.tcy t\tć 
aapjsać na czlonków. O liczny udziat pTQsi, 
(2) Zarząd. 

ll'JllW~-

~ 
Szanownemu członkowi 

ANDRZEJOWI KLABIB 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia p. 

APOLONU WOJCIAKOWNIB 
życzymy z całego serca w dzień ślubu 
błogosławieństwa Bożego, zdrowia, szczę
kia i wszelkiej pomyślności. · 

Tow. Im. św. Stanlsł. Blsk. w Berne. 



r z ocżyn ię d2ii iaj i daje nadzw:y·czajne 
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Kwiatkowskiego 
są najlepsze! (816) 

Bank Ludowy w Sremie 
Spółka :z.apisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - , założ. w roku 187B 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w k1óre najpeunłeJ 
•kladae mogą ciężko zapracowane swe oszezędnuśel. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
ł.O·dn:łouem 3 proeent. 
k.wartalnem .a „ 

Złożone u nas depozyta ł oszezędnośel wynosily na. Nowy 
:Rok blisko ~ J pól mlłłona marek. 

Fundo.l!lze rezerwowe ł 11dzlaly członków ca 500,000 mlt. 
Ba.nk ludowy w Śremie liczy 1155 c:z.łonków, którzy wszyscy 1t1aj.ą.tka.mi swym 
ndpowiada.ją za Bank i :złożone w nim kapiWy. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Za.robkowych. P1·ezesem Rady 
N&dzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. p:ral. "'awrzynlak. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel 
:mej nr. 15 i otwarte eą codziennie z wyjątkiem niedziel i 8wiąt. 

N n.mer telefonu Ml. .A.dres : 1 U7 

Bank Ludowy - Vołksbank 
Se11.-imm ( Posen) 

Rodacy? Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krt:wnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należą.ce, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenscha.ft mit unbeschrii.nkter Haftpflicht. 

l'fladałłń11k.ł. N. Kueharsk.ł. Dutklen•ie•1.o 

Baczność Bracia Rodacy I 
Dnia ł..S sierpnia rb. otwieram mój bo~ato zao• 

pałrzon7 885 

interes zegarmistrzowski i złotniczy 
w Wanoe 

przy ul. Dworcowei n~. 16 2.'"""8fRłlli~ 
Na. składzie mam w wielkim wyborze rt ,.;ulatory, iregat'y 

z kukułką, budziki, ze;r;arld niklowe, ~rchrne i 
zlot~ z orłem i Mat ą B•ską, lańeuszki rozmaitego 
rodza1n, broszki, kolezykł, brant!łoletld ple:r~cionkł 
śpllhi z doul•I~, srebrne i złote z 'f!ilokolikłem' 
{triem, Pogonh\ i Jlatką. Boską. Ol•rąedd ślubn~ 
wyrabiam saru w 12 godzina~h ze złota 333 już od J2 łllorełi, 

Wszełkł_e J eperaeye "Miykonuj«: sam 
sumiennie ł pod g•arancyą. 

Prosząc zacnych Rądaków o łaskawe poparcie kreślę 

Swój do swego , z wysokim szacunkiem 
· Ju_lian Ft•ifsche, 

mistrz zegarmi~trzowski. 

'M -· 
r~$--;::=::=:~:;~~..r1 
* Przyjmujemy , , *I 

W )1"przetla.i ! 
z powodn innego przedsiębiorstwa i przap:- nia, ja 

wadzki sprzedam z a p o l o w ę c e n y kilkan'.li•1 slreiku 

· . ~t. • OSZOZłfDNOSOI * • * 
\ po~li:':ąwszy od je•łnej marki i plaehny st;ósonnłe ~~ł 

ur.ządzeii kuchennych, nia. „ 

do uypoułedzenła 3 1/2 °/ 0, .& Ofo, 482 °10• * 
i Bank ludowy lV Mogilnie * 
I!· Ks. Brodo!.~Z~~ ~uc.kmki. x~ ~!~.~ w~~~k~'z!:zes. ~ 

maszyny do gotowania, 1nasz1n1 ~' tomiu 
p1•ania, masz~n7 do szyda, kolow111, ta str 
pieee, masz,ny do siekania mł-:sai'1 Sląsku 

A. Jeschonek, Holsterhausen p. Wa St 

* W. Walkowski. 

j .Adresować prosimy: 

_______ R_or_s_t.s_tr_. _2_9. _____ ,l!ej Po 

Sklad kolonialn~ :~ l~~.:'::~::~~!::1::::J z całkowitem nrządzefliem od 1 października IJJ! cesarz 
do wydzierżawienio.. Skład znajduje się w d~lrt110 zu 
położeniu w Bochum w pobliżu druurni , W;a~ 4bu 

s,tuc.ne kwi.aty do strojenia o bra
zów, ołtarzyków 
i t. d. poleca w 
bardzo wielkim 

wyborze 

Polskiego" i dobrze się opłaca. Zgłosz do Eksfl' pa 
„ Wiarusa Polskiego" I od nr. 88.&. T 

heh p 
~ancie 
krotni 

K iatkowski, 
819 

Recklinghausen-Siid 
(.Bruch) 

Bochumerstr. 115. 

BILETY WIZYTOWE 
WYKONUJE 

SZYBKO I GUSTOWNIE 

D RłJKAR~IA. 

,,'WIARUSA. POLSKIEGO" 
W BOCHUM 

a oo ooo 
on o 

o oo 
ooo 

Oo 
o 

o ooo 
aoooo 

ClO:lOOOO 

KS14ŻECZKA 
dla 

plelgrzym6w 

Liszaj 
mokry I 111chy liszaj, łupią 
lkrot'uły, pry!rl!czyce, wyrzu.ty 
lkórne, 

otwarte nogi, 

Kto 
:~:.ł,efyfynó:~;:zr:!~: ~~1~: Fabryka tabaki· 

O :~o~~~~;-z::: ~!:1[c~~:ę~~ 
OO remnie oczekiwał wyleczenia, do t:aiywan~a tanie 
ooo niech jem:cze raz spr6buje od E S 0 m f Id t __ „„ ale Udających się do miejsc CUdOW-
0

o dawna jak najlepiej wypr6- I mer e ur...,-..e 
nych w Kevelaer, Hardenberg (Ne- bowan~j ·· • R' dawn. Otto Alberty do składu, na~ D masm mo ó 1 1P'' 

viges), W erl itd. Grud 1• d niech się zwi· c iec z 
bez trucizny I kwa.~6w. Z ą Z Graud~nz do fabryki ~!!ro 

zawierająca opis owych miejsc pąt- P~ka 1.-.mk. Codiień otr„7. dostarcza znan 11 J'ako naJ·. P 1 ...... , 
mujemy pu~_mA dziękerynne. ... n. Tb. o .,.. J i1010 

niczych, nabożeństw podczas Mszy Tylko prawaziwa w oryginał· lepszą i najzdrowszą Oberhausen (Bblu alu d 
ŚW '"O~l't d , d . . K nem opakowaniu bi&ło-ziolono- tab k 636 ~ 

., ... Hl wy o spowie Zl l o- ezerwonom i z firmą a ~ Kirchweg lil" ~aity 
m1~nii św., pieśni na Drodze krzy- 0 Schubert & Co, Weinbohll\. dO za"'yw~n· f brylrl 1L C oo Naśladowań r.io ,tl"Leba przy} 44 u ia. I Zwiedzenie a ~&· ~o za 
żowej i wiele -pieśni, szczególnie DOO mowac. Proszt: il\d&e prób przymnsn kUP u Od 
śpiewanych podczas pielgrzymek. O ubycia w Nielu aptekll<'li. Firma założ. 1859 r. W 

Cena 50 fenygów, z przesyłką :Zyk 

::~i;;;;·::~~:ochum e l~;'le Kwia~k~. tski~~~~~ 
. ,, ' ,;„~·t!· f': .„.,\ ..... „, •"' .! '\• ••• „ - ""~-,· „,.. 

0 'b'lf° są na1tansze.(&ll owy, 

Za druk, naklad i redakcyę odpowiedzialny Antoni Brejski w Bochum. Nakładem i czcionkami .wydawnictwa 
„Wiarusa Polskiego" w Bocuum! 



Boehnm, na środę, dnia 7s·go sierpnia 1907\i Rok 17 . 

• 
-------------------------------------~~------------------------------------------·--------------------------------------------.. ,. . 
lodzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone ogwi~cio oraz sprawom 1uodowym, politycznym i zarobkowym. 

-_.. ocW cmf'ziennle z wyjątkiem dni poświątecz
rc~ przedplata kwartalna na ooczcie i u listowych 

sl 1 mr. 50 fen.„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

1
° Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku poC% 
~-~Wrm vo.d znakiem „L. polnisch ar. 123." 

I 111c Boże za Wiarę I DJczyznc I 
Za mseratv placi sie za mielsce rzadka drobn.ep ... 
ku 15 f. oglosze11ie, zamieszczone przed inseratUll • 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat - Liab „ 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować I poda• • 
nich dokladny adres piszącego_ Rekov. oie .cw.ra...m: 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
łwłć. czytać i pisać po DOisku ! Nie 
d Polakiem, kto potomstwu swem~1 

emczyć się pozwoli! 

z wypadków dat~. 

h rancya wysyła do Maroka 3000 żołnierzy 

Prócz tego wysłane ku wybrzeżom o
·ręty wojenne wysadzą na ląd znaczniejsze 
dzialy, pod ostaną których nastąpi na
"hmiastowe zorganizowanie policyi w 
·iastach portowych. 

I Gabinet Stołypina zachwiany. 

. I Związek prawdziwych Rosyan rozwi
ąt znów agitacyę przeciw Stolypinowi\ 

który dla „Związku prawdziwych" jest je
zcze za mało wsteczny. 

'Inowrocławiu rozwiązano zjazd polskiej 
partyi socyalistycznej. 

Na zjeździe zaII!ierzano powziąć u
chwaly w sprawie rozbudowania orga
nizacyi socyalistycznej w W. Księstwie 
Poznańskiem. 

I 'ił Królewskiej Hucie aresztowano 31 strej 
. kujących. 

in Policya nie poz\vala na kontrolę strej
łu~cych przy kopalni przez mężów zaufa

zep~· nia, jakkolwiek wyroki sądowe przyznają 
n~\.il strej~ującym prawo do takiego postępowa-

nia, Telegramy donoszą, że wojsko w By 

1 dt tomiu stoi na pogotowiu. Zanosi się pono 
wt1

1

1 ta strejk jeneralny górników na Górnym 
81

'· Śląsku. 
anne. Strejkiem kieruje „Związek Wzajem-

1ej Pomocy" w Bytomiu. Dotąd strejkuje 
redlug doniesień biur telegraficznych prze 

li 1110 2000 chlapa. 

~ Podczas spotkania się cara rosyjskiego z 
tui cesarzem niemieckim na Bałtyku stwierdzo 

~;~~ Ro zupełną zgodność zapatrywań rządów 
ksptl ~~u Państw na położenie międzynarodowe. 

Tak zapewniają, jak zwykle w chwi
hch Podobnych telegramy półurzędowe. 
Kanclerz książę Biilow naradzat się kilka
krotnie z rosyjskim ministrem spraw za
tranicznych Iswolskim. Stwierdzono też, 
te Pokojowi nigdzie nie zagraża niebezpie
CZeństwo; Prancya w Maroku pragnie tyl 
ko zastosować się do ugody zawartej w 
Aigeciras. Spotkanie się jest - jak zape
~·niają - wyrazem przyjaznego stosun
.n obydwóch państw i obu monarchów do 

siebie. 

& 

e -
nab1' 
~d i'i D2~llwig. W ubiegłą niedzielę odbył się 

Boec J zaw. pol. w Dellwig dla rodaków w 
-'' ·~~ ttrop, Pomimo, że w Bottropie mieszka 

!lhll" fia~lod 12000 Polaków nic mogą otrzymać lo 
· ~a~ o urządzenia wieca, by mogli w roz

Jri S{~tYch sprawach publicznie swe stanowi 
n3• ~u o~aDznaczyć. Pomimo odległości Bottro

, . ellwig udział we wiecu byl znaczny 
:z Wiecowi przewodniczył druh Tatar-

~ tiia~' Jastępcą bvł druh Szczotok~ protokół n \·at ruh Po. sada. Druh Sosiilski refero
U "zw~ nowych ustawach knapszaftowych i 
.- 1eilln 1 ~z~u knapszaftów, opartym na wza-

~o ?sc1: Druh Sosiński wykazał, iż pomi 
~ow~e hrnektóre polepszenia są w projekcie 

(Sil c ustaw, to jednak pogorszefl jest 

więcej; dla tego jest obowiązkiem star- I 
szych knapszaftowych, by nie dopuścili do 
przyjęcia takich ustaw. I 

W dyskusyi przemawiali dhdh: Kabut, 
Tatarczy_l<: i Slanina. W końcu przyjęto re
zolucyę: by Glo zarządu knapszaftu bochum 
skiego stawić wniosek, aby w przyszłości 
ustawy knapszaftowe dla Polaków były w 
polskim języku wydrukowane. 

Wiecownik. 

Wiec społeczno-polityczny 
odbył się ubiegłej niedzieli _po południu 
w Rohlinghausen na sa'1i p. Schtibbego. 
Przewodniczył p. Jan Kaźmierski,,któ" 
ry do pióra pow olał p. Ka tar.zyńskiego 
a na ławników .pp. Pajserta, Józefa O
strowskiego, Michała Stawińsliiego 1i 
Kazimierza Jankowskiego. 

Zaproszony byt na wiec jako refe
r·ent redaktor p, Michał Kwiatkowski z 
Bochum, który mówił o poleżeniu robo 
tnika iJ)olskiego w chwili obecnej pou 
względem politycznym oraz społeczno
zarabkawem. Mówca wskazał na pro
jektowaną ustawę, za pomocą której 
,pragnie się przemocą wypędzić Pola
ków z ojcowizny, i napiętnował barba
.rzyilsuwo takiego projektu. Polakożer
cy bez,ustannie nowe kują przeciw nam 
środki, podczas gdy nam zawsze jedna 
i ta sama pozc-staje broń: oświata ludu 
i jego organizacya: broń ta dobrze 
użyta spełni to, czego się po niej spo
dziewamy. :r1e tety dotąd nfo skon 
sta1iśmy .z niej należycie, brak społe
czeństwu naszemu ni·estetv · jeszcze 
oświaty i organizacyi. 

W drugiej połowie przemowie.nia 
swojego rozwodził się p. Kwiatkowski 
o nowej ustawie knaipszaftowej oraz o 
możliwem niedal·ekiem przesi1eni·u w 
przemyśle niemieokim. Wobec ró
żnych niepokojących objawów robotnik 
polski winien się garnąć pod sztandar 
swojej orga1nizacyi zaw,odowej, „Zjedna 
czenia zawodowego polskiego" i skla
dać jak największe oszczędności do 
banków i spółek polskich. -

Wiec zakończono .po przeszlo dwu
god1zinny0ch rozprawach. 

Essen. W sprawie „Swiętoiózafacia" 
chciałbym słów kilka wypowiedzieć. Oto 
mojem zdaniem powinniśmy utworzyć To
warzystwo „Swiętojózafacia". Czlonkami 
jego byliby wszyscy, którzyby regularne 
p{acili składki, np. rocznie 5 marek, oraz 
wszyscy ci, którzy na chrzcinach, wese
lach itd. od siebie i od innych nadesłaliby 
datki na „Swiętojózafacie". Tym sposo
bem wplyw na rozporządzanie pieniędzmi 
„Swiętojózafacia" zyskałyby osoby, które 
starają się o pomnożenie jego funduszów. 

Należałoby też postarać się o unie
możliwienie nieładu, jaki obecnie istnieje 
w Swiętojózafaciu, gdzie mamy 2 skar
bników i ogół nie wie, czego się ma trzy
mać. Takie rzeczy zachodzi~ nie powinny, 
gdyż to podkopuje zaufanie do całej insty
tucyi. 

Te kilka uwag zechcą rodacy wziąć 
pod uwagę, bo chodzi przecież o to, aby 
nie pozwolić na to, by nSwiętojózafacie" 
miało podupaść. 

W końcu muszę wyrazi~ zdziwie!l.ie.i. 
że zebranie w sprawie ,,Swiętojózafacia" 
ma się odbyć o godzinie 8 rano. Wygląda 
to tak, jak gdyby chodziło o to, aby jak 
najmniej osób się zebrało, w co ja natural-
nie nie wierzę. Rodak. 

Zlot Sokołów okręgu V -ego 
(berlińskiego) 

odbył s ię ubiegłe .i niedzieli w Trep
tow i miał przebieg piękny. Występo
wały także Sokolice wykonując bardzo 
·piękne ćw iczenia maczugami. 

Hakatyści a zlot Sokołów 
w Winterswyku. 

Znane są trudności, jakie czyniono, 
zlotowi Sokołów odbytemu w tto
landyi. Toć starano się ,pono nawet ze 
strony pruskiej, by zlot na ziemi holen
derskiej. dozorował urzednłk pruski 
znający język p.olski, na co :jednakże 
ni•e zgodził się rząd holenderski. 

Nie mniej ciekawe jak zaopiekowa
nie się zlotem przed jego odbyciem są 
wiadomości szerzone prze.z pisma ha
katystyczne po .jego odbyciu. 

Organ wlaścicieli hut i kopalf1, 
wszechniemiecka „Rheinisch W estfae
lische Ztg." z Essen zamieściła krótko 
po zlocie telegram z Dyseldoriu, dono
sząc. że w Wi.nterswyku odby1l się 
zjązd wszystkich towarzystw polskich 
z Westfalii i Nadrenii celem narad nad 
ważnemi sprawami narodowemi. 

W numerze poniedziałkowym zaś 
znajdujemy ,na pierwszej stronie rze
czonego pisma telegram z Berlina na
stępującego brzmieni1a: 

„Odbyte w miasteczku holender
skiem Winterswyku zgromadzenie 
wszystkich towarzystw _polskich nad 
1reńsko-westiałskiego obwodu prze
mysłowego z udziałem 700 uczestni
ków, Q.Chwaliło we d ł u 2 d o n ie
s i e ń p 1 s m p o s 1':-i c fi z]edno
czenie wszystkich towarzystw pol
skich w zachodnich Niemczech, zało
żenie polskich konsumów w zacho
dnich Niemczech i pobieranie stałego 
podatku od członka na oolski skarb 
narodowy." 

T·aką wiadomość rozpowszechnia 
pismo, otrzymujące często informacye 
i wskazówki z kół rządowych. W całej 
wiadomośei niema ani źdźb_la prawdy, 
tern więcej podpada iście wszechnie
miecka czelność z jarką w tej od a do z 
przez polakożerców zmyślonej wiado
mości powołano się na doniesienia 
pism polskich! 

Sokoli nasi jadąc do Iiolandyi z ni
czem się nie taili, program zlotu ogło
szono już kilka tygodni .przed zlotem, na 
zlocie sto$owano się ściśle do progrn
mu, jak się o tern wYSlany ina miejsce 
szp_ycel przekonać mógł, przebi·eg :do
tu był obszernie opisany w „Wiariuste 
Polskim" i inny.eh .pismach volskich 
i znw}du}e się już z pewnością od ty
godnia w posiadaniu kół urzędowych. 
Atoli cóż obchodzi ·po!akożerców piraw
wda ! Im potrzeba materyatu do napę
dzenia pietrka michałkowi niemieckie
mu i przygotowania opinii publicznej na 

·nową ustawę antypolską. Wolno byle 
,panu Podbielskiemu swego cza,su za
.straszyć sejm pruski, że Polacy zaku
.pili już 40 majątków na Pomorzu, cze
muż więc pisma .polakożercze nie mia
łyby lgać o podatkach na skarb naro
dowy i t. d. 

Do żela.znych p i ęści krzyżaickich 
bardzo dobrne stosują się także mie
dziane czoła. 
!E 

POLSKA. 
Polska, co sobą b~dzie gospodarzyć 
i siać i zbierać do własnego gumna.„ 
A teraz nam się znów śni polskie państwo, 
co mu za pieczęć już nie będzie trumna, 
lecz wielkie w świecie słowiańskim het-

maństwo. 

Nie obłąkanej widzeniami głowy 
w ziemię wcielony obraz Chrystusowy 
nie narodów Mesyasz i ofiara, 
święta, litość wzywająca mara, 
a gdy zbudzona: to w różach na głowie, 
biala i czysta, jak są aniołowie: 
nie! - nam si~ marzy Polska, którą budzi 
gniew niewolnika i trud twardych ludzi, 
nie karabela ni buława złota, 
lecz plug na roli chłopskiej grzmot młota. 
a gdy nad Polską się sztandar ukaże, 
to biały orzeł w czerwonym sztandarze. 
I przykładamy ucho do Ojczyzny, 
do ziemi czarnej pragnący, namiętni -
śpią cicho krwawe jej głębokie blizny, 
ale w Niej serce, jako wulkan, tętni! 
I powstajemy od badaczów dzieła 
z krzykiem szalonych: „jeszcze nie zgi-

Żali to króle, że stąpają przodem 
nęla !" 

w promieniach słońca cali przed narodem? . 
Żali hetmany, biskupy, kanclerze? 
Nie! - to są Polski dzisiejszej rycerze! 
O krwi ty święta robotniczej rzeszy! 
Tyś jest jak nowy jakiś w Polsce deszcz~ 
szum niesłychany i wilgoć nieznana -
a oto rola tym deszczem polana 
kłosy kwitnące rodzić z siebie spieszy, 
jakby ją ogni boskich przejął dreszcz! 
O krwi ty masy robotniczej święta! 
Ciebie Ojczyzna twoja zapamięta, 
bo będziesz święcić jak Nowgo Roku , 
najpierwsza gwiazda. jak gwiazda wiesz-

cząca -
na wieczną p_amięć potomnemu oku, 
że z twej czerwieni błysło lice słońca! 
A potem - dalej - Polska nam się marzy 
wielka...kaplanka slQwjańskich ołtarzy, 
dzielności~. mocą i mądrością wielka.! 
mistrzyni życia i nauczycielka - -
granitem stóp jej leży przeszłość krwawa. 
a na jej czole napisano: S l a w a! 

K. Tetmajer. 

"! 
I 

Prus Zaebodni~h. W a.rmii i M\ZUI'. 

Pelpli . Szajka zlndziei, ztożona z 
trzech mężczyzn, dwóch kobiet i :ki1-
koro dzieci, grasuje w okolky naszej. 
Szajka ta napadła onegdaj wieczorem 
na swsie starogardzkiej dwP.e kobietv z 
Ropuch. które zamierzała okra'ść. Spto 
szeni przez nadjeżdżający pawóz, na
,past11icy uciekli do lasu. 

Grudziądz. W Grupie wystrzeliła 
sobie w sobotę z rewolweru w usta 
niejaka Berta Neumann, z.atrudniona 
u ·ekonoma tamteJszego wojskowego 
kasyna. Przyczyną byfa kłótnia z pra
codawczynią, którą dziewczyna wzięla 
sobie do serca. Rana nie jest na szczę
ście zabójczą. 

Lembark· Na początku przyszłeg0 
miesiąca obchodzi parafia nasza 500-
letnią .rocznicę poświęcenia naszego ko
ścioła parafiaJ,nego. Uroczystość ta ma 
być bardzo wspaniale obchodzoną. 

Z Wiei~ Ke PDznansldett~o 

Gniezno. Przed gnieźnieńskim są
dem lawni.czym toczył się w śrndę pro-
1ces o „urządzenie pochodu publiczne
go", który swego czasu urządzić miano 
na cześć ks . .Formano:wicza, opuszcza
jącego więzienie. Na ławie oskarżo
,nych zasiedli gospodarze: Wojciech 
Kwiatkowski wraz z żoną i synem z 
Napoleonowa. Józef Fiszer z Dębłowa 
król. z żoną. Franciszek Maliszewski z 
żoną, Jan Mikuła z Dęblowa. (Marcin 
Kozłowski ze Swiatnik nie stawił się 
Ila termin i sprawę jego odroczono) i 
Józef Domagal ~ki z Dęblowa. Oskar
iieni bronili się sami. Swiadkami obcią
żającymi byli naturalnie urzędnicy po-



licyjni, a Pomiędzy nimi komisarz Mac 
polowski i policyant Glacer do tarczy
li na1więcej dowodów winy. Prokura
tor wniósł dla każdego oskarżonego 
prócz Józefa Domagalskiego o 15 ma
rek kary, dla ostatniego, któremu winy 
nie udowodniono. o uwolnienie. Wyrok 
zapadł następujący: Mężczyzn skaza
no na 10 mk lub 2 dni, kobiety 111a 5 
mk. lub 1 dziet1 więzienia. zaś Doma
galskiego uwolniono wedlug wniosku 
prokuratora. 

Poznań. Sejmik Związku Spółek Za 
robkowych i Gosp. na Poznańskie i Pn~ 
sy Zachodnie odbędzie się dnia 10. 11. 1 

12 września 1907 w Poznaniu. 
Poznań. Chrzest żydówki. W ko

ściele Bożego Ciała odbył się 
chrzest żydówki panny Augusty Gram 
ze z Pleszewa, mają1cej 30 i kilka lat. 
Ochrzcił ją "ks. Szreybrowski, poczem 
zaraz przyjęła Komunię św. Kościół byt 
przepełniony. ___ ··---

Ostrów. Dnia 2 sierpnia rozp·atry
wała tutejsza izba karna DOWtómie 
prawę ks. Jadomskiego z Kotłowa o 

rozdzielanie t. zw. kartek strejkowych. 
Jak wiadomo, rozgrywała się sprawa 
ta foż raz przed sądem tutejszym, 
wówczas skazano ks. Ja.damskiego na 
200 marek kary. Przeciwko wyrokowi 
wniósł oskarżony o rewizyę do sądu 
Rzeszy, który też zniósł powyższy wy 
rok i przeka,zał sprawę tę sądowi o
strowskiemu do powtórnego rozpMrze
nia. W ostatnich rozprawach, ja!k rpt
sze ,,Gaz. · Ostr. ", wnióst prokurator 
sam o uwolnieit1ie. Do wniosku tego 
przychylił się też sąd. uwalniając ks. 
Jadomskiego od winy i kary. 

Łobżenica. Pewna ośmnastoletn!a 
dziewczyna w Trzeboniu oddaliła się 
przed kilku dniami nocą pota·jemnie z 
domu i więcej nie wróciła. Teraz wa 
leziono zwtoki jej w jezior.ze trzeboń
skiem. 

Rawicz. Do strejku, jaki wybuchł 
tutaj przed kilku dniąmi wśród mu11arzy 
przyłącz:rli się także cieśle od czwar
tku rana. Podobnie jak pierwsi żądają 
również i cieśle podwyższenia zarobku 
i skróce.nia czasu pracy. 

ŻlJBROWIE 
OJ:Jdwiadanic historyczne według po

wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

f. (Ciąt dalszY). 
Lecz by la to 1chwila zaledwie, bo tuż 

za śmiercią Teresy Poniatowskiej, w 
~lad za ostatnimi wędrownymi ptakami 
ciągnącymi od Zachodu, gruchnęla 
wieść o wojnie z Francyą. Wieść 
wzmagała się, rosł:a w szczegóły i roz
Jala się w cichym szepcie, który co 
dnia inną przynosił wiadomość„. 

Pogrom je_w1ajski przez trzy dni byl 
publicz !l ą tajemnicą Wychodząca w 
·war~ia\vie •. Gazeta" musiała na bar
dzo ogólnikowy.eh poprzes-tawać pół
słówkach. Władze pruskie, prnerażo
ne ogromem kJęsk, nie wiedz1aly co 
czynić. Gubernator l(ohler stracił na
gle swą dobroduszną flegmę i jął ludo
wi „Prus Nowo-Wschodnich" obwiesl 
czać pra\1: a nowe. wy·darzen ia a . posta 
nowienia. Jakoż. mieszka11cy Warsza 
wy dow !ed.dc li się .niebawem, że król 
·.rryderyk Wilhelm i jeg-o małżonka są 
zdrowi i przebywają w Królewcu, da
lej, ..że najmniejszy ślad p_odburzenia do 
.inzurekcvi karany będzie śmiercią, że 
kasa skarbu .przeniostoną zostaje do 
Królewca. 

Warszav,·a sluchafa tych nakazów 
i jeszcze dziwiia się, gdy Qto niewiado-

. mo ~ :\ ąd i jak zjawill się wyslarky, któ.
rzy dziwy prawić zaczęl i . Imię Napo
leona nic schodziło z ust. Młodzież .zni
kała gromadami. Pachołkowie pana 
de Tilly od 'witu do nocy szperali po 
mieśc i e, myszkowali, ciągnęli dziesią
tki ludzi na odwach, aż nagle zacie
kłość pruska osfabta, jakby omdlały jej 
ręce. 

I oto z wysokości tronu Fryderyka 
\VieJk:eg-o ~płynęty nag-le miłościwe 
słowa manifestu. g-loszące, że wię
kszość mieszkańców. pomna na dobro
dziej twa pruskiej korony, nie myśli o 
Y- '1 b11rze11iach. a tylko niektórzy ze szla 

Ze Sl~zka czyli Staropolski. 

Wrocław. Z różnych stron Dolnego 
i $rodkowego Sląska donoszą o braku 
ludzi do 1pracy podczas .żniwa. Naw~t 
w okolicach czysto rolmczych. ~dzie 
jeszcze w pobliżu przemysłu mema, 
brak ludzi gaje się odczuwać. Ten brak 
ludzi jest tego. roku tern dotkliws~y, że 
niepogoda straszna tego roku me po
zwala na powolniejszą pracę przy 
sprzątaniu żniwa. 

Miechowice. W sprawie morder
stwa jakie swego czasu spełniono na 
robotniku Wrazidle z Miechowic, od
był się ina miejscu termin lokalny. Przy 
puszczają, że W razidlo został prawdo
podobnie gdzieindziej zamordowany, a 
·potem na miejsce, gdzie zwłoki znale
ziono, przeniesiony. W sprawi~ tej a.re
sztowano już pewnego człowieka, po
dejrzanego o wsipółudział w morder
stwie. 

Zabrze. Strejk górników rozszerza 
się. Żądają starsi ciskacze zarobku 
4 mr. na szychtę, młodsi i2aś 3 mr. 50 f., 
szleperzy tak sf.mo od 3 mr. 50 fen. do 
4 mr., wedł.ug klasy. 

Ciskacze i .szleperzy od 16 do 18 lat 
są w I klasie i zarabiali 2 mr. na szychtę 
od 18 do 20 lat (II klasa) ma 2 mr. do 
2 mr. 25 fen .• od 20 do 22 lat (III klasa) 
zarobek wynosi 2 mr. 25 fen. do 2 mr. 
50 fen., od 22 roku 3 mr .• jeżeli kto prze
pracuje 5 lat; kto dłużej pracuje tam, 
ten ma 3 rnr. 25 ' fen. na szychtę; po IO 
latach ma 3 mr. 50 fen. Ta ·ostatnia kla 
sa składa się z żonatych i żąda 4 mr., to 
jest ,poprawy o 50 fo_n. Taką samą 1ub 
podobną poprawę żądają wszysitki_ę 
klasv. 

Gómi.cy-uczniowie (lerhajerzy) żą
dają poprawy, i to, żeby otrzymali za 
ciskanie te.n zarobek, który madą najstar 
si ciskacze (po 10 latach, ostatnia kla
sa). ' · •' J (,~i1:ł 1 rl 

Z innych dzielnic Polski. 
Z działalności socyalistów galicyjskich. 

Galicyjska konferencya partyjna uchwaliła 
aby na fundusz wyborczy i agitacyjny pod
wyższono dotychczasowy podatek o 2 hal. 
tygodniowo. W tym celu komitet obwodo-

chty ważą się na tę szkaradną ,,nie
wdzięczność''. 

Jeszcze W1arszawa ni·e zdołała się 
spostrzedz, gdzie właściwie ta nie
wdzięczność począt1eik wziąćby powinna 
gdy Kohler zawiadomił znów miasto, że 
w razie, gdyby garnizon pruski mial 
wyjść z Warszawy - spokojność i bez 
pieczef1stwo zachowane będą. 

I rzecz dziwna - słowa te ani uka 
zy nie wywierały wrażenia. Słuchano 
ich, kiwano głowami i nie wierzono im 
p.rawie.„ 

Dwudziestego czwartego listopada 
gubernator Kohler wezwał nies.podzie
wanie do siebie księcia Józefa i przedlo 
żyl mu odręczny list króla. 

- Ody w obecnej wojnie - pisał 
Fryderyk - wojska nasze inny wezmą 
kierunek, opuszczając chwilowo War
szawę, chcąc dobrym Warszawionom 
za kh niezachwianą ku nam wierność 
i przywiązanie, której jasne dowody 
ciągle od nlch odbieraliśmy, dać nawza 
jem ojcowskiej 1pieczołowitości naszej 
1oznakę„. postanowiHśmy upoważnić 
cię, mój Książę, ·do zebrania straży z 
majętniejszych mie,szkańców złożonej, 
postawienia ci~ na iei czele i strzeżenia 
bezpieczeństwa i porządku publiczne
go te.i stolicy. Spodziewamy się, że ce 
niąc tę naszą Królewską ufność, odpo
wiesz godnie naszej woli, a przez to 
nowego nabędziesz prawa do naszego 
szacunku." ... 

Poniatowski przyjął niespodziewa
ną godność. Na ratuszu zgromadzono 
radę i ustanowiono straż obywatelską . 
Na rogach uliic rozlepiono proklamacye 
księcia i czułe pożegnanie Koehlera ... 
Wielka sieczkarnia łzv roniła i starała 
się rozrzewnić buraki myślą, że ich 
nie będzie miał kto miażdżyć„. 

Dziet'1 dwu~iesty szósty listopada 
byt dla Warszawy dniem przełomu, 
dniem, D jakim jeszcze kitka tygodni 
marzyć się nic ważono... Na ulicach od 
wczesnego ranka zadudniły wozy, po
jazdy i bryki ... Gubernator Koehler, a z 
nim i de Tilly, i Bachmann i Bauman, i 
Me;ek, i cały legion pruskich urzędni
ków, wyciągał na Pragę„ . Za nrzędn ! -

wy ma zwołać w łonie swoich organiza~yi 
za\\'odowych zgromadzenia poufne, ktorc 
mają przeprowadzić powyższą u~hwal~. -
Uchwala ta wchodzi w życie dma L sierp-
nia. rb. 1 d t 

Drugi wniosek ma na ce u os arc~e-
nie komitetowi obwodowemu funduszow 
na cele agitacyi. 

Wiadomości Je świalao .. , - .. " ~ ,. 

U rzędowe powitanie cara 
Kanclerska „Norddel.lłsche .Allgemei 

ne Ztg." 1Pisze z powodu przy1azdu ca
ra:' Jako miły g<Yść przybywa J e,go 
Cesarska Mość Cesarz Mnko~aj. II:. Ce
sar.z Wszechrosy1s~i, do S\.':'m~mu~de, 
aby spędzić kilka dJ11 na przy1ac1elsk1e~ 
spotkaniu z naszym cesa~ze~. P~zedstę 
biorąc 1podróż na w~dy mem1e.ok1e, Ce
sarz Mikol1aj odpowiada na wizytę,. zło 
żoną przez cesarza Wil~el,m~ w lrpcu 
1905 Cesarzowi za:przy]liłlzmo11ego, są
sied~iego 'Państw.a ina wodach fińs~ich· 
Spotkanie się Cesarzów odpowiada 
starodawnemu zwyczajowi, chętnle 
prneisit.r-zeganfłmu przez obie stro
ny. Jest ono znowu wyrazem przy
jaźni, którą utrzymu~ą o~aj Monar
chowie jako tradycy1 sw01ch przod
ków której ·pozostali wiernymi. Spot
kani~ w Swinemtinde będzie miało 1cha
rakter przewa~nie osobisty. Nie wy
woł1aty go określone zadania politycz
ne i z tej .przy.czyny niema żadnej za
sady do patrzenia na spotkanie z uczu
ciem niechęci lub niedowierzenia. Wi
zytę Cesarza Mikołai.ia witają Niemcy 
z uczuciem zadowo1eni1a, jako dowód 
istnienia 1serdecznych stosunków .po
między obiema dynastjami i pomiędzy 
obu państwami, związanemi nawzajem 
licznemi interesami. Wiemy, że wyra
żamy uczucia Tllarodu niemieckiego, je
żeli pragniemy, aby spotkanie Monar
chów odbyło się sz.częśliwie i wydala 
dobre owoce. 

Z konierencyi pokojowej w Hadze. 
Grono polskich polityków wysłało 

do marszałka kongresu pokojowego w 
lfadze pismo, w którem po historycz-

kami poszly sznury cale ambulansów, 
wioząc}"ch rannych żołnierzy pruskich 
i rosyjskich a potem, zacząl się kilkogo
dzi·nny ma.rsz wojrska. 

Noc dawno za,padła, mroźna, księży 
cowa noc, a most lyżwowy uginąl się, 
skrzeczait w pustych ulicach rozległ 
się ponuro szczęk broni i głuche stąpa
nie ciągnących pospiesznie oddziałów. 

Miasto miliczalo - milczało także 
opuszczające je wojsko. W milczeniu 
tern było coś z dumy i coś ze wstydu. 

Po północy ucic_blo wszystko. Na
stąpifa głusza grobowa. a za nią trzaisk 
.palącego 15ię mostu„. 

Prusaków już nie było !.„ 
Nazajutrz miasto zbudziło się wicze

śniej niż zwykle i wyległo .powoli na u
lice, oglądając się trwożnie, iżali z za 
węgla domu nie wysunie się_ oddział nie 
nawidzonych harcapów. iżali nie za
turkoce na skrę·cie kolaska .;paina de Til
ly lub .nie ukaże się hajdukami otoczo
na karoca Koehlera. Smielsi szli na 
brzegi Wis1ły. Tam szczątki mostu dy
mily, sycząc przeciągle w zetknięciu z 
wartkim prądem rzeki i wyistrzelając w 
górę l\ilębami pary ... A dalej, za Wisłą, 
staly sznury wyciągniętych wojsk, ma
jąc przed sobą wymierzone ku Warsza 
wie działa„. 

I serce \Varszawy żywiej bić zaczę
ło. Oglądała się po sobie, mierzyła 
wzrokiem hardo wznoszącą się wieży.cę 
królewskieg-0 zamku i zdawala się py
tać sam ei siebie: 

- Sen to, czy jawa? 
Ptak. dtugo więziony w klatce, gdy 

mu zasuwe otworzą nie Jillsza się z 
miejsca. Patrzy, sta}e na krawędzi 
więzienia i je.szcze obawia się, aby da 
remnte s1krzydeł nie rozpuszczać do lo
tu. 

Prusaków nie było. 
Stn~ż obywatelska lad czyniła i porzą

~ek. Mim.o tłumu ludzi na ulicach, nigdzie 
siadu za~ieszania. Starszyzna na walną 
zebrała się naradę. Najpowściągliwsza mlo 
dzież zapalać się zaczęla. 

I znów zmrok zapadł cichy głuchy, 
Miasto nadsłuchiwało„. ' 

~koło szóstej z Wieczora, od strony 
Woli, uslyszano przeciągły, wzmagający 

nym wstępie i po odw?l'a'.niu się na 
dobne memorandum, JakLe \Y r. 1 
Polacy doręczyli konfe:enc~1 w łia 
streszczają się następu1ące ządania: 

1) Dla ludności dawniejsz~go ~ 
stwa Warszawskiego autonomiczny 
rząd, narodową armię w sile 40 tys'. 
ludzi, konstytucyjny parlament, o u· 
wanie polskiej mowy w urzędach i~ 
wolne wykonywanie wiary. 2) dla 
twy, Podola i Ukrainy, k.tóre były cz 
śdami dawniejszej Polski, te same k 
stytucyjne prawa oprócz armii i w, 
snego parlamentu. 3) dla ludności p 
skiej podległej Prusom.: dow~l!lego u· eo~t 
wania polskiej mowy 1 polski Język nn 
być po szkotach jako wy.kt~dowy uży ng 
wany; wolne wykonywani~. wak ~ 
religijnych i osobista wolnosc. Stawi !lllll 
my, powiedziano w końcu - te żąda .car 
nie w imieniu Polaków. . 

11 
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Kobiety ruskie żądają prawa wybo~ :że 
czego. łtli 

Dilo" organ naczelny galicyjskie Qon· 
1ru~inów:ukraińców, ogłosił odezw~ stw 

niejakiej Maryi Oraboweńskiej do „u. ang 
kraińsko-r.uskoho żinoctwa", w której.akc 
w.zywa kobiety ruskie do walki o pra. 4>1~z wa wyborcze. Nte 

Teraz, - :pisze p. Graboweńska ... Car 
kiedy udział w życiu •politycznem przy twa 
znaino wszystkim bez różni.cy stanu i m 
majątku, kiedy gł.osuje .najciemni1ejszy sz 
chlop analfabeta, odpadają zarzucy a 
niezdolności kobiety. A ·postaw'tQnie , 
jej obok maloletni·ch. idjotów i zloczyn. ~~ 
'CÓW którzy od prawa glosowania są O\\ 
wylączeni, jest ciężką zniewagą i ak. mus 
tern wielkiej ·niesprawiędi.wośoi, który Ang 
·W każdej kobiecej pier·si porusza poczu 0 

-cie ;Znieważonej godności ludzkiej, 
Więc, hej, komu wstyd stać wobec pra 
wa w jednym rzędzie z małoletni · 
idjotami i zioczyńc·ami - odez\\~jcie 
się!" 

D .k ·1 • 'dd 1~ zienni arze ang1e scy me przy1a ą o :ticzb 
Polski. cu r 

Największe i najpoważniejsze dzien ~h~i 
niki !ondyńskie zaprz~czają w~ado!llo- ~45 
ści, jakoby k1ilku wybitny.eh d.ztenmka· 190 
9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 l()br 

się tentent koni... Szwadron kawaleryi w ~l 
pełnym galopie pędził przez Warszawc llie 
wprost ku brzegom Wisły, aż zatrzyma! cia 
się u szczątków tlejącego mostu, poczem mrk 
zawróciL. na 

Na ulicach rozległ się okrzyk „francu· tio 
zi !" Okrzyk zerwał się, i odtąd z us~ ~o 1la s 
ust przechodzil, wspinał się na piętra i pie łlOg 
terka domów Starego-Miasta, uderzał o 4lbro 
szyby dworów, dworków i pa~aców, ~o ki 2 
każdego zakamarka zaglądał i wreszcie kst 
wstrząsnął murami Warszawy. war 
Tłumy ludu rnuciły się witać wybaw niko 

ców. Ulice zamieniły się w sale biesiadne. IO z 
Przed odwachem, około Bernardynów, kę· zmi 
dy byl się szwadron strzelców francuskich 
zatrzymał dla wypoczynku, istny bój za· 
wrzat... bój o jeden uścisk dłoni, bój o do~: 
knięcie się bodaj munduru francuskiego, boJ 
o każdy wyraz, każdy lyk'wina, każdy kęs 
zaofiarowany żołnierzowi Napoleo~a.. 

1 Warszawa zablysla tysiącem sw1ate · 
Ok1Ly'. 1 z:1rhienily się w pieśt1 we· nlki 

solą. W otwartych ko·ściołach za· 
brzmiały hymny dziękczynienia. ŁzY 
radości zmywały ślady smutku i pr:zY· 
gnębienia. Serce Polski bić zaczęlo. 

Pulkowni.k De-schamps w nielada 
był kłopocie. Ani się spostrzegł, gdy 
(:aly jego szwadron zdezorganizowa?o 
mu„. obezwladniono ... Strzelców znie
siono na rękach z koni... wciągnięto ~v 
tłum i tam raczyć poczęto. Próżno b1a 
ły pukownik rzucał się a naw.olywal do 
karności i porządku, _próżno usilowa! 
zapobiedz rozprężeniu.„ Skutek bY 
ten, że i jego, mimo o]}oru, ściągnięto z 
konia i„ .. Deschamps znalazt sie za sto 
tern besiadnym wraz ze swoim( oficera 
mi.... 

Stary służbista chciał gniewać si~, 
chciał burczeć, lecz zapal a uniesienie 
i \ego w końou obezwładniły, porwalY· 

- Wiwat Napoleon! Niech żyją 
Francuzi! - huczatv tlumy ludu. 

Na odwachu, przed Bernardynami, 
straż obywatelska pilnowała koni fran 
cuskich· i nadciągających wózków z 
amunicyą. Wola równocześnie drżał~ 
od tupotu a svczęku oręża„. Oenera 
Milhaud wkraczał już i za;jmowal przed 
mieście. _ii" 

(Ciąg dalszy nastąpi). " 
-~ c~ 

I ~ .: I I, :" 



·rr~elskich miało odwiedz!c p. Jó- 1 Z Gloucesteru w Anglii donoszą o 
„v ar.,..i . M . dk . ł 11~ Ko~cie1skiego w 1 iłostaw1u. strasznym wypa u rozszarpania cz o-
era - wieka przez lwa. Rzecz naturalna, iż 

del międzynarodowy w Chinach. lew był w klatce i naJeżal do „inwenta-
an ~ el amerykai1ski w Pekinie zo- rza': cyrkowego, \V kt?rym popisy~a-

~ po. · d m·ony iż chiflskie mini1ste- la się pogromczym lwow. Pomocnika 
) I zawia 0 1 

• • · J ~ f tt ·1 d czy·sz si sta spraw zagranicznych otwiern dla JeJ, . oze a . a.se mana, _:Po ~zas . -
. ryum • 1i dzynarodO'wego siedm miast czen.ia ~latki napadł zmenac~·a lew i w 

i u Jtandl~ndż~ryi. w obecnej ·chwili w n:gn1en1u oka rozsza~pal. . ~te pamogł~ 
'1 ~żurYQ jest ogól em otwartych dla mterwenc~a. pogromcz:v,111; z ·~latk~ 
ł\a 1 • d ynarodowego 16 miast. ~ydobyto. 1uz tylk.o drga:.iące siic.zą·tk 
11and1·U mię z mes~częś.hwego łiaselmanna. 

Umowa rosyjsko-angielska, 

ostała pono j.uż podpisana. 02nacza 
e na stainowcze Zibliżenie się Rosy i do 
D ngW co się wieloe niemcom nie podo

uży IJa. Nie mająie innej drogi nadrabiają 
k iną i pocieszają się, że spotkanie się 

cara z Wilhelmem II wslmzuje, iż nie 
a nłabezpieczeil.stwa dla Niemiec w 

lllmowie ro~yjs'~o-a.ngielskiej. . , , 
Voss. Ztg. pisze: „Okohcznosc, 

~ :że ~potkanie odbywa tSię wlaśnie w 
bwili ob~cnej, poW~·nna mieć wi1elką 

ki (!onios lo~c. Spot~an1e to przekona. war 
~ twY .na1szersze, ze umowy rosyJsko

\\~ angielski ej ni•e można poczytywać za 
:·u. akcyę dyplomatyczną, wymierzoną 
ore przeciw polożeniu międzynarodowemu 

ra. Niemiec, jak utrzymywano bezzaisaidnie 
Car chce usunąć- wszelką możliwość 

... tworzenia falszywych uwa·~ z powodu 
rzy mowy z Anglią i przeszkodzić rozpo

szechnian"iu się mniemania, że umo
a z Anglią dotyczy nie tylko zalatwie 
ia spraw pogranicznych w Azyi, lecz 
ównież i innych spraw. Car chce 
ównież obalić domniemania. że Rosya 

są usi należeć do organiz·owanej przez 
~· Anglię i wymierzone.i przeciw Niemcom 

ry ombinacyi mocarntw europejskich·" 

spraw rlł botnlozyob. 
Zwią'lek ni';!m~t rk1ch drukarzy wydał 

" o dopiero roczne sprawozdanie za rok 
l~. Wyjmujemy z µiego najważniejsze 

do ·czby: Członków liczyl związek przy koń 
cu roku 1906 razem 48447, w roku obra

en (hunkowym przybyło 3971 członków. Ma
o· ątku posiadał związek przy końcu r. 1905 

'4450 685 63 mrk_ . .! zyskano w ciągu 1906 
a· 1901670 99 m., tak. że przy końcu roku 

dlrachunkowego wynosił ogólny majątek 
w :5217 413 53 mrk .. Na wsparcie podróżne 
ę dano 143443,45 mrk., na wsparcie dla 

al lliemających pracy 443372,50 m., na wspar 
m cia rozmaite według uchwał zarządu 10540 

mrk., na przeprowadzkę 27206,00 mrk. na 
dzwyczajne wsparcia752 mrk. na przej-

tiowo niezdolnych do pracy 759568,66 m., 
a stale niezdolnych do pracy 227158,25 m., 
grzebowego wyplacono 55503,25 m. na 

~bronę prawną, administracyę i inne wydat 
e ki 234126,88 m. Cały związek podzielony 

st na 22 okręgi płatnicze. Związek za
, 'Wart w styczniu rb. nowy kontrakt cen-

nikowy ze związkiem pracodawców na lat 
IO z warunkiem poczynienia koniecznych 

ian po upływie 5 lat, tak że spokój i 
zrost związku najmniej na 5 lat zapewnia 

!IY. 

• 

Z różnyob stron. 
Przeoowiednie na sierpień. Dzien

niki niemi eckie zamieszczaja przepo
~1e,dn i e według metody Falba na sier
P~e~. Według tych przepowiedni, sier
Plen ma być pog·odny i ciepły. Co pra
Wda, wstęp nie był obiecujący. 

Wambelerholz. W ostatnim czasie o
~r1.adziono kilkakrotnie tutejszą katolicką ka 
~1cę. 

n łlorstmar. Podczas bijatyki pokaleczo 

n~ Pewnego robotnika bardzo niebezpiecz-
1e. . • 

Bochum. Po dwóch dniach pięknej po 
&Ody mamy znów deszcz i powietrze chlo e. 
Pr łle~ne. Ponieważ cmentarz katolicki 
Dyzy ~hcy Mont-Cenistr. już jest zapełnio
ifw\V!ęc w przyszłości gmina katolicka u-

ac będz i e cmentarza gminnego. 
Jeszcze teraz można zapisać „Wiaru

eż P?lskiego" na sierpień i wrzesień, to 
·s nienależy ustawać w agitacyi za tern 
lllern. 

\\./s~en. Jubiler Homborg bawił się w 
h ~ interesie w towarzystwie kupca 

~k leifen~achera strzelbą. S. nie wiedząc, 
til isamo 1a.k H., że strzelba nabita, zwró
Ugo~ .~rz ec1w Homburgowi. Cały ładunek 
ltąp·zi ,H .. w szyję i po kilku minutach na
ląd~~ sm1erć. Na miejsce zjechała komisya 

a. 
bera~ Marsylii uchwalili murai:.ze strejk ge ny, 

y 2~ietrsen. Na stacyi tutejszej przejecha 
s ał pojazd. Woźnica został zabity. 

Ro1mailoścL 

Mordy w Casablance. Jeden z na
ocznych świadków tak opowiada o 
krwąwych wypadkach w Casablance: 

W poniedziałek 29 lipca przywódz
cy kiliku szcze·pów zażądali od baszy' 
rządzącego w Casablance. aby ten na
kazal za.przestania robót w porcie. Gry 
basza odmówi!, powołując się na wolę 
sułtana, który dał swoje pozwolenie 
na budowę portu, zbuntowani odrzekli, 
że sułtan już nie jest ich władcąt ponie:
waż on sam slucha rozkazów europej
·czyków. Aby zyskać na ·czasie, basza 
obiecał dać stanowczą odp-0·wiedź dru
giego dnia. We wtorek jednak nikt do 
baszy się nie zjawił i sądzono ogólnie, że 
zbuntowani zaniechali swvch żądań· 
Tymczasem po mieście i okolicy kręcili 
się jacyś jeźdźcy, którzy nawolywa1i 
J udność do wojny świętej przeciw nie
wiernym, oznaczając dzień jej rozpoczę 
cia na czwartek, gdy w Casablance by
wa wielki targ. . 

O godz. 1-ej banda arabów zatrzy
mała 1ok-0motywę, Móra obsługiwała 
roboty w porcie. W tejże chwili jeden 
z eurnpe1czyków, który nadszedł przy- . 
padkiem, został ukamienowany pr,zez 
Uum. Taki sam los ~potkał drugiego 
emopej1czyka, który przechodzi! w po
bliżu. Maszynista próbował cofnąć Io 
komotywę, ale nie móg·ł już tego uczy
nić, gdyż tor zositał uszkodzony. Arab, 
pracujący na lokomotywie, jako pomo
cnik palacza, zad al pierwszy cios , rna

·Szyiniście i zrzucil go w ręce rnzwśdc
czonego tłumu. 

Zawiadomiony o wy1padkach konsul 
francuski udał się natytChmiast do ba-

. szy, żądajqC użycia sily zbrojnej do O
brony europejczyków. Basza odpowie 
dział, że żołnierze nie mają nabojów. 
Na starnowcze żadanie konsula basza, 
zgodziJ się dać eskortę dla doktora Mer 
le, którego konsul wysłał do Tandzeru 
z zawiadomieniem o wypadkach, i kil 
ku Francuzów, którzy ·chcieli wyjechać 
z miasta. W drodze Merle i jego towa
rzysze omal nie sitali się ofiarą swej es
korty i musieli ratować się od niej u
cieczką. Tymczasem tlum zamordo
wał 5 Franouzów~ 2 Włochów i 1 tlisz 
pana. 

Konsul francuski zawiadomi! swych 
rodaków, aby s·chronili się w konsula
cie. Doktor Merle z konsulem hiszpań 
skim zdolaił dostać się na statek niemie 
cki, gdzie również schronilo się mnó
stwo żydów, zbiegłych miasta. Ze sta
tku jeszcze widział Merle. ja:k tłum bu 
rzył i palił wszys•tkie baraki i farne 
budowle w porcie. Trupy 8-miu zam-0r 
dowanych europejczyków zostały ró
wnież spalone. 

Od Redakcyi. 
Panom E. M. K. A. 25. PrositnY ozna

czy~ nowy termin, gdyż na 5-go nie mogli
śmy. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
W Bremen w oiątek 9 sierpnia..! wieczorem 

o godzinie 8 nadzwyczajne zebranie w 
lokalu pana Malornego Nordstr. 

W Hildesheim w sobotę, dnia 10 sierpnia 
wieczorem o godzinie 8 u pana Wach
tera, Schiitzenstr. 

W Vienenburgu w niedzielę, dnia 11. sier
pnia po południu o godzinie 3 w lokalu 
pana Sochting. 

W Remscheid . w niedzielę, 11. sierpnia, po 
południu o godzinie 3 w lokalu p. Serwe. 

W Kriebitsch w niedzielę, dnia 11. sierp
nia, po poludniu o godzinie 3 u pana 
Zaibla w Gormie. 

W Gelsenk.-Bulmke w niedzielę, dnia 11. 
sierpnia, rb. po południu o godzinie 5 
w lokalu pana Reik. 

W Kilonii w niedzielę, dnia 11. sierpnia, 
przed południem o godzinie 1134 w lo
kalu „Vereinshaus", Muliusstr. 72. 

W Grohn w czwartek„ dnia 15 sierpnia, o 
godzinie 8 wieczorem u pana Harjes. Po
żądanem jest, ażeby na powyższe wiece 
Rodacy jak najliczniej się stawili. Roda
cy, jeżeli chcecie, ażeby lepsze warunki 
wywalczyć i byt swój materyalnie po
lepszyć, to tylko możecie, przystępując 
do naszej organizacyi. 
Wydział w Kolonii nad Renem: Dele

gatem Antoni Gorajski, l(rachnenbaumen
Strasse 77. Sekretarz Szymon Sosnowski, 
Eigelsteinstr. 20. Skarb. Jan Miszewski 
l(ahlenhausenstr. 41. Rewizorami kasy Jó 
zef Gan decki i W. J anz. Mężami zaufania 
dla l(olonii są: A. Gorajski i S. Sosnowski, 
na Ehrenfeld M. Pozda, na Nippes M. l(oza, 
dla Siilzu M. Pankowski. 

Eickel. Delegatem jest obrany l(asper 
Filipiak, mieszka Eickel, Colonie-łfanover 
l(ruppstr. 22d. Mężami zaufania są: An
toni Pazderski, Eickel, Herzogstr. 21b, i 
Józef l(urpisz, Eickel Bielefelderstr. 8. 

W Altenessen mężem zufania jest Jó
zef Strauss, mieszka Vogelheimerstr. 175. 

W Gelsk.-Bismarck jest obrany mę
żem zaufania w miejsce Gawroniaka Lud
wik, Masztalerz, mieszka Perdinandstr. 9. 

Zebranie członków · „Zjednoczenia za
wodowego polskiego" w Bitterfeldzie co 
trzecią niedzielę każdego miesiąca u p. 
Schredera, Dessauerstr. 

Wiece sokolskie. 
Baczność Essen i okolica! 

W niedzielę, dnia 11 sierpnia o godzi
nie 3 po południu odbędzie się na wielkiej 
sali pana Posta (Kaisergarten) 

WIELKI WIEC SOl(OLSl(I, 
na który się szan. druhów i rodaków z bli
ska i daleka zaprasza. Przemawiać będą 
redaktor ,,Wiarusa Polskiego" dh. Michał 
Kwiatkowski i dh. Piotr Paliński z Bochum 

Uwag a: Po wiecu urządza Tow. 
gimn. „Sokół" ZABAWĘ LATOWĄ po
łączoną z koncertem ćwiczeniami gimna
stycznemi i tańcem. Dzieciom niżej lat 14 
wstęp na salę wzbroniony. Zebranie odbę
dzie się w sobotę, dnia 10-go sierpnia o go · 
dzinie 8 wieczorem. ( 4) 

Czołem! Wydział! 

Wiec Sokoli w Duisburg - Hochield. 
W niedzielę, dnia 11 sierpnia, rb. o 

godzinie pól 2ei po południu odbędzie się 
wiec sokoli w sali p. Bertrama przy ulicy 
Werthaser 190 „Victoria-Saal" w łiochfeld . 
Jako mówca przybędzie druh Ignacy Żniń 
ski, przeto uprasza się wszystkich roda
ków z Duisburg-Hochfeld i okolicy, by jak 
najliczniej na wiec ten przybyli. 

U w a g a: Po wiecu nastąpi zabawa, 
połączona z ćwiczeniami wolnymi żerdzia
mi i bardzo pięknem i pouczającem przed
stawieniem amatorskiem. l(ażdy gość mu
si mieć zaproszenie, gdyż zabawa jest 
zamknięta. 

Wydział Towarzystwa glmn. Sokół w Dbg. 
Hochfeld. 

Baczność Recklinghausen Sild-Bruch ! 
W niedzielę, dnia 11. sierpnia rb. po 

południu o godzinie pól 5ej odbędzie się 

WIEC POLSKI 
w sprawie wyboru radnych do rady mia
sta na sali pana C. H. Moliera. Obowiąz
kiem każdego wyborcy jest na wiec się 
stawić. Do dziela rodacy i pokażcie, że 
wam nie jest oboiętnem, jacy ludzie zasia
dają w radzie miejskiej. O liczny udział i 
punktualne zebranie się wszystkich pol-
skich wyborców uprasza (896) 

Komitet. ·-· J 

Zebrania towarzystw. 
Baczność dni'1owie gniazda Bochum! 
Cwiczenia gniazda odbywają się jak do

tąd co wtorek i sobotę o godzinie pól 9-ej 
wieczorem. Szan. druhów ćwiczących u
prasza się bardzo, aby licznie przybywali 
na ćwiczenia. 

Zebrania odbywają się dwa razy w mie 
siącu i to w każdą środę po pierwszym i 
po piętnastym. Przyszłe posiedzenie przy 
pada w środę dnia 7 sierpnia o godzinie 9 
wieczorem, na które się wszystkich człon
ków uprzejmie zaprasza. 

Czołem! Wydział. 

Tow. „Wyzwolenie" w Bochum. 
Zebranie miesi ęczne odbędzie się 

\V sobotę. dnia 10-go sierp.nia, o godz. 
Yz 9-e.i wieczorem w lokalu p. łiolz
schneider'a (Salamander), przy Allee
str., na które wszy stkich czlonków i 
gości zaprasza Zarząd. 

Baczność W attensciteid ! 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" w: 

Wattenscheid urządza w niedzielę, dn ia 11. 
sierpnia po południu o godzinie 5 na sali 
p. Wilhelma I~ecke narożnik ulicy Vode i 
Szkolnej 64. zamkniętą zabawę z tańcami 
dla członków wypłatnych i ich rodzin. 

(894) Wydział. 
Uwag a. Rodacy, którzy nie są człon 

kami „Zjedn. zaw. poi." a chcieliby wziąć 
udział w zabawie, mogą się dać zapisać na 
członków. Tak samo członkowie z innych 
miejscowości, którzy przybędą na zabawę, 
muszą się okazać książką kwitową. 

Delegat. 
'r,~:.- j '~ ,~,. 

Baczność Oberhausen! 
Wszystkich pp. przewodniczących to

warzystw, które w 
pielgrzymce do Kevelaer 

udzial braly, prosimy na pogadankę do lo
kalu p. Zerbsta w Oberhausen. Mi:\rktstr. 
na niedzielę, 11. sierpnia o godz. 10 przed 
południem (893) Komitet. 

Towarzystwo ,gimn. „Sokół" w Dorstfeld. 
W niedziele, dnia 11 sierpnia w lokalu 

pana l(linghammra ulica Roonstr. 15 o go
dzinie 2 i pół po południu odbędzie się ze
branie. Liczny udział członków i i:odaków 
życzliwych „Sokołowi" pożądany. (2) 
Czołem! Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Meidericb. 
Posiedzenie odbędzie się w niedzielę. 

dnia 11. sierpnia o godzinie 1 po południu . 
Po zebraniu wymarsz na rocznicę Gniazda 
w Alstaden. O liczny udział się uprasza. 

Czołem! (1) Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Unser-Fritz 
donosi szan. członkom i Rodakom w Uuser 
Fritz i Wanne oraz Towarzystwom·, które 
zaproszenia odebrały, iż Towarzystwo ob
chodzi 3-cią rocznice w niedzielę, dnia 11. 
sierpnia, na sali pańa Gartmanna, ulica 
(Dorstenerstr. 16). Program: Od godziny 
2Yz do 4 przyjmowanie bratnich Towa
rzystw, potem powitanie przez przewodni
czącego. O godzinie 8 rozpocznie się bar
dzo piękny teatr pt.: „Pustelnik z czarnej 
doliny", Wstępne dla członków naszych i 
bratnich towarzystw 30 fen., dla nieczłon
ków 75 fen. O liczny udzial w uroczystoś-
ci prosi (2) Zarząd. 

Baczność druhowie Gniazda z Marten. 
W niedzielę, dnia 11. bm. bierzemy u

dział w uroczystym pochodzie słowiań
skim ze sztandarem. W sprawie tej odbę
dzie się o godzinie 1 po południu pogadan
ka w sali posiedzeń. O godzinie 4 próba 
śpiewu. Potem o godzinie pól 6ej będzie 
nasze Gniazdo fotografowane. Uprasza się 
o liczny udzial w pochodzie, w śpiewie i w 
fotografowaniu. (3) 

Czolem ! Wydział. 
Uwaga: Przy P.ochodzie i fotografo

waniu w maciejówkach i odznakach. 

Bractwo Różańca św. w Katernberg · 
podaje swym braciom i siostrom do wia
domości, iż bractwo nasze bierze udziat 
w polskiej pielgrzymce w Hardenberg. Sza 
nownych braci i siostry upraszam, by się 
stawili o godzinie 6 ra:io na sali p. Linen
hOfera poczem wyruszymy do Essen. Upra 
sza się o przypięcie medali. O liczny udzial 
prosi Nadzelator. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Scbonne-
beck 

podaje swym członkom, oraz i rodakom tu 
tejszym do wiadomości, iż towarzystwo 
nasze bierze udział w pielgrzymce do Har 
denberg. Punkt zborny kościół katolicki 
w Schonnebeck. Upraszam szan. pielgrzy 
mów, aby się stawili o godzinie 6 rano do 
kościola na błogoslawieństwo poczem wy
ruszvmy w procesyi na dworzec do Stee
le. Braci i siostry pr0szę o przyp!Gcie 
medalików. Szan. Tow. św. Augustym1 z 
Rotthausen zapraszamy do przyłączenia 
się do procesyi. (2) 

Jan S_osiński, przewodnicz_ący. 

Towarzystwo św. Jakóba w Sodingen. 
W niedzielę, 11 sierpnia odbędzie się 

półroczne walne zebranie, na które się 
wszyscy członkowie stawić powinni. (2) 

Samol, przewodniczący. 

Tow. św. Józefa w Wanne 
donosi swym członkom, iż w poniedziałek, 
dnia 5. bm. umarła żona członka naszego 
p. Marcina Kuleczki. Pogrzeb odbędzie 
się w czwartek, 8. bm. o godzinie 9 ra
no z domu żałoby przy Horststr. 24. 
Członkowie winni się stawić w lokalu po
siedzeń już o godzinie 8 poczem wspólnie 
udamy się do domu żałoby na pogrzeb. O 
jak najliczniejszy udział v.r' .Pogrzebie upra-
sza Zarząd. 

l.lllil 
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Towarzystwo św. Jadwigi"' Dortmundzie 
aonosi swym członkom, i_t Pan Bóg powo
łał do wieczności po krótkiej a ciężkiej cho 
rabie, op. św. Sakramentami naszego wier 
nego i gorliwego członka zarządu 

Śp. JANA SMOLIŃSKIEGO 
Pogrzeb odbGdzie się w czwartek, 8. 

bm. przed południem o godzinie 9 i pól z 
domu żałoby Neuemiihlenweg 36. Wszyscy 
członkO'wie Towarzystwa św. „Jadwigi" 
zechcą się stawić w lokalu posicdzef1 o go 
dzinie 9. 

O jak najliczniejszy udział w pogrzebie 
uprasza się. 

Zarząd Tow. św. „Jadwigi". 

Towarzystwo gimn. ,,Sokół" w Wanne I. 
zasyła swemu druhowi 

WAWRZYNOWI MOTALE 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia P: 

MARYI ANDERSOWNIE 

w dniu Ich ślubu, dnia 7 sierpnia, ja~ naj
serdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyśl
ności, szczęścia i błogosławieństwa Bo
żego. Młodei Parze gromkie Czołem! 

I !tt· l ~.· ~ '' Wydział. 

Darmo I 
nie, ale== tanio :=sprzedaje 

skład skór „Zur ledernen I07" 
skórę na podes~wy i artykuły szewskie. .::;:::;;,: I Szczotki: 
Torby podróżne Szczotki do rzeczy 

od 1,00 mr. pocz. • od ~6 fen. pocz. 
Torby na rynek I Szczotki do butów 

"d ~O fen. p-;cz. od 25 pocz. 
Torebki na łańcuszku Szczotki do włosów 

od .&O fen. pocz. od 36 fen. pacz. 
. Portmonetki Sizczotki do wiksy 

od ~ fen. pocz. od 5 fen. pocz. 
().-rat)', lariuchT „eratowe, 
od 75 fen. od 35 fen. 

STzebienle, Jusira ltd. 
od 10 fen. od 10 fen. 

Jos. Złta, Herne, 
Dworeowa (D„hnłtofstr.) nr. 107. 
Końeowa sta.cya kolej elektrycznej Herne-1 Recklinghausen. 58L 

Skład kolonialnq 
-z całkowitem urządzeliiem od 1 października tauio 
do wydzierżawienia. Skład znajduje się w dorrem 
położeniu w Bochum w pobliżu druh arni „ Wiarusa. 
Polskiego" i dobrze się opłaca. Zgłosz. do Eksped . 
.,. Wiarusa PoMciego" J>Od nr. 88.&. „ ... „ R I 

Na odpłatę 
885 czyli Bruch jest tanio ~o 

„ ... „ ... „„ ...... ml!„ ...... „ 
M~?!e · i 

nabycia całe urządzeme 
do'interesn kolonialnego, 
ró~nież niektóre towary 
kolonialne. Zgłoszenia. 
przyjmuje i ~li~szych 
wiadomości udzieli 895 

Wyprawy 
A W1>łata 8 mr. 
B „ 15 „ 
c 

" 22 " 
D " 

28 
" 

Pierwszorz~dne 

dobrze odrobione 
m.eble i niaterace 

dostarczam la
źdemn wszystko, 
co tylko serce za
rirag1.ie pod naj
korzystniejszymi 
warunkamina ty
godni o we, 14-
dniowe lub mie
sięczne raty zu
pełn; e według ży-

1 pokój, wpł. 5 m .• 
2 pokoje, „ 8 „ I 
3 " " 15 " 
4 " !! 25 ,, 
W spaniałe urZl\· 
dzenia do kuchlii, 
pokojów miesz
kalnych i sypialni 

Wojcłeclt 
CJh,dlko 11 ski 

w Reclilinghausen-SU.d 
(Bruch) :Maryańska ul. 9. 

Wielkie i ma.le 881 

św1nie. 
sprzedaje po tanich ce
nach 

. Wilh. Schafer, 
Caatrop, kopalnia. 

„Graf Schwerin" 26. 

czenia. :Moje ol- I••••-
-- "W• brzymie składy Komody, 
Szafy za szkłem powinien każdy szyfonierki, 

.. Przy zamówie
Ji.iach prosimy za
chęcać kupców i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swuje ogłoszenia. 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, kt6· 
rzy w naszej ga
zecie lgłaszają, 

bufety. obejrzec! Ratdy, lustra. 
szafj do statków ktc się dowie o 
m nml moich tani1·h. ~e-

nach, zdumieJe Ł6~ka, materace, 
Ubrania g Dostawa darmo! maszynz do goto-

". i.I Meble tylko pier- wania, szyfonier-
1_ Serya A wpl. 5 m.I wszorz~doe! Nie ki, komody. lu-

" B „ 8 „ I trzeba si~ przez 

1 
stra, wóziki do 

" c " 12 "m konkurencyę dać dzieci, kanapy, 
„ D „ 15 „ =zwabić tylko ku- :2 bufety, stafy do . I pować jedyaie u 1 rzeczy. Wszystko 

. t. k . mec!\. upuiący 

Tygodn. Im. odpl.1 firmy na tm. odp1;.::. powiedzą, że to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszają
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało 

skutek. 
Josef Sch warzhoff I Recklinghausen-Sud (Bruch) Boebumerstr. 19~ 

w pobliżu apteki i poczty. 

-~l„„„„„llml„„„„„„„m:a-

Dom kredytowy 
Jana Kwiatkowskiego 

załatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe . 

Kasa oszczedności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

Baczność Recklinghausen Siid (Bruch) ! 
Podaję do wiadomości Szan. Roda

kom, iż z dniem 6 bm. otworzyłem_przy 
ulicy Bochumskiej 128 

Skład towarów 
;;alanteryjnych 

Mam na sktadzie w wielkim wyborze 

instrumenty muzyczne, 
cygara, papierosy i tabakę do zażywania. 

Usługa skora i rzetelna. 
Z szacunkiem 

M. Pietryga, 
(891) polski kapelmistrz. 

Wyp1·zedaż? 877 

Z powodu innego przedsi~biorstwa i przepro
wadzki sprzedam z a p o ł o w ę c e n y kilkanaścitt 

urz,dzeń kuchennych. 
JUaszyny do A'Otowanła, maszyny do 

I 
prania, maszyny do szyeła, kołowe•, 
pir ee, maszyny do siekania mł~saitd. 
A. Je s cho nek, llolsterhausen p. ·w anne, 

~ wyprzedaz 
~ resztek 

już się rozpoczęła. 

.-
Ty Ili: O 

w środ~ 
od · godziny 2 po południu 

około 

.moo metrew 
resztek 

materii na 
suknie 

metr mr. 
. wartość do :>,OO mr. za metr 

Borgzinner & Co. 
Bochum, Bongardstr. z. 

~~:.:..;:~9·;._._...._..,.. __ ... ...!,..:::::::::::::•:::::::::=::::::u:•:......,.:::::•~~ 

Środa 
7-go sierpnia -

()zwartek 
- 8-go sierpnia -

Po nie dżiałek 
12-go sierpnia. 

i i dajemy i i 
podwó.jne marki rabatowe. 

(897) 

Bównoezeinłe polecamy naszym szanownJ·m Rodakom po b3jecznłe nfakłch cenacl1: 

Latowe jupki 
z llstra, alpaki, mochałr. płótna I 
tak dal~j. Ubrania i bluzki do pra· 
nła dla chłopców. Kolorowe obu· 
wie dla pań, panów I panienek 

Swój 

do 

swego. 
sprzedojemy z powodu minionej po· •===·• 
ry za połowę dotychczasowej ceny. 

i ·~ 

'fi JA WW! 

Około 300 par spodni 
Swój 

do 
swego. 

z szewiotu, kamgarnu, bukskinu, aksa
mitu, manchesteru, pilotu itd. bajecznie 
tanio. Nasze spodnie są z materyi nie 
kurczących się i przeważnie robione we 
własnym warsztacie, są przeto pierwszo . 

rz~dnie skrojone. 1===11 

• ....., •• ł ew 

Około 2000 ubrań dla dzieci 
w 300 rozmaitych fasonach'· przednio odrobione i bez
nagannie przylegajf\Ce od 2 do 30 marek- Jeżeli chło· 
pcy Pańscy szybko niszczą ubrania, dla tego niech 
Pan sprobuje nasze we własnym warsztacie sparzą· 
dzone ubrania ,,Eisenstark". Te ubrania. są pod gwa.

raucylł mocne jak żelazo i w noszeniu nie do zdarcia. 
Kto raz spr„buje, nigdy już i~ego nie kupi. 

,!MJ I i&:"'IMF 

BRACIA G . ETK . 
' 

Herne 
Wbi f~ 

Jedyny i największy polski dom zakupna Nadrenii i We· 
stfałti eleg. flarderoby męikiej i obuwia. 

~Zwraca si~ koszta podróży.·-

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny Antoni Brejski w Bochum. Nakładem i czcionkami wydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 
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Boeh·um~ na czwartek, dnia 8mgo sierpnia 1907. Rok 17 . 

• 
-rodzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcono ogwiacio oraz spJiawom 1uodowym, politycznym i zarobkowym. 

i colfz.fennJe z wyjątkiem dni 1>oświątecz
prtedplata kwartalna na ooczcie i o listowych 

sl 1 mr. 50 fen.„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

119 
Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

i(,wYm pod zinakiem „L. polnisch nr. 123." 

I 1111 loże za Wiarę I Ojczyzna .l 
Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drobneee m. 
ku 1~ f. ogloszenie, .zamieszczone przed inseratud • 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - LiMj le 
„Wiarusa Polskiego" nalezy frankować l poda• •. 
nich dokl!adny adres piszącego_ Rękop. nie &W~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
· włć. czytać i pisać po v.olsku ! Nie 

Polakiem, kto potomstwu swemu 
mczyć się pozwoli! 

rawa o~raniczenia zbrojeń mimo pier
tnego zaprzeczenia zajmować będzie 
konferencyę pokojową w Hadze. 

Wnioskowi wygotowanemu przez An 
sprzeciwiały się Niemcy, z powodu 

'rych w wniosku poczyniono· niektóre 

·ownik francuski ,,Galilee" rozpoczął w 
wtorek ostrzeliwanie Casablanki. 

Miasto znajduje się obecnie w ręku od-
. !ów wojskowych, wylądowanych 

z francuski i hiszQański krążownik. 

uczcie pożegnalnej wygłosili car rosyj
ski i ~esarz niemiecki toasty. 

Zapewniano się wzajemnie o dalszem 
aniu stosunków tradycyjnej przyjaźni i 
rewieństwa, łączących ściśle domy pa
. ce i obydwa kraje. 

Car odjechał do I(ronsztatu w wtorek 
a dnie. 

ik górników na Górnym Sląsku osłabł 
nieco. 

Ogótem strejkowalo 2000 chłopa. Obec 
liczba strejkujących według sprawo
nla dyrekcyi kopalń w Zabrzu zmniej
la się o kil~aset. 
Po!icya rozpędzała w dalszym ciągu 
'kujących, przyczem odniosło okalecze 
kilka osób, pomiędzy nimi także ko
. Aresztowano znowu kilka osób. 
YWają się glosy twierdzące, iż po wy
le dq_ia 15 bm. strejk się znacznie roz
zy. 

„Daj cz" „katolicy. 
Psuje się coś coraz więcej w szere
h katolików niemieiekich. świadczą 

Iem <lobitnie wydarzenia ostatnich 
ów. Polacy na obczyźnie codzien-
mają sposobność przekonania się o 

, ' jakie to dla niektórych kót nie
tcko-ka·toHokich znaczenie mają za-

P
Y I<ościola katolickiego. Już nietyl
olacy na obczyźnie ale Kościół ca

lllają stę stosować do dumy narodo
.o.niemieokiej naszych <lajczkatoli
w, którzy rw celu zniewolepia Waty
. do zastosowani:a sie do ich żądań 
orzyli nawet wielką ta•jną organiza

ę, dość wcześnie jednakże ·przez Wa 
1n odkrytą, jak o tern swego czasu 

szernie pisaliśmy. Do czego -pro-
4dzą. i n:a jakiej drodze znajdują się 
~w.ie dajczkatolicy, o tern świadc·zy 

r 1tn
1 

ie ogłoszona o hecnie statystyka 
· 905 o przejściu katolików w Niem
kh na. protestantyzm a protestantów 
. atr;>hcyzm. Według tejże urzędo
~statystyki przeszło na protesjan-
·lll 9339 niemców katolików, pod
~ ~dy na łono Kościoła katolickie
! rzeszto tylko 793 niemców. Z try
ern zaznaczają wobec teRo pisma 
;aln~. że Kościół katolicki stracił 10 
I' ~1ęcej na rzecz wyznania ewan
ic iego jak ostatnie na rzecz t<o-

ściola katolickiego. Liczby powyższe, 
które także w dawniejszych latach 
nie lepiej wyglądały, są zbyt wymo
wne. Lud .polski zna dobrze painów 
d:a:jczkatolików i mówi o ni-eh. że ~,każdy 
niemiec jest lutrem .podszyty." 

Nad .liczbami powyższemi niechaj 
się dobrze zastanowi prasa .centrowa i 
im niechaj poświęci swDją uwagę. Bę
dzie to w każdym -razie Dwocniejsze i 
korzystniejsze dla niej, jak napadanie 
na .polskich „agitatorów .i 1podszczuw:a
czy'' doma[fl.jących się należytej opie
ki duchow·nej w ojczystym języku. Ma
.my mianowicie na względz.le bochum
ską „ Westfaelische Volksztg.". która 
w numerze poniedziałkowym w arty
kule wstępnym ·piorunuje na „ polskich 
podszczuwaczy'', twierdząc, że postę 
pawanie polskich agitatorów lud ipOl
ski w.pędzi zupełnie w objęcia socyali
zmu. Możemy uspoko:ć panów cen
trowców co do obawy ootatnie.j i rę
czymy za to, że daleko 'P·rvdzej niemcy 
katolicy odstąpią od Kościoła i nie hę
.dz.ie ani jednego niemca katolika w gra
nicach Rzeszy niemieckiej jak lud po~
ski dostanie się w objęcia socyalizmu; a 
jeśli tu i owdzie zdarzają się wypadki, iż 
socyalLści zdDlają zbałamucić jednego 
lub drugiego robotnika, to po większej 
części winien temu brnk należytej opie
ki r1uchowrnei w iezvku ojczystym. 

Co się ty.czy ks. kardynara f\oppa, 
któreg-0 tak goraco bierze w obronę 
.,Westfae1ische V-0lksztg.'', to pomijamy 
już znane szczegóły z dz.ialalności ks. 
Koppa, a przyiaczamy tylko, co świe
żo oglas2a w pismach ·polskich ks. pro
boszcz Zakrzewski z. Golejewka. 

„Pozwolę sobie tutaj, pisze ów kaplan, 
pomiędzy innemi wpleść także znamienny 
przyklad.J jak wroc~awska władza ducho
wna traktuje Polaków-katolików. Niestety 
patrzeć muszę, mies~kając na śląskiej gra
nicy, na takie stosunki: katolicka parafia 
Korzeniska (Korsent) w powiecie milicz
kim liczy dzisiaj już prawie polowę osia
dłych tam na roli Polaków, a w każdym ra 
zie większą polowę frch, którzy wogóle 
do kościoła uczęszczają.· Proboszcz tamtej 
szy nie umie jednego slowa po polsku. Dwu 
krotnie zanosila cala parafia prośbę o pol
skie kazania do konsystorza we Wrocławiu 
a raz do samego kardynala l(oppa, wszy 
stko bez żadnego skutku, a odpowiedzi 
konsystorza przysylam jako dowody na rę
ce szan. Redakcyi. Proboszcz w Korze
niskach zaprasza w czasie wielkanocnym 
k~iędza, umiejącego po polsku, by wysłu
chał Polaków spowiedzi św. - To jest 
wszystko, co dla nich czyni -'--- lecz wy
raźnie zakazuje, aby ten kapłan żadnej do 
ludu nie miał przemowy(!). Swiadkiem te
go jest ks. proboszcz Dams z Rawicza." 

Tak postępuje niemiecka władza 
duchown:a wob~c parafian Polaków w 
Polsce, a jak dnpiero wygląda położc
n:e Polaków na obczyź,nie pod ,,opieką" 
niemieckich władz duchownych! 
a ______ ,_..!.. __ ,_:=_.L ______ ._ e!! __ , ______ zz 

Sprawa obicia niemców w Tyrolu 
narobiła dużo wrzawy w 1prasie nie
mieckiej. Prasa austryacka z wyją
tkiem wszecłmiemiec.kiej wcale niem
ców nie żałuje, gdyż nie chodziło absD
Iutnie o spokojnych wycieczkowiczów, 
lecz o niemieckich agitatorów, którzy 
pod dowództwem berlińskiego 1profe
sora Mayera chcieli okazać tamtejszej 
ludności włoskiej, że „świat cały n:e
mieckim być musi·" 

Jak prasa włoska zapatruje się na 
sprawę, o tern piszą do „Dz. Pozn." jak 
następuje: 

Włoskie dzienniki pełne są wiado
mości o gwaltownych zajściach między 
kompanią wszechniemców i wloską ludno
ścią w Trydencie. Pod wodzą niejakiego 
profesora Meyera, który w dziennikach ins 
bruckich rozpoczął kampanię na rzecz ger 
manizacyi prowincyi Trydentu, przybyła o 
sobnym pociągiem gromada wszechniem
ców na wycieczkę do włoskiej miejscowo
ści Pergine. Już w stacyach kolejowych 
wyzywającem zachowa~iem się niemieccy 
goście draźnili ludność włoską. Pomimo o
strzeżenia, danego przez wladzę, aby wy
cieczki do Pergi!le zaniechali, wszechniem 
cy wyruszyli z chorągwią, śpiewając naro 
dowe pieśni. Ale w Eergine czekali już na 
nich wlosi. Profesor Meyer i trzech innych 
przywódzców zostali silnie obitych kijami, 
poczem kompania. zmuszona do zwinęcia 
chorągwi, nawróciła. Ale na stacyach w 
Calliano i w Trydencie ponowiły się de
monstracye włochów przeciw uczestnikom 
wycieczki, tak że żandarmi wzięli ich w 
obronę. Obecnie jest obawa, że w Insbruc
ku rozpoczną się przy lada sposob11ości na
pady na Włochów, zwlaszcza na studen
tów uniwersytetu, jak to już kilkakrotnie 
mialo miejsce. 

Z obrad międzynarodowego kongresu 
przeciw alkoholizmowi. 

Podane już sprawozdanie z obrad 
dnia pierwszego uzupełniamy jeszcze 
..la KV! ~SpOI1Ut1ntrfl „uL... ti. ... Vt..:i1. · w ....... ~"I: 

pującymi s~czegółami: 
Pierwszym mówcą byt biskup von 

Scheele. Wykazał on. że sprawa alko 
hol.izmu to nie jest kwestya czysto fi
zyologiczna, że trzeba ogromny kłaść 
nacisk na stronę moral1ną i ~tyczną wal
ki z alkoholizmem. Nie wystarcza teo
retyczna nauka o szkodliwości uży.wa
nia na:pojów alkoholowych; okazuje 
się, że nie wywiera Dna dostatecznego 
wpływu .na wolę i charakter jednostki. 
Dla tego trz~ba podnieść i wzmocnić 
moralność wśród .młodzieży, młodzież 
winna zrozumieć, że trzeźwvm być 
jestto jej obowiązek moralny. Łatwiej 
.nawe.t 1przychodzi przekonać młodizież, 
że obowiązkiem jej jest być trzeźwym, 
niż o niebezpieczeństwie, jakie właśnie 
tkwi w używaniu napojów upajają.cych. 

Prof Hartmann z Lipska wywodził 
w swym wykładzie. że wobec faktu, 
iż używanie alkoholu między młl{)<lzie
żą stało się ogólnem, co bezwątpienta 
wywiera nadzwyczaj szkodliwy wptyw 
tak pod względem f.izycznym, jak .urny 
slowym i moralnym, należy domagać 
się ·stanowczo, aby mlodzież wychOlWY 
wano bez alkoholu. Dlatego zadaniem 
szkoty p'owiirmo być przeprowadzenie i 
wprowadzenie w życie tej zasady. Lecz 
uda to s.ię jedynie wtenczas. jeżel.i nau
czyciele będą abstynentami, dając 
w ten sposób sami dobry przykład· 
Nie powinno się do tego jednak stoso
wać ża.dny.ch środków przymusowych, 
lecz .powinno to wypływać z własnego 
przekonania; wórwczas dopiero posia
da abstynencya wartość wychowaw
czą. Od młodzieży należy się d(>m.'.1-
gać zupełnej abstynencyi nietylko w 
dzieciństwie, lecz aż do skończ{_mego 0-1 
kresu dojrza.tośc.i, poz.ostawiając jej po
tem wolność oświadczenia się bądź za 
abstynencyą lub też istotnem umiar
kowaniem. Reformy tej nie trzeba je
dnak wprow:adzać nagle, !ecz rozpo
cząwszy od najmłodszych postępować 
ciągle w górę, aż ogarnie ona i wyższt 
klasy szkól średnich. Można się też 
s,podziewać, że w ten sposób przepro- 1 

wadzona reiorma będzie gruntowna, • 

że młodzież będzie uważała wprost za 
obowiązek wobec ojczyzny i spoleczef1 
stwa, wstrzymać się zupełnie od napo
jów alkoholowych. W dyskusyi nad ty
mi wykladami wyl'onily się dwa prądy. 
Jeden byl za osobną nauką trzeźwości, 
drug.i zaś domagał się, :aby cala nauka 
w szkole prowadzona była w kierunku 
1zwpeł,nej abstynencyi. 

O dalszych roizprnwach pisze kore
spondent „Kur. Pozn.": 

Ranne posi·edzenie wtorkowe rnzpo 
częfo się 4 wykładami ina temat: alko
hol i narody pierwotne, w których wy
kazywano, jak zgubny wpływ wyw.iera 
alkohol w koloniach różnych państw, 
wy;no.szący niem.z czwartą część 

wszystkich towarów wywożony,ch do 
ko!ooii. J:ak wiadomo. wiele łudów np· 
Indyanie w Ameryce pół1nocnei irniesz
kańcy wysp australski;ch już prawie zu 
pełnie wyginęli wskutek alkoholu, a 
lu<lność Afryki i dziś dziesiątkuje się z 
teg-o powodu. 

Tegoż dnia odbyly sie jeszcze 2 wy 
kla.dy specyalnie naukowe, jeden na te
mat: Alkohol a poczytalność (odrpowie 
dzialność prawna), wygłoszony przez 
prof. Aschaffenburga z Kolonii, 2-gi oma 
wiający związek alkoholu z chorobami 
umysłl()wemi, który wygłosił prof. Ga
delius ze Sztokholmu. Najważniejsze 
:-...li.--'-----"'„ ... „ ... " t. 1 ··-~~ ł 

na któr·em omawiano .alkobolizm jako 
przyczynę degeneracyi. Referatami 
byli dr. Legrain z Paryża i prof. Laiti
nen z ttelsingforsu. Prof. Legrain wspo 
minal •o wszystkich smutnych następ
stwach alkobolizmu, różnorakich chorn 
baoh, zbrodniach, 1poniżeniu i zwyro
dnieniu potomstwa. Ludzkość coraz 
bardziej się degeneruje wskutek alko
holu i innych środków rpodniecających, 
a najsmutniejsze to, że przys~zte pokole
nia już naprzód zostają zwyrodnione 
vrzez alkoholizm rodziców. Jedynie 
dobrowolJJ~ 1powstrzymanie· się od napo 
jów alkoholowych zdoła zap01;>iedz dal 
szej degenerncyi. Prof. Laitinen zaś re 
ferował w swym wykladzie o swych 
doświadczeniach alkoholowych robio
nych z królikami i morskiemi świńkam1 
Obserwował on ·przez przeciąg prze
szło 8 miesięcy około 600 tych ~wierząt 
z których 'POiowa dostaw.ala zwykłą 
paszę, druga zaś potowa tę samą pa
szę z minimalną ilością alkoholu (dzien-
1nie 1

/10 cm. :kub. na kg. wagi w postaci 
rozcieńczonf)). Pozatem wszystkie 
zwierzęta żyły w tych samy.eh w.a.run 
kach i byty mniejwj_ęcej równo odpor
ne i w równym wieku. Po uplyw!e 
tych ośmiu miesięcy wykazało się, że 
zwierzęta, które dostawały alkohol, sta 
ły się mniej odDorne wobec autonniek
cyi, lub intoksykacyi, da!ej, że potom
stwo ich było w dość znacznym stop
niu zdegenerowane. Podczas gdy np. 
z reszty królików zdechlo 54,17 pro
cent, z królików, kitóre dostawały alko
hol, zdechło 61,29 procent. Także wa
ga ty.c'h królików. które dostawały al
kohol, byla mniejsza niż u reszty. To sa 
mo zauważono i u morskich świniek. 
Doświ:adczenia te wykazują .iasno i do
.bitnie szkod:iwość niezwykle małych 
ilości alkoholu na organi'zm zwierzęcy. 
Podobne dośwfadczenia robi prof. Lai
tinen obecnie z ludźmi i opublikuje je 
na następnym kongresie. 
·---W~Środę„ń~ajwiększe ;~~kaw.i~;i~ 
obudził wykład Forela na temat: Alko
hol i kwestya seksualna. W wykła
dz' e swym, przerywaqym ciągłymi o-

• 



kła kami ;vypowiedział on mniejwię ej 
następujące myśli: 
Ponieważ nie nadużywanie alkoholu, 

jak się twierdzi zwykłe. lecz raczej 
właściwość jego narkotycznego działa
nia na mózg je t pier.wszem źródłem 
alkoholizmu, ponieważ dalej t. zw. micr 
ne używanie tak łatwo i niepostrzeże
nie przechodzi w przyzwyczajenie pi
da z powodu przyjemnej, aczkolw1kiek 
bardzo fatalt11ej narkozy, ponieważ zwy 
czaje picia zamieniły używanie alkoho
lu na truciznę społeczną dLa catej rasv 
ludzkości; ponieważ kapitalizm i naiw:et 
państwa wyzyskują ten zwyczaj w 
wstrętny sposób i ponieważ wreszcie 
abstynenci dowiedli. że bez alkoholu ży 
je si~ weselej, zdrowiej i dłużej, - u
sunie.cie alkoholu i środków narkotycz ... 
nych wogóle, staje się zasadniczym po-

tulatem łlygjeny społecznej, a specy.al
nie ra. owej hyg·jeny płciowej. Wyka
zał następnie. w jaki sposób alkohol za 
truwa produkty .płciowe, co powoduje 
degencracyę dzieci alkoholików· A1ko
hol ·pobudza też do ekscesów płciowych 
i je t najczęstszą przyczyną chorob 
płciowych. Wedlug wlasnej obszernej 
' tat~·styki forela trzy ozwartc chorych 
pkiowo zawdzieczato swe zarażenie 
alkoholowi. W dialszych wykładach te
g-o dnia omawiano tematy: alkohol a 
zbrodnia. alkohol na wsi, alkohol jako 
pożywienie (referenci) profesor Lau
douzy z Paryża, 1prof. Tigerstedt z Iiel
"Si.ngforsu, dr. Lorsen z Kopenhagi i dr. 
Backman z Upsali). 
~----

Ziemie polskie. 

· ~l'U . ~ri tir~, ''ił~ 1 .h. W :-!rmh i M"' r:• r. 
Gdańsk. Wydarzyło sic; tutaj w o

-tatnich dniach kilka ·nieszczęśliwych 
wr,padków .. Utonął we Wiś!e w po
bhzu Strode1ch (?) 18-letni marynarz 
Maks forstrentner. W czwartek nad 
wieczorem sp1aidl przy uliicy Samtgasse 
20-letni dekarz Oton Kaiser z dachu z 
'koszar artyleryjskich na bruk i umarł 
w kr~tcc. - · Robotnhk Oton Kraft, za
trudniony przy tak zwanem Lege Tor, 
dostał się przy spinaniu wagonów pod 
kola "\\'!agonu. który mu urwał ręce i no 
- · .,._ ..., „_.._,~,," n ·' Ull1'tl l lllC:UCl.Wt:Ill. -

Donos~ą o zniknięciu robotnika Willie: 
ma Kle1sa z Wielkiej ulicy Piekarskiej 
łtum. 9. Nad brzegiem Motławy przy 
!>3--
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Opowiadanie historyczne wedlug po
wieści 

W a cła wa Gą'Siorowskiego. 
!._, ....... , 

(Cią" dalszy)_ 

. Noc z dwudziestego siódmego na dwu 
idz1csty ósmy listopada nie znalazła w War 
~awic ani poszanowania dla swych mro-

kow, ani . spokoju dla swego maje 
statu ... Bo me noc to była, a raczej wielki 
ja~n~:· oc~ek!wany: wymarzony u Bog~ 
dzien !... Sło11ccm 1ego był ten szwadron 
trzyna~tc~? puł~u strzelców. Promienie pa 
dały, blfy 1 od tych wytartych ciemno-zie
l~nych mundurów, i od tych twarzy zczer
malych, zszarza1ych, 1:ia. wietrze„. Biły i 
padaly w serca warszawian!. .. I łuny try
'Skały z rozchmurzonych twarzy i iskry 
szły z oczu, a ogiel1 płynął i z ust i z dusz 
Ludzie płakali na ulicach! Nikt nie pytał 
() przyczyn<; lez. -

Miasto pulsowało. pieśni i okrzyki zry 
wały ~ię, i:niUdy i z nową wybuchały siłą. 

Nikt 111e ~nyśla o spoczynku. Ci, co do 
szwad.-:.mu JJcs-:hampsa docisnąć się nie 
m?gli, .biegli na Wolę. Szyczytem szczę
ścia bylo mieć u siebie francuza i gościć 
go. 

Całowano ręce żołnierzy, tulono do 
iwa:zv_ pocz~iwie patrzące łby koni kawa 
l~ry1~k1ch ... (n?madki dzieci przebiegały u 
J1cc ..• Starzec,s1wowtosy, ledwie na nogach 
mogący ustac, zrywał się ze swego krze
~la, mrugał na drepcz<wą jejmość i nucił 
p~d nos.em, ~rzytupując ochoczo: 
„Slucha1 Basm, pono nasi biją w tarabany" 

A. Desc~amps ? ... Deschamps znalazt
szy. SiG wśr~d wytwornego towarzystwa 
gdzie z podziwem przysluchiwat się z nie~ 
bywałą werwą a czystości•l akcentu prowa 
d.zo~ym. po francusku rozmowom ... mienił 
~ę 1 m1csz.aL Ranga jego oficerska stała 
1~ przedmiotem ogól11ci uwagi. Jako do

wodcy oddziału, oddawano mu hotd i wi
tano \\ nim wyslańca Honapartego. 
. ! strzelał~ ku . piersi pułkownika po

\\ loczystc spoJrzema wystrojonych „dam" 

fabr}· e chleba Germanii znaleziono je
go ubranie i zegarek kieszonkowy. 
$wvaidcz. toby to. że Kle1s utopił się w 
Motławie. 

Pelplin. W <lniu 1 bm. otrzymał ks. 
administrator Iiermann w OstrQ_dzie in
stytucyę kanoniczną na tamtejsze pro
bostwo. - Ks. admin~strator Ruciński 
w Nieżywięciu przeniesiony został jako 
wikary -do Plus.kowęs. 

- Wedlu~ doniesie(1 z Pelplina od
będzie się konsekrncyia nowo mianawa 
ne~w biskupa-sufragaina .dyecezyi cheł 
mińskiej ks· dra. Klundra zarpewnie jesz 
cze w tym miesiacu. 
• Z Lubawskie~o. W .sprawie sprze
daży dóbr p. Różyckiego donoszą „G. 
Tor.", iż obszar, jaki nabyła kolonvu.
cya, wynosi 1200 mórg. O dworoSitwo 
obszaru 400 mórg i 800-morgowy fol
wark Jakubowo, należący do Zajączko
wa, pertraktuje posie<lziciel Jarzem
ski z Tylic ·dla pewnego palskiego ban
ku p·arcelacyjnego. 

7. Wiei. Ke Poznuskiettu 

Piła. W stanie napitym pokaleczył 
brzytwą 1Pewien tutejszy inwalida po
bierajqcy rentę wlasrwch dwóc'h sy
nów. Kiedy synowie przyszli od pracy 
do domu i zastali drzwi zamknięte, 
chcieli oknem dostać się do wnętrza. 
Pijany ojciec przeszkodził im jedniaik w 
rtcm, .poprzeciinawszy im ręce brzytwą. 
Do czego to nie doprowadza gorzałka! 

Gniezno. Przed gnieźnieńską izbą 
karną stawała \Y ubiegłym tygodniu ro
botnica Elźbieta Pałka z Miłasławi1a ja
ko oskarżona o lekkomyślne pozbawie
nie życic w •pi.eczę jej oddanego dzLecka 
Pałka, oddaijąca się rnalogowi pijaństwa 
wzięła w opiekę dziecko roboi.nicy Ko
ziorowskiej na czas, gdy ta byla u ro
boty. Pewne·go razu Palka znów się 
upiła do tego stopnia, że spia<lła z krze 
sla w kołyskę, w której spała mata 
dziecina i zaidusila j4_ Lekarz powiato 
~Y stwierdził, że śmierć dziecka .nastą
p1la, wskutek uduszenia. Prokurator 
wniósł dla pijanicy, k1tóra nawet na ter 
~inie ni~ byl~ trzeźwa. o dziewięć mie
sięcy w1ęz1en1a. Sąd przekroczył jesz 
cze ~ranicę wniesionej kary i skazał ją 
na połtora roku więzienia. 

Gniewkowo n11i~ ::t "iru·.n„: ..... oł" " "'' 
to nowe przedsiębiorstwo ,polskie Ba-
z~r". pol~ki dom zakupna towaró~;' lok 
c1owych 1 krótkich, jako też garde.r.obv 
męskiej i żeńskie·j. · 

m~~kaly . go "jedwabie, muśliny, „madra 
sy a •:triesty .... Z poza wachlarzy puszy
stych a przytkniętych figlarnie do różo
wych ustek koronkowych husteczek ści
galy go ~ozmarzone uśmiechy. Niekiedy 
szorstką Jego r~kę, stwardniąłą od cugli, 
Z?raną bruzdami~ muskały rączki male, wy 
mes~czone •. „petmetowemi" oslonione rę
k~w1czkan:11 .. Czasem ,.floren sowy" gorse
cik ~dradz1ł niedyskretnie śnieżność żywiej 
falu1ącego ~on~. czasem para oczu jas_
nych. pr?mienistych z dziecinnym uporem 
szukała 1ego wzroku. 

. Bialy pulkownik bladł, czerwienia?. 
1}1~m<? protestu starszyzny, w jasyr niewie
sci się d<?st~l i .zasypany pytaniami... tłó
mac.zyl się Jak zak, g-dzie się urodził, kie
dy, ile lat ma slużby, gdzie ma rodzinę dla 
czego trwa dotąd w celibacie ' 

-~iadomoś~ o kawalerski~ stanie pul
ko\\ rnka z.aogmla nastrój, Z klawikordu 
zenvala su~ me~odya smętna; pieszczotli
w~. ~ęskna: A gitary jęfy się już stroić do 
te1 p1?senk1 swywolnej a romansowe· 1 t' 
ra m • · 1 d 1. \ o-1a1a się a a chwila narodzić a kt, 
zaczynała się od stów: , ora 

Czy ty znasz - oh ma che re' 
Colonela postać!!?! - · 
Ah -. comme je voudrais 
Jego zoną zostać!!. .. 

d „ f arsza:va t?nęla \\' morzu świateł 
rza a od w1watow i wesela, a Pra a b l. 

o?mnarl~. Gdzienieg-dzje o~!ień ogozo~ a 
"ystrzehl snopem iskier. Niekiedy I Y 
strza.n~m ~runcie Wisly ukazał się na~ u
gu ~1en _nieprzyjacielskiej placówki Jubz~-
d
Z\\'a o hs1ę przeciągłe nawoływanie obcho -
zącyc obóz rontów. -

S 
.• ~ożek wojny krwią się jeszcze nie na

• YC!t .... 

. Floryan nie ostał się fali, która porwał 
~Z\\ a~ron Deschampsa. Zagarnięty wraz a 
mn~m1 plod gościnną strzechę szlacheckie~ 
go .~~r {~I na N_ow:vm Swiecie, mimo w -
n;a:vian się ~. Homacze1\ m11sial dotrzyn~ 
"ac kompanll .. I i~g-o wzruszyła do ł ~ 
uroczysta chwila, 1 w nim obudz"l . g ębi 
nat, dla sprawy. publicznej. Atoll ;~;śfa
~?scc byla w mm silnicisz~. Wvrzucał s o 
~c młody kapitan. że teraz właśnie< do~ 

ntcomal urzeczywistniać się - 'r g .~ rzeczy a · . , zacz\ na1ą 
J • grag1uoma i cek, dla którycli ta;1'1. 

Wągrówiec· W sprawie morder
stwa. popełnionego na g-ospodyni Szcze 
paniakowej w Ocl1odzy pod Wągrów
cem, o ,czem po kilk·a rnzy już pisaliś
my, odbyt się powtórny tennin śled
czy w ubiegtą sobotę. Wynik docho
dzeń sobotnich byl iten, że męża zamor
dowanej aresztowano .p.o raz drugi i od 
transportowano do wiezienia. Pewien 
świadek zeznał bowiem, że wklział, jak 
Szczepaniak w dniu morderstwa zbli
żał się do żony, zatrudnionej ipracą w 
polu. Obciążającą dla ,niego jest i ta 
okoHczność. że DO dokona.nem mOlfder
stwie istarał się o kupców na swoje go
spodarstwo, i ·nawet jeszcze w sobo
tę .pertraktowało o nie kilku reflektan
tó\V. 

Wyrzysk. Coraz więcej wzmaga 
się sprzedawczykostwo między polski
mi gospodarzami. W Dobrzyniewie 
pod Wyrzyskiem, gdzie dziedzk swoją 
własność iprzezwał .,Dohbatin", pozo
stała gmina z kilku gospodarstw się 
skladająca zatrzymała 'nazwę Dorzy
niewa. Przed kilku laty - jak piszą do 
,,Gaz. Grudz." - sprzedał felLks Kem 
plea własność swoją dziedzicowi Niem
cowi. W tych dniach zaś ba.rdzo smutna 
zmartwiła nas niespodzianka: Jakób 
Kowalski, zamoż·nY gos.podarz w Do
brzyniewie, gospodarstwo swoje 70 
morgowe sprzedał Niemcowi -dziedzi
cowi za 11 tysięcy tala!rów. choć od Po 
laka mógtby dostać tysiąc talarów wię
cej. W DO'brzyniewie tylko jeszcze 
dwóch mamy ~ospodarzy polsko-kato
lickich, reszta w ręku owego Niemca 
dziedzica. - Nie wszyscy jednak ta.cy 
jak p. Kowalski. Pan Kleme:ns Nowicki 
z Łodzi w ipowiecie wyrzyskim sprze,.. 
.dał swe 23-morgowe swspodarstw-0 ro 
·<lakowi p. Kiestrzvnowi za 13 500 mk. . .. . ' f!11mo iz rnemcy, jak Lech donosi, daw.a 
h m.u 600 mk- więcej. Pan Nowicki wy 
kupił następnie od 1niemca Bethkiego 90 
morgDwe gospodarstwo 1przeważnie 
pszennej ziemi za 27000 marek Niemcy 
chcieli nawet dać p. Nowickiemu 1000 
marek odstępne~·o, lecz on nie 1chce go
spodarstwa z:awzep.aścić. 

Ze Slązka czyli Staropolski 

Katowice. Przed kilku dniami zni-
t- ł') n.ncrlo a po tonau .... l".u tu.l ud.Cl granicą 

Jaworzna ,pewna piękna bardzo 19-le
tnia. dziewczyn:a. Po ni.efa,kim czasie 
doruosla ona swoim rodzicom, że jedzie 
z narzeczonym swoim do Brazylii. Nie 

nad brzegami Adygi, tysitłce szły na śmierć 
z och?t~ ~ rozpromienioną twar.zą ... on za 
pommec me ~oże o swej własnej boleśni ... 

~ecz P~~zno kapitan krzepił się a u
macn;at v.roz~o wystawial sobie_, jak dro 
bną, 1~k mal~~ką bvła ta jego troska wo
b~c n.iesz~zę~c, które przeciągnęły już nad 
rn:"nmam1. ?J~zystej ziemi, i wobec chmur, 
ktore grozie Jej nie przestały!... Mordujące 
go .... s~molu~stwa stłumić w sobie nie zdo
lat, ~ k1ed~ pierwsze powitania azapaly ro
d~ko'_V' mmęly, wysunął się cichaczem na 
ulicę i zawr~cił ~ośpiesznie ku dawnym iz
debkom pam. Dz1ewanowski_ej na Podwalu. 

Droga. me była łatwa do przebycia _ 
mun~ur oficera strzelców francuskich co 
chw~la stawal się przedmiotem owacyi i wi 
watow„ o.otartowski jednakże wyśliznął się 
zręcznie Je~ne! i drugiej gromadzie fudu, i 
sunąc w ci~m~t P~d murami, szczęśliwie 
był ~o kam~emczk1 dopadł. Tu czelrnl go 
za".""?d .. W izdebkach pani Dziewanow
sk1e1 mieszkał już ktoś inny. Sąsiedzi a i 
sa~ domu właściciel zapewnili że p~łko
wm.kowa. jeszcze . jak przed Wszystkimi 
Swiętymi !1°c.k~ się wyniosła, tak od te
~o czasu mkt }eJ, ani córki nie widzial. flo-
1 yan wspommał na to, że pani Dziewanow 
sk\ zabrawszy się onego pamiętnego dnia 
na . waterę do bratanka, u nie~o przeby
wac mogl~, i nie tracąc .uadziei, poszedł 
prze~ K.ap1tulną na Miodową, minął pałac 
Bran1ck1eg.o, skręcił w Senatorską, obok 

0z3~denc:~:i prymasowskiej i dostał się na 
amHowi~zo.wską. kędy byl pan Jan Dzie 

wanowsk1 nueszkat Lecz tu dawną kwa
terę pana Jana ~astat zamkniętą.„ 

>Oot~rtows~1 .chciał u sąsiadów zasię
g-nąc . v. iadomosc1, lecz kamienica prawie 
by fa 1akb:y opusto~z~la: kto żyw, wybiegł 
b~ł n.a miasto wz1ąc udział w radości 
golne1 a weselu. 0

-

Zawie~ziony srodze Floryan wyszedł 
byt , P,°'.'~oh na ulicę, postanawiając sobie 
PO\\ rocie tu za dnia. Ootartowski czuł si 
znuzon~~m. pośpieszny marsz dał mu się tę 
ra7; d.op1c~o uczuć. Do środka miasta wra: 
~~ ~1ę .oc1ągat. czując potrzebę ciszy a wy 
c rnema. S_u~ąc powoli Danilłowiczowska 

a. za.stanaw1a1ąc się. gdzieby mó t w „ 

~~1 ~1~1e .z~ale~ć. dojrz~f ~v póluchyTonc ~~~~ 
in1a1 ni.„ Nie namysla1ąc się, wszedł. 

dawno otrzymała władza w Jaworzu~ 
doniesienie, że dziewczyna wpadła w 
ręce d wócJ1 handlarzy dziewczętalU~ 
których już aresztowano we Wiedniu. 
Zbrodniar1ze nazywają. się G?ldenberg 
i Górski. U.prowadzoną dziewczynę 1órc t 
przyprowadzono z 1powrotem do Jawo. cuski~. 
1rzna· - Polkya w.e Lwowie a~·e~ztow~ decznie 
la w przedostamą sobotę meJtakiego wtian. 
Schonberga, którego .już dawno IPOdej. Aflon5· 
rzywaja o uprawianie handlu dziewczę. 
itami. Przekonano się. że Sch. zamie. 
rzal wyjechać z d!woma dziewczętarni 
do Ameryki. Zbrodniarza aresztowan~ 
·ofiary jego odda.ino z powrotem rodzi. 
com. . 

Racibórz. Ciekawy związek małżeii 
ski miał się zaiwrzeć w pewnej PGb!i. 
skiej wiosce. Dziewczyna. licząca , 
dopiero 16 lat, miala wyjść za mąż za y k~oJ; 
bogatego, lecz 70-letnie.go starca. ~lub !anie 
tymczasem nie .przyszedł do skutku Skie. 
gdyż ksiądz Probosz.cz odmówił idopel: 
nie.nia aktu kościelne~o z 1powodu za w 
mtodego wieku panny młodej. 11 kon 

~r~lewsk~ Hut~._, Urzędniq~ z ko. ;ę w 
palm f1skal1neJ „Krol , otirzymah doda. wie). D 
tki do pensyi z powodu ,panującej dro. mczestn 
żyzny. - Robotnikom natomiast każe IuroPY 
się glód cierpieć d!a te~o. że onga. 
gdzi.eindziej jest j·e'Szcze g.orzei ! est ~o 

WCO\\ 

Z innych dzielnie Polski. 

Warszawa. Wedle ostatnich wy. 
kazów statystycznych, przeprowa. 
dzonych z .powodu potrzeby WZY1{oto. 
wania list wyboroczych, liczy Warsza. 
wa 764 711 mieszkańców. w tern 
446 031 katolików, 265,122 żydów, 
33,197 prawosłownych, 19 400 protestan 

ernair 

1ów, 861 osób innych wy.znań. ·d 
Warszawa. Wydawnictwo „Gazety iter~1 

Polskiej" w Warszawie zostało na rozpo. . 
rządzet~ie jenerał-gubernatora warszaw. leryę. 
skiego na podstawie przepisów o stanie wo la:vs: 
jennym zawieszone. W .miejsce „Gazety wię:ił 
Polskiej" wyszedł pierwszy numer ,.Ga· laws 
zety Codziennej"_ unkÓ'x 

Kraków. W środę policya krakowska 
aresztowala Henryka Edmunda hr. Potoc· 
kiego i odstawiła go do więzienia sądu kar 
nego. ftr. Potockiego aresztowano na żą. 
danie różnych osób w Krakowię, wobec 
których dopuścił się znacznych oszustw 
\:ekslowych na snme kilkudziesięciu ty. 
sięcy koron. ftr. Potocki znany jest jako 
karciarz. Oddziedziczył on po matce 2 mi· 
liony koron, lecz wsz}fstko przegrał w gar 
ty. Wstyd to i ha.ńba dla naszych magna· 
tów. 

Winiarnia była pusta. Stali nawet gos 
cie, snać przebywać musieli gdzieś podle 
francuzów na Krakowskiem. (J.otartowski 
osunął się cięż~o na lawę za stołem i za· 
żądał piwa grzanego. 

Młoda szynkareczka na widok osobli· 
wego munduru oficerskiego żwawo się za 
kręcila, uśmiechnęla mile raz i drugi du· 
chem dzban żądanego napoju postawila, a 
strzeliwszy ku szlufom floryana zagad· 
nęla śmiało: ' 

- To chyba waszmość pan nie z na· 
szych stron pewnie!? - Musi zdaleka!? 

- At! - mruknął niechętnie floryan i 
zadumal się nad swoją troską. 

. Szynkareczka nie dala się zbić z tropu 
figlarne oczka nastawiła, pokręcila nos· 
kiem i zapytała powtórnie. niby mówiąc 
wpól do siebie: 

- Róż~e już mundury widziaJam„. ! 
gren~dfer~k1e, i woltyżerskie, i pruskie .1 
rosyiskie .• I nasze, a co.„ takiego sobie nie 
przypommaml Waszmość pan chyba z ad· 
jutantów gubernatorskich?! 

.-. Mylisz się waćpani! - zawofała z 
odcieniem radosnego zdziwienia szynka· 
reczka. - A toż dopiero!... że ja tego nie 
spostr~e~lam od razu! Ot glowa !... łiei ! Pa 
ni Wo1c1echowa! Pani Wojciechowa! Ku· 
~otrze !„. Chod*cież bo ... gościa ci m~tn~ 
mela da„. Pan oficer francuskich strzelca\\· 
J~zu! .Ani mi to nie przyszlo na myśl.„ 
N1:chze bo waszmość pozwoli... że inu 
stot obrusei:n świeżym naścielę.„ Tam. po· 
dl~ okna, m~wygodnie, może tu, bliżej ko· 
n~mka ?.!. .. Piwo juści piwo! Pan oficer to """ 
nie tute1szy, nie wie, a przecież u nas „Pod 
kontuszem co najprzedniejsi obywatele. a 
szlachta pijają ... 

~zyi:ik~rcczka uwijała się po wini~rn!: 
kręc1la się zywo, a nawołując niecierph":''e 
zaglądała do izby za szynkwasem. Zan1~ 
Ploryan zdofal coś odpowiedzieć a podz1~ 
kować, w izbie gościnnej ukazał' się ku5Y· 
k~ępy mężczyzna w Kubraku staroświcc· 
kim a jałowiczych butach i wysoka, cienka 
starucha o twarzy pokurczonej zrnarsz· 
czoncj i jak piąstka z pod biał~go czepca 
wyglądającej, 

' (Ciąg dalszy nastą'Pi). "'! • 
~/jr~ . • •r• , iJ 
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Krążowniki japońskie, 

. e rymi dniami odwiedziły Porty fran
o~ie gdzie marynarzy japońskich ser
s zni~ podejmowano, udaly się do San Se 

deCtian. Zwiedzi je tamże król hiszpański 
ons. 

Bezrobocie w Antwerpii. 

Robotnicy portowi nie przyjęli wa
kóW podanych przez pracodawców, 

:kutek czego pracodawcy ogłosili wyda
nie z pracy. 

przeciw królowi portugal
skiemu. 

z Lizbony donoszą, że podczas Podró
króla Carlosa do Pedros Solyosos wlo

ianie u rządzili demonstracye antykrólew 

m kongres esperantystów. 

w d. 12. bm. odbędzie się Cambridge 
kongres esperantystów (pierwszy odbyl 

·ę w Boulogne-:sur-Mer, drugi w Gene
·e). Do udzialu zapisało się już około 2000 
zestników, w tej liczbie przedstawiciele 
uropy.. Ameryki, Japonii, Chin, lndyi, i 
onga. W tym ostatnim język Esperanto 

est dosyć rozpowszechniony wśród ,kra
wców. ato dzięki staraniom kapitana 
emaire'a. Kongres trwać będzie 10 dni. 

olak oo katedrze proiesorskiej w Le
odyum. 

Ziomka naszego, inżyniera dr. Bo
slawa Bronisławski.ego. powołano na 
tedrę fizyki w uniwersytecie w Leo
um (Liege Ltittich) ·W Belgii. 
Dr. Bronisla\vski, będąc studentem 

iwer ytetu warszawskie~o w r. 1888 
tal aresztow:any, a naSitę.pnie wysła 

r do twierdzy szHselbursk.iej, zkąd po 
zteroietnim pobycie zesłano go ina Sy
ryę. Z Syberyi udało się dr Broni

lawsk.iemu ·uciec za granicę, gdzie po
wię: i~ się pracy naukowej. Prof. Broni 
tawski nie przestaje utrzymywać sto
unków z kraj.em. 
------ -----·--------- __ ____ 1111!!!! 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 

Nauki w ciągu sierpnia: 
środę, dnia 7 sierpnia o S po południu 
dla kobiet i panien. · 
środę, dnia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 
dla mężczyzn żonatych. 
środę, dnia 21 sierpnia o 8ei wieczorem 
dla młodzieńców. 
W Langendreer sposobność do spawie 

·od soboty 10 bm. po pot od 3 godz. i w 
dzielę rano od S godz. Kazanie polskie 
zie po pierwszej Mszy św. o godz. 7. 
Baczność Brauk p. Gladbeck ! 

W sobot~, dnia 10 bm. i w niedzielę ra
sposobność do spowiedzi polskiej. W 
dzielę po południu o godzinie 4 polskie 
żeństwo z kazaniem. 
Nabożeństwo w Asseln-Brackel ! 
W sobotę, dnia 10 sierpnia będzie spo
ność do soowiedzi św. dla Polaków od 
ziny póf 5ei po poludniu: w niedzielę 

l. sierpnia rano od godziny 6 w kościele 
BrackeI. Tam będzie też rano 11. sierp
.PO Pierwszej Mszy św. o godz. 7 ka

~1e Polskie. Po południu 11. sierpnia bę
e nabożeństwo polskie w kościele w 
eln o godzinie 4-tej. 
Spowiedź św. w Witten. W środę, dn. 
: sś1erpnia będzie sp0sobność do spowie-
1 w. dla Polaków od godziny 4 po pot 
czwartek 15 sierpnia rano od godziny 
~!. \~ kościele parafialnym w Witten. 
l\Ohhnghausen. W piątek, 9 bm. od_ 

b g??z. 2 do poniedziałku po?udnia spo 
n~s~ do spowiedzi św„ Co dzief1 po pot 
z~nstwo polskie z kazaniem; pierwsze 
nbie w piątek o godzinie S po południu. 

80. otę po południu od godz. 4 do 5 od
. w.1 ~ię nieustająca adoracya. Rodacy 
/się na nabożeństwa te i do spowiedzi 
1e stawić. 

Od Ekspedycyi. 
. Pana Wieczorka z Herne prosimy po
zf am swój dokładny adres, ponieważ 
.. a nam list zwróciła, w którym prze
·:rnpy ofertę na jego ogłoszenie w „Wia 

olskim" 

--..:::::::::::~----------------------"!.":~ 

Osłalnie wiadomości. 
~.r ó I ew s k a H u t a. „Związek wza
~ Pomocy", który1 kieruje strejkiem 

1 1 si' <hv na kopalniach rządowych, doma
,,.J ę Podwyższenia płacy o 20 procent a 

więc o 1 O procent mniej, iak żądano pier
wotnie. Zarząd kopalń fiskalnych nie chce 
układać się z delegatami organlzacyt Cen
trowe oddziały fachowe (tak zwane fach· 
abteiłungi) stawiły również niektóre żąda
nia, które zarząd kopalń odrzucił, wskutek 
czego panowie centrowcy wzywają ro
botników do dobrowolnego powrotu do 
pracy, gdy.ż zdaniem ich strejk nie ma wido 
ków powodzenia! (Im więcej takich zdraj
ców sprawy robotniczej. tem mniejsze, 
rzecz jasna, widoki powodzenia). 

Trzemeszno. Pod Trzeme
sznem zdarzył się stra~1Zny wypadek. 
Lokomotywa pociągu osobowego spa
dła z nasypu, pociągając za sobą wszy
stk·ie wagony. Palacz lokomotywy i 
wielu podróżnych jest ciężko rannych. 

Za Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
W Bremen w oiątek 9 sierpnia. wieczorem 

o godzinie 8 nadzwyczajne zebranie w 
lokalu pana Malornego Nordstr. 

W Hildesheim w sobotę, dnia 10 sierpnia 
wieczorem o godzinie 8 u pana Wach
tera, Schiitzenstr. 

W Vienenburgu w niedzielę, dnia 11. sier
pnia po południu o godzinie 3 w lokalu 
pana Sochting. 

W Remscheid w niedzielę, 11. sierpnia, po 
południu o godzinie 3 w lokalu p. Serwe. 

W Kriebitsch w niedzielę, dnia 11. sierp
nia, po południu o godzinie 3 · u pana 
Zaibla w Gormie. 

W Gelsenk.-Bulmke w niedzielę, dnia 11. 
sierpnia, rb. po południu o godzinie 5 
w lokalu pana Reik. 

W Kilonii w niedzielę, dnia 11. sierpnia, 
przed południem o godzinie 11.0 w lo
kalu „Vereinshaus", Muliusstr. 72. 

W · Grohn w czwartek„ dnia 15 sierpnia, o 
godzinie 8 wieczorem u pana ttarjes. Po
żądanem jest, ażeby na powyższe wiece 
Rodacy jak najliczniej sie stawili. Roda
cy, jeżeli chcecie, ażeby lepsze warunki 
wywalczyć i byt swój materyalnie po
lepszył, to tylko możecie, przystępując 
do naszej onranizacyi. . 

Zebranie członków „Zjednoczenia za
wodowego polskiego" w Bitterfeldzie co 
trzecią niedzielę każdego miesiąca u p. 
Schredera, Dessauerstr. 
W Obrhausen w niedzielę. dnia 11 sierpnia 

przed południem o godzinie pół 12ej u p. 
Zerbsta, Marktstr. 

W Dortmund w niedzielę, 11. sierpnia po 
pot. o godzinie pół 2ej u ,p. Vossa przy u
licy Rheinischestr. 127. 

W Dorstfeld w niedzielę. dnia 11. sierpnia 
o godzinie 3 po poludniu u pana Kling
hamer. 

W Harburg 14 hm. o godzinie 8 wieczorem 
u pana tt. Kuhn, l(arnapstr. nr. 21. 

W Marxloh, dnia 11. bm. o godzinie 11 
i pól w lokalu p. Rosenthal, zaraz przy ko
ściele. Pod obrady przyjdą, sprawa ka
sy ,.Wohlthat" z Gewerkschaft „Deutscher 
l(aiser" i sprawy knapszaftowe. 

-~- _____ L±_ .5 

Zebrania towarzvstw. 
.J 

Baczność druhowie gniazda Bochum! 
Cwiczenia gniazda odbywają się jak do

tąd co wtorek i sobotę o godzinie pól 9-ej 
wieczorem. Szan. druhów ćwiczących u
prasza się bardzo, aby licznie przybywali 
na ćwiczenia. 

Zebrania odbywają się dwa razy w mie 
siącu i to w każdą środę po pierwszym i 
po piętnastym. Przyszłe posiedzenie przy 
pada w środę dnia 7 sierpnia o godzinie 9 
wieczorem, na które się wszystkich człon
ków uprzejmie zaprasza. 

Czolem ! Wydział. 

Tow. „Wyzwolenie" w Bochum. 
Zebranie miesięczne odbędzie się 

w sobotę, dnia 10-go sierpnia, o godz. 
09-e.i wieczorem w lokalu p. Hołz
schneider'a (Salamander), przy Allee
str.. •na które wszystkich c.zlonków i 
gości zaprasza Zarząd. 

Konsum "Merkur" w Wa~ne. 
Walne zebranie Spólki konsumalnej 

„Merkur" odbędzie się w niedzielę, dnia 11 
sierpnia o godzinie 4 po południu na sali pa 
na Unterschemanna w Wanne. Porządek 
zebrania: 1) Przyjęcie bilansu; 2) Zmiana 
paragrafu 1 ;. O liczny udział szan. człon-
ków uprasza się. (2) Zarząd Spółki. 

Baczność W attenscheid ! 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" w 

Wattenscheid urządza w niedzielę. dnia 11. 
sierpnia po południu o godzinie 5 na sali 
p. Wilhelma Reeke narożnik ulicy Vode i 
Szkolnej 64. zamkniętą zabawę z tańcaml 
dla członków wyplatnych i ich rodzin. 

(894) Wydział. 
U w a g a. Rodacy, którzy nie są czton 

kami „Zjedn. zaw. pol." a chcieliby wziąć 
udziat w zabawie, mogą się dać zapisać na 

czlonkó\\·. Tak samo członko\vie z innych 
miejscowości, którzy przybędą na zabawę, 
muszą się okazać książką kwitową. 

Delegat. 

Baczność druhowie Gniazda z Marten. 
W niedzielę, dnia 11. bm. bierzemy u

dział w uroczystym pochodzie słowiań
skim ze sztandarem. W sprawie ·tej odbę
dzie się o godzinie 1 po poludniu pogadan
ka w sali posiedzeń. O godzinie 4 próba 
śpiewu. Potem o godzinie pól 6ej będzie 
nasze Gniazdo fotografowane. Uprasza się 
o liczny udział w pochodzie, w śpiewie i w 
fotografowaniu. (3) 

Czołem! Wydział. 
Uwaga: Przy P.ochodzie i fotografo

waniu w maciejówkach i odznakach. 

Towarzystwo św. Franciszka w Wanne-
Eickel 

podaje do wiadomości swym członkom i 
Rodakom, iż w niedzielę, dnia 11. sierpnia 
na sali pana l(etgena przy ulicy Królew
skiej (Konigsstr.) obchodzimy uroczystość 
2 rocznicy istnienia towarzystwa, na któ
rą wszystkich Roc;laków z okolicy i okolicz 
ne bratnie Towarzystwa uprzejmie zapra
szamy. Wstęp dla członków 30 fen. dla 
gości przed czasem 50 fen., przy kasie 75 
fen. Karty wstępu można nabyć u czlonków 
Towarzystwa. Porządek uroczystości na
stępujący: Od -godziny 2 do pół 4ej przyj
mowanie bratnich Towarzystw, o godzinie 
4 pochód do kościola na polskie nabożeń
stwo. Po nabożeństwie powrót na salę, 
gdzie nastąpi przywitanie gości przez prze 
wodniczącego, mowy~ śpiewy, deklamacye 
koncert a o godzinie 8 przedstawienie tea
tralne sztuki, która jeszcze w tutejszej o
kolicy graną nie była. O liczny udział człon 
ków i gości prosi (3) Zarząd. 

Uwaga: Czlonkowie, którzy nie uisz
czą się ze składek miesięcznych. uważani 
będą jako goście. 

Baczność bratnie Towarzystwa! 
Towarzystwo św. Izydora w Herne 

donosi swym członkom i wszystkim roda
kom i rodaczkom w Herne i okolicy, oraz 
wszystkim towarzystwom, które zapro
szenia odebrały, iż w niedzielę, dnia 11. 
sierpnia obchodzi Towarzystwo swą 

13 rocznicę istnienia 
na sali domu czeladzi (Gesellenhaus) w 
łlerne. Porządek uroczystości: Od godzi
ny 2 do pół 4ei przyjmowanie bratnich to
warzystw, o godz. 3% pochód do kościoła 
na polskie nabożeństwo, z kościoła powrót 
na salę, gdzie będzie przywitanie gości, na 
stępnie deklamacye, śpiewy i koncert, o go 
dzinie 9 wieczorem będzie odegrany teatr 
pod tytułem „Okrężne" w końcu taniec. 
Wstęp dla członków obcych towarzystw 30 
fen. dla gości przed czasem 75 fen, przy ka 
sie 1 markę. Uprasza się o jak najliczniej-
szy udziat Zarząd. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się przed 
poludniem o godzinie 11 i pół, gdyż są jesz 
cze bardzo ważne sprawy do załatwienia. 
Tak samo uprasza si_ę tych czlonków, któ
rzy zalegają ze składkami miesięcznemi, 
dlużej niż trzy miesiące, aby przybyli na ze 
branie, ponieważ będą uważani za nieczton 
ków, tak samo upraszam. tych rodaków, 
którzy jeszcze w żadnem Towarzystwie 
nie są, aby na zebranie przybyli i na człon 
ków się zapisali, a będą mieć wstęp wolny, 
(I) Kazimierz Bosy, przewodn. 

Towarzystwo św. Józefa w Heissen 
podaje swym członkom i wszystkim roda
kom do wiadomości, iż dnia 11. sierpnia 
o godzinie 5 po południu urządzamy zam
kniętą zabawę, połączoną z teatrem. i de
klamacyami. 

U w a g a: Niecztonkowie, chcąey 
brać udział w zabawie, muszą się przed
tem na członków zapisać. Zebranie tego 
samego dnia o godzinie 11 przed południem 
(1) Zarząd. 

Bractwo Różańcowe Polek w Ueckendo1_:i 
donosi wszys- 1-'·11 rodakom i rodaczkom, z 
Ueckendorf i okolicy, iż Bractwo nasze ob 
chodzi 10 rocznicę istnienia dnia 11. sierp
nia na sali pana Seress przy ulicy Billowa 
nr. 15, na/którą się wszystkie rodaczki i 
Rodaków, a mianowicie tow. św. Jana, to
warzystwo św. Antoniego. Polsko-katolic
kie l(olo śpiewu i koło śpiewu „Mickie
wicz" i Gniazdo Sokola zapraszamy. Po
czątek zabawy o godzinie 3 i pół. Zabawa 
będzie połączona z koncertem~ śpiewem i 
deklamacyami a na ostatku teatr pod ty
tułem „Palka Madeja". Wstępne dla nie
wiast 30 fen, dla m_ężczyzn którzy są w 
towarzystwie 30 fen, dla gości 50 fen. 
(2) Zarząd. 

Kółko loter. „Gwiazda szczęścia" w Oster-
ield 

urządza w niedzielę, dnia 11. bm. o godz. 4 
po południu na sali p. Kalwrama przy 
Sterkraderstr. 

ZABAWĘ LATOWĄ 
na którą \Yszystkich Rodaków uprzejmie 
zaprasza. (1) Zarząd. 

Towarz. św. Wojciecha w Hochlarmark' , 
donosi swym członkon;i, iż miesięczne ze
branie odbędzie się dnia 11. sierpnia o go
dzinie 11 przed poł. zaraz po nabożeństwie 
Z powodu ważnych spraw wedle rocznicy 
liczny udział członków pożąda.ny . 

Uwag a: O godzinie 2 po pot. wy
marsz na rocznicę Tow. św. Izydora w 
tterne. O liczny udział prosi _{1) 

Zarząd. 

Tow. św. Ant. w Recklingb.-S. na Ludwiku 
podaje swym członkom do wiadomości, iż 
w niedzielę, dnia 11. sierpnia, odbędzie się 
zwyczajne zebranie przed południem zaraz 
po nabożeństwie o godzinie 11, na którem 
będzie odczyt o Męce Pańskiej. O liczny u-
dział w zebraniu prosi (1) Zarząd. 

U w a g a: Posiedzenie zarządu w tę 
samą niedzielę przed zębraniem. Pożąda
nem jest, ażeby się wszyscy członkowie 
zarządu punktualnie stawili. Przewodu. 

Koło śpiewu "Kochanowski" w Eicklu 
donosi swym cztonkom, oraz nam życzli
wym rodakom, iż w niedzielę, dnia 11 sier 
pnia urządzamy zabawę na sali p. f'eldhe
ge obok kościoła katolickiego. Początek 
zabawy o godzinie 4 po południu. O licz 
ny udział uprasza się. (2) 

Cześć pieśni polskiej Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
donosi swym druhom oraz zacnym Towa
rzystwom św. Wadawa, l(ołu śpiewu „Lut 
nia" i Towarzystwu gimn. „Sokół" w Lin
den i wszystkim nam życzliwym Towarzy 
stwom, także wszystkim rodakom w Dahl~ 
hausen-Linden, iż w niedzielę, dnia 11. sier 
pnia, obchodzi 3 rocznicę na sali p. Scheidt 
manna w Linden o godzinie 4 po południu. 
Najprzód przywitanie druhów i gości przez 
przewodniczącego, potem koncert i dekla
maGye. Wieczorem będzie odegrany pię
kny teatr, w końcu taniec. Wstęp dla człon 
ków 50 fen. dla gości przed czasem 75 fen 
przy kasie 1 markę. Muzykę dostawi pan 
Terakowski z Langendreer. O liczny u-
dział członków i gości prosi (3) 

Zarząd. 

Baczność parafianie odolanowscy! 
Zamówiona chorągiew już nadeszła i 

każdy z szan. ofairodawców może ją sobie 
obejrzeć w niedzielę, 11. sierpnia, w tter
ne w domu czeladzi katolickiej, przy ulicy 
Nowej 20, pomiędzy godziną 2 a 5. Dnia 18 
bm. w Gelsenkirchen u pana Lobecka na
przeciw katolickiego domu chorych od go
dziny 3 do 6, a 25 bm. w Wetter up. Ovler 
beck od godz. 1 do 3. Proszę, ażeby wier 
ni parafianie z tego korzystali tak samo i 
ci, którzy dotychczas jeszcze się do nas nie 
przyłączyli mogą tę piękną chorągiew zo
baczyć, a ofiarę !llOgą złożyć pod adresem 
Jan Sieraczek, Gelsenkirchen, Ferdinanda 
ulica nr. 11. 

Brac wo róż. Polek z Kastrop. 
We wtorek 6 bm. po poludniu umarła 

siostra Bractwa naszego 
śp. MARYANNA LUKASZEWSKA. 
Pogrzeb odbędzie się w piątek o godzi 

nie 4 po pot z domu żałoby, Brilckstr. 62. 
Siostry powinny się zebrać o godzinie 4 w 
domu żałoby. Przełożona. 

łll'I 

11• 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi wszystkim członkom·, iż umarł czło 
nek 

śp. HIPOLIT PURMANOWICZ. 
Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia 

9 sierpnia o godzinie 9 rano z domu żało- . 
by, ttorst~ausen, Ludwikstr:. 21. . 
. Członkowie zechcą się stawi~ w czap 
kach i odznakach na sali posiedzeń o go
dzinie 8. O liczny udzial prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen. 
Umarł członek nasz 

śp. HIPOLIT FURMANOWICZ. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, o go ... 
dzinie 9 z rana z domu żałoby przy ulicy 
Ludwigstr. 21 w ttorsthausen. Członkowie 
zechcą się zebrać o goqzinie pól 9-tej '" 
lokalu w czapkach i oznakach. O liczny 
udział prosi Zarząd. 

; - • .t'.j>,•" • -
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-w Gel eD• 1re.b.en • Hullen, ul. Wannerstr. 243. 

Bnfot dębowy. 

Specyalność: C:alkowite urządzenia mieszkalne. Szaion.iert Sza.fa do rzeczy. 

Maszyny do gotowania t wszelkie sprzęty kuchenne za gotó1· kę i na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
Pr7y eałkowitej W("iJl'&wie potrzebujesz Roda.ku 25 proc. wpłaty. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Wattenscheid 
zasyła swemu Szan. członkowi, panu 

FRANCISZKOWI STIHLOWI 
i jego towarzyszce życia, pannie 

LUDWICE ROSZALKOWNIE 
w dniu ich ślubu, 8. sierpnia, najserdecz
niejsze życzenia wszelkiej pomyślności. 
Mt oda Para niech żyje! 

W imieniu członków Zarząd. 

l*stcll'J*l~W~ 
Większ~ liczba 905 

domów 1nieszkalnyclt 
i handlowycl1, 

pomiljdzy .nimi domy bo.rdio dobrze ' się rr ·centu
jące, w najlepszem położeniu przedmieść połączonych~ 
jest tanio, przy małej wpła.eie i ba1dzo doged.nym1 
warnnkami, do nabycia. ' 

Fr • .J. tłtans, Doehum, . 
Haldeustr. 79. . 

Wdowiec, 53 lat, s dwiema dorosłemi córkami, 
posiadający 2000 mar~k g•tówki i stałe zatrudnienie, 
szuka · 

żony. 
Wdowy albo starsze panny, ale tylko dobre 

.Polki·katoliczk.i i religijne, zechcą się zgłosić z Ił.o
-łączeniem fotografii do Ebp. „Wiarusa Polskiego·' 
pod nr. OO,. 

Baczność Rodacy z Oberhausen i okolicy! 

Stół do wyciągania 

ten nie da się uwieźć ,krzykactwu mojej konkurencyi. 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsłożot1ym, ten 
nie będzie się ani na lewo ani na prawo oglądał, ale 

podąży w prost do mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kredyt. 
Dostarczam pod zadziwiająco korzystnymi warunkami 

na odpłatę: 
~eblt na Wyprawy 

1 pokój, wpłata 5.00 mr. A. wpł. 8 m., odpł. J.00 m. 
2 pokoje, wpł. 10.l O mr. B. wp. 15 m., odpł. 1.50 m. 
3 poko,1 e, wpł. 18.00 mr. C. wp. 22 m., odpł. 2.00 m. 
4 pokoje, wpł. 28.00 mr. D. wp. 30 m., odpł. 2>50 m. 

Pojedyńcze meble od 3,00 mrk. wpłaty począwszy. 

Dost a w a darmo. Pierwszorzędnej dobroci meble. 
Największy wzgląd przy bezrobociu. Dla tego n:e dajcie 

się za nos wodzić, ale kupujcie tylko u firmy 

~~JWtt.tmilt&tm~• 

kanapa. z pokryciem fantazyjnem 

Baczność Braeia Rotłaey ! 
Dnia ł6 sierpnia rb. otwieram DlÓ,J l>t)gato zan„ 

pa trzony 885 

interes zegarmistrzowski i złotniczy 
w· Wanne 

~przv ut. Dwortowei nr. 162.~ 
Na składzie inam w wielkim wyborze rf g"łdatory, r:egary 

z kukułką, bud:dkł, zegarki nłldowe, liłrebrne i 
złote 'łl 01•łem ł Matl.ą B•8ką, lańeuszkł rozmaitego 
rodzaju, broszki, k.olez,-kł, brant1oletkł, plerś~lonkł, 
śpłlki z double, srebrne I złote z ~okoUklem, 
orłem, Pogonłl\ i 1'Iatką Bosklł· Obrą.ezkl ślubne 
wyrab iam sam w 12 godzina~h ze złota 333 już od :12 marek. 

,.._. Wszelkie reperaeye wykonuję sam 
sumiennie ł pod gwaranc,-ą. 

Prosząc zacnych Rodaków o łaskawe poparcie kreślę 
z wysokim szacunkiem 

JuUan ~rłtsche, Sw6j do swego ! 

Poszukuję 906 

3 doskonałych 
pomocników 
krawleeldch, 

mistrz zegarmhtrzowski. 

Mam zamiar mój 

skład obuwia 
z otwartym handlem, istniejący już około 18 lat s 
'bardzo dobrem powodzeniem, w jednem z średnich 
miast księatwa Poznańskiego, gdzie jest gimnazyum: 
sąd, wyższa szkoła dziewcząt, pod bariizo do ,odnem1 
wannkami sprzedać. Reflektanci mog~ także lckale 
handlowe zadzierża.wić. Zgłoszenia proszę przesla-0 
do ekspedyeyi „Wiarusa Polskiego'' pod nr. 903. 

Z dniem 1. lipca otworzylem w Ober
.busen, przy ulicy Rynkowe) · (Marktstr 175 Józefa Schwarzhoff'a, 

jednego no. duże, 2 na 
małe sztuki od 11.:ar z lub 
oł 12 t. • '· Płaca. od 
s~tuki podl11g miejscowej 
taryfy. 

Jl. Tesmer, 
mil5trz krawiecki 

- ·- ·- · - Wielkie i małe 881 ini 

świnie Prz 
Skład parasoli, kapeluszy i wszeł· 

kiej bie izny męzkiej. 
Druhom Sokołom polecam maciejów

ki, spodnie, koszulki, paski, śpilki, orzełki 
po cenach wyjątkowych. Druhom poza·
miejscowym na życzenie dostarczam u
biorki sokolskie. 

Proszę Szan. Rodaków o łaskawe po
parcie mego przedsiębiorstwa 

WLADYSLA W DOMŻALSKI, 
Oberhausen, ulica Rynkowa 175. 

naprzeciw polskiej restauracyi p. Zerbsta. 

Hecklłnghausen-Sud (Brueh), 
Boehumska ul. (Boehumerstr.) ID~. 889 

'W pobliżu apteki 1· poczt;,.. 
Pierwszy- największy i najznał'zułt' łi.iizy dom 

kred1towy W"1Dłej~e11. 

KARTY KORESPONDENCYJNE 
WYKONUJE 

DRUKARNIA „WIARUSA POLSKIEGO'' W BOCHUM. 

w Hamborn, 
ul. Beecker nr. 188. 

Potrzebaję od H bm. 

czeladnika 902 

piekarskiego 
na stale zatrudnienie i 
wysok~ płacę. 

BannośćRodaey 

W Recklinghausen - Sftd, 
czy li Bruch jest tanio do 
na bycia całe urządzenie 
do:interesu kolouialnego, 
również niektóre towary 
kolonialne. Zgłoszenia 
przyjmuje i bliższych 
wiadomości udzieli 895 

Wojcłeeh 
Chwlłkowskł 

w Recklinghausen-Sl1d 
(Bruch) Maryańska ul. 9. 

A. IUi.cla.łer, 
mistrz piekarski, 

Recklinghausen-Sti.d, 
ul. Maryańska nr. 17. -,_, __ 

# 

Sehreiber'a 

sprzedaje po tanich ce· 
nach 

Wilb. Schafer, 
Ca8trop, kopalni& 

„Graf Schwerin" 26. 

Elementane 

901 

5 tanich dni na materye na suknie od 6 do 
li sierpnia. 

Na wszelkie materye na suknie dajemy podczas tych dni 

10 do 25° o rabatu. 
-z Korzystna Sposobność do zakupna sukien ślubnych i do pierwszej Komunii św. · Prosimy uważać na nasze okna wyśfawne! I 
I 8CH EIBE & Co., Nachf., HERNE. I .„............ ~~.,..... .... „„_! 
l .. _ Za druk, naklac ! redak::yę cdpa\viedzic:lny Antonr Ib.:iski w I3och::m. N.::kladem i :::zdankami :wydawni:twa "Wiar:Isa Pofskiegcu w !3o::b:l':l, 

cię 
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Bo~h.nm, na piątek, dnia 9~go sierpnia 1207@ 

• 
I 

_,,_ lodzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone ogWiacłe oraz sprawom •arodowym., politycznym i zarobkowym 
-------------------~----------------------~~-'lill'lillllll!Cllnl!'l•F--INS7--Mlłl:l:allittillllWMd'>.""'_""'.,,.,._...._,,f'O><I...,__......,,.,,. __ _.. , . ...,. 
WychOdzi codziennie z wyjątkiem dni ooświąt~z

eh przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
•Y n~si l mr. 50 fen., ~ z odposze~iem do ctoi:iu 1 mr. 
~felł: Wiarus Polsln" zapisany iest w cenmku pocz 
tO~ ood znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I 1111 Boże za Wiarę I OJCZJZll J 

Za inseraty plac.i sie za miejsce rzadka drobnego dni
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami 40 
fen. Kto często oglasza otrzY'J11a ra:bat. - Listy do 
„ Wiarus.ar Polskiego„ należv frankować i podać w: 
11ich dokladny adres piszącego_ Rekop. nic zwracam„ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znaiduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe · 

11ówić. czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! -

po\\i"Odu uchwalonego w roku zeszłym 
przez sejm pruski nowego prawa o 
kn:apszaftach. 

Dnia 6-go bm. odbyło się w Bochum 
zgromadzenie zarządu knapszafto:we
go, na którem radzono nad projektem 
nowej ustawy knapszaftowej przedk>
żonym przez ptacodawców. 

Wedlug projektu owego w kasie 

Strei'k na Górnym Śląsku trwa w dal- chorych knapszaftu nie bę.dzie już po
działu zarobków na 13 klas. lecz tylko 

szym ciągu. 

Wiadomości są sprzeczne: według 
jednych strejkuje 6000 górników, we
dlug innych pochodzących o<l zarządu 
kopalni liczba lamistrejków wzrasta z 
każdym dniem znacznie. Faktem jest 
jednak, że pomiędzy górnikami panuje· 
wielkie -niezadowolenie. 

n:a 11, z najwyższym zarobkiem pięciu 
marek. Wsparcie dla chorych ma ię-
dnakże być podwyższone z 50 procent 
zarobku dziennego do 60 .procent, wsku 
tek czego ubezpieczeni już w l l-ej1 kla
sie pobierać będą 3 marki wsparcia 
dziertnego, podczas gdy dawniej w 11 
klasie placono tylko 2 mr. 60 fen. a do
piero w 13-ej klasie otrzymywano przy 
:zarobku dziennym 6 marek niajwyższe 

Sprowadzono znaczną liczbę żan- wsparcie podczas choroby w wysoko-
tarmów ! • '""' '·l\l:.i śoi 3 marek. 

Żądanego przez robotników ws.par 
Podczas bombardowania Casablanki za cia chorych za pierwsze trzy dni cho-

bito około 600 marokańczyków. roby oraz za niedziele i święta praco
Zbuntowane s~azepy poczęły st.rze 

lać do wysadzonego na ląd ajdziału 

ary:narzy francuskich, wskutek tego 
rozpoczął krążownik „Gatilće'' bomba? 
dawanie miasta i okolicznych wsi. Rząd 
francuski uwiadomił mocarstwa o bom 
bardowaniu miasta i jego przyczynach. 

Wskutek katastrofy kolejowej pomię
dzy Trzemesznem a Gnieznem ponio

sło śmierć 11 osób. 
Przyczyną nieszozęścia było rozlu-

1 inienie relsów kolejowych podczas prac 
przy nasypie. Pociąg przez to niebez
pieozne miejsce jechał z zwykłą szyb

. kością, gdyż maszynista nie wiedział 
nic o rozpoczętych tamże praca~h· LQ
komotywy spadły z nasy,pu a w.agony 
następne wbiły się jeden w drugi. 8 
osób :poniosło śmierć na miej~cu, a z 5 
ciężko okaleczonych zmarły 3 osoby, 
5 iest lekko rannych. 

Nieszczęście wydarzyło się o go
dzinie I-ej i pół w nocy z wtorku na 
środę. Nazwiska zabitych na miejscu 
brzmią: hr. tteintze I(iaiserlingk, hr. tlił 
ka Kaiserlingk z Mitawy, kapitan So
dow z Rosyi, książę Konstantyn Bego
low z Petersburga, Juliusz Isaick z Ber
fina i Abramowicz, kupiec, z żoną i 
dzieckiem. . .. ~ 1 ::! 

Na posiedzeniu zarządu knapszaftu bo 
churnskiego uchwalono projekt nowych 

ustaw knapszaftowych. 
P'Osiedzenie Zarządu odbyło się 6-go 

~lll. Wnioski o poprawę ustaw w myśl 
ZYczeń robotników odrzucono. 

Ostateczne uchwalenie nowych u
staw nastąpi na wa.inem zebraniu, któ
re odbędzie się 28-go września. 

' 

dawcy przyznać inie chcą, jakkolwiek 
na wet na .kopalniach fiskalny.eh nad 
rzeką Saar wsparcia udziela się w ten 
sposób· 

Pogor zeniem dotycłłCza o ·ego 
stanu rzeczy jest także, że robotnicy 
nieżonaci, którzy w czasie choroby znal 
dują się w domu chorych. nie otrzymają 
ani fenyga, podczas gdy dotąd mieli 
prawro do tego, co pozostalo po odlicze 
niu kosztów pielęgnacyi. 

Dotychczas robotnikom kopalnia
nym, którzy utracili zdolność do pracy, 
knapszaft płacił także stałe wsparcie na 
dzieci. 

Obecnie wsparcie na dzieci ma być 
zniesione, a kasa pensyjna robotnikom 
w rzeczywistości według projektu pr.a
codawców daleko rnniej~zych będzie u
dzielała korzyści jak <lDtąd. Niez'Clol-
111ość do :pracy bowiem znacznie prędzej 
objawia się w górnictwie jak w in
nyoh zawodach, to też górnicy inwali
dzi mają przeważnie troje, czworo a na 
wet i więcei. dzieci w wieku szkolnym. 
Dotychczas pobierali oni 3 mr. 20 fen. 
miesięcznie wsparcia ina każde dziecko. 
Według nowego projektu wsparcie to 
zostanie skreślone i .pensya młodych 
inwalidów znacznie zmniejszona w po
równaniu do tego, co owi inw:alidzi 
dotąd pobierali. Co prawda pensya 
sama dla inwalidów ma być nieco pod 
wyższona, atoli razem z wsparciem na 
dzieci pobierali inwalidzi mianowicie 
rnlodzi dotychczas znacznie więcej 
aniżeli mają pobierać na przyszłość mi
mo podwyższenia pensyi samej. Na 
przyszłość inwahdom knapszaftowym 
n :e będzie się odciągało renty państwo
wej od renty knapsvaftowej, atoli i to 
ustępstwo nie zmienia postaci rzeczy, 
że kasa pensyjna będzie robotnik0m 
znacwie mniej dawała na przyszlość 
jak dotąd, gdyż większa część albo wo
góle nie albo też dO])iero po długich 
Jatach doczekać sie może renty pań
stwowej. 

W sprawie skreślenk1 wsparcia na 
dzieci udzielanego dotąd inwalidom 

-~'~w..·~· zasłaniają się zastępcy pracoda\vców 

Nowe ustawy knapszaftowe w knap.s~afci~ tern, że knapszatt b~-
• chumsk1 Jest Jedynym w Prusach, kto-

k' Głównym punktem obrad wszyst- ry udzielał wsparcia na dzieci i wskutek 
1ch Prawie zgromadzef1 górników w I tego mogliby robotnicy z innych kn:ap

<lstatnim czasie była zmiana ustaw szaftów, którzy chociaż tylko Jeden ty
kn~o.szaftowych, która n~stąpić musi dzief1 należeli do knapszaftu bochum
nai:poźn i ej do 1-go stycznia r. 1908 z skiego, zdobyć sobie prawo do wsparcia 

na dzieci. Jest to wymówka bezpod
stawna, gdyż i tutaj mógłby się knap
szaft odpowiednio ubezpieczyć, ? zresz 
tą niebezpieczeństwo w takich rozmia
moh, jak j,e przedstawiają prncodawcy, 
wcale nie istnieje. Także mało podwyż
szenie pensyi dla wdów i sierót nie 
zmieni faktu, że kasa pensyjna robotni
kom na rprzyszlość daleko mhiejsze u
dzielać będzie korzyści jak dotąd, na
wet wno mniejsze od tych, które fiskus 

·przyznał robotnikom nad rzeką Saar. 

Ws.parcie pośmiertne dla członków 
kasy chorych ma być 30 razy (dotych
czas 20 razy) tak wielkie jak zarobek 
dzj.enny, atoli nie wyższe jak 150 
marek, wsparcie pośmiertne dla inwa
lidów ma być podwyższone z 50 do 75 
marek. 

Tak wyglądają „poprawki" wnie
sione do ustaw knapszaftowych przez 
pracodawców a uchwalone 6-go bm. 
na •posiedzeniu zarządu knapszaftu. Wy 

· nika z tego, źe w_iększej cizęści najwa
żniejszych żądań robotników nie u
w~ględniono, zwłaszcza, że na posie
dzeniu zarządu krnwszaftu socyali
styczni i gewerkferajnowi starsi knap
szaftowi jedni przeciw drus;im głoso
wali ku wielkiej rndości zastępców 
pracod3'.weó . Sprawa jednakże- zos.ta 
nie dopiero ostatecznie rozstrzygnięta 
na walnem zebraniu knapszaftu i star
szych knaipszaftowych, które się od
będzie dnia 28-go września. 

Nowe gniazdo Sokolskie. 
Bremena. W niedzielę, dnia 28. lipca 

zostało tu założone Tow. gimn. „Sokół" do 
którego się zaraz zapisało 24 druhów 

,Czołem! 

Hagen. Towarzystwo św. Bartłomieja 
w ttagep odbylo 4. sierpnia półroczne wal 
ne zebranie. Do zarządu zostali następują 
cy czionkowie obrani: Kaźmierz Markow 
ski, przewodH. Stanisław Wawrzyniak, za
stępca, Andrzej Konieczny sekr. Jan Zbi
kowski, zast. Józef Debuszewski skarb. 
Jakób Pieniężny zast. Franciszek Pruch
niewicz bibliot. Wawrzyn Makowski zast. 
Walenty Klimczak i Stanislaw Wawrzy
niak rewizorami kasy. 

Andrzej Konieczny, sekretarz. 

W sprawie „Swiętojózafacia". 

Brucb. dnia 7 sierpnia 1907 r. 

Szanowną Redakcyę „Wiarusa Polskie 
go" proszę o umieszczenie paru slów w 
sprawie „Swiętojózafacia". · 

W numerze wczorajszym „Wiarusa Pol 
skiego" przek.onałem się z ogłoszenia „1(0-
mitetu Swiętojóz.", iż zwołuje zebranie na 
niedzielę, o godzinie 8-ej rano. Zapytuję 
się Szanowny „Komitet", czy to jest 
po katolicku i po polsku w tym czasie ze
branie zwoływać i czy ci panowie nie wie
dzą, że jest obowiązkiem ~ażdego katolika 
i Polaka w niedzielę i święta najprzód mszy 
świętej wysluchać, co byłoby niemożliwem 
chcąc wziąć udział w zebraniu. 

Powtóre, czy jest możebnem, aby się 
na ten czas przewodniczący z całej West
falii i Nadrenii zjechać mogli? Urządzenie 
zebrania w takim czasie podpada bardzo i 
proszę inaczej się urządzić. 

Z szacunkiem 

Wawrzyniec Kędzierski. 

··- -· - ·------- - ·~Jil 

Ziemie polskic!I 

Tczew. Szajkla obcinaczy ogonów 
końskich prowadzi swe niecne rzemio
sło dalej. W Leczkowie ucięto w osita 
tnim czasie stu koniom ogony. Musi to 
być szajka dość liczna i dobrze zorga
nizowana. 

Starogard. W .piątek po .południu 
Krążyla po mieście wiadomość o popel
nionem w bliskości miasta morderstwie 
Otóż 16-letni Bernard Muchliński prze
bił nożem 16-letniego Ignaic~go Witkow 
skiego. Obaj byli zatrudnieni przy ro
botach ziemnych na kolei żelaznej. Pod 
czas odpoczynku obiadowego zapalił 
sobie Muchaliński 1papierosa, którą mu 
Witkowski odebrać chci:ał. Przy moco
waniu się obu, zerwal sie la1kuszek 
przy zegarku Muchalińskies;o. Ten wy 
ciągnął potem nóż, jak opowiada, aby 
ogniwo lańcuszka znowu spoić. „Tym 
nożem, mówił, tyś byl tak mocny, 
jego żony, choć Szczepaniak dowodzil, że 
coś dam!", i przebił piersi pr.zeciwnika, 
który po godzinie skonał. Mordercę 
odstawiono do więzienia sądowego. 

Ostrów. 6-letnia córka gospodarza 
Zimniaka z Da•niszyna spadła z kłody 
dr12ewa tak nieszczęśliwie. iż krótko po 
tern ~marla wskutek wewnętrznych kon 
tuzyi. - Piorun uderzył w donn cha
łupnika Sametzkiego w Pietrówku i 
" zniszczył go doszczętnie. 

Ostrzeszów. Liczba ludności powia 
tu ostrzeszowskiego wynosi ])()dług o
statniego liczenia z dnia 12 ozerwca 
32 352, w tern 14 866 osób rodzaju mę ... 
skiego, 17 386 rodzaju żeńskiego, które 
tworzą 6752 familie. 

Koronowo. Przv budowie mostu na 
nowym torze kolejowym zarwało się 
w ubiegły piątek rusztowanie w chwili, 
gdy w miejscu tym przejeżdżał pociąg 
roboczy o dziesięciu lorkach. Maszyna 
zostala znacrznie uszkodzoną. Z ludzi 
nie odniósól na szczęśde nikt żadnego 
szwanku, gdyż tak maszynista jak i 
hamulczy wczas jeszcze zeskoczyli z 
pociągu. 

Poznań. W kasie oszczędności Ban 
ku Przemysłowców w Pocznaniu w.pła 
cono w li,pcu r b. 1491699,38 mk a wy
płacono 1410031,41 mk.; w tymże mie
siącu zeszłego roku wpłacono: 
1421924,84 mk., a wypfacono 1070333,8• 
mk.; od 1-go stycznia r. b.7504054,70 
mk. a wypłacono 6941941,06 mk.; s t:.m 
obecny na -·l. 8. jest: 15352776,78 mk. 
przed rokiem było mk. 14158971,36. 

Poznań. Parcelacya Pogrzybowa. 
j. aszkówka i wios -~· 0~olicznych, wyno~ 
szących okola 24,000 mórg obszaru będzie 
już - jak pisze tutejszy „Tageblatt" - w 
przyszłym roku ukończona. Koloniści w 
liczbie kilkuset pochodzą z Zachodu Nie
miec, Rosyi i Galicyi. W pałacu pogrzybow 
skim urządzono szkolę dwuklasową i za„ 
klad, w którym córki okolicznych koloni
stów uczą się gotowania. W nowo wybudo 
wanym zborze tuż przy mieście Raszko
wie zbierają siQ koloniści z okolicy. Sta
ry kościólek zamieniony będzie wkrótce 
na szpital. Także w Raszkowie robi kolo
nizacya wielkie postępy. Wykupiono jut 
dom towarowy, aptekę i hotel z rąk pol
skich. ttotel zamienią na „Vereinshaus". 

To też „Tageblatt" wielce ucieszony i 
ma nadzieję, że kolonistom będzie się tam 
podol*llo. 



· Poznań. W sprawie s~rejku ślusars~ic J 
go w Poznaniu odbyło się powtórne posie
dzenie na którcm, jak niemieckie pisma do 
nuszą,: uchwalono streik ostatcczn.ie z~ko!'1 
czyć. Do ugody doprowadził głowme ~
rząd procederowy. Uchw~ła ta. P?tr~ebuJe 
jeszcze tylko przyzwolenia pos1eazen P!c
narnych. Posiedzenie także pracodaw~ow 
odb~dzie się w przyszły czwar.tek .. Kiedy 
zaś komisya zarobkowa pracob1orco'y z:vo 
ła swe posicdzepie, dotąd jeszcze mew1a
domo. 

Wągrówiec. W spra\~ie m~rderstwa 
popelnionego na Szczepamakowe1 w Ocho 
dzy pod Wągrówcem dono~zą w dal.sz~m 
ciągu, że jeden z przesłuchiwanych sw~ad 
ków, mistrz rzeźnicki Mińkwicz z W ~gr9w 
ca zeznal iż w dniu morderstwa w1dz1al, 
jak dwie 'osoby mocowaly się na polu w 
tern miejscu, gdzie znaleziono ~amordo:va 
ną, lecz spostrzeżeniu swe:nu m~ przypisy 
wal wielkiej wa~i. Inny znow św~adek, pe 
wien czeladnik kołodziejski widz_iał Szcz~
paniaka, powracającego w odnosnym dm~ 
z mie,isca, gd~ie później z~aleziono z:vło~1 
jego żony, choć Szczcpa1:1ak d?~od~1ł .• ze 
o tym czasie znajdował się gdz1emdz1eJ. 

Na podstawie tych zeznań udalo się 
w ubiegłą sobotę dwóch żandarmów do 
Ochodzy celem przyaresztowania Szczepa 
niaka. Kiedy ostatni spostrzcgl zbliżających 
się ku domowi jego obu żandarmów, usi
lowal zbiedz. Żandarmi puścili się za nim 
w pogoli i dogonili go dopiero niedaleko po 
bliskiej wsi Straszewa, ;;kąd odtrnnsporto 
wano go wprost do więzienia. 

Ze Slfłzka czyli St:n·o~6i8U

Wrocław. Jak ostatecznie stwier
dzono, powodzie lipcowe w roku bie
żącym przyprawiły o śmierć 24 ,osób 
na $ląsku. W tern 1bylo 9 dzieci. 

Bytom. Na dworcu górnośląskim w 
piątek wieczorem zderzyla się lokomo
tywa z podągiem r.anżerującym. Po
moonik hamulczy Walenty Wadas ze 
ŚWiiętochłowic, który z pociągiem ran 
żerującym jechał, smłdł i został prze
jechany. 

Z innych dzielnic Pols~l. 

Sosnowiec. Do uewnei0-~?c;'botni1Zi 
w hucie Katarzyny, którego podejrzy
wano, że jest szpieg'iem policyjnym i 
któremu doręczono "J)rzed kilku dniami 
'»A~-----~-~---~~------- ~ 
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ŻU.BROWIE 
Opowiadanie historyczne wedtug po~ 

wieści 

Wacława Gą'Siorowskie~o. 

(Ciąg dalszy). 

Czolcm - waszmości panu! ---. 
Maciej Kopytko szewc, do usług„. a o
becnej tej, wdowy a gospodyni kumoter 
-- zaprezentował się m~żczyzna, a 
wskazując na ·staruchę, idod:al: - A 
to ... nasza Wojciechowa ... trochę pia
stunka, a prawie familiantka. 

Starucha dygnęła kapitanowi, Ko
pytko skłonit się i oboje pożer2ć zaczt;
li oczyma mundur, kaszkiet a obszlegi 
florvana. 

- Rad, rad jestem ... poznać! - bą
knał Ootartowski. 

- Was~mość pa1i daruje śmiałości! 
- ozwał się I(opytko· - Ale bo wprost 
z pod Bernadynów wróciłem i com s;ę 
namordow3l, com natarmosit, żeby 
choć jednego dostać żoł1nlerza, lecz 
gdzie tam! Wstyd się przyznać ... le
dwie kawałek sukna francuskiego zo
stał mi w garści, czego sobie darować 
nie mogę„. ·bo on Francuz poczciwy 
brzydkie może powziąć o 11as mniema 
nie, obaczywszy tak srogie okaleczenie 
szarawarÓ\L ł'..,,aska atoli Boska czu
wata snać. kiedy nam waszmość paną 
zestala !.„ Wybaczaj waszmość, panie 
oficerze, szweckie natręctwo... lecz 
hej„. dzie1\ ci taki cLzisiaj nadszedł, że 
jak to onego czasu na\vet w pocięgle ser 
ce się odzywa! Niechże b.o kuma się za 
winle a żwawo!! Gość itaki ! !. .. Toż chy 
ba cafa ulica posinieje z zazdrości je
dnej ... 

- Bóg zapłać! Bóg zapłać za do-
bre . .poczciwe słowo !.„ 

1 
- Et! Panie ofkerze! - podchwy

cił wesoto szewc. - Za cóż bo Bóg 
mi'.ałby 11am jeszcze ptacić?„. to my ra- ) 
czej \ r~zyscy \\- większej teraz niż kie j 
d,\'lrnlwick jcsteśmv względem .niego i 
zalc~łości„. Jest wino! Darujcie„. da- ' 

, . . ~ .· . " ·t .· , ' t szczc bardziej w~zly tradycyjnej. sąsiedz,-
wyrok sm1erc1 oc1 polskie,;. p.„1 } 1 soc} a 1 ·1 : .· 'a .11.1 n'·JPdzv Rosyą a N1en1cam1. 

d ... 't·· low nc1 prni,z .... . l 
listycznej, dano oneg a: p1ęc s I za. , Wypadki te wielce pomyślnie. \VP ~ną .. n~ 
rewolwerowych· Ody I annego umiesz . olityczny przebieg spraw w Eu1 opie I 

czono w lazarecie huty, wpadło d~ laza 1 ~zyi. 
retu kilku ludzi i pokonawszy straz, do- . d Maroka 
bilo ciężko rannego robotnika strzała- Ekspedycya francuska 0 . . 

mi rewolwerowymi. J stanęła w Casablance prawdopoc.1bme w 
Powieszony orze z pomyłkę. W c~r - czwartek po połudn_iu. francuska flo~l:~ 

tade!i warszawskicJ zna1dowafo s.c; która operowac będzie ~v ,Martk0(
11

s. " 
dwóch po:itycznych więźniów, miano- da się z tr.zech pancermkow. "T~ 01~~. 
wicie ·bracia Jan Nie\viadomski i Jan (okręt addm!.ra~s~1) .• ,,LJ f?uhet~~zy~~~~ó~ 
Karol Niewiadomski. P 1erwszego Ja- „L0e l~l 0~. ~ 'o ace1hazyla:~o~lotylą komende-

k 3 · , · ' · · . ·, a 1 ee 1 „ u . i 
na N. s azano na m1~s1~ce, w.1ęz1ema, ~uje admiral Philibert. Wojsko lądowe skla 
zaś Jana Karola N. na sm1erc. W sobo- da się z jednej brygady 1500 żoln_ierzy 
tę rano W'S'.Pr.owadz?n? J~na, ska~~ne- wojsk algierskiej piechoty i artylery1_ ~od 
go na 3 m1es1ące w1ęz1ema, na m1eJSCe komendą jenerała brygady Prude~o, ktory 
stracenia. Zapewniał on o swej nie- uchodzi za bardzo en,ergicznego of1c~ra. 0-
winnośd, przedstawi·ajac. że został kręty wojenne mają przedewsz~stk1e~ na 
skazany na 3 miesiące wiezienia. nic to celu zabezpieczenie.,~lądowa~1~ wo~~ka. 
nie pomo~lo. powieszono go. W kilku które zaraz po .nad~Jscm oi:sadzi ~s~ ~n-

. ~, · · - · d łk ca. Wyszuka się winnych 1 czuwac się ę-
godzm pozmeJ stw1er zono P?mY ę. dzie nad ich ukaraniem. Wojska nie opusz 
General.ny prokurator uła~k~wił Jana czą Casablanca, dopóki wszystki~ życ~e~ 
Karola 1 skazał go na 8 imes 1ęcy wię- nia francyi nie zostaną spełnione 1 dopok1 
zienfa. nie zostanie daną n;kojmia, że nie wybuch 
~~'!!*_ ... !...~ ~~ .. f* . .!Eli ną nowe rozruchy i rzezie. . . 

Także i hiszpańskie okręty 1 wo1ska u
dadzą się do Casablanca. Siły his~Qański~ 
są jednakże o wiele słabsze. a \VOJsko stac 
będzie pod komendą pułkownika. 

g'.vardyi, w Oatc·zynfe przedsta ,. 
s1ę .pułkownik Kuest.er, \'~ Peters 
ambasador francuski z g1eneralem 
garem z sztabu gieneralnego, któr 
wst3l odkomenuerowany do ·boku· 
gar pracowal .fako de'.egat w0:3k 
w Japonii i Chinach~ a od ~ilku lat 
cuie przy ambasadzie rosvJskiej 1,1, 

dynie. , 
Na drugi dz:e(1 ambas:3da franc· 

wydala obiad na przyjęcie giene 
Bruna, na którym byl także tri\; 
spraw zagranicznych Izwo1'ski, z 
wyje,ch:::il do Swinoujścia. Giene 
Bruna przyjmow2 • .t car i carowa t 
krótko przed '?dja.zdem do Sw;nouj' 
Oieneral zamieszkał w gmachu g· 
ralnego sztabu. gdzie urządzono j'.~ 
go osobne Pok!oje. 
~!!!r~!!!!:'.I!'!'!'" __ Wiii!"! .• __ . __ -··--·---

Bochum. W kopalni „Karoline" w 
pewien górnik ~o szy~u. z wysokoścl 
metrów i zabi? się na m1e1scu. 

Bochum. Na ostatniem posiedzeniu 
rządu knapszaftu zajmowano się pono~ 
zmianq ustaw knapszaitowych. Przedsta 

D 

Urzędowy komunikat rosyjski o spotkaniu 
w Swinoujściu 

ciele kopalń odrzucili wszystkie Wni 
starszych knapszaftowych, które zmier 

Francya a Rosya. Jy do zmiany ustaw na korzyść robo 

brzmi jak następuje: 
Spotkanie cesarzów rosyjskiego i nie~ 

mieckiego jest odpowiedzią na wizytę, z!o
żonq przez cesarza Wilhelma dwa lata te
mu w BWrke, a mialo charakter serdeczny, 
rodzinny. Rozmowy kanclerza Biilowa z ro 
syjskim ministrem spraw zagranicznych, 
będącymi od dawna w bardzo bli~kich s~o 
sunkach osobistych dotykały na1rozma1t
szych spraw politycznych, lecz nie miały 
żadnego celu specyalnego: Stwient7:ono o
bustronnie że ani w Europie, ani na Dale
kim \Vsch~dzie nic nie zagraża pokojowi, 
w szczególności zaś wypadki w Maroko 
nie dajq, powodu do żadnych obaw, a środ
ki stosowane przez Francyę wespól z 
ttiszpanią, nie wywalają tadnych kompli
kacyi. Podpisana konwencya rosyjsko-ja
pońska, jak również trakta~. jaki ma być 
zawarty z Anglią, w najwyższym stopniu 
sprzyjają utrzymaniu powszechnego poko
ju. Spotkanie dwóch monarchów, wymia
na ich myśli z ministrami w żaden sposób 
nie mogą zmienić związków Niemiec i Ro 
syi z inncµii mocarstwami zacieśniając ie- M 

~~~~~~~~..,~~·:....v: 

rujcic .... szwcckiemu natręctwu... W 
wa1sze ręce.„ za pomyślność„. za„„ te
go!... Tfy ! Człowiek prosty zwyczaj
nie wy::;adać nic może ... co ma na ser·cu 
, a co n:a wą trobic !... 

- Wiem ci ja, wiem! - potakiwał 
OotaPtowski. 

Imć Kopytko po kilku gwaMow.nych 
haustach w:na nabrał rezonu. 

- A bo i tak!... Pewnie, żem nic n
soiba ani personat, lecz co sobie powic-
dzi:alem„. strzymam. Niech się nasi '.·u
szą ... to cztery przyszwy nowe daj<;„· 
dwie pary palonych z przedniej skófy, 
rzemienia drobne;:!,o, użytecznego W~)
rck, i 11'.l porządki i·nne z.totych 1)nl~k!ch 
ośm„. Potrzeba będzie szew~kej :·L.i:\,
ty, jakcm Kopytko, wszysdq '2zelatlź 
napędzę .... niech iam L.. A n!•_ .::h ..,i~ tra
fi tę.dy.„ owędy .. to za dq~ i Jo'ć to 
Joić! !..·. 

- Już bo to kumoter pa:r1 oii .:i~rn
',v; no slowa Pl'Z'/JŚĆ nie Urt' - \\'in'.c
~)t:nla się z grymas1:m szyttL'l · ! ::r.1<.:1. -
Wielka obrada! Zd1·ow!a Bó.r uźycz:d. 
to.; nie taka znów cnota. 11::.:-1ic Ji1-.:jc
.r 1.:c„ idą franca ~Y -. co '1 ~i~\ ' ... 

- - f3ędziecic, ich mieli za dni kilha 
niby mrowia! 

- I Napoijona także!? ... 
- I Napoleona!· .. 
- Słyszycie Wojciechowo! Napo-

ljon sam przychodzi do nas!. .. Niby ce
sarz fra.ncuski, a nasz bez mafa ! - ob-1 
,jaśniła szynkare0zka, zaczem pow:a
bną swą ~dówkę na re.kach wsparta na ł 
stole podle f!ory1ana i, wdzięcząc się a I 
strzelając oczyma, rzekta z przymile
niem: - Niechże nam pan oficer powie 

. I o mm.„. 
flor.van to i owo o a:·mii opowie

.dział i umilkł raptownie. 
- Rctv. jakie to ciekawe! -: \Vest

clmęla szynkareczka, spoglądając z ża
lem m kapitana. że mówić urzcstat 

- Ciekawe PC\Vnie ! ... Ale najbar
dziej to .icst mocne fakie, aż ciarki prze 
chodz[{. ty:ko w garść ':luj i wal.... jako 
to onego czasu .... - dodat kumoter. 

- ;rylko co pan ofk:er n:c laskmv, j 
markotny czegoś!... · 

Olaze,ty 11iemieckie roz~;losily jedno ków, bez wszelkiego uzasadnienia. 
Ostatecznie sprawa ustaw zostanie 

rnyślnie telegramami, że gęneral Brun, strzygniętą na generalnem zebraniu k 
szef •sztabu armii francuskei, zost1l szaftu dnia 28 września. Takie bezwz 
przyjęty w Petersburgu bardzo ch~o- dne postępowanie właścicieli kopalń w 
-dno. Telegramy były zrnyś'.onc, aze- fa wśród górników najsluszniej wielkie 
by odpowiednio przysposobić opinię rzenie, które może \Vy_wolać ważne nast 
pubJ:czną na v1~aż.nc polityczne znaczc- stwa. 
nie ziazdn cesarzy w $winouiściu. Dahlhausen. W kopalni „Johanne 

Oienera! Bru.n zostal przeciwnie gen umarł nagle młody górnik na zatru 
· · t \'rys t1l·aną prz'r1"aźnią. gazami. 

,p1 ZYJę Y z ' z \. . J • W Wanne okradziono wlaściciela s t k . 
Swiadczy o tem rozkaz dzienny roSYj: du cvrrar l(lepke. sdo a 
l · t b · I kt · · b · 1 •

1 
"' rzew s <tc~o sz a u wo~s rnwe~'O, o.rY izm, Schwerte. W fabryce ._.Eisenindustrie 

1 Szef francuskiego sztabu g.1eneralne ł zostal walcmistrz Becker niebezpieczn ~rzep 
go, gienerat Brun, który przybył do Pe I poraniony. ~n w 
tersbur~a, zab::iwi tutaj dziesięć dni. Jak Hordel. Dr. Krupp von Bohlen u gie sąs 
dawniej tak i teraz podróż ma na celu Iialbach zwiedził w to\va1~zystwie d~r~k ty~ c 
porozumlcn:c się najwyższych władz ra jeneralneg.o radcy gorn!~zego fne~m ktory 
wojskowych obu mocarstw - teraz po- hausa ~opal~1ę „ttan~,?v:1~ ~~yb I. II. 1 J 

rozumienie się z szefem rosyjskiego l(opalma ta iest wla.:>„osc1ą nrmy Krupp 
t b . . 1 . . ~ . Essen. 

sz a u g ~.eriera nego, gienet aiem pie- MiihlheimuBroicb. Córka ogrodowe 
choty .Ool1cync:n. . . . K,leken została uderzona przez konia kop 

Juz na gran;cy Rosy1 powtfat g1ene- tern tak silnie, że trzeba ją było umieś 
rata Bruna jeden z wyższych oficerów w domu chorych. 

- Cóż bo kuma myśli! Świat taki 
przedreptać, z tylu się nieprzyjacióły za 
bary brać„· toć nielada utrudzenie! Tu 
Liczka da sie we :znaki !„. Dobrze ku- , 
mie mówić, jak sobie za szynkwasem 
siedzi i minki do gości stroi. 

- Już by kumoter nie p-rzymawiał ! 
- mdąsata się szynkareczka. - Malo 
to było. u nas kłopotu z Prusak.ami?!..·. 
O, zobacz-no na desce. ile to darmo na
pili się a najedli, i co!. .. Niech ich tam 
powietrze mo:«owe„.. Przyiidzie i na 

1nich. Jeszcze cai nam za krzywdy .za
pł:acą !. .. Strach pomyśleć, U.u ludzi na
marnowali. naniszczyli... Winien czy inie 
winien! Bal Niewiastom spokoju me 
dali. .. Pomnisz, kumotrze, ową wdowę 
z córką. jak ją do zughauzu prowadzili.„ 

- Moja gosposlu ! - odezwał się 
znienacka kapitan. - Znacież wy do
brze okoliczne kamienice? ... 

- Czy znam! Panie cficerze, a toż 
tu się rodziłam. tu rodzice moi trzyma.li 
j.eszcze tę samą wi.niarnię, tu przez dwa 
lata mieszkatam z moim nieboszczv
Jdem. święć Panie nad jego duszą, tu ini 
zamarł na srogą gorączkę!... I tu od 
tr:zech :at żywot rnmotny wiodę z tą 
oto Wojciechową i z rodziną kumDtra 
co w tej samej kamienic~ce kunszt pro~ 
wadzi!... J abym kogo nie znała„ .. 

- A nie słyszeliście o panu„„ Janie 
Dziewanowskim? !.„. 

- Czyśmy nie styszeli ! ?„. 
wmicsz:;:d się imć Kcmytko. - Toć, pa
nie ofic,ic-rze„ .. jednej nrzvszczypki na 
bucie jego n;e byto. któraby z mego nie 
wyszia warsztatu! !„. Pan Dziewanow
ski toć mieszkał tu. niedaleczko w 
dwóch izdebkach„„ Zacny szlach~ic i 
podobno ,oficer nielada !. .„ 

- U mnie to prawie codziennym by 
wal gościem!... Ledwie zr:a,na okien
ni.cę odemknąć zdołam, a już drzwi się 
z traskiem otwierają i słyszę głos pa
na Jaml !. .. Dzielny kawa'ler„. - za
ko1kzyta z westchnieniem szynkarka. 

- A czy nie wiecie n:c o stryjence 
pan:A. Dziewanowskiego?!... 
. ~z:rnkarka z kumotrem spo}.rzeli na 

s1eb.e. znacząco. Osta.tni ozwa! s:c 
smutme: · 

@' __ . - - - ···----·-"·-··- ----·-· -~·- -

Niby o pani pulkownikowej Dziewa 
nowskiej? ... 

- Tak, tak \Vfaśnie ! - · potw:erdz: 
gorąco kapitan. 

- Przepadła, p:.-zep:::i.dta i ona i cór 
ka jej! 

f:ioryan zbladl. 
- Co - jak to przepad la? !.„ 
- Ach! Panie oficjerze„. n;e ona je 

dna. biedaczka! \Vięcej ich było oiia 
takich!... 

- Na mi!y Bóg, mówieie mt c31 
prawdę!!.·. 

Kopytko !{los zniżył: 
- Pani pułkownikowa sprowadzi! 

s'.ę na kwaterę bratanka, jakby zara 
po j.esw wyjeździe ... Pomne doskonale„. 
akur:at bylem by! z butami poszedt, at 
ci tu drzwi uchyla panna ... i mówi -
niema Jasia, pojechał, niewiadomo kie, 
dy powróci !„. Od słowa do sfowa, do· 
wiedziałem się, jako niby imć pan Dz:e 
wanowski bratem stryjecznym jej wy· 
piadaL Owóż .... 

- Pozwólcie kumutorze ! - przer· 
wata szy.nkarka - ja to lepiej opowiem Wi 
bom patrzyla prawie. W 1tydzień ma· ~ędzi 
że. jak pan Dziewanowski po raz osta, Polud 
tni był w \Viniarni, oko!o poludnia pa, ta. 
trzę ... a tu walą ulicą Prusacy z mil'· 
cyantami.„ Myślę, uie ·przypadek ich 
tu .prowadzi w naszą zaciszną u:iczkę· 
Wyjrzałam, wołafam na \Vojciechową, 
a sama chuścinę na głowę i Je·cę z;ob~· 
czyć, co się dzieje! ... Aż oowbdają, ze 
ci spisek odkryli i pana Dziew&now· 
skie~w przyszli szukać„. Co się ta~ 
działo na górze, tego nie wiem, bo strai 

1nikogo w korytar.z nawet nie puszczala. 
Bobrowali tam może dwie godziny. PJ· ~lio~ 
tern wóz sprowadzili.-. Na wozie us:i: (l(o 
dowili panią ,pulkownikową i iej córkę 1 zrii 
wywieźli na odwach.„ stamtąd J)OTlD··· szys 
dalej jeszcze wvorawi1i !. .. Lecz co to bratni 
panu oficierowi? !..„ Jr. 

- Nic - mówcie da!ei ! - rzucił Prz 
Floryan. zaciska.ią·c zęby ·i Uumiąc \1/ Kart~ 
sobie \vybuch ża1u. ~rzy 

k1cy 
(Cia,g dalszy na~tąpi). 

1, .- • ' 
I I • • 
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hód 
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Delmenhorst. Dziś, w środę dnia 7 sicr t 
nia rano o godz. 7 i pół wydarzyło siQ ; 

;vielkie nieszczęście w fabryce linoleum 
Schlicselmarka. Przy meleniu korkowej mą. 
ki nastąpiła eksplozya. Dwaj robotnicy, je
den niemiec, lżej, drugi Franciszek Dolata, 
członek „Zjedn. zaw. ool." został ciężko po 
parzony na calej twarzy, rękach, nogach 
i jest bardzo ~puchnięty tak, iż go nie mo-
żna rozpoznac. S. 

Delmenhorst. Strejkują tu mularze i ro
botnicy już od_przeszlo 8 tygodni, to też 
panowie pracodawcy poczęli sprO\vadzać 
lamistrejków aż z Wloch. Z tego powodu 
powstaly_ wielkie o?urzenia pomiędzy ro
botnikami. Chcą om powstrzymać owych 
~amistrejków od pójścia do pracy. Zawez
wano policyę tutejszą, a nawet aż z Olden
burgu do pomocy coś 20 żandarmów. 

Delmenhorst. Jakiś złoczyńca nie
miel' wszedł na tutejszy katolicki cmentarz 
i potł• -.kl wszystkie krzyże na grobach 
z:r<d.'.h'll. ~prawcę pochwycono pono na 
gorącym uczynku i odprowadzono do wię 
zienia. S. 

Osła.dnie wiadomości. 

O n i e s z c z ę ś c i u k o I e j o
we m p o d T r z e m e s z n e m do
noszą jeszcze: 

Za rltacyą Trzemeszno, iuż w po
bliżu nowo powsfałej stacyi Talsee (na 
terytoryum dóbr Janikowo, które na
była komisya kolonizacyjna). reparo
wano nasyp. Przy tei sposobności za
kładano nowe szyny. Na tern miejscu 
stało sie owo straszne nieszczęście. 
Kiedy nadbiegł nocny pospieszny po
ciąg, pędzony dwoma, i'ak zwykle ma
szynami, wykoleiła się najpierw druga 1 

lokomotywa i pociągnęła za sobą cały 
pociąg. W Ezystko runęło z plantu na 
stok a następnie w rów. tworząc kupę 
drzewa i żelaziwa, połamanego i po
przeplatanego ciałami ludzkiemi. W je
den wóz sypialny wbiły się dwa dru
gie sąsiednie, druzgocąc wszystko. W 
tym chaosie powstał wreszcie ogień, 
który powiększył jeszcze jlrozę polo
żenia. Przerażenie, jakie ogarnęło 
wszystkich, trudno opisać. 

Najbardziej zmiażdżonym został sam 
konduktor, który pociąg prowadził. Życie 
raclł także i burmistrz trzemeszeński. 
omiędzy Ucznymi pasażerami poniósł 
ierć pewien major. Dalej zabici zostali 

t-~!llWaj kadeci pruscy, bracia, jadący do 
; , zpandawy. Są to synowie majora Kayser 

z,e\\a ln~a, którzy bawili w Rosyi i wracali do 
mu. 

, Pewnego pana i panią z Rosyi znale

Przer· 

no z oderwanemi głowami. Służący ich 
omiast wyszedł bez szwanku i przybył 
Poznania. Jacyś państwo stracili dwo
dzieci. 
Również zabici zostali: stolarz Heintze 
uczyciel Rabe, rzeźnik Schonbeck, nie
i Grettig i Effert. 
Reszta nazwisk osób zabitych i ran

ch niewiadoma jeszcze, bo trudno to 
zystlco stwierdzić 11a razie. -
! Berlina donoszą, że minister robót 

, hczuych udał się na miejsce nieszczę. 

-·- . --:- - -- - _ _ _ „ __ _ - ------

Wiece. 
Wiec parafialny w Hamborn 

, ~dzie się w niedzielę, 11 sierpnia, o go
, ie 11 i pól zaraz po nabożeństwie na 
Pana Brinka w Bruckhausen przy uli
Albrechta. Z powodu bardzo ważnych 
raw liczny udzial rodaków pożądany. 

Komitet. 
. Baczność 1\1.engede! 

powiem ~ ~telk_i wiec dla Polek i Polaków 
ień mo· ~~zie ~tę w niedzielę, dnia 11. sierpnia 
az osta· iudnm o godz. pól do 4ej na sali pana 
nia pa· ta. Z Powodu, iż przyjdą bardzo wa-
z mili· ~Prawy pod obrady, prosi się, ażeby 

dek ich odacy jak najliczniej stawili. 

u:iczM· r~~~~---~~~!!l!!.l!!!~K::;o;m;it;et;;. !'!!! 
eil~~~i~ Zebr ani~ i t~;~~zyst~~---
.ctają, że 
;va0now· 
ię ta~ 
bo straZ 
szcza Ja. 
iny. P•i· 
zie usa· 
córkę i 
pono ... 

z co to 

.. . 

arzystwo św. Franciszka w Wanne-
. J:ickel 
Jk do _Wiadomości S\: rym członkom i 

sa
1
,0rn, iż w niedzielę, dnia 11. sierpnia 

, (1 ~a~a I(etgena przy ulicy I(rólew
lK?nig.sstr.) obchodzimy uroczystość 
szntcy. istnienia towarzystwa, na któ
orartk1ch Rodaków z okolicy i okolicz 

nieWTowarzystwa uprzejmie zapra
. · stęp dla czlonków 30 fen. dla 
l~r~Zed czasem 50 fen., przy kasie 75 

rz Y wstGpu można nabyć u członków 
ią/~twa. Porządek uroczystości na-
aniy · Od godziny 2 do pól 4ci przyj
hó~ bratnich Towarzystw, o godzinie 
. p do kościoła na polskie nabożeń-

0 nabożeństwie powrót na salę, 

gdzie nastąpi przywitanie gości przez prze 
wodniczącego, mowy, śpiewy, deklamacye 
koncert a o godzinie 8 przedstawienie tea
tralne sztuki, która jeszcze w tutejszej o
kolicy graną nie była. O liczny udział człon 
ków i gości prosi (3) Zarząd. 

Uwaga: Czlonkowie, którzy nie uisz
czą się ze skladek miesięcznych. uważani 
będą jako goście. 

Towarwstwo św. Wojciecha w Schon!lebeck 
podaje da. wia·domości, iż w niedziele, 25 sier
pnia obchodzi swą 

10. rocznice swego istnienfa 
na którą zapraszamy wszystkich rodaków ri 

Schonnebecku i okolicy oraz wszystkie To
warzystwa, które zaproszenia odehraly i te, 
które zaproszeń nie odebraly, dla braku adre
sów, prosimy, aby przybyly z chorągwiami i 
pa,l'aszami. - Wstęp dla członków obcych to
warzystw 30 fen., dla gości przed czasem 50 
fen., pnzy kasie 75 fen. Pr01iram uroczystości 
zostanie ogloszony później we „Wiarusie Pol.". 
O liczny udzial uprasza sie. Zarząd. 

Baczność Essen i okolica! 
W niedzielę, dnia 11 sierpnia o godzi

nie 3 po południu odbędzie się na wielkiej 
sali pana Posta (Kaisergarten) 

WIELKI WIEC SOKOLSKI, 
na który się szan. druhów i rodaków z bli
ska i daleka zaprasza. Przemawiać będą 
redaktor ,,Wiarusa Polskiego" dh. Michał 
Kwiatkowski i dh. Piotr Paliński z Bochum 

Uwag a: Po wiecu urządza Tow. 
gimn. „Sokół" ZA~A WĘ LATOWĄ po· 
łączoną z koncertem ćwiczeniami gimna
stycznemi i tańcem. Dzieciom niżej lat 14 
wstęp na salę wzbroniony. Zebranie odbę
dzie się w sobotę, dnia 10-go sierpnia o go 
dzinie 8 wieczorem. (4) 

Czołem! Wydział! 

Towarzystwo loteryjne „jedność" w Duis 
burg-1\leiderich. 

obchodzi dnia 11 sierpnia pierwszą rocz
nicę na sali pana Bechmanna, Kurzestr. nr. 
14. na którą mile zaprasza sąsiednie towa 
rzystwa loteryjne .a mianowicie towarzy
stwo loteryjne !.,Zgoda" z Bruchhausen, to
warzystwo loteryjne „Szczęście w Duis
burg-Iiochfeld, towarzystwo loteryjne „Do 
bre szczęście" z Ncumiihl; również wszyst 
kich nam życzliwych rodaków. Początek 
o godzinie 2 JlO pot w następującym po
rządku: Koncert i monologi do godziny 
pól 8ej. Wstęp bezpfatny dla wszystkich. 
Towarzystwo nasze daje dlatego wolny 
koncert, aby nasz kochany ludek po cięż
kiej pracy mógI się w gronie familiinem 
wspólnie z żoną i dziatkami rozerwać i u
cieszyć. O godzinie 8 rozpocznie się za
bawa dla dorosłych z tańcem za opłatą. 
Towarzystwa, które wspólnie przybędą na 
naszą zabawę ze swym przewodniczącym 
p?acą polowę, pojedyńczy członkowie pla-
cą jak goście. (2) Zarząd. 

W ałne zebranie komitetu Swiętojózaiacia 
odbędzie się dnia 11 sierpnia w Essen na 
sali pana van de Loo ulica Schiltzenbahn 
o gofizinie 8 przed południem. Porządek 
dzienny: 1) Sprawozdanie komitetu z 
czynności w roku 1906. 2. Sprawozdanie 
z dochodu i rozchodu „Swiętojózafacia". 
3) Sprawozdanie z dochodu na fundusz że 
Iazny ,.Świętojózafacia". 4. Uzupełnienie 
komitetu „Świętojózafacia". 5. Sprawa 
łfajna. 

Na zebranie to zapraszamy wszystkich 
pp. prezesów towarzystw kościelnych, so
kolich, śpiewackich, loteryjnych etc. Ody 
by nie mógl się stawić prezes, prosimy o 
zastępcę. Prosimy równ ież każdego z pp. 
przi.:m_,sk1wc\'•\\' o lashawy udztal w zc,
braniu, jak i wszystkich, którym oświata 
podtrzymywana ofiarnością klas pracują
( yrh na se;cu le 1 y. Komitet Swi<,,1u]óza
hcia, wybrnny na \viern w Oelsenkircherr 
d11ia 9 linea 1905 r. winien się stawić w 
l, : ·np-,:e1• 1e 
· _, . 'za;.ząd komitetu świętoiózafacia 

Fr. M~tysiak, prezes. T. Nowacki, sekr. 

Baczność Recklinghausen Siid-Bruch ! 
W niedzielę, dnia 11. sierpnia rb. po 

potudniu o godzinie pół 5ei odbędzie się 

WIEC POLSKI 
w sprawie wyboru radnych do rady mia
sta na sali pana C. H. Mollera. Obowiąz
kiem każdego _wyborcy jest na wiec się 
stawić. Do dzieła rodacy i pokażcie, że 
wam nie jest obojętnem, jacy ludzie zasia
dają w radzie miejskiej. O liczny udzial i 
punktualne zebranie się wszystkich pol-
skich wyborców uprasza (896) 

Komitet. 

Towarzystwo św . .Józefa w Dahlhausen 
donosi swym druhom oraz zacnym Towa~ 
rzystwom św. Wadawa, I(olu śpiewu ,,Lut 
nia" i Towarzystwu gimn. „Sokól" w Lin- . 
den i wszystkim nam życzliwym Towarzy 
stwom, także wszystkim rodakom w Dahl
hausen-Linden, iż w niedzielę, dnia 11. sier 
pnia, obchodzi 3 rocznicę na sali p. Scheidt 
manna w Linden o godzinie 4 po południu. 
Najprzód przywitanie druhów i gości przez 

przewodniczącego, potem koncert i dekla
mac_ye. Wieczorem będzie odegrany pię
kny teatr, w końcu taniec. Wstęp dla człon 
ków 50 fen. dla gości przed czasem 75 fen 
przy kasie 1 markę. Muzykę dostawi pan 
Terakowski z Lan~endreer. O liczny u-
dział członk6w i gości prosi (3) 

Zarząd. 

Baczność parafianie odolanowscy! 
Zamówiona chorągiew już nadeszla i 

każdy z szan. ofairodawców może ją sobie 
obejrzeć w niedzielę, 11. sierpnia, w tter
ne w domu czeladzi katolickiej, przy ulicy 
Nowej 20, pomiędzy godziną 2 a 5. Dnia 18 
bm. w Gelsenkirchen u pana Lobecka na
przeciw katolickiego domu chorych od go
dziny 3 do 6, a 25 bm. w Wetter up. Ovler 
beck od godz. 1 do 3. Proszę, ażeby wier 
ni parafianie z tego korzystali tak samo i 
ci, którzy dotychczas jeszcze się do nas nie 
przylączyli mogą tę piekną chorągiew zo
baczyć, a ofiarę µiogą zlożyć pod adresem 
Jan Sieraczek, Gelsenkirchen, ferdinanda 
ulica nr. 11. 

T owarz. gimn. „Sokół" w Schonnebeck. 
Miesięczne zebranie odbędzie się w nie 

dzielę, dnia 11. sierpna o g-odzinie 11 przed 
poludniem. O liczny udzial uprasza się. (2) 
Czołem! Wydział. 

Tow. polsko-katolickie św. Antoniego w 
Habinghorst. 

Przyszłe zebranie w niedzielę, dnia 
11. bm. o godzinie 4 po południu na sali 
zwyklych posiedzeń . Po 7„~raniu wolne 
piwo. . '2l ,.;_ 
tt~l-~~~!'i"1·ur ,, Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu o godzi 
nie 2 po poudniu. 

Towarzystwo pol. abstynentów w Bruck
hausen. 

Przyszle zebranie odbędzie się w so
botę, dnia 10. bm. o godzinie 7 wieczorem 
w lokalu p. tloninga. O liczny udział człon-
ków i gości prosi Zarząd. 

Bractwo Różańca żywego i Tow. św. Ta-
deusza w Gerresheim 

donoszą, iż w niedzielę, 11. bm. przylączają 
się do pielgrzymki z dekanatu eseńskeigo 
do Neviges. Odjazd z Oerresheim zwykłym 
pociągiem o godzinie 8.12 rano, przyjazd 
do Neviges o godz. 9,19. W Dyseldorfie 
zabieramy pątników z tego miasta. Z Ne
viges wyjeżdżamy z powrotem o godz. 5.14 
przyjazd do Gerresheim o godz. 7.37. Ci, 
którzy już zapłacili, otrzymają bilety już w 
sobotę. Ktoby chcial z nami jechać, niech 
do soboty zaplaci 1.40 mrk. (1) 

Grajnert, nadzelator. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
donosi szanownym czlonkom i wszystkim 
rodakom z Dernc i okolicy, iż obchodzi w 
niedzielę, dnia 11. sierpnia uroczystość 13 
rocznicy swego istnienia w następującym 
porządku: Od godziny 2 do pół 4-ej przyj 
mowanie obcych Towarzystw. O godz. pól 
4-ei pochód do kościoła na nabożeństwo, 
po nabożeństwie powrót na salę p. Lange
beina, gdzie się odbędzie dalsza zabawa, po 
fączona z koncertem, śpiewem i deklama
cyami. O godz. 8 rozpocznie się teatr. 
Czlonkowie naszego towarzystwa mają 
wstęp wolny. Czlonkowie obcych Towa
rzystw płacą 50 fen. nieczłonko\vie przed 
czasem 75 fen. a przy kasie 1 markę. Za
praszamy wszystkie Towarzystwa, które 
zaproszenia dostały i te, które dla braku 
adresów zaproszefJ nie odebrały. Muzykę 
dos tawi pan I(uik z Iierne. O liczny u
dział w uroczystości prosi (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Unser-f ritz 
donosi szan. członkom i Rodakom w Uuser 
Pritz i Wanne oraz Towarzystwom, które 
zaproszenia odebraly, iż Towarzystwo ob
chodzi 3-cią rocznice w niedzielę, dnia 11. 
sierpnia, na sali paria Gartmanna, ulica 
(Dorstenerstr. 16). Program: Od godziny 
23/i do 4 przyjmowanie bratnich Towa
rzystw, potem powitanie przez przewodni
czącego. O godzinie 8 rozpocznie się bar
dzo piękny teatr pt.: „Pustelnik z czarnej 
dolinv". Wstępne dla członków naszych i 
bratnich towarzystw 30 fen., dla nieczlon
ków 75 fen. O liczny udzia? w uroczystoś-
ci prosi (2) Zarząd. 

Baczność Witten i okolica! 
Towarzystwo loteryjne „Gwiazda szczęś

cia". 
W niedzielę, dnia 11 sierpnia po połu

dniu o godzinie 4 na sali pana SchOnlau (da 
wniej Tebart) urządzamy 

POLSKA ZABAWĘ Z TAŃCEJ\1. 
dla tutejszych i okolicznych Wiarusów. 
I(apela polska p. I(obusa z Witten. Człon
kowie wszystkich czterech towarzystw o
raz goście placą po 50 fen wstępnego. Sza
nownych Rodaków i rodaczki z Witten i 
okoliczną mlodzież polską serdecznie za
praszamy. Hejże Wiara na zabawę 
~) Zaną~ 

Uwag a. W razie, gdyby się miało 
odbyć polskie nabożeństwo, zabawa roz
rocznic się godzinę później . 

. .,. 

W piątek, 9 sierpma • 

Przedostatni 
dz i;e ń resztek. 
Prosimy takie przybyć w go
dzinach przedpołudniowych, po

nieważ po południu skład 
za pełniony. 

. Około 500 ·metró\v 

resztek 
1 i 5 Wlitł1W4 

materfi na . 
1 i#fCMS1MPC E ••awW'D"M?'IP ~~~Jf1D 

suknie „, 

t~ 
~ 
~ 
;~ . 

(910) ~' 

~ 
metr fen r4· 

. li ~ 
~ 

warto3ć do ł,:iO mr. za mttr . ~ 
l -Mi i._Nł& Wffttdf@ 

lokoło 800 metrów! 

resztek ~ 
~ 
~ 

='e=łnia=ny=ch I 
na spódnice i bluzki ~ 

czarne i kólorowe 

metr OO mr. 
\Vartość do G mr. za metr. . I 

Borgzinner & Co.I 
Boehllm, ! 

Bongardstr. 2. Bongardstr. 2. ~ 
ią 
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Towarzystwo św. Wawrzyńca w Kastrop 
donosi wszystkim cztonkom, iż pogrzeb 
zmark go członka 

śp. JANA OSTOJAKA 
odbędzie się w piątek, 9 sierpnia, po polu
dniu o godzinie ~. Uprasza się Szan. czton
ków w maciejówkach i odznakach na sal~ 
posiedzeń o godzinie pól 4ej się stawić. 

Zarząd. -13aczność Rodacy z Oberhausen ł okolicy! 
z dniem 1. lipca otworzyłem w Ober

hausen, przy ulicy Rynkowej- (Marktstr 175 

Skład parasoli, kapeluszy i wszel
kiej bie izny męzkiej. 

Druhom Sokołom polecam maciejów
ki, spodnie, koszulki, paski, śpilki, orzełki 
Po cenach wyjątkowych. Druhom poza
miejscowym na życzenie dostarczam u
biorki sokolskie. 

Proszę Szan. Rodaków o laskawe po
parcie mego przedsiębiorstwa 

WLADYSLA W DOMŻALSKI, 
Oberhausen, ulica Rynkowa 175. 

naprzeciw polskiej restauracyi p. Zerbsta. 

Oznajmienie! . 908 

Rodakom w G e r t h e i całej o k o
licy, jako to: Langendreer, Kastrop, Merk
linde, Sodingen, Gladbek, Erle Buer itd. 
donosimy, że w tym roku sprowaclzimy 

100 WOZÓW kolejOWJOb 
perek 

y; naszych ojczystych stron. Perki b«:dą 
mączyte i będĄ lepiej smakowały, niż 
tutejsze „fagabundy'\ czy „machabundy~' 
Liczymy, że od nas rodacy perki zamó
wią, na których się nie zawiodą. - Za
mówienia już od dzisiaj niżej podpisani 
przyjmują aby wiedzieli, ile centnarów 
komu dostarczyć. 

Michał Ratajczak, Walenty Prałat, 
Walenty Bała, Michał Durka. 

• ~Im§ ... ~~··.,~.··- „ . mm.t 11 - rtn:1m:n~ - -

Jl gotowe ;~;pz~wdz~;asst::ż :od 20-50 mórg i 1' 
obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 

a także tylko . 

domy z ógrodami do 2 mórg. 

ł 
Nasza kasa płaci od złożonych ł 

oszczędnóści 
. . 4 proee11t na. każdorazowe żądanie,d . 900 

4.1/a procent za. kwartalnem wypo~e zen~em, 
& procent za. półrocznem wypowiedzeniem. . 

Kt.o ma. u nas depozyt złożony, choćby za półroeznem wypowie· 1 
d<Zeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca. kasa nasza depozyt 
na tych mia.st. , . 
Dobre 5 procent przyn?szące hip? tek i ma:my zawsze na sprzedaz. 

li; 

Adresować trzeba Jak nast\lpnJe: · 

Bank Pareełacy.)07 l 
E. G. m. b. H. H.osten (Posen). 

-· *!ł!~Jll -- --

:Nalewkt:, 
Sokolówk~, 
Bojara, 
lttł~towk~, . 
Złotą " od~, 

zdrowotne wódki sławnej fabryki 

8. K a s p r o w i c z a z 6 n i e z n a 
poleca Rodakom na o~czyśnie drogerya 

Konrada Millera \ 
w Dortmundzie, Bheinischestll'. 4 

w Herten i. W., Kaiserstr. 49. 

Kasa oszcz~dnoSci 
Podpisanego Banku przyjrr uje depo,;yta 

i ~J „.d od nidl . . 437 
5 proc. za roo ·'t1i·rn wypowie<l. ... enie~ 
4: i pół proc. za I'1.·i~'oeznem ~ypo~edz. 
4, proc. za natym.. mw.st·tlv.c:m wydovnedz. 

Bank ~iemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe). 

Ma.ro zamiar mój 
skład obuwia 

z otwartym handlem, istniejący już około 18 la~ z 
ba.rdzo dobrem powodzeniem, vr .je~nem ~ średmch 
miast ksi~stwa Poznańskiego, gdzie Jest g1mnazyum? 
sąd, wyższa szkoła. dziewcząt, pod bardzo d~iodnem1 
warunkami sprzedać. Reflektanci ~ogą takze foka.I~ 
handlowe za.dzierżawić . . Zgłoszenia. proszę przesłac 
do ek:'!pedycyi „Wiarusa Polskiego'' pod nr. 903. 

Maszyny da u:otowania, ~*'~ 
l'f'~;«I~ maszyny do szycia, 
piece, maszyny do prania, .wyżdży
maczki imaglownie, lampy 1 towary 
emaliowane, jako też dostawa .c.ałlw:v:
tych urządzeń po nadzwycza1 taa1::h 
cenach. (496) 

Na odpłatę! Na odphtę? 
O Schramm, Dortmund 

ul Przeorska (Priorsłrasse) nr. 4. 
~aprzeciw kościofa św. Józeia._ 

Gospodynie 
. ·. knpnjcie tylko prawnie zastrzeion11i ••• 

margarynę 
B „Kościuszko" U 

i 

W
. ,, 

„ . .._ „ tarus: I I ~Do nabycia we wszystkich składa.Jh. 

:Posznknję 

3 dosko~ałYea 
pomocn1u\l 
krawieckich 

jednego na duże a 
małe sztuki od z~r11t: 
oi 1~ ;:. li. Płaca 
sztuki podług llliejsf'o ~ 
taryfy. ·w, 

Jl. Tes mtl'. 
mi8trz krawiecki 
w Hamborn 

~l. Beecker nr. lSS. 
Potrzebuję od i4 0 

czeladnik~ 
piekarskia1~ :~~. 

na stałe za trudnfalli ~'VJlO 
wysoką płacę. ~ie 

A. Kuch1e„ 
mistrz piekarski' 

Recklinghausen.$~~ 
ul. Maryańska nr. 1 „ 

w naszem piśmie, 
Kupcom i prz Niem 

· mysłowcom, k~ -

~----

Kwiatkowskie 
są najt8ńsze!(8 

909 

Dowód.: 

.Znakomite zaprowadzenie 
' ~oi\\\\31\1 • 

się naszego interesu . w \\Janne i u 

Koszula damskie od 68 fen. począwszy. 
Czarna wełna do pończoch IO łut 36 fen. 
fończochy damskie, praw. czarne od 19 fen. pocz. 
Gorsety damskie 1a jakość od 38 fen. począwszy. 
Rękawiczki damskie, czar. i kol. od 9 fen. pocz. 
Katuny i muśliny, metr od 19 fen. począwszy. 
Parasole damskie i mązkie od 98 fen. pacz. 
Szkarpetki, czarne i kol., para od 4 fen. pocz. 
Firanki, białe i kremowe, na okno od 98 fen. 

Na wszelkie artykuły 20ol rabatu. 
latowe 0 

eh 
Telefon 1708. 

polskich ołblorców. 

lllF'" tJ'przejma, rzetela.a 

li 

Własny system rabatowy 
Za każde 25 fen. Za każde IDO zna
jeden znaczek w war„ 

tości 1 fen. czków wypłacamy 

· markę 
gotówką. 

polska usługa! 1911 

Fartuchy z szelkami 1a materya od 68 fen. pocz. 
Fartuchy reformowane z siamosy od 68 fen. pucz. 
Materya na suknie, czar. 1 kol. od 69 fen. pucz. 

i 
Koszulki męzkie „Macco'' od 88 fen. począwszJ. !Yik 

Fartuszki damskie od 15 fenygów począwszy. lieg~ 
Mązkie koszule trykot. od 94 fen. począwsz~. 0;~~~ 
Materye na koszule, dobra jakość od 22 fen. pocz, :~i 
Mązkie koszule normalne od 94 fen. począwszJ. ~ich 

Odda] 

Wstawki do poduszek z przysłowiami 12 fen. Z}. 

wl Spódnice latowe, wielki zapas, po cenach zakupn~ 

.PP, anne 
D"'orco,va ul. (Bahnhofstr.) 119. Telefon 

Za druk, nakład i redakcye c.doowied7-ialn:v Antoni Breiski w Boch~m. Nakladem i :zdonkami wydawnictwa „Wiarusa Po1skieg;.;· w. Boclium. ~-· .1 •••• ·' 



Boehnm~ na sobotę, d~a 10 t~o sierilnia l 9ora·i 

• 
:~ ~a pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone ogwiacłe oraz sprawom 11arodowym, politycznym i zarobkowym, 

I -,... 
nodzi codziennie z wyjątkiem cłni ooświąt.ecz

YIY~ pr~edplata kwartalna na poczcie i u listawych 
irc ~sil mr •. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
:ren Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

I ·1111 Boże za Wiarę I DJczyz111 
Za inseraty placi1 sie za mieJsce rządka drobnego d<U· 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratami 40 
fen. l(to często oglasza otrzvrna rabat - Listy ds 
„ Wiarusa Polskiego" należv frankować i oodać w 
nich dokladny adres oisząc~o. Rekop. nie zwracamy tOwYm ood znakiem „L. polnisch nr. 123." „. 

~ Redakcya, drukarnia i księgarnia znaiduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
r. 1 ~t-~1111 t --~~~'*1111~.!Mr !•~~---~'-!mi n mą:__ Rf m; 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
9()wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
~t Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

~mcom grożą znów niepokoje w potu„ 
dniowo-zacllodniej Afryce. 

Według wiadomości z I(apsztatu zbie
Jakób Morenga, wódz hotentotów znacz 
sily, celem wtargnięcia do kolonii nie

ieckiej. z której swego czasu uszedł 

rzed ścigającymi go oddziałami niemiec-

W sprawie zasądzonego na śmierć za za„ 
'~ teściowej adwokata Haua odbywają 

się nowe dochodzenia. 

Z l(arlsruhe donoszą, że obrońca zasą
nego wyśledzil autora listu, w którym 
donoszono, iż Hau jest niewinny. Au-

1em jest baron Lindemann, który _krótko 
ed zabiciem pani Molitor; teściowej 

ua, szedł za nią, baron Lindenau przy-
1, że list pisał, oraz, że przekonany jest 
Jiewinności łiaua. 

LiDdenau został obecnie aresztowany 
.mieszkanie jego opiecz~towano. 

obotnłków Polaków z pod zaboru rosyj
~go i austryackiego wolno zatrudniać 
becnie w kopalniach węgla brunatnego. 

~ozporządzenie takie ważne na razie 
rok bieżący wydal pruski minister han-

u na ponawiany kilkakrotnie wniosek wla 
icieli kopalń węgla brunatnego. 

asa niemiecka zajmuje się obszernie spra 
ą zmiany ustawy wyborczej do sejmu 

pr~skiego. 

Domagają się zmiany liberałowie, na
alnie na swoją korzyś,ć, konserwatyści 
dzą się, jeśli ich prawa i stan posiada

·a b~dą zachowane. Ani liberałowie, ani 
onserwatyści nie myślą vaturalnie o ró

em Prawie \Vyborcze:rp, którego lud się 
maga_. 

ądcy w majątkach komisyi kolonizacyj
i domagają się dodatków kresowych i 

p,rawa do emerytury. 

. Panowie ci otrzymują pod znakomite
'.lłarunkami posady w majątkach komi
!1kolonizaćyjnej. Atoli za mało im wszyst 
iego, boć aQetyt wzrasta przy jedzeniu. 

Polityka antypolska, jak się dalej na 
rodze dotychczasowej rozwijać będzie, 
~anie wkrótce na tym punkcie, że każdy 
~~llliec na kresach wschodnich będzi~ 
'~I Prawo do dodatku na kresach wscho
ich i Prawo do emerytury; tak bardzo 
daleni nie jesteśmy od takiego stanu rze

zy, 

Rozjuszeni polakożercy. 
Z IPOwo:du, iż j.edno z pism po'iskkh 

u~YWalo z powodu strejku szk-0lnego 
): ność ·polską, by w niczem względu 
~e llliała na .pobierających dodatki kre
~i~e ?a~czycieli i in:t żadnych przysług 
ci sw1adczyfa, pisze w numerze 
~artkowym liberalna „Dortmunder 

do wszystkiego, gdy chodzi o zniena
widzooą niemczyznę, tego dowodzą 
dostatecznie dawniej.5ze zajścia. Jesz
cze dzliś wola do nieba krew nauczy
del.a za.chodnio-pmskiego, zamordowa
nego podczas jazdy kolejowej przez 
fanatycznych Polaków; jeszcze dzisiaj 
znalaztybY- się setki rzemie_ślników nie 
mieckich, którym grożono śmiercią, 
gdyż jak,o n]emcy ewangielicy n!e 
chcieli święcić przerwaniem .pracy 
.,p()'lskich" świąt; niemieckie towarzy
stwa śpiewackie, którym w wyciecz
kach dość często motloch wlski prze
szkadzał w najbrutalrniei'5ZY sposób. 
mogłyby także o tern plosnkę śpiewa~. 
A ile cierpieć muszą koloniści niemiec
cy od złośliwości i nikczemności sąsia
dów polskich! Prasa polska o koloni
stach inaczej się nie wyraża jako o „pan 
toflarzach" (Pantoffeltrager), ośmiesza 
i·cih przy każdej sposobności. nazywa 
ich stalownikami państwowymi, tak, iż 
nikogo zadziWić nie może, jeśli przy 
pierwszej lepszej sposobności, miano
wicie, gdy gorzałka głowy rozgrzeje, 
zachodzą napady, tem więcej, że Po
lacy w stanie napilym są bar<lzo skłon
ni do bójki i chętnie z nienawiści do 
wszystkiego ·co ni~mieckie za nóż 
chwytają.'' 

W taki sposób „ulżyla sobie" roz
juszona hakatystka dortmundzka. Ple 
cie sama nie wie co o pankach pantofla
rza.eh i ·co jej tam jeszcze więcej do gło 
wy wpadlo. Pan redaktor „dortmun
derkii" trząsł się widocznie z gniewu, 
gdy to pisał, dla tego za·pomniał wy
mienić nazwiska nauczyciela, którego 
to „fanatyczni /Polacy" zamordować 
mieli, wje~kie szczęście dla pana redak
tora „dortmunderki", że się to stalo w 
,pociągu wskutek czego nie potrzebuje 
sobie łamać głowy nad nazwą. miejisco 
W10ści, w Mórei się to stać mialo, mógł
by jednakże przynajmniej -wymienić 
rok, w którym się to stalo i liinię kole
jową, na której1 się to stalo oraz pow;ie
dzieć, zkąd się dowiedział, że zbrodnię 
rzekomą popelnili fanatycz·ni Polacy. 
Nam natomfast wiadomo, że tylko w 
jednym roku bieżącym toczyły · Się 2 
proc·esy o ·zabicie z nienawiści narodo
wej dwóch Polaków przez niemców, 
a mianowicie o zabicie 60-letniego ro
botnika polskiego przez żołnierza pod 
Jarocinem i o zabicie pewnego gospo
darza polskiego przez kolonistę 1nie
miecki·ego Pod Gnieznem . 

Jeśli atoli pomsty nieba wzywa dort 
mundzka hakatystka na .• fanatycz
nych" Polaków. to niechaj pąmięta, że 
nie ma na świecie na.rodu, na którymby 
Jego wrogowie tak wielkie i ohydne po
pc.fnili i p.opef,niali zbrodnie jak na naro
dzie polskim. I my Polacy z calą ufno
ścią wlaśnie dla tego patrzymy w przy 
szlość, ponieważ wiemy, ż·e krew z 
nas wyciśnięta i krzywdy nam wyrzą
dzone coraz glośniej wolaja o pomstę 
nieba. Pan Bóg nie ry·chliwy. ale spra
wiedliwy, i gdy pomsta nieba kiedyś 
przyjdzie. będzie ona strasz.na, ale nie 
dl.a nas Polaków, bo my na tę pomstę 
jak na zbawienie czekamy. 
tJ!L§. -

Robolnlcv. - · 
Robotnik - wielkie miano. Bądź niem du

mny, bracie! 

eitLing'': 
,,że .,sz'.achetni" 

Wy tylko, pracujący, i:en świat popychacie. 
Wyście kólka zegara. który Bóg nakręcil, 

. · Swoim wlasnym i Syna przykladem uświę 
Polacy zdolrn . ~ą ~ cil. 

Dopóki się porusza strzałka na zegarze, 
Póty życia - ona też Wielkanoc pokaże. 
Zegar psuje wciąż szatan: jego nosz_5 znaki 
Bezpłodni marzyciele, jałowe próżniaki. 

Trzeba, żebyście górą glowę i myśl nieśli: 
Chrystus byl w pacholęctwie robotnik 

u deśli; 
Jego ucznie, pochodnie ludzkości - ry

bacy; 
I Swięci często prostej imali się pracy. 
Niema ro.boty błahej; każda hotdn 

warta, 
Gdy nie służy wykrętom i zasadzkom 

czarta. 
Gdy pyszny mędrzec drwiącym urą

gnie wam krzykiem, 
Spytajcie: 
- Czyliż nie jest i duch robotnikiem? 

On młotem słów oporne przekuwa u
mysły, 

On minu}e przesądy, żeby jak lód .prysły 
On w opoce, jak górnik, przesmyk ryje 

kręty, 
Jak murarz, pod gmach wiedzy kładzie 

fundamenty ... , 
Gło·\va kieruj,e ręką, ręka wspier.a 

g-lowę -
Roboty rąk i ducha czyż nie jedna

kowe? 

Są. którzy czynią życie miejscem od
pocznienia 

Ogrodem, gdzie się szuka spokoju i cie
nia; 

Są, ·co praw przyrodzonych starłszy z 
serca ślady, 

Zasiadają do życia, jako do biesi.ady .... 
Ty, robotniku, pełnisz życiową koniecz 

ność, 
Nie na doczesność mając oczy, lecz na 

wieczność; 
Ty jeden nie po:iądasz być zbawiony 

cudem, 
Lecz zdobywasz zbawienie - boleścią 

i trudem. 

... Zatem, gdy się przybliża zachodu go
dzina, 

I słońce dachy domów czerwienić za
czyna, 

I chlód, studzący mury, idzie po dniu 
parnym, 

Spotykam was, ciągnących sznurem 
dlugim, czarnym. 

Ulica wre, porywać się daje szalowi, 
Wszędzie piosnka, śmhech.·. Wyście 

chmurni i surowi. 
Ol owy ·macie zwieszone, zaipa·dnięte 

oczy, 
Zda się, że ból wszechludzkł barki wa

sze tłoczy .... 
Jakże mi się zacnemi wasze twarze zdają! 
Jakąż tamte wesołki bezrozumną 

zgrają! 

Bracie! twój znój jest święty. Przy ml o
cie, przy kielni, 

Nie imię, lecz się dusza twa unieśmier
telni. 

Cóż, że swe posłannlictwo spełniasz 
bezimiennie? 

Miliony duchów Bożych czynią to -co
dziennie. 

-:."'rv~--;r::;::..·~ 

Twardy szlak twego życia; twój ch1eb 
pelen ośd; 

Nierzadko twoja żona i dziecko tv.re 
p-0ści; 

Często świat twoją strawę piolurnem 
przyprawia; 

Często twoje ropacze bierze za bez-
prawia; 

Często, gdy zgubisz w mroku dni ja
snych nadz:eję, 

Duch twój staje się cierpki, twe serce 
dziczeje: 

łiistorya twego życia już z góry wska
zana: 

Sześć dni w tygodniu walk:a, siódmego 
- przegrana; 

Przez ciemność ·i kamienie idzie twoia 
droga -

Lecz, brac;e, tyś jest bliższy. niźli inni 
,_Boga! 

Wiktor Gomulicki. 

Sprawa Swiątojózafacia 
a raczej sprawa jego wewnętrznego urUl
dzenia zajmuje od dwóch lat umysły. Obec
nie znów ta sama sprawa stoi na porządku 
dziennym zebrania zwolanego przez komi
tet „Swiętojózafacia", co uważa~ można za 
dowód, że nie wkroczono na odpowiedni!\ 
drogę. Wobec tego rzucamy ponownie 
myśl zamiany istniejącego komitetu na to
warzystwo pod wezwanie św. Józafata 
i proponujemy mającemu się odbyć zebra
niu do rozwagi następujące ustawy: 

§ 1) PQd nazwą „Towarzystwo Po
mocy naukowej pod wezwaniem św. Józa
fata dla młodzieży polskiej na obczyźnie"' 
założono dnia ......... „. 1907 roku Towarzy-
stwo, którego siedzibą jest miasto Bo
chum. 

§ 2. Zadaniem Towarzystwa jest po
pieranie młodzieży polski~;. szczególnie u .. 
częszczającej do szkól średnich i wyższych 
oraz młodzieńców, pragnących poświęcić 
się stanowi duchownemu, przez udzielanie 
środków materyalnych na studya oraz na 
służące kształceniu się podróże. 

§ 3. Czlonkiem Towarzystwa może 
zostać każdy nieposzlakowany Polak, któ
ry przez zarząd zostanie przyjęty. Tylko 
synowie członków, którzy przynajmniej 
przez 3 lata należeli do Towarzystwa, mo
gą otrzymywać wsparcie z kasy Towarzy 
stwa. W stępujących najpóźniej w sześć 
miesięcy od dnia zalożenia Towarzystwa 
uważa się za uprawnionych tak, jakby na
leżeli do niego 3 lata. 

§ 4. I(ażdy członek obowiązany pla
cić do kasy Towarzystwa skladkę, która 
ma wynosić: a) dla rQbotników 2 mr. rocz
nie lub 50 fenygów kwartalnie, b) dla kup
ców i samodzielnych rzemieślników 20 ma 
rek rocznie lub 5 marek kwartalnie. 
• Członkami są także wszyscy ci Roda

cy, którzy od siebie lub innych nadeślą do 
kasy Towarzystwa jednorazowo conai
mniej 5 marek rocznie. oraz reprezentanci 
Towarzystw, które z kasy swojej w rok11 
złożą do kasy „Swiętojózafacia prŻynaj
mniej 10 marek. 

~ 5. Na czele Towarzystwa stoi Za
rząd, skladający się z 12 osób, wybiera
nych na dwa lata. Co rok wybiera się 6 
członków. Z km)cem pierwszego roku wy
stępuje polowa czlonków przez losowanie. 
Ponowny wybór jest dozwolony. Ojcowie 
stypendyatów nie mogą być czlonkami za
rządu. 

Zarz:ild wybiera sobie przewodniczące 
go, jego zastępcę, sekretarza i skarbnika, 
którzy kierują sprawami TowarzystwC4 
zbierają skladki przy pomocy m~żów zau
fania i zarządzają kasą. O udzielaniu i od
jęciu stypcndyow rozstrzyga caly zarząd 
większością % glosów. Do ważności u
chwal zarządu potrzebna obecność naj
mniej 7 czlonków. 

Zebrania zarządu zwoluie i przewodni 
czy im prezes lub jego zastępca. 

. § 6. _Walne zgromadzenie zwyczajne 
odbyWa się co rok. najpóźniej w miesiącu 
lutym. Nadzwyczajne walne zebranie mu-
si się odbyć wskutek uchwaly zarządu lub 
11a żądanie 50 czlonków. Walne zgroma
dzenie wybiera większością głosów w taj
nem głosowaniu członków zarządu i komi
syę rewizyjną, złożoną z trzech osób, ce- . 
Iem zrewidowania przynajmniej raz na trzy 
miesiące kasy, przyjmuje lub odrzuca spra-



wozdanie zarz.~du i rozstrzyga w najwyż-
zcJ instancyi o wsiystkich sprawach To

warzystwa z wyjątkiem sprawy udzielania 
stypendyów o czem dyskusya na walnych 
zebraniach iest bezwarunkowo zabroniona. 

§ 7. Do zmiany .ustaw i rozwiązania 
1'owarzystwa potrzeba ;l4 wszystkich człon 
ków Towarzystwa. 

scy ·Rodacy, którym ta sprawa na sercu le 

ży. Spodziewam się tedy licznego ~d~iału 
Rodaków z calej ob_czyzny, a osobhw1e s~ 
dzę że Rodacy z samego miasta :Essen i 
najbliższej okolicy licznie się zbiorą. Wo
łam więc: Rodacy, w niedzielę, dpia 11 
bm. o godzinie 9 z rana zbierzcie się wszy
scy w sali pana Van de Loo w Essen, aby 
radzić o tak ważnej sprawie. 

§ 8. Walne zgromadzenia zwołuje 
przewodniczący, jego zastępca lub inna o
soba upoważniopa orzez większość zarzą
du, przez ogloszenie we „Wiarusie Pol-
skim". Qgtoszenie w innych gazetach jest Dotrmund. l(orespondena z Essen radził, 

aby na niedzielnem zebraniu w Essen utwo. 
pożądane. . ć t t dl k. . § 9. Osoby występujące lub wyklu- rzy owarzys wo a 1erowal!1a sprawa-
czone z Towarzystwa, jako też tracące mi „Swiętojózafacia". Myśl tę można tylko 
prawodzielność tracą wszelkie, prawa do popruć. gqyi tylko w ten sposób na przy: 
jego majątku, a Towarzystwo ma nadal szłość zapobiegnie się takim rozterkom, ja
istnieć. 1'ic w sptawie „Swiętojózafacia" obecnie 

§ 10. W razie dobrowolnego lub przy isiniti~ . 
musowego rozwiązania Towarzystwa prze Trzeba też będzie l'Omyśleć o tern, aby 
chodzi Jego majątek na wlasność Towarzy „Swiętojózafaciu" więcej p_rzysporzyć fun
stwa Pomocy Naukowej im. Karola Marcin dusz ów, aby większa liczba młodzieży a
kowskiego w Poznaniu jako fundusz zapo- trzymywać mogla stypendya. 
mogowy dla młodzieży polskiej z obczy- Mam nadzieję, że w niedzielę Rodacy 
zny. Gdyby powyższe Towarzystwo ma- z całej Westfalii i Nadrenii licznie pospie
jątku przyjąć nie chciflłO lllb nie mogło, szą do Essen i postarają się, aby_ towarzy 
przelewa go się do kasy Akademii umiej_ęt- · stwo ~ostał~ zafożone oraz aby mu na~a~o 
ności w I(rakowie z temże przezrtaczenien1 właściwy kierunek. Wszystko w św1ec1e 

r ' • ' albo się cofa, albo postępuje naprzó4, więc 
ryle ustawy. · . . i sprawa Swiętojózafacia potrzebuje refor-
Sprawa jest ważna i mamy nadz·ie- my, inaczej zacznie cała sprawa się cofać. 

ję, iż mimo niewygodnej pory rodacy , Na to jednak pozwolić nie można, aby 
.licznie się , tawia na zebranie. Chociaż- instytucya, utrzymywana przez lud polski 
by nie jeden 0 tak rychłej porze przy- na obczyźnie miala zostać narażoną na upa 

dek, a zapobiedz temu można najskutecz
być nie mógł, niechaj się śtaw;i chociaż niej przez zalożenie Towarzy'~twa dla 
z matem o;późnieniem. gdyż obrady z pe. dla spraw „Swiętojózafacia". To jest moje 
w.nośdą potrwaj4 czas dtuższy. i zdanie. · Rodak. 
L L 

ł ! I 

· ~· . "·:·\·. 
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Ho~hlarma;k~ Szanownei Redakcyi 
„Wiarusa Polskiego" muszę donieść, iż w 
przcszfa · niedziel~, U 4 hn. m1a~em ..-;zcz~
ście brać· udział w obchodzie 7 rocznicy 
Towarzystwa św. Wojciecha w Ifochlar-

Essen.. Jak wiadomo~ ódbędtie . się w. „ mark .. Piękny ·i wspaniały. to był widok, 
· i:ssen w niedzielę, dnia ·1L' sierpnia zebra- · gdy miejscowe Tow. w asystencyi 15 brat 
nie w sprawie „Swiętojózafacia". Zebranie nich Towarzystw pod swymi sztandarami 
zapowiedziane zostalQ już na 8 godzinę ra- w poważnym pochodzie kroczyły do koś
~O, ale, . jak sie do:wi~działem. rozpocznie cioJa tutejszego, ażeby zadokumentować 
się ono dopiero o g-odzinie 9. wiec niech każ .wierność i , przywiązanie do haszej wiary 

·. (fy się stara, aby na gódz. 9 mógł się sta- św. katolickiej i ukorzyć ' się przed oltarze·m 
··. wfć. Na Mszę św. można· przed zebraniem Pana Zastępów. w }.(ościele wygłosił O. 

" '' wstąpić do kościola w Essen;, a d{va kościo Ubald do glębi wzruszające ka;Zanie„ 
ly katolickie mamy w pobliżu lokalu. Każ- p 0 pow.rocie z kościoła odbywała się 
(ty więc swemu · obowiązkowi rę:Iigijnemu dalsza zabawa na sali przy odgłosie pięknej 
będzie mógł zadosyć · uczynić. · :1 mtlzyki. Byty. mowy, de~lamacye i śpie-

Oświata. to rzecz w ,;kaidem społe- wy. . Qde~r.ane przedstaw ie n ie 
czeństwic ważna, tatem stawmy się na ze- pod tytułem „Bursztyny l(asi", wywołało 
branie jak najliczniej, aby „~więtOjózafa:. dużo uciechy, jestto bowiem sztuka ludo

., ci,ę'.' stanęł9 raz wreszcie na. f po~stawach ' wa, przyportlihająca. nam nieiedną ' piękną 
· :stałych. aby potem mogło skut~cz!hie wspie chwilę przeżytą w gronie rodziny w na- · 

rą.ć młodzież naSZfl z obczyzny, łąknącą . szem pięknym krafu ojczystym. 
\wiedzy i nauki. -.: I • •• ' I ' ,. r". : ' . Sząn. awatorki i ama~or.zy wywiązali 
,. Jak z zaproszenia komitetu· wynik.a fosr się z swych ról' nadspodziewanie dobrze, 
1Jożądanem, aby na ·zebranie prz-ybylf ·pre- , za co im też zapewn_ę czldnkowfo Towa
:zesi wszystkich bez wyjątku towarzystw rzystwa będą wdzięczni'. 

~·· tpoiskich na obczyźnie i aby przybyli wszy · · · W · końcu przypominam, iż miejscowe ... -· ' ' 
55) ' .,. „ - - ·-- ~ „:;-!;""·. 

ŻUBR.O-WIE·; ... ' . f ' i.• 

()powiad8.n i'e histod"czne 'według . po-
\ wieści · 

Wacława Gąsiorowskiego. - . 
ICiag 'da!SZYI . 

'•. 

- Nie wiele już zo~taje do m6wie-
11ia. Wywieźli i jak kamień w wo'dę. 
W jak : ś czas potem, ' patrzę, kto wcho
dzi, aż ci sam imć p:an Jan .... Aż s·ię prte 
1ękłam ... Akurat siedział tu za stołem, 
j ak waszmość-„ Biadał. narzekał, kło
potał się„. lecz cóż mógł poradzić, sa
memu pLlno mu było gdzieś, a i Prusa
ków strzedz sie musiał, qo choć to plu 
gastwo za Wisłę ię już wybierało, lecz 
pewnieby mu nie darowali !.„ Potem 
znów jakś chlap z babą się zjawili. Cho 
dzili od dom u do domu a o ·panią D~ie
wanowską się przepytywali. Baba, j1ak 
sama powiadafa, aż na policyę chodzi
ła się pytać, bo niby jej parni putkowni
kowa winna był'a sporo grosza.„ Na po
licyi 1powiedzieli. że pani Dziewanow
ska Jest oskarżoną o udział w spiskowa 
niach tych. co się do francuzów wykra 
·cali· .. i że wysłano ją„. gdzieś za ka
rę!... Gdzie. nie pamiętam!... Baba z 
chłopem zakręcUi się i przepadli!... Oj, 
'Panie oficerze„„ Nie jedne one!... De 
Til!y nikomu nie darował. choćby 
I<ohler. co to niby poczciwego udawal 
i do polskich panów się mizdrzył... Pm 

ak byt. taki sam zapamiętały, jak i iń." n1 .. „„ 
floryan milczał, ostatka sił doby

wając. aby nie okazać słabości.. Wiel
kie krop ~ e potu spływały mu po twa
rzv. 

Teraz jasno mu si ę 
dz iwne zacłJ-Owan ie się 

przedstawi ało 
Dziewanow-

skiego (one słowa, które był do niego 
wyrze:kt. przy pożegnaniu„ .. Zośka prze 
:p.adła .. „ z~inęta . prawie ... „ . zmarnieje 
tam. w tei, niewoli!... 

Gotartowski podniósł sie. ociężale z 
mielsca ~·duszno mu bvło w tej izdeb 

. 1cę gośoinnej. 
- P.ozwólcie, gosp9siu ! Pora n~ 

mnie!.„. ,' 
~ .J uz pąn of.i cer odchodzi !„. Nic 

laska w! - zakrzyknęła ze szczerym fa 
Iem szynkareczka. - A przecież i kwa 
tera by się znalazła!. .. 

-- Nie. Bóg zapłać. He się należy 
odemnie?.„ 

- Panie oficjerze ! Chyba tej nam 
krzywdy nie wyrządzisz, abyś w dniu 
itak radosnym niewo'lił nas do ·przy1ęcia 
pieniędzy! - rzekła ni1eśmiato szynkar 
ka. 

- A jeże:i waszmość koniecznie 
chciałbyś na kwit pójść z nami - ipod
trzymał mistrz Kopytko - to już osta11. 
cie tutaj! Noc późna. Nie sajęty, nie 
salony, lecz wygoda wszelaka się naj
dzie u mnie. a żonisko·„. 

- Ani sobi'e kumoter do si;łowv nie 
dopuszczaj, by.m mu pana ofi.cera · po
zw.oliła.„ Ho! ho! Cóż to. niby mu 
krzywda się stanie? Nie mam tu gośdn 
neg-o alkierzyka? ... 

- Jużci! Koma byś chciała!.... A
kurat!... Przecież rpan oficer do was nie 
myśli, bo mu u fami1lijnego przystojniej„ 

- Oo! Patrzcie mi go! Cóż to so
bie kumoter kalkuluje! Byle j_aka je
stem? Toć żeby mój niebos~czyk żyL 
toby ·akurat może nnów woźnym try
bunalskim został. na co sie uczył!.. .. 
Ooo!.·. Tuście przyszli gości mi wy
praszać... Wojciechowo! Słyszycie-no 
wy !?!... 

Kum z kuma do nielada sie zabierali 
swarów, lecz floryan przypasał pa
łasz i rzekł wstając: 

koto śpiewu „Róża Leśna" urządza \V nie
dzielę, dnia 11. bm. zabawę z tańcem. ~am 
nadzieję, iż nasza młodzież polska zamiast 
siedzieć w knajpach i zapijać się lub w kar 

·ty się zgrywać, zapisze się na czlo~ka Kol.a · 
i zabawi się w gronie swych braci, a WYJ
dzie jej to przy tej niewinnej zabawie na 
zdrowie i społeczeństwu naszemu na poży 
tek. 

Na ostatku dziękuję serdecznie wszyst 
kim Rodakom za liczny udział w rocznicy 
Tow. św. Wojciecha staropolsk:iem „Bóg 
zapłać!u 

Uczestnik zabawy. 

Oberhausen. Dużo już Rodaków 
zabierało głos w spraw.ie zmiany re
gulaminu wyborczego „Głównego Ko
mitetu wyborczego" na obczyźnie. Co 
·się mego zdania ty;C'ZY, to powiadam, 
że takie sprawy trzeba gruntownie o
mówić .i .fO?.jp'.atrzeć, zanim się jaki krok 
stanowczy zrobi· Lud ·cały na obczy
źnie ·powinien zainteresować się tą spra 
wa i wypowiedzieć otwarcie swe ~da
nie, bo cala sprawa glównie na jego 
barkach spoczywa. 

To mając na uwadze, cieszę się, ·że 
będzie Jeszcze wiec wyborców, który 
,dopiero :sprawę całą rozstrzygnie. Na
gle takich wafoyoh uchwal nie na1leży 
czynić, a zawsze trzeba 0 to się starać, 
aby regulamin wyborczy był taki, aże 
by nas n ie można wydać na pa5twę 
par·tyi niemieckich. 

O losie ludu polskiego na obczyźnie 
i o tern, 1C'O czynić mu należy pr.zy wy
borach, tylko lud sam rozstrzygać mo
że, a ·nigdy lud ten ·nie r>ozwoH, aby mu 
ktokolwiek narzucał swa wolę ze szko
dą dfa sprawy narodowej. 

ł ~ • • 

W~borca. 

· . . ·zlemie polskie •. 

Prug Zachodnich, ·wa~mu i M-.~~r . 
Gdańsk. W czwa'rtek opuścił fortecę 

w Wisloujściu ks. proboszcz Niedbat z Du
bina, · w następną · viedzielę ks. radzca La
bendziński z Tuczna. Obydwaj kaptani po
chodzą z archidyecezyi gnieźnieńskiej i po 
znańskiej. Obydwaj są ofiarami z czasów 
strejku szkólnego. W następnych dwóch 
tygodniach· żegria fottecę ks. prob. łfertma · 
nowski, 9 tygodni później ks. wikary za„ 
rem ba. 

Odańsk~··Walne zebranie „Zjednocze
nia zaw. poi.'\ oddział krawców odbyło 
się 22 .lipca. 

Z Puckiego. . Na jeziorze żarnowiec
kiem wydarzy la się w tych dniach' niesż-

- -==~· -
- Ani u was; ani .u was ostać · nie 

mogę„. Darujcie.„ Po dniu; da Bóg, zaj 
dę„. nie teraz. Za serca zacne dzięku
ję„. Pa,trzeć tylko, inni przyjdą, wie'la 
ich przyjdzie może .. „ gośoi nie zbrak
nie nikomu!... Bywajicie !... 

Szynkareczce oczy wilgocią rozbły
szczaly. Zastąpiła Floryanowi drogę: 

- Panie oficjerze ! -:-- szepnęła ci
d10 - Wam czegoś markotno !.„ Miar 
kuj.ę, możeście pani pułkownikowej 
blizki ! !... A może 'i imć panu J:anowi !.„ 
Napraszać się nie śmiem!, .. Wola wa
sza! Skromne izdebki!... Ale, gdyby 
waiszmość imć pana Jana spotkali..„ to 
mu powiedzcie, że ten kwiateczek, co 
mi go zeszłego roku na Boże Oialo 
przyniósł... leży w ·zachowaniu„ .. i że 
szynkarka Marcysia .codzie11 w pacie
rzu go wspomina„. 

Gotartowski spojrzal serdecznie w 
powabne liczko szynkarki, rękę jej ści

.snąl i na ulicę wvszedl. 
Tu dopiero uczul niemoc a wyczer

,panie. Pulsa wszystkiie biły mu do glo 
wy, krwawe ,plamy ukazały mu się 
przed oczyma, pierś rozpierał ból su
chy. drętwy. 

Szedł niby we śnie, przez mglę le
dwie widząc przed soba w łunach świa 
tła spowite domy i ulice. Gwar a o
krzyki, tu i ówdzie się rozlegające, dra 
żniły go, napawały bólem. sza1rpały. I 
pyfał samego siebie zdziwiony - cze
go ludzie c'i tak się cieszą, czemu tak się 
radują! ?„ .. 

Floryan biegł prawie, gorączką tra
wiony wewnętrzną, biegł pmsto przed 
s~ebie, zak~ęcając le~wie wówczas, gdy 
ciągnąca się przed ni1m u1lica zalamywa 
la się nagle, lub koń~zyla w dwie ró
żne strony idącem rozgałęzieniem. 

Myśl o Zośce kołatal'a sie w nim, 
snują~ mu obrazy pełne grozy. Wszyst 

częście. Seminarzysta Rogalewski 
nauczyciela z Nadola, wpadł ~ okazyj 
jażdżki po jeziorze do wody 1 utona.1 

Brzeźno. Straszny wypadek z· 
w piątek w Brzeźnie. Dwaj SYnov.ie 
ra I(refta, Wilhelm i Alfred, liczący 16 
lat, wyruszył~ z ~zolnem. n~ ~orze c 1 

zwinięcia zac1ągmętych s1ec1 1 utonęQ 
· Nowemiasto. Strejk tutejszych 

rzy zakończył się zwycięstwem Praco 
ców. Dotychczas płacono im przy li 
dzinnej. pracy 35 ~en. na godzinę, ob 
otrzymają 40 . f enygów na godzinę a 
dwóch latach przy 10 i pól godzinn~j 
cy 42 fen._, za trzy lata zaś przy 10 g 
nej pracy 44 fen. 

z· Wiei. Kt _ Poznuskiea.., 
Mielźyn. W tutej~zych okolicznych 

brach komisyi kolonizacyjnej polscy ro 
nicy dominialni ni~ chcieli onegdaj, p 
niedzieli, pracowac w polu. Gdy ich 
wezwano do pracy, odpowiedzieli. że u 
skiego pana by pracowali w niedzielę 
dla komisyi, to nie. ' 

Poznań. Zlot okręgowy „Sokola" 
znańskiego, połączony z ćwiczeniami · 
nastycznemi odbyl się przy najpiękniej 
pogodzie w ubieglą niedzielę po polu · 
na podwórzu kamienicy przy Wielk' 
Garbarach nr. 54. 

~e Sl~zka czyli Staropolni 
Hejnów . na Dolnym Sląsku. Na 

lach właściciela ziemskiego Thiela znal 
w poniedziałek rano kosiarze w ięczmie 
szkielet mężczyzny, a obo~ niego ubra · 
z którego poznano, iż zmarlym byl 18-!' 
krowiarz dworski, który 16 czerwca 
sze.dl był na muzykę do poblizkiei wios · 
ztamtąd już nie wrócil. Prawdppodob w 
zamordowano go w celu rabunku, pocz 
wrzucono w jęczmień. Dziwnem jest, 
po zaledwie 6 tygodniach zniknęło z tru 
ciato aź do najmniejszej odrobinki. 

Zaborze. Inwalid Mandla w kolonii 
czlowiek podobno· okrutny, będąc napiły 
niedzielę, wieczorem, poktócit się z żo 
i nozem rozpruł jej brzuch. Skaleczoną 

· stawiono· do lażaretu, a dzikiego jej mę 
aresztowano. 

·Bytom. Cesarz odrzucił prośbę Liber 
ki o ułaskawienie. Stracenie odłożono 
ukończenia procesu o krzywoprzysięs 
przeciwko żonie skazańca. Liberka w p 
cesie tym wystąpi jeszcze jako świadek. 

Głogówek. Straszne nieszczęście 
darzyło się tutaj w sobotę-p~rpotudniu. 

· ciu mularzy pracowało Qtzy wieży ew 
gielickiego kościoła na wiszącem ruszto 
niu 20 metrów nad ziemią .. Nagle pękła z' 
dnej strony liI}.a,, podtrzy_mująca ruszto
nie i nieszczęśliwi spadli z tej wysoko 
jeden wprost na ziemię, dwóch innych u 
derzylo jeszcze o dach kościelny, czwa 
uchwycił się wprawdzie za koniec ur 

kiego od Prusaków mógł sn ę spodzie fe! 
wać. W zapamiętaniu 1swem nie zn ha 
oni litoścj, .w .przemocy a . ~walcie \)O' · 
miarkowania. Im pewnie.j.s Ł byH bez· zo 
karnośd, tern zwierzęcość ich wystę 
1powala silniej!... Wiedział o tern flo- ~e 
rya·n nie od dziś!... dn 
. ~ P~zepadla, przepadła ~la ciebie„ ~Al 

na w1ek1 ! - szepital mu jak1s głos po- t 
n~ty, a równocześnie błąkające się n1 N 
ulicach cienie układały sie w szyder· 
ezo wykrzywiona twarz Schmidta!... k' 

I oto bunt zerwal się pod czaszka ~· 
Floryana. . ~i 

Za lat tyle walki, za oddanie się, Z2 ~h 
zaparcie: za głód, za rany, za tęsknot(. 
takaż go spotyka nagroda!?.... de 

Wzniósł oczy do góry. Niebo pog~ 
dne, szafirowe skrzyło się milionarn1 

\1,: 

gwiazd. ~z 
floryan chcial złorzeczyć, na~a~ be 

uląkl się i zatrzymał. Wzrok spusci 
ku ziemi i zadr żal... O krok przed nirn z ~ie 
~·ekkim ·szmerem Wisła toczyla S\\'e 
fale„. ~i 

Kapitan przeżegnat się. .J ede11 rucb 
jeszcze. a stoczyłby się .z urwistego 
brzegu na dno rzeki. , 
. W1idmo 1niebezpieczeństwa przy~v~o ~ 

c1lo mu p·anowanie .. „ Czyżby śmierci 51~ 
bal? ... Nie!. .. Przeciwni·e ~ śród grad• ~ 
kul powitalby ją, jak starą druż,kę, kt~ lo 
ra tylekroć razy zaglądała mu do oc~. 0 
tyle razy

1

.szczerzyla się doń w ?ękaJaft 
cych u stop jego granata~h ! Topi·~! ~to0 była mu wstrętna, przeciwną poięciu ~ę 
śmierci żołnierza. . ~a 

Ootartowski cofnąt się od brzegt1.
1i y 

u.sze~ł~zy kv1kadziesiat kroków, osund~ -SĘ 
się c1ęzko na zawolony nad Wisłą bu . 
lee i tu zastygł prawie w szarpiącym g~ 1

10 

bólu. · _,,,1 ~n 
,,,.,#. ,.,, (Ci:u dalszy nastąpi), '· . . ·-j 
51~'~ ~ r ~ ,.J ..i .~ . 



· ]illY· lecz po trzech minutach. wyczer
ne~y na .:.llach, runąŁ i on na ziemię, jeden 
P~Jko najmłodszy pomocnik zdołał spuścić 
qe aż na dól po linie. Czterem ciężko ran-
51 rn z polamanemi żebrami i nogami udzie 
r~o zaraz na miejscu ostatniego namasz
c~enia, pocze!ll odwiezi?no ich do. s~pit.ala 
w stanie groznym. l(rązą pogłoski, 1z lmy 
ponaci11ala umyślnie zbrodnicza ręka. 

Wiadomości ze świalaQ 

Trzęsienie ziemi. 

W Valparaiso zauważono sHne ude 
rzenia '~~i~mne .. Ludność znajduje 
.sia w wielk1e1 obawie. 

Rozruchy w Maroku. 

Na Casablanką powiewa sz.tandar 
arancusk. M'iasto strzeże si!Jny ·oddział' 

u • k. h żołnierzy :rrancus ic . 

Cholera 

wybuchła w południowej Rosyi. Z Sa-· 
marY donoszą o 12 wypadkach zesła
bnięcia . 

·Raisuli. 

TamgerskL korespondent „Daily 
Mail'' of.rzymal Ód Raisulego 'list, w 
którym słynny rozbójnik marokański 
tłómaczy się, di:aczego ,uwięził instruk 
tora wojsk marokańskich .anglika Ma
cleana. Maclean przybył do niego, ja-
~o pelnomocitik sułtana, wzywając go. 
.aby się udał do Fezu i przedstawił tam 
wszystkie skatgi na bezprawia mini
strów. Meclean gwarant,owal Raisu
lemu nietykalność jego osoby i pokazał 
mu ipojedn:awcze listy su Hana. Jedno- · 
eześniie jednak wojsko sułtańskie napa
d!o na jedną z 'wsi Ratsul.ego i uwi.'ę.zi
lo kilku jego krewniaków, a w ręce 
rozbójnika wpadła kopja farnego listu 
~ultana. z którego wynika, że min:ister 
\\'ojny zamierz·a zwabić go w zasadzkę. 

iber „Ponieważ ·chciano zdradzić ·nmie, ·
o :pisze Ra isulii - . więc ja zdradziłem 
SN Maceleana. aczkolwiek przekonany Je

tem, że ni e miał on nic wspólnego z 
fatrygą. ·Trzymam go w ręku, ale wlos 
Jmu z głowy nie 'Spadnie. Żąd:am tylko 
prawiedliwości. Uwięziłem Macelea.:.. 

o Da dlatego, aby z.wródć uwagę Anglii · 
na moje krzywdy. Niech rząd angiel
ki powie. co zamierza uczynić." 

~ różnych stron.· 
Langendreer. W kopalni „Mans

ield" wpa'dl do szybu górnik Pfoten
~auer i zabił się. 
· I<aternber2. · Górnik Mikołaj. Schuh 

bez został za bi.ty w kopalni „Zollverein' '. 
ste Attendorn. Znawcy · stwierdzi.Ii, 
Pl ·e odkryta tu jama ,podziemna _go

dna iest widzenia. Koszta j·ej urządzenia • 
ie.·, <Ila zwiedzających pokryć mają miasfa 
po- Attendorn i Olpe. 
n N W Bułmke obwiesił s.ie kolporter 

der owak. 
... . Gelsenkirchen. Na ulicy Esseń
zk sk~ej zostat przejechany przez własny 

'l.:oz wóźniica liempler. Niebezpiecz-
zi 111e okaleczonego odwieziono do domu 

~tę. (horych. 
Siegen. W fabryce NiederncheI

go- den·a został zabit:1 robotnik Mueller. 
ami . VohwinkeJ. Minister spraw we-

11.nętrznych nie zgodził się na przylą-
raz (bzenie gminy Vohwinkel do miasta El
ścil erfeldu. 

z . Heme. Tutejsza szkoła realna zosta
,re ~ie zamienioną na wyższą szkołę realną. 

. W Miingersdońie pod l(olonią dwoje 
n ~leci Wpadło do kałuży i utopily się. 

u~ . W Niederewing pragną mieszkańcy tej 
e" iny uzyskać dworzec towarowy. 

Dortmund. Tutej·sza fabryka .,Ei
yr6 sen. und Stahlwerk Jfosch" wyptaca 
siG ~ro~ obrnchunko.wy 1906/7. 18 procent 

ad• f\Viden<ly . ·w roku ubiegłym wynosi
tó- dywidenda 15 procent. Warto hy
zu, by dowiedzieć się, o .1le też zarobki 
ją· 0botntków w roku ostatnim zostały 
toft ~Wyż wne w fabryce ttoscha ! 
u o ~ Stoppenberg. W tych dniach odbywać 
, ~:.hę~~ przedstawienia pasyjne (o Męce 

1, '• nsk1e1) w restauracyi „Hallo". Zwraca
ną! lii uwagę na odnośne ogłoszenie w dziale 
d eratów. 
go ·10 ~e.rlin. Bezrobocie robotników stra

n JU~ wszelkie widoki powodzenia. Se
. glowny już mija a lamistrejków mnoży 
iacoraz więcej i po1ozenie robotników z 

na dzień staje się gorsze. Winni tu wiel 

ce wszyscy niezorganizowani robotnicy, 
którzy w razie strejków są prawdziwą ku
lą u nogi zawodowych organizacyi robotni 
czych. 

Samara. St\vicrclzono tu 12 wypad 
ków cholery. 

San Paolo. W stanach Minnesota, 
fowai i Wiskonsin panowaly wielkie 
burz'e, połączone z deszczem i gradem 

1i wyrządziły wielkie szkody. Donoszą 
też o 6 śmiertelnych wypadkach. 

W Odesie aresztowano 4 anarchi
stów, gdyż padło ina nich podejrz•enie, 
że zamierzają zamordować k1onsuitów 
tamtejszych, aby przez to· spowodować 
wmieszanie się w sprawę ma•c1edońską 

· 1p:aństw europej,skich. 

Ostatnie wiadomości. 
K a r l s r u h e. Ogłoszono tutaj list 

aresztowanego barona Lindenau'a, do 
panny Olgi Molitor, w którym tenże pi
sze jej, iż widział, że ona zasitrzema 
matkę, że jednak pragnie o tem mil· 
czeć, jeśli Olga oświadczy gotowość 
zostania jego żoną. Baron L'fndenau 
liczy lat 64 i jest z żoqą swoją w proce
sie rozwodowym. Baron Lindenau 
obstaje przy tern, co pisał w listach 
do obrońcy Haua i do panny OJ. 
gi Molitor. 

G n i e z n o. Zmarły jeszcze dwie 
ofiary katastrofy koleiowej pod Trze
mesżnem: inżynier Mojżesz Zeiglin i 
komisarz obwodowy von Hennig z O
strowa, tak iż liczba zabitych wzrosła 
do 13. Prokuratorya wytoczyła postę
powanie ·sądowe przeciw dozorcy toru 
kolejowego· ·linii.. Mogilno-Trzemeszno· 

· Bojorowi z Bydgoszczy 1 przeciw kie
rQwnikowi pierwsiZei ·lokomotywy Bar 
głowi z Gniezna. 

· K ·r ó I ew i e, c. Podczas ćwiczeń 
11tonęło tutaj 9 pionierów wskutek prze

' wrócenia się czołna. · · 
B e r I i n. W etacie Rzeszy niemie

ckiej na rok l 908 przewidziano budowę 
dwóch pancerników o. zwięklszonej 
pojemQości i jednego. krążownika pan-
cernego. . . 

Z a b r z e. Liczba streikujących 
według · doniesień ' zarządu dotkniętych 
strejkle.tlJ kopalni . fiskalnych w ciągu 
czwartku zmniejszyła się jeszcze wię-
cej. . . 

Eis I e .- b e ·n. W szybie w pobliżu 
klasztoru mansfeldskiego zerwała się 
lina, wskutek czego kosz spadł ·do szy
bu. 3 górników poniosło śmierć na miej
scu, 3 jest . cięż·ko rannych. 
L ''?" _§ 

Od Ekspad ,cyi. 
Bractwo różadca ś~. w Rohlinghausen. 

Ogłoszenia nie umieściliśmy, ponieważ do
piero dzisiaj nadeśzło. Prosimy w przy
szłości prędzej wystać. 

Wiece. 
Wiec parafialny ·w Hamborn 

odbędzie się w niedzielę, 11 sierpnia, o go
dzinie 11 i pół zaraz po nabożeństwie na 
sali pana Brinka w Bruckhausen przy uli
cy Albrechta. Z powodu bardzo wa~nych 
spraw liczny udział rodaków pożądany. 

Komitet. 
-----

Baczność Recklinghausen Siid-Bruch ! 
W niedzielę, dnia 11. sierpnia rb. po 

południu o godzinie pól Sej odbędzie się 
WIEC POLSKI 

w sprawie wyboru radnych do rady mia
sta na sali pana C. H. Moliera. Obowiąz
kiem każdego wyborcy jest na wiec się 
stawić. Do dzieła rodacy i pokażcie, że 
wam nie jest obojętnem, jacy ludzie zasia
dają w radzie miejskiej. O liczny udziaJ i 
punktualne zebranie sie wszystkich pol-
skich wyborców uprasza (896) 

Komitet. 

Wiec Sokoli w Duisburg - Hochfeld. 
W niedzielę, dnia 11 sierpnia, rb. o 

godzinie pół 2ej Po poludniu odbędzie się 
wiec sokoli w sali p. Bertrama przy ulicy 
Werthaser 190 „Victońa-Saal" w ttochfeld. 
Jako mówca przybędzie druh Ignacy Żniń 
ski, przeto uprasza się wszystkich roda
ków z Duisburg-Hochfeld i okolicy, by jak 
najliczniej na wiec ten przybyli. 

U w a g a: Po wiecu nastąpi zabawa, 
połączona z ćwiczeniami wolnymi żerdzia
mi i bardzo pięknem i pouczającem przed
stawieniem amatorskiem. I(ażdy gość mu
si mieć zaproszenie, gdyż zabawa jest 
zamknięta. 
Wydział Towarzystwa gimn. Sokół w Dbg. 

Hochfeld. 

Baczność Essen i okolica! 
W niedzielę, dnia 11 sierpnia o godzi

nie 3 po południu odbędzie się na wielkiej 
sali pana Posta (Kaisergarten) 

WIELKI WIEC SOKOLSKI, 
na który się szan. druhów i rodaków z bli
ska i daleka zaprasza. Przemawiać będą 
redaktor „ Wiarusa Polskiego" dh. Michał 
Kwiatkowski i dh. Piotr Paliński z Bochum 

Uwag a: Po wiecu urządza Tow. 
gimn. „Sokół" ZABAWĘ LATOWĄ DO· 
łączoną z koncertem ćwiczeniami ginma
stycznemi i tańcem. Dzieciom niżej lat 14 
wstęp na salę wzbroniony. Zebranie odbę
dzie się w sobotę, ditia 10-go sierpnia o go 
dzinie 8 wieczorem. (4) · .. 

Czołem! Wydział! 

Baczność . Mengede ! 
Wielki wiec dla Polek i Polaków 

odbędzie się w niedzielę, dnia 11. sierpnia 
po południu o godz. pól do 4ej na sali pana . 
Vogta. Z powodu, iż przyjdą· bardzo wa-
żne sprawy pod obrady, prosi się, . ażeby 
się Rodacy . jak najliczniej stawili. . 

Jako referent przybędzie· redak49r 
„Wiarusa Polskiego." 

Komitet. 

Towarzystwo gimn. ,,Sokół" w Dortmund. 
W niedzielf$, dnia 11. sierpnia, o godz. 

1 odbędzie się posiedzenie w lokąlu p Scha 
fera (Zum Tierpark). Goście Il}ile widziani. 
O jak najliczniejszy udział uprasza się. 
Czolem ! (1) Wydział. 

Bractwo niewiast polskich w Ałtenbochum 
donosi członkiniom. iż podarek jubileuszo
wy dla ks. proboszcza obejrzeć można w 
lokalu pana Stratlinga w niedzielę, o godzi-
nie 9 przed południem. (1) 

· Przełożona. 

· Tow. blog. Bronisławy w Wiemelhauseo 
donosi czlon~om, iż w niedzielę, 11 bm. o 
godzinie 5'' po południu u pana l(iekutha ma
ją czlonkowie Towarzystwa wolne piwo. 
(I} · · · · · Zar~ąd • 

Kolo śpiewu „Moniuszko" w Hiillen. 
W niedzielę, dnia 11. sierpnia o godzi

nie 4 po południu, odbędzie się kwartalne 
zebr~nie. O '.liczny udzial prosi (1) 

Zarząd. 

To~~ ginitl. 1,SokO~" w Recklinghausen Siid 
Roczne· \valne zebranie odbędzie się 

w · niedzielę, dn. 11. sierpnia, o godzinie pól 
12ej przed .Południem, w lokalu posiedzeń 

Zebrania i towarzystwa · „ , ; (Junglingshau·s)„,u{ica Maryańska. o liczny 
udział uprasza się. 

Towarzystwo św. Franciszka w Wanne- . . Uwaga:,. Posiedzenie zarządu o godz~ 
. . Ei':k~l . ·: pół Uei prŹ.ed ··P<;>,ludniem. Rewizorowie 

podaJe do w1adomosc1 swym czlonkom. 1 · ·kasy powinni kasę zrewidować przed ze-
Rodakom, iż w niedzielę, .dnia 11. sierpma ,·braniem. . , ( l) . Wydział 
na sali pana Ketgetla przy u'licy I(rólew- · ' '· · ':- -·---
.skiej 0<.onig.sst~.) ?bchodzii:iy· uroczysto~ć · · Tow. ·.,gi~u/:~~91\ół" w Diisseldoriie. 
;., roczmcy. istmema ~owarzyst:wa,. na k~o~ W sobotę dnia 10 bm. odbędzie się 
rą wszystkich Rod.alrnw z okolicy i okoltcz · · . . ' kl 1 k 1 · d · 
ne bratnie Towarzystwa- uprzejmie zapra- p~siedzeme w zwy. ym. 0 a_u. pos~e ze.n 
szamy~· Wstęp . dfa członków 30 fen .. cU~ „.w1rc~orem. o godz1~1e 9eJ. Gosc1e mile Wl-

gości przed czasem· 50 fen., przy kasie 75 dzi~~.~, '?.z,cH~~ ,___:__ (1) Zarząd. 
fen. Karty wstępu można naby~ u cztorik(>\\; Tówatty· stwo ; sw~ Jadwigi w Dortmund. 
Towarzystwa .. Porządek . uroczystości .'na~, , 
stępujący;. Od: godziny 2'·do· pór 4ej przyj~. . '"· „ · To~~tzyst~·~ 'prz:ystępui~ . do w~póln~i 
mowanie bratnich Towarzystw, 'o godzinie Komunn sw. w niedzielę, dma 11 s1erpma 
4 pochód do kościoła ti:a polski~ nabożeń- w kościele św.. Ąpos~ołów. Spowiedź od so 
stwo. , Po nabożeństwie powrót · ·ną salę, i ' ?~ty po"l~~n'ia.,~o ·medzieli r·~na w tymże ko 
gdzie nastąpi przywitanie gości przez prze sc1ele. Uprasza ·-sH;; aby kazdy czlonek do 
wodnic.zącego, mowy,' śpiewy, deklamacye Stolu· .Pańskiegko' p~zystąpil. . (l~ 
koncert a o godzinie 8 przedstawienie ' tea-:~ · ,.··, Uwagw: -· 18 .. bin. p.rzyszle zebrame l 
tralne sztuki która jeszcze w tutejszej. ;.o- ohó.r nowego zarżądu, na które każdy czlo 
kolicy graną 'nie by la. O liczny udzial człon nek '.Winien przybyć Przewodniczący. 
ków i gości prosi (3) Zarząd.µ-; . , • ... 

Uwaga: Członkowie, którzy nie uisz-, . Bractwo· różańca · św. Polek w Watten- . 
czą się ze składek miesięcznych. uważani scheld ' 
będą jako gości.e. , , ·s- c _;;·. 1 · J)ódaje swym siostrom do wiadomości, iż z 

· · . powodu pielgrz~~i; która się odbędzie ~-
T owarzYsfwo św. Macieja · w ' Holster~au~~ 18 . . brri.~ dq l(eveląer, odbędzie się miesięcz 

sen ' ., ne zeprarite- ·w niedzielę, dnia 1.1 b_m. po po-
donośi swym człónkom,\ż w niedzielę~·~· drr.1 ' ' tudniu o z\Yylt,lyrrł ~zasie. Przed ze.braniem 
11 sierpnia, po południu o godz. 4 odbęg~le . będzi:e odtn~Wii;l.P.Y ·różaniec św. w kościele 
się kwartalne: walne ·zebranie: Poniew~ż. · O licząy udziahv różańcu św. jak .i zebra-
mamy ważne sprawy do-·z·alatWienia ·ty- nłu prosi {l) ·, '· Przełożona. 
czące .się naszej rocznicy, jak ria'jlicznie'jsiy · ·· ·• i· 

udział członków poż<idany (2) _ Zar2:.cłd, . ' tó:war.Zy'st\V,6 · §~~i Wojciecha w Karnap. 

Koło śpiewu „Jedność" w Hamborn· · 
podaje do wiadomości członkom i wszyst.:. 
kim Rodakom w łfomborn i okolicy, iż · W 
niedzielę, dnia IL sierpnia na wielkiej sa1i 
p. Renera przy ulicy Beckerstr. odbęązie 
się Wielka zabawa z tańcem, na którą ni
niejszem uprzejmie zaprasza. Początek zą:
bawy o godzinie 4 po południu. Cześ.ć pie-
śni polskiej! · Zarząd. ,· 

Towarzystwo św. Józefa w Ąltenbochum 
donosi swym czlonkorri, iż Tbwarzystwó 
bierze udzial w uróc·zystoŚci jubileuszowej 
ks. proboszcza Vogela w ·niedzielę, dnia Il 
sierpnia z chorągwią podczas uroczystej · 
sumy. Po południu zbiorą się członkowie 
na sali pana Stratlinga. Po południu o godz. 
3 i pól nabożeństwo z kazaniem polskierri, 
zaraz po nabożeństwie polskiem będzie To 
warzystwo nasze fotografowane. Członko 
wie winni stanąć w odznakach. Nawet i ci 
członkowie winni do fotografowania stanąć · 
którzyby nie życzyli sobie obrazu. Nie
czlonkowie muszą się najpierw dać do To
warzystwa zapisać (1) Zarząd. 

Towarzystwo Ś'''. Wawrzyńca w Kastrop. 
Posiedzenie miesięczne odbędzie się w 

niedzielę, dnia 11. sierpnia po poludniu o 
godzinie 3. Na porządku dziennym wniosek 
w sprawie sali posiedzeń oraz inne wnio
ski. Przytem będą także role sztuki teatru 
rozdawane. Uprasza się członków o liczny 
udziat Goście mile widziani. (1) 

Zarz~d. 

Kolo śpiewu „Wanda" w Disteln. 
Lekcya śpiewu odbędzie się w niedzie 

lę, dnia 11. sierpnia o godzinie l po połu
dniu. Po lekcyi miesięczne zebranie. Na 
lekcyą i na miesięczne zebranie wszystkich 
członków się jak_najuprzejmiej zaprasza, po 
nieważ są bardzo ważne sprawy do za-
latwienia (1) 

Wł. Lisewski, sekretarz. 

T owarz. gimn. „Sokół" w Kastrop. 
Zebranie miesięczne odbędzie się w 

niedzielę, dnia 11. sierpnia o godzinie Z po 
poludniu. l(omplet druhów pożądany, goś-
cie mile \Vidziani. (l) Wydział. 

.. . ·!' W niedziel.~ ·~ni~ 11. bm. bierze Towa 
·r~Ystwo na·sze .. · .udział w pielgrzymce do 
Neviges: Szanow.,ni' czlonkowie, także ·nie
członkowie, któr,zy_ zechcą udział wziąć w 
pfelgrzyiric;:,e, ni~.ć,\1 . się zbiorą w niedzielę 
rano o .1r.odilnie 6. n~ sali pana Leber. O 

·uczny uQ-zial czlonkó·.v i Rodaków prosi 
(1)" · . . _ : ' . · . Zarząd. 

,Towarzystwo ginui. „Sokół" w Delmen-
.horst 

urządza w niedzielę, dnia 11. sierpnia, na 
wielkiej. sali Schiltzenhofu zabawę latową 
połączoną z ćwiczeniami gimnastycznemi 
towarzystw z Delmenhorst-Grohn-Breme 
ny. , Wstępne dla członków innych Towa
rzystw 50 fen., dla obcych 75 fen., dla nie
wiast 25 fen. Na powyższą zabawę uprzej 

· mie zaprasza (I) Zarząd. 

Towarzystwo św. Pawła w Eicklu.. 
Dnia Ugo sierpnia bierze my udział w 
Dnia 11-.go sierpnia bierzemY. udzial w 

scr-fritz i w rocznicy Towarzyst\\ a św. 
:Franciszka we Wanne-Eickel. Członkowie 
winni się stawić oa ttrj l lł (Io 80-go. 

' Zarząd. 

Towarzystwo św~ Wojciecha w Baukau. 
W niedz. dnia 11.' sierpnia bierze Tow . 

nasze udział w pielgrzymce do l(evelaer. 
Porządek pielgrzymki ogłoszono przez 
księży z ambony, zatem zechcą się wśzy
scy do tego zastosować. Bilety można 
dostać u nana gościnnego Newelinga, na
przeciwko kościoła katoli~kiego. O liczny 
udzial wszystkich członków prosi się. Za 
razem donosi się wszystkim czlonkom, iż 
reszta członków Towarzystwa naszego bie 
rze udział w rocznicy Towarzystwa św. 
Izydora w łierne. O jak najliczniejszy u
dział tak w pielgrzymce jak w rocznicy 
prosi ( 1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Scharn 
horst. 

donosi bratnim Towarzystwom, iż zapro
szenia należy przesylać na ręce przewo
dniczącego Wiktora Gościniaka w Scharn 
horst, l(olonie 50b. Post Brackeł. (1) 
. ~~~~i!~ t Zarząd. 
_:_„~ , " ' • .:.i' ..'.liil'I' • --· .-~[J 



Baczność Recklinghausen Sild (Bruck) ! 
Podaję do wiadomości Szan. Roda-

kom, iż z dniem 6 bm. otworzyłem przy • 
-

IW fi@ &4 

··S~~j__ do sweg!! !_wój do sw:~ 
ulicy Bochumskiej 128 

s 
.. I 

' ~ . 
M <-:.m na składzie w wielkim wyborze 

in:tr IP Pl uzyczne, .. 
c:nrara, papierosy i tabakę do zażywania. 

Usługa skora i rzetelna. 
Z szacunkiem 

M. t'1etryga, 
(891) polski kapelmistrz. -

Dom kredytowy 
Jana Kwiatkowskiego 

załatwia wszelkie sprawy 
banko'''e, hi po :eczne i gruntowe. 

Kasa oszczedności 
w Herne, Babnhofstr. 50. . 

wejście z 08tstra.sse (759) 

przyjmuje codziennie w godzina.eh 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

ma ry, 
„ ~ .- " f 

ten nie da się lm·jcżć .h.zykactwu mojej konkuroncyi. 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsLżo ym, ten 
nie będzie ~ię ani na lewo ani na prawo oglądał, ale 

podąży w~rost do mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kredyt. 
Dostarczam pod .zadziwiająco korzystnymi warunkami 

na odpłatę: 
~ebl t ~a Wyprawy 

1 pokój, wpłata 5.00 mr. A. wpł. B m, odpł. l .OO m. 
2 pokoje, wpł. 10.4 O mr. B. wp. 15 m., odpł. J.50 m. 
3 poko.ie, wpł. 18.00 mr. C. wp. 22 m., odpł. 2.00 m. 
4 pokoje, wpł. 28.00 mr. D. wp. 30 m., odpł. 2,50 m. 

Pojedyńcze meble od 3.00 mrk. wpłaty począw~zy. 

D ostaw a d a r.m o. Pierwszorzędnej dobroci meble. 
Największy wzgląd przy bezrobociu. Dla tego n· e dajcie 

się za nos wodzić, ale kupujcie tylko u firmy 

~~~'Zt1!UIRl.'™1~"'~~~!4:""...&:S -

Józef a Schwarzhoff'a, 
Recldlnghausen-Siitl (Bruclt), 

8oeh11mska. ul. (Boehumerstr.) 19~. B89 ,„ pobliW:u apteki ł 11oezty • 
Płer,u•zy naJwł~kszy i naJznacznl•· łt!lzy dom 

kredyto"' f wmłej.;eu. 

Piekne narodowe 

swej dobroci i ogólnie lubiane papierosy pocztuwkf 
poleca ' " './ ' 

,' pierwszOizędoy wyf Ob, tylko reczna robota 
w kartonach po 10 sztuk za ł~ fen. 

poleca. 813 

II. Brosie, Poznań, 

I , fabryka papie1·osów ł k1·ajałnła tytoni. 
Reprezentant 'na Westfalię i Xadrenię Stanisław Batajezak, Bo~hUDI. 

~~~~2. li ,, 
!,. tt .„„Ul n Q 

Ksi~garnia „Wiat . 
Polskiego" --Baeznoś~Rodac.oy 

W Recklinghausen· Siid, 
czy li Bruch jest tanio do 
na bycia cale urządzenie 
do interesu kolordalnego, 
równit>ż niektóre towary 
kolonialni.". Zgłoszenia 
przyjmuje i bliższyr,h 
wiadomości ndzieli 895 

Wojełeeh 
()lawłłkowski 

w Rechlinghausen-Siid 
(Bruch.) Maryańska ul. 9. -F.Pamm, 

I Kraków, 
(Krakau - Galizien). 

ul . Zielona L. 3., 

wysyła na ~~danie 
darmo i opłatnie 
bogato ilustr. cen
nik zegarków, ze-

gar0\V1 towarów jubiler· 
skich i muzycznych. ( 609 

Jedyna poi. fabr. kostynmó; 
na obczyźnie ..... 

1 Si" Szan Towarzystwom do dostarczania po eca " , · . 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln. 
w na'lepszem wykonaniu i po niz~ic~ cenach. Prosząc Sz~n . 
Tow!rzystwaiRodakówo poparcie mteresuRodaka kre8lę ,,_ 

z szacunkiem 651 

Franciszek Kau'be, 
Heirne, ulica N owa nr. 37. 

---•:WW;-&tMMZ&& 44· WA 

w Essen 122 

Turmstrasse nr. H. 

·~------------------------------- ~ 

~-··-······-~·-···~·~· .i ~ ·~ I Na odplaię I m 

~-r~ .~ 
*~„~ ~fm 
~ ? e sprzedajemy wszelkie meble, ~ I . 
~ ; s całkowite wyprawy, piece a ! 
!f =:=. =. ~ ~ 1et 
I "= kuchenne, różne sprz~ty do„ = ;: I rac 

~ ~ ~ mowe, kanapy, w6ziki dla = = I oń 
~ =-~ =-:. ł 
~ ~ 'S dzieci po cenach najniższych. ;; ~ "'-
ił = CS J:i ~ 'li' 

fi i'!?: Polecamy równie! własny S $' : J 

! ~ ~ warsztat tapicerski. Kupione .... ! „ star 
~ .... Q ~·; 
• "= ~ l sprzęty odstawiamy darmo =: I ~is 
~·~~ ~f1a 
li S ~ do domu. J:' f ai 

tt•=• =te I Anto:a.i Dyur1ew1cz &: I ,; :I :3~berbausen~!~!!.~.1!~~~~~ I ra 

•im~•••~•••~~·~••·~~~•• t 

Najtańsze i najlepsze źródło zakupna 

• • • • 

szelkie;;o rodzaju. ~ · 
Obuwie dziecięce . w największym wyborze • 

Obuwie i buty dla robotników 
znanej dobroci po najtańszych cenach; 

N ~dalej „dąea ;-warane. a. Najlepsza ob8łn;;a • 
Re,era ye w' konuje się j.1k najspieszniej. 
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----;odzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczytnie poświęcone ógwiacio oraz sprawom lłarodowym., politycznym i zarobkowym. 

f • . 

t 

hoclzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
yc przedplata kwartalna na poczcie i u listQwych 

· i l mr. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
·fos Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 
~owym t><>d zna,kiem „L. polnisch nr. 123." 

I .1111 . la~e za Wiara I DJczlżni I 
• v_~ 'l l.f r. )ł 'g • • h 

'I Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drnbnego dru· · 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratami 40 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy dU 
„ Wiarusa Polsk;iego" należv frankować i pooać w 
nich dokladny adres piszącego_ RekoP. nie zwracamx 

· Redakcya, drukarnia i księgarnia znaiduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414~ 

z wypadków dni::.. 

rawa zmianv ustawy wyborczej sej
u pruskiego wywe>łuje w prasie nie
eckłego coraz więcej ożywioną wy

miane zdań. 

·Lud domaga się powszechnego, ró
nego, tainego i bezpośredniego pra
·a wyborczego. Niemyśla atoli o tern 

I .i rząd, ani konserwatyści, ani libera-
1 dwie ani centrowcy, jakkolwiek ci 
I tatni tego głośno nie wypowiadają. 

I iż bezrobocie 
~ ików w Królewskiej Hucie zostało i ukończone. 
f Robotnicy powrócili do pracy; kHka 
I et streiJmjących wykreślono z listy 
I racujących, wskutek tego strejk niby 
I ończony, 

I ro zajście na stranicy persko-ture
f ckiej dotąd nie załatwiony. 
l Jak wiadomo, nastąpiło na granicy 
f slarcie czterotysięcznego oddziału 
I ojsk tureckich z dwutysięcznym -0d
f iałem .perskim, który zniewolony zo. 
( lai do ucieczki. Jedna strona przyp.i
ł 'e drugiej winę wypadku. Persya 
f róc~ła się do Anglii i Rosyi w tei 
f rawie. 

I • 
rawa skazanego na śmierć ~a zabi
teściowej adwokata Haua zaczyna 
w coraz więcej zajmować umysły. 

Obrońca oskarżonego dr. Dietz o
wiadcza. że uważa łfaua za niewi~
ego, dalej oświadcza. iż pomiędzy 
auem a siostrą jego żony Olgą istniał 
osunek miłosny, mm10 że ostatnia 
.d Przysięgą temu zaprzeczyła i Hau 
Wnież temu przeczył. Donoszą na
·et, że Olga zastrzeliła swoja mat~~~. 
drugie strony do:10szą, że prokurat~ 

.·~i Wyższe władze sądowe są prz~
·iadczone o winie ttaua. 

WA · tneryce wybuchł streik tełe~raii-
iistów. . 

. W Chicago zastrejkowało SOO U!'Zę 
ników; domagają się ośmiogodzi:.lnego 
zasu Pracy, podwyższenia pensyi o 25 
rocent i uznania ich organizacyL Do 
1~ikujących przyłączyli się urzędnicy 

ansas City, Salt-Lake, Denver i He
na. 

Ol ' ' ozenie w Maroku jest w dalszym 
ciągu krytyczne. 

\V Casablance znacznie zniszczonei 
·skutek bombardowania stoi obecni~ 
. rzeszlo 2000 wojska francuskiego; ato 
Zbuntowane szczepy rozporządzają 
~acznemi siłami. Poległo lub odnio-
0 rany oko!o dwa tvsiące marokań-
fy~w. -

~ __ -n 

W sprawie „Swiętojózafacia". 
otrzymujemy jeszcze co następuje: 

Laskawy Panie Redaktorze! Proszę o 
gościnność w „Wiar. Polsk." dla następują 
cych rządków: 

Nawięzując do trafnych uwag . kores
pondenta z Essen, (zob. nr, 179. „Wiar. 
Pol."). pochwalam jego cenne zdanie, iż po 
winniśmy założyć towarzystwo „Swiętojó
zafacia". 

Dotychczas nie miał komitet żadnych 
stałych zasad i ustaw, któremi by się przy 
uchwalaniu wsparcia itp. kierowal. Niliłlad 
i nieporządki' były takiego stanu rzeczy 
koniecznemi skutkami. Z tego wynika, iż 
założenie towarzystwa z stałym regulami
nem jest koniecznie potrzebne. 

Dalej muszę tak_że wyrazić moje zadzi 
· wienie, dlaczego zebranie już rano o 8 go

dzinie się ma odbyć. Wygląda to niemal 
tak, jakoby sobie komitet chciał zakpić 
albo nakazać Rodakom dalej zamieszka
łym, aby już o północy Że snu się zrywali 
i na nakaz komitetu na walne zebranie do 
Essen dążyli. Trafnie zauważył też inny ko 
respondent, , że komitet zapo,mnial tą razą, 
iż najprzedniejszą powinnością katolika w 
niedzielę jest ·wysłuchanie Mszy św .. Lecz 
kiedyż to mają uczynić, jeżeli iJ.1ż o 8 godzi
nie rano mają się stawić na zebranie? -
W dniu tym odprawia Się także pielgrzym
ka Polska z· dekanatu esseńskiego do Ne
viges. I(omitet powinien. to uwzględnić, 
lecz wyznaczył właśnie tę niedzielę, ja
koby sobie pełnej sali nie życzył.. Podług 
mego zdania ma każdy ofiarodawca pra
wo do przekonania się na walnem zebraniu 
co się z składkami dzieje. Dlatego też po
winni nietylko prezesowie, lecz wszyscy 
Rodacy w przyszłą niedzielę na wiec do 
Essen przybyć, którzy się sprawą „Swię
tojózafacia" zajmują i dla niego pracują. 
Spodziewam się, że dla zapewnienia bytu 
tak ważnej instytucyi dla naszego społe
czeństwa wiele Rodaków się w Essen na 
sali pana Van de Loo ulica Schiitzenbahn 
zbierze. 

Nie dajmy upaść instytucyi, która już 
tyle dobrego zdziałała, lecz starajmy się, 
aby byt jej zapewnić na pożytek społe
czeństwa polskiego na obczyźnie. Poniżej 
pozwalam sobie podać projekt ustaw dla 
Towarzystwa „Swiętoiózafacia". 

Ustawy Towarzystwa „świętojózafacia". 

§ 1. Celem Towarzystwa katolicko 
polskiego „Swiętoiózafacia" jest wspiera
nie ubogich studentów. Polityka jest wyklu 
czona. 

§ 2. Patronem Towarzystwa jest św. 
Józafat biskup i męczennik. 

§ 3. Siedzibą towarzystwa „Swiętojó 
za facia" jest miasto Bochum. 

§ 4. Członkiem towarzystwa może zó 
sfać każdy Polak-~atolik, który rocznie 
składkę 5 marek placi albo kto otrzymane 
na chrzcinach, wesolach itp. datki na „S~ię 
tojózafacie" nadeśle. 

§ 5. Zarząd „Swiętojózafacia" sklada 
się z prezesa i jego zastępcy, sekretarza i 
zastępcy, skarbnika i zastępcy, dwóch re
wizorów kasy i trzech radnych. 

§ 6. Prezes zwołuje zebrania, które 
się co kwartał odbywać mają, przewodni
czy im przedkłada wnioski o stypendya. 
Sekretarz załatwia sprawy piśmienne a 
skarbnik przyjmuj; skladki i wypłaca 
wsparcia. Rewizorowie kasy rewidują ka
sę 4 razy do roku. Radni biorą udział przy 
uchwalaniu wsparcia. Polowa członków 
komitetu ustępuje co rok; ponowny obór 
jest jednakowoż dozwolony . 

stypendya, zaprasza prezes także jednego z 
polskich księży na obczyźnie. 

§ 9. Członków zarządu obierają czlon-
kowie na walnem zebraniu, które prezes 
przynajmniej raz do roku zwołuje. Walne 
zebranie może większością 2/a glosów usta 
wy zmienić. 

§ 10. Gdy prezes lub skarbnik w cią
gu roku z urzędu ustępuje, zwołuje najstar 
szy członek komitetu najpóźniej miesiąc 
potem nowe walne zebranie, które zarząd 
uzupełnia. Gdy inny czlonek komitetu ustę 
puje, obiera zarząd sam nowego członka 
większością głosów. 

§ 11. Stypendyum mogą pobierać sy 
nowie na obczyźnie zamieszkających Roda 
ków, zamierzający poświęcić się stanowi 

· duchownemu.Wnioski o stypendyum trze
. ba przestać piśmiennie na ręce prezesa i 
załączyć ostatnie świadectwo. Stypendyum 
udziela się od kwinty tj. drugiej klasy gim 
nazyalnej. Jeżeli stypendyat na wielkanoc 
nie dostaje pron10cyi. traci wsparcie przez 
następujący rok. Młodzieńcom, poświęca
jącym się innym zawodom uchwala tylko 
walne zebranie stypendyum. 

§ 12. Wysokość wsparcia wyznacza 
zarząd po zbadaniu potrzeby. Zwykle udzie 
la się wsparcie - o ile stag kasy pozwala 
- na szkolne, książki i ew. na bilet. Klery
kom udziela się stypendyum także na wikt. 

§ 13. Stypendyaci ·są zobowiązani 
świadectwa swoje regularnie nadsyłać na 
ręce prezesa. . 

§ 14. Jeżeli w kasie tow. ponad 1000 
marek jest, przekazuje się resztę przy 

· kwartąlńej rcwizyi na- fundusz żelazny 
„Swiętojózafacia." . 

§ 15. Skarbnik nie powinien więcej, jak 
500 marek w domu przechowywać, tyl~o 
resztę w kasie przez zarząd wyznaczonej 
ulokować. · 

§ 16. Gdyby towarzystwo ,.~więtojó
zafacia" miało upaść, przechodzi majątek 
jego na własność Towarzystwa pomocy na 
ukowej imienia I(arola Marcinkowskiego w 
Poznaniu. 

Od Red: Pismo POwYższe zamie~z
czamy, jakkolwiek krytyka s~an. aut<;>ra 
wydaje się nam trochę ostra i jakkolwiek 
nie na wszystko się godzimy, co podano w 
projekcie ustaw. 

Centrowe łapichłopstwo. 

Da hi ha us en nad Rurą. \V nie
dzielę, 4 sierpnia odbyło się tu posiedzc 
nie niedawno załoion. Arbeiterferai.inu 
ipod wezwaniem św. Józefa. na które z 
ciekawości poszedłem i bardzo się za
dziwiłem, gdy zl;tuważyłem tam obe
cnych dużo Polaków. Przewodniczący 
tego towarzystwa niemieckieg.o też jest 
Polakiem z nazwiska, co poznałem tak 
że z jego niemieckiej mowy. Ten pan 
nazywa się Swa·jcyk, niemkę ma za 
żonę, a gdy mówil rh owem zebraniu, 
to jeno „daj,cz", ale raz poraz mu 
się też po polsku wymówiło, .tak iż 
niemcy, którzy się tam znajdowali, 
wtykali pięści w usta, ażeby śmiech za 
tamować. Thk więc ów ·przewodniczą 
·CY „ferajnu" Polak, przemawi·~ł w nie
mieckim języku, wychwalał się, że on 
najwięcej agitował, ażeby taki ,,Arbei
terferajn" założyć i niemf11 płakal, · że 
leszcze tylu jego braci jest, którzy n 
chcą do ,.Arbeiterferajnu" przystąp;ć. 

Chodzi o germanizacyę, o tern się 
rodacy przekonali. . 

§ 7. Do zarządu nie mogą należeć oj
cowie stypendyatów. 

§ 8. Zarząd uchwala wsparcie więk
szością głosów obecnych członków zarzą
du· przy równych głosach rozstrzyga pre
ze~. Na zebrania, w których się uchwala: 

Mamy v: Dahlhausen ,polskie To
warzystwo św. Józefa, więc niemcy 
też pod tą . nazya założyli ,.ferajn", a
żeby bałamucić Rodaków i łatwiej po
zyskać ich d1a siebie, ażeby potem za 
polsk?e ;pieniądze Po 1aków btotcm ob
rzucać. Zgermanizowanego Po' 1ka o
brali za swo:e narzcdzie. 

Bracia, y\'idzicie jak to sprytnie u-

mieją niem cy sobie poradzić! Bacznóść 
Rodhcy w Dahlhausen ! Unikajcie 
„Arbeiterferajnu" i tego pana Swajcy
ka, bo on S'am nie wie, co czyni, a jeżeli 
was będzie namawiał, to pokażcie 
drzwi, 

Proszę też W as Szan. Polki. stań
cie i Wy w obronie polskich towra
rzystw i wyiproście takiego gościa z do 
mu Waszego. Rodacy, proszę Was. 
ter:az tern bardz·iej zachęcać Rodaków, 
aby wstępowali do towa-rzystwa pol
skiego. Niech idą niemcy do „Ar
·beiterferajnu ",fale Polak tylko do pol
skiego towarzystwa należeć może. 
Tern bardziej też agitujcie za gazetami. 
polskiemi, a· osobliwie za „Wiarusem 
PoJskim' ', to będze to nailepsza odpo
wi.edź dla niernców i dL'a tego zgerma
nizowanego uwodziciela. Do pracy 
więc, w imię Boże. jak kto umie, jak kto 
może! Ostrzeg;acz. 

Osterie~d· Użalić się muszę przed 
. Wami, kochani Czytelnicy pisma mi
. szego. Oto u nas w Osterfeldzie mamy 
· bardzo niewystaTc-zającą opiekę ditJ,-
· ichowną. Mamy tu miejscowy komitet 
kościelny, który został iprzed 2 l~ty na 
WJiecu obrany, mamy także 3 członków 

-w reprezentacyi ko·ścielnej. iale i to 
wszystko dotąd nic nam nie pomogl-0. 
Wiemy, iż Komitet uchwalone rezołu
cye na wiecu w .Essen w sprawie opie 
ki duchownej śp. księdzu proboszczowi 
TO!l)powi przedłożył, ale tenże krótko 
potem zmarł, ztanim dał odpowiedź. 
Jednakowoż kilka tygodni później zo· 
stały żądania ponownie przedłożone 
zastępcy proboszcza księdzu l.Jader
sowi, który się wymówił tern, iż on 
zmieniać nic nie będzie, gdyż .tylko 
chwilowo zastępuje proboszcza. Na
stępnie K lmitet zwola'l wiec i sprawę 
nam .przedłożył. Na wiecu jedno
głośnie uchwafono, ·aby z .przed
łożeniem życzeń zacz~ano, aż 
będzie stały ksiądz proboszcz. Na wspo 
mnianym wiecu w miejsce 1przew. Ko
mitetu, zostal obrany }eden z członków 
reprezentacyi. Nowy ks. proboszcz 
Strumann przybyl do nas w połowde 
kwietnia z Erle, ~:t'le o ile mi wiadomo, 
jeszcze życzenia nasze nie zostały no
wemu · ks. proboszczowi przedłożone, 
niewiadoma z jakiej przyczyny. 

Spodziewamy się, iż Komitet posta
ra sitt w najbliższym czasie o wiec, aby 
nam sprawę wyjaśnić, a członkowie re
·prezentacyi zapewne nie omieszkają ze 
sprawozdaniem wystąpić. 

Nabożet1stwo mamy tylko jeden raz 
w miesiącu i to bez kazania po poludniu, 
przed południem żadnego. .Ksllidz pol
ski był u nas ostatni raz na początku 
maja. Ks. proboszcz miał się wyrazić, 
iż ksiądz polski prędzej nie potrzebuje 
przybyć ·do nas. aż dopiero w przy
szłym roku w k.wietniu, gdyż spowiedź 
św. z Polakami to on sam się zobowią
~uje po polsku z~1latwić ! Podług me
go przekonania, nie .potrafi ksiądz prob. 
w .po~skim języku się porozumieć. Na 
szem życzeniem byłoby, aby ks. prob· 
był tak dobry i wygłaszał nam także . 
polskie kazania, bo jeżeli twierdii, że 
umie po polsku słuchać spowiedzi św .• 
to nie byłoby mu trudnem douczyć się 
po 1skiej mowy, uby mógł wygłaszać 
ka za ni a polskie. 

Mam jeszcze wiele sk:rg, ale wym! 
rzę me żale ' później. 

Nieznaczny. 
m~;~~-"(;.'7'~·..:~~J'~: ,.;a.„v.-:~ 
~~~ .... ~tl:it.~~~..........:..---.--



Strajk na Górnym Śląsku ukończony? 
Dyrektorzy kopalń rządowych pod 

Królewską ttutą wydalili z pracy setki gór
ników strejkujących i ogłosili, że strejk u
kończony. Niestety brak oświaty u wiel~iej 
części robotników na Górnym Sląs~u. 1est 
tak wielki, że pracodawcy mogą z mm1 ro-
bić, co chcą. . 

Historye obecnego ruchu zarobkowe-
10 na Górnym Sląsku prz~ds~aw~? .kores
pondent „Dziennika Poznanskiego Jak na
stępuje: 

z początku nie można było .Przypusz
czać że obejmie on calą kopalnię. To sta
ło sie dopiero we wtorek, kiedy i na pól: 
nocnem polu kopalni zaprzestano pracy. fi 
skalna kopalnia „!(ról" liczy okolo 7000 
robotników, którzy w ciężkiej pracy przy: 
sparzają rokrocznie pruskiemu skarbowi 
kilka milionów czystego dochodu. W r~
ku 1905 wynosił ten dochód przeszło> 4 i:u
liony marek, a przeciętny zarobek gormka 
dosięgnął 3. m. 50 fen. na do~ę (~~ychtę). 

I(rólewska Iiuta, niegdys 'Y1~1ska os~
tla fabryczna, jest dziś najludme1szem mia 
stem Górnego Sląska i jego o~wodu pr~e
myslowego. Prócz fiskusa posiada tam Je
szcze akcyjna spółka króle'Ysko-lau;ahuc
ka kopalnie i wielką hut~. Mia.sto !(rol. Hu
ta liczy 65.000 mieszkanców i stosunk?wo 
do tego są też wszelkie potrze?~ ~rogie, a 
a więc pomieszkania, żywnośc i ~nne po
trzeby życiowe, w dodatku wrsok1~ są PO: 
-datki, co- się mianowicie obecme daie uczuc 
robotnikowi, którego pracodawca_ zmuszo
ny jest podać komisyi podatkoweJ sumę za 
robku wskutek czego dochód robotnika zo 
staje ~podatkowanym do ostatniego !enyga 
· Wszystkie te stosunk~ wpłynęły mei:i~ło 
na usposobienie robotników. Dochodzi J~
szcze ciągłe podwyższanie ceny węgl~, ~1e 
przychylne obchodzenie si~ urz~dm~o~ 
niemców z nimi, a ostateczme ucisk, 1ak1 
się okazal bardzo dobitnie przy uchwa~~ 
nowego statutu tak_ zw~~ego „knapszaftu h, 
to jest kasy inwahdzkiei z kasą cho_ryc

1 
· 

Ten nowy statut podwyższa skład~1. a e 
nie podwyższa rent i wsoarć o tyle, .ile s<;>
bie robotnicy życzyli, a w dodat~u me daie 
wyboru zastępców (tak zwanych star
szych) i zarządu kartkami, ani wolne~o. wy 
boru lekarzy o co robotnicy ~alczą JUZ lat 
dziesiątki. Coprawda W?lno f1~kalnym r.~
botnikom wybierać ustme sw01ch wspo -
braci jako zastępców (star~zych) ale pry
watni przedsiębiorcy prawie wszyscy wy
dalają tych śmiałków z pracy, którzy~y po 
zwolili się postawić jako kand~.da~ kna 
starszych albo i na nich głos~w~ i. . .s u
tek tego ~ata administracya tei w1elk1~1 ka
·s , mającej 37 milionów .n:a~ek m~J~t~1 ' 
s~oczywa w rękl,l posiedz1c1~h. ko~aln 1 ich 
urzędników. Oni to ustanawiaią mesym~a
tycznych, bo nie umiejący?h po pols.k~ e: 
karzy dla 120 tysięcy polskich rob?tn~~ow t 
„ eh rodzin itd. Rządowcy ~ak po~ęzneJ ip.st_Y 
~ucyi pozbyć się żadną m1arą me chcą. fi
skalni górnicy cierpią wsk?tek tego tak. sa: 
mo, jak prywatni. Na dobitek otrzymah u 

• 
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ŻUBROW.IE 
Opowiad~nie historyczne według po

wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

fCia11: dalszy) 

K sit:ż Y ..: wysunął się z poza ob~o
ków i oświet[i! obydwa wybrzeza. 
Przeg l ąda! się w błyszczących krzy
żach 11[1 wieżycach kościotów i w wy
polerowanym szpontoni~ pru~kieJ' . pla
cówki, w ja n. 'm nu re.ie Wisty 1 w 
l ś niący ch kałuż a.eh Pragi, w mosie
żnych kas !rncł1 drago11H francuskiej i w 
ko1h:ad1 o·k \ , .. et kozackich arm :l Bc-
11igsena. ~~amek król ewski rysował się 
na jast ei i tie .nieba czarno, smutno. ja
koby \\ z .. dumie o świetnej przeszło-
ści pogrnżcny, jakby rozpamiętywał 

minione c:tasv. 

Naraz na skraju tarasów zamko
wych uk::tz ał a się wysmukła postać . 
mężczJ. zn) . spowita burk4 sz~roką. ł 
Postać 111 :c rzyła wzrokiem dailek1e ho
ryzonty, \' odziia oczy po załomach t 
spiętrzon .'eh murów Warszawy i za- l 
~: róc i h krokiem powo.nvm ku Wiśi e. J 

l\lężczyzna zatrzymywat slę często f 
nib r \ \ ażył coś w umyśle i znów szedł f 
bez wido .2znego celu, kołuj~c wśród 
w .rboisty (:h nasypów i bezładni e poroz 
rzucan~r ch któd drzewa, aż zb ; iżył się 
ku , tron ie, ~dzie leżał florvan. Na wi
dok bezwładnej sylwetki Ootartow
skie go, jakby rozrzucone;. w śm :erteI
n:rm kurczu na stosie bali, mężczyzna za 
trzymał się. Zawal1ał siQ przez chwi- r 
Je. a potem śmiatyrn, ~lastycznym kr'J
kior) podszedł do r:oryana i za ramię 
~o ująl. 

rzędnicy fiskalni dodatki do myta z powo
du drożyzny - więc robotnicy na to pa
trzeć spokojnie nie chcieli i zaprzestali 
pracy. 

obwodzie przemysłowym już 6 lokali - a 
my zaledwie jedną salę w I(atowic~ch m 
my do dyspozycyi - wykorzystali grun~o 
wnie tę sposobność, że fisk~s okaz~ł , się 
tak nieprzystępnym dla żąda~ robotm~ow 
Ur1~1dzali zebrania, rozdawah odezwy i wa 
bili ludzi do swojej organizacyi, przyczem 
nicmilosiernie wyzyskiwali sprawe strejku 
j4cych biednych robotników dla swojej par 
tyi. 

Na te walkę społeczną trzeba nam spo
glądać jako na odruch, który chcialby po~ 
wetować jednym zamachem wszystkie te 
liczne krzywdy, Jakie wyrządził na<lkapi
talizm niemieclci od dziesiątek lat 1Ia1!1J11 
robotnikom, którzy spostrzepJą, le z m. 
ku na rok spada dla nich coraz mnleJSQI 
procent z zysków, Jakie Pl'ZYDOSZlł skarb 
ziemi ojczystej, przez nich :w. cłętkłeJ I Ale. 
bezpiecznej pracy wydobywanych. Posie
dziciele kopalń mają pomiędzy sobą urno
we co do wysokości zarobku, aby sobie nie 
robić wzajemnie zbyt cierpkiej konkuren
cyi. fiskus si~ do tej umowy przylączyl 
Robotnicy żądają, aby zarobki podwyż
szył, a fiskus powołuje się na to, że tego 
uczynić nie może, gdyż i tak już placi 40 
do 50 fen. więcej na szychtę, niż prywatni 
pracodawcy. Jeżeliby fiskus podwyższyL 
wtedy prywatni przedsiębiorcy musiełib~ 
to samo uczynić. 

Nie tylko w tym wypadku. ale więcej 
jeszcze przy cenach węgla solidaryzuje się 
fiskus z niemieckimi przedsiębiorcami. Ro
botnicy niektórzy, bardzo skromny żywot 
prowadzący, obliczyli dyrektorowi kopalń 
fiskalnych„ ile wydawać muszą na swoje i 
swojej rodziny utrzyll)anie w tych drogich 
czasach i wykazalo się, ie brak 30 do 40 1 • 

do pokrycia miesięcznych. najkonieczniej
szych potrzeb życiowych. Na to nie odp< 
wiedzieli urzędnicy nic, ani poprawy zarob 
ku nic przyrzekli. 

Odmowną odpowiedź na petycyę o
trzymali robotnicy dopiero przed miesią
cem. Prosili kilkakrotnie o popi-awę. Gdy 
to nie poskutkowało, wtedy w rozpaczy 
chwycili się ostatecznego środka. Nie na
myśliwszy siQ wiele, zastrejkowali, bez po 
rozumienia i bez zgody swojej zawodowej 
organizacyi, bez przygotowa11ia się do tak 
ciężkiej walki. Z góry trzeba zaznaczy 
że strejk &"órników w obecnych warunkach 
mógłby się udać tylko wtedy, gdyby wszy
scy górnicy po wszystkich kopalniach w 
jednym i tym samym dniu zaprzestali pra
cy. Nie upłynęłyby trzy dni - a już by 
zg-oda nastąpila. Nie byłoby łamania kon
traktu, ani strat zarobkowych, ani gwał-
tów, ani krwi przelewu. . 

Niestety doszlo do tego przy obecnym 
streiku. Policya królewsko-hucka zawez
waną została zbyt pochopnie na szyb I(ru
ga i tam miala utarczkę z robotnikami, któ 
rzy nie chcieli, czy też tak szybko nie mo 
gli się rozejść, aby umożliwić chętnym do 
pracy dostęp do kopalni. I(ilku jest pokale
czonych; jednego oddano do lazaretu, kil
ku aresztowano, pomiędzy nimi także ta
kich, na których prawdopodobnie żadna wi 
na nie ciąży, skoro tędy musieli wracać do 
domu i z konieczności przedrzeć się przez 
kordon policyi. Żądania robotników można 
streścić tylko: 20 procent poprawy dla 
wszystkich. Socyaliści, którzy posiadają w 

- tlej!... Przyjacielu! - zawołał. 
- Cóż to!? „. Na ziąb taki przyszliśoi·~ 
nocJ.cgu tutaj szukać! ?„. 

floryan .poruszył się jakby w go
rączce. Nieznajomy, przy1jrzawszy mu 
sitt bliżej, poznał mundur fracuski. 

- lim! To go, widzę, ur iczy'.: ! 
francuz jakiś pewni2 '. ·· - mruL,;1t ,1 J 

siebie i ozwał się •p<r1c\v:i'e czyst<i i~an 
cuszczyzną: -=- nalej, \\ ':,tawakie ! Noc 
zapada, gdzie wam tu. :~1ę wy'2;<·1 :tć ! 

Gotartowski oodnitJsł zw·J:na ociQ
żałe powieki, głos niezna}omego wy- . 
dawał mu się nieobcym. 

Ten ostatni nalegał żyw·iej: 
- Nie ociągaj.cie się, bo wam ła 

gościnność dać się może we znaki! „. 
Mróz, mróz idzie!... A w dod·atku, nie
ba rdzo tu może być ~am bezpiecznie! 

- Zostawcie mnie! - wyjąknął z 
"' ysiłkiem floryan, usuwając rękę mę
żczyzny. - Mnie tu dobrze!. .. 

światło księżyca padło wprost na 
f!oryana i przejrzało się w jego zto
tych kordonach ofi.cerskich, wyglądają
cych z pod płaszcza. Nieznajomy pod
sum1t sie żywie}.: 

Z „Górnoślązaka" dowiadujemy się na
stępujących sz~zególów.: 

Mężowie zaufania otrzymali pogróż}r~, 
iż oni to ludzi burzą, a jeżeli do pracy me 
zjadą, wtedy wydaleni zostaną. Wskutek 
tego postanowili niektórzy mężowie zaufa 
nia zjechać do pracy, aby okazać swą do
brą wolę i dać dowód na to, że za przykla
dem ich wszyscy robotnicy nie zjadą do 
pracy. 

Wiele strejkujących otrzymało papiery 
i pieniądze. Nektórzy odesłali papiery na 
znak, że chcą pracować. 

Urzędnicy się odgrażają, iż wydalo
nych przyjmą tylko pod takimi waru!lka
mi do pracy, jakoby na fiskalnej .kopalm ~~
częli od nowa pracować, a więc na mz
szem zarobku. Jeden urzędnik powiedział .• 
że kara musi być, nawet mówil, że niech 
strejkujący popracują na prywatnych ko
palniach i spróbują, jak tam chleb sma
kuje. 

Wszystkich nie wydalą, bo robotników 
potrzebują. Pewien sztygar z sąsi~di:iiej k?
palni powiedzial, iż chętme pr~y1m1e kaz
dego robotnika, który się zgfos1. 

Socyaliści przy tern strejku odgryw:1 • 

dziwną role. Na swoich zebraniach ~yzy 
wają inne organizacye i osoby czynme wy 
stępujące co niemiarn. 

Zlość socyalistów może dla tego jest 
tak wielką, ponieważ mężowie zaufan~a 
przedłożyli żądania niedzielnego . zeb.rama 
górników zaraz, to jest w pomedzi~łek, 
podczas gdy socyaliści ~o spisania i . u~ 
chwal żądań aż trzy dm potrzebowah, 1 
dopiero w \Vtorek się zjawili z żądaniami, 
chociaż mieli ludzi na miejscu i salę każdej 
c;hwili do uslug. 

Socyaliści najpóźniej podali żą~ania, 
chociaż salę mieli. Bytomski „Związek 
sali nie mial, a jednak w ten sam dzień, co 
socyaliści poparł żądania górników i wy
słał telegram do ministra i kanclerza, od 
których żądał, aby postąpili tak, jak wzy 1 

na dobro robotników i prawo wymagaJą. 

Odpowiedź ministra handlu 
na telegram wysłany do niego z I(atowic 
z wtorkowego zebrania, urządzonego przez 
bytomski ,,Związek'\ nadeszła w środę po 
polu dniu i brzmi: 

Zbadam tę sprawę (strejku fiskalnych 
górników) i udzielę oolszej odpowiedzi 

Minister handlu. 

Dalszej odpowiedzi oczekujemy z rze-
czywistą ciekawością. ' 

waja chwile„. że człowiekowi lepiej 
byloby s:pić się„. 

Nieznajomy utkwił bystry wzrok 
we Floryanie i ozwał się znienacka: 

- Wszak to mości Gotartowski ! ? .. 
Kapitan drgnął, spoj:rzal na niezna

jomego i szepnął z pomieszaniem: 
- Książę!„. . 
- To dopiero spotkanie!? Jaki~-

miż drogami, chadzasz waszmość, że 
cię tu aż, na tern pustkowi.u zdyba
łem? !„. Bo ja ... jak zwykle, przechadz 
kę moją odbywam ... i . błąkam się!... 
Lecz waszmość. waszmość„. o tej po
rze? !..„ 

- Tak przyszło na mnie„. Wasza 
książęca mość.„. sam nie wiem! 

- Zdajesz się być czegoś strapio
nym!... No, chodź wasze ze mną! 
Chodźmy stad!... 

Ponia towsk1i pociągnął zlekka Gotar 
towskiego za sobą i tak mówił dalej: 

- Wnosząc z t\\rego munduru, su
ponuję, żeś z kawaleryą francuską 
wszedł dzisiaj! ... Dziw mi tylko, że cię 
do ·pana Gutakowskiego nie zagarnęli z 
innymi oficerami·„„ Tam festyn wielki, 
\\ c:sele„. 

- Bytem tam - odrzekł Ploryan. 
- Byłeś!? I cóż ·cię to wypędzifo? 

Nie prz_ypadła ci do smaku ta .r~dość ?„. 
Co? 

- Co widze ! ? Oficer„. tutaj!... Po
lak'?!... Wstań-że waszmość!... Ani 
myśli, żebym cię tu zostawil ! No, wes 
przyj się na mnie. Tak! Na każdego 
pizyjść może!... Podejmowali was ser
cem! Bo aż wam w gtowę a w nogi we 
szlo! No„. teraz!. .. 

Nieznajomy ujął si:nic floryana i po 
stawit g-o na nogi. 

- Nie, mości książę! Wstyd się 
'przyznać.„ moje wlasne mizerne troski 
zwalHy się na mnie!. .. 

- A teraz„„ podprowadzę was ku 
miastu!. .. 

floryan ustąpit na bok. Przvtom„ 
ność mu wrócila. -

- Dziękuję, nic trzeba! - rzckl glu 
cho. - \Vaszmość jesteś w błędzie„„ 
za podchmie!onezo mnie mnsz !... By-

- Kogoż one ominą! - odpad smu 
tnie książę Józef i urni:kl. 

floryan szedł za Poniatowskim z 
głową zwieszoną. Wspomnia{ był wta 
śn i e, że niedawno kroczył tą samą dro
gą z Zośką„: i boleść znów targnęła nim 
silniej. 

W glębi, pod Zamkiem, ukazały 

W obronie 
godności stanu robotnicze1~, 
W „Robotniku" Poznańskirn czy 
Ostatnimi cza~y czyt~ł~ się bard 

sto w gazetach wia~o1!1osc1, ~~óre rn?J, 

by w oczach czytelmk~w obmzyć p
0

·, 
wanie, do którego uczciwy stan robo~ 
wszelkie ma prawo. Wspomnę o ki&· 
kich wydarzeniach. u 

Pewien mężczyzna skatował iak z· 
swoją żonę~ sprawca był ro~otnikiett 
ny sponiew1efat dwuletme dziecko i~ 
wodu je prawie zabil - znowu by! 

10 
botnik. ~ tych dniac_h prz_eJ;>iega g 
wiadomosć o ohydneJ napa~c1 na żolni 
Ratajczaka, który skuty µozami, bodaj 
ujdzie z życiem - sprawcy byli mbo 
mi. Gdzieindziej znów bójka na noże ... 
jących się nazwano robotnikami, 

Gdy się czyta takie wiadomości 
wtarzające się co chwila, dziwić si~ 
można, że wielu ludzi ma o robotnikacn 
gorsze pojęcie. Wielu innych dziwi si~ 
wobec tego jeszcze się urządza towa 
stwa dla robotników, że są starania . 
polepszyć byt robotników. 1 

My jednak w imieniu uczciwego si 
robotniczego protestujemy i nie zgadz 
się na to, aby uczynki byle jakiego wl', 
gi, pijaka lub chłopaka zal]iedbanego 
rzucać całemu stanowi rob~tniczeinu' i \ 
ten sposób cały stan robotmczy pani' 
Uczciwy stan robotniczy nie ma nic wi 
nego z wyrzutkami zezwierzęconymi, 
każdym stanie zdarzają się źli ludzie, z 
wnością więc też i w stanie robotnicz 
Ale to jeszcze nie może być powodem 
tego„ aby stan ten poniżać. 

Cóż będzie z tej mlod~ieży, jeśli 
ludzie, jak ci zbrodniarze, bedą się z tą 
dzieżą stykali przy pracy, czy w do 
Chłopak miody, słyszący starszego 
dzieńca, przechwalającego się może z t 
że zaczepia innych, że mścić się będzien 
żem, sądzi, że tamten jest wielki sobie 
ha ter, i wnet go zacznie naśladować, K 
wyzywać, zaczepiać innych. 

Bracia robotnicy! Ludzie tacy to· 
wrzód zaraźliwy na zdrowym czlowie 
Zaniedbaj wrzód - nie lecz go, a wnet 
się rozleje po C?lym ciele i innych ii( 
cze zarazi. 

Dlatego bronić się musimy Qrzeciw 
temu, aby tacy ludzie nie zarażali inn~ 
swojem poniżającem postępowaniem. 

Niebezpieczeństwo tem jest więk 
że porządny człowiek zwykle jest spoK 
ny, a taki zawalidroga to zwykle, jak· 
mówią, ma gębę od ucha do ucha i dlr 
go gadaniem swojem jeszcze więcej ps~ 
jak czynami. 

Nie pozwalajmy na to, pilnulmY is~ 
bie i innych. Młodzieży wskażmy drogę~ 
towarzystw uczciwych, na religijnej P 

stawie opartych, aby tam się okrzesala 
przekonala si.ę, te nauczyć się czego~ 

się oświetlone drzwi ·pałacu „pod BI 
chą ". P.onia to ws kl rzucił nagle: 

- A gdzie, mości Gotartowski, kw 
terujesz?„. , ) 

- Gdzie kwateruję? - powtorz11 

floryan zbierając myśli. - Sam ru 
wiem jeszcze, mości książę!... 

- To chodź-że do mnie„. 
- Czyżbym śmial? „· 

N · b · · · k t · · aki U· - o„. rne OJ się... ą się J , . 

ki znajdzie! - zakonkl.udowal z usmi 
chem Porniatawski. - Kłopotu mi n:i 

przysporzysz, a rozgrzać się potrzeti 
jesz. 

Ploryan cliciał się jesz.cze wy1na· 
wiać, lecz książę Józef rzekl urażonr: 

- Chyba, że ci dach mój nie ~os(· 
cu. w takim raziie nalegać nie śmiem„ 

- Wa1SZ'a książęca mość, to .jen 
przekonanie, że niegodnym się czuię u 
szczytu„. . .

1 - Bajesz waszmość! Żołrnerz z~ 
nierzbwi równy! - odparł Poniato'"5~1 

i zawrócił w stronę 'Pałacu. 
floryan, idąc z księciem, minął sze 

reg z wyszukanym przepychem ur~· 
dzonych sa~onów, toną,cych w pót~r~ 
kach przyćmionych świateł i zna~~ 
się znów w tym samym wymuska1n. 
cackami zastawionym gabineci~. 1~ 
którym pamiętną z nim prowadził r~1 
mowę. Poniatowski iednak zatr.zyrnbl 
się tu tyle tylko, ·aby zabrać ze sona 
świecznik, i poprowadził Plon'~cK 
przez długi, wąski korytarz do d,,o 
obszernych izb. n 

- No, jesteśmy u siebie! - zag~,, 
• ;i, · • , ·„1ozn1• weso10 !1\0s1ązę, ustawtiaiąc S\\~I\..9"' 

na stole. 
1 

Zaczem za<lzwon il na pokojowca 
wyda! mu jakieś rozkazy. 

( Ciąi;r dalszy nastąpi ). , , 
I I 
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też coś w.ar.te -: ~ że zabawi~ _się można ł 
też inacze1 ,Jak p1c1em, kartami 1 swawolą. 

Ale prócz tego pilnujmy siebie samych 
zważajmy na to, żeby nasze zachow~nie? 
nasze rozmowy, nasze czyny, wszędzie i 
zawsze były zacne i dobre, dawajmy mło
dzieży przykład dobry, zgańmy jej surowo 
wybryki nieodpowiednie, a niejedno złe w 
rzyszłości zniknie. 

P Stan robotniczy może i .Powinien się 
odrodzić, stan robotniczy może usunąć z 
pomiędzy siebie tych, co szerzą zepsucie i 
wstyd mu prz~szą. 

Ale zmiany stanu robotniczego dziś 
nikt nie dokaże\ jeśli mi robotnicy sami się 
.do tego nie weźmiemy, jeśli sami o to dbać 
:nie będziemy. · · 
' A więc dalej do gracy nad dźwignię-
.ciem godności stanu roboti:iiczego PD!llię
dzY nami samymi. 

. Liczba tych zbrodniarzy, co to ich na
.zywaią robotnikami, zwiększa się jeszcze 
przez to, że zarówno w gazetach. jak i 
sprawozdaniach policyjnych robotnikiem 
rnazywają każdego, co nie ma innego za
wodu. Często też tak bywa, że zbroił ktoś 
.niewiadomo czem jest - a więc napewno 
jest robotnikiem. W ten sposób zwiększa 
się niesfuszna liczba robotQ.ików - prze

·stępców. itł 
Przeciw temu się odzywamy i prze

ciw temu protestujemy w obronie godno
ści stanu robotniczego. 

Ale· zarazem powinniśmy się zastano
wić nad tern, w jaki sposób usunąć podsta 
wę dla tych zarzutów. Na to jedna jest tyl
ko odpowiedź: Stan robotniczy złączony 
w towa rzystwach powinien starać się o to, 
.aby poczucie godności własnej coraz wię
·cei się szerzylo i podnosiło. Nie szanuje 
swego stanu ten, co młode pokolenie w 
swoim stanie nie otacza opieką, co ze spo
'koinem sumieniem zezwala na te. że mło
dzież idzie drogą rozpusty i pijaństwa. 

Ileż to dzisiaj spotyka!llY młodzieży ze 
psutej, rozpił_ej, niedorostków, co dla niko
go nie znają szacunku i żadnego dla siebie 
nie mają wędzidła. 
& b _., 

o katastrof ie 
kolejowej pod Trzemesznem. 

powiada jeden z naocznych świadków, 
co następuje: 

Będąc w Toruniu, chc i ałem w towa
rzystwie dwóch sióstr udać się do Po
znania pociągiem przej,ściowym, przy
chodzącym z Wystrucia. Do Torunia 
przybył pociąg z 20 minutowem opó

i psu. źnienie n:i. Ponieważ pociąg by! prze
~elniony, .dołączono do niego dwa .pró
.zne wago ny trzeciej klasy i zajęliśmy 
miejsce w w t1gonie przedostatnim. Tyl
ko tej okoli czności mamy do zawdzię
czenia, żeśmy od nieszczęścia zostali 
uchronieni. Wskutek dolączenia no
wych wagonów opóźnienie stalo się je
·szcze większem i dla tego opatrzono 
,pociąg jeszcze j.edną maszyną. Ku trwo 

, kw -Oze wszystkich pasażerów puścił się 
teraz pociąg w ciemną noc z ni esłych\1-

órz11 ną szybkością, by opóźnien i e poweto-
rn wać . Zaledwośmy ominę ! i Trzemesz

no, gdzie wysiadło trzech pasażerów 
uczuliśmy nagle sHne wstrząśni·entle: 
'Doczem nastąpiło jakieś trzeszczenie. 

ki u· Snem zmorzeni zostaliśmy rzuceni to 
sm;i ·w tę , to w ową stronę, bagaże pospady 

Wały nam z s iatek n11 glowę, a mnie sa 
.m~go u derzyła przystawka u okna, na 
ktorej s;ę oparłem ręką. tak silnie w 
P:er?i, że w:vtrzeźwiałem ze snu zuipeł
nie .1 \Vyska.czyłem coprędzej z stające 

0 
se: .go JUŻ pocią gu. 

m!.. . Wtedy zauważyłem na przedzie po-

l
·enu ciągu ogiei'1 , który w net ugasił jeden z 

s trażn ików. Szyny w m ieJscu nie-
ję za ~~zęśli\vego wyp~dku by ty poskrzy-
z żol iane, wagon sypialny zupełnie zdu
,,.5~1 s~o ny, wagon restauracyjny do połowy 1· 

~ ruz~ot~ny: ~ z rum_owiska dola ty wa 
Y mnie J ęlo 1 wo!awa o pomoc nie-

szi ~zczęś liwych. Ponieważ drzw i i okna i 
r~· ?Ztrzti.skan:rc11 w agonó w były zupel-
~.~~ ~~~ez~~ar:rkadowane, musiano rozbij;ać 
m'm t ~c1 any, by módz dostać s-i ę d o wnę 

'" i~~a I ran_nv~h oswo?odzić z okropnego 
Polozema. Kazdy, który uszedł 

,1~~ cato, dokladat ręki, abv n i eszczęśl iwym 

---Przybyć w pomoc. · 
sob~ 
rana ~Q „... .. - _a - ~ 

·óCl ? lemie polskit, 
gai! 
zn i~ rru!i Za~łtodnieh. Wa1mH i M. ;nar. 
ca i le No.wydwór. Robotnik Prvderyk Sa 

t 'W~k1 nap~dl z nożem w ręku swą ma 
o~V zadat je j ranę w twarz. N1stę_pnie 
k 1 swego ojca a nożem ukłuł kilka- i 
rotn ie swego brata. Niebezpicznego l 

n?ż~wnika osadzono w tutejszem wię- , saski książę Max, prof. uniwersy!ehJ w~ ~ Baczność Rodacy z Oberhausen i okoticyr 
z1emu okręgowym, Preyburgu, oraz prezes są.du kra• ·JwcgJ ł Z dniem 1. lipca otworzyłem w Ober-

Z Złotowskie~o. Posiedzicie! Po- Grober, historyk Gotfryd ,~·urth i ~d~o hausen, przy ulicy Rynkowej (Marktstr 175 

~~~~:~~iczh PJo~ ~~~~~~~ekui~~p~d~';~ kat Leiaurne z Orleanu. .Skład parasoli, kapeluszy i wszel-
stwo w Więzotowie za 86 tysięcy ma- z róŻDJOb stron. kiej bie izny męzkiej. 
rek. 

Z Torunia donoszą, że p. Wiktor 
Wilczyński sµrzedał posiadłość swoją 
w Mlewie niemcowi, 1P. Adolfowi Muel
lerowi. 

Z Wiei. Kt Pozndsld~t.i 
Gniezno. Okropne nieszczęsc1c 

wydarzyło się w tych dniach w pobli
skim Imielenku. Posiedzicie} Kuhlmann 
smarował młockarnię, kiedy ta była w 
pełnym biegu. Naraz pochwyciło nie
oględnego koło obrotowe i rzuciło go 
kilka razy o ziemię z taka siłą, że nie
sziczęśliwy doznał ciężkiego obrażenia 
wewnętrznego, oprócz tego połamał so 
bie ręce i kB.ka żebr. Kuhlmann zanie
siony do mieszkania zmarł w kilku go
dzin po wypadku wśród okropnych mę-
czarni. , , 

Gniezno. Piorun uderzył we wto
rek w Pyszczynku w młoda 28-letnią 
kobietę Woźniakową z d. Koperską, za
jętą grabieniem siana. Smerć n11stąpiła 
tak szybko, że jej towarzyszka ledwo 
to zauważyła. Wypadek ten jest tern 
dziwniejszy, że w dniu tym prawie bu
rzy nie było, zaledwo kilka razy za.: 
grzmiało . 

Ze Sla,zka czyli Staropols~i 
Śląsk Dolny. Naganny zwyczaj ca 

lowąnia psów .pomścił się nla pewnej 
pan1 w Jeleniogórze na Sląsku Dolny111 
Niecawno zachorowała silnie na żołą
dek, a lekarz stwierdził po dłuższej ku
racyi, że żołądek jei i cialo ;przepelnio
ne jest tak zwanymi .ps.imi robakami. 
Owa pani jest obecnie obłożnie chorą i 
wątpić należy, czy zdoła się W')h'r,1e 
wyleczyć. 

Koźle. Poszukuje się spadkobien:ów 
r.i ejakiego Kar o la Wiszeropa, urodzo
!1eg rJ w r. 1827 przy Koźfu. Przed o~:o
ło 40 laty ozPnil on się z niejaką A\~. 
ksandra Schmidt i miał córkę Ama'1ię. 
Pozostał po nim spadek, po który ma
:ą się spadk0hiercy zgłosić. 

Śląsk Driny. Wśród górników ko- • 
palfi dolnoślą~1·;ch panuje znowu '· ·i-.~h 
wielki, zwłaszcza w rewirze walbrzy
sk:m. W tych dniach urządzono :a·n 
dwa wielkie ·wiece, na których z de
dnej strony protestowlano przeciw no
wemu statutowi knapszaftu tamtejsze
go, a z drugiej strony żądano popra-
1,vy zarobków o 50 fenygów na dzień. Z 
niektórych kopalń górnicy ·podali już 
swe żądania zarządom kop~lń. 

Wiadomości ze świata. 
Z Maroka 

tłumn i e uchodzą europejczycy. Na·wet 
w Tangerze poł·ożenie jest niepewne. 

Organy wielkich przemysłowców 
niemieckic;h szczują przeciw Prancyi z 
powodu jej akcyi. w Maroku. 

Ukończenie budowlanego strejku 

Bodelschwingh. Jednemu z tutejszych 
gospodarzy otruł ktoś kilka sztuk nieroga
cizny, wartości 300 marek. 

Hombruch. W kopalni „Glilckauf 
Tiefbau" został zabity górnik Aug. Schilt
te. 

W Klrchhorde przytrzymano falszowa 
ne dwumarkówki. 

Konigsteele. Dwudziestoletni syn rodzi 
ny I(. chciał strzelać do wróbli, ale strzał 
nie padl. Gdy badał za powodem, strzelba 
wystrzeliła i nieostrożny chłopak padł na 
miejscu trupem. 

Wiece, zebrania, rocznice, wycieczki 
i różne inne uroczystości odbywają się w 
dniu dzisiejszym na całej obczyźnie, na co 
się zwraca uwagę Rodakom. W niedzielę 
mało kto siedzi w do!llu, spieszyć zatem na 
leży tam, gdzie wśród swoich chwil kilka 
spędzić można. 

lłabo~eńsfwo poiside„ 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
W niedzielę. dnia 11. sierpnia o godzi

nie pól 3ej po południu nabożeństwo za du
sze czyscowe. 

Nauki w ciągu sierpnia: 
W środę, dnia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla mężczyzn żonatych. 
W środę, dnia 21 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla młodzieńców. 

Zebrania i towarzystwa. 
Baczność Towarzystwa! 

Uwiadamiam Szanowne Towarzystwa. 
iż policya nam w pielgrzymce nie przesz~ 
kadza, żąda atoli, abyśmy się zastosowali 
do przpisów, aby Towarzystwa nie wystę 
powały w czapkach biało czerwonej barwy 
w przeciwnym razie więcej razy by nam 
na pielgrzymkę nie pozwolono. Uprasza 
się zatem szanowne Towarzystwa, aby 
się do tego zastosować raczyJy. (923) 

l(r. Karlikowski, Essen, Klosterstr. 44. 

Towarzystwo im. św . .Stan. B. w Herne. 
W niedzielę, dnia 11. sierpnia o godzi

nie 4;4 po pol. udajemy się na rocznicę To 
warzystwa św. Izydora. Uprasza się o licz 
ny udział. (1) Zarząd. 

Towarzystwo śvr. Wojciecha w Baukau 
dziękuje wszystkim tym Towarzystwom j 
Rodakom, którzy w obchodzie rocznicy, 
dnia 28. lipca tak liczny udział wzięli sta
ropolskiem „Bóg zapłać." (1) Zarząd. 

l(oło śpiewu „Zgoda" w Gelsk.-Schalke. 
Półroczne zebranie odbędzie się w nie 

dzielę, dnia 11. bm. o godzinie 3 po połu
dniu w lokalu zwyklych posiedzeń. Zarząd 
i rewizorowie kasy o godz. 2. (1) 

Zarząd. 

l(olo śpiewti „Róża Leśna" w Hochlarmark 
W niedzielę, dnia 11. sierpnia o godz. 

4 po pot na sali p. W ehnera urządzamy 
ZABAWĘ LATOWĄ 

połączoną z koncertem, śpiewami i monolo 
gami. O godz. 8 taniec. Cześć pieśni pol-
skiej Zarząd. 

w Berlinie? Towarzystwo św. Marcina w Derne 
Z Berlina donoszą, że organizacye donosi szanownym czlonkom i wszystkim 

robotnicze w Berlinie postanowiły rodakom z Derne i okolicy, iż obchodzi w 
przerwać b.ezrobocie 11-IW sierpnia. niedzielę, dnia 11. sierpnia uroczystość 13 
Oznaczał·oby to przegranie s·prawy ·, rocznicy swego istnienia w następującym 

Druhom Sokołom polecam maciejów
ki, spodnie, koszulki, paski, śpilki, orzelki 
po cenach wyjątkowych. Druhom poza„ 
miejscowym na życzenie dostarczam u
biorki sokolskie. 

Proszę Szan. Rodaków o łaskawe po~ 
parcie mego przedsiębiorstwa 

WLADYSLA W DOMŻALSKI, 
Oberhausen, ulica Rynkowa 175. 

naprzeciw polskiej restauracyi p. Zerbsta. 

Dostawę 

I 

ar o· 1 
z polskiej ziemi 

1uz rozpocząłem. 

Jak ostatniej wiosny, będzie i teraz 
przy ladowaniu każdego wagonJa mój 
zastępca, <l~a tego za dobre przebranie 
gwarantuję. 

Liczne stosunki z włościanami, pro
bostwami i dziedzicami dóbr w Pol
sce 1pozwaMają ·mi zawsze na naJ~Ię

kszy wybór zdrowych i dobry·ch ga
tunków. Dotychczas mam zapewnioną 
dostawę 

przeszło (925) 

300 wagonów 
Sprzedają tylko wagonami. 

Wysyłkę załatwiam na życzenie od
wrotnie. Zakupując perek bairdzo wie
le, sprzedaję takowe, jak wszędzie wi.a 
domo - po cenach najtańszych. 

Próby wszelkich gatunków tak 1i:a
lych, jak czerwonych każdemu chętnie 
·przedkładam i objaśnieniami służę. 

?lamawiać można .listownie, osobi
foi e w biurze lub telefonem nr. 577. 

Jan Kwiatkowski 
import kartofli 

Herne. Bahnhofstr~ 50 
(Wejście z Oststr.) 

porządku: Od godziny 2 do pół· 4-ei przyj 
strejkiem kierowali, Jak wiadomo, so- mowanie obcych Towarzystw. O godz. pół 
cvaliści. 4-ei pochód do kościoła na nabożeństwo, mod• · c~!l 7 

po 50, 6U, 'i O, 
XVIII międzynarodowy kongres eucha- po nabożeństwie powrót na salę p. Lange- . 75, 85 mrk. i 

t M beina, gdzie si ę odbędzie dalsza zabawa, po wyżej. Wyści-
rys yczny w ecu. łączona z kntir<' rtem, śpiewem i deklama- gowce z Iaczer-

Dnia 6. bm. rozpoczęło się 18-te · z cyami. o g dt . 8 - rozpocznie się teatr. woną. gumą 95 
tych międzynarodowych zebrań, które Członkowie naszego towarzystwa mają mr. Jed,-iny 
od r. 1881 odbywają się po różnych kra wstęp wolny. Członkowie obcych Towa- zast\'pea fabrykatów Adler. O p el, 

Wen. «Testłale11 i i. na. Herne i oko-
jach, a nawet i częściach świata, ce- rzystw płacą 50 fen. nieczlonkowie przed licę. Odplata dozwolon•. Wszelkie częśd 
Iem naradzania się nad sposobami roz- czasem 75 fen. a przy kasie 1 markę. Za- rezerwowe jak najt!l.niej. Re11erae„ e x:r. ~ · 
szerzenia i spotęgowania kultu eucha- praszamy wszystkie Towarzystwa, które teinie i fach owo. Najwięk·zy skład kołowców 
rystyczneg·o. zaproszenia dostaty i te, które dla braku na okolicę. 189 

Kongres w Mecu odbywa si'ę wśl1"o' d adresów zaproszeń nie odebrały. Muzykę Herner Fnhrratl- u. Motor-Industrie 
- 1 dostawi pan Kuik z tterne. o liczny u- H Heiland Hernt", Dworco . fi ul ca 

ogromnego zapału dy gnitarzów i wier- dział w uroczystości prosi (3) Zarząd. • J (Balmhofs tr.) lll. Telef. 265 
nych z różnych krajów. Przedewszy- __ s pr - . _...g ł ----
stkim wymienić należy: legata papie- · ..... ..... ~~Jif,,.,;\,.-.;- Potrzebuję od zaraz 
skiego. którym jest kardynał Wincenty ~,~ ·~~t.1Y-
Vanutelli, dalej karctvnałów: Mathieu, -::tir;4r·;{~ij.~ 3--4 bleghch kra1cowych 
fischera, z Kolonii i Merciera- z Mech- \)_.~~·~ 
linu. arcybiskupów z Westminster. Buk J do. mojej szwalni sukien wiejskich i miej-
aresźtu i Auch, biskupa chełmińskiego; ' Kochanemu koledze sk1c~; połącz?nej ze składem bł~wa~ó:W· 
o: az wielu innych biskupów i oo1 tó\tr I panu WALENTEMU ZMYSLONEMU stroJOw polskich, chustek francuskich i m-
benedyktyńskich i cysterskich. . . . nych. Przytem ogromny . 

N b . h · . . · w Hamme, w dmu zaręczyn, dma 11. ster- skład towarów łokciowych, bielizny kra 
. a z~ ran~~c ma1ą przem1~V:!~Ć p~i~, sklad:1m ~a}s.z:zersz~ życzenia wsze!- watów itd. '(917) 

między inncmr. słynny kaznoC.z1e,a ł lnei pomyslnosc1 1 1ak na1prędszego wstą-1 
francuski bisl< u,p Da1dolle. dawny :ek- I pienia w stan małżeński. Tego Ci życzy, M. N AS KRĘT, 
tor un iwersytetu \V Lionie, królew1 ~z \ proszę zgatlnąć kto?. S. I(. ,Wanne, ul. Karola nr. 12, przy kośc. kat, 



-~~~~.:.~~~~~~ .... ~~~~~~~t""".,1~• -~~~~~~~~~~w~~~~'<W~~~~~;3~ t , 
W dniu 25-letniego jubileuszu kapłaństwa 

bne o K 1ęd Proboszcza Vogel'a 
, > C9» vv Al ten 'boohum <~ <, 

składają Towarzystwo św. Józefa, Bractwo różańcowe niewiast polskich i Tow. gimn. „Sokbł", 
jak również wszyscy polscy parafianie z Altenbochum-Laer najczcigodniejszemu Jubilatowi najszczersze życzenia pomyślności i hojnego 

błogosławieństwa Bożego. Wdzięczni za szczegółu~ opiekę, którą przezacny Ksiądz Jubilat Swych polskich parafian otacza, prosimy 

Wszechmocnego, aby nam tak gorliwego pasterza w długie lata przy czerstwem zdrowiu zachować i Mu błogich owoców Jego ciężkiej 
praey w winniy Pańskiej doczekać oraz w niebie hojnie Go wynagrodzić raczył. 

Altenbochum-Laer, dnia 11-go sierpnia 1904. 

Towarzystwo świętego Józefa. Bractwo różańcowe niewiast polskich. 
~ 

· Towar1ystwo. gimnasly(Jne Sokół w Allenbochum. · . ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~-
Bidit li Drukiem i nakład~m Butzona ł Berek4"ra w Kevelaer li 

wydawn. św. stolicy apostolskiej. czyni każdą. podeszew 

J, j Nowo! Kevelaer Nowo! 1 pod 5warane71t 
r: · 3-4 razy tn•alszą. i ab· 

solutnie nieprzemakalną. 
Jl.ai:d„ butelkę od· 
biera si~ z powro• Książeczka pielgrzymska. ~ •e.m, jeżeli płyn nie speł· 

Ki ni swych z1<.dań. Do na„ 

Zbiór modłów i pieśni O bycia w butelkach po 

.DLA POBOŻNYCH PIELGRZYMÓW 
111111!1! 40 fen. {693) "'o J c. Lutter, Eickel, 

zebrany i ułożony przez , 

1 

• i. A. Kampmeier, Osterfeld1 V:- ; „ Eisenheim 
X. duszpasterza polskiego ~ J Fer. Neuhaus, Osterfelil 

t . Kr. Schmidt, Oeterfeld 
O. F mann, Rohling· 

fflhausen. 
za pozwoleniem Biskupiego Ordynaryatu 

w Monasterze. 918 

Szanowną Klientelq. mającą zamiar zaopatrzyć 
sią w wyroby jedynej polskiej i wielkiem powodze·· 
niem cieszącej się 920 

fabryki pie1·nlków 
A.. Itlar-kłewłcza w li.ost1·z,,.n1e 

na nadchodzący sezon gwiazdkowy, proszę niniejszem 
jak najuprzejmiej, aby zechciała łaskawie zamówienia 
gwia.z<lkowe :aadesłać najpóźniej do końca wrze· 
inia r. b. Za wykonanie zamówień po wyżej wy-
mienionym terminie fabryka ręczyć nie może, wobec 
nadzwyczaj wielkiego popytu; musi raczej z fabry
kacyą zastósować eią podług poczynionych przed 
czasem zakupów. - Wsz~lkie zamówienia uprasza 
siQ nadesłać na ręce zastępcy na Nadrenię i Westfalię 

A Barciszewskierro Bochum ul. Klasztorna nr. ·~· • & f J Telefon 1742. 

Najtańsze źródło zakupna obuwia wszelkiego rodzaju. 
Obuwie do w6d t w góry, · 

sandały, buty dla turystów, pantofle do podróży. 
~peeyalnie •anło1 Polecam także: Speeyalnie tanio! 

Męzk. trzewiki z żagl. 195 Damskie trzewiki z 315 
P

io' tna siórz. podeszew i m z· mrrl pł szare, bronzo-
obca.sy tylko • U& • •we itd. tylko m. 

Da1nskie trzewiki, imit. chevrenx, 520 
bardzo tanio, lakowe czubki, najnowszy fason m. 

Cl-::---~----~-----~--------- · · 

Damski~. trzewiki 68 Męzkie sandał. y 3so . 
do podrozy i~~~:~:= fen. t~ lko m. 

Mązkie trzewiki boxcalf, dobrej jakości I !~ 

l'ylko kilka doi! Trzewiki do szkoły Tylko kflka dnit 
---~1-~~- _!5 - 26 27-30 31-31> 

t,9a ru. ~„30 m. 2,80 m. ~a-,2:; ro:--
Na kolorowe obuwie nu:1:•de, damt!§~de IO proe~nt I 

i dzłecliec.- rabatu. 

Jla8zyn7 
do pr~lą z wa
hadlema od 38 do 44 
mk. odstawia franko do 
każdej stacy i 111'.olejowy 

.;J. Tbłd, 
Erkensehwil'k. 

Hurtowny i detaliczny 
skład maszyn do goto· 
wania, pieców i calkow. 
wypraw· (687) 

/Elementarze 
wwielkim wyborze poleca. 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk. 11 

.. Przy zam6wie
:uiach prosimy za
chęcać kupc6w i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, któ
rzy w naszej ga
zecie lgłaszają, . t. k . nieci\. upu1ący 

irnwicdzą, że to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszają
cy wiedzieli, 7.e 
oglos:r.enie miało 

skutok. 

Swój do swego! 
Szanownym Rodakom w Glad.heck i okolicy donoszę uprzejmie, 

iż z dniem l sierpnia 1907 otworzyłem 

w Gladbeck, przy ul. Kolpinga (Kolpingstr.) ~r. 3 

księg·arnię po~ską, 
· połączoną 

ze składem materyałów piśmiennych, 

~ewoc~onalii i towarów galanteryjnych. 
Mam na składzie wielki wybór książek rozmaitej treści, książki 

nabożeństwa, k8łążkl Indowe do ez1tania, jako ież wielki 

wybór obrazów rellgłjnyeh i religijno-narodowych. Różne polskie 

pocztówki w wielkim wyborze. 

Polecam się także Szan. Rodakom do 

oprawiania ·obrazów i t. d. 

po cenach umiarkowanych. Mam także bogato zaopatrzony 

skład eygar, papierosów 
ł tabaki ł tabakt: grudzl~dzką do zażywania. 

Prosząc Szan. Rodaków o łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa, 

zaznaczam, iż ja pr;,,y zakupnie także tylko polskie firmy popieram. Przyrze

kam także skeirą i rzetelną obsług~. 

Z szacunk'em 

Wojciech. Kotowski, 
Gladbeck i. W. Kolpingstr. 3. 

„-
na 3, ~' 10, 15 i. 2U otrzyma każdy nowy odbiorca przy odpowiedniem 
zakupme, wystawi.oną przez kasę oszczędności w Recklinghausen. 

• Kto co bądz dla swego mie~zkania potrzebuje, jak meble, 
łózka, maszy1;1y do gotowanłae. itd., otrzyma wszystko na od

~~~ę Lylko w pierwszym 'i największym dornu kredytowym firmy 

Josef Sch warzhoff . 
~ ·~--- 890 

~·~„~-- Reckllngbaosen-Siid (Broch), 
.~ -~~~ Bochumska ut (Bochumerstr.) 192. \V )tOłłlJżu a11tehł i poed)'„ . 



„go s1erpn1a ok 17. 
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lodzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone ogwfacłe oraz sprawom •arodoW)'DI, politycznym i zarobkowym. -
bodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz· 
prz.edPlata kwartalna na i><>czcie i u listmvych 

·si 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
; 0 „ Wiarus Polsk~" zapisany j~t w cennik~ pocz 
~ uod ~ak1em „L. polmsch nr. 123. 

I 1111 Baże za llarw I DJczyz11 I 
Za inseraty placi sie za mielsce rzadh drobne20 d111„ 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone orzed inseratami 40 
fen. Kto często oglasza otrzvma rabat. - Listy da 
•• Wiarusa Polskiego" należv frankować i J>Odać w 
nich dokJ'adnY adres :piszącego_ RekOJ>. nie ZWracamY. 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Malthesersłr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
polakiem, kto potomstwu swemu 
mczyć się pozwoli! 

z wypadk6w dDla. 

na publiczna coraz więcej zajmuje 
się sprawą Haua. 

Prokuratorya jest przekonana o wi
ttaua, czyni jednakże różn~ docho
nia na wniosek obrony, która znów 
inzekornma ·O niew1nnościa skaza-

o. 
Doradzca prawny rodziny Molitor 
roka1 Schaefer ogłasza, że panna Ol 
Motitor uważa łfaua za zabójcę jej 
tki., __ 

t milionów rubli sprzeniewierzono! 
Z Petersburga donosza, że kom.isya, 
a badała stan rzeczy na kolei sy
jskiej;, "rykryb sprzeniewierzenie 

WYSok-ości 10 mil. rubli (przeszło 20 
· ów marek). 

sprawie położenia robotników hutni 
odbyła się ubiegłej niedzieli kon
ya zwołana przez związek cbrze 

ściańsko-socyalny. 

Omawiano oplakane położenie robo
ów pracujących w fabrykach żeba
a mianowicie przy wysokich pie-
h i brak ochrony prawnej dla tychże 
tników. WyrażoI1-0 nadzieję, że 

myśl rezolucyi parlamentu z dnia 
o kwietnia r· 1907, rząd poczyni w 

·e położenia hutników dochodze
które dla robotn'ików będą miały 
ek pomyślny. -
Zauważyć wypada tutaj. że pierw
strejki hutników przeprowadziło 
Yślnie „Zjednoczenie zawodowe pol 
'\ do którego też wszyscy hutnicy 

lacy należeć winni. 

spotkaniu cesarza Wilhelma Il i 

Edwarda VII będzie obecny kie
ik niemieckiej ,polityki zagranid'z

nej książe Buelow. 
Spotkia.nie nastą~1 jak wi~domo w 
1 elmshbhe. Królowi anglielskiernu 
arzyszyć będzie także przedstawi-
langielskiego ministerstwa spraw z,1 
icznych. 

era w 2ubernii samarskiej rozsze
rza się. 

Dot~d stwierdzono blisko 100 wy-. 

~ w sprawie opieki duchownej. 
Pewien zacny rodak z pod Dort
u Pisze nam: 

~t~ sieje zgorszenie pomiędzy Po
~ na obczyźnie? Odpowiedź nie 

~a: Najwtlększe zgorszenie pomię
Udem szerzą germanizatorzy w 

~nach. Każdą n11paść i niechęć 
ge lskoś~i ze strony jakieg.obądź. pokro-
rtnanizatora, lud polski uwaza jako 

skutek odwiecznej nienaw.iiści rasowej 
i religijnej, ale jeśli ta nienawiść i szy
kany pochodzą od 11aikiiego proboszcza 
lub kapelana niemiecki1ego, a wtięc du
chownegio, wtedy wielu niooświeco
nych jeszcze rodaków popada w nieza
ra.dność i zaklopotanie i często niechęć, 
jaką uczuwia do ks:ędza-germanimtora, 
prze.nosi. na Kościół sam z wielką szko
dą dla swej duszy i ze szkodą dla Kościo 
ła katolickiego. Ka'żdy czy:n gierma
nizatorski ducboWillego niemca wywo
łuje w każdym Polakij prawdiiwy wstręt 
Ile to się już naczytało .i czyta jeszcze 
o tych gorszących czynach, owych pra 
wdziiwie ·pruskich szerzycieli niem
czyzny? 

I zapytuję się sam siebie, jak się to 
wszystko skończy? Odpowiedź na to 
prosta: zly posiew. niedobre wyda~e 
owoce! Już dziś można, zauważyć skut 
ki ich czynów, i bez ~ródki trzeba im 
1powie<lzieć w oczy: nie siejcie zgorsze 
nia, nawróćcie, póki czas, aby nie było 
za'Późno, bo .nie 1I1auczycielami tylko 
gorszycielami jesteście waszych pol
skich owieczek. Przyjdzie czas, że si:.· 
mi podwoje domów Bożvich otwierac 
będziecie tym, przed którymi teraz ;e 
?JllTlykac·ie, kcz wtenczas będzie może 
już zapóźno. Jak bardzo demoralizują
·CO działa na lud polski każdy czyn ger 
manizatorski kapłana, to tylko osądzi 
ten, kto z blizka nu. to patrzy i na wla
sne uszy sły.szyf oo lud mówi. Tak~P
oto słowa padają: „J est to ksiądz", czy 
ni on tak, jak Bóg przykazuje, toć zdaje 
się, jakby on Wiarę miał za nic. Jest ta 
prawdJ:t, co gazeta pisze, to nie podo
hne, tego przecie w Polsce nasi polscy 
ks·ięża nie czynią wobec niemców, to 
oni pewnie nie mają takiej wiary, jak 
nasi polscy księża, przecież on przy
sięgał Panu Bogu ·i td. 

Oto krótka wiązankl:t rpytań, która 
wyjaśni nam aż nadto dobrze. co się 
dzieje w duszy każdego czytelnika, któ~ 
ry czyta wiadomości o „Qohater5ki...:h 
czynach" genmani7.l'.1torów w su tan

inach. 
Z wyżej wymienionych pytań wy

ziera ~akiś lęk, jakaś przygnebiają·;a o
bawa o święte Sikarby, bo lud nolski w 
swej prostocie i serde~zncj wierze wi
dzi w każdym ka.planie st:1~ę Bożego i 
swego ojca duchownego, a na takiego 
giermanizatota patrzeć musi jako na o
buch iniszczacy ten wsp~rni.aty gmach 
Wia·ry świętej, w którym on złoiy l 
wszystkie swoje :nadzieje i l tej Wiary 
św. czerpie silę do wytrw:ini:i w co
dziennych swoich utraoie~iach. 

Wielkiego potrzeb..i p0świę~e,1ia, 
aby takiego człowieka nauczyć, jak roz 
różniać należy Pfl'.LwdziW•)ŚĆ Wiary 
św. od zgubnego systemu, k:óremu s'ę 
oddali zagorzalcy ~ermanizators~y. 

Ilu to już naszych ziomków na ma
nowcach, ilu do kościoła już nic cho
dzi? Wspomnij im co, to ci powiedzą: 
O pieniądze polskie wolaJ~l, gdy pMrz~
bują na budowę lub upięks·?;enie kościo
la, iale skorro kościół gotów. wtedy ci 
drzwi ·zl.1mkną orzed nosem! 

Jakaż to zgryźliwa, ser~e railiąca 
odpowiedź! I boleje się nad zbląkany. 
mi, a mimowoli ciśnie si·~ myśl do gło
wy: i tu winna ręke germtmizotaro gór 
szyciela ! I pytam s i ę: kto tu ma poży
tek z tych biednych zbląkanych? Szyn 
karz i socyalista niemiecki, a ogół pol
ski i katolicki ponosi wstyd i ba(1.bę ! 

Wytykają nam nieraz nnszych bie 
dnyich zbłąkanych braci, lecż tyle od-

wag-i nie mają, aby się uderzyć w piersi 
i powiedzieć sobie: i nasza w tern bar
dzo wielka wina! Ani na myśl ~m nie 
,przyjdzie, aby pomyśleć o tern, jakby 
zlemu ziaradzić! 

Każdy prawdziwy kapla.n-P.olak, 
któremu dobro dusz ·,polskich owie
czek '1eży na sercu, któryby nietylko 
swoją wymową, ale i swoj~ osobą i 
swem polskiem sercem, pociągał slucha 
czów, jest uwaila:ny za ag-itatora i śle
dzony na• każdym kroku. Oni go nie 
cierpią i w oczach ich lepiej, że wszy
scy Polacy popadną w niewiarę, ani
żeliby taki kapłan miał się tu pokazać· 

Wobec ostatniej uwugi nieznający 
istosunków mógłby s'ł!dzić, że ina o:bczy 
źnie jest dużo księży niemców, wla.da
jących językiem polskim dostatecziniie, 
by mogli duszpasterzować skutecznie 
Polaków. Tak jednak nie jest. A tych 
kilku, którzy są, pracować muszą tak
że dfa niemców, a nieiktórzy księiia pFo
boszcrowie krzywo na nich patrzą, sko 
ro szczerze dusz.a>asterstwu Poliaków 
się oddawają i dla tego Polacy ich ko
chają. 

Ile to już razy „Wiarus Polski" na
woływał: dajcie ludowi k}1płanów Pola 
ków! Wszystko nic! A centrowe bibu
ły faryzeuswwskie, deszcze mają tę 
czelność żądać, aby „W·iarus Polski" 
te wszystkie gorszące czyny giermani
zatorów zamilczał. 

jeszcze jedno. 
Ody jeszcze bylem przy wojsku 

pruskiem, bylem w kwaterze w pe
wnej lotarynskiej wi.osce. .w pewną 
niedzielę namawiali żołnierze· dziew
czyny tej wioski, aby szly z nimi na 
przechadzkę, lecz d~iewczyny odmów1 
ly , uzasadniając to tern, iż ks. pro
boszcz im zaka2al przechadzek z żołnie 
rzami. W tern odezwał się -~eden z 
żołnierzy czerwonego Pokroju do mnie: 
,.Siehe mal, der Pfaffe hat hier mehr 
Einfluss, ale 40 Polizisten, er hfilt das 
gtanze Dorf aufrecht." 

Pewną też jest rzeczą, że jeden 
dajczkatolicki germanizator, więcej zdzia
ła dla socyalizmu, niż 40 najzagorzal
szych soc:y:alistycznych agitatorów. Bo 
czyż taki wy.padek, iak ostatni we Wan 
nenie wystariczy, aby znów kilkudzie
sięciu rodaków odstręczyć od Kościo
ła? Toć tu socyaliści trudu nie potrze
bują sobie zadawać! 

Glównie zawdzięcza spoleczeństwo 
1polskie „Wiarusowi Polskiemu", że lud 
polski nie zmarniał na obczyźnie, ale 
.na dobre wstąpił tory i na -dobrej znaJ
duje się drodze. 

Lud polski na obczyźnie nauczył się 
z „Wiarusa Polskiego" rozróżniać, co 
\Viara i Kościól ia co ksiądz germaniza
tor ·i system pruski. 

Komu tedy dobro lu-du polskiego le
ży na sercu, niech się stara. aby to pi
smo znajdowalo się w każdym domu 
polskim. 

Krzyżak nowoczesny przed niczem 
się nie cofa, tak samo, jak jeg-o przod
kowie po duchu. On kłamstwem zakry
je obłudę, bo kłamstwo ~est mu wrodzo
ne. Tu pomoże tylko polska gazeta, a 
ta iest „Wiarus Polski." 

Skoro bowiem przy pomocy ,.Wia-
rusa Polskieg·o" oświata narodowa 

dofrze do każdego zhkątka, wtedy 
wszystkie zakusy giermani·zatorów ró
żnorakich nic .nie będą Tiam mogły za
szkodzić. 

W mojej korespondencyi przedsta
wiłem sprawę w prawdziwem świetle, 

bez wszelkich obsłonek. bo 'lud polski 
musi głośno i otwarcie wypowiedzieć w 
swym organie „Wfarusie Polskim" ża
le swe i slmrgi na k ięży giermaniza
torów, aby nastąpik1 naprawa stosun
ków. Milczeć nam nie wolno i miłczeć 
też nie będziemy, 1aby nikt nie mógł 
p{)wiedzieć, że władze duchowne nie 
znaly położenia. 

na1 następstwa braku wystarcza
jącej opieki duchowne.~ dla Polaków w 
języku ojczystym odpowiedzą przed 
Bogfom wb1dze duchowne. 

Mimo to obowiązkiem naszym jest. 
starać się, aby ani jeden Polak na ob 
.azyźnie nie zginął dla Wra1ry św. katoli
ckie1. Brońmy S'ię zatem energicznie 
.przed giermlanizacyą z jednej strony, a 
z drugiej ukochafmy calem sercem 
.Wiarę Ojców naszych· 

Czytelnik. 

Walne zebrani~ „świętojózafacia", 
które odbylo się ubiegłej- niedzieli w 
Essen na Sali p. van de Loo~ miało prze 
bieg bar-dzo burzliwy, jak się tego spo
dziewać należał·o .po sprzeniewierzeniu 
:którego się dopuścił członek i kasyer 
Komitetu „ŚWiiętojózafacia", p. J ózei 
Hain. 

Zebranie byilo zwoł'ane 1na godz~n~ 
ósmą z rana, tale rozpoczęło się dopie
ro kwadrans po 9-ej przy niewielkim 
udzdale. Dopiero po późnłej zaczynali 
się zbierać uczestnicy i napełnili salę. 
Zagaił obrady przewodniczący Komi
tetu .p. Matys~a:k z Wattenscheid i 7Ja
raz zdał sprawę s swoich czynności. Do 
wiedzieliśmy się z sprawozdania, że 
liczba wspomaganych wynosi obecnie 
33 osoby .. 

W dyskusy·i nad sprawozdaniem p. 
M.a·tyshk Z'abrał głos duszpasterz Po
laków ks· Szymański z Paderbornu. Za
~rnaczy ł .nasamprzód, że n~e bywa na 
wiecach politycznych, bo gako sługa 
l(ośc1oła .pragnie slużyć rodakom w Ko 
ściele i do polityki się nie miesm. Spra
wa „Swiętojózafada" nie jest przecież 
sprawą polityczną; chodzi o wychowa
nie dla wychodźtwa jaknaj1większej 
liczby księży znającyich język polski. Z 
tego powodu i ksiądz ma pra.wo zajmo
wać się sprawą „Świętojóz\'łfacia" i 
czuwać, aby „Święto.józafacie" speł
niało swoje zadanie. Otóż Komitet pod 
tym względem zbłądził, bo wbre\V 
·pierwotnemu celowi ,.ŚwiętD.tózafada" 
<laje wsparcie pewnej pani, która się 
ksztafoi. na śpiewaczkę ·operową, na
tomiast odmówił Komitet wsparcia 
.pewnemu chłopcu, który kiika lat już 
chodzi do gimnazyum, dobrze się uczy, 
wl·ada językiem polskim i zdaniem 
mówcy godzien jest wsparcia. Kiedy 
mówca wstawi! się za tym ucz.niem, o
trzymaJ od p. Matys·bka grubiański 
list, w którym się po prostu z niego wy
śmiano. 

Pan ·Matysiak tłomaczył, że śpie
waczce udzielono wspa rc ia, bo jej inau
czylCiel zaręcza, że może ona stać się 
sławną: P!m Matys iak jest zdania, że i 
śpiewaczki wspierać trzeba i tak też 
postanowił Komitet. fak śpiewaczka 
zacznie występować publicznie, ma 
zwracać wsparcie. Owemu uczniowi 
polecanemu przez księdza Szyml1f1skie 
go odmówio no wsparcia d.la tego, że 
jego rodzina nie budzi zaufania. Zre
sztą aini chtopiec ani jego ojciec o wspar 
c:e. się n;e z głosili, tylko ·napisał ks. Szy 



mai1s···. Tu zat..ząl p. Matysbk podnie ~ 
sionym gło cm 1..zynić ks. Szymań~kie
mu zarzuty ciężkie, ·jakoby WY\'{le~ał 
na Komitet nacisk. ,,jak gdyby .,Sw1ę
tojózafacie" do niego należało." 

Wobec wystąpienia p. Matysiak~ 
wniósl redaktor p. Michał K wiatkowsk1 
z Bochum, żeby wybrano zarząd zgro.
madzenia, któryby kierowal o~radam1, 
"zuwając, aby nikogo nie obr~z?n?. . 

Temu wntoskowi sprzeciwtah stę 
pp. Matysiak i sekretarz Komitetu N?
wacki z Caternbergu. Zgromadz~n:e 
przecież wniosek praw~e jednogl·osnie 
przyjęło i obrało na wmosek P.ana An
toniego Brejskiego, przewodniczącym 
kupca p. Jana Kwiatkowskiego z Her
ne; 7Bstępca przewodniczą1cego został 
p. Stróżyk z Langendreer. sek·retarzem 
p. Magiełka z tterne. 

Ceiem odpowiedzi na wywod~ ~· 
Matysiaka zabral głos k~. ~~yman.s~!· 
Pismo w sprawie „Sw1ętO)oz~fac1a , 
7.1awierające żądane prz~z ~omitet ~o
bowiązania, !lOdrpisał ojG11ec i sy_n .. Mow 
ca byl pośrednikiem i orędowmk1em w 
tej sprawie Chłopcu. k~óry c?c,e L ~
stać księdzem i pracowac tu w~ro~ lu
du d'a Polaków \Vsoarcia odmow10no, 
a dano je śpiewaczce. To stanowczo u
chybia celowi „Swiętojózaf~ci~"· 

Wywody księdva1 Szy.mansk1ego po
parło kilku mówców. 

Pan Matysiak przyznał teraz, że 
ojciec owego chłopca i chlopiec sam 
podpisali się, ale pismo. ulożyl ks. Szy
mat'1sh To nie odpow1ia1dato formalno-
ści. B • .. 

Członek [(omitetu p. art1om1eJ 
Wilkowski bronił Komitetu, dowodzą~, 
że postąpił on słusznie dając wsparcie 
śpiewaczce. 

Pan Roszak z Bruckhtlusen zazna
czył. że trzeba tylko udzielać wspar
cia synom tych ojców, którzy zastugu-
;ą na, nasze zaufanie. . 
· Pan Antoni Caliński z Linden jest 
zdania, że śpiewaczk(a powin~a się by~a 
o wsparcie zgłosić do związku kot 
śpiewackich a nie do .,Swiętofózafa
cia. '' 

. Pan Antoni Brejski stwierdzi!, że 
przed rokiem przemawi'a,t za zatoże-
11iem towarzystwta. które kierowałoby 
,.~więtojózafaciem". Towarzystw:) 

miałoby ustawy i wiedzlałoby, czego 
się trzymać, więc takie nieporozumie
n le byłob.v wykluczone. Dotych.cza~· 
sowe rozprnwy dowiodły, że koniecz
nie trzeba towa1rzystwo założyć. D1a 
tego wn.óst n.ówca, aby na dzisiejszem 
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tCiąg dalszy). 

Got~rtowski, mimo przygnębienia 
a wyczerpania, jąl się z ciekawo~cią po 
tych i,~ba_(:h rozglądać, nie mogąc się 
oprzeć pewnemu zd~iwieniu. 

Izbv te bowiem w niczem reszty pa 
lacu nie przypominały. 

$ciany proste. w poważne u sklepie 
1.1ia tuki uję.te, '.edwie że bie:one, przypo 
minały owe staroświeckie komnaty, 

w któryc!t surmvość obyczajÓ\\' z ry
cerskimi przymlotc.tmi bratać się lubi
h. Stoły. krzesła i ławy skromne, dre 
wniane; w drugiej komnacie loże wą
skie, twarde. skórą jelenią okryte, na 
ścianach ki ka miniatur, portret króla 
Stanisława. ·ciemnym zasłonięty welo
nem. F3rori porozwieszana ponad ko
per ztychami, a zresztą ni cienia onej 
znie\vieściatośc i , ni śladu wyszukanego 
zbytku. jakim się reszta patacu pod 
.Blachą odznaczala. Tu. za tym kory
tarzem, hyl Jakby innym świat. z~ola, 
mieszkał inny człowiek. 

Pokojowiec zastawit tace na stole z 
winami a posiłkiem. Książę zrzuc:ł 
burkę, naciLtgnął kubrak wo:skow~r i 
przyzwał do stołu Floryana. 

- Siadaj wasze! Niech i mnie wol
no będzie w dniu tym powitać w tobie 
~wycięzką armię! Jedz, pij - - \Vasz
mość, nie trucizna!... 

- Wasza książęca mość, czemże s0 
ble z~. stużylem.·. 

- - Wszyscy ... wszyscy jesteście je
d11ac;y ! - odrzekł porywczo Poniatow:-

• • • r • f"' „ uspokoił zebranych i uzyskał ich { 
zebraniu po załatw1emu .s1e z spra\\ 0- I ~~~c.: : ; b _ M)lt\'Siak odpowie- i 
zdaniami zaraz przystąpiono ~o zało- , z ~\\ o.en.e, ) p. · 
~enia towarzystwu. uchwalema ustaw I dz1alPan Matysiak przyznał, że napis~ł, 
I wyboru zarządu: kl . I . : ks Szymaf1ski rządzi się niespraw1e-

Pan przewodmczący przyrze 1 ' ze t iz · t t d ·ego za gnój 
ten wniosek odda ipod obrady .. w dal- t dliw?ścią, i d a ~f 0t~~ 1fst~ powiedziat 
szej dyskusyi nad sprawozd?-mem, ?-a- I ~1wa~a, ~le na/ok ąS , ski ego jako 
brał głos p. Lisowski z R~· r i.~: . . Jił :· l ze me pisze o s. .zy~~~ jako do 
1 d kt , "'{' c;ęz'ko z~pi·" " · ,, .. ,,„ t· · ). „ i do osoby duchowne1 ty U Or.r ' J ,a uL • ·. ' ' .• ' 1 • t 
skl~da na „SwiętojózafdCiL: · ' -~ "" ~ ; 1,, i człowieka pr~~ n~go. a z 
że jego ofiary uży\p ;;1_ 'i · ~ .. · 1-11. 1 Po przemowiemu pp. Ber~er z 
waczki Cl! nie na k~ztai~cll·~ h.s·ę~y, to Bruchu, Tonkota. Pow.alowskieigoW . 
zdaniem mówcy, mkt Komttetow1 am lierne, Roszaka z Reck~mghausen,. 

1 
?J 

grosza nie da. ciechowskiego z Recklmghausen. I ~-
Pan Matysiak znów natarl n11 ks. zefa RYż~a z :El_berfel~u. stwierdził 

Szymańskiego, że wielkie sobie rości ~ przewodniczący, ze ogol zgroma<lzo
,prawa, a przecież co ks. Szymański nyc.h j~st pełen ~za.cunku dla ks. Szy~ 
daJ na .,Swiętojózafacie(· to i on dał. rnanskrego, uzna1e 1ego dobrą wolę l 

Przewodniczący wezwal. żeby naz · prace dla I~du. 
, · k b. t h · Ojciec mteresowanego chlopca o-zaprzestac wyciecze o~o 1s ~c 1 wy- . 'ł . d· · · ·erro mówią i K::zytają 

rażać się parlamentarnie. Nie zebra- zna1m1 , ze z1e~i _J .r. . 

liśmy się, aby się wzajemnie obrażać, po ,polsku: c~oc1a.z Je szk.alia .. nie~czy: 
tylko wszyscy chcemy się rprzysłużyć ~a:n S1ek1ers~1, od~ow1edz1ał, ze i:1e 
dobrej sprawie. Z pewnością ?;ostaną chciał uk~zy-\~r.dzic mowcy poprz.edme
uchwa.lone ustiawy, a wtenczas nie bę- go, opowiedział tylko, co zauwazyl. 
dzie takich nieporozumień. gdyż każdy Na tem skouczyly się rozprawy o 
będzie się trzymał ustaw. . sprawozdaniu przewodnicząceg~ ~orni 

Pan Stróżyk z Langendreer brontł tetu i wysłuchano sprawozdania se
zasady, że pieniędzy składkowych na- kretarza p. Nowackiego z Oaternbergu. 
leży używać w myśl ofiarodawców, Pan Nowacki Iest zdania, że Komitet 
którzy .Pragną, żeby było więcej dusz- dzialal bardzo dobrze. bo zebrano na 
pasterzy polskich. „Swie.tojózafa'Cie'( 6421 rnr. a wy•dfano 

W podobnym sensie przemawi1a.li na stypendya 4434 mr. Sek1ret1arz wy
pp. Wojciński z Wiemelhausen, Wrze- sylal odezwy, zaproszenia i okólniki, 
siński z Stvrum i Kaczor z Linden. na co wydano 271,05 marek. 

Pan Marcin Siekierski z Kottenbur- Ze sprawozdania powolianego przez 
ga byl w domu r.odziców chłopca, o któ l(omitet przed dwoma miesiącami skar 
rego •chod'Zi, i zauważył, że dzieci odzy- bnika p. Zmyślonego z Wattenscheid do 
wa1ły się do rodziców po niemiecku. wiedzieli się zgromadzeni, że złożenie 

Ks. Szymański przemówił w sen- dokładnego sprawozdania z całego ro 
sie następującym: Chłopiec, które,go ku !est niemoż.liwe, bo :VY1?riany przed 
polecHem, mówi ·PO polsku i zasługuje rokiem skarbnik. sorzen~ew1~rzył prze
na wspiaircie. Gdzieind>ziei. polecenie szło 400 marek i dotąd ich me oddał, ~ 
księdz:a w takich sprawach zawsze ma także .książek i l~witów wydać ni.e chce. 
znaczenie tutaj zaś nie udzielono wspar W dniu 21-go lipca byto w kasie 1300 
cia chlop~u wlaśnie dla tego, że ksiądz mr. 97 fen. Obecnie wyn?si fundusz 
go poleci!. $prewacz,ce dano, chłopcu, obrotowy towarzy~twa ~1e cale 5~0 
który chce księdzem zostiać_, nie dano marek. Kasę zrew1d0Wa1I członkowie 
mimo znakomitego świadectwa, za to Komitetu pp. Wawrzyn Paw.lak, Nowa 
synom niektórych panów vasiadających cki i Matysiak i stwierdzili, że wszy
w KomHecie daje się wsparcia, chociaż stko w porządku. Każdy z członków 
maiją liche ś~iadectwa. Na mój list-zaś Komitetu podjąl się odpowiedziafaości 
.napisał p. Matysiak, że moje rady va na pe\vną sumę za kasę „Świętojó-
gnój uważa. 7Jafacia' '. 

Na sali wybuchło w chwili tej wiei- Ks. Szymafiski wyra.ził ubolewanie, 
kie oburzenie i odezwały się okrzyki: że kasa została o tak znaczną sumę 
har1ba ! pokrzywdzona. Komitet nie dopilno-

Kiedy p .. Matysiak za,czął od·powia- wal spr.awy, bo przez prawie trzy 
drać, nie chcieli go zgromadzeni dopu- kwartały nie było rewizyi. Gdyby re
ścić do głosu, wołając: precz z nim, wizye się odbywa1y, tak wielkie nadu
nie chcemy go słuchać! Przewodni- ŻYic!a nie byłyby możliwe. Jest też 
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ski, targając ręką pieirścienie swych 
kruczych włosów. - Wy, obrońcy oj
czyzny! Nie 'PO myśli wam P,oniatow
ski, bo patrzy głębiej! Naród powsta
jie ... Może iuż •powstaL Armię zbierzcie 
i co dalej?!... 

- Armii tej potrzeba będzie wo
dza! - rzuicil floryan, pasując się z 
niemocą, która go znów chwytać za
czvnala. 

- Wodza - powtórzyl w zamy
śleniu książę Józef. - Cha! Plrzecież 
jest pan Dąbrowski, ba i pan Zajączek · 
także kręci się pewno. Owszem, tędzy 
żotnierze ! Naczelnik bo odmówił ... 

- Prawda, wasza książęca mość! 
- ozwał się w uniesieniu Gotairtowski 
tracąc panowa1nie nad sohą. - Naczel
nik nie przyjął cesarskich propozycyj 
i... cóż w tern dobrego?!... Może prosta 
natura moja tej substelności pojąć nic 
umie, lecz odmo\va ta mi się nie wi
dzi!. .. 

- Bo nie rachujesz, jaką odpowie- • 
dzialność wziąlby na siebie. Wszak na 
jego głowę spaśćby mogly złQlrzecze
ni·a calego narodu!... Jemu nie wolno i 
nikomo nie wolno - przykładać ręki 
do dzieła tego bez gwarancyi należy
tych. Łatwo jest imienia sławnego nad 
użyć!... Czasem jedno nazwisko może 
szalę iprzeważyć!... Naczelnik spefn1l 
swój obowiązek. Zbadal intencye 
cofnąf się. 

- Daruje wasza książęca mość -
lecz mnie to nie przekonywa - nie!.. .. 

- Jesteś zapalonym, oszołomio
nym, jak wielu tobie podobnych. Ol
śniła cię chwała zdobywcy. Zapomi
na~z, że zdobywa on dla siebie, a nie 
d!a nas!.. .. 

Gotartowski wychylił duszldem 
szklanicę wina i rzeki śmiało: 

---.±--L2&±_41* ~------------lłill 

- A my teraz, gdy wkraczają do 
nas orly francuskie i zwiastują nam wy 
ZWO'lenie, mamyż, idąc w ślady Nacze1-
1nika powiedzieć sobie: fiinis i patrzeć 
z zalożonemi orek oma!? .. · Jeżeli wasz3. 
książęca mość raczy mniemać z 1imć 
panem generałem, że Maciejowice by
ły naszym zgonem, toć jeszcze i tej zma 
riej ojczyźnie pogrieb i styp się n•1-
leży ! - Zadste ! Jedno nazwisko prze 
ważyć jest zdolnem szalę wypadków! 
Dotąd ta szala !podobrr') się chw·ej~, bo 
braknie jej tego wlaśnie imie.nia! B"J 
choć zrywają się ręce i serca, 'lecz nie
ma komu przewod'.bić, niema komu być 
onym węzłem, któryby przeszłość zlą 
czyl z dniem dzisiejszym. Niema ko
mu, a rncze_i. są, co PHatarni ziemi swej 
chcą zostać!... 

Poniatowski zasepil się groźnie. 
- Co wasze?!... Chcesz, aby na 

nową zgubę wy,prowad'Zić tysiące!? ... 
Chcesz, ·aby znów legiony marly na 
podzwrotnikowych wyspach a pusty
niach? Z lekkiem sercem skazalbyś 
tysią1ce na niedolę, na sieroctwo!? ... 

- Mości książę! Pomnę na chwilę, 
gdy prostym będąc żołnierzem w bry
gadz;c 1imć pana Dzieżka, stałem pod 
Markuszowem. Wówczas niadjechai 

do obozu wysłaniec królewski, pułko
wnik Kirkor. Treść przywiezionego 
nam pisania wkrótce była nam znaną. 
Bylo to zawiadomienie o przystąpie
niu królóu do konfederacyi. I do dziś 
dnia pomnę słowa odpowiedzi waszej 
książęcej mości - •. raczej należało o
bierać śmierć chwalebną(4. - I słowa 
te wryły mi się glęboko w duszę. Może 
~e tysiące z oc~otą zniosą dolę. f ak~1 
1m przeznaczerne zgotuje?! · 

Poniatowski szarpał niecierpUwie 
faldy żabotu. Ootartowski mówił dalej 
~tasem cichym, słabnącym: . 

błędem. że ojcowie młodzieńców wai 
rającyc.h wspanoie zasiadają w K ga a 
tecie to nie na miejscu. diei 

Na życzenie zgrom:1dzenia dal ~ek. 
raz p. Matysiak wyjaśnienie w S·Pra~ o-tos 
P. Hajna. Komitet ?~wi~dziawszy ~alo 
żę syn IiaJna. dopu~c1l. się n~duży mite 
polecił osobnei kom1sy1 zrew1dowa gwa 
k.tasy. Mówca p. !fajna o odbyć dV j 
mającej rewizyi., powia?omił coś d~ do 
tygodnie naprzod. Kiedy I<Dnris glos 
przyszła do P· Hajna, tenże Pokazal rnite 
drzwi. Ostatecznie Q'ddał „P· Hajn Pi trzY 
niądze prócz 414 marek. ktore WYdal prze 
swoje potrzeby i których oddać więc 
mógł. Z tych 414 liczy sobie p. tt · 
135 marek za swoją fatygę, choc· 
wiedział~ że nie miał do tego prawa, 
wszystkie urzędy są w Kom. bez · 
tne. Chcieliśmy sprawę załagod~ 
ale ttajn był zatwardziały, dla tego 
daliśmy sprawę ~rok?r.atoro':"i. ~ 
Szymański niech me w1m Komitetu, 
bronH złodzieja. Ks. Szyma6ski m 
sal też, że Komitet nie miał prawa w; 
bierać noweg,o kasyera. 

Ks. Szymański odparł: Jestem zd 
nia, że pierwszego kasyer.a wybrało 
b)iczne zebranie, więc i drugiego p 
bliczne zebranie powinno wybrać a ni 

Komitet. Iiajna nie broniłem, Eo wca 
Ie go nie znalem. Pisał on do mnie ;ak 
do księdza z prośbą o pośrednictw 
Chcąc Komitetowi os~czędzić wstyd 
chdałem nt1 pokrycie straty ze skro 
nych moich dochodów złożyć pew 
sumę, ale stanowczo zastrzegam · 
przeciw twierdzeniu, jakobym bron 
kradzieży. 

Pan M)1tysiiak jest zdania, ie Kom 
tet powinien wybi·enać skarbnika a ni 
.publiczne zebranie, bo w kilku łatwi 
dobrać odpowiednią osobę n1iż ta 
gdzie kilkaset osób się zbierze. 

Po kilku dalszych przemówienia 
dyskusyę w taych sprawach zamlrnię 
i. wysłuchano sprawozdbnia o stanie fur . 
duszu żelaznego. Okazało się, że skla1 gn1t~ 
ki na .cel ten bardzo skąpo wpływają Bf z t 
zebrało się do tej pory 688 mr. 26 fe • a 
Spodziewał się Komitet znaczniejszyc Kre~ 
dochodów ze sprzedaży fotografii. Ni m~J 
stety wydano na fotografie 600 mr. a ?g? 
wplynęlo dotąd około 300 mr. zndi~. 

U ZI 
Teraz przyszła pod obrady sprawa m!od 

założenia towarzystwa pomocy nan· lania 
koweJ pod wezwaniem ŚW· Józełat się .i 
które ma zarządzać funduszami, skla· powi 
danymi na „Swiętojózafacie". Wnio- daią, 
skowi temu prieciwiat się stanowe i nie 
sekretarz l(omitetu p. Nowacki. Panie ~ych 

- Ja nie wiem, mości książę, przeb 
czenia 1proszę, lecz taim, na ,polach szer 
kich, na równinach wielkich, wśród ~u,· ' 
ku dzial, pobudek wojennych lep1eh Pru. 
jaśniej niż tu! W legi1i ciężko było a.o-

8 choczo. Niewygód wiele...! głód codz1ea nicy u 
nym byl gościem, żołdem by la nam o- Mateu 
żywiaiąca ·nas wiara w przyszłość. ~o- Pawl 
że Slię, mylę, może błądzę... lecz rn~a ~cu z 
rzecz, gdy pojedyńczy czlek staje i mo- L 
wi : póldźci e za mną, a ja was popro- sprze 
wadzę - a inna, gdy korna gro~ada ~ia!k 
zwraca swe blędne oczy i żebrze: 1dzi ~o~vs 
nami, za twoim iść chcemy przewo- ią Ją 

dem!... . rza k 
- Człowieku, zastanówże się n~~ lt\ro 

tern, co mówisz! - zaklrzyknąl Pon~: niarc 
towski - toć w mgle więcej treści, n~z byto 
w twoich supozycyach. Kto naj:dotkh· obcyc 
wiej dał się nam dotąd we znaki? ~to 
najgwałtowniej chce zetrzeć z ,nas 'pia· 
stowe znamię, kto siły swej użyl na C 
bezprawie, przemoce najcięższe?! ~ \\·hta 
Ąustrya ! Z kimże teraz wasz odnowi· QStrze 
ciel w przyjaźni, kto mu zaręczY! 11 ~~: biera 
tralny sposób, z kim est w przy3act~ znadu 
stwie? - Z Austryą ! Czy trze·. z nlel 
m?~ić dalej? Zdaje ci się, że dla~'. 1000 

1 losc1 naszej Bom1parte zerwie prz~1~. ( 

rz~ i trz~cią potęgę na gowę ~w~J a. stwa 
m1! zwah? ! Mrzonki! PowoluJ.ecie Jua rozmi 
d~1 pod bmń, formujecie oddz1ały,O~· dzieni 
w1e~ież, dokąd one iść maJa? !„. ~:ażni 
powiedz!... '~ią ( 

- Ja - szepną? w gorączce fJJ- by za 
ryan - ja chcę umrzeć!... czyzn 

k ]·nie '''a. . Poniatowski soojrzal niespo o w· ~ zn1 
na. bla~ą, zmienioną twarz Ootarto w0c.ne 
sk1ego 1 zapytał pospiesznie: / nieS 

- Go waszecie!?... P~clą~ 
n1a de ( Cią~ dalszy nastąpi ) • · · tj 

__ , ~ arza 
~·- , · ~o ka 

./t I I , I;; ,' . . . I 



waż :uż było trzy lrn?:idra.i1se n~ dru- 1 

ga a Ko~111tet oznajmiJ, że sale po dru- ' 
:i-iei opróżnić trzeba, pojawił s1i ~ wnio- ~ 
~"ek. żeby dyskusyę zamknąć i zaraz I 
o'tosować. czy towarzystwo ma być 
~a!ożone lub nie. Kilku członków Ko
rnitetu i ich zwolenników protestowało 
gwałtownie .przeciw głosovlianiu. Kie
dV jeden z wiecowników nienależących 
do Komhetu na poparde wniosku o 
glosow~nie z~z~aczyl_. że, p~zecież Ko
tTlitet nne powm1en up1erac się przy za
trzymaniu pieniędzy w swoim ręku, bo 
przecież nie on je zlażyl, tylko ogół, 
więc ogół powinien wzstrzygnąć, wów 
czas członek K1omitetu 'P. Sk'.raburski i 
kilku innych wszczęli ogromny wrzask 
i nie uspokoili się mimo prośb i napo-

• mnief1 przewodniczącego tak dlugo aż 
policya zebranie rozwiazala. 
Wśród zgromadzonego ludu wywo 

talo to ogromne ,oburzenie, że Komitet 
rękami i nogami bronił się przeoiw za
łożeniu towarzystwa, którego ogół so
bie życzył. Nasuwalo to ludziom ró~ne 
myś!1i i wywołalo mvi1gi, których tu 
powtarzać nie będziemy, aby nie zao
strzać przeciwief1stw. Spodziewamy 
się bowiem. iż sam Komitet po glę
bszem za tanowieniu uz:na, że ten opór 
przeciw założeniu towarzystwa był 
11iewk1śdwy. Wobec tego wszystkliego 
co zaszło i czega byUśmy świadkam 
będzie lud polski na obczyźnie trwał 
przy swoi.em żądaniu, by jego ofiarami 
nie żądzi ła samowładnie garść Judzj 
niekrępowanych ustaW1ami .'ani okre
'Jonym czasem urzędowania. Jak w 
Ksiięstwie na Śląsku i w Prusach Za
chodnich tak i wvchodźtwo ma prawo 
posiadać tov;(arzystwo i bedzie je mia
to, bo tego wymaga dobro ogófu. 

szer 

Jeszcze jedna uwaga. Zawsze so
bie zdawaliśmy z tego sprawę i dziś 
sobie · z·dajemy, że pod wpływem nie
mieckiego otoczenia niejeden chłopiec 
wspierany ze „Świętojó~afacia" ule
gn1ie wptywom giermanizacyi i stać się 
może wrogiem swokh dobroczyńców. 
Dla tego Jesteśmy zia, wzs.zerzeniem za-
1cresu działania „Świętojózafacia' ', aby 
możnt1 prz:rczynriać się do podniesienia 
~g?Jneg o. poziomu oświaty na obczy
zme. NJe mamy przeto nic przeciw 
·udziel1aniu wsparcia zdolnym i godnym 
ml~dzie11com, którzy w braku powo-
1~ni~ kapfańskiego pragną poświęcić 
się ·Lnnym zawodom, ale ofiarodawcy 
11o~inni wiedzieć, na jaki cel pieniądze 
da1ą, a wtenczas nie będzie takich walk 
i nieporozumień, jakie wynikły z do-
1ychczasowe1 gospodarki. 

d hll• I 

eplel PrH Zae1iltwbni~.h. W3rmH i )l!..,.,ur. 
a o-

dzien . Brodnica. Podczas wtorkowej nawal
m o- ~1cy uderzył piorun w zagrodę chałupnika 
. Mir fateusza _Pawlow~kiego w Grążawach. 

inna Pawlowsk1, 86-letni starzec zostal na miej
. , ~cu zabity. 
1 mo- Łasin. Posi edziciel p. Paczkowski ztąd 
opr; ~rzedal swą 600 morgową posiadłość w 
ma talku za 268,000 marek pp. Stercowi i Li
idź po~vskiemu z Grudziądza. którzy zamierza 
ewo- 1ą 1ą rozparcelować. 

Montowo. Pan Zomkowski z Zwinia
na~ rza kupił śliczne 75 morgowe gospodar

on~· ~\ro z młynem od p. Zimmermanna z Swi 
. nii niarcu za 48000 marek. To gospodarstwo 
1·tkl'i· byblo od niepamiętnych czasów w rękach 
o o cych. 

Kta 
pia· i Wiet K.e l'ozna6il1destfllr 

~ylko. można przytomności maśzyn:sty, ~ Starego Orzegowa uczył się kierować lo
ze \VIększe nieszczęśc i e się nie wyda- komotywą motorową, która w kopalni s!u
rzylo. 1Yhrciniak jechał bez latarni za ży do przewozu węgla. Zaledwie przejeź
co mu jeszcze skargę wytoczona 'zo- d.zil pr~ez okolo godzinę, wychylił się jak 
stanie ~ię zda3e za daleko z lokomotywy podczas 

o"strów w p d . h . Jaz~y i dostał się między tak zwany stos 
: · . rzygo z1c~c znal~- (ścianę) a lokomotywę i został zagnieciony 

z,vno ~v ty,ch dma.ch w stawie męskie na śmierć. -
zwłoki, ktore leżalv we wodzie pra- Zaborze. Inwalida górniczy Mandla 
wdopodobnie od dłuższego już czasu. z Zaborza rozpruł w stanie pijanym swej 
Tożsamości topielca, :liczącego okoto żonie podczas sprzeczki brzuch.- W dzień 
40 lat, nie zdołano stwierdzić dotych- P?Przedni chciał to samo zrobić innej kobie 
czas. c1e.1 lecz ta obroniła się cepami. Przy aresz-

lnowrocław. Jeszcze się nie uspokoi- towan~u oświadczył, że V: Be~linie też ro~
ly um~sly po otrzym.aniu wiadomości 0 ka pr~waJą br~uchy, czemuzby 1 on tego me 
tastrof1e. pod Trzemesznem a już nadeszła mogl uczymć. . . . . 
druga wiadomość o wykolejeniu się Qocią- Nysa. Pewien zołmerz nie oddał bo
gu osobowego na torze z Torunia do Ino- noru pe:"nemu swemu pr.zeło~onemu po
wr~clawi~. Wykazało się, iż pociąg z To- czem uctekł, lecz został u3ęty i do koszar 
runia, ma1ący stanąć w Inowrocławiu krót sprowadzony; Gdy ten transport do koszar 
~o po go~zin!e 4, za Gniewkowem w pobli przybył, częs~ zgromadzonych tamże żol 
zu stacy1 W1erzchoslawice musial na ra- merzy z oddziału roboczego demonostro
zie zaniechać dalszej podróży, gdyż loko- ""."ała tak, iż przyw~lano silny oddział żoł
motywa się wykoleiła. a jeden wagon wy- merzy dla s~rzezema koszar pod nr. 9 N~
sko~zyl ze szyn. z Inowrocławia wysłano stępnego dma przed r~)l., rozpoczęły s.ię 
dopiero inną lokomotywę, która pociąg mu bardzo rozlegle badan~a ~ledc~e w tychze 
si_ala 'Yybawić z kłopotu. z podróżnych ko~zarach. Tak za-~1e cw1czema robocze. 
mkt me uległ nieszczęśliwemu wypadko- ktore wykonywac rozpoczęto zostały 
wi. przerwane aż do dalszego rozporządzenia. 

Pogorzela. Podc_zas wtorkowej nawal Wypieranie robotnika polskisego. 
nicy trzasł piorun w dom mieszkalny w Oieneralna komisya, a więc urząd, któ 
dominium Wziąchowie. Najprzód uderzył ry ulatwia nabywanie drobnych gospo
piorun w obok stojący topól, zjechał po nim darstw przez to, że pożycza na nie kapita
aż do wysokości przewo<:tu telefoniczne' ly i zabezpiecza sobie .ich spłaty z procen
a stamtąd przeskoczył na dom i spalił go tarni przez renty, wywiesiła na dworcu ko
aż do fundamentów. Kilkoro dzieci~ które lejowym w Raciborzu, a może i na innych 
siedzialy stulone pod topolem, uszly na dworcach ciekawy plakat. 
szczęście cało, co należy przypisać niewąt- Wzywa ona w tym plakacię ewangie
pliwie tej okoliczności, że grom nie zje- lickich robotników, żeby się osiedlali na 
chat aż do ziemi. parcelach naokoło Zabikowa pod Pozna-

Oborniki. Robotnicy rolni w dom. Lu niem. I(ażdy potrzebuje mieć tylko 500 m. 
kowie zastrejkowali. Żądają podwyższenia na zaliczkę a dostanie kilka i więcej mórg 
płacy i krótszej pracy dziennej _ 17-letni z zabudowaniem i resztę ceny kupna spla
hamulczy spadł z pociągu w biegu bę.dą- cać będzie ratami przez 60 lat. 
cym. Nieszczęśliwemu musiano w lazare- Ziemie około Zabikowa zostały wy
cie odjąć nogę. . kupione nie przez komisyę koloniza9yjną, 

Rawicz Strejk murarzy, jaki wybuchł ale przez Landbank. 
tutaj na dniu 29. lipca i równo~ześnie strejk ----------~-----~a._~ 
cieśli został w ubiegłą środę ukończony. 
Strejk wypadl na niekorzyść pracobior
ców. Strei.Jmjący podjęli bowiem na nowo 
pracę pod dotychczasowymi warunkami. 

Poznań. Przeszło 20 dzieci berlińskich 
jak donosi „Dz. Berl". przeważnie z para
fii św. Piusa przystępowalo w środę w ' 
Poznaniu w wspaniałym kościele farnym 
do pierwszej komunii świętej przygotowa
ne do niej podczas 4 tygodniowego pobytu 
na wakacyach w Poznaniu przez grono za
cnych pań tamtejszych pod nadzorem księ
ży. 

Przebieg uroczystości byl rzewny i 
do lez poruszyl dzieci i ich rodziców, któ
rzy na ten akt zjechali z Berlina. Mszą dla 
komunikantek i komunikantów berlińskich 
odprawil ks. kan. Adamski, który także do 
dzieci w pięknych a serdecznych slowach 
przemówił. Czego dzieci nie mogly osię
gnąć od na względy rządu oglądających się 
księży niemieckich w Berlinie, to. osiągnęli 
za staraniem dobrych ludzi. w stalicy Wiel
kopolski. . 

Ze Slązka czyli Str.ropols~ i 

\Viadomo~d ze świata„, 

Przeciw trustom w Stana . .:.h Zeiłno
czonych. 

R.ząd Stanów Zjedno :z'1:.y .::11 awa 
w: .:!.ocznie w stałym zam: Ci~ z;;; t.J'.:ltnia 
~11tprzejednarei walki z naluż~r .:;ami 
L·1·1:tów handlowo-przernv~'...·\i.,, v:.::, U
~c,i.isty wpływ Rooseveltd, ;..16:-v '' c
~fik nie lubi _oozostawa.'.: hie··ayni c'!')srr 
'.' ;2to-rem zagadnień życi l ameryK;111-
.sJ itgo i zbyt rażą.ce skutki L.,t~t·WJfJ•:;1-
7.t '\ :,nia w ręku tych po~·:;r );ó,v w z-.:
v· ·~ ; owych catych ~~tP.',l pr;~!~mys?a 
zrr usiły rzą.d Stan. Zje 111. 

Sułtan m~rokański 
kazal wyrazić konsulowi francuskiemu w 
Fezie ubolewanie swoje z powodu nap: 
na francuzów w Casablance i oświadczył 
gotowość do udzielenia zadośćuczynienia 
Francyi. 

Ukończenie podróży samochodem z Peki
nu do Paryża. 

I(siążę wloski Borghese stanąl jako 
pierwszy :..v Paryżu po przebyciu samocho 
dem drogi z stolicy Chin Pekinu do Paryża 
Ludność urządzila mu owacyę. 

Strejk telegraiistów w Stanach Zjednoczo-
nych 

przybiera większe rozmiary. W całym 
szeregu wielkich miast przerwali telegrafi
ści pracę. 

Katastrofa. 
W Essex w północnej Ameryce eksplo 

dowal podczas transportu cały wagon dyna 
mitu l(ilka osób ponioslo śmjerć. 

Międzynarodowy kongres dla rełormy 
mieszkań. 

t na 

Dąb pod Klatowicami. Policya tutej 
sza pociągnęła do kary pewną kobietę, 
która wylata na ulicę pewną rzecz 
„pachnącą". Za zanieczyszczenie uli
rev mi·a ła owa kobieta 1 O marek zl1pla
cić. W mandacie karnym opaTła się po 
licya na § 360 ustęp 7 kodeksu karne
go. - Kobieta kary nie Z{lrplacila, od\VO 
lując się do sądu. \V Katowicach sąd 
kobietę uwo1nH. bo p.olicya się pomyliła 
co do paragrafu. na którym karę oipar
la. Paragr.1f 360 ustęp 7 kodeks.u kar
nego powiada, że kto bezprawnie uży
wa cesarskiego herbu itd., ten będzi e 
karnny 'Pienieżnie do 150 marek itd. -
Kobieta owa przestąpifa § 366 ustęp 10 
kodeksu karnego. 

. Ostrów. Wydobywanie rudy W po Wycieczka górnośląskich Sokołów. Onia 
owi· ~·~ltach o trowskim. odolanowskim i zda sokole z Górnego Sląska, jako też gro
neu· 0~trzeszowskim wzdłuż Baryczy przy- no innych osób. urządzili w ubieglą niedzie 

acie!· biera coraz większe rozmiary. R.uda lę wspólną wycieczkę na Wysoki Brzeg. 
zeb.a zna?uje, sfę tuż ood samą powierzchni~. w gościnnej Oalicyi. 

Z Londynu donoszą: Odbyto w Cax
ton ttall mjęcJ..,..,. , .,, rodowy kongres dla re
formy mieszk<.t '., na który wysłało wie 
państw europej~kich swoich reprezentan
tów . ..Minister spraw wewnętrznych John 
Burns powitaI zjazd i uprosil obecnych, a
żeby wspólnemi silami postarali się o to, by 
ludowi dać mieszkania, które nie byłyby 
gorsze, aniżeli wystawione przez państwo 
więzienia i domy obląkanych. Schronisk 
dla kawalerów jest na razie już dosyć. Po
winno się wybudować domy mieszkalne 
dla rodzin, a szczególnie dla tak zwanych 
robotników niewyksztakonych, którzy 
mieszkają najnędzniej. Nie należy też o
czekiwać wszystkiego od państwa, lecz po 
budzić do czynności władze i poszcze
gólnych ludzi. Wreszcie przyrzekł, że w 
Anglii przedloży w przyszłym roku parla
mentowi ustawę mieszkaniową. 

a rn1· 
10

ntektorych łąk wydobywają rudy za Mimo niepewnej pogody i kosztów po-
. je· OO rnk. i więcejzmorgi. clróży, pospieszyla bardzo licznie nasza 
i ar· Ostrów· Wychodźtwo z Króle- drużyna na oznaczone miejsce, żeby się 
·e lir ~twa przybi era w tym roku nie bywa te pokrzepit" na ciele i duszy w wspólnem gro 

f( · nic. Również i zastęp obywateli niesoko-
' a G~~m 1ary . Przez Ostrów przejeżdża łó\v byf liczny. bo liczył kilkaset osób. 
Ot lJennie około stu wychodźców, prze- Korzystając ze sposobności. urządzili 

~~~żn i e Pol:łków i żydów, którzy zdą- Sokoli próby ćwiczebne. które wypadły ku 
fl.J- bc1~ą do niemieckich miast p0rtowych. ogólnemu zadowoleniu, bawiono się weso

"~ za morzem lepszej poszukać sobie :-/ to i ochoczo aż do chwili powrotu. 
. ie ~~Y.z~:v. Kiedy Polacy udają się pru- Mikołów. Skutki lekkomyślnych za-

oin azn1e do Stanów Zednoczonvch Pól- kfadów mogą być smutne i niebezpieczne. 
toW• nocnej Ameryki wędruja żydzL gtó- W pewnym tutejszym szynku pewien ro-

~'nie ·do Argenty'ny · botnik z~lo~yl sie. ~e będące?'o w lokalu 
·r Ś - · · . psa wyniesie na dwor. Ody Jednak psa 

1 noei rem„ W zesztą sobotę pochwyc.tl chcial ująć, ten · skoczyl na lekkomyślnego 
ni ą~ wieczornv r/1 tone z Czemp1- i ugryzl mu prawie cafy nos. 
tjaa do $ren:u tylną część woza gospo- ł Chebzie. Ciężkie nieszczęście stalo się 

~ ~ rza Marciniaka z Szymanowa i wlQkł dnia 3go bm na szybie Goduli kopalni „Pau 
· 0 kawał drogi za sobą. Zawdzięczyć I lus-łiohenzol·lern". 21-letni ślusarz l(ucz ze 

Il. ·- a;n - ~~-

„Poiak, l<t6ry nic kocha ojczy:.-."y, T.iai· 

~rł się wiary katoUckie}. ho nle zacłtowa~ 

te czwarte10 przylrnzanJa". 

fi"'; „.~& .!;"2•'1U.1'1"'„ . i,. 
li.I ~ ęlt~J(,- v~~. S~{-- ru-i~! 

Paryż. Na dworcu kolejowym w .Mar„· 
sylii policya wykryła w jednym z nada
nych kufrów poćwiartkowane zwłoki kobie 
t ~-. A resztowanl~ natychmiast matżonków 
Gouldów, którzy kufer ten nadali. Zamor
clowana kobieta ma być Szwedką nazwis
kiem Emma Linewey. Gouldowie zeznali, 
że zamordowana mieszkala u nich i opowia 
dają, że w ostatnich dniach zjawił się u nich 
jakiś mlody czlowiek, który zawolawszy 
do Szwedki: „nędznico ! tyś mnie zrujno
wała", zamordował ją, poczem umknął. 
Gouldowie obawiając się, aby ich nie posą
dzono o zamordowanie, poćwiartowali jej 
zwloki i umieściwszy je w kufrze chcieli 
go wyslać, aby zatrzeć ślad zbrodni. Poli
cya przypuszcza, że Gouldowie sami za
mordowali Szwedkę, aby przyjść w posia
danie jej cennych klejnotów. 
f4U_ mm1 ___ 7 _$_ _ - --=_!"_~!!' . il!.'-'!~·! ,L „ r11„ 

Rozmaił ości~ 
Ludożerstwo w Chinach. Srożący się 

w Chinach głód zniewala całe prowincye 
zabijać i pożerać ludzi. Cale szpalty gazet 
chińskich przepełnione są wiadomościami. 
jak mało korzyści przynoszą środki przed
sięwzięte przez rząd. Dla tego, żeby rzeczy 
wiście pomódz, trzeba posytać do miejsco
wości dotkniętych głodem miliony ton ry
żu. Wszystko .. co robią obecnie, to kropla 
w morzu. Wiadomość o tern, że w niektó
rych prowincyach chińczycy pożerają lu
dzi, nie jest nowiną dla urzędników fran
cuskich w Tonkinie. Jeńcy uwolnieni z rąk 
rozbójników chińskich, jedpogłośnie twier~ 
dzą, że chińczycy nie wahaliby się ani 
chwili, zabiliby ich i zjedli. Chińczycy mniej 
cenią mięso kobiet i dzieci, które mieszają 
ze świniną lub krwią. Jedna z uwolnionych 
kobiet opowiada o strasznej scenie, jak roz 
bójnik chiński oderwal dziecko od piersi 
matki i roztrzaskał mu czaszkę o drzewo. 
Matka straciwszy z rozpaczy zmysły rzu
ciła się na pomoc dziecku swemu, le~z za
bito ją palkami. I matka i dziecię żostalYi 
pożarte. Oficer francuski, który służył w 
Tonkinie, opowiada, że rozbójnicy chińscy 
pożerali wątrobę Sfhwytanych żolnierzy: 
a nawet tonkińskich żołnierzy nie -udało się 
powstrzym.ać od dęlektowania się tym 
„smakolyk1em" z trupów nieprzyjaciół na 
połr; bitwy. 

'.~~uabo ~-eńsfwo po.iski~ 
Nabożeństwo polskie w Bochum. 

Nauki w ciągu sierpnia: 
W środę, dnia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla mężczyzn żonatych. 
W środę, dnia 21 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla mlodzieńc6w. 
wr __ g 

Swiętojózafacie. 

Wiec ostatni i tak burzliwe wystę
powanie osób zniewala mnie do zloże
nia urzędu lmsyera „Świetojózafaicia ". 
Przeto 1ośw iadczam. iż od dnia dzisiej
szego, żadnych skliadek na „Świętojó
zafacie·' :nie przyjmuję. 

Fundusz „Świętojózafa1eia;" może 
każdego czasu być odebrany. 

W at t ens che i d. d. 12 cierpna 07. 

Stanisław Zmyślony. 
m= ------~· FR? _____ _ 

Wiece. 
Wielki wiec w Essen 

dla dyecezyi kolońskiej w sprawie polskie
go duszpasterstwa odbędzie si~ w niedziele 
dnia 18-go sierpnia o godzinie wpót do 3 
po poludniu na wielkiej sali hotelu „ttansa" 
przy ulicy Steelerstr. 17., wchód na salę 
z ulicy Postalkc w poblifo kośc io!::i św. 
Jana (Mtinsterkirche). 

Na wiecu zda deputacya sprawozdanie 
z czynności swej w staraniach u ks. arcybi 
skuP.a kolońskiego. O liczny udział Roda-
czek i Rodaków prosi Komitet. 

Mówcy zamiejscowi. 
Pisma polskie, czytywane na obczyź

nie, prosimy o powtórzenie 
!ll!.'7'!!: ___ ····- --·- · . ______ .!.. •. ---------- zw 

Zebrania i towarzystwa. 
Baczność druhowie gniazda Bochum! 
Cwiczenia gniazda odbywają się jak do~ 

tąd co wtorek i sobotę o godzinie pót 9-ei 
wieczorem. Szan. druhów ćwiczących u
prasza się bardzo, aby licznie przybywali 
na ćwiczenia . 

Czołem! Wydział. 

Baczność Towarzystwa! 
Na obczyźnie znajdujące się Towarzy

stwa przemysłowe zechcą w pewnej bar
dzo ważnej sprawie podać swe i prezesów 
adresy do Stan. Kocbowicza w Bruckbau
sen, uli. Albrechta nr. 2. _ J 



--
Towarzystwo św. Jadwia::i w Gerthe 

donosi swym członkom, iż Panu Bogu po
dobało si~ zabrać z tego świata matke 
członka naszego Jana l(owalskie~o, 

śp. MARY ANNĘ KOWALSKĄ. 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek, dnia 
13 bm. o godzinie 5 po południu. Członko
wie winni się stawić o godzinie -ł i pól na 
sali posiedzeń. O lic;zny udział prosi 

Zarząd. 

• •/ 'I : ') • \~ • ł' I ' ' , ,..' -tiaiBmiiifłlilfllU!nt 

~ 
Tow. św. Stanisł l(ostki w Suderwicla 

zasela swemu członkowi 

STANISLA WOWI STEMPINIOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życiaP: 

ZOFII GRAJOWNIE 
w dzień ślubu, dnia 13 bm. serdeczne ży
czenia ·wszelkiej pomyślności. W końcu 
wykrzykuje: Młoda Para niech żyje! 

Zarząd. 

fll!BIBRrlHBIHltlER 
~~~~~~~ 

~ 
Towarzystwo św. Józefa w Resse 

zasela swemu chorążemu panu 

JOZEFOWI DROBffiSKIEMU 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia p. 

HELENIE CIESIELSKIEJ 
w dzień ślubu, 13 sierpnia, jak najserdecz
niejsze życzenia zdrowia, szczęścia i bło
gosławieństwa świętego. 
O czem dziś serce Wasze zamarzy, 
Niechaj Was Pan Bóg tern wszystkiem ob
darzy - Abyście nie doznali smutku i ża
łości, - Lecz za wsze wesela, szczęścia i 
błogości. - W końcu wykrzykujemy: Mło 
da Para niech żyje! W imieniu Towarzy-
stwa Zarząd. 

~stcl"'W~~~;M 

ilntłHlrlllliłlłlntillB~M 

• Koło śpiewu "Ko§ciuszko w Resse" 
zase!a swemu zastępcy przewodniczącego 

Bacz1~ść 

Dostawę Gdzie kupuje się najtańsze 

I ar· O I meble ~ s1~r~1~~y domowe1. 
~z polskiej ziemi Lukasza .t0zef1aka w Wanne 

JUZ rozpocząłem. 
Jak ostatniej wiosny, będzie i teraz 

przy ładowaniu każdego wagonta mói 
zastępca, dla tego za dobre przebranie 
gwarantuję. 

Liczne stosunki z włościanami, pro
bostwami i dziedzicami dóbr w Pol
sce 1pozwaUają mi zawsze na nai.wię

kszy wybór zdrowych i dobrych ga
tunków. Dotychczas mam zapewnioną 
dostawe 

Sprzedaję tylko wagonami. 
Wysylkę załatwiam na życzenie od· 
wrotnie. Zakupując perek ba!rdzo wie· 
le, sprzedaję takowe, jak wszędzie wi.a 
-domo - po cenach najtańszych. 

Próby wszelkich gatunków tak h:a
lych, jak czerwonych każdemu chętnie 
1przedkła<lam i objaśnieniami służę. 

Zfamawiać możina listownie, osobi
śoie w biurze lub telefonem nr. 577. 

Jan K ~iatkowskl 
import kartofli 

Herne. Bahnhofstr. 50 
(Wejście z Oststr.) 

11-- - a - -_f.11 
. I Nat)'chmłast I 

ul. R)'nkowa (Marktstr.) ~r. 22, ~bok ~berż_Y Reic~enberga .. 
Jest to interes wprawdzie nie naJ3tarszy, ale moze kazdemu mnemu stawie 

czoło. bo posiada Włł'lkł wybór • d • 
· JDebli wszełk1e;:o ro za.Jo 

jak: szafy, lustra, szyfonierki, łóżka, wóziki, mĄs~yoy do gotowa. 
•la itd. itd. • 921 

Za == Każdemu, kto u mnie wyprawę kupi, ii Na = wypożyczam darmo porcelany na -.. d 
gotówkę. c • -.a G Platę. IJ . wesoła i chrzciny, ~ 

na Bożą mękę szczekać, 
wo~no więc i żydom z Bruchu w gazetach nieprawdQ głosić, ale mimo ich 

krzyku i n:.imo ich kłamstw, obrót polskiego 

handlu mebli • 
I wypraw 

firmy 

JAN KWIATkOWSKI 
w Recklinghausen-Sud, ul. lathumską 115. 

rośnie z dniem każdym i osięga rozmiary dotąd niebywałe. 

Bo w polskim handlu 

Ko 
ko 

Io 

ny 

sto 
cę 

ip 
jes 

co 
Kat 

panu 

JÓZEFOWI DROBIŃSKIEMU 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia p. 

HELENIE CIESIELSKIEJ 
I 

wypłacamy na żądanie depozyta, a pła
cimy za depgzyta (złożone oszczędności) 

'Ba:kp;r;:ho~ 1 I 

wybór ogromny, bo meble, porcelana, szkło i sprzęty kuchenne najlepiej wy
konane a 

__... taniość cen 
podziiw Ogólny! 11 :~ 

nie 

ruc w dzień ślubu, 13 bm. serdecznie ży~zenia. 
Powinszować się godzi Temu, który w stan 
małżeński wchodzi do Sakramentu małżeń
skiego, od Jezusa założonego. Wspomnij 
druhu na przysięgę, a bądź mężem prawo 
wiernym, Twojej żonie także wiernym. 
Byście nigdy nie znali żałości, Lecz zaw
sze wesela, szczęścia i miłości. Niechaj 
Wam różyczki pod nogami kwitną, a 

E. G. m. u. H. 

I Dr. Karaslewł'łcz I 
_.,rydr)'ehowlł!z D1:endkow9ki 

Pieniądzs można wysyłać pocztą 

I pod adresem: 927 I 
Bank, E. G. m. u H. inTuchll Wpr. 

-~-~-··------:11 
wszelkie smutki niechaj od Was znikną, p· -
By Młoda Para długich lat dożyła! Tego 

i\Vam życzą Pozostająca pod paitstw Jwym nadzo 
członkowie Koła §piewu „Kościuszko" I rem 926 

-~~DJB.R38Slt9'i1ł•WRfal Towarzys~wa „Frie rich Wilhelm" w Ber· 
-~IUiłh~BX1'iW~łlllU~llf~ftiU\tl linie ubezpiecza r.hieci i dorosłych na tanie 

. w Resse. kasa 1•og1•zebo,va I --- . I miesięczne premie. Poszukuje eię zastęp· J? p1e:' Jj · 't WW ców, np. zarządy towar.tysbv, na wysoką 
· J prowizyę. Zgłas~ać się trzeba du 

z uięlmymi napisami i wierszykami w na;- 8uhdlaektion der J<'riedr.lel1 I 
l 1 l;

ł'ilhelm, Dortmund, Westenhellweg4:0 
~łówm po eca 

Księgarnia „ Wiarusa P~l~kie~o~ , __ B_~chum. _ _ _ --

l~~~::::::=.:.;::;~ ,, .m,I:~!~L. 
~ ~j lkrolufy, prpzczyce, wynu&y * ~.... .:;;yjmOujeSmy w „ z I! D N O s' "I ~ Ą ~~ ~~arte nogi, 

... 1.lłł" li! V Af V ~W" „ 11' obra:l.enla nóg, wrzody na no-
począuszy od jednej murki ł plaeimy stósownle lGe rach, f.yly kurczowe, boląu 

1/ o Oj • 1/ o / ~ palee, zaeta.rzałe rany •ą często do "')'pu'1·1edzenla 3 2 /o, ' 01 „ 2 10· i/. aporczywe; kto dotychczas da-

B k. 1 d V • j „ rn remnl.e oczekiwał wyteel<enta. 
~ an U O Wf W lll. O !?I Il I. e :tt niech jem;cze m spróbuje oó 
tit CJ 1JI dawna jak 1 najlepiej wypró· 

~ Zarząd: Rada Nadzorcza: * bo;;;~soi Ririo 
Ks. Brodowski. J. Łnczli::owski. Ks. ;prałat Wawrzyniak,' prezes. ~ 

~l W. Walkowski. * *I Adresować prosimy : fi 

~ 
Bank ludowy„ E. G. m. u. H. ~ 

t 543 1'luc-llno (Prov. Posan). * 
~$~~~*-'~~~~L~~~~~~~~~~* 

be'll tru11l.zny i kwa.qÓw. 
Puazka 1.-mk. Codzieu otrzy 
IJllljemy plmia <lzięke„5'1„111 · 
Tylko prawJzh'l"r• \'V o>yg•naJ. 
nom opakowaniu bi1tfo-7Jel11uo-

I 
uerwonem i /. firma 
Sr.hu but & Co., \Velubobla. 
~a&l&dowań Die trlebn przyj 

mow&Ć. I 
n&liv'!!ll"" wiAl!I ""•"i.•·•· 

Kredytu ndzielam chQtnie każdemu uczciwemu Rodakowi. dla tego niechaj 
nikt nia naraża się na wyzysk niemiecko-żydowski! Wszystkich Rodaków za.

pras.zam do obeJrzenia moich wielkich. 

I 
9-ełu okien wystawn)'eh -.G 

Usługa pod kierownictwem Franciszka Janowskiego zawsze sko-
ra, sumienna i prawdziwie polska. (853) 

•lifiBZ· M• aee<•euwrml 
Kasa Oszczednosci w Herne, !_ahnhofstr. nr. 50. 

BaeznoAe ! 
Rodacy w Herne i okolicy 

Pt,~~eam szanownym Rodakom mój 

skład żelaza i 
maszyn 

do gotowania, ezycio., prania i wytdłym.ana 
oraz 

wszelkich sprzętów kuchen· 
nych 

Fabryka tabati 
do ~aiywanla 

E. Sommerfeldt 
dawn. Otto Alberty 

Grudziądz Graud11n.z 
dostarcza. zna.n~ jako naJ· 
lepszą i najzdrowszą 

6 tahakv 63 

do zaiywania; 
Proszę il\dać prob 

Firma założ. 18f>9 r. 

------
po eenaeh Jak najtań.szyeh. 707 Robotnice 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszy juZ od 23 do li80 mr •naid• stałe zatrud.UePi• 

Ze.kupione rzeczy odstawiam :franko do dNnD., Westf. Jure.-
Za gotówkt'· Na odpłatę. 

Pieeyki do onrzewania. Spinnerei und 
CJ Weberei, 

sł a n .i s ł a \l) J a n k 0 \l) i a k, (Linia; !1!!.~~d-Sii'l· 
HER"NE, Neustr. H5. Dtilmen-Ahaus). 9j7 

Ze druk nakład i redak.:y( tdoi.i~ l\i:l.1Z1alny A.mva~ t-J.n:j~ld w Boch:.:m. K.kfadem 1 ~z~ionkami '\\"Ydaww::twa "Wiarusa Polskiego„ w Bo=hum, .,..; 

iko 

lób, 
i uc 



185 · lloi~hu.in, na środęt ~ir~i.a 14:-.go sierpnia 1907 r,, Rok 17 

• 
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Wychodzi codziennie Z wyjątkiem dni J>OŚWiątecz
aYCh· PrzedpJ~ta kwartalna na p~zcie i u listowych 

nosi 1 mr. oO fen., a z odnoszemem do domu 1 mr. 
~ien Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz tom ood znakiem „L. polnisch nr. 123." 

~ i1lę Boze za Wlarc I DJczyz11 ! 
I Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego dr•· 

ku 15 f. ogfoszenie, zamieszczone orzecl inseratami 40 
fen. Kto często oglasza otrzvma rabat. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować i podać w 
nich dokladny adres oiszącego_ Rekop. nie zwracamy 

Redak~ya, drukarnia i księgarnia znaiduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
~e·1~~"111·W•.IW\\.~~1t~~~(1„ ..• - .• '-~~!!llPJtll~. •IJ!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!J!!!!!!!!!!!l!l!!~l!-!!17!!!l!T:'!'~!IF'~!!!!!!!!!!!!~g!!!!l!l!!!!l!!!!!!!!~!ll!il"1!l!!~~!J!!!!!!!!!!~~~~!!!ł..'!!!~~~--@§J„ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe ł cielnych czynił st~r~nia u ks. pro!>0szcza, pracują, pracy nie złożyli, tylko jak 
ó „ czytać i pisać po polsku' Nie I a~~ ?ez skutku. NaJpterw byl km:mtet oso- wszędzie tlak i tu stali sie tamistrejk:i-

wszystko to przezwyciężyl11; a prze
cież spodziewać się naJezy, że ksi~żom 
tprofesorom idzie o dobro dusz, a na bo„ 
jaźń ludzką nie ma miejsca w semina„ 

111 wie, • b1scie cztery razy na probostwie, by ks. mi. z nimi ,pan Kaufmann nie był w 
~st Polakiem, kto ootomstwu swemu I proboszczowi przedłożyć życzenia Pola- stanie fabryki wbiegu utrzymać, więc 
zniemczyć się pozwoli! ków, ale za każdą razą powiedziano im.._ ich posłał do domu. Ct...·cąc polskim ro-

że ksiądz proboszcz nie jest W/ domu. Wte- u ryum. 
~-.-l!"i;ill!!rr~~~!!!. !'!!!!!!!!!!!~ "~E!!W'f:mRI · dy posłano ks. proboszczowi list rekomen- botnikom napędzić strachu, wy·dał pan 

dawany, na który jednak do tej pory nie Kaufmann odezwę. że jeżeli robotnicy 
Od pół roku mamy w Czarnkowie 

księdza nie umiejącego dostatecznie ~a 
polsku. Na pewno wiem, że ludzie bfl 
dący u księdza owego u spowiedzi, byli 
bardzo zaniepokojeni w sumieniu, twie'r 
dząc, że ksiądz ów ich nie rozumiał. TJ 
rzecz nie bfaha, lecz tycząca zbawienia. 
Mamy w.prawdzie księdza umiejącega 
dobrze po polsku, lecz ·nie podobno, aże 
by wszyscy Polacy szli do niego. Zre · 
sztą ksiądz święcony jest nie dla naro~ 
dowości jednej - obowiązkiem je'i~ księ 
dza w mieszanych okolicaich znać qo„ 
erze język ludu. U nas nie ma pa ·3iii 
czysto niemieckiej, wszędzie są Polacv 
·-- to też do.pominać należy się wszę
dzie o uwzględnienie swych słuszny ::h 
praw w koś.ciele. 

. nadeszła odpowiedź. Chcąc zasięgnąć ja- do ·pracy ·nie ,powrócą, zostanie fabryka 
kiejś wiadomości aby uspokoić rozgorycze z\'.1mkinięta. To jednakowoż robotników 
nie umysłów parafian, komitet udał się raz nie wystraszyło. Obecni'e udał się p. 
jeszcze osobiście do ks. proboszcza. Ks. K f O f ' b 
proboszcz jednak nie chciał wcale spokoj- au mann do •· stmarken erajnu' , Y 

Kon.res eucharystyczny w Mecu za
kończony został nabożeństwem od

prawionem przez kardynała 
Vanuteli'ego. 

nie wysłuchać i mówił, że co się stać mialo mu dostarczył lamistrejków. Odezwa 1· 

ł to się już stalo i on więcej o tych sprawach wydana· w tej1 sprawie przez „Ostmar 
I nie chce nic slyszeć - to mówiąc, chwy kenfera<ln" a umieszczona w „Danziger I 

W procesyi, która się odbyła,. wzię

lo udział oko!o 500 dygnitarzy kościel
nych, 85 towarzystw i blisko 30 tysięcy 
osób. 

Obrońcy skazanego Haua zamierzają 

stawić wniosek o wytoczenie procesu 
pannie Oldze 1'loli.tor o krzywoprzy-

siestwo. 

Jak wiadomo. przeczyta panna Mo
litor pod przysięgę temu, jakoby pomię 
dzy nią a łfauem istniał kiedykolwiek 
stosunek miłosny oraz, jakoby zabój-
cę pani Molitor widziafa uciekającego 

i przyszła do przekonanin, że zabójcą 

Jest Hau. Stoi to w siprzeczności z tern, . 
co w jej imieniu ogłosil obecnie adwo
Kat Schaefer. 

cil za klamkę, co sobie tak komitet tłóma- Neueste Nachrichten" brzmi: 
czyt, że ma się wynosić z pokoju, więc też Potrzebni robotnicy do fabryki wyro 
to uczynH. Wobec tego uchwalono jedno- bów szewskich, na stalą i dobrą za-
glośnie następującą rezolucyę: Polki i Po płate dla robotników niemieckich, do 
Iacy, zebrani dnia 11 sierpnia 1907 roku na fabryki wyrobów szewskich w Pru-
wiecu polsko-katolickim w Mengede wzy. 
wają komitet dla spraw kościelnych, aby sach Zachodnich. Kwalifikacyi fa-
postępowanie księdza proboszcza w obec chowych ·ni·e potrneba. Zgłoszenia 
Polaków przedstawił listownie wladzy bi- przyjmuje „Ostmarkenfernjhl", w 
skupi ej w Paderbornie, dolączając prośbę Gdańsku, Ankerschmiedegussei 7, 
następującą: przed południem. (19231 

„Parafianie polscy z Mengede uprasza Hakatyści podjęli się więc 11awet 
ją władzę Biskupią o ustanowienie w już dostarczania łamistrejków. Mamy na-
Mengede stałego kapłana, któryby wladal dzieję, że sztuka 'D· Kaufmanowi się nie 
tak dalece językiem polskim, iżby mógł uda. Robotnik njemiecki nie będzie 

o nieudałym kongresie socyalistów 
w Inowrocławiu 

sluchać po polsku spowiedzi św. i . ~ Al 
polskie wygłaszać kazania." ?hyiba ~ak głupi, by za ~ot :;1"1 rmo ~3! donoszą pisma polskie: 

Następnie zabrał głos zaproszony na· ł~~em~ _,_,ostmarkenferamu st~t s~ę ·Na kongres zjechało się około 50 de}e.. 
wiec redaktor „Wiarusa Polskiego" p. An- 1 :rani~~e1k1em. Do Starogardu mkt me gatów polskiej partyi socyalistycznej. Prze 
toni Brejski i w dluższem przemówieniu I powm1en za pracą przybywać. Pan wodnictwo objął znany agitator partyi Po 
wykazał wszystkie krzywdy, jakie się Po- Kaufmann musi się przekonać. że· prze- demski z Inowroclawia, który na wstępie 
lakom dzieją w. zaborze pruskim pod wzg!,· ciw zorga1nizownnym robotnikom ani obrad powitał towarzyszów z Królestwa 
dem religijnym, narodowym i materyal- „Ostmarkenfernjn" nie jest wstanie Polskiego. Następnie delegaci zaintonowali 

~ nym, i w~~wał w końc_u_, ~by przez ośV(iat~ nic zdziałać. _ Pisma przychylne spra „Czerwony Sztandar". Pomiędzy delega-
1 trzezwosc, oszczędn@sc i przez _kr~ew1e . wie robotniczej prosimy 0 powtórze- tów rozdzielono/ poufne sprawozdania P. 

~ozruchy w Beiiaście ponowiły się. nie poczuda narodowego starac się o um- . . ' P. S. w Królestwie o jej czynności w cza-
W Belfaście, porcie irlandzkim, strej cestwienie dążeń rządu pruskiego, zmierza me. . sie ruchu rewolucyjnego w Rosyi. Z spra 

jących ku temu, aby nas co rychlej przero- ,,Zjednoczenie zawodowe polskie." wozdania owego wynika, iż socyaliści nie 
kują robotnicy portowi i woźnice. Po- bić na prusaków. Mówca wskazał, jakie mieccy moralnie i materyalnie wspierali 
1ieważ irJandczycy żyją w ciągłej wal- znaczenie w tej walce obronnej mają dla socyalistów w Królestwie. Utworzono ko-
ce z rządem angielskim więc 0 starcie nas or~~nizacye, jakie sobie h~d polski na G · k , · ł mitet terorystyczny, który staral się o wy-
. . • . obczyzme stworzyz dla rozma1ty~h spra~ ermamzacya za pomocą OSCIO 3. ł konywauie wyroków śmierci wydawanych 

me bylo trudno. Pomedz1ałkowe roz-
1
- Towarzystwa, organiz~cye te pop1erac WI; . , . S przez partyę i urządzał napady na finanso-

ruchy .przybrały wielkie rozmiary, woj- l nie~ każdy, kto pragnie dobra spoteczen . Nietylko na wyc~odztwie, n~ l.ąsku we instytucye rządowe. 1256 socyalistów 
k stwa naszego l w Prusach Zach. ~esrt brak opi~k1 du- w Rosyi już to stracono, wysłano na Sybir, 
~i0 rozpr~szafo Ind bagnetami, '25 żol~ I w końcu mówił pan Brejski o zamie- chownej dlia, Polaków, lecz takze zda- lub też znajduje się w wiezieniach rosyj-
erzy odmosto rany. Aresztowano mno I rzonej zmianie na gorsze ustaw knapszaftu rzają się przypadki w dyecezyach gnie skich. 

itw-0 osób. i wykazał doniosłość tej zmiany_ ~la robot- źnieńskiej i poznańskiej - rpisze „Kur. J Pewien towarzysz z pod czerwonego 
ników. Zebrani górnicy uchwahh rezolu- Po.zin.": sztandaru zaznaczył iż partya zawsze i 

Strejk tele~raiistów w Stanach Zjedno- cyę, w której domagają się, aby w prz~sz- Krotoszyńska „Katholische Rund- ;v~zędzie dąży d<? politycznej ni~po?le~lo 
tzonych rozszerza się z dniem każdym. lości ustawy k!lapszaftu by~y drukowane schau" umięszcza bezustannie. skargi sc1 narodu pols~1ego na r~pubhkansk~ch 

dla Polaków w Języku polskim, oraz wez- . . . , d , . (!) podstawach i zgodą ( !) Jest w dąze-
Liiezne związki zawodowe Stanów wano starszych knapszaftowych, aby pod n~ b~ak ?P.1eki katohkow na_r~ 0 'Yosci niach owych z socyalistami niemieckimi. 

ZJednoczonych uchwaliły w niedzielę · żadnym warunkiem nie zgodzili się na 1?0 : me~ieck.1 e1. Polacy P? ~zęsci miliczą, ( ! !) „Czerwony" prelegent dobitnie podkr~ 
i • . . , ' gorszenie ustaw knapszaftu. Przemaw.iah pomewaz są prze~ornam. ze wł~dza d?~ ślil. iż polscy socyaliści z taktycz~~ch 1 
.e streJkuJących telegraflstow w wa:Ice potem jeszcze pp. Jańczak, I(alużny it~. chowrta sama o nich -dbać będzie. Otoz praktycznych względów pragną isc w 
ich Poprą moralnie i finansowo. zachęcając wiecownikó"\~ do . wytrwama tak nie jest. Obowiązkiem więc gazet Niemczech ręka w rękę z socyalistami nie-
\V przy sztandarze pols~im i katoltckim. katolickich polskich J)rzypominać na- mieckimi tern wiGceji iż ze strony niemiec-

krótce nastąpi ukończenie obrad kon szym, żeby i oni z swe.ii strony starali kich socyalistów otrzym.ali pod względem 
iereocyi pokojowej w Hadze. Marxloh· W ·przyszl~ ni.;llzielę od- I i dopomi,nali się u wladzy duch?wnej n~ro1owym ~ !) daleko .idące„ przyrz;c~e: 

W '"\ uwzględnienia swych potrzeb. Nie po- ma ( .) Jednosc zaleca s1.ę ta~ze ze _v. zg ę 
, Ybrtmo wydział złożony z 25 o- będzie się pielgrzymka do .Kev·;!acr. . . ~ . . dów praktycznych, pomewaz polska par-
~ob, który m1 wygotCYWać protokóły Jak powiadają, ksiądz nasz .ząda, a_by trzeba do .tego J-akiegos pię~·neg? pism~ · tya socyalistyczna w Niemczech jest za sla 
I Uchwały ·na zakończenie l•onfe.rencyi. Polacy odjeżdżali razem z t.~tem~ :1~r.1 L l~b or~~amzacy1. ze str.o~y i~tehger.icy1, bą, aby ciężką walkę mogla prowad~ić sa-

.„ d p mech lud skargi tak ulozy. Jak umie, a ma. Mówca ubolewał, iż liczba polskich so 
~... „ Dins'(1ken. S~dzę, ,że _tego z_a en ' 0~ będzie to tern większe miało zna1czenie cyalistów cofa się usta,vicznie, mianowi-

lak me uczyni, boc \\demy. ze PolacJI f 
!J:l - b o c d , 1 · d rea z u władzy duchownej. cie\\ prowincyi poznai'1skiei socyalizm co -rol ... ~. tu na o C.t;t .. ,J?'fUt'~ wyjeżdżać bę ą wspo me z wo ' Otóż od kilku liat opuszczają semi- nąl się znacznie. Nawet na Górnym Sląsku 

'l r. Neumtihl. Na niemieckie pogróżki wca naryum księża narodowości niem:(ckici przy ost~tmch wybo_rach ubylo czerw~
le nie zważ2,jmy. tylko odjeżdżajmy nie umiej4cy, a przyna,jmniej nie ~tmle- nyrri gloso\\r, co zdam~m refere?t~ przy_p1-

. • wszys·cv z Neumilh1. bo tak Polacy po„ . r _ , 1 k' . N" ,..1 ~ sać należy wpfy\VOWI duchowienst\.va na 
Wiec polski w Mengede. stanmviH uczynić, ,a że się to niektórym J~c:y d~1b , ze mowv po s IeJ. i: "'1h.ę lud polski. Dopóki ta potęga złamaną nie zo 

W n biegłą niedlielę odbyl się w Men- osobom nje podoba. to nas mie potrzebu w mbc w. przyczyny tego. lecz J::1 p~o- stanie dopóty socyalizm polski nie odnie
ftde Wie~ przy licznym udziaJe Ro~aków je wcale ani ziębić, ani parzyć. Pra- ~tym .swoim rQz~1mem _tc:k pomu1~: Je- sic d~datnich sukcesów. . . . 
li~~c.zneJ hczBy Rod~czek. W1ecow! prze- cuJ·my tylko i postępujmy zawsze zgo- slI dziecko polskie ma 'Jl\~ w drugi~ .ro w toczące~ siQ następme ożyw1oneJ 
. n1czyl pan Antoni Tomaszewski. zast. d ku szkolnym dostateczrne wtadac ~ę- dyskusyi prawie wszyscy mówcy zarzu-
~~~ew. byt P· St._ ~alużny a prot.o.kó_ł pis~l dnie. a nasi serdeczni nie bę ą nam zykiem nie_Jnieckim, to ksiądz-inteligent cali nien:iiecki.ei centra_Ii berlińskiej, iż bar: 
~er Andrze1 O!eJni~. . Przemaw1~h na1- mogli wcale zaszkodzić. będzie mógł chyba w iczterech latach dzo zamedbu1e Polakow pod wzgl_ędem ft 
~asw w s~rawi~ op1e~1 du~~own~J pp. To- -"!"' - !!!il nauczyć się dobrze po polsku. Polska " nansowym i mało na agitacyę pom1ęd~y 11! 
Ili ~ewsk1. Janczak 1 Olem1k. Mowcy za- . d k . . t b d dem polskim wydaje .Agitatorami winm byc 
ijo się, że Polaków coraz więcej przybywa , ~ f. . f "k ł mowa Je .na' owoz me po rze nna o jedynie Polacy, ponieważ oni lepiej stosun-
estM~ngede, ale ?Pieka duc~owna b.ard~o Hakatyści dostarczają am1s rej ow I karyery. I w tern sęk. . . ki znają i rozumieją. 
tllls ~1ewystarcza1ąca, gdyz spowiednik . . . Moze '1:'tadza d~chowna n.re. wie Jeden z mó\v.:ów zaznaczył iż niedłt! 
~a ~I Pr~ybyw~_tylko 3 d? 4 razy do roku Od przeszło tygodma, stre1k~1ą w wqale, c~ się w s~~1~arv?m. dz1e1e: Sły go nadejdą czasy, gdzie uciśniony polski 
\a D~we_J kolonp pow.stame z cz~sem no-1 Starogardzie, w Prusach Zachodmch. u .sza!em, ze w G.rnezrne. nie z~da się_ od . proletaryat pomści się krwawo ( ! !) na h~ń 
~byt~tfia. a p~więceJ tbm Pol~kow. f ~z~= firmu Kaufmann wszyscy sze:vcy. S~ d~och la~ ~azan polskie~ .an~ ka~ch1~a.- ( biący. ucisk polityczny i materyalny .. ~kon
'~nuwiJ' P~~~ .. ~nem, ~ ~ ,~~~~e ~~~~-f. .,.,. i to przeważnie sami Polacy I Po!k1. cyi od ks1ęzy narodowosc 1 n1ermeck 1c!. i ~z·t s ę ;vt~dv rządy szlac~tv polsk1e1. któ 
~lskirn. Mfei;t;~~; k~';ite'ta1~ s~?a~,'"k~Ś ł riirszdunkerzy, którzy w tef fabryce I Harda postawa k1eryków niemców l ra naród polski przez setki lat torturowa~ 



la ( !) - na socyali tycznym sądzie osta
tecznym zniszczy się nieprzyjaciół nie 
czczemi słowami, lecz ostrą bronią ( !) 
Przy tych słowach rozwiązać urzędnik 
z Poznania zebranie wśród okropnego ha
łasu towarzyszów, którzy następnie raz 
jesi<.:ze zaśpiewali „Czerwony sztandar". 
Policya nakazała, aby w kilku minutach 
sa!ę opuszczono. Także dalszych poufnych 
zect ań zakazała policya, ściśle kontrolując 
poszczególnych delegatów. 

Nie zapomniano także o „pięknym Jg
nasin" który przy ostatnich wyborach w 
Oalicyi tak sromotną poniósł klęskę - po 
słano mu bowiem telegram wiernopoddai1-
czy. 

Zachłanność niemiecka. 
„Związek niemców w GaJicyi", o któ

rym niedawno donosiliśmy, rozsyła obec
nicmiecką odezwę, która brzmi następują-
co: 

„Ażeby wszystkim cel naszego zało
żyć się mającego związku, którego statuta 
.iuż galic. namiestnictwu przedłożone zosta
ly, wykazać, przytaczamy poniżej część na 
szego programu prac: 1. Związek pragnie 
popierać świadomość przynależności szcze 
powei, miłości do wielki.ego niemieckiego 
narodu i do oddztedziczonei po przodkach 
ziemi. Oo celu powyższego zdążać będzie
my przez niemiecką gazetę w Galicyi, wę
drownego niemieckiego nauczyciela, usta
nowienie niemieckich duchownych i nau
ciycieli, zgromadzenia i odczyty, niemiec
kie uroczystości, rozdzielanie dobrych nie 
mieckich książek i pism ulotnych, napomi
nani c gnuśnych i ospałych rodaków i de
maskowanie fałszywych przyjaciół i zdraj 
ców ludu. 

2) Związek zamierza przy pomocy nie 
mieckicgo Schulvereinu zakładać niemiec
kie szkoły, istniejące szkoły niemieckie po 
picrać i wspomagać, niemieckich nauczy
cieli, którzy się około sprawy ludu swego 
zasłużyli nagradzać i poojerać, w miejsco
wościach o mieszanej ludności (w miastach) 
zakladać niemieckie ogródki dziecinne, a 
potrzebujących pomocy współziomków 
wspierać. 

3) Związek pragnie założyć ogólny 
dom dla sierót w Galicyi, tak samo pow
szechne niemieckie schronisko dla uczniów 
we Lwowie, a jedyne niemieckie gimna
zyum w Galicyi tamże utrzymać i popie-
rać. 

4) Związek pragnie stworzyć niemiec-
kie biura pośrednictwa dla nauczycielek, 
nauczycieli i kupców. 

5) Związek pragnie uregulować ruch 
wychodiczy Wedle środków zakupuje 
związek w pobliżu większych niemieckich 

b1) 

~UBROWIE 
Opowiadanie historycźne według po

wieści 

W a cła wa Oąsiorowskie20. 

(Ciąg dalszy). 
- Nic! - jąkat kapitan, naprozno 

broniąc się rnptownemu osłabieniu. -
Tyle dni... nocy tyle ... daremnie!... Dzie 
wanowski coś wiedzieć musi!... Zabrali 
ją. .. wyw,ieźli.· .. Dom pusty ... nikogo .. , 
i zno\\' U sam!... 

- Waszmość chory jesteś?! Na1pd 
się wina ... to dę orzeźwi.. .. i na spaczy 
uek ! Jam tu waszeci niepotrzebnie roz 
mow[l tą trudził, nie pomyślawszy o 
twoim niewywczasieL 

Ploryan nie odpowiadaL Książę za 
trwożył się niepomatu nagłą chorobn 
Gotarto\vskiego. Zadzwonił na służ
bę i kazał przywołać natychmiast me
dyka. Tymczasam wpółomdlałego 
floryana ulożono na naprędce przygo
towancm posłaniu w alkierzyku, za ko
mnatą sypialną księcia. 

Medyk ledwie nad ranem się zjawił. 
Ksi<\Żę nie soa,ł, trawiony myślami. 
Wejście medyka oż:Vwiło nieco księcia, 
chciat iść za nim do chorego Ploryana, 
lecz wtem dano mu znać. że oficer fran 
cuski z ważną ·depeszą nadjechał. 

Książę narzucił burkę i wyszedł do 
posta11ca. Był nim Jan Dziewanowski. 

Pon :atowski przebiegł szybko poda 
ny mu papier. Generał Milhaud zawia 
darni(].! księcia jako przełożonego nad 
miastem. że dnia nastQpnego przednia 
straż armii francuskiej, wkroczy do Wa 
sza\vy i zajmie j;:i imieniem cesarza 
ł'"'rancuzów. Przyczem generał Milhaud 
wyrażał przekonanie, że cala ludność 
powita z takiem sercem żołnierzy fran 
cuskich, z jakiem oni wchodzić będą 
\V murv grodu polsk iego, tudzież na:1-
mie11 iaL że marszałek Murat. którego 
przyby ... la lada chwila Milhaud się spo-

osad kawałki ziemi, na których te niemiec 
kie rodziny, które pragną wyemigrować, 
mogą się osiedlić; wskutek czego powięk
szy się grupy niemieckich osadników i 
uczyni się utrzymanie niemczyzny łahviej 
szem. 

6) Związek udziela za pośrednictwem 
dziennika porady prawnej, a gminom, które 
mają prawo do uzyskania niemieckich 
szkół, ukla9a odpowiednie podania. 

7) Związek wspiera za}dadanie ma
lych stowarzyszeń w niemieckich osa
dach. Uklada się statuta dla czytelr1, stowa
rzyszeń śpiewackich, straży pożarnych i 
towarzystw gimnastycznych które to sto
warzyszenia są niejednokrotnie bardzo po
żyteczne, acz niewielkie. 

8) Związek pragnie niemiecki prze
mysl i gospodarstwo rolne popierać: przez 
zakładanie kas rajffeisenowskich, stowa
rzyszeń gospodarczych (mleczarń, młynów 
browarów, parowych tartaków etc.), 
przez pośrednictwo w sprzedaży wiejskich 
produktów (bydło, zboże), przez wyrugo
wanie szkodliwego handlu pośredniego: 
przez wspieranie utalentowanych synów 
wieśniaków, którzy pragną uczęszczać do 
szkoły rolniczej lub przemysłowej, przez 
zakupno szlachetnych zwierząt rozpłodo
wych; przez zakupno drzew owocowych, 
nasion oraz dobrych książek gospodar
czych, przez zakładanie domów sktado
wych; przez ustanowienie gospodarczego 
nauczyciela wędrownego, oraz przez do
bre artykuły z dziedziny gospodarczej w 
dzienniku. 

9) Związek ma zamiar podnieść roz
wój duchowy i moralny Niemców w Ga
licyi, oraz poczucia jedności i przynależ
ności pozostania wiernymi Niemcami, ja
kimi byli nasi przodkowie w Galicyi. 

10) Związek zamierza walczyć o nale
żne niemcorn prawa w Galicyi, utrwalać 
miłość dla ojczyzny, ale również propago
wać pokój i zgodę z innymi lu~:lami w Ga 
licyi. ( ?) 

Związek nie zajmuje się ani polityką, 
ani sprawami religijnemi, jest on jedynie 
związkiem ochrony, który pragnie wszyst
kich Niemców w Galicyi wziąć pod swoje 
opiekuf1cze skrzydła. 

Są to główne zadania ,,Związku chrze-
ściia11skich Niemców w Galicyi". Lec~ 
tenże będzie miał sposobność występowac 
i w innych sprawach, specyalnł'e gospo
darczo-społecznych, na korzyść swych 
członków. 

Tyle odezwa: 
Jakkolwiek panowie ci zamierzają czy 

nić największe wysiłki w celn giermanizo
wania Galicyi i jakkolwiek przyznają, że 
pomoc otrzymają od Szul.ferajnu, czyli ~d 
wszechniemców z Prus, 1ednak pos1adaJą. 

U!!!! ___ _ CW'rtte· .. _2:!1: 

dziewa, radby bardzo ·poznać księcia 
pana przed wjazdem do miasta. 

Poniatowski skrzywił się nieco i od 
rzekl po namyś~e: 

- Proszę wyrazić moje pozdrowie
nie panu generałowi i zapewnić go, że 
Warszawa godnie przyjmie zwycięz
ców z pod Jeny. 

Dziewanowski salutował po woj
skowemu księciu i ruszyl z odpowie
dzią do generata. Książę zaś zasiadł 
do biurka. 

Odez.wę generala Milhaud widzi ał 
się zmuszonym J)lrzesłać do wiadomo
ści tym, któórzy odeł1 stronili, unikali 
g.o, a którzy niepodzielnie ,piastowali 
tytuły dobrych synów ojczyzny. Ksią
żę pom !nąć ich nie mógl i nie chciał. 

Ciężko byto Poniatowskiemu zebrać 
się na wystosowanie epistoły ,która nie 
byłaby uniżeniem, ani prośbą, ani schy 
leniem czola, ani pychą. Po długiem 
wahaniu nakreślił na liście Milhauda 
lakonkznie: 

,.Pismo to uważam za właściwe 
przestać JWPa1m do wiadomości i od
powiedniego Jego uznaniu postąpienia. 
Ja wyjeżdżam rano naprzeciw marszał
ka Murata.' ' 

Zaczem przywołał strzelca służbo 
wego i odnieść pisanie po~ecit genem·· 
łowi Woczyi'1skiemu na Leszno. 

Medyk opatrzył byt iuż Ploryana i 
leki pospiesznie zaaplikował. Choro
ba, według jego zdania, była ciężka, bo 
silnie gorączkowa. tak, że bez krwi pu
szczenia się nie obeszło i na lada dry
jakwi poprzes tać nie można _ było. 

Poniatowski zafrasował się szcze
rze chorobą Ootartowskicgo i nakazał 
medykowi mieć o nim pilne staranie. 

.Medyk, zmiarkowawszy z relacyi 
slużbI, że chory nieznanym zgoła jest 
tyJko oficerem, doradzal księ_~iu, aby 
go gdzie w ofi.c_vnach ulokował, chory 
bowiem. będąc w Rorączce, snadnie 
mógł wpaść w malignę, a tern samem 
spokó.i księciu zakłócać. Poniatowski 

czelność twierdzenia iż nie zajmują się rio- . kowi pierwszej lokomoty\vy Bargelowt 
l lityką. . I Gniezna,. Obu natych.r:nias_t zloż.ono c 

z glosów prasy naszej w Galic~i ~ym Iowo z _.urzędu. Obow1ązk1em p~erwsz 
ka, że nicmcy ·wyciągając ręce po Gahcyę, by!o dac n~ ~zas sygnał,_ by ?Oc1ąg w 
la two sobie palce poparzyć mog~. :~farny no~nern. i;iie1scu . ~wol~il biegu, B . 
nadzieję, że Rodacy nasi w Gahcy~ ~ę~ą ~w1erdz1, ze straz~1~ow1 ~al o0/JOWie 
potrafili wskazać granice zachlonnosc1 me instr~kcy~, a str~zmk zno_w zapewnia, 
miejckiei. stosuJąc się do mstrukcy1 dawał zn: 

Ziemie polskie. 

Pru; ZaehodnidP, Warmii i Mft.zur. 

Tczew. Z siekierą w ręku wtargnął ro 
botnik ttinowski w Lunawach, będąc nie
trzeźwy, do mieszkania swego sąsiada Ga

.' lu11skiego i go z jakiegoś błahego powodu 

I 
zaczepił~ Gdy go Gałuński wyprosił za 
drzwi, rzucił się napastnik na niego i ude
rzył go siekierą tak w glowę, że nieszczę
śliwemu czaszkę rozbił. Ciężko zranionego 
odstawiono do tutejszego domu choryct 

Elbląg. Wskutek opóźnionych żniw 
zapanowała taka drożyzna produktów rol
niczych, jakiej ludzie sobie nie przypomina
ją. Za centnar owsa i to na dobitkę pośled
niejszego placi się 10 do 11 marek. Pewien 
rolnik zwracał się do kilku młynarzy, a mi 
m'o to nie mógł otrzymać centnara śrutu 
jęczmiennego. Innemu udało się przypad
kiem tylko uzyskać 20 funtów w pewnym 
składzie produktów rolniczych. Rolnicy 
zniewoleni są tern samem pasać bydlo śru
tem kukurydzy, placąc za centnar 8,40 mr. 
Miejscami paszą je cukrówką o ile licho wy 
pad fa. 

Kwidzyn. 15-Ietni Edmund Wysocki z 
Rozpędzin rozbil dwie skarbonki w tutej
szym kościele katolic}dm i wybrał zna.ie 
jąc~ się w nich gotówkę. Gdy go na poli
cyi poczęto badać, przyzna! się. że już czę 
ściej zakradał się do skarbonek kościelnych 
a za skradzione pieniądze kupił sobie ze 
swym przyjacielem rewolwer i inne pod, 
ne rzeczy. . 

folwark Miaty pod Trzemesznem, 800 
mórg obszaru dotychczasowa wlasność 
domu bankowego Drwęski i Langner (Mar 
cin Biedermann) w Poznaniu nabył mocą 
kupna gospodarz p. Jan Graczyk, właści
ciel Woli Wapolskiej na l(ujawach. Zdanie 
gospodarstwa już nastąpiło. 

W sprawie katastrofy pod Trzemesz
nem. Wedle dalsz. doniesień wdrożono po
stępowanie karne przeciw technicznemu u
rzędnikowi kolejowemu Bajorowi z Bydgo 
szczy, który mial nadzór nad torem od Mo 
gilna do Trzemeszna, i przeciw kierowni 

mimo uszu puścił rady medyka, f!orya 
na ka zal w alkierzu pozostawić i wsze I 
ką opieką otoczyć. 

Nad ranem · Warszawa jakby uci-
1chla, jakby zapadla w krótki, gorączko 
wy se·n, majacząc tu i ówdzie w winiar 
niach a gawędząc w oświetlonych przez 
noc całą izbach a komnatach. 

Otuchy, przedągły odgłos bębnó\v 
przed Bernardynami lpostawH wszy
stkich na nogi. Woźni rady miej'skiej 
odczytywali ludowi proklamacyę gene
rała Milhaud o ochronie grosza publiicz 
nego w kasach i o karze śmierci na 
tycl1, którzyby w jakichkolwiek stosun
kach a korespondecyach z nieprzyja
cie'.ern pozostawa1i. 

Część pierwszą proklamacyi przy
jęto z zapałem, ako oczywisty doi\vód 
p i eczołowitości frnncuski ej - druga o
budziła gorycz 1chwilową, że sm1ano 
wątpić o ednomyślności Wars7f1wv. 
Lecz na gorycze a ważenie slów nie by 
Io czasu - wkroczenie uroczvste armii 
francuskiej, obębnianie po ul icach a otrę 
bywanie, zajmowały 11mysły. Tlumv 
mieszkai'iców wyle[ły na ulice w od
ś:viętnych przybraniach i wyciągnęły 
się w dwa1 1czarne, zbite pasma od zam 
ku aż do Wo~i. Straż obvwate!ska z 
dziesiętn:kami, setnikami, a tysiączni
kami czyniła porządek a lad między lu
dem. Piaskiem wysypane o świerko
wemi ~ałęźmi usłane ulice, któremi woj 
ska, m1aly przechodzić, wyg!ąda?y uro 
czyście. Okna kamienic. mimo mroźne 
go wiatru na oścież otwa~te, wynetnia
ly zbite pęki głów wystrojonych dam, 
?~gaty_ch szlachcianek a mieszczek. Tu 
1 ow.dz1e n.a bal~stradach a, gankach ję~ 
!Y ~1ę. z\:r1e_szac kobierce, cyfry napo-
1eonsk1e 1 g1r1andy zielone. 

Mijały godziny. fale ludu uie ustę 
powały. 

Oko~o PO!u~nia, o? strony zaimku, 
ukaz~t s:ę ks1ąze Pomatowski w oto
cze111u kilku swych strzelców przvbo
cznych. Jeclrnl na siwojablkowaty~ a-

czerwoną latarką. Natomiast kierownik 
szyny Ba-rgel twierdzi, że latarki ni 
widział. Ale choćby i nie daino rnu · 
.ctnego sygnału ostrzegawczego, po 
nien byt on zwolnić bieg .pociągu, gdy 
wladomem mu było, że tor znaidu:e · 
w ,naprawie. Na uniewinnienie iwo· 
przytoczyć mógłby 1chyba to, że n 
wiedział, iż właśnie w tern mie-i:cu t 
naprawiano w odnośnej nocy. Kto zr 
sztą ponosi glówną winę nieszczęści 
wylm.że niewątpliwie śledztwo sądow 

Wjelu ipa~aż~r~w ~ie\~ zqzęśHweg 
pociągu stawiło JUZ do władzy ko1tj 
wej w Gnieźnie pretensye swe o odszk 
dawanie. 

Zwłoki księcia Bebatowa wyslan 
pociągiem na rozk.az mini~tra robót p 
blicznych do Berlina, gdzie zmarły 
krewnych· Strapieni rodzice obu zab· 
tych kadetów z Mitawv w Kurhndy trac 
przybyli do Gniezna w czwartek wie zgir 
·czorem. Scena, jaka się rozegrara prz glo 
oglądaniu zwłok, była rozdzi erają' do 
Ciala nieszczęś'.i\vych chłopców zab~ tam 
li riodzice ze sobą do Mitawy. 

Zwłoki kilku innych zabitych znaj śc!a 
ją się jeszcze w barakach. Okropm ~Id 
zesz·pecone zostafo pomiędzy inne ze 
także cialo żony kupoa Abramowicza sok 
Kijowa, którr1 byia \ll innym stani 
nieszczęśliwej wyszły na wierz 
1cale wnętrzności. Ciało pani Abram 
wicz zostało jednem słowem w tak 
kropny sposób zeszpecone, że 11 :epo<l 
bnem wcale jest do czlowieką. Prok 
rator rozwinął ener~jczne śledztwo, 
wyświetl.ić wł•2,ściwą przyczynę str 
sznego nieszczęścia. W czwartek pr 
sluchiwauo sądownie dzwudziestu r 
botników kolejowych, którzy 2n;ęci b 
li pracą okola naprawy toru w m[ejs 
katastrofy. 

Łabiszyn. Z powodu przyj aznę 
stanowiska względem PolakÓ\\' ustą 
'":1t!siał z dzierżawy oberzysta niemi 
Adolf łfobert w Buszkowie, \V!asno 
iko:onizacyi. ML:l! on ·podobno brać t 

rabie, w barwnym mundurze g-eneral 
porucznika dawnevo wojska polskie 
i w burce, zwieszającej s i ę na sreb 
nych klamrach przez ramię. Jec 
wolno, spokojnie, z zaniedb a1niem 
wnem w swych r;iętkich rucha·ch, z l 
kiem zmarszczeniem gęstych, łukow 
tych brwi. Na wys·okiem czole księ 
zaduma jakaś osiadla czy troskh i sp 
nęfa ku tłumom t21kim majestatem, ta 
szlachetnością, że aż szmer cich.r, pr 
ciągły rozlegl się na widok Poniato 
ski ego. 

Ciekawe oczy wczęly każdy ru 
jego śledzić, rozmarzone spojrz 
dam mówiły, zda się: comme il est be 
Mężczyźni z ukontentowaniem rdrZ 
jak lekko .a jak dzie:nie wyglądał ks' 
żę na koniu ... Czasem wśród ciżby u 
siła się do góry cw~ka i brzmial 
krzyk gorący: 

- Niech żyje ks i ążę!. .. 
Lecz okrzyk ginat bez echa„. . 

my milczały, Poniato\vsk~ je rozum 
- witano w nim panai z pod BlachY 

Krew uderzvla w matową b)1d 
twarzy księcia, rozżarzyla drzem iąc~ 
sokolich oczach iskry i obrzuciła 1 

dumną goryczą. · 
Poniatowski mocn iej nacisnął cz 

kę i spiąJ konia ostrogami. Arab sz 
wyciągnął, chra,py rozwarł szeroko 
długim galopem pomk·nał u'.1icJ.uni kur 
gatkom. 

Książę siedział na koniu. }a'k. 
wrosły w haftowaną kulbakę. JeźdZ 
i koft niby jedno stanowiH ciało, je 
?uszę. W arabie krew grata, kaid~ 
Jęczą wstrząsa.jąc żyłka - w ks: 
WrZi1ły burze żalów i zawiedzionY 
nadziei. On, królewski bratanek 
dzietnr~o króla, on, który, z nara 
szedł zawsze, który niedawno chlU. 
był jego, nadzieję ... nie takiego spod~ 
wal s.ię powitania i nic o takim rnY 
przyjeździe„. 

( Cią~ dalszy nastąpi ) 

-·' 



~·arY od polskich kupców, pośrcdnii\:'.zył 
w sprzedaży gruntów Polakom itp. 

Buk. Niezwykły wiek osięgnął in
walida Andrzej Suwiczak, który urodził 
się \l/ roku 1800 we Wojnowicach pod 
Bukiem, a więc liczv obecnie 107 rok 
życia· · Przed czterema laty otrzymał 
suwiczak od cesarza w darze 150 mr. 
w ostatnich kil~u latach mie~z~ał staru 
szek w Poznarnu przy ul. Kosc1elnej nr. 
J3., skąd przed mniej więcej półtora ro 
kiern wyprowadził się do wioski Cieśle 
w powiede grodziskim. Teraz przeniósł 
się i powrotem do Poznania i mieszka 
znów na starem miejscu przy ul. Ko
ścielnej, Suwic:mk będzi·e pewnie naj
starszym człowiekiem nietylko w Po
znaniu, lecz w calem Księstwie. 

Ze Sla.zka czyli Staropolski. 

pogorszenia ustaw knapszaftowych. 
Wyrażono życzenie, by ;!1wezwać star 
szych knapszaftowych, aby pod ża
dnym wairunkiem na walnem zebnniu 
nie zgodzili się na pogorszenia. Jeżeli 
którykolwiek starszy by na te usuwy 
się zgodził i za niemi głosował, rn'l hy-.ć 
uważn.ny za zdrajcę sprawy robotn:
czej. , 

Na wszystkkh wiecach pr~yjęto 
rezolucye. by w przyszłości zarząd ·"J.1y
da1wał ustawy knatpszaitowe dla P „ ;:!
ków w polskim }ęzyku. 

Zwraca się delegatom n wagę. aby 
obecnie jak najwięcej, wieców urządzaii 
i protestowali przeciw p:)~~ -rszeniu 
knapszaftu. Obowiązkiem ie~t każdego 
rodaka, !~by na wiec poszejf, hy przez 
rodaka, aby na wiec poszedł i przez 
protesty starał się nie dopuścić do po-
gorszenfa knapszaftu. W. S. 

Bytom. Strejk górników na $1ąsku ł!ł!E!!!!l!!!l __ l!!!l!!!!_~ __ !!__!!!!!__!!!L!!!!!l!_!!!!!!_lll!!!!!!!l!!!!!!!!!!'!~!!!I~!!!!!!!'.!!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!! 

Z różnych stron. 
już jest ukończony. W ·piątek rano sta
wili się wszyscy robotnicy do pnacy. 0-
gó!em zwolniono z pracy 521 górników 
ponieważ trzykrotnie bez uniewinnie- Na wrzesień można iuż teraz za-
nia do pracy się nie stawili. pisywać „Wkuusa Polskiego" na ka-

abi Kluczbork. Dwóch synów naraz u- żdej poczcie. Prenumerata wynosi tyl 
tracit kolejarz Fitzner tustad. Jeden syn ko 50 fenygów a z odnoszeniem do do
zginąt \V m!ynie, gdzie mu maszynna mu przez listowego 14 fen. więcej. 
głowę urwała. Krótko potem nadeszła Szanownych naszych Czytelników 
do Pitznera wiadomość z Berlin~, że prosimy usilnie, by zechcieli zaichęcać 
tam zginąt nagle drugi syn jego. tych Rodaków do zapisania „Wiarusa 
Głogówek. W sprawie nieszczę- Po~.skiego" na wrzesień, którzy dotąd 

ścia przy odnawianiu wieży koście:nej nie czytują żaidnej gazety polskiej. 
0 kiórem niedawno pisaliśmy, donoszą, Dofstfeld,. _Jakieś nie~odziwe ręce 
że wy~naczona1 została nagroda we \VY l podpadły stog zyta z :3 morg, właścicie 
sokosc1 100 marek zfl wykrycie tego la f~rmanek Westbe1der. Szkoda wy
niegodzlwca, który linę, na której ru- nosi 300 marek. 
sztowanie wisialo, naciął tak, że się li- \V Haltern zostalo w zeszły wto
na zerwała i rusztowanie z ludźmi ?..Pa- rek otwarte rzymsko-germańskie mu
d/o. Według rzeczoznawców liina mo- ze urn. 
g!a utrzyma ć 400 centnarów, rusztowa W Derne. Ks. Biskup udzielać bę
~i~ z ludźmi r~zem zaś ważylo najwy- dzie we ~vrześniu św. Sakrament Bie-
zei 20 centnarow. rzmowama. 

I(onierencya pokojowa w Hadze. 
Przybyłl:l tu liczna deputacya Or

mian z Paryża, która zwróciła sii: z pe 
tycyą do konferencyi, protestując prze 
ciw niedotrzymaniu traktatu berlińskie
go ze strony Turcyi. - Angielski pro
jekt rozbrojenia mai przyj.ść pod obra 
.Y na następnem p·osiedzeniu. Anglia 
1 Ameryka, w przeciwi1eństwie do in
nyd1 pgństw, jest za zupelną j1wnością 
obrad nad tą s.prawa. 

ee Związek tru~tów amerykańskich prze
ciw rządowi. 

Prokurator państw związkowych 
Stanów Zjednoczonych Bonapa,rte, żąda 
aby ukarano więzieniem miliarderów: 
R?ckf.eller11, ttarrimana i innych czlon
kow trustu. Magnaci trustów prote
stowali przeciw ternu i w tym ce:u 50 
trustowców odbyło w piątek tajną na
~adę w Chica1go celem utworzenia w 
tana1ch Zjednoczonych związku, któ

ry w wojnie trustowej stawiać ma opór 
Wladzom. Uchwal.ono zebrać lópitały 
~wysokości kilku miljardów dolarów 
la przeprowadzzenia walki przeciw 
rz~dowi. Zwi::izek ten wystąpić ma w 
krotce także, jako wielka potęga w spra 
\\'ach politycznych. 

Stracenia w Rosyi. 
. Dziewięciu skaza1nych przez sąd wo 
1e1'.ny na karę śmierci rewolucyonistów 
Zazyło truciwe. Ośmnastoletni Salling 
~tnart. resztę ośmiu stracono w pią
ek. Sąd wojenny skazał znowu za u
'.2~dzenie napadów na karę śmierci o
Stniu rewolucyonistów. 
Wielką senshcyę wywołało swego 

~as~, za1?1ordowanie kobiety, bawiącej 
Bt1idermgshof koto Rn:i. Sprawców 

~orderstwa sądzono w piątek. Starszv 
/~ący. 18 lat, skazany został na karę 
litn1erc1, którą już wykonano, ia młodszy 
M'Ząicy 16 lat. nil ciężkie roboty. - vV 
n 1tawie sąd wojenny skazał kilka osób 
a kare śmierci. 
·-=------------ ----- ·---·- -

Ze spraw rru botnlczycb. 
· ~i Na urządzonych przez „Zjednocze

'W~ zawodowe polskie" wiecach, oma
z 1~no przy lkznym udziale rodhków, 
'\Vlt!ianę ustaw knapszaftowych i spra
u '.! hutnicze. Na wszystkich wiecach 
anowalo niezadowolenie z powodu 

Bocholt. Robotnik budowlany spadł 
z rusztowan:n i rozbił sobie czaszkę

Wattenscheid. p;ięcioletni synek 
rodzi,ny Matuszewskich został przeje
chany tak nieszczęśliwie, że ledwie le
karze g·o z-dola.ją utrzymać 1przy żyoiu. 
- Górnik Mikołaj W al szewski został 
podczas pracy niebezpiecznie pokale
czony. Odwiez.iono go do domu cho
rych. 

Langendreer. W kopalni .,Mansfeld" 
spndl górnik Pfotenhauer ze znacznej 
:-VYS?kości i odniósł tak ciężkie rany, że 
1m niebawem uległ. 

Hordel. Górnik :Eckert pofarnal so
bie no~i w 2 rniejs1cach w kopalni „tta
nover". 

Rozmaif ośct. 

Old Bailey. W Londynie gmach 
stary i brudny, złąozony z więzieniem 
Newgate, slawnem w ·dziejach, a i z po
wieśc.i Dickensa. będzie zburzony. 

Był ito gmach sławny w dziejach 
Londynu, a i Anglii całe.j, gmach, w któ 
rym mieści się „Centralny Sąd Krymi
nalny". Raz na miesiąc odbywały się 
tam wyroki sądów przysięglych. Sędzio 
wie „z Ławy Królewskiej", tj. .,Sdzio
wie Jego Królewskiej Mości", przewo
dniczyli ro.zprawom. W każd_ej sali za
siadł na •podwyższeniu jeden sędzia w 
pemce, w płaszczu gronostajami pod
bitym, czasami z czarna czapeczką (ro 
idzaj krymki), zwiniętą razem z paipie
.rarni i aktami, które przynoszą ze so
bą. Ody pubHczność widziała wystają 
cą z aktów czarną czapeczkę. wiedzia
!a już zawczasu, że sprawa toczy się o 
morderstwo rozmyślne. Jeżeli „przy
sięgli Jego Królewskiej Mości" odpo
wiedzą: winien, wtedy sędzia na ,pern
kę swą nasadzi czapeczkę czarna i 
przy głębokiem, a ponurem rni!ic1zenJU 
słuchaczów ogłosi karę śmierci, poczem 
woźny sądowy basowym głosem wolać 
będzie: .,oyez, oyez'' (sta.re francuskie 
słuchajcie), a sędzia powie w końcu: 
,,i będziesz rpowieszonv za szyję. aż um 
rzesz i niechaj Bóg ma litość nad duszą 
twoją. Amen.'' 

W tej sali rozległy się dziwne for
mufy aktów oskarżenia. równie dziwne 
formuły przysiąg. SQdziowie zwracali 
się do :adwokatów ze slow ami: „uczony 
doradco", a wszyscy nazywaJi sędzie
go „Moja lordowska Mość''. A prócz 
sędziego króla byl jeszcze sędzia, zwa 
ny „recorderem". oraz młodszy, noszą
cy tytuł „gminnego sierżanta." 

Między przedmiotami, wystawio
nymi na licyt:acyę, są akty spraw, ory 
ginały wyroków, regestry sk_qzanych· 

Oto jeden taki regestr, lista stu ska-
zariców, „dostarczonych na statek 

Morley z miejscem przeznaczony do 
Nowej Walji Poludniowei (w Australii), 
dnia dzisiejszego, 29 lipca 1829, stoso
wnie do rozkazu Wielce Szanownego 

. Roberta Peel'a (ówczesnego ministra 
spra;w wewnętrznych) z dnia 15 lipca 
1829 r.'' Na tej liście sa nazwiska mło
dych chłopców, mających lat 17, 18, 19, 
i skazanych na deportacyę. Za co? 
„Za kradzież fartucha" - ciężkie ro
boty dożywoitnie; „za kradzie.ż kapelu
sza" .„. „za kradzież nici" - ciągle do
żywotnie ciężkie roboty. Ale oto są 
kary lagodniejisze: 14 lat ciężkiic1h ro-
1bot •za... „kr:adzi eż kartofli", za „kra
dzi eż pary trzewików'' - itd. 
@!I!! ___ .----

W esoly kącik. 

W sądzie. 
Panie sędzio to było tak: Siedzę se 

w karczmie i popijam śpagatówkę. W 
tern przylatuje do mnie Wójtek Drąg 
i buch mnie w ;pysk ... a jo nic, tylko ce
kom okolioności. Jak ci prześwietny 
sądzie gwiźnie mnie drugi roz, to jazen1 
wszyćkie gwiozdy zoh21czyl, chocios 
byla ciemiuteńka noc. A1em się trzymał 
na nogach, i nic ... tylko cekom okolicz 
ności. Dopiero jak dmie trzeci roz trza 
śnie w jedzenie ... 

Sędzia: A tv znowu nic· .. 
~oszkodowany: O nie, prześwietny 

sądzte ! Wyleciały mi dwa zęby, a jo 
bęc pod lawę. 
!\!!'!ifil!l!L ____ lf!'!' ________ , ____ J!!_ 

Od Ekspedycyi. 
Panu Sneli. Książka z melodyarni 

dla organistów jest chwilowo zupełnie 
wyczerpana. 
. - .Pan J. Ch. w M. Listu z oglosze

mem me otrzymaliśmy, dlatego nie mogli
śmy ogloszenia umieścić. 

Panu St. M. w E. Pokwitowania, o któ 
rem Pan wspomina, dotychczas nie otrzy
maliśmy. 
Tow. św. Antoniego w Schonebeck-Bor
beck. Ogłoszenie na 10 bm. nadeszło za [>Ó 
źno. W niedzielnym numerze natomiast sie 
nie zmieścilo, więc musieliśmy cofnąć. Zre 
sztą nic złego się przez to nie stalo. bo je
szcze dość rychfo umieszczone będzie . 

k+~.a.bo~enstwo polskie, 
Nabożeństwo polskie w Bochum. 

Nauki w ciągu sierpnia: 
W środę, dnia 14 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla mężczyzn żonatych. 
W środę, dnia 21 sierpnia o Bej wieczorem 

dla mlodzieńców. 

W Rohlingbausen będzie w piątek 
sposobność do spowiedzi św. dla Pola.
ków. 

Swiętojózafacie. 
Wiec ostatni i tak burzliwe wystę

powanie osób zniewala mnie do zloże
nia urzędu kasy era „Swiętojózafaicia' ". 
Przeto 1oświackzam. iż od dnia dzisiej
szeg-o, żadnych skłtadek na „Swiętojó
zafacie" nie przyjmuję. 

Fundusz „Swiętojózafa'Cia,.'' może 
każdego czasu być odebrany. 

W at t e n s c h ei d, d. 12 cierpna 07. 

Stanisław Zmyślony. 

Wiece. 
Wielki wiec w E$sen 

dla dyecezyi kolońskiej w sprawie polskie
go. duszpasterstwa odbędzie się w niedziele 
dnia 18-go sierpnia o godzinie wpól do 3 
po potudniu na wielkiej sali hotelu Hansa" 
prz~ ulicy Steelerstr. 17~, wchód ~a salę 
z ulicy Postallee w pobliżu kościola św. 
Jana (Miinsterkirche). 

Na wiecu zda deputacya sprawozdanie 
z czynności swej w staraniach u ks. arcybi 
skupa kolońskiego. O liczny udzial Roda-
czek i Rodaków prosi Komitet. 

Mówcy zamiejscowi. 
Pisma polskie, czytywane na obczyź

nie, prosimy o powtórzenie 

Wiec polski w Kamen 
w sprawie opieki duchownej odbędzie się 
w niedzielę, 18 bm. o godz. 4 po poł. na sali 
pani GOrtz. Z powodu ważnych spraw u
prasza się o liczny udział Rodaków i Ro-
daczek. Zwołujący. 

Zebrania i towarzystwa . 
Baczność druhowie gniazda Bochum! 
Cwiczenia gniazda odbywają się jak do

tą~ co wtorek i sobotę o godzinie pół 9-ej 
w1eczore_m. Szan. druhów ćwiczących u
prasz~ się .bardzo, aby licznie przybywali 
na ĆWiczema. 

Czolem ! Wydział. 

Baczność Towarzystwa! 
Na obczyźnie znajdujące się Towarzy

stwa przemyslowe zechcą w pewnej bar
dzo ważnej sprawie podać swe i prezesóWi 
adresy do Stan. Kocbowicza w Bruckhau
sen, uli. Albrechta nr. 2. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen. 
. ~ kościele Serca Jezusowego odbę

dzie się w czwartek 15 bm. Nieustanna Ado 
racya Przenajś. Sakramentu. Godziny na
bożeństwa dla Polaków wyznaczone są w 
nocy z czwartku na piątek od godz. 1 do 3 
Uprasza się Szan. Rodaków o jak najlicz
niejszy udziat w tem nabożeństwie. 

ZARZĄD. : 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urządza w niedzielę, 18 sierpnia na sali pani 
Ro hl ZABAWĘ FAMILIJNĄ 
z tańcem i strzelaniem do tarczy o nagro
dy._ Po_czątek strzelania o godzinie 3, póź 
ni~J taniec. Rodacy, mający chęć się z na
mi w tej zabawie ucieszyć, muszą się dać 
na członków zapisać, gdyż zabawa będzie 
zamknięta. O liczny udział prosi (2) 

ZARZĄD. 

Tow. św. Stanisł Kostki w Caternberg 
podaje szan. czlonkom do wiadomości, iż 
zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 18 
bm. po południu o godzinie 4. O liczny u-
dział członków i gości uprasza (2) 

ZARZĄD. 

Tow. św. Franciszka w Wanne-Eickel 
W niedzielę, dnia 18 sierpnia, po polu

dniu o godzinie 4 odbędzie się roczne wal
ne zebranie, na którem będzie obór nowe
go zarządu. O jak najliczniejszy udział 
czlonków prosi (3) ZARZĄD. 

Uwaga: Członkowie zarządu i rewizo 
rowie kasy winni się stawić godzinę prę-
dzej Sekretarz. 

Zarazem dziękuje Tow. św. Francisz
ka i bratnim Towarzystwom, które braly 
udzial w naszej rocznicy, oraz amatorom i 
amatorkom za dobre odegranie sztuki sta 
ropolskiem „Bóg zapłać l" 

Tow. św. Stan. Biskupa w Marxloh. 
oznajmia swym cztonkom i Rodakom, któ
rzy biorą udział w pielgrzymce do Keve
laer, a chcących się przyłączyć do Towa
rzystwa, ażeby się punktualnie 6 godzinie 
6 stawili do lokalu posiedzeń. O godzinie 
634 wymarsz wspólnie z siostrami Różań
ca św. do Hamborn na Mszę świętą i bło
gosławieństwo. Szanownych Rodaków u
prasza się ile możności w czapkach i odzna 
kach towarzyskich się stawić (2) 

Uwaga: Bilety do Kevelaer nabyć mo 
zna u prezesa p. Cielucha ulica Juliusstr. 18 
i u zast pcy prezesa p. J. Młyńczaka, Lot
harstr. 7. Zarząd. 

Tow. św. Antoniego w Schonnebeck-
Borbeck 

donosi szan. członkom, oraz Rodakom w 
Sch6nebeck-Borbeck i okolicy i Towarzy
stwom, które zaproszenia odebrały, oraz 
tym, które dla braku adresów zaproszeń 
nie odebrały oraz tym, które dla braku a
dresów zaproszeń nie odebraly, iż obcho 
dzimy w niedzielę, dnia 18-go sierpnia, na
szą 5 rocznicę istnienia, na którą szano
wne Towarzystwa, oraz Rodaków i Ro
daczki jak najuprzejmiej zapraszamy. To
w rzystwa prosimy przybyć z chorqgwia
mi i pałaszami Program: Od godziny pól 
3ej po południu do 3% przyjmowanie brat
nich Towarzystw na sali p. Pottmann przy 
kościele katolickim ulica Następcy tronu. 
O godz. 4 wymarsz na naboże11stwo pol-
skie. Po nabożeństwie powrót na salę, ' 
gdzie nastąpi dalsza zabawa. Porządek u
roczystości: Przywitanie Towarzystw i 
gości przez przewodniczącego, mowy prze 
wodniczącycb, śpiewy, deklamacye, we 

wolnych chwilach koncert. Wstępne', dla 
członków wszystkich Towarzyst 30 fen„ 
dla nieczlonków 1 markę O godzinie pół 
do 8ej przedstawienie trzech sztuk teatral
nych, które z pewnością wszystkich zado-
wolnią. (3) Zarząd. 

Uwaga: Po 12 godz. odbędzie się dal
sza zabawa z tańcem. Ci członkowie, któ
rzy chcą brać w niej udział, placą do 75 f. 
Zarazem uwiadamia się tych członków, 
którzy zalegają ze składkami dlużej niż 3 
miesiące, aby siG raczyli z nich uiścić 
przy kasie, w przeciwnym razie będą u
ważani za nieczłonków. 

Franciszek Bogdański, sekr. 
o i za a;sacuuwma 

Rodacy! Co tylko możemy, lmpul• 
my u po1~· - 1~h łmpców i przemyslow„ 
ców 
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Tow. „Jedność" w Langendrcer 
prosi S\\ ych członków, aby udział wzięli 

e e Kwiatkowskiego l ·Korzystna 
są najtańsze! (815) ·~.i:~.~!~~.!!~: 

w pogrzebie dlugolctnicgo członka, 
t p. K A S P RA K RU P K I Drukiem i nakład'lm Butzona l Berckera w Kevelaer 

Ostpr. są tanio parcele z budynk~mi do na
bycia na odpłatę. Przcwlaszczeme bez dłu-
gu (9?_ę!_ 

P t grzeb odbc;dzic siQ w środę, 14 bm. wyd1wn. św. stolicy apoi:;tolskiej. · 
godzin ie 4 no potudni11. Członkowie ze- No~o f "'O'łłf0 I 

_.;__,,.,..,..,1"~·'J'1l';~•H'fo\IA!WiliSWWWQfl:'~.:, !t'!ll'.łlą_~~ 
~....V:,;B~..._~ 

chc4 sic; zebrać na sali posie<lzcfl o godzi- ft'I' 11 Kevelaer l.Wl • • Otrzymałem przeszlo 

ie 2. ; w czapkach i odznakachiarząd K _,1• :1z· eczka pielgi·zymska 500 płyt polskich 
~ mllil -· s '! . . • 21 do fonografów, 

&c;~nośĆ R~~klinghausen Sild (Bruch)! ; Zbiór modłów i pieśni 918 = bardzo ładne sztuki, jak „Żyd przed są-
Podaję do wiadomości Szan. Roda- -.. DL:\ POBOZ. N~TCH PIELGRZY1\·'"0• 1v ! dem" „U dentysty", „J(ominiarz", „Młoda 

kom, iż z dniem 6 bm. otworzylem przy ..., n .1. .i.u n _,. wdówka"; „O Jasiu a Kasia płacze", „Roz 
111:cy Bochumskiej 128 

1
• zellrany i ułożony przez - łączenie" i wiele innych bardzo ciekawych 

~.·:·,!:-1 1 _,.. ład t41łł ~.,.fili lttO""' ..,.. X. duszpasterza polskiego sztuk. Monologi, najulubieńsze śpiewy na 
~-- '"' lH' elf vw jeden i więcej glosów, „Przemowa męża 

I t • h za pozwoleniem Biskupiego Ord.vnaryatu nad grobem zmarlei żony" i setki różnych ;:a an e 1•yJnye I Egz. 25 fen. w Monasterze. Egz. 25 fen. uciesznych sztuk. Polecam ;;: 

Mam na skladzie w wielkim wyborze IIl] - f O N O G RAFY instrumenty mozycżue, - .D• n:~yeia ,„, =ZJMłkieh kHi~irarnlach. u I począwszy ~~:;~~TY 

k ~ t do strojenia obra- we \.Vielkim wyborze i bardzo tanie 
cygara, papierosy i tabakę do zażywania. "1 1 • l't'f. zów, ołtarzyków p I S z c z A L KI 

Usługa skora i rzetelna. Sztuczne ' . i t. d. poleca w z szacunkiem J bar<lzo wielkim różnego gatunku, kontra i czelobasy już od 
wy borze 20 ek ·M. Piftryga, 819 mar • 

<:~~l:illiiiil'olski _kapelmistrz. Kw 1• ~ t kOW ''k· i Reekli~li~,~~ien-Sttd 
DUDY 

od 1,50 mr. począwszy. 

,. n [@ · 1, Bochumerstr. 115. 

Dom kredytowy Bank LndowJ " sremte 

HARMONIKI 
do rozciągania w różnej wielkości, praw
dziwe \Viedeńskie 

Jana Kwiatkowskiego 
załatwia we.;1,elkie sprawy 

bankowe, hipo~eczne i gruntowe. 

Kasa oszczedności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
ten. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

Spółka zapisana z nieograniczoną odpov.-icdzialnością - założ. w roku 1873 
poleca się Rodakom na obczyżnie ja ko ius tyt.ncva, w które na,li>ew:nleJ 
li!okładne mogą ciężko zapra.cowane swe ol!lzez~dnoPiel. 

Bank płaci od depozytów za. wypowiedzeniem: 
ł.O·d~lo,lle.na a proeenli. 
k'łvnrtalnenl .t „ 

Złożone n nas depoizyta ł osziiezt:dnoMeł wynosily na Nowy 
Rok blisko ~ I pól młllona n•a.rek. 

:.~undusze reze s:-,Yow~ ł udziały członków ca 500,0CO mk. 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy inaj.ą.tkami swym 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Zwią.zkn Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadz-0rczej naszego Banku jest Patron Spółek .lu!!. prał. Waw·l"zynłak. 

Lokale bankowe mieszczą si~ w domu własnym Banku przy ul. Koście! 
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 107 

Bank Ludowy - Vołksbank 
SclU"Jmn1 (Pn Men) 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłos:i:enia niniejszego - i krewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank lutlowy - Vollisbank 
eingetragene Genossenschaft 'mit unbP-schrankter Haftpflicht~ 

i'łladalłńsld. N. Kueharr!łki. Dmtkłewie1e. 

SKRZYPCE 
najlepsze i tanie skrzypce do nauki już od 
5 marek, S:'runy do skrzypiec i basów. 
smyczki, włosie do smyczków i wszelkie 
inne przybory do wszystkich instrumentów 
we wiel~im wyborze i tap.io. 

Nadmieniam, iż przyjmuję wszelkie re
pcracye instrumentów, które tanio i dobrz· 
we własnym warsztacie naprawiam. 

Największy skład polski wszelkich 
instrumentów muzycznych. 

Franciszek Józef osk:i, 
De1·ne, 

ł& .„. Bahnhofstr. 52. naprz. Nowej 
ulicy. 

~ -' . 
931 
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KwłatkO" skiego swego! 
Szanownym Rodakom w Gladbeek i okolłc.y done szę uprzejmie, 

dniem 1 sierpnia 1907 otworzyłP.m 

w Gladbeck, przy ul. Kolpinga (Kolpingstr.) nr. 3 

księgarnię po~ską, 
połączoną 

ze składem n1ate1·) ałów piśinienn1ch, 

dewocvonąlii i towarów galanteryjnych. 
Mam na składzie wielki wybbr ksiqżek rozmaitej treści, lisiążki 

do nabożeństwa, ksiażkl lu.dnwe do czytania, jako też wielki 

wybór obrazów religijnych i relłgijno·Dal'odowych. Różne polskie 

pocztówki w wielkim wyborze. 

Polecam się także Szan. Rodakom do 
I 

są najlepsze! (816) 

Szanowną Klientelę. mającą zamiar .zaopatrzyć 
się w wyroby jedynej polskiej i wiclkiem powodze·· 
niem cieszącei się 9~0 

fab1·1kł pierników 
A. 111ai-kic~vieza w li.ostrzynie 

na nadchodz:.,cy sezon gwiazdkowy, proszę niniejszem 
jn.k najuprzejnuej, aby zechciała łaskawie zamówienia 

1#1 gvdaztlkowe RH <le słać najpóźniej do końca wrze• 

I •nia. r. b. Za wykonanie zamówień po wyżej wy~ 
mienionym. ter~in~e fabryka ręczyć ~ie mo~e, wobec 

~ nadzwyczaJ w1~lkieg0 pOPJ7tU; musi raczeJ z fabry~ 

1

1 kacy~ zAstó:.;~m1ć ::- ią podłu~ poczynionych przed . 

I 
czasem zakupow. vVszE>lkie zam5wienia uprasza 
się nadesłać na ręce zastępcy na Nadrenię i Westfalię 

, A. Barciszewskiego, Bochum,u•. H1;:i:f~:i;.~~.nr. H. 
WirJiilliWUdlMrg.wp; ; au [ITAl@AM ,,_..,· 

Przyjmę 
1 

2 czeladzi ~ 
kra wie ckic~ ,,;-

na duże i małe sztn\i 
wysoką. płac~ i. ~te.I 
truclnienie. e 

Fr. li.uc11a1, 
i T. Frą H~c:eą~ 
w Duis b.11rg Rochfel~ 

Wanbe·merstr. 257• --Poszukuję 

służacej 
zaraz lub od 1 wrze· 

Jan . C:hu1l~litsk 
p1w1arz polski 
Dar:dn1t,' 

Enteustn.11Re 33. 

Panienka 
katoliczka, może aię z 
s 0 w naukę do 
składu kapeluszy, bit 
zny, kół i maszyn 
!.'Izyda. Po polsku 
wiące ma.ją pi11rw 
stwo. 
J. llatting, 
liugh.- S, lfaryańskauJ, 

Baeznośel 

Polskie 
biuro praw~1 

znajduje s'ę 
w Ober~au~ellt 

Indn~triestr. 5~. 
Telefon 141. 

Ta~ zata t~ia. Ri~ "Il 
ko I taa10 w~u 
spr•wy pi śmienne. 

Jliax !fink 

. Przy zamówił 
liiach prosimy z• 
chęcać kupców i 
przemysło~ców, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoszeni& 

w naszem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, któ
rzy w na::<zej ga
zecie 'głaszają, 

niecA. • kupui~cy 
powied~m;. że ro 
ogłoszenie czyta· 
li, aby ogłaszllją· 
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało syla 
skutek~ ;;in 

Piękne na.rodowa 

pac ztówll ~~i, 
poleca cy 

Księgarnia "Wiat 
Polskiego''· · 

11111 

Nie książeczkę banku oprawiania u br ~. zó ~~ i t. d. 

gustownie po cenach umiarkowanych. l\Ia:rr.. także boga.to zaopatrzony 

skład cygai-, papie1·osów 

OJ 

i 
ł tabaki i tabak~ g1·udziądzk" do zażywania. 

Prosząc Szan. Rodaków o łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa, 

zaznaczam, iż ja przy zakupnie także tylko polskie nrmy popieram. Przyrze

ł am także skorą i rzetelną obsługę. 

Z szacunk em 

Wojciech Koto rski, 

i to jeszcze niemieckiego, ale kilkadziesiąt marek ooą„ 
tówką zatrzyma w kieszeni każdy co zamiast iść do ży"'da 

. . k h ' ' w mym DS.JW1ę szym andlu 932 

Dleble lub Wf!'prawę kopi. 
P?lacy - polski~ banki. maj.ą ! Za mojem pośrednictwem odsy
łaJą Rodacy prawic codz1cnme tysiące marek w strony rodzinne. 

Jan Kwiatkowski ReckliÓghausen-S.i 
' Beehnmer1Jtr. tła. 

.•. - ..• , __________ _ 
Zn druk. ttakfacl l r edak:.!Vf'. i::.dr·r''! iplj:; ia3nv i\i1ł(tHl n o 1t' 1 ~1 Da.:· 1 ~ ··,i. ,,)Wo„ ......... „ .• 



Boehn1n, na czwartek, d11i& 15·go sierpnia 1.907~ Rok. 17~ 

Codzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczytnłe po~więcont 9'włacle oraz sprawo• 1uodowym, politycznym i zarobko~ . 
. „.-,..•-·--•llllll'llf.r....,_lllGIWff,,.8':.a<il--•=m.ae __________ t •---IMAIMllXW•111'!111-fł'JOblllll„lt<_..._ __ ~·~·--•':'.-.. LWWWWW ·· ._.,~-... 

I fi chodzi codziennie z wyjątkiem dni poświątecz:ch prz.edplata kwartalna na poczcie i u listowych 
~si 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. f ten Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 
iom ood znakiem „L. volnisch nr. 123." 

W 1111 Bite za Wiara I· DJczyz111 
Za inseraty placi się za mieJsce rządka drobnego drw· 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratami 4(l! 
fen. I( to cz.ęsto oglasza otrzvma rabat. - Listy de 
„ Wiarusa Polskiego" należv frankować i podać w 
nich dokladny adres piszącego_ Rekop. nie zwracamy 

--------------------------------lllll&l--lm!IL----..------------.-C'~--------~QĄGl•t••--Pllll".J--~
2

-----~ .... ----------------------·~Q~W%------··----~ Redakcya, drukarnia i ksif~garnia znajduje siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
:' J16wł~, czytać i pisać po polsku! Nie 
, ! test polakiem, kto potomstwu swemu 
c piemczyć się pozwoli! 

Centrowcy staJj się po ostatnich wypad 
kach tak potwlnymi rządowcami, że 

.przywódzca centrowców p. Spahn wy
głosił w Rhe-inba;ch ubiegłej niedzi'eli 
wielką m-0wę, w której· stanowczo do
mag;a ł się wzmocnienia floty. · 

podejrzewano, jakobym przez skromne 
rpoświęcenie tuteJszego sztandaru sokol 

skiego zaiąl stanowi•sko przychylne 
wobec dążeń ·wwgich niemc0111 i pań
stwu. Jeśli poświęciłem sztaindar, to 
uczynifom to dfa tego, oonj·eważ o

dumą i nadzieją narodu. o nich o
przeć się musi budowla naszej wolno
ści Politycznej. Cwiczenia i atlety
ka są środkami, al-e nie ostatecznym 
celem towarzystw sokolskich! 

z wypadków dnia. 

W środę nastąpiło spotkanie króla au- I 
1iel~kiego Edwarda VII i cesarza nie-
1leckiego Wilhelma Il w zamku Wil

helmshohe. 

Spotkaniu przypi•sują ogólnie zna
(Zenie polityczne, gdyż w otoczeniu mo 
naKhów znajdują si'ę przedstawiciele 
arzędów dla ~praw mgranicz,ny{;h An
Jlii i Niemiec. 

Król angfolski zabawj w Wilhelms
lihe 24 godziny. poczem, udając się na 
kuracye do Miairienbadu, odwiedzi w 
lschlu cesarza austryackliego Fran
ciszka Józeb. 

Ks. proboszcz Reineke z Marten 
a "Dortmunder Zeitung". 

świadczono mi, że chorą.gwie towa- Jakie pismo to pisało, chytra „Dort
rzystw sokolskich wszędzie prywa- munder Ztg." przemikzia1. Toć o zl.o
tniie się poświęca• i poni<tważ Polacy cie Sokołów w Holandyi pisały pisma 
jak to dla piszącego ów artykuł będzie ,polakożercze,. że bylo to zgromadzenie 
rzeczą znłaną mają zwyczaj :poświę- tol\Varzystw .polskich wychodźtwa, na 
cać wszystko, co tylko możliwe, na którnm postanowiono Pozakładać konsu 
w· lk t t · · · · · my i p-obierać stały podJatelk na skarb 

Protestancka-hakatystyczna a przy ie anoc nawe po nawy naJrozmeJ- narodowy,· pismh .pofakożeflcze z iście 
t b d k . d . kli . . sze. µ 
em ar zo u ~Y o~ się s _tama1ąca 3. w końcu jest p-0 prostu niepra- niemiecką czelnością powoływały się 
„Dort~under Ze}tung zaczepi.ta w zn.a wdą, że PoZWołif.em na p'Ostawi•enie w i wówczas na doni1esienia ,pism Polskich 
ny czemy sposob ks .. Prnb?szc~a R~1- tute·iszym kościele o:wego sztandarn ·chociaż wiadomość ta była od a do z 
neke'go z Marten. ,p0niewaz tenze miał . 1 . . b · , przez polakożerców zełgana. Dotąd 
uroczyście poświęcić sztandar sokolski merozwi~iętego ,po~czias na ?zenstwa. ,.'.'M,1· 1•0 ctnego pisma p-0lsk1'ego n1·e wym1'e 
· · M , k • . · 1 O to mrue wcale me pytano i1 .dla teg·o wu "' 
1 o.~pra~1ć szą sw., fW tor~1 wz1ę o też ipozwoJenia nie ud'Zielałem. Przy- ni1ono, które pisałoby coś oodobnego„ 
u~z~al k1l~a towa·~zyst:v polskich z roz- .byto raczej wbrew oczekiwraniu kró- ani też wirad-omości owe.j nie odwoła1110, 
wrn1ę~ym1 .sztraindarnm1. i· tko przed rozpoczęciem Mszy św. ·kiil- odwoływać kłamstwa nie j,est bowiem 

~1mo, ze ks. pr?bo~zcz„Re_neke z~a I ka towarzystw z sztandarami; nie po- zwyczajem u .polakożerców. Chociaż 
ny Jes.t w kol~ch. me~eick1ch 1ako wiei dobało mi się to; wwi:edzialem sobie s.tało się to zaledwie przed 14-tu <linia
ki patry.ota mem1eck1 1 przy wybora~h atoli także, że nie mogę teriaz owych mi, mamy jeszcze bliższy przykład na 
sttaral si~ bardzo o to. by .Polacy me łudzi wydalić z sztandarami, by nie wy- to, jak polakożercy lgać potrafią. Otóż 
glc_>sowah na kaindy<latai naro~o:wo-pol- wolać <Yburzenia. Niebezpiecznem dla właśnie „Dortm. Ztg.'' w dzisiejszym 
sk1ego l~cz ina centrowca •. mim?, tQ o- państwa nie wydawało mi się to wcale <środowym) numeerze donosi z Duiis

W Isonie w Włoszech zamordowano be~zła się „por~u~d~r Zeitung. z. ks: zważywszy, że obecne towarzystwa . 1burgla, pod datą 13-go bm., że odbyło 
kapłana przy ołtarzu. Remekem we ~ep1~1. Jak i~aktu1e >a·~1 ~o~s x 1Losi-a ały takie pozwolenie Whł22r Hr~ ' -~--... ~:. .... ..,„ 1 

Zbrodnię spełnił pewien młody czlo 
1·1ek na1Zwiskiem Guera z zemsty, po
nieważ mu kapłan z różnych powodów 
oomówil udzielenia ślubu. 

butny dorobb1ew1cz swo1ego czyści- policyjne, by Stię zgromadziły po potu„ skleił towarzystw Obwodu --tuteJsz~ 
buta. . . . diniu z sztandarami '!l)l sa'li obchodu .. na którem miano uchwalić założenie 

to 
ta· Streik telegraUstów w Stanach Zjedno· 

~d,am.em nasze~ od·pow1e?z na t~~ Tyle dla WY1iaśnienia. Pisarzowi arty- 4 polskich konsumów i 48 składów ce
grub·łansk1e zac.zepk1: była!. naJzupelme1 kulu pmgnę powiedzieć Jeszcze, że jako lem przeprowadzenla bojkotu intere
zbytecz~,a, P·OnI.ewaz atoh :'portmu_n:. duszpasterz także w przyszłości, nie tro sów niemieckich, do udzielenia kapita
d~r. Zt~. m~ bbzką_ s~ycznosc ~ wlasc1 szcząc się 0 niego i jego .wglądy, od- łu zakładowego miały się zobowiązać 
c1ela1!11. hut i kopal~ 1 _z kolami· rząd~- nosić się będę wedlug obowiązku mego banki polskie z Wschodu. 
we~i Jako „l;l~a~hangige~ Organ fur z taką samą milością i sprawi1edliwo:.. Zebrania ta~iego ni.e było~ wJęc u
n.ationa.Je Pohtik . ' a tuteJiSza .włiadza ścą <Io mokh polskich ipaft1fian jiak do chwał takich powziąć nie było można, 
duchov:na ~nana _Jest z uleg~ości 'Yobec niemieckich i że kh także przy stoso- a banki ipolski~ nic o tern nie wiedzą, 
wszel.ki•ch zy~zen rządu, :W1 ę~. tez ks. wnej okazyi tak samo jak <J.Qtąd napo- że się robowiąZJaly dać jakiś kapitał 

ją- czonycb objął także Nowy JorL 

że Wskutek tego przyjmowani·e i roz
a!o sy!ainie wiadomośd w stosunku z kra
~ i z zagranicą ustalo praiwie zupeł-
1le. 

Ostatni atak marokańczyków. na od·
łliał francuski w Casablance nastąpił 

w sobotę. 

owa Od czasu tego panuje względny spo-
l k~i, gdyż •a1ak został odparty z wielkie- I 

111 stratami dla atakujących. Krajow-
cy zebraU pono około 20 tysięcy konnt- · 
er. Drobniejsze utarczki zdnrzają się 
codziennie. Dowód21ca francuski aire„ 
sztował gubernatora .cywHnego Oaisa
Manki, 

~ Samarze zaszło 20 nowych zesła
~nięć na cholerę i 23 wypadki śmierci. 

Ze strony pruskiej zarządzono ró
'ne środki ostrożności, by zapobiedz 
iebezpieczeństwu przewleczenia zara 

. Probo~zcz Re'l~eke czul s1.ę z~1ewolony minać będę do miłości ojczyzny. zakładowy. 
posfac następu1ącą odpow1iedz do „Dort Cala wiadomość •• Dortmunder Ztg.'~ 
mun<ler Zeł.tung"· M1a1rten, dnia 10-go sier,pnia 1907. 

· · znów od a do z zełgana. „W numerze 396 z 7-go sierpnia rb. ·Reineke, proboszcz." 
(wydanie poranne) znajduje się artykuł . Kłamstwem jest t1aikże. co pisze 
z Marten pod tytułem „Poświęcenie Co ks. Reiineke pjsz.e (pod punktem I „Dortmund er Ztg. ", jakoby księża Po-
kościelne sztandarn sokolsk}ego" kry- ł trzecim chodzi o zlot s~kolskii. odbyty Jacy się w~braniali poświęcić sztan
tykująicy postępowanie niżej, podpisane w Marten) uważa „Dortmund1er Zei- . dar sokolski. 
go. Ponieważ autor widocznie na mnie tung" za potwierdzenie tego, co pjsal\a • Kapłan katolicki o łajdaków, którzy 
pragnie rzucić podekzenie a niektóre o owem „dziwnem wydarzeniu". Za- w ten sposób łgać potrafią, troszczyć 
rzeczy wym)1gają sprostowania, więc szczyt, jaki ks. Reineke uczynił pjsmu się nie powinien~ bo ubliża to zdaniem 
zniewolony jestem dla wyjaśnienia u- protestancko-polako:żerczemu przesy- naszem godności jego. Polakożercom 

1czynić następujące uwagi: łająic mu odpowiedź, rozzuchwalil je 1~ chodzi' obecnie· o przygotowanie opinii 
tyLko jeszcze więcej. publicznej na nowe barbarzyńskie pro-

Już sam tyt. zawi·eM nieprawdę. Po- I Rozbierając wywody ks. Reinekego ł }ekty antypolskie, więc łgać muszą i 
święcenia kościelnego nowego sztanda „Dortmunder Zeitung" pismo J.ibernlne lżyć Polaków, by nowe łajdactwa kh 
ru sokolskiego, to jest poświęcenia pu- i wrogie Kościolowi lm1.tolickiemu za- I nie wywołały zbyt wielkiego oburzenia· 
blicznego w kościele, jiail<: to się dzłeje z chowuije się tak, jakoby w Kościele w świecie. 
sztandarami tow. koście:}nych, niP było; ! t d d h b l · k 
sztandar jako należący do to~arzy- I :~anfe~o~~·u07~to ~~0f;~t~en~k~-li·b~= J

1 
„~ · 'Dll!!!!!.~~!__ .!!:i_q~-~!!lf!!_ _ __ . 1 

stwa .ś~ieokiego 1P<?święci:lem, _bez I ralni ·polakożercy, i daie ks. Reiinekemu Upvśladzenie 
ws~elk1e'J ~roczystosc1 . w c11ChosCJ w I „mruczki", jakby jakiemu żakowi szkol I 
i;ioom .. pokoJU pryw~tnym. nu, wyraźn~ nemu. Pisze pomiędzy innemi, że wy- IUdU pOISkiBgO fi KOŚCiele. 

kow, z kt.orych dwaJ ,z~am m1 są 1a.ko no, iż towarzystwa sokoilskie s wro- „03:'-· Oisz~j n~ka z.am1esc1l~ w 
z~dame tr~ech polsk1~h w1e.rn~ch k~toh I rokiaimi· naj,wyższych sądów stwierdzo-1 ,,, . , , .. ,., . ,, . 

czlon~ow:1e .doz_oru kosc1.e·lnego oraz ~a- gJe niemcom j. pJlństwu; że świ~o za- tych drnac~1. takie za le ludu polskie~?' 
Belfaście w Irłandyi wojsko strzela„ ko w1erm ~iem1~cc_Y obyw/atele. . wyrokował trybunlal administracyjny w ł nadesłane 1e.i z pod strzechy warmm-

ło do tłumu. 2· Zamm 0,sw:-i adc~yłem gotowosć Berlinie, iż Sokół urządzający lek1cye ski ej: 
Zajścia mają wsze1kie cechy ruchu pr~watnego p.os'Yięcema szta~d~ru, do czytania i pisania dla dorosłych nie po- Wreszcie między temi 13 parafiami 

w.1adyw~ł.em się u ":Ymiemonych trzebuje nawet wcale donosić 0 tern po- tymczasowo do objazdu biskupiego wy 
re\vo1ucyjnego. Podczas poniedzial- trzech wiarogodnych pamow o cel i u- I Iicyi. 0 tern niaituraJ.ni,e „Dortmunder znaczo-nemi. jest i Nowy KokendOlff, 
~Wej utariczki zniszczono brulk w kilku stawy tc;w~rzystwa. O_trzy~ale~ o~- Ztg.'' nie wspomina. pairafira, w której Polacy już tylko dy-
u~~cach, z których wyciągano k1amie- pow1ed~, z.~ ~czło·r:ko~ae. 7J1Jfmu1ą się Pewne pismo polskie miało według szą, ·czyli w skonie się znajdują, a w któ 
ie, rzucając ·e na ,policyę i wojsko. w wy!ą~zq-ne cw1cz.emam1 gimnast~c.zne-

1
„Dortmunder Ztg." świeżo napisać: rej prżed kilkunastu laty jeszcze zano-

%m 1 . . . m1 I p1elęgnowamem to.warzyskosc1. Ze sili zaża.lenia, prośby i btaganiia do 
u cho:yc~ znai1du1~ się 78 ran- I towarzystwa• sokolskie mają na celu , .,Sokół polski nie jest towarzy- Fromborka i do Rzymu, aby im przysla 

!eh; 30 zołmerzy odmosło okalecze- dążenfa wrogie niemcom i państwu o- stwem soortownem albo atletycz- ł no kapłana, któryby im, tj. Polakom, nie 
ie. Areszto\vaino wfolka liczbę osób. ~raz że sztapdary ich dl~ człon~ów ma- I nem jak niemiecki~ towarzystwa gim f wł~dtają•cym . ję.zykiem n~emieckim, 
p ~ I J':l znaczeme sztand1arow wo1ennych, I nastY,czne. Polskie towarzystwo so I um1al wyglos1ć 1 słowo Boze po pot-

" ,ersonał wojskowy floty niemieckiej jest dla mnie czemś nowem. w każdym kolskie jest szkołą woj.skowo-obywa sku i wysłuchać choćby w chorobie 
ł liczyć będzie w 1908 roku 50 tysięcy I ,razie herb ·polski na sztandarze, które- ~ tels!ką nowoczesnego polskiego „ry- : spowiedzi św. po polsku i '\V godzinę 

chłopa. go ,zresztą d·9tą.d aini. nie zna!en:i ani też i ce~stwa ", szkol~ ka1r?oś:ci. i .innych I śi::iieici udzielić ost.atnich, P.ociec? reli-
I: nan przy posw1ęceruu uwa~1 me• zwra- I cnot obywatelskich, 1ak1m1 się od- I g1J1nych na drogę w1ecznosc1 w Języku 

~I tat na rok 1908 żąda pomnożenia ·qalem, leszcze tego nie dowodzi. Wy- zniaczać muszą .przyszli obroń1cy oj- ; zroz11miałym . po1skim Mianowicie ze 
dotychczasowy ch o 3000 chlopa. ·· ·prn1szam \v:ę c sobie stanowczo, by rnn!e ~ czyzny. Towarzystwa sokoiski_e są wsi Siostry zwanej! czyni1.i Polacy tak 



że ~s ło\\11nia, lecz wszy tko nadare- ł 
mrne. Wsadzono księdza Niem a i ta- i 
kicg-0 pozostawiono. 

Na spowiedź wielkanocną przyjeż
dżali i inni k ięża; w lecie, w cza ie od 
pustów, poszło się do ąsiednch kościo
lów do spowiedzi św. Ale w czas~e 
ciężkiej choroby, łub w godziiię śmier
ci. jeśli nie zdołano sprowadzić księdza 
"Władającego polskim językiem, to -
umieruj Polaku w grzechach i ·idź bez 
1relig.ijnej pociechy do - wieczności! 
Pomimo to, rn~' wierzymy, iż Bóg jest 
nad nami i zginąć nam nie da. 

„Przyjdź Duchu świety„. oświeć ser 
ca w liczbie wierZ4tCYCh·„ któryś przez 
różność języków wszystki.e 1narody_ \Io 
jedności wiary zRromadzić raczyl..." -
tak się modlą zwykle przed kazaniem 
w kościołach kapłani z ludem. Ale .pod 
rządem pruskim .język polski z jedności 
wiary radykalnie bywa usuwany. 

Objazd w bieżącym mi.e·s~ącu pol
skich parafii przez Najprzew. ks. Btsku
pa-sufrag-ana tterma1pa. władającego 
bardzo dobrze językiem po'skim, gdyż 
jest roc1akiem jednej z polskich pamfii, 
- f;astanawia .i zaciekawia nasz polsko 
warmir'1ski lud, w jakim też języku wi-
zytacya i egzaminacye w polsk·ich 

i)ltraflach z polski'emi dziećmi będą sit; 
odbywały? 

W ubiegłym tym roku sprawa ta 
iporuszyła wszystkich Polaków pod za 
·borem pruskim. Po!acy na Warmii pod 
pisywal:l i wysyłali petycye do wladz 
św·i eGk rcll iak: ministra' oświaty i re
gency!; potem do władzy duchownej, 
jak: do Nejprzew. ks. Biskupa warmi11-
ski.cgo wreszcie do samego Ojca św- , 
aby się starali o przywrócenie polsk·ie
go języka wylct11dowei~o w n1auce re
aigii. 
1 Od władzy świeckiej nie odebra
liśmy żadnej ul~i. ani uwzględnienia, 
aini nawet od po\ iedzi na nasze petycyc 
;Ojciec św. zaś kazał nam odp-owie
dzieć, iż petycye nasze pirzyjął i pocie
szyć nas kazał, żeśmy są Jego Ojcow
skiemu ser·cu drodzy. Ale czy Naj,prze.w 

· Iks. Biskup nasz warmi11ski raczyl na
~ze pdycye przyjąć, czy takowe odrzu
·Cić: czyśmy Jego ojcowskiemu sercu 
~ą m.iłymi syn.ami, czy niemiłymi ~ sier 
-Oam1 - o tern dotąd wcale nic nie wie
my. 

Spodziewamy sic, że Naj1przew. 
l3iskup-s11fraga11 ks„ Herman ,przywie
:Zie nam do naszych oo:.skid1 parnfii 
~epszą otucł1ę i ·nadzieje i przemówi do 
ttaszych dz!cci po!skich naszym ojczy-
1!! •ce n= 57 _ ___ - "·------,-----·-
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ZUBROWlE 

[)powiadanie historyczne według po
wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. -
( Cią2 dalszy). 

Lud cią~nąl wzrokiem książęcego 
aeźdźca i it1ż niejedno serce zabilo ży
twiej i usta składały sie~ zda się, do o
krzyku. gdy naraz ku rogatkom ciągnąć 
zacząl pochód cechów z chorągwiami, 
<Hlłej radni mi~sta. a wres.zcie deputa-
1cya obywatc :i, złożona z 1panów: Stani
slaiwa Małachowskiego, Wojczyi'1skieg.) 
generała. Oietguda. Outakowskich a 
l<ochanowskiego. Za de.putacyą szli w 
:zbitej gromltdzie co przedniejsi z panów 
.szlachty a obywateli, mofoiej.si kupcy 
a mieszczanie. Więc A1eksander Linow 
ski, Antoni Oliszczyński. Igna.cy Sobo
lewski!, ksiadz \Voron.o,, Andrzej lb
'' odyjiski. Dyonizy Tr / ciń1<ki, .\JDni 
Crah'1'1ski, ~r:if Jo) !~ '" Moszvfs!<!, P.1 
:;;.'cl ?ahor:w.'ski, La!C:\\ ;rz. Ledócl1 )\\'· 
ski Pc1tockich trz·2.:h, :)1uskwińsk1, ~: ,_ 
~':'.>cz Dekiert. Kij~\\ ::; ~, i. WYCt.i.!ChJ\~·-
31 . ~ 7\ dlow.,1\i W 1t: ' Vr1ski. Cl·c"d
'· er I 1c111bowski. Lu!:l1r11 .-kich dh<>.:•' 
Cza?Tecki. B:onikow~'. 1<i Krasi1~sk: Jó
zef. .a nimi ciżba strojna, butna~ bfy
szcząca. 

~\\~olna przeszli wszyscy i ugrupo
walt s1ę przy wjeździe do miasta. f a·la 
ludu w goraczkawem oczekiwaniu ko
fysaly s i ę coraz gwałtowniej.„ 

N~raz hen, pod Wolą, zern11t siQ 
grzmią.cy okrzyk i tysią·ce ust go po
chwyc1 ły, podtrz:rmatv i nie dały mu 
u.milknąć na chwilę. Okrzyk wzmagał 
się. to niby cichł pozorn ie i znów wy
ibucl'. '1t ra?oś.eią, weselem. nadzieją, 
łkm, em n1ek1;dy. Czapki kasikiety. 

stym językiem i przypomni dzieciom 
naszym, iż nauka i wyznanie ·wi-ary tył 
ko w ojczystym języku k·orzystne i 
zba·wienne skutki wywiera d1a każdej 
odrebnei narodowości. 

Oby się tylko Polacy tamte,jsi w na-
dziej.ach swoich nie zawi.edli ! 

Z powodu walnego zebrania w sprawie 
„Ś więtojózafacia" 

pisze jeden z członków komitetu dla 
spraw „Świętojózafacia" co następuje: 

Proszę szan. Redakcyę dla wyjaśnie
nia sprawy o spieszne ogłoszenie. 

Co się tyczy ogłoszonego sprawozda 
nia w „Wiarusie Polskim" zaznaczam, iż 
sprawozdanie, zdane przez przewodniczą
cego komitetu pana Matysiaka bylo niewy 
sta rczającem i niejasnem i to też tylko spo 
wodowało, iż krytykowano cały komitet, 
chociaż tenże w sprawach, o które chodzi
ło, nic nie zawJnił. Pan przewodn. powi
nien był zaznaczyć, iż nie cały komitet u
chwalił stypendyum dla owej pani, tylko. 
że do tego jest komisya, skfadająca się z 5 
osób, która stypendya uchwala. Zapytuję 
się jako członek komitetu szan. komisyę 
stypendyalną, czy owa komisya miała 
wspólną naradę i czy cała komisya uchwa 
lila owe stypendyum~ bo ja bardzo wątpię! 
Nie można przeto winić całego komitetu. 
Przekonany jestem, iż członkowie komite 
tu bardzo mało o tak \\.:ażnych sprawach 
od przewodniczącego się dowiedzieli wcze 
śniej, lecz "Wtenczas dopiero, jak wyczytali 
pokwitowanie w „Wiarusie Polskim''. Gdy 
by przewodniczący był sprawę tak przed
stawił. jak rzeczywiście jest, to też zape
wne nie byłby wywołał takiego oburze
nia na członków komitetu, zwłaszcza w 
~prawie stypendyum dla owej Rodaczki. 
Członkowie komitetu bronić siQ nie mogli, 
bo nie udzielono im głosu, lecz uchwalono 
wniosek, iż w obronie komitetu odpowia
da przewodniczący, a pan przewodniczący 
nie mógł obronić sam siebie, a tego, coby 
mogło było obronić członków komitetu, też 
nie powiedział. Zaznaczył tylko, że nie 
wszyscy członkowie, tylko komisya sty
pcndyalna, ale ile osób, nie wiadomo. 

Co się zaś tyczy uwagi ks. Szymań
skiego, że gdy się wstawił za uczniem, aże 
by mu udzielono stypendyum, to otrzymał 
list grubiański, w którym si popr:o!łtu z 
niego wyśmiano, ks. Szymal1skri uważa 
cały komitet za winny. Ja zaznaczam, iż 
na zebraniu komitetu takiego listu nigdy 
nie pozwolono pisać panu Matysiakowi. Je 
żeli pan Matysiak taki list ks. Szymal1skie
mu pisat to był to powinien na zebraniu 
zaznaczyć, iż pracował w tej sprawie ze 
wszystkiem na S\voią rękę, a wtedy nie był 

kapelusze. chustki powiewały, z okien 
sypaly się kwiaty„. 

Blyszc211ły oczy, :promieniały twa
rze - serca „jednem uderzyły tętnem. 

Aż ukazał się pochód świetny, bar-
wny, strojny, 1pyszny w swym 

dźwięcznym chrzęście a miarowym tu
pocie - porywający dzieinością żołnie 
rzy, ich pięknym mundurem, rycerską 
postaiwą. 

Przodem dwóch trębaczy, czerwie·
nią jarzący·ch, z wyciągniętemi swrma
mi, zdobnemi w haftowane bogato ka
py, grało sygnal zwycięstwa, powi
tania. 

Za trębaczami dwa plutony lśnią 
cych blachami kirasyerÓ\\, salutują
cych obn11żonymi pałaszami miasto. 
Za kirasyerami długi odstęp i kapela 
trt;baczy na białych, jak mleko, koniach 
grzmiąca w takt pozłodstei buławy bro 
dacza „tamburrniaiżora" marsza tryum
falnego. Zaczem. dwóch adjutantów, 
a raczej dwóch młodzie11ców. 'Pelnyd1 
krasy, wyszukanego smaku munduru, 
rzekłbyś, dwóch Apollów w zbroi Mar
sa. dwóch wykwintnisiów paryskich w 
przebraniu mężnych. Ktażdy ruch ich, 
każde targnięcie wy.rzucających lba
mi i niecierpliwiących się rumaków by
to jedną nieskoń•czoną zailotnościc\ 
dwóch adjutantów, dwóch dzieciuchów. 

Za adjutantami j.echał rb karym an
glezie .Joachim Murat. wie'.ki książę Ber 
gu, marszalek i wielki a·dmirał fraincu
ski a szwagier Nhpolcona. 

J echal. jak tylko on jeden um i ał ·je
chać. 

W dużym, za w adyacko .z czoła 
zsuniętym, cza.mym, pi·lśniowym kape
luszu. chwiejącym białemi strusiem1 
pióra mi, ujętemi w bry\mtowe zapo
ny - w krótkim, kolistym, aksamitnym 
płaszczu, zwieszającym się z ramion, w 
haftowanym zloten.1 mundurze, przedii 

by ten ciężki zarzut spadł na cały Komitet 
lecz tył~o na pana Matysiaka. 

Komitet dopiero się dowiedział na ze
braniu komitetu w Gelsenkirchen, że komi 
sya miala uchwalić owe stypendyum i na 
owem zebraniu tej sprawy wcale nie po
chwalono i mówiono. iż na drugi raz da
my tylko cokolwiek lub wcale nic. Jakżeż 
pan B. Wilkowski może bronić komitet, że 
postąpi1 słusznie, kiedy już na zebraniu ko 
mitetu inaczej się na sprawę zapatrywano. 

W dalszym ciągu co ks. Szymaf1ski za 
znaczył, że na list posłany do pana Maty
siaka, otrzymał odpowiedź, że rady dane 
przez ks. Szymańskiego pan Matysiak za 
gnój uważa, to zapewne żaden członek ko 
mitetu ani nie pomyślał, że pan Matysiak 
na taką obelgę się zdobędzie, i tutaj więc 
komitet jest niewinny! Tylko trzeba ubo
lewać nad takiem wl;stąpieniem przewo
dniczącego komitetu, ' że członkowie komi
tetu zawstydzić się za niego muszą, że ich 
kiierownik tak wystąpil. 

Stwierdzam iż zarzuty. czynione ko
mitetowi są niesłuszne, a w terri jest wi
nien przewodniczący, że sprawy nie wy
jaśnił jak się miała. Najwi~cej naturalnie 
zawiniło to, że przewodniczący miat 
odpowiadać w obronie komitetu. Gdy 
by bowiem udzielono głosu członkom ko
mitetu, to zape\vne niejeden zarzut nie był 
by padł na cały komitet. 

Tymczasem kończę i myślę, że znaidą 
się jeszcze inne osoby, co tę sprawę omó
wią. 

Członek komitetu dla spraw „Swiętoióza
facia." 

Uwaga: Z powyższego wynika, że 
z postępowania niektórych członków komi 
tetu, którzy niestety w komitecie rejwo
dzili a na zebraniu najgwałtowniej się o
pierali założeniu towarzystwa, nawet w 
łonie komitetu samego panuje wielkie nie
zadowolenie. Mamy nadzieję, że takie wy
jaśn1ienia sprawy jeszcze więcej przekona
ją o konieczności założenia towarzystwa 
dla spraw „~więtojózafacia". 

Oberhausen. W niedzielę, dnia 11 
sierpnia, odbył się wiec ,,Zjednoczenia 
zaw. ·po!.". Wiec otworzył delegat 
Ratajczak słowy: Szczęść Boże, i uqo
lewał, iż tak mato się na wiec zebrało 
Rodaków. Nadmi·enil też, iż na; ze
brani1ai WY'dziatu również mało Roda
ków uczęszcza, .ponieważ nie raz ani 
zebrania nie można rozpocząć, i 
ośw!adczył druhom. iż zebra1nia odby~ 
wają się co 4 niedzielę każdego mie
siąca o godz. 2 po południu na sali pana 
Webena. ul. Dui'Sburgerstr. 419. 

Potem przemawiał dh. Korpus /, 
Bochum o nowej ustawie knapszafto
~ej, wykazując, jak ona .robotnikom za 
szkodzi zamiast przynieść korzyści. 

·~ 
wnie układają:cych się żabotach, wyglą 
dał 1n Wa'ezvusza. na bóstw.o wykwiri 
tu. Twarz jeg·o de:tikatrta, wymuskana. 
o ryś1ch regularnych, 1pr-ostych, nada
wała mu cechę łagodności, czynila1 o
blicze j;ego powabnem prawie.„ zada~ 
wala kłam niejako gminnemu pochodze 
niu marszałka i faworyta Boniarpartego. 
Le•cz ktoby za1jrzeć chciał w oczy Mu
rata, w te oczy ciemno-piwne, o źreni
cach dużych, czarnych, oczy, na dnie 
których nigdy nie było kof1ca tajemni
czym błyskom a demoniczym drganiom 
- tam dopiero zrn1lazłby ów szał ży
wiołowy, z jakim ten woniejący panek 
szeleszczący jedwabiami wytworniś, 
rzucał się z dobytą szpadą w odmę.t bi
tew ·- tam poznałby, że lwy przybie
rają .czasem postać sarn czy wdzięcz
nych 1a alksamitnych antylop. 

Murat j.echał, jak tylko on jeden u
miał jechać!... 

Drobna, elastyczna, muskularnn je
go postać, rysująca się na tle chwie
jących się nad jego glowa sztandarów 
wionela potęgą krwawej. \vstęgi wiel~ 
ki ej legii i chwałą zwycięzców, la równo 
cześnie pociągała -ku sobie, w laskiaiwym 
·Uśmiechu jednała sobie tłum, w przymi
lającym ukłonie buławę marszałkow
s1ką opanowywl1ła go, ujarzmiała. 

- Niech żyje hiążę Bergu! - Wi
wat francuzi !.,. - Wiwat marszałek 1 
Wiwat Murat!! - huczały fale lud~ 
warszawskiego. 

Po prawej ręce Murata1 jechał Po
nihtowski. Jechał zimny, zastygły.Im 
zapał śród szpale1rów narndu się wzma
g.at, tern twarz ·iego wyrazista staiWala 
się bledszą, bardziej martwą. Suchym, 
pal~cym wzrokiem mierzyl tlumy i 
zdzierał szhmocącego się araba. 
. Za M~ratem i księciem Józefem 

ciągnął M1lha1ud ze sztabem kapiącym 
od ztota, błyszczącym sutemi szlufa-

Dh. Szawah wyjaśnil, dla czego 
należeć Polacy nie pow:.nni do „zwią. 
zków socya;.istycznych i gewerkferaj. 
nów" a w kot'lcu prosił, aby dla rnura. 
rzy polskich obrnno osobnego męża za. 
ufania na co się zgodzono i obm1.no dh 
Szuwalę mężem zaufan;a dla mur:a1rzy 
11a Oberhause·n· 

W końcu przemawial dh. Berger z 
Oberhausen o prn'Wie koal'iieyjillem dla 
robotników rolnych, poczem delegat 
zamknął wiec hasłem „Szczęść Boże " 

Marcin Szymański, sek:retar~. · 

~iemie polskie. 

Pra3 Zaehodnieh, Warmii i Mt)zur 

Puck. W odleglości 60 mil morskich 
od Rozyfta złowili rybacy z M'ielkiejwsi w. 
morzu flondrę, zaopatrzoną w znak D. tt'. 
3179 04. Wykazalo się, że rybę tę złowio
no w roku 1904 w pobliżu wyspy ttelgolan 
du i po zaopatrzeniu jej w powyższy znak 
Wtmszczono z powroterp do wo,9.y. Trzy la 
ta zatem płynęla ryba ta z Helgolandu do 
przystani gdańskiei. Plondrę posłano nie. 
mieckiemu związkowi rybackiemu w tlano 
werze, który właścicielowi ryby przesłał 
należącą mu się premię w kwocie 2 marek. 

Montowo. Pan Antoni Wierzbicki ku. 
pil od pana D6lerta dobra Lorki i młyn wo
dny za 150.000 . marek. Lorki są najstarsze 
dobra rycerskie powiatu lubawskiego i od 
niepamiętnych czasów byly w rękach ob
cych. 

świecie. Okropny wypadek zaszedł 
w Ernestowie. Czterech robotników sezo
nowych zachorowało niebezpiecznie po 
spożyciu skibek chleba, obłożol).ego kiszką 
krwawianką. Sprowadzono natychmiast po 
moc lekarską. Cieśla Gehrke umarl jedna
kowoż przy przeczyszczaniu żołądka, nie 
bawem zmarl drugi, a inni dwaj znajdują 
się również w największem niebezpieczeń 
stwie życia, i lekarz wątpi o zachowaniu 
im życia. 

i, Wiet Kt Poznuskłea•łl 
Żnin. Przy kopaniu fundamentów pod 

kamienicę na dawniejszym gruncie klasz
tornym natrafiono w głębokości trzech me 
trów na szczątki ludzkie, obok których sta 
ła dobrze utrzymana unia a obok tej leżat 
zloty łańcuch. Ponie\vaż Żnin tworzyl swe 
go czasu rodzaj fortecy, więc nie wyklu
czonem jest, że miejsce to służyło do cho
wania <;horych podczas wojny. 

Gniezno. Robotnika Pałkowskiego, któ 
ry swego czasu rozbił w kościele św. Wa
wrzyńca skarbonkę i zabrał z niej 64 fen. 
skazał sąd na 6 miesięcy więzienia. 

Poznań. Niemieckie gazety na zacho-... -
mi, akselbantami. feldcechami, sz.amero 
waniami, pstrzącym się od rozmaito
ści mundurów i phszczów. Były tu cza 
py niedźwiedzie grenadyerów jazdy, 
czapy gwardyi cesarskiei. z pozłociste
mi bla•chami', czerwonymi, galonami 
szytymi wyłogami u wierzchów i rwy
sokiemi kitami 'lub tylk·o z kokardami i 
guzami, kaski kirtasyerskie i dragor1skie 
kasZlkiety strzelec1~ie, zaiwoje Mame
luków, stożkowate ucięte huzairki Ho
lendrów i rogatywki polskiej młod.z.ie
ży. 

Sztab 1przesunąl się z chrzęstem, 
szelestem, wyświeżony, wy:perfumowa 
ny. Za ·nim dopiero szlo cztery tysiące 
kawaleryi francuskiej. Kawaleryi lek
k~ej i ciężkiej, z paHaszami. iak maczu
gi, szablami, jiak żądla, z karabinkami i 
bez, z czaprakami w lampasy ujętymi i 
z cza.prakami c·iemnymi, lecz ze zł-0ci
st~ li.terą „N ·' w rogaich, w s7.1arych, za 
w1es1stych płaszczach, i w krótkich na
rzu,t~ach, i w siwych opończach, i ba~ 
rank~em szytych kuratach, z ostrogami 
:WYg1ętemi ku górze a roztrzepionerni, 
i z ~strogami prostemi, ledwie przęczą 
ccm1, z dwoma pistolet1mi w olstrnch 
ku~bak lub jednym w przytrnczonej do 
pasa pochwie, z cz,a1pami. ·ka1szkietami 
a kaskami na metalowych podbrndach, 
lub na barw1nyieh sznurach zw-ies~1ia
cych się swobodnie od podk.icia ku szyi, 
o kon.iach 1postrzyżonymi pod miarę i 
-O koma.eh srokatych. mieszain\nch. 
. Bokiem konnicy szły cechy, chwie
Jąc zloc·istemi· chorągwiami i szedł glos 
ludu, rozradowany, drżąicy, szczęsny a 
rozpłakany. 

Murat skierował s ię ku odW1achowi. 
gdzi~ pułkownik Deschamps ze strzel
cami raport mu zl.ożyl, a dalej zjechat 
do resztek mostu na W·iśle. 

( Ciąsr daW.y nasf1'pi ) , 
~~,~·. ·: ' . ( .~J:i~? i .. l~ 

j 



, -agaią u w age; na ni.ezdrowe sto
:1~'rarne. jakie wywołu1e .system p~u 
! :."oJskich .ziei;iiach.. . N1ena~ur~lme 
''Pie cen z1em1 uwaza1ą za z1aw1sko 
,s:an wprost niebezpieczne, a wywoła
~ine pruską kolonizacyę. 
:rz_e~kazują to na przykładzie Kh~cze
\\kościańskiem, które nabyl p. Bieder 
rod p. HeiIJricha za. 1_.200.000 marek. 
· ·nrich nabyl tę w1es 1888 r. od k~. 
ttei a 600000 marek, a że z lasu wybił 
?3400.000 marek wię5 wieś kos.ztowa
o Jko 200 tysięcy. Zatem w ciągu 20 

;u tYbił na ziemi 1 milion. 
~r~yrzecz. Na śmierć skazany franc. 
~~ nie będzie tak szybko wykonany, 
e~i nie uwzględniono prośb.~ o ulas~a 

o, I 0 a to z powodu tego, 1z przeciw 
JJei!g~ wytoczony b_ędzie proces ? na
'.' ·do krzywoprzysięztwa, w kt?rym 
ii esie franc. Kramer jako świadek ;roc . 
· 3 ć będzie. 

ie Sł"zka czyli Starovołscd 
Wrocław. Podczas wtorkowej bur~y 

11 sku Srodkowym trz~ o~oby, o ile 
·d\,iad?mo ~ostradaty zyc1e wskutek 
nenia p10runow. . . 
lntielin. Na torze kole1owyn:i pomi~
lmielinem a Brzez~n~ą ~naleziono tru
ni,iwięcej 26-letrnei dziewczyny z o~ 
:~glową. Nieszczęśliwa, która po~ho_dzi 
·olicY, cierpiala podo~no na pom1es~a-
1J1!YSlów i w napadzie obłędu rzucila 
~wdopod<?bnie_ ~od pociąg, a kol~ lo
nwY odc1ęly 1ei głowę od tu~owia. 
~·ytom. Wydział śląskiej party1 centro 
~ostanowiił o~być ogó.lne zgr?m~dz~
. rryine w dniach 22 1 23 pazdz1erm-

z innych dz.iełnic Pols~i 

~alicya. I ·w Galiq~i ruszają s~ę g9r
.Niedawno odbyły się 4 ,z~brn.ma g~r
. ~- czterech miejscowosciach powia
:1rzanowskiego, na których uchwalo~o 

eye, dc1magające się: 1) ustalema 
:Fobotników a!sordowych tak„ aby za 
dzienny wynosił cztery korony; 
ent dodatku dla wszyskich robotni 

,J) bezplatnego dostarczania w~zyst
narzędzi pracy; 4) wyb~dow:ama ką
dla górników w kopalmach 1.td; Ter
oapowiedzi naznaczono na dz1en 1-go 

Śp. kardynał Svampa. 
W sobotę zmarł w Bolonii arcybiskup 
·owy kardynał Dominik Svarnpa. Ur. 
:i.erwca r. 1851 w miasteczku Monte
. o iuż w roku 1887 został rnianowa
!~upem w f'orli, a w maju roku 1894 

j 

1ual godność kardynała i zajął stoli 
~!kupią w Bolonii Przed skonem pa
Leona XIII kardynał Svampa był u

·y za jednego z najpoważniejszych 
r afów do tiary papieskiej kandydatu 
popierało grono najbardzjej nieprze 

Ych kardynałów. W r. 1901 kardy
. I atak apoplektyczny, którego skut-
,daly się usunąć zupe~nie i obecnie 
~owały śmier~ arcybiskupa .. 

~roces Henryka Sienkiewicza. 
\Viede!1ska „Z e i t" donosi, że 
:y st ud enci którzy brali u
~. streiku głodowym, zaskarżyli tlen 
Sienkiewicza o obrazę honoru z po
iego odpowiedzi Bjornsonowi. Pro-

s i ę odbyć przed wiedeńskim są
irzysięgłych. Sienkiewicza zastępo
dzie profesor krakowskiego uniwer 
dr. Rosenblatt. Do wiadomości o 

.rocesie lwowskie „Słowo polskie" 
.Je następujący komentarz: „Najwię
:1eprzyjacicl rusinów nie mógł się 
-t~ć zdradlhvszego pomyslu, niż wy
·1e procesu Sienkiewiczowi. b 
t~mu procesowi będzie można na 
Wte dokumentów, oraz zezna!l za
,;zonych świadków wyilustrow.ać, 
'.!~.dnie władze więzienne lwowskie 
~1ly się z aresztowanymi, •i jak da-
·LUaly się z prawdą depesze, nadsyla 
\Vowa do pewnych żądnych rekla

z~t WiedelJskich - depesze o mę
. '~ mlodych hajdamaków! Boimy 
ec1eż, bardzo boimy, że do tego pro 
przyjdzie. Panowie rusini spostrze 

n1ebywala kompromitacya grozi ca 
Polityce przeciwpolskiej, i skargi al
\\'niosą, albo ją cofną." 

Zarobki amerykańskie. · 
rzymie wrażenie wywarł wyrok 
·a~erykaflskich, skazujący na blizko 

1
now dolarów (120 milionów marek) 

.rust naftowy „Standard Oil Compa-
nadużycia. których się ta spólka 

1 dopuszczała w dziedzinie taryf ;:eh. Słyszeliśmy nieraz, że takie 
1

Y ~lbrzymie pfacily państwa po 
'.rei wojnie, ale nigdy ieszcze żaden 

europejski nie nałożył jej na oby
nociągniętych do odpowiedzialt.Io
Wej, 

Zdumienie nasze jednak ust<!pi nieba
wem, gdy rozpatrzymy się nieco w <locho 
dach trustu olbrzymiego. K:a ra nalożona na 
Standard Oil Company" równa się nieo
~al trzeciej części kapitału akcyjnego, nie 
dosięga atoli wysokości jednorocznej dy
Wlidendy, którą orzez cały szereg lat pła
cono akcyonarvuszom. 

Wedlug obliczeń prasy amerykański 
kapitał akcyjny „Standart Oil Company" 
wynosi 98,300,000 dolarów, czyli okola 400 
milionów marek, a mniej więcej 90 proce 
wszystkich akcyi znajduje się w rękach 
15-tu milionerów i mi1iarderów. Czyste Z1'" 
ski kompanii wynosiły: W roku 1903 270 
milionów marek, wypłacono dywidendy 
70 procent. W r. 1904 250 milionów ma
rek. Wypłacono dywidendy 66 procent. W 
roku 1905 240 milionów marek. Wypłaco
no dywidendy 60 procent. W roku _ 1906 
260 milionów marek wypłacono dywiden-
dy 70 procent. . 

A zatem w oiągu czterech ostatntch lat 
nie licząc dawniejszych zysków, ,,Stan
dart Oil Company" zal. z karutałem 400 
milionów marek, dało czystego zysku prze 
szlo 1000 milionów marek, a jej akcyo~a: 
ryusze otrzymali dywidendę w wysokosc1 
260 procent od swoich akcyi: , . 

Ale potentaci trustowi nie my~lą .kapi
tulować i, jak wiadomo, odwołali się do 
wyższej instancyi z żądaniem zupełnego u 
morzenia lub zmniejszenia kary. 

Z różnych stron 
Baczność Rodacy! W niedzielę wie

czorem pomiędzy godz. 6 a 7 zginęła w 
Rohlinghausen dziewczyn~a w 1 r?ku_. U: 
brana była w białą sukienkę 1 meb1esk1 
fartuszek. K:toby może z Rodaków wie
dział gdzie się dziewczątko to znajduje, 
zech~e łaskawie donieść strapionym rodzi
com. Ignacy Palibuda w Rohlinghausen, 
ul. Tiefenbruchstr. 8 b. 

Dortmund. Górnik Grojec został na uli
cy napadnięty przez kilku łobuzów i nie
bezpiecznie poraniony. 

Marten. ·Towarzystwo górników au
stryackich - „Oestreichischer Bergarbei
terverein", które w ubieglym roku od cesa 
rza austryackiego Franciszka Józefa otrzy 
malo chorągiew. obchodziło trzecią roczni 
cę swego założenia. Przewodniczący to
warzystwa wspomniał najpierw o cesarzu 
austryackim (wzywał członków, aby i w 
obcym kraju _pozostali wiernymi ~zie( 
swej ojczyzny i zakończył okrzykiem na 
cześć cesarza austryackiego Po odśpiewa 
niu narodowego hymnu austryackiego 
wzniesiono okrzyk na cesarza niemieckie
go i zaśpiewano hymn niemiecki. W rocz
nicy towarzystwa wzięly też udział inne to 
warzystwa niemców austryackich, które 
występowały w swych strojach ludowych 
Byl też pochód, a w uroczystości 'Yzięło ,u
dział mnóstwo urzędników kopaln sąsie
dnich. 

Jak widzimy, to austryaccy poddani -
byle byli niemcami - cieszą się w prus
kim faterlandz.ie" wszelką swobodą, ale 
Polaków inaczej traktują. Zagranicznych 
robotników często bez powodu wydalają 
za granicę a własnych poddanych rząd pru 
ski traktuje jako obywateli drugiej kasy. 

Dopiero wczoraj otrzymał pewien. ~o 
lak z Galicyi, który już trzy lata spokom1e 
pracował w kopalni w Ober~ausen. i nigd~ 
nie miał żadnego zatargu am z pohcyą an1 
z nikim innym wezwanie, aby jako uprzy
krzony cudzoziemiec - Uistiger Auslan
der - w przeciągu 10 dni opuścił granice 
Prus, inaczej czekają go grzywny lub :v.ię
zienie. Jekże tu pogodzić jedno z drugiem, 
że niemcy ausiryaccy spokojnie pracują w 
kopalniach, maja własne towarzyst:va, ~ 
Polaków, austryackich poddanych macze1 
się traktuje? 

Towarzystwo obcych poddanych, co 
zresztą uważamy za słuszne - może ui;-zą 
dzać pochody, ale towarzystwom polskim, 
skladaiącym się z członków, którzy są o
bywatelami Prus tego czynić nie wolno. 
Toć to nowy dowód, że polacy prz~z pru
sactwo na każdym kroku traktowam by~a 
ją jako obywatele drugi~i klasy_! ln'1;cze1 Je 
dnak już nigdy nie będzie w panstw11e „pra 
wa" i „bojaźni Bożej". 

Caternberg. Nieszczęśliwy wypadek 
zdarzył się dnia 12 bm. na ~opalni „~ol!
verein" szyb III przez spada1ące kam1ep.1e 
został ciężko pokaleczony i odniósl złama
nie prawej nogi g~rnik Stanisla~ Walen
dowski. Nieszczęśliwego odstawiono do 
katol. domu chorych w Gelsenkirchen. 

i 

Od Ekspedycyi. 
Książka dla pielgrzymów kosztuje 

50 fenygów. 
Rodaka, który zapisał gaz~tę dla p. 

Naskręta w Nowej Obrze prosimy, ab~ 
nam zechciał podać dokładny adres, gdyz 
poczta donosi nam, iż nie może go zna
leść. 

Rodacy! Rozszerza)cłe „Wiarus~ 
Polskiego". organ robotników Polskłcll 
ma obczytnłe. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
WIECE 

„Zjednoczenia zawodowego polskiego" 
odbędą się w niedzielę dnia 18 sierpnia: 

W Remscheid po polu dni u o godz. 3 u p. 
Serwe. . 

W Langendreer po poludniu o godzinie 5 
u pana Arns. 

W W eitmar po południu o godzinie 4 u pa
na Bliksiepe, ul. Briick i Bahnstr róg. 

W Schonnebeck przed południem o godzi
nie pót 12 u p. Winkelhofer, Mittelstr„ 

W Rheinhausen po południu o godzinie 6 w 
lokalu p. Mathiasa l(iipper ul. Rheinhau
'!lcr:,tr. !t:5. 

Zebrania członków 
odbędą się w niedzielę, dnia 18 sierpnia: 
W Dortmundzie po południu o godzinie Jej 

u pana Ahlke Oesterholzstrasse. 
W Horde po poł. o g. 4 u p. Baumbeck. 
\V Linden (Rhur) po pot o g. 4 u p. Schiller 
W 'Vattenscheid po pol o g. 3 i pól u p. 

Prokopa. 
W Buer o godz. 4 u pana Poppinghaus. 
W Habinghorst po pot o godz. 4 u pana 

Ketlinga. 
W Barop po pol. o godz. 4 u p. Schni tke. 
W Ueckendorf przed południem o godzinie 

11 i pół u pana Kramma. 
W Horstbausen po południu o godzinie 5ej 

u .Pana Mollera. 
Na porządku obrad: Zmiana ustaw 

knapszaftowych i inne ważne sprawy. O 
liczny udział uprasza „Zj. zaw. poi." 

Dla Gelsenkirchen-Bulmke zostat na 
niedzielnym wiecu miejscowy wydzial wy 
brany. Delegatem Wojciech $wia.tkowski. 
ł(esselkolonie 3. zast. Piotr Frankiewicz, 
Frankenstr. 28. kasyerem Andrzej Piotru
c.:ha Wannerstr. 148 zast. Andrzej Budzyń
ski' sekretarzem Jakób Andrzejczak, Wan 
ne~str. 112„ rewizorami kasy Stanisław 
Grund i Marcin J ędrowiak. 

Baczność Hamborn ! 
Zebrania czlonków odbywają się w 

każdą czwartą niedzielę przed południem 
o 11% godz. w lokalu pana Buschmanna. 

Baczność Wiemelbausen ! 
Mężami zaufania na Wiemelhausen: 

Andrzej Pawłowski, w miejsce J. Frącko
wiaka. 

Dla Ehrenfeld Teofil Drwęski Diirberg 
Strasse nr. 24. 

Dla Delłwig został wybrany w miejsce 
Jana Rymera druh Antoni Tomiczek mie~ 
szka Bergstr. 95. 

Pierwszy wiec polski w Bremerhaven 
odbędzie siG w sobotę, 17 sierpnia, wieczo
rem o 7 godz. Referent delegat z Bochum. 
O liczny udział prosi „Zjed.n. zaw. poL'' 

. --·-------- - - --·---·- ··- - __ „ ___ ~ 

Zebrania towarzystw. 
Towarz. św. Stanisława B. w Grumme 

donosi swym członkom, iż w niedzielę, dpia 
18 sierpnia, o godz. 6 po pot, w lokalu p. 
Goecke, odbędzie się 

- zamknięta zabawa -
z teatrem i tańcem. Goście mogą ibyć 
wprowadzeni tylko przez członków. O 
liczny udział szan. członków z rodzinami 
uprasza się. (2) Zarząd . 

Uwaga: Przed zabawą o godz. 5 po 
pol. odbf;dzie się zebranie, na które się 
wszystkich członlsów uprasza. 

Tow. gimn. „Sokół" w Recklinghausen-S. 
urządza swą 

-- wycieczkę --
w niedzielę, dnia 18 sierpnia, po południu 
o godz. 3 w ogrodzie pana S~eina na ~u
dwiku (Waldschloschen). O hczny udział 
druhów oraz gości w wycieczce uprasza 
się. Druhowie mogą się zaraz udać do 
ogrodu, gdzie odbędzie sie strzelanie ~o tar 
czy i nagrody. Czołem! (2) Wydział. 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Gels.-.Hiillt:n 
Posiedzenie miesięczne odbędzie się 

w niedzielę, dnia 25 sierpnia, o g~dzini~ 4 
po południu na sali zwykl~ch pos1~dzen z 
powodu, że dni;i '<?. sierpma sala Jest za-
jęta przez inne Tt ·varzystwo. (1) 

Pran . .Młynarczy~, przew. 

Tow. gimn. „Sokół" II. ~ W~nne-Zach~ 
W niedzielę, dnia 18 s1erpma, odbędzie 

się • 
roczne walne zebranie 

o godzinie pół do 4-ej po polud~iu. na sali 
pana Gerdesmanna, łiofstr. Prosi się szan. 
druhów, aby jak najliczniej przybyli, P?nie 
ważważ będzie obór nowego Wydz1alu 
i inne ważne sprawy. Czołem! (1) 

Wydział. 

-To;.: św. Józefa w Wattenscheid 
oznajmia swym czlonkom, iż w sobotę, 17 
i niedzielę 18„ bierzemy udzial w piel
grzymce do K:evelaer. Odjazd w sobotę 
rano o godz. 8-ei z dworca Westenfel 
Bilety po 3,50 mr. można otrzyma~ u pana 
Beckmanna przy kościele. O liczny u-
dział \\' pielgrzymce prosi (1) d 

Zarzą • 

Tow. gimn. „Sokół" w Laar. 
W niedzielę, dnia 18 tm. o godz. 3 Po 

pot odbędzie się 
nadzwyczajne walne zebranie, 

na które winni się wszyscy członkowie 
stawić. Czołem! (2) Wydział. 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" 
w Hochstrass. 

W niedzielę, 18-go sierpnia, po połu
dniu o godzinie, 3-ej odbędzie się zebra
nie. O liczny udział się uprasza. Czołem! 

(1) Wydział. 

Tow. ,,Polonia" w Dyseldorfie. 
W niedzielę, dnia 18 sierpnia, urządza-

my - WYCIECZKĘ -
do Haus Vogelsang", ulica Rahter 247; 5 
min~t od Raht lub Unterraht. Na wyciecz 
kę wszystkich Rodaków i Rodaczki zapra-
sza (2) Zarząd. 

Uwaga: Wspólny wymarsz z muzy
ką z lokalu Tow. św. Rocha o godz. 1,40 
po południu. ------

Pielgrzymka do Kevelaer. 
Tow. św. Piotra i Pawia w Bruckhausen 
podaje do wiadomości, iż spowiedź dla pąt 
ników odbędzie się w piątek, dnia 16 bm. i 
sobotę 17-go. Komunia św. w niedz.ielę ra
no o godz. 5ej - Bilety i książeczki można 
nabyć w księgarni _polskiej u St. Kochowi
cza, ulica Albrechta nr. 2. O liczny udział. 
w pielgrzymce prosi 1 ZARZĄD. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urządza w niedzielę, 18 sierpnia na sali pan: 
Rohl ZABAWĘ f AMILIJNĄ 
z tańcem i strzelaniem do tarczy o nagro
dy. Początek strzelani~ o godz}ni~ 3, póź 
niej taniec. I~odacy, i:na1ący chęc się. z na: 
mi w tej zabawie ucieszyć, muszą się d~c 
na członków zapisać, gdyż zabawa będzie 
zamknięta. O liczny udziat prosi (2) 

ZARZĄD. 

Tow św. Stanisł Kostki w Caternberg 
podaje· szan. członkom do. wi~domoś~i, iż 
zebranie odbędzie się w niedzielę, dma 18 
bm. po południu o godzinie 4. O liczny u-
dzial członków i gości uprasza (2) 

ZARZĄD. 

Tow. św. Franciszka w Wanne-Ełckel 
W niedzielę, dnia 18 sierpnia, po połu

dniu o godzinie 4 odbędzie się roczne wal
ne zebranie, na którem będzie obór now:e
go zarządu. O jak najliczniejszy udział 
członków prosi (3) ZA1.łZAD: 

Uwaga: Członkowie zarządu 1 rewizo 
rowie kasy winni się stawić godzine prę-
dzej Sekretar~. 

Zarazem dziękuje Tow. św. Francisz
ka i bratnim Towarzystwom, które brał~ 
udział w naszej rocznicy, oraz amatorom 1 
amatorkom za dobre odegranie sztuki sta
ropolskiem „Bóg zapł~ć !" 

Tow. św. Stan. Biskupa w Marxloh. , 
oznajmia swym członkom i Rodakom, kto
rzy biorą udzial w pielgrzymce do Keve
laer, a chcących się przyłączyć do To~~
rzystwa, ażeby się punktualme o godz~n!e 
6 stawili do lokalu posiedz~ń. O _go~~m!e 
67:'4 wymarsz wspólnie z siostrami l(ozan
ca św. do Hamborn na Mszę świętą i blo
gostawieństwo. Szanownych Roda~ów u
prasza się ile możno~ci w c~~pkach 1 odzna 
kach towarzyskich się stawie C?) 

Uwaga: Bilety do l(evelaer n~byc mo 
żna u prezesa p. Cielucha ulica Juhusstr. 18 
i u zastepcy prezesa p. J. Młyńczaka, Lot-
harstr. v. Zarz: 

-- ' • ,. ' . •, .„ • ' •. ,{; ... • : ·:„, 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
donosi, iż umarła m_atka naszego cz.łon.Im. 
pana K:aspra Tomczaka 

śp. MARYANNA TOMCZAl(OWA. 
Pogrzeb odbędzie się w piątek, dnia 

16. s-ierpnia, o godzinie 7 rano z domu cho 
rych w Linden. Członkowie winni przy: 
być do katolickiego domu chorych o go~z1 
nie pół 7ej rano. O jak najliczniejszy udział 
prosi ZARZAD. 

li 



Baczność Rodacv w Wanne ; okolicy! 

Gdzie 'upoje się najtańsze 

eble i sprz~ty domowe 1 

8 Za -~, z81Ji8ka W anae 
ul. Rynkowa (Marktstr.) 01•. 12, obok oberży Reichenberga. . 

Jest to interes wprawdzie nie najstarszy, ale może każdemu innemu ~ta.wić 
cz<..:o, bo posiada ·w1 elki wybór 

naebli wszelkie1;0 rodzaju 
jllk: 8Zaf1, lustr&; sz1fonłe:rkf, łóżka, wózłkł, maszyny do gotowa
Jł„a itd. itd. 922 

.,.- Każdemu, kto u mnie wyprawę kupi, J!I 
h ~ ~ h 

~- wypożyczam darmo porcelany na ....,. 
gotówkę. I!" .._.. odpłatę. 

.,..... wesoła i chrzciny, -.a 

~Ir Lukasz Józefiak 1%-
''!\·• ' ( ' 

! . ' ' ~ . „t • • ~ ~ 

Nie książeczkę banku 
' ,., • :~ ' f ' • ~ •• ·':..,. ....... , 

i to jeszcze niemieckiego, ale kiłkadzfesfąt marek go· 
tówką .zatr.zyma w kieszeni każdy, co zamiast iść do żyda, 
w mym największym handlu 982 

lllehle lub WJpt•aw~ kopi. 
Polacy - polskie banki mają! Za mojem pośredn:ctwem odsy
łają Rodacy prawie codziennie tysiące marek w strony rodzinne. 

Korzystna · 
pareelaeya. 

Ele1entarz1 
w wielkim wyborze polt1c1 

Księgarnia 

„ Wiarusa Polsk. / 

Robotnice Dom. Miihlen Ost/Pr. pod. Osterode 
Ostpr. są tanio parcele z budynkami do na
bycia na odpłatę. Przewłaszczenie bez dłu-
gu (92S) znajd~ state zatrndnienie. 

Piękne narodowe W estf. Ju te.- katoliczka, może się zgto-

'l"ow. BłodzJeży pac ztó I kl Spinnerei und :~~ad: ::;~!sz~: :::JI~ 
K.op1ee11.1eJ Weberei, zny, kół i maszyn do 

Poznali pl. Wilhelm. 4. poleca szycia. Po polsku mó-
rośredniczy we wska· AhaUS wiące mają. pierwszeń-

, •ywaniu posad. (913) Księga.mia. „Wiar. atwo. 929 
(Linia: Dortmund - Sud- I J. Hatting, Reck-

Polskiego". Diilmen-Ahaus). 927 lingh.-S, Maryańske. nl.10 _,,_..,._„_..„ __ .., __ ...., .. ........,...._ ... ._. •-•pw;'!J<ł/f.._.......,. • ._~ •.•. ue_u t - u.U i 

Swój do swego! Swój do swego! 
„ ~ .--„ ~ ..... ~-:· .. m -

Jedyna poi. fabr. kostyumów 
na obc2yźnie 

poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej' do wszelkich sztuk teatraln. 
w najlepszem wykonsniu i po niz~ic~ cenach. Prosząc S.z~n. 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie mteresu Rodaka kreslę 

.z szacunkiem 661 

Franciszek Kaube, 
Herne, ulica Nowa nr. 37. 

Przyj11tę 

2 czela~zi 
krawieckie~ 

na duże i małe sztn~ 
wysoką. płac~ i st.:e 
trudnienie. 

Fr. Kuci-. 
i '.I'. F.rą8t:ta~ 
w Duis~urg IIoeble~ 

W anhennerstr. ~. 

Szanownym Rodakom w Gladbeck i okolf ey donoszę uprzeimie, 
iż z dniem 1 sierpnia 1907 otworzyh~m 

w Gladbeck, przy ul. Kolpinga (Kolpingstr.) nr. 3 

księgarnię polską, 
połączoną 

ze składem mater1ałów piśmiennych, 

dewoc~ona.lii i towarów galanteryjnych. 
Mam na składzie wielki wybór książek rozmaitej treści, księikł 

do naboienstwa, książki ludowe do ez7tanła, jako też wielki 
wybór obrazów :rellgljn7ch i :telfgłjno-narodow7eb. Hóżne polskie 

0 
pocztówki w wielkim wyborze. 

Polecam się także Szan. Rodakom do 

oprawiania obra:zów i t. a. 

po cenach umiarkowanych. Mam także bogato 

skład cygar, papie1•osów 
I taleald ł tabak~ g1·udzłądzką do zażywania. 

Prosząc Szan. Rodaków o łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa, 

zaznaczam, iż ja przy zakupnie także tylko polskie firmy popieram. Puyrze· 

lam także skorą ł :rzetelnit obsług~. 

Z szacunkiem 

Wojciech Kotowski, 
Gladbeek i. ·w. Kolpingstr. 3. 

~ O ·lsenkirc11.en·Hiil~en1 ul. Wannerstr. 243. 

Bufet dębowy. 

SpecyalDośC: Całkowite urządzenia mieszkalne. S:i.a.fa do neclf 

Maszyny do gotowania. i wszelkie sprzęty kuchenne za gotów kę t na odpłatę. 

Własny warsztat tapicerski. 
P.r.r,y i:;a.łkowitej wyf<rawie potrzebujesz ROda.ku. ~5 proc. wpłaty. -- · ~ · 

Lu~tro z szafką. 

Stół do wyciągania kanapa z pok„yciem fantazyjnem 



• 
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lodzienne pismo ludowe dla Polak6w na. obczyźnie poświęcon.e ogwiacłe oraz spra.wom narodowym, polityeznym i zarobkowym. 

odzi cod'Ziennie z wyjątkiem dni poświątecz
prU{łplata kwartalna na poczcie i u listowych 
i 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 
i0:Wm ood ·znakiem „L. polnisch n-r. 123." 

W 111; Beże za Wiarę I OJczyznc ! 
Za łnseraty placi sie za miejsce rzadka drobnego dt9· 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone orzed inseratami 40 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy de 
•• Wiarusa Polskiego" nalężv frankować i podać w 
nich dokladny adres _piszącego_ Rekop. nie zwracaRJ7 L.-----------------,....--"1••" .,,,.,, •• _„,.„ •'-•·>••a&alMWIW~....,,......~---------------------..-.-...,. . ..,.„. 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
I~ czytać i pisać po polsku! Nie 
Polakiem, kto potomstwu swemu 
111ciyć się pozwoli! 

Z Qpadlt<nr dnia.. 

czas uczty wydanej orzez cesarza 
.1•ccklego na cześć króla anstel~kie
fo zamienili monarcbo~ie toasty. 
Wilhelm II w toaścJe swoim zazna
t p()Illiędzy innemi, iż wizytę króla 
warda uważa także za wym.z do
~o stosunku Anglii do Niemiec, i pił 
pomyślność króle;\vskie.j pary an

!sk·ie'.i, całego króler\vskie~o domu i 
du angielskiego. I(ról :Edward w 
wJedzi swojed oświadczył, że j,est 

o szczerem życzeniem, .by pomię
Angtią i Niemcami J)a·nowaly sto

~i naj.Iepsze i najprzyijemniej~ze i pił 
pomyślność niemieckieó pary icesar-
ei. 
Król Edward, który do zamku Wil

:mhohe przybyl w środę w południe, 
jechał wjeczorem. by w czwartek 
tkać s i ę z cesarzem Austryi Franci 

iiem Józefem. 

erykańskie towarzystwa, do któ
ch należą urzędy telegraficzne, od
ciły pośrednictwo w zatargu z swo-

imi urzednikami. 

Strejkujący telegrafiści są ,pono nie 
'rozczarowani, że nie przyłąiczyli się 
streJku telegrafiścJ kolejowi, któ

ch fost 40 tysiecy. 

rajowcy marokańs.cy wykonali kilka 
WVch ataków na obóz francuski pod 

Casablanką. 

nych zebraniach „Zjednoczenia" - a nie Sądzę, że lepiejby inne potrzeby robot 
na wiecach. nika przedstawić na wiecu, miano'W'icie wy 

Dalej - należy nietylko na takich wie kazać korzyści z lączności - pomoc w cza 
cach, ale i na zebraniach unikać dyskusyi sie niemocy, pomoc, gdy robotnik straci 
politycznych, które z charakterem „Zie- chleb nie z wlasnei winy, ratunek w kaźdej 
dnoczenia zawodowego" nie mają stycz- chwili nieszczęścia. 
ności; odwodzą one od wlaściwego tema- - Strejki - broń obosieczna! tnie na 
tu, wzbudzają przeciwności, sieją rozgory- dwie strony. Doszliśmy do tego, że byle 
czenie. Ostatni wiec „Zjednoczenia" zapo drobna przyczyna, a już do streiku ludzi
wiadał się dobrze, tymczasem jeden jedyny ska się szykują.. Pytam się: macie pienią
gadula, nie znający się na sprawach związ- dze, cobyście biedy nie zażyli i w pokorę 
ków zawodowy~h. wyrwał się z polityka. nie poszli? - Należymy do „Ziednocze
jak filip z konopi, gadał byle gadać - o nia". - Ludzie ci - lekkomyślni, nie wie
chmura~h itd. spowodował rozstrój między rzą tym, którzy ich lekkomyślności nie vo
wiecownikami i zamiast oczekiwanych re- pierają, ale komórki starają się otworzyć; 
zultatów spelzl wiec na niczem: bo na trzy są na nauki nieprzystępni; prędzej uwie
stu obecnych wiecowników zapisało się na rzą, że człowiek pragnący ich dobra, a po
członków „Zjednoczenia" tylko dwóch. wstrzymujący od kroku nierozważnego, 

Na przewodniczących wieców należy to wspólnik ich pracodawcy - nieoledwie 
wybierać ludzi doświadczonych, którzy la ich wroga .. 
two w położeniu rzeczy się oryentują, złe Ani „Zjednoczenie" ani jakikolwiek in 
zaraz w zarodku umieją zażegnać. Jeżeli ny związek nie może popierać strejków, 
dyskusya schodzi na niewłaściwe tory, na wywalanych lekkomyślnie. Tylko wten
sprawy osobiste itd., to- wina w wielkiej czas można strejkować: 
mierze przewodniczącego, że do tego do- 1) jeżeli krzYWda robotnika jest rze-
puścH. czywista - za nizka płaca itd. 

Mówcy nie powinni napadać na nie- 2) Jeżeli czas na strejk jest odpowie-
sympatyczne nam związki zawodowe - dni, tj. jeżeli zamówień jest Wliele, a na skla 
czy to chrześcijańskie, socyalistyczne, 1 dzie ~otowego towaru niema. 
inne, bo to odwodzi myśl od spraw wla- 3) jeżeli są dostateczne fundusze na 
snych. Można krytykować działalność in- przetrzymanie strejku, aby rodziny strej
nych związków zawodowych, jeżeli ko- kujących nie nacierpiały się biedy i strej
nieczność tego wymaga i wykazać niebez kujących nie zostawili zwalczeni niedostat
pieczeństwo należenia do nich, ale niech kiem. 
się to dzieje ze znajomością rzeczy. Myślą 4) jeżeli niema widoków sprowadze~ia 
przewodnią powinno być: złączyć robot- na prędce innych robotników. 
ników polskich w jeden związek polski. Ze Oczywiście, że nie możemy sprawy 
by to zaś przeprowadzić, należy przedsta- strejków pominąć milczeniem, gdy obow 
wić jasno potrzeby takiej łączności i korzy zek nakazuje o nich mówić, ile przedstawi
ści z niej. my zawsze konieczne warunki mającego 

Jeżeli na wiecach agitacyjnych o cz.em się udać strejku. 
jnnem będziemy rozprawiali, jak tylko nad Przykład zeszłorocznego streiku w 
koniecznością łączenia się i korzyściach Grudziądzu powinien otworzyć nam oczy. 
ztąd wynikających, odejdziemy zawsze od Coś podobnego byloby się stało i w tym ro 
rzeczy, dla której wiec był zwołany i ob- ku, gdyby rozwaga u wiekszości intereso
rady spełzną na niczem - jak to się stało wanych robotników nie była wzięła góry. 
w Grudziądzu Na nic się zda praca nad zje Nie jestem przeciwniktem strejku, prze 
dnoczeniem robotników, jeżeli umiejętnie prowadzonego wtenczas, gdy są wszelkie 
jej nie poprowadzimy... dane, że się uda, i uzyska się to, czego się 

Toby były uwagi, dotyczące ostatnie- żąda1 albo w znacznej mierze; ale uważam 
go wieca w Grudziadzu, l)ależy wspom- strejk za broń ostateczną - dla iei obo
nieć jeszcze o zwykjych zebraniach „Zje- sieczności. 
dnoczenia". Szczegółowe rozprawy o strejkach ró-

Zebrania te kończą się zwykle na utar wnież należy omawiać na poszczególnych 
czkach, przechodzących często w osobiste zebraniach, a mniej na wiecach. 
zaczepki - z powodu kasy. Zwykle przed R .. .. . . 
stawia delegat stan kasy, wykazuje, jakie robotnik fabryczny w Grudziądzu. 
były dochody, jaklfe wydatki; następują ża , 
le, zarzuty i gniewy itd. - I to wszystko, Tak l 1rzmi korespondencya ow ~.4l~ 
co takie zebranie wypełnia, delegat albo za ro!J• ,tn:ka z :1 m1eszcz·on11 W •• O.ued'? 
rząd powinien się postarać, aby na każ- ~ i„11dz · : 1 ~1 itj". Uwag :powyższ~·c~1 n:e 

--=---- ------- ·-- --- -- - - - dem zebraniu był odpowiedni wykład z pisała - podkreślamy to - reuakcya 
dziedziny prawno-ekonomicznej, specyal- ,,Gazety Grudziądzkiej", lecz pisat ~c 

Jenera ł Drude telegrafował do Pa-
1~a. że potrzebuje koniecznie pnsil
\V, l\oszty ekspedv cv i marokańskiej 
licza.ią na 200 mil. franków. 

Bandytyzm dziennikarski. . nie zarobkowości lub ubezpieczenia. Przy p'iew ien robotnik fabryczny, mając na 
pominam sobie tylko jedno takie zebranie oku ostatni wiec w Orudz.iadz.u. A te-

z pow d db t . d . „Zjednoczenia" w Grudziądzu, na którem C 1 . . 
iednocze o. u o Y ego me awn~ w,1,eca miał wykład zaprosz<?ny na zebranie J raz .niech poslucłnja zyte mcy nasi, 
rudzi dz nia 2~'Yo.dowego polskiego . w Stefański. Wszyscy wychodzili wtenczas co z wypowiedzianych w najlepszej 
:koris u zamiesciła „Gazeta Gr~dziądz zadowoleni, bo się czegoś nauczyli, a wy- myśli uwag owego robotnika, w wiel
~n n pondencyę p~wnego r?botn.1ka, na wołane przy sprawozdaniu kasy niesnaski kiei części słusznych, zrobił organ. es-
!lpo~d a tle stosunkow . ~rudziądzkich. Ko wykładem tym się zatarły. Dlaczego wię- seńskiego gewerkferainu oslawLony 
z 0ency~ owa ~rzmi · . • cei takich wykładów nie byto? Polecam •' 

Odowe statmego. w1~;a „ZJedn?czema za- gorąco, aby szan. zarząd postarał się o od- „Górnik Polski . 
s . go polsk1e~o, w G.rudztądzu. , . powiednich prelegentów i żeby na każdem Tenże „Górnik Polski" pisze więc 

ltd Pt awa rob?tmko_w lez~ z P.ewnoscią I zebraniu były wyklady. pod ""ag~0• 1,.,. ,,'k1',·em ,,Gazeta Grudziądz-
en:u człow1ckow1 wspokzu1ącemu a . . . , . . . 'Jl 

1 " 
,. Więcej robotnikowi samemu, który z . N1_e po~obna m1 pommą~ milcz~mem ~e ka" przeciwko „taktyce" wiarusowej 
.,zką dolą walczyć musi, bardzo na ser-1 sz~ze Jedn ~J sp~awy. Na kazdym n:ieledw~e organizacyi", co następuje: 
: T~ też niechże będzie mi wolno wypo- wiecu zw;ąz.k~w zay.rodowych, , wypełma 
. edz1eć kilka uwag które na samym wie sprawa Slreikow większą częsc obrad, a „Oa z. Grudz. jest z pp. Brejskimi bardzJ 
; lhi się nasunęły. ' niera~ nawet ~ale ~brady dokola tego pun zaprzyjaźniona ze wzg!ędów polity~z
Jeżeli jakikolwiek związek zawodowy · ktu się. obracai~ - ist~e zaczar~wane k~ło nych i dla te RO też jedyna ze wszystkich 

)Y tym wypadku „Zjednoczenie Zawodo- Mimo woh człowiek pyta s1~ sai;i s1e- h · · h 
' . - zwołuje wiec ogólny, to niechże na bie : czy streik to ~l6wny .cel ~w~ązkow: za pism polskie popiera gorąco ic orga·-
ich ogólnych wiecach nie omawia się wodowych ? - Nie, stre~k nue 1~st głow- ni zacyę. Tern więce.j podlJ(adają przeto 

.ra~ organizacyjnych, bo wiece takie nym celem! ! Tak odpowiada logiczny ro- jej uwa gi, jakie robi w swym dodatku 
\'111~c~m i agitacyjn~mi, celem pozyskania zum. . . . . . . . odo numeru 95 z dni•a 8 sierpnia, wystę-
1: ~a1w1ększcj liczby członków Szczegó- Jezeh więc .streJ~ nie Jest Jedynym ~e- pu~.ąc stanowczo p rzeciwko ,, ta~tycc.'' 
~R e_ . omawianie spraw organizacyjnych ł lem naszy~h Z\V~ąz~ow zawo~owych, więc mameiuków wiaruscwvch. P1ętnUJC 
. Wiecach wywołuje dysputy i w końcu , dlaczego s1G posw1Qca tak wiele pr~cy na ona szczegó~!l1i e wszystkie głu pstwa , 
tporozumicnia, niezadowolenie itd. - bo ł omawianie streików - i to na. wiecac_h i 1akie panowie od \Viaru.li 'l u rządzają na 
~azdy czlowick ma prawie inne zdanie i wo J z~ola!!ych celen: Z?rgani~o~ania rob_?tm~ ~ swych wiecach. Jasna rzecz. że co 
. S\vą chciałby przeprowadzić, a gdy jej ł kow. Czy omaw1ame streikow ma pyc glo l , . . . . · . . , , 
1 ~ Przeprowadzi, czuje się obrażonym i wnym atutem, 1pającym pr~ekonac _o p~- I on , mow1 _o w1ecac:1 odno~1 s1e -~aKze ~o 
~lech.ęca się. Sprawy organizacyi należy ' tr4ebnei organizacyi, środkiem ag1tacy1- I ·organu wmrns~nve1 or~amzacy 1 • z kt~; 
llia\\';ać na zwykłych albo nadzwyczaj- ~ nym? rego przec~eż panOW!e .,a~itatorz) 

• ___ fr ____ ____ .1\1.'ł 

swą mądrość 1czerpią. Więc na:jprzód 
1piętnuJ1e „Gaz. Grudz." dyskusye po
lityczne na wiecach wiarusowej orga
nizacyi, które z iei charakterem nie 
mają 1nic wspólne·go. Powiada ona, że 
na tych wiecach wyrywają się lada 
gaduły, które o spmwach zwiazkowych 
nie ma1ą najmrniejszego :pojęcia, jak 
P.ilip z konopi z rnµwami politycznymi, 
gadają byle gadać, o chmurach itp. rze 
iczach, z czego robotnicy myślący tyl
ko się śmieją i ubolewają nad głupotą 
swych przywódzców. W ten sposób 
odstręcza wiarus·owe rozdwojenie ro
botników od organimcyi i na trzystu u
czestników zebrania zapisuje się zale
dwie dwóch. 

Potem piętnuje „Gazeta Grudziądz
ka," napaści wfarusowych agitato:·ów 
m! inne związki, zwłaszcza na zwi111ki 
chrześchńskie·. Powiada ona. że tu 
także takie głupstwa 'bają włarusciwi 
ag.itatorzy, iż każdy myślący czlowieit 
musi wzdrygnąć ramiona.mi nad ich du
chowem ubóstwem. Radzi im tedy. a
by, jeżeli już 1chcą chrześciańskie zwią
zki krytykować, czynili to ze zinaj.)rno
śc1a rzeczy, a thkch piramidalnych 
głupstw nie bajali. Nas wcale nie dziwi 
że wiarusowi agitatorzy do tak wspa
ni~łei „oświaty" illlż doszli, boć czer
.pia swe mądrości ze swego organu, a w 
-tym organie postawia1ą o chrześc~ań
skich związkach często takie twierdze
nia, że powątpiewać należy, czy inter1 
sowani pismacy są poczytelrni. Ci agi
tatorzy zaś nie wiedzą zazwYczaj wię
cej jak „redakcyia" ich organu i dla te
go uważają jego twierdzenie nawet za 
prawdziwe, popisując się nimi na wie
cach joako faktami. Zrozumialem iest te
dy bardzo, że światlei!si irobottlicy 
przeciwkó tym głupim sztucZ!kom ku
glarskim protestu.ją, a z nimi „Qazeta 
Grudziądzka·" 

W końcu p.iętnule „Gazeta Gru
dziądzka'' bardzo słusznie metodę wia
rusowych agitatorówt którzy aby po
zyskać dlta swej organizacyi członków 
malują robotnikom ustawi·cznie strejk 
n:t ścianie. Stwierdza ona słusznie, że 
strejk nie jest celem związku tylko bro 
nią ·ostateczną d że do strejików nie nale 
ży się uciekać bezmyślnie i bez przygo 
towarna, zatem nie .należy też strejku 
używać jako jedyny środek a~itacyjny. 
bo w końou może się to pomścić na tych 
„przemądry.eh'' agitatorach samych. 

Także radzi ,,Gazeta Grudziądzka'' 
1panom od Wiarusa, aby brudy swej or
·ga.nlzacy i pral i na zwykłych lub nad
zwyczajinych zebraniach, a nie na ogól-
1ny1ch wiecach, bo to robi bardzo mn.rne 
wrażeni e. Jak widz:my, to nawet ta
kiej przyjacióke wiamsowej orgamza
cy i, jak „G1.zeta Grudziądza" . nie pod o 
ba się wca:e jej .,taktyl~1· · , chociaż nad 
nią ni.edawno na tajnem posiedzeniu 
walnego zebrania obradowano. Ale też 
taktyka wymaga zdrowego rozumu, a 
tego przy wódzcy wia rusowej or g11ni
zacy i stanowczo nie mają. Nie mogąc 
rzeczowo n1c zarzucić chrześciaf1skim 
związkom, napadają ślepo na nie, plotą 
o nich takie glupstwa. że je każdy my
ś:acv robotnik o ciemku namacać może, 
cieszy nas więc, że 111J'1. reszcie ,.Gazeta 
Grudziądzka" te szub rawstwa wiarus o 
wej organiza cyi napię tnowała, choć w 
tak delikatnej formi e. 

T1ak pisze gewerkferajnow~r .,Gór
nik Polski". Nikczemna szmata gewerk 
fernjnowa więc Jm~ w nagłówku do
.puszcza się fałszerstwa, gdyż uwag, o 



które chodzi nie pisała „Gazeta Gru- ! 
dziądzka", lecz pis.1l je pewien robo- ! 
tnik, który przy tern wyraźnie wska- 1 

zuje na odbyty w Grudziądzu wiec. 
Wszyscy czytelnicy ,.Górnika Pol

skiego", których Bogu dzięki nie ma wie 
le i ·z każdym prawie dniem jest mniej, 
sądzić-muszą, przeczytawszy wywody 
,,Gómika Polskiego", że artykułu nie pi 
sał ów robotnik, lecz że pisała go „Ga
zet4'1 Grudziądzka" i że „Oaz. Gr." uży
ła takich \VyZ\visk, obelg i klamstw, 
Jakie podał „Górnik Polski". Podsuwa 
więc „Górnik Polski" swoje własne 
kłamstwa, oszczerstwa i wyzwiska 
„Gazecie Grudziądzkiej", co jest ni
czem więcei jak najprostszem fałszer
stwem. Uprawhny przez „Górinika 
Polskiego" bandytyzm dziennikarski 
znany jest dostatecznie tuteiszym ro
botnikom. na najnowszy jego objaw 
zaś zwracamy uwagę „Gazecie Gru
dziądzkiej.·' 

Przeciw oszczercom. 
Nawet niektórym uczciwym pi

smom niemieckim za wiele iuż kta:mstw 
i oszczerstw rozszerzanych przez ha
katystów w rodzaju tych, jak dopiero 
wczoraj napiętnowaliśmy na przyk~a
dzie z „Dortmunder Zgt.". 

„Bayer. Vaterland", gazeta ka
tolicko-niemiecka, wychodząca w sto
licy Rawaryi, w Monachium, mtrząsa 
się w nr. 17 3 z żydowsko-Liberalnej ga ... 
zety „Mlinchener Ncueste Nachrichten' 
którą zazwyczaj tytułuje: „Kuhhaut" 
-(skórą krowią), ponieważ ta bibuła ży
<low~ka żąda, aby rząd pruski rozwią
zał wszystk,ie 'fowarzystwa Sokołów 
w Prusach i pisze co następuje w na
szej ()bronie: 

„Mtinchener N. N.'' pozwo~i!y so
bie umieśc i ć pod tytułem: .,Polskie So
ko Is two" artykuł podżegają'cy przeciw 
Polakom. Żydowska bibuła opiera się 
w tej sprawie na takich polskich g,aze
tach, o których istnieniu malo kom?l 
Jest coś wiadomem. Ale ,jeżeli gazety 
chrześcia11skiej samoobrony wykazują 
codzie-nnie niebezpiecze11stwo spotecz
ne żydostwa, wtenczas nazywa się to ł 
prześladowaniem żydów, naganka na 
niewinnych itd. W wspomnianym ar
tyku~e przytacza się, że Polakom, któ
rzy \V trzech różnych armiach służą i 
wojskowo są wyćwkzeni, brak tylko 
znajomości polskiej komendy. Towa
rzystwa Sokole (gimnastyczne) istnieją 
tylko dla tego, ażeby swych członków 
tej komendy wyówiczyć i w danym ra 
.zie zadanie armii polskiej w tym kieruu 
ku ułatwić. Z tego powodu PO'Winny, 
podług zd·ania ,,skóry krowiej.", wszy 
tkie polskie towarzystwa ?;imnastycz 

ne w Polsce pruskiej być rozwiązane. 

\Vszyscy Poltacy w męskim wieku, 
żyjący w Prusach, powiada Bayer. Va 
terland'', mówią po polsku i po niemie
cku. Czyby więc takiemu obydwoma 
~ęzykam.i wladają:ce'lllu icztow:ieknwi 
sprawiało trudności przetlomaczenie 
niemieckiej komendy na język polski? 
Dla tego nie potrzeb1 być długoletnim 
Sokolem. I czy potrzebaby było na to 
w.iele czasu, Jeżeli się otrzymato \\ ar~ 
mii wojskowe wyćwiczenie'? Trze-baby 
raczej przyznać, że rząd pruski pe.wnie 
nosi się z myślą wymierzenia nowego 
ciosu Polakom, a. wstęp do tego nowe
go rodzaju rzekomego „niebezpieczeł1 
stwa polskiego" chce w ten sposób u
sprawiedliwić przed cYf\\T;iliz·owanym 
świ\atem. Tę szlachetną rolę uniewin
nienia wzięła na siebie wspomiana ga
zeta żydowska. 

Nie byloby lepied, ,pyta się da.lej „B. 
Vaterland", Polaków wcale wojskowo 
nie kształcić i nie pozwolić im służyć 
w armii? Ale tego się nie 1czyni, ponie
waż podatek z krwi i jakiekolwiek 
polskie podatki można dobrze zużyć. 

Wkońcu stawia „Bayer. Vaterlaind" 
żydom następującą propozycyą: Syo
niści żydowscy powinni rówin1ież two
rzyć towarzystw11 sokole i w nich he
brajską komendę zaprowadzić. Byłoby 
cudowne widowisko dla widza nie·ży
dowskiego, ale zarazem podług wypró
bowanej metody sokolei także ochroną 
przyszłego państw,a Palestyny i mo
żeby żydzi woleli ćwiczyć w towa
rzystwach soko:iich, aniżeli 'w wojsku· 
Ten „waleczny naród" uwalnia się ja
kiemi tylko może wykrętami od obowią 
zku wojskowego. Gott der Ger ech te! 
(Boże sprawiedliwy!). To1warzystwo 
sok·o1e przydałoby się żydom jeszcze 
doczegoś innego. Mo.E:liby w nich swo
je krzywe jamnicze nogi (Dackel-Bci
ne) prostow1ać. A:bo czy nie ma jesz
cze jakiego innego środka oprócz gim 
nastyki, aby hebrajczyków uczynić 
prostymi?" 
.,ypaw n nzrtGi» 

Wpływy alkoholu. 
W Leicester, w Anglii, ma obecnie miej 

sce zjazd doroczny „British Assotiation". 
głównego związku naukowego uczonych 
angielskich. Uczestnicy zjazdu są podzLe
leni na sckcye, ale każda z sekcyi odhJ
wa także zgromadzenia pµbliczne, na któ·
rych odczytywane są referaty i prowadzo
ną jest dyskusya w sposób popularny, do
stępny dla ogółu. 

Na jednym z zebrań publicznych sek
cyi fizyologicznej profesor Cushny z Lon
dynu mówil o wpływie alkoholu na tkanki 
organizmu ludzkiego. Referent przyznawał 
że w wielu wypadkach choroby i niemocy 
alkohol gra rolę środka leczniczego. Tern 
mniej zwalcza on „le~endę" o dodatnim 
wpływie alkoholu na trawienie, legendę,, 
którą w Anglii nabożni amatorowie kielisz 
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wian czytać można bylo jakiś ukryty za-
według po- wód, jakieś rozczarowanie. 

Toż byli ci niepokonani nieugięci ?.„ 
t Toż ci zwycięzcy, którzy pod Auerstadt do 

kazywali cudów męstwa?!.. 
Piechota ciągnęła zwartemi gromada 

mi, w swych zniszczonych popielatych pła
szczach, wytartych furażerkach, ze sztan 

Oględziny trwały krótko. Wisła darami, które wyglądaly, jak poszarpane, 
przegradzała dwie niieprzy1jacielskie ar. wystrzępione wiechcie, a na które piechór 
m ~ e. Marszałek zawrócił konia do przv każdy s.Qoglądat z miłością. z uwielbie-

t · dl , k t • R niem. ze czcią„. 
go OW8PC1 an wa ery w n1tacu a- A na jej czele Davoust. Wysoki, bar-
czyńskich· Kawalerya zajęła koszary: czysty, 0 twarzy szerokiej, czole dużem. 1 

Mirowsk ie i Ujazdowskie, a częścią Io- sy. jak kolano, o małych przystrzyżonyc' 
kowala ~iG. gdzie mogla: po zajazd· eh, bokobrodach i charakterystycznem skrzy 
dworach. kamieniczkach szlache~k' ~h, wieniu brwi. W tych brwiach w pół wy
pałacach, podmiejskich czworaka~h a giętych a w pół zsuniętych, byl jakiś żal 
cpuszczonych szopach. i zniechęcenie. zaciętość i wola żelazna, e-

l Wan;zawa nowem zawrz::t:.:i. iy- ncrgia ponura gwałtowna, a i flegma har 
'Ciec. towna, ścinająca krew w żyłach nieprzyja-

cielowi, a te regimenty piechoty porywają 
Miasto ospale dotad, wyludn'Qne, ca, prowadząca ze swywolną piosnką na 

k!piato rorączko.wym duchem. ustach do zwycięstw, do grobu„„ 
Za wo:skiem Murata tłumy niepru1- Davoust, jak Murat, duszę swoją miał 

r l:lllt, nio .!:czone ściągać jęly k•1 ro- odzwierciedloną w oczach. 
gatkom, tiu my na poły zbrojne, tłumv Oczy marszałki były wielkie, szaro
;oz~p : l'W(lne w piosnkach woi::'llo1y .::h, jasne. W oczach tych dobroć częściej go
rozkolysane w fantazyi, w wierze \V przy ściła n i ż gniew, smute:k racze!} niż po
szłość. goda„. Marsza?ek nie miał hski monar 

I dni plynąć zaczęły szybko Godzina szej rn sobą. Droga do sfawy była dlafi 
każda przynosila nowinę~ jeszcze się War drog~ c:erniową. Zaszczyty, które go 
szawa nie zdolala oswoić z kawaleryą fran spotykdy„- były ;:-go t.H..Jwem, j.ego 
<:uską, a nacieszyć łaskawością księcia zdobyczą, a tej mu zaprzeczyć nie mo
Bergu, gdy w dwa dni nadciągnął marsza-
lek Davoust. bohater z pod Aucrstacttu, no gli. Ostatni ~aur Anerstadtu pr-zyiniósł 
womianowany książę. mu mitrę, lecz i niech~ć. - Dwie bitwy 

Davoust nadciągną! z korpusem linio- równocześnie: Jetla - to Bonaparte i 
wei piechoty, piechoty szarej, drobnej, ni- 1 - Auerstadt - to Davoust! Pierwsza 
kkj, 11icpozorncj. · \ była bitwą, drugą rozbiciem Prus. -

Nie zabrakło i teraz Warszawie ani · p!crwsza to listek \Va\vrzy11u, druga 

ka opieraj4 na piśmie świGtcm. Prof. Cus- · 
hny nic przeczy temu, że \V niektórych wy ł 
padkach pod wplywem zupelnie czystego 
alkoholu organy trawienia zdają się dzia- ł 
lać prędzej, jakkolwiek wzrost szybkości 
\V akcyi jest niezmiernie ograniczony. Co 
się tyczy twierdzenia, że pod wplywem al
koholu wytwarza się daleko więcej soku 
żolądkowego, prof. Cushny zaznacza, że 
większą. ale za to jest tak rozcieńczoi 
iż o ulatwieniu trawienia nie może być 
mowy. 

Istnieją, dodaje prof. Cushny, spory o 
to„ czy alkohol, spotyty w minimalnej do
zie, jest pomocnym w trawieniu dla nie
których oddzielnych typów wyiątkowych; 
natomiast nie ulega żadnej wątpliwości, że 
we wszystkich wypadkach i dla wszyst
kich organizmów ludzkich alkohol, spoży
ty choć trochę ponad skrajne minimum, de 
zorganizuje cały proces trawienia. 

Tak samo prof. Cushny przyznaje, -: 
alkohol w niektórych wypadkach ma wła
ściwości pożywienia, w innych oddzialy
wa ożywczo na mózg, ale w niczem nie r• 
że spotęgować życia umysłowego, cytuje 
on fakty z doświadczeń licznych, jakie 
przeprowadzał sam w drukarniach i przy 
egzaminach. Zecerzy po spożyciu alkoholu 
skladali mniej i gorzej; studenci matematy 
ki rozwiązywali zagadnienia im postawia 
nc bardzo leniwo i opieszale. Wogóle zda 
niem profesora Cushny organizm ludzki po 
SP.ożyciu alkoholu ulega pcrturbacyom i po 
trzebnic od 1? do 24 godzin, by wrócić do 
swego pierwszego stanu. Jeżeli więc alko 
hol zatrzymuje swe właściwości lecznicze 
w wypadkach wyjątkowych, to w og_ól
ności dziala ujemnie, szczególnie w wypad 
kach, gdy spożywanie alkoholu - choćby 
w ilościach minimalnych - staje się przy 
zwyczajeniem. 

W dyskusyi ożywionej, w którei bra t 
ly udziaf różne kompetentne powagi świa
ta naukowego i lekarskiego, większość o
świadczyla się za wnioskami, jakie prz~ 
la powalana przez rząd komisya do zbada
nia przyczyn ,.fizycznego zwyrodnienia na 
rodowego." 

I(omisya ta przyszła do wniosk.ów, że 
w liczbie czynników, niszczących organizm 
fizyczny narodu, stan mieszkań gra rolę 
pierwszorzędną; zle warunki mieszkalne 
są pierwszem dezorganizatorem sify fizy
cznej i zdrowia narodu. Następnie dopiero 
idzie spożywanie alkoholu, jako drugi wrr 
normalnego stanu zdrowotności publicznej 

.:zs __ _ 

Prun Za~ho~~Jtich, W umU i M :.i ar. 
Tczew. W 1pobliżu 1tute1szego 

dworca znalezhono pewnego około 30 
lat licząfcego przystojnie ubranego męż
czyznę, który się otrut 

Wąbrzeźno. Dobra Arnol.sdorf (?) 
obszaru okolo 900 mórg, naileżące wtaś 
cicielowi młyna Sa.ndowi ·i księgjarzowi 
Weisemu z tąd, nabyła obecnie !komi
sya koloiniizacyjna. 

starczy la już za w,ieniec Laurowy; 
dziesięć Jen trzeba bylo, ,1by zostać 
wielkim„. Aucrstadt starczy! na nie
śmiertelność. Tu wygrana, a tam po
grom. Tu walka z cząstką armi1i, a tu 
rozprawa z wojskiem, dowodzonem 
pr1zez :króla fryderyka, z woJskiem, i<lą 
cem w obliczu swego wtadzcy na 
śmierć rozprawa: być albo nie być". 

Lecz pod J e·na dowodził Napoleon 
- Auerstadt przypadł wudz1iale Davou 
stowi. Marszałek został księciem Auer 
stadtu, a wzamiain biuletyny, kroniki, 
a IW ślad w niemi usluina historya, mó 
wić zaczęły tylko o„. Jenie!... 

Na Warszawę znów spłynąly dekre 
ty, odezwy, proklamaicye. Davoust pu
blikowat blokadę Anglli. Murat w to
nie wladzcy, iako Joachim z Bożej ł(1-
skii, namiestnik cesarza, osdosił znie
sienie rządów pruskich. 
. Tymczasem wieści z kraju szły ob

fite. Słowa Bonaoartego, wyrzeczo
ne w Poznaniu, dotarły już do Warsza
wy, głębokie czyniąc tu wn1żenie. Ka
żdy i 0 tu sobie inaczej Hómaczvł, każdy 
zachowywa{ w pamięci tę ich część, 
która mu najbardziej była po sercu. 

- „Chcę ogłosić w Warszawie nie
podległość waszą" - mów.ila starszv
zna na radzie u ,pana Małachowskiego. 

- •• Chcę n1 nowo wrócić istność 
pol.ityczną waszemu narodowi" - po
w~arzano w domu generała Wojczyń
sk1ego. 

- „Niech widzę skutki waszego za
pat~1. !;a słowach i oś"Yiadczeniach nie prze 
s~a1ę ! . - wol~lo. m.1eszczaf1stwo, sposo
biąc się do zam1emema łokcia na szponton, 

Chełmno. Podczas kąpieli we 
śle utonął tutejszy m'.strz ślusarsk 
wet Łopianowski. 

z Wiei~ Kf Poznanwea, 

Komisya kolonizacyjna naby~a w 
statnim czasie wedle Schles. Ztg.'' 
st~puj'ą;ce :posia:dlości: w Prusach 
chodnich majątek Arnsdorf ( ?) w 
wieicie wąbrzeskim obszaru 912 lllór 
król. domenę Brzeźno w powiecie ś 
ckim w obszarze 1892 mórg, część 
1ą:czkowa w poW1iecie lubiawsklm 
wnie1}szej, majętno,ści Rożyckieg0' 
szam 1220 mórg i folwark Sławę~in 
powiecie chnjniokim 432 morgi wie 
W W. Ks. Poznań. domenę Choment 
w powiecie szubińskim obszaru 17 
mórg, Rombin w powiecie inwroctaw 
skim obs,zaru 672 morgi, folwark Lu 
kowo w powiecie mogileńskim l 
mórg, fo:iwarik Strumianv w śr 
dzkim 252 morgi i folwark Gołę 
powiecie w·ągrowie1ckim obszaru 4~ 
morgi, razem 7772 morgi. Jedyny nn. 
byte'k z rąk polskich tworzy Zajączka 
Smutnej pamięci p. Różycki może wię~ 
być „dumny" z tego. 

Z drugieg strony przeszło z rąk nie. któ 
mieckich w polskie w ostatnim czasie tak' 
8100 mórg, a mianowicie Modrze obsza do 
ru 4500 i Kluczewo olbszaru 3600 mórg, 

Międzychód. Przy kapaniu ziemi 
,pod fundament na gruncie tutejszegG . 
mistrza rzernickiego Mehrmanna n11tra Kt~r 
fiono na dobrze utrzymany ieszcze cho 
szki1elet ludzki. Czaszka kościotrupa zo 
była w jednem miejscu znacznie wdu. sim 
szona, ,z czeg'o wnioskować można, że iza. 
zmarły padJ kiedyś ofit1fą zbrodniczej 
ręki. 

Poznań. W sprawie. pr-oc~s;- h°i 
I( wileckich wydal, .jak wiadomo, sąd ~f 
ziemiański w Poznaniu wyrok, wedle :w 
którego rozstrzygnięcie kwestyi, czy :dl 
maly Józio jest prawowitym synem hr. 
Kwilecki~h .lu? i~ie, zalefoem być ma ra 
od przys1ęg1, Jakiej pod tym względem lon 
zażąd.11rio ·od hrabiny Kwileckiej. Prze- zk 
ciw wyrokowi w tej formie .założyła 
Meyerowa apelacyę do .sądu nadzie
miańskie.go i ten wyznaczyl teraz w 
sprawie tej nowy term i.n na 23 listo~a· 
da rb. 

Ostrzeszów. W ubiegły wtorek U· 
derzyl piorun w żonę tutejszego gospo 
daw1 Brzezińskiego, za.jęta na polu i 
zabił ją na miejscu. Zmarla liczyła 55 
lat życia. 

Ze Slą"ka l~zyli Staropols!ti 
Katowice. Z powodu strejku górni

ków pisze „Polak": ,,Stre1k. który wr 
buchl nagle w Królewskiej ttucie, 7i~
stał ukończony- R.obotnicy nic nie uzy-·- ----- ~-
a garnca na żolni erską manierkę . 

- „Los wasz jest dzisiaj w waszym rę 
ku!" - wykrzykiwano po cechach a go 
spodach. 

- „Zobaczę.„ czy jesteście godni być 
naro~em !" - szumiał złowrogo głos roz· 
wagt, głos zastanowienia, glos trwogi o 
tak zwodnicze, niepewne, mgliste jutro. 

Nie czas było na zastanowienia. IskrY 
P~dly Lud ruszył z miejsca, ruszyl zapa; 
m1ęt~ły, szalony Lud, który miażdży, kto 
ry me zna hamulca, którv w zanadrze no
si świadectwa na zdraicÓw i sprzedawczY 
ków. 

Lud, to potęga, siła niezmierzona, choć 
ukryta. Poruszyć ją z miejsca trudno. Cza 
sem wystarczy frazes, skinienie wyraz, a 
c~~sem ani przedlożenia, ani n~jwymow: 
me1sze. wezwania nie pomogą. Milczy.~ 
drzemie. Lecz, gdy się raz targnte z rmel 
s~a, .to }uż idzie na oślep, idzie przed sie
bie, 1dz1e do zapamiętania, choćby go cze
kala zguba pewna, choćby mial się sto· 
czyć w przepaść, choćby mial zmarnieć. 
zc~eznać Nie masz tamy dlań w pocho· 
dz1e , ~~epcze tych, którzyby chcieli go 
zawrocie z drogi. 

Hańba tym, co lud budzą daremno! 
Hańba tym, co. zbudziwszy go nie umieia 
pop!owadzić lub prowadzą na' manowce! 

Za Muratem i Davoustem nadjechal 't 
P.oz~ania, jak wicher, imć _pan Józef WY· 
b1ck1 z sekretnymi rozkazami samego ce
sarza wespól z księciem Bergu jął rząd no 
wy ustanowić - nie podobało się to wi.el~ 
ce panom a magnatom polskim którzY JUZ 
poważne sobie czynili nadziej~ na otwo
r~yć się mające stanowiska i szemrali P 
cichu. Byly poseł sejmu czteroletniego a 
komisarz legionów włoskich niewiele na 
to zw.racał. uwagi i zabrał się szybko do 
o rgan1zacy1. 

(Ciąiz: dalszy nast:ipl) ,,.. .J 



ka\i'~Z.Y . \'!r~oili do pracy a zarz~d ko :ek. Niegod~i~viec uszedł_, a. jeg~ ofiara le- i Ze brania to w ar zys t w. 
5 

1 · wyrzucił przeszło 500 Ludzi na ~ zy_ bez nadz1e1 wyzdrowienia. N1ec~ to b~- ~ 
plut~ którym trudno będzie znaleźć pm i dz1e prz.estr~g_ą! by podc_zas podrózy z me I Baczność druhowie gniazda Bochum! 
br ' O, rnvm ~ląsku. Nie uleaa l)o- .znanymi _ludzipi_ nie za wie rac zbyt poufa- Cwiczenia gniazda odbywają się jak do-
"ę na 0 ·. . · . :-. . . lych zna1omosci. d k · d · · · ł 9 j 
"·iem wątphwośc1, ze- dyrekcya _f.sh:a1

- Na wrzesień czas zapisywać Wiarusa tą_ co wtore 1 sobotę. o go ~1me po -e 
\\ei kopalni poda nazwiska wydalonych Polskiego". l(to z R.odaków na ~bczyźnie wieczore.m. Szan. druha~ ć~1czący~h uli 
n pracy p. Voltzowi, a ten sporząd.ziy,..·- nie ma dotąd „Wiarusa Polskjego" winien pra~z~ się _bardzo, aby hczme przy ywa 
z 1- t 'l · k r b. . t . • l . ; na cw1czema. iY czarną is ę, rozes e ~ą po opa.- so ie pismo o zap1sac na przysz Y m1es1ąc C 1 W d 

1 1 ~ iach i hutach, aby robotników ty ~h do na próbę~ a pewni j~steśmy, ż~ skoro t!l~ zatem· Y z a · 
cy nie przyjmowano. ko zacznie czytać pismo polskie, to go 1uz 

pr\ocyaliści oddawna marzyli :. tern. nigdy nie porzuci; . . . . . O~ręg VII ~adreński. . 
t ·k gdziekolwiek wywohc bo Essen. Wlasc1c1elow1 firmy I(rupp, poda1e do wiadomości wszystkim Gmaz-

hY s. !e11
• • • ' • 1 który ożenił się z córką zm.arłego l(ruppa i dom sokolim i druhom, którzy zostali zwy 

sadz1J1, ze podczas ,sJre~ku b~dą n;i~ .l nosi obecnie nazwisko I\rupp von Bohłen cięzcami ogłoszeni, iż w niedzielę, dnia 18 
(!rllepsz~ .sposob~osc 1?alow1~ sobie und Halbach urodził się syn który nosić ma sierpnia o godzinie 4 po południu na sali p. 
zwolenmkO\v. Om ~tre1k PO .01c~11 wy- imię Alfred. Ojciec zawiadomił urzędowo Brinka w Bruckhausen, ulica Albrechta, od 
,,,0tali, oni go podniecali, obiecUJąc lu- dyrektoryum firmy o urodzeniu syna. będzie się zabawa okręgowa, na której bę 
dz!om miliony marek wsparcia, które dą wyda~ane i:iagro~y ze zlotu w ~int~r~ 
m~alY na<le1ść nietylko z Bochum, ale ,Ne<boz~n'" sfw..n. pft.flstr~A wyk. o liczne 1 konieczne przybycie prost 
nawet z Anglii i BelgiL Streik nę iz- Q, ~ V v.i A.19' (2) Wydział. 
~1 e się zakończył. socyzliści kilki '~et Nabożeństwo polskie w Bochum. 
f!l~ \ '.) lp~;óli od górników d0 ~rn·~jPi W niedzielę, dnia 18 sierpnia w święto 
kaSY a przeszfo 500 iudzi i1est teraz hr: wniebowzięcia N. l't\. P. o godzinie pól 3 
p:·<40. po pot nabożeństwo brackie do Matki Bo 
rJ!!!!!!!- &L „ ~ 1 skiej Nieustającej Pomocy. 

40f Zupełny odpust dla wszystkich wier-
Wiado mości !t świałao nych którzy dla Sakramentów św. przy

Król siamski, 
nie. ttóry baw ił w Niemczech i widzi al się 
asie także z cesarzem niemieckim uda} się 

bsza Jo Paryża . 
ór, 

Samobójstwo byłego ministra. i . 
z:~ Bvłv minister rumuński Sciandrea, 

11 tra !tóry z powodu kilkakrotnych zama
zcze ~hów samobójczych, miał 1być umiesz 
rupa zony\\~ sanatoryum wiedeńskiem, wy

du. ~oc~yI !4 okina pociągu ,,orient-expres" 
im.bił się. 

lntry2i niemieckie. 

„ Kapitalistyczna prasa niemiecka 
11~ na wszę I ki sposób stara sie szczuć prze 
5dj c1w francyi. „Koelnische Ztg." donosi, 

e, e ie pierwszy strzał w Casabhnce pie 
c~y ~dl ze strony marakaflskiej~ lecz fran-

r. tuskiei- Fracuzi strzelali do każdeg·o 
ma raba, który odważył się wyjść na ulicę 

dem ~onsulowie .niemiecki i angielski prze
zkodzili. rzezi, rozpoczętej przez fran
uzó\v. Niemcy, ainglicy i hiszpanie 

z;e. zrzucają na Francyę odpowiedzialność 
w ia ś111i e rć i stracone mienie europejczy 

opa· ijw. -

k U· Jawnia i Stany Zjednoczone. 
,;Do ,.Standard,a" do noszą z Wa
rngtonu, że rokowania Japonii ze Sta 
ami Zjednoczonemi ,pólnocno-amery
nskiemi w spraw ie zawarcia umowy 
staly przerwane, gdyż Japonia od
cita warunki, podane przez Stany. 

Upały w Hiszpanii. 

W całej Hiszpanii panują wielkie u
!y. W sobotę termometr w Madry
e Wskazywał 41 stoDni. Z wielu stron 
oszą o licznych przypadkach śmier 

\Vskutek porażen ia .. 

ajnowsze kłamstwa polakożerców. 

.. ,LokaI~Anz.:', „Rhe.inisch Westf. 
·;ung'·, „DortmLmder Zeitung" i inne 
!n:a hakatystyczne rozszerzyły tymi 
mi wiadomość o jakiejś konferencyi 

lów polskich ze wszystkiich trzech 
Orów w Zakopanem, na której mia
.Powz i ąć uchwały, j1akie przedsię
ąć kroki wobec grożącego nam pro-
tu Wy \,. ł aszczenia. 
Wiadomość tę, ~ pisze „Dz. Pozn." 
i)' Wido-;:: znie zasięgnaJ informacyi 
rozpuszczoną przez pisma hakaty
c~ne, zbywaliśmy dotychczas mil-
1em, bo na tendencyjne kłamstwa 
~s~e najlepsza to odpowiedź. Ponie 
Jednak poważne pisma zagranicz
~ta?y wiadomością ta zbabmuco
~rzeto w i<lzimy się zmuszonymi do 
Roryczne~o oświadczenia. że ż:l
konf erencya posłów polskich w Za 
hem si ę nie odbyla, a tern siamem 
e rezolucye nie mogły być uchwa-
llda1ej, że w\adomość ta jest jedy

arnJiwym wymysłem pism haka
ciny'Ch. 

-~----·----

Z różny ob stron. 
~ łtodełschwjngh stanie kościól kato 
W· należy do parafii Mengede. 
ea~ne. W wagonie 4 klasy pomiędzy 
a ~ ~ecklinghausen dał pewien męż-

innernu mężczyźnie zatrutego ko
!rgdy. tenże padł bez zmysłów na zie 

«t1c1el zabrał mu pieniądze i zega-

stąpią. 
Nauki w ciągu sierpnia: 

W środę, dnia 21 sierpnia o Bej wieczorem 
dla młodzieńców. 
W Rohlinghausen będzie w piątek 

sposobność do spowiedzi św. dla Polia..
ków. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Zebrania członków 

odbędą się w niedzielę, dnia 18 sierpnia: 
W Dortmundzie po poludniu o godzinie 3ej 

u pana Ah1ke Oesterhołzstrasse. 
W Hikde po pol. o g. 4 u p. Baumbeck. 
\\' Unden (Rhur) po poł. o g. 4 u p. Schiller 
W Watteu~cheid po poł o g. 3 i pól u p. 

Prukopa. . 
W Buer o godz. 4 u pana Poppinghaus. 
W Habinghorst po pol. o godz. 4 u pana 

Ketłinga. 
W Barop po pol. o godz. 4 u p. Schnitke. 
W Ueckendorf przed południem o godzinie 

11 i pól u pana l(ramma. 
W Horsthausen po ooludniu o godzinie 5ej 

u pana Mollera. 
Na porządku obrad: Zmiana ustaw 

knapszaftowych i inne ważne sprawy. O 
liczny udział uprasza „Zi. zaw. poi." 
W Witten po południu o godzinie 4 w lo-

kalu pana Kostera ul. Hauptstr. 
W Diisseldori po południu o godzinie pół 

3ej u pana Groffe ulica I(olońska. 
Z powodu ważnych spraw liczny u-

dz i ał pożądany. · 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Baczność Hamborn ! 
Zebrania cztonków odbywają się w 

każdą czwartą niedzielę przed poludniem 
o 11~ godz. w lokalu pana Buschmanna. 

Pierwszy wiec polski w Bremerhaven 
odbędzie się w sobotę, 17 sierpnia, wieczo
rem o 7 godz. Referent delegat z Bochum. 
O liczny udzial prosi „Zjedn. zaw. poi.'' 

Wiec polski w Grossenbaum 
odbędzie się w niedzielę, dnia 18. sierp.nia 
po południu o godzinie 2 w lokalu p. Breu
tigam ul. l(artstr. 17. 

Mówca zamiejscowy. 
Na porządku dziennym bardzo ważne 

sprawy, dotyczące każdego robotnika w o 
becnym czasie. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Wlece. 
Wielki wiec w Essen 

dla dyecezyi kolońskiej w sprawie polskie
go duszpasterstwa odbędzie się w niedziele 
dnia 18-go sierpnia o godzinie wpól do 3 
po południu na wielkiej sali hotelu „Hansa" 
przy ulicy Steelerstr. 17., wchód na salę 
z ulicy Postallee w pobliżu kościoła św. 
Jana (Miinsterkirche). 

Na wiecu zda deputacya ·sprawozdanie 
z czynności swei w staraniach u ks. arcybi 
skupa koloflskiego. O Hczny udział Roda-
czek i R.odaków prosi l(omitet. 

Mówcy zamiejscowi. 
Pisma polskie, czytywane na obczyź

nie, prosimy . o powtórzenie 

Wiec polski w Kamen 
w sprawie opieki duchownej odbędzie sie 
w niedzielę, 18 bm. o godz. 4 po pol. na sali 
pani Gortz. Z powodu ważnych spraw u
prasza się o liczny udział Rodaków i Ro-
daczek. Zwołujący. 

Baczność Bochum Wtemelhausen ! 
Wielki wiec dla Polek i Polaków 

odbędzie się w niedzielę, dnia 18. sierpnia 
po południu o godz. 4 na sali pana l(iikuhta 
(dawniej ttanefeld) w sprawie opieki du
chownej. Na wiec przybędzie referent pan 
Paliński z Bochum„ O jak najliczniejsze sta 
w ienie się uprasza 

Komitet kościelny. 

Bractwo róż. Żyw. w. p. Serca Jezusowego 
w Oberhausen. 

W niedzielę, dn~a 18. sierpnia o godzi
nie 4 po poludniu odbęd~ie się nabożeń~ 
stwo różańcowe. W piątek, dnia 23 sierp~ 
nia o godzinie 3 przybędzie ksiądz polski 
słuchać spowiedzi. O godzinie 7 i pól wie
czorem będzie różaniec i kazanie polskie. 

W sobotę o godzinie 8 rano Msza św. 
i wspólna I(omunia pod chorągwią. Niewia 
sty spowiadają się w piątek po południ.u i 
w sobotę rano, mężczyźni w sobotę po po-
łudniu i w niedzielę Nadzelator. 

Tow. gimn. „Sokół'' w Steełe. . 
W niedzielę, dnia 18. sierpnia o godzi

nie 3 po południu odbędzie się na sali posie 
dzeń nadzwyczajne zebranie. Kompletne 
stawienie się d,ruhów pożądane, ponieważ 
przyjdą ważne sprawy pod obrady. G?ście 
mile widziani (2) Wydział. 

Tow. św. Idziego w Oberhausen-Lirich! 
Zebranie odbędzie się w niedzielę, ~n, 

18. sierpnia o godzinie 4 i pół po połudn;u. 
a że przyjdą ważne sprawy pod obrady, Ja
ko to sprawa fotografowania i wiele .in
nych, dla tego o jak najliczniejszy udział 
czlonków i gości prosi (2) Zarząr . 

Towarz. Serca Jezusowego w Hamme. 
W niedzielę, dnia 18. bm. przystępuje 

nasze Towarzystwo do wspólnej l(omunii 
św. pod chorągwią na pierwszei Mszy Ś' 
o godzinie 7 rano. Sposobność do spowie
dzi św. w klasztorze w Bochum w sobotę 
o godzinie 4 po południu. 

Uprasza się chorążych o punktualne 
stawienie się, również wszystkich czlon
ków, aby iak najliczniei do Sakramentów 
św. przystąpili. O godzinie 4 po południu 
w tę samą niedzielę odbędzie się zebranie 
Towarzystwa. Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Neumiihl 
Buschhause11. 

W niegzielę, dnia 18 sierpnia, urządza 
my wieczorek familijny połączony z tań
cem na sali p. Schroera w Buschhausen. Po 
czątek o godzinie 5 po południu. Goście. 
chcący brać udzial w zabawie, muszą się 
dać na członków zapisać (2) 

Czołem! Wydziat 

Towarzystwo św. Szczepana w Bismark 
donosi szan. członkom oraz rodakom 
Bismark i okolicy i Towarzystwom, które 
zaproszenia odebrały, oraz tym. które dla 
braku adres6w zaproszeń nie odebrały, 
obchodzimy w niedzielę. dnia 18. sierpnia 
naszą 15 rocznicę istnienia, na którą sz~ 
Towarzystwa, oraz rodaków i Rodaczki 
jak najuprzejmjej zapraszamy. Towarzyst
wa prosimy przybyć z chorągwiami i pała 
szalJ1i. Program: Od godzinie 2 do pól 4ej 
przyjmowanie bratnich towarzystw na sali 
p. Plawer ulica Konjg WiJhelmstr. o godzi
nie 4 wymarsz na nabożeństwo polskie, po 
nabożeństwie powrót na salę, gdzie nastą
pi dalsza zabawa. Porządek uroczystości: 
Przywitanie Towarzystw i gości przez 
przewodnicząceg-o, mowy przewodniczą
cych, śpie,vy, deklamacye, w wolnych 
chwilach kc· ,'crt. Muzyke dostawi nam p. 
Ignacy Kaczmarek. Także wystąpi Koto 
śpiewu „Zgoda" ze śpiewem na cztery gto 
sy. Wstępne dla cz1onków bratnich Towa
rzystw 30 fen., dla niecztonków przed cza
sem 75 fen. przy kasie 1 markę. O godzinie 
8 rozpocznie się teatr pod tytułem: „Nie 
wydawać posagu przed czasem" i „Zacza
rowane skrzypce". Mamy nadzieję, że nas 
szan. Towarzystwa w naszej uroczystości 
licznie odwiedzą. Zarząd. 

Uwaga: W sobotc po południu o 3 go 
dzinie i w niedzielę rano sposobność do 
spowiedzi św„ Członkowie, zalegający 
ze składkami miesięcznemi dlużej jak 3 mie 
siące , będą uważani jako niecztonkowie .... 

Wojciech Wildaczyk, przew. 

Tow. gimn. „Sokół" w Reckłinghausen-S. 
urządza swą 

-- wycieczkę --
w niedzielę, dnia 18 sierpnia. po południu 
o godz. 3 w ogrodzie pana Steina na Lu
dwikn (Waldschlóschen). O liczny udział 
drnhów oraz gości w \vycicczce uprasza 

się. Druhowie mog::t 5ię zaraz udać do 
ogrodu, gdzie odbędzie sie strzelanie do tar 
czy i nagrody. Czołem! (2) Wydział. 

Tow. ginm. „Sokół" w Laar. 
W niedzielę, dnia 18 tm. o godz. 3 P• 

pot odbędzie się 
nadzwyczajne walne zebran1e1 

na które winni się wszyscy czlonkowie 
stawić. Czołem! (2) Wydział. 

Tow. ,,Polonia" w Dyseldorfie. 
W niedzielę, dnia 18 sierpnia, urządza-

my - WYCIECZKĘ 
do „ttaus Vogelsang", ulica Rahter 247; 5 
minut od Raht lub Unterraht. Na wyciecz 
kę wszystkich Rodaków i R.odaczki zapra. 
sza (2) Zarząd. 

Uwaga: Wspólny wymarsz z muzy
ką z lokalu Tow. św. Rocha o godz. 1,40 
po południu. 

Tow. św. Antoniego w Schonnebeck· 
Borbeck 

donDsi szan. czlonkom, oraz Rodakom w. 
Sch6nebeck-Borbeck i okolicy i Towarzy
stwom, które zaproszenia odebraly, oraz 
tym, które dla braku adresów zaproszeń 
nie odebrały oraz tym, które dla braku a
dresów zaproszeń nie odebrały, iż obcho 
dzimY w niedzielę, dtiia 18-go sierpnia, na
szą 5 rocznicę istnienia, na którą szano
wne Towarzystwa, oraz Rodaków i Ro
daczki iak naiuprzeimiej zapraszamy. To
warzystwa prosimy przybyć z chorągwia
mi i pałaszami Program: . Od godziny pól 
3ej po poludniu do 324 przyjmowanie brat
nich Towarzystw na sali p. Pottmann przy 
kościele katolickim ulica Następcy tronu. 
O godz. 4 wymarsz na nabożeństwo pol-
skie. Po nabożeństwie powrót na sa]ę, 
gdzie nastąpi dalsza zabawa. Porządek u
roczystości: Przywitanie Towarzystw i 
gości przez przewodniczącego, mowy prze 
wodniczących, śpiewy, deklamacye, we 

wolnych chwilach koncert. Wstępne dla 
czlonków wszystkich Towarzyst 30 fen. 
dla niecztonków 1 markę O godzinie pól 
do Bej przedstawienie trzech sztuk teatral
nych, które z pewnością wszystkich zado-
wolnią. (3) Zarząd. 

Uwaga: Po 12 godz. odbędzie się dal
sza zabawa z tańcem. Ci czlonkowie, któ
rzy chcą brać w niej udział, płacą do 75 i. 
Zarazem uwiadamia się tych członków, 
którzy zalegają ze składkami dłużej niż 3 
miesiące, aby się raczyH z nich uiścić 
przy kasie, w przeciwnym razie będą u
ważani za niecztonkQ.w. 

Franciszek Bogdański, sekr. 
I 

Tow. św. Franciszka w Wanne-Eickel 1 
W niedzielę, dnia 18 sierpnia, po połu

dniu o godzinie 4 odbędzie się roczne wał· 
ne zebranie, na którem będzie obór nowe
go zarządu. O jak najliczniejszy udział 
czlonków prosi (3) ZARZĄD. 

Uwaga: Członkowie zarządu i rewizo 
rowie kasy winni się stawić godzinę pre-
dzei Sekretarz. 

Towarz. św. Stanisława B. w Grumme 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 
18 sierpnia, o godz. 6 po pot, w lokalu p. 
Goecke, odbędzie się 

- zamknięta zabawa -
z teatrem i tańcem. Goście mogą być 
wprowadzeni tylko przez cztonkó\V. O 
liczny udział szan. cztonków z rodzinami 
uprasza się. (2) Zarząd. 

Uwaga: Przed zabawą o godz. 5 po 
pot odbędzie się zebranie. na które się 
wszystkich członków uprasza. a:n ~. 

Towarzystwo św. Antoniego w Essen W. 
(Prohnhausen) 

donosi iż umarła żona członka, tomasza 
Skrzypczaka 

śp. JADWIGA SKRZYPCZAK. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę. o go

dzinie 8 z rana z przed kościola we Prohn
hausen. Członkowie zechcą się zebrać 
przed kościołem o godzinie pól 8ei. O licz 
ny udzial krewnych i Rodaczek, a Roda
ków, a szczególnie cztonków naszych u--
prasza Zarząd. 

i:E -11 

Dziękujemy serdecznie wszystkim kre
wnym i znajomym za serdeczne współ
czucie z powodu śmierci najukochafiszej 

ZONY. 
:Równocześnie dziękuje serdecznie 

Braciom i Siostrom różańca św., wszyst
kim Rodakom i Rpdacz\rnm i wszyst
kim tym Rodakom i Rodaczkom z dalszych 
okolic, którzy nie zważali na trudy a tak 
licznie przybyli na pogrzeb. Za tak liczny 
udzial w pogrzebie składam jak naiserdecz 
nieisze Bóg zapłać. 

W smutku pogrążony 
Antoni l(aimierczak z córką. 

•11 



Wvcieczka do Hot tede • 
W niedzielę, dnia 18-~o sierpnia odbę 

cl7Je się wycieczka do ogrodu p. W al
burg a w Hofstede, przy ulicy Poczto· 
wej (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
~ Bochum i całej okolicy uprasza się. 

Komitet wycieczek latowy·.:h. 

Baczność Polacy z param Hamborn! 
Donoszę szanownym Towarzystwom 

i wszystkim Rodakom z parafii Hamborn, 
iż pielgrzymka polska z _paraiii Hambom 
do Kevelaer odbędzie się dnia 18 i 19 sier· 
poła. 

Program pielgrzymki następujący: W 
niedzielę. dnia 18 sierpnia rano o godzinie 
pół 7 odbędzie się w ~ościele farnym msza 
św. na intencye p~tników. O godzinie ~8 
błogoslawieństwo. Po błogosławieństwie 
udajemy się w procesyi na dworzec Neu
milhl, gdzie odjeżdżamy nadzwyczajnym 
pociągiem o godzinie 9 minut 23. Odjazd z 
Dinslaken o godzinie 9 minut 50. przyjazd 
do Kevelaer o godznie 11 minut 27 przed 
południem. Z dworca w procesyi do ko
ścioła w następującym porządku: Najpierw 
dwie panny w bieli niosą chorągiewki, po
tem postępują dzieci w bieli (aniołki) potem 
panienki, które poniosą godła, oznaczające 
„Wiarę, nadzieję i Miłość", koronę Maryi. 
oprazy i inne oznaki. Niewiasty i panny 
Bractwa róż. św. z Hamborn, Ober-Marx
loh, Bruckhaus., Marxloh Neumilhł i Buscłt 
hausen i niewiasty i panny nie należące do 
żadnego bractwa, Towarzystwo św. Bar
bary z Hamborn, Tow. św. Stanisława z 
Marxloh, Tow .. św. Wawrzyńca z Ober -
Marxloh. Tow. św. Piotra i Pawła z Bruck 
hausen, Tow. św. Antoniego z Neumiihl, 
Tow. św. Piotra i Pawła z Buschhausen, 
Tow. św. Andrzeja z Ober-Marxloh. Ro
dacy, którzy do żadnego towarzystwa nie 
należą, winni za miejscowemi towarzystwa 
mi postępować. Rodacy z okolicy Beck i 
Meiderich, chcący się przyłączyć do piel
grzymki, chętnie zostaną przyjęci. Bieltów 
można nabyć u pp. przewodniczących miej 
scowych towarzystw, którzy winni się o 
takowe postarać, oprócz tychże u pana Li
sego w tiamborn, Allestr. 24 w Bruckhau
sen u księdza polskiego w Marxloh u ks. ks. 
kapelanów Ostropa i 'Sassego i także na 
dworcu w Neumiihl każdego czasu i to już 
od dnia 10 sierpnia. Cena biletu zwrotnego 
z Neumiihl 2,50 mr. z Dinslaken 2,30 mr. 
Proszę szanownych członków i Rodaków, 
aby przed czasem kupili bilety w powyżej 
wymienionych miejscach, a nie czekali do 
ostatniej godziny odjazdu. Odjazd z l(eve
laer w poniedziałek, dnia 19 sierpnia przed 
południem o godzinie 9 ruinut 45. przyjazd 
do Dinslaken o godzinie 11 minut 14 do 
Neumiihł o godzinie 11 minut 43. Z dworca 
udamy się w uroczystym pochodzie do ko
ścioła farnego, gdzie będzie zakończenie 
pielgrzymki i błogosławieństwo. Sposob
ność do spowiedzi św~ dla pątników w so
botę rano od godziny 6, i po pot. o godz. 3 
i to w Bruckhausen, w Hamborn, Marxloh i 
Neumilhl. Nasz duszpasterz prosi, aby o 
ile możności w sobotę do SP.owiedzi św. 
przyjść. Do Stołu Pańskiego można przYl
stąpić w niedzielę rano w miejścowym ko 
ściele. W pielgrzymce polskiej do I(evelaer 
bierze trzech księży polskich udział. W 
l(evelaer (czas będzie oznajmiony) będzie 
kazanie polskie i msza św. na intencyę piel 
grzymki ze śpiewem polskim. Panny i dzie 
ci (aniołki) winni się stawić w niedzielę ra
no o godzinie pół 8 w domu stowarzyszeń 
(Vereinshaus) obok kościoła farnego: 

Uwaga: Dla pp. przewodniczących i 
R.odaków. Gdy przybędziemy na dworzec 
w Neumilhl, nie powinien nikt z członków 
i Rodaków prędzej do wozów wstępować, 
dopóki do tego nie będą zawezwani, to się 
tyczy także odjazdu z I(evclaer. O jak naj 
liczniejszy udzial w powyższej pielgrzym
ce i o zastosowanie się do programu prosi 
Jan Maciejewski, przewodniczący towa-

rzystwa św. Barbary w Iiamborn. 
(907) 
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Kasa OSZCZPdności 
podpisnnego Bimkt' prr:y)1 uje depozytr. 
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5 proc. za roo •. t; w:p!f!'"'~·i!: 7-eniem 
4. i pół proc. złt. ' i:ro~n f'Jl ,~ypowierlz 
' proc. za wl.tycl . \ ~i:;r,<;..,:m wyc.iowi .dz. 

an.. ~.iumski 
w Koronowie (Crone a~ d. Brahe). 

Int 
w miejscowości zamieszkalej przez wielką 
liczbę Polaków, 10 minut od kopalni jest 
od zaraz tanio do nabycia z catem urzą
d7-eniem lub bez. Zgłoszenia do Ekspedy
cyi „Wiarusa Polskiego pod nr. 936 

Bank ziemski w Łańcucie, Galicy1-
Austrya. 

l) Nabywa majątki ziemskie na parce 
lacye i oddaje nabywcom rozparcelowa
ne grunta na wieczność, wolne od wszel
kich dlugów lub ciężarów hipotecznych. 

2) Tworzy gospodarstwa średnich 
rozmiaró\v w pojęciu ustawy z dnia 17 lu
tego 1905. Dz. u. i rozp. kr. Nr. 40 o tworze 
niu włości rentowych. 

3) udziela nabywcom gruntu kredytu 
i zajmuje się wyrabianiem tanich i dogod
nych 4 proc. pożyczek hipotecznych Gali
cyjskiego Banku kraiowego oraz poży
czek rentowych. 

4) Ułatwia swoim czlonkom parcela
cye, kupno i sprzedaż majątków ziemskich. 

Zaleca kupno gruntów w następują
cych majątkach: 

Dryń. wieś w powiecie stanisławow
skim, oddalona o 3 klm. od stacyi kolejowej 
Bednarów, gdzie się znajduje kościół rzym 
sko-katolicki. Grunta w Bryniu są uro
dzajne glinki, łatwe do uprawy. Nabyć mo 
żna pola orne, łąki, zręby po 130 marek za 
mórg pruski. 

Bybło, wieś w powiecie przemyskim 
o 5 klrr... od Nowego miasta, gdzie iest para 
fia rzymsko katolicka, urząd pocztowy i te 
legraficzny oraz stacya kolejowa. 

Grunta pszenne, urodzajne w cenie od 
250 do 300 marek za mórg pruski. 

Kołokolin. wieś w powiecie rohatyń
skim. l(olok0lin oddalony jest o 7 klm. od 
stacyi kolejowej Bukaczowce zaś o 1 kim. 
od .żurowa, gdzie znajduje się kościół rzym 
sko-katolicki. 

Gleba bardzo dobra, przeważnie czar 
noziem o położeniu pagórkowatem. Cena 
za mórg gruntu i ląk od 300 do 350 marek 
za mórg pruski. 

W l(ołokolinie znaidu~ się fabryka 
gipsu i cementu, ponadto kopalnia alaba
stru i dotąd nie eksploatowane należycie 
pokłady marmuru. 

W ołczyszc'zowice, wieś w powiecie 
mościskim. Odległość' od stacyi kolejowej. 
i miasta Sądowa Wisznia wynosi 12 klm. 
Grunta bardzo dobre, przeważnie pszenne 
w cenie od 300 do 350 marek za mórg pru
ski. 

Stadnia. wieś w powiecie złoczowskim 
3 klm. drogi do stacyi kolejowej Skwarza 
wa, gdzie jest kościół rzymsko-katolicki. 
Przeznaczone do parcelacyi grunta są bar 
dzo urodzajne, czarnoziem, bogaty w pró
chnicę. Można nabyć grunta orne, jak łąki 
w cenie 250 do 350 marek za mórg pruski. 

Zgłoszenia przyjmuje Bank Ziemski w 
Lańcucie (Galicya) a na miejscu delegaci 
banku. Objaśnień zaś udzieli administracya 
„Wiarusa Polskiego". (878) 

Biuro obrony prawnej! ud;~"1~~z::~:1 
sprawach prawn., karnych, opieknńczych, grunto· 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
()d nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy· 
padkach na starość itd., .iako też wykonuję wszel· 
kie prace piśmienne włącznie relda.rnacye podatko· 
we, prace piśmienne w p<>lskirn języku i tłomacze· 
nia na niemieckie i polak.ie. Polecam si~ także do 
ci!lgania wszelkich pozasądowych należytości na 

najrzetelniejszych warunkach. Godz. pned. poł. od 
8-12 i po poł od 2-7. W nied:tiiel~ od 10 do U 
rodz. w poł, 1442 

Ang. , ~ipplies. 
Essen, Steelerstr. 1 (naptzec.iw 

ratusza). 

piiłiiiif
Gospodynie 

. ·. kupujcie tylko prawnie zastrzeżonfł .•• 

margarynę 
!łll „Kościuszko" l!I! 

ł (674 

W. ,, -- „ 1arus.· -·-- ·•· 

W przY'zlą nie•łzi4'1ę, dnłi'\ 
f~ lt, m., odbędzie się na mojej sali dla 
cdonków 11ol3kich tuwarzyatw w ·Habing· 
horst 940 

zabmr1a tańcBml. 
.Początek o godz. 5 po poi. 

\l·stępiwe 20 f.m. 

-· __.„ 2e d~k. nakład i redakcyę cdpowjedzialnv Ant~n 

--- -a-
I Natychmiast 

-~ -
I 

Maszyny da 1:otowania, ~~~ 
f»i*«&Mc maszyny do szycia 

d . I 
wypłacamy na żądanie depozyta, a pła
cimy za dep0zyta (złożont oszczędności) 

piece. maszyny o prania, wyżdży. 
maczki imaglownie, lampy i towa 
emaliowane, jako też dostawa całko\\? 
tych urządzeń po nadzwyczaj taakb I :~:kp;T::h~ii' I cenach. ( 496) 

E. G. m. u. H. Na odpłatę! Na odphtę' 
O. Schramm, Donmund · 

uL Przeo_rska (P:iors1rasse). nr. 4. 
naprzeciw kośc10la św. Jozefa. 

Dr. Jia.raasłewłciz 
.Frydryel1owlez Rzendkowski 

Pieniądze można wysyłać pocztą 
pod adresem: 927 

I 
I Bank, E. G. m. u H. inTachd Wpr. 

--~-~-·~----~--- aczynia emalj. ~ 
SUKNIE DO PRANIA z krepy, satynu I 

molów. f ARBIERNIA OALLUSCHKE. PRAL· 
batystu, czyści naistar. f ARBIERNIA GAL 
LUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 
911. 

„„„„„„„ •• [ ...... 
kupuje si~ najtaniej I najlept~j 1 

f llie: llof stede, He me. Eickel, RiibH111• 
hausen. Unden. Hattin2eo, Lan~endreer. MH· 
ten„ Castroo, l(amen, Dortmund, Oertłl1, 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Bochum Biihllnghausen p. Wanae 
Dorstenerstr. 8. Heinrichstr. :n. 

SorockMveł. I === Tanie umywalki 1 ::::::::: 

Kwiatkowskiego E~:::: 
są najtańsze! (815) 

Baeznose ! 
Rodacy w Herne i okolicy 

Po~m azan(,wnym Rodakom mćj 

skład żelaza i 
maszyn 

do got.ow·anWa, azyoia pran!a i w7Jdłyman!a 
or aa 

wszelkich sprzętbw kuchen· 
nych 

po eenaela Jak najtaidzy~h. 707 

Magle wszelkłego rodzaju, począwszy już od 23 do 580 mr 
Zakupione rzeeą od.stawiam franko do domn. 

Za gotówk~. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
s ł a n i s ł r a w J a n k o w i a k, . 

HEBNE, Neustr. 35. · k • 1 do strojenia obra· 

sztuczne ~7 łft f·t\ ~6~, d. 
0~:~:::6; 

Ć · 1'1' bardzo wielkim 
wyborze 

Kwiatkowski,_R_:o_k~:_1:_;_~1_~0_:~_!~_
1

~ 
li •-••--*- .ieMl•P•-••--1-•< li 1 Mamy zawsze na sprzedaż: ( 

I gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i I 
. obsad, chałupnicze od 3-20 mórg duże 

a także tylko 

domy z ógrodami a,, 2 mórg. 

ł 
Nasza kasa płaci od złożonych t 

oszczędności 
.a. proePnt na ktlżdorazowe żądanie, 900 
'łtl2 pr••eent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
5 pro~~11t za pólrocznem wypowiedzeniem. 

?fŁo ma n n~s depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie
dzeniem,, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast • 
Dobre 5 procent przyn~szące hipotek i mamy 1:awsze na sprzedaż. 

Adresować trzeba Jak następuje: 

Bank ParcelacY,jny 
E. G. m. b. H. Kosten (Po~en). 

u .... „. 

wwielkim wyborzepoleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk,1 

111181111 

Chłopiec 
do roznoszenia 

chleba 

w 
I 

potrzebny c·d zaraz. 
Frttne. lłlat1słU, ze 

W a t t e n e c h ei d, tin 
938 Vorstadtstr. ł8. pui 

Z powodu powrotu , łzi 
strony rodzinne są. tanit ~" 
do na bycia 939 oo 

D1ehle,: 
pojedyńczo lub też 'I' 

całości. Tak samo pe
mleszkanle o 3 

~os 

stancyach z wielkil ka 
ogrodem. Kupujący ze. 
che„ się zgłosić pod 
adresem Jósel 8zy„ 
k.arek w Rt.c.klinghau
sen-Sud, Berghenser Ili. 
nr. 18, przy _głównej st&- e 
cyi elektrycznej. 

Pl'zyjmę 93ł foc 

2 czeladzi . 
k . k" h lino, raw1ec 1c . Śtj 

na duże i małe sztnki 11 Zd 
wysoką płaci) i stale • 
trudnienie. JOk 

Fr. Jiuoim• 
i T. F.r4szczak 
w Duis bnrg Hochfeld, 

Wanheimerstr. 257. -------
Panienka Wkr 

katolicdra, może się zg/o
s ć w nauk~ do ~egt 
składu kapeluszy, b1ell• 
zny, kół i maszyn_~ :losz 
sz~ia. Po polsku DIV' 

wiące mają pierwszeń- !fa 
etwo. 929 !ości 
.I. Hattin.r, Reek· ~· 
lingh„ s, Maryatlska 11110 zyt 
- -:....:--ga; iroce 
PosznkuJ~ 

słażaceJ ·~sp 
. ~ce 

zaraz lub od 1 wrse~ 
J lll-D Ulaud~łfl!ili~ 

pi wiarz polski, 
Mal"dok, ~· 

Entenstrasse 33, Ją 
------- ~ara, 
fllfft§INfli . kie 

Piękne narodofe ie ~ 
poc zthdl •e~ 

polecs. , ·to/i n 
Księgarnia ,,Wi&1· .ieśin 

Polskiego''· 

nu~re 



J.łoeh11m, n& sobotę. diiia l7e.gc- sierpnia 1907 • 

• 
-- ~odziennc ~łsmo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone ~wiacie oraz sprawQm lifi>dowym, polityl~znym i zarabknwym„ 

Wychodai codzienRie z wyjątkiem dni poświątęcz
aYch. Pr.zedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
ft'YOO~l 1 mr. 50 fen., a z odn-0szeniem do domu 1 mr. n fen. „Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

toWYJD ood znakiem „L. polni.scil nr. 123.„ 

1ff 1111 loże za Wiarę I Ojczyzn; l 
Za Jnseraty pJaci si~ za miejsce rzadka drobnegl) drlw 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed inseratami 4G 
fen. Kto często o)(lasza otrzvma rabat. - Listy dll 
„Wiarusa Polskie140" należv frankować i podać w 
nich dokladny adres piszącego_ RekOJ>. nie zwracamy 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Redzice polscy! Uczcie dzieci swe 
JIÓWić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem~ kto ootomstwu swemu 
zlliemczyć się pozwoli! 

Z wypad.116• dnia. 
Włosi 1roią niemcom obiciem w razie de-
101Stracyj wszechniemieckich w dzielni

cach włoskich. 

domu misyljnego w Maribo ks. Kalikst fi
gura, pomieszcza w „Czasie" krakowskim 
list następujący: 

szym obowiązkiem - mówil ks. arcybi
skup - przezacni panowie, jest, byście tru 
dną prace naszego duchowieństwa ulatwia 
li i w razie potrzeby temu duchowieństwu 

Maribo, 8 sierpnia.. w pomoc przychodzili. A jakżeż się stać 
W podróży swojej po Danii ks. arcy- może? Oto tak: 1) byście lud do kościoła 

biskup Bilczewski zwiedził także i miasto jak najczęściej posyłaljJ a gdzie jest dalelrn. 
Maribo, w którem od niedawna osiedlili się abyście ludowi w tym celu dawali konie i 
księża Franciszkanie galicyjscy dla ducho- wozy; 2) byście swoim wplywem, rozka
wnej opieki polskich robotników. Dnia 3. zem a nawet kontrolą wszel_kie zie od ludu 
sierpnia przybył ks. arcybiskup pociągiem naszego odwracali zabraniając pijatyk 
poludniowym z l(openhagi z 5 ksidmi swo wreszcie byście S:Q.iesznie zawiadamiali ka 
jej archidyecezyi i z radcą dworu p. Gerst- planów. gdy który z robotników niebez
manem ze Lwowa. Powitany i przyjęty na piecznie zachoruje itd. itd. I jeśli pomijając 
dworcu kolejowym przez sup_eryora księ- już to, że nie pozwolicie krzywdy robić 
ży Franciszkanów, zamieszkał z swoim se- swoim oficyalistom ludowi naszemu 

Z Bozen donoszą: Wobec wiadomości kretarzem p. Nowowiejskim w ich rezy- - zarazem zaopiekujecie się ludem pod 
że gromada Niemców chce zwiedzić Tren- dencyi, reszta zaś miłych gości pomieściła względem moralnym, wtedy, wierzajcie· 
tino, pi~ze dziennik „Alto Adige" co naste- się w hotelu Olsena Kościól polski w Mari- mi, kończyl mowę ks. Bilczewski - że d ja 
puje: „Jeśli panowie ci zamierzają odwie- bo przybrano świątecznie, i na znak nie- sam i każdy z nas będzie za tern, by lud 
lzić Trentino jako goście, nie znajdą chy- zwyklej uroczystości wywieszono na wie nasz raczej wychodzil na robotę do Danii, 

ży dwie flagi, polską i papieską. niż gdziekolwiek indziej. Proszę was więc 
ba kraju więcej gościnnego. Jeśliby nato- W niedzielę wczas rano tak ks. arcybi o to, gdyż jest pewnem zresztą. że im ro-
miast chcieli urządzić demonstracye prze- skup, jak inni kapłani słuchali św. spowie- botnik będzie religijniejszy i moralniejszy, 
ciw Wiochom, zamiast bohaterami tanim dzi, poczem ks. arcypasterz odprawił o g. tern będzie wierniejszy i sumienniejszy w 

' kosztem staną się męczennikami!" 9 cichą Mszę. Sumę celebrował ks. dr. pracy. - Wysłuchawszy mowy ks. arc 
Gerstman ze Lwowa, kazanie zaś wygłosil biskupa właściciele dóbr, zobowiązali ~· 

Wobec tego zaznacza wszechniemiec- sam ks. Bilczc1-vski i zakończył je udziele- wszystko uczynić w tej mierze. Pożegna-
ka „Rheinisch Westfalische Ztg.": „Wyko- niem blogoslawjeństwa pasterskiego z am wszy się ze wszystkimi, opuścil ks. Bil
naniu tej groźby z pewnością władze au- bony ludowi licznie zgromadzonemu. Pola czewski pałac p. Brunnona i wrócił do .Ma 

„ stryackie będą potrafily na czas przeszko- cy do lez wzruszeni, zgromadzili się częś- ribo. Nazajutrz1 to jest we wtorek o godzi„ it gdyż nie będzie chodziło im 0 powtó- cią w podwórze rezydencyj księży fran-1 nie pól 7 rano odjechał do l(openhagi, stam 
ciszkanów, częścią zrobili szpaler przy ko tąd okrętem do Szczecina i przez Poznań 

enie się wypadków z Persen". ściele i wydelegowali jednego z naidziel- napowrót do kraju. 
Wszeclu · a iaja się więc wi- ni jsz. cł1. '\\i:łodarzy ""Pol~kich, w osobi;; ~~ Trudno opisać, jak wielkie wrażenie 

ocznje batów przyznając tern samem, że wł~ S1en:11enca z G~hcyi, kt?rY w ~r~tk1~1 zrobił przyjazd J. I:. ks. arcybiskupa do na 
1ie c~dzi im o zwykłą wycieczkę do Tren a p1ękne1 przemowie prz~wital -yv- imiemu szego miasta i to nietylko wśród ludu pol
nno, łecz o demonstracye przeciw ludno- lu~u roboczego ks. arcyb1sk?pa I ~arazem skiego, ale i tubylców protestantów. Już 

_ d~1ękowal za ~a~kawe na:viedzeme roda- podczas nabożeństwa wielu się cisnęło ~o 
ki włoskiej w Tyrolu. k~w ~a obcz~zme. Arcybiskup ~ od~o- kościola na kazanie, a ci, którzy dostać się 

· • w1edz1 upommal ~ud .do wytrwama w w,1e_- nie mogli dla natłoku ludu - stali szerega 
... Zdaniem kilku delegatów na konierencyę rze św., do uc~c1'.\:eJ pracy, oszczędn?sc1, mi przed kościołem. Gazeta urzędowa „Ma 

'°ko)ową w Hadze, obrady skończą się do. zapracowama metyl~o .na korony ziem- ribo Amt" wyraziła się, „że nadzwyczajne 
najrychlej 5-go września. sk1e, ale i na koronę meb1es~ą; ~o dobre- wrażenie pozostanie w mieście naszem" z 

A12gielski projekt rozbrojenia miat w go, przykladnego prowadzema się w kra- pobytu ks .. Bilczewskiego. Poczuwając się 
j~ ~atolickim, ~Y nie 1;1jmę, ale chlubę przy do obowiązku, składam stokrotne podzięko 

tzwartek: przyjść pod obrady konferencyd.. nic~(- n~rodow1 polsk1em~. O~a~Y~, zakoń wanie najukochańszemu arcypasterzowi za 
W czyl,t się trzyk.rotnem „Niech zy1e ! W:e- jego trudy, jakich nie oszczędził dla nas na 
krótce ma nastąpić spotkanie cara i kró s !:.:1e ks. an yb1skup obchodz'l;c \Vszystki.ch obczyźnie. w blogosławieństwie, którego 

~ la angielskiego Edwarda. i kolejno z każdym serdeczme rozmawia- nam udzJelil zaczerpnęliśmy kapłani siły 
•: Ukfad angiels~o-rosyjski ma być o-- iąc, .o~darowywał J~d obrazkami, med.ali- i odwagi do dalszej pracy misyjnej, lud zaś 
-L !loszony po spotkaniu się monarchów. Ro kami 1 broszurkami swego cennego hstu hartu i cierpliwości w ciężkiej pracy zarob 
JIU' pasterskiego ,JO koś~iele Chrystusowym:'. kowej. 

!ya stara się o nową pożyczkę w wyso- . Zaraz po p~łudnm tego samego dma Ks. Kalikst Figura, pref. domu misyjnego. 
9~ tości miliarda marek. Pieniądze mają być '\~y1echal arcybiskup z radcą d~oru p. Czytając list powyższy, niejeden Po-
.lf żyte na odbudowanie floty 1i zapłacenie Gerstmanem I superyorem franciszkanów lak w stronach niemieckich pozbawiony . 
9d rocentów od dotychczasowych pożyczek. do pobliskie! st~cyi ro~otniczej ~nges~ofte., opieki kapłanów rodaków, z pewnością łzę 

by ~ob~~z!'~ m1eszk~m~ robotn1kó~. I po- uroni i westchnie; Szczęśliwi są Polacy -
znac bhzeJ ich polozeme. Po godz1me za- w Danii 1 Dla czegoż u nas inaczej?! Wspomlliana już przez nas mowa przy~ód 

śnił ~ ceatrowców dra Spahna wywołała ob-
li szerne komentarze. 

Pisma konserwatywne i liberalne uwa 
bią 11owę p. Spahna za dowód usilnych 
arań czynionych ze strony centrowców 
kierunku zbliżenia się do rządu. 

fi .· Pisma centrowe zarzekają się po mo-

l 
le Spahna, że centrum domaga się jak naj 
teżnieiszej floty niemieckiej! -
Niech sobie owi panowie budują flotę. 

lo[j niechaj nie żądają od robotnika i rze-
• 'eśfnika, aby na nią placil. 

-- _ _ J'.'!L _f'!&Ul!I'~~ 

reypasterz chodzi. za owic-
ezka~ ~i po świeeie. 

Oct dłuższego czasu co rok kilka ty
. 'i robotników polskich z Gali cyi wycho 
1.za pracą do Danii. Najprzew. ks. Ar
·01skup dr. Bilczewski ze Lwowa nietyl-· 

\f• . Wysłał za nimi kilku zakonników Pola
a ,~ fundując klasztor Fra11ciszkanów w 
l).>nbo, w królestwie duńskiem le.cz nie ża 
.al czasu i trudu, aby osobiście odwie

JC. rozproszone wśród obcych owieczki 
01e, nietylko niosąc im pociechę religii-
1 lecz także starając się polepszenie ich 
·:Przez odpowiednie przeclfożcnia u pra 
awców. 
Jeden z OO. franciszkanów, prefekt 

trzymania się tamże wrócił do Maribo, od · 
niósłszy zadowalniające wrażenie. W po- •t111111111111!!!'ml1111~~1111111111:~~~JUI~. !!'!ll!!!!!!!!!!!!!!l!l._.!!J_~l!l!l""!!-!!'1 -119!~~.~.:\il!·~ 
niedzialek wyjechał ks. arcybiskup w to
warzystwie swego sekretarza i superyora 
domu misyjnego dalej do stacyi robotni
czych w łfojbygard i Saxengaard, gdzie o
glądając tak zwane .,koszary robotnicze", 
wypytywał, jak się Polakom powodzi, czy 
nie doznają krzywdy itd., poczem wróciw 
szy do pałacu· łowczego dworu p. Brunno 
w Saxe[lgaard, odbyl konferencyę z wybit
niejszymi właścicielami dóbr ziemskich. 
którzy się umyślnie tutaj zjechali, by u sie
bie powitać i przyjąć dostojnego gościa. -
Przl'.jcchal także sekretarz ministerstwa 
spraw wenętrznych z Kopenhagi p. ttaar-
lóv. · 

Podczas konferencyi zaznaczył ks. ar
cybiskup jak najwyraźniej: że ani sam ani 
nikt w kraju nic patrzy dobrze na wychodź 
two ludu za granicę, gdyż wskutek emigra 
cyi setek i tysięcy daje się czuć dotkli
wie nawet u nas brak robotnika rolnego, a 
co gorsza, że lud roboczy nieraz powraca 
do kraju zepsuty i zdemoralizowany, jak 
np. z Prus i Saksonji. - Wychodźtwo ludu 
naszego na robotę jest zlem i to złe stało 
się koniecznem . prawie ,,malum necessa
rium". By więc tym następstwom moral
nym choć w częśc1 zaradzi~. osiedlilo się 
w Maribo tlnchowieństwo polskie, lecz i to 
duchowiefJstwo pomimo najlepszej chęci 
nic jest w stanic wszędzie i zawsze wglą
dnąć i zbadać, co się pomiędzy ludem złc-
14·0 dzieje, bo lud icst szeroko i daleko roz
rzucoIJy grupami po kraju. Dlatego też wa-

Z obrad mtt;dzynarodowegG if on gresu 
przeciw a!kołulizmowi 

podajemy za „Dziennikiem Poznaf1skim" 
następujące szczegóły: 

Na posiedzeniu ogólnem trzeciego dnia 
rozpraW' omawiano spra'Yę: alkohol a ~bro 
dnie. Pierwszy odczyt m1al pan Almqmst z 
Sztokholmu. Kladl on glówny nacisk na to, 
że alkoholizm jest jednym z najważniej
szych czynników w statystyce kryminal
nej. Nadużycie napojó1-v upajających osła 
bia odporność człowieka przeciw poku
som. Udowodniono, że pijacy stali się zbro 
dniarzamu pod wplywem alkoholu, chociaż 
przy spełnieniu zbrodni nie byli pijani. Re 
ferent wykazał w dokładnych liczbach 
wplyw alkoholu na zbrqdnie. Ponieważ Pi
jak jest nieuleczalny, trzeba umieścić tych 
nfoszczęśliwych na cale życic w odpowie
dnich zakładach. 

Następny mówca dr. Scharffenberg z 
Krystanii wykazał, że przez dokładne ?a
danic w sprawie kryminalnej udowo.d~10-
no, że alkohol jest głównym czynmk1em 
przy spelnianiu zbrodni. Dlatego propono
wał kilka zmian, jakie ze ~vzgkdu na to, za 
prowadzić należy w wiQzieniach. W, ko_n~u 
obszernie wyjaśnił za pomocą tabhc c1ęz
kic skutki alkoholizmu .. 

Po tych wyk?adach nast:.ipila również 
ożyw i ona dyskusya, w której brali udział 

między innymi dr. jur. Dymitr Drill e Pe
tersburga, prof. Vandervelde, prof. f'orel, 
prof. Legrain i dr, Julisburger. 

I następny temat: „alkohol na wsi". 
wzbudził żywe zainteresowanie. Referat 
wyglosil sekretarz generalny Gonser z 
Berlina. W naszych czasach występuje w 
wszystkich krajach cywilizowanych objaw 
posuwania się ludności ze wsi do miast. Je
dną z tych przyczyn są socyalne reforma
torskie usiłowania, zmierzające do usunie 
cia miejskich i to wielkomiejskich złycl1 
stosunków. Stosuje się to i do ruchu wstrze 
mięźliwości. Jako dowód przytacza refe
rent brak wszelkich urzędowych danych f> 
konsumcyi alkoholu i jego skutkach na wsi 
jakoteż, że istnieją tylko nieliczne próby 
zorganizowania na wsi walki z alkoholem. 
A jednak nadużywanie alkoholu na wsi 
jest równie rozpowszechnione jak w mia
stach, co też wykazało badanie z roku 1905 
w Niemczech. Różnica między wsią a mia
stem na korzy_ś~ pierwszej polega na te~ 
że szkodliwe zdrowiu skutki alkoholu wy
równuje do pewnego stopnia zdrowszy 
sposób życia mianowicie praca fizyczna w 
polu. Lecz na niekorzyść przemawia ta o„ 
koliczność„ że napoje alkoholowe ma sie
w domu pod ręką, że w używaniu ich bio
rą udział wszyscy członkowie rodziny, na 
wet dzieci, a nakoniec, że na wsi jeszcze 
więcej niż w mieście, przy braku wsŻel
kich rozrywek duchowych, karczma !na.
nowi środowisko życia towarzyskiego i 'PU 
blicznego. l(oniecznem więc jest zreformo 
wanie poglądów na napoje alkoholowe i 
zwyczaje pijackie, dalej reforma w udziela 
ntu koncesyj i reforma karczmy. Usilowa
nia reformatorskie na wsi utrudnia iednak: 
ta okoliczność, że organizowanie tamże 
pracy przeciwalkoholowej napotyka na tru 
ności wyszukania odpowiedniej osobistości 
oraz środków pieniężnych. Dla tego po
winniśmy stara~ sie pozyskać dla sprawy 
na wsl osobę, któraby posiadała mir i po
ważenie w gminie, która gorąco odczuwa 
nędzę alkoholu i któraby mądrze i praw
nie pracę tę podjęla. Nie możemy czekać, 
aż wpływ mi,asta dotrze do wsi. Jeżeli lud 
ność wiejska ma pozostać tą wiekuistą kry 
nicę, skąd mamy czerpać soki ożywcze, 
należy wszelkimi silami zwalczać alkoho
lizm. Na wsi grozi on zriiszcz.eniem zdro
wia, społecznej i moralnej sily ludu. 

W dyskusyi oświadczył ks. proboszcz 
Niesiołowski z Pleszewa, że powinniśmy 
starać się, wychować sobie młodzież wiej
ską, która, znając stosunki na wsi, silnJf 
stanowi czynnik w walce z alkoholizmem. 
Pozyskanie zaś .takich sil z ludu jest mo
żliwem; jako dowód stawi al ks. Niesiolow 
ski ruch między ludnością wiejską vr Po
znańskiem. 

Nie przez tryumfy .•. 

Nie przez tryumfy, nie przez wrg-0dy, 
Ani przez Sztuki wonne og-rody, 
Bóg do swych celów wiodzie narody. 

On im się czasem uniżyć każe, 
Ze śliny wrogó.w ocierać twarze, 
Wi(Jzieć burzone bóstw swych 01\:1.rze. 

J(iedy pod krzyżem naród u1x1da, 
Truchleje sercem i woła: biada! 
Myśląc, że to już śmierć i •zagłada ... 

Śpi, póki martwa, bryla kamienia -
Lecz musi młotów znieść uderzenia 
Kiedy ją rzeźbiarz w posąg przemienia. 

Chwast kryje niwę plugiem nietknion~ -
b-ecz, by blysnęła plonów koroną, 
Zelaza muszą rozpruć jej lono. 

I naród musi znieść ból i żale, 
Skonać na krzyżu i grób mieć w skale, 
By dnia trzeciego zmartwychwstać w 

chwale. 
\ 1;k tor Gomulicki. 
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Wiec w Dortmund. 
Sprawozdanie z wieca „Zjednoczenia 

Zawodowego Polskiego" w Dortmundzie w 
dniu 11 sierpnia rb. Wiec zagaił delegat, 
druh Młynarczyk przy udziale 70 Roda
ków hasłem Szczęść Boże". Jako pierw
s~y mówca wystąpił druh Trzebniak z 
Lfitgendortmund, który w godzinnej ~o
wi~ swej wykazał, jak potrzebne dla Pola
ków ;..Zjednoczenie Zaw. Pol.". Dalej na
piętnował mówca kapitalistyc~ny wyz~sk 
zaznaczając, iż niejednokrotn~e robotnik.a 
·niewolnikiem chcianoby zrobić. Za naJ
mniejsze przekroczenie zaraz sie sypią ka 

t den Polak przemysłowiec w kapeluszu. od
i miennym, ba nawet w, kapelu~zu polskiego 

towarzystwa robotnikow zało~onego I?rzed 
: mniej więcej rokiem. Prócz mego n!lliczy
lem tam kilku innych naszych ~~lakow. Ko 
chani Bracia,· nie tam wasze m1e1sce ! 

SPost~alsk:ł. 

Nowe towarzystwo w Hiiis. 
z Hiils piszą nam: 

Zawiązało ~ię tu ~,~ tttils na ~ali pan~ 
Józefa Le.chtenbOmra, towarzystwo, w kto 

· rytil jest ksiądz wikary Besseling przewo
dniczącym dla spraw kościelnych. Człon
ków wstąpiło 18!.· Tymczasowy zarząd a.ż 
do drugiego zebrania tworzą pp.: Franci
szek Lipski, przew„ Józef Szy~czak sekr. 
Antoni Mikulski, skarbn. Antom I(oczwara 
i Marceli Bczkowicz ławnicy. · 
Towarzystwo nosi nazwę: Tow. Pol~ko
katolickie pod opieką św. Józefa w Huls. 

Józef Szymczak, sekretarz. 

ry pieniężne a nigdzie się nie może uskar
tyć. Mówił także o knapszafcie i kasach 
chorych stwierdzając, że nie dosyć są przez 
nie uwzględniani robotnicy. Mówca ubo!e
wal że rodacy, opuściwszy strony rodzJn
ne, tu przybywszy, mówią. że nie P?trze
bują żadnej obro_ny, ję~yka _swego su~ ~a: 
pierają, lekcewazą sobi~ „ZJ. zaw. poi. .1 „Sokół" w Kilonii. 
wszystko inne, co polskie. Mówca potrącił W Kilonii zawiązało się w dniu_ 14 lip. -
także 0 socyal-demokratów i na przykla: 

1 
p d 

dach dowiódl, jak oni potrafią wyzyskac ca rb. nowe gniazdo Soko e. osie zenia 
Polaków. Dla tego też żaden Polak nie wi- odbywają się w Domu katolickim, Muklin
nien znajdować się w organizacyach nie- str. 72„ w każdą sobotę po 15, każdego ty-

. · , · 1 godnia wieczorem o godzinie 10. miec~i~h. Przy ko~cu i:iowy s~eJ wy1asn1 ores ondencye przysyłać należy na 
druh I . cele wydziału i zachęcil, aby tu w I( Pa druha Szarzyńskiego Weisen 
Dortmund założyć wydział, na co rodacy ( ręce prezes ' ' 
się jednogłośnie zgodzili. J hofstr. nr. 34. 

Delegat Młynarczyk nawoływal, aby 1"111'1~-lal!ug_._._!!1111!_!!111!&'-!! __ ~!"'t""-=~: !!!! ..... ~·-·-~-!!l_lll!!!!!l!'._~_!i!l_ •. i!!20!!!!!!!!!!!L!!!L!!!!!!_IJl!!l!!!ll!!!!!J..!~ 
małe datki składali rodacy na agitacyę, po~ 
nieważ są koszta dość duże. Z dobrowolne1 
skhldki wplynQło 5,72 mr. 

Nastąpił obór wydziału. Delega
t,;., w stal obrany Franciszek Mlynarcz~ 
L;;-;e;v;cg nr. 26. zastGpcą Wojciech Boru~ 
si&.k- Ncuc-Rad nr. 10., sekretarzem Antom 
Lz~ńlesz. Neue - Rad nr. 10. zastGpcą Wła
dysław Piątkowski, Neue-Rad nr. 11. skar
bnikiem Wincenty Nowak Neue-Rad nr. 4. 
zastępcą Marcin Nowicki Rheinischestr. nr. 
161. Rewizorami kasy Antoni I(ozłows~ 
Tremoniastr. nr. 20, Ferdynand Ka~zak, 
Neue-Rad nr. 11. Mężai:ii zaufania Woj~. 
Borusiak, Neue-Rad 4., 1 Jan Pawlowskr. 
Ofenstr. nr. 9a. I 
. . W dyskusyi zabierali glos następują

CJr druhowie: Jan Kuszajewski, druh Wa~ 
wrzyn Szymankiewicz, delegat dh. Mly~ar 
ez;yk, dh. Kaczak, dh. Jan KuszajewskL z 
Dortmundu dh. W. Szymankiewicz z Dort 
mundu dh. Ant. Lemiesz, dh. Wojciech Ga
weł, dh. Młynarczyk, Borusiak i Lell!iesz . . 
Delegat zamknąl wiec słowami„Szczę~c B<?„ 
że. Na członków „Z]. zaw. pol. zglos1lo się 
sześdu rodaków. ' 

Antoni Lemiesz, sekr. wieca. 

• · Bruch. Myślalem, że u nas w Bruchu, 
gdzie to zawsze zalicz~ni by~v~my do oby 
wateli drugiej klasy, zadcn lUZ polak me 
będzie siG mieszał między niemców, lecz 
nte~1i~ ·.y omyliłem się. W niedzielę obch?
dzifo tutcis1~ c tow a rzyshvo strzeleckie 
sw!lJ f ~ styn, w którym brał udzial także je-
··~~!!!~~~~~~~~~·~~li!:._-• 
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Gdańsk. Posługacza Roberta Bluh
ma znaleziono w poniedziałek dopolu
dnia bez żyda w ustępie śpichrza kup
ca Deutsichendorf.a przy Milchkannen
gasse numer ?7. Lekarz stwierdził otru 
cie się alkoholem. 

Puck. Podczas nawałnicy przecho 
dząicej inad półwyspem helskim uderzył 
grom w . dom mieszkalny rybaka Igna
cego Konkla w Jastarni · gdańskiej. Bie 
dak tak się przerae;il wskutek huku, że 
spadł z krzesła i natychmiast był tru
pem. 

Grudziądz. Zeszłej niedzieli odby
ło się w Grudziądzu w hotelu pod ,czar 
nym orłem zebranie deleg;.atów bractw 
hakntystycznych d!a Prus ' Zachodnich 
i 1części Pomorza, na którem radzono 
naid wzmocnieniem niemczy.z.ny za po 
mocą nowych milionów. 

Na zebranie .delegatów zjechali się 
główni głowacze hakatyzmu, jak pro
fesorzy Hoffma'lln i Schieske z Gdań
sk-ta, generalrny sekretarz Vosberg z 
Poznania, radzca Wagner z Berlina i 
tylu innych. 
--!~! -. . ••••-""?. ~ -- !! .. -- -F··-+s < • -~ 

wienia swoje czynić a księcia nama
wiać, by porzuoi1wszy gnuśną bezczyn
ność, na służbę francuską się deklaro

Opowh1da11 ie histo ryczne według po- wał i stanał na czele fo11nować się ma 
wieści 

W a c ł :n·, a Gąsior,nvskie~o. 

ją;cych polskich oddziałów. Poniatow
s~i głuchem milczeniem przyjął pierw
sze słowa Wybickiego. Lecz ten zbić 
się lada czem ani zniechęcić nie dał. 

l Ciąg dalszy)_ Ponkatowskiego znal i z dawnych jesz-
Guberna torcm . miasta n01ni1no w .1 '~J cze czasów wiedział, jak potęż1ny duch 

generała Oa nviona, prezese~ admini- a jak wielkie serce w nim bije. Nacie-
tracyi Mi.:.hat:i. Kocłtanowsk1ego , pre- ral dalej, wystawiając mu potęgę Na

zydentc m ~rafa Moszy~1~ki~go, a P!e- .po!e o1i ską, któ ra l wyciągnJętemi ręko
zesem t rybuna łu Ossolmsk1ego. Za- ma s i ę jawi i wzywa teraz sy.nów tej 
czem jeta deb ... tować nad utworzeniem ·ziemi, by po zlamaniu pierwszych za-
iłr zbrojnej. A · by t to szkopuł niela- pór w sze regach stawali , wspominał o 

da: Bo choć ge11e r11 ł Henryk Dąbrow- ~ ostatnim Stanisławie, napomikając, że 
aki w \Viclko;Jo '. sce działa ł z wlaśc:- jeżeli ten st1by mcmarcha. u:eudolny 
wym sobie impetem n energ i ą, choć ~zt~ wlad·ca, choć sztuki :ubownik. był pla-
ry pulki pie rw, ze niemal z pod .z1em1 · mą rodu, to on, książę Józef, dumą po
wydohyl a już pod do~ódz tw~ Niemo~ winienby się jego stać i zmazać wszy
jewskicv,o. l ~ownarow1 cza . Fischera i stkie grzechy, w iITTy czy słabości mi
W<isile\vsk icgo oddal - jednak tego zernego stryja. - Ostatnie słowa po
bylo nie d ość an i d'.a Bonapnrtego, ani clzi a lałv. 
dla potrzeb samois tnie działać znów Ks :ążę Józef szarpnął s i ę nJecier-
RJającego kraju. pliwie, na twarzy gorące mu wytrysły 

1\i\at eryał wo:sko,v.r bvl obfity, rumieńce. „ l 
leoz ~ rak to mężów. którzy by zei'1 żol- -- Mości Wybicki - rzekł wyniośle. 
nierzf'. wyrobić umie '. i i chcieli. Bona- - Czy nie za głęboko w~1ść sięgasz!... 
partt. lwrócił oczy na ksiec i ~1 Józefa i -- Niema dość silnych. dość dra
w w śl tych widoków cesarza Wybi- żliwych argumentó\v, których w tej1 
-cki ;7 ·az po przyjeździe do Warszawy chwili użyćbym się nie ośmi em!.. .. 
uda( ; ę ;, samego rana do Poniatow- - Czegoż wiec cesarz odemnie żą-
ik ie · '· da? !„. Małoż mu ge1neralów, małoż wo 

· Książę .Józef po nocv bezsenn:e spę- dzów · znakomitych i marszalków? !.„ 
dzo1rnj spoczywał jeszcze. Służba Wy - Mości książę - odrzekł z mo:cą 
bickie<To nlc ·cl1c iaf/i wpuścić . Lecz ten Wybicki. - Generałowie a marszałko
natart' na nią fa k żywo, tak zapalczy- \\·!e fmncuscy s~ dlc;t Francuzów. Na
w ie. s ubmitując sic imien!e1.n ~fa~oleo- i sz~ wojs~·o musi ,m1~ć wla?nych ?o
na. :,~c w hol1.cu zLud zono ks1G.c1a 1 \Vy- · wodców 1 to dowodcow. ktorzy byliby 
bicJ-iego do sypialni wprowadzono. krwia i cialem zrośli z nimi. Nadto ce-

Poseł cesarsk i jnl od ra zu przedsta- sarz Napoleon ufa Waszej książęcej Mo 

· ,• Trzecim środkiem za dopomaganie 
: Niemcom na ziemiach ~oisklich ~a być 
zakładanie nowych społek .pozyczko
wych. któreby dopomag,ały ~uzyska
niu kredytu tym osobom, ktoryll? d~
tychcrosowe spółki po~y~zkowe 1 ra1-
fajzenowsk•ie odmąw~aią; V~sbe.fg 
radził za pomocą kamtałow meame
ckich niemczyć miasta, Lindenberg ra
<l-zi czynić to samo na wsi. Ażeby za
pobieg,ać przecho~zeniu grunt?w, kar
czem 1itd. w polskie ręce, radzi ":' ~a: 
żdym powiecie zakladać cona1m~eJ 
jedną niemiecką spółkę p~rcela~YJillą, 
jaka obecnie istnieje w Kośc1erzym~. . 

Chełmno. Koszykarz ttenmg 1 
szewc Dejewski, wracaijąc z karczmy 
do domu, ;posprzeczali się. Ze sprzec~ 
ki niebawem wynikła bójk.a. Defew~ki 
z swym 19-letnim synem tak Henwga 
sponiewierali, że te.nż'e ·nie odzyska~
szy przytomności, skonał. Sprawcow 
aresztowano. . 

- Jak z innej strony donoszą, m1al 
Dej.ewski zastrzelić Henniga kulą rz t'e
szynga. 

Warmińska dyecezya. Ks. kapelan 
Feliks Kowalski przeruiesiony z War
temborku do Bierowa; drugi• kapelan 
ks. Karol Fox we Wartemborku po~u
nięty na pierwszego kapelana a drugim 
kapelanem we Wartemborku został ks. 
Jan Oowonzi (Ga.wąsy) z Bierowa. 

l Wielu Kr PozJla&sklełfe»" 

Bydgoszcz. Po wfolk:ich zjazdach 
wszechniemców w Toruniu i Wrocła
wiu odbę.dz.ie się w pr.zyszłą nie~zielę 
wszechniemiecki zjazd hakatystow w 
Bydgoszczy. Zaproszeni są hakatyści 
z caly1ch Niemiec. Już 7 OOO mężów ha 
ka.>tystycznych zglosiło się do pochodu 
przez miasto. Wszystkie przygotowa-
nia są już w pełnym biegu. . . . 

Te trzy zja1zdy wszechmem1eck1e I 
urządzane naid granicą Rosyi, Króle- 1 stwa Polskiego będą wymowną demon
stracyą niemczyzny przeciw słowiań
szczyźnie. 

Inowrocław. W sprawie katastro
fy zalania kopa1ni soli wysłał 21a.rząd to
warzystwa akcyjnego do swych akcyo 
naryuszów następujące orędzie: Z ubo
lewaniem donosimy Panu, ,iż sąs•iedni 
faskalny szyb zalal1a WDda, która dosię 
gla także nasz szy:b. Dnia 14 czerwca 
zaprzestać musieliśmy wydobywania 

soli; prace przy wydobywaniu gipsu 
ustaną prawdopodobnie Z.ia 6 miesięcy. 
W oda przybiera teraz 6500 do 7000 
metrów kubicznych w przeciągu 24 go 
dni. Sądzimy, iż n~e będzie możliwem 
utrzymać wody w kopa1niach i .Przy-
~mt;„ t. Q ... _ - -FP'"'L __ rrr _____ S&Ł.Jł_ t_. __ _ LO 

ści, ma w wie·Jkiem zachowaniu j1ego 
wysoki,e talenty wojskowe„. 

- Cieszę się bardzo. że cesarz ra
czy tak dobre mniemanie mieć o mnie, 
:ecz zaszczy1ty jego imnie nie kuszą. Nie 
mości Wybicki, zapmnijcie o mnie, zo
stawcie w spokoju. Dąbrowski, wresz 
cie 'Pan Z z.;jączek wystarczą. ~ do ta
ki ego hmardn ręki p.rzykfadać nie 
chcę!... 1 ! ,~~~r~ : 

- łiazardu? ! Chy.ba w obecnej 
chwil i ryzykować będziemy n1niej niż 
kiedykolwiek„. I 

- Mości Wybicki! Nie wiem, jak 
mnie waszmość sądzisz. 1ecz i j1i mam 
niektóre moje przekona1nia i dow.ody na
wet... Czy wi adomo waszmości , że.„ 
marszałek dworu, Duroc, jeździł do kró 
la Fryderyka do Osterode? !... 

- Tak jest. mości książc !... 
- A wiadomo waszmości, po co Du ł 

roc jeździł?„. Wszak .były to .propozy- i 

eye zawarcia. pokoju! Propozycye 
zawarcia pokoju! Propozycye, w któ
rych o nas słowa jednego nie było„. 

- Prc:.f\vda, lecz były to zarazem pro 
pozycye, które nigdy przez Fi:yderyka 
przyjętemi być nie mogły, bo nieomal 
zapowiadały zupełny urndek jiego mo
narchii !.„ Byt to manewr polityki dla 
ukryd:a ruchów woiska, dla zama
skowania istotnych zamiarów. Jego 
cesarsk 1 mość, Bogiem się klnę, naj
lepsze względem nas żywi zamiary„. 
chciałby jednakże przekonać się i wi
dzieć. że.„ 

- Że Rodni jesteśmy być narodem! 
- dokończy! ironicznie książę. - On 
szczęśliwy zdobywca., przychodzi d~ 
nas, po dwunastu wiekach historyi i 
chce nam dyplom podpisać na prawo 
uw11żania się za naród! Mości \Vybi-

puszczamy, że nasze zabudowania ko.. 
pahiiane na 14awsze stracone. Za Pora 
dą rzecwznawców ograniczyliś.1,11~ ,wy. 
dobvwanie sody na potrzebną 11.osc dla 
nasŹ·ej fabryki sody w Montwach. Ma. 
my tpż zamiar zbadać ~as.ze .pola soJ. 
ne i sodowe pod Wa·pnem i Inowrocła. 
w1em .czy za pomocą śwtldrowania mo. 
~n yśmy, niezależnie od zalanego szy. 
bu. wydobywać sole dla fa.bryki .w Wa~ 
pnk- O wynikach badań pow1adorni. 
imy Panów na przyszłem walnem ze. 
brai11::.'· 

Pakość. Gospodarz Walenty Matu 
szak z Zalesia pod Pakością sprzedał~ 
jak czytamy w Dzien. Kuj., 100 morgo. 
we gospodarstwo swoje :Lnianemu ży. 
dowi. Moritzowi Friedlaenderowi w 

Bydgoszczy. 
Sprzedawczykostwo ~śród wło

ścian g·ospodarzy szerzy się w zast.ra 
szający sposób. Smutny to nadzwy. 
czaj objaw. 

Inowrocław. W poniedziałek wie
czorem odbyły s·ię tutaj ponowne wy. 
bory do kasy chorych m. 2. Wybór bo
wiem dokonany w listoPtadzie roku ze
szłego został uiewaiżniony. Nk to je
dnak niemcom nie pomoglo, gdyż Po. 
Jacy i tym razem zwydę,żylL Wybrani 
29 głosami przeciw 23 pp. Piątkow
skiego i Wojkowskiego. 

Gniezno. Śmierć na obczyźnie zna
lazł polier Nadolny, ,pochodzący z Gnie 
zna. Wyprowadzi! on się niedawno dt 
Gelseinkirchen, gdzie znaL'.lzł zatrudni.e
nie w peW1'11et fabryce. Nieza<llugo po
tem sprowadzlt'do siebie swa rodzin~. 
lecz dzień po jej przybyciu znalazł 
śmierć podczas nieszczęścia, jakie się 
wydarzylo przy pracy. 

Gniezno. Redaktor „Lecha", p. Ta
deusz Powidzki, skazany wstnl pa dwa 
tygodnie więzienia, oskarżony o obraz~ 
trzech Polaków, którzy należą do ,,kry 
gerforajnu". 

Wągrówiec. Wiec „Straży" na hu
bach w Turzy, w powiecie wągrnwde
ckim, zapowiedziany na :oeszłą aie<lzie 
le, nie odbył się, .ponieważ ~ospo<larz 
p. Chęś, j.ak donoszą Gońcowi Wielk, 
nie dat lokalu. na zameldowanie gdzie
iindziej już bylo za późno. Przypusz
·czano z góry, że się tak stanie, dla te
go też mało przybylo uczestników. Na 
tomiast stawili się p. Oilnther z Po
znania, mie·jscowy komisarz obwodo
wy i 4 żandarmów. 

Przy by hl rozjechali sie i · rozeszli 
spokojnie. Skonstatowano. że u pana 
Chęsia był uprzednio komisarz obwo
dowy i odbył z nim konferencyę. Ct 
rozmawiali, oczywiśoie stwierdzić nie 
było można. 

cki ! Przeszłość ciężka waćpana, jego 
poświęcenie, j'ego miłość dla kraju są 
mi zbyt dobrze znane, abym je starwiał 
w wątpliwości, lecz ty J tysiące innych 
jesteśoie w wielkim, w strasznym błę
dzie!... Kilka pustych słów oszolomilo 
was! 

- Nie i sto razy nie!... To, co si~ 
dziś dzieje - to praca legionów, to o
wec diesjęc i oletnich Z(:Vbiegów, to żni
wo r..o krwawej siejbie na italskiej zie
mi! Bonaparte spłaca dłu~ zaciągnię
ty„. 

- Bo potrzebuje świeżego żolnie
rza„ . 

- Nie dla siebie, lecz dla ziemi, któ
rej nadać chce swobody!... 

- Gdzież wiec jest to wojsko, 
gdzież te- regimenty? 

- Mości książę, toć legia wrnc'1 z 
JtaJ.ii. Mam wiadomość, że w korpusie 
Hieronima Bonapartego są ctuż ulani !„. 
Młodzi eż wreszcie z całego kraju przY 
bywa!... 

- Młodz i eż?! A gdzież środki na 
wyekwipowanie J... Skądże ten wy1nisz 
czo ny kraj poniesie te cięż,'.lry? „. .M:a 
loż go już samo przejście armii będzie 
kosztowało? !.„ 

- Na pierwsze potrzeby sto tysię
cy złotych jutro dostarczę!... 

- Nie tak gorąco, waszmość, bo su
ma to dzi ś nie kida J.„ 

- Wiem. mości książę!... Klnę się: 
ubogi jestem, bo mi Prusacy fortunki 
uszczupili, lecz.„ dwadzieścia tysięcY 
fa dam, a tuszę sobie, że inni się 1zna1jdą 
hojniejsi !„. 

Poniatowski wyciągnąl rękę do WY 
bickiego: ' 

(Ciąll dalszy nastąpi ) , ,. ·-~i '1 
' ii;:„ 1J "ffl. I I:, „J 

• .A. #>„ i 



1Uełirt1· Do pasieki pewnego tutej 
· gospodarza 1wskoczyla przez 

1
1 

o roda koza i wywróoila jednę z 
t ~eh tam kószek. Rozjątrzone I 
·~"~y rzucił~ się na niepr.oszo~ego I 
·~ kozę, ktora ratowała się uc1ecz„ 
'Ja. odwórze, gdzie wlaśnie czterna 
'~)0cty.ch gąsiąt spożywało zasta-
. itn żer. Psz;czoły pokluły kozę i 
~ tak ni.ebezpiecznie, że dwaina-
·2 nich, również i koza, krótko po-
. Vozdy chały. 

ie Slązka czyli Starepolsld . 

i~t Sokołów śląskich. Szósty zlot 
u VI. (śląskiego) Sokołów polskich 
nstwie niemieckiem odbędzie się w 
ielę, dnia 18 sierpnia, .na J ęzorzb 

Oalicyi. G' 'I k" d . (atowice. „ ornos ąza onos1: 
izye policyjne odbyły S1ię z nakazu 
uratoryi bytomskiej ;przdz komi-
1 policyjnego p. Kordę z Bytomia 
~!e~zych polskich księgarniach, wjęc 
·p w księgarni „Górnoślązaka". Po
:wano zakaza1ny1ch i niebezpiecz
dla państwa pruskiego ksdążek 

lich i druków, a przedewszyst
Jakiejś szczególnie niebezpiecznej 
'.ytułem „Biały Orzeł". - O ile 
władomo, poszukiwania byly bez-
·ne· 

dzieć się, jaki to jest rzeczyw1isty funda 
ment. Konserwatyzm nadbaltyicki, wy 
chowany w Poczdamie, z punktu widze 
nia rosyj.skiego ma specyalną w11r!ość. 

Tyle „Ruś". Przypomi1namy, że 
niedruwno wobec zdrady popełnionej 
.przez jenerałów rosyjskich pochodze
nia niemieckiego w Porde Artura, mia
nowide przez Stoessla. focka .i Reussa 
wslra~aliśmy na t-0, czem to są Judzie 
.pochodzenia niemieckiego w ustroju 
państwowym Rosyi. 

Ukończony strejk. 

Z Belfastu donoszą: Streikujący 
.podjęH pracę. Równocześnie. zgodzili 
się pracodawcy na nową taryfę zarob
kowa. 

Belfast, który byl tymi dniami wi
downią krwawych rozruchów, jest naj
większem miejscem handlawem Irlan
dyi i liczy 350 tysięcy mieszkarków. 

Król angielski Edward 

przybył w czwartek w południe do Ischlu. 
Cesarz Franciszek Józef wyjechał królowi 
naprzeciw do Gmunden. 

Ucieczka cudzoziemców z Maroka. 
Do Gibraltaru przybyło kilka tysięcy 

cudzoziemców, którzy uszli z Maroka z o
bawy przed rozruchami. 

~owice. Wie.: robotnicy, z.wo- Straszna katastrofa. 
z ramienh Związku Wzajemnej W Doemitz nad Labą nastąpiła eks-
cy .odbył s~ę w ni~dzie'l~ przy u- 1 plozya w fabryce dynamitu. 15 robotników 
, b!Jsko t.~s1~ca oso~. Mo wcy ~ze straciło życie, kilku odnioslo ciężkie okale-
1ozwodz1 h się o ogolnem poloze- ł czenia. Lekko rannych jest kilkadziesiąt o
;1Jl>tników. o ważności chwili obe-

1 

sób. Wskutek eksplozyi popękały w mieś
o potrzebie zszere~awania się ro- cie szyby. Wiele budyn.ków jest uszkodzo
iów w organizacyi zawodowej, nych. Dyr~kto~ fa~~yk~ przyrzekł p~wne
oyfi zdolni, w nie:długiej przyszlo- mu rob~t~1~ow1, nieJak1emu Vat~o~1c1000 
·oczyć z kap.itaiistami re<Yularną a mare~, 1esh. zapcha rurę! dostar. za1ą ą ?-
, r .... lej. N1ebezp1eczne zadanie spelml robotmk 
,i,n~ walkę gos~odi1~c~~· ów z pomyślnym skutkiem. Dworzec w 
1cl9órz. ~obotmk C1esl1k .z 1Y1~r- Doemitz wyglada, jakby go ostrzeliwano. 
. ~ Raciborzem, 50-letm OJCiec Eksplozya nastąpifa V! czwąrtek rano. Bu
·~y1 założył się, powracając wie- rze, połączone z ulewnym deszczem, które 
:in z kamratami od pracy, iż w ł po poludniu przeszły penad miejscem wy
m czasie wypije litr gorzalki. Za- padku ug,asity ogien:i wskute~ czego urato
wygral wprawdzie, ·lecz wkrótce wano g.lowny sJd~d dyn~m1tu. a ~em sr: 
zrnaleziono g.0 bezpr.zytomnego mem miasto ?d zms~c.zema. Bez~osred~ eJ 

, · · . . przyczyny nieszczęsc1a dotąd me stw1er
,y 1 o~st~w10no do. aresz!u poh- dzono; pośrednią przyczyną były nizkie za 
o, gdzie Jeszcze teJ sameJ .nocy robki płacone przez fabrykę. Wskutek mar 
11ął ~ucha. Wedtug orzeczema l~- nej płacy bowiem nie odpowiadającej ab
śm1erć nastąpila wskutek otru- solutnie niebezpieczeństwu .• w którem sta
'·oholem. Smutny koniec! le znajdowali się robotnicy, ani jeden robot 

y, Dziewięoio'letni chłopiec nik nie przetr~ymal ~zasu dłuższe~o. Fa-
ego robotnika Stawickiego ba- bryka :z:atru~m.ala więc bezust~nme no
iię z siostrzyczką swą w dolach wych, rnedos\\~1adczonych robo.tmków. T~k 
~k od B k · d . że w pracowm pod numerem piątym, gdzie : up. u owmcą •. wszed~ o Je nastąpił wczoraj pierwszy wyb~ch, zatru
. dolov., gdy mgl~ piasek się zlu.. dnieni byli nowi zupełnie robotnicy. 
chłopca zupełnie zasypał. Na 
· dziewczęcia podążyJ natych- www "*"iii" " -

na miejsce wypaictku w pobliżu Ze ·spraw rob"'t.ni·o„„l\h. 
--- ~! . 

, 

. cy robotnik, który zabrał się za- w 1113 v 
fo ooka.pan;(l nieszczęśliwego 
,a. Już byl się <lo niego dokopał, 
~araz zaWialiI się piasek do raz 
, tak że ów robotnik sam z·nalazł 
niebezpieczef1stwie życia. Kiedy 

:a Wydobyto n,a w,ierzch, już był 
c1a. 

:adcmośd ze świaiaL 

katastrofa ood Trzemesznem -1 
a niemcy nadbtiłtyccy. 

l~zas tej katastrofy stracifo ży
Och synów dr. Kaiserlingka z 
ijyj, wychow11ńców korpusu ka
o w Poc~damie. 
~i.'odu tego pisze petersburska 

oko smucimy się 1z powodu 
nieszczęś·liwych młodzianków, 
ircowi ich możnaby zadać pyta
v robili jego synowie w korpu
~damskiim? Czv nie oznacza 
lizygotowywali ·się oni na pru
~krów i Dficerów? 
1czn1 vvypadek kolejowy rzucił 
·harmonii osławione i, lokllności 
nadbałtyckich. Jeśli chodzi o 
\V zyscy są fundamentem po
konserwatyzmu, a gdy chodzi 
...._to wychowują pruskich jun-

iest to nowość. lecz w chwili 
'gdy wpłnv niemiecki i prze
)~~łv w kraju nadbałtyckim do 

.,1 ~1 edy niemcy nadbałtyccy są 
Ą:v·mi komendant~1.mi na kre-
. zych zamieszkanych przez 
~ow i ?otyszów. warto dowie-

Baczność druhowie f!órnicy ! 

W dniu 28 września rb· odbędzie się 
walne zebranie knapszaftu bochum
skieg. Na tern zebraniu maja zatw'ier
dzić starsi knapszaftowi zmianę ustaw 
knapszaftowych. Jak już ·ogólnie jest 
w~a:domem, zostały ustawy knapszafo
we ogromnie pogorszone. tak, że górni
cy p-oniosą w przyszłości wielką stra
tę materyalną, gdyby projekt ustaw zo
sal prawem. 

Zastępcy robotników zasiadujący w 
zarządzie knapszaftowym, sprawę rn
botniczą poprostu zdmdzili na ost,atniem 
·posiedzeniu zarządu. Tam zamiast 
wspólnie się starać. sprawiedliwie i1n
teresy robotników zastąpić. to oni 
mie:1i tylko na względzie stosunki par
tyjne. Przez niedbalstwo można tylko 
powiedzieć i niez~odę zastępców robo
tników w ztuządzie kna.pszaftu, zastęp
cy przedsiębiorców przy swej zgodnej 
taktyce przegłosowali za każdą razą 
robotników. Zdarzvfo się nawet, że , 
starsi knapszaftowi przeciw swym wla ł 
snym wnioskom głosowali. ł 

Aby zapobiedz, żeby ria wa lnem ze
braniu s,tmsi knapszaftowi w ten sam 
sposób postąpili, jak w zarządzie, o to 
·powinni górnicy obecnie się postarać. 
Stać się to może j.edynie w ten sposób, 
że obecnie zostaną ur.zadzone liczne 
wiece protestuj~cc orzech\· pogDrsze
niu knapszaftu. 

Na te zebrania po\vinni górnicy za
prosić starszych knapszaftowycll. i 
doć im polecenie, żeby na walnem ze
braniu tylko tak głosowa·li. jak im po
lecą wyborcy. 

Górnicy, ruszajcie sic i obudźcie się 

z letargu! Nie dopuścić do tego, ' by 
ustawy knapszaftu obecnie zostały po
gorszone. Naszych delegatów wzy
wamy, by obecnie jak najwięcej wie
ców zwołyrwaH i posta.raH się Qzlonkom 
zwrócić uwagę na zamiary pogorsze
nia.· W tyich miejscowościach, gdzie 
nie można sal na wjece .. dostać, powin
ny ,towarzystwa miejscO!We sal dla wie
ców ustąpić. 

Obowiązkiem jest każdego robotni
kf.l tzy on zorganizowany lub nie, by 
na wfoce licznie przybywał. 

fu 

Za „Zjednoczenie zaw .. polskie" 
W. Sosińskl 

Z różnyob stron. -
Robotnicy lwlejowi do pomocy w 

żniwach. Za przykladeim ministra woj 
ny wydał także minister robót publicz
ny1ch rozporządzenie, by i robotników 
kolejowych stawiono w razie potrzeby 
do dyspozycyi rolnikom podczas żniw, 
naturalnie o ile na to zezwafają stosun
kJ kolejowe. 

Bochum. W czwartek po południu 
.najechał na ulicy Alejowe1 automobil 
!Ila chłopca malarza Tillmanm, mie
szkającego przy ul. Maltańskiej. i zła
mal mu nogę. Nieszczęś:iwe dziecko 
umieszczono w domu chory,ch. 

Oełsenkirchen. W kopalni „Rhein
elbe" spadł ślusarz Neubel z domu i 
złamał lewe ramie. 

Liinen. Z części obwodów górni
czych Recklii·nghausen-wschód i Hamm, 
ma zostać utworzony nowy obwód z 
siedzibą w Liinen. 

W Paderbornie otrzy.mali święcenia 
kapłańskie między innymi: ks. dr. 
Braeckling z Merldinde, ks· Milller z 
Dortmundu, ks. Quiskamp z Buer, ks. 
Sparenberg z Sprockhovel. 

Marten. Żona Rórnika Skorupy za
chorowała na tężec karku. 

W Olpe przytrzymano fałszowane 
.pięcfomarkówki. 

Gelsenkirchen. Pomocnik b1achnier
ski Nerz s·padł z dachu i takie odniósł 
rany, iż umarł niebawem w domu cho 

. rych. 
· Siegen. W tutejszej okolicy była 
burza, połączona z gr.adem, który w po 
lu wyrządził wielkie szkody. 

Dortmund. Niejaki Friedrich Hart
mann ,podpił sobie i został rażony pa
naliżem. Oto znów skutki używani1a 
alkoholu . 

Essen. Górnicy kopalni Kruppci 
„Salzer-Neuach" musieli 2 dni święto
wać, gdyż były potrzebne reparacye 
w szybie. . · 

Borbeck. W kcnx1lni ~.Wolfsbank" 
znaleziono zwłoki górni~a Wolfa z po
lamanemi kościami. Co bylo powodem 

1n i eszczęścia, dotąd nie zdołano stwier-
dz.ić. ' 

SoJde. Diiiecko rodziny Pabianów 
zapadlo na tężec karku i odwiezione 
zostało do domu chorych. . 

Klein-RosseJn. Powóz przejechał tu 
dwoje dzieci, z których jedno zustało 
na mieiscu z•abite. 

Osłalnie wiadomości. 
Petersburg. Rosyjski minister spraw 

zagranicznych Iswolski uda się wkrótce do 
Wiednia, Paryża i Londynu. 

Doemitz. Dyrektor dr. WoJimann zo
stał aresztowany, atoli nie z powodu nie
szczęścia ostatniego, lecz z powodu ja
kichś prze'' ini e(. !\tórych dopuścić się miat 
w Witten. 

Warszawa. Z Brześcia Literskiego do
noszą. że w żydowskiej części miasta za 
szlo 40 zesłabnięć podejrzanych o cholerę. 

Swiętojńz:~fateie. 
SprQstowanie ! 

W ostatniem pok\\~itowaniu składek 
na Swiętojózafacie miafo być: Na chrzci
nach u Klarzymskiego w Werne zlożyli po
między innymi Fran. Stachowiak i Józef 
Stachowiak a nie Szachowiak. 
"'!!'_ - -···- -· -- .,._ ,_&@& -~ __ "!JW~--- -._.. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Zebrania członków 

odbędą się w niedzielę, dnia 18 sierpnia: 
W Rauxel-Cottenburg odbędzie się w nie

dzielę dnia 18. sierpnia po południu o go
dzin ie 2 w lokalu P..· Oestrich. O liczny u-
dziat prosi „Zjedn. zaw. poi." 

Zebrania to \\·arzystw. 
Koło śpiewu „ W amia" w Hamae. 
W niedziele, dnia 18 bm., po poi. o go„ 

dzinie 3 odbędzie się lekcya śP.iewu, na któ 
rą się wszystkich członków zapraszC;t. Za 
razem zaprasza się wszystkich młodzień
ców mających zamiar do .l(oła nasze~o 
wstąpić. Cześć polskiej pleśni! U) 

T. Dankowski, rzewodn. 

Towarzystwo św. Antoniego w Schoue-
beck 

donosi swym członkom i Rodakom, ~ z 
powodu zakazu policyjnego zabawa z. tań-
cami się nie odbędzie. . (I) Zar~. 

· Towarzystwo ~w. Józefa w Herten~ .,, 
Nadzwyczajne zebranie z powodu na-. 

szej rocznicy odbędzie się w niedzielę, dil.' 
18; sierpnia, po południu o godzinie 4ej. O · 
liczne i punktualne stawienie się wszyst-
kich prosi (I) Przewodniczący . . 

Towarzystwo św. Józefa w Ałtenbochum. 
Drugie fotografowanie Towarzystwa · 

odbędzie się w niedzielę, 18. bm. zaraz po 
zebraniu, które się odbędzie o godz. 4 po po 
łudniu. Wszystkich członków, którzy o~tat 
ni raz nie byli fotografowani, uprasza się. 
aby się stawili, aby każdy członek na wspól 
nym obrazie się znajdował. Pierwsze foto 
grafowanie można już w niedzielę obejrzeć 
i każdy powinien sobie jeden obraz zam., 
wić. (I) Zarząd. 

Koło śpiewu „Róża leśna" w Hochlanmrk. 
W niedzielę, dnia 18. sierpnia, o godzi

nie -4 po poludniu odbędzie się walne kwar 
talne zebranie. O jak najliczniejszy udzial a 
prasza (1) Zarząd.. 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy 
winni się stawić o gozinie 2. 

Baczność Marten! 
Ksiądz polski pozostaje aż do środy 21 

sierpnia. W niedzielę nabożeństwo polskie 
dla Polaków, o godzinie 8 Msza św. z poł
skiem śpiewem, po Mszy świętej kazanie. 
Po południu o godzinie 3 nabożeństwo z 
kazaniem. Po nabożeństwie o godzinie 5 
po południu zebranie Tow. św. ,Piotra i Pa-
wia na sali posiedzeń. O liczny udzial u- • 
prasza się. Podczas Mszy św. idzie Tuwa- ~ 
rzystwo wspólnie do .l(omunii św. 

Towarzystwo polsko·katollckie ,,Nadzieja" 
pod op. św. Stan. Biskupa w Blumenthalu 
donosi swym członkom, iż dnia 18-go sier 
pnia o godzinie 3 po poludniu u pana Flocke 
odbędzie się półroczne walne zebranie. U
prasza się członków, aby się iak najliczniej 
zgromadzili (3) Zarząd. 

To warz. Serca Jezusowego w Hamme. • 
W niedzielę, dnia 18. bm. przystępuje 

nasze Towarzystwo do wspólnej .l(omunii 
św. pod chorągwią na pierwszej Mszy~ 
o godzinie 7 rano. Sposobność do spowie
dzi św. w kJa ztorze w Bochum w sobot~ 
o godzinie 4 po poludniu. 

Uprasza się chorążych o punktualne 
stawienie się, również wszystkich człon
ków, aby jak najliczniej do Sakramentów 
św. pi·zystąpili. O godzinie 4 po południu 
w tę samą niedzielę odbędzie się zebranie 
Towarzystwa. Zarząd. . 

Bractwo róż. Żyw. w. p. Ser~a Jezusowego 
w Oberhausen. 

W niedzielę, dnia 18. sierpnia o godzi
nie 4 po poludniu odbędzie się nabożeń
stwo różańcowe. W piątek, dnia 23 sierp-· 
nia o godzinie 3 przybędzie ksiądz polski 
słuchać s:iowiedzi. O godzinie 7 i pół wie
czorem bedzie różaniec i kazanie polskie. 

W sobotę o godzjnie 8 rano Msza św. 
i wspólna l(orpunia pod chorągwią. Niewia 
sty spowiadają się w piątek po potudniu i 
w sobotę rano, mężczyźni w sobotę f>O po- 1 

ludniu i w niedzielę Nadzelator. ;· 

Towarz. św. Stanisława B. w Orumme 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dnia 
18 sierpnia, o godz. 6 po pol., w lokalu p. 
Goecke, odbędzie się 

- zamknięta zabawa -
z teatrem i tańcem. Goście mogą być 
wprowadzeni tylko przez członków. O 
liczny udział szan. czlonków z rodzinami 
uprasza się. (2) Zarząd. 

Uwaga: Przed zabawą o godz. 5 po 
pot odbędzie się zebranie, na które się 
wszystkich czlonków uprasza. 

Wycieczka do HofsteM 
W niedzielę, dnia 18-go sierpnia odbę 

dzłe się wycieczka do o~rodu p. WaJ
turga w Hoistede, przy ulicy Poczto· · 
wej (Poststr.) O Hczny udział Rodaków 
t: Bochum i całej okolicy uprasza ~ię . 

l(omitet wyciecze~ tatowy ~h. 
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i1 i to jeszcze niemieckiego, ale kilt..:adzłesf"t ~~.rek. gfl• M 
łl 1ów'ka zatrzyma w kieszeni każdy. co ?amiast isc <lo zyda, łJ 

w mym największym handlu 922 ~ -

JUeble lub wyprawfi kopi. I I 
Polacy - polskie banki mają! Za mojem pośrednictwem ~dsy
łają Rodacy prawie codziennie tysiące marek w strony rodzmne. 

Jan Kwiatkowski, Rt~~~~!~!~!~~:~·, 

Baczność Rodacy l1df Wanne i okolicy! 

Gdzie kupuje się najtańsze 

•lo swego! 
Szanownym Rodakom w Gladbeck i okolicy donos:.11ę '1prgei._e, 

ii z dniem 1 sierpnia 1907 otworzył1>:m 

w Giadbeck, przy ul. Kolpinga (Kolpingstr.) nr. 3 

księgarnię polska. 
połączoną 

ze składem mater} ałów piśmiennych, 

dewocyonalii i towarów galanteryjnych. 
Mam na składzie wielki wybór k8htżek rozmaitej treści, ksl11łki 

do naboielistwa, ksiażkł ludowe do ez1tania, jako łeil wielki 
wybór obrazów rellglJnyeh i relfgijno-narodow7eh. Ró.ine pol~kie f!ÓW 

pocJStówki w wielkim wyborze. jeSt , 

Polecam się także Szan. Rodakom do 111 uie 

meble i sprzęty domowe 1 

Łuktsza józfif iika w Wanne 
oprawiania obrazów i t. d. 

. ' 

gustownie i po cenach umiarkowanych. .Mam także bogato 

skład cygar, papłe1·osów ~w 

· I tatr ald I tabak~ g1·udzłąłhką do zażywania. pow 
M 

·11 

Prosząc Szan. Rodaków o łaskawe poparcie mego przed~biorstwa, 

zaznaczam, iż ja przy zakupnie także tylko polskie firmy popieram. Przy1'16· 
kam także skorą i rzetelną oblługf. 

Z szacunk:em 

Wojciech Kotowski, 
Gladbeek i. W . Kolpingstr. 3. 

Szanownej Publiczności donosimy powtórnie, _że obok podana, podług 

naszego własnego pomysłu zrobiona nowa etykieta naszych wszechstronnie ia. 

znanych papierosów , Noblesse" 24 listopada 1908 pod Dr. 92419 eh 
eć 

N950. DE t:A FABR>IQUE:. PATRIA 
GANOWICZ& WLEKUŃSKI a POSE.N. 

- znak aktów G 6878 klasa 38 - jako znaczek ochronny w re.„ 

jestrze cesarskiego urzędu patentowego dla nas zapisaną została. Aby zapobiedz 

rozpowszechnianiu się isnych bezwartościowych fabrykatów ,,Noblesse" z naszą etykietą, postanowiliśmy odtąd ścigać bez.. 
względnie każde naśladowanie niniejszej etykiety, 

Przy tej spos()bności nadmieniamy, że pewna nieznaczna poznańska fabryka papierosów, która przed niedawnym 

czasem w gazetach przez zachwalanie swego wyn1bu papirro~tiw „Noblesse'' z etykietą zwodniczo podobną naszej obok 

wydrukowanej, Publiczność w błąd wprowadiić usiłowała, na nasz wniosek sądownie po~ karą konwencyonalną, wyno" 
szącą mrk. 1000 za każde przekroczenie, zmuszoną została, zaprzestać używania dotychczasowego opakowania swoich 
papierosów ,.Noblesse~· 

W niosek tejże fabryki papierosów o zapisanie swt'j ttykiety uNoblesse" cesarski urząd patentowy odrzucił. 

jeszcze raz nadmieniamy, że tylko jed: nie t1am przysługuje „ prawo do używania obok podanej etykiety. . 

Poznań, w sierpniu 1907. 

I 

r1 '' 
ICZ & WLE 

s 



Bochum, na niedzielę„ dnia 18~go sierpnia .Bok 17 • 

• 
Codzienna pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone ogwfacłe oraz sprawom 1arodowym, polityeznym ł zarobkowym. 

nr 

·~ coazionnie z wyjątkiem dni poświątecz.
:c11. prJedplata. kwartalna na poczcie i u listowych 
fYl!Osi l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
~ iea "Wiarus Polski„ zapisany iest w cen'lliku pocz 

I 1111 late za Wiarę I OJczyzn1 ! 
Za inseraty plaoi sie za miejsce rzadka drobnego dnr~ 
łcu 15 f. Q11:loszenie. zamieszczone orzed inseratami 41 
fen. Kto często oglaisza otrzvma rabat. - Listy • 
•• Wiarusa Polskiego" naletv frankować i 1>odać • 
llich dokladny adres pisząceiio. Rekov. nie E'\lll1liClilq tów'Ym 'DOd znakiem „L. polniscla ur„ 123. „ 

Redakcya, drukarnia i ksiegamia znajduje się w Bochum, przy ulicy .Maltheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
f -· -· J ___ .__ J&b.-±* MNMZ -· ~* l? "?!f'!!!t~·rnzr !2!'12!!!*' 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
'e 11ówić, czytać i pisać po polsku! Nie 

jest Polakiem, kto Potomstwu swemu 
111 z~e.mczyć się pozwoli! 

., 
Z wypadków dnia. 

~en x głównych wodzów Powstań-
~w w niem. Afryce zach.. Morenga 
iJOWróc~ na terytoryum niemieckie. 

Morenga zrbiegl swego czasu przed 
igającymi· go oddziałami nłemie

e- tmi do posiadfości angielskich, gdzie 
obecnie wskutek srtarań niemieokich 
mierz~:mo osiedlić daleko od granicy 
emieckiej. Chytry wódz murzynów 
viczuł jednakże pismo nosem ł prze
. stał się z.nów wraz z oddziałem li
~cym 440 chłopa na terytoryum nie-
'eckie· Z Berlina donos~ że rząd 
mlieoki obawia się ponownego wybu 
.u powstania. 

pod gruzów fabryki dynamitu w 
ep:dt.x 11arl ł .abą wydobvto c1 • ł~iJ 

12 trupów. 

12 o, ób jest cięzko i 12 lekko r.an
cb. Dotąd nie stwierdzono na kog:) 
ada bezpośrednia wbna nieszczę-

1a. Pono fabryk!a miała ':\V magazy
ch większą ilość 1dy,namitu, jak jej 
eć ,oozwolono. 

Sztutgarcie rozpoczął obrady młę
zyoarodowY kon2res1 socyalistów. 

Zjechala się znaczna liiczba socya
tów z różnych krajów. 
Kongres niemieckiej J)lartyi socya!i 

vcznej odbędzie się jak wiadomo w 
iześniu w :Essen. 

alka zarobkowa w Antwerpjj zao
strzyła się. 

Pracodawcy zdecydowali się wy
lić z pracy wszystkich robotników 
Nowych. Wslaitek kroku tego 30 
~i~y chłopa zna}dować się będzie w 
ZYmusowem be.zrobociu. 

'<!czas sp0tkania sie cesarza Austryi 
anciszka .Józefa z królem angielskim 
,trząsano szczegółowo sprawy bał-

kańskie. 

Anglia dOltych{!zas nie oświatdczyla, 
~ godzi się na program polityczny 
~nowi10ny pomiędzy Rosyą i· Au
~ą <Ila sprlalW •bałkańskich. Obecnie 
ł w tym względzie nastąpić porozu-
~nie. · 

~ról :Edward stanal już w Marien
~ gdzie spędzi czas dluższy na ku-
~· . 

iwa opieki duchownej dla Pola
' na obczyźnie a kont erencya bi

skupuw z Prus w Fuldzie. 

~Ucty przed czterema larty protesty 
iw niewystarczającej oprece idu

. neJ dla Polaków w glębi Niemiec 

zajmowiać zaczęły coraz więcej opinię 
publiczną, a sklargom Polaków słusz
ności odmówić nie było można, wów
czas pocieszono .nas, że sprawę uregu-
luje kcmferencya księży biskupów w
Fuldzie. Ponieważ jednakże obrady 
konferencyi są tajne, więc o wyniku 
obrad nie dowiedz1eliśmy się niczego a 
polożenie wychodźtwa pod względem 
op'ieki duchownej ·pozostało i n:idal o
kropnem. 

Dopiero w końcu kwietnia roku 1904 
przedostla.1 się do wiadomości ogólu 
tajny okólnik biskupi, który jako wy
nik obrad w Fuldzie rozesłany został do 
wszystkich księży proboszczów ma
jących w parafiach swoich Połaków. 

Okólnik ów mial nał;tępujące 
brzmienie: 

1) Proboszczowie mają się o to 
,,sbrać, aby Polacy mieli sposobność 
„do spowiedzi św. w języku ojczystym, 
„i aby wygłaszano od czasu do czasu 
„kazanie pol'skie, ale tylko po po
„łudniu. ( !) 

2) Unikać trzeba wszystkiego, 
„coby podniecało narodową ideę pol
„ską. ( !) 

3) Dzieci polskie wolno tylko w 
„języku niemieckim przygotowywać 
,;do Sakrramentów św. ( !) 

4) Nikomu nie wolno zaprowa
„dzić tz. Mszy polskiej, tj. Mszy, po
„lączonej z polskim śpiewem, gdyż 
„co do tego, decyzya tylko biskupowi 

,:przysługuje. 

Tia:k brzmiała odpowiedź księży bi
skupów niemieckich na skargi· i żądania 
Polaków· Wydając okólnik ów księża 
biskupi niemieccy nie kierowali się 
sprawiedliwością i bezstronnością~ lecz 
m;11rodajnym dla nich był wzgląd na 
.prześladujący Pohaków protestancki 
rząd pruski. Ks. kardynał dr. Fischer. 
arcybiskup koloński, oświadczył też 
wyraźnie deputacyi ipolskiej proszącej 
go o udzielanie dzieciom rodziców pol·
skich 1nauki· przygotowa!Wczej do Sa
kramentów śś. w języku ojczystym, że 
tego nigdy Po)iaik:om nie przyzna, „ze 
względu na rząd pruski"! Nie dziw 
więc, że oburzenie .Judu ,p0lskiego na 
obczyźnie. gdy dowiedział się o owym 
okólniku, byto powszechne i głębokie, 
g.dyż my Pola_cy jako prawowierni ika
to~ky sądzimy, iż w Kościele miarodaj
ne są zasady Kościoła a więc przede
wszystkiem bezstronność i sprawiedli
wość. Pojąć też nie możemy i nigdy 
nie pojmiemy, jak książę Kościoła 
otwarcie się przyznać może do tego, iż 
dla niego nie są miarodajne zasady spra 
wiedłiwości i równouprawnienie, lecz 
że kieruje się on względami na prze
śladujący nas rząd protestancki. 

To też wkrótce po prze<lostaniu sie 
do wiadomości publicznej rzeczonegÓ 
okólnika biskupiego, zebrali się delegaci 
parafian Polaków ze wszystkich stron 
Westfalii i Nadrenii do fackla i uchwa
lili dnia 12-go miaja rezolucyę, w któ
rej powiedziano pomiędzy innemi: 

Polacy-katolicy z Westfalii i Nardenii. 
ubolewamy glęboko, że okólnik taki wyda
ny zostal i najuroczyściej przeciw niemu 
zakładamy protest do naszych wladz bisku 
pich, prosząc w imie sprawiedliwości, o 
zmianę powyższego okólnika z uwzględnie
niem naszych życzeń pod względem opieki 
duchownej, które brzmią: 

a) We wszystkich gminach, w któ
rych Polacy znajdują się w przeważającej 
większości, winno być nabożeństwo głów
ne ze śpiewem polskim i polskiem kaza
niem dla Polaków przeznaczone; 

b) we wszystkich gminach, w któ
rych Polacy i niemcy mniej więcej w rów· 
nej liczbie zamieszkują, ma przy nabożeń
stwie glównem na przemian, a więc co dru· 
gą niedzielę być polskie odn. niem. kaza
nie i śpiew. Dla drugiej części powinno na
tenczas o ile możności być kazanie w in
nym czasie; 

c) tam, gdzie Polacy są liczebnie slab 
si niż niemcy, lecz mimo to silną kolonię 
tworzą, winno nabożeństwo polskie odby
wać się co niedzielę przed poludniem, 
przed albo po wielkiem nabożeństwie; 

d) we wszystkich innych gminach, w 
których istnieją polskie towarzystwa, nale
ży przynajmniej ~o miesiąc odprawiać pol
skie nabożeństwo; 

e) nauka przygotowawcza do Spowie 
dzi i l(omunii św. winna dzreciom rodzi
ców polskich być udzielaną w języku pol
skim; 

f) chrzty, śluby, pogrzeby powinny 
się odbywać po pols~u; ; 

g) szczuplą liczbę duchownych w nie 
mieckich dyecezyach, którzy językiem poi 
skim zupełnie dobrze władają, należy zwol
nić od duszpasterstwa dJa Niemców, i wy
lącznie dla Polaków przeznaczyć, a więc 
też ustanowić w okolicach, w których Po
lacy licznie mieszkają; 

h) duchownym polskim ze wschodu, 
którzy z przyzwoleniem swych księży bi
skupów byliby gotowi przybyć·na zachód. 
aby przez dluższy lub krótszy czas poświę 
cić się duszpasterstwu Polaków, należy na 
to zeawolić; 

i ) koszta duszpasterstwa polskiego 
winny pokrywać kasy kościelne. 

Re.zolucyę tę wraz z protestem 
przeciw owemu okólnikowi biskupiemu 
,podjęło zgromadzenie przedstawicieli 
organizacyi i towarzystw polskich z 
cale.i Westfalii i Nadrenii odbyte w Es
sen dnia 25-go listo.pada roku zeszlego. 
Wykonując uchwały zgromadzeniia 
tego, ·przedstawily wybrane w tym rce
lu deputacye rezolucyę ową księżom bi
skupom kolońskiemu, monasterskiemu 
i paderbomskiemu. 

Od 19-go do 26-go sierpnia rb. od
bywać się będzie znów konierencya 
księży biskupów z Prus u grobu św. 
Bonifacego w Fuldzie Pod przewodni
ctwem ks. kardynała Koppa. Czwarta 
to już z rzędu konferencya p0 wyda
niu wiadomego okóliiliku. Księża bi
skupi koloński, monasterski i paderborn 
ski. w których dyecezyach mieszka o
koło 200 tysięcy Polaków katolików. 
są powiadomieni o połażeniu smutnem 
swoich dyecezyan polskich i o tern, co 
dyecezyanie polscy sądzą o przyczy
nach niesprawiedliwego ich traktowa
nia. 

Jesteśmy też przekonani o tern, że 
rząid ·pruski nigdy nie byłby się odw,a
żyl zaprowadzać niemieckiej nauki .re
.li.gil w dzielnicach polskich, gdyby nie
mieccy ksi•ęża biskupi już przed tern 

nie byli· usfa'l1owili niemieckie~ 
nauki religii d:1a dzieci polskich i gdyby 
rząd rnie byl pewien, iż ze strony księży 
biskupów niemieckiich raczej pomocy 
niż trudności jakich spodziewać się mo
że. To też róż.ne nasuwały się nam 
myśli, gdy po ostatniem mężnem od, 
zw\1·niu si~ ś .. p. ks. arcybisk11p:1 St~1-
blewskiego w obronie języka ojczy
stego w nauce religii jako zasady Ko
ścioła katolickiego, ogłaszano, · iż 
księża biskupi niemieccy uwiadomili 
śp. ks· arcybiskupa Stablewskiego, że 
godzą się n,1jzupelniej na zajęte przez 
'Diego stanowisko! -

Wina za straty, jakie pooiosto spo
łeczeństwo .po1skie w walce o język oj
czysty w nauce religii, i wina za sZko-

ALA 

dy, jakie poniósł i poniesie jesz,cze Ko
ściół katolicki z powodu tet walki w 
dzielnicach polskich a na obczyźnie z 
1powodu niewystar·czającej o.pieki du
chownej dla Polaków, spada w wielkiej 
mierze na księży biskupów niemieckich 
kierujących się względlarrni na prześla
dujący Polaków protestancki· rząd pru 
ski. 

Czy konferencya księży biskupów 
iw Fuldzie zechce zająć się temi spra
w1ami, czy zechce uwzględnić protesty 
i żąda.nia Po~1aków na obczyźnie <loty .... • 
iezące opieki duchownej i czy wreszcie 
po tylu smutnych a szkodliwych dla Ko 
śCioła katolickiego skutk!ach zechce 
spowodować cofnięcie tak bardzo Po
laków kriywdząceg-o okólnika bisku
iPi ego! 

Religijne maniactwo w NI em cz ech. 
W środkowych prowinc:viach Prus 

zapanowala silna histerya religijna. Po
czątek .dali jej <lwaj fanaitycy, którzy gło 
szą, iż .otrzymali z nieba misyę prowa
dzenia Niemców do zbawienita. Poma
gają im <lwie Szwedki, których wymo
wa porywa masy i wywołuje nadzwy
cza}ne sceny. Dzieje się to głównie w 
mieście Gasset i okolicznych m~as1:ecz
kach i wsiach. Zebranita odbywają się 
codzień późnym wieczorem, uczestni
cy dobywają jakichś 1)rawie nieludz
kich głosów, jęczą, szlochają, rzucają 
się na ziemię, biją glowami o lawki -
;potem iwyznają swoje grzechy i o
świadc74ają, że w ekstazie widŻieli nie
bo, ·pieklo i inne światy. 

Kor ..:spondent lonćłyńskiego „Stla'll
darda", który był świadkiem kilku ta
kich zebrań, pisze, iż podobne sceny 
dzieją się chyba wśród amerykańskich 
murzynów, IIla oslawionych „religijny.eh 
wskrzeszeniach''. Czasem caly. sze
reg .ludzi rzuca się odrazu na .ziemię. 
gestykuluje dziko rękJami i wydaje 
straszne ryki, aż jeden z nich mężczy
zna lub kobieta, wstaje nagle i wzro
kiem utkwionym w leden punkt opisuje, 
co widzi. Lud mu przery1wa okrzyka
mi „Alleluja !" - a w końcu wszyscy 
się zrywają, padają sobie w objeda i 
~:rwodzą i?kiś sz>alony taniec, który 
trwa do rana. 

Schodzą ·się na te zebrania :prze·wa
foie chłopi, ale nie brak i przedstawi
cieli miejskiej, urzędnkzej inteligencyi. 
Korespondent wi.dzial, ]11k po odśpie
waniu religijnego hymnu, na początku. 
,mabożeństya'' ml ody jakiś człowiek 
skoczył na estradę, rzucał się po niej„ 
j.ak gdyby w konwulsyach. rabił dzik1e 
grymasy, :potem wykrzyki1wal jakieś 
slowa bez zw!azku. Jeden z obecnych 
apostołów uwia-domil zebranych, że 
mlodzieniec jest 1r11tchniony z nieba i 
że w jego ruchach i gtosie boskie obja
wienie. Uczestnicy klaskali w dłonie. 
padali na kolana, krzy.czeli, jęczeli - z 
wyjątkiem jednego, który stał i mi·l
czal. - Precz z nim! zaczęto wołać i 
wyrzucono go z sali, wśród okrzyków: 
„Dyabel już .poszedl, już niema złego 
ducha między nami!" 

Inny korespondent pisze, że jeden 
ogólny rys znamionuje wszystkie te 
maniactwa, mianowicie potępianie 
wszelkiej zbytkowności. Na jednem 
zebraniu w miasteczku Gross Almerodc 
mężczyźni poodrwcali kołnierzyki, kra 
waty i mankiety jako oznaki światowej 
pychy, młode kobiety zcJ.arly z siebi._ 



kapelusze, woalki. wstążki i koronki. Szanovma Redakcyo ! Wpadła mi w re wielki atak artyleryi, pod kierownictwem 
Setki zapater\ców schodzą się co ·nocy ~ ce koperLa z adresem: „Do Towarzystwa • samego cesarza od strony mostu prowizo
na te zebrania w ciągu których fanaty- ~ Pielgrzym pod wezwaniem Boga RodzicY rycznego na Warcie. 
czni maniacy' głoszą. jakieś nadzwy- 1· w Poznaniu". Nad P?wyższym. adresem. 
czaine nauki i przepowia<lają blizkość skreślonym popr~w~1e, choc me bardzo 

1, , . ł wprawną ręką, w1dmal zamaszysty czerwo 
o„ropnych wypadkow. i ny napis _ tlomaczenie urzędnika biura a-
l'iW....,.."!• -- •i!!t~~-z_ir-·-~~ dresowego - tej treści: Opole. Pewien niemiecki pośrednik 

'Ze Slązka czyli StaropołsW 

„An den Verein Pielgrzym unter Beru- we werbowaniu robotników SProwadzil 
fung des vaterlichen Oottcs !H pev.rną ilość robotników z l(rólestwa Pol-

Możeby pan Lukomski. który o ile skiego tu do prac. Z tych 9 przeznaczono ot ·kle~ 

I 
wiem. jest prezesem Towarzyst\va .. Piel- do kamieniolO!JlÓW w R.ogach. Tam jednak 
grzym", jeżeli list ów go doszedł, zechciał przybysze owi uważali, że placa jest za ni-

l?r ~ Za~~t t4w.e9t W1~•ii i M"'~~Jt pokazać ciekawą kopert~ któremu z po- ska i dlatego żądali lepszei placy gdy 
słów naszych. Snać w biurze adresowym tej nie otrzymali, rozpoczęli strejk. J?o
dużo mają, czasu, że bawią się w tak n:io- wiadomiona wladza nakazala strejkuią
zolne tłomaczenie ! cych odstawić do Opola„ skąd dalej będą 

Poznań. Krótki proces zrobila pewna transportowani do Herbów za granicę .. 
gospodyni na św. Lazarzu z komornikiem, Widocznie zagraniczni robotnicy mają sie 
który niechętnie placH komorne. Oto w je- kontentować tern, co dostaną, a upomnieć 
w) nieobecności gospodyni powyrzucała o- im się nie wolno o więcej. 

Odańsk. \V pojedyiiczych miastach Prus 
:oackodnich „Ostmarkenferajn" liczy człon
ków: Gdańsk 930 (na 165000 mieszkańców). 
Tczew 605 (na 14000 mieszkańców, polskie 
miasto podług p. Belzy), Starogard 500. 
Orudzia.dz -450, Wejherowo 203 Malbork 
170. Nowe 167. Oliwa 91, Toruń 179, Sopo
ty 166, Chełmno 186, :Elbląg 116, co jest 
bardzo malo na 50,000 mieszkańców. 

Gdańsk. Naczelny prezes wespół z dy 
rektorem regulacyi Wisly Oersdorfem i in
aymi urzędnikami objeżdżał 13-go sierpnia 
pomiędzy Giemlicami a Pieklem Wislę w 
celu rozpatrywania prac przedsiębranych 
Im zapobieganiu powodziom. 

knem rzeczy, cześć zabrala jako zast.1w za moiów na Dolnym Sląsku. Scięty tu 
komorne, część skradły długie pake. C.dy został niejaki Gustaw Tschacher z powiatu 
ów lokator powrócił do domu, ujrzał s· ~tez żegańskiego przez kata Schwietza z Wroc-
domnym; policya atoli wzięla go w ·Jbronct lawia. Straceniec w nocy na 18. lutego za- Samochodem przez Airykę. 
i pe starala się, że mu skradzione meble od mordowal swą kochankę Augustę Nitschke. Jeszcze nie dokończy! się wyścig sa P 

W Chełmnie odbył się ubiegłej niedzie 
i wiec ,,Zjedn. zaw .pol." 

de.no. Zaskarżył on gospodynią o swe za- mochodowy Pekin-Paryż, który wywoła y at 
g~nionr rzeczy. że po odciągnie·..:iu ~urny "a tak wielką sensacyę nietylko w świeci kać 
korne me jeszcze coś około 60 marek \1wa Z im1yeb dzielnic Potsti. sportowym, gdy oto, jak donos~ telegra eh c 
pa11! zapłacić musiala. a na dobitkę o·.va go- Śląsk austryacki. We fabrykach tkac- my, porucznik Gratz przedsięwziął wielk się 
spodyni będzie miala proces o niep~a-..·ne po~róż samochodem przez Afrykę poła owi 
wkroczenie do mieszkania i o narn,zcrne kich okręgu Bielsk-Biała wybuchł strejk, dmową z Dar-es- Salaamu do Swakopmu zap 
cuc~zej wlasności i przechowanie tejże . który objąl 15 warsztatów. Streikuie około du, czyli przejedzie całą Afrykę poludnio . mi 

Poznań. W polowie września odbędą 1000 robotników. Żądają oni podwyżki pła- wą w ukos z południowego zachodw na PÓł Do 
się wielkie manewry, do których wladze cy. nocny wschód. czo 

Bydgoszcz. Dyrekcya kolei poczynila wojskowe już obecnie czynią przygotowa- 'łlłllllm!l~~!l'!!!!'l~--~!!!!!'!i~.-~-~- ..!!11!!!!!~!!'!'1-~--~---~- !!1!!~Ni Wedlug ostatnich wiadomości porucz otn' 
akatystom ustępstwa i postanowiła prze- nia. Cwiczenia zamierzone należą do naj- ni~ 9ratz :vyruszył w podróż 10 bm. 

0 20 u~ 
wozić na zjazd ich do Bydgoszczy potań- wie~szych ~ ~wo!m rod.zaju. Wilheli:i II Na 1vrzt,Sien dzm1e 4 mmut 20 po poludniu .. Poruczniko m 
$Zej cenie. osob1śc1e obeJm1e k1erowm:etwo. Chodzi tyl wi Gratzowi towarzyszy palacz oraz p. :R W 
, o tym wyjeździe pisze „Germania :" ko o wykazani~: czy cyt~;i~la poznań~ka t. można już teraz za.pisać na kJażdej p{)ICZ der, który jako wojskowy zbadal tę częś I st 

„Zjazd ma być uświetniony uroczy- zw. „Kernwerk , uchodz~c Jeszcze moze z~ Afryki w ciągu dwóch lat ostatnidt. nyc stym pochodem. Wezmą w nim także u-1 fortecę podlug wymagan nowoczesnych i cie Podróż tę. wynoszącą okolo 4000 kil-0 Rie 
-dział tamtejsi urzędnicy pocztowi. A nie- czy zac~o~zi p~trzeba usuni.ęcia „I(ern- w· p I k. metrów, przez kraje, pozbawione po wi~ ~ly 
miecka „Postztg." w pr.tll.wzywa z zapa- werku. C~1czen1a o~bywać s1.e będą z.za- I8rUS3. O S · l ~go. kszej części jakichkolwiek dróg stalyc nie 
łem, aby i zamiejscow.ledzy zechcieli stosowamei:n wsz:lk1ch t~c.hmc~no-~01en- wśród krajowców, wrogo usposobionyc la 1 
stanąć w szeregach pochodu_ nadmienia- nych dośw1adczen ostatmeJ wo1ny 1apoń- P.renumerata na ten jeden miesiąc wy- dla_ N_ief!lców, zaliczyć należy do pr~edsię . 
jąc, że zarząd związku powierzył grupie sk~-~os~jsk~ei. Pła~ ćwiczeń ma być wz1ęc mezwykle odważnych. Jak si~ zda· ue 
miejscowej sztandar zwigzkowy. który po mnieJ w1ęce1 następu1ący: nosi ekspedycyę tę uskutecznia pan R.Oder 11 ya 
przedzać będzie - umieszczony na wozie Armia nieprzyjacielska - rosyanie - t Irm 50 f skutek polecenia iednei z firm samocltodo go 
tryumfalnym - szeregi towarzystwa. tta- I oblega twierdzę poznańską, która, jak wia- Jy a.O ' eu. wych niemieckich, która w ten sposób pra 'T 
katystyczny zjazd urządzają bydgoscy ha- i domo, posiada w obrębie 5 kilometrów for- gnie osłabić reklamę. osiągniętą przez fir \ k katyści. Pewien urzędnik pocztow.:y nadmie ty zewnętrzne. Armia rosyjska doszla aż do a z odnoszeniem codziennem przez li- my konkurencyjne, których samocłlody 11 lug 
•ia z tego powodu: .,Dowodzono dotąd, że owych fortów zewnętrznych i oblega forte stowego do domu 1.4 fen. wi-ęcej. czestniczyly w wyścigu Pekin-Paryt. ok 
prawy polityczne i rełigijne stanowczo się cę, którą broni silna bryg:ada artyleryi. W Kas 

"Wyklucza z naszego związku pocztowego końcu udaje się armii rosyjskiej przerwać Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa Cholera w Rosyi. dą 
W każdym razie polityka nie należy pod łańcuch fortów zewnętrznych i napiera od Polskiego0 wśród znajomych, aby w R.ząd rosyjski przedstawia niebezpie Bo 
sztandar takiego związku. Jakim więc spo- strony wschodniej, przerzuciwszy przez ten s.oosób budzić ducha narodowego! czeń~two chol~ry w poludniowei R.osyi ja ie 
sobem ma się pogodzić w tym wypadku wy I Wartę most prowizoryczny przeciwko *'-'Q!!!ijl!", ~~„,'.1"" MA l ko niezbyt grozne. _ . pożyczenie naszego sztandaru - pomijając I I(ernwerkowi. Armią nieprzyjacielską do- · · - -- -- ~ Tymczasem źródla prywatne dooosz· prze 
nawet już tę okoliczność, że pokaźna liczba J wodzić będzie sam Wilhelm Il, komend~ ~ że cholera objęta już cale terytoryum za zdoi 
er;lonków jest temu stanowczo przeciwną. . wojska oblężonego obejmie komenderujący Rodacy! Co tyłka, możemy, kupul·· f wolż~~skie. Miasta Samara, Saratow-, ił.st tru 

Poznań. W „Dzienniku Poznański!ll" 1· general V korpusu l(luck. my u połi' t~i. łni~ów ł przemysłeW· -chan..1,mne, w których stwjerdzo.no urze9 
c·zytam~. Jedna z przyjaciółek pisma na- Czas trwania ćwiczeń zależeć będzie wnie śzereg wypadków śmierci nl. choler 
·szego pisze nam: od okoliczności. I(oniec stanowić będzie ców ogłoszono urzędownie jako terytorya zar 

.J{-ż'_;~~;~;1;- I d:o':-b~#n~o:rw~es~z;l•k~1.~e!!!!ap7l-a~:ny~~w~::nn1~w:--ercęzkąo,bpro?: ===~i~ =~"":::: 
i ~ teraz dać się porwać? Miałże trakto 

Opowiadanie historyczne według po- Ił cito!... Albo trzeba się usunąć, albo... wać, a może uniżać się przed frnncu-

wieśc i 
- Otóż, 1mości książę, i 1tu ultima skim marszałkiem. Któż bo znów go 

r,ati-o, jako na dloni. Racz mnie nie u- JWola! ? ... Przez lat dziesia.tek ścigały 
\\' ac!awa Gąsiorewskie20. ważać za wyslańca Bonfa partego, lecz go służalcze spojrzenia te.i hałastry 

za obywatela krnju, za człeka, który mo ,pustej, .pró2Jniaczei i pogardliwe uśmie 
że błądził, le1cz kitóry dobra jedynie chy Katonów!... Oni .byli pertami na-

, ( Ciąr dalszy). 

Ponfato\)/ski wycią.gnąl rękę do Wy 
bkkiei.!O: 

- Tu orawość waszmości pozna-
ję!. .. 

- Więc, mości ksiąiżę? !... I 
Poniatowski milcz1al, jakby z samym 

iobą walcząc i odpychając pokusy -
A po nam yśl e odrzekł cicho: 

- Nn.dtoś szybki. mości Wybicki. 
Waham s i ę . Gry się tej oibawiam, bo 
nie widzę jej korka. Napoleona potę
ga z pod ziem i wyrosła , a tacy moca
rze ukazu j ą się i niknq, jak owe zjawi
ska niebieskie .. . Dai Zdstanow.ić się, daJ 
rozważyć!... Tak! Niemniej tego wa. 
szego B onapartego i ]a podziwiam. O
czarował was. Ot, wy, mości Wybicki 
szeroką drogą, idziecie, lecz patrzcież, 
tuż obok, w alkierzu moim, leży go
rączką p o\rn.ony młody legionista; od 
W):'rostk,1 tufał się za Napoleonem, dzie 
•ck1em praw ie byt w kampanii dzie
wi~ćd~ies i ątego drugiego roku i odtąd 
rant dma, ani nocy spokolnej może nie 
·!11iat. 1 ani szarży_ nie wyniósł, ani ma
rątku, bodai krzyż żołnierski ma! A 
·wierzy w teS(o Bonapartego a ufo mu 
- aż strach pomyśleć!... ' 

- Takich byly tysiące L. 
. - I dlatego zmamuały, znikły. Iluż 

dzielnych .tołnierzv. znakomitych ofi
c erów zginęło!... Masz przecież dowód 
- Napoleon jeszcze chce czynów jesz 
c ze żada ofiar!... ' 

- A jakąż inną politykę waSZi1 ksią 
zęca mość mniemasz być lep zą dla 
na~~?!. .. 

- Pol itykę!?„. B.i! Wiele - bar
d zo wiele możnaby powi edzieć, lecz te 

chciat zawsze i nie dh1 siebie, bom za rodu, oni owern czystem ziarnem, a on 
to wyzuty z oicow.izn y . Mości ksi·ążę, b(flimyślnym .pusitakiem, za:wadyaką, 
~le się stało czy dobrze, iecz stalo się!.. lekkoduchem, przeskakującym z kwiat 
Jeżeli przeto suponujesz, że nie na go- ka ma kwiatek! Bonapartemu może 
dy nam s ię zbiera, że na za~Jadę pój.ść potrzeba imienia, tytułu starszego od 
mamy i musimy - t10 .prowadź-że. a- jego tronu i jego korony! Nie - nie! 
byśmy zginęli z chwalą, aby powiedzia Niech ci godniejsi, ici bez zmazy mu slu 
110 w przyszlości : pomylili się, 243.WLedli żą, proch przed nim zmiafają. On sam 
lecz byli .prawymi synami ziemi· Atoli zostan~e ze swoimi myślami, ze swoj'l, 
ja, mości książę. tak czarno nie patrzę, pustotą i ze swoją Blachą!.-. 
a bodaj calej nabiorę ufności, gdy wa- Ks.iążę drgnął zlekk\a _ z poza 
szą książęcą mość na czele naszem zo-1 drzwi, prowadzących do alkierza, do 
baJCZę. ... dl . k 

- Cóż zatem mam czynić!? - w- sze go Ję rzewny, wzejmuJący. 
gadnał krótko Poniatmvski. Poniatowski otworzył drzwi. Pło-

- Książę Bergu czeka... ryan leżał na poslani1u b~ady, bezprzy-
-- Murat! - poprawił niechętnie tominy, a z piersi jego plynęła jakby 

ksiaże Józef. ski1rga, iakby ból żał-osny. 
- T-ak jest. Gdyby nie przypadł.ość Książę Józef zbliżył SLę troskJiw:e 

nagła .. . niewątpliwie samby się stawił. do chorego i ujął go delikatnie Zła rozpa 
- Przypadtość -- tak niespodzie- Ioną rękę. 

w)1na? „. G t t k. 
- Parol szlachecki, że prawda. Mar . 0 afi ow:s 1 otworzył oczy, a z ust 

szatek, jako może f\\.1aszei książęcej mo- Jego dobył się szept ;przeraźliwy, gwał 
ści wiadomo, mimo swych żalet woj- t?~n~, wstrząsający - 1to trwożny, 
skowych, jest ptochv i nieraz lekko- ni~smiały prawie, to znów mocny a nie 
myśl..ność swą zdrowiem już przypla- ugięty. 
ciił !... Przeto 1mo~e . mu zwiastować Poniatowski z oderw1anych stów 
przybycie w11szej książęcej mości? J... Flor1:~.rlla chciał wątek wyciągnąć -

- Nie wiem - namyślę się!... napr?zno, wyrazy padały bez la<du, po-
zorme ~ez ZIWiazku. Naraz matowe o

- Mości książę, na odpow.iedź wa- ~~Y kap1~a1na błysnęły, a ręki'l jego za-
szej książęce.i mości czeka nie marsw- c1snęla .się. o'koło ręki księ.c!1a w kur czo 
lek. nie cesarz, ale ziemia. wern .u1~c.m, na itwarzv Gotartowskie-

Wy bicki .sklonit się i wyszedł. go zaJasniat tkHwy uśmiech. 

Poniatowski zerwał sie z postania - Jak tu iasno! - szeptał chory. 
i jął się pospiesznie odziewać. Myśli, !a~no1 wszędy„„ Gra'ia!... To gwardya 
któr~ w nim obudził Wybicki, pa·lily go, 1dz1e ~··· Stara g\\iardya ... grenadyerzy, 
trawiły. A za ni11'!i legi~··· Idą. prostot. .. A War~ 

Iżaliż przystałq jego ~odności. aby sz~wa az du<lni !.... ttei gody wi·el'kie l... 
szedł na slużbę? Nie ciągn ięto go już i Wiwat!!.... Baczność - cesarz!!... 

- NaHt1śniejszy ,panie„„ poruczni 
Gotartowski pierwszej legi·i, pierwsz 
go bataiHonu, .drugiej kompanii! Na 
µrzód ! Szlusuj!!... 

- Zośka maja!.... Nie. nie mog~ 
ptsanie do księcia! Waćpannie figle! -. 

- Dlaczeg.o tak głucho, tak pusto ?. 
Wojsko? Kto przewodzi? Nie k:siążę uje 
Pałsz ! .1am .patrzył nań .pod Maryrnon me 
tern! On tu jest!... 'kie 

- Wszystko .znikło nanaz - prze kt 
·padło!... Dom pusty, Zośkę zagarnę!~ . 1ker 
ni matka, .ni brata! Gdzie bitwa, g<lzi u L 
wojna, tam mnie pmwadźcie.„ Chch1I 
bym rumrzeć - n i'ech strzelają, byle pr 
sto w serce!-.. Niema go!? Prawda 
Zczerniały żużel został ty1ko !... · 

- Boże, bądź milościw!... Jar 
·grzesznik wie1ki.„ Skusih f... Tak, ja 
pragnął, jam się w~rżyL. myśleć o so 
bie! ... 

- Boże, bądź mitośoiw ! I blni·ni 
km, że czternaście tat to dosyć, że te 
raz innym .pora!... 

- Boże, bądź mifościw l I kr 
swojej chciałem skąpić! Jezu!... 

- Nie! Ja .ią miluję mi!ować muszę 
Nie zabierajcie jej otlemnie !... Raz je 
den jeszcze. raz ty:ko ... njech spojrz 
Jej w oczy!..· T.am szczęśde moje mi 
szJm !..„ Czyż nawet raz. jeszcze zoba 

1czyć szczęścia nie wolno!? 
- Pobudka! Naprzód! Naprzód .. re 

tamy na wzgórzu, cesarz stoi· i ku na !la 
patrzy L. Trzymaj szereg! Równo I Po Pr'. 
twoim .przewodem zlaczym się z nar · A 
dem! dcz 

- Kula armatnia ... płynie w oblocz każ 
ku ... . płynie ku mnie ... Bij !.„ Uderzaj' tu .. wę 
w pierś„. tam została j1eszcze krop! 

krwi... Boże, badź mi.tościw !..· Ce i 
' ' •1111 '. 6. sa rz . . . . 1 , 1 · 1 ' . 2· 

. O.ota_rt~wsk.1 jęknął głucho - gloW 10: 
1ego zwtes1ła. się bezwładnie na. podusi ecy 
ce. ~~ {jfi#ik 19( 

(Ciąg dalszy nast~l)i). 04 
-::1„ft:„ti •, ' 06 



. Setki łudzi padly już ofiarą tej stra-

.e. b 
~ i chOrO y. 

eR09ya przebyła w ostatnim stulrc: 
rY 9traszne epidemie choleryczne. Pier 
a od r. 1829 ~o 1837. Chorowalo wtedy 

róci mittona ludzi, a zmarlo 243.000. Druga 
Yc ernia m~ędzy ro~iem 1~7 do .1849. ~ko

rali pól miliona ludzi na poltrzec1a m1hona 
rzy abn~ć. Trzecia w latach 1865-72 da
a ., ~ni-wo" 326000 trupów na 800.000 za
ski 'nieć· Czwarta wreszcie w latach 
roc 1_..96 kiedy na pół miliona chorych 
za ~rło Więcej niż ćwierć miliona. 

re1 Obecnie idzie, zdaje się, piąte ogniwo 
Bi 1y~ ~flcuchu epidemii. Czasy reakcyi 
ot lei1 są zbyt ponętne. aby „kuratoro

ci ' ,ominęli bajeczną sposobność do za-
l!) u na środkach dezynfekcyjnych, na 

it. re ,óJd~ miliony .. „„ nieistniejące dotąd 
só --~' n ·a 

p~y aiedzieli zechcą nasi Szan. czytel 
~a y aritować gorliwie, by na wrzesień po 

• 
0

. ać Wiarusowi Polskiemu" licznych no 
eq eh c~ytelników. Na czwartej stronie mie 
g[k sie kwit, który prosimy wyciąć i dać ro
~l owi który gazety nie abonuje, aby so-

1 zapt~al •• Wiarusa Polskiego" na przy-u . . 
nio · m1es1ąc. 
pół Dortmund. Streik blachnierzy został u

czo•Y przez ugodę stron walczących~ -
cz otnik O. Mursiński został na ulicy w po 
~o 11 swei.ro . mies.zkania ~apadnięty i no-

iko niebezpieczme poraniony. 
R W Kleinhammer przy Werdohl wy

. ~ś hl strejk ślifierzy i lejących lyżki, zatru
nyc1a u firmy Colsmann i sp. 

ilo Riem.ke. W kopalni „K9nigsgrube" 
i~ dly na ~órnika Doporowicza kamienie i 
c niebezpiecznie go poraniły, iż ledwie 

yc la 1}ść z życiem. 
si~ Ober11a~se~ P?fi~ya tute_js~a ~glaszać 
a· ·e pnbhczme, Jakie wymk1 miała re-

Ił a mleka, dokonana przez chemika miej 
do o u poszczególnych handlarzy mle
ra ,, Takim sposobem dowie się publicz
fir ć, którzy mleczarze dostawiają mleko 

?I ug przepisów i od nich będzie mogla 
okttpować. 
Kastrop. Wybory do rady miejskiej 
dą się w listopadzie. 
Bochum. Jakiś pijak w stanie nietrze
~ polożył się na tor kolei elektrycz
\f ciwili, gdy wóz nadjeżdżał i został
rzejechany, ~dyby kierownik wozu nie 
zdolal wozu zatrzvmać, co tylko z wiei 
trudem mu się udalo. '(ak to pijaństwo 
adzi często do samobójstwa. 
Liczne wiece, zebrania, zabawy, itd. 
ają się dziś, więc zachęcamy Roda

do licznego udziału. 
Dortmund. Dziś o godzinie 3~ odbę
się nabożeństwo polskie w kościele św 
·a. 

RozmauloścL 

dienie psów na znak żałoby prak
uje się u wielu szczepów indyjskict1 

n rneryce Północnej. Pisma amery
'kie opisuhi świeżo podobny wyp1 
który miał miejsce około mPasta 
~er, w stanie Minnesota. W poko
n Leach Lake szczepu indyjskiego 
ewa zmarł naczenik Piatmouth. Z 
powodu w ·catvm szczepie panują 

a oinny smutek i żaloba. Ody roz~-
się pDgloska, że sędziwy n13czelnik 
iera si ę .,na zielone pola Mtanitu", 

1 ·szczep zabrał się d.o ceremon1i 
rlelnyd1 i pogrzebo-wych. Zaczę-
~Pić w wodzie psy tuzinami, po
ie pieczono na „różnie" i z wielkim 
·tem zjadano. Równocześnje WY
'\\fta.no „tan icc imedycynowy" 
· ogromnego wyct1 żałobnego. 
monie. jak biali, którzy im się przy 
li, zapewniają, przedstawiały się 

za ponuroGdy Plathmouth skonał, 
e ·chmiast je przerwa.no, bo ;wówczas 

~usza jeg·o przeniosh się do szczę
.ej krainy wi.ecznego ipolowam·ia, 
.e niema białych w rogów w-0lno-
ndyjskiei. 
. Ychodźtwo do Ameryki. Swieżo 
iła prasę księga statystyczna, wy 
Przez urząd emigracyjny Stanów 

· A;n. Potn.. zawierajaoa liczby 
dczących. że emigracwi do Amery 

z każdym rokiem rośnie. Tak wię: 
„ Wędrowało przez ostatnie ·sześć 
I 
e Austro-Węgier w roku 1901 
·., 46; w r. 1902 156,491; w r. 190J 
, 12; w r. 1904 2?:1,267; •\v roku 1905 
' 10; w r. 1906 292,985. - Z Danii, 

ecyj i Norwegii •w r. 1901 34,865; 
1902 50,673; w 1903 r. 39,262; w 
4 r. 41, 156 ; w 1905 r. 34,056; 

" 06 roku 33,200. - Z Niemiec w 

1901 r. 36,019; w 1902 r.41,448; w 1903 } 
r. 38,758; w 1904 r. 33,994; w 1905 r. 
31,456; w 1906 r· 31,201. - Z pal1s1wa I 
Rosyjskiego w 1901 r. 80,267; w. 1902 r. · 
97,367; w 1903 r. 104,281; w '1904 roku 
139,304; w 1905 r. 163,845; w 1906 r. 
192,736. - Z Anglii, Szkocyi i ks. Wa
les w 1901 roku 30,118; w 1902 r. 36r306 
w 1903 r. 38,458; w 1904 r- 64,490; w 
1905 r. 50,175; w 1906 r. 55,084. - Z 
Irlandyi w 1901 r. 23,5~6; w 1902 r. 
2,391; w 1903 r. 26,566; w 1904 r. 36,998 
w 1905 r. 23,787; w 1906 f. 23,723. -
Z imnych krtajów :Europy w 1901 roku 
93,812; w 1902 r. 52.452; rw 1903 roku 
48,110; w 1904 r. 44,296; 1905 r. 59,946; 
w 1906 r. 87,773. - Z oozosrtałych czę
ści świata w 1901 r. 13,055; w 1902 r. 
15,769; w 1903 r. 15,729; w 1904 roku 
21.818; w 1905 r. 50,677; w 1906 roku 
20,076. 

Wlochy '\Vogó!e przez ów sześciole
tni okres cz.1su daly Stanom Zjedn. 
pokaźnźą cyfrę 1,283,376 emigrantów . 
wt a~w.rn~1 are•_wa __ 

W Barop po poi. o godz.-! u p. Schnitke. 
W Ueckendorf przed poludniem o godzinie 

11 i pól u pana I(ramma. 
W Horsthausen po południu o godzinie Sej 

u pana Mollera. 
Na porządku obrad: Zmiana ustaw 

knapszaftowych i inne ważne sprawy. O 
liczny udział uprasza „Zj. zaw. poL" 

W Rauxel-Cottenburg odbędzie się w nie-
dzielę dnia 18. sierpnia po południu o go
dzinie 2 w lokalu p~ Oestrich. O liczny u-
dział prosi „Zjedn. zaw. poL" 

W Witten po południu o godzinie ~ w lo
kalu pana Kostera ul. ttauptstr. 

W Diisseldori po południu o godzinie pół 
3ej u pana Groffe ulica Kolońska. 

Z powodu ważnych swaw liczny u
dział pożądany. 

Baczność Hamborn ! 
Zebrania członków odbywają się w 

każdą czwartą niedzielę przed południem 
o 11.Vz godz. w lokalu pana Buschmanna. 

Pierwszy wiec polski w Bremerhaven 
odbędzie się w sobotę, 17 sierpnia, wieczo
rem o 7 godz. Referent delegat z Bochum. 
O liczny udział prosi „Zjedn. zaw. poi.'' 

P o k w i t o w a n i e. Wiec polski w Grossenbaum 
Dalsze skladki parafian kobierskich z odbędzie się w niedzielę, dnia 18. sierpnia 

pod Krotoszyna. po południu o godzinie 2 w lokalu p. Breu-
Pozostalość w kasie 73,85 mr., Stani- tigam ul. Karlstr. 17. 

sław Mazajczyk 5 marek, Wincenty Szczę- Mówca zamiejscowy. 
sny 5 marek, .Franciszek Dzieli::ki 6 ma- Na porządku dziennym bardzo ważne 
rek. Marcin Jamry 12 marek, lgna.::v Dzic sprnwy, dotyczące każdego robotnika w o 
Iicki 4 marki, Wojciech Jamry I. :s ma- hecnym czasie. 
rek, Jan Frąszczak 12 marek. Stanislaw Baczność Remscheid! 
Ok:ini~ 2 mar~i, Jan Ost~.;h 25 m~re~. Wiec w n'edzielę dnia 18. sierpnia od-
f'ra11c1szek Janczak 5 mar..;!{, f'rann~zek być się n·e m~że. ' 
Szczotka 10 marek, frn;.1d~zt:k '\~~ach 5 f . 1 

• " 
TI'a! eh.. :Franciszek Czacitl)rek 7 m31 rl!.·, „Ziednoczenie zawodowe polslue .• 
Stanisław Wyskok 3 marki, Jakób Mi- '!.il&siL ątaw_„. :.•.S!E--"'Wi'll.&" illł~ 

zera 2 marki, Jakób Kucharski 2 marki, W' 
Michat Skrzypek 5 marek. Jan Wlasny 2 · iece. 
mar:ki .. ~tanislaw Laboga 4 marki, Czaj- Wielk' wiec w Essen 
ka 1 Z1a1ka 5 marek, Maryanna Jamra 3 . 1 , . • . . 
marki, Józef Czubak 3 marki, Józef Ptak dla dyecezy1 kolonsk1e1 w .spr.a wie J?Ols~ie-
2 marki, Ignacy Kaik 5 marek, Wojciech go.duszpaste~stw~ odbędzie. s~ę w medz1ele 
Jamry II 3 marki Suma 225 85 mr. dnia 18-go s1erpma o godzm1e wpół do 3 

w d tk·. s· k. k a szkp 70 ma po południu na wielkiej sali hotelu „Hansa" 
Y a 1 · u .1en a n pu "' - przy ulicy Steelerstr. 17., wchód na salę 

rek, Stuła dl~ W1el. K~. proboszcza 100 z ulicy Postallee w pobliżu kościola św. 
marek, dla sierot polskich 25 marek, po- J (M.. t k' h ) 
k · · ·k· d k 15 60 k t k ana uns er irc e . ~v1towame s ła e ' mr., osz a o- Na wiecu zda deputacya sprawozdanie 
m1tetu 4.25 mr. Suma 214,85 mr. Pozo- , . . t · h ks arcybi' · k · 11 k z czynnosc1 sweJ w s araniac u . 
staJe w asie ma~e · ' skupa kolońskiego. O liczny udzial Roda-

Stamsław Mazaiczyk. czek i Rodaków prosi Komitet. 
.!EE2 _l§Clld'&_:a: 211

·' Mówcy zamiejscowi. 
Pisma polskie, czytywane na obczyź-

~a l'>o2;ensh.iiO po~S.kX~,', nie, prosimy o powtórzenie 

ł 
Nabożeństwo polskie w Bochum. I 
W niedzielę, dnia 18 sierpnia w święto 

wniebowzięcia N. M. P. o godzinie pól 3 , 
po pot nabożeństwo brackie do Matki Bo I 
skiej Nieustającej Pomocy. 

Zupełny odpust dla wszystkich wier
nych którzy dla Sakramentów św. przy
stąpią. 

Nauki w cią2u sierpnia: 
W środę, dnia 21 sierpnia o 8ej wieczorem 

dla młodzieńców. 

Baczność Marten! 

Ksiądz polski pozostaje aż do środy ~l 
sierpnia. W niedzielę nabożeństwo polskie 
dla Polaków, o godzinie 8 Msza św. z pol
skiem śpiewem, po Mszy świętej kazanie. 
Po południu o godzinie 3 nabożeństwo z 
kazaniem. Po nabożeństwie o godzinie 5 
po południu zebranie Tow. św. Piotra i Pa
wła na sali posiedzeń. O liczny udział u
prasza się. Podczas Mszy św. idzie Towa
rzystwo wspólnie do Komunii św. 
a a ..• JJ!L_ ·- q __ _ EW?!'? . .!'?'.". __ ! ·- . ... 1 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
WIEC!: I 

odbędą się w niedzielę dnia 18 sierpnia: · 

W Remschełd po południu o godz. 3 u p. 
Serwe. 

W Langendreer. po południu o godzinie S 
u pana Arns. 

W Weitmar po południu o godzinie 4 u pa
na Bliksiepe, ul. Brlick i Bahnstr róg. 

W Schonnebeck przed poludniem o godzi
nie póJ 12 u p. Winkelhofer, Mittelstr .. 

W Rheinhausen po południu o godzinie 6 w 
lokalu p. Mathiasa Kiipper ul. Rheinhau
~cr .,tr. 155 

Zebrania członków 
odbędą się w niedzielę, dnia 18 sierpnia: 

W Meiderich o godzinie 11 przed potudn. 
w lokalu pana Mertcns uHca Krótka. 

W Dortmundzie po południu o godzinie 3ej 
u pana Ahlke Oesterholzstrasse. 

W Horde po pol. o g. 4 u p. Baumbeck .. 
\'i Linden (Rhur) po pol. o g. 4 u p. Schiller 
W Watteuscheid po poł o g. 3 i pół u p. 

Prokopa. 
W Buer o godz. 4 u pana Popp!nghaus. 
W Hablnghorst po pot o godz. 4 u pana 

Ketlinga. 

Wiec polski w Kamen 
w sprawie opieki duchownej odbędzie sie 
w niedzielę, 18 bm. o godz. 4 po pot na sali 
pani Gortz. Z powodu ważnych spraw u
prasza się o liczny udział Rodaków i Ro-
daczek. Zwołujący. 

Na wiec przybędzie mówca od „ Wia
rusa Polskiego". 

Baczność Bochum Wf emelhausen ! 
Wielki wiec dla Polek i Polaków 

odbędzie się w niedzielę, dnia 18. sierpnia 
po poludniu o godz. 4 na sali pana I(iikuhta 
(dawniej ttanefeld) w sprawie opieki du
chownej. Na wiec przybędzie referent pan 
Paliński z Bochum„ O jak najliczniejsze sta 
wienie się uprasza , 

Komitet kościelny. 

Baczność rodacy i rodaczki w Gerreshe1m 
i okolicy! 

W niedzielę, dnia 18. bm. odbędzie < 
wielki wiec w sprawie opieki duchownej, 
na który powinni Rodacy i Rodaczki 
jak najliczniej stawić. Na wiecu przema
wiać będzie redaktor „Wiarusa Polskiego" 
pan Michał Kwiatkowski. 

Zwołujący. 

z!&&_ Li. _SZUI 

Zebrania towarzystw. 
Baczność druhowie gniazda Bochum 1 
Cwiczenia ~11i~'7r1a odbywają się jak do

tąd co wtorek i .:.obotę o ·godzinie pół 9-ej 
wieczorem. Szan. druhów ćwiczących u
prasza się bardzo, aby licznie przybywali 
na ćwiczenia. 

Czolem ! Wydział. 

Baczność Gniazda sąsiednie! 
Uprasza się, ażeby wszystkie pisma, 

tyczące się Gniazda naszego w Catern
berg, nadsyłane byly na ręce prezesa, Jana 
BrychceJto, Catemberg, Meerbruchstr. 57 

(2) Zarząd. 

Koło śpiewu ,1S!owi~" w Bue~. . 
W niedziele. 1'8 s1erpma. odbędzie s1e 

zebranie miesięczne. Ponieważ przyjdą 
ważne sprawy pod obrady, przeto liczny u
dzial pożądany. 

W niedzielę, 25 sierpnia, odbędzie się 
zabawa tatowa, polączona z tańcem i przed 
stawieniem teatralnym. Na zabawę tę za
prasza się wszystkie sąsiednie towarzy-
stwa. - O liczny udział uprasza. (1) 
J .~ ,~ . Zarząd. 

ł To.l't'. loter. ,,Szczęście" w Duisbur1-Hoch. 
ield. 

W niedzielę, 25 sierpnia, na sali pana 
Giesen, Wanheimerstr. 96-98, ur~dzamy 

- zabawę łatową -
na którą wszystkich Rodaków jak najuprzei 
mniej zapraszamy. Początek zabawy o go 
dzinie ~ po poludniu. (3) 

Zarz~d. 

Towarzystwo św. Jana Cllrz. w Alteaessea 
donosi szanownym członkom i wszystkim 
rodakom w Altenessen oraz wszystkim T• 
warzystwom, które zaproszenia odebrały 
i tym, które dla braku adresów zaprosze1t 
nie odebrały, by nas swą obecnością za
szczycić raczyly na naszej 

uroczystości obchodu 15. roczaicy 
istnienia, 

która się -Odbędzie w niedzielę, dnia 25 si« 
pnia, na sali p. Saala przy l(ościelnei uł. aa
przeciw kościoła św. Jana Chrzciciela. Pro 
gram uroczystości: Od godz. 2 po połu
dniu do 3-ej przyjmowanie bratnich Towa
rzystw i gości o godz. 3 i pól; wymarsz de 
kościola na nabożeństwo z kazaniem pol
skiem, po nabożeństwie ma się odby~ Po
chód na salę, gdzie nastąpi powitanie przez 
przewodniczącego bratnich Towarzystw i 
gości, potem dalsza zabawa, przeplatana 
mowami, śpiewami i deklamacyap-ii. O g: 
dzinie 8-ej rozpocznie się teatr, pod tyt.: 
„Werbel domowy". - Wstępne dla człOłl 
ków 30 fen., dla "ości 50 fen., przy kas, 
75 fen. 

Uwaga. l(siądz polski przybędzie w 
sobotę, 24-go sierpnia i będzie słuchal spo
wiedzi św. od godz. 4ej po pol. W nie
dzielę 25-go przystępują członkowie po 
pierwszej Mszy św. wspólnie do I(omunił 
św. (2) Zar~d. 

\ Koło śpiewu „Dzwon" w Esse•. .: 
urządza w niedzielę, dnia 25 sierpnia, „ ~. 
wielkiej sali pana Meistra, przy ulicy 
f'rohnhausen 19. „Alfredushaus" 

- zabawę latową. -
Program: ·1) Koncert polączony z -4-glose 
wym śpiewem_, 2) teatr amatorski pod tyt.: 
,:Pokój do wynajęcia", 3) zabawa z tańcami. 
Początek o godz. 6 po południu. O liczny 

• udział czlonków prosi (3) Zarząd. 
Uwa2a: Dzieciom niżej lat 14 wstęp 

na salę wzbroniony. 

Tow. św. Antoniego w Schonaebeck-
Borbeck 

donosi szan. członkom, oraz Rodakom ·w 
SchOnebeck-Borbeck i okolicy i Towarzy
stwom, które zaproszenia odebrały, oraz 
tym, które dla braku adresów zaproszeń 
nie odebraly oraz tym, które dla braku a
dresów zaproszeń nie odebraly, iż obcho 
dzimy w niedzielę, driia 18-go sierpnia, na
szą 5 rocznicę istnienia, na którą szano
wne Towarzystwa, oraz Rodaków i Ro
daczki jak najuprzejmiej zapraszamy. To
warzystwa prosimy przybyć z chorągwia
mi i palaszami Program : Od godziny pól 
3ej po południu do 3J4 przyjmowanie brat
nich Towarzystw na sali p. Pottmann przy 
kościele katolickim ulica Następcy tronu. 
O godz. 4 wymar~z na nabożeństwo pol-
skie. Po nabożeństwie powrót na salę, 
gdzie nastąpi dalsza zabawa. Porządek u
roczystości: Przywitanie Towarzystw i 
gości przez przewodniczącego, mowy prze 
wodniczących, śpiewy, deklamacye, we 

wolnych chwilach koncert. Wstępne dla 
czlonków wszystkich Towarzyst 30 fen. 
dla nieczlonków 1 markę O godzinie pól 
do 8ej przedstawienie trzech sztuk teatral
nych, które z pewnością wszystkich zado-
wolnią. (3) Zarząd. 

Uwaga: Po 12 godz. odbędzie się dal
sza zabawa z tańcem. Ci członkowie, któ
rzy chcą brać w niej udział, płacą do 75 f. 
Zarazem uwiadamia się tych członków, 
którzy zalegają ze składkami dłużej niż 3 
miesiące, aby się raczyli z nich uiścić 
przy kasie, w przeciwnym razie będą u
ważani za nieczłonków. 

Franciszek Bogdański, sekr. 

Towarzystwo polsko-katolickie „Nadzieja" 
pod op. św. Stan. Biskupa w Blumenthalu 
donosi swym członkom, iż dnia 18-go sier 
pnia o godzinie 3 po poludniu u pana flocke 
odbędzie się półroczne walne zebranie. U
prasza się członków, aby się jak najliczniej 
zgromadzili (3) Zarząd. 

Towarz. Serca Jezusowego w Hamme. 
W niedzielę, dnia 18. bm. przystępuje 

nasze Towarzystwo do wspólnej l(omunii 
św. ·pod chorągwią na pierwszej Mszy' 
o godzinie 7 rano. Sposobność do spowie
dzi św. w klasztorze w Bochum w sobote 
o godzinie 4 po południu. 

Uprasza s.ię chorążych o punktualne 
stawienie się, również wszystkich człon
ków, aby jak najliczniej do Sakramentów 
św. przystąpili. O ~odzinie 4 po poludniu 
w tę samą niedzielę odbędzie się zebranie 
Towarzystwa. , Zarząd •. 



•• li Wycieczka do Botste 
;;;;;;;-miiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiliiiiiililrii-..m____ W aiedzielę, dnia 18-go sierpn~ 

na Bożą, mękę szczekać, 
-wo1~o więc i żydom z Bruchu w gazetacli nieprawd~ głosić, ale mimo ica 

krzyku i u:ime ich kłamstw, obrót polskiege 

handlu mebli • 
I wypraw 

firmy 

JAN KWIATkOWSkl 
w Recklinghausen·Sud, ul. Bochumska 115. 

rośnie z dniem każdym i osięga rozmiary dotąd niebywałe. 

·Bo w polskim handlu 
wybór ogromny, bo meble, porcelana, szkło i sprzęty kuchenne najlepiej wy

konane a 

wzbudza podziiw 
Kredytu udzielam chQtnie każdemu uczciwemu Rodakowi. dla tego niechaj 
nikt Die naraża siQ na wyzysk niemiecko-żydowski! Wszystkich Rodak6w za

praszam do obeJrzenia moich wielkich. 

li I 9-cłu okien w7stawn7eh ~ 
Usługa pod kierownictwem Fraaełszka Janowskiego zawsze sko~ 

ra, sumienna i prawdziwie polska. (853) 

I 

Dostawę 

~ 

ar o 1 
z polskiej ziemi 

już rozpocząłem~ 

Jak ostatniej wiosny, będzie i teraz 
przy ładowaniu kavdego wagonra mói 
zastępca, dla tego za dobre przebranie 
gwaran tuję. 

Liczne stosunki 'Z wł-Ościanami, pro
bostwami i d'Ziedzkami dóbr w Pol
sce ipozwaiają mi zawsze na nai:w·ię
kszy wybór zdrowych i dobrych ga
tunków. Dotychczas mam zapewnioną 
dostawę 

przeszło 
(925} 

300 wagonów 
Sprzedaję tylko wagonami. 

Wysyłkę załatwiam na życzenie od
wrotnie. Zakupując perek bardzo wie· 
łe, sprzedaję takowe, jak wszędzie wia 
domo - po cenach najtańszych. 

Próby wszelkich gatunków tak h:a
lych, jak czerwonych każdemu chętnie 
przedkladam i objaśnieniami slużę. 

I Kasa OszczednosCiW2 

ff erne, Fhi0tstr.or:5rl ście~m~;;:; 1~:~:~:=~;;.·s;~obi

- - !t~:i:~;~j:::; Jan Kwiatkowsk! 1„ I ( ... . I ~7 ~~l I ' ' -~ ~ ~ 
. . . . 

k.,0 mądry, Bierwagena, Dortmund, =::::: Bergmanstr. 24, II. 9.f..9 

import kartofli 

S:idit Heme. Bahnhofstr. 50 

-

ten nie da się uwieźć , krzykactwu mojej konkurencyi. 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsłażo ' ym, ten 
nie będzie się ani na lewo ani na prawo ogląda.i, ale 

pod.i\ŻY wprost do ma.ie. · 

Każdy otrzyma n mnie kredyt. 
Dostarczam pod zadziwiająco korzystnymi warunkami 

na odpłatę: 
~eblt na Wyprawy 

1 pokój, wpłata 5.00 mr. 
2 pokoje, wpł. 10.t'O mr. 
3 poko,1e, wpł. 18.00 mr. 
4 pokoje, wpł. 28.00 mr. 

A. wpł. 8 m., odpł. 1.00 m. 
B. wp. 15 m., odpł. 1.50 m. 
C. wp. 22 m., odpł. 2.00 m. 
D. wp. 30 m., odpł. 2,5G m. 

Pojedyńcze meble od 3 ,00 mrk. wpłaty pócząwszy. 
Dost a w a darmo. Pierwszorzędnej dobroci meble. 
Największy wzgląd przy bezrobociu. Dla tego nie dajcie 

się za nos wodzić, ale kupujcie tylko u. firmy 

Dm~~Zll!.iBDDB!mlll8J2~rir.32.mmiDIZ'Smlam„ 

Józefa Schwa·rzhoff'a, 
Beeklłnghausen-Siid (Brueh), 

Boehu111sk.a ul. {Boehunierst.P.) 191'. 889 

'" pobliżu apteki ł poezty. 
Płer~1t'llZT najwł~kszy i najzna<'zni• 'ii8z7 dom 

ll..redytou·7 wmlej;eu. 

.*1M<--;::::::;::::-:-::;~, 
Przyjmujemy ~1 

~ OSIOZJ;Dl\TOŚOI • • * 
pOC!ząwszy od Jednej marki i plaeimy stesownie * 

do wypowiedzenia 3 1/ 2 DJo, 4 •;0, 482 ' Io· 

Bank ludowy w Mogilnie ~ 
Zarząd: Rada Nadzorcza: * 

·Ks. Brodowaki. J Luczkowski Ks. prałat Wawrzyniak,! prezes. * 
W. W a.lkowski. ~ 

Adresować prosimy: 

czyni kat'dą podeszew 

pod A'warane1ę (Wejście z Oststr.) 
B-4razy trwalszą i ab- 5 ...... „ auw z ww 
solutnienieprzemakalną. ..._

1
_,, 

H.ażdfł butelk~ od-
bif'ra•it: z powro-
tem,jeżeli płyn nie spel· 
ni swych zM.ań. Do na- -2--;,-z;1adnlk.ów_l_2 czelad-n·1kor1 
bycia. ·w butelkach po •zew11kleh jednego 
40 fen. (693) na nowlł rebetę, drugie- k . k• h 

o. Lutter, Eickel, go do zelowania. pr.1:yj- raw1ec IC 
A.. Kampmeier, Osteńeld, mie od zaraz na stale 

Eiaenheim zatradnienie i wysoką poszukuje od zaraz 
Fer. Newhau11, Osterfeld płacę 9ł7 
Kr. Schmidt, Osterfeld Antoni Horyza, L. Wojezyńttki, 

O. F mann, R5hling- I mistrz szewski, L a a r 
fflhausen. p. Ruhror, ul. Turmi;tr.36 

Gelsenkirchen, 
Karlstr. 7. 946 

fi Drukiem i nak.ła.d~m Dułt:ona ł Berekera w Kevelaer • 
wydawn. św. stolicy apostolS'kiej. 

Nowo! Kt:velaer Nowo! 

KsiąZeczka pielgrzymska. 
Zbiór modłów i pieśni 918' 

DLA POBOŻNYCH PIELGRZYMÓW ~ 
zebrany i ułożony przez _ 

X. duszpasterza polskiego 
za pozwoleniem Biskupiego Ordvnaryatu 

Egz. 25 fen. w Monasterze. Egz. 25 fen. 

Do nab7eia 1ł e uszyaltkich ktdę5"•1'nlaeh. ----------
li 

Ogłaszanie stałe 
. ) w n Wiarusie Polskim" 

Na ro~zne ogłos:r;enia ud~iela1!1y pfZJDOSI ZJS'PI f 
wysokiego rabatu; prosimy zą- a 
dać bliższych szczegółów od B g • 

0 ekspedycJi „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

• • 

cizie się wycieczka do ogrodu p. w 
Llurgia w Hofstede, przy ulicy Pocr 
wei (Poststr.) O liczny udział aodak 
i Bochum i całej okolicy uprasta sł~. 

Komitet wvcleczek łatewv·~ 

•••••••• • •• • • • Baczność Polacy 
•. w Rohlinghausen? 

ooo 
• ·w n.łeddelę. dnia IS lłlerpnt"' 
• urządzam . l2J 

: zabawe z tańcem 
• dla Połakó w. 

llnzyka: dudy i skrzypce. 
• Proszę o ła8kawe i:oparci~ 
• Em1 I lettling. 
• Gościa.iw: Stacya kole!owa. „ •••••••••••••. 

p 
o 

POLA.E 
A 
K 

uczący się po niemiecku. ze 
dr· 

Praktyczny pnewodnik. któ17 plUJt M 
wlluówki, rozmowy i nauki, abJ w bft. i . 
kim czasie można czytać, ronmit6 I ... :nge 
wić po niemiecku. Cena 1 Jlll'„ • pru- „ 
1ył~ t mr. 10 fen. Zamówitma JD'S1f- ruc 
MUJ8 

"Wiarus Polski" na, 
ksi„garnia i drukarnia · t 

w Boohum, Maltheseratr. 17. rnu. 

B.SJ4ŻEOZIA 
dla 

plelgrzym6w 
udających się do miej~ cudow
nych w Kenlaer, Hardenberg (Ne-

Tiges ), Werl itd. 

zawierająca opis owych miejsc pąt
niczych, nabożeńatw podczas Mszy 
św., modlitwy do spowiedzi i Ko
munii św., pieśni na Drodze krzy· 
żowej i wiele pieśni, szczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena. 50 fenygów, z pneSJłluł 
5ó fenygów. Adres: 

„ Wiarus Polski" Bochum 
sillo 

ooo o 

Interes rzeżnick :: 
· · ś · · k l · ..,,;e cba w m1e1scowo c1 zam1esz a eJ przez w• •. 

liczbe Polaków, 10 minut od kopalni ·enni 
od zaraz tanio do nabycia z calem u 
dzeniem lub bez. Zgłoszenia do Eksp 
cyi „ Wiari:~a _J>olskiego pod nr. 936 

POSTBESTELLUNOSFORMUL 
- ,b 

Ich bestelle hiermit bei dem Ka~ eh i 
Hchen Postamt ein Exemvlar der Z ośc 
tung „Wiarus Polski" aus Boch a P 
(Zeitungspreisliste 128) fiir den .Mo 
September 1907 und zahle an AbonneJll śc• 
und Bestellgeld 64 Pfennig. 1 

Yka 

oluc. 
na 

Obige 0,64 Mk. erhałteu zu ,i h~ ~k r 
bescheitnigt. ' 1, .a ~J bee 

1 . usta 
• . • · · . . d. . · · · 1 sto„ 

t:viol I Bank ludowy, E. G. m. u. H. ~ • li 
*'~3 • Mogllno (Prov. Posen). *' ...._..__....i..;.;;;;..., 

jf§af§~~$JR~~:.M.~*~~-~~~~~.~~~~* 

~·~;.,_. . f.a &Irak. aaklad I redakc:n odpowiedzialny Alitom Brełsld w: Bochum. 
·. Kalserliches Postamt • ,;u Pm 

N kl d 
_______ _. ~ia li 

a a em I czcionkami wydawnictwa „ Wiarusa Polsldero11 • Bocliuta, 



e 19 f.~ Rok 17. 

L.-----------------..... ------------------------------------------------"" 
ledzisnna_ pismo ludowe dla Polak6w na obczytnie po§więcona o~włade oraz sprawo• urodowym, polityeznym ł zarobkoW)'Dl. 
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zf codziennie :it wn~iem dni J>oświątea.
~ia kwarłałua na pocxie i u łistowycA 
· c mr. 50 len .• a z odnoszeniem do domu 1 11ir. 

Wiarus Polski" zapisany Jest w cennika POO'A ·;,,...Pod znak~ „L. polni5Ch Bł'. 123." 

I 111ę Boże za Wlarc I DJczyzna I 
Za inseraty placl sie za mieJsce rzadka drobnego •nr• 
ku 15 f. ogloszemie, zamieszczone orzed illSeratami 4ł • 
ien. Kt() cz.es.to ogla~za otrzyma rabat. - Listy „ 
„ Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać w 
oich dokl.adny adres piszącego_ Rek01>. nie zwra~ 

Redakcya, dnkarnia i ksiegarnia znajduje siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski11 Bochum. - Telefon nr. 1414. 
~--~~~~~~~~~~~~m-~·~,'W"P~~17ZW~~".,..~~·~mt~-- "'9ftli ... '!*1~12 J ... & B 'l\WWW±'.!f.*Y'' Jl GZIJ 

~polscy! Uczcie dzieci swe 
ł 'ć1 czytać i pisać po polsku! Nie 

olaki~ kto potomstwu swemu 
ezyć się J>OZWOO ! 

wypadków dnia. 

orek rozpoczęły 'się obrady konie-
i biskupów z Prus w Fuldzie. 

· konfereocyi biora udziat następu 
tsięża biskuipi: kardynlal Kopp z 
·awia, kardynał Fischer z Kofonii, 
iskup Norber z Fryburga w B·, 
zez polny armii niem. dr. Voll

dr· Likowski z Poznania. dr. Kir-

na wszystkich zgromągzeniach, na któ
rych omawia się sprawy publkzne. 

Niemcy są jedinolitem pa11stwem na
rodowem_, nie mieszanem .• język niemie 
cki jest wylącznie językiem państwo

. wym, winien być przeto j!cfko znak jedno 
ści ~ństwowej używany w calem ży- · 
ciu publicznem. 

Wolność Zibierania sie opiera się na 
.zal.ożeniu, ~e wszelkie obrady prowa
dzone będą jaw111ie. !(to unika jawno
ści, nie ma prawa do wolności zgroma
dzaryia się. . ·~ 

,,Der Deutsche Tag". 
it lMogwncyi, dr. Willi z Limburga, .,Dzień· niemiecki" odbyli hakatyści 

ngelstad z Monasteru. dr. Voss z w Bydgoszczy. Wszystkie pisma 
rock. <lr. Bertram z Hildesheim, hakatystyczne 7..amieszczają szu-
rum z Trewiru, dr. Rosentreter z :mne referaty o zjeździe urządzonym w 
na, dr. Thiel z Warmii, dr. B~. dgc~lCLY r: zez „ostmarkenferajn". 

C:tka\' ych zebrało się dużo, miasto 
· t z fukly i dr. Schneider z Pa- przybrar.o w ~;. 1andary. wystawiono. 

{ 11;iut ~\, afi~trJ brd.ti1Y try1m1fal.ne dla uświetnienia ucz 

ńczycy -wYkoaaU w niedzielę 
ie atak aa , obóz francuski w 

casablance. 
k wstal od}Jlarty. 
mtędzy dowódzca oddziału hisz
'ego a jeneralem wojska francu- . 
wrbnc.h.lo ponowne nieporozu-

~ I : i ·~ /, ;._~JM-~ 

ty ·oolako~.ercom. 
W sobotę odbylo się noufne zebranie, 

na k tó.-em p1 zewodniczący p. von T!ę
d~maw.: p~lwital licznie zgroma~zo- · 
nych uczestni:ków. Spi·awozdanie za
irządu, z którego najgłówniejsze liczby 
już wczoraj podaliśmy, zaznacza, że 
takie „dni niemieckie" mają wielkie 
znaczenie dla ludności niemieckiej i są 
rzec można najprostszą koniecz.nością 
dla wychowania narodowego szer

lit'tersburskie donoszą o no- szy.ch mas; budzi Śię przez nie uczucie 
oJeudatym zamachu na cara. wspólności a traci kastowość. 

Zjazdowi hakatystów przedłożono 
nastei>ujące rezolucve: eniesienie się rodziny carskiej 

ofu do Ca.rskieg:o Sioła w
PQno spowodowane wykryciem 

Ze strony oddzialu gnieźnienskiego: 
z,arząd glówny niemieckie~o ,,osmar
kenferajnu" ma pracować nad tern, by 
w miastach z ludnością niemiecko-pol-

narodowy kongres anarchistów · ską obowiązkowYch kas chorych nie 
ać będzie od U.Jeo do 31-go nadużywano jak to się dotąd działo ze 
hm. w Amsterdamie. str~ny ~olaków na bojko!owanie i gwi:i! 

cenie niemczyzny. Ma1ąca nastąp1c 
ieje zamiar utworzenia między

ej organizacyi anarchistów. 
i referenci pochodzą z Niemiec, 
i P'rancyi. 

a prasy wszecbniemieckiej o 
ach w Maroku wYwołaly po

·e cbae oburzenie w Tan2erze. 
i i'.ennik paryski „Matin" donosi z 
u u, że wszyscy konsulowie mo

uchwaUli 'WYStąpić przeciw 
wicielom •prasy niemieckiej w 
, by przeszkodzić szerzeniu fal

rewizya ustawy o zabezpieczeniu na 
wypadek choroby powinna być sposo
bnością dla zarządu .głównego, by o
wemu farna.tycznemu postępowaniu Po 
laków stanowczo kres położono. 

Oddzial Jankendorf (Jankowo?) 
\vniósl, by królewska komisya koloni
zacyjna osoby z Poznańskiego i Prus 
Zachodnich mające chęć osiedlen~a się 
w taki sam sposób uwzg1ędniaJa, jak z 
innych prowincyj, oraz by rolnych ro:.. 
botników niemieckich. którzy 25 lat pra 
cowali w majątka1ch komisyi kofoniza
cyjinej, osiedlano pod wYją.tkowo ko
rzystnymi warunkami ·CO do wpłaty na 
małych parcelach. 

Inny wniosek oddziału w .Janken
dorf żąda, by poszczególnym oddzia
łom w obwodzie walki narodowej, co

. rocznie prze~yla:no spis takich mężów, 
sci domaga~ą się zakazu używa którzy byliby gotowi i zdo1:ni wystąpić 
Yka polskiel!o na zebranh~ch pu- ~ jako mówcy w obronie niemczyzny. 

is eh i tendencyjnie przekręconych 
h ośici ! - ,;Pyszne" to świade-
0 .1a prasy niemieckiej! 

blicznych. Przewodniczący p. von Tiedemann, 
.oJucya odnośna przyjęta jedno- otwierając ·zjazd, wywodził, że niemcy 

w dzie1nioach wschodnich wskutek po
a . na kongres'.e w Bydgoszczy stępowania Polaków niestety żyją w 
: ))k następuje: d[lglym sta,n ie wojennym. D!a tego win 

bee blizkicgo uregulowania na ni niemcy stanąć na wałach. Wyni-
1 .ustawodawczej µr.1wa o zebr:i- kiem ?weg.o stanu wojcn~1ego byl także 

· stowarzyszeniach wydzial po- polski stre1k szkolny, ktory prowadzo-
tv1"'1, t i t · . · . d . no ze strony polskiej środlmmi godny
. Ul\.fO n e s awione zą ame mi potępieni·1 niestety wśród osOibi-

„u. 'Pt'lawnego, który by nakazywał j stego 11dzial~ zmarłego arcybiskupa 
nia li tylko język.a niemieckiego a poznańskie~o i duchowief1stwa poZ111af1-

skieg.o. Nadzieję mieć trzeba, że Wa
tykan będzie respektował ( !) życzenia 
niemców i że tylko ksiądz niemiec osią 
dzie na tronie arcybiskupa. Mówca, 
jak donoszą korespondenicye niemie
ckie, oświetlał w dnastyczny spo
sób ( ! !) żądania narodowo polskie· Po
lacy najchętniej odbudowaliby państwo 
polskie .. Jak się zachowywać odwa
żają Po~acy wobec niemców. wykazu
je postępowanie Pobakówi na . obczy
źnie, którzy w · podejrzany sposób za
grozili papieżowi, iż przestąpią do ko
ścioła ormiańskie~o. (Zdanie to najja
skrawiej wyka.:wje, w jaki to sposób 
hakatyści z :panem Tiedemannem na 
czele szczują .przeciw Polakom. Twier 
idzenie p. Tiedemanna. że Polacy na 
obczyźnie grozili Ojicu św., jest klam
stwem. Natomiast bardzo wyglądała 
na groźbę ta}na· organirecya dajczka
tolików, która żądala, by Ojciec św. 
usunął z .przepisów kościeil·nych, 90 obra 
ża dumę narodowo niemiecką. O ob
rządku ormiańskim p; Tiedemainn ma 
tia:kię pojęcie, jak osi el o abecadle!. .. Ko 
ściól orm~ański, o którym p. Tiedemann 

· pełną. b.uzią prawił, wcale nie istnieje 
natomiast Jstnleje obrządek ormiański 
·którego zwoletmiicy tak siamo stoją pou 

· władzą pap'ieża jak zwolennicy ob rząd 
kti naszego. Niemieckim katoli
kom w Poznańsl}iem - mówił p, Tiede 
mann - nawet najwięcej koniecznyc~ 
praw nie przyznaje poznańska władza 
duchowna (znów czelne kłamstwa). Naj 
wiażniejszą kwestyą jest atoli obecnie 
sprawa ziemi. Hańbą jest, że ma
my jeszcze .pewnych niemieckich 
„Biedermannów", którzy się inie wsty
dzą wsi swoich sprzedać Polakom, któ 
rym powiodlo się niestety wykupić 200 
tysięcy mórg w l()Statnich latach od 
niemców. Swiat się kończy, jeśli takie 
.rzeczy się dzieją <liamentowal p. Tiede
mann). Państwo musi zrraleść i znaj
dzie nowe drogi, by przeszkodzić prze 
chodzeniu niemieckich posiadlości ziem 
skich w ręce .polskie. Nie powinno się 
ono kierować semtymentalnemi uczu
ciami, jeśli chodzi o ostateczne roz
strzygnięcie polityki w sprawie dziel
nic polskich. Jeśli obecna ustawa 
nie wystarcza do wywłaszczenia, 
trzeba ją rozszerzyć odpowiednio. 
Polacy najmniej zważaj a na ustawy. 
Interes państwa wymaga, by gdzie 
chodzi o ogól,ne interesy narodowe, in
teres jednostki zeszedł. na daJszy plan. 

Jeśli Polacy rzeczywiście mają zia
miar zostania lojalnemi prusalmmi, 
\vówczas nie potrzebują się lękać nowej 
ustawY. 

Posel pozasłużbowy I(aschdau z Ber 
ilina omawi1ał sposób walki Polaków, 
którzy w mi1arodawczej prasie zagra-. 
ni cz n ej starają się zdy~ kredytować po 
Iitykę niemiecką w sprawie polskiej. 
W prasie angielskiej i francuskiej ogła
sza się rartykuły szydercze, w ostatnim 
czasie nawet także w Wiedniu, gdzie 
założono czasopismo polskie d'.1a pro
pagandy polskiej. Także p. Koście.Iski 
nie wstydzi się ogtaszać w gazetach 
francuskich pelnc fantazyi artykuły a 
nawet książę Ferdynand Radziwiłł 
bierze udział w tych sprawkach. Pocie
szającym jest objawem, że prasa nie
miecka na zachodzie i na południu na 
ogól z lepszem zrozumieniem osądza 
sprawę polską. 

Prezydent konsystorna Balau z Po
znania oświa ·dczyt że niemcy w dziel
nicach polskich, tylko wtenczas odnios-_ 

zwycięstwo w tej 1>0ważnej wal
ce jesli pod w;;1 gJedem moralnym stać 
będą wyżej od Polaków. Nie mate
ryałna, lecz n.oralna siła przyniesie 
zwycięstwo. (Wywody p. Balau 'a wi
d;icznie ba rdzo .nieprzyjemnie dźwię 
czały '"'. 11.sn1ch .panom hakatystom, 
gcyż z ;:'! :~Pmó\'- ienia jego .pisma haka
tystyczne z ledwie dwa zdania podaią) 

Przedłożono nastę.pnie rezolucyę, w 
której powiedziano, że mimo wielkiei 
działaln· .ści h.crnisy1 kolonizacyjnej i 
mim::> usuwy z rn. go sier.pnia r. 1904 
o~:-amczającej Cziałatności polskich. 
·!Ja~kćw pucelacyjnych, co .rok traci 
się ziemię na rzecz Polaków· Rezołu
cya domaga się wobec występujących 
coraz więcej na jaw narodowo polskich 
dążności, które coraz większe stano

·wią niebezpieczeństwo dla interesów 
niemieckiclJ., by niarzucona ( ! ?) walka 
prowadzona byla wsze}kimi środkami 
potęgi państwowej celem zastąpienia 
niemieckich ·pos'iedzicieli 2iemskich 
wlościanami pewnymi pod względem 
narodowym. P;rzedkłada się zatem 
rządowi prośbę, by wniósł w przy
szłej sesyi sejmu projekt ustawy, za 

. pomocą którego, stojąc m· stanowisku„ 
że }uż obecnie możliwe jest prawne 
wywłaszczenie, rozszerzonoby prawo 
wywfaszczenia komisyi kolonizacyjnej. 
Dalej żąda się, by dla Poznańskiego„ 
Prus Zacllodnich i Wschodnich, dla 
Sląska oraz dlia obwodów rejencyjnych 
Frankfurtu n. O., Szczecin~ i Koszalina 
zaprowadzono państwowe pnawo przed 
kupna przy sprzedaży posiadłości rol
nych· Prócz tego ma państwo otrzy
mać środki na udzielanie hyJ)()tek na po 
siadłości rolne. 

RefereD• Bieler 'Zlakończył swoje 
wywody w tej sprawie: Kto ma ziemię„ 
ma potęgę. 
· Ra·dzca sprawiedliwości Waginer 
2Jallecal przyjęcie rezolucyj, którą też po 
dłuższej <lys'kusyi uchwalono. 

W .,uroczystości" „ostmarkenfe
rajn" brali udział naczelny prezes Kstę 
stwia, prezesi regency}ni z Bydgosz
czy i Poznania oraz naczelnicy innych 
wladz. 

Do cesarza niemieckieSł:o wysłano 
następui<tcą depeszę: 

„Cz1ery tysiące zgrnmadzonych w 
Bydgoszczy dla uroczystego obchodu 
dnia niemieckiego obywateli niemie
ckich skladają W:aszej Cesarskiej i Kró
lewskiej Mości hold najpoddańszy. Pa
miętając o niezapomnianych zdaniach. 
lktóre najłaskawszy monarcha w tern 
rpod opieką stawnego domu łfohen
zollernów rozkwittem mieście wypo
wiedzieć raczył. ślubujemy Waszej 
Cesarskiej Mości wierność niezachwfa
ną i przyrzekamy ~mświęcać siły na
sze zawsze dł.a doprowadzenia do 
zwycięstwa niemieckości w dzie:aicy • 

wschodniej 1polą.czonej z państwem 
nierozerwaJ,nie. Kennernann z l(lenki 
v. Tiedem.:nn. Wicsner." 

Do kanclerza Rzeszy księcia Billo
wa depeszowano, co następuje: „Ty
siące mężów zebranych w Bygoszczy 
na obchodzie dnia niemieckiego pod do
wództwem .„ostmarkenferajnu" przesy 
fają Waszej Książęcej Mości, lionoro
wemu Obywatelowi miasta swojegot 
najuniżeńsze pozdrowienie. Zachowa
nie się naszego przeciwnika narodowe
go stawiają paflstwo nasze i wszyst
kich w dzie~nicach oo'skich zamieszka 
ly.ch niemców przed nowe zadania. Do 
bó!ew.skiego rzć1du "?aiistwowe~o, 

którego kierownictwo poruczono Wa-



szej ICią:t~cej Mości, mamy mocne Z>au 
fanie, że powiedzie mu się rozpoznać i 
prze1.mnvadzić zarządzenia konieczne 
do utrzymania i wzmocnie•ia zagrożo
ne .i niemczyzny.'· 

Od kanclerza nade. zta odpowiedź 
nast~pująca: 

~iemieokie towarzystwo dla kre
sów wschodnich Bydgoszcz. Niemie-

ckiemu towarzystwu dla kresów 
wschodnich dziękuję najserdeczniej. za 
patryotyczne poijdrowie111ie. MaJOJife ... 
stacya Wasza, jest dla król. rządu 
pailstwowego skuteczną pomocą w 

wiake prowadzonej obowiązkowo dla 
utrzymania niemczyzny w dzielnica~lt 
wschodnich. Oby odczuto· wszędzie 
wszystkie w a~ze na dniu niemieckim 
w Bydgoszczy wypowiedziane napo~-
1denkt do ścisłego spełniania oboWią
~ków narodowych.'' 
~. ---- ---· ·---

Koagres ogólno-polsk.i w Ameryce. 

Polacy podnieśli w Ameryce myśl, 
aby w dniu odslonięcna pomnik1a K?
ściuszki w Waszyngtonie odbyl s~ 
tam ~akże kongres Dolski. Zrazu my
ślano tylko o zjeździe Polaków z Arne 
ryki teraz zaś rozszerzono ,projekt o tr 
le. że ma to być' kongres og6lno-polsk1. 

Cenzor Związku Narodowego pol
~kiego w orędziu zwotujacem ten kon
gres powiada, że celem jego jest obro
na interesów polskich w Ameryce, pod
niesienie imienia polskdego, poniewie
ranego tam nieraz haniebnie orzez ro
zmaitych pisarzy, uregulowanie stosun 
ków w tej naszej czwartej dzielnicy itd: 
Jestem przekonany pisze on - że tak1 
kongres narodowy p0ilski w Waszynr' 
tonie, na który z pewnością przybędą 

'amerykańscy mężowie stianu, prawo
dawcy, literaci itd., będzie mia.t znacze
nie pierwszorzędne. 
. Odezwa wzywa w końcu Polaków 
z Europy, aby dla uświetnienia tego 
kongresu, do którego amerykańscy Po
lacy tak wielką przywięzują wagę, 
nadesla-li przynajmniej delegatów ze 
wszy.stkich zaborów, jeżeliby już ze 
względów na koszta i trudy dtugiej po
dróży nie mogli przybyć w znacz!}ej 
Uczbie. 
'2> ··---·--·- -------- ·-·-----·----

ŻUBR O WIE 
PP-Owiadanie historyczne wedtug po

wieści 

Wacława Gą'slorewskiego. -
(Ciąg dalsiy). 

- Chciej tylko. Wasza książęca 
mość! - podtrzymał żarliwie Wyibi·cki 
w którego ognistej wyobraźni już wi
dniał·o potężne królestwo J oachimia pi er 
wszeg-o. 

Murat polo:tyl rękę na ramieniu by
lep;o 'POSla. 

- Panie Wybicki! Zobaczymy!... 
Wiedz, że mam wielkie do niego iiaufa
nie. Najjaśniejszy pan sam w liście 
odręcznym raczył się wyrazić, że· na 
pańskiem zdaniu polegać można!· .. Pa
nie Wybicki. ja g-o .. ze swej strony uwa 
tam już nietylko jak'O pos1adająq.~go 
zaufanie cesarza. lecz jako„. mego naj
pierwszego doradcę! 

- Mości iksiążę!... 

- Ty znasz tu ludzi, stosunki... 
więc radź, decyduj, wyibieraj, stanie się 
po twojej myśli· A co dalej będzie, 
okaże się niebawem, jak ces,1rz przy
będzie!. .. 

I Wybicki radził, a po Warsm'wie 
kursowala wiadomość o przyjeździe 
Napoleona. 

Wiadomość ta poruszyła wszy
ttkich. 

Magnaci a panowie szykowali się , 
do okaz,1 !ych wystąpień, układali ce
remoniały powitalne. koncypowali mo
wy, rozpisywali listy po kraju do kre
wnych a p9winowatych, żeby co tchu 
bodaj zapożyczywszy się, zjeżdżali, a 
by tak wielkiej okazyi nie pominąć. Ci 
peh·cye całe stosowali. inni radzilL 
co i }:lko mocarzowi należy przedsta-

• ~ brze drogi i naraz wjech~l kr?tko za eyd- s~reikujących tek~rafistów .w. Staaac N a ' 1·zes1en f :oszczą na drzewo z taką silą„ ze caly au- Z1edn~czonych rozpocz~la l~ Prac~ 
f tomobil się rozt~zaska.t a J~rk zostal r~~- Telegrafy. w Sta1~a~~ Złednocz 

można już teraz zapisać na ~ażdej pacz 

1 
eony o dr~ewo ~ ~ozbil sobie glo:Wę. Poz- nych stanowią p:zeds1ęb10r_stwo Pry y,~ 

· niei znalez10no c1ęzko rannego, lezącego w watne. KompanJe telegraficzne są ~·1 
Cle • rowie bez zmrslów i odwieziono go do za= zwykle towarzystwa akcyjne trakt l]llli 
Wia1·usa Polskl~O'O, \ ldad1! dyakoms_ek w ~ydgos~c1\:Poka!Te jące interes ze stanowiska cz:rst0 ba pró 

~ f czema są tak me~e.zpieczne, ~e e arze · dlowego. Stosunek pracowników " ue 
mają żadnej nadz1e1 utrzymama go przy zy > • • 11 

0 Rrenumerata na ten jeden miesiąc wy- ! . pracodawcow Jest tez oparty na o 
n~si t Cli. Pouań. „Gońcowi Wielkop." do.nasz~. sta~ach umowy prywatnej: ~nac ró. 

ł że p. hr. Czarnecki z Roska podał z.azaleme WllbCy telegrafów .w ~naczn~J C~sci •a razt tylko 50 fe~. 
a z odnoszeniem codziennem przez li
stowego do domu 1.( fen. więcej. 

Rodacy! Rozszerzaicie „Wiarusa 
Polskiego" wśród z11aiomych, aby w 
ten sposób budzić ducha narodowego! 
„ ~ . „ '- "° ..-.-.„~,,. „ .•. _„,.;,,-1'7•-"'"' ·~':"" .;;:;; 

liemie polsldtc 

Szczech1. „5-letni szyper Stueber w 
sąsiedniej wsi Pribbernow miał stosunk mi
łosny z 52-letnią ( !) panną Almą Witte. Po
nieważ sędziwa kobieta nie chciała dalej z 
nim obcować, więc „kochanek" zastrzelił 
najprzód ją, a potem siebie. 

Brodnica. Dyrektora tutejszego gjmna
zyum dr. Gaede przesiedlo.no z dniem; 1. 
października rb. do Monasteru. 

Z Wiei. Ir Penasłde&4lł" 
Piła. Na podstawie wyniku procesu p. 

Biedermann, jaki toczył się w kwietniu rb. 
przed sądem ziemiańskim w Pile, wdrożo
nem zostanie, jak pisma niemieckie donbszą 
postępowanie karne przed sądem h<;moro: 
wym przeciw pozasłużbowemu ma1orow1 
ttintzemu w Bydgoszczy i pozasłużbowe
mu pulkownikowi Bergerowi Langenfełd w 
Berlinie, ponieważ stall z panem Bieder
mannem w bliższych stosunkach celem po
średniczenia w kupr;ie majątków od niem 
ców-. . 

Piła. ~miertelny wypadek wydarzył 
się w piątek przed poludniem na tutejszym 
dworcu towarowym. Ranżerujący Lieb
herr chciał podczas przesuwania wagonów 
skoczyć z jednego wagonu na ~rl!gi, at~li 
potknął się i spadł tak nieszcz~śhw1e na zie 
mię, że ztamal sobie kręgi i na miejscu żyć 
przestał. 

Żnin. Tragiczny wypadek podczas 
iazdy automobilem spotkal w czwartek 
dyrektora tutejszej cukrowni Jorka. BY.l 
on się udał po południu samochodem do 
Bydgoszczy, skąd wracał do domu około 
godziny 1. w nocy wśród silnego wichru i 
grzmotu. Noc była strasznie ciemna, wsku 
tek czego jeździec nie mógl rozeznać do-

a SS 

wić, a jako sław.o zeń stanowcze wydo
być. Dawni możnowlaidcy już o urzę
dach 1przemyśliwali a marszałkom: Mu
ratowi i Davousowi się wdzięczyli. Ka
żdy z nich albo dla siebie o krześle sena 
torsikiem dumał, •albo sv.nów swych a 
familiantów promować zamierzał. Da
my zawczasu już debatowały, iżby ce
sairzowi foancuskiemu według mody a 
co naj.piękniej się sprezellJtować. A już
'Ci to -bylo zadia1nie, zważywszy, iż Bo
naparte musiał się nie lada wytworno·
ściom paryskim napatrzeć- Stąd i klapo 
ty, i zakupy pos.pieszne, i gorączkowy 
niepokój, iżali krawcowe sorost•ają za 
daniu. Mieszczaństwo znów klopotalo 
się o przyjęcie, o 'Uhonorowianie naileży
te monarchy. Szyto co ducha chorą~ 
gwie, got,owano transparenty, girlandy 
Tu i tam już i sprzeczka się wszczęła 
z powodu, iż ko~oś skrzywdzono, wy
znacZiając mu przy \vjeździe uroczy
stem miejsce .nie dość poczesne. 

Armia francuska nie mniej myślała 
o swoim wodzu. Pułki francuskie co
dzień odbywały rewie paradowe, mi·
strze pułkowi doprowadzali do ładu 
kulbaki. mundury, broń, lederwerki. I 
tu nadzieje ożywi11ły wszystkich. Spo
dziewano się poglądu; a więc i słów 
miłościwych, i krzyżów, i awansów. 

Książę Józef pracowar już nad ufor 
mowaniem gwardyi oficerów· sztabu 
Murata, a częścią ~orliwemi służba
mi dawnych żotnierzy i legionistów -
doglądat mus·ztry, przyjmowaJ rekru
ta. zachęca}, krzepił, zabiegial, o wszy
stkiem myślał. a kłopotal się o każdy 
patrontasz, o kaidy kaszkiet. Aleksan 

1der Janicki, Wola6ski, Mekin i Sawi
cki, dawni kapitanowie, stanowili tym
czasowa kancelarye Poniatowskiego; 
Aleiks•ander Potocki zostat pierwszym 
dowódcą pierwszego putku. Krasiński 
Józef i Wituski Jan „grossmajorami'', 

na arzednika kontrolującego. marki. zabez- leżą do dwu eh wielkich związków za 
pieczenia za to, ż~ o~ezwal się ~o mego po wodo wy eh: związku toleg.na~istów 0~· or 
Polsku przy rew1zy1 m~rek. Nie . doś~ ~a n ego i związku tele~rahstow kolej ra 
tem. Pan hr. Czarpecki w ct.ruaim ~ścJe wych. Stref~ został rozpoczęty prz , 
do urze~u zapyt~wal, czemu me osta o - pierwszy z tych związków~ Zażąct o 
powiedz1 na swo1ą denuncyacye. . 

8 00 
. l. 

Odnośny urzędnik musiał sie tłuma- -0n .·od pracodaw~ó~ · ~ ZI'.łl PJ"ac. 
czyć z one~o „S1:roźne~o" czynu. a tlóma- dziennie, pod~yzk1 phcy o l~ \'Hoc ' 
azyl sie tern, że odezwał się po polsk~ z "0"nagrodze;i1a d~ ko?1~t. ~ak1ego, ja z1 
prostej grzeczności. Na tern sprawę ubito. kie otrzymu1ą męzczyzm I Jeszcze pe 'an 
Urzędnik otrzymal n~uczktt, aby w przy- wnych dro1?_niejszych. uste.pstw. Zarz~ arn 
sztości po polsku się me odzywał. . dy kompana telegraficznych odpowie rz 

Zerków. J~kiś potworny .cztow1e~ ob- działy odmownie, uznaja.c te ~d · -Y. 
lal pewn~go dma te~o tygodnia nad wieczo za wygórowane. Związek ogłosił stre· m 
rem ~om~~dzy ~odzm~ 9. a 1 ~· maleiO .psa rachując na poparcie wszystkiclt telc Dlą 
okowitą 1 zapahws~y l_ą, puścił P.sa, stoJą~c grafistów w Stamch. Rachuby te 1'!TI 
~o calkiem w plomreruach, na uhcę. Ludzie . . . . za · t 
na widok ognia, biegającego w ciemności ~10dly. .związek tełeg:af1stow k?lc o 
po ulicy, wystraszyli się wielce, lecz _vo. wy JOWY~h nie przylączyl sr~ do ~treik ęp 
ciu poznali zaraz, że to pies w płom1emac~ W wielu m1asta1C!h zastre1koW1al1 tyli a 
Mimo, iż plamienie wnet ugaszono, popam niżsi urzędnicy telegrafu i komunikacy ra, 
sie biedny pies tak strasznie, że. wskutek nie byla zupełnie przerwana. ·a 
odniesionych ran prawdopodobnie zdech- · 
nie. Może uda się wyśledzić potwornego Madjaryzacja w Chorwacył. a o 
sprawcę, a wtenczas nie minie Si':O zasluźo- Coraz energiczniej prowadZOllą jes k 
na kara. obecnie w Chorw1acyi watka z 111a. rz 

Ze Sł ~zka czyli Staropolski l~ 

Mysłowice. Znowu kozacy pogranic~
ni pozbawili tu życia pewnego przemytm
ka. W środę wieczorem siedział ów prze
mytnik w krzakach nad Pszemszą i widocz 
nie jakiś inny przemytnik zdradził go. l(o
zacy udali się do krzaków. Przemytnik u
ciekać zaczął w kierunku Mysłowic. Koza
cy zaczęli do niego strzelać. Przemytnik u
padł i wtedy kozacy podbiegli i nieszczę
śliwca kolbami dobili. 

djaryzacją. - Dzienniki chorwackie '~ 
wzywają bana Ra<lkocvaja, ażeby - ez 
jak przyrzekł, sza.nowa! ustawę. żą. ·na 
dają, aby zniósl wszystkie szkoły w~. 
gierskie, które nie posLadaja 40 uczniów 
i ażeby usunąl węgierskie napisy m 
chorwackich dw.ona1ch kolej~ch. Om 
na Dalj uchwaliła na wniosek księdz1 
Milhelczicza jednogłośnie przedłożył B 
rządowi petycyę, dDmagającą s.ię zam. . 
knięcia tamtejszej szkoty węgierskiej, cil 
gdyż niema tam ustawowo określon~ po 
liczby mi1nirrualnej dzieci węgierskick. ~o 
W taki sposób zamknaóby musiam a 
wszystkie węzierskie szkoły kołejowe ~ 
w Chorwacyi i Slawonji. t 

Umowa rosyj'Sko-japońska. , d 

Paryski „Temps'' zaznacza, iż po- ~ 
i!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!I!!!!!!!~"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~::::~. ~ rozumienie rosyjs.ko ... japońskie ·przyczy eh t 

'"';adomos" ,...; ·.,,. ~ •. ,1„8,1" ni się znacznie do utrzymaniia, pokoju na i 

Katowice. W pewnej resta~racyi z~a
leziono niedawno obrazki polskie podburza 
jące i groźne dla państwa pruskiego. Obraz 
ki oddano policyi, która zajęła się badaniem 
i śledzeniem; kto te obrazki rozszerza. 
Stwierdzono, że pewna kobieta je tam zo
stawiła. Obrazki, jako bardzo niebezpiecz
ne, na wniosek prokuratoryi sąd nakazał 
skonfiskować i zniszczyć. 

w1 '' 6~ aw I „ Dalekim Wschodzie. francyia z tern w 
większem zadowoleniem wita zbliżen1i ra 
się Rosyi z Japonią, 'Ponieważ akt te1 c 
dokonał ·poniekąd przy udziale dypl1i- oi 

Strejk telegrafistów w Ameryce. 

Ostatnie de·pesze doniosły, że część macyi francuskiej. 'h. 
i@_!SS ... _ 

bataliony wzięli Szubert i Wintersein. 
Kompaniami ·przewodzili ka.pitanowie: 
Schroeder -- kupiec, Knauze - piwo·· 
war, Nafok - mieszczanin, Oąsiorow
ksi - rymarz i Orlowski - szewc. A 
porucznikami rozmai-ci żołnierze szioze
rzy, do,świ!adczeni, którym nie raz przy 
chodziło kopyto mieniać na pałasz, mlot 
na 'karp.bin, a nożyce na szczotkę 1arma 
tnia. 

Ruch inny znów zapanował w War
szawie· Warsztaty hu.czały, dygotata 
ludwisiarnia, pod arsenałem, na ipl1a
cach mzlegaly się pobudki, ·nad Wislą 
wyznaczony ,.amburmetr" francuski, 
L arose, uczvt nowo zaciężnych dobo
szów sygnałów, znaków, gromów. 

KC'żdy coś sobie obiecywat czegoś 
się spodziewał. Ba! Toć dziad z pod 
Fary, trzęsący się, zaschnięty na poły 
te starości, tabakę pociągał i po przyda 
niu jeszcze .iednej „Zdrowaśki" na inten 
cyę „Napoljona". mruga? zaimgloneml 
cczyma i mówił do sąsiadki swej, sta
:-uchy. żebraczki ociemniałej: 

- A przecież go zobaczę!... 
Baba kurozyla ściągna mairtwych 

oczodolów i wzdychała płaczliwie: 
- Już;by się .pan Jacenty z ikaie

cwa 11.ctzb~~gc nie im trząsł !„. 
'l'i'apr>leon bi't wił w Poznaniu i stam 

tąd co dnia padały na Europę słowa po 
tężnego władcy. Codzień niespokojny 
ruchliwy blyskiawicznie umysł Bona~ 
partego nowe snuł plany. Byty chwile 
iż Napoleon, jak ów duch, patrzący n~ 
mizerne świ·atełka życia ludzkiego wa 
żył się spoglądać na szachownicę' Eu
ropy. Patrzył i mówił, zda się: 

-Tu będzie królestwo Hieronima!. 
Józefowi dam Hiszpanię, Ludwikowi i 
Eugeniuszowi także się berła należą 
- dostana je!. .. 

On ,mocen się czuł, połacie ziemi wy 
krawac obecnemu panstwu i samoistne 

ikrólestma stanowić. On nie :pytał, czy 
8
hy 

i kto jakie ma prawa dziedzic-we. Mó· o 
wi.ł bak s~okojnie, tak 1pewnie - „t~ ~ !Wal 
dz1esz krolem" - jak zwykl był mow1ć 
żołnierzowi - „jesteś 'kapralem" - .1Y 

lub kapitanowi - „jesteś pułkowni· Uo 
kiem !..." n 

N. b ł > • d' r! iczem mu y opor sąs1a ow, no· 
ty dypilomayczne, przed:&tawienia. ro 
Pr~w swoic~ dowodził w tak vrzekony Ha 
wa!ący . sposob, przemawiał tak wymo· 

110 
wnie armatami i żelazem. że najstrursze Do 
dwory godzily się na tych pomazań· m 
ców ... napoleońskich. on 

Jedna Anglia nie dala sie ująć, ani ~rz 
upokorzyć, ani ugtask!ać. Niby złJ irć 
duch geniusza Bonapartego, nie ustawa łgf 
la minowej prowadzić roboty. Nie bylo n 
zatargu z Francyą od lat dziesiątka, nie .P 
było dyplomatycznej. intrygi, .groźbY: j n 
zagma~wiania, wrogiego Napoleono~1 W~: 
przymierza, wojny, w którejby AnglJJ 
nie brała widomego lub ukrytego wsipól . c 
iudziału. Jeżeli nie żołnierz aingie1lski, ~· 
to broń, amunicya, pieniądz, obietnica, IS 

za:ęczeni_e ~dsieczy.„ byly i pod Arco· ~~ 
le i w :Eg1pc1e, na St.-Doming-o i pod T~ 1 
łonem, przy finis terre i pod Ulmem, 1 ·i 
pod Austerlitz, i pod Jeną!... sz 

Oe 
Bonaparte zgrzytał zębami, czyta· Da· 

jąc codzień bezecne insynuacye angieL 'sb 
skich dzienników, - system blokadY· 'ie 
skierowanej .Przeciwko Anilii, wpr?~a ~ 
dzał i1a lą<lz1e z orężem w ręku. M1J1ar r 
dy stra·l pieniężnych ponosiło Król~· p 
le~two bryta(1skie, 1a mimo to. lew nie ra 
mo~ł du~:cvnąć 7erującej na wybrze· ~l 
7~ch hki. Ostatnia kieska, uadama flo· Za 
c~c francuslrn-hiszpańskeJ u · przylądka . s 
1 rafalger, ~pać Bonapartemu nie da· ~·. 
W<th Brakło mu ludzi tak fak Nelson! s. 

łfl'!J'r, 

„f..!J: ' r 

b1 
(Ciąg dalszy nastąpi), , ,,.„ '- Cgn 

Z' 
----- .~}„1 ~Zl Il 



ac Balony francuskie. ł raz nie b~dzie możn:ił zmniej~zyć szychty r 

. . . , . . I 12 na 8 godzin Przy wysokich piecach pra-
~. t}ziennil\:l berlmsk1e otrzvmuJą. od · cują robotnicy bardzo ciężko i do tego co 
z . ·oi~go . k:()respondent~ . pmysk1eg_o czternaście dni mają dubeltową szych
ry \domość, że z nastąp1en1em pory z1- tę (24 godzin). Jest takich robotników 38000 

~1 .ejszej prze<lsięwzięt~ b~dą now_e Gdyby ~krócono s~yc~tę, wte~~ potrz~ba
t mI;1bY z balonami „Patrie" i „Reipuibh- by z 1ak1e 16000 w1ęce1 robotmkow. Zm~nę 

pro„ na wysokośd 1000 metrów. Mają l~by wtedy ~z~cht~ dub~lt~wa, ~a ~t?rą 
d ue , . óby manewrów zimowych. o się ~rzeba nar~vlęce1 skarzy~; Pos1edz1c1.ele 

obYC pr. . k" . . . J 1. hut 1 walcowm mogą uczymc, co robotmcy 
robaoh n 1 em1 e.~ .1ch mzen!er u IO~ w_y żądają, gdyż mają dosyć kapitału. Skoro co 
zil ~ie wymi1a1ąco: „Niech mowią rok do IO milionów ton za 600 milionów ma 

ara rne kJ.kty" - _m~~ł ty~ko ?ś:Viadczyć. rek to':"a~ów wyrabiają, to w tak wielkich 
za 'ore,p@ndent n1em1eck1 mow1 o tern z 1 przeds1ęb1orstwach bez większej trudności 
. at4 ł można będzie przeprowadzić choćby z cza 
J r · sem, powoli 8-godzinną szychtę. 

'oJY środek zapewnienia bezpieczeń- J _ . _ 
~ stwa kolejowe20. 

c, w Ameryce inżynier Jones wyna- Ze spraw robotniczych. 
. azl sposób, umożliwiający porozumie
li 'anie sję na odległość ~omiędzy pocią-
c arni w ruchu. Dokonane próby na 
-~ rzestrzeni W orhington - Carrolton 
1~ ydalY jak najlepsze rezultaty. Poro
. umiewanie odbywa się telefonicznie. 

1 olączenie pomiędzy drutem. ciągną
c rm się wzdłuż linii kolej'owęj, a loko-t ·01ywą dokonywa się w sposób na
c iępując~1 • Z boku lokomotywy umiesz 

ia sję trąbkę, przez którą wychodzi 
~ ara, przesycona rozmaitemi substan-
Ji rami chemkznemi, które czynią ją 

BACZNOSC!!! 
Druhowie! Z wszystkich stron godzą 

wro~owie w robotników polskich, aby z 
nich zrobić niewolników. Czy w obec tego 
lud polski ma pozostać bezczynnym? Nig
dy, przenigdy! Należy zatem na każdym 
kroku starać się o zdobycie dla „Zjednocze
nia zawodowego polskiego" nowych człon
ków, a gdy wszyscy robotnicy złączeni bę
dą pod sztandarem .,Zjednoczenia zawodo
wego polskiego", wtedy żaden wróg nas 
nie zmoże! 

rzewodnikiem dl!a g-losu. Próby nawet ...,_,..,;;;r,; 

1 odległość 100 kilometrów udatv się aa!!!_..!!!!!!...!!11_!!_!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!1'!!!_1!"!1_1111!_!1!!_ ~_!!!!-~---~-~_!!!_!!.l!_!!!l_!i!i!!i!±!Y~ 

Dalejże, tedy, Rodacy do agitacyi za 
„Zjednoczeniem zawodowem polskieię." 

st akornicie. Wvnaiazek ten ma vl-
8. ·zymie zn~czenie dla zabezpieczenia 
ie l wypadków 'kolejo-wych i życzyćby 
_ eżało, aby znalazł on iaknajprędze.i 
ą. największe rozpowszechnienie. 

ę .. l!!!!!!!!!!"!!.-~l!!l!_~-~!!!!!!!!!!--m!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
Nauki w ciągu sierpnia: 

W środę, dnia 21 sierpnia o 8ei wieczorem 
dla młodzieńców. 

z fÓŻDJOll stron. Nabożeństwa polskie w Herne. 
zi W czwartek rano o godz. 8 odbędzie 
y( się Msza św. z polskiem kazaniem, na którą 

Bochum· Sad nadziemiański od- rodacy licznie zgromadzić się zechcą. 
eJ cil wniosek Q -ponowne podjęcie po- •<!Ili!!. !1!!2@~_!1!_1111111!!~--l!!!!!l!!!!!~-!'!!--!m.!!-!!l!!...!!!...!!!L~!!!L!!!!_ll!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!ł 
ei :powania w sprawie żony wójta dr. SwięłoJ·Ózafacie. 5 

~ Roche z Baukau, któna skazaną zo-
n; la na 3 miesiace więzienia za obrazę 
t ~ez listy bezimienne. 

Wypadek ten może być przestrogą 
tyiah. którzy to ·lubują się w wysyła 
do osób, do któryidh maja urazę, li

'w nie podpisanych, -albo podipisa
& 'h sialszowanem nazwiskiem_. w któ 
Y eh to listach dają folgę swej nieniawi
ia '.w słowach nie przebierają. 
~ \Verne przy Langendreer. W re
c uracyi Schmidta pękła rura gazowa, 

ł(asyerem Swietojózafacia wybrano na 
zebraniu Komitetu Swętojózafacia dnia 18. 
sierpnia p. Bartłomieja Wilkowskiego z 
Rotthausen, Diippelstr. nr. 44. Na jego rę
ce prosimy odtąd nadsyłać składki na Swię
toiózafacie. 

Komitet Swiętojózafacia 
fr. Matysiak. Nowacki. Andrzej Kranc. 
Andrzej Cichy. Jan Szlagowski. Stani
slaw Kaźmierczak. B. Wilkowski. Jan 
Skraburski, Gelsenkirchen III. Stanislaw 

Krzyżański. Kasper ttadryan. 
Marcin Siekierski. ei nagroma'Clziło się dużo gazu w 

0• oju. Wieczorem nastąpił silny wy
h gazu. Meble sa niemal zupełnie 
zczone, tapety opalone. z iuct.zi 2 Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 

y oy zostały cokolwiek poparzone. 
ó· Bochum. W k·opalni „Prinz-Regent'' 
ę tal zabity górnik Telgter z Stiepel. 
ić Wattenschcid. W tutejszym domu 

rych umarto dziecko górnik1a Kowal 
i· ego z Iiontrop na tężec karku. 

Unna. W tuejszvm domu chorych 
. rl górnik Pr. Lticke z ttolzwicke

a. Z?stal on okaleczony w kopalni 
rohne" y • 

• Hamm. Stol1arz Brilning spadł z 
e towiania i zabił się. 
. Dortmund. Zderzył się tu powóz z 

rnobilem. l(oń został bardzo poka
. ony. W tern samem miejscu zostia-
1 ~rz.ed kilku tygodniami dzieoko na 
J tr~ Przejechane. 

Baczność Rodacy w Kray ! 
Wielki wiec polski dla robotników pra 

· cujących we fabryce odbędzie się w czwar 
tek, 22 sierpnia, o godzinie 8 wieczorem na 
sali pana Kefenhorstera. Ponieważ będą bar 
dzo ważne sprawy, tyczące się robotników 
prac11jących po fabrykach omawiane, za
tem jest pożądanem, aby się wszyscy ro
botnicy na wiec stawili 

Baczność rodacy w Wanne ! 
Wiełke wiece odbędą się w sobotę, 

24 sierpnia, rano o godzinie 9 i po południu 
o godzinie 5 w lokalu pana Unterscbemann. 

Porządek obrad: Zwiama ustaw knap
szaftowych, a związek, oparty na wzajem 
ności oraz inne ważne sprawy. 

Liczny udział Rodaków pożądany. 
Referent druh &osiński z Bochum. 

„Zjednoczenie zaw. polskie." 

Wiece. 

a Agitujcie, aby w kiażdym domu .p-ol
o pna obczyźnie znajdował się „Wia
e . Q]ski". Teraz można go zapisy
: , na wrzesień za 50 fen .• dopł1acając 
I W~: za przyniesienie do domu. 
3 urz~ur~. W ·przyszłą niedzielę WIELKI WIEC W DORTMUND W sPnA 
_I . tzn1e się tu doroczny zjazd klato- ~ -
1, ~·niemieckich. WIE OPl.EKI DUCHOWNEJ 
' 1S111a, przesyłane do iazet, są doku- odbędzie się w niedzielę, dnia 25. sierpnia 
• 1111. Tak zawyrokował w pewnej spra o godzinie 4 i pół zaraz po połskiem nabo-
~ ~~.r~e~zy, a orzec;enie to dotyczy tak żeństwie (w kościele św. Trójcy) na sali p. 
1 ._ow. Jak ogloszen. Ktoby więc wiado Tobina, ulica tlirtenstr. obok kościoła św. 

21aką. lub nawet ogłoszenie nadesłał Trójcy. Na wiecu omawianą będzie sprawa 
rr-Ym podpisem, mógłby się narazić opieki duchownej i deputacyi do Rzymu, 

• D ~es o sfałszowanie dokumentu. przeto o liczny udział Szan. Rodaczki i Ro-
• ,uisburg. R.ządowy inspektor Schnopf daków z Dortmundu i okolicy uprzejmie u

~.burgu oświadczył na konferencyi w praszamy. ł(omu sprawa ta nie jest obojęt
, ~ ~utniczei, że bardzo trudne będzie ną, niech pośpieszy na wiec. 
r ~r \zenie 8-godzinnej szychty, panie~ Mówcy przybędą zamiejscowi. 

a. robotników. Na to mu odpowie- Komitet dla spraw kościelnych: Andrzej 
· p ze Wielkiego braku robotników nie 
e irakawcta jest, iż w ostatnich czasach Ziemniewicz, przew. Józef Kapuścidski,sekr 

ielk~ ale trzeba zważyć, iż to były ta- te!!! .. ___ ~ ---- -~·-··-·-'"1 -~~~ 
ia Ich zamówień (obstalunków), 'a Zebrania towarzystw. . 
:sWsze. t~ wiele nie bedzie. Nast< 

. :o.kom1e1sze, a w tych możnaby u-
1 sac szychtę. Jeżeli huty i walcownie Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
· bZYchtę, wtedy brak robotników u- donosi szan. członkom i wszystkim Roda-

0 ~łatwiej pójdą robotnicy do pracy kom z Bismarck i okolicy i Towarzystwom 
~~iu, _byle nie potrzebowali tam całe które zaproszenia odebrały, oraz tym, któ 
In się wysilać. Rozumie się, że na- . • re dla braku adresów zaproszeń nie odebra 

ły, iż obchodzimy 17-letnią rocznicę w •ie- , Towarz. św. Wincentego w Hodtkeide. - · 
dzielę, dnia 25 sierpnia na sali pana Lindego f W niedzielę, 25 sierpnia bierzemy •dziftł 
zaraz przy katolickim kościele. Towarzy- w pielgrzymce do l(evelaer. Wyjazd z 
stwa prosimy przybyć z chorągwiami i pa- dworca łfomberg o godz. 5.47 rano. Nabo
laszami Program: Od gooziny 2 do 3 żeństwo w kościele w Hochheide o k-wa
przyjmowanie bratnich towarzystw, o godz drans PO -łej rano. ~rzyjazd do ł(evełaer • 
3y.j: wymarsz na nabożeństwo polskie, punk godzinie 7.-46. Wyjazd z Kevelaer o gocbi
tualnie o godzinie pól 4ej rozpocznie się na nie 5.50 wieczorem. W ten sam dzień przy
bożeństwo. Po nabożeństwie powrót na sa- jazd do Homberg o godz. 7,32 na wiec~r. 
lę, gdzie nastąpi dalsza zabawa. Program: Bilety zwrotnie kosztują po 2,30 mr. i są ao 
Przywitanie gości i Tow. przez przewodni nabycia u pr~ewodnicząGe~w pana Pilarc~ 
czącego. Mowy przew., śpiew na cztery ka i u cz1onków zarządu. O liczny B<bial 
glosy, deklamacye, we wolnych chwilach prosi czlonków i Rodaków ~2) Zarzą4. 
koncert. Wstępne dla członków wszystkich 
towarzystw 30 fen., dla nieczfonków przed. 
czasem 50 f en„ przy kasie 1 markę. O godz. 
pól 8mej przedstawienie teatru pod tyt.: 
„Bogata wdowa". Mamy nadzieję, że nas 
Towarzystwa i goścfe licznie odwiedzić ra-
cz.-,. (2) 

Uwaga: Posiedzenie odbędzie si~ te
Kn :rnmt"go Jni:-t r:rzed po?11dniem .) h••<:i. 
pe)~ 12-tej. Uprasza się wszystkich człon
ków, ażeby jak jeden s.ię stawili na posie
dzenie i na zaba,,~,cę w czapkach i ozna. 
kach! fr. Niedzielski, przewodn . 

Tow. św. Idziego w Oberhausen - Lirlcłl. 
podaje swym członkom, oraz wszystkim 
R.odakom i rodaczkom do wiadomości iż w 
kościele św. Katarzyny w Lirich odprawiać 
się b~dzie w środę, tj. 21 sierpnia nieustan
na Adoracya Przenajświętszego Sakramen
tu. Godzina nabożeństwa dla Polaków wy
znaczona jest w środę od 4. do 5-tej po poł. 
Uprasza się Szan. Rodaków i Rodaczki o 
jak najliczniejszy udzia w tern nabożeńst-
wie. (1) 

Zarząd. 

Towarz. polsko-kat. „Zgoda" w Wiesdorf. 
· W niedzielę, dnia 25 sierpnia, ogodz. 
4 po południu na sali pana Schotter przy 
Glównej uL 135 urządzamy zabawę z tań
cem, na którą szan. Rodaków i Rodaczki 
uprzejmie zapraszamy. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Walentego w Mors 
obchodzi w niedzielę, dnia 25 sierpnia, swą 
pierwszą rocznicę poświęcenia chorągwi 
w namiocie p. Nowaka w Ąsberg p. Mors. 
ul. :Essenbergerstr. nr. 62 na któr9 szano
wne Towarzystwa, które zaproszenia ode
braly, oraz te, które dla braku adresów 
zaproszeń nie dostały, także wszystkich ro 
<laków z Mors i okolicy jak najuprzejmiej 
zapraszamy. Wstęp dla członków wsz, 
kich Towarzystw ąo fen, dla nieczłonków 
przed czasem SO, przy kasie 75 fen. Pro
gram: Od 1-3 godz. po uol. przyjmowanie 
bratnich TQwarzystw. O godz. pół 4ej 1 
chód do kościoła na nabożeństwo. Po na
bożef1stwie dalsza zabawa, podczas któ
rej powitanie bratnich Towarzystw i gości 
przemówienia przewodniczących, śpiewy i 
deklamacye. O godz. 8 będzie odegrany 
teatr pod tyt. Bursztyny Kasi." O liczny 
udział w rocznicy uprasza (3) Zarząd. 

Uwaga: Zwracamy tym T owarzyst
wom uwagę, którym wypada .droga przez 
Duisburg, Rheinhausen, aby na główny 
dworcu w Mors wysiadały, zaś tym, które 
jadą przez Ruhrort-'-Homberg, przystanek 
kolejki prywatnej Hochstrass (Virbaum). Na 
tych dwóch dworcach będą oczekiwać 
członkowie, którzy wskażą drogę na salę. 

Towarzystwo św. Piotra w Steele. 
Przyszłe zebranie odbędzie ·się w nie

dzielę, dnia 25. sierpnia przed południem o 
godzinie 11, a nie po południu, jak bylo o
gloszone .. Dla ważny~h spraw prosi się o 
liczny udziat (I) 

Antoni Majchrzak, przewodniczący. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi szan. członkom i Rodakom z Ober
hausen i okolicy i wszystkim Towarzy~ 
stwom, które zaproszenia odebrały oraz 
tym, które dla braku adresów zaproszeń 
nie odebrały, iż w niedzielę, dnia 25 sierp
nia, obchodzimy 10.-tą rocznicę, na którą 
szanowne Towarzystwa oraz Rodaków i 
R.odaczki jak najuprzejmiej zapraszamy. To 
warzystwa prosimy przybyć z chorągwia
mi i pałasza11!i. Program: Od godziny 2 
pÓ południu do godziny pół 4ei _przyjmo
wanie bratnich Towarzystw na sali pana 
Allekotte, ulica l~ynkowa nr. 37. o godzinie 
4 wymarsz do kościoła na polskie nabożeń
stwo, po nabożeństwie pochód na salę pana 
Webera, gdzie się dalsza uroczystość od
będzie. Porządek urnczystości: Przywita
nie towarzystw i gości przez przewodni
czącego, potem krótkie przedstawienie arna 
torskie pt: „Czarodziejskie skrzypce", na
stępnie mowy przewodniczących, śpiewy 
i deklamacye: O godzinie 8 drugie przedsta 
wienie amatorskie pt. „K.usjciele ludu". 

Uwaga: W pi<ltek, dnia 23 sierpnia 
przybędzie kaplan polski celem słuchania 
spowiedzi. W piątek po południu i w sobo
tę rano sposobność do soowiedzi dla nie
wiast. w sobotę po południu i w niedzielę 
rano sposobność dla mężczyzn. W niedzie
lę rano o godzinie 7 i pól przystępuje Towa 
rzystwo wspólnie do komunii św. W piątek 
wieczorem o godzinie 7 i pól polskie kaza
nie. O liczny udział w spowiedzi w kazaniu 
i uroczystości uprasza (3) Zarząd. 

't „ 
:ft: . . ~ . 

~- -

Towarzystwo św. Marcina w .l(m7. 
W niedziel~. dnia 25 sierpnia t.trz(\(bQ

my zabawę z tańcem. na sali pana l(Oie•
hestra. Muzyka pana Pietry~i z Brach. 

Początek o iodziuie 5 po pol•dtia. 
(2) Sekretlln. 

lfjr!Mlf!IM!ilil!llitli!!nt• 

~ 
Towarzystwo św. Jana .Ewanc. w Clelse•

ldrchen-Hiille• 
zasyła swemu czlonkowi panu 

JOZEFOWI SZEMROWICZOWł 
oraz jego dozgonnej t~warzyszce życia fi. 

ST ANISLA wre OSIŃSKIEJ 
w dniu ich ślubu najserdeczniejsze życzenia 
Mloda Para niech żyje! niech żyje! nieclt 
żY.1 e ! Zarzą41. 

----······· 
uPolak, który nie kocha OjcZYZltY, za. 

parł się wiary katolickiej. bo nie zaclKJw a
le czwaneco przyklzama". 
& 

Dziękujemy serdecznie Towarzystwu 
św. Józefa w Dahloau~en i wazystkim 
Roua.kom i Rodaczkom za liczny w.dział 
w pogrzebie naszej najdroższej Xą-=k.1, 
staropolskiem 

„Bóg zapłać''. 
W smutku pogrążeni synowie (954 

Kasper Tomezak 
i Piotr Tomczak. 

Baczność Recklinghausen Siid (Bruclt) ! 
Podaję do wiadomości Szan. Roda

kom, iż z dniem 6 bm. otworzylem przy 
ulicy Bochumskiej 128 

Skład towarów 
;;alanteryjnyeh 

Mam na skladzie w wielkim wyborze 

instrumenty muzyczne, 
cygara, p~pierosy i tabakę do zażywania. 

Usługa skora i rzetelna. 

Z szacunkiem 

M. Pietryga, 
(891) polski kapelmistrz. 

2 ezeiadntków Bacznoś~ f 
szew8kłeh jednego 

.:ia DOWfl robotę, drugie· Polsk"1e 
go do zelowania przyj· 
mie od zaraz na stałe 

~~:dnienie i wys~!i biuro prawne 
Antoni Horyza, znajduje s'ę 

mistrz szewski, La ar . w Oberhausen, 
p. Ruhrort, ul. Turmstr.36 Indui.triestr. 59. 

Telefon 147. 

Elementarze Tam załatwia się szyb-
ko i tatiio 'WSzelkoe 

w wielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk. ' 

~ pr„ wy piśmienne. 

Max !ł'łnke, 
pozaełuż bowy 

komisarz policyjny i 
były feldwebel. 9.: O 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kat"ier
lichen Postamt ein .Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) fiir den Monat 
September 1907 und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 64 Pfennig. 

--
- Obige 0,64 Mk. erhaltea zu haben. 
bescheinigt: 

. . . d· ..... ~~. -~ 190-: 

Kalserllches Postami , ~ · , • • · • 



Dom kredytowy 
ana Kwiat owskiegó 

.załatwia ws,;elkio sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

Kasa szczednoSci . 
w Rerne, Bahnhofstr. 50. 

wej~cle z Oststrasse (759) 

prayjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci '!]Soki 

procent. 

Maszyny da rotowania, ~ 
»1~ maszyny do szycia, 
piece. maszyny do prania, wyżdży
maczki imaglownie, lampy i towary 
emaliowane, jako też dostaFa całkowl
tych urządzeń po nadzwyczaj taai:.:h 
cenach. (496) 

Na odpłatę! Na odphtęr 

O Schramm, Dortmund 

• 

:~-IEil:l~MM w~ Ił 
Mamy zaw!tl!:e na pr:m~1.ż: f 

gotowe gospodarst a od 20-50 mórg i I 
o sady chałupnicze od :J-20 mórg duże 

a także tylko 

omw z Ó!j o ami dr1 2 mórg. 

Nasza kasa płaci od ?.łożonych ł 
oszczędnóści 

4 proeflnt na hżdorazowe żądanie, · 900 
4,i/1 prof:ent za kw<łrblne!ll. w~7pomedzeniem, 
~ proeent za. pórroczneill wypowiedzeniem. . 

Kto ma 11 nas depozyt złożony, choćb]' za półroeznem wypoWI~ 
d.Y..enie111, a kupi grunt od nae, tema wypłaca kua. nMZ& depozyt 
natychaiast. . 
Dobre 5 procent przynoszą ce hipotek i mamy zawsze na sprzedaz. 

Adresować trze ba jak nast,ępu~ : 

Bank Pa1·celacyjn7 
E. G. m. b. H. K.olilten (Posen). 

a /i 'I 
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Swój do swego! · .,. __ ···- - · „_. .... ,, .... ,2 :railiiii 

Jedyna poL fabr. kostynmów 
==--::-====..: na obczyźnie -
poleca się Szan. Towar.?Jystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln. 
w najlepszem wykonaniu i po niz~c~ cenach. Prosząc Sz~n. 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie mteresu Roda.ka kresl~ 

z sza.cun ki em 65i 

Franciszek Eau.be, 
Herne, ulica Nowa nr. 37. 

·•SPM>łł"fWiil~"9fcupz&saawww~ 

li ;rukJ,. i „klad•,m Bu....,na l Berekera " 1<•••1-1 
w;rdawn. aw. stolicy apostolskiej. 

Sv:anowną ~lientelę. majf\cą zamiar zaopatrzyć · li y •TOWO I 
e.ią w wyroby jedyne.; polskiej i wielkiem powodze·· owo. Kevelaer .a.w • 
niem eieszącei riię 920 

A. n!ri~~!i~l!e!,0~!:rzynle - Książeczka pielgrzymska. 
na nadchodzący sezon gwiazdkowy, prosz~ niniejszem e Zb"1ór modłor w i pieśni 91B !I 
jak najuprzejmiej, aby zechciała łaskawie zamówienia ,_. _. 
gwiazdkowe Radesłać najpóiniej do końca wrze· C DLA POBOŻNYCH PIELGRZYMÓW ~ 
imła r. b. Za wykonanie zamówień po wyżej wy- li zebrany i ułożony prze.z ~ 
nienionym terminie fabryka ręczyć nie może, wobec X. duszpasterza połsldAdO 
nadzwyczaj wielkiego pooytu; musi raczej z fabry- "6 

kacyą zastósować się podług poczynionych przed za pozwoleniem Biskupiego Ordvnaryatu 
czasem zakupów. - WszPlkie zam5wienia uprasza Egz. 25 fen. w Monasterze. Egz. 25 fen. 
eiQ nadesłać na ręce zastępcy na Nadrenię i Westfalię 

A. Barciszewskiego, Bochum,01
• n.•;:~1~!.2::::: ni D• n•h7eia..., WSZJ•łldoh księr;ar••••h. I 

:::=rv:cm::::::::..::..!.!~~==·==~·=-=·======~-.====================~ 

Swój do swego! 
Szanownym Rodakom w Gladheeh i okoUey doncs1:ę upTze;jmic, 

i.ż z dniem 1 sierpnia 1907 otworzyłem 

w Gladbeck, przy ul. Kolpinga (Kolpingstr.) nr. 3 
I 

księgarnię polską.~ 
połączoną 

ze składem materyałów piśmiennych, 

dewocyonalii i towarów galanteryjnych. 
Mam na składzie wielki wybór książek rozmaitej treści, luiąikł 

do nabożeństwa, kslażkl lndtlwe do czytania, jako też wielki 

wyb6r obrazów rellg1Jn7ch i reUgłjno-narudo'11fch. Różne polskie 
pocztówki w wielkim wyborze. 

Polecam się także Szan. Rodakom do 921 

oprawiania obrazów i t. d. 

i po cenach umiarkowanych. Mam także bogato zaopatrzony 

.. -· ~ . ··---------· I Baczność Rodacy w ~angendreer I okolicy! 

Szanownym Rodakom polecamy nasz 

bogato zaopatrzon, 
962 

skład wszelkich materyi na suknie, 
konf ekcyi damskiej, męzkiej i dla dzieci. 

aa n 
Zarazem polecamy także nasze 

polskie. darte gęsie pierze, 
font po 3,25, 3,4:0 i 4,20 mrk. 

Proslm,- także uwagę zwrócić aa aasze okna 1V11łta1flle. 

Sw6j do swego! • a a Swój do swego! 

A. Landowski i Sp. 
Langendreer-Siid, Kaiserstr. 173. Cesarska ul. 173, 

• I 

• 
I 

I. 

. ·--------· ·----------··~ ··- ·---------- ~ 

Baczność Rodacy w Wanne i okolicy! 
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Codzienne pismo ludowa dla Pob~k6w na obczyźnie po§wi9cone ogwiacla oraz sprawom aarodowym, politycznym i zarobkowym, 
,...-.~~~=--------llllRJl•l!nlr.IL'!m~·''1W!ml:łlVMr~rmmlllllllJll--h._~._lm\'.lmMur.tll~•----umm.-.111B ... „ ... _._. ........ ._ ... ._._ •. ~„ ... .--.rmuir::crmimam11„111&1m1111111m11mmmm1U.1111•~·ttft~~D!llll...,K>11111•'••~••lłl'SLlllP1'~~-aMWA11C•mMffSbt 
,_vychodzi codziennie z wyjątkiem eni poświ.ąłocz
ycb. Pr~ata kwartalna na poczcie i u listowych 

il :vnosi 1 mr. 50 fen., a z odnoszoniem <lo dornu 1 mr. 
~fen ,.Wiar.s Polski" za.pisany jest w cennika pocz 

to.wym ood znakiem ,.L. po~nisch M. 123:' 

I 1111 Duże za Wlarc I DJczyzn1 I 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnegco n.
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone orzed inseratami ._ 
fen. Kto często ogłasza otrzyma rabat. - Listy (« 
,,Wiarusa Polskiego·• należv frankować i podaó w 
łlkh dokladny adres pisząceg-o_ Rekop. nie zwr.acuq 

I 
Redakcya, drukarnia i księgarnia znaiduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. -- Adres „Wiarus Po1ski14 Bochum. - Telefon nr. 1414. 

\l{:/J4ł-.---nlftlHJ&/311111!m~ ime·-~~~~~g~c~~!!!•~w~[l!mm~........,.....,~~~~-~~~~'!!"~' '1!1!17~~3Mf!i~;~)l'if!D~-~-~.J~ll~~-~~~~:!}J~n~z1.~~ 1_1;pe.m;::axw4occ;•••m :!"'W'~liBl4M:B ;z::;s::UUILłJN• ' --~ 
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. Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe ł 
łtlówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
«est Polakiem, l1to ootomstwu swemu 
zniemcziyć się pozwoli! 

Z wypadl;ów dnia. 

Donoszą, że stoiicę arcybiskupstwa 
gaieźnieńskiego oiiarowano ks. Scl1irm· 
eisenowi z Opola, który jednak zażądał 

czasu do aamysłu. 

Jest to pogłoska, której dotąd nie 
potwierdzono. 

Bezrobocie robotników r:mrtowyca w 
Antwerpii 

jest prawie powiSzechne. W porcie stoi 
wielka liczba okrętów, których nie ma 
kto wyladować. : . • . ..,,,,1 

Prez~ ~ministrów francuskick u krąta 
Edwarda. 

Król aingielski zaprosił- .prezesa mi
nistrów Prancyi P. Clemenceau do Ma- I 
rienbadtt. · . 

Ambasador fr.ancuski w Berlinie. 
wyjeżdża wskutek zaproszenia kan- ' 
derza .Bueiowa do Nor-deney. 

strejk mas.owy, dezercyę i bunty woj
skowe. Bebel wystąpił przeciw temu 
i vaznaczył, że socyaliści niemieccy 
oświadczają sję za 1uzbrojeniem, o ile 
jest konieczne~ atoli w formie najszer
szej demokrncyi. 

W Petersburgu rozpoczął się proces o 
zatnach na cara. 

Oska.rżonych jest 20. Do obrad nie 
dopuszczono publiczności. Budyn1ku 
sądowego strzeże silny oddział poli-
cyi. I · 

DE 

Protest 
przeciw zamys.rom polakożerców. 
Na wiecu wyborców, który odbył się 

ubieglej niedzieli w Inowrocławiu przy
jęto jednogłośnie następującą rezo-
1ucyę ~ 

„Zebrani Poiacy na wfocu pow~ato„ 
''-'Ym w Inowrocławiu. dnia 18 sierpnia 
1907 roku protestujemy w oblkczu Bo
g2, i w obec ludzkości cywWzowanei 
całego świata przeciw zamiarom na
szych nieprzyjaciół, pragnących nas 
gwaHem wywł1aszczyć z ziemi ojców 
naszych, na której tutaj od przeszło 
WOO lat nasi prwdkowie żyli i po'.narli 
r lia KtóreJ 1Ily .i na~i potomkowie żyć 
i urnie1 ać jako Polacy pragniemy. 

sku, urzędował długie lata w czeskich 
1parafiaich, a byl także dłuższy czas ka
pelanem w Morawskiej· Ostrawie. Że 
ks. Rosenberg występował wtedy jako 
Niemiec, o tern wladzy kościelnej nic 
nie wiadomo. 

Czesi swojem wystąpieniem zyskali 
przynajmniej tyle, że ~a zarzuty przez 
nich robione otrzymali od miarodaw
czej wladzy kościelnej ruawet telegrafi
czmc wyja·śnlenie. - Pohacy-katoHcy 
nie są w tak szczęś,liwem poloźenin, bo 
na zażalenia wysyłane <la władzy J, 
śc!elnej często długo muszą czekać 111 
odpowiedź, jeżeli wogóle jaką otrzy
;n~oją ... 

·m= ;a ·- zm&ailm _;rz= 

Biskup a nauka religii w szkole. 
Praska staroczeska „Pi01itik" z dnia 

13. sienpnia, wydanie wieczorne, otrzy
mała z Tryestu następ'lljący prywatny 
telegram: 

Tryest, dnia 13 sierpnia. Przed mniej 
więcej dwoma miesiącami odebraly wl1a 
dze szkolne tksierom chorwackim w dy
ecezyi Veglia .prawo uczenia r-eligii w 
szkolach i naukę tę oddały świeckim 

rnauczycielom wloskim, ,ponieważ w 
wloskich szkołach niektórych miaste-
1azek księża chorwaccy uczy.li religii 
dzieci chorwackie po chorwacku. 

stwem i oszczerstwem. Tern latwiej im to 
przychodzi, że owe wypadki wydarzyły 
się daleko, że u nas nikt ich nie sprawdzi i 
że nadają sobie pozory obro1ków moral
ności i przyzwoitości. 

Prawda natomiast jest zupelnie inna. 
W Medyolanie wykryto kilka kobiet, 

które przywdziewaly suknie zakonne nl-::
tylko bez żadnego upaważnienia ze stro
ny władz duchownych, ale nawet wbreWi 
ich zakazowi, a czyniły to dla tego. aby zje 
dnać sobie zaufanie ludności i pozyskać po 
parcie dla swoich ochronek i szkólek. W 
tych zakładach, naq którymi duchowień
stwo nie mialo żadnego nadzoru, o którycłt 
wladze kościelne nawet nie wiedziały po
pełniono nadużycie przeciwko obyczajno
ści. Kto byl winien i czy wogóle jakaś wi
na byla, to wykaże śled.ztwo sądowe, pro
wadzone energicznie; w każdym razie nad
użycia nie były tak straszne, kiedy dotąd 
nikogo nie aresztowano. 

To zaś jest pewnem, ~e sam arcybisknf) 
medyolański zażądał od policyi jeszcze 
przed 'wykryciem owYch .. skandali", aby 
zakazala kobietom, zatrudnionym w tyci 
zakładach noszenia szat zakonnych. 

112 gómlków zstinęło! I , ; 
Stnaszna katastrofa wydarzyła się 

\Vywl:aszczenfe nas .przemo::ą było
!1.v najobydn'L]szą zbrodnią i podeJ•:J· 
11i~„m najświętszych praw w?a:;H8~":i 
c7ło-.v1eka. jakiego mogliby się tylko 
,1~··1- uścić na1dziksi barbarzyf1cy ubb
~~ł.\'' !', dalekich wieków. 

Ks. biskup dyecezyi Ve~lia rzucił 
\VÓ":TC?'.aS exS~QffiUflike ila nauczy~j{.;:~ 
:wlosikich i wYdal list :oasterski, stanow
czo potępiający Ziachowanie się rządu 
w sprawie. szkolnej. 

W ootatnich dn1ach zaś wydal bi
skup do wszystikicll księży probosz
czów swej dyecezyi okólnik. aby nie 
wy.gotowvwali do władz szkolnych ża 
dnych wyciągów z kościelnych ksiąg 
urodzeń i zgonów. 

Ale socyalistom i masonom nie chodzi 
o prawdę. ani o obronę moralności; skorzy 
stali oni z tego wypadku, aby obludnie i 
przewrotnie rzucić się na kościól i obrzu
cić duchO\vieństwo katolicke brudnemi obeł 
gami. Ta agitacya prowadzona we Wło
szech z wielką gwałtownością, a niepo
skromniona w porę przez rząd. wywolala 
te skutki, których od razu należało oczeki
wać. Oto rozooczął się po miastach wło
skich silny ruch rewolucyjny, zwrócony 
już nietylko J7rtc"'iF.ko K'.)schAov;i, ~Ie p;:-ze 
ciwko całemu porządkowi spolecznem1· 
przeciwko monarchii. Dopiero gdy bandY 
anarchistyczne zaczęły napadać i rabować 
nietylko kościoły, ale i budynki publiczne, 
spostrzegł się rząd włoski, źe dzialal Z1J. 

opieszale i zarządził poważniejsze środki o
strożności. 

i • 

ić 

'\V kopalni f angtse należącej do przed
siębiorców niemieckich a pol·ożonej w 
obwodzie Szantung w Chinach. Ws_ku-
1ek f:Jksplozyi ma;~eryalów wybucho
wyiola w kopalni .zginęl,o 2 niemieckich 
robotników i 110 chińskich górników. 

Cholera w południowel ~osyi zabiera 
coraz większą liczbę ofiar. 

Z Samary, Astrnchanu i wiosek po
fożonych . nad Wołgą donoszą codzien
nie o nowych zesłaJbnięciach kończą

cych się po większej części śmiercią. 

'Na kongresie hakatystów w Bydgosz· 
czy wyrażono się z wielkiem uznaniem 
o giermanizatorskiei działalności nie-

mieckich władz duchownych. 

I ·aakatyści doszli obecnie do takiei 
-potęgi, że nie potrzebują już niczego 
owijać w bawełnę. Otwarcie więc wy 
razili l!fznanie niemieckim władzom du-
chow.nym, że znakomicie przyczyn.i!1ją 
-się do giermanizacyi. Wiele, że haka
tyści nie wysł·ali teJegramu do niektó
rych biskupów niemieckich, którzy im 

Oświadcziamy uroczyście, że prawo · 
wywłiaszczenia nas z ziemi ojczystej 
musielibyśmy uważać jako niebywały 
w 20 wielru . gwaH i zbrodnię popełnio
ną na nas i wołającą o pomstę do Bo
ga. 

Wzywamy społeczeństwo poiskie. 
ażeby przeciw ohydnemu projektowi 
bandyck.iemu wywlaszczenia nas z zie
mi ojczystej zwolywalo wszędzie wie
ce i na nich piętnowało w należyty spG 
sób okrutne zamiar:!: zbrodnicze polł1-
kożerców pruskich, ażeby too glos pro 
testu i bólu polskiego Judu doszedł wszę 
idzie tam, gdzJe biją j'eszcze- serca ludl
kie, 'które się brzydzą gwa1tem i bez
prawiem ws.zelakiem." 

12 --
Ks. biskup Kopp 1łnmaczy s!ę. 

Wanne. Tow. gimn. „Sokół" w Wanne 
Zachód odbylo 18 sierpnia roczne walne ze 
branie, na którem obrano prezesem dh. Jó
zefa Naskręta, sekretarzem druha Stanisła
wa Szlapkę, skarbnikiem druha Marcina 
Maćkowiaka. 

Naczelnikiem został obrany druh Fran
ciszek Garbarek, podnaczelnikiem druh 
Stanislaw Bartkowiak. 

Do Rady zostali wybrani druhowie: Fr. 
Lapawa. Leon Rogalli, Jakób Piecuch, A-1-
toni Walczak, Tomasz l(urek, Stanisław 
Matuszewski, Felix Krawczyk. Delegata
mi do okręgu zostali obrani: druh prezes 
Józef Naskręt i naczelnik Franciszek Gar-

Donosiliśmy niedawno o energicz- barek Czolem. 
nym proteście Czechów przeciw przy- Stan. Szłapka, ,sekr. 
slianiu <lo gminy katolickie.i na Śląsku ~~„~~~1!1'111!~--~-m--.--.~ 
austryackim księdza niemca. 

W sprawie powyższej otrzymał wie 
tde11.ski „Vaterl1and" z miarodawczej 

. , Aucil masmisk1 w Włosiach. · 
strony (od władzy biskupiej?) z pole- Od niejakiego czasu cała prasa żydow-

się tak bardzo podobają. - cenfa ks. kar·d. Koppa telegraficzne wy- sk_a i socyalistyczna. p~zepelni<?na jest opisa 
Smutnej doli dyecezyan Polaków jaśnienie, w iktórem zaznaczono pomię- mi :tzekhomykcłhdnadhuzlylc po_pelmohnych w _roz 

d · · ·; ; · k R ) mai yc za a ac \: asztornyc włoskich 
znajduj'ących się pod władzą biskupów zv mne~i, iz zJam,anowanie . 5: osen- ł Z wielkiem zadowoleniem wydągają t~ 

. , . ' . . , . tl.ć . . berga ~PI oboszczem w Polsk1e1 Ostra- ł dzien.niki J·akicś ohydne ska11dal . kto' e memcow nic <If1J)JeJ osw1e 1 me moze, . t ·f d t · · t . e, r . . . , . . wie nas ąp1~·? na ·p~ze s aw1enie ipa ro rnialy się przytrafiać w Medyolanie, l(zy-
Jak to uzname polakozercow dla g1e1- nia tei' parafii hr. Wilczka, a ks. kardy- 1 mie, Pizie i innych miastach wloskich i sze 
man~atorskiej działalności niemieckich I nał n}e ~ial naj.mni·ejs~ego p.ow?du, a~y ł roko i dl_ugo opisują, wypadki, nadające się 
władz duchownych. ·odmow1ć zatwierdzenia. Dale.i powie- ~ ~ylączme do. b~d'.łn lekarza lub sędziego 

dziano w owem wyjaśnieniu, iż wladzę ł sledczeg_o. Jezeh 1est skandal, to przede-
• Na miedzynarodowym kongresie so- .kościelną spotkatby rzeczywiście cię- I wszystk1~md WfWoluje g? ta prze~~?tna 

· · k' t d b b k' · ' prasa, w1 oczn1c spekulu1ąc na nam1zsze 
cyałistów w Sztutgarcie wystąpił Be- ~ z 1 z~~zu ' ~ . Y Y pro o~zczem. czes ieJ J instynkty swoich czytelników. Oprócz tego 

; bel przeciw a~itacyi iantymUitaruej i '?arafu ~~mika_nowiano ·kk.siedzWa ntie włat<ll~ usiłuje ona z tyc~ zajść nid~rawdzonych , ł 1ącego Języ, Ie1!1 czes im.. ~m !a ·o I albo wprost zwyslonych, ukuc broń prze-
irancuza Herve. . J wypadku ma srę sprawa .maczeJ, bo ks. ciwko kościołowi katolickiemu. Zwykła to 

ttcrve ~a.Ieca na wypadek wojny „ Rosenberg 1od mfodości mówi po cze- metoda żydów i socyalistów walczyć klam 

Wszakże już doszło do tego, że na uli
cach Rzymu znieważono w bialy dzień ka 
planów katolickich, że anarchiści wdzierali 
się do kościolów, aby przeszkodzić odpra-

·ianiu slużby Bożej! W kilku miastach u
silowano naw<..t podpalić kościoly. 

!(uch ten rewolucyjny ogranicza się tył 
ko do kilku większych miast, gdzie propa
ganda socyalistyczna poczynila większe 
spustoszenia wśród robotn'ików fabrycz
nych; natomiast olbrzymia większość lud
ności wiejskiej jest gorąco przywiązana do 
Kościola katoli_ckicgo i nie da się uwieść 
bredniom i kłamstwom żydowsko-masoń
skich agitatorów; ale wypadki te rzucily 
silne światło na prawdziwe dążenia i cele 
rewolucyonistów, którzy uderzają na koś
ciól, chcąc ugodzić w spoleczeństwo. To 
też obrona przeciwko tym napaściom na
leży do calego spoleczeństwa, do wszyst
kich ludzi, którzy rozumieją i czują, że try
umf socyalizmu może być tylko zwycię
stwem barbarzyństwa i początkiem naj
straszniejszej tyranii. 

Nasza prasa socyalistyczna, pisze „Olos 
Narodu", całkiem oddana na usługi żydów, 
za]111uje się naturalnie bardzo żywo wlo
skit·mi „skandalami" opatrując je opisami 
przc~ojonemi nienawiścią do katolicyzmu . 
Z temi fa1szami i obelgami walczyć trudno. 
'.V) '.!\tarczy poG.krcślić i napiętnować ten na 
wy dowód prawdomówności i uczciwości 
żyCowsko-rewolucyjnego oboz „. 

Wychodząca w Katowicach „Gazeta 
Robotnicza", organ socvalistów polskich 
pod zaborem pruskim, także z wielkiem za 
dowaleniem zamieszcza oszczerstwa miota 
1ie na klasztory wloskie i wogóle na ducbo 
wieństwo katolickie. 

Gdańsk. Zeszłego iczwartku roz
począł się u kongres 1niemi~cko-katoli-



ckkh towarzy ~' kupieck:ch. 'vV zebra 
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niu owem br::.t udział oprócz delega
tów. pomiędzy którymi znajdowało si~ 
poro księży, naczelny prezes Jagow i 

nadburmistrz Gdai1ska Ehler . 
Puck. W roku 1905 nalicwno w po-

iecie naszym z okazyi Uczenia ludno
ści 25 701 mieszkailców. obecnie przy 
liczeniu prooederowem i zawodowem 
ualicz.ono tylko 25 547. Zatem w prze
ciągu 2 lat ostatnich ubylo powiatowi 
około 150 mieszkiar1ców. 

Malbork. Jak „ELb. Ztg.'' donosi, 
wynoszą dlugi zbankrutowanego ban
ku WoLke'go nie JO, lecz przeszło 11 mi 
Hemów mk. Dokladnei liczby doliczą 
się zawiadowcy masy konkursowej we 
dlc wsponmianej gazety w bieżącym 
tygodniu. 
W~brzeźno. Sześcioletnia córeczka 

robotnilm Dfł!browskiego ztą;d, poszedł
szy z matką do cegielni Dahmera, do
stał1a się między maszyny. Transmisya 
parwawszy ją, tak ją pokaleczyła, że 
dziecię niebawem skonało. 

W Chełmży odbył się dnia 18-go bm. 
zj1azd .. Towarzystw Przemyslowycll", 
zwołany przez zarząd zachodnio-pru
skiego okręgu ,,Zwiazku". 

W dyskusyi zabrał glos poseł fa:1 
Brejski. Mówca wylrnzat. że Koto Pol
skie zajmuje ~ię gorliwie prawami 
rzemieślników, popierają,c ich interesy 
przez mowy i glosowania. Szkoda tył 
ko. że rzemieślnicy nie informują po
.słÓ\\ o swoich potrzebach i życzeniach. 
Byłoby np. pożądane wypowiedzenie 
się zjazdu w sp1\1wie egzaminów rze
mieślniczych, bo tą sprawą zajmie się 
w najbliższym czasie parlament, aby 
posłowie '.viedzieli, jaikie jest zdanie kół 
in<t~re~owanych. Pan Brejski iQSobi
ście obuwkt si~. że te egzaminy utru
dniłyby Polakom przystęp do rzemio
słia. bo kto nie wla.cla da.brze językiem 
niemieckim. nie zostat1by czeladnikiem 
ani ma·js1 rem, choćby najlepiej znał rze 
miosto. 

Druga, nic mniej ważna, był1aby 
sprawa ubezp;eczenia samodzielnych 
rzemieślników. Chodzi o to. czy ubez 
pieczenie ma być dobrowo~ne. czy obo
wiazkowe. 

Pan Brejski prosit w ko11cu „To
warzystwa Przemysłowe" i poszcze-
gólnych rzcmieś'l1ni.kfów, żeby życze

nia swoje, zmierzają.ce do podniesie
nia rzemiosła, spisywali i przesyłali ja
ko petycye. bądź to do par.lamentu, 
bądź też na ręce poszczególnych po
.słów, którzy je złożą parlamentowJ. 
l!!!!ra!!!!ll>~--~---- ____ , .... ło"t __ . --- - - .!!!!!>!._~---~ 

ŻU UR.)WIE 
Opowiadanie historyczne według po

wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

1 Cnu1. t1fllSZYI 

Wspomnienie imienia Anglia w 
dniach naj·świetuiejszvch tryumfów 
marsz-::zyło brew Napoleona. Nie mo
gąc zatopić angielskiej marynarki ta·ni 
or!ów zwycięskich na wyspach Wiel
kobrytar'1skid1 wysadz=ć, wstanowił 
Anglię zamorzyć, doprowadzić do sta
nu, w którymby samą siebie zjadiać za
częła. 

Jakoż JJa szacl10wnicy dyploma
tycznej ''' ci;:igu dni kilku niespełn:i 
dwa donio.src zrobił Napo:eon posunię-
cia· Turc.ra wypowiedziaf·a wojne 

Rosyi. Armia, która dążyła na okieł: 
.znanie, ·wstrzymanie pochodu Francu
zów. zostata oshbioną, rozdwojoną. 
Pod Benderami i Chocimem rozpoczęła 
się już wialka krwa1wa, gdy Bonaparte 
Pl y przejścia Wisły jeszcze ważył. 
Drugj manewr - to pozyskanie elek
tor.a saskiegD <lla li~i re11skiej, dla Pram
~Yi. dwadzieścia tysięcy wojska na 
~kroni'lłch f ry<leryka Au~usta blysnęta 

.0 rona, a wieJkiej iarmii orzybyly obtte Es~ichtz i uczciwy sDhtsznik w śred 
u urzypy. 

Warszawa zek·ala. czekała Napole
f~'.a,r czekała na lowia. które miały losr 
uita:~s~_rzygnąć. R.ząd tymczasowy, 
ny z iz~ .011" t~rzez Wybickieg-o, ztożo-

zedl bvt . \~OJ~nnej i publicznej, prze
rodzin · ~uz pierwsze ognie swych na
ści "\J·a· zdttrzyk~?towani do uroczysta- ł 

· · u onczo 1~ 1 ~ ,. Jlału abv t tn~ - zeruano ty ko d 
· · · · os a nie zarzadzeni1a po- ' 

Lubawa. Ksieża dekanatu lubaw
skiego skazani swego 1c;zasu knżdy na 
miesiąc więzienia za przeczytanie. z 
ambon odezwy, wzywającej rodziców 
do żądania dla dzieci swych w szkole l 
polski~j nau~i religi!, :ozpoczęli odsia· ; 
dyw ac k1~rę .1 to: ks1ęza Ko~a!ski, Maj ł 
ka, dr. L1ss 1 Pełka we w1c.zien:u \V 1 
Gda11sku, a ksieża: dr. Okonie\vski, Wa 
chowski. Ruchniewicz i Batke w El
blągu. 

· Odnośny urzędnik techniczny (Bahn
meister) byt właśnie na urlopie. a jego 
zastępca nie był rzekomo obowiązam
prace około naprawY toru w miejscu 
nieszczęśliwego wypadku stale dozo
rować. Stan ciężko rannych, rna·idują 
cych się w lazarecie w Gniefoi.e, budzi 
do czasu jeszcze pow~ne oblawy. 

Gniezno. Redaktor „Lecha" pan Te 
ska ovuścil wreszde w sobotę po połu
dniu o godzinie pół do 2 więzienie po
znańskie, w którem przesiedzial 7 i pól 
tygodnia. Jiak wiadomo, ,pv Qdsiedze
niu 6-tygodniowej kaźni .zatrzymano p. 
Teskę we więzieniu na ·d!alsze jeszcze 
dwa tygodnie, k.tóra to kara kończyła 
się dopiero w przyszły czwartek Po
nieważ jednak obie te kary, j1ak to zwy 
kle się praktykuje~ nie zredukowano w 
jednę, stawił pa1n Teskia odnośny wnio 
sek do prokuratora ·z żądaniem, by go 
wy;puszczono 'l11atychmia1st z wię.zienia, 
czemu też uczyniono zadość. 

Z Kwidzyńskie~o. Posiedziciel Ja11 
Gładzikowski w Piasecmie sprzedał 
swoją 183 morgową Posiadłość Marcu
sowi i Fl1atauerowi. 

Toruń. Wieli.de nieszczeście kole
jowe moglo bylo wydiarzyć się znowu 
na torze Poznań-Toruf1 w ubiegły 
czwartek. U pociągu pospiesznego, wy 
jeżdżającego z Poznania o godzinie 2 
po południu przestał naraz krótko pr.zed 
stacyą w Toruniu funkcyonować ha
mulec pneuma:tyczny i pociąg w peł
nym rozpędzie, nie mogąc się zatrzy
mać, przeiechn; przez główny dworzec 
toruński aż do mostu na Wiśle, gdzie 
:vreszcie zdołał go kierownik maszyny 
Jednak wstrzymać na szczęście. Pasa 
żerów i ludzi stojących na peronie dbję 
la. straszna trwo~1, wszys1cy byli bo
wiem przekonania, że kia·~dej chwili na 
stąpić musi katastrofa, gdyż o tym sa
mym czasie nadejść mial pociąg oso
b?WY z Malborka. Na szczęście po
ci~g t_en byl już stainal na dworcu miej 
sk1m 1 tym sposobem uniknięto zderze
nia. Zresztą zdołano pociąi ,pospiesz
ny wst.rzymać na krótki tvlko dystans 
od pociągu malborskiego. Kierownika 
pociągu pospiesznego p-odobno zaraz 
zawieszono w urzędzie. 

Z Wiei. Kr. \'ozBid\skieffJ,, 

W ągrówiec. W nocy z cz\vartku. 
na piątek znJaleziano tutejszego robo
tnik~ J~.kóba .szyma11skiego leżącego 
be.z zyc1a w sieni domu. w którym mie
szka!. Szymański dnia poprzedniego 
stnasznie się upił. z Powodu czego g.os
podyni, u której był na stancyi, nie 
chciafa go wpuścić do mieszkania. We
dle orzeczeni,a lekarza zmarł pijanica na 
paraliż serca SPowodowany nadmia
rem używarnia alkoholu. 

Trzemeszno. Echa katas•trofy kole
jowej pod Trzemesznem. Dochodze
nia śledcze w sprawie katastrofy pod 
Trzemesznem ni_e wykazały nic, coby 
moglo przyczynić się do wytoczenia 
postępowiania .karneg'O przeciw które
mukolwiek urzędnikowi kolejowemu. 
[ltT - - h--- -

czynić, w szaty godowe ustroić miasto 
kwiatami drogę do Zamku usłać. ' 

. ~nie mijały. Józef Wybicki co
dz1en py~al ~ui:ata, kiedy BonJapartc
~ spodz1ewac się należy, i oodzień od
b1era.ł odpowiedź. że cesarz bawi w Po 
znamu, lecz niewątpliwie lada dzień 
sztafeta nadjechać może. 

. Byla cicha, jasna noc grudniowa. 
N1~bo :mru?"alo, mieniło sie od gwuazd, 
a z1~m1a, rnby odp.o~i.a.d~jąc mu, jskrzy 
l,a. się krysztalam1 sc1śmętego mmzem 
smegu. Gmachy Warszawy, wieżyce, 
a WYS:z1ukle kamienkzkL spt1aszczone 
dworki, pałiace, przystroiły się w koron 
kowe obram~rania, we wzorzyste na 
szy~ach .desenie. Każ;da linia, każdy 
k~p1tel p1~astru, każdy złom pysznił się 
h1ałą. dehkiatną. '\vypustką. Snieg był 
tu dla y1szyst~1c~ równomiemie hoj
nym, rownom1erme wspaniałym. z ró
'~ną szczodrością biegł ku górze, w 
~lad ~·o~yckich ostrołuków katedry, jak 
1 wysc~e~ał .bogate balustrady Łazien-
ko\:skieJ sied~iby. Rozpościer,al się 
s~e1 .oko na bam karmelickiej, lecz tu za 
lll~ 1 domkó~ ubogich Powiśla nie po
m Ja.f. ~a •. Jakby tym ostatnim chcąc 
na~1 cxlz1ć ich wątlości. ich nieszczel
·nosć •. da~hy im .o~rywal kilkacalowemi 
ko~d!·1mi, malenk1e okienka rzeźbi! pię. 
kmeJ ... kunsztowniej, a u poddaszy so
ple stalaktytowe zawieszał. 
, . Śni~g i mróz ~ dWraj wieicy arty
sc:· . Pierwszy z niezmierz.oną_ wytrwa
fosc1ą, układa, z miliardów lekkich . 
uchwytnych, rozptywających ~ię ~ant:~ 
da _ust oddeche1:i cząsteczek wznosi ca
te ~aw~ly. grozne, nieprzebyte. A gdy 
mroz~ smegu ku~oter, p~zy}dzie prac"ę 
~usz:y stą. oglądac. a przeslizg-nie się tyl 
J\o PO ~!er~astych wstęgach, wypust
~a.~h: rowmnach, tu owilgle kryształy 
sc1sn1e, tam zewrze slabo przystając·e 

Kościan. Wła·ścicielka Otilja Koch, 
niemka, w I<awczynie w Kościańskiem 
sprzedała swe gospodarstwo goSiJY()da
rzowi Bemaczykowi z Jiarogniewic. Pa 
ni Koch przez dlugi czas szakala kupca 
niemca w koścuańskim dzienniku po
wiatowym - widocznie na'próżno. 

Leszno. Wieilkie nieszczęśde Jrole
jowe mogło się było wydarzyć we wto 
rek na torze kolejowym z Leszna do 
Wrocławia. ·Pomiędzy Ryrzyną a Boj-a 
nowem zostawili robotnicy na szynach 
wóz. Pociąg pr.zejściowy, przechodzą 
cy tam P'O p'oludmi.u, w_nadl na nie.go j 
,pchał go przed sobą kilkaset metrów. 
Że nie wydarzylo się przytem żadne 
nieszczęście zawdzięczać należy przy
t0JTU1ości umysłu kierownika· ,pociągu, 
który dość wcześnie zaczął pociąg z 
całej sity hamować tak iż zdeżenie nie 
by lo sil nem. 

Poznań. Niedawno 1JYOlicya prze
strzeg,ala pr,zed dwoma oszustami, któ
rzy pod ·płaszczyki em urzędników ko
.misyi kolonizacyjne_i •usiłow1a:li od ró
żnych właścicieli ode.brać pewne 'kW)()
ty rpieniężne. W związku z owem o
strzeżeniem jest następujące osmstwo 
pop~lnione względem pewnego posie~ 
dz1c1ela - miejsoowość i nazwisko do
tychczas niestety nie wiadome. Przed 
dom oweg•o właściciela zajedrnl przed 
kilku dniami 1automohil, z którego wy
si~dlo dw~ch elegancko ubnanych pa
now, trzeci pozostał na koźle obok kje-

. row.~i1~~· J e~e.n ~ nich przedstawił się 
wlasc1_c,iefow1 J.akio asesor rejencyj.ny 
v:0~ Rie~o, :decernent ikról. komisyi ko
lomzacyJne1, 1a towarzysza J}rzedsta.wil 
. --------- 71'! ________ --- - - - - ww 

piórka .. ówdzie wygładzi, wypoleruie, 
a tchnie chrupotem a tężyzną - wów
cz:as ... w noc cichą, jasną ziemia hardo 
ku firmamentom n:ebieskim spoglą<la i 
skrzy się, jak one, i błyszczy. 
, . Śnie~ i mróz - <lwaj wielcy arty
SCI ! N1c to Jeszcze, gdy spełniać im 
przyjd~ie powszednią swą prncę, nic to, 
gid? m;~y ~zerokie okrywać muszą a 
ruu zb?~ 0~1~~ych otu:Jać, ziemię przej 
mowac i z1ębic, studząc, równocześnie 
gr~ać i chronić ... Ot, ·praca powsze'
dnta„. 

Dopieroż, kiedy śnieg- na drodze swe 
go opadi: spotka jodłę, sosnę a świerk 
wys~rzellsty, zielonopióry ... tu zaczy
n~ się czysta, podniosła sztuka wiel
kich rzeźbiarzy zimy. 

W~ęc śnieg, dojrŻawszv świerk, cze 
ka. Cze.ka zawieszony w szarym ob.to 
ku, czeka _uciszenia się wiatrów, czeka, 
aby mu mkt w pracy nie przeszkodził. 
Up~t,rz~wszy chwilę, rzuca l]ajpierw 
giarsc białych płatków. 

~łat~i ~n?szą się w powietrzu po
'\Vo11, _dz1e_s1ęckroć razy każdy z nich 
prz~s1ę_dz1.e, zanim się 'llsadoWi na zie
lon~J k1śc1, za~im strzępiasite jego od
nogi ~o. strzępiastych gałązek przylgną 
Gdy_sni~gowe forpoczty się r.ozsiądą _ 
va me.mi leci zwarta fala Pi'atków lecz 
drob~1ejszych jeszcze, przezroczy~tycł; 
prawie ... A potem już tuman za tuma
nem. g_arść z~ g~rścią. . Biale gwia
zde~-z~i ko!lu~ą się, wzbijają dQ góry, 
otaczaJą~ sw1erk od rozlożystęj pod
stawy az do wysmukłego wierzchof
ka. 

. Rob?ta. tak~ t~wa g_odzi nv czasem 
dme, ~ ~1ek1edy J zimy bez mała trzeb 
aby sw1erk ustroić. a, 

. Za śnie.gi~m ·przychodzi mróz. Nie
wiele mu. JUZ do czynienia pozostaje 
Cztery, pięć tchnień mocnych _ i dzi~ 

'!' jako swego sekret~rza. Pa11 asesor r 
~ jenciyjny zakomumkował zdziwone róc 
· posledzicielowi, iż przybyl z polec yc 
tkom~syi kolonizacyjnej celem inka rzecz 
wania 9000 mare•k za bydł·o rozptud ieć. 
we, dostawione przez komisyę kolo aszeJ 
ziacyjną, a sekretaTz jego wyłożył -
stół odoowiednie akta i dokumenta. Pr 
siedzicielowi odwiedziny owe nie byi 
bardzo na rękę, ponieważ nie miał ty' 
gotówki· Pan asesor był jednak ba; ' 
-dzo grzeczny i wyrozumiały i P<>dy: 
towal sekretarzowi .prośbę o odrocz; W 
inie wy:placenia aalej: sumy, żą<laiąc i i 
dynie 6000 marek. które wlaściciel m ~·~ 
w domu. Ucieszony posiedzkieł wyl a 

1 

czył na stół 6000 marek. którą to su ia.la 
sekretarz przeliczy! dokładnie, 1a as d~o 
sor rejeincyjny Riego wystawH kwit euci' 
odebraną kwotę. Banknoty ·7AlJbr z, n:a 
sam a1ses-or, a monetę ulo'kowa,ł kasy ~!sz 
w worku płóciennym. Ponieważ wsz r 
kie .poświadczenia wy:pis1ane były K 
formularzach komisyi kolonizacyjne Kr 
przeto wliaścidel co do ich autentyc , 
ności nie miał żadny1ch wątpliwości, TZ~e 
na wet suto ugościł wvslanników ta rY c 
zacnej instytucyi, 'którzy raczyli się r' r~e 
żnemi delicyiami znakomitej kuchni u ~1r 
przejmego gospodarza. Asesorowi b ·fa 
lo bar<lzo pilno, tak, iż naIDominJał kilka ro • 
krotnie swego sekrearza do powrot 
Dopiew dnia następnego dowieldzial 
się posiedzicie1l, iż stał się ofiarą Vi~yra ·e~a 
finov..nanych oszustów, którzy kwo ,0 ~ •. 
6000 marek nieźle się obłowili. Tute' e~n 
szej po!.icyi kryminah1ej udało się wy. z 
śledzić n!azw'iska złoczyńców~ przy .. Nie 
trzymać ich jedn~·k d?tych~czas nie zd :itra 
lano. Oszustami ma1ą hyc kupcy Prei. ku 
ser, Kubitzer i nieja1kiś Przytarski, kt~ ·10 P 
ry pracował podobno w biurze komis~ . ty 
ko!onivacyjnej i był zapewne i1nicyato- inist 
rem zgrabnego oszustwa. 

. ierz 
Ze Sb,zka ezyH Staropolsti rze 

. Bytom. 2000 śpiewniczków Gallug 'iado 
skonfiskowal w ekspedycyi „Katolika" ko- elm~ 
misarz policyjny pan Korda. ProkuratorJt rami 
śpiewniczki te atoli zwrócila, przekonaw. :lję i 
szy się, że zakazane piosenki zostały z UJl ;ę tej 
usunięte. rosie 

Bytom. Katolicko-centrowa „O.berschl p 
sische Zeitung" donosi bajkę, że Polacy d ;' pr 
12~0 marek na książki „So!folom" bytom 0 ' sk1m. A dalej dodaje, że istnieje w Bytomi .ma 
poza tern kilka prywatnych bibliotek po!· e~o 
skich i zbiory obrazów i broni i tak dalej.- rozn 
Po cichu do dlugich uszu „Ob. Ztg." może. ·yraz 
my powiedzieć w zaufaniu - pisze „Gór· ienc 
noślązak", że Polacy narodowi w Bytomi1 rasę 
oprócz zbioru broni, posiada pod Rozbar· dne 
kiem także lejarnię armat, podobną, jaf; emue 

lo gotowe, dzieło misterne, dzieło nie· 
zrównane . 

I dziwią się wszyscy. W dzień slon 
ce ogląda świerkową szatę i ze zdu
mieniem patrzy na bogacwo, na prze· W 
pych. ~botn 

Świerk, ·otulony srebrem, przetyka· Gta 
ny dyamentami, rubinami przeczystei zas 
wody, modrymi szmaragiar.ni. t tw 

Tu szafir błyśnie i w opalowycn ·tej s 
rozpłynie się ogniad1, tam wątła kiść 'Y. 
świerku, kmonkową :a sutą brodą stro- E 
jona, chwieje się lekka. wiewna. ow 

Dziwi się słońce. Przychodzi ,księ· aje 
życ. Trupiobiatymi promieniami prze- twier 
ziena uśnieżony w kryształy zaldęl)' nap 
świerk. Przez.jera go wskroś prawie, . Cz 
szuka długo, napróżmo, coby tu zga.nić 1 

C0d 

możn1a.... W reszcie. już chce się zda: 'obe 
być na westchnienie i •powiedzieć - 1 ze m 
c?ż, kiedy palac ten ... głuchy, pusty, mi 
zimny, niezamieszkały! - lecz oio u , Es 
~podu światło jego zbudziło 0czy dU- ~I~ s· 
~e, wypukłe, ~ał~awi?ne, patrząc,e ~r~in 
~mutr~ie a poc.zc1w1e„. Szarak się p0rt· \V I( 
~zyl i słuchy wytężyl. Cis~a u gl".r,e· ę na 
b~~ł 5ko1mmi silniej i przycupnął w ko· la 
thnte. Jego tu królestwo, ]eKo zamek. rocto 

Pusto było ina drodze od Błonia kU obc 
W~rszawie idącej. Ta cześć kraju pO P?la 
dnvach gorączki, po nocach. pełnych ozer 
s~częiltu oręża i afarmujących wystrza· ~h~ 
łow, spoczywiała w śnie miarowym, ·n· 0 

spokojnym. Armia francuska szeroko eh~~ 
rozrzuc1la swe pułki i widety. W środ· o 
ku.Jej możn~ bylo nie troszezyć si~ jui unken 
am o. spóźlllone gromadki jeźdźcmv. u· ~ie· 
kazu1ących się na drogach ani 0 cale 1! ż 
~o~aj oddziały. Przestano' sie. ni epoko -~ 
1 ć 1 od~alonym tętentem, i dźwiękieJ11 
~ygnalow .. Ten, co jechał drogą, sw?· 
1m być musiał, bo któżby się ważył rn1ę 
dcy rozstawione kolumny francuskie 
wkraczać? · 

(Ciąg dalszy 11M?tlPI). ~:iJI]~ 



sor „rma J(rupp na zachodzie Niemiec. A 
on 1 l~i t~go posiadają Polacy jeszcze wiele 

1 e ?r "• i dla po.tęgi .niemieckiej groźny.eh 
ee yc _ jakie 1 gdzie one są tego pow1e-
nka riec~~ie możemy i muszą one pozostać w 
-Płod ,-~i ścisłej tajemnicy. 
'Olo, .~ . ---· • I P:Mld."1&--L.n. ___ Mf'.!I!!: 

ł -· ... ----

~~Pr !Ji~domośd ie świata. 
e \JYI 
~łty 

Napad w poc~2u. 

~
k b;r 

czi w ,rzedziale trzeciej klasy pociągu 
ą i spiesznego ttiamburg-Berlin wykonał 
ł ml akiś zbrodniarz napa~ na pewną. ya
Wyl · która szamocąc się z napastmk1em 
su ~~lała krzyknąć. Okrzyk zbudził śpią 
as ,eiro jej brata, któremu :powiodło się 
it ·z~cić w1 ziemie zbrodniarza. Wskutek 
r 1vgnaJu stanął pociąg a zbrodniarza 

asy 'resztowano. 
WSZ 
ły n Król hiszpański na W ęKrzech. 
Yine: Król Alfons przybędzie w końicu 
tyc1 1,rze§nia, na .zaproszenie arcyksięcia 
ci, . ryderyka do dóbr Bellye na Wę-
. ta rzed1. gdzie za.bawi przez trzy tygo
ię. r' nie. W dobrach ;arcyksiążęcych będą 
~1 u , tym czasie urzą;dz·one polowania dla 

k{lk: róla. , ~, '"'v, •:..,: ~ ;tk. L~, 
rotu Marzenia niemieckie. 

,dzial w petersburskiej „Rus·i" czytamy 
yra ·ie~awą informacyę, dotyczącą nieda-

wo 1nei przeszłośc.i, a wiążącą się z dobą 
ute· ecną: 
wy. z powodu dyplomatycznej g.ościny 

przy. ·Niemczech p. Izwolskiego, jako m1-
zd i1tra spraw zagrainkznych" jesienią 

Pre.i oku przeszłego dyplomac_va niemiecka 
~t ~!owała inspirować :prasę europejską 

mis ·tym duchu, jakoby pobyt naszego 
yato- inistm w Berlinie wyjaśnił możli

ość wznowjenia t. zw .• ,świętego przy 
ierza' · trzech cesmzy. Naszej Ajen

urze telegraficznej bylo to podane do 
lluSi 'iadomośc i drogą oficyalną na Wił-

" ko- elmstrasse, ale o odpowiednim tele
tory1 ramie dowiedział s.ię lzwolski w w:
naw· ilję jego odjazću z Berlina i z}awien1e 

111, ię tej sensacyi w ;pras.ie bylo w swoim 
·vasie uprzedzone. 

schk .,Przypuśćmy, że ten wlaśnie dora
d 'y .przykład zbytnie.i „zręczności" dy 
~: l~matycznej niemie~kiei sklon}flzwol

pol· ego do zachowama szcze~olnej o-
ej. - lrożności przy obecnem spotkaniu, co 
oże. wraziło się w znanem do111iesieniu 

,Gór· Aiencyi petersburskiej. pozbaw~ającem 
omiu rasę za graniczną sposobności do prze
z?ar· adnego traktowania wy.darzeń w .Swi

iak emuende . 
:;J!l_*!ZI!!!. ____ __ . --- •• ....1.@..I!!! _ _ ____ ..•. _ __ gwac 

nie· 
Z różny ob stron „ 

slon 
zdU· 
rze· W Gelsenkirchen otruł się lisolem 

obotnik W ilhelm Voss. 
yka· Gladbeck. Górnika Benkuta wd

ste1 tzas kłóthi 1uderzyl J~o przeciwnik 
w twarz tak nieszczęśliwie. że tenże 

ycll ~· tej samej chwili p1adl na ziemię nieży 
kisc wy, 

tro· Essen. Pewien tutejszy pijak na
owy, upiwszy się znów starym zwy 

się· aiem. kupił postronek i obwiesił się. 
rze· l\vierdzono, że 1popelni! samobójstwo 
1ętY · napadzie oblędu opilcze~o. 

i~~ .· Czy to nie smutne, że takie wyipad
arnc 'Codziennie się zdarzają Dziwić się 
do: · obec tego trzeba, że. znaleść się jesz
-1 ie :nogą ludzie, którzy są przeciwni
sty. llll abstynenicyi. 
o li 

1
• Essen. Pomocnikowi biurowemu Land 

dU- 1~ ry sam się oskarżat, żę zamordował an
ące lk~ Mis Lake, wytoczono obecnie proces 

-ennin odbędzie się 21 wrz eśnia. 
W Kolonii umarlo trzynastoletnie dziew 
ę na tężec karku. 
Łatwym środkiem popierania oświaty 

robdowej, jest szerzenie wśród Rodaków 
0 czyźnie „Wiarusa Polskiego". Tysią
P?laków karmią się strawą „blatów" po 
0zerczych, które zatruwają ich ducha 
~octowego. Nie mniej liczne są tysi'}ce 
· h.Polaków na obczyźnie. którzy niczem 
chie interesują; i tych obojętnych należy 
Ócać do zapisania „Wiarusa PoJskiego" 

' t u betbausen. w sebotę spad1 łient" 
JU 0ken tak nieszczęśliwie. ze schodów, że 

~~I i~jscu ducha wyzion-~t Zmarły osie-
1 zonę i dwoje dzieci. St. O. 

Swiętojózafacie. 
'b~asyerem Swiętoiózafacia wybrano na 
;/a~iu Komitetu Swętojózafacia dnia 18. 

01f~ 1a P. Bartłomieja Wilkowskiego z 
ausen, Dijppelstr. nr. 44. Na je"o rę-

ce prosimy odtąd nadsyłać skfadki na Swię
tojózafacie. 

Komitet Swiętojózafacia 
hMi°tysiak. Nowacki. Andrzej Kranc. 
Andrzej Cichy. Jan Szlagowski. Stani
staw Kaźmierczak. B. Wilkowski. Jan 
Skraburski, Gelsenkirchen III. Stanisław 

Krzyżal!ski. Kasper Hadryan. 
Marcin Siekierski. 

Ze Zjednoczenia zawodow, polskiego. 

Wiece „Zjednoczenia zawod. polskiego" 
odbędą się 

w niedzielę, dnia 25 sierpnia : 
W Ewing po poi. o godzinie 3ej w lokalu 

pan Lamma. 
W Osterfeld Po południu o godzinie 5 u p. 

Husemann. 
W Riinthe po południu o godzinie 4 u pana 

Blumk:empra. 
W Neumiihl po po1udniu o godzinie 4 u pa

na Schroera. 
W Remscheid w niedzielę, dnia 25. sierp

nia po pot o godzinie 3 w lokalu pana 
Serwe. 

Wielki wiec w Misburgu 
odbędzie się w czwartek 22 sier:pnia o go
dzinie pól 8mej wieczorem. 

Drugi wiec odbędzie się w piątek rano 
o godzinie pól 8ej Ila sali p. Rogały. Sp;· 
wy są bardzo ważne do zalatwienia, wiec 
jest obowiązkiem każdego robotnika, aby 
się na powvższy wiec stawil 

.,Zjednoczenie zawodowe polskie". 
Zebrania członków. 

W Hamm . w niedzielę, 25 sierpnia PO pot 
o godz. 4 u p. Rassek, Wilhelmstr. 

W Oberhausen I po pot o g. ·2 u p. W ebra. 
W Oberhausen II o g. 4 po pot up. Jansen. 
W Heissen przed pot o 11 u p. Brunsa. 
W Dellwig przed pol. o g. 11~ u p. łioff

stadt. 
W Sterkrade o g. 11 przed pot u pana Lilt

keherm. 
W Dahlhausen po pot o godz. 4 u pana Sal

men. 
WKriebitsch po połn dniu o godzinie 3 u p. 

l(ierstego. 
W Schonnebeck o godzinie 3 po południu 

u pana Winkelhofer. 
W Rotthausen przed potudniem o godzinie 

1 Jej u pana Rohla. 
W Aplerbeck po pot o godzinie 4 u pana 

Erdmanna. 
W Mens:?:ede po potudniu o godz. pół 4tej u 

pana Vogta. 
W Kirchlinde po pol. o godzinie 1 u pana 

Schumachera. 
Porządek dzienny: 

J. Zmiana ustaw knapszaftowych a 
związek, oparty na wzajemności. 2. Co po
,,rinniśmy czynić. by obecnie przez praco
dawców i zarząd knapszaftowy pogorszo
ne ustawy nie stały się prawomocne. 

O liczny udział uprasza się 
„Zjedi1oczenie zawodowe polskie". • 

W Dellwie:, w niedzielę. dnia 25 sierpnia o 
godz. 11 przed pof. na sali p. łfofstadt. 

Na oorządku dziennym: 
J. Zmiana usta"\v knanszaftowych. 2. 

Utwor7enie deleS?;actwa na frintrop i Von
dern. 3) Wybór kilku meżów zaufania. 4) 
Spra"va biblioteki. 5) Dyskusya. Liczny u
dział czlonków i gości oożadany. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 
100 444 - ww 

Wiece. 
WIELKI WIEC W DORTMUND W SPRA· 

WIE OPIEKI DUCHOWNEJ 
odbędzie się w niedziele. dnia 25. sierpnia 
o godzinif' 4 i pół zaraz pn p0lskiem nabo-
7ef1stwie (w kościele św. Trójcy) na sali p. 
Tobina. ulica Hirtenstr. obok kościoła św. 
Tróicv. Na wiecu omawianą będzie sprawa 
opieki duchownej i deoutacvi do Rzymu, 
przeto o liczny udzial Szan. Rodaczki i Ro
daków z Dortmundu i okolicy uorzejmie u
praszamy. Komu sprawa ta nie jest obojęt
ną. niech pośpieszy na wiec. 

Przemawiać będzie redaktor .. Wiaru
sa Polskiego". pan Michał Kwiatkowski. 

Komitet dla spraw kościelnych: Andrzej 
Ziemniewicz, prze w. Józef Kapuściński,sekr 

Wielki wiec parafialny w Kastrop 
odbędzie sie w niedziele. dna 25. sierpnia 
o godzinie t 1 i pół przed Jl()łudnlem na sali 
pana Schulte-Becker w celu powziecia dal
.szych kroków, aby nareszcie uzyskać c' 

łą opiekę duchowną dla naszei tak wielkiej 
parafii. 

Rodacy! We wrześniu kończy się o
pieka duchowna nad Polakami. sprawowa
na dotychczas orzez księży polskich i znów 
zbliża się chwila naszego sieroctwa; prze
to mu~imy się starac~. ahv w przyszłości 
mieć duszpasterzy dla tak licznej polonłi. 

Rodacy! Stawcie sie na wiec licznie. 
przez co pokażecie, jak wielce sprawa dusz 
pasterstwa leży nam na sercu. Rodacy licz
nie stawić się winni nietylko z Kastrop, ale 
z całej okolicy, ponieważ do parafii Kastror> 
należą okoliczne młeJscowości. jak Rauxel 
Cottenburg, Merklinde, Holthausen, które 

iiczą wielu Polaków, a opieki duckownęj 
! mamy dotąd wiele za mało w porównaniu 

do varafian niemieckich. O liczny udzial 
~ uprasza się. 
! Przemawiać będzie redaktor „ Wiarusa 

ł Polskiego" pan Michał Kwiatkowski. 
, Zwołujący. 

Wielki wiec Związku Polaków w Duisbur1-
Hochield. 

W niedzielę, dnia 25 bm. po poludniu. 
o godzinie pól 2-ej odbędzie się wiec Zwią
zku Polaków w Iiochfeld u p. Bertrama 
„Victoria Saal'\ Werthauserstr. 190. Liczny 
udzial Rodaków z Duisburgu i okolicy po
żądany. 

Związek Polaków w Niemczecll . . 
:..__. ZL! l!!!t2!!!!! L - ·-Zebrania towarzystw. 

Bractwo Różańca św. w Schonnebeck. 
podaje swym Braciom i Siostrom do wiado 
mości, iż w sobotę, dnia 24 sierpnia po polu 
dniu o godzinie 4 przybędzie polski spowie
dnik słuchać spowiedzi św. Uprasza się o 
liczny udział w l(omunii św. i aby każdy 
się zaopatrzył w odznak. Po południu na
bożeństwo z kazaniem i zmiana tajemnic. 
W poniedziałek, 26 sierpnia o godzinie 8 
odprawi się Msza św. do Matki Boskiej za 
tych- pielgrzymów, którzy wzięli udział w 
pielgrzymce do NeYiges i dobrowolną ofia
rę zlożyli na tę intencyę. Za ofiarę i za licz
ny udział w oielgrzymce składamy „Bóg 
zapłać". ( 1) Nadzelator. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Dortmun-
dzie 

donosi swym członkom, iż do wspólnej spo 
wiedzi i komunii św. przystępuje w niedzie
lę, dnia 25 bm„ Sposobność do spowiedzi w 
sobotę Po południu i w niedzielę rano. Po· 
siedzenie z powodu wieca wypada. 
(2) Zarząd 

Tow. gimn. „Sokół" w Lontroi> 
urządza w niedzielę, dnia 25 sierpnia, na 
na sali pana Schrodera w Sinsen zaraz przy 
dworcu zabawę latową z tańcem i ćwicze
niami z laskami j chorągiewkami. - Po
czątek zabawy o godzinie 4 po poł. O licz-
ny udział w zabawie prosi (1) 

Wydział. 
Uwaga. Przed zabawą o godzinie 1-ej 

po południu. odbędzie się ~eneralna próba 
ćwiczeń. Zaraz po ćwiczeniach fotogra
fowanie naszego gniazda. 

Naczelnik. 
- '------

Baczność Rodacy w Gladbeck ! Czołem! 
W niedzielę, 25 sierpnia o godz. 3 po 

południu odbędzie się walne zebranie na 
sali p. Lichartz, przy ul. Hermanna. Zapra
sza się calą drużynę oraz Rodaków z 
Gladbeck i .okolicy. oonieważ ważna spra
wa na porządku dziennym. Wydział i rewi 
zorowie kasy pól godziny prędzej. Goście 
mile widziani. (I) Wydział. 

Bractwo różańca ~w. Panien w Kastrop 
składa wszystkim Rodakom i Towarzv
stwom a mianowicie: Bract\vn róż. św. Po 
lek z Kastron. Bractw11 róż. św. z Rauxel. 
Tow. św. Wladvslawa z Jfolthausen, Tow. 
św. Aloizeg-o z Kotenbunra. Tow. św. Wa
\vrzvńca z l(astrop za tak liczny udział w 
l!fOCZYStOŚci pOŚWięCPTiia SZtandanl, Ser
deczne staropolskie Bóg zapłać! (1) 

Przełożona. 

Baczność Gerthe ! 
Koło śpiewu •. Lilia" 

urzadza zabawę w dnin 25 sierpnia o go
dzinie 4 po południu z tańcami na którą to 
zabawę zapraszamy czfonków Tow. św. 
Jadwigi. Tovv. „Sokół" i wszvstkich nam 
życzliwych Rodaków. Członkowie K0t:::i 
śpiewu płaca 50 fen. wstępnego. bratnie To 
warzvstwa 75 fen. goście 1 markę. Każdy z 
czfonków Towarzystwa musi się okazać 
ksiażeczka z ustawami. Liczymy, że nas Ro 
dacy Jicznie odwiedzą. dodając nam przez 
to zachPtV dn. dals7ei nracy na nolu pieJc
g-nowania· śniew11 nnlskie~o. (2) Zarząd. 
Koło śpiew·• n• ~ łv orzełi' w Dttisburf,?U 

nrzad7.a '"' nied~· · 1 ę. dnia 25 siernnia na sali 
nana Bertrama (Victoria Saal) Werthm1ser
Strasse 190 Zamkniętą zabawę. Poczatek 
teiże o godzinie 4 po południu (2) 
„Cześć pieśni polskiej" Zarząd. 

Baczność Rodacv w Kastrop ! 
W niedzielę. dnia 25. sierpnia urządza 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokóf" 
ZAMKNIĘTĄ LATOWĄ ZABAWĘ 

polączoną z ćwiczeniami g-imnastvcznemi. 
strzelaniem do tarczy o nagrody. Poczatek 
zabawy z tańcem o godzinie 4 po noludnin. 
Czołem! (2) Wydział. 

Baczność młodzież w Oberhausen! 
Bractwo Różańca św. młodzieńców 

donosi wszvstkim mtodzjef1com z Oberhan 
sem i okolicy. iż nasze zebrania odbywają 
się w każdą czwartn 11iedzirle '" miesiacu 
o godzinie 4 pn nołndniu w lokalu pana Ulen 
brucha. 11lica MUhlheimska. W tvm miesia
cu odbędzie siew niedzirlc dni::i 25 sierpnia 
o godz. 4 zebranie, na którem ks. pr.oboszcz 

będzie obecny. Z po \·odu bardzo wafoyc1l 
spraw uprasza się o liczny udział Rodaków 
(1) Zarząd. 

Tow. polskie św. Rocha w Diisseldorfie 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, d•. 
25 sierpnia o godzinie 6 po p0ludniu odbę
dzie się walne zebranie. Ponieważ przyjdą 
ważne sprawy pod obrady, przeto o liczny 
udział uprasza sie. (2) Zarząd. 

Tow. loter. „Szczęście" w Duisburg-Hocb 
iekl. 

W niedzielę, 25 sierpnia, na sali pana 
Giesen, Wanheimerstr. 96-98, urządzamy 

- zabawę łatową -
na którą wszystkich Rodaków jak najuprzej 
mniej zapraszamy. Początek zabawy o go 
dzinie .f po południu. (3) 

Zarząd.. 

Koło śoiewu „Dzwon" w .Esse•. 
urządza w niedzielę, dnia 25 sierpnia, 11 ' 

wielkiej sali pana Meistra, przy ulicy 
Frohnhausen 19. „Alfredushaus" 

- zabawę latową. -
Program: '1) l(oncert polączony z 4-gloso 
wym śpiewem_. 2) teatr amatorski pod tyt.: 
,P_okój do wynajęcia", 3) zabawa z tańcami~ 
Początek o godz. 6 po południu. O liczny 
udział czlonków prosi (3) Zarząd. 

Uwaga: Dzieciom niżej lat 14 wstęp 
na salę wzbroniony. 

Baczność parafianie żerkowscy powiatu ja 
rocińskiego ! 

W niedzielę, dnia 25 sierpnia odbędzie 
się w Oberhausen w lokalu pana Zerbsta, 
Marktstr. nr. 112 o godz. 12 pogadanka ce
lem sprawienia podarku do naszego kościo 
ła. O jak najliczniejszy udział w tej po-
gadance się uprasza Parafianin. 
(951) 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi szan. członkom i Rodakom z Ober
hausen i okolicy i wszystkim Towarzy
stwom, które zaproszenia odebraly oraz 
tym, które dla braku adresów zaproszeń 
nie odebrały, iż w niedzielę, dnia 25 sierp
nia, obchodzimy 10.-tą rocznicę, na którą 
szaJ}.owne Towarzystwa oraz Rodaków i 
Rodaczki jak najuprzejmiej zapraszamy. To 
warzystwa prosimy przybyć z chorągwia
mi i pałaszami. Program: Od godziny 2 
po południu do godziny pól 4ej _przyjmo
wanie bratnich Towarzystw na sali pana 
Allekotte, ulica Rynkowa nr. 37, o godzinie 
4 wymarsz do kościola na polskie nabożeń
stwo, po nabożeństwie pochód na salę pana 
Webera, gdzie się dalsza uroczystość od
będzie. Porządek uroczystości: Przywita
nie towarzystw i gości przez przewodni
czącego, potem krótkie przedstawienie arna 
torslłie pt. „Czarodziejskie skrzypce", na
stępnie mowy przewodniczących, śpiewy 
i deklamacye! O godzinie 8 drugie przedsta 
wienie amatorskie pt. „l(usiciele ludu". 

U\l ga: W piątek, dnia 23 sierpnia 
przybędzie kaplan Qulski celem słuchania 
spowiedzi. W piątek po południu i w sobo
tę rano sposobność do spowiedzi ·dla nie
wiast, w sobotę po południu i w niedzielę 
rano sposobność dla mężczyzn. W niedzie
lę rano o godzinie 7 i pól przystępuje Towa 
rzystwo wspólnie do komunii św~ W piątek 
wieczorem o godzinie 7 i pół polskie kaza
nie. O liczny udział w spowiedzi w kazaniu 

· i uroczystości uprasza (3) Zarząd. 

Towarz. polsko-kat. „Zgoda" w Wiesdorf. 
W niedzielę, dnia 25 sierpnia, ogodz. 

4 PO południu na sali pana Schotter przy 
Głównej ul. 135 urządzamy zabawę z tań
cem, na którą szan. Rodaków i R.odaczki 
uprzejmie zapraszamy. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Walentego w Mors 
obchodzi w niedzielę, dnia 25 sierpnia, swą 
pierwszą rocznicę poświęcenia chorągwi 
w namiocie p. Nowaka w Ąsberg p. Mors. 
ul. Essenbergerstr. nr. 62 na któr~ szano
wne Towarzystwa, które zaproszenia ode~ 
brały, oraz te, które dla braku adresów 
zaproszeń nie dostaly, także wszystkich ro 
daków z Mors i okolicy jak najuprzejmiei 
zapraszamy. Wst~p dla czlonk'.ów wsz 
kich Towarzystw ąo fen, dla nieczłonków 
przed czasem 50, przy kasie 75 fen. Pro
bratnich Towarzystw. O godz. pół 4ej , 
gram: Od 1-3 godz. po pot przyjmowanie 
chód do kościoła na nabożeństwo. Po na
bożeństwie dalsza zabawa, podczas któ
rej powitanie bratnich Towarzystw i gości 
przemówienia przewodniczących, śpiewy i 
deklamacye. O godz. 8 będzie odegrany 
teatr pod tyt. Bursztyny Kasi." O liczny 
udział w rocznicy uprasza (3) Zarząd. 

Uwaga: Zwracamy tym Towarzyst
wom uwagę, którym wypada droga przez 
Duisburg, R.heinhausen, aby na glówn' 
dworcu w Mors wysiadały, zaś tym, które 
jadą przez Ruhrort-łiomberg, przystanek 
kolejki prywatnej Hochstrass (Virbaum). Na 
tych dwóch dworcach będą oczekiwać 
czlonkowie, którzy \\'Skażą drogę na sale. 
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Na odpłatę j Spółka. zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością. - założ. w tok\ 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w któz:e na.Jpe" 
• kladae mogił c!ężko zapracowane swe oszezt;dnn8eł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem : 
ł.O•dałowe1n 3 proeent. 
l\uvartalnem ;I „ 

Złożone u nas depo1111ta i O@EezędnolŚeł 

Dni 2{1- !';O sierpnia podoba.fo ei\) Panu 
Bl>!!"U zabra ć z tego pa.dołu łez po długich 
i CJ ~żkit-b e ierpieni&.eh, op trzon~ ~~- .~ a
!namentami nasr.ą najukuchai„zą ctirkti 

śp. Balbin t • 
~ Memu wszystko, 

Wyprawy I dostarcza.m ki'.

· A w1 fata 8 mr.„ co ty!ko Ferce za-

Meble g 
na Fij 

1 pokój, wpł. 5 m.I 
2 pokoje, „ 8 " n 

Rok blisko ~ ł 1ułł naUłona llłarełli. , 
ll<'undnl!>ze rezea-wcnve i ud.zlały członków ca. 5001Joi 

Bank )udowy w Śremi<'. lic~y 1155 członkli';, którzy wszyscy maj.ątk~ 
odpowfadają za Bank 1 złozone w nim kapitały. 

l'o~rzeb odbeuzie &tie w pią tek, 28 bm., 
o •~em donoszą i • lkzny ud~iał w po
:nebie prosz11 w i.mutkn po,r~żeni rodzice 

·~ B „ 15 „ ~4 pragde ~o~ ns.j~ 
22 · korzvstmeJ szym1 

" l'! I „ . 
- D 28 · wa.run~amrna ty-

c 3 „ „ 15 „ I 
4 " :i 25 ,, 

Bank ludowy należy. do Zwil!:tku, Sp.ółek Zarobkowych. l>rezea6-
Nitdzorczej na.siego Banku Jest Patron Spó1ek ks. prał. Wawrz 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Ba.nku p.l'zy ul. 
nej nt. 15 i otwarte Bił codziennie z wyj~tkiem niedziel i świąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 
lgn. Budny z ~oną. . " " godniowe, H,-

Pierwszorz~dne · dniowe lub mie-
Bank Ludowy - V ołksban)[ 

Sehri:nnn {.Pot1en) 

Wspaniałe nrzĄ„ 

d.obrze od1 obione si~czne raty zu
meble i materace : pełme wedłag łly· 

dzenia de kucltui, 
pokojów miesz
kalnych i sypialni 

P..odM1y 1 Korzy11tajcie sami - z ~głos?.tmia. ~u.niejszego - i • 
Waszym Banki, do Związku nasztgo nalezące, poleca1c1e. 

~~~~r!ie-=-~~~n=;~ Bank ludowy - "V ołksbank 

~ 
· czenia. MoJ· e olam•.r1 •et&#*f&ll 

brzymie składy 
'" Szafy za szkłem po winien każdy Komody, 

szyfonierki, 
lustra. 

eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftptiieltt. 
N.ladałiń11ld. tw. K~eharskl. Dotkie ''yc 

.-- - a - --·I Dwóch cu1 ""';.1 Tow. św. Jaaa Cllrzcicieła w ·Ueckeadorlie. 
Panu Bogu podobalo si~ zabrać z tego 

świata żonę czlonka Jana Woźniaka 
§p. JULIANNĘ WOżNIAKOW Ą. 
Pogrzeb odbędzie się w piątek, 23 bm. 

rano o godz. 7 i pól z domu żaloby przy u
licy Rzeźnickiej (Metzgerstr.) nr 12. Czlon 
kowie winni się stawić o godzinie 7 rano. 

bufety, obfl'jrzeć! Katdy, 
szafy do statków~ ·; kto się dowie o 

· h t · h •m•W5llll I „,p1aca!~~~!.i:!=:~ . p1„ I pot!~~!i~~ti ,.~ 
cixny za depQzyta. (złożont oszczędności) d~ze 11ztuk.i ·mi::w&H!M.mmm mo1c amr· ce-

fj nach, zdumieje Łótka, materace, ~ St. Kuenere 

I ~~:k p;T::holi I ,. Ubrania I Dostawa dum.) ! maszynz do goto-
s A , ł 5 Meble tylko pier· wania, szyfonier-

:~(..; t" erya Vłp · ro. wszor1ędue! Nie ki, komody. lu-

Towarzystwo polskie św. Rocha w Diissel- (J " B " 8 "!I trzeba się przez R stra, wóziki do 
dori ij „ C „ 12 „ konkurencyę dać !N dzieci, kanapy, 

donosi szan. czlonkom oraz Rodakom w ' " D „ 15 " zwabić tylko ku- bufety, siafy do 

które zaproszenia odebraly, oraz tym, któ- · T d I d f n 

Zarząd. 
E. G. m. u. H. 

I Dr. Ka1•asłeułez I 
Frydry-eho,dez Bzendkownld 

Pieni~d.ze można wysyłać poczt~ 

I pod adresem: 919 I 
Bank, E. G. m. u. H. inTuchtl Wpr. 

Dilsseldorfie i okolicy i Towarzystwom, · i pować J. edyDie u i. rzeczy. Wsz:ko I 
fC dla braku adresów zaproszeń nie ode- ygo n, m._.~'p· t - firmy SM 1;.!;;.;:· tyg. 
brały, iż w niedzielę, dnia 1. września ob- .. =.-;;;;;:. = ;..,. ~~ --~~-~ . ..._...~_:li 
.chodzimy 18-tą rocznicę istnienia, na któ- I 
rą szan. Towarzystwa oraz Rodaków ł Ro- J f s h h ff I Gospodarstwo )fam n& epri:ed&ż 
daczki jak najuprzejmiej zaprasza_my. Pro- ose C warz 0 aparat 
2'ram obchodu urozmaicony będzie koncer- Bo•••laumer ... tr. ••°' 120 mór~ pszennej ziemi, 
tern, dektamacyami, przedstawieniem arna~ R kl. h s··d B h) .., ... • 6 budynków, śliczny sad, fotograficzny 
torskiem itd. a w końcu zabawa z tańcem. ee rng ausen- u ( ruc ,.. pobliżu apteki i poczty. ;I :i:~~~:m ::i~żeini:z;~::. prawie novą, wielkości 
Początek zabawy o godz. 5 po południu na aEDtli'JQ'titfitlfiWi!W dM~łU•:tM' z W'Wii'riwt inwentarz żywy i martwy 18/24:, kosztonł 1B5 m„ 
sali pana Vopla ulica I(olońska (I(olner- nad kompletny z mał~ teraz sprzed a. ID; za 
str.) nr. 252. O liczny udział uprasza się. w w a. Is u m w pobliżu azybu 2 konalni 3 ezeładnllu>w wpłatę mam do sprzeda.- •tO m. (z po•oda. na.-
(3) Zarząd. r ... Wrf I · d 6 0'1\ nia.. 958 bycia ~większe&'O ). Zgł. 

"DeutsctLer Kaisn" 8'" 960 •zew„-. e • Je n •- ł 'd Ek "" b t dr · Frał!le.n:urawald npr. si~ przes .'~ o sp. 
Kol Ś • f'i l ku R klin h s 3 małe domy na UOWlłi ro o ę, ng1e- ł "' d o p1ewa " o e w ee g ausen- • go do zelowania przyj- żoł ę do,,,. o, "'Wiarusa Polskie~o po I 
donosi swym członkom, iż W niedzielę, dnia 0 6 i 8 pokojach z ogrodzon:rm ogrodem i cltle- .ue od. z~raz. na stale p. Gollub Westpr. nr. fJli9. 
25 sierpnia, urządza familijną zabawę, po- wami pod bardze korqstnymi warunkami wpłaty zatrudnienie i wysoklł KARTY KORESPONDENCYJNE 
łączoną z tańcem i śpiewem na sali p. C. od zaraz do n ab yc i a.. Bliższych szczegółów udzieli płacę l H 9' 7 nry KO NU .. T E 
H. Molłera, na którą wszystkich członków Yieczorem o godz. 7 i w niedziel" I A..nton or7za, n 
się zaprasza. Początek o godzi11ie 6 P<l po- H. Beeker, auf Beckershof, w pobliżu restanr mistrz szewski, La ar , •. WIARUSA. POLSKIEGO" W BOC 
ludniu. (2) Zamad.~ _ _!_ __ ....::":.:::Z:.::n=m....::S:..:c:.:..hw.::..a=n:..."'_w:.:_W.::.:...:..:.•=lli:..:U=JD.:..:...:..._n_. R_·-=-=-=-...!p--:. R=uhro:::=::::r::::t,:::ul=. T=u=rm=s=tr=·=S'============;;;;;;;;;;;;;;;;;;.m;; 

I 
I 

W1elkie zapasy 95 Lowenstein'a Wielkie zapasy 95 koszul damskich parPsoli 
11 O cm. długie fen. dla dzieci fen 

Wif:lk)e zapasy 95 95 Wielkie zapasy 95 pończoelt damskich damskich fartu~hów 
2 pary fon. reformowanych fen. 

fen. 
Wielkie zapasy 95 Wielkie za pasy 95 gorsetów 

. tydzień 
pok1•yć na komody 

z spiralnemi s;m~tynami. fen. sztuka. tylko fen. 
, M' c* &l „ I daje kaZdemu na końcu niebywałe 

I Loty w interesie każdego n11 nini~i•ze ceny zwróc~!!~ Z y Ś Ci. 
isr:;::a1111~~oia1m11111"1111111„&11l!ll~lllll„lmillS„lllEIH~HiWii:aim~s~~11111e11a1Et~-~~·milill„~1m~D11m1''Dliil!miiiiJ'iil~·~™m:nm~~--•·nemmt1m~· ~. ~~·~lł~~&•„„„mm111„„„„11111„„1m1111~:111111~; 

\Vielkie zapasy 
eleg. 1 edwabny~h sf odełek 95 

sztuk1t tylko fen. 

t jedwaltue siodełko 95-
ł szpaehtl. siodełko 

razem · fon. 
,_W-::"t-e~le-g-.-p-a-sc~-k skórzany95-
ł ochrania.ez d .• gorsetu 

r~zem fen. 
G chusteczek do nosa 95-

z literami 

Swiezo nadeszło 

ca800 
pikowych damskich 

Wielkfa zapasy ele.-g. szpuchtl. 
si od elek 
szt.uka tvlko 

W1dk1e zaµasy da.m::;&ich 
majtek 

z seyfonn i flaneli cleg. odrobiom~ 

W1e1k1e zavasy hliftowanych 

ft .: ,„ „ torebek a an.1.&0W ._ do ściereczek od kunu 

95 
fen. 

95 
fev· 

95 
fen. 

·----...----------N------------------1 Wiei.kie za11a~y 95 

"' 

.liej 
lÓ\\'lli 

w kart11 nie ff:! n. 
2 szt. dobrej aksamłtn. 95-· 

ws~ążki 

Każdy 

kaftanik 
teraz 
tylko 

normalnych koszul 
i ina.,Jtek fen. !~~łlii ; lq 

24. mf."tr. fen. 

WieHne zapas) 
materył na pieluszki 95 

fon. 2 sztuki tylko 
~~-·:ns ·:.l-r.i.ii ,: ,,.~.iłli J~.J.~~,.,:;,.r;:;;m· :m~mmmau~~marmrmmmE!łimmammam~memm=amammmmmmmm.t[lll"'f" 

Bardzo pożądane torb;y do P·'dróży po 95 fe • ~;nowu nadeszły. 
EmIDE~;zm~amm~~ei·~'l,".mm;31ą1ma'1;&•~•••mmmm~~łi/J/J'le~~-c:::~~ 

a przesyłka sukiene~' I dzieci. 
1yiko Wartoś6 3 do 4 raz y większ 9 Eleganc ie perełko e i łańcuszkowe 

pompa dury tylko 95 • 

B chum, be re 



Bok 17. 

lodzian.no pismo ludowa dla Polak6w na obczyźnło ,po§włęcone ogwfacłi oraz sprawo• •arodowym, polityeznym i zarobkoW7D1, 
.ami•-R.llRI----------·-.--.-

t. )led1>i eoóziennie z wyjątkiem dni poświątecz
e ircll przcdplata kwartalna :na poczcie i u listowych 
Z81 ~si 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

1t2jen Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku poc2 
C~i " toWrm vod znakiem „L. I>Olnisch nr. 123." 

I 1111 laże za Wiarę ·1 Ojczyzn; I 
Za inseraty placl sie za miejsce rzadka drobnego ir84 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone orzed inseratamł .cl 
fen. Kto cz.ęsto oglasza otrzyma rabat. - Listy a 
„ Wiarusa Polskiego" naleiv frankować i poda4 111 
oicb dokladny adres piszącea:o. Rekop. nil) zwraouq 

J~.-_._.,_,,,_.„ ......... ._ .... _._..,.. ... amlla&~--"~-.__,,t3~~··~~ax.i~--matlmQl __ .,.,._ ...... ,,,...~wir.aia ....... _...__.__.~••-=t_..._._..,., .... uwuwa ... _.._„ .......... --.-.-........ --_. .... ._ __ __ 
Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

: _.. fi ~}!! _fill!PR@ 

• H Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
~1b1 miówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
T~ st Polakiem, kto ootomstwu swemu 
r w zniemczyć się pozwoli! 

-------------·---· 

obotnky \Y Rosyi protestują przeciw 
wej narzuconej przez rząd ustawie 

wyborczej do Dumy. 

Ni1 o:brzymicm zgromadzeniu w Mo 
nvie uchwala.no jednogłośnie nie brać 
iału \V wyborach do trzeciej Dumy. 

{Kazał się memoryał rządu pruskiego 
"' sJ)ł'awie polityki antypolskiej osta-

tni eh lat 20. 
\\emoryal nosi tytuł „20 lat nicmie

foi pracy kulturalnej'' i zajmuje się 
,IG\\'nie dziak1lnościa komisyi koloni
iacyjnę~, sławiąc blogle dla niemczy-

RY jej skutki. Memoryał zaznacza. 
~nie można stworzyć całości w po
'adlościach komisvi kolonizacy}ne}, 
nyż posiadlości jej porozrywane są 

brami polskiemi, których kupić nie m-0 
~a. wskutek czego nie można sko1o
:zować zupełnie okolicy miast prowin
Yona:nych . Skutecz·ne dalsze prowa.:
'zenie działalności kolonizacyjrnei stało 
;ę wątpliwe, gdyż brak ziemi, ·chociaż 
rzypi:/\V kolonistów wzmaga się -
ola rząd w owym memorvale, .który 
a Przygotować sejm na nowe ustawy 
Ylątkowe. 

' 

Sprawozdan~e1 
i,~tkf knapszaftrivTej za~rof 1906~ 
Ukazalo się 22 sprawozdanie zawo- I 

0wej spółki knapszaftowei. Według 
)rawozdania tego wynosiła przeciętna 
:zba zatrudnionych w r. 1906 osób \V 
0rnktwie 689 248, którzy zarobku o
·zyrnali 891 i pól miliona marek. Licz

:...- ~~obotników w porównaniu do roku 

0 ~b wzrosła ·O 41 790 a suma zarob
D• O\\' o 1~ miliona marek. Przeciętny 

robek robotnika wynosił 1293 m. 4 f. 
ubec 1 189 m. 7 foń. w r. 1905; pod
osta się zatem wysokość zarobku o 
~ tnarki. 

1 
Nieszczęśliwych wypadków, za któ 

. trzeba było płacić odszkodowanie, 
y·~arzylo s;e w r. 1906 10827 czyli 
.niejwięcej 16 (15,71) na 1000 ubez
~czonych; z liczby tej 1211 wypad-
/' .czyli prawie 2 (1,76) n.a 1000 u
:kPieczonych byto śmiertelnych; w 
'l'u 190? wynosil1a liczba śmierte1nyich 
Pa{}kow ·1,95 na 1000 ubezpieczo-

nych. Wedlug sprawo~dania kna.p- I 
szaftu z owych nieszczęśliwych wy
padków spowodowane było 69,31 pro
cent wskµtek nie.bezpieczeństwa gro
żącego przy pracy, 0,78 procent wsku
tek różnych nieporządków, 3,24 pro
cent z winy współpracowników i 
26,76 procent z własnej winv okaleczo
ny1ch. Samego odszkodowani1a za nie
szczęśliwe wypadki wypłacono w roku 
1906 19 milionów marek a od czasu 
istnienia spółki knapszaftowej 176 mi
lionów. 

Do funduszu rezerwowego przeka
zano razem z p.rocentami od tegoż 4 
miliony miarek, tak iż wynosi obec
nie ·przeszło 46 milionów marek. 

Od przedsiębiorców trzeba byto po
brać w rnku 1906 23 miliony marek. 
Koszty administracyi wynosiły 3,1 pro
cent, koszty dochodzeń w sprawie wy
padków. stwierdzenia odszkodowania, 
sądów rozjemczych ·oraz ·k.oszty lecze
nia w czasie czekania ~na odszkodo
wanie wynosiły również 3.1 procent 
suimy pobranej od :przedsiębiorców. Z 
ogólnej sumy kosztów spowodowanych 
nieszczęśliwym wypadkiem w roku 
1906 .przypadało 33 m. 47 fen. na robo- · 
tnika.. ~ 

Po ostatecznem za\vyrokowaniu 
najwyższych sądów, iż z powodu nie
tn::ifnego poświadczenia dotyczącego 
osoby uprawnionego do renty ze stro
ny urzc;dników, urzędnicy ci nie mogą 
być pociągnięci do wynagrodzenia 
szkód, uważa sprawozdanie knapsza
ftu jako poprostu niemożliwy stan rze
czy, iż dla ubezpieczonych nie ma ża
dnej opieki prawnej wobec takich nie
trafnych poświiadczeń; tern większa 
jest konieczność zmiany w tym wzglę
dzie, gdyż urzędnicy z jeszcze mniej
~zą ścisłością wydawać będą owe po
świadczenia, wiedzac, że nie ponoszą 
za to odpowie,dzialnoścL 

VI )lot 1Sokołów polskich okrągu VI 
· ·· -··· ··· -- (śląskiego) ·--~~·----- --s~ I 

odbył się \V niedzielę 18 bm. w Jęzorze ,. 
pod Myslo\vircami, na gruncie gościn
nej Oalicyi. 

O zlocie pisze korespondent „Dzien. 
P-0zn1ańskiego": 

Poprzedziły go, jak zwykle, rozmai 
te wymysły gazet hakatystycznych. 
naprzyklad, że „Sokół'' bytomski o
trzymał 1200 marek m bibliotekę, że 
posiadamy nawet skladv bmni i t. p. 
głupstwa. 

Pewnie się teraz posypią · dalsze 
notatki, skoro w niedziele nad brze
g;em Przemszy żandarm pruski zrabrał 
gniazdu z Królewskiej fiuty 3 lance 
ćwiczebne, pytając niosącego Jance o 
pozwolenie do noszenia broni (Waffen
schein). 

Nikt by nie uwierzyl, że coś takiego 
może się zdarzyć pod panowaniem po
tę~i.nej Germanii, której h1akatyści nad 
brzeg-iem Przemszy, tam gdzie trzy 
mocarstwa utworzyły swoje granice, 
jakby na urągowisko tak Rosyi jak Au
s tryi buduią wielki pomnik Bismarcka, 
wieżę, której odsłonięcie ma nastąpić 
18 października br. U stóp tego pom
n~a .pruski żandarm oglądał Jaski ćwi
czebne, czy nie są niebezpieczne - dla 
potęgi Niemiec! 

Wyjazd Sokołów ćwiczących oko
ło 100, nastąpil rano o godzinie 5 do 
Brzezinki, skąd przez zwykły mosrt mo-

żna ·przejść na Wysoki Brzeg, a ·ztąd 
przez ląki na Ję.zor. Bliższa droga na 
J ęzór prowadzi przez prywatny mm;t 
mysłowickiej kopalni, strzeżony przez 
kilku żandarmów i zielonych strażni
ków pogranicznych. Tędy jednak nie 
~mszczono nikogo .z naszych, tak że oko 
:O 2000 ludzi udać się musiało dalszą 
o pół godziny drogą wzdłuż brzegu 
Przemszy do mostu na Wysoki Brzeg. 

Galary i łódź motorowa mogły jeź
dzić tylko wzdłuż pruskiego wybrze
ża, z cz;ego wszystkiego wynika, jakie 
trudności, klucie szpilkami, trzeba bylo 
znosić. Ale pruska wladza się pono
wnie mogfa przekonać, iż to rnic nie po
ma~a. 

Przychwycono też szpiega, a ten od 
czuł na skórze swojej, że niebezpiocz
nem jest jego rzemioslo. Nie bylo je
dnak dla szpiegów roboty, skoro na 
zlocie zajmowano się tylko gimnastyką 
a nie polityką lub spiskam1. 

Cwiczenia drużyny (wolne, na .przy
rządach, laskami, na sprzętach i lanca
mi) wypadły stosunkowo dobrze. „fiar 
moni1a" katowicka i wiejski chór Pie
karski ładnym śpiewem obecnych za
ch\yycali; ni.emnie} zasługuje. R,a .ipo-.. 
chwatę mkiestra · cl1lo.pców z· ::aakładu. 

-k;iężr:ej Ogińskiej z Bobrku pod Oświę 
cirnem. która swojskiemi mciodyami 
doskonale i bezinteresownie uświetniła 
zlot. 

Polircyantów. żandarmów i zielon
ków po pruskiej stronie zauważono o
koło 20. 

Rządowa kolej austryaoka buduje 
obecnie stacyę na Jęzorze, z której bę
dzie miała znaczny {fochód, bo stąd nie 
tylko robotnicy liczni poj1adą do Prus 
do pracy, ale i bardzo liczni wycieczko 
wicze z Prus pojada do wolnej i zawsze 
gościnnej Galicyi. 

Stan socyalistycznych związków 
zawodowych. 

Organ socyalistycz1nych związków 
„Korrespondenzblatt'' pisze, iż ltczba 
członków wzrosła w roku 1906 do 
1689709. W roku 1904 wvnosit dochód 
związków centralnych 20 190 630 m. 

w roku 1905 27 812 257 mr. 11 w roku 
l 906 41 602 939 mr. Dochody wzmo
gły się tak znacznie n!e tv:c ·wskutek ' 
wzrostu liczby członków, ile przez 
znaczne podwyższenie składek w o
statnich cwsach. Przeciętnie wynosil 
dochód związków centralnych od ·człon 
ka w r. 1891 6 mr. 68 fen., w r. 18% 
11 m. 53 fen. w r. 1900 13 m. 89 f.. w 
r. 1904 19 m. 19 f, w r. 1905 20 mr. 
68 f .• a w r. 1906 24 m. 62 f. 

W poszczególnych organiz.acyach . 
·istnieje w wysokości składek zniaczna 
różnica, najniższa składka pracown:- ł 
ków bielizny wynosi 5 m. 44 fen .. nJj
wyższa litograf ów 84 m. 11 ·fen. · 

Socyaliści prócz teg-o pbcą znaczne 
sumy do kas partyjnyich. Ofiarność 
ich jest istotnie wiclk11 i rnoż~ ·wielu 
innym kołom i stronnictwom służyć 
za przykład. 

~ 
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Urzędowa statystyka strajków. I 
Ukazało sie świeżo urzGd'Jwe spra 

wozdanie o bi;zrnbociach dobrowol
!l1ych i przymusowych w r. 1906. Licz
ba robotników, którzy streJkowali do
browolnie lub przymusowo (wydaleni~, 

przez pf\acodawców) wynosiła 349 
tys. 324, w tern wydalonych od pracy 
.przez pracodawców wskutek zatargu 
77 200. Ogótem strejków według sta
tystyki urzędowej było 1 217, z których 
630 przeprowadzono z dobrym sku
tkiem. Prnc.odawcy osiągnęli swoje 
przez wydalenie z pracy robotników w 
88 wypadków, rezultatu nie było w 36 
wypadkach. 

Z lat ubiegłych wfadomo. że staty
styka urzędowa nie jest zupełnie ści
sfa. 
i&# #CL --™ 

Sprawozdanie z czynności Towarzystwa 
św. Barbary w Bornłg. 

Boming. Dnia 28 lipca 1907 roku odbyło 
się walne zebranie i obór nowego zarządu 
W nowy zarząd wstępują następujący pp.: 
Franciszek Ha1upka, przewodn. Jan Pa"' 
lak, za:st., Wawrzyn l(rystkowiak, sekr. 
Piotr I(ucharski zast. Franciszek ·.Micha
lak skarb., Pawel Blady. Zast. I(azimierz 
I(alek i Walenty Stoczak chorąży, Józef Pa 
chplsj(i, .Ą:ntoni LoźIJ,iak, Marcin Budziński 
1 Ignacy Banach~"-systenci: · · · · · 
· Towarzystwo posiacłalo 41 członków. 
z tych zostało skreślonych dla nieregularne 
go płacenia miesięcznych składek 6, zatem 
pozostaje 35 członków wyplatnych. 

Dochodu miało Towarzystwo 504 mr. 
i 66 fen., rozthodu 500 marek i 33 fen. za
tem pozostalo w kasie 4,33 mr. 

Towarzystwo kupilo chorągiew od p. 
I(arlowskiej z Poznania. 

Wspólnie do I(omunii św. przystępo... 
wało Towarzystwo raz. Towarzystwo tl'-' 
rządziło 2 zabawy. 

Wawrzyn Krystkowiak, sekr. 

Gdańsk. Z miłości do matki zastrze 
Iił się 34-letni szklarz Hermann Sieg. 
Przez długie lata gospodarzył z matką, 
aż matka zachoroWJala i zmarła. W śro 
dę mial ·nastą;pić ze zakładu dyakonisek 
pogrzeb. Podczas wspólnych modlitw 
iprzy trumnie matki '\vydobył Sieg na
gle z kieszeni rewolwer i strzelił sobie 
w skrofl. Śmierć nastąpiła na miejscu. 

Malbork. W jaki sposób b1nkier
oszust Wolke umiał od ludzi wyłudzać 
pieniądze i ich unieszcześliwiać, po
znać' można z na-stępującego zdarze-
1nia: 

Półtora roku ten111 zmarł w Sta
rymtargu kupiec zboża p. Danielewski. 
\V dowa interes sprzednla i przeniosb. 
się do Elbląga. Pewnego dnia zjawil 
sie ·U niej Wolkc z wief1cem na grnb qla 
męża i prosił ją, by w dowód czci dla 
zmarłep;o mógł ów wicnie•c złożyć na 
jego grobie. Wdowa, ujęta jego czcią 
dla męż:'l. powierzy!a mu cały mają~ 
tek po mc;żu w sumie 45 tysięcy marek 
- no i straciła go. 

Jeżewo. Założona tu została i już 
do rejestru sądowego zapisana nowa 
spółka .,Kupiec" Consumverein, e. O. 
m. b. tt. Celem tej spółki jest dostar
czanie członkom dobrego i taniego to
Wlaru. Nie jest to· w tutejszej okolicy 
pierwsza taka spółka, 1a dotychczasowe 
rozwijają się dobrze. Udziały wyno
szą tylko 10 mk., wstępne 1 markę. 

Pelplin. Sierpniowe wydanie Orę
downika kościelnego zawiera brewe 



Ojca św., datowane 6-go lipca br.. a 
mianujące 'ks. kan. Jakóba Klundra bi
skupem Selym bryjskim i sufraganem 
dyetezyi chełmińskie). Umieszczone 
jest też doniesienie biskupie, że konse
kracya nowego biskupa sufra~arna na
stąpi w kościele katedralnym w 17-tą 
niedzielę po Swiątkach, dn. 15 września 
br. To ma być w poprzednią niedzielę 
8-go września z .kazalnicy p.odanem d-0 
w~adomości dyecezyan. z wezwaniem. 
:aby sz·czególniei w dniu konsekracyi 
kapłani i wierni nowes.ro biskupa w swe 
Slodlitwy włączyli. 

7i Wiet Kr l>oznaisklete„ 
Żnin. Wielkie nieszczeście wyda

rzyło się w ubiegłym tygodniu w do
minum f:'., uclzyniu. Tamtejszy sko.tarz 
(.hcial te / ;-, · ~twionego stadnika, który 
urwał 3·t· /. łańcucha, WY·Prowadzić z 
obory. Naraz rzucił sie stadnik na 
skot~u ;:a i tak go pobódl rogami, że od
wieźt ~ , , mus1ano do lazaretu w Gnie
źnie. g<:ric walczy ze śmiercia. 

Sta'"; zdrowia dyrektora tutejszej cu 
kro\\ ni Goerkiego, który jak wi1adomo, 
pokak(E:yl si'ę śmiertelnie wskutek nie
szc~t,:~hvego wypadku z automobilem, 
cokolwiek się polepszył i jest .nadzieja, 
że z.etola utrzymać się przy żyieiu. 

Rawicz. Sześciu niczmaiomych lu
dzi napadło na szosie pomiędzy Woj
dnikiem a Bąkowem zarzadzcę domu 
P. z Rawicza, ·radacego wozem w no
cy do domu. P. obito strasznie i gro
żono nożami, sztyletami i innemi narzę
dziarni morderczemi. Wdrożono śle
dztwo celem wyśledzenia napf~stni-
ków. · ·~ 

Odolanów. W ostania niedzielę od
by! się tu na sali P. Lepella wiec Tow. 
Czytelni Ludowych. Przemawiali 
ksks. dziek:in Grośtv. Gramlewicz, Li
·sie·cki z Ostrowa i delegat głównego 
zarządu fl. dr. St. Michalski, bibliote
karz T. C. L. 

· Piła. W sprawie głośnego procesu w 
Pile przeciwko p. Marcinowi Biedermano
wi, kró1ewska prokuratorya rewizyę wyro 
'ku - przez niemieckie pisma tak szumnie 
zapowiedzianą - w największej cichości 
cofnęła. Wobec tego wyrok, mocą które
go pan Biederman wolny od winy i kary, 
stal się zatem już nieodwołalnie prawomoc 
•ym. 

Ze Slązka czyli Staropolski 

Chorzów. ..Zamordowany" kupiec 

ŻUBROWIE . 
P,p0wi~danie historyczne według po

wieści 

'Wacława Gą'Sior0w6kiego. 

L :ie:~ 

~:~r 'Cląi;t dalszy). 

Spało Błonic. Spah snem twar
•dym Warszawa. A tymczasem drogą, 
-przez Błonie idąicą, pędziło dwóch jeź
dźcó\\' . J eźuiców dzi wnych„ i ze stro
ju, i z rnGliowania się. i z zamienia;nych 
niekied~· . urywanych wyrazów. 

Pierwszy. otulony krótkim, zielo
uym surdutem podbitym futrem, w ło
siowych spodniacl1, w nasuniętym mo
cno nra czolo stosowanym kapeluszu, 
.przekręconym wedH1~ mody rewolucyi 
i dyrektory a tu, part naprzód białego. 

' jak mleko. araba. 
Drugi w wielkim zawoju wschodnim 

w białym burnusie, narzuconym na ja
skrawa odzież. z wielkim kindżałem i 
kmci01rni za pasem. jechał o <lwa kro
ki za pierwszym jeźdźcem na koniu, jak 
kruk, czarnym. 

Arab prul powietrze i snut naprzóu 
~am, bez ostróg, bez targnięcia cugli. 
Cwałowat ą. ptynat • . zda się. Suchy, 
ksztattnie wygięty kark 1ani drgnął pra
wie, chody prężyły się i zginały z silą 
niepomierną a giętkością i wdziękiem. 
Krew w ambie grała; każda żylka de
likatnych a stalowych pęcin drgiala; 
błyszczące oczy rumaka toczyly o
irnie. Niekiedy arab szarpal niecierpli
wie m11n~r,tukiem, zgrzytnął cisnącem 
mu pysk żc'.azem. lub zarżał przecią-gle, 
dźwięcznie, hardo. 

Kar.\' dążyt tuż m ·siwym, ani razn 
nie ważąc się lba przedeń wysunąć, ani 
usiłując nawet pójść z nim w zapasy. 

Jeździec w burnusie zdawał się ko
nia S\\·e~w naś1':1dov.•ać. Z bahvoclnval 

Kukow.ka wstał - aresztowany. Jak ? 
wiadomo zaginął swego 1czasu kupiec 
K., a kapelusz je~o zn1aleziono pokrwa 
wiony nad brzegiem stawu. Poszuki
wania za ,,zamordowanym" pozostały 
bez skutku, aż w ko11cu wykazały bada 
nia, że K. s:am poplamił swój kapelusz 
krwią bydlęcą, którą byt kupił u pe\.V'ne
go rzewika, a sam uciekt przed wie
rzycielami. Obecnie jakiś .pan dopusz- J 

czal się tutaj rozmaitych oszustw. po- · 
sytając po towary do rozmaitych skła
dów na nazwiskia innych osób. Oszu
s!wa te wyszły na jaw i policya zaczę 
la śledzić owego nieznajomego. Obe
cnie iaresztowano go i wykazało się, że 
to jest „nieboszczyk 1

' K. 

Z innych dzielnic Polski. 

Dolna Łomna. W ·naszej wiosce -
piszą do ,.Dz. Cieszy1iskiego4' - z;amie 
szkuje kilka rodzin na letnim pobytcie, 
przeważnie niemców. - Dotąd bylo 
zawsze cicho, bo letnicy umieli się za
stósować do stosunków tutejszych. W 
tym sewnie przybyt tu jednak p. Ku
kl!czka, kierownik niemieckiej szkoły 
w Mor. Ostrawie i z nim minąl ten 
cl:ociażby na .pozór znośny stosunek do 
tut1?iszych mieszkańców. Mimo, że ipo
cl10dzi z Żywca i żonę ma polkę, goni, 
1iamawia i podsyaa niemców ·przeciw 
v, sz~'c:;tkiemu, ·co polskie. 

W por.iPdzh1łek ~PI oVv ad7ił do na
szej gminy niemieckich studentów. Z 
wrzaskiem, śpiewami karczemnymi, 
bębnami i muzyką, wpadła ta gromada, 
,przeszło 50 osób liczaca, do naszej nl
chej wioski, by urządzić PO swojemu w 
ogrodzie tutejszej gospody gminnej, 
przy drodze, wiel,ką bibę. A gdy w pirzy 
leglym ogrodzie szkolnym ozwała się 
pieśt1 „J ezcze Polska nie zginęła''. któ
rą śpiewało malućkich (3, 4 i 7 letnie) 
troje dzieci tutejszego kierownika szko 
ty, opanowała ich taka wściekłość, że 
przybyto trzech uzbrojonych w kije 
studentów do krużganku przed budyn
kiem .szkolnym i tu siedząceli!o spokoj
nie na ławce kierownik1a szkoty p. A
damczykJa ze swoją małżonką, obrzUJclli 
jak nf),jordynarniejszemi przewiskami. 
. Taka .niby zabawa. niby napad iroz
draźnil tutejszych mieszkańców do naj
wyższego stopni1a. Powąchali to i za
wczasu uszli niemcv. Za to odgrażają 
się w różny sposób, ba, ·nawet już fPOno 
poszli gdzieś ze skarga na tutejszego 

stwem jakiemś pędził za pierwszym 
jaźdźcem, nie spuszczając zeń wzroku. 
W jego zaniedbanej, pochylonej po
staci każdy mch mówił, że jest cieniem 
tego, co jechał przed nim. że rzeczą je
go jest zgadywać i spełniać. 

W kJarczmie przydrożnej pod Bfo
niem migotalo spóźnione światełko. 
Pierwszy jeździec osadził nag-le ariaba 
P.rzed karczmą i rzucił ostro: 

-Rustan!... 
- Sire!... 
- Może tu kogo znajdziesz!... Za-

pytaj się o dr-0gę. 
Jeździec w burnusie jednym rzutem 

ciata zeskoczyl z koni1a, cugle na kark 
mu 1cisnął i wpad.l do karczmy. 

Pierwszy jeździec czekał. u<lerza
jąc niecierpliwie szpicrutą po wysokich 
cho~_ev\-"ka.ch .. Arab nerwowo bił kopy
tami w ziemię i oglądał się na .potulnie 
stojącego obok karego tow:uzysza. 

Czerwone światełko z okna karcz
my padło na jeźdźca. błysnęło w zło
tym lampasie czapraka i jego bogatej 
cyfrze, 1 przesuwając sic zwolna o
~~ietlilo tw1ar1~ jeźdźca. Twarz j~sną, 
sc1ąglą, wyrazistą, .pełną linij silnycl . 
mo~nych. o nosie kształtnym, czole wy 
sokiem: ocvac.h palących, ustach wygię 
tych ror~m111e. brwiach równych; 
twarz. ktora w.nvfa ~ię już w milio
~ach serc .. dusz., mózgów, twarz, ma-
1ąca w sobie cos z dumy i szlaichetno
~ci Brut,u~a i c_oś 1~ gv.~1Ho\rno~ci i p~-
1 ywcz~sc1 Kaligui1, cos z Nerona i coś 
z lianrnbala. O<ly pogodne na pozór czo 
lo te.i twar:-v skurczyło się w pionow3~ 
fald. gdy się te brwi ściąR".nely to biła 
od niej taka wola 11 ieugieta, ta·~'.l stal, 
taki hart, przenikliwość, ogień. potęga ... 
że musialy drżeć tysiące, musialy ko
rzyć się piramidy, a pełzać ludy. 

Taką miał twarz Bonaparte. 
W brwiach chmury, w głosie gro

my, W OC7JaCh pioruny. W jednym WY-

kierownika, że jego dzieci, bawiąc siQ 
we wysiadce po swojemu, .popsuły im 
niby tę rzeczywiście teutOiiską zaba-
we. 

Na lł'rzesień 
można już teraz zapisać na ważdej pacz 
cie 

Wiarusa Polskiego. 
Prenumerata na ten jeden miesiąc wy
nosi 

tylko 50 ~en. 
a z odnoweniem codzie·nnem przez li
stoweF:o do domu 1-4 fen. więcej. 

Rodacy! Rozszerzajcie „ Wiarusa 
Polskiego" wśród znajomych, aby w 
ten s1>0sób budzić ducha narodowego! 

s: @_ 

\\1iadcmości ze świalao 

Dyament dla króla Edwarda. 
Depesze doniosły już o tern„ że di1-

wny przywódca boerów, a dziś pierw
szy minister, jen. Ludwik Botha, uczy
nil propozycyę w zgromadzeniu pra
wodawczem, aby rzad transwalski ku
pił niedawno odnaleziony w kopalniach 
Premier Company olbrzymi dyiament 
„Gullinan 1 ', celem ofiaro/Wiania go kró
towi Edwardowi, w charakterze po
darku od wdzięcznego Transwalu za 
nadanie unu pelnyich swobód 1autono
micznych. t ~ 

Dyament. o którym mowa, znajduje 
się dotychczas w stanie nieos~lifowa
nym i waży 3,000 karatów, mając 4 
cale ang. długości i 2.0 cala .szerokości. 
Ogólną jego wartość ·oceni1ają na 160 
tysięcy f. st., czyli 3 200 OOO mk. Rząd 
transwalski nie ooniosłby lednak . ta
kiego kosztu, gdyż, wedle praw górni
czych w Transwa1lu, :irs wartości klamie 
nia naileżą już do skarbu patl.stwa, a tyl
ko 2

1<:> do Premier Compainy, kosztował
by zatem tylko 1300 tys. marek. 

Donieśliśmy już, że sejm transwal 
ski 42 głosami przeciw 19 uchwalil 
zakupić ów dy·ament. 

Z Watykanu. 
Podczas ostatniego wielkiego przyje

& g _ 

razie umiał zakląć wszystko, co żol
nierzowi dawało odw1agę, poświęcenie 
co prowadzifo g·o do bohaterstwa. Je~ 
dnem skinieniem, jednym ruchem miaż 
dżył i wyzywał, karal i nagrndział. Po
stać jego, szczupla na pozór, drobna 
miała lwią siłę, moc, którą mieć musial 
i Cyrus, i Aleksander Macedoi1ski i Ce 
zar, i Atyllia. ' 

Po dłuższej chwili f~ustan wybieg! 
z karczmy. 

-. Sire! - zaraportował - Niepo-
dobna się z nimi rozmówić!... 

- Żołnierzy - oficerÓ\v? !. .. 
- Ani jednego! ... 
Jakby na potwierdz.enie stów Mo

meluka. drzwi karieziny otworzyły się 
szerok_o - w progu zarysowały się 
t~zy ciekawe patrzące ku drodze cie
rne. 

Bo111aparte zakrzyknął ostro po fran 
cus~u: Jedna z postaci, odgadłszy, 2e 
ktos Je P_f~YW?luje -:--- wysunęła się ku 
przodowi 1 zgięła się nisko. 

- Droga do Warszawy!? - zaga
dnął Bonaparte znów po francusku. 

-:-- Psiep:osiem wielmożne Dsobe ... 
moze o~b~ zyczy przenocować? O jej! 
posz~~eh s1~ znaidzie ! Dziękować Bo
gu. roznc oncery już nocowali. 

- Varsoyie ! - syknął niecierpliwi1J 
Napole_on. nie rozumiejąc uprzejmych 
:wprosm. · 

. Karczmarz skurczył się do ziemi pra 
Wie. 

- Co '\\-i? .... Ja nic nie wi !. .. co mnie 
do tego! ~yli ·p~n?wie Prusaki, teraz 
teraz s~ w1elmoz111 Francuzy! o jej! 
Czy to Ja t_rzym1m rogatki! żadne ko
p~tkowe niema! Jada sobie drogą 
·mech sobie j.adą !.„ ··· 

- Ru stan! Co robić? .... 
. Bonaparte targnął się niecierpliwie 

az arab zarył kopytami. • 
- T:r wiesz ... sire! - odrzekł Ma-

cia v/ Watykanie Papież w mowie S\r 
podkreśli! niepokojący zwrot w sprawie 
ściofa. Włochy zamierzają widocznie ·· 
śladami Francyi, a najświeższe objawy 1

. 
obiecują nic dobrego. Papież obawia Si 
wzmożenia ruchu przeciwklerykalnego. 

Z Maroka. 
Do dzenników donoszą z Tangeru 

w dniu 14-ym bm. sultan przerażony w 
wal do siebie ulemów, szeryfów i 1VYbit 
osobistości z Fezu i powiedział do nici · 
ł'rancya w stosunku do Maroka pozw~lj 
sobie na przekroczenje obowiązań traktato 
wYch i z tej przyczyny należy zarządz~ 
środki obrony Maroka od napadu Franc\ 
Następnie sułtan wydal rozkaz, aby WJbit 
ni przedstawiciele wszystkich stanów nit: 
zwlocznie przygotowali się do wyjazdu 
Tangeru, w celu zaprotestowania wo 
przedstawicieli mocarstw przeciw postę00. 
waniu Francyi. Zachowanie się suttana tiu 
maczą intrygami palacowYmi. 

Zamówienie dział. ió 
„Eclair" donosi z Madrytu, że Ia plact zg! 

ćwiczeń odbyły się próby z fracuskimi dzia ne 
lami szybkostrzelnemi i wydaly dobre wy. ani 
niki. Z tego powodu Hiszpania zamówiła i 
we Francyi SO nowych bateryi. I11 

Sprawa rozbrojenia na 
w Hadze. 

Oświadczenie fry'a na posiedzeniu 
sobotniem stanowiło cześć obszerniej. 
szej mo.wy, w której mówoa, zazna. 
czywszy, iż w chwili obecne.i' ·coriaz ba~ 
dziej rozpowszechnia się wśród naro. 
dów poczucie solidarności, prosil zgro. 
madzenie, a1by nie rozchodzHo się. ,póki 
nie będzie wypowiedziane życ.zenic, 
zalecające wszystkim rządom w świe
cie poważne rozważenie sprawy ogra
niczenia wydiatków wojennych. Na za. 
ko6czenie .f ry zaproponował, aby za. 
twierdzić przyjętą na konierencyi w r. 
1899 rewlucyę w tej mierze. Mowa de. 
legata angielskiego wywolala oznaki 
zadowolenia ze strony pewnej części 
delegatów, Stany Zjednoczone poparly 
wniosek angielski. Tak samo uczynił 
delegat Hiszpanii. Prezydent Nelidow 
w obszernej mowie oświadczył że do· 
świadczenie 1899 r. skłoniło m~arstwa 
a w ich liczbie i Rosyę .do uchylenia się 
od udzialu w razie roz\viązanila kwe· 
styi o og-raniczeniu uzbrojeń. Obecn 
konferencya równie mafo przygotowa· 
na jest do tego. Jednakże należy powt{ 
rzyć wypowiedziane na poprzednie, 
ikonferencyi ży1czenie i wyrazić uznanio 
dl1a inicyatywy angielskiej. Konferen~ 
CY1a przyjęła wniosek Nelidowa. 

„ 1!" . . -·· 4... 

meluk, chyląc głowe. a rece krzyżując 
na piersiach. 

- Bacz na konie! - Musimy się tu 
zatrzymać! Może kuryer lub ktokol· 
wiek, do pioruna! przejeżdżać będzie, 
co nam drogę wskaże! 

~apoleon zeskoczy! lekko z konia, 
r~uc1l cugle Rustanowi i pewnym kro· 
k1em wsz-e.dl do kar.czmy - prow.fl· 
dzony przez żyda 1arendarza i żydowi
ce. 

Karczma pod Błoniem była jak 
wszystkie owoczesne karczmy.' bru
dna, ledwie okratowanym szynkwa
s~m~ la wami i kilku stołami zastawiona 
osw1etlona syczącą łojówką zatkniętą 
na gwoździu .przy szynkw~sie pełna 
zaduchu, świecąca pustka. ' 

Bonaparte rzucił okiem .po 
wzdrygnąl się i, nie zwracając uwagi 
n~ sz.w~rgoczących dof1 żydów, jął 
wielkimi krokami mierzyć karczmę. 

Arendarz tymczasem z żydówkami o 
ct.reptal za swoim gościem i napraszał 
sie. 

-. Wielmożna osoba może życzY 
krupnik? 'Paki krupnik jak u Moszka 
he .... to 1ego może na całvm świecie nie 
ma! Nie?!„. · 

-: Czekaj, czekaj - przerwała star 
sza. zydówk.a. - - Co tv wielmożnej o· 
sobie zawracasz głowe z krupnikiem! 
O~oba pyje może s:ame wvno ! Prosze 
\V!elmożnego pana ... ja doradzę, ja po· 
wiem ... maślacz!!. .. No - 1·uz· ? 1 Ma· 
ślacz!! · ····· 

-:--- ~akia! J ejej ! - dziwil;l 
7a zydo~kJ~., - Tobie się zdaje, że k~
zdv musi. pic zaraz! Wielmożny of1· 
ce!··· ·:n?~e chce jeść! Jedno sJowo! 
Osm 1a1k1 na jajecznicę! Co?! Mam 
glowę!!... 

- Tsyt ! . S.za ! ! - wmieszał się aren 
dar~ .. - NaJP1erw km'1 ! Potem oficer! 
Tal~1 Je~t ~oj skowy porządek!. .. Może Ci 

dwie m1ark1 owsia? !... 
(Cląi dalszy nastąpi). ..J ,J D' 1JI 



'a posiedze:1i.u konfer.~ncyi µokojo
: prJ;cdstaw1~:el Anglu , si~ E. Fr.Y, 

el . . 1 w imieniu rządu os\v1a<lczeme, 
zia<l angie'.ski g.otów jest co rok za-
10~wiać mocarstwa o pr~ojektach 
arch. dotyczących budowy ~owych 
;ętów. i o pr:ojektach wyd!atkow,_ wy 
· anvch tem1 budowami. Wy11!11ana 
aii ula~wHab~ rzą:dom sprawę ovra.ni 
~ia sił i>bromych. 

z rożaJob stroi. 

Bocnurn.. Tutejsza. izba k.arna ska
la 16-letrnego Ludwika lilama, chło„ 
·a do posyłek z biura ,.Zjedmoczooia 
udowego polskiego" na dwa mie-

ce więzienia za sprzeniewierzenie 
mk. i za cieżkie sfałszowranie prze 

zów pieniężnych. Prokurator ze 
lac1 zg!ędu na ciężkie przewinienie p<>peł
dzia ne w rafinowany sposób i 111ie przy

Y· anie się chłopaka d.o winy wniósł o 
iła miesięcy więzienia. Sąd jednakowoż 

\rzg J ędu na młody wiek oskarżone
zniżyl lmrę do 2 miesięcy. 
Bochum. W fabryce przertworów 
emicznych Schulz i sp. wybrnchnąl 
żar. który bylby przybrał wielkie 
zmiary. gdyby robotnity nie byli 
·pieszyli z energiczną. pomocą. 

bar W kopalni ,.Konsianhn'" dostał się 
ro· ' 11ik Ludwig ·pod l<!1mienie i odniósł 

zkie poranienia. - w tejże kopalni 
:t~al ten sam los górnika Sch. 
Lau~endreer. W kopalni „Bruch
Ne' · zostat okaleczony górnik łier
nn .~lexander. -- a \Y kop•'.3.lni ,,firan
.~r· 1{6rnik D:nus. 
Recidingłrausen. l(ierownik kopal

r. ·..sch!ngel tmd cisen" o. Ruhe, który 
de- 'tl udział w pracach ratunko·\vych w 
aki paln: w Courrieres otrzymał od spół 

11\\ych kopall1 srebrny medal pamią-
owr. który mu wręczył dyrektor 

ai11 : rad u1 górniczy Lenz. 
Olpe. Tutejszy kościół katolicki, któ
obecnie przebudowują, zniszczy! pożar. 

a ypuszczają, że ogień został podlożo
, Prokurator zajął się już tą sprawą. 
W Kamienicy przejechala kolej elek

czna pięcioletniego chlopca, który na 
·scu został zabity. 
Wciąż pracować trzeba nad tern, aby 
(ażdym domu polskim na obczyźnie 
'dowal się ,,Wiarus Polski" a wtedy 
będzie się tak dużo rodaków niemczy
iak do tego· czasu, kto zatem pragnie 
lud polski na obczyźnie zostal polskim, 

eh agituje za „Wiarusem Polskim". 
Dortmund. Żona robotnika łiagt zosta

przejechana przez powóz i niebezpiecz
POraniona. 
Emclen. Taryfa zarobkowa robotników 
O\Vych została przedłużona aż do ro-

/911. Normalny zarobek ma wynosić 
en. na godzinę, a od 1909 roku 50 fen. 
.Hamburg. Robotnicy gazowi uchwalii 
1k z powodu zatargu o skrócenie czasu 
~Y. 

- \~attenscheid. W kopalni „ttannover" 
·~1t się szyb .Szkody w ludziach niema 
ssen. Aresztowano tu w pewn~j re

racyj mę·i,.-zyznę, w stroju kobiecym. 

1 ~0 były kelner, który dawniej występo 
'ha~o naśladowca kobiet i Uumaczył się, 
: ciał wyplatać figla swym dawnym 
~mym, odwiedzając ich w takiem przy
tu. Odstawiono go do więzienia. 
Hoxter. W tutejszej okolicy odbywać 
bę~ą manewry cesarskie, z tego powo
, J~k donoszą gazety niemieckie w ca
o~ohcy naprawiają drogi, odnawiają do-
1!d„ Dlaczego drogi zawsze nie są w 
dku? 

Durleden p. Odenkirchen. Po kló-
0 &pacfek, zabil robotnik Renen sw4 
~trę Emmę. Siostrobójca uciekt 
W I(obłencyi wykoleił się pociąg z 
'liagorłt)w się, skladający. Z ludzi nie 
lal nikt uszkodzony, t1k samo ruch 
został zatamowany. 

r Kra~. W kopalni „Bonifazius" spo
~ me.szczęście górnika Czemplew
ei;o z Rotthausen. Kamienie zfama 
~ \r„ dwóch miejsca:ch pr1awą nogę. 

Luderrscheid zaż~al no·żcm pod
p kłótn i ogrodowy Nolting robotni
e ete_r.-.a , poczem oddal s i ę sam w 
Poficyi. 

·
01onia. Nauczyciel Baurmann mi.al 
'.enia_t •. Przyczyny i skutki braku 
·ZYcieJi" ciekawy wykład na ze.bm 
~au~Z\'cie!i w }\ol.onii. Pov~ried~i~I 
y 71 ęc1zy mnern1, ze dyrektor mmi-
0~ nr P-Odat w sejmie liczbę miejsc 

000actzo!1v~h na 3500. Prusy mają 
f O dz1ec1 szkolnych, - ta liczba 

•1
1 P?Winna mieć 138 OOO nauczy
-.... r.aktern .zaś jest, że mamy tylko 

102 OOO sil nauczyciels.kich. Brak za
tem 36 OOO nauczycieli, licząc każdą kla 
sę po 45 dzieci. Nieobsadwne miejsca 
z każdym rokiem się pomnażają i to 
nawet zacznie. Jeden i ćwierć mi
lio0na dzieci pobierają ntaukę w prze
·pelnionych klasach - a 100000 dzieci 
.pobiera naukę w klasa1ch z przeszło 
120 uczniami. Następującą zatem po
dzięto Tezolucyę rua temże zebraniu: 

a) Brak sil nauczycielskich w Pru
saich wzrasta ·05'romnie. Liczba nie
obsadzonych miejsc ·nie może być nor
mą, ani miarą dla istotnego braku nau
czycieli. 

b) Brak nauczycieli ma w tern iprzy 
czynę, że dziś zawód nauczycielski z po 
wodów służebnych i dotacyjnych nie 
jest wcale pożądanym. Braki0wi zas 
temu sprzyja wzrost ekonomiczny i 
mierna organizacy.a zakładów nauko-
wych dla nauczycieli. „ 

c) Brnk nauczycieli jest w swych 
skutkach tern gorszy, że brak ten jesz
·cze długie lata potrwać mDże; a tym 
sposobem z krzy·\\·dą wieiką dla SZ;ko
ly, stanu nauczycielskiego, ludu i paf1-
stwa. 

d) Ponieważ nauczycielom w tvch 
cieżldch czasach dobro szkoły wieke 
leży na sercu, spodziewa sie 'stan nau
czycielski, że ministerstwo oświaty jak 
Ilłajprędze .i znajdzie środek, a1by stano
wi nauczycielskiemu nowe przybyły 
sily. 

Lille. Młyn firmy Vannes zawalił si~. 
16 osób znalazło śmierć. 

Paryż. Akrobata Ludwik Weiss z 
Czech, produkujący się w cyrku Clermont
Ferron zastrzelil z zemsty syna dyrektora 
cyrku. 

Londyn. Balon „Meteorrio" wpadł do 
kanału, a żeglarze napowietrzni utonęli. 
l'ti !'L± 

Ro.zmaiłośd~ 
Do bieguna południowego. Nietylko 

biegun pólnocny przykuwa do siebie uwa
gę śmiałych podróżników, lecz czyni to tak 
że poludniowy, którego okolice bodaj mniej 
jeszcze są znat;te, niż _północne. W historyi 
szturmów ludzkości do tych tajemniczych 
krain podbiegunowych i my zapjsaliśmy o
statnio jedno nazwisko, a mianowicie Arc
towskiego, który przed kilku laty wraz z 
wyprawą belgijską udal się w okolice bie
guna południowego. . . 

Przed dwoma tygodniami ku temuż bie 
gunowi wyplynęła" z Londynu wy
p.rawa angielska, na której czele stoi po
rucznik :E. ShackeletO'f. 

:Ekspedycya wyruszyla w podróż na 
pokładzie okretu „Nemrod", który dotych 
czas slużyl do połowu wielorybów. Ko
mendantem statku jest porucznik Rupert 
:England. Wyprawa przyszła do skut~u dzię 
ki ofiarności osób prywatnych, z pośród 
których w pierwszym rzędzie właściciel 
warsztatów okrętowych W. Beardmore, 
markiz of Graham i Douglas Stewart z Głaz 
zowa ponoszą największe wydatki. 

Prócz załogi wchodzi w skład wypra
wy oddział posiłkowy z 12 osób z zapasem 
sanek i 36 psów pociągowych z kanady i 
Mandżuryi, przeznaczonych do wyprawy 
w okolice podbiegunowe. kiedy już posuwa 
nie się statkiem będzie niemożliwe. Spe
cyainą nowość stanowi automobil, umyślnie 
dla celów wyprawy zbudowany, rodzaj sa
nek. który ma slużyć wylącznie do posu
wania się po śniegach. 

Program wycieczki obejmuje badania 
magnetyczne oceanograficzne, zoologiczne 
i inne. jednakowoż glównym celem wypra. 
wy Shackletona jest dotarcie do bieguna 
południowego. 

Okręt „Nemrod" udaje się najpierw de, 
Nowej Zelandyi, dokąd przybędzie z koń
cem listopada. i gdzie przyjmie na pokład 
kierownika wyprawy Stackletona i sztab 
naukowy. W styczniu roku przyszłego wy
ruszy ekspedycya do Ziemi Wiktoryj, gdzie 
oddział posiłkowy przezimuje, gdy „Nem
rod" uda się w kierunku północnym, celem 
badania wybrzeży. 

Oprócz angielskiej, która jest już w 
drodze, przygotowują i inne kraje wypra
wy do bieguna południowego. Francuz 
Charcot urządza \Vyprawę do Ziemi Gra
hama, podróżnik Arctowski znów wyrusza 
z Belgii do Ziemi Wiktoryi i Ziemi króla :Ed 
warda. Amerykanin dr. f. A. Cook wybie 
ra się do bieguna południowego. 

Dodać należy, iż niebawem i ku biegu 
nowi północnemu poszybuje także ze 
Szpicbergu okręt naoowietrzny Welmana 
„Amcrica". Aby wszvstkim powiodło siQ 
lepiej, niż tylu już dotychczasowym podróż 
nikom. 
•. „„ ·-· - . --- '""!"' 3 

Wiadomości liłer.aclcie. 

Pan Karol Rzepecki. de.legat wy
borczy miasta Poznania inapisal ·pod 

tytułem ,.Pobudka wyborcZJa" dzieło, 
które zawiera zbiór wiadomości o par
lamencie niemieckim, krytyiczne uwagi 
nad wynikiem ostatnich wyborów do 
1parlamentu na podstawie statystycz
nych danych, J>{)gląd t11a naszą o·rgani-
2Jacyę wyborczą i wykaz rezultatów 
wyborczych w poszczególnych dzielni
cach, okręgach i 'POWiatach oraz pro
jekty ulepszeń, wzory ustaw, odezw itd. 

Dzieło jest bardzo dobrze opraco
wane i stanowić może w pracy wybor
czej znakomitą pomoc. 

Polecamy je uwadże Czytelników 
naszych 'a szczególnie członków na
szych władz wyborczych i osób zajmu
jących się sprawami wyborczemi. 
Szereg artykułów w sprawie szkolnej 
ogłoszonych przez p. I. S\\ritałę ze
brał autor i wydal je w broszurce . ..Auto 
rowi chodzi o istotnie konieczną po
trzebę poruszenia opinii n!aszej w kie
rnnku zrewidowania starań i środków 
swoich do obrnny języka polskiego. 

llillt'.t.. .. __ L2&5U!ę -
Od Redakcyi. 

Panu Eitorowi E. w Altenessen. We
necya jest miastem włoskiem, polożonem 
nad morzem Adryatyckiem i należy do 
królestwa włoskiego. 

i!!IL -
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Nabożeństwo polskie w Bochum. 

W niedzielę, dnia 25 sierpnia o godz. 
pół 3ej po poł. nabożeństwo do św. Gerar
da. 

Nauki w ciągu września: 
W środę, dnia 11 września o godzinie 

5 po pot dla kobiet i panien. 
W środę, dnia 18 września o godzinie 

~ wieczorem dla meżczyzn żonatych. 
W środę dnia 25 września o godzinie 8 

wieczorem dla młodzieży. 

Nabożeństw.a polskie w Herne. 
W czwartek rano o godz. 8 odbędzie 

si~ Msza św. z polskiem kazaniem, na którą 
rodacy licznie zgromadzić się zechcą. 
... 2, - wwacr y:umw w .-!!§ 

Swiętojózafacie. 
l(asyerem ·swiętojózafacia wybrano na 

zebraniu Komitetu S\vętoiózafacia dnia 18. 
sierpnia p. Bartłomieja Wilkowskiego z 
Rotthausen, Diippelstr. nr. 44. Na jego re
ce prosimy odtąd nadsyłać skladki na Swię-. 
tojózafacie. 

Komitet świętojózafacia - ~·-:-;;:~ 

Pr. Matysiak. Nowacki. Andrzej Kranc. 
Andrzej Cichy. Jan Szlagowski. Stani
slaw l(aźmierczak. B. Wilkowski. Jan 
Skraburski, Gelsenkirchen III. Stanisław 

Krzyżański. Kasper łiadryan. 
Marcin Siekierski. 

p --··-- -- -- _ Ą_Cił 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Wiece „Zjednoczenia zawod. polskiego" 

odbędą się 
w niedzielę, dnia 25 sierpnia: 

W Ewing po poł. o godzinie 3ej w lokalu 
pan Lamma. 

W Osterfeld po południu o godzinie 5 u p. 
ttusemann. 

W Riinthe po południu o godzinie 4 u pana 
Blumkempra. 

W Neumiihl po południu o godzinie 4 u pa
na Schroera. 

W Remscheid w niedzielę, dnia 25. sierp
nia po pol. o godzinie 3 w lokalu pana 
Serwe. 

Zebrania członków. 
W Hamm w niedzielę, 25 sierpnia po poł. 

o godz. 4 u p. Rassek, Wilhelmstr. 
W Oberhausen I po poł. o g. 2 u p. W ebra. 
W Oberhauscr1 TT o g. 4 po poł. up. Jansen. 
W Heissen przed poł. o 11 up. Brunsa. 
W Dellwig przed pot o g. 11~ u p. ttoff-

stadt. 
W Sterkrade o g. 11 przed pol. u pana Ltit
. keherm. 
W Dahlhausen po polo godz. 4 u pana Sal

men. 
WKriebitsch po pofudniu o godzinie 3 u p. 

Kierstego. 
W Schonnebeck o godzinie 3 po południu 

u pana Winkelhofer. 
W Rotthausen przed południem o godzinie 

IJ ej u pana Rahla. 
W ApleJ;beck po pot. o godzinie 4 u pana 

'Erdmanna. 
W Giinnigfeld po południu o godz. 4 w 'lo

kalu p. Arensa. 
W Mengede po południu o godz. pół 4tej u 

pana Vogta. 
W Kirchlinde po pol. o godzinie 1 11 pana 

Schumachera. 
Porządek dzienny: 

1. Zmiana ustaw knapszaftowych a 
związek, oparty na wzajemności. 2. Co po-

winniśmy czynić, by obecnie przez praco
dawców i zarząd knapszaftowy pogorszo
ne ustawy nie stafy się prawomocne. 

O liczny udział uprasza się 

W Dellwig, w niedzielę, dnia 25 sierpnia e 
godz. 11 przed poi. na sali p. Hofstadt. 

Na porządku dzie11nym: 
1. Zmiana ustaw knapszaftowych. 2. 

Utworzenie delegactwa na frintrop i VoR
dern. 3) Wybór kilku mężów zaufania. '4) 
Sprawa biblioteki. 5) Dys!rnsya. Liczny u
dział członków i gości pożądany. 

Baczn()ŚĆ rodacy w Wanne ! 
Wielki wiec odbędzie się w sobot~. 

U sierpnia, rano o godzinie 9 i po POłudniu 
o 1odzinie 5 w lokalu pana Unterscbemann. 
-- .~ Porządek obrad: Zmiana ustaw knap
szaftowych, a związek, oparty na wzajem 
ności oraz inne ważne sprawy. 

Liczny udział Rodaków pożądany. 
Referent druh Sosiński z Boclmm. 

Zabawa w Gerthe się nie odbęckie. 
Kolo śpiewu „Lilia". 

Dla górników wydalonych za streik •a 
Górnym Stąsku: Na zebraniu miejsca płatni 
czego dnia 18 sierpnia w łiorsthausen 3,6' 
mr. Gościnny łi. Moller 3 marki, czlonek 
tt. Durczak 1 markę, członek Ignacy Biały 
1 markę, mąż zaufania St. Walentowski 1 
markę. czlonek Pawel Grabiec 50 fen. czt. 
Jan Grabiec 50 fen. czi. Jan Słania 1 mark~. 
członek Jan Stach 50 fen. R.azem 12,10 m. 

O dalsze datki uprasza 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

•'11!1!1'„ _____ "'!I __ ~-~-. ·- .• #ISUktJ ~ 

W tece. 
WIELl(I WIEC W DORTMUND W SPRA· 

WIE OPIEKI DUCHOWNEJ 
odbędzie się w niedzielę, dnia 25. sierpnia 
o godzinie ~ i pól zaraz po polskiem nabo
żeństwie (w kościele św. Trójcy) na sali p. 
Tobina, ulica łiirtenstr. obok kościoła św. 
Trójcy. Na wiecu omawianą będzie sprawa 
opieki duchownej i deputacyi do Rzymu, 
przeto o liczny udział Szan. Rodaczki i Ro
daków z Dortmundu i okolicy uprzejmie u
praszamy. Komu sprawa ta nie jest obojęt
ną, niech pośpieszy na wiec. 

Przemawiać będzie redaktor uW~u
sa Polskiego0

, pan Michął I\ wiątłc9W$ki. 
l(omitet dla spraw kościelnych: AndrzeJ 
Ziemniewicz, prze w. Józef Kapuścińsld,sekr 

Wielki wiec paraiiałny w l(astrop -·~ 
odbędzie się w niedzielę. dna 25. sierpnia 
o godzinie I 1 i pół przed oołudnłem na sali 
pana Schulte-Becker w celu powzięcia dal
szych kroków, aby nareszcie uzyskać • 
lą opiekę duchowną dla naszej tak wielkiej 
paraf IL 

Rodacy! We wrześniu kończy się o
pieka duchowna nad Polakami, sprawowa
~a dotyc czas przez księży polskich i znów 
zbliża się chwila naszego sieroctwa· prze
to musimy się starać, aby w przy~złości 
mieć duszpasterzy dla tak licznej polonii. 

Rodacy! Stawcie się na wiec licznie, 
przez co pokażecie, jak wielce sprawa dusz 
pasterstwa leży nam na sercu. Rodacy licz
nie stawić się winni nietylko z l(astrop, ale 
z całej okolicy, ponieważ do parafii Kastrop 
należą okoliczne miejscowości, jak Rauxeł 
Cottenburg, Merklinde, Holtbausen które 
liczą wielu Polaków, a opieki ducbownęj 
mamy dotąd wiele za mało w porównaniu 
do parafian niemieckich. O liczny udział 
uprasza się. 

Przemawiać będzie redaktor „ Wiarusa 
Polskiego" pan Michał Kwiatkowski. 

Zwołujący. 
-----

Wielki wiec Związku Polaków w Duisburg
Hochfeld. 

W niedzielę, dnia 25 bm. po poludniu. 
o godzinie pól 2-ej odbędzie się wiec Zwią
zku Polaków w łiochfeld u p. Bertrama 
„Victoria Saal", Werthauserstr. 190. Liczny 
udzial Rodaków z Duisburgu i okolicy po
żądany. 

Związek Polaków w Niemczech. 
- tt-m·;tffl?'iM' 6·"'~~~ 

Zebrania to~" arzystw. 
Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w 

Rauxeł-Habinghorst 
donosi szan .. Towarzystwom sokolim. któ
re ~aprosz~ma na naszą rocznicę odbyć się 
ma1ącą ~ma 25 _bm. otrzymali, iż rocznicę 
obchodzić będziemy dopiero 8 Września. 
Czołem! (2) Wydział. 

Bractwo różańca św. w Altenbochum-Laer. 
Po od~6wieniu Różańca w niedzielę, 

25 bm., powinny się Siostry zebrać u Sióstr 
.M.ilosierdzia, gdzie odbiorą medaliki. Prze
dewszystkiem prosz~ Siostry, aby na róża
niec liczniej się zbieraly, niż dotychczas. 
Te zaś Rodaczki. któreby miały chęć wst.:i 
pić do Bractwa naszego, zechcą przybyć w 
niedzielę do kościota. (1) J. Dopierała 



Towarzystwo św. Kazimierza ,... 8aukau 
W niedzielę dnia 25 sierpnia odbędzie 

si~ miesięczne zebranie. Uprasza się tycll. 
wszystkich członków, którzy się odfotogra 
fować dali, aby się na r,ebraniu zgłosili po 
obrazy i je odebrali, bo będą g-otowe. O jak 
najliczniejszy udział prosi (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Dortmun-
dzie 

donosi swym członkom, iż do wspólnej spo 
wiedzi i komunii św. przystępuje w niedzie
lę, dnia 25 bm .. Sposobność do spowiedzi w 
sobot~ po południu i w niedziele rano. Po
siedzenie z powodu wieca wypada. 
~) Za ud 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausea 
donosi szan. czlonkom i Rodakom z Ober
hausen i okolicy i wszystkim Towarzy
stwom, które zaproszenia odebrały oraz 
tym które dla braku adresów zaproszeń 
nie ~crebraty; iż w niedzielę, dnia 25 sierp
nia, obchodzimy 10.-tą rocznicę, na którą 
szanowne Towarzyst\\'a oraz Rodaków i 
Rodaczki jak najuprzejmiej zapraszamy. To 
warzystwa prosimy przybyć z chorągwia
mi i pałaszami. Program: Od godziny 2 
po południu do godziny pół 4ej przyjmo
wanie bratnich Towarzystw na sali pana 
Allekotte, ulica l~.Ynkowa nr. 37, o godzinie 
-t wymarsz do kościoła na polskie nabożeń
stwo, po nabożeństwie pochód na salę pana 
Webera, gdzie się dalsza uroczystość od
będzie. Porządek uroczystości: Przywita
nie towarzystw i gości przez przewodni
czncego, potem krótkie przedstawienie arna 
torskie pt. „Czarodziejskie skrzypce", na
st~pnie mowy przewodniczących, śpiewy 
i dckłamacye! O godzinie 8 drugie przedsta 
"f.rienie amatorskie pt. „l(usiciele ludu". 

Uwaga: W piątek, dnia 23 sierpnia 
przybGdzie kaptan polski celem słuchania 
spowiedzi. W piątek po południu i w sobo
tę rano sposobność do SDOwiedzi dla nie
wiast, w sobotę po poludniu i w niedziele 
rano sposobność dla mężczyzn. W niedzie
lę rano o godzinie 7 i pól przystępuje Towa 
rzystwo wspólnie do komunii św. W Pi<ltek 
wieczorem o godzinie 7 i pól polskie kaza
nie. O liczny udział w spowiedzi w kazaniu 
i uroczystqści uprasza (3) Zarząd. 

Koło ~piewa „Fiołek.u w Recklinghausen-S. 
łionosi swym czlonkorn, iż w niedzielę, dnia 
25 sierpnia, urządza familijną zabawę, po
lą1.:zoną z tukem i śpiewem m s:1Ji p. C. 
li. Moliera, na którą wszystkich członków I 
się zaprasza. Początek o godzinie 6 po po- · 
ludniu. (2_) _____ ' farząd. J 

Towarz. św. Wojciecll.a w Rohlinghausen. , 
Dnia 25 bm. bierze Towarzystwo udział 

w rocznicy Tow. św. Jacka w Bismarck. 
Czlonkowie winni się stawić najpóźniej 
o godzinie 2 w lokalu posiedze(1 i to w czap 
kach i oznakach Tow. O liczny udział pro
si (1) · Przewodniczący. 

Towarzystwo św. Fłoryana w Hessler. 
Posiedzenie odbcdzie się w niedzielę, 

łinia 25 bm. po południu o godzinie pól lej, 
na które się zaprasza wszystkich członków 
i Rodaków. Uprasza się o punktualne przy
bycie, gdyż po poludniu o godzinie 2 na-
stąpi wymarsz do Bismarck. Zarząd. 

Towarzystwo gi.mn. „Sokół" w Wittea 
uwiadamia druhów, iż w niedzielę, dnia 25 
sierpnia po południu o godzinie 2 będzie 
~niazdo nasze fotografowane w ogrodzie 
Wilhelmslust przez naszego druha Ludwi
ka Golę. Rodacy mogq na życzenie także 
być pojedyńczo odebrani. 

Uw2ga: Po odebraniu odbędzie sie 
zebranie nadzwyczajne. Obecność wszyst 
kich d!ruhów pożądana. 
Czołem! Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Sterkrade 
podaje swym druhom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 25. sierpnia odbędzie się ze
branie na sali pana Buscha w Sterkrade o 
~odzinie 11 przed poludniem, zaraz po nabo 
żef1stwie. gdyż po południu jest sala zajęta. 
O liczny udział uprasza się (1) Zarząd. 

Tow. św. Wincentego a Paulo w Heeree 
donosi swym członkom, iż w niedzielę dn. 
25 sierpnia o godzinie pól 4tej po południu 
odbędzie się WALNE ZEBRANIE. Człon 
kowie winni się wszyscy punktualnie sta
wić. Zarząd pół godziny prędzej. O liczny 
udział prosi (1) Zarząd. 

Baczność Steele i okolica! 
W niedzielę, dnia 25 sierpnia po polu

dniu w ogrodzie p. Plilklum (dawn. figai 
odbędzie się wycieczka na którą się szan. 
Rodaków wraz z rodzinami iak najuprzej
miej zaprasza. Będą rozmaite gry dla dzie
ci, jak i doroslych o nagrody, przytem o 
~odz1nie 5 po poluctiHU będzie gniazdo fo- · 
tc,grafo\1.ane. Druhowie ćwiczący, iak i 
niećwiczący winni się punktualnie stawić. 
O liczny udzia1 uprasza Wydział. 

Uwaga: W razie wielkiej niepogody 
odbędzie się wycieczka później, co jeszcze 
będzie ogłoszone (2) 

e 1ą 

Dwóch czeladzi f 
krawieckich ~ 

potrzebuje od zar~z na ł 
duże 11ztuki 956 ł 
§(·. Kncnero vltt"z, I 

mistrz krnwiecki,1 i 
Ros s e, p. Herteo. I 

MSB!IaiS~~mmmmma!U'.i:Bt~~:r· ł w W a. l sum w pobliżu szybu ; kopalni ~ D I Deutscl!er Kaiser" są 960 

nie, ale = tanio = sprzedaje „ 3 małe domy 
o 6 i 8 pokojach z ogrodzonym ogrodem i chle· 

skład skór „Zur ledernen ł07" wami pl>d bardzo korzygtnymi warunkami wpłaty 
od zaraz do n a b y c i a. Bliższych szczegółów udzieli 

skóręnapodeszwyiartykułyszewskie. 1"ieczorem 0 ,odz. 7 i w niedziel~ .::;::!?.,: I S.ze.zotkł: H • .Beł'ker, auf eckershof, w pobliżu rutaur 
Torby podróżne Szczotki do rzeczy „Zum Schwan" w WalMnm n. R. 

od •,oo mr. pocz. B od ~li fen. pocz. 
Torby na rynek I Szczotki do butów 

"d <IO fen. pacz. · od 2:i pocz. 
Torebki na łańcuszku Szczotki do włosów 

od 40 fen. pocz. od 36 fen. pocz. 
Portmonetki Szczotki do wik.sy 

od & fen. pocz. od ó fen. pocz. 

K~laturę 
(czyli sta1·y papier) sprzedaje tanio 

„ Wiarus Polski" Boehu~. 

c„ raty' fartuch.,. eeratowe, 
od 75 fen. od 35 fen. G d • 

1;rzebienłell lustll"a ltd. ospo wn1e 
od IO fen. od 10 fen. iJ 

.Jos. Złta, Herne, 
•·• kupujcie tylko prawniti zastrzeżon~ .•• 

DDorco"'a (B.'lhnłloł8tr.) nr. tO'S'. margarvnę 
• 

Końeowa. sta.cya. kolej elektrycznej Herne- ,] 
Recklinghausen. 584: 

AA*• dłtt&IY •*' ~ U „KościusF.ko" H 
SUKNIE DO PRANIA z krepy, satynu t i (674 

molów. PARBIERNIA GALLUSClll(f, PRAL· w· H 
NIA W BOCHUM. Tel nr. 911. •. --: „ 1afUS. -

filie: llofstede, Henie, Eickel. UobHl!'fit• 
kausen. Linden. Hattlnc0Q. Lan~endreer, l'tlf'r· • Do 11.abycia. we wszystkich iklada.}h. 

ten. Castroo, Kameo, -~Do:rt:m:un:d~, ~o:o:rt:łt-,~LJ•lfl•· llllll-lllllllJiflillflllłlłJ Sor~bovel. -- • 

\ 

' 

Drultatnia 

WiaFusa Polskiego 
w )3oehum 

wykonuje 

sz7bko, gustownie l bu1io 
wszelkiego rodzaju 

I 12~2!~~,~~!u~I~~~~ 
5 budynków, śliczny sad, ~ 
w. do?rem pofożenfa przy 
m1eśc1e, kolei i szosie, 
inw~ntarz żywy i martwy 
na.d komp I łtny z małą 

mt.j 

maszwre wpłatę mam do s1meda.-
3 nia. 958 ' do gotoViliIDfsia, s;.;ycia pr.:i.n·a. i ?Jy.tdJyIU..'\r:J.I 

wszelkich ~prxęt6w kuch~n, 
uych 

•,••a „e,nura '"~kl 
ż o łę do w o, 

p. GoBub W estpr. 

po centleh jak !'1c:t~mszye.b. 707 

Magle wi::zclkieg~ rodzaju, począwszy już od 23 do 580 1nF' 
Znkupfone meczy odstavv1Dm frc.nko do dC1nin. 

~a_ ~ot6wkę. · Na odpfote 

~ ~zehuhd\!uJ.w 
ozawł:lkłell j1•dnego 
!la nowq robotę, dro.gie
gll do zelowania. przyj. 
mie od zaraz na stałe 
zatrudnienie i wysoką 
płacę 947 

Piecyki do O}Ji·ze 1ania. 
· ł a w ·J a k o w i a it, la 

' H:RN.NE, Neustl'. (ł5. 

są 

A.ntooi D:oryza, 
mi-;trz news!{i, La ar l 
p. Ruhror , ul. Turm str. :36 
~..,_~-~ 

· ~ ·~ Kto by wie- I 
~ 1hiał, gdzie 

sill znajr1uje '.ł'omal'Jlz . 
Płetka, u:.-orlzony w 
8 tę g OS Z y, W \Viektt 
52-giru r. życia, to pro· 
SZQ donit:Ś(\ mi. 

l!jt, ..Jedwabdd, 
Ei ck e 1 957 
p. Wanne, 

Kasa oszczP.dności 
pod:>is:mego .BanktJ !ln'>yjr uje depoz 

~ i r" -ł~i :J<l nkh 
fj p1:oc. za roo 'il wypovri0 7.eoiem 
4: i pół proc. za f'\::."(}:C2'.ncm ..vypoWie1'. 
4 proc. za natycl.. OO.\:U~b::iv-Gm wydowie~ 

Bank Ziemski 
w Koronowie {Crone a.. d. Brahe) 

·a czyn i a emalj.: 
''4DRJM IW 

kupuje się naJtanłej ł najłepleJ 

Bochumsk. Konsumie Emal 
Det·łlnnn lłohłłng!u:n.1.sen p. Wa1111 
Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 31. 

==== Tanie umywalki % 

Bank ziemski w Łańcucie, GaliCJI· 
Austrya. 

1) Nabywa majątki ziemskie na par ·me 
lacye i oddaje nabywcom rozparcelo:wa. 
ne grunta na wieczność, wolne od wsrel. 
kich długów lub ciężarów hipotecznych. 

2) Tworzy gospodarstwa średnicb 
rozmiarów w pojęciu ustawy z dnia U' lu. 
tego 1905. Dz. u. i rozp. kr. Nr. '40 o twor 
niu wlości rentowych. 

3) udziela nabywcom gruntu kred 
i zajmuje się wyrabianiem tanich i dog ad 
nych ~ proc. pożyczek hipotecznych Ga· , 
cyjskiego Banku krajowego oraz poey. Nun 
czek rentowyci.. · uje 

4) Ulatwia swoim czlonkom parcela lick" 
eye, kupno i sprzedaż majątków ziemskie~ 

Zaleca kupno "runtów w następu~. ' 
cych majątkach: Ant\\ 

Bryń, wieś w powiecie stanislawow. 
skim, oddalona o 3 klm. od stacyi k:oleiow~ 
Bednarów, gdzie się znajduje kościól fZJID Prai::. 
ska-katolicki. Grunta w Bryniu są u . 
dzajne glinki, latwe do uprawy. Nabyć im trerk 
żna pola orne, ląki, zręby po 130 marek 1.4 gia 
mórg pruski. awi 

Bybło, wieś w powiecie przemyskim obo 
o 5 klrr... od Nowego miasta, gdzie jest para 
fia rzymsko katolicka, urząd pocztowy i przy 
legraficzny oraz stacya kolejowa. 

Grunta pszenne, urodzajne w cenie 
250 do 300 marek za mórg pruski. 

l(ołokołin. wieś w powiecie rohatyn· Ze w 
skim. I\olokolin oddalony jest o 7 kim. oo . 
stacyi kolejowej Bukaczowce zaś o l kim. gi 
od Żurowa, gdzie znajduje się kościół rz nie 
sko-katolicki. .ciem 

Gleba bardzo dobra, przeważnie ew Obra 
noziem o potożeniu pagórkowatem. Cena 
za mórg gruntu i ląk od 300 do 350 marek 
za mórg pruski. 

w I\olokolinie znajdu~e się fał)ryka oia 
gipsu i cementu, ponadto kopalnia alaba· 
stru i dotąd nie eksploatowane należycie 
pokłady marmuru. 

Wołczyszczowice, wieś w powiecie 
~o~ciskim. Odlegloś~ od stacyi ~olejowe! ·po 
t miasta Sądowa Wisznia wynosi 12 klm. Obra 
Grunta bardzo dobre, przeważnie pszenne ie 
w cenie od 300 do 350 marek za mórg pru· ·. kz. 
ski lC I 

. Stadnia. wieś w powiecie zloczowskltn pskie 
3 klm. drogi do stacyi kolejowej Skwar~ O u 
wa, gdzie jest kościół rzymsko-katolickL Prze 
Przeznaczone do parcelacyi grunta są bar .ernn 
dzo urodzaj_ne, czarnoziem, bogaty w pró- ~tko 
chnicę. Można nabyć grunta orne, jak tą~ nn 
w cenie 250 do 350 marek za mórg pruskL rzó 

Zgloszenia przyjmuje Bank Ziemski~ odź 
Lańcucie ( Galicya) a na miejscu delegaci i d 
banku. Objaśniefl zaś udzieli administracya) ożeni 
„Wiarusa Polskiego". (878 ano 1 
~---- iest 
~i-:~~,~·~~-~~'111'_'!!'~~:,A l1eg0 . ~w 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR· .. ;~eln1 
--- Odb 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaise~-
0
ta1 ~ 

Hchen Postamt ein Exemplar der ze1· .becn 
tung „Wiarus Polski" ans Bnchu!TI ·10\Ve 
(Zeitungspreisliste 128) fiir den Mona~ jek ~ 
Scptember 1907 und zahle an Abonnernen W, gc 
und Bestellgeld 64 Pfennig. te k 

do br 
emu 
by s 
prz~ 

O bige 0,64 Mk. erhalten zu habetłt :i!e o 
:ila 

bescheinigt. ,..1 ' ' iać 'n 

. d. 
:;rres 

• 190-- 'Y m 
rżnie 
c ich 

• • • • ___.,. .eh n 
iii d( ~~;, .. ~~ la Irak, ukWł I reda.kcyę cdpowledzwmy .btord En~!stł w: Bochwrn. 

K1irfiirs:enstr. nr. 21a. Kałserllches Postami • 
Naklacte~ I czclonhml twy<lawnłctwa "Wiarusa PoJ~kiero111 ·~ &;;ti~ 
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Oodzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie po~wlęcon1 o§wlaclo oraz sprawoa •uodowym, politycznym i zarobkowym. 

i eod1Jennie z wyjątkiem dni poświątecz
przedplata kwartalna na J>OCZ.cie i u listowych 
· 1 air. 50 fen .• a z odnoszeniem tlo dom'll 1 rnr. 

le!! Wiarus Polski" za,pisany jest w cenniku pocz 
1111 ~Wrm Pod znakiem „L. polnisoh nr. 123. „ 

I lmlc Boże za .Wiara I DJczyz11 J 
Za inseraty placi sif: za miejsce rzadka drobnego~~ 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone urzed inserataiml 4'· 
fen. l(to często oglasza otrzyma rabat. - Listy M 
„Wiarusa Polskiego" naletv frankować l poda' • 
nich dokladny adres piszące2<>_ Rekoo. nie~ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje sit: w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
'--'-"~-!!_!r~llllllll!!!!W'~!!!!!!!~~~·~·~aw~~~~l!!!!!!!!!!!!!@P.I~-~~,~=nc~!!!!!!!~a~!!.!!!!L~?~.ro~~~~--~--~~!!l!!~!n~J-~ca::~--~~·1~~·~-·=~•;~~~~·~~c~?~'r~-~~1·~~a~~~t1~~~~~~~~~~~~~~·~~a„1111a 

w 11111ych J)arafiach w podobnych warun I Zeitung" i jej zwolennikom coś nie podo
kach, że na:eży pieniędze na budowę ba, jak trwale niezadowolenie w obozie 
kościoła dać tylko na iPisemne zobowią- centrowyn:. Wie!~ p:zeto już zrob.iono 
zanie się wladzy .duchownej iż przyśle przez oswiadcza_n1e. się. za komP.r~m!se'? 
k · d 1 ki w , t k (na odbytym tymi dmam1 w Kolonu z1ezdz1e 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
wić, czytać i pisać po polsku! Nie 
Polakiem, kto potomstwu swemu 

· mczyć się oozwoli ! 

z wypadków dnia. 

r cyusz papieski w Monachium mon 
re Caputo tcstepuje z zajmewanej 
ady ze wz2ledu na stan zdrowia. 

J• Nuncyusz papieski w Monachium 
· uje się obroną interesów Kościoła 

1 !ickiego i Watyk1anu na cale Niem"'! 
c~ 

~
Antwerpii strejkuie 16 tysięcy robo-

w~ taików portowycli. t ~-w~~u~ 

Pra.ic.uje tylko 1 400 angielskich la
:rerków. Także z Bremy i liam
g11 mają nadejść robotnicy, Straty 
awicie w ha·rtdlu zbożem wskutek 
obocia są bardzo wielkie. 

przyszłą niedzielę rozpoczynają się 

· rcburgu obrady 5.f zjazdu katoli
ków niemieckich. 

~ Ze względu na ostatnie wypadki i 
m. rgi w looie katolików niemieckich 

nie oczekują zjazdu z wielkiem 
. ciem. 
Obrady trwać będą do 29-go bm. 

SJ2i 

~. ob1~ na obczyirde~ 
ie 

. lee w sprawie opieki duchownej 
cl .l s.ię ubiegłej niedzieli w Oerres

m. Pod Dyseldorfe;m. 
ne O~rady zagaił p. Kędzierski, prze
. 1czyl p. Mucha, protokół pisał p. 

icki, ławnikami obrano pp. Kę
illl rskiego i Bębenka. 
za Po ukonstytuowaniu 1biuriai udzie
ki Przewodniczący glosu zapro
ar emu na wiec redaktorowi p. M. t ~tkowskiemu z Bochum. któi:y w 
kL Innem przemówieniu wskazat na
VI rzód na -smutne pol·ożenie całego 
ci ~·odżtwa polskiego pod względem 
a ~ d~chownej, a następnie omówił 

8) zenie miejscowej parafii. Przy
a~o Pol,akom w Gerresheimie, któ-

4 :.1est około 1500, jednego księdza 
, lego na czterech księży pracują-

, w parafii. Dotąd przyrzeczema 
·, 

1Pełniono i nabożeństwo polskie dla 

~1ę .za po .s eg,_-0. :yraw~~ ·o~ze . ona- delegatów cel!trowych), jeśli to już teraz 
me, ze w mnym. razie, l~p1e1 p1emądze doprowadzi do uznania iż nie jest „hańba i 
iposyłać na ubogi_e k_o~c1olv w P,?lsce, wstydem dla centrowców" i nie ,.splamie

bo tam przyrra)lnme1 spoleczenstwo niem honoru centrowego", gdy się prze-
riasze z tego pożytek będzie miało. mawia za sprawiedliwym kompromisem z 

W <lyskusyi zabierali głos pp. Kę- górnośląskimi Polakami. Najprzód trzeba 
·dzierski Chwi:alkowski z Dyseldorfu się godzić w zasadzi'e na ewentualny kom-
i Toniak: P.romis , wyborczy, z~nim spodziewać 

Wybrano deputacyę złożoną z PP się mozna stai:owc.ze1 ofer~y. 
. . . · R o z d w o J e n i e pomiędzy wybor-

Orąd~owski~go, .Radz1ck1 e~o. :Fr. Mu- cami centrowemi jest nieszczęściem, któ
chy l Kędz1ersk1ego, Deputacya ma rego latwo można się ustrzedz. jeśli się u
prze<lstawić wtadzy duchownej .polo- względni dostatecznie życzenia wyborców 
żen ie i życzenia miejscowych parafian centrowych, Jeśli się natomiast zupełnie 
Polaków. wyborcó\v centrowych wyklucza, jak to 

Był to pierwszy w Gerresheinne ~C;2Y~ifa „.centrala kl:~u gór~ośląski~~o i 
wiec .polski; zebrała się też Zinaczna Je')h tch s1_ę chce z~u~1c, by się zgodz1h na 
licz.ba Polek i Polaków m:h~ały, 1 stosow~l! s!ę do umowy, na któ-

, · rą się wcale zgodzie me mogą wówczas wy . W. koncu
1 
n~woływan.o, .by w do~u woluje się poprostu niebezpieczeństwo roz 

dzieciom 11Joiskim zastąp1on:o, czego im dwojenia, 
szkoła nie daje, i czego się od władzy Niechaj przeto sprawa kompromisu wy
duchownej doprosić nie można. to jest borczego z Polakami górnośląs~imi dopóty 
nauki religii w języku oj:czystym. Prze nie zniknie z dyskusyi publicznej, dopóki 
bieg wieca byl powaŻUly, nie jest dostatecznie załatwiona, przyniesie 

Dortmund. Dnia 4 bm. odbyl się u 
nas wiec „Zwia*'' 0 o1:dców" rprzy u
dziale so w1ecuwników~ · 

Przewodniczącym wieca oostal 
obrany p. :Fr. Młyr:iarczyk, 111a zastępcę 
Józef Kapuścif1ski, sekr. St. Owsianow
ski, ławnikami pp, Józef Nowotny i fan 
Dymarski. Na czlonków zgłosiło się 
13 Rodaków. Mężem zaufania został 
P. Józef Nawotny. 

Stanisław Owsianowski, 
. sekr. .wie ca. 

Wanne-Eickel. Towiairzystwo św. 
F:rańciszka w WanneEickel odbyło w 
niedzielę, dnia 18-go sierpnia pod prze
wodniictwem p. Narożyńskiego, roczne 
walne zebr;anie, na którem byl obór no
wego zarządu. Do zarządu obrani zo
stali pp. Jan Barański, ·Przewodtniczą
cym, Andrzej Ratajczak, zastępcą, Pran 
ciszek Boszulak sekretarzem, :Franci
szek Felerski zastępcą, Ludwik Sujka 
skarbnikiem. Marcin Narożvński zastęp 

1cą. Jan Wiertlewski bibliotekarzem, 
Andrzej Grześkowiak zastę.pcą, Stani
sław Norberczak i Antoni Przy·bylski 
ławni·kami. Wojciech Pieszot ·chorążym 
Wawrzyn Skrzypczak zast.. Józef Bo
szulak i Jg,nacy Dorndzaifa asystentami, 
Tomasz Dymarski i Tomasz Kamińsk~ 
zastepcam!, Stanisław Leśniewski i Mi-
chat Kortylewski rewizorami kasy, 
Michał !(orty~c·wski ki·erownikiem tea
tru. Leon Le~niewski jego zastępcą, 
do nsługi M;cha! Kortylewski i Leon Le 
śnie wski, 

to korzyści stanowcze dla jedności śląskiej 
partyi centrowej i· przeszkodzi z pewnością 
utracie 10 mandatów sejmowych na rzecz 
baka ty~" 

Tak nawołuje z centrowego punktu wi 
dzenia do rozwagi „I(olnische Volksztg." 
Ponieważ głową centrowców śląskich jest 
ks. kardynał Kopp, którego stanowisko wo 
hez Polaków jest znane, więc sądzić mo
żna, że centrowcy najpierw popróbują 
wszystkiego innego, zanim się zdobędą na 
taką rozwagę, jaką im zaleca „Kolnische 
V olkszeitung". 
L! . · ... 

Nowo kłopoty niem ców w Afryce. 
Zawczesne byly radości, oznajmiające 

zwycięstwo ostateczne niemieckie i koniec 
wojny w zach. Afryce poludniowej. 

Co prawda plemię Bondelów, jak i in
ne wszystkie, poddały się. Żyje jeszcze je
dnak i dziala Jakób Morenga, po śmierci 
starego ttendryka, najniebezpieczniejszy 
wróg Niemców, Żyje wróg, który osobi
stym wpływem swym i znaczeniem, sta
nowczością i energią przewyższa wszyst 
kich wodzów hotentockich. Żyje kierownik 
tej wojny podjazdowej, co tyle już 
krwi kosztowała niemców i grozi teraz no
wym jej przelewem. 

Odbywa · się zaledwie raz przez 
~· '!lał iPO południu. Franciszek Boszulak, sekr, 
I• lbecnie zbiera się składki na budo- . ~c:s m 

111
• 

Wypuszczony przez Anglików Moren
ga udał się do Uppingtonu, który leży tuż 
przy południowo-wschodniej granicy ko
lonii niemieckich. Rzekomo chciał on się 
tylko widzieć ze swoją rodziną, w istocie 
jednak konspirowal zawzięcie ze swymi 
zwolennikami, aby przygotować się do no
wego napadu na znienawidzonych Niem
ców, Gdy władze niemieckie dowiedziały 
się o tern i zażądały od Anglików wyda
nia Morengi, ten rantem zginął bez śladu. 
.Nie na dlugo jednak. okazało się bowiem. 
że slrnrzystal on z tego czasu, aby zbunto- . 
wać przeciwko niemcom drugiego ważne
go wodza hottcntockiego Simona Coppera. ~ noweg-o kościoła a do zbieran;a W I k . p I k, 

a ek wybrano sobie przeważnie Po- SPffiW e OIDpfOmlSU 0 3 0\ł 
nt ~· ~ctyż ofiarność ludu polskiet!o z centrowcami· na Gorrnym s' I ku 

·te kościelne jest niemcom katoli- ąs ' 
.dobrze znaina. Gdy jednakże miej W przyszłym roku odbyć się mające 
,b·rnu .Proboszczowi wspomniano o wybory do sejmu pruskiego zajmują wiei-
'! • ce centrowców, którym na Górnym Sląsku 

się Wtadza duchowna zobowią grozi utrata wszystkich mandatów do sej-
~przysłać księdza polskiego, jeśli mu. jeśli nie przyszłoby do porozumienia z 

n. ,!r ofiar pieniężnych na budowę Polakami, 
·' ~o~· ~s. proboszcz o tern ani roz- Sprawą tą zajmowała się centrala ślą-

;.ac nie chciał. Ponieważ Polakom skich księży centrowców i odrzucila w spo 
:rresheim dobrze wiadomo, ile to sób bardzo ostry myśl kompromisu, cho-

""' ~~marek na budowe kościołów na ciaż wyszła ona od centrowców. ttaka
~Z~ie pobrano od Polaków zby- tyzmem jeszcze nie zaślepieni centrowcy 
, 'Ch ... • . . . występują przeciw owej uchwale. Powra 
eh . rozner:n1 pr~yrzecz~mam1_. . ca do niej centrowa „I(olnische Volksztg." 

li' nre spcłmono nigdy, więc tez i pisze pomiędzy innymi: 
. .1 do przekonania tak jak Polacy " Latwiej znieść to, iż się „Schlesische 

Poprzednie niepowodzenia nie zlamaly 
silnego ducha Morengi. Nawet jako więzień 
angielski nie porzucił on nigdy myśli by 
walczyć dalei na śmierć lub życie. Gd' 
calego oddziału zostało mu tylko 12 żołnie 
rzy i to całkiem nieuzbrojonych gdy sam 
został ciężko ranionym. gdy na razie żad
nych środków orzcd soba nic widzial - od 
dat się on w r~ce Anglików. Ale nawet w 
tej krytY.cznej chwili nie podległ on roz
paczy, lecz zaprzysięgał zemstę niemcom. 

Swą gor~cą chęć dalszej walki objął w 
sposób bardzo nowożytny. . 

Oto pozwolił, by redaktor „Cape Ti
mesa" uczynił u niego wywiad. - Na py
tanie, dlaczego się nie poddał zamiast brać 
na siebie wszystkie biedy i narażać się · 
niebezpieczeństwa - Marenga w odpowie-

dzi podniósl dumnie głowę, zacisną.wszy 
pięści. wyrzeknąl on: „Gdyby kraj nasz 
chcieli wziąć anglicy, wówczas nie sprzeci 
wialiby się tak zawzięcie, ale tym psom nie 
mieckim nie poddamy się nigdy, będziemy 
walczyć do śmierci"! 

Najnowsze wiadomości donoszą, że dziel 
ny ten wódz wkroczył już do posiadłości 
niemieckich na czele 400 ludzi, maiącycłl 
150 sztuk broni najnowszego systemu. Rzą 
dowe kola niemieckie przyjęły to z wiel
kiem przerażeniem i obawiają, się, ie niem
cy na nowo znajdą się w tern samem poło
żeniu, co dwa lata temu przy v.rybuchu po
wstania murzyńskiego Jeden uśmiech szcze 
ścia, jeden udany napad, a kraj cały wnet 
ogamie płomień wojny. 

Wladze niemieckie natychmiast wstrzy 
mały dalsze przetransportowywanie wojsk: 
z powrotem do Europy. Lada dzień oczeki 
wane są wiadomości o nowych potycz
kach, gdyż Marenga na pewno pierwszy 
będzie napadal na mniejsze oddziałki nie
mi!eckie, aby zdobyć potrzebną broń . 

CTT .. . _"!Ansa =m && 

„Polak, który nie kocha ojczy'.l.tty, za
parł słę wiary katollckiej, bo i'ł~e z•chuwn„ 
te cz.war~o rn·zykazan~·\ 

Wojo·a sw1ęla w 
Świętą wojnę przeciwko cudzoziem

com głoszą niektóre szczepy maroklań
skie. Ostatnie wiadomości z Casablan
ki u~rnoszą o r;:J\•:\· eh utarczkach przed 
Casablanką . 

\V ubiegłym tygodniu zj\awiły 
się przed miastem liczne gromady jeź
dźców pr(Jbując napaść na miasto z 
nienacka ale „Gloire" rozpędził ich 30 
strzałami z dział. Ludność żydowska 
powoli· wraca do Casablanki. Obozuią 
oni przeważnie pod miastem. Wskutek 
.pamijącej wśród nich nędzy władze za
częły wydawać im żywn{)ŚĆ, żydzi je
dnak nie chcą jeść koszernego mięsa. 
Miasto powo:i budzi się do życia. Wie
le sklepów już jest otwartych. Wszę
dzie daje się widzieć mnóstwo fotogra
fów ·przybyłych ze wszystkich krajów, 
liotele robią świetne interesy. 

GubernatoreJtl czasowym został mia
nowany Si Allal ben Abbu.l człowiek wy
kszta lcony i przychylnie usposobiony dla 
europejczyków. Naczelnikiem policyi· jest 
francuski kapitan Poulet. General Drude za 
kazał wszystkim europejczykom wstępu do 
meczetów arabskich. Nakazał on również 
rozpocząć roboty nad odbudowaniem zbu 
rzonego podczas bombardowania miasta 
minaretu. Rozkaz ten wywarl najlepsze 
wrażenie w ludności tubylczej. 

Z Mogadoru donoszą. ie tam położenie 
znacznie się pogorszyło. Przed tygodniem 
w mieście się zjawiło kilku „niebieskich" 
z orszaku groźnego Ma-el-Ajnina. Sprawiło 
to prawdziwą panikę w kolonii europejskiej 
Konsulowie wszystkich państw zgromadzi 
li się na posiedzeniu naglem i zażądali od 
gubernatora zarządzenia stanowczych środ 
ków celem zabezpieczenia mieszkańców od 
napadu dzikich fanatyków. Gubernator od
powiedzial, że żadne środki nie są potrze
bne, gdyż niema obawy o jakiekolwiek eks 
cesy „niebieskich", którzy przybyli do mia 
sta przypadkowo, Natenczas konsulowie 
wystosowali list do admirała Philiberta 
prosząc o przysłanie do Mogadoru statków 
wojennych. Wobec tego rhilibert wysłal 
oprócz kanonierki hiszpańskiej „Cartagena" 
która iuż przedtem wyszła do Mogadoru. 
jeszcze krążownik francuski „Du Chayla". 
Przybycie statków trochę uspokoilo miesz 
kańców miasta. 



Ks. kard 'Hai Kopp, 
·tóry przewod11iczył zako11czonej 
wcześniej jak się tego spodziewano -
\\i środę konferencyi biskupów w F,ul
dzie udał się z Fuldy wprost do cesa
rza niemieckiego do Wilhelmshohe; po 
posłuchaniu u Wilhelma II zostal ks. 
l(opp za pro. zony na obiad! -

ł pisze, że wie z pew.nego źród:a, że w I 
budw1kach tej firmy tkwi także kilka- ~ 
dziesiąt tysięcy marek po!skich pienię-

Z Bytomia donoszą, że ks. Schirm
eisenowi za staraniem ks. Koppa ofiaro 
wano isto:nie tron arcybiskupi gnieź
nieflsk-0 poznański, lecz ks. Schirmei&en 
który swego czasu odmówił przyjęcia 
stanowiska biskupa armi-i niemieckiej, 
nie przyjął zrobionej mu propozycyi. 
Pogłoskę te potwierdza obecni·e konser 
watywna „Post' '. 

Ks. Schirmeisen ma być wielce za
przyjaźniony z biskupem wrocław

·kim ks. Ko1ppem. 
~--- - ---------·- ··- ·-----·-'::'. 

Nm 
można ju:.~ teraz zapisać na ~ażdej pocz 
cie 

Prenumerata na ten jeden miesiąc wy
nosi 

a z odnoszeniem codziennem przez li
stowego do domu 14 fen. więcej. 

Rodacy! 'Rozszerzajcie ,~Wiarusa 
Polskiego'" wśród znajomych, aby w 
ten sposób budzić ducha narodowego! 

]:'end~ polskie. 

W Gda11sku zainos[lo sie na wielkie I 
bankructwo w dziedzinie budowlanej. 
Wielka firm:i_ budowlana ood firmą E. i . 
C. Koerner popadła w trudności mate
ryalne. Bankructwo zażegnali wierzy
dele jedynie w ten sposób, że uiszcze
nie zobowiązat'1 firmy odroczyli na dal 
.sze 3 Lata. Jest to jedna z najwięk
szych firm w Gdańsku, \\Wstawiająca 
pomiędzy innemi olbrztvmie budowle 
przy br.aniie oliwskiej. „Oaz. Gdańska" 

Żl.i BROVVIE 
Opowiadanie historyczne według po

wieści 

\\'a~·? H ·w ~~ Gą·siorawskiego. 

: Ciąg dalszy)_ 

Bonaparte nie zwracał z początku 
uwagi .111 bezładne okrzyki i na to asy
stowanie 11111, lecz nagle uczul, że go 
ktoś trąci I w ramię. Odwrócił się ostro 
i chciał zgromić śmiałka - lecz ujrzaw
szy pociesznie wykrzywioną trójcę, 
która mlaskając językami. potrząsając 
butelkami i giestykulując żywo, ·chcia
ła mu na migi wytlómaczyć, jak znako
micie karczma była zaprowiantowaną, 
roześmiał się. 

Karczmarzowi tego znaku tylko by
ło potrzeba. Bez ceremonii zbliżył się 
już do Bonapartego, ujął go pod ramię 
i do ławy poprowadził - kurz strze
pnął połą d1lata i gościa usadowił; za
czem, ski.nąwszv na żydówki, jąl zasta 
\ ' i.t~ c '·n· \' l talerze. kubki. butelki, 
chleb, ser. .iaja gotowane. Aż starsza ż.v 
dówka go napominała: 

- Moszek ! Meszek! Tv nie wiesz 
co robisz!... Taki ... ni wojskowy. ni 
szlachcic... on ci może nie zapłaci!... 

- Co to nie zaoład ! ? Niech spró
buje! 

- Wie:ka rzecz!. .. Mało tu rozbój
ników rozmaitych! Sam i eden - no 
we dwóch po nocy sie włóczą!.„ · ' 

Uw,aga żydówki podziałała piorunu
jąco - zapał karczmarza ostygl w je
c!nej chwili. Spojrzał nieufnie na go
scia. 

Bonaparte, ubawiony niespodziewa- , 

dzy. 
Pelplin. 17 bm. rano zmarł w Ła

sinie na wy,cieńczenie sił, opatrzony 
Sakramentattni świętemi, ks. Juliusz 
Wermuth, proboszcz emerytowany, w 
71 roku życia a 38 roku kapłaństwa. 

Toruń. W tych dniach stawał przed 
sądem w Łasinie pewien polski obywa
tel, oskarżony ·O nieposyłanie córki do 
szkoly. Pokazało się_, że ów obywatel 
dostarczył nauczycielowi aż dwa świa 
dectwa lekarskie .na uniewinnienie cór-

. ki, mimo to inspektor powiatowy kazal 
ńla niego karę ,nałożyć. Sąd oskarzone
go uwolnil. 

Obrońca p. Łaszewski podniósł, że 
zdarzały się wypadki, gdzie władza 
szkolna wymagała świadectwa fizyka 
powiatowego. Najwyższy sąd .berliń
ski (kamergerkht) orzekt jednakże, że 
takie żądanie jest nieuzasadnione. 

Nauka z tego taka, że ojciec może 
być karany za dziecko tylko wtenczas 
gdy bez unj·ewinnienia go do szkoły nie 
,pośle. Ody ojciec ma na to, winien 
chorobę dziecka poświ1adczyć przez 
lekarza. gdy zaś nie ma na to, wystar
czy, gdy sąsiad lub sołtys poświadczy, 
jako widział dziecko tak chore. że 
zwi,edzanie szkoły za·grażalo jego zdro 
wiu. 

Grmłziadz. Do „Gazety Grudziądz
kiej'· piszą, że kolo Rakoniewic kupił 
ubr.::;;l gospodarz Drzymała około :.s 
mórg roli, na której ·postawił stodołę i 
chlewik dla ·bydła. Obecni·e chciał tlm 
dom mi·esiikalnv zbudować, lecz żadną 
miara r0zwolenia dostać nie może. Do
wiedz1a t się jednak, że gościnny tamtej 
szy K:nderm~mn posiada stary wóz mk
szkalny, ~aldr posiadają cyganie i h!
dzic z cyd\ów. Nabył więc ten wol, 
zawiózł na swoje .pole, postawił w od
ległości 40 metrów od stodoły i chle
\VÓw i w ten sposób ma :przynajmniej 
gdzie glcwę schronić z rodziną. W·praw 
uzi~ zjecha1a SiQ komisya policyjna ·na 
miejsce, lecz nic nie wskórała. bo wóz 
sht na kołach i można go z miejsca 
na miejsce przewozić. W wozi,e tym 
pomieścił p. Drzymała dwa łóżka, piec 
żelazny, stót i kilka krzesełek. Mies:z,ka 
w nim z żoną i trojgiem dzieci. Na zi-
mę zamierza wóz ten obłożyć grubo 
perzem lub torfem, żeby nie zmarzł 
z rodziiną. 

·~ \\'~et Kr ttio:mdsJ~eft@c 

Pila. Dowiadujemy się, że w spra-

n::i przygodą i tern niezwykłem otocze
ni em. o~:actał ciekawie ,butelki, próbu
j,ic wy• ozumieć, co w inich bylo. W koń 
ct. odsunął od siebie i jadto i naczy111i·a·, 
•czem arendarz,a i żydówice wyprowa
dził z cieir,pliwości. 

- Co, co to jest!? - krzykną.t .żyd. 
-- To ... to kazał sobie naznosić, a teraz 
nii:. chce mu się jeść ... nie chce pić! Nie 
~:1ce może pł'acić !... 

- Widzisz, ja odrazu mówiłam! -
P'"l\ takiwałct starsza żydówka. 

- Salcia!„. Leć IJO sołtysa! dys
poricwa~ żyd. - Zobaczymy! Pierwszy 
lepszy taki co się włóczy! Może już tu 
niema ludzi?! Moje pieniądze? Mnie 
się na:eży ! ... Ja tu karczmy za darmo 
nie trzymam!!... Tu nie może być ża
dne rozbójstwo !. .. 

Kariczmarz coraz natarczywiej jął 
przyskakiwać do gościa. ttałas się 
wzmagał. {3onaoarte nachmurzył się 
zlekka, lecz w tejże chwili ·za ścianą, w 
przyległej komorze rozległ ·się cichy 
chrobot. - Drzwi się uchyliły powoli... 
w głębi dat się słvszeć krótki okrzyk 
przernż·enia. 

Karczmarz z żydowicami, zacieka
\viony myślą D niechybnej stracie, nie 
zwrócił byt uwagi na ruch w komorze 
i jął gwaHowni·ej jeszcze ~estykulowa( 
a nawoływać: 

- Tak rnbią francuskie wojaki!. .. 
Tfy !... Ja nie da .. 

Żyd 1J1ie sko11czył zdania. bo w tejże 
chwili drzwi od komory otwarły się 
stukotem i dwie tęgie postacie rzuciły 
się na karczmarzy. 

W izbi1e powstał tuman pyłu, jakiś 
pisk krótki, przeraźliwy, a potem łomot 
wyrzuconych do komory ciał i dziwa.cz 
ne nawoływania: 

wie głośnego procesu w Pile przeciw
ko p. Marcinowi Biedermanowi, kró:ew 
ska prokuratorya rewizyę wyro~u -
przez niemieckie .pisma ~ak sz~m~1e z,a~ 
powiedzianą - w najw1ększe1 1c1d10sc1 
cofnęła. Wobec teg_D "\vyrok, m?cą 
którego p. Biedermanin wolny 'Od wmy 
i kary, stal się zatem już nieodwała.lnie 
praw:omocnym. 

Wiadomości urzędowe kościelne. 
Archidyecezya Poznańska: Na wika
ryaty powołano od 1 września rb.: Ks. 
Napier.ałę, wikaryusza z Wysokiej do 
Modrza. Ks. Niedbala. wikaryusza z 
Modrza do Wyskoci. Ks. Za.jflczkow
skiego, wikaryusza z Boku .do Lubasza, 
dekanatu Czarnkowskiego. Ks. Ludwi
czaka. wikaryusza z Lubasza .na II wi
karya t do Buku. Od 1 października rb. 
Ks. Różyckiego, mansyonarza z Ko
ściana do Czempina i ks. Bedina-rkie
wicza, wikaryusza z Czempina na II 
mansyonarza i wi.karyusza do Kościana 

Gniezno. Na :pogrzebie .ojca swego 
irozplakał si.ę dziewiecioletni 1chl0tpiec 
W,awrzy1nkiewicz w Gnieźnie w chwili 
gdy spuszczano trumnę do grobu, tak 
rzewn~e. że nagle zaniemówit Dotych 
czas biedny chlo·piec .mowy nie odzy
skał jeszcze. 

Ze Slązka czyli Staropols~d 

Królewska Huta. Deputacya robo
tni.ków ze stalow.ni huty tutejszej udała 
się do zarządu huty z żada:ni·em popra
wy zaroibków i z kilku innemi jesz.cze 
życzeni·an1i. Zarząd 1huty .odpowie
dział deputacyi, że zarobków popra
wić nie może! -

Bytom. „Katolik'' pisze: Słychać, 
że gómoś.ląskie kopalnie prywatne na
radzają się, czy od 1 września podwyż
•szyć ·oeny węgla. Przed zima ce.na ta 
zazwyczaj .podnosi się mianowicie przy 
gatunkach węgla opalowego. W tym 
roku jednak podwyżka ma być większa 
niż zwykle. Oprócz tego zamierzają 
tal\Jże podnieść ·cenę węgla przeznacza 
inego dla zakładów przemysłowych, 
która znwyczaj na zimę nie wzrasta. 
Oo tej podwyżki przyczynilo się po
drO'żenie węgla ze strony kopaLni fi
skaLnych. Jeżeliby to nastąpiło, należy 
przypuszczać, że ~ skus · JoJwyższy ce
ny od 1 sty,cznia 1908. W marcu bie
żącego rnku t1rząd kopa·l1ni fiskalnych 
ustanowit ceny wę~la i to na przeciąg 
roku od 1 kwieti11t1 1907 ·do 31 marca 
1908. Dawniej ogłaszał fiskus w mar
cu ceny węgla latowe, w sierpniu zaś 
zimowe. W tym roku poraz pierwszy 

- A przyłóż-że mu, nie zdam! ~ 
Cha, psiawiary! ~ Kości wam p'Ogiru
czę ! !.. - Jasia!! - Sacrebleu ! ! ! -
Okrzyki!. .. 

Bonapartie porwał się był w pierw
szej chwili z za stołu i chwycił za szpa
dę, lecz zdołał wyrozumi1eć, kto z kim 
i o co się tak gwałtownie rozprawił z 
żydami - w izble dwa głosy ryknęły 
z mocą_: 

- Vive l'empereur ! !. .. 
Rustan z kindżałem w ustach i od

wiedzionemi krucicami stanał byt już 
przy 1cesarzu. 

Napolieon spojrzał bystro ku dwom 
prężącym się w glęibi postaciom i zaga 
dnął krótko: 
~ Goście za jedni!? ... 
- Maciej Żubr... podoficer - wy

rzucił gwałtownie wielki chłop i głos u
wiązł mu w gardle. 

- Joanna Żubir. marldetnka pierw
szej legi.i... 1~ierw~ze.go batalionu!!... - I 

odpow1edz1ala sm1elej przysadzista 
baba, choć głos jej drżał, a język kale- ! 
czył francuskie końcówki .. 

- Legii?! włoskiej!? 
- Tak jest.... general... - Święty 

Antoni, tobym glupstwo palnęła! - Naj 
jaśniejszy panie!. 

- Byliście w bitwach? !.„ 
- Adyga, ttohenlinden. Salza ... Ma-

rengo! - recytowała baba. 
Napoleon skrzywił się nieznacznie. 
- Ty byłaś? !.„ 
- Byłam! , 
- A ten ... ,człowiek !... 
- To ... naUa1śniejszy panie, nie 

człowiek, tylko mąż!.... 
- Byłeś wiec także? ... 
.- Byt. najjaśniejszy panie! - przy 

tw1erdz1la gon:ico markietanka. 

•postąpił inaczej, ogloshvszy już w rna 
cu ceny na cały rnk. Fiskus uczynił ;~ 
z tej. przyczyny, ponie\v~ż m~ zarzuc~ 
no, ze przy cenaich swo1ch. &a \Vie1 
zważa nakopalnie prywatne, a za rnaie 
na potrzeby odbiorców węgla. 0 

Z tego wszystkiego wynika jednak 
ż~ ceny węg.la górnośląskiego się Pod~ 
masą. 

Z innych dzieJnfo Polski. 

Warszawa. Namiet11a nawałnica 
która w tych dniach szalała w okoli: 
cach Warszawy, ·DOc·zvnila nieobliczone 
szkody w różnych miejscowościach. 
A -2 

Bomba w Lizbonie. 
W dzielnicy robotniczej Lizbony na. 

stąpil wybuch bomby, wskutek którego po 
niosly śmierć dwie osoby. Przygotowyw0• 
no pono zamach na króla. 

Oddział wojska hiszpańskiego w Casa. 
blance 

nie chce wziąć udzialu w walce wojsk fran 
cuskich przeciw zbuntowanym szczepom 
marokańskim. W .Francyi powstało z tego 
powodu wielkie oburzenie. które obecnie 
nieco oslablo wskutek tego, że hiszpańska 
para królewska przybyla do Francyi. 

Cesarzowa niemiecka 
upadła podczas gry pilkowej w Wilhelms. 
hohe i wywichnęla sobie nogę. 

Bunty żołnierzy w Rosyi 
W wojskach rosyjskich panuje silne 

wrzenie rewolucyjne. Na granicy mandżur. 
skiej zbuntowało się okola 400 chlapa pie
choty. Gdy ich po wielkich trudach uwięzjo 
no, podniosly bunt inne oddziały i uszły za 
granicę chińską. 

Nowe utarczki pod Casablanką. 
Pod miasto nadciągają coraz liczniei· 

sze oddziały marokańczyków tak, iż CO· 
dziennie odbywają się walki z wojskami 
francuskimi. 

Chleb dla swoich! (Ogłoszenie 25 
z c111·1 19-go sierpnia 1907.) Następu 
jący Roda,cy, posiadaj4cy zakładowy 
kapitał, znajdą bez współzawodnictwa 
swoich, dobre utrzymanie: 1) lekarz; 
2) wert:erynarz; 3) drogerzysta; 4) ku 
.piec zbożowy; 5) kupiec krótkich to
warów; 6) kupiec żelaza (zaliczki po
trzeba 30,000 imk., obrót roczny 200 OOO 

· - Ciebie się nie pytam! - napom· 
nial babę cesarz. 

Żubrowa naigle straciła 
chciata się wytłómaczyć, lecz 
szczyzna cala ją odbiegła. 

- Najjaśniejszy .panie - zaczęta 
wskazując na głowę męża. - Tutaj, to 
on nic, - ale co tego ... do batalii bar· 
dzo mocny!.... 

- Drogę do Warszawy znade?!... 
- Stamtad wracamy!... 
- Więc prowadźcie natychmiast. 

Konie może tu są!... Jia. 
W ·l~l - edług rozkazu! - huknąl tym 

razem Żubr całą piersi-:i. ·zuc 
~ :zk - Już ... już .... gębę rnzous~czam! -

mruknęła pod nosem Żubrowa 
Bona·parte wyszedł na drogę i ski

nął na Rusta!na, a1by podał mu konia. 
Zanim atoli zdołał dosiąść arnba, tuż 
za sobą usłyszał bezładny tupot. Obei· 
rzał się. . Żubr i żubrowa 111a małych 
chłopskich konikach sie.dzieli już na o
klep. 

Arab ruszył naprzód, za nim kary, 
a w tyle pomykać zaczęły mierzynki. 
Z początku kawalkata .szła dosyć zg0· 
dnie, lecz naraz chlopsbe koniki, do wol 
nych snać tylko przyzwyczajone po· Szt 
ciągów, jęły ustawać. Mi·mo wy•silkóW 
z~ strony Żubra i Żubrowej, dysta~s 
między nimi a Rustanem zwiększał się 
coraz bardziej, nadto bulamek podofi· 
cera, ledwie na jednym .prowadzonY 
kantorze, upieraJ się i zdradzał ciąglą 
ochotę do niesubordy111acvi. Próżno 
Żubr cisnął go kolanamo, kooal zlekka. 
cmcl<c:il, głos·em zachęcał - bułanek 
grzy\vę jeżył, dyszy? cię:hko i zwalnial 
biegu. :,'" ;lf i 

(Cl~f dahszy nutapl), 
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-1 kup'.ec towarów łokciowych; 
.I '',_powroźnik (zapewniony rocz 
:b;Ó~ 1000 do 2000 mk.) 9) powro
. JO) piekarz~ 11) krawcowa dam
·121 garncarz; 13) fryzyeir; 14) .ry-

na pomysf używania w tym celu szkła. Pró 
by wydały najlepsze owoce. Zaczęto wyra 
biać przędzę szklaną, nadzwyczaj mister
nie wykonaną, a tak do zludzenia przypo
minającą kolorem i cienkością wlos ludzki, 
że nawet najwprawnieisze oko nie odróżni 
prawdy od sztuki. Nadzwyczajna miękkość 
tej przędzy szklanej pozwala ukladać roz
maite zwoje, pukle itp., zaletą zaś główną 
jest niezrównana lekkość. Osoba, zaopatrzo 
na w taką perukę, podobno nie czuje jej na
wet na glowie. 

. Zebrania członków. I Baczność ,Sokół" w Bochum! 
W Hamm w niedzielę, 25 sierpnia po pot. ' 

o godz. 4 u p. Rassek, Wilhelmstr. Wydział okręgu X. (Westfa1sko-Nadreó 
W Oberhausen I po pol. o g. 2 up. Webra. skie~o) Związku Sokołów potskich 

;· 
1 

siodlarz; 15) bednarz~ 16) han
.~ by dla; 17) kowale; 18) sz~~c; 19 

W Oberhausen II o g. 4 po pol. u p. Jansen. . . . . . 
W Heissen przed poł. 0 11 u p. B runsa. w panstw1e mem1eck1em. 

",•·a„z ; 20) akuszerka. - Bhzszyich 
W Dedllwig przed poł. o g. 11~ u p. Hoff- Gelsenkichen I.. dn. 22. 8. 1907. 

sta t. 
11111 • d . i· b' St . " Ad inacYi u zie 1 mro „ razy . r. 
Jra<leusz Jiaworski. Pozna11:-\osen. 
·iimY o znaczek na odoow1edz. 
W tteege p. Buer znaleziono pokryte 
i zwloki jakiegoś nieznanego męż-

. l.ustaden zaszły dwa wypadki cho
•r na tężec karku, jeden z chorych już 

·rddzie _wciąż powt.arz~ją: „L~,d polski 
~oczyźme bardzo się memczy , - ale 
~zo mało jest takich, którzyby starali 
przeszkodzić temu przez rozszerzanie 

~ 1arusa Polskiego", który ~ok 17 walczy 
,ibronie praw l~du pra~u1ącego na ol;>
\Źnie. Trzeba się starac o pozyskame 

na. iiar Pol.'' licz~~ch nowych abonentów 
_Po 11 iesiąc wrzes1en. 
0• 'ttorde. W kopalni „Crone" zostal oka 

·onr naddozórca Deilmann. 
'Kleve. Wszyscy lekarze z powiatów 
:ei Oeldern uchwalili, by od 1 września 
?rzyjmować chorych w niedzi'ele i ś:wię 

swojemu życzyć jest rzeczą tak natu-
1a. że wlaściw~e nie potrzebaby o tern 
1 11·spominać. Jednakowoż dużo Polaków 
obczyźn ie o popieraniu swoich ani po
.li tylko swym groszem bogaci polako
,ó1r. Hasłem naszem być powinno: Co 

S· c nabywać będę zawsze n Polaka! 
h tylko z drugiej strony polscy kupcy 
emysłowcy starają się o dobry towart 
ceny i skorą usługę a obie strony bę-

iadowolone, a społeczeństwo będzie 
~z tego pożytek. 
Biisperde. Robotnik Lichte z ftolzen zo 

za zażgany nożem przez robotnika Som-

linden. Pożar zniszczy! tu dom krawca 
·enem. Z powodu braku wody było ga-

1e bardzo utrudnione. 
Essen. Przedziały wagonów, którymi 
wożono chorych na tężec karku, mu-

. 11· przyszłości zostać desinfikowane, 
lin oddane zostaną do użytku zdrowych 
Diisseldorf. Sąd wojenny skazal sier
Roberta Lage za kradzież ostrych na 

w na trzy miesiące więzienia i degra-
Ję. 

Diisseldorf. Rotmistrza hrabiego von 
·garten skazał sąd wojenny za sponie-

Nowocześni rozbójnicy · i broń na 
nich. francuski pre~es ministrów 

Cl·emenceau, spędzal nieraz swe wa:ka
cye w GrecyL Przesyłał on stamtąd 
wspaniale listy z .podróży, w których 
z'a·chwycal się starożytna Helladą i1 jeJ 
pięknem niebem niebieskiiem, ale jedno 
cześnie nadzwyczaj ostw ina,padał na 
greckich hotelarzy. 

Dawni rozbójnicy greccy - pisał 
on - stali· sje teraz hotelarzami i ogra- · 
biają ipodróżnych do nitki". Jeden z tak 
n'apiętnowanych poczul wyrzuty su
mienia, przeczytawszy w pismach fran 
cuskich swą charakterystykę. Skru
szony, zwrócil się do konsula francu
skiego, usprawii1edliwiając się i prze
praszając. „Gdy·bym wiedział - rzekł 
on wzdychając - że ten pa.n jest dzien 
nikarzem, nigdybym ta.k nie posoM i 
nie opieprzył jego rachunku.'' 

Panama kolejowa za Bajkałem. 
Przed kilku dniami z Irkucka powrócił 
do Petersburga główny inspektor kole 
jowy, który .przeprowadziJ śledztwo 

w sprawie mil.ionowvch nadużyć na 
kolei zabajkalskieL ~ledztwo to usta
lilo mnóstwo nadużyć: ładunki wyda
wano bez dokumentów, umyślnie wska 
zywano mniejszą wagę ładunku, falszo 
wano dokumenty, na mocy których wy 
taczano procesy przeciwko kolei. Straty 
skarbu przewyższają 10 milionów ru
bli. Oprócz urzędników kolejowych w 
przestępstwach brali udział i kupcy 
miejscowi: zmawiali się oni z urzędni
kami kolejowymi, otrzymywali potajem 
nie ładunki, następnie zaś meldowali, 
że ladunki kh zaginęły i otrzymywali 

odszkodowanie. Przeornwadzenie 
śledztwa bylo nadzwyczaj trudne, gdyż 
rewidentom czy,niono przeróżne utru
dnienia. 

·anie żolnierzy i za obrazę na 3 dni ~~"!i"'!'!!!!_~--~-!l!!!!!!!~!!!i!!!~!!!!l!!I.!.!!!!!!!!~" ~~g 
.ztu. Sądzono go przy zamkniętych 
. ~iach, czy dla ·tego, aby się publiczność 

ej prawdy nie dowiedziata? 
Sztutgard. Z Calo donoszą: Od sied
ani znikl siedm lat liczący wychowa
pewnego wlaściciela restauracyj· Wczo 
!naleziono zwłoki chłopca w kufrze, u
zczonym na scenie sali owego restau

tra. Sądowe śledztwo już rozpoczęte i 
·wne wyjaśni sprawę. 

Od Redakcyi • 

Do Hordeł pod nr. 1000. Księża ka
toHccy nie potrzebują przy wojsku slu
żyć. Ody jeszcze sa niewyświęoeni i 
słuchają św. teo1ogii, musza ·stawić 
wniosek odpowi.edni o zwolenienie ich 
od obowiązków wojskowych. 

~ztutgart. Sensacyjny proces to
:! się w Sztutgarcie. Oskarżonym ąla!?\f'"'L'*'-'-· «'!!'!!~!!:....~·""'~ 
1

48-letni dyrektor muzyki Stei.nel, 
}. Jak opiewa.to oskarżenie, maltre- J r.\~~ltHD 1'2:~ns·!w6 pol~fde" 

ęta al w osta tnich 10 latach trzech 
, to oich srnów w wieku lat 17, 16, i l4. ~ Nabożeństwo polskie w Bochum. 

W Sterkrade o g. 11 przed pol. u pana Lilt
keherm. 

W Dahlhausen po polo godz. 4 u pana Sal
men. 

WKriebitsch Po południu o godzinie 3 u p. 
l(ierstego. 

W Schonnebeck o godzinie 3 po południu 
u pana Winkelhofer. 

W Rotthausen przed południem o godzinie 
llej u pana Rohla. 

W Aple(beck po pol. o godzinie 4 u pana 
Erdmanna. 

W Gilnnigfeld po południu o godz. 4 w lo
kalu p. Arensa. 

W Mengede po południu o godz. pót 4tej u 
pana Vogta. 

W Kirchlinde po pot o godzinie 1 u pana 
Schumachera. 

Porządek dzienny: · · 
1. Zmiana ustaw knapszaftowych a 

związek, oparty na wzajemności. 2. Co po
winniśmy czynić, by obecnie przez praco
dawców i zarząd knapszaftowy pogorszo
ne ustawy nie staly się prawomocne. 

O liczny udział uprasza się 

W Dellwig, w niedzielę, dnia 25 sierpnia o 
godz. 11 przed poł. na sali p. ftofstadt. 

Na porządku dziennym: 
1. Zmiana ustaw knapszaftowych. 2. 

Utworzenie delegactwa na Frintrop i Von
dern. 3) Wybór kilku mężów zaufania. 4) 
Sprawa biblioteki. 5) Dyskusya. Liczny u
dział członków i gości pożądany. 

Baczność rodacy w Wanne ! 
Wielki wiec odbędzie się w sobotę, 

24 sierpnia, rano o godzinie 9 i po południu 
o godzinie 5 w lokalu pana Unterschemann. 

Porządek obrad: Zmiana ustaw knap
,szaftowych, a związek, oparty na wzajem 
ności oraz inne ważne sprawy. ~ 

Liczny udział Rodaków pożądany. 
Referent druh Sosiński z Bochum. 

Wiece. 
WIELKI WIEC W DORTMUND W SPRA· 

Wił: OPIEKI DUCHOWNEJ 
odbędzie się w niedzielę, dnia 25. sierpnia 
o godzinie 4 i pół zaraz po polskiem nabo
żeństwie (w kościele św. Trójcy) na sali p. 
Tobina, ulica ftirtenstr. obok kościoła św. 
Trójcy. Na wiecu omawianą będzie sprawa 
opieki duchownej i deputacyi do Rzymu, 
przeto o liczny udzial Szan. Rodaczki i Ro
daków z Dortmundu i okolicy uprzejmie u
praszamy. Komu sprawa ta nie jest obojęt
ną, niech pośpieszy na wiec. 

Przemawiać będzie redaktor „Wiaru· 
sa Polskiego", pan Michał Kwiatkowski. . 

Komitet dJa spraw kościelnych: Andrzej 
Ziemniewicz, przew. Józef Kapuściński,sekr 

ar· 1ebie!{ procesu wykazał taką brutal-
·~ oskarżonego, który, jak s!ę po.ka W niedzielę, dnia 25 sierpnia o godz. Wielki wiec parafialny w Kastrop 

1 n, brl także tyranem dla i:ony i pól 3ej po pot nabożeństwo do św. Gerar- odbędzie się w niedzielę, dnia 25. sierpnia 
· ·-·" · da. o godzinie 11 i pół przed południem na saJI 

oiga najmłodszych dzieci, że sąd pana Schulte-Becker w celu powz1"ęcia dal-
t 'I ,.., · · · d · Nauki w ciągu września: s. .a go na·/ miesięcy i trzy m wię- szych kroków, aby nareszcie uzyskać sta-

·ia. \\'niosek o tymczasowe wy- W środę, dnia 11 września 0 godzinie łą opiekę duchowną dla naszej tak wielkiej 
rm zczenie zasądzonego na wolność, 5 po pol. dla kobiet i panien. . parafii. 

1ucil ·<id z powodu podejrzenia o u- W środę, dnia 18 września 0 godzinie Rodacy! We wrześniu kończy się o„ 
.zkę. Oskarżony poniesie także ko 8 wieczorem dla meżczyzn żonatych. pieka duchowna nad Polakami, sprawowa-
orocesu. W środę dnia 25 września o godzinie 8 na dotychczas przez księży polskich i znów 

~fen. Wykazało się, że przypuszczenia wieczorem dla mlodzieży. zbliża się chwila naszego sieroctwa; prze-
.Y zbrodnicza ręka podpalila tutejszy ~ft'..~~~@''!"!~ to musimy się starać, aby w przyszłości 
101 katolicki sprawdza się. I Rodacv ! Co tylkn możemy, kupulo mieć duszpasterzy dla tak licznej polonii. 
tarogród. Na okręcie na Czarnem mo i my u poi~? ·~•'\ ~m•"(f\"'v i vrzemysłow· Rodacy! Stawcie się na wiec licznie, 
iastąpiła ekspłozya kotła, skutkiem cze I przez co pokażecie, jak wielce sprawa dusz 
:et „Lycaviges" się przewrócił. Część := _ -.www x:i _rll'i ™ p~sterst'Y_a l_e.ż ~. :·Ta? 1!a sercu. Rodacy Iicz-

111 Podróżnych w liczbie 30 utonęli. I --·- 1L - ' „.„. · · -'*-' -·--" · ~ - - „-~ - -·· I me st~w1c ~tę wum! DJetylko z Kastrop, ale 

Ze ZJ. "dDOCZBOfa z~u'OdOW. pofsk"IB"O. z całe1 okohcy, pomewaz do parafii Kastroo ·-----·----- --·--·-·- .:=~<·.::'.= F..i u n & należą okoliczne miejscowości, jak Rauxel 
Cottenburg, Merklinde, Holthausen, które 
liczą wielu Polaków, a opieki duchownej 
mamy dotąd wiele za mało w porównaniu 
do parafian niemieckich. O liczny udział 
uprasza się. 

RozmaHoścL 

S~tuczne włosy ze szkła. Na rynkach 
~lfZYla się raptuwnie podaż wlosów 

1
a nych tak, że ilość zaofiarowanego 
rub stanowi zaledwie część trzecią za
e owaf1 w tym względzie. A tymcza
. ~l~śnie teraz moda wymaga. ażeby 
~· ~tęknej fryzury stano wity różne do
i•1 J~k sztuczne loki „postiche" i inne 
e k1. Wobec tego okazała się gwałto
P?trzeba zastąpienia włosów czemś 

~t' P~zedewszystkicm zwrócono uwa
~ en 1 \\'losy końskie. Próby były bar
iOsztowne, a rezultaty bardzo marne. 
~r\V'łos koński mogłyby być co najwy-
tZddatrre do fabrykowania tańszych 

~· 1 1
0 

la ludzi mniej zamożnych i niewy
. Ych. W ostatnich czasach wpadnięto 

Wiece „Zjednoczenia zawod. polskiego" 
odbędą się 

w niedzielę, dnia 25 sierpnia : 
W Ewing po pot. o godzinie 3ej w lokalu 

pan Lamma. 
W Osterfeld po południu o godzinie 5 u p. 

ftusemann . 
W Rilnthe po południu o godzinie 4 u pana 

Blumkempra. 
W Neumiihl po południu o godzinie 4 u pa-

ł na Schroera. 
J W Remscheid w niedzielę, dnia 25. sierp

nia po pot o godzinie 3 w lokalu pana 
Serwe. 

W Heissen przed południem o )1 godz. u 
pana Brunsa. 

W Hildesheim w sobotę 24 sierpnia wie
czorem o godz. 8 u p. Wachtera. 

Przemawiać będzie redaktor „Wiarusa 
Polskiego" pan Michał Kwiatkowski. 

Zwołujący. 

Wielki wiec Związku Polaków w Duisburg
Hochield. 

W niedzielę, dnia 25 bm. po południu, 
o godzinie pól 2-ej odbędzie się wiec Zwią
zku Polaków w ttochfcld u p. Bertrama 
„Victoria Saal", Werthauserstr. 190. Liczny 
udzial Rodaków z Duisburgu i okolicy po-

. żądany. 
Związek Polaków w Niemczech. 

--Z pawodu--i~targu gniazda Bochum: 
który zaszedl dn. 21. 8. 07. p0między 
dh. prezesem Kuncą a pewną częścią 
druhów gniazda, powDduje mnie do za
prowadzenia pDrządku. 

Przeto upoważniam dh. B r e i s k i e 
g o, jako cztonka rady, do zwołania 
nadzwyczajnego walnego zebrania, 
na które p'rziybędzie Wydział okrę

gowy. Prosze o zwalanie ze:brania 
przez ,,Wi1arusa Polskiego" na dzieć1 
28-go 8. Q.7. r. - Cwłem ! 
Wydział Ókregu X. W estfalsko-Nad
reńskiego Związku Sokolów w pań-

stwie ni.emi.eckiem. 

Adam Michczyński, prezes. 

Powołując się na powyżej zamiesz
czone pismo prezesa okręgu X. dh. Ada 
ma Michczyńskiego, po porozumieniu 
się i za zgodą czfonków Rady Tow. 
gim. „Sokół" w Bochum, ogłaszam 
CD następuje: 

Towarzystwo gimnąisty.czpe ,,Sokół" 

w Bochum . 
Szanownym druhom donosimy, że 

na rozkaz prezesa okręgowego dh. Ada 
ma Michczyńskiego odbędzie się 

w irodę, dnia 28 go sierpnia 

punktualnie o godzinie 9 wieczorem 
w lokalu Posiedzeń u nana Holzschnei
der'1a (Salamander} w Bochum, ul. Ale
jowa (Alleestr.). 

nadzwyczajne "1alnt 
zebranie, 

na które każdy druh przybyć zobowią
zany. 

Porządek obr:ad: Wybór zarządu. 
Czolem ! ' 

Rada Tow. gimn. ,,Sok~)ł'' w Boc'1um 
A. Brejski, W. Sosiński. L. Krusze\vski, 

Damski. 

Wvcieczł\a do Hotstede 
~ . 

W niedzielę, dnia 25-go sierpnia odbę 
cizie się wycieczka do ogrodu p. Wał
burga w Hofstede, przy ulicy Poczto· 
we.j (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochuw i całej okoHcy uprasza się, 

Komitet wycieczek łatowy·.!h. 

Tow. św. Antoniego w Weitmar. 
·W niedzielę, dnia 25 si'erpnia o godz. 

11 przed południem odbędzie się zebranie, 
ponieważ po południu sala jest zajęta. O 
liczny udział w zebraniu uprasza (1) 

Zarząd. 

Tow. św. Barbary w Brauk p. Gladbeck. 
· W niedzielę, dnia 25 bm. p_o południu o 

godzinie 4 odbędzie się zebranie u pana 
Stenssa, Altelandstrasse. O liczny udzial 
prosi ( 1) · Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau! 
Zebranie odbędzie się w niedzielę, dn. 

25 sierpnia po południu o godzinie 4. O licz
ny udział wszystkich członków prosi się. 
gdyż przyjdą bardzo ważne sprawy pod 
obrady (I) Zarząd. 

Zabawa w Gerthe się nie odbędzie. 
Koło śpiewu ,,Lilia". 

Towarzystwo św. Wojciecha w Dortmun-
dzie 

donosi swym członkom, iż do wspólnej spo 
wiedzi i komunii św. przystępuje w niedzie
lę, dnia 25 bm„ Sposobność do spowiedzi w 
sobotę PO południu i w niedzielę rano. Po
siedzenie z powodu wieca wypada. 
(2) Zarząd 
Cl:lllllllRrZJIOł'ł'ili'J9~la:IB"'J!~CDllmlllii1SlmB ... „msl 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić. czytać i pisać po polsku! Nie 
lest Polakiem, kto ootomstwu swemu 
'lDiemczyć się pozwoli! 



B.ACZNOŚĆ RODA.CY! 
K che~ 1rub~ p r. lą z 

szczędzić? 
Każdy rotlak, który chce sobie m a s 'l y n~ d o 

sz:r ci a tll.nio knpió lub 111tody drnli, który 
"Obie chce doskonałe koło sprawić, niech 
pis~e kartę do naill po cennik naszych maszyn i 
kołowców. Mamy dużo p'sm z l·O 'ziękowaniem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

Dran~Celd 4 Stla 
Z pierwszej ręki. 

.HurtowD y interes maszyn i k5ł, 

Rc~kllnghausen-.Siid, Bochumerstr. 127a. 

KARTY KORESPONDENCYJNE 
WYKONUJE 

DRUKARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" W BOCHUM.-----

Swój do swego! 
Szanownym Rodakom w GladheeL. i okolłey doncszę uprzejmie, 

iż z dniem 1 sierpnia 1907 otworzył1~m 

w Gladbeck, przy ul. Kolpinga (Kolpingstr.) nr. 3 

księgarnię. po~ska, 
połączoną 

ze składem mater} ałów piśmiennycb, 

dewoc~onalii i towarów galanteryjnych. 
Mam na składzie wielki wybór ksłqżek rozmaitej treści., ksiąikł 

nabożeństwa, Judq,żld Indowe do ez1tania, jako też wielki 

wybór obrazów relłgljoyeh i relfgljno-naredowyeh. Różne polskie 
pocztówki w wielkim wyborze. 

Polecam się także Szan. Rodakom do 

oprawiania obrazów i t. d. 

po cooach umiarkowanych. Mam także bogato zaopatrzony 

skład cygar, papierosów 
I tałrakł I tabak~ grudziądzki\ do zażywaDia. 

Prosząc Szan. Rodaków o łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa, 

zaznaczam, iż ja przy zalmpnie także tylko polskie firmy popieram. Przyrze-

1 am także skorą i rzetelną obsługf. 

Z szacunkiem 

Wojciech Kotowski, 
Gladbeek i. W·. Kolpingstr. 3. 

Bacz ość Rodacy v Wanne i okolicy! 

Gdzie kupuje się najtańsze 

meble i sprzęty domowe? 

Lukas 1'2 lf 
ul. Rynkowa (Marktstr.) nr. tt, obok c·berży Reichenberga. 

Jest to interes wprawdzie nie najstarszy, ale może każdemu innemu ~tawić 
czoło, bo posiada lelki wybór 

JDeb 0 sze ;;- rodz n 
SZ)fonterkf, łóżka, wóziki, mąszyny do getoll'U· jak: szafy, Iusna, 

••• iid. itd. 

~ 
z ~ a~ 

Każdemu, kto u mnie wyprawę kupi, 

wypożyczam darmo porcelany na 
gotówkę. " = wesoła i chrzciny, 

i.Ir Lukasz J ózefia 

922 

li Na 
~odpłatę. 
-.i 

..,..„m mw·- .. 
- ~ • .4 hU 

Znane z swet:'.dobroci i ogólnie lubiane papierosy 

pierwszorzedny wyrób, tylko recznarobota 
w ka1•tonaeb po 10 sztuk .za tli f~n. 

poleca. 813 

1'1. Droste, Poznań, 

I fab1•yka papierosów I :t.rajalnła tytoni. 
Reprezentant na Westfalię i NadreniQ Stanisław Babjczak~ Bochum. 

Spichernstr. 2. 

Baczność Recklinghausen Siid (Bruch) t 
Podaję do wiadomości Szan. Roda

kom, iż z dniem 6 bm. otworzyłem przy 
ulicy Bochumskiej 128 

Skład towarów 
;;alanteryjnych 

Mam na składzie w wielkim wyborze 

instrumenty muzyczne, 
cygara, papierosy i tabakę do zażywania. 

Usługa skora i rzetelna. 
Z szacunkiem 

M. Pietryga, 
polski kapelmistrz. 

model U)•~' 
po 50, 60, 70, 
75, 85 mrk. i 
wyżej. \Vyści
gowee z la czer
woną gllmą 95 
mr . .Jedyny 

z1u11tępea fabrykatów Adler, Opel, 
W eU. ar es tłalen i na Herne i oko
licę. Odplata dozwolon • Wszelkie częś.:i 
rezerwiowe jak najtaniej. Re1teraeye rza· 
telaie i fachowo. Największy skład kolowców 
na okolicę. 189 

Herner F ah rrad- u. lfotor-Industrie 

H Hel.land Her-.e, Dworco"'a nlca 
• f (Balmhofstr.) 111. Telef. 265 

M. Miedziński, 
w H _E.RNE 

ul. N owa (N eustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje się 
wszystko pt•dług miary 

·•· z dobrych materyi po ce
. ' nach tanich. 

Zwra.cam takie uwagę na mój 

skład 1Debłi 
które także t.anio sprzedaję. 

SwdJ do sweeo ! SwcSJ do 1we1łł ! 

Dom kredytowy 
Jana Kwiatkowskiego 

załatwia wsMlkie sprawy 
bankowe, hipo:eczne i gruntowe. 

Kasa oszczedności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 

fen. począwszy i płaci wysoki 
procent; 

~--

Otrzymałem przeszlo 

500 płyt polskich wie 

do fonografów, 
bardzo ladne sztuki, jak „Żyd przed są. 

1
:za 

dem" „U dentysty", "Kominiarz", „Mloda , 
wdówka"; „O Jasiu a Kasia placze"~ "~oz oow 
lączenie" i wiele innych bardzo ciekawych ~i ~ 
sztuk. Monologi, najulubieńsze śpiewy na Th1 
ieden i więcej głosów, „Przemowa męża 
nad grobem zmarlei żony" i setki różnyci .to 
uciesznych sztuk. Polecam ; 

FONO GRAPY 
począwszy od 5 marek, 

KLARNETY 
we wielkim wyborze i bardzo tanie 

PISZCZALKI 
różnego gatunku, kontra i czelobasy już od 
20 marek, 

DUDY 
od 1,50 mr. począwszy. 

HARMONIKI 
do rozciągania w różnej wielkości, praw· 
dziwe wiedef1skie 

SKRZYPCE 
najlepsze i tanie skrzypce do nauki już od 
5 marek, Sfruny do skrzypiec ł basów, 
smyczki, włosie do smyczków i wszelkie 
inne przybory do wszystkich instrumentów 
we wielkim wyborze i tanio. 

Nadmieniam, iż przyjmuję wszelkie re· 
peracye instrumentów, które tanio i dobri, 
we własnym warsztacie naprawiam. 

Największy skład polski wszelkich 1~u. 
instruinentów muzycznych. 

Franciszek Józefoski, 
De1·ne, 

t l .... ~ Bahnhofstr. 52. naprz. Nowej v 
ulicy. 931 

g-;_ - a - ..... Q: 
·----~-------------------

1 ·Natyclnniast I 
wypłacamy na żądanie depozyta, a pła· 
cimy za depozyta (złożony; oszczędności) 

I 1~:kp;T::h;r I 
I E. G. m. n. H. 

Dr. Kar1ułeu1łez I 
F.rydr,-elaouiez llz~ndkowskl 

I 
Pieniądze można wysyłać pocztą 

pod adreaem: 919 

Bank, E. G. m. u. H. inTuchtl Wpr. 

- ~ l!~ ...... ~ . ...:-1 
Kołowce 

tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako ern
1 

to: „Neckarsulmer Pfe 1 l", „Gntznel"', ·lł.') 
„Excelsior", „D-Zug" pod gwarancya 
po bajecznie tanich cena21. Części re- Oisr 
zerwowe: węże gumowe na koła od Z c 

· 3,50 mr., iplaszcze od 4,50 mr. Używa„ 11ow 
ne kolowce i kola motorowe na skła· dyc 
dzie. (495)„ IJ 

O. Schramm, Dortmund 4nsr 
przeorska (Priorstrasse) nr. 4. ! 4& 

Usługa polska! Usługa poiskał 
----'h~~-;~~l;:i;ii;;;;:--;:;:=~=;::~=:-.::::::::-::~:=:-=--i~:;:::~'.7~~~~~~~~!!!!!!~~-=:..!F~ac~h~o~wy~ warsztat reparac~jny . .:: 

\, . Z.R dnat. ukWI I redakcn c4p0włedzlalny Ab~o i 8t.;-,sld w Bochum. rtiYdawnlctwa J\\'larusa: Polskiero" K Bocian\ . 



Bo~hum. na niedzielęll dnia 25-11:0 sierpnia 1907~ Rok 17 • 

• 
,-Oodzitnne pismo ludowo dla Polak6w na obczytnłe po§włęcon• ogwf.acł• oru sprawo• •arodowym, polityeznym ·1 zarobkowym. 

11 bodai codziennie z wyjątldew dni poświątccz"r: Przodplata kwartalna na poc~ie i u listowych 
~il mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
li ten Wians Polski" za:pisany jest w cenniku pocz 
~ pod makiem „L Połnisch nr. 123. „ 
~ .... t:.M- -J ILU -.a&W IWWi._, 

I lllC late za Wlar1 I OJCZJZll ! 
Za inseraty placi sie za mielsce rzadka drobHeg.111194 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami «r 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - t.isty M 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i J>Oda• • 
11icb dokladny adres pisząc~o- ·Rekoi>. nio z~r 

Redakcya, drukarnia i księiarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltbeserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
-~"'..M?'r.......,..rll!~l~•~!!!!:::~ .. ~R-R~· .~!lll~i_~~-~-1;1·g•m~~~~ Mt +na!WJ ___ auwą~.:g.rw..ę:www:a;;;zU!i.tft ,x • -Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe Hakatyzm centrowców śląskich. - IIamborn nie można na razie uczynić za-

• • ć I k ' N' dość dla braku materyalu dowodowego, na 11ówić, czytać 1 pisa po po s u· ie któremby się oprzeć i przeciw takim nad-
jest Polakiem, kto ootomstwu swemu Jak dalece wielka część centrow- użyciom zaprotestować można. Nie wystar 
!Jliemczyć się pozwoli! ców zarażona jest hak1a,tys_tyzmem WY- czy bowiem powiedzieć, że zaszły nadu-
„te!!lli!!!":.ll!.:~!S!!!!!!!!!l!!'™~!!!!!ll!!!!!!~~~!!!!!l!l!.'1!'!!!!!'!!11111!!!!!~!!• kazuje artykuł drukowanej w Królew- życia, lecz P.Otrzeba koniecznie dostar

skiej ttucie po polsku gazety centrowej, czyć namacalnych dowodów, których do
która taką odpowiedź daje na podane tąd nie zebrano i jeżeli one w najbliższym 
przez nas wczoraj wywody ,,Koelu. czasie na ręce przewodniczącego komitetu 
Volksztg.'': parafialnego p. St. Młyńczaka nie nadejdą, 

z w:vpadllów dnia. 
w' niedzielę 25-go bm. odbędzie się 

2nów znaczna liczba wieców w spra
wig nowych ustaw lmapszaitu bo-

chumskiego. 

„Porozumie.nie polsko-centrowe na nie będzie można w prawem przepisanym 
czasie owego protestu zalożyć. 

Górnym Sląsku' '. Myśl ta pokutuje już Zwraca się zatem osobom powołanym 

Wiece zwolują trzy tutejsze orga
ą. 1:zacye górników „Zjednoczenie zawa
da łowc polskie", tak zwany 1 chrześciańoz 

od miesięcy na łamach polskiej i cen- uwagę, aby się nie ociągać. Pospiech bo
trowej pmsy śląskiej a także na la- wiem bardzo pożądany. Drugim mówcą 
mach pism poza Sląskiem wychodzą- byl p. Pepel z Hamborn. Tenże krytyko
cych, osobliwie pewnego pisma na za- wal szkodliwą pracę niektórych osób. 
chodzie, wystawionego bardzo za naj- Pan St. Mlyflczak z Marxloh zabiera 
lepsze i najspirawiedliwsze pismo cen- glos powtórnie i c:>znajmia, ~e delegatem na 

eh ~i ,.gewerkferajn" i socyalistyczny k , dekanat Ruhrort 1est obecnie pan Jan Ma-
trowe - przez P,~la ow, n~ łamac.h - ciejewski z łiamborn, tleinestrasse 21 i do 

miązek górników. Chodzi o iaprote
ilowanie przeciw pog-orszeniu ustaw 
!napszaftowych, a mianowicie przeciw 
znies1eniu wsparcia dla dzieci· inwa-

Rząd wyrtemberski wydalił angiel
~iego delegata na międzynarodowy 

kongres socyalistyczny niejakiego 
Quel che. 

I 

\VydaJ.ony wygłos!l mowę na kon-
resie, która s ię rządo\vi wielce nie po
obala. Na kongresie wyraził przewo-

,.K9eln. Volkszt~. ·. _Po~azne to ~1smo niego należy wszelkie skargi itd. nadsyłać. 
ktoremu byna~mnie.i . me odmaw1a~y I Dalej stwierdza mówca, że na wiecu odby
prawa wypowiedzenia swego zdania I tym w Hamborn zarzucono wszystkim pol
chociażby nawet w polityce śląskiej - skim rzemieślnikom i przemyslowcom z 
w ostatnim czasie zaczeło jednak partyi Bruckhausen, że c:mi jedy~ie mieli z~winić 
śląskiej natariczywie narzucać swe zda- "'!' yrzeprowadzenm ostatmch wyborow ko 
nie osobliwie w sprawie kompromisu sc1elnyc~. ~ymczas~m statyst~czne. ~ane 

I, k ~ · wykazuJą az nadto, ze wszystkie m1e1sco-
:po s o-c~ntro~ego. C1e~awe pr~ede- wości gminy łfamborn rok rocznie w glo-
wszystk1em Jest t?, ze „K~lmsche sy się pomnażają nieomal 0 połowę z wy
Volksztg." w sprawie kompromisu sta- jątkiem samego środowiska gminy, którym 
nęła po stronie Polaków przeciw Cen- jest łiamborn sam. 
trum ślaskiemu. Że takie stanowisko Panowie franc. Nowak z Jfamborn i 
wywolalo wysokie niezadowolenie n Brzeziński z Qber-Marxloh nie pochwala
centro '-eÓw Śląskich, leży .i,ak na dłoni. ją ,również szkodliwej pracy niektóry-eh 

• i~iczący Singer niezadowolenie ucze
lników kongresu z powodu wydalenia 

Alb-owie~1 położenie polityczne j~st inne ł osobPrzy końcu wieca oglasza przewodni
u nas, a rnne na. za.chodzie. t~ tez gaze: ~ czący, postawiony na miejscowość Bruck
ta z zachodu me Jest wstame dawac ~ hausen komitet który powziąl sobie za za
obowięzujących dyrektyw nam .tutaj danie czuwać ~ad miejscowością w urzą
na wschodzie. Zresztą S1ązakom ani dzaniu wieców, agitacyi itd. Rzeczą jest 
się śniło kiedyś, daw:ać wskazówki po- bowiem znaną, ze urządza się tu wiece po 
lityczne przyjaciolom :na zachodzie ·- większej częś.ci ~i~pot!·zebnie., ~ które .nie 
skąd tedy nasi przyjadele rra zacho- przynoszą ~a1~me1sze1 kor~ysc1, ~~zec1w
dzie przychodzą do tego by nam tu z m~ wywołuJą i:1e.zadowoleme w m1e1sco~~ 

~uelche'go. 

' W Nowymjorku zażądało 17 tysięcy 
llletałowców podwyższenia płacy. 

fahrykJanci odrzucili żadania robo-
, ików, oświadczając, że interesy co-

. , . ? ' c Y ścr a częstokroc iburdy. Aby w przyszlosci 
m~ pr~ep1sy. - Prasa pol~ka, osobll- temu zapobiedz, obowiązanym jest każdy, 

' 

~ly s ię o 25 pl'ocent w bieżącym mie- wie gorńosląs.ka, przyklask1wala . za- chcący zwolać wiec w miejscowości Bruck 
wsze z zadowoleniem wywodom „Koln. hausen, zgłosić się niezwłocznie do przewo 
Volksztg.'' i wybijala z nich ka1oitał dniczącego tegoż komitetu, którym jest pan 
przeciw Centrum śląskiemu, chociaż St. I<:ochowicz w Bruckhausen, ul. Albrech 1 

erał Drude. wódz oddziału irancu- ta sama prasa górnośląska wyprasza ta 2. W~jątek stanowi w te~ j,edynie „_Zje
iego pod Casablanką otrzyma posiłki. sobie energicznie każde wmieszanie się dnocz~rue zawodowe polskie ' któr~ _Jako 

w jej sprawy przez pisma nieśląskie, org,a~1z~cya zarobkowa z sprawami mnej 
Urzędowo zaprzeczaja. jakoby po- ń k: h . . p , k" . tresc1 nie ma me wspólnego. np. pozna s 1e, c oc1az oznans ie nie 
~dzy Francyą i Hiszpanią panowała jest przecież tak oddalone od Sląska, 
~inica zdań w sprawie marokańskiej. jak pruskie prowincye zachodnie. 

Z Delmenhorst. Na życzenie Pola
ków z Bant-Wilhelmshąven, został za
proszony ks. proboszcz St. Kozi1erow
ski z parafii Siemianice z Księstwa 
Poznańskiego, który tam d-0ta~ przy
będzie na niejakiś czas w celu słucha-

Z Tangeru donoszą, że w stolicy W ostatnim czasie zamieścila ,,Koeln 
,aroka w Fezie wybuchly rozruchy Volks.ztg." niezwykl~ o~try artykuł 
1ku . . ' przeciwko Centrum slask1emu. Zarzuty 
·. tek czego cudzoziemcy zamie- zwrócone w takowym przeciw ipartyi 
~Ją opuścić miasto. śląskiej odp:arł rzeczowo poseł śląski 

. • • , .p. Horn z Nysy." 
• 11ia spowiedzi. 

Yał!styczna partya mem1ecka ogła- Tak pisze pomiędzy innemi „Gazet:i 
i obecnie doroczne sprawozdanie na I Katoli_cka. '' 

Ks. prob. St. Kozierowski pragnie 
odwiedz~eć wszystkie miejscowości 
(parafie) oraz Tow. polsko-k1tolickie 
w tutejszej okolicy, to też i Polacy w 
Delmenhorst proszą, ażeby też ksiądz 
K. raczył odwiedzieć i Delmenhorst, po 
nieważ już od dwóch lat tutaj nie było 
księdza Polaka. Przyj1eżdża tylko ks. 
niemiec, który włada troche językiem 

walny zjazd w Essen. Wywody „Gazety Katolickie.i" 
\Vybory kosztowaly socyalistów WJ:'Stęp?}ącej przeciw „Koełn. Volk~-

m·F • · . Zeitung są tak charakterystyczne, ze 
1 
·On 570 tysięcy . mar,ek, k~s~ uwag do nich dołączać ni,e potrzeba. 

~traina dala 412 tysięcy. Wys1łk1 Hakatyzm centrowców śląskich 
~Yalistów w kierunku jednania so- ciekawe ~eszcze wyda owoce. 
· nowych zwoienników oświetlają 

tępujące liczby: podręcznik dla WY
rców socyalistycznych wydano w 
ro egzemplarach, wskazówki dla wy 
rów do parlamentu w 78· tysięcach 
ernpiarzy, odezw na wybory ściślej 
Wydano 2~ miliona, ogólem wyda-
o·sm ulotnych 55 i pół miliona! 
Z ogólnej liczby uprawnionych do 

.
1
iowania 24.4 procent glosoWiato na 
~dYdatów socyalistycznych, w roku 

1
B· 24 procent. Liczba członków 
.rosła z 384 327 w roku 1906 do 
1
466 w roku 1907. 

~·..,_ ~~„ -"~~E""i!"1'~~··'!.11!8'-!*!! •"~ I po!skim. Ody był ·n;a Wielkanoc, gdy 
Wł '"1 ff -7 o miał kazanie i nauki mó\vić ·po polsku, 
~r ~j~i?\(1 na (ifil t: .rrV;;ttH~. ~ . to powiększej czcści zwoływał Pola-

1 
ków i niemców na salę, g;dzie s :ę od-

Bruckhausen nad Renem. Niedzielny byw~ją zebrania ~-0w~rzyst\". i t~m 
wiec, który się tutaj odbył zwolany został I pr.awrl dwa rn.zy dzienm.e _nauki PO. me
staraniem komitetu parafialnego. Zagail go m~eck~ .. ~o oburzylo n~e1ednych 1 po
przewodniczący tegoż komitetu pan Stani- w1edz1eh, ze chcą polskich nauk. Prze 
slaw Młyńczak z Marxloh, a przewodni- wodniczący Towarzystwa św. Jana 
czyl pan Adam Sloma z Bruckhausen. Ten Nepomucena P. Pe~ka prosit tutejsze
że po"'."ołał na sekre~a~za p. ,stanislawa ~it go ks. proboszcz:a R., ażeby byl tak do
kowsk1_e~o, na ła\yn1k~w zas pp.: Antonie- bry i pozwom tu dot~d przybyć ks. 
g~ Wo1c1echowsk1e~o I Jana Jaskulę. Jako K:ozierowskiemu na co mu odpowie-
p1erwszy z mówcow refcrowal pan St. d ·,., 1 • t ' • h • A bo t 
Młyńczak o codopiero ..odbytych wyborach 21'· 1: ~e .0 n ~go ttte c, ce mke-..:, u 
do dozoru i reprezentacyi kościelnej, które przyr~zdza k.s1ądz na~naczo.ny . przei 
tą razą wypadly dla nas niekorzystnie. Po I ks. Biskupa 1 teraz tez przy1edz1e ten, 
wodem tego niecne sprawki k~tolików nie- co był ostatni raz. Taką dal odpowiedź 

i: mieckich. Zapadlej uchwale na wiecu w i pomoc, n więc niech Polacy w okolicy 

wiedzą, jak nas tu w Delmenhorst 
księża niem\::y traktują i jacy oni s~ Jo
brzy dla Po:iaków. 

Wzywam wszystkich czt Jr. h Ó\V 
towarzystw i wszystkkh dobry-:li Po
laków, że gdy przybędz~e ks. 11r')11 St. 
Kozierowski do Wilhelmshaven, t-) tez 
n:tch każdy ik możności .podąży t1m i 
odprawi spowiedź, i niech nie o; ,:~·kuje 
zia takim księ<lzem. który przybyv.'a na 
to, żeby nam d:iwal nauki w pol~,·~m 
języku, a tego nie czyni i chce nas 
nauczać po niemiecku, chociaż p...; r .. e-
mi ecku nie rozumiemy. P. P. 

Wyzyskiwanie robotników polskich 
z innych zaborów. 

„Naprzód" krakowski zamieszcza list 
jednego z robotników o doli dzieci polskich 
na wychodźtwie. 

„Jest tu nas we fabryce (Leipzig-Mok
kau, Wollkaemerei Aktiengesellschaft) ze 
400 chlopaków w tern ze 150 ma po jakieś 
12-13 lat, nie więcej. W Burszenheimie, to 
jest fabrycznej kasami dla chłopców, miesz 
ka 332, reszta mieszka w mieśce, bo w ka . 
sarni miejsca mato, a jak jest miejsce, to· w 
żaden sposób w mieście mieszkać nie dają. 
:Robimy w nocy od godziny 6 wieczór do5 
rano z godziną przerwy na obiad. 
W dzień pracują dziewczyny (od 
7 rano do 6 wieczór) też nasze, 
ale jak się im dzieje, nie wiemy, bo one mi'e 
szkają w i,nnej kasami i widzieć się nigdy 
nie widzimy, ani we fabryce, ani tak na 
mieście. Sprowadzają tu nas na roczny kan 
trakt, ale jak się fabrykantowi, albo i maj
strowi któremu nie podoba, to zwyczajnie 
kontrakt lamią i wyrzucają z fabryki. Płacą 
nam przez pierwszy kwartal po 6 marek ty 
godniowo, przez drugi kwartał po 7 marek 
50 f eny,,.ów, a później po 9 marek. Z tego 
przedewszystkiem udtrącają po 50 feny
gów tygodniowo na powrotną drogę do do
mu, potem na Unfallsversicherung (ubezpie 
czenie od wypadków). Dalej za mieszkanie 
w kasami biorą po 2 .!llarki 50 fenygów ty
godniowo. Za to mamy brudne legowisko, 
pełno robactwa, zamiatać i szorować podlo 
gę musimy sobie sami, a dają nam na śnia
danie ,1kawę" (co się tylko tak nazywa, a 
rzeczywiście to niewiadomo, co to jest) i 
jedną bulkę Bieliznę musimy dać do prania 
córkom hausmanna (gospodarza kasami) i 
płacimy daleko drożej, niż w mieście, a drą 
bieliznę ogromnie. Kupować wszystko mu 
simy w kantynie, gdzie jest okropnie bru
dno. a jedzenie jest często zepsute. a wszy
stwo kosztuje drożej dwa razy, niż w mie
ście. A jak sobie który co kupi na-mieście, 
to jak wraca do kasami, to mu odbiorą, bo 
robią rewizyc;. W święta pracujemy taksa
mo, a jak kto zachoruje i powiada, że nie 
może iść do roboty, to hausman wola fa
jermanów (strażaków) i póty biją, aż się 
zwlecze i pójdzie. . 

Wychodzić nam z kasarni wolno w ty
godniu tylko do poludniu, a w niedzielę od 
6 rano do 9 wieczór. Ale jakbyśmy się chcie 
li gdzie zebrać i naradzić, to posyłaJą za na 
mi szpiegów i dają znać do policyi że urzą
dzamy niedozwolone zebranie, żeby je roz
wiązala. 

Przy robocie biją majstrowie, clerzy, 
(smarownicy), fajermani, bije hausman 1 

lcr i jego pomocnik Gąsior, obydwaj Po
lacy. Jak komu zleci pas od maszyny a 
przyjdzie majster albo eler i zobaczy, to 'bi-

. je, i to _nieraz do utraty P.rzytomności, biją 
czcm. się zd_ar~y, żelazem, kiszką gumową. 
Będzie z m1es1ą~ temu cler wybił żelazem 
oko Barabaszowi. To też bojąc s i ę bicia, nie 
którzy zakladają pas w biegu i ilu już palce 
pourywało jak nie gorzej, nie naliczysz. Ma 
pourywane palce Siekielski, Swiątek i inni, 
Janowi Koziarskiemu z Wielopola w sta
rostwie dąbrowskiem urwalo rękę. 

Z początku dawali mu za to z ubezpie
czenia 39 marek miesi~cznie, a fabryka (bo 
choć bez ręki po dziś dzień robi w fabryce) 



placib przez 2 miesiące po 9 marek tygo- ~ 
4nio~o, późniei fabryka zaczęła mu placić ł 
już tylko 4 mar}ci tygodniowo a z ubezpie- ł 
czenia 26 marek miesięcznie z początku od 
sylali ojcu jego, później bral on sam, bo się 
za -i marki nie mógl utrzymać, a teraz nie 
tlaią ani ojcu ani jemu, tylko mówią, że skla 
llają do szparkasy, ale książeczki oszczę
aności-0wej mu nie dali. 

Teraz niedawno 3. lipca, też przy na
kładaniu pasa, maszyna zabita Andrzeja 
l(rzemieńskie~o z Otfinowa w starostwie 
4ą.brow~kiem. Ojciec przyjechał na po
irzcb. r'abrykant oddał mu 20 marek, co so 
aie chJoQiec zaoszcz~dzil i powiedział mu. 
a z ubezpieczenia nie dostanie żadnego od 
szkodo-wania bo chlopiec nie mial 16 lat, 
a takim w fabryce pracować wcale niewol 
ao. Chłopiec mial 12 lat, ale w papierach 
stalo. że się urodził 1901 r. Ojciec mówi, że 
musiał sfalszować ajent albo wójt: 

Tvch falszowanych papierów jest cala 
JDOc, bo gdy na skargi związ~u ~a~odO\_ve: 
10 że w fabryce pracują dz1ec1 meletme 1 
to, w nocy, przyszla inspekcya f~bryczna, 
iebv to sprawdzić. to okazalo się, ze po-
4iług papierów wszyscy chłopcy mają wię
cej jak 16 lat, choć było ·więcej, jak sto ta
kich, co mieli po 12 albo 13 lat. 

O tem ,co się tu u nas dzieje w fabry
ce, bylo dość głośno tak. że nawet konsul 
austryacki przychodził, a w roku 1906 przy 
jeżdżal nawet starosta dąbrowski', pan Cze 
pielewski. ale że to zawsze najpierw pano
wie szli do kancelaryi fabrycznej~ to rzecz 
jasna, że. pokrzepiwszy uczciwie cialo .i 
4'ucha, znajdowali wszystko w porządku. 

Nazwiska tych ajentów, którzy przy-
wożą chlopców do naszej fabryki są: 

Pazrleka z Sikorzyc. 
Misiorek z Woli Żelichowskiej, 
Bigos z Borusowej i Korbut w powie-

oie dąbrowskim. · · . 
Dostają oni od fabrykanta po korome 

za duszę a przedtem jeszcze co wyłudzą 
od rodzi~ów! żeby wzięli dzieciaki do te
co raju. 

Sprowadzają oni chłopców ze staro-
5twa dąbrowskiego i' bocheńskiego, potem 
z tarnowskiego i brzeskiego. Tam też trze
baby ludzi ostrzedz przed tymi drabami". 

Tyle korespondencya. Choćby tylko po 
Iowa z tego, co w niej wypowiedziano, by
ła prawdą, byłoby to już więcej jak wyzy-
1kiem. 
l!!!li!I!~ . H TM1<1111i&_!18 .JC # i 11~-- p ·~'l't •41' 

Przeciw bezczynności naszej wobec 
grożącyc.h 1t"am niebezpienzeństw. 

wystąpił stusznie· „Dz. K~1ia wski",, k~ó
ry pisze pomiędzy innenil co następtIJe: 
· . Prz1eoczy:iśmv nieraz waż.iności 

chwil odpowiednich i nie umieliśmy ich 
.. -- --· -- ..,._.,.... - - ---~~~~ 
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ŻUBROWIE 
Opowiadanie historyczne według po

wieści 

W acta wa Oąsiornwskiego. 

( Cią1 daluy). 
- Jasia! - szepnął blaga-lnie podofi 

cer. 
- Widzisz ... ty niedołęgo! - obu1: 

knęla się baba. - A chciało się takiemu 
do kawaleryi! Mnie co do tego! Wędruj 
sobie na picchę ! MyśUsz bar dz.o mi 
twoja kompania potrzebna? ... 

- Nie gadaj ... ,nie poradzi! - odrzekł 
łagodnie lubr. 

Markietanka chciała ern~~rgicznlej 
,;gromić męża. lecz i jej szronek zaczął 
iię w tej chwili wspinać a łeb ku domo 
wi odwracać. 

Baba zaklda przerażona - burnus 
Mameluka ledwie się już migał w od
dali na drodze. 

- Święty Antoni... a to ci psie szczę 
ście! Macieju. zdziel-że 1-!0 choć pię 
~dą po zadzie! ... 

Podoficer zawahał sic:. lecz markie
tanka zawróciła gwałtownie cuglami 
'zronka i wrzasnęła po r:az drug :i 

- Zdziel, mówię„. bo zginiemy!... 
Nawykły do ślepego posłuszeństwa, 

Żubr pochy i ił się, pięść wzniósł do gó
ry i uderzył nią konia Zubrowej, aż się 
ten rozpłaszczył... 

Poczęstowany tak potężnym razem, 
mierzynek wspiąt się i jak wicher. wy
sunął s:e .naprzód. Markietanka le
dwie przy boku ar.aba zdołała zwolnić 
~apały chłopskiego konika. 

Bonaparte. który zamyślony galo
pował nanrzód. obrócił sic nagle ku 
Żubrowej : 

-- Drogi jesteś p ~wna '?„. 
- N?.izupetniej, Najjaśni ejszy panie, 

tylko ... arjerg1arda nie ma arabów!... 

dla s:ebie stosownie wykorzystać. I ~ 
dzisiaj jest to samo. Zjazd hakatystów 1 

w Bydgoszczy winien być dla nas wska 
zówką i środkiem agitacyjnym do zwo
ływania wszędzie wieców, 1ażeby przez 
nie więcej narodowo uświadomić nasz 
lud polski, a nasze światlejsze warstwy 

,pobudzić do większego zajęcia się spra 
wami DUblicznemi. 

Wobec takiej walki, jaką · zapowie
dztala hakata, musi społeczeństwo na
sze być -lepiej wyszkolone w swej' obo 
wiązkowości społecznej. Staczamy 

walkę - z naszej strony odporną - z 
żywiołem, który jest znany z swej 
systematyczmości. ciaglości i energii. 
U naszych przeciwników nie znajduje
my, jak u siebie, ognia slomianego w u
'Czuciach i czynach, tam :idaża wszystko 
do celu, jak sobie raz wytknięto, i j.aki 
uznano za dobry. Walka to jest dwóch 
sobie przeciwnych cyWiliza.cyi i zapa
trywań etycznych. W tei walce zaw
sze Slowianie ulega!d prócz jedynych 
Czechów, którzy n.iemców ich własną 
bronią zwalczają. Dopóki spoleczer1-
stwo ttasze nie zajdzie tak daleko w na 
rodowej obowiązkowości, poczuciu i 
czynie, jak nam Czesi dają tego przy
kład, dopóty też będziemy się ieofa.h, a 
hakatyzm będzie coraz więcej szalał. 
Dla tego potrzeba ąam wieców czę
stych, na których nasz lud kształciłbył 
się politycznie i dojrzewał społecznie. 

Niech przeto prowincya idzie za 
przykładem Inowrociawia i zwoluje 

wiece póki czas, ażeby na śpiących nie 
wyniszczono. Prócz chwalebnego wy
stą:pienia „Postępu' ', przygotowują w 
Poznaniu, jak zwykle, musztardę na 
poobiedzie, a ponieważ pierwszy wiec, 
na którym ·poruszono spr:awę wywlasz 
czenia, nie zwolal Poznań. lecz Lno
wrodaw, dlia tego większość prasy po 
znańskiej traktuje rzecz pobieżnie. 

(„Dz. Kuj." jest tutaj o tyle nieści
s.ty, że prócz niego i „Postępu" także 
•• W1arus Polski" kilkakrotnie w osta
tnim czasie wskazał na . bezczynność 
w Polsce wobec grożący.eh nam nie
bezpieczeństw i nawolywal do urzą
dzania wieców w każdym czasie. -
Uwaga Reda:kcyi „Wiarusa. Polskiego") 

Nie zważajmy na to, lecz starajmy 
się naszą obronę spotęgować do nie
bywałych wysiiłków, lażeby nam histo 
rya później nie zarzudla, żeśmy byli 
niedołęgami politycznymi, jak nasi 
t!! !SL&!b.i&& 

- Jakoto? .. 
- Nie możemy nadążyć!... 
Bonaparte ściągnął araba. - Ko

.nie przeszły w truchta. Żubr zdolal się 
przybliżyć. 

- Daleko jeszcze do Warszawy?! 
- Dobra godzi·na !.„ 
- W ilu bitwach byliści·e? ! „. 
- W trzydziestu dwóch„„ dziś trzy 

dziesta trl)Cda !„. 
- A!! Krzyże macie?!... 
- Mamy! - odparta z fantazyą 

markietanka. 
- Jakie? ... 
_:_ Ze chrztu świętego !.„ 
Napoleon spojrzał bystro na Zubro 

wa. 
- Nie o te pytam! O wojskowe. 
- Niem.a„. ale będą. Najjaśniejszy 

pa-nie! 
- Proszę! Jesteście tego pewni 

- Najzupełniej!. .. 
Bonaparte się uśmiechnął - odpo 

wiedzi markietanki podobały się mu. 
- Jakże to myślicie je zdobyć?.„ 
- Zwyczajnie. Najjaśniejszy panie-! 

Trafi się chorąg! .ewka, to' tylko, 'aby 
potarmo~ić trochę, i legia jest!... 

- Hm! Zapewne! m1jprnstszy spo 
sób!.. 

Cesarz z wzrastającem zajęciem jął 
przypatrywać się babie. która w świe 
tle księżyca, skulona na kDniu, z włosem 
wystającym z pod owiązanej na glo
wi1e chusty, wyglądała jak wcielenie ba 
jecznej czarownicy. 

Nagle uwagę Bonapartego zwróci- I 
la .dziwaczna ptachta, którą markietan 
ka była okryta. · 

- Cóż wy to macie na sobie?! 
- To? ... Sztandar pruski, Najjaśniej 

szy panie. 
- Sztandar? Gdzie? Skąd? , 
- Dawna historya ! '·focha1liśmy, 

będzie temu z dziesięć dni, do Warsza
wy„. wlekło się kilku Pr.usa.ków z tą 
płachetką i - do nas! Mój stary się za 

przodkowie nie umieliśmy się bronić l 
w stosownej chwjli, ·lecz jak strusie 
włożyliśmy głowę w piasek, ażeby 
nie zajrzeć śmiato w oczy niebezpie·· 
czeństwu. 

skąpstwa lub niedbalstwa nie ma w s~ zpie 
domu gazety polskiej. odJ 

Tuchola. Resztę gospodarstwa w Pru cai' 

Gdyby nad żydami takie niebezpie4 

ezieilstwo miało wisieć w postaci wy
właszczenia, jak nad nami. toby krzyk 
żydów nie schodził wcale z lamów pism 
cywilizowanych narodów świata, a ol
brzymie wiece poruszałyby masy lu
dowe. U nas „inaczej. inaczej". U inas 
prawo komisyi kolonizacyjnej, ustawa 
osadnicza, zaprowadzenie w szkołach 
wyk~adu niemieck~ego w religji św., 
1powołainie do życia hakatyzmu 
wszystko to przeszło niepostrzeżenie. 
Dopiero gdy jed_en i dru~i projekt anty„ 
polski stał się ,,prawem", gdy wyklad 
religii św. w polskim języku wyrzucono 
z najniższych oddziałów z szkoły, gdy 
hakatyzm wyrósł nam po nad gtowę. 
dopiero- wtenczas pomyślano o ,.Stra
ży''. o wieaach i t. d. Niestety bylo to 
wszystko zn późno. Ileż to ziemi mo
żna bylo uratować i lu<lu polskiego o
sadzić na niej przed ustawą osadniczą! 
Nie nie robiono. a j1eżeli rorbiono, t-0 nie 
dla naszej narodowe.i obrony, lecz dla 
kieszeni wtasnei. 

szczu, które Spółka ziemska z Tucholi 
rąk niemieckich wykupila, nabył roctJ 
nasz pan Stanislaw Górka z Kiełpina. 

Dotychczasowe gospodarstwo Pata 
Górki kupiła Spółka Ziemska w T11choli 

Toruń. Z powodu 20 rnarek trzy mic. 
siące więzienia Pomocniczy poslu~acz Przy 
więzieniu tutejszem Królikowski Pozwom 
się przekupić przez żonę znajdującego się 
w śledztwie niejakiego Zakrysia, i dostawił 
I(rysiakowi karteczki::, napisaną przez żo. 
nę, za co otrzymal 20 p:iarek na~rodr. l(ar. 
teczkę znaleziono podczas rewizyii we wię. 
zieniu i I(rólikowskiego nietylko oozba-wio. 
no chleba„ ale wytoczono mu na dobitkę 
proces, skazujący ~o na kwartal wi~ienia 
żonę Zakrys~ skazano na 100 marek ~rzy~ 
wny. 

t. Wi~t 1~ "•iłtl„•łłłdea~ 
Książ. W lasku, położonym o pól kilo

metra mniej więcej od K.siąża, znalezione 
we wtorek po poludniu okolo godz. 2 roz. 
wódkę, Helenę Nowicką z Nowegomiasta 
bez życia. Popełniono na niej morder. 
stwo. Zamordowana jest córką wdowv 
Nieradzińskiei z Nowegomiasta. Mordercy 
dotychczas nie wykryto. 

Sroda. Tragiczną śmiercią zakończy! 
życie w ubiegłą sobotę zawiadowca · dóbr 
winnogórskich śp. Karol Wentzel w Choci
czy. Wyjechał on. wieczorem jeszcze konno 
w pole. Kiedy wracał do dornu koń się pod 

Tak wygląda inasza energia odpor
ności narodowej, dla tego hakatymn 
coraz więoej podnosi g-lowę, a my nic 
nie rnbimy, nie zwołujemy wieców, 
bo niebezpieczeństwo jeszcze daleko. 
Upadliśmy nierząd.em, a zginiemy ni·e
zaradnością naszą. 
www .2±± 

~iemie polskie. 

nim sploszyl i rozbtegal. Dopiero pode wsią 
zatrzymali ludzie kouia i zdjęli z niego jeź 
dźca będącego już w stanie bezprzJtom. 
nyp:i. Podczas dzikiego pędu musiał jeź. 
dziec uderzyć się prawdopodobnie o drze. Bel 
wo lub inny jaki twardy przedmiot, gdyż 
odniósl ciężkie pokaleczenia wewnętrzne z 
powodu czego P.O 2 godzinach wyzionąl du. 
cha, nie odzyskawszy iuż więcej przytom
ności. 

a 

Pru~ Z.eł>PU.>dil•~•. Waraii i MVi\'.Ht 

Malbork. Tutejsza cegielnia i fabryka 
wyrobów glinianych rozpuściła w ubiegłą 
sobotę dwie trzecie zatrudnionych dotych
czas robotników. Mówią o zupelnem zwi
nięciu tego przedsiębiorstwa. 

I( ostrzyn. Obdukcya zwlok..t które, jak ·i n 
o tern donosiliśmy znalazł pewien robot- ov. 
nik z pod Nekli podczas órki na potu, odby

- Zbankrutowany bank malborski wi
docznie nie u wszystkich stracił zaufanie. 
W tych dnfach przyniósł do owego banku 
wyrobnik z Schadwald ( ?) dość pokaźną 
sumkę pieniędzy - by ją .,zabezpieczyć" 
i oprocentować! Zatrudnierii tam urzędnicy 
przyjąwszy go z uśmiechem, polecilh mu, 
aby się do innego pewniejszego banku udal 
Robotnik ten nie czyta widocznie żadnej 
gazety, to też nie wiedział, że ów bank 
zbankrutował. Tak to niejeden naraża się 
nieraz na wielką stratę, jeżeli z powodu 

z 

ta się na dn. 10 bm. Jak stwierdzono śmierć 
nastąpiła z poranienia nożem. Wielce 
podejrzany o straszną zbrodnię tę jest pe
wien technik budowlany, który z zamordo
wanym przebywał w jednym z tuteiszyci 
lokali i potem odprowadził go ku .Nekli. Wil 
Obu widzrano ostatni raz wpsólnie w goś
cińcu w Siedlcu. Pobytu mniemanego mor 
dercy dotychczas jednak jeszcze nie wy
śledzono. Zamordowany nazywa się Adolf 
Hilbner i urodził się w roku 1872 w Radel 

k 11!2!!!!!. u ~l!Ulld &&4 

w Austryi. 
Zerków. W Antoniewie spaliła się go

spodarzowi Wachowczykowi nowo wybu
dowana stodoła z calem tegorocznem żni· 
wem i to poraz drugi. Stodoła nie byla za. 

&Hl 

winąl, jam pialnęla i zabra~a.rn sobie, bo - Najjaśniejszy panie, to r cale SZCZ~· .o 
to dychtowna, na ziąb taki grzeje niby ście, bo ciągle za dwoje trzeba gadać!... 
skóra!... _:Wam to nie robi różnicy! A cóż War 

- Mówcie prawdę, skąd jestcśc:e, szawa? 
co tu robicie!?„. - Wszystko aż drży!... 

- Ze strachu? 
Żubrowa nie dala sobie powtórzyć - Nie, ze szczęścia, że Najjaśniejszego 

rozkazu, plątala się, gestykulowała; pana zobaczy!... O! Toć ją już w.idać wła· 
wzywała p.omocy świętego Antoniego, śnie ... 
lecz wybrnęła w kof1·cu i przed Naipo- Bonaparte wzrok wytę~ył. 
leonem rozwinęła dzie.ie swych trosk, tlen, na końcu drogi coraz wyraźniei 
kłopotów, .radości a nadzi·ei na „kapita- wylaniafy się ciemne kontury miasta. Na
niątka" i krzyżyki, wplatając co chwi- poleon ruszył żwawiej naprzód. 
la imię Gotartowskiego i raczej 0 nim, - Markietanka pozostała w tyle z m~ 

k b 
, . żem. 

ja· - o so ie mow1ąc. - Stary! - szepnęła cicho. 
Ody skończy la, wzdychając ciężko, - Jasia ... albo co? 

że im panią.„ ka!pitanową Prusacy za- - Słyszałeś? 
garnęli, Bonaparte obrócił się żywo: - Nie gadaj ... 

- No, więc krzyże już macie!„. - Wartżeś takiej żony!? 
- My? Gdzie tam, Najjaśniejszy Podoficer chrząknął wzruszoay, a P.• 

panie! chwili zagadnął: 
- Ma.cie„. bo dostaHście w te} - tas{a!C? ? 17··1 ·~ i' 

chwili legię - powtórzył z naciskiem - 0 
•••· zego „. •· 

N I t h k . . - Legia„. do choroby!... 
apo eon - za ę c ust ę... iz:a bttw" c· h b d' b · t k 1 . "( - ic o ą z... o rnme za y a .. „ 

-pod Błoniem!... - I... i.. mnie! - bąknął podoficer. 
- Jasia! - hukną! z zapal em Zubr. sapiąc ciężko. 
- Milczałbyś, st,ary pomidorze! -1 . Na ro_!ratce stała pikie. ta francusk~. ?~! 

zgromiła baba podoficera. merz wpołsenny zawołał swoje „kto idzie 
- Więc macie tylko na ~dowie ,.kJ i pogrą~ył się był w drzemce razem z. k~· 

pitaniątka" .... I lltTIJ „ me czek~iąc naw~t ną ?,dP?w1ed:~ 
Lecz i te się znajdą powoli 1 Tyi u ny, ze go tu mkt obcy mepoko1c me mo arr 

. · k ' . . · „. 11 Wtem rozległ się surowy okrzyk: .· K 
c~asern Jeden . topot mmcJ ... w Warszą. _ Cesarz! 
wie zob~~zyr:n~· . . Je;/,dziec i koil w jednej chwili oprzi' Rzj 

- NaJJasmeJszy pame, nie godniśmy tomnieli, pałasz błysnął w prornieniać'k la~ 
tej łaski! A co kłopotu to nie ubyło!... księżyca... {J 

- Nie rozumiem... - Jaki pułk? !.„ - rzucił Bonaparte. Do I 
- Bo„. juści zaszczyt wielki, ale - Czternasty dragonów - księcia Ber 1 11 

trzeb~ się będzie jeszcze o krzyżyki 2"U !„. . . , . a· sz~ 
starac, bo te.„ choć honor ,nielada, eh 

1
- P1k1ety rozsun i prowadź do odw uzs 

lecz u„„ Ay 
··· , , , " . . ' Dragon spiął konia pocwałował wzdlui 

- ~1ało wam. - t zuc1t z meukonte1! okopów do następnej pikiety i w kilka ~-
towamem .cesarz. , kund wrócił i stanął salutując. 

- Broń Boże„. tylko że za żydow- - Naprzód !„. 
ską wojnę. a człowiek się na taką nic Dragon zatoczył koniem i ruszył z ko· 
zaciągał! pyta, prowadząc ulicami, wprost ku Ber· 

Napokon roześmiał sie: . nardynom idącemi. 

Widzę ... madam Żubrowa, bo wszak I (Ciu tlals.zy na.sti1.pl). r 
wam Żubrowa. że mocna j~~te~)V j~- ••. J,. 
zyku. t ! 1:J " }lf:i~'IILI r..!fL [ · ~ (~~::~~ ~X:J 



. czona i właściciel ponosi znaczn~ 
z~e. Ogief1 mial synek W. spowodowac, 
. ·~~ niedopalony cygar. Gospodarz~. 

i~aJ ieczajcie się od ognia, _bo yrzez ~akie 
~zp niejeden zmarnowac się moze, a 
.rYamiętajcie o sobie póki czas. 

f0P trowo. Nieobliczone w swych 
·i~~ch nieszczęście mo~lo był~ na
' ić przy nowe.i budowli pewne] ~a
.P icY przy ry:nku. ~iedy _rob_otn1cy 
.en„ byli wykopywamem z1em1 p-0d 
1~~meJitY, obruszy la się ści~na są
d ełO domu i już po kilku minutac~ 

· . :apadla. W ostatniej dopiero chw1 
. wrecono robotnikom uwagę na gro-

: 1iebezpieczef1stwo i tym ~ylk? 
,e bem uszli oni niechybnej śm1erc1, 
())O • • • ·k· k 1 cze przyaajmmeJ c1ęz Lemu po a,e -

u D ·1·, ·w 51uawie Kluczewa. onos1.1st!lY 
. go czasu o kupni·e Kluczew:i D!"7ez i\ Parcelacyjny w Knścianie. Pó
;ei rzramieśdliśmy ·wi~domc~~: . w 

rore) wskazano na to. i!~ '!'f ~'.';U.lni 
·ie zarobi! były wtaśc1c1el t,:u-.:1.e · 

a). I . . 1(1 r- , w której podano mv me, ze u-
~·"0 kupił p. Biedermann. . 
Kluczewo r:c-był Bank Parcel-t~YJffV 
~ośc1anie ołacac 1 n:iiii?r~ 200 tv;_ ;n·:-1 
ł a zie.mię cała w ilosc1 3600 ~Wg 
polski rozebrał w jedinym termm1e. 

;pujących było 98, bank?wi, puzvst,~.
jN:ze rs·~k<1 2 domy 1 8 mori; o~i~J'" 

czyli St~ropolski 
Borsygwerk. Nieszczęście wyda-

10 si.ę w kopalni „Życzenie Ja<lwi-
" Zabitych zostało dwóch robotni
'. a ciężko pokaleczonych pięciu. Są 
we większej części Włosi. lecz są 
·i nasi lu<lzie. - Nieszczęście spo
owane zostało wskutek . przed
~esnego wybuchu naboju dynamito 
~o w jednym ganku kamiennym. Nie 
ęśliwych odstawiono do la.zaretu. 

Z innych t!ziaJnic Pols.U. 
Wilno~ Ks. biskup R.opp znainy 
lacz powołany zosta1 do Peters
~a. Dziennik wilef1ski pisze w tej 
wie: 
Wieść o powoJaniu księdza biskupa 
ńsiiego Roppa do Petersburga, o
la całe miasto i \VYWolała poWlażne 
'enie. Ogól nasz pamięta dobrze, że 
wanno w ten sposób nie jednego 

a- zednika ks. biskupa Roppa na sto
wileńskiej. Za każdym razem zwra 
.o sie wówczas z żądianiami, 
.'m zadośćuczynił dostojnik Kościo 
!ato:ickiego nie mógl; za każdym 
m spotykata go za to kam admlm 
'Yina. Obecnie zmieniły się rzeczy 
'Ukazie tolerancyjnym spodziewać 
~leżv, że nic podobnego się nie pu 
'rzv. °Ludność wileflska jednak po
:nie jest za~nie\)okoiona. 
Is. Biskup. chcąc uniknąć manife
l'i, wvjechal wczoraj o godz. pól 
ikońmi do Wilejki i dziś przybędzie 

ę Petersburga. 
llimo ukrywania zamiaru, przed pa 
ni biskupim zgromadzil się powa
zastęp ludu, który z płaczem żegnał 
o Pasterza. Ks:ąctz biskup. głębo 

1·zruszony dowodami przywiązania, 
-hai. blogosfawiac wszystkich. 
\Vielld Zjazd oo Sałrn Wielickich. 
31 s:erpnir. w sot ote o g Jdz:nie 
Po po'.uduiu ur:aidza T.ow. ;.!liill~. 
ól'' Ziazd do kopalni w V\ ~L~/cc 

r. .wiet '.·eniem bryla.ntowem. muzyką 
etem w kopalni we wtasnym zarzą 

,\'stęp od osoby z użyciem windy 6 
.bez winy 5 K. 
~~letów wcześniej nabyć możnra w 
arni Wgo P. S. A. l(rzyżanowskie

.' Krakowie. Rynek linia A-B a w 
Dziazdu przy kasie obok szybu J ~Udolfa. 
Jazd pociągiem z Krakowa o godz. 
~ Poludniu - z Wieliczki o godz. 
· 10.05 wieczorem z połączeniem 
,~~Ystkich pociągów. 

a· uzszy-ch informacyi udzieli fra1nci
AYwas, Pr·ezes Towarzystwa. · 

arcyb;skupiego gnieźnie1isko-poznań
skiego. 

Z procem o zamach na cara 
dowiaduje się publiczność tylko takich 
szczególów, które oglaszają urzędowo. 
Bunt marynarzy w Krtmsztacie stal 
pono w zwiazku z zamachem na cara. 

Międzynarodowy ko112res socyalistów w 
Sztutgardzie 

zgromadził ogólem 886 uczestników, dele
gaci wedlug państw, z których przybyli„ 
dzielą się w sposób następujący: ze Szwe
cyi 19, Norwegii 8, Danii 17, Anglii 123, tto
landyi 9, Belgii 27, Niemiec 300, Austryi 75. 
Węgier 25, Czech 41, Francyi 78, Szwajca
ryi 21, Wloch 13„ Hiszpanii 6, Bulgaryi S. 
Rumunii 4, Stanów Zjednoczonych 20, Ar
gentyny 3, i po jednym z Serbii, Japonii i 
Australii. Na pierwszem posiedzeniu plenar 
nem poseł Bebel omawiał sprawę military
zmu, występując przeciw zadaleko, zda
niem jego, idącym przeciwmilitarnym agi
tacyom deleg. francuskiego, ttervyego. Po
między nim a Hervym zawiązała się żywa 
polemika. · 

Międzynarodowy kongres socyalistycz 
ny przekazał komisyi miedzyparlamentar
nej wniosek angielski o postawieniu we 
wszystkich parlamentach propozycyi co do 
oznaczenia minimum pracy. Wniosek sek
cyi południowo-afrykańskiej w sprawie ję
zyka międzynarodowego, odrzucono, jako 
przedwczesny. Natomiast przyjęto propo
zycyę austryacką w kwestYi, prawa wy
borczego kobiet. 
&L ___ _ 

-- ·--·--&- - ------·-

Heme. Górnik Fritsch został zabity w 
kopalni „Julia". 

Wattenscheid. W kopalni „Frohliche 
Morgensonne" został górnik Zimmerman 
niebezpiecznie poraniony i zapewnie um
rze skutkiem odniesionych ran. 

Baukau. Dziś o godzinie pół 4ej odbę
dzie się nabożeństwo z polskim śpiewem i 
blogoslawieństwem. 

Dortmund. O godz. pól 4ej odbędzie 
się nabożeństwo polskie w kościele św. 
Trójcy. Po naboże~stwie będzie wiec w 
sprawie opieki duchownej. 

Spieszcie na wiece, rocznice zaba
wy, zebrania itd., jakie dziś na caleJ 
obczyźnie tak licznie się odbywają. 
Prosimy też przy niedzieli pamiętac 
o agitacyi za ,,Wiarusem Polskim", by 
mu przysporzyć licznych nowych abo
nentów na wrzesiet1. 

l(irchderne. \V fabryce tutejszej 
przodownik Flolhgen stracit obie nogi. 

Liltgendortmund. W kopalni „Neu
Iserlohn" dostał się górinik Holz, z Lan 
gendreer pod wózki, które go niebez
piecznie pogniotły. 

Rauxel. Pomiedzv dwa wózki do
stal się górnik Hohne. \Vózki zgndotły 
mu ramię. 
lil!UK i 

Towarz. św. Wojciecha w Schonnebeck .. 
W niedzielę, dnia 25 sierpnia, obchodzi 

swą 10. rocznicę istnienia, na którą zapra
szamy wszystkich Rodaków z Schonne
bec,ku i· okolicy, oraz wszystkie ~owarzyst 
wa które zaproszenia odebrały i te, ktore 
dla' braku adresów zaproszeń nie odebraly. 
Prosimy, aby Towarzystwa przybyly z 
chorągwiami i palaszami. Szan. Towarzy
stwa, które posiadają rogatki dla cho
rążych prosimy, aby chorążni bez rogat~
wek przybyli ponieważ by na pochód me 
pozwolono. Porządek uroczystości nastę
pujący: Od godziny pół 3ej przyjmowanie 
bratnich Towarzystw. potem wymarsz do 
kościoła na polskie nabożeństwo z kaza
niem polskiem, po nabożeństwie pochód 
przez niektóre ulice na salę, gdzie nastąpi 
powitanie gości i Towarzystw przez ~rze
wodniczącego, mowy pp. przewodniczą
cych, deklamacye itd~ Następnie teatr p~d 
tyt.: „l(ominiarz i Młynarz, czyli zawaleme 
się wieży". Wstęp dla członków obcych To 
warzystw 30 fen. dla gości P.rzed czase~ 
50 fen. przy kasie 75 fen. Zarazem dono~t 
się członkom Towarzystwa, iż posiedzenie 
odbędzie się w tę samą niedzielę przed po
łudniem o godzinie pól 12. Członkowie ~al~ 
gający ze składkami miesięcznem~ powmm 
się uiścić, w przeciwnym razie będą uwa
żani jako nieczlonkowie. (1) Zarząd. 

Baczność Sokoli okręgu VII! 
Z ostatniego zlotu sokolskilego z Win

terswyk pozostały na głównyr:i dV:'orcu w 
Essen przez dłuższy czas laski gniazda w 
Duisburg-ttochfeld. Gdy się nikt po nie nie 
zglaszał zawalano mnie na dworzec i laski1 
oddano które wysłałem temu Gniazdu, któ
remu się one należały. Jednakowoż czte
ry laski, które żadnego stępi~ nie mia.ty po
zostały na dworcu i czeka1ą do d~1s n~ 
odbiór. To Gniazdo więc, któremu się las~1 
należą, niech się zgłosE do m?ie, a chętnie 
się przesyłką owych lasek za1mę. 

ST. MA ZA JCZY K, 
Essen-West, Iiolsterhauserstrasse nr. 12. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Alstadei;r. 
W niedzielę, dnia 25 bm. o godzi

nie · 2 po południu odbędzie_ się r5>cz
ne walne zebrania. Uprasza się druhow, 
aby się wszyscy stawili na salę posiedz~ń 
dla tego, iż są ważne sprawy do zalatw1e 
nia i będzie obór nowego zarząd~. _l.Jpra~za 
się także Rodaków, którz~l;Y miel~ zamiar 
do naszego Gniazda wstąp1c, aby su~ prz~d 
czasem na druhów dali zapisać, a będą m1e 

· li prawo do glosowania (1) Wydział. 

Koło śpiewu „Ura" w Oberhausen.. , 
W niedzielę, dnia 25 bm. ogodz. 11 1 poi 

przed południem odbędzie się pólroc_zne 
walne zebranie. Dla ważnych spraw hcz-
ny udział pożądany. (l) Zarząd. 

Tow. lot.. ,,Szczęście" w Duisburg-H_och!eld 
Zapowiedziana na niedzielę, dma 2o b. 

m. zabawa latowa odbędzie się d.opiero w 
niedzielę, dnia 1. września. Prosimy do 
tego się zastosować. 

Zarz~. 

Wvcieczka do Hotstede 
Wiece. w niedzielę, ~ia 25-20 sierpnia odbę 

WIELKI WIEC W DOIH MUND W SPRA- -1zie się wycieczka do ogr~du p. Wal
~urga w Hoistede, przy uhcy Poczto-

WIE OPIEKI DUCHOWNEJ wej (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
odbędzie się w niedzielę, dnia 25. sierpnia 

1 

t Bochum i całei okolicy uprasza ~ię . 
o godzinie 4 i pól zaraz po polskiem nabo- b 
żeństwie (w kościele św. Trójcy) na sali p. Komitet wycieczek latowy.: • 

Tobina, ulica ttirtenstr. obok kościoła św.1 li~l!~w-~.:'/j'fA'fiłW! Trójcy. Na wiecu omawianą będzie sprawa ~ 
opieki duchownej i deputacyi do Rzymu, 
przeto o liczny udział Szan. Rodaczki i Ro-
daków z Dortmundu i okolicy uprzejmie u-
praszamy. l(omu sprawa ta nie jest obojęt- l(oło śpiewu „Sobieski" w Hertea 
ną, niech pośpieszy na wiec. zasyła swemu dyrygentowi panu 

Przemawiać będzie redaktor „Wiaru- LUDWll(OWI KUBIACZYKOWI 
sa Polskiego", pan Michał Kwiatkowski. w dniu Jego Imienin, dnia 25 bm. serdeczne 

życzenia. Solenizant niech żyje! aż się echo 
Komitet dla spraw kościelnych: Andrzej z flerten do Bruclm odbije! Zarząd. 
Ziemniewicz, przew. Józef Kapuściński,sekr 

Zebrania towarzystw . 
Towarzystwo św. Antoniego w Reckłingh.

Siid (na Ludwiku). 
W niledzielę, ndia 25 b!Jl. po południu o 

godzinie 4 odbędzie się miesięczne zebranie 
Ponieważ przyjdzie ważna sprawa pod ob-
rady, wiec o liczny udział prosi (1) 

Zarząd. 

mMIR~'.łP„"'~ ·· ;Ą~.i~!Głlłi!'Sm.Uatf• 
łll~·~~:- :„ł.it iN5~flll'M7@Ul!li 

ftlnmRBil!f •A B!JJ! 

7 · 
f/d 

Koło śpiewu „Róża leśna" w Hochlarmark 
zasyla swemu szan dyrygentowi panu 

LUDWKOWI KUBIACZYKOWI 

Uwa2a: posiedzenie zarządu odbędzie 
sie w tę samą niedzielę o godz. 3 po pot 

1 ·~~~-~-!!!:. ll!l.~ll"!!-~_!ł''"'ll"'»;· -~!!!_l!!.~1 IE! __ "'!_.lll!_!!l_ll!Jaa~~ ~!"!I • Przewodnicz~cy. 
~ . - -

w dniu jego godnych Imienin, dnia 25 sierp
nia jak najserdeczniejsze życzenia. W koń
cu wykrzykujemy po trzykroć!!! Nasz dy
rygent niech żyje! aż się echo z flochlar
mark do Bruchu odbije! 

I 

lado~ i ń~; z~ ś'4,iafa, Towarzystwo gimn. „Sokół" II. w Ober
hausen-Lirich 

podaje druhom do wiadomości, iż przyszłe 
rawi . b k K zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 25 

e PO yt~ s.. oppa u cesarza t sierpnia o godzinie pól 2ej na sali' pana Wi-
. niem1ecl{lego ~ ka ulica Rosenstr. 28. O liczny udzhl dru 

,·, . Pewna ber1ir1ska ko res pond en- ł chów się uprasza. (1) Wydział. 
-' ze chodziło o obsadzenie tronu Im: .~ l._.i:__: „..& • 

W imieniu I(oła Zarząd. 

Bfl~ i' ~~ „ ·if~~itHf~!~lił!M~H 
--------- -„·------

0 BR A Z Ę. 
którą "yrządzikm cztonkom komitetu 
Swietojózafacia na ostatnim wiecu odwo
luję T komitet publicznie przepraszam. 

f R. L I S O W S K I. . ~ 

Wszystkim zacnym Rodakom i 'row. :iw . 
.Antoniego z Frohnhansen za tak liczny udziił.ł 
w pogrzebie ukochanej żony mo,1ej 1 

śp. Jadw~gi Skrzypczakowej, 
składam serdeczne staropol.skie: 

Bóg zapłać! 
W smuth pogrlłŻony 970 

mąt z 7 clzie6mi. 

Dostawę 

ar o 1 
z polskiej • • z1em1 

JUZ rozpocząlem. 

Jak ostatniej wiosny, będzie i teraz 
przy lad-0\vaniu każdego wagonra mój 
zastępca, dla tego za dobre przebranie 
gwarantuję. 

Liczne stosunki z włościanami, pro
bostwami i dziedzicami dóbr w Pol
sce 1pozwallają mi zawsze na naiyv·ię

kszy wybór zdrowych i dobrych ga
tunków. Dotychczas mam zapewnioną 
dostawę 

-przeszło (925) 

300 wagonów 
Sprzedaję tylko wagonami. 

Wysyłkę załatwiam na życzenie od„ 
wrotnie. Zakupując perek bairdzo wie· 
le, sprzedaję takowe, jak wszędzie w~a 

-domo - Po cenach najtańszych. 

Próby wszelkich gatunków tak h:a
łych, jak czerwonych każdemu chętnie 
przedkladam i objaśnieniami służę. 

nimawiać można listownie, osobi
ście w biurze lub telefonem nr. 577 . 

J!!! K~iatkowsk_i 
import kartofli 

Herne. Bahnhof str. 50 
(Wejście z Oststr.) ...___,, 

We wielkiem mieście powiat., gdzie foabryki i 
cegielnie, praca bezustanna, mam na sprzedaż: 

Gof!łpodarst"•o 7 mórg ł'oli, budynki mae. 
przy wpł. 30-00 mr. 9~'3 

Do• mas. z wielkim ogrodem, przynosi prócz 
procentu 500 mr. czystego ayilm, przy wpł. 3000 m . . 

Piekarnia przy najożyw;eńszej alicy z~ 
w zy<;t;l,iiemi nan:ędziam1 plekarl!k. przy wpł. ~OOO m. 

Gospodarstwo H: mór'" i·oli z budyn!iarri 
pl'zy wpłacie ~70 m. 

Gol!łpodar'ltwo 2ó mórr roli wtem 4 mg. 
łąki, przy wpł. 3800 mr. 

Gospoda' Hłwo 4J roórg roli 'l!telll 5 mg. 
laki, za cenę 7200 ro., wpt. 3000 mr. 
· Gospoda1r„twa po 8, 18, M, 50 do 300 

mórg, także „.~!ich\ee i rozma.ite inne intere li. . 

GoRpodarstwa • ą z całem żniwem, żywym i martwym 
inwentarzem. Zgł. prz~jtn. „t. til~laplia, Keat
pe11 (Posen 1, Schnlstr. :" 54. 

Priyjm:tje!lly kuitały 
"-V depozJ't i tJlacłnay 

ałpcHpr.oclclepo.tyc. z rocznemw~pow. 
łipółpr. „ · „ z pólrocxnem ~· 
4procent „ ., .z kwartalnem „ 
31 pc)ł pr." „ :t ka ż d or „ 7. o w e m 

Procenta obliczamy ua następnego dni·~ 
po . dokonane.i wpłaria i wypłacamy lnh 
dop1sujemy przy końcu roku. . 

Na l st.yc7.nia rb. wynosiły: 
Udziały Spółki naszej mr. 764 371,11 
Fundusz gwarancyjny „ 1705 000,
Rezerwy z tund. emeL'yt. „ 49'2 400,0 \: 

Spółka Rolników Parcelacyj1u 
(!J74) IF.. fi: m. b. II. 

PozaĄ. - .PoMen. ~ 

J. Kużaj. Wł. Kaczmarek. J. Palędzki. 



• r'-*<;;:c:::;:;:;;:;:.;:;~„~i 2 e~elad""'' 
lllZffW8kłeb 'tll 
na now!\ robotę, Jd~ 
go d'l zelowania 
•ie od zaraz na 
zatrndnieni" i "'1 

~ Przyjmujemy , ~ 

~ • • OSIOZQDNOSCI ~ • ~ ~."I poeząwszy ml jednej marki i plac-bny stól!townłe ~· 
~ do uypowied.zenła 3 1/a Ofo, ,4 °/o, ,f,

1
/2 ~o· ~ * 

~ Bank., ludowy w Mogilnie * 
płacę 

9 
Antoni :n0„,_, 

mistrz szewski L ' ,, 
p. Ruhror', ul. Tunnstr.-

naBożą,mękęszcże '"ać, 
~ Zarzad: Rada Nadzorcza: * 
~ Ks. Brodowski. J Luczkowski. Xs. prałat Wa'lrl'zynia.k) prezes. * * W. Walkowski. * .ł.dresn-ać prosimy : 

~ 
W ~ł"~t zdrow~ i il. 
k aJam3. DO łe 
!flett'W1l 1'8ł z 
ki em "' I f'll p~ 
słn~fl· Zglosz. de ibi, 
"Wiarnsa. Polskiege• .,.,o 1no więc i żydom z Bruchu w gazetach nieprawdę głosić, ale mimo ich 

krzyku · i n:imo ich kłamstw, obrót polskiego 

handlu mebli • 
l 

firmy 

iAN KWIATkOWSkl •• 
w Rccklinghausen-Sud, ul. Bochumska 115. 

rośnie z dniem każdym i osięga rozmiary dotąd niebywał~. 

Bo w pol~kim h6ndln 
wybór ogromny, bo meble, porcelana, szkło i sprzęty kuchenne najlepiej wy

konane a 

iiliłP taniość cen 
wzbudza p·odziiw 

Kredytu nd.zielam chQtnie każdemu uczciwemu Rodakowi. dla tego niechaj 
nikt nie naraża siQ na. wyzysk niemiecko-żydowski! Wszystkich Rodaków za· 

prasv.am do obeJrzenia moich wielkich 

9-elu okien wystawnych ~ 
Usluga. pod kierownictwem Franelszka Janowskiego zawsze sko-

ra, sumienna i prawdziwie polska. (853) 

~ Bank ludowy, E. G. m. u. H . 
1~ i 54:3 1'Jocłłno (ProT. Posen). 

~ iNi~~~~~~~*tt~~?m?'f!?mif:~~. 

fi Drukiea i nakła.dfla BuU:ona I Berekera w X•nlaer -
„yd&wa. 61f. stolicy apostolskiej. Ili I l'owo! Kerelaer llowo! 

Książeczka pielgrzymska. 
2 Zbiór modłów i pieśni 9180 

Ili DLA. POBOŻNYCH PIELGRZYMÓW o 
zebrany i 1.1ożony prz'!z .... 

X. duszpasterza polskiego 
za pozwoleniem Biskupiego Ordvnarya.tu 

E'gz. 25 fen. w Monasterze. Egz. 25 fen. I eg Do nah7ela 11e wsz7atll.ieh k•lo::saralaeh, li 
Nasza kasa płaci od ztożourch os.zc.zt:dnoścł 

41/2 procent z.i kwartalnem, 
5 procent za półrocznem, 
51/2 procent za rocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma. u nas depozyt złożony, a kupi grunt od uas, temu wypłata 
kasa. nasza depozyt nawet bez wypowiedzenia. 558 

W powiatowem mieście Szam ot u ły (Samter) posiadamy około 

nt. 950. 

Tabaka 
d O Z aż YWUI 

najl13pS?Ze~ l r;a.tanku 
- runt •o re. 

je1t do na.b1cia ~ 

·Al. Swiniarski1 
Nowemiaste 

(Neumark lr~Pt.) 
Preb y dar„ 
Sklad cygar, papiero 

i tytoni. ( 

potrzebny od zaraz. 

:Frane. natui 
Watten scheid

7 
938 Vorstadtstr. 48. 

2 czeladników 
krawieckich 

poszukuje od z11ra.z 

L. WoJew.yńlllld, 
Gelsenkirchen, . 

Karlstr. 7. 

llllllł•-------lll411WMm• !1!"~~~W'.MiilD&Ji~~'łl~ 100 placów ltudowlanych 

Urz!'kdzenie 
•Lla•u 

kolonialnego 
Kasa Oszczednosci w ff erne, Bahnhofstr. nr. 50. 

~ ~ 

a na nich wyprocesowane konsensy, na co tym Wiarusom, którzy 
z obcz1zny chcą wróciG do Poznańskiego, l!~czególnfł zwracamy uwagę. 

polecono mi z powo Bll sta 
meg_, pr edsiębiorst1' 

@wu a1•iii11:t:E161tWmD"O„.__..mrwwwi111 · · 
4 ·--· Wioi!!&wm ·- ---lliimmrmr~.mąwvm -,- poleca się Szan. Roda.-

tanio sprzedać. {Q18 'wku 
Adres: 

ł 

Na Odpłatę 8881' :oIF·~;::,~~~7,!:";: BA~K PARCELACYJNY, POSEN, Victorfastr. 12. Jerzy Maier, dlag 
aukeyonator. 
li.as•rop, 

Vidumestrasse 28. • . mannstr. 2i. 

--~--~~~~~--~~~·~~~~~~~~~~ 

* ** WH'f'H fF'R±'" w 4wam tfJmmmmmammiH ill-

1 Zakład fotograficzny Wyprawy dostarczam ka- M~?ie g 
tdemu wszystko, ....... O 

A WJ1łata 8 mr. co tylko serce za- 1 pokój, WJ,ł. 5 m .• 
B „ 15 „ pragr,ie pod naj- 2 pokoje, „ 8 „ A 
C „ 22 „ . korzystniejszymi 3 „ „ 15 „ Ił 
D 28 warunkami na ty- 4 „ ii 25 „ 

" " gqidniowe, 14- Wspaniałe urz~-
PielwszorzE;dne ·. dniowe lnb mie- dzenia do k11chrd, 
dobrz~ odi obione . sięczne :raty 2u- pokojów miesz
meble i materace pełn1 e wedłog ży- i kalnych i sypialni 
~-.1 "'Cil'31 czenia. Moje ol- . ~ 
Szafy za szkłem brx~m.ie skł~dy Komody ' 

powm1en kazdy , . · k'. 
bufety b . • 1 T7 ~d szy 1on1er i, 

• o t>Jrzec . .uall y, lustra 
szafy do statków . ktc się dowie o o;: • • 

, . h t . h DlmalEmJRl'BJI. l•mn••••m@mt.mr:11 moIC am•· ce-
. i" nach, zdumieje Ł6~ka, materace. 

Ubrapia · Dostawa da1m•) ! maszynz do goto-
S r A ł 5 Meble tylko pier- wania, szyfonier-

e ya wp · m. wszonędoe ! Nie ki, komcdy. lu-

" Il " 
8 "I trzeba się przez~ stra, wózik.i do „ C „ 12 „ konkurencyę dać dzieci, kanapy, · 

, " D „ 15 „ zwabi.ć tylko ku . buftt.y, szafy d•) 
„:: powac jedynie ul r. rzeczy. Wszystko 
Tygodn. Im. odpł.I fi~my na :ł m. odp!. tyg .. 

... „„ammmliaumm:a.-11111mmiml1E.1łl~~-m.tam 

, 

Polska usługa. 

li Każdy powinien wiedzieć 
że w najstarszym i najlepiej 

. renomowan:rm (96·4) 

domu kredytowym 
ff mebli i towarów=: r1..; 

ł m Bfirmy llil~ 

: J. esser , U 
~ Wanne, Dworcowa ut (gahnhofstri) IO. ~: · 
~ da.~niej t) P g, 

o::: I J.trzy małej wpłacie i odpłacie . a, I 
iii albo te~ za gotó,vk~ motna ku1Jić Ił ~· I 
PA M 

pierwszorzędne 

~-. b ~ •~me e~ 
= ~J.szelkfogo rodzaju, ~ 

· jakoteż małer1e na ~ukute, obrania. ma• ' 
.„H szyn.y do ~~>to,•ania, ze3"a~y, olt~a~y? 

f4 :"'! łutdra. wo„łkł ~pyr"to111e i dla dz1ec1 i 

~~ spr:t.~ty ernaUowane. 
~T ~"';. . mi -
'!:i~ 'ft.>.~ . ' ' 
•i~~: .'· ~li Wóz bez firma 

„FROHWEINu, 
t1·Iko 

Wysoka ut a. Bochum, Hochstr.19. 

Ul •• 
wizytowych dziecięcych 

mr. 190 
mr. 250 

112 gabinetowych mr. 490 l . ________ ..._ ____ ._.., _______ __ 
Fotografie matowe cd~:!:fni' 
---- 8pecyalnoś~: - ·--

zdjęeia towarzystw. budynków 
zalifa.dów przemysłowych i grup 

we,elnych 
Pewiększenla i posonłeftnenia 

podług kużclej htografti. 
W niedl!lielę tylko do godz. 2 otwarty. 

~ -~ ... .,,....== .... „~--=- ~"- .~:... . 
Baczność ! ._ 

. 'V! eżywionej wsi p'·lskiej Grembo wie pod .'( W 
Koz ;znn.en w pro wr. Poznańskiej jest l::i.dny \ 969 '· r„ Q!·om murowany - ~eda 
z 2 izbi1mi i prr;yległośriami za cenę 1200 mar~k K?ng 
przy wpłacie 300-600 marek zaraz do sp rzeda~13• llllesz 
S~koła w miejsctJ, do kościoła i miasta Koi~in• \lnic 

I bll~ko. Jest także tu 'blizko kilka. cegielni, f ~ 
.ktor~ch . można stałą roczną. pracę zna leźć. Zgłodo ~ • 
przy1muJe: P. 8taeltOW1!jJd i. Ko.schmin (Posen). DO 

= m ----- .'. J.o 
Sfarszą · ~ .„ : I Ka ·:„, ul~:t\\T~ ~a. 1 

Poszukuję od zaraz de (cz li sta . ·· · . - . V O 1 

Skład 
wszelkiej pracy domowe. y .. cy papier) sprzeda)e tanio UreR; 
starszą J _ -i' nrtarns Pols~_!_~: ~o~:aa~~ · tnik 

dziewczynę Dwoch czeła~zi Elementarze ly w 

podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 
placi od nich ( 437) 

S pre. za rocznem wypowiedzeniem. panna 
4 i pól proc. za pólroczncm wypowiedz. z jedną stancy~ w dobrem poleżeniu przy ko-

h . śeitile liatolickim pod korzystnymi warunkami do do v.:awiadywania skła· Ą proc. za natyc miastowem wypowiedz. d · · · · .P ł · 
w 1 z l e r z a. w I en i a. o ożeme stólilowne do dem filialnym potrzebna. 

, i.... ,J: '. "-'n" c \.,). "". każde'° przedsi*:hiontwa. 
~ttJ f& &.11 ~ 11 M Zgłoszenia do „ W i a n s a. Polskiego" Jul. GalluRchke, 

(c ";.t li ). . pod nr. 'łt ')~. Bof"hun. 
~ Koronowie rone a. u. Bra e . IQ (963) Wilhelmstr. s. 

VA tł.nil. llllkł a r•k:cn fm -,Medz!ałn.r Amtq)flti B ~r·?~k! w Bochum, N.akfodern t cvdonkamł 

albo ko~ietę. 973 krawieckich !Sze 
K <r> w a Is li. i. wwielkim. wyborzepoleeł ~iesz 

Mulillu·lnt • Sty. potrzebuje od zaraz na • dot 
runll ! .Miihlheimerstr. duże 11ztuki . 956 
nr. {5. St. li.ucnerowtez, Księganu.a e Pla 

- mistrz kl'awiecki, r· p l k 11 A je 
· Res se, p. Herten. ''"" iarusa OS ' ·O Wi 

W'S'da'\'\111!ct.wa -..Wlaruq P.olsldee;c4i · x Bocffon\ .. :"""'" . żyć 
, io\\r" 
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• 
„~-·~ ... -...---.... .--... ---„ ........ -.----.--u- . „ . • ···- -----··---, 

~~~zienne .Pismo ludowa dla Polak~1N na obczyźnie poświęeone ogwfade oraz sprawom lUttodowym.f politycznym i Zt.?rcbkowym 
~~~·.„~.__.~#'"~~'3.~~~'lill:'ft,W'J-~~~~~,fi!··'1!~~---=--·-.'~~-· -.-Awnr" n,.,._, __ .,.. , .. , 

il cod:aitinuie ~ wn~lde•. tł•i poświątec.z- Za lnserat.r płaci si~ za miejsce rządka droblfego •·r•• 
r'te<fplata kwarła1na na poczcie i Il li stawy eh ""! ,„, I llZ" e za Wiar• I Ojczyzu I ku 15 i. Qflloszeaie, zamieszczone przed .ineerabm1 ii.l 
. 111r 50 fen .• a z odnoszeniem <Io domu 1 mr. . fff Qrm t t "'I fen. l(to cz.ęsto 02:la.sza otrzYtna rabat. - Listy 1(..1 
Wiars' Polski" 2il>lslm1 1-1 :W. ~~ih pom „Wiarusa Pobki~o" naleŻT frankować I podał ~· 

,~YIB pod znakiem •• L. polni~ nr. 123." nich <lokladny adres piszące2:0. Rek OJ>. 11ie zwracJ·:t'1~ 
#*ftA#ł~' t ... ; ,,C!Jr"""'t-..:~~~~.two:~ ~~:A4ftlł~.'.El'f~:~~~:<.A·t.11'(&1 ,.~.~-·~•.T:!l'-i2111łtC'~~-'J';.,;1'fL.~m-,~w 4 lfJ4JCSJ:WWWWM ...!~ &&& zw l.:...._'1JIJ)lil~•....,_... 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochmn, przy ulicy Maltkeserstr. lZ. - Adres „Wiarus Polski" &chum. - Telefon nr. 1-414. 

c 

Jodzice polscy! Uczcie dzieci swe 1 
czytać i pisać po oolsku ! Nie 

1olakiem, kto ootomstwu swemu 
zyć się pozwoli! 

·-- ws 

reformy mieszkań jest obecnie w An
glii 500.000 pró1mych mieszkań, a w sa
mym Londynie 50 tysięcY_ miesz-
lrnń stoi pustką, albowiem lu-

enta ----··----- ------·-----------
WJP&dltów dnia. 

dność opuszcza zle mieszka1nia 
w mieście i przenosi się poza gra
nice miasta. Do tego przyczynia się u

doskonal,enie środków k-omunikacyj-
lełę rozpoczęty się w Wyrcburcu nych, które uiegiają komunalizacyi. 
M-:o zjazdu niem~kick katolików. Jednakże z drugiej strony nie da si~ 
pochodzie tow.arzystw robot:aiczyd1 

ial przeszlo 300 towarzystw. 
1 niedzielnych Ziromadzeniack ucze
u hi-sk. ks, dr. vo• Schoeler z Wyrc
książe biskup z Lublany i Jlłisyjny bi 
południowe2'o Szaatungu .. 

powstrzymać naplywu ludności robo
tnrczej ze wsi do miast. irapelniaj~cej 
szereg,i nędznie płatnych. aieukwlaliti
kowanych robotników. 

Mówca zapowiada wniesienie w inai 
bliższym roku do par.łamentu projektu 
ustawy o mieszkaniach, przestrzega 

yi wydarzyło się wielkie llieszczę- jednak, aby troski o poprawę sto~un-
ście kolejowe. ków w tym zakresie nie pozostawiono 

jąg zdążają9y z Bordeaux do Pa
ierzy ł się w nocy z soboty na •ic
Ja stacyi Coutras z pocJągicm towa 
wkute~ zlc~o nastawienia zwrotni
dlag dotychczasowych doniesień po 
śmierć 11 osób. Rannych jest 30. 
ny pocilqgu pospiesznego i 10 po
towarowe~.o ulegly zupelnenm zni-

e uJmńczy ly się obrady między.a· 
w ego zjazdu socyalistów. 

bot:nie obrady poświęcone były re
. o walce przeciw militaryzmowi. 
cyę tę, którą po proteście socyali
ancuskich przyjęto jednoglośnie zi:e
no nader ostrożnie ze względu na 
stów niemieckich, którzy wyma
gę od akcyi przeciw militaryzmowi. 

wyJącznie państwu i gminie, lecz aby 
także ·poszczególne jednostki ws·pól

dzialaly przy rozwiązaniu tego z1aiga
dnienia. 

Z porządku dziennego przyszla na
samprzód pod obrady sprawa insp·ek:to
rów mieszkaniowych i popnawy miesz
kań dla uboższej klasy ludności, przy
czem iprof. Albrecht Poddał surowej 
krytyce urządzeni1a\ niemieckie i wy~ 
z·nał, że angi,elskie urzadze.nia w tym 
względzie wzbudzają zazdrość w in
nych krajach, w tyle :pozostających. 

Tajny radca Kehl z Diisseldorfu oma 
wiał kwestyę gruntu budowlanego, 
przedstawiając przykliady, jak dalece 
grunt budowlany w wielu miastach 
podnosi się w cenie, z czego wyradza 
się niezdrowa spekulacya, lichwa bu
dowlana, -przetrzymywanie bez użytku 
parcel budawlanych i drożyzna1 miesz 

C:i5ablanką Fraucuzi w ostat•icla kań. · 
W dyskusyi zauważono. że w nie-

h •ie napotkali nigdzie •a opór. których krajach li miejscowościach 
noszą atoli, że brat sułtana Mulah gminy lub rząd wykupują znaczne prze 
który przed kilkoma dniami sam o- strzenie w okręgu budow1'anym miast 
się sultanem ,wyruszył na czele zna- i tym sposobem zapobiegają li~hwie bu-
sil ku Casablance. dowlanej a pośrednio oddzia:lywują na 

i minister spraw zagraniczatch Ti
wiedził a•stryackiego ministra ba

rona Aerentllala. 
bydwaj ministrowie stwierdzili rze-
1a odbytej konferencyi, iż zdania id1 
SPraw bałkańskich są najzupełniej 

. Obydwaj miuistrow.ie byli także w 
u cesarza Franciszka Józefa. 

~li miądzynuodowy kongres 
~ ;; w surawie m ieszkań" 

obniżenie ceny mieszkań. 
W czasie przerwy w obradach zwie 

dzili uczestnicy kongresu „miasto ogro
dowe" Letchworth, założone przez ak
cyjne towarzystwo londyńskie. Osada 
ta liczv 32.000 mieszka6ców i daje kla 
sie robotniczej zdrowe, wygodne i pię
kne mieszkania za bardzo niską cenę . 

Stiibben z Berlina referował o pla
nie budowlanym i ustawie budowlanej 
w Niemczech, stawiąc ustawodawstwo 
niemieckie, które pierwsze uregulowa
ło ustawowo sp-osób zabudowywania 
przestrzeni, otaczających miasto. z 
uwzględnieniem publicznych interesó\v 

~edawno odbył się w Londynie ·przed interesami jednostki . . Prawda 
rek Kongres międzynarodowy w spra„ że jeszcze na tern polu dużo jest błę
.i•~ ~ieszkań, w którym wzięli udział dów, ale plian budowlany nawet wadli
in„ lnicy, przybyli z różnych stron wy jest przecieiż o wiele lepszy, niż 
s1o ~. brak wszelkiego planu i zupełna dowol 
a)· 'PowHaJnej mowie zaznaczył mi- ność jednostek. Plan Ziabudowa11 prze

r John Burns, że sprawa miesz- widuje z góry potrzeby mieszkańców, 
\\la łączy się z sprawą ludu bie- umożliwia budowę domów dla klasy 

i wysuwa zagadnienie co niewmożnej, średnio zamożnej i boga-
ure~ulowania stosunków wśród tej, wyznacza miejsca d1a budowy fa
tników nieukwaliikowanych, bryk, dla zakf!adów przemysłowych i 

1Y w sprawie mieszkaniowej naj- handlowych, zakreś!a ulice i place, mo
~~e nastręczaia trudności. Niezdro gące służyć .nietyJ1-·.o do komunikacyi, 
~1eszkania będą - zdaniem mow lecz dostarc.zajace również ludności 
dotąd istniały, dopóki istnieć bę- dostateczne.i ilości powietrza i światła; 

~P.latni , nieukwaliiikowani robotni wreszcie zwafa także na estetyczną 
,'• ' Jednak trudno zrozumieć, dla~ konfiguracyę ulic i pla·ców. 

0,Wielu robotników tej kategoryi 

1

. Atoli gmina nie jest tu wszechwła
. ~Yć w gorszych warunkach, niż dną. Plany w .terminie \vyznaczonym 
niowie w dornach kary lub obłąka- mogą być przez każdego zakwestyono 
~zakkładach dla umysłowo chorych. wane. a policyjne przepisy ąudowlane 
s 1 Utek działa l ności zwolenników w praktyce wymag.ają pewnych wy-

jątkowych uwzględnień, gdyż w prze
ciwa}ym razie zniweczyfoby się nieraz 
interesy, .przedstawiające wys.oką war 
tość ekonomiczną. 

W k1ai2Jdym razie na ob\vodzie mia
sta, jeszc~ niezabudowanym i gdzie 
renta gruntów jest niska, nie należy do
·puszczał do tworzenia tak ciasny:ch u„ 
Jic, jak w śródmieściu. lecz trzeba mieć 
na uwadze potrzeby zdrowotne i spo
łeczne ludności. 

Sama gmina może wpłynąć na spo
sób zabudowania przestrzeni wolnych 
przez :za!kupno terenów budowla
uych, jak to już czynią liczne miasta, 
il1P. Mannheim, f rankfurt n. M., Kolo
nia, Essen, Altona, posiadające rozle
gle przestrzenie budowkune naokoło 
miasta. Niektóre miasta, jak Ulm i Fry
burg w B. poszłv jeszcze dialej i zajmują 
się same budową domów mieszkalnych. 

Zachodzi wszakże potrzeba naglą
ca jeszcze przedsięwzięcia jnnych środ
ków. mianowicie nadzoru nad mieszka
niami, utworzenia osobnego urzędu dla 
spraw mieszklań. asanacyi mi,eszkań 
niezdrowych, różnych zar.ządzeń podat 
kowych, popierania hµ-dowy domów_, 
służących dla dobra powszechnego itd. 

w końcu roz,pyia,~~no ~-.....,;ii~'Sika"
niach. wie.iski.eh. 

Prof. Tibbaut z Brukseli wskazal ja
ko wzór Belgię, gdzie buduje się ta,nie 
i· zdrowe mieszl\Jania na wsi, a przez to 
przeciwdziała się napływowi ludności 
do miast. 

W tej samej sprawie zabierali glos: 
tajny radca rządowy Jun~e z Monaste
ru i prof. Gerlach z Królewca, którzy 
przedstawili usiłowanta rz~du pru
skiego, aby robotnikom dostarczyć ta
nich a dobrych mieszkań na- wsi. Prof. 
Gerlach podniósł, że same mieszkania 
-0dpawiednie na wsi nie porwstrzymają 
prądu ludności do miast • .lecz w celu 
powstrzy.man~a tego ·prądu trze.baby 

poziom ·calej kultury na wsi zrównać z 
kulturą miast, 1a chociaż jest to zada
nie olbrzymie, należy je sobie uświ1aido
mić i w tym kierunku rozwinąć d'Zia
lalność. 

Essef1ska „Rheinisch W estfaelische 
Ztg." przed:rukowala w numerze sobo
tniim •z „Frankfurter General Anzeiger" 
artykuł, w którym jakiś korespondent -
rzekomo Polak - ch\Vali niemieck~ pra 
cę kulturalną w dzielnicach polskich. 

Autor owej koresp0Rde~1cyi-~Ji"f;j 
się ogromnie, że Polacy nienawidzą 
niemców i na pyfainie, dla czego to 
czynią, nie może znaleść odpowiedzi. 
Ciekawy to istotnie ,.Polak"; czy nie 
pobiera ostmarkenculagów, z tern się 
rtaturalnie nie zdradzono. 

W da.Iszym ciągu czy~y·~;;ó-; 
tylokrotnie powtarzane głupstwo, że 
dziś dzi.einice polskie inaczej wygląda
ją iak przed stu laty. - Wskazaliśmy 
przecież niedawno na przykfady, że 
i Westfalia inJaczej wyglądała przed stu 
Iiaty jak dzisiaj, Kronikarz ówczesny 
powiada, że w tutejszym obwodzie 
przemyslowym, gdzie już wówczas wę 
giel wydobywano i kultura wyższą by
la jak w innych stronach Niemiec, dro
gi byty w takim stanie, iż nieraz koń
wpadał w dziurę i ginął. 

O pracy pruskich „kultu:rtraegerów" 
zaś rozpi sał sic obszernie w kilku nu
mera:ch „Dziennik Pozna11ski", z któ-

rego przytaczamy następujące charaik:
terystyczne szczegóły: 

Podano tam uwagi nlemca Triebea
felda co do kwestyi polskiej przedłożo
ne w r. 1813 księciu tlardenbergowi w 
osobnym referacie .zatytułowaMym; 
,,Szkk, jak Polacy zost1a.ją wyzyskiwa
ni przez Prusy i jak Prusy przyinaj
mniej swe interesa, dotyczące 27-milio
nowej pożyczki w Polsce, mogą obro
nić". Na wstępnie teRQ e~aboratu kl·a
dzie nasz pruski 'kulturtrager motto z 
00.thego: 

.,Czy nlaród nie woli być rządzony-111 
~rzez swoich i na swój sposób, niż przez 
obcych ur.zędnjków, którzy dopiier1 
w kraju starają się pozyskał mienie na 
szkodę ogólu, którzy ob.cą miar~ z 
sobą przynoszą i niep'rzyjaźnie bez naj
mniejszego współczucia rządza ?" Dru 
gi· cytat jako motto zapożyc-zyl z Von„ 
graffa „Moderne PoHtik'' : „Dla woł
nosc1 narodu najniebezpjecz.niejszą 
warstwą ludzi nie są ani tyranowieJ ani 
mottocb bez majątku, lec;l owe o urzędy i 
stanowiska że1brzace bezimienne indy
widua~ które niechcą pracować, lecz wo 
I~ szuklać jakiegoś beneficyum. Oni są 
chętnymi wykonawcami wszelkich bez 
prawi." 

Następnie - po słowach naiwyż
sze1(o uznania dla zamiarów królów · 
pruskich wobec 1now"Ych poddanych Po 
laków - pisze Triebenfeld: . 

„Przez rabunkowy sposób postępo
wania urzędników sądowych wszystko zo
stało zawichrzone, a Polacy do buntu i glup 
stwa sprowokowani. Najsmutniejszych wy 
padkiem dla tych (polskich) prowincyi bylo 
to, iż minister Voss stal się dla nich zarzą~ 
cą. Ten natychmiast zarządzil pod nadzo
rem tajnego radzcy finansowego Schulza 
klasyfikacJ'ę dóbr i wszystkich gruntów. 
Bylo to rozporząd~enie ~alkiem rozumne i 
konieczne dla każdej prawdziwej organiza
cyi. Gdy jednakjak w tym WYPadku bylo 
egoistyczni zwierzchnicy ster w ręku trzy
mają i gdy sądy szumowiny ludzkości wy
bierają za swych pomocników, tedy nietyl
ko dobre zamiary zostały zaprzepaszczone, 
lecz krok ten był przyczyną do wybuchu 
powstania. 

„Przedtem miał Polak najwyższe wyo
brażenie o wszystkich pruskich zarządze
niach i nie wierzyI nigdy, aby prus~i urzę
dnik dal się przekupi<; Gdy jednak komisa
rze, zajmujący się klasyfikacyą gruntów, 
nietylko dali się przekupić, lecz oddawali 
się zbrodni J2i!a(lstwa i wszelk-iei rozpuś
cie, tedy Polacy nietylko tych przedsta
wicieli rządu, ale caly nowy rząd zaczęli w 
najwyższym stopniu nienawidzić, nim gar
dzić i zaprzysięgać mu zemstę, bo też za
chowanie się tych ludzi bylo aż nazbyt u
derzające.„. 

„Ażeby jednak dobremu monarsze coś 
zablago\vai; tedy na propozycyę radzcy 
wojennego Noldichena zaczęto upiększać 
miasta. Dobroduszny król dał kapitały na 
budo\.\ le ·i inne subwencye, które jednakże 
wpły\\ aly clo kieszeni urzędników sądo
wych i fina11so \v'ych, a Polak ? tych pienię
dzy mało co otrzymal lub nic i ~ }\:rwawem 
sercem przypatrywał się, jak wspaniale bu- • 
dowie· wykonywano dla iego wrogów, wy 
sysających w rodzaju wampirów polską lu
dność na tych mieiscach, gdzie on i jęgo 
przodkowie mieszkali. 

,)eżeli egoizm komisarzy klasyfikasyj
nych i kameralistów byt straszliwy tedy po 
stępowanie urzędników sądowych przekra
czalo możliwe granice. Nie byli to sędzio
wie, obrońcy sprawiedliwości broniący mie 
nia niewinnych wdów i sierot. Nie; by la to 

· banda bezwstydnych kreatur i łajdaków, 
którzy lud podjudzali, ich sprawy w najstra 
szli\vszy sposób wiklali, a w końcu dzielili 
się resztką mienia nawet najuboższych sie
rot i wdów. Najlepszym dowodem tego pie 

· niact\\ a zapro\vadzonego przez urzędni
ków pruskich, jest statystyka procesów w, 



oawnych ziemiach polskich. Podczas, gdy 
naprzyklad na obwód sądowy bydgoski 
:"'/ypada w r. 1790 1346 procesów, z których 
'fOzstrzygnięto 518, w obwodzie rejencyj
nym zachodnia-pruskim 1479. procesów, z 
których rozstrzygnięto 912 nie. roz~trzyg-
gnięto 568, tedy we wszystkich innych 
pruskich obwodach zaledwie połowa, 
a i mniej procesów wypada. . 

,.Bez majątku, ubodz~ nadz\~yczai przy 
bywali pruscy urzędrncy, kto~ych, pan 
Goldbeck do Polski powoliat i ktorym 
dał stanowiska w prowincyi warszaw
skiej. Cale obce w-0jsko komis~rzy 
sądowych obdartych, ~ychudle p1~ar
czy~:i z o~zami zapidlym1 przybywah z~ 
nimi. I tacy to ludzie byli heroldami 
sprawiedliwości.'' 

Tak pisał niemiec Triebenfeld w u-
rz~dowym memoryale do kanc~erz~ 
Prus księcia Hardenberga o s!aw10ne1 
przez hakatystów ipracy ·pruskich "kul
turtraegerów" ! 
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Niewola. 
Polsko luba! Matko nasza, 

Prześli'czna kraino, 
Czemu szczęścia pieśni nie znasz, 

Czemu łzy ci płyną? 
Czemu smutek zawsze gości, 

W Twych pieśniach i czynach? 

Wszakże żylaś tak szlachetnie, 
Snilaś o wawrzynach! 

Czemuż dzisiaj cierpisz wiele, 
Smutna Twoja dola? 

Ah ! rozumiem - szczęście Twoje 
Zniszczyła - niewola! 

Polsko lubo! - Ty coś by la 
Przedmurzem chrześciiaństwa, 

Coś swą piersią - męstwem synów 
Strzegła od pogaństwa, 

Od ucisków i jasyru, 
Sąsiadów bronila -

Jak: orlica o swe gniazdo 
W ciągłym boju żyła, -

Czemuż dzisiaj nie powjedziesz~ 
Orląt w krwawe pola? 

Ab! rozumiem - męstwo Twoje 
O kula niedola! 

Polsko luba! Ty coś była 
Matką wielkich mężów, 

Coś słynęła z cnoty- wiedzy, 
I ostrza orężów, 

Czemuś dzisiaj smutna - cicha -
Srodze umęczona, 

Z kart narodów - z państw szeregu 
Jesteś wykreślona! 

Czemuż dzisiaj nad Twem czołem 
Nie lśni aureola? 

ŻłJBROWIE 
Opowiadanie historyczne według po

wieści 

Wacława Oąsiorewskiego. 

(Cią2 dalszy). 

Odwach zajmowała druga kompania 
trzydziestego dziewiątego pulku woltyże
rów. Wartę przed odwachem trzymał mlo 
dy żołnier~ La Rose. Trzecia godzina już 
się zbliżała ku kolicowi. Żołnierz odgadując 
Ją, coraz niecierpliwiej patrzał ku drzwiom 
kordegardy, rychło ukaże sie sierżant ze 
z1mianowanym dla zluzowania warty. Byt 
zmę..:zony, zmarznięty. Wśród pu
stych c1eir.nych ulic nie było duszy. M:asto 
sv.alo. La Rose wsparł się na karabinie, pod 
tulując rGce rękawami płaszcza, by stalowa 
lufa nie szczypala zimnem palców. i dumał. 
Dumał nad psiem szczęściem swojem do 
nocnych wart. Choć niby slużba kol 
szla, lecz jakoś ciągle rachunek wypadał. 
że gdy deszcz, mróz. wichura„ już go z pe
wnością nocna pokuta nic ominęla. W koń
cu przed biwakiem w polu. na tinii raźniej. 
mu bywalo. Mial przekonanie, że czuwa 
nad czemś, że coś znaczy.„ ale tu, w mieś
cie, takiem jeszcze ... stać i czekać, czy cza
sem zabałamuconemu oficerowi nie spodo 
ba się przejść zdaleka przed odwachem i 
odwrócić si~ po ... uszanowanie jego epole
tów czy pióropusza„. to zupełnie dziki zwy 
czaj. 

W dzień jeszcze warta taka to i zaba
" a i rozrywka pewna. Ludzie si~ kręcą do
(Jkola ·rozmaici - jest na co spojrzeć. A te 
raz choć oko wyko!!... Na dobitek jutro ro
bota nielada z samego rana. Na południe ka 
pitan zapowiedział przegląd lederwerkóv. 
patrontaszy.Trzy godziny czyszczenia co
naimniej ! ... Cesarza spodziewają się! Et! Je 
mu to dobrze pewnie„. Spi sobie i ani mu 
w glowic jeszcze przyjeż_dżać a tu żolnie
rzy już zaczynają mordować przeglądaniem 

Gdżicś w załamach ulic rozległ s· · 
rzyśpieszony tętent. 

Ah ! rozumiem - slawę Twoję 
Zniszczy la -- niewola! 

Wszystko wzięła Ci niewola, 
O Ojczyzno luba, 

Ona głosi też przed światem, 
Ze w niej tkwi Twa zguba, 

Lecz, o Boże! czyż kajdany 
Mogą zabić ducha? 

A gdzie iskra tej idei, 
Możeż być noc głucha? 

Gdzie jest wiara w pomoc Bożą, 
Czyż nie ma nadziei? 

I nie blyśnie dzień sloneczny 
Wśród nieszczęść zaw.i'ei? 

O! nadarmo gnębią Ciebie, 
I tłumią Twe życie - ' 1 

Czasem fale te silniejsze, 
ł(tóre plyną skrycie -

Czasem potok cichy - słaby ... 
Zniszczy wielkie pola -

;"~ ·~~ 

O! Ojczyzno - męstwa Twego 
Nie złamie niedola! 

Jadwiga Strokowa. 

---- ~ ... ~·- ~- _ ·_· ._·· -~ _ _:_:_siiJj 

Ziemie polskie. 

Prus Zaohodnieh, Warmil i !bzur. 

Kościerzyna Odbyt się tutaj przed ty~ 
godniem wiec czeladników polskich. Naj
pierw zabrał glo5 pan Juliusz R.eich z 
Torunia, który przeczytał ustawy czeladni
ków budowlanych z Torunia, z kolet prze
mawiali pp.: A. Swieczkowski, Rogalla, 
Grota, Gradulewski A. Piechowski Ostrow 
ski, Sobieralski i dr. Majkowski. - Następ
nie założono Towarzystwo, które przybra
ło nazwę Towarzystwo czeladników pol
skich w Kościerzynie. Prezesem wybrano 
p. A. Piechowskiego, Leona Ostrowskiego 
zastepcą, L. Lukowicza sekretarzem, f'. 
Ostrowskiego skarbnikiem, A. Lukowicza 
i :e. Mańskiego ławnikami. Na członków 
zglosilo się 22 kandydatów. 

Kw.idzyn. W no~y z czwartku powstał 
w domu kupca W eyera pożar, który część 
budynku zapasem towarów zniszczył do 
szczętnie. Mieszkająca tam pewna rodzina 
straciła całe swoje mienie. Pewien pomoc
nik handlowy, śpi~cy na drugiem piętrze u
ratował swe życie tylko wskutek tego, że 
wyskoczył oknem na bruk. Na szczęście 
nie odniósł znaczniejszych obrażeń. Kapita ... 
lista Gundau bylby znalazł śmierć w plamie 
niach, w ostatniej chwili dopiero udało się 
kilku odważnym mężczyznom wtargnąć 
do jego mieszkania i spuścić go po drabi
nieGundau spal tak twardo, że nic o ogniu 
nie wiedzial. 

--t.'!flllt·.-.~·----------m 
mtt&SUW 

- Pewnie sztafeta do którego mar
szałka. Ci biedacy w konnicy także p~ 
służbę mają! Na taki mróz cwałować pust
kowiem l Ha! Bodaj to u nas w D ordogne ! 
Spokojnie, ciepło.„ jasno. 

Tętent .przybliżał się coraz szybciej. 
Żołnierz poruszy! się. Na zakręcie 

ulicy, pod kolumną Zygmunta, do
strzegl gromadkę jeźdźców. 

- .Patrol pewnie! - rzekł do sie
bie i .znów podparł się na karabinie. 

Jeźdźcy tymczasem zbliżali' się do 
wachu. Żołnierz patrzyl ku nim obo
jętnie. Lecz wtem drgnal zlekka i mo
cnfoj 1nacisnął kam.bin. Czyżby mu się 
w oczach ćmilo ? ... 
Pierwszy z jeźdźców zeskoczył przed 
haryerą odwachu i postąpl! śmialo na
przód. 

La R0sowi wszystka krew uderzy
ła do glowy. To on byl! Cesarz! Mylić 
się nie mógl. Przecież widział ~o raz .. 

Żołnierz spojrzał ku tala:rmującemu 
odwach dzwonowi... byt na przeciwle
głej stronie, zanim doń się ZJbliży, ce
sarz go już może minąć! L·a Rose nie 
namyśla! się dłużej. Chwyci! za karabin 
skiero\\·at .lufę ku górze. wypalil i sta 
nąl wyprostowany, salutu.iac cesarz.a„. 

Z kordegardy wysypała się kompia
nia folnierzy z kapitanem Jla czele i wy 
·ciągnęła się w dwie linie przed budyn
ldem. 

Kapitan Już chciał zabzyknąć o 
powód alarmu, gdy posłyszał donośny, 
stalowy głos: 

- .J?.k sie macie - dzieci !.„ 
- Vive I'empere1u ! - ryknę:i żoł-

nierze. 
- Kto komenderuje! ?„. 

- Kapitan Ifolot ! Druga kompania 
trzydziesty dziewiąty pułki woltyże
rów korpusu marszałka Davoust ! -
zaraportował kapitan. 

- Kto trzymał wartę? !.„ ' ~. , . 

i Wiele Il! J>oznn6skieli@o 
Poznań. Z poważnego źródla dowia

duje się „Kur. Pozn.", że czynią się stara
nia okola założenia zawodowego stowarzy 
szenia księży naszych obu archidyecezyi 
_ z \vykluczeniem spraw kościelnych i po 
litycznych. W tym celu odbędzie się zebra
nie dnia 10. września rb. o godzinie 3 po 
południu na sali Bazarowej. 

Chodzić będzie głównie o takie spra
wy, jak zabezQieczenie na życie, na przy
padki choroby, starości, pożaru. Ma być 
podjęta organizacya bez szkody dla innych. 
ale z odpowiedniem ubezpieczeniem się, w 
czyje ręce księża grosz swój mają oddać. 

Takie stowarzyszenia zawodowe księ
ży istnieją już w innych krajach. 

Międzyrzecz. Parobek Kosicki, ktl~re
go, jak wiadomo, tutejszy sąd przysięgłych 
skazal na śmierć za zamordowanie rodziny 
Greiserów, przetransportowany został w 
tych dniach z tutejszego więzienia do domu 
karnego w Rawiczu. Wyrok śmierci nie 
będzie chwilowo jeszcze na nim wykonany 
aż do definitywnego załatwienia sprawy 
przeciw wspóloskarżonemu Poraskiemu. 
Prokurator wniósł bowiem o rewizyę wyro 
ku, uwalniającego Porawskiego i jeżeli re
wizya zostanie uwzględnioną, będzie ~O
sicki musiał stawać jeszcze jako świadek 
w tej sprawie. 

Ze Slązka e.zyli Staropolski 
Wrocław. Z gimnazyum w Gliwicach 

wydalony został uczeń klasy czwartej Pie
chowski za to, że na wycieczce klaso\\ · 
podczas okrzyku na cześć cesarza nie po
wstał z miejsca i ponieważ znaną pieśń pru 
ską „Ich bin ein Preusse śpiewał w ten spo 
sób: 
„Ich bin ein Pole ,kennt ihr meine far ben, 
Die fahne weht wir rot und weiss voran." 

Tarn. Góry. Pewien ~5-letni robotnik z 
Wielkiego Zyglina byl na uroczystości 
chrzestnej w Miasteczku. Wracając do do
mu, ustał w drodze i polożyl się na drodze. 
Na drugi dzień rano Qolicyant znalazl leżą
cego na drodze i postarał się o przewiezie 
nie go do domu. W domu atoli nieszczęśli
wy zmarl dwie godziny później na zatrucie 
alkoholem. 

- Ruda. Sztygar Reuter postradał życie 
we wtorek wieczorem na kopalni „Wolf
gang". Udal się on tam z jednym robotni
kiem, aby skontrolować gazy, uchodzące z 
pól pożarµych. O baj weszli za daleko i zo
stali zaczadzeni. Robotnika zdolano jeszcze 
po długich wysilkach, przywołać do życia, 
podczas gdy sztnar już był całkiem b · 
ducha. Reuter liczył 35 lat życia i pozosta
wil troje dzieci. 

Zabrze. W czwartek rano przy ulicy 
Noego znaleziono na moście Bytomki wi 
szącego robotnika Józefa Beil}.era, pocho
dzącego z Austryi. Ponieważ mial glowę 
rozbitą, dla tego przypuszczać należało„ iż 
B. nie odebrał sobie życia, lecz zostal za-

Szyldwiachowi 'POt zimny wystąpił 
na czoło. 

-- Szeregowiec ... La Rose!... 
- Zmie11 go kapitanie.„ bo jest ka-

pralem! 
Napoleon przeszedł przed frontem 

odwachu i zakomenderował: 
- Na lewo zwrot.„ w tvL. marsz! 
KomIYall1ia zawróciła do kordegar

dy. Napoleon wszedł za nia i rozsiadł 
sie na stołku. 

- Wody mi dajcie!~·· 
Stary sierżant skoczył szukać na

czynia, lecz Bonaparte odgadł zakło-
potanie jego, bo rzucił ostro: 

- tlej! Duquemne ! W manierce„. 
. ' w mamerce„ .. 

Sier~ant naczerpał i podał cesarzo
wi. Staremu .ręce się trzęsły ze wzru
szenfa„. cesarz pamiętał ~o„. znał li!O 

' . . ' po im1emu„ .. 
Szczęście! 
Napoleon nie zwrócił uwagi na wra 

że11ie, które wywarł, wypił wodę ze 
smakiem, zaczem skinął na stojącego 
już z:a nim Mameluka. 

- Za.wołaj mi tych !.„ Wiesz!... 
Rustan wybiegł i wrócił n~tych

·miast, prowadząc Żubra i Żubrową. 
- Zameldujecie się jutro marszał

kowi Muratowi !„ .. A.„ ten wasz po
rucznik także!... 

- Wedle rozkazu !.„ 
- Ale. madame.„ możebyś mi 

sprzedał1a t~ swoją zaimprowizowaną 
chustke? 

- Najjaśniejszy panie - nie mog~ 
sprzedać!... 

- Dlaczego?! 
- Bo starzyzną nie handluję, a juści 

tej płachty aby sobie na ziąb pożyczy
lam !.„ 

- Wręczysz ją marszatkowi !... 
- Wedtug rozJmzu !... 
Napoleon odwróci! się do kiapitana. 

mordo\vany. Policya aresztowała dw· 
by podejrzane. i to kobietę i mężczyzle 
wisiał na wlasnym pasie. !lę,~ wco 

h d • I • ~zonY Z innyc z1e 1me Po?skt robC 

Zaba~~ niemiecka w ~odzi. ,,Roz . zyrn~ 
lódzki op1su1e f~kt ~1a~tępuiący: W śro~ agant 
„Grand łiotelu m1ehśmy specyalne W'd arYe 
~isk?. OglądaliŚ!IlY p~rtret trzech Ces~ rć w 
mem1ecko~prusk1ch. ~is~arc~a, czteryk zieci d 
rony (kopie korony n_1em1eck1ej), wiele 0 • prze 
l~w pruskie~, wreszcie rozwiesz.ono nar rJeka 
me herb! z.iem rzeszy prus~o-niemiech I ar 
a ur.ządz1lo Je „Stowarzyszenie dla I>Opier: • ~ .P . 
nia niemieckich poddanych w Lodzi''. p 1a1ą 
zwalenie wydaly nasze urzędy policyjne awc 
imię p. Zieglera wiceprezesa i dostaw ·a W 
łódzkiego Towarzystwa dobroczynna·' guJar. 
Orkiestra pod batutą typowego specya\js nieUI 
Jieniga, sprowadzonego z Niemiec grali Ó\V. 
przeważnie pieśni niemieckie. Niemcy r:. Drugi 
cy bawili się zn_ak?micie; iakby na zielll ządoW 
swojej i rozprom1emonem1 twarzami, wk· byW 
rych tkwiły już niewiadoma, jakie cygara a lai 
wznosili wiwaty w kółkach mnieiszycn· oy 
ttoch Deut~chland ! Deut.schland il?~rall. et obet 

Do opisu tego doda1e „Rozwot iron:. amos 
czne uwagi o slowiaflskiej dobroczynnoś· zejdą 
która nie pamięta o ucisku Polaków w Pn ańcóv 
sach, a Prusakom udziela szerokiej gościn. 
ncsci na ziemi polskiej i pozwala nim na . 
niej wyprawiać wszechniemieckie szopKi. 'od 
._..,.l!!!l!!!!!!!!!!!!l!lłl„l!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!9~p0ńs 

Wiadomości ze śwlalaa ~t~ 
I t ta 

i k. B 1• • C awsz Ambasador rancus 1 w er 1me am. h ·e 
b yc J 

0 • ywai 
stiainąl w 'Sobotę w Nordeney i m~al ysad 
dluższą konferencyę z kanclerzem ksi~· any s 
ciem Buelorwem. r op 

Rosya i Japonia :ebie 
. 1 . T k' one postanowiły pose stwa swoie \\. o in n mo 

i Petersburg·u wy.nieść d.o rzędu am· iny P 
basad. crpr 

Nowy pancernik an~ielski 'mui 
spuszczony został do wody w Devon· .awia 
port. Pancemik nazywa się „Teme· i~ 
raire"' i jest trzecim z rzędu okrętem ~lwic 
talk zwanej klasy ,,Dreadnought"; ma 1eczy 
18 650 ton pojemności. 11Chy 

rzyrz 
~obotnicy rolni na W ęgrzeclt. ie i 

Minister rolnictwa, Danoryi, świe· odę 
żo oglosil dwa przyjęte przez sejm wę- o 
gierski i potwierdzone przez króh pra'. zyrz 
wa o rnbotnikach rolnych, mające wa· eh 
żne znaczenie spoleczno-polityczne. !y b 
Pierwsze prawo określa wz-ademne sto 
sunki' pracodawców i robotników rol· 
nych. Przyznale ono zupełnie równe 
pr.awa obu stronom, zawiera ogól·ne 

żna 
W kilka chwil późniei cesarz Prnn· tie 

cuzów wszedł do sali marmurowej na W" 
Zamku, prowadzony przez ~budzonego I 
burgiiabię. Czterdziestu królów i kró· 
Iowych pols'kich spojrzało na Borrapar- re~u· 
tego. ~ 

Warszawa spala mia.rzac o czeka· 
jących ją uroczystościach. Napoleon 
tymczasem odbył już swój wjazd 

tryumfalny. 

.VIII. 

Żubr z Żubrową, przenocowawszy vr 
zajeździe na Zakroczymskiej ulicy, sko 
ro świt, jęli dopytywać się żołnierzy() 
trzynasty pułk strzelców, chcąc się 
czegoś o Floryanie dowiedzieć. Mim() 
zaszczy.tu, który ich czeka! niewątpli
wJe, dzięki przygodzie pod Blon1ern, 
skwaszeni byli oboie. Misya ich speł
zła na niczem. Śladu nawet pani Dzie· r.1 k 
wanowskiej odnaleźć nie mogli. Zawi.e ~e dl 
rucha wojenna przecięła wszyst.kie 111- ~eh 
ci, po których d.ojść można byłoby pra H 
Wdy. 'at 

Nie pozosta walo im nic innego, jak , bu~ 
wna<:ać do Gotartowskiego. Lęk ich rzeci 
zdejmował. bo z czemże staną. teraz . ~ 
przed ukochanym „porucznikiem"? . Po 
1'1arkietanka 1'lowiła sie nad wynalezit '~s 
mem ~pos.obu choćby dowiedz.rrnia się eu~ 
cze~os, choćby miejsca, dolca<l „pan1a · 15 
kap1t,a.nową." uprowadzEi Prustacy - cel 
nawoz~o. W roz5!ardyaszu ia popło- achi 
chu. ktory zapanowal w Warsza"rie na łI 
~ieść, ~e Napoleon w nocr przyjechał. tton 
nie mozna bylo z nikim rozmówić nale Yn. 
życie .. Zresztą i tak przecież prawie „ E~ 
cale m.1asto schodzili. za W,isłę się prze iki, 
~radah .i ~akże nk:. nie wskórali. Tyle. , \\i 
ze ten ,1 ow potw1erdz1ał i przekręca! 0isk< 
szc~eg,oły, zn~ne ~ubrom z opowiadatl r~zu 
s~s1ad?w pam Dziewanowskiej .na Da... eo 
mllow1czowskieL ~na 

(Ciąg dalszy nastąpi). w2:.iJ 0 



isY przeciw .nadużyciom praco
z~Pów i środki obrony praw pokrzy
\\ C nych. Ustanawia ono, iż żonaci 

t ·dZ~Y i inni robotnicy rolni mają o-
3!~nwwać osobne odpowiadające wY

~0zw· r•) aniorn hygjeny mieszkani1a,; ordy
n~roct.ę a~·e wydawane robotnikom powinny 

C 
W1or a.r1 w najlepszym giact:unku. Kobiety i 

esar )(; t 12 · · l · b b tery k ·eci do la w. iaz1e c 10 ro y ędą, 
iele 

0 
~1przeciągu 45 dnr korzystały z pomo-

no nar .
1
.t-arskiej kosztem pracodawcy. Licz 

• \ tli\ f . t m1eck;. ; paragra y noweJ us awy upowa-
~pier4 .'~ają robotników do opuszczenia pra
zt: P awcY bez uprzedniego wymówie= 
~Yfne ·a w razach brutalne~o -obejśda·, nie-
ysnna~c1 olfularnego wypłacenia zaslug i wogó 

os 1-b • > • h 
cyalis nieuis.zczan1a umowi:onyc warun-
c gr~i óW. 
cy lóQ( Drugie prawo d.otyczy subwencyi 
~ zie1t1 ądowych robotnikom rolnym w celu 
i, Wk!' abywania wlasnych domów. Prarwo. 
~Ygar~ 0 utatwi robotnikom s1placanie warto

e:z1rcn· ci obecnie zajmowanych przez nich 
"~r~~. omostw, które ·P?, pewnym czasie 
ynnośc' rzejdą na wfasnosc obecnych miesz-
w Pa ariców. 

gościn. Miny wędrowne. 
nim na _ -----
szopk[ Od czasu ostatniej wojny rosyjsko-

apońskiej ciągle darwaly się słyszeć 
fa ażalenia z ·P?~odu _niebezpieczeństwa, 

a kim zagraza1ą mmy wędrowne, to 
1 est takie miny podwodne, które zer

C awszy się z łańcuchów utrzymują
am. ych je w pewnem miejscu na kotwicy, 
. ywają swobodnie w morzu i mog~ 

k
ru!al ysadzić w powietrze każdy n'atPoty
SI~· anY statek. Obecnie niejaki Karol Mol 

r opatentował wyna1ezi-0ny przez 
iebie przyrząd, ;który usuwa przyto

Tokio one . nieb~zpieczeństwo. Przyr.ząd 
u am. en moze ·hyc d?stosowanv do kazdej 

iny podwodne1. Odznacza się on na
er prostą i praktyczną konstrukcyą, 
jmuje bardzo mało miejsca i nie po

evon· awia miny jej wartości· wojennej. Do 
eme· ' l mima pozostaje przymocowana do 

rętem ~twicy, przyrząd bezipieczeństwa jest 
; ma 1eczynny. Ale w tej chwili, gdy ~ań

cuchy utrzymujące minę zrywają się, 
~z~rząd zaczyna d·vialać automatycz 

, '. le I OOmykia, otwór, który Wpuszcza 
swte· ·odę do środka miny i JJOgrąża ją na 
wę. morza. Doświadczenia z nowym 
pra· rzyrządem dokonane wobec wyż
wa· eh oficerów marynarki niemieckiej 

ly bardzo dobre rezultaty. 

Na wrzesień 

par· r~numerata na ten jeden miesiąc wy
os1 

eka· 
!eon 
jazd 

tylko 50 fen. 
1 z odnoszeniem codziennem przez li
towego do domu 14 fen. więcej. 

~ ~Oda cy! Rozszerzajcie „ Wiarusa 
y vr olsk1ego" wśród znajomych, aby w 
sko sposób budzić ducha narodowego! 
Y~r!!!!!l~!!!!!!!!!!!!!i!!!.1!1!!„„ ... „m!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!l!!!l!lll 
się 

imo z ó" tpli· r zoyofl stroa. 
iem, 
pd· J . 
zie· ~t ku~ tylko kilka dni do 1 września za-
wie -/d1azdv powinien się starać o pozyska-

i \'b ha „Wiarusa Polskie20" licznych no
n· ie abonentów. 

pra ,Herne. Tute.iszy pierwszy burmistrz 
. bafer .ustąpił, a jego następcą został dru

jal( rz u:m1strz dr. praw Karol Btiren i to na 
ich ec1ąg 12 lat. 
raz ~~einber2. W miasteczku Rheinber~ 
"? , Powiecie Mors po lewej stronie Renu pan 
zie ' rlssen, wlaś"iciel zakładów fabrycznych 
się iituhlheimie nad Ruhrą, fabryki i kopalni 
nifl · e

1
u
5
tscher Kaiser" w Bruckhausen itd. ku-
00 mórg roli za cztery miliony marek. 

lo- ch~u pobudowania tam wielkiej fabryki 
c m. 

~
~t. łt~t~0tropd. BBudkow~ kolei elektrybcznkej 
Je Yn. P o au au przerwano z ra u 

ie E ózk· ssen otrzyma z dniem l \Vrześnia do-
ze 1 samochodowe. 
e. 
al 

raił · 
~a-

0
. W Trewirze w porozumieniu z władzą 

eiskową zabroniła dyrekcya policyi w 
zu wszystkim restauracyom i szynkom 
rzedaży wódki żofni'erzom. Nowe konce
~ na szynki udzielają od dluższego czasu 

1

j 0 Pod tym warunkiem. ,„ „_ , 

Rozmaiłoścla. 

Odez'Ya_ młodzi~ży polskiej w Ameryce. 
Wsrod polsk1e1 młodzieży w Ameryce 

od pewnego czasu daje się spostrzegać go
rętsz~ ruch nar_odowy i społeczny. Swieżo 
wydział „Polskiego kola studenckiego unL
we:syte~u .~ornel_l w Shasa, w stanje no
w0Jorsk1m ogłosił odezwę, wzywającą lu
?ność polską ażeby zdolnych synów swo-
1c~ Oddawała do szkól wy_ższych. W odez
'''.'le powyższej wydzial pomiędzy ,jnnemi 
pisze: 
. Jeste~my w kraju elementem ciemnym 
1 w~z;Ysk1wan.ym. Są pomiędzy Ameryka
llaf!lI Jednostki. które powiadają, iż Polacy 
są_ im potrzebni do kopania, do czyszczenia 
uhc i do najcieższych robót fabrycznych. 
Jeżeli są Amerykanie, którzy ni'e znają na
szych zdolności, lub pragn~ wyzyskać 
dla siebie, nie możemy im sie dZ1iwić. Ale 
c? powiedzieć o ogóle polskim, który godzi 
się na to, by być najniższym elementem 
tego kraju? Cóż powiedzieć o rodzicach 
którzy wyzyskują własne dzieci i zamiast 
je roz\\rjjać, zaprzęgają od czternastego ży
cia do ciężkiej pracy? ? Co wreszcie musi 
młodzież polska myśleć o sobie samej jeże 
li dobrowolnie wyrzeka się lepszej przyszło 
ści dla siebie i dla swej narodowości? Dla
tego dziś już powinniśmy tworzyć zastępy 
rnlodzieży. któraby z jednej strony zżyła 
się z żywiolem amerykańskim, a z drugiej 
strony posiadala prawdziwe i gruntowne 
wyrobienie umyslowe i wyksztakenie fa
chowe we wszystkich galęzSach wiedzy. 

Od Redakc„i. 

Panu Janowi Z. w Erkenschwick. Koln 
nazywa się po polsku I(olonia. 

Pan Kaczor w Linden„ W księgarni 
„\Viarusa Polskiego" może pan odebrać no
tes, który pan zostawiłeś w Essen. 

Panu Michałowi Dry w Herne. Adres 
taki: Bank Przemyslowców Poznań-- Po
sen - lub też Bank Związku Spólek Zarob 
kowych Poznań-Posen. 

Habozeństwo polsk!e11 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
Nauki w ciągu wrze§nia: 

W środę, dnia 11 września o godzinie 
5 po pol. dla kobiet i panien. · 

W środę, dnia 18 września o godzinie 
8 wieczorem dla meżczyzn żonatych. 

W środę dnia 25 września o godzinie 8 
wieczorem dla młodzieży. 

Swiętojózafacie. 

Na chrzcinach u pana Jakóba Domina 
w łiontrop. Jakób Domin z żoną 1,50 mrk. 
Piotr Eizop z żoną 50 fen. Tomasz Wilcz
kowiak z żoną 1 markę. Fr. Pawlak z żoną 
50 fen. Józef l(rawczyk z żoną 50 fen. An
toni Kukla 50 fen. Wojciech Krystofiak z 
żoną 1 markę. Pr. Kukla z żoną 50 fen. Wa
lenty Gawron 1 markę. 

Wręczył p. Jakób Domin z Hontrop ra 
zem 7,00 mr. 

Na chrzcinach up_. Jana Walesy w Su
derwich Jan Walesa z żoną 50 fen. ich dzie 
ci Idzi 10 fen, Nowonarodzony Stanislaw K. 
10 fen. Piiotr Białek z żoną 50 fen Stanisław 
Smiejkowski z żoną l markę. Szczepan I(o
zlowski z żoną 50 fen. Ludwik f rąszczak z 
żoną 1 markę Jan Nawrocki 50 fen. Woj
ciech Gottfryd 2 marki. Piotr dottfryd l 
markę Jan Ponitka 1 markę. Nadesłał p. St. 
Śmiejkows~i, za porto odchodzi 20 fenygów 

Razem 8,00 mr. 
Towarzystwo św. Józefa z łlorsthau

sen. Nadeslał patl Ignacy N02"a razem 
10,QO mr. 

Na chrzcinach up. Stanisł. Kosowskie
go w :Erckenschwick: Stanisław Kosowski 
z żoną 1 markę. Córka Wladyslawa 25 f. 
nowonarodzony syn Czesfaw 25 fen. Stan. 
Pacholczyk z żoną I markę. Jan Frącko
wiak z żoną 1 mark~. Antoni Kosąwski z 
żoną 50 fen. Walenty Malinowski z żoną 
50 fen. Fr. Chudziński z narzeczoną 50 fen. 
Stanist Malecki z żoną 50 fen. ich córki Ma 
ryanna i Stanisława po 10 fen. Nadesłał 
p. Stanisław Małecki, na porto odchodzil 30 
fen. razem s,•o mr. 

Ze skarbonki Tov. arzystwa św. Rodzi
ny z Scherlebeck nadesłał p. Wojciech Ka-
sprzak razem 5,00 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Czeslawa w 
Bulmke za II kwartał wreczyl pan Piotr 
Frankiewicz razem 21,20 mr. 

Z Essen: Andrzej Bielawny 1 marke. 
Józef Bielawny 50 fen. Jakób Bielawny 50 
fen. f'r. Kaczmarek 20 fen. Michał I(aczma 
rek SO fen Piotr Kubacki 1 markę Ludwik 
Luczak 1 .markę. Jan Damazyn 50 fen. Sta 
niSlaw Zaparty 50 fen. Wręczył p. A. Przy-
była z Essen razem 5,70 mr. 

Na zabawie Tow. gimn. „Sokól" w Ca 
ternberg złożyli p. Stanist Lutomski 25 fen. 

J. Marceli Solecki 10 fen. Józef Jankowiak 20 

I fen. N. N. z Altenessen 50 fen, Józef Lawec
ki 50 fen. Stan. Kurowski 20 fen. Stanisław 
I(owandy 20 fen. Ignacy Rogulski 20 fen. 
Leon Znaniecki 20 fen. Jan Baran 20 fen. 
Walenty Bandesz 20 fen. Roh. Sierkowski 
20 fen. Jan Lichy 20 fen. Antoni Damer 50 
fen. Prancjszka Puczyńska IO fen. Michał 
Biernat 20 fen. Józef Malicki 30 fen. Walen 
ty Jamry 30 fen. Fr. Madurek 10 fen. N. I' 
IO fen. Stan. Lisiecki 50 fon. Michal Krzesz 
ka 20 fen. Antoni Krysztowiak 10 fen. Stan. 
Lyczyński 10 fen. Marcin Szamborski 20 
fen, Piotr Marcinkowski 50 fen. Antoni 
Sobczak 10 fen. Jan Szlagowski 10 fen Jó
zef Buszkiewicz 15 fen. St. Jankowiak 20 
fen. Ant. Gielnik 20 fen. Jan Jankowiak 20 
fen Wręczył pan Tadeusz Nowacki z Ca-
ternberg razerp 7,35 mr. 

Na chrzcinach u pana Michała Sołtysia 
ka w Dellwig Michał Sołtysiak z żoną l 
markę. Nowonarodzony Czesław 50 fen. A. 
Galusik 50 fen. Michal Galusik z żoną 1 mr. 
Maciej Piaszczyński 50 fen. Piotr Niewiada 
z żoną 1 markę W. Sołtysiak z żoną 50 fen. 
Fr. Sołtysiak l markę. St. Skibiński 50 fen. 
St. Korytowski 50 fen. Polska akuszerka 50 
f-en. W. Antończyk z ż. 50 fen St. Fryder z 
ż. 1 markę; Józef Szyszka 50 fen. Nadesłał 
i porto za12lacil p. Wawrzyn Sołtysiak ra-
zem 10,00 mr. 

Na chrzcinach u pana Walentego ldz.io 
ra w Laar-Ruhrort: Galiński z żoną 1 mar
kę Luczak 70 fen. Ilski 50 fen. Wojcieck 
Czerwiński z żoną 1.50 mr. Fr. Nowak z żo 
ną 2 marki. Antoni Czerwińskn z żoną 2 mr. 
Stefan Czerwiński 1 markę. Walenty Idzior 
l markę nowonarodzony syn 50 fen I. Czer 
wiński 1 markę. Jan Woźniak 50 fen. Jan 
Królik 50 fen. Nadesłał pan Fr. Nowak z 
łiamborn razem 12,20 mr. 

Rodacy z Hesler. Jan Mnisarski 70 
fen. Wal. Lengowski 45 fen. Józef Jellen 40 
fen. Michał Suray 70 fen. Józef Klimek 25 f. 
Wal. Suray 50 fen. Jgn. Wiśniewski 40 fen. 
Aug. Mnilzarski 20 fen. Fr. Mnilzarski 20 
fen Józef P.ischer 20 fen Fr. Fischer 20 fen. 
Jóbef Błock 10 fen. Michał Langowski 10 
fen. August Poplowski 20 fen f'r. I(lein 30 
fen Wręczyl pan Pr. Klein z Hessler razem 

4,90 mr. 
Dzisiaj zebrano 96,75 mr. 
W kasie zob. N. 32 N. K. -416,92 mr. 
R.azem 513,67 mr. 
Rozchód 79,95 mr. 
Pozostaje w kasie 433,72 mr. 
Rozchód: Nr. 28. l. K. w G. 40 marek. 

Nr. 9. St. W. w W. 20 marek. Nr. 29. St. Z. 
w W. 19,95 mr. 

Wattenscbeid, dnia 22 sierpnia 1907. 
Stanisław Zmyślony. 

Ofiary na Swiętoiózafacie uprasza się 
nadsylać do pana Bartlomieja Wilkow
skiego w Rotthausen. 

Zebrania towarzystw. 
Baczność „Sokół" w Bochum! 

· W celu poprzednie20 zbadania spra
wy, 

nadzwyczajne walne zebranie 
Tow. gimn. „Sokół" w Bochum odbę
dzie się cokolwiek później. Dzień wy· 
znaczy Wydział okręgowy. Wszyscy 
druhowie zostaną zaproszeni łistownJe. 

Wydział okręgu X. 
Michczy11skf, Siudziński. Łukaszewski, 

Kwiatkowski, Bereszyński. 

Dla teatrów amatorskich. 
l(apitan, jakich mało. (2 akty, 9 m. 4 ) 

Cena 25 fen. z przes. 35 fen. n. 
- Gwiazda i Gwiazdor, zbiór dramacików 

komedyjek, dyaologów i widowisk szopkowYch 
na gwiazdk~ i kolendę. Cena 80 fen z prz.es. 
90 fen. 

. - Orcbe ryby. Komedya Michala Baluc~ 
kiego. (3 akty. 7 rn. 3 n.) Cena 1,53 mr. z prze 
sylk~ 1,70 mr. 

- Janek z l.}od Ojcowa. Obrazek wiejski ze 
śpiewami. (1 akt, 4 m. '4cn.) Ceno 1 mr. z 
przes. 1.10 mr. 

-Delikatne z.lecenie. l(omedya Mieczysla
wa Chrzanorwski~o. (1 akt, 1 m. 2 n). Cena 
BO fen. z przes. 90 fon. 

- Dobrodziei. Obrazek dramatyczny. (1 
akt, ~ m. 2 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dla świętej ziemL Sztuka ludowa. (4 
akty. 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z przesyJką 
1,70 mr. 

- Dwaj r<ntargnłeni. Krotochwila. (1 akt. 
3 m. 1 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- l(uzyne-k. Drobnostka sceniczna Michala 
Baluckiego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. z 
przes. 90 fen. 

- Lokaj za pana. Monodram ze śpiewami 
i taf1cami. (1 akt, 2 m. In.) Staruszkowie w 
zalotach. Fraszka sceniczna ze śpiewem (I 
akt. I m. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. l,10 'TIT. 

Lew zwyciężony. Dramat. ( 4 akt), 6 m. 
7 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- ł4obzow1an11e. Obrazek dramatyczny ze 
śpiewami. (l akt, 8 m. 3 n.) Cena 1,30 mr. z 
przes. 1,40 mr. 

- KonoeJerya otwarta. Kornerya przez 
Zygmunta Przybylskiego (1 akt, 3 m. 4 n. J. 

- .l(usicielka ludu. Sztuka ludowa. (5 akt. 
12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

Bartos z pod .l(rakowa, czyli Dożywocie w 
letar2u. Obraz sceniczny. (1 akt, 4 m. l n.). 
Cena 1,00 mi:. .• z przes. 1,10 mr. 

Aby handel szedł. Obra:iek ludowy. (lakt, 
6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena 1 markę, z 
przesylka 1,10 mr. 

Bursztyny K~si. Obrazek ludowy z muzy
ką, śp iewami i tańcami. ( 3 akty, <I( mężczyzn, 
7 niewiast). Cena 1 mr., z prze_fil'lką 1,10 rnr. 

Bankrucłl\'O partacza. Komedsa - upera. 
!I akt, 4 mężczyzn. 1 niewiasta). Cena I mr., 
z przesYlką l,10 mr. 

Babunia. Komedya Mai;yana Oawalewicza. 
(2 akty, 4 mtż:;zvzri, 2 niewiasty). Cena 80 
fen„ z przesylką 90 fenygów. 

Błatek opętany. Krotochwila ze śpiewami. 
(1 akt, 5 męlczyzn, 3 niewiasty). Cena 1,30 
mr., z _przesvlką 1,-4:0 mr. 

Bilecik miłosny. Drobnostka 's.ceniczna Mi
chala Baluckiego. (1 akt. 2 meżczyzn, 2 nie

- Chłopi arystokracl. Muzyka i śpiewy. 
Cena 50 fen., z vrzes. 60 fen. 

- Chłop.fee studukatowy cz:yli zaklęta w 
kaczkę książniczka na Ordnackiem. Kome
dyo-opera. (okt, 8 m„ 1 n.) Cena 1,00 mr., z 
przes. 1,10 mr. 

- Czartowska ława. Dramat ludowy. 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 niewiast). Cena 4,00 
mr ., z przesylką 4,20 mr. 

Cztery dramaciki na tle dz.iejów moraw
skich: 1) Ostatnie napomnienie Swiatopluka 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3) 
Bożena czyli córka kmiecia na czeskJim tronie 
(3 m. 4 n.). 4) Sąd Spitygniewa (4 m. 2 n.>. 
- ćena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Ciekawość pierwszy stopień do piekła. 
Przys.lowie dramatyczne przez Jana Chęciń.,. 
ski~o. (1 akt, 3 . m. 2 n.). Cena 80 fen. z 
prze~. 90 fen. 

Ksiągarnia „Wiarusa Po Isk.", Bochum 
POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
l~chen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) fiir den Monat 
September 1907 und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 64 Pf ennig. 

Obige O,M Mk. erhalten zu haben, 
beschelnigt.. 

• • . • • • • d- • 190-... 

l(alserllclaes Posłami , I I• I . . 

Kasa oszczP.doosci 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta i' 

płaci od nich (437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Bank ~iemski 
w Koronowie (Crone a. a. BralieJ. ·•·. ••••• „„ •• „ •• 

• Kto pragnie posiadać • 

: ksiażkę do nabożeństwa S 
e wpitknej moenejoprawle. 
• niech sobie zapisze • 

• „Boie bądź miłościw". · : 
• • • • -• 

Książka "Boże bądź miło
ściw" zawiera bardzo piękny 9 
zbiór nabożeństw i pieśni, a. kosz- • 
tuje W nadzwyczaj pięknej i IDOC· • 

nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., • 
2,00 mrk., 2,10 mrk., 2,50 mrk., 
3,00 mrk., 5,1 •O mrk., 6,00 rurk., • 
7 ,OO mrk., 7 ,50 mrk. i 9,00 mrk. • 

• Książkę ~ przesyłamy 7,a poprzed • 
• niem nadesłaniem należytości albo • 
W za zaliczką pocztową. • 
• Adres: , B 
• „Wła1·us Polski~• • 
• Bochum. Maltheserstr. nr. 17 8 ·--· -·· •••• 

BILETY WIZYTaWE 
WYKONUJE 

SZYBKO I GUSTOWNIE 

D BłJKA.BlWI& 

,,"WI.t\.RłJSA. POLSKIEGO" 
W BOCHUJI 

!l 4 N we Wy:plJ I 



Towarzystwo polskie św. R.ocka w Dilisel- We wie1kiem mieicie powiat., r gdzie fabryki i 
cegielnie prac:\ bezustanna, mam na sprzeda.i: dorf 

ilonosi szan. członkom oraz Rodakom w 
Diisseldorfie i okolicy i Towarzystwom, 
które zaproszenia odebrały, oraz tym, któ
re dla braku adresów zaproszeń nie ode
brały, iż w niedzielę, dnia I. września ob
oltodzimy 18-tą rocznicę istnienia, na któ
rą szan. T mvarzystwa oraz Rodaków i Ro
daczki jak najuprzejmiej zapraszamy. Pro
gram obchodu urozmaicony będzie koncer
tem, deklamacyami. przedstawieniem .ama
torsl · icm itd. a w końcu zabawa z tancem. 
Początek zabawy o godz. 5 po południu na 
sali pana Vopla ulica Kolof1ska (K~lner
str.) nr. 252. O liczny udział uprasza się. 

Ge~podnrst\'ł"O 7 mór~ roli, budynki ~as. 
przy wpt :!OOO mr. . ~.68 

Dom xus. z wiol\im ogrodem, przynoR1 precz 
procentu 500 mr. czystego zy •ku, pr;.i:y wył. 3_i)00 m. 

iellł..arnla przy najożywienszeJ uhcy ze 
wizy!';t!tiemi narz~nziami piekitr.~k. prz~ wpł. 300J m: 

Go potla1·~ti o 14 mol'g roli z bu.dynnm1 
przy wpłacie 'HO m. 

f~o~podsr~two 25 mórg roli w tero 4: mg. 
łąk.i , p:rq wpł. 38 ·o mr. , • . ~ 

Go podn. ft:tuo 4 l morg roh tern o mi;. 
łąki, za cenę 720.0 m., w1Jł. ~OO I mr. 

Go , 10-:ła 'Bh~a 110 5 , 18, 36, 50 do 300 
:mórg, także ;-•!ic•nee i . rozma~te iun~ intere„a. 
Gospodarstwa ' Ił z calem żnrwem, zy,rym 1 martwym 
inwentariem. Zgł. przyjm. J. !izlapktQ. Kent.~ 
pen (Poscn), Sehulstr. Bi~. 

(~ Zarzad. 

o ooo 
coooo 

coawgo „ 
KSl4ŻEOZKA 

Towarz. §w. W ojciecka w Hocldannak 
zas71a swemu czlonkowi panu 

dla 
pielgrzymów 

ST ANJSLA WOWI CIERNIAl(OWI 
;;az jego dozgonnej towarzyszce życia J>. 

uda1ących się do miejsc cudow
nych vr Kenlaer, Hardenberg (Ne-

MARYANNIE MACI<OWIAI<óWNIE 
w dniu ich ślubu, dnia '27 sierpnia. nais~r
tieczniejsze życzenia. Młoda Para med1 zy
je ! mech żyje! niech żyje t aź sif( echo z 
łfocłtłarmark do Brachu odbi«e ! 

Tiges ), W erl itd. 
zawierają.ca. opis owych miejsc pąt
niczych, nabo~eństw podczas Mszy 
św., modlitwy do spowiedzi i Ko
munii św., pieśni na Drodze krzy
żowej i wiele pieśni, szczególnie 
ipiewanych podczas pielgrzymek. 

Zarząd. 

lll!!llanllliłllHl!lilB Cena 50 fenygów, z pr.zeeyłkl\ 
65 fenyg0w. Adres-: 

Do poór6ży przeznacz~ garderobę czy. 
ści w przecią~ 24 godzin P ARBIERNIA GAL· 
LUSCIU(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. ar. ,11. 

„ Wiarus Polski" Bochum 
f'Jlie: llofstetłe, Herne, Eicket, Riibłlill• 

llausen. Lltldeu, Hattłnien, Lanrendreer. Mtt· 
ten. CasłrOłl. Kamea, Dortmumt, Oertłle, 
SprOCkhoveL 

ooooggo 
O\°cfo 

o 

J. Barański, Wanne, 
Najwit;kszy i najstars7ly polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
===-- n.a.przeciw kościoła. katolicliiego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków efo 11.wiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego tiię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Przy całkowitych wyprawach, ph:kn~ podarL i. 

Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

kuPiih-wyt>0życzam gratis 1>orcelany na. we
sele. 

NijtatJsze i naj· 

dogodniejsze źr6· 
dło ·zakupna db 
młodożeńców 

~~,,...._ • ...,.. . ..., --Polecam także Szanownej Publiczności 
Na odpłatą! moje 
~~"""'~ ....... "Dla11ne wa•sztat:y . 

•. 

tapicerskie i siodlarskie. 
N a życzenie p1·zerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 
Za1·azem polecam materace mojego 

wyrobu do wszelkich handli ·mebli, po ce
nach fabrycznych. 

Swój do S'17Cgo 

Baoznośó B.h~ohlinde ! . 
Szanownym Rodakom w Kirchlinde i olrnHcy donoszę uprz!'jmie, iż do 

mego składu sukna dołączyłem - - (971) 

skład wszelkiej bielizny męz1dej 
] jak{) to: kos.zol, ~hustek, kolnler.zyków, mankiet, ~ 
~ kolorowe garnitu1•y oraz wielki W)1bÓrk1•aw.PtÓwitd. 'i 
t! .Mam także eygara ł papłerol'y w rMnym gatunku. Polecam się ,....,,. 

również szanownym Rodakom do wykonywania ~ 

\t/S.Zelkich Prac w ·zakres kr· wiectwa : 
wchodzących. ~ 

Na sezon jesienno-zimowy już nadeszły 
„ wszelkie nowości. 

ożef Włc: ź iński, 
mistrz krawiecki. 

Wiktoryi ul. 2 Klrobliode Wiktoryi ul. 2 

k k. 1 J 2 ezeladnllló 

Kw; ~t, · O ~us . I ego ::edn--::„kl,~~!~ę. j~:if 
~ i!! ft g~ o ze owania Pl"lyj. 

m1e od zaraz na stal& 
lt ..... 1' sz~' zatrudnienie i Wyijoką 

są naJ an Q .1 (815) p:~M>nl n.~.,~11 

Ksł~garnła 

„ Przy zamówie
miach prosimy za.· 
chęcać kupców i 
przemy~ło"ff ców, 
aby zamieazczall 
swoje ogłoHenia 
w naszem piśmie. 
Knpcom i prze
mysłowcom, któ
rzy w naszej ga
zecil3 lgł&!zają, 

• k . niec1.. upmący 

powiedzą, że to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszają
cy wi edziell, że 

ogłoszenie miało 

skutek. 

Wiarusa Polskiego 
tutttttf !U w B!Jchu11 JIJIJłtJtE 

Maltheserstrasse 17 
poleca 

=po eenaeJa jal1. naJnlU.yeh "' 

• •• OBRAZY MATKI BtMIEJ • •• 
CZĘSTOCHOWSKIEJ, KARTY Z 
WIDOKAMI, KSIĄŻKI ROZMAITEJ 
TRESCI PRZYBORY IIUIOWE 
I DLA TOWARZYSTW, IOPERTY 
,-. . • .·. I PAPIERY •. •• .·• ••• 

••• 
Wielki wybór 

książek do uaboZeństwa 
od 30 fenygów począwszy. 

Zakład a.rtyst7ezay 

W. ·Karłowska w Poznaniu 
dostawia nąjpiękniejsze chorągwie, zateDI. 
towarzystwa, które mają zamiar chorą
giew sprawić a chcą tanią i pi~k.ą cho
rągiew mieć, niech sią z calem zaufaniem 
zgłoszą do głównego zastępcy 966 

Herne, 
ulica Gesellenhausstrnsse nr. ł., 

który służy wzorami i rysunkami ?.cennikiem spiej kanajsznie. 
iiiił!mri -----·----

Swój o swegol 
_, RTV z=: 

Jedyna pot fabr. kostyumów 
na obc2yźnie 

poleca sią Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk ~eatraln. 
"!" najlepszem wykonaniu i po nizkich cenach. Prosząc Szan. 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie interesu Rodaka kreślę 

z szacunkiem 651 

Fr ncisz~k K ube, 
H&rRc, ulica Nowa nr. 37. 

są 

----·--··--- -~·816) 

mistrz szewski, La: r 
! Ruhrori, ul. Tnnnstr.36 

Dwóch czelif 
krawieckich 

I potrzebuje oi zaraz. na. 
duże sztuki 95~ 

St. RucinMoutci 
mistrz krawiecki, ' 
~ ~ p. Herten, 

Starszą 

panna 
do zawiadywania akła. 
dem Alialnym potrzebna. 

Jul. Ga llusehke, 
Boeh.un, 

(963) Wilh elms~.:_L 

2 czeladników 
krawieckichl 

po11zukuje od zara.v. 

L. W 0Jezyń1tki, 
Gel«enkireaen, 

Karlstr. 7. 94cS 

Cbł1piec 
do roznt)szenia 

chleba 
p;trz~bny ·cd zara~·-
PrMiee nai;ił~ 

W a t t en s eh ei d, 
938 Voi'St-adtstr. A~ 

Poszukuję od VAi.Hi de 
wszelkiej pracy domowej 
star~ 

dziewczynę z 
albo ko~ietę. Sii WSZ 

llowalski. 
I 11 ulalhehn • Sty· dr. 
rum, lfilhlheimerst.r. 
nr. ł.b. 

Urzłłdzenie 
1tllladu 

kolonialnego 
pol•c.ono mi z p<>wodil 
mega ~edsiębiontw& 
tanio sprzedać. (976:J 

Jerzy Maier, 
ankcvonator. 
fi.aMtrt»p, 

Tidumestrasse 2g. 

Fabryka taba~i 
do załywanla nie 

E. Sommerteldt· 
dawn. Otto .Alberty 

Grudziądz Graud1mz: 
dostarcza zna.ni\ jako naj· 
lepszą. i najzdrowszą 

tabak§ 63~ 
do zażywania. : 

Prrosz~ iądoć pról,. 
Firma zaloż. l %9 r. 

Liszaj 
111oby I neh;y Jjga.i, zuvi~ 
lkrofuły, pryszeeyc:<S, 1V]TlUlf 
U:órne, • 
otwarte nogi, 
obratenia nóg, '!Vl"Zody na r.o-
gach, fyły kur~zowe, ho l~~tl' 
palce, zastarzsle r ?U.)' si} C'I:~· <> 
uporaywo; Jrto dorychcZll~ ~,.. 
N>mn.le O<lt;ekiwał wvJcczenu•:. 
niech jes;:czę m r, s~1:? 1mjf' ~t 
dawn..'\ Jak nnjlepr„-; WJP· 
bowan":tj 

maśoi R mo 
bff.'I trucimy i k · v~·;w. 

Puszk„, 1.-mk. O•>d"kfi ot •~ r· 
mujemy plsms. J ;:i:,:;'.'7;' ~ 100• me 
Ty1ko praw<:: iw11. w o t'J"il1nlll-
nem opako...-1mi11 l>i a'r-~r.'. "i ~1ia K{), 

::~~n:~ ~~.c~:'~dchihl~ tlli] 
Nalila.dow...ń nio fn;„l;„ 111•:.~J· 

mowe.ć. 
. nabyda w wlol•.i e~tclr»cl>• D ----- - ,, 

Pi~kne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia , Wiar. 

Polskiego". 

SD1 

sa1 

Żd 
n[, 

r2 
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st 
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t1 
C1 

b1 

b1 
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n, bodzl codziennie z wyjątluem dni poświąte.cz-
przedplata kwartalna illa po~zcie i u listowych 1 Za f·nseraty placi sie za miejsce rzadka drobttege »ni-

eb. i 1 inr so fen .• a z odnoszeniem do domu 1 rnr. · • l~lf?:ł lllaża "l Wiar• I 0''CZJZ•1 ! ku 15 f. ogloszenie, zamies.u:zone orzed inseratam.l 4f 
5 Wia~IS Polski" dl>lmrJ: 191 B1iJ LW1DHa1 pocm 11 ftl1 ft 1=9 fi &.: V J 91 fen. Kto cz.ęsto o~lasza otrzyma rabat. - Listy te 

Jl~·~ pod znakiem „L. volms.ch nr. 12.i." „Wiarusa. PolskieiO„ należv frankować i poda• • 
.111„ 3 - cicb dokladny adres piszącego_ Rek01>. nie zwrac.18W 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe Schirmeisen odmówili jdk wiado:rn. \V I na miejscu starać się wszelkimi d~- bo mają być „wielkopolski.mi agitato· 
wić, czytać i pisać po polsku! Nie układach prowadzony ;!1 dJt.;i,.:1 po~ic- zwG~rtnymi środkami o uwzględnienie rami". 

31t Polakiem, kto Potomstwu swemu dzy Watykanem i rzatfo .n tswiaJ~·z:~„. sł.us~nych ipraw .przez wysył~nie ~epu- Oby nasz głos ża:u i protestes. 
mczyć się pozwoli! papież iż kandydaci -,e w·' y! „ · „ , . . tacy.1 eto wtadz duchownych i powiada- jak najdalej zaszedł, iżby się dowie-· 

dnia. 

stolicy Maroka Pezie wybuchły po
ważne rozruchy. 

Europejczycy opuścili miasto. Je
eruł Drude stojący pod Casablanką 

trzyma vnaczne p-osiłki. 
ułtan Abdul Asis jest prawie bez

ładny, natomiast brat jego Mulay 
~ fid, który ogłosił się sułtanem zdo-
8.1 bywa sobie coraz więcej zwolenników. 

ade d • db . • dz o11!j W Am5tor anue o ywa się mię yna„ 
~ rodowy kongres anarchistów. 

Zjechało sie okofo 100 delegatów ze 
Sił k' h k . > D I t . . k i. wszyst ..ic ra1ow. e ega mem1ec 1 

*?· ~r. f riedberg krytykował socyialistów 
m. niemieckich. francuz de Marande wy 

azywał bezcelowość konfer.e:ncyi po
oiowe! w Hadze i międzynarodowe
o kongresu socyalistów w Sztutgarcie 

z 11cz 11ikó w ·ystępowat także 

rzeciw socyalnej demokracyi 

,,l(uryer Poznańskiu występuje pono· 
w1ie f)rzeciw urządzaniu w Polsce wier 
ców protestujących przeciw nowym 

ustawom wyjątkowym. 

Zdaniem ,.Kuryera Poznańskiego'' 
nie powinniśmy dnaźnić niemców! 

Czyż dzisiaj jeszcze żyje w pa1i
stwie pruskiem czy w rzeszy niemie
ckiej Polak, któryby nie odczuwał ży
wo upośledzenia, jakie nas spotyka 
przez wszystkie prawa i środki antypol 
skie - pyta jakiś powiażny korespon-

r. dent ,,1·uryera Pozn." ! - Dla tego tez 
Wiece mają być niepotrzebne· w .Pol
:sce, natomiast na obczyźnie są one 
Potrzebne, by robotnika polskiego ra
tować przed socyalizmem ! 

Tak pisze j akiś .. poważny" kore
,pond nt „Kury era Po zn."! ___ , 
~osya postanowiła definitywnie wybu 
~ać drugi tor kolejowy na linii~~ 

~___,._. _.._,,. ___ .. - ;..::. :--------
beryjskiej. 

. Projekt odnośny przedłożony zosta 
nie trzeciej Dumie. Budowa będzie 
k<lsztowała 177 milionów rubli (ca. 37S 

,;;. tnil. marek). 

Jt.b. „Deutsche Journalpost" twierdzi, że 
Sllodziewać się nie można rychłego ob· 
Sadzenia tronu arcybiskupiego g11id· 

nieńsko-poznańskiego. 

, Wymienione pismo zaznacza: \V ka
Zdy111 razie jest rzeczą ·pewną, iż rząd 
nie Zgodzi się na żadnego k'mdydai-,1 u
rzędującego w archidyecezyi ~nic.
inieńsko-poznańskiej. Rzą.J stoi na 

· stanowisku, iż ze względów pJWv.::z
nych urząd ten powierzony być 111rże 
1Ylko księdzu z innych niem.1eck'.ch dye 
Cezyi, Dotychczasowi kai1d if J:1;;i pro-

r boszcz dyWizy jnv Krzesił1ski z Magde-
_,., burga, Pewien Franciszkanin i ks. prob. 

teresy' K , . 
1 

' ł L;•~a ,4 n.t 11
•1• mianie opinii publicznej o położen :u dzi1ano jak smutne jest położenie 

osc10 a muszą Wtau:ac zupeln1e rzeczy. nasze i jak to najsłuszniejszych praw 
językiem Polskim i cie.:; i;v~ ' t; 11n.s7ą Przemawiali następnie jeszcze pp, naszych stale nam sie odmawia ,,ze 
.pewnemi sy.mpatyami w · narodzie· pol- Przybylski, Młynarczyk, który wystą- względu na rząd pruski" a bez wzglę 
skim; zatem żadną miarą nie zgodzi!- pit przeciw zaczepkom p. Żnińskiego, da du na dobro dusz nieśmiertelnych.'· 
by się Watykan na klandydatów, któ- lej Tomaszewski i Ratajczak, którzy o- --·-- ---·- -

świadczyli się za wspó~ną pracą z ogól- Wiec w Rem~cbeid 
rzy występowali na arenie ·1'0litycznej nym komitetem dla s·praw opieki ducha odbyt się w ubiegłą niedzielę z p:rt;ió 
w sposób wrogi dla narodu ,polskiego. Z w:nej wychodźtwa tutejszego a zarazem „Zjednoczenia zaw. pol." 
pewnością atoli przypuszczać można . za dalszą energiczną obroną spnaw Wiecowi przewodnkzył dh. Nowi-
że 'Przyszły arcybiskup nie będzie wy- swoich na miejscu. cki z Remschei.d a 1protakól ,pisał dh. Bo 
bitnym Polakiem narodowcem. Poczynienie daiszych kroków a mia- rzeszkowski z Lennep. 

Tiak twierdzi ,,Deutsche Journal- nowicie starania o nabożeńst\vo polskie . Dh. Nowicki zdał spr.awozdan:e z 
w każdą niedzielę poruczono miejsco- dochodu i ·rozchodu: od 1 stycznia do 

post", której informacy.i sprawdzić na- wemu komitetowi. 1 lipca wpłynęło do kasy 302 mr. Z te-
turalnie nie można. Uczestnik. go wyplacono: 1 choremu 66 mr., 11 

JJ z &21@2!&~:=-rm§!! &s: a choremu 14 mr.. 1 choremu 4 mr. i 1 w 
·azasie bezrobocia 12 mr .• razem 96 mr., 
resztę zaś odesłano do kasyera główne 
g'o w Bochum. 

Sprawa opieki duchownej w Dort
mundzie. 

Wiec w sprawie opieki duchownej 
odbył się pod przewodnictwem pana 
Zimniewicza ubiegłej niedzieli po poi. 
na sali parua Tobina. 

Parafia św. Trójcy w Dortmundzie 
składa się v.r % częściach z Polaków a 
tylko w ~ z niemców. Mimo to odpra
wiało się dotąd tylko raz przez miesiąc 
polskie nabożeństwo. Obecnie po wiel 
kich staraniach i trudach, ma się nabo
żeństwo polskie odbywać dwa razy w 
miesiącu, jakkolwiek Polacy mają naj
sluszniejsze prawo do tego, by główne 
nabożeństwo w każdą niedzielę :i świę
to było dla ni eh przeznaczone. 

Na wiecu tym opowiadał pan Igna
cy Żniński, że byt u księży i kanoników 
w Kolonii i jeden z nich kazał mu za
przeczyć, jakoby w dyecezyi kolot1skiej 
wydano wiadomy okólnik w sprawie 
duszpasterstwa Polaków na wychodź
twie. Następnie pan Żniński (czy pod 
wpływem .owych podróży i rqzmów z 
niemieckimi władzami duchownemi -
tego inie wiemy) począł zaczepiać re
dakcyę „Wiarusa Polskiego". 

Zaproszony na wiec przez komitet 
dla spraw kościelnych redaktor pan Mi 
chał Kwiatkowski odparł zaczepki p. 
Żnil1skiego, jako niepolegające. na praw
dzie. Formularze, w których zbiera się 
materyał w sprawie tutejszej opieki du 
chownej .„W:iarus Polski" dawno roze
słał z wlasnej woli, by ułatwić pracę 
komitetowi, a za to, że w wielu miej
scach formularzy tych nie wypełni0110 
jeszcze i n'.e z~rócRno, p~n, ~niński 
Wiarusa Polskiego obw1mac me mo= 

Że, jeśli nie kieruje się złą \yolą. , .. 
Pan Żnir1ski. tlomaczyl się; pózme1, 

że chodzito mu tylko o wyj~śnienie 
sprawy, chociaż aż nazbyt w1do~z~e 
było, że chodził.o 1!;U o zaczep1eme 
Wiarusa Polsk.1ego . 

" Pan Kwiatkowski w dłuższem prze 
mówieniu wskazał na o~k~·ycie ~ajn~go 
związku w łonie katollkow rnef!11ec
kich i na wrażenie, które odkry.cie !o 
sprawiło w Watykanie zaznacz~1ąc, ze 
jakkol~ek zawsz~ był przec17"nym 
dalszemu zwleka~m. spra\~Y, t? 1edn~
kowoż zaprzeczyc me mozna, ze chwi
la obecna jest korzystniej~za do wysl~
nia deputacyi do. Rzy~u. Jak ~rz kil
koma miesiącami: gdyz o?ec.me Waty
kan przekonał się dowodn!e, 1.ak ~vygJą
d katolicyzm pewnych ko! mery::neckich 
c~ do spraw miejscowej paraf11 trzeba 

Wiec w sprawie opieki duchownej 

odbyl się w Kastropie w .południe ubie
głej niedzieli na sali p. Schulttl-Baek
ke~a. •zewodniczył p. Siekierkow
ski, protokół pisał p. Jan Kowalczyk. 
Sprawozdanie z działalności komitetu 
dla spraw kościelnych zdał p. Kazi
mierz Antoniewicz. Trzecia część :wiel 
kiej ·parafii w Kastropie sklaaa_ się z 
Polaków, dla których nabożeństwo .poi 
skie odbywa się tylko raż .przez kwar
taf po polu:dniu. Do sprawozdania o 
działalności komitetu przemawiał p. 
Józef łf ejnowicz. · 

Następnie zabrał głos .zaproszony na 
wiec redaktor p. Michał Kwiatkowski 
z Bochum, który przedstawil ogólne 
polożenie Polaków na obczyźnie ·pod 
względem opieki duchownej i stanowi
sko niemieckich władz duchownych wo 
bee Pol·aków. Mówca wskazał miano
wicie na działalność stojące~o pod o
ipieką ksks. biskupów niemieckich to
warzystwa św. Bonifacego, które np. 
dla niemców w Włoszech domaga się 
rodowitych niemców jako duszpaste
rzy twierdząc, że ·ks. włoski, choćby naj 
lepiej znal język niemiecki, nie zrozumie 
dostatecznie duszy niemieckiej i nie 
może .pr.zemówić do serca niemieckie
go. N1tomiast nam Polakom odmawia 
się najsłuszniejszych praw naszych i 
nawet księżom Polakom, którzyby do 
nas przybyć chcieli, na to się nie po
zwala. 

W końcu przemawiilł p. Wilczyński. 
Do komitetu dla spraw kościelnych do
brano jeszcze pp. Antoniei\vicza, Sie
kierkowskiego i Wilczyńskiego. 

Na wiecu przyjęto następującą re
ZDlucyę: . 

„Polacy katolicy zebrani na wie
cu w sprawie opieku duchownej w 
Kastropie, protestują uroczyście prze 
ciw niewystarczającej opiece ducho
wnej dh Polaków w parafii Kastrop: 
i zwracają się do władzy duchownej . 
by wreszcie kres położyła okropne
mu polożeniu naszemu. Na 9000 pa
rafian jest przezszło 3 OOO Polaków. 
z 5 księży ani jeden nie zna języka 
polskiego, zaledwie raz ·przez kwar
tał po południu słyszymy słowo Bo
że w języku ojczystym. Dla kilku
nastu niemców odbywają sie niemie 
ckie kazania i śpiewy w Polsce, my 
w liczbie kilku tvsięcy nicze~o dopro 
sić s ię nie możemv„ chociaż mamy 
pliawo cto stałego kaplana polskiego. 
Księży Polaków, którzy chci eli siG 
nami zająć, nie dopuszcza s!ę do tego~ 

Nasamprzód omawiano obszernie 
stosunki, istniejące w miejscowych i o
kolicznych fabrykach. 

Ważną też poruszono sprawę, a mia 
nowicie. sprawę 1poświadczeń lekar
s'kich, jakie członkowie ·przedstawić 
muszą mężom zaufania „Zjedn. za.w. 
polskiego", chcąc otrzymać wsparcie. 
Zwykle bywa tam tak. że chory czło
nek musi· iść do lekarza po osobne świa 
dectwo. które kosztuje 1 markę. Aby 
tego w pr2yszłości członkowie nie po
trzebowali czynić radzono. aby, otrzy
ma;wszy od lekarza rpoświadczenie, że 
jest już zdrów, najprzód kiażdy akazar 
poświadczenie ta mężowi zaufania 
,,Zjedn. zaw. pol.", a potem d.op1ero 
poszedł po pieniądze do kasy chorych. 

Dalej żalono się, że w pewnej fa
bryce byli robotnicy zmuszeni święto-

. w.ać, gdyż 1piece wygaszono. Robo
tnikom 1innej pracy nie daino, ale też.
za zmudzone dni za.płacić nie ·chciano. 

W dyskusyi nad temi sprawami za
bierali głos dhdh. Rauch, Nowicki, l(or 
tylewski, A. Brejski i inni. 

Jeden z mówców .zaznaczył, iż czer 
woni zmuszają nowopr,zybylych rob~
tnLków, aby do ich orgartizacyi wstę
powali a czynią to nieraz w sposób 
gwałtowny. Takim czerwonym towa
rzyszom trzeba odpowiedzieć, że sitt 
jest w „Zjednoczeniu zawodowem pol
skiem", organizacyi zawodowe.i rnbo
tników, która skutecznie pracuje dla 
dobra swych członków. 

Następnie obszerniejszy referat o 
sprawach robotniczych wyglosil red . 
,,Wiar. Polskie~o" P. A. Brejski. 

W korku uchwalono, aby utworzyć 
Wy.dział miejscowy i zebrania odby 
wać co miesiąc w celu skuteczniejsze j 
agitacyi w kierunku .pozyskania no
wych czlonków. 

Osobne w tym celu ma zostać zwo
łarrn zebranie za cztery tygodnie, net 
które delegat .zamierza zaprosić refe
renta z biura glównego \V Bochum. 

Rozprawy dowodziły, że zrozumie
nie spra\v robotniczych, coraz większe 
wśród rodaków ·m szych na obczyźnie 
robi postępy, a jestto dla polskiej orga
nizacyi dobry znak na przyszłość. 

Kto ~inien? 
Pisma niemieckie podały z kor1cem 

ubiegłego tygodnia wiadomość, iż do 
nauczyciela Gabryelskiego w 11eżcw
skich olędrach st rzelono 11rzez okno. 



Srut utkwił w łóżku, nie r·aniąc śpią- · 
cego już O. Nazajutrz odbyło się śledz ł 
two. Aresztowano podejrzanego o za
mach dozorcę ląk Kurasa i ślusarza Her 
neta z Berlina, który bawił przejściowo 
u krewnych w Jeżewskich olędrach. 
Do wiadomości tej dodaly pisma niemie 

· ckie, rż 7)amach ten jest w związku z 
strejkiem szkolnym. W sprawie tej 
piszą obecnie z pod Łabiszyna do ,,Dz. 
Kuj." pod dniem 23 b. m.: 

Rozeszla się dziś we wsi naszej w 
JeJżewskich Olędrach pod Łabiszy
nem, że w nocy strzelono przez okno 
do nauczyciela śpiącego rw szkole p. 
Gabryelskiego (niemca.) Ślady strza
łu śrutem podobno widocznie nad ló
tkiem. t1 

Nartychmtast rozpoczęli żandarmi w 
towarzystwie soltysa Michałowskie

go poszukiwania i skierowali podejrze
nie na łącznego Kurasa 1 Antoniego 
Herneta, mlodzieńca przybyłego ·z Ber 
lina do brata swego, S!Ospodlarziai w Je
żewskich Olędrach w tym celu, aby się 
zobaczyć ze siostra zakonnicą, która 
na kilka dni przyjechała <Io rodziny. 
Ciekawy ;pozór podejrzenia n1ai Hemeta 
opierał podobno żandarm na tern, że 
ów tternet na wiecu stkolnvm w Łabi
szynie przed rokforu piękną mowę wy
głosił. Obydwóch podejrzanych nieste 
ty do więzienia Łabiszyńskiego odsta
wiono na śledztwo. 

Wobec tego okrnp.nego 1wypadku 
nasuwa się .pytanie, kto go spowodo
wał. Nasamprzód system szkolny sam, 
który do ·ostateczności draźni najświę
tsze religijne uczucfa rodziców, prze
konanych najświęciej, że cierpią za 
wiarę prześladowaną. Nad.to :panuje 
w szkole w Jeżewskich Olędrach zupeł 
na przepaść pomiędzy dwoma nauczy
cielam1 p. Muszyńskim i p. Gabryel
skim a ojcami rodzin z powodu obcho„ 
dzenia sie z ich dziećmi. Nic dziwnego, 
że mu.czyciele ci tak sobie postępują, 
bo czują, że rząd ich zasłania, skoro 
gospodJarze tej wsi. którzy telegraficz
rnie poskarzyli się .po Wielkanocy na 
złe obchodzenie· sie z dz4ećmi, mają 
teraz z powodu 'tego proces o obnazę, 
Jakiej się sąd dopatrzyl w tym telegra
mie. Bronić ich bę-Ozie p. mecenas Wo
liński. 

Podatki szkolne są tµ wyśrubowa
ne do ostateczności, bo płacą 900, wy
raźnie dziewięćset procent od dochodo 
„ao;LL 
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ŻUBROWIE 

wego, to znaczy, że robotnikowi pod 
panem w Jeżewie, który może w ogóle 
gotówki na rok pobiera 80 marek od
ciągia się z tego na S'amą szkolę okolo 
15-tu marek, a stosu.nek jaskrawiej się 
przedstawi, jeżeli nadmienię, że gorze~ 
lany płaci na szkolę 350 mk., a jego dzic 
dzic niemiec 300 marek 

To są stosunki, które wywalał sy
stem, dążący bezwzględnie do zgerma
nizowania za pomocą religii. Wszak
że rodziice wtedy z protestami wystą
pili, gdy w szkole zaczepiono ich rodzi
clelskfo praWla1 do religii ich uzieci. 

Z tern wszystkiem, gdy patrzę na 
stosunek naprężony ojców rodzin do 
n:auczydeli i naprzemian a nienawiść 
widoczną, nie mogę wierzyć, aby który 
z nas gospodarzy mial się ·posunąć do 
tak rozpaczliwesro kroku i rra1Suwa mnie 
się myśl, czy czasem ·wystrzałem tym 
inie chciano z czyjej strony rzucić stra
sznego podejrzenia na nas. żeśmy re
belianci? 

Czekajmy co śledztwo wykaże, a 
Bóg sprawię_dliwy niechai 1bronić ra
czy niewinnych. 

Na wrzesien 
można iuż teraz zapisać na lrażdej p.ocz 
de 

Wiarusa Polskiego. 
Prenumerata ma ten jeden miesiąc wy
nosi 

tylko 50 fen. 
a z odnoszeniem codziennem przez li
stowego do domu 14 fen. więcej. 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa 
Polskiego" wśród znajomych, aby w 
ten sposób budzić ducha narodowego·! 

%iemie polsklee 
Prus Zaell14'niell. W armii i ~hz·ur 
Gdańsk. W piątek w południe kró

tko po godzinie 12 zawałily się 2 do
my przy ulicy Bordbaenkengasse. W 
jednym z dornów mieścił sie. skład kla
wy firmy NachtigiaJ. Poczatkowo oba 
wiano się, iż w gruzach znalazl też kto 
z mieszkających w domach tych osób 
śmierć, atoH wykazało się, iż wszyst-

i jął wymieniać nazwiska tyioh, któ
rym marszałek posłuchania miał udzie
lić Lista byla krótka 'bardzo, ile że 

Opowiadanie historyczne według po- ksią,żę Bergu był zajęty. 
, wieści . - Pułkownik Deschamps ! - czytał 

Wacława Oąsiorewskiego. głośno adjutant. - Ka'Pitan Gotartow
ski !... 

.żubrowa roziepchnęla gwałtownie 
(Ctu dalszy)_ tłum, otaczafący adjutanta, i zawalała: 

Kręcąc się tu i ówdzie, .Żubr·owie _ Panie poruczniku 1 Właśnie kapi-
natrafill na znajomych strzelców kom- tan Gotartowski przepadL zaginął, ani 
painii Deschampsa i od nich .z przeraże-
niem się do·wiedzieli, że Gotartowski śladu !.1·0 się okaże! _:_ przerwał ostro 
przybył do Warszawy razem z awan- adjutant. 
gaz;dą i tejże nocy przepadl bez wie- K d 
ści. W głowie im się 1pomieścić nie mo- = N~: ~r~~~~kadzać !.„ 
gło, gdzie mógł się „parucznik" zanie- · Sierżant slużbawy ujął markietankę 
wieruszyć. Miasto spokojne, nieprzy- 'POd ramię i chciał odciągnąć ku 
jaciela ani śladu. o napaści żadnej sly- drzwiom. 
chu nie by to, a znów Gotartowski byl _ Dalej! Nie dla was tu miejsce! 
slużbistą nielada !... Musiała więc go Wynosić się!... 
inna spotkać przygoda!... Baba posinala z oburzenia. 

Połudn i e nadchodziło. Żubrowie c t 1? K b d · 1? W - o o ..... omu e z1eSiZ.. Y-
wspomnieli 1111 ro:ukaz cesarski i śród ,nosić!... Kto ?„. 
tłumów, jakie na ulicy wylegly, jęły się - Prędzej, prędzej ~ póki grzecz-
przeciskać do kwatery marszałka M!.1·· · , · t me mowie. .... 
rata. Tam taka c i żbę znaleźli oficerów ~ Nie wyniosę się! Słyszysz, ruro 
ordynansów a panów rozmaitych, że g:renadyerska ! Macieju .. „ widzi1s~„ 
marzyć nie mogli o zameldowaniu się dopytaliśmy się! Odczep się, bo grzmo 
adiutantowi ksi ęcia, ile że ten ostatni tnę, ja.ki em Muszy11ska z domu! Stary, 
ledwie co byl w p-oczekal,ni, znów mi al chwyć-że g0 e,a haida wary! !.„ 
tam wracać .n:Hychmiast. - Według rozkazu - huknął Żubr 

Żubrowie stali w kacie smutni, za- i wyciągnal rękę ku sierżantowi. 
iepieni. Markietanka mruczała pod no Powstał rejwach w ·poczekalni. Ad-
sem, klęła zcicha a musztrowatia mę.ża. jutant wpadł na Żubrową. 

- Cóżeś się tak zgarbił! Nie gapże - Milczeć!!... Precz stąd! Bo„. ka-
się ! Na licha tu stać bedziemy ! !..„ żę was na odwach zaprowadzić!... 
Myślisz!! Tfy ! !.„ Doczekai się czlo- · Markietanka pod boki się ujęla 
wiek!!.... Zdechnąć lepiej od razu!.. Co mierzy la hardo adjutanta 
tam nam po legii!!... Baba tymczasem wrzeszczała dalej 

- Jas ia - nie 1ga<laj !.„ niai całe gardło: 
- Skrzecz sroko. skrzecz!.„ A a] - Mnie ... ,,precz powiedzieć!!?.„ 

mówi ę... że jak niema porucznika... Mnie!!?... Ja wam tu pokażę! Rusz 
niema kapitanov.·ej, to .. . to.„ bierz H- mnie który, no, dalej„. rusz!... NDm de 
cho !.„ Dieu!... 

W .poczekalni ukazał sie adjutant Adjutant się zatrząsł W przedpoko 
Murata. btyszczący od złotem szame- ł ju tuż obok marszaPka, zanosiło się na 

1rowanego munduru, z pa.pie.rem w ręku burdę. 

kim udało się w ostatniej chwili szczę- I 
śliwie ujść. I 

Gdańsk:. Urzędnika bankowego 
Kesslera z Wrzeszcza skia:zała tutejsza 
izba karna za s·przeniewierzenia 30 
tys. marek na rok i trzy miesiące wię
zienia. 

Tczew. Towarzystwo Ludowe dla 
Tczewa i okolicy weszlo ostatecznie w 
życie. Pod przewodnictwem prezesa 
tymczasowego p. Jarnru Brejskiego z To 
runia odbyło się dnfa 23 bm. w lokalu 
własnym przy ul. Ulryka I. 40 pierw
sze walne zgromadzenie, na którem wy 
brnno zarząd stały. 

Toruń. W środę w nocy ;na suacyę 
graniczną Aleksandrów pociągiem pru. 
skim przybyło dwóch mlody,ch, wy
twornie ubr.anych niemców oraz niem
ka. Przy rewizyi kh kufrów na ko
morze celnej okazato się, że kufry mają 
dna podwójne; .po odbiciu tych den 
Z'naleziono znaczną ilość ;braulJJJingów 
i karabinów mauserowskich. - Niem 

1CÓW uwięziono i pod straża podoficera 
żandarmeryi i dwóch żołnierzy w 
przedziale I klasy przewieziono do 
W1airszawy pociągiem nocnym. Areszto 
wani oodają, że nazywają się Ale}<:san
der i Marya Ulrich oraz Waszkowski. 
Policya rprzy.puszc~a. że jechali oni za 
fałszywymi .paszportami. 

Z WieL Ir Pezndsldeto. 
Inowrocław. Wielkie kopalinie soli 

pod lne1\Vroclaiwiem na Kujawach zala
ne 2osta1ly, jak wiadomo. wodą z otwar 
ty:ch przypadkowo źródel. Jak obec
nie donoszą dyrekcye tych kopalń, za
lew jest zupelny i bogate pokłady, do
sfarczające rncznie niemal tyle soli, co 
WieHczka, uważać :należy za stracone 
na dluższy przeciąg czasu. Ilość wody, 
w·ydobyv.r.aijącej się dziennie z owych 
źródeł obliczają na 7000 kubicZinych me 
trów. Wskutek tej katastrofy zagrożo
na jest także wielka fu.bryka sody, je
dna z na}większych w Niemczech w 
historycznych Mątwach pod Inowrocla 
wiem. Kopalnie inowroclawskie znai
dowiaJy się częściowo w rękach rządu, 
-częściowo w ręku niemiecko,.,hakaty
stycznego towarzystwa akcyjnego, je
dnakże część akcy·i była także w posia
daniu Pola,ków. Największą stratę po
nieśli polscy robotnicy tych kopalń, któ 
rych już rozpuszczono. 

Strzelno, O utrudn_ianiu dzieciom 

-Sierżant, ront sprowadzić i na od-
wach!!... • 

· Sierfant wybiegl p.rzed sień. Ba.ba 
zaparła się '{}Od ścianą: 

- Stary, wal, mówię! Zobaczymy! 
- Oszaleliście l - napomniał żulbro 

wą jakiś stojący na uboczo szlachcic. 
- Co mialam os~aleć ! ? Rozk1az 

mamy wyraźny! Cesarz kazał nam 
się tu zameldować!... A tu lada porucz
nik, lala sztabovlia, 1będzie !lais pędzał! 
Stary, iplui w garść!... Vive !'empereur! 

Na hałas ten ·i krzyk wybiegł Murat 
zmarszczony - zły. Ad}utant objaśnił 
go w czem rzecz. Mars.zalek zagiadnąt 
szybko: 

:iii Coście Z'a jedni ? ! 
'.:lit' Joanna Żubr, mrurkietanka z roz

kazu .najjaśniejszego pana .... 
- A!... Wyście mieli szczęście to

warzyszyć? .... 
- Tak jest! 
- WIJUśCić ich natychmi1a:St! - roz 

kazał Murat, zaczem zwracając się do 
adjutanta, dodal z naciskiem: - Pro
szę uważać 111a listę, którą masz pan 
w ręku, i pilnować porządku! 

Markietanka z mężem weszła do sa
li przyjęć Murata, ipetnej generalów, 
oficerów sztabowych i urzędni1ków 
wojskowych. 

- Najjaśniejszy IYan raczył 1was ob
darować krxvża:•t• żołnierskimi legii -
zaczął marszałek. - Nadto polecił 
najmiłościwiej wypłacić wam dwieście 
napoleonów zasiłku! 

- Panie marsw1łku. 
- Z tym oto papierem stawicie się 

u naczelnika sztabu s;wardyi i odbie
rze dyplomy. krzyże i pieniądze. Chce 
cie może zaciągnąć się do pulku? 

- Wasz:a książęca mość, kiedy ka 
pitan Gotartowski.„ zaginąL. byliśmy 
właśnie, żołnierze trzynastego pułku 
strzelców„. 

- A! Gotartowski ! W trzynastym 
pułku? Gen era re Milhaud! 

- Najjaśniejszy pa.n rozkiazał do-

pierwszej spo\Viedzi przez szkołę, do„ 
Roszą. do „Dziennika Po zn.''. co niżej. 
Dzieci, uczęszczają.ce do szkoły li 
Bronislawiu, w powiecie strzelińskiIU 
mia!y w lipcu roku bieżącego przystą~ 
pić do pierwszej spowiedzi i w tym 
celu prosiły .nauczyciela o zwolnienie ze 
szkoły. Nauczyciel odmówil, a gdy 
dzieci pomimo to w naznaczony przez 
proboszcZJa dzień poszly do spowiedzi 
rodzice ich za każde dzi.ecko musieli 
zapfacić 1 mk. kary szkolnej! 

Książ. 500 marek nagrody wyzna. 
czyl naczelny prezes Zl'ł wykrycie mor 
der cy, który zamordował w lasku Pod 
Książem rozwódkę Helenę Lewicką, z 
domu Nieradzińska. 

Witkowo. Z rąk niemieckich w po(. 
skie ·przeszły znów dwa gospodarstwa 
w CzloIJaCh w Powiecie witkowskitn. 
Gospodarz p, Raczka z Podrzewia pod 
Szamotułami kupił tam od niemca i·a 
Bartscha posiadłość obeimuiącą 108 · 
mórg za 34 OOO mk., a .drugi Polak p. 
Jan Biały z Pozna1nia 40 morgowe go. 
spodarstwo od Gregra zai 11 tys. mk. 

Poznań. Wiadomo już, że bank par 
celacyjny w Kościanie nabył Kluczewo 
obejmujące 3500 mórg od p. Wolfa 
Heinricha, .niemca, 1który dla tego wo-
lał bankowi sprzediać, że zys.kal na. '1: 

tern ;;,i miliona marek więcej niż gdy by 
byl komi-syi kolonizacyjnej. Prasa ha
katystyczna donosząc o tern, wskazała 
na to, że o. Heinrich ma dwóch zięciów, 
których jeden jest porucznikiem, a\ dru-
gi szwagrem 'Pewnego prezesa naczel
neR"o. Ta wskazówka robila wrażenie, 
jakoby tych ·panów chciano pociągnąć 
do odpowiedzial1ności. Obecnie dono
szą pisma niemieckie, że trzeci zięć, 
który jest podporurnnilciem w garnizo
nie śląskim, otrzymał urlop ,.na czas 
nieograniczony". W kołach oficer
skich przepowiadano to już zaraz, kie-
dy nadeszła wiadomość o owej rzeko
mej hzbrodni". 

W Poznaniu zachorowałv w krót
kim czasie aż cztery rodziny po spo
życiu trujących grzybów, .a trzy osoby 
zakończyły nawet żyćie. 

I<oścłan. Strejk szkol.ny w Kiełcze
wie pod Kościanem trwa dalej. Na oj
ców sypią s'.ę więc kary jedna po dru
giej, a gdy ich nie placa, następuje fan
towanie i licytacya inwentarz.a.1• I tak 
znów we wtorek sprzedano gospoda
rzowi p. Ignacemu Jaskulskiemu dwie 

kładnie z.badać stan służby oficera Go
t~rtowskiego i sobie go przedstawic 
przy raporcie!... On służy u pana?!... 

- Tak jest!... Byl mi przedstawia 
nym 1przez genernta Dąbrowskiego, od 
był ·podjazd z pułkownikiem De
schamps„„ Panie pułkowniku, znasz 
Gotartowskiego? !... Jest w twoim szwa 
·dronie? !. · 

- Byl generale! W dniu wejścia 
do War sza wy przepadł bez wieści.... 

- Niepodobna chyba! Trzeba go 
odnaleźć.„ Najjaśniejszy pan sobie ży
czy! 

Marszałek zwrócił się do markie
tanki: 

- Więc chcecie się zaciągnąć? 
- Wasza książęa mość, jeżeli po-

rucznik.„ 
- Widzę, że nie made ochoty! ża

łujcie! Możecie odejść! 
Żubrowie zawrócili się ku wyjściu, 

lecz markietanka przypomniała coś so
bie i męża pooiągnęla za rękaw. 

- Czegoż ieszcze ! ? za.pytał nie
chętnie. 

- Właśnie jeszcze te wiechcie mia 
łam oddać! - odparta Żubrowa, wrę
czając zwinięty kłąb pruskich sztan
darów. - Bo„. najjaśniejszy pian .ktazał 
mi tylko jeden oeldać, ale ... jak zaczę
liśmy nasze rupiecie a tobolki przeglą
dać, to się dwajeszcze znalazły t 
. Marszałek spojrzał z podziwem na 

Zubra i Żubrową. 
- Może... macie jaka prośbę jesz

cze? 
- Wasza książęca mość„. żeby ;na

szego .porucznika ... Gotartowskiego .. 
- Cóż wy z tym porucznikiem!? ... 
- Bo.„ bo„ to pani kapitanowa tak-

ie przepadła!... 
Murat dał znak Żubrom do odejścia, 

odwróciwszy się do Milhauda, rzekł pól 
glosem: 

- Dzielni Judzie ... ale ciemne to 
wszystko„. bardzo ciemne!.. 

(Ciąg dalszy nastąpi). .i.id ~1 J, 



do„ za 4 mk .. a g-ospodar_zO\vi. pa~m P. 
e· '· '·iemu cielaka. pomewaz me za 
~ u~ll nałożonej :na niego już drugiej . 
rn, 1;a~ wysokości 20 mk. Panu R. spr~e 
ą, }

0 
przed niedawnym czasem takze 

rn ·p gęsi. . . 
ze odolanów. w n1edz1ele.. 18 bm. od
dy .· s ię tu zebranie ludowe, na któr~m 
ez :\)l1o czytelnię ludowa na powiat 

,z k" t .• 9... '. zi, .
1
,anows i; 1prZJ:'S ąplło zara~ 0 cz1·on 

eli ~. Przewodmczącym m1anow.amo 
i·ana ks. Grośtego. Czytelni~ fil
·ie założone ~ostaną w Sulm1erzy
·n i Raszkowie. 

Ze Sl~zka ezyli Staropolski. 
IV Roździeniu pod Katowicami od-

11 policya tamtejsza w towa1rzy ... 
·e koi.nisarza poli.cyjine9;? p. Kordy 

· ·izyę w mieszkanm p. Richtera, w 
~Hi gdy tego w dpu nie .było. Po
;a zabrałia 87 .kart s?kol1ch a ~6 
bvch innych kart, maJących zakło
~ · por zadek i spokój państwowy. 
r.z tego zabrnno p. Richterowi 20U 
'emplarzy ,,Rodziny~·. wydawanej 
·iz p. K. Miarkę v.r Mikołowie. Nu
'3s •. Rodziny" 1poświęcony byl „So 

·.;,\'i„ polskiemu. - Niebezpieiczeń
·o. ja·kie ze strony tych kiart i egzem
rzY „Rodziny zagrażało państwu 

~1kiernu, zostało na razie zażegna•ne. 
- ·------ 1!11

1 
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~iadomości ze .świata. 

Ułaskawienie w Rumunii. 
ról podpisał dekret, ułaskawiający 

~., które brały udzi-ał w ostatnich 
-;~hach rolnych. Amnestya obej-
~ też osoby, skazane za wzywanie 
;abójstw, z wyjątkiem nauczycieli, 
nownych, 'Wojskowych f 1urzędni-

Układ rosyjsko-japoński 

zony tymi dniami omawia obszer
~rasa japońska. Witając porozu
ie rosyjsko-jaipor1skie, dziennik 

·~ch i " pisze. że obecnie należy so
lyczyć tylko tego, aby nie doszło 
ratargu pomiędzy Rosyą a Chinami. 
'cini" powiada, że porozumieaie 
,;rzyga wszelkie nieporozumienia 
ędzy Japonią a Rosyą, przynosi po 
1alemu Dalekiemu Wschodowi. 

evelt przeciw wszechwf.adztwu 
kavitalistów. 

1rzeciw związkom olbrzymim ka„ 
tów czyli tak zwanym trustom, 
ępuje stanowczo prezydent Sta
Ziednoczonych RDoseveit i z dro
ranej raz nie da s~ę sprowadzić mi
~oru niektórych urzędników. Cho 
sekretarza stanu Roota jest slm
gw altowne1 rozmowy jego z 

. dentem Rooseveltem, przyczem 
~naprói;no prosil Roosevelta, aby 
. ził walkę przeciwko trustom. 
~tka odpo\viedź prezydenta podzia 
lak na Roota. że dosnal atakiJ ner
igo. ·Chorego przewieziono do do 
ldrowia. 

Spisek w Czarnogórzu. 
.idztw o w sprawie spisku przeciw 
iu -czarnogórskiemu przybralo 
.;t rozmiary ~ '"Ód skompromito
~h znajduje isię wiele osób wybi
\, a zwlaszcza członków rozwią-
10 zebrania narodowego. Kilku 
l!o zbiedz do Serbii. 

Walka przeciw opjam. 
·(i(Jsekretarz stanu fitz Moritz o
hył na posiedzeniu izby lordów, 
1d pol ecił administracyom wszyst-
towarzystw koncesyonowanycłl 

! Angl ię w Chinach zamknąć palar 
)ium. Rząd zgodził się na rpropo 
~ Ch i n w sprawie zmniejszania co 
Jedną dziesiątą część przywozu 
indy jskiego do Chin, oraz na pod 

1Zenie chińskich cel przywozb
na opjum zagr.aniczne. 
Kalkucie będzie mianowany chiń 
Zędnik celny, a obszar zasiewu 
będzie .zmniejszonv. 

1ium niszczyło jeszcze więcej lu
·W Chinach jak alkohol. 

Ormiań~·ka fabryka bomb. 
~ iuż donieśliśmy, ·PDlicyi chica
i1 udr.iło się odkryć fabrykę bomb 
~Stów ormiańskich, którzv do
·lali się c.zynów gwałtownych w 
eh miastach amerykańskich. Pi-

sma amerykańskie dDnosza obeanie w 
tej sprawie szczegóły n:astępujące: W 
lokalu fabrycznym aresztowano 20 o
sób. Zeznają one, że należą do zwią
zków „Buntszak", stanowiącego filię 
rewolucyjnej organizacyi ormiai'lskiej, 
rozpowszchnionej po całym świecie. 
Aresztowany przywódca: związku, Ma
nug Guragian, oświadczył, że bomby, 
1przygotowane w Chicago, rozsyl1ano 
też za granicę, stosownie do zapotrze
bowań, otrzymywanych od stowarzy
szeń terorystycznych. Dodal przytem, 
że „Buntszak" zamierzał dq;kona:ć za-
machu na sultania tureckiego. . . . .• 

Kon2res Chorwatów. 
W Zagrzebiu odbyt się kongres chor 

wackiej partyi prawa przy udziale 
przeszlo 250 delegatów z całej Chor.wa 
cyi. Przybyło też 3 sloweńskich po
słów do Rady państwa. Zjazd ohvorzyl 
p. Tustan, •poczern przema·wiał pos_el 
słoweński do Rady państwa Hrybar. 
Uchwalono następnie rezolucyę, oświad 
czającą, iż partya nie ma nic przeci:w 
ugodzie z We~rami, opartej nta słusz
ności. W kwestyi wojskowej rezolucya 
mniej więcej zgodna jest z programem 
węg. p.artyi niezawislDści. 

Na popoludniowem posiedzeniu zja-· 
zdu wywołał wielki entuzjam słoweń
ski posel do Rady ·państwa Benkowicz, 
który powiedzial, że Sloweńcy pragną, 
aby Zagrzeb sfał się duchową i kultu
ralną stolicą Chorwatów i Sloweńcvw. 
Mówcę .za to wzięto na ramiorna i obno
szono ·PO sal-i. 

O spisku przeciw królowi portugal-
skiemu 

donoszą z Madrytu: W Lizbonie odkry 
to spisek na życie króla Don Carlosa 
i prezydenta ministrów J oao franki. W 
dzielnicy robotniczej zdarzyla się eks
plozya bomby, przyczem zg}nęlo dwóch 
mężczyzn, a dwaj pokaleczeni zostali. 
Dochodzenia, robione przez policyę, do
prowadzily do aresztowania studenta 
medycyny J.osego Bettencourta. Z prze 
słuchania jego okaizało się, że byl on 
przywódzcą spiskowców, lktórzy za
mierzyli wykonać za pomocą bomb za
mach na króla i prezydenta ministrów 1 
w tym celu założyli fabrykę bomb. Pod 
czas rewizyi w jego mieszkaniu znale
ziono papiery obciążające, komprnmi
tujące wiele osób, należących do spi
sku. Uwięziono natychmiast 30 osób. 
należących do stronnictwa republikait~ 
skiego. W tajemnicy przewieziono 
wszystkich na krążownik „Adamastor'. 
Opowiadają, że uia krażowniku przepro 
wadzą przeciw nim tajną rozprawę, po 
czem za.raz deportowani zostaną na ko
lonję Timor. 

Z róhyob stren . 
W ciąż jeszcze zapisywać można 

„Wiarusa Polskdego" na wrzesień, prze 
to prosimy naszycJl Szan. Czytelników, 
by zechcieli nie ustawać w agitacyi za 
swem pismem. 

Neheim. Tutejszy burmistrz Brii
ning zastrzelil się podobno w przystępie 
melancholii, skutkiem której choroby je 
go najstarszy syn także znajduje się w 
zakładzie leczniczym. Do rozstrojeniia 
nerwów burmistrza przyczyniło się za
pewne aresztowanie kasyera miejskie
go Burgarda i sekretarza podatkowe
go V:iez'a, którzy dopuścili się grub
szych sprzeniewierstw. 

W erne p. Monasterze. W kopalni 
„Werne" znalazł śmierć górnik Paweł 
Minol. 

W Sodingen przejechala kolej elek
tryczna trzynastoletnie dziewczę, które 
na miejscw 1P0t11ioslo śm i erć. 

Gelsenkirchen. Urzędnik podatko
wy Loos został aresztowany, bo sprze
niewierzył 18,200 marek. 

Herne. Córka gościnneJw Dtippe w 
Baukau, czyszcząc okna, wypadła na 
ulicę i rozbila sobie czaszkę. 

Essen. Tutejsza polkya kryminalna 
aresztowała niejakiego tt. Grundmanna. 
który popelnił szereg kradzieży z wła
maniem~ - Krawiec fiirstenberger ob
wiesil się we własnem m:eszkaniu. 

Oberhausen. Podczas przejażdżki 
spłoszył się kot1 i gośeinny Buschmann 
wypadł z powozu ze swą sędziwą mat
ką. Oboje odnieśli tylko Iż jsze okale
czenia. Gorzej poszło idącemu drogą ro
botnikowi, który został przejechany i 
niebezpiecznie poraniony. 

Ro.zmailośct 
Katastrofa w Doemitz. Male mia

steczko Doemitz było, jak niedawno 
wspomnieliśmy, widownią strasznej ka 
tastrofy. Jak doniosły depesze, nastą
pila eksplozya w tamtejszej fabryce dy 
n·amitu, której następstwem było wysa
dzenie całej fabryki w p0wietrze. Po 
pierwszych wybuchach niebezpieczef1-
stwo było tak znaczne, że wszystkim 
mieszkańcom nakazano opuścić mia
steczko. Dopiero po kilku godzinach 
Z!a.wiadomiono mieszkańców .przez 
miejskich heroldów, że na razie dalsze 
go niebezcpiecze11stwa niema, ludność 
powróciła więc do swych mies~kań; 
sklepy jednak pozostawiono zamknię-
te. ' 

fabryka należy do dr. Nahmsena i 
Sp. i oddaloną jest o dwa kilometry od 
·centrum miasta~. Robota w fabryce roz
"poczęła srę o godzinie 6 .rano, eksp1o
zya nastą.pila w godzinę później. Fa
bryka zatrudniala 200 robotników, w 
tern 20 kobiet. Przyczyny katastrofy 
na razie wyjaśnić nie można; ·było, al
bowiem wszyscy robotnicy, którzy ipra 

cowałi w sali, skąd pierwszy wybuch 
slyszano, zostali zabici. Śledztwo wy
kazało, że główną winę przypisać nale
ży nadzwyczajnemu systemowi oszczę 

.dności 'dyrekcyi, która zatrudniała tyl
ko mlodych robotników za niską płacę. 
Aresztowano już dyu-ektora fabryki 

Volperta. 
Stwierdzono, że zginęło 12 osób, 

ciężko rannych jest 12. lekko 41. 
Pierwszy wy·buch nastąpił w domku 

czyli talk zwanej budzie nr. V., 1gdzie 
się mieścił olej, poczem powstał zaraz 
pożar i spowodował wybuchy w sta
cyach nr. V i VI, które natychmiast rwy 
leciały w powietrk. Wybuch znisz
czył dwie budki dla bawelny strzelni
czej, dalej dwie pluczkarnie, trzy budki 
dla mieszania materyalu, dwie budki do 
nitrowania, budynek do segregowania 
i 'Wreszcie 16 ·budek z nabojami. Pożar 
był oczywiście gwaltowny i przybrał 
od razu wielkie rozmiary, a -ponięwaz 
wodociąg był zniszcwny, więc straż 
ogniowF. nie mogła rozwinąć akcyi ra
tunkowej. Mimo to strażacy w liczbie 
12 pracowali z poświęceniem, naraża
jąc życie swoje na niebezrpieczeństwo 
i ur.atowali wielu rannych, pomiędzy 
nimr ifObotnika z nogami strzaskanemi, 
które lekarze musieli natychmiast ampu 
tować. Oddział sanitarny w sile 14 lu
dzi przybył z Wittenberge, skąd pospie 
szyli także na miejsce katastrofy leka
rze, niosąc ratunek nieszczęśliwym. 

Budy, skla<lające kompleks fabrycz
ny, otoczone są walem ochronnym o 
10 metrach wysokości, ale wobec wy
buchu i ognia wały okazały się nie
wystarczającemi. W każdej budce do 
mięszania pracuj.e czterech robotników, 
to też w trzech budkach, które najpierw 
wyleciały w powietrze, zginęlo natych 
miast 12 robotników. Budki <lo mięsza
nia składników są podziemne i łączą się 
tylko za pomocą tak zwanych rurocią
gów olejowych. przez które wybuch 
przeckodził z budki do budki. Dyrektor 
fabryki ofia:rowal robotnikowi Vathowi 
1000 marek nagrody, j~żeli zatka rnro
ciąg i zapobiegnie dalszym wybuchom. 
Vath zdolał wykonać to niebezpiecz
ne polecenie i otrzymał nagrodę. 

Na szczęście wybuch nie ogamął 
skladu dynamitu, w takim bowiem ra
zie katastrofa bylaby przybrała nader 
olbrzymie rozmiary. Mimo to szkody 
znaczne. l\.1 ie .i ~= . ..: owości oddalone o 
kilka kilometrÓ\\" od mif.i"r~ wvbuchu, 
zostały uszkodzone. Podobno huk wy 
buchu słyszano w promieniu 160 kilD
metrów. Prąd eksplozyi szodł w kie
runku od pólnocneg_o zachodu ku polu
dniowemu zachodowi. Skutkiem tego 
jedna część miasteczka Domitz ucier
piala znacznie, druga ·część o wiele 
mniej. Dworzec kolei wyglądał tak, jak 
gdyby go bombardowanD. W mieście 
niebylo ani je<lnej szyby, a niektóre 
dachy zostały zniesione. Wedle usta
wy, fabryka odpowiedzialną jest za 
szkody, spowo1owane wvbuchem, o ile 
udowodnionem jej zostainie jakieś za
niedbanie. 

Miasteczkr: D<:n ·itz. które nawiedzo
ne zostab pru~z tę katastrofę, należy ~l.) 
najstars?.ych osad magdeburskich j le
ży prz / Lt:~.:1:1 N y ;.Jei Elbv do Łaby. 'Tli· 
taj znaj 'lHj~ ~ię \\ ęnt kolei Berlin-Buch 

holz, tudzi ;l i:n:i Ludwigslust-Domi~z". 
a port Hlil ~l; : ść \'.: 'c lkie znaczenie h·i!1-
dlowe. Domitz, licz·.vć- dzisiaj 0koło 
3000 mieszkańców, byto iuż w roku 
1225 wyniesione do rze.du miast. .Ja.ko 
twierdza odegrało rolę pewną podczas 
wojny trzydziestoletniej, tudzież w r. 
1809 obecnie fortyfikacye został znie
sion~ i pozostała tylko cytadela ia}1.:u 
więzienie wojskowe. Część kary w1ę
zieooej odbyl tutaj znany rpowieściopi
sa:rz niemieoki Pritz Reuter. 

... :S~~~rA.„ St J 

Z tułactwa. 
.• I ' '"V. · ,____ ~··f 11."(~f;1 :'.,: ... !· • 1 ~, 

Slonko, błyśniej z chmur. 

~f~c~~~~~~k! ~~f ~t daleki 1 1 •-;,~{~:'. 
Poza góry - poza rzeki, ,_,..;rt 

Tam. gdzie raniej zl?ci zor·za . i!J!~. J 

Ukloszone tany zb~za ·„..J ... ~'tb 
I sosnowy bór. 

"'~'r~: ~~1 

Skowroneczku mój. · . · 
W skaż mi czysty zdrói. 
Gdzie ty czerpiesz cudne tony 
Twej .piosenki wypieszczonej, 
Gdzie skrzydełkaJ rzeźwisz z rana , 
Nim zaniesiesz przed tron Pana 

Komy poklon twój. 

Biel się dzionku, biel! 
Rybko, rdaj mi skrzel, 
Niech popłynę w świat szeroki 
Przez strumienie, przez potoki, 
Niech mi znojna ·pierś ochłonie 
W mojej Wisły czystem łonie, 

Rybko, użycz skrzel ! 
O! kto zaznał wprzód 
Smak ojczystych wód, 
Już mu piersi nie navoi 
Gor,zka woda cudzych zdroi, 
Nie zaszumi 'mu otuchą, 

, I 

' . 

Lecz bez wieści .przebrzmi głu.:ho 
Poszmer cudzycłt wód! 

Dmij wietrzyku, dmij, 
Pożycz skrzydeł mi, 
Niech w .powietrznej pomknę bH, 
Na wschód sło.nka coraz dalej, 
Tam ochlodzę w skwar sierpniowy 
Umajonych żeńców głowy-

Dmii wietrzya<u, dmij! 
Kwiatku z naszych błoń -
Daj mi swoją woń, 
Ni·echże z dcha nią powionQ . -
Na mogily, na zielone, 
Gdzie rodziców prochy dt.~i'!ni'a 
Pod ojczystą moją .ziemią -

Kwiatku. diai mi w0r't! 
Ja zaślę ją tam 
Do cmentarnych bram, 
Niech w kościółka wniknie pro.li, 
Niechże z wonią mirhy drogiej, 
U stóp krzyżapomięszana, 
Leci w górę przed tron .pana . 

I odpooznie tam! 
Seweryna Du chi fr) ~a. 

TowarzY'stwo św. Wojciecha w Hocb
łarmark 

zasyla swemu członkowi p. 

Stanisławowi Cierniakowi 1 

oraz jego dozgonnej towarzyszce ży
cia pannie 

Maryannie Maćkowiakównie 
w dniu Ich ślub.u, dnia 27 sierpnia, naj
se-rdeczniejsze życzeniia. 

Młoda Para niech żyje, niech żyje, 
.niech żyje, aż się echo z Hochlannark 
do Bruchu odbije! Zarząd. --------3ll!Kt'.!!L 'S J; 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 
Ich bestelle hiermit bei dem l(aiiser

lichen Postamt ein .Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitangspreisliste 128) filr den Monat 
September 1907 und zahle an Abonnement 
und Bestellge1d 64 Pfopnig. · 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, 
bescheln4gt. 
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P W nied&ielę, 20 bm„ o godz. IO -=t I 
li wieczorem zasnęla w Bogn po długich i li 

ciężkich cierpien. moja. kochana żona, tip. 

Wiktorya Mać«awska 
Dom kredytowy 

I o czem donosi wszystkim krnwn.:rm i ~na.-1 
}omjm w smut1rn pogrqżony mąż (97l:>) 

I!~ .... 1'1.at k-awski. 
Pogrz•b odbędzie si~ w środi: o gcdz. 

71/i,. r ano z domu żałoby w Rolthau.sen, 

Jana Kwiatkowskiego 
?.nłatwia wszelkie sprawy 

bankowe, hipolec7'ne i gruntowe. 

Mont-Ce•iestr. nr. 70. . 211 
W i!ZJ&tkim tym, kt61'Zy wzięli udział 

w pogrzebie moj~j najnkrxhai1szej córki, śp. 

Kasa oszczedności 
Balbiny, 

w Herne, Bahnhofstr. 50. 
wejście z Oststrasse (759) 

składam na tf1j drodze serdeczne 
staropolskie 

Bó,;- zapiać! 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wUadki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

Ignacy Budny. (98~) 
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g w Reklinghaustn Siid (Brueh). § 
a zasyła, 8 
O swemu zacnemu Drnhowi 
8 g g Wojł'łee~r?zwi G1•alł g 
g jego dozgonnej towarzyszce życia pannie g 
§ · Rozalłl Zele1·ównłe § 
§ w dzień Ich ślubu, dnia. 27 sierpnia, a 

o jak najserdeczniejsze życzenia wszelkiej § 
§ pom. yślności i blogosławieństwa 1° 
§ Bożegof 
O lf końcu. wykrzykujemy 
g Czołem ! Vzolem t Vzolem ! 8 § Nłeeh ż7Je soliolica z sokołem% g 
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: Prinzen !f etnrleh. : Piękne narodowe 

• Na wieł68tronne Ż)'e7.enie! • • 
• odbędą się już od 4 tygod.nt z takiem • pOCZtAWkJ 
• 

powodzf\ruem w Essen. Bochnm, Werden • U 

Baczność I 

Polskie 
biuro prawne 

znajduje s' ę 
w Oherhause11, 

Indui.triestr. 59. 
'l'elefon 147. 

Tam załatwia się uyb· 
ko i tanio wsr.elkie 
spra:wy piśmienne. 

Max Ninke, 
pozasłużbowy 

komisarz pollcyjny i 
były feldwebeL 93'0 

Tab alia 
d·o z aż y wa n i a 

najle.pszeg·> gatnuku 
- funt GO len. -

je t do nabycia u 

Al. Swinlarskiego 
Nowem;as!o 

(Neumark W.!Pr.) 
Preb y darmo. 
Skład cygar, papierosów 

i tytoni. (967) 

W Bochnm przy 
Lipowej ul. (Lin
denstr .) nr. 19 jest 
mieszkanie o 3 po• 
kojach do 982 

1ynaJęcla. 
Bliż. szczegółów udzieli 

B. Daumltolz w Es
sen, Sessenbergstr. 132. i B'.Jrheck dziennie 3-4 razy dawane 

: przedstawienia pasyjne : Ni•i••iś J. szy-
• teatru WU1tor7a z Essen • mankłewil'z, redem 

poleca 

• 
także i w moim lokalu przez parę dni • .A Księgarnia „Wiat. zKruczyna, opowiada.po-

• 
w dni powszedni. o 2 i 5 godz. ro ··w między ludźmi, że się . 

Po'. i 8 i pół wiecz. p l k" " spalił i w ten sposób o s ieb00o • i d · k · P 
• 

W niedziele o god&. 2, 4, 6 i 8 i l)6l • u Zl wyzys UJe. roi<zę 

• 
po peł. 97S • o doniesienie mi, jeżeli 

by go kto z Rodaków 
Albert N·~ essen, •••••• puychWJ.Cił, a stratę 

• Marllloh·Broe"hausea, • ch.ętnie wynagrodzę. 
• Kaiserstrasse. • I ••· Paterka, •.••..• „ •..• ~·--------9-s~_G_er_th_e_i_3._ 
-BacznoŚć-ReckUnghausen Siid (Bru eh)! - Kasa OSZCZP.dllości Podaję do wiadomości Szan. :Roda
kom, iż z dniem 6 bm. otworzylem przy 
ulicy Bochumskiej 128 podpisanego Banku przyjmuje depozyta 'i 

płaci od nich ( 437) 
Skład towarów 
gala nteryjnych 

5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Mam na skladzie w wielkim wyborze Bank ~iemski 
instrumenty muzyczne, -~K~ronowle _(Cro!_!~:._ <1. -~-~~)._. 

RĘKA WICZl(I wszelkiego rodrza1u 
cziyści i farbuje f ARBIERNIA GALLU· 
SCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 

cygara, papierosy i tabakę do zażywania. 

(891) 

Usługa skora ł rzetelna. 
Z szacunkiem nr. 911. 

M. Pietryga, filie: Hofstede, Herne, Eickel, Rołllln1· 
lutuseo. Unden, Hattht2eu. Laui?endreer. Mj' r• 
ten„ Castro;>, l(amen, Dortmund. Oerti'l•, 

polski kapelmistrz.. snrockhonł. 
BACZNOS~Ó~R-O_D_A-.C-Y-!~--~~~--~~ 

Klo chcr! trub ~ p erdądz 
t· szczędzić? 

Każdy rodak, który chce sobie ro a a z y n ę d o 
szycia tanio knpi6 lnb 1r>lody druh, k tóry 
sobie chce do sk onałe koło s prawić, niech 
pisze kartQ do na s rio cennik nasz~ch ma.szyn i Bez agentów. 
kołowców. Mamy dużo pism z po ziękowameliil z 
w8zystkich stron Westfalii. 942 

, D1.·an§Celd Sta • " U-r• llDS.n.! 
~~~~~~===== „ • · k" Hurtow.r: y interes maszyn i kół, 
" prerwsz~~ ~:-~~ - Recidinghausen-Siid, BocbumHstr. 127a. 

J 2 et:eładnłkó• 
r ł!llZew1tkłel"t jednego 

na. now~ robot~, drugie
go do zelowania przyj· 
mie od zaraz na stałe 
zatrudnienie i wysoką 
płaCQ 947 

Antoni Horyza, 
mistrz szewski, L a a r 
"? Ruhror 1 ul. Turmstr. 3G 

Chłopiec 
do roznoszenia 

chleba 
potrzebny od zaraz. 

Fr•ne. Mat1siak, 
Watt ens c h "ei d, 

938 Vorsta.dtstr. 48. 

Urzadzenie 
sit ładu 

kolonialnego 
polecono mi z powodu 
megJ pr „ edsiębiorstwa 
tanio sprzedać. (976/ 

Jerzy Maier, 
aukcyonator. 
li..astrop, 

Vidnmestrasse 28. 

lułodziejowl 
rodakowi, który by chciał 
samodzielnie się osiedlić, 
t adarza się korzystna. 
sposobność kup"a -war· 
s:atatu kołodziejskie~<> z 
pokładem suchego po -
rządkowogo drzewa, 20 
lat is'niejącego, z powo
du choroby właściciela. 

Zgłoszenia przyjmuje 
Eksp. „ Wiarusa Pol
skiego" pod nr. 981. 

Bacruość Rctdac} l 
Pohka 

restaurao1a 
od zaraz 

do nabycia. 
C1> sobotę i niedz. taniec. 

Gotówki potrzeba 
=ttOO 1o11rk.= 
Zgłoszenia pr11yjmuje 

St. )<ąkowski, 
Charlottenbnrg· Berlin, 

985 .Krummestr. 50. 

Posznkttję natychmiast 
tęgiego p9lskiego 

czeladnika. 

Szanowną Klientelę. mającą zamiar zaopatrzyć 
siQ w wyroby jedynej polskiej i wielkiem powodze~ 
niem ciesz'!;ce; się 920 

fałneykł płc1·nlk4"" 
A. Iłla1eldewleza w li_ostrzynie 

na nadchodzący sezon gwiazdkowy, proszę niniejszern. 
ja.k najuprzejmiej, aby zechciała łaskawie zamówienia 
gwiazdkowe Rndesłać najpóźniej do k~tńca wrze„ 
imła r. b. Za wykonanie zamówień po wyżej wy
mienionym terminie fabryka. ręczyć nie może, wobec 
nadzwyczaj wielkiego po rytu; musi raczej z fabry. 
kacyą za.stósować siQ podług poczynionych przed 
czasem zakupów. - WszP-lkfo zam5wienia uprasza. 
siQ nadesłac na ręce zastępcy na Nadrenię i Westfalię 

A. Barciszewskiego, Bochum,u1
• iu~:i:r~:r1~~.-„.1u. 

.... 
m · na11~; 11~aa1B1 
gB Swój do swego! 11 Podług n~Jnowe!JK'Yeh żurnalł I naja-ustownłej 

11 wszelkie ubrania,k·p;letoty i spodnie ~
3

~ 1 
a po bajecznie tanich cenach I 
a pierwszorzędna 

pracownia garderoby aęzk1~ j 

Tomasza Pietrowskiego, 
Essen, Grabensilt. 44 I. li 

Da~zno8e rekruty! Tylko w mojej pracowni garderoby 
- Illęzkiej wykonuje sio podług przepisu 11 p od n ie w oj 11 k •'we 
- z do brej materyi po n i :i.kic h c en ac b.. 

-.•. • 111aa11• ·•11 
--------------------~-------------------~----

-

Drakiem i nakład~m Bu.tz.ona ł Oerekera w Kevelaer 
wydawn. św stolicy &l' >etolskiej. 

Nowo! Kevelaer Nowo! 

Ksiąźeczka pielgrzymska. 
Zbiór modłów i pleśni eis I 

DLA POBOŻNYCH PIELGRZYMÓW ~ 
zebrany i ulożony przez ~ 

X. duszpasterza polskiego 
za pozwoleniem Biskupiego Ordvnaryatu 

Egz. 25 fen. . w Monaster~e. Egz. 26 fen. 
Wbaef".nt1 IU11Sdla, 111 • . I 
Dell wig, Bergstr. 101 Do nabyeła we wsz7Mtluch ludęgarniaeh. 

(Rheinland.J 980 · 

Maszyny da rrotowania ~ I We wiel.kiem mieacie powiat., g~e fabryki i 
~ ' cegielnie, praca bezustanna, mam na sprzede.li: 

go 

fe 
ie 

fZ 

~'*~ maszyny do szycia, p~y ~;~r~a::.t~~ 7 mórg roli, bud~~: 
Dom mas. z Wielkim ogrodem, przynosi pracz B 

procentu 500 mr. czystego zy,ku, przy wpL 3000 m. piece, maszyny do prania, wyżdżY
rnaczki imaglownie, latnłlY i towary 
emaliowane, jako też dostawa całkowl
tych urządzeń po nadzWYczaj taai::h 
cenach. ( 496) 

Na odpłatę! Na odphtęf 

O Schramm, Doitmund 
ul. PrzeorŚka (Priorstrasse) nr. 4. 

naprzeciw kościoła św. Józefa. 

Piekarnia przy najożywieószej ulicy ze • 
w :-zystkiemi narzędziami piekar~k. przy wpł. 3000 m. 

Gospodarstwo 14 mórg roli z budynkami 
przy wpłacie ~70 m. 

Gol!lpodantwo 25 mórg roli w tem 4 mg. 
łąki, przy wpł. 3800 mr. 

Gospoda• stwo 41 mórg roli wte!Jl !i mg. 
łąki, za cen~ 7200 m., wpł. SOOO mr. 

Gospodal'stna po 8, 18, 36, 50 do 300 
mórg, także g"6Śdńee i rozmaite inne interesa. 
Gospodarstwa. •ą z calem żniwem, iywym i martwym 
inwentarzem. Zgł. przyjm .• J. 8zlapka. li.em· 
pen (Posen), Schulstr. 354. 

Baczność Rodacy : Wanne i okolicy! 

Gdzie · kupuje się najtańsze 

meble i sprzęty domOwe~ 

Łukasza józ8fi8ka w. Wanne 
· ul. Rynkowa (Marktstr.) nr. tt, obok oberży Reichenberga. 

Jest to interes wprawdzie nie naj~tarszy, ale może każdemu innemu stawić 
czoło, bo posiada wielki wybór 

111ebl~ wszelkie;-~ rodzo.jn 
jak: Haf1, lustra, sz1foniel"kf, łóżka, wóziki, mąszyny do gotowa
nia itd. itd. 929 

~ Każdemu, kto u mnie wyprawę kupi, łl 
Za IJCF . Na 

tó k ~ wypozyczam darmo porcelany na ~ 
go w ę . ~ ~ odpłatę. 

DIS' wesoła i chrzciny, ==t 
łrLukasz Józefiak 

* iruk. Ukt' l r.~ M.r.ow1tdzialnJ' Aatetd BrcJsld w Bochtrm. Nakła<tem I czclonbml IV)'(lawnlctn .Wiarusa Eolskfep• • 8oclma. f"". · ~~ k;tl 



l{r. 198. Boehum, na czwartek, dnia 29-go~sierpnia 1907~ Bok 17. 

• 
lodzi•nn• pismo ludowa dla Polak6w na obczytnio pośwł~cone 8'włacłe oru sprawom :11red.owym, polityeznym l zarobłloWJ!I, 

" 'yc.bodzl c:odziennie z wyjątkiem dni p-oświątecz-1 feb· Przedplata kwartalna na poczcie i u listcxwych 
iffDOSi l mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do d?TTiu 1 mr. 

I 
O ten „Wiarus Polski" •. „„ .~ ... , '••• w ..:onnlkd DOO'.! 

tOwY1D ood znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I 1111 8121 za Wlarc I OJczyzq I 
Za inseraty placi sie za mie)sce r~dka drobne1.o ,,.. 
ku 15 f. ogloszenie, zamiesu:zone orze<! inseratami 4ł 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Liltf •• 
„ Wiarusa Polskiego" naleźv frankować i podd • 
nich dokladny adres :piszącego_ Rekop. nie Z!Wt'acull 

.-.--------------------------------..-..rm1tw-----·~1•......,~.-._...__. ___ _...~,....,..----..... W»~--..-.-.._„._.„_..ir.-i ... ____ _. __ _. __ ... __ _._.. __________ ...._ 
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I Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
jllÓWić, czytać i pisać po polsku! Nie 

I pst Polakiem, kto potomstwu swemu 
-mczyć się pozwoli! 

1~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

cbrzconycb chrześcian, 70 kapłanów. w 
tem 13 krajowców. 14 większych ko
ściołów i przeszło 500 mniejszych i wie 
kszych domów modlitwy. 

I z wypadków dnia. 

= Połoienie w Maroku w~kła się coraz 
więcej. 

I Obwoła.ny sułtanem starszy brat 
totychczasowego sultana Muley Hafid 
wy.ruszył na ciiele znacznego oddziału 
ku Casablance, gdzie wojska fraincuskie 
gotują się do walki. 

Zastępcą swoim w stolicy Maroka 
fezie miall1ował Muley Iiafid brata swo 
jego Muley Mohameda. 

Dotychczasowy sułtan Abdul Asis nie 
posiada żadnej już wfadzy. 

Wkrótce mają nastąpić nowe spotka
uia monarchów. 

W.iedeńska ,,Zeit" dQil()Si, że król 
włoski Wiktor Emanuel odwi6dzi cesa
rza austryackiego w Wiedniu; w tym 
-czasie przybędzie także do Wiednia 
cesairz niemiecki. 

Cesarz niemiecki, który w jesieni 
udaje się do Anglii , odwiedzi pono tak

Slowom tym towarzyszyly burz
liwe oklaski zgromadzonych niemców 
katolików. Wniosek o gorliwe popie
ranie działalności misyjnej przyjęto . 
jednogłośnie. 

Bardzo się chwali, że piemcy kato
licy tak gorliwie się starają o opiekę du 
chowną dla Chińczyków, atoli nam Po 
lakom mimowoli nasuwa się tutaj po
równanie położenia naszego pod wzglę 
dem opieki duchownej z położeniem 

owych Chińczyków, zwłaszcza, że tu 
i tam opieką duchowną kierują biskupi 
niemieccy. 

Dla 40 tysięcy chińczyków postara 
no się w.ięc przez lat 25 o 70 kapłanów 
w tern 13 rodawirtych Chińczyków, oraz 
o 14 większych i przeszło 500 mniej
szych kościołów. 

Dla Dkolo 200 tysięcy Polaków ka
tolików natomiast przez lat przeszlo 30 
nie zdołano się postarnć ani o jednego 
stałego dus'1Jpasterza polskiego, opie
ką duchowną dla Polaków 7.1ajmuje się 
:pobocznie zaledwie kilkunastu księży 
znających język polski, nie ma też 
ani jednego kościQła przeznaczonego 
wyłącznie dla Polaków. 

; że w roku bieżącym Rumunię. 

Przy tern chyba sto kroć większe 
spraw.i1ają trudności starania o opiekę 
duchowną w Chhinach iaik stanania o o
piekę duchowną dla Polaków w Niem
czech. 

:. Badacz krain podbiegunowych W ell -
ze •ano gotuje się do odjazdu balonem do 

bieguna północnego. 

Gołe stwierdzenie stanu rzeczy 
Jest tak wymowne, że wszełkie uwagi 
stają się zbyteczne. 

wenmann telegrafował dzienniko- ł 
wi paryskiemu ,,M1atin", że poczyni . 6 OS pófUfZQdOWJ W Spf8Wi8 polityki 

g. jeszcze kilka prób .balonem, który jest polskiej, 
~otowy do wyjazdu. Jeśli próby wy- z Gniezna piszą do , Nordd. Allg. 
padną dobrze i powietrze będzie sprzy- Zeitung": „W obozie polskim panuje 

~ iało, ·nastąpi za kilka dni odjazd do bie- konsternacya od czasu '\vieca niemiec-
runa. kiego (hakatystów), ponieważ Polacy z 

Wielu znawców sądzi, że w ell- odpowiedzi telegraficznej cesarza i kan 
clerza wnioskują, iż rząd na przyszłej 

11ann jedzie na pewną śmierć. sesyi sejmowej wniesie projekt wy
wlaszczenia. Polacy dzielą się na dwa 

W Astrachanie zaszło 100 nowych wy- obozy. Jedna część przemawia za tak-
padków cholery. tyką milczenia, aby nie prowokować 

Takze w innych miejscowościach 
Jachodzą .prawie codziennie no:we ze
słabniecia. i 1. i i i~ 

kól umiarkowanych; zwlaszcza grupu
jąca się około pana Kościelskiego i 
„Straży" część Polaków przestrzega 
przez urządzaniem publicznych zebrań 

Niebezpieczeństwo wojny w środkowej demonstracyjnych w rodzaju inowroc-
ławskiego i proponuje, w poufnych kon 

Ameryce zażegnano. ferencyach omawiać środki, jakie po 
O usunięcie nieporozumień staraly winni· przedsięwziąć Polacy, gdyby pro 

się Sta.ny Zjednoczone i Meksyk. jekt wywłaszczenia miał się stać pra-

Starania niemców katolików o opiekę 
duchowną dla - Chińczykow. 

w em. Te konferencye od dluższego cza 
su odbywają się tajnie, a biorą w nich 
udziat przewodniczące kola Polaków. 
Konferencye zajmują się następującemi 
sprawami: 

1) Założenie Banku akcyjnego w ce
Na zjeździe katolików niemieckich, lu skoncentrowania polskich kapita-

który odbywa się obecnie w Wyrcbur- łów ku obronie ziemi. Na czele banku 
gu, zabrał w wtorek głos ks. biskuP. stanie prawdopodobnie znany Marcin 
łiennighaus, niemiec, z południowego Biedermann, którego według jego do
Szantungu. W pr1zemówieniu swojem po tychczasowej działalności można uwa
lecal ks. Henninghaus gorąco zgroma- żać za najlepszą silę. 2) Kwestye pra
dzonym, by się starali czynnie wspierać wnicze omawiają doświadczeni polscy 
działalność misyjną pomiędzy Chińczy prawnicy i parlamentarzyści, aby przr
kamł. gotować się do wielkiej akcyi w sejmie, 

Państwo chińskie jest krajem wy- skoro rząd wniósłby projekt wywlasz
soce kulturalnym i stara się dążyć na- czenia. Walkę parlarr, entarną toczyć hę 
przód. W tern dążeniu Kościół katolicki dą prawdopodobnie post dr. Skarżyń_ski 
pierwsze powinien zajmować miejsce i dr. Dziembowski, który jest najdz1el
Przed 25 laty - mówil ks. Henninghaus niejszym pol~kim. prawniki_em i najdziel 
- rozpoczęliśmy działalność misyjną niejszym pohtyk1~m z umia~kowanego 
Dziś mamy w Chinach 40 tysięcy o- ~ stronnict\v a polskiego. Trzecią kwestyą 

jest zapobieganie wychodźtwu. W tej 
sprawie zabral już głos publicznie jeden 
znany polski ekonomista, który twier„ 
dzil, że wędrówka ludu polskiego mo
glaby mieć jak najgorsze następstwa. 
Polacy zamierzają osadzać w miastach 
lud ze wsi wypędzony wskutek wywla 

szczenia ziemi. Polscy rzemieślnicy i 
przemystowcy mają otrzymać tani kre 
dyt. Czwartą kwestyą jest utrudnianie 
praktycznego przeprowadzenia projek
tu wywlaszczenia, bądź to na podstawie 
istniejących praw konstytucyjnych, 
bądź też przez obejście prawa. 

Pod tym wzglę.dem oglasza się ró
żne proiekta, np. pmjekt ks. proboszcza 
Zakrzewskiego, aby Polacy się zwróci
li do 'króla angielskiego. Zamierza się 
też sprzedać majątki polskie, zwłasz
cza zag.rożone, polskim bankom zagra
niczym. Polacy też myślą o tern, aby 
wlasność ziemską sprzedlawać niem
com p·ro forma. Ra.dY'kalna zaś część 
Polaków chce urządzać wiece, aby ca 
łemu światu cywmzowamemu pokazać, 
że Pol\a.cy umieja zwalczać niesprawie 
dliwość. Zagraniczni Polacy iuż oma
wiali sprawę wywłaszczenia i w jaskra 
rwych •rezolucyach zaznaczyli swoje 
stanowi~ko. Caly szereg wieców w 
tej spnawie odbędzie się w Galicyi. Tak 
że w kol:ach niemieckich zamierza się 
urządzać wiece ·protestujace przeciw
ko wywłaszczeniu, ponieważ tutejsi 
niemieccy przemysłowcy obawiają się 
z powodu przeprowadzenia projekt~ 
wywłaszczenia agólnej szkody dla 
przemyslu. Pod tym względem już 
.przygotowuje się petycya." 

nRobota Brejsczyzny" I 
Pod takim tytulem 21amieszcza po

znański „Goniec Wielkopolski" z 
Miihlheimu nad Renem (pod Kolonią) 
następującą korespondencyę: 

Miihlheim. 19 sierpnia. 

Dnia 4 bm. odbył się u nas wielki 
wiec „Zjednoczenia zawodowego pol
skiego'' przy udziale aż 32 osób, na któ 
rym przemawiał delegat ,,Zjednoczeinia 
zaw. poi.'' p, Dymek. 

Najpierw :rozwodzil się szeroko o na 
szej szlachcie i księżach (j~ak to już w 
zwyczaju), w ogóle o wszystkich praco 
dawcach, ganiąc ich obchodzenie się z 
robotnikami. Dalej mówił, że tam w 
Polsce robotnik, który otrzyma tę parę 
trojaków za swą pracę, to ma na wód
kę, 1a chodzi niezawodnie w k-0styumie 
Adama. Potem krizycząc i powtarza
jąc kilka .razy, że naród w kraju jest 
ciemny i chodzi kraść. nie mogąc wy
ŻyWić swojej familii, chwalił dalej o~ 
gromnie tutejsze zarobki i oszczędności 
tutejszych Polaków. którzv uotem jadą 
do ojczyziny i budują sobie domki. Na
woływał dialej, ażeby wszyscy wstę
powali do zjednoczenia zawodowego, . 
ażeby módz „naszym maluczkim'' w 
Poznańskiem przyjść z pomocą. 

- Po wszystkich wywodach p, Dym-
ka zabrał głos za zgodą wszystkich o
becnych pan N owi'cki, krytykując;: ostro 
wywody p. Dymka, móvriac· pomiędzy 
innemi, że tam w kraju pnacodarwca 
płaci robotnikom na wyżywienie siebie 
i swej rodziny, a nie na wódkę, a że tu
taj wlaśnie są rozboje i kradzieże i że 
p. Dymek niezawodnie zapomniał, że 
teraz u nas w Polsce Polakowi budo
wać się nie wolno. 

Tutaj p. Dymek dzw oni i odbiera 

glos p. Nowickiemu, wołając, iż kryty
kowa,ć go nie wolno, gdyż co mówił, 
jest prawdą. 

Pan Nowicki dla milej zgody prze„ 
stał mówić i prosił o głos we „wolnych 
glosach", na co p. Dymek zaraz z gó
ry zaznaczył, że p. Nowickiemu wcale 
glosu nie udzieli, powołując się na list 
z Bochumu. Potem dooiero napadł na 
·p. Nowickiego ze wszystkimi swymi 
apostołami, nazywając go „policyjnym 
szpiegiem", że ma sobie otworzyć ja• 
kąś tam kuźnię dantejską, czy tam teu
tońską i tam z swoimi kole~ami prawa 
wyjątkowe kuć. (Głos p. Nowickiego: 
Kutnia taka w Bocbumie istnieje!) 

K:aiżdy, kto słyszal i zrozumiał sło
:wa p. D., ten tylko żal i ból uczuć mu
siał w swem sercu dla takich ·rodaków, 
którzy w swem zaślepieniu i ciemnocie 
ganią naszych ojców, braci i siostry i 
potępiają ich w jaik naj·gorszy sposób. 

Nasi bracia w Pols·ce są dziś stokroć 
szczęśliwsi od nas; chociaż nie zairobią 
tak wiele, jednak są na swej ziemi oj
czystej, w naszej Polsce kochanej. 

Kiedy przypomnę sobie te piękne 
czasy, gdzie mogłem używać swobody 
i ojczystego powietrza ,Polskiego, tb mi 
mo woli lza się ciśnie do oczu i pnagnąl 
bym jak najprędzej Powrócić, ażeby po 
między swoimi módz pracować. 

Radziłbym p. Dymkowi, ialŻeby już 
raz dał .pokój naszym księżom i szlach
cie, gdyż wie niezawodnie, że w Pru
sach ·zu.pelnie kto i.nny rządzi, jak pol
ska szlachta i księża i że te rządy orzą 
skórę polskiej szlachcie i . księżom. 
Ponieważ czytamy codziennie, ile to 
księży używa wakacyi w murach wie
ziennych - a za co? Za sprawę naro
dową, za obronę religii i języka ojczy
stego. A tu oklamują ttasz lud roboczy, 
oczerniając i hańbiąc cały naród pol
ski, a lud iprowadzą nai ślePO w rów. Z 
pomocą ow .t m ,~maluczkim", o którydl 
prawil p. Dymek, moglibyśmy przyjść 
tylko p;rzez połączenie się wszystkich 
związków, czemu właśnie przeszkadza 
Brejszczyzna, która dla właSinych zys
ków nie chce zrnać hasła: Jeden za 
wszystkich, wszyscy za jednego! 

Narodowiec. 

Tyle „Goniec Wielkopolski". A więc 
wszystkiemu winna ,,Brejszczyzna' ', 
jak się „pięknie" wyrnża „Goniec Wiel
kO\Polski." Czytelnikom naszym wia
domo, że są ludzie, którzy za wszystkie 
czy to Wklsne czy też cudze głupstwa 
azynią odpowiedzialnych bądź to pp. 
Brejskich bądź też „Wfa.rusa Polskie
go". 

Tą razą atoli „Go:niec Wielkopol
s1 i" wpadł grubo. ·ponieważ p. Dymek 
wyszedł przypadkowo ze szlroly 
.,Dziennika Berlińskiego''. do którego 
ko bpondencye posyfi1. „Dziennik Ber
liilski, którego przecież ,,Goniec Wiel
ko.polski o uczucia pr.zyjame dla 
„Wiarusa Polskiego-" posądzać nie bę
dzie, wystawił też p. Dymkowi, o ile 
sobie przypominamy, publiczne świa
dectwo, iż jest zacnym i gorliwym ro
dakiem. Nie znamy osobiście .p. Dym-. 
ka, wiemy tylko, że stara się, i'le może, 
o zorganizowanie Polaków pod Kolo
nią. 

Nie wierzymy też, by pan Dymek 
powiedział takie głupstwa, jakie mu WJ 
usta kładzie „Goniec Wielkopolski", 
czy też jego korespondent." Pan Dymek 
z pewnością zabierze glos w tej spra
wie. 

Co s ię tyczy owe~o p. Nowickiego, 



to doniesiono nam na za.pytanie z biur.a 
„Zjednoczenia zawodowego polskie
go", że jest to człowiek. który na 
wszystkich prawie wiecach bruździ 
do organizacyi nie należy i robotnikóvJ 
polskich od organizowania się w ,,Zje
dnoczeniu zawodowem ,polskiem" od
mawia. Dla sprawy polskiej w ka
żdym razie 10 razy większą mają war
tość ludzie jak 1p. Dymek, którzy gorli
wie pracują. choćby w swej gorliwo
ści mieli się i raz po raz potknąć. jak 
różni bruździciele pokroju pp. Nowi
ckiego, Żnińskiego i tp., którzy sami 
.nic dotąd nie1 zrobili, nieczego nie robią 
a wszystko krytykują i wszystko chcą 
lepiej wiedzieć od inny1ch. 

Tak więc ,,Goniec Wielkopolski" z 
swoimy napaściami i tą razą szczęścia 
nie miał i jeżeli koniecznie na jakąś ga
zetę chciał napaść, to tą razą musiał
by byl się odnieść do „Dziennika Ber
lińS1kieg-0.'' 

Na wrzesień 
można już teraz· za:pisać na kmżdej poicz 
cie 

Wiarn8a Pelskiegó. 
Prenumerata n:a ten jeden miesiąc wy-4 
nosi 

tylko 50 fen. 
a z odnoszeniem codziennem przez li
--;towego do domu 14 fen. więcej. 

Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa 
Polskiego" wśród znajomych, aby w 
ten soosób budzić ducha narodowego! 

lie.mle polskie. 
Prus Zachodnich. WaMDii i Mazur. 

Miasto. Na folwarku Zabelsberg ( ?) 
wzniecił piorun pożar, który zniszczył 
stodołę, stajnię i śpichlerz doszczętnie. 
W płomieniach zginęło 10 koni i pewien 
mężczyzna. 

Chełmża. Zwołany na 25. bm. przez 
„Zjednoczenie Zaw. Polski·e" wiec rze
mieślników i robotników nie mógł się, 
odbyć, ponieważ właści'ciel lokalu pan 
Schneider, w ostatniej chwili rzekomo 
dla· choroby sali odmówił. 

Chojnice. Za kradzi'eż 4 mr•:-ek ska
zano czeladnika kominiarskiego Bolesta 
wa Szydłowskiego na półtora lata do
mu karnego. Skradł on żonie woźnicy 
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Markietanka z meżem wzruszenl 
wyszli z sali. W przedpokoju z du
mą spojrzeli na przyglądającego się 
im z pod okta adiutanta i zatrzymali 
się przed sienią. sami nie wiedząc, co 
dalej im czynić wy.pada. 

Pierwsza ozwała sie. Żubrowa 
- łfm„. pójdziemy chyba po te 

krzyżyki a napoleony!... Ładna sumka! 
Człowiek takiego żołdu jak żyje nie o
glądal ! Co??! Oddać gdzie komu na 
proce111t - byŁby pasi,1g dla pierwszego 
kapitanią tka!... Co?!... 

- Nie gacfaj. Jasia! - odrzekł ża
łośnie podoficer. 

Baba chciała już alteracyę swoją wy 
wrzeć na skórze męża, gdy zbliżył się 
do niej wysoki, tęgi oficer francuski 1 
zagadnął czystą polszczyzną: 

- Wy mówiliście o karpitanie Ootar 
towskim?.„ 

- My kapitianie !.. 
- Czy nie Żubmwie? !„. 

- Świę_ty Antoni! Któżby inny !.„ 
Skądże bo nas pan kapitan zna ?.„ 

- Jestem Jan Dziewanowski!... 
- Matko Najświętsza ... toż nam 

niebo zsyła pana kapitana! 
- Chodźcie do mnie! I mnie los ,imć 

pana FJoryana obchodzi, jak rodzone
~o. 

Jan Dziewanowski zaprowadzi! Zu„ 
brów d~ siebie na kwaterę i tam wy
~luchal ich obszernych relacyi i za
frasowal sie szczerze. 

Nietzlera w Zawiści z komody, gd'y wy 
miatał komin, 5 marek. 

Szczecin. Samochód znanego fabry 
kanta broni Erhardta z Dlisseldorfu na
jechał całym pędem na drzewo. Dwóch 
mechaników straciło życie na miejscu. 
czterech zaś podróżnych odniosło rany 
ciężkie. 

Szczecin. Na tutejszym centralnym 
dworcu kolejowym wydarzyto się nie
sz:częście. 40-letniego Z\Vrotnika Stricka 
przejechat pociąg i zmiażdżył go zupeł
nie. 

Kartuzy. Zawięzuje się niemieckie 
„stowarzyszenie dla ludoznawstwa na 
Kaszuby". które będzie zbierało wszel
ki materyał, dotyczący rozwoju kultury 
na Kaszubach, jak: podania, baśnie, pio 
senki, przysłowia, materyal, dotyczący 
obyczajów ludu, rodzaju zajęć jego, ubio 
rów, budowy domostw, narzędzi itd. 
Wszystek ten materyał zestawiony bę
dzie w zeszytach, wydawanych okoli cz. 
nościowo. Składka całoroczna wynosi 
3 marki. Na czele nowego przedsięwzię 
cia stoi dr. Lorenz z Kartuz, 

Z Wiei. Kt PoznusJdeaeo 
Nakło. Zjazd kót śpiewackich okrę

gu bydgosko-wyrzyskiego, który się u
biegłej niedzieli odbył w. Nakle, zgroma 
dził liczną drużynę śpiewacką i jeszcze 
liczniejszą publiczność. Popisywały się 
następne Towarzystwa: Nakło, Po
tulice, Trzeciewnica. Wągrówiec, Szu
bin, Bydgoszcz: „Halka" i Tow. śpiewu 
św. Wojciecha", Koronowo i Poznań. 

Gniezno. Przed tutejszą izbą kar
ną stawalo w piątek dwóch robotników, 
Wierzbicki i Lisiecki, którzy przy robo
tach kanalizacyjnych w Kolegiatach 
swego czasu znaleźli zfote dukaty. 
Właściwym znalazcą był Wierzbicki. 
lecz zrobił on spółkę z Lisieckim, który 
poszedłszy do złotnika Lamberta powie 
dział mu, że dukaty znalazł na swej po
siadłości. Zlotnik zapłacil mu za 82 du
katy 656 mk. Za sprzeniewierzenie ska
zała izba ławnicza Wierzbickiego na 20 
marek kary, a Lisieckiego, który już 
byl poprzednio karany, na tydzień wię
zienia. 

Przeciw temu wyrokowi założyła 
prokuratorya apelacyę, lecz izba karna 
karę powyższą zatwierdzHa. 

Śrem. Na torze kolejowym do Ja 
rocina kilkakrotnie już nastąpiło osunię 
cie się ziemi. W sobotę znów zauważo
no obniżenie się nasypu kolejowego. Z 
tego powodu w miejscu tern podróżnE 
przesiadać się musieli do innego pocią
gu, skutkiem czego nastąpiło znaczne o
późnienie. 

- Dziw. dziw! Co to się z panem 
Floryanem mogło zrobić? „. Jakożem 
dociekł, ani chybi już owszystkiem wie 
dzieć musi, bo kubek w !kubek do uie
go podobny oficer przepytawał się tu 
niedaleko w winiarni!... Juści to on być 
musiał!... Kto wie, C'bY zalterowany, 
nie ruszył gdzie za śladem„. tylko, czy 
iaby go natrafił... Błąka się może! .. 

- Biedaczek! ... 
- Cóż wy zamierzaicie robić? .. „ 
- Et, panie kapitanie, Bóg wredzieć 

raczy. Porucznik mówil: - Dotrzyj
cie żubrowa do niej, .pi,sainie wręczcie! 
Nieszczęśliwa moja godzina. Człowiek 
na koniec świata podreptać g-0tów, ale 
cóż, nie wie, w którą stronę!... Już to, 
1Panie kapitanie, na mój kurzy rozum 
biorąc, nasza pani może bardziej ratun
ku potrzebować! Zwyczajnie słabe 
niewi\fl1sty ! A ph.zytem, mam prawdę 
powiedzieć, to„ .. nre śmiałabym panu 
·porucznikowi w oczy spojrzeć!... Co tu 
począć! O la Boga! Człek chyba ~a
morduie ! Znikąd wiadomości! Jak ka
mief1 w wodę! Ż·eby choć wiedzieć, 
dokąd uprowadzili!? ... 

- Ba, ba!... O tóż idzie właśnie!.„ 
Armta francuska, ·powiadają, następo
wać będzie! Lecz gdzie! Dal'ekie hi
storye ! Żeby tak kogo z pruskich u
rzędników udało się chwycić!... Lecz 
tak łatwo ich nie znajdzie! .pouciekało 
wszyLStko, a eł, co zostali, to się w my
sie jamy zaszyli! Ale, czekajcie, gdy
by tak można byto, tego nicponia K;ar 
1ewicza!... 

- Kar1ewicza? ! 
- Znacie go!... Nie!... Otóż, jest to 

lotr z pod ciemnej gwiazdy! On, nie kto 
inny, był zausznikiem pana de Tilly!.„ 
Szyję daję, że szelma tu się kręci, wę
szy, a donosi po cichu!... Mam z nim 

Leszno. Przed sądem \Vojcnnym 
10 dywizyi stanęli w tych dniach arty
lerzyści Bergman i· Driesch z pulku ar
tyleryi polnej w Lesznie, oskarżeni o cię 
żkie kradzieże. odnośnie ich zatajenie. 
Bergman ukradl swemu feldfeblowi że
lazną kasetkę z znaczniejszą sumą, roz
bil ją. przywłaszczył sobie zawartość 
i rzucił kasetkę w żyto, którą przy pra
cach żniwnych znaleziono. Oprócz tego 
odcinal śpiącym kolegom w nocy wo
reczki z pieniędzmi, które żołnierze 
zwykle noszą na piersiach, i pieniądze 
zabierał dla siebie. Współoskarżonemu 
Drieslha, który dowiedział się o kradzie 
żach, milczał jednak za pieniądze ofia
rowane mu przez B. Bergmana, skaza
no na 6 miesięcy domu karnego i wy
kluczenie z wojska, Driescha za zataje
nie kradzieży na 2 miesiące więzienia. 
- Na rok i 6 miesięcy domu karnego 
skazano także za kradzież ułana Klam
mera z I pułku ułanów w Miliczu i \VY
kluczono z wojska. 

Ze Slązka czyli Staropolski. 
Gliwice. Z wielkim tryumfem ogło 

siły gazety centrowe, iż zarząd kopalni 
hr. BaJlestrema w Rudzie podwyższył 
zarobki górników z wlasnej woli. Było 
by to bardzo ładnie i' uznania godnem. 
Niestety wiadomość okazała się o tyle 
nieprawdziwą, że podwyższono tylko 
premię dla tych górników, którzy regu
larnie schodzą do pracy. 

Zaborze. Górnik i włą.ściciel domu 
Józef Aust z Doroty postradał życie w 
szybie Kruga kopalni „Królowej Ludwi
ki". Walące się węgle zabily go na miej 
scu. 

Głubczyce. Na pociąg nadchodzący 
z Niem. Racławic urządzono zamach. 
Przez szyny przeciągnięto linę drucianą 
którą pociąg przerwał, nie ponosząc ża
dnej szkody. Aresztowano byłego ro
botnika kolejowegot podejrzanego o za
mach. 

Biskupice. Górnik Tomasz Sturz 
został ciężko pokaleczony w kopalni 
„Życzenie Jadwigi" i zmad w lazarecie 
krótko po wypadku. 

Niemcz. Od ołtarza do grobu. Nad 
Karczowem (w pow. Niemcze) przecho
dzila przed kilku dniami straszna bu
rza, połączona z gwałtownym wichrem 
W czasie, gdy się ona zerwała odbywał 
się ślub dróżnika (dozórcy dróg) Gajdy. 
W śród błyskawic i grzmotów dokonano 
obrządku ślubnego, poczem nowożeńcy 
wsiedli do powozu. by pojechać do do„ 
mu. Nagle pośród drogi stanęły koni-e 
wystraszone bkiem piorunów. stuliły 

z z .?!!I 

dawne .p.onachunki, ani ·chybi j_ęgo to 
robota!... Mnie hultaj chcial uca1pić ... 
a że mu się nie udało, więc zemstę swo 
ją wywarł .na niewinnych kobietach .... 

- Schwytać szelmę, panie kapita
nie, i basta!... 

- Łatw...o wam powiedzieć!... 
- Toć bez umzy, pan kapitan go 

zna!... 
- Cóż stąd! On mnie także ... więc 

tern mi trudniej !„. 
- Odzież go szukać, jakiem Mu

szyńska z domu, ni!ech wiem„. a już 
my go przydusimy! „. 

Dziewanowsk.i 'Zastanowił si~ i 
rzekł p-0 namyśle: 

- ttm ! Niema ce. Deklarujecież 
się ,na -obfawę? 

- Panie kapitanie. toć„. 
- Według rozkazu !.„ 
- Ty się nie odzyWaj'! Niech jeno 

nam pan ka1pitan powie, kędy onego 
Karlewicza.„ 

- Słuchaj-cie więc. że Karlewicz 
fest w W~rsziawie,, zatobym sobie rę
~ę dal u~1ąć ! . Zn.aleźć będzie go cię
z~o, bo f1~ut w1e,lk1 14otrafi. tak zręcznie 
się przebierać, że ('o poznać trudno. 
J e~en wzrost ~o zdradza, bo jest maly, 
mme pachę akurat, a co wam, żubr, do 
brz.uch1a chy.ba !... Rudy, aż mu się łeb 
pali, a na karku, prawie na la.patce bro 

,dawicę ma wielką. Zwyczajnie, j;k n
czajdusza każdy, rzetelnie od Pa11ra 
Boga naznaczony! Ale go ooznać tru
d~o •. bo włosy farbuje, :p1eruczki zmie
llla r .'co chwila inną skórę przybiera 
n~ się!... Czekajcie ... ale ,1111 Zapiecku 
s~ostr.a ~zy krewna Karlewicza ma wi
marrnę 1 lichwą się trudni. Przebiegła 
b~ba, ·POno swemu familantowi w prze 
biegach. pomaga.„ Juści ona _ Krup
kowa się nazywa - wiedzieć musf, 

uszy, zaczęły chrapać i rzucać się . 
ruszając ~ię z miejsca. Mlodzi pań~t !Ue 
wysiedli i1 schronili się do samotnej b~' 
ki przy drodze. W tej chwili jednak z· 
wył wicher straszliwie, budka iachwią. 
la się i runęła. MJody pan zdołał usk a. 
czyć w bok, żoI}a tymczasem przyw0

• 
loną został':\ n:iną _i odniosła tak ci~żk~· 
pokaleczema, ze niebawem Bogu duchc 
oddala. a 

Wiadomości ze świałaQ 

Encyklika papiezka. 

. ~o ~ześciomiesięczn~j pracy poja. 
w1 się mebawem encykhka papieska 
która będzie najważniejszym dokume~ 
tern pontyfikatu papieskiego. 

Z kongresu socyalistów. 

Międzynarodowy kongres socyaJi
stów w Stutgardzie zamknięto w ubie
głą sobotę. W przedmiocie postawy so- e 
cyalizmu wobec militaryzmu i zatar. 
gów międzynarodowych, która wzbu- ' 
dzala najwięcej zainteresowania i wy. 
wolała namiętne rozprawy Zwycięstwt 
odniósł prąd umiarkowany. W rezolu
cyi, przez kongres ostatecznie uchwało. 
nej, powiedziano: 

Kongres wyraża przekonanie, że 
pod naciskiem proletaryatu można bę
dzie osiągnąć poważne zastosowanie są 
dów rozjemczych, a przez to zapewnić 
ludom dobrodziejstwo rozbrojenia, któ
re pozwoli obrócić na cele kulturalne 
owe nadmierne \Vydatki pieniędzy i sil. 
jakie pochlaniają uzbrojenia i wojny. 
Skoro tylko zagraża wybuch wojny, 
klasy pracujące, oraz icQ. przedstawicie: n 
le parlamentarni w odpowiednich kra
jach mają obowiązek, przy poparciu 
biura międzynarodmve~o. uczynić wszv e 
stko możliwe, al}y za JJOmocą środków~ 
które uznają za najskuteczniejsze, prze 
szkodzić wybuchowi wojny. ~rodki te· 
z natury rzeczy, mogą się zmieniać„ 
według stopnia zaostrzenia walki klas i 
wedtug naprężenia sytuacyi ogólnej.„ 
jeżeli mimo to wojna wybuchnie, obo
wiązkiem jest starać się o rychłe iei za
kończenie i wszelk:emi ' siłami dążyć d0> 
tego, aby wywołane przez wojnę przesi 
lenie polityczne i ekonomiczne wyzy. 
skać na korzyść ludu, tern samem przy 
spieszyć usunięcie panowania kapitaliz·,· 
mu." 

Zatarg turecko-perski. 

Według wiadomości, otrzymanych 

idzie się Karlewicz obraca„. Ją zatem 
trze baby chwycić za język! , 

- Idziemy do niej, .panie ka;pitanie L 
- Nie tak ~-0rąco ! Nie tak gorąco!: 

J ąby trzehł z mańki zażyć... A już„ 
brof1 Boże, nie wspominajcie .nk o legii. 
ani o Francuzach„. przeciwnie, gdy:by 
się wam udało za prusackich stronni
ków wydać ... Kto wie!... Spóbujcie ! A 
już jak do Kmpkowej dotrzecie, to Kar~ 
lewkz sam wam w garść wejdzie!... 

- Wedle rozkazu!... 
- Skanan~e boskie!... Zróbże tu co· 

z tym chłopem! Panie1 kapitanie, jam 
gotowa„. tylko co memu staremu, mu- c 
szę gębę zamurować.„ 

- Tak, zapewne! Badźde ostró-· 
żni. Jeden wyraz może całą robotę 
zepsować ... 

- Słyszysz .stary!? 
- Wedle rozkazu! 
- Jeżeliby się wiam udało Karlewi~, 

cza wypatrzeć, to dajcie znać do mnie. 
Szpiegiem był i jest nim bez wątpienia. 
Grafowi Muszyńskiemu da się z.nać i 
pochwycić go każe„. Tylko. bójcie się· 
Boga... czuj duch ! Aż sie stracham„~ 
czy podołacie. Pomniic 
to bodaj jedyna nić, która nn ~lad " 
naprowadzić nas może„. Ze najmniej-+ 
sza nieostrożność ... 

- Panie ka•pitanie„. jakiem Muszyń 
ska z domu!... Czlek w rnzmaitych by-· 
wal opał,ach ... i jakoś rady sobie dawał .. 
ldviemy zaraz, niema co! 

- Ruszajcież! Gdyby się co zda
rzyło, lećcie do mnie, jak w dym! A 
strzeżcie się, bo Karlewicz, .przyciśnię
ty do muru, zawsze puginał znajdzie· 
pod ręką!„. 

(Ciąg dalszy nastąpi). b1 
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stolicy Persyi Teheranu, kurc.lowie, 
owią,cy oddział konnicy nieregular 
towarzyszący wojsku 1,1reckiemu, 
ordowali w okolicach U rmji mułłę 
kiego, jego krewnego i sługę, oraz 
li oficerów perskich, wziętych do 
ołi podczas ostatniego starcia. Zda 
Porty, wiadomość powyższa nie 

ełnie zgadza się z prawdziwem sta 
rzeczy. Według wiadomości, o

manych ze źródeł dyplomatycz
h, na iterytoryum perskiem znajdują. 
obecnie 4 bataliony piechoty turec-
·, baterya górska i kilka secin kur-

· a ;en biletów okrętowych do Arne 
ryki. 

Z Nowego Jorku donoszą: „Rosyj
wschodnio-azyatyckie i ochotnicze 
arzystwo żeglugi" zniżyło cenę jaz 

z Nowego Jorku na Wschód na 25 do 
'w. Wobec tego północno-niemiecki 
oyd'• zniżył na liniach ttolland-Ame-

„ a i Star-Line do 24 dolarów. Inne 
erykańskie Towarzystwa w ślad za 
, zniżyły cenę przejazdu do 33 dola
na parowcach pospiesznych, a do 

a innych. Wtedy _„Rosyjskie wscho
-azyatyckie i ochotnicze Towarzy-
o żeglugi" obniżyło cenę jeszcze do 
ołarów. 

gres esperantystów w Cambridge. 

W ostatnim tygodniu odbył się w 
·bridge 3-ci kongres esperantystów 
tórym wzięło udział przeszło 2,000 

• b. Przybyli przedstawiciele wszyst
bez wyjątku krajów, Nawet W ene-

li, Urugwaju. Tunisu. Rząd belgijski 
gowal umyślnie oficera ministe
m wojny p. Cardinala. Jest to zna

e: nny i pierwszy fakt w historyi ję
a esperanto, że państwo oficyalnie 
reprezentowane i krok ten pocią-

e za sobą niewątpliwie następstwa 
tyczne. Przedsta\viciel Belgii do

nale włada językiem .Esperanto i o
iada, że język ten został już wpro
zony do sz..kół wojskowych belgij
h. Miasto miało wygląd świąteczny 
domach powiewały zielone sztanda
w oknach zielone gwiazdy. Autora 
ka .Esperanto, d-ra Zamenhofa z 
rszawy powitano na dworcu z bo
rni. Oczekiwali go przedstawicie
niwersytetu, burmistrz miasta, mu
a i eskorta honorowa z 10 konnych 
ierzy. Cale miasto wyległo na ulice 
rzykami witało przejeżdżające po
y. Zaraz po przyjeździe dr. Zamen-
został uroczvście przyjęty przez cia 
rofesorskie uniwersytetu w sali :Fitz 
iam College. Kongres został otwar-

nowym teatrze przy udziale około 
osób. Odśpiewano hymn esperanc 

Espero ' \ poczem dr. Zamenhof wy
ił odc:z1yt • zadaniach kongresu 

· y nieustających owacyach i oklas
h. Na zakończenie wysłano depeszę 
króla .Edwarda, zredagowaną w języ 
Esperanto. Król podziękował depe
w języku angielskim. 

Z róż&Joh stron. 
Brambauer. Murarz fr. Milller, za
niony przy budowie katolickiej 
oły spadł z rusztowania i niebez-
cznie się poranil. 
Hakodate. Pożar zniszczył 70 pro

t całego miasta. Także wszystkie 
sulaty z wyjątkiem amerykaflskiego 
y się pastwą płomieni. 
Bottrop. w kopalni „Prosper'' ude
ła lina druciana górnika Zukola w 
wę i rozbita mu czaszkę. Z! zapewne 
rze skutkiem odniesionego okalecze 

Wanne. Podćzas wesela górnik ttan 
strzelił do górnika Demskiego, z re
lweru, raniąc go niebezpiecznie. 
awcę areszto\vano. 
Gelsenkirchen. W kopalni „Wilhel

e Victoria" wybuchnął pożar, który 
ak stłumić zdołano. 
Westenield. Stolarzowi Trymbow
mu ucięła piła wielki palec u lewej 

i. 
Robotnicy! Żaden Polak nie powi
należeć do żadnych zawodowych 

anizacyi niemieckich, ani chrześciań 
h ani socyalistycznych, ani hirsz
k~rowskich. gdyż robotnicy polscy 
'ą „Zjednoczenie zawodowe pols~ie': 

Bielefeld. Robotnicy, zatrudmem 
rowarze w Giltersloh zażądali pod
ższenia zarobku. Spodziewają się, że 
8 dniach browar da odpowiedź. 

W Erle-Middelich znaleziono zwlo
ki 45 lat liczącej kobiety Groth. Szyja 
trupa była owiązana sznurami. Obok za 
mordowanej leżalo pudełko zapałek. Po 
licya aresztowała cztery osoby podej
rzane o morderstwo. 

Erkelenz. W sąsiedniej gminie ~uch 
hoven spadł z rusztowania przy koście
le katolickim dacharz Lassen i zabił się. 

Bielefeld. Tutejsza gmina chce za 
prowadzić ćwiczenia gimnastyczne w 
szkołach uzupełniających. Bardzoby to 
bylo dobre i pożyteczne. 

Sodingen. W kopalni „Mont Cenis" 
został zabity rodak nasz śp. Józef Flor 
kowski, członek tow. św. Jakóba. 

Kilka dni już tylko do I września, 
zatem agitować należy, aby „Wiarusa 
Polskiego" na ten miesiąc zapisali so
bie wszyscy Polacy na obczyźnie„ któ 
rzy dotąd obywają slę bez gazety pol
skiej. 

We Wiedniu aresztowano, jak swe 
go czasu donosiliśmy, grajzlerni
ka Dohnla, który przyznał się do 
tego, że od lat 10 wyrabiał i puszczał 
w obieg fałszywe monety koronowe i 
pięciokoronowe. Przyznał. że w taki 
sposób w ciągu lat uzyskał 60.000 kor. 
W ostatnich latach pojawiło się w Au
stryi niższej dużo falsyfikatów. Spraw
cy jednak nie można było wyłapać. 
Przypadek zrządził, że go teraz schwy 
tano. Dohnal wyjecijal przed kilku dnia
mi na bicyklu w kolice Wiednia, ce
lem puszczenia w tam w obieg falsyfi
katów. Przy tej sposobności upił się i 
pogubił mnóstwo fabzywych monet. Po 
licya wiedeńska w calem Wiedniu za
rza_dzila poszukiwania za cykl i stą, któ
ry nie nocował w Wiedniu i w taki spo 
sób przyłapano Dohnala, który przy
znał się do winy. Jest on żonatym i oj
cem 7 dzieci. falsyfikaty puszczał prze
ważnie w obieg na odpustach, jarmar
kach, targach, wszędzie tam, gdzie na
gromadzało się wiele osób. Przy sposo
bności aresztowania Dohnala stwierdza 
no, że przed IO laty odsiedział trzyletnią 
karę więzienia za fałszerstwo monet. A 
resztowano też grawera Puttera, prze
bywającego w przytułku dla bezdom
nych, który miał być wspólnikiem Doh 
na la. 

Budowy pałacu pokoju w Hadze jesz 
cze nie rozpoczęto, a już trzeba zano
tować katastrofę. Mianowicie na miej
scu, gdzie stanie pałac pokoju, robotni
cy burzą stary kiosk z cementu, w któ
rym podczas uroczystości zalożenia 
kamienia węgielnego umieszczona była 
muzyka Otóż budynek ten runął i w 
gruzach zagrzebał pięciu robotników. 
Jeden zginął na miejscu, czterech zaś 
wydobyto w stanie beznadziejnym. 
WWW_.. 

I 
1ło.zmailoścla.. 

Przy uwolnieniu wypłacono mu 100() 
koron, które zarob i ł w więzieniu. 
Wydalenie ajenta policyjnego. Rada 
związkowa Szwajcaryi wydaliła z Zu
rychu ajenta Grubera, męża zaufania 
policyi berlińskiej, który \Vystępowal 
jako anarchista i za 125 fr. miesięcznie 
pełnił usługi szpiega na rzecz policyi w 
Berlinie. 

Imiona słowiańskie. 
Wiadomo, iż urzędy stanu cywilne

go nie chcą zapisywać imion polskich 
do ksiąg stanu cywilnego w brzmieniu 
polskiem. Z tego powodu byloby po
żądanem, aby Rodacy dawali swym 
dzieciom jmiona slowiaf1skie, których 
na niemieckie tłumaczyć nie można. 

W tym celu podajemy dziś kalen
darz słowiański, który należy zacho
wać. 

Styczeń. 
1. Mieczyslaiw. - 2. Strzeżyslaw. - 3. 

Wlośdimifa. - 4. Dobromir. - 5. Wlości
bór. - 6. Bojomir. - 7. Swiatosław. -
8 . Mścibój. - 9. Wi'a<lymir. - Ol. Dobro
sław. - 11. Krzesimir. - 12. Czeslatwa. -
13. Bogumir. - 14. Radogost. - 15. Domoslaw 
16. Wladizimir. - 17. Rościstaw. - 18. Jaro
pelk_ - 19. Rodzislaw - 20. Prze<lzis.taw. -
21. Jaroslaw. - 22. Witoslaw. - 23. Warci
slawa. - 24. Chwalibóg. - 25. Milos.z. ·- 26. 
Skarbimir. - 27. Prz.ybyslal\V. - 28. Boistaw. 
29 Żd.zisfaw. - 30. Dobrognierwa. - 31. Spi
togniew. 

Luty. 
1. Żegota. - 2. Milos.lawa. - 3. Ścib.or. -

4. Witoslaiwa. - 5_ Dobrochna. - 6. Bogda
na. - 7. Sulisil'awa bl. - 8. Gniewomir. - 9. 
Goryslawa. - 10. Tomiia - 11. $wi~tochna. 
12. RooOSita. - 13. Lesław. - 14. Niemira -
15. Szc.zęslaw. - 16. PrzeslalWa. - 17. $więto
ród. - 18. Wielos.lawa. - 19. Scislaw. - 20. 
Lub01Inił, - 21_ Onos.Iaiwa. - 22 W rocisfa w. 
23. Przedzrslawa. - 24. Rol{usz. - 25. Sla
wobój. - 26. Miroslaw - 27. Luhorod. - 28. 
Tworzymir. 

Marzec. 
1. Budzisfa.w. - 2. Ra<losil.awa. - 3. Sla

womila. - 4. KaziW.erz.. - 5. Paikosfaw. -
6. Wojs.Iaw. - 7 .Bog0iwid. - 8. Milogost. -
9. Mścisl'aiwa. - 10. B~oslaw_ - 11. Luidosfa
wa. - 12. Swiatosz - 13. Niecisław. - 14. 
Bożena. - 15. D.lugomil. - 16. Ojcosfaw. -
17. Zbigniew. - 18. Pakosław. - 19. Bogdan. 
20. Polem•r. - 21_ Blogoslaw. - 22. Gody
sła.w. - 23. CzcimislalW. - 24. Zbislaw. -
25. Boleslaw. - 26. Wieczysfa.w_ - 27. $wię
tob6j. - 28. Bo.gttat blog. - 29. Krzes1a1w. -
30. S.mkoo.law. - 31 Dobromira. 

K Wiłeciet\. 
1. Zbigniew. - 2. Sudomir. - 3. Mnoży

sł'aw. - 4. Wratyslaw. - 5. BQrzywój, - 6. 
Swięrobór. - 7. Przeslaw - 8 Radostaw. - 9. 
Dobroslaiw. - 10. Ooryslaw. - 11. Jaromfr. 
12. Lubosfaw. - 13. Przemyslaw. - 14. Myśli
mir. - 15. Waclaw_ - 16. Szerzyslaw. - 17. 
Krasis.faw. - 18. Rościs1aw. - 19. Wla<lymir. 
20. Czesława - 21. Drogomir. - 22. Strze
żymir. - 23. Wojciech św. - 24. Jerzy św. -
25. Jaroslarw. - 26_ Spitymir. - 27. Bogufal. 
28. Żywislaw. - 29. stawogost. - 30. Chwa
lisla1Wa. 

Mai. 
1. Lubomir - 2. Wit:rmr. - 3. Swiętosla

wa - 4. - Wieńczysław. - 5. Goo-cimil blog. -
6. Ludomifa. - 7. Godzi.s-taw - 8. Stanislaw 
św. - '· Bożorod. - 10. Cierpirnir. - 11. Lu
d-O.wid. - 12. Wszemir. - 13. Ciich-OS/.aw. -

Polskie pamiątki wojskowe. Arsenal 14. Dobies.raw. - 15. Strzeżysława. - 16. 

b l.' k" · d b · · · k · Wiaroslaiw. - 17. Slabimof. - 18. Wszeslaw. er ms l pos1a a o ecme na1w1ę szy I 19. I(resomyśl - 20. Brooimir. - 21. Prze-
najcenniejszy zbiór umundurowań woj- sława. _ 22• Wisfawa. _ 23. Budiziwo:i. - 24. 
ska polskiego. Skąd się dostały w ta- Tomira. - 25 . . Borys.lawa. - 26 Więcymil. -
k im komplecie do arsenału pruskiego 27. Rus.law. - 28. Jaromir. - 29. Bogu:sfawa. 
- objaśnia znany historyk wojska pal- 30. Sz.ol1imir _ - 31. Bożeslawa. 

k. z · Czerwiec. 
skiego p. Gembarzews I. a panowama 1. Swiatopelk. _ 2. Witold. - 3. Bratomil'. 
Aleksandra I. wysłano do Berlina żoł- 4. Litomił. - 5_ Dobromil. - 6. Cichomil. - 7. 
nierzy rosyjskich i polskich w unifor- WiSil.aw bl~. - 8 Wyszos.law. - 9. s.rawói. 
mie głównych rodzajów broni, ażeby 10 Bogumił - 11. Raidomil. - 12. Wyszomir. 
tam zaprezentowali się królowi pruskie 13 ChOOimir. - 14. Przedzimir. - 15. Wit św. 

16: Budzimir. - 17. Drogomysl. - 18 Dlugo-
mu . Zamzem do bawiącego wówczas slaw. _ 19 Bo<iyslaw. - 20. Bogna św. -
\V Warszawie cesarza Aleksandra I. 21. l)omysfaiw. - z2. Broniwói. - 23_ Wand.a 
przybyli żołnierze pruscy w nowych ksfoż. - 24. JanisJaw. - 25. Wlasttvmil. -
strojach, a gdy wysłańcy polskiej i ro- 26 Rozmvsław, - 27, Wladyslaw. - 28. Zbrv-

islaw. - 29. Wyszomir. - 30. Cichos.l'awa. syjskiej armii. \V przejeździe powrot- Lipiec. 
nym z Berlina, spotkali się w l<!aliszu l. .Bogusław. - 2. Oicomil_ - 3 Miloshw 
z powracającemi również żołnierzami 4 WielTs.raiw - s Prokop - 6. Izaislaw. - 7. 
pruskimi, zamieniono się na umunduro- I(rasnoroda. - 8. Chwalimir. - 9. Strachota. 
wanie i \V ten sposób uniformy polskie. 10. Radziwói. - 11. Ol'ga św. - 12. Toilimir 

13 Radomila - 14 Dobrogost, - 15. Rado'Slaw 
stwierdzające ówczesną przyjaźń dwo- 16 Dzierzvslawa. - 17. Dz.ierzykrai. 18. Uni-
rów rosyjskiego i· pruskiego, dostały slaw. - 19. Wodzislaw. - 20. J)ystaw. - 21 
się do Berlina. a pruskie do warszaw- Stooiław - 22 Boles.Iaw - 23. Czeslarw. - 24. 
skiego arsenału, rrdzie wraz z wie]u na- Żet.istaw. - 25. Sla!Wosz - 26. Mirostawa. -

a.: 27. Wsizebór. - 28. $wri ętomir. - 29. Cier-
gromadzonemi zbiorami zginęły W ro- pislawa _ 30 Ludomira - 31 Zdoby&faw. 
ku 1831. W dolnych galeryach cztery Sierpień. 
witryny zawierają też mundury WYlącz 1. Rolis.raw - 2. ~wiatostarwa. - ~. Le-
nie polskie; najpiękniej zachowane są tostaw. - 4. Ostromir hl(){!. - 5. Stanisława 
mundury Uła(Iskie i mundury strzelców 6 Chlebos.!aw - 7 Oleeh św. - 8. Niezamyśt. 

9. Borvs i Chleb. - IO Wawrzyniec. - 11. 
pieszych. Wlod'Zimira. - 12. Slawa bJo-g. - 13. Rostaw 

Ułaskawiony po 37-miu latach wie 14 Dobraw<)i - 15 Jactaw św. - 16, Domorad. 
zienia. z Cieszyna donoszą: Z okazyi u- 17. Miron htol". - 18 BolesTaw. - 19. Bro.ni-
rodzin cesarz Franciszek Józef utaska- s.faiwa. - 20. Sobiesfarw. - 21. K~ ,zimira - 22 

d Radomir. - 23 Cichomil - 24 Cieszymir. -
wił między innymi, 64-letnjego fe: Y- 25. Namystaw. _ 26 Wtastymira. - . 27. 
nanda Niedobę, czeladnika stolarskiego Srze<lzisfaw. - 28. Wyszomir. - 29. Rac1b6r 
z Cieszyna, odsiadującego więzieni~ V: blog - 30 Szczęsnv św - 31 ~więtostaw. 

Kartuz_ach. Za morderst\\ o i kradz1e~. 1. Dzierzvs.raw.Wrz~~i~~cibó~ - 3. Prz.e· 
popełn10ne w r. 1870, ska.zanego na w1ę stawa. _ 4. R~cislawa. _ s. Wlochislaw. -
zienie do końca życia. N1edoba ~rz~byl 6. Drogo.wid. - 7 Dom~lawa. - 8. ,~aidosla-
w zakładzie karnym 36 lat i 11 miesięcy wa. - 9. Sobie bór. - 10. Wladyboi. - J 1. 

- . ~-::~""-~~-!;:1~~~ ..... iłt~~- , -~~.ul~~.4~/.i 
,, '-~~};4\'f,/'~;!~~)~ /fr„ ,.~~a:. ., ;"t.• „ ~~„~ ' 

lścisl w. - 12. Ra<lzimir_ - 13. Chronislaw. 
- H.Ziemomysl. - 15. Budymit. - 16. Sędzi
sław. -- 17. Drogosław. - 18 Dobwwid. -
19. Knz.e:pimir. - 20. Myślislaw. - 21. Booy
dar. - 22. Zelimir. - 23. BogusJ:awa. - 24. 
Homir. - 25. $więtopelk. - 26. La-0.yslaw. -
27. Daimiaru czesk. - 28. Wadaw św. - 29. 
Dadzibóg. - 30. Godzimir. 

Październik. 
1. Znatyslaw. - 2. Stanimir_ - 3. Sie

mian. - 4. Bratyslaw bl. - 5. Zas.iaiw. - 6. 
Brontls.taw. - 7 Rosława. - 8. Wojsława bl. 
- 9. Domogost. - 10. Tomit - 11. Dobromi
ra. - 12. GrzemisJaw. - 13. Ziemislaw. -
1-4. Dzierzymir. - 15. Drogosława. - 16. Ra
dzisla:w. - 17. Zydyslawa. - 18. Bratomil. -
19. Ziemowit. - 20. Budzisfawa. - 21. Daro
mila. - 22. Przebysfawa. - 23. Wlaszymir. 
- 24. Siemislaw. - 25. Semomysl. - 26. 
Lutosl.aw. - 27. Witomil. - 28. Wfaidybóg. 
- 29. Dalemil. - 30. Przemyslawa. - 31. Go
dzimir. 

Listopad. 
1. Warcisl'aw. - 2_ Witimir. - 3. Ch.wa

lislaiw. - 4. Mściwój. - 5. Bogus.law bl. -
6. Wszewl'ad. - 7. Zyt001ir. - 8. Sędziwói. 

- 9. Bogdar. - 10. Ludomir. - 11. Spitoslaw. 
- 12. Nowoslaw - 13. Wszerad. - 14. Wo-
dzimir. ::...__ 15. Przebyslaw. - 16. R.adamir. -
17. Zbis..ława. - 18. Kostka StanisJaiw. - 19. 
Drogomira. - 20. Sędlzjmir. - 21. Slal\Vogost. 
- 22. W szemila - 23. MUbwój. - 24. Doro
slalw. - 25. Chwalimira. - 26. Lechoslaw. -
27. Tomir. - 28. Gościrad. - 29 . Przemyśl 
bl. - 30. Ludoslaw. 

Grudzień. 
I. Sam-oslaiw. - 2 Sulisława. - 3. Wi

ślimir. - 4 -Lubomila. -- 5. Spitoslaiwa. - 6. 
Jarogniew. -- 7. Ludomyśl. - 8. Sławomir. 
- 9. Wysa;osJawa. - 10. Radzislawa. - 11. 
Wojmir. - 12. Wolidar. - 13. Wlad~lawa-
14. S.lawibór - 15. Wołimir. - 16. Zdzis.tawa. 
- 17. Zy.rosJaw. - 18. Wszemir. - 19. Mści
gniew. - 20. Bogurni1a. - 21. Tornlis.l'.aw. -
22. Drogomir. ~ 23. Slaiwomira. - 24. Gody
slawa. - 25 Grzmislawa. - 26. Wróciwój. -
27. Radomysl. - 28. Godz.islaw. - 29. Gos.ł3.W 
bl. - 30. Ludomifa. - 31. Lassota. 
dd!EEL m 

1Nltanozenstwo polskie" 

Polska misya w Karnap. 
Od< 12 do 17 wriześnia rb_, odbywać się tu

taj będzie polska misya. Porzątek nabożeństw 
będzie później ogloszony. 

Nabożeństwo vołskie w Giinnigie:d. 
Sposobność do spowiedzi św. od piątku 

wieczora aż do poniedzialku poludnia. Kazanie 
polskie rw piątek wieczorem o- godz. 8-ej i w nie 
dzielę o godz. 4 po poludniu 
~&!G.ULU41 · MWllilll>'9il•l!RDtbilll !Ai~ 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
W Bruckhausen w niedzielę. dn . 1 wrze§.nia 

przed poludniem o g-odz. 11 i pól w lokalu 
p. Brinka. 

W Hiilłs pod Recklinsi:hausen w niedzielę, 1-g• 
września, po poludniu o ~odz. 4 u p. Lechten
boemra. 

W Langendreer zostali obrani mężami zau
fania: Stanislaw Nagengast, Weme, Bahnhof
Werths.tr. 30.; Ber. Rozkwitalski. Langen<lreer 
str. 49; Wojciech Skowroński, Langendreer, 
Mansfelds.tr_ 46; WOiciech Kaczmarek, Langen
dreer Poststr 10. Sekretarzem Józef Raczyń
ski. Weme, Bahnhofs.tr. 41. 

Baczność druhowie w Heissen ! 
W dniu 1 września o ~odzinie 4 po pel. w 

sali p. Lenchaffa, urządzamy wspólną zaba
wę z tańcem. na którą wszystkich druhów 
wraz z rodzinami oraz rodaków e; Heissen i o
kolicy uprzejmie zapraszamv. 

Wydział ,,Zjedlł. zaw. p~skiego". (987 
~ 

Wiece. 
Baczność Rodacy w H<>lthauseo! 

W niedzielę, 1 wr.ześnia. o ~odz. 6 po pol. 
w lokalu p. :Ellingihausa odbędzie sie 

wiec w celu założenia „Sokola". 
Na wiec przybędzie mówca zamiejscowy_ 

O licz.ny udz1al· Rodaków prosi 
Zwołujący. 

WIEC W LANGENDREER 
w sprawie ' 7.alożenia polskiei;(o konsumu odbę
dzie się w nieazielę, dnia 1 września. o godz.. 
12 w potudnie na sali p. Ar.ns'a (dawniej Knip
ping). Wszystkich interesujących zaprasza 
się serdecznie. - Przybędą mówcy zamiei-
scoi\Vi. (2) Zwołujący. 

Wł.EC W HOCHSTRASS 
odbędzie się w niedziele. dnia l wrześ!liia • 
godz. 4 po pofudniu na. sali p. Vierbauma. O 
liczny udzjat uprasza sie. 

„Związek Polaków w Niemczech" 
Z polecenia Piłarc.zyk 

Zebrania towarzystw. 
Konierencya św. Wincentego. a Paul• 

w Oertbe 
donosi rodakom z Gerthe i okolicy, iż przy~ 
sz1e zebranie odbędzie się w niedzielę, lg• 
września. o godz. 4-ej po po.fu.dniu. Licz.ny u
dziaJ pO>Żą.<lany, 11:dyż przyjdą ważne sprawy 
pod obrady. (2) Zarząd. 

Tow. polskich abstynentów w Brnckhau~en 
Przvszle zebranie odbedzie się w nid• : e~ 

lę. dnia· 1 września, o godz. 6 Po ni>h1m11u .w 
lokalu p. Honinga. O Ucznv udział "~Ju1·i-6w: 
oraz gości prosi ( 1) Zar:z:td. 



~ Tow. gimn. •• Sokół'' w Gelsenkił'che.n
Scltalke 

11rządza w niediziele. 1 września, na sali p. fr. 
· ~versloh (Wilhelsmgarten) przy ulicy W~ho
Uiei (Oststr.) 

pierwszą zabawę 
«l czasu zalożenia tutejsz~o Gniazda. Po
czątek zabawy o godz. 4 po poludniu, podczas 
iktóreJ koncert, ćwiczenia gimnastyczne itd. Na 
~bawc tę zapraszamy wszystkie Gniazda, i 
1Tawarzys.twa, które zproszenia odebraly oraz 
te. które dla braku adresów zaproszeń otrzy-
mać nie mogly. Czolem! (2). 

W.Ydziat 
U\fa!!a. Druhów Gniazda naszego prosi

•Y usilnie, by na zebrania i ćwiczenia iak aai
iczniei się stawili. 

Tow. św. Józefa w Hertea 
echodzi w niedzielę, dnia 1 września 

' rocznicę swego istnienia 
na sali pana Mange, dwniej Mumenhoif. Szan. 
rrow., które zaproszenia. odebraly i te, które dla 
braku adresów ich odebrać inie mogfy, pro
-simy, aby nas swą obecnością zaszczycić ra
czyły i to w komplecie. Przyjmowanie bra
lmich TO<W. od godz. 3 do 4_ Program uroczy
stto.ści będzie og-J.oSiZony na sali. O godz.. 7 
będzie odegrany teatr pod tyt.: .,Muzułmanin I 
Chrześcianka". Wstępne <lla czlonków sąsie-
4nich Tow. 30 fen., dla ~ości przed czasem 
50 fen.. przy kasie 75 fen. - cz.ronkowie na
szego Towal'zystwa. izalegający ze sklaidkatni 
miesięcznemi, winni się przed czasem zi nich 
njścić, w przeciwnym razie pladć bę.dą wstęp
ne jako goście. - O liczny udzial sąsiednich 
Towarzystw oraz gości, se('decz.nie uprasza 

(2) zaq-ząd. 
Uwaga. Zebranie członków punktualnie 

• godzjnie ,Pól do 2-ej, 

Towarzystwo polskie „ Wanda" w Herue 
Przyszle zebranie odbę{fzie się w nie

tiielę, dnia 1 września. u p. Sternberga, ulica 
Dworcowa (Ba'hnhofstr.) Goście mile widziani. 

(1) Zanąd. 

TO'Warzystwo św. Józefa w Dortmoodzle 
itłonosi szanownym cZJT-0nikom. iż przyszle ize
·branie odbędzie się iw niedziele. dnia 1 wrze
śnia, o ~odz. 5 po poił'. na zwykleU sali posie
izeń. Ponieważ sa bardzo ważne sprawy do 
załatwienia, przeto o jak nailicznieiszy ud1Jal 
ezlonków i gości prosi (1 Zarząd. 

Tow. gimo. „Sokół" w KirchUnde. 
W niedzielę, dnia 1 września. odbędziie się 

latowa zabawa . 
na sali p. łi. Schuhmachera w Kirchliooe. Po
ezątek o .godzinie 4 p·o polu<tniu. Orkiestrę 

·«ostawi p_ lgn. Musielak z Castrop. O liczny 
udzial druhów i rodaków prosi (2 

Czolern ! Wydział. 

Towarzystwo gimn ••• Sokół'' Il w Oberhausen. 
Bac.zoość oddział kołowników ! 

Podane się do wiadomości szan. Druhom 
eraz Rodakom i Rodacrzkom z Oberhausen i o
kolicy. iż w niedziele. 1 września-, urządzar,,Y' 

zabawę oddziału koł&Wnikó •v 
na sali p_ Webera. ul. Duisbur~erst:-. ·ł't:? Za
bawa będzie p<Jllą-czon.a z ćwiczeniami na koł'ach 
strzelaniem do tarczy o nagrody t0raiz imerni 
grami towarz.yskiemi. Początek zaibawY o g. 4 
po 1poludniu. Muzykę dostlwi i:. P:>Gesz.wa. 
O lkzny udzial Rodaków w zubawic ;:>rosi 

Czarem! (3) \\'~·dział. · 
Uwaga_ Druhowie, któ.t· ;y l'~l~·.;: 1 do od-

4zialu kol-0wników, win,1i si~ o i.ndui:~ 2 na 
sali z kotami stawić. Prztiwialuilt:. 

Towarzystwo św. Antonię !o w f rnłmh<lUSt 11 
(Essen-W es; i 

uzą<lza w niedziele. dnia 1 wrz:::ś11.a, 
zabawę latową 

połączoną z tańcem na sali pana Overalli, Adel 
kampstr. 95. Początek a:abawy o godz. 5 po 
pol'udniu. O liczny udzial czlonków i iości u-
pr~za (2) Zarząd. 

Baczność rodacy z parafii Wielowiejskiej pod 
l(uklioowem w Powiecie l(oźmillskim ! 
W niedzielę. dnia I września. odbędzie się 

w lokalu p. Zerbst~ w Oberhausen, Marktstr. 
172 o godzin.ie 12 

- ~adanka -
w -celu sprawienia chorą~i tlla ko.ściol'a w 
Wielowsi. Wszystkich rod.alków z te.iże ra
rafii, tak samo ty-eh, co mają żony tamże, za
]łrasza się na ową poga<lan.kę. 

Dyoaizy Praia. Jó~ Qrobeloy i Michał 
Pietrzak. (977) 

Tow. "Jedność" pod opieką św. Jaci(a i św. 
St. Kostki w Bottropie 

uz.ądza w niedzielę, 1 września, 
zabawę latową 

polączoną z koncertem, grami i podarkami dla 
dzieci. Początek o godz. 4 po pol_ w ogrodzie 
pani łiesse w Dellwig. Zabawa jest zamknię
ta i ,tylko goście wProwadzeni przez ozlolłków 
mają wstęp_ . (2) Zarząd. 

Tow. glmn. „Sokół" w Gerthe 
dOI}osi swym -druhom oraz wszystkim życzli
wym nam Rodakom i Towarzystwom, które 
już raz zaproszenia ooebraly i te, które ża
dnych nie otrzymaly, iż w niedzielę, dnia 1 
Wf!Ześnia, na sali p. Schneider'a w łiiltrop od
będzie się obchód naszej 3 rocznicy_ Początek 
o 4 godz. po pot.udniu. K:oncert, ćwiczenia o 
nagrody i taniec. - OsC>bnych zaiproszeń nie 
rozsyłamy_ - CzcJem! (2) Wydział, 

Towarzystw~ gimo. „Sokół'' w Oelseakirchen
Błsmarck. 

Miesięczne .posiedzenie odbędzie się w nie 
dzielę. dnia 1 września, o godz. pól do 3 po polu 
dniu w lokalu pana Langenscheidt, ul. Bismar
ka nr. 254. Goście mile widziani. O jak •ai
liczniejszy udzial w posiedzeniu uprasza się. 

Czolem ((1) Wydział. 
Uwaga: Cwiczenia odbędą się o godz. 

pól do 1-ei w pofadnie. Zarazem uprasza sie 
druhów ćwiczących, ażeby purvktualnie stawili 
się o wyznaczonym -czasiie w koszulkach. pa
skach i spadniach ćwiczących. 

Nacrełnik. 

Baczność Hiillea ! 
W niedzielę, -dnia 1-go września. odb~dz:ie 

się na sali p. Nachbarschultc, przy ulicy Wan
nerstr., prze<lpofudniem o godzinie 11 i pór ze
br.:mie cz:loruków Taw. św. Jana :Ew. w łiilllen 
-celem zalożenfa. konsumu. Goście mile wi
dziani O liczny u<lziaJ w zebran:iu pros~ (3) 

fra:n. Młynarczyk, prezes. 

Tow. św. Idziego w Oberhausen·Lirich. 
W niedzielę. dnia 1 września, o godz. 3 

po południu, odbędzie się roczne walne zebra
nie. na którem będzie obór nowego zanządu; 
dlatego też się wszyscy czlonkowie stawić po
winni. - Zarza<I i rewizorowie kasy winni się 
pól godzfoy prędzej stawić. (1) 

Zarz.ąd. 

Tow. gimn „Sokół" w Wanne I. 
podaje swym czlonkom oraz tym rodakorn, któ 
rzyby się chcieli do naszego grona zapisać, iż 
przyszle miesięczne zebranie o<lbędizie się w 
niedzielę, .dnia 1-go września po pol. o gooz. 
4-ei w lok~lu pana Unterschemaruna przy uHcy 
Dworcowe.i. O licŻny i >kompletny u<lz.iaill dru-
hów uprasza się Goście mile widziani. (I) 

Czolem! Wydział. 

Towarzystwo pol.-kat. św • .Józefa w łlorst· 
nad Emscbec. 

Przysz.le posiedzenie odbędzie s.i.ę iuż w nie
dzielę, dnfa 1 wrz:eśnia. o godzinie 4 po poludn.i.u 
.i to dla tego, ponieważ w następną niedzielę 
bierze Toiwarzystwo nasze udzial w uroczysto
ści Towarzystwa św. Barbary w Brauk. O "jak 
naijlicmiejszy udizial w posiedzeniu prosi (2) 

· Zarząd. 

Tow. św_ Idziego w Guennhdełd. 
W niedzielę o godz. 8 rano będzie ms.za 

św. na intencyę Towarzystwa. Ozlonkowie 
przystępują na tej mszy św. wspólnie pod oho
rąl1JW!ią do Komunii św. Uprasza się wszyst
kich, aby z te.i sposobności jak najliczniej sko-
rzystali i oznaiki T0iw. p·oprzypinali. ((1) 

Zauąd. 

Towarzystwo gim.n_ •• Sokół" w Hocbstrass. 
W niedzielę. 1 września o godz. 3 po polu

dniu w loka.tu p. Vierbauma. będzie gnia1Jdo na 
sze fotografowane. Wszyscy druqowie wfoni 
przybyć. 

Czołem! (1) Wydział. • 

Koło śpiewu •• Kalina" w Recklinghaus-en-S. 
Hillerhaide) . • 

,w niedzielę, dnia 1 września, urządza 
~ zabawę jesienną -

n~ sali p. Mócklinghofi'a. O ){OOz. 3 fotografo
wanie ko.la naszego, potem koncert i strz.elanie 
do tarczy o nagrody i inne gry. W końcu dal
sza zabaiwa z tai1cami. 

U.waga_ Lekcya śpiewu w sobotę, 31. 8. 
o godz. 8 wiecZ-Orem. Zebranie w niedziele, 1 
września, o god>Z. 11 przed poiludniern. Czlon
kowie zalegający 1.e skladkami dlużej, niż trzy 
miesiące, winni się z nich uiścić, w przeciwnym 
bowiem razie nie mają wstępu na -salę. O licz
ny udzial i punktualne stawienie się prosi (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Michała w Bruchu (Recl<l.-S) 
poda!ie swym czlonkom do wiadomości, iż w 
niedzielę. dnia 1 wrzeŚ11ia, o godz. 4 po pdltu
-Oniu odbędzie siię zwyczajne zebranie. O licz
ne stawienie się wszystkich cztonkó'". prosi (1) 

Zarząd. 

Towat:'zystwo ginU1. , .Sokół" w HabingbOV"st. 
W nied'ziele. -dnia l września., urządza 

-ZABAWĘ-
dJla chuhów, którzy na 1iesień do wojska WSitąpią 
Zabawa odbędzie się w zamkniętym kole na 
sali p P. Kettlinga w łiabin:ghorst, przy ulicy 
Następcy Tronu (K:ronprinzenstr.). Początek 
izaba1WY o godz. 3 po pOil'udniu pocz.em nastąpią 
ćwiczenia. oraz strzelanie do tarczy o nagro
dy i taniec Taniec rozipocznie się dość wcześ
nie. aby druhowie jak najlepiej się zalbawili. O 
liczne przybycie wszy.stkich druh61\V usilnie 
uprasza się. - Czołem! 

Wydział. 
Uwa.ga Zebranie odbQdzie się już o godz. 

11-ei przed poludniem, tej samej nied.izieli na 
mailei sali na drugiem piętrze _ O lkzny udzial · 
w zebraniu uprasza Wydział. 

Baczność Gniazda! Wszelkie listy tyczące 
się naszego Gniazda, prosimy nadsylać pod na
istępwiącym adresem. Wojciech Pawlak. Habing 
horst, Romer·str. 55, na co Szan. Towarzy-
stwom zwracamy uwagę (3) Czolem 

Wojcłecb Pawlak, prezes. 

Towarzystwo św. Jadwild w Mengede Towarzystwo loter „Szczęści~" w Duisburg· 
podaje <lo wiadomości czlonkom oraz wszys.t- Hochield. 
kim Rodakom w MenS{ede i okolicy, iż sposo- W niedziele. dnia 1 września. na sali pana 
bność do spowiedzi św. iest od 28 sierpnia do Oiesen. Wanheimerstr. 96-98, urządzamy 
:4 września. Rodacy winni jakna:ilicznłej z tej - zabawę latową -
sposobności skorzystać · zar7.ąd. . na którą wszystkich Rodaków jak naiuprzej-

Uwaga. W niedzielę Msza św. z polskim mieij zapraszamy. Początek zabawy o godzi-

--
Towarzystwo bł. Bronisławy w Wiemelbauseo. 

Dnia 26 bm. umarla żona azilonka naszego, 
· p. Pr. Janeckiego, śp. 

KATARZYNA .JANECKA 
z domu Lencka. 

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 30 bm„ o 
godzinie 8 i pól rano. Czl-0nkowie winni się 
stawić o godz. 7 i pól w lokalu posiedzeń. 

-mm 
Zarząd. 

Towarzystwo św. Jakóba w Sodingeo 
donosi swym czlonkom, iż umarl, zasypany w 
kopal.ni Mont-Cens, szyb II. cz.ronek 

śp. JÓZEF FLORKOWSKI. 

Pogrzeb oobędzie się w sobotę rano o go 
<!mnie 7~ z domu żaloby, Vie<l.u.mestr. 'Z"l. 
O Liczny udzial w pogrzebie pros.i 

wząd. 

IJSll 
-:-._-=-.-.-.-::-.-.--.-.=·=·.::::::·=·:::::..=··· 
• Kto pragnie posiadać , • I książkę do naboieństwa : 
8 w pięknej mocnej oprawie e 
·'i' niech sobie zapisze • 

I "Boże bądź miłościw". : 
• Książka „Boże bądź miło- • 
• ściw" zawiera bardzo piękny 9 
• zbiór nabożeństw i pieśni, a kosz- • 
• tuje w nadzwyczaj pięknej i moc- • 
• nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., • 

2,00 mrk., 2,10 mrk., 2,50 mrk., 
4' 3,00 mrk., 5,oo mrk., 6,00 mrk., 8 
• 7,00 mrk., 7 ,50 mrk. i 9,00 mrk. • 
• Książkę tę przesyłamy za poprzed • 
• niem nadesłaniem należytości albo 8 
•. za zaliczką pocztową. • 

Adres: • • • „Wła1-us Polski'~ • 
• Bochum, Maltheserstr. nr. 1 7 • 

·-·····„·~···· Kasa oszcz~dnoSci 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 1 

płaci od nich ( 437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Bank ~iemski 
w l(oronowie (Grane a. ~„ Bl'Pe)!I 11 

I I 
Ił 

Polski 

Elementa,rz 
dla dzieci uczących się w 
szkole tylko po niemiecku. 

Jeatto najlepszy elementarz, ,inki 
doty~~czas z~atnł wydany, dla t.ogo 
powm1en zne,Jdować :;ię w ręku każ
dego dziecka polskiego na obczyenie. 

Elementarz wykonany jest h:mlzo 
gustownie. ozdobiony lic1nymi obraz .. 
kami, a ułożony tak, że dziecko umie
jflCe czytać po niemieck11, łatwo się 
nauczy po polsku. 

Oena 30 fen., ie prr&esyłką 40 fen., 

't Adres: Wiarus Polski, 
$ Bochum . . 

Towarzystwo św. Józeia w Erkenschw~ 
zasyla ,gwemu Szan. Czlonkow1 

p. FRANCISZKOWI CHUDZIŃSł<Jfltb 
oraz jego dozgonnej ·towarzyszce ż:rcia 

CECYLII FUNDAMENTÓWNIE 
w dniu ślubu, 29 sierpnia, najser<iecZttiCł'SEc~ 
czenia wszelkiej pomyślności na nową 
życia oraz br'Ogos.lawie1istwa Bażego. w 
cu wykrzykujemy: Mlooa Para. niech 
niech żyae, niech żyje! 

W imieniu Tm.varzystwa Zar 

IJl!łRUlłlBlllUll'!łi 
2 czeladników· Li~w~oe:;:m ( 

krawl·ecki"ch d~nstr.) ~r. 19 
mieszkanie o 3 

poszukuje od zaraz kojach do 

L. Wojez7ńtt i, wynajęci 
Gelsenkirchen, Blii. szczegółów 

Karlstr. 7. 946 B. Baumllolz 

Służąca Polka 
znajdzie miejsce od 
1 września. 987 

J. Wojciechowski 
\1fanne, 

11arktstr. nr. 20 

Dwóch doskonałych 
ezeladnłków 

kra w I eckl eh. 
na stałe zatrudnie
nie przyjmie 989 

J. Wojeiechowski, 
W anne Marktstr. 20. 

BacanośćRodae1? 
Polska 

restaurac,a 
od zaraz 

do nabycia. 
Co Robotę i ni~~ta~iec. 

Gotówki potrzeba 
=•Go mrk.= 
Zgłoszenia przyjmuje 

St. )<ąkowski, 
Charlottenburg· Berlin, 

985 Krum.mestr. 60. 

sen, Ses!!enbergstr. 

do zażywa 
najlepsżego gatn 

-funt GO le 
je~t do nabycia 

Al. Swiniarski 
Nowemjasto 

·(Nenmark W.f P 
Pr&by dar 
Skład <lygar, papie 

i tytoni. 

2 ezeladn 
8:&eWi!lldeh j 
na now~ robotę, 
go do zelowania 
mie od zaraz na 
zatrudnienie i w 
płacę 

An'łonł Hor 

Posznknję naty 
tęgiego pelskiego 

L 

czeladnik 

Posznknj«: od za 
wszelkiej pracy do 
starszą. • 

dziewczyn 
albo ko!>ietę. 

Kowalsk 
r ftłiblhelm -
rum, Miihlh~im 
nr. ł5. 

• I 

BILETY WIZYTOWE 
WYKONUJB 

SZYBKO I GUSTOWNIE 

DBłJHA.IlNI.ł.. , 
„ WIA.RłJSA. PO~SH.IEGG'' 

W DO~HłJft 

Ubrania dla mężczyzn czyści i f 
\e prędko i tanio fARBIERNIA 
A.USCHKE, PRALNIA W BoCHUM. 
11r. 911. 

filie: Hofstede, Herne. Eickel. Roh 
llausea. Unden. Hattin2eu~ Lanirendreer. 
ten... Castroo, l(amen. Dnrtmood. Oe 
Sprockhovel. 

POSTBESTELLUNOSFORMUL 

Ich bestelle hiermit bei dem Ka' 
lichen Postamt ein :Exemplar der 
tung „Wiarus Polski" aus Boc 
(Zeitungspreisliste 128) fftr den M 
September 1907 und zahle an Abo 
und Bestellgeld 64 Pfennig. 

Obige 0,64 Mk. erhałten 

besche~niigt. 

. d· • 

zu 

....•. .;-~- „ ....... 

I I I śpiewem o godz. 8~ _ Po poludniu -0 godz. 4 nie 4 Po poludniu. (2) ~ar.ząd. 
potski~Y,-~:~:· (2) ----•.••11m11ima_••~••lmllm1a•~~...:l'IID ______ __ ------------. n 

i~D. d·rnk ~!.;11.k.ł~d i t~i~tt;;'l'i.t ud:nnw1 . t1 r.~~ł1;!„ .~. 'Ht~t~J T;rt·''"lcJ ~ V)od~;:m, Nakla~.em ł c~{doulinmł ~ytławnłctw. ,JMaruu: P.olskłe1oa • S;x:: •ntrt 

Kaalserllches Posłlud 



Boehnm, na piątek, dnia 30~go sierpnia 1907. Bok 17 • 

• 
lodzłenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświ9cone ogwiacłe oru sprawom •arodowym, politycznym i zarobkowym. 

z! codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
. Przedplata kwartalna ina poc;:zcie i u listowych 

· J rnr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
„Wiarus Polski" u,itu •• 1-=•t "' ccrmlku pcx.."21 

tOWYID tx>d znakiem „L. polnisch nr. 123. „ 

I 1111 late za Wlarc I DJczyzq I 
Za inseraty plad sie za miejsce rzadka drobnec• fns
ku 15 f. ogloszeni~ zamieszczone orzed inseratami •~ 
fen. Kto cz.ęsto oglasza otrzyma rabat. - Listy H 
„Wiarusa Polskiego" nałeźv frankować l oodd w 
nich dokladny adres piszącego_ Rekou. nio zw~ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochu~ przy ulicy Maltheserstr~ 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! U cze ie dzieci swe 
łć, czytać i pisać po polsku! Nie 
Polakiem, kto potomstwu swemu 
mczyć się pozwoli! ---------
Z wypadków dnia. 

lament angielski został odroczony. 
dczytano mowę od tronu, w któ
pawied~iano, że Anglia stoi do 
ystkich państw w· stosunku ·P,rzy
ym. 

jk robotników portowych w Ant
werpii ukończony. 

Robotnicy w I.ic~bie .przeszło 10 ty
Y podjęli w środę pracę, 

rodę obchodził książę bułgarski Per 
and 20-to letnią rocznicę wstąpienia 

na tron Bułgaryi. 

siążę Ferdynand iOtrzymat liczne 
gramy z życzen~ami dalszych po
ślnych rządów; życzeinia przesła

kże cesarz niemiecki i ·cesarz au-
acki. 
siążę Ferdynand przeznaczył 3 

ony franków na ' budowę lecznicy 
chorych na 1płuca. 

zes ministrów Prancyj Clemenceau 
iadczył na radzie 2abinetowej, że 
rai Drude otrzyma tyle wotska, ile 

potrzebuje. 
biega dotąd niepotwier<lzon41 po

ka. iż dotychczasowy sułtan Ab
Asis został zamordowa.ny. 
od Q:1sablanką odbywają się znów 
ie codziennie utarczki. 

mieckiej Radzie Związkowej prze 
sekretarz stanu dla spraw wewnę 
ych Rzeszy projekt ustawy treści 

społeczno-politycznej. 
Projekt za\Yiera przepisy dotycza 

ograniczenia pracy nocnej kobiet i 
, cenia cza3u pracy kobiet z 11 na 10 
zin. W końcu zawiera projekt prze-

o pracy robotnic i robotników do
~:rdi. 

Jak trzeba agitować ! 
Wspomnieliśmy już o rocznem 
wozdaniu z działalności i stanu so 

listycznej partyi niemieckiej oglasza 
obecnie na walny zjazd partyi 

ry odbędzie się w wrześniu w :Es~ 

\V dalszym ciągu sprawozdania czy 
Y, fo w roku ubiegłym podniosła się 
ba czytelników glównego organu 
tyi „Vorwart:;'u" z 112 tys. do 135 
ięcy, czyli, że wzrosła w jednym ro 
o 23 tysiące. 
Liczba abonentów pisma „Gleich
„ przeznaczonego dla kobiet socya 

a rcznych wzrosła w roku ubiegłym 
4 tysięcy do 67 tysięcy czyli rów · 
· o 23 tysiące. 
,,Der Wahre Jakob", pismo humo 

tyczne partyi socyalistycznej, liczy 
cnic 230 tysięcy abonentów, czyli 
tysięcy więcej, jak rok przedtem. 

Gazeta, to główny środek dopro 
dzenia do znaczenia i potęgi każdego 
nnict\va. O te1 wiedzą bardzo do 

brze socyaliści i dlatego wszelkich do 
kladają sił za powiększeniem liczby 
czytelników pism swoich. 

Nie czynią tego tyle zarządy i admini 
stracye poszczególnych pism. ile czy 
telnicy sami, od których agitacyi gló 
wnie zależy wzrost liczby abonentów. 

Czytelnicy pism socyalistycznych 
agitują więc tak dzielnie za gazetami 
swojemi, że liczba czytelników tychże 
podnosi się z roku na rok o dziesiątki 
tysięcy. , 

Także naród polski dojdzie do tern 
większego znaczenia, do tern większej 
siły i potęgi, im większą będzie liczba 
czytelników pism narodowo polskich. 

Zwalczajmy zasady socyalnej de 
mokracyi, od której dzieli nas przepaść 
nieprzebyta, bierzmy sobie atoli za przy 
klad, z jakiem natężeniem starają się 
socyaliści o zdobycie sprawie swojej no 
wych szermierzy. 

Także dla naszej sprawy polskiej.! 
dla sprawy uciskanego., gnębionego i 
wyzyskiwanego ludu polskiego stanie 
się nowym szermierzem każdy z no 
wych czytelników pisma narodowo poi 
ski ego. 

Za dni kilka rozpoczyna się wł~ 
śnie ostatni miesiąc kwartalu, na który 
przedpłata na „Wiarusa Polskiego" wy 
nosi tylko kilka trojakóV:r. 

W skazawszy powyżej na to, jak 
agitować należy, zwracamy się do czy 
telników naszych, by o ile możności 
starali się o pozyskanie swojemu orga 
noWi noW'ych abonentów. Tych kilku 
trojaków przedplaty na wrzesień po od 
powiedniej zachęcie nik~ nie pożaluje, a 
przyzwyczaiwszy się przez miesiąc do 
pisma p_olskiego, z pewnością zapisze je 
sobie także za miesiąc na nowy kwartał 

Nasza sp.rawa polska, o której do 
bro walczymy, chyba stokroć większe 
go warta poświęcenia, jak dla socyali 
stów sprawa socyalnej demokracyi. 
Nie dajmy się przeto zawstydzić innym 
i okażmy, jak droga nam sprawa nasza 
ł jak dla niej pracować umiemy. 

Polacy w Ameryce. 
-zj~ polskich ... śpiewaków-?Cat~j 
Ameryki odbędzie się z końcem bieżą
cego miesiąca w Cleveland. Według 
cdoniesień pisrrn amerykaf1skich, będzie 
on rnajliczniejsz}' i najwspanialszy ze 
wszystkich dotychczas odbytych zja
zdów tego rodzaju. Koncert odbędzie 
się .w olbrzymiej sali Z\vanej „Gray's 
Armory Hall", a weźmie w nim udział 
bardzo wie.le n1ajJepsZi.'YCh śpiewaków 
w Ameryce. Z solistów będzie śpiewa 
la pa.ni R.óżn I(wasigroch i pani Jadwi
ga Smulska z Chicago, p. Rosental z 
St. Paul, panowie Beyenka i Czerwiń
ski z Milwaukee, p. Obeny z Troy. Da
lej śpiewać będą następujące chóry: 
Dwa miejscowe (Cleveland), chór z 
Chicago, z Bay City, z Tolendo, żeński 
z Detroit, trzy chóry z Buffalo, jeden z 
Schenectady, jeden z Nowego Jorku i 
<lwa z Brooklinu. Do pracy nad urzą
dzeniem śpiewakóy,r stanęli wszyscy 
,najwybitniejsi ,obywatele 1polscy z 

Cleveland. 

Wiec w sprawie opieki duchownej we 
Wiemelhausen 

odbył się '\V ubieg-lą niedziele. dnia 18 
sierpnia na sali p. łianefelda. Zebrało się 

nie wiele tamtejszych ·parafian Pola- Program wykładów jest następu-
ków, gdyż ponajwiększej części - a to jący: 

niestety często się nJa obczyźnie dzieje Wtorek, 27 sierpnia. 1) Ks. dr. Zim 
zabawiało się wielu izapewne nie- mermann z Poznania: ,,O środkach sze„ 
sz.częsnemi kartami i ikielisz- rzenia wyksztakeni1a s.połecznego w 
kami. Są oni podobni do tych ludzi, .sferach katolickich, a szczególniej 
co to za czasów Noego kpili sobie wśród duchowieństwa" (2 god~iny.). 
z wszystkich przestróg im głoszonych; 2) Dr. Włodzimierz Czerkawski, pro 
- ci zaś zgi·ną na pewne• w bagnie so- fesor uniwersytetu Jagiellońskiego: 

cy.alistyczno-prostestancko - germań- „His.torya :rozwoju społecznego i eko
skiem. Ale zostawmy tych syn?w 1!1~r nom1cznego i powstanie rwspókzesnej 
111otr~wnych, .co , to lekk~my~lnosc1ą kwestyi socyalnej" (2 godziny). 
swoJą wstyd 1 hanbę naszeJ meszczę- S 00 28 · . ) 
śliwej przynoszą ojczyźnie, wyciska- r ~' . . SI'erpm~. 3 . P. fid:"'V'a.r~ 
jąc ciężko strapionej matce naszei gorz Jaro~zynski. "~ ffastoryi kat0hck1e~ 
kie łzy boleści, - a przystąpmy do dal akcyi ~poteczn~J ~r~e~ 1:-eon XIII 1 
szego opisu wieca. I Leo-? III, a eh zesciansk1e zasady u-

. . . . stro1u społecznego" (2 godziny). 
Zaga!l .go p. ~ar~1mak. z W1em~lhrau- 5) Mecenas Stefan Godlewski: ,,O 

s~n odsp~ew~·?1em 1edneJ zwrotki ,,Kto obecny.eh prawnych podstawach dziia.
s1ę "'!1 ?P1 e~ę. '. pocz~m pod at .powody, łalności spoleozne.i w Królestwie Pol-
dl~ Jak1cb nin1e1,sz~ w:1ec zost~l z~~t.any skiem (1 gódzina). 

1
• ~ 

Z Jego przemow1ema dow1edz1e1Ismy C k . . ' 
się, że tamtejszy ks. prob. Thiele odma- . zwarte ' ~9 sierpma. 6) ·Ks. Mar-
w~a Polakom mieszkającym w jego pa- celi, qodlews~I: •:P<>!r~e·~Y_ ;~~szej . Iu
raf.ii opieki duchownej przez to, że nie ~.nosci robo~m~z~ł m1e1sk1C:J i srodkt do 
stara się o kapłana, któryby w ich ję- ich zaspoko1ema (1 godzma). 
zyku ojczystym zaspokoił potrzeby du- 7). Ks. dr. A~amskii z Poznania: „O 
chowe. orgamzacyach niemieckich robotników 

Potem udzielil glosu p. P. Palińskie- katolickich" (1 godzina). . 
mu urzędnikowi obrony prawnej w Bo- 8) Ks. dr .. Wawr~yLtI~ak z Pozna'llia: 
eh urn, który w przeszło 1 y~ godzinnem ,.O ~po~ec-zfleJ orgam.zacyi mln ej w Po
przemówieniu wykazywał niesprawie- znanskiem (1 godzina). 
dli~ość wyrzą?zaną P~I~kom przez 9) \:Vladysla~ hr. Potocki: ,~Spo
pobtykę uprawrnną w kosc1ele, a stwier łeczn~ 1. ek?nom1czne potrzeby naszej 
dmjąc wszystko licznemi historycz- 1udnosc1 wiejskiej i środki do ich za
nymi dowodami. Zwracał na to uwagę spokojenia" (1 godzina)). 
- opierając się na Piśmi~ ś_w. - że ka Piąit~k, 30 sierpnia. IO) Mecenas A
'J?łam !acy, ~o to ~apo.mnieli o slowac1: doli S1~hgowski: „O pracy społecznej 
sw. Pwt~~' ~e „w_1ęc~1 trz.eba. słuchac oparteJ na orgainizaicyach samorzą
Boga ~mze.1.t lu~~1 (tJ., polityki)", że. ci dnych w Cesarstwie'· (I godzina). 
są .,na1emmkam1 , ktorzy oozostawna- O rozpoczęciu wykł d~ f · 

'ją powierzone swej opiece owce na pa- Goniec w1·eczorny" 'aka owt re. eru1e 
t 'lk, · · " J nas ępu1e · s wę w1 · ow dra;p1ez,nych. Nawet po- Wielką salę Muzeum" ·, .1. korna prośba t d N · ł h " przepe m 1 . • wys osowana o a1p. Stuc acze, przeważnie ze sfer d h 

Ks. Biskupa do Paderbornu, .nie została wieństwa naszego kto' rzy na·1· uc. ~ 
uw'Z 1 d · J · l' · k · . ' J iczme1 . g ę mona_. eze 1 więc ta dale1 przybyli przeważnie ze stron litewsk· h 
ipohtyka zamiast Ducha św. i Słowa Pierwsz Ic 
Bożego rządzić będzie w naszym św K 21. Ym referentem był ks. dr. 
, . I . " mmermann z Poznania który . k 
sc1e e, to ·doczekamy się tego, że kościo wytrawny teoretyk ' . . ', Ja ~ 
lv nasze nustk . , . . , b d s• omaw1a1ąc srodk1 

J • p ami sw1ec1c ę ą. tOWa szerzenia wykszt ł · l 
mówcy. wysłuchali. zebnan~ z ży· sferach katolickie~ c:anl1ea splo eczdnego w 
wem zamteresowamem tk' f • ca prze ewszy 

N · · s im re 0rmę wykładu historyi 
. astę.pnie odczytana została nastę- szechnej i traktowania ·e· t po';. 

'PllJą.ca rezolucya: k , . J l ze s ano-w I 
. s a pr~yczynowosc1 ekonomicznej i so 

. ... Polac~-katolicy zebrani na dzi- cyalneJ. ~.tudya ekonomii politycznej i 
s1e1szym w.recu we Wiemel·hausen, ~socyalog.11 polecał mówcn inastępnie 
protestują ji:1k nasilniej iprzedwko Jako komeczne \vypelnienie zadar1 spo 
wciąganiu polityki rządowej do na- lecznych w każd~-m zawodzie. 
szego św. K?ściota, z p-O"·~:>du której Druga ~zęść wykładu poświęcona 
nam odmawianą bywa opieka ducha byla planowi utworzenia .Stowarzysze 
wna.na obczyźnie. My_ prosim~ dlate- nia oświ~ty i reformy spolecznej" za po 
~·o.' ze wobec Boga ~ i podatkow ko- m~cą „biura socyalnego" mającego się 
sc1elnych nam inalozonych, wszyscy za1ąc \Vydawnictwem pism dziel i or 
równi jesteśmy, o nadanie nam tf:lkie- ganizowaniem wykładów i 'kursów. 
go kap~ana. któryb'y :': ję~yku nam W wykładzie ks. dr. Zimmermanna · 
zrozumiałym zasp~~01c mogł nasze przebrzmiewała tendęncya, aby war 
1Potrzeby duchowe. stwy wykszt~kon~ \\.rytężaly swe siły 

, . Rezolucyą tę przyjęto . j~dnog!-0- ku polepsz~n~~ doh ~_arstw uciemięż? 
srne, poczem prezes dh. Marc1mak wiec nych, a Kosc10ł aby uzyl swych sil na 
solowat korzyść kultury i dobrobytu ludu. , 
~ W. bezp~średnim Z)Viązku z temi 

ha~lai:n~ rozwu:ąl następnie historyę ka 
tohckwJ akcy1 społecznej z czasów 
przed Leonem XII referat p. :Edwarda 
Jar?~zyńskiego, której to pracy 1-szą 
cz,ęsc .odczytał zastępczo p. Ksawery 
Chamiec, przebiegając zawiązki ksztal 
tujących się pojęć spolecznvch odnoś 
nie spra\v robotniczych u takich działa 
~zów. z czasów przed Leone1n XIIIym. 
Jak biskup moguncki Kctteler, hr. De 
Mun, Vogelsang i inni. . 

Kursy społeczne 
0dbywają. się w Wa1rsw.wie za stara
niem ksks. kanoników Chełmkkiego i 
Skimborowicza na sali Muzeum Prze
myslu i Rolnictwa. Rozpoczęły się 
dnia 27-go sierpnia i interesują także z 
t~go względu, że przemawiać będą na 
mch trzej znani dz'i1ałacze z W. Ks. 
Pqzn. ksks. k1:rnonicy Adamski i dr. Zim 
mermann oraz ks. prałat \Va\vrzyniak. 
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.. 1"3 ~lzestefi f . . ł c~aSO\VCJswe1n~zw:s~11a.„Jerkę ",Ml-~ 
· · · · . . . . . ~ Bydgoszcz Sąd przysięgłych w I msteryum od·pow.edztalo lednak odmo- , 

mozna 1uz teraz zap1sac na k.azdeJ pocz : B d k. 1 statni·eJ· sweJ· ka wnie z tern uzasadnieniem że wsku I cie 1 y goszczy s aza w o . · . . ' . ' I dencyi 20 letnią córkę murarza Chmiele i tek z~·1a~y te1 nastą:p1~ mogl~by mepo ·w• p ł k • wicza z Inowroda wia na karę śmierci · rozumienia c0 do ~ie1~cowossi Jerki~. Iarnsa fłl S I~go. za zamordowanie dwuletniego dziew- 1 Prace około pogłęb1ema szybow, r~-
. . . czątka slużącej Nowak. Dz iewczątko wnież i kolo budowy gmachów górm-

Pre.numerata na ten Jeden m1es1ąc wy- swe oddała Nowak na wychowanie clo czych w Jerce już rozpoozęto. 
nosi · 1 · , Gd · d k Ch · 1 · Chm1e ew1czow. Y 1e na mte e- Pakosław. W staropolskiej dJawne1 

tylko 50 fen. wicze byli na robocie zwykle poza do- siedzibie hr. Czarneckich w Pakoslawiu 
mem,, wi~c piecz~ nad dz_ieck~em !Ilia- pod R.awiczem odbył się w ubiegłą nie

a z odnoszeniem codziennem przez li- l~ glo,~m~ ich c?rka, .ktora 1e wielce · dzielę zjazd haklatystów z powiatu ra
stowego do domu 14 fen. więcej. menaw1dz1a!a. Dma 2. llstopad.a roku ze wickiego, w którym brało udział około 

szleg? rzuciła. p~t~orna dziewczyna 2000 osób. Mowę uroczystościową wY
maie:istwo o ztem~ę I tak długo deptał~ gfosil weterynarz powiatowy lfoth z 
P? mem .V: dre~Nntanych pantoflach, .az R.awi.cza. Pomiędzy innerni .poruszono 
meszczęsl.1wa istota s~onala. Prze.c1w też kwestyę przeinaczenia dotychcza
wyroko\Vl sąd~ przys1ęglych załozyła sowej nazwy Pakosławia na inną, wię-

Rodacy! Rozszerzajcie „ Wiarusa 
Polskiego" wśród znajomych, aby w 
ten sposób budzić ducha narodowego! 

t!.!'!!!!I!'~·-~„·~ -- · - _.z!!?":?_l!!!!f· _J!!'.:s!':=o:.~lłl~ z~sądzona, re\".1zvę do są.du rzeszy :v cej kulturalną i przystępniejszą <lh u-
L1psku1 ktory Jednak rew1zy~ od_rzuc1ł. cha nieimieckieg.o Michałka. Podobno Ziemie połskieo , Mtło~ła'Y. Okropną śmi.ercią za- wy.dziwić się nie mogli nii,ektórzy, z ja
kon~zyl zy~1e 23-1.etm. r?botmk Ada~ kiego ·powodu właściwie dotychczas 
Mac1e1ewslo w Wmne1gorze. Zatrud?1~ Pakosł.awia jeszcze nie p.rzechrzcon°. 
ny on by! w tamtejszej mączkarm i 

Elbląg. R.obotnik Spritzkowski, któ chciał do podstawy, na której spoczy:. l{aszków. Zaipowiedziany izjazd 
ry dopiero przed 4 tygodniami się oże- wał wielki kociel ważący 150 centna- śpiewaczy w 1$s1zkaw~·e odbył się w 
nit, nałogowy zresztą pijanica, napił się rów, przymocować nawę belkę, w tym niedzielę, i rzec można, udal ~ię świe
trucizny. której dal także swej żonie. celu wszedł pod kodel, gdy naraz ten trne. f'ra~tare miaste ·_;zko Ra'i:-:~óv1 0-

Spritzkowski natychmiast skonał. Żona się ześlizgnął i pogrzebał pod sobą nie- toczone dziś pierścieniem kolonizacyi 
jego natomiast jeszcze żyje. szczęśliwego, który na miejscu wyzio- przybrało w dniu onegdajszym wygląd 

Przy gaszeniu ognia domku straż- nął ducha. Maciejewski został zmiażdżo ~wiąteczny - liczne bramy tryumfalne 
nika kolejowego w R.apendorf, znalazł ny formalnie na maść. Wypadek ten jest - wieńce - pięknie w zieleń przybrane 
śmierć w płomieniach ogrodnik Lange o tyle więcej pożałowania godny, że domy, tysią;ce drnewek brzoeo:wych 
ztąd. zmarły był jedyną podporą w latach świadczyły o niezwyklej uroczystości 

Jabłonowo. Straszny wypadek wy- już podeszlej i ułomnej matki swej i w którą obchodzono. To wszystko na ,przy 
darzył się tu onegdaj. Młynarczyka Ot najbliższym czasie miał się ożenić. jęcie drużyn śpiewackich, którzy przy-
tona Lticke wydobyto z wielkiego pu- . . bywjali lioznemi powózkiarni. Do kon-
'dla, przeznaczonego do zboża a umiesz- !Jmezno. _Ksiądz pro~oszcz Forma kursu o nagrody stanęły koła z Kroto-
czonego koło maszyn, zupełnie zmiaż- nowi.cz z Mo~hszewka, kt~ry za wy~ro szyna. Ostrzeszowa, Ostrawa,. Ptr.zy
dżonego. Lticke chcąc prawdopodobnie cz~me przeciwko . ~§ 110 1. 1ąoa. odsie- godzic, Sulmierzyc, Odolanowa i Krem 
pudlo oczyścić, wszedł doń i dostat się dział trz~ tygodme we. w_ię.z1~mu, .sta- PY. 
pomiędzy będące w biegu kola maszy- wał w piątek prze~ _g~1ezm.enską izbą 
ny, które go zupełnie zmiażdżyły. I karną z powo?u ~a1~ci~ z zandarmem Licznie zebr1ana .pub!i.ozność z zaję

ciem wsłuchiwała się w utwory nasze. 
darząc hucznemi ok~askami drużyny 
śpiewacze. I. nagrodę otrzymały Przy 
godzice, II Ostrów, III Ostrzeszów. 

Ze Sl~zka ezyli Staropolshi. 

Z innych {zielnic PoJs&J.' 

W sprawie ks. biskupa Roopa pete 
burski „Kraj" donosi, co następuje: 

,,Ks. biskup R.opp, wezwany urz 
downie do Petersburga, SDotkał się tu 
zarzutem, że ,„polonizuje" ludność, i · 
w liście swoim pasterskim podburza i 
·przeciwko szkole państwowej, a pośr 
dnio przeciwko państwu. Poruszon, 
sprawę przeniesienia pasterza do in.n 
dyecezyi, co według ustaw klanonicz. 
nych byloby możliwe tylko za jego zg 
dą. Zważywszy bezpodstawność za 
rizutów wspomniany.eh żywimy nadz' 
ję, te sprawa nie pociągnie na.nępst 
poważniejs'zych." 

Ze stosunków łódzkich. W nie-dzie 
lę w nocy policya wraz z wojskiem d 
konala licznych arnsztowaft na Dąbró 
ce i ·na ulicv Nowo Zarzewskiei. Ar 
sztowano 19 osób, podejrzanych 
przestępstwa ipolityczne. Na ulicy W1a 
szawskiej rozpoczęla się strzelaniin 
1s1kutki·em której raniony został jeden z 
przechodniów, a jeden żołn~erz 63. pul 
ku rpiechoty został zabity. Drugi żoł. 
nierz jest ciężko rarnny. Strzelan~ 
wywiąZlala się 'Z tego, powodu, że pa 
troi, przechodzący uliiea. natknął się na 
ludzi, dokonywują,cych napadu na 
sklep monopolowy. 

Na powracających z banku Marku. ka 
sa Kohna, właściciela ftlbryki, oraz in. 0, 
kasenta Goldbluma nwadło na rogu uL 
Poleśnej i Łukowej kilku barndytów i źc 
grożąc rewolwerami zabrało inkasento 
wi torbę wraz z zawartą w niej go. 
tówką 3.150 rubli, poczem oddaliło się 
wystrzeliwszy kilka razy w powietrze 

si 

Na odgłos strzałów przybył l)1trol koza 
ków i urządził pościg, lecz bez skutku 

Na wezwanie dyrektora elektrycz 
nej kolei podjazdowej Łódź-Zgierz. 
Pabjanice, oświadczyła służba ruchu, 
że je!ieli do 25 bm. żądania jej nie bę 
dą uwzględnione, rozpocznie strajk. 

Wiadomości ze świalai) 

Toruń. z powodu licznych wypad z powodu po~~tam~, 1~k1.e mu zgotowa
ków cholery w Rosyi, władze niemiec- no, gd~ opu~c1ł w1ę~1eme. S~ra:"'a to~ 
kie, jak to już donosiliśmy, poleciły pod czyta się .w mstancyi apelacyJneJ, g.dyz 
dawać na granicy uględzinom lekar- sąd lawmczy skazał,~~; fo~manow1c.za 
skim flisaków i robotników na statkach, z~ słowo ,1bez~zelnosc, , ktore odnosiło 
przybyv•;ających z Rosyi. Zarazem roz- się do dwoch zandarm~w, na 30 marek. 
porządził landrat powiatu bydgowskie- Zasądzony apelował, a izba .karna odro
go celem zapobieżenia ewentualnemu ~z~ła sprawę dla powolama nowych 
przywleczeniu cholery do Prus, by tak- sw1adkow. 
że i zmarlych v..r okolicach nadwiślań- W 'Sprawie kopalni węgla brunatne
skich poddaawno oględzinom lekarzy. go w Jerce donosi , Kuryer Pozn.": 

Borsygwerk. Na kopalni ,.ży,czenie" l 
Jadwigi" zdarzyło się,, jak wiadomo, 
straszne nies~częście. Dwóch górni- i W szechniemcy w Austryi. 
ków ·poniosło śmierć; trze~i ciężko P?ka Agi!acya ws~echniemiecka pro'\\'!1· a 
leczony zmarl w bytomskim lazarecie. dzona Jest obecnie w całej Austryi n 

Równocześ11ie nakazał prezydent rejen- Spółka górnicza Adelheid 1z siedzibą w 
cyjny w Bydgoszczy, aby flisakom ro- Gocie, która .od p. Tacza·nowskiego na
syjskim, powracającym do R.osyi, po- była :prawo eksploat1cyi węgla bruna
zwolono na torze z Bydgoszczy do To tnego 1na obszernych polach. w Jerce 
·runia używać tylko dwa pociągi. pod Kościanem. starata się u książęcego 

Miechowice. Niej\aki Galęzio>k w wielką skalę. Podobnie jak w Galicyi1 

pija.nym stanie pokaleczył żonę nożem zakladają Niemcy po wszystkich slo- · 
tak niebezpiecznie, że trzeba ją było wiańskich krajach rozmaite „Bundy'' 
oddać w o.piekę lekarską. O. został are m)ające na celu podtrzymywanie upad• 
sztow.any. jącej ·niemczyzny. Na wzór galicyj. 
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ŻUBROWIE 
Opowiadanie historyczne według PO· 

wieści 

W ac fa wa Oą·siorewskiego. -
(Cłu dałuy). 

I " .• I • 
~ · ·•.ti. !a.:.. 

Zubro\\ ie wyszli na miasto. 
Markietailka zadumala się i, przepy 

tawszy się o kancelaryę sztabu, pocią
gnęla za sobą męża„ Tam, zalatwiwszy 
się z ocebraniem nagród i pieniędzy, 
zwrócill się na Zapiecek. Żubrowa w 
drodze nie szczędziła mężowi przestróg 

- Słuchaj, starv ! Żebyś mi pary z 
gęby nie \Vypuścit ! Choćby do ciebie 
gadali, choćbym ja nawet mówiła do 
ciebie, ani dudu! Niemową jesteś, ka
leką i już! 

- Według„ 
- Milcz! Na mnie zważaj i koniec! 

Pamiętasz. co kapitan Dziewanowski 
mówił.„. o dzieci nasze chodzi ... 

Winiarnia Krupkowej na Zapiecku 
świeciła pustkami. W pierwszej wąs
kiej a dlugiej izbie, ciemnej i ponurej, 
siedziało " kąc· e kilka mieszczan i ci
chą prowadziło rozmowę. W głębi, za 
szynkwasem kręciła się mała, skurczo
na postać staruchy z kluczami i porząd 
kowata rozstciwione kubki i butle. Sta
rucha zerkała niekiedy przez przym
knięte drz\\ i do alkierza, w którym na 
tle bla :·; lrn, zakradającego się przez o
marznięte szyby małego okienka, wy
chodzacego na podwórze, rysowały się 
<iwie ciemne a pochylone ku sobie po
stacie. 

~ubr z Żubro\\ ą weszli i rozsiedli 
się tuż przy szynkwasie. żądając piwa 
grzanego. Staruszka zakrzyknęła na 
dziewczę s!użeb!!ą i zajęła się dalej po
rządkiem, clzwon : ąc, stukając naczynia 
mi i spog!(\dając przenikliwie na Żu-
bró'~. 

Przez chwilG panowało milczenie 

- wreszcie starucha mruknęła półgło- nie wróci!... Od kilku dni tak ci jest aż 
sem do siebie: mi dziwno.„ 

- Ot ci dzie11 dzisiaj„. psa kufa we- - Ba! Goście pani KrupkoweJ drap 
go nie widać! - a potem głos podnio- nęli przed francuzami!... 
sla i rzekła, zwracając Się do mieszczan Starucha targnęla się nieszczęśli
pod oknem: - Cóż to, waszmościowie wie i chciała odpowiedzieć, lecz miesz
nie idą cesarza oglądać !.„ Dziw wielki. czanie podnieśli się z za stołu. 

- Pewnie, że pójdziemy!.. - rzekl - Czas nam, bo się możemy spó-
j eden z nich - Ludzie się już zbierają. źnić !... 
lecz podobno czas jeszcze, bo, mówili. - Chodźmy a żywo! Pani Krupko 
ledwie okofo południa wyjedzie ze Zam wa tam zapisze !.„ 
ku!... A pan iKrupkowa!... - Czołem waćpani! Czołem!... 

- Ja!? To nie dla mnie !.„ Siedzieć Mieszczanie wyszli. Starucha ze 
muszę, a gości pilnować!.. złością postawiła trzy kreski kredą na 

- Ba! - zauważył drugi z miesz- desce za szafą i zaklęła po cichu. Żu
czan. - Pewnie! Lecz co takiego cesa- browa zerkała ku niej, trąciła nieznacz 
rza wielkiego i wojownika godzi się zo nie męża i odezwała się półgłosem: 
baczyć„. - Francuzy jakieś - czy co? !.„ 

- Phi, co mi z tego? Taki on sam, Krupkowa wzruszy la ramionami i, 
jak każdy cesarz! Bywali już tu u nas dając folgę irytacyi, zaczęła piskliwie: 
rozmaici, a i będą jeszcze. Jak na woj- - Kto ich tam wie! Łyki i tyle! 
nie. Dziś tego na wierzchu, jutro tam- Moja jejmość dobrodziejko. chude to, 
tego ... skórę mu \.vytatarują. wynędzniałe, 11 żydów w kieszeni, z 

- He, he! Pani Krupkowej francu borgu żyje, na borg pije, a zlamanym 
zy nie po myśli! - zauważyt trzeci z dytkiem nie śmierdzi! I oto sobie po
mieszczan. zwala przytyki komu robić! A mnie ró-

- Mnie?!. .. Co też waszmość wy- wno, choćby i bisurmany przyszli -
gad uje!. .. Mnie co do nich!? Ani mnie byle nie zarywali. byle płacili !.„ Cóż to. 
wojować, ani się z ńimi wdawać. ttan- rodzą się u mnie kufy z miodem, albo 
dluję sobie w kącie i koniec!... baryły z węgrzynem!... Dziś to, aby 

- No tak! Lecz co imć Karlewicz każdy - dajcie Krupko,vo - i dajcie; a 
wasz bratanek„. potem zapiszcie! - Przez te cztery dni 

Żubrowa trąciła męża znacząco. deskę całą zasmarowałam bez mała i co 
- Karlewicz ! ? - podchwyciła nie mam!? Szukaj wiatru w polu! Dziś za 

chętnie baba. - A niech go tam jasności zdrowie tego, jutro tamtego! Sklepik 
Obieżyświat i koniec. Taki on i mój fa- zamknąć przyjdzie, albo co !„. 
miliant ! Piąta woda po kicielu !.. Prze- - Juści prawda! - przytwierdziła 
padl zreszt4„. markietanka. 

- Z Prusakami! - dokor1czył zło- - Właśnie! Jak zwał, tak zwał. 
śli\\ ie drugi mieszczanin. byle się dobrze miał! Turek. Prusak. 

Krupkowa spojrzała nai1 ze złością Au~tryak, zapłaci swoje, to mu się pokło 
-- A no waszmość musi:sz o tern nię i z Panem Bogiem powiem !„. ttu-

wicdzieć, bo ja to nie !.„ ku. kupu już ci ze dwa tygodnie! Żot-
- Pani I(rupkowa nie w humorze! I dactwa się włóczy co niemiara - chla 

- wuważyl drugi z mieszczan. to niby smoki. a o tynfie ani wspomnij. 
- Juści ma się humor skąd brać! bo ci się znajdzie w izbie dobrodziej, co 

Głucho. że się za łój ·wieczorem i za olej się oburzy. A pani Krupkowa od Pran-

Z ""*LE !!JL!' &3&2 _J 

cuza wymaga! ! - Gadaj z nim! Krad· 
nii a daj! Bodaj ich wszystkich św. zie
mia nie nosita ! Niby to źle bylo ! Dzień 
nie przeszedł, żeby się zacna kompania 
nie trafiła, co dala i dukata zarobić! ... 
Teraz -wrzasku, krzyku, wiwatów co 
niemiara i... i... w końcu - daj Krupko
wa na borg!! - W to im graj! Pruskie 
porządki hołyszom nie w smak! 

Tu starucha ilrwala nagle, jakby 
się spostrzegłszy, że powiedziała może 
za wiele. 

Żubrowa skorzystała z chwili i przy 
twierdziła znów: 

- Z ust mi to wyjmujecie.„ z ust 
prawie!... Nie wiem, jak było, lecz co 
teraz wcale mi nie po myśli!... 

- Jejmość dobrodziejka 
przejazdem? „ .. 

-- Bo ja wiem - przejazdem czy z 
nie! Dziś wszyscy w rozgonie ! R.adby 
cziek gdzie miejsca zagrzać, ale nie mo
żna!... Co bylo znajomych ... to uszło! 

- Dobrze zrobili... mieli racyę ... ten 
ten się ostał, kto musial !... 

- W dodatku, samej kobiecie cięż
ko się włóczyć!... Męża ci mam, ale cóż 
nieszczęśc i e.„ ogtuszylo g-o do cna!... 

- Ogłuszyło!? ... 
- Na amen! Bormocze niby pod 

nosem, a zresztą to się tako ... ooo! .... 
śmieje„ Pomieszany pra\vie .. na rozu· 

. I m1e„„ 
Markietanka wskazała z powagą 

i smutkiem na Żubra, który w tej chwi
li kułak w usta tłoczył, żeby nie par
sknąć śmiechem. Szynkarka ze współ
czuciem spojrzała na rozczerwieniona 
twarz podoficera: 

- Ogłuszyło go!... 
- Do cna! Choć mu w ucho hukaj, 

pie11 czysty!... 
- Od pioruna pewnie. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
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• laków być powinno: „Precz z robotnika 
tsdH:"l1 Kroaticn-S:avonien". Za- mi polskimi z „gewerkicrajnu" i in
Jłl jego będzie podtrzymywać ję- . nych obcych „ierbandów". 
niemiecki i obycza~e i propago- I Herbede. Ośmioletnia córeczka rol 
e wogóle tych wszystkich idei, któ nika Poggenpohl wypadła na brukowa
szerzy obecnie związek N'.em- ne podwórze i zabila się. 
ta Glalicyi. Landsberg. Piętnastoletni syn ro-

0gres uciśnionych narodowości. 

odc1.1as obecnej konferencyi hag
odbyl się międzynarodowy kon-
uciśnionych narodowości. Miał to 
rodzaj glasu cywilizacy i wobec 
rządów, uzupelnienie pokojowej 

rencyi i protest ·Przeciw obłudzie 
tw, które w tej kon1erencyi biorą 
r. uciskaiac u siebie inne narodo
i. W rzeczywistości, w ,praktyce 
rc-s ~en byl czem innem, jak się o-
Io. . 
ymierzony byl on bowiem przeciw 
ii i przebieg jego dowodzi, że ma
w całej spnawie pake agenci nie

cy. którzy •pragnf'ji wply1nąć na 
ię publiczna na niekorzyść Anglii. 
ngHa mogłaby łatwo niemcom 
ac;ć, gdyby chodzi.ło o wykazanie. 
e pa1łstwo uprawia w sposób naj
zględniejszy ucisk innych ruaro
ości ! 

Cesarza niemieckiego 
kat y:,odczas przeglądu wojsk pod 
owerem nieszczęśliwy wypadek. 
się potknął pod nim i upadł wraz z 
źcem. \Vypadek nie miał jednak po
niejszych skutków. gdyż Wilhelm 
iadł innego konia i odbywał prze
w dalszym ciągu. 

a posterunek armii niemieckiej 

onali hotentoci w Afryce zachodn. 
. Czy byli to ludzie Morengi, tego 
stwierdzono. Marenga ma się zaw-

jeszcze znajdować na teryto
m angielskiem. 

botnika Kakuschke zastrzelil przez nie
ostrożność swego młodszego brata. 

Recklinghausen. Kolej elektryczna 
przejechała robotnika, raniąc go niebez 
piecznie. 

Linden nad Ruhrą. W kopalni Baa
ker Mulde" spadl sztygar Mehring z 
wysokości 15 metrów i zabił się~ 

Rozmaiłoścla 
Dekret lmngregacyi koncylium o 

małżeństwie. Og!oszonym został de
kret kongregacyi koncylium tryden
ckiego, dotyczący rozmaitych k\vestyi 
,i wątpliwości co do matżeństw i ich 
ważności. Kościól nie uznaje tajnych 
ślubów, a soibór tryd~ncki ustanowil, że 
malżeństwa, które nie zostały .zawta'fte 
przed wtaściwym ,proboszczem luib o
sobą upoważnioną przez tegoż są nie
ważne. Ale powstawaly często spory, 
nieraz bowiem dekret koncylium tryden 
ckiego nie był ogłoszonym w danej 
miejscowości lub też byly wątpLwości 
kto jest właściwym proboszczem. Obe
cny dekret kongregacyi koncylium sta
nowi, że ważnemi są tylko te rrualżeń
stwa, przy których sporządzono akty. 
podpisane przez strony, prze,z probosz 
cza miejscowego i dwóch świadków. 
Gdyby strony inie umiały pisać, należy 
zaznaczyć to w akcie. Ważnemi są · 
tylko śluby, które zosta·ły zawiarte 
przed mieiscowym prob-0szczem lub ka 

1płanem delegowanym przez tegoż i w 
obecnośoi dwóch świadków. Z właści
wego 1proboszcza w zasadzie uważa 
się proboszcza ob:ubienicy z dopusz

-··-··- -·-- -- ··- ·----·--· --·- czeniem wyjątków z słusznej przyczy

z rożnJoh stron ny pochodzących. \V razie nie'bezpje
czel1stwa śmierci ślub może być zia·war-

chum. w pewnym domu przy ul. tym ·przed jakimkolwiek księdzem w 
neńskiej toczyła się zacięta bójka obec dwóch świadków. w ostatecznym 
ewnej rodzinie. Zona zbiła swego zaś razie, gdy nie można mieć ksie

·a tak nielitościwie. że musiał lekarz dza. ślub może być zawartym przez 
mu zadane opatrzeć. formalne oświadczenie stron, w obecno 

prockhovel. W kopalni „Ver Trap- ści dwóch świadków. 
. znalazł śmierć górnik Volmann. - Dekret ten ma jedenaście JXlragra
. kopalni „Uhlenberg'' został okale fów, regtllujących rozmaite wątpliwo-
Y górnik Vester, którego umieszczo ści j będzie obowiązywał Kościót od 
domu chorych w Witten. Wielkanocy 1908 r. 

Weitmar. Na dworou kopalni. ,,Prinz Znó"'. tr~p w. skrz~n.i. Przed c~te-
ent" dostał się robotnik Sttiwe po- roma dmam1 dwa.1 strazrncy. komor~1 w 

zy dwa wózki, które go na śmierc Paleri:n_o, patrolu1ąc w ~wo1!11 rewirze, 
'otly. znalez!t na dro~ze do w10.sk1 Bellotam-
l(ażdv iednego nO'vvego abonenta na po dwie skr.z~me, cok~hv1ek uszk?dzo
esieÓ powinien p-ozyslQać „Wiarusa ne przez ogi.en. Skrzyme otwarto I z~a-
Polskiemu". Prenumerata wynosi lezwno w _nich trupa młodeg~ czlowi~-

50 fen. a z odnoszeniem do domu ka, pokraJa;iego na _kawałki. Badania 
fo . . wykazały. ze skrzyme byly oblane na-
en. wiece1. ft · d I 1 · ' ·t lk t h Cl" · f Id Górnik Stock został ą 1 ~o pa one,. a e og1en Y o roc ę 

unmf!:: e · . osmolil drzewo 1 zgasł 
leczonv w kopalni. p 1. p I · · 
W Ba-den-Baden została wbitą pod 0 I~ya w a _ermo natychm1~st. wy 
. • .~A , b.l · kolekto- kryla, ze skrzyme były przyw1ez1one 
10·~-y automo .. 1 em zona . , I doróżką, w której przyjechalo z miasta 

l.ot,e~y1~ego ~chafera, a syn 1. corka trzech ludzi. Doróżkarzowi powiedzieli 
1esl1 mebez.pieczne okaleczen.ia. oni, że skrzynie zawierają rozmaite ma
Dortmund. Na tor.ze kole3owym I teryały, których mają użvć przy restau 
dzy Dortmun.dem ~ Langendreer racyi kościola w Bellotampo. 
leziono zw1ok1 z od.crętą gło"v,~. Jak Nazajutrz policyi udalo się zaare-
wykazafo popelnil . samobo1stwo sztować trzech _podejrzanych ludzi, któ 
arz Demps z Emmerich. rzy najweselej zabawiali się w karcz
Oberhau~.en. Gmina katolick a · po_d mie wiejskiej. Aresztowani Giorgio, Sac 
zwaniem Serca J ezusoweg-0 zakupi- co, Giovacchino Messina i Oiovacchino 
ościół. stojący dotąd w kolonii ko- Dantin nie przyznawali się na razie do 

ni „Prosper". W kościele tym od- winy. Po krótkim jednak czasie Sacco 
wiane będzie nabożenstwo, aż sta- przyznał się, że to on sam zamordował 
n, \VY kościół. ofiarę młodego francuza Franciszka 

l(olonia. Szczęście "'~ nieszczęściu ttenrv, majstra rzeźbiarskiego. Pomię
~ czel:adnik dacharski, który spadl- dzy mordercą i zamordowanym jakoby 
·z wieży kościoła św. Józefa, zawisł wynikły nieporozumienia z powodu ja
o~aipie. Uwolniony z przykrego po- kichś rachunków pieniężnych. łienry 
enia odstawiony został <dacharz do rzucił się na swego przeciwnika ze szty 
u chorych, gdyż zostal znacznie po letem, a ten odpowiedzia'l mu 5 strzała 

t czony. mi rewolwerowemi, kładąc go trupem 
W Lond 1 nie umarl śp. Bronisła\\ na miejscu. 
mkie\vicz, znany i wybitny inżynier Dalsze śledztwo zdążyło wykryć 
Bra.zvlii. Zbudował on kolej Sao cały przebieg zbrodni. Najpierw przy 

_ olo i kilka portów, a między temi rewizyi w mieszkaniu Sacco znaleziono 
t Mana o.. WJadał 14 językami. wszystkie przyrządy do fabrykowania 
ierć zaskoczykł go w sile wieku, bo fałszywych banknotów. Następnie 
arl .przeż_ ~wszy lat 57. Muzeum w stwierdzono, że ofiara zbrodni Iienry u
persw} lu posiada jego dar wspania- rodzony w Pan żu, zostat ''r r. 1905 
t. b Pl ' t Ukrzyz· o przy1·ętv do wo1· ska i przez jeden rok stu j J. o raz auzeu a p. . „ · , J -

' n p l k '· R · żył w kawaleryi w Tunisie. Po roku a o.s ·a . 1. p. 
„Gewerkferajn" górnikó\v niemiec zbiegł ztąd i orzybyl do Palermo, 

h ciagle łapać s i ę stara górników Po gdzie łatwo znalazł pracę, jako nadz 
ów.Wiemy. że robotnicy polscy ma- czaj zdolny rzeźbiarz. 
organizacyę własną „Zjednoczenie Hulaszcze życie, jakie pędzH Hen
:rodo\\ e polskie" zatem hasłem Po- fY, wymagato większych środków, niż 

mumogła dać praca i wkrótce zdolny 
rzeźbiarz znalazl korzystniejsze zaję
cie. ·wszedł on do bandy fałszerzy ban
knotów i tu dzięki swym zdolnościom 
pozyskał wielkie uznanie. Ale jednocze
śnie Henry mial wielką wadę, która po 
wodowała wielokrotne zatargi -pomię 
dzy nim, a resztą jego kolegów; rzeź
biarz lubił pić za wiele, a upijając się! 
za wiele paplać, narażając całe godne 
towarzystwo. Gdy mu czyniono wy
mówki, groził, że pójdzie, ale zabierze 
wszystkie klisze. 

Po naradzie członków towarzyst
wa, który nawiasem mówiąc, wszyscy 
należą do sycylijskiej Mafii, postano 
wiono pozbyć się nieznośnego francuza 1 

ale zatrzymać artystycznie wykonane 
klisze .. Wykonania tego podląl się Sac -
co, u którego mie.szkal Henry. Do za
mordowania i „pakowania'' francuza, 
Sacco podobno pomagała jego. żona. Os 
karżony zresztą twierdz:, że wszystkie 
go dokonat bez niczyjej pomocy i że 
dwaj towarzysze, którzy pomogli mu 
wywieść skrzynie, nie wiedzieli, co się 
w nich mieści. 
, Aresztowano mnóstwo osób, należą
cych do bandy fałszerzy. Cale przedsię 
wzięcie było widocznie prowadzone na 
większą skale. Banknoty odznaczaj'! 
się doskonołem wykończeniem. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
Nauki w ciągu września: 

W środę, dnia 11 września o godzinie 
5 po pol. dla kobiet i panien. 

W środę, dnia 18 września o godzinie 
8 wieczorem dla mężczyzn żonatych. 

W środę dnia 25 września o godzinie 8 
wieczorem dla młodzieży. 

Polska misya w l(arnap. 
Od 12 do 17 wr.ześnia rb , odbywać się tu

taj będzie p0lska misya. Porzątek nabożeństw 
będzie później ogJoszo1w. 

Naboieństwo polskie w Giinnigfeld. 
Sposobność do spowiedzi św. od piątku 

wieczora aż do poniedziaiku poludnia. Kazanie 
polskie w piątek wieczorem o godz. 8-ej i w nie 
dzielę o god-z. 4 po poiudniu 
~..!!'~~~ ~1r.;:.. ":.„f:I ~ .. „ -"'~ „,„ • .,...,.~~~FWPl\WNP 

Ze Zjednotzenła zawouów, polskiego. 
- Wiece -

odbędą się w niedzielę, dnia 1 września: 
W Brnckhausen w niedziele, dn. 1 września 

przed poludniem o g-odz. 11 i pot w lokalu 
p. Brinka. 

W Hillls Pod Recklinghausen w niedzielę, 1-go 
września, po południu o g-odz. 4 u P. Lechten
boemra. 

W Herne po pal. o i;odz. 5 u P. Nitki 
W Marten o godz. 3 u p. Korthe. 
W Oberhausen-Altstaden prze-O po.fu.dniem o 

godz. 11 u p. Depola. 
W Caternberg przed poludniem o godz. 11 i pól 

u p Buerger'a 
W Llnden-Ruhr przed południem o godx. 11 u 

p. Schuelera. 
W Bruckhausen przed p()!'udniem o godz. 11 i 

pót u pana Brinka 
W Huels oo pot'. o godz. 4 u p. Lechtenboemra . 
W Rauxel-l(ottenburg po Pol . o godz. 4 u pana 

Zeibich. 
W Witten po poludniu o godz. 4 u p. Koestra, 

Ifauptstr. 
W Coln-Ehrenfeld po południu o godz. 2 u pana 

Leaban. 
W Sandersdorf po poludniu o godz. 4 u p . .Hol

tera. 
W Bitterfeld przed poludniem o godz. 11 u pa

na Schoedera. 

Zebrania członków 
odbędą się w niedzielę. dnia 1 września : 
w Plfeisenbruch w niedziele. 1 września, po 

pot'11.1dniu. o godzinie 6 u p Oferbecka. ul. Bo
chumska. 

Zebra.nie Wy -. z' lu mi~jscOWes1'.o w Dort
mlUld w niedzielę. 1-go września po pofodmiiu 
o godz. 2 u p. V<>ssa. 

Na ostatnim wiecu obrano nowy Wydzia!: 
delegHtem Fran. Mtynar-czyk, Dortmund, Leier 
weg 26. zast. Woj_ Borusiak. Neueradstr. 4, se
kretarzem Antoni Lemiesz. Neueradstr. 10, zast. 
Władysław Piątkowski. Neueradstr. 11, skar
bnikiem Wł Nowak. Neucradstr. 4 ,zastt. Mar 
cin Nowicki Reinischestr. 161. rewiz. kasy 
Antoni Kozłowski i Fer. Kaszak. 

Baczność druhowie w Heissen ! 
W dniu 1 września o godzinie 4 Po p•oJ. w 

sali p. Lenchoffa. nrzadzamv wsoólną 7..aba
wę z tańcem. na która wszystkich druhów 
wraz z rodzinami oraz rodaków 'l Heissen i o
kolicy nnrzeimie 7:;ip raszamv. 

Wydział .• Zicdn. zaw. po.tskiej!;o". (987 
J .... UW: - - =:== 

Wiece. 
Baczność Rodacv w Holthausen ! 

W niedzielę. J wrze.śnia, o godz. G po pot. 
w lokalu p. Ellinghausa odbedzie się 

wiec w celu założenia „~okola". 

Ka wiec przybedzie mówca zamiejscowy. 
O liczny ud.r.iaf I(o<laków prosi 

Zwołujący. 

WJEC W LANGENDRE:ER 
w sprawie założenia polskiego konsumu odb~
dzie sie w niedziele. dnia 1 września. o SJ;odz. 
12 w południe aa sali o. Arns'a (dawniej Knip
ping). Wszystkich interesujących zaprasza 
się serdecz.nie. - Przybędą mówcy zamie1-
scowi. (2) Zwołujący. 

WIEC W 1'10CHSTRASS 
odbę<izie ·się w niedziele. dnia 1 \nzcśnfa o 
godz. -4 po p()l}\udniu na sali p, Vierbauma. O 
licz.ny U<!Ziial uprasza sie. 

„Związek Polaków w Niemczech" 
Z polecenia Pilarczyk 

Swiętojózaf a cie. 
Kasyerem Swiętojózafacia wybrano na 

zebraniu Komitetu Swętojózafacia dnia 18. 
sierpnia p. Bartłomieja Wilkowskiego t 
Rotthausen, Diippelstr. nr. 44. Na jego rę
ce prosimy odtąd nadsyłać składki na Swię
tojózafacie. 

Komitet Swiętojózafacia 
.Fr. Matysiak. Nowacki. Andrzej Kranc. 
Andrzej Cichy. Jan SzlagowskL Stani~ 
staw Kaźmierczak. B. Wilkowski. JaR 
Skraburski, Gelsenkirchen III. Stanisław 

Krzyżański. Kasper Hadryan. 
Marcin Siekierski. 

· Zebrania towarzystw, 

Zlot okręgu Xl-ga ~wschodnio-west
f ais kiego. 

Czołem! Czołem! 

Zlot odbę.dzle sie dnia 1 września w Gah 
men u pana Mermanna w naSitępującym po
rządku: O godzinie 7 i pól przyjazd Gniazd; o 
godz_ 8 pogadanka prezesów i, naczelników; o 
godz. 8 i pól ćwiczenia na sprzętach; o godz. 
9 i pól wymarSiZI do kościola; o godz. 11 ćwi
czenia jednostek (o nagrody) na sprzęta<:h ~ o 
godz.inie 12 fot-0grafowanie na boisku; o godz. 
1-ej wspólny obiad oraz otwarcie zlotu i pe>wi
tanie gniazd i delegatów; o godz. 3 ćwiczenia 
PQiedyńczych Gniazd o nagrody na: boisku; o 
godz. 7 stawianie piramid o nagrody; o godz. i 
polonez i dalsza zaibawa; o godiz. 10 wy.danie 
nagród. - Wstęp dla druhów 50 fen. dla o-0-
cych l markę, niewiasty placą 25 fen. 
Wydział Obęgu XI wschodnio-westialskiego. 

Tow. św. Stanisława B. w Herne . 
Przyszle miesięczne zebranie odbędzie się 

w niedzielę, dnia 1 września o godz. 3 i pól 
po pol. w lokalu posiedzeń (KMh. Gesellenhaus) 

(1) Zarząd. 
l 

Towarzyst1W(}I gimn. „Sokół" w Mengede 
donosi szan. druhom i szv.n; rodakom, iż dnia I 
września odbędzie s.ię nasza 

jesienna zabawa. 
Początek o gcxlz. pól do 4 na sali p. Vogta. Za
bawa urozmaicona będzie koncertem. ćwicze
niami ·druhów, piramj.dami. w końcu tańcami. 
Ponieważ dla bardzo krótkiego czasu nie mo
żebnem nam bylo piśmiennych zaproszeń \VY
sylać, wjęc niniejszem prosimy, aibv bratnie 
Gniazda nas swoją Olbecnością zaszczycić ra
czyty. Druhowie miejscowi i zarniejscowd~ iktó 
rzy muszą ±ego roku odchodzić ·do wo.iska maja 
wstęp wolny. mus_ ą jednakowoż posiadać kar 
tę urlo~u. ~odacy przychylni ·Sukotowi. chcą 
cy, brac udz1al w zabawie, winni się dać wpi
sac do naszego Sokola, w przeciwnym razie 
nie mogą brać mlziaJu w zabawie. Bratnie 
gniazda prosLmy przybyć bez odznaków 

Czolem ! ( 1) Wydział. 
Uwaga: Ażeby <lać możność szanownym 

rodai~om. wpisania się do naszego grona, od
będzie. się punktualnie o godz. 2 Pe> poludniu 
zebrame, na które sdę wszystkich d'ruhów i 
szan. roda1ków zaprasza. Wydział. 

Baczno-ść Parafianie N!echan-0wscy! 
W niedzielę, dnia 1 września, odbędzie się 

w l1ente w lokalu pana Sternberga, obok ko.
ścio~a katolickiego, ul. Dworcowa. o godzinie 
4-ej po poluuniu J>()gadan.ka celem sprawienia 
podarku do naszel!o knściola. O jak na1ilicz
niejszy udzjal w tej pogadance się uprnsza. 

Parafianin. 

Towarzystwo gimn „S<>kół" w Caternberg. 
W niedziele, dnia 1 września, o 1 godzinie 

po poludniu, odbędzie się posiedze111ie Wydzia
lu, na które się dh. należących doi Wydzia.lu 
oraiz d'h. ra<lnych prosi i ażeby s.ię punktualnie 
stawili. (2) Prezes. 

Towarzystwo gilllll. „Sokół" w Suderwich. 
W niedzielę. dnia 1 września, po poludńiu o 

godzinie 3, odbędzie się pól'roczne walne ze
branie. Ponieważ. przyj·dą ważne sprawy pod 
obrady, przeto o llc~ny udzial upraStza się. Clo-
ście mile widziani_ - Czolem ! (2) 

Wydzioł. 

Baczność Parafianie z param Oporowskiej pod 
Poniecem! 

Zebranie w sprawie za•kuona chorąg-wi od
będzie się w niedzielę. dnia J-.g--o wzreśnia o 
godzinie 3-ej po po.l'udniu w lokalu p. Mo.der'a 
w Rohlinghausen. Donosi sie. iż to jest rst"
tnie 7.cbranie w tej sprawie. O liczne staw'e-
nie się wsz:rstkich parafian prosi (1) 

Wojciecbol\ ski. 



Towarzystwo polskie św. Rocha w Dilssel-
dori 

donosi szan. członkom oraz Rodakom w 
Dusseldorfie i okolicy i Towarzystwom, 
które zaproszenia odebrały, oraz tym, któ
re dla braku adresów zaproszeń nie ode
brały, iż w niedzielę, dnia 1. września ob
chodzimy 18-tą rocznicę istnienia, na któ
rą szan. Towarzystwa oraz Rodaków i Ro
daczki jak najuprzejmiej zapraszamy. Pro
gram obchodu urozmaicony będzie koncer
tem, deklamacyami, przedstawieniem ama
torskiem itd. a w końcu zabawa z tańcem. 
Początek zabawy o godz. 5 po południu na 
sali pana Vópla ulica I(olońska (I(olner
str.) nr. 252. O liczny udział uprasza się. 
(3) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Habingb&rst. 
W niedziele. dnia 1 września, urządza 

-ZABAWĘ-
dla druhów, którzy na !iesień do wojska wstąpią 
Zabawa odbędzie sie w zamknietym kole na 
sali p P. Kettlinga w łfabinghorst, przy ulicy 
N'astępcy TrCMUJ. (Kronprinzenstr.). Początek 
izaba1wy o godz. 3 po pol'udniu poczem nastąpią 
ćwicienia. oraz strzelanie do tarczy o nagro
dy i taniec Taniec rozpocznie się dość wcześ
:111ie, aby druhowie jak najlepiej się zaibawili_ O 
liczne przybycie wszystkich druhów usilnie 
uprasza się. - Czolem ! 

Wydział. 
Uwaga Zebranie odb~dzie się już o godz. 

11-ej przed pol'udniem, tej samej niedzieli na 
malej sali na dmgiem pietrze . O liczny udzial 
w zebra'lliu uprasza Wydział. 

Baczoość Gniazda! Wszelkie listy tyczące 
się naszego Gniazda, prosimy •nadsylać pod na
stępującym adresem. Wołciech Pawłak, Habin~ 
ltorst, Romerstr. 55, na co Szan. Towarzy-
stwom zwracamy uwagę (3) Crol'em · 

Woiclech Pawlak, 'J)rezes. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" Il w Oberhausen. 
Baczn<>ść oddział kołowników ! 

Poda.ie się do wiadomości szan. Druhom 
oraz Rodakom i Rodaczkom z Oberhaus~n 1 o
kolicy, iż w niedzielę. 1 września, ur:r.:idzar •. y 

zabawę oddziału kołownikó w 
na sali p_ Webera, ul. Duisburgerst:-. ·lt~' Za
bawa będzie porączona z ćwiczeniami na kotach 
strzelaniem do tarczy o nagrody oraz innemi 
gr~i towarzyskiemi. Początek zaibawy o g. 4 
po potudniu. Mu.zykę dost.1wi r:. Pxeszwa. 
O lkzny udzial Rodaków w zabawie ;:>rosi · 

Czolem! (3) \\'}'d1iał. 
Uwaga_ Druhowie. któi :y l'~ld:ą ~:.:> od

dzialu ko.lowników, win1i si~ o ).:')dL:n:•~ 2 na 
sati z kotami stawić. Prz~w1.J11ik. 

Baczność rodacy -z parafii Wielowleiskiei p(ld 
Kuklinowem w oowiecie Koźmłńskim ! 
W niedzielę, dnia 1 września. odbędzie się 

w lokalu p. Zerbsta w Oberhausen, Marktstr. 
172 o godzinie 12 

- poi;cadanka -
,.,,, celu sprawienia chorą~i dla kościol:a w 
Wielowsi. Wszystkich rodaków z tejże ra
rafii, tak samo tych, co maią żony tamże, za
prasza siię na ową p~adan.kę. 

Oyonizy Frala. Józef Grobelny ł Michał 
Pietrzak. (977) 

Baczność Hilllen ! . 
W niedzielę, <inia 1-go września, odbętlzie 

się illa sali p. Nachbarschutte, przy ulicy Wan
uerstr., przedpol'udniem o godzinie 11 i pór ze
branie czl'onków Tow. św. Jana Ew. w łfullen 
'Celem zalożenia konsumu. Goście mile wi
dziani O liczny udzial w zebraniu prosi (3) 

frao. Młynarczyk, prezes. 
MPW4C p lW\GCiidii:: wsw. „ .... f„ 

"VIRTUAL", najtańszy środek do cz\'• 
szczenia <iywanów. chodników itd. PARBIER· 
NIA GALLUSCHKE. PRALNIA W BOCHUM. 
Tel nr. 911. · 

filie: Hofstede, Herue. Eickel. Rohl!111· 
11ausen. Linden. Hattin2en. Lansrendreer. Mrr~ 
ten, Castroo, Kameo, Dortmund, Gert!ile. 
St>rockbovel. · 
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POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr den Monat 
September 1907 und zahłe an Abonnement 
und Bestellgeld 64 Pfennig. 

Obige 0,64 Mk. erhałten 
beschelniF:t. 

. . . d. 

l(alserllches Posfud , • 

Piękue narodowe I 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia ,,Wiar. 
Polskiego" 

\.. . 

zu haben, 

I I • 
.. ,t;~~ 

Bank ziemski w Łańcucie, Galicy1-
Austrya. 

1) Nabywa majątki ziemskie na parce 
lacye i oddaje nabywcom rozparcelowa
ne grunta na wieczność, wolne od wszel
kich dlugów lub ciężarów hipotecznych. 

2) Tworzy gospodarstwa średnich 
rozmiarów w pojęciu ustawy z dnia 17 lu
tego 1905. Dz. u. i rozp. kr. Nr. 40 o tworze 
niu wlości rentowych. 

3) udziela nabywcom gruntu kredytu 
i zajmuje się wyrabianiem tanich i dogod
nych 4 proc. pożyczek hipotecznych Gali
cyjskiego Banku krajowego oraz poży. 
czek rentowych. 

4) Ułatwia swoim członkom parcela
cye, kupno i sprzedaż majątków ziemskich. 

Zaleca kupno gruntów w następują. 
cych majątkach: 

Bryń. wieś w powiecie stanisławow
skim, oddalona o 3 klm. od stacyi kołejoweJ 
Bednarów, gdzie się znajduje kościół rzym 
sko-katolicki. Grunta w Bryniu są uro
dzajne glinki, łatwe do uprawy. Nabyć rno 
żna pola orne, łąki, zręby po 130 marek za 
mórg pruski. 

Bybło, wieś w powiecie przemyskim 
o 5 klm. od Nowego miasta, gdzie jest para 
fia rzymsko katolicka, urząd pocztowy i te 
legraficzny oraz stacya kolejowa. 

Grunta pszenne, urodzajne w cenie od 
250 do 300 marek za mórg pruski. 

Kołokolin. wieś w powiecie rohatyń
skim. I(olokolin oddalony jest o 7 kim. od 
stacyi kolejowej Bukaczowce zaś o I kim. 
od Zurowa, gdzie znajduje si~ kościół rzym 
sko-katolicki. 

Gleba bardzo dobra, przeważnie czar 
noziem o polożeni!l pagórkowatem. Cena 
za mórg gruntu i łąk od 300 do 350 marek 
za mórg pruski. 

W I(olokolinie znajdu~e się fabryka 
gipsu i cementu, ponadto kopalnia alaba
stru i dotąd nie eksploatowane należycie 
pokłady marmuru. 

Wołczyszczowice, wieś w powtec1e 
mościskim. Odległość od stacyi kolejowej 
i miasta Sądowa Wisznia wynosi 12 klm. 
Grunta bardzo dobre, przeważnie pszenne 
w cenie od 300 do 350 marek za mórg pru
ski. 

Stadnia. wieś w powiecie złoczowskim 
3 kim. drogi do stacyi kolejowej Skwarza 
wa, gdzie jest kościół rzymsko-katolicki. 
Przeznaczone do parcelacyi grunta są bar 
dzo urodzajne, czarnoziem, bogaty w pró
chnicę. Można nabyć grunta orne, jak łąki 
w cenie 250 do 350 marek za mórg pruski. 

Zgłoszenia przyjmuje Bank Ziemski w 
Lańcucie ( Gaticya) a na miejscu delegaci 
banku. Objaśnień zaś udzieli administracya 
„Wiarusa Polskiego". (878) 

Gospodynie 
.-. kupujcie tylko pra.wnie zastrzeżonl\ .·• 

margarynę 
H „ Kościuszko" lłlłł 

I (674 

„Wiarus~· --
nabycia. we ws.:ystkfoh składa.~h. I 

aczynia emalj. ~ 
mAWQl'lllRR&fE'm"*IB!§91DED95łrlllllllllllallBl„lllB.'114 

kupuje się najtaniej ł najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Bochum 
Dorstenerstr. 3. 

Bo l1Hn1rł1auM•n p. Waun• 
Heinrichstr. 31. 

=== Tanie um1walld ! === 

·Kasa oszczP.dnosci 
podpisanego Bankµ przyjmuje depozyta i 

płaci od nich ( 437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pót proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Bank ~ien1~ki 
w Koronowie (Crone a. d. Brałie). 

Polska usługa 11-
0twareie interesu ·• 

firmy 

att.Znm Ltiwen•• 'rr . 
Donoszę łaskawej Public.zności z I~augeudreer i okolicy, iż dnia 

sierpnia otwieram 

:. wielki skład bielizny męzkiej 
i jako to: błałyc-h i trykotowych kosami. półkoszulkÓft', kołaie
::S rzyków, krawatów, mankiet, kapeluszy~ reka"'iezek, szelek. 
• poJl.ezoch, guzików do mankiet, paratolł I lasek ltd. Dla pań: 

.M r\'kawiczek, eh•stek do no&a i parąsolek we wielkim wyborze. „ - Zarazem donoszę, iż w dniu otwarcia mego interesu otrzyma 998 
o 
L 

pierwszy pan l garnitur bielizny lub pierw. pani pół tuzina eh u stek do nosa 
25.ty „ 1 laskę lub 25-ta „ 1 parę rękawic.zek skórk. 
50-ty ,. kapelusz. lub 50-ta „ 1 parasol od deszczu. 

Mając nadzieję, te Szanowna Publiczność moje pr?edsiębiorstwo 
poprze, kreśle 

z wysokim szacunkiem 

ftrma ,,Zam Liiwen'' 
· właśc. Pa.-eł Zanga 

Langendree1·, ul. łJesarska (Kaiserstr.) ~09. 
naprzeciw poczty ====== 

Bact.nośćRodac,-! 
Polska 

restauracJa 
od zaraz 

do nabycia. 
Co Robotę i nie~~iec. 

Gotówki potrzeba 
=&OO mrk.= 
Zgloszenia. przyjmuje 
Nt. KąlliiOWSkl, 
Charlottenburg· Berlin, 

~85 K.:rummestr. 50. 

2 czeladników 
krawieckich 

poszukuje od zara.z 

L. Wojez7ń11kf, 
Gelsenkirchen, 

Karlstr. 7. 946 

Służąca Pol-ka 
znajd.:r.ie miejsce od 
1 września. 987 

J. Wojc.iechowski 
Wanne, 

Marktstr. t;r. 20 

Dwóch doskonałych 
ezela•lnłlł ów 

kra wł eckl eh 
na stałe zatrudnie
nie przyjmie 989 

J. Wojeieehowski, 
'Wanne Marktstr. 20. 

~ czeładnlkow 
szewfi4kłel1 jednego 
na nowi\ rohotę, drugie· 
go do zelowania przyj· 
mie od zaraz na stałe 
zatrudnienie i wysoką 
płacę 947 

An•o11I Hol"yza. 
mistx-6 szewski, La ar 
'::' Ruhror, nl. 'l'lumstr.36 
-Poszuknję natychmiast 
tęgiegl) polskiego 

czeladnika. 
'"i:ql"enty IUndła, 
De 11 w i g, Bergstr. 101 

(Rheioland.) 980 
-Poszukuję od zaraz do 

Polska usługa 

K wiatkowskieg 
są najtańsze! (815 

Baczność Rodacy w Wanne 1 okolicy! 
Szanownym Rodakom polecam 

ksillżki do :Daboilei.Lst"Wa 
i powieściowe, krzyże za szkłem I bez, figury, różańce 
szkaplerze i tysiące innych artykułów dewocyonalnych. D 
noszę również, iż 99 

oprawi•m obrazy, 
wiązarki I wianki jJubne po bajeeznle tanJeh e 
nach. we własnym warsztacie. Drukuję także zapl'Oszent 
'1ubne i karty wstepne dla towarzystw i t. d. 

Największa I najstarsza 

I księgarnia polska 
Józefa Danielaka 

W A.NIWE„ ul. Kolejowa (Bahnhofstr.) 

BaeznoAe ! . 
Rodacy w Herne i okolicy 

Po~cSC&'l; szan&wnym &dakom m6J 

skład żelaza i 
maszyn 

do gotowanlaia, szyci.a pran•a. i wy·!dłym.1mJat 
oraz , 

wszelkich sprzętbw kuchen· ~ 
nych 

po eenach Jak najtauzyeh. 7 07 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszy już od 23 do 580 mr 
Zakupione rzeczy odstawiam franko do d omn. k 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a "' J a n k o w i a k9 

HEBNE, Neustr. 35. 
wszelkiej pracy domowej O 

starszą Bank Lodowy w Sremle · 
dziewczyną Spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w roku 1873 t 

albo ko'!lietę. 973 poleca. się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które naJpewnleJ 
Ko w a I Mk i. Mkladać mogą. ciężko zapracowane swe oszezędno&eł. 

1'Iulldl•e•m • Sty- Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
runi, lliihlheimersti-. :10-dnłon·em 3 proeent. 
nr. 45. kwartalnem I. „ 
-,V- Bochnm przy Złożone n nas depozyta I o~:itezędno8eł wynosiły na Nowy 

Rok blisko e ł pól miliona marek. B 
Lipov"·ej ul. (Lin- F11ndusze rezerwo'łve l udziały członków ca 500,000 mk. 'c 
denstr.) nr. 19 jest Bank ludowy w Śrem.ie liczy 1155 członków, którzy wszyscy Qla.j.ątkami swym 
mieszkanie o 3 po• odpowiadaj!\ za. Bank i złożone w nim kapitały. U 
k • h d 989 Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezestim Rady 

OJBC 
0 

"" Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. WawrzTnłall.. r mynaJACia. Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel IJ 
li 'l nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Bliż. szczegołów udzieli Numer telefonu 59. Adres: 107 O '1at owsk· '1ego !!~~s~~::~:~:s~r~1~;~ Bank Ludowy - Volksbank 
S~hrbnm ( Po8en) . 

Elementarze Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia. niniejszego - i krewnym. 'IE 

na)' lepsze' wwielkim wyborłAe polect Waszym BBaa;.łti:J;z.;;al-eż-ącev~1k;bank i~ e I Księgarnia eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpflicht. ć 
(816) · ,,Wiarusa Polsk.' JlndaUńskl. 1' • .KuełlartJkl. Du&.kłewiez. e 

są 

Naldaaem I czclontaml twYmwntctwa ..wiata• 2olskłep• • BoclaHI. 1 • be 



200. Boehum, na sobotę. dnia 81-go ·sierpnia 1907. Rok 17 • 

• 
lodzi1nn1 pismo ludows dla Polak6w na obczyźnie poświ9con1 ogwfaci1 oraz sprawo• •&rodowym, politycznym I zarobkowym. 

i codziennie z wyjątkiem dni poświątecz- z · 1 · i 
Przedplata kwartalna ina poczcie i u listQwych I I I I ż wl I a inseraty p ac

1 
s ę za miejsce rządka drobner& , ..... 

si i mr. so fen .• a z odnoszeniem ao domu i mr. I ' I e. za n ar'- O•czyzu J ku 15 t. ogloszenie. zamieszczone orzect inseratami a 
"Wiarus Polski" i..„11.0, ,,.., ._. ..:e11n11<.a poc~ 1 'I I -V fen .. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Lisą R 

• wY1ll 00<1 znakiem •• L. polnisch or. 123.'' „~iarusa Polskie~o" należv frankować i podd • 

--------------------"'·• • ·- uwww - • w -·- =- ..... mch doklad:ny adres JJiszącego_ Rekop. nio .Wl'aca811 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znaiduie się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

odzice polscy! Uczcie dzieci swe 
czytać i pisać po polsku! Nie · 

olakiem. kto p0tomstwu swemu 
czyć się pozwoli! 

wypadllóv dnia. 

wzywa centrowców, by 

jęli więcej organizacyą młodzieży 

w Niemczech. 

ermania" wskazuje na organi-
e socyalistyczne. które mają już 

15 emczech około 10 tysięcy młodo
ch członków. Organizacye te u
nją łączność z międzynarodo-

związki em mlodzieży, który liczy 
sięcy członków. 

sułtan marokański Muley Haiid 

ił. że morderstwa, popełnione na 
pejczykach 'w Casablance będą u-

karane. 

ogloska o zamordowaniu dotych
wego sułtana Abdul Asisa nie po
dza się. 

jazd walny socyallstów w Essen 
przygotowano 72 wnioski. 

nioski dotyczą: porządku dzien
' agitacyi, organizacyi, prasy, szko 
rtyjnej i wydziału oświaty, dzia
ści parlamentarnej, święta majo
' wyborów do parlamentu i poło
politycznego, sprawy walki z al

lem oraz zjazdu partyjnego w ro-
908. 

jeździe katolików n~emieckich w 
cburgu wystąpił w czwartek dr. 

za organizacyą służby wiejskiej 
i robotnikó'Y rolnych. 

r. Heim jest postem do sejmu ba
kiego i ma wielu zwolenników po
Y ludnością wiejską; wielka część 

owców jest mu nieprzychylną, bo 
iej zbyt radykalny~ 
Jak wiadomo, Koło polskie dawno 
adczylo się za prawem dozwalają 
organizować się zawodowo robot-

rolnym w taki sam sposób, jak 
; tnikom przemysłowym. 

_ , ___ _:!W-?? ----~ 

Organizacya centrowcow. 
e·z organizacyi obecnie w życiu 

czncm zdziałać niczego nie można. 
umieli to bardzo dobrze socyaliści i 

1 owcy niemieccy i pracują pilnie 
rozbudowaniem swoich organiza
wzmocnieniem fundamentów swo
tęgi. Wszędzie spostrzegamy wy
w tym kierunku tylko u nas 
lsce cisza w tym względzie panuje 
iększa; niedawno przecież twier-
iakiś ,,poważny" obywatel, że wie 
w Polsce nie potrzeba, bo lud jest 
ć uświadomiony, i dodal, że jeśli 
e wieców. potrzeba, to chyba tylko 
bczyźnie. ów ,,poważny" obywa 
pewnością nie za1muje się ~byt „po 

ważnie" naszemi sprawami publiczne
mi, inaczej wiedziaJby, że na obczyźnie 

przez jeden miesiąc więcej się wie
ców urządza, jak w. cal ej Polsce zabo
ru. pruskiego przez cały rok. 

Tak tedy w Polsce mimo grożących 
niebezpieczeństw nic się nie robi1 pod
czas gdy przeciwnicy nasi pracują z 
największym wysiłkiem. 

Niemcy katolicy, których położe
nie w Rzeszy niemieckiej jest o tyle ko
rzystniejsze od położenia naszego, że 

I ani o ·porównaniu w tym względzi1e 
wspomnieć nie można, mają olbrzymią 
i silną organizacyę, a wciąż setki ludzi 
pracuje nad tern, by ją rozbudować. Pis 
ma centrowe z „Germani~'' na czele 
bezustannie zastanawiają się nad tern, 
jakby organizacye centrowe ulepszyć 
i powiększyć i szerokie masy centrowe 
uświadamiać politycznie. Taki poseł 
Erzberger jeździ prawie bezustannie 
po całych Niemczech wygłasza przemó 
wienia, a nawet stary Spahn, przywódz 
ca frakcyi centrowej w parlamencie i 
dyrektor sądu nadziemiańskiego, nie 
waha się agitować na wiecach za spra 
wą centrową, - nie mówiąc już o ca
łej masie agitatorów centrowych żyją
cych z pracy dla sprawy centrowej. 

Na odbywającym się obecnje zjeź
dzie niemców katolików w Wyrcburgu 
odbyło się także jak zwykle na tychże 
zjazdach walne zebranie „Towarzy
stwa ludow. dla katolickich Niemiec." 
(Volksverein filr das · katholische 
Deutschland). Towarzystwo to jest fun 
damentem, na którym opiera się cały 
gmach organizacyi centrowej. Z spra
wozdania, które zdał przewodniczący~ 
właściciel fabryki Fran. Brandts z 
M.-Gladbach, przekonać się można o 
pracy i staraniach, jakie centrowcy po 
święcają tej swojej najważniejszej orga 
nizacyi. Otóż ów ,,Volksverein" liczył 
z końcem czerwca roku 1906 członków 
510 tysięcy a z końcem czerwca roku 
1907 565700, czyli że liczba członków 
jego wzrosła w jednym roku o prze
szło 55 tysięcy. 

W centrali „Volksvereinu'' w M.
Gladbach pracuje 13 urzędników na po
lu literackiem i zasila gazety centrowe 
odpowiednimi artykułami oraz 32 in
nych urzędników biurowych. 

Volksverein" dzieli się na związki 
dyecezyalne i krajowe, których prze
wodniczący wspólnie z zarządem głó
wnym kierują całą organizacyą. Owym 
przewodniczacym podlegają dla więk
szych miast i powiatów wiejskich oso
bni kierownicy, którzy znów mają pod 
sobą wielką liczbę mężów zaufania. 

Jak żywą rozwija działalność „Volks 
verein" wykazują następujące liczby: 
w roku ubiegłym wydano 20 milionów 
broszur i różnych pism ulot11ych, ogó
łem dotąd przeszło 94 miliony, a zgroma 
dzeli odbyto w roku ubiegłym przeszło 
2500. 

Jakże mizernie przedstawia się 
wobec tego organizacya nasza pod za
borem pruskim. Jeżeli silę naszą wobec 
centrowców jako stronnictwa zmierzy
my stosunkiem głosów oddanych przy 
ostatnich wyborach do parlamentu, 
wówczas otrzymamy rezultat, że stron 
nictwo centrowe jest prawie 5 razy sil 
niejsze od nas Polaków pod zaborem 
pruskim. Centrowcy zdobyli bowiem 
2152000 głosów, Polacy 454000. Gdy
byśmy posiadali organizacyę jednolitą 
w rodzaju centrowego „Volksvereinu" 

I powinnaby ona liczyć około 120 tysię-

cy czfonków, wówczas moglibyśmy po 
wiedzieć, że jesteśmy stosunkowo tak 
d~brze zorganizowani, jak katolicy nie 
mieccy. Organizacyi takiej nie posiada
my. Mamy coprawda organizacye o ró
żnych celach, ale centrowcy mają też 
prócz „Volksvereinu" jeszcze inne sil
ne organizacye. Z naszych zaś żadna 
nie liczy 120 tysięcy członków, ani też 
liczby tej nie dosięgniemy jeśli zliczy
my czlonków wszystkich naszych orga 
nizacyi o pokrewnych celach. Towa
rzystwa nasze ludowe pod zaborem 
pruskim nie liczą ani 40 tysięcy człon
ków. O „Straży" lepiej wcale nie 
wspominajmy. Organizacye zawodo

we i inne, opierające się na podstawie 
ekonomicznej nie wchodzą tutaj w ra
chubę. Zresztą pierwsze nie liczą jesz
cze ani 60 tysięcy członków, drugie 
(spólkD około 90 tysięcy. 

O ile więc chodzi o uświadomienie 
i organizowanie ludu dla pracy publicz
nej ku obronie skarbów naszych religij
nych i narodowych, równać się nie mo
żemy z centrowcami ani w przybliże
niu jakkolwiek nikomu o~ganizacya nie 
jest tak potrzebna jak prześladowane
mu zewsząd społeczeństwu polskiemu. 

Czyż wobec tego mogą jeszcze ist
nieć zdania różne o konieczności urzą
dzania wieców, uświadamiania i orga
nizowania ludu ·polskiego w kraju? 

Wiec „Zjednoczenia zawodowego poi." 
odbył się w niedzielę w Hennigsdorfie 
nad Hawelą przy udziale blisko 100 o
sób. Nadmienić należy, iż kolonia pol
ska w Hennigsdorfie skfada się z prze
szlo 200 Polaków. Na wiec przybyli z 
Berlina Julian Świtalski i Wincenty 
Sternalski. Ostatni zagaił wiec staropol 
skiem pozdrowieniem i poprosił na prze 
wodniczącego p. J. Krysia, znanego dzia 
lacza w kolonii tan1 tejszej, który wiec 
do końca prowadził. Z powodu, iż urząd 
sekretarza wzbraniało się kilku przyjąć 
objął go p. W. Sternalski. 

Następnie udzielil prezes głosu de
legatowi „?jednoczenia" p. Świtalskie
mu, który przeczytał referat przysła
ny przez pana Regulskiego o sprawie 
robotnika na obczyźnie i w kraju i o JJO 
trzebie organizowania się. Interesujący 
referat nagrodzili zgromadzeni oklaska 
mi. 

NastąpHa dyskusya, do której zgło
sili się także nigdy takiej sposobności 
nie omijający „czerwoni braciszkowie'' 
Przewodniczący nie przeszkodził im 
mówić. Temat ich wywodów jest już 
każdemu ucz~szczającemu na nasze wie 
ce znany. Tym razem przysłała czer
wona partya lichych mówców. 

Na wywody pierwszego mówcy 
odpowiedział p. W. Sternalski w blizko 
% godzinnej mowie, objaśniając zebra
nym cele socyalizmu a nasze obowiąz
ki. Słusznie wywodził, że nie potrzebu.: 
jemy się łasić do niemieckich partyi i 
je naszym polskim groszem bogacić, z 
czego po większej części Polacy naj
mniej albo nic nie otrzymują. Zebrani 
hucznemi oklaskami nagromadzili słu
szne wywody mówcy. 

Następnie przemawiał drugi party
zant socyalistyczny, który nie umiejąc 
znaleźć należytych argumentów prze
c:\v wywodom p. Stern11lskiego, zaiąkał 

się ciągle, aż w końcu przestał mówić 
Po~czem Przemawiał p. St. Szymański. 
ktor:y g?rącemi słowy zachęcał do łą~ 
czen.ia się w związki zawodowe polskie 
·gdyz te są obecnie dla nas Polaków naj
lepsze. 

. Po ~rzeczytaniu ustaw i objaśnie
mu t:ychze obra!1o mężów zaufania na 
Henmgsdo~f. Wiec odbył się bardzo 
w~orowo 1 o godz. 6 zamknął prezes 
wiec hasłem: Szczęść Boże!. 

] . 
Napaści polakożerców. 

Tym.i dniami obiegła prasę hakaty
styczną 1 centrową wiadomość iż w 
Wolsz}~nie k~pla~ Polak nie pozwolil 
na odspiewame. pieśni niemieckiej nad 
grobem.. D<;> wiadomości tej dołączono 
natur~lme najbrutalniejsze napaści na 
odnos~ego kaplana i cały ogół księży 
Polakow. 

. Jak się sprawa w rzeczywistości 
miała, o tern oisze odnośny ka
płan ks. proboszcz Zygarlowski z Wol-
sztyna, co następuje: · 

. „P~zed .tygodniem umarł tutaj chło
piec s1edm10letni, syn stolarza p. Grie
sch~. polak~. W dzień pogrzebu otrzy 
muJą od ·głownego nauczyciela szkoły 
katolickiej p. Petzelta, członka Towa
rzystw~ H. K. T., prośbę o pozwolenie 
na o~śpiewanie pieśni niemieckiej przy 
grobie chłopca. 

Pa~ Griesche dowiedziawszy się 
I o zamiarze nauczyciela p. Petzelta 

J?rzybyl do mnie i oświadczył mi: „Ksi~ 
ze _Proboszczu - jestem Polakiem i teŻ 
dt:iecko m?je j~st polskie, nie .chcę, by 
przy grobie dziecka mego „śpiewano." 

Wolę ojca zmarłego chłopca usza
nowalem - i odmowną dałem odpo
wiedź. 

Opró.cz te~o zaznaczyłem, że skoro 
szkol~ ofJ.c~alme "'hce brać udział w po 
gr.zeb1e . dziecka, muszę być o tern po
wiadomiony. Na to wszystko zionie nie 
nawiścią wolsztyński „Nat. Katolik", 
który nawet wzywa ministra kultu by 
wkroczył przeciwko takim naduży~iom 
polskich kapłanów. „Nationalkatolik" 
wolsztyński. gorliwy współpracownik 
„Ostdeutsche Rundschau" iest nam 
wszystkim dobrze znany. Radzę mu by 
się w parafii wolsztyńskiej jaknajprę
dzej wyprowadził, a nie będzie się po
trzebował irytować na postępowanie 
polskich kapłanów. Wtenczas też na
stąpi spokój w mej parafii. 
~...... ·_.p~~ ~i<.•IM''"'~ ... ~.~,,._ ·~ ·- --
Zaprzepaszczanie sprawy pol:kiej 

na Mazurach. 
W ostatnim numerze wychodzące

go w Szczytnie „Mazura" znajduje się 
korespondencya pod nagłówkiem: „Ra 
dy starego Mazura". Nad koresponden
cyą tą znajduje się moto następujące: 

My, co po polsku mówimy, 
Cesarzowi ślubujemy, 
Że mu chcemy wierni być; 
Czy Mazury, czy Slązacy. 
W szyscyśmy wierni Prusacv 
I takiemi chcemi żyć. - ' 
Do korespondcncyi, napisanej w 

my~! słów yowyższych, dołącza „Ma
zur uwagi następu1ące: 

„Kochani Bracia, Przyjaciele i Czy 
telnicy „Mazura". Otrzymując z kilku 
stron podobne pisma, muszę na takowe 
odpo\viedzieć, aż eby nie ściągnąć na 
siebie jakiegokolwiek podejrzenia. 



St1:sownie do rad naszego starego 
abouenta. ,,Mazura" podług życzeń mo
ich miłych Czytelników zmienię i pro
wadzić będę. Dlaczego to się dotych
czas nie stalo, będą ci najlepiej wiedzie
li, którzy sprawozdanie naszego proce
su czytali. Tym zaś, którzy o tern nie 
słyszeli, chcę tu w krótkości opisać. 
'.",Mazur" założony został przez polskie 
towarzyst\vo ,,Straż", którego przewo
dniczącym jest pan Kościelski. Mieszka 
łem sobie spokojnie w Ostródzie i zaj
mowałem się księgarnią, aż pewnego 
dnia odebrałem list z prośbą, aby przy
być do Poznania, ponieważ chodzi o bar 
dzo ważny interes dla mnie. Pojecha
łem więc i dowiedziałem się tam, iż w 
Szczytnie ma być gazeta dla polsko-e
.wangeli ckich mazurów założoną i aże
by mieć dobre skutki 1potrzeba czło
wieka, który stosunki tamtejsze zna, 
ewangielikiem je.st i niemieckie nazwi
sko ma, a przeto znaczny zarobek 
miał. Jako ojciec rodziny naturalnie się 
na to zgodziłem tern więcej, iż zapew
niono mnie, iż pismo to prowadzonem 
będzie spokojnie i celem jest utrzyma
nie polskiej mowy. Wierzyłem temu, oo 
zapewnione, będzie utrzymane i zawar
łem kontrakt. Ale daleko chybione, na
wet miałem być lepszego pouczony. Do 
Szczytna zostat od komitetu ,,Straży'' 
jakiś pan Zieliński przesłany, należący 
także do tego towarzystwa. który ob
jął zarządztwo, tak iż nic nie miałem do . 
czynienia, jak tylko nazwisko moje do 
tego przedsiębiorstwa dawać. Gdy to 
tak szło rok cały, poznali ci panowie, źe 
się omylili, ponieważ nie byłem tym 
człovYiekiem, który w myśl ich sprawy 
pracował (powodem tego było, iż przy 
rzeczenia mi uczynione nie dotrzymano 
szukano różne sposoby. aby się mnie po 
zbyć, i byłbym się dal na tym spokoj
nym, gdybym był dostal odszkodowa
nie, ponieważ dosadziłem do tego wię
kszą sumę; lecz niestety, miałem wszy 
stko opuszczać i jako żebrak wychodzić 
a że się na to nie zgodziłem, jest natu
ralnem. 

Ponieważ wszystko nie skutkowa
ło, powziął pan Zielit'lski inny środek, 
a było to w czasie strejku szkolnego w 
pozna11skiem i Prusach Zachodnich, i 
dużo redaktorÓ'w gazet polskich skaza
nych zostało na większe kary więzien-
~~·tłfl':;."tiJSt; , .·r&'":tt.~i~;!.W._.~~~~~~~:~~~ 
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11e. Na tern budowano plan, a·b:r mnie , · ge~!c~ą, król~. i .ojczy~ną. i prosz.\i wa~ 
zn~szczyć. Ponieważ byłem odpowie-1 uslime, p~~10z~1e m1 ·tego ~ostęgn~c 
dzialnym redaktorem chociaż nie mia- przez to.! 1z kazdy z was zapisz~ sobie 
Iem z tym żadnem styczności zdarzv- ,.Mazura"', i starając się, żepy m~ byto 
ło się, że pewnego dnia w nu~erze l9 rodziny mazurskiej, w którejby me czy 
t. r. ukazał się artykul o strejku szkol- tano ,,Mazura": . . . 
nym·. Nie trwało wcale długo a zarzą- ~o was ~telebm ~astorow1~ i n~1:
dzono w mojej księgarni i .pomieszka- czyc1ele stawiam .prosbę, pop1e!a1c1e 
niu rewizyą policyjną, gdz;e jednako- moje przedsiębior~t~o, ażebym me, z.o
woż nic podpadajacego nie znaleziono; stal zmuszony tę swiętą. rzecz o:pRsc1ć. 
równoczesna rewizya u pana z. miała gdyż wtenczas ponowme ,,S~raz za
inne sk~tki, ponieważ znaleziono listy, toż~ takowe, aby naszycl~ mlł~ch ma
gazety 1 numer z wymienionym artyku zurow na swą stronę poc1ągną.c. 
lem. Ja sądownie do odpowiedzialności Tak pisze w numerze ostatnim „Ma
pociągnięty, p. Z. jako świadek. W pier zur" będący obecnie wlasnoś.cią pana 
wszych przestuchach całą winę wzią- tt. falkenberga w Szczytnie. 
lem na .siebie w nadziei, iż od komitetu w tej sprawie zauważa ,,Goniec 
dostawionym zostanie mi obrońca i do- Wielkopolski." 
br~. r~dą poparty zostanę, gdyż był to „Mazur' ', pismo założone ku obro
~OJ pierwszy proces. Ale nic nie nastą- nie narodowości polskich Mazurów, za
p~lo 1 przv°-"oto~v~ałem się na trzymie grożonych germanizacyą, poszedł te
s1ęczną karę więzienną. Zarządzono po raz na usługi germanizacyjne i poczyna 
~r~,gi. raz rew~zyę u i:nnie, ale o wiele w.prost ogłupiać lud mazurski. Obecny 
s~1sleJszą od .p1erwszeJ, przyczem znale jego redaktor tt. falkenberg, nie mogąc 
z10n9 kont~akty ~ ko~1utet~!11 zawarte, wymusić tysięcy od komjtetu mazurskie. 
z kto~ych się do~medziano, 1z tylko moje go pomieścił w nr. 65 zjadliwy, zdra
n~z~1sk.o do te1 rze~zy ,d~wałem a . p. dziecki i kłamliwy artykul denuncyują 
Z1elmsk1 w rze~zyw1s~osc1 wszystkim cy n·. ztąd ni zowąd Straż, która z wy
zarządzal. Gdy I on m1al stawac przed dawnictwem ,,Mazura" nic nie miała 
sądem, drapng,l do Krakowa, unikając do czynienia, że to niby ona nasłała p. 
te;n samem kary. Tak nadspodziew.anie Zielińskiego do Szczytna i rzekomo jego 
skazany zostałem na 100 mk. kary I ko- (Falkenberga) podstawiła jako figuran
sz~a sądo~e,, autor ~ego artykułu ogro- ta itd. Wszystko to bezecne kłamstwa, 
dmk pan P1enkowsk1 na 150 mk. dowodzące atoli, iż ,,Mazur", założony 

Po procesie komitet zamierzał rzecz przez komitet mazurski celem niesie
prowadzić starą drogą; dostając raz już nia .pomocy braciom na Mazurach, do- . 
nauczkę nie zgadzałem się na to. Teraz stal się w ręce szpiclowskie i poszedł 
chcial komitet w dobroci rzecz zalat- na uslugi germanizatorów! A wszystko 
wić, dając mi 200 marek .odstępnego; to za .polskie pieniądze. Istny skandal! 
nie mogl~m się na to zgodzić, gdyż wła Odpowiedzialność za to spada na nie
snych pieniędzy miałem 1500 mk. w in- oględność ludzi, którzy dobrali sdbie fa
teresi e. Nie odbierając już żadnych pie- talnych doradców bez najmniejszego 
nięd~y od komitetu do utrzymania dru- zmysłu praktycznego, za to tego umieja 
karm, zmusz·ony zostałem „Mazura" cych działać języki1em ! 
drukować od końca czerwca na własny 
rachunek, a oprócz tego jeszcze blisko 
80 mk. kary za p. Z. zapłacić. 

Kochani bracia mazury! Oto od.po 
wiedź na powyżej stawione pytanie. 

Odtąd ,,Mazur'' nie .prowadzonyr 
będzie w myśl ,,Straży" lecz stać się 
ma pismem poświęcone naszym mi
łym mazurom. Chociaż „Mazur'' jesz
cze w starej szacie wychodzić będzie. 
lecz z nO\vem sercem. aby zastępować 
wiernie z Bogiem za naszą wiarę ewan 

fil 

,, Gaz. Gr." zaznacza: 
„Mazur'' w Szczytnie, założony 

dla obrony narodowści polskich Mazu
rów, przeszedł do obozu germaniza
torskiego. Redaktor ,,Mazura" p. fal
kenberg denuncyuje w nr. 65. ,,Straż". 
że to niby ona nasłała do Szczytna p. 
Zielińskiego a jego jako figuranta 1podsu 
nęla itd. - Szkoda tych tysięcy pie
niędzy polskich, które znów pos.zty na 
marne! Ale nad tern ubolewać trzeba, iż 
.JE 

go t1aka do trunków łwpczywość .... ja- - Cztery dytki :- mówkie ! ? ··· 
ko i teraz! Oddaj, ·oddaj, bo mi' się spi- łim !. .. Nie drogo!.... A no, co mamy się 
• 1 kręcić po mieście!... Weźcie sobie za 

0~>0wiadan\e historyczne według po- Jesl~b.rowa odebrała przemocą opiera ten tydzień odraza - jeden rachunek!.. 
wieści jącemu się mężowi kubek i westchnę- Krupkowa skwapliwie schowała na 

Wactiwa uasior6wskiego. fa ciężko. pole'ona, 'rozliczyła się pruskimi sre-
- A no, to ·i macie .całą historyę, jak bmiakami i przysiadła się do .stołu Zu-

(Cląir dalszy). na dłoni!... brów, s~dząc się ·nla ugrzecznienia. 
·· ·--· ----- Kmpkowa ·1pokiwarla \niedow'Jerzają- - Pozw'Ólcie spocząć!... Może piwa 

1 
~ Et! Gdzietam !... Górzej !... Na to~ co glo.wą i podejr:zliwi'ei jęła' ,się pirzy1pa- z korzeniami albo krnpniku? 

by się może dryjakiew znJal1azla !... Co trywać Żubrom. - Bóg zaipłać !... 
mam skrywać! Powiem \Wam d,ałą - No, no! Osobliwe rzeczy pawia - Ot, poruszy la mnie wasza opo-
praw:dę i już! Uważacie ... bylo ·pod dacie. Ani rusz pojąć nie można!... wieść!... Człek zdrów zgol.a, wygląda 
Poznaniem„. Chudobę rzetelną mieliś- - Bo też to nie są rzeczy do poję- niby tęgo, a nieszczęście taki'e ! Już to 
my -- a jakże, krów pięcioro .... konie, da! Bieida i tyle!. .. Został człek bez nam te f1rancuzy na.robiły rozmaitej bie 
cielęta„ .. świniaków mendel... Ruszyli ·dachu. wyzuty ze wszystkiego !„. Nie dy!... Bo i znów się zaniosło, jak oneg.o 
się fra1".:uz; ! Bitwa byl,a srogia!... ma C?, pr~y~dzi~ ~ię tu zatrzymać ... gdy czasu, ·i ładu się człowiek nie doipyta ! 

· .WszyMką irnctzinę nam wystrzelali!! - . bj! się 11 1e1mosic1 kat znalazł!... Aż złość bierze, że jenszv cieszy się je-

~ ludzie, zajmujący się tą sprawą, byli tal( 
j nieoględni i darzyli zaufaniem i pienię„ 
l dzmi osobę, która się obecnie \V tak _ 

dziwnem pokazała świetle! 
*-'----

Biskuo słowiański o opiece duchownej 
w języku ojczystym. 

Książę biskup z Lublany :wystą;pil na 
zjeździe katolików niemieckich w ·WYrc · 
burgu i :zaznaczyl, że w dyecezyi 
swej, w której się także znajdują nie„ 
miedde wyspy językowe, dbać będzie 
o to, by tamtejszym Niemcom ·słowo 
Boże głoszone było w języku niemie. 
ckim i żeby ich dzieci wychowywane 
były i przysposabiane do I. Sakramen. 
tów oo niemiecku! 

Ta1k przemówił biskup sloweński ,do 
katolików niemieckich. - Jak zaś dba. 
ją biskupi niem:eccy o swoich .dycce. 
zyan Polaków? 

Ks. ·biskup Oingelstadt z Monasteru 
a cesarz Wilhelm il. 

Cesarz ni·erniecki bawi od czwartku o 
w Monasterze celem przeglądu wojsk. 0 
W .przyjęciu u cesarzia brat udział tak. a 
że biskup dyecezy.i monast·erskiej ks. il 

Dingelstad i miał ·dłuższa riazmowę z 
cesarzem niemieckim Wilhelmem. Il. 

O ro2'mOWie tej zamieszc~m dzisiej
sza (piątkowa) „Rhei·nisch W estf. Zei. 
tung" w wydarii!u 1p"Ołudniowem roz. 
stawionym drukiem, co następuje: 

„Przez czas dłuższy rozmawiał ce. 
sarz z biskupem monasterskim Dingel· 
stadem, a gdy tenże uskarżał się na 
wielki wzrost opornych 

pod względem politycznym 0 

ż y w i o ł ó w w W e s t i a I i i, o d
parł cesarz, że tutaj winna religia po· 
módz." ·ą 

Ziemie polskie~ 

Prn~ iaehotłnie;''• w~~~H i ~f.:.l~Gur. 
Tczew. Z pociągu, który ztąd \VY- ·· 

jeżdża w stronę Gdańska, krótko Po go- 0 

Starucha uśmiechnęła: się chytrze: 
- łio ! ho! Moiście wy!... Niby to 

dzis·iaj latwo !... Za Wislę ! Toć armia 
cała stoi za nia. A w tłoku wojennym 
i swojaka mogą nie poz.nać! Któżby się 
zresztą ważył nn taką wyprawę! Most 
spalony, a brzegiem Francuzy żolnier 
stwo już ro~puścili i czatują!... 

- Już i ja sobie kalkulowałam, że 
niełatwa to będzie sprawa, ale przecież 
jest czem wyna·grodzić .... a choćby i n 
dziesięć nl1poleonów stracić przyszło ... 
to wolej, niż tu siedzieć .... 

- DizieSiięć napoleonów!... łim !..„ 
Piękna sumka! Kto wieL .. Czekajcie!... e 
Może siła tu rozma:tych się kręci· !... Pe 
wnie kto się trafi! Tylko ufni jesteście. Y 
że dobrze wa.s tam przyjmą?? 

- Niby u Prusaków? 
-Aha .. , 

0, widzę jejmość .... jak się to zęby I - U mnie!? Et, moi drodzy! - od-1 s:ucze i ,pokrzykuje!... To jejmość dobro 
szczer~y ! !... P.omieszainy 1zupelnie ! ! ! pa1rla niechętnie Krupkowa. której wSpo dziejka pewnie z jakąś sprawą? ... 

· Tedy była bitwa! Mój stary .... zwyczaJ mnienie o ·wyzuciu ze ·wszystkiego ode - A pewni1e !.. 
nie mężcz:rz1;a ... ~a. broń '?orwał i strze brlal~ ochotę ~o -roz~owy. - M~iej.sca · ·- Ba ... gdzie tu _ do kogo?! Wszy - Hm! Z tern kła.potu nie będzie!... 
Ja!... N~strze.~~ c1 się moze .zkopę ... , ~o tu niem~!... M1e~zka 1ede-~ s,zfachc1c i po stko do góry -nogami poszła!... -Maże w Nasza ,gJ•owa:! 

ugryzie naboJ, pr,zy,stęplu1e, trzasme p:a:vdz1e ... plac1 dostatnio ... Ale rprze- klasztorze szukać schronienia bo siła Krupkowa ldwnę.fa .przyjaźnie gł-0-
zamkie,m ... już ci. pa~a cze:wonyc~ h.aj cie~ t~ń;zą komorę czy _ką~ znaleźć teraz ludu ciągnie, ufoi, że tam będą spo wą. 
_dawerow nogami v:1.erzg.me. ' Az c1.~. mozec1e .... I 1

: Il~ kojni. . u ojców Karmelitów a Kia:pucya - Zobaczymy!.. .. Poradzi się coś! 
francuz>~ spr~1wadz~l1. .. a.r~~ty !... Mys - Cha. w~s~a ~ola! D~rmo me nów jarmark istny _ roi się od zbie- Wi5czorem będzie u mnie szlachcic je
my led wre śm1gowmce .mieli t to prochu chcemy!... yv ezc1e twręc za piwo.... ot gów !... Czy tylko oni to uszanują, de~! Z niil11 trzeba rpagadać !... Kto wie!. 
nann brakło ... b? chocilaż ja tt~kt~m sa- ł - zdarzy s,1ę okazya·, to.„ wstąpiimy nJa Myślicie?!... .„. Dziesięć napoleonów!.. .. 
learę ... ale gd~1e ! Nas~arc~yc me mo- \ zagr.zewkę .. „ . - Co myślę!? Myślę, żeście mi - Niechby piętnaście!... .. 
g,łam.1 . .co .zdąz~ ~~rz~c, m1alu z . ~ę- 1 Żubrowa ·~ycJąg~ęla: z. za ipazu- przypadli jakoś i wyznać się iprzed wa- - Pilno wam widzę na drugą stro-
glerr1" nam1eszac, 1uz ~ 1 dmuchną .1. me- 'I cha skręcony mieszek 1 r~zl?z~la go na mi bierze ochota; zwyczajnie w obcem nę... No, mnie nic ,z tego!... Nie ciekJa
!lla · A:.trmczasef!l. ci z ::ir,ma~ar:i.1 id~„ stole. Z~ote napole-o~e zaswiec1ly. Krup I! zgoła mieście -:- nie .znający żywej du wam!... Dobrym liUdziom wygodzić, a 
I ~s~aw.a1ą ... było ich, z p1ęcdz1es1ąt. Jak ł kowa a~ oczy zmr~zyla. . . , , szy - szuka Się radypoczdwej.. zresztą niech się dzieje reo ma być' 
c~ m~ hukną. tak moi stanr lomrot ! na I . -:- Fm!, To w1.ct~ę .... 1eJmosc dabro - Mówcie! Nie tęgo łowa lecz ·a ·. . .„, 
z1em1ę ! !.... dz1e1rka co,s. bm oc~:hła z dobytku!... kie takie wskazanie ·będzfecie ~ieli !. J • . Kr~pkowa vklęla się 1eszcze parę 

- Łomot! - wykrzyknęła Kmpko i - A coz bo sobie myślicie! - urazi Żubrowa odchrząknęła i rzekła zni- ~az7, ze .z duszy ~ serca .ż~br~m ~łu-
·wa, porwana okropności~ opowi~ś,~i.. f ł~ się ~·iby żubrowa. _ za kiogoż nas żając głos: ' zyc będzie - ale .ze do ~m1arn1 k1~ku 

Żubr w, s~rac~u aby me ryknąc sm1e. b1erzec1e ! ?... 0t,. g-dyihy nie te fran- _Bo to wysadzili nas z chudoby! ~bcych w~szło, więc u~1lkh, zaleca1ą~ 
che.m, przj piął s1ę do ~ubka. . i cuzy, .czlekby nie, Jak dziady, furką, ale W·ra:cać nam .nies'Poro!... Chciałoby SiG 1eno 11_1ar.k1etnce, <:tbY. się z zamysham1 

. - tn~~t! - powtorzyta z przeJę- J bryką do W a.rszawv zajechał!. .. Dajcie I tę całą zawieruchę przeczekać gdzie w sw~m1 n1~ zdradziła 1 przed zacho<lem 
c1e111 m2 rtoetanka. orz~wraoając oczy- 1 resztę!... spokojności 1 Zaszyć się . k k t . sł?nca tuz n~ nocleg 1p·rzyszła, bo nie-
ma .. - J11 tu myślę. so~ie, c~ ja, biedna } - francuskie zfoto ! _ zauwi1żyla I siedzieć, ry.chlo się ta w~a~~k~ n~e u: w1a.di0mo.' co 1 ja1k zdarzyć się może. 
kobiet.a .. sama zro~1e, ! takze ł·omot !.: l szvnkarka. . ł statkuje... Może się wam to dziwnem Mark1et~~ka. przyrz.ekla święcie ra
P~1ka~1 ~cs~cze. z n,odz1nę, :wrzeszcz~ll. : - Złoto 1 dosyć! - ucięła mar kie- w~da\Vtić będzie, ale jak co komu! Je I dy 1Usłu.ch11c i, mbv t~,, ~e po .tobołki ~o
az. s~.pLnu:1ąc, Jakosmy ~boJe pomarli .... ł tanka. . . dm wolą się za francuzami dekJiarować ł z?s~awwne na fur~e 1sc musi. zakręciła 
;poszli daJei. ~o~n~sz.e ~tę .do m.ego sta ~ - Bo.„. gdybym wiedziah, że nie Ja bo tam ich porządków ni mody nie się 1 wyszła z męzem. 
re~o·:· <! on c1 _się sm1e1e. 1ako r teraz! . n~ długo, to możeby się miejsce w al- zwyczajna ... tedy rada bym za Wisi i ( · · · · 
Mow1.e - ?n me. 'Brzęczy coś pod ~'o- ! kc~zu znalazło!... Za cztery dytki noc- i .PO\n~drować i tam się tt1 kogo dopvta~ Ciąg dalszy nastąpi). 
~em, 1ak? 1 teraz. A potem chwyciła leg.... ~~~ tW:J!fnl!ll ' coby mógł nas przepro.wadzić... · · ~ · ; _·. ";·~· : · · ... ~·„::J 



9 z. rana. wyskoczyli niedaleko za ; „Na przyszłą n'.edzielę zapowiedzia I między dwa wagonyi które przygniotły ~ W Sandersdorr PO po.ludniu o godz. 4 u p. ttol-
kć lejow'i w Pszczółkach dwaj I ne jest znowu niemieckie kazanie. Aby i mu piersi. wt~~terfeld zect · 1 d · d 11 

· wie i zbiegli. Na następnej sta- t nas nie spotka! zarzut przeszkadzania Annen. Rząd zamierza przyjść z na 'schoede~:. po u mem 
0 

go z. u pa-
ciag zatrzymano i puszczono się , w nabożeństwie, postanowiło wielu z pomocą mieszkańcom gminy Annen, 
i w pogot'1, lecz dotychczas nie · nas z góry udać si.ę do innych kościo- którzy .Pomieśli wielkie straty przez Zebrania członków 
0 ich przytrzymać. lów w sąsiedniej okolicy, aby zrobić znany straszny wybuch roburytu. odbędą się w niedzielę, dnia 1 września: 
elpU1t. Ks. Hugon RetzJaff, nau- miejsce Niemcom, chociaż ich tu na pal Paderborn. Cesarz niemiecki za- w freiseubruch w niedzielę. I września, po 
I przy tutejszym Collegium Ma- cach u jednej ręki zliczyć można. Atoli prosit biskupa z Paderbornu ks. dr. Wil ~~i:~~~: 0 godzinie 6 u P. Oferbecka, ul. Bo-
. pc\vołany wstał jako nauczy- pomimo to przy germanizacyi jest nam helma Schneidera do Monasteru celem 

eiigii do gimnazyum w Świeciu. b~rdzo. duszn_o _i to jeszcze przy germa- wzięcia udziału w odbyć się mających 
· jsce ks. Retzlaffa po\\rołano ks. mzacy1 w kosc1ele. uroczystościach z powodu manewrów. 
'skiego z Chehnna. Mokre pod Mikołowem. W nocy z Ks. ·biskup paderbornski zami'eszka w 

bowo. Swego czasu spłonął tu czwartku na piątek włamali się do tutej pałacu ks. biskupa monasterskiego. 
e 'ł katolicki. Parafianie domagali szego ko.ścio_ła kat_ol_ickie~o . złodzieje. Schwerte. Czteroletni chłopiec 

większenia now~go gmachu ko- Wykradli om z _ko~cwła kiehch z m0 !1- robotnika Sangera dostał się pod wa-
• ~go. ale prze.z połtora roku mu- st~.a:ncy~. Tego S'Wtętokr~dztwa by!o l'm gon kolei portowej i został niebezpiecz

imą marznąc w tymczasowym w1do_czme za malo~ gdyz ipowraca1ąc ~ nie poraniony 
• , t:ku ~ ?esek. latem zaś pocić się, kośc10ła,. ~otlukl~· krzy~ na cmentarzu. Wiirzbur~. w lesie znaleziono stra 

;1~dz1 Jed.na~, co do. ~owego ko- . Po ztodzie]ach me ma siadu. sznie zeszpecone zwłoki 21 lat liczącej 
n1e n1ogh się dopros1c. Władzom •~rsą· · •lll1J:s=ma · •• != ~- ~-=• córki rodziny Winklerów 

walo się, że nowiększenie kościo- v N " r H 1· h ·· · D 
t zbyteczne względem na rozpo- . a \rurzesten ~~s mg au~en .. w kopalm. ,, eu~sch 
· -e się w parafii lute st 0 kt J _ l~nd zos~al gormk V es per mebezpiecz 
~7~laszczylo sobie już r po~~ę z7e można już teraz za·pisać na każdej pocz me poram o ny„ . . . 
statecznie zgodzono się podobno eie . _Bochum. W pewne~ rod~1me pal-
le rozszerzenie świątyni, ale pod ·w jaru sa p tii !sk.iegó. skieJ w łfam1!1e oblalo się_ dziecko ~o-

nkiem. że gmina wykaże, iż posia gorącą kawą I poparzyło się straszme. 
tysiące marek na to. Pytanie, czy Prenumerata na ten jeden miesiąc wy- ,.Górnik Polski" znana bibuła chrze 

u ohy t ak długo czekać, gdyby cho nosi ścijaf1sko-hakatystycznego ,,gewerkfer 
o luterski kościół. tylko 50 fen. ajnu" ciągle ujada na ,,Zjednoczenie Za 

Baczność druhowie w Heissen! 
W dniu 1 września o godzinie 4 po po.l. w 

sali p. Lenchoffa, urz~dzamy w.spólną zaba
wę z tańcem, na którą wszystkich druhów 
wraz z rodzinami oraz rodaków iz Iieiswn i o
'ko.Ucy uprze;imie zapraszamv. 

Wydział ,,Zjedn. zaw. polskiego". (987 -
Swiętojózafacie. 

I(asyerem Swiętoiózafacia wybrano na 
zebraniu I(omitetu Swętojózafacia dnia 18. 
sierpnia p. Bartłomieja Wilkowskiego z 
Rotthausen, Diippelstr. nr. 44. Na jego rę
ce prosimy odtąd nadsyłać składki na Swię:-
toióżafacie. · 

l(omitet Swiętojózafacia 
Fr. Matysiak. Nowacki. Andrzej I(ranc. 
Andrzej Cichy. Jan Szlagowski. Stani
sław l(aźmierczak. B. Wilkowski. Jan 
Skraburski, Gelsenkirchen III. Stanisla\\t 

l(rzyżański. I(asper Hadryan. 
Marcin Siekierski. awniej w Bobowie trzeba bylo wodowe polskie". Wobec tego wszy-

v szukać, obecnie ich pełno. Li- a z odnoszeniem codziennem przez li- scy prawi Polacy piśmidła tego ani do PE~·=~v~IR~.\'1111.aw~~c.. 11111111•1111D""'1n........,~-.--Pr!~~3!!~" !!!!!!!!!-~!!!!!!!!!!!!! 
z lutrzy, urzędnicy lutrzy, mle- stowego do domu 14 fen. więcej. ręki brać nie powinni. A kto dotąd jest 

lute r. Maluczko, a będzie dla nich Rodacy! Rozszerzajcie „Wiarusa czfonkiem tej polakożerczej organizacyi 
- o~i.-iony_ pastor, który zwiezi~ dyc:i-1 Polskiego" wśród znajomych, aby w powinien z niej zaraz wystąpić. 

kJ. za łozy 0chronkę, i lutrzeme dz1e ten soosób budzić ducha narodowego! ;asa_·--· .. __ .!_. __ 2~.- ----------.!' 
pocznie.się na dobre. . - Z b l r taki to sposób szerzy się W na- , ~- ~H!' e spraw ro o niczycb, 

1 polskich stronach niemczyznę \Viadomośd Je śwłalit W „Zjednoczeniu'' organie „Zje
two. dnoczenia Zawodowego polskiego" czy 

Ks. Poznańsk1t?go. Zm. · t k ł i k • tamy: 1ana w s osun ac 1 rancus o-me- B 1. w · · t 1. · . • er m. s1erpnm o worzy 1smy w 
ornań. Głośni trzej oszuści Rio, m1eck1ch. Berlinie, w lokalu oana Ciastowskiego. 
ki i Przytarski którzy na rachu- Po rozmowie, którą miał ambasa- przy ulicy Warszawskiej nr. 68 telefon 

• omisyi kolonizacyjn.ef w ostatnim dor francuski na dworze berlińskim I nr. 6514 urząd (Amt) 7. 
poc·szukiwaE niejednych latwo- Cambon z kanclerzem Biilowem w Nor biuro wskazywania pracy. 

i:: ~.·e h o znaczne k\voty pieniężne, deney, ogłoszono urzędowo ze strony Wszyscy nasi druhowie, przyjeżdża 
ię ulotnili i znajdują się obecnie ~rancuskiej i niemieckj.ej uwiadomienia, jący za pracą do Berlina, powinni się do 
od ze do Ameryki. Jeden z oszu- ze w rozmowie stwierdzono serdecz- naszego biura wskazywania pracy zgla 
Przytarski, jakby na ironię, na- ność obecnego stosunku Niemiec do szać. Tak samo wszyscy inni rzemieśl-

t niektórym w pole wyprowadzo- francyi. nicy i robotnicy winni z naszego biura 
posiedzicielom karty z widokami. Od 40 lat nie bylo pono tak blizkie- wskazywania pracy korzystać. 
ząc. że miewają się w podróży go stosunku pomiędzy Niemcami a Fran Aby się o polskiem biurze wskazy 

- ··: elnip '7.drowo i wesoło. cyą. wania pracy szersze koła dowiedziały. 
- oznafr. z rąk niemieckich wyku- Obecnie donoszą. że Cambon w roz uprasza się pisma polskie o powtórzenie 

n dyrektor Sikorski dla Banku par :n~wi_e z księciem i::uelowem pytał s~ę powyższej wiadomości. 
jne~o w Poznaniu folwark Strzyż I im1emem r~ą~u s:wo]~~o o ~tan .zdro"'.'ia ._ -~~zµ::::;, . ·-· _ -= _www.;s: .. „ . · -- - ~."I!' 

od Wronkami. Folwark ten obsza- cesarzowe] memieck1e1, ktora, Jak w1a-
~ O mórg nie będzie parcelowany d~n:io uległ~ n_ieszcz~śli:wem~ wypadko Od Ekspedicyi. 

a być sprzedanv w całości. Do· w1 I wyraził zyczerne JaknaJszybszego Panu J. Cz. w B, Og·l>05zenie o nabożeń-
zasowvm wlaścfcielem był nie- wyzdrowienia. Ambasador niemiecki w stwie rram nadeslano. więc umieściliśmy Nie 
Maks Pruschke. Paryżu, jak donosi półurzędowe francu możemy przecież kontrolować, czy to, co nam 

k. b' t 1 f" ·• f ktoś nadeśle, jest prawdą lub nie. 
leszew. z rąk niemieckich nabył s ~e mro. ~ egra ~czne \vyraz11 rancu-
darz Jakób Matuszak 75 morgo- • skiemu. m1m~tro~'1 spraw zewn.ętrz- «dll JL~=. - . li!?,_„~- -- =--·- _1 _ ___ _! 

ospodarstwo w Kotlinie pod Ple- nyc~ Pichon o~i z~ kr?k ten podzięko- t; ~itait»o ·,t·lłHl!S~' ·W'Q ~OiSJdea 
em za .36900 marek. Dotvchczaso wame rządu mem1eckiego. 
\\'taścicielem byl niemiec fryde- Zabójca dyrektora więzień petersbur-
~iescl1ke. Gospodarstwo to było skich 
1en:. j~kie. się znajdowało tam w Iwanow, skazany z~stal na smierć 
h mem1ecktch. przez sąd wojskowy. Wyrok już wyko 

e ybnik. Lyzolern otruł się 21-letni 
· ica Jan Brzoska, prawdopodobnie 

tek nieuleczalnej choroby. 
braźony germanizator. Donosiliś 
zaprowadzaniu kazar1 niemieckich 

.. k i~dza Kuliga w Szczedryku na 
'm ~ ląsku, vvywołanem wskutek 

_ w całej parafii oburzeniu. Ksiądz 
obraził się na „Gazetę Opolską", 
piern sza wystąpiła przeciw ks. 

na no. 
Cesarz niemiecki 

z przeglądu wojsk w Hanowerze udał 
się w czwartek na odsłonięcie pomnika 
swego dziadka Wilhelma I. do Biele
feldu, skąd odjechał do Monasteru na 
trzydniowy przegląd wojsk. 

Oddział francuski w Maroku 
stojący pod dowództwem jenerała Dru 
de liczyć będz i e po nadejściu posiłków 
6000 chłopa. 

- wi. Oto. co w dalszym ciągu do- Zakończenie zjazdu katolików ·niemiec-
. tej sprawie „Gazeta Opolska": kich. 
łaski przewielebnego i czcigodne 54-ty zjazd katolików niemieckich zam
iędza proboszcza Kuliga ze Szcze- knięty został w czwartek w południe. 
mieliśmy wczoraj znowu odwie-
niemiłych gości w osobie pana ko Pierwsze po~iedzenie plenarne parła-

- za tajnej policyi ttenkego oraz to- mentu niemieckiego 
szącego mu sierżanta policyjne- odbędzie się prawdopodobnie 22-go li
a staraniem ks. Kuliga zarządził stopada. 
z pp. zastępców pierwszego pro- Sejm pruski 

- ora (gdyż ostatni jest na urlopi~) w roku bieżącvm zwołany już nie zosta 
u yę w lokalach naszego wydawm- . -
c i poszukiwanie numeru 92 .,Oaze- me. _ 

olskiej. z dnia 8 sierpnia br. z ar- ł 111:@-••.----.-...--... -...~ .... 1111111111111~~~ 
em ,.7.e Szczedryka'' o ~ermaniza i z róZDJCh stron. 
'prowadzanej przez ks. Kuliga do . . . 
ota za pomocą niemieckich kazań. " , . w. niedzielę prz~szlą JeS! 1, wrz~

- u! Ó\V jest. jak nam to także ze 1~ sma więc ~zas ~aJwyzsz:v ~a~1sac „W1_a 
_ r prawniczej przyznano, ·w tak o- rusa Polskiego na ten 1111e~1ą_c. Pros1-

ej formie napisany, że chyba tylko ! my !ia~zych S~a1~. Czytelmko:V, ab_Y 
a ulirr chce udowodnić. że do kościo- ł gorliwie starali się o pozyskame .,W1a 

rm~nizacyi nie wprowadza. ~ rusowi Polskie_nrn najliczn~~jszych no-
• tym ~amym numerze „Gaz. Op." !' wych abonentow. . . 

szcza nas tepujące doniesienie z Dortmu~d. Robotmk And~zeL łfalt 
;] dryka: · ,' hut dostał się w fabryce „U mon po-

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
Nauki w ciągu września: 

W środę, dnia 11 września o godzinie 
5 po poi. dla kobiet i panien. 

W środę, dnia 18 września o godzinie 
8 wieczorem dla meżczyzn żonatych. 

W środę dnia 25 września o godzinie 8 
wieczorem dla mtodzieży. 

Polska misya w Karnap. 
Od 12 do 17 września rb, odbywać się tu

taj będzie pelska misya. Porzątek nabożeństw 
będzie później o~loszony. 

Nabożeństwo DOlskie w Giinnhdeld. 
Sposobność do !Ypowiedzi św . od piąitku 

wieczora aż do ooniedzialku poludnia. I(azanie 
polskie w piątek wieczorem o godz. 8-ej i w nie 
dzielę o godz. 4 oo poJudniu 

Ze .Zjednoczani:' ?&Wodow. polskiego. 
- Wiece-

odbędą się w niedzielę, dnia 1 września: 
W Bruckhausen w niedzielę, dn . 1 wrz.e&nia 

prz.ed potu-dniem o g-odz. 11 i oót w lokalu 
p. Brinka. 

W Hiills pod Recklinghausen w niedzielę. 1-go 
września, po po.rudniu o• godz. 4 u P. Lechten
boemra. 

W Herne po poJ'. o godz. 5 u P. Nitki 
W Marten o g'odz_ 3 u p. I(orthe. 
W Oberhausen-Altstaden przed południem o 

godz. 11 u p. Depola. 
W Catemberg przed po.ludniem o godz. 11 i pól 

u p Buerger'a 
W Linden-Ruhr przed południem o godz. 11 u 

p. Schuelera. 
W Bruckh.au~n przed południem o godz. 11 i 

pól u pana Brinka 
W Huels uo por. o godz. 4 u p. Lechtenboemra. 
W Rauxeł-Kottenburf,:! po po.t . o !!odZ. 4 u pana 

Zeibich. 
W Witten po poludniu o godz. 4 u p. Koestra, 

ttauptstr. . 
W Coln-Ehrenield po polw.lniu o i:;odz. 2 u pana ł 

Lcaban. 

\V1ece. 
Baczność Rodacy w Holthausen ! 

W niedzielę, 1 września, o godz. 6 po pol. 
w lokalu p. t:lling'hausa odbędzie się 

wiec w celu zał-0żenia „Sokota'". 
Na wiec przybędzie mówca zamiejscowy. 

O liczny udzial Rodaków orosi 
Zwołujący. 

WlEC W LANGENDREER _ _,_ 
w sprawie za.tożenia polskiego konsumu odb~
dzie się w niedzielę, dnia 1 września. o godz. 
12 w polu<linie na sali p. Arns'a (dawniej Knip
ping). Wszystkich interesujących zaprasza 
się serdecznie. - Przybędą mówcy zamiei-
sco1wi. (2) Zwołujący. 

Wiec w l(astrop 
w sprawie przemyslowo kupieckiej, odbędzie 
się w niedzielę, 1 września, o godzinie 4 po 
potudiniu w loka 1u P. Schaumanna przy ulicy 

Monasterskiej Wszystkich kupców i prze. 
myslowców, którym sprawa pnzemyst'u na ser 
·cu leży, na wiec ten uprzejmie zapraszam. (1) 

Zwołujący. 

WIEC W HOCHSTRASS : 
I 

odhędz.ie się w niedzielę, dnia 1 wrześnfa ·o 
godz. 4 po poiłludniu na sali o. Vierbauma. : O 
licz.ny u<lziaJ' uprasza się. 

„Związek Połal<ów w Niemczech" · 1 

Z polecenia Pilarczyk 

Wiec w .Moers. 
Wiec polski dla Moers i okolicy odbędzie 

się dnia l..go września o godz. 4-ej. Liczny u.: 
dzial Rodaków ;pożądany. · 

Związek Polaków. , 
mpw 

Zebrania towarzystw. I , 

Zlot okręgu XI-go· wschodnia· west: 
falskiego. 

Czołem! C~em! 

Zlot odbędzie się dnia 1 września w Gah 
men u pana Mermanna w nMtępującym po
rządku: O godzinie 7 i pól przyjazd Gniazd; o, 
godz. 8 pogadanka prezesów i naczelników~ o: 
godz. 8 i pól ćwiczenia na sprzętach;. °' gadz.· 
9 i pól wymarszi do kościo.ta: o g-odz. 11 ćwi
czenia jednostek (o nagrody) na sprzętach; o 
godzinie 12 fotografowan~e na boisku; o godz. 
1-ej wspólny ouiad oraz otwarcie zlotu i powi-. 
tanie gniazd i delegatów; o godz. 3 ćwiczenia 
PQiedyńczych Gniaz.d o naJ?:rody na boisku; o 
godz. 7 stawia.nie piramid o nagrody; o godz. 8 
polonez i dalsza za1bawa; ·o godiz, 10 wydanie 
nagród. - Wstęp dla druhów 50 fen, dla ob-. 
cych 1 markę, niewiasty placą 25 fen. 
Wydział Okręgu XI wschodnio-westiatskiego. 

Bacznmć Parafianie Niechanowscy! 
W niedziele. dnia 1 września, od:bę.dzie się 

w Herne w lokalu pana Stembers.ra, obok ko
ścio.ta katolickiego, ul. Dworcowa. o godzinie 
4-ei po południu pogądanka celem sprawienh 
podarku do naszego kościofa. O jak na·jlicz
niejszy udzial w tej pogadance się uprasza. 

Parafianin. 

Baczność Rodacy w Hoistede i Riemke! 
W niedzielę, dniai 1 w.rześnia o go

dzinie 5 po południu odbędzie się 7,ebra' 
nie koła śpiewu .,W1anda", na sali p. J. 
Walburga. ul. Pocztowa, na które się 
wszvstkkh członków i 111am życzli
wych Rodaków zaprasza 
(1) Zarząd. 



Fabryka kostyumów teatralnych. 
Th. cho ten, E s n • Ruhr 

Viehof~rstr. 34 - 3G. 

Najwi~kszy . i najlepszy interes tego rodzaj11 w 
Niemczech. 

20,000 całkowitych kostyumó\Y 
na składzie. 

NajspanłBJs~e w,-i.onanie. 
N ajtań~ze ceny. 

Odznaki towarzyskie, chorągwie, pałasze, szarfy, 
czapki, w ogóle wszelkie przedmioty dla towarzystw 
i do uroczystoścj. 990 

H.aiatogl darm~• ! 

Oświądc.zam 
iż z dniem 28 czerwca przyjąlem wylączną 

sprzedaż na NalCtrenię i V\' estialię: 

Jak pisać listy t 
czyli No.wy sekretarz Polskt NOIWe to powię
kszone wyda.nie zawiera naukę o piS1aJ11iu li
stów, wzory ·na 1listy imilosne, z powinszowa-
11iem i rozmaite w życiu t°'wairzy.skiem, ro
dzimlem. handlQWem, rolniczem. dalej: Listy 
znakomitych pisarzów. jak Mickiewicza, Sier.-
1kiewicza i ininych. Dalej: Spis błędów języko
wych i główne zasady pisowrd polskiej. ·
.Egz. brosz. 1,60 mr., egz. opr. 2.00 mr. Oplata 
poczty 20 fenygów. 

Ubwala Polski. 
Piękny obraz kolorowy pnzedstaiwia Dzie. 

ie nasze w umiejętnie ufożorrych portretach. Są 
tam królowie, hetmani, uczeni, rycerstwo pol
skie. kom;tytucyia 3 mali.a, legioniśd i czasy 
Kościuszkowskie. Obraz ten mile na nas robi 
wrażenie. bo nam przypomina wielką prze
sZilość naszą. Cena 1,50 mr., z przesylką 1.70 

Dzieje Polski 
przez Raczyńskiego. Okazale to. dzieto ma 604 
stl"Oll1, okol-0 ?OO pięknych illustracyi: portrety 
królów, hetmanów, zamkł, pomniki. k.ościoly_ 
miasta bitwy i 8 mape.k. Oziello napisane 
tak zaijmuiąco, że się ie czyta jak powieść ja_ 
ką. Cena egz. opr. w płótno 7,50 mr. - Na od 
p.latę 8 marek. - Dla detalistów wysoki ra
bat. 

I(. l(OZlOWSl(J, wYdawca, Poznań. ulica Dlu
i;ra n:r. 8. 

Glówny zastępca: 

St.\ Kochowicz, Brnckhausen n~ R. 
przy ulicy Albrechta nr. 2. 

Zarazem polecam 995 

książki do nabożeństwa 
i powieściowe, obrazy treligijne i narodowe, także 
oprawiam obrazy, wianki i wiązarki. Wielki W}'bór 
pocztówek z widokami, powinszowań i wiązarków 

Co to jest "Smakotuk"? 
,,tlmakoiuk:' jest to Patent, zastrz. jedynie 

prawdziwy i rzetelny środek pożywny dla świń. 

,,tlmakoiuk" działa na sr..:ak i na. tuk wprost 
zadziwiajj\co. Chrolli. także od chorób, sztywnienia 
nóg i sprawia olbrzymie ciężary tuczników. 996 

.Katdy ny. 
datek sowi
cie się za pła.ci. 

Darmo i 
franko o
trzyma każdy 

czytelnik 
„ Wiarusa Pol
skiego" sposób 
żywienia. świń 
skoro poda 

swój adres. 

. ~ 
W czasie obecnej drożyzny mięsa 
mogą w kr6tkim. czasie hodowcy 
świń zebr~ć grube talary, odżywiając 

świnie ,sSmalrntulde-~: 

Aby każdeg·1 przekonać o rZfczywistej . doh~ocl 
„Smakotuku" wysyfamy odtąd za zniżon2' cenę pół 
worka za 2.50 mk., cały worek za 4 mk. i franko 
w dom. Adresować trzeba: · 

Klo chce 
prawdziwie modny kapelusz kupić? 

Kto chce 
być rzetelnfo obshionym a pnJtem tanio kupić? 

Nikt nie posiada większego wyboru w kapeluszach, 
bieliźnie, l ółkosz lkach, kra widach narodowycl1, 
maciejówkach, ko~z•lkaełl uokolskich nikt nie jest ta1i-

•.. 992 szym, mz 

Józef Danielak 
· W A N NE, Kolejowa ulica (Bahnhofstr.) 128. 

Szanowną Klientelę. mającą zamiar .zaopatrzyć 
siQ w wyroby jedynej polskiej i wielkiem powodze·· 
niem ciesz:ą:cej się 920 

fabryki pierników 
A. Markiewicza w Kostrzynie 

na nadchodzący sezon gwiazdkowy, proszę niniejszem 
jak najuprzejmiej, aby zechciała łaskawie zamówienia 
gwiazdkowe Radesłać najpóźniej do końca wrze
lmła r. b. Za wykonanie zamówień po wyżej wy
rr..ienionym terminie fabryka ręczyć nie może, wobec 
nadzwyczaj wi~lkiego popytu; musi raczej z fabry
kacyą zastósować sją podłu~ poczynionych przed 
czasem zakupów. - '\IV sz~lltie zarn6wienia uprasza 
się nadesłać na ręce zastępcy na Nadrenię i Westfalię 

"A. Barciszewskiego, Bochum,u1· iu;:i:~~r~~-nr. ·~· 

Zakład artyst,,-czny 

W. Karłowska w Poznaniu 
dostawia nąjpiękniejsze chorągwie, za.tern 
towarzystwa, które mają zamiar chorą
giew sprawić a chcą tanią i piękną cho
rągiew mieć, niech siQ z calem zaufaniem 
.zgłoszą do głównego zastępcy 966 

Jana Kierczyńskiego w Herne, 
ulica Gesellenhausstr asse nr. 1., 

który służy wzorami i rysunkami z cennikiem jaknajspieszniej. 

Baczno§ć Recklinghausen Siid (Bruch) ! 

Książki · do nabożeilstwa 
można nabyć w KsiQgarni „Wiarusa Polskiego" w Bochum, 

M a.1thoserstr. 17. 

Ili !!18111'-t ----. - - '.g'!tUSl!lrilll•• 11mm _ _, lllf I 

Jl gotowe g:;~;dz~;~1::ż:od 20-50 mórg i '1 
obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 

a także tylko 

domy z ógrodami de. 2 mórg. 

ł 
Nasza. kasa płaci od złożonych I 

oszczędności 
' proeent na każdorazowe żądanie, • 900 
4,1/1 proeent za. kwartalnem wypowiedzeniem, 
li proeent za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma. u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa n&Sza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzedaż . 

Adresować trzeba jak nast~pnje: 

Ba~k Parcelacyjny 
E. G.

1
m. b. H. H.oliłten (Posen). 

11„>-·--~·---„c.-------•a li 

Bac.zaość . odacy w \\Janne i okolicy I Podaję do wiadomości Szan. .Roda
kom, iż z dniem 6 bm. otworzylem przy 
ulicy Bochumskiej 128 

Skład to,warów , Gdzie kupuje lę najtańsze 
;;alanterY,;jny~h • 
• Mam na skladzie w wielkim wyborze meble I sprzl)ty domowe~ 
mstrumenty muzyczne, t !;: u • 

cygara, Pffs~T:t~~~e;~iywania. Łukasza JózBf i a ka w Wanne 
(891) polski kapelmistrz. 

Otrzymalem przeszło 

5UO płyt polskich 
do fonografów, 

ul. Rynkowa (Marktstr.) nr. 22, obok oberży Reichenberga. 
Jest to interes wprawdzie nie najstarszy, ale może każdemu innemu stawić 

czoło, bo posiada wielki wybór 

D1ebłi wszelkie;;o rodzaju 
jak: szafJ·, lustra, sz1fonlerki, łóżka, wóziki, m~szyny do gotowa 
nła itd. itd. 922 

~ Każdemu, kto u mnie wyprawę kupi, łJ 
Za 

bardzo ladne sztuki, jak „Żyd przed są
dem" „U dentysty", ,J(ominiarz", „Młoda 
wdówka"; „O Jasiu a Kasia płacze", „.Roz 
łączenie" i wiele innych bardzo ciekawych 
sztuk. Monologi, najulubieńsze śpiewy na 
jeden i więcej glosów, „Przemowa męża 
nad grobem zmarlej żony" i setki różnych 
uciesznych sztuk. Polecam ;: gotówk~. 

~ l Na wypożyczam darmo porce any na ~ · ~ tJdpłatę. I: wesoła i chrzciny, W FONOGRAf'Y 
począwszy od 5 marek, 

KLARNETY 
we wielkim wyborze i bardzo tanie 

PISZCZAL KI 
różnego gatunku, kontra i czelobasy już od 
20 marek, 

DUDY 
od 1,50 mr. począwszy. 

HARMONIKI 
do rozciągania w różnej wielkości, praw
dziwe wiedeńskie , 

SKRZYPCE 

l&: Lukasz · Józefiak 
BACZNOŚĆ RODACY! 

Kfo che ,~ ł}rub 1 peł! iądz 
o szczędzić? 

Każdy rodak, który chce sobie m a s z y n ę d o 
s z~ c i a ta n i o kup i o lub lody druh, który 
sobie chce doskonałe koło sprawić, niech 
pisze kartę do nas po cennik naszych maszyn i Bez agentów. 
kołowców. Marny dużo pism z poJziękowaniem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

najlepsze i tanie skrzypce do nauki już od 
5 marek, Struny do skrzypiec i basów, 
smyczki. włosie do smyczków i wszelkie 
inne przybory do wszystkich instrumentów 

Laboratorium Alchemia Klimek & Co. we wiell5im wyborze i tanio. 
Nadmieniam, iż przyjmuję wszelkie re-

Drani~feld~Staw· "ski 
Hurtowny jnteres maszyn i kół 

Reeklłoghausen·Siid, Bochum~rstr. 127a. 
in Graudenz 18. peracye instrumentów, które tanio i dobr,, 

Bac.zn ś6-! we własnym warsztacie naprawiam . 

. W. eżywionej wsi P'~~skiej Grembowie pod Największy skład polski wszelkich 
Kozmmen w prow. Poznanskiej je~t ładny l969 illStfUmfiltÓW illUZYCZflyCh. 

om mtJrowanv · F " k J , fi k. 
z 2 izbami i przyległośriami za cenę 1200 marek r·!aDCl~Ze oze OS I 
JJrzy wpłacie 300-GOO marek zaraz do sprzedania. U ~- ' 
Szkoła w miejscu, do ko~ciota i miasta Koźmina. ( 
blizko. Jest także tu blizko kilka fegfolni, w crnc, 
których można stałą ioczną prac·e znsleż<'. Z~łosz. Ił . .:. „ Bahnhofstr. 52. naprz. Nowej t.a 
prz~jmuj.:_:_ P. 8t ad11ow8łd i. Kol'chn.in (Posen). ulicy. 93J 

' pierwszej ręki. 

KARTY KORESPONDENCYJNE 
WYKONUJE 

DRUKARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" W BOCHUM. 

L1
• •• "'~ • I ~ llaklu I Ul&t.ak~f clpowleułaha:r hted Br~Jlt; • 1Jocli1Ilfl. łlalClailel!l I czcłon&mł 
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Boehnm, na lltorek, dnia 3"go września. 1907~ Rok 17~ 

• 
---led.zienne pismo ,ludowe dla Polu6w na obczyźnfa poświ9con1 ogwlacł1 or12 sprawom aa.rodowym, politycznym i zarobkowym.. 

f{rdtodzl corlzicnnie z wyjątkiem dni poświąte<:z·· 
cll przedplata kwartallla na poczcie i u listowych 

"'1~si 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
;ltłl ,Wiarus Pulsll1" ra.-·~-~· ... „, „ .:c:t rn ... o po~z 
' 6:;~ ood znakiem „L. polniscb nr. 123." 

I 111; Boże za Wiar1 I DJczyz1c I 
Za łnseraty plaoi sie za miejsce rzadka drobnete- •~-.. , 
ku 15 f. ~loszenie. zamieszczone orzed inseratami .C· 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy •• 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować i podd • 
nich dokladiny adres piszącel!?:O. Rekop. oi~ z.wraca·•• 

1t••l.1!fWlll'łr.ll!J.\----~-·-·--··-·--·-Q·-r r-..-----A111WM~#Jlo;nll.Qłlll:Uli'l!9IJ'IJll-V&.f~--:::W:iWU _____ WFJIUIDWWW~-... -----------------------------..... 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Małtheserstr. 17. - Adres „Wfarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
'ówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
'ist Polakiem. kto votomstwu swemu 
~.11emczyć się pozwoli! 

Z vypadllów dnia. 
Cudzoziemcy uchodzący z stolicy Maro 

ka przybyli do Tangeru. 

Pisma niemieckie, które bezustan
nie szczuja przeciw francyi, twierdza 
-0becnie, że w drodze z Fezu do Tange
rn ludność niemców witała wszędzie 

przyjaźnie, podczas gdy f rancuzi nie
jednokrotnie uchodzili bocznemi droga 
mi. 
W Petersburgu podpisano układ angiel

sko-rosyjski. 

Układ dotyczy spraw obchodzących 
Rosyę i Anglię w f..zyi. Treść ukladu 
zostanie wkrótce ogłoszona. 

Anglia wykonuje również próby z ba
lonem słuchającym steru. 

Z Londynu donoszą. że balon angiel 
ski\\' porównaniu z głośnymi balonami 
francuskim i niemieckim jest znacz
nie doskonalszy. 
Proboszcz dywizyiny ks. Krzesiński o
świadczył wedłu~ doniesień gazet nie
mieckich, że przyjąłby zarząd arcbidye 

cezyi gnieźnieńsko-poznańskiej. 

Dotąd jednakże nikt się ks. Krzesiń 
skiego o to nie pytał. Zdaje się więc, że 
ksiądz Krzesif1ski na własną r.ękę stara 
się o to. by zostal arcybiskupem gnieź
nie1isko-poznańskim. 

Pnlityka antypolska w zarobkowych 
spółkach niemieckrnh. 

„Blatter filr Genossenschaf·tswe
~en", których redaktorem jest D.r. Crii
ger - Patron ogólnego związku nie
mieckich spółek zarobkowych syst. 
Schulze-Delitsch, piszą w jednym z o
statnich swoich numerów. co następuje: 

wy pat·ryotta niemiecki" - uchwal:a.1 ta 
zapadla jednogłośnie. „BI. f. Genw." do 
nosząc o .tern, dodały oo siebie uwagę, 
iezy może nie uchwalono jakich pr.zepi
sów1 wykona w czy eh'', (Au.sfuehrungs-
1bestimmungen), które by określaty, w 
j1alki sposób dłużnik wi1nien swt0ją Koe
.nigstreue i Deutschtum przy wniosku u 
pożyczkę wykaZJać. 

Tymczasem uchwała ta odn. zmia
na ustaw znalazla· już :przy owej spóke 
-swoje pnaJktyczne 21astosowanie. Jak do 
.nosi „Ostdeutsche tR.undschau" 'z dn. 
20 II. 1907 - widziało się walne :zebra 
inie Kasy pożyczkowej i oszczędności w 
Chmielnikach. (Hopfengarten), które się 
odbylo dnia 17 lutego 1907, „niestety 
zmuswne" sześciu członków z spótki 
wykluczyć! Trrzech z nich dla tego, że 
nie uiszczali się z swych wpłat na u
dz1a1l, jedneg'{) ponieważ przy wybo
borach do parlamentu nie oostępowiał 
sobie jako wierny króla pruskiego pod
dany, i dwóch, Ponieważ są wystarcza 
jąco podejrzani, że nie postąpili sobie, 
iak na wiernych poddanych króla pru
skiego przystało"! -

~otacv na obtzyirdt.~ 
Zlot okręgu XI-~o wschodnio-westial-

. skiego 

odbyt się ubiegłej niedzieli w Gahmen 
pod Dortmundem. Okręg to niedawno u 
tworzony i najsłabszy co do liczby na 
leżących do niego gniazd z okręgów so
kolstwa na wychodźtwie. 

Mimo trudności różnych zlot miał 
przebieg ładny, ćwiczenia laskami jako 
też ćwiczenia na przyrządach przedsta 
wialy się bardzo dobrze. 

Zlot zagait krótko .przed obiadem 
prezes okręgowy druh Narożny z Ewin 
gu t powitał przybyłych druhów i gości. 
Na zlot stawiło się 11 gniaizd, z których 
ćwiczylo przeszło 100 druhów Podczas 
wspólnego obiadu przemówił o ce-

. lach sokolstwa redaktor druh Michał 
Kwiatkowski z Bochum i wzniósl o
krzyk na rozwój okręgu XI-go. 

O godzinie 3 po południu rozpoczę
ły się ćwiczenia gniazd o nagrody na 
boisku, który.eh wy.nik oglosimy w cza 
sie najbliższym. 

W sprawie „forderung <les Deutsch- Ze „Zjedn. zawod. polsk." 
tums (popierania niemczyzny)." W ubieglą niedzielę urządziło „Zje 

Wszystkim tym, którzy mają spo- dnoczenie zaw. poi." 30 wieców i ze
sobność zajmowania się sprawą spól- brań protestujących przeciw nowemu 
kową w prowin.cyach wschodnich, mia projektowi ustaw knapszaftowych. R,e
nowicie w Boznańskiem. i którzy bacz- zolucya, jaką przyjęto w tej sprawie 
~ern śledzą okiem nowopowsta~ące tam brzmi: 
~e spólki mianowicie t. zw. klasy po- „Robotnicy polscy, członkpwie „Zje 
~Y.czkowe, podpadło zapewne, że wła- dnoczenia zawodowego polskiego" pro 
snie w te) części państwa niemieckie- testujemy energicznie przeciw pogor 
go mianowicie lata ostatnie wykazują szeniu ustaw knapszaftu bochumskiego. 
~bok innych już istniejących spólek po Wzywamy starszych knapszaftowych, 
tyczkowych - zbyt zna1c~ny wzrost aby energicznie }Jronili spraw robotni
bowych ,.niemieckich'"' (Spa1r- und Dar- czych w knapszafcie. i na żadne pogor
lehnskassen). Omawiał te sprawę i szenie nie zezwolili. Dla Polaków żąda
ZWracał uwagę na niebezpieczef1stwo my ustaw knapszaftowych w ojczy
tego ruchu Patron ogólnego związku stym języku.'' 
~r. Criiger na generarlnym sejmiku spół Z powodu ostatniego posiedzenia 
owym w Wrodawiu (1904). Również zarządu, gdzie to niektórzy starsi 

.Bhetter fuer Genossenschaftsw." kil- sobie tak haniebnie postąpili, głosując 
takrotnie w tej sprawie głos zabi,e1rały. razem z pracodawcami przeciw polep
. tak w roku 1904 donosiły na str. 336, szeniu ustaw knapszaftowych panuje 
ze Kasa pożyczkowa i oszczędności \Vielkie rozgoryczenie. Na wiecach 
'W Chmielnikach (łiopfengarten) (Po- wzywano zarządy organizacyi, aby 
Z~a1iskie) powzięb na walnem zebra- przedewszystkiem starszym knapszaf
~Iu uchwałę zmiany ustaw, które nia1le- towym dały wskazówki, jak na \valnem 
Zy następującym dodatkiem uzupełnić: . zebran:u glosować mają. 
,K~idy spólnik winien być czynny jako i Wszystkich wieców i zebra(t u
\\'ierny krola pruskieg·o poddany, i p:orli I rządziło „Zjednoczenie zaw. pol." w 

ubiegłą niedzielę przeszło 40. To wyka 
zuje, jak dzielnie zarząd o sprawy ro
botnicze się stara i dobra członków 
bronl. 

Essen. Przed kilku tygodniami od 
był się w :Essen wiec wyborców powia 
tu Essen. Wiec zagaił pan B. Wilkow
ski, jako zastępca prezesa komitetu po
wiatowego. 

Pan Andrzej Kranc z Gelsenkirchen 
powiedział, że pan Ignacy Żniński w 
dniu 29 czerwca przez podstęp przepro 
wadzil wybór komi1:etu z 7 osób złożo
nego. 

Ta uchwała jednak została obalo
na na zebraniu owego z 7 osób składa
jącego się komitetu, które to zebranie 
odbyło się w Bochum. 

Inni mówGy twierdzą, ze księża nie 
mieccy zapraszali swego czasu pana 
Żnińskiego do Bruchu, aby się starał o 
zawarcie kompromisu z centrowcami, 
dowód to, że pan Żniński we wielkiej 
przyjaźni z centrowcami żyje. 

W takie niepewne ręce nie można 
jednak składać sprawy „Glównego Ko
mitetu wyborczego polskiego". Lud 
sam musi silnie pilnować, aby się nie 
stać pastwą centrowców. 

P. B. Wilkowski zaznaczył, że pan 
Żniflski ulega centrowym wpływom w 
Poznaniu i dla tego też rękami i nogami 
opierał się wstawieniu do regulaminu 
zastrzeżenia, żeby „Komitet centralny" 
nie mógt Polakom na obczyźnie narzu
cić kandydata niemieckiego. Powinno 
też więcej, niż 7 osób zasiadać w „Głó
wnym komitecie wyborczym." 

Pan f'abiś wyraził zdanie, że pan 
Żnhlski nie jest stałym Polakiem, bo 
swego czasu wyzwał Polaków na ob
czyźnie, że są niezdarami i niedolęga
mi. Pan Żniński znany też z tego, że 
się umizgiwał do centrowców, dla te
go taki człowiek w ogóle do polskiego 
komitetu wyborczego należeć nie powi
nien, bo mógłby nas centrowcom za
przedać. 

Następnie dwie osoby z pośród wie 
cowników wyraziły życzenie .• aby osób 
nieobecnych nie krytykować, bo się 
bronić nie mogą. 

Pan Jan Błoch wystąpił ·przeciw 
twierdzeniu jednego z mówców, jakoby 
członkowie „Głównego komitetu" nie 
mogli sobie bez pana Żnińskiego dać ra 
dy. Nie było pana .Żnióskiego i Polacy 
na obczyźnie dali sobie radę. a pan ŻniI1 
ski sam się wszędzie narzuca - mówił 
pan Bloch. - Znam dobrze pana Żniń
skiego i powiadam: Strzeżcie się przed 
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W sprawie fałszerstw 
gewerkferajnowego „Górnika Po Isk.'' 
pisŻe Qbecnie „Gazeta Grudziądzka": 

„Bandyt:y1zm dziennikarski.''. Pod 
tym tytułem umieścił „WiiMus Polski'· 
artykuł jako odpowiedź ,nn pokrętne wy 
wody „Górnika Polskiego", odnoszące 
s.ię do k<0r1espondencyi, zamieszczonej 
w dodatku „Gazety Grudz.'' przeid 
dwoma tygodniami 1Pod tytułem: „Z 

ostatniego wieca „Zjednoczenia 7.lawodo 
wego polskiego" w Grudziądzu". 

ByJy to uwagi człowieka dobrze my 
ślącego, a pragnącego rozwoju „Zjedna 
czenia zawodowego" a odnosiły s.ię 
szczegółowo do stosunków w mieście 
Grudziądzu, jak sam tytuł wyrnfoie to 
powiada. 

Tymczasem „Gómik Polski'' nie 
chce zrozumieć krytyki J uwiarżJa w ka
żdej krytyce, choćby .najspokrojniej i 
rzeczowo wypowiedzianej, stanow:sJ{o 
w.rag.ie. Inaczej zfiozumiał korespon
dencyę „Wiarus Polski", m1ający ze 
„Zjednoczeniem" dość bliskie stosunki: 
uzna1ł on. a tak samo niezawodhie i Za
a-ząd „Zjednoczenia". że uwagi w ko
respondencyi były „w wielkiej części 
słuszne". Taik :pisal .,W.uaru.s". Kto 
pracuje rzetelnie, krytyki obawiać się. 
uie potrzebuje, owszem - żąda jej. 

Myli się „Górnik Polski" głosząc, 
że ,Gazeta Grudziądzka" wrogie zaję
ła stalflowisko wobec „Zjednoczerufa". 
Przeciwnie, „Gazeta Grudziądzka" po
piera „Zjednoczenie" jako związek .pol 
ski i katolicki 'W!Szystkiemi siłami, ja
kie jej stoją do dyspozycyi. Nie może 
popierać „Gazeta Grudz.'' natomiast 

socyiailistycznych ani liiberalnych 
(Hir.schdiunke,ra), ani tak zwanych 
chrześciańskich, które są ma wskroś nie 
rnieckie i 1naszych polaczków traktuje 
się tam jak k').J>ciuszków. 

Glówną cechą iartykułu „Górnika 
Polskiego" jest albo zła wola albo inie 
zrozumienie rzeczy. Korespandent nasz 
ipisul wprawdzie o „gadule", 'który wyr 
wat się z polityką i gadał o chmutrach, 
(Niemcy nazywają takich ludzi „W ol
kenschieber" ), ale .nie byl to żaden 
przywódzca „Zjednoczenia ", jak 'pisze 
„G~rnik Polski". ani członek Zarządu, 
arni nawet zwykły członek „Zjednocze 
nia.'' 

fałszerstwa ,.Górnika Polskiego" 
nie odniosły więc i tą razą pożądanych 
przezeń skutków. 

panem Żnińskim, bo co zrobił on z pie- rrn ___ !.. ______ t&!L-L----~ 

niędzmi, które zebrał dla strejkujących 
górników. Oto pan Żniń~ki pieniądze te Niemcy w Galłcyi. 
zużył dla siebie, poprostu je prze... Z tygad'ntka osławionego austrya-

W k011cu przemawiali jeszcze o ckiego :posla wszechniemiecki.ego, p. 
sprawach wyborczych pp.: Merczy11- Wolffa, z „Ostdeutsche Rundschau·', 
ski, B. Wilkowski i inni. Przeczytano dowiadujemy się niektórych dekawych 
też i zgodzono się na projekt regularni- szczegółów o mchu organizncyjnym 
nu, opracowany swego czasu przez ko niemców galicyjski.eh. 
misyę regulaminową, wybraną z po- W Prrzemyśle 1powstalo w czerwcu 
śród członków „Glównego komitetu rb. narodowo-niemieckie towar,zystwo 
wyborczego Polskiego". „Die :Eiche". 

Alstaden. Towarzystwo gimn. „So Wydano „Od'ezw do ludu niemie-
ków" w Alstaden odbyło 25 sierpnia c.1-..:ego w Galicyi", który rozrzucano 
roczne walne zebranie. Do zarządu zo- ·PO wszystkich koloniach niemieckich 
stali obrani następujący druhowie: kraju i po niektórych miastach. Odezwa 

Peliks Pietrzak prezesem, Marcin nawołuje do wzmo.cnienia ducha naro
Depta zast., W.incenty Czwojdrak sekr. dowego, co ma się uskuteczniać przez 
Stanisław Urbaniak zast., M'.chal Grzel budowa~e domów narodowych, przez 
czyk skarbnikiem, Antoni Buchta zast.. ,popieranie szkolnictwa niemie·ckiego i 
Jan Pijaczyński naczelnikiem, Stani- przez wydawnictwo wlasneg·o organu 
sł~w Lange po.dnaczelnikiem •. rew~z?ra- I P: n:; „Deutsches Volksblatt fuer Oali
mr kasy f ranc1szek ttudorek I W 01c1ech zien . wychodzącego na razie dwukro-
l(amitiski. Czołem! tnie w rnies.iącu. 

w_ Czwojdrak, sekretarz. ,,Miłość i wierność dla na:rodu nie-1 



mjeckiego, obrona i walka przeciw bez 
prawiu (jakiemu ?) - oto hasło nasze''. 
- Tern kończy się ,,odezwa", której 
2łównem zadaniem było przygotowa
nie gruntu dla :założenia ogólne·go zje
dnoczenia niemców w Galicyi. 

W tym celu odbył się dnia 8 lipca 
cb. zja~d niemieckich mężów zaufattlia 
w miejscowości Gębowiec kolo Stryja. 
Delegatów przybyło z przeszło 50 gmin 
między tymi poseł Sejmu bukowińskie 
go .pan Landwehr. Organ Wolffa bia
da ogromnie nad tern, że Lwów, gdzie 
podług tego źródła ma być 10 OOO ni~
ców, przysła·l tyHm jednego wysłanm ... 
ka. Przy tej sposobności 1udziela Wolff 
bardzo ostrej nagany niemcom lwow
skim. Z·)Wiąc ich „sprośnymi za.primń
cami' '. 

Na zgromadzeniu w Oębowicach, 
odbytem w tamtejszej szkole, wygło
s~ono wiele mów za,pa\lnych, ożywio
nych duchem prawdziwie niemieckim. 

Uchwalono jednogł•ośnie :załiożenie 
,~Związku chrześciańskich .niemców'' 
(„Bund der ·christlichen Deutschen i,n 
Galizien'·), jako ctż wydawnictwo pi
sma powyżej wymienionego. 

Tygodnik Wolffa podnosi wielkie za 
'ługi narodowe pastma Zocklera w Sta 
nisławowie. a wymieni11 niejakiego 
Andrzeja Sa•ndauera we Lwowie, jako 
tego , do któreg·o zgłas'Zać się trzebai na 
członków „Związku" i n11 któr-ego ręce 
należy iprzystać prz'edplatę na galicyj
ski .,Deutsches V1olksblatt." 

Na razie więc utworzono „Zwią
zek". jako straż ,,politycznych, gospo
da1rczvch i. kultumych interesów" niem 
ców w G1alicyi, zaś w Przemyślu to
warzystwo „niemiecko-narodoiwe „Die 
Eiche'· rozpoczęło wydawnictwo pisma 

i 
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Na początek wcale dosyć. 

D., matki Polki! 

b Matko Polko! gdy u syna: twegv, 
Mt źrenicach błyszczy geniuszu świet

ność, 
lleźli mu 1Patrzy z czoła dziecinnego, 
Dawnych Polaków duma i szlachetność 

--· !! „. ·~ „ •• 

ŻUłłltf) V\tIE 
P~mwiada11ie hist-0ryczne według ·po

wieści 

W a cła w a Oąsiornwskiego. 

J eźli rzuciwszy rówienników grono, 
Do starca bieży co mu dumy pieje 
Jeźli słucha z głową pochyloną 
Kiedy mu J)'rzodków powiadają dzieje. 

O Matko Polko! źle się twój syn baJWi, 
Klękn.ij .przed Matki Bołesnej obrnze~ 
I .ru1 miecz ,patrzaj, co jej serce krwawi, 
Takim wróg piersi twe przeszyje razem 

Bo choć w pokoju zakwitnie świat cały, 
Choć się przymierzą rządy, ludy, zdama 
Syn twój wzywany do boju bez chwały 
I do męczeństwa 1bez zmairtwych-

wstania. 

K11żże mu wcz,e1śnie w jaski.nie sam-0tną 
Iść na dumanie zalegać rohoże, 
Oddychać parą zgniłą i wilgotną, 
I z jadowi~ym gadem dzielić łoże·. 

Tam się nauczy pod ziemią kryć z gnie 
· · wem 

I być jak odchla(1 w myśli niedościgły; 
Mową truć z cicha jak zg.niłym wyzie

weim, 
Postać mieć skromną aj.ko wąż wy

stygły. 

Nasz Odkupiciel dzieckiem w Nazare
cie: 

Piastawał Krzyżyk na którym świat 
zbaw.ił. 

O Matko Polko! jabym twoje ·dziecię 
P1rzyszlemi zabawklami bawił. 
Wcześnie mu ręce okręcaj lań cuchem, 
Do taczkowego ka·ż zaprzęgać wo.z.u! 
By 1orzed katowskim nie zbladnął 

obuchem, 
Ani się spłonił .na widok powrozu. 

• ~:'i 

Bo on nie przyjdzie jak dJawni rycerze, 
Utkwi zwycięzki krzyż w Je:rozolirnie, 
Albo j:alk świata nowego żołnierze 
Na wolność orać krwią poJewać ziemię. 

Wyzwanie przyśle mu szpi·eg niezna
jomy, 

Walkę z nim stoczy sąd krzywJ()iprzy
siężny 

A placem boju będzie dom kryjomy 
A wyrok o nim wyda wróg ]}()tężny. 

Zwyciężonemu m pomnik grnbowy 
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szczęście mogło komu być po myśli! 
Wrogowi nie życzę! Samemu· się tak 
znaleźć! Jechalo się i zdawało · się czło
wiekowi, że jedną i d'rugą duszę życzli 
wą się znajdzie!... Ba!.. Lecz nie narze
kam l Dopytałam się. Ale, powiedzcie 
waszmość, znacie wy dobrze miasto? 

- Warszawę? ttm!! To zależy!„. 
- Bo - co mam ukrywać. W ta-

ką drogę człek na niepewne nie jechaL. 
- Nie drogo! Jak sobie chcecie. In- · Jeszcze w Poznan;u, gdym się zbierała 

tn.Y i za sto się niepodejmie ... Żartów a rozpytywała, powiedzieli mi kogoś, 
niema! W,iecie, jakie .pti'.lwo wydane, coby wielką pomocą mógł być ... Lecz 
pochwycą i rozstrzelają jak nic ... Ryzy- tu ani rusz znaleźć. Zagadywałam, ma 
kantów trzeba. Ci pójdą, ale muszą się wiedzieć, zdcha, Mówią: zginął_, 
wiedzieć, za co idą!... Dobrze mówić dł 

I h b przepa ... 
jejmości. .. Mnie ni:c do teRo, ecz c Y a - O kogóż to wam idzie? 
dla jedynej satysfakcyi na wyprawę - lim! Nie wiem, jakby tu wam po 
taką si~ nie w.iżycie„. wiedzieć„. 

- JJc razem?... - Dlaczego? - wmieszała się szyn:. 
- Owa:dzicściu pięć i kwita!... karka. - Imć pan Dutkowski zna roz-
- A kiedyż?! mai tych! W wasze ręce! Przedni miód, 
- nz .ś , zaraz! Okazya s i ę trafia. lipiec! Strzegę go jak oka w głowie, a 

Odkładać nitmn co! Z każdym dniem co w tamtej izbie ani pokazują - wy
będz.ie trnc!nie.: ! Francuzi o przepra.- chłeptaliby na borg od razu l... Pijcie! 
wie myślą!... Lada dzień ruszą się do Możecie powiedzieć śmiało - niby my 
IJudowy mostu!... się przecież rozumiemy!... 

KrTt;_)kO \\ a w tI·csla mióJ, kubki i IKl - Na zdrowie !.„ - odrzekła Żu-
1afa. . browa, pociągając z kubka z determina 

- W w ~, ze i· cc e ! przypi ta wes·o- cyą. - Co ma być, niech będzie! Owóż 
lo markieta11kn. ~ Niecl1 będzie; s.ifa du szukam ci jednego zacnego mieszczani 
katówż<; da ci '2 . l ecz i l i ech tam!... Za po na ... I(arlewicza !.. 
'111yślność ! .„ I(rupkowa drgnęła całem ciałem. 

. - Za pornyś'n ość! Niby to drogo, a Dutkowski rzucH się niespokojnie na 
iemsem tan io w:rnadnie. Wszystko za lawie. Żubrowa ciągnęła dalej, udając. 
łeży od spra\\ :r.„ Nie żal czasem wy- że nie zauważyła pomieszania: 
irzucić ... ~ak grosz świeży m 1plynie!... - Ma to być człek bardzo rozum-

- S\vięte słowa! Nie żal! Ot, wdo- ny, a sprytu nielada ! Pewien personat 
. wa je1:tcm zgołn biedna.„ mi o nim powiedział siła rzeczy ... Po-

~~· b · roruszył sie niesp01kojnie. chodzenia pono nikczemnego, ale to do 
- Jah;_; e to, przecież to wasz mąż! rzeczy nie należy! W Warszawie niby 

- uoornim ł Dutkowski. za szpiega go uważali! byl ci nawet 
- To ; co? Głuchy! Kaleka. bez przy mili cyi omskiej„ .. Lecz to nic. Ta-

mała 11>· 1 · osz~Z\'k ! O! A jnż sic do kub ki właśnie wiedziałby niejedno! Nie slv 
kn prz_vpilla.„ Za nim tak za1wsze! Na szeliście o takim! · 
picie to rozum ma! Co .. „ co robić! Dutkowski ochłonął już snać z 

- He, he! Czasem taka głuchota to chwilowej alteracyi, bo odpowiedział 
się akurat \\ porę zjawi! - zanwt1żyla spokojnie: 
ironiczni t. I< rupkC\va. mrugając niezna - Karlewicz.„ I(arlewicz„ Coś sly 
cznic na Dutko\v skieg-o szałem! - Jakże ... bo? Nie powiadali 

.211bro\\'a udała, że nie rozumie przy- 'I wam, gdzie go szukać, ja~. od~aleźć_? 
tyku. · · - Owszem! Lecz kto:- :nogł wie-

- Co waćpani! Gdzieżby takie nie dzieć, że się tu tak pokrzyzuJe wszyst-

Zostaną suche drzewa szubienicy 
Za całą slawę krótki płacz kobiety 
I dług.ie inoce rodaków rnzmowy. 
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lłemf P. polskie. 

Pras Zaehodnieb. Warmii i Ma.rur 
Gdańsk. Do Nowegoportu zawinę 

ły cztery krążowniki rosyjskie. Z No
wegoportu odjeżdżają do Szwecyi. 

Tczew. Pewna szkuta, obładowa
na cegłami, utonęła w tych dniach we 
Wiśle .. Wlaściciel owej szkuty z rodzi
ną ocalał. 

Wąbrzeźno. W Zaskoczu posprze
czali się dwaj robotnicy przy ,pracy, 
Walczak i Kwiatkowski, pochodzący z 
Inowrocławia. K. uderzył przeciwnika 
swego łopatą w głowę tak, że tenże 
padł krwią zbroczony na ziemię. Nie
~zczęśliwego odwieziono natychmiast 
do tutejszego· domu chorych, gdzie 
wkrótce potem umarl. Zabójcę areszto 
wano i osadzono we wiezieniu. Twier
dzi' on, że działał we własnej obronie. 

Warmińska dyecezya. Ks. dr. ttu 
gon Weiss, profesor egzegiezy stare
go testamentu przy Lyceum ttosianum 
w Brunsberdze. zostanie wkrótce kano 
nikiem we Fromborku. Egzaminatorem 
filologów w Królewcu już od Wielkano 
cy nie jest, lecz w jego miejsce miano
wany ks. profesor Schulz. 

Z Wielk. Ks. Poznańshiego. 

Bydgoszcz. W parowej cegi·elni 
Dorfela pękło koło transmisyjne. Jeden 
kawał żelaza wyleciał na drogę i ude
rzył polską robotnicę Kubecką tak sil
nie w kark, że rozerwa1 jej szyję. Zmar 
la ona w krótkim czasie z powodu wiel
kiej utraty krwi. 

Pakość. Na zatrucie krwi zmarła 
w tutejszym lazarecie 15-letnia dziew
czyna. Idąc przez ściernisko, skaleczyła 
się w nogę, która jej tak szybko opu
chła, że zmarla w 3 dni pomimo lekar
skiej pomocy. 

Strzelno. Pocztylion Rosentreter 
!Spadł z woza pocztowego, gdy się ko
nie rozbiegały i zranił się ciężko :przy 
gręgosłupie, tak, -iż wątpią o jego - -----=·------- ---

życiu. R. jest jeszcze bardzo młody i Od, 
niedawna żonaty. 

Ujść. W niedzielę, dnia 1-go wrze. 
śnia odbyto się w Ujściu poświęcenie 
nowo zbudowanego kościoła. Aktu teg0 
dopełnił ks. biskup Ukowski z Pozna. 
nia. Już w sobotę tam bierzmował. 
. Gniezno. Nieszczęście . k01lejowe, 

· już trzecie z rzędu w ostatmm czasie, 
rwydairzylo się znowu na torze z Poz.n• 
nia ku Gnieznu w środę w •Południe. Ce
lem kładzenia drugiej pary szyn na to 
1rze kolejowym ku Jarocinowi rozsze. 
:rzają tam obecnie nasyp. Z powodu cią 
glych deszczów ziemi.a nagle się zluźni 
ła i pociąg roboczy wskutek .tego się Wy 
koieit Miaiszyna spadła z wySiOlkiego 
.nasypu i wryta się kominem tak głębo 
ko w ziemię, że wydobycie jej połącza 
ne z wieLkiemi trudnościami. Na szczę 
ście jednak z lud'zi nikt nie odniósł ża
dnego szwanku. Kierownik lokomoty. 
wy i palacz wczas jeszcze zeskoczyli 
z maszyiny i tym tylko sposobem u~li 
niebezpieczeństwu. 

Międzyrzecz. Bezczelnej i pod
stępnej •napaści dokoniaino w nocy z osta 
miej soboty na niedzielę ·na pewnej 
idyiakonisce z Jordanu ipod Mi.ę,dzyrze
czem. Krótlm po godzini·e 12 w nocy 
1przybyt do owej dyakoniski jakiś mę~
·czyzrll:ł. z prośbą, by udała się z .nim d<> 
pobliskiej wios'ki, poni.eważ, jak twier 
dzil, córka ta1mtejszeg·o sołtysa ciężko 
za1niemogla. Posłuszna swemu obowią 
:Zkowi ·natychmi·ast wyruszyła z domu 
nie przeczuwając nic zJ,egio. Kiedy dQ
szli do lasu, położonegio tuż nad drogą 
wiodącą do miejsaa przeznaczenia, iPD
chwycil opryszek dyalmniskę z niem
ieka i rzuciwszy na ziemi,ę zadał jej kil
ka cięć nożem. Napadnięta miała je. 
dnak tyle jeszcze 1Przytomności umysłu 
że wyrwaha 1z.brndnfarzowi !IlÓŻ z ręki i 
odrzuciła go p1recz. Na prośbę, .by nie 
odbierać jej życia, napastnik przestał 
znęcać się nad swą ofiarą, a naiwet od
prow.aldzil ja je·szcze klawał drogi z p!O
wrotem do Jmd.anu, .poczem znikł bez 
śladu. I 

Lecz już dnia następnego, rw niedzie
lę w południe wyśledził żandarm z 
Swiebodmia zbrodniarza w osobie świ 
iniarka z dominium Pairadyfa, który już 
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ko a skotłuje ... Miałam nawet listy do dnych okrzynków, wyliczę wam na 
jednego.„ ale go niema! Więc się znisz- stóL jak em„ Skrobankowa po mężu! 
czylo ! Na co ze sobą niepotrzebne per Wyliczę l Sami zostaliśmy ... Karlewicza 
gaminy wozić!... Mówili: niedużego niema!.. Więc i to, co jemu miało przy
wzrostu, rudy, z brodawką wielką na paść, to dla was zostanie„. uważacie! 
karku! Niby ~zczęście w szczęściu„ Tu człek 

Dutkowski g-lowę w kołnie:rz od kan traci a tam korzysta. Tak to bywa zaw-
tuszazasunąl. sze ! Byle ztąd coprędzej się wyd-0stać ... 

- Po tej brodowicy łatwo go po- Po prawdzie. czlekowi pilno r I(omuby 
znać ... tylko jakże tu każdemu szyję pilno nie bylo !... Późno .. oczy się kleją! 
oglądać! K·iedyż w drogę? 

- Zapewne! - bąknęla szynkarka Nocą, nad ranem! 
-- Co tam! Niema go ... Co robić? To może się zdrzemnąć jeszcze można? 
-:- A jakąż bo sprawę miel:ście do Wola wasza, czasu dość! przyznał 

onego Karlewicza? - za.gadnął od nie- szlachetka, kiwnął na szynkarkę. 
chcenia Dutkowski... Pozwólcie ze mną obok do alkierza 

- Sprawę? A no„. trudno wam Markietanka podniosła się ociężale 
to powiedzieć!.. Rrzecz, tego dotycząca Tęgi miód! Do nóg mi się dobrał. 
tylko! Darujcie, mości Dutkowski... Stary! A ty co? „ .. Nic. Niech sobie tu 

- Ważnego co, \Vażnego? - na- zostanie, ale mu wiele pić nie dajcie, bo 
legal niespokojnie szlachetka. go furya napaść może i szkody wam, 

Jakby warn to powiedzieć ?„. Dla rwetesu narobi! A zresztą to cichy, mo 
niego pewnie„ Może i ważne!... żna mu na głowie kołki ciosać, okiem 

Bo to imć Karlewicza znam do- nie mrugnie!.. .. 
brze.„ nie ma go w tej chwili, radbym ! Żubrowa ostro spojrzała na męża 
wszakże„ bo w razie czego ... może mio ł i wyszła za szynkarką, ta ostatnia za
du ?.„ bawiła chwilę w alkierzu i powróciła 

Oho! Nie - nie mogę !„. A co m'io do izby zerknęła podejrzliwie na pochv 
du, to i ow~zem, tylko memu staremu lanego nad kuflem podoficera i przysu
nie zalewajcie, bo mi się spije niebożę nęła się do Dutkowskiego. 
i będę miała z głuchym i pijanym równo Wale1k ! rzekła cicho. Cóż ty na 
cześn'ie do roboty!!... No, o tern już nie to? 
mówmy l Powiadajcie mi tedy, co i jak 
Więc dziś ruszamy. Kiedy? Myśmy go 
towi, tu niema co robić!„. Kar]ewicza i 
tak się nie dopytamy! Szkoda czasu na 
Mitręgi. 

Nie widzi mi się !.„ 
Co ci się nie widzi? 
Baba czegoś zanadto kręci!. .. 
Et, gadasz! Mówię ci, sak~vę bez 

mała złota dźwiga za pazuchą! 

1~ed! 
stat 
ilo • 

A gdyby się tak Karlewicz znalazł? 
łim ! To niewiadoma. Zależy!. .. od 

rzekła markietanka i· znów jęła rozmo
wę nakręcać na mającą nastąpić prze
prawę przez Wisłę. 

Nie mówcie tak głośno!.... . , 
1 Głuchy, powiadam wam, jak piet~· .~ie! 

Niebardzo temu wierzę! Zaraz się 
przekonamy. tlej! roześmial się gtośno 
Dutkowski. Patrzcie no, ten drab sączY 
jeszcze resztę z kubka„. ani mu w gło
wie, że truciznę pije! „ Cha! cha! Tylko 

Dutkowski zagadywał, dawał wy
mijające odpowiedzi, a sam nasypywał 
Żubrowę krzyżowemi pytaniami. Mar
kietanka wiła się jak piskorz i wyślizgi 
wała się zręcznie .. w ko11cu, widząc się 
do murn przyciśniętą, udała podchmielo 
ną. 

Mości D~tkowski... bełkotała, się 
gając za ramię małego szlachetkę. Ra
tuj, nie opuszczaj„. i tyle! Dwadzieścia 
pięć .. napoleonów, nowiutkich, a nie ża 

patrzeć i jego dyabli wezmąć.„ 
W twarzy Żubrowi ani jeden m~1,s

kul nie drgnął. Ciągnął spokojnie m1od 
i sapał ciężko. 

Starucha klasnęła z tryu~1fem rę
koma . 

Widzisz. widzisz, niewierny Toma
szu! Zawsze coś podejrzywasz !.„ . „ 

Ostrożność nigdy nie zawadz1. d 



rotni e poprzednio był karany za 
niecne sprawki. 

Slązka czyli Staropolski 

vsłowice. Ogólny zlot sokolski 
iizkim Jęzorze nie pozostał bez 

I tak zadenuncyowano pewne
mieślnika z Bytomia za wygłoszo 
wę; również za obrazę majestatu 
·ka z okolicy Mysłowic i jeszcze 

panów z Mysłowic. 
·emodlin. Okropną śmiercią zgi
O-letnia córka robotnika Schn:iidta 
dolewała naftę do ognia. przy
plomień wybuchł i zapa_lilo się ~a 
branie, wskutek czego biedna dz1e 

o r.a tak ciężkie odniosła poparzenia 
bawem potem wyzion_ęła ducha. 
zopienice. Ciężkie nieszczęście 
rzyło się w tych dniach na kopal

. chego. Zrywające się węgle za-
' dozórcę KlTmentki oraz górni
garę i Kaszycę. Wydobyto ich nie 

z rumowisk, lecz Klimentko 
za kilka godzin po nieszczęściu. 
dalszych dwóch pokaleczonych 
·wnież w niebezpieczeństwie. 

rydenshuta. Strejk murarzy wy-
r:a kilku budowlach "\V hucie Ro-

dy. , k' P k"'l I eść w Pszczyns iem. o i1· m e-
<> sta~a1nia.ch i pisaniach rozpo~z~}o 

re~z~k LlLhi v v. -<-2 11 .;W\" kosc10l. 
Wielka Wisła staru!a się swe-

1su o stworzenie u .siebie osobnej 
i i o zbudowanie w tym celu oso
lrościola, lecz ostatecznie zala-

0 tę sprawę tak, że W. Wisla po 
ie nadal w parafii Brześć. 

z brnych dzielnie Polui. 

arsza~a. Generał gubernator 
nil karę śmierci, wydaną na za
w śp. Gadomskiego: Piotra Ku
:ewa. Stanisława Chat1skiego, Wi 

• Bajera, Antoniego Mularskiego i 
echa Kudrawcewa na 20 łat robót 
h. 
ączenie telefoniczne Galicyi ze 
m dokonuje się stale i coraz ob

z ~. Dotąd już iJ)rawie ze wszyst-
maczniejszych miast i miejscowo 
roośląskich mofoa się rozmówić 
mi prawie wszystkich miast ga 

ich. Z dniem 25 bm. zaprowa
;:ę rozmowy telefoniczne pomię
~rakowem, Oświęcimem, Wielicz 
ywcem z jednej strony 11 Wrocla 
z drugiej strony, tudzież pomię
·lświęcimem i dwudziestu miej-
1ściami okrę.gu dyrekcyi •poczto

- ~roctawskiej, - W tym samym 
·zaprowadza się rozmowy telefo 
e pomiędzy Bert.inem z jedne} 
, a Lwowem, Krakowem, Oświę
' Tarnowem, Wieliczka i Zyw-

1 drugiej strony, dalej Pomiędzy 
em i Tarnowem a Wrocławiem. 
rejk górników w Sosnowcu. 
kopalni węgli „Saturn" dozorca 
lwvda1ić czterech robotników. In
~tnicv nie chcieli się zgodzić na 
Ponie-~vaż dozorca nie ustępował. 
:nicy wyprowndzili go za bramę. 
u kopalni wydalił owych robot
. Z tej przyczyny 3000 robotni-

y 
u-

rozpoczęło w sobotę strejk. 
~.-i~ .... ~~""'1!11.~.~ 

lad mcid -:re .świata~ 

Ozeinnika rstwo angielskie. 

~·ed!ug świeżo ogto3zonych da
na ~tatystycznych. w ciągu r. z. wy 

110 \V Anglii 3300 dzienników. z 
·na sam Londyn i przedmieścia 
da 1148. W Szkocyi wychodziło 

ttienników .a w Irlandyi 241. 
ez 

nicza kradzież w porcie francu
skim. 

ń ! 1Vielkie wrażenie wywarto śród 
ię 1Wojskowvch tajemnicza kradzież 

Kultura polityczna rusinów. 

W niedzielę, dnia 25 bm. ja!k dono 
si „ttalyczamin" - odbyt 1się wiec chłop 
ski w Haliczu na „Zamkowej ·górze''. 
Wiec ten zwolala moskalofilska par
tya i - jak zapewnia „łialyczan1n" -:
zeibrało się na nim 10,000 ludzi z łfah
cza, Rohatyna i Sta111isławowa. P1rzy
byl także moskalofilski poseł dr. ttlibo
wicki. Z drugiej strony 1posłowie u
kraińscy, dr. E. Lewicki i d.r. L. Ba1ozyń 
ski, zjawili się także na wiecu. Ody 
zauważyli .ich rnoskalofilscy trabanci, 
rzucili się na ni.eh tak. iż żand:atrmerya 
musiała dwa .ra2y iść do ataku. Oprócz 
tego rozagitowani chłopi .też .rzucili się 
na Lewickiego i Baiczyńskiego i - jak 
się wynaża „ttakzyanin" - „zdławili 
szarańczą ·ukraińską". „rzucając ich .na 
łeb z góry Zamkowej" i stra'Sznie po
bili posłów ukraińskich, a w sizczegól

·ności Lwa Baczyńskiego. 

Napad niemców na dzieci polskie. 

Wszechniemcy w Ozemi.owach na 
Bukowinie agitują zawzięcie. Miejsco
wy iprnsofiJ.ski o.r·ga1n „Bukw. Nachri
·chten" ciągle podszczuwa .niemców 
przeciw Polakom, w sążnistych arty.ku 
lach •apis'Ując ucisk, jakiego dozlniaiją 
niemcy w Oalicyi. Onegdaj wrncala 
wycieczkia sokolich kor.pusów \Vlakacyj 
nych z Żuczki do miasta, gdy m1 rynku 
obskoczyła dzieci groma.da mzwydrzo 
nych .niemców i żydów, którym nie po
dob1ly się irogatywki, i poczęla je wy
'Zywać i iposzturchiwać. Z trudem uda 
lo się odprowadmjącemu dzieci dr. 
Skwarnickiemu obronić je przy ·pomo
cy :P1olicyi. 

Prawdziwie ruscy w podejrzeniu. 

Z Petersburga donoszą, że człon
kom związku narodu rosyjskiego gro
żą nowe procesy. Sprawa zamachu na 
hr. Wittego, którą miano już umorzyć, 
została wznowiona. W zabitym Kazan
cewie poznano jednego z uczestników 
zabójstwa tlercensteina. 

Wy'krytio związ'ek między zabójstwa 
mi ttercensteina i Jollosa a zamachem 
na Wittego, wobec czego do sprawy o
statniej dołączono wszvstkie materya
ly śledztwa, odnoszącego się do zabój
stwa Jo Il osa i ttercensteina. ~ledztwo 
wytoczono trzem członkom „Związku 
narodu rosyjskiego": Komisarowowi. 
Wlazowowi i Ostrowskiemu. 

Pielgrzymki jubileuszowe do Rzymu. 

Zawieszenie pielgrzymek do Rzy
mu sprawia wielkie wzburzenie w licz
nych kolach rzymskich. Więc w pierw
szym rzędzie mnóstwo kupców i han
dlarzy, którzy w ten lub inny sposób 
znaczną część swego handlu zawdzię
czali przybywającym z całego świata 
pielgrzymom. Dalej właścicieli hotelów 
i restauracyi, którzy również na piel
grzymach robili nie najgorsze interesy, 
wreszcie doróżkarze. których dochody 
zwyczajne nie wystarczają na utrzyma 
nie koni i życie, - \\·szystkie te katego
rye ludzi otwarcie przvznających się. 
że ich interesy poniosą wielki szwank 
w razie dłuższego zawieszenia p'.elgrzy 
mek, czynią możliwe starania, aby pa
pież jaknajprędzej cofnął zakaz zjawia
nia się pielgrzymom do Rzymu. 

Od kilku tygodni na prawym brze
gu Tvbru zbierano podpisv pod petycyę 
do Papieża, aby zechciał uwzględnić 
stan interesów petentów i cofnąć zakaz 
dotyczący pielgrzymek, zapewnfając. 
że ludność rzymska dołoży ze s\\·ej stro 
ny usiłowaI1, aby pielgrzymi doznali 
jaknajserdeczniejszego przyjęcia. 

Po burzliwych manifestacyach, któ 
rych ofiarą stał się kardynał Merry del 
Val papież wydal ponowny rozkaz za
wieszenia pielgrzymek do ko11ca paź
dziernika. 

Rozpoczęlv się ponowne starania 
o cofnięcie zakazu. 

W Maroku. no 1lądu we Cherbourgu, umieszczo-
zv ~a kotwicy w morzu poza obrębem Marokański minister wojny El Oueb
o- ··a przeznaczonego do sygnalizo- bas i minister spraw zagranicznych El 
ko 1 Zbliiających się okrętów. Przy- Torres otrzvmali od nowego suttana 

te.n był wynalazkiem sekretnym, nowe zawiadomienie, iż wstępuje na 
s- ~·1ącym własność wfadz wojsko- tron. 
ód ··~Podziewano się, że w razie woj Położenie w fezie ma być krytycz 

ze oddać w;elkie usługi, ślady \VI ne. Sułtan. polecił ustawić P?Sterunki 
ena kablu za którego pomaca byl na wszystkich drogach, aby ie wp_usz 
~·ierctzony' do dna morskiego. czać po:;la11có\\ no\vcgo sul.tana. ,Mm~o 
l~ią. że Ji'nię przecięto. Przypusz- to w. ~ie~cic.? ~rokl~macy1 ?.ow1edz1a 
.ze kradzieżv dopuścił się jeden z J no się I z1aw1}1, się ag1tatoro\\ ie, wzno-

e-

a-

,J 1
0\\· cudzoziemskie 1• szący na czesc nowego sułtana okrzy-

ki. Gdy ich aresztowano, zjawili się 
nowi. Sułtan zarządził nadzwyczajne 
środki ostrożności. 

W dalszym ciągu donoszą dzienni
kom angielskim, że wśród zwolenników 
nowego sułtana odgrywa szczególną ro 
lę lekarz i'zraelicki tiolmann, który przy 
jął islam i ma widoki zostania mini1-
strem spraw zagranicznych. 

Mulaj Hafid dla okazania dobrych 
chęci i zjednania sobie zaufania państw 
europejskich obwieścił, iż czyni przygo
towania dla ukarania marokańczyków, 
którzy zamordDwali w CaiSablance ro
botników europejskich, równi·eż zabro
nił atakowania wojska francuskiegc 
żeli nie wtargną na terytorya szczepu 
Szauja. Zdaje się jednakowoż, iż f ran
cuzi Mulaj ttafidowi nie dowi'erzają, 
gdyż z Paryża nadchodzi wiadomość, 
że jenerał Drude wobec niebezpieczet1 
stwa grożącego mu ze strony wojska 
Mulaj Iiafida, zażądal posiłków w ilo
ści dwóch batalionów pi·echoty. R· 
francuski uznal żądanie za słuszne i po 
lecil natychmiastowe wysłanie posił
ków z Oranu. 
a: _ ___ _ 

Z różnyoh stron. 
Niejeden jeszcze dom polski na ob

czyźnie nie posiaja gazety polskiej, 
przeto wszelkiemi siłami starać się na
leży, aby w domach takich zaprow~
dzić „Wiarusa Polskiego". Obecme 
wciąż jeszcze zapisywać można gazety 
na wrzesień. 

Lanstrop. Zwłoki górnika fritza 
Iiensie'go, który zaginął przed tygod
niem wydobyto w Ltinen z rzeki Lipy. 

Herne. Siedmdziesiąt lat licząca 
wdowa Wischmann została przejecha
na przez kolej elektryczną i na miejsc~ 
została trupem, gdyż ciało na kawałki 
zostało porozrywane. - Na probostwie 
katoHckiem wlamali się złodzieje, ale 
zostali spłoszeni. 

Dortmund. Robotnik Czybulka, któ 
ry co dopiero przybył w te stro~y z 
Ełku, został przejechany przez pociąg. 

Annen. W ce~ielni Wullen ober
wała się glina i zasypała ceglarza Pon
drowskiego, którego trzeba było odsta
wić do domu chorych. 

Bruckhausen. Oficer, będący tu na 
ćwiczeniach, spadł z konia i pokaleczył 
się znacznie. " 

Annen. W kopalni .,Ringeltaube 
został górnik Affhischer przygniecony 
do ściany przez wózek. 
1Ji21!1 _______ --- !!!!!....._ ______ •.•. -----

Rozmaitości., 

jeziora zapadła się w \\'Odę prawie bez 
1 żadnych oznak poprzednich. 

Granice w powietrzu. Jeszcze do
.pie ro nadzieja tylko powstała, że balo
ny udoskonalą się z czasem do tego 
stopnia, iż możliwą stanie się żegluga 
powietrzn1a~ a już ostrożni Niemcy stra
rają się nawet w powietrzu przepro~a 
dzić granice, odgradzające ich od tn
nych .państw. 

f rancus:k:ie na:powi.etrzne statki wo
jenne mogą dziś zn.pełnie swobodnie la 
tać .n1ad Niemcami i robić zjęcia1 foto-
1graficzne ze wsźystkich, niedostępnych 
dziś dla oka 111iepi0wofarnego twierdz. I 
na odwrót balony niemieckie mogą ło 
same> robić z twierdzami fr.ancuskiemi. 
Jeżeli przypuścimy, że utworzone zosta 
ną floty wojennych statków na1po:wietrz 
nych, .zaopntrwnych w torpedy po
wietrzne, wówczas wszystkie twierdze 
i fortece, których 'budowa .pochlonęła 
dziesiątki milionów dobytku społecz
nego, uważać będzie można za f.aktycz 
nie nieistniejące. Kola wojskowe b:ar 
dzo są tern zaniepokojone i iprzebąlku
ją i konieczności ustalenia granic napo
wietrznych i o :podziale. atmosfery mię
.dzy mocarstwa. Wojskowy pisarz nie 
miecki, ,pułkownik Wagner, uważa za 
niezbędne z;albronić obcym balonom do
kcmywia·nia wz.ll(}tów w niemieckiej gra 
nicy atmosfery:c.zinej na1Wet w iCzasie 
pokoju. Żąda on wydania prawa, któ 
reby p-ozwalalo niemieckim wład:wm 
woj:skowym miszczyć'. 1ogniern dzi1a.fo
wym .alho w inny SP-Osób statki na.po-
wietrzne, ukazajuące się na terytoryum 
niemieckiem. Uważa on nadto za ko
niec:zne, ażeby żeg1uga nawwietr.zna 
stafa się monopolem pań~twlowym, po
dobno jak to ma miejsce z teJegrafem, 
pocztą i innemi przedsięwzięciami cha 
rakteru ogólno-państwowego. 

Konserwatywna „Deutsch~ Zeitung" 
p·.od!nosi olbrzymią rolę, jaka :statki mupo 
wietrzne .()ldeg1.rać mogą w 1przyszłej 
wojnie, zwlaszcziai w wojni1e mi~dzy 
niemcami a Anglią. Dziennik twierdzi, 
:Że niemi'ecka flota na1>0wietr.zna obni
ży do zera znaczenie morskiej flaty iain-
gielskiej, .stanowiącej g·łówną potęgę 

Anglii. ZaP'QJllina jednak, że Anglia po 
s.tana się również o takąż flotę napo
wietrz.ną. Dzienrnilk domaga się, alżeby 
parlament niemieoki uchwal'il niezwlocz 
nie środki, ,potrzebne na budowę sta
tków napowietirzny·ch. 
'--- - --·-- __________ § 

Nabożeństwo polskie w Bocbum. 
Nauki w ciągu września: 

W środę, dnia 11 września o godzinie 
5 po pol. dla kobiet i panien. 

W środę, dnia 18 września o godzinie 
8 wieczorem dla mężczyzn żonatych. 

W środę dnia 25 września o godzinie 8 
wie~zorem dla ml.odzi ży. 

Bilans Rockeiellera. Chyba tyl~o 
Bank angielski pracuje tak . mozol!11e 
nad zestawieniem swojego b1lan~~' 1ak 
biura Rockefellera. znanego m1harda 
amerykańskiego. Mus.iał"5:' t~ż się one do 
brze napocić nad zestawi~mern rachu~-
ków za rok ubiegły, ktore wykazu1ą Polska misya w Karnap. 
2400 mil. franków. Przyjmując frank za Od 12 do 17 września rb, odbywać się tu-

J.ednostkę (dolar 8 fr. mniej więcej}, o- tai będzie polska misya. Porzątek naboże1\stw 
k będzie później o~Iosronv. 

trzymamy wysokość mająt~~ p. ~oc e l __ . ______ LloliJ!!!.!!!~.!!!l'.tLZL _____ . _____ • 
fellem, wyrażoną suma 3 nnllardow. Je 
żeli rak dalej pójdą interesy, jak dotych 
czas, to ZJai lat 10 będzie R.cckefel~er 
wart jak mówia rja:nkesi, 13,000 mil.! 
Podstawą olbrzymich dochodów Rocke 
fellera, jeszcze inni wspólnicy po kilka 

Wielki wiee w Bochum 
odbędzie się w niedzielę, dnia 8 wrze
śnia o godzinie 3 i pół oo południu na . 
wielkiej sali hotelu „Victoria" ulica 

set milionów majątu dotyd1czns zrn- W BOCHUM. 
bili. Andrew Carnegie, równie.i miliar Bliższe szczegóły zostaną później 

Alejowa 

der ale z innej branży, bo „krol stal o- ogłoszone. 
wy'", jest wart połowę .dzisiejszeg? ·------·----- -···· ____ ---------··- -· 
Rockefellera. ma bowiem J.600. m.&h: 
majątlm . inni 7 ·1 < jak Via;nderb11.d . i 
Oould, mający zi. · edwie 500 i 400 mil. 
stoją wobec Rockefellera w z~pełnym 
cieniu i dlatego demokratyczm ( !) a
merykanie nie nazywają ich ani „kró
lem", an i ,,książętami", tylk'O dla pe
wnej dystynkcyi poprostu „mag.n\1ta
rni" kolejowymi. 

Znikająca wyspa. Z Medyola.nu 
nadchodzi wiadomość. że wł·oska ryba 
eka Peschiera Maraglia, .położona na 
środku jeziorn Iseo, grozi zapadnięciem 
w toń jezi·ora. Na .drogach 1pows.traly 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

kh bestelle hiermit bei dem Kaiser
lkhen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr den Manat 
September 1907 und zahle an Abonnernent 
und Bestellgeld 64 Pfennig. 

wielkie szczeliny, w murach domów u- Obige 0,64 Mk. erhalten zu haben, 
tworzyły się groźne rysy, a jeden z ho- bescheinigt. 
teli jeist już dokola1 otoczony wodą. Prze 
bywający dla wypoczynku mieszkar1cy 
miast większych opuszcza.ją sz~b~o ~~ 
grożoną wioskę. a wśród ludnosc1 m1e1 
scowej pnnu je wielka trwoga .. P1:zed 

• . . . . • . d· . 190-... 

kilku Jntv wioska Tavernela zna1du1ą\ ~ ICalserllclles 1!01łud .- • • • • 
· ca siQ n.a przeciwległym brzegu t~goż -·~·J 

t;~:::~:~~~~--- .--... . 



Zebrania towarzystw. 
Tow. św. Barbary w Oladbeck-Braa.ck 

donosi szian. członkom i rod'1!kom z Glad 
beck i okolicy i wszystkim Towarzy
stwom, które ziaproszenia odebrały orar; 
tym, które dla· braku adresów zapro
szeń nie otrzymały, iż w niedzielę, dnia 
8 wrześ1nia, pbchodlzimy 

4. rocznice. 
na którą :szn.nowne Towartiystwa o
raz Rodaków i Rodaiczki jak na:uprzej 
miej a:iaipraszamy. Towarzystwa ze
chc_ą przybyć z chorągwiami i 1p11ła
szamt. Progairam: Od g·Qldziny 2 :po po 
łud:niu do godziny pól do 4-ej przyjmo
wa1nie bratnich Towarzystw na sali pa 
na Kamphowe w Bn:tuck, ulica Horster
str.; 'O godzinie 3~ wyma1rsz do koscio
la na poJskie nabożeństwo i kazanie; po 
.nabożeństwie pochód na salę p. Riam
phowe, gdzie się odbędzie dalsza uro
czystość. Porządek uooczyistości: Przy 
witanie Towarzystw i gości przez prze 
wodrniczącego, potem śpiewy i deklama 
eye nastę.pnie mowy przewodniczą-
cych. O godzinie 7 ·przedstawienie arna 
torskie ;pt. „Pm:telnik na wyspie'.'. 

Uwaga: W Sidbote, dnia 7 września 
:po :południu o godzrnie 4 i w niedzielę 
1rano o godzinie 1pót.do 6 będzie kaplaH 
polskL słuchał s·powiedzi św. W nied.zie 
lę rano o godzinie 8 przystę.r>ure Towa 
1rzystwo wspólnie do Komunii św. O 
licz.ny udział w spowiedzi i uroczysto-
ści uprasza (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Boy 
tlon'01si swym szan. ·człookom, jż w nie 
dzielę, dnia 8 września, bie1rze udział w 
"4 rocznicy Tow. św. Ba;rbary w Brauk, 
zatem uprasizt1 się szan. czlonków, aże-
1by sie jak najliczniej zebrnli w. Joikalu 
posiedzeń. Wymarsz o godz. 2, więc 
inajpóźźrtiej o pół do 2-ej powinien się 
każdy stawić. naturalnie w czapkla·ch 
tow. i odznakach: (1) ZarząG1 

- Czołem! -
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gelsen

kirchen I. 
•urządza dn~a 8 września. tr. 

-- jesienną zabawę --
i1a sali p. Baumiester'a, Arminstr. 16. 
Puogram: 1) Boczą tek o godz. 4-ej; 2) 
koncert; 3) ćwiczenia lancami i chorą
giewkami • .ciup1gami; 4) ćwiczenia na 
&przętach; 5) Mowy J deklamacye; 6) 
polonez i dalsza zabawa z tańcem. - Za 
prasznmy wszystkie sąsiednie gniazda 
i szan. rodaków z Gelsenkirchen i: okuli 
cy jak najuprzejmiej. .(3) 

Wydział. 

Tow. św. Wojciecha w Misburgu, 
obchodzi w niedzielę, <lnh 22 września, 
13 rocznicę poświęcenia chorągwi. Pro 
gram bardzo urozmaicony: Odegra-
111ym ·będzie także teatr amatorski pt:: 
,,Warszawiacy w Karpatach", kome
dya w 4 aktach. W 1p0bl.iżu istniejące 
towairzystwa polskie, które od nas za
proszenia odebra~y i te. które dHa bra
ku adresów za"J)roszeń nie odebrały, ze
chcą nas w tym dniu swą obecnością za 
LSzczycić; prosimy przybyć bez chmą
igwi. Zabawa odbęd:iie się na sali p. 
l(oenecke. (3) Zarząd. 

Pokwitowanie. 

Na wydalonych górników na Ślą
sku złożyli w dalszym ciągu: Jakub 
Łuczak 50 fen., T. Jankowski 50 f., A. 
\Matuszak 50 fen., M. Stachowiak 50 f., 
J. Frąckowiak 50 f„ J. W·ochk 50 fen., 
St. Skrzypczak 50 fen., J. Antoniewicz 
50 fen., A. Kaźmierczak 50 fen„ L. .Szy 
rnat1ski 30 fen .• M. Woźniak 50 fen., W. 
Nowacki 20 f., Sz. Sekulak 50 fen., J. 
Rzepka 1 mr., St. Stachowiak 50 fon., 
tI. Reiter 2 mr., T. Borowczyk 50 fen., 
J. Łasik 50 fen., St. Wechczyński 50 
len., J. Borowhk 50 fen., St. Mikofaj
czak 50 fen., Jan ZieLnik 50 fen .• J. Czaj 
kowski 50 fen., J. Cieślik 50 fen., P. Ko-

. zak 50 fen., J. Majchrzak 50 fen.; złożo
no zarazem 2,50mr.,1a!e nazwiska ofia-

Barlek: Zażywasz ty Jantkutabakę? 
Ja nfek: Zażywam, ale tylko 1007 

najlepszą kościerską 

którą ma wciĄż świeżą na składzie 

lg,· Maciejąk 
~ pu;y lrn_lniele li.111tolleld111 ~ 

w Bru~hu. 

Dla ~_teatrów amatorskich. 
.l(apitan, jakich mało. (2 akty, 9 , m. 4 n.) 

Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 
- Gwiazda i Gwłazdor. zbiór dramacików 

komedyjek, dyaołogów i widowisk szopkowyci; 
na gwiaLdkę i kolendę. Cena 80 fen z przes. 
90 fen. 

- Grt:be ryby. Komedya Michala Baluc
kiego. {3 akty. 7 m. 3 n.) Cena 1,5:.> mr. z prze 
sylką 1,70 mr. 

- Janek z pod Ojcowa. Obrazek wiejski ze 
śpiewami. (1 akt, 4 m. 4n.) Ceno I mr. z 
przes. 1,10 mr . . 

-Delikatne zJecenłe. Komedya Mieczysla
wa Chrzanowsk.iego. (I akt. I m. 2 n). Cena 
BO fen. z przes. 90 fen. 

- ~odziel. Obrazek dramatyczny. (I 
akt, 4 m. 2 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- DJa świętej ziemL Sztuka lu<lowa. (4 
akty, 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z przesylk~ 
1.70 mr. 

- Dwaj roztargnieni. Krotochwila. (1 akt, 
3 m. 1 n). Cena 80 fen. z p_rzes. 90 fen. · 

- .l(uzynek. Drobnostka sceniczna Michala 
Baluckiego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. z 
przes. 90 feu. 

- Lokai z.a pana. Monodram ze śpiewM11i 
i tańcami. (1 akt, 2 m. ln.) Staruszkowie w 
zalotach. fraszka sceniczna ze śpiewem (1 
akt, 1 m. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr, 

Lew zwyclężony. Dramat. (4 aktv, 6 m. 
1 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Lob:rowia.nie. Obrazek dramatyczny u 
śpiewami. (I akt, 8 m. 3 n.) 'Cena 1,30 mr. z 
przes. 1,40 rnr. 

- l(onoelerya otwarta. Komerya przez 
Zygmunta Przybylskiego (1 akt, 3 m. 4 n.). 

- .l(ustcielka ludu. Sztuka ludowa. (5 a.kl 
12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

Bartos z pod l(rakowa, czyli Doływocle w 
letaf2U. Obraz sceniczny. (1 akt, 4 m. 1 n.). 
Cena 1,00 mi:... z przes. 1,10 mr. 

Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (lakt. 
6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena 1 markę, z 
prze5ylka 1,10 mr. 

Bursztyny K~sł. Obrazek ludx>wy z muzy
ką, śpiewami i tańcami. (3 akty. 4 mężczyzn, 
7 niewiast). Cena 1 mr., z prze~Iką, 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komedya - opera. 
(1 akt, 4 mężczyzn. 1 niewiasta). Cena 1 mr., 
z przesylką 1,10 mr. 

Babunia. Komed.ya Maryana Oawalewicza.. 
(2 akty, 4 w~?.czvzp, 2 niewiasty). Cena 80 
fen .. z orzesvlką 90 fenvsrów. 

Błażek opętany. Krotochwila ze śpiewamt: 
(1 akt. 5 mę;,czyzn. 3 niewiasty). Cena 1.30 
mr .• z przesvfką 1 40 mr. 

Bilecik miłosny. Drobnostka ~cenkzna Mi-
chala Batuckie-sro ( l akt 2 mężczyzn. 2 nie-

- Chłopi aryst<>kracJ. Muzyka i śpiewy. 
Cena 50 fen., z przes. 60 fen. 

- Chłopiec studukatowy czyli zakleta w 
kaczkę książniczka na Ordnackiem. Kome
dyo-opera. (okt, 8 m., 1 n.) Cena 1,00 mr., 2 

przes. 1.10 mr. 
- Czartowska lawa. Dramat ludowy. 

4 akty, 15 rneżczyzn. 9 niewiast). Cena 4.00 
mr .• z przesylką 4.20 mr. 

Cz.tery dramaciki na tle dz.Jeiów moraw
skich: 1) Ostatnie napomnienie Swiatoploka 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3) 
Bożena czyli córka kmiecia na czesklim .tronie 
(3 m. 4 n.). 4) $ąd Spitygn.Jewa (4 m. 2 n.). 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Ckkawość pierwszv stopień do J)iekła. 
Przyslowie dramatyczne przez Jana Chęciń
skie_zo, (1 akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen. z 
prze~. 90 fen. 

Księgarnia „Wiarusa Po Isk.", Bochum 

_J~kf~~~)owąrów kolonialnych 
w Holthausen w pobliżu katol. kościoła 
z powodu wyjazdu do kraju mam za
miar od zaraz ~pl'zedać. Sprzedam 
także całkowite urządzenia do składu. 

\rodawców inie były zajisine. Rozem ._. 
złożono 21 mr. w tern jest z kasy io.kat- I gna cy Schonknecht, ~ 

KARTY KORESPONDENCYJNE 
WYKONUJE 

DRUKARNIA „ WIARUSA POLSKIEGO" W BOCHUM. 

Eto oprawia 
najtaniej obr8zy? 

Najtaniej oprawia obrazy 

. Józef Danielak, 
11 ANNE, ulica Kolejowa nr. 128. 

Kasa oszcz~dnosci 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 

płaci od nich ( 437) 
5 pre; za rocznem wypowiedzeniem. 

I Obelgę § 
wyrządzoną mojemu 
bratu Piotrowi i je-
go żonie, odwołują 
a ich przepraszam. 
8tanłsl. P@leyn. 

Bac~no8 ćltddatiy 

Pobka 
restauracya 

od zaraz 
do nabycia. 

Co Robotę t niedz. tainiec 
Gotówki potrzeba · 

=itOO mrk.:::::::::: 
Zgłoszenia przyjmuje 

8t. Dą. llowski, 
Oharlottenburg Berlin, 

985 K.rnmmestr. 50. 

w wielkim wyborze poleea 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk.' I 
4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wYpowiedz. 

------·----------

Ban.k ~iemski 
w Koronowie (Crone a. (1. B.ratie). r~ 

Maszyny da tratowania, ~~ 
-~~ maszyny do szycia, 

',piece, maszyny do prania, wyżdży
maczki imaglownie, lampy i towary 
emaliowane. jako też dostawa całkowi
tych Uirządzeń po nadzwiczaj taail.:h 
cenach. ( 496) 

Na odpłatę! Na odphtęf 

I I 
li 

li 

• 

1\' 

ra 

O. Schramm, Dortmund ·li ru 

ul. Przeorska (Priorsitrasse) nr. 4. 
naprzeciw kościoła św. J ózeia. 

Cierp!ącym na osłabienie nerwów, reumatyzm, 
rwanie vr .I! oś-ciach oraz bóle żołądkowa oddają mo
j• nowe środki lecznit.-ze: 

Apostolsl'a esseń.eya 
Apo§tolskłe ziółka 

znakomite priysln:I. Cena. but. 1,25 mk.; ziółek 
1 mk., porto usobno. 
Główny skład w Juól. uprzyw. lQOS 

Zielonej Apter.e T. Wituskiego 
,.,. Poznaniu [Posen.] 

Skł. eseoc.: Sp!c. nen. 100 Spir laur. 100() Ol. 
aether.·25. Ski ziółek: Hb. Tuss. pulm. sider. ga
leops. menth. melisa, samb. laTand. r. vałer. s. phell. 
f•enic. auiai aa. 

----~~~ •'lfłDI!_ 
H Do podróży przeznaczoną garderobę czy. , 

ścł w przeciągu 24 ~odzin F ARBIERNIA GAL· 1\ 
LUSCHKE. PRALNIA W BOCHUM. Te1. nr. .~ 
911. w 

filie: Hofstede, Hente. Eickel, Riihlłla· ~o 
llaused. Linden. Hattłn2eo, Lat11rendreer. Mt1' ·ę 
ten._ Castroo.. Kamea, Dortmund, Oerth 
S1trGCkkoveł. ló --·-„-

Poezątknj,cą a. obrotnlł 

sprzeda waczkQ, 
~ branży kolonialnej, 1010 Zw 

mówiącą po polsku, ezi 
poszukuje 

Th. Hchwan, • fkt& i towarów kolo lialnyelt, 
O b e r ha u se n (Rhld. ), łlarktstr. 1T. 

Drukarnia 

· Wia11usa Polskiego zn 
\ !e. 
\ w J3ochum 

' :o 
wykonuje es 

szybko, gustuwnie f tanio .,, 

wszelkiego rodzaju 

MMMtaw dr~1ki. 9'1'!' ~~ ~ w ta a1 
~W' 1111 

la 

lst 

sen II. HoUluaulilen, 1'1out-Ven'sstr. „ .. 11-ł 
~:-. -.. --r.;'--:-. -.,:-:ra-;~:-.-~-:-.-:-~A*'~::--~ --. -,o-.• -AI-..... -,"-... -, -:"·;:. -PO_W_J:-t-:~-=.ł~j.llo:--y-:-l:-:a-~-... "'"'.:„:--P.::--„-.~~_:.·s;-~-:-· ....:l'a~E~G-clJ:_i.....:mf:...:.=:...N_al_d_a_łfem--l-l-.~·-.-o-„-i-.m1---,-.W1d---ct .... „ ..... -lil-.»l-.-.IJl-fV:.., ..:..lll_PGł_. -W-t;_t,_"' ~ f3()1.:l.iU.!J.4 • ...,, .• 



203. środę. dni 4: ·~o września 1907r Bok ·17. 

•• 
a 

,,,..---- -
·ee. tedzienne pismo Indowa dla Polak6·w na obczyźnie pośwł~con1 oświacie oru spr~"łł~~1fl iuu~dowym., politycznym 1 zarobkGWJ& 

ł'~ch•.>dzl codziennie 7 'NYiątkiem dni poświątecz" 
t~b. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 

1 11 csł 1 ~r. 50 fen„. a_,z odnoszeniem do domu 1 mr. 
~i:- 1 Wiarus Puts;o u„ •. •ur •• „„. " ,· .... „„o pvc:z 
'to~ vod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

Za inseraty placi sie za miejsce rzadka drnbnt.1c. tl'1Jt.· 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone orzed inseratsr&ł 4ł 
ten. Kto często ogłasza otrzyma rabat. - Li!łł'Y iii~ 
„Wiarusa Polskie~o" należv frankować t oodd • 
nich dokladny adres piszącego_ Rekop. nie zwra.~ 

.~iJJlJtM1t:.;&l"'0'4i p v ~.,.,...,.,..~~~·· ...... ~--~tr"~Rlll'~~~i~~·_,.~:;;:J'.UlllfT,_ __ lA!llllo„ ______________ ,bM'~.u„ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia ~najdufe si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
,t ;_~::~~.c.~~~~';"C~li.J.~~'-lft~~ ~.:.r~~Mg3'?ł!!_~-~~~P!J!!l!i~· !1!11! .... l!!!•~'~!!!!!!!!!!l!~~~n~r@!. =~=!!i!•!f@!!@!!~~~~~*~··•~~rm~~~llJ•W• 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe J 
. 

· '6włć, czytać i pisać po polsku! Nie 
!!St Polakiem, kto oot?mstwu swemu 
~11emczyć się pozwoh ! 

O ośmiogodzinny czas pracy 
dla hntników. 

obecnie panuje tak wielka drożyzna, ja
kiej dotąd nie zaznano. 

O braku robotnikó\v w Nadrenii 
łi po kopalniach nic nam tutaj nie jest 

iposta.nowH rabotnikom w miejsc.e odu
rzających napDjów sprzedawać napoje 
bezalkoholowe. Z 29 .przedsiębiorstw, 
które alkohol usunęły, sprzedają 4 filr
my mleko, 1 firma polewkę mięsną, l 
,pomril, 4 herbatę, 8 kawę, 3 dodatki do 
wody, 8 firm wodę sadową lub limona 
idę i oprócz tego kawę. Cena za te na
poje jest o wiele, niższą od piwa. 1 ilitr 
kawy lub herbaty z cukrem .~osztuje 
3-4 fen., 1 butelka wody sodowej 
2-3 fen., 1 butelka limonady 6-10 fen. 
Kawę i herbatę •rozdaje się .po większej 
·części, wodę sodową częściowo zi:i, da!f 
mo. 

z ypadków dnia~ 

W Antwerpii wałka zaroblwwa przy
rała większe rozmiary i zaostrzyła się 

znacznie. 
Robotnicy węglowi, metalowcy i 

1ragarze zastrejkowali w poniedziałek. 
Tu i owdzie strejkujący wypędzm 

lamistrejków od pracy. 

~ Lwówku pod Konojadem zabił pio
run w kościele podczas nabożeństwa 

4 osoby. 

W obwodzie przemysłowym west- wiadomem, a przecież codziennie z ro
falsko-nadreflskim jako też na Górnym botni·kami o tych sprawach rozmawia
Slązku z coraz większą \\·ystępuje silą ·my. Przeciwnie, jest robotników pod 
niezadowolenie robotników hutniczych dostatkiem. gdyż robotnicy z tutejsze
z obecnych stosunków zarobkowych. go obwodu _wyjeżdżają za pracą do 
Zgromadzenia publiczne i uchwalane Saksonii. 

na nich rezolucye, konfeicncye związ- Każdy o tern bardzo dobrze wie, że 
ków zawodowych a w koficu wybucha przez takich agentów bywa lud polski 
jące tu i owdzie strejki powinny być ogromnie oszukiwany, o czem prawie 
dostatecznym dowodem dla kół mia- codziennie gazety piszą, dla tego było
rodawczych, że cierpliwość hutników by pożądanem, aby gazety takich oglo
wkrótce wyczerpać się może, jeśli nie szel1. nie zamieszczały. Zanim więc ta
na.:5tąp·ą jakieś zmiany na lepsze. kic ogłoszenia w przyszłości umiesz-

Obchodzono tamże ubiegłej niedzie 
- li 400-letnią rocznicę istnienia kości!ola. 
J: 1V czasie wielkiego nabożeństW(a prze 

Najważniejszem żądaniem butni- ł czone będą, winna prasa polska po:nfor 
ków jest ośmiogodzinny czas pracy. J mować się, czy rzeczywiście robotni
Obecnie bowiem zniewala się hutników t ka w odnośnej miej.scowości brak, a za
do l2-godz1innej pracy dziennej wśród t rząd „Zjedn. zaw. pol." chętnie służyć 
·warunków możli\vie najgorszych; wiel I będzie wyjaśnieniem. 
ka część, mianowicie zatrudniona -przy Nie tylko że rząd i hakatyści we 
wysokich piecach pracuje co 14 dni ca- \v-szelki sposób się starają, by robotni
k 24 godziny bez przerwy. ków polskich z kraju na obczyznę wy-

Oględniej obchodzą się wszędzie z gnać, ale my sami przyczyniami się też 
silą roboczą bydlęcia, jak z zdrowiem do tego przez zamieszczanie ogłoszef1 

Ciekawymi są ·objawy zdra.wia u 
1robotników, jakie spostrzeż0tno po usu 
nieci u alkoholu. Jedna z firm o świad
czy la, iż robotnicy są odt'l!d nawet 
wśród wielkiego gorąca ZJawsze1 rzeź
wi i nie uczuwają zmęczenia i senno
ści. Inrna ·pisze: Wedle naszy1ch spo
strzeżeń czują się robotnicy obecnie 
wiele zdrowszymi niż pO!przeidni'O; 
także prowadzenie się robotników jest 
lepszem, mianowicie zmniejszyła się 
liczba nieporozumień i opuszczania pra
cy. lnnla firma znów oświadcza, że do
świadczeni.a. z napojami bezalkoholowy 
mi są bardzo dobre i robotnicy obecnie 
bez nich obyć się .nie mogli. Jedna z 
firm mówi: Robotnicy aż do ostatniej 
godziny są 1rzeźwi, chętni do pracy, a 
.pra.ca ich jest daleko wydajniejszą In
na znów: Starn zdrowia naszych robo
tnic po wykluczeniu z użycia piwa biar 
dzo jest ,dobry, podczas gdy dawniej 
,przy używaniu piwa zachodzily często 

nr. chodziła nad wioską straszna burza. 
a• JXJdczas której piorun uderzył w wie-

rz· ·~kościoła i zabił 4 osoby w nawi~- -
lównej. Zgromadzeni ,poczęli w po
ochu opuszczać kościół. wskutek cze
o 16 osób odniosły obrażenia. 

robotnika w przemyśle hutniczym, jak- ~ak powyższe. 
kolwiek przemysł hutniczy należy do W. Sosiński. 
najlepiej się opiacających gałęzi prze
mysln. 

Zyski właścicieli hut wzrosły w o
statnich latach o dziesiątki miiionów 
maTek, mimo to stosunki zarobko\ve ro 
botników hutniczych nie zmieniły się 
w niczem na lepsze. 

Sokół w Remscheid. 

Dnia 7 lipca założyliśmy w Rem
scheid przy Solingen w Nadrenii Soko
la, który obecnie liczy już 30 członków 
Druhowie dosyć licznie uczęszczają na 
zebrania, na których są ciekawe odczy 
,ty, śpiewy, przemówienia itd. Na ostat 
niem posiedzeniu odwiedził nas też re
daktor „Wiarusa Polskiego dh. Antoni 
Brejski, który w serdecznych słowach 

010 lwiązek „prawdziwych rosyjskich lu
dzi" zorganizował nowy pogrom żY-: 

dów w Odesic. W Anglii dla robotników zatrudnio
nych przy wysokich piecach dawno 
zaprowadzono ośmiogodzinny czas pra 
cy i różne inne ulgi, przedsiębiorcy nie
mieccy natomiast ani słyszeć nie chcą 
o tern. 

• 
Podczas rewizyi, domowej w Odesie 

1alezjono bombę, którą przez nieostro 
iność upuścił oficer. Wybuch, który 
iastąpił zabił oficera i 3 urzędników 
~licyjnych. By pomścić śmierć zabi 
rch rozoocząl „Związek prawdziwych 
syjskich ludzi'' pogrom żydów, któ
: trwa jeszcze. Zabito 3 żydów, o
olo 60 odnios!o rany przeważnie cię
, ie. 

kopalni „Matyldy" pod Katowicami 
nastąpiła eksplozya gazów. 

Kilka górników odnios{o obrażenia. 
ztnrar Kasperski został zabity. 

lelki wezyr perski został zastrzelony 
a ulicy. gdy opuszczał gmach parła

. mentu. 

Wrzenie w kraju pow· ększy się zna 
~nic \\skutek !ego, anarchia V.'""zrnoże 
~ ,, 

Jeśli właściciele hut stanowiska 
swego nie zmienią i nadal opierać się 
będą najsłuszniejszym żądaniom wy
zyskiwanych od lat robotników, wów
czas doczeikać się możemy w czsie nie 
zadtugim wielkiej walki zarobkowej w 
przemyśle hutniczym, jak tego spodzie
\Vać się każą także wybuchające coraz 
częściej strejki lokalne. 

~ .. s:: 

na 
Bochum. \V poina!lskim „Postę

pie" z dnia 31 s·; crpnia znajduje się na
stępujące ogłoszenie: 

I do nas przemówił. Szan. Rodaków pro
szę o gorliwe popieranie Sokoła nasze-
go. Czołem! Druh. 

Wanne. W tych dniach był u ze-
' garmistrza polskiego p. Pritscha komi

sarz policyjny i zabrał wszystkie nam 
dowe rzeczy, które miały napis „Boże 
zbaw Polskę!" Jak to dzisiaj cię.iiko 
praco\.vać dla swoich, przeto obowiąz
kiem szanownych 13raci Polaków, aby 
tern więcej dbali, iżby zegarmistrz Po
.lak tu!aj miał utrzymanie. 

Niech że tedy haskm naszem bę-
dzie: Swój do S\vego ! N. 

wypadkii biegunki. fona firma ~·po
strzegła PO usiUnięciu ailkoholu, ż.e ro
botnicy nie bywają tak znużeni i senni 

jak dawniej, pracują pdlnie, ·nadto 
zmnieiszył1a, się znacznie liczba niedo
maigiań i zachorzeń ż.olądka i kiszek, a 
więc trawienie się poprawił-o. 

Codzienn'. e doświadczenia potwier
dzają to. co głoszą uczeni, że alkohol 
zmniejsza wydajność priacy, tak ciele
snej jak umysłowej. Co zaś do pyt1-
n1ia, jakiemu napojowi po usunięciu al
koholu należy dać 1Pierwszeństwo, to 
doświadczenia ·praktyczne stawiają ma 
pierwszem miejscu ka.wę, 1następnie her 
1batę. Naturalnie napoje te nie pO'Win
ny być mocne, lecz o ile możności naj

~!!!~~!!!!1!!!1!!11!!!1~!1!!!!!1!_~.-~·3~~!!!'!!~!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!ftl! slabsze, ponieważ mocna kawai i herba 

Wypierania nieprzyjaciela. ta idraź.nią nerwy i również zaszkodzić 
mogą, zwłaszcza 1osobom mniej odpor 
nym. Jedna z firm donosi, że robotni-

Baczność robotnicy! Walka z alkoholem, tym beZ\vzglę- cy po przezwyoiężeniu ,pierwotnej nie-
Poszukm.·e się do kopalni nad Re- dnym niszczycielem sił cielesnych i chęci do tego ,,hrabskiego" napoJ·u, pó-z sprawców zamachu zdolaino tvl- d 1 , . d ł h lo u'eki1 po 

J nem kilka set młodych robotników za z 0 nosci uc 1-ownyc cz1 \:v l · • ' - źnicj b:.l:r:dzo chętnie kaw'l, gasili pra-
O iednego aresztować , 1 zabil się sam, wysoką płacą na stałą pracę. - Szcze suwa się wciąż naprzó.d i wydaje ko- gnienie: Dolbrą jest inkże \VOda z ido-

reszta zbiegła. gółnie pożądani są tacy .. kaórzy już pra rzystn~ owoc~. Niektore o~gam~acye datkiem soków owocowych lub octu, 
t'lk cowali w kopalni. Ładne, wielkie i zdro robotni.cze, ma]ące polepsze.me d~h lud_u ale wystrzegać się należy, aby nic p· ć 

1 a szczepów marokańskich rozpo- b 'elu przylączyly się tak we pomieszkania z ogrodami. Wolna ,~,o ocze~o na ~ . ' . c: "' , - zimnej wody la.komie, gdy ciało jesi: roz 
częło układy z, Francuzami. podróż na miejsce przeznaczenia. Zgło- . ze do teJ w~alkt I os1ągnę1y dobre rozt~l ognio.ne i spocone. 'llabawić się bo\viem 

Siły szczepów otaczających obóz szenia: I1otel Lipski. św. Marcin nr. 66 ~aty ~ ~ak.ze (praco~awcy zroz1~i;i!eh, można chorób żołądka. Przygaszeniu 
%cuski w znacznem oddaleniu wyno przed pot. od 9-12, po poł. od 4-7. ze usui:ięci.e .. ;ilkoho.owych na_P?JO\\~ zl 1 pragnienlil kawą. nieprawidłowości r 

~ ROOO chłopa. 1.'akie og~oszcnia znajdujemy \V ga f~bry~ .1 mieJSC_ pracY.. przy.nosi im, 3ak tr~wicniu nic zauważono. 1Vl1cko i po
zctacn w krnn1 często. a lud roboczy row_n1_ez r~boti;ikom. ~edym~ tylko ko- lewka miQsna tern więcej są polece11L 

lstatnh większa posiadłość polska w l zbyt czc;st5) daje wiarę nie~m:nienn:ym rzysc · N1~ktorzy ~zywarne· alk~~lolu ł godnemi. \ponieważ ·Obok ,napoju są 
Okolicy Gniezna zaprzepaszczona. I agentom. Znamy bardzo wiele takich w .Pra_c~wn~a~,h ,s~vo.tG1.t. sprowr:d~ili do I 1róv, no~zcśnie zdro\\· ym pokarmem. 

rvl . . wvpadków, że agenci wprost lud za- na1mme1szcJ 1 oset, mm usunęli JC zu-
odhszewko sprzedane Z01Stało pr.zedawaj<.1 pracodawcom. Dzieje s'<; petnie. Wantnkiern jednak- iprz. rtem ł Przt'Z .zwa:czanie al·koholu "f.f pin 

rzez p. A. Nies!oicrn·sk'cgo p. !r. Sule- to w ten sposólJ, 7c obiecuje się robo- jest, aby robotnicy ·okaz1li z·rozumie-- c~wniac 1 zdziałano wiele do')reg·o. 
1~'Skiemu, który wieś sprzedał 11atych tn"kom zło „ góry, a :iastQpnie na miej- nie dla tej sprawy, tj . byli uświaidomic .W ic'c złe~o \vyrządrla jednaku , oż 
1ast niem co\\ i \V cndorfowi z Zdzie- s u pracy 1 ikt o przyrzeczeniach nic ni o szkodliwości alkoholu i aby :\" jeszcze taiemnc cz ' otwarte dos+a :vh 
O\\'\ 11 ·c chce \\ iedzieć. Je~di zaś robo- 1111iejsce 1alkoholu dostarczano robotni- Hic robotnikom do fabryk piwa butelko 
\V· skutek . ilnikom się da, co im agent obiecał, to ko'11 napojów hezalkoholowycl1. ~ego, 1 tóre bardzo iest rozpn vszcch-

ostatnich '\ ypadków dają robo nikom akordowci pracę za . \\/ Baden!i \Vskutck ~silnego s~1ra- m~1.1e. Dostawiają je „tYlI!emi drz i.:-
'Zcda :..·czJ l >twa m011dat po1$lri do którą nw wy t~cają 3 naj ~~rżej 11 a ·nspekcy1 fabr~rcznę1 sp~zedaz al- m1 ha~1Jłarz?, często ~an~ przodo;vm-
ini l z okręgu p;nicźniei'1skiego Pf1- 4 m~rh Z~ ten z1rc c,k \\' t:rch stro- koh0lu l prac„wmach z kazdym .ro- cy, ma1st:-mv1e. p„zeds1ęh10rcy, krorzy 
1np0 'obnic utrac my. nach robotnik nic n10ie wystac, 110 tu 1 kiem staje się mniej~zą. Szereg firm ze sprzedai. ,_:~gr.~ nic:nalc ZY~h. Da-



hl oni pracow1nikom kredyt w szero- , nawnacać. Oto jak opisuje on swój po i wygrażał się policyantom, którzy oby pracownik komisyi kolonizacyjnej. 
kim. zakres~e i w ten sposób ich wyzy- · b}'t w Kartuza.eh w Prusach Zacho- ; dwóch wzywali do spokoju. Na SZ!osie J , . Krotoszv,n. Dwóch. młodocianvc~· 1 

sku1ą. Częstto starają się fabryki i war ; dnich: f do OnmiJ, gdy policyunci postępowali synetokr~acow 16-~etmch :f ózefa Ow 
s~taty miejscem rozpr:tjani?- robotna- ' Była niedziel1a, kościół przepełnia f w ,pewnem oddiafoniu za napastnikami. ·k1 a'!1~2'.o 1 Szvoulsk152:0: 1„t~rzy .okrad1; 
kow: Przeciw takiemu wyzyskowi i ny byt pobożnymi. Po mszy kto żyw I wydobył Gelwitzki rewolwer i wyipalil z~f~1 f1b'a ~a~~~\~'" K~·~t~ozm.ml ~ka. 
powmni riobotnicy ze względu na wła- ł począł się oismić dio drzwi. Pytam są- ! na policyantów pięć razy, ale ich na zo na 1 rok wiezienia. zvme azde. 
sne dobro e.nergicznie wystąpić i doma ~ siada w ławce, co t·o znaozy, n on mnie ~ szczęście nie trafił. Brat zraś jego ob-
g~ć. się usunięcia sp:rzedaży alkoholu z chwyta za, rękaw i nagli do pospiechu. f r~ucal .ich kamieniami ~ozmiarów pięś- Ze Sł~z6:a t::t.y!i Star{)\>Oh3bd 
m1e1sc pra.cy . . _ ~ --- ·-:-- . _ Będz!e teraz niemieckie knza- I ci: ~1ecz?rem 1~da·ło się starszego Gel Li2:nica. Ja.k wiadomo. wvtoczou 

Robotmkom, wystaw10nym na po- nie! - powiada. : witzkiego przyaresztować. hr. Kosoothow1 proces dvscvolinarn~ 
kusę picia, braknie cźęstokroć moralna _ To, co? Grudziądz. fokiś okpiświat, dotąd ~z J?OWodµ •. wiel,ki.esrn orzesteostwa" 
sila, która uczynilaby ich .odpornymi - Arno, jak pan szybko nie zdąży niewyśledzon~, 7)ap~tany został :przez l1ak1ego . s1e doousc1t sorzedajac swoje 
nia podobne próby. W ostatnich ujść, to pana zamkną! pewneg,o rolmka, ktory przyibył dotąd dobra w polskie rece P· Bie~ermanna 

ł 7. k t k d - · 0 t ttr. Kosooth .. rzeczvwistv t~l!JV wvż: 
~zasac 1 cor;iz częściej zd1airza się, - L..Jam1 rut? A czy to kościół jest a- n~ ar~, 0 .asę osz,cz~ nosci; . szus ISZV r~dzca . .01.astował ~·odnosc kurato. 
ze w niektórych miastach oałe zaw-0<ly , resztem? me ~iele się. namysl~Ją~, oswiad.cz~ł rą k~olewsk1e1 akademn rvcerskiei w 
w_ układach taryfowych między praco- - Chodź pan. bo snadno można się pyta1~cemu, ze mu P·~emądze zamesie Luw1cy. Śledztwo dvscvolinarne tnia z 
biorcami a praoodawcami regulują uży naraz·ić na nieprzyjemność a kto \Vlie I radził mu postępowac za sobą. Gospo \lo wiec wvkazać. czv hr. Kosooth 00 
w.ai~ic alkoholu w pracowniach. Tak czy ·nie na proces zl::l przes~kaidzanie vJ. darz, nie zupełnie trzeźwy, <llał pienią· sorzedażv Os~owa Po!akmvi. iest iesz n 
np. '.\' ug1odzie stolarzy w Karlsruhe i w nabożeństwie. dze, ale już ich więcej nie 0glądat. O- cze godnvm 01aistowama g:odności ikura 
Freiburgu umieszczono paragraf. {)1pie- Pędzę więc za towarzyszem ku szu st ulotnił 1się z nimi. bez śladu. - Naj towskiei. 
wający. -iż .,używanie napojów alkoholo drzwiom, przy których ·stał już kościel- leps~y dowód, że wódka rozum odrbie- Tvmczasem oan hrabia nie czt.kai 
\vych podczas pracy jest wzbronionem' ny z pękiem kluczy aby je zamknąć w ra ! wvniku śledztwa. lecz sam dobrowolnie 
L.udz.ie, któr.zy dawniej bez piwa obyć chwili. gdy ksiądz ·P' roboszcz ukaz'e si·ę C.zers.k. W czw.artek wieczorem w. y ustapil. Oto donosza z Liirnicv. że w , k I t ubieglv czwartek odbvła sie w akade. 
się rne mogli, przyznają obecnie, że i bez na ambon:ie. 0 ei Y się na tute1szym dworcu koleJO- mii. uroczvst·ość pożegnalna na cześC 
niego pracować można. W ugodZJie Zważywszy, iż CZl:łSU n:a, wydosta- wym dw~ wagony osobowe czwartej hr. Kosootha. usteoujaceg:o ze stanowi. 
strn:sb~rsk~ch riobotników gazowych nie się z kościoła od ukończenia mszy klasy pociągu, yrzybywającego. dotąd ska kuratora akademii. 
zria1duJ e. się 1punkt .następującej treści: ido wejścia księdza na ambonę jest nie- ze strony .Berlma o, g.odz. 9 m~nut 11. Wrocław. W sorawie cholerv. któ. 
,.Robo!mcy wbow1ęzują si·ę 1podczas wiele, w.ięc nie wszyscy mogą się z ob ~agony .się prze~ro~1ly. Pe:wwn 3-le ra zag:raża przedostaniem sie także 
pr~~Y 1 przeirw nie używać żadnych na- szernego. a przepełnionego ludem ~rn- tm ·ChłoPl~C rodziny !adącej. dD R?sy1, na Ślask. władze pograniczne rosvisb 
POJow a lkoholowych; w zami1ain .za to 

1 
ściola wydostać _ kto wyjść n.ie zdą- I wst~ł z~b1ty, .a 11 os_o1? lekkie odmosło i omskie oorozumialv sie i zirodziłv ·na 

dostarczy dyrekcya herbaty i kawy- ' ży, tego zamkną i musi słuchać niemie- obrazema. Nieszczęscre spow1odowane ·to. że władze oru~kie beda kontrolo. n 
t 1 • d b · t l d d b · sk k wać zarzadzenia na oog-raniczu w Kr~ 

s oaoweJ w o rych g-atunkia;ch". Prze ckiego ka'Zania. zos a 0 praw opo 0 me w ute prze- Jestwie Polskiem. a odwrotnie w h11 
pis1: t~kie wyda.ć mogą tylko r'?botni Gdyby .nie ta sztuc~ka, na nieiTI1ie- sunięcia się ·~wrotnicy vod PDCiągiem rosviskie beda ko11trolować zarzadze. 
c~, .ktorzy sz~nuJą wlasną godnosć i u- ckiem kazaniu byłoby zaledwie kilka 0 _ będącym w biegu. nia na pograniczu śląskiem, aby by~o je 
m1.e1ą ~anowac nad sob~._ Postarają ~ię sób, ,pnru ur.zędników i rnauiczycieli, i z Wielk Ki. Puzuańs tu•go. dnolite oosteoowanie i skuteczniejsze 
tez 0111 o t.o: a1by przep1so\v tych prze- ksiądz nie miałby komu ·prawić. A tak zwalczanie n iebezpieczeń3twa. 
strze~ano .1 Je vrzeprowa,d~ono. nazvwa się, iż nfomieckie kazania w Poznań. Redaktor „Przyjaciela Żorv. W kolonii g:olasowickiej z.go . , . · I Kartuza,ch na K1:1.szuba.ch są potrzebne Ludu ' ' p. Kopicki stawał przed tut. dru rza l przed kilku dniami dom handlarza 
. Tak z us,u,w.aruem alkoh?lu podn~s~ a przytem lud się nieme ' gą izbą karną za tę samą odezwę komi Franciszka Bebka. Z domem urnr.zai 

się moralnosc 1 uszanowanie godnosc1 ż . . zy. tetu pow. szubińskiego i został skazany także niestety 3 i oól-letni chlooczyK 
czl10wieka, nikną niepiorozumierłia i I . "'e me .ies~ to fakt i0de~~a~y dowodzi w myśl prokuratora na 120 mk. kary właściciela domu. Przvouszcza sie. że c 
swary koleżeńskie, do ,rodziny wita sipo Jist do „Dz1 enn~k~ Berlmsk1ego", je:.. pienieżnej. dziecko samo. szukaiac na górze fa. k 
kój, i ·szczęście i dobrobyt. Ile to nasz ł dnego z '~obot,~ikow: o .podobnym wy- Za tę samą sprawe skazany został blek, ogiefi spowodowało i tamie 
mród mógłby 0szczędzić, 

0 
ile stać się ł padku. ktory ·s.ię z m~ zdarzył również redaktor „Postępu" p. Knnz na 80 śmierć znalazł-o . Zwłoki całk iem zwę. ~. 

bogatszym j szczęś '. iwszym, gdyby I w Prusach Z~chodmch w Chojniaach. rnk. ko.rv. glone znaleziono późni.ej. k 
poZJbyl si ę smoka, który go przygnia- ! W ,tych o~tiatmch zat·o wcale niema ka- Poznań. Asesor rejencyjnv Bauer Miechowice. Na kooalni .. Prusv'' z 
ta i ssie - alkoholizmu! zan_ polsk1cli, ·~a wet na Wielkanoc i z Poznania, który podczas wy.cieczek w wskutek nieregularnego wvbuchu strza 11 

Bozei Nnrodzerne, pomimo że w okoli- Tyrolu spadł z górv w przepaść i zabił lu został górnik Zdebel z Radzionkowa 0 

Na na,poi·e alkoholowe wydaJ·e naród cy lud m1·es.z·ka czysto polski·. . . .. b ł d . w nocv na oiatek ostatni cieżko oooa· d _ s1e na rnieJ!Scu. v1 synem ra zcy re1en rzonv. zwłaszcza 00 twarzv. Cieżko 
polski rocmie olbrzymią sumę 400 mi- ł To samo siię dzieje w starożytnym cyjnego z Marburga. a Iiczyt lat 30. ranneiro ru:Istawiono do lazaretu \\ 0 

lionów ma.rek! Przerażająca to liczba, ł klasztorze w Oliwie. Modliszewko, osuatni wiPkszy mają- tomi u. ~ 
mówiąca sama za siebie! „Rob." i ~ ~ ~~ ..... ~---~~_,.~-Dl!l·~ tek w bliskości Gniezna, obejmujący o-
t•.~ł()~-,,;.,.,.... . ..... ,~„ ~~"'"""~~"~~·~ „ kioło pólczwarta tysiąca mórg ziemi na- ·\~ia~rt• „tt; ~; ·• d Kr •"'W~~~~ . 

~ :i]emh: ~ołskitl,J :był p. Konsta111ty Sulerzyski 1z Pozna- „ io ~ . '
1 

" " ' •· r. r&_ .j ~ 
~ nia od p. Niesioioskiego. Pośredniczył , __ 

- jak pisze „Lech" - Karól $winiar- Z konierencyi pokojowej. 
i !-' l"'ui:': ·~~M„~i(h~ . ~i:! ~~) :q' 'll: ;1 i ~~ ·.~ tff. ski z Pozn.ania, k.tórego nazwisko tak Komisy a roZipatrująca. w nioski, do 

, . I smutnym cieszy się rozgłosem w społe tyczące wojny lądowej , przyjęła jedno· 
. Ko~~sp~nd.ent „Gonca ~i~Ikopo~-

1 
Gdańsk. P.i~ć strzałów na policy- czeństwie naszem. Okoliczność ta sa myślnie uchwalę opiewającą, że mo· 

sk1ego op1suJe sposoby, dio 1alillch ucie ianta wyPfalił robotnPk Oton Ge'lwitzki z ma przez się najfatalniejsze nasuwa carst\\u neutraline powinny być natycn 
kają się księża-germanizatorzy, aiby Oruni, który wraz z bratem zaczepi11ł I myśli co do losów Modliszevvska, bo p. miast za\vi·adotnione 0 rozpoczęc:u 
sw.Y,~~!,~r:_fiau po~~~~c:1„~.~~~~~~:::~-n~ę ł n_~ ~~v. ~~~~~~~;:2,Q~!,~!:!=z~ · I~~!::·:.~~:.n;~:;~:::' kroków nieprzyjacielskich przez stro· 
74

) Ż ,,, ,~ "~ 11 W , -~~ ! _:_ Z~baczy:~- ; ~ ;~~ ~-dm~~~nę I zdarzyla - cobym się mia! wzdrygać„. .... _ _,_ ·;0~:=::~ić inaczej?_ 
J t :~ ~ 1 •• •' , • • L.' i P·?rz~dnego, to zrękow}ny sprawię ta- ~ , . Starucha zę.by wyszczerzy ta ze zło- przerwat szyderczo szlachetka. - Kar 

V.Jr.t ;1adan:e histo rrcwe wr~cH ug po~ i kie, ze ha! scią. . lewicza, uważacie, ciotkla. ·niema, je1t 
wieści I - Ale, cóż ta twoja kochanica? Szu - Znnm cię, znam! Z gar<lłafryś mi na jego miejsce Dutkowski _a Dutko-

-N::; :.~ ~'~ \l\· <1 uąsiorn\\sldego . ; rzy się- I~z.uca jeszcze? . ~y~a•d,. gdybyś mógł! Gdybym tego wski sluży temu. do kogo mu b ; iżei! ! Dutlmwski zębami zgrzytnął. ie a me miała pod ręką!.., Niedocze- Macie rncyę !... toć już kur pieje.„ czas u 

N 
. b, . . 

1 
J . . d . 1 - W ściekła dziewka!!... kanie twoje! Pilnuj lepiej swojej kocha- w drogę! Patrzc i eż, a ten pień śpi!.. n 

. :--
1 
o. m~ . OJ . sic· ,am !ez me ~1- i . ---:--- tle, he! .Bo t~ż ty, się c11ckasz z n~cy, . abyś miast karesu, 'P O ·gębie od 

1

" ~1e1 sza. , ~)o '-'1 ze ich nakręciłam, zar~1~ I mą mepotrzebm:e ! Nibys chwat taki, a rneJ me dostał. Krun.kowa dbeirztala się. Żubr, po- k 
ich t_u s~1ągnęl2,im.„ N1, ale co z mm1 i tu rady sobie dać nie możesz! - Nie dogadujcie d otko, bo u mnie chylony na łokciu , ch rnpał. Dut kowsK'. d 
z ro bim:: ? . . _ . l - Nie gadajcie! Dotąd 1po dobroci ni e kupić !.„ podniósł się i poprawił pasa. 'I 

- ~~.' wi~dzial~ym, gdy~y me .. te_n, i chciałem! Ugryzła sze1lma!„. zawadzi- . - Gr:ozisz? ! Patrzcie ! Już ci si ę - Dalej, ciotko, wyciągnijcie li 
Karle:\ 1cz , ktor~ m1 po g!ow1e ~hodz1; ! l1:t mnie żelazem :po łopatce Ale i: ko- boJę ! _ p isknęłu przeraźliwie baba. kwokę 'Skrzeczącą z barłoRa i niecO 
Skądze~y .0 mme słyszec 1!1ogll? 'v'v ; niec na tern. Już mi nie ujdzie! Jasz- - Nie róbcie ha lasu! A przytykó w zbiera wiechcie. 
'f o~nan;u Je"S\Z~ze !.„ A moze ~„ .. ~w~- ! ,czurczy ród! N aj.pierw matkę trzeba o ożenku także. bo mnie żółć źaleje a - Oho! Powoli, powoli! Mylisz si(, 
~ac1e . ~1orko, .mema i0 cze.~ 1~1ow1~, taJ- t wyp•rawić. a potem zobaiczyrny ! Pięć złość!. .. ' że dam im tak odejść z tobą. Czterdzie· si 
ne papiery wwzą do prusk1'e1 armu... . dziesiąt czerwo.nych złotych na stół de _ Ma.sz swój rozum!_ rzekła Krup ści dnl(latów za zwierzynę taką na stól! 

- Go gad~sz ?_ ! . . . . ! Tillemu wyl i:czyłem ! Tirzeba mi teraz · kowa pojednawc.m. - Czyf1, jak .ci s ; ę - Co! Ile?! Oszaleliście L. 
-:- No, 11 0 . W1e.1 z~1e rm !. ę1a~ai niby 1 iść po swoie jak w dyim ! widzi! Jać ź.le nie mdiziłam i t11ie ra- - Nie. Właśnie przy rozumie je· g, 

opow1.acl ~, obchodzi, ze to J~J ,s i ~, _ws:- I Stiarucha skrzywiła się niechętni e. dzę !.„ Coś ty sobie w .niej upatrzył stem ! B~z procentu wy}ść nie dam!:„ z' 
poc~11e11 1 !a c!1c~ •. a \\ sar:i ,0~1e11 I?f się l _ Zaprószyłeś sobie głowę spód!lli- i takiego ni'e wiiem !.... . - Kpiny chyba·! c.oz ~o!? ~? si~ 
nap1er~ . ~loglt Ją dio mme wysł~c. Tyl ~ cą i co ci z teS?:o? I - Com sobie upatrzył? Wy, ciotko wie. K:zywdy. '\Va~ .się. ni.e zm~i. , le 
ko mnie mesporn ! Prusacy me me zna- i _ Gładka Il pytacie 'Się jeszcze, Zemst b. - Nie ustąpię pokt 1111 111e wryl1cz1ll . 
czą. Służby niepewne ... Obiecują, przy '. - Phi' Kr.~s· ny raryta.s ki·ed1r '"z' trzyłem ! ZdaJ·e się. wam, ~ so .1e .upa- na stót !... . \b~. 

k 
. J:> .: d . . 

1 
, . . . · . , .Y ..... , , ze m1 się a- Sk d' 11 1 

rz. e a1ą... o~ .1:a al, ze Ja <'O. wes piemą- 1. sobie musisz łopatki kurowac'' Ja c1• morów zachciewa?' N1·e tylk · · · 1 - ą ze wezmę? Słowo, paro· dze dl . . . . O t . . l I . , . • , o le J I D . . . . . ~ 
, . .a mrne \\ iez1e... -O mmeisza, oc. I tam, Wałek, nie przestlanę powtarzać całego rodu Dziew>anow:skich niesł . ' . - aJ Je. kJ01nu mnemu, mnie nic I"' 

da Je 1 ta!k !„. , . . . i że giupstwo mbisz i k1oniec ! Licho ci ~ Myślicie, że ją będę dżgal nożem a\~L I niem! - ucięła sucho ?aba. . \V 
Baba • r{i.zesm1ała się cicho. i tego przyjdzie„. Czas i mnie z tego pie- bij al?! tle. he! Mnie to na co? Pu;zczę - Koti.1 w .worku me :kupu1ę ! I to p. 
-PLud~i izi~asz? . . ~ . l kła wy·leźć i nareszcie wytchnąć!.... ją ... ustąpiwszy wprzód Mięczakowi i ta~ dyabh wiedzą, na mcipewne pe· \\ 

. -- )ęd~ : c. M ·ęczak i P1ę tkt3. ! Zohaicz 1 - z MHowskim ! Piętce! Niech sobie pot d . i lu1ę !... g 
cie-no, :noze i są.„ . i - Co komu do tego z kim 1 - o- Ale jak tego fotra złapfę ~~g:i~a ri~~~~ -Słuchaj, v.,r alek, za sto ci ręd k 
. b I\rupkow a zajrzała do 4•si~dniej i' bur.knela ba:ba. _ Juści sama c~łe ży- szelmę ... to zn kJażdeg; bizuna Pz'yty Znasz mnie, uezciwą. j1estem ... Zreszt~ \\' 
IZ Y ' . ' ~ . k t , . b d , b d OJ t masz wó . , ' N' r1 (1 111 b ~ J ·kb , ct• . . r i cie, po u.owac rne ę ę. Mnie się też pr~c e q , trzewia .\,-ydzierać! Wip·a- z I przewoz .... Je uasz -

. -~ ys z.ga 1..: są _hycle„., P,1 zy 1 cos nnlezy.„ . dme on w moje ręce!... tu zostaną!... . a 
~~~ęll ~ r:elmy w kącie, mby dwoch ły- f - Ba.!... Późno sobie o tern ci:otka . --:- Twoja sprawa. nie moja! ł'~by SO- r Dutkowski zak l ął z. oich~. Roz\YI~' 8

. 
• S 

1 
, . ~ ·pirzypommata !... bie, 1m poukręcaj, kiedv ochota 1 Ale ZA~ł ~rzos 1na brzuchu 1 wyliczył babie ni 

l ..__ etne ctłopy. 1 Tyiko c1otk.o - r - Moja sprawa! Chło1P sta,tecwy bo to raz przecież .. Więc jakże .będzi~ pieniądze. Krupkowa poracl1owala tr 
rz~c i p·;n'.uro usy sz achetka - 1este leciwy, jak i ja'! Nie świszczypała żn-- z tymi? · „ OJ ZW<?Ln1ai , kazafa sobie wymienić ·Ó'"1 Pr. 
śc1e pe\i. 111 . bo to teraz na fad:a co ł(asz- den _ Skot'lczorle d . . . obcięte na skraJ·ach i scho""r\1wszy duKa al 
czyć . . . t . k k ! ... . ' wyprowa Zl Się reb ' • wr. I 
wia , si~ lllf v.:.a,r 0:„ nk· ar, _u nadst.a- J - Worka jeno mu '\Vaszeg-o po- I do schrn.niska, a tam się już rozpr. av~i- ty w zainadrze, ozwała się: P 

0 
c ... t as .av.h1c ~1ę 1m nie będzie. trzeba„„ my!... Będą mieli pa•piery do p sa - Teraz oni twoi! 1 

\i; 
ra - ·O mec wiem o co! 1 _ Tel!k' \Vo'lafby~ m · t ków t J • • p · · rn - f1 ~· 

'

-·--. Tylko mnie słuclv1J ... Robota się ~ zaliarapcić? Co? s oze Y go sam Ojej,- em epteJ. raincuzy je kupią. (Ciąg dalszy nast~wi). ' se 
op ac1 ~ '"' ' - - -- - .. \\· 

h • • • - Zeby się tak sukcesya po ciotce ~ - J~odzonego byś spr zecfan ,,„:·Jt::~ •„~--~ . . "-~~" .itj·_l„1~„~~:~ · p, 



nY wojujące, jak również. że kroki nie
Vcij przyjacielskie mogą być rozpoczęte 
)w. tylko po umotywowanem wypowiiedze 
adli niH \VOjny lub ogłoszeniu ultimatum. 
ka. Następnie komisya rozp1,1trzyla pwjekt 
de. konwencyi, któr:a ma obowiązywać 

mocar~~wa neutralne w czasie \Voj1ny 
!ado\Ye'J. 

Ukończenie obrad konferencyi na-
~ci~ stąpi prnwdopodobnie 21-go bm. 
a4. 7 S e..atarg erbsko-Bułgarski. 
Oie 
na. 
vz. 
to. 

z. powodu 1spodziewainego miipJywu 
gości na uroczystości jubileuszowe ks. 
Ferdynanda ido Sofii, rząd bułgarski 

Vi zwró.:i1 się był do zą.rządu kolei serb
lllia skich o użyczenie pewnej liczby wago-

Pu nów osobowych. Zarząd :kio!ei serb
~~~ s~ich odmówił tej 1Pr·ośbie Oburzony 

tem bułgt3.rski minister handlu roztka
zal cofnąć niatychmiast wszelkie udo
godzenia, stosowane dotychcza.s na kole 
jach bułgarskich .\\'1zględem produktów 
prnwożonych z Serbii. ' 

ch!opst\vc. \Vobcc tc(ro wofać nic . .,., 
przestawerny: Pobcy, występujcie z 
„gewerkferajnu" i z innych niemie
okich „fe:rbandów". 
..,.llł!ł':~.r-"!''. ~ --·--~„~~~~~='~-~ 

Ze spraw robotnlozycb 
Bezrobocie na koksowni. 

Marten. Na tamtejszej koksowni z?o 
żyli w ponjedzialek w południe wszys
cy ~obotmcy pracę. Ządają podwyż
szema zarobku do 5 marek dziennie i 
usunięcia rozmaitych nieporządków na 

nego adresu do Polski przekazany. , 50 fen., porto 30 fen. Nadesłał Antoni 
ł(_to pragnie ~abyć książkę z melo- I Jaszczak 10 70 mr 

dyami dla orgamsty, niech się zgłosi . Dziś zebrano: 46 SO mr. 
PO~ adresem: M ... Jarczyński, tiabing- W ka_sie bylo zob. nr. 196 „Wiarus~ 
ho, st p. Rauxel, Bulowstr. 7. Polskiego" 433 72 mr 

Tow. św. Andrzeja z Ober-Marx- Razem jest w kasie: 480,52 mr. 
Joh. List z oglOiszeniem o zabawie na I Bóg zapłać szanownym Ofiarndaw~ 
1 wrz_eśnia ~oczta na:n dopiero dzisiaj co.~ ~~1ętojóz~fa.cia, za_ których ,odpra 
przymosla, t1. dwa dm po zabawie. wia1ą się co miesiąc dwie Msze sw. -
~"'-n~~~ ... ,~~_,,.,„ •. ,.,/l!lllNj~~ O dalsze składki najserdeczniej się u-

prasza. 
Rotthausen, Dilppelstr. 44. 

Bartłomiej Wilkowski. Swiętojózafacie„ 
~1WCKm~e&::r.W:tJM::.>1.~~ ... „~ . .;..._"~·· ,..., 

~~'ln:~,!.."E.._~11·~~~"'! _____ !f~~· Na chrzcinach u :p. Karola Perna-
ka w Iiugo: Karol Pernak z żoną 70 fen. 

koksowni. 
Wielki wiec w Bochum 

Rozmailoścl. Nowonarodzona córka 10 fen. synowie odbędzie się w niedzielę, dnia 8 wrze
Jan i Stanisław po 10 fen. Chrzestny śnia o godzinie 3 i pół oo południu na 

Posłowie w Austryi według za·wo- :Cranciszek Pernak 50 fen., chrzestna wielkiej sali hotelu „Victoria" ulica 
dów. Wedle spisu ułożonego na pod- MarY_anna Ciesielska 50 fen .. Józef Woi Alejowa 
?ta wie ,\":lasnych wykazów posłów, tkow1ak 50 fen, Marcin i Ignacy Pernak W BOCHUM. 
1est wsrod wszystkich posłów parła- PO 50 .fen. Nadesłał i porto za.Qłacil pan Bliższe szczegóły zostaną później 
mentu wiedeńskiego 3 robotników 129 Fran~1szek P~rnak 5,50 mr. ogłoszone. 
rolników, 38 przemysłowców i ik:up- Na chrzcmach 11 pana Franciszka !!r= _ •. l_.!. .• „ •1!11!1.'"!9>~:J.!'l~~H~••.!_!!!m 

Turcy przeciw bandom w Macedonii. ców, 57 urzędników paf1stwowych j, au- Szczotki w liamm: Franciszek Szczot 
R~ąd. turecki postanowił walczyć tonomicznych, 53 nauczycieH szkół ka z żoną 50 fen. Katarzyna Szczotka 

ener~ 1cz:ne z ttmdami. Tworzą sześć wyższych, średnich i ludowych, 33 du 20 fen. nowonarodzona Anna 30 fen. 
b·~,~a!.i?r: r.1\V strze~ców, którzy będą .peł- cbownych. 60 adwokatów i notaryu- Chrzc5tna Szczygłowska 50 fen. Józef 
m}t s 1 uzbę wywiadowczą. Do bataljio- szó\v, 8 lekarzy, 55 redaktorów, litera- Grobelny z żoną 40 fen. Jan Tomaszew 
n~w tych będą. wysłani Je.psi oficero- tó':V ! artystów, 4 inżynierów, 55 urzę- ski z żoną 50 fen Józef Szczygłowski z 
wie. P orta zaw1adiomila ajentów cywil dmkow prywatnych, 15 właścicieli nie- żoną 50 fen. Jan Patarczyk 1 markę. St. 
ny~h m?carstw No ·,\·y pułk policyi Zl'.:l- rnchomoścL Najbardziej znamiennym Kąkolewski 50 fen. Jan Nowak z żoną 
twierdził sultain Dl~, Mecedonii będą jest skład stronnict'\va socyalno-demo- 1 m. Józef Zymunt z żona 20 fen., chze 
wy.da~ e no~e przepisy Wyćwiczenie kratycznego. Strqnnictwo to składa się st ny Roman !Jang"ner 1 mr. Nadesłał 

Zębrania lowarz:ystw. 

po.l1 c~·1 powierzono kapitanowi belgiij- w parlamencie z 41 urzędn ików prywa- P. Franciszek Szczotka z łfamm 
kiemu, Bureanowi. tnych, 31 reda!ktorów. 4 adwokatów, 1 3,60 mr. 

z.~o lekarza, 2 nauczycieli, 1 prywatnej o- Na chrzcinach u pana Szczepana 
, Polacy a .Morenga. soby i... tylko 2, wyraźnie dwóch, ro- Durczewskiego w Oberhausen: Szcze-

Tow. św. Wojciecha w Misburgu, 
obchodzi w niedzielę, dnt:i 22 września 
13 rocznicę poświęcenia. chorągwi. Pr; 
gram bar~zo u_rozmaiwny: Odegra
nym będzi~ takze teatr amatorski pt.: 
„Warszawiacy w Karpatach", kome
dya w 4 aktach. W ;pobliżu istniejące 
towaJI"z~stwia polskie, które od nas za
proszema odebraly i te. które dlba bra
ku adresów zawosz:eń nie odebrały ze
chcą n~~ wt~ dniu swą obecnością za 
szc~yc1c; prns1imy przybyć bez chorą
gwi. Zabawa odbędzie się na sali p 
Koenecke. (3) Zarząd. · 

. „Nordd Alk„ Ztg.'' zrobiła znowu botników. Trochę zanadto burżuazyj- pan Durczewski 1,50 mr. Nowonarodzo
c1eka\ e odkrvc1e. Otóż nikt innv tvl ne przedstawicielstwo, jak na stronni- ny syn Wawrzyniec 50 fen Józef Bece-
ko Pola~v, dostarczvli broni wQd

7
-, · · ctwo proletaryackie. la z żoną 50 fen. Maciej Brotka 50 fen. 

o~wstancow afrvkańskich Morend7 r Francuzi na wojnie. V./ czasie o- Stanislaw Szwacki z żoną 50 fen. Jan 
zb i e g-le~u ~ i:a.k anglików na tervto- becnych wypadków w Maroku dov~ie- „ Szwacki 50 fen. Michał Kotela 50 fen. 
rvum memi.ecKie. Organ urzvbocznv dli francuzi, że ż.yją jeszcze w naro- Piotr Poślednik I mr. Ignacy Lorek z 
kancle ~·za pisze :vvraźnic. że Morernrn dzie tym dawne przymioty bojowe, któ narzeczoną 1 mr. Nadesłał Stanisław 
zawdzicc~a swo1e uzbrojenie miedżv- re zyskały im ongi nazwy „najlep- Szwacki z. Wanne, 7,00 mr. 
naro~ o,"·~ ~J band~ie ł~ontrabandzistó,,: i szych żolnierzv Ś'\Yiata". Jednym z Na weselu pana Stanisława Slemp-
o~z.u~tO . srrasuJace1 w okolicach Gor J d1piad . . Banda sklada sie z 3 anglikÓ\' glównych przymiotów francuza żoł- nia: Młoda Para 1 markę. Teodor Graj 

l(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" w 
Gelsenkirchen-Bismark 

.Zeb~anie ~iesięczne odbędzie się 
w _niedzielę: ~ma 8 września ·PO połu
dniu o godz1me 4. .Po~ądanem jest, by 
ws~yscy członkowie się stawili, ponie
waz m_amy bardzo ważne sprawy do 
zalatwiema. Cześć pieśni polskiej. 

(I) Zarz~d. 

09! _tu zma .S!?.f..Y!nvch burów i kilku ·sv nierza jest blagierska-dobry humor, z panną Pelagią Zmijewską 1 mr. Kazj
no\\· ~o~sk1e.i nm:v (aus Polens Gefil- drwiący sobie ze wszelkich niebezpie- mierz Matuszewski z panna Zajewską 
~~n). k t?r:~v ~ow1a sie Poznai'iski. Pot- 1czeflstw. Taki „humor zbójecki" o- 1 markę. ldz! Stem1pin z panną Roza
łtr, Grunolat •. Soai;S?:enberg i ttirsch- bjawili wlaśnie w wysokim stopniu w lią Nawrocką 50 fen. Piotr Stempin z 
horn... Casablance ochotnicy, którzy w licz- panną Maryanną Ciemną 50 fen. Antoni 

Ter~~ chvba - zauważa .. Kur. Po- bie 12 tylko bronili w ciągu ca!ej doby Spichala z panną Józefa Łapaciek 1 m. . , 
zn~nski - ka!Jclerz ks. Biilow n'.e 1"' konsulat francuski, oblegany przez tv- Stanisła\1,r Oolnsz z żonn 50 fen. StanisL Tow. ~im~. „Sok~ł" w Sodingen. 
d~ie w. kłopocie. czem uzasadnić ora- J W 111edz1el d 8 "a w v iatkowe orzeciwko Polakom siące arabów. Pomagała im dzielnie Kubacki z żoną 50 fen. Józef Kępa z żo- d ę, ma . 'Yrześnia urzą-

dc ~~ . • miejscowa kolonia francuska. Wszy- ną 50 fen. Antoni Graj z żoną 50 fen Idzi z~rny ~zabaw_ę o godzime 4 po połu-
no· -~---~"·"'!'~.!.~-1'!'.•~'"''""~ scy uzbrojeni w co kto miał, bronili się i żoną 50 fen. Na porto odchodzi 30 fen. I ~n~u~ f ebrame odbędzi~ się już o go-

mo- i ~(~~!il~_,,_··~ Cl; · ~ .... ~~~ zażarcie i skutecznie. vVśród najwie- Ciemny z żoną 50 fen. Józef Smard~ z zime pr~ed zabawą. Członkowie, któ 
yd - , :6 ' łf. ~ .t ';\;,~i;, kszego gradu kul padały żarty i dowci Nade.stal p. M. Nawrocki z Linden ra- r~y. ~alega1ą ze .składkami, .zechcą się 
ęcili Drezno. I~tnieje w Dreznie szkoła py, a w najgroźniejszych chwilach roz zel11 8,00 mr. · u~scic na zeb~am_u,_ w prz~c'.wnym ra-
tro- handlO\\~.a w·v~sz~ . no~ firma .. ttandels kgały się wybuchy śmiechu. Najwię- Na pogadance w Caternberg: Jó- ~e będą uwazam 1ako gosc1e (I) 

t~auekue I<Ie.1m1sch m Dresden. vom ccj w tym kierunku się odznaczy! nie- . zef Szymanowski 50 fen. Wincenty Gry zolem! Wydział. 
~ieaat ~ndes;1~nirt"= w które.i ks~tałc~ jaki Mercie, śpiewak operetkowy z Bor giel 20 fen. T. No'\Yacki 1 mr. Stanist 

K01 
m!o~~i~1i~- z' 

1 
Ikn!1e .. m1

0
zkn.aczna liczba deaux. Potrafił on być nietylko nad- Łukowcz:rk 40 fen. Józef Ginter 1 mr. l(oło śpiewu Wa d " · K t b 

w ,,. · - - ~ oo s. ie1. ierunku tei a-- . ' . d . 1 + . t J, f B k. . -o f 'l\T d ł • T " n a w a ern er2 . kademii nrzekonvw h 'b _. . zwy cza1 owc1pnym, a c .ez a wan ur- oze us 1ew1cz ::> en. 1'1a es at p. . urządza. w niedzielę d . 8 
Jest z wvkladu prof · Ni~k c n~c V W\ }°- 1 _. niczo odważnym! I tak wśród praw- Nowacki . , 3,60 mr. . ' ma · wrzesma, 
~ .,B:smarck hat ~ns Dei~\sc'tenbdi~uac' dziwego gradu knl maroka1lczyków po- Pozostatość z pielgrzymki do Ke- . LA TOW~. ZABAWĘ 

llsche .. P flicht auferlegt. Nordboh~!~ w1cw~!a c1ągl,~ dumme z ma~ztu _nad :Veh1cr 1 tfaltern nadesla' M. ł'~uczak z na sali pana Mentz a Bahnstr. . 
zal un~ uberhauot Slaven. welches an I konsuiatem tro1barwna chorągiew tran Osterfeld 2,60 mr. l Porzą_dek zaba\:ry: Od godziny 2 

Re1chtum gross ist und fiir die :Entwik cuska, gdy w tern jedna z kul przecięla Na chrzcinach u pana Ludwika Mu- po poludmu strzelap1.e do tarczy o na-
p~ ~elun~ unserer lndustri.e und des ttan- · sznur przytrzymujący chorąr/ew do rawskiego w \Vanne: L. Murawski z grody, konct')rt, sp1ewy~ ćwiczenia 
·si: , elf .' on .r:-rosser W1cht111keit ist. einzu- stupa. Wywołuje to okrzyki radości i żoną 1 mr.. no\\' cnarodzona córka 50 przedstawrnma amatorskie pod tyt.: 

• e~ ei ben. · Q becrn na wykl<>dzi e Po' acy tryumfu wśród ma :o kań czy ków, ale fen .• St. S per lik z żoną 50 fen., M. l( u- „Żotmerz w szafie" ' Zaczarowana ki el 
11 ko t~~~10 •2Y";O zaorotestowali orzeciw- Mercie, nie namyślając się ani chwili, biak 50 fen., J. Nowaczyk z żoną 50 basa na nosie", i dalsza zabawa z tai1-

ied ~v sb w' .kładu . . Wtedy_ zarzad szko zaczyna \\'drapywać się na stup. Wszy fen .. A. Mądrych z żoną 50 fen .• W. Ma- cem. . 
lem~e~o a~~~~:S~~atv uczn.1ow. o~az . u- stkie lufy napastników zwracają się ku zan1'- iewicz z żoną 70 fen., A. Auamcze- Na i;>owyzszą zabawę zapraszamy 

si1. do „odwołania'' usw~~ln~l na~czbc!e}a niemu, kule swi:szczą mu nad głową, wski z żoną 50 fen., J. Józkowiak z żo- ;s~ystk1ch Rodaków: z Katernberg i o-
sie to przed d\\'Oma t\· doct~S~~;i· zia 0 ~ gedna z nich druzgocze mu karabin, d'ru ną 50 fen., A. Łagada 50 fen., Sz. Szper- ollcy ~raz wszystkie Kol,a które za-

H , . c • . ~ ga rani w podbródek, ale Mercie, spo- lig 50 fen. f:·. Mroczyk 10 fen., K. Ra- ?roszem'1: odebrały, a osobliwie Tow. 
stal a;~n~e.~n. T •Ro~ro t:1 1 k R_ayko.w1cz ~o kojnie związuje przecięty sznur i wte- tajczak z żoną 90 fen. Razem 7,20 mr., l S\_v."Stamsława Kostki i Gniazdo „So-

g · _ · - ~}pa.n-' P1 zez ob1ywaJące się dy dopiero zsuwa się tryumfujący po- porto 20 fen. Nadeslal Kasper Rata.i czak kol · (1) Zarząd. 
z~~~\ -\~ _ ru ooyt~ ~ kcp

1
al111. ~ P?d gru mi ·ędzy swoich. z Gtinnigfeld 7,00 mr. ~ - - · - - "'-'!""I~·-··--

\} dobyto JllZ .tyLrn zw1oki. ! 1~'j;;;;.:.*ł„ ..• ~1if..tl\1'""•~;~?t.;~~~.~~ Na zaręczynach p. Stanisława śnie- POSTBESTELLUNGSfORMULAR 
I lNa~cy. W pobliżu d\yorca wyko- i --------·-·- - gockiego: St. Śniegocki z narzeczoną · 
~1 cl się 1u~o!; 1 o_tywa po~1ągn to\~-aro- ~ OD RED A i( cy I. , 1 i:nr., J. K?lih8hb h żona 1 mr., St. Ra-

• 
1 

bie~o . ~ a l.tez . 1 me~hamk zostali za- I . . . . . hl] czak z ZO i l ~-l ; ·m., J Tomczak 1 m .• 
o!. ci a l\ICro\' n 'k pociągu okaleczony. I W sprawie .~P1ek1 ducho~ne1. . . J. Gronowski z ~oną 50 fen., J. Kędzia 
c po . Lapichłopstwo na jz\vyklejsze upra i Rozesłahsmy po całe1. ob7z~znie z żoną 50 fen .• Pr. Kędzia z żoną 1 mr. 

\V.1a o.rgan .,ri;c\verkferajnu „ „Górnik I' kwesty?n:iryus~e w s~ra~1e op1ek1 du- . Nadeslał St. Ratajczak 5,80 mr. 
I 10 P?lsk1··. któr~go redaktorem jest osła- chowne1 1 prosimy usilme, aby wszy- , Na chrzcinach p. Ignacego Brzozy 
po· \Viony Aleksy Buchner. Że tak jest, te- sety Rodl~cy, kt?rzv kwłe~1t.v.onardyus1 z1~ ł w Moers-Ko'1onii: Ign. Brzoza z żona 

go do . d ,~,,, Al 1 B h . · o rzyma 1 zaraz Je wype m 1 1 na es a 1 1 d , 50 f -
1 

k \\o em. /.1: p. e;{SY nc ner Ja- d d em. w· p Isk"" mr., nowonaro zon> syn en., sy-
cl~· o Polak z pochodzenia wie dobrz~. że nam po a res , : " _iarus .0 1 nek Bernard 10 fen., W. Gabryś z żona 
szt~ '1 organizacyi niemieckiej narażony w -!3°chu1!1. Posp:ech Jest konieczny J nu., ich dzieci 20 fen .. J. Nowako-

l'01 b1rw~ robotnik polski na germanizacyę~ l w mteresie d~bre~ sprawy. wski z żonn 1 mr., ich synowie 50 fen., 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski'' aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) fiir den Manat 
September 1907 und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 64 Pfennig. 

. a .. mimo to 11awołuje robotników pol- P~nu Krolow1 S. w ~· Sekretarz babusia Paszkowska 50 fen., Ign. Brom 
~·1~, S~ tch .. Clby \.~stępowali do organizacyj pan \\ lady~law Nowak n:1~szka .w te~ ber 1 mr. Nadeslał Wojciech Gabryś J. 

abl'. n11ern reckie1· dla tego _iedvn1·e, że - cen- sa. mem m1e1scu, co dawn.1e1, a miano\:.YI. 5,80 mr. Ob' O 64 Mk 1~ .Y B k ige , . erhalten zu haben, 
a. rowcy mu za 1o płacą. Skoroby zaś cie .w ..>Oclrn~m, przy ulicy c~sars 1~1 Na zaręczynach p. Józefa Kulaka w ~1 ''.~Yszli do niego liberałowie lub socy- (!(ar ser.str.) n7. Pan N. zala.tw1 chętme Linden: J. I<i1Iak z narzeczoną I mr. beschelnigt. 

uka ~\1 sc.1 i chcieli mn \vięcej niż_ centrowcy wsz?lk;e spra\\ Y ;s~do\V~ 1 mne, potrze A. Jaszczak z żoną 1 mr., L. Nowak z 
,/c1ć~ toby zapewne do rnch poszedł ~a„s ~ ę,..;yl~o- zg!0„~_1,~..2?„!11J~g?.,;..,.,.~-.--- żoną 1 mr.. T. Pawlak z żoną 50 fen., 

' ,
1
• słuzbs, bo lud~d~ tego _gatur~ku są do I .~::::~:.:~~~~ ~~~ A .. Wawrzynia~ }~ ż?ną 50 fen .. St. }:viń . . . . . . . d· . . . . 190-.. 

~ s ~zyistk1ego zdolm, gdyz u .mch ,.ge- , 0 D ~I( Sp E Dy Cy I. ski 1 mr., J. Iwrnsk1 1 mr., Sz. Strozyk 
• ,1~ ef~". nade\~szystko._ P~wyżs~e ~o- : . . 1 mr.. P. Balcczak 1 mr„ W. Mikuta 50 

.~ ?,Odz1. 1asno, ze cała pisanina .,Oormka Pan Kasper Ra1ewskt w Rauxel. fen., St. Nnrkowski 50 fen., K. Pfeffer l( łserllches Posłami , 1 1 „ . . 
0lskiego", to uajwstrętniejsze tapi- „Wiarus Polsk'i" został według poda- ii 50 fen., M. Bosint~kal 1 rnr. J. Szadek ._.J 



Baczaość Rodacy w Wanne ; okolicy! 

C' 

~ Gdzie kupuje się najtańsze 

meble I sprzęty domo e 1 

Łukasza Józ8f i8ka Wam e 
ul. Rynkowa (Marktst.r) nr. 22, obok oberżr Reichenherga. 

Jest to interes wprawdzie nie najstarszy, ale może każdemu innemu ~tawić 
cz9ło, bo posiada wielki wybór 

D1ebli wszelkieco rodza~j11 
jak: „ż•f.f, Iost:ra, sz,r.„nlerk1, łóżka, \1ł'Óziki, m-.szyny do gott> l'ł'a 
nla itd. itd. 922 

~ Za oeF 
gotówk~. =

IMF 

Każdemu, kto u mnie wyprawę kupi, 

wypożyczam darmo porcelany na 
wesoła i chrzciny. 

~Lukasz Józefiak 

~· m. Rynkowa 11 Th. Schwan Marktstr. 11 t 
~ ~ 

] Oberhausen (Rheinl.) ~-
~ ~ 
M ama ~ 
> (j. i Najkorzystniejsze źródło zakupna 1009 ~ 

~ wszelkich artykułów spożrwczych. f; 
~ ~ 
S Sprzedaję tylko najlepsz1 towar po najtańszy~lt cienaeb. CJ;"" 
~" O· 

·~ U p r z ej m a u s ł u g a. ~ 

"'g. Pomimo tak nizkich cen udzielam nawet przy n aj m n i e j s z e m 
·~ z a ku p n i e jeszcze rabatu. 
~ 
~ en 
o 
~ 

a•a 
Na. życzen1e odstawiam towar każdemu w dom 

b e z p ł a t n i e. 

BACZNOŚĆ RODACY! 
K~o che~ · oruby p łU iądz ·· 

oszczędzić? 

Na 

tdpłatę. 

Każdy rodak, który chce sobie ma" z y n ę do 
szycia tanio knpió lub •iody druh, który 
sobie chce do skon a ł e kolo spr a wić, niech 
pisze kartę do nas po cennik naszych maszyn i Bez agentów: 
kołowców. Mamy dużo pism z ł'o ziękowamem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

DransCełd & Stawillsl1:i 
~ pierwszej r~ki. 

. 1-fortowny interes maszyn i k5ł, 

Re~kllnghausen-Siid, Bochumerstr. 12 7a. 

'• 1.~ < ' ' ~ ' 'ł ! ~ 'I I , -

Dom kredytowy 
ana Kwiatkowskiegó 

załatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. __ ..._ ____ _ 

Skład towarów ko!onialnych 
w Holthausen w pobliżu katol. kościnla 
7' powodu wyjazdu do kraju mnm ?.a· 
miar od zaraz ~przedać. Sprzedam 
także całkowite urządzenia do składu. 

Ignacy Schonknecht, f-.< 
o 
o 
Q:. 

llulthaul\.en, JJlont-Cł'n's!!~ 1·. n.-. U-ł 

Kasa oszcz~dnoSci podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 
płaci od nich (437) , 

- Drukiem i na.ktadqm Butzo11a ł Berels era w Kevelaer -
- wydawn. św. stolicy apo.;tolE~kiej. . lfm ,,, l\T ,,, 

lVowosc. Kevelaer owosc. 

Książeczka pielgrzymska. 21 
. Zbiór modłów i pieśni p 918 ~ 

DLA POBOŻNYCH PIELGRZYMOW O 
gn„ 
e---zebrany i ułożony prztz 

;X. duszpasterza polskiego 
za pozwoleniem Bir-<kupiego Ordvnaryatn 

Egz. 25 fen. w Monasterie. Egz. 25 fen. 

Do nkhyeia we •nzy8tkłeh kslęsarnłaeh. li 

A Jedyny polski łnte1·es ~ 
~ zegarmistrzowsko złotniczy w 

· na ·w estfałi~. 
Szanownym Rodakom polecam mój 

bagał@ zaopatr1cn_y 1 • ~ c tł iegarki 
i zegary s zelkiago rodzaju i w biżuferyę. 

Mam na składzie: regulatory. zegary z kukułk~, budziki 
kolczyki, broszki, branzoletki, pierścionki i t. d. Specyalność 

zegarki kieruonko,'ł'e 7. 1'.latką. Bos8'ą., orłem, orłem 
i 1•ogonią. i sol!iołem. 

Obrączki ślubn~ 
ze złota wykonuję we własnym warsztacie już od 12 m~„ za 
parę. - Przy zakupnie za 20 mk. zwracam k0szta podróży. 

Szan. Rodtłcy nie potrzebują teraz ani u innowierców ku
pować, ani sprowadzać z dalekich stron, bo mogą na miejscu 
u Rodaka wszystko nabyć, co tylko serce zapragnie. 10i'4 

Przyrzekając skorą i rzetelną usługę, kreślę z szacunkiem 

Julian Prltscbe, ze1armistrz. 
Wanne, ul. Dworcowa (6ahnhofstr.) 163. 

I ~ppnmp;;:::: K~;:;ę:u•mającą zamiar zaopatr;;-

1 
s~ę w ~vyrobY: j?dynej polskiej i wielkiem powodze· 
mem ciesz~ce t su~ 920 

~ 
fab1·1 kl płe1•nik ów 

. A. 1'larkłewłc.za w Kosti-zynie 
~ na nadchodzący sezon gwiazdkowy, proszę niniejszem 
J .i ak na.jnprzejrmej, aby zechciała łaskawie zamówienia 

· d gwia7.Jkowe :r;i tdesłać najpóźniej do kl9-1łca Wl."ze
śuia r. b. ~a wykonanie zamówień po wyżej wy
zrienionym terminie fabryka ręczyć nie może, wobec 
nadzwyczaj wielkiego poµytu; musi raczej z fabry
kacyą zastósować 8ię podług poczynionych przed 
czasem zakupów. - vVszPlkie zam)wienia upras.~r,a 
siQ nadesłać, na ręce zastępcy na Nadrenię i ·westfalię 

A. BarciszewSkTiio:~.Bochum,u•. IU~:i:f~=i;~~~nr. n. 

Baczność Rodacy w Wanne i okolicy! 
Szanownym Rodakom polecam 

asit;\źk1 d.o nabożeństW"a 
i powieściowe, krZ)'Że za szkłem ł bez, figury, różańce, 
s'7kaplerze i ty~iące innych artykułów dewocyonalnych. Do
no:"!zę również, iż ~~n 

cpr~wiam obrazy, · 
•iąza-.-ki J "lanki §Jnbne po bajeezuie tanich ee„ 
nach. 'Ye własnym warsztacie. Drukuję także zaproszenia 
iłuboe i kurty wstępne dla towarzystw i t. a. 

No.jwfęk~za I najstai.·sza 

~ księg~rnia polska I 
Józefa Danielaka 

W A.!W1 TE, ul. li.olejowa (B i\tnht>f„tr.) t\ł8 

~ r~cór ~r;c~c:~e~l~~i~:e~;;~:~dz. i ~ ~ ~ ~ ~ ~~~$!ft re~~~~~~~~~ it ~rei 4t' 

1

4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. I ł~ acznoćć! 1Vanne? ·aac.zność? tł 

w Herne, Bahnhofstr. 50. 
wejśeie z Oststrasse (7°59) 

przyjmuje codziennie w god2.inach 
biurowych <lru bne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

Bank ~ „ , '.I·~·" · fk~ 01\łJar ·e nowego składu 
I w l(oronowle (Crone a. a. Bralie). ~ 

illla.".:<~~G..:..1iili:.W • RĘKA WJCZl(J wszelkiego ro<!zain I ~ 
I czy~c1 i farbuje FARBIEHNIA GALllJ„ł <;·~ 

murownny z chlewami i wielkiem po
dwórzem, w mieście Piaskach (Sand
berg). powiat Gosttyłiski, jest zaraz do 
sprzedania. Ktoby miał chęć nabyć, 
może się zgłosić do 

~- Tomasza Witl owskiego 
w Q.odurowie p, Pu.iskami (Saudl erg) 

pa\viat Oostyt'ly (1016) 

' SCłlKE, PRALNIA w BOCł,UM. Tl~l. I 

I nr. 91 l. ft 
f.ilie: łlofstede, Herne. Eicke.J, IMtllna:· 

a se11. linde11, Hattinizen. Lar11rendrier, !rir • I (en, Ca.stroo, Kam :i, Dortmund fie.rtk I S roc~ł •_v_i_. --------------

" orlhęd 7-ie się 

'V Śa•od~" ł i·a iifl•g"O nr .ze:~n~ł\ 19 ,, 
O )JO udnia O &"Ol zinie e'l•tej 

!>icrwsi ~ !mpnjącycb: _mąż~zpm i i nil'.wiasta otrnyma
.1~ i;rnrtosc1owe podarki, kt<Jre bą<lą wv tuwione w o- 1c.e 

knie ,-..ystawncm. ' (1013) • , 
Z szac1 11kicm fi 

e, ul. Kol~ 

Baczność? 

Polskie 
biuro prawne 

znajdn3e s ę 
U f)bei:~:llfil.USeP., 

helu:-. rrnstr. 59. 
Telefon 117. 

'ram zalatwia. się <!zyJ,. 
ko i tardo wszel'iu6 
~pr. wy p1śmi,enne. 

1'Iax Nlnke, 
pozaatuż bo~ .v 

komisarz policyjny i 
hyły Mdwei'1el. 9~0 

Służąća~ Połka 
znajdzie sfałe miejsee 011 
zaraz. 1012 

l'łllcłu•I 
1'1iedzłńl!!tk!, 

Her n e, nl. Nowa 34. 

--Akuszerka 
poleca się do skorej i 
rzetelnej nsłagi. 1015 

Koł"łna-
'" \\ł'.anu.e. 

l?CMłody kawale7, 
posiadający rokol
wiek majątku, po
szukuje dla braku 
znajomości pań 

lowarzvszkl 
życia 

Panny, po:;iadające 
cokolwiek majątku, 
zechcą_ siq ,zgł. do 
, 1Wiarusa Polsk." 
pod nr. IOU. 

-Gosp od·a-rs-=--tw-o 
45 mórg z żywym i 
martwym in \V e ntarzern, 
dobr~mi budynkami, sa
de11 owocowym i 6 mor· 
gami łąki ; kościół i 
szkoła w miej~cu, jest 
z małym tylko wymia· 
rem bez pomieszkania, 
od zaraz na sprzedaż. 
O. kupna 4500 tal., wpl. 
3200 tal. J. łJrba• 
nłak in Solec bei War· 
berg, ~Kr. Schroda) Pr. 
Posen. 1017 

Piekarnia 
w dobrym biegu i z 
wszelkiem urządze· 
niem i odbiorcami 
jest zaraz lub poźn. 
na sprzedaż. 
Zgl. przyjmuje Ek:sped. 
Wiarusa pod nr. 1018. 

Akuszerka 
wladajt\Ca polskim języ· 
kiem porsi o łaskawe 
względy. (1014) 

Fr. Bork, 
Wanne; ul. Dwor· 
cowa nr. 133. 

. Przy zamówi& 
Riach prosimy za
chęcać kupców i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swCJje ogłoszenia 

w naszem piśmie. 
Kupcom i prze· 
mysłowcom, któ· 
rzy w naszej ga· 
zecie lgłaszają, 

niecl • .kupuiący 
powiedzą, że to 
oglos~enie czyta· 
li, nh ~ <'głaszają· 

· cy wiedzieli, że 

ogfosy,enie miało 

skutok. 

SJae nośćHodacJT 
Pol~ka 

•es a r cy• 



Jr~ 20ł. Boeh.um, na czwartek, d%1ia 511go września 19074 Bok 17. 

~---------_....,;.., ___ --
0 lodzłeruie pismo Indowa dla Polak6w na ob~zytnia pośwł9eoH ośwlacla oru sprawoa urodow.!1', politycz_n!.~ !_~arobkowYJ!!:__ 

Za tnseraiy placl sie za miejsce rządka drobner• ii• odz.ł codzienni~ z wyfa,tkiem dni poświątecz- u11 I Oj J ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inserata.ud .ef. 
$. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych I 1111 Doże za w ar• " czyz11 fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy -

si l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. '! 'l 1 „Wiarusa Polskie~o" naletv frankować I podd • 
fł1J. „Wiarus Pols~i.'' t:r11#L1 "'*"~ 1 1~"ch' ... ct.n1~1~~ poci nich dokladny adres piszącego_ Rekop. nie z;w~ 

-~~:wym::~o:od:..:,zn:a:K:1em:..,:·:·~P:O:n:1s::.~n~r._:~0~· ... li!IM„~rnaim.111:i11111Daim~a~~.~~·m.~11111m~-•·~------.--11WJm~Amrm•a~•~-.-·•m-•c~~~M~•~~~·-~~~C:-~._.~:':~::'"":":::-------.-...--~~. Gl!dl~Jla s=sw ----·· Ił-' -

4. 

_.,....& Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy .Maltheserstr. 17. - Ad.res ~,Wiarus Polski„ Bo~~um~ ~l!J Tele:on nr._ 1:~4. w '"Mrara 
~~'1P"i"nl!M'ltMl4 WT 6~/fil~Mnlilllll'IW\•411~!!,f_. @ll!laąmsz"""·~-- -- -~1#- i_... - ---~ i --~_!_L!__„Jl!I_ ..... -.-· ..... --.-· __________ .,. _______ . __ ; ___ :-:... ···---·· · --- -- -- ·· ~ ........ - .. . 

15 Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe Now~ statut knapszaftowy. „Poznańscy,. to niedawni jeszcze 

r, 
1-
0· 

u 

ce 
u, 
o 
" 

m, 
sa· 

N" - chałaciarze, handełesi zwyczajni, -'6wić, czytać i pisać po polsku! ie Wskutek uchwalonei w roku ze- dzisiaj potentad, od których woli i ski 
tsł Polakiem, kto potomstwu swemu szłym przez sejm pruski nowej ustawy nienia byt tysięcy i,stot ludzkich zale-
mczyć się Pozwoli! knapszaftowej nl1stąpić musi w roku bie ży; wlaściciele wielkich 'Zakładów 

Z wypadliów dnia. 

Ckolera w Rosyi południowej szerzy 
się coraz więcej. 

z Astrachanra, Samary, Kazania, Sta 
ropola i wielu miejscowości polożo-
vch nad Wotgą donoszą o no.wych ze-
iabnięciach. 
Na Renie wyd:irzyła się katastro!~'

wslmtek której zginęło 8 osób. 

z Neuss donosi depesza, że pod 
rimburghlausen najechał mniejszy pa
rowiec na inny statek i zatonął tak 
bk°' iż nikogo uratować nie było mo 

a. Smierć znaleźli żona kapitana, 
szynista i 6 dzieci. 

żącym zmiana ustaw poszczególnych przemysłowych, twórcy sławnego na 
knCl!p-szaftów celem dostósowania się do świat 1caly lQkautu łódzkiego, wreszde 
nowych przepisów prawnych. właściciele rnZileglych dóbr i majątków 

\V knapszafcie bochumskim wnieśli ziemskich, a między innemi obsz.erny1ch 
pracod11wcy przez swoich zastępców dóbr w Kieleckiem, w obręb których 
na zebrani1u zarządu knaps?Jaftowego wchodzd miejscowość pamiątkowa, hi 
projekt ustaw, który przed kilkoma ty- storyczna i sercom polskim droga, -
godniami omówiliśmy, i który, jeśli zo- wieś :kościelna - Czamca. 
stalby przyjęty, oznaczałby ostatecznie Jakiemi sposoby przemiana - i to 
1pogorszenie obecnego stlmu rzeczy. nader szybka - Poznańskich, handl1łe-

To też pomiędzy cztonkami knapsza sów przeciętnych, w Poznańskiich poten 
ftu bochumskiego, których jest blisko tatów przemysłu i „obywateli ziem--
300 tysięcy, powstało zupełnie uzasa- skich"· nastąpiła i nastąpić mogla, nad 
dnione oburzenie, które ujawniło się do- zjawiskiem tern, które zresztą u nas do 
bitnie na odbytych w sprawie tej wie- ·osobLiwości nie należy, z>astanawiać się 
cach urządzonych przez or·ganizaicye w tej chwili nie będę; gdyż nie o prze 
górników. mianę tę, .lecz o Czarncę raczej, o dzia

Są w projekcie nowych ust'ilw przed lalność w niej łódzk!iego potentata mi 
łożonych przez pracodawców różne idzie. 
punkty ·sporne, na które już wskazali- Choć w Polsce się urodzit i pol
śmy, najważniejszą jest atoli sprawa skim chlebem się utuczyt a mmonową 
wsparciil dla dzieci inwalidów, które to fortunę pracy rąk polskich .przederwszy 

etlt Parisien" donosi z pewnem za- \vsp1rcie pragną koniecznie znieść pra stkiem zawdzięcza, p. Poznański czu-
żeniem, iż wkrótce nastąpią zare- codawcy. . je przecież afekt gorący do ·najwię-

ay brata cara w. księcia Micha- i Dotąd pobierali imvalidzi knapsza!- kszych wrogów :polskości - taki, że 
icza z księżniczką Wiktoryą, córką I towi dla dziecka poniżej lat 14 wsparcie pousuwawszy wszystkich oficyaHstów- . 
. króla angielskiego Edwarda. Wy noszące przeciętnie 38 ~arek rn:i. ro~. Polaków, svrowadzil na ich miejsce 

. . W koll.cu roku 1905 wynosiło wsparcie niemców-ha:katvstów i .na wszystkich 
Wobec tego zaznacza „~heii;isc~ dla dzieci inwalidów 1 608 924 marki dla folwarkach im -tylko władzę zwierz-
estf. Zeitung": 'vVobec wybitne] roll ł 40 721 dzieci, w roku 1906 wypłacono chnią nad ludem naszym polskim powie 
ą w Rosyi grają w. książęta, zwią- wsparcia tego przeszlo mili.on. 800 ty- rzyt Jak z;a.ś hojnie p. Pozmański trud 
k ten będzie posiadat doniosłe zna- sięcy marek. CoJ?ra:vda pro1ekt no; .tych bratnich duchów swoich opłaca, 
enie poli1yczne. że będzie ono ko- wych ustaw prze~iduJey~wne podwyz dość będzie nadmienić, że taki niemiec 

· · h b 'kt szenie pensyJ <lla mwahdow w zamian Springer, za to, że przybY!\VSZY ze swo 
Yslne <lla Niemiec, teg~ c. Y· a 

1~ 1 
za zniesienie wsµ:ucia dla dzieci, mimo jego landu, - cztery folwarki raz na 

1ierdzić nie będzie. Widzimy więc, to górnicy ponieśliby znaczną stratę. miesiąc objeżdża, ;pobiera 6,000, wyra
król Edward w swoich usiłowhniach Z powodu wielce zdrowie rujnującej źnie sześć tysięcy rubli rocznej stałej 
\)ierania tendencyi wrogich Niemcom, i nieb~zpi.ecznej ·pracy bo~i~n: górnicy pensyi. Zwyczajnym rządcom, z na.d 
tępuje naprzód spokojnie, bez przer- przemę,tme coraz wczesme1 tracą Sprewy sprowadzonym, P. p. Rhodemu 
. . , · " zdolnosć do pracy. Podczas gdy w ro- i Loretzowi, nie rozumiejącym, dodać 7 1 

Z mistrzowską pewnoscią . ku 1902 na inwalidów knapszaftowych trzeba, - ani slowa po 'POlSkU, poten-
a granicy belgijsko-niemieckiej are- przypadało przecięt~ie 22,4 lata ~łu- tat hakatysta tódzki płaci J>O 2,000 ru
owano redaktora Schiawarę pod za- żby, to w roku 190~ h~zba t~ s~a~ta do bli .rocznie, podczas gdy jeden, jedyny 

19,7. Im prędzej gormk staJe się inwa- rządzca Połak, jaki jeszcze w dobrach 
rzutem zdrady stanu. lidą tern wiecej wchodzą w rachubę p. Poznańskiego ·pozostał, a którego 

Schiawara byt pewien czas redakto dzi~ci poniżej lat 14, które żywić trzeba :również „jaśnie wielmożny dziedzic" 
m dziennika powiatowego w Salin- mimo: że żywiciel utracił zdolność do jaknajrychlej poz·być się pragnie, za-

en i korespondentem kilku pism nie- pracy. Podwyższ~nie renty według miast 2,000 - dosra.je zaledwie 150 ru-
. . . . . projektu pr11codawcow wyszłoby _nato- hli rocznego wynagrodzenia. Różnica 
eckich w Bci ltme. miast tylko na korzyść starszym mwa: jak widzimy, .poważna! 
~ Schiaw11ry oraz u aresztowanego lidom, młodzi zaś inwalidzi o)Jarczem Nic to .przecież! Przyjechali do Pol 
związku z tą sprawą pewnego pod- kilkorgiem dzieci otrzymywaliby zn~- ski niemcy-ha.katyści i ludem polskim 
chmistrza z Koblencyi znaleziono PO cznie mniej jak ~ot~d. ~a przykład gor rządzą i przewodzą m1ad nim, nie rozu
dużo materyalu obciążającego. nik, który s!al się mwl~llddą po .9 lat~.c~ miejąc nietylko jego języka, ale nie ro

Petersburgu stracono 3 osoby ska
ne na śmierć za przygotowanie za

machu na cara. 

.Wyrok zapadł 29-go sierpnia. Pro
s toczyl się przed sądem wojskowym. 

osyjski minister spraw zagranicznych 
olski będzie miał posłuchanie u kró

la angielskiego Edwarda. 

Iswolski udał się przez Berlin do 
arienbadu, gdzie bawi król angielski 
a kuracyi. Toczą się układy w spra
je spotkania się oara z królem Edwar
rn. . 
rzez pracodawców do bezrobocia zmu 
onych robotników w Antwerpii iest 

pracy, a ktory ma troJe zie.cl pomzeJ zumiejąc i 11ie uznając żadnych jego po
lat 14 pobierałby według. P.ro1ektu. p~a- trzeb duchowych. Więc w niedzielę 
codawców 107 marek mme1 roczme iak urządzają się od czasu do czasu polo
d otąd po 15 htach służby ~a.ś z tą sama wania, do których używaną jest slużbla 
liczbą dzieci 96 mtuek mme1. folwarczna, dla której spel.nianie abo-

Inwalidów takich zaś jest z ka- wiązków reUgijnych staje się niemożli
żdym rokiem więcej, to też górnicy na wem; więc wy:platy robotników dopeł 
tak'.e pogors~enie obec~~g? st~nu rze- niia, się w świ(}ta katolickie i - wiele 
czy żadn~ miarą zgodzie się .me rnog;ą. in'llych w tym rGdzaju popełnia się, mó-

Jeśli więc pracodawcy me ustąpią, wiąc najłagodniej, żydowsko-prus-
projekt ustaw przedloż·ony przez praco .~.ko-hakatystycznych - „niewlaśc1-
dJawców zostanie prawdopodobnie od- wości". 
rzucony na walnem zebraniu knapszaf I niech nie waży się nikt .przeciw 
tu które odbędzie się \V Bochum w absolutyzmowi starnvakonnego pana 
k;(1cu bieżącego m iesiąca. i wtadzc.v zaprotestować! Pan Poznałl 
~.at.1l.lll'~"W.-~„~1~•"''!·~S"'!~ " .il'f.~it~"! 

·-----p· -a--n-Poz~~n· ~~·1· '"I<~ sf nz· b1'e ski albowiem nie żartuje weta.le. Bije 
l!u I); 1 u Li - i wypędza śmialków ! " 

h ' af SfO' W Tern smutniejsze nasuwa myśli po-
U &K Y • wyższa koies.p0111de.ncya, jeśli zważy-

obecnie 14 tysięcy. Na dzialaJność mieszkającego po 
większej części w Berlinie żydl1 .Po-

my, że tylko my srami, nasza wlas.na śla 
maz.arność temu winna, iż w naszyn1 
pięknym polskim kraju tak się panoszą Oburzcnie w kołach robotniczych z znańskiego z Lodzi, którego nazwisko 

Wodu brutalnego postępowan i a praco było głośne .podczas ostatnich ~alk za 
Wców wzmaga si . Przybykl znacz- robkowych '\V Łodzi, rzuca, cieka~~ 
liczba łamistrcjków z Niemiec i An- śwuatło korespondent warszawsk1eJ 

nasi wrogowie. 

Biskup polski w flhicago. 
Swego c:zJasu donosiliśmy o zamia

rn.ch watykańskich odnoszących się do 
za.mianowaru.ia biskupów poo1skich dla 
Ameryki, a między innemi dyecezya
mi także dla chicagoskiej. O sprawie 
tej donosi chicagoski „Dziennik Naro
dowy" że obecnie arcybiskup chica
goski Quigley, zwotawszy do sieb~e 
profesorów parafii polskich w sprawie 
założenia ochronki dl1ai dzieci Polstkich, 
Zaiwiadomił ich, fo kongregacya De 
propaganda f·ide postanowiłlai na ży.cze 
nie Ojca św. zamianować Polaka bi
skupem sufr.a,ganem w Chicago oraz 
że biskupem będzie ten, którego wybio 
rą księża polscy z archidyecee;yi chd-
cagoskieij. Aby zaś sprawę tę szybko 
zala1wić, kazał obecnym przystąpić na 
ty·chmi1ast ido glosowania kartkami. 

Zdumieni i uradowani księża zasto
sowali się do tego rozkazu, wynik je
dnak glosowania nie jest wiadomy, air-
.cybiskup bowiem, zebrawiszy kartki, 
ośwńadczyl, że, dopełniwszy je głosami 
księży nieobecnych na zebraniu, prze
śle wszystko do Rzymu, gdzie sprniwa 
uozstrzygnie się ostatecznie. . 

Śród księży polskich w Chicago pa
nuje przekonl1nie, że biskupem obrany 
będzie pows~echnie lubiany i szano
wany proboszcz parafii św. Trójcy, ks. 
K1ai.zimierz Sztuczko. 

Tak więc jedna z najbardziej palą
cych spraw v.rychodźtwa naszego za 

oceanem, ztałatwiona będzie naresz
cie przynajmniej częściowo. 

Mówimy: częściowo, aczkolwiek 
bowiem archidyecezya chicagoska o-
bejmuje najwriekszą .grupę iwydhodź

ców polskich w Stanach Zjedn-0czo
nych, jednak archidyecezyta1 i dyecezye 
inne, jak buffaloska, ttnilwaucka, de
velaindzka, St. Aaul, nowojorska, balti 
morska itd. liczą też ogromny procent 
katolików Polaków, których interesy 
religijne rwymagają - wobec ciąglych 
zatargów z biskupami ,pochodzenia nie
mieckiego i inlandzkiego - nie mniej
szego uwzględnienia od interesów poło 
nii chkagoskiej. 
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liemle polskiee 

PrtiKI Zac~,~~Dleb Wąrmil i M~.~~r. 
Z Świeckie~o. Kolonistę Schmidta 

z Friedingen ( ?) spotkało na stacyi ko
lejowej w Pruszczu nieszczęście. Pod
czns ·ztadywania węgli spadł pod Iwła 
wozu, który w tej chwili się poruszył 
i nieszczęśliwego na miejscu zabit W~r
dobyto już tylko trupa. 

W Lembarku, a nie w L wówl·m pod 
I(onojadem, j<!k mylnie don:iosty tele
gramy, uderzy! piorun w kościół. O 
wypadku tym pisze „Oaz. Tor.": 

Grom uderzył w n~edLl\vno wzniesio 
ny krzyż misyjny a ztamtąd przesko
czvł na kościół, wzniecił pożar i zabił 
natyclm1iast 4 osoby a 16 osób strasznie 
poparzył. 

Z.1ra'l następnie uderzył drugi piorun 
w kościól, gasząc na szczęście wydo
bywające s '. ę już z dachu i okien pło
mienie. 

·· ,,Roli". Pisze on pomiędzy innemi: 
li~, ---------=~..:..=~~~~-------------------~----

W kościele szczelnie rapełnionym 
powstało wielkie zamieszanie i po: 
płoch. gdyż każdy 'Usiłował \.~ydost~c 
się jak najprędzej z palącego się kościo 
ła. Mnóstwo dzieci i osób odniosło 



przy tcm mniejsze lub większe obraże- : Bujok, człowiek żonaty, i zm~rl we 
wia i wtorek wskutek ran w lazarecie. 

·Rannych umieszczono w plebanii, Chropaczów. W okrOP!1Y spos~b 
dokąd przybył nieb3.wem lekarz z odda zgin~ł pe~ien młodJ; cz_łowiek w hucie 
lonego o mHe Jabłonowa. 1 „Gmdotto . W kąp1elm otwarł o~ ku-

Pomiędzy rannymi znajdują się ro- rek od rury z w?dą gorącą. Jakos. n~
botnicy Lewandowski i Popławski z gle ntlszło do ceh tyle pary g?rąceJ, ze 
Budziszewa. Bliższe szczegóły nie- nieszczęśliwy zo~tał straszme popa
szczęścia :podamy w następnym nume- rzony; na całe~. ciele opa~ał~ popar~o 

l1e ciało z kosc1. W krotk1m czas1" r ze. 

Z Wielk. KH. Poznański ł' go, 
Środa. Murarz Poleśniak wysko

czyi '" zamiarze samobójstwa przed 
kilkoma tygodniami oknem z drugiego 
piętra i rozbił sobie czaszkę. W szpita
lu startrno się utrzymać go przy życiu, 
ponie"\.vaż rana nie byla śmiertelna. P. 
jednakże zmarł onegdaj. 
· l(rotoszyn. Dwóch młodocianych 
święt-0k1ndzców, 16-letnich Józefa 0-
wsianco:o i Szypulskiego, którzy okra
dli koś~iołv w Walkowie i Koźminie 
skazała izba karna w Krotoszynie ka'żde 
go 1113 jeden rok więzienia. - Też skut
ki pedagogii pruskiej! 

Krotoszyn. Na 50 mr. kary skazan>0 
żo11ę gospodarza K. Blażejczykową z 
Pogorzeli za „obrazę" nfmczyciela. B. 
przyszła do szkoly, by czynić nauczy
cielowi wymówki za to, że zanadto uka 
rał jej syntl. B. uniósłszy się wyzwala 
nauczyciela: ,,Ty kacie, z tobą się już 
załatw i mv". Jeszcze na drodze wy~ 
zywata podobno muczyciela wobec 
dzieci. 

Śmigiel. Chałupnik Szudra z Dłu
żyna żył od dłuższego czasu w ciąglej 
niezgodzie ze swą żoną, a powodem by
ło pijaństwo męża. We w~orek ·PO, ~o.
fodniu znów się Szudmw1e poktoc1h, 
przyczem Szudra uderzył s~ą żon~ c~ę: 
żkim kiicm w głowę, tak 1z rozbił 1eJ 
czaszkę: Nieszczęśliwą kobietę odwie
iziono do tutejszego lazaretu, lecz mało 
jest nadziei utrzymania jej przy życiu. 
Szudrę .aresztowano. 

Ze Sl01zka ciyli Staropolski 
Gliwice. Centrala ksic;ży Oórnoślą

zkich. stojąca, jak wiadomo, pod kom~n 
d.ą ks. komisarza i dziekana Głowackie 
go z Wysokiej, z]cżdżł1 się w środę pr~y 
szlą, dnia 4 września ~b: do Ohw1,c 
gdzie tegoż dnia o godz1me 2 po połu
dniu w domu katolickich Towarzystw 
będzie obradować. Oczern radzić będą 
nie wiadomo na mzie. . 

Król. Huta. W środę po 1poludnm 
w szybie „Bismark'' walącym się wę
glem zabity został górnik Józ~f Ha
lacz. - Krótko przedtem w tymze szy
bie ciężko pokalecwny został nasypacz 
•F.@~~r.:--.~--'1'! .0 I '" '!! '~ - ------ ~~ 
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zmtlrł nieszczęśliwy. 

Z hmy(· h dz ie'. nic. 

Pielgrzymka do Ziemi świętej wy
ruszyłn z Krakowa. Bierze w niei 
udział 400 osób z Galicyi, Królestwa i 
Pozna6skiego, w tej liczbie znaczny Z11 
stęp duchowief1stwa. 

Ogłoszenia niemieckie. W Sosnów
cu na slupach ogłoszeniowych ukazały 
się afisze tentru niemieckiego w Kato
wicach. Słusznie z tego powodu „Gon. 
Częst." przypomina, że gdy p. Majd~o
wicz wystawił w Sosnowcu PO. raz pier 
wszy „Obronę Częstochowy'' i chciał 
o tern zawiadomić publiczność polską 
w K11towicach, zawiózł więc tam afisze. 
ale poJicya tamtejsza z oburzeniem pr~y 
jęła prośbę p. M. i nietylko rozlep1c, 
lecz rozdać między polakow stanowczo 
je wzbroniła. Bezczelność niemieckta 
nie zna granic. 
- Robotnicy _galicyjscy na obczyźnie. 

.AJustryackie mi1nisterstwo spraw we
wnętrzny1ch zwmca uwagę. władz ad
ministracyjnych na nader me.korzystne 
położenfie galicyjskich robotników f~
brycznych w południowej Szwecy1, 
jak również robotników goSipodarczych 
którzy ·się tam znajdują, w liczbie, oko 
lo 1200. Idą oni 111a 1lep ra.ję~tów, któ: 
rzy obiecują im tam wys·o~1e zar~bk1 
i Jatwy rodzaj .pracy, a sam~ z~ posre~ · 
dnictwo pobierają od nich J).1 emądze i 

wowrizye od pracodawców. Do naj~ię 
1oej gfośnlych mie~sc 'Stręczeń :nalezą: 
Oświęcim. Morawska Ostrawa i Mysło 
wi,ce. Prarwie nigdy się nie ·ZJdarz.a, abr 
irobotnicy powróoiwszy ze Szwecyi, 

znowu .się tam udia1wa1i na zarobek. 
O napad na uniwersytet lwowski. 

z Wiednia donoszą: Proces -studentów 
ruskich rozpoczął się przed tutejszym 
sądem wyrokujacym 2 września 1i p<>
trwać ma <lo 5 września. Na ~a.wie o
skarżonych zasiaidlo 17 studentów ru
skich. Szesnastu studentom akt osiklar
żenia zarzuca zbrodnię gwaltu 1publicz
neg-o i ciężkiieg.o uszkodzenia ciała, Bla-
1czy11skiemu zarzuca akt oskarżenia 
współudział w ty.eh zbrodniiach, Krato
wi także zbrodnię gwaltu ,publiczne.go. 
Oskarżony Krat do tei pory się nie zglo 

sił. Jest on ścigany listami gończymi. 
Rozprawę przeciwko niemu sąd odlD
ży. Do rozprawy wez\Vlano 42 świa.td 
ków, przeważnie z.e Lwowa. Trybuna 
fow~ orzekającemu przewodniczy rad
e.a dr. Wach. 

\\'iadomośd z~ świaf aG) 

Z Samosu 
donoszą, że ludność zaprotestowała 
przeciw usunięciu dotychczasowego 
księcia Karateodory przez rząd turecki. 
Wskutek tego odjazd nowego księcia 
Georgiades-1 został odroczonv. 

Z Maroka. 

Pod Casablanką ·stoczył oddzinł fran 
cuski nową walkę z marokańczykami. 
Do Raisulego przyłączy.Io się kilkt1 
szczepów górskich. Wpływ Mulay Ha 
fida, który obvvołal się sułtanem, wzrósł 
znów znacznie'" ostatnich dniach. 

Proje.kt wywłaszczenia. 

,,Munch. N. N.'' donoszą: „Projekt "\.VY 
właszczenia polaików z ziemi nie będzie 
wniesiony w sejmie pruskim. Ministe
rymn pruskie nietylko dotychczas nie 
zgodziło się m projekt, ale raczej coraz 
silniejsza jest w niem opozycya ze 
względu na to, że projekt \vywlaszcze 
nia sprzeciwiałby się konstytucyi i 
wkraczałby w dziedzinę życia prywat
nego. 

„Wobec tego najprawdopodobniej 
projekt nie będzie wniesiony w sejmie 
pruskim w najbliższej sesyi, gdyż nad 
sprawą tą trzeba się dobrze .zastanowić. 

Świętokradztwo w Petersburgu. 

W kościele św. Stanisława w Peters 
burgu dwóch prawosławnych wyrost-
ków, posług11czy z piekarni i herba

ciarni, dopuścilo się, jak donosi „Kraj". 
w dniu 2 zm. niezwyktego świętokradz
twa. Mianowicie orzystąpili oni we
spół z katolikami do oltarza ~ przy
jęli Sakrament Komunii z rąk k·siędZ11 
Około-Kułaka, poczem odszedłszy pa
rę kroków od ołtarza, w oczach tłumu 
pobożnych i księdza wyipluli Komun~ę 
na posadzkę. Oburzenie obecnych nie 
miało grianic, świętokradcy zaś oświad 
czyli, że pragnęli tylko „spróbować pol 
skiej Komunii ' ·. i wypluli ją, przekona 
wszy się, że jest niesmaczna. 

Ten sam wypadek w tych samych 
mniej więcej słowach op isują i „Biż. 
Wied.'' 

'. - - - -- -- _.:_ - - ._'!'!! _ __ . - - ·- • 
żubrowa wpadła z impetem na mę- We drzwiach ukazał się już Dutko-

fa. wski z dwoma wielkimi chłopami. 
- Tv stary opoju !„. mrast... - No, śp,;eszcie się !.„ Cza·s nam. 
Tu m~rkietank:a urwała nagle. Żubr czas! wieści „ ł k' t . . . ipodniósl glowę i mrugnął znacząco. Zu Krupkowa pomog1a mar ie ance o-

Wacł~w .,, Gąs1ortlwsk1e20. browa w lot go -zrozumiała. dzi:ać meża w zwierzchni kubrak ,j po-
t Ciąg dalszy) _ 'I _ Ga.daj , na miłość Boską!... · wiązać tobol.ki. Żubr wsparl się ocięża 

--- . . , . .- Głuchy jestem! Niemy! żale ina grubym kiju i czekał. zatacza-
- Droga rob~ta J ezel_1sc1e . os z wa- _ Madeiu ! Nasze dzieci! jąc się vlekka. Żu'brov.~a zakręaiła się 

l:>~li... ni tJoczckame: I M1et me of·_, .~„ J _ fasia„. Kupił nas!... _ szeipnąt jeszcze, poprawila chustkę na głowie, 
111 ! , i '"4 1 podoficer. kaftan sznurem przepasała, kosztur 

- Groźby schowaj dla swej ko~iJa- _ Nic, gadaj dalej, a ja będę wrze- swój znów ujęta i rzekła: 
nicy! żeby tak każdy z tobą uczc1w1e szczała na ciebie! - No my gotowi... 
handlowa.! !.„. On,iż mnie nie kosztują? Zaczem markietanka. glos podnui0sla - My także! - odrzekł Dutkowski. 
Bacz, caly w11eczor zmarno~alaJT! z to- i niby tarmosiła męża: - Jeno rozumiecie„. zaplata ma być„. 
ł>ą, a tam Jagn~ g?spodaru1e za szyn- _ A to skaranie! Kłoda istna, kloc t~ via być! Późnie.i nie pora 11la plaice-
kwasem i dydki ściąga. Muszę sz~lmę I taiki. Poradź-że tu! me· „. 
~bzyskać !... Srol~a na gros~ kazdy} _ Będą nas irżnąć !... - Niech i tak będzie! - zgodziła 
:Ale! Walek, aby się tu brzegi.em strzez _ Rusz się ciemięgo! Dalej, dalej, s~ ę .markietanka i sięgnęła ·po mieszek. 
- bo p~troli, .P~łno_! Lad~ pisk!. niema czasu„. · Spiił się!... - Macie! Co sprawiedliwie, to spna-

- Nie b0Jc1e się! Wciągnę ich do . . 
1 

wiedliwie. ~·~ 
~chroni ska. a tam już - nasza rzecz! - „ Poprowadzą do siebie· - mru- Dutkowskiemu oczy blysnęły, Krup 
Można im ga rd ta rżnąć, choćby dwa czat Zu~r. . . . kowa nastręczyła s1ię także. 
w • - Pl]amca! Na to mu ole1u me br:ak. - MoJ·a usługa chyba coś "'arti.1. um. N · , d · · t · 1 vv 

- Masz tam przecie kochanicę?! a mio az S'ę rzęsie„. a „„ Nocleg!... Choć ze dwa dajcie!... 
. - To i co! Będzie miafa muzykę! - Pani_ kaipita~owa„. j~t.:· Dutkowski ,zębami zgrzytnął. 

...,_ Dyabel z ciebie! - Gdzie? gdzie·? Odzie Ja„. sobie - Co znowu! O! Nie -dawać i już! 
- Bom się w ciotkę wda1l ! Dość nie poradzę z ·tą brylą ! Nie! - wmieszał się ostro, czując, że to je-

marudztwa. Bu<lźcie babę i w drogę! - Tam.„ u niego!... mu w tej chwili ubyć mogą napoleony. 
I<rupkowa wyszta do alkierz!a. i spr o Ó Chryste Parnie! - wrzasnęła tym - Dlla.czego ! Maicie jednego! Nale-

·•.radziła rozespaną markietankę. razem naprawdę poruszorra markietan- i ży sii ę wam 'Przecież!... 
- Para pora,mówicie? Kości nie ka. Dutkowski zaklął zcicha i zaw·ołał 

czuję„. KruJYkowa przybiegła z pomocą. ze zlością: 
- Ta k. tak! Zbierajcie się! Czas - Co się stało? Co to?!... - Idziemy! Chwili szkoda! Mości 

•ajlepszy - zapewniała szynkarka. - - Wody dajcie alibo CD!.„ Spity do Piętka! ·~~~ 
~ rozbudźcie swe~o biedaka, bo tu chra 1 ostatka! ł' ·"1 Czereda ruszy la ku drzwiom, lecz 
pnąt na dobre! Opatrzcie .się, bo zi- Szynkarka podała kwartę z wodą. te otwarły się nagle. 
1rmo! Mróz poszedł na dobre! Markietanka chlusnęła nią mężowi w Wpadła wystraszona Ja~na i wrza 

- A ja - dodał Dutkiewicz - ludzi tw~a,rz. Żubr jął pyrchać, otrząsnął ·się snęla: 
uwiadomi ę! i ,podni ós ł się z hwy, chwiejąc się na - Milicya ! 

Szrnkarka w y szla za Dutkowskim nogach. rl - Rety! - jęknęła Krupkowa. 
ido pierwszej izby i jęła lla ł'J.sować n:i ł - Jak to dlodzi ! Jak to chodzi? - Piętka z Mię.czakiem jęli się niespo-
JaRnc. · biadała markietanka. kojn ie o·g-lądać za ~iebie. 

[),powiadanie histo ryczne według po-

Zwycięstwo kobiet. 1"1 

Jak donosi urzędo\\i1 „Wiener Zei. ~ 
tung", austryacki minister oświaty za. 
twierd7Jił powziętą przed pewnym cza. 
sem uchwalę kolegium profesorów wy. 
działu filozoficznego w uniwersytecie 
wicde1i.skim \V sprawie dopuszczenia 
dr. fil. pani Elżbiety Richter. jako do. 
centki pryw11tnej filologii romańskiej 
Jest to pierwszy fakt, że dopuszczon~ 
w Austryi kobietę, jako prywatną do. 
centkę na uniwersytecie. s~ 

Minister wystósowal przytem de li 
wszystkich uniwersytetów okólnik, we. gl 
dtug którego pozwala się na dopuszcze d 
nie do służby asystenckiej tych kobiet 
które posiadają pelne kwalifikacye nau~ d 
kowe i austryackie obywatelstwo paf\. 
stwowe. Dopuszcznie jednnk do słu. za 
żby nauczycielskiej i odbywania wy. !et 
kladów uniwersyteckich wymaga za g 

I)' każdym razem zgody kolegium profc. 
sorów. 

W podobny sposób kobiety będą dQ. Jt) 

puszczone na klinikach, jako pomocnice zg 
vi do openacyi. 
o 
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z roznJcb stron. ~f 
Bochum. Proces o sprzeniewierze- Z'li 

nie przeciw byłemu skarbnikowi „Świę- si 
tojózafacia'"' panu łfajnowi toczył się 7n 
w środę przed tutejszą izbą karną. Pian 
Hain podpisał na pol icyi pr1tokót, w któ 
rym przyznaje, że wziąl i wydal z fun. 
duszów .. Siwiętojózafacia ~' 414 marek, 
a pozostałe 900 marek oddnl komiteto
wi. Teraz przed sądem twierdził pan 
Hain przez swego obrońcę, że pienię
dzy nie sprzen iewierzył, a nie wydal 
tych 414 mrk. jedynie dla tego, że nie 
pnzyznaje komitet.owi prawa, aby go 
rewidował lub obierał mu kasyer- rz 
stwo. Że komitet nie miał prawa zre. 
widowania kasy ani odbierania p. łiaj
nowi kasyerstwa, poświndczy p. Ignacy 
Żniński z Bochum. 

Sąd po krótkiej naradzie uchwali! 
odroczenie sprawy i wezwan'.e na na
stępny termin nc. świadkó\v nietylko 
pam Ignacego Żnińskiego, lecz także 
członków komitetu .,Swiętojózafacia" i 
urzędnika policyi, który P. Hajna prze
słuchał i spisal z nim protokół. 

Na tern samem posiedzeniu zajmo
Wllła się izba karna apelacyą pana lgn. 
Kwaśniewskiego z B.ochum, którego sąd 
ławniczy skazał na karę pieniężną za 
to, że rzekomo sprzedawał jako wino 
napoje , które winem nie są a w ~o~t
ku zawierają szkodliwe dla zdrowia far- rz 
by. Pan Kwaśniewski tlomaczyl, że o-

Dutkowski nie stracił pewności sie 
bie. 

- Ciotka za szynkwas! A wy za 
mną!.„ . . 

Żubrowa zawahała się przez chwi
lę. Karlew:icza możnaby teraz chwycić, 
lecz kto wie, czy od takiego co się wy-
dobędzie! Pewniej iść za 1J.1im. cz 

Szlachetka zauważył ociąganie si~ 
markietanki i ofuknął: 

- Cóż wy„, Chdecie im wpaść w ni 

łapy? 

- Prowadźcie!... 
Dutkowski chwyci! lampkę i wpaidł 

do alkierza. Tam odsunął kufer i pod- ml 

niósl klapę, odsłaniając zajście do Io- 1 
chu. Zaczem zakrzyknął krótko: its 

- Za mną! byle prędko: se 
I sp·uścil się jak kot tTJ.:a, dól. 
Żubrowa nachyliła się do ucha mę-

żowi i SZC'Pnęła: 
- Kieruj się na ostatek!... . 
Ostrożność była zbyteczną, dwaJ 

chłopi bowfiem sami ponvia1~i tię 'na· 
przód schodzić . 

Dutkowski ·na dole świecił lampką . 
- Wszyscy są? 
- Wszyscy - odrzekła m~rkieta11 

ka. - Trzeba jeno klapę .zasunąć! 
- Nie wasza. głowa! Kmpkowa jui 

sobie poradzi! Teraz naprzód„. ci.cho! 
Dutkowski .podniósl lampkę i świe· 

ci?, wpuszczając się śmiało w głąb Io~ 
chu. 

Loch ciągnął się długo. Wit się, za· 
łarnywał, zwężał w \.Vąskie przejścia, 
to znów rozszerzał sie w szerokiie kO· .0, 
rytarze. Raz stanowił chodnik suchY1 

1
. 

ja1koby wymoszczony dobrze ubitą qw· ·in 
Jepą, to znów zamieniał się w grząz.1t1~ ·r( 
błoto, lub zryte bezładne nasypy. 

(Ciąg dalszy nastąpi ) d 'el 
r ,, '":'Il ~ 

-.14-6'...,„ .... ... 



„ ' .. ·cli napojów nigdy wir1em nie nuzy- ~ innych orgau1izacyi (nieis.ocy~·i.stvtcz
:~~il a do ~eh wyrobu uż:r:wano csenq~i, ł nych)." 

w srodę, dnia 18 września o godzinie t proszenia odebrały i te. które dllla bra-
8 wieczorem dla meżczyzn żonatych. ł ku adresów zaproszeń nie odebrały, ze-

. ,prowadzanych z fabryln Domagalskie ł ~~!l'.!IDIJ:l!il!llilllum•ic:•••.,,,m.:~r~...:!'~™t:r.„mJUJ.~ 
'0 i spółki w Poznaniu, która zaręcza, t 

. W środę dnia 25 :września o godzinie 8 chcą nas w tym dniu swą obecnością za 
w1eczo.rem dla mlodz~~~:__..,. szczydć; prosimy przybyć bez chorą

~e esencye szkodliwych farb nie zawie- ł RozmailoścL 
zaja • N.1 dowód przedłożył obrońca 
fist. pan?. pon:agals~iego dodaja,c p_rzy l Bank oszustem. Bank handlowo
ern. ir L:nem1k, kton' owe szkodhvye ł pirzemysłowy w Baja za pomocą oszu

larbY znalabt pomylił s · ę. I stwa przyszedł w ·posianie miljonowej 
Ab~ zba~ać r~z jeszcz,e ,napoje , p. wygranej W grudniu z. r. bank .wygral 

K,1t1śme \'\ Tslnego i \\CZ\\ ac S\\ 1adkO\'i 2 główną wygraną miliona koroo j podjął 
·prawę odroczono.I w maju ibr. pieiniądz·e. Teraz dopiero 
) Bochum. W nocy z 2 na 3 bm. zawa stw;ierdżono, że właściwie wyg1rał te 
litr s1ię w kopalni ,,Dan~en~aum'' wę- f piemiąJdze i0grodnik Anto.ni .Ekke:rt, ba1nk 
gie i zarr:knęly _tr.z~m gorml~~m. drogę jedniak zamienił los i sfałszował ksią
do wyjśc ia, ale JUZ ich szczęslr\Vie wy- żki. Buchhalter banku Aleks. Wagner 
dobyto. • . . 

1 
. , , wstał uwięziony, a bank ogrodnikowi 

Polska młsya w l(arnap. 
Od 12 do 17 września rb , odbywać się tu

taj będzie polska misya. Porzątek nabożeństw 
będzie później o~loszony. 

Steele. Podaie się do wiadomości wszy
stkim Rodakom i Rodaczkom z Steele i okoli
cy, iż w sobotę przybędzie spowiednik polski 
i będzie sluchal spowiooii św. do poniedzialku 
rana. W niedzielę, dnia 8 września, kazanie o 
godzinie 6 p-0 poludniu. Spooobność do spo
wied·z.i w soboitę już od godziny 3-ei po poludn.iu 

Komitet kośc:elny. 

Suderwich. Przybęc.1zie tu ksią;d.z p'olski i 
będzie sfocha;l sp01Wiedzi św. 28, 29 i 30 wrze
śnia. - 29-go po poludniu o pól do 4-ei nabo
żeństwo polskie z kazaniem 

Wattensicheid. W piątek o 11:odz. 6 kazanie 
w kościele św. Gertrudy, potem sposobność do 
spowiedzi św .. tak samo w sobotę i piątek. -
W niedzielę po poiludniu o godz. 4-ej nabożeń
stwo polskie z kazaniem Potem •jeszcze spo
sobność do spo1wiedzi św. 

Watensche1d. Na kopalm „Iiolłaind . wypiacić musi wygrane .pieniądze. 
zawitaJ pożar w szybie 3/4 przez zapa- Głos włoski o Polsce. $wieżo wy
lenie się pyłu :Vęgto:wego. ~o, d'woch dano w drugim nakładzie poemat wio 
gad.Zinach straze pozar.ne ·og1en ugasi_:, ski w ·n1arzeczu medjolańskim p. t. „A 
lr. , . ~~t<tłt1 la Polonia' ' , napisany przez AntoITTio 
· Horst-Ems~her. _N~l wysc1~ach kon Curti'ego. W szeregach włoskich przy 

11
ycll up~dt kon z 1e_zdzcem, ~ tak go jadół Pol'Ski, allltar ten wybitne zajmuje 

zgniótł.. z.e wypadło meszcz~shwego od miejsce. Drugi nasz, niemniej wybitny 
nieść ido domu chorych, gdzie go zar~z przyjadel, Oresto F. Tencajoli, napis.al 
operowa.ino. Opera~ya podobno .się do ·obu rwydań :przedmowę. Poemat Polska Misya św. odprawiać się będzie w 

uieudafa a~e.cho~y me odz?sikaf ~otąąd Curti'ego - pisze Tencajol.i - .powstał 1' Carnap p. Altenessen_od 12 d.? 1? września r. 
pmrtonmosc.1. Na tak mebez.p1eczne na tle wypadków we Wrześni, gdy 1?07 prz.ez <?O. Oblatow Ma~Y'.1 N1ep. - Kaza
ala życia zabawy whdze patrzą po.bla- rząd pruski więz;l matki polskie 'któ- m~ ~odz~ernme ra_no po. ootatmeJ mszy św_ ~ sro-
„ · ~ 1 • k · b t ·1 h ' ód . · . • . ' dzm1e po.ł do 9-eJ, a wieczorem o godz. 7-eJ. 
zl1w1e, 4 • 1e Ja . ~1ę ro o n~ ( c ce \ysr , re wystąpiły w obrome dziatwy sz<kol- Sposobność <lo spowiedzi św. każdego dnia 
51roich zabaw•1c, to mu meraz robią ro- nej. Przeciw postępkom rządu pruskie- od godz. 5 i pól ran'o - Wszyscy Polacy w 
we tnudności. . . . . . go ogłosili Włosi protest, zaopatrzony Carnap .i Oik:ol_icy zechcą korzyst~~ z .tei_ spo-

Dortmund. Uw1ęz10110 tu me3ak1ego ł w 112,000 podpisów. Curti na czele poe- ?~?~ser,. g~yz od r. 1895 polsk1eJ. M1sy1 ś~. 
, 1, Oberstebrinrra którv w spo- t A • l . . . l k" . . . . 1uz rne rrueh. - Towarzystwa polskie raczą za 
,1u gu~"'" E. • _i • • · ma u uaJ e a egonę z1enu po s IeJ I J eJ chęcić rodaków do pilnego uczęszczania •na ka-
ób me.mc)l[alny napastował dz1ec1.. . . 1obyczajów, a następnie w .symbolicz ·zania i nabożeństwa, osobHwic do wspólnego 
Hołtbausen pod Castropem. Pobili nem widzeniu okazuje czytelnikowi udzialu w Sakramentach św . 

się tu .pom iędzy sobą pi jani ·chłopacy. !króla Sobieskiego, zblawcę W.iednia i •:u:us--r1a1"1S1••=--------,,....-__ 11111•011t!!=:t11J_._ 

Górn ik Schmoll.inger otrzymał po- chrześciaństwa iprzed nawałą turec.ką. 
strzał w glówę talk niebezpieczny, że Austrya wywdzięczyła się następnie 
zaraz go ods taiwiono do szpitalu św. P'Olsce udziałem w rozbiorach. W dal 
Rocha 'W Castrop. szym ciągu wspomina autor rO cznsach 

Cie!~enkirchen. Zawieszono tu w u- Kościuszki, a następni e o tryumfach 
rzęd zie. rendanta drugiej kasy podl.ltko- Polaków w epoce napoleońskiej. Przy
w~j Bock. poniew31ż 3~000 m. sprze~ie- szedł kongres wiedeński i dwa powsta
w1erzyl _w _<lawne1 kasie obw:oct.oweJ \\~ nia, rprzyszly wreszcie krwawe repre
Uecke1.1do~t. Bock. . spl!? Ci! ratami sye. „.Europa - powiad1a dalej Te111ca
~prze'.11ew1erzone pieniądze i sprawę joli - zawsze wstrętna, zawsze ego1-
Jlumt0no., Teraz, ~o. zadenuncy?;w~t styczna, przestała zajmować się tym 
Kolega. ktor.ego sc1ga3ą za naduzy·c1e dzono, że umarl, gdy nagle male dzieci 
hsowe. . .. . szlachetnym i wielkim narodem; osą-

Aunen. Pewien P 'J3k, rme "Polen- · dumne swem pochodzeniem dały świa 
~lm '' , pokale·czyl nożem żm~ę- Uwię-

1
: tu widok dzielnego i godno.Ści pełnego 

11ono go pod zarzutem usilowanego oporu, przeciwko ,nauczycielom szkół 
J11ord.errstwa. pruskich, prawdziv,,rym k„... narodo
. S~hw~rte. W .!.1ieidzielę zginął je: wości palskiej, któr.ej rząd pruski pru
nasto„etm . syn szh!1erza Stuhl!fla~ina. t ski nie mógt pokonać procesami i wię
~tąd .g'O. rne znalez1?no. M!a.tk1, p1lnUJ: .zieniami": Przedmowę ITTapisal Tenca-
~1e tl ~1ec1. ~J.o na, ka:z;dym kroku gr-0z1 jo'.i w języku francuskim, równie jak 
trn nmbezp1ecze~st:"·o. , . przedmowę do w ydania d1rugieg·o, za-
~ourl. Katol]1c~1 d~zor gmmny od- wierającą pomiędzy innemi wyjątek z 

rzuc ił P~ raz drng1 wmosek r~ądu o u- listu Sienkiewiicza, który dziękuje Cur 
t\\'or.zeme t u J?-Os.ady dla drugiego nau- ti'emu za przyslany pJemat i stwier
czyc1e la k.1tol1ck1ego. <lza żywotność, tudzież rozwój .narodu 

Heme. \Vóz kolei elektrycznej prze polskiego. 

Wiece Zjednoczenia, 
w niedziele. dnia 8 września rb. 

W Gelsenkirchen-Hessler po poludniu o godz. 
3 i pól u p. Fischera., Kannenberzstr. 33. 

W Castrop przed poludniem o godz. 11 u P. 
Sindera. 

W Br.uchu po poludnlu o godz. 4 u p. Moellera. 
W Magdeburg przed pol!'rudniem o godz. 11 w 

l(atolickim domu św. Józefa_ 
W Essen po pcl'ud1niu o godz. 3 i pól u p. Mei

stra, Alfredushaus . 
W Hamborn i Obermarxloh po ' poludniu o go

dzinie 4 u p. Marego. 
W Wischenhoefen i Hamm po pOOidnil\l o godz. 

4 u p _ Rassek w łlamm. 
W Resse dla 'Erie i Herten o ~z. 13 i pól u p. 

Wielanda. 
W Horsthausen po pol' o godz. 4 u p. Korthe. 
W Luetgendortmund po pol. o godz 4 i pól u 

p. Spechta. 
Dla miejscowości Sinsen, Huels i Loentrop. 

obrany zosrtal deleQ'atem Michal Szalaga, w 
łiuels. WilheLmstr _ nr. 8. i Jan Kęsicki w 
łluels, Viktoriastr. nr. 52 mężem zaufania; do 
tych prosimy z sprawami „Ziedn." z caJ!em za
ufaniem się udawać_ 
Baczność członkowie ,,Zjednoczenia zawodow. 

polskiego w De U wig! 
W niedzielę, dnia 8 września, w lokalu p. 

łloffstadt po połudn i u o godz. 4 odbędz.ie się 
zabawa z tańcem. 

Czysty dochód przeznaczony na urz.ądz·enie bi
iochat \kobi etę, •przelchodzą1cą .z idzie- Paderewski handlarzem świń. Wia 
(Ki~ rn przez u!icę i ciężko ją pokaleczył domo. że nasz mistrz w chwilach wyipo Wydział miejscowy. 
Dziecko został-o tylko lekko zadra- czynku ·Oddaje się z zl1miłowaniem rol- Uwaga. Na ostatniem zebraniu zostali o-

blioteki. 

nięte . nictwu i połaczonej z nim hodowli by- brani: Delegatem pomocniczym dla :Frintrnp 
Bockenheim. Za JJrzvkłade1n 1'edne- dła. Bawiąc v...r Anglii, polecP pe'"ne- i Von<lern: Staniistaw Kaiser, łlaniels.tr. 1. -

J 1 vv Mężami zaufania: Wojciech Maiiorazych, 
' to z majstrów pewnej znacznej fabryki mu ajentowi zakupić u zn1aineg-o fa.1nmera Or.ellstr. 43 i Michal Marcinkowsk~ Ka.nallstr. 

ruteJszej większa część robotn=ków za- w Ersseg kilka świ11 rnso,.vych do tucze 19, 
częla się pokrzepiać mlekiem a nie pi- nia W kilka dni potem sam zwiedzał - Dla Delłwig mężami zaufania: :Franciszek 
·em. nJatego wóz z piwem, który dl1- gosp0darstwo farmera Ten, nie dorSlv Soitysiak, Prosperstr. 8 i Emil Klapsia, Berta 
~ , . · . str. 9. 
:niei i;: ~awał przed fabryką. już przed szawszy wa.zwiska gościa, opmwadzal Zied:110:ezenie zawodowe poiskie". 
llą nie z.<ijeżdża. bo to rozwożącemu pi- go po calem gospodarst\de i z wielki em Zebranie członków itd. 
~·o s·:ę nie opłaca . Za to mleczarz ma zadowoleniem pokazy\\raf piękne oka- W Unser Fritz o godz, 6 wieczorem w sali P~ 
~rn zbyt ogromny. .zy świń. \Vre.szcie zwro' cił cros'c1'ow1· Lobbe'11:0 w nic.drzielę, 8 bm. o liczny u-

~ dziar uprasza się. 
Do drukarni ,.Winrusa Polskiego" uwagę na szczególnie ładne okazy. Mll!l.-7 ~ _ _ !1!1@il't!!l __ 111 _________ w_=--·--·~ ___ ... 

mleczarz ró\\'nież codziennie przybywa kt?re: jak mÓ~'il, są przewaczone dla 
~ zwyczaj pic ·a piwa przy pracy nie w.1elkiego zagranicznego han<llarza 
:est tam \Vcale znany, bo prawie wszy- świI1, ip. Paderewskiego. 
1
cy_ współpracown ! cy są ab.stynent1- ll""IJ'l.· _!!! .• _!'l_ lłll!!'! __ ~---~-Ullllli411'1. -----1.a:11·M---·---

m1 1 nie u żywają alkoholu. Od Redakcyi. 

Zebrania towarzystw. 
- Czołem! -

Towarzystwo 2imn. nSokół" w Gelsen
k•rchen I. 

urządza dn '.:1 8 \, rześnia tr. 
-- jesienną zabawę --

gwi. Zabawa odbędzie się na sali p. 
Koe.necke. (3) Zarząd. 

t Towarzystwo św. Wojciecha w Boy 
donosi swym szan. czlonkom, iż w nie 
dzielę, dnia 8 września, bierrze udział w 
4 rocznicy Tow. św. Barbary w Brauk, 
zatem upras1Z11 się szan. czł1onków, aże- · 
by się jak najliczniej zebrali w rokala 
posiedzeń. Wymarsz o godz. 2, więc 
najpóźźniej o pól do 2-ej prowinien się 
każdy stawić, naturalnie w cz.a.pklach 
tow . .i odznakach. (1) Zarząd 

Tow. iimn .. ,Sokór' w RauxeI-HabiaP.orst 
donosi SIWYIIl druhom oraz rwSIZystkim ,Rodakom 
i Towarzystwom. które zaproszenia odebraly, 
·do wiadomości, iż .urz.:i,dzamy w dniu 8 wrze
śnfa swą 

-- piątą rocznicę --
swego istnienia na sali pani W esse Is, łfabing
horst Początek o godz. 4-ej po poł. - Pro
gram zabawy urozmaicony ćwiczeniami gimna 
st~z.nemi, za·bawnym imooolo.giem, strzela

niem do tarczy o nagrody. Orkiestrę dostawi 
druh Ign. Musielak. Wstęp dla azlonków i.a
nych Towarzystw 50 fen. (tylko za okazaniem 
książki ustawoweJ). Goście prz.ed czasem 75 
fen .• przy kasie 1 mr. Karty wstępu można na
być u skarbnika W. Szczęs~o w Rauxel oraz 
u jego zastępcy A. Górnego. Bladenhorst. Dru
howie mają wstęp wolny. Druhowie zalega
jący ze .sikW1adkami winni się przed czasem a: 
nich uiścić, w innym raz.ie placą wstęp jako go 

ł ście O liczny udtzial czloników i rodaków prosi 
Czolem.! (3) Wydział. 

Tow. gim n. „Sokół" w Holbausea 
do·nosi swym Drnhom, iż pierwsze zebranie oo
będzie się w niedzielę, 8 września, o Q'odz. 3 
po po.ludniu na sali p, łl . .Ellinghausa. O licE 
ny udziat Druhów uprasza się, Czolem! (2) 

Wydział. 

Tow. gim.n ••• Sokół" w Sckonnebeck. 
Posiedzenie odbędzie się w niedzielę, dn. 

8 września., o .godzinie 4 po pollurdniu na sali 
posiedzeń rO liczny udziat uprasza się. (I) 

Wydział. 

Koło śoiewu •. Haria" w Wanne 
donosi Szan. Roda,ków z Wanne i okolicy, iż 
w1 niied2ielę, dnia 8 września., urządza iI(olo 
nasze ~ v1~ 

-- zabawę latową, --
polączoną z tańcem i śpiewem chórowym na 
sali P. Marzyny. Początek zabawy o godzinie 
4-ej. O liczmy udz.ial prosi (2) 

Cześć pieśni! Zarząd. 

Tow. polsko-kat. św. Jana Chrzciciela 
w Riinthe 

donosi swym szan. czlonkom i rodakom z 
R.i.inthe i Werne, iż w niedziele. dnia 8 wrze- . 
śnia, po poludniu o godJzinie 4 odbędzie się 

półroczne walne zebranie, 
na które zapraszanny wszystkich Rodaków i: 

Werne i Rtinthe, bo są ważne snrawy do za-
latwianfa i obrachunek kasy. (3) 

. _lJwaga: Zarząd winien sie stawić o go
dznue 3 w komplecie Goście mile widzJani. 

P. Wawrzyniak, przewodniczący. 

Baczność Osteriełd ! 
Towarzystwo •. Gwiazda Jedności" w Osterfcld 
donosi swym az.Jonkom i rodakom, oraz tym 
Towarzystwom, które zaproszenie odebra~iy i 
tym, które dla br„drn adresów ich odebrać nie 
mog_ly, iż w niedzielę, dnia 8-go września.. ob-
chodzi 

8. rocznicę swe~o istnienia 
na sali p. łiusema:una przy .kościele katolickim. 
·na którą Szan. Tow, .rodaków i rodacziki za
praszamy Porządek . następujący : Od godz. 2 
do 4 przyjmowanie bratnich Tow., o godz. 4,15 
wymarsz; do kościo.Ia na nabożeństwo z pol
skiem kazaniem, po nabożeństwie powrót na 
salę, 1-tdzie sie odbędzie dalsza uroczystość, 
11rozmaicona koncertem, śpiewem i przed:sta-
wieniem amatorskiem. Wstęune <lla czfonków 
i bratnich Tow. 30 fen„ dla gości 50 fen. 
_ Uwaga Ksiądz polski przybędzie w so
botę jui od godz. 3 po poludniu. W niedtielę 
rano ·o godz. 7 wspóLna Komunia św. Unrnsza 
się czionrków. ażeby się jaknajliarniej Sitawili. 

(2) Zarząd, 
Towarzystwo św. Stanisława l(ostki w Suder

w.ich. 

Dortmund. Na białym dniu obra
~\rał nie jaki Wilhelm Sternberg pev.:
nego robotnika i to w mieście na uJ:cy 
~l'nkowej. zabierając mu przemocą ze-
~lrek. Rabusia ujęto prz~· pomocy po
cyi, 

a spraw robotniczych. 

Panu Wincentemu Leooarczyko.wi w Alten
essen. Socyalistycznv „Volksblatt " z Bo

chum w nr. 89, z unia 18 kwietnia br. pisal o 
Polakach. widlach i gnoju „Wiarus Pols;ki" 
pisal o tern w nr. 92, w artykule pt. „Praw
dziwe oblicze socyalistów." 

Wielki wiee w Boebum 
260 tysięcy robotników odbędzie się w niedziele. dnia 8 wrze

śnia o godzłn'.e 3 i pół oo południu na 
st zorganizowanych w Berlinie w za- wielkiej sali hotelu „Victoria" ulica 
OdoWych związkach socyalistycz- Alejowa 

na sali p. Baumieste.r'a, Arminstr. 16. 
Pmgram: 1) Początek () go<lz. 4-ej; 2) 
koncert; 3) ćwiczenia Jancami j chorą
giew kiami, ciupagami; 4) ćwiczenia na g 
sprzętach; 5) Mowy i deklamacye; 6) j 
polonez i dalsza zabawa z tańcem. - Za \ 
prasznmy wszystkie sąsiednie 1gniazda ł 
i szan. rodaków z Gelsenkirchen i okoli ~ 
cy jak najuprzejmiej, (3) i 

Towarzystwo nasze bierze udział w roczni
cy Towarzystwa św. Barbary w Loentrop 8-go 
września. Członkowie winni się stawić na 
sali pana Thre~ta o godz. l i pól O godz.lnie~ " 
12 minut w~jazd pocią.giem ze Suderwich Ró
wnież bierzemy urclziaI w roczni.cy Tow. św. 
Wawrzyńca w Recklinghausen-Ost„ dnia l~ 
września Wymarsz o godz„ ' 2 i pól. Gzfon
kowie winni się stawić w czapkach i oozna-

kach punktualnie. ( ( 1) Zarząd. 
Bractwo Rożańca świętego ·w l(ray. 

W niedvielę. 8 bm. odbędzie się zebranie 
i zmiana tajemnic po nabożeństwie polskiem u 
p. r. Oanten~er~a. . przy poczcie Proszę, aby 
wszy~?Y Bra~1a 1 ~10stry jak najlicznieii S!ię zgro 
machzab, _bo cnodz1 °' waż.ne s0 rawy. Rodacy i 
Rodaczki, którzyiby chcieli wstąpić <lo Bra
ctwa różańca św .. niechaj przybędą na zebra
nie. O liczny udzia.t w zebraniu prosi (I) 

l'ch. Najw i ęcej członków liczy zwią W BOCHUM. 
:k ll1etalowców w Berlinie, rnianow1- l Bliższe szczegóły zostaną później 
ie 61 tysięcy. - ogłoszone. 
1 

.,Germania''. .naczelny orgian lcetn- .-m ______ _ "!!Lr:!!':!l'J!l•••--•ll!!!i• ______ ..,.„;. 
'.~\Vców , zauważa wobec tego: „Licz ~ ·~ · Jt. 11 ~ ... 

Wydział. 

Tow. św. Wojciecha w Misburgu. 
obchodzi w niedz i elę, dnia 22 września, 
13 rocznicę poświęcenia chorągwi. Pro Nad zelator. t . k·.:.?~11.r' 'tV~~r"..lS" '1nl0 ft()A8A!~~~1 

· . e na uwają różne myśli. Nie :po- ~ 
inny. oone atoli zniechęoać, lecz od- Nabożen'st o I ki B h 

gram bardzo urozmaicony: Odegra- -- ~·-· --

rotn1 e d i ć · d t b w po s e w oc um. 
r • po n.eca wrnny o ergo, Y , Nauki w ciągu września: 
·c~a:iizow~nych ~ przymusu - a ta- ł W środę, dnia 11 września o godzinie 

Jest \ ielka hczba - zdobyć dla „ S po pol. dfa kobiet i panien. 

nym będzie także teatr amatorski pt.: Po.kwitowanie. 
,,Warszawiacy w l(arpatach", korne- . Oiiarę ,na .'dzieci oolskie w Księstwie 
d k 

· . . . . . zfo rnno na chrzcmach 11 p. r'r. Oniatazvka w 
ya W 4 a tach. W pobl1zu 1 s tntCJące Rohlinghausen. Sum ę tę TJ l1slano komu· należy. 

towarzystwa polskie, które od uas rza- a Fr. Gniatczyk. 



BACZNOŚĆ RODACY! 
Kh1 che~ crub\l p'tfqiąlz 

. łlSICZędzić? 
Każdy rodak, który chce sobie ma" p;yn Il do 

szycia tanio kupić lub '!!sody dm~, któr! __ 
sobie chce do s ko na.ł e koło sp ra w1 ć, nlecl~ 
pisze kartę do nas po cennik nas~ych maszyn i Be.z agentów. 
kołowców. Mamy dużo iiism z i,0Jz1ękowamelll z -·-·· ··-
wszystkich stron W estfalil. 942 

Dran~~reld ~Stawiński 
t pierwszej r~ki. 

.Hurtowny interes maszyn i k5ł, 

Rccklłnghausen-Siid, Bochumerstr. 

Kto chce· 
prawdzilłlie modnv ·kapelusz kupić? 

Kto chce 
być rzetelnie obsłuionym a prz1 tem tanio kupić? 

Nikt nie posiada więk~zego wyboru w l1apelo.ti!zach, 
biellźnie, JJÓłknszo.lkaeh, krQll'Q.taeh na1•odow)'eh, 
maeiełólłlmch koszulkach sokolskich nikt nie jest tań· 

·~. ' - 992 szym, mz 

Józef Danielak· 
W A• NE, Kolejowa ulica (Bahnhofstr.) 128. 

BWii *W 

Swój do swego! Swój do swego! 
--- * -··· -~<- . . . ..... 1311' = .... x·~ 

Jedyna poi. fabr. kostyumów 
na obc21znie 

poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln. 
w najlepszem ~ ykona niu i po niz~ic~ cenach. Prosząc Sz~n. 
Towarzystwai Rodaków o poparcie mteresu Rodaka kreslę 

z szacunkiem 651 

Franciszek Kaube, 
H()rne, ulica. Nowa nr. 37. 

Bank Ludowy w Sremle 
Spó-llta zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - załoi. w roku 1873 
poleca się Rodakom na. obczyźnie jako instytucya, w które najpewniej 
11ł1ładae mogą. ciężko zapracowane swe o8z.:-zędno8eł. 

Bank pła.ci od depozytów za wypowiedzeniem: 
łO·dnłowem 3 proeent. 
Ił. wartalnem 4 ,, 

Zlożone u nas dcpoz,ta I os~ez~dnołseł wynosiły na Nowy 
Bok blisko ~ I pól młllona marek. 

Fundusze rezerwowe ł udziały członków ca 500,000 mk. 
Bank ludowy w Sremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy lll&j.ątkami swym 
cdpowiatlają za. Bank i złożone w nim K.apitaly. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rad1 
NMz-OrczeJ naszego Banku jest Patron Spółek ko. prał. Wawrzynła~. 

Loka.le bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Koście! 
aej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i iwią.t. 

Numer telefonu !>9. Adres: 11)7 

Bank Ludo"ry - V olksba.nk 
Scl1.rlnun (.Po@en} 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia. niniejszego - i krewnym 
Wuz;rm Banki, do Związku naszego należące, polecaicie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft rnit unbeschran.kter Hart.pflicht. 

Mada&lńald. ?N. Ku.eha1·skł. Dutkłewiez. 

które ta:kże tanio sprzedaję. 

Swóf do sweiro ! Swóf 4o •'!~-.:O_!_ 

Początkoją.cą a obrotną 

sprzeda waczllQ, 
z branży kolonialnej, 1010 

1nówlącą 110 polsku, 
poszukuje 

Th. Hehwan, 
skład towarów kolo .,falnych, 

Oberhausen lRhld.), Marktetr. 17. 

Kasa OSZCZPiODOŚCi 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 

placi od nich • (437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Ban.k. ~ien1ski 
w l(oronowle (Crone a:. <f. Bra6e}„ 

Ubrania dla mężczyzn czyści i farbu 
le prędko i tanio f' ARBIERNIA OAL· 
Q..VSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Te! 
'4r. 911. 

filie: Hofstede, Herm~. Ekkel, r~ohfl•r · 
ł!;:usea. Linden, Hattm2en, Lłlfł~e11W"Hr. MN· 
ttta„ Castroo. ł(amea. Dortmund. Oert~o. 
S&rockhiivtl. 

-Otrzymałem przeszlo 

500 płyt polskich 
~o fonog1•afów, 

bardzo ladne sztuki, jak „Żyd przed są
dem" „U dentysty", ,_,Kominiarz", „Młoda 
wdówka"; „O Jasiu a l(asia placze", „Roz 
łączenie" i wiele innych bardzo ciekawych 
sztuk. Monologi, najulubieńsze śpiewy na 
jeden i więcej glosów, „Przemowa męża 
nad grobem zmarlej żony" i setki różnych 
uciesznych sztuk. Polecam ;. 

FONO GRAPY 
począwszy od 5 marek, 

KLARNETY 
we wielkim wyborze i bardzo tanie 

PISZCZAŁKI 
różnego gatunku, kontra i czelobasy już od 

~~~~~~~w•w•··~~~~~~~~w- DUDY 
}I l\l d I t ' -,. odl,50mr.~olz;~riNIKI 

20 marek, 

łt , Os d• p @~ ~ ~ do rozciągania w różnej wielkości, praw-

i ami 'Ili• , ~ Y ~ dziwe wiedeńskie ,------------------•fi SKRZYPCE 
>.ii ~ -· ~ ~ najlepsze i tanie skrzypce do nauki już od 
'F" ~ ~ d • Ik · bi ·~ 5 marek, Struny do skrzypiec i basów. ~ = ~ sprze aiemy wsze rn me e, ~ ~ smyczki, wiosie do smyczków i wszelkie 
- ! ,.:! całkowite wyprawy; piece ~ it inne przybory do wszystkich instrumentów 
~ .- ~ -~ we wiell~im wyborze i tanio. 
"Il' :::. =. kuchenne, óż t do ....... ~ Nadmieniam, iż przyjmuję wszelkie re-~~ b... ! r ne sprzę y • = = m. peracye instru~entów, które tanio i dobrz 
~ ~· .:: kanapy, wózild dla = = . ,,_~~- we własnym warsztacie naprawiam. 
łl =-~ mowe, ł ~ ~ Największy skład polsld wstelkich 
~ ~ ~ dzieci o cenaeb nijniżM;ych. ~ ~ ~ instrU!t eu~ów muzycznych. 
~ ::. g_ P I również i = • ~ 
łłl .i i ":;se::; up:eerskl. K:"~::~ ~ ~ ~ Franciszek Józefoski, ~ ~ Q.;l ~ ~ ' 
~ ~ ~ d ~ ~ cUerne, 
"}M; . .., • sprz~ty o stawiamy o.~rmo • „ ~ , 
~ ·~ -. I ~ ~ ł Bahnhofstr. 52. naprz. Nowej 

ł ~ ~ do domu.=== ? ~ Goij)oud;l-stwo l10;:~ 
l.~ - ;.;fi. 22 morgi roli w środkn wsi. zam z przy s~osie bu-
~ n fi . Di Det"' ' e ~ & :.'ł~ ilynki . mao:ywne, kościo! i nkcła w miejR~u,·, z 
~J J ~ wszelkim inwen1arzem, jak i;toi i leży jest od zaraz 
~ rar •• ef 'l\.łl"1e.~L ... .e_ ·~ ~„ ~ za rl()OO talarów Ilf/> SJJl'~e•'het. w łaty potrze-
].l~, 633) WJ'-' .&.'Id. Iii . ~„ł VV & · ~ ~ ba 800 do 1000 b.daró~·. Bliż11Tycl1 S'C7.egótów udzieli 

łf[~_w OherJaause1 .:_S1Uelm1ann~~ pr'!:y Starym Rynku. ~ Fr ncisz k Ra nr ,...t„.1„„·.~- ·: 

~~~~~ttt~~ ... ~~<{.~~.tł1!~~,-- fĄ;t'~',~~~~"(t:;«'.\~tf{ w R~~~nłe (KPrnt•~n a„ ' · ."J 

Pewna 28 letnia 
wdowa, posiadajr~ca. 
8 set tal!lrów, rat11 wy
praw~ i jedno dziecko, 
l!lZU.lka „ 
męaa 

z dobrej rodziny. Kawa
ler lub mlody wdowiec 
raczl} się zgtosić do 20 
września. pod lit F 1ł.I. 
~lł postlagernd Derne 
Kr. Dortmu"d. (1023) 

Elew gorzelniczy 
znajdzie miejsce pod 
!lardzo korzystnymi wa
runkami od zaraz. Zgł. 
przyjmuje (1024) 

Bo 11czkows ki. 
• gouelnik 

w Soieel1Sk11el1. 
(Kgl. Dornane Schnee
schiitz p. Santomischel.) 

-~Iłody kawaler, 
posiadający cokol
wiek majątku, po· 
Rzukuje dla braku 
znajomości pań 

towarzyszki 
• & 

.zyc1a 
Panny, posiadaj~ce 
cokolwiek majątku, 
zechcą sią zgł. do 
,~Wiarusa Polsk." 
pod nr. IOU. 

Elementarze 
w wiei.kim. wyborze polec" 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk. ' 

Gospodarstwo 
45 mórg z żywym i 
martwym in"entarzem, 
do br <mi budynkami, Ha· 
de 1I' owtrnowym i 6 mor· 
gawi łąki; kościół i 
szkoła w miejscu, jest 
z małym tylko wymia· 
rem bez pomieszkania., 
od zaraz na s p r z e da ż. 
C. kupna 4500 tal., wpt. 
32)0 tal. J. 1J I" ha· 
niak in Solec bei War· 
berg, ~Kr. Schroda) Pr. 
Posen, 1017 

Piekarnia 
w dobrym biegu i z 
wszelkiem 'urzadzc
niem i odbior~ami 
jest zaraz lub poźn. 
na Mpr ... Atedaż. 
Zgł. przyjmuje Eksped. 
Wiarusa pod nr. J018 

Baczność Parafianie z oaraiii Włosza.ktwski~ 
pod Bukowcem! 

Zebranie w sprawie odnowienia kościola 
o<lbędzie się w niedzielę, dnia 8 wrze'ś.niia ~ 
godzinie 4-ei po poludniu w lolkalu panai Fel. 
tlhego ""'!' Eickl?. Jest to. os~atn.ie zebranie w tej 
sprnw1e. O liczne stawienie s1e wszystkich pa 
ra,fian .prosi (1021) Sz. Dudzłk. 

Dla teatrów amlltorskic~ 
ł(apłtaoy Jakich mało. (2 akty, 9 m. 4 n,) 

Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 
- Gwiazda i Gwłazdor, zbiór dramaC'tków 

komedyjek, dyaologów i widowisk szopkowych 
na gwiazdkę i kolendę. Cena 80 fen z przes. 
90 fen. 

- Grube ryby. I<omedya Michala Baluc- za 
kiego. (3 akty, 7 m. 3 n.) Cena l,5J mr. z prze iwr 
sylką 1,70 mr. 1 • 

- Janek z pod Ojcowa, Obrazek wiejski ie 
śpiewami. (1 akt, 4 m. 4n.) Ceno 1 mr. z 
przes_ 1,10 mr . 

-Delikatne zlecenie. l(omedya Mieczysla· 
wa Chrzanowskiego. (1 akt, I m. 2 n). Cena 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dobrodziei. Obrazek dramatyczny. (I 
akt, 4 m. i n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dla świętej ziemL Sztuka ludowa. (4 
akty, 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z prusylki 
l,70 mr. 

- Dwaj roztargnieni. I<rotochwila. (1 ak~ l'la 
3 m. I n). Cena 80 fen. z p_rzes. 90 fen. ?iić 

- l(uzynek. Drobnostka sceniczna Michala '' 
Baluckiego. (l akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. z W i 
przes. 90 fen. 

- Lokaj za pana. Monodram ze śpiewami ile 
i tańcami. (I akt, 2 m. In.) Staruszkowie w 
zalotach. Praszka sceniczna ze śpiewem (1 
akt, 1 m. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr, 

Lew zwyciężony, Dramat. (4 akty, 6 m. 
7 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Lobz-0wianie. Obrazek dramatyczny ze 
śpiewami. (1 akt, 8 m. 3 n.) Cena l,30 mr. i 
przes. 1,40 mr. 

- l(oooełerya otwarta. Komerya pnei 
Zygmunta Przybylskiego (1 akt, 3 m. 4 n.). 

- ł(usicielka ludu. Sztuka ludowa. (5 akt. 
12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

Bartos z pod Krakowa, czyli Dożywocie • 
letar2u. Obraz sceniczny. (1 akt, ~ m. 1 n.). 
Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. 

Aby handel szedł. Obrazek ludowy. (takt 
6 mężczyzn, 3 niewiasty). Cena 1 markę, z 
prze~ylka 1,10 mr. 

Bursztyny K~~i. Obrazek ludowy z muzY· 
ką, śpiewami i tańcami. (3 akty, 4 meżczyu, 
7 niewiast). Cena 1 mr., z prze_~lką 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komed_ya - opera. 
(1 akt, '4 mężczyzn, 1 niewiasta). Cena 1 mr., 
z przesylką, l ,10 Il!r. . 

Babunia. Komedya Marya~a Oawalewicz~ 
(2 akty, 4 111~±czvzp, 2 mew1asty). Cena 
fen .. z przesylką 90 fenygów. . 

Błaźek opetany. Kro~och_wila ze śpiewa~~ 
(1 akt, S męi;czyzn, 3 mew1asty). Cena 1,ou 
mr., z przesvlka 1 40 mr. . 

Bilecik miłosny. Drobnostka s.cerńczna ~1· 
chala Balucki~RO ( l akt 2 mężczyzn, ~ nie· 

- Chłopi arystokracł. Muzyka i śp1e\VY• 
Cen a 50 fen., z Qrzes. 60 fen. 

- Chłopie<: studukatowy czyli zaklęta \f 

kaczkę ksiąźniczka na Ordnackiem. Kome· 
dyo-opera. (okt, 8 m., 1 n.) Cena 1,00 mr., i 
przes. l,10 mr. 

- Czartowska ława. Dramat ludoW1· 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 niewiast). Cena 4,00 
mr., z przesylką 4,20 mr. . 

Cztery dramaciki na tle dzieiów moraw• 
skich: 1) Ostatnie napomnienie Swiatopluk3~ (4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.) .. 
Bożena czyli córka kmiecia na czeskim .troni)t 
(3 m. 4 n.). 4) Sąd Spitygniewa (4 m. Z n.· 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Ciekawość pierwszy stopień do pj~l1.t;· 
PrzysJowie dramatyczne przez Jana Chęci; 
skie.zo. (1 akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen. 
prze1i. 90 fen. 

Księgarnia HWiarusa PG Isk.", Bochum --

1 
Zda· 
żeń 
cie : 
~zez 
nicy 
skra 
!er r 
Plan 
zarz 
PO Ci 
'frny 
ZY. 

Pisz 

i P Jj„ t'~t~ 'Y 

I z uięlm:yrni naniAami i wierszykami t-V nf!• 
f!łówku -polect.ł 

;tł ~rlll)~ ••~ ~ ~·tA: i,, ·~c lbnlelzl~ latoml !k$ I t h·Jo ':t~ei;n t crdoutand wY·d•W)!ici"ft 
Księ~aruia „Wiarusa Polskiego", Boc~ 
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t~~ .,~ eodzłminie 2 wylątklem Di tM>hiąłe.cz
ti· '·~~ f~ta kwartalo&. oa poczcie i l!I listowydt 

0 -~il 1 m. 50 fen .• a z odnoueniem do dom• 1 mr. 

' 

I 111~1 leże za Wlarc I Djczrzq J 
Za inseraty p1ad sie za miejsce rzadka drobttłp ._. 
b 15 f. ogloszenie, zamiesT.Czone przed ioaeratam 41 
fen. Kto c~to oglasza otrzyma rabat. - Usą ,_ 
„Wiarusa Polskiego" naletv frankować I podał w 
uicb dokladny adres pisząc~. Rekov. nie ~ 

A. ~' ittf. „Wtarn Połsk~" &&P'-.,." ~"'ł ·19" .ow•fłli..łl poc2 
J. i1 · ~ o00 z:iek1&11 "L. połn1scll u. 123.'' 

ro. 
nio ~- ms• • 

lać Redakcy~ drukarnia i ksiegarnia znajduje sic w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 174 - Adres „ Wiarus Polski'• Bochutn. ~ Telefon nr. 1414. 
ie. ~.;::Jll'i'ł!lll~„~~tę:_lf@~~?Dl'4&@~~~gg;;a •• ~.'~ •• , 

~: Rodzice poi.se~! f!czcie dzieci s"'.e I tllik ·])Olski i dwie młodociane '.-O~tni-1 Wielki wiee w Boehum I .go pan Ign. Durak pochwaleniem Pa1ut 
a- aówłć, czytać 1 pisac po Polsku! N1e ce 1~0Islne. Wszyscy otrzymalh om od 1 • • • • • I Bo~a i zaśpiewaniem pieśni „Kto się w 

2) pst Polak:er!1• kto oot?mstwu swemu . WOł~a m::indaty karne :ia ~5 marek, ~ odbędzie się w medz1ele, dma 8 wrze- Opiekę~'. Potem obrano :przewodniczą
, ;slemczyć się pozwoh ! rpomewaz rw .począt~~ s1erpma rzekomo śnia o 2odzinfe 3 i pół oo południu na cym w<eca ptrna Karolczaka z Liltgen-

bez powodu po;rzuc11I ~łuzbę u ~uyke- wielkiej sali hotelu Victoria" ulica I <lortmund, sekretarzem zostal pan WL 

o 
et. 
tei watykaa nie z2odzi sie aa mianowanie 
pa I!. Krzesińskiego, probaszcza dywi-

1yj1eJO w Magdeburgu, na arcybisku-
pa oanieźnieńsko-poznańsk.iego. 

n.) Z Rzymu otrzynmje „Dz. Pozn.' • 
w 1apewnienie, że kandydaturę księdza 

eh ~rzesińskie1(o na arcybiskupstwo 
s. 1nieźnieńsko-paznańskie uważają tam 
c- 1a żart niewczesny. O!ciec św. nie z;a.
ze iw'.erdzUby ks. Kirzesińskiego, choćby 

ie 4n rzec~ywiście byl kandydatem na 
z 1ron arcybiskupi w Poznaniu. 

a· W włoskich warsztatach okrętowych na 
o Sycylii wybuchła walka zarobkowa. 

(I 40 tysięcy .robotników, zatr.udnio
(4 1ych w \WLfsztatach budowy okrętów, 
k, świadczylo się za strejkiem, ponieważ 
~ l'taściciele warsztatów zamierzają zni
/t iyć 1p.lacę. 

W iraocuskich kołach urzędowycll nikt 
ile nie wie o mającem nastai>lć spotka-

1iu się WiJhelma z prezydentem 
francyi. 

Tak oświadcza „Matin" wobec ró
! inycłł pogfosek gloszących, iż p.riezy

łent iFraJncyi FalHeres ma się spotkać 
z cesarzem niemieckim za pośredni

clwem księcia Monaiko. ~ -

, Za:rożouy przez starsze20 brata do
). lycbezasowy suita• Maroka Abdul 

Azis zamierza się udać pod opiekę mo
carstw. 

O ,p.omoc wojskową prze'Ciw star
r. iZemu bratu Muląy ttafidlowi zamierza 
a. się Abdul Azis ·zwrócić do :Francyi i 
., 9is~anii. 

-.....:::..:: . ·~· 

go; .tymczasem ,znaleźli zatrudmeme w Al . " Kaźmierczak. Po treściwem przernówie 
Turyngii, przeciw mandaitom karnym eiowa niu druha Karolczaka za jednomyślną 
wnieśli o rozstrzygnięcie sądowe i Na porządku dziennym: 1) Spra- zgodą zostal założony „Sokół", do któ-
przybyli umyślnie z teg.o powodu tlo wozdanie posła pana Jana Brejskiego reg10 nh. wstępie dato się zapisać 3~ 
Hali. Twierdzili, iż mieli powody do (trzydziestu ośmiu 1 druhów. (Czołem im. 
porzuceniai służby. z czynności Koła Polskiego w parła- Hed.) Do wydziału nalrżą następu-

faba, w której mieszkali i w której mencie niemieckim. 2) Sprawy zarob jący druhowie: druh Ignacy Durak zo
staly 2 łóżka dla Jańczaków i dwojga kowe. 3) Sprawa wywłaszczenia Po- s~al przew?dniczącym, druh Józef ~oj
mlody1ch dziewcząt, była ogromnie da- laków z ziemi. .() Dyskusya. c1echowsk1, sekr~t~rzem, druh Michał 
sna:; prócz tego spadlo w owej .izbie ka o liczny udział Rodak'ów z Bo- Gruchoł skarbm~1~m, druh Igna~y 
wal sufitu, 1wskutek czego istnialo nre- cbum i okolicv pprasza się. Tomcza_k na~zelmk1em: Do rady nlaleza 
·bezpieczeństwo dla zdrowia j życia. O- ą,ruho~1e: Joz~f._Drahe1m, Jan Kur~wa 
kno !było po.przywiązywane. Miejsce, „Centralne Towarzystwo Wyborcze Franciszek Kus~erek! Ja~ Naskręt I _lgn 
na poddaszu, w którem mieszikal ów dru dla W estialii, Nadrenii i sąsiednich pro- Ka:?zub. Zebran.ia n:1111ą s1~ o.dbywac w 
gi robotnik, bylo niedoopisania. Po.nie .wincyi.,, „ ka~~ą drugą med_z1elę 1!11esi~ca o g?-
waż zawezwany na świa-dka wlaściciel dz~me _3_ po polud~m. Ćw1~z~rna w. pome 
ziemski twietrdził, iż u niego wszystko działki 1 czwart~1 o ~odzi_n1e 6 w1~cza-
w porzą;dlku, postanowił sąd :pod prze- rem. Przy zaiko~czemu wiec~ zaśp1e'· ' 
wodnictwem sędzi~go Fellmanna prze- Wielki wiec w Oberhausen no ma:sz soko}1:. „~spaly I gnuśny, 
konać się naocznie .0 stanie owych _ zg~zyb1aty ten sw1at , poczem.przew:o-
imieszlmń„ odbędzie się•w niedz!elę, dnia 8 wrze- d~1cz~cy za~knął obrad~, pozdrow1e-

To się stato, a przerwane . obrady śnia. o godzinie 11 i pół w poł. na sali mem sokolsk1em „Czołem -
toczyły się w dalszym ciągu wcz.orai pana Webera, Duisburgersir. 
(31-go sierpnia) i .rozpoczęły się od- Na porządku dziennym: 1) Spra- Caternberg. Wiec „Ziedn. Zaw. 
czytaniem protokołu sporzą~nego w Pol." odbył się tu dnia 1 września w 
owych mies~kaniach przez sędziego wozdanie posła pana Jana Brejskiego celu zaprotestowanh· przeciw pagorsze 
:Fe!llrmanna. z czynności Koła Polskiego w parła- niu ustaw przez knapszaft bochumski. 

W protokoleii'apiSan~mię'.dzy f;. mencie niemieckim. 2) Sprawy zarob Przewodniczył wiecowi druh Ku-
nemi: Iz.ba, w której spali Jańczako- kowe. 3) Sprawa wywłaszczenia Po- kawka. 
wie i dwoje mł·odych dziewcząt, była laków z ziemi. 4) Dyskusya. Referat o dawnem urządzaniu knap 
bardzo Cl·asna W okn1· brak • ·e szaftu, ustawach i obecnym zamiarze · e owa'fo l - O liczny udział Rodaków z Ober-
dnego skrzy1(ila, szyby byly .potluczone zmiany ustaw na szkodę swych człon-
a otwory Q:a:pą pozakrywane. w izbie, hausen i okolicy uprasza się. ków wygłosił delegat druh Nowacki 
która miała tylko jedno olmo~ byfo _po- „Centralne Towarzystwo W1bor- W dyskusyi nad referatem zabierali 
wietrze zle. Z sufitu pospadywaly ka- cze dla Westfalii, Nad:.enił t In· glos dh. dh.: W-0jciech Stelmaszyk, Win 
Wa'y w na W od..:1.n kt · centy Walendowski, Piotr Sobkowski, 

1 ap . P' Ula.SZU, w · :orem n-wch s.msi~ dnieh prowineyl". 
spal ów drugi robotnik, znajdowaly si~ „ "" Wojciech Siekierski i :F11anciszek Ku-
otwory wielkości pięści; drzwi wogóle ~ _w • kawka. Wszyscy mówcy krytykowa-
nie było. Is•...G~ "o ... 1·e·bezn1·eczen's-+wo li ostro nowy projekt ustaw. W końcu 
ognia. ł Podd~~:; b;lo bardw brudne, !·r,~ :(>~1CV na obtzy.inie\ uchwalo'no na tępującą rezolucyę: Ze-
szkodliwe dla zdrowia a mieszkaiiący brani na wiecu Zjedn. zaw. pol." w Ca-
tamże robotnik znajdował się jakby na ternbergu czlonkowie tejże organizacyi 
dworze (dem Wind un{! Wetter aus- protestują energicznie przeciw zamie-
gesetzt). Nieporządk.; w kasach. rzonemu oogorszeniu u~taw przez knap-

iPrzewqdniczący oświad!czyl na- Z pod Castropu donoszą nam o wiel szaft bochumski. 
stępnie, że wedlu~ przepisów pra- kich nieporozumieniach, ~;ikie w pew- Jan Siwiak, sekretarz. 
w11ych z dnia 11 maja .r. 1850 wymaga nem bractwie wywolaty nieporządki w -- = ·~ . • m ___ '!!!! 

się ze względów obyczajności osobnych kasie. Podobno brak w ni~j przeszło 10~ Sprawa m arokan· ska 
izb sy,pialnych dla małżeństw, męż- marek .. Jest to skl1;tek medostatec_zne1 w ł · 

' . -·-~-~~-™~'.!"E'::i-_.~!·~§s;~-~~ czyzn, niewiast i młodociany1ch osób. kon~rol! .. Ka.są zawiadywała ~rzełozo~a Na czele spraw zajmujących obec-
1 .Mie ~zka~ia robnfpików rolnych Niestety wójt w tym względzie nie WY- f1 m~J 1e1 r1e kontrolo'Xfl ':lll~k~sy n~e nie umysły polityków europejskich stoi 
' "" ' '"' . ~ 1 dal rozpo.rządz:eń. Obecnie przygotowu re~1 . owa przez. czas l ugi. ozycza a bez wątpienia spr1a:wa marokańska. 

je się takie rozporz~dzenie p 1: z meJ po trosze az uros1a znaczna suma. ]:," . . .. t 
Po~cł Brejski na ·pod51Jawie sprawo- . . . "" . . . o em przy Jak - zł kase oddać nie było pie- .i rnncya na1w1ęce1 m eresowana w 

zdań rządowych i wlasnych spostrze- wol:ano w!aśc1ciela. z1em~kieg.o ttuyk~- ni dirz:ste~1z je;t wstyd i zgorszenie. Mamku rehętnie kraj _ten -~'brałab.Y 
żeń kilkakrotnie poruszył w parlamen- . g? ~o sali s~dowe~. gdzie mu . s~d.-;; ia K;ni:C~ie ~ależy w naszych towarzy- dl~ s_ieJbie, ~ Pn~ncyą me mn~eJ chętrn~ 
:ie sprawę robotników rolnych, zwła- os"':iadc~yl, ~e wszyscy ~skarzem. P? ·stwach często rewidować kasy. Sami dziel!lyby ~ 1.ę Niemcy, na 00 Jednak a~i 
lzcza sprowa.dzanych na lato z zagra obe1rzemu mieszkań z~sta1ą. uwolruem, kasyerzy powinni s=e w interesie wla- frnc~a am. mne m?carstwa , przystac -
nicy, przedstawiając mianowicie w ja- a ws.zelkie ~osz~y, takze kom.eczne WY· snym domagać, aby ich rewidowlano. by me chc1~ły. ·~·i emcy, ktore .swego 
skrawych ko!1orach okropny stan kwa- ~at~i os~~rzonyc~, n.akła~a 511~ na HEY· W sprawie Soko.ta" w I(ottenburgu ·:z~su tak . meprzy1emne poczymły do-
ler robotniczych. Z tego powodu Zlel!CZe ego~ · ie oskarzem, czytam~ -:". uza- otrzymaliśm;' korcspondencyę, pełną swi:aidc~ema 'W: sporze z :F_rancyą 0 M~
Plan-o posła Brelj1skiego z różnych stron, ~d~~e~iib:::~~~· lecz , włascict~l 0 • skarg na prezesa i naczelnika. Nie za- iroko, 111 ~ c~cialyby sob~e po:nowme 
zarzucając mu przesadę. Naganka roz- 1 · . Y . na k~re, gdy~ dal mieszczamy tej korespondencyi, bo spo zg•otowa.c ~ 1 z~krych chwil Z?Pe.tnego 
Pocz~ta z .pow.odu tej mowy w pe- ,r~ otn~kom_ i r?botmcom !zby syp~aln.e dzlewtamy sie, że dzielni sokoli w Kot- 0 d?s·obmema 1 dla tego podeJrzllwym 
l'nych gazetach, trwa po dzień dzisiej- me o.dpowi~daJące pr~episom ·~o!i~YJ- tenburgu porÓzumieja si" pomiędzy so- okiem patrzą na ek~p~dy~cyę francus~ą 
zv. n~m 1 prawnym. ~n10sek w.lasc1c1~1~ b . Skar i jeżeli sa tslu~zne, r~dzimy . ·cl? Maroka,; z drug1e1 strony star.a1ą 

T t 
. d d . . z~emsk1ego. o ukarame byt na1zupełme1 wąytoczy~ 'na zebraniu gdzie każdy ~· 1ę utrzymac dobry stosunek z Pran-

eraz s w1er zona są ·owme, ze meuzasadmony Spanie na owe od ' ~ Ti: 11 ""'·c· as M k ł · 1 • stosu k' kt" h , " ·f Bre·ski . ..:1, _ • • • m P - druh ma równe ·prawa i gdzie każdemu c~ą. :r.i" z em -:.v 1. am ~u po oze~11 e 
ni n I, o ' . o~yc mowi pan l ' ~ uaszu p1 awme było medozwolone, a . : . . ~ w1kfa się coraz w1 ece1. · 

ee et.y panu.Ją i teraz. I sprzeciwia :się <obycza'n ·c· „ 1 _ wolno wypowie<lz.ec, co m?ze po~rze~ J S lt M . , . t M 1 • A' d 
O . .. j . J os I zezwo e dowodami A zawsze nal ,,, ,.Y pan11ętl1c .... u anem 1aroKa 1es ou ... a1 o 

to. co z łfalh nad Salą w Saksonn me na to, by mlode dziewczęta i mal- t '. · d c b d . c'-: 1 ·uj el Aziz· panuje on dziś niepodzielnie 
Piszą do be1rlińskiego „Tag~blattu": · żeństwa spały razem w jednej izbie. 0 .em, ze zgo a u UJe, a mezgoca 1 

- ty:ko w' stolicy swej, w :Fezie. Ń1u1 pro 
. „,Często już opuszcZ'aH robotnicy rol K?respon~ent „Beri. Tageblattu" 

11111 ~aszemu korespondentowi za oka- wincyi może on polegać albo .na rodach 
n~ I robotnice służbę u posiedziciela dod~Je do opisu pawyż~zego, że jest to zaną troskliwość 0 dobro Sokola" prze i szczepach, z naczelnikami, których 
ziemskie~,0 ttuykego w Bruckdorfie ta}cze p~zycz:ynek do historyj powo- t g 

0 
kie Cwfam t." jest w stosunkach osobistych, o ile ich 

Przy Celll e, .u skarżając się bardzo na daw ,.tlciekiama ludności ze wsi" (Land I sy amy r m " "" · karyera cała zw.iąza.n1a jest z osobą 
W!aścici ela. Także przed ośmiu dniami flucht) i .,braku rnbotników rolnych' ' . Abd eł Aziza .na tronie. Dziś - co pra 
~tawali przed sądem ławniczym osklair- Holthausen. \V niedzielę, dnia l I wda - „prawk.a" 1sultaD1a prawowi-
Zeni o złamanie kontraktu robotnik września odbył się tu wiec przy dość . tego nie sięga daleko; tem niemniej; 
llolski Jańczak, jego żona, inny ro bo- a -i' · ··"' - ~ · : .. .. ,.,.. „~-:· :;~~--~= ~ ;: l licznym u(t.ziale R.odaków. Otworzył pomimo anarchii, w kraju panującej, są 



jeszcze interes~r ZIWiązane siłnie z il~te- 1nym ~rzez :Euro~ę; ·dodano jej t~lko lii- Spódzie\\ amy s;ę przecież, że komitet ~ dzied w st·odole nabitą fuzyę, ukrytą 
resarni Ab.d el Aziva. Na zachodzie szpamę. Ostatme układy p. Clemen- „Swiętojózaii~ci~ „ dopomoż~ do pomyś~ sło~i e. Zaczęły ją yatur~lnie ze Ws~ 
!kraju najwięcej siły posiada Moulai Mo c~au, naczelnik rzadu f~rancuskie.g·o,. z nego załatwienia sprawy i przyczyni stk1ch stron oglądac. dopoki nie PU'z~ 
hamet któremu sam sułtan oddał wła- Bawardem Vll, ,po ktory.ch nastąpiły się do zaloż~n.ia ."T.ow_arzy~twa P?mo- strzał, który ~ołożyt trupem na lll~c~1 
dzę. Mahomet dziś . nie jest wdzięcz- pertraktacye Cambona, amba:sadora cy N~~ko~ve1 imie~1a sw. Jozaiiata . Do scu czteroletmego synka, posiedzici:!· 
nym bratem sułtanowi; jest on nawet Pmncyi w Berlinie, z .kanclerzem Bil- n~dz1e1 teJ uprawma. zw?lane przez ko- J~na 1':1eyer~. Lekkomyslnemu Właś~ 
rywalem, ·który, gdy z;dobędzie tron, lowem, dowodzą tylko, że plainy Fran- n~itet na przys~łą medz17lę do G~lsen~ c1elow:1 ruzy1 wytoczono skargę. 1 

rweiJmie też i głowę Abd el Aziza. Na cyi na akcyę, bardziej stanowcza, doj- i k1rch~n zebrama, na ktor~m. ma1ą tez Toruń. Kupiec Moritz Leiser k . 
p rzeszkodzie stoją mu ci z gubernato- rzalyp. . k . h ! ~?ys~c uchwalone lub zm1enn'One usta- na targu gęś już zabitą. Od spoży~~ mi 
r ów i oddzielnych naczelników rndo-_ ew1en upiec amburski, który \ · . I tej gęsi 2 jego córki zi1chorowały nne 
wyich, 'którzy nie mają przeciw sobi_e przez dłuższy czas przebywał w Maro- Ub~lewamy t:ylko, ze znow z~olano po dwóch tygodniach umarł. , on 
1I1iechęci ogólnej, jaką sułtan wzbudził keszu, ogłasza w „Hamburger f remden zebrame na god~m~ 9 z rana a więc na 
przeciw sobie, ale zato mają interesy blatt" dość intereLSującą charakterysty- czas nadzwycza1 niedogodny dla rodla
. polą•cz:one z pozostaniem ,suHa~a yra~ kę nowego sułtana". ków ze stron dalszych. A przecież cho-

wowitego iprzy !Władzy. Na1w1ęceJ Wedlu~' tej opinii, Mubaj łfafid nie dzić P?Win~o 0 , to, żeby ~ tai~ ważnej 
szans do zwycięskieg:o zamachu stanu jest wrogiem chrześcian, jako namiest- sprawie ogol mog~ uczestn~czyc w obra 
ma przyrodni brat sułtaina, rpopul~my nik zachodniej części państwa, zwracał dach, w uchwalemu ustaw J w ~vybo~ze 

· wśród mas Mouba~ Hafid, obazu1ący się do wszystkich cudzoziemców z mr~ąd?, b~ ~yl~o przy ,~parem, o~ołu 
,przeważnie w Mairakeszu. lfafi.d _dest wielką u;przejmością; w Marokeszu moze 1„SwJrę.tojozafacie dzłala/c /S'ku-
zręczn'' i umiał zawiązać stosunki z mi·eli mu dużo do zawdzięczenia. nie. . 

J Aby n!e dopuścić do upadku „Swię .. 
Ewr.opa. Kazde Iz lryw':111iz:ującyich ~ Gdy dr. Mauchtampa zamDrdowano tojózafacia" i pomagać do skierowania 
Maroku państw eur.ope1ski·ch uWla!Za Mulaj ttafid zarządził natychmiast e- spnawy na tory właściwe, ;prosimy 
Hafida za swegQ przyjaciela, co dowo- nergiczne środki ochrony cudzoziem- wszystkich Rodaków gorąco, żeby -
dzi - bezwarunkowo - zręczności te- ców. Mimo to położenie w Mariokeszu mimo pory niedogodnej - w niedzielę 
go pretendenta tronu. Hafi.d ma z sui- nie bylo pewne, wobec czego deputa- dnia 8 bm. na godzinę 9 z rana przybyli 
ilaJllem Abd el Azizem i rnohuI1lki oso- cya europejczyków, do której należał i do Gelsenkirchen na salę p. Baumei
ibiste; dwaj jego bracia zostali uwięzie- ów kupiec hamburski udałn ·się do Mula ster. Pamiętajcie Rodacy, że ,,Swięto-
ni i zamordowa'.ll.i On sam uszedł z ja Iiafida, ten oświadczył wprost, że rę- j, f · " · · d · · 
Z·yci·em tylko dzięki temu, że Abd el A- oza a~1e , oapow1e mo zorgarnzowane 

czy za życie cudzoziemców w obrębie może się stać dla wychodźtwa instytu-
a;iz povwolił w siebie wmówić, że łia- murów miasta. cyą tak pożyteczną, jak „Towiarzystwo 
fid jest ty1kio teologiem, nie przedsta- Na zapytanie deputacyi, co będzie, Pomocy Naukowej imienia Karola Mar
wiającym żadJnyich niebezpieczeństw. jeżeli Francuzi oprócz Udyjdy, ·zajmą ·in cinkowskiego" w Poznaniu dla Księ
Ttaik było -przed laty, ale '.dziś Haf.id ma ne miasta marokańskie, Hafid odpowie- stwa. 
już sławę wielkiego prawnika: „Umie dział: Wszelkie inne spliawy powinny wo
on - opowiadają 'O nim jogo zwolen- „Jeżeli się to stanie, w takim razie bee tego zejść na plan dalszy a każdy, 
niiey - każdą sprawę pr.zedtStawić je- odeślę was do portów pod strażą moich kto może, niech w urzyszlą niedzielę z 
dnakowo w dwóch przeciwnych sobie najzauń1nszych ludzi, którzy głową za rana śpieszy do Gelsenkirchen budo
światlaJCh". was odpowiadać mi będą, następnie zaś wać trwały gmach „Świętojózafacia ! 0 

Oto ·są oficy.aJni i tymczasowi szer- sultan - Allach niechaj go strzeże i „. ~ 
mierze o tron. Po za nimi sto1ą inni· oświeca - chyba już WytJOWie Francu
Rozbójnik Raizuli nie kryje się z tern, z()m wojnę. Gdyby jednak tego nie uczy 
że mu się chce tronu „nie ojców'', ale nil - tu oblicze jego przybrało wyraz 
braci w Mohamocie. Prorok i awantur groźny i ponury - wtedy ja nie będę 
nfk Bon Amama działa to Jl!a1 własną rę- zważał na żadnego sułtana i powotam 
kę i to w porozumieniu z jednym z pre- wszystkich wiernych na wojnę. 
.tendentów. Wreszcie i znany nam Ma .wsa 

el Ainin rna za sobą część kraju, sam 
jeszcze nie wiedząc. kogo poprzeć. Ale w sprawie „Swiętojózafocia' ·. 
Haiiid ma w.szędzi.e zwolennikó\v i -naj 
więcei widoków powodzenia. 
~·~ ·- ' ~~..--~· 

- W ten rój Francya wsadza swą rę
kę za!borczą. W porozumieniu z An
gilią i Hiszpanią chce iona przedewszy
stki·em usunąć Niemcy od usadowienia 
się w Tangerze. Obecność Niemiec 
gdziekolwiek mai morzu ~rodziemnem 
ptworzyłoby dla Prnncyi położenie clę 
zkie, ale obecność Germanii w Tange
rze, nieomal naprzeciwko własnych 
rwrót i w bliskości od Algeru, ibyłaby 
pierwsz.orzędnem !IliebeziJiecZ)eństwem 
polity•cznem. Fra:ncya, chcąc nie chcąc 
musi wakzyć o to, by w Maroku nie 
popuścić do wpływów 1niemieckich. 
Wobec jednak ~anarchii miejsoowej. i 
nieudo1ności samego kraju do wytwo
nenia samodzielnego życia polityczne
go okupacya Maro~a w te1 lub w owej 
formie, staje się jedynym .punMem wyj 
scia dla Francyi. Na pod1stawie trak
tatu z Algesiras, Pcancya stała się nie
ja·ko kontrolerem Maroka, naznaczo-

otrzymaliśmy liczne kores:pondencye. 
rprzeJWJaiinie potępiające ostro dotychcza 
sową działalność komitetu, a zwłaszcza 
opór niektórych członków jego przeciw 
założeniu „Towarzystwa Pomocy N1m
kowej pod opieką św. Józefa ta". Ze 
strony bardzo poważnej nadesłano nam 
do ogłoszenia wezwanie .. czyli radę, 11by 
nikt na „Swiętojózafacie" składek nie 
.przesyłał. 

Z drugiej strony złożył nam jeden z 
członków a obecnie także skarbnik ko
mitetu z podpisem własnym artykuł, pi
sany ręką pana Żnińskiego a zawiera
jący grube obelgi dla ks. Szymańskie
go, dla redaktorów „Wiarusa Polskie
go" i d~a przewodniczącego wie ca 
esset1skiego pana Jana Kwiatkowskiego 
z tlerne. 

Nie zam'.eszczamy na razie pism na
desłanych, aby ochronić „Świętojózańl
cie". Zachowujemy przecież wszyst
kie listy w aktach naszych, ponieważ 
mogą posłużyć do wyjaśnienia sprawy. 

ło! Ba ... toć nam krótsza droga tędy! 
A jam chciał był z początku miastem 

f>powiada ni e historyczne według po- prowadzić!...· 
Markietanka wygramollłl'.1 się za mę 

żem i westchnęla pobożnie - rada, że 
już niebo nad sobą \Vidzi. Obejrzała 
się do kola. Byli pod opuszczonem do-

wieści 

Wacław.- Gą-sior0wslcie~o. 
(Ckłg dalszy). 

mostwem za Warsz.nw_ą. Dutkowski 
Korowód szedl \.V głuchym milcz;eniu. nie dal czasu na oryentowanie się. 

Markietanka oglądała s ię trwożliwie po - Dalej! Idźmy! Nie pora !.„ Cho-
tej ciemni, rozświetlonej słabym plamie dźcie ! Mięcz<Lk z tyłu! 
niem niesione.i przez Dutkowskiego lam Chłop wysunął się, aby zająć wska 
pki i żegnała się nieznacznie, ilekroć zane miejsce, gdy Żubr się Z11toczyl i 
razy posłyszała w pobliżu szmer jaki odepchnąl go. Mięczak chciał go wy
lub szelest. A pełno ich było w lochu. minąć, lecz ani rusz. Dutkowski spo
iTu ziemia obrywała się z gluchym lo- strzegł to i zaklął: 
skotem, t «ł_m z wilgotnej, błyszczącej - Do czarta! Cóż ten wasz mąż? 
.ściany sącz~ ' ta się woda w:elkiemi kro - Zostawcie go! Niech się z tyłu 
plami i z pluskotem padllla w ciemną wlecze. Co z półgłupim a podchmie
kałużę, ówdzie szczur ,zaskoczony w !onym„. Polezie Ża mną sam! Lepiej 
swem króJestwie, z piskiem a chrobo- mu nie przeszkadv.tć, bo bre\\'eryi go-
tem rył się do gniazda. tów narobić! 

Markietance cklić s:ę zaczęfo. Ta- Dutkowski ustąpił i nic się nie ode-
kich wę ll ró\vek jej natura nie wosill:i. zwal. 
Poruswna, \Vylękia ·wszystkimi naraz ·Markietanka spojrzała z zadowole
zabobonami, jakie ją doszly kiedyikol- nie"m na męża i mruknę1a z pótgtosem 
wiek o loc hach a ciemnicach, już chcia- I dla siebi'c: 
la męża zagadnąć a użalić się, gdy · - Szelm11 ! Anim się spodziewała! 
naraz Du tkowski zatrzyma~ się, od wa Łeb a niby łeb! 
W zapo r ę i strumie11 świeżego rowie- - Co tam? zagadnął Dutkowski. 
trza \\~padł do lochu. - Nic. Toż i Wista„. Kiedyż do 

- - Wrłaźcie, wylaźc!e żywo! -- na- tej przeprawy dojdziemy? 
Iegał szbachetka. Nic się złego nic sta- ' - Nie taki gwałt! Potop i ć się chy 

liemie polskie, 

Prus Za0hcdnicb., Warmii i M;;za.qr. 
Malbork. Z m~sy konkursowej zban 

krutowane,go banku Woelke'go w Mal
borku dostanie się wierzycielom wszy
stkiego prawdopodobnie tylko 20 pro
cent, chyb1, że sąd 1przyzna im milion 
o który oskarżono radę nadzorczą z; 
lekkomyślny nadzór zarządu. W tym 
wypadku przypadatoby na wierzyciel? 
nieco więcej. 

Stn1szna gospodarka panowała w 
bmku malborskim. Woelke, przesłuchi
wany kilka dni temu przez sędziego śled 
czego, zeznał, że radzie nadzorczej nie 
przedkladał nigdy gotowych bilansów 
p1pierów wartościowych, hipotek i de~ 
pozytów rada nadzorcza nigdy nie kon
trolowała. Ost!ltnia rewizya podług ze 
znan.h prokurzysty Schneidera odbyła 
się w roku 1888, a więc blisko 20 lat 
temu. 

Członkowie rady nadzorczej bronili 
się tern, że domagali się od W oelkego 
bezustannie bilansów, ale be~skutecz
nie. To winy tych p.rnów bynajmniej 
nie łagodzi, bo wówczas wypadało im 
poskładać urzędy, albo władzom o tern 
donieść. 

Chojnice. W Swornigacu znabazly 
11111! ··-

ba chcecie! Patrzcie, wodę ledwie lo
dem ścięło !.„ Zapaść się można, ziała
mać ! 

- Jakże będzie? 
- Hm ... Sam nie wiem! Może na 

dziś nic z tego! 
- Co waszmość powiadasz? - za

frasowah s i ę niby baba, macając kolbę 
krucicy. 

- Nie inaczej! Pośrodku, ot, je
szcze. ale co przv brzegu oparzelisk 
pełno, lud nie strzvma ! 

- Dla Boga! Cóż teraz poczniemy? 
Chyba wracać do miasta i czekać SJJ() 
sobniejszej pory? 

- Ot! zebrało się wam na koncept. 
Wracajcie sami chybia, jeśli wola ... 

- Gdzi'eż więc? 
- Nie kłopoczcie się. Moja w tern 

głow!1 ! Wszystko pójdzie po myśli!... 
Mam tu sadybę, za Bielanami niedale
ko.„ przenocujecie w spokoju. No, a 
jutro na noc mróz stężeje, to was prze 
prowadzimy. Odemnie blis.ko. Sady
ba tuż nad rzeką, możn<a chwilę sposo
bną u patrzeć doskonale! 

Baba n'.c nie odrzekła. 
Dutkowski prowadził żwawo, kołu 

jąc między zaspami śnieżnemi, a szuka 
jąc osłony przed bkaskiem księżyca za 
rozrzuconymi gęsto krzakami i drze
wami. 

Gromadka bez przeszkody dotarła 

Z Wielk. K~. Poznańskiego • 

Piła. \V nocy z poniiedzialku n 
wtorek zamordował ślifiarz Seeger a 
zemsty robotnika Schippenstedta. z 

Zduny. W poniedziałek przechoctz· 
la nad miastem i okolicą silfna burza1 

podczas której uderzył piorun w tu' P 
~e~szy. kości?l ~atol~cki, lecz na szczę: yk 
sc1e me wzmecil pozaru. Grom uszko Kl 
dzil tylko cokolwiek dach w1 kościele. ,JoY 

Ze Śmigla ;piszą „Oaz. Pol.": Przed -0só 
kil~unastu d~iami z.r;ikł bez śladu, na. ·ie 
rob1wszy duzo długow, właściciel sk!a N 
du obuwia przy rynku August Thiele ~rus 
Zalożyl on przed kilku llaty przy swei re 
pracowni sklad obuwia, licząc zapewne 

0
ng 

n~ ciemn~tę ludu polskiego, lecz grubo 
s1.ę p_omyht L.ud tutejszy okoliczny już 
me J~st tak ciemny jak dawniei 1i już 
tak me lgnie do żydów i Niemców ro. 
zumiejąc donioslość zaSlady „swóJ do 
swego". Mamy też wreszcie w mie. 
ście naszem dosyć szewców polskich 
którzy zad:owolnić mogą każdego ma'. 
jąc towar nie gorszy, chodzi tyLko' o to 
aby swoje wyroby więcej ogłaszali ,~ 
gazecie. 

Tuk .więc Thiele. przeliczywszy sie 
w swych rachunkach, ulotnił się a w 
tych dniach przyszła wiadomość ~ Ber 
lina, że trupa jego wydobyto z rzeki 
Szprewy. Surdut, który topielec mial 
na sobie. posłano do Smiglra' i tu go roz 
poznano jako własność Thielego, a jego 
samego rozpcznano wreszcie z foto
gra~ii. - Tak więc smutny spotkał go 
komec •przez samobójstwo w nurtacli 
rzeki. 

Ze Sla,zka czyli Stanpoiski 

l(opalnia złota na Ślązku w wie· 
kach średnich. Mało komu zapewne 
wiadomo, że i w naszej Polsce w da 
wnych czasnch znajdowało się złoto. 
W·iadomość o jednej z najstarszych ko
palń polskich, z której wydobywano zło 
to, znaleść można w licznych zapiskach 
kronikarzy średniowiecznych, nigdzie 
jedrnak nie byla podana miejscowość 
ani bliższa okolica tych kopalń, będą
cych własnością prywatną książąt ślą .·c 
skich, osłaniających położenie ich głę
boką tajemnic_ą. 

Po .niaJeździe mongolskim ślad -0 tych 
kopalniach zlot1 zupełnie zaginąl i do
·pier<? w roku bieżącym z okazyi poszi 
warna za pokładami węgla kamiennego 
~v powiecie lwowskim (Loweniberg) na 
Slązku środkowym natrafiono l1!1 stare 
ganki w ziemi, należące do staroda-

lasu Bielańskiego, minęła z dala mury 
khsztoru Kamegulów i. zwróciwszy ku 
brzegom Wisły, jęla ścią.~ do sa
motnie stojącej a raczej zawieszonej 
r_1ad brzegiem rzeki chaty: 

Dutkowski ozwał się z ukontento
waniem, wskazując na ogrodzenie cha
ty. 

- No, to już jesteśmy na miejscu! 
- Dzięki Bogu, dzięki Bogu! -

rzekh markietanka. - Ręce zgrabiały 
z zimna„. a i· nóg nie czuię ! Mróz aż 
huka po lesie! Oo!... 

Jakby na potwierdzenie słów żu
browej rozlegl się krótki trzask gałęzi. 
Dutkowski obejrzał się i rzucił do sie
bie przez zęby: 

- Żeby tylko dyabli nie nadali nie
proszonych gości !.„ 

- Co mówicie? - zagiadnęła mar
kietanka. 

- Nic! - odparł ironicznie Dutko
wski. - - Mówię, że się niedługo roz
grzejecie.„ Mięczak! Prawda, już ty 
im ognia naniecisz? !. .. 

- He, he! To sie wie! Zaraz im no
gi rozstają - zaśmiał się sucho drab. 

Babę ciarki przeszły. Przysunęła 
się do męża i szepnęła cicho: 

Stary~ na rany Boskie, trzymajmY 
się! 

Żubr ikiw:nął znacząco głową i po-
wlókl się zat~czając. · . ...J 

~ 
il 
( 



,·c li ;:, rumni:inych kopa.!(1 zlota ksią 
;·piasto\ ·skich. 
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Piorun uderzył w kościół 

miejscowości francuskiej Blage przy 
ia rinecY i . zburzył go zupdnie. 
n 

lfCról angielski Edward 

yjeżdfa w piątek z Marienbadu i sta
~ w sobotę w Londynie. 
pierwotnie donoszono, że król Ed

ard zat rzyma się w Paryżu i odwie
:1 prezydenta Fran cyi Fallieresa. 

Katastroia kolejowa w Rehfelde. 

Pomiędzy Rehfelde a Strassburgiem 
· rkoleił s-rę pociąg. Jakaś zbrodnicza 
· ·a rozJiuźnila relsy kolejowe. 4 wa
~yzupełnie zniszczone. Rannych jest 
osób. śmiertelnego wyJ):idku na szczę 
·ie nie było. 
Na wykrycie sprawcy wyznaczy! 

•mski minf·ster dróg żelaznych 2000 
'irek nagrody. 

~n~res angielskich związków zawo-
dowych 

1iiarto w środę w Barth w obecności 
1 delegatów, którzy reprezentowali 
ion 100 tysięcy członków. W prze
wie wstępnej zaznaczył prezydent 
I. że w ostatniej ·sesyi, parlamentu 
1rnlił parlament angielski kilka ko-
;stnyc.h dla robotników usilaw za sta
iem posłów robotniczych (nie socya 
:rcznych). 
Przyjęto d\vie rezolucye. Jedna 
raca się do rządu o zarządzenia, któ 
przeszkodziłby zagranicznym pra
awcom sprowadzać robotników an-
lskich jako łamistrejków. Druga 
lucya potępia ostro tych robotni

, angielskich. którzy pozwolili się u
c za łamistrejków podczas walk zta-
okowy ch swego cza·su w Hamburgu 
mecnie w Antwerpii. Rezolucye te 
. yjęto ~ednogłośnie. 

Z Maroka. 

mszpania wysyła .na wybrzeża 
okańskie jeden okręt liniowy, 2 krą 
rniki j 2 łodzie torpedowe. 
~iulay łlafid o którym d'otąd nie 
ooziano. jakie właściwie zajmie sta
'~sko w obec Francyt. \Yydał ode
·\, w której ogłasza, że Francuzów 
mędzi z Maroka. 
~tarokańczycy st111cili dotąd około 
chłopa. Francuzi wostatniej wal

która się toczyła w niedziek, 6 za
.:ch i 18 rannych. 

burzenia strejkowe w Antwerpii / 

ustają . \V pobliżu portu rozległy 
kilkakrotnie strzaly rewolwerowe. 
~ilku miejscach powstał ogień. Pra
lawcy odrzucili ponownie prozycyę 
adów. 
Wydalonych przez pracodawców ro 
nrków jest 14 tysięcy. 
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Z różnych stron 
~GórnJ~ Polski", organ centrowe
,gewerkferajnu' · znów w haniebny 
~ób napada na „Zjednoczenie Zawo
·e Polskie'' i na ludzi, którzy te 
anizacyę robotniczą popienają. „Gór 
,, Posługuje s :·ę przy tern prz.edru
i z „Gońca Wielkopolskiego", któ 
~ Wydawca p, Bernard Milski dru
: ,,Przyjaciela Robotników" drugi 
n związków centrowych a redak

'p, Wincenty Szpotaf1ski dla centro
·:n wydawnictw pisywał artykuły i 
bno dziś jeszcze pracuje dla „Przy 
la Robotników''. Panowie ci tlo
:zą się. że to czynią dla interesu. 
le z przekon11nia do centrowców. 
1 na to robotnicy polscy? Powin
lać odprawę centrowcom i ich pol
Pachołkom i zjednywać wszędzie 

Ych członków dla „Zjednoczenia 
,'Odowego Polskiego". 
tlorde. ia hucie tutejszej kopalni 
Uzit1łahventyl kotla parowego. Z te 
lowodu wytrysnę~a z niego niespo
·\anie wrząca woda i oparzyła 
~rzow i n. prawą nogę. Odstawio
io do domu chorvch. 
\nnen. Zmarł robotnik z?ernny O
~ · które go na cegielni w Wullen 
'\Valił'1 ziemia i mocno pokaleczy-
Ochota, który według nazwiska 

zdaje się być Polakiem. znalazł na ob
czyźnie śmierć, zamiast chleba. Taki 
już jest los ludu polskiego. 

Hamborn. W niedzielę były roz
ruchy na dworcu w Neumtihl, bo pe
wien agent ugodzit kilka set górników 
dla kopalni w Oschersleben, ale kopal-
nia nie chciała złożyć pieniędzy na 

przejazd i górnicy z rodzinami, razem 
około 1000 głów, oorzuciwszy pracę w 
kopalniach tutejszych, znaleźli się w 
kopalniach tutejszych i znalazłszy się w 
bardzo przykrem położeniui poczęli się 
burzyć, ale rozpędzi! ich silny odział 
policyantów. Płace w Saksonii są po 
to się udawać w tam te strony. 

Ewing. Uwięziono tu elegancko u
branego pana, który chciał nieznacznie 
opuścić restauracyę, nie zapłaciwszy, 
co zjadl i wypil. 

Langendreer. Spadajqce kamienie 
pokaleczyły na kopalni „Bruchstrasse" 
pewnego rębacza. Pozostanie kaleka 
dośmierci a choć otrzymywać będzie 
rentę, czeka go niedostatek. To pra
dziwy męczennik pracy. 

- Dwuletni synek mleczarza Tie
manna wypadł z okna trzeciego piętra 
na ul i cę. Lekarz, zbadawszy dziecko 
uznał, że nic mu się nie stalo. Tym 
razem aniół stróż uchronił dziecko 
przed śmiercią, ale niech matki1 nie ku
szą Pana Boga i nie pozostawiają dzie 
ci przy otwartem oknie. 

Dortmund. Tydzień więzienia za 
jedno zero otrzymał rębacz W. Stra
cha z Brambauer. Otrzymawszy prze 
kaz do kasy na 8 marek dopisał zero, 
aby otrzymać dziesięć razy tyle jak za
robił. Oszukaństwo się nie udało a 
Stracha pójdzie do więzienia będzie 
miał plamę na całe życie. --·-------·=· 

Osłalnir wiadomości. 
P a r y ż. W przeciwieństwie do 

oświadczenia dziennika ,~atin" dono
si „lntransigent' ', że spotkanie się pre„ 
zydenta Francyi Fallieresa z cesarzem 
niemieckim Wilhelmem II jest rzeczą 
postanowioną. Nastąpi ono prawdo
podobnie w maju roku przyszłego na 
ziemi neutralnei. 

P a ryż. Na ostatniei radzie mini
nistrów omawiano sprawe wysłania 
15 tysięcy chłopa posiłków. - Pisma 
wszechniemieckie podnoszą z 1powo
du tego wielki wrzask~ twierdząc, że 
Francya gotuje się do zajęcia Maroka. 
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Od Ekspedycvi. 
Panu A. L. w Dort. R.esztę kalentlarzy pro

simy nam odeslać. 
-iC"li"lllo~.iUMi 'Blm".P':~ 

·wiece. 
Wiec ,,Związku Polaków" w Carnap 

odbędzie się dnia 8 'vrześnia o s.!OOZinie 11-ei 
przed poludniem na sali pani Guttmann, J)'rzy -.a. 
kościele katolickim. O liczny udział Rodaków 
z Karnap, Horstermark i Brauk prosi 

Związek Polaków. 

Wiec w Gelsenkirchen VJ (Hiillen) 
odbędzie się w niedzielę., 8 września, o godzi
nie 4-ej na sali p. Nachbarschulte, na który 
wszyS:tkich R.odaków z okolicy zapraszamy. 

· Związek Polaków w Niemczech. 

Wiece Zjednoczenia. 
w niedzielę. dnia 8 września rb. 

W Gelsenkirchen-Hessłer po poludniu o godz. 
3 i pó.r u p. Fischera. Kannenberzstr. 33. 

W Castrop przed polu<lniem o g<odz. 11 u P. 
Sin dera. 

W Bruchu po południu o godz. 4 u p_ Moellera. 
W Magdeburg przed pOl!udniem o godz. 11 w 

l(atolickim domu św. Józefa. 
W fssen po poludmiu o god.z. 3 i pól u p. Mei

stra, Alfredushaus. 
W Hamborn i Obermarxloh po poJuctniu o go

dzinie 4 u p. Marego. 
W Wischenhoeien i Hamm po pQfudniu o godz. 

4 u p R.assek w ttamm. 
W Resse dla Erie i Her.ten o godz. 3 i pól u p. 

Wielanda. 
W Ho.rsthausett po pot o godz. 4 u p. Korthe. 
W Luetgend<>rtmund po poi.. o godz 4 i pól u 

p, Spechta. 
W Kley po pol'udniu o godzinie 3-ej u pana Ritt 

. malln. 

I 
W Aplerbeck po pohidniu o godz.inie 3 i pól \V 

lokalu pani W. w. T:nlmainn. 
W Egeln o godzinie pól« do 5-ei po poludniu 

w lokalu p. 13ockmanna (Zum schwarzen 
i Ross). ulica Breiteweg 14. 

' Zeb;ania członll~ów \ Zie~oczenia. 
I W Herne o godzinie 3 i pól po po!Udnm u pana 

Nitki, Nowa ul. 
W Marten o godz. 11 i pól przed p()[udniem u n. 

Korte. 

W Meusełwitz o godzinie 3 po południu u p. 
Winklera:. 

W Huckarde o godiinie 4 po południu u p. 
Bayera. 

W Wanne o goozinie 4 po południu u p. Unter
schemanna. 

W Bruckhausen o godzinie 2-ej po rpoJudniu u 
p. Honiga. 

W Bruchu o goozinie 4 po południu u p. Moel
lera. 

W Włemelbausen· o S!Odizinie 4 po noJudniu u p. 
Kickuta. 

W Kowalewie u P. Wo.iciechowskiego. 
W Holthausen-Muehlheim o ~od.zinie 11 u pana 

Bunsa. 
Bacmość Altenbochum-Laer! 

W niedzielę, 8 wrześn.ia odbęclizoie się dla 
czfonk6w „Zjednoczenia zaw. polsk." 

zamknięta zabawa z tańcem. 
R.odacy, chcący wziąć udzfal winni sJę 

przed czasem na czloników zapisać. 
(1) Wydział miejscowy. 

\it! __ . 

Zebrania towarzystw. 
Tow. św. Stanisława B. Wanne-Zach. 

podaje swym szanownym członkom, oraz iycz 
liwym R.odakom i rodaczkom z Wainne i oko
licy do wiadomości, iż w niedzielę, <C!I11ia 8-go 
wnześruia, odibędzie się 

pożegnalna zabawa z tańcami 
dla tych czJonków. którzy odchodzić bę-dą do 
armii pruskiei. Zabawa odbędzie się na: sali 
p. Breiini;1;a o 5'odz. 4-ei po pol'udniu. Wstęp 
dla cz.fonków 30 fen., dla gości przed czasem 
75 fen. a przy kasie 1,00 mr., po god~n4e 10-ej 
1,50 mr _ O jak nailicznieiszy udz.ial uprasza 
się. Goście mile widziani. ( 1) Zanąd. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau 
donosi swym sz.an. czlonkom. iż w niedzielę, 
8 bm.. odbędzie się miesięc'.Zjlle zebranie tzaraz 
po ostatniej Mszy św. o godzinie 12. Upra
sza się tych cz.tonków, którzy sooie obrazy za 
pisali a jeszcze ich nie odebrali. aby się na ze
branie stawili i obrnzy odebrali·. W razie nie 
przybycia obrazy będą sprzedane tyrn czlon
koll]., którzy nie byli zapisani. O nailicz.nici-
szy-udziali prosi (1) zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa z Holsterhausen 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 8 
września po noliudniu o ~odz. 4 odbędzie się 
kwartalne walne zebranie w lokalu pana Uf
felmanna. Czlo.n.kowie winni się jak jeden mąż 
stawić, ponieważ mamy ważne sprawy do za
liatwienia. O licz.111Y udzia1 czlonków i gości 
mile się upraSiZa. Zarząd. 

Uwaga: Członkowie zarządu i rewizoro
wie kasy wiruni się pól godziny przed zebra-
niem s.tawić. (1) A. Ciszak, przew . 

Towarzystwo św. Antoniego w Essen-West 
<lonosi, iż zebranie odbędzie się 8 września o 
godz. 3 po poł'udniu. O liczny udział uprasiza 
się, gdyż będą obrady nad nową chorągwią, 
albowiem próby nadeszly. (1) Zarząd. 
Towarzystwo św. Stanisława K. w Grullbad 

donosi czlOOllkom, iż w niedziele. dnia 8 wrze 
śruia, odbędzie &ię zwyczaine zebranie w po
ludnie o ~odzinie pól 12. Goście mile widziani. 

(1) Zarząd. 
Towarzystwo gimn. „Sokół" II w Wanne-Zach. 
podaie swym szan. druhom do wiadomości, iż 
przysz!e zebranie odbędzie się w nied2iele. dn. 
8 września, o godz. pól do. 4 po noludniu na 
sali pa·na Gerdersmanna. łfofstr. O liczny u
dział szan druhów się uprasza. - Czolem! 

(I) Wydział. 
Towarzystwo św. Stanisława Kostki 

w Katernberg. 
Zebra·nie odibędzie się w niedziele. dnia 8 

wrz.eśnia, o godtz. pól do 12-ej przed pol. Po
siedzenie Zarząd11 o godz.. 9 rano. O liczny u
dziat w zebraniu uprasza 

Zacząd. 
Baczność oddział kołowników „Sokół" Il. 

w Oberhausen. 
Donosi się zacnym kolownikom. iż 

-- wvcieczka --
odbędzie się w niedzielę, 8 września. rano o 
~odzinie pół do 6-ei Punkt !Zborny sala p. We 
hera. Uprasza się zacnych kolowników o licz
ne przybycie. - Czol'em! (1) Przewodnik. 

Tow. lot er. ,Szczęście" w Giinnigield. 
W niedzielę, <inia 8 września na sali pana 

Darenrechta, przy uL K oocielnej 46, obchodzi 
Towarzystwo nasze pierwszą roOZlllkę swego 
istnienia 

-- zabawa z tańcami. -
Orkiestra: polskie dudy. Początek o godz. 4 
po południu. Wstęp nrzed czasem 50 fen„ przy 
kasie 75 fen. O liczny udzial R.oclaków prosi 

( 1 ) 7.arząd. 
Tow. św. Wojciecha w Hochłarmark 

doilłosi uprzejmie ~,, „vm cztorukom. iż w łllie
dzielę, dnia 8 'vr zcśni-, o i:coozinie 4 po poł'udniu 
odbędzie się miesi~L1 .• le zebranie. O liczny u-
dziaf prosi ( 1) Zarząd. 

ryańska. O liczny udział w zebraniu uprasza. 
się. - Czołem! UJ Wydział. 

Baczność! ! ! 
Towarzystwo loteryjne „Z2oda" w Bruckhau

sen-,\\arxlob 
urzą<l:za w nieclz.ielę, <lnia 8 wrz.0śnia, 

- - zabawę --
dla odchodzących do wojska cz.ł'onków, na 
którą się szanownych mlodzieńców. bratnie To 
warzystwa loteryjne i sąsiednie zaprasza. Po- . 
czątek o godzinie 4 po poludn.iu, o godzinie & 
i pól przeds.tawienie amatorskie pod tyt. 

„Schadzka", bar<izo zatitmuiaca sztuka. - Mu-
zyka jak zwykle p. Podeszwy. (2) 

Zarząd. 
Uwaga: Czlonków Towarzystwa unra

sza się, aby się punktualnie o godzinie 3 sta
wili, taksamo ci, 1którzy się na cz.lonków chcą 
diać zapisać. Jan Młyńczak, prrew. 
Koło śpiewu .,fiołek" w Recklinghausen-Sued 

(Broch). 
W niedzielę • . .dnia 8 września, o godzinie 4 

po poludniu, oobędzie swe miesięcme mbra
nie. Ponieważ przyjdą ważne sprawy pod o
bra:dy, więc obecność wszystkich czlonków 
pożądana. , (I) Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpiewu o Q"odzJnie 2-ej po 
pcludn.iu. 
Baczoość Rodacy w Langendreer i okolicy! 

Konsum polski pod nazwą „fortuna", d• 
którego na wiecu przystąnifo zaraz. 41 ciJlloo
ków, będzie otwarty w drugiei polowie wnze

. śnia. Celem przyjmowania nowych czlonków 
i wpłacania udzialów odbędzie się zebranie 
w niedz.ielę, 8 września, na sali p. K<Il!ippinga. 

(1030) Zarząd 
Roman Maćkowiak, dyrektor, Józei Raczyń

ski, kasyer. Antooi Pilar.ski. kontroler. 
Towarzystwo św. Antoniego w ReckUnghauseu 

Sued (na Ludwiku). 
W niedzielę, dnia 8 września, odbędzie się 

- zwyczajne t.ebranie 
przed pol'udniem o godzinie 11; o liczny u-
<izial prosi (1) Zarząd. 

Uwaga: Zara7em donosi sie cz.Cookom, iż 
w tę samą niedzielę bierze Towarzystwo na
.SIZe u<lzial w poświęceniu chorągwi Tow. św. 
Barbary w Loentrop. Wyjazd o S?;odz. 1-ei 
po .południu. Ci czlonkowie~ któnzy chcą 
wziąć udział, winni się stawić w lukalu po
siedzef1 o godzinie pól do 1-ej. Ponieważ jedz.ie 
mY wooaitni. wJnni sie czlonkowie zawczasu 
zglosić, abyśmy wiedzieli, ile wooów izamówić. 

Przewodniczący. 

Tow. gimn. „Sokół" w D<>rstfeld 
don.osi swym czlonkom, iż zebranie odlbędzie się 
w niOOz.ielę, dnia· 8 września, o godzinie 11 i pól 
w l01kalu P- Klinghammer~ ul. Roonstr. 15, na 
1które w.szystkich cz.ł'onków ·i rodaków życzli-
wych Sokolowi zanra·sza. - Ozorem! 

Wywiał. 
Uwaga: Po pol'udniu o godz.inie 4: zabawa 

w zamkniętem kól1ku w tym samym lokalu. O 
liczny udz.ial u-prasza Zarząd. 

Towarzystwo św Józeia w Sterkrade 
podaje do wia<lomości S'WY!m czlonkom i 
wszystkim rodakom. iż dnia 7 września o Q'O
dzinie 5 po pol'udnin. pnzybędzie do nas ksiądz 
polski i będzie sl'uchal spowiedzi św. W nie
dzielę. raoo o godzinie 7,15 przystępuje Towa
rzystwo do wspólnej komunii św. W niedzielę 
po polud'niu o pól do 5-ep polskie nabożeństwo 
z kazaniem. Prosimy wszystkich Rodaków, 
aby się iak najłiczniei zebrali, by nie pwiedzia
no. że żą<lamy księdza polskiego a potem ze 
sposobnóści nie korzystamy. Zarząd. 

Towarzystwo gimn .•• Sokół" I. w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 8 bm.. odbędzie się ze

branie na sali nainan Uhlenbi:.uch, dawniej Ha
ke, o por do 12-ej przed J>()tudniem. Z powo-

. du ważnych spraw kompletny u<liziat druhów -
pożądany. Goście mile ł\V'i<l!ziani. Czolem! 

(2) WY'<blał. 
Bractwo Różańca w. mężczyzn w Rooling-

hausen 
urzą-dza w niedłzielę,, dnia 8 września, na sali 
p. W. Punkego, wielki teatr pod tyt. Powrót 
ducha". Porządek zabawy: Wspólne śpiewy 
z programową deklamacyą, występy Kola śpie 
w.u „Lutnia! Kościelna" z śpiewami chórowemi 
i występ gniazda „Sokola" z ćwiczeniami. Po
nieważ zrubawa będzie bardzo urozmaicona, o 
liczny udzial srz.anownych rodaków tz. miejsco
wości i okolicy jak nanuprzeimiej prosi (2) 

N adrelator. 

- Cześć pieśni Polskiej! -

Koro śpiewu „Wanda" w Distelo 
podaje do wiadomości swvrn czlonkom i roda
kom z Distelrn i ca.lei okolicy, iż dnia 15 wrze
śnia ob~hodzjjmy 

Uwaga. CzllQ!1kowic zarządu winni się 
stawić godzin~ prędzej, 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w l(arnap. 5 rocznice istnienia 
Z powodu misyi obchód rocznicy dnia 22 na nowej sali p. AnderbriiJ;~~e. przy ulicy Scher 

wmeśnia s i ę nie odbędzie. We .. Wiarusie Pol- łebeckerstr. Na rpOl\vyższą uroczystość za-
skim'· je ~rzcze podamy, 'kiedy się odbę<lzie. praszamy jak najuprzejmiej 'wszystkie nhm 
GzoT'em ! (3) Wydział. życzliwe kola śpiewackie i Towarzystwa, które 
Towarzystwo św. Antoni~e> Pad. w Asseln zaproszenia odeibrnly i te, które dla braku adre 

zaprasza szan. Rodaków z Asseln. Wickede. sów zanroszell nie odebrały. Program: 1) Od 
Brakel i okolicy i wszystkie Towarzystwa, któ godlz. 3-4 przyjmowanie bratnich kól śpiewa-
re zaproszenia odebraly oraz te. które dla bra- ckich; towarzystw i gości. 2) Otwarci'e uro-
ku adresów zapro~u; ell c dcbrać nie mogly, na czvstości przez urzew. oraz. powitanie bratnich 

obchód 5-ei rocznicy istnienia. kóf śpiewackich. t01Warzystw i g00ci. 3) Wy-
odbyć się maiący w 11i ed ziclę. 15 września. stęp miejscowego kota ze śpiewem. 4) Występ 
Program: Od ~odziny pó-t do 2 Po poJudniu do bratnich kó.l' ze śpiewem. 5) Monologi, dekla-
3-ei nrzyiimowanic bratn:ich Towbrzystw na macye i śpiewy. 6) O godzinie 7 i pół ' teatr pod 
sali pana Nettelhecka, 11 L liellweg m. 79. zaraz tyt. ,,Błażek opętany". 7) Polonez. i dalsza za-
przy kości e le kat..: o godz _ 3 i pót \vymarsz do ba wa z tallcem. - W wolny'Ch chwilach be
kości o.ta: po naboże !1 stwic powrót m salę. vdzie diz.ie przygryiwaJa orkiestra naszego dyrygen-
nastapi dalsza zabaw a_ - Muzykę <lost0wi p. ta p. Michała Pietrygi z Bruchn . ( 4) 
P. K.uik 1z Herne. (2) Zar1ąd. Uwaga: CzJonkowie zalegają1.,y ze sklad-
Tow. trimn. ..S<>kół" w Recklinghausen-Sued. kami dłużej, niż trzy miesiące, winnii się z ni~h 

Wa.Inc zebrani e odbedzie się w niedziele, na ze-braniu uiścić, crdvż w nrzeciwnym razie 
dnia 5' września. o g-odziri<ie 11 i nM przed po-T. będą uważani jako \!'OŚdc. - Dzieciom niżej 14 
w lokalu posiiedzel1 (JUng!irrgshaus), uli~a .Ma- • lat wstęp na salę wzbroniony. Zarząd. 
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§wój do swego1 ~!fil t;J~1 ~ zeg rmlstrzo sko 
na W estfalł~. 

Szanownym Rodakom polecam mój 

~ 
Podług n&jonwszych iurnałł i :uajgustew•iej 

wykonuje 986 

bogato .zaopa ·r.zony skład w zegarki 
i Jegary wszelk ego rodie.tliju i w bituferyę. 

• 
g wszelkie ubrania, paletoty i spodnie 

Mam na składzie: regulatory, zegary z kukułką, budziki 
kolczyki, broEzki, brnnzoletki, pierścionki i t. d. Specyaln<JŚĆ 

zesarld kie1nonkowe „ Bla"&ką. BO!!ilUt, orłem, .„ .. „ 
po. bajecznie tanich cenach 

pierwszorzędna 
pracownia garderoby m~zkiej 

i poa-oni• i 110.5'.ołe.111. 

Obrączki ślubne 
Tomas%a Pietrowskiego, 

ze złota wykonuję we własnym warsztacie już od 12 mk. .za 
pa.r~. - Przy zakupnie za 20 mk. zwracam koszta podróży. 

g I•;Nsen, Grabenstr. 44 I. 
. . Bał!PloŚe re tł ruty? Tylko w mojej pracowni ~rderoby 

Szan. Rodacy nie potrzebują teraz ani u innowierców ku
pować, ani sprowadzać .z dalekich stron, bo mogą na miejscu 
u Rodaka. wszystko nabyć, co tylko serce zapragnie. 1004: 

li 
męr;kie.j wykonuje się podług przepiiu s p od n ie w oj i k • we ,._ 

zQobrejmateryi po nizkich cenach. ł.dl 

••• 111111 a q • ·r.1 • .~„ Przyrzekając skorą i rzetelną usługę, kreślę z szacunkiem 

.Julian Prltsche, zeaarmistr z. 
Wanne, ul. Dworcowa (Bahnhofstr.) 183. 

Szanowną Klientelę. mającą zamiar zaopatrzyć 
się w w1'·oby jedynej polskiej i wielkiem powodze·· 

.Daezno~~ Z 
niem ciesz~cej się 920 

fabryki pierników 
Rodacy w Herne i okolicy 

Po~~am s,;an<.wnym Rad.Wtoin mój 

skład żelaza i 
maszyn 

do gotowąntata1 szyci.a. prania i WJ.ldiymanil 
oru 

wszelkich sprzętbw kuchen-
nych 

A. Markiewicza w Kostrz7nłe 
na nadchodzący sezon gwiazdkowy, proszę niniejszem 
jak najuprzejmiej, a.by zechciała łaskawie zamówienia 
gwiazdkowe :aadesłać najpóźniej do końca wrze· 
imla r. b. Za wykonanie zamówień po wyżej wy
mienionym terminie fabryka ręczyć nie może, wo bee 
nadzwyczaj wielkiego popytu; musi raczej z fabry
kacyą zastósować się podług poczynionych przed 
czasem zakupów. - Wsze.Ude zamówienia uprasza 
się nadesłać na ręce zastępcy na Nadrenię i Westfalię 

po eeaaeh Jak aajtaaH7eh.. 7 07 
A. Barciszewskiego,r~eochum;u1.a&•;~:~:i;.~:-r· ie. 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszyjuż od 23 do 580 m.r 
Zakupione rzooą odslawiam fmnko do cfomn. 

Za got6wk~. Na odpłat~. 

Pieeyki do ogrzewania. · 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

BEBNE, Neustr. 35. -------------------------
:Baczność rekruci! 

Polecam wsz7atkfe arty kuł7 dla rekrutów. Mam 
na !kłaćłzie ogromny wy bór .kuferków i wszystkie inne arty
kuły podług przepisu po bardzo tanich cenach. Polecam za
razem Szan. Rodakom mój olbrz1ml skład galanteryjo7, 
••nniee, harmonik, klarnetów oraz wszystkich ar
tykułów muzycznych, laski, parasole, port•onetk.I, 
•~otkł do rzecz1 ł włosów i t. d. 993 

Józef Danielak 
W ANNE, 

Kolejowa ulica (Bahnhofstr.] nr. 128. 

f m.Rynkowa1;Th.f Schwan Marktstr. 11li 
] Oberhausen (Rheinl.) . !. 
~ ··-- ... ·~ 
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1 wszeHl~ich a~tykułó'! .!P~żJ!v~~~~~:-· ! I 
; Sprzedaję tylko najlep112i7 towar po najtańsz,-ell eenacl1. f ~ 
·g U p rz ej m a u s ł u g a; I ~ 
~ Pemim.o tak nizkich cen udzielam nawet przy n aj m n i e j s z e m f·1 ~ 
·~ z a ł 11 p n i e jeszcze rabatu.. , g' 
~ I & 

~ n aa 'l ~ 
cl: N a życzenie odstawiam towar każdemu w dom ą ~ 

b e z p ł a t n i e. i '.: 

'-~;~ 
~~~~:·~ 
,:i~:,,g, 
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Fabryka kostyumów teatralnych. 
Th. SchoHen, E sen • Ruhr 

Viehoferstr. 34-36. 

Najwi~szy i najlepszy interes tego rodzaju w 
Niemczech. 

20,000 całkowitych kostyumów 
na składzie. 

Il ejspanłalsze w1·konanie. 
Najt.ańMze ceny. 

Odznaki towarzyskie, chorągwie, pałasze, szarfy 
czapki, w ogóle wszelkie przedmioty dla. towarzy3 t,,; 
i do uroczystośej, 990 

H.ałafo.,-1 darmo! 

I 

;kt;d skó~ ~i~1iedernetióJ:: 1· .. ·. 
skórę na podeszwy i artykuły szewskie. 

s:z;::~: I Szezotki: 
Torl>y pGdróźne '1 Szczotki do rzeczy 

od t.,OO mr. poc&. li od ~ó fen. pocz. 
Torby na rynek m Szczotki do lmt.ów 

"d tłO fen. p acz. B od 25 pocz. 
Torebki na łańcuazkul ta. Szczotki do włosów 

od 40 fen. pocll. od 3~ fen. pocz. 
Portmonetki . s „czotki do wiksy I I 

od 6 fen. pocz. od ó fen. pocz. 
Crrut,.-, łartueby eer11otowe, 
od 75 fen. od 35 fen. 

rmc 

,;1 zebienie, lustra itd. 
od 10 fen. od 10 fen. 

Jos. Zł1a, llerne, 
Dworcoft·a (Bitltnhoł~tr.) ur. ł.O,. 

Kofl.eowa. stacya kolej elektrycznej Herno-
Recklinghauaen. 584 

Bartek: Zażywasz ty Jantkutabakę? 
Janlek: Zażywam, ale tylko 1007 

najlepszfł kościerską 

a akę, 
którą ma wciąż iwieżę. na składzie 

lg. Maciejak 
~(~.:*przy kośeiele h3tolłeliim ~ 

-w Br ehu. 

· model i 9 t)' 
po 50, 60, 70, 
75, 85 mrk. i 
wyżej. W yści
gowce z Ia czer
woną gumą 95 
mr. .Jetlyny 

zr.. s~\'pea fabryitai,ów A.dier. 01rnl, 
Wed, Westlalen i na Ilerne i oko
licę. Od1tla.ta dozwolonr. Wszelkie cz11śt:i 
reze~·wiowe jak najtaniej. Beperae)'e ;ze· 
telnie i fachowo. Największy skład kołowców 
na okolicę. 189 

Herner Fahrrad- u. Motor-Indt strie 

H He.113Dd Herne, ul ca Dworcowa 
1 J (Bahnhofstr.);111. ' elef. 266 

Bank ziemski w Łańcucie, Galion„ 
Austrya. 

1) Nabywa majątki ziemskie na Parce 
lacye i oddaje nabywcom rozparcelowa 
ne grunta na wieczność, wolne od wsze!. 
kich długów lub ciężarów hipotecznych. · 

2) Tworzy gospodarstwa średnich 
rozmiarów w pojęciu ustawy z dnia li lu. 
tego 1905. Dz. u. i rozp. kr. Nr. 40 o tworze 
niu wlości rentowych. 

3) udziela nabywcom grunt11 kre<lrtu 
i zajmuje się wyrabianiem tanich i dogO<I. 
nych 4 proc. pożyczek hipotecznych OaJi. 
cyjskiego Banku krajowego oraz •oty. 
czek rentowych. 

4) Ułatwia swoim członkom parcela. 
eye, kupno i sprzedaż majątków ziemskich. 

Zaleca kupno gruntów w następUją. 
cych majątkach: 

Bryń. wieś w powiecie stanislawow. 
skim, oddalona o 3 kim. od stacyi koleiowef 
Bednarów, gdzie się znajduje kościół rzYm 
ska-katolicki. Grunta w Bryniu &łl uro. 
dzajne glinki, łatwe do uprawy. Nabyć mo 
żna pola orne, ląki, zręby po 130 marek za 
mórg pruski. 

Bybl-0, wieś w powiecie przemyskim 
o 5 klm. od Nowego miasta, gdzie jest para 
fia rzymsko katolicka, urząd pocztowy i te 
legraficzny oraz stacya kolejowa. 

Grunta pszenne, urodzajne w cenie o~ 
250 do 300 marek za mórg pruski. 

Kolokolin. .wieś w powiecie rohatyn. 
skim. l(olokolin oddalony jest o 7 kim. od 

1 stacyi kolejowej Bukaczowce zaś o t khn. 
od Zurowa, gdzie znajduje się kościół nm 
sko-ka tolicki. 

Gleba bardzo dobra, przeważnie czar 
noziem o położeniu pagórkowatem. Cena 
za mórg gruntu i ląk od 300 do 350 marek 
za mór" pruski. 

W l(olokolinie znajdu)e si~ fabryka 
gipsu i cementu, ponadto kopalnia alaba. 
stru i dotąd nie eksploatowane nalet1cie 
pokłady marmuru. 

W olczyszczowice, wieś w powiecie 
mościskim. Odległość od stacyi koleioweJ 
i miasta Sądowa Wisznia wynosi lZ kim. 
Grunta bardzo dobre, przeważnie pszenne 
w cenie od 300 do 350 marek za mórg pru. 
ski. 

Stadnia. wieś w powiecie złocz~ 
3 klrn. drogi do stacyi kolejowej Skwaru 
wa, gdzie jest kościół rzymsko-katolicki 
Przeznaczone do parcelacyi grunta są bar 
dzo urodzajne, czarnoziem, bogaty w pro. 
chnicę. Można nabyć grunta orne, Jak IAk! 
w cenie 250 do 350 marek za mórg praw. 

Zgłoszenia przyjmuje Bank Zierniki li 
Lańcucie ( Galicya) a na miejscu deteiaci 
banku. Objaśnień zaś udzieli administrącya 
„Wiarusa Polskiego". (818) 

aczynia emalj. -- u 
kupuje 1i~ naJtanleJ l naJlepłej' 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Boehunt BBhlłnshauMen p. Wan11 
Dorstenerstr. 8. Heinrichstr. 81. 

=== Tanie umTftralld ! -:: 

Gospodynie 
•• kupujcie tylko prawnie zastrzefonl\ ·" 

margarynę 
!łl§I „ Kościuszko'' H 

ł (614 

::...-:=:: „Wiarus~· -
Do :u.a.bycia. we wszystkich składa .;h. 

zum 

Prlnzen lłelnrłeh. 
o 

Na niełustron:ne Żj'ez.eui~ ! 
odbędą s ię już od 4 tygodni z taltlent 
powodzeruem w Essen , Bochn'll , Wcrden • 

i B~ubeck dziennie 3-4 razy dawane f 

przedstawienia pasyjne • 
-&eałru 'Viktor1a z Esse• f 

także i w moim lokalu przez 11arę dai. 
W dni powszedni• o 2 i 5 godz. po 

pot l 8 i pół wiecz. 
W so!;,otę nieodwołalne ostatni ra.z. 

Albert ·Nłessen, 
1'lar:s.loh-B1·u~łtlmusen, 

Kaiserstrasse.i 

· ru arma „ iarusa Polsk.iegu" w Bochum. 



Boehmn, na sobotę, dnia 7-go wrzesnia 1907~ Bok 17 • 
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rze ledli1nn1 pismo ·1ndow1 dla Polak6w na ebczytnie po§wł9eon1 ogwiacłe or~ sprawo• 1arodoyYm, politycznym i zarobkow7a. 

'1diddZI wotJmnide 21 WJtqłldem d:n.f . poświątecz
#d1· p.rzc:dpla.ta kwartalna na _poczcie i a listowych 

11esl l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
~ fłtlł "Wiarus Polski" „ •. „„„ .... , 'W c•11ołkn J>OC1 

4'0wym ood zinakiem „L. polnisoh nr. 123. •• 

I 1111 laże za llarc I · OJczyz1t I 
Za Inseraty placl sie za miejsce rzadka dren_. ._. 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone orzed inseratami tf6I 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - u.tr „ 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować I poda• • 
oich dokladny adres piszącego_ Rekop. ołe zwra.-=-

Redakcya, Clmkamia i księgarnia znaiduJe sic: w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polsk1° Boclwm4 -Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
· wić, czytać i pisać po polsku! Nie 

jtst Polakiem, kto notomstwu swemu 
ilłemczyć się pozwoli! 

Z wypadllów dnia. 

prawa o zdradę stanu redaktora Schia 
wary spowodowała liczne areszto

wania. 
Głównym obwinionym jest Schiwa-

1a. Aresztowano wielką liczbę :podo
cerów, nie whdomo jednakże jeszcze, 
zy wszyscy są winni; nastąpić mają 
szcze dalsze aresztowania, gdyż w 

na nalezionych papierach Schiawary wy 
mieniono wiele nazwisk osób wojsko
tWych z którymi „coś można było zro-

W Antwerpii srożył się .. olbrzymi pożar 
w porcie. 

Ogień podłożony niewiadomo przez 
ogo, wybuchl nttjpierw w wielkich 
ładach drzewa i przeniósł się na ró

inne składy i budynki. Aż z Bruk-
li trzeba było przywolać straż pożar 
do pomocy. Pożar srożył się przez 
łą noc z środy n11 czwartek i dopie
w czwartek po poludniu zdołano go 

panwać. 

Pracodawcy proponowaną przez mi 
istra handlu i przez burmistrza Ant
·erpii warunki podjęcia pmcy odrzu
ili ponownie. 

wypadkach cholery donoszą z kilka 
stron dotąd nie dotkniętych zarazą. 

W pociągu idącym z Torunia do Ino 
Jw ':Wrociawia zmarł wśród objawów po-

niu odpowiedniej korespondencyi z po
wołanemi kolami rzymskiemi· - czas 
wyjazdu, zaopatrzy ich w materya{ 

informt1cyjny i wreszcie postara się o 
potrzebne na ·podróż pieniądze. 

Nie wiemy. ile złożono m koszta 
deputacyi do I<zymu, które będą . zna
czne, choćby tylko trzy osoby wysła
no. Jeżeli, jak nam mówiono, niema 
dosyć pieniędzy, to obowiązani.i je dać 
kasa „Związku Polaków'·, bo za sekre
tarstwa pana Antoniego Brejskiego gW 
wnie w tym zamiarze składali Ro
dacy grosz do grosza, ponosząc sami 
koszta podróży na wi~ce i w tej myśli 
„Wiarus Polski" długie lata wykony
wał „Związkowi Pohków'' bezpłatnie 
Ćlruki, nie mówiąc o kosztach podróży 
współprac-0wników „Wiarusa Polskie
go'' na wiece, wykładach na portorya 
itd. itd. 

To też mniej więcej dwa hta temu 
było w kasie „Związku Polaków'' 2300 
marek, chociaż corocznie znaczne su
my wydawano na elementarze. Nie 
wiemy. ·ile w ostatnim cztasie zarząd 
,Związku Polaków'' oszczędził ale z 
pewnością posiada on znaczny kapitał i 
powinien Komitetowi głównemu dla 
spraw opieki duchownej wyplacić po
~rzebną na pod~óż deputacyi do Rzymu 
sumę. : · 

Byłoby źle, gdyby Pohcy dla bra
ku pieniędzy nie mogli wysłać odpowie 
dnio licznej reprezentacyi, celem zło
żenia u stóp tronu Namiestnika Chry
stusowego prośby o .lepszą opiekę du
chowną i gdyby dla braku pieniędzy 
nie skorzystali z nadzwyczaj dla nlaszei 
sprawy pomyślnych stose~nków, bo co 
teraz zaniedbany, to dla nas na za
wsze przepadnie. 

W interesie wspólnej sprawy wy-
chodźtwa prosimy przecież wszystki~~ 
Rodaków, żeby jeszcze w ostatmeJ 
chwili sklndali, ile kto może, na koszta 
deputacyi. 

§§&1!±1 SL 

lllesłychane ! l'l'I ejrzanych wychodź01 rosyjski Abra
m Żi•win. Truipa zabranego przez 
licyę celem stwierdzenia przyczyny 

· ierci, dotąd nie wydano. . Ze •trony iurpełn'te ·Wiarogodnej i 
dobrze ·p-0informowanei otrzymujemy 

Z Konstantynopola donoszą, że na nastęipująicą wiadomość: . 
spie Mytilenie zaszedł wypadek Adwokatowi i notaryuszow1 p. Wy-

olcry. W Kobe stwierdzono urzędo- czyńskiemu w Brodnicy w Prusiech Za 
o dwa wypt1dki cholery. chodnich oświadczył tak prezes isądu 

p!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!~·· w Toruniu jako i prezes sądu w Kwi-
dzynie,. że jako notairyusz jest zobowią
zany ~1 

i chodzić na wybory i głosować 
Sprawa opieki duchownej 

Polaków \V stron>1ch niemieckich 
je się coraz wjęcej piekąca. Lud 
Iski, czytając, jak to w innych kra
ch dla najmniejszej kolonii niemiec
ej sprowadwni są na stale księża na
owośd niemieckiej, słysząc zasady 
'Powiadane przez książąt kościoła, 
słowo Boże należy głosić ludowi w 

Zyku ojczystym ,a pozbawiany tego 
rawa. nietylko burzy i zniechęd1 się 
o duchowiet'1stwa niemieckiego, lecz 
Ogóle staje się coraz ozięblejszym dla 
raw religijnych. 
Jedyną nadzieję pokłada wychodź
o polskie jeszcze w Stolicy Apostol
iej. Wysłanie deputacyi do Rzymu 
~hlo. jak wiadomo, na \Vielkim wie
Postanowione. Teraz zbliża się spo 

Obna ku temu pora. To też główny 
~rnitct dla spraw opieki duchownej 
iewątpliwie w krótce przystąpi do wy 
nania uchwały wieca i w tym celu 
bierze po głębokiej rozwadze naj
Powiedniejszych do deputacyi mę
w, oznaczy im -- po przeprowadze-

na niemca. 
Ponieważ minister tych rozporzą

dzeń znieść nie chciał, przeto p. Wy
czyński z końcem roku bie~cego no
taryat złoży, oś-wiadcziając, że byłby 
bez czci i wiary, gdyby uczynił, co od 
niego żądają. · h1 : 

Do końca roku bieżącego pozostaje 
p. mecenas Wyczyński notaryuszem 
j .wykonywa iwszellkie ·czynności no-. 
tiaryalne. h: ~,„ 11?1.j 

Z Brazylii. 
· Gazeta Polska w Brazylii" pisze, 

7Je ::rząd Stanowy jakoteż i komp9._nia 
północno-amerykańska budowy kolet S. 
Plaulo - Rio Or. do Tul do prac przed 
wstępnych już się zabrali i nadarza się 
łatwiejsza sposobność sprowadzenia z 
!kraju wszystkich naszemu sercu blis-

kich, którzy do wyjazdu mają ochotę, 
alby tu prncować wspólnie i spokOjną 
a dostatnią zgotować sobie mogli przy 
szlość. I i I ~m~ 

Naturalnie zbrodnią byłoby nama
wiać do wyjazdu tych, oo do tego chęci 
lllie zdradzają, którym tam dobrze się 
.powodzi, którzy tam są zagospoelarowa 
. ni .posiadają więcej gruntu i t. d., ale za 
to tych, którzy w knaju .cierpią niedo
statek i zdecydowani są na wyjazd w 
którekolwiekbądź strony, czy to do 
Stanów Zjednoczonych północnej A
meiryki, czy Kanady - a takich Jiczba 
w kraju ojczystym niestety z roku na 
rok się powięks~a - tych więc należy 
ipawiadomić o mającej nastąpić koloni
zacyj w Parnnie i o tem, że otrzymają 
bezpłatną kartę podróży i lot ziemi do 
splaty na do - {) •· fi warunlmch". 

Herne. Towarzystwo św. Izydora w łler
ne mialo dnia 25 sierpnia rocZJie walne zebra
nie. na którem zostail nowY zarząd obrany. 
Prazesern z.ostal Piotr Tomaszewski z łleme, 
zastępcą Michal Jankowski z Baukau, sekreta
rzem Józef Bąkowski z Baukau, zast. Antoni 
Stróżyk z Baukau. skarbnikiem Franciszek 
Szkudlarek z Baukau, zastępcą Tomasz NCYWak 
z Baukau. 

Rząd rosyjski przeciw biskupowi wi
leńskiemu ks. Roopowi. 

Korespondent petersburski donosi 
„Kuryerowi Litewskiemu", między in
nemi, co następuje: „Na mocy rapor
tów, przesłanych do Petersburga, przez 
wfadze administrt1cyjne wileńskie, 1rząd 
cesarski uznał. że dalszy pobyt ks. bi
skupa wileń_skiego na zajmowanem do
tąd stanowisku jest niemożliwy, prze
to pozostawiając mu tymczasem wszel 
ką swobodę dzii::tlania, rozpocznie per
traktacye ze stolicą apostolską w celu 
usunięcia go z Wilna. Głównymi zarzu
tami, z którymi administracya wileńska 
wystąpiła przeciwko ks. biskupowi, by 
ło utworzenie stronnictwa konstytu
cyjno-kl::ttolickiego, rzekome nieuznanie 
•przez ks. biskupa za obowiązujące dlań 
postanowienia senatu w sprawie jego 
oboru na posla, gwaltowna ·poloniza
cyta Litwinów, prześladowanie księży 
litewskich, które miało się wyrazić w 
przenoszeniu ich z parafii litewskich 
na polskie i zastępowanie ich przez 
księży Polaków. Jednym z najbardziej 
ciężkich zarzutów jest ustęp z listu pa
sterskiego, w którym ks. biskup nde 
zabnania wiernym, ale też nie zachęca 
ich do posyłania dzieci' do szkół począt
kowych rządowych i wyraża nadzieję, 
że z pomocą bożą doczekamy się cza
sów, gdy szkoły początkowe będą w 
ręku katolickiem. Zosta!o to 1uzn11nem 
za podburzanie ludu przeciw rządowi, 
chociaż w liście pasterskim wyraźnie 
wzywal pasterz swój lud do cierpliwo
ści i spokojnego czekania lepszych cza 
sów i do uczenia dzintwy, jak kto mo
że. Niemniej poważnym zarzutem dzia 
lalności antypaf1stwowej jest nieu
względnianie lub ociąganie się w spra
wie wymaga11 rządu co do przenosze
nia księży z ptuafii do parafii lub usu
wania ich od obowiązków. Wreszcie 
wplynęta sprawa banderyi ,,jakiegoś ro 
dzaju wojska polsk iego"~ w którem 
rząd uznal reminisccncye roku 1863. 

U Drzymaly. 
Podaliśmy przed kilkunastu dniami 

w:iadomość, że włościanin Drzymal11, 

który nie mogąc dostać pozwolenia na 
wybudowanie domu mieszkalnego na 
z."3kupionych pod Rakoniewicami 15 
morgach ziemi, kupił sobie wóz miesz
kalny i w nim wraz z rodziną zamie
szka!. 

Wiadomość tę podala caba prasa 
polska, a za nią także część prasy nie
mieckiej . 

Obecnie zamieszcza „Gazeta Gru
dziądzka" obszerny opis miejsca za
mieszkania p. Drzymały. Z opisu tego 
powtarzamy co następuje: 

„Zjeżdżam tatem do Rakoniewic. 
„A gdzi.e tuitlj macie owe sławne 

Podgradowice i rozgłośnego w nich 
Drzymałę? pytam pierwszego napotka 
nego przechodnia. - A to, proszę pana. 
jeszcze kaW1ałek drogi koleją żelazną 
do „Kaisertreu ". - Bóg zapłać! 
Przyjeżdżam do Podgradowic. które w 
języku zajęczym zowią się obecni.e 
„Kaisertreu ". Stticyjka maleńka, jak 
wszystkie. Wioskv ani dudu. Za to 
kawałeczek od stacyi, tuż nad torem 
kolejowym widzę jakieś obozowisko. 
Czyżby cyg1anie rozgościli się rpod go
lem niebem? Ale nie, to mieszkanie 
- letni1sko - sławnego pana Drzyma
ły. Z kominka maleńkiego, sterczące
go nad wozem, wydobyWla się cienki 
slup dymu. Podchodzę. Kobieta, w 
starszym już wieku, pracuje nad zale
pianiem dziur i szpar wozu, którego o
kienk1a, widać., niedawno dopiero wsta
wione. - A czy to wy pani Drzymali
na? - A dyć jo! Czymu bym nium 
nie miała być? - A maż wasz gdzie? 
- A gdzieby, tam, gdzie każdy dobry 
Polak, w kozie! - Co w kozie, a za 
co? - A dyć za to, że tui1aj zamiesz
kał, na tym grucie. Skazali go za to na 
120 marek kary, a że nie mial pienię
dzy na ztapłacenie jej, więc poszedł na 
14 dni do kozy. Ale wspanialomyślni 
Prusacy, wiedzą, że teraz żniwa, więc 
pozwolili mu odsiadywać „na raty". 
dwa iiazy pe tygodniu. Ciągle tutaj 
ludzie przyjeżdżają. To Niemcy, wczo 
raj Frnncuzy tu jakieś były, to Polacy_, 
a Bóg wie jakie jeszcze ,nacyje" tu 
zjadą. Wi~c to wasz wóz? Przecież 
on się rozlatuje, jak wy chcecie w nim 
przezimować, zmarzniecie! - A co ro
bić, kiej Prusaki nie pozwalają chałupy 
postawić. Starał się· tam mój stary 
dość, ot i wystarał sobie kozę. chociaż 
przy wojsku go gefrajterem zrobili. 
Czy zawsze mieliście grunt? - Nie! 
mój byl robotnikiem, uciułaliśmy sobie 
trochę groszy i kupili przed trzema la
ty to gospodarstwo. Najprzód mie:lz
kaliśmy w stodole, wypędzili nas stam 
tąd. Kupil więc ,.mój" tę ruderę, a~e. 
patrz r.nn, ona się cała rozłazi. Będzie 
nam bieda zimą. - A to co pytam --
spc,~.1 rzegłszy tu:~ przy wozie g··u1y 

nasypu, przypominającego mi kominek 
polowy. - A dyć my tam gotowali so
bie strawę, ale przyszła policya i roz
rzucił1a nam ten piec, a teraz mój zo
stał za .to skazany na 30 marek kary, 
czem ją zaplacim, nie wiemy. 

Z calą gotowością pokazuje mi Drzy 
ma.lim wnętrze woza, objaśniając, że 
okna dopiero Drzym1la wstawH. Kolo 
uszu czuję przeciąg powietrza. Nic 

dziwnego, toć szpar pelqo, a na dworze 
wiatr. Wreszcie zabieram się do fo
togmfowanial. Żałuję( mocn-0. że nie 
ma Drzymały i dwóch jego synów, któ 
rzy poszli gdzieś w świat na zarobek. 
Za to Drzymalina z najmłodszym sy
nem ustawia mi się z d1lą gotowością. 

Pożegnawszy Drzymalinę, ·p.rzyszła 



mi myśl do głowy, czyby nie warto o- ~ waży 5 centnarów. Na ulanie tego 1 niądzc angielskie i amerykaiłskic U\va
tworzyć składki, zebrać pieniądze, ku- I dzwonu dal król Władysr.1w 1621 r. żają obecnie za st11aconą. Statek ekspe 
pić Drzymtale obszerny, mocny ,vóz, a 1 działa zdobvte na Moskalach. W roku I dycyi „Th,e. J:?uchess of Bedfo~d" za~o: 
te rozlatującą się ruderę, posłać jako 1719 wykazalo się pęknięcie, zatem nął, podrozmcy .zabrawsz~ zyw_nosci 
pomnik „dobrodziejst\v" pruskich do przelano go w roku 1736 w Odar1sku, na 60 dn~. udah ~it? sankami n~ po~noc. 
Krakowa lub Raperswy\u do muzeum. co kosztowafo przeszlo 3 tysiące t1ala- Po 79 .d~ia,ch wroci~~ psy z samam; bez 
Niechby ludziska oo wsze czasy stu-- rów Dzwon ten odzywa się tylko przy podrozmkow, ,t1.a~, iz pr.zy~uszczac na
dyowali na wozie Drzymały .,kultu1rę wieikich uroczystościach kościelnych. leży, że podrozmcy zg111ęh. 
pruską". Poznań. Dnia 31 si.erpnia zasnął. w 2 krążowniki japońskie 
i!! . -~.u - 121 :::"'~: °" Bogu w Tegel pod Berlmem, po długS1ch . • d T st . w•actze au~try 

·ciężkich cierpieniach, opatrzony . a- zawmę1y o rye u. i -:i -

Ziemie polslde, 

Płaseczno. W niedzielę po południu 
szalała tu gwałtowna burza. Piorun 
uderzył w wieżę kościelną, zgruchotał 
belkę i schody od dzwonnicy, przesk?
czy l następnie na chór i znis,z~zył d\~Ie 
piszczałki u organ. Szczęsciem wię
kszej szkody nie bylo. 

Strzepcz. Rod!ak nasz p. Schroe
der wykupił tu od żyda Golds,trom~ po.
siadlość obejmującą 105 morg ziemi, 
sklad t~warów lokciowych i piekar-
nię. " 

Z l(ościerzyny donoszą „Gaz. Or. , 
że p. Franciszek Szopiński, który to 
swoją posiadłość .Englershiitte ( ?) 
sprzedał fiskusowi, nabył tenaz w U
goszczu Pod Bytowem od Niemca 13ą 
morgową posiadłość za 40,000 m~re~ ~ 
:wynagrodził tern samem przyna1mme1 
w części szkodę wyrządzoną spoJeczen 
polskiemu. 

Z Wielk. Ks. Poznańskie go. 

Bydgoszcz. Proces o o~elgę, jaki 
wytoczyl ks. wik. Bykowski W: Wol
sztynie naczelnemu redaktorowi hakl~,
tystycznej „Ostdeutsche Rundsc~au , 
zakor1czyl się uwolnieniem os~arzo?e
go od \Viny i kary. Z okazy.11 streJku 
szkolnego zamieściła pomieniona gaze 
ta !artykuł, w którym ks. wik. Byko
wskiego nazwano „podszczuwaczem w 
.sutannie kapłańskiej" który „ambonę 
poniżył do siedliska polskiej agitacyi ", 
gdyż miał rzekomo z kazlalncy na~o
lywać do wzięcia udziału w streJku 
:szkolnym. 

W sprawie tej toczył się już raz pro 
ces przed sądem ławniczym, który re
daktora „Ostdeutsche Rundscha~'~ u
wolnił. Również wyrok uwalma3ący 
wydała w sobotę izba karna w B~dgo 
·szczy, do której był się u?al. skarzący 
jako do instancyi apelacymeJ. K?szta 

procesu nałożono ks. Bykowskiemu. 
W uzasadnieniu wyroku przyznał sąd 
skarżącemu prawo obrony ypnawnio- . 
nych -interesów. Wyrokow sądo-
wych krytykować nie wolno. 

Gniezno. Najcięższym dzwonem w 
M/. Księstwie Poznańskiem jest P:~Y 
tumie gnieźnieńskim dzwon św. Wo~cie 
cha. Wisi on w osobnej dzwonm~y. 
Szerokość jego przeciętna wynos,1: .3 

metry - \:1.'ysokość 2 metry. „Serce ' 
., - - .... ~Ili~- -- ~::!!·_ : ______ _ ----~ 
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kramentami święterni ks. Franciszek ackie przyjęły oficerów japońskich na
M!aj -proboszcz z Turska w 58 roku ży- der grzecznie. 
cia ~ 33 roku kapłaństwa. Położenie w Maroku. 

Poźnań. Osi'edlila się tutaj pierw-
sza lekarka Polka p. dr. med. Parcze
wska. 

Szamotuły. Pierwszy wiec „Stra
ży" w powiecie szamotulskim .odbył 
się w ubieglą niedzielę w Duszmkach, 
wsi gospodarskiej, liczącej około 1500 
dusz. Na salii pani Majowej zgroma
dziło się przeszło 200 wiecowników. 

Ze Slązka czyli Staropolski 
Bytom. U rodzony w roku_ 1900, . a 

·więc siedmioletni, .Erich Oon~10r zm1e 
nił swe nazwisko w poczucl'u swego 
pafryoty2)mu niemieckiego nl~ Kle~
mer. na co się władze zgodz!łY. Cie
kawa to sprawa. .. , MM fMM MB 

Wiadomości ze świata" 

Zawalenie się kościoła. 

z Turynu donoszą: Piękny, przed 
70 lat zbudowany kościól świętego 
Kzryża w Boca koto Navary zaW1alił 
się nagle w piątek 30 zm. o godz .. 5 ~o 
południu. Zdaje się, że zawaleme. się 
wywolal zanadto wielki ciężar wreży 
kościelnej. Kościół ten kosztował prze
szfo milion lirów. Żołnierze uprzątają 
rumowisko. Grupa turystów zwiedza
ła kościół na kilka chwil .przed jego 
zawaleniem. Przypuszczają. że zginę„ 
li pod gruzami - dalsza jednak depes.zia 
donosi, że wskutek tej katastrofy mkt 
nie zginą!. 

. Pożar w porc~e Antwerpii 

poczynił szkody za kilka milionów !Ila
rek. Antwerpia nigdy tak olbrzymiego 
poż1aru nie widziała. 

Aresztowano kilka osób podejrza-
nych o podpalenie. . 

z Anglii przybyło znów 650 la~1-
strejków, mimo to port ~est ·p~zepełmo„ 
ny towarami, których rue mozna ekspe 
dyować. 

l(atastroia kolejowa. 

W Buk1aczowi.cach w Galicyi wyk 
leil się w nocy z śr.ody n_a ~z\yartek 
pociąg. 3 osoby pomosly sm1erc, ran
nych jest przeszło 30. 

Ekspedycya do bieguna północnea;o 

wysłaną w maju roku zeszłego za pie-
__z::__ __ && & . 

Hiszpania wysłała 400 chopa do M1a 
rok a. 

Pod Casablanką nowych walk nie 
było. 

Utworzony zostanie komitet celem 
stwierdzenia szkody wyrządzonej 
wskutek walk pod K1asablanką. 

Wskutek powodzi 

wiele domów w Util w prow,incyi Va
lencia porysowało się; 16 domów t·r~e 
ba bylo rozebrać. Przeszło 100 rodzm 
znajduje się hez dachu nad głową. 

Z różnyob stron„ 
Castrop. Jan Bairan01Wski z Rauxel i ADt-0: 

ni Bara.nowski z łfoLthausen .naruszyli tu pok?~ 
d-0mowy malżonków Bartkowia~ów. u~~odz~h 
drzwi i ok1na i grozili Bartkowiaikowei1, ze Ją 
zaibiiią. Tak stwierdzi/ sąd J'awniczy ~ ~a~al 
Jana Baranowskiego na 5 mr. albo dz1en W'l~
zienła a Antoniego Bartkowiaka na 10 mr. ailho 
dwa dni więzieni.a. Zdaje się, że ta sobie byl·a 
bur<la, bez której mogfo się obyć. Przy~ro, że 
w burdę byli zawiklani lucbzie o p~lsk~ch na
zwtiskach. Polacy zawsze statecznie i yrzy
zwoicie zaichowywać się powinni, aby me ro
bili wstydu catfomu narodowi. 

Baczność Przewodulczący Towarzystw i Nad· 
zelator owie Bractw! 

Uprasiza .się szan. Prezesów lub ich ~stęp
ców i Naid!zelatorów Bractw, aiby racz,yh przy
być do :Essen do lokalu v. '<i. Loo.w niedezielę, 
8-go września, o 11 przed poludmem z dekana 
tu :EsseIIJ, Steele i okolicy w celu narady 
względem urządzania pielogrz.ymek. 

Fr:andszek Karlikowski. 

Towarzystwo św. Barbary w H_erten , 
bienze udziaW w poświęceniu chorągwi To:w. sw. 
Barbarv w Lontrop. C7lonkowie od nr. 81 do 
120 powinni się punktualnie ~tawić. o g~.z .. 2 
po poludniu w lokalu 21ebra1~, gdyz ~ezdza
my wozami. Ażeby wmy ime byly prożne, u-
p.rnsza się o liczne przY'bycie. (1) 

. Zarząd. 

- Pomocnik zwotniczy Schluetera z Schei
·dingen zostar pod' Soest tak pokaleczony przez 
pocią~ towarowy, że umarl w d'Otnu cho
rych . 

.l(ołonlcl. Nai torze kolejowy.ro w D~utz 
21naleziono iz.wtoki przysit:Oinie ubr.a.nego .męzczy 
zny. któremu przejeżdżający pociąg uc1ą1 s:rlo
wę. 

Dyisełdorf. Starszy mężczyzna spadl przy 
ulicy tterzog~ ze schodów i zabil się. 

- Za dolewaTiie wody do prze1.1I1aczoneg9 
m spi·ze<laż mleka skazal sąd żoin~ goopodarza 
Hermanna FrankegOI na dwai tygodnie więl'llienia 
i 500 m. kary. 

Muehtheim-Styrum. Pewien ·dwunastoletni 
chlopak z.nalaz.ł' tu śmierć przell to. że wóz to-

-- -··---- L ,_M, ______ _. 

- Cóż tam? - ·rzucił kirótko Dut- Dvtk<>wski stanął we drnwiach z 
kowski. .... krucicą w ręku. 

Diaowiadanie historyczne według 
wieści 

- Nic - odparł ponuro drab. - Co Zuhrowa porwała się i zaparł.;i1 w 
po- ma być? Dyabli człowieka biorą na rogu izby, Legionjsta kiwał się mach1-

tem pustkowiu siedzileć ! natnie na r· · ·1ay. 
W a cła wa Oąsiorewskiego. 

(Ciąg dalszy)_ 
- Skoticzy się, ·skończy! - uspoko -- Hej! Mości panowie! Co to zna-

koil go DutkoWski, a zwracając się do czy? - za wolał/a markietanka. 
stojących .za nim, doda!: - Dalej do i- -·-- Nic! - zaśmi1ał się Dutkowski. 
zby ! A ty, Kuźma, furtę zawrzyj! O- Cz~l.:> wam odpocząć! DaJlej„. Piętka, 

Sadyba Dutkowskiego, była to na gnia trzeba będzie pewnie! za kark babę! 
pozór zwykła chata kmieca, słomą po- Dutkowski, idąc przodem1• wprawa- - Ani kroku, bo w leb ! - wrza-
szyta, wapnem obielona, ~ małych. o~ dzil Żubra .i Żubrową do malej· izby, snęła żubrowa, wyciągając krucicę i 
knach, pęcherzami zaciągmętyich, sie.~ 1 zastawionej kilka ławami, zakrzy- rr·ierząc do zbirów. 
długiej a wąskiej, dzielącej 3ą na d·w1e lmął na Kuźmę, aby ła.tarkę przyniósł. Chk>IPi zatrZ'~·\mali \się, '.Dutkowski 
częgci. a sam oddalił .się na ohwilę. zębami zgrzytną. 

Chata zasunięta w głąb lasu, dru- żubrowa· obej.rza!a się dokoła, chcąc - Taka·ś jaszczur kia! Poczekaj! 
gą str~ą wystaWiała nad urwistym przieniknąć panujące ciemnOści ·-- na- - Karlewicz, nie groź, bo będziesz 

brzegiem Wi.sly, a że wartkie koryto próżno. wisiał. , *' : 
rzeki od spodu żłobiło go podczas 'V_'Y- -- Macieju! ~ ozwała się, lecz u- Szlachetka zatrząsł się, piana mu 
lewów - przeto chata jednym bokiem rwała nagle, bo do izby wszedł już rua. usta wystąpiła, oczy krwią nabie
·zdawała się być zawi'eszoną pomiędzy Kuźma ·z latarką, a z.a, nim wsunęli s:ę gfy. , . .-J 

Tiiebem a wodą. cicho Mięczak i Piętka. - Karlewicz? Kariewicza ci się za-
Od leśnej idróżyny ,osłaniał chajtę Zubr przykucnąl na lawie w kącie chciało! Jędzo! Będziesz go miała! 

·płot tarcicowy, :pog.r(\żając ją w nocnej i chwiał aipaty.cznie glową. - Milicz, szpiegu pruski... obwiesiu! 
pustce a ciemności. Ledwie 01~na, na Drabi nie zwracali uwagi na Żu- rozbójniku! Szubieni... 
rzekę wychodzące, dawały czasem brów i szeptali między sobą, rozpląta- żubrowa nie dokończyła. Cięzkie 
znak życia, mrugając nocą mdlem świ•a jąc jakieś sznuty. po·Iano rzucone zręcznie, !Podcięto jej 
Uem. ' ~,, Na<lszedł Dutkowski. nogi i z\Wlmo ją z inóg. 

Dutkowski raźno zbliżył się do o- -·- Jeszcze się bawicie! - syknął - Jezu!... Macieju! - .jęknęla baba 
g_rodzenia ! zastukał. ~a parkanem dat I przez zęby i1 wska~ując .na. :n~rkiet~nl~ę n~ którą ir.zuci?o.się .trzech żbirów i jęl~ 
s1ę slyszec glos chrapltwy: rozkazał: - DaleJ, zabrac Ją. .. mech mimo szamotania się markietanki krę-

- Czego? Kto tam ?„. idzie spiać!... A z tym idyotą skończyć pować ją postronkami. ' 
~· - .I-Jej! Kuźma! Otworzyć! l się później! ~J'1! lll~ ł Kra,rJewicz obejrzał się ,pośp.iesznie 

Furta skrzy.pnęla ciężkD· Ukazała Drabi .dabyli noży i włożywszy je I ku Żubrowi, ,Jecz widząic gio sieid.zą-
się wielka postać draba w cmpce na- między zęby, z gluchym pomrukiem cym bez .ruchu i wpół drzemiącym, ro
~uniętej na oczy w kożuchu. szli ku markietance. , . . ześmiał sie. . „ · J d:J.J J!i J 

warowy na nierównej ziemi P?dczas ~ladyw0 wania towarów nagle rusizyl i przygniótr chlo., 
paka do muru. . 

nik. 

Krefeld, Pewie111 urzędnilc nocito-wy 
skradl tu 4000 mr. Pomaigal mu jakiś lee~. 

Osłalnie wiadomości. 
O b e r h a u s e n. W czwartek 

wieczorem odkryto w tutejszei kasie 
miejskiej brak 30 tysięcy marek. Za. 
wiadowca kasy mieiskiei Rumpf zostal 
aresztowany. 

tlaboZelfistwo pviSkle. 
- l 

Brauk W niedzielę,-dni~ 8 bm .• raa1Q ;a 
godz. msza:. św. z polskim śpiewem i P? Polu. z 
dniu 0 4 godz. polskie nieszix>:ry ~ bza?lem Pol 
skiem. Jeżeli ·się Rodacy hczme zbiorą n~ 
mszą św. to też będzjemy mieli. częściej mszą 
św. z. polskim śpiewem i kazalJllem. od 

Misya dla Polaków w Carnap ~od Altetu.:ssea. "' 
Polsika Misya św. odprnw1ana będzie " 

kościele Niep. Poe.z. N. M. Panny przez Ojców 
Oblatów; Niepokalanej P. Maryi. Ponziąd~ na. 
bożeństw: Czwartek, 12 września: kaiZani~ 
l\Vstępne o Q'Odzinie 7 wieczorem. Piąitek, 13 
wrześnfa: Trzecia msza św. dla Polaków 0 
godiz. 8Yz. potem kazanie; drugie kazm:ie wie 
czorem o godz.inie 7. Sobota, 14 września: Jak 
w piątek. Niedziela. 15 ~rześnia:. Sum<ł!.o g(}. 
,dzinie Yi 10 z:aoraz po sumie kazame, drugie ka. 
zanie po p~uctniu o godzin~e 4-ei. Poniedzia. 
lek 16 września: Jak w piątek. Na wtorek 
będzie nabożeństwo w kościele oznairni0ine. 
Sposobność do spowiedzi św. każd~OI d~a oo d 
godziny 5 i pól rano. ~rzed_ ~az~1em wi.eczo. jest 
rem odmawiany 'b~1e rozamec. I<./:lidego 
wieczora po kazainiu udzieli kaplan blogo$la.. ~s 
wieństwa a przy z.a.kończeniu Misyi św. udzicli 0 się blogo~awieństwa papieskiegv. Karo~ kato dzi 
lik biorący udzial w Misyi św„ przystćl;piwszy 
cto' spow'ied'zi i komunii św .• może dasrt:~mć odpu 
stu zupafnego. Osoby chore mogą tyc~ sa. 
mych odpustów dostąpić w swoi~ ~1es1lka 
niu. Wszyscy Polacy z Kamap 1 olrohcy zech 
cą korzystać z tei svosabności i na kitka.~ 
odfożyć wsizelkie inne sprawy, aby tern wię~ 
oddać się pracy m chwalę Boga 1 dfa ~bawie· 
ni.a swej duszy nieśmiertelnej v. d 

Ks. G. R.ady. reJktor. s b 
@&!_'!??Ef _________ . - -.±-~@___ __ § bę 

Wiece. 
wnz Wielki wiee w Boehum ski 
Cz 

odbędzie się w niedziele. dnia 8 wrze· 
śnia o godzinie 3 i pół no południu na 10 

wielkiej sali hotelu „Victoria" ulica bra 
Alejowa k~ 

Na porządku dziennym: 1) Spra· mi. 
wozdanie posła pana Jana Brejskiego poz 

z czynności Koła Polskiego w parła· 
mencie niemieckim. 2) Sprawy zarob 
kowe. 3) Sprawa wywłaszczenia Po- Tow 
laków z ziemi. 4) Dyskusya. urzą 

O liczny udział Rodak'ów z B0o 
chum i okołicv uprasza się. ~t~ 

&Of 
Centralne Towarzystwo Wyborcze. tar 

dla Westfalii. Nadrenii i sąsiednich pro· 1ząt 
• „..; " I p 

WlllCy1. ..SCh 

ii·ka 
- Cha, cha! W olaj. seku~nioo ... sw~ 

go Macieja, wołaj! Dawa}cie:n° ~a:va Bac 
sznmą, nqech mu nogi wzewiązę„ .. . 
chociraiż dla zwyczaju! 

1
'.or 

Karlewicz spętal szybko nogi pod·~:· 
oficera. Markietanka· szarpała ~ę, z 1 w 
drabami czas jiakiś, aż w końcu musia· t ni 
la uledz.„ , 

- Macieju, niedołęgo! Chwyc tego 
1 szpiega... rozbój nitka! Psa rudego! ze 

- Zatkać jej gębę! - burknąl Kar· łrze· 
lewicz. - Kuźma, po gia.rnek z węgla· ~o~ 
mi· f . ~I 

• • • m.eis 
- Ratunku, ratunku! - dał się, ~a. ~ana 

raz sluszeć przeciągły okrzyk ·za seta iziat 
ną. 

KU!rlewic.z zaklął. . 
1 

,.,. \ 
- Piszczy wa'Sza sy1nogiarbca. .'0t1td 

zauwa.żyl Mięczak. 
0 

·lalu 
- Jeszcze nam tu kiedy patrol &.J1r C 

waJClzi ! - dodał Piętka. ar ~ra 
- Nie was~a głowia! - odrz~k! :~i( 

do Karlewicz. - Masz ochotę .. : 1dz JkO zą<1 
tka ... je uspokoić! Starą ci da1ę, ty t, 
mi młodej nie ruszaj!... 

1 
Pr 

- Bó.g zapłać za taki marcepan. 
1
• ~ „ 

- kiź, idź! Niech siię nie drą, sze l'Ys 
my! Część cię nie minie! ~ :~ ~ 

Piętka wyszedł z izby. DutkoWS 
0 

~śJ 
jął przetrząsać kieszenie i odzież Zubt 
We.i.i. 

'f\! G No woreczek 3·est' Papie., War , , • , a. P 
I<lrzyie legii! M<tdre ptaki! KuzJllba ~ielęr 
Oa1rę z węgfami, mówiłem... Trze, ·1 p: 

prn/ecież ze sta.mchą pogadać! W)1 Ud 
dzieć musi niejedno !„. (C. d. Il· · 



Wielki f~ iac w Obarhauson 
odbędzie się w niedzielę, dnia 8 wrze
śnia. o godzinie 11 i pół w poi. na. sali 
pana Webera. Duisburgerstr. 

Na porządku dziennym: 1) Spra
wozdanie posła pana Jana Brejskiego 
z czynności Koła Polskiego w parła- l 
tJlencie niemieckim. 2) Sprawy zarob : 
kowe. 3) Sprawa wywłaszczenia Po- 1 
Jaków z ziemi. 4) Dyskusya. 

O liczny udział Rodaków z Ober
hausen i okolicy uprasza się. 
,,CeM1t1·ałne 1.'owar.r..3 stt'łę Wybor
eie dla Westfalii, Nada enłi. i in· 

n.,\ eh 81f!'lłh' dnich 1u•ewineyi';. 

Wi.ec .,Związku Polaków" w Carnap 
odbędzi e sie dnia 8 września o godzinie 11-ej 
przed poJudniem na sali pani Guttmann, P'rzy ·u. 
kościele katolickim. O liczny u<lzia.r :Rodaków 
z Karna.p, Horstermark i Brnuk prosi 

Związek Po-laków. 

Wie.: w Oelsenkir-chen VI (Hiillen) 
odbę.dzie się w niedzielę. 8 września, o godz.i
nie 4-ej na sali p. Nachbarschulte, nai który 
,v9ZYS1tki ~h Rodaków z okolicy zapraszamy. 

ea. Związek Polaków w Niemczech. 
~ 

ÓW 
na. iebrarna towarzystw. 
nie Baczność 136 Druhów 

13 kt&11z.y wstąpili do kol:a śpiewu „Wanda" * 
łiolsterhausen ! 

W niedzjeJę, dnia 8 września, po potudniu o 
godzinie 1-ei będzie l( c.to nasze fotografoiwane, 
dla tego uprasza się s2an. czlonków o komplet 
ne i pu111ktualne stawienie się w lokalu nosie-
dżeń. Zarąd. 

Tow. św. Jana Ew. w Witten 
dunosi swym czlonkom, iż .z powodu kiermasz.u 
jest loka. po polud.niu zajęty. Z po1wodu tego 
posi$enie odbędzie się przed południem o 
godzinie 1 O-ej, zaraz po wielki em narbOIŻeństwie. 
O liczny udzial uprasza się. Goście mile wi-
dziani. (1 ) P. Cieślewicz, przew. 

I(ofo śvie·wu .,Róża Leśna" w Gilnnigleld •• 
\V medzielę, 8 września, o Q'Odz. 11 przed 

pol'udniem, oobędzie się posiedzenie, na które 
szan. Cllf:onków uprzejmie się zaprasza. Go-
ście mile widziani. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenessen 
donosi szan. cz.tonkom. iż zebranie w niedzielę, 
8 bm. , z powodu ważnych przyczyn się nie od-
będzie. (1) Zarząd. 

Towarzrstw<> 2'imn. „Sokół" w Karnap. 
Z powodu misyi obchód rocznicy <Inia 22 

wnześn1a si ę nie odbędzie. We „Wiarusie Pol
. skim" jesizcze podamy, kiedy się odbędzie. 
Cml'em! (3) Wydział. 

TowarzyS!wo j1;imn. „Sokół" I. w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 8 bm .• odbędzie się ze

branie na sali nanan Uhlenbr:.uch, dawniej Ha
ke, o pó! do 12-ei p rz.ed poludniem. Z powo

ra· au ważnych spraw kompletny ud~iar druhów 
&O pożądany . Goście mile williziani. Czolem! 
la· (2) Wydz.fał. 

ob Baczność!!! 
lote>ryjne „Z~oda" w Bruckbau

sen-Marxloh 
u rządiza ·1 ni edbielę, dnia 8 września, 

-- zabawę --
illa odchMz.ących do wojska cz.lonków, na 

ze ~tórą się szanownych mlodzieńców. bratnie To 
· 11arzysrwa loteryjne i sąsiednie zaprasza. Po-

0· ;iątek o godz.inie 4 po poJudniu, o godzinie 8 
1 pól przeds;tawienie amatorskie pod tyt. 
,,Schadzka'„ bar,dzo zajmująca sztuka. - Mu-
tyka jak zwykle p. Podeszwy. (2) 

we Zarząd. 

al 
Baczn~ć Rodacy w Langendreer i okolicy! 

ę,.. , I<onsum polski pod nazwą „Fortuna", do 
lt~rego na wiecu przystąnUo zaraz 41 c~on

d· tó.w, będzie otwarty w d.rugiej po.łowie wnze
·i 1111a . Celem przyjmoiwania nowych czlonków 

ia· 1 wpracania udziałów odbędzie s,ię zebranie 
t me.dzielę, 8 września, na sali p. Knippin~. 

( l 030) ZaTząd 

TowarzyM'Wo św. Walente~o· w Moers. 
r· Zehranie odł'ędzie się w niedzielę, dmia 8 

al ;rześnia, o r.~dzinie 4 po poludniu na sali p. 
a· ~:()ppen, ul. Hombergs.ka 84 przy gL dworcu 
~ejowym. Na zebraniu tern będzie obecny 

a· ~eiscowy ks. proboszaz; będzie także oma
ia· ~l~na sprawa opieki duchowneL O liczny u-

111at w zebraniu uprasza (1) Zarz~d. 

Tow. ~mn. „Sokół" w Castrop. 
W niedzielę, 8 września. o godzinie 2 po 

:tludniu odbędzie sic: miesięczne zebranie w 
,.iro t. alu posi edzeń. Goście mile widziani. (1) 
I' Czotem ! Wyd2:iał. 

iar Bractwo Różańca św. mężczyzn w RObłłng-
·Jj~ hausen 

lk
o zą\dza w niedziele, <lniai 8 września, na sali 

~- Funkego. wielki teatr pod tyt. Powrót 
ha". PorZ<tdek zaibawy: Wspólne śpiewy 

! ir<>ll:ramową deklamacyą, występy K-0.la śpie 
el· u •• Lutnia l(ościelna" z śpiewami chórowemi 

\'ystęp gniazda „Sokola" z ćwiczeniami. Po
, ~Waż zabawa będzie bardzo urozmaicona, o 

sk1 z;1:v udzi'al .s.zanownych rodaków iz miejsco-
(0 1sci i okołicv jak najuprzejmiej prosi (2) 

Nad~ator. 

Koło śoiewu ,Jfaria" w Wa.une 
donosi Szan. Rodaków z Wa·nne i okolicy, iż 
W1 niedzielę, dnia 8 września, urządza Kola 
nasze 

-- zabawę latową. --
p0Jączo111ą z tańcem i śpiewem chórowym na 
sali P. Marzyny. Początek zabawy o godz.inie 
4-ei. O licZIIly udzial prosi (2) 

Cześć pieśni! Zarząd. 

Baczno5ć Osterfeld ! 
Towarzystwo „Gwiazda .Jedności" w Osteclełd 
donDsi swym az.lonkom i rodakom. oraz tym 
Towarzystwom, które zaproszenie odebrail'y i 
tym, które <lla braku adresów ich odebrać nie 
mog_ly, iż w 111iedzielę, dnia 8-g-o września, olJ-
ohodzi 

8. rocznicę swego istnienia 
na sali ;p. ttusemarnna przy kościele katolickim, 
na którą Szan. Tow. rodaków i roda<;z,ki za
praszamy Porządek następujący: Od godz. 2 
do 4 pr.zyjmowainie bratnich Tow., o godz. 4,15 
wymarsm. do .kościo.ła na nabożeństwo z pol
skiem kazaniem. po nabożeństwie powrót na 
salę, gdzie się odbędzie dalsza uroczystość, 
11rozmaicona koncertem, śpiewem i przedstar
wieniem amatorskietn. Wstęt>ne dla czlonków 
i bratnich Tow. 30 fen .• dla gości 50 fen. 

Uwaga Ksiądz polski przybędzie w so
botę już od gockz. 3 poi poluct.niu. W niedzielę 
rano o godz. 7 wspóLna Komunia św. Unrasza 
się czro111ków. ażeby się jaknajliOZ111iej stawHi. 

(2) . Zarząd, 

Tow. gimu. „S()kół" w Rauxel-Habinghorst 
donosi SIWYID druhom oraz. wszystkim Roda·kom 
i Towarz.vstwom. które zaproszenia o<lebrafy, 
·do1 wiadomości, iż urzadzamy w dniu 8 wrze
śnia swą 

-- piątą rocznicę --
swego i~tnienia na sali pani Wessels, łiabing
horst Początek o godz. 4-ej po 'Pol. - Pro
gram zabawy urozmaicony ćwiczeniami gimna 

styicznemi. zabawnym 1rnonotogiem, strzela
niem do tarczy o nagrody. Orkies.trę dDstawi 
druh Ign. Musielak. Wstęp dlai azlcmków in
nych Towarzystw 50 fen. (tylko za okazaniem 
książki ustawowej). Goście przed czasem 75 
fen., prz.y kasie 1 mr. Karty wstępu można na
być u skarbnika W. S:iczęslle2'o w Rauxel oraz 
u jego zastępcy A. Górnego. Bladenhorst. Dru
howie mają w~tęp wolny. Drułrowie zalega
jący ze skl'a<lkami winni się przed czasem z 
nich uiścić, w innym razie placą wstęp iaiko go 
ście O liczny udzial czlonków i rodaków prosi 

Czolem! (3) Wydział. 

- Czołem! -
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gelsen

kirchen I. 
urządza d:ni1a 8 wrześniia. tr. 

-- jesienną zabawę --
na sali p. Baumiester'a. Arminstr. 16. 
Rrogrnm: 1) Początek o godz. 4-ej; 2) 
koncert; 3) ćwiczenia lancami i chorą
giewkami, ciupagami; 4) ćwiczenia na 
sprzętach; 5) Mowy i deklamacye; 6) 
polonez i dalsza zabawa z tańcem. - Za 
prasz11my wszystkie sąsi•ednie gniazda 
i szan. rodaków z Gelsenkirchen i okoli 
cy jak najuprzejmiej, (3) 

Wydział. 

T()w. gimn. „Sokół" w Holhausen 
donosi swym Druhom, iż pierwsze zebraniie od
będzie się w niedzielę, 8 września. o Q"odz. 3 
po poludniu na sa·li p. H. Ellinghausa. O lic.z 
ny udzial Druhów uprasza się, Cz.alem! (2) 

Wychiał. 

Tow. polsko-kat. św. Jana Chrzciciela 
w Riinthe 

dnnDsi SWYITI szan. cz.lonkom i rodakom z 
Riinthe i Werne, iż w niedziele. dn~a 8 wrze
śnia, po polu.dniu o godzinie 4 odbędzie się 

półroczne walne zebranie. 
na które zapraszamy wszystkich Rodaków z 
Werne i RUnthe. bo są ważne snrawy do za-
latw:iania i obrachunek kasy. (3) 

Uwaga: Zarząd winien sie sfawić o go
dzinie 3 w komplecie Goście mile widziani. 

P. Wawrzyniak, przewooniczący. 

Baczność rodacy z parafii wiełowieiskie,j pod 
Kuklinowem w pow. koimińskim ! 

Na pogadance odbytej w Oberhausen ~lę 
dem sprawienia chorągwi do parafiaJnego ko-
ściOlla w Wielowsi zos.tal obrany komitet, w 
skla<l które-goi wchodza: J. Grobelny z Frintrop 
przew. ; J. Filiniak z Herne. sekr. Do zbie· 
rania skladek zostali upol\vażnieni: A. Walcza.k 
z Kirchłinde, Bismarokstr. rur. 13; J. Filipiak 
z Heme, Mont Cenisstr. 75: J. Grobelny e; 
i~rintrop. Stahlstr. 8. Wyżej wymieniomryrn ze 
chcą szan. Rodacy swe ofiary przesyJać 
gdyż tym tylko jest wolno ofiary zbierać. 

Uwa~a. Zarazem donos! się. iż w nie
dz ielę, 15 września, o godz. 2-ej po po.!. w d<>mu 
Cz.el. kat. w Herne przy ul. No, · :, odbęd7lie 
się druga pogadanka. lla którą się szaru. Para-
fian zaprasza. (1022) 

Tow. św . .Józefa w Herten 
bierze udzial w rocznicy Tow. św. Barbary w 
Loentrop w niedzielę, dnia. 8 września. C7lon
kowie winni się stawić ·na sali pana Thiela o 
p-odz. 1. O liczne stawienie sie prosi (I) 

br~. 
Uwap-a .• Również Tow. nasze bierze u

dział w roc7.J1icy Towarzystwa św. Wawreyń
ca Reckl.-Sued. dnia 15 września. 

r,·! ~ Tow. św. Andrzeja w Ober-Marxloh 
• 1 Warzystwo św. Wojciecha w Dortmu11dzie, podaje swym czfonkom do w:adomości, iż ze-
a. 'li Przyszle posiedzenie odbędzie się w nie- branie odbędzie się w niedzielę, dnia 8 wrze
ba 1 e1~„1 dniai 8 wrrz:eśnia. po poł'ucLniu o god~. śnia, o ~odz. pól db 12-ei 1zaraz po wielkiem 

Put' u pana Westerfekla. ul. Roberta. O licz 1 nabożer'1stwie. (1) Zarząd. 
U\lziaf uprasza czlo111ków i gości (1) Uwaga. Z nowodu ważnej przeszkody zo 

Zarząd. stalo zebranie przcloż o ne. 

To.w. „Jedność" pod op. św. Barbary w 
Loentrop 

zaprasza! szan. Rodaków i wszys,tkie Towa
rzystwa, które za,nroszenia odebraly oraz te, 
które dla braku adresów zaproszeń odebrać 
nie mogly na 

- obchód pierwszej rocznicy istnienia -
odbyć się maący w niedzielę, 8 września. Odi 
godziniy 2 po poił'. do 4-ei przyjmowanie bra
tnich Towarzyst, późn. koncert i teatr. Za>bar
wa oobędJJie się na sali pana Michaela w Reck 
linghausien P'rzy ulicy łierneńskiej. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo polsko-katoUckie „Jedność" pod 
opieką św. Sta!llisława Blsk. w Essen 

donosi .szanownym cz.tonkom i wszystkim To
warzystwom po1skim. które zaproszenia: ode
braly ora?; tytm, które 1zaproszeń nie od'ebraly, iż 
w niedziele. 13 września. obchodzimy 17-letndą 

. - ROCZNICĘ -
zalożenia Towarzystwa. Oct 2 i pól godz.. po 
poludniu przyjmowanie towarzystw; o godz. 
3% pochód do kościola Siostr Mifosierdzia; 
po nabożeńs.twie powrót na salę p. v. d. Loo, u
lica Sohiltzenbah11t 58, gdzie nastąp~ dalszai u
roczystość. Program: Powitanie pnz·~ prze-
wodniczącego wszystkich cl2'1olników Towa
rzystw, śpiewy 4-gfosowe koi>a śniewu 

„Dzl\Von'', mowy przewodniczących, koncert 
podczas przerw. Od godz. 6% przedstawienie 
obrazów · świetlanych, od 7~ przedsitaiwienit 
Męki Pańskiej za pomocą kinematografu; od 
godz. 9-ej teatr pocL tyt. .,B-0gata wdowa", po 
teatnze polonez i dalsza zabawa. Pochód się 
nie odbędzie, j.ednkowoż uprasza się Towarzy
stwa przybyć z chorągwiami. O liczny udzial 
szanownych czlonków Towarzystw polskkh u 
prasza ( 4) Zarząd. 

Towarzystwo. św. Wawrzyńca w Recklinghau
sen-Wschód (Hillen). 

W niedzielę, 8 wrrześnia. bierzemy udziaI 
w poświęceniu chC>rągwi Tow. Jedność pod o
pieką św. Barbary \V Loentrap. Od:iazd z gló
wnego dworca z Recklinghausen w po.ludnie 
o voovinie I-ei minut 29. Aby okazać życzli
wość polską mlcidemu Tow .. jest pożądanem, 
aby cz.tonkowie liczny udz.ia.f wzięli. . 

Uwaga. POiSiedzenie zarządu zaraz. po su
mie o god.iz. 11 i pó.r. Ponieważ mamy ważne 
sprawy <i-0 za.latwienia. więc pożądanem jest, 
aby się czlonkowie zarządu licznie stawili. W 
razie nie przybychl padleP/I' karze wys, ··1\o-
ści 50 fen. (1) Zarząd. 

Bractwo różańca św. w Baukau. 
W niedzielę o pól do 4-ej no poludniu, oo

będZiie się różaniec i zmiana tariemnic. Po ró
żańcu zebranie na sali p. Newelinga. Uprasza 
się o jak naHicznie:isz.y udzial. (1) 

Przełożona. 
TOiwarzystwo św. Jzydora w Heme. 
W rnie<lzielę, 8 bm .. po południu o godz. 4 

w lokalu p. Sternbeq~a przy ul. Dworc01Wei 
obok kośc. kat. odbędzie się zebranie. na któ
re się wszys.tkich oztonków zaprasza. Goście 
mile widziani. ( 1) Zar1,ąd. 

Tow. św. Józefa w Huels. 
Zebranie czlonków odbędzie się 8 wrze

śnia, o godzinie 4-ej po po.ludiniu u pana: Le
.chteinboemra. Uprasza się o jak nailicznieijszy 
udzial, gdyż będa ważne sprawy na porząidk• 
dziennym a mianowicie w sprawie teatru. Na 
zebraniu wolne piwo. (1) Zarząd. 

Uwaga: Do zarządu na caly rok zostalt 
obrani. ksią·dz BesselinQ", przew., Franciszek 
Lipski, przew.; Antoni Koczwar~ zast.; Jó
zef Szymczak, sekr.: Stan.. Do.rcz. zast.; An
toni Mikulski, Slkarb.; Jakób Zieliński. zast.; 
Stal'll. Śliwiński, bibl., Marcill! Szymczak. zast., 
Marceli Bonczikowicz: i -Pawel Izbaner rew. 
kasy i książek. 

Towareystwo św. Wojciecha w Roeblinghausen 
Zebranie miesięczne odbędzie się w nie

dzielę. dnia 8 września. po wielkiem nabożeń
stwie, o godzinie 11 i pól przed po.fu.dniem. O 
liczne i vunktualne stawienie się cil!'Onrków i 
gości nrosi (1) Zarząd. 

Tow. pod opieką Serc.a JezuSOiwego w Reckłing 
hausoo 

donosi sz~n. czlonkom. iż zebranie się nie odbę 
dzie w niedzielę, dnia 8 wnześnia, ponieważ 
iTow. bierze udzial w uroczyistości poświę
ceniru chorągwi Tow. św. Barba·ry w Lo.entrop. 
Odjazd z Recklinghausell' o ~odzinie 1,29; sta-
ra chorągiew iuź o godzinie 12,08. O punktual 
ne stawienie się uprasza (1) Zarząd, 

Towarzystwo św. Jadwi1d w Dortmundzfe1 
donosi swym czlonkom. iż walne zebranie odbę 
d!złe się w niedziele. dnia 8 września, po pol. o 
godz. 5 w lokaln pn~ i ·)•.,z eń. Uprasza, się cz.lion 
ków o liczne sta\\ ;, , ;c. się. ponieważ będą wa
żrte. sprawy omawiane. ( 1) Przewodniczący. 

Towarzystwo św. Józefa w Witteu 
podaje swym czlonkom oraz wszystkim roda
kom z Witten do wiadooności. iż w niedzie
lę, dnia. 8 września, urządzamy 

-- zabawe z tańcem --
dla mJodzieży odchodzącej clio wojska. P~
tek o goozfoie 4-ei po pol'udniu. Wstępne dla 
c1Jł'onków i dla nieczlonków iest ró'WIJle i bardzo 
niskie, nrzeto o jak nańliczniejszy udzial w 
zabawie prosi (1) Zarząd. 

Uwa((a: Czlonkowie odchodzący do woj
ska maiią wstęp wolny, ale muszą się okazać 
przy kasie zawezwaniem woiskowem. 

Tow. gimn •• ,SQ;kół" w Dorstleld 
donosi swym czlonkom, iż zebranie odbędzie się 
wi nied"lielę, dnia· 8 września, o ll:OOZinie 11 i pól 
w lokalu p. Kling'hammera, ul. Roonstr. 15, na• 
które WS!7.ystkich czlonków i rodaków życzli-
wych Soko.Towi zanrasza. - Oz()lem ! 

Wydział. 
Uwa2a.: Po po.łud11iu o godzinie 4: zabawa 

w zamkniętem kófku w tym samym lokalu. O 
liczny udzial uprasza Zarząd. 

Towarzystwo gimn •• ,Sokół" w Herne 
donosi swym oz.lonkmn oraz życzliwym ro
dakom, .iż przyszle zebranie odbędzie się w nie 
dzielę, dnia 8 wrześnfa. o godz. 3 i pól po po.l. 
w Domu Czela>dzi katolickiej (Kath. Gesellen
harus). O jak nalicznieiszy udzial uprasza się. 

Uwaga: Wydzial winien się o godzinie 2 
i pól po po.fudniu stawić. (1) Wydział. 
Towarzystwo św. Wincentego w Hocbbeide 

dono·si swym czlcmkom i rodaikom tu ztąd, i.Z 
w niedzielę, 8 września. o godzinie 4 po pol. od
będzie się zebramei w lokalu posiedzeń. ul. 
Rhein.nreussen. Czlonk'ów zarutdu prooz~ o 
godzinie 3-ei. (1} Przewodniczący. 

Baczność Paraiiauie Jutrosińscy! 
Wi<Eirny, jak Rodacy z innych parafii w 

kraju starają, się. by sprai\vić pamiątki do swY~k 
ikościoolów i rw tym celo wiera.ią obfite skladki. 
Więc i my, Szan. Piarafianie, pamiętajmy o 
naszym parafialnym kościele w stronach ro
dzinnych, tern więcej, że kościól nasz jest no
wy i w aparaty kościelne bardzo ubogi. Po
starajmy! się wiec o obfite skladki. aibyśmy m0-
gli dpi kościo.la naszeQ"O parafialnego chorą
giew sprawić. Do zbierania sklaidek upowa
żniliśmy p. Marcina Jasiczaikai w Witten, Wil
helmstr. 9, do którego uprasza się wszystki~ 
daitki skfadać. Na powyższy cel zlOIŻyli: M. 
Jasiczak 20 marek., rr. KaJJnrnsk.i 2 mr., Wl. 
Ciesielski 5 mr„ Pr. Ciesielski 5 mr., St. Ka
sprzy;k 5 mr., Sz.. Kasprzyk 5 mr .• rruzem 42 m. 
(1034) Komitet. 

Towarz. św. A·ntonie20 w Oórnym Styrum 
zasyla swemu zacnemu c:zJtonkowi 

JÓZEFOWI KLEJCHAM:ROWI 
oraz jego1 -dozgonnej towarzyszce życia pannie 

ANTONINIE PRECZÓWNIE 
w dzień ich ślubu. dniai 7 września. jak najser
deazniejsze życzenia wszelkiej pomyślności i 
bfogoslawieństwa bo:żego. Mloda Para niech 
żyje! Zarząd. ·---·---Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 

Bac~ć Essen! 
Po wiecu „Z. Z. P." urządza Wydzial te

goż zabawę z tańcem. Czill-Onkowie chcący 
brać udział w zebraniu, wiJ1JI1i się okazać ksią-
żką kwitową. Delegat. 

Baczność Altenbochum-Laer ! 
W niedzielę, 8 września odbędme się dla 

cz.COnków „Zje<lnoczeniai z:aw. polsk." 
zamknięta zabawa z tańcem. 

Rodacy, chcący W'Ziąć udzia.l' winni się 
przed czasem na czlonków zapisać . 

(1) Wychiał miejscowy. 

Restauracwa i hotel 
„ 'lor Postt', 

Oberhausen, lłia1•kst1•. 

Po wielu trudach udalo mi się pozyskać 
dla mojej sali na K R ó T K I C Z A S 

f eałr iywy~h obrażów, 
który już od dluższego czasu z powodzeniem 
daje po nairozmaitszych miastach · 

przedstaw. pasyjne 
w 36 obraza(:h, przedstawiających -

narod·zenie, życie, działanie i śmierć 
na krZ!żU Pana Jezusa 

Początek p11zedstawleń cod~ennie od godz. 
4-ei po Poł. do 10 i pół wiecz. 

Ce.ny miejsc: I. miejsce 50 fen .• n. miejsce 
30 fen.; dzieci p.la<;ą na wszystkich miejscach 
połowę. Dlai towarzystw i uczni, przybywają 
cych w większej liczbie, znaczne zniżenie cen; 
należy tylko zarwczasu dyrekcye teatru 01 tern 
uwiadomić. 

Na przedstawienia pasyjne. zaprasza 

<1n42) Fr. Plugge. 

Dom redytowy 
Jana Kwiatkowskiegó 

załatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

-----
Kasa oszczedności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse 

przyjmu,je codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 

fen. począwszy i płaci wysoki 
procent. 



Eto oprawia 
najtaniej obrazy? 

Pa rtya męzkich trzew1ków boxcalf i box:rind 725 
wartość 10 marek teraz • • . . . . . . 

Partya bronzowych trzewików damskich chev· 
reaux wartość 10 m . . teraz . . . . . . . 

Partya. damskich trzewików chevreaux wartość 5 45 
8 marek teraz . . . • . . • . 

•• 
Na odpłat„ 

. I 

I ł6żko 
1 materac 
1 szafę 
1 stół 
4 krzesełka. 
1 ław. do węborków 
1 maszynę do go-

towania. 

Wpłata 

20 marek 
1 łóżko 
1 materac 
1 s z;afę kuchenną 
1 szafę do rzeczy 
1 masz. do gotow. 
1 lustro 
1 stół 
4 kr~esełka 

Wpłata 

25 marek 
~ łóżka i 2 Illaterc. 
1 stół i 4 krzesła 
1 szafę do rzeczy 
1 lustro i 1 stół 
1 masz. do gotow. 
1 bufet 
1 ławę do wębrk. 
1 policę do talerzy 

Nikt nie powinien się dawać zwodzić! Każdy, kto chce rzetelnie, dobrze i tanio kupić, 
powinien zwrócić się do największego domu kredytowego. 

Jo, zef Schwarzhoff Recklłn~~ausen-Siid(Bruch) 
' w pobhzu poczty _i apteki. 

Każdy odbiorca otrzyma książkę kasy oszczędności z ~asy oszczędności w Recklinghausen. -w 

Nadzwyczaj mocne trzewiki do szkoły 1 l Baczaość Rodacy w Oberhausen i okołlcy! 
Ó I 'd i t Pierwsza wycieczka do umku Oberhausen dla ChlopC W Z ewc.zą ceyli .,Schloss-Oberhausen albo „Waldschen-

Gospodarstwo I Piekarnia . \ 
45 mór.g ~ żywym i w dobrym biegu i~z 
mart~ inwent11:rzem, wszelkiem urządze-

Wielkie i ma.le (1033 

świuie 
25-26 27-28 29-30 31-33 34-35 .ke", w pobliżu ogrodu ceesarskiego. odbędzie 

się w .niedzielę, dnia 8 bm., po poludniu o go-
dzinie 2-eJ. O liczny udziaJ Rooaków i Ro
daczek z Oberehausen i ca.lej okolicy uprasza 
się. W razie niepogody wYcieeiz.ka ocfbi:dzie 
~ę nóźniej; kiedy, jeszcze sie uwiadomi. 

a,10 m. 3,45 m. 3,60 m. 

~~Ph. Gross Bongardstr. 3. 
(2) l(omUet ,wycieczek latowych. 

do hr1m1 budynkami, sa· • . db' . 
dem owoeowym i 6 mor· ~nem l o 10rca~1 
gami łąkl i kościół i Jest zaraz lub pozn. 
szkoła w miejscu, j~st na •przedai. 
z małym tylk~ wy~a- Zgł. przyjmuje Eksped. 
rem bez pomieszkania, Wiarasa pod nr. J.018. 
od zaraz na sprzedaż. 

sprzedaje pe tanich ce. 
nach 

. Wilh. Schaf er, toi 
Ua•trop, kopa!nfa 

„Graf Schwerin" nr. 26. Po 

a...· Bochum. 
Pewna 28 letnia 

wdowa, posiatlająea 
& set talarów, całą wy. 
praw~ i jedno dziecko, 
11zuka 

Elew gorzelniczy 
znajdzie miejsce pod 

C. kupna 4'500 tal., wpł. 
3200 tal. J. Wrba· 
niak in Solec bei W a.r
berg, tKr. Schroda) Pr. 
Posen. 1017 

Akuszerka 
poleca się do Bkorej i 
rzetelnej usłngi. lQH) 

Z powodu śmierci ro. 
dziców mam tanio do 
sprzedania całe mi 

urządz. domowe 01 

Gospo·darstwo, . c1025
) 1 .~!:ie,:~::6~ny 3ard.zo korzystnymi wa.- Akus•nrka runkami od zaraz. Zgł. a~ 

m·• •• a. prz1jmuje (1024) 

Ko ring 
w Wanne. 

lek 
wszystko bardzo dobrze 

22 morgi roli W środku WSi, za.raz przy IZOS18, bU· kolonialnych 
dyuki ma•ywne, kościół i ezkoła w miejscu, z 

'T władaj,ca polskim języ· 
d b · d · K Bonczkowski, kiem porsi o łaskawe Elementarze 

ut:r&ymane. Heble tylko W 
rok w użyciu. Zgł. moź. 

wszelkim inwentarzem, jak stoi i leży jest od zaraz z powodu choroby przy 
za 3000 talarów na sprzedaż. W płaty potrze- małej wpłacie od zaraz 
ba 800 do 1000 talarów" Bliższych s1czegół6w udzieli aa sprzedaż. Zgł. 

z o TeJ ro ziny. awa- . wzgl<>dy (1014.) 
ler lub mlody wdowiec • gorzelmk " · 
racz~ si~ zgłosić do 20 ft' Snieeiskaela Fr. Bork w wielkim wyborze poleca 

na się w Bochum, ul 
Jahannit.erst.x.2~. (IOH) 

Franciszek Rani, ::1e:s~J''!!~~s:i.01• 
w H.ę••łe (Kempen la Posen} 

września pod lit F I.U. (Kgl. Do "Dane Schnee· I W 1 D 9 
ee postlagemd Derne schiitz p. Santomischel.) anne, U· WOr· 
Kr. Dortmund. (1023) I cowa nr. 133. 

Księgarnia 

„ Wiarusa Polsk. ' 
Udzielam lekcyi n& ita 

fortepianie. Bergma.nnstr. K' 
2łIIE.Dortmund. (1036) O 

Uzi „„llllil ... „„„ ... „„„„„ •. „ ......... „ ...... „„ ........... „„„„ ... „„„„„„ ...... 
W środę, dnia 11 września rh. 1035 

na speeyalne ZyczeIDe n~zych •zan. Odbiorc6w przedłntonego 95•f enyg. tygodnia. 
„ 'l Każdy powinien zwrócić uwagę na korzyści naszej ostatniej oferty na artykuły 95-fenygowe. · 
zakończenie 

aa...-------------~ r.A 

95 fen. Ohrusy do kawy 
100/140 cm. 

Eteg. r~rtuszkł 95 fen 
1, 2 l 3 za I 

Dyw~!'J~iP1!!' stól 95 fen, 
Torebki do ścierek 95 fen. eleg. wyszywane 

I' 

2 fartuszki I dla ehłopoo i iWewU. raze· 95 ten. I 
„El~&i&m:i'.lila.DlmmlmB.U~~-~ 

I lioszi:!~ !'!,mskle 95 f, 

nzy!!!Ji\~!owe 95 fen. 
mrm.mmimmi1311EiiEi:i~D'IJ'J~m:mll'm• 

Obere Marktstr. 29 

Gorsety 
z sprętyi~ami 

Siodełka 
spa.chtlowe 

95 fen. 

95 fen. 

16 chusteczek 9S f 
dr nosa z literami en. 

i 2 pteluszld 95 fen. I 
1ae ae•;aaa·aA" r=mna::u 

·1 Ił akry cła 95 fen. na komody 

I Eleg. pasld i 95 f I oc11r. do gors. en, 

"1. Eleg 1 orebk i 95 fen. I perełkowe 

li~ .siodełka szpachtl. 95 fen 
1

1 Jedwabne, razem 1 

I lioszułe i 95 f & majtki t rykotowe en. 

li Eleg. paski 95 fen, 
t1aftowe 

I 24 mtr. trwałej 95 fen. i aksamitki 

li Torebki do śc er. 95 f I do garnk. z 2 ścier. en. 
~„„„„„„„„mi 

I Parasole 
dla dzieci 

··~zmma:al!liraa 

95 fen. 

I Szeik.!.: pary 95 fen •• 

I 

Reform. fartuch 
na szelka.eh 95 fen. 

3 chusteczki do nosa 95 f 
dla panów z kolor. ilakam.i en. 

"tł~lowe nakrycia 95 fen. 
11 mtr. dohrej koronki 95 fen. 

walencyańskiej 

I Uaj teczki dla. dzieci 
wielk. 1 do 6 

-u e e s ff*ł''1! 1 e 
'R 
a-:-~~~~~~~--

Rattantkl 
kolorowe i białe 95 fen. 

B 
I Pow loki na poduszki 95 fen 

la materya do prani~ I 

ii&l~ma!mllam•E:mJ11~1a·m111~ 

n, oc urn 
Obere Marktstr. 29 



Boehum. na niedzielę, dnia 8-go ·września 1907a Bok 17. -
• 

lod.złeńn1 pismo Indowa dla Polak6w na obezyźµłe poświ9eoa1 ogwfaełe oru· sprawoa auodowJ8, polltyoznym i zarobkowym, 

·~llDS-----."l!l------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1~ JJdlOdZI codzle'llnie z wyją.tkiem dni poświą,tecz
fci· Przedplata. kwartalna na poczcie i u listQwych 
1111011 l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 rnr. 
ii fi&. „Wiarus Polski" r~'-"'' i••t .., i.:•onilt• J>002 

I 1111 liże za Wiara I OJCZJZll I 
Za inse-rab' placi słe za młe~ rządka il~ h• 
ku 15 f. ogloszenie, zamiesr.czonc vrzed inser.ata:nd .a 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy a 
„Wiarusa Polskiego" naletv frankować 1 poda4 'ł9 
nich dokladny adres pisząceir:o. Rekoi>. ni• zwr&cr&.~ł! IOwYm t1od znakiem „L. volnisch nr. 123." 

llJłlJll ______ mmtJ ______________________________ mr::.I _________________________________________________________________________________ ~~ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia r;nafifnJe siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. l!„ - Adre1 "Wiarus Polski11 Boclium. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
116wić, czytać I pisać po polsku! Nie 
'tst Polakiem, kto potomstwu swemu 
1illemczyć się .pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

W Hadze odbywa się 7 -my kongres 
starokatolicki. 

Na kongres przybyło kilku staroka
tolickich biskupów. 

Jeżeli przecież znalazła się firma poi 
skla„ która sprzedawała do fabr-ykacyi 
wódek esencye, wzbronione prawem, 
jaJko szkodliwe dla tZdrowia. to jest już 
nietyJko JJieuczciwość, lecz poprostu 
zbrodnia, bo owe farby potęgują za
bó}ozy wpływ alkoholu i skracają ży
cie tysiącom ,Judzi, ITTie mówiąc już o 
kar.ach, na iktóre najniewi1nniej są nara
żeni właściciele destylacyj, zaopatry
TWani 1J)r.zeiz niesumienne fabryki w esen 
eye do wyrobu wódek. 

Położenie w Maroku nie zmieniło się 
26

' w ostatnich dniach. 

Tak dalej być nie może, jeżeli pra
gniemy, żeby nasze kupiectwo na ob
czyźnie stanęło na silnych podstawach 
materyalnych i żeby przyczyniło się do 
rozwoju przemysłu swojskiego w Pol
sce. 

?O• 

do Żydzi i Hiszpanie opuszczają setka 
mi Maroko sądząc, że handel na czas 
~luższy powstrzymany będzie wsku
lek ostatnich zaburzeń. 

W Antwerpii pracuje obecnie 3500 ła

mistrejków za2ranicznych. 

Prace podjęte pnawie na wszystkich 
na 1tatkach przy pomocy owych łamistrej 
:) !ów. Port z\ajęty jest przez silny od

~iał wojskowy. 

Rzetelni kupcy i fabrykanci w kraju 
powi1nni się jaknajprędzej -wrg:a111izo
wać i stworzyć cent1t1lę, za pośredn~
ctwem której nasi klllpcy na obczyźnie 
mogliby się zaopatrywać w potrzebne 
towary. Zyska na tern kraj i wychodź
two. 

Komu służy „Goniec Wielkopolski" ? 
Szanowni czytelnicy przypomina

ją sobie ·i:ak potworne ·zarzu zynił 
„Goniec \Vielkopolski'' p· nu Janowi 
Dymkowi z Mlihlheimu w sprawozda
niu o tamtejszym wiecu „Zjedno~ze
nia" Pan Dymek nadesłał nam kores
pondencyę, którą podajemy w calej roz 
ciągłości, nie dopisawszy w niej ani sło
wa. 

. 
od Gdańskiem stwierdzono ie en wYiii 

pa dek cholery. 

Przed kilkoma· dniami zmarł w Ein
lage u ujścia Wisły flisak. Badania 
1twierdzily, że śmierć nastąpilla wsku
lek cholery. 

Stwierdzono obecnie. że podczas kata
strofy kolejowej pod Rohielde spalił się 

dyrektor banku l(raszucki. 

I 
W szczątkach spalonego" wagonu 

maleziono kawał czl1Szki i kiilka guz1-
!ów z firmą Orgler i Hirsch z Króle
wca. Ponieważ zaginiony Kraszucki 

• oył dyrektorem banku w Królewcu i u 
~rmy Orgler i łlirsch zamawiał ubra-
1ia, więc nie ulegt1 wątpliwości, że zgi-

1 1ąt w ogniu, który powstał wskutek 
ratastrofy. 

__o!! 

Pan Dymek pisze dosłownie tak: 

Miihlheim n. Renem, 3. 9. 07. 

Szanowną Redakcyę .,Wiarusa Pol
skiego" proszę o umieszczenie tych kil 
ku słów w sprawie wieca „Zjednocze
nia zaw. pol.", który się odbył 4-go 
sierpnia w Mtihlheimie, l:t o którym „Go 
niec Wielkopolski" tak padło w nr. 193 
się rozpisuje. 

Otóż wiec odbył się przy nielicz
nym udziale rodaków, pomiędzy któ
rymi iznajdowalo się trzech wodzire
iiów .polskich w Milhlheimie, a jeden z 
nich był z listem od „Związku zaw. 
polskiego" z Poznania, oraz fungował 

I ~~d adresem polskich firm W kraju, zatttzem jako „sprawozdawca" wie-
CÓW Mtihlheimskich do „Gońca Wielko 

Lud polski w Westfa1ii i Nadrenii polskiego". że na wiecu tak lichy był 
• ~rzejął się talk dialece hasłem "Swój do udział, winna byla nadzwyczaj śliczna 
tl !'Wego", że nietylko sam kupuje od Po- pogodą, której w tym lecie każdy był 

~aków, lecz też żąda od kupców pol- łacny, a która pokazała swą szczerość 
!kich, żeby towary sprowadzili z Pol- nadzwyczaj pięknie w tę niedzielę. To 
lki, od polskich fabrykantów i hurtowni Też można było widzieć już zrana ry
ów. I kupcy nasi na obczyźnie czynią chlo nllród wyjeżdżający do lasów, aże 

lo w wielkiej części, a czynią to w by zaczerpnąć świeżego powietrza. Nie 
~usznej nadziei, że swój rzetelniej ich dziw zatem, że udział w wiecu nie był 
'.b~łu ży, niż obcy, co też się przewa- taki, jakiego się spodziewano. 
1n1e dzieje. Otóż z „Gońca Wielk." dowiedzieć 

Niestety, mamy pr.zecież i takie fir- się mo.żna było. że jego korespondent 
~Y polskie .w kraju, które w najbez- zaprzysiągł mn być posłusznym, a że 
:zelni~jszy s.p~só? wyz~skują P'atryo-1 ;nie ma co pisać, posyła ,.G?ńcowi" fał
~zm 1 brak doswiadczema młodego ku- sze i kłamstwa, byle by cos było. 
~1ectwa polskiego w stronach niemie- Ażeby pokazać światu, co „Goniec 
tkich , przesełając lichotę za drogie Wielkopolski" ma za kores~nndentów 
ieniądze. Zdaje się, że niektóre firmy w Mtihlheimie". zniewolony jestem ich 
.'stosunku do kupiectwa na obczy- krótko naszkicować. Pierwszym i pra
'nie zapominają o wszelkich zasadach wdziwym korespondentem „Gońca'' 
,·aiprostszej uczciwości i przyzwoitości jest pewien pan Nowicki, który tnk 
'Upieckiej. Kupiec polski na obczyźnie dzielnie o sobie w „Gońcu" pisze ręką 
!aczyna zwykle intelre.s z groszem, któ- Rosika, jakby tutaj żadnego nad niego 
iV sobie oszczędził, pracując lat kHka- nie było, tymczasem „Goniec" ma do 
~ści e w kopalni lub fabry1ce. Zaku- czynienia z człowiekiem. który nieda
~1\Vszy towar pośledni za cenę wygó- wno przestał czytać „Volksstimme" 
o~aną, nie może współzawodniczyć .z czenvoną, a jeszcze dziś wygtaduje i 
~eiscowemi firmami niemieckiemi i wyzywa na polskie instytucye, na ga
mera1z w krótkim czasie traci cały ma- 1 zety polskie, że wszystko to jest ty lko 
iątek. _, . i , -·, 'i., ~· .. ~JI~ „geszefciarstwo", a największym ,.ge-

szefciarzem" nazwał ,.0011ca Wielko
polskiego'', co niejednokrotnie do dq;iś 
powtarzta, na co mam niezbite dowo
dy. Tak więc „Qoniec" pożałowania 
g.odzien, że ujmuje się za ludźmi, któ
rzy tak „ślicznie" tutaj go malują, m~
mo. iż już wie o tern odemnie od dość 
dawna. 

Drugi zaś pomocnik pierwszego, p. 
Rosik (tu następuje kilk1:t uwag o spra
wach prywatnych, które pomijamy. 
Red.) Trzeci, pan Myszka, który swą 
polską duszę sprzeda! niemce i zwolnio 
ny codo pi ero z „ferbandu" socyalistów 
też chce być ,,mądrym" - aż pono o 
miejsce za „Szutzmana" się stara. 

Takich oto ludzi ma tutaj „Goniec 
Wle.lkopolski". który na wszystko, co 
polskie niechętnie patrzą, a już najnie
chętniej na· „Zjednoczenie zaw. Pol
skie". które tutaj na obczyźnie jest mat 
ką robotników polskich i każdy robot
nik Polak do niego należeć powinien. 

Ci ludzie, a nie kto inny pisują 
„Gońcowi" takie fałsze, a ,.Goniec". 
nazwiska tych ludzi zna i ich paszkwi
le, !które łepiej I11adawałyby się do „Na
przodu", z radością umieszcza. 

Na wzmiankowanym wiecu w 
Mi.ihlbeimie mó ;i.ril~m słowa, -0 które się 
w „Gońcu" rozchodzj, pomiędzy inne
mi: „że dola polskich robotników rol
nych jest w niejednych wypadkach 
wprost nieznośna. ponieważ szeregi 
sprzedawczyków coraz bardziej się 
mnożą; pozatem większa własność. 
mianowicie w poznańskiem, jest dziś 
już w posiadaniu komisyi kolonizacyj
nej, zatem gdz.ie jeszcze lsą robotnicy 
dominialni pod panami, to, o ile ~an taki 
jest łagodny i dobry oraz sprawiedli
wy, o tyle los robotn.ików jego jest do 
pewnego stopnia znośny ... niejeQ.~n je
szcze robotnik pracuje, pod panem mia 
nowicie, za tak liche pieniądze, że gdy 
ma sporą gromadkę dzieci, a zagląda za 
głęboko do kieliszka, to pieniądze, któ
re zarabia, starczą mu ledwo na odzież 
i nil wódkę, i niejeden, nie mogąc z po
wodu tego wystać, zniewolony jest iść 
wprost kraść.„ itd. Mówiłem dalej, że 
szlachta polskla i księża, widząc iż na
ród polski tak tłumnie wychodzi na ob
czyznę, upatrywali w tern zgubę i 
zniemczenie się robotników polskich, 
lecz dziś społeczeństwo polskie myśli 
o wędrówkach ludu polskiego inaczej 
przekonawszy się, że z niego dość ko
rzyści mają banki polskie, w których 
robotnik zaoszczędzone pieniądze umie 
szcza, on:i.z widzimy po wsiach i mia
steczkach schludne domki w Księstwie, 
postawione za pieniądze zaqszczędzo
ne na obczyźnie itd. Po referacie moim 
zgłasza się ów p. Nowicki także do re~ 
feratu. Mimo, iż naprzód wiedziałem już 
co m a za referat, zaczął iście krzyżac
ką dzikością na cale gar dl o krzyczeć: 
„Co poprzedni mówca mówił, jest 
wszystko kłamstwem, bo u nas w Pol
sce Polakowi budować nie wolno, nie 
wierzcie. Ja mam tutaj dowód, że „Zje
dnoczenie" to oszustwo i zdzierstwo i 
t. d. - Pokazuje list z Poznania od 
„Związku''. 

Na sali zrobił si ę hałas, nie było mo 
żna rozumieć, co dalej mówił, · a z po-· 
\Vodu coraz większego hałasu głos mu 
odebrałem i ztnnaczyłem, iż ,.jeżeli 
Pan innego referatu nie umiesz wygło
sić, to lepiej wcale głosu nie zabieraj." 

Tymczasem człowiek ten pisze w 
„Gońcu", że za zgodą wszystkich i 

dla ,,iniłej zgody" mówił; otóż w tym 
paszkwilu ani słówka prawdy niema. 

Największem kłamstwem i oszczer
stwem, illicie może „Goniec" dotąd pi
sał, jest ów pa~zkwil od wodzirejów 
Mtilheirnsldch. Nigdy jesz.cze, ani na 
księży, ani na szl1aichtę polską inie wy
zywałem. Zatem, jeżeli gdzie przema
wiam. to iile miałem sposobn-0.ść sły
szeć, kai:hdy z mego przemówienia jest 
zadowolony i nag>mdziai je oklaskami. 

Tymczaisem ludzie, jak ów Nowicki. 
zjednał sobie tyle sympatyi u Polaków 
rw Mtilheim, iż nawet towarzystwo tu
tejsze jednogłośnie uchwaliło na osta.t
.niem walnem zebraniu, aiby go nigdy, 
jako .wodzireja i szpiclq. nie wpuszczać 
na posiedz..enia swoje. (Wpr.a.wdzi,ie 
członkiem ów człowiek w żadnem pol
skiem Towarzystwie niebyt i do dziś 
nie iesit). 

Otóż to największa klęska moralna 
tego ,„mówcy" od związku poznańskie
go, iż z sali polskich posiedzeń wyklu
czony i wstępu nie mai. a dla „Gońca" 
najlepszy dowód prawdy, z kim ma do 
czynienia. Wydruło się zatem, iż „G<>
niec" chętnie iza1c.zep-ja !pp. BrejsJkich 
może z nienawiści, co ubolewania jest 
g-odnem. · .;;; 

Czy, „Goniec'" myśli, iż te zaczepki 
na pp. Bre!i-skj,ch i na. Zieoooczeni.e" 
ma,ją być początkiem ugody złączenia 
się organizacyi ip.olskich w jedną? 

Gzy zarazem „Polski Związek Za
wodowy" z Poznania także szuka złą
czenia się w tiakim oto Nowidkim, p0-
lecając mu swoje zastępstwo, śląic ja
kieś listy dowodów „oszustw'' p. No
wicki•emu? 

Zawaczam, iż jeżeli dalei tylko za
czepiać isię będziemy, to o połączeniu 
się „Zw.ią:zków polskich" lepi.e~ ·ani nie 
wspominai111Y, bo połączenie może tył 
ko iprzez zgodę i jedność nastąpić, a nie 
jeżeli „Związek Pozinański'" najmuje 
sobie ludzi rw guście wyżej opisainlego 
Nowickiego, a „Goniec" zam.ieszcza je 
go kłamstwa,, pisane ręką Rosików, to 
możemy j1eszcze sto .Jat tę słomę młócić 
a nic z niej nie wymłócimy. 

Na zaczepiajmy się, bo dość mamy 
zaczepek i sidel na nas w wrogaich na
szych. Dopiero~ gdy się zirzekniemy nie 
nawiści i nauczymy się kochać iście 
po hnaitersku, wtenczas wszystkie żą
danh nasze przyjda gladko do skutku. 

Z g?ębokim szaooinkiem 
Jao Dymek. 

Sądzimy, że uwagi redakcyi do wy
wodów p . Dymka są zbyteczne. Niech 
Szanowni Czytelnicy sami sobie wyro
bią zdanie o poruszone.i pirzez 1niego 
sprawie. 
L----·-· ---------~-----SS 

. O samodzielqaść rtauki polskiej. 
Pólurzędowa „Kolnische Zeitung" 

oburza się, ie na międzynarodowvm 
zjeździe psychyiatrów, neurologów i 
psychologów w Amsterdamie, który 
trwa od 2 do 7 wrześnir:t, polacy wystą
pili jako osobna grupa narodowa; u
tworzył ~ię bowiem osobny komitet pol 
ski równorzędny innym komitetom na
rodowo-parłstwowym pod przewodni
ctwem profesora ttalblana, docenta przy 
uniwersytecie lwowskim. W cd le infor
macyi „Koln. Zeitung", nic chciał z po
czątku zjazd dopuścić odrębnego przed 
stawicielstwa polskiego, ponieważ tyl
ko państwa. 11 nie narodowości wcho
dziły w rachubę, ale gdy profe3or ttal
ban oświadczy', że jako profesor przy 
polskim uniwersytecie musi żądać u
znanh samodzielności polskiej nauki na 



zjeździe międzynaroaowym, uczynił p zabawy powitał l~siądz, iako prezes oba „fer~i-
komitet zjazdu zadość temu żądaniu. ny" (w Meuselw1tz ma tylko· zastępce;), więc 

T 
powitano wszystkie „ferajny" po nazwisku, ale 

o gniewa naturalnie urzędowy or- o towarzystwie polskiem ZJapomniano. Woibec 
gan pruski niezmiernie, jeszcze więcej tego prezes towarzystwa polskiego dal czlon
jednak oburza się „Koln. Zeitung" na kom z.nak, żeby salę opuścili i tak też uczy
to, że lwowskie ,,Słowo Polskie" sprtl- iniono. Na zapytanie prezesa, dlaczego ksiądz 
wę tę podchwycilo i po-;:.tawPo nastę- nie powitał' towarzystwa polskiego, tenże 

.., 1. się Rodakom 1zwraca uwagę, iż ów ksiądz za-
pujące zasady dla wszystkich polskich prosić nle zapomnial, a powitać zapomniał. 
uniwersytetów i towarzystw nauko- Powodem jest to. że towarzystwo polskie 
wych: 1) Nieistnienie państwa polskie nie przystąpilo do centrowców, do fach-

abtciluntru z Berlina. 
go nie może pociągnąć za sobą ignoro- Dodać trzeba, że w Meuselwit1z. u menerów 
wania samodzielności nauki polskiej. jes1t na so Polaków, którzy polskiem towarzy-
2) Przynależność państwowta paszcze- stwem się brzydzą. a centrowe pochwala\ją. 
gólnych polskich uczonych do Niemiec, Na owca rocznicy byl 1ieden owarty Polak, 
R b d d który zwrócil uwagę wszystkim Polakom, któ 

osyi lu Austryi nie jest powo em 0 rzy s_ą u centrowców, na niewlaściwe postępo-
występowania w grup::1.ch niemieckich. wainie centro<Wców, ale zepsuci Polacy się .na o
rosyjskich lub austryackich. 3) Polacy weR"o Rodaka oburzyli. W kof1cu prz.ysdo do 
uczeni powinni· na każdym kongresie biiatyiki. ów Roclaik mial za sobą znajomego, 
tworzyć odrębną grupę, a w razie gdy który iest mężem zaufania od „z. Z. P.; ten mu 

przybyJ na pomoc. Otrzyma% on trzy ramy w 
by tego nie uznl:it, raczej zrezygnować g.lowę. zadane nożem. Przypatrzmy się Sza-
z udziatu w kongresie. nowni Rodacy, jak sobie centrowcy postępu.ją! 

Nie rozumiemy, dlaczego zupełnie Jak Pa.laków nie mogą. do sweg-o naklonić, to 
uzasadnione te żądania wzbudzają taki ich nożami żgają, iak rakarzkonia. Niewiem, 

kiedy się Rodakom, będącym u centrowców, 
gniew półoficyalnego orglanu kolońskie- oczy otworzą; może ia·k już będa:ie za późno. 
go. Nauka i kultura polska jest i bę- Pr-oszę nazwisko podać do „Wiarusa Pol
dzie samodzielną mimo wszelkiej poli- skie:go". - Szczęść Boże Redakcyi ,,Wiarusa 
tyki antypolskiej i dla tego też mają Polskiego!" 
p11awo do odrębnego, narodowego Wasz rodak Polak Jan Goryniak. 

przedstawicielstwa. „Kur. P." ~-

Przeciw Polakom. 
W Kijowie rozpowszechniają nastę

pującą odezwę odbitą w drukarni Awdiu 
szenki i Kryżanowskiego: 

,,Prawosławni Rosyanie ! Syn wło
ścianina wsi Ouczki, Iwan W·ojtowicz, 
za swoje przywiązane do św. cerkwi 
prawosliawnej. cierpiał chlód, głód o
raz różne krzywdy .ze strony Polaków 
od dnia 17 kwietnia 1905 roku, w koń
cu, podczas pożaru, który wybuchł w 
domu jego rodziców, Polacy zostawili 
go chorego w palącej się oborze itam 
ten sluga Boży spalil się żywcem, o
trzymawszy koronę męczeństwa za 
swoją wierność ku św. macierzy naszej. 
cerkwi prawosławnej. Bracia Zwią
zkowcy! Nie zapominajmy o modli
tw!ach naszych błogosławionego imie
nia męczennika Joanna, spalonego 
przez Polaków". . 

Takie rzeczy zmyślają hakatyści ro
syjscy, aby 'podburzyć ciemny lud wiej 
ski przeciw Polakom. lilakatyści nie
mieccy również nieustannie prawią, że 
Polacy ich uciskają i chcą zniszczyć 
ich „faterland.". 
S! YW --

Meuselwitz i Zipsendorf w księstwie alten 
burskim. Tutejsze „ferajny menerów" odpra
wiaJy wspólną rocznicę, która się odbyla . w 
Zipsendorf. Byly na nią zaproszone z okohcy 
„feradny" centroiwe. Tak samo zap_roszooo też 
i towarzystwa polSikie z Meuselw1tz. T<>'Y· 
poi. z Meuselwitz przybyto; przy rorzpoczęcm 
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ŻUBROWIE. 
Dz;owiadanie historyczne według po

wieści 

Wacława Gąsiorewskiego. 

(,,. (Ciąg dalszy). 
Kuźma "vysunąl się na chwilę, roz

stawił na środku izby garę pe1lną żarzą 
cych węgli i zasunął w nią żelaza. 

- Co z tak~m tlomokiem gadać -
z;aiuważył niechętnie Mięczak. - Kulą 
w łeb i w przerębcl ! 

- Głupiś ! - odrzekł Kar lewi cz. -
Zobaczysz! To rozmowna niewiaisfa ! 
daj fat<lirke ! 

Zaczem przykucnął nad żubrową i 
wykrzywił się szyderczo. 

- Pani Skroban'kawtai! łie, hei! Zi
mno wam!? Rozgrzejemy się! Zaraz! 
Odkneblować gębę i ściągnąć buty! 

Mięczak z Kuźmą jęli wykonywać 
rnz.kaz. . . . ~~.1 

Żubrowa odetchnęła głęboko. 
- Lżej jejmości, lżei ! ? 
- Jesteś... rotr„· J(arre.wicz.„ ' 
- O tern wiem! Ale ieimość po-

wiesz mam zaraz coś więcej!... 
· - Będziesz wisiał!... 

- Polityczniej, polityczniej! 
- Rakarz! 
- Rakarz!? Cha, cha! Kuźma żela 

za!.„ , 
Kuźma ·odwrócił si~ aby sięgnąć do 

g2~ry po rozpalony p7't, lecz w tern, 

%iemie polskie. 

PłUl! Zadiodnieb, Warmii i Ma.z~r. 
Gdańsk. Na Na Wiśle pod Einll1ge 

zmarł onegdaj pewien flisak. Roze
szła się natychmiast pogłoska, że przy
czyną śmierci by la cholera. W drożono 
ścisłe śledztwo, 1ażeby stwierdzić przy
czynę choroby. \V śledztwie wzięli ró 
wnież udzial prezydent policyi, lekarz 
oraz inspektor portowy. (Pntr.z „Z 
wyp. dnia"). 

Z Oliwy donoszą do •• Oaz. Ostrow
skiej": Zeszelego r·oku mieszkałem ca
le lato w Oliwie i regularnie zastałem 
podczas kazl'.rnia drzwi do klasztoru za
mknięte, nie wpuszczano. ale też nie wy 
puszczano w tym czasie nikogo z ko
ścioła, choćby omdlewał. Przypusz
czałem z początku, że księdzu probosz
CZIOWi chodziło tutaj o to. żeby mu pod
czas kaztania nie przeszkadzano, ale w 
gmachu tak potężnym, jakim jest kla
sztór oliwski jest wykluczonem zupel
nie, bo głos księdza mówiącego z ambo
ny z trudnością dosłyszeć można u 
drzwi wchodow_ych, a wiernych w ko
ściele przy jego rozmiarach nigdy nie 
było fiąk wiele , żeby aż cisnąć się mu
sieli u drzwi wchodowych. Później do
wiedziałem się jednkaże, że ooecny pro 
boszcz oliwski wyparł prawie zupełnie 
nabożeństwa polskie z klasztoru, poza
cierał o ile się to dało ba,rdzo liczne pa
miątki z cznsów polskich, i że zamierza 
nawet zamknąć t. zw. kaplicę kaszub
ską, w której wierni i przywiązani do 
języka 1ojczystego Kaszubi po skończo-

! Fr'W:i!lł 

tenże sam pręt„. ciął go przez głowę, 
raz i drugi... 

Kuźma zatoczył się i padł na zie
mię! 

Mięczak z Karlewiczem zerwali się 
na równe nogi.„ Zubr atoli rzucił s·ię 
już na Mięczaka i powalił go uderze
niem pięści. Knrlewicz strzelił, lecz 
chybił. Legion!sta wymierzył się na 
niego drugim wyrwanym z gary prętem 
lecz Karlewicz skulił się i chlusnął z 
izby do sieni. 

Żubr skoczył za nim i zapad drzwi 
skoblem. Potem rozciął postronki. 
krępujące markietankę i wpadł na Mi~ 
czl1ka, który, mimo ogłuszenia, już się 
zaczął czołgać. . 

Baba odzyskała od razu pewność 
siebie, a choć nogi jej omdlewały, pod 
nifosla się i jęła mu pomagtlć w krępo
waniu zbirów. 

- Mocniej go! - komenderowała. 
- Nie żałuj psi wiarom !.„ laboga! 
Myśil1łam. że już po mnie! Toś mnie 
wytrzymał! Stój! Niech się obuję l 
Zabierz im noże! Patrz. pistolety mają! 
N'.e zdążyli, szelmy, pieniędzy zabrać! 
No, no, a co teraz?! 

Żubr ~pojrzał na żonę i wskazJal na 
ścianę izby. 

- Są tam! 
._Kto? 
- Dzieci!... Walić i już! 
- Więc dalej! Byle prędko! bo na-

prawdę tu nam cały regiment fotrów„. 
Żubr chwycił za żelazo i jął dziobać 

otwór w ścian[e. Sciana zatrzeszczałll, 

nem niemicckiem nabożeóstwic zbiera- ~ że być użyty na opal. P. Ehrfi;::h prze. 
j~ siG, by o~mówić w. uko,c~anej, me- ~ prowad~ił próby za „pomoc~ pra3y do 
wie ojczy~t~! koro~kę i zasp1~wac s.o~ ~ torf~ w. rab~yce p._Mu~sama 1 ot~zYmał 
bie j1.1ką p1esn nabozną. O działalnosci J cegtełk1, ktore pl:lhly stG doskonale . .z~,· 
ks. Schroetera, obecnego proboszcza · czyć by należało, żeby wobec nie. 
oliwskiego, p: saly już niejednokrotnie l normalnego i niezwykłego pod ro. 
pisma polskie, wymieniano go nawet ~ żenia węgla kamiennego owe bry • 
swego czusu jako kan~ydata na. kan?- kiety ukazały ~ię jesz.cze przed zimą na 
nika, ba nawet na stohcę arcybiskupią.. rynku sprzedaznym, Jedyny to bowiem 
po sp. ks. floryanie Stablt-wskim. będzie ochhdzający_ środek na spekulan 

Folwark Penglity pod Ostrudą . na I tó-W: ~ęglem, śn~bujących ceny do nie: 
Warmii nabył od Banku Parcelacy1ne- , mozllwvch gramc. 
go w Poznaniu pan Jakób Koszyński z Z Radomia piszą: W ubiegły ponie
Olsztyna, pfacąc niską cenę 180 marek dzialek, do mieszkania Sizrogockiego 
za morgę. woźnego sądu okręgo\vego w Radami~ 

• # • wkroczyła policya wraz z wojskiem i 
Z Wtelk. K~. Poznanslu~go. dokontala rewizyi. ZnalezionD kilkadzie 
Poznań. Z okazyi ipir.zefrymarcze· siąt broszur w języku. rosyjski:U i are

nia Modliszewka donosHy ·niektóre .pi- sztowan~ Bazylego S1zrogock~ego, stu 
sma, że tym samym UPadla zupełnie den ta umwersvtetu w. Moskwie. 
polska wfasność ziemska w powiecie 

1 

- W czwa.rtek, dnia ~9 are~ztowa-
,gnielnieńskim i że skutkiem teego pol- . noh w Ra~o~m pracowmkla zan:ładów 
ski mandat do ptulamentu (?)w okręgu Starachow1ck1ch K~stacha. 
tym jest stracony. Wobec tego obU-1. ,- W sobotę, dnia 31. z1!1. o g?dz. 4 
cza „Posener Tageblatt", że z i poł rano.doko~ano rew1zy1. w m1es~ka 
~3 OOO h~ktar?w_, vrzedstaivy_ iający.ch I mu p. M!'.łJewslcego przy ~h~y !Jlug1ej. 

wielką wlasnośc .ziemską 'POwm,tu gme- Aresztowano młodego MaJew sk1ego. 
źnieńskfogo Komisya kolonizacyjna po- I . - ~resztow_ąno przed dw?ma tygo
siada tylko 17 OOO ha. z reszty j.eszcze t d!1,1a~1 rys.owmka z d~ukarm p. Trze
~na·czna część, n. p. Pomarzany .i Dziad bmsk1eg;o ~· ~· Boguckiego, wypuszcza 
kowo zrna.jdują się jesizcze w rękach pol no z wię~ie~1a.. , , . . 
skich, nie licząc posiadłości gos.podar- Kara sm1.e~~1 wsro~„ .. dz1eca.. ;•Ku-
skich. _ ryer Zagłębia donosi .• ze ty<lz1en te-

Nikt nie twierdził, że stracimy man- mu ~ Chruszczo~rodz1e pod Ząbk~wi
dat do parlamentu. natomiast utracimy cami pastuszkowie,. ~hlopcy w wieku 
prawdopodobnie mandat do sejmu. 11'.łt 9 do 12, urządz1h sąd ~olow~ nad 

to\varzyszem swym 12-letmm, ktorego 
Ze Słązka cz~'li Staropolski skazali za kradzież ( !) na.„ karę śmier~ 

ci przez powieszenie. · Wyrok został 
wykonany natychmiat i w krzakach 
pobliskich na jednem z drze"\Y zawisł 12 
letni chlopiec ... Zwłoki jego znalezio
no w cztery dni po zbrodni w stanie 
rozkładu. 

Borsygwerk. Pewnego Rusina z 
Oalicyi spotkało w hucie tutejszej po
ważne niesziczęście. W odziale stalo
wym spadł mu duży kiaiwał żelaza na 
nogi, które obie połamane zostały. Nie
szczęśliwego odstawiono do laJzairetu 
knapczaftowego. 

Bytom. Morderca Kiołtyka widocz 
nie zmierza do możliwie najdalszego od 
raczenia wykonania wyraku. Co kilka 
dni ka~e się .~.ieś~ przed sędziego śl~d Cholera w Polsce zaboru rosyjskiego. 
cz~go ~ obwm11a się o nowe. zbrodme, z Sosnówca donoszą, że w dwóch 
ktore Gotychcz.as okazały się W_Y1IJ1J:'-- , pobliskich m_ iejscowościach umarli na 
slem. On~gd~J znow~ opo~1e?z1ał cholerę żandarm kolejowy i żona pe
p~zed sędzią sledczem, ze wspolme z · \\rnego żandarma koleiowego. 
Lrbienkową zavnordowal .pewnego rnęż · • . 
czy,znę z Szain.leja. MężczyZ;na ów rze · Katastrofa w połudmoweJ Ameryce. 
czvwiście znikJ swego ieza1su w sposób Lawina 211sypała budynek celny na 
ni~wytlóma1cz~ny . Wytoczone śledz- Yun calu w Kordyilerach; w budynku 
two wykaże, czy opowiadanie Kiolty- znajdowało się 50 osób. 
ki jest prawdziwem. 

Z innych dzielnic Pots~ i. 
We Włocławku bawi, jak donosi „O. 

I(uj. ", p. Ehrlich, właściciel pokładów 
węgla brunatnego w Dobrzyniu: nad 
Wisłą. Jak się okazało, o ile węgiel 
ten zaraz po wydobyciu nie przedsta
wil1 zupełnie dobrego materyatu opało
wego, o tyle znów odpowiednio wysu
szony i s·prasowany z powodzeniem mo 
L_ -·~- 1&1311&.!! • I .... 31"1~i!!!f§ •"!!Jl 

drzazgi się posypały, a równocześnie 
daty się slysze6 stłumione okrzyki. 
Markietanka \v'Ytrzyml:lć nie mogła. 

- ttej ! Melduję pokornie„. imć pana 
porucznika Gotartowskiego podkomen 
dni! 

- Bywajcie·! - ozwal się dź\vięcz 
ny głos. 

Zubr z podwójną energią walił w 
sc1anę. Markiet11nka rzuciła się podwa
żać tarcice. Chata trzęsła się a dygo
tała. 

- Byle prędzej Macieju - wal! Tyl 
ko patrzeć„. zbiry na ·nas w:padną! 

Przewidywania Żubrowej były słu
szne. Karlewicz, wyszedłszy z izby, 
zakrzyknął na Piętkę, który był obok 
w komorze z więzionemi kobiefami sie 
porał, i chciał wracać do Żubrów, a za
srawszy drzwi zaparte - zgrzytną z 
wściekłością. Mieczak i Kuźma ledz 
musieli. · 

Karl~vicz się uamyślat. Komorę za 
tarasowal. Piętkę postawił z krudca
mi na stn1ży, a sam do lasu wybiegł szu 
kać w niedalekiej, opuszczonej leśni
czówce odsileczy. Rachuby jego były 
słuszne. Zaczaiony Piętka, gdyby żu 
browie uciekać chcieli od drożyny, do
stateczny opór móS!l stawić. Z drugiej 
strony rz~ka bronifa jeszcze lepiej. 

OfUlry ujść nie mogły. Pomoc sprn
wadzi. Zapłaci im za wszystko. 

Karlewicz wyrzuca! so_hic '' tasna 
nieostrożność. Nie c]lcąc mieć za wielu 
wspólników do podziału, zaniechał we 
zwać komptrnów do pomocy. 

Mo renga, 
wódz hotentotów w zachodnio-północ
nej Afryce niemieckiej znajduje się za
wsze jeszcze na ziemi angielskiej; wsku 
tek tego operttcye \Vojskowe .po stronie 
niemieckiej skiero\vane przeci\v Moren
dze przerwano na razie. 

O księdzu Krzesińskim 
rozpisała się „frankfurter Zeitung" i 
zaznacza, że rząd powinien trzymać się 
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Leśniczówka o kilka staj dro~;ii za
ledwie była oddaloną od sadyby Karle
wicza. Pobudowana n:a schronisko dla 
strzelców królewskich, opustoszała, a 
powoli stała się jaskiną włóczęgów .. 

Osobliwie z rozpoczęciem się zawlieru
chy wojennej roiło się od opryszków a 
zbirów rozmaitych. 

Karlewicz jak wicher wpadł między 
swoich kamratów, jednym okrzykiem 
podniósł na nogi całą bandę i poprowa 
dził za sobą. 

Banda szła na oślep, chciwa nla zdo
bycz. Żandarmerya wojsko\va francu
ska dal11 się już jej we znaki, o robotę. 
bylo ciężko, na żer wychodzić coraz 
niebezpieczniej. Wieszano bez pardo
fm. Banda byla zgłodniała, wynisz
czoną. Za Kn.rlewiczem ruszyła jak sta 
do szakaU, nie pytając gdzie, z kim rna 
się rozprawiać. 

Karlewicz gnał naprzód, a za nim 
w rozsypce opryszki. 

Jednego ruchu wyst11rczyło, abY 
tłum czarny, odarty, połyskujący stalę„ 
rzucii się na ogrodzenie. D\vadzieścia 
cial zawisło nad płotem i zsunęło sie. 
w głąb. . 

Stojący na czatach Piętkt.1 nie zda 
żył się odezwać, gdy leżał już na zie 
mi rozciągnic';ty uderzeniem noża W 
plecy„. 

- Wywalać drzwi! - huknął Kar-
lewicz. '" „ ·.„ · 

(Ciąg dalszy nastąpi). .::.., I I 



-dydn:ury proboszcza dy\vizyjnego · przypisali wówczas wszyscy centrow 
Krzesińskiego w Magdeburgu, ponie ł com przed!ewszystkiem. Bo gdyby cen 
·i. tenże żył zawsze w dobrvch sto- i trowcy byli razem z Kołem Polskiem 

1kaCh z rządem, jest loj~lnym Prusa-1 przeciw pogorszeniu noweli glosowa:i, 
!l1 a pod wzglzdem politycznym za- nie byla.by ona się stala prawem. Lecz 
a się do centrowców. ~ celltmwcy dla swych ·celów politycz
Za ks. Krzesińskim oświadcz\:t si~ ~ nych iprawią ludowi podczas wyiborów 
,cnie także wszechn!emiecka ,.Rhn. I że tyl.kQ ·c.entrowcy stairają się o dobro 
·estf. Zeitung". i socyalne ubezpieczenie robotników. W 

Jswc·Iski u króla Edwarda. 1 .r.zeczy samej pdkazuje nam się, iż w 
k' · bardzo wi·elu przy.padJkach ponoszą cen 

Rosvjs I minister spraw zagranicz- trowcy .w.inę, iż socyalna polityka po
·h Iswolski, bawi! w czwartek u kró 
Edwarda w .Marienba_dzie. Donosza stępuje tak wolno. 
cnie, iż fawolski po śniadaniu miat Gdy w ubiegłym roiku wszystkie u-

J ł d · •czci we pisma robotnicze wykazaly jak 
irólem po go zmną rozmowę w czte- wielkie pogorszenie nowela górnikom 
oczy. przyniosła, li tylko z winy centrowców, 
4fi;Jl'!„_.,."'):~,,_~i"l"'t~'.l!"'JIM!!llli'l"'T""'"'_,,""~ 

Z rótnyob stroa. 
którzy się połączyli z konserwatysta-
mi i biberałami, głosują;c nazem za po
g.ors.zoną nowelą, napadł tak na „Wia-

~iemieckie ierbandy i gewerkieraj„ rusa Po!s.kiego' ', j1ak i na „Z.jednoczenie 
obrzydzają robotnikom i rzemie- Zawodowe Polskie" centrowy „Gór
„ om polskość zohydzając posłów i nik Polski" w swój bezwstydny spo-
1ych ·przywódców naszych. Kto Po- sób. :1 , • · ~~ . ;l1l 
prawy, powinien przeto stronić od „Górnik" centro„~ · y 7'' ·zą! 'w,yliczac 

"ązków niemieckich i zapisać się do co centrowcy dla robotników z,dziatad, 
~dnoczenia zawodowego Polskie- co nowela gómi·kom za dobrodzieistwa 
" bo to jest organizncya bardzo do- przyniosła i twierdząc, że tylko ludzie 
't kierują nia sami robotnicy i rze- zlej woli nie chcą dobrodziejstw centro 

iślnicY polscy. wych ,ludowi przedstawić. 
ttamborn. l(opa~nia w Oschersleben tele- Aby centrowcom polscy robotnicy 
~wala tutejszej policyi, że nie przyjmie gór- nje .pouoiekarli zacząl .,Oómik" centro-
~„ bo nikogo nie upoważnita <lo ich spro-

nia. Nie chce też kopalnia odebrać wy- wy prześladować Kolo Polskie, że ono 
·en pod jej adresem mebli. A jednak al!en d}a. robotniko \1'' nic me zdziałało. Ba, 
-gw~ili ~la Oschersle.ben .setki. górników. nawet waryatami chcieliby centrowcy 
, na1wyzsz.y poskromić niesumiennych a- ws.zystkich Polaków zrobić i do Dall-
w wędroiwnych. • d f d B l' d • J 

Ht:rde. Pokaleczylo się tu niebezpi~znie l or u PO er mem o es·1ac. 
:{o, które się z tytu przywieszalo do wo- W zieszlym iroku robotnicy nie wiele 
Rodzice powinni dzieci ostrizegać przed tą sobie z noweli robili i mafo na nią zwra 
1~ieczną za.ba~ką. . . cano uwagi. Byli robotnicy zdania że 
fffme. l(opa.Jma „Victor" zamierza PIZY . . . . ' 
.e w Ickern wybudować 54 domów ro~ starsi kn~p~zaftow1 postąra1ą się otc 
c;ych, każdy nai cztery rodziny. iJudowa przy zmianie ustaw knapszaftowych, 
ie sie nieba._wem. . . aby zle naprawić. Zarząd „gewerkfle
~1m-s. Pi:zy budo"f ll z?aleziomo m ~n- raj nu'· siedział cichuteńko i wcale się 
,l'f grobowiec a w mm kilka dobrze L·a·;no to · t • · · 
'~li urn glinianych, kości, o~doby i wielk1 O me . roszczy1, C? reg~ .starsi k~ap-

IIJ{)net z wizerunkiem Nerona, cesarza szraftow1 w zarządz'le rabih. Czymł to 
kiego. tdla tego, aby jeg·o czlonk.awie się o 

Oortmund. Vv'ojażer kupiecki, ka- krzywdach i pogorSlZeniach nie dow.ie
;· wielokrotnie za oswstwo, także dzieli. Dopiero, gdy od „gewerkferaj
thauzem, August Papajews, obe- nu" sta!fSi kna.pszaftoWi na Posiedzeniu 
;od·sic:<luj_ący karę wię~ienn~, przy- zarządu k.napsziaitowego .popełnili pro
do gormka Koszewskiego i do.1?:a- stą zdradę, głosując razem z pracodaw 
al mu tak dł_ugo, ~ż ten _µo~p1sat cami za pogorszonym projektem ustaw 
osek o ~bezp1eczeme ~a zyc;e ~a .knaps.zaiftowy1ch, dopi:ero po tem ze 

61 tys1ęc-y ~k. PapaiJews_ wz1ąt braniu „gewrkferajn" z letargu centro
na.rek pro:v1zyI. Okaz~lo się prze- wego się obudzil. Ody mu się slomia
ze PapaJews wcaJe n!e był ~gen- ny dach ·zaczął paHć, a ogień za kark sy 
tO\\'arzystwa, dla kt.oreg9 mbyto pać, wydał nawet odezwę, że on inie 

)J> ~ eczal,. !ecz tylko uzyl oodstęp~, jest winien, iż starsj knapszaftowi tak 
wyludz1c dobrodusznemu czł?\V1e sobie postąpili. 
1 61 1:1a~ek. ~trzvmal Jz whc~c:- Przypatrzmy się jednak, czy „ge-
1 9 m1_es1ęcZ:ne! kary,_ ld?r~ od~1a- werkferajn" dotychczas swoim czlOtn
' rok .1 9 m1es1ęcy \~1ęz1e~1ia: Czy kom wykazał należycie popełnioną 
~;vsk1 C?dzyska swo1e p1emądz_e. zdradę centrowców. Owija on wszyst 
Je ~alezy. ~ t~d. przes troga,_ ze ko w bawełnę i prawdy swoim czlrnn-
nalezy dawac p1~mędzy ludz10_r;i kom nie powie. To samo czyni i cen
nanym, bo łatw~ Je mozn11 utra~1c. :trO\rn bibula polska ,Górnik''. 
inrtmund. W okoltcy parku znaleziono N' d · · ' d d t 
'i robotnika Steintragerai, który widocznie J te O ~.azy _on s.1ę z ~a Y ~e~ ~o~-
~~ samobóistwo. 1cow potęp1c, am nawet nie wy1asma, Ja 
oortmund. W tych dniach popetniono tu ką zdradę partya centrowa; i stiarsi 
H~zne k~a<lzie~.e , Pewna ro~zinę ok:a:ctl knapszaftowi od „gewerkferajnu" po
·m1k, a kilku puakow ladaczmce, z ktore_ pełnili 
.~szkali. Byli też zfodz.ieie w skladach ' · . 
. Ych i zabrali zegarki i inne kooiztowno- Dla oka zwoluJe .,gewenkfe.rajn'' 
bę<l'ą j e ·chcieli sprzedać. Niech nikogo swy1ch starS'zych knapsZ!a.ftowych w nie 
'Usi ni ~~a . c~na, bo taki -~ab~rty zegarek dz·ielę do Bochum na zebranie. Tam 
' stracie 1 1eszcze n.arazic się na przy_ ma im się wpoić, co mają w przyszlo-

~tgendortmund_ Na kopalni „Neu Jser- śc czynić. Jeżeli projekt ustaw stanie 
dostał się ~órnik Wilhelm Stuckmann się prawem, nikt za nieg-o nie będzie oct:.. 
i dwa wóz.ki, które vgniotly mu niebez- .powiedzia!ny, jiak tylko centrowy „,ge- . 
ie lewą nogę. Odwieziono nieszozęśliwe_ werkferajn". On dotychczas lud ba-
1domu chorych. 
ede. W trupiami kraiali lekarze trupa lamuci? i 11ie przedstawił sprawy w pra 

~~D czlowieka., znalezionego na pastwi- wdziwym świetle, tylko bronił partyi 
~r A.ltrmen~e<le. Nie z<lolano stwierd~ć. centrowej. 
,i'I powód jeg:_o śmierci. L d 1 k' k t ~ingen. Ponad miastem l(Dblenz W}"do- u u poi s l, ja D1Ugo pozwolisz s ie 
lrzeki Mozeli zw.foki mleczarza tutejsze- jeszcze pr.ze'z centrowców wyzyskiwać 
~nera, który zniknąl bez śladu przed kiL Dopóki zeiohcesz być kopcius.zkiem u 
r~niami. Przypuszczają, że odebral so- gewerkferajrniSitów? Uc·iekaj od nich 
1cie z powodu nadmiernych dlugów. · od Jk' h · h 
~Werite. Uwięzi·ono tu .zfodziei, którzy 1 wsze IC mnyc związków nie-
~ swaie usługi dobrze do tego celu wY- imieckich ! Dla Polaków miejsce tylko 
' Psy. Niemcy postęptvią na lk:aż<l.em w „Zjednoczeniu Zawodowem Pol-

~el. Na kopalni „Victoria" w szybie 
. m zabi1y spaidające kamienie żan.a
.~rnika.. J akóba Lofflera z ttaibinghorst. 
~auxeł.Schwerin. Na kopalni „Grai 
in mia.f górnik Franciiszek Walewski 
c~ęście, gdyż zlaJmal nogę, przyczem 
~lęśnie ,zostaty ztargane" 

1praw robotniczych 
Przed rokiem a dziś! 

Kół robotnkzych piszą nam: 

skiem". 
&!. SL 444§_ _g 

Od Ekspedycyi. 
K.olo śpiewu ,,Sobieski" w Herten. 

Ogloszenie nadeszfo za późno, więc go nie 
oglooiliśmy. W preysztości prosimy rychlej 
ogloszenia przysytlać, bo w przeciwnym razie 
n!e ręczymy za umiesz.czen~ na czas oglosze-
rna1. 1 . ~ 
~- - ,iu 

Wiece Zjsdnoczenia. 
Wiec w Oberhausen odbędzie się w niedz.ie 

Ję. 8 września, po południu o godz. 1-eJ u p. 
fanzen I{napen, Marktstr . 
...... .._ ~„ ........... ~~..,.,...t ... ~ -- -~„~ 

-- - -· -

wnześnia si ę nie odbędzie. We .,Wiarusie Pol
skim" jcS1Zcze podamy, kiedy się odbędzie. 
Czołem! (3) Wydział. 

Towarzystwo ~imn .• ,Sokół" w l(arnap 
zwraca się uwag-ę .Rodakom i Towarzystwom, 
iż rocznica nie odbędzie się 15 września, lecz 
22 września. Prosimy uprzejmie sza.n. Towa
rzystwa do tego sie zastosować. 

Zarząd. 

Baczność bratnie Towarzystwa! 
Szanowinym bratnim Towarzystv.rlOm u

pr.zejmie don~imy i zarazem przepraszamy, iż 
zapowiedziana rocmica Tow. św. Wawrzyńca 
w Recklinghausen-Ost (ttiille1111) mająca się od
być 15 września, nie odbędzie się z powodów 
od nas niezależnych. Natomiast rocznica odbe 
dzie się 6-~o października, o czem jeszcze Sz:. 
bratnie Tow. ooinformuicn1y. W imieniu Tow 
św. Wawrzyncru (2) • 

Fr. Maćkowiak, pnzew. 

Baczność Oberhausen! 
l(ofo śpiewu .. Mickiewicz" 

urządza w niedziele. dnia 15 września, na sali 
pana Webera przy ulicy Duisburskiej 

zabawę jesienną. 
po.raczona ze śoiewcm. strzelaniem do tarczy o 
naO"rody i tańcem. Na zahawę te zapraszamy 
szanowll1ych rodaków tZ Oberhausen i okolicy_ 
R~wnocześnfo uwiadamiamy, iż Kolo nasze 
wystąpi ,na zabawie ;z oowymi pieknvmi śpie-
wami. - Cześć pieśni pols•kiei! (1) 

Zarząd. 

Wiece. 
Wielki wiee w Boebum 

odbędzie się w niedziele, dnia 8 wrze
śnia o godzin:e 3 i pół oo południu na 
wielkiej sali hotelu „Victoria'' ulica 
Alejowa 

Na porządku dziennym: l) Spra
wozdanie posła vana Jana Brejskieio 
z czynności Koła Polskiego w parla
mencie niemieckim. 2) Sprawy zarob 
kowe. 3) Sprawa wywłaszczenia Po
laków z ziemi. 4) Dyskusya. 

O liczny udział Rodaków z Bo
chum i okołicv uprasza się. 
„Centralne Towarzystwo Wyborcze 
dla Westfalii. Nadrenii i sąsiednich pro-

wincyf.'' 

Wielki wiec w Oberhausen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 8 wrze
śnia. o godzinie 11 i pół w poł. na sali 
pana Webera. Duisburgerstr. 

Na porządku dziennym: 1) Spra
wozdanie posła pana Jana Brejskiego 
z czynności Koła Polskiego w parla
mencie niemieckim. 2) Sprawy zarob 
teowe. 3) Sprawa wywłaszczenia Po
laków z ziemi. 4) Dyskusya. 

O liczny udział Rodaków z Ober
hausen i okolicy uprasza się . 
• ,Centralne Towarzystwo \Vybor· 
cze' dla W eHt.falii, N ad~ enll ł in· 

nyeh sąsiednich pr3wineył". 

I Wszystkim tym Rod~kom oraz 
Tow. św. Jakóba z Sodingen, którzy 
brali udział w pogrzebie śp. 

Józefa Florko ·ws kiego, 
składamy jak naJserdecz. staro po lskic 

Bóg zapłać r I 
w smu·ku pegrążona żona . 

RDzalla Ii„łorli on·Mka, · 
oraz bracia zmar.ego: .P. ~,., S. •\, L Jt,., 
w„ s., ..... •· (1027) 

&A •• ·rm.~a 

~ira~m~~·~•l{•~~~~ 

I Dom importowy = 
; towarów kohialnyeh I 
~ Hcłn1·. H0Jr1nann }$t m (1050) u Sodingen • 

Re "fauracva i hThtel 
n lor Post'', 

Oberhausen, rtla1·łish·. 
Po wielu trudach udato mi sie pozyskać 

dla mojej sali na I\ R ó T K I C Z A S 

tealr żylł'ych obraiów, 
który iuż od dluższe.go czasu z powodzeniem 
daje po najrozmaitszych miastach 

przedstaw. pasyjne 
w 36 obrazach, przedstawiających 

narodzenie, życie; działanie i śmierć 
na krz~żu Pana Jezusa 

foczątek przedstawień codziennie od godz. 
4-ei po pot. do 10 i pół wlec.z. 

Ceny miejsc: I. miejsce 50 fen., Il. miejsce 
30 fen.; dz.ieci placą na wszystkich miejsca.eh 
polowę. Dla towarzystw i uczni, przybywają 
cych w więksizej liczbie, znaczne zniżenie cen; 

·należy tylko zawczasu dyrekcyę teatru o tern 
uwiadomić. 

Na przedstawienia pasyjne zaprasza 
(1c42) ~"r. Plugge. 

- Kalendarz Maryańskr--
na rok 1808 

-wydania Karola Miarki z Mi kol owa już mamy 
na skladzie. 

Cena 60 fen„ z przesyłką 80 fen. 

,, Wiarus Polski" 
Drukarnia nakfadowa i ksiegarnia 

Bochum. Maltheserstr. 17. 
-Ci-er-p'-ąc-ym- na-· milabienie ner~6-;,~ -r-eu--n-. n-ty-z-m, 
rwanie w .l.<ościacb ora~ bóle żołądk.ow'.l oJdają mo
e nowe środki lecznicze: 

Apostolska essencya 
~~postolskle ziółka 

znakomite przyslng:. Cena hut. 1,25 mk. ; ziółek 

1 ruk., porto osobno. 
Główny skład w król. np1·zyw. 1ors 
Zielonej Aptet.e T. Wituskiego 

" ' Poznaniu [Posen.] 
Sil esenc.: Spec. nerv. 100 Spir fa ur. 1000 01. 

aether.-25. Skł. ziórek: Hb. Tuss. p1Im. sider. ga
leops. menth. meliss, samb. lavand. r. valer. s. phell. 
foenic. aniai ;';. 

~I 
Dostawę 

z polskiej fi ' z1em1 
JUZ rozpocząłem. 

Jak ostatniej wiosny, będzie i teraz 
przy ladowaniu każdego wagonra mój 
zastępca, dla tego za dobre przebranie 
gwarantuję. 

Liczne stosunki z wfościanami, pro
bostwami i dziedzicami dóbr w Pol
sce ,pozwaHają mi zawsze na najwię

kszy wybór zdrowych i dobrych ga
tunków. Dotychczas mam zapewnioną 
dostawę 

przeszło (925) 

300 wagonów 
Sprzedaję tyłko wagonami. 

Wysyłkę załatwiam na życzenie od„ 
wrotnie. Zakupując perek bardzo wie„ 
Je, sprzedaję takowe, jak wszędzie wi.a 
domo - po cenach najtańszych. 

Próhy wszelkich gatunków tak h:a
lych, jak czerwonych każdemu ch~tinie 
przedkładam i objaśnieniami służę. 

~amawiać można listownie, osobi
ście w biurze lub telefonem nr. 577. 

~posiada bardzo dobrą renomę. 

1ft wskutek swej bezprzykładnfj li 
Dl tanfośd i dobroci. Przed dniami ii 
~wypłaty odwiedzam osobiście~~ 
~szan. Odbiorców w Gerthe a~ I zamówione towary odstawiam I 
• każdemu własną fnrmauką. ~ 

l$l~•lHill~~"HłH!f!BilHt~~~ Ian Kwiatkowski 
Wszelkie nowosc1 ~= - -

na sezon jesienno-zimowy 

jut nadeszły. 
WIH1. Ge1·bscłt 

8klad Mukna i ub~ ań na miarę, 

import kartofli 

Herne. Bahnhofstr. 50 
(Wejście z Oststr.) 

ly w ubieg-tym roku sejm pruski 
! nowelę górnicza a izba .panórw 
~ Potwierdziła , wykazał organ pal 
Drga1niza1cyi „Zjednoczeni~" i 
~s Polsiki 11

• po~orsizenia, zn41Jdują 
: \V noweli knapszaftowii· Winę 

Zebrania towarzystw. 
Towarzystwo vimn. „Sokół" w l(arnap. 

Z powodu misyi obchód rocznicy dnia 22 
~1. Herne, Dworcowa HO (Bahnhofstrasse) 

tylko I pif!tro. 1043 ~-1-. 



Kasa oszcz~dnoSci Jr. 

Tanio! Tanio! 
kupuje sł~ w Brochu p1·zy kośe. ·kat. 

Mąka w mieszkach „Dyamant" 90 fen. 
Mąka cesarska funt . 18 fen. 
Mąka pszenna funt . 13 fen. 
Mydło do prania funt . 18 fen. 
ltt7dlo w paczkach. 30 fen. 
M7dlo w paczkaeb (Schmidt) . • . . 35 fen. 
1Wowe pełne holenderskie śledzie tuzin 80 fen. , 

Wszystkie inne artykuły po jak njatańszych cenach. 

poopisanego, Banku przyjmuje depo"z:vta l 
placi od nich (437 

5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. ) 
4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Ba •.. -~ · ~i ems .~ 

't ~ ' ~ t. ', „ : • ~. : -: '. !;. ,':• :,„ . '. ' ; 

Szanownym Rodakom w Kirchlinde i okolicy donoszę uprzejmie, iż do 
mego składu sukna dołączyłem (971) 

skład wszelkiej bielizny mezkiej 
= jako to: koszul, chustek, kołnłe1·zyków, mankle" ! 
~ kolo rowegarnłturyorazwłelkłwybÓrkrawadÓwitd. Q 
~ Mam także eygara ł papierosy w różnym gatun\tu. Polecam się (ł 

..... również szanownym Rodakom do wykonywania ~ 

"'szelkich prac w zakres krawiectwa ~ c:a .... 
~ 

..i:.I 
GO 

~ 
"CllJ 

wchodzących. 

I;;n. 1'1aciejak. 

Di ............. ___ I 
Na sezon jesienno-zimowy już nadeszły 

il ' wszelkie nowości. ł I 

J óżef Włażliilski, 

~ 

= „ 
!il= ;; . e „ 
!i 
• l!ł 
~· 

może się 1'głosić do 

Józefa Danielaka, 
w Wanne, 

Kolejowa ul. 128. 
(1048) 

Służąca Pol ka 
liCZfłCa 16-19 lat znaj
dzie miejsce od 1 paź
dziernika (1044) 

Fr. Barczak 
w Habinghorst 
Elementarze 
wwielkim wyborzepoJeca 

młst1·z krawleekl. 

Wiktoryi ul. 2 l.lrobllnde Wiktoryi ul. 2 
ł ' I.. „ I ( J'J' 

• „ • • „ ~ :· , 

Gospodynie 

. ' 

pu3zka 

~li fen. 

Bez tarcia bez moczenia 
bez szczotkowania bez mydlenia 

Do nabyda we wszystkich składach. 

~ =~ 

~ Wanne, Dworcowa ul. (Bahnhofstr.) IO. ~: 
~ dawniej 6 ~' 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk.' • ~ "" ' ' : ~{I . .. . . . ' ' ' 

Zast. dla westf..nareńskiego okr~gu przemysłowego 
Laymann cl! Co., Dortmund. · 

~ I przy małej wpłacie i odpłacie i I 
albo tet za gotówk~ mo!na kupić I ~· 

pierwszorzqdne · 

rr meble ·.u • 
= wszelkiego rodzaju, = 
jakoteż materye na suknie. ubrania, ma
liJZyny do sotowawła, zesary, obrazy, 
luMtra, wodkł Mportowe i dla dzieci i 
8prz~ty e:rnalłowane. 

I W6z bez firmy···ll - -
Książeczka pielgrzymska. • 

Zbiór modłów i pieśni 918 ° 
DLA POBOŻNYCH PIELGRZYMÓW ~ 

zebrany i ułożony przez 

X. duszpasterza polskiego 
za pozwoleniem Biskupiego Ordynaryatu 

Egz. 25 fen. w Monasterze. Egz. 25 fen. 
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D~ nabyeia we wsz71J•.kieh h8łt;garałaeh. li 
Za najlepsze są uznane 

i pozostały temi samemi znane z ręcznego wyrobu tureckich tytuni 

lłiarłposa W and a 
Sokoły ~ Turkfory 
Vulkany T Kościuszko 

z fa.bryki 941 

J. F. J. Komendlińskiego z Drezna. 
Główny zastępca 

Jan Ii.łerczyi1skt, Herne. - WydJlwca.: Ja n Brej ski w Bochum. 
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· 11 Kto mądry, 11 

ten nie da się uwieźć krzykactwu mojej konkurencyi. 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsł żo ym, · ten 
nie będzie się ani na lewo ani na prawo oglądał, ale 
(1039) podąży wprost do mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kredyt. 
Meble I Łóżka, materace, 'Vypt•awy 

maszyny do go-
na towania, szafo- A wpłata 8 mr. 

1 pokój, wpł. 5 m. nierki, komody, B " 15 mr. 
2 pokoje, " 8 m. lustra, wóziki do C „ 22 mr. 
3pokoje, " 15 m. dzieci, kanapy, D 8 
4pokoje, ", 25 m. bufety, szafy do " 2 mr. 
W spaniałr. urzą- rzeczy. W szyst- Pierwszorzędne 
dzenia do kuchni, ko na I mr. od· dobrze odrobione 
pokoj. mieszkał- ł t d 
nych i sypialn. P a Y tygo • J meble i materace . 

NAjwiększy wz1t4d podczas braku pracy. 
~„ Każdemu mojemu odbiorey wystawia ka
f!!IB w Re~klinghausen ksią.f;eezkę kasy oszm:f
dnośei. ~-

wszystko bardzo dobrze 
utrzymane. Meble tylko 
rok w użyciu. Zgł. moż
na się w Bochum, ul. 
Jahanniterlłt.I. 2~. (1041) 
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bocia. T~1 spraYq, powinno za1ąc s:ę 
~,Zjednoczenie Zuwodowe Polskie" \Y 

Bochum i „Polski Związek Rolny" w 
Toruniu,, polecając swoim delegatom i 
mężom · zaufania, by się opieko.wali tak
że robotnikami zagranicznymi, sluż4c 
im radą w doli i nicdoL, chociaż nie 
mogą należeć do organizacyi. 
PL -
P~asa angielska o sprawie polskiej. 

Prasa angielsk:'.'.l, która najlepiej mo
że jest o sekretach bieżącej dyplomacyi 
poinformO\\ mu, zaczęła po powrocie 
podsekretarza stanu pana Hardinga z 
Ischlu do Londynu, szeroko rozpisywać 
się o znaczeniu trzech zjazdów monar
szych. które miały nil celu utrwalenie 
i wzmocnienie pokoju i zabezipieczenie 
państ\\· od rewolucyjnych niespodzia
nek. $wieżo torysowski dziennik „Mor
ning Post'' pomieścił artykuł, w któ
rym utrzymuje, :ż z pomiędzy spraw, 
jakie były poruszane na zjeździe w 
Swinoujściu, n(,ljważniejszą byb1 spra
wn polska. 

Oto jak londyński dziennik rzecz 
przedstawia: 

„Przy teraźniejszych okolicznoś
ciach wiele czynników zbliża Rosyę 
ijo Niemiec, między zaś tymi czynnika
mi najważniejszy i najbardziej żywo
tny - to sprlawa .polska. W roku 1901 
kanclerz Btilow powiedział w sejmie 
pruskim: „Sprawa polska jest nietyl
ko najważniejszą w naszej polityce, 
lecz niewątpliwie stanowi ona kwestyę, 
od której zależy przyszłość naszego µał1 
stW1a' ·. Otóż, jeżeli tak było w roku 
11901, to dziś jest tak w stopniu jeszcze 
iWiększym. Sprawa polska znacznie 
się zaostrzyła zarówno wskutek wolno
'ściowego ruchu w Rosyi i jego wplywu 
na Polskę, jako też z powodu ogólnego 
twzrostu idei słowiańskiej, jako potężnej 
prze ci wnh~ zki pang enmainizm u. .Próba 

zniemczenia prowincyi polskiej Prusom 
się nie udała, .przeciwnie, wydala opór 
tak silny, że w Berlinie spostrzeżono 
niebezpie·czeristwo niepotrzebnie· p(jru
sionych il słowiaf1ski1ch. Na niic się 
nie zdała wytężona energia państwa, 
na nic pruski1 kolonizacya za pomocą 
seteik mitionów marek. Żyiwiolowa sita 
słowiafiska oka ata się w końcu w fak
cie, który na.prawdę mógł wywołać 
zdumienie, jako objaw silnego samopo
czucia: oto groma.dik1a sz:kolarzy. zmu
szanych odmawiać „Ojicze nasz"' po 
111iemiecku, rzuciła rękiaiWicę całemu 
cesarstwu! Nie patrzmy na to zjawi
sko z punktu widzenia 1praktyc~nośd, 
bo jużci nikt nie mógł wątpić, że ce
sarstwo zwycięży S'zkolarzy. Patrzmy 
na ten objaw jako na dowód silnego 
$amo.roczucia. któr,e ·się r·ozwinęlo w 
1Pol1akach. Tak wJaśnie spojrzano na 
to w Berlinie. a jesteśmy .pewni, iż tam 
powiedziano sobie. że oto Polacy nie-

ŻUUROWIE. 
Dipowiadanie historyczne według 
I 
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Wacława Gą'SiOrQwskiego, -
(Ciąg dalszy). 

po~ 

Lecz opryszkom nie trzeba było ro
zkazu. Wrzeciądze jęczały pod naci
skiem żylastych rąk i sękatych drą
gów... Jedne drzwi za clrugiemi pa
dały na ziemię. 

Karlewicz uląkł się, aby niezbyt po
~piesznie rozprawiono się z ofiarami i 
ł1awoływa 1 : 

- Chłopcy! Żywcem brać, żywcem 
Lecz tłum opryszków po wywaleniu 

nrzwi os1tltnich cofnął się raptownie; 
przed nim buchną! snop dymu ... 

- Pali się! Pożar! - rozległy się 
pojedyt'"cze glosy. 

Kariewicz rzucił się z 'vściekłościĘl 
nap:·zód. 

- Za mną! O fortunę idzie! 
Kilku śmielszych skoczyło za Kar

lewiczem i \\·pt1dlo do izby, v.; której 
·zamknięci byli Żubr z Żubrową. Plo
mkn .ste j~zyki lizać zaczynaty belko
(Wania. 

Karlewicz go1~~cz~owo jąl obszuki
wać izbę. No trafi t na d\\l l ciała, le
żące na zi mi. Zawołał na towarzy
szów i w yciągrn~li je przed chatę.„ rfr
ly to opalone do połowy zw loki Mięcztl
ka i Kuźmy. 1 _ - _:_,„~ 

ty:ko nic dadz4 się złamać. ale coraz zostanie porozumienie francusko-rosyj 
bardziej potęgując swój patryot_·zm, a skie, bo i pocóż je rozrywać? - ale 
rozmnażając się prędzej od Niemców i faktycznie już istnieje porozumienie rn
samą s\vą walką ostrzegając innych syjs:ko-niemieckie, wygodne dla Berli
Słowian, staną się walem, wstrzymu- ina i Petersburga, przeto nie wygodne 
jącym pochód „Deutschthumu" na dla narodów słowiańskich naturalnie 

4 nagrodę, gniazdo łfombruch 5 nagra„ 
dę. 

Za największą liczbę ćwiczących 
dostało gniazdo Ewing na~rodę. 

Za piramidy dostało gniazdo Scharn 
horst nagrodę. 

wschód. Lecz j:a,kże się wyrzec idei francyi". Czolem 
„Drang nad1 Osten". I oto stało się J 

dla Niemiec koniecznością pozyskać 
dla siebie Rosyę, popierać ią we \vszy- 1 
stkiem wzamian za nałożenie przez nią 
h!amulca na polskość. Od P·Oiit}1ki ro-
syj·skiej 111!ad Wisłą zależy bardzo silnie 
rozwój polskiego nacyonalizmu we 
wszystkich trzech dzielnicach. Z punktu 
widzenia niemieckiego, panslawizm by 
najmniej lllie jest widmem, jeżeli wolna 
Polskia w olbrzymiej woltieij słowiaf1-
1skiej Rosyi stanie na granicy 1niemiec
kiego cesarstwa. Krótko mówiąc. jest 
\V interesie niemieckim, aby nie było 
wolnej i słowiańskiej Rosyi, bo do,piern 
wtedy nie będzie wolnej Polski. 

„Lecz żeby nie ·bylo wolnej Riasyi, 
trzeba przedewszystkiem rozlufoić so
jusz francusko-rosyjski. Potrzebne to 
Niemcom jeszczle z innego powodu: 
foancya i:drawna podnieoa innych Sło
wian, naiprzykład Czechów. do walki z 
germanizmem, a czyni to nietyLko de
monstm.cyami przejazn. uczuć, lecz tak 
że kredytem i 1nia1wiazywaniem handlo
wych stosunków. C21esi dużo s·wych 
ekonomicznych zwyicięstw nad Niemca 
mi zawdzięczają kapitałom francus
kim. Jeżeli t1ak dalej pójdzie, to do za
tamowani•a1 pochodu, znaneg.o .pod na
~wą J„Dra.ng inach Osten'', iznafczn;ie 
.przyiCzyni się francya. Temu aczywiś 
de Berli1n chce zapobiedz. Łatwe on 
mi1at zadanie ,przekornać rząd rosyj.ski, 
że s1zkodzi mu sojusz z f.rancyą. Bo 
.rzeiczywiście jej 1CQraz silniejszy, już na 
we.t rządzący rndykaliz;m rozwinął z 
jednej strony antymilitaryzm, przez co 
d.la Rosyi zmalała wojenna wartość 
francyi, z drugiej za·ś strony ten rady
kalizm ogromnie ,podniecał rewolucyo
nistów rosyjskich, szkodząc tern nietyl
ko peter1siburskiemu rządawi. z którym 
franicya jest sp.rzymie.r.zona„ lecz także 
wł1a1snym kaipitalisto.m, których miliardy 
.pożyiczone Rosyi, były zagrożone przez 
rewolucyę. Cała roiła francuskiego ra
dyJmlizmu w dziele rosyjskiego mchu 
będzie stanowiła przedmiot 1nade.r cie~ 
kawych studyów md politycznem kirót 
kowidztwem radykali'zmu ~ na razie je
dnak wystal'iczy stwierdzić. że ów ra
<lykaliZJm zburzył most między f.rancyą 
a Rosyą, maite1ryał zaś z tego mostu 
zostawił Berlinowi, alby z nieg•o mógl 

·być zbudowany most między Niemca
mi a Rosyą. 

, .. Natura1nie, w dyplomacyi nigdy 
się nie jada .zupy ·prosto z ogni1a:, zwła
szcza nigdy się w gorączce nie rozdzie
ira dednych aktów, aby matyichmiaist pi· 
sać inne. Na .papierze długo jes.zcze 

Karlewicz zakląl strasznie. Krwa 
wa luna buchnęła już ku niebu, a za 
nią snopy iskier. Ogień wydosti:ił się 
na poszycie, otulił je, przel.sl, skręcił 
kruche wiąząnia i ·poruszył w posadach 
zmurszałemi balami. 

Tłum zbójó"\v rozstąpił się, patrząc 
ze złością na żywiół, który im może o
fiary z rąk wydurl. Kilku p1rzemyślniej
szych obszukiwało starannie ciała le
żących na ziemi towarzyszów, ściąga 
jąc z nich potrochę ·odzież. A jeden 
do sklepu się dobrawszy a wyciągną
wszy zeń gtuść ziemniaków, żużle gora 
ce .pod płotem zgarnial i do upieozenia 
ich się zabierał. 

Tłum \Varknął głucho. 
Karlewicz bezsilny, dygotał z pasyi. 

nie mog-,.Ac zrozumieć, co stać się mogło 
z jeg·o więźniami. 

N1raz wiązanie dachu zatrzeszcza
ło silniej, przepalone krokwie wygięły 
się, chata zachwiała się, i zapadła, sy 
piąc gwiazdzistemi iskrami i głownh
mL Og'.cń ją sam siebie tłumić a przy
duszać. 

Przed żbirami kottowaly się szczą
tki chaty. Zasłollięty horyzont ukazał 
się ich oczom. 

K1.ulcwicz spojrzał ponuro w dal i 
zadrżał. $rodkiem Wisły sunęły po lo 
cizie cztery skulolle postac=e ... 
~ Za mną, za mną! - huknął na 

tlnrn i biegł ku. brzegowi. - Uciekają! 
Zh„óje rzucili się za Karlewiczem i 

jęli, jak koty, zeskiaikiwać na lodo\va 
powlokę. Lecz lód jęknął, trysnął wo: 
dą i zacz~1ł pęk:l1~ kawałami. Karle-

J!~im&t gw_aa 

Z życia sokolstwa. 
Ewlng, dnia 3. 9. 07. 
Proszę Szan. 'Redakcyę o ogłosze

nie dalszego wyniku Zlotu okr. XI west-
falskiego: 

W Zlocie braty udz~al następujące 
gniazda 1 Dortmund, 43 członków 10 
ćwiczących; 2 Ewing 42 członków, 13 
ćwiczących; 3 tiombruch 20 członków, 
10 ćwiczących; 4 łforde 16 członków. 
11 ówiczących; 5 Scharnhorst 28 człon 
ków. 11 ćwiczących; 6 Gahmen SO czL 
10 ćwiczących; 7 Derne 50 członków, 
12 ćwiczących; 8 Dorstfeld 3 członkó\v, 
9 tiuckarde 1 cz.; 10 Aplerbeck 16 człon 
ków, 11 ćwicząi:ych; 11 łiam 8 członk. 

Razem 11 gniazd z 277 druhami; 
ćwiczących było 88 druhów. Gniazdo 
AltenbOgge nie brało udztalu. 

Prężnik Poręcze Skoczn. 
Drnhowie : P n n k t ó w: 

Smiło"\vski, Dortm., 1 'fl/t 13 1/2 
Nowak „ 11 1/2 11 1/ci 1,50 mt 
Rączkowski ,1 1 V/2 l l3 /1 
Piotrovricz ,, 10 1/4 12 
Stręk „ 101/1 lf tu 
Adamski Ewing 91h 81/ 4 

Skręty ,, ~P/2 81/2 
Kuczawski Deme 13 12 1/ 2 1,: 5 mt 
Piątkowski Gahmen 103/1 i„15 „ 
Szynka Hombruch 73/ł 

Zatem otrzymali nagrody na porę
czach: D. Kuczawski, Derne, l nagrodę, 
druh Śmiłowski, Dortmund, 2 nagrodę, 
druh Rączkowski, Dortmund, 3 nagrodę 

Wydział okręgu XI wsćhodnio-west„ 
ialskiego. 

Franciszek Narożny„ prezes. 
JL % ,. ·'-se 

Peplin. Przesiedleni zostali ks. ad
ministrator Doering ze Żołędowa jako 
wikary do Starogardu, ks. wikary Po
łomski z Kruszyna do flotensteinu i 
ks. wikary Szynkowski z flOtensteinu 
do Nowegoportu (Neufahrwasser). 

Z Wielk. l\s. Poznańskiego. 
Poznań. Pan W endorff ze Zdzie

chowy ogłosił w „Posener Tageblacie" 
co następuje: 

„Modliszewka nie mógł żaden nie
miec n11być w.prost z rąk p. Niesioło-
wski·ego. W moim kontrakcie kupna z 0 1 
panem Sulerzyskim nie ma najmniej- ;e 
szej wzmianki o karze k·onwencyonal
nej. Zapewnilem tylko, że w najbliż
szych pięciu latach ( !) dóbr nie sprze
dhm. Kupiłem dobra te za cenę bardzo 
wysoką, chciałem bowiem pokazać, że 
nietylko 1polska własność ziemska u
mie ponosić ofiary dla sprawy narodo
wej, skoro chodzi o zdobycie własnoś- ~e 
ci ziemskiej dla swojej nlarodowości." 

Mikstat. Gospodyni JU'lianna Po
lakowa z Siedlec,Kskaz.ana zosbtala przez Q; 
sąd ławniczy w ępme z.la o razę nau- :a\ 
czyciela Burzyńskiego na 20 marek ka- iy 
ry i koszta lub 4 dni więzienia. dz 

Ze Sla.zka czyli Staropolski 
Na poręczach otrzymali nagrody: 

druh Smiłowski, Dortmund, 1 nagrodę, 
druh Nowak, Dortmund 2 nagrodę. druh 
Piotrowicz, Dortmund, 3 nagrodę. Trzebnica. Gazety niemieckie do-

Na skoczni otrizymali .nagrody: druh noszą, że w ookolicy .Milcza nabył Po
Kuczawski, Derne 1 nagrodę, druh No- lak Wilg1oszyf1ski wieś rycerską Gór~ 
wak Dortmund 2 n11grodę, druh Rącz-1 (Guhre). obejmującą 1500 mórg ziemt 
kowski, Gahmen 3 nagrodę. Poprzednim włl:iścicielem był Niemiec 

W wo·lnych ćwiczeniach laskami o Ratzay, który według gazet niemiec
nagrody braly następujące gniazda u- kich w Księstwie wiele majątków prze 
dział: gniazdo Dortmund, 1,9 czł. 17.0 handlował. 
punkt. gniazdo Hombruch 1,10 oz!. 147~ W Głogówku domaga się większość 
punkt. gniazdo Ewing 1,12 czł. 15 punkt. rady miejskiej zmiany szkoły symul
gniazdo tiorde 1,10 czt 8 punkt. gn~azdo tannej na wyzna~i·ową. Zwróc?no ,się ie 
Scharnhorstl,10 czł. 11 punkt. gmazdo więc w tej sprawie do regency1, ktora 
Gahmen 1,9 czt 19 punkt. gniazdo Der- dala odmowną odpowiedź, uzasadnia
ne 1,11 czt }4 punkt. gniazdo Aplerbeck jąc ją tern, że większa część magistratu .:;' 
1,10 czł. 20% punkt. i deputlacya szkólna są temu przeciwne. 

Zatem otrzymały nlastępujące gnia- Mimo to nie zrazili się katoliccy radni ~! 
zda nagrody: gniazdo Aplerbeck_ 1 na- i zwrócili się do wydziału okręgowego, 
grodę, gniazdo Gahmen 2 nagrodę, gnia- a w danym razie postanowili zwrócić 
zdo Dortmund 3 nagrodę, gniaz. Ewing się do rady prowincyonalnej. . ...... 
wicz nie zważał. Przeskjakiwal ze 
winnością wiewiórki z kry na krę i 
zachęcał głosem towarzyszów. Czte
rech t1uko takich, jak on, było śmia
łych. 

Odległość między pogonią ·a ucie
kającymi zmniejszała się ... 

Żubrowiepośpieszać nie mogli. Mar
kietanka, mając dotkliwie nogi 'Polanem 
·okaleczone, ledwie się czolgala. Pani 
Dziewtrnowska mdlała z przerażenia.„ 
Żubr trzymał się z daleka, bo · co zbli
żył się do kobiet, to lód pryskał, ~iąl 
się pod jego ciężarem, a fala wody z 
pod stóp mu płynęła, znacząc czarne 
phmy na białej szybie Wisły, Zośka 
szla przodem. Lekka, pewna, dodawa 
la odwagi matce. 

- Śmiało. Mateńko! Chwyćcie 
mnie zn rękę! 

- Jezu! Następują! Patrz! patrz! 
- Niema czego się oglądać! „. Byle 

do brzegu! 
- Ś"\vięty Antoni. .. nie mogę! Nogi · 

·moje! A obwieś a lotr ! - jęczała mar 
kietjlnktl. - Macieju, nie strzymam ! 

Zubr mruczał głucho. 
Pogoó się zbHżala. "Zaledwie trzy 

wąskie paski lodu odgradzały Żubra 
od Karlewic1Jl i opryszków. Ten osta
tni wyciągnął już z zanadrza krucicę. 

Legionista przeżegnał się, przyku
cnął na lodzie, a potem wyciągnął nóż 
składauy i jął lamnć lód od strony Kar-
lewicza. ' ~ 

- Iviacieju ! Co robisz?! Woda cię 
zaleje! 

- Jasia, nie gadlaj ! - ·odrzekł Żubr 
uderzając coraz silniej. 

Krucha powloka jęła trzaskać i ła
mać się, tworząc coraz dalej idące szcze 
liny. . 

Żubr położył się 11a brzuchu -i wahl 
dalej, napierajac od czasu do czasu drą 
giem! trzymąnym w ręku, kawały ~o.
du. Woda doby-wtlla się coraz s1ln~e~ 
coraz gwałtowniej. Ręce sztywmec ;. 
mu zaczęły. 

Karlewicz już był na drugiem pa~
mie. Uciekające kobiety, obejrzały się 
za Żubrem. 

- Macieju! Chryste Ranie! 
- Jasia! Dzieci! - huknął z głuchą 

zaciętością podoficer. 
Karlewicz zabierał się do skok~„. 

Jeszcze chwila, a stanie tuż, naprzeciw 
niego, oddzielony ledwie wąskim stru· 
mieniem wody. 

Żubr wspnd się na lokciu, oderwang 
brylę lodową uniósł i rzucił nią pod sto 
'PY Karlewicza, miażdżąc przed nim dv 
reszty spękaną powlokę. 

Karlewicz wystrzelil - kula ledWO 
lód musnętt. Woda przybierała„. mu
siał się cofnąć, 11by nie zapaść się W 
głębię. 

Równocześnie prawie kawal lodu, 
na którym leżał Żubr rozciągnięty, od~rt 
wal się i zaczął płynąć powoli w do 
rzeki, torując sobie drogę wśród dobY· 
wającej się zewsząd wody. . 

Kobiety tymczasem, trzymając się 
zn ręce a czołgając, przysunęły się ~o 
brzegu. Co krok grozilQ im załamanie. \\' 

( Cią):{ dalszy nastąpi). ' '~i 



Król grecki w Daniii. 

~ról ~(recki .przybyl do Kopenhagi, 
:e ubecnie blawią także królowa an
. 1e1ska oraz cesarza wdowa rosyj-

p0g1oski nie milkną, że w Kopenha
sporka się także król ang=elski z 

·„0 ~osyjskim. ,I 

Zjazd bankierów niemieckich 

nvał się w końcu ubiegłego tygo
; w Hamburgu. Uchwalono starać 
,vzmożenie się ruchu czekowe-

O zdradę stanu. 
9ono zą, że aresztowany przez w la 
n:emieckie rechktor Schiawara po

··al za usługi śpiegoskie 4000 marek 
;1ięcznie. Zdołał on pono już zdra
·ć niektóre ważne tajemnice woj
we. pomiędzy innemi plan obrony 
:rdzy .Ehrenbreitenstein. 

.\arady w Norderney. 

Książę Biilow mradza się w dal
,m ciągu z przywódcami stronnictw 
~nei większości rządowej. - · · 
\V n]edzielę przybył do Norderney 
oszony przez kanclerza poseł 

rer z niemieckiej partyi ludowej. 

_ ·remcy przeciw Czechom. 

r Truch1cicach zderzyli się niemcy 
,zechami z okazyi j1akiegoś wieca. 
isko wkroczyfo. Okaleczenia odnio 
!O osób. -

eik robotników portowych w An
twerpii. 

Pomi1.,dzy obywatelst\rcm w Ant
:p'i wzrasta oburzenie przeciw pra-

- !awcorn~ którzy wydalili od pr;acy 
1ysięcy robotników i nie chcą się, 
~zić na żadne układy ani pośredni
-a. 
~obotnicy otrzymali znaczne iundu
:pieniężne, przez co położenie ich po-
1ril-0 się znacznie. 

Z rótnyob stron. 
Codzienne doświadczenie dowodzi, 
robotnicy polscy, należący do „Zje-
zenia Zawodowego Polskiego". 

:!kie ~obie przez to zapewniają ko
·h Dla tego wszyscy robotnicy_ 
icy po\\·inni się zapisać na człon
,. „Zjednoczen~1'' a unikać niemiec
n ,,ierbandów" i „gewerkferajnów". 
re robotników polskich uważają za 
)Ciuszków i zniechęcają ich przez 
oje gazety do społeczeństwa pol
;go ! 
Umowy ustne. Przy wszeiLkich ust
:h ummvach zbytecznem jest dawać 
;atki p:·zy godzeniu służących. Tak 
:)trzygnął najwyższy sąd pruski, 
ergerycht berliński. Brak ni.epna
mocnei umowy usuwanym bywa d-0-
10 przez wstąpienie w obowiązki. Z 
:yższego wyroku wynika, że wszel
umowy ustne nie mają żadnej war-
• i. 
Bochum. Ks. wiikary Poll z Hoistede-Riem 
:rzesiedlony do Barensell w dekanacie Niet 
i· Na jego miejsce pnzybywa świeżo WY
rony na kap/ana ks. Siemon. 
Bulmke. Jako drugi wikary zostar tu usta 

>iGny ks. Quiskamp z Buer. 
Herne. Parafia Serca Jeizusowego otrzy
drugiego duszpas.terza w osobie ks_ Wil

ia Kliippela z Blintrop. 
Wanne. Wóz kolei elektrycznej najechat 

i'l!eczvl niebezpiecznie w itowę pewnego 
'nastoletniego chtopca. 
Hamme. Rocz1ne d·ziecko ma~żcmków 

'iho.tO\\·sJ-d wypadto z okna domn przy ulicy 
.eńskiej tak nieszczęśliwie, że zabito się 
nieJscu. 
Gerthe. Z po\vodu pomnożenia robotni
kopalni „Lothr.ingen" wzrasta tu bardzo 

·KO . Z tego powodu wybudowano na kolo 
l.kilka nowych domów robotniczych a 
"'1os1ne '11aią wybudować "ięcej. 

Rozmaitości~ 
Wpław przez La Manche. Chęć 

Ustani·a kapitanowi Webbowi w. 
~bY'Ciu \Ypław kanału La Manche, 
Ybrzeży Anglii do wybrzeży F.ran-
ciągie jesz·cze nie daje spokoju 

'""akom wszelkich narodowości· 
1eżo oto porywał się znów na to 
lne zadanie niejaki Wolffe i znów . 
1kuteczllie, chociaż naijwięcej może 

, ~'.Szys_tklch swoich kolegów byl 
1111 rezultatu. osiągniętego przez 

I dzielnego kapitana. Po niesłychanych 
wysiłka,ch zmuszony byl dać za wy
graną w odleglości ośmiu mil od brze

gu francuskiego. W poniedziaJek 
p~zedsięwzięło znów próby 3 plywa
kow, którym również sztuka się nie u
da1a . 

. ,L.ew_ na hulance. W tych dniach w 
11?1esc1c francuskiern Albert, wymknął 
się lew z ment1żeryi. Przechodnie w 
p~zestrachu ucie~ali przed nim, ale lew 
me zwracał na rnch najmniejszej uwagi, 
lecz s~ed"ł wpr.ost do knajpy, przed któ
rą nawowazmej w świecie usiadł na 
po~te'.unku .. ~rl:iwdopodobnie czul pra
gmeme. NaJw1doczniej nawet w świecie 
c~uł pociąg wówczas do trunków, gdyż 
u1~zawsizv pogromcę, który go tu dop.ę
d~1l, z~mknąl._.. do szvnku. Pogromca go 
mł zbiega razem z wielu żandarmami 
:vr~szci,e udalo się im zapędzić do d~ 
1ak1~gos kąt11, gdzie lew ulokował się 
pomiędzy dwie gęsi i spokojnie czekal 
co będz~e ~alej. Pogromca wskoczyi 
na lwa I usiadłszy wierzchem na nim 
za wolał na żandiarma: „Niech mi ;pa~ 
da ,prędko sznura!"' Żandarm nic nie 
miał prócz swej szarfy trójkolorowej co 
by sznur zastąpić mogło. Drżąc na 'c11-
ly.m c~el~, ~dyż razem z szarią pozba
wiał ~1eb1e 1 swej broni jedynej szpady, 
rozwiązał on szarfę i podał pogromcy. 
Lew z pogardliwem wspókzuciem spoj 
rzał tylko n>1 żandarma. lecz nic mu nie 
zrobił. Pogromca zaś wziąl lwa na szar 
fę i zaprowadzil go z powrotem do me
nażeryi. 

Broszura w sprawie Haua. Głośna 
sprawa ttaua doczekah się po całym 
szeregu artykułów, wywiadów etc. etc. 
- wresz.cie broszury. Wydał ją, nieje
dnokrotme z okazy'i procesu Haua 
wspomniany świadek, malarz Lenk, 
któ_ry razem z ttauem siedział w jednej 
ceh. Broszura okinala się pod tytułem: 
„Przysięgam" (Prawda w sprawie 
Haua). W broszurce tej umieszcza on 
wszystkie swe spostrzeżenia z pobytu 
swego z Hauem we więzieniu śledczem 
(a następnie najbardziej intymne s·zcze
góły zwierzeń łfaua w sprawie Olgi 
Molitor. Lenk powiada: „ttau był na 
wskroś przyświadczony D tern, że go 
uwolnią i nie chciał, bym jako świadek 
przy rozprawie głównej stawał, ponie 
waż obawiał się, że nl':t podstawie zez
n1af1 jego przedemną panna Olga Moli
tor popaść może w ciężkie _ oskarżenie. 

Teraz jednak, gdy S'prawa idzie o 
głowę ttaua chcę zerwać pieczęcie mil 
czenia i wobec publiczności mów1c. 
Lenk twierdził, że Olgtł, istotnie po o„ 
żenku ttaua, pozostawała z nim Mon
treux w Szwajcaryi, w bardzo czułym 
stosunku. Naprowadm tu wielu świad
ków. 

Co do zezna{1 ttaua, powołuje się 
Lenk na 3-go lokatora celi wspólnej 
misyonarza KreiSla. Lenik twierdzi dalei 
że familia Molitor nie mogla wyjść ze 
zdumienia, gdy dowiedziała się, że ttau 
poślubia Linę la nie Olgę. 

Kończy broszurę swą wezwaniem 
do sędziów, by nie budowali na tak 
kruchym i niedostatecznym materyale 
dowodowym, jakiego dostarczył pro
ces - wyroku potępiHjącego ttaua . 
Kto mógl ttaua. jak ja-;-- pisze Lenk -
poznać w najbardziej charakterystycz
nych dla jego wewnętrznego iycita m{)
mentach, ten musi być ze mną. ttau -
nie jest mordercą.! 

Wyspa o jednym ośle. Na północy 
Tunisu znajduje się wysepka malutka. 
Galita. Posiad11 ·ona zaledw1i e 60 mie
szkańców, stanowią oni jednak osobne 
królestwo i mają własnego króla. Na 
tronie siedzi obecnie rybak imieniem 
Darco, zajmuje się on tak, jak i jego 
podwładni. rybołóstwem własnoręcz
nie i z tego żyje. Cały dobytek wyspy 
stanowi jeden jedyny osieł i kilka psów. 
Ludność nie buduje domów, lecz kryje 
się w szczeliinach skt:tl. Jednak i ta idy 
liczna wysepka zna intygi p::i.łacowe. 
choć nie ma pałaców, i zna przewroty 
dworskie, choć nie ma dworu. Król 
D::i.rco nie może spać spokojnie, bo po 
jego koronę wyciąga chciwie rękę naj
bogatszy mieszkaniec wysepki, Mazel„ 
la, którv wszelkimi sposobami jedna 
sobie zwolenników. 

Walka z hałasem ulicznym. Do naj
poważniejszych lig w Anl{1ii przybyto 
oryginalne stowarzyszenie: „Liga prze
ciwko hałasowi miejskiemu". Przystą
piły do niej natychmiast naj\viększe po 
w1agi medyczne; stwierdzono bowiem, 

że hałas ogłuszający, że owa straszliwa 
kakofonia, która zdaje się być nieodła
czną cechą naszej nowoczesnej cywi
lizacyi przemyslowej, jest wprost za
bójczą dla życia, gdyż je zatruwa j 

skraca. Ani mózg, ani system nerwo
wy nie mogą długo znosić bezkarnie 
tej piekielnej muzyki wielkomiejskiej. 
Wprawdzie stali mieszkańcy prędko sie 
do niej przyzwycz.1ajają i w końcu nawel 
nie zwraca na nią uwagi, ale wplyw 
szkodliwy pomimo to zostaje. Ciągły 
hałas odbija się w końcu nawet na 
najsilniejszem systemie nerwowym. 
który później przy pierwszej okazyj rea 
guje. tlalas ten jest jednym z powa
żnych powodów współczesnej nerwo
wości w wielkich miastach. Przykład 
dany przez Anglików znahzl naśladow 
ców w Amerykanach. W Nowym Jorku 
tak samo, jak w Londynie, rozpooz.yna 
się walka z hałasem ulicznym i w tym 
celu powstała silna liga. Będzie miała 
czem się zająć~ gdyż Ameryka jest prze 
dewszystkiern krajem hałasu. Najpierw 
tedy wypowiada liga wojnę wszystkim 
hałasom niepotnzebnym, jak np. syre
ny przy p/'.łrosfatkach, gwizdki przy lo
komotywach i trąbki przy tramwajach. 
fonografy, zgrzytanie kół źle nasmaro
wanych po źle- urządzonym bruku itd. 

Osłałnie wiadomości. 

Zebranie starszych k n ap-
s z a f t o w y c h. 

W Essen odbyło się ubiegłej nie
dzieli zebranie starszych knapszaito
wych „ierbandu" w Bochum i zebranie 
starszych knapszaftowych „gewerkie
rajnu ". Na 'obydwóch zebraniach u
chwalono odrzucić projekt ustaw knap
szaftowych wniesiony przez pracoda
wców. -

Górnicy zor2anizowani w „Zjedno
czeniu zaw. poi." oświadczyli się jak 
wiadomo już przed tygodniem przeciw 
projektowi. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
Nauki w ciągu września: 

W środę, dnia 11 września o godzinie 
5 po pol. dla kobiet i panien. 

W środę, dnia 18 września o godzinie 
8 wieczorem dla mężczyzn żonatych. 

W środę dnia 35 września o godzinie 8 
wieczorem ctia młodzieży. 

Polska misya w l(arnap, 
Od 12 do 17 września rb _, odbywać się tu

taj będzie p0lska misya. Porzątek nabożeństw 
będzie później ogloszony. 

Wattenscheid. W piątek o godz. 6 kazanie 
w kościele św. Gertrudy, potem sposobność do 
spowiedzi św .• tak samo w sobo,tę i piątek. -
W niedzielę po. poludniu o godz. 4-ej nabożeń
stwo polskie z kazaniem Potem jeszcze spo
sobność do spowiedzi św. 

Polslrn Misya św_ odprawiać się będzie w 
Carnap p. Altenessen od 12 do 17 września r. 
1907 przez 00. Oblatów Maryi Niep. - Kaza
nie codziernnie rano po ostatniej mszy św. o {!O
dz:inie pól do 9-ej, a wieczorem o godz. 7-ej. 

Sposobność do spowiedzi św. każdego, dnia 
od godz. 5 i póJ rano - Wszyscy Polacy w 
Carnap i otkolicy zechcą korzystać z tej spo
sobności, gdyż od r. 1895 polskiej Misyi św. 
już nie mieli. - Towarzystwa polskie raczą za 
_chęcić roda,ków do pilneg~ uczęszczania na ka
zania i naibożeństwa. osobli1wie do wspólnego 
U<izia.tu w Sakramentach św . 

Latt2.erulreer. Sposobność do spowBiedzi 
św_ o<l' 14 rano a·ż do niedzieli. Kazaruia rano 
o godz. 8 i po poludniu o 4 goM. 

Sudecwich. Przybędzie tu ksiądz polski i 
będzie sł'ucha:l SPG"'<'''·~i św. 28. 29 i 30 wrze
śnia. - 29-go po p1J;11dniu o pól do 4-ej nabo
żeństwo polskie z kazaniem 
~T.Qll!llllllP"'·„~"'°il"•""· ....... __ .....,,.., _,..., • ...,.,.._-. ..,._.._,A ___ _ 

Od Ekspedycyi. 
Tow. św. Barbary w Brauk. Ogloszenie, 

a raczej dodatek d<> ogJoszenia 11a·dszed.t dopie
ro w sobotę wiecz.o•rem, wi~c umieścić już go 
11ie mogliśmy. 

Ogłaszającym Towarzystwom. Szanowne 
Zarządy wszystkich Tow:1 rzvs.tw polskich na 
obczyźnie prooimy uprzeomie o przesylanie 
wyraźnie atramentem pisanych ()g'loszeń o ze
braniach, zabawa.eh. rncznicach itp. Często
kroć bo,wiem się zdarza, że otrzymujemy osrfu 
szenia taik niewyraźnie spisane, że dlugo ślę- ' 
warzystwa, chcąc przestać do nas ogloszenie 
towarzyskie, poszuka! podobne ogfoszenie w 
jednym z numerów „Wiarusa Polskiego". w 
którym tyle zaw:sze ogloszel1 najroizmaitszei 
treści się znajduje. i wedlug takiego ogloszenie 
swego Towarzystwa ulożyr. W taki sposób naj 
prędze.i ustrzeże sie każdv od niedokfadności a 
nam ulatwi poprawianie o.gfoszeń towanzyskich, 

! które jest bardzo ciężką i zmucną pr:1cą i nie
raz powoduje opóźnienie o~foszei1. 

Zebrania towarzystw. 
Towarzystwo św. Wojciecha w Boy 

donosi szan. cZ.Conikom. iż w niedzielę, dnia 15 
września, po poludniu o godzinie 4 odbędzie 
s.ię kwartalne zebranie w lokalu posiedze1t 
Czfonkowie winni się iak jeden mąż stawić, 
ponieważ są bar<lzo ważne sprawy do <zailatwia 
nia. Goście mile wi<lzia11i. 

(1) Zarząd. 

Baczność bratnie Towarzystwa! 
Szanownym bratnim Towarzystwom u

pnzejmie don~imy i zarazem przepraszamy, iż 
zaPow:iedziana rocznica Tow. św. Wawrzyńca 
w Recklin;ghausen-Ost (HUllen) mająca się od
być 15 września, nie odbędzie się z powQdów 
od nas niezależnych. Natomiast rocznica odb~ 
<Izie się 6-go października. o czetń jeszoze Sz. 
bratnie Tow. ooi1nformujemy. W imieniu Tow. 
św. WaJWrzyńcai (2) 

fr. Maćkowiak, pnzew. 

Na bibliotekę dla Towarzystwa św. Jana 
w Hiillen zebrali na chrzcinach u pana Marcina 
Szafrańskiego: Marcin Szafrański 50 fen., no
wonarndrony syn 20 fen., Wai\Vrzyn Bartko
wiak z żoną 1 mr .• Wojciech Mrózek z żoną 
1 mr., Jan Nied1ziela z ż. 1 mr_. chrzestny Jan 
Szambelańczyk za siebie i nowonarodzone dzie 
oko 2 mr., chrzestnai pani Mlynarczyk 50 fen., 
Franciszek Mlynarczyk 50 fen.3 dz;ieci Mlynar
czyków: Katarzyna 10 fen .• Bronisfawa 10 fen. 
Stanislaw 10 fen .• Wawrzyn l(ubiaik SO fe.n_. 
Jan Rybajczyk 50 fen., Andrzej Szczepaniaik 50 
fen., rar.zem _ 8,50 mr. - ·~~- ......,.„~. www• 4i49l!J!&.l•~ ..... „r.119 

• • }.• ' • ' t' ł • ~ 
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Tow.arzystwo św. Józefa w Resse 

donosi swym czfonkom, iż umanl' czlonek nasz 
śp. W A LENTY BZYL 

Pogrzeb odbędzie się w środę, o godzime 
8 i pól rano z domu chorych w Resse_ Czlon 
kowie winni się punktualnie starwić o godzinie 
8 rano w lokalu posiedzeń w czapka.eh i odzna_ 
kach. O liczny ud1ziaJ' prosi Zac -
Koło śpiewu •. Kalina" w Recklinghausen-S 

(Hillerheide) • 
zasyfa swemu szan Cz.lonkowi, Panu 

JÓZEFOWI FORYCl(IEMU, 
oraz jego doz.Q"onnej Towarzyszce życia, Parmie 

JOZEflE LEWANDOWSKIEJ 
w dniu Ich ślubu, dnia 10 września, ,iak naj_ 
serdeczniejsze życzenia zdrowia, sizczęścia i 
bl<:J.goslawieństwa BOie.go i po trzykroć WY
krzykujemy: Mfoda Para niech żyje. niech 
żyje, niech ży;je, aż się ech'O po calem Bruchu 
odbi1je ! Zarząd. 

llHnl-BUl!li!IE 
ltlilliłilłłliHtuilłllntlłilłl 

~ 
Towarzystwo św. Prańciszka w Wanne.Eiokel 
zasy.ra swemu szanownemu Czlonkowi, Panu 

SZCZEPANOWI DORADZALE, 
oraz jego dozo-on:nej Towanzyszce życia, Pannie 

ElŻBlECIE KUCZYŃSKIEJ. 
w dniu kh ślubu, dnia 10 września, 1iak Haiser
deczniejsGZe życzenia zdrowia, szczęścia i blo
gostawieństwa Bożego, także i teg.o wszyst
kiego_ co. jest pragdieniem serca Waszego. W 
końcu wykrzykujemy: MJbda Parn niech ży_ 
je, niech żyje, niech żyje! aż się echo z Wan
ne doi Delwig odrbirje ! 

W imieniu calego Towarzystwa 
Zarząd. 

lłHł&lll!i!IUl!iSlllili!!fliltl 

Droga do nieba 
na obczyźnie. 

l(SIĄŻI(A DO NABOŻEŃSTW A 
zebrar i ulożyl 

X. St. SzymańskL 
Tę wyborną 1książkę, ulożoną przez dusz

pasterza, polskiego polskiego ks_ St. Szymań
skiego z P<łderborlliU i zastosowana do potrzeb 
ludu polskiego na obczyfoie, mamy zawsze na 
skladzie i polecamy gorąco. 

Cena wynosi 1 mr. 10 fen. w oprawie zwy_ 
kfoi a w oprawie -ozdobnej ze zlotym brze
giem i wyciskiem 2 m. 60 fen .. z zamkiem 3 m. 
Pieniądze nale7y przyslać uaprzód przekruzem 
poątowYID, zaJ'ączając na koszta przesylki 20 
fen. na każdą książkę 

Kalendarz Maryański 
na rok 1908 

wydania Karola Miarki z Mikoiowa już mamy 
na skladzie. 

Cena 60 fen.,, z przesylką 80 fen. 

„Wiarus Polski" 
Drukarnia nakladowa i księgarnia 

Bochum, Maltheserstr_ 17. 
Z powodu śmierci ro

dziców mam tanio do 
sprzedania cale 

urządz. domowe 
wszystko bardzo dot.ne 
utrzymnne. l\leble tylko 
rok w użydu. Z;ł. moż
na się w Bnc 1um, nl I 
Jah:.mniterst.1. 2'l. (10-H) 

Służąca Polka 
licząca 16-19 lat zna.i· 
dzie miejsce od 1 pa:i.· 
dziei'niku (HH4) 

Fr. Barczak 
w Habinghorst 



Dziękuję niniejszem wszystkim krewn~ 
przyjaciołom, oraz bract"u Rłżańcowemu, 
Towarzystwom św. Walentego i św. Józefa., 

W niedzielę o godz. 9 rano podobało 
si~ Panu Bogu powołać do Swej chwały, 
opatr1.one.go św. Sakramentami. mego naj
ukochańsz. męża i naszego drogiego ojca śp. 

i wszystkim Rodakom za tak liczny udział 
w .[..t. grzebie mojej kochany 

ile ny 
składam serdeczne 1052 

Walente-go Bzyla Bó~ zapiać!· 
w 46 roku życia. Pogrzeb odbędzie się 
w środę o godz. 8 i pół rano z domu cho· 1 pogrążony w smutku . 

ił Kichał ·Wlelebski. 
rych. W smutku pogrążona 1052 

żona z dziećmi 
Barb. Bzyl z dom.i Piotrowska. Kasa oszczPidnosci · 

z Resee p. Bner. -~ 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta ; 

płaci od nich (437) , s nrzedaura~zka 5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
ł' ..- 1 f 4 i pól proc. za półrocznem wypowiedz. 

Polka, która na stale miejsce reflektuje z dobremi 14 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 
awiadectwami, znajdzie korzystne miejsce „ naszem B „ ·;; k .. 
interesie maszyn, statków kuchennych. i mebli. a n k ~ I e m 8 J 

Dransfeld & Stawinskł, . ,_ 
Reckling~ausen-Sttd. 1058 w Koronowie (Crone a:. I. BralieJ. ' !!m„•n•„„„„„„„„„„„„„„„„mlll!!! 

•• . Kuferki dla rekrutów 
ma na składzie w wielkim wyborze (1046) 

rm .Jan Kwiatkows.ki, 
Re~kllngbausen-Siid (Brn~h), 

ulica. Bochumska nr. 155. 

Wszelkie nowości Fabryka tabaki 
do ~ażywanla 

E. Sommerfeldt na sezon jesienno-zimowy 
da.wn. Otto Alberty 

Kilka większych ' i J•ut nadeszłw. GrudziądZGra.~dt1nz 
~ dostarcza znaną, jako naj· 

Włlh. Gerbsclt lepszą i najzdrowszą 
mniejszych 1055 

lik.lad 111uluia i ubrań na miarę, tabako 636 
Bene, Dworcowa 99 (Bahnhofstrasse) do załywania. hipotek 

tylko I piętro. 1043 ProH~ żitdae próL 
Firma założ. 1859 r. po wysokim procencie 

Gospoda1·stwo Wielkie i małe (1033 ma.my 
bili.ko 20 mórg po wi~kszej części roli pszenicznej .... 1 ... ""1" e na sprJedaż. 
z obsz. budynk. gospod. w Srednim-Sląsku, blisko D yy ... 

przy w. Księstwie, jest dla starości z inwentarzem Drwask1· 1· Langner 
albo bez taało pod warunkami bardzo dogo· sprzedaje po tanich ce- '! 
inemi natychmiast na l!łprzedaż. Gospodar· nach Dom bankowy, Poznań. 

Baczność oszczedne gopodyuie! 

kupuje sł~ W 

Mąka w mieszkach „Dyamant" 
Mąka cesarska funt . 
Mąka pszenna hmt 
lłI)'dlo do prania funt 

p1·zy kośe. kat. 

90 fen. 
18 fen. 
13 fen. 

MJ7dlo w paczkach. . . . . . . . 
MJ7dlo w paczkach (SchmidQ . • . . 
Nowe pełne holenderskie siedzie tuzin 

18 fen. 
30 fen. 
36 fen. 
80 fen. 

Wszystkie inne art.ykuły po jak njatańsiych cenach. 

I;-n. 1'1aeiejak. 

Baczność Rodacy w \\Janne i okolicy! 

\ ·' Gdzie kupuje się najtańsze 
• 

meble i sprz~ty domowe1 
stv.o nadaje się najlepiej dla górnika albo hutnika, Wiłh. Scbafer, ~ ____ ~- ~ 

~~~~·~~~·~:·i;:~k,.;.fy;~·!K:iaikO~s~kril;g~ Az~~i~~~: 
1

lukasza JózBf i8ka I Wanne 
e e s~ na1·1an" ·sze' 8!!~8~~ k!!! ul.J!~:1!t?.::!'~~~~!~2 naj~~!~' ~~6!o~:~~lde!~c~:.i:~g:~wić 

I [lOal] ę ff I czoło, bo posiada wielki wybó ... 

-.:..------------- 0!!~m~!~ K••~~.~.~· mebli wszelkie;;o rodzaju 
~~~~!tit~«' ft~«' it ~fe~ Liszaj 1053 jak: szafy, lustra, sz1funlerkl, łóżka, wóziki, m•szyny do gotowa· 

Cierpi"cym na osłabienie nerwów, reumatyzm :Korzystna 8poso- nła itd. itd. 922 
.... , mokry ł ••chy liazaj, łnpld b J..• dl t ~ K • d k j 

rwanie w .kościach oraz bóle żołądkowe oddają mo. akrofQły, pryszczyce, wyrmty nos„ a poezą - ......- az emu to u mn e wypra ę ku 1· łl 
e nowe środki lecznicze: lkóme, kuj"eego? ~ ' W P ' 

a t I .,,. otwarte nogi, z powodu wyjazaa. ao Za ~ Na 
.lll.pOS o Sn.a essenc)'a obrUenl.a n6g, wrzody na DO- Polski jest jedyny 9IF" wypożyczam darmo porcelany na 

k ~po~t~I~kł~ tz!~•~a „ 1 k :~.z'!~~:c::n';e~ą~~~: I sł.ład tow. krótk., gotówkę.= ~ edp1atę. 
~a::.~lp:rt~r;::::~~ ena U• •'" ID •i ZlO e :=;;:;e~~~o~~=!: bWiemlizl.~J~"Ui tdaenW1'oocydoona.nlia.·~ 8llF' wesoła i chrzciny, ~ 

mó ł d ól nleeh jeazeze raz spróbuje od " "" ~ 
U'1 wny sk a w kr · nprzyw. 1008 dawna jak najlepiej wypró- bycia. Łaskawe oferty Ir L k J , fi k 
. Zielonej Apter.e T. Wituskiego bo~~śoi Rino ~osz\;:dsl!:~.~!~~ I l u asz oze a ~ ~ 

'" Poznaniu (Posen.] bez trucizny i kwast\w. p. Herce, postlagernd. J!I ~ 
Skł. esenc.: Spec. nerv. 100 Spir laur. 1000 Ol. Ptuzka 1.-mk. Cod7.it~ń orny 

aether.-25. Skł. ziółek: Hb. Tuss. pulm. sider. ga- muJemy pisma d7.iąk,-."'ynne 

1 h l. d Tylko praw<i.7.iw~ w oryginał 111111 eops. ment . me iss, samb. lavan . r. valer. s. phell. nem opakowaniu bia~o-ziel,mo 
foellic. aniai Sr;, ~rwonem i " firmą . 

-- Schubert & U•>., Welnóoh.hl 
~a!l.adowaa ale tl"l'.eba przyj 

~~~~~~~~~~~K~iał o.~,;ki~O·' ~ dplat_, 
dostarczam każdemu pod następującymi podziwienia godnymi warunkami: 

li 
1 

są n· ilepsze 
~ .. · Hf* 'I 

Mamy za wsze na sprzedaż: 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obsady chałupnicze od 8.-.20 mórg duże 
a także tylko 

domy z ógrodami dC> 2 mórg. 

Nasza. ka.sa płaci od złożonych 

oszczędności 
..t, proeent na każdorazowe żądanie, 900 
4 1/ 3 proeent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
li proe•,nt za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za pólrocznem wypowie
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzedaż. 

.Adresować trzeba jak następuje: 

Bank Pai celae)'jny 
E. G. m. b. H. Kosten (Posen). I 

szafę do rzeczy 
kanapę 
komod~ do biel. 
maszynę do got. 

1 miśnik 
1 łóżko 
1 lu::itro 
1 szafonierkę 

I łóżko 
1 materac 
1 szafę 
1 stół 
4 krzesełka 
1 ław. do węborków 
1 maszynę do go-

towania. 

lVpłata I lVpłata 

tł~k~arek ~!2k~~!~~-
1 materac 
1 szafę kuchenną 
1 szaf'Q do rzeczy 
1 masz. do gotow. 
1 lustro 
1 stół 
4 kr?;esełka 

1 stół i 4 krzesła 
1 szafę do rzeczy 
1 lustro i 1 stół 
l masz. do gotow. 
1 bufet 
1 ławę do wębrk. 
1 policę do talerzy 

Nikt nie powinien się dawać zwodzić! Każdy, kto chce l'zetelnie 
powinien zwrócić się do najwiąks.zego domu kredytowego. / dobrze i tanio kupić, 

(1037) 

Jor zet s h ·a zh ff Rccklin„!tausen-Siid(Bt•uch) 
9 w pobłtzu poczt)' .i apteki • 

Każdy odbiorca otl'zyma książkę kasy oszczędności 
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~r. 209, Bochum, na/ srodę, dnia 11-go wrzesnia l.907 o Bok 17 • 

• 
lodzłenne pismo Indowe dla Polak6w na obGzytnle pogwf90010 ogwf1Gł1 oru sprawo• auodowya, polltyeznym i zarobko~. 

koidzl todzltnnłe z wyjątkiem t1nł poświątecz
. Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
eli 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu I mr. 

I .,Wiaro! Polski" u.•t...,.Y t••t w cennik!! pOC21 
.Owym ooo znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I ·1111 late za Wiara I OJCZJZIC ! 
Za inseraty placi sie za mleJsce. rzadka 4r9H...- ._. 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone orzed ioserata.i • 
fen. Kto cz.esto oglasza otrzyma rabat. - LłałY. Ile 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować l podał • 
lllich dokladny adres piszącego_ Rekoo. nl• ~ 

Redakcya, <lrukarnia i księgarnia znaJduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. Ul.. - Adres „Wiarus Polskl1' Bochum~ - Telefon nr. 1414. 

Z wypadków dnia. 

· Monachium otwarto 16-ty między 
narodowy kongres pokojowy. 

Na zjazd przybyli przyjaciele poko
·ego zalatwienit1 zatargów mię

:narodowych ze ·wszystkich krajów. 

·Eisenach odbywa się 1 O-ty ogólny 
kongres pracodawców górniczych 

z Niemiec. 

Przed rozpoczęciem kongresu odby 
się zebranie zawodowej spólki knap
ftowej pod przewodnictwem tajnego 
~cy Krablera z Altenessen. 

1 Vancouver wykonano pogrom .la
pończyków. 

Z powodu tego, iż gubernator sta
wa~zyngtońskiego wzbraniał się pod 

1ac u tawę, przepisującą wykluczenie 
zyatów z stanu tego, napadł t~um na 
1ielnkę jap01l.ską i chińską. Nastąpila 
iikl1, w której Javoll.czycy broniąc się 
iżami zranili 12 napastników. 1 Ja
ińczyk został śmiertelnie raniony. 
lum napadł następnie na 400 Japończy 
hv przybyłych parowcem i wrzucił 
lku do wody, których tylko z trudem 
yratowano. 

'W kutek wypadku tego stosunek 
iponi: do Stanów Zjednoczonych zao
'rzy _ię znów znacznie. 

W iesbadenie odbyło się doroczne 
walne zebranie wszechnicmców. 

W stawie wstępnem potrącił prze
Ddniczący profesor łiasse z Lipska 
iturt1lnie także o sprawę polską i o
"iadczyl, że \Vszechniemcy już od lat 
1 domagają się wywłaszczenia Pola
lw i że wreszde .,ostmarkenferajn", 
:ak się zdaje, tnkże rząd przekonali się 
słuszności tego żądania. 
Szczegółowy referat' o sprawie pol 

~iej o treści możliwie najzjadliwszei 
Ygł o, ił profesor łfotzsch od poznań
dej akademii. 

Skazani studenci rusińscy. 
Za burdy urządzone swego czasu 
uniwersytecie lwowskim, skazani zo 

:au na miesiąc więzienia · oskarżeni: 
. abii. Ciapka. Cichowski, Didunyk, 
lactkij. Lewicki i Rachii1ski za gwaH 
bliczny. Skazany na tydzień aresztu 
'!odzimierz Baczyński. 
Sprawę rozpatrywał Sqd niemiecki 
Wiedniu. 
Polakożercy swego czasu sł:;i.wili o

)·ch tudentów rusi1iskich jako boha
.rów. 

laprzepasz ~zenie spra y polskiej 
na b~fazurach. 

Pan fhlkenbe.rg Uomaczy w ostat
ni numerze „Maznra", dla czego zmie 

nit kierunek tego pisma, pisząc jak na
stępuje: 

We własnej sprawie. 
Odpowiedź Redakcyi, zawarta w 

numerze 65 „Mazura", wywolala w g11-
zetach polskich wielki krzyk. Pod tytu
łem „szkandał" i „zdrajca" rozpisywa
no się z powodu.zmienienia mojej my
śli; jednakowoż zaręczam, każdy inny 
nie zrobiłby lepiej, znajdujący się w ta
kich stosunkach. 

Poczem pan Zielii1ski roz zarządzał 
„Mazura' ', potrzebnemi i niepotrzebne· 
mi pieniędzmi zaopatrzony, które wyno 
sity. według wypowiedzy panów od ko 
mitetu rn1:izurskiego, 9000 mk., wszystkr. 
wciągnął w błoto, jak słusznie pisze je
dna z gazet polskich, umknął, zostawia
jąc wszystko na moim karku. Zapyta
lem panów od komitetu, co dalej czynić, 
odpowiedź na to byłu, iż dawano mi· 200 
marek odstępnego, a nie zważano na to. 
że wydatek mó jbył o \Viele większy i 
ani f enyga od tych, przez p. Zielińskiego 
wypotrzebowanych 9000 mk. nie ode-
brałem. Wydawałem więc za własne 
pieniądze „Mazura" jeszcze 10 tygodni 
w myśl komitetu, aż nareszcie odbie
ram od firmy Rohleder z Gdańska skar
gę sądową na 421 mk. za przestany pa
pier, zarazem zawiadomila mnie firma. 
iż komitet wzbrania się sumę tę zapła
cić. Ażeby przyjść choć w części do 
swoich pieniędzy, zmuszony byłem te-

. dencyę .. Mazura'' zmienić, co rpotrze
bnym jest do zjednania sobie większego 
kola czytelników. 

To nazywa się kłamstwo i polskie 
pieniądze!" - kończy p. Palkenberg. 

„Gazeta Gdańska" takie o sprawie 
mazurskiej zamieszcza poglądy: 

„Pismo polskie „Mazur" dotąd szcze 
rze polskie, wyparło się duszy polskiej. 
Teraźniejszy wlaś~iciel F:alkenberg, po 
szedł na usługi· pruskie. Będzie wyda
wał „Mazura" jak dotąd w języku pol
skim, ale w duchu pruskim. Gazety pol
skie upatrują w tern wielką zdradę pol
skości. I my przylącmmy się do boleści 
na myśl, że mazury wydani wstali zno 
wu na łup niemczyzny. Ale wiadomość 
o przerobieniu się .,Mazura" na polskie
go Niemca nie przeraziła n~1s dla tego. 
żeśmy odda wna byli przygotowani co
najmni ej na skasowawnie tego pisma. 

Nie możemy przyłączyć się do za
p:atrywania tych, którzy potępiają wy
łącznie pana Palkenberga. Zwykle tak 
się dzieje, że gdy się coś nie .powiedzie, 
to rzuca się winę na jedną osobę i mówi 
się: ona wszystko zawiniła, w. powyż
szym więc wypadku zawinił niby tyl
ko p,1n Palkenberg. Tymczasem rzeczy 
wistymi winowajcami byli tu ci, którzy 
zalożyli pismo na Mazurach. Założyli 
pismo w sposób, jak się otwiera skład 
z bułkami. dali pieniędzy, założyli dru
karnią, kupili papieru do druku, przysła 
li jednego redaktora z Poznania, w oso
bie młodego człowieka, pana Zielit1skie
go, l1 firmę dal mazur .P· Palkenberg, 
ażeby się nazywało, że pismo wydają 
mazurzy. 

„Tak się nie zakłada pisma na po
sterunku tego znaczeni:1, co Mazpry. 
Kto pragnie ugory zmienić m zie
mię urodzajną. ten musi mieć i znajo
mość rzeczy, i pieniądze, i cierplhvość~ 
bo na to nieraz długich lat potrzeba. 
Kto więc chciał z jakim skutkiem dh 
mazurów pracować. ten musiat mieć i 
znajomość duszy Indu mazurskiego, a 
obok tego wielką znajomość zawodu 
swego i wielką dozę poświęcenia. Po
~tano tymczasem młodego, niedoświad-

czonego człowieka, który miał najlep
sze chęci, ale nic miał pojecia o ogromie 
swej odpowiedzialności. Stało się też 
wskutek tego, co się stać musiało. Przy 
wyborach oddawali mazurzy dawniej 
6000, a w tym roku oddali zaledwie 200· 
głosów. Ziarno polskości, które tak pię
knie było weszło, zmarnial·o odrazu 
wskutek tego, że przyszedł ogrodnik. 
który się z nim obchodzić nie umiał. Re 
daktor opuścił niebawem stanowisko. 
rozgoryczony. Uciekł - zdradziwszy 
na dobitkę owczarnię, której przewo~ 
dzH. 

„Jakże tu można ciskać okropnym 
kamieniem młyńskim na pana Palken
berg:~, i piętnować go jako zdrajcę, sko
ro tern samem piętnuje si'ę mianem ta
kichże zdrajców owych 6000 mazurów, 
którzy głosy swe tym razem niemco\vi 
oddali. Odpowiedzialność za zdradę 
„Mazura" spada więc na głowę in
nych." 

Wbrew powyższym wywodom nie 
można panu Palkenbergowi oszczędzić 
zarzutu zdrady, bo bądź co bądź odstą
pił od sztandaru narodowo-polskiego. 
pod którym byt staną!, chociaż pan 
Palkenberg tłomaczy się względami 
materyalnymi. 

Ale jeżeli potępiamy słusznie pana 
Palkenbergja, który tylko krótki czas 
służy spra~ie polskiej, nie był należy
cie pod względem narodowym uświa
domiony, a nawet bardzo słabo mówi 
po polsku, toć tern surowiej .potępić 
trzeba Polaków urodzonych w Pozna
niu lub w Księstwie, którzy udlawają 
wielkich narodowców, a dla interesu 
rek·omendują swoją firmą drukarską 
pismo. wysługujące sję Niem.com. 

Jak pan Palkenberg dla interesu 
slużyć chce Prusakom, tak pan Wróbel, 
były wydawca „Dziennika Berlif1skie
go" i ,.Narodowca" dla interesu dru
kuie centrowego „Robotnika", psujące
go robotę „Związku Wzajemnej Pomo
cy robotników ehrześciańskich" na 
Górnym Śląsku, a pan Milski, wydaw
ca „Gońc:a Wiel]rnpolskiego" i były wy 
dawca „Gazety Gdańskiej" drukując or 
gan „Przyjaciela Robotników" toruje 
swoją firmą drukarską drogę centro
wym „gewerkferajnom", a odstręcza 
lud od organizacyi polskiej. 

Z tych względów pan Łukowski 
wysługi\'val się centrowcom wogóle a 
panu Lensingowi w szczególności, du
chowy spadkobierca pana Łukowskie
go w Dortmundzie zaś ciągle z centrow 
cami pozostaje w konszachtach. 

No, a różni Trzebil1scy, którzy w 
interesie centrowców zaopatrywali i 
zaopatrują gazety poz'nai1skie w zohy
dzające obóz narodowy w \Vestfalii i 
Nadrenii korespondencye. i Buchnerzy, 
lżący przywódców polskiego ruchu na
rodowego w różnych wydawanych 
przez centrowców gazetach, to także 
bracia po duchu pana Palkenberg:1 . 

Zresztą pan Palkenberg powołuje 
się też na swoja religię ewangielicką! 
która go łączy z protestanckim rządem 
pruskim, ale i w tym względzie może 
wskazać na przykład tych narodow
ców poznańskich, duchownych i świec
kich, którzy żądają od Polaków w W est 
falii i Nadrenii, żeby-- ze względów 
religijnych - jako katolicy glosowali 
przy wyborach nic na Polaka. tylko na 
niemca katolika. 

Potępiamy st:.inowczo postępo'.va.
nic pana Palkenbcrga, ale nią mają pra
wa rzucać na niego kamieniem potępie
nia ci, którzy popierają sprawę centrow 

ców przeci\v ludowi polskiemu, a więc 
sami uprawiają falkenberszczyznę. Ta
cy „narodowcy' ', j1ak pp. Wróbel, Milski 
Łuko\.vski, Buchner i spółka, nie są ani o 
włos lepsi od pana Palkenberga. Prze
ciwnie. pan Palkenberg. który niewiele 
ma uświadomienia narodowego, jest 
lepszy od tych panów, bo bądź co bądź 
robi konkurencyę tylko · pruskiemu 
„Przyjacielowi Ludu", który w każdym 
numerze lży Polaków i polskość, pod
czas kiedy panowie Wróbel, Milski i to
warzysze przyczyniają się do zgnębie
nia organizacyj polskich. 

Zwalczajmy falkenberszczyznę czy
li wysłu.giwanie się obcym partyom 
wszędzie i zawsze a nietylko na Mazu
rach! 

Może zalecałoby się też wydanie 
„czarnej księgi" sprzedawczyków po- „ 
litycznych". 

Dortmund. Tutejsza hakatystyczna 
„Dortmunder Zeitung" pisze o tern, że 
Polacy zamierzają wysłać deputacyę do 
Rzymu w spnawie opieki duchownej i 
zaznacza, że jej się zdaje, iż stosunek 
Polaków- narodowców do duchowień
stwa niemiecko-katolickiego zaostrzył 
się od czasu, gdy zagraniczni narodowo 
polscy kapłani pracują w różnych stro 
nach obwodu przemysłowego. Cel tej 
notatki pisma protestancka-żydowskie
go jest widoczny. 

Na zastraszenie michałków nie
mieckich, podaje „Dortmunder Zeitung„ 
rozstawnym drukiem, że w Langendre
er założono polski konsum a w Holthau 
sen nowego „Sokoła ' '. 

W końcu pisze „Dortm. Zeitung'" 
o polskiej r gianizacyi zawodowej, 
której zarzuca. że zajmuje się sprawa
mi politycznemi, oraz o .,Związek Pola
ków". 

Ponownie stwierdzić przy tej spo
sobności możemy, jak znakomitym 
„znawcą" spraw polskich i języka pol
skiego posługuje si~ dortmundzki organ 
hakatystów. Tłomaczyl on swego cza
su „Kolo polskie" m „Polenbund". dziś 
tlomaczy .,Związek Polaków" na Pole1 
baum". Jeżeli ów zna\vca już gołe na
zwy w ten sposób przekręca, nie trudno 
sobie wystawić, jak dopiero pokoszla
wi i przeKręci podług gustu hakatysty
cznego treść wiadomości, dotyczących 
spraw polskich! 
l 

Ziemie polskie$) 

Prus Zacimt~~~i b, ~·~t>mii i M~zu '· 
Gdaitsk. Ks. dr. Michalski, oroboszc7. 

przy kościele św. Brygidy. podejmuje 
dlu~~szą podróż do Ameryki. 

Kościerzyna. W Dobrogoszczu za- ' 
szło \V nocy na poniedzi:1lek okropne za 
bójstvrn. 1 ozkwatewwano tam wojsko. 
l~ano o 4 godzinie. gdy miano wyruszyć 
w drogę, zamrażono, że jakiś gefrajter 
z.ostał \\. nocy zakluty. Przy;aresztowa
no jednego z jego współtowarzy.::zy. z 
którym razem sypia!, i który też do 
zbrodni się przyznał. 

Toruil. V./ czwartek wieczorem, ko 
ło g,odziny 8 zaalarmowano straż o~nio 
wą. by ug.1sić ogiei'1. który powstał nad 
górnem J iGtrcm łwtelu .,Muzeum·'. Na 



szczęście zdołano płomie11ie. 11iż pożar 
·w:ększe rozmiary przybrał, przytłumić. 

Z Wiei.k. K+Ą. Pt~znańs~:1~go. 

Z Inowrocławia donoszą. że zmar
ły w pociągu pomiędzy Gniewkowem a 
Inowrocła\\ iem żyd, nie padł ofiarą cho 
lery. Lek!arze bowiem stwierdzili, że na 
głą śmierć jego sposodował paraliż ser
ca. 

Gminę Łosiniec w powiecie wągra 
MTieckim przechrzcono na Loschwitz. 

Gniezno. Po zaprzepaszczeniu Mo 
dliszewka mamy jeszcze w powiecie 
gnieźnieńskim według „Lecha" nastę
pujące średnie i większe majątki pol
skie: Dziadlmwo, Dziećmiarki, Kusto
dya. Łubowice, Łubowiczki, .Myszki, 
Pomarzany, Popowo podleśne, Ujazd i 
Zakrzewo z folwarkami. Wszystkie te 
majątki z wyjątkiem Kustodyi, leżą w 
bardzo znacznej odległości od Oniezrn:t. 
Prócz tego mamy Braciszewo pod Gnie 
znem, własność kapituły, oraz znacz
niejszy folwark Siemianowo. 

Ostrów. Sławny pastor Rosenberg 
z Gstro\rn zawiódł się na swoich lands
manach. Poznański „Tageblatt" nie bar 
dz.o zadowolony z kolonistów, sprowa
.dzonych z Rosyi i Królestwa Polskiego, 
a polecanych przez zn11nego pastora Ro 
senberga z Ostrowa. Dano im parcele, 
pobudowano ich, wyposażono dobr.ze, 
oni to wszystko zabierają, ale o niem· 
czyznę nie db\:tją. Sprowadzeni z Kró
lestwa mówią w domu po .polsku, bo 
dzieci po niemiecku wcale nie r·ozumie 
ją, jeden zaś z nich odpowiedział hardo. 
że nietylko po polsku w domu mówi, 
ale w ogóle czuje się Polakiem i P·ola
kiem zostanie. 

„Pos. Tageblatt" uboleWi1 nad tem 
i radzi zachować ostrożność przy kol·o
nistach, sprowadzanych z Królestwa. 
zeby czasem między pszenicę koloniza
cyjną nie z:::tsiali polskiego kakolu. 

Ostrów. Z powodu grożącego nie 
bezpiecze11stwa przewleczenia do nas 
cholery z Rosyi, obostrzono środki o
strożności na tutejszej stacyi dla wy
chodźców. 

- W Małym Wysocku zamknięto 
szkołę na czas nieograniczony z .powo
du gmsująccj turni pomiędzy dziećmi 
dyftcryi. }\il.koro dzieci już umarło. 

Skalmierzyce. W tych dniach spadł 
pewien robotnik przy nowej budowli 
tak nieszczęśli'ń'ie z dachu na ziemię, 
że zab:l się na miejscu. .... 
l!!E 
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ŻU łiRO w·1E. 

Mil stat. Kolonista Fryderyk Ivllsch I będz_~e wsp.ókzesne ruchy P?lityczne~ fi 
z Kaliszkowic ołobockich przyprawa- · lozonczne 1 społeczne, w:rrmerzona bę
dzH w vch dniach dzieci swoje do szko i dzie przeciwko liberalnym i moderniw 
ły cwaiigelickiej i mimo protestu nau- I iqcym dąże~iom niektórych ka~olickic.h 
czycie wtargnął, d? lokalu szk.olnego, ~ pisarzy. Pro~z t~go przypomm katoll
aby pr,.ysluchiw::ic s1Q nauce. Usiadł so- · kom, ze Stohcy sw. sluzy p1~J.wo pou
bie na krześle i kontrolowal czynność czania w sprawach politycznych i spo
naucz) iela. Po dobrej drwili opuśc i ł Jecznych. Sfery watyka11.skie przylda
szkołę ze slo\Ąi ami, że siedział spokojnie dają wielką wagę do nowej encykliki. 
i nik011u nie przeszkadzał. Nauczyciel ~ . 
oddal spmwę tę sądowi. Prasa angielska o Drzymale. 

Kobylin, dnia 7. 9. 07. Na odnowienie ko_ 
ściola poklasztornego przysJali: Kaźmierz Mi
cha,lski z paraf. Konarskiej 5 mr .. Piotr Gr.ze
lewski z paraf. Smolickiei 5 mr„ f ramciszek 
Sieradzki z paraf. Stęszewskiej 5 mr„ Józef 
Sobaiiski, Ig-nacy Szal, Marcin Tyczyńs\kti, 
wszyscy z parnf. Pempowskiej, każdy po 5 
mr. Dzielnym Wiarusom „BóR" zaplać"! - O 
dalsze datki prosi I(s Zalewski, prob. 

Ze Slązka iezyli St aropoishł 

frydenshuta. Na torze między 
Chebziem a frydenshutą wpadł pociąg 
towarowy na ślusarza fr. Buchtę z ko
lonii Granicznej i przeje.chał go. Nie
szczęśliwy ilm:ul krótko po umieszcze
niu go w lecznicy. 

Z kongresu angielskich związków za· 
wodowych. 

Berliński korespondent „Timesa" 
· występuje przeciw „KOlnische Zeit

ung", która, oburzona na rozgłos spra
wy Drzymały w prasie angielskiej, usi
łuje usprawiedliwić wtadze pruskie. 

Organ hakatystyczny przytoczył .pa 
ragraf XII pruskiej ustawy budowlanej, 
która nie doz\V.ala stawiać budynków 
mieszkalnych, mających wejście czy 
wyjście od nieukończonej ulicy lub dPo
gi. 

Korespondent „Timesa" odpowia
da: „Zakaz budowania domów mieszkisi.l 
nych w nieregularnych 'Odstępach, ze 
szkodą frontowych linii nowych ulic. 
może być bardzo mądry, o ile dotyczy 
szybko powstających dzielnic miejskicł1 
i przedmieść, ale nie przyttoczono do
tychcws żadnego dowodu, że piękności 
miasta Rakonie"wice zależą od ;pretensyi 
które policya pruska ma do 15 morgów 
gospodarstwa Drzymały." 

Roosevelt redaktorem. 
N1 odbytym \V Bath kongresie . . " ~ 

związkfrw zawodowych (trade-unjo- _Do „Berl. \ageblattu donoszą z 
nów) socyaliści, usiłujący już dawno I Noweg~ Jor~u, ze prezyd~nt R~ose~elt 
zag1arnąć związki te w swoje ręce, vo- po ~k?nc~emu c~asu SW?1c~ I zą~_?w, 
nieśli dotkliwą porażkę. Kongres odrzu- ~beJm1.e k_ier?wmctwo ~:elk1eg~ pI::irr~~ 
ci! mianowicie ogromną większością 1 epubhkansk1e~~ . „Ne:" JO~k-~nbun~ .. 
głosów protest socyalistów przeciwko ~l~lad~ z w!asc1c1elam1 dziennika mam 

I zasadzie związkowców, że w kongresie JUZ byc ukonczone. 

1 
nie może. brać udziału .nikt, kto nie jest Nowv strejk górników w Anglii. 

, rzeczywistym członkiem trade-unjo-
. nów. Podczas rnzpraw niad tą sprawą Z Londynu donoszą, że w obwodzie 

okazato się również, że w łonie angiel- górniczym w Wales powstał zatarg 
skiej demokrac.yi socyalnej istniej_a wskutek tego, że górnicy protestują 
wielkie rozterki. · przeciw zatrudnianiu robotników nie-

. . zorganizowanych. Prawdopodobnym 
Nowa encyklika. f jest ~vielki strejk. Obecni~ ,s tr~jk~j~ zaw 

Katolicki „Vatertand" dowiaduje sze Jeszcze zna~zna częsc gormko\y :v 
sie z Watykanu że Pius X ma zamiar obwodach T~1ff t Cynon: uchwalono.' ze 
wydać jeszcze ~ ciągu bieżącego mie- \V Ąberdare 1 ~artyr Valleys zastreJko~ 
siąca, nową encyklikę, która ma slużyć , wac ma 10 tysięcy chlapa. 
jako wskazówka w rozmaitych spra- łł Sprawę Haua 
wach wiedzy współczesnej". 

Półurzędowa „Politische Co ·es- rozpatrywać będzie sąd Rzeszy 12-go 
pondenz" donosi~· że encyklika omawiać października. Rozpmwy będą jawne. 

Pot kroplisty zraszał jej śnieżne czo 
lo i zastygał na niem w krysztlałowych 

DPCTwiadanie historyczne według 
wieści 

po- soplach. Zust, ze wzburzonego łona 
1 buchały kłęby pary. 

Kobiety postąpiły krok ·naprzód. 
Tuż przed nimi rozległ się krótki, 

groźny okrzyk: „Wer da?!" - a za 
nim alarmujący wystrzał karabinu. Ci
chy brzeg Wisły najeżył się bagnet:1mi. 
Patrol pruski otoczył kobiety. Wacława Gą·siorowskiego. I Wątle muskuły prężyłY' się, osta

tnim szafowały wysiłkiem ... 
\Ciąg dalszy)_ Mijały chwile długje, rozpaczliwe, 

Pani Dziewanowska modliła się glo- lata płynęły.„ 
śno - lód huczał groźnie. Na piasczystym, przy.prószonym 

Żubrowa znów obeirzlała się za mę- śniegiem a wiklina porastającym brze
żem. Tam, gdzie jeszcze •przed chwilą gu, słaniały się trzy postacie kobi1et. 
:widziała RO na lodzie„. wzdymało się Zośki:t w pól zanurzona w wodzie, 
już czarne, lśniące pasmo wody i two- w pół ziemi uczpiona, pochyliła się wY 
;rzyło pianę czerpana, bezsilna. 

Markietankla zdrętwiała, w oczach Brzegi Wisły tonęły w milczeniu. 
)ej pociemniało. Od strony Bielan, na tle sosen, czer 

- Co wam? co warn? Naprzód.! wieniły się coraz smutniej, coraz sła-

Jakoby w odpowiedzi, na przeci\\-
ległym przegu, od Bielan huknęły krót 
kie dragof1skie strzelby i błysnęły pala 
sze... Zgiełk chwilowy powstał i 
u mi kl. 

A potem znów obadwi':l brzegi pa
trzyły na się oboiętnie, głuche. puste. 

Koniec tomu pierwszego. 

Tom drug i. 
I. nawoływała Zośka. biej, coraz krwawiej głownie pogorzeli 

żubrowa zt1toczyła błędnie wzro- ska, słabo odcinając denie snujących Bonaparte st::i.nąl nad brzegami Wi-
kiem i szepnęła cicho, ledwie głosu z I się dokoła niego ludzi. sły. 
piersi mogąc dobyć. I W górze rzeki małe światełfoo, za- Do stóp jego spłynęły wszystkie ro-

- Madej mój! jedyny!... · wieszone wysoko, znaczyło Warszawę. jenia, nadzieje, marzenia, żale, skargi, 
Zośka przypadła do markietanki Pnaga bila śnieżną równiną, przeszy łzy. Zdało się. że dlatego.się jawi!, aby 

chwyciła ją za ręce. waną skąpemi kępami zahośli. gruzy nla dawne zamczyska wznosić. 
- Za mną! Toż śmierć!... Srodkiem Wis!a, idąc za śladem sto tęsknicę ziemi rozpatrywać i koić, czy 
- ·Wszechmogący wieczny Boże.„ czonej dopiero co walki żyda ze śmier- może rozpłakane jodły a drżące brzozy 

zmiłuj się ntld nami! - modliła się pul- ci'ą, wzbierała, chcąc zerwać swe lado- do słodkich, minionych snów ukołysać! 
kownikowa. we okowy. Jakby syn Marsa zamienić się mógł 

- Nie! Pozwólcie mi do niego! Ja Niebo patrzyło chmurne, ołowiane. w gołębia pokoju. jakby orzeł nla to po 
za nim! Zośka stała tak w wodzie, przy nad równiny się wzbijał i pod niebies-

Zośka zapada się i przeciągnęła 

1 

brzegu, dysząc ciężko a rozµ\.;llone u- Idem sklepieniem na skrzydłach się Wa-
2ubrową w stronę brzegu. Rzuciła o- sta cisnąc do zimnej powłoki ziemi. żyt, aby nie ścigać błyskawicami ·wzro 
kiem 1n sb1niająca się bezsilnie matkę Niemoc ją opanowała i senność„. ku przyziemnej zdobyczy. aby nie go-
j ku niej pośpieszyfa z pomocą... I Dobrze jej tak było. Tylko chciała wy I toW.1ć się do piorunowego skoku-

nwa bezwładne ciała musiała począć, tak zasnąć zarml:i.rzyć... Bonaparte stanął nad brzegami 
:ws~ierać. ~rzesuw~ć,. prow1.1dzić unosić ~ Wtem ostry ją dreszcz przeszedL. Wisły ... 
,D\\ a. bezwładne ciała, dwie obumade i Ktoś ją objął w pól i pętał zwolna !... Poc~~liły się sztan~ary, r_ozległ~ si~ 
dusze. . . . , , Wyciągnęła rękę... Woda zaczynala pob~dk1 i .fala bagnetow. a1mat, kom; 

B~zeg ~ b):ł JUZ o kilka kro~ow za- j do kota niej obm::uzać. I ludzi, , rzuci ta mosty, wytknęła brody 1 
ledwie.„ Zosce ręce o:nctlewa~ zaczę- , => ., 

1 
, , . . , , . , ~ przepłynęła po nad korvtem - na .po-

ly, drobne. ręce ko.stm.aty. 1:-od slab- l 1 r J ~z~ toJ~llOS~ ,· 2?SCI~ \\ roclła. , ly zai_na!·ztem.' na poły krą zawaloi.1em. 
:szy, bo ciepłem z1em1 rozmiękczony, ~ Vv szczepiia s ę v\ \\ tklmę 1 stanęła na ł a gdz1e111egdz1e słabo sącuicem. 
już nie lamal się, ale zapadał. Szczę- ~ brzegu. . . . Za armią szedł czujny, liiKzny roz-
ściem był o to miejsce przybrzeżnej ła- ~ Pu łkowm1mwa oprzytomniała nieco 1 kaz cesarza wodza. 
wy piasczystej. Zośka brnęła U.o P11sa i i pomogła wesprzeć Żubrową. ł Tam, na Śląsku, książę Hieronim i 
zanurzona w wodzie i walczyła, z:1pie- ' - Byle gdzie do izby! Do chaty! I marszałek Mortier dogryzali już resztek 
rając ~ ię o krę, krvYawiąc sobie ręce o i - m(1wib Zośka. cznjąc, że znów sła- pruskiego oporu. łirabila Piickler, zebra 
o tre jej złomy... ' bnie. .„ • •. „ ,..i _Jc. ·~ ........... l~ \\·szy wolentar. hufce, zginął śmiercią 

Nowe ministeryum w Persyi. 

Szach perski zarniano·xa! nowych mi 
nistrów. któr~.rch U\Yażajq pcwszechnie 
za przychylnie usposobionych ruchowi 
wolnościowemu. Wskutek tego uwa. 
żają ogólnie, że poto:~cnie wewnętrzne 
Persyi poprtnvHo się znacznie. 

Sprawa marokańska. 

Francuska rada ministrów uchwali. 
la, że odszkodow.anie za straty poniesio 
ne przez cudzoziemców w Maroku za. 
płacić winien rząd marokati.ski i posta. 
nowHa sprawę tę załatwić w przyśpie
szonem tempie. 

Zresztą nie wydarzyło się w ostat
nich dniach nic nowego. 

Rozruchy przeciw japońskie w l(orei. 

W ostatnim czasie zabili powstańcy 
Koreańscy 17 japoi'1czykó\\-. i 

Z Tokio donoszą, że powsta1ky za
niechali obecnie zbrojnego oporu. 

Panika w teatrze. 

Podczas przedstawienia na ratuszu 
w Newmarket w hrabstwje Cambridge 
(w Anglii) powstał mały ogief1 Pomię
dzy widzami wybuchł wskutek tego po
płoch, podczas którego odniosło obra- 1 

żenia około 300 osób. 

Baczność „Sokół'' bochumski! Nad 
zwyczajne walne zgrom:i.dzenie, zwoła-
ne przez wydzil1l okręgowy, odbędzie 
się w środę dnia 11 września o godz. 8 
wieczorem punktualnie w lokalu posie
dzeń pana łfolzschneidera ~ Salaman
der - przy ulicy Alleestr. w Bochum. 
Ponieważ chodzi o wybór nowego wy
działu naszego gniazda, przeto wszyscy 
członkowie powinni, jak jeden mąż, sta
nąć na godzinę 8. Niech ani jeden czło- 1 

nek, który się czuje prawdziwym so
kołem, nie zaśpi tak ważnej sprawy . 

Holsterhausen. Zona niejakiego Sitznera 
poklócila sic z sąsiadem Exnerem i roz<lraźnio
na udernyJa go butelką w gfowę tak isłlnie, że 
umarl na miejscu. 

Geelsenkircben. Policya uwięzila żonę 
niejakiego Sionki. której zarzucają, iż zaglo
<lzila swoje czteroletnie dziecko. 

Ludwigsburg. Jakiś nieznany mężczyzna 
zastrzelit 60-leiniego portyera ogrodów kro
lews.kich i uszect.r~ gdyż nikt go nie śmiat ści
gać z obawy przed rewolwerem. którym gro
ził. 

Rzymianina, pozbawiając się życia na 
polu zwycięstwa francuskiego. Wro
cław, Nissa, Świdnia1 i Brzeg chwiały 
się., myśląc o kapitulacyi. Fryderyk 
Wilhelm w Królewcu trwożnie nadsłu
chiwał odgłosu bitew, wielka armia jego 
zmieniła się już tylko w piętnastotysię
czny korpus generałla ~estocqua. 

Bonaparte przestał Prusami się zaj
mować, nie dla niego były tamte, łatwe 
wawrzyny. Oto przed nim stała ar
mia rosyjska pod S{enerałem Kamen
skim. t.rmia, którą Napoleon znal z 
pod Pia zen cy. Ankony, Nori i Au ster- 1 

litzu, armia, co umila.la stać murem i 
ginąć bez skargi, bez jęku. 

Żołnierz rosyjski karr.y, ślepo idący 
za sygru1łem, za glosem komendy, za- i1 
hartowany do niewygód, determinista z :i 
natury, z placu nie ustępował. Piechur 
taki ani drgnął w ogniu bojowym. Wszy 
stko mu tam jedno. czy przed nim ko
lumna srogiej gwardyi wyrasta, czy sza 
rza dragonii zrywa się, czy deszcz kar
taczy płynie. Wrósł w ziemię! Kule mu
skały go, szarpały. zdzierały ze11. mun
dur, dziurawiły trójgrtrniasty kapelusz 
lub kask, broczyły zeń krew. On stał 
czekał, póki „luta" nie przyjdzie, póki 

i resztek żywota mu nie \ ydrze, póki o-

1 
statniej kropli krwi mu nie wytoczy. 

Żołnierz taki, to nie kozak. 
Kozakowi \\~alka zacięta, uporczy

wa nie uśmiechała się. Podjazd noc· 
ny, placówka, zasięgnięcie języka, WY 
padnięcie błyskawiczne z za hsu na fu
rażę. półkoliste ataki awangardy, pier
ścieniowate uściski, gonitwa, harce, 11· 
tarczki 1111 białą bro1i, to jego żywioł. 
Kozak nie lubi piechoty, nie lubi zwar 
tych czworoboków. Rozsypka, nieład, 
kto pierwszy! Wypaść znienacka. po-

1 dejść, a gdy się nieprzyjaciel z popło
chu otrzaśnie i w linie się zbierze - Jo 
to w nogi i zl1paść się w horyzonty , ste na 
py, pola. lasy, bory. l' i. 

(CiąS! dalszy n astąpi) . ~ 



purtmnnd. Dawiąc się wiatró\'vką poslr,ze
„eiJli ddopak llletruie dziecko. Sąd ska_ 
.r(]z1.:ów owego 18-letniego chlopaka na 
~wanie postrzelonemu dziecku ·strat, uakie 
; przez kalectwo. Sąd wypowiedział, że 
:,'li :h.lopac_y p<.>dlcgaią ścis.femu doz.arowi 
. \\· i rodzice odpowiadają majątkiem swo 
· \\Szelkic ich czy,ny. 
Ga5.trup. Na wnz,eśniowy targ bydlęcy 

0r.v 1039 sztuk duże1 i malej nierogacizny, 
•Jf., }e<l.ną krowę i - jedną kozę. 
[,ZJ!l?endreer. Pewien mężczyzna wysfoo_ 
z jadącego wozu kolei elektrycznej, dostal 

.)Il k-Olt'a innego wozu i zoista:t' pokaleczony 
'1 przyt-0mność umysłu ko.nc!uktora oc:.i.lila 
-rcie. 
fsseit. Na kwietnia roku przysizleigo mają 
~\'(1~zyć sizko!ę górniczą .podobną do bo-
1skie!. 
Ó!JCrhausen. Mnożą się aresztoi\Vania urzę
/~· miej.sikich za sprzeniewierzenia. Nie

,-o uwięziono ka-syera (rentmaóstra) miei
.1 c.. obecnie ten sam los spotkal komo1-
'mw~J1iego Metzgera. 
11Ułnll1eim .nad R.uhrą W faibryce Thys
(J-OSta.l się pewien robotnik między dwa 
i został przez nie pogniecony niebez_ 

,ie. 
11ag011. Na tuteiszym dW'orcu WYikraida
~ d!uższego cza1su towary z waigonów. 
$ ZJil()dziei wykryto i uwięziono. 
tteme. Górnicy wydobyli w Balllkau z 
~hi Z\\·loki urzednika kopa~ni Wachtera, 
r pr \vdopodobnie odebrał sobie życie bo 
·dc,.,~o u niego od ne\vneg-o czasu roz~trój 
~owy. 

Reck lin~hausen W ~siedniem Scherle
!Hl. sie. z~ó:v nożownicy. Dwaj uczestnicy 
zostali cięzko pokaleczeni. Jeden z n-ich 

il. 
ttociri.armark. fiarpef1skie akcy}ne tow. 
ze zamierza wybudować 86 nowych d'o
robotniczych i założyć konsum na; wzór 

.ich ctomów towarowych. Na sam dom 
rowy przeznacz.yla .kopalnia sto tysięcy 

spraw robotniczych. 
1r Zurychu (w SZ\vajcaryi) ustano
no d1a robotników zatrudnionych w 
·ladach miejskich 9-cio godzinnv 
· prJcy i pracę rninimalną w wyso
'i 4 franków na dzie11. 
rrezydent południowej Australii 
nadczyt tymi dniami w izbie poslów. 
a f 1)botników państwowych zapro: 
im ~ię płacę minimalną wysokości 
Tlir1~ów (7 marek). 

-~··· 
RozmaiłoścL 

Przeciwko i\lonte Carlo. Z powo
morderstwa, dokonanego niedawno 
lon"e Carlo przez małżonków Gool
·na_ osobi.e ich, loklatorki szwedki pa 
"evmoweJ, ktorej zwloki usiłowali 
:ępnie ukryć, przewiózłszy je w kuf 
do • larsylii, pewien dygnitarz an-
k.i występuje ostro w „Timesie" 
:mvko głośnej tej jaskini gry i zbro
-~,Zanim ?luopna ta tragedya - pi
O\\r Anglik - przestanie zajmować 
;sły, chcę przypomnieć, iż czas już 
~ki, ażeby zwrócono uwagę na źró-
1początek złego. na sale gry w osła 
~em )1?nte Carlo. Mówię z osobistej 
0~10 c1 stosunków, bo lat kilka z rzę 
mieszkałem w Monte Carlo obok 
:, w której Gooldowie zajmowali 
r apą__rtament. Jak długo jeszcze bę-
1dy Europy znosić to miejsce zarla-
1~0 Jest pytanie, które należy nieu
:nie stawiać w prasie i kanclerstwie 
ego par1stwa europejskiego, które
nlodzież rujnuje się corocznie całe
l~stępami w przekletej jaskini. Mło
'~ tam ciągnie. zwabiona łi:itwością 
1 pięknością uroczej nad wyraz oko 
· Zyski stoJów gry dochodzą śre-
1.do .30 milj. fr. rocznie, sumę zaś tę 
~1erają między siebie wlaściciele u
lów kasyna m. Monte Oarlo i ksią-. 
~ego samego dnia, w którym pania 
1nową zamordowano. w poblizkirri 
'.ellarnare popełniło samobójstwo 
~e malżer'1stwo, które przybyło do 
va:lo na rnie~iąc miodowy. w kasy-
1as zrujnowało się doszczętnie. Gool 
znalem, choć z nimi nie miałem sto 
.ów przyjacielskich, i mogę zape-
~ że nigdybym nie przypuścił, iż 
hby dop11ścić się ohydnej zbrodni. 
czlo\viek spokojny, wygodnych 

·zv;~·czajei'1 i miłego obejścia; ona, 
sztakona, dumna. Ale straty przy 
.kach doprowadziły ich do rozpla~ 
·Ją widywałem grającą codziet1 w 
arzystwie siostrzenicy. Ludzie, któ
.~rO\\ adzą kasyno i ciągną z niego 
KI , są moralnie odpowiedzialni za te 
~nie. Rządy europejskie powinny 
locząć zbożn~ krucjatę. Europ;1 po
n~ wytępić tę ohydę na zej cvwili-
1·1. . 

~olosalne oszustwo ze środkami 
tt'czemi. \tVNe\l -Yorku wykryto 

nie~awno kolosalne oszustwo, jakie od 
dłuzszego czasu prowadzila ze swoimi 
klientami firma „Życia i sila", sprzeda
jąca środki lecznicze. U rządziła ona ol
brzymie laboratorya i wspaniale pokoje 
przyjęć w centrum miasta. Za pomocą 
nieslychanej rekl:amy rozniosła światu 
wiadomość, i:e udało się jej dokonać na 
polu lecznictwa epokowego odkrycia, 
umożliwiającego ludziom odzyskanie 
straconych sil życiowych. Wytworze
nie cudownej substancyi mia.to być nie
slychlanie kosztowne, przeto sprzedawa 
no ją tylko w ilościach minimalnych. Kli 
jenci płacili bajeczne sumy za prepara
ty z żelatyny, zawierający w sobie ży
ciodajny eliksir. Sprzedawano je w sta
rannie opakowanych kapsułkach i pole
cono zawsze nosić przy sobie. Cudowna 
substancya mial:a posiadać właściwość 
rad:um i swem promieniowaniem zabi
jać szkodliwe drobnoustroje, specyalnie 
zaś „bakcyle starości'"'. Rzeki złota od 
głupców plynęly do pomysłowych 
p~zedsiębiorców. l(lapsu!ki, zawierające 
niewinny proszek z żelatyną zmieszany, 
rozeszły się po całym świecie Aż na
reszcie ,,Towarzystwo medyczne \V No 
wym Jorku·' zwróciło uwagę na te o
szustwa i położyło mu koniec, zażą
dawszy zamknięcia c:ałego zakładu. 
~~~:11'~11!UW~~ - -·- ~ ---- ... --------

· Osłalnie wiadomcśdo 
B o c h u m. W dniu dzisiejszym od

bywa się narada „Komisyi Siedmiu'' w 
sprawie nowych ustaw knapszaito
wych. 
:__ i:r.mt""'~~~lłV~ 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
Nauki w ciągu września: 

W środę, dnia 11 września o godzinie 
5 po pot dla kobiet i panien. 

W środę, dnia 18 września o godzinie 
8 wieczorem dla mężczyzn żonatych. 

W środę dnia 25 września o godzinie 8 
wieczo.rem d~a młodzieży. 
BACZNOśC POLACY W HAMBORN ! 

Podajemy do wiadomości. iż w przyszłą 
niedzielę. dnia 15 września. rano· o 2odzinie 
pół do 8 będzie Msza św. z kazaniem i śpiewem 
~lskim dla Polaków Ponieważ , jest poraz 
pierwszy przeto prosimy wszystkich R.odaków 
o jak najliczniejszy udzial _ 

Sposobność do spowiedzi św. od wboty 
po pol'u·dniu o godz. 5 aż do PoniedziaJ:ku p&u
dnia. W niedzielę przed pofudn.iem o godz. IO 
zaraz po w.ielkiem na·bożeństwie, odbędzie się 
procesya, w której także prosimy o jak nailicz_ 
nieiszy udzial. (1) -

Zarząd Tow. św. Barbary w Hambo1'n. 

Polska misya w l(arnao. 
Od 13 do 17 września rb , odbywać się tu

taj będzie pelska misya. Porzątek nabożeństw 
będzie później o~Ioszony. 

Wattenscheid. W piątek o godz. 6 kazanie 
w kościele św. Gertrudy, potem spos'Obność do 
spowiedzi św„ tak samo w sobotę i piątek. -
W niedzielę po poludniu o godz. 4-ei nabożeń
stwo polskie z kazaniem Potem jeszcze spo
sobność do- s1fowiedzi św. 

Polska Misya św. odprawiać się będzie w 
Carnap p. Altenessen od 12 do 17 września r. 
1907 przez OO. Oblatów Maryi Niep. - Kaza
nie co·dziernnie rano po ostatniej mszy św. o {ŁO
dzinie pól do 9-ej, a wieczorem o godz. 7-ej. 

Sposobność do spowiedzi św. każ<lego dnia 
od godz. 5 i pól rano - Wszyscy Polacy w 
Carnap i okolicy zechcą korzystać z tei spo
sobności, gdyż od r. 1895 polskiej Misyi św. 
już nie mieli. - Towarzystwa polSikie raczą za 
,<;hęcić rodaków do pilnegD u<:zęszczania na ka
zania i nabożeństwa, osoblLwie <lo wspólnego 
udzialu w Sakramentach św 

Loo2endrcer. Sposobność do spowiiedzi 
św. oicti 14 rano aż do niedzieli. Kazania ra1w 
o godz. 8 i po poł'u<lniu o 4 godz. 

Suderwich. Przybędzie tu ksiądz polski i 
bę<lzie slucha:l spowiedzi św. 28, 29 i 30 wrze
śnia. - 29-go po poludniu o pól do 4-ei nabo
żeństwo po·lskie z kazaniem 
Misya dla Pot.aków w Carnap pod Alteoessen. 

Polska Misya św. odprowiona będzie w 
kościele Niep. Pocz. N. M. Panny p.rzez Ojców 
Oblatów Niepokalanej P. Maryi. Ponządek na
bożeństw: Czwartek. 12 września: kazanie 
rwstępue o p-odzinie 7 wieczorem. Piątek, 13 
września: Trzecia msza św. dla Polaków o 
godz. 80 . potem kazanie; ·drugie kazanie wie 
czorem o godzinie 7. Sobota. 14 września: Jak 
w piątek. Niedziela. 15 września: Suma o go
dzinie 010, z:araz po sumie kazanie, drugie ka
zanie po poludniu o godzinie 4-ei. Poniedzia
fok, 16 września: Jak w piątek. Na wtorek 
będzie nabożeństwo w kościele ozn::iimwne. 
Sposobność do spowiedzi św. każdego dnia od 

, godziny 5 i pól rano. Przed kazaniem wiecq;o
j rem odmawiany bcd!zic różaniec. Khż'<iego 
! wiee"lora po kazaniu udzieli kapfan blogosll'a-
ł \~ief1stwa, a przy 21akończeniu Misyi św. udzieli 

I 
~1ę b~ogoslawieństwa papieskie ,.:'>. Każdy kato 
hk, biorący udzia.t w Misyi św., przystąpiwsrzy 

• do spowiedzi i komunii św .. może dost?nić odpu 
stu zupl:llne~o. Osoby chore mogą tych sa

i n~ych odpustów dostąpić w swoiem pomiesZtka 
mu. Wszyscy Polacy z I(arnap i okolicy zech 

cą korzystać z tej sposobności i mi kilka; dni 
odlożyć w.s.zelkie inne sprawy, aby tern '' ęcei 
oddać się pracy na chwalę Boga i dla zba ·e-
nia swe.i duszy nieśmiertelnej v. 

Ks. O. Rody. rek or. 

Od Ekspedycyi~ 

, mo5{ly, iż w niedziele, dnia 15 \n,z .. obchodzi: 
na_sze Towarzystwo 

16 rocznicę swego istnienia 
u pana Jana Walburga, ulica Pocztowa. -- Po
rządek nasępuiący: Od godziny 2 -do 4 przyi
nowanie bratnich Tow„ o Q:odz. 40 pochód 

do kościola na nabżeństwo z polskiem Ka,1;a-
11ier.i, po na·bożeńs.twie powrót na salę, i;;Gzie 
się odbędzie dalsza uroczystość, ur.ozmai00t1a 

Ogłaszającym Towarzystwom. Szanowne kom. er tern, śpiewem itp. Wstępne dla cz.ton-
z d tk' h T k5w i bratnich Tow. 30 fen arzą ~ .wszys . ic owarzystw polskich .na Uwagi. Do sp""""a·~,:i....: ·przyst„pui·e T tWlił-

dibczyzme prOSllmy uprzejmie o przasyJa1~ie vw '7\.llbl ~ 
wyraźnrie atramentem pisainych og-foszeń 0 lZe- rzystwo w klasztorze w Bochum i ro już w so-
braniach, zabawach, rocznicach itp. Często- b~te ,Po. polu~u i niedzielę ra~o. Czbn ~;·Jwie 
kroć bowiem się z,darza, że otrzymujemy oglo- wrn.m. s1~ staw.1ć w czapkach 1 odznakach to-
szenia tak niewyraźnie spisane, że dlugo śle- wa!Z"5Sk1ch. (3) Zar.r.ąd. 
cze.ć trzeba na<l dednem tak,iem ogfoszeniem, I 
aby wyrozumieć. o co piszącemu chodzi. Przy Baczność P.arałianie Dłuży ft s cy! 
tern pr-osimy pozostawiać pomiędzy rządkami Sizan. Pa•rafian Ofiarndaw1ców zapraszam 
w.ięcei miensca do Wpisywainiai poiprawek i ko- nai ·niedzielę, 15 bm. db Herne, do -lokalu pana 
re.gorwania blędnie na·pisanych wyraiz.ów. Nad- Mainarda. zaraz przy dworcu, po poJ'udniu o go 
lepiej by bylo, o-dyby sekretarz odnośnego To1.. dzinie 4. Ka?:dy Ofiarodawca otrzyma pisem-
•Wa•rzystwa. chcąc przeslać <lo· nas ogfoszen.ie ne sprawo.z<lanie i pokwitowa11ie skta<lek. 
towarzyskie poszukal podobne oglos~enie w (1061) Walenty Szymyślik, Giinnigfeld, 
jednym z numerów „Wiarusa Polskiego", w Kirchstr. 62. 
którym tyle zawsze ogfosze1i. najrozmaitszej 
treści się znajduje, i według takiego ogfoszenie 
swego Towarzystwa wVożyl. W taki spooób nai 
prędtz,ej ustrzeże się każdy od niedokfadności a 
nam ulatwi popraw.ianie og!oszeń towarzyskich, 
które jest bardzo ciężką i zrnudnn pracą i nie
raz POIWO·dltie ooóźnienie ogfoszeń 

Panu M. Szvmanowskiemu w Pol. Wił. 
Poczta przez omylkę wydawa.fa gazetę dla 
Pa1nai przeznaczoną komu innemu. jednakowQ7, 
na naszą reklaimacve sprawa na korzyiść Pana 
zostafa załatwJona. 

Panu J. Rai w Basz. Na naszą reklama
cyę celem dostarczania Pamt regularnie gaz.ety 
poczta odpowiedziala. że Pan ni.gdv się na nfo_ 
regrnlarne dostarczanie ga.zety nie użala.r. 

. - _„w. - - --

Wiece. 
Baczność Polacy w l(astroo! 

Na życzeinie wielu Rodaków odbędzie się 
w niedzielę, 15 wrześrriai. po południu o godzi
nie 12 na s.ali gościnneo-o Schulte-Becker 

- W I E L 1(1 W I E C -
w celu zafożenia Towarzystwa spożywczego 
(koosumu). Rodacy racr.;i rrzyhyć jak nailicz-
niei na czas wyznaczony (2) 

Zwołujący. 

Ze Zjednocze~ia zawodow. polskiego. 
Baczność Obexhausen ! Mężem z.aufa1J1ia 

na Oberhausen! II obr.ano w miejsce ustępu1ą
ceg·o p. L. Szymaioowskieigo p. Piotra Rozpło
chowskieg<>, mieszikatiącego w Oberhausen n. 
przy ulicy Kirchweg nr. 110. 

Mężami zaufania dla Gelsenkirchen-Hesster 
zostali obrani: Jan Ch-0faa z Gelsenk.-Schalke, 
Grenzstr. 11 i 12 i ,Joachim Plotz 1z Feldmark, 
Berlinerstr. 7. Delegatem Piotr Prass, Gelsen 
kirchen-Schalke. I-Ierdstr. nr. 27. - W spra
w.ach .,Zied.noczenia" prosimy się do tych dru
hów udawać. 

Wiece 
odbędą. się w nied·zielę. dnia 15 września: 

W Thale nad Hanzem po pdludniu o godz. 3 w 
loka.lu „Zum braunen Hirsch". 

W Dellwig przed po1udniem -0 godzinie 11-ej 
w lokalu p. Hoffstadta. 

W Steele przed pofodniem o godzi.nie Jl-ej u p. 
Drees I. Rottstr. 

W Duisburg-La.ar po poJudniu o godzinie 3 na 

• )ł ~ 
- Cz.eść pieśni Polskiej! -

l(Qfo śViewu .• Wanda" w Distebt 
podaie do wia>Clomości swym czionko1111 i roda
kom z Dis:teln i caki okolicy iż dnia 15 wrŻe-
śnia obchodzimy ' 

5 r:ocznicę istnienia 
na nowej s.ali p. Anderbrilg2:e, przy ulicy Scher 
lebcckerstr. Na powyższą uroczystość -za_ 
~ras1'.iamY ~k najuurz.ejmiej rwszystkie nam 
zyczhwe l~od 'ai śpicwa.ckie i Towarzystwa, które 
zaproszerua odebrały, i te, które dla braku a
dresów zapmsizeń nie. odebra!ły, Program: 1) 
Od g?d.z. 3-4 przyimorwanie bratnich kól śpie
w;ackic.h, towarzystw i gości 2) Otwarcie uw
czystości przeiz, przew. maz powitanie bratnich 
kól śpi.e:vackich. towarzystw i gości. 3) Wy
stęp m1e1s00\vego kola ze śpiewem. 4) Występ 
braitndc~ k?l ze śpiewem. 5) Monologi, deka
macye I śpiewy. 6) O 9"0dzinie 7 i pól teatr pod 
tyt. „Ei'ażek 'Opetany" 7) Polonez i dail.isza za
ba.~va z ta1kem. - W wolnych chWlilach bę
dzie pr~ygr~wal~ orkiestra naszego dyry.gen-
ta rp. Michaiła Pietryg"i z Bruchu. ( 4) 

~waga: Czlonkowie zalegający rze sk~ad
kam1 dlużeó, niż trzy miesiące, winnd slię z nich 
nai zebraniu uiścić, gdyż w przeciwnym razie 
będą uiważaini nako goście. - Dzieciom niżei 14 
lat wstęJt na salę wzbroniony. Zarząd_ 

T&wrarzystwo ~bon. „Sokół" w Barwen 
dQn-0.si Szanownym R.odakom z okolic:}' Błlmcn 
iż w '11iedzielę, dnia 22 bm_, urządza • 

-- zabawę jesienną --
na poiegna,nie <lruhów, odchooz'ących do woi
s1,a. pn.;skiego. Nai zabawę tę zapraszamy wu,y 
stkle Tow„ które zaproszenia ooebraJl:y oro~. te 
k~0r~ dla braku adresów. zaproszeń .df"hra: 
me mogly. Cz-olem! (2) Wydział. · ., 
Towa1 zystwo św. Idziego w Oberhausen-1.~rich 
podaje swym Czlonkom oraiz wszystkiim Roda
kom i R.odacz1rnm doi wiadomości, iż w sobotę 
14 września, przybędzie do kościola św. Ka~ 
tarzyny w Lirich polsiki iksiądz celem slucha
nia spowiedzi św. w sobotę po. południu ruż 
od 4 godziny będzie ksiądz Situchal spowiedzi 
po polsku. W niedzielę o 7% będzie Tow. przy 
stępować do wsp6lneii Komunii św. O godz. 
4 po południu polsik:.ie nabożeństwo, po naibożeń
stwi e izebranie, na które się wszystkich Czlon-
k6w zaprasza _ (2) Zarząd. 

sali „flora". Po wiecu zabawa z tańcem T t • J, 
W Huckarde przed polu<lniem 0 godz. 11 i pól . ~warzy~ w~ sw. ozefa w H<>rsthausen .. 

u s h 'd k , . 
1 

k t donosi wsz:y stkim 1czlonkom oraz rodakom iz 
p. ~ c ne1 er przy ·osc1e e a . w niedzielę d · 15 , · b hod · ' 

~~..,-~,-~~:r,~.,.."'!'ma.1"1i"' i>".*""Vtl'.'I I . . rna wrzesrna, o c z1 
·------ · 11 rocznicę swego !stnienia 

Pokwitowanie. ·na sali p. A. Ko~te - .Program: Od pól/ do 3 
dio 4 godz. przy1m-0-wame Towanz:y1s.tw· o 4 

Na strejkujących robotników na Ślązku godz. bierzemy udzial w nabożeństw;ie' poL 
zfożyli w Oberhausen: J. Luczak, W. Ku- skiem. Po powrocie z kościola: <la-lsza uroczy-
biak„ J. Frąckowiak, I .Cieślik, J. Malichrzak s,tość. urnzmaicona koncertem. przemówienia-
P. K·osak, P. Przepiera, Sz. Sekulaik, T. BO\.. mi, deklamacyami, śpiewami i teatrem pod tyt. 
rowczyk, J. Lasik, St. Wechczyński, J. Bo- „Pan Damazy". - Mamy na·dzieję, iż TCYWa-
rowiak St. Mikollanczak, J. Zielnik, I. CzafikO\.. rzystwa, które zaproszenia odebraJy oraz bra-
wski, P. Kaczmarek, P. Lapka, T. Jankowski tnie Towa1nzystwa. które zaproszeń nie otrzy_ 
po 50 fen., L. Szyman-0wski 30 fen„ W. No1wac- ma.rv. nas swa obecno·śc.ią zaszczycić raczą. 
ki 20 fen., Chr. Reiter 2 mr., razem zebrano Wstęp-ne dla członków Towarzystw 30 fen., dla 
15,50 mr. Be1zimiennie zfożono IO marek czyli gości przed czarsem 75 fen., przy kasie 1 mr -
razem1 25,50 rnr. ' o ·najlic~nieiszy udziat i liczne poparcie naszej 
J. Majchrzak, Oberhausen II, Uhlandstr. 79. sprawy prosi (3) Zarząd. 

Zebrania towarzystw. 

Baczność Dh .. ,2.~·1 1 ;" w Liit~endortmund! 
Donos.i się Sza1h.w11y.m Druhom, iż w dniu 

15 wrześ·nia, obchodzimy 
4 rnczrti:cę założenia naszes;i:o Gniazda 

na sali p. :E. Buszkampa. Początek o go_ 
dzinile 4 po południu. Wszystkim życzliwym 
SokoJowi z.wraca się uwagę na bardzo piękną 
siz:tukę teatra-Iną. Początek o P'Odzinie 7 _ej. U
praszamy uorzei'mie a Lic7.nY udzial w nasze·i 
rocznicy. Czorem! (1) Wydział. 

Towarzystwo· gimn. „Sokół" w Derne 
urządza w niedziele. dnia 15 września, 

zamknie.ta zabawe 
na sali p. Reinidersa w łi0stede. Początek ·O go._ 
dJzin.ie 4. Pro~ram: 1) Cwiczenia wolne i la
Sikami. 2) Cwiczenia na sprzętach 3) Polonez 
i <la-lsza zaba'\va z t:.il1c.ami. ·za.praszamy 
wszystkie sąsiednie Gniazda, które zaprosze
nia otrzymały. aby Jlas swą obecnością za-
srczycić raczy.ty. ~2) Gzd!em! Wydział. 

Baczność Hofsede-Riemke! 
Towarzystwo św. Franciszka l(s_ w Hoistede-

Riemke , 
donosi swym czfonkom i rodakom oraz tym 
Towarzvst\V'o.m. które 7.anr~/ellih Pdehr-a.IY 1 

tym, które dla 'bm.ku adresów ich odebrać -nie 

..... ~{~·~-~;.;;::: -~~~ 
'1;.~.ś<~J'(<.~/.;:'/'~ 
~ ·~-- ""~'·\.~· 

,,c;;~--..... ~.~··' '1' 
~„ł' <3; ·· 

I 

-
Towarzystrwo św. Barbary w Aplerbeck 

podaje siwym Szan. Cz.tonikom do wiadomo6ci, 
i'l. J>Odobafo się zaibrać z teg-o świata Panu Bo
gu, po dWugich cierpieniach żonę azlonka na-
5;zego p. Jędrnszkowinka 

śp, 
MARY ANNĘ .lEDROSZKOWINKOW Ą 

z domu Luczak 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek, 12 

września, w Selde. Cz.tonkowie winni się sta
wić o ~odzinie 2 i pól w czapkach towarzy
skich na sali posiedzef1. O liczny udzia.t w })O-
grzebie prosi Za 

a ;u;_____________ --------=-

Wycieczka do Hotstede ... -

W niedzielę. dnia 15 września od
będzie się wycieczka do ogrodu p. Wał
burga w Hofstede, przy ulicy Poczto-

! 
wej (Poststr.). O liczny udział Roda
ków z Bochum i całej okolicy uprasza 
sie. 

I(omitet wycieczek latowych. 



• -Dom redytowy 
Jana Kwi tkowskiegó 

załatwia ·wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

---~ 

Kasa oszczedności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse (759) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowvch drobne wkładki od 50 
fen. p~cząwszy i płaci wysoki 

·procent. 

Kasa oszczP.doosci 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 1 
• płaci od nich ( 437) 

5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pół proc. za pólrocznem wypowiedz. 
'4 ·proc. za natychmiastowem wypowiedz, 

Bank ~iemski 
w Koronowie ( Crooe a. il BJ'llie}, , 

BILETY WIZYTOWE 
WYKONUJE 

SZYBKO I GUSTOWNIE 

D B1JK1'.BlWI.tł. 

,, WIARUSA POLSKIEGO'' 
W BOCHUM · 

Sprzedawaczka, 
Polka., która na. stałe miejsce reflektuje z dobremi 
iwia.deetwami., znajdzie korzystne miejsce w naszem 
interesie maszyn, statków kuchennych i mebli. 

Drnnsfeld & ~tawłńskł, 
Recklinghausen-Siid. 1058 

.......... ...-:::.-........ 

r·····~······= 11 Towarzystwom " 
• · polecamy • 
• dla sekretarza, • 
W ,; bibliotekarza, • • KSJ l hKI kasyera, książ- • „ ł\ ki do zapisywa- • 
• nia członków i li 
• t. d. i t. d. • 
• Adres: • 
łl ,,Wla1·us Polski•• tł 
• 91 o e h u Dl Maltheł!erstraese nr. 17. • „ •••••••••••••• 

Polski Baczność · oszczędne gopodyoie ! -=-1 -:;M, 

Elem_enta1·z Mimo panujacej drotyzny zaknpiliśmy korzy~tnie 
J- · I ~ calemi wagonami ~· . 
1dla dzieci uczących się W f ~tatki• ema. l]• A~e '14'e 
szkole tylko po niemiecku. l iiiJ w w tillllula 

Jestto najlepszy elementarz, jaki i dajemy takowe po bajecznie tanich cenach, aJe 1 ylko 
dotychczas został wyda.ny, dla tago &~ ~ d • (d ł ' b t ) ~ 
powwen znajdować flię w ręku ku- =- prz.~ez ~ Dl O przysz e1 SO O y ~.-
dego dziecka polskiego na obczytnie. 

1
i,frlfT ~ 

Elementarz wykonany jeat bardzo Prosimy zważae na nasze ok11a wyt!ltawne. Kto garnki lułł eo do kt. 
gustownie. ozdobiony lic 1 nymi obraz- du.I.i pot1zebuje, niech sł~ pospłesz7. lOGi 
kami, a ułożony tak, że dziecko umie- ~ Oran~ ~eld __.,_ Sta.'llll1'1· D„ ~."'Ili' •.. 
j"ce c21ytać po niemieck.i, łatwo się t ~I• . ~ 1J1' ~ B. ..., 
nauczy po polsku. 

/ 

l!l 
Cena 80 fen., z przesylkq 40 fen., Recldinghausen-Siid - Bochumska ul. 127 a„ 
~ Adres: Wiarus Polski, 
- Bochum. 

ee MmŁS 

Droga do nieba 
na obczyiniJe. 

l(SIĄŻKA DO NABOŻEŃSTWA 
· zebral i ulożyl 

X. St. Szymański. 
Tę wYborną !książkę, ulożoną przez dusz

pasterza polskiego polskiego ks. St. Szymań
skiego z Paderbornu .i zastosowana do Potrzeb 
ludu polskiego na obczyź,nie, mamy zawsze na 
skladzie i polecamy gorąco. 

Cena wynosi 1 mr. 10 fen. w ·oprawie zwy_ 
kleri a w opraw.ie ozdobnej ze z.lotym brze
giem i wyciskiem 2 m. 60 fen .• z zaimkiem 3 m. 
Pieniądze -na.Jeży przysłać naprzód przekaiz:em 
poc~towy.m, zalącza,iąc na koszta przesylki 20 
fen. na. każdą książkę_ 

Kalendarz Maryański· 
na 1•ok 1908 

wydania Karola Mictrki z Mikofowa już mamy 
na skfadzie. "-~ 1J Jittd 

Cena 60 fen., z przesylką 80 fen. 

„Wiarus Polski" 
Drukarnia nakladowa i księgarnia 

Bochum, Maltheserstr. 17. 

Bartek: Zażywasz ty Jantku tabakę? 
Janfek: Zażywam, ale tylko 1001 

najlepszą llośolersltą 

którą ma wciąż świeżą na składzie 

lg. Maciejak 
.... p.rzy kośeiele k.atolłekiUA ..... 

w Br·uehu. 

Baczność Roda~y w \\Janne i okolicy! 

Gdzie ·kupuje się najtańsze 

meble i sprzety domowe~ 

Łukasza Józ8fi8ka W Wanne 
ul. Rynkowa (Marktstr.) n1·. tt, obok oberży Reichenberga. 

Jest „to interes wprawdzie nie najstarszy, ale może każdemu innemu stawić 
czoło, bo posiada wielki wybór . 

tnebli wszelkie;;o rodzaju 
jak: ~zaf1, lustr~, sz7fonłerkł, łóżka, wózlkl, mąHyny do gotow• 
n~~.M. m ..... 

Za =-
gotówk~. ~ 

iflF 

Każdemu, kto u mnie wyprawę kupi, 

wypożyczam darmo porcelany na 
wesoła i chrzciny, 

)iii Lukasz Józefiak . Mt: 

Z pierwszej ręki. 

Dobrze zaprowadzony 
skład ton-arów 

kolonialnych 
z powodu choroby przy 
małej wpłacie od zaraz 
na sprzf'dai. Zgł. 
do Eksp. „Wiarusa Pol
skieg'l pod nr. 8li2 

BACZNOŚĆ RODACY! 
Kło che~ 1rub1 p1c1tiąfz 

oszczędzić? 
Każdy rodak, który chce sobie m a is z y n ę d o 

s z y c i a t a n i o kup i ć lub •łody druh, który 
sobie chce doskonałe koło sprawić, niech 
pisze kartę do nas po cennik naszych maszyn i Bez agentów. 
kołowców. Mamy dużo pism z po!ziękowaruem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

Dran8Cełd 4 Stawiński 
Hurtowny jnteres maszyn i k6~ 

Reckllnghausen-Siid, Boehumerstr. 127a. 

Szanowną Klientelę. mającą zamiar zaopatrzyć 
się w wyroby jedynej polskiej i wielkiem powodze~ 
niem ciesz'\cej się 920 

fab1•ykl pierników 

.~"----------11!!1 .... Baczność? 

Polskie 
biuro prawne 

A.. lftarkłewłeza w Kostrzynie 
na nadchodzący sezon gwiazdkowy, proszę niniejszem 
jak najuprzejmiej, aby zechciała łaskawie zamówienia 
gwiazdkowe Radesłać najpóźniej do końca wrze• 
anta r. b. Za wykonanie zamówień po wyżej wy
mienionym terminie fabryka ręczyć nie może, wobec 
nadzwyczaj wi~lkiego popytu; musi raczej z fabry· 
kacyą zastósować sią podług poczynionych przed 
czasem zakupów. - WszPlkje zam5wienia upras?Ja 
sh~ nadesłać na ręce zastępcy na Nadrenię i ·westfalię 

Kn:ferki dla rekrutów 
ma na składzie w '"'ielkim wyborze (1046) I li d"an Kwiatkowski, !łJ I 

Reekllughausen-Siid (B1·uch), V 
ulici Bochumska nr. 155. 

znajduje s ' ę 
ft' Oberłlau~en, 

Indm,triestr. 59. 
Telefon 147. 

'fam załatwia się szyb
ko i tanio wszelkie 
i;iprawy piśmienne. 

A. Barciszewskiego;~Bochum,u1.~:a.1;:i:f!:~i;~:0·„ „~ 
""'7fl'~ UhłP&&JL,4mscO U 54ZJ WiiWSMWłJ CA 4'T'JllM"' 

KARTY KORESPONDENUYJNE 
WYKONUJE 

z 

~i„„„„.FF„„„„„„„„„„„„„na•Pf.illl•FMID\!QfiDll•I imBIBlsi . Max :Nłnke, 
pozasłużbowy 

komisarz policyjny i 
były feldwebel. 930 

DRUKARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" W BOCHUM. 11 

·····- -·-·-·- . I w I"'"' " • ta Rodakomnaobczyzn!e • SZQ nl8 00 ~OSCI 
• polecamy gorĄCO nad wszechmiar li 
• pożyteczne dzieło nap~sane przez li 
• naszego brata rodaka p. Piotra • 

Palińskiego pod tytułem: = LITURGIKA KATOLICKA (,„ 

li czyli wykład świąt, obrzędów i 
• zwyczajów naszego św. Kościoła. 'dl 
8li Stron 535. Cena w pięknej opra- Ul 
JIU wie tylko 2 marki z przes,yłką 8 
llJł 2,2u mr. Zamawiać należy pod 

adresem: 

na sezon jesienno-zimGwy 

jni nadeszł • 
'Vłlb. Gc1•bsc'11 

Skład sukns i ub• ań na mi arę, 
Rerae, Dworcowa 99 (Bahnhofstrasse) 

tylko I piętro. 1043 

-~MorriN-MOENNINo,-n-:-R-:-i>-:-FT; . 
wszy, najlepszy i najtrwalszy środek prze 
ciw molom poleca f ARBIERNIA GAL
LUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
nr. 911. 

Sługa domowy 
może się zgłosić od za
raz. Gdzie? wskaże Eksp. 
,;Wiarusa Polskiego" pod 
nr. 1038. 

itt:~~it~~ 

Elementarze 

wwielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

KsiąZeczka pielgrzymska. 21 
Zbió~ modłów i pieśni 918; 

DLA POBOZNYCH PIELGRZYMOW O 
zebrany i ułożony przez 

X. duszpasttirza polskiego 
za pozwoleniem Bbkupiego Ord.vnaryatu 

• c~ .-

Egz. 25 fen. w .Monasteue. Egz. 25 fen . 

• 
• ,,Wt'arus Polski"" w Bochum. rme: Hotstede. Herne. Eicket, Rohll•1· „Wiarusa Polsk. ' 

1 " ll111sen, Linden. Hattin2en, Lu1rendreer, Mrr• fłJ 

• 
„ . .. . . .f .. ei . te11.ł. Castroo, Kamen. Dortmund, Oertlle, ~ "'r' ""'~ 41' ~ ~ Do nab7cia. e wszył!ltkfch ksh:garnlach. 

.Jlll Sprockllonł. e ie= • • • .._ 
....., ___________ AllVl®llQA'~~--~-·..._....r ... ..,,.,_ ~ ~'.JUP7*'1l'C•f\UCIW44• tł .W bM \W ..... ~""" .„._ ........ .............,. ..__,..~~~· "'•':ł.·r------------.-----.---„-_=.-:...-_-__ 

·wydawca.: Ja n Brej ski w Bochum. Odpowiedzinlny za redakcyę: Ja n Brej ski w B.Jchum. Drukarnia „ Wiarusa Polskiego" w Bochum. 



Boehnm~ na . czwartek, dnia. 12~go wrzesnia 1907 t) 

lodłi•nn• pismo Indowe dla Polak6w na ebezytnie pogwf90011 oświaełe 0111 spr_awoa narodowym, polity1zny11 1 zarobko-ąa„ 

dzl cod·zlennle ~ WYiątklem dal ~~wiątea-
Przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 

1 mr. 50 fen .• a z odnoszenrem do domu 1 mr. 
· Wiarus Polski" r..ei.p1uo 1_, w nr1rntk12 p~ 
.O~ Dod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I 1111 late za llarc I DJczrzq I 
Za jinserab' placi się za miejsce rzadka treN,q" ft1~· 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone i>rzed lmerata~~ ~ 
fen. Kto często oglasza otrzYma rabal - Llstv ~ 
„Wiarusa Polskfcl[o0 nalety frankowa~ I podał .!#. 
nieb dokla.dny adr_es pisząceio. Rekop. Di• zwn.r:~.or.~ 

·---------------------------------------~-------------------~!Il>•'-Redakcya, drukarnia i księgarnia t:najduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. Ilf - Adrc1 „Wiaru1 Polski" Boclaum. ~Telefon nr~ 1-414. 

Ródzice polscy! Uczcie dzieci swe 
ić, czytać i pisać po polsku! Nie 
Polakiem. kto potomstwu swemu 
mczyć ·się pozwoli! · 

I wypadllów dnia. 

pania wysyła 7000 chłopa do Ma
roka. 

Również Francya gotuje się do wy 
ia znaczniejszych posUków dla jene 
Drude pod Casablanką. 

torek po południu odbyło się posie 
dzellie l(omisyi Siedmiu. 

Na zebraniu uchwalono stariić się 
elkimi siłami o odrzucenie projektu 
w knapszaftowych, wniesionego 

ez pracodawców. 
Posiedzenie to zostało zwołiane na 

iosek „Zjednoczenia zawodowego 
kiego". 

o niepowodzeniu wydawnictw 
ólanych do życia przez grupę ludzi, 
a dziś w Poznaniu rej wodzi, rozpi
się wydawany przez postępową 

chtę j inteligentne' mieszczaństwo 
ryer Poznański'' z powodu przej-
p. Falkenberga do obozu pruskiego 

dzy innemi tak: 
.,Nie o utyskiwanie na winnych nam 
dzi, bo to ani sprawie nie pomoże, 
też nie należy do naszego upodoba
i zawodu. Zależy nam raczej na 
, by s;ę spL!eczeństwo prawdy do
działo - właśnie dla tego, że topu
zna sprawa, i by społeczeństwo z 
krej owej prawdy wysnuło prak

zne konsekwencye na przyszłość. 
„Bo czas byłby zakończyć okres 
rodzaju niepowodzeń spowodowa 

h własną naszą nieumiejętnością i 
słro:lnością. 
„Przypominamy sprawę ~,Górno
aka", a mamy na myśli stronę nie
'tyc~ną, lecz wydlawniczą. Lekko
ślność i brak zmysłu praktycznego 
rowadŻiły pi:;mo. powstałe z groszy 
górnośląskiego, nad krawędź ruiny 
ratował z niej ,,Górnoślązaka" „Ka
". Obyło się przynajmniej bez sklan 
, bo w chwili krytycznej zasadni
ch różnic między tymi dwoma pis
mi już nie było. 

Przypominamy dalej sprawę dort
ndzkie.go ,,Dziennika Polskiego'', za
onego również z pobudek czysto ide
ych, celem przeciwdziałania na wy
dźtwie politycznemu partykularyz
wi. „Dziennika Polskiego" nie do
owano, poszły tysiące. aż cala ak
skor1czyła się zwinięciem wydaw

tw1a. 
Obecnie dochodzi sprawa ,,Mazu

'. Na katastrofę ,,Mazura" złożył się 
jak już zaznaczvliśmy - cały sze
błędów, których nie możemy tu o
wiście szczegółowo rozbierl>tć, Za
olimy się podkreśleniem głównych 

ów sprawy. 
.,Nieumiejętną okazała się redak
.,Maznra ". Wprawdzie - w prze

staniu do „Gońca Mazurskiego". któ 
się szybko ustroił w barwne piórkla 
octowe. ale jeszcze szybciej akta 
knąl - „Mazur" redagowany był 
względem polłtycznym z uznania 

nym umiarkowaniem; n\atomiast 

dział informacyjny, odgrywający w każ 
dym piśmie codziennym, cóż dopiero w 
takim „Mazurze", glówną rolę, nie 
przedstawiał dla ludu mazurskiego ża
dnej zgołla atrakcyi. Ruchliwości, zapo
biegliwości nie okazano ani w piśmie sa 
mym, ani w agitacyi za pismem. Do te
go doszedł ów fatalny udział w wybo
rach do parhmentu, który „Mazura'' 
skompromitował i tym sposobem pozy
cyę jego jeszcze osłabił. Dość, że „Ma
zur" nie robił postępów żadnych. 

„Trzeba jednakowoż redakcyi przy
znać okoliczności łagodzące, jeżeli się 
zważy, że tę redakcyę sfamowił jeden 
młody człowiek. Stał, jak kołek sam 
wśród niezwykle trudnych warunków 
wśród otoczenia, które nie mogło mu 
dać żadnej umysłowej podniety, w któ
rym nie miał oparcia 4 pomocy. Z dru
giej strony skromne fundusze,. którymi 
„Mazur" dysponowlał, nie mogły sie 
także przyczynić do rzutkiej, szeroko 
rozgałęzionej agitacyi, krępując na każ
dym niemal kroku swobodę ruchów. 

„Komitet mazurski pokładał zbyt 
wielkie nadzieje w rzutkości -i energii 
mlodego redaktora. I w tym już na sa
mym początku, popełnił komitet błąd. 
Na barkach jednego jedynego, młodego_. 
a więc z natury rzeczy niedoświadczo
nego człowieka_. oparto gmach akcyii' 
mazurskiej. Stawiono wszystko na je
dnę kartę. Nadzieje zawiodły, przegra
no, gmach runął. Przegrana była już 
pewna przed ucieczką redaktora, doko
nlaną z obawy przed szeregiem proce
sów. O tej przegranej już wówczas naj
bardziej przeświadczony był - sam re
daktor .,Mazura''. 

nNależało do rozpoczęcia akcyi za
brać się z większym krytycyzmem, z 
większą ostrożnością. Albo trzeba było 
przystąpić do pracy z dostatecznym za
sobem sił intelektualnych i materyal
nych, albo wcale nie, względnie póź
niej. \Viemy, że przezorni członkowie 
komitetu kwestyę tak stl1wiali, nieste
ty forsowano ze strony, której wiek i 
doświadczenie były powinny inną po
dyktować taktykę. 

„A skoro już się stało, skoro pozy
cya w Szczytnie była tak słaba, należa
ło tym bardziej czujność okazać w Po
znaniu; skoro widziano brak sprężysto 
ści i energii u redaktora, trzeba było 
sprężystości i energii tej okazać jak naj
więcej w komitecie mazurskim. Tym
czasem komitet sam również grzeszył 
brakiem rzutkości. Jeden oglądał się. na 
drugiego; nie bylo dostatecznej inicya
tywy i dostatecznej kontroli tego, co 
się działo w Szczytnie. 

„Powtarzamy. że nie piszemy te
go dla utyskiwania - tym bardziej, że 
\vinę ponoszą przeważnie nieprawidło-:
we stosunki społeczne. Mamy rna myśli 
objaw, że nasze prace społeczne soo
czywają na barkach 'jednych i tych 
samych ludzi. których czas i siły nie 
mogą na to wystarczyć. Ody chodzi o 
udzielenie ,.cennych rad i wskazówek". 
powołanych do tego czuje się legion, -
ale tam, gdzie chodzi o prace z dnia na 
dzień, mianowicie o taka, która zostaje 
w cieniu i nie zdobi skroni wie11cem wa 
wrzynu, tam widać zawsze i wszędzie 
tę samą garstkę ludzi dobrej woli. Zwra 
caliśmy na to kilkakrotnie mvagę. I dziś 
wypowiadamy ponownie obawę, że 
brak oodziału pracy społecznej przynie 
sie nam jeszcze niejednę przykrą nie
spodzianke. '' 

\V dalszym cią~u stara sie :.Kur. 
Pozn." zbić zarzut, jakoby sprawę 

mazurską zgubila zaciekłość stronniczia. 
poczem tak kończy : 

„Rzutkość była konieczną przede
wszystkiern z chwilą, gdy redaktor 
szedł za kordon. Otrzymawszy tę wia
domość. byl komitet powinien zorjento
wać się, że lataniną nie osięgnie się ża
dnego skutku, i .albo zreorganizować 
redakcyę „Mazura", albo - o ile to by
ło niemożliwym - wydawnictwo zawie 
sić. W tym celu należało się z wydaw
cą załatwić zręcznie i w najgorszym 
razie ~ilka set marek nie szczędzić, by
leby tylko nie doprowadzić do skandalu 
że gazeta założona za polski grosz prze 
chodzi do pruskiego obozu." 

* * * „Kuryerowi Poznańskiemu" nale-
ży się szczere uznanie, że tak bez ogród 
ki z okazyi spnawy „Mazura" rozpisał 
się o nieszczęsnej „grynderce" politycz 
no-wydawniczej, która już tyle szkody 
wyrządziła sp11awie narodowej i tyle 
majątku narodowego narazila na zmar
nowranie. 

Powinien tylko „Kuryer Poznaf1-
ski'' dla dokładności był wspomnieć o 
niepowodzeniach spółek wydawniczych 
berlińskich i o berlińskim „Narodow
cu' •. bo mniej więcej ci sami - zwią
zani w sektę polityczną - ludzie stali 
przynajmniej za „Narodowcem", „Dz. 
Polskim" w Dortmundzie i za „MJazu
rem". Były wydawca „Narodowca" p. 
Wróbel, jak nas informowano ze stro
ny wiarogodnej, czyni owej sekcie zu
pełnie ten sam zarzut, co p. Falkenberg, 
to jest, że naraionq go na straty i zmu
szono przez to do wyslugiwania się 
Niemcom, aby wyżywić żonę i dzieci. 

Uderza też, że na wydawnictwo 
„Mazura", który miał rozbudzić naro
dowo uśpione Mazowsze, przeznlaczono 
tylko dziewięć tysięcy marek i że zało
wano kilku set marek, aby przeszkodzić 
przejściu tego pisma. na usługi pruskie, 
kiedy na założenie pisma polskiego w 
Dortmundzie cfano z góry dwadzieścia 
~:;'sięcy marek a podobno drugie tyle 
\v·ydchył pan wydawca później. 

Ne, ale te pieniądze dano w celach 
,,ideowych„. aby zwalczać partykuMa
ryzm polityczny w Westfalii i 
Nadrenii, jak L"aJ;e':VP~a „Kuryer Pozn:' 

C'.J to znaczy':' 
Oto kilku miodych medyków i· pra

wników, J.:tótz:; jHkiś czas chcieli rzą
dzi:: całą Polska z Berlina, zmarnowaw 
szy pana Wróbla i dwie spółki wydaw 
C!'e, przenieśli się do Poznania. Do
brawszy sobie tam kilku „macherów" 
politycznych usiłowali objąć komendę 
nad całem społeczeństwem polskiern w 
państwie niemieckiem. Pragnąc ucho
dzić za j:akiś „rząd narodowy", któremu 
wszyscy prawi Polacy ślepo ulegać o
bowiązani. zwalczali każdą opozycyę, 
nie przebierając w środkach w myśl ża
sadv niejezuickiej, tylko pogla11skiei, że 
„cel uświęca środki!" 

Ten samozwańczy „rzad narodo
wy"'' ykalkulował przy czarnej kawie, 
że centrowcy oddadzą Polakom mandla
ty poselskie na Warmii, we wschow
skiem i jeszcze jakieś, jeżeli Polacy w 
Westfalii i Nadrenii będą gtosowaJi ni'e 
na klandydata własnego. tylko na cen
trowca. Opór wychodźtwa przeciw 
tym zachciankom nazwano partykulary 
zmem politycznym że to niby ro
botnicy polscy na obczyźnie nie chcieli 
swoich interesów poświGcić dl:a intere
sów krain. Ponieważ zaś „Wiarus Pol
ski" nie myślał ludu polskiego napę- · 
dzać w sieci centrowców. przeto zało
żono w Dortmundzie nową gazetę, któ-

ra swoję działalność zaczęla od napaści 
na wszystko, co przed jej powstaniem 
w Westfalii zbudowano, a przedewszy
stkiem ' rzuciła się-na orgariizacyę wy-
borczą, 1aby ją opanować. . 

Sztuka się nie udała, a koszta placą. 
ci poczciwi przemysłowcy polscy. któ
rych zdołano zbałamucić pięknymi słów 
kami i zniewolić do przejęcia bankrutu
jącego pisma. 

Skutki niefortunnych usiłowań od
bijają się po dzień dzisiejszy 111a sprawie 
polskiej w stronach niemieckich bardzo 
fatalnie, a wszystkiemu winna zac;ie
kłość partyjna owej sekty politycznej~ 
narzucającej rządy swoje społeczeń-
stwu. · 

·r.a. zaciekłość partyjna i sprawę ma 
zurską pogrzebalą. na czas dłuższy, bo 
samozwańczy rząd na·roctowy nie chciał 
budować na tern, co już na Mazurach 
było, lecz koniecznie pragnął - kosz
tem sprawy mazurskiej - zaopatrzyć 
jednego ze swoich. dla którego w Po
znaniu brakło zlajęcia., godnego ambi
cyi i wymagań takiego panicza. 

Wbrew twierdzeniu „Kuryera Po
znańskiego" nie brak w Poznaniu i po
za Pozn\aITTiem ludzi, z głową, charakte
rem, doświadczeniem i gotowością do 
zmudnej pr.acy bez rozgłosu. Głów i 
sił do pracy brak tylko w obozie samo
zwańczego rządu narodowego, który 
wskutek tego - nie chcąc przez zacie
kłość partyjną dopuścić do pracy ludzi 
nie należących do jego sekty - posłu
guje się różnymi rozbitklami i blagiera-
mi. 

Baczność, zbliża· się wielkie 
niebezpieczeństwo! 

Z dwóch .stron ·otrzy1maliśmy listy, 
które dowodzą, że gotuje się nowy za
mach na samodzielność ludu l)OLskiego 
w Westfalii i Nadrenii. Knują się 
spiski, aby z Polaków na obczyźnie 
uczynić narzędzie ,polityczn'e w ręku 
stronnictwa centrum, co nie jest ani w 
narodowym, iani w zarobkowym, ani na 
wet w religijno-moralnym interesie 
spółeczeństwa naszego. 

Oto, co nam dono~zą z Bruchu, vr 
dy,ecezyi monaster.skiej: 

Spodziewaliśmy się, że wywal-
czywszy na1szym towarzystwom nieza
leżność, której je swego czasu chciał 
pozbawić. O. Andrzej, narzucając nam 
ustawy, oddające wszelkie prawa w 
ręce niemieckiego proboszcza lub je
go zastępcy, będziemy raz .na· zawsze 
mieli spokój, ale gdzie tam! Próby. aby 
nasze !,Towarzystwo św. Michała" . 
oddać pod komendę księdza probosz
cza, powtarzają się ciągle a ponieważ 
bronimy rnaszej samodzielności, prze-

to usiłują księża niemieocy odebrać 
nam członków. 

W tym celu założyli tu to;warzystwo 
.polsko-centmrwe, spmwa:dziwszy dla 
niego z Po~nania ustawy polskiego 
.,Towarzystwa Robotniczego", według 
których prezesem towarzystwi.a musi 
być .piroboszcz lub je1gi0 zastępca. za
twierdzony przez władzę duchowną. 

To może dobre w Księstwie. gdzie 
proboszczem jest Polak i gdzie wlad.za 
duchowna ·spoczywa, w ręku polskiego 
księcia Ki0ściioła. ale 1J.1.la ob<:1zyźni1e 
ustawy takie tczy1nią kuźnię g-e.rma1ni„ 
zacyjną z polskiego towarzystwn. 

W tern towarzystwie polsko-cen
trowem rządzi ksiadz niemiecki, a w· 
jakim duchu tam działa, przekonać się 



można L- jednego zdarzenia. Jeden z szc; \Vszrstkim Polakom na obczyźnie 
członkÓ\\ wspomniał na towarzystwie donieść ciekawych rzeczy, aby, póki 
o kupow.aniu_ u swoich, i~a to ksiądz od- . czas, przed nim ostrzedz cale spole
P~~1edz1ał, ze ."k~powac trzeba_ taITJ: i ńst • . o panu żnif1.skim dowiedzta-
gaz1e towar na1tanszy, choćby u zyda. I cze . \\ 0 . . . . . 

Ponieważ tutejsi kupcy i przemy- 1 łem się z ust na1wiarogodme1sz) eh, bo 
slowcy p. olscy są dzielnymi nar.odow- rł od pewnego kapłana niemca następują
cami i popierają Tow. św. Michała~ cych szczegółów: Pan Żniliski byl 
pr~eto mają członkowie centrowo-p?l- przed kilkoma miesiącami w Kolonii i 
~kiego t?W;arzystwa przy pomo~y księ~ b.awił tam kilka dni. Najpierw odwie
zy załozyc konsum. Naturalme taki . . ,.. . . „ 
konsum zniszczyłby niejednego ktłpca i dz1! w redakcy1 „Kolrnsche Vo_lksztg. 
rzemieślnika polskiego i niejedno dziec- p. Bachema, potem pewnego księdza ka 
ko skazałby na głód, a w dodatku i pelana, a potem księdza biskupa, któ
członko.wie k?nsumu strac~ swoje remu się przedstawi! jako redaktor pol
wkfadki, ~o wi~dom~ _rzecz, ze ~on~u- ski z Bochum. Ksiądz biskup przyjął go 
my po \'v"IększeJ częsc1 bankrntuJą, Jak . . 
to sit; przysramo nietylko ~onsumor:n bardzo Przychylnie Jako Po}a~~-cen
,polskim na Sląsku, lecz takze socyah- trowca. Podczas rozmowy ob1asmł pan 
stvcz1ąm i centrowym. Żniński ks. biskupa, że Polacy tu n1a ob-

. O ·rycl1 obawach mÓ\Yiono księdzu czyźnie są jeszcze niedojrzali politycz
l(_losowi z Poz~ania, kt?ry tu w Br?chu nie i dla tego nie głosują jeszcze na cen 
niedawno bawi!. ale ksiądz Kłos me nla . . . . . 
to nie odpowiedział. Za to wykładał ks. trowca, a temu naJw1ęceJ Jest .,Wiarus 
l(łos swoją politykę centrową i po- Polski" winien. O~łaszam to, aby o
wiedział. że on. „gdyby w tych stro- strzedz rodnków na obczyźnie i poka
nach m · eszkał w czasie wyborów, nie zać im z kim mają do czynienia. Komite
byłby ~losował na pana Józefa Choci- towi wyborczemu służe w każdym ra-
szewsk:egc-, tylko na centrowca, bo te- . , . dk . kt, og t a 
go wymaga dobro Kościoła. zie_ sw1~, ami, orzy m ą os mo po 

To oowiedzial ks. Kłos wobec tw1erdz1c. - Szanowną Redakcyę pr~-
czlonków zarządu Tow. św. MichJała. szę korespondencyę mojC} w tarniach 

Nas te WY\~ody ks. Kłosa, który „Wiarusa Polskiego" umieścić. 
je~t Polakiem, .b~rdzo z~ziwity i ~mart-· · z poważaniem 
iWllY, bo przec1ez pan Jozef Choc1szew- • 
ski został wyzmaczóny przez naszą wła Jan Kortylewsk1. 
ldzę wyborczą, a głosowanie n!a rodaka Prawdziwość podlanych przez paina 
w wyborach głównych jest przepisane Kortylewskieio szczegółów, potwier
regulaminem, obowiązującym · wszyst- , dzili nam dwaj świadkowie, którzy sa
kich Polaków w całym państwie nie- : mi słyszeli opowiadanie owego księdza 
mieckim. niemieckiego o wynurzeniach ,pana lgna 

Zapraszano księdza Kl osa nla ·posie · ce go żnińskiego. Wobec tego wołamy: 
~lzenie Tm\~. św. Michała". ale nie przy- · Baczność Rodacy! Waszej samo-
szedł. bo wyjeżdżal do Dortm:undu ' do , dzi~lności grozi niebezpięczeństwo ! 
P. ·Bazylego. Za to był w towarzyst-
!Wie polsko-centrowem i członkowie te
go towarz:vstwa chwalą się, że powie
(iziat, iż mu się to towarzystwo więcej 
podoba, niż .• Tow. św. · Michała", bo 
tam są księża. 

Tyle n<łm donoszą z Bruchu. Poda
ne po\~Yyżej wiadomości stwierdziliśmy 
Ludzie wiarogodni ręczą nam zia ich 
!prawdziwość. A teraz podajemy drugie 
pismo. Pan Jan Kortylewski. znany do
brze na wychoclźtwie rodak, pisze nam: 

'I 

Solingen, dnia 7. 8. 1907. 

· Szanowna Redakcyo ! 
Jeszcze inigdy głosu w gazecie nie 

zabierałem, ale -wobec tego. co się te
raz na obczyźn i e dzieje, i co się dziać 
może, dłużej milczeć mi nie wolno. 
(;zytam często, że p. Jgnl1cy Żniński z 
'3ochum stara się koniecznie o komen
k!erowanie \\. głównym komitecie wy
borczym. O owym panu Żnińskim mu-
'· &&_ --··- ·'""-"'.~""~~P?-...... ~.111111'!'Gl~~~.~! 
SO) . 

ŻUBROWIE. 
F)powmdanie historyczne według po

wieści 
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Wacława Oą·s.ior9wskiego. -(C~g dalszy). 
Bonaparte 'czu!, że tu jedna bitwa 

ieden atak, jeden manewr nie przechy
~i szali zwycięstw i posuwał się wolno. 

, .-w-znos i ł nad brzegiem Wisły szańce. 
tozstawhł dywizye, łączył je łańcucha. 
mi podjazdów. , 

Ney w Toruniu, Murat z Davou
~tem stanęli nad Bugiem, Soult czaił się 
pod Wyszogrodem, Augereau między 
Utratą i Zakroczymiem. MarsZlałek 
Bessieres z dywizyarni kawaleryi Orou 
.chego, Sabruca i Hautpoulta, przepra
MTił się, ocierając się o Neya. Lef~bvre 
ijobyw11t Gdańska. A środkiem gene
rał Chasselup-Laubat z saperami i pon
tonierami stawiał już most na Narwi. 

Tu generał K;amenskij wyznaczył 
picf\\·sze spotkanie Bonapartemu. 

liuk armat rozlegt s(ę pod Bieżu
niem. Echo jego odbiło s:ę na prze
strzeni dwudziestu mil. Drgnęła ziemia 
lW posadach. Śnieg z krwią się mieszał. 

Niebo z..t snuło się chmurami, lunęło 
1>otoka111 i deszczu. Zamieć za zamiecią 
~lalo na oolc ·\y a]ki. mgłami obezwład
niało ruch>· kolumn. w roztopach a bło
t.ach więzły armaty, amunicyę, przej
mowało wichurą, smagało dżdżem obie 
armie i zga sić w nic11 ni e mogło zawzię 
tości , nowstrzyrnać nie zclot a ło sza1o
rr· j walki na śmierć i życ i c . 

: Uchwała Komisyi Siedmiu. 
Na "odbytem w wtorek ipo południu 

zebraniu „Komisy i Siedmiu", która skla 
da się z przedstawicieli tutejszych ro
botniczych organizlacyi górniczych, po
wzięto następującą uchwałę: 

„W zasadzie oświadcza się Komisya 
Siedmiu za założeniem opartego na wza 
jemności związku kniapszaftów na cale 
Niemcy. Komisya opiera się tej spra
w.ie na tej samej zasadzie, na której opar 
lia konferencya zorganizowanych star
szych knapszaftowych swoje uchwały, 
które brzmią: 

Na związek knapszaftów oparty na 
wzajemności zgromaqzenie walne knap 
szaftowe tylko wtenczas się zgodzić 
może jeśli I) uchwalony będzie zado
,Vi~łlniający statut knapszaftowy, 2) za
pewniony będzie ustawą udział przed
stawicieli robotniczych do połowy w 
wszystkich organach rzeczonego zwią-

Zawilgłe ładunki odmawiały posłu-
5zef1stwa. złośliwe febry napelnialy la
zarety, koń słaniał się z wycieńczenia. 
żołnierz ani biwaka rozbić nie mógł, 11ni 
ognia rozniecić. 

Ziemia zamieniła się w topiel grzą
zką, przepastną. Zima rozpłynęła się 
w listopadowych podmuchac_h. mwie
jach, nawałnicach. 

A tu bitwa nast.ępowała za bitwą. 
Za Bieżuniem przyszedł Nlasielsk. za 

Nasielskiem Kurząb, za Kurząbem Puł
tusk. 

Tu znów niezmordowany Benigsen 
objął dowództwo, mając przy sobie ge
neratów Barkłaja de Tolly, Sakena, 0-
sterman;:ci i o ośm mil rezerwę z Bux
hevedenem. 

Około dziesiątej rano rozpoczęła o
giet'1 artylerya. Trzysta armat ryknęło, 
dając hasło do walki morderczej. 

Ruszyły kusobie czworogmny, na
tarty i jęly się mocować, wypierać 
chlonąć. Ruchy flankowe natrafiały na 
opancerzone boki, szarże spotykały się 
z szarżami, bagnetowi odpowiada? ba
gnet. 

fra.ncuzi nacierają na lewe skrzydło 
wściekle, szalenie, zażarcie. Barklaj 
de Tolly nie ostaje się 1naciskowi. Roz
legają sie już gromkie okrzyki.„ 

Zwycięst\VO się wlaży - żołnierze 
jak kfos y nadają, moszczac cialami swo 
jemi drogę batalionom woltyżerów. 

Wtem. sto czterdzieści dział zwraca 
S\,-c p3szcze na francuską kolurnnG -
z poz:·1 lasu w ychy la ~ i e ka\valerya.„ 

Szala się cllwicl e- Zdziesiątkowani 
zwycięscy cofają się. 

zku: przedsta\\ iciele c· winni by( wy
ł brani \\" osobnem i tajnem głosowaniu: 
f W spra\vie projektu ustav; knapswr 
i towych godzi się Komisya Siedmiu nai-

1 

zupelniej ,na uchwały powzięte przez 
sturszych knapszaftowych należących 

I do organizacyi .górnic~ych, że ~-stawy 
I w obecnej formie n!alezy odrzucie. 
~-. . 

Polacy w ·Paranie. 

W końcu czerwca bawił w Kuryty 
bie (Parana) hr. Le Hon, naczelnik ak
cyi kolonizacyjnej, podjętej przez Tow. 
budowy kolei San Paulo-Rio Grande \:V: 
Paranie. Hr. Le Han kierow1ał ostatnio 
osobiście pracami kolonizacyjnemi w 
Kanadzie. Pragnie on użyć do koloniza 
cyi wyłącznie Polaków, i w tym celu 
udaje się w czasie nlajbliższym do 
Warszawy, Krakowa i Lwowa, aby na
pływ emigrantów polskich skierować 
do Parany. W to1v1arzystwie konsula 
austryackiego, pana Okęckiego i redak
tora „Gazety Polskiej''. Bayera, oglą
dal hr. Le Hon szereg· gospodarstw wy
chodźców polskich w Aaranie i o go
spodarzach Polakach wyraził się z naj 
większem uznaniem i podziwem dla ich 
pracy. 

Robotnicy polscy w Rosyi. 

Ostatni numer _,,Życia robotnicze
go" .przyniósł początek zajmującego 
studyum o robotnikach polskich na ob
czyźnie. Mowa tam o robotnikach pol
skich w Petersburgu. W pólnocnej sto
licy państwa - czytJamy - jest ich spo 
ra, a nawet duża gromagka. Zatrudnieni 
są przeważnie w warsztatach kolejo
wych i wielkich zl1kladach żelaznych i 
maszynowych, jak Puti!owskie, gdzie 
przed dwoma laty Polaków liczono do 
3 i pól tysiąca, Aleksandrowskie i inne. 
Polacy należą do robotników więcej u
kwalifikowanych, a odpowiednio wy
żej płatnych. Olbrzymila większość ro
botników. jakie ~ . pochodzi z Utwy i 
Białej Rusi. reszta z Królestwa. Robot
nicy polscy, rozrzuceni po przedmieś
ciach petersburskich w pobliżu fabryk'i 
zakładów, osiedleni w masie ludności 
rosyjskiej, nie mieli możności zapoznać 
się, skupić. zalożyć robotniczej kolonii 
polskiej. Pozost::1li rozdz·ieleni. Odbiło 
się to szkodliwie na świadomości naro
dowej robotników. Najsilniejsze wynaro 
dowienie, bo aż do zapomnienia i wy
rzeczenia się języka ojczystego docho
dzące, dotknęło dotychczas przeważnie 
jednego obwodu moskiewskiego, liczą
cego do 5 tysiecy Polaków. 

.... . .14 

Benigsen korzysta z przewagi i na
stępuje kawaleryę. Piechota się mie
sza. Sekunda, a wp11dnie i zburzy w po 
płochu szyki francuskie... Lecz generał 
Daultanne zrywa dragonię i zatrzymu 
je kawaleryę rosyjską, osadZla i znów 

, I przec zaczyna „ .• 

I3itwa nie ustaje.. Mrok zapada, ar
maty huczą jeszcze. Ataki wciAż niosą 
śmierć, czyh:1jącą na końcach lanc, ba
gnetów, ostrzach pałaszy.„ 

Noc zapada! 
Dwie armie umilkły i dyszą ciężko. 

J(ażda swoje otrębuje zwycięstwo. O
bie ropalają ognie na znak. że nie usta.
piły z pll1cu, że się nie ulękły, że to nie 
koniec zapasÓ\Y. 

Grzmią bębny. Sztaby listy najwa
leczniejszvch formują. Rozlega się ob 
woływanie kontroli... Najwaleczniej
szych braknie - zostali .tam, w polu, w 
trzęsawisku krwi i żehza !.„ 

. Mało Pułtuska! Tu Lannes tylko 
następował. Murat z Davoustem ró
wnocześnie łamali korpus Buxhevdena 
pod Golom inem! 

Benigsen cały dzief1 wypatry\v1ał 
przybycia rezerwy! Gdyby ją miał w 
pore !.„ 

Gdyby B"u xhevden zdąży!! 
A gdyby marszałek Soult, śpieszący 

na przecięcie odwrotu armii rosyjskie.i 
- nie ugrząsl z pociągami na bezdro
żach?! To - i to wyroków Boskich 
7m i enićby nie mogło! 

Armie do północy stałv naprzeciwko 
siebie. Benhrsen ruszył pierwszy i po
s unął się ku Ostrołęce. Napoleon co-

Z!emie polskłe.J) J i'Ś 
jzi 

f' ł!"U~ z~uilcdn ie~ ~N ;·~ / j'f!} '• ~ N<1> ~ 1;. ? pall 
1ta w Komorsku i Warlubiu odbyli- rob 

się wiece, „Zjednoczenia zawodowego pa 
polskiego". 

Iława. 25-letniego syna mistrza ,rn 
szewskiego Kluckiego 1sµotkało lllie. prz 
szczęście. Podczas pracy .zadrn.snąl się te~ 
w palec lewej ręki. \V !krótkim IC':Zasit 
ręka tak opuchfa, że udać się musial sko 
pod opiekę lekarską. Wykazała się Po. poc 
trzeba odjęcia ipalica, poniewarż nastąpi. zai 
lo zakażenie .krwi, Kluck atoli nie wo 
chci:aJ na to się zg·odzić i wdał się do le. 
karzy w Berlinie. Tam zamiast palca 
odjęto mu ·całą rękę. Na d:obitlkę prze. 
niaslo się zakażenie i niai drugą ręk~ któ 
rej również zagraża niehe~piec.zeń. 
st wo. 

Nibork. Na torze między Niborkiem 
.a Dzialdowem, lkiłkU młodych chłopa. prz 
ków ·położylo na szyny kolejowe cięż. er 
kie belki i kilkia1 desek. Na szczęście kie. 
rnwnik IO'komotywy s~ostrnegl ni~bez. 
ipieczeństwo tak wcześnie. 2e lzdolal 
pociąg powstrzymać i przes·zkod'y us1u. 
nąć. Sprawców dotychcws nie po. 
chwycono. 

Z Wielk. Ks. Pozoańskifgo~ 

Gniezno. Pr.zy żwirówce witko-w 
skiel tuż przy Jelonku na .terytory:um 
Plawnika, który iprz'ed półtora rOtkiem 
p. frądkowiak sprzectiail P. Frenzlo'\\1 
nie:mcowL a tenże komisyi koloni; ' 1~ " i· 
nej. pobuidowany zoSita! s.zereg charaJk. 
terys.tyiczny1ch czerwonych domków. 
Osadzeni w nich ·będą niemiecko-Juter. 
scy robotnicy w tym celu, aby z Gnie. 
zn1a1 i okolicy wypierać robotników poJ. 
s.kich. · Przed'ewszystkiem chodzi o t<i, 
aby czasem jaki kolonista nie musial 
dać trojaka zarobkiu Polakowi· w braku 
robotnikJa1 nie.mieokiego. 

Patrz ro:hotniku p.olski, 1pisze wo
bec tego „Lech", itaik wyglądają <lobro
dzielstwai, których od ojcowskiego rzą. 
du pruskiego doznajesz. 

Z Minikowa piszą do „Oaz. Omdz.' ': 
W rnku 1905 w111iósł robotnik :p. Micha! 
Piekuta z Minikowa o pozwolenie na 
budowę domu mieszklalnego i dllewli 
ina P<tr1celi, kupionej jeszcze w roku 
1900. Ni.e otrzymawszy pozwolenia od 
komisarza, udał się do landrata i naresz , 
de do -rejencyi, 1a1le i tam nic nie uzy. 
slkat - Sprawa ,pana Piekuty byla .też 
w Berlinie, również bez skutku. Pan 
Piekuta prosił komi-sar~ alby mu p-O· 
zwolił postawić przynajmniej stodolę, 
remizę i chlew pod jednym dachem. i 
nareszcie po kilku dniach .p_ozwolenie 
otrzymał. Pan Piekuta u.rządził się ~· 
sposó'b ,naisitępujący: W jednym końcu 
postawil remizę, w środku stodołę. a 
w drugim końcu chlew, tak. żeby kie· 

fnął kolumny swoje. Między dwoma 
wojskami - cmentarz. 

Nastał rozjem chwilowy. Burza 
szalejąca, rozhukaina cichnie nagle, a 
spędziwszy ołowiane chmury, skupiw· 
szy rozhutane wichury, wybucha z no· 
Wq silą, groźniejsza! 
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Bernadotte pod Mohrungiem, na le· 
wem skrzydle, dat haslo do nowych 
zapasów. I znów rozpoczął się szereg ko 
poj:yczek. Alla i Passarya spłynęła 
krwią. Liebst:adt. Deppen i Landsberg ~~~ 
zasiano żelazem. Murat zdobył pozy· ws 
cyę ttoff. iloś 

Pomiędzy manewrującemi armiami 
rozciągnęły się szeroko pola Iławy. Ro· 
syanie zajęli wioskę - Francuzi ich z 
niej wygarli. Benigsen rozwinął linie 
- bo bój zl:iwrzał, bój, jakiego historya 
nie pamiętała ... 

Dwa stutysięczne wojska, ~apamięta· 
le, namiętne. Dwie linie dział, zieifl· 
cych ogień. żelazo i śmierć, niszczi
cych jednym piorunowym zmiotem ci· 
le regimenty, ryjących wzgórza, gro· 
mem urąg11jących Niebiosom. 

I zadrgały chmury i zsunęły sie. 
skryły blaski słoneczne. 

Ody kolumna Davousta szła do ata· 
ku na lewe skrzydło - śnieg zaczął pru Oo 
szyć, gdy bagnety pochylono. s ~· pnęh Się 
gęste pierze, gdy miah się zewrzeć z ne 
piechotą rosyjnką, zenvała się zamieć, a cza 
tuż za nią fala zimnego dżdżu, a poteTT1 iak 
mgły i opary. zati 

~ie walczących rozbroić nie moglo. ~ó,, 
Zotnierz szukał zemst~ - zn trudy, za '"in 

niewygody, za glóci, z :i. z iab. 
(Ciąg dalszy nastąpi), „~ . 



• J\'Ś rnótrl. ~ tej 1.·c~1izr. s.obie izbę ~rz~
frić, a c -.:i !ew ~uz rnrneJsza. Doda1ę: ze 
an Piekurn słuzyl we wojsku prusk1em 

0
1a.111 zc..padf na jakąś wewnętrzną 10ho

~ ~obę. Lecz panowie Prusacy o tern nie, 
g arniętają. 0 

P Oniezrrn. Czteroletni chł101pczyk pe-
za wnego ro·botnika1 w Gnieźnie tak się 

przestraszył , że. ipo~ai~l w lkurcze i oa 
tego czasu zamemow1t 
·Kępno. Na torze !kolejowym w bli

skośd stacyi Baszkau ( ?) przejechał 
o. pociąg osobowy kowala Odywa, który 

iaJętY byl 1reparncyą toiiU . O. zeszedł 
ie ,,,0bec zbliżającego się pociągu t01Waro 
e. wego na drugie szyny, nie widząc, że 
ca równo·cześnie nadichodzi z przeciwnej 
e. sironY pociąg osobowy. 
tó 

Ze Sfit;zka czyli Staropolski 

ni Katowke. W kopalni „ferdy.naind" 
a. przejechany i zabity zostal w czasie pra 

c\.' ciskacz "1owak z Katowic. - w huż. 

I rządził śledztwo \Vstępne i polecił sądo 
wi k1;akowskiemu przesluchać lienryka 
Sienkiewicza, co się też stalo dzisiaj w 
południe. Sienkiewicz stoi na stanowi
sku, że w artykule szło mu tylko o od
parcie błędów historycznych Bjornsona 
co do uniwersytetu lwowskiego, ale nie 
mial zamiaru obraiJ::ić osobiście akade
mików ruskich. O ich głodówce wspom 
nial zaś tylko nawiasowo na podstawie 
informacyi. wyczytanych w „Czasie", 
„Nowej Reformie" i „Słowie Polsk." 

Zlastępca prawny Sienkiewicza 
profesor d'r. Rosenblatt wniósł zażale
:nie do izby radnej w Wiedniu przeciw 
wytoczeniu śledztwa wstępnego. 

Kraków. Ksiądz hn Gralewski ,na 
wygnaniu. Przybył do Krakowa ks~ 
J~ar1 Gralewski. bvly poseł do Dumv i 
jeelt:n z wybitniejszych działaczy w Kró 
lestwie Polskiem, u którego, jak swego 
czasu pisaliśmy, korespondenci gaŻet 
amerykańskich zasięgali informacyi w 
sprawach szkoLnictwla w Polsce. Ks. 

::1~ 
al -----------·J -·- ·----- .... 

•.:ta· 

Wóz Drzyznaly. 
u. 
O· 

Nowe plyną wciąż z n:lll Winty 
Wieści hiotiowe, 
Bój się toczy, bój zażarty, 
Jiucz~ ciosy nowe. 

Gdy zaciekłość wroga wzrasta, 
Krwawe brzmią już śmiechy: 
'!'oż gynowi ziemi Piasta 
Jlrak na.d głową. strzechy. 

Dachu brak mu! Dziw nad dziwy! 
Gniazda mają ptaki, 
Zwierz ma noJ'ę - nieszez~8li wy 
f'zy jest gdzie kb ta ki·~ 

Być na. wla.er.ym ziemi s~macie 
Bezdomnym .Qelotą, 

Nie mć.d:z' i::cbronic g owy w chacie 
Przed ziimt'm i słotą ! 

11\'.Iyśli., myśli nasz Drzymała. 
I W głowe się wraz skrobie, 
Ciężka to jest sprawa cała! 
Spluwa w garście obie. 

Czekaj, czekaj, tyś tu panem, 
Lecz, niedol'zekanie ! 

i Cociale~ 3robić mnie cyganell, 
· Niech się więc tak stanie ! 

Na wóz babę wsadza, gra.ty, · 
Dzieci też gromadę -

, D 01m wędrnwny zamiast chaty! ·. 
I I dajcie wu radę! 

Przestał timiać siy trynmfa.lnit 
H~katysta wraży 
Chłop uśmiecha się jowialnie -
Stoi v.óz na - s traży! 

El. (K. Laskowski.) 

I 

projekt konstytucyi treści nader wolno
ściowej. Sejmo\·\°i finlandzkiemu przy
znaje projekt najszersze prawa. 

I Japuf1czycy w l(anadzie. 

Wskutek rozruchów, które wybu-
chly w Vancouver i 3kierowane były 
przeciw azyatom, Ji1pończycy zorgani
zowali własną obronę i zwrócą się do 
miasta o odszkodowanie. 

Liga słowacka w Ameryce. 

Towairzystwa iSłowackie rw Sta-
nJach Zjednoczonych zawi·azaly ligę 

,do obr.ony swoich interesów narodo
wych. Na zjeździe ligi w Clevela:ndzie 
stawiło się około 7000 osób. Rząd wę
gierski rozpoczął kiorflpanję w gaze
taoh amerykański·ch przedw zrzesza
niu się slow,mków, wobec czeg10 1iga u
chwaliła sumę 10.000 do~arów dla 
dziennikarzy amerykańskich. którzy 

.zechcą udać się na Węgry gremjalnie i 

Zagroda Dr~)'mały potł Bakonlenłeami. 

cle „Ferrum · · na Zawodzi u monter pe
w~en zetknąI się z przewodlami (druta-
1111) elektrycznymi i upadl natychmiast, 
Porażony na śmierć elektrycznością. 

Bytom . .'.\a kopalni „tteinitz" cięż
to Pokaleczeni zostali ciskacz August 
l~cha z Bytomia i górnik Józef Ben

<lz1k z Nowego Góreckla; ten ostatni 
~'1's.k~tek zawalenia się na niego wielkiej 
10sc1 kamieni. 

Z innych dzielnic Pots~i. 

Sosnowiec. Generalny dyrektor 
~Waśniewski z kopalni „Renard" zostl Przez nieznanych zbrodniarzy za
wrze~ony pięciu strz:ałami rewolwero-
b Yrni. - \\/ :Niemczech wrzucono bom
s ę do budynku szkolnego; 30 szyb za-
lało wybitycli. 

8.Stu~enci ruscy przeciwko Henrykowi 
1enk1ewiczowi. Przed sędzią śled
k~Ym stawał w Krakowie ttenrvk Sien
<liewicz celem złożenia zeznań ·z powo
~ u bz~anej skargi akademików rnskich 
sio iazę ~~ci. Kilku akademików uczuło 
In~ dotkniętych n:1 honorze ustępem zna 
, cz go zna~omitego artykułu Sienkiewi
iak \V W1ede11skicj „Zeit'' brzmiącym 
zat następuje: .. W więzieniu, w którym 
dó,~·ZYmano ich kilka dni. urządzi!~ g~~
~Yin kę ~ ~rzysłanym przez przyJac10ł 

em 1 b1fsztvkami". 
Wskutek · ka(gi sąd wiede1is~i za-

Gralewski został skazany przez gene
rał-gubernatora warszawskiego na ze
słanie do Permu. Następnie zmieniono 
ks. Gralewskiemu to. zesłanie na pozwo 
lenie wyjazdu za granicę bez prawa po 
wrotu do granic państwa ,przez czas 
trwla;nia stanu wojennego w Królestwie 
Polskiem. 

Wiadomości ze świalaQ 

Za powszechnem 2łosowaniem 
Robotnicy na \Vęgrzech postanowi

li 10-go października, w dniu otwarcia 
parlamentu urządzić demonstrlacye uli
czne za powszechnem głosowaniem. 

Jenerał Drude. 
naczelny wódz wojska francuskiego w 
Casablance, zachorował ma febrę. Walk 
z Marokal1czykami nie byfo. 

Ambasa®r japoński w Berlinie 
hr. Inoue wraca do J:aponii i nie wróci 
już prawdopodobnie do Berlina. 

Rozruchy w Łodzi. 

W nocy z 1poniedzialku na wtorek 
wybuchły w Łodzi zaburzenia, podczas 
których zastrzelono 11 osób. 

Nowa konstytucya finlandyi. 
Senat finlandzki wypracował nowy 

1Przyj:rzeć si·ę .tam 1ua mjejscu stosun
kom. 

Obrona przed statkami podwodnemi. 

. Statki podwodne w znacznej mie
rze zmieniły taktykę wojny morskiej. 
Niebezpiecze(1stwo, jakie mają stano
wić one dla floty nieprzyjacielskiej, 
zmusiło rząd marynarki angielskiej dla 
szukanta sposobów obrony przed nie
widomym przcci\'· nikiem i możliwego 
zmniejszenia niebLZpieczeństwa. Obec
nie w Anglii robione są próby nad nisz
czeniem tych statków. W tsm celu za
rząd admiralicyi postanowił poświęcić 
jedną ze swych fodzi podwodnych. 
Myśl przewodnia dokonywanych mane 
wróvv jest ta. że zJa pomocą pocisków 
wybuchowych eksplodujących obok to 
dzi podwodnej ona może być pozbawio
na koniecznej równowagi i unierucho
miona. Próby odbywaja się w pobliżu 
Portsmouth. Miny podwodne o różnej 
sile wybuchowej mają eksplodować w 
pobliżu statku plynąceg-o na po"\vierzc11-
11i ·i zanurzonego w wodzie. 

l(atastroia kopalniana w Meksyku. 
W kop/1lni Las fapcranza w Meksy

ku \\ ~kntek <"ksplozyi gazów oonioslo 
śmierć 27 robotników. rannych jest 130. 
Pożar, który powstał wskutek eksplozy: 
odciął :>oo robotnikom drogę do powro
tu. Prace ratunkowe podjęto natych-

mias, wątpią atoli o tern czy będ4 rnia!y 
skutek pomyślny. 

Olbrzymi kanał z Chicago do zatoki 
meksykańskiej 

zamierzają wybudować jankesi. \V 
dniach 4 i 5 października rb. odbędzie 
się w Memphis-Tenn, kongres, zwol:a
ny 1przez ,,Deep Waterway Associa
tion", na który QfZY'rzekl przybyć pre
zydent RQOsevetlit. We~mą w 111im u
dział gubernatorzy i burmistrze ze 
wszystkkh stanów interesowanych. 
Burmistrz chicagoski Busse. otrzymał 
od czlonklw kongresu Lori.mera zapro
szenie, aby wyznaczył komitet z 250 
obywateli, którzy na tern . kongresie 
reprezentować będą miasto Chicago. 

Wykonanie rp,rojektu ma ~bejmowiać 
dwa wielkie proib-len1Y. Chodzi o uczy
nienie spławną. rzeki Illinois od Joliert: aż 
ido j'ej ujśda do rzeki Mississip.pi·„ a i>O
tem o wybudowanie spilawnego, · 14 ··· 
stóp głębokiego kania'lu aż do New Or
leans, tak ubezpiec-z.onego, aby mu nie , 
grozi!o Uiruoszenie piasku .przez rwodę. 
Uregulowanie rzeki Illinois kosztować 
będzie wedle obliczenia inżynierów 20 
milionów dolarów; wYtkonanie reszty ·, 
;pr.ojektu zaś dalszych 80 milionów do-
ltairów, wle zapewniają, że opłaci się to .1 

najzupełniej, skoro projekt p!Omyślnie 
zostainie wytkonanYI!L 

' . , 
Z r.ó.żnych stron. 
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· Zbliża się nowy kwartał. ProsimY,, 
życzliwych .Rodaków, żeby · już teraz 
rnzpoczęli agitacyę celem pozyskania ' 
„Wiarusowi Polskiemu" jak najwięcej 
nowych abonentów. Ktoby chdał za
jąć się rozpo·wszechnianiem odezw i nu.:. · .. · 
merów ·okazowych „Wiarusa Polskie.'.. , ' .. 
g'O'\ niech nam raczy na karcie kores
ponderncyjnej podać . swój adres. Za · · 
przysługe odwdzięczymy się przesyla
ją~ w„ podarunku j:aką ładną i zajmującą . 
książeczkę. 

Dortmund. Tutejsza izba karna ska 
zala robotnika Luigi Berro, który skradł 
kilkadziesiąt zegarków ze składu wqo- ·· 
wy Groene W;· Ltitgendortmund, Il)a 3 
lata domu karnego i na dozór policyjny 
przez 5 lat. 

Essen. W fabryce Kruppa istnieje 
kasa pensyjna. do której wszyscy ro
botnicy placić obowiązani. Skoro prze 
cież robotnik odejdzie, zanim stanie się 
zupełnie niezdolnym do pnacy, traC'i · 
wszelkie prawa. Niektórzy robotnicy 
zaskarzyli p. Kruppa o zwrot składek. 
Sąd w Priedensheim pod Moers przy 
znał robotnikom słuszność. Natomiast 
sąd tutejszy skargę oddalił. Robotnicy 
przecież chcą apelo:wać. bo jeden z nich 
wpłacił przeszfo 500 marek. 

Dorstfeld. Złodzieje okradli tu o
berzystę Wilhelma B. 

Na menaż_, kopalni Dorstfeld I. była 
bijaty.ka, podczas której posługiwano 
się nożami. Kilkla osób uwięzili żandar
mi. 

Wetter. W niedzielę wprowadzono 
tu uroczyście naszego proboszcza księ
dza Schultego z Schwelm. 

Schwerte. Powiesit si_ę robotnik Dickmann 
z roz:pa,czy, że skra<lz.iono mu ostatnie oszcze
<l1tone 45 mareik a zarabiać z powodu chorobv 
memoo~ · 

Lanizendreer. \V sąsiednlem Werne spa
dJa nieiaka liasowa z okna drug.ie.zo piętra na 
ulicę i ooUukfa sie tak, że życiu ;ej zagraża 
niebezpieczeństwo 

Gełse11kirchen. Siodlarz Tripp wypadł po 
pija.nemu z okna' dru~ie1ro piętra i zabif się na 
miejscu. 
a = ką aą cc:.44( • wuce *™·· www 

Od Ekspedycyi. 
Panu I. ](. w A•stadeu. PokwitCJWanie 

skladek trzeba pos.lać razem z pieniędzmi ka
syerow,i, a ten dopiero poda do g::i.zety. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
. N~ ostatniem posiedzeniu w Herne obrano 
nowych mężów za1uf ania i to: w miejsce druha 
Maslows1kie~o ()!brano Jana Jankowskiego i 
Herne, l(oksstr.; w miejsce druha Gorącego 
obrano dh. Wawrzyna .Tóżkowiaka z tterne. 
Querstr. 4. 

Wie ce 
odbędą się w niedzielę, dnia 15 września: 

W Horde p() po~udniu o godz.inie 4-ej u p. 
Wkmer. dal\vniej Baumbeck. 

W Brambaueir po poludJ1iu o godz. 4 u p. Schul
k'go. 

Wiec dla koksiarzv w Marten 
odbęd:r.ie si<;> w czw~rtek. 12 września wieczo
rem o godz 7 na ·sali o. Korte. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." , 
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Zakład a1·tystyczny 

W. Karłowska w Poznaniu 
dostawia nąjpiękniejsze chorlJgwie, zatem 
towarzystwo., które mają zamiar chorą
giew sprlnvić, a chcą tanią i piękną ~ho
ragicw mieć niech sią ,;(; calem .zaufaniem . ' 
zgłoszą do głównego zastępcy 966 

Jana Kierczyńskiego w erne, 
ulica Gesellenbausstrasse nr. 1., 

który l::limy wzorami i rysunkami z cennikiem jaknajspieszniej. 

'Ms&iWWihitiiP 

~~~j do swegól Swój do swego! 
„:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;:;;;;;;;:;:~;:;;;;;; 

Jedyna poi. fabr. kostynmów 
na obcayznie 

poleca się Szan. Towarzyst~om do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln~ 
w najlepszem wykonaniu i po nizkich cenach. Prosząc Szan. 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie interesu Rodaka kreślę 

z szacunkiem 651 

Franciszek Kau'be, 
Be:rne, ulica N owa nr. 37. 

il t ff mm 

Za najlepsze są uznane 
i pozostały temi samemi znane z ręcznego wyrobu tureckich tytuni 

Marłposa Wanda 
Sokoły ~ Turkfory 
-Vulkany ~ Kościuszko 

z fabryki 941 

J. F. J. Komend~ińskiego ~ Drezna. 
Główny zastępca . 

Jan Kłe1•czyńskł, De1·ne. 

·--~~--·····-~·-···~··· . -. I NB odpłatę · li _'_9'_ .• 
-~~ ~~ ~ ? e sprzedajemy wszelkie meble, ~ ~ 

! 1 { całkowite wyprawy, pieee ~ !j 
; : 1 kucbenne, róine sprz~ty do- = i ; I i~ mowe, kanapy, wóziki dla g. §. ; 
il ? 1 dzieci po cenach najniższych. ~ ~ li 
! =- !: Polecamy również własny B i ! 
• ~ i= warsztat tapicerski. Kupione - 'rll ~ 
~ ~· ~ ~ ~ = i' i ~ sprzvty odstawiamy darmo '3: = 
fi s ~ do domu. ~ • 
~== =11 !I An~o:a.i Dyt11:Lew:Lcz & ; 1 

•' 683) Józef M1skiewi:Lcm ~ _i_w Oberhausen, 8tUekmo.nnstr. 8S, przy Starym Rynku. ~ 

--~~--~~--~~~~~~--~~~~~ 

[Swój do swego! '111 
Pcdlugpnaj1.1owl!!lzych żurnali i najgustowniej" 1 

f., ~ --- ~ - --wykonuje - _ _... - - 986 

wszelkie· ubrania, paletoty i spodnie I 

po b;j~inie tuich -c;nach;--
pierwszorzf;dna ~. 

pracownia garderoby męzkiej 

Tomasza Pietrowskiego, 
Essen, Grabenstr. 44 I. 

Baeznośe reli ruty! Tylko w m;)jej pracowni garderoby 
Iii 

męzkiej wykonuje się pod~ug prze.pisu . s p od n ie w oj s k • we ~ 
z dobrej matery1 po n u k I c h c en ac h. iE3 

11 a 
m • 11 11 o a • a ~ 

BsifS~n ld~Sc X 
Rodacy w Herne i et.tolicy 

Po~.:;cu<n szs.nc,wnym Rodakom mój 

skład żelaza i 
maszyn 

do got-0\u.niala, szycia prania i wyłdłymania 
Otaz 

wszelkich sprzęt6w kuchen· 
nvcb 

po eenaeh jak najtańsz7eh. 7 07 

Magle wezelkiego rodzsju, począwszy już od 23 do 580 mr 
Zakupione rzeciiy odstawiam fr&nko do domD. 

Za got6wkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

. HEBNE. Neustr. iłfi. li····---·- .,.,,~, -48111 _______ li 
) Ma.my zawsze na sprzedaż: ( 

I gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i I 
·. obsady chał~':a':!e~~~ od 3-20 mórg duże 

domy z ógrodami d<> 2 mórg. 

. oszczędnóści 
4 proeent na każdorazowe żądanie, 900 ł 

Nasza ka.sa. płaci od złożonych 

4t/1 proeent za kwarta.lnem wypo~edze~em, 
5 proeent za półrocznem wypowiedzemem. . 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. ' . . 
Dobre 5 proceut przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzedaz. 

Adresować trzeba jak następuje: 

Bank Parcelacyjny 
E. G. m. b. H. Kosten (Posen). 

Tanio! 
po wysokim procencie 
mamy 

kupuje si~ w Brochu p1·zy kośc;=Jiat: 
na sprzedaż. 
Drwęski i Langner 
Dom bankowy, Poznafl. 

kupuje się najtaniej ł najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Boclium Rohllnglaau sen p. w anni 

Dorstenerstr. 3. · Heinrichstr. 31. 

=-= 'l,anłe umywalki ! === 
• 

lłląka w mieszkach „Dyamant" 
Mąka cesa1•ska font . 
Mąka pszenna Junt 
:rtlydlo do p1•anla funt 
:JJiydlo w paczkaelt. 
Mydło "' paczkaclt '(Schmidt) . • . . 
·Nowe pelne.hole1ułerskłe śledzie tuzin 

90~fen. 
18 fen. 
13 fen. 
tG fen. 
30 fen. 
35 fen. 
GO 'ren. 

' ~~">i 
1V szystkie inne artykuły po jak njatańsiych· cenach. : 

I;;n. M eiejak. 
(;waga: Szanownym Odbiorcom z Baukau i Hillerheide zwra-

cam połowę kosztów podróży. (1028) 

M. Młed lń t, 
wHER1~i 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca Rod~kom swój (1~ 

warsz at kra iec~ł 
w którym wykonuje siq 
wszystko podług · 

które także tanio sprz.edaie. 
Swój do swe10 ! Swój do 1we1tt 

Co Io jest „Smakoluk"r 
.8makotuk:' jest to Patent, zastrz. jedynie 

pr~wdziwy i rzetelny środek pożywny dla świń. 
,,tłmakotu.k" działa na sILak i na tuli: wpro>t 

zadziwiajf\CO. Ohroai także od chorób~ sztywn1eJlia 
nóg i sprawia olbrzymie cięża1·y tuczruków. !l9~ 

Każd1wy
datek sowi
cie się zapłaci. 

Darmo ł 
Iranko o
trzyma każdy 

czytelnik: 
„ Wiarusa Pol
skiego" sposób 
żywienia świń 
skoro poda 

swój adrel!I. 

W czasie obecnej drożyzny mi~~ 
mogą w krótkim czasie hodowcy 
dwiń zebrać grube talary, odżywia~~ 

.świnie ,,Smakotukle-m". 
Aby każdego przekonać o rzt czywistej dobrod 

Smakotuku" wysył&my odtąd za zn i żon~ cenę j)lt 
;.orka za. 2.50 mk., cały worek za 4 mk. i fraDk~ 
w dom. Adresować ti;zeba: 

Laboratorium Alchemia Klimek & ~~. 
in Graudenz 18. 

Cierpiącym na osłabienie nerwów, re11~tym1 
rwanie w kościach oraz bóle żołądkow~ odda1ą me
e nowe środki lecznicze: 

A.postolska essencya 
Apostolskie ziółka 

znakomite przysługi. Cena but. 1,25 mk. ; 
1 mk., porto osobno. 
Główny skład w król. nprzyw. lOC& 

Zielonej Apteee T. Wituskiego 
u Poznaniu [Posen.] 

Sld. esenc.: Spec. nerv. 100 Spir laur. 1000 Ol. 
aether.-25. Skł. ziółek: Hb. Tuss. JJUhn. sider. ~ 
leops. menth. meliss, samb. lavand. r. valer. s. pbe •. 
foenic. anisi ;a". · 

li 
Gospodynie 

·. kupujcie tylko prawnie zaetrzeżonlł! ;. 

margarynę 
H „ Kościuszko" lłłłl 

ł (674 

„Wiarus~' I 
Do nabycia. we wszystkich składaJh. 

~ 

model 19111 
po 50, 60, 70! 
75 85 mrk. 1 

w;żej. Wyści
gowce z la czer· 
woną gumą 95 
mr . .Jedy"Y 

zastępca fabrykatów Adler, O.peł, 
'\-Vefl. Westlalen i na, Herne 1 o~0: 
licę. o·dplata. dozwolone. Wszelkie częsci 
rezerwiowe jak najtaniej. ne11erae,-e r~•· 
telnie i fachowo. Największy skład kołowco~ 
na okolicę. · . 18 

Herner Fabrrad- u. Motor-Jndi; stne 

H He' I d Jlerne, ul ca Lwurco•~ 
I I an ' (Bahnhofstr.) lll., elef. ~6° 

Listy i koper~y 
ial bne 

wykonuje szybko i tanio 

Drukarnia 
„Wiarusa Polskiego" 

Bochum, :Maltheserstr. 

Wydawca: Ja n Brei ski w Bochum. Odpowiedzia1ny zai redakcyę: Ja n Brei ski w Bochum. Drukarnia „Wiarusa Pols\cie~o" .w Bochum. --
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ł d dl f · k' · · s bi częly się awantury od chwrn, kiedy p. lgnaq• szczn'i:;:.;:i, że \\ L.1dori1o;ć ta je ·t zmy- Poz.nań~ Dn'.a 9 bm. ?two~·zy pan zamor owany pa 0 ia~ą Ja . 1_eJ~ -~ ·O : 
1 

Zni11ski przenió!.l, się do Bochum i zacz.il sta.-
ślona. Są bowiem widoki, że bank ów K. Ignatowicz w Poznamu Pl zy Sta- ł stcj zem:;ty. i)Ho urzędnik dzteht)_ ~ randa, aty zostac prezeisem a tem samem ey. 
niet ' lko dalej istnieć. lecz nawet -..vicl- rym Rynku nowo wybudowany wspa- I i przedewszystik1em bar~z? łagodny .1 ~ ~i~ać głos n.a zia~d~~h ?kr~g?wych .. :r~cd re.-
k)·n1}u'obrob"'tein ci·esz,rc~ si·ę będzi· e. · iniału dom towarowy urządzony po- życzliwy wobec robotmkow. Morde1- ~ k1em spr?s1~, p. Z111~sk1 prz). P?mo~~ bs~kreta~ 

J J I ,) . ' , . ~ . b l · r, , d · , , . 1ria- I rza przyiac10.t sw0i1ch na: pourne 11..,e rame, • . dług namowszych W}~magan czasu' ! stwo trze a W~O'ZJ' c posre .mo na którem ogól czlonMw nie wiedział, i. w tem 
z Wie~ir . l\ :;. P(rt:?Ji.i(t~ ". ltg(), r dorny takie spotyka si~ t~lko P? stoli- i chunek tych, k~~r'Z~ z~wyczaJ mo~·dowa- kólku uch1Walil ,,vyk:luc .. zenie z ,~Sokola.". pa. 1 

cach europejskich i w1elk1ieh miastiach nia zaprowadzrh wsrod ludu, t,o ]est so- nów Breuskich,. pana M1cha~a K.~v.i~tk?'vski1.ego, 
łnnowrocław. Z niedzieli na ponie- Stanów Zjednoczonyoh Północ111ej A- cvalistom. red~~tora ··Vi.'.~<l:rrusa Polsttre~~·ec~aki~ir~C:o 

działek wtargnęli jacyś niew~śl~eni meryki. iMl\1l. -- ±K .. L - : _ Ę;!:lt ~~~o !~~~'{3~h~~·tóę~~ nie0Jz~liczal do sw~~ 
dotad zbrodniarze 0~1nem do ~osc10la . Dom ten postawił kapitał polski i ''~l·adoff'łlos"ct" ~~ .Ś1)"1ł·a~a. ich vrzyjaciM, ·a '\viśród. nich pre~esa_ pana St: 
w Grabiu i us1!owiah wylamac drzwi 1 , Iski ręce. wszystkie prace w nowo w ni .-.~ w • Kunce.. poc~em kazat. suę w~·brac„ p1.eze~ ~ 

ak · p · elkich wy- i po e. ' Isk. zaraz oglosd w iorgame „Związku • ze ca a c1 
d_o : r~sty1. ~m1~0 wsz i postawwnym pałacu handlu po iego zostali wyk1lucze111i z „Sokola" za „wykrocze-
srlkow me udało Im się to. wy konia la zdolna i umiejętna ręka rze- nia. przeciw regulaminowi." 

Innowrodaw. Przypływ wody do. tu I mieślnika polskiego. Nowy angielski balon wojskowy Sprawa 0pa~fa się o :WYd:uiary xwiązk~-
tejszych salin ustaje. W ostatmch I Tak powi111ni zawsze budować miesz \Yykonvwał w wtorek próby, które wy- W):' i oJu!igowy i ostateczme. pain ~gnacy Żmń 
d , h d · h br l woda tytko o · · 1. ,) ski1 stracll!I urząd preze!Sa a zatw1e!Xizono na woc ma~ przy ~ a , cza:nie ,p:ra1wdziwie pdlscy, jeze i roZ!ll- padły pomyślnie. Balon \\" każdej wy- tern star

1
{}\visiku pana· Stanisilawa Koocę. 

2 am. Głębia wy~osi tera:; 8 me.trow. mi,eja dobrze hasło nasze ·narod·owe sokości słuchał steru. Ale o<l tego -czasu klika pana Znińskiego 
Prace prz..Y stacy1 w~doc1ągowe1, . za- „Swój ct,0 swego". ' zaczęta panu. Ku~cy tak dokuczać. że ten przed 
kładanej przy I. szybie urzędu salmo- R 1 • i W bl'. t t . _ Olbrzymi pożar kllku tygoonuam1 <l.opr~waidzc;>nY ido ost!1-tecz.n?-. · ,../ . w ko,frc:u wrze I a mmew ce. PO IZU ' u e3sze ści oświadczyl ua pos1edzemu zwyicza.JIIlem. ze ~~go, postępuJą ,r ~2'no. wtenczas \ g10 dworca budują olbeonie fabrykę cy- wybuchł w Kantonie. Pt1lą się wielkie urząd prezesa z.fotży i zwod'a rwKl~wyczame 
sma zost~ną.. ukonczone, a . . d I g.air, która zatrndniać ma blisko 200 ro- sklady nafty. I walne z.groma-Ozenie. celem d.okD~a:iua potrze-
rozpoczme się wypompow~nie wo y. b t 'k' IJ.nych wyborów, poczem zebranie z.a.mkną.! i 

G · Dwóch 18 i 20-1letnich 
1
1 ° m ow. . Marokańczycy pod Casabfanką \na-z z większościa cz.l'onków sa1lę opuścll'.. me~no. · mi· enicl kilku , Międzyrzecz. Sąd rzes.zy w Lipsku Ale pan żniński .i towarzysze.. P?zostaws.zy chłapakow stairalo się z u ł .rewizyę parobka K.osickiego skaza- otrzvmali znaczne posiłki. W ostatnich na saili, zaraz się uk<Jnstytuowah Jako wadne 

kupców falsz~we b~nk.noty. 20-ma.rko- 1 ·, sąd przys:ę.gly.ch ~ Mi(idzy dniach walk żadnych nie bylo. zgrom?.:dzenie i pan_ żniński zost.aJ wrt>rany 
we. Kirku tez zam1emło Je, a spo- ł nego przez, . , . d prezesem 9 1gd"osam1 na 17 gloSll.llJących. 
strzegł~„Y iż to falsyfikaty dali z.nać i rzeczu ina smierc za .tro.laki~ ~ar '~r- Hr. Montignoso. Jedna-he ten wybór wydzial okręgcYwy unie-
nnJ1'cri J.tÓre1· ·atoli nie udało' się owych ij istwa małżonków Greiserów I ich cor- b,,ta saska następczyni tmnu znana z waiżnil i zwQfal r.owe naJdzwycza)ine walne zgro 
~.., .] · ~ . ' . · i ki odrzucił Dalej .odrzuci! sąd .rzeszy ,) 1 madzenie. aile papel!Jnir ten fatalny bląd, że nie 
;wyrostkow pr~y~ybac. falsyfikaty .są • . .. ·, kuratora . rzeciWko uwol- tego, że od męza swojego obecnego kró_ posl(ł}f ogloszenia o mającem się o~by.ć :vatnem 
nowe i nau. myslme z.brudzone. Pome- I r~,wi.zyę pr?ł k . P ocesie la saskiego uciekła z niejakim Gironem, zgwmadizeniu d·o gazet a rozesfarne 1m1~:m~ch 
waż przypuszczać moiJna iż w innych I memu wspo os arzon.ego w pr . zamierza ponownie wyjść za mąż za ja- zaiproszeń powier.zyl u.anu Jgnaicemu żmns:k1e_ 

. 't h b d "ę również starali po- I .tym robotnika frnnc1szka Porawsik11e- k1'eg·os' s'pie\uaka. mu. Skuteik byl tein; że .ró~ni człoillkO\".'ie •. a mia~ ac ę ą 81 
, • , . . _ go. •V wśród nich p. ~ntorn Br~!J~k1, za·P~~zein~a tl!e 

1Zbyc owych „banknotow rnalezy ba , otrzymali a inm otrz.ymah ie tak pozno,, ze me 
czyć na to przy odbiorze P.ieniędzy. . ł Ze Slrł_zka czt!Ji Staropolsłd Ucieczka zbrodniarzy. mieli dosyć ~z.asu, aby zmienić .. sizychtę". 

Września. Tutejszy mistrz kraw1e- I " J w domu karnym w Molte Beuve pod , Na ~oibitkę cailiy szer~g obecnych cz.lion-
1ciki Banaszak wyjechał w tych dniach Pa"'zporty do Czpstochowy ro'w!Ilież Orleans zbuntowali się zamknięci t1:tmże kow ~cięto~ wbrew. prz.ep1so~ ustaw, oo gl~-
, · . · · · ~ " su, pon1ewaz skarbn1'k. pan ttwm. ten ~m,. kto-kolem za mte1 esem do B1egano~a i w1ę i .półpaski nie będą chwilowe więcej .zbrodniarze. Około 200 uciekło. ry przywla1szczyl sobfe 414 mairek p1emędzy 
cej nie \Vrócit Na,stępnego dma. nad wvdawane. Rozporządzenie takie wy- z „Swiętoiózafa:cia". oświadczył. że zalegają ze 
rruneirn znaleziono go bez życia nad dro- diał lantrat powiatu taimowkkiego na Jacht cara „Standard" sklai~ka,:n1. a·l~ .niektórzy. z~ra~ wili_ kwit~mi 
gą Z pokaleczeń ja'kie stwierdzono Go' rnym s· ląs·ku hr. Li',,....,burrr S-+i'rwm z natkną! się na wodach fińskich na skalę lub s:~1aict.karnt, co pr~e~1ez me Jrnzay mogJ 

• . . . ' , . . u• ł'o • l. . t uczy:mc, me nosz.ąc kw.1tow ze sobą. 
'3a Jego ciele, w.moskowac m:ozn~ z~ obawy przed możłiwem przemes1emem podwodną. Z Rewlu wyjecha1 par?- Ponieważ naidto· nie dopuszczono do ia-
najechał 11'a· drnew-0 z taką silą, 1z w cholery do Prus i ·Ze ,wz.~lęruu na grasu- wiec ratunkowy; zdaje się że statek me wnego po.lecenJa kandydatów a!li nawet ~ie 
ls:rótce potem wyziionał ducha. Zmaidy I jącą •obecnie w Rosyi czarną ospę. Kil- odniósł większych uszkodze1i, gdyż caJr 1:1;~wJeszo~o obrad, a.bv czronk~~e ~ro~eć 
·
1

· • d · - 30 1 t z'yc1'a 1· osi·eroc1·• I · d t l · ' ' raz z 1·odz1'ną się mog-h przeto klika pana L.mnsk1ego, która 
ll'CZYt '. Dpteio . a_ · t ka wypadków czarnej OSDY stw1er zo- pozos a na rum -Yv • się przedtem umówifa i ur.zeprowadzLł'a agita-
anl~ą Jeszcze zonę 1 czworn drobnych . no w ostatnim czasie także i w Czę- Angielsko-amerykańska ekspedycya do cyę. zdolala orzeprowadzić wYbór sz.eta. Na 
llzia1ek. , stochowie ; ~ ~ .~· 1 ~1 bieguna północnego przesdo 60 cztonków towarzystwa. otrzymail Poznari. Smiertelny wy,padek WY- • p. żniński 26 f!losów. 

darzył się w piątelk .przed południem z innych ~.:d~lnfo .P&l~H:i nie zginęła. ·uczestnicy ekspedycyi Kiedy ogtoszono ten v.ryb?!·. opu,ści!i 
1
c1lon 

podczas piauzy w szkale miejskiej na znajdują s!ę w drodze powrotnej. kowie red~kcy.i .. Wiarusa ~ou::loego_' ~ ę, po 
. . B' k s· ' ,...,, . ...,'."'~ ośwfadczemu nana Jana BreJS.lnego, ze me mo-wąctz1e. prz~ plaou ISm~fiO a. . ie- Sosnowiec. Wszystkie partye po- ~~""'1f··~ • ....,, .... '1' " ' .' ~~· · . ~ że należeć do tawarz:vstwa. na którego, az.ele 

d1Jn10fotme dziewczę rnbotnika Seiferta, lityczne oświadczyły tµtaj, że mo:r.deir- stQi p. Ignacy żniński. 
który !niedawn() dopiero sprowadził się stwo, któreg:o ofiara padl dyrektor ge- z 1-ożD'If@b stroi. Pan Brejski jest b_owiem zdania .. że nie 
do Poznania, wp~dło do kloaki, znajdu- neralny ~opalni „Renard", Tadeusz J może .być zg~duei pr_~cy P.od przewod=em 
J·ące1· si "'. na l)Odwórzu sikolnem i uto- Was' ni·e"""::'ki' (ni·e vwa,~niewski), nie '\mr człovnek~. kt?ry wrnosl niezgodę <l-0, t ~Y 

-... • vv oJ 
1

' ~ •• J W „Sokole" bochumskhn, !Zafożonym przez stwa, zmewazyl caty szereg czlonkow ogila-neł o. szlo z kh · polecenia. Zdaje się, że wspótpracowników „Wiarusa Polskiego", za- szając, że zoSitaili z towarzi-stwa wykluczeni, _.,.&"tfr une-~ .. -------------
81) 

lJ i3ow1adanie historyczne według po
wieści 

·w ~cł~nn1 Gąsiomwskiego. 

'P.Jlll&;-~ --·-· ·-·-- ·-------- .!!!K . .!...."T .. !HJG_t 

Napoleon ma• wzgórzu pod miastecz- - Dragoni gw1ardyi ! - rzuc i ł Bona- Rozwarte upusty niebieSikie jednym 
, kiem. Za nim szwadron gwiardyi ·przy- ; pade. - Skończyć! Marsz! podmuchem śniegowego obłoku mie-

bociinej i batallion grenadyerów, goto- Z poza w~górza wysunął się szwa- szały szyki, a rozprawę na beljdroża 
wych ciałami swemi osłonić ubóstwia- dron ka:wal'eryii· straży przybocznej, za- :pr:zy.padku popchnęły. 
ne1g-0 ces1airza. toczył krąg i ziaatakowal bok piechoty. Pod Eylau rozkazywał przedewszy 

1P.rzy boku Bom1partego kilku ofice- Dzielo było skończone. stkiem los - więc Bóg. 
(Ciąg dalszy). rów sztabowych i 1ordynansowyoh, na Tymczasem na prawem skrzydle I wiosna przyszła! 

Zamki strzelb, karabinów i pistole- uboczu Mamełuk. armii nieprzyjacielskiej p01wstal ruch Wiiosina1, wiosna 1807 roku. 
lów trzaskały, nie mogąc w wymieirzo- Napoleon siedział na koniu, nierncho niezwy~ly. Generał Lesto.cque p.rzy- Wróżka łaskawa, paini zlo.topro-
'J]ych lufach o·gnia wzniecić„. Armaty my, wpatrują•C' S1ię w mgły dymów, śle- by;wał na pomoc Benigseniowii~ prowa- mienna. krasy ziemskiej dziedzkzika. 
~y;Iko miały tu swój ~rwawy popis. dząc .przeiz lunetę mchy ·czm1rnych IW~ją- dząc świeżą dy_wizyę pruską„„ Pdyszla, ina iskrzyidlach ze'firów 

Armie brnęły w wod·zie. Granat, cych się pasów. Czasem kula armatnia Odsieioz niespodziewana już miała spłynęła w uśmiechwch słonecznych i 
gdy nie trafiał w życie, a dotknął zie- za,wisła w powietrzu .nad głową Bma- rozstrzyg.nąć losami bitwy - gidy tuż tchnęła na zczerniale 'Od krwi i żelaza 
mi. gasł, stygł. p1a1rteg.o i mkinęla dalej, czasem pad~ła za plecami Lestocqrna1 uka:zal sii ·ę kor- .równiny. Zielona ameby a kobierce 

Chwilami kolumny traciły z oczu pod s:topy araba i, pła'szcząc się, w wil- pus mars21ałka Neya! kobierce 'Slać się zaczęły. Bollesne 
11ieprzyjacieb i brnęły po omacku. Po gotnej pow.łoce się r~ła. . Niedołężny sprzymierzeniec nie u- s~czerby drzew zażywaJ_y. Kwiecie, 
itrzykroć Francuzi nie poznając się, Co chwlla do wzgorza .przypaidah w I miał ani uiść, ani stąiwić czoła Neyowi. szczodrolbliwą ,rzl{cone fęiką, tbalrwiło 
llatarli.„ na samych siebie, po trzykroć pełnym gi1lopie adjutanci z importami. Pirzywiiódł posiłki, ale wskazał równ~- naiw:et wyludnio

111
e wioski, zawalone 

Cl)WOrnboki rosyjskie sta.waJy obok I Bonapar!e ~v ,o~powiedzi wydawał roz- c~eśnie dragę ko.qyu~owi francuski1emu, ruinami saidy, s.wzątkami icięti;kich_ za-
rezerw franicuslkkh sądząc się być rw kazy krotk1e, .k1lkosylabowe. który o bitwie1 to.czącej się .nie wiedział. pasów przepełnione pustkowie. 
~rodku swej armii.' Niekiedy .znów odwrncał się, przy- Przybyciem świdych oddziałów Mchem po~astający (dą1b mlooymi 

Niebo rozjaśn ia się . Szesl]aSt'U ge-1 wolywał służboweg,o Oldryna:isia· i, ożywione wojslm, ~ nowym zapałem wystrzelił pędy, zaszumi'a'la weselej 
11erałów francuskich leży 1bez życia. wskazując mu czarną plamę ludz1, wy- natarły na si.eibie„. NaDróżmo! brzoza, zieloną umajona szaitą, wierzba 

Bonaparte spostrzega lukę, wyżar- , syla!. Noc zaledwie .zdołała przerwać obwieścila już dźwiękiem ligawek na-
rtą armatami w korpus!:e Davoust:a !. .. ~ Ze w zgórza te~w wszyst·1d!e sply- krwa•wą mzprawę. Pięćdziesiąt tysię- rodziny wiosny. 
Ma jeszcze Mu.rata!... ~ wały pobudki, sygnalły ia komenldy. Na cy 1ludzi legło trupem. Obie armie uzna Od południa nadciągnęły skrzydla-

Skinąt I wzgórw tern jedno stawo podpisywalo ły się za zwycięzców, obie śpfo.wa!y te kohorty i napduily gaje, bory, doli-
Od boku cesank iego rusza Murat ' wyrok śmierci dla tysięcy„„ dziękiczynn1e pieś·ni i obi!e ze ~gr.ozą u- ny a niw'Y wesołym poćwirkiem, hała

strojny, bl:y s zczący , rusiza z .adjuk:mta- ł Bonaparte mierzył sity nieprzyja- suwa!ly się od tego pobojowiska, na śliwym k!ekotem, figlarnem kuka
tni. Konia spi~a ostrogami l ?obiega ł cietla, \\ ażyL. Na,gle zwrócił ~czy ku 'któr1ą!11 śmier.ć j~~na 'zatknąć mi1ala pra- niem, smętnem zawodzeniem. Od zie
wzgórza. gdz1e kawaleirya, IM1!1haucl1.1

, f zburzonym na poly domom m1astecz- wo krwawy 'SWOJ sztandar! mi, na powitanie gości ~ porwały się 
Kleina, Orouchego i Ifautpaulta czeka ka i· 'Zmarszczył brwi. Ko!umna sze- Armia Benigsena 1oofnęla się pod legie równie skrzydlate. równ ie różno-
tznakti ! ściutysięczma armii rosyjskiej szł1a Królewiec. Bonaparte o zimowych za- barwne, choć oku ludzkiemu czasem 

Buł•awa marszałka podnosi się ku wprnst na w~górze„. ł cząl myśleć leżach. Lefebvre jeden 1niedosięg!e - porwały się 'Z brzękiem 
górze. Sygnały grają. Dywizye rozwi Nap·o1eon spojrzał dokoła. Dywi- „ oblegia!l Gdańsk. a szumiem. 
nęly szwadrony, Murat wyciąga sizpa f zye fra:ncusk.ie stały za idia'1eiko. Cesarz l Francya ze zgrozą a ,przerażenfom Kon.ilk .p.ol1ny do swywo1nych swyc11 
dę - po~hyla się, i mur ludzi i'fooni ru- zawró:il konia ku oddziałom swego l ~rzyjęla ~ia?omość o. boju pod Eylau, sposobił się skokó\\. w mrowiskacł' 
~za za n m. Z baku Beissk~res ·z kawa- I 'konwoJu. zatobq w1ta,1ąc zwycięstwo. ostatnie odbywano sejmy, co i jaik tt-
len'ą gwardyi wspiera g:o. ,.. - Dorsenne ! Cesarz Aleksander. wys!uchawszy rządza. co budować, gdzie szukać pm·· 

Ar.tylcrya rosyjska czai się i syp'ie - Sir! - odezw.at .si·e stary pulko- raporrtu Beni.gsernt, zawołał za rzym- wiantu. a doktąd podJaz;.'v wyprawiać. 
!żelazem . Murat nie cze~a d~!'iego wy I wnik, i;rostuiąc się PPwd fmntem gre- skim August~m: Pszcwly, zasiliwszy u:łe, na dalekie 
strzału. Strusie jego p1ora 1uz drzą po 1 nadye.row. - O Bemgse.n ! Beni~sen, gdzie moi chodziły wyprawy, coraz ·w ybre<lnieJ 
nad k.itami kanonieró~ rosyjskich ... !(•a- ! . . - . W~ dzisz tę k?I u mnę? .... Powiedz dziel ni żoln i erze! ? . .. oirlądai!!'.C kwietne ki el i.chy. 
rwale1ya iNal1 za ulubionym swym wo- I 1e1. ze .1·:i tu, stoiG! Naprzod ! Dwa by!y zwycięstwa p0d EyJau \Viosrra przyszla. Przyszła bez 11u 
k!zem. ~rew zlewa o ivdzo.ne na l•a•we- .l!a.tal1011. starei gwardy1 ruszy! na ; dwie klęski - dwa tryumfy i dwia po- ku lodowych pow/ok, bez gwałtowne· ,łach 'S,PJ ZOWC paSZCZC zb]1ZaJąCy Się CZWOrObOk. rrromu. DÓ\Vne siJy, ro'Wine ""ku+.Ll'. 

Działa d b t .... ,) 1
' " U.I\. g"o kruszenia rzeczny ch oków zimy. bez 

_ < ~- ~ Y e. . , . . . N~poleo_n •patr~yt snokojnie, hk Dwie burze u<lenają na siebie, miaż- w ód rozlewów. p · k sen ci-
. L1 ectz tuNz z~ ar?1a.ta1dn'. st01 .1 osyJska P!'zed 11"1TI o kiJkia, s taJ wrzała bitwa za- dżą si ę - lecz żadna z nich zwyciężyć cha niepostrzeżon/~~~f!ai 1:bolałą zie 

p~ec 10 a. . ap1era~ą Ja_ 1 agom, szczcr- ; c1 c;ta. jak sz·czupły oddział stawił bo- nie może. · ' " „ · 

b1ą, g rcna<lyer7:y, z!obi~ strzelcy.„ Pie- i. hatersko czoło kolumni e wojska. Geniusz Bonaparteg. . t ' a ~1ę . ,do sweg? P_~zytultła łona„ A za 
clJ ,1b szlnsu.i c i stoi„. l Siłv wiarusów zaczęły słabnąć Be nigsen!:l1 n:c zaważu ~ o„ przyl mro 1 ! mą '~zedl m::i1, b1Jący zda la bogactem ' 

- ~ • , • , , , • J c we mog Y. ! czarow. urokow, światła, kolorów, wo-

m 

ni 



, dod.:.tku pracuje dh centrowców, podczas 
l .~Y ~oJstwo polskie stoi na gruncie naro-
1· 

'0''·1m. · d · d · ct ·b ~t b. z· · • • Jali 5Ję owia uiemy, · o ra.t. so ie p. nm-
.t. do pomocy p, łiajna, który tzostal' czlon
)111 R d ·• ·ie:n „ a Y • 
~~~~~JBW 

ze spraw robotnlczycb 
Rll!Ch zarobkowy hutników. 

w ·ubiegłą niedzielę odbyfo się na 
ia!i „R~ichshal!e'~ w Ka,towicach zgrio
~tJdzeme hutmkow. ktore zwołał za
rza<l z,~iązku byt?mskiego w celu o--
111ówtenia stosurnkovv roboczych po hu
tach. fabrykach i werkach w gónnoślą
skint obwodzie p.rzemysloi\Vym. Na Zie
branie "o przy·~Yli ·ba.rd~o .licznie hut
oicY i z uwagą i zrozum1emem sprawY 
,rysluchali mów, wygfoszonych przez 
Pil· Korfantego, Wieczorka, Dombka i 

1nnych. ; • :-i : ł~ 
Przyznać trzeba, że stosunki ro

bocze hutników są pod niejednym 
\1izg!ędem gorsze od stosunków robo
czrch ,órników. Po cynkowniach i 
:rozmain-ch inny.eh huta(ch ,vainu)e 
,1·prost zabijące dla rnbotnika pol\vie
trze, to {eŻ nic dziwnego, że w mlo
drch już 1latach hutnicy stiają się nie
zdolni do prący, tracą swe siły., na1wet 
i żrde. Statystycznie jest dowiedzio
fie, że łmtnicy nie żyją wyżej inad 45 do 
JO lat, 
-All-~~= lll'R --

Ro.zmaiłośct 
Z tpGwodu wozu Drzymały otrzy

mat „Dz. Pozn." od ks. Proboszcza Syp 
de\rskifgo z Janó-wca co następuje: 

,, 
1ieboszczyk ks. Konstanty Ku

charski. emeryt z Obry, gdy u mnie 
oawił w roku. 1906 jesienią, aby mi po
nv1gać \V pracy - ·pew.nego razu, gdy 
itanęly ś l ąskie budy na rynka, poszedł 
tako\re dobrze obejrzeć. Pytam go: co 
lam robi! eś w tych zielonych wozach? 

_ ,lbył to s tarzec bardzo ciekaw-y. Wi_ęc 
fdy si ę rym budom na wozach przyj
rzał i widzint tam cale gospodarstwo 
awer m2łą kuchnię z kominem, - wte 
r nuże pisać do Patrona Kółek rnlni
zrch, pana Józefa Chlapowskiego z 

Rzegocina. A lubił ks. Konstanty b\1r
azo pisać i codziennie kilka listów wy
ilal, byla to jedna z jego nieszkodli
wych pasyi. \Vięc podal projekt, żeby 
na takiej \1,-si rozparcelo\vnnei. gdy rząd 
nie pozwoli stawiać budynków mieslZ
alnych - stawiano takie masywne wo 

zr z kuchnią. Gdy tedy policya przyj
ozie mddować, ·wozy sie rozjeżdfają i 
ie ma śladu parcelantów. 

:, upojenia, ci epta. si oJyczy, zasłucha 
1a tęsknego. 

Maj - król .roiku, książę miesięcy, 
·iosny towarzysz niezia1wodny. 
. - Mai - ml·odzieczość. niepokala
e, rozk\v it. Maj - pogoda dusz, u
lenie bólów, serc żywsze tętno. Maj 
miłość . Maj - uwielbienie Stwór-

W maju głogi kwitną, w maju cierń 
:yje się 1v ziełeli, w maju chw1ast przy 
lraja si~ w pąki. Gdzie maj stąpi, tam 
Plnra piękno. t a m natum wita go ca-
krasą. 

. - Maj - pieśniarzy dawca, 
izechlutn i stroiciel, wielki pan dobra. 
- Szedł maJ jasny, J)rze:możny, 

zczodry. Siiedl od poludnia i zacho
u. ~zed l na Łiaibę, Odrę, Wisłę, Nie
ren. 1 D~winę. Szedł mimo rozloŻ-One 
~Ie,. ~imo wysunięte szeroko a Ja
':co Pikiety. mimo szańce, fosy, wały. 
e~nzern ~u byly spalone mosty, niczem 

e zasieki, niczem granice. 
Noc by la, noc majowa. Upojeniem 

. Ychały bzy, jaśminy i akacye pod
qlJ1kowych ogrodów. 

1~~' R~stwinie słowik natchnione wy
QJ{. Plosnki. 

t~siężyc ply.nął wśród ~wialZd ma
s 1Ytzny, czary świetlane z.sylając. 
\\'?Wał wie11kie a tajemnicze cienie, 
i~~r~chnie wód w lśniące zamieniał 

ro/ 1adla, przezierał zarośla, w u
nk·ie.; h srebrzył bijące serca. do ca

PO'W rozchylon_ę_ usta. 
· zyała~ Pod Blachą tonąl w głębokiej 
~zas·k 

1 
_n . gorejący ?awniej aż ~o 

\\ret u k - s pa ł. pogrązony w zadumie. 
1taJy b01

1 
na. książęcej czel•a'Clzi nie mi

a k1em lamp.„ 
(. CiąR 11a!szy nastąpi ) . 

1 Mój Boże, śmiałem się wtedy ze wo-oszczęó110..~ciowo w Nitrnczech. - O re-
i starca _ a pan Józef nawet podizięko- formie s.tosunków uaniów handlo\vych. - łiaa 
1 • _ , ; • • b del i jego, historya . - Towarzystwo Dyskon-
1 wal ks. I(onstantemu, ze mysh de re us towe. _ o naruce krawiecczvzny. _ To.warzy-
ł publicis - a!e uważał to za niewyko- stwo. - Ważne wiadomaści ,z świata handlo-
1 nalne; jakże byłby się teraz cieszył i weg-o. - Na czasie. - Konjunktury. - Now~ 
pysznił gdyby wiedział o wozie Drzy- wyid~wnictwa. - Skrzyr_uka do listów .. -:- Ko
maly. Niestety Śmierć zabr.aha go 26. lip l ~~t-!~Y Zarządu Związku padrózuiącycn 
ca rb. nagle we Wolsiztyme. Z pewno- ,,Kupca" a·bonować mo.żna na każdej pOOZ'
ścią by!~y ~i pis~ł: a widzisz, czy nie . cie, •kosz.tu.ie 1.11'.k·. kwartalnie, za dovlatą. 10 f. 
sprawdz1ly się mo1e pomysły? · poczta· do·s.taw1 JUZ. wyszle numera w tym 

Ks. Zygmunt Sypniewskl kwairtaile. 
~~~ 

Humanitaryzm niemiecki. Wkrótce ~ · - · 
po rozpoczęciu akcyi francuskiej w Ca-

. sablance „Koelnische Zeitung'" zaczęła 
drukować niemJal codziennie najbardziei 
sensacyjne odkrycia o barbarzyńskich 
czynach żołnierzy francuskich, o ich 
tchórzostwie, s.zvkanacb, czynionych 
europejczykom innych narodowości itd. 
Za dziennikiem kolońskim powtarziały 
ciężkie zarzuty bez zastrzeżeń inne pi
sma niemieckie powodując się .zapewne 
tern, że dziennik koloński stoi w bardzo 
blizkich stosunkach z niemieckiem mi
nisteryum spraw zagranicznych. 

Tymczasem „MJatin" paryski podał 
do wiadomości nader ciekawy fakt.i któ
ry w znacznej mierze dopomaga do 
sprawiedliwej oceny humanitarnych u
czuć pisma niemieckiego, oburziaj,ącego 
się na nieludzkie czyny francuzów. 
Owóż dnia 27 lipca ną francuskiej ko
morze w Jeumont (na granicy z Belg-Ją) 
przyłapano dziennikarz)a niemieckiego 
Hornunga przemycającego y..r walizce 
wielkie zapasy cygar i papierosów. Na 
łożono nań k1arę 240 franków, które za
płacił, naturalnie, z wielkiem niezadowo 
leniem. Ten to Hornung byl właśnie ko
-respondentem „Koelnische Zeitung'' i 
jechał przez Prancyę do Maroka. Przy
kry wypadek na gr.anicy nie mógł go u
sposobić bardzo przyjacielsko dla fran
cuzów. „Gdyby pan Hornung nie palił 
cygar, dodaje „Matin", lub nie przejeż
dżał przez Jeumont, to .z.'3.pewne zacho
wanie się dyplomacyi i wojsk francu
skich spotkało by się z inną oceną". 

Olbrzymi meteor. Z Bostonu do
noszą, że parowiec „Cambrionl< tylko 
cudem uszedł zaglady przed meteorem 
o wielkości kilkupiętrowej kamienicy. 
Około Long Island, kiedy statek znajdo 
wal się na 42,5 stopniu szerokości pół
nocnej, a 5,10 stopniu zachodniej długo 
ści. Oficer statku, trzymający wartę za
uważył, jak migle od północnej •strony 
statku ukazała się rakieta, która z szu
mem zbliżafa się ku st~tkowi, napełnia
jąc powietrze gorącym, gryzącym ga
zem. Olbrzymi ten meteor wpadl domo
rza w odleglości 40 metrów od statku. 

Zabójstwo i samobójstwo. Z Pos
woli (pow. poniewieski) donoszą do 
„Kuryera Litewskiego" o następującym 
tragicznym wypadku, który się zdarzył 
w ko11cu ubiegłego miesiąca w dobrach 
I(raszty, w rodzinie niemieckiej baro
nów lianów. Młody dziedzic, Aleksan
der Han, jedynak, \\" wieku lat 22, pro
\V1adził życie hulaszcze i nie zwracał ża
dnej mvagi na perswazye matki, wdo
wy, 60 letniej staruszki.. W fe ralnv 
dzień wrócił do domu i podczas sprzec-z 
ki z matką posunął •się do czynnego jej 
znieważenia. Zrozp\1czona matka za-

l strzeliła syna, a następnie udała się do 
ł ogrodu i nad sadw\vką odebrała sobie 
życie z tegoż rewolweru. 

Ilu Iudrli umiera na sekundę? We
dług „Deutsche Rundschau ftir Geogra
fie und Stt1tistik", na cal ej ziemi żyje o
koło 1500 milj. Judzi. Śrędni wiek życia 
ludlzkiego liczy się 30 lat. W lat trzy
dzieści umiera tedv 1500 milj. czyli 50 
milj. w roku ti. po 137,000 codzień, 5700 
na g-odz : nę, 95 na minutę, a 3 co dwie se 
kun dy. 
~-· :;; Mt4tiW<·jł41Q;•~.t.~~~PSAA?5'fX aw;;r w wwwt 

Osłalnie wiadomości. 
S od i n gen. W sprawie zdrady 

stanu aresztowano ogółem 14 osób, 2 
osoby c~rwilne wypuszczono już na wol
ność. Postępowanie sądowe (} zdra
dę stanu wytoczył sąd Rzeszy w Lip
sku przeciw Schiawarze i 4 innym oso
bom cywilnym. 

B e r I i n. Z polecenia urzędu dla 
spraw wewnętrznvch Rzcszv czyni się 
dochodzenia. w jakim stopniu mogłoby 

1 nastąpić ograniczenie pracy niedzielnej 

ł ':-z~k!~d!~!E~~~!~~~~ „~e2!!!~:_ 

l Wiadomoś~i literackie. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
Nauki w ciągu września: 

W środę, dnia 18 września o godzinie 
8 wieczorem dla meżczyzn żonatych. 

W środę dnia 25 września o godzinie 8 
wieczo.rem d1a młodzieży. 

Od 19 do 24 wrześnla 1907 roku odprawiać 
się będzie polska Misya świeta w kościele św. 
Maryi Magdaleny w Hoentrop p. Watten~heid 
przez. Ojców Obla1tów Maryi Niepokafane.i. Po·
rządek nabożel1stw: Czwartek. 19 września: 
Ka,zamie wstępne o godzinie 7 wieczorem_ -
Piątek, 20 września: Pierwsza msza św. o go-

~ Jz,in?e 6. ctrnga o godz. 6~. trzecia o goidizJnie 

1

70 , czw.art.a o godz. 8%. Pjcrwsze kazanie o 
~odzinie 9 ranu (po os.tatniej mszy §w.), dru
gie wieczorem o godz. 7 - Sobo.ta, 21 wrze
śnia: Jak w pią te.k. - Niedziela, 22 wrześnda: 

I Pierwsza msza św. o V.D<lzbiie 6, druga o godz. 
6Vz, trzecia o i!:Oidz. 7~. suma o godzinie pól do 
10, pierwsze kazanie po sumie o godz. pól 11, 

i drugie oo pofudniu o P"odz 4, trzecie o 7 wie
czorem. - Poniedzia~ek. 23 września: Ja:k w 
piątek. - WtDrek, 24 września: Jak w pią
tek. - WJeawrem o godz. 7 zakoilczenie. 

Sposobność do spowiedzi św. każdego dnia 
od godziny 5 i pól rano. ~ Przed ka.zan~em 
wieczorem odmawiać się będzie różaniec. Ka
żdego wiieczo.ru Po kazanJu udzjeli kapfart bfo
gDs.fawielistwia, a pr.zy z.aikooczeniu Mis.yi św. 
udzie.li się b!Qogoslawieństwa papieskieg0i. Ka
żdy katolik, bforącv udzia1 w Misvi św., przy
stąphvsizy ct·o spowiedzi i komunii św., może 
d06tąpić odpustu zupe.1-ne;;.;o. Osoby chore mo
gą tych samych odpustów dostąpić w swo~em 
pomies:zikaniu W s.zyscy Polacy z łfoentrop t 
ok-01icy zechcą korzys•tać z teli spolS'Obnoiści i na 
kilka dni odlożyć wszelkie inne sprawy, aby 
tern bardziej pracować dla Bo~a i dla duszy 
swoieri rvieśmiertetnei. biorąc na uwagę, że je
dnego tylko trzeba. zbawić duszę s·woią. - To·
warzystwa pols.kie raczą postarać się o to. by 
każdej rodlzinie pnlsikie!i d01ręczono P'O •WYższe 
zaiprnstzen.ie na Misyę świętą. 

Wattenscheid. W piątek o godz. 6 kazanie 
w kościele św. Gertrudy, potem spos-obność do 
spowiedzi św .. tak samo w sobotę i piątek. -
W niedzielę po poludniu o ~odz. 4-ei nabożeń
stwo polskie z kazaniem Potem jeszcze spo
sobność do spowiedzi św. 

Lan2.eindreer. SposOlbność d10 spo~edz.i 
św od1 14 rano a.ż do niedzieli. Kazaruia rano 
o godz. 8 i po pcludniu o 4 ~odz. 

Suderwich. Przybędzie tu ksiądz polski i 
będzie s.rucha~ sprywiedzi św. 28. 29 i 30 wrze
śnia. - 29-go po }}Oludniu o pól do 4-ej nabo
żeństwo polskie z kazaniem 

Misya dla P(}!aków w Carnap pod Altenessen. 
Polska Misya św. odprowiona będzie w 

kościele Niep. Pocz. N. M. Panny przez Oiców 
Oblatów Niepokalanej P. Maryi. Ponządek na
bożeństw: Czwartek. 12 września: kaiianie 
l\VStępne o O"odzinie 7 wieczorem. Piątek, 13 
września: Trzecia msza św. dla Polaków o 
godz. 80 . potem kazanie: drugie kazanie wie 

l czorem o v,odzinie 7. Sobota, 14 września: Jak 
I w piątek. Niedziela.. 15 września: Suma o go

dzinie Vz lO. zaraz po sumie kazanie, drugie ka
zanie po południu o godzinie 4-ei. Poniedzia
lek. 16 września: Jak w piątek. Na wtorek 
będzie mihożeńs.two w kości e l e oznaimi o.ne. 
Sposobność do spowiedzi św. każdego dnia od 
godziny 5 i pól rano. Przed kazaniem wieczo
rem odmawiany 'będlzie różaniec. Klłż<lego 
wieczora po kaza1niu udzieli kaolan blQgoSI'a-
wieństwa, a przv zakończeniu Misyi św. udzieli 
się hfo<zoslawief1stwa oapiesikiego. ł(ażdy kato 
lik, biorący udzial w Misyi św .. przystąpiWS/ZIY 

ł do spowiedzi i komunii św .. może dost')nić odpu 

I stu zupernego. Osoby chore mogą tych sa
mych odpustów dostąpić w swoiem pomieszka 
niu. Wszvscv P()lacv z Karnap i okolicv zech I ca korzys.tać z tei snVil"lhności i na kiJ.ka1 dni I odfożvć WSiZelkie i ;'"ń r·..-awv, aby tern więce1i 

· oddać się pracy na c' · .rale Boga i dla r,bawie-
nia S\.Vej duszv nieśmiertelnej v. 

- Ks. G. R.od'y, rektor. 

Od Ekspedycyi„ 
Ogłaszającym Towarzystwom. Szanowne 

Zarządy wszystkich Towarzystw polskich na 
Obczyźnie pros.imy uprzejmie o prz.esylanie 

wyra~nie atramentem p.isanvch ogJoszeń o iz.e
braniaoeh, zaba.wach, rocznicach itp. Ozęst()
kroć bo·wiem się zdarza, że otrzymujemy ogfo
szenia tak niewyraźnie spisane. 7.e dlugo ślę
czeć trzeba nad dednem takiem ogiloszeniem, 
aby wyrozumieć. o co pifzącemu chodzi. Przy 
tern pro-simy pozostawiać pomiędzy rządkami 
więcei miejsca do wpisywania poprawek i ko
regorwania b!ę<lnie na'Pisanych wyraizów. Naj
lepiej by by!o, O"dyby sekreta rz odnośnego To
warzystwa. chcac urzestać do· nas ogloszenie 
towarzyskie poszukal n0<dobne o~loszenie w 

l ! jednym z numerów „\Viarusa P0ilskiego". w 
którym tyle zawsze M .l'os?. e(t najrozmaitszej 
treści si e znajduje, i wedJug takiego og.roszenie 

Treść numeru 15-20 •. KUPCA"= t swego Towarzvstwa ufożvł. W taki sn0~ób nai 
Pro1ekt prawa czekowego, - R.uch rabato- pręd1zej ustrzeże się każdy od nicd oktadności a 

nam ula twi popraw.ianie o~k.szeń towarzyskie ~ 
które jest bardzo ciężkq i zmud1 ą pm · ą i nie
raz po'\.vodu.}e opóźnienie ogJosze11. 

Ze Zjednoczenia zawodow. pals , gu~ 
Zebrania 

odbęill& się w niedzielę, dnia 15 wrześn1a 
W Wattenscheid o godz. J:Vz u p. Prukopa. 
W Neumiihl.Buschhausen u pana Schoera. 
W Habinihorst o godlzi. 4 i pół u p. Ketlinga. 
W Gdańsku vo 15 u p. De~enharta 
W Buer o god!z. i po pol. u pana Popin~haus. 
W Diisseldorf o godz. 2Vz pop, Gmfe-Kolnerstr. 
W Blumenthal o godz. 3 po po.I. u p. Flocke. 
W Bismark o godz. 4 u pana Langenscheidt. 
W Hombruch-BaroP o godz. 4 u p, Boc.ka. 
W Ueckendod o 11:odz. ll:Vz u pana Krama. 
W Ho:rsthausen o godz. 12 u p. Moliera. 
W Hamborn o godz.. 11 i pól u p. Mare. 
W Dortmund o godz. 3 na sahi p. Ahlk~ 

A ltenboegge na sali p. Wiesmanna. ~,,._..-....'1illllll" 
W Bitterield na sali p, Schroedera. 
W Brambauer na sali P. Schulte-Strathaus. 
W nanxel o godzinie 2 u p. Oestreicha, f rołt-

1indestr. 
W Marxloh o godz. 5 u p. Platza. 
W Witten w lokalu p. Koestra. 
W Kolonii o godz. 1 u p, Kirscha. 
W Hoerde o godz. 3 u oaina Baumbecka. 
W Linden nad R.uhi:_ą o godz. 4 u p. Schillera. 
W Laugendreer o godz. 5 po południu u pana 

Ams. 

W ie ce 
od~dą się w niedziele. dnia 15 'w·rześnia: 

W TI1ałe nad łianzem po pd!ooniu o godz. 3 w 
loka1lu „Zum braunen Hirsch". 

W Dellwig przed południem o godz.inie fl-ei 
w lokalu p. łioffstaidta. 

W Steele przed pofadniem o godz.i.nie 11-ej tt p. 
Drees I. Rottstr. 

W Duisburg-Laar po poludntu o godzinie 3 na 
sali „Flora". Po wiecu zabawa z tańcem. 

W Huckarde przed poludrriem o godz. 11 i pól 
u p. Schneider przy kościele kat. 

W . Horde po poludniu o godz.inie 4-ei u p. 
W.iemer, datWILiej Baumbeck. 

W Brambauer po ·poludniu o godz. 4 u p. Schuł
te'gQ. 

Wiec dla koksiarzy w 1'\arten 
odlbędzie się w czwartek. 12 , września wJeczo
rem o godz. 7 na sali o. Korte. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Wlec w Weitmar 
po poludniu l) godz. 4 w lokalu p, Heinemann~ 
przy poczcie. Na wiecu będzie obór wY'(lzialu. 
Liczny udzial pożą,dany. 

Pierwszy wiec polsld „Zjednoczenia zawodo-
wego oolskie20" w Scherlebeck 

odbędzie się w niedziele. dnia 15 września po 
pol. o ąodz. 5 w lokalu p. Jana Schroer w 
La·ugenbochum. Omawiane be<la sprawy knap 
sza.fto1we -0raz Położenie robotnika na obczy
źnie. 

Na os.tatnim wjecu w Aplerbeck obrano 
wy<lzia1, do którego rależą: druh Olbiński 
delega.tem. druh Olejniczak skarbrvikiem, druh 
Górny sekretarzem. druh Luczak mężem za
ufania na miejscm.vość Selde. 

Wydział. 

Wiece. 
Baczność Polacy w l\astrop! 

Na życzenie wielu Rodaków odbędzie się 
w niedzielę, 15 \\ ześniai, po poludniu o godzi
nie 12 na saU gościnnecro Schmte-Becker 

- WIELKI WIE C -
w celu zailożenia Tow.arzystwa spożywczego 
(kD•nsumu). Rodacy raczą przybyć jak nailicz-
niei na czas wyznaczony . (2) 

Zwołujący. 

Ba.czn()iść Rodacy w Resse i okolicy! 
W niedzielę, dnia 15 września. o godzin.ie 

3:Vz odbędzie sit: 
WTEL-Kl WIEC 

na sali pa'!la Wieland'a. w celu z.afożenia .,So
ko.la": Na w(ec prz.ybęda także mó\vcy zamiei
scowJ. 

(2) · KO'lllitet. 

BACZNOśC RECKLINGHAUSEN-SUED! 
W•iect w sprawie ob<>ru kandydatów do rady 

miejskiej 
odbędzie się w niedzielę, <lnia 15 września, o 
godz.inie 5 po połud111iu w loka1lu p. C. łi. Mol
iera przy uLicy Bochumskiej. O liczny udział 
R.odaków prosi (3) Komitet miejscowy. 
~·..-.~·---.,,..l."-~~"t'far;'.~ 

· Zebrania towarzystw. 
l(oło śpiewu .. Cecylia" w Heme _ 

Przyszle zebranie odbedzie się w ni e_ 
dz.iełę, d1J1oia 15 bm„ o godz. pól' do 3 pQ pofo_ 
dniu, w Domu czeladzi kait .. ul. Nawa. Upra
sza s.ię 01 lfozniy udziat, uonieważ są 'baridz0 
ważne spral\vY do zalatwienia. Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpiewu także w niedzielę, 
o godz. 11 po wielkiem nabożeństwie. - Cześć 
pieśni polskiej! (1) 

Tow. gimn ..• Sokół" w Hamm 
urządza pierwsza zabawę dnia 15 września, na 
saili pani l(:isse w J-Iamm, Wilhe!mstr. nr. 19. 
Początek 7:abawy o godzinie 4. na którą izapr '.l 
szamv te TO\nt•nzvstwa sokolskie. które za.pro_ 
szenia odel1rntv ( te. które dla braku adres<)\\· 
zap roszell odeh rać nie mo5): ty. O iiak najlicznie j 
szy mizi 1J w zabawie prosi (I) 

Wrdział. J 



Baczność Parafianie Dłuży is cy.! I Mam osobno po'ożony fohwarezek '-ami 
Szan. Parafian Ofiarodaw...::ów zapraszam ~ przy kościelnej wiosee, 2 mleczarnie z dochotlem 

na niedzielę, 15 bm. do Iierne, d<> lokalu pana l 456 tala.ró\~, .1.. bardzo dobrą ziemią równą, z ca
.l\\ajnarda. zaraz przy dworcu, po polu dniu o go łem obfitem ż~iwem, . dobremi bu.dynkt~mi i inwen-"r niedziele dnia 15 wrzesma od· dzinie 4. Każdy Oiiarodawca otrzyma .pisem- tarzem, składającym .~1ę z 10 kom, 3 zreoc.ów, 58 

• • :• nc sprawozdanie i pt>kwitowanie skladek. Rz uk byała, 60 śwrn, p:-zy szo:-;le, 2 : mm ut od 

listy i koperty 
żał 11 bne 

będzie _ 1ę wyc1eczlrn do ogrodu p. Wał· (lQ6l) Walenty Szymyślik, GiinnigieLd, ~worca _kolei: ocl zaraz za llfl 50? m. z za-
burga w tloistede przy ulicy Poczto-~ Kirchstr. 62. hczki 21 do aoooo m. na sprzeda~. . . wykonuje szybko i tanio · ' Pp. Reflekt., którzy przybędą obeJrzec, mech 
wej (Poststr.). o liczny udział Roda- Towarzystwo św_ Stanisława B. w Herne zab. z sobą na dowód że maję zamiar kupić~ albo go· 

ków Z Bochum ·1 całe· okol·1cy upraŚza donosi szan. czlonkom. iż w niedzielę, dnia 15 tówkę albo książkę pien. :Fol w. be zw podobać się będzie. 
1 ~t. Rajkiewi~z, 1070 

września bierzemy udzia! w rocznicach tow. 
Drukarnia 

„Wiarusa Polskiego" się. 

Komitet wycieczek latowych. 

Baczność Wanne ! 
Zebranie Spółki Spożywci.ei (Konsum) 

„Merkur0 e. G. rm. b. li. odbędzie slię w nie
dziele:, dnia 15 września, o godz. 4 po poJ:udniu 
na sali p. Unterschema1nna. ul. Dworcowa, na.
prreciw koodola katoli~kiego. Ponieważ przyj
dą bardw ważne sprawY vod obrady, przeto 
powinnu5C'i" każdego spólnika, aby się punktu
alnie na zebrnnie sta~il. Zarząd i Rada nad
zorcza winni się stawić już o godz. 3. 

Uwaga: J(to sobie życzy. 1iiiem111iaków 
teraz w iesiieni a jeszcze nie oodaJ licz.by cen„ 
tnarów niechaii to jaJk naijpręd'zej uczyni w sikla 
dzie. lub też na zebraniu. (1074) 

Zarząd. 

Towai;zystwo św. Al.oizege> w Kottenburgu 
podaie do wra1domośd swYm c:Uonkom. iż w 
niedlzieile, dnia 15 wrzcinia, po południu o go
dzinie 4 na saili p. Zeibiąa unzią,d'Za dLa sW'V'ch 
czfonków latową zabawę. Zabawa odbędzie 
.się w zamklllietem kó!'ku. ·na która szan. c1Jbl 
ków uprzeimie sie zaiprasz.a. Każ,dy cz.tonek, 
chcący brać udziat w tZ.abawie winien się IJ{)Sta 
rać pr.zed szasem o kartę. pooieważ bez kar
tki nie może wnll.iść żaden nai salę: r&wnież 
każdy czlonek powi'nien mieć przy sobie ksią
żkę kwitową. czy fost W}'7J)Vatnym czJ'onkiem 
O iak nailicznieisZY udzial w zabawie uprasza 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo glmn .. ,Sokół" w Loentrop 
donos.i swym druhom. iż miesieczne zebra1J11ie 
odJbędJzie s.ię w niedZliele. dnia 15 września, o · 
godzinie 1-ei p0 południu w lokalu posiedzeń. 
O likzne stawienie się uorasza sie. Gośaie mile 
-widzia•ni. - Crolem! (1) Wydział. 

T9Warzystwo św. Woicieclia w Schonnebeck. 
Zebranie nie odbędziie się 15 bm„ lecz 22 

września po· pofudniu -0 godzinie 3. z powodu 
uroczystości kościelnej, a mianowicie z powo... 
du póŚwięcenia naw.ego 'kości~a. O licmy u
ooial cz.lonków i wszystkich Rodaków z 
Schormebeck uprasza ((1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antonie~o Pad. w Asseln 
zaprasza szan. Rodaków z Asseln, Wickede, 
Brakel i okolicy i wszystkie Towarzystwa, któ 
re zaproszenia odebrały oraz te, które dla bra
h adresów zaprosizeń odebrać nie. mogly. n.a 

obchód 5-ej rocznicy istnienia, 
odbyć się ma1iący w niedziele. 15 września. 
Program: Od st:<>dziny pól do 2 po południu d-0 
3-ei ,nrz-yimowanie brrutnich Towiarzystw na 
'ali pana Nettelbecka, ul. ttellwet: nr. 79, zaraz 
iJf-ZY kościele kat„; o .godz. 3 i pól wy1111arsz do 
kościol'a: po nabożeństwie powrót na salę, gdzie 
nastą.pi dalsza zabawa. - Muzykę idostawi p. 
P. Kuik rz tlerne. (2) Zarząd. 

Baczność Rodacy w Oberhausen
Lirich! 

Zapowiedziane na niedzielę nabo
żeństwo polskie się nie odbędzie, ponie
:waż ksiądz polski przybyć nie może. 

83C1lDOŚĆ Hofsede-Rlemke! 
Towarzystwo św. Franciszka Ks. w Hołstede. 

Riemke 
donosi swym czlon.kom i rodakom oraz tym 
T warzystwom, które ·zauroozenii.a ooebrały i 

tym. które dla br.aiku adresów ich odebra:ć nie 
rnogly, iż w niedzielę, dnia 15 wnz.. obch-Odzi 
11asze TowarzyStwo 

16 rocmicę swego istnienia 
u pana Jana Walburga, ulica Pocztowa. _,.Po.. 
cządek nasępuiący: Od godz.i.ny 2 do 4 przyj
nlDwanie bratnich TQW., o Qodz. 4~ poc..itód 
do .kościola na nabżeństwo z polskiem Kaza.-
11iem, po nabożeństwie powrót na salę, !2'rizie 
się odbędzie dalsza uroczysto6ć. uroomaicooa 
kon< ei tern. śpiewem itp. Wstępne dla czlon-
15w i bratnich Tow. 30 fen. 

Uwagi. Do spowiediz.i przystępuje Towa
rzy&twu w klasztorze w Bochum i to już 'V so
boti: po poludiniu i niedzielę rano. Czhn;(owie 
winni się stawić w czapkach i odznakach to. 
!Wa!zyskich. (3) Zauąd. 

Towarzystwo św. Pawła w Eickel 
111rządzc w niedzielę, dnia 15 bm. zabawę p-0„ 
żegnałną dla cz.lonków odchodzących do woń
ska. Muzyka iak zwykle, a także duda: i 
skrzypek. Na zabawę rla:praszamy wszystkich 
czlonków oraz życzliwych nam Rodaków z 
t:ickel i okolicy. R.odacy, chcący brać udziat 
rw zabawie jako goście, winni się postarać u 
czl~nków ~ ka.rtę wpisową czyli legitymacyę; 
wpis częśc1o:vy kosztuie 1 markę. Czlo11ko
iw1c muszą si~ oka~a~ książko. kwitową i pJa
ieą na pokrycie kos:ztow 30 fen. Początek za
bawy o godzinie 4. O godz wpót do 2 będzie 
towarzys~\,-o fotografowane, do czeg;o wszyscy 
cz.ł'onko\VJO z oJ.znakami stawić się powinni 
pod chorągiew. Następnie p.lacenie składek 
miesięcznych i wpis nO'\\ych czJonków. o RO
dzi11ie 03 wychodzi towarzystwo do ttofstede
Rfomke i to oddzla.l oJ 120 do 160. W powyż
szych czynnościach tow. jako i zaba\\~ie o. licz_ 
rvy udzial uprasza (2) Zarząd. 

J& 

św. Józefa w tlorsthausen od nr. 201 do 300 Michałów (Michlau) p. Strasburg iu Wprs. 

i Tow. św. franciszka Ks. w Ifofstede-Riemke 
od nr. 301 do 400. Wymarsz o godz. 2% po Mam 
~·. z .d?TIIu czel~dz~ k~tol. Prosimy o jak I ~ 31 1nó1•g ziemi •41 &i 

Bochum, Maltheset·str. 

naihczrneasze staiw1eme się. z łąką z torfem i z dobrymi budynkami, z żniwem 
(1) Zarząd. ~ i inwent!lrzun, przy wiosce i szkole, za cenę 8000 -~ marek do sprzedania. Zaliczki potrze!:>a 3000 

Towarzystwo. gimn. „Sokół" w Hochstrass. ij marek. Kolej i szosa blizko. (1071) 

PARASOLKI 
czyści szybko i tanio 
r&RBIERNIA OALLUSCHKE. PRALNIA \V 
WOCHUM. Tel. nr. 911. 

W niedZJi.elę, dnia 15 września. odbędzie St. Rajkiewin;, 
się zebranfo i zarazem ćwiczeinia na sali pana. Michałowo (Michlau) Strasburg Wprs. 
Vierbauma. Druhowie ćwiczący winni się sta.. 
wić o godzinie 1 na sali a po ćw.iczeniach o 
godz. 3 a;eibra'lllie. O liczny udziat się uprasza. 

Czolem! (1) Wyd7Jlał. 

Towarzystwo św. Czesława w Bulm,ke 
podaje swym czlonkom do wiadomośoi, dż z 
powodu inieporo.zumieniia Towarzystw.o nasze w 
niedziele. dnia 15 wrześnie odfotografowame 
nie będzie (1) Zarząd. 

Tow. pod op. Serca Jezus. w Recklinghausen. 
Zebranie miesięczne odbędzJe się w nie

dzielę, dnia 15 września, o godzinie 11 i pól 
u pana Bresse.ra. O liczny udzial w ze.bramu 
uprasza (1) Zarząd. 

Towarzystwo e:lmn. Sokół Jl. w Oberh .• Lldcll 
podaie wszystkim druhom do wiooomości., iz 
w niedziele. dnia 15 wrze-.śnfa o Q'Odlzinie v ~% 
odbędzit się nadzwyczajne zebranie ·na sali p. 
Wicka w Lir ich. Rosenstr. 28. Poo1eważ ur tY1 
di\ waiżne sprawy pod obrmy przeto liczny u-
dzia.r dr.1hów pożą,dany. (1) 

Czolem ! Zarząd. 

Koło śpiewu .,Halka" w Castrop 
donosi sizan. czlonkom. ·iż w niedziele. dnia 15 
września, po poludniu o god1.li.nie 2 odbędzie sie 

zebranie miesi~zne • 
Po ze'braniu lekcya śpiewu o godz. 4 po 

p()fu.dniu. Czlonkowie winni sie jaik ieden mąż 
sta.wić na zebranie i 1ekcyę. Goście mile wi-
dziani. ( 1) Zarząd. 

Baczność l(ley ! 
Tow.arzystwo św. Andrzeja w l(fey 

donosi swym cz.tonkom ii wszystkim życzli
wym Rodakom, iż dnia 15 września, odbędme 
się nai sali paina Riissmanna w Kley 

-- łatowa zabawa. --
0 liczny udzial w za'bawie prosi (1) 

Zarząd. 

Baczność Oberhausen! 
Koło śpiewu „,Mkkiewicz" 

urząid2:a w niedzielę, 15 wrześn~ na sali p. We.. 
ber'a przy ulicy Duisburslde.i 

- zabawę Jesiermą, -
polączoną z śpiewem, strzelaniem do t.arazy o 
nagrody i tańcem. O liczny udziail'. Rodaków i 
Rodaczek z Oberhausen i okolicy prO'si (1 

Zarząd.. 

BACZNOSć? 
T<>warzystwom, które od nas zaproszenie 

otrzymały na pierwszą rocznice naszego towa. 
rzystw.a, mafąca sie odbyć 15 w.rześnia, dono
simy, że obchód z przyczyn oo nas nlezale· 
żnych się nie odbedzle. 
ZARZĄD •• TOWARZYSTWA SW. TADEU-

SZA ~~-HOC.H~M1'!~RI~.1f· (3 

Droga do nieba 
na obczytnle. 

KSIĄŻKA DO NABOŻE~STW A 
zebral i ulożyl 

X. St. Szym.ańskf. 

Tę wyborną książkę, ulożoną przez dusz
pasterza polskiego polskiego ks_ St. Szymań
skiego z Paderbornu i zastosowana do potrzeb 
lu<lu polskiego na obczymie, mamy zawsze na 
skl'adzie i polecamy g·orąco. 

Cena wynosi 1 mr. 10 fen. w oprawie zwy_ 
klei a w oprawie ozdobnej ze z.lotym brze
giem i wyciskiem 2 m. 60 fen .• z zamkiem 3 m. 
Pieniądze na1e7.Y przyslać naprzód przekalzem 
pocztowym, zalączając na koszta przesylki 20 
fen. na każdą książkę. 

Kalendarz Maryański 
na 1·ok 190§ 

wYdania Karola Miarki z Mikolowa już mamy 
na skladzie. 

Cena 60 fen., z przesylką 80 fen. 

"Wiarus Polski" 
Drukarnia nakladowa i księgarnia 

Bochum, Maltheserstr. 17. 

podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 
. płaci od nieb (437) 

5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Ba<1 L~iemski 
w Koronowie (Crone a. Cl. Bralie)„ '" 

Z powodu innego przedsięb., mam zamiar 
s;prz e dac moja pusladloić, '.składającą się 
z 2-piętrowego masyw. budynku, z stodoły i z 4 
stajni dla. bydła. Do tego należ1' 4 morgi pszennej 
ziemi i 2 roorg·i torf. bagna vr polu. Budynki stoją 
dop. 3 l. Posiadl. nad. s:ę najl. dla. r.Gemieśln. Zblewo 
jest ko~c. wsią z 8 oberzami, lekarzem., aptek., pocztą 
i szkołą. Cena kupna 13500 m. Wplata podług 
ugody. Na odpowiedź proszę dołączyć znaczek. 

f iłie: Hofstede, Herne. Eickel, Rłillłlta 
lla•sen. Linden, Hatti::n&eo, Ltnllendreer, M~r: 
te.„ Castroo, Kamea, Dortmund. Oert1i1i 
Swocklllveł. 

Inwalida -
do posyłek i odwożenia paczek na pocztę 
i innych lekkich robót, może sią zgłosić 
od zaraz listownie z podaniem wymaganej 
płacy pod nr. 999 do Eksp. „ Wiarusa 
Polskiego". 

J. 8zalz, handlarz bydła~ 
Hochstii bla u Wprs. (1073) 

Dwóeh 

czai. krawieckich 
poszukuje tl067) 

Wal. Szym lrowiak 
Ąltenessea 

Essenhorsterstr. 408. --------
Potrzebna od zaraz 

polska 

~zle1czy1a 
do domowej prac,-. 1068 

A. Kruk, 
Wanne, Karl1tr. 43. 

O bełcę 
rzuconą na żonę p • .An
toniego Ratajczaka, od
wołuję publicznie a pa
nią Ratajczakową prze· 
praszam. (1072) 

Wal. Szmiałac1, 
ltecklinghausen-Siid. 

~ · .Yedyn)' polski Interes ~ 

~ zegarmlstrz.owsttko
1
• złotniczy ~ 

1 

na e• a 1ę. 
Szanownym Rodakom polecam mój 

bogato zaopatrzony skład w zegarki 
i zegary wszelkiego rodzaju· i w biżuleryę. 

Mam na składzie: regulatory, zegary z kukułką, budziki, 
kolczyki, broszki, branzoletki, pierścionki i t. d. Specyalność: 

ze„arki kieszonkowe z Matli.Ił Do•ką, orłem, orłem. 
I Jt•conłą i sokołem. 

Obrączki ślubne. 
ze złota wykonuje we własnym warsztacie już od 12 mk. za 
parę. - Przy zakupnie za 20 mr. zwracam koszta podróży. 

Szan. Rodacy nie potrzebują teraz ani u innowierców ku. 
powa.ć, a.ni sprowadzać z dalekich stron, bo mogą na miejscu 
u Rodaka wszystko nabyć, co tylko serce zapragnie. (1804) 

Przyrzekając skorą i rzeteln~ usługę, kreślę z sza.cnakie11 

.Julian Friłsehe, zegarmistrz. 
Wanne, ul. Dworcowa (Bahnhofstr.) 183. 

~„.„ :;:= 
a 
Kn:ferki dla rekrutów 

1 m Jan Kwiatkowski, •I 
' Beeklłnghausen-Siid (Broch), I/ 

' ulica Bochumska nr. 155. 

------------~ . 

\ i 
\ ( 

•'.1 

•.ł 

Drukar:n.la 

WiaFusa )'olskiego 
w J3ocłtum 

wykonuje 

szybko, gustownłe t tanio 
wszelkiego rodzaju 

Wydawca: J a n B r ei.ski w Bochum. Odpowiedzialny za redakcyę: J a n B r e i s k i w Bochum. -~~~~„ ____________ _.,,,_,,,..„. l 
Drukarnia „Wiarusa Polskie~o" w Bochum_ 1~ 

----------------------------------------------------~------------------------~----------~ 
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odzitnne pismo Indowi dla Polak6w na obezyźnło po§wł9con1 oś11i1oło 01a1 sprawtm narodo ym., polityozny.m ł zarobkow1•~ 
~~~w:mDi 

i1tl(lt&lłzl codziennie z wyjątklem dni poświątecz
Jiif•'ifl. Przedpłata kwartalna na p.o~zcie i u listowych 
łtl'JHilł 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
1':'.l I•• Wiarus Po·lskl" U.J!tau' '"'"' w ca111111tu poc:t 
.· io~ ood znakiem „L. polnisoh nr, 123." 

I 1111 liże za llar1 I OJczyz11 ! 
Za i 1nserat:Y placi sle za mielsce rzadka d.rołJHP 119a 
ku 15 f. ogloszeliie, zamieszczone przed lnseratlm fi 
fen. Kto cz.ęsto oglasza otrzyma rabat. - LiltJ: M 
„ Wiarusa Polskłe5to" naletv frankować l podał • 
1Dich doklad·ny adres piszącC2o. Rekop. nie zwr~ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia 1nafduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adrea „Wiarus Polski" Bocllum. - Telefon nr. 1414. 
)Id 4!!!!li ::mr t"ib'l!C!& __ erę ________ _ 

1 Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
.$16wlć, czytać i pisać po polsku t Nie 
•'5t Polakiem, kto ootomstwu swemu 
1Jaiemczyć sie pozwoli! 

Kochani Rodacy! 
Zwracamy się do Was z serdecZJna 

·prośbą o łaskiawe poparcie naszej pra
·CY dla oświaty narodowej przez roz
powszechnianie „Wiarusa P_olskiego". 

„Wiarus Polski" 1est pismem na 
· wskroś katolickiem, narodowem i ludo 
wem, szczególnie poświęcony spra-
wom robotniczym. Najwięksi przeciw
nicy przyznlają, że „Wiarus Polski" 
wielkie ma zasługi około sprawy naro
dowej i robotniczej w Westfalii, Nad-
1renii i na calem wychodźtwie, bo stał 
zawsze na straży dobra publicznego i 
nietylko chroni Rodaków przed 1.11ma
chami przeciwników, lecz nadto zbudo
wał silne twierdze, które br,onią germa
. nizacyi przystępu do ludu polskiego. 

Wychodząc z założenia, że tylko 
Jud, który umie samodzielnie myśleć i 
działać, oprze się nawale germaniza
tYi, płynącej od trony centrowców, 
i między.narodowej demoknacyi socyal
nej, nie sięgali kierownicy „Wiar. Pol." 

sa Polskiego" \.V nowym kwartale sie 
potroiła. Wtenczas z tern większym roz 
machem będziemy mogli zabrać się do 
pracy i zbudujemv Wam jeszcze nieje
dną twierdzę narodową w myśl słów 
poety: 

Trzeba z żywymi naprzód iść, 
Po życie sięgać nowe! 

Z wypadków dnia. 

Socyaliści w samym Berlinie złożyli w 
zeszłym roku na rzecz partyi 206 500 

marek. 

Po Berliinie następuje Hamburg z 
101 500 marek, królestwo saskie z 65 
tys. mar.ek, Szleswig-Holsztyn i Hano
wer z 20 600 i 18 500 imr., :prowincyia: 
nadreńska z 15 500 mr., ,pmwincya sas
ka z 13 500 mr .• królestwo bawarskie 
z 11 700 mr. i WestfaJlia z 8 380 mr . 

W rzeszy niemieckiej mają wkrótce na 
stąpić dalsze ograniczenia pracy nie

dzielnel. 

W skutek dotychczasowych <locho-
nigdy po prze rodnictwo w two- dzeń ogranicwno. już nieco pracę nie
rzonych przez siebie instytucyach, lecz dzielną w hutach szklanych. 
pozostawiali kierownictwo robotnikom, 
którym służyli, pozostając w cieniu -
radą i pomocą tak długo, aż się z po-
śród ludu prawiącego wytworzył ca- rl~lacy na obczyiniel) 
ly szereg zdolnych pracowników i prz~ 
wodników pracy na niwie narodowej, 
którym z cznsem stanęli do pomocy Nowe towarzystwo polskie nad Renem. 
dzielni przedsta\.viciele młodego prze-
mysłu Qolskiego. W prowincyi Nadreńskiej, szczegól-

Ta elemetnarna sila ludu polskie- n~e w okolicy Kolonii istnieją różne za-· 
. go w Westfalii i Nadrenii, którą podzi- kłady przemysłowe, w których pracuje 
wiają swoi i obcy, nie bylaby się wy- także dużo naszy;ch Rodaków. Istnieją 
tworzyła, gdyby ~,Wiarus Polski" nie tam już prawdzie od lat wielu towarzy
byl przez lat kilkanl1ście z poświęce- stwa polskie, jak np. w Kolonii, w Milhl-

, niem interesu własnego pracował dla heimie i od niedawnego czasu w Wis
usamodzielnieniem Rodaków w życiu dorfie, jednakowoż przy coraz wie:
publiczmem. kszym napływie braci naszych szcze-

Objawem tego usamodzielnienia gólnie do miejscowości Kalk. zniewole
kst wzrost towarzystw wszelkich i ni byli Rodacy tamtejsi założyć towa
zadziwilljący roZ\VÓj „Zjednoczenia za- rzystwo. Dotychczas bardzo mała licz 
wodowego pol3kiego" a niemniej gloso- ba Rodaków z tej miejscowości należa

P. S. Kunca przedłożył następnie 
projekt ustaw, który z małemi zmiana
mi przyjęto. 

Do zarządu obrani następujący człon 
kowie: T. Kaiezmar:ek, prezesem, J. 

Wolski zast., J. Ceranowicz sekreta-· 
rzem, J. Szewczyk zast., A. Sliwiński 
skarbnikiem, K. Tutkowski zast.. f'r. 
Przybylski bibliotekarzem, A. Koniecz
ny, zast. 

Zebrania odbywać się będą co 14 dni 
w niedzelę o godz. 6 wieczorem, w lo
kalu p. Beokera. 

Szanownych Braci Rodaków z Kał
ku i okolicy, którzy jeszcze nie -są w to
warzystwie polskiem, prosimy bardzo, 
aby licznie przystępowali do towarzy- · 
stwa nowo założonego i popierali jego 
dążenia, aby towarzystwo to jak najle
piej się rozwijało i z korzyścią praco
wać mogło dla dobra członków. 

(Redakcya „Wiarusa Polskiego" 
przeseła nowemu towarzystwu życze
nia jak najlepszego powodzenia: 
Szczęść Boże.) 

Essen. Dnia 8. bm . .odbył się wiec 
Polek i Polaków społeczno-polityczny. 
Na przewodniczą ego wieca obrano p. 
Przybyłę do pisania ·protokułu p. L. Lan 
gnera, na ławników obrani byli pp. 
Woźny i Pułowski. Ni1 rozpoczęcie wie 
ca odśpiewano jedną zwrotkę „Kto się 
w opiekę." Jako pierwszy mówca wy
stąpił redaktor „Wiarusa Polskiego" 
pan Kwiatkowski. Mówca przedstawił 
położenie opłakane robotnik.a i rzemie
ślnika, wykazując dobitnie że tylko 
przez organizacyę robotnik może sobie 
byt polep·szyć. W końcu mówca zachę
cał do jaknajliczniejszego wstępowania 
do „Zjednoczeniia zaw. polsk." 

Za tak piękną mowę nagrodzono p. 
redaktora rzęs~stymi oklaskami i przy 
;pożegnaniu wzniesiono toast na cześć 
jego. Pan Kwiatkow6ki podziękował 
wnosząc t011st na cześć organizacyi. N a 
stępnie przemawiali pp. Przybyła i Tol
kowski, potem przewodniczący pozdro 
wieniem „Szczęść Boże!" wiec zam
knął. Po wiecu odbyła się zabawa z 
teatrem, ·która wy1padła znakomicie. 

Do ,.Zjednoczenia" zapisano 56 dru
hów. 

wanie przy wyborach na kandydatów fa do towarzystw sąsiednich, co nawet ~l!•------..... ~11111111~111111!!11111111111!!~~~!!!!!!!łł 
narodowych, mimo nacisku duchowief1- było połączone z kosztami i niedogo
stwa niemieckiego i części spoleczeń- dnościami. Od pewnego więc czasu 
stwa polskiego w Poznaniu. pracowało kilku Rodaków nad tern, że-

Wiecownik. 

I oto ojców kraina świąta. 
Nacisk ten nie ustał po dzień dzisiej by w miejscowości Kalk założyć·towa-

szy, n ponieważ zarówno socyaliści jak rzystwo, i w niem złączyć wszystkich I oto ojców kraina święta, 
centrowcy i ich polscy naganiacze piat- Rodaków z tej miejscowości. co też rze Już na wskroś Chryste! krwią przesią-
ni i niepłatni, wiedzą, iż nie może być czywiście :się udało. W ubiegłą nie-1 knięta ! . 
mowy o zlaniu polityczncm wychodź- dzielę, dnia 8 bm. odbyło się \.V Kalk Krwią młodzieniaszkó\\ n!1szych i dzia-
t\\'a polskiego z jedną lub drugą partyą · zebranie publiczne, czy!i wiec, na który tek, 
niemiecką, dopóki istnieje „Wiarus Pol- przybyła dość znaczna liczba naszych Krwią starców bi.ałych, Izą sióstr 
ki, przeto poruszają niebo i ziemię, że Rodaków. matek. 

by go zgnieść. Wiec ten zwołał p. Tomasz Kaczma- Toniemy ojcze w lez i krwi morzu, 
Nię mogąc znaleźć poparcia ludzi rek; który też przewodniczył obradom. A jak świat wielki w calem przestwo-

. Uczciwych sprzymierzyli się przeciw Po przeczytaniu porządku dziennego u- rzu, 
~lam z grabicielami grosza publicznego. dzielił p. Kaczmarek gtosu p. St. I(uncy W. całej tej bliźnich narodów rzeszy, 

· 1 ~rozmaitymi rozhitkami, którzy za nie z Bochum, prezeso\.vi „Zwią~ku wza- Nikt l nikt na pomoc prawdzie n;e spie-
trrueckie pieniądze zwalczając „Wiaru- jemnej pomocy polskich towarzystw szy. 
~a Polskiego", zohydzają kierowników katolickich". który w dłuższem prze- A są i tacy, .przebl1cz im panie, 
1 .wspó!pracow.ników _jego w sposób naj mówieniu przedstawił wiecownikom Których to nasze razi konanie. 
niegodziwszv. nie szczedząc kłamstw i konieczność założenia towarzystwa i Więc kladąc dłonie w krwawe nam ło-
oszczerstw pot\vornych a niczem nie u:. korzyści, \Vypływające z towarzystw. na, 
zasadnionych. W dyskusyi .nad założeniem towa- Pytają: kiedyż 1nar.ód. ten skona? 

Rodacy! Pamiętajcie, ie z „Wiaru- • rzvstwa zabierali gtos pomiędzy innymi Dziwią się długiem serc naszych biciem 
sem Polskim" upadłaby i Wasza sa- także pp. Szu!czewski. prezes Tow. Jia! bo nie wiedzą, żeś Ty ni1m życiem! 
rnk,odzielność i uczvnianoby z ·was parob .. Jedność" z Koloni: i były prezes .,Ogni Że tyle tylko w nas siły ducha, 
ow Partyj niemieckich, germlmizując ska" z MUhlheimu p. Dymek. Nastep- Ile Cie Polak kocha i słucha. 

Was i Wasze dzieci. nic zalożono Towarzystwo polsko-ka- Tak! Tyś nam życiem Chrystusie Panie 
Jeżeli nie chcecie pozwolić, żeby tolickie „Oś\viata" pod wezw. św. Jó-; Dajże nam w takiej wierze wytrwanie, 

try~n;fo~ali ~ermarizatorz~'· doł?:żcie ł zefa. ~a członków dało się zapisać 63 A j/1koś raczył niesrdyś nad Piotrem, 
'ltat?n, zeby ltczba aboncntow „Wiaru- Rodakow. • · Albo n1d onym zlitować się łotrem, 

Co się na krzyżu zw1:ócit ku Tobie. 
Tak dziś mi-lościw bądź nam w tej pró-

. bie · 
I nie opuszczaj :nas w tej potrzebie, 
Nie daj nam nigdy wyprzeć się Ciebie, 
Twojego ducha i Twojej zbroi 
I prawdy Twojej. i drogi Twojej, 
Lecz jeśli nasze wiekowe grzechy 
Przeszły ogromem i1Ż lask Twych mia-

rę, 

Gdyśmy niegodni życia pociechy 
Daj nam choć ginąć. jak ojce stare, 
Z tymi świętymi w ustach uśmiechy, 
Z jakimi oni gaśli za wiarę, 
Daj nam, o Pianie, ów żal Piotrowy! 
Dai nam, o Panie, choć zgon krzyżowy! 
Niech z naszych mogił Polsce się sta-

nie 
Droga do Ciebie, wszechmocny Panie! 
Niech Polsce zbawczą sterczy prze

strogą, 

Żeś Ty jej życiem, prawdą i drogą. 
Karol Baliński. 

Pogrom w Odesie 
odbywał się znów przez cały tydzień i 
skończył się dopiero onegdaj. 

Związek prawdziwych rosyjskich 
ludzi zor,ga:nizował milicyę, założoną z 
kilkuset anłod. ludzi, między nimi gim
nazyastów. WiSzyscy członkowie mili
cyi dobrze są uzbrojeni i wyćwiczeni 
przez eme:rytowtanego oficera. W gru
pach po 15 do 50 osób przeciągali ulica 
mi, uzbrojeni w rewolwery i noże i strze 
lali do żydów, lub też bili ich nahalM 
kami, krzycząc: „śmierć żydom". Pa
stwili się też nad starcami i dziećmi. W 
szpitalu żydowrSkim umieszczono wiele 
lasce „czalflly.ch secin ". Grupy od H) 
Irat. Pokaleczono też wielu żydowskich 
właścicieli sklepów i splądrowano ich 
magazyny, władze zachowały się bez 
czynnie. 

O pogromie piszą do „Gońca Wie
czornego: 

Już 6-ty dzief1 Odesa przeżywa 
straszne chwile. Miasto znajduje się nla 
łasce „czarnych secien". Grupy od 10 
do 600 ludzi, zbrojnych w rewolwery, 
noże, nahajki gumowe i sprężynowe 
znęcają się nad spokojną lud11ościa na
szego miasta, gdzie się nda, gń8.biąc i 
rozbijając sklepy. Czelność tych wy
rzutków społeczeństwa przechodzi 
wszelkie granice. Przestraszona lud, 
ność boi się chodzić po ulicy i u wszy 
stkici1 na ustach ,_ protest przeciVv ko 
gwałtom. Czamosecil1skie organy pna
sy głośno obiecują urządzenie pogr•)mu 
na wielką skalę. 

W śród tutejs~ej ml odzieży u two
rzy la się samoobrona pod hasłem „Mło
da Wola" i lotne jej odddz:ały n11 kre
sach miasta staczaja formalne potyczki 
z „czarną scciną' ·. W śród osób które 
ucierpiały przy zaburzenilach najwięcej 
jest żydów. chociaż są między nimi i ro
syanie i kilka o:;ób o nazwiskacl1 pol
skich. Przerażenie wśród ludności o
kropne, tembardziej, że ze strony skraj
nych partyi, może nastąpić odwet. n. 
wiGc bomby, brauningi itp. W rezulta
cie ... morze krwi, w dodatku ·ofiar nie
winnych, co nic biorą wcale żadnego 
udziału. Gazety postępowe protestują 
ostro przeci\vko anarchii, lecz do tego 
czi:isu nic się nie zmienilo. Ostatnia na
dzieja na no\vego „gradonaczelmka'' 
Odesy, generała No"rickie1ro, który w 
tych dnia.eh ma orzybyć z Pctersburg:a. 

Po mieście kur nią pogtosld. że po
n i e\.\raż w cznsie rozruchów ucierpialo 
paru zagran'.czny h poddanych, konsu-



Io'.i · c zw~óci1i sit.; do Pctcrsbut'ga. -
Parrole nolicyi konnej i pieszej, ko
zaków i \\'Ojska krąz(l 90 mieście, lecz 
mimo to gwałty trwają dalej, Lad11 gło
śn;ejszy halas na ul'.cy \\'ywołujc pani
kę, sklepy się wmykają a lu~zic ~h?
"\vają się. Napndy zdarzają się wsro~ 
bia tego dnia, a wieczorami sl',~~chac 
w·s zędzie strzelanine. W re:-ulta~1e . 
rnnsy ranionych, między ktorym1. są .1 
'dzieci kilko 1etnie zabitych jest takze kil 
ka osób.'' 

\Vedług ostatnich wiadomości na
stat już \ng'edny spokój. Nowy naczel
inrk miasta wydał rozkaz do ;poli1cyi, .w 
której: wskazuje na to, że Poilicya ~n: 
na każdego czasu panować na uhcy 1 
111ie p-0winna pozwolić, by ·sobie kto'kol
:wi elk inny przywłaszczał w!iadzę. 
• ~11 .;:·r .··1~ -,.„"' •---:-.~,u..,.· .,,. ~~7.t~,._.. 

~---·-- -· ··-·-

t\"• " 111~· t i~~n~ch. War,ni?. i ~a.mar 

Malbork. Liczha osób, posZikodo
wanych µrzez bankiera oszusta Wol
ike'go wynosi, jak wykazuje masa kon
kursowa. 2 100. 

Chełmno. Pr.zyczyną §mierni zmar 
łej tu w p : ąr:ek wśród ob!Llwów cholery 
Bengmanowej była, jak bakteryologi.cz
.ne badan~a wykazały, choleryna. 

Z Wit-3k. K~~. PtJznańs~wgo. 

W Gnieźnie odbywał się zjaz,d de
legatów Towarzystwa samopamocy 
!llauklQwej. 

W zjeździe braly udz·iał dwa to-
1Warzystwa z Poznania, „Iskra'' i „Ogni 
·Wo'·, Towarzystwa samopomocy llla.lll
kowej z Inwroc!awia. z Mogilna i dwa 
~ Gniezna (męskie i żeńskie). 

Celem tych towarzystw dest, jaa{ 
tuż sama nazwa wskazuje. samopo11110c 
/W zazn.ija;-,1ianiu się z tymi przede
IWszystildem dziedzinami wiedzy, które 
każdy Polak znać powinien: z historyą 
narodu naszego, z dziejaimy literatuiry 
ojczystej. z pisownią i gra.mattyką pol
ską. Poza tern ziaznajamia się w to
warzystwie tych członków z rozmai
temi innemi dziedzinami wiedzy przez 
wykłady tr-eści przyrodniczej, tłuma
cz1~ się najważniejsze zdobycze techni
ki, wykłada niektóre rozdziały z hi
storyj 1kultury powszechnej. Cele wit}c 
~owarzystw SJ'lnopomocy .naukiowej są 
rt\TYłą;cznie oświatowe, kulturalne, a do 
~siągnięcia i::ł1 służą w pierwszym .rzę
dzie wyikłady, a \.\' drugim biblioteki o 
składzie możliwie jak najwiecej diobo
rowvm. 

W Śremie odbyt się zjazd okręgo
!WY Z\\ ic1zku Towarzystw. Przemysło
W\~ch okregu śr1emsko-koś'Ciańskieg:o. 

Żabikowo. Donoszą, że z Zahik,o
rwa ucie'klo 2 kc'.onistów. Podobno mię 
ldzy kolonist~im i !Januje 11iezgoda. 
"'411 Lb&)\~··-· ~ ,1-Jt.....,....ł!J'~dr.J.!'lm"'-.~~«;g~ 
82) 

,!'Jr.: 1< " ~ „ i a \. '1' f-
1
-ci 

f\~ J. g ' ~ i;. ~ .,, \ ~ 'ft I l .~ f' 

~ lł?.-1w1ada n.e l1istoi·yczne wedlug po" 
wieści 

W }łr:• a\\ a 0.ąsiornwskie~o. 

(Ciąg dalszy) _ 

Pan, pala,cu dziedzic, wyciągnął na 
błonia - może go w tej chwili mhtrowe 
kroki warty obozowej kolys'zą ! 

„Błacha" stała głucha. Nad nią, z 
wznoszącego się tarnsu Z''.1'mk,owego, 
rnzlożyste kasztany. muskane lekkim 
zefiru podmuchem. chwiały białe:ni 

(dtami i szeptały pomiędzv sobą ... 
Na pierwszeim piętrze p'afa.cu, w 

rnarożniku, okno na ściężaj było otwar
te. Księżyc ciekawie jął ku niemu się 
skradać ... 

Minął kratę wspiął się po murze, 
spoczął na mlamj.e i za1wiesH się na 
halustrdzie balkonu, a stąd już zaglą
dać ja najpierw niezna1cznie, dyskret
'Ille. nieśmiało, aż catc:i sw::i tarczą 
wpadł do komnaty ... 

W komnacie, na fożu, wpół białą 
~rzysloniętem firanką, leżał mlodzie
Jiilec blady. jak świ:ltło księżyca, które 
maf1 padto. Cie'fpienie wrzeźbiło jego 
równe, ksztaltne rysy_, niemoc na twa 
rzy rozlała 11111 .rze\\·ność a pl)ddanie. 

Oddyclia t spokojnie, cich9. Oddy
chał ciepłem ożywczem. wonią kwi·2 -
~ó1v, ciszą. za!atująccm tu pie_ ... i.em sło
:witcze;n, oddvchat wh"nZJ, o:dc"·1..1._ł 
m''! ·1· ... 111. . • k!l „„ft, :1 , .... ~ ~1.J~„u ...... 

W Poznaniu odbyJ się zjazd riele· 
gatek Związku katolickich Towarz.yst~v 
kobiet pracujących. Obradom z1azdu 
przewod·niczyt ks. Adamski z Pozna
nia. 

strów opracował ostateczny projekt H1łtyckiem na s~rnle. r-)zicnnikf a.ngie1-
rwprow'adzenia samorządu mie1skie~o J. ~kie urrzyrnujCł;, z~ rn me byia SK:J.!a, tyl 
'\Y Królestwie Polskiem. Projekt wme im maszyna p1ek1elna. 
siony zostanie ~o. Dumy państwowej Spadek papierów japońskich. 
natychmiast po 1e1 otwarcm. .. . . . 

Ze sprawozdania generalnego se
klretarza Związku dowiedziei'iśmy się. 
że liczba czlonkó\v Związku wynosi 
obecnie 1 OOO osób. 

W ]laponn nastąpił w ciągu ostatme 
".':!''!'"~-111111111191111!1!11~~~ go 1półrocza niesłychany spadek papie-

~'iadomości z~ śwłata0 rów rwartościowyoh. Alkcye Towarzy_ 
stwa gazowego w T·okio od stycz:nia do 

Ze sprawozdania skarbniczki pa'll l 
Star.kowej wynika: Kasa Związlku mia
ła w ostatniem ,półroczu dochodu ogó
łem 3079,64 mr., rozchodu 2214,40 mr. 
z kasy chory1oh wypłacono .członkom 
620 mk., z /kasy posagow~j i pośmier-
tnej 900 mr. . · .. ,, 

Z Niemiec. 

Szkoły wyznaniowe zmikają w pań
stwie pruskiem coraz więcej, bo rząd 
popiera szkoły symultanne, do których 
chodzą dzieci wszystkich wyznań. To 
stwierdza centrowa gazeta „Oerma-
nia''. 

Ze Sfazka czyli Stafllpolski. Siła przed prawem. To wydane 
Śląsk Dolny. Pr.zy podorywaniu przez siebie hasło uza.~adnia ~.en~rał 

śde.rniska w dominium Tylowice (Tilen Liebert powagą profesorow berlmskich, 
;dorf) w powiecie bolesławskim par-o- którzy mu dali na piśmie, że materyal
li.ek Pieczonlm zawadził plu1!iem w zie- ne prawo czyJi korzyść narodu. W:ięcej 
mi 0 jakiś twaridy przedmiot. Stanął waży niż prawo formalne czyli pisane 
więc, by 'Zobaczyć, co tam taikiei~io by- a przytem potęga rpyśli narodowe~ m.c:
lo. I oto .wydobył z ziemi garmec ze że i powinna częśc10wo prawo zm1emc. 
srebrnemi monetami z czasów daw1niej- Kto wie, czy socyaliści nie powołają 
szych. PU"zeliczył monety, był,o kh się na tych mądryclJ profesorów, ~~edy 

k l uzyskawszy siłę, zechcą wypędzie z 
157. Prnedstawiają one wartość o '° o kraju panujących a polityków w rodza-
1000 marek. Przypuszcza się, fo. :pie- ju p. Lieberta wiesz:1ć na latarniach ber 
niądze te zakopano w z·iemię w czasie li!lskich. 
wo,jny tf'zydziestoletniej. Sprawa wywłaszczenia wciąż nie-

Śląsk środkowy. We WiN.mwie w pokoi gazety niemieckie. „Konserwa
powiecie namysłowskim dziewięciole- tywna „Krcuzzeitung" jest zdania, że 
tnia 1córkia wioźnicy Cebuli rozpalała komisya kolonizacyjn:i, gdyby jej na
ogief1, przyczem zajęło się na ni,e.j u- dano prawo wywłaszczania, mogłaby 
branie plamieniem. Dziewczę, podo- zabierać ziemię nietylko Polakom, lecz 
bne do słupa gorejącego, wybiegła ma także Niemcom. 
ipodwórne, g~zie wdzi·ce jej oraz inni Nli to odpowiada „Deutsche Tages
ludzie ugasili m ini·ej ;plamienie. Popa- zeitung"' organ junkrów niemieckich, 
rzenia jedna1k Już były talk wie!llkie, że że na to rolnicy niemieccy zgodzić się 
dzi-ewcze zmarfo na nie w dniu następ- nie mogą. Jeżeli kolonizacya ma otrzy
nym w lazarecie- pówi:atowym. mać prawo zabierania przymusowego 

Opole. Jak wiadomo, zar.ządzila pro- ziemi, może to prawo zwrócić się tylko 
kuratorya opolska p1rzed dwoma· tygo- przeciw Polakom. 
dniami rewizyę w lokalach „Gazety Pielgrzymki do Billo\Ya, które odby 
Opo!srkiej'' w celu skonfiskowania czy- wają politycy ze stronnictw rządowych. 
li 101blożJe.nia aresztem numeru 92 „Gaze- nie ustają. p 0 liberałach różnych odcie 
ty Opolski-ej" z artykułem omawiają- ni, przychylnych żydom, zaprosił tera.z 
.cym wprnwadzanie geir.maniizaicyi ~a kanclerz do siebie przywódcę antysem1-

,pomocą ika.vań niemi1ec,kich do imścioła tów Liebermanna. Jest to Drawdziwy 
w Szczedrzyku. Zabrano kiil.ka egzem- b n igos po _isczny. 
plarzy tego numeru, a .nawet z prywa- Naukę religii wydalić ze szkoły 
tnego mi1eszkani'a wydawcy ip. Kora- chcielibv nauczyciele ludowi w Ham
s~e\vskiego eg~emplarz wszyty do J10CZ burgu. VTaką uchwałę powzięli 149 gło 
mka. Na zafozony przez p. Koraszew- sami przeciw 119. 
skiego protest uznał sąd o'krę.gowy 
konfiskatę za niewiażną, p1onieważ pro- I Francuzi pobili Marokańczyków. 
kuratorya zarządziła ją 1bez poprnednio: General francuski Drude zaczepił 
uchwal)'. sądu. ~aibrane egzempl1arze znienacka Marokaó.czyków pod Tad-
gazety zostały iw1ec zwrócone. · dert, pobił i rozbroił. Marokańczycy 

" · · . ~ stracili wielu zabitych i ranionych. Po 
Z mn.~r~h dz1~.łmc PobPu stronie francuskiej jeden żołnierz został 

Warszawa. Zairz'l!d Macierzy Szik1ol- zabity, a Hl jest rannych. 
1neij otr,zymat od Dyrekq,11i Naukowej Zwycięstwo zawdzięczają f rancuzi 
pozwolenie 1otwarci1a trzydziestu sze- głównie swojemu oddziałowi żeglugi 
ściu szkól w guberni sied1leckiej, powietrzne]. balonowej. 

„Słowo" otrzymalo wiadomo1ść ;.i, •• Czv zamach na cara? 
Petersburga, że główny zarząd spraw Telegraf rozniósł, że okręt, wiozący 
miejscowych, z polecenia ·rndy mini- cara i jego rodzinę, osiad ł na morzu 

czierw.ca spadły z 191 do 90 yenów; a. 
kcye pewnego przedsiębiorstwa baiWeł 
nianego z 244 na 88, innego z 188 na 
68; akcye .zaś samej gieMy tokio~kiej 
z 780 na 123. Ogólną sumę upadku 
wairtości na ·giełdach japońskiieh w cią
gu ostatniego .pólr-ocza obliczają na 500 
milionów rubli. Przyczylllą kryzysu 
j~st spekulacya, która wskutek rozkwi
tu gospodaricz·ego J ąpanii zaczęła się 
nies!ycha:nie sZieirzyć ! Pomimo to stan 
ekonomkzny J aiponii nie budzi obaw w 
iroku bieżącym. Urodzaje bo\viem 3 
głównych plodó'Wt .Japonii - 1jęczmie
ni:a„ jedwabiu i' ryżu zapowiadają się 
świetnie. Wszczególności ryż, właśnie 
dzięki wilgotnemu latu. które i fapo-
1nię nie ominęło - 1bar-dzo obfkie się 
ob.rodził. 

Kościół polski na Kaukazie. 

Kolonia ipolska w Baku na Kaukazie 
(w .południowej Rosyi) liczy około 3500 
iosób, ,a· w tej lic~bi:e. rwię.cej niż polowę 
zesłańców politY1Cznych. Orr0no Pola 
lków podniosfo projekt wzntesieinia ko. 
ściola katolickirego w rzeczonem mie
ście, dotychczasowa bowiem kaplica 
może pomieścić nie więoej nad 200 osób 
Zawiąza,ł się !komitet budowy k10ścioła, 
zlożo.nv z 10 1czfonków. Do immitetu 
należą: pp. S. Rylski, rejent Bieliński, 
aidwakat Ogó.lewicz, dyr1ektor ko:palń 
nafty Fe-igl', główny budowniczy mia
i.sta Płoszko, inżynierowie: Kognowi
cki, Gliński, Dutkiewiicz, łfonryk Go
styński, właściciel biura techniczego, 
oraz M.. Hoffman, dyrektor kopalni na
ft°y Towarzystwa Rnsyjskiego. Koszta 
budowy nowej świątyni obli.czo.no na 
150 OOO rulbli. Plany budowy \Vykcmal 
budowniczy Dziekoński z Warsza·wy. 
ii,~-~~~-„rP'~.,,--'.&..L,,.!;~.!·-;·-.n,~.r ... u:--:-"~~:.·~;....;:....;.,.H-~ ··---------... - ·----

Szerzyć oświatę powin ien każdy pra 
\VY Polak narodowiec Najskuteczniej 
krzewimy oświatę s rając się, żeby 
w kazdym domu polskim hjlfa gazeta 
polsk11. Starajcie się tedy Kochani Ro
dacy, żeby na obczyźnie ani jeden Po
lak nie obywał się bez ,,\Viarusa Polskie 
go". 

Dobrze też m:eć obok „Wiarusa 
Polskiego" gazety z Polski. 

Polecamy przeto także „Gazetę To
ruńską" i ,,Przyhciela'·, bo te pisma 
bronią Polaków na obczyźnie i popiera 
ją ich organizacyę. 

Aby ułatwić zapisywanie gazet! po-

I zdalo się, że ta pierś cornz mocniej 1 :Floryan u~iósł. się na wez~gł~wi~ i dłarn i oto radabym tak klęczeć ido o--
chłonie życie, że serce coraz pewnieJ } ?a.czniej rzucił okiem na po·sh1c mewie- statniego tchnienia !„. Niczeg·o nie żą-
uderza, a krew z nową silą. z nową I scią. . dam, o nk nie proszę ... bom nie godna! 
rmocą bije o pulsa. l I zo·baczył twarzyczkę o przedz-i- Glos kobiety zadrgał. 

Mlodzian spal - śni! ___ marzy I. ' wnie rzeźbionych liniach, bijących me- - Wiem ... kogo przywołujecie!. .. O 
Ponad płowym , \Vj.jącym się zleikka ~ lancholią. . . . tak, ona musi być wierną, ona... ' 

wąsem. na policzka.eh, puszczystym l I_uczu~ Jak drobne, _wypieszczo_ne rę- - Widzieliście ją!? 
o~enionych zarostem, trysnął rumie- ce mewohly go, aby się ruchem me tm- - Tak! Oczyma waszej duszy ... 
niec. i dzH i uczul jak ·wzrok palący szukał je- - Trzy miesiące! - rzekł cicho 

Yloryan odetchuąt głębiej, oczy. ! go oczu... . _ , :Floryan. - Co się z nią s.talo! Przepa-
otw.orzyt Oczy znów jasne błyszczą- 1 - Parn. ikto 1estes? ! dla! Zagarnęli ją Prusacy!. .. Czemuż 
ce, 'bystre. · „ I - Jestem twoją służebnicą odda·ną, mnie żyć dano jeszcze! Sam ... sam na 

U wezgłowia floryana poruszył I twoją niewolnicą!... Trzeci miesiąc do- świecie!... 
s·i ę cień, otulony w muśliiny a jedwa- j biegi':, gdy. oto. le_żysz po:waio~y niemo- - Nie! - odrze~la z mocą post1ać. 
bie. A równocześnie dal się słyszeć cą ... frzeci miesiąc slamam się u twe- - Nie jesteś sam ... Życie d oddam, by-
ciclly, pokrny, szept. j go wezgłowia, trzeci miesiąc szczęścia le bó!e twe ukoić ... Poświęcę wszyst-

-- Podać wam napój? \ ·pplywa... ko!... 
Ploryan oczy ,przymknąą1. Szept - Trzeci mi·esiąc! - powtórzyl floryan spojrzał niespokojnie na 

ten czarem go przejął. 1 gfocho chory. - Boże! Co się ze niezrn1jomą i zapytał z naciskiem: 
Byłażby to jawa ?„. Le.cz dla.czegoż 'i· mna stał?? Mówc~e.! Zaklinam ~as.!... i - .Pani, pow.iedz_, k_to j~steś!? 

w ob~ej do niego przemawiała mow.e? - :V1ę~ słuch~Jcie !. .. Trzy miesi~- 1 - Ja? _Nie, .me ~yt_aJ. mme o t0 ! 
Minęła chwila. Promienie księ.lyca ce z gorą, Jak Pep1 znalazł wa1s bJąka1ą Glos JeJ drzał s1lme1. 

·natarczywiej wpadały do komnaty. t cych s·ię... . - Więc g-dzież jestem? Odzie? l1 
:Floryan głowę zwrócił, oc.zy wzniósL. '. - Kto taki?... kogo? - batdal gorączkowo chory .. 

. T~1ż. n;ad s_woją głową dojrzał post2ć f , . - . ~epi !... Ponia~owski ! Za;p~dli- I - Tam,. g~zie niemoc dę powallła ... 
mewiesc1ą, piękną jak złudzi:ni~. Pus~ać 1 sc1e c1ęzko na zdrowm. bardzo c1ęzko! - U księcia? .. . 
w białych tonącą woalach. l Medyk stracil nadzieję... O bytno1ści j - U księcia ... lecz ... 11 mnie! On. 

- Zośka!? - wymówił cil : Jr~·, lt:- 1 waszej w .pafacu nie wiedziałam!... Pe- książę, rzadkim bywa tu gościem!. .. 
dwie wargami poruszając. I wnej nocy doszedł mnie w mojej kom- Tak lepiej i dla niego i dla innych!. .. 

Lekkie westchnienie było mu odpr;- nacie wasz jęk... Zagad.nęlem poku- Ja miiaiłam uciec, wyjechać stąd na 
wiedzią... 1 jowych. Stanęłam przy was !„. Byliś- zawsze. cier'Pienie twode przykuło 

Odzie jestem?.... Tam, gdzie cię j de w malignie ... Czyniliście spowiedź mnie! Nie pozwolilo się oderwać ... Bła 
otacza życzliwość głęboka.„ gdzie two- · z całego waszego życia... Slo- gałam Bo.ga o powrócenie ci sił. zdro
ie c'.·erpienie, t\vój ból... wniósł radość ł wa wasze bily we mnie. jak grom, u- ~ wia ... Bóg wysłuchał!... Nie mnie. lecz 
nieznaną dotąd, wesele ... szczęście!. .. ! derzały, łarnałv ... Padłam na kolana ł ·ciebie, prawego rycerza. Zycie ku to
J~steś ~u jakbj: duchem dobryim, ukoje- ;1 t.11 i~rz~\' łożu ... bom datą~ taik czystych i bi~ wyciąga , 1~ęce ... Po\vinie~eś : : bę
"'·""ri1, z1s7czemem... l!nsz, L~k ~zla chctnrch, me znała... Pa- ~ dztesz szczęs!Iwy !„. Dh mme rmnęło 
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,nr -~ ,~cclatku odpO\\ iednie kwity, 
~~ pro~.my wyciqć, \\ ypelnić i wraz 
iJeniędzmi oddać nll poczcie lub li-
rertrn. 1 hJ1in. Uwięz,iono tu pnzybylych świeżo 
~dorfu nożowników .nazwiskiem Nowack 

~)~ne którzy przyznali, że mieli' bijatykę z 
~.etriikieJJ1 W eld tern i ci ęż,ko go poka1leczyli. 
'.\v cldta. i est g roźn:r. 
· tniun.d. Robotnicy \V~oscy postrzelili 
~ podiczas bójki nocnej ślusarza Niliusa. 

at DWi!liOOStoletni syn warzywnika Gil
.-a zas:aJ przez wóz ciężar.owy przygnie
;eJJ do tac.z.ki warzywnej, wskutek cz.ego po
·~ niebeZP'iecz:ne okaleczenia wewnętrzine. 
1
• W~laściciel dorożek Wichert przym.i.ós! 

_.; z ,1naar~rów ~ilka ·~aboi. _I~iedy usdfowa~ 
··• 1 •1 c~ je •Jlleszkodhwynu. nabo11 wystrzell! i 
1\ 1 I b • • t ~o ;1Je ezp1e.czn1e. 
·~ scflwerte. Sp.lonę!a tu 1nape\llnio1na izhożem 
~ólka górJ1Jka Dii1r:bolza. 
Lang~eei:· . Na kopalni „Bruchs,trasse': 

31 żor.a:ty gormk fr. Gontrum w przeipaśc 
·bit sie n:a mie,iscu. Kto \Vinien je.?;o śmierd? 

11 Her11e. Siedrnna1s.toletni ch.lbp,la.k Stefan 
iler, chod~cy '.dawniej po <!~omach z Olbra
e i z polecerua oica sweg9„ księgarza p. Mel-
111 z tterr.:e. uciekł z domu i prze.niós.l się do 
~senkirchen. Ta.m ~god.zil się jako podr6~u

Teraz powo?at prze ' Odniczący na 
:;ekretarza p.:i11a Szczepana Delińskiego, 
na ławników zostali powołani Józef 
Depczyński i Michał Dereziński, potem 
udzielH pan przewodniczący słowa re
ferentowi Andrzejowi Błaszczykowi z 
Bochum, który w dłuższem przemówie
niu rozwodził się o potrzebie orgauiza
cyi Polaków na obczyźnie. Po przemó- · 
wieniu referenta, ziabrał głos pan Lud
wik Wojciechowski o naszej pracy ro
botniczej w tutejszym okręgu. Dalej mó 
wil pan Kanabay o potrzebie organiza
cyi Polaków w tutejszym okręgu. W 
ko11cu przystąpiono do wpisywania 
członków. Dało się wpisać 41, poczem 
był obór zarządu. Delegatem został p. 
Andrzej Ka1nabay, sekretarzem pan 
Szczepan Deliński, skarbnikiem :pan Jó
zef Depczyński. Nadto wybrano trzech 
mężów Zia ufania zaufania, są to pp.: Wi 
ktor Wojdowicz, Marcin Bober, i Józef 
Urbanek. Rewizorami kasy zostali pano 
wie Michał Dereziński i pan Paweł Ot-

. to. We wiecu brało udział 60 do 70 ro
daków. Wiec zakończył przewodniczą
cy pozdrowieniem Szczęść Bo'że ! 

Szczepan Deliński, sekr wieca 

. do jednt-go mem1e9k1e51:0 sklaidu obrazow 
'.~odzi z nimi po domach polslkich, starając się 
'cze pożyczyć pieniędzy. W tych dnia1ch 
,1 up. Dudziaka w Gerthe, -0d którego choi.al 
'życzyć JOO ma:rek, by mógl hulać i w karty 
irwać . kiorym się oddaje namiętnie, gry.wa- Herne. Wiec w spr.awie „Zjedino-
·; calemi no.;;ami. Nie należy przeto Jobuzo- l l . " i:..:r 

temu me pożyczać. a·ni ·dawać .na kredyt. czenia zawodowego po s nego w uer-
, Miiblheim 'fi. R. W lieissen zderzyJ się ne w niedzielę, 1. września odbyt się 
~z, handJarza bvdla Iiellmarma z woz.em rno- przy dość licznym udziale Rodaków. 
~owyn i kolei elektryczne.i. Kanie się spJo~ Wiec zagaił i przewodniczył mu dh 
rlr i w-ypadt z wozu chfopiec 13-letni, któ- Ludwiczak, na sekretarza powołał so
ii·skntek v1sitrząśnienia móz;gu dogorywa. 

· DuisbuJ'1!;. \V wars,ztatach koleaowych na bie druh\1 Pacholskiego. 
;unewaLd robotnik Sicker dosfa . .l się między Potem udziela głosu prezesowi głó 
·a wozy, które mn zgnioi!ly piers.i. wskutek wnego zarządu, druho\vi Sosińskiemu z 
wo nieszczęśliwy w;krótce umarl. Bochum. który w swojem długiem prze 
tterne. \\ domu chorych zmar.f parobek 
Busse z rforsthausen. Znaleziono· go ni·e- mówieniu wyjaśnił zmianę ustaw knap

.zrtomnegc i11a ulicy. Zostal \:vidoc.z'll:ie prze_ szaftowych, jak one są niekorzystne dla 
,nanly przez \VÓIZ i ciężko poraniony. nas robotników Polaków. 

Essen. Przy budowie szkolv górruiczei p t „ ·• ...:1 . h S ·' l · 
t mula:--z wroski z trzeciego piętra i zabil rzy em omowh u1ru osms U ca-

. na miejsc.u . le położenie robotnikó\v polskich na ob-
-- Poli::-ya \\y kryfa tu jaskinię gry hazar- czvźnie. 

wei. • W dyskusyi przemawiali druh Ha-
Bonn. Trze! robotnicy chor,waccy, kf4.. 1 ias, druh Jankowiak, druh \rVawrzyniak 

:eh tu uwięziono jako podelirzanych o mo'r- I druh Banasiewicz i druh Nowakowski; 
· iS~JO. pu;Jt;!rrione \V Du rbusch, przyznaili się i 

wmy. 
1 

przemawiali jeszcze druh Mańka i pan 
Oberham~ar. Na kopaLni „Osterfeld" po- I Thiel, lecz nie mówili do rzeczy, więc 

11Tci.!a pew:1.ego cabotnilrn traoomisya ma- ł im głos odebrano. 
JUi' i zahifa ~o na mie:iscu . b 1 k• d 
· Halle. W Siersleben rzucili mfodz.i górni- Potem zrobiono do rowo ną s ia -
· butelke. 7l:apelnioną karbiteim i wodą. w kę .na strejkujących robotników górno
·Ollladkę taw;ących sie dzieci. Butelka pękfa ś1ąskich ·i zebrano 11 marek. To oznaj--

11ielkim hu~iem _a _ro~pryskui_::ic~ się sikoru- miono zebranym, poczem przewodniczą 
, voka!eaz:.-.t·~ dz1es1ę.c10ro d~1e~1. cy zamknął wie" słowami: Szczęść 
Stokholm <~z\''ecya). Pali się tu okręt ' . 1., 

Cormegia", w\·de rający 5000 beczek nafty. , Boze ! 
Tomsk. Ba,nda opryszków zabrala z wo- Pacholsld, sekretarz wieca. 

pocztower\I \\ pobliżu Tomska na Syberyi . , . 
~ooo rur;:. :?.·:.iwszy prze,,-odnika. r Hamm. Zebralrsmy s ; ę tu 8 bm. na 

.,...._ __ . ___ -_---_-·-..- r.,.„_,_.-...._,......... ... ~ I nanadę w sprawie ustaw knapszafto-
. wych. Zgromadzeni uchwalili rezolu-

8 spraw robotniozyobic cyę treści następującej. 

Bremedrnfen. Pierwszy wiec .,Zje
noczenia Zawodow ego Polskiego" któ 
. ' s ię odby? \V Bremerh11ven dnia 2lgo 
erpnia 19u7. zagaił pan Andrzy Kana
aY, który też na życzei1ie w ieco\J.·ni
ó11' przei.vo iniczy ł obradom. 

„Na· nowe ustawy knapszaftu nie go
dzimy siQ, bo nie s~ one lepsze. tylko 
gorsze od starych. 

Prosimy starszych knapszaftu, żeby 
na te usłtlwy nie przystali , lecz mają 
przeciw .nim energicznie protestować. 

Starsi knapszaftowi pcrwinni się PO,
jednać i zgodnie gfoso\vać przeci\v u-

-.„:··----~~-=r~~na;.ii.~~::~j~·.....;r~~~ .... ~.i'\'Q'I! -N.. ··~~ _ _ wu.a 

· ~ w.szys!ko !„. Le~z twoj~- wes~le bę- ł _ Gdy by m ją zmala, gdybym u-
1e 1 mo1em. twora· rndosc moJą po-- I miała!... 
echą, a gdyby na ciernie, .na cięż!kie . - W·ięc powi'.aidaj mi o sobie ! Po
, losem zapasy iść przyszło, to ja pój- ( wiadaj, 0 czem chcesz„. bylebym nie 
ę z tobą. Za jeden uśmiech twój, za ł czuł tej głuszv w sercu!. .. Tu, \ V pierisi 
~dno Slo\ 'O ~.erdeczne !„. , mej. jakby zamarło wszystko„. na 
P1ostać kobie ty pochyliła się silniej ,. zawsze!. .. Mówcie !.„ niech- !11Yś!, któ-

ad 'Wezgfowiem Ploryarna1. , ra kamieniem mi jest , odb1egme na 
Gota rtow _ki w 'Zabobonnem skupie- i chwilę.„ 

-U sluchał nieznajomej. Głos jej łago- Postać skłoniła glowę na znak po
_r, cichy, nami ętny a nieśmiały , ko- sluszeństwa, oczy jej głębokie wniosły 

l ~a} go. pory·waL f iale. zapa:chu jaś- ł ·si~ Uęsknie ku promie.niom miesiąca, 
1~~w Wpadały oknem i upa1aly go pierś wezbmlla marzemem. 
1101ą słodyczą , rozmarzały. - Słuchajcie! - rzekła. - Lat te-
~siężyc srebrzył wnętrze lmmnaty, mu już wie'le, nad brzegiem srebrno-fa

, ?11 o 1P.rzeźroczyste kotary Joża, listego Rodanu, na ziemi Frnnków stał 
1
n\i Poz!oche ramy zawieszonych na zamek. Zamek. dum~y, starożytnymi 
.~e krnz afach, wygładzoną po- zdobny herby , mby gmazdo orle do wy
aleirzc~n i~ pcsadzki na tafle ,lustrzane sokich uczepiony ska'l, basztami sw~i 
rn ieiniat , '~I daleko mgly przeziera!, a o slonca 
z P!orran milczał. W duszy dźwię- wschoi~zie .zlotemi 1blachy świ~cił .·PO: 
~a~o mu_ pytanie: Sen to. czy jawa? nad dohny,yol~, bory„ yv za:11-ku miesz 
aze znow nary ~o chwytają, a wi- kal pan w1el~1, dostom1k kroles~wa, a 
~a swe biędne zaczynają toczyć ko-- rodu rycerskiego poto:nek. M1es~~al 
„„ s1amotny, caly oddany pieczy o sweJ Je-
-- Ja„ . v.aćpana trudzę? - szepnę- dynej cór.ce, tirzynasto1etnie.j, czar~10-

luoost~ć talk 1..'.kho, jakby się . bała za- "".łos_ej Biance. Ł~wy go. me nęc;l:y, 
}ZYc odd:a'tony rozhowD r hp na ta- ł me ciągnęły uczty, J_edyn,ą Jego r~dosc1ą 

asie zamkowym. ł a roukoszą było tullć glowkę dz1ewecz 
. - Nic: __ rzekł Gotartowski _ l ki. i .patrzeć w oczy, które mu, 1?rZYP?
-~\V ! Niech słvszę tw ój głos ! Ni ech ł mmały dawno. utracone s zczęsc1~, .k~o-
,ein, żeś nie i d re up.rzytommalo mu tę, co ~aJP1e1 w 

..._ O z ~ ą .. ; . , i życie mu zaklęła w nieziemska idyllę, a 

..._ czem ci mowie? „. J potem przepoila żókią, akarmiła ja-
p Py~avz. jeszcze? O ni ej!... t dem i na piekie:ine skaz~la .. katusze ... 

b ,0stac m lancholi jnic wstrząsnęła P rzed brnmą ~amkowa mekwdy stawat 
\\ą. w>'s ła ni cc królewski i milośc iwe zwia-

stawom nowym. Gdyby tego uczy_nić 
nie chcieli, staliby s;ę zdrajcami robo
tników.'' 

Centrowy gewerkierajn w przededniu 
bankructwa. 

Z kól robotniczych piszą nam: 
Gdy założono nasze „Zjednoczenie 

zawodowe polskie", wtenczas nikt jn
ny, jak sławetny pan August Brust, ów
czesny przewodniczący „gewerkferaj
!nu" wykopał nam grób.! pisząc w „Berg 
!knappe", że prędzej walki przeciw niam 
nie zaprzestanie, aż nas zmarnuje. Aby 
prędzej to przeprowadzić i żeby walka 
odniosła jakiś skutek założono piśmidło 
niby polskie pod nlazwą „Górnik Pol
ski". Na redaktora powołano sobie da
wniejszego elewa gospodarczego a nie
doszłego ekonoma p. „Aleksander kom
herunter". Przez walkę przeciw „Zje
dnoczeniu Zaw. Pol." przyszło wów
czas w „gewerkfe.najnie" do czystego 
mzstroju, bezładu i anarchii. Ostatecz
nie zdegradowano p. Brusta z prezeso
stwa „g_ewerkferajnu". 

Wówczas każdy myślał, że te wy
p11dki nauczą „gew-erkferajn" rozumu i 
że zacznie on walkę rzeczową i chrze
ściańską, unikając kłamstw, ·oszczerstw 
i wyzwisk. 

Po niejakim czasie rozpoczął „ge
werkferajn" przecież na nowo walkę 
na śmierć i życie przeciw „Zjednocze
niu zaw. pol. ",berlińskim fachlabteilun
gom i socyalistom. Walkę prowadził 
w ten sam sposób jak niegdyś krzyżacy 
przeciw Polsce, którzy pod Tannenber
giem chcieli wykopać Polsce grób i 
zgładzenie na zawsze. Sztuka krzyża
kom się nie udała, bo przez króla Wła
dysława Jagiełłę i p.rzez Wielkiego 
Księcia Litwy Witolda, zostało krzyiJa
ctwo zmiażdżone i pochowane w tych 
samych grobach, które dla Pols'ki, wy
kopało. 

Przysłowie mówi, że „kto pod kim 
dołki kopie, sam w inie wpada. 

Podczas bezrobocil3. w Lotaryngii 
„gewerkferajn" swoim członkom wy
rzuconym na bruk wsparcia nie mógl 
wyplacić, tylko oświadczono, że w ka
sie nie ma pieniędzy. 

Z Algringen zapytują się, kto opłaca 
urzędników „gewerkferajnu", kiedy w 
sprawozdaniu rocznem o nich wzmianki 
nie ma. 

Centrowa „Neunkirchener Zeitung" 
pisze 10 lipca, że „gewerkferajn", gqy 
wkroczył z agitacyą w obwód rzeki 
Saary, oświadczył, że jemu tylko kilka 
wieców potrzeba a z katolickich berliń
skich ft3.chabteilungów ani śladu nie po
zostanie. Obecnie po walce dwu centro 
wych stronn:ctw mamy rezultat taki, 
jak powyższ~1 gazeta pisze, że agitato
rzy .. gewerkferajnu" objeżdżają obwód 
rzek-I S aar i prawią o śmiertelności ber
lińskich „fachabteilungów" a tym cza
sem całe grupy ,,gewerkfeiajnu" do 

stowal wezwania na dwór... Pan ze 
zmarszczonem obliczem a zaieiśniętem1 
usty wysluchiwal posłailca , odmawia
jąc przybycia .... 

Lecz miłościwe wezwania zawie
raly czasem i rozkaz„. Pan WYimówić 
się nie mógł. Sam nie uląklby się nie
laski, nie ugiął przed potężną zemstą, 
ale ba•ł się, drżal o Biankę„. Przez trzy 
dni dwór sposobił się do wyjazdu. Wy 
tac~ano poszóstna, karocę, szykoiwano 
bogaty rzędy , opa.trywano świetne bar 
wy.„ a pan zamknięty w swej komniaL. 
cie, taczal się w bezsilnym bólu, da:f'ł na 
sobie szaty , do kn. i wlasne szarpal 
ciał.o. Ody trze"' ;l.:'.go d.nia dwornanin 
orzytChodzif doń z wiadomością, że przy 
gotowania do drogi ukończone, zasta
wał pana spokojnym, zimnym, ,zasty
głym. Pan córkę powierzał stia:remu 
margrabiemu, a sam, spowity złotogło
wiem, aksamitami, katronkami, zasiadał 
w przejrzystei karocy . 

Pochód ruszał z zamku z gwarnym 
zgiełkiem, wydłużał si ę w barwną, kwie 
kwiecistą \Vstęgę i dążyl na d\vÓr kró
leVi'Ski. Lu_d na drodze witl·ll' dostojni
ka kornym nklonem, podziw ia! prze
pych i zazdrościł m11 bogactw, władzy, 
szczęścia... · 

Król wita ł dobrotliwie swego sługę, 
uprzejmych słów nie skąpił i poglądal z 
uśmiechem ku miejscu, gdzie \\Śród 
wielki ch dam dworu, tu ż za plecami kró 
lowei stl:1 ła ona„. 

(C i ąg dalszy nast<[pi), 

„facllabteilungów"' wstępują. W je
dnym tylko miesiącu przystąp iło w ob
wodzie rzeki Saar 1700 członków z „ge 
werkferajnu ··. Nie lepiej się dzieje w 
Lotaryngii, w: Westfalii i w N;adreniL 

W Brunświckim obwodzie upadają 
cale miejca płatnicze. Upadły miejsca 
płatnicze we Velpke, było ich tam 170 
czlonków, we Wolsdorf ·było 36 teraz 
nic, w Offleben miał 78 teraz 8, w Al
fersdorfie 40 teraz 6, w Rheinsdorf 30 
teraz 3, w Siinerschenburg 30 teraz nic 
i tak dalej. Nadsyłane tam gazety ge
werikferajnu sprzedają funt za 10 fen. 
Polaków tam już też teraz nie mają. tyl
ko kilku inwalidów. To teraz chce •. ge 
werkferajn" swoje bankructwo poweto
wać przez górników mazurów, gdzie 
„Górnik" będzie obecnie w polow.ie po 
polsku a w połowie po mazursku druko
wany. My jednak wątpimy, czy „ge
werkforajn" będzie się mógł utrzymać. 

Tak oto przedstawia się obecny stan 
w łonie „egwerkferajnu". Nic dziwne
go, źe „Górnikowi Polskiemu„ braklo 
już żeru więc tak mocno ujadal na „Zje
dnoczenie Zaw. Polskie" i na druha So 
sińskiego. Przecież to jego ujadanie na 
„Zjednoczenie" i n\1 druha Sosińskiego 
przypomiina głodnego .kundla, uwiązane 
go na łańcuchu. Ten także, kiedy mu 
braknie ~eru. szczeka i wysila się. Win
na temu jego psia natura, że nie mogąc 
kąsl:ić, przynajmniej się wyszczeka na 
Polaków narodowców, i tym sposo

bem zarabia na chleb. Szczekanie na 
PoJaków dzisiaj bardzo się oplada i z 
takiego szczekania żywi się obecnie w 
„Ostmarkach" cala zgraju dużych i ma 
tych kundlów hakatystycznych. Jeże
li „Górnikowi" braknie żeru, to niech 
się tylko zgłosi do „Ost lub Westmar
ków'' i powie, że spowodu walki z Po
lakami chleb utrl.1cił, to zapewne eme
ryturę dostanie. Spodziewamy się, że 
teraz będzie „Górnik" miał materyału 
dosyć. 

Rozmaiłościa. 
Germanizacya nazwisk polskich. 

W ostatnim czasie przeniosło się zno
wu kilku „polaków" .na łono niemie
okieg.o M!chalka, a mianowicie inwa
lida wojS!lmwy Stefan W ojdyłak w Ino
wrocławiu, który „za pozwoleniem'' 
zmienił swe nazwisko na Weissa, 
wdowa Anna Ida :Quszyńska w Pia
skach 1pod Gnieznem ITT!a· Kammba.ch, la
kiernik Otoin Reinhold Aleksander Rut-

' lkowski w Bydgoszczy na Rahn, paro-
1b.ek Wincenty Musiałowski w Ostro-
1Wie w .powiec·ie inowroclaw&kim na 
KrO.nlke, ślusarz 'kiolejowy Jan :Fryide
.ryk Wilhelm Jankowski w Gniewko
wie na Mai. 

I 
I 
i 

Ostatnie wiadomości, 
B e r 1 i n. ,.:,ejm ·pruski zbierze się 

dopiero w styczniu roku przyszłego. 
B u d a p e s z t. Cesarz niemiecki i 

król hiszpański spotkają się w dobr.ach 
arcyksięcia Fryderyka podczas mane.:
wrów jesiennych. 

I( a t o w i ce. W Częstochowie za
mordowano żandarma Amisękiewicza. 
Zabójca uszedł. 

Naboż ństwo polskie w Bochum. 
Nauki w ciągu ~rześnia: 

W środę, dnia 18 września o godzinie 
8 wieczorem dla mężczyzn żonatych. 

W środę dnia 25 września o godzinie 8 
wieczo.rem d1a młodzieży. 

Nabożeństwo polskie w Essen 
odlbędzfo się w niedzielę 15 bm. o god'Z. 4 po 
.poJudniu w kościele klasiztornym Siósitr Milo
sierdzia. 

Od Redakcyi. 
Do Langendreer. Jest to bank z ogrami

czoną poręką. Bliższych szazególów o nim 
podać nie mo.żemy. R ozumie siie, że bankl z 
poręką nieograniczoną daj ą większą pewność. 

Do Recklinghausen. ,,Blank Ludo
wy," E. O. m. u. tt. w Starogardzie, 
Pr. Stargard jest bardzo dobry i pien i ą
dze w nim nie zgin ą . 

- ---- ·------·------ --
Od Ekspedycyi~. 

Tow. gimn. „Sokół" w l-(arnap. ProQ"ra
n1y byJy już ;-,·ydrukowane. 



ł~k:- Zażywasz ty Jantku tabakę? 
Janł~k: Zażywam, "le tylko 1001 

najlepszą kościerską 

Fabryka kostyumów teatralnych. 
Th. Scholłen, Essen·Ruhr 

Viehoferatr. 34-36. 
Największy i najlepszy interes tego rodzaju w 

Niemc•ech. 

20,000 całkowitych kostyumów 
na składzie. 

Najspanłalsze w~kenanie. 
Najtań@ze C)eny. 

Odznaki towarzyskie, chorągwie, pałasze, szarfy, 
eZlpki, w ogóle wszelkie przedmioty dla towarzystw 
i do uroczystości. 990 

H.ata!ogl darmo! 

Jana Kwiatkowskiegó 
załatwia wszelkie sprawy 

bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

Kasa oszczedności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse (759) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

Spółka s!~~aog~nzdre;~ Fortuna" I 
poszukuje od l;pried bi•~,. c ę I I 
władającą j~zykicm ]JOlskim i niemieckim a zna 
jącą się także na książkowości. Kaucyi potrzeba 
100 mrk. Zgłoszenia należy pl'Zcsyłać p. a reaem: I 
· St. Lewando ski, Lan endreer, ; 

:Ku lstr. l<I u. (1063) l . I 

150 

do ogrzewania 
~ 

poleca 
; 

(10'17) !Ją 

= 
Jan Kwiatkowski i. 

(Bruch) I 
ul. Bochumska 117. I 

([Okien wysiawiiYch. I 

······-·····-·· • . d. ~• Kto pragnie pos1a ac • S książkę do nabożeństwa • 
e w pięknej lOoen«U oprawie 19 
• niech sobie zapisze • 

: „Boże bądź miłościw". ! 
8 Książka „Boże bądź miło· • 
• ściw" zawi~ra ~ar?z~ . piQkny IJ 
• zbiór nabożenstw .1 ~iesm,_ a. kosz •• 
• tuje w nadzwyczaJ p1ękneJ i moc· • 

nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., • 
tł 2 OO mrk., 2,10 mrk., 2,50 mrk., 
• a'oo mrk., 5,<10 mrk., 6,00 mrk., • 
B 7 :oo mrk., 7 ,50 mrk. i 9,00 mrk. • 
O Książką tę prżesyłamy za poprzed • 

tl niem nadesłaniem należytości albo • 
za zaliczką pocztową. • 

I O Adres: Cl 
9 „Wiarus Polski'" 
: Bochum, Maltheserstr. nr. 1 7 e 
•••••••• • ••••• ~~~~~~~~~~~=--=--=-=-=~'---~~~ 

Baczność Rodacy w \\Janne i okolicy! 

Gdzie kupuje się najtańsze · 

m·eble i sprzęty domowe 1 

l k z . j , z tli8k 
ul. ft nkowa (Marktstr) nr. ~2, obok oberży Reic~enberga. . , 

· Jest 1'0 interes wprawdzie nie najstarszy, ale może każdemu mnemu stawie 
czoło, bo posiada wielki wybór • • 

Dlebli wsze. e~o o .za.Jo 
jak: szafy~ lnstl·a, sz3fcrnłerkJ, łóżka, wóziki, m~szyuy do gotowa· 

nia itd. itd. Każdemu, kto u mnie wyprawę kupi 
Za ' 

wypożyczam darmo porcelany na 
gotówkę.~ wesoła i chrzciny. 

922 

!I Na 
~ odpłatę. .... 

Lukasz Józefiak.~ 

ogólnie lubiane papiero sy 

··. pierwszorzedoy wyrób, tylko reczoarobota 
I . w kartonach po IO sztuk za 15 fen. I 

poleca s1a 

. Jl. Droste, Po znań, 
fab1•yka papierosów i krajalnia tytoni. 

Reprezentant na Westfalię i Nadrenię Stanisław Batajczak1t Boehnni 
Spichernstr. 2. -J. Barański, Wanne, 

Największy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
=== naprzeciw kościoła katolickiego.=== 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek Najtaflsze I na~ 
czego t:się przekonać możecie, że Ilajkorzyst- dogodniejsze żrii 
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u ( 400) dło zakupu dla 

Jana Barańskiego. młodożeflców, 
Przy całkowitych wyprawach, pł~kne podarki. 

Wszystkim, którzy u mnie wyprawQ 
ku~ożyczam gratis oorcelany na we
sele. 

r-~~!o1~~ --Polecam także Szanownej Publiczności Na odpłatę ! moje 
~.....,.~~~>J 'dasne warsztaty 

tapicerskie i siodlarskie. 
N a życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu .po cenach tanich . 
Zarazem polecam materace mojego 

wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce
nach fabrycznych. 

BACZNOŚĆ RODACY! 
Kto che~ orub1 p1emiądz 

oszczędzić? 
Każdy rodak'., który chce sobie m a " z y n ę cl o 

s z y c i a t a n i o kup i ó lub DJ ody druh, który 
sobie chce doskonałe koło sprawić, niech 
pisze kartę do nas po cennik naszych maszyn i Bez agentów, 
kołowców. Mamy dużo pism z po lziękowaniem z 
wszystkich stron Westfalii. · 942 

Dran8Celd 4 Staw·ński 
Z pierwszej ręki. Hurtowny interes maszyn i kół, 

~~~łlnghausen-Siid, B~~humerstr. 12!.~ __ tLi 
1059 I 

Amery a. 
Dalsze 

zniżen ie cen. 
Sprzedaż kart 
okrętowych. 

Otto zur Hellen. 
DJrtmnnd, Konigahof 

Podróżującego 
na cygary na wysoką 

prowizyję przymie 

Jan Słomiński, 
Duisburg-

Hor hfeld, 
~udstr. U?.t.. (1078 J 

Kilku ezeladn. 

I Szanowną Klientelę. mającą zamiar zaopatrzyć 
siQ w wyroby jedynej polskiej i wielkiem powodze-
niem cieszącej się 920 

fabryki płe1•nlków 
A. 1'la1•kiewieza w Kostrzynie 

na nadchodzący sezon gwiazdkowy, proszę niniejsze~ 
jak najuprzejmiej, aby zechciała łaskawie zamówienia 
gwiazdkowe udesłać najpóźniej do końca wrze· 
inia r. b. Za wykonanie zamówień po wyżej wy
D"ienionym terminie fabryka ręczyć nie może, wobec 
nadzwyczaj wiPlkiego popytu; musi raczej z fabry· 
kacyą zastósować sią podług poczynionych przed 
czasem zakupów. - W8zP.lkie zamówienia upras.u 
sią nadesłać na ręce zastępcy na Nadrenię i Westfali l 

A. Barciszewskiego, Bochum,u• .. K1~:r:r!~~-;:;:0„. •'· 
,,.,,,,,,., . ~/ 

~~;t~~ łtt? 1 
• . .-- • pierll 

KORONKI czyści chem1cznije i 

Elementarze NIA w 
f ARBIERNIA OALLUSCHl(E, PRAL 

w wielkim wyborze poleca BOCHUM. Tel. nr. 911. 

s 
s 
s 

krawie~kich 
Księgarnia 

filie: Hofstedej Herne, Eickel, Rahlld
1 

d 
przyjmnie (1075) 

SI. Roszak 
lloDJ.bruela • 

Ba rop 

• A(rt' s 
Jllused, Linden. Hattin2eo, Langendreer, s 

oertkli te1„ Castroo, l(amea, Dortmund. _. L 

• • jr"!„ l'P'n" il\ 

„ Wiarusa Polsk. ' 

~Mockhlvel. ~ ~) 
.'iii! ···-·---Wydawca~"'J7n-B •r ~i ~ki w Bochum. OdpowiedziaLny za redakcy~: Ja n Brei ski w Bochum. Drukarnia „Wiarusa Polskie~o" w Bochum. 



Dodatek do nr. 212 „Wiarusa Po1-~kiego". 
• ,. ~„!"' · ;Z"J.~;-

..,a fi·~ 

Polacy na Rogii. 
Z Rngii, wyspy morza Bałtyckiego 

niegdyś siedziby Słowian, a dziś zupel- · 
1de ·zniemczonej piszą do „I(uryera War 
szawskiego": 

Starożytne pogańskie jeszcze Góry 
Bergen, z których pamiątki naprzód za
brali do Pragi Czesi, którzy tu ongi 
licznie odbywali pielgrzymki, resztę 
zaś do Muzeum berlińskiego zawieziono 
- stanowią stolkę urzędową Rugii. 

Na placu rynkowym, obok starych 
domów ' jaśkrawo odbija c~erwony „Ge 
netial Postamt, a jeszcze bardziej nie li
cują z nim kolumna zwycięstwa z datą 
1870 r. 

. Miasto, a raczej miasteczko zbudo 
wane na górach, falisto się na nich roz
kladl1. 

Nie wiele by loby o niem dziś do po
wiedzenia, gdyby nic na to, że jest ono 
centralnym punktem. w którym się zbie 
rają nasi polscy włościanie. na roboty 
rolne tu na :Rugię przybywający. 

Na nabożeń'stwie w kościółku kato 
lickim spotk11liśmy ich tu dużą gromad
kę. Są i z Królestwa, z radomGkiego, z 
Kujaw, z pod Wloclawka, z Wielkopol~ 
ski z pod Poznania, jak również z Gali
eyi. 

Niektórz_y z pomiędzy nich już dzie 
wiąty rok z rzędu na Rugię na robotę 
przychodzą. Zarobek widocznie musi 
być dobry. 

Gawędziliśmy z nimi długo po wyj 
ściu z kościoh, bo się sami dokola nas 
skupili, kontenci. że mogą coś zasłyszeć 
o kraju i coś o sobie powiedzieć. 

Za rabiają chłopi po 2, a kobiety po 
1.50 m. na dzień, dostając przytcm po
mieszczenie i strawę, inni pracują .,na 
akord " i tacy zdobywają ciężką pra
cą do 5 mr. dziennie, już bez życia. 

Są zadowoleni, zdrowo wvglądają 
wogóle dobrze się trzymają, choć wię
kszość znaczna, a mężczyźni wszyscy 
ubiory swoje zarzucili. 

Pracują przy żniwach, nastQpnie 
przy orce i młóceniu i dopiero koło li
stopada i grudnia wracają do domu, aby 
z wiosną znowu tu przywędrować. 

Łączą się w grnma9ki, widzieliśmy 
nawet całą rodzinę i wśród niej parę na
rzeczonych. Ojciec ząpytany: 

A cóż to, to córkę za niemca wyda-
jecie ?„. 

Z oburzeniem odpowiedział: 
Ni! ... on przecież z naszej wsi!.. 
Nrawet golarz polak znajduje przy 

nich utrzymanie i pol1skim napisem nad 
Porządną świeci razurą (golarnią) 

Najwięcej nas jednak zająl zbudo
wali serdecznie wzruszy! młody ksiądz 
proboszcz rugijski. 

Niemiec, widząc w kościółku i przv 
konfesyonale polskie dusze, postanowił 
s~bie dla ich duchowej pomocy n>auczyć 
się po polsku. 

. W przeciągu roku pokonał sam tę 
:vielką trudność i dziś, chociaż łamanym 
Jesz.cze akcentem. miewa po polsku ka
za'~ta. po poJ,sku słucha spowiedzi - jeź 
d~1 PO folwarkach. przez Polaków obra
b1~nvch i po polsku uczy dzieci zasad 
waary i moralności. 
. To też chłopi i baby nasze garna 

s1~ do niego i nie riają dI<itniego dosyć 
slow uznania. 11 nawet czułości. za jego 
serdeczną nad nimi opiekę„ 

. Duch wielki i silna wielka wiara do 
ła1ą mocy temu prawdziwemu księdzu. 

Kościółek w Górach od niedawna 
~o starej kt1pliczki przybudowany, jest 
Jedy~Ym na calej wyspie. O drugi - w 
Se! 1me - stara się ten sam proboszcz 
~b1erając drobne datki ze wszech stron 
1 ~achęcając do nich obrazkami Ś\vięte-
1111, które rozdaje. 

Dotychc2t1s w Sclinie odbywa się 
~z na tydzień katolickie nabożeństwo 

PrYwatnej sali jakiejś willi. 

'Aliano br zyl'jskie. 
dl .B ~azyJia uchwama -osobliwe prawo 
s a ~rn:grnntów, a prezydent rzeczypo
sk?h)te1 (St::my Zjednoczone brazylij-

ie u chwałę te zatwi erdził. 
kr . Ot? Postanowiono, że każdy obco

awwiec. który w ciągu dwóch lat od 

Bo~hum, na sobot~ dnia ł"·go września 1907. 

wylądowania w Brazylii ożeni się z Bra 
zyjianką z zawodu z!aś jest rolnikiem, 
otrzyma od rządu tymczasowo na rok 
gospodarstwo wiejskie t. zw. „I.ot' '. po 
roku nienagannego {!Ożycia małżeńskie
go, bez jakielkolwiek opłaty „lot" ten 
przechodzi nla obopólną własność tego 
małżeństwa. Innemi słowami powie
dzieć można, że odtąd Brazylia postano 
wiła popierać u siebię małżeństwa z ob
co'krajoW1cami i wy.posażać brazylianki, 
wstępujące w związki ślubne z imigran
tami. 

Wiano to brazylijskie dotyczy z~ 
sztą nietylko kobiet, ale i mężczyzn. I 
brazylijczycy, skoro ożenią się z kobie
tami, przybyłymi do Brazylii, otrzymu
ją także wiano w po~taci „lotu' ' . 

Przyczyny t:akiego postanowienia 
szukać należy we względach etnografi
czna pa1J.stwowych. Wlościanie brazy
lijscy, czyli t. zw. „kabpkle", pochodzą 
z pierwobylców brazylijskich, indyan, 
miedzianoskórnych, zmieszanych z Por 
tug!alczykami i murzynami sprowadizo
nymi z Afryki i Brazylii za czasów nie
wa1'nictwa. Krzyżowanie się nie wypa
dło zbyt dodatnio, bo ludz1e ci, tak du
chowo,, jak fizy;cznie, nie są zbyt rozwi
nięci. Rząd zatem pomyś~ał o „polepsze 
,niu rasy'' za pomocą daJszego krzyżo-
1wania p1rzez związiki ze szczepem wię
cej rozwiniętym i silnym. 

Zasłu_u:uje na uwagę, że tym razem 
uwaga brazyl~jczyków zwróciła się gló 
wnie w kierunku osadników polskich. 
Są wprawdzie w Brl::!.zylii liczne kolonie 
niemieckie w blizkiem sąsiedztwie z poi 
skiemi w Paranie, ale niemcy, jak to sie 
najczęśc i ej zdarza, we współżyciu nie 
zdołali sobie zaskarbić zbytnich sympa
tyi. Natomiast o Polakach Brazylijczy
cy są jaknajlepszego zdania. Niedawno 
oglądane przez delegata rządowego bra 
zylijskiego kolonie oolskie zyskały so
bie nową pochlebną ocenę. Rolnicy pol
scy uchodzą za ludzi sumiennych, zami
loW1anych w uprawie roli i spokojnych. 
Tego wszystkiego bral\:nie właśnie „ka
boklom" brazylijskim. Rodzi się tylko 
pytanie: czy .. wiano" brazylijskie nie 
będzie się przypadkiem przyczyniato 
do wynarodowienia Polaków Zia Ocea
nem? Dotychczas trzymają się oni 
zwartą masą i nie ulegają oQ_cym wply
wom. Zresztą, jako rasa, ·uznania urzę
downie niejako za silniejszą od brazylij 
czyków, powinni i w dalszym rozwoju 
kolonizacyi, o czem widocznie zamy
śla BrazyJi11, utrzymać swoją przewa
gę. 

Ze statystyki żydowskiej. 
Według danych urzędowych, ze

stawionych w „Jewish Year Book" 
(„Rocznik żydowski") za r. 1905. Ogól
na liczba ludności żydowskiej na całym 
świ~cie wynosil11 w tym roku 11081,00·o 
dusz. Z tego przypada na :Europę 
8 748 OOO, rna Afrykę 354 tys., na Azyę 
342,000, na Australiię 17,000. W pań
stwie rosyjskiem jest 5,100,000 żydów, 
w Austro-Węgrzech 1,100,000 w Niem
czech 600.000, na półwyspie Bałkań
skim 400,000, w Wielkiej Brytanii 250 
tys. Hol1andyi 105,000. Francyi 80.000 
Włoszech 40.000. Z miast o wielkiej 
liczbie ludności rocznik wymienia na 
pierwszym miejscu Nowy Jork, 700.000 
żydów. Drugie miejsce zajmuje War
szawa, 260.000, następnie idzie Wiedeń 
ze 130.000, Berlin z 95.000, Londyn z 
80,000 Jerozolima z 30.000. 

Bardzo ciekawe są w tym roczni
ku liczby, tyczące się ludności żydow
skiej, odpadiającej od judaizmu. 

Dawniejsze dane statystyczne są 
pod tym względem niekomplet.ne, prze 
dewszystkiem niewiadoma jest liczba 
dzieci, które były ochrzcone przez ro
dziców żydowskich, ponieważ księgi 
stanu różnych wyznań nie zapisują dzie 
ci żydów osobno, lecz razem z innemi 
dziećmi ochrzconemi. 

Z wieku dziewiętnastego jednak ze 
brał misyonarz J. de. Le Roy liczne do
kumenty, tyczące ~·ę tej sprawy i w 
swej pracy: .,Chrzty żydów w wieku 
XIX" (Lipsk 1899) na stronie 49 podaje 
lkzbę chrzconych żydów na 250,000. Z 
tego przypada okoJ.o 75.000 ni1 prawos la 

wie, 73,00P na protestantyzm, 58,000 na 
katolicyzm, reszta zaś, okolo 20,000 na 
różne inne wyznania. W pjaństwie rosyj 
skiem było 85 tysięcy chrztów żydow
skich, w Austro-Węgrzech 45 tysięcy 
w Wielkiej Brytanii 23,000, w Niem-
czech 22 tysiące w Ameryce północnej 
11 tysięcy. Wszyscy jednak twierdzą, 
że liczby te są dalekie od rzeczywisto
ści. Pozatem należy sądzić o znaczeniu 
odpadnięcia od ]udaizmu nietyle 
na ·zasadzie absolutnej wielkości 
ogólnej liczby chrztów. ile z faktu 
że ich liczba wśród żydów wzrasta u
s~a wicznie. 

W. Prusach np. było od roku 1815 
do 1845 zaledwie 4000 chrztów żydów. 
Od czasu jednak wydania prawa stanu 
cywilnego w roku 1875 zaczyna się 
szybki wzrost. Od roku 1880 do 1895 
nJaliczono już przeszło 10,000 chrztów 
żydowskich, z czego przeszl·o 3 tysiące 
w samym Berlinie. W Austro - Wę
grzech przyrost byl jeszcze większy. 
W tym samym przeciągu czasu naliczo
no w samym tylko Wiedniu przeszło 
10.000 chrztów żydów, a w Budapeszcie 
nawet 30.000. Państwo rosyjskie jednak 
zdobyto rekord. W ostatnich 40 111tach 
odpadło od judaizmu w samym tylko 
Petersburgu i Moskwie przeszło 30.000 
żydów, a w jednym roku 1893 liczba 
chrztów przekroczy la 1,400 ! W Niem
czech, gdzie istnieje prawie ścisla staty 
styka nJ1stępujące dane świadczą o sta
łym wzroście chrztów żydów: w la
tach od 1880 do 85 chrzciło się 986 ży
dów; od 1885 do 1890 r. - ·1669, od 1890 
do 1895 r. 2,088; od 1893 do 1900 roku 
2,402 i od 1900 do 1905 r. 2.517. 

Dodać należy, że wielu żydów 
wprawdzie osobiści e nie porzuca wiary 
ojców, , ale nie waha się d!ać ochrzcić 
S\Ve dzieci. Z tego powodu nazywa rocz 
nik te chrzty dzieci żydowskich „jed
nym z najsmutniejszych rozdziałów hi
storyi żydów, molochem, któremu 
współczesny Izrael „ofiaruje swe dzie
ci, już to bolduiąc postępo i, już też ka
ryerze. 

O pół mil"ona. 
Przed kilkoma dniami w W,enecyi 

został raniony ciężko przez swego 
wispólziomka paru wystrzałami z re
wolweru bogaty rosyanin, hr. Komaro
wski. 

Sprawa przedstawiała się ogromnie 
tajemniczo. Hrabia nie mógł dać ża
dnych wyjaśnień co do motywów, któ 
re mogly powodować sp!'1awcę zama
chu. Po paru dniach umarł o.n. Napa
stnika nazwiskiem Naumowa. syna g:e
neral-giubematora z Orła, aresztowano 
na dwor,cu w W emnie, odmówił on je
dnak wszelkich zeznań. 

Nareszcie w Wiedniru udało się od
słonić trochę rąbek tajemnicy, pokry
wające.i to zabójstwo. Hrabia Komaro
wski wyjechał do Wenecyi z Wiednia, 
wskutek tego policya :wiedeńska zajęła 
się również tym wypiadkiem. Wkrótce 
stwierdzono, że Naumow Już w Wie
dniu śledził hr. Komarowskiego w spo
sób podejrzany, Pomagała mu w tern 
druga jeszcze osoba. 

Obaj wspólnicy opuścili Wiedeń w 
tym samym dniu, co i hr. Komarnwski, 
i pośpieszyli w jego śl1ady. Udało się 
jednak policyi złapać i oweg,o tajemni
cz·ego wspólnika, choć ten <lla niepo
znaki zgolil brodę. P1r.ziez jeden z ho
teli wiedeńskich otrzymywał on kores 
pondencye i z.ostał aresztowany, gdy 
się po nią zglosit Znaleziono przy nim 
znaczną sumę pieniędzy, które ukrywał 
w skarpetce. I on również jednak od
mówił wszelkich zeznań. 

Tak s•ię .przedstawia główna osno
wa tej sprawy, tak tajemniczej, że zda 
wialoby się, że ŻYWicem jest wyjęta z 
jakiejś sensacyjnej po,wieści. 

I Policyi .wiedeńskiej udało się rzucić 
ipewne swiatlo w powikłaną ciemnię 
faktów tego morderstwa. Doszla o:na 
do sensacyjnego wykrycia, że hrnbia 
Komarowski padł ofiarą formalnego spi 
sku, mającego na celu zagrabienie pól 
miliona franków, na które się hr. Koma 
irowski ubezp·ieczyl. 

Szczegóły sprawy tak sie wobec te--. 

'+Eiik 

go mają przedstawiać. Hr. Komaro
wski był w Wiedniu tylko przejazdem, 
stale bowiem mieszkał w Wenecyi, 
gdzie w swej własnej willi. urządzonej 
z niesłychainym prz.epychent. spędził 
~ roku, resztę ~aś czasu Podróżował. 
Przedtem hrabia służył w pułku komie 
kim i odznaczył sie nawet podczas 
\f,~jny,„ rosylsko-faoońskiej. . · 

· Zamoirdowany on został w okohcz
nościach następujących. Naumow w. 
gondoli podjechał do willi hratbiego i 
zażądał widzenia się z nim. Gdy po
kojówka spytała go o nazwiskio, Na.u„ 
mow odepchnął ją od drzwti wpadl do 
pokoju Komarowskiego i dał AO niego 
5 strzałów, rianiąc go w skroń, brnu '" li 
plecy ,rnmię i nogę. Korzystając z z- ·
mi·eszania, zabój,ca zdąży l wyskiocz".) .; 
z willi i uciekł do gondoli. Naglą11~: 
wciąż niewtajemniczo·nego gondoliera 
o pospiech. zaplacil mu wreszcie 400 
iinanków. Hrabia Komarowski, choć 
tak ciężko ranny, zdolał jednak napi
sać imię swego zabójcy, pozatem je
dnak nie mógl ,podać żaidnyoh faktów 
jak tylko to, że otrzymał listy z po:gróż 
kami, którym nie przypisywał wcale 
znaczenia. 

Policya wiedeńska zaczęła gorliwie 
zbierać wiadomości o wszelkich oso1o. 
ba.eh, z któremi hr. Komarows~i i Nau 
mow mieli do czvnienia. W ten spo
sób udało się wykryć drugiego spra
wcę zbrodni. 

Człowiek ten zamieszkał w ty:m sa~ 
mrm hoteliu w Wiedniu. co hr. Koma~ 
rowski i podał się za rentjera z Pary
ża :Edwarda Zeifera. Wyszło na jawi. 
że starał się on wejść w stosunki z n1aj
bliższem otocz,eniem Komarowskiego i 
że to mu się powiocUo. 

Dowiedziano się dalej, że pan ten 
jeszcze przedtem mieszkał w hotelu 
„Auf der Wieden". ale tam podał się 
za Pawł1a· Selkacha. Pomimo to. ciągle 
ta131 do niego przychodziły lis-ty, po 
ktore on stale '.Przyjeżdżał doróżką. 
Służbie hotelowej wydawało się to dzi 
wnem, iż on, mieszkając gdzieindziej, 
nie każe tam adresować listów. Je_. 
S2'cze bardziej rzucifo sie jej w oczy,: 
gdy pewnego dnia „paryski rootjer'' 
zjawił się zupełnie wygolony, choć 
przedtem nosił długą brodę. 

Wreszcie slkonstatowano, że zna
mienny Zeif.er i Naumow wyjechali z 
Wiednia jednocześnie z Kornairowskim. 

Wobec tego aresztowia,no pana Zei
fera, gdy s1ię zjawH znów iPO odbiór li
stów., Znaleziono przy nim 17 tysięcy 
frankow, schowanych w skarp:etce i 
1,800 kornn w pugilaresie. 

Wykryto dalej dzięki energicznym 
1poszukiwaniom polisę na· pół miliona 
franków, na które ube-zpieczył się Ko-
marowski i które w razie je1go śmierci 
miały być wypłacone bliskiej mu oso
bie,. '.niejakiej Maryi Tarnowskiej. 
St:v1erdzon~. iż owa Tarnowska proWJa 
dz1la rozmaite konszachty z Zeiferem. 

Stwieridzono ostatecznie, iż ów Zei
fer jest adwokatem z Moskwy - Piri
łukowy:m. Ta.morw ska mówiła mu iż ' 
jest jiuż zrnudzona Koma·rowskim i 'na
mawiała, aby go zamordował. Prilu
kow jednak odmówił. ·wtedy Tarnow.: 
ska postanowila nakłonić do morder
stwa Naumowa, który się w niej ko
chał. Podnieciła ona w nim w ,tym 1 

celu zazdrość, pod wpływem której 
Naumow zbrodni dokonał. 
.(t'"~'..fJ,.~~~ ~"1.e~·~.fl'"~i"-~)l~~RllllN-

Śmierć p~~~ n;.-·-----
Przypadki pozornej śmierci od 

dawna zajmują uwagę powszechną. Od 
,czasu do czasu słychać o przerażają
cyc~ zd;1rzen_iach pogrzebania żywcem 
ludzi, dotkmętych letargiem. Pomyłki 
pod tym względem zdarzają się nictyl
ko profanom. ale nawet niekiedy leka
rzom. Istotnie do niedawna było trudno ' 
czasem rozpozn ać śmierć rzecz:nvistą · 
od pozornej. · 

Obecnie pisma fa chowe uonosza o · 
~dlk ryciu a raczej o sprawdzeniu na 
liczny ch przykladach, skuteczności nie
w~tpliwej kilku metod. Lekarz marsyl- · 
sk:. dr. k ard w ydal świeżo ksia żkę, ,\. 
~to.„tj ogh sza wynik i kilkoJctn :ch do·· 
'·1a ' 7eń. Jednym ze- ~rodkó •..v jest 



wstrzykiwanie pocl 3kón~ rozczynu alka ' wuym dziennikarzem paryzkim artysta 
licznego fluore~cyny. Jest to produkt pomysl S\\ ój objaśniał w ten sposób: 
chemiczny, nadzwyczaj silnie zabarwia „Wieża pracy wznosić sie bttc!zie na 
jący. Wprowadzony w organizm osoby krypcie, w której umieszczeni będą gór 
żywej, rozchodzi się we krwi po calem nicy i nurkowie, wogóle wszyscy praco 
ciele i wywołuje obi:awy podobne do żoł wnicy podziemni i podwodni. Wrót 
taczki .na powierzchni skóry, a silne za- kry1pty strzedz będą postaci Dnia i No
zielenienie galek oqnych. Gdyby le- cy. Przedstawiciele innych zawodów 
targ nawet pociągnął za sobą wstrzy- kowale, stolarze, garncarze, mularze -
manie obiegu krwi, jest to zastój tylko wyobrażeni będą na fryzie sp:ralnym, 
chwilowy; najdalej po kilku godzinlach okalaj4cym wieżę.. Oatość uwie11cza 
powraca obieg krwi. choćby nawet bar dwa anioły, spuszczające się z nieba i 
dzo slaby i leniwy, a wtedy zabarwie- biorące w opiekę robotników na ziemi" 
nie ciała mstąpi, tak, że w przeciągu 24 Koszta wykonania tej „Wieży pracy'' 
godzin, zwykle według przepisów w oblicza .Rodin nt1 milion i przypuszcza, 
kraj.ach cywilizowanych, dzielących że umożliwi mu tę pracę wspóldzialanie 
~ rnierć od pogrzebu, można z całą pe- artystów międzynarodowych. Znalazł 
\\ nością orzec, czy chory umarł, czy już architekta w osobie p. Nenota, on 
też jest tylko pogrążany w leta1rgu. Sro sam 7.laś ograniczy s'.ę na wykonaniu 
dek to zatem dobry i pewny, ale wlaś- rzeźb. 
ciwie wymagający interwencyi lekarza. Przeciw używaniu gorsetów. To
Natomiast przystępny każdemu jest spo rwa·rzystwo dla polepszenia ubrania ko
sób inny, a nieml'łl równie skuteczny. biecego w Sztutgardzie w Wirtember-

Wkrótce po śmierci, zanim jeszcze gii napomina w piśmie ulotnem dziew
'''ystąpią objawy ogólnej zgni 11izny, na- częta, opuszczające szkolę, aby inie u
staje w olucach pewien rozkład che- źywa!y gorsetów. „W1krótoe zia.Jiczać 
miczny, wskutek którego zaczyna wy- się będziesz do panien dorosłych", c.zy
dobywać się nosem zmarłego kwas taimy 1w tern piśmie - i ·otrzymasz dłu
sii1rkowodowy; zjawisko to tnva stale gie suknie. Będziesz miała nowe obo
przez, czas dłuższy. Jeżeli pod · nosem wiązki, - którym ustąpić muszą ziaiba
rzeczywiście zmarłego trzymamy ka- wy dziecięce. Ale nie obawiaj się te
wałek papieru, napojonego rozczynem g,o, że skończy się także wesołość i 
obojętnego octanu ołowiowego, papier zniknie pogoda duszy; jedną i drugą 
szybko się rozczernia. Zreszta wvstar- możesz zachować w ka~de:m poloże1niu 
czy do odkrycia kw::isu siarkowodowe- żyda i w każdym wieku. Ale .główną 
go moneta srebrna lub miedziana, które przytem rzeczą jest Z!drowie, a w celu 
go powierzchnia też się zaciemni, jeżeli utrzymania zdrowi.a potrzebne jest ra
tylko daszkiem z papieru skierujemy na cy,onaline ubranie. Nie lll:OŚ więc nigdy 
inią prąd gazu, wydobyv;rającego się no- gorsetu, bo przez jego używanie mo
sem zmtutego. żesz się nabawić blednicy, derpień żo-

Śr'odki te dają dziś możność stwier łądka i różnych chorób, które tCi zatru
dzenia śmierci rzeczywistej z calą pe- ją żyde i uczynią cię nie.21do1ną do spel
wnością. Ody po injekcyi fluerescyny nienia obowiązków, które cię czekają. 
nastąpi zazielenienie oczu i zażókenie Uszanuj też wulę Stwórcy .przez to, że 
skóry, albo gdy moneta srebrna lub mie nie osl1abiasz giętkości i sily, jaką dał 
dziana. czy też ptipier, zmoczony raz- twemu ciału przez używanie twardyd1 
czynemoctanu olowiowego nie zmienia stalówek w g01rsetach i przez zbytnie 
po pewnym czasie barwy, należy ściskaJnie się paskami, przez co ucierpia 
wstrzymać się z pogrzebem i rozpocząć łyby p!uca, ż,ołądek i inne organy. Na
zabiegi około przywrócenia pozornie wet ..J1uźn·o noszony goret szlmdzi zcLro-
zmartego do życil:l. wiu. Zdrowe ci:alo jest dosyć silne, 

wwwwJ&www aby się .prosto trzymać, a właśnie prze•z 

Rozm.aiłości. 
Język Esperanto. Głównym wyni

kiem zjazdu espenantystów, zwoleooi
ków języka międzynarodowego w Cam 
brid1ge bylo założenie stowarzyszenia 
pod nazwą „Int1erna•cia Scienca Asocio 
:Esiperantista ". Prezesem nia ro'k pierw
szy został wYbrany dr. A. Schmidt, dy
rektor magnetycznego obseirwatoryum 
w Poczdamie, oraz profesor uniw. ber
lińslkiego, wiceprezesem prof. Elihu 
Thomson (Anglia) i prof. Benoit (Pran 
cya). W komitecie znajdują się: proif. 
Beinolet (.Paryż) i geneml Sebe1rt (Pa
ryż). Oen!eralnym sekretarzem został 
wybrany .Re-ne de Saussure, prof. uni
wersytetu genewskiego. Organem es
perantystów jest wychodzą.ca już od 
lat •c,zterech „Internacia Scienca .Re
vuo". Celem 1nowo vawiązaniego Sto
warzyszenia będzie wprowad1.1enie ję
zyka esperanto ·do obrad międzynaro
dowych kongr1esów i do pism nauko
wych, ·stwarzanie słowników itp. Pu
blicysta angielski, wydawca ~,Review 
of Reviews". Wiliam T. Steaid, wsła
wiony swoją działalnością w sprawie 
pokojiu i biorący udział w konferencyi 
w liaidze, wystosował do dr-a Z1amen
l10fa i prezydyum krongu~esu esperanty
stów telegram, winszując w słowach 
serde,cznych owoców już osiągniętych 
i życząc powodzenia na przyszłość. 

„l(ropla mleka". Drugi międzyna
rodowy kongres „I(r.opli mleka" od'by
wa się w tym roku w Brukseli i trwa 
od drnia 12-go do 16-go bm. Pra
ce kongresu nie zamykają sie jedynie \V 

~-a~nac.1: organizacyi~ ocl której wizią! 
JUZ dz1s utartą nazwę, lecz obejmują -ca
łokształt ochrony niemowIQcia w naj~ 
'>Z?rszem. P_ojęciu. ,Obmdy kongresu, do 
l'torych JUZ przed rozpoczęciem zgro
madzono znaczny n:iater.vał, będą obej-
1·~0\vał.y.: ze,staw1e11Je instytucyi i Olfga-
1'11:ac>'I 1, t1uejących, w celu zwalczania 
1 e~ śmie'.telności i podniesienia hygienv 
wieku ni~mo\vlęcego, st1111owiskJ nauki 
;v s~rn~\' tc matcryalncgo i sztucznego 
ZYWIClll(t. 

Wie7a pracy. Znakomity rzeźbiarz 
francu:;ki, A u~ust I~odin, powziął !)fO

jckt utworzenia dzieła wielkich rozmia
r-Jw. które mo hyc; symbolem i apotco
z~t p1„1cr c7,łO\\·ick.'1. \V rozmowie z pe-

noszenie gors·etu traci potrzebną do te
go silę muskularną. Oprócz tego w 1Q."Or
secłe figura jest brzydka. bo spirzed
wia się naturze. Dowiedli tego jasno 
lekarze, artyści i doświa<l·czone matki 
i radzą ci nosić ubranie, któr,ei się przy 
1czynia do zdrowia i jest ladne, a nie 
droższe, niż inne1". 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego 
Zebrania 

odbędą się w niedzielę, dnia 15 września 
W Wattenscheid o godz. 30 u p, Prukopa. 
.w Neumiihl.Buscbhausen u pa.na Schoera. 
W Habinghorst o goc.lJz. 4 i pól u p. Ke.thnga. 
W Gdausku ·po 15 u p, Degenharta. 
W Buer o godz. 4 po poJ. u pana Pópinghaus. 
W Diisseldorf o godz. 20 po p. Ornfe-Kólnerstr. 
W Blumenthal o godz. 3 po pot u p. Plorcke. 
W Bismark o godz. 4 u pana Langenscheidt. 
W Hombruch-Barop o godz. 4 u p. Bocka. 
W Ueckendorf o godz. 110 u pana Krama. 
W Horsthausen o ~odz. 12 u p. Mollera. 
W Hamborn o godz. 11 i pół u p. Mare. 
W Dortmund o godz. 3 na salJ p. Ahlke. 
W Altenboegge na sali p, Wiesmanna. 
W Bitterfeld na sali o. Schroedera. 
W Brambauer na sali P. Sclmlte-Strathaus. 
W "Rauxel o godzinie 2 u p. Oestreicha, f roh-

lindestr. 
W Marxloh o godz. 5 u o. Platza. 
W W1tten w lokalu p. Koestra. 
W l(olonii o godz. 1 u p. Kirscha. 
W Hoerde o godz. 3 u pana Baumbecka. 
W Linden nad Ruhrą o godz. 4 u p. Schillera. 
W Langendreer o godz. 5 po południu u p~na 

Arns. 

W ie ce 
odbędą się w nied.!ielę, dnia 15 września: 

W Thalc na•d Harzem po poludniu o godz_ 3 w 
lokalu „Zum braunen Hirsch". 

W Dellwig przed pofudniem o godzinie 11-ei 
\V lokalu p. Hoffstatdta. 

W Steete przed potu.dniem o godz.inie 11-ei u !J. 
Drccs L Rottstr. 

W Duisburg-Laar po po.fudniu o godzinie 3 na 
sali „Flora". Po wiecu zabawa z tańcem 

W Huckarde przed południem o godz. 11 i pół 
u p. Schneider przy kościele kat. 

W Horde po pofodniu o godzinie 4-ci u p. 
Wiemer, da'\vniei Baumbeck. 

W Brambauer po potud11iu o go<lt. 4 u p. Schul
tc'go. 

Wiec dla koksiarzy w 1\1arten 
odhGdzie się w czwartek. 12 września wieczo
rem o godz 7 na sali o. Kortc. 

· „Zjednoczenie zawo~owe polskie." ·-

Wiec w We!tmar I 
PO poludniu o godz. 4 w lokalu p. Heinemann, 
p~zy poczcie. Na \Viecu bedzie obór wydziału. 
Liczny udziat pożadany. . 

Pierwszy wiec po·lski .• Ziednocz.enia zawodo- J Towarzystwo św. Józefa w Horsthausen 
WC2<> l>Olskieg:o" w Scherłebeck donosi wszystkim czfonkom oraz rodakoni, iż. 

odbędzie się w niedziele. diiia 15 września po J' w niedzielę. dnia 15 \vrześnia, obchoozi 
pol. o lJ'Odz. 5 w lokalu p, Jana Schroer w 11 rocznicę sweg;o istnienia 
Langenbochum. Omawiane będą sprawy knaµ na sali p. A. Korte. - Program: Od pól: do 3 
szaftowe oraz pofożenie robotnika na o bezy- ) do 4 godz. przyimo\vanie Towanzystw; o -4 
źnie. godz. bierzemy udział w nabożeństwie poL 

Na ostatnim wiecu w Aplerbeck obrano 
wydziaI, do którego należą: druh Olbiński 
delegatem. druh Olejniczak skarbruikiem, druh 
Górny sekretarzem. druh Luczak mężem za
ufania na miejscowość Selde. 

skiem. Po powrocie z kościoła dalsza uroczy_ 
stość, urozmaicona koncertem. przem6Wiema
mi, deklamacyami, śpiewami i teatrem pod tyt, · 
,,Pan Damazy". - Mamy nadzieję, iż Towa
rzystwa, które zaproszenia odebraty oraz bra
tnie Towa.nzystwa. które zaprosze!1 nie otr-zy_ 

Wydziar: maly, nas swą obecnością zaszczycić raczą. 
~----.,..,..-=--~-·~"„..,..__...~ """BI Wst~pne dla czlonków Towarzystw 30 fen., dla 

Od Ekspedycyi. 
Ogłaszającym Towarzystwom. Szanowne 

Zarządy wszystkich Towarzystw polskich na 
ooczyźnie pros.imy uprzejmie o przetsytainie 

wyraźnie atramentem p.i•sa.nych ogloszeń o ize
braniach, zabawach, rocznicach itp. Ozęsto
kroć bowiem ·się zdarza, że otrzymujemy oglo
sze.nia tak niewyraźnie spisane, że dJugo ślę
czeć trzeba nad iednem takiem ogJoszeniem. 
aby wyrozumieć, o co piszącemu chodzi. Przy 
tern prosimy pozostawiać pomiędzy rządkami 
więcei miejsca do wpisyWania poprawek i ko
regowa·nia blędnie napisanych wyrnzów. Naj
lepiej by byfo, \J'dyby setkretarz odnośnego, TOI... 
warzystwa. chcąc przeslać oo· nas ogfosz.enie 
towarzyskie poszukał podobne ogios,zenie w 
jednym z numerów „Wiarusa Polskiego", w 
którym tyle zawsze oi:rfoszef1 najrozmaitszej 
treści się znajduje, i wedJ\tg takiego ogłoszenie 
swego Towarzystwa wl1ożyl. W taki sposób naj 
prędtz.ej ustrzeże się każdy od niedoldad.ności a 
nam ulatwi powawianie ogfosze(1 towarzyskich, 
które jest bardzo ciężką i zmudną pracą i nie
raz powoduje opóźnienie og-loszeń 

Wiece. 
Baczność Polacy w Kastrop ! 

Na życzenie wielu Rodaków odbędzie się 
w niedzielę, l 5 września, po potu dniu o godz.i
nie 12 na sali gościnnecro Schulte-Becker 

- W I E L KI W IE C -
w celu zafożenia Towarzystwa sp.ożywczego 
(konsumu). Rodacy raczą przybyć jak nailicz-
niej na czas wyznaczony (2) 

Zwołujący. 

Baczność Rodacy w Resse i okolicy! 
W niedziele, dnia 15 września. o godzinie 

30 odbędzie się 
WIELKI WIEC 

na sali pana Wieland'a. w celu zatożenia „So
kola". Na wiec przybęd<i. także mó\.vcy zam4ei
scowi. 

Komitet. (2) 

BACZNOśC RECKLINGHA USEN-SUED ! 
W.iec I w sprawie oboru kandydatów do rady 

miejskiej 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 września, o 
godzinie 5 po polud11riu w lokalu p. C_ li. Mol
iera przy uLicy Bochurns1kiej. O liczny udzial 
Rodaków prosi (3) Komitet miejscowy. 

i 

Zebrania towarzystw. 

- Cześć pieśni polskiej! -
l(oło śpiewu .• Wanda" w Disteln 

podaje do wiadomości swvm czlonkom i roda
kom z Disteln i całej okolicy, iż dnia 15 wrze
śnia obchodzimy 

5 rocznicę istnienia 
na nowej sali p. Anderbriigt?:e, przy ulicy Scher 
lebeckerstlf". Na powyższą uroczystość za

praszamy nak najuorzejmiej 1wszy5tkie nam 
:lyczliwe koJ'ai śpicwa.ckie i Towarzystwa, które 
zaproszenia odebra1y, i te, Móre dla braku a
dresów zaprorsizeń nie .odehralły, Program: 1) 
Od godz. 3-4 przyjmowanie bratnich kól śpie
wackich, towarzystw i gości 2) Otwarcie uro
czystości przez przew. oraz powitanie bratnich 
kól śpiewackich. towarzystw i gości. 3) Wy
stęp miejscowego, kola ze śpiewem. 4) Występ 
bra.tniich kól ze śpiewem. 5) Monologi, deka
macye i śpiewy. 6) O p-odzinie 7 i pól teatr pod 
tyt. •. Błażek opetany" 7) Polonez i dalsza za
bawa z taf1cem. - W wolnych chwilach bę
dzie przygrywa.ta orkiestra naszego dyrygen-
ta rp. Micha.fa Pietrygi z Bru chu. ( 4) 

Uwaga: Czlonkowie zalegający rze skfad
kami dlużei, niż trzy miesiące, winni sdę z nich 
na zebraniu uiścić, gdyż w przeciwnym razie 
będą uważani iako goście. - Dzieciom niżei 14 
lat wstęp na salę wzbroniony. Zarząd_ 

Baczność Rodacy w Langendreer i oko·łicy ! 
W niedz.ielę, d11ia 15 września. o iodzinie 

6 po poJudniu po polskiem nabożeństwie 
z2romadzenie członków Konsumu. 

Na zebraniu będzie także wpis. nowych 
czJonków. Jest pożądanem, aby Rodacy jak 
najliczniej się zebrali, gdyż Konsum będzie 15 
wrześnb otwarty. (1064) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Unser Fritz 
donosi swym szan. Cizlonko:;. oraz Rodakom 
z Uruser Fritz i okolicy, iż w niedzielę, dnia 
15 września oc,lbedzic sie 

zabawa z tańcami 
Zabawa odbędzie się na sci.li p. Gartmanna 

o godzinie 4 po polndniu. Wstęp dla Cz.lon
ków naszego TO<\v. 50 fen., dla gości 7.5 fen„ 
~o. 9 godz. l,00 mr - O jak nalicznieiszy u-
az1at uprasza sit:;. (2) Zarząd. 

gości przed czasem 75 fen., przy .kasie 1 mr _ 
· O najliczniejszy udzial i liczne poparcie n.aŚzej 
Q sprawy prosi (3) Zarząd. 

I Tow. św. FJorvana w Hessler 
donosi s·wym czlonkom. Rodakom i Towarzy
stwom, które zaproszenia odebra.ły i tym, któ
re dla braku adresów zaproszel1 odebrać nie 
mogjly, iż w niedzielę, 15 bm„ na sali pana 
Kornhoffa w Oels.-ttessler. liesslerstr. urzą
dzamy 

wiełk~ zabawe z tańcem. 
Od godz. 3 do 7 koncert w ogrodzie i strze 

lanie do tarczy o na11rody, od !J'Odz. 7 zabawa 
z tańcami. Wstęp dla czlonków na koncert 25 
fen_, na woncert i za1bawę 60 fen., dla gości 75 
fen. przy kas1ie 1 mr ., od godz 10 wieczorem 
1.50 . mr. Uprasizamv o jak nailicznieiszy u
dziat w naszeJ zabawie, v.dyż czysty drochód 
przeznaczony na chorągiew. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo 2;imn. „Sokół" w Derne 
urządza w niedziele. dnia 15 września. 

zamknięta zabawę 
na sali p. Reinrdersa w lici•stede. Początek o go•_ 
d1zinie 4. Program: 1) Cwiczenia wolne i la
s,kami. 2) Cwiczenia na sprzętach_ 3) Polonez 
i dalsza zabawJ. z taik.ami. Zapraszamy 
wszystkie sąsiednie Gniazda, które zaprosze
nia otrzymaly, aby nas ~wą obecnością za-
S7czycić raczyly. (2) Ozolem ! Wydziat 

Towauystwo św_ Idziego w Oberhausen-i ~ricb.. 
µodaje swym Czlonkom oraiz wszystkim R..oda
kom i Rodaczkom do wiadomości, iż w sobotę~ 
14 września, przybędzie do kościoła św. Ka
tarzyny w Lirich polski ksiądz celem słucha
nia spowiedzi św. W sobotę po polndniu już. 
od 4 godziny będzie ksiądz sl'uchal spowiedzi 
po polsku. W niedzielę o 7~ będzie Tow. przy 
stępować do wspólne.i Komunii św. O godz. 
4 po poJudniu pols·kje nabożeństwo, po nabożeń-. 
stwie izebran:ie, na które się wszystkich Cz.1011-. 
ków zaprasza. (2) Zarząd. 

Baczność W anne ! 
Zebranie Spółki Spożywczei (Konsum) 

„Merkuc" e. O. m. b. H. odbędzie ~1ię w nie
dzielę, dnia 15 września. o godz. 4 po po.ludniu 
na sali p, Unterschemanna. uI. Dworcowa, na
przeciw kościola katolickiego. Ponieważ przyj
dą bardzo ważne sprawy .ood obrady, przeto 
powinnościa każdego spólnika, aby się punktu
alnie na zebranie stawil. Zarząd i Rada nad
zorcza winni się stawić już o godz. 3. 

Uwaga: Kto sobie życzy \Ziemniaków 
teraz w jesieni a jeszcze nie podal liczby cen„ 
tnarów niechaJ to ja.ik naforędzej uczyni w skla 
dzie, lub też na zebraniu. (1074) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Aloizego w l(ottenburgu 
podaje do wiaidomości swym cz.tonkom. iż w 
niedzielę, dnia 15 września, po po.ludniu o go
dzinie 4 na sa.U p. Zeibh:ra unządza dla swych 
czfonków latową zabawę. Zabawa odbędzie 
się w zamkniętern kólku. na którą szan. czł<0n 
ków uprzejmie się zaprasza. Każdy czlonek, 
chcący brać udział w 1zabawie winien się posta 
rać pr:zied szasem o kartę, pvnieważ bez kar. 
tki nie może wndiść żaden na sale: również 
każdy cztcmek powinien mieć przv sobie ksią~ 
żkę kwitową. czy iest wypilatnym czfonkiem 
O jak na.ilicznieiszv udzial w zabawie uprasza 
(2) Zarząd. 

K 

Baczność Parafianie D ł u ż y ń s cy! ~a 
S1zan. Parafian Ofiarodawców zapraszam 

na niedzielę. J 5 bm. do Herne, do lokalu pana 
Mainarda. zaraz przy dworcu. po po.tudniu o go 
dzinie 4. Każdy Ofiarodawca otrzyma pisem· ~ą 
ne sprawo-zdanie i pokwitowanie skfadek. 

(1061) Walenty Szymyślik. Oiinniifeld, 
K;irchstr. 62. 

Baczność I(ley ! 
Towarzystwo św. Andrzeja w Kie:v . 

donosi swym czfonkoru j wszystkim życzh· 
wym Rodakom. iż dnia 15 września. odbędzie 
się na sali pana R.iissmanna w Kley 

-- lałowa zabawa. --
0 liczny udzial w zabawie prosi (lł n 

Zarząd. p 

---Baczność Rodacy w Oberhausen-
Lirich ! 

Zapowiedziane na n:ectzie!ę nato, \V 

że1istwo polskie się nie odbędzie, poni~
waż ksiądz polski przybyć nie może. 

Wycieczka do Hot stede 
W niedzielę, dnia 15 września od

będzie się wycieczka do ogrodu p. Wal" 
bun~a w Hofstede, przy ulicy Poczto-
wej (Poststr.). O liczny udział Roda" 
ków z Bochum i catej okolicy upraszm a z 
się. ro 

l(omitet wycieczek latowych·· 



Pros;my z.Jaz odnowić p. zedpł~ ·ę na 

I Przedplat,a w1nosi na trzy miesiące 1 ~arkę 50 Cenr;.;ów ~ 
~ ~ J a z odnoszeniem w dom przez listowego .I m k. 92 ten. fi 
- == 44,; &4M#4 W-IMMffiit-+ •r ...... t; ''A t„ 

Formularze te można wyciąć, wypełnić i oddać na poczcie! 
POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem K1aiser
lichen iPostamt ein .Exemplar d'er Zei
tung „Wiarus Polski" aius Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr das IV. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement 
und Bestellgel:d 1,92 Mik. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu ha1ben, 
bescheini·gt. I) ·' _, 

. . . . den.---190 

Kaiserliches Postamt • • • • • • • • • . • • , 

POSTBESTELLUNGSFORMULAH. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser
lichem Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Przyjaciel" mit den Gratis
beilagen „Rodzina Chrześciańska'', 
"Przewodnik Naukowy i Literacki", 
,,Szkółka, Polska", „Gospodairz", ,.Ku
piec i Przemysłowiec", „Ogrodnik i 
Pszczelarz" aus Thom fiir <las IV. 
Vierteljahr 1907 (Zeitungs-Preisliste 
26 A.) und zahle an Abonnement mit 
Bestellgeld 1,28 Mk. 

~ Obige Mk. 1,28 und Bestellgeld er
alten zu haben, bescheini~t 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei diem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung ,_,Wiarus Polski" aius Bochum 
(Zeitung_sprnisliste 128) flir das IV. 
Ouartal 1907. 'Und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk 

Obig·e 1,92 Mk. erhalten zu hia1ben, 
bescheinigt. 

. . . . . • . . . den.---190 

Kaiserliches Postamt • • • • • • • . • • • • , 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dJeun Kiaiser
lichem Postamt ein Exemplair der Zei
tung „Przyjaciel" mit den Gratis
beilagen „Rodzina Chrz.eściańska", 
„Przewodnik Naukowy i Li teraoki' ', 
„Szkółka, Polska", „Gospodarz", „Ku
piec i Przemyslowiec", ,,Ogrodnik i 
Pszczelarz'' aus Thom fiir das IV. 
Vierteljahr 1907 (ZeHungs-Preisliste 
26 A.) und zahle an Abonnement mit 
Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obige Mk. 1,28 und Bestellgeld er
halten zu haben, bescheinigt 

· · · . . . . . . den.---190 . . . . . . . . . den.---190 

Kai~ierliches Postamt ......•.•... , j Kah:erliches Postamt ........••.. , 

Przyj · ciel~ 
iismo katolicko-polskie, naro

dowe i ludowe 
~yehodzi 3 razy tygodniowo 
1 rna następujące bezpfatne dodatki: 

:Rodzina Chrześciańska, 
Szkółka Polska 
Przewodnik Na'ukowy i LiteracJd, 
Gospodarz 
l<upiec i P;zemysłowiec, 
Ogrodu: k i Pszczelarz. 

Przedpfata wynosi na cały kwartał 

I marke 
~oz 

1
odnoszeniem w dom przez listowe-

111r. 28 fen. . „ ~ __ , 

Na Gwiazdkę otrzymają wszy
scy abone.nci prawdziwy 

Kaleudarz Maryań.ski 
na rok 1908, wydany przez K1arola Miar 
kę w Mikołowie i inne bardzo ladne po
darki. 

Od czasu dD czasu daje ,.Przyjaciel'' 
jako podarki ładne książki 1 obrazy. 

N11 pogrzeb abonentów, zmarłych 
wskutek nieszczęśliwego wypadku za
raz lub w dwa tygodnie po wypadku 
wyptaca . ,,Przyjaciel" 

150 marek. 
Nowi abonenci, którzy się zgłoszą 

i podadzą dokładny swój adres, zatą.
cztljąc 10 fen. na koszta przcsełki, otrzv 
mują nadto k::;iqżkę zajmującą pod tyt.: 
.,Obrona Świ ecia" oraz nauki .. O usta
\Vic osadniczej, „O przepisach budowla 
nych'' i „O kasach c110rvch". 

Na 9oczcie żądtić i na adresie pi
sać krótko: Zeitung ,.Przyjaciel'' -
Thom. : 1_:. 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser
lichen Postamt ein .Exemplar der Zei
tung „ Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitung.spreisliste 128) filr das IV. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu ha1ben, 
bescheini1gt. 

den.---190 

Kaiserliches Postamt . . • . • • • • • • . • , 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich besteUe hiermit bei diem Kaiser
Jichem Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Gazeta Toruńska'' mit den G.ra
tisbeilagen ,,I~otdzina Chrześciańska '·, 
„Przewodnik Naulwwy i Literacki", 
„Szkółka PolSika' ', „Gospodarz' ', „Ku
piec i Przemysłowiec", „Ogrodnik i 
Pszczelarz" aus Thom ftir dia1s IV. 
Vierteljahr mit BesteJigeld 1,92 Mk. 

Obi~e 1,92 Mk. erhalten zu hiaben, 
bescheinigt. 

. . . . . . . . . den. 190 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei diem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar d~r Zei
tung •• Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeiturugsipreisliste 128) fiir das IV. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement 
und Bestellgelid 1,92 Mik. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu ha·ben, 
bescheinigt. . ,,. 1 

. . . . • • • . . den.---190 

Kaiserliches Postamt . • • • • • • • • . • • , 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle· hiermit .bei diem K\Cliser
lichem Pastamt ein Exeirn!J)lar der Zei
tung .,Gazeta Toruńska" mit den Gra
tisbeilagen „Rodzina Chrześdańska", 
„Przewodnik Naukowy i Literacki'', 
„Szkół1ka P·olsika", „Oosp'Od'arz'\ „Ku
piec i Przemysłowiec", „Ogrodnik i 
Pszczelarz" aus Thorn fiir dia1s IV. 
V1ierteljahr mit Bestellgel'd 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu baben, 
bescheinigt. 

. . . . · . • • . . den 190 

Kaiserliches Postamt •••••••••••• t Kaiserliches Postamt •.••••..•..• , 

c~zeta T~uńska 
Gazeta Codzienna 

wyehodzi 6 razy tygodniowo 
i ma następujące dodl'..łtki bezpłatne: 

Rodzina Chrześciańska. 
Szkółka Polslrn, 
Przewodnik Naukowy i Literacki, 
Gospodarz, 
I(upiec i Przemysłowiec, 
Ogrodnik i Pszczelarz. 

Przedpłat1 wynosi na ca ty kwartał 

-~·~ m. 50 fen. 
a z odnoszeniem w dom przez listowe
go 1 m. 92 fen. 

Wszyscy abonenci otrzymają na 
Gwiazdl.ę prawd~iwy 

Kalendarz Maryański 
na rok 1908, wydany przez Karola Miar 
kę w Mikołowie. 

N1 pogrzeb abonentów, którzy um
rą wskutek nieszczęśliwego wypadku. 
wypłaca wydawn ictwo „Gazety Toruń
skiej'' 

150 mirrek. 
Nowi abonenci, którzy podadzą do

kladny swój adre::;, załączając 10 fen, 111a 
kosztt1 przesyłki otrzymają opowiada
nie historyczne pod tytulem: 

Obrona Świecia 
oraz nauki „O przepisach budow1a
nych' ' . „O ustawie osadniczej", i „O 
kasach chorych". 

Adres : Gazeta Toruńska Tłtorn. 



MC# '"··!tf4tdd-<.'M8'l'<;'ef.•@!(.f.\'f@W4W' ll:ll!IC! r Towarzystwo gimn. „Sokól" w Derne 
Bractwo róźańcowe niewiast w Rohłinghausen podaje S\vym druhom oraz wsz:rstkim Rodakom 

Potrzebna ocl zaraz 

OOJ<J. i S\\')1111 siostrom. iż w środę dnia 11 bm. i Towarzystwom. które zaproszenia odebrały 
'Zmarl mąż Siostry Mostowsldej. do wiadomości, iż w niedziele. dnia 15 wrze-

polska 

dzle1czyna Pogrzeb odbędzie się w sobotę, o godz. 04 ~nia, obchodlZimv 
z domu żatoby przy uJ. \Vannerstr. Sio~try drugą rocznicę istnienia do domowej pracy. 10613 
winny się stawić o o-odi.z. 3 przed kościolem. na s.ali Reindersa w ttostede. Początek o godz. 
O liczne i punktualne stawienie sie prosi 4 1) Koncert. 2) Cwiczenia wolne i faskami. 

A. Kruk, 
(1) Przeł<>źona. 3) Cwiczenia na sprzęta•ch. 4) Polonez i dail-
mle'Sa~...,...,. •1 1 IU111121m szai zabawa z tańcem. Orkiestre dostawi druh 

Musielak z Kastropu. Wstęp dla czlooków in-

W1t111ne, Karlstr. 43. 

Kilka większych i 
Tow::;rzystwo- polsko-katolickie •• .Jedność" pod nych Towarzystw SO fen.. _goście przed ciza-

opicką św. Stanisława Bisk. w Essen sem 75 fen., przy kas.ie 1 mr. O liczny udzial 
mniejszych 1055 

hipotek donosi szanownym czlonkom i wszystkim To- druhów i r'.)daków prosi (2) 
warzystwom polskim. które zaproszenia ode- Czolem! Wydział_ 
lbraly oraz tym, które zaproszeń nie odebraly, iż 
w ·niedz,ele. 13 września, obchodzimy 17-letnią 

-ROCZNICĘ -
zafożenia Towarzystwa. Od 2 i pól godz. po 
po.fudniu przyjmowanie towarzystw; o godz. 
31 ~ pochód do kościora Siostr Mil osierdzia; 
:po 11aboże!lstwie powrót na salę p. v. :d. Loo, u
lica Schi.itzenbahn 58, gdzie nastąpi dalsza u
rr>czystość. Program: Powitainie prizez prze-
wodniczącego wszystkich czJonków Towa
rzystw, śpiewy 4-glosowe kolta sn1ewu 
,Dzwon", mowy przew'odniczących, koncert 

podczas przerw. Od godz. 6% przedstawienie 
obrazów świetlanych, od 7% przedstawienii 
.Męki Pańskiej za pomocą kinematografu~ od 
1!odz. 9-ej teatr pod tyt. .,Bogata wdowa", po 
teatrrze polonez i dalsza zabawa. Pochód się 
nie odbędzie, jednkowoż uprru;,za się Towarzy
stwa przybyć z chorągwiami. O liczny udziaJ 
szanownych czlonkó•v Towarzystw poilskich u 
prasza ( 4) Zarząd. 

Baczność Rodacy w l(amap i okolicy! 
Zacni Sokoli i Sokolice, niech Was weźmie 

pokusa - Do przeczytania „Polskiego Wia
rusa', - A gdy go dokładnie przeczytaoie, -
To czeg-o szukacie. - Zaraz w nim z.naidz.ie
cie. - Bo to nie iest żadną skrytością, - Że 
•. Sokóf" obchodzi 22 września swą pierwszą 
rocznicę z uroczystością. - Byście się d01kJa_ 
dniie poinformo'\vali: - · Zabai\Va się odbędzie u 
,,-dowy pani Orundma,im przy stacyi kole
jawej na sali. - A, by każdy byJ zadowolony, 
- Program będzie \1.;ielce uirozmaiicony. -
Będzie strzełanie do tarczv o naQ"rndy, -
Cwiczenia dzia.rskici drużyny o za,wody. -
By mile ra.zem spędzić cz.as ·dro1gi. - będą P'ię
kne pantominy i wesCAłe dyalogi. - Jeszcze 
na tern inie koniec, - Bo będą śpiewy. deklama 
eye i taniec. Onfaz.do, które przvbędzie na;i
licz.niei z drużyną zdrową, - Otrzyma śliczną 
naigrodę honorową. - Upraszamy szan. Tow„ 
które zaproszenia odebraly, - By nais swą 
obecnością za.szczycić raczyly, - A które dla 
hraku adre~ów zaproszefJ nie odebraly, -
Prosimy, by nam mi!'ą niespodzfa1J1kę uczynić 
raczyly. - Da.ilei. druhowie. ramie do ramie
nia, - Niech sloiwo na,s.ze w czynność się za
mienia. - ChClć się nad nami wielka burza sro_ 
ż:r. - Pokażmy świaitu, żeśmy już nie chorzy. 
- Więc spieszcie do J(arnaip wielcy i mali, -
Zdajmy świa.dectwo, żeśmy jużż dojrzali. -
Practt}my pilnie. zgodnie a spotem, - Potem 
k rzyk!liemy Ojczyźnie Czo.rem! 

Wydział. 
Uwaga W te samą niedzielę przed polu-

dniem o godzinie 9 j pól odhcdzie ~.ie w Karn;ip 
nabożeństwo na inrl:eincve Gniazda mi.szego. Za
raz po na.bo.żeństwie odbędzie się w sali posie
dz.eń odftografowanie wszvstkich druhów. O 
liczny u<lzia1 w naboieństv;· ie. fotografow;:iniu 
i w rocznkv sie upn1sza. Czl()J1kowie. którzy 
!=a <l1użej niż 3 miesiace zaleg-li z~ skiadkami, 
winni się przed rozpoczeciem rncznicv z nich 
ni§cić, w innym razie heda uważani jako' ~rn
~cie. Wstepne dla czlonków 50 fenyg-ów, dfa 
f-"OŚci przed czaisem 75 fen„ przv ·kasie J,00 
markf;. (4) J. Baf>ski. sekretarz. 

Towarzystwa św . • farm i ~w Józefa 7 Witten 
donoszą swym czfonkorn oraz wszystkim ro
dakom z Witten. iż w niediide od srodz. 6 do 
ponłiecf :?' .iailku do go<lz. 6 rana he?: nrzerwy od
n ra'\\i~ć sie hedzie tak zwaine wieczne nabo-
7eńistwo. Dla nas Pniaków sa na . .znaczcme 2 
>00.17.inv J to dla n.if'wi;ist o<t g-oif zinv (. rlr, 7 n~ 
wieczór. a dla meżC'zyzn od 1 d0 2 w nocy. O 
liczny 11<lzia1 w 11?. bo'le!1~/twie uorasz.~ sie . 

(1) Z1rząd. 
Tow. gimn. „S,.,kót" w freisenbruchu 

podaje do wiadomośd swym członkom, iż w 
n i edlzielę, dnia 15 września. obchodzi 

- drugą rocznice istnienia -
po polu dniu o godzir ie 5 na sali pana Vor _ 
hoffa, f reisenbruch, m którą wszystkich ro
daków sie zaprasza. 

Uwaga Zebranie przed po.Iudniem o go 
cizinie 11 i pólf. Zarząd. 

~7 04440 a -~ 

0st„!m8,ni~ej~e~ k~d~•~ .L mo;, '"" ł ~oaro;ysokim vrocencie 

synowi, 9iUefa8$)U'ł JYlf"lłerowi, znajdnJąL'e- na sprzedaż. 
mu się obecnie w Glllsenkirchen i sprzedającemu I 
obra.zy, nikt nic nie pożyczał. bo za długi jego nie Drwoski i Lanrrner 
odpowiadam. Ja n JU e 11 er, Herne 'ł ó 
Nowa ulica nr. 40. 108fł Dom bankowy, Poznań. 

~ · - Jed)ID)' polski inte1;-es ~· 
~ zegarmlstrzow·skl! złotniczy ~~} 

. . na WesHah~. 
'.~llit Szanownym Rodakom :ro ·ecam mój 

bogato zaopatrzony skład \t.1 zegarr'k.i 
i , zegary ~~szelkiego rodzaju i w biiułer~~· 
r " Mam n a składzie: n gu lato ry, .zP gary z kukułką, budzi~;' 
kolczyki, broszki. brnnzolttki, pierśc • onki i t. d. Specy~lnosc: 

1e~ad1.i kłeszonL.owe z lUatką, ~odil.ą, orłem, oa•lcm 
ł pogouel\ i sottolem. 

M~~~- Obrączki ślubne -.1 
ze złota wykonuie we własnym warsztacie już od 12 nili. za 
parę. - Przy .z~kupnie za 2o mr. zwracam koszta podróży. 

S :i an. Hodacy nie potrzehują tera.z ani u innowiercó.w. ku
pb,vaó. ani sprowadzać z dalekich stron, bo mog~ na mie.Js.cu 
u Rotlaka wszY.stko nabyć, co tylko eerce zap~~gme. (10_t4) 

Pr7.yrzekając skorą i rzetelną u sługę, kreslę z szacunkiem 

· .Jnłiatn ł1„1.11litst~be~ zflgarmistrz. 
. Wanne, ul. DuTorco~''a (Bahnł!ofst.r.) 163. 

e Kwiatkowskiego 
najlepsze! [103~ 

Polskiego 
~H*f .IP~ w fhchu m tri 1fi tlE lt 

i\laltheserstrasse 17 
poleca 

= 1•0 ~en.ach J.ak naJnłż•zyeh = 

• •• OBRAZY MA TIU BOSKIEJ ••• 
CZĘSTOCHOWSKIEJ, KARTY Z 
WIDOKAMI. KSIĄŻKI ROZMAITEJ 
TRESCI PRZYBORY BIUROWE 
I DLA TOWARZYSTW, KOPERTY 
:. . . . . I PAPIERY •. ·. •·• ,•. 

IUUI 

Wielki wybór 

od 30 fenygów począwszy. 

li 
I 

I 
I 

Mamy zawsze na spr.:edaż: 

gNOas1zaOkWasaepłgac1°· o5d pzłoOżodny8chr&fW& od 20-

5

0 mót"g i 1' 
obsady . chałupnicze od 3·-20 mórg tlmł;e 

a także tylko 

domy z ógrodami do 2 roórg. 

oszczędnóści I t .il p.roePnt na ka.żdorazowe żądanie, 90Q 
4t/2 proeent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
a proe"nt za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypoWie. 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa naS"La. depozyt I 
natychmiast. . • 
Dobre 5 prr-cent pl'zynoszące hipoteki mamy zawsze na ::iprzedaż 

Adresować trzeba jak następuje: ' 

Danii. Pa1·eelacyjny ... 
K G. m. b. H. Ii.Osten (Posen). I 

K wiatkęw~~le~ 
są najtańsze! 11~ 

- :------

i) jl 'll~----~-~-~~-~„.-::-=:=~lil1 
IJ Ogłasza.._ie stałe . , 

. 
1 w n Wiarusie Polsk.1m" 

Na. roczne ogłoszenia ndzielamy pfZJDOSł ZJSkl ł 
wyMkiego rabatu; prosimy żą· 
clać bliższych szczegółów od 8 • !I 

-. ekspedycyi „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

,Podró~ującęg~ 
na wysoką pro„vi.zyę 
może się od zaraz 
zgłosić. Zgłosz. do 
Eksped. „Wiarusa 
Polskiego" pod nr. 
1081. 

2 prywatn.mieszk. 
na skady, 2 3 pokoje, I 
i II piętl'o, do wynajęcia. 
Poszukuję lncb:i na stół 
i stołowanie . .M. :Oier
'"A~en, Dortmund, 
Bergmannstr. 24. ( 108 2 

.. Przy zamówie
lłiach prosimy za
chęcać kupców i I 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, któ-

rzy w naszej ga
zecie lgłasz8ją, 

nieci• kupuiący 
powiedzą, że to 

ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszają
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało 
skutek. 

Tanio! 

li 

Kasa OSZCZPdnoSci-
podpisanego Banku przyjmuje depozyta I 

płaci od nich (43/) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pół proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Bank ~iem8ki 
w Koronowie (Crone a. Cf. BralieJ, ·, 

Mam 

~ 3:1 1nó1~g zie1ni .__ 
z łąką. z torfem i z dobrymi budynkami, z żniwen 
i inwentarzem, przy wiosce i szkole, za. r en~ SC 
marek do sprzethuda. Zaliczki potrze~a 3f(! 
marek. Kolej i szosa blizko . .fi!•"· 4l-f:\11„ t l10;1. 

§t. Rajkiewł<'Z, l 
Micha low o CMichlau) Strasburg Wprs. 

in ałi 
do posyłek i odwożenia pac.zek na poczt( 
i innych Iekkich robót, może się zgłosi~ 
od zaraz listownie z podaniem wymagar,~ 
płacy pod nr. 999 do Eksp. „ Wiarusi 
Polskiego" . 

Mam osobno położony folwareziek '"18 
przy kościelnej wiosce, 2 mleczarnie z dochodem 
456 talarów, .: bardzo t1obrą. ziemią równą, z ca· 
łem obfi.tem żniwem, dobremi budynkami i imm· 
tarzem, składającym się z 10 koni, 3 źrebców, 5~ 
sz·uk bydła, 60 świń, p1zy szosie, 2U minut ot 
dwona kolei, od zaraz za 115 500 m. z za. 
liczką 27 do oOCOO m. na sprzedaż. . 

Pp. Refl.ekt., którzy przybędą obejrzeć, mecl 
zab. z sobą na dowód, że maję zamiar kupić, albogo· 
tówkęalboksiążkępiea. Fol". be zw podobaćsięb~dZJe. 

St. Rajkiewiez, lOiO 
Michałów (Michlau) p. Strasburg in Wprs. 

r
~~~~ 
Ba«iznoś~? Bae:ino~il 

Szan. Roda\:om w ltlietter i oko· 
licy don„zę, iż os;edblem eiq jako li 

~ krawiec polski ~I ~ 
i wykonuję ubrania itd. podług mi&!'J'. ' 
pod gwarancyą za dobry krój, robotę I . 

m:i.teryę. (1026) ~ 

l! Jan Duc.zn1al„ 

Towarzystwo św. Stanisława B. Wanne..Zach. 
d()nosi swym szan. czfonkom, iż w niedziele 
cnia 15 bm„ udajemy się do lfofstede-Riemke 
na rocznicę Tow. św. f'rnnciszka Ks. Uprasza 
się sza111l czlonków, aby się iak na.ii.liczniej o 
godz. pó.f do 1 w czapkach i odznakach tow. 
w lokalu posiedzeń stawili. Odjazd tz. dWIOrca 
Wanne o godz. 1,19 po poo. O jak najliczniej
sze i punktualne stawienie s.ie uprasza. 

kupuje-sit: W 1n·.zy kośc. kat. D ~
l Swój do swego! Swój do swego~ ~· 

1 
D'elrer-.~.uhr, ulica ..,Królewaka. . 

(Konigstras~e) nr. o2. ~· 

(I) Zar·ząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi wszystkim cz.Tonkom, iż w niedzielę 15 
wrneśnia bierze Tow. nasze udział w jedenastej 
roczuicy Tow. św. Józefa w łforsthausen. WY
maJrisz ze sali posiedzeń o godz. 374. O jak 
nailicznieiszy udzial czlonków prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo „Jedność" w Lan~endreer 
po<lai.!e swym cvfonkom do wiadomości iż w 
5~bot~ ~ w niedz~elę . jest sposobność .a'o spo
w1edz1 sw. W medzielę będzie Towarzystwo 
przystępować do wspólnrj Komunii św. do I 
której powinni wszyscy rodacy i rodac~ki z 

lłłąka w mieszkach , Dyanrnr.t" 
lłiąka cesa1•slia fout . 
lłl "ka, pszenna !unt 
Nl)'dlo do prania font 
Iłlydlo w paczkacłł . 
lł~J' ł Io 'łl paczkacl1 (Schmidt) . • . , 
1' O'ftre pełne l10Jende1·slde śled.złe tuzin 
~~.: "' '~. „: 

90 fen. 
tf; fen. 
13 fen. 

ft fen. 
30 f-Cn. 
35 fe11. 
GO fen. 

Ws2.ystkie fon atykuły po jak njatańsiych cellaeh. 
~ !r"-1 ~~-d. :... .• _ ... "' 

n~-lll:'·.ł"1" ... . - • 
.~:~-- ~ ·.c- .:. ~~, tł eJ a 

.,.; 

łTlH!g~: . s;;nó~~"ny~1 Odbiorcom z Bauknu IIillerhcide .zwra
cam połowę k1Jsztów pod1:óży. 

(1028) 

Langendreer i \Verne przytstąpić. Czlonko
w i.e Towarzystwa pn~ystępują do Stoilu Pań-1 
s.k1eg-o w towarzystwie chorągwi w niedzielę 
111a rannej mszy św. o ::rodz. 8. (1) , ~1 

Zarząd. ~ ·\'Q~ib" 
~~ ... ,_,..._ioc.r.m~~~ ·~~~l*?M~~-~·~~m--=mi:ma1m:1181!.__.~_,.._!flml.._=-a_.,-...._,=a. 

Wydawca: J aB Brej s ·k ! w Bochum. 
J a n B r e i s k i w Bochum. 

~ J, 

~~~~;;~ · _ ... _ - ' ~- . ~,.,, 

I=·· • •• •1 
Towar.zyslwom -

polecamy 

KSIĄŻKI 
dla sekretarza, 
bibliotekarz a, 

kasyera, ksiąź· 
ki do zapisywa· 
nia członków i 
t. d. i t d. 

.t 



z. 
dz. 

071, 

CZU 

osi i 
nei 
1118 

dem 
Cl· 

en· 
5~ 

ot 
za· 

·ecl 

Boehum. na niedzielę, dnia 15-go września 1907 • Bok 17. 

.- !łodd1:nn11 pismo la.dowe dla :Polak6w na obeeytnio pośwłęeo111 eśvb.ói1 oru spiawoa narodowym, politycznym. i zarohkoWJa . 
.., .- ,. E+•"SiWltliNl':lht1 tam o «ddttCHM:bt •w··n •nt• •f€m•~.a1JOr n '. P' Mlłł!ttls'f 'OG\lllt\ł.!"L!'WlflMWNM'łłWb'i!A'M M'# t'tt1'ztr7!łł•11e ao+--v - 2 BN< - .,. > tlNJi+ł'+„F o „.„Hthf WJ6Ą"ft 

· .,,.,...,.,.~.---tw· ... -"* ___ ,_, __ ••·--11U4llill-r·-• , · za łHeraty plac.is~ za mie}Sce rzadkl drobui• l• 
'ił.i~'~'tli!;b! co~zitnnte t wyjątkiem dni poświątecz- Pa m1 I Oj ł ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inse.rat1.•l ,_ fj_,~·~ Pr.redplata kwartalna na poczcie i u listowych I 111• uaże za n ar1 ' czuzg1 i fen. Kto czesto oglasza otrzyma rłłbat. - LlttK -

11.!i ,~~I.I I mr. 50 fen., a,z odDQSZeniem do domu 1 mr. t 'ł j ·1 „Wiarusa Polskiei:to0 naletv frankować l Pod.ił •. 
ff 1,„ Wiarus PotsKl"' ,_.,_ ... ,..-, • ~•.nnii\b pooa nich -"o''""dn.., adres pisząCCiO. Rekoo. 011 zwa1._ !.\41 I.••• „, 1n' h 123 11 'I JUA 

3 

, . q;wym ood znakiem „L. po. isc nr. . ·-----~--~· :iiii.. ______ ....,.Ml"""m--."-----------------~---~~-----------·=•-illll<.-...~~~~._ .. „. l!llJli!~ 'F'S~11- Jftll!& 

' "'~7.;a, d~;arnla I ksi~garnla znajduje się w Bochum, przy ulicy Mal_~eserstr~~~-=,;;-Tele!'!~!;.!!~· 
~- -~--·~ ~h . J -~ -~~~~~~~. - - -- --·- --

w. ł k ł · t a rzyj' 0 ciel biskup sarato\vski, Kessler, zam1anowat lUodzice polscy'· Uczc1·e dz·1eci sn·e 1'2kby na jakie urągowisko na.szej te- prze -o.n~· em_ s.1ę, co on. o z P :"'' 'k dl b ł . 
"' " 1 h b t k- 1 byłoby m1 ho na urząd drugiego w1 arego a o s ug1 ~łwić, czytać I pisać po polsku! Nie rze św. stali )ak. ~rągi. W. k~p~ u_sza_c 1 rn .0 ~1 "OW, ·1z wca~ pie , - duchownej katolików - polaków ks. Raj 

' „. ~" Po'~k1·e1n. kto notomstwu swemu na glO'\Yie. Zna1aowah się i nasi d1 u- no1 s1e w mm bromc d p· I D t h t 
·•111;\ 1a .., mun a ian rn. o yc czas przy s a-'.~temczyć sie pozwoli! howie na owym pogrzebie. Widząc, co „Goniec" pisze dalej o „wake. kJa- rym kościele byt tylko ieden ksiądz po-

~__ ~ się dzieje i patrząc na to, źe Polak wy- sow·ej"; działalność „Zjednocze- bk, ks. Potocki, proboszczem jest ks. 
cho\\nany w naszej Wierze św. i urosły :nia Zaw. Pol." to u „Ooł1ca" „walka \tVarpucjat1ski czy Warpucja:nis, reszta 
na ziemi Ojców naszyich, mial odw~~ę klas.owa"; tutaj już „Goni1ec" jawnie księży ~itwini, Niemcy, Włoch i. Fran
należeć do takiej zgrai, która .pomza I się wydaje z tern, cze:m jest dl:a· ludu cuz. Tak są traktowani katolicy Polacy, 
co nam najdroższe ·i najświętsze, litość polskiego na obczyźnie, i calą gębą którzy stanowią ~ ogólnej liczby katoli 
ich wzięła i zanucili nad grobem tę na- 'Przyznaje, że sluży centrowcom, któ- ków w Odesie. No .:l!e „Polska zawsze W Nordeney odbyła się koniereu.cya szą piękiną pieśń „Witaj Królowa". ·rym drukuje „Przyjacieha Robotni- \Yierna." 

ministrów. Rodacy! Praicujcie nad tern, aby a- ków" i dlatego to on zwalcza organi- lilDi!IN,ill!!WlPw-·~~~-- ':1'>-w,..--·--·- ...... 
Norddeutsche Allg. Ztg." donosi, ni jeden Polak nie błą;kal s~ę .U _obcych~ zacyę polską i zarzuca jej walkę kl:a-

z·e k~nforencya, na którą przybyli do wrogów naszej h ;-;- ~ri-,\ · osc1 I naszeJ sową. Nigdy o „Gońcu·· tego nie są-
św. Wiary. dzUem, o czem teraz naO'cznie się prze- · 

ksiecia Bueluwa ministrowie Beth- -~~~ ---- konałem. Nienawiść „G011ca" do „Zie-
mann ttollweg i Moltke, dotyczyła przy l\'liihlhle:m .n R.·nem 1 ':. 9. 07. Szan. dnoczeni'a" i ikierowników oraz czlon-
szlej sesyi parlamentarnej. 1111ownla R.edakcyv ,_w iat·usa h::>olsk,;e- ~ów tegoż, jest bez granic. Sarka i 

Na Łużycach zaoosi sie na bezrobocie 
S!órników. 

_ Górnicy zażąidJali podwyższenia pła
cy o 15 procent. I(opalnie żądanie to 
odrzuciły. 

,,Drezdener Nachrichten'' zaznacza
ją, że ·dh kopalń bezrobocie górników 
byłoby wielce niedogodne, gdyż nie po
"iadaią zapasów. 

go'' w Bochum. wzyWa swych „św;iaJtłych'' mu ·ró-
w num. 207 „Go11ca Wielkopol- wnych w Muehlheimie do pomocy. 

skiego" spostrzegam znów strawę dla Otóż ja zaznaczam, iż to co napisałem 
mnie i dla pp. Brejskich zgotowaną, kto w Wiarusie Polskim" jest prawdą i mogę 
reJ· milczeniem pominąć nie mogę. Tą każdy '\ryraz ś1Yiudkami udowodnić, ale 

„Goniec" w nic nie wierzy, bo kto na ornzą „Goniec Wielk." dl:a braku miejsca bczyźnie popiera organizacyę polską, ten 
pisze w skrzynce „Od Redakcyi" do choćby byl jak lza czysty, tymczasem kto 
mnie i wzywa swych „światlych wo- ję zwalcza, ten jest „światły" i dzielny, 
dzirejów" z Muehlheimu do pomocy, choćby byi największym zrodniarzem w 
wi.diocznie. dla braku mat~ryalu. Otóż zdaniem „Gońca" nie umie mówić prawdy, 
.,Goniec· pisze: iż posla1em mu list, ni- sprawie narodowej. Zresztą radzę „Goń
by „dla informaicyi'' 1redakcyi. Kiedy cowi" niech ze. ~wyr_rii_ . Mtilheimskimi 
przed kilku tygodniami spostrzeglem w ł trze~a. aposto.lam1 m~ wsc1b1a_nosa w spra 
Gońcu" paszkwil zaczepiający pp. I wę„ kt~r~ sluzy_polsk ... ro~otmkom, bo tak 

B" . k" h z· d· . „ l . er - ł on Jak I Jego tro1ka Mulhe1mska grosza na 
r~JS~ lC • •• ~e .no.cze.me .. oraz {l .,

0 polską organizacyę na obczyźnie dala, i 
.\vmkow t~goz, 1 p. .Pal_msk1ego, ~ia- ! nikt ich oto nie prosi, to też wypraszamy 
dkm. napisałem takze, llst do. „Gonc~ j sobie tej opieki „Gońca". Robotnicy na 

Wielko:polski,ego", ktory m1al byc • obczyźnie zalożyli sobie organizacyę dla 
·ram, gdzie jasna świeci Częstoc~o~a, sprostowaniem na zarzuty klamliwe, I własnej ich obrony, ale nie prosili „Goń-
Obróćmy oczy za Polskę w modlitwie; które o. Nowicki z Piotrem Rosikiem ca" o pomoc. Radze „Gońcowi" niech za
Tam Matka nasza, tej ziemi Królowa, „Gońcowi" poslal. Tymcmsem „Go- ~iata ~we wl_asne progi, a niech g? _glowa 
Zaginać nie da. ni Polsce ni Litwie... niec'' moich słusznych uwag nie umie- I me boh o lap1chłopstwo na obczyzme. 
Wojska angielSikie stoją taim na strażyt ścit, ani ich też nie usłuohat W spro-1 I(iedy byo potrzeba oświaty, o którą 
.Korony Polskiej pilnując dniem, nocą, stowaniu tern pisałem, co to są za lu- trzeba było walczyć środkami finansowe-
A Ona Pani, o żałosnej twarzy, zie, którzy mu ten paszikwiJ pisali, oraz mi, wtenczas „Goniec" nie_ p~z~szedł n~ 
Ziemię tę naszą utula sierocą. uzas:adnilem klamliwe zarzuty w praw obczyznę, lecz tera~ gdy w1dz1, ze !~botm 

I dziwem świetle „Goniec Wielkopolski"' cy _pols.cy ~os.tępu1ą coraz ?0:rdz1e1 na-
Ja:k na broniła ~rzed wie~i <?d Szweda, uzna_I .ie ~a osobis·t~ i dobrze .bylo, zu- ~r~~~goz~ię01~~~~ !a k~~j~~f~~~Y~~~~~~~ 
Co szedł na krai ten z wo1sk1em ~azbyt ipeim~ tez na te:n się za~o"'.?llllem .. B~: nien, teraz „Goniec" chciałby sobie ręce 

. . . . . . s_rog1em, le1!1 3edna'k z gory zdama, .1z „SJomec kąpać w uciułanym przez robotników w 
Tak tez nas dz1sia1 obroni I me dia, pomformowany, z Muehlhe1mu z:adnych S\\-ojej organizacyi zarobkowej groszu, któ 
1W ;płaszcz swój gwiazdzisty, skrywszy ·zaczepnych korespondencyj umiesz- ry ma być na czarną godzinę, a że mu się 

nas ·przed wrogiem. ·czać nje będzie, ponieważ jak sam od to nie udaje, zaczepia panów Breiskich, sar 
t~~~ siebie pisal nie o jednostki, tylko o ka z nienawiści na osoby zupelnie mu w 

sprawę ogÓlną mu chodzi. Tymcza- drodze nie st?ią~e, i co~a~ go ,większa g?JJ::J1oł ~-Cl> na obc~.~:irdem . sem minęlo ledwo kilka tygodni. „Go- rączka ogarma, ze ~nu Się Jakos Spl"a'\~~ nte 
•·.I! ~ ~ · " , d · -1· ~ l 1 d · - udaje. Co do mme to zaznaczam, 1z 11 

m~c zn_o~ u zie li g os~ u zi.om, ~ lat dochodzi iak jestem na obczyźnie, a 
ktory~h JUZ był _do~rz.e pomformowan) „ Polakiem bylem jesten1 i nim pozostanę 

Hochlarmark. Jako członek „Zje- Powziąłem ~ap~~ac hst wprost do r~- bez ,,Gońca". Dla tego choć wzyw~ w~-
1idnoczenia zaw. polskiego", pozwalam daktora „Gonca drogą prywatną, wie dzireiów z Miilheimu, aby mu pomogli mme 
sobie szanownym druhom donieść o trn dząc z góry, jż „Gonie1c'' mojej prawdy i panów Breiskichzwalczać, to i~ zazna
gicznem zajściu, jakie się zdairzyło na w lamach swego pisma i tak nie umie- czam, znając jego Millheimskich korespon 
cmentarzu katolickim w Reoklinghau- ser. W wzmiankowanym liście pisa- dentów i ich przeszłość, niech „Goniec" z 

. sen-Siid (Bruch) dnia 1-go września. w_ I km nie „dla info. rma.cyi", bo z góry nimi. razem. tvl~ p~sze n~ mn_ie_, il~ chce, 
kolonii łfochlarmark po długiej i cię- ,oisalem, że wcale mi o to nie 1chodz1, I~~z~e tacy 1ak ci, me ~4.\\ stame i:nme ob~a 
żk' · h ].... · ł • d naszych czv Gon." w moJ· e wvwody uwierzy zie 1 dla tego ostatlll 1 az :w .tei sprav:1e IeJ c Of0

1

uie, zmari Je ein z . · .) ." . .) . , . . ' pisze, a na dalsze zaczepki me odpow1a-
rodaków. ów Polak był czlonk1em czy Je w swych łamach zam1esc1 lub nie dam. 
tzerwonych „genosów", chociaż mamy lub czy się będzie gniewal na moje wy- z głębokim szacunkiem 
„Z. z. P." i n1asz maż z

1
aufan.ia 2. razy wody, pisalem t_Ylko, ażeby oddać śV.:ia Jan Dymek. 

;w miesiącu przed jego ~rzw1am1 z i dectwo prawdzie. Tymczasem „W1a-
zetami przechodził. Ow Polak należał rus Po_ Iski'' ów pasvkwil z nr. 193 1 R 

1 
k. Od • · 

..-i • k" , . . k. A b 't - G , " t t • o b t B . l uc po s I w esie. \!O Ja -rngos mcm1eo iego „ r e1 enc- „ onca za y u1owa.ny „.t,o o a reJ- . . . 
rajm:", chociaż mamy tow. po~sko- ka- szc;yzny" ~ial oid~agę w c~fości ~o- , Z Odessy, rosyJsk1ego mrn_ sta.!rnn~ 
folickie pod wezw. św. Wojciecha w wtorzyc. Azeby zas czytelmcy „W1a- dtowego md l\~~ r~en: Cza,rnem p1..,zą„ 
tnxej scu'. _Pogrzeb byl naznaczony na.

1 
ł rnsa PolskieRo" dowi_cdzieli się także, _ Sez_on l~tm 1uz s1~ ko~1czy. stowa

l1iedzicl ę .po południu. . Ale cóż kiedy j!ak się ta sprawa rzeczywiście ma, pa- r7;;ysz~ma ~1 zeto P?l~k!e rnezadłu~o~ o~
-czerwone , genosy" i niemieckie „arbaj ·. pisałem do „Wiarusa Pol.'' list, ktore- \\ ieraJą ~\\ e pod\\ 01e. }-;;_o \~r,t,esn.a 
tery'· nie 1; 0g:i się ja!koś pozbiera~. z ł ?".o „Goniec" nie może strav:ić, i gisze, odbyło się uroczyste1 ~p?sw1~cen,1ę no:w~ fJowod u tego orszak pogrzebowy o ca- . 1z „teraz wyszly szydla z miecha.. . P. V.~ lok~ln ..• ~)om~ Po ! .,k1~~~0 ( I?rz,y uhq 
lą godzinę się spóźni!, ta,k, iż ksiądz I Dymek poszedl na ustugi Brejszczy- Ż<dO\': skr~J nr. :o d. 7 ,'' 1 ,~esrna zaś od
tniejscowy by! z te1Yo wielce niezado- zny i ic'zego mu si~ nie udało prz.emycić bk:y.fo 51,~ moczy.,te ot1\\.kar1cieW,.Dom~ P?l 
'W I Ą '"' • • ł G , " · , ·1 · s 1ego w nowvm o a 1.1. pocow1e o ony_. Ody przy.byli z ·c1atem nal ~ w „ oncu , pom1esc1 w orgame pp. _ ś . L. ,, . 

0 
. k " , ., . 

' cment:a·rz i kapłan nad grobem odpra- Brejskkh „\VliarUJSie'':. naznaczam ~vrze ma .". ira . I ,, . grns ?, rnwmez 
rwial coremonie żałobne i z lucbm się vmbec tego, iż od czasu jak jestem w 1 ozpoczyn.a,Ją swą dzialalnosc. 
111odht za uszę zmarłego, czerwoni ( .,Zjednoczeniu zaw. pol." (od 9 maja · \V skutek stara1i członków tu tej-

. ,,towarzysze", niestety także Polacy, . br.), tak dobrze .,Go11ca" poznałem i szcj p::rnfii o dr~igiego księdza polaka
1 

Sprawność fizyczna a alkohol. 
W śród usHowań, mających na celu 

podtniesieniie poziomu zdrowia ludzkie
go, walka z a~koholeim stała się d~iś 
kwestyą pierwszorzędnego znaczenia. 
I jednomyśbnie ustalilo się już , zdanie. 
że w używaniu alkohohcznyJch nlapo
jów należy zalecać co najmni.ej najw~ę
ikszą wstrzemięvliwiość. Czy zaś tak
~e skromna ilość piwa albo winia może 
być szkodliwa, zapatrywamia pod tym 
wzgledcm. nawet w sferach lekairskich. 

· są jeszcze podzielone. K w1estyę tę, a 
mianowjcie, że alkohol nietylko nie-
1przyczy1nla się do czysto fizycznej spra 
wności, ale przec~wnie, wywiera na nią 
wpływ wysoce szkodliwy, podjąJ świe
źio specyaHsta chorób nerwowyich i do
cent uniwersytetu w Peszcie, dr. Jul
jusz Donath, a obfity materyał, jaki u
dało mu się zebrać, opublikowalo rei
chenberskie pismo „Deir Alkoholgeg1ner' 
pod tytułem „Kwestya alkohofotwa w 
austrowęgiers'kiej armii wspólnej i hon
wedów i w węgierskich towarzy
stwach sportowych." 

Dla amatorów sportu ntajciekawsza 
!będzie odpowiedź, dana w tym wzglę
dzie przez „Budapeszteński klub aHe„ 
tyczny". którv pisze co następuje: 1 

„Za<tliwiających istPtmie wy~yn 
idos1ięgnąl sport u tyich narodów, które 
wcześnie zrozumi1aty, że tyliko umiarko 
wanym, skromnym sposobem życia 
można nawet wątły organizm dopro
wadzić do znacznego rozwoju siły. 
Przyklaid tego najlepszy mamy na ian
gielskkj i amerykańskiej młodzieży, 
która ,pomimo, że bynainm~ej nie jest 
od tllaszej silniej zbudowana. może się 
.pos.vczycić rezultatem, iprawidziwie zdu 
miewającymi... Podczas gdy u nas 
gdzieś niegdzieś znajdzie się jakiś za
wo1nik, który, chociaż na krótki tylko 
1czas, ipodaje sie surowemu treningowi, 
ś-redni zawodnik 1amerykański n1ie za
niedbuje ·go ,nigdy ... 

Osiągnęli też u nas w dziedzinie 
1sportu rezultaty zbliżone do angielskich 
i amerykańskich ci .młodzi ludzie, któ
rzy, chociaż może nie poddali się w zu
pełności wskazanemu sposobowi życia, 
1aJe przynajmniej starali się być wogóle 
skromnymi i potrafili wziąć rnzbrat z 
alkoholem. Ale mieliśmy także sposo
bność przek011ać się niejednokirot.nie. że 
wybitne siły, do w:elikich nadziei upo
ważniający atled , przez a!kohol i nie
porz[ldny SP8Sób ~~ycia bardzo prędko 
utn?cili sbwG. Jak długo ,przez shom
ne życie moina zachować swoje zdol-
ności fizyczne, maimy znów przyrkfad 
na a,ng1iik2°ch: pod1czas 'gdy niasi ports 
meni po 4-5-letniej kairyerze. wyczer 
pani, złamani, opuszczaj(!.__ pole walki, 
angielscy w 35-40 roku życkt są w peł 
ni .sit mlodzieł1czych. 

Twierdzimy też . tanoWiczo, że al
kohol wpływa na ronvój sit szkodli
wie i jeżeli na:si za ~,vod.ni~y używają go, 



uznając jego podniecające chwilowe swych dzikich popędach rornamiętnie
wlasności, to na szkodl:iwe \V przyszło- nia. doszli do tego, że już sami siebie 
ści następstwa niedługo potrzebują , chc_q wyrzynać. 
czekać.'' ł ,,,Dilo" donosi, że w nocy z dnia 1 

r • ~·'::->'"" '14!--~ 'a "'..,..Jh ~~.~ ! na 2 września w Bolszowie, około godz. 

On«res LOCZtOWY rzym. S-k-1.·-.1- 0-0-WB ł I2ei chłopi 1na'.eżący do partyi starom-
& r I skiej, urządzili pogrom ukrai(1com. Mi11-

nrzep1·sy pocztowe nowicie powybijali okna w chatach 
I' • wszystkich nowo wybranych wydziało 

Jaik wiadomo. w r. 1906 obradował wych .,Proświty", jednego z nich Kur
w Rzymie ogólny kongres Związku po- dydyka ranili kamieniem w głowę, a 
cztowego, m którym uchwalono pewne drugiego, Kociubaja zbili do krwi. Bójki 
zmiany w ogólnych przepisach, obowią trw,1ją dalej, a jak twierdzi „Dilo" ruso
zujących pat'1stwa, należące do, tegoż file mają się odgrażać, że wyrżną wszy 
związku. Przepisy te wchodzą w życie stkich ukraińców. 
z dniem lym października rb. w stosun- „ttalyczanin" zaś tak opisuje jeden 
kach międzynarodowych. z wieców, urządzonych przez ukraiń-

Najważniejsze z 1nich są następują- ców. Gdy ks. Jaworski zaatakOWiał o
ce: 

Ustanowi·ono sumę franków tysiąc 
jaj{o maximum zaliczki, w stosunkach 
z krajami, do któryrch zaliczki posy lać 
można. 

Wysyłający mają 1Prawo żądiahia 
umarzania lub też zmniejszenia sumy 
zaliczki, obciążającej przedmiot, będący 
w wysyłce. Dopuszcwna jest przesył
ka bezplatn.1 dla korespondencyi i pa
czek państwowych, wysłanych przez 
je11ców wojennych, lub orzesła1nych dla 
nich. 

Utworzony został .~wit odpo
wiedź", którego cena będzie 30 centy
mów, aby umożliwić, w danym razie 
korespondentowi, mieszknjącemu za 
granicą, opłatę pocztową listu-odpo
wiedzi. 

W razie odmowy zapłacenia dodat 
kowej taksy „listu expressu" przez adre 
sata. taksę tę można ściągnąć od wysy
łającego. 

Zakazane jest wkładanie do kores
pondencyi jakichkolwiek monet. 

Ustanowiona jest 1administracyjna 
odpowiedzialność, w razie zaginięcia 
,,rekomendowanych listów" we wszy
stkich kraja eh Związku pocztowego. 

Poleca sie publiczności, aby przy
kbdała znaczek pocztowy w górnym ro 
gu po prawej stronie tej strony listu, 
gdzie jest położony adres. 

Zatytułowanie „Karta pocztowa" 
nie jest już obowiązujące, dla kart po-· 
cztowych. wyrabianych pryw1atnie, u
tlrzym:nvany jest rozmiar pocztówek 
największy: 14 przez 9 centymetrów, 
i najmniejszy IO przez 7 centymetrów. 

stro partyę staroruską, 1ozwały się pro
testy ze strony włościan i akademików. 

„Wtedy, ·na dany znak b,:mda .pa
łeczników, zorganizowana przez popów 
ukraińskich Jaworskiego i Ortyńskiego 
rzuciła się z wściekł·ością na ruskich stu 
dentów i stojących koło nich włoścjan. 
Pod naporem tłumu padła część oparka 
nienia. Rozpoczęła się gwałtowna bój
ka. Zbrojni w palki obrońcy idei ukraiń
skiej zwyciężyli. Poseł· ks Ja w orski 
zszedł z trybuny, wpadł w tłum, przy
.stąpil do uchodzącego .przed nap.1dem 
kilku pałeczników akademika, G. Kucie
ja, ,przytrzymał go za surdut, aby tern 
bardziej mogli go poturbować „ukraiń
scy rycerze". Z obeonych 6 studentów 
gwardya ukraińskich popików 1nikogo 
nie oszczędziła. Za pobitym do krwi stu 

. <lentem Ku ci ej em goniła banda, uzbrojo
na w pałki i kamienie ... więcej niż 300 m. 
W końcu zjawili się żandarmi, którzy w 
czasie wiecu siedzielf w .... karczmie i 
wzięli napadniętych w obronę. Pobito 
dężko killku uświadomi·onych wfo

śdian ''. 
W Trudowaczu zdawał sprawę z 

dziaI11lności parlamentarnej poseł staro
ruski ttlibowick. Tu znów „ttałyczanin" 
opisuje bohaterskie czyny moskalofilów 
„Prócz włościan przybyła tam znaczna 
ilość ukrainofilskich akademików i gim
n!'1zyastów. „Banda ta - pisze .~Halicz.'' 
- pod przewodnictwem ukraińskiego 
studenta Petech i nieukończonego semi
inarzysty, Kobzara zamierzała rozbić 
wiec. . Gdy tylko poseł Hlibowicki po
czął mówić, pajdokraci zaczęli szep
tać między sobą i nam:twiać .jeden dru-

~.::-::_ ' .~ :"'"" "'"'""f-~-~ ......... r.-•'"'~""'~~ giego, aby wolano pod adresem dra ttli 

Rusin! między sobą. bowickiego „hańba". skoro wlościanie 
to poslyszeli. rzucili się na pajdokmtów 

Rusini już nietylko chcą wyrżnąć i puścili w obieg „zdrowy chłopski pa
wszystkich Polaków z Gali cyi, ale w mgraf", przyczem najbardziej ucierpie 

ŻU liłtt' WIE. 
Naraz od stofrcy ·nadszedł pomruk 

ludu. Z początku .niejasny, głuchy, 

l)powiadanie historyczne według zgielkliwy, a P'O'tem jak huragain mo-

li: Pełech i Kobzar. Niektórzy pajdo- ' Z Wielk K „. Poznańskit'go. 
kraci, zna'.azlszy się w krytyczncm po- ; . 
łożeniu, zaklinali się, ŻfJ oni nie są u- 1 Rogozno. Inspektor szkolny Rzeszni„ 
krait'1cami ,lecz tylko Petech apostrofo.- I tzek, wo~nokonse:" a,ty:vny P~:e~ do sei-
v· l \dościan: J·ak śmiJ·ete mene b"'t'tr mu z ok1ęgu pszczynsk?-ryb~1ck1ego,. zna 

' ~ : • '' • . • .J .) ' • uy ze swych antypolskich mowek seJmo-
taz J~ ill1JU 8 kl~S ~n~11:azyal_nych ,1 ~~- r wych, mianowany został dyrektorem Se
turu ! , ' a .c1ąop1 .. snueiąc SI~ , ~?Wiii; minaryum nauczycielskiego w Rogoźnie. 
•. bądz sobie I m1mstrem, ale Jesll 1estes Nowy swój urząd obejmuje on z dniem ·1 
.,ukrai11cem," to bić trzeba" „ Widząc, października rb. Aby jednak w pomienia 
że to nie żarty, ukrainofile zaczęli pro- nym okręgu nie potrzeba by!o wyboru po
sić o względy, a gdy chłopi okazali im wtórnego ,otrzymał Rzesznitzek tymcza
litość i odstąpili od nich, ci zcaczęli ucie- sem tylJso urlop ( !) do Rogoźna. 
kać i krzyczeli „Chaj czort wiźmie na- Opalenica. Dzień hakatystyczny urzą 
szych redachtoriw i czleniw ,,nar. ko- dzi!y sobie w Opalenicy :.v ubiegłą nie~zie
mitetu", szczo nas siu da prysłały". lę grupy ostmarkenferamu z Opalenicy i 

Ziemie polskie" 
Prus Z~hodnich. Warmii i Maz.ur 

Puck. W jeziorze pod Swiednem 
znaleziono zwłoki nauczyciela Budzisz 
z Swiecina. 

Buku. 
W Poznaniu odbyl się 11 .... go 12-go 

i 13-go sejmik Zwią~ku Spółek Zaroh
kowy1ch. W obradach brało udział 270 
deleg1atów, którzy reprezentowali 163 
soółki. 

Obrady wykazały świetny rozwój 
banków i spółek po1ls'kiich, dla tego ka
±dy Polak winien do nich posyłać swo
ij e oszczędności. 

Z Piwnic pod J abł·onowem zamiesz-
cza „Gaz. Gmdz." wiadomość, że po- Ze Slązka czyli Staropolsld. 
isiedziciel 1P· Kowalski, posiadający z Głubczyckiego. W Gzerwonko-
ikiłkanaście mórg ziemi, ma n.a swoim wte w !JJOWiecie tutejszym żona· gosipo
gruncie wip.raiwidzJei is.zopę unuwwaną darza Kra:usego poj.echała z wozem, do 
1ecz ialko dom mieszkalny - iobsze.my którego były· krowy za.przągnięte, na 
wóz cygański, ~ilinie zbudawan_Y i [Jo- pole po paiszę. Na ipolu podczas nawra
m~fowany :na zielono. ·W wozie tym oania woziu jedna z~ krów wbiła ik01bie
rr111eszka 1uz od 2 la~. . de rrogi w brzuch tak gwałtownie, że 

Si:tum. W pornągu 1P?między sta- nieszczęśliwej kobiecie wnętrzności na 
1cyam.1 Maldeuten a Morą,giem I?rzytrzy I wierzch wyszły i ż.oładek: został iro.zer-
mail .zandarm dawillo poszukiwanego N' ,1. • 'k b. t 

d b t ·k M"chiała Ja·niosze1nr wany. ieszczes rwa • o Ie a zmarła mor erce ro o m a I · u.1 
• , vv - • • • d · 

,k· K. K 'lestwi Pol~iem · w. n<?CY 1na~tę?neJ, osierociwszy zie-
s ~eigo z owna w ro · e · w1ęc1oro dz1ec1. 
ktory w nocy na· 16 .czerwca zeszłego 
roku zamordował w Brandein1bur,gii ro- !!!&l!l!!! __ !l!!!!l!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IB!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

botnika Ko'krzynskiego. 
Z Chełmińskiego. Pastor luterski 

Schmeling z Wielidządza, który 1nieida
w1no złożył )urząd, znikł nagle, ;bez śLa
du. Podejrzewają go, że przy.wtasz
czył sobie obce pieniądze. Prywatne 
tlły_gi jego wynoszą „tylko" 70 OOO nu. 

Toruń. Gubernatorem w Toruniu 
zamianowany został jeruerał-lejtnaint 
Gronau, dotyohczasowv komendant 
pierwszej dywizyi w Królewcu. 

Toruń. W sobotę po południu wy
lowili ryibalk P. Wi:lmowicz z Kaszczor
ka -oraz dwai irmi rybacy .z ~aszowni

Wiadomości ze świala'1 

Położenie w Maroku. 
Obóz marokańczyków pod Taiade.rt 

·zdobyto 10 ·k!ompa!l1ii piechoty 4 szwa
drony kawa'leryi i 10 dział. Poległo 
:po stronie francuskiej 10 żoł.nierzy, po 
stronie marokań1skiej około 300. 

J eneral Drude, dowódzca f11amcu
zów, zapytany z Paryża odpowiedział1 
że jest zupełnie z<lrów. 

Jka zwłoki jakieg{YŚ mężczyzny. Ze zna- Sprawa ekspedycyi Wellmanna do 
lezionej przy nim ka:rtki p.rzekornatllo bieguna północnego. 
.s1ie, iż jest to mistrz stolarski S·emrau, -----~ -
znany pijanka, mieszkają:cy na Cheł- W.ellmann, który zamierzał balonem 
mińskim przedmieściu. Czy Semrau z WYS'PY Szpycbergen udać się do bie
\Vlpadl .pijany do wody, czy też popel- iguna ,północnego, zaniechał obecnie 
nil samobójstwo. trudno stwierdzić. podróży. 

***'fZł -· _ . _ZL~mt&:Jrlr".- f.- 1!MfP 

wieści 
Wacława GąsiorGwskiego. 

po- cny, nieugięty, bezlitośny. 

dzieła wieków, ro podeptawszy priarwa choć nie odtrąci!,_ nie wypędził dawnei 
ludzkie, Sos.kim urą:gać zaczęt.o. bochdanki, ale każde jego spojrzenie, 

Biankia· poznała .n~~bawem młodego każdy ruch, każde zsunięcie brwi, mó
księcia.„ i opanowiala ~10„. deniem zgor wiło jej - „odejdź" ! 

n
0

_ szenia padając na jego prze.szło'ść pro- I oto Bil:mka została sama, zapom-
Krew pol:ała się stmmie:rriem. .I.\. mienną.„ Aż lud odwrócił oczy od tego, niana, opuszczona. Była widmem nie-

idy cale ·ginęly na szafocie .• .nikły pod którego poczytywał za .swoją dumę, a dawno życiem drgającego pałacu.„ 
<Ciąg dalszy)_ uderzeniami toporów iPOtomk•owie ry-

Pan mierzył ją suchem, palącem spoj cerzy. ognie trawiły pałace i zamlki. mienił przyszłością. Młode orlę <lalo się Nuda wżerała się w nią, trawiła 
rzeniem. Ani jeden muskuł w twarzy unieść szalowi.„ Zdało mu się, że Bian- goryczą n>:ipelniala, przejmowała trwo-
jego nie drgnął. Pierś stalowym zbro- Przy,szła pożoga, gwałt, 1ze.msta, ka j,est . onem 1czystem źródłem! Ona gą wiecznego osamotnienia. Myśl jej 
iła się puklerzem, serce bić przestało. w bezprawie, odwet wieków, panowanie tyanczase.m trwała rvv s1amolubnem za- napróżno szukała przedmiotu, któryby 
klumnern wygięciu ust ni kl ból i żal, i zbi1rów, władza tłumu, pzryszła rewo- pamiętaniu. Ona 1szła z:a księciem, bo ją pociągał, który by tęsknotę w niej 
rozpacz, i chęć zemsty. lu.cya... on byl pierwszą osobą na ·oa•lej tej zie- obudzil, przepoi? pragnieniem„. 

Mijały Iata ... Dziewczę donastalo.. Giliotyna <losięgnęla majestatu kró mi, bo stojąc przy nim, była u szczy- Pajęcze nici salonowych przyjaź-
Król, sklopotany szemraniem pod- Lewskiego, umierali dostojnicy, fawory- tu. bo pełną ręką czer,pać mogla z jego ni, bat'1ki mydlane frazesów, nikle sło

!d,anych, skrzywił się pewnego razu, w ci, zausmicy, magnaci. mieinia, bo kochała tylko siebie, bo Se- w~1. banalne westchnienia rozwiały się 
oczach jego błysnęło znudzenie. Ulubie- Na szczytach zamku nad srebrno-fa ~irar:iidą być chciała ... Ą mar~iz_? Miar zczezały.„ nawet nie zostawiając wspo 
nica królewsska spadła ze szczytu i sto listym R·odanern powiał trójbarwny k1z mby gad pełzał 'il nog 1ks1ęcia, k·o- mnienia„ 
~zyta się między gawiedź dworską.„ a sztandar. .. ulubienica królewska paldla rz~l się prze·d Bia.n~ą. na wystę~u ~u- Aż nocy jednej doszedł ją jęk, skar
potem \\ spomn;ała n l przeszłość, na na progu dawnej mężows1kiej komnaty, ~uuąic swą fortunę 1 skrzętme zbieraJąc ga zbolałej, a żarem płonącej duszy .. I 
córkę... rażona siekiera... 1 zuc~ine ochłapy, oto w Biance odżyły skrzepłe uczucia! 

Pan zamku posta1rza1l się, niedoma- Markiz z Bianką_ podziemnym koiry- 1 a~ ~pl~nęly la~a„. . , . Serce nowem uderzvło tętnem, mnrze· 
gać zacząt Bia11ka czysto s11motne od- tarzeim zdążvli ujść zemście tłuszczy.„ V;' ks1ęc1~ obudz1ly się nag.le usp10:ne ~ie j~ owladnęfo.„ A choć ów jęk, ~'~ 
bywała przechadzki. i udali się, za przytkład!em innych, w da DOT),wy ... Bianka znalazł~ S ·ię osaimo- zar me dla niej gorzeje, choć beznadziei 

Razu pewnego spotkała damę, któ lekie ikraje . .cto ziemi. która otwartemi zbirow, władz~ tl_umu, ~rzyszla rewo: ! ne kochanie może być jej przeznacze
ra przekupiwszy sługi, do ogrodu się rękoma witała idl. która zawsze w.szel wanym, ;v~kwmc~e •. chc1ał1a odgrywac ! niem, jej klątwą„. Bia,nka jest szczęsna 
zakmdła ... Krótka byla rozmO\\ a. Obłu kiej współczuła niemocy, której pra- r?lę. ~vrozk1 a .?ogm1, 'lecz ·~rm:t usuwa,t ! w swej trwodze, w swym bólu ... Miłość 
~ne słowa porwały Biankę. zbudziły w · k si~ JeJ z pod nog.„. Nagl·e z1em1ą, na kto stała się jej odkupieniem!.. · 
niej drzemiące z\viązki krwi, uzbroiły we~1 _Jest ~·Ościć rażd'ego, kto na pro- re1 przebywała, wstrząsnęły odgłosy p ~ . , . _ 
przeci\\ ko ojcu... gu 1e1 stame. surm boj0wych. ostac umilkła rngle. fi on an I oz 

Dam;.i umiała opanować niedOŚ\\ iad- Markiz. i Blan~ka .. zasile:i~i,. op.atrzeni Pod atlasami zabiły serca żywiej, ~oły~any ~rokiem n?cY. m~jowej a trv~ 
-czoną, \\prowadziła m1arkiza młodego„. l p1rzez. moznych, JęiI pędzie zycie bez do salonó\V a. zacisznych buduarów do- Jący .ieszcz~ w bez~1h1eJ niemocy ~ trt1 
aż B::rnka znikła z zamku.„ poszła za ! tro~kr o. Jutro: Ostygli dla siebie, szu sięgły rycerskie rozprawy... Obca _ ~osc1~ led:"·1e oddz1e~r'.e wyraz~' m:~n~; 
matką rn szałem. za im.rkizcm... I ,~all, O~}OJe u ci.ech wy~tępnych,. d?1bro- nie rozumiała szemrów, nie wabiły jej Jom;1 ch;v ytal, napr~zno sta~a!ą~ ;, Ię J. 

Na trzeci dziet'1 starzec skona! sze p . czyncow ~woi:ch do mch skł~mal1, .bu- wojenne okrzyki, nie wspókzula 111a- pov. ,iązac., a. znaczerne or:ow1e~c1 odgaa 
cza c groź1K przekleńst\\ a... l ?z~c w .ni.eh poga~~e dla :vieka'.1111 u- dziejom, ani za pat, ani uniesienie, ani dnąc .. Mysl Jego co chwila , b~~gła n -

W Sta rożvtnej siedzibie rycerski ej , ~~1ę.cony.c1~ o?yczaJow, d~w.1ąc z ich bo P.rzyspieszonc ·uderzenia serc nie odbiły Pod i' ale. ~am d~o ty~~ maleuki~h .ko~-
nad srebrnof, llstym Rodanem nowe za- 1az111 Boze1, z _prostoty set c. surowo- I się e':'lhem w 1·ci· clusz'{r . nate.<, gdzie Zoskę llJt zał po raz p1e.r 

• , • j .„ szv 
!Wrzało ży2ie. Złoto płynąć zaiczęlo ze i sc1.r . . .~ustka ją otoczyła, bo pustą byJ1a jej 1 • •• > • „ , a 

10 
:c 

ie i 
nie~ 

. kalisteg.o ·wzgórza.. Ud~tami: 1roz- r Z nad srebrno-fahstegD I~odanu przy 

1 
p1ers, bo pustą wiały jej napołv zgaszo ł Postac Jakby odgadh f loryan' ' 

hrzmiewal r kom na ty ... Przesyt zwa- i nie ś 'i z sobą wszystko to, co żyzną i1ch ne oczy„. . · ' l westchnęła cicho a głęboko. \ni 
rzyl. t\rn rz ~ia11l~i; w .ocrnch m~rk!za ' krainę wyniszczył?· co V:'ł~dzę wydar- f Życie ziemi v inną zwrótilo , i~ stro 1 Ootartow~ki ocknął się i za~a~n~l 
szklista oboJętn osc os1adh, ulub1e111ca to berłu, a nddało Ją krw10zerczym Hu- , nę. i z uporem rozkapryszonego dz i ecięcia. 
kr~~e.\\ s ka jni zmar. zczck ukryć nie 

1 
m~m. c? }ahiło wiarę \~ Bo,gu, ~o. o- J , l\~ark~z .rz~1cil Biankę, widząc, że ~ Powiedzcież„. ido wy? .. 

me. ,ia .. . gn1em I zelazem straw1fo pommk1 a złota 11m Jl!Z rne przy, porzy. Książę, • Postać nachylih się silniej ku wez· 



gaJm. z którym wykonano próby 
cter pon.yślne_. przy op~daniu ~dcrzyl 
óre Jodową I uległ zmszczemu. 

drada stanu redaktora Schiawary. 
w Frankfurcie ·nad Menem are

·owano w tej sprawie rezerwistę 
'chera. w Koblencyi zastrzelił się podofi-
r Bla+zheim, 1który był zatrudniony w 
urze 1enena'1nej komendantury. 

zatn0rdowanie polskiej robotnicy. 
w Luebz w księstwie MeklenJbur

trSkwierzyńskiem zamordował 16-to 
tni p~cnik 2miwia:rski łiubert von 
wde z Hamburga 39-letnią żniwiarkę 
siewaczową z Polski zaboru 1rosyj
'iego i za:br.al jej 200 mark oszczędzo
·ch pieniędzy, które zamordowana 
ciala zanieść mężowi za·trudnionemu 
. wsi W eiisin. ~ ~ 

Prokuratorya wyznaczył1a· 500 ma
ek na.grody za schwytanie mordercy. 

Niemcy w legii cudzoziemców. 

oazety niemieckie zaznaczają, że w 
egii cudzoziemców, którą Francya wy
la!a z Algieru do f\1aroka. na 1200 chłopa 
rzeszlo połowa pochodzi z Niemiec i biją 
ię za francyę. 

Z różnyob stron. 
Listowi od 15 do 25 bm. zgłaszają 

·ę po .pieniądze za gazety. Trzeba te
.' przy.gotować I mr. 50 fen. lub 1 mr. 
~fen., )eżeli 'listowy ma .przy,nosić ga

ete w dom. 
Pms1my też ·przy niedzieli na wie

ch i zebraniach agitować, aby „Wia
usowi PoJskimu" zjednć iaknajwięcej 
owych aibonentów. 

Hamborn. „Gewerkschaft Deutscher 
'aiser'· sprowadza setki ludzi z zagranicy, 
ianowi ie z Austryi i śląska. Sprowa
zany biedny naród jest bez pieniędzy, cier 

pi więc glód. To też zachodzą często kra 
dzieżena polu; i tak się zdarzyło przed 
kilkoma dniami, że pewienPolak nakopał 
sobie w swoim wozie kartofli i odjechał 
z nimi do dornu. Za nim przylatuje nie-

' 11·iasta, że ejno ma przyjść zobaczyć, co 
ię z jego kartoflami dzieje. Gdy ów polak 
udał się na pole, nikogo nie zastał, ale po-

o 2ostale kartofle byly wybrane. Wypadki 
takie zachodzą codziennie. Onegdaj na 
Lessingstr. dwóch nieznajomych przyszło 
~o chlewa i zaczęło świnie wyganiać i to 

- za białego dnia ; gdy kobieta, która to wi
działa za czę! a na nich wołać, powiedzieli, 
ie jeno ma buzię zamknąć. Miłe stosunki 
niepmydaż ? 

Neheim. W skutek nieostrożnego ob-

- glowiu chor ego i odpada namiętnym 
$Zeptem: 

- Kto jestem?!. .. Raczej powiem 
ci, kim być chcę .. Więc ostatnią ze sług 
!Woich„. twoim cieniem! Chcę być, 

a Jak toń lustrzana odbiciem twej duszy_, 
_ ehcę żyć przez ciebie i dla ciebie, z to

bą dzielić troski, z tobą plakiać i cieszyć 
o ciebie tylko trwożyć się ... o ciebie 
drzeć.„ ! Chcę, aby lza twoja była moją! 
loryan drgnął nagle. Słowa nieznajo
ej wstrzą nęły nim ... Przed oczyma u

kazah mu ię twarzyczka Zośki smut-
- na. załzaw iona ... 

, - Pani !„. - rzekł z mocą. - Nie 
illO\rcie tak do mnie!. 

, - Poz :r.. ól - jęknęła błagalnie po
r· tac: - • iie sądź mnie z~1palczywie ! 
I Po1rzyj otu w swoje żvcie ... Patrz, lata 

a! ll11odzieńcze już dobieiają do schyłku .. 
e- A. Pan, miałżeś choć chwilę zadowole
w ~ 1a„zaznaleś choć raz błogości, ~1ką da
ei 1e.~sza a zastuchanie w szept kochają

~e1 · .„ I tobie należy się wypocznienie„ 
P~~1 g~tO\\ a. N1 skraj świata za tobą 
~Jd~. zycie ci \V pieśń o szczęściu za- , 
: 1e~1ę !... T~ żywisz jeszcze uczucie dla 
~:nei .. J.a uszanować_ je ~otrafię ... Któż 
.
2
e g~n~t za marą. me wierząc. :~e los, 

. częsc1e tuż pod jego drzemie bokiem 
1 cf eka napróżno. by pot'1 wyciągnąć rę 
ę: On1 ciebie ,nie jest godną„. S!y-

\~f s~? :··· iI!e ma dość silnych oków ani 
. ęzo", ktorychby nie skruszyło uczu
te Bac · 1 . . ł , . . ' • ()d:" z. l c . ~llZ ~1rZCSZ o 1:1lcs1ęcy„ 

Ja Jechata, a cl.zis za rnn~"m mozc tęskni. 
\?~; tyl~o hngo pragnę dobra, twego 
· ,esc1a .. daruj tw,1rde słowa prawdy. 

\, .. Gotartowski ta rrrmił Sir> rrwatto-

z· 

~n1e · ~ " ~ 1 Poch :vrcił postać za rękę. 
nszc- w~T _coś wiedzieć musicie!. .. Nie 
tk" Zędza -.1e . Muszę wiedzieć o wszy

tern !„. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

chodz.enia si~ z bronią zas!rzclil mistrz pie-1' ~o 11aboż.~i1stwi~ p~vrót na. salę p. v_. d. Loo, u
karsk1 J. S\\ ego czeladmka. Kula prze- hca Schutzenbahn nS, gdzie nastąpi dalsza u
szyła nieszczęśliwemu serce. roczys.tość. Program: . Powitanie _PI'lZez prze-

Duisburg. Podczas kąpania utonąt 1 wodmcząceg? wszystkich cz.Ionkow T~wa-
chlopiec Reinhold w piątek po południu ~ rzystw, śp1evry 4-gtoso-..ye kOtta śn1ewu 

H · W k l · w· h " . ł ,Dzwon·•, mowy przewodniczących, koncert 
. e1s_sen. opa m ,. isc e znale- podczas przerw. Od godz. 6~ przedstawienie 

~10~0 kontrole_ra Pawła. vom Bauera bez obrazów świetlanych, od 77.l przedstawieni& 
zyc1a w bagme kopalmanem, do którego Męki Pańskiej za pomocą kinematografu; od 
wpadł z wysokości około 100 metrów. U- godz. 9-ej teatr pod tyt. „Bogata wdowa", po 
legł on nieszczęśliwemu wypadkowi. Jest teat11ze polonez i dalsza zabawa. Pochód się 
to już piąty śmiertelny wypadek nie- nie odbędzie, }ednikowoż uprasza się TQIWarzy
szczęśliwy w roku bieżącym. stwa przybyć z ch~rągwiami. O liczny ~dzial 

Homberg. W pobliskiem Erzenberg szanownych czfonkow Towarzystw polskich u 
·l · l d · k · b prasza (4) Zarząd. naJ?I .o się _ma e ~1ewcząt. o w meo ce- Uwaga: Na inteucyę 'J'ow. „Jedność" odbędzie 

nosc1 matki ~sency1 octoweJ, wskutek cze- się w niedzielę, polskie nabożeństwo z bzaniem o 
go zmarło mebawem. godz. 33/+ po poł. w kościele Sióstr Miłosierdzia. 

Ewing. Odbędzie się tutaj wkrótce wy
bór trzech radnych gminnych. 

Asseln. Na kopalni .,lfolstein" uległ Ze spraw robotniczych 
10-go bm. nieszczęśliwemu wypadkowi · 
górnik Jan Mech z Wickede i zmarl je
szcze tego samego dnia. 

l(astrop. Obiega tutaj pogłoska, że 
„Bochumer Verein" zamierza kupić kopal 
nię „Mont Cenis." 

Dortmund. Na hucie cynkowej przy
gniótł wózek robotnika Antoniego Witro 
bickiego tak silnie, że nieszcz.ęśliwego 
trzeba było odstawić dp lazaretu. 

l(olonia. U rendanta kościelnego Villa 
parafii „Gross Martin" wykryto defrauda
cye wysokości 24 tysięcy marek. De
fraudacye popelniano od sześciu lat. 

Bononia. Podczas przejażdżki po Re 
nie wypadła z lodzi i utonęla uczestniczka 
kursu gimnastycznego dla nauczycielek nie 
jakaś !(lara J anusch. Nieszczęśliwa pocho 
dzila ze Śląska i liczyła lat 21. 

Oberhausen. Pociąg przybywający z 
Ulissingen najechat na dworcu tutejszym 
na lokomotywę holenderską, którą zburzył 
Z podróżnych 2 odniosło lekkie obrażenia. 

Ehrenield przy Kolonii. W niedzie
lę, 1-go września odbył się u nas ·wioc 
,.Zjednoczenia zaw. polskiego" z Bo-
1chum, ,na który przybył jako refer.ent 
sekretarz Korpus z Bochum, który w 
dłuższem przemówieniu przedstawił O· 
lbecne położenie robotnika na obczyźnie 
i wykazał, iż przez org; 
dowąi może uzy:sikać robotnik polepsze
nie bytu tj. skrócenie cz;asu pracy i ipod
wyższe1nie płacy. 

W dyskusyi przemawiali dh.dh. Mi
newsiki, Gorajski, Potrac i Dymek z 
Muehlh eimu. 

Na czlooków zgłosiło się kilku ro
daków. Spodziewamy się, iż rodacy 
w oko-Hey Kolonii ·przyS'tą.pią W>s,zyscy 
do •tZjednoczenia zaw. 'DOL" 

Druh. Dortmund. Trzyletnia córka robotni 
ka Czygowskiego dostała się pod wóz to- ~cuw~~~w~·~„.,..~~·~·~·~'!:•44~· ·~·' ::· ·::·=· ==:=::___:= 
warowy i zmarła wkrótce po wypadku. 

l(olonia. Po krótkiej sprzeczce z na
rzeczonym wskoczyla w piątek rano pe
wna 17-to letnia dziewczyna do Renu i 
utonęła. Na tern samem miejscu znalazł 
śmierć pewien 50-cio letni mężczyzna, któ 
ry spadł ze schodów wiodących na pokład 
statków, i odniósł tak ciężkie obrażenia, że 
zmarł niebawem. 

Niedermassen. Powiesił się tutaj pe
wien górnik. Powodem samobójstwa byla 
jak się zdaje choroba. 

Wickede. Nowy szyb kopalni „Hol
stein" należący do firmy „,tlorder-Verein" 
będzie wkrótce ukończony. Przy budowie 
szybu i maszyn skorzystano z najnow
szych odkryć i doświadcze11. 

Hochemmerich. Aresztowano tutaj pe 
wnego miernika pod zarzutem, że należał 
do bandy fałszerzy monet. 

- Niesłychanie brutalny czyn popełnił 
tutaj pewien łobuz. Napadł on przy ulicy 
łfochfeldzkiej na wypuszczonego co dopie 
ro z domu chorych inwalidę o drewnianej 
nodze i potłukł go cegłą, okradł go i podarł 
jego papiery. l(ilku widzów, którzy zdale
ka spostrzegli co się stało, dogonili łobuza, 
wytrzepali mu najpierw porządnie s~órę i 
oddali w ręce policyi. 

Rozmaitości„ 

Wyroby polskie w Petersburgu. W 
ubiegłym tyigodniu odby lo się rw Pe
tersburgu otwarcie wy1stawy artysty
czno-przemysłowej w „Michafowskim 
Maneżu''. W wystawie uczestniczy 
1spo.ro firnn po.lskiich. Z Warszawy zwm 
ca ina siebie .uwagę kiosk specyalny z 
obuwiem dla.ruskiem. Podobnej specyal
ności iniema wśród wystaw.ców rnsyj
ski.ch, to też wyroby te zwracają po
wszechną uwia.2:~· Równie;ż podziwia
na jest stdlarska robota samego kioslm, 
wykonanego w Warszawie, a bę.ctące1go 
jiednym z najpiękniej.szyićh oikazów na 
wystia·wie. Oprócz tej firmy wystąpił 
w 1dziale obuwia jeszcze jeden tylko biur 
townik warszawski, fabrY,kują.cy wszel 
kie obuwie na wywóz do Rosyi. Z in-
1I1y.ch firm polskich WYrróżniają się wy
roby huty szikllainej „ómielów" oraz 
śliczne sz'katułki z kwiatami wY'}Jafane 
mi w jednej z fabryik w gub. piotrkow
skiej. 

Słomiany zegar. Osobliwe dzieło 
Nasz przemysł polski. Wskutek zadętej ludzkiej pilności i cierpliwości mniina 

wa1lk.i rasowe] na kresach wschodnich są wa- obecnie podziwiać .na .ogólne1· wystawie 
runki rnzwoiu przemysłu i handlu polskJego 
pod zaborem pruskjrn z każdym dniem trudniej_ wy1nalazków ·przy ogrodzie zoologicz-
sze. Mimo to prze\Z. i·ntensvwną i mrówczą nyrn w Berlinie . Szewc W egnler z 
pracę, gruntowną zna.iomt'.ść fachu 01:az roiz~- Strassburga zbudował w ,przeciąigu fat 
mne i oględne zarządze111e zdobywaJą ~obie · • d 
przemystowcy i kupcy po·lscy coraz sllnieiszą piętnastu wspania1y, wp1rost CU owny, 
po.zycyę. w tym kierunku za1sluguie na swze- 1,70 metr wysoki ze.gar ze słomy -
góLną uwagę zaszczytnie zna:na firma M. Dro· taJk jest - od najmniejszej .począwszy 
stę, fabryka papierów w Poznaniu. Przed:- sprężymki, a kof1cząc na ścianach i ze
siębiorstwo to ,ze skromnych początków roz:wi- wnętrznych ozdobaich sklada się li tyl
nęfo s.ię pod umiejętnem kierownictwem sprę_ 
Ż)"steQ'o i facho·wo wyksztatconego wtaścicieJa ko ze słomy. Pomysl·OWY mistrz uikoń 
do bardzo poważnych rozmiarów. tak że dzL czył to rzadkie arieydzielo przed kilku 
siad. zatrudniając mnóstwo robotnika. <laie licz- do,piero tygodniami. Za1dziwia ono inie 
nym rodzinom chleb i utrzymanie. Przez sko- tylko swoją osobliwością - lecz tak
rą i rzetelną usfugę oraz przez wyborne swe 
·wyroby. 1z których s.zczególną swą dobrocią że poprawnem funkcyonowaniem 
wvróżn1ia:ią się najwięcej zna1ne i lub.ia.ne pa- purnktualno1ścią. 
piernsy Otello. Dym i Dubec, wyroibila sobie Polski kuzyn księcia Biilowa.4 Może 
firma M. Droste w szerokich kotach wiielkie niaśladu·j~1cy wielkiego ksiPcia Bismair-
zaufanie. Przedsię.bi·orstwo to. stojące na '1: -..: 

zdrowym i matervalnie do·hrze zabezpiecz.o- 1ka mały książr 'fł'i 1ow nie wie wcale 
·nvm gruncie, mtwiia się ~:tale i p-0rnyślnie i spo - jaJk ,pisze .,Dz. Berl." - żei ma w 
d.zie·"~a.ł _si.e należ~. ż<: wkrótce b~d1z.ie 1je~nym I Królestwie Polskie.m kuzyna, !który 
z naus~lmei~z.ych !1larow. urzemyshi_ .°~ ·5k 1.ego. jest szczerym Pola1kiem Nazywa on 
W ctz1ale inseratow umieszcza clz1Sl3.J firma . „ . • • 

M. Drnste widok swe~w gmachu fabryczneg{)l, s1e Gebbard V. Bulo\\ I ma ma1ątek 
na co szano\\ nvm Czytelnikom r.wraca.my u- ziemski Oiecierzy.n •pod Lublinem. Po 
wagę. niemiecku umie zaledwie parę słów, 

Baczność ~odacy w Oberhausen
Lirich ! 

Zapowiedziane na niedzielę nabo
żet1stwo polskie się nie odbędzie, ponie
waż ksiądz polski przybyć nie może. 

Towarzystwo polsko-katolickie . .Jedność" pod 
opieką św. Stanistawa Bisk. w 'Essen 

donosi szanownym czfonkom i wszystkim To
warzystwom polskim. które zaproszenia ode
braly oraz tym_ które zapro zeń nie odebrały, iż 
w nierlzielr., 15 wrteśni:1.. ohrhnilzimy 17-letnią 

tak samo brat jego, który jest właśdcie 
Jem ordynackiego majątku Buelowów 
w Meklenburgii, zkąd, jak wiiadomo i 
obeony „pogromca" Polaków ród swój 
wywodzi. Ów pan Gebhardt v. Bii
'1o1w z Ciecierzyna pod Lub:inem jest 
tak dobrym P·~lakiem. że, g1dy po o
gloszeniu manifestu o wolności religij
nej bi1skup Jubel Siki ks. J aczewslki rozpo 
czął wizytować Unitów ma Podlasiu. 
on, mimo że jest ewangieli'kiem. był 
pierwszym dowódzcą. banderyi włoś
ciańskiej, która biskupowi w tei podró-

1 
ży wizytacyjnej tow8Jrzyszvła. 

zafożenia Towarzystwa. Od 2 i pó.l godz. po 
rol'udniu przyjmowanie towarzystw; o godz. Ody książę BiHow ogłosił swoją 

· 30 pochód do kościofa Siostr Mi.losierdzia; wy1kwit tną teory~ o polskich królika.eh 

- ROCZNICĘ -

zapomniał widocznie, albo nie wiedział 
o tern, że sam ma polskich królikó\ · 
w rodzinie. 

Największy tunel na świecie ma po
łączyć kanał marsylski z Rodanem. 
Tunel, ten jakkolwiek nie najdłuższy, 
będzie może największym wskutek 
swy1Ch rozmiarów. Będzie on posiadał 
wpnawdzie ty1iko 7 kilometrów długoś
ci. ale za to 22 metrów szerokości i 
14 m. 22cm. wysokości, skutkiem cze
gorozmiary jego będą znacznie wię
klsze, aniżeli tunelu simplońskiego, któ-„ 
ry, jakkołwiek długi na 22 kilometry, 
1111a 88 metrów szerdkości a 6 wysokJ
ści. Koszt oblkwno na 34,500.000 fr. 

Pan i sługa. W tych dnia:ch jeden 
z Jetkarzy warszawskich został wezwa
ny do łoża chorego, .znanego :w szero
kich kołach ha1rpago.na, niejakiego p. 
X. Lekarz zastał chorego w łóżku, ję
czącego i utyskującego strasznie na 
swój los okropny, na „świat" i przeci-
1wieństwa życia i - :na żołądek. W. 
tych warunka1ch roz.powianie choroby 
nie prnedstawiało trudności. Lekarz 
postawił dyagnozę: „niestrawność z 
·powodu .przełaicl:o.wanego żołądka.·· że 
dy1agnoza ·była tirafną, niepoz·ostawało 
najmnie1jszej wątpliwości. Potwierdzi! 
ją sam X. (nawiasem mówiąc, równie 
dobrze znamy z lichwy, jak ze swego 
f ~nomenalneg·o aJI)ety·tu), iprzyznając 
się, że przed paru dniami na jednem 
,.vosiedzeniiu" sk-0nwmow1ał cztery pu
dełJrn sardynek, pól funta kawioru i ca
ly t. .zw. „pól ... gąisek''. Lekarz przepi-
1sal choremu olej ry.cynowy i pożegnał 
go. 

Gdy jlllż miał opuścić mieszkanie 
żarłoka, w 'przedpokoju slużąoa pop.ro
siła go, aby udzielił 1Porady ch0iremu 
[okajowi. W pokoju ,„dfa służby'', do 
którego zaprowadzono lekarza, zastał 
on leżącego na tapczanie IC'złowieka 
rwynędzniał·eigo, gorączkującego. Był 
tak chudym, że literalnie, jra!k to mówią, 
„skóra · i kości·' z 1niego pozostaly. Po 
zibadaniu lekarz doszedł do przekona
nia, że gor.ą1czka· jego pochodzi ... z gło
du. 

Zebrania towarzystw, 
„. 

Towarzystwo ziom .•• Sokół" w Barmeo 
iż w niedz•ielę, dnia 22 bm_ na sall p. Beri!era 
Oberdenkmalstr. 90. po Polud:n4u o godzinie 
6-te.f urzadza ., . 

- zabaw~ Jesienną - l' · ~~·.:i. 

na pożegnanie druhów. odchodziących d1J wuj
s~a. pivskiego. Nai zabawę tę zapraszamy V.'ffY 
stkie Tow., które zaproszenia odebrały o"DZ· te. 
któr~ dla braku adresów, zaproszeń Ac~h„a:. 
nie mogly. Czofom! (2) Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Freisenbruchu 
podaje d:o wiadomości swym czlonkom, iż w 
niedrzJelę, dnia 15 września. obchodzi 

- drugą roczni~ istnienia -
po poJudniu o godzinie 5 na sati pana V'<>r
hoffa, Preisenb.ach, na którą wszystkich ro
daków się zaipraisza. 

Uwaga Zebranie przed P-Ołudniern o go 
dzillie 11 i pólr. Zarząd. 

BACZNOŚĆ! 
Towarzystwom. które od nas zaproszenie 

otrzymały na pierwszą rocznicę naszego towa. 
rzystwa, mająca się odbyć 15 września, do.no
simy, że obchód z przyczyn od nas niezale
żnych się nie odbędzie. 
ZA~ZĄD „TOWARZYSTWA ŚW. TADEU-

SZA." w HOCHEMMERICH. (3 

Wycieczka do Hotstede 
W niedzielę. dnia 15 września od

będzie się wycieczka do C'grodu p. W al
burga w Hofstede, przy u1icy Poczto
wej (Poststr.). O liczny udział Roda
ków z Bochum i całej okolicy uprasza 

sie. 
Komitet wycieczek latowych . 

1'Jl!'l8l:!lllllllC&S32-_KJ!W•··--&IB-M_ ... I~~---- ~-~J~-'.'!i~ 

N de ła o. 
Podziekowanie ! 

„Lianno. dnia 28. 7. 07. 
Szanowny Parne Smyczyński! 

Odpowiednio Pańskie; korespondeucyi do
noszę Painu, że i ia .Przyznaję Pańskiemu No
vcferrotowi zasfogę naj'\vyższei odznaki hoJ10-
mwoi i medalu z.totego Noveferrola i iedynie za 
wdZiięcz.arn uzdrowie.nie mojej żony i uważam 
dalsze u7,ywantle Pai!skiego Novefcrrola zby
teczne, ale mam przyjaCicla. podobnie cierpią
ceego, i proszę Pn.na 4 butelki Noveferrolu na 
rQcc O\vego po.stać. którego adres jest jak na
stępuje P.111 A. P. w Lb11,1ic. - Z szacunkiem 
f. Mi.I.„. ", - „..1.~ -~ ,_ .... ~ ..... dJ ...i.J 



W uroczystość srebrne20 wesela 
dnia 14 września, składają swym ko
chanym Rodzicom, 

Józefowi i Maryannie Berom 
najserdeczniejsze żyic~'enia sztzęścia·, 
IZ<irowia, rbłog.osław.ień'.stwa Bożego j 

rw cz.erstwem zdrowiu doczekania we
sela złotego 

szczerze kochające ich dzieci 
~leksa z mężem i synem, Steiiao, 

Oracyan, Stanisław, Antonina, Jan 
i Leoa. , „ ( 1086} ------· -- ·- -- -----

Oierpiąeym na osłabienie nerwów, renmatyzm, 
rwanie w .llościach oraz bóle żołądkowe oddają. mo· 
e nowe środki lecznicze: 

Apostolska esseneya 
Apostolskie ziółka 

znakomite przysługi. Cena but. 1,25 mk.'; ziółek 
1 mk., porto osobno. 
Główny skład w król. nprzyw. 1008 

Zielonej Aptece T. Wituskiego 
"" Poznaniu [Posen.] 

Skł. esenc.: Spec. nerv. 100 Spir laur. 1000 Ol. 
aether.-25.· Skł. ziółek: Hb. Tuss. J1Ulm. sider. ga
leops. menth. meliss, samb. lav:ind. r. valer. s. phell. 
foenic. anisi ~. . 

~za.n. Rodaczkom w 
Wanne i okolicy i;o ecam Elementarze 
iłę jako 1069 

pohJka wwielkim wyborzepoleca 
akuszerka 

i proszę o łask. poparcie. Księgarnia 

A. Kruk, Plk' 
- ulica. Karola 43. - „Wiarusa os . 

Aby materye uchronić od plam deszcz.o
WYch i zafarbowania się, trzeba się zglosić do 
~ ARBIBRNI CiALLUSCHl(E, PRALNIA W BO· 
CHUM. Tel. nr. 911. 
. f iłie: Hofstede, Herue. Eickeł, R6kł1•1· 
•Hsea. Undeo, Hattłnaeo, Langendreer. Mrr· 
tea... Castroo, Kamea, Dortmund. Oertłts, 

s,rockk6nl. 

~ 
Dostawę 

ł 

ar o 1 
z polskiej ziemi 

1uz rozpocząJem. 
Jak ostatniej wiosny, będzie i teraz 

przy ładowaniu kaiidego wagonla mój 
zastępca, dlia tego za dobre przebranie 
gwarantuję. 

Liczne stosunki z włościanami, pro
bostwami i dziedzicami dóbr w Pol
sce ipozwa1lają mi zawsze ina naiw1ię
kszy wybór zdrowych i dobrych ga
.tunków. Dotychczas mam zapewnioną 
dostawe 

(925) 
przeszło 

300 ~agonów 
Sprzedaję tylko wagonami. 

Wysyłkę zalatwiam na życzenie od„ 
wrotnie. Zakupując perek ban;lzo wie· 
łe, sprzedaję ta~owe, jak wszędzie wiia 
domo - po cenach najtańszych. 

Próby wszelkich gatunków tak h:a
lych, jak czerwonych każdemu chętnie 
przedkładam i objaśnieniami slużę. 

Zlamawiać można listownie, osobi.
ście w biurze lub telefonem nr. 577. 

" 
--,-----------~, ~ 

I 

raw "i: 
C) 

dla młodych par oglą
dać można w dziewię

J. Kwiatkowski ~ 11 

~ 
ciu oknach wystawnych Recklinghausen- S. (Bruch) :::::s..:i.c::: 

firmy -=~ CD C) 
"CS CC: ul. Boehu1nska 116 

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

'"Cl ..:i.c::: 

I~ c1045
) Usługa pod kieru9kiem Franciszka Janowskiego zawsze skora i sumienna. 

::.c::~~~JZJ~zm~mm;~i:;m~~~~!l;!lmi2lr!ll!llmEli~!BDIBillllllllm„lllllllmi'i*•Nam111111111s+a•nsa1!illlll~Emmmlll!la•1J- ..::::1 

-~~~ 

I ni;k~ L;i;;g;';~~~~tir~uardzle, ~ 
~ który przyjmuje depozyta (oazczędności) każdego czasu, płacąc od nich: ~ 

~ ~ . za ćwierćrocznem wypfłwfodzeniem .:& pro~e.ut ~ ~ 
~ ~ za półro~zoym wypowiedzen~em ••la procent. p; ~ 
~ Pieniądze można pocztą nadaelać pod adresem: [1079] ~ 

~ Bank Ludowy in Pr. Slaraard. ~ 
~ ~~~""'V'""~~lh....._,,....~~ ....... ~~~~l.j 
~ ~~~-~~~~~~~~ ~ ~ ~ 

··········~···-~···*~·· : Dla rekrutów! : „ Polecam w wielkim wyborze • . ~· 

i kuferki i 
! szczotki i wszelkie inne artykuły podług prze· •• 
9'" pisów wojskowych. ( 1089) · 

: Dla rekrutów zni:i:one ceny! • 

: Franciszek Józef oski, : 
: Berne, Babobofstr. nr. 52. · : 

··-···········""····· 

·~~~~~~«łW~~Mł~ 

I W Derne przy Nowej ul. (Neustr.) I 
na placu obok gościnnego Jul. Cramer•a I 

•1111i11111JR- W niedzielQ i dni następne -.a 1 

I PrZ!była nadzw. 1·nz· yn1·era Hurro Haase'rro Prz!była nadzw. I 
pociąg. z 11 W'OZ. & & pociąg. z.11 woz. 

etektrv czn O··koncentr. 

I 2000lampeki~~~~~ !.!~.~,~~~!~ :.ilą 12~~:~ I 
I Otwarcie: w niedzielą, 15 września, pop. o g. 3 i pół. I, 
•~w~~-~~~~~' 

Inwalida 
do posyłek i odwożenia paczek na pocz 
i innych lekkich robót, może sią zgłosi 
od zaraz listownie z podaniem wymagane 
płacy pod nr. 999 do Eksp. „ Wiarus 
Polskiego". 

Kasa oszczPdnosci 
\;ł 

podpisanego Banku przyjmuje depozytA 
płaci od nich ( 

5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
_. i pól proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem WJ'powiedz. 

Bank: ~iems.ki 
w l(oroaowie (Crone a. il Srd•l 

~IUl~a~~---~~--~mlUU!ł'ęMMUłl :~!:~:w!'~~~~i: 
lM Baczność Polki w Wanne i okolicy! I ;,~~:~·d:-r;:.;~!~ * Wvprzedaję od 24. Wł'&einła noczn:ws"'y ~ od 1 pazdz1ermka. Bli~-
• r1 • Jl"' "T .... ~ sze szczegóły wskaze 

na odpłatę 

! WS"ystk1e towary lokcio V/Ye ! ::~e~~~~:k:ap~~~~.~~:: ~ h „. · · ~ I ~~ go na odpowiedz. 

• po cenach zada:upna ~ 
lf z powodu zaprowadzenia innych tnwarów W Mam na sprzedaż [1088 

m 111r. k ł · ~'>~N 1t dom 

hpuje aię pod najkorzystniej· 
szymi warunkami jedynie u mnie. 
Proez~ czytać i podziwiać : 

ł pokój, '"płata li JłlF• 

~ pokoje, ,, IO '' 

3 " " " ,, ~ in.I .. o łl·J:~ askret, ~ ••skład• 
. iatirrt s 1::1 ~ Wanne, ulica Karola (K•rlatr.) 12. * odzara~1~bpó~niej • 

. I l\u' I . ! obok kc ścioła katolickiego. (.1085) ! I Antom L1Czmersk1 
~~ i« Hani.mr, 

J. Sch arzhoff 
Recklinghausen-SUd (Bruc~) 

import kartofli 

Herne. Bahnhof stt 50 
(Wejście z Oststr.) 

łłłtliii~~~-~-~ ~Jl$~JłtQ~~~D Dorstnerstr&sse nr. 187. 

B a c z n o ś ć ! ł Służąca Polka Przykrawacza i 2 
czeladzi krawie-Ostrzegam niniejszem każdego, aby mojemu liczflca 16-19 lat znaj· 

dzie miejsce od 1 paź-
synowi, 8&efanowl Hellerowi, znajdujące- dziernika (1044) ·Ckl"Ch na dnże. sztuki 
mu się obecnie w Gt>lstmkirchen i sprzedającemu Fr. Barczak poszuknJe : : : 
obrazy, nikt nic nie pożyczał, bo za cllugijego nie ' M. "'zyma"'ski w Dablngl1orst o u i odpowiadam. Ja n Me 11 er, Herne drogerya. i skład kolo· Klrchlinde, ul. Wi· 
Nowa ulica nr. 49. 1083 nialny. ktoryi nr. 22. 1087 

Najw. dom kredytowy. 
Boehume:.·sl.T. 192, 

Każdy odbiorea 
otrzyma książkę 

ka.!!y oszczę-
dności. 

·~-
• • -,... I WydĄwca: Ja a Br e I ski w Bochum. Od1powiedzialoy za iredakcYQ: Ja n Brei ski w Bochum, Drukarnia „Wiarusa Polskie~o" w Bąchum_ 



li 
Bothnm, na wtorek~ dnia 17-go wrzesnia 190io Bok 1. 

• 
ledz11nn1 pismo lo.dow1 dla Polak6w na ebuyinłe pogwf9eo•1 egwi1ał1 0111 sprawo• narodowym, polityeznym ł zarobkoWJB. 

„,..... tcldrJ&nle z wmldcm d:al połwiitłto„-. Przedpl-aittt kwartałnai na ~ie i u listQWych 
IJJHll ł mr. 50 fen., a z odDOSZeniem do domu 1 mr. 
g - „Whuias Polski„ u.płu.n ,„, w cn.,,lk• POC2 „1"3BI ood znakiem ,,L. pobiisob nr. 123. „ 

I 1111 liże za .11111 I ljCZJZlł I 

Redakcya, drukarnia I ksi<;1tarnla 1nafjuJe lłę w Bocllum, przy ulicy Malthesemr. JL - Actrea „ Wlar111 P.ollkP' Bocllam. to- Telefon nr. 1-414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe l 1 11lwl~ czytać I pisać po polsku! Nie 
ł test Polakiem, kto ootomstwu swemu 
I niemczyć sie pozwoli! 

r·ozległym obwodzie węglowym należą 
do firmy „Rheinisch Westfaelische Berg 
w!ergsgesel1schaft". Celem tego to

wairzystwa jest zapobiedz wtargnię
ciu nowych przedsiębiorstw kopalnia
nych do obwodu węglowego nad rze
ką Ruhr i stworzeniu większych S?:Y
bów. Towarzystwo to przejęro część 
nietkniętych jeszcze pól kopalnia.nych 
międzynarodowego towarzystwa wier' 
tniczego w ErkeletrllZ za cenę 35 milio
nów marek. Pokłady te <liiielą się na 
288 pól maksyma:lnyoh i obejmują 60 
tysięcy hektarów (240 tys. mórg) czyU 
że są jeszcze raiz tak wielkie Jak cała 
posiadtość fiskalna w obwodzie nad 
rzeką Rubr obejmująca tytko 30 514 
hektarów. 39 procent udziałów w 
„Rheinisch W astfaelische Bergwerks
geseHschaft'' mają kilka zakładów hu
tniczy1ch w nadreńs.ko-westfals.ldm ob
wodzie przemysłowym. mianowicie 

cz 
osi 

Z wypadllów dnia. 

W Essen rozpoczął się w niedzielę kon 

gres partyi socyałlstycznej Niemiec. 

Właściwe obrady rozpoczęły się 

jednak dopiero w poniedziałek. 

W Salcbttrgu rozpoczęły się w ponie

działek obrady międzynarodowego kon 

gresu górników. 

W kongresie bierze także, jak w1a 
domo udział „Zjednoczenie Zawodowe 
polskie'°. 

Z Niemiec biorą udzial w kongre
sie prócz organizacyi poł~lciej socyali
styczny „ferband", centrowy „gewerk
ferajn" i związek t. zw. hirszdunkerow
ski. Organizacye te reprezentują prze 
:;zlo 200 tysięcy górników. 

firmy „Deutsch - LuksemburgiOChe 
Bergwerks- un<l Huttengesellschaft'' 10 
procent, „Gelsenki.rchener Bergwerks-
gesllschaf1i' ', „Gutehoffnungshtitte' ', 

ane W szybie piątym kopalni M.erłenbach 

„Deutscher Kaiser" i „Friedrich Krupp' 
po 6 procent, „Ph'o.niks" 5 procent, ko
palnie Stinnesa (Friedrich Ernestine, 
Victoria Mathigs, Mathias Stinnes, Graf 
Beust i Carolus Magnus) oraz Hugon 
Stinnes w MUhlheim 20 procent, „Miihl
heimer Bergwerksverei1n" 10 procent. 
Poz.ostałe 31 procnt przypadaia na ró
żne przedsiębiorstwa kopalniane jak 
„Arenbergsche Bergw.-Oes.", „Oe-

rus 

i 
wydarzyło się wielkie nieszczęście. 

W sobotę wieczorem zapalił w pe
wnym ganku pobocznym wybuch 
strzału gazy kopalniane, wskutek czego 
czterech górników poniosło śmierć na 
miejscu, a trzech odniosło ciężke obra
żenia. 

KopalTiia należy do firmy „Saar und 
Moselgesellschaft' '. 

W Anglii zanosi się na strejk kolejarzy. 

Wybachł Z>atarg o uznanie organi
zacyi. Nastąpi ogólne glosowanie czlon
ków nad tern, czy rozpocząć bezrobo
cie. 

W Lizbo.uie odkryła policya wielką ja

skinię zbrodni. 

Pod miastem odkryto małe kata
komby, w których znaleziono 8 trupów 
i wielką ilość kości ludzkich. Odkrycie 
to rozwi~zuje zagadkę zniknięcia wielu 
mieszkaf1ców Lizbony. Morderstw do
konała szajka zbrodniarzy, z których 
schwytano kilku. 

Górnictwo ·w południowo-wschodniej 
części kraju monasterskiego . . 

werkischaft Lotringen", ,.~oelner Berg
wergsverein''. Prócz rzczonego przed
siębiorstwa górniczego: ,.Rheinisch 
W estf. Bergweirksgesellschaft'' ,posia
dają w powiatach Liidinghausen 
r Beclru.m oraz w PlfZY'ległych okoli
cach także inni interesenci pola kopal
niane. miano:wicie Augustym Thyssen 
Pole Ko!bOlld, bracia Sturnm pole Bo
chum. ..Essener Bergwerkverein 
Konig Wilhelm" pofo „Wilhelmine Ka
tharine ", , .Georgs-Marien-H u ettenver
e in" posiada kopalnię „Werne" i pole 
„Freiherr von Stein". Dalej mają tu
taj pola kopaJniaITTe kopalnie Radbod 
!J)rzedsiębiorstwo kopalniane Mtansfeld 
z :Eisieben i nowe vrzedsiehiorstwa ko
palniane „Herma.nn" pod Bork i .,West 
fal en" pod Ahien i Bedrnm; obydwa 
ostatnie przedsiębiorstwa bud'l.lją już 
szyby. Powiat Lildin:ghausen mało ma 
jeszcze ·dróg żelaznych. przez część 
jego tylko prowadzi dawniejsza droga 
żelazm Dortmund-Gronau-Enschede. 

Wielkie nadzieje przywięzują właści
ciele pół kopałnianvch do proiektowa
nej linii kolejowej Dortmund-Monaster. 

Wynika z powyższego, że magna
ci kopalni1ani nadreńsko westfal5cy za
bezpieczyli się już dostatecznie, by im 
nikt njepowalany gry nie .psuł w west
falsko-nadreńskim pirzemyśle. w któ
rym panują prawie niepodzielnie. 

Z Essen donoszą do „Vos. Ztg.": 
1W ostatnich pięciu latach wiercono na-
<ler pilnie, poszukując węgla, przede- - --------- --- „- ·---- ·-- ___ ______ .c . 
'Wszystkiem w południowo-wschodniej 
części kraju monastenskiego (t. zw. 
Mtill!Ster.Jand). Skoro tylko 1ro.zpocz
nie się d'Olbywianie węgła w powiecie 
Ltictinghausen. obwód ten stanie się naj
Większem środowiskiem przemysłu w 

Opodatkowanie dochodu 
pracujących. 

ca~ym obwodzie węglowym nad rzeką Pruski minister skarbu wydał roz
~uhr. Poklady węgla rozpoczynaja porządzenie, zawierające przepisy co 
się przy miasteczku Alfe:n w pobliżu do tego, w jaki sposób dowiedzieć się o 
kainatu Dortmund-:Em-s i ciągną się w dochodzie robotników, aby ich pocią
kierunku wschodnim wzdluż pmwego gnąć do podatku dochodowego. 
!brzegu rzeki Lippe aż doi .powiatu Be- 1. Gdzie spis ludności w celach 
ekum. Największe obszary w tym , podatkowych się odbywa na formula-

rzach, niależy od przyszlego roku po
datkowego wpisać także nazwisko i 
miejsce zamieszkania pracodawcy. Za 
rządy gminne (burmistrze i sołtysi) po
winni potem U@rządkować te listy po
dług fabryk i sporządzić listę priacodaw 
ców, którzy mają dać o robotnikach wy 
wiad. 

Jednakże wolno także żądać od ·pra 
codawcy spisu wszystkich robotników 
·u niego zatrudnionych, ile możności z 
miejscem zamieszkaniiat co do których 
wywiad podatkowy jest potrzebny. 
. 2. Pracodawca jest obowiązany 
dać odpowiedź na zapytanie, ile dochód 
robotnika wynosi i to dochód ~ czas od 
1 stycznia lub od dnia przyjęcia robot
nika do pracy aż do końca września. Ją 
ko dochód rozumie się gotówkowa za
plata oraz naturalia (np. drzewo, węgle 
grunt do użytku, itp.) pracodawca mo
że .podać, jeżeli chce, dochód całorocz
ny robotnika. 

3. Pracodawca jest obowiązany 
dać wywiad tylko co do tego docho
du, o którym dokładnie wie, Jeśli kilku 
robotników podejmie się jakiej np. akor 
dowej pracy, za którą pracodawca w 
całości zapłaci, lecz nie wie, jak robot
nicy między sobą się zaplatą podzielili 
wtedy nie ma obowiązku. ani nie m-0że 
podać dokladnych wiadomości o docho 
dzie każdego z tych robotników. 

4. Naturalia, a w szczególmośei 
wolne mieszkanie lub utrzymanie nale
ży podawać bez oznaczenia wartości. 
Oszacowania tego pod żadnym warun 
kiem od pracodawcy żądać nie wolno. 

5. Wladze podatkowe nie powin
ny przeoczyć że od podanego przez pna 
codawcę dochodu należy odci_flgnąć to 
wszystko. na co ustawa pozwala, a to 
nietylko składki do kasy chorych, inwa 
lidzkich itp. lecz także wydatki na na
rzędzia, surowe materyaly, na jazdy do 
pracy oraz pewien procent na użycie 
narzędzi i zniszczenie odzieży robot
nika. 

6. Niekooiecznie co rok trzeba.i żą
dać WY'Wiaidów od pracodawcy. Jeśili 
podane w jednym roku wiadomości za
trzyimają swoją ważność i na dtalszy 
czas, wywiadu nie potrzeba. W każdym 
razie, gdy bez wywiadu pracodawcy 
dochodu robotnika nie można dobrze 
opodatkować, należy żądać ,wy.wiadu i 
to m . mocy § 23 ustawy o podatku do
chodowym. 

7. Pytać należy prnwdawców 
g1rzecznie, nie robić jm wietJe iklop·otu i 
pracy, godzić się .na spos·oby. jakie sa
mi podadzą o ile doprowadza
ją do celu. W niektórych kopalniach 
każdy robotnik ma osobną kartę, na któ 
rej co wyplatę wypisują jego zarobek 
P'f1a:codawcy w różnych stronach poda
ją te karty (listy zarobkowe) władzom 
podatkowym. 

8. Prncodawcom t-rzeba też udzie
lić dostate·cznego czasu do przygotowa
ni1a wykazów. Dwa tygodnie wystar
cza może dla mniejszych zakładów; 
przy wielkich należy się zgodzić na 
dłuższy termin. 

9. Sołtys, otrzymawszy wywiad 
od pracodiaiwcy co do robotników, pra 
cująieych w jego .gminie, lecz zamie
szkalych w innej, ma obowiązek podać 
go do wiadomości gminy, Kdzie robo
tnik miesZJka. 

Oto glówne: przepisy rozporządze
nia ministira. Rzecz oczywista, że przy 
t~kiej 1ko1ntroli każdy fenyg zarobi01ny 
zostanie opod1atkowany. 

Przepisy te nie tyczą się ty1lko ro-
botników fałibrycznych, lecz także 

wszystkich innych, a dalej- nie LSamych 
wbotników, lee.z ka'żdego .czlowi~ 
w iakimbąidź zawodzie, który ma pm.
codawcę. 

Nędza Polaków w Chicago. 
„Dziennik Narodowy" w ChioagQ 

podaje smutny obrazek z życia Pola
ków w tern mieście. Smutna jest dola 
rodziny Pallidrów. Mieszkają oni w do
mu pod nr. 4558 Gross ave, od „alei", 
tuż poza rzefoiia.mi,. z których wieje 
odór, zatruwający powietrze dokola. Oj 
ciec rodziny Jakób Pallider, Liczący lat 
31, leży ina łożu śmierci, umierający na 
straszną plagę ludzkości - suchoty. 
Dwudziestoośmioletn1a żona jego i tro 
je dzieci nie mają co włożyć do zglod
nialych ust. W małej izdebce bieda wy
szczerza zęby ze wszystkich kątów, zni 
kąd nie uśmiecha się nadzieja ... Ona, za 
pytana o historyę ich żyda, ze łzami w 
oczach opowiada, że przed- pięciu laty 
przybyli do Ameryki w poszukiwaniu 
szczęścia. On pochodzi z Galicyi, praco 
wał w fabryce w Buchapeszcie. Tam n
trzymali listy od znajomych w Buda
peszcie, którzy im cuda od tutejszych 
pisali stosunk~ch. Wysprzedali więc 
wszystkje ruchomości, dopożyczyli tro 
chę pieniędzy i ruszyli za ocean. Przy 
byw:_szy do Chicago, J1akób przez zna
jomych dostał pracę w rzeźni „Moris 
Nelson and Co.'' Praco wal tu prawie 
bez przerwy za marne wynagrodzenie. 
bo za pracę od świtu do nocy dostaiwał 
1 dolar 60 et.! Pracował w oddziale t. 
zw. „cooler", gdzie temperatura wyno
si przez caly rok 38 stopni. Wśród ta
kich warunków Jakób Piallider wpadł w 
suchoty i dziś dogorywa. Żona i dzieci 
pozbawione wszelkich środków do ży
cia, żywią się nędmie kawałkami chle
ba, a i tych iuż nieraz bnak, zapytana. 
czem opłaca komorne„ tkając przyzna
je, że mieszka na kredyt, a zapłaci z po
śmiertnego po mężu, które mai jej wy
płacić kompania... I nikt nie wiedział
by może o straszliwem położeniu tych 
ludzi, gdyby nie żyd sklepikarz, który 
zauważył, że Pallidorowie już od dluż 
szego czasu przestały u niego kupować 
wiktUJaly i poszedł się dowiedzieć, dla
czego stracil odbiorców. Żydek wstał 
tam okropną sytuacyę. Ojciec rodziny 
leży bez tchu na lóżku - żona i dzieci 
głodne, opuszczone, płaczą ... Wzruszo
ny tern, co widział, doniósł natychmiast 
do „University settlement of Chicago". 
Urzędnik instytucyi tej, wysł1any dla 
zbadania sprawy na miejscu zaraporto
wał, że znalazł u Pallidorów nędzę, ja
kiej jeszcze w życiu swojem nie \-i. · i

dziaL. Vv'yslano tedy „dozorczynię " do 
pielęgnowania chorego. Zarząd z „Un i
versity settlement" jest w kłopocie, jak 
pomódz te.i rodzinie, gdyż żona musi 
być ciągle przy mężu umierającym i je
denastomiesięcznem dziecku, a tu nie
ma z czego żyć ... Urzędnik wypytywał 
się Pallidorowej, dlaczego jej mąż nie 
poszedl n:a robotę na wieś, gdzie mógł 
znaleźć zdrowszą i popłatniejszą robo
tę , aniżeli w rzeźni. Na to kobiecina ot
worzyła oczy i odrzekła, że ani ona, ani 
nikt z jej sąsiadów nie wiedział, że w 
Ameryce jest fakże i wieś. Myślafa, że 
są tu tylko same fabryki !.„ Tak to nie
szczęśliwa rodzina. uginająca się pod 
jarzmem ciężkiej pracy i trosk o co
dzienny chleba kawafek, chorująoa i 



cierp;ąca - już od lat pięciu żyje 'r I w Poznaniu, obwii1iony o obra- . parzył się b<irdzo ciQżko. ~·:om~ wla- 1• już teraz dokądindzicj iść za pracą, niż 
Ameryce, a wie tyle o tutejszych stosuu zę pam~ Andler<l, agenta stacyjnc~o ko- t ś\,..icieb domu, która chciała z palącego ' do r1icmiec; dlatego do prac rolnych w 
kach, jak gdyby Ameryki wcale nie wi- lei żelaznej w Czerwonaka. Obrazy do- i się domu coś zabrać jeszcze, została ró [ Niemczech trzeba \verbować coraz wię 
działa. Nil~t ie'.~ nie obj11~nil._ nikt im nie ~ patrz}~ła się pr_?k11:r.~!ory~ w kore.spon- i wnie.~ ciężko _pop,arz.0~1a i wskutek t.e- ·cej R~sinów, _cpoc_i1a~ ci nie są ta·k do
pomógł, mkt nie poradził, mkt do roda- ~ dcncy1 z parafH klcmsk1e1, t:aktu1ącem ~ go kttka godzm po;:.111e1 zmarla we w1el \ brym1 robotrnkam1, Jak Polacy, co sa
ków nie wyciągnął dłoni, nie otworzy! o przedstawieniu amatorskiem. urządza · kich boleściach. mi nawet hakatyści, przyjaciele Rusi-
scrca. Zysk przcdewszystkiem -~każ- ~ 1nem prze.z nauczycie!.i z Kozichg-lów \'I Bohrek. Socyalistyczna Gazeta . nów, otwarcie przyznają. 
dy sobą jest zajęty, niech giną słabi!... . gościf1c~1 w Cze~·wo_nak~t, które :ię o l- Robotnicza" donosi 0 następują~ym wy ; Z ~ied!ec .. znany t~tejszy pedagog: 
S-~rach ! I było .dn~a 14 k\v1etr:·~· N·1, owcm przed- padku, który zasługuje na uwagę, jeżeli ~ p. W. I u~ otw1_cra v.; s.1edlc~ch prov,im. 

"' !!'~-----· I st~w1~mu gr~no .:ez)aką\ko ... ~:e~y?, .w zgadza się z prawdą. \V pi.śmie t~m I na~y~m f1l?lo~1czn~ z )ęzy~nem ·~ykla 
kt?,SCJ ,~r roh. „mutk1 ~ s .v~i.1,... cu:1~:\: czytamy: Przy kopaniu fundamentow do N~ m po.s~k1m. Pan r. ~1a~ w 01~dl-· 

~ n~J „Nu~sch\.i- das
1 
vVundds ... rh\\· cui r I pod rozi:n~ite budy~k~ zatrud~iaj~ t~taj ~ ~~eh ~d 1880 do 18?0 !· p1 ogn~n~z) um 

j ;' y_st_ępO\.;\ ~ł P7n A~d.~r, a rpr~:\ a.dzą~: prze. \Vazme robotmkow ga1Icy]sk1ch. I fI1olog1cz~1e z .prawaml rządo\\.?"ch. . 
~ s''-:1.mę WY_rJos1l p~1 odyę \~ k~or~J .?n t;t , Kilku z tych biedaków dostalo nocleg ~ , . Lubhn. :,Lub. gu~. W1ed. pomie

,?,·n~ .za~~~~Hmic.b9 Wii 'la1ii i r:~a.zt1if. ~ ka potępl:8.!a ~t~e1k ~ol.sk1c? dz.1ecl. '!1 .na poddaszu w chlewie, gdzie zazwy- ~ sc1ły ~a~tępu]~Cą ~ivzrr;1:1nkę :,_ ~. r~zpo-
,.. . . . ~ korespondencyJ mlcr"5 mm O\\ ane1 po" re czaj składano drzewo. Dosta\V1a'Li się ~ rządz,.,ma km doi a \\ arsz~:· s}ue ,,o ~-

~ Malbork. Zonia: pos1edz1c1ela Lan- ~ dziano: , . . . . 
1 1 

, • tamdomtąd tylko za :pomocą drabki, lt krę~u ;1auk~wego n.~ucz~~1e1c1_n .p0~sk1~ 
d_1ga skazana w ma1u roku 1905 ~a u- , „O~ą swm:ę rnem1ecKą, dora .mia któ;-ą \V niedziclG rano ktoś odstawił ~o. Język~ \v ,iubel~kren_: b1mn.a.z) ~ 11, m.ę 
s1towane morderstwo swego męza 1~a l.a potępia.ć stre1k szkolny, ode.gra! s.tra I na bok. Ody wiG. c rano. jeden z robotni I s~oem mi.an~ Nan:,, Z O St 1.l b}_' 1' n,rncz:y-
12 lat domu ki:irnego, umarła Qbecme ~ zn~k ~rnle1owy z ~zern~on~~a •. gt_:yz. z ków st:aral się bez drabki zejść na dół, i cie~, t.9g~'~ g1mnazyum Bromsław Eusta 
w domu karnym. · · I dz1ec1 szl:olnycl1 mld teJ ~0.1 _me l:hciat I spadł i przytem wykręcił lub też złamał i che,\ CL • 

świecie. Dnia 20 !utego iprzecho 1 o~grywac. N_a przedstaw1~rne z. P~l~: sobie nogę, tak, że nie mógł ruszyć się Z .tok~~;;1c_:l~ .. P;rsonal sz
1·ot· !Jan 

dził w Duislm muzyk S1ewert z Pryd- ' kow przybyh tylk_o rob?tn;k Kome~Kl I z m;ejs·ca. w tym stanie tutaj biedak ł dl~weJ tuteJsze.1 1uz s1rnmpletowann 1 od 
lądu obok mieszkania stróża no~nego stolarz Styczynsk1; ~z1ec1 . ostatniego przeleżał kilka godzin, aż no.gia zupe!-1 du~a -~ .. bm: roznoczęto wyldady. Ję~yk 
Taetza, J}rzed którem stala wlaśme do- :vystępo:-vały na ~ceme. Zap~oszo1:0 ~u nie napuchła. Teraz dopiero zmifowa- polski i ,..,h1storyę \Vykład1 b):ły \\ ika
rosla córka ostatniego. Sie·wert zawią zo polskich rodzin ~a . przeastaw1.e111c, no się ,na.d nim i odniesiono go do _ ryus.z z Zyrardo."~va ks. Merk.le1n, v. ycho 
zal z ~ią rnzmowę, poprosił, o_ kubek lecz wszys.cy po~nal_1 _sie„na tern, ze to ''-h:lewa i tam pozostav..riono g~ na lasce I w~rnec ak~~e~:~1 d~c~o'':n1~J w Pet.~r;~ 
1rnwy, 1 w toku rozmowy oswia:dczył Polakom me orz) stoi itd. . losu. Oos.podarz tego domu bynaj- burgu. Sb sL-e.1srn}, ."e a~ ... g~letm ~r -;
się dziewczynie, chociaż jej dotąd wca- · Pan Knnz oświadczył, ?~~ me. my- mniej nie kłopotał si~ 0 nieszczęśliwe- ~ f~kt .szkoły rzą.doweJ tuteisze.i k). ·los-· 
~e ni~ znat. Ouo:wiadal. jej, ż~ ojciec . śl:ał pana. Andlera obr~z1ć, op1s~ł Je~y- go robotnika i nawet wz,branial się do- ~ c1c~1. :vych~?z1 ~.o e~e_rytury~ dlateg? 
Jego Jest nauczycielem, ze .pobiera od me fakt, ze ~~. :vystąp1l na sceme p1 ze- nieść 0 tym wypadku policyi. Dopiero ko::,c10{ PODJJars~1 bęc.zie zapewne. oa-
niego 500 marek rocznego ws.p1arcia, i brany za św1mę. w poniedz:1afok .nad wieczorem pawia- dany pr~fekto~·1 szkoły I'.an·~l~weJ. 
że żonę potrafi używić. Dziewczyna świadek Andler przyznaje, że \VY- domili zupełnie obcy ludzie .policyę i te- ·P~rafra tuteJszych manawi~~w przy· 
wszys~iemu uwi~erzyła, zwier~yla się stąpH w roli „świ.ni'', czuje się zaś ob- raz jeszcze nie, dopiero \Ve wtorek wie- stępuJ~ do ~uc~owy 

1
?0 mu m?dlltv";v_ na 

ze swe1 strony, ze zaoszczędziła 4.00 rażony przez to, ze w artvkule nazwa- czorem oddano biedaka w op:ekę le- placac11 z~kupwnycit. 0? pp.· B.us...,ych: 
mar. pieniędzy. które ma w banku w no go .,niemiecką świnią", a powiedzi1 . karską. Mat~rya!ow polo1.,:ę. JUZ zgro~P:adzor~o .t 
Swieciu. W toku rozmowy niaidiszect,r no, że ona niemiecka świnia miala potę- z~vozą ~atervały w1~czoram1 1 nocai!11· 
ojciec dziewczyny, któremu sprawa z piać strejk - co absolutnie jest niepraw Z innych ~hfofoic Pr,hU K1~r~wmc~ duchowni s~kty , zapow:e--
oświadczynami wydała się dziwną, ale dą, gdyż on ani "osob~ście", ani też jako I . . dz1ell, swoim ~?c~to11:1, ~e ty.ko cztery 
który ostatecznie na wszystko się zgo- .,niemieck·a świnia" nie odezvrnl się '.V 1 Robotnicy galicyjscy, jarcy ieorocz- la.ta ?ędą zrros1h c1er~ieffa (?)a ~o tym · 
dziił. Parka udJała sie zaraz do ~wie- tym sensie; słowa potępiające wygłosił nie zjeżdżają z Oalicyi do prac rolnych czasie, \".szyscy ~catohcy mu.szą ;-ie przv 
cia, ·dziewczyna ·odebrafa z bainku 400 prowadzący go tj. „świnię". w Niemczech, doznali w ostatnim cza- łączyc I uznac ich prawdz1\ve vyzna---
mr. pieniędzy, z czego 350 mar·. dorę- Sąd nie uznał tej sprawy za dosta- sie pewnych ograniczel1 ze strony na- nie wi~ry. 
czyła orzvszlemu narzeczonemu, a 50 tecznie wyjaśnioną, więc proces odro- miestnictwa we Lwowie. Poś1rednicy, · ·~:P.!'l.l:~r~'!!!!"'.!".~~1~-~~~ 
mr. zachowała na zaręczynowe pie1r- czono, postanawiając zawezwać na którzy takich robotn:1ków do Niemiec 
ścionki. W cziasie, gdy pierścionki za- przyszły termin jako świadków: probo- \verbują, muszą odtąd prowadzić dokL.: 
mawiała, „narzeczony" znikł bez śla- szcza liaasego z Kicina, .nauczyciela dne książki. Za pośrednictwem pła1cą 
du, i dobroduszna dziewczyna straciła Benschia z Kozichglóvv i chlopca szkol- robotnicy tylko 1 koronę, a za wpis 2 
i jego i 350 marek 'Pieniędzy. Sprawa nego, który początkowo rolę ,,cudownej do 3 koro.n. Pośrednicy nie śmią wy
poszla do sądu, gdzie okrutny ten czlo- świni" mia! odgrywać, później atoli z ~ placać robotnikom zaliczki na podróż 
wieli< śmiał w obliczu dziewczy,ny ·O- powodu treści przemowy, usunął się. ' do pracy w Niemczech. - W ost1atnich 
świadczyć. że za.mierzat is.obie z niej latach zm'.eniają się ciągle liczby 1ro-
ty1ko zażartować. Sąd· sk1azał go na Ze Skzka ezy li St CjfOpois!i botnikó\V takich co do ich narodo\\ o-

Skazanie antymHHarystów. 
W Par IŻU skazano 7 osób za agita- · 

cyę przeciwwoj:;ko\\-ą i l'.ŻJ'\\·anie żol- -
nierzy do buntu na kary wi~zii::-"ne od 
15 m~esięcy do .3 lat. 

rok więzienia i na utratę praw obywa- -:iCl. V·./ roku 1904 było pomiędzy ro-
telskich na przeciąg 3 lat. Syców na Srodkawym Sląsku. Wiel botnikami z Oali·CYi zwerbowanymi Nowa ustawa Rzeszy niemiecidej o sto~ -

kie nieszczęście zdarzyło się w Dziada- 80 pmc. Polaków 1a 20 procent Rusinów warzyszeniach i z~romadzeniach. 

Z Wielk. K~,. Poznańskifgo. 

Zabawny proces na tle strejku szkoln. 
O niemiecką „świnię' ', która miata potę 
pić strejk szkolny, odpowiedzialny re
<iaktor „Postępu", pain Stanisław Kunz, 
sta\.val przed sądem ławniczym 
---~~~-,-::-ii--t:JaaJn11~1t '? =~ 
84) . ' 

ŻUBROlefIE. 

wej Kłodzie (Kunzendorf) w tute}szym w roku naistępnym bylo 70 proceint Po
powiecie w. ooniedzialek. Z niewytłó- , laików a ao m·oc. Rusi.nów; w roku 1906 
maczf),nych przyczyn zg-orzail tu jeden bylo 60 iproc. Polaków a 40 proc. Rusi
dom. Ludzie zdołali zaledwie ŻY'Cie u- nów; tego rnku zaś jest już większa 
rat.ować. Jeden chfopczyk, który sam liczba Rusinów niż Polaków, bo Ru
byl w domu zamknięty, zgornat Oj- sinów jest ogólem 7500, 1a Polaków 6500 
ciec, który chlopca chciał ratować, po- Przyczyna leży w tern, że Pola:cy wolą 

zostanie orzedłożorn:i parlamenrnwi nie
mieckiemu wkrótce po rozpoczęciu ob
rad. Zniesiony będzie prawdopodobnie 
przepis o dostarczaniu listy członków .. 

Według doniesienia „Koeln. Ztg." 
projekt dopuszcw także kobiety bez 
wszelkich ograniczeń do to\rnrzystw i 

I mnie, aby ostatnie iskry nadziei zgasić? · Co? Nieźle .... Choroh.l fugas chrustas !. wiekowi wyskubują, ale i rozum pod-
Mów ! Jakie do tego masz prawo ? .. „ Krucho z nami by!o ! Ba! Wójcicki już szyciem na wierzch wywracają!... Mnie · 

':J.tHr\Vladanie historyczne według . PO·· - Mojem prawem jest mifość !. .. .Je waszeci na tamten świat deklarował to nie nowina!... Tedy nie wiecież? A 
wieści stem .pania de Vauiba1n !... Lecz niech cię a i mHie czasem wątpliwości chwytały.. obaczcieno po ścianach ... Tam w rogu 

....__ Wacława OąsiorGwskiego. \" to nie ... onieśmiela - poświęcę wszyst- czy cię gorącość nie przepali?... portret generała-porucznika \V-Ojsk au- _ 
:v~tL.~~1 .... •' a ko .. wyrzeknę się świata, byle z tobą - Kto wy?... stryackich ... tu książę woje\V-Oda Czair- . 
~· :; _ ; ·~';. (Ciag dals7y). dzic~~.„ d} U ., t - Tom~qsz Dederko, do uslug, chi- taryski... 

. : .... "'1oryana dreszcz przesze 1. mos1 rnrg ... A od dwóch ty2:odni waszeci _ Wi'pr to u ksi·ęci·a Jo' zena ?. '···· 
.s.-·""' - Biedny! Nieszczęśliwy! ... I coz ~ "'~ 1

· się z wysiłkiem na 'POSlaniu, a zaczerp- k:c.tmpan n·eodstępny. _Ba, u 'kogoz'by ?. '· G·dzi"ez'by wasz-
ci mam rzec!? ... Zawierucha wojenna ctt · · t u 
zburzy kl wszystko i pogrążyła w za- in~wszy, z.apa 1ą ·piersią powie rza rzu- -· ratowaliście mi życie !.„ mość taką opiekę mógl znaleźć? Książę 
męcie. Znikąd słowa ... ale w sprawach ci1 groznle: · ' Imć Dederko poprawił białego pan u trud zon teraz srodze, a i to, ile · 
serca rozstrzyga przeczucie!... - Slucb,1} ty! Marą jesteś, albo li halsztuka„ który mu szyję aż po uszy razy mnie gdzie na progu przed piala
Odpowiedz sam, wierzysz-że ty jeszcze upiorem - czy żywą istotą 7 ! Nie wódź osłaniał, i strzepnął dobrodusznie ręko- cem lub w przejściu napotka. zaraz PY
w nią?! . mnie na pokuszenie!. .. nikczemnych nie I ma. ta: Mój Dederko, jakże tam chory 

florya.n za pierś się chwycit Zwąt budź myśli.. ani imienia jej nie wyma- I - Niby j,1 warn uratowałem ży- nasz? Ale j1a ręce rozkładam i mó- . 
pienie ssalo go, darlo mu serce na strze- wJaj, nie kalaj!. cie? ... Dobrodzieju, jako żywo tak nle wię: Ni w lewo, ni w rprawo, ni k'mogi-
py. Zęby zacisnął i wyrzucił z wysił- Głos Ploryana ziamal się nagle, ja, jeno przedewszystkiem wasza mlo- le, ni k'misie, ni na śmierci, ni na życie.„ 
łdem: glow11 osunęła mu się bezwładnie na po dość, a potem owa p'.ecza, którą na~ Krwi mu ichyba JYUSZ!czę !.„ Książę pan, 

- - rfak, ja wierzę... duszki. Usta jego sze.Qtały jeszcze: otaczano ... łie, he! Szczerzyła do Wi1S bywaiło, sięg-·nie, dukatami syprrie i za-
Postać zaśmiała sic; boleśnie. - Nie kalaj!... zęby jejmość kostusia, nasyłała warn fnasuje sie. - Puśćże mu - rób co 

- Slodkie omamienie. Dusze czy- Słońce bilo iuż prostopadłymi pro- febry a maligny ... przytomność odebra- chcesz, byleś mi kapitana salwowaJ !... 
ste są skazane na takie zbłąkanie !„. O- mieniami ciepła i światla o pałac pod I Ja, ~1le poradzić ludziom nie mogła ... Juś B · h b' n t r To,;.. 

BI h d O t k
. • . . . ł 

1 
- a, a co pam ra ma ... J.,e y .„. I> 

hawiasz się wprawdzie ziljrzeć w oczy! 1ac ą, g v o artows i otworzy, oczy c1 me zatowa o 3ię staraf1: co dnia kwa- dniem i nocą spokoju mi nje d•awala r 
\Vaibi cię jeszcze ulud!a !... Odzyskasz i po raz pierwszy od kilku miesięcy obci terkę krwi się wam puszczało. Koilo się Codzień pyta, a simplex servu Dei! ani 
zdrowie„ zapomnisz .. Ja cię nie opusz- rzał się dookoła, nie ~dając sobie spra.: ognie napojami, leczyło się i zimnem i wiedział, jaki ,dać respons ... 
czę!. Nie dam ci zamierać wśród ob- wy, gdzie się znajduje. Jakieś oderwa- gorącem i parzonem i gotowanem ! nic 

bt I · · · t t · h d t k' · d l · l t, b · - Hrabina, mów~cie? !... cych, bólem cię nie zakrwawię!... Boś ne orze ys :o pa1rnęc1 os a me wypa ł masz a ·1e1 rya \:WJ, \: orą y waszeci 
ty innego godzien losu. .. życic moje ków plątały mu się po głowie, w urny- nie leczono! Toż teraz, gdybyś mnie na - Ooo! Waszmość już chyba te
oddam, aby go ci zapewinić !. śle mial jeszcze niewyraźne odbicie o- męki wziął, ieszczebym ci 11ie powie- RO nie ?.Ja·pomniaL bo ile razv \\·as ma-

Gotartowskiemu pot zimnv na czo statuiego. dz!'\.vnego dosyć snu, lecz mi- dział, czy wódka z pieprzem, czy może ligna nawiedziła, to ... abv nie\\·iasta mu 
Jo wystąpił. Oto teraz, po długich nie- rno wysiłku napróżno starał się wypeł- saletra niemoc z waszeci '\.vy,pędziła.„ się widziała! Cha, cha, cha!... !vbligna„ 
~hończonvch nocach walki, po tych wi- nić o~brzymią przestrzeń czasu ... Pa- Zowsze jedno pomogło. to i dosyć!... Tc to psotnica, ladaoo wielkie!... fak ci 
~'yach a uo:orach, które w nim resztki miętal, jak szedł nad Wisłę, zima byb... raz, trochę cierpliwości i trzy niedziele człowieka skręci, to mu z pod piątego 
:: ycia zgasić chciały, gdy zbudził się do a potem? nie minie, rr waszmość choćby pala si- żebm :najtajniejsze dobędzie zamy-
~wiadomości, jedyną mu pragną wy- Potem cicmt1 nieprzenikniona, nic- ki em może wywijać!... sły !. .. 
drzeć rndzieję, jedyną otuchG.„ Bunt w zhadanR, a po niej ... ta bogafa komnata - D~nujcie, mości Dederko, a - Dworujesz, wasze. sobieL. 
nim zawrzał ~luchv, cicpto. słońce. gdzie . ·n kogo wlaściwic jestem w tej - Szczera prawda. Ale, pozwól-
wściekta opanowała go złość na tego Ploryan porusiył się lekko na po- chwili?... de, musze pani hrabinie zwiastować 
puszczyka. ~tóry. ml! .''<a:·e zabi~r~.ł: . j słaniu. Z poza kotarv w:ysun. ęJa sic rrY:ł- Medyk pokiwał poważnie glową. wielka nowine o waszem ocknięciu się. 
. .~ęke, n.ezna10. ~ne1 sc1snął s1lrne3 i fa, clrn.d;:i_. fig-nrk.n ... W ~zarnym opiętym - Ot, widzicie sami, co to niemoc l - Mości D. ederko. Nie. bał1amuć-
t zeki z "~?u.che~· , fi_ , •

1 
i su~·duc1c 1 pocliyl1ła się ku Ootarto\\·- ludzk~ ! . z.nam ja ~o. znam! Napatrzy- cież więcej! Mówcie mi, co za hrabi-

- K!oz 1,est s, i}·. k ~\)I a . S>: h1J8, I ski emu. ?em się 1uz r-0zmaitym boleściom a i na?! 
chcesz lrit byc, ktt;ra Jawhz się przy 1 

- No jakże się \Vaszmość czuje? • takim, co nietylko włos z gfowy 'czło- . . - Niepamiętacie ?.„ No, no! To was 



ajicti. Usm11ęty ma tak~c by~ 
'. \\ cdłu:~ którego do:JtGP do zgro 
,:; i zapisanie sic na członka towa
~·.1 możliwe jest tylko po osią~Ęnlę 
~~·nego vvieku. Władzom r:ie bę-

. T."~uo-;,,·alo pr·"\"O z" 1',Z'' ,„ipIZY...,.L n„ ,, a.., „~1H ........ .-,-

„zebr1:'i. 

r szy I n t~mu śrouek: gazdę pois,ką. 
f 
c Zwr.:tcamy się zatem clo Czytelników 

~ naszycl:, by niety!ko sami zapisali so-1 
~ bie .:~V.iarnsa I~oi~kiego" na tyc~m1iast. 
1 ale taKzc starall się o to, by „\V1aruso- I 
f wi Polskiemu'' pozyskać jaknaj\\·i~kszą .. 
~ liczbę nowych czytelników. 

Strejk w Antwerpii. ~ ~ ;ajiepszą to będz:e odpowiedzią na 
t . .1 • . ~ , 

oracodawcy por owi ourzucaJą za- ~ dzikie krzyki hakatysto\\". 
jeszcze wszelkie propo7,ycye n- ~ Wstrętne bluźnierstwo. W „Ec[lo 

,; .. Przywódzcy strejkujących ro- i de Paris" p. Trebor pod.aje oburzające 
·ÓW nawoh1j4 do wytrwania. ~ , ł kt k ł 
n ~ szczego y' o pra y owanyc l przez 

M.a11ewry w WcsHam. 

Donoszą, iż ces~~rz niemiecki \\·~ -
sie bardzo pochwaln'.e o ruchach 

'. 01~~ podczas manewrów wielkich 
;.5.tfalii. uko1'iczcmych w zeszłym 
a~1iLI. i:_a.tomias~ wyraził naga'l!Q 
.::er i jeJ przy \',-odzcorn. 

~ właścicieli tinglów paryskich sposobach 
! stwarzania sensacyi. W prześciganiu 
l się wzajemnem z1 tematami najbardziej 

drastycznemi dochodzą oni do o rntnie 
S go stopnia zezwierzęcenia. ' 
1 W jednym z takich zakładów wy
~ st'.l ,Via się „revue'', w której na scenie 
~ zja ..v:ają się komedyanci,. przedstawia
~ jący biskupa, księdza i chłopcóYv z„chó-

ocluona górnictwa w Szwecyi. ~ ru. Cafa ta zgraja odpmwia parodję 
ate pokłady rudy żelaznej w Szwecyi ~ t~~zy przep~a~ając ją kupletami na nutę 

~~i były dotąd eksploatowane bez wiei- 111aJPJpularrne1szych szansonetek. Mo
io~rzyści dla hutniczego vrzemystu szwe I żnia sobie v.ryobrazić, pisże pan Trebor. 
1 ~o. Prawo. el.ts1>l?ta~yi .nal~żafo d? prz~d g co się słyszy w tych kupletach." 

,.tw angie1sk~ch 1 memiecki~h, ktore ~ię I Autor wzmianki ma racye rnóvviąc. 
część snrowei rudy wywo.zlły zat::ramcę, „ d" · . : · h d · : · 
· lnnemi do Austryi, tak, że w hutach ze w anym 1 !1~'.e nie c o ZI J~Z nawet 

zi~kich przerabiało s!ę rocznie 18 milio- o kwestyę rehgtJną, ale o zamk wszel
centnarów r~dy sz~~d~kiei. podczas gd.y i ldej kultury. Również oburzającem, mó 
sięcY szwedow wpczdza co rok zagrani- ~ \'\"i on, byłohv to widowisko, gdyby w 
braku zarobku. No·wa ustawa uchwało- I t" , , b ·. d b ,: · t . 

· szwedzki położy koniec te1• nie- J ..,,n sposo wyszy zono na ozens \\i o 
zez se1m ' · ' " l' 1 • I b · d k · nei dla kraju ekspJoatacyi na eksport. 1 ew ange ic.ne u zy ows ie. 
~:iając z sweQ.u iormalney,o vrawa wła- Czy można posunąć się jeszcze da 
górniczej. przedłożyło państwo przywi- lej na drodze schlebiania najniższym in 

iskploatacyjne przed~iębio~stwom. zagra. stynktorn szumowin ludności wielko-
·m J}Od tym warunkiem, ze musiały od- . . k" . ? A ł , · · 1. t 1, 
µństwu połowę swych akcyj, po 25 tatach m1e1s I~]· _/-\,no. - W asc1c1~ 1 yngiow 
może państwo obiąć na własność drugą paryskich są mewyczerpam w swych 

pomysłach. ę. i . . 
')kutek tej re ormy prawa ~ormczego i 
iszy się niewątpliwie WY\VÓZ rudy żela- I 
~ Szweceyi o połowę, zaczem pójdzie ~ 
Jenie te~o towaru na tar:;?:ach europei- f 

Bochum. N:i. kopalni „Hannibal ·' 
kiero\vnik kopalni Passing omdlał na
gle, wpadł do szybu i zabił się natural
nie na miejscu. przy rówooczesnem podniesienht się I 

~~h-hnt, żel~znycl~-=.::::::==-: 

1 
Essen. Kolej elektryczna przejecl!a 

b na ulicy Berceliusa pięcioletniego 
chłopca, który poniósl śmierć na miej-

z różDJO~. Btron. 
Pięść żelazną chq nam po1<azać ha 

.·~ci i otwarcie głosz:i, że u nich sita 
~zr przed nrawem. Wobec tego my 
acy ich brutalnej sile rnatcryaln~i 

eciwstawić winniśmy silę ducha. 
·il polską krzewi i oświatę polską 
rzy 1iajlepiej gazeta polsh> .. Dlatego 
cnie przy zmlani:; k\\·artalu staraj

się o to, by oświata narodowa rno·
fotrzeć do każdej chaty polskiej tak 

':rniu, jak na obczyźnie przez najlep-

s1alo dopiero! !„. \Vszystko z krwi 
'ego utoczenia. Rozum teraz suchy 
~k - Z\Vilgnie w1arm powoli!... Więc 
~'iecie nic o pani de Vauban ? ... 
-Paini d'e Va1uban. pani de Vauban? 
vowtarzal P:orV'a.n, starając się sJrn 
~amięć. - N::iŻwisko to nie jest mi 
em!„. 
- A„. widzicie!. .. 
- Pani de Vaub.cin, wielka damd„. 
- To, to, właśnie! 
-Mówili. byfa u księcia ... 
-No, i... jesteśmy w domu!... 
- Tyl1ko że ja jej n'.e znam... nie 
ziałem na oczy... nie rozumiem 

- Żartowniś z waszmości!... Mnie 
do.tego, anibym śmial do sprav,r ta
s1ę mieszać, tembardziej, że„. 

Drzwi w głębi uchy!Hy się cicho. Do 
naty w.szedł JJOkojowiec. 

. Pani ·hrrubina za\pytuje 10 zdrowie 
cbana Ootartowskiego ! 
e~erko spojrzał znacząco na f1ol

na t odrzekł: 
._ Wybornie! Przesilenie minęlo. 
.~an Gotartowski adzyskal przytom 

f ~<Djo:viec oddalił się. Chiirurg 
rnia.ł s1e dobrodusznie. 
--Aco? . • ·• ? 
N. • me mowhem .... 

._ ie, nk sobie nie przypominam!.. . f 0wo~i. powoli! Nie gorączkować 
· rn ° ~ak1ej niemocy to sensum uty
~o ~si„. Teraz tylko co strawniej-
n Jadła: posilne1ro węgrzyna i ry
l a nogi się podniesiemy. 
ra~far na kominku jął wygrywać 

a. Dederko chwycił za kapelursz. 
(Cią~ dalszy _nastąpi). 

scu. 
Dortmund. Powiesił się urzędnik 

kolejowy Fryderyk Pathmann. 

I Oberhausen. Z budki wagonu prze 
znaczonej dla hamulczego, wypadł w 

I Frintropie pewien robotnik i odniósł tak 
j ciężkie obrażenia, że zmarł wkrótce po 
· wypadku. 1 Dysełdorf. Przed tutejszą izbą kar 
ną staY1ała w sobotę szajka złodziei, któ 
ra od stycznia do kwietnia rb. kradln w 
Dyseldorfie i okolicy druty telefoniczne. 
Skazani zostali ślusarz Bohler na pól-
tora roku, ślusarz Pr;ngs na rolr, robot
nik Kuppler na 4 miesiące i robotnik 
Rostkowski na 7 miesięcy więzienia. 

Kolonia. Rzeczywisty tainy radz
ca Becker, który przez 21 lat był p;erw 
szym burmistrzem w Kolo1iii, ustępując 
obecnie z urzędu, pożegnał się w sobotę 
z urzędn'.kami i obywatelstwem. 

Członkiem izby panów pozostanie 
pan Becker do końca życia. 

Habinghorst. Kopalnia ,,Victor" 
otrzymała pozwolenie r~ wyb11do\':a-
11ie .38 domów dla robotników. 

Chleb dla swoich! ( Ogl.oszenie 
VXVI. z dnia 13 września 1907). Nastę
pujący rodacy posi1adający zakładowy 
kiapital. znajdą bez współzawodnictwa 
swoich <lobte utrzymanie: 1) lekarz 

2) weterynarz, 3) 1a·ptekarz (cena 100 
tys. mr.), 4) drogerzysta, 5) kupiec zbo
żowy, 6) Jmpiec towaróiw kolonialny1ch 
i żelaza, 7) kupiec towarów blawatny;ch 
8) fad1{)WY wspólnfk do składu drze
wa, 9) dentysta, 10) zegarmistn, 11) 
ślusarz (z kapitałem 20 tys. mk.). 12) 
piekarz. 13) rzeźnik-handlarz, 14) sto
l•arz. 15) g.oJarz. 

Bliż. informacyi udzieli biuro .,Stra
ży''. Ad/fes: D.r. Tadeusz Jaworski, 
Poznań - Posen. - Prosimy o zna
czek na odpowiedź. 

Rozmaitości:. 
Małoletni rew~ucyonlsta. Jak te

legrafują z Odessy do „Rus. St.. 15-letni 
Schitmann za opór zbrojny przy areszto 
wanin i poranieniu stójkovvego, który 
go ścigaf. zosta! skazanv na karę śmicr 
ci. Wobec niepelnoletności jednak za
mieniono mn karę na 12-letnie wlGzie
nie. 

Zmysł organizacyj•1y u psów. Za
mieszkaly w Konstantynopolu lekarz 
badat przez lat wiele psy. którym to mia 
sto daje gościnny przytułek. Liczy ono 

~m "~c 50.000 rsów. Smicr~tlr.oś~ \\'$1·ói 
nich znaczna, od 60 do ~)U dzknnio. 1 ie 
słycl;an:e cickr!\\'Y jest zmysł orgai1iza
l~yj11y, jaki \\ ykazują psy konstantinopo 
lit2.r1skie. Ten zmysł musi b:rć wpewne 
właściwy psotn wogóle, nigdzie jednak 
nic maj;:i tak obs:tc:i ego pola '"1la ujaw
nienia swych zdolności w tym kierun
ku, jak w m:6cie, będącem po11ieh1d 
ich stoiicą Ps:r podzieliły je, rzec mo
żna. na sfery i bardzo pilnie strzegq ish 
granic. Pies, który z jednego rewiru 
chce przejś•5 do drugiego, przepłaca to 
nieraz życ:ern, ~dyż psy każdego okrę
gu bronią swych pr8.w oby\';ateiskich i 
n'e dopuszczc:1ją •. inti uzó\v". Autor ks!ą 
1~ki, zbacla.1.vszv grnnice tych sfer, pró
bował zwabić psy jednego re\-Yiru do 
drugiego, rzucając im chleb lub kości po 
za granice ich strefy. Kręciły ogonem. 
wa rczaly, clrcptaty na miejsc!!, ogląda·~ 
ły się poza siebie, rozmaitrmI sposoba
mi starały się objaw1ć, że im tego poiy 
wienia tkn<{ć nic \. olno, gcly3 le2y na 
obcym gruncie. Czasem pies obejrzy 
się dokoła i podbiega, aby sch\vycić ł~
komy kąsek. \V tejże chwili rzekłbyś 
z pod ziemi Yq'skakuje czworonożny 
strażnik pograniczny i szczekaniem alar 
mujc psy swego rewiru, donosząc im 
o zja'~vicriiu sic przemytnika. Na każ
dem skrzyżowaniu się ulic stoi pies ja
ko szyldwach i broni dostępu nie .należą 
cym do danego okręgu to\varzyszom. 
W każdej strefie jest pies przewodnik. 
umiejący rnkazać dla siebie posłuch 
\Vśród podkomendnych. Kroczy Z\vykle 
na ich czele. Psy uliczne żywią nieu
błaganą nienawiść dla pokojowych. Nie 
bezpiecznie wypro\vadzać je na spacer 
bo ci arystokraci mogą się zapozn.1ć z 
zębami psiego proletaryatu. 

O żywą bomhę .• Z Petersburga tlo
noszą, że tamtejszy s~~'-; \,"ojenny, w naj 
bliższych dn;ach rozpatrywać będzie 
sprawę „maksymalistów" o usiłowane 
wysadzenie w powietrze gmachu „och 
rony". 

Akt oskarżenia przedstawia spra
\Vę następująco: Jeden ze spisko,vców 
owinąć się mi.11 cały \Vatą nitroglicery 
no\vą i włożył na siebie mundur ofice
ra żandarmeryi, podszyty również ta
ką watą. Kieszenie munduru napełnione 
miały Q.vć dynamitem, w jednej z nich 
miała umieszczona być b1terya elek
tryczna, której zadaniem bylo spowo
dować wybuch żywej machiny piekiel
nej w chwili, gdy oficer znajduje się we 
\'rnątrz gmachu. CaJy ten pkm został 
przed jep;o wykonaniem odkryty. Os
karżonych jest IO osób, między temi 
jest jede11 z agentów „ochrony'·. 

Osłalnie wiadomości. 
B o s t o n. Pod Canaan zderzył się 

w niedzielę rano poc;ąg pośpieszny z 
pociągiem towarowym. Przeszło 20 
osób poniosło śmierć. 40 osób odniosło 
obr::iżenia. niektórzy śmiertelne. 

Polska 1'Usya św. 
odpraw.iać się będzie w HontrOJ> p. Bochum od 
19-25 września r. 1907 prze.z 00. Oblatów 
Maryi Niep. Kazanie codziennie r. po ostatnJej 
mszy św. o god1z. pól do 9-ej, a wieaorem o 
godz. 7-ej. 

Sposobność <lo spowJedzi ś.w. każdego dnia 
od godziny 5 i póJ rano. Wszyscy Polacy z 
łfontrop i okoLicy zechcą korzystać z tej spo.. 
sooności. Towarzystwa polskie raczą zachę
cić rodaików d-o pilnego uczęszcza·nia na katza
nie i nabożefJ.istwa, osobliiw1ie do wpólnego u
dzialu w Sakramentach św . 

Od Ekspedycyi. 
l(oło śpiewu „l(ościuszko" w Resse. Pro

&imy podać nam adres jednego z cuł·onków, 
a.byśmy mogli wydrnkowane iuż programy na
desłać. Zamawiający czfonek bowiem adre
su swego nlie poda!. 

Panu Sz. I(. w H. Dziękujemy za pamięć 
i życzliwość. Ksiiążki taikiei, jaką sobie Parn 
życzy, na skladzie nie posiadamy, ale sprowa-
dzimy i, gdy nadejdzie, Panu prześlemy. . 

Ogłaszającym Towarzystwom. Szanowne 
Zarządy wszystkich Towarzystw polskich na 
obczyźnie pros·imy uprzejmie o przesylanie 

wyraźnie atramentem p.i·sa1wch ogloszeń o ize
braniach, zabawach, rocznicach itp. Ozęst~
kroć bowiem się zdarza, ~;e otrzymujemy o~to
szc.nia tak niewyraźnie spisane, że dlugo ślę
czeć trzeba nad jednem takiern o~·l{)szeniem, 
aby wyrozumieć. o co piszącemu chodzi. Przy 
tern prosimy pozostawiać pomicclzy rządkami 
więcej mie~sca do wpisywania poprnwek i ko
regowania b!ędnie napisanych wyraizów. Naj
lepiej by hylo. crdyby sekretarz odnośnego To
" arzystwa. chcąc orzeslać do nas ORloszenl'e 
towarzyskie poszuka! podobne ogioszenie w 

jednym z numerów . .\' •. iarusa Po:s!.:1;t,.o'", w 
którym tyle zawsze ogloszeti najroz n.J•szea 
treści się znaj.dnie, i wtdl'u~ trd\i('go v '· i!>ten:e 
swego Towarzystwa a.!oż:,-l. \ t<!;:1 spn~ób naJ 
pręd•zei ustrzet~e sic k:.:idy od n:edok ad11ości a 
1w.rn ulatwi popra1.1,, iarni: ,głoszc 1 t1 

• •• , z. •s ~ll'h, 
które jest ł;ardzo ci1~żką i zmu..:1:~ p::..„ .\. 1 ~.te
raz powndu].:! opóźrnenie ORfo·szel1 

• ':J~~- 1.t ••• .f.-;....„~~~ "' .... „, .. ł ..:::rs. ------·----·-----------„--„-· 

Na podróż devutacyi do Rzymu zloiyli za 
pośreanictwem p. A. Breiskiego-: Tow. sw. Ja
na Nepomucena z f'rintrop 10 mr„ Tow. św. 
Antoniego z Laar 10 mr „ Tow. ,,W esoJość" z 
Blumenthalu 10 mr., To\v.. św. Czesława z 
Bulmke 10 nu., Tow. św. Józefa z Blumen
thalu 10 mr. Na chrzc~11ach u p. Jan:l Urześ
kowiaka w \Vitten: Jan Grneśkowiak 50 ic11„ 
W. Konopniak 1 mr., J. Rai 1 mr., J. Bosy 70 
fen„ W. Szalek 50 fen„ Fr. Ga\vroński 50 fen„ 
A. i L, Bosy 20 fen., M. Kaczmarek i porto 35 
fen. ·l~azem 54,75 mrk. 

Na chorągiew kościoła jaktorowskiego 
zlożyli w d:..lszyrn cir:;g-u: .Jan R.og2cki .JL) m1 ., 
Feliks Rogacki 10 rnr., Ludwik ~::>o·acki 10 mr„ 
Nlicha•I' Szyn:cz.ak 10 nu., Ign. Szymczak 2.3 
mr., Wincenty Szynwzak 10 nu„ Józef Szym
cza·k IO mr., Walenty Jach<)\V.ski 20 rnr., Stani
sJ'aw Jachawski 10 mr., S"..cfan 1-'~psz. ·,·k1 lU 
mr., Ludwik Tomaszewski 10 mr., \. ojc!ec!'1 
Jeli11iski 10 rnr„ franciszek Waitęsa 20 mr„ Jan 
Beczka 10 mr., Stani:;ta w l· okzy(iski l 5 mr, 
Pawe.ł Mytma.n 20 mr .. Jan Mytman 20 mr., 
Franciszek Biskupski IO mr„ Józef Lorenc 20 
mr., Walenty Lorenc 10 mr., frar..ciszek Zimny 
15 mr„ Stainislaw Gaca 10 mr., Tecoiil Zieliński 
15 mr., Adam Kantorski 10 mr., Stanislav; Kan 
tmski 10 mr., Bolesraw Cebulski 10 mr., Tu
ma5z Markiewicz 10 mr„ Marcin Gronowski 
20 mr., Wawrzyn Gronowski 10 mr„ Michar 
Andras:zc1~lk 10 mr.. Adam Andraszczak 15 mr„ 
Franciszek Andraszczak 15 mr„ Anto.ni Kry
sztofiak 10 mr., fan. Napierafa 10 mr., Jan Dut
kiewicz 5 mr., Woiciech Jachowski 3 rnr. -
l~azem 4 66 marek. 

*:"" -- :~"!.''-.:·~ ... ~-!!,111111~·-~·~~·~'.~:'!!""?'~ 

Ze brama towarzystw. 
Tow. „Wyzwolenie" w Bochum. 
Przyszłe zebranie odbedzie się w 

sobotę, dnia 21-go bm., o godz. 09 wie-· 
czorem w l~kalu p, ttolzschneider'a 
(Salama.nder) przy ul. Alejowej. Z po
wodu bardzo ważnych spraw, o licz
.ny udzial czi-onków uprasza Zarząd. 

Bacznvść Rodacy w I(arnap i okolicy! 
Zacni Srykoli i Sokolice, niech Was weźmie 

pokusa - Do przeczytania „Polskiego Wia
rusa', - A gdy go dokla<lnie przeczytacie, -
To czego szukacie, - Zaraz w nim znarozie
cie. - Bo to nie iest żadną skrytością. - Ze 

i 
„So. kó!" obchodzi 22 września swą pierwszą 
rocznicę z uroczystością. - Byście się dokła
dnie poinformowali: - Zabawa 'Się odbędzie u 
wdowy pani Grundmann przy stacyi kole-
jowej na sali. - A, by każdy byl za·dowolony, 
- Program będzie wielce urnzmaicony. -
Będzie strzela11ie do tarczy o nagrody, -
Cwiczenia dziarskie; drużyny o zawody. -
8y mile razem spędzić cz.as droigi, - będą pię
kne pantominy i wesale dyalo~i. - Jeszcze 
na tern nie koniec, - Bo będą śpiewy. deklarna 
eye i taniec. Gn.iazdo, które przybędzie nai
liczmiei z drużyną zdrową, - Otrzyma śliczną 
nagrodę honorową. - Uprnszamy szan. Tow.„ 
które zaproszenJa odebraly, - By nais swą. 
o.becnością zaszczycić raczyly, - A które dla 
hraku adresów zaproszeń nie odebraJy, -
Prosimy, by nam mil'ą niespodziankę uczynić 
raczy.fy. - Da1lei. druhowie, ramię do ramie-
nia, - Niech slowo nasze w czynność się za
mienia. - Choć się .ad nami wielka burza sro
ży, - Pokażmy świa,,tu, żeśmy już nie chorzy~ 
- Więc spieszcie <lo Karnap wielcy i mali, -
Z.dajmy świadectwo, żeśmy jużż dDjrż.a\i. -
Pracujmy pilnie. zgodnie a społem, - Potem 
krzykniemy Ojczyźnie Czolem ! 

Wydział. 
Uwaga W tę samą niedzielę przed polu

dniem o godzinie 9 i pól odbędzie ~.ię w Kam.w· 
nabożeństwo na intcncve Gniazda nasze~o. Za
raz po nabożeństwie odbędzie się w sali posie
dz.eń odfto~Tafowan.ie wszystkich druhów. O 
liczny udzial w nabożefJ.stwie, fotografowa1:i11 
i w rocznJcy się uprasza. Czlonko\vie, którzy 
są dfużei niż 3 miesiace z~Jeigli ze skladka:mi, 
winni się przed rozpoczęciem rocznicv z nich 

' 11iiścić, w innym razie będą uważani iako. go_ 
ście. Wstępne.: dla cz.fonków 50 fcnyg:ów. dla 
gości przed cza.sem 75 fen.. przy ·kasie 1,00 
markę. (4) J. Babski. sekretarz. 

Tow. Loteryjne „Jedność" w Duisburc:.l\lei ... 
der ich. 

W niedziele. dnia 22 bm.. odbędz.ie się 
zebranie. Po zebraniu o godz. 5 zabawa dlai 
cz.lonków, cxlchodzących do wo.iska. Na za
ba.wę zapraszamy wszystkich cz.f ooków IZ ro
dz.inami i tych rodaków. którzyby chcieli się 
na cz.lanków się dać zaipisać. (2) 

Zarząd. 
:;z; - -- „ _____ \22!!. ____ "!!!f 

Nadesłano . 
Podziękowanie! 

.. Lian'llo. dhia 28. 7. 07. 
Szanowny Panie Smyczyński! 

Odpowiednio Pańskiei koresuondencyi do
noszę Panu. że i ia przyznaję Pańskiemu No
vcierrolowi z::i.sJugę naiwyższe.i odznaki ho.n{}L
rowei i medalu ztoteg-o Noveferrola i iedynie za 
wdzięczam uzdrowienie mojei żom- i uważam 
dalsze użvwanue Pai!skiegn Noveferroln zhi:
teczne, ale mam orzyjaciela. oodobnie cie;pia_ 
ceego, i proszę Pana 4 butelki Noveferrolu na 
ręce ol\vego noslać, ktllresrn adres iest iak na
stęouje Pa:1 A. P. w J .i:rnnic. - Z sr.:::unkiem 
f. Mi.I..„". -



sł~ W 1•rz7 li.oŚc. kat. 

90 fen. 
18 fen. 
1.3 fen. 
18 fen. 

llląka w mieszkach „Dyamant" 
lllaka cesa1•ska font . 
rtlqka pszenna funt 
Mydło do prania funt 
Mydło w paezkacJ1. 
1'1ydlo "'·paczkach (Schmidt) . • . . 
Nowe pełne holenderskie śledzie tuzin 

30 fen. 
35 ten. 
80 fen. 

Wszystkie inne artykuły po jak njatańszych cenach. 

Ip. 1'1aeiejak. 

Kuferki dla rekrutów 
ma na składzie w wielkim wyborze (10ł6) 

.Jan Kwiatkowski, 
Be~kllnghausen-Siid (Bruch), 

uli et. Bochumska nr. 15 5. 

J9q.!M Pn~ąM. 

••• 
. ••• •.· ·.· ·.11aidVd I ·.· •.· ·.• 
lllidOI 'M.LSAZBVMO.L V'I<I I 
UOIIlIU AHOOAZHd ·msaHJ. 
rs.LIYWZOll n1iv1s" 'IWVlJOOlll 
z A.LllYll 'ranISA\OIDO.LS!iZ{) 
'· • faIJSOU llll VW AZVlUIO • : 

.- ==== ••.l•~t•I•• ..,.„, 11awuaa ed = 
'l!aayod 

L 1 asseJlSJasaqnew 

łlll-1tt mnqJog JA •••-

ODQl~SIOd esnJBIM 

1 Liszaj 
l ..,. I nełly U..J, łufiel 

M:rollllJ, pl')'l!Ztątle, W}"M\ll)> 

.una.. • 
otwarte nogi, 
obnMDla n6g, wrzody na 110-
pcib, ły'1 kurczowe, bolJtCI 
palee, uatat'Ałe ra11y ~ uęato 
a.pol'U)'We; kto dotyehczu Qa.. 
._me o-idwał wyleczenia., 
allela l- raz 11próbuje otł 
cł&wua Jak najlepiej wyprl>
bo-D!li! 
maśoi Rino 

bm tnieb:D.y i kwao«iw . 
haka 1.- mit. Codził'"1 otrwr· 
llllljemy pisma dl<ięk,,.,1yn '"' 
Tylko prawdziwa w orygin.&!· 
nem opakowaniu biało-~elono
eserwonem i z firm~ 
Schubert• Co., WeinbOhla. 
~owa:ń nie tri9ba pn:yJ 

mować. 
nabycia. w ·«iel'il aptell.-ch. 

; Podróżującego 
na wysoką prowizyę 
może się od· zaraz 
zgłosić. Zgłosz. do 
Eksped. „Wiarusa 
Polskiego" pod nr. 
1081. 

!lam na. sprzedaż [1088 

dom 
il I skład t1 
od zaraz lub później 

Antoni Ucznierski 
Hamme, 

Dorstnerstrasse nr. 187 · 

~-
Drukarnia 

\ 

Wiattusa Polskiego 
\ 

Służąca Polka 
licząca 16-19 lat znaj
dzie miejsce od 1 pai· 
dziernika ( 1044) 

Fr. Barczak 
w Habłnghorst 

drogeey& i skład kolo· 
nialny. 

ł'zeladnika 

stolarskiego 
nieżonatego :poszukuje 
od zaraz na stale zatr11· 
dnienie [1092) 

Wille. Myśliwiec 
skład mebli 

Bottrop Prosperstr. 62. 

Przykrawacza i 2 
czeladzi krawie-
cki. eh na duże . s~t~~ 

. . poszukuJe . . . 

M. Szymailski 

w ]3ochum 
wykonuje 

SZ)"hko, gustownie I tanie 
wszelkiego rodzaju 

• 

••••••••••••••o••••• I Baczność Polki w Wanne i qkołlcy! . I 
fM W7przedaję od 24 wrzejllfa poeząwaz7 I 

I wszystkie towary łokciowe I 
lt po cen•ch zakupna I 
M z powodu zaprowadzenia innych tnwarów I = :Mikołaj N askret, I I ~-~ :"~;o~~:~;ci~;,;;:;f!;rlB': ~i~) ; 
•••~~••••~•••o~-••• 

Kwiatkowskie~~ 
•t ł . . 1 

•ą na1 ansze. p~I 
IUHhlinde, ul. Wi
~kłi~oryi~· ~nr:.:_. _:22:.:,·_~10~8:.:..7 _!___----------;-::::-----:~-:~-;-:-;;:--- - -- - -

Kasa Oszczp.dnos'cJ"' Nerwy t iolędek i cały o~ganizm w.11maenl
1 

• szybko i radykalnie stokrotrue wyprobowanr 
IW o Tef er rei" [nazw. patentem za1łl~ 

..- 60067), przysparza zarazem słabowitym oB<lbomkrWJ, 
podpisanego Banku ~yjmuje depozyta i wywołując wyśmienity apetyt, a przez to czent•• 1 

płaci od nich (437) zdrową. cerę. [Comp. Ka.ILil. extr. 0,<i: l~ond01· 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. extr. 50,0 Dest. Was. 250,0 Eisenpeptonat 4,~Zu~ir Kwiatkowskiego 

q najlepsze!· il""' 
4 i pół proc. za pólrocznem wypowiedz. Sir. 70, Ponesraur elix óO Spic TI.ni 50,0 Vanił Tint. 

Fabryka tabak.I ' "4 proc. za natychmiastowem wYPOwiedz, 5,0.] But, 2,00 mr. 4. butelki franko i pudełko gr• 
tis. Na wystawie w Wiedniu lnajw~ższą od~ 

do saiywanla .8 a n k. LJ iem s .k. i honorow11i premiowane za nadzwyczaj dobre 8[!091 

E SO m m er fe' d t J etłynie do nabycia pod adresem: · 
• w Koronowie (Grone a. ~ B.raieJ. 1 ~ ,,Gorli1zer A.potheke" r..{ 

-- dawn. Otto Alberty H. 8D17ezyńll!lli.i aptekaa :i? 
KORONKI czyści chemicznłe i pieru ISklad w Bodtun1 B li 8 o 33 

. d . Grudziądz Graud1mz B a c z D o s' c' I er D • • • . ----'l:lARB~RNIA OALLUSCHKE PRALNIA W w są~ie ztwie "Wiaru.sa • I ar W A. L I.DA. 
.11 .u.; • Polskiego wraz z mrn· dostarcza znani\ jako naj· J."1 t 
BOCHUM. Tel. nr. 911. szkaniem do wynajęcia lepszą. i najzdrowszą. Ostrzegam niniejszem każdego, aby mojemu do posyłek i odwożenia pac.zek .na poc\ 

filie: Hofstecle. tterH. Elckel, RiSllłl•I• od 1 października. Bliż· tabakę 636 synow:i, 8tel~nowł lłI~llero~i, znaj~ujące-1 i innych lekkich robót, może s1Q zgłos~. 
~a1tse1t.~ llnden. Hattinscea. Laqeudreer, Ml'l'• . sze szczegóły wskaże do za""ywani·a. mu się obecme w Gelsenkirchen i sprzedaJąc1::mu od zaraz listownie z podaniem wyIDagan~ 

ekspedycya za nadesła· 11. obrazy, nikt nic nie pożyczał, bo za dłngijego nie ł d ._.99 d Eksp Wiarusa 
łHs Castroo, Kama, Dortmuafi, Oertllt, niem. znaczka poczt'łwe· Prosz~ :iqdać pról. odpowiadam. Ja a lU e 11 er, Herne P acy. po nr. • 0 • '' 

S..,-ocklllvel~.------------------------~g~o.n.a~o~dp~o~wi~ed~ź .......... ~F~ir~m~a~z~M~oż •. ~18~5~9~~;...;..;.N~ow~a~ul~1~·ca;.:..;;;nr~.~4~9· ........................ ~10~8~3 .... P•o•ls•hl•e~g~o.".· ............ „_.--_.-.-.... I 
POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei-

• tung "Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungs,pr·eisliste 128) filr das IV. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu ha1ben, 
bescheinigt. 

• . . . . . . . . den. 190 

J(ais.erliches Postamt •.•........• , 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei diem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr <las IV. 
Quartal 1907. ·und zahle an A1bonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu ha1ben, 
bescheini1gt. 

den.---190 

l(aiserliches Postamt . . . . . • . • • . . . , 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser
lichem Postamt ein Exemplair der Zei
tung ,,Gazeta Toruńska" mit den Gra
tisbeila_gen · „Rodz~na Chrześciańsika'', 
„Przewodnik Naukowy i Literacki'', 
„Szkótika P·olsika", „Gospodarz", „Ku
piec i Przemysłowiec'', „Ogrodnik i 
Pszczelarz" aus Thom fiir d!as IV. 
V1ierteljahr mit Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu halben, 
bescheinigt. 

. . . . . • • • • den 190 

l(aiserliches Postamt • . . • . . . . . . . . , 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR 

kh bestelle· hiermit bei dJem Kiaise\· 
lichem Postamt ein Exemplar der ~!· 
tung „Przyjaciel" mit den . ąra 1,, 
beilagen „Rodzina Chr~e-~1a~~' '. 
„Przewodnik Naukowy 1 Lite a Ku· 
„Szkólk!ai Polska", „Gospodarz" , ?' : 
·Piec i Przemysłowiec", „Og.roóruk ~· 
Pszczelarz" aus Thom filr das . . 

5
,; 

Vierteljahr 1907 (Zeitungs-Pre1sb~t 
26 A.) und zahle an Abonnement 
Bestellgeld 1,28 Mk. 

'<l er Obige Mk. 1,28 und Bestellget 
halten zn haben, bescheinigt 

---1 . • . . . . . . . den. 
l(aiserliches Postamt •..•.. · • · · · '' 

Wydawca: Ja• Br e J ski w Bochum. Odpowiedziałuy u redakcye: Ja n Brei ski w Bochum. Drukarnia „Wiarusa Polskie~o" w Bochum. 



Nr~ 215 .. 

• 
__. 

lnd!donu~ p!.smo lndowo dla Polak6w na obc1ytnła pogwt9~o:ae o§wi Hłl or11 sprawca narodowym~ politycznym ł zarobkmlf)'m. 

fl"l•·Młfl coid7.ltnnłe 1 ~"yjatkiem dnł poświątecz
ł;~i. Prz~dplata kwartalna na wcz.de i u listowych 
tW"'irnł I mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do doonu 1 mr. 
t~~ ~-- „Wiarus Polski" ur1uu ''""'' „ cerrmtk11 1J-OC2 

w 1111 late za llarc I DJczyz11 I 
Za inseraty placl si~ za młelsce nadb •r•tr~ · ~~·"'' 
iku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed lnseraitt&i.~ <Iii 
fen. Kto często ogłasza otrzyma rabat. - Lllih ~'\.~ 
„Wiarusa Polslde~o„ natetv fran.kować I pofl~ .r. ~·~ 

ł~w-nn pod znakiem „L. JJOlniscb nr. 123." l!ich dokladny adres DiszacetlO. Rekop. ule ziwr:in'\b'.,,, „ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia 1najiule się w Bochum, przy ulicy Maltheseratr. tr. ~- Adre1 „Wiaraa Polskłn Bocllum:s - Telefon nr. 141.f. 
~·.- ··-- .. ~~~~~'.~~·~·~~~we~~~-~1~ug~~g~.\W!!l!'!l!!~~.!!!!!!!l!l!~!!!!!!!l!I!~~~~~!!!!. ~~~~"~·~łJ..! . 

. Rodzice polscy! Ucicie dzieci swe 
,ejwlć, czytać i pisać po polsku! Nie 
h~t Polakiem, kto ootomstwu swemu 
Olemczyć się pozwoli! 

Międzynarodowy kongres górników. l bre chęci bez czynu nie mają znacze- 1 sku. w zamian za co zobowiążą się Po.~ 
· · . nia; czynem trzeba udowodnić że sie Jacy narodowcy głosować w W estfal11 

18-ty kongres międzynarodowy gór dla sprawy swojej pracuje. ' i Nadrenii już przy wybora~h głów~ycł;I 
ników otworzył w poniedziałek prezy- Zwracamy się zatem do Czytelni- na centrow~a. Dl~ tego ll'.,St komecz-
dent Edward członek parlamentu an- ~ · . . nem zorgamzowame Polakow na pod-

. 1 k. kt', · . . kow naszych, aby obecme przy zm1a- stawie socyalno-demokratycznej gie s iego, ory w przemowie swoJeJ . . . . . · 
· wskazał na pomyślny wynik działalno me kwart~lu, pamięta_Jąc 0 te~, J~k m- Ta~ mówili pp. Bu~us ~ tta:ase .Od 

Ks. Andrzeje\vicz, biskup sufragan gnie 
źnieński. zmarł nagłe w podróży wizy

tacvjnej. 

ści związków z,awodowych w Anglii. ne stronnictwa pracu1ą, starah się tak kogo się p. ttaase dowiedział, ze Pola
W .slmzał także na wielką 1iczbę ucze- że naszej sprawie narodowo polskiej cy już przy wyborach głównych gloso
stników z Anglii, największą, jaka kie zjednywać nowych szermierzy, któ- wać będą na centrowca, tego nie wie
dykolwiek brała udzial na kongreSiach ryich tak bardzo potrzeba. ł(ażidy no- my. 
międzynarodowych, powitał mianowi- tell "ik d b t ' w· . p l Co się tyczy. dalszych ich wywo-

Sprawa obsadzenia stolicy arcybi
skup:ej gnieźnie11sko-poznaI1skiej stała 

się wskutek tego tern więcej palącą. 

cie przybyłych z Ameryki uczestni- w~ cz~, m ~ 0 Y _Y" iarusowi ? - dów, to wiadomo. że socyaliści niemiec 
ków i zako11czył przemówienie S\\-ojc skiemu będzie takze nowym szermre- cy socyalistom polskim absolutnie sa
życzeniem pomyślnego skutku obn1d nzem dla s1prawy spole·czeństwa na- modzielności przyznać nie chcą, i z pe-
kongresu. Imieniem delegatów Austryi szes:w. wnością i tą razą im jej nie przyznają. 

li • Organ Watykanu „Osservatore Roma
no" ogłosił nową encyklikę papieską. 

zabr31~ głos J~rolin. który równie.ż po~ I ~~w-. .!I Uczucia socyalistów nemieckich dla 
~re~l1l pomyslne ~kutk1 orgarnzacy1 • • Polaków są nam mianowicie na obczy-

gormczeJ w Austryi. . Ojczyzna! źnie dostatecznie znane. Gdy w roku 
w:obec 19 or~anizacyi, które na 0-1 bieżącym z woli Polskiego Centralne-

I Encyklika Z\vraca się przeciw ró
żnym nowoczesnym błędom w spra
wach nauki i wkuy katolickiej. 

statmm kongires1e reprezentowały 10 Czy wiesz ty, dziecię moje, go Komitetu Wyborczego w Poznaniu 
tysięq· członkó'N, istnieje dziś jedna · Co słowo Ojczyzna znaczy? wbrew woli własnej pomogliśmy so-
centralna organizacya z 33 tysiącami Czy je pojmie serce twoje, cyalistom do zwycięstwa przy wybo-
czlonków. Czy je rozum wytfomaczy? mich do parlamentu rw okręgu bo-

Organizacye działają z dobrym skut chumskim. wówczas w kilka tygodni 
kiem„ i il1_1 też zawdzięczyć nale~y o- Ojczyzna - to twoja mowa po wyborach podziękował organ socy I 

I 
I 
I 

Oszustwo poi 1tyczne. gramc~erna czasu pr.acy na 9 godzm po Ta ukochana jedynie; alistyczny bochumski „Volksblatt'' ro-
kopa}mach _Austryi. . . . W niej pierwsze wyrzekłeś słowa, botnikom polskim za ich głosy w ten 

Przed laty dziesięciu, kiedy wię
kszość Po Laków w Westfalii, Nadrenii 
stała jeszcze na stanowisku politycz
nem partyi centrum, kiedy w Gelsen
kirchen uchwalano rezolucye z nag.aną 
dla I(ota polskiego a z pochwałą dl·a 

. Na_stępme przema\via!1 przedstawi- Z nią duch twój w niebo spłynie. sposób, że w ziejącym nienawiścią .ar-
c1ele innych na kongresie reprezento- tykule odsylal ich do wideł i gnoju! -

• wanych narodów. W końcu wybrano Ojczyzna - to ta gorąca ~·"l'llllllllllllBl!llllllllll~~!lllllllll1111111111~~lll!!!l~~~~lllł'J!!l!llll! 
biuro wtorko\vego posiedzenia kongre- Miłość, co w sercach nam tleje, 

~ su~ na prezydenta powołano Jaro1ina Co zawsze o przyszłość trąca 
z Austryi, na wiceprezydenta Union·a · I wiecznie żywi nadzieję. 

centrowców, kiedy znani dziś na wy-
1ft chodźtwie jako „narodowcy'' Polacy 
~U bojkotowali "Wiarusa Polskieg-o" i de

nuncyowali go wobec księży niemdec
kich za każdą ostrą o centrowcach u
wagę, wtenczas to, ulegając naciskowi 

m:: Rodaków wydrukował ówczesny za-
rządca drukarni „\\'iarusa Polskiego'" 

aeni• bez wiedzy wydawcy pana Jana Brei 
wuy skiego zamówioną przez katolicki 
aatn. „Volksverein'' z Mlinchen-Gladbach okn!i, 
twąi dezwę pod nagłówkiem: ,,Co uczyniło 
,ndor. stronnictwo centrum dla robotników''. 
~'. w której wyłuszczono rzeczowo wszy

gr1· stko, c'o centrowcy do roku 1896 przed-

iz Anglii i Cavrodta'a z Belgii. We
dług tymczasowego zestawienia repre 
zentuie Anglię 66 del1egatów, Amerykę 
Północną 2, Belgię 6, Niemcy 21, Au
stryę 17 delegatów. 

Delegacya z Niemiec składa się z 
2 Polaków (delegatów ,,Zjednoczenia 

Zawodowego Polskiego") 13 człon
ków tak zwanego starego „ferbandu" 
górniczego (socyalistycznego) 3 człon
ków chrześciańskiego „gewerkferajnu'' 
(centrowego) i jednego przedstawicie- I 
la związku hirszdunkerowskiego. Dele
g:aci z Niemiec reprezentują przeszło 
200 tysięcy zorganizowanych górni- · 
~w. . !llllł siębrali w interesie robotników. 

~w o (l'ł'&'l~~111111111111~~~~~=~~~~~-~ALPJll!'! 
1091. d tego czasu stosunki polityczne ~!!"'• 

Wytężmy siły! 

Ojczyzna to te święte, 
Krwią przesiąkle chlopów łany, 
To te pieśni z ludu wzięte 
Stare groby i kurhany. 

Ojczyzna - to pochylony 
Wieśniak stary tam nad pługiem; 
To te pola i zag_ony 
Co idą szeregiem długim. 

Ojczyzna to nad drogami 
Krzyż, co otworzył mmiona, 
Jak gdyby pragnął ze łzami 
Przytulić chlopów do łona. 

Córko i synu tej ziemi! 
Ojczyzna pierwsza po Bogu, 
Sluż jej od m!odości progu, 
Kochaj silami cakmi. 

zmieniły się z gruntu. Centrum jest dziś 
;~ inne, niż byfo wtenczas, a i Polacy -
__. Pod wpływem artykułów „Wiarusa Mateusz Skrzypek. 

Polskiego" - przestali ślepo wierzyć Na zjeździe socyalistycznym odby ~~~iii._~,_, 
tp ' l!:'!2 ... ~~~~~!!!!I!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

ich \~ centrowców, utw?rzyli pol_ską or~a: wającym się w Essen podniósł zarząd ! 
łoslc r.1zacJ:'ę wybor~zą I uzyskah dkl m~J i uartyi socyalistycznej z radością, że ~ Zjazd socyalistów w Essen. 
:anej uznanie ,,Polskiego centralnego komi- • . . ~ . S • 
irus1 tetu wyborczego''' rnzwinęl1i t·eż hczba czytelmkow gazet s~cyahsty- \V poniedziałek wysłuchano prz~d 

sokolshvo polskie i inne świeckie towa I cznych wzrosła w roku ubiegłym o połudme.m spr:a:vozd~n zar~ądu, z k~o
- rzystwa, których dawniej nic b~ lo, po- ' przeszło 200 tysięcy i przekroczyła o- ~y.ch naJ\y,azmeJsze liczby i szczegoly 
,AR Wołali do życia ,.Zjednoczenie Zawodo hecnie milion. JUZ podallsm:y. . . 

We Po15kie" a przedewszystkiem za- o ·1 . , . ł 1· ba czrteln1" Na pos1edzenm po poludmowem 
' . I ez zas \\ zros1a lCZ J - , •t t r " B K t . iser· częh głosować przy wyborach do par- , . , . . . mow1 „ owarz} sz urns z a owie 

Zei la:nentu na kandydatów polskich a ik?w gazet polski~~? Z pewnosciąr a~i na t.~mat: „_Pola~y a so~yalna-demokf:a 
atii· w1_ęc zaznaczyli wyraźnie, że do par- me o 20 tą częsc przyrostu soq all- cya . Tw1erdz1ł on, ze p~zy p_rzy~ 
Id', ty1 centrum należeć nie chcą, tworząc stycznego ·i to mimo naj~orszych prze- szlych ~vyb~rach Polacy \v1ele \y1ęceJ 
;Jet. Odrębne narodowo-polsk?e stronnic- '.J; dowań jakich doznajemy ze' strony ~and.atow me ~dobędą Jak ob_ecm_e po-
$U· two. s a , ' . . s1adaJą, natomiast będą w mektorych 

·1'k l l . 1· t 1 1 t h . t k . wrogow naszych, mimo stre3ku szkol- okręgach jezyczkiem u wagi przy wy-.. eze 1 po y u a ac 1 w a zm1e- . , N 1 · . ? · , . ; . . .. 
~· n1onych warunkach ktośkolwiek ową nego 1 wy~orow. a. cze~ to za ez:y: ?orac~ ~c1sle1~_zy~h a m1a~.ow1c1e tak 

,Jj1!i o~ezwę rozpowszechnia wśród Pola- Oto jedynie na tern, ze kazdy socyah- ze w" t7v estfalu 1 Nadrenu. „Towa-
nil ~co;v na obczyźnie, aby i~h bałamuc~ć sta prawdziwy stara się czynem praco rzy~z . Burns ~alecal ~skut~k ~~go 

I ZJednvwać dla centrowcow, (stało się wać dla swojej partyi i na każdym kro brac, "Y1ęk,s~y \\ zgląd .na I olakow I ~eh 
to \V nbieo-łą niedzielę \V Bochum) jest . . . . h własc1wosc1 narodo\\ e. Zalecał więc 
to Po t ku Jedna S\vo1emu organowi nowyc utworzenie osobnej organizacyi dla so 

, 0 ~rzo~ ~ t w 0 P 0 1 i tyczne, czyteln~ków, wiedząc, że. każdy now--y cya!istów p~lski~~h i· prowadzenie oso-
l er ktore zaslugnje na poty pienie jak naj- cz3_cte1mk, to nowy szermierz dla spr.a- bne1. polsk1e1 a~,1tacyi. . 

surowsze „ fowarzysz łfaase z Katowic do-

~1 

. , 
Będzi~mv dochodzili, kto się tego wy Natomiast czyte!nicy gazety pol- magat. si~ równie~ większeg~ poparcia 

o?ztistwa dopuścił i _ogłosimy publicz- socyahsto~ polskich. ~a ,~ornym Ślą 
l1Ie nazvv iska winnych ku wiecznej PO" skiej są c.o prawda ta~że. wsz~s~:r z~ skn ·- mowtł „to.warzysz łfaase -:--
'gardzie Polaków i przyzwoitych Niem tern, aby ich org,an ~lał 11~ n~J\\ 1ęc_e- zawrą centrum. 1 Polacy kompromis. 

tlfl'. Ców. · cej prenumerentow. me atoli rne robią~ Centrum odstąpi Polakom ~ narodow-
··· --,.,.,.~ 1 j .bY swojemu organowi ich zjednać. Do com k?lka mandatów na Gornym Ślą- ' 

I . ,~ .._ 

Z Bruckhausen piszą nam: 

Msza święta z kazaniem i śpiewem 
polskim w Bruckhausen odbędzie się 
dnia 22-go września o godz. 8 rano i na 
dal odbywać się będzie. W reszcie więc 
nam dano, co nam się oddawna należa
fo. Rodacy! pamiętajcie o godzinie pół 
8mej co niedzielę podążyć na Mszę św. 
a nie cisnąć się na Mszę św. nie dla nas 
przeznaczoną. 

Familie, które mają ludzi na stan
cyi, powinni się stać opiekunami ludzi, 
którzy u nich mieszkają i nie powinni 
pozwolić ani jednemu, by pozostał w 
domu podczas nabożeństwa polskiego. 

Pamiętajmy, że wszyscy są prze
ciw nam, że nie mamy nikogo prócz Bo 
'ga; o Bogu nie zapon'linajmy, to i B(>g 
nas nie opuści w smutnem naszem polo 
żeni11. 

Czytelnik. 

Sprawozdanie z czynności Towa
rzystwa św. Wincentego a Paulo w Hee 
ren. Duia 25-go sierpnia odbyło si~ 
walne zebranie i obór nowego zarządu, 
do którego zostali wybrani Tomasz liu 
dy, przewodniczącym, Bartłomiej Pie 
trzak zast., Wlad,·sfaw Gronkiewicz se 
kretarz. Franciszek Górny, zast, Józef 
Podziemek, sk'.ubnikiem, Antoni Woź
niak zast., franciszek Witecki bibliote
karzem, Piotr Białas zast. Kasper Ko
walski i Szczepan Rosa ławnikami. Jan 
Filipski i Walenty Ignaszak chorążymi. 
Ignacy Grześkowiak i Czesław Grześ
kowiak asystent.ami Karol Zalisz i Jan 
Szumny zast. Nasze Towarzystwo li
czy 71 członków wypłatnych. Księdza 
polskiego mieliśmy dwa razy. Dochodu 
mieliśmy 454 M. 25 fen. rozchodu 420 
Mrk. i 30 fen, wirc pozostało w kasie 
3.3 M. 95 fen. 

Władysław Gronkiewicz, sekr. 



Zamordowanie fabr~kanta w lodzi. t 
Od kilku tygodni w fabryce Tow. 

akc. Markusa Silbersteina \\ Łodzi 
między robotnik·ami i zarządem istniał 
zatarg z powodu żądai1 robotnikÓ\\-, aby 
im wypłacono za dwa tygodnie strej
ku. z tego powodu, \ robec odmowy 
zarządu, zastrejkowała tkalnia, °'!'' ~tó
rej pracuje 1200 robotników. Związ
kom zawodowym udało się tymczaso
wo z.atarg ten załagodzić i robotnicy 
tkalni powrócili w poniedziałek do pra
cy, nie przestali jednak sta\via.ć swo
jego żądania, z którem zwracali się do 
obecnego n:i miejscu członka zarządu 
i akcyonaryusza Mieczysława Silber
steina. 

W piątek był w tej sprnwie jeden 
z delegatów robotników w kantorze 
centralnym przy nlicy piotrkowskiej 

40. Suma żąd:ir1 robotników wynosiła 
10 OOO rubli. 

O godzinie wpól do 11-tcj Mieczy
slaw SiJberstein udał się z kantoru do 
fabryki, znajdującej się przy ulicy Pio
trkowskiej nr. 240 i wsźedł na drugie 
piętro w towarzystwie dyrektora Gliiks 

, manna i zarządz:ijącego Kaleckiego. 
W pól godziny potem w tkalni za

częli się gromadzić na sali robotnicy 
wraz z delegatami, tak iż utworzyli 
Hum z 700 ludzi. Część robotników 
jednocześnie otoczyfa gmach tkalni i po 
stawiła war.tę 1przy wszystkich wej
ściach i bramach, przy aparatach tele
fonicznych także stanęli robotnicy, ni
kogo nie dopuszczając. Wtedy zehrani 
robotnicy zażądali od Silbersteuia, aby 
podpisał deklaracyę, że wypłaci j'~ądane 
15 OOO rubJi i po otrzymaniu odmc:wy 
uwięzili go. Przytem wyszli z sat: to
warzyszący mu Gl!icksmann i Kalecki. 
Odosobnienie gm'łchu było tak ścisłe. 
że nawet stangrei'JWi nie pozwoluro 
opuścić podwórza i przyniesiono w u o-
b. d ~' 1a . 

Nie ustępując na.gabywaniorn S. o 
6 po południu dał ~; ~nowcz.ą odpowiedź 
odmowną. Wtedv z Uurrw danv kilka 
naście strzałów, z których trzy położy 
ły 1,.u topem. 

~nr; Zachodni.eh, Warmii i ~IHar 
Lidzbark. W ubiegłym tygodniu 

padał tu śnieg. Coś podobnego .nie za
szło tu już dawno o tej porze roku. 

Malbork. Bankiera - oszusta Wol
kego przewiozą w tych dniach ztąd do 
Elbląga. 

Opowiadanie historyczne według po
wieści 

•I• I 
Wacława Oąsior0wskiego. 

I , ,-~ (C~g dalszy)_ 

- Dwunasta! Czas mi!. .. Zajrzę do 
kuchmistrza, aby się naradzić z nim 
nad ost11tecznem dla waszmości remi
dium ... A i księciu panu muszę zanieść 
uowinę. Miał wlaśnie teraz powrócić z 
obozu ... Zostawiam waszeci samego, 
pewno nie na długo!.. 

Dederko wysunął się cicho z kom
naty. Flory.an został sam. 

Slowa chirurga oszołomiły go. 
Więc pamięć aż. tak di:ilece go odbieg la! 
Cóż to za dobrodziejka nieznana, której 
sobie przypomnieć nie mógl? ... Czyżby 
ten sen, który dotąd go dręczył byt rze 
czywistością ? .. : · 

Floryan zadumał się, Przez otwar 
te okno komnaty szedł wesoły pogwar 
uliczny, oelen turkotu kół a ochoczego 
~rczęku broni, niekiedy daleka, pobud
ka \vojskowa przebrzmiała wesoło, od 
Wisty biegto dudnienie pocltodowych 
\\'Ojskc)\vych pociągów na nowopobu
dowanym moście. 

Ootartowski wpatrywał się w bla 
~ki słoneczne które wdzierając się przez 
\: nół ostonione okna kornn1ty, try
;.kah' ż:1 ciem. w smugach świetlanych 
j~rały m:liardami nieuchwytnych pyl
J·ów, przcjmowRty ciepłem i wonią mar 
twe orzcdmioty. a w oczach floryana 
I '1Żda linię, kontnr bramowały w złoto 
11icbie~kic szlaki, czerwono-zielone 
~~tęf{i. 

\Vtc:P, tuż przed < 1otartowskim 
zi~\':il sit; cid1, ~aslonił 11a di\\ j!G hla~ki 

Z Wielk. K . P-0znańsk~ego. l 
Pila. Śmiertelny wypadek spotkał 

'' piątek po południu na tutejszym d\\ or 
cu zwrotniczego Behrenda. \V chwili 
kiedy zabiera! się do nastawienia zwro 
tnicy dl'.1 bcrJi1isldego pociągu pospic
swego. nadjechała maszyna ranżcruja
ca, której Behrend niestety nie zaU\n1-
żyl, i przejecl1awszy g_o, ucięła 11111 o
bie nogi od tułowia. Smicrtclnic ran
nego odwieziono n 1tycł1miast do laza
retu, gdzie krótko potem wyzionął du
cha. 
, Dobra rycerskie Żydowo w powie

cie Gnieźmieńskim obszaru przeszło 5 
tysięcy mórg, sprzedał, jak się, dowia
dujemy z pism memieckich, p. dr. Ju
lian Chełmicki jednemu z wnuków S\\'O 
ich z Królestwa. 

Poznań. Samobójstwo Niemca przy 
pomniku Bismarcka. Onegdaj \V nocy 
między godziną 11 a 12 zastrzelil się tu 
przy pomniku Bismarcka kup~ec Rudolf 
Loeffler z J eżvc. Strzał rewohverowy 
wymierzony ,\, usta. położył go na miej 
scu trupem. Samobójstwo popełnił sie 
dząc na lawie. Zmarły liczył lat 61. 
Nie znaleziono przy nim objaśnie11ia. 
dla czego pozbawił się życia. 

Ostrów. 18 lat licza.cy parobczak 
tteinze i 16-letni uczeń Witkowski, o
baj z1trudnieni u jednego z rzeźników 
tutejszych, po1kfadli we wtorek na szy
ny toru kolejowego kalisko-ostrowskie 
go kamienie i kawal żelaza. Chtopacy 
byli tam przy torze zajęci zwożeniem 
siana. Chłopaków aresztowano i od
stawiono do tutejszego więzienia. -
Tak się skoi1czyła niecna zabawka, któ 
ra mogla latwo wiele osób życia po
zbawić. 

Ostrów. Gospodarz Olszewski z 
fabianowa, w powiecie ostrowskim. 
sprzedał podobno, jak donosi „Gaz.O.' ~. 
swe gospodarstwo obszaru 40 mórg z 
żywym i :martwym inwentarzem żydo
\Vi Warszawskiemu z O strawa. 

l(ościan. Strejk szkólny tnva w Ko 
ścianie dotychczas. Podług doniesie
nia gazet niemieckich stawia 33 dzieci 
opór w niemieckiej nauce religii. 

Ze Słqzka czyli St aropolskł 

Bytom. W środę odbyła policya tai
na 11a wielką skalę rewizya u człon
ków zarządu gniazd sokolich w Kato
wicach, Kosztowach, Król. liucie i By
tomiu. 

Zmiany duchowieństwa. P1rzenie
sieni lub ust1nowieni zostali: Ksiądz ka 
pelan Schubert z Ła(1cuta jako II kape
lan do Glogówka; ks. świecki Alfons 
Goldmann jako Il kapelan w parafii św. 

słoneczne, a potem, usunąwszy się w 
stronę, zamienił się w postać kobiety. 

floryan wpatrzył się niespokojnie w 
w przybyłą zaciągając st11rannie osu-
nięte faldy okrycia. . , 

Nieznajoma zdawała się byc stro
pioną, zaambarasowaną natarczywem 
wejrzeniem Gotartowskiego. 

A floryian śledził niespo-
kojnie równe, pociągłe rysy nieznajo
mej, bladość delikatną jej twarzy, żar 
tryskający z jej melancholijnie przym
kniętych oczu, ów nieznany mu w_y
kwin t, ukryty w każdym załomie j~j 
wiewnej. muślinowej sukni, w z!ożemu 
małych, wypieszczonych rączek, w za
gięciu ust, w rozchylonym zalotnie gor
sie, w spięciu kształtnej kibici, w rąbku 
powłóczystej slllkni, w lw1istych uję
ciach jej przy rnmionach i s)plywają
cych od tych ujęć fałach przejrzystej 
tkaini.ny. 

- c:eszv mnie - rzekta cicho da
ma - że waszn10ść jest... lepiej! To mi 
robi wielką przyjemność!... Chirurg u
ważał pana, być bardzo cierniącym!... 

Dźwięk głosu nieznajomej wydal 
się floryanowi nie obcym. Akcent tylko 
dziwny i sposób ·wysłowicni1 raziły go 
Dama postąoiła krok naprzód ku Go
tartowskiemu i odezwała się z łagodna 
troskliv. ością. 

- Nie rnac'.e potrzeby w czemkol
wiek? Myślę, że będziecie mogli \Vyt
clmąć powietrzem ogrodu! Res.piracya 
wróci 11<=lm sHy !... 

- Ła:;lmwość pani!... b4knąl flo
rvan. i1s11\\ ając nieznacznie głowę od 
ckliwego zapachu perfum, które b:ć 
'e11 z~częły. 

- Ach! to was deranżuje! Aclt, gd,· 
byście odgadli, ile radości sprawiła \'. i:l 
doiność o waszcm \Yyzdro\vienin .. 

Ihrbar.r \ Król. fit:l.iC~ ks. ar_'.mi·1ist··~- i trzymani~ wysp Zl.llll~i .Ai:1eryh~ 'u I 

tor Leopold .Jcnclrzcjczyk z B1Tmcy · budowama od.dz1clnc1 floty .. txlen 
jdko taki do Boguszyc. senatorów sądził. iż wyspy m_t 'żv ~z 

"f. • . ·~·i:•:l'ł..., 1.n o · dać J-fazpanii, lub ~eż J}OZO Tl'' i(".' 
LI. mn~·ch ... „v " V r olsr:.1. w las.nemu lOSO\\ i. Je 

I(ijów. Do „ 1 owojc w remii'' do- ~ op.i:nii oigól:1ej :vśr?d s r ~torów 
noszt:t z Kijowa, że odbyt się tam zjazd wym~rn. z,e ame~y kan:e, hcząc ·1ę z Du 
bogatszych właścicieli polskich ,.po~u- t~g~ Ja>pouską, me: n?·sl_ą wc:ate naraża~ 
dniowo-zachodnich orowincyi''. Udział się z powo~du po iaaama wysp n,, \\oj. 
w nim \Vzięlo okola 60 osób. P.rzewo- nę z Japonią. 
dniczył ks. Sanguszko. Większość u- Anglicy a niemcy. 
chwaliła zorganiz.ować stoi\varzysze-

nie poJskich właścicieli w prowincyach Dzienniki angielskie zwró --·iy tak 
południowo-zachodnich, którego pro- że uwagę nia wszeclmiemiecki Ziazct 
gramem byłoby broniić inteiresów p1ań- we W.iesbadenie i .piętinuje go Po Woje 
stwa na kresa'.ch, a zwalczać ideje au- mu. Najwięcej wszelako interesuje an 
tonomii polskiej w Dumie państwowej. glików uohwala wiecu. wzywająca u 

Na posłów uchwalili wybierać zebrani rząd cesarski do pośpiechu w uzbroje: 
najleps:zych kaindydatów bez '\vzględu ni·ach mors.ki:ch. 
na to, czy Rosyanin, czy Polak. Złożo- . „Stan,dard ·· P?d.kreśla tę u~hwa1ę 
ITlO też 100.000 rb. na złożenie w KU.o- Ja.ko 1.dowod szo~:r1mz!11u w stos1unkach 
wie dziennika polskiego, kt6ryby zwal- Niemiec do Angln, ktory pcha <lo Przy. 
czal „Dziennik Kijowski", 1reda1gowany g·otowałi, mają.cych na celu wojnę z 
przez hr. Gmchowskieg.o, a broniący Anglią. 
idei autonomii pulskie3. - Smutrne ! W 'ostatnim czasie prasa angielska 

znowu ·przybrala ton ba1r0dzo o try i nie =· „. -·---- - -=-~- ·--L!'_. !!.!..~;'1!111.• ____ : lLft..i!I przyichyll1ny niemcom. ,.Standart" roz. 
Wiadomości ze swiałac pis1uje .się niesympatycznie o mane. 

Katastrofa kolejowa. 
Podczas zderzenia się pociągów na 

linii Kwehek-Boston, o ktorem dono:;i
liśmy wczoraj. zginęło przcszto 50 o
sób. 

Are~ztowanie defraudanta. 
Posłaniec kasowy Bartsch, który 

za pomocą sfałszowanego kwitu przy 
wfaszczył sobie w Berlinie 60 tysięcy 
marek został aresztowany w Szwajca-
ryi. 

Spalone miasto. 
Miasteczko Warwil'kumba w Au

stralii zniszczył pożar do szczętnie. Nie 
szczęśliwych wypadków nie było. 

Szkody obl;czają na 2 miliony ma
rek. 

Amerykanie a Filipiny. , 

Wedlug- „New. York fieralda", w 
poważnych kolach amerykai1skich za
st·anawiają s·ię obecnie nad tem, jak Sta 
.ny Zjedmocwne mają sobie postąpić a
żeby zabezpieciz:yć posiadanie wysp Fi 
lioińskich. 

Korespondent dziennika rozmawiał 
z członkami senatu, którzy mu o-świad
czy!.i., że rząd Sva1nów Zjednoczo1nych 
musi ostatecznie zadecydować, czy Fi
li.piITTy sprzedać Japonii, czy też le iza
fortyfikować należycie, gdyż będą one 
dla Ameryki st1a.now.ily źródfo poważ
neigo .niebezpieczeństwa. Senator Bai
iy powiedział 1kiorespondentowi, że u 

Ootartowski chcial odpowiedzieć. 
lecz wtem drzwi się szybko otwarły. 
brzęknęły ostrogi i do komnaty wszedł 
książę Józef. Skinął przyjaźnie Plorya
nowi i spojrzał zdziwiony na diamę. 

- Tu es la? - rzek! sucho. 
- Tu es jaloux? - odiparta tym sa-

mym tonem dama. 
- Quelle idee. Je veux parler avec 

. I monsieur „ .. 

Dama \Vzruszvh niecierpliwie ra
mionami i wysunęła się z komnaty. 
Książę spojrzał na n;ą i cie11 jakiś prze
sungl się po jego bialem czole. Zaczem 
zwróciwszy się do floryana, ozwal się 
swobodnie: 

-- Wit•am was, witam, kapitanie! 
Siły wracają! Szczerze rn11ie to c;eSZ>'· 

- Wasza książęca mość!... Tyle 
klopotu moją mizerną o:;obą przyspo
rzyłem!... 

- Nic - nic! Byleś okrzepł! Do
svć bałamuctwa ... Czeka na waści sza
rŻa ... bo nie wątpię, że się zaciągniesz 
pod sztandary nasze!.. 

- Wasza książęca mość, n;e wiem 
sam, co ze sobą pocznę ... 

- Co? Co waszmość! - fuknąt ra 
źno Poniatowski. -- A pomnisz jakoś 
mnie z m„1t'1ki zażywa!? Jio, ho! Sia
nem sie nie ",·krecisz. Takich nam 
oficeró\\.r potrze.ba. · 

- Wojna trwa jeszcze? 
--- Jakżeby?! Prawda, toć przez 

trzy mies;ące o Bo.iym świecie nie wie
działeś!... Niesposób ci \Vszystkicgo w 
d\\·óch „łowach powtó~7.yć! Był-. woj
n.1 i jest, r _,.,, i b~dzk... Nasze p.1 tki 
chrzest picrv, szv odebrały!... Generał 
Dąbrowski „:?:ielrne się ze swoim kor
pnscm przy oblężeniu Odat'1ska stawit, 
li·: ygadcr SokoJ11 icki, major nownaro-

wrach 1cesarskich, 1nie·posiadJającyich rze 
!komo interesu wojsk·owego. Według re 
lacyi korespondenta dziennika angiel. 
s.kiego, podczas pewnego mar ... zu 200 
żołnierzy niemieckich zachmowiafo a 
drogi literalnie były pokryte O'padlymi 
ze sił żołnierzami. 

Również z widoczmą. zlośliwuścią 
,pisze dziennik an~ielski o bankructwie 
niemieckiej wy.stawy kolonialnej, któ. 
rej protektorem byl ks.iążę następca 
tronu. ,,Standa'fd'' stwierdza, iż wiemy 
.ciele kaziali całą wystawę obłożyć aresz 
tern i że wielu z niich zbankrutowialo, 

Z różnyob stro1t 
Prosimy zaraz odnowić przedp!atę 

i zachęcać znajomych, aby sobie zapi
sali „Vfiarusa Polskiego'·! Przedplata 
wynosi na cały kwartał 1 mr. 50 fen„ 
a z odno~zeniem óo domu przez l'sto· 
\Vego 1,92 m r. 

.,Goniec Wielkopolski" dono:i, że 
znów otrzymał z obczyzny kor spo11-
dencye przeciw „Wiarusowi P oiskie
rnu ". Na obC?yźnie błąka się garsf 
szpiegów pruskich i najemnikÓ\\r cen· 
trowych, którzy żyją z oczemiania kie· 
rowników „\Viarusa Polskiego" i ,1Zie· 
dnoczenia''. Ci przesyłają „Go1icow1 
Wielkopolskiemu", jako swojemu or· 
ganowi, korespondencye na każde żą. 
danie! 
:ąs .. 

wicz odznaczyli się pod Wislou'ciem 
\Vincenty Kr,asif1ski ufundowa1 ~zwa· 
c~rnn konnych strzelców ... a dz i ś pulko~ 
wnikiem formującego się pulku gwar<lyr 
m!ancnvan !... Czterdzieści tysięcy żol· 
nierza mamy pod bronią!.. Slaby on 
jeszcze. niedoświadczony, lecz serce\\' 
nim wielkie!... Ba, toć mieliśmy Pul· 
wsk, Ostrołękę. Eylau, a potyczek 
mniejszych niezliczoną moc! Burza za 
nosi się 111:i lepszą. Inżynieryą irancu· 
ska fortyfikuje Pragę, Wyszogród, M.o· 
dlin, Płock, Dobrzy11 i Bobro\vnik!.„ 
Sila rozmaitej armii nadciąga kn nam 
od zachodu, Gorąco wielkie! ... 

- Cesarz? .. 
- Cesarz! - odrzekt książę chl~· 

dniej. - Bawił w WarsZJawie ... przYJ· 
mowat deputacye. Może nie zado\\·o· 
lit nadziei... Lecr, zdaje się mieć d_o· 
bre intencye... Co tu rozprawy! Ko~cI 
rzucone. Ruszają wszyscy na zv.,ryct 
stwo li. na chwalę, czyli na zgubę„. s_c 
trzeba! Kraj się kurczy, ciężary z!10~1 

z poddaniem. bez szemrania ostatniego 
grosza, resztek chudoby siG wyzbY';a; 
Nie brak ani rąk, ani ducha. Oficcro:1• 
jeno jeszcze \Vielki niedostatek. Dzis 
żołnierz, jutro wachmistrz, poiutrz~ P~; 
rncznik... Zły to awans - i nacz J ni 

1 można!.: Przyb~''."~ po troch.u .Iud7d 
ze stuzby prnsk1e1. dezertc1 z~ 0 

Austrvaków napły\\ ają, lecz tego '11'
1
' 

lo... Kule nic żartują!.. Tak. _tak. Jl;~: 
ści Ootarto'\vski. wypoczywajze z b 
giem, a potem marsz!. .. 

Czem się waszej ks=ąi,ęc ~j JTIO' 

ści wypłacę? ... 
- Ani sobie tern glo\vy nie ~a~r~f~ 

taj! Jedna .dla ciebie, dla. mru~ .1 ]\;;, 
nas wszystkich jest tylko \v1erz~ cie.I za 
zicm;a ! Ona żąth od nas wyiJłat~ 
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f·~t.'ru~. l-~obot11ik hu ty żelaznej 
Will ic:h zesłabł przv prac. ', wit;c go 
Z\\'ol!1iono. \\/racajac do domu upad ł 
na kamie:'t i pokal<.:cz.rl soblc ~Jowę. 

-- Kof1 firmy fi. Occh spłoszył sie 
; najechał kobietę z dzieckiem. ka l ecząc 
;1iebezpiecznie oboje. Chłopczyk, któ
r:Y s ied ział na wozie. spadł i potłukł 
się. 

- Na ulicy obrabo\\'ali hultaje ma
larza rieinen, zab : crając mu 39 mr. 

Brauck. W niedziel~. dnia 8-go \Vrze 
śnia obchodziło tutejsze Tow. św. Bar
bary czwartą rocznicę istnienia. Rano o 
crodz;nie 8 odbylo się polskie naboże(1-
;two ze śpiewem polskim, podczas któ
rego Towarzystwo przystąpiło wspól
nie do Stołu pańskiego. Od godziny 2 po 
po ł udniu do godziny pół 4tej przyjmo
waliśmy gDści i bratnie Towarzystwa, 
których przybyło 9 z chorągwiami. O 
godzini e 3h był pochód do kościoła na 
polskie nabożeństwo i kazanie. które 
nam wygłosq nasz \Viel. ks. kapelan 
l:;'iicl!ter w naszym ojczystym języku. 
Po nabozd1stwie odbył się dalszy po
chód ptrzez ulice Brauku. którego wi
dok był bardzo '.vspanialy. poniewa'l. 
w nim br1fo udział 10 chorągwi i wiel
Ki zastęp czlonkóv.·, przytem nam też 
i pogoda sprzyjała. Ogodz. 6-tej od
była się dai::>za urocz) stość na s 1li p. 
r~rnphm1: e, połąc.lona z śp:ewem. dc
hiarr,acyami, mO\\ nni i koncertem. O 
godz. 8 było przedstawienie arna torski e 
pt. ,,PHstelnik na wyspie", z czego 
\l'szyscy obecni 1 yl · bardzo zado\\·o!e
ni. - N'.l te.i drodze składamy :;erdecz
ne podziękowan i e wszystkim uczestni
kom naszej uroczystości a miano'wicie
naszemu W. ks. rektorowi Brandtowi 

·i W. ks. kapela'l1owi Fiichterorwi za 
wszelkie pmce i starania podjęte około 
11aszego tov,'arzystwa. oraz wszystkim 
bratnim Towarzystwom i gościom i 
naszym dzielnym amatorom i .::imator-
kom. Zarząd. 

klewicz, 1293 b n oJwn. 13uii..:.h : . Y;' 
\\ szcikie w ia c!11r11 oś c1 b„ c.iQ uJz~·~l211•J doh!a

' d11ic i lJ (Z Z\\·!ok i. 
ł l(oionia. Pan T gna cy Ż11i1'iski znów 

l
l. tn l1 a\rił przed ki1l u dniam i i miał nara
dę z l~siężmi nfemieckimi. Byl gościem 
ks. Limrtza i mieszkał w konwikcie. 

~ l.E' ~.:e»:1!2.:~p.w. ~~Ml0'.'. ·or.:r.u ;::u: • ..; _..._""".~-~- ~ ~ 

! Ze spraw robotnlozyoh 

I Stcełe. Wiec w sprawie „Zjedno
czenia law. Pol. ' ' odbył się tuta j w nie 
dzielę, dnia 15 wrześn!a wiec przy dość 
licznym udziale rod.1ków. Wiec zagaił 
i przewodniczył mu druh Pogłodzi(1ski, 
który na sekretarza po\.vołał dh. Grze
śkowiaka. Przemawiał sekretarz głó
wnego Zarządu druh Korpus z Bo'Chum, 
który \\ swojem dług:em przernÓ\\' ic-
niu wyjaśnił sprawę zmiany ustaw 

knapszaftowych oraz jak one są nieko
rzystne dla nas robotników a wogóle 
dla nas Polaków. Następnie omówił 
druh Korpus ogólne położenie robotni
k1'.:l polskiego na obczyźnie. W dysku
syi przemawiali dh. dh. Majchrnak i 
.Rata1jczak, poczem uchwalono następu
jącą rezolucyę: 

„Zebrani na wiecu .,Zjednoczen ja 
Z·1w. Polskiego" w Steele członkowie 
tejże organizacyi energicznie protestu
ją przeciw zamierzonemt1 pog_orszen\1 
ustaw przez knapszaft bochumski i żą
dają wydania ustaw i wszelkich rozpo
rządzeń także w języku polskim". 

Rozmaitości~ 
Wiece we wodzie. Na sposoby bio

rą się ... W rumuńskim porcie Gala:czu 
zastrejkowali robotnicy portowi i, co 
za tern idzie, uznali za konieczne odbyć 
zebmni.e. Poniewaiż poli1cya rozpędziła 
ich, gdziekolwiek się zebrali, przeto 
wzięli ~ię na sposób: U1rządzili sobie 
wspólną kąpiel w takiem miejscu natu-Bros:.wra francuska o Polakach. W Paryżu I 

wydano jako odbitlkę z pisma „CorreSipondent" ralnie, gdzie kąpiel była dozwo ona. 
znakomitą pracę p. Bourclly p. t. „Sprnwa poi- Tam już bez.piecznie mo.gli wygł1aszać 
sika w Prusach", która przediStawia stan spo- nwwy i uchwalać rezolucyei, bo choć 
leczny; ekonomiczn~ i relig~iny raboru pmskie- .stróże bezpieczeńistwa publicznego po
go w obeonym czasie. Rzecz, opartą na grun- 1. · · · · i· · d k · docznie 
towuych st udiach i mRteryale. zaczerpniętym I ~z I za mi:-i1, m~ m.1e I _Je na . :VI' ~ 
z pierwszej ręki. pisainą IZl wielką bezstronn.o- mstrukcy1, w 1ak1 m1arww1c1e sposob 
śc ią i spokciiem, cechuje dosk:ona'1e zr<>zumienie rozpędzia się .,Humy wodne,". 
i żywa symrpatya dla sprawy polskiej. , Samobójstwo dziesięcioletniego 

Dl.a mło~z1eży, .pragnącej k,s.zt~łcić się}~ chłopca. Dziesięcioletni Tanasko Dun 
ocean~m. -!<t~kohv1ek z mJodz.iez~ P?•lsk1e1 kan svn wlośdanina MiC'htaHa Dunkaina 
pragrne udac s1e na studya do Stainow Ziedrw- • J , • • • ) • 

czonych Ameryki pófoocnci. n1oże otrzymać z Zamosc1a (pow. Wyizmca w chacie 
b liższe i.nformci_q·e o ucze1niach tamtejszych, swego slużbow.cy, wlośdianina .Elja
k?Sztach utrzyma·1~a i :vidokach zarobkowa- .sza Szendra w Wiżence,' popełnil samo 
ma podczas studyo\\-, pisząc po.cl ad res.em: b,. · . · . ~ ,,,, · p . , d 
„Mrs łi. Piotrowska. 4 Cascadilla pl. lthaca N. ' 01stwo. przez pow1es~...,m~. Oi\v o 
Y. U. s. of N. Amcrica", ailho: „Mr A. E. Rusz- rozpaczliwego czynu mewrndomy. 

gnuśność, bezład, zadufanie! Nie masz 
teraz innych długów!... Bywajże mi 
waszmość! Nie zrywaj się zbyt gwał
to"·nie, abyś nie n1d\.vyrężył zdrowia! 
A skoro się umocnisz, każ się do mn ie 
meldować!. .. 

floryanowi sity wracały szybko. 
Młody dąb, rozdarty uderzeniem pioru
na, długo stoi zczerniały, bezwładny, 
napoly obumarły, lecz, gdy Zt'.l wio.sny 
nadejściem korzenie uderzą sokami ku 
zmurszałemu 8. strzaskanemu p11'.o\vi i 
pierwszy kiełek zielony przetknie sple 
śniatą korę, wnet wzmaga s i ę, młodymi 
wystrzela ku niebu pęd1mi i stroi się 
w nową koronę na wichry, na burze. 

Nie mi.nąl tydzie11. a Gotartowski 
iuż o własnych s:lach mógł sunąć po 
konmade .. Kroki stawiał z początku 
niepewne, wspierał się na ria:mi1eniu chi 
rurga, lecz zwolna muskuły zwierały 
mu ~ię silniej. pochylony krzyż i rnm:o 
na prężyły się, oczy patrzyły śmie1lej, 
iaśniej. Tytko w duszy, w sercu florya 
na złowróżbna panowała cisza. 

Gotartowski bal się zajrzeć w sie
?ie, bał się wspomniei'1, bal myśli, bal 
JUtra. Cisza bywa czasem stnaiszną. 
. Zmarszczyła sie to11. morska, naje
Z~la swój grzbiet. W śród gromu pioru
now a ponurych zygw:ków błyskawic 
~Qdy niebios ztączyly się z wodami 
ziemi. P: ę t rzą się ku chmurom ry1c:zące 
fale i witają potoki. spływające ku nim 
2. Pod obłocza.„ W :szurnie. w wyciu 
P1ekiel1nem żywiołów, ginie skarga że 
~larza, miłkn:e bez ech:a jęk rozpada
Jćłcego sio 01k r ętu. modlitewne west
chnieni e rozbitka· 11 ik nie w topieli... 

Po biurzy - cisza. Lecz ·któż się 
w,aży \ V ciszę te wsluchiwać? Któż się · 
~s;iiieli s i ęg.nąć wzrokiem i przeniknąć 
on mors.ką, Nyszczącą w majestatycz 

a1ern ~·p okoju?... '· , • _ _, 

2 -= - .... -· - - - r ,_fi a n•r 1;~ 

Mogiła zasypa:na. nieubłagany ha
racz życia ściągnięty, ssawki polipie 
zadska~ .ą się spazmatycznie, .gwiazdy 
morskie patrzą smutnie śród .porostów ... 

Im bardziej poprawial się Floryan 
na de~e, .jm więcej mu sil żywotnych 
przybywało, tern większy go opanD
wywał SJrnutek, tern \.Viększe z.wątpie-
nie. 

Godzinami całemi si1adywał w ok
nie za,patrzony w nieba majowe lazury. 
ChwNami dręczył go niepokój o mat
kę, o dziada. o rodzeństwo. Gdzie i czy 
ich odnajdzie kiedy 1r·ozproszonych po 
, . . ? sw1ec1e .... 

Od czasu do czast1 samotn{)ŚĆ fl.o 
ryana ·pf'zerywała pani de Vaubau Oo
tartowski mienił się pod jej natrętnem 
spojrzeniem, nie odpowiadał· na tęskne 
napomknienia, :odawiał się nfo rozumieć 

· westchnień, bał się jej przyiciszonego 
głosu i miękkiego rąk dotknięcia. 

Ody o szarej g·odzimie posłyszał 
szelest jej falistych sukien. otrząsal s.ię 
niesp·okoj111ie, niby prześladujące go wi
dmo odpychał. Młody kapitan baJ się 
tych pomroków ~Pólświatcl, półcieni. 

W śród pełni 1blasków dnia i gtos 
pani de Vauban brzmiał j12koś nieczy
sto i około ust jej rysowały się żóltaiwe 
zmarszczki i zalamy, i 1drobna jej twa
rzyczka była prykrytą warstwą bieli
dła, a oczy traciły swój połysk w z1aipa
·dtych kręgaich Qpirawv.„ 

Lecz gdy mrcxki słać zaczęli toże 
słoi'1cu. a 11a ~1kr.aju nieba pierwsza 
gwiazda rnztworzvia ~zero.ko swe ja
sne oczy.„ wówczas Gotartowskiego 
urok dziwnw ogarnkil. 1każdy ruch, każ 
d.e slowo n.Qiekunki przejmowało go 
drżeniem. coś jakby wdzięczność bu
dziło się w nim i dv cichego poddania 
sie skłaniało. 

(Ciąg dalszy nastąpi), '· •~= . _·,,.~ · 

Ciupagę B!oernsonowi oiiarowali J „lla1 cris ł er Vatcr!m:1dh. Je~t to po
czern:owieccy Pusini z podpisami swo- t cztó ·k3 drn lLJw~ .n w d. uka. !: „ .uz. 
imi. Zawiózł ją Bjoernsonowi wybie- I\uj. ' ' a przdsaw!;:(~ca nairo\VSZf fOhl
rajCJCY siG w podróż nzt północ mejaki mnik „kąltury pn skiei' " - wó..: „.Jrz~,t
Wcrbcneć, któ rem u Bjoernson wysk:.l mały . Ow obrazek, tali c~ Ia śr.~a !Ek 
z podziękowaniem lis t, datowany z Au- objaśnia „R1yer. Vateriand•• : .,'N <} Z 
iesctad 27. zm. W 11iści e tym po podzię cygańs!d, w k!órym micnka \ 1 .r 5cL 
kowaniach za pamiGć i zapewnieniach, nin połsk!, rwnieważ mu prns!ia bi11 ro 
że ciup:a:gę tę przekaże w spadku swo- kratyczna cisno~a umysłu odnówi"a ze 
jej rodzinie oświadcza Bjornson że zwolenia na pebudowanie domu miesz 
znowu przy'pomni światu Rusinów: nie- kaloego na własnym grunc!e n~ mocv 
bawem bowiem pod tytułem „Pokój paragraiu !3 ustawy osadmcze.1 z 1904 

k •. 
i przyjaciele pokoju" pojawią się arty- ro u . 
ly jego ·pióra w ·.:.Courrier .Europeen'·, . Podcbno okno v~}~tawne ~~~ped.y-
w „Mtirz '" i w ,.Le Spet,atore·". cyi ,,Bayer. Vaterl. 1est wc1ąz obłę-

Most pod Kwebekiem. Most na rzc- żony. 
ce św. Wawrzyl1ca pod Kwebeikiem ~..u.,_,,...-..c:::~~~~ ~.!DE'.a 

w Kanadzie, który niedawno nunąl, 
by! najwię.kszyrn mostem na świecie. 
Podobnie jak sly,nny most na Firth .of 
Forth w Anglii, budowany byt ·cały z 
żelaza i stali i mia! lączyć oba wybrze
ża rzeki jeclnym tylko wielkim łukiem 
o nG'pięciu 1,800 st. Budowa mostu, jak 
pisze Dailly Telegr." trwała już lat 3, 
a miał być zupełnie wykończony doipie 
ro za dwa lata. Olbrzymi l·uk podtrzy
mywać miały na wybrzeżu pólnocnem 
i południowem dwa podwójne filary. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
Nauki w ciągu września: 

W środę, dnia 18 września o godzinie 
8 wieczorem dla meżczyzn żonatych. 

W środę dnia 25 września o godzinie 8 
wieczorem d~a młodzieży. 

Polska Misya św. 
odprawiać się będzie w Hontrop p. Bochum od 
19-25 września r. 1907 przez 00. Oblatów 
Maryi Niep. Kazanie codziennie r. po ostatniej 
mszy św. o god!z. pór do 9-ej, a wieczorem o 
godz. 7-ej. 

Sposobność >do spowJedzi św. każdego dniai 
od godziny 5 i pól rano. Wszyscy Polacy z 
ttontrop i oko1icy zechcą korzystać z tei spo
sobności. Towarzystwa polskie raczą zachę
cić rodaków do pilnego uczęszczania na ka1za
nie i nabożeń'Sltwa. osobliwie do \Ypólnego u
dzialu w Sakramentach św. 

Msza św. z ka z.ani em i śpiewem polskim w 
Bruckhausen od'bę<lizie się po raz pierwszy w 
niedizielę, dnia 22 września, o vodz. 7 i pól ra
no. Roda<:y z Bruckhausen i calej okolicy po
wirl'ni się lic~nie zbierać na połskie nabD
żeństwa, aby zadokumentować, że nabo
żeflstwa polskie by(y u nas nieodzownie po
trzebnenni. 

Suderwich. Przybędzie tu ksiądz. polski i 
będzie slucha1 spowiedzi Ś\V. 28, 29 i 30 wrze
śnia. - 29-go po poiudniu o pól do 4-ej nabo
żeństwo polskie z kazaniem 

Runął wlaśnie1 filar południowy. W 
chwili, gdy lokomotyWa wciągałą kil
kia wagonów na most, idąiżąc ina kraniec 
zawieszony naid rzeką. maszynista 1zau
ważyI, że staJ.01wia budowla zaczęła się 
chwiać. Dal zatem natychmiast kontr
parę, niemniej jednak lokomotywa po
je.ch1ala dalej i runęła w rzekę. Maszy
nistę wydobyto żywego z wody o 300 
mefrów pDd mostem • . palacz zaś po
niósł śmi.erć na mrejscu. Na owej czę
ści mostu pracowało wów.cz.as około 
100 ludzi; gdy rozlegto się tnzes~cze1niie 
i zabrzmi1ał okrzyk: ,.,1ost się wali"! -
robotn·cy pobiegli w.stronę wybrzeża, 
ale odległość byla za ,wielka. Część mo 
stu, która s·ię zapadl1a, oociaginęla za 
S'<)łbą inne, zrywały się kwble. pęka1ły 
belki żelazne i niewielu mbotników ~-~-!! . l! . 1 1€!.~ll!!"- ---'l!!':!!__~~'.IUMl!l!I\ 
zdążylo stanąć na ·,wybrze.żu, gdy o~ 
statni kal\vał żeiaiza wpadł z trzaskiem 
do wody. Trzask ten słyszano w Kwe 
beku i na cale:m wybrzeżu. Przerażeni 
·Judzie wybiegli z domów, mni>eimając, 
że to trzęsienie ziemi. Katastrofa była 
talk1a. straszna, że świadkowje naoczni 
stracili zupełnie przytomność i nie mo
.gli -dać szybkiej pomocy. Na razie fale 
wyrzuciły na brzeg jedenaście trupów. 
Nurkowie, .którzy spuścili sję pod W{)

dę, by wydobyć zwłok.i, opowiadają, że 
liczne ofiary Jeżą zmi.ażdżone mi<;dzy 
ciężkiemi częściami mostu. Ogólem za
bitych i ranQvch jest przeszło 80. Stra
ty \vynoszą 1.500,000 dol. czy1i prze
szło 6 milionów marek. 

Wiadomości literackie. 

Treść numeru 16-go •• Kup.ca": 
Sejmik Związku Spólek ZarobkOl\vych i 

Gospodarczych. - Dawnjej - a dziś! - DbaJ 
my o czystość jezyka. - PnoJekt prawai cze
kowego (Dokoilczenle.) - Van den Bergha za
kfady fabryczne margaryny. - Powody do na
tychmiastowevo oddalenia. - Carnegie o mlo.. 
dzieży kupieckie.j. - Podpora deta!is.tów. -
Wiadomości z.wiąizkowe i komunikaty, - Dru
gie miesięczne zebranie podróżujących kup
ców. - Pa!szowa11.ie proszku czeikoJado1wego. 
- Odpowiedzialności po zobowiązaniu swego 
poprzednika. - Niezwykla przy;czyna ognia. 
- Od kog-o ma podróżujący prnwo żądać pro
wizyę w razie sprzedaży interesu. - Wa
żne wiadomości z świata hai1dlowegio. - Kon
łunktury. - Odpol\V)jooz.i od reda.kcy1i. -

,.Kupca" na nowy kwartat abooować mo
ż,na na każdej poczcie i u listowego• za 1 mr. 
kwartalnie. 

~· 1 ·..h.4··~··· ..... ••łAA· •~?f. ,1„~ ~~ ·----

OsłafniC? wiadomości. 
O n i e z n o. Ks. biskup i sufragan 

gnieźnieński Antoni Andrzejewicz u
marł nagłe w niedzielę, bawiąc 
na misyi w Zabartowie. Ksiądz bi
skup Andrzejewicz skończył w maju 
rb. łat 70. Konsekrowany na biskupa 
byl zmarły dnia 3 sierpnia 1890 r. u„ 
marł on w niepomyślnym dla nas, bo 
nieparzystym miesiącu. Stolica bislm
pia gnieźnieńska, opróżniona przez 
śmierć ks. biskupa Andrzejewicza. mo
że być obsadzona dopiero po zamiano
waniu Arcybiskupa gnieźnieńsko-po
znańskiego. 

W ó z D r z y m a ł y w B a w a r y i. 
.. I(uHure pruska" wystawił na widok 
pubiiczny w swej ekspedycvi dziennik 
bawarski, wychodzący w Monachium. 

Od Redakcyi. 
Do Merlenbach. Dziękujemy za 

pamięć! Wfa>domość już wczoraj po
daliśmy. ·~ ·-:'.! .• 

-----·----- --~ ... ~ 
Ze Zjednoczenia zawodow, polskte!O. 

' I 

Wie ce 
odbędą się w niedziele, dnia 22 wr:ześ:nia rb.: 

W R.otthausen przed południem o 11% godz. u 
p. Ruhla. 

W Liinen przed poJudrniem o godz. 11 u pana 
Middendoria. 

W J(ray przed polud1J1iem o godz. 11 u p. Ke
fenhć:irstera. 

W Styrum po poludnlu O• godz. 4 u p. Wolberg. 
W Oberhausen II przed po!udrniem o godz. 2 u 

µ. Jansen. 
W Essen-Altendorf po po!fu<lniu o go<lz. 5 u p. 

Post'a. ~ .. ,., 1'łi.$S• 
W Hochfeld po południu o go-dz. 5 i pó! u p. 

Lobek. 
W Solingen po p.oludniu o godz. 5 u p. Gierke. 
W Hochstrass przed poł'udniem o godz. 11 u p. 

Vierbaum . 
W .Mengede wielki wiec dla Polaków i Po_ 
lek, po p0Jud1J1iu o godz. 4 w loka.lu p. Vogta. 
?tl!r!!:- --- - ·- . 

Wiece. 
Baczn-0ść Rodacy w Gerthe i okolicy! 

Podaje się wszystkim druhom i J.10dakom do 
'wfadomośai, iż w niedz.ielę, dnia 22 bm., oobę
<lzie się na: sali p. Schuhmachera w Iiiltrop 
o godz. 4 po po.!udniu 

- wiełk·i wiec sokołs.ki. -
Ooowiąz.kiem każdego Rodaka jest ua ten \viec 
przybyć. Na wjecu będzie przemawiair pan J. 
Pankowski z Bochum. - Cooł'em ! 

(3) Zwołujący. 

Baczność Rodaey w Baukau! 
Wiec oolski 

w sprawie wyboru radnych do rady gminnei 
odbędzrie się w niedzielę, dnia 22 bm., o godz. 
5 po polu<liniu na sali p. Newelinga na ul. Bi
smarcka., zaraz przy kat. kościele. Obowią
?:kiem kaiżdegio. wyborc!: Poilaka jest na wiec 
się stawić. Do ·dziela Rodacy! Pokażmy, że 
nam nie jest obojętnem, kto będzie zasiadal w 
rndzie gminnej. Jest nas tutaj tyle Polaków 
że kilka ·nas!Zych radnych przeprnwadzić p-0-
wmmsmy. Chcąc jednakow'Oż to pnzeprowa
dzić, mus.imy iść z~odnie razem a nie rozwda
jać się. O liczny udziar Rodaków w wiecu pro 
si (4) Wyborczy komitet gminny. 
f:.!!!'-· .. ...... _ 

- - 'L - ---~ 

Zebrania towarzystw., 

Tow. „ Wyzwolenie" w Bochum. 
Przyszłe zebranie odbedzie się w 

sobotę, dnia 21-go bm., o godz. 0 9 wie
czorem w lokalu P. ttolzschneider'a 
(Salama.nder) przy ul. klejowej. Z pD
wod u bardzo ważnych spraw, o lkz
ny udzial członków uprasza Zarząd. 



-
Towarzystwo św. Macieja w Holsterhausen 

lfonosi swym czlonkom i Rodakom, iż w nie
dziele rano o godz. 5 rozstafa się z tym świa
lłem żo·1a członka 

śp. MARYANNA BALCERZAKOWA 
z Schwrzów w 35 roku życia. 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek rano o 
godz. z domu żafoby w Iierne przy Althe
inerstr. nr. 107. Cz!onkow:ie winni się stawić 
w czapkach i odznakach towarzyskich w lo
·ikalu p-osiedtzeń o godz. 7 ratflo. 

Zarząd. 

-~---Dom kredytowy 
Jana Kwiatkowskiegó 

.załatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipo ' eczne i gruntowe. 

Kasa oszczedności 
w Herne1 Bahnbofstr. 50. 

wejście z Oststrasse (759) 

przyjmuje cod.r.d.ennie w godzina.eh 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

Obrnsy na stoły ogrodowe ~rze 
na nowe. f ARBIERNIA GALLUSCHKE, 
PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

fllle: Hoistede, Herne. Eickeł, RiSllll•I• 
bne11.. Unden. HaWDif.}-11, LaruiendrHr, Mrr• 
te111 Castroo. 1(11mH, Dortmun4, Otrł~t . 
S,r1>cld1hel. 

8klad w Bod1uID 

w sąsiedztwie „ Wiarusa 
J>olskiego" "\vraz z mie-
2zkaniem do wynajęcia. 
od 1 październik.a. Bliż
l!Ze szczegóły wskaże 
ekspedycya za nadesła
niem znaczka poczt~ we· 
~ na odpowiedź. 

Elementarze 

w wielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

,,Wiarusa Polsk 1
' 

BILETY WIZYTOWE 
WYKONUJE 

SZYBKO I GUSTOWNIE 

D R1JliABNI.ł. 

,, WIARUSA. POLSH.IEGO'' 
W BOC'HUlłl 

I N ,,„ ~-' T, ID A_ 
do posyłek i oclwo:?.enia parr.ck na pocztę 
i inny(•h lekkich robót, mo:i:e eią zgłosić 
od zaraz listownie v. podaniem wymaganej 
płacy pod nr. $199 do Ek5p. „ Wiarusa 
Polskiego•·. 

·-a~ś~i .. ee 
z kramem lrorze11nym i z fi morgami pszennej ziemi 
natl szos:i wraz z zabudowaniami w pow. Koźmiń
skim przy ma t".i wpłacie natycłunio::;t t1o sprzedani.a. 
Egzystencya dla rodaka świetna. Wiadomości bliż· 
sz<·j udzieli {1096) 

Stachowski, Koschmin (Pr, Posen). 
Znaczek na odpowieuź trzeba do~ączyć. 

Kasa OSZCZPdoości 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 

płaci od nich (437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
~ proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

8 a u I. LJ ił' rn H-k 1 
w · Koronowie (Crone a. il. Bra'łie). 

·1;-o ·m----
mieszkalny z 2 morgowym ogrodem w mieście po 
viiatowym Koźminie, przynoszący dzierzawę, na.tych 
rniast b •rdzo tanio do sprudani11. Bliższej wia 
domości udzieli 1098 

P. Stachowski, Koschmin (Pr. Posen). 
Znaczek na. odpowietlź trzeba. dołączyć. 

Barlek: Zażywasz ty Jantku tabaką? 
J anl1k: Zażywam, ale tylko 1007 

najlepsz~ ltośolerską 
~.' 

ę, 
kló~ WMirCf BFl< 
~przy kośoiele ka.toUekhn"~ 

w- Brochu. 
Gościniec 

wraz z kramem i masiw budynkffmi, i 12 morgami 
dobrt>j roli przy goscińcn r ołożonej, nad szos&; da
leko od mia:ta we wif'lkiej wsi polskiej be;r, kon
kureocyi, w pow. Koźmińskim tanio do spr7;edania. 
Bliższych wiadomości udzieli [1097) 

P. Stachowski, Koschmin (Pr. Posen). 
Znaczek na odpowiedź trzeba doł!łczyć. 

BACZNOŚĆ RODACY! 

i pierwszej r~lu . 
I !Iii 

K~o che ~, Qrub11 p (niąiz 
e szczędzić? 

Każdy rodalł, który chce sobie m a 1:1 z y n „ d o 
s z y c i a ta n i o kup i 6 lnb "dody druh, który 
sobie chce do s k o n a ł e kolo spr a wić, niech 
pisze kartę do oas po cennik naszych maszyn i Ber. ~gentów. 
kołowców. Mamy dużo p sm z po ziękowan1eill z ··-··•-·A~•-~ 
wszystkich stron Westfalii. 942 

Dran~ł'ełd c& St~aiwii1.ski 
.Hurtowny interes maszyn i k6ł, 

Reeklłnghausen-Sild, BochmnersJ·.r. 127a. -t' 
POSTBESTELLUNOSFORMULAR. POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem K1aiser- I Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
Iichen Postamt ein Exemplar der Zei- Iichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" ans Bochum tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr das IV. (Zeitungsprnisliste 128) fiir das IV. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement Quartal 1907. und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erha1ten zu ha·ben, 
1bescheinigt. . 

den.---190 

ił(aiserliches Postamt .•.......... , 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu ha·ben, 
bescheinigt. 

den.---190 

l\aiserliches Postamt ............ , 

Baczność Rodacy ~· \\Janne i oko lkv! 

Gdzie kupuje się najtańsze 

m·eble • sprz~ty dÓmowe1 

Lukasza józiinaka w Wanri 
. ul. Rynkowa (Marktstr.) n1·. li, obok oberży Reichenllerga. 

Jest to interes wprawdzie nie naj3tarszy, ale może każdemu innemu sta\\i • 
czo!o. bo posiada wielki 'łl'ybór . c 

1 

· n1ebli wszelkieco ro1lzajn 
jak: fólzaf.h lustra, szyfunterkł, łóżka, wóziki, mąszyny do got4)1Vą. 
nfa itd. Jtd. 92~ 

~~ Każdemu kto u mnie wyprawę kupi -... 
Za PifF' -_. N 
~ . darmo 1 .... a gotówkę. ~ wypozyczam porce any na -_. odphtę = wesoła i chrzciny. =:I · 

łł Lukasz Józefiak -
~~------------------------------------------~~-„„„„„„„„„„„„„„„„„„u•· 

N 

~ Jo,n Kwiatkowski, dn 

\ __:eekli;:~h:::u::;~~~ ~~ruch), /,· :o 

-u-aeziłośćr ----------- c 
llmle!t:~llRCIJllllłl 

Polskie 
biuro prawne 

91,ł Swój do swego! I · 
Podług nejnowl!!lzyeh żurnalł I najpstowniej 11 śln 

znajduje s ' ę 
w Oberltnu@ieo, 

Indu~triestr. 59. 

li wykonuje GM I dz 

wszelkie ubrania, paletoty i spodnie ~ 
po bajecznie tanich cenach I 

THlefon 147. 
Tam załatwia. się szyb-

ko i tanio ws:telk.1e 
tipr„ wy pi8rnienne. pierwszorz~dna I 
Nlax 1'linke, pracownia g&rderoby męzkiej 

pozaslnżbowy 
komisar~ policyjny i 
były feldwebeL 9:.0 

Tomasza Pietrowskiego, El ,ia 
Essen, Grabenstr. 44 I. I gó 

ł;zdadnika 
Baeznośe rekrut)'! Tylko w m1jej pracowni garderolty bu 

stolarskiego 
- męzkiej wykonuje się podług przepisu s p od n ie w oj s ko we "' 
- z dobrej materyi po n i :1 k i c h c e n & c h. li ] li ~ pa 

mmm n m o umm m a~fu nieżonatego rioszukuje 
od zal'a.z na stałe zatru· 
dnienie [1092] 

Winc. Myśliwfee 
gl" 

-----',A 
H*!ti*'''h 1P$1W4PhW&a\i•A *'Ulf dri 

Bottrop Prosperstr. 62. Szanowną Klientelę, mającą zamiar zaopatrzyć skład mebli 11 
• .•• 1 sią w wyroby jedynej polskiej i wielkiem powodze~ 
. niem ciesz:ą;cej się 9~0 

Poboczny z aro· ~ ~ b kl • łk .! 
bek. Do sprledaży ~ .a. rJ1 p1e1•n 'JW 
materyi na uhrania po- nl ~. A_. Nlarkłe,vic.za w Kost1·zynłe 
szukuje się wszędzif1 m· 1· i na nadchod.zący sezon gwiazdkowy, proszę niniejszem 
dzi. ~łi. Les1nsky, b h ł · Huckard~ [1095 jak najuprzejmiej, a y zec cia a łaskawie zamówiema 

i ~ gwiazdkowe Mdesłać najpóźniej do końca lt'i-Tze„ , 
---··------·--· ! t_·. ~ in. ta. r. b. Za.w.ykonanie zam6w,ień. po w. yżej wy-
1\fam na sprzed11ż [1088 ff: ~ b 

d 

I 

~.j nnemonym termm1e fal:iryka ręczyc me moze, wo ee om Ir nadzwyczaj wfolkiego po „ytu; musi raczej z fabry· 
~ I skład fi kacyą zastósować siq podhlg poczynionych przed b 
iU · , czasem zakupów. \iVszPlkie zam)wienia uprasz11 I r 
od zar.~z lnb póiniP:j I d ł 1'.T d f l' 1"' f l · k" i:ł '. siq na. es ać n~ ręce .zastępcy na .i. ... a renię i \Ve~t a 1ę ~ 

1 
An o~.~~!~rs 1 

a ~ ~:..~arc1szewsk1e_. go,· Bochum,~~:=r=~~-~.::2·) ::, 
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POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser
lichem Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Gazeta Toruńska" mlt den Gra
tisbeilagen ,,Rodzina Chrześciańska", 
„Przewodnik Naukowy: i Literacki", 
„Szkółka Polsika", „Gospodarz", „Ku
piec i Przemysłowiec", „Ogrodnik i 
Pszczelarz" aus Thom ftir d1a's IV. 
Vierteljahr mit Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. 

.. , .•• den---190 
Kai~erliches Postamt . . . . • . . . . . . . , 

POSTBESTELLUNGSFORMULARr 4e 
orz 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiai2se~· lichem Postamt ein J::xemplar der --~ 1• 
tung „Przyjaciel" mit den Orati~: 
beilagen „Rodzina Chrześciańsckk~/ 
„Przewodnik NaukowY i Liter.i 1 

· -:il 

„Szkółk1a Polska", „Gospodarz", !.Ku; 
piec i Przemysłowiec". .,Ogrod111k1v 
Pszczelarz" aus Thom . fiir das .. 1~ Vierteljahr 1907 (Zeitungs-Pre1sh\ 
26 A.) und zahle an Abonnement 111 \nt 
Bestellgeld 1,28 Mk. . w 

za n 
Stai 

Obige Mk. 1,28 und Bestellgeld er'~~~ 
halten zu haben, bescheinigt ~ kic] 

. . . . . . . . . den.---1 'la.p 
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eświ.~eio ora1 spray,om narod.0·~7ym, polity~inym ł zaruhlfmw ,'M

1 
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a11;~ 1 r•i9'łt! ootf:denrde i wyjątkiem dni pośwłątecz.- Za inseraty placl sic za młe>sce rz~dka eirM~ p ~· 
r,~ ?11. ,,,d;olata kwartalna na poczcie 1 u listowych ~ti lrt._ ~,!m ~~że za '~l!'Crn I njczvze.·" i ku is 1. ogloszenie, zamie~u.cione orzed 1naeu.tt:Jllt~ a 
·;~N! n mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. n ~{ju„ i8CI a u. 'I u I t1.!, ~ fen. Kto czesto ogla~za otmma rabat. - Li•)I' t~1 
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, Rodzice p<1~scy ! Uczcie dzieci s"'.e I S\\'oich (natu~alnie, wystoso~wany~h u- I górnicy i ~obotnicy metalowi. mają już I· wyja~du .i zwalc~ają nawet wiatr, co 
t.dwić. czytać l pisać po polsku! - Nie ł rzędO\\:'O, pomewaz prywatrne moze stę I takie cenniki, a \VSzędz:e dzmła1ą ta- prawaa mezhyt silny . 
. t Polakiem, kto ootomstwu swemu każdy podpisyw2:ć jaik mu się podoba. kie urnowy bardzo dobrze, bo unika si~ Zdawaćby 'się mogło, że, wobec 
,~emczyć się pozwoli! Red.) tak, jak nazwisko jego j1est zap'.- przez to sporów, a nawet strejków, któ tak \\-yraźnych i imponujących postę-
&-'!111'~-""-- aa @ sane w urzędach. ł re tak pracodawcom, jak robotnikom pów zwolennicy żeglugi powietrznej 

~~· Oskarżony powoływał się na to, wielkie wyrządzają szkody. Sprawa przy pomocy maszyn latających cięż-Z wypa.daóW dnia. że jego nazwisko familijne brzmi od da- cenników pracy atoii do dziś dnia jesz- szych od powietrza_. powinny były Jać 
vl111a Szymalla i że będzie ono „kwitnąć · cze nie jest doskonałą a mianowicie cen za wygraną i zwrócić swoje us'.lowania 

.Na pm1cemiku japońskim ,,Kazima" ziemi." jest tylko umową pryw.atną, która ża- dzieje się ::iL1Lzej. 
dalej, tak jak kwiaty kwitną na polskiej nik pracy do dnia dzisiejszeg.o wszędzie 

1

. do doskonaleni1a balonów. Tymczasem 

wydarzyła się wielka katastrofa. Ody wszelkie nalegania sędziego dnej opieki. ni~ doznaje ze strony. usta- _Rozwijający się przemysl automo-
na oskarżonego, żeby przecież odstąpił woda.wczeJ. 1 rz~baby wy~ać takie pra bilowy, utworzyl cały szereg motorów. 
od 9wego 'UIPOru, oraz gdy odczytana w~,. ze ~s.tanow10ny cenn~k pracy po- niezmiernie lekkich. W ostatnich cza
kilka sąfoisty.ch listów, napisamych wi~ien 001~ strony .zobowi~zyw~c pra- sach zjawiły się silnice benzynowe, jak 
przez oskarżonego ido sądu, zaczęto wm~, ta~ zeb,Y. mozna P.ociągnąc do od gdyby przeznaczone dla żeglugi powie
powątpiewać. czy ma on aby zdrowy P?wiedzi)aln~sci sądoweJ tego, co prze- trznej. J,akże dziś jesteśmy daleko od o
rozum? Radzca · medycynalny nie ciwk<? przepisom umowy wykro~zy. wych niezdarnyc}J i ciężkich maszyn z 

I Wslmtek eksplozyi w jednej w je
dnej z wież pancernych ponioslo śmierć 
!Jb odniosło c~ężkie obrażenia przeszło 

Pomiędzy szczepami marokańskimi pod mógl jednak nic diefi111tywnego orzec, '!". Nie;nczech ten ru~h taryf.owy 1est przed kilkunastu, a nawet z przed kilku 
ponieważ ·nie zna jeszcze długo oskarżo 1uz dosć ~a:d~o po.tęzny, .a .liczne za- lat. Najnowszy motor systemu Antoi
ne~w. Sad postanowi! odesłać Szyma- wody ma1ą JUZ swo1e. cenniki„ ale rząd nette umożliwi! zbudowanie maszyny la 
lę do zaklad'll dla ·abłąkanych do obser- r~eszy dotych.czas, me .vomy~l~l 0 ta- tającej, która nie jest już zabawką, jak 
wa!cyi. kr~m prawi~, 1akcsII!Y Je wyze1 WSIJ?- poprzednie, ale pierwszym i bardzo wa

Casablanką a Francuzami toczą sie 

układy. 

~ I Dotąd mają układy przebieg pomy~ 
ślny, gdyż wysłannicy szczepów zgo

l dzili s'.ę na podane im przez jenerata 
Dru<le warunki i mają ostateczną od-

I wwiedź dać do czwartku. 

- ~--l!!!Y 

I Strejk na Łużycach. 
Ponieważ pracodawcy kopalń wę

gla brunatnego na Łużycach na żądania 
I górników zgodzić się nie chcieli, wy

buchło bezrobocie w 'POniedział~k. 
m Strejkują górnicy następujących ko 

pal11: 
· l~ „Merkur·', „Marie I.", „Berschkens 
iił Grube", „Meusostollen", „'Elisabeths

gltick", ,?Be1rtha'', „We1rdmannsgltick", 
„Anna", „Alwine'", .,Katharina", „frie 
drich-WiJheJm", „Unser Fritz" i „Goh
ra" . . 
Według „Lausitzer Zeitung" wyno

slla liczba strejkujących w wtorek w 
Poludme 1180. 

W bezrobociu interesowane jes.t 
także „Zjednoczenie Zawodowe Pol." 

Kopalrne zapasów nie mają. 

Baczność górnicy! 
Na Łużycach w kopalniach węgla 

~runatnego, zastrejkowało w przeszły 
JOniedzia!ek (dn. 16 tm.) około 4000 
iórników, żądając polepszenia zapłaty, 
skrócenia czasu pracy itd. 

Z tego powodu upraszam, aby ża
AR· 4en robotnik w te olrnlice za pracą nie 

~rzvieżdżał 
i ser· • 
zei· Z Dozdrowieniem 

rati~,· Józef Regulski, :I': deleg~t „Zjednoczenia zaw. poi." 
KU· ..... ~~~~wm.v.m ... "'"*•- _ • ,. ' 

1i\v' Walka o polskie nazwiska. 
-uste u 
~ tnil Ą pancie obstaje adwokat ludowy 

ntom Szymała przy polskiej pisowni 
;~ego. :na.zwiska, za co już został ska
·any kilka razy na karę. W 1czwa.rtek 
t Wał za +o samo przestępstwo przed 

d er· ~fdern ławniczym w Król. ttucie. Sędzia 
r~tnac~yJ 'O karżonemu, że we wszyst-

1~ Za~ ks1egach i rejestrach urzędowych 
tkPI~irJe ~ e~t jego nazwisko z n'.emie

, • • • ~.:. 21 Ymalla a nie Szymalla (popra-
Sz ie Po !Dolsku brnmi to narzwisko 
'k:ll_lała. Red). Dla tego powinien o

rzony podpisywać się w listach 

Oskra~rżony protestowa! jak naj- ~mah, choc. posł?w1e w parl.amencie żnym krokiem ku rozwiązaniu kwesty i 
energ.iczniej .przeciwlw temu. On jest meraz tego. ządalr. . O tej maszynie, która teraz zwra
zdrowy jak jądro - tak twierdzi - i N~tomiast Aust~ya . upr~edzll~ w ca na siebie i na swego wykonawcę p. 
w rozumie jego }eist wszystko w PO- tym kierunku r~ąd mem1eck1, choc tam Bleriota powszechną uwagę, chcemy po 
rządku. On nazywa się Al11toru Szy- ruch taryfowy 1est dal~ko s,tab.szym. W. wiedzieć słów kilka4 
melłla i z tern nazwiskiem będzie żyć tym roku parllament .wiedenski uc~wal,i P. Bleriot należy do praktyków ra
i umrze. Sąd podtrzynmuje swoją u- nowelę ~~ 0 rdyna":Y1 procederowei, kt9 czei. aniżeli do teoretyków~ tI acącycn 
chwale. ra um?zliwia ułozeme. ~enmk~ pracy czas nad obliczeniami w g.abinecie. Po-

Tak ·rzecz przedstawiają gazety pr.aw~ie strony umawI~Jące ~tę obo- stanowi! on robić próby praktyczn~ lo
centrowe. Panu Szymale należy się u- \~iązuJący. Nowela b~wie~ daJe or.ga- tu na maszynach, przez siebie zbudowa 
znanfe za dzielną obronę p-olskieg·0 n~zacyom pracodawcow 1 pr~cobior- nych i kiero\vanych. 
brzmienia swojego nazwiska. ~~'?I prawo. w swym za\':o?zie okre- O ile nam wiadomo, p1n B. nie jes

shc dok~~drne czas .pracy, JeJ przerwy.! inżynierem, lecz amatorem wytrwałym. 
· --~-·~.llL!EL. r~ ---'!:-~ wysokosc zarobku itd. Aby uchwały ~e nie zrażaj2.cym się trudnościami, no i 

W I • b ~ , były prawoipocne, potrzeb~ na. to dW1e dość zamożnvm na to, żeby sobie po-a UV wiec ,~v oreo w t~zeci,e g.tosow prac?dawcow i P~:aco- zwolić na kosztowne doświadczeni.a. 
~ „ b!orcow. Wladza pa!lstw?:va musi ~en Jeszcze w 1900 r. pan B. zbudo\V1ł 

dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednich mk uchwal~ny za.twierct~ic; .a zatwie~- sztucznego ptaka, maszynę, należącą cto 
dz?nY cenmk taki obow1ęzu1e prawme typu Ortopterów. SUy dostarcza! cie-

nrowinCyj· obie strony. . . . kły kwas węglowy. 
!' Nowe~a. ta n~e przeds~awia więc V.f tym samym roku opnacowat on 

odbędzie się d?skonałosr:1, ale Jest pot~z~ym kro- projekt aeroplanu, czyli latawca mecha 
~~em inaprzod w uregulo\vamu stosun- nicznego, POJychanego śrubą, i kazał 

BS.'.~ _, w Esse n ---~ kowNr1.oebsotectzyycuh.nas na Go' rnvm ć-ląsku go wykonać µmu Voisinowi, młodemu 
. , .·· 

0 
. i zapalonemu konstruktorowi ~yn 

na sali pana Meistra (Alfredushaus) Jeszcze mar.zyc o tern m.e , mozna, latających. . 
· l aby szerokie masy _ro~tmko~. uzy- Zbudowany na spółkę aeroplan o-

W med.zie ę, dnia 29 września skały korzystne dla ~iebie cenmk.i pna~ kazal się niezrównow,ażony i podczas 
cy, bo. br~k u. nas silnych org~mzacyi d0ś\vjac.kLeń na Sekw:tnnie przewrócił 
robotmcz-y eh i tylko. mała. cza::i~ka na- 5-ię a prir. Vo!si.t piemal nie utonął. 
szego ludu do orga~1zacy1. nalezy. D~a w 1906 r. pe/a wił ~ię tak długo o
tego. p_rzed~wszyst~rem kazdy r~botmk czeki wany i upr~gniony 'gorąco, lekki 
pow1men się. sta:ac 0 to,, aby ~ietylko motor, systemu Antom·~tte, który urno

o godzinie 1172 w południe. 
Obrady rozpoczną się punldualnie. 

Porządek obrad: 

. 1) Ostateczne uchwalenie nowego on sar:n, al~ i ka~dy wspolbrat Jego ~? żli\Yił doświadczenia, na większą ska-
regulaminu wyborczego. , orgamzacyi nalezat „Polak . , " , . 1 • . . p n' 1 · t 

") Uzu łn· · Gł~ I( •t t .·.,, z mc1szyna1m ~, a1ąc:emt. . eno 
~ pe ieme ownego orni e u ~.__~1- :u_~ · ---""~-~~ skorzystał natychmiast z tego wynalaz 

Wyborczego a mianowicie wybór prze 
wodniczącego i pierwszego. sekretarza. żerr(U[a powietrzna. ku. załozyl pierwszą zapewne w świe-

3) Sprawozdanie poselskie posła ó .... cie fabrykę .,iaeronefów" i oddal się z 
Brejskiego. zapakm budowie obmyślanego przez 

Zwolennicy żeglugi PO\\ ietrzne1 siebie aeroplanu 
Wolna dyskusya i wolne wnioski. dzielą się, jak \\tiadomo~ ną d\vie grupy, Nie będziemy, dla braku miejsca. 

do pewnego stopnia wrogo względem opisywali poprzednich maszy,n, bo nam 
siebie usposobione. Do pierwszej grupy pilno ,Powiedzieć kilka słów -0 najnow

przewodniczacy Głównego Komitetu I należą stronnicy balonów z motorami i szej, pierwszej od początku świata, któ 
·wyborczego Polskiego dla Westfalii. wogóle maszyn latających, lżejszysh ra wzniosła się w powietrze, unosząc 

A. W ojczyński, 

. Nadrenii i sąsiedn. prowincyi. · od powietrza, do drugiej zaś stronnicy swojego sternika. 
~~~~~ maszyn cięższych od powietrza. Wprawdzie profesor Langley w A-

Oba stmnnictwa zwalczają się teo- meryce i Tatin w Europie zbudowali 
Układy taryfowe czyli cenniki pracy. rytycznie i usiłują ctowieść ctoświactcze już orzed kilku taty aerovtany, które 

niaml słuszności swoich pogl'ldów. wznosiły ich w powietrze, .a nawet prze 
Dzisiaj coraz bardziej potężnieje Walka ta z papieru nrzen:osła się latywaly dość znaczną przestrzefi. ale 

ruch pomiędzy robotnikami, aby wszel już od dość .dawna w, dzied~inę p_rób. byly to raczej modele próbne, aniżeli 
kie warunki pracy oprzeć i oznazyć w Zwolenmcy balonow os1ągnęlI w . prawdziwe maszyny. 
stałym cenniku który tak pracodaw- . ostatnich czasach bardzo poważne wy- Na początku rb. Bleriot robił próby 
có\~, jal~ pracobio~ców m~ zobowi'\z". I niki~ ,o których już ogó1n:k~w,o informo- z aeroplanem w formie ptaka o jedne.i 
wac. Wicie zawodow w Niemczech JUZ ł wahsmy naszych czytelmkow. Aero- .p:arze skrzydeł i bez ogona, a za to z 
mają takie cenniki pracy, które zostalj~ I staty Zeppelina "". Niemczech, Du~ont długą szyją, na której końcu znajdował 
ulożone na wspólnych naradach obu Santosa i Lebaudyego we Francy1 do: się ster systemu Santos Dumonta. Po

stron. W zawodzie drukarskim np. ist- I wiodły Ś\Viatu. że kierowanie balonami 1nieważ jednak próby ni.e okazały się o
nieje taki cennik, który określa najdo- I' :i.ie jest bynajmniej mrzonką, ale fak- wocnemi, Bleriot porzucił maszynę i 
ktadniej wszelkie warunki pracy ze- tern, który można uważać za dokonany, zbudował nową, wzorowaną na ,aero
cera, jak czas pracy, zarobki~ warunki ł balony Lebaudyego po\vr~cają bowiem , planie parowym prof. Langleya z Wa
pr,acy itp. W Anglii częściowo na\Ye: I po każdym prawie wzlocie do punktu szyngtonu. Maszyna ta, jak wykazały. 



wielokrotne doświadczenia, bardzo do
brze zachowywa równowagę w powie
trzu. Aeroplan ma dwie pary skrzydeł 
czworokątnych, z z tyłu ster w formie 
ogona i śruby. 

Żeglarz znajduje się w korpusie. 
mniej więcej w pośrodku pomiędzy 
przednią a tylną }?arą skrzydet -

Doświadczenia, dokonane przed 
dwiema miesiącami, były niezachęc.aj<.i 
ce, bo motor o sile 24 koni parowych 
nie mógł obracać śrub, mających 1 m. 
80 śred. i krok 1 m. 40. Dopiero kiedy 
zmniejszono znacznie krok śruby, mo
tor był w możności rozwinąć całą swo 
ją energię i próby dawały coraz lepsze 
wyniki W dniu 12 lipca rb. aeroplan 
ZJdoJaJ poraz pierwszy wznieść się \V 
powietrze i przelecieć około 30 me

trów ponad ziemię, dnia: 15 lipca p. Ble
riof przeleciał już przestrzeń 80 me
trów, podczas wiatru dmącego z szyb
kością około 6 m. na sekundę. Oka
zało się wtedy, że aeropcan jest cokol
wiek za bardzo obciążony z tyłu, wsku 
tek tego wspiął s ię on aż do wysokości 
2 piętra, tracąc szybkość w kierunku 
pozi·omym, lecz, naiby.ws1zy na nowo 
rozpędu pod dzialaniem motoru, wylą
dow,ał łagodnie, uderzając w ziemię 
przodem . Jedynem następstwem wy
padku było popsucie się kółek, śm;ale
mu żeglarzowi nic złego się nie stało. 

Zrobiwszy sobie siedzenie ruchome. 
celem dowolnego przenoszenia ku dolo 
wi lub ku tyłowi maszyny latającej śro 
<lka ciężkości, p. Bleriot w dniu 26 lipca 
zdołał już przelecieć przestrzeń stosun
kowo dużą, bo wynoszącą 120 metrów-

Spostrzegłszy, że aeroplan dotarł 
<lo granic pola doświadczalnego, ster
nik wykonał śmiały manewr, puścił bo
wiem w ruch ster. wtedy maszyna la
tająca, niby wielki ptak, opisujący kręgi 
w powietrzu, z zadziwiającą szybkoś
cią zakreśliła tuk o średnicy 200 me
trów i, szybko pędzona wiatrem, dot
knęła ziemi bez wstrząśn'.enia, tocząc 
się na kółkach. 

Widzimy więc, że dzięki zbioro- ' 
wym i długotrwałym wysiłkom całego 
szeregu praoowników, sprawa żeglugi 
powietrznej przy pomocy maszyn lata
jących, sprawa, trudna do rozwiązania, 
nagle, w początkach XX wieku z mrzon 
ki, z marzenia, staje się faktem. Aero
plan duży wzno$i się w powietrze wraz 
z cztowiekem, nim kierującym. 

Pierwszy, najtrudniejszy krok zro 
'biony. Odtąd będzie szl,o już nie o za
sadnicze rozwiązanie zadania, lecz tyl
ko o udoskonalenie tego, co jest już do
wonane. P. Bleriot, poprawiając wady 
swojego aeroplanu. będzie na nim prze
latywał coraz to większą pr~estrzeń, aż 
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wreszcie obdarzy ludzkość nowym, ge- 1 
nialniejszym środkiem ruchu maszyną I 
latającą, obywającą się bez wielkicfi 
balonów, napelnionyćh kosztownym I 
wodorem i będących igraszką silniej- . 
szych wiatrów. 

b~ na~i Sok.ołi są za roztropnl i nie czy- I czycieli katolickich i 4 dla ew. ·ang: 1. mą me ta~rego, coby m?gło podpadać kich,. zaś w ~b:"odzie regencyjny~~Ic~ 
pod pruski kodeks karn:y. . ·go~k1i:n 1 ~1e1sce dla n~u~zyciela ~~ 
&& - . tollck1ego i 3 dla ewang1d~ckicll. a 

s 

Nazwisko pana Bleriota przejdzie 
niezawodnie do historyi. Niezawodnie 
otrzyma on cały szereg nagród, ogła
szanych przez rozmaite towarzntwa. 
za zbudow:anie maszyny, któraby iswf 
ni·e się wzni.osła w powietrze i przele
ciała wraz ze sternikiem znaczniejsza 
przestrzeń. -

Najnieprawdopodobniejsze na PO-: 
zór fantazye w dzisiejszych cz.asach 
przyoblekają się w ciało. 

Wł. U miński. 

Gościnność pruska. 
Pan Ludomir Cze.koński. rodem z 

ttusiatynca: w Galicyi, czlowielk SlP'okoj
ny, 'Opatrzony 1najlepszemi świadectwa-· 
mi, przyjął przed dwoma tygodniami 
dobrą 1posaide w zakładzie wier.cenia 
studzien p. Kopeckiego w Po1ma111iu. 
Paszport swój, który ·oddał policyi, u
znano jako dostateoz.nv i be.znaganny. 
Aż na.raz w ubie.gły piątek otrzymał p. 
CZiekoński za wezwa1nie, aiby wraz z żo

.ną i IO-letnim sy.nkiem, który już tutaj 
do szkoły chodzić zaczął, w przeciągu 
tygodnia opuścił granice kulturne·go 

;państwa 1pruskiego. P. Cz., któremu 
tyLko ustnie wydano rozkaz wydalienia 
- 1e;o zresztą zwykłem jest ·z łat:wo 
zrozumiałych ipowodów postępowa
niem ,poliicvi - oostanowil dobrowolnie 
nie ustąpić. zwłaszcza, że na podróż 
dale:ką ·do 'kraju nie ma potrzebnych fun 
iduszów. P.olicya własnyun ~oszt.em 
odstawić go musi do granicy. Oto o
braz go§ci1nności i kultury w państw;ie 
pruski em! „Dzien. P.ozn.'' 

!!!!i 

Rswizya u Sok of ów. 

Frus Zacł!Gdnieh, W-armii i Ma.zur. 
Pelplin. W ubiegłą niedzielę odby

la się uroczystość konsekracyi ks. ka
nonika Klundera na biskupa-sufragania 
naszej dyecezyi. Na uroczystość tę zje 
chali się księża biskupi-sufragani dr. 
Likowski z Poznaini:a i dr. Herman z 
Fromborku, którzy w konsekracyi u
dział brali. Parafia w Toruniu, w któ
rej ks. biskup Klunder był długoletnim 
proboszczem, wysłała delegacyę, skła
dającą się z kilku mężczyzn. 

O godzinie 9 przy uroczystem ude
rzeniu we wszystkie dzwonv przybyli 
ks. ks. biskupi z nowo m"anowanym bi 
skupem-sufraganem do tumu, gdzie o
czekiwało ich cale duchowieństwo, i 
odprowadziło w uroczystej procesyi no 
wego sufragana przed wielki ołtarz. 
Podczas sumy, celebrowanej przez naj
przewielebniejszego ks. biskup,a Augu 
styna Rosentretera odbywała się kon
sekracya. Cała uroczystość trwała do 
godziny 12 w południe. Ludu zebrała 
się moc wielkla. 

Chełmża. Majątek Dembiny, da
wniej własność rodziny Znanieckich, 
ipotem Grabowskich, następn1e ;przez 20 
lat w rękach niemieckich, sprzedał p. 
Skórzewskii p. Szlosowskiemu z Grzy
bna za 530 OOO mr. 

Warlubie. W tych dniach wykoleił 
się niedaleko dworca tutejszego pociąi 
towarowy. Z ludzi na szczęście nikt 
nie odniósł szwanku. Powód wykole
jenia dotąd nie wiadomy. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego, 

Zamach na pociąg. Gdy wczoraj 
„Dziernnik śl." qonosi, iż w. ubiegłą ~a~ny pociąg os?_bowy z Rogoźna wy_

środę odbyła policya na w:elką skalę Jez~zał z_e stac~1 Stempuchoway, zau
rewizyę u członków zarządu gniazd ~ wazył k:erow~1k lokomotywy V: po
sokolich w Katowicach, Koszowach.1 przek sz~n. lezący drąg .telegraficzny. 
Król. łlucie i Bytomiu. w mieszkanit1 Na szcz_ę~c1e zdob.no pociąg ~czas za
prezes'.a katowickiego gniazda p. Szy- · trzy~ac 1 w !enczas zauwa.zon.o jesz
perskiego kazał komisarz policyjny p. cz~ k1lk~ drągow, ina szyr:ach. lezą~yc~. 
Madler w nieobecności gospodarza 0 _ kto~e m1aly spowodowac wykoleJeme 
tworzyć nawet jego biurko przez spro- pociągu. 
wadzonego ślusarza, poczem odbył ści- Brak nauczycieli w naszym Księ
slą rnwizyę i zabrał rozmaite papie- stwie, mimo wszelkich środków zarad 
ry. Wl1adzy chodzi o wykrycie czy czych1 ze strony władz szkolnych 
czasem górnośląscy Sokoli inie m~ją ja- wciąż jeszcze jest dość znacznym. W 
kiego tajnego związku z galicyjskimi obwodzie regencyjnym poznańskim wa 
Sokołami, Jecz omyli się chyba władza. kuje jeszcze obecnie 15 miejsc dla nau-
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Ze Slązka czyli 8tarop0Js(l,1 

, ~hropacz?~· Ruch z1robkow 
wsrod robotmkow. W tych dniach 0 t było się tutaj zebranie hutników, na k~~ 
rem omawiano stosunki zarobkowe ~ 
robocze cynkowianów. Zebranie ut 

chw;aliło przedłożyć zarządom hut na· 
stępujące żądainia: 1) Regularnie re. 
widowanie hut~rzez kompetentnego Je. 
karza ze względów zdrowotnych. 2i 
Od;"_ożenie r.ai~ówki podczas nieobec. 
nosc1 robotm~ow. 3) Wypłacanie ~a
robku robotnikom po ukonczeniu szy 
chty. 4) nniesienie premii za regularni~ 
przepracowane szychty. Dotąd Płaco 
no za 27 regularnie przepracowianych 
szycht 6 marek a za 30 szycht 9 marek 
SO fen. piremii. 5) Piodniesienie zarob 
ków o 20 procent. 6) Wolny wybó~ 
lekarzy i założenie osobnej klasy ~nap 
szaftowej dla hutników w górnośląskim 
towarzystwie knapszaftowem. 

Są to wszystko żądania uzaSiadnio. 
ne. ! wrządy hut pow.iinny je uwzg!ę. 
dmc. Zobaczymy, czy to uczynią. 
-- ---- __ __ ___ !' ____ , __ .!_!111!-5 __ !!!9 

Wiadomości i!t śwudao 

W sprawie zmiany ustaw knapszaitu 
bochumskiego. 

z:abrała głos półurzędowa „Nordd. A 
Ztg." i stwierdza. że w razie odrzuce: 
nia ustaw przez walne zebratnie knap. 
szaftu, rząd nie może knapszaftowii na. 
dać nowych ustaw, lecz jiako wladza 
nadzorcza może tylko zmienić te prze. 
pisy, które nie zgadzają się z nową u
stawą knapszaftową. 

Nowe projekty podatkowe 
zajmują obecnie rząd Rzeszy niemiec
kiej, gdyż rozbudowanie floty i pod· 
wyższenie płac urzędników wymagają 
nowych znacznych sum. Mów,ią o pod 
wyższeniu podatku na tabakę i wyro
by z niej oraz o „reformie" podatku oa 
biletów kolejowych. 

Angielski minister pracy John Burns 
bawil od poniedziałku· w Berlinie :i uda! 
się w środę do nadreńska-westfalskie· 
go obwodu przemysłowego, gdzie na
samprzód zwiedzi Bielefeld. 

Zjazd socyalistów w :Essen. 
We wtorek rozp.rawiali socyaliści 

nad stanowiskiem socyalnej demokna
cyi· do militaryzmu. Poglądy „towarzy 
szy" stają się w tej sprawie coraz mniej 
radykalne. 
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dzielać się zaczęł1a, ochota a wer.wa. Po !!!! 

prawił kaszkietu, rękę wsparł na ręko· be 
jeści pałasza, ostrogi raźniej jęly po· w 
brzękiwać. 

Floryan miną! posąg :króla Zyg- Z} 

munta, odwach pod Bernardynami i za· ni1 
puścił się w w~zką gardziel Krakow· ie 
skiego przedmieścia ku Ujazdowu. '-

Przed pałacem Kazimierzowskim gr 
zwróciła uwagę floryana gromadka o- na 
ficerów, rozpr,awiających z niezwy· rz 
kłem ożywieniem. Gotartowski napa· tr: 
trzyl się już podczas długiej żołnierki W; 
swej rozmaitych strojów, znal bez ma· 
la krój munduru, a barwy wszystkich .na 
europejskich petencyi, a c0.„ takicr;, br 

w Jakie oficerowie ci byli przystrojeni, te 
na oczy nie oglądał... Niby z pozoru 
przypominali dawniejszych ułanów„„ .do 
lecz gdzie im tam! Jll< 

Ootartowski aż przvstanął niezna· I Ge 
cznie, aby widokiem Ś\vietnych unifor· 
mów oczy napaść... P!1 

A byl to widok nfe lada. Czterech że 
oficerów, młodzieńców smukłych, gib· 
kich, zgrabnych, wysokich, cztery bia· dz 
łe, czaple kity lśniły w słońcu i drżalY W 
uroczyście ponad rogatemi, karn 1azY· 
nowemi czaDami, pikowanemi a lamo· Po 
wanemi srebrem. ce] 

Białe, opięte kurtki z suto haftoW~ 
nymi karmazynowymi kolnierzarni i tel to, 
że barwy wyłogami na piersiach, ?ra· Qfi 
mowanymi delikatnie srebrną tasrna, ry; 
przepasywaty tkane, białe pasy z ku: Qo 
tasami, łączącymi się ze srebrnY~1 sa, 
temblakami palaszv. l(armazyno\\e 
spodnie, dwoma po-bokach bialyrrti lali' Go 
pasami znaczon\e, zamaszyste akselb~~ Qui 
ty na pra\vem przerzucone rarniel1ll• ~ię 
srebrne ładownice, zawieszone przez ki! 
plecy, pozłociste ponad daszkami cz~) Bo 
cyfry a orły - skbdaly s i ę na stro Ws 



u 

A. 

O· 
od 

W ko1'icu wyslucha.no sprawozdania 
Singera o międzynarodowym kongre
sie socyali:;tów w Sztutgarcie. 

Z Holandyi. 
Królowa Wilhelmina otworzyła sta

ny jeneralne mową od tronu, w której 
z.a po\\ iedziano reformę wyborczą. 

Katastrofa łrn~alniana. 
W kopalni' pod Kotem w .Japonii 

wybuchł pożar, który przeniósł się 
na wio kę i zniszczył przeszło 100 bu 
.dynków. Podczas prac ratunkowych 
przerwiala się tama a w wodzie zalewa
jącej wioskę zginęło 300 osób. 
Międzynarodowy zjazd górników w 

Salcburgu. . 
W -wtorek ·obradowano nad spra

wą ograniczenia pracy kopalnianej do 
0.śmiu godzin wraz z wjazdem i wyja
idem. 

Przyjęto odnośne wnioski, by sta-
rać się o przepr,owadzenie odpowie-i 
dnich us:aw w poszcz:ególnych krajach. 

Codziennie trzeba teraz agitować, 
.aby „Wiarusowi Polskiemu" zj~dnać 
jak najwięcej nowych abonentów. Im 
.silniej „Wiarus Polski" stan'e 1TIJa no
gach, tern skuteczniej będzie mógł bro
nić religijnych, narodowych 1i zarobko
wych praw ludu polskiego na obczy
źnie. 

Przedpłata wynosi na poczcie i u 
listowych 1 mr. 50 fen., a z odnosze
niem do domu przez listowego 1 mr. 
92 fen. - Na p·oczcie żądać: Zeitung 
~,Wuarus Polsk,i" aus Bochum. 

Numery okazowe przesylamy ka
żdemu na żądanie bezplatnie i franko! 

Byle stę przyczepić do „Wiarusa 
Polskiego·· wypisują niektóre gazetki 
w Księstv.7 i1e największe 'niedorzeczno
ści. Jedna 'Z nich na taki zdobyl1a się 
wybryk mądrości: 

"Prasa polska a wychodźtwo. Od 
czasu do czasu ukaziują się w .prasie 
polskiej \Via domości o niebyiwaly1ch ja
kichś udogodnieniach lub wielkich za
robkach w Ameryce i Ból?: wie o czem 
jeszcze.. Np .. ,Wiarus Polsiki" umieścił 
długi artykuł o wianie brazylijskiem. 

Jak gazeta ludowa takie rzeczy u
mieszczać może, jest niezrozumiałem. 
Czyż „Wiarusowi" nie jest wiadomem, 
że niemcy używają wSIZ'e1kich sztuczek. 
by luld ,polski zachęcić do wyichodźtwa? 
Toć w Poznaniu istnieje pewne niemie
ckie biuro, które oprócz innych rzeczy 
nawet kalendarze \v polskim języku 
wydaje, zachęc'1!jąc lud do wychodź-

bogaty, imponujący, pański, rycerski, 
wytworny. 

Dwa tylko kolory - biały i karma 
zyn - znaczy1y te mundury, a biła od 
~ich taka. harmonia, taka wspaniałość, 
ze oczu od nich trudno było oderwać„. 
Zwtaszcza też, że z tych wysokich, 

im groźnych kołnierzy, z pod zuchowato 
o· nasuniętych czap, wychylały s i ę twa-
y· rze młode, spoj rzenia ogniste, jasne. 

tryskały rumieńce, a gdzieniegdzie na 
wargach wiły się jedwabiste puchy„. 

floryan zapatrzał się z podziwem 
. napróżno usiłując odgadnąć, do jakiej 
broni a armii należeli ci wyt\vorni ofi
cernw1e. 

d 
Wtem jeden z obróconych tyłem 

o floryana, a najwyższy pośród gro
madki obejrza ł się, rzucił okiem na 
Gota1rt·ow1skiego, i zatkr:zyk111ął wesoło. 

fi
- Ws:;-dki duch Pana Boga chwali! 

. orek od morza do morza !„. A niech
ze cię uściskam!. 
d . Z_anim Gotartovvski zdołał odpowie 
z1ec, łiermelaus Jordan cisnął go już 

W swoich objęciach, wołając wesoło: 
- A bod.::tj c '. ę !... Odzieżeś się nam 

· o· Podziewał, od morza do morza!? Wi
cek! Patrze! 
t D:ugi Jordan skoczy! witać Gotar 
0:Wsk1ego. Dwaj pozostali na uboczu 

0hcerowie, zbliżyli się również do flo
~Yan.a. Gota rtowski nie mógł przyjść 

0 słowa, zakrzyczany przez liermelau 
sa, który żwrócił się do towarzyszów: 
(l - Patrzc:e, chłopcy! Toż floryan 
rj10tarto\nki ! Niby z nieba spadł, jak 
/~h od morz.1 do morza jawisz nam 
k1·1"" Panie Sewerynie! Mości \Vybfc-
81· F!orek ... chyba Fredrę pamiętasz? 
\Vodai P_rzy tobie sprzeczkę żeśmy 
· szczęt 1 „. no i do przyjaźni asumpt 

twa. Biuro to wysłałoby naJ.chętniej 
wszystkich Polaków hen za morze. 

„Wiarus" uprawia tę robotę haka
tystyczną - jak się zdaje - na wielkie 
rozmiary, bo ad niejakiegoś czasu za
mi-esrzciia; powieść „W pogoni za szczę
ściem". Dotychczas dola Polaków 
amerykańskich przedstawiona jest w 
jak najlepszem świetle. 

. Bą;dź co 1bądź, pras1a polska .powinna 
zapobiegać wychodźtwu, a ·nie ułatwiać 
zabiegów niemieakkh. Już i tak wiele 
kości polskich bieli się_ po stepach a
me!ry1kańskich." 

Widocznie bandzo nisko taksuje lud 
polski gazeta, która przypus.zcza, że 
wieśnia·cy 1polscy pospieszą do Brra.zy
lii, wyczytawszy, że mogą tam 
da·rmo otrzymać ka wał ziemi do wy
ka1rczowa:nia, jeżeli pojmą Zia· żony bra
zylianki. Na wychodźtwie, wśród 
czytelników „Wiarusa Polskiego" tak 
głupich ludzi niema i dla tego mogliśmy 
bez obawy podać szczegóły o dziwacz
nem prawie brazylijskiem. 

Ale i sobie samemu wystawia św!::t
dectwo duchowego ubóstwa ,pisarz, kt6 
ry nazywa to robotą hakatysty1qzną, 
jeżeli w dodatku drukujemy powieś6, 
zaHczaną do peref piśmiennictwa pol
skiego a obrazująca przecudnie przy
wiązanie ludu polskiego do ziemi i jego 
tęsknotę za ojczyzną. Kto jest analfa
betą literackim, nie powinien zabierać 
głosu w gazetach! 

'Rodzice, baczność! Minist'er o
światy wydal osobny okólnik, w któ
rym zwriaca uwagę rejencyom obwo
dowym. że ,nauczycielom i uirzedntkom 
szkolnym nie wolno zajmować się kup
nem i sprzedaiżą artykułów i książek 
szkolnych. 

Wi1aidomo, ,ogó1nie, żle w wielu 
mi1ejscaich nauczyciele bi1ora książki i 
artykuły :piśmienne z pewnej wµrost 
nraJkazainej im księgarni niemie'Ckiej i 
siprizedają te rzeczy dzieciom szkolnym. 
W te.n sposób księgarnia ta sprzedaje 
rocznie :kilka:naścię tysięcy książek i in
nych pnzedmiotów sizkolnych, inne zaś, 
zwlaszcza polskie. zaledwie parę set. 
Niemcy tysiące zarabiają a Polacy 
wciąż biedni są. 

Spodziewać się należy, że polscy 
rndzioe więcej !będą pamiętali o swo
ich, tj, że wszelkie potrnebne dla 
swych dzieci artykuty i książki kupo
wać będą w polskich księgarniach, a 
nie będą bog1a:cili obcych. 

Dortmund. Sąd rzeszy odrzucił re
wizyę skazanego dwukrotn ie na śmierć 
palacza Kurschussa. Nie ma też wido
ków, żeby go król ulaskawH. 

- Na kopalni „Holstein" zgniotła 

wzięii. Kalw•n, bo \.·";l\\'ia!. <!ft· ~crnv 
kompan!... -

- Czekaj bo! .. „ - przerwał 
zniecierpliwiony g.1datliwością brata 
młodszy Jordan. 

Lecz tlermelaus wolał dalej: 
- Florek! Uważasz.„ musisz do 

nas i ść„. słyszych? ! Takiego nam po
trzeba, co! Co? Zaciągasz się!? 

- Tak, t:ik ! Racya ! Z nami! -
przytwierdzili raźno Fredro z mlodvm 
Wybickim. ·-

- Gdzie? Dokąd ?„ . 
- Cóżeś ty z ni.eba spadł? Nie wstyd 

to ci mizernym mundurkiem strze
leckim ludzi straszyć od morza do mo
rza? Pójdziesz i koniec. Siła znajomych 
powinowatych !„. Ba, kogo tam niema! 
Masz - fredro - kalwin.„ ale powta
rzam, setny kompan, imć Łukasz, syn 
komisarza a posła Wybickiego, Paweł 
Jerzmanowski, adiutant marszałka Du 
roca. Kozietulski, Krasifiski Piotr, Łu
bieńskich trzech, Niegolewski, Rudow
ski, Marskich dwóch, Szeptycki Wicuś. 
ttemplów masz całą trójcę, Mierzejew
skich także trzech i Romanów trzech! 
Ba i dwóch poczciwych Sokołowskich 
- Kuba i Stach !„. Nie sposób ci ' 
czyć, kto żyw naprasza się. od morza 
do morza walą zewsząd! Musisz do 
nas! Patrzże.„ to jeden mundur, a ma
my jeszcze prócz niego trzy inne r. 
bie wezmą! Gdzieżby nie wzięli!... 

--Dajże mu się odez\v-ać! - przer 
wał niecierpliwie Wincenty Jordan. 

- Czekajcie wmieszał się fredro. 
To nie miejsce na n,zprawę, chodźcie 
do mnie na Kwaterę! Buteleczka się 
znajdzie u mojej gospodyni!... 

Ciąi;( dalszy nastąpi_ 

ł l ·;~~~~· . ' ~ 

winda górnika Teodora Neumanna z 
Br;ackel tak niebezpiecznie, że \vkrótce 
umarł. 

Miihlheim nad Ruhrą. Syn siedmio 
letni piekarza, Bungarta roznosił bułki. 
Przy tern spadł ze schodów i rozbił so 
bie czaszkę. 

- Duisburg. Dziecko małżonków 
Bre1degów \Vlpadło do Tiapełnionego 
wodą. kotła i utonęło . 

Diisseldorł. Krawiec Voss, żonaty, 
poszukiwał przez gazety żony a zgła
szające się Jrnndydatki do małżeństwa 
oszukał o 400 marek. Za to skaliał go 
sąd na półtora roku więzienia. 

Kolonia. Pod Miilheimem skoczyła 
para zakochanych do Renu i utonęli 
oboje. 

Bochum. W si1e1r.pniu wynosiła 
Iiozba .narndzin 318 więcej, niż liczba 
wypadków śmierci a liczba przyby
łych na mieszkanie 441 więcej, niż licz
ba tych, którzy się wyprowadzili. 

- Izba karna skazała montena Krau 
sego z Annen za sprze:niewierzeni1ei i fał 
szowanie dokumentów na 3 miesiące i 
dwa tygodnie więzienia. 

- Dwa miesiące więzienia za kra 
dzież otrzymała J aczykówna. 

Oszustwo polityczne • 
Od'ezwy w języku polskim z roku 

1896 rozselane są ze stemplem poczto
wym Altenessen. Nam nadesłano je
den egzemplarz z Bochum już przed 
tygodniem. Adres, pisany zmienionem 
pismem, zdaje s.q ę wskazywać na znane 
g·oi polskiego 1naganiacza centrowców. 
Widocznie działa on do spółki ze swo
im bratem po duchu od centrowego ge
werkferajnu a może mu 1nawet dostar
czył adresów narodowców polskich. 
Tylko· marni ludzie posługują się oszu
stwami w celach politycznych. 

Osłałnie wiadomości. · 
T o k i o. Pomiędzy zabitymi na pan 

cerniku .,Kazima'' znajduje się 5 ofice
rów i 22 marynarzy. 
....... ......,..,,.,.:nzuuzccacw:s .c.m 

Od Redakcyi. 
W kilka stron. Zialegające z powo

du braku czasu na poprawienie kores
pondencye, zn.mieścimy_ w 1najbliższych 
numerach. Za zwlokę przepraszamy. 

Główny l(omitet Wyborczy Polski dla 
Westfalii, Nadrenii i sąsiedn. prowincyj. 

Ostateczne zebranie 
komisyi regulaminu wyborczego 

odbędzie się 

w niedzielę, dnia 22 września 

o godzinie 4 po południu. 
Obrady rozpoczną się punktualnie. 

Zebranie całego Głównego Komiletu 
Wyborczego Polskiego 

odbędzie sie 

w Bochum 
na małej sali hotelu „Victo'ria" 

w niedzielę! dnia 22 września 
o godzinie 5 po południu 

A W rj~zyński, 
przewodnicząc ::/ Głównesw l(omitetu 

Wyborczego Polskiego dla Westfalii, 
Nadrenii i sąsiedn. prowincyi. 

- - -

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Wiece 

odbędą się w niedzielę, dnia 22 września rb.: 
W Rotthausen przed po1udniem o llY:i godz. u 

p. Rilhla. 
W Liinen przed poludniem o godz. 11 u pana 

Middendorfa. 
W Kray przed polud1niern o g10idz. 11 u p. l(e

fenhOrstera. 

Wiece. 
Baczność Rodacy w Baukau t 

Wiec eolski 
w sprawie wyboru radnych do rady gminnel 
odbędzJe się w niedzielę, dnia 22 bm., o godz. 
5 po po.ludniu na sali p. Newelinga na ul. Bi
smarcka, zaraz przy kat. kościele. Obowią
zkiem kaiżdego wyborcy Polaka iest na wiec 
się stawić. Do dziela Rodacy! Pokażmy, że 
nam n1ie iest obojętnem, kto będzie zasiadał w 
rndzie gminnej. Jest nas tutaj tyle Polaków 
że kilka nasq;ych radnych przeprowadzić po
wLnniśmy, Chcąc jednakowoż to pnz.eprowa
dzić, mus,imy iść z.godnie razem a nie rozwda
jać się. O liczny udziat Rodaków w wiecu pro 
si (4) Wyborczy komitet gminny. 

Wiec Polaków w Schalke 
odbędzie się w niedzielę, dnia 22 wrze
śnia. o godz. 3 po poi. na sali p. K. 
Wilke, przy ul. Qststr. Rodaków z o
kolicy na wiec ten zapraszamy. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

Zebrania towarzystw~ 

Tow. „Wyzwolenie" w Bochum. 
Przyszłe zeibranie odbędzie się w 

sobotę, dnia 21-go bm., o godz. Yz9 wie
czorem w lokalu p, ttolzschneider'a 
(Salamander) przy ul. Alejowej, Z po
wodu ba1rdzo ważnyich 15praw, o licz
,ny udział członków · uprasza Zarząd. . 

Bacznó~ć Rodacy w Karnap i okolicy! 
Zacni SOlkoli i Sok0>lice, 1niech Was weźmie 

pokusa - Do przeczytania ,,Polsikiego Wia
rusa', - A gdy go doktadniie przeczytacie, -
To czego szukacie, - Zaraz w nim znajdzie
cie. - Bo to nie iest żadną skrytością, - Ze 
„Sokól" obchodzi 22 września swą pierwszą 
rocznicę z. uroczystością. - Byście się dokla
d.nie poinformorwali: - Zabarwa się odbędzie a 
wdowy pani Grnndmann przy stacyi kole
i.'Jlwei na sali. - A, by każdy byl zadowolony, 
- Program będzie wielce urozmaLoony. -
Będzie strzeilanie do tairczy o naQ'rody, -
Cwiczenia dziarskiei drużyny o za.wody. -
By mile rnzem spędzić czas droigi, - będą pię
kne pantominy i wesolle dyalogi. -- Jeszcze 
na tern inie koniec, - Bo będą śpiewy, deklama 
eye i ta.niec. GnJa~·do, Móre przybęd~ie na;i
licZ1111iei z drużyną zdrową, - Otrzyma śliczną 
nagrodę honorową. - Upraszamy szan. Tow., 
które zaproszenia odebraly, - By nas swą 
obecnością zaszczycić raczyly, - A które dla 
hr.aku a·dresów za,prnszeń nie odebraly, -
Prosimy, by nam milą niespodziankę uczynić 
raczyly. - Dalei. druhowie, ramie do ramie
nia, - Niech slorwo nas.ze w czynność się za
mienia. - Choć'się nad nami wielka burza sro
ży, - Pokażmy świaitu, żeśmy już nie chorzy. 
- W1ięc spieszcie do l(amaip wielcy i mali, -
Zdajmy świadectwo, żeśmy jużż dojrzali. -
Pracujmy pilnie. zgodnie a spoJern, - Potem 
krzykniemy Ojczyźnie Czolem ! 

Wydział •. 
Uwaga W tę samą niedz.ielę przed polu

dniem o godzinie 9 i pót odbędzie się w Karnap 
nabażeństwo na initeincye Gniazda inaszego. Za
raz po nabożeństwie odbędzie się w sali posie
dzeń odftogr!lfowanie wsiystkich druhów. O 
liczny udzia1 w nabożeństwie, fotografowaniu 
i w rocznicy się uprasza. Czfonkowie, którzy 
są cUużej niż 3 miesiące zalegli ze skladka:mi, 
winni się przed rnzpoczęciem rocznicy z nich 
uiścić, w innym razie będą uważani iako go_ 
ście. Wstęrine dla czfonków 50 fenygów, dla 
gości przed czaiSem 75 fen , przy kasie 1,00 
markę. (4) J. Babski, sekretarz. 

Tow. św. Piotra w Horst n. 'Ruhrą. 
W niedzielę, 29 września, urządza 

Towarzystwo nasze 
obchód 22 rocznicy istnienia 

na sali p. Stockera przy SchottHinder 
Weg. Prog-ram: Od godz. 2 do 3 1i P.Ół 
przyjmowanie bratnich Towarzystw i 
gości, następnie pochód do kościoła .na 
polskie nabożeństwo. Po nabożeń

stwie powrót na salę, gdzie powitanie 
gości, koncert, przeplatany przemówiie 
niami, śpiewami, deklamacyami i obra 
zami świetlanymi. Na z,1koflczenie za
bawa z tańcami. Wstępne dla człon
ków 30 fen. dla gośoi 50 fen., przy kasie 
75 fen. Na rocznicę naszą zapnaszamy 
wszystkie okoliczne Towarzystwa pol
skie i wszystkich Rodaków. 
(3) Zarząd. 

Towarzy,stwo gimn. „Sokół" w Hiochstrass 
donosii szan. cz.tonkom. iż w niedzi'eilę, dnia 22 
września. bierze udziat w rocznicy w Neumiihl. 
Druhowie ćwiczący i niećwiczący wi1nni się 
stawić ·O godz. 12 w po.rudnie na sali ćwiczel1. 
Wymarsz d 10Neurniihl o g·od:z. 1. O jak nailioz 
niejszy udziaf się uprasza. Czo.tern! (2) 

Naczelnik. 

W Styrum po południu o godz. 4 u p. Wo.lberg. Towarzystwo św. Piotra w Steete. 
W Oberhausen IT przed polud1niem o godz. 2 u PrzyszJ'e zebrnnie odbędzie się w niedzielę, 

p. Jansen. . dT11ia 22 września. o godz. 3-ei po potudniu. Po 
W Ess.en-Altendorf po poJudmu o godz. 5 u p. zebraniu odbę<lJz,ie się taniec dla czit,onków od--

Post a. , . . chodzących do \v'oiska. Nasi członkowie mają 
W Hochfeld po poludmu o godz. 5 1 por u p. wstęp wolny, członkowie obcych Towarzystw 
Lob~k. . . p.Iacri 75 fonygów, ale w.inni się okazać książką 

W Solingen po poludnm o ~odz. 5 u p. G1erke. I ustaw albo kartą kwitow;:i. Rodacy, nie hG-
W Hochstrass przed ootudmem o godz. 11 u p. d · d Towarzvstwie płacą 

Vierbauma. · ący \V zai n~m " . . ~ . , ' 
W Men2'.ede wielki wiec dla Polaków i Po. I markę. O hczny udz1al prosi (l), 
lek, po poludniu o g1odz. 4 w lokalu p. Vogta. J _ ..... ·'-'--i... _ . _ L •• .J„ Zarząd. l 
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Brnc~ t„p, .1·<Jżaiicowe w Wanne 
r·.· 1 

• J Jo wiadomości swym siostrom, 
1z dnia 17 września zmarła siostra na
szego Bractwa 

śp. Franciszka Tucholska 
w ·49 roku życia. - Pogrzeb odbędzie 
się dnia 20 września o godz. 856 rano z 
domu chorych w Wanne. „...... .,__. 
~ : ~ ~!!~... . • . ' . 
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POLAK 
A 
K 

uczący się po niemiecku. 
Praktyczny przewodnik, któlJ pod&J1 

wi;kaŁówki, rozmowy i nauki, aby w bft. 
kim ('zasie można. czytać, rozumiecł I••· 
wić po niemiecku. Cena J Dll'., a pne
syłirą l mr, 10 fen. Zamówieni& prąj· 
mnje 

~· 11rfarus Polski" 
, księgarnia. i drnka.rni& 

11 fł.ochum, ~ialthesentr. 17. 
~·~-------~-----""""!'---"!!!"'1~19""'!!"!!111~llllllJIS' .......... it~ - - " 

-·,·~.-..:"~„,,.,,,~.,.;~~~~~!!!!~~~ 

n dr „ I • J 8k.ład w Dech;;; rO OZUjącego w sąsiedztwie "Wiarusa 
na wysoką 'prowizyę ~olskiego wraż z mie-

. d szkaniem do wynajęcia 
może SH~ o zaraz od 1 października. Bliż-
zgłos' Ó. Zgłosz. do sze szczegóły wskaże 
Eksped. „ \Viarusa ekspedycya za nadesła-
Polskiegó" pod ni:. niem znaczka pocztlwe-
1081. go na odpowiedź. 

óierp'ącym na ;głabienie nerwów, reumatyzm, 
rwanie w kościach oraz ból" żołądkowe oddają mo· 
e nowe środki lecznicze : 

Jl.postolska esseneya 
Apostolskie ziółka 

znakomite przysługi. Cena but. 1,25 mk. ; ziółek 
1 mk., porto osobno. 
Główny skład w król. uprzyw. 1008 

Zielonej Apter.e T. Wituskiego 
"' Poznaniu [Posen.] 

Skł. esenc.: Spec. nerv. 100 Spir laur. 1000 Ol. 
aether.-25. Skł. ziółek: Hb. Tnss. pnlm. sider. ga· 
leops. menth. meliss, samb. lavand. r. va.lar. s. phell. 
foenie. anisi u. 

Polski 

;Elementarz 
dla dzieci uczących się w 
szkole tylko po niemiecku. 

Jestto najlepszy elementarz, ja.ki 
dotychczas został wydany, dla t"'go 
powi!den znajdowM się w ręku każ. 
dego dziecka polskiego na obczyt.nie. 

Elementarz wykonany jest bardzo 
gust.ownie. ozdobiony limmymi obraz.. 
kami, a ułożony tak, że dziecko umie
j4ce ceytać po niemieck.i, łatwo się 
nauczy po polsku. 
Cena 90 fen., z przesyłką 4u fen., 

\ Adres: Wiarus Polski, 
Bo~hn:m . . 

,. 

MRI •tRw 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitunrgspreisliste 128) fiir das IV. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. 
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~~asa oszczp, ności I 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta i ~ 

placi od nich ( 437) ~ 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. I 
4 i pół proc. za pólrocznem wypowiedz. J 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

. ( riL~ L~ „ msk-' 
w Koronowie ( Crone a:. a. Bra&eJ. . 

°' „ 
~ 

' 150 
Git ,# p1eeow 

do ogrzewania 
poleca (1047) 

! Jan Kwiatkowski 
~ .. „ „, am 

1
_1 ~:. Recklinghausen Sud 

(Bruch) I ul. Bochumska tt5. 

~kieiiWYSt awnych. I 

Papier listowy 
z nięknymi napisami i wierszykami w na

główku poleca 

Księgarnia „ Wiarusa Polskiego",· Bochum. 

~----·--~·"'-

--- li 
• • • • ~ ;;:· t .~ 

1111 białe, czerwone, brunatne, -
niebieskie i szare 

:11 w cenach od 15 fen. do 1 mrk., --11• przy większ. odb. tani.ej, poleca. • I 
1111 R1ilęgarnoa ·~ 

Bil Wiarusa ll'Olskiego _ 1. 
n 1 DotCbum. 

Droga do nieba 
na obczyinie. 

KSIĄŻKA DO NABOŻE~STW A 
zcbral i ulożyl 

X. St. Szymański. 
Tę 'Wyborną książkę, ulożoną przez dusz

pasterza polskiego polskiego ks. St. Szymań
skiego z Paderbornu i zastosowana do potrzeb 
ludu polskfogo na obczyźlilie, mamy zawsze na 
skladzie i polecamy gorąco. 

Cena wynosi 1 mr. 10 fen. w oprawie ZWY
klei a w -Oprawie ozdobnej ze zfotym brze
giem i wyciskiem 2 m. 60 fen., z zamkiem 3 m. 
Pieniądze nale7.Y przyslać ruaprzód przekaizem 
po~towym, zaiączaJąc na ilmszta przesylkl 20 
fen. na każdą książkę_ 

Kalenduz Maryański 
ma 1·ok 1908 

wyda1nia Karola Miarki z Mikofowa iuż mamy 
na skladzie. 

Cena 60 fen., z przesylką 80 fen. 

„ Wiarus Polski" 
Drukarnia n.aikladowa i księgarnia 

Bochum, Maltheserstr. 17. --- ----- ---
1110' 1

i dom w mieilcie P.oniecu tuż przy 
~ dworcu koleJowym, nowy ma

siw murowany o 4 izbach do tego obszerne chlewy 
murowane, pumpa do wody w podwórzu i około 
pół morgi <'grodu, wszyetko ogrodzone plotem -
całość sprawia piękny widok, - mam zamiar za• 
raz sprzedać. Cena kupna 1700 talarów, na 
hipotece pozostaje 2000 marek. Zgłoszenia przymu· 
je Antoni Gemł1łak, Haltlaau.sen, 
Blncstt-. nr. 41 per 8odł:ngen Kr. 
Dortmund. (1101) 

Elementarze *' rnz 

Gospodar sfwo ~;.lsi„~~~\,.~~~m:ll'1i:~:~ 
IO, Z całym inwental'Zl:llll (1 k(lil. 2 k O• r, ~winie 
i całe żniwa} jest od zaraz rm Mpa·.zedaż 
Kościół i szkoła we wsi, orl miasta 10 minut. ce: 
na 2700 talarów, wpłaty potrzeba 70') do lOOo 
talarów. [ 1102) 

Franciszek Kant w Kępnie (Kompen) 
(in J?oscn.j. 

,·~~~~~- --
SKORY, FUTRA, GARNITURY fU„ 

TRZA NE 
czyści bardzo starann ie 
r ARBIERNI GALLUSCHKE. PRALNIA \iV no. 
CUUM. Tel. nr. 911. 

fiH~: Hołstede, Hercie, Eidrnl, Rijhl!1z. 
'1.u:u1se~. Unden. tfattin2en, La"~~ndrHr. Mrr„ 
tHJ Castron, ł(~m~a. Dortmund. Oorti• 
S-.ri:-..cld1fivel. ' 

. Moj don~i 
masywny z 6 m<1rgami dobrej ziemi przy szosie 
jest jak stoi i leży z wszelkim inwentarzem i ca. 
łem żniw?m z powodu wyprowa.d.:enia się od zaraz 
_..a sprzecl a.i. Cena 3000 talarów, wpłaty 800 
do 1000 talarów. Kościół, szkoła cegielnia i fot. 
wark w nieiscu. (1103) 

Fr. Kant w Kępnie (Kempen i Pos.) 

BILETY WIZYTOWE 
WYKONUJE 

SZYBKO I GUSTOWNIE 

DRłJKA.RNIA.. 

,, WIA.lll.TS A.. POLSKIEGO'' 
W BOVIRTJI 

Swój do swego! - --Swój do swegó! 
w wielkim wyborze polec~ ... „. ··4'. „-··==-·...,.._. ...... rn 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk ' 
Jedyna poi. fabr. kostyumów 

--------
Poboezny zaro• 
bek. Do sprzedaży 
materyi na. ubrania po· 
szukuje się wszędzie lu· 
dzi. 8$. L•słnsky, 
Haekerde. (1095 

Mam na sprzedaż (1088 

dom 
il i skład il 
od zaraz lub później 

Antoni Licznidrski 
Hamme, 

Dorstnerstrasse nr. 187. 

na obczyźnie 
poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln,, 
w najlepszem wykonaniu i po nizkich cenach. Prosząc Szan. 
Towarzystwa i Rodaków o poparcie interesu Rodaka kreślę 

z szacunkiem 

Franciszek Kaube, 
Berne, ulica. N owa nr. 37. 

90 fen. 
18 fen. 
13 fen. 
18 fen. 

651 

-~ (ł 

Ml\ka w mieszkach „Dyamantu 
Ml\ka cesarska font . 
Mąka pszenna funt 
lliydlo do pi-a nia funt . 
Mydło w paezkaeh 
Itlydlo " pa4'zkach . (Schmid~) . . . . 
No\ve pełne ł1olenderskłe siedzie tuzin 

30 fen. 
35 fen. 
GO fen. 

Wszystkie inne artykuły po jak njatańsiych cenach. 

Ign. Maciejak. do posyl~-~!!!e!-~!!t;;~ (ł 
i innych lekkich robót, może się zgłosić 
od zaraz listownie z podaniem wymaganej 
płacy pod nr. t>99 do Eksp. „ Wiarusa a 
Polskiego". 

POSTBESTELI„UNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit hei dem K1aiser
Iichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeifungspreisliste 128) filr das IV. 
Qua.rtal 1907. und zahle an Abonnement 
und Be·stellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu h~1ben, 
bescheinigt. 
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POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bel dem K1aiser
Iichem Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Gazeta Toruńska" mit den Gra
tisbeilagen „Rodz~na Chrześciań~ka", 
„Przewodnik Naukowy i Literacki", 
„Szkółka Polska", „Gospodarz", „Ku
piec i Przemysłowiec", „Ogrodnik i 
Pszczelarz" ans Thorn flir dias IV. 
Vierteljahr młt Bestellgel<l 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhaiten zu hiarben. 
bescheinigt. 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei d'em Kiaiser· 
lichem Po1stamt ein Exemplar der Zei· 
tung „Przyjaciel" mit den Gratis· 
beilagen „Rodzina Chrześciańska", 
„Przewodnik NaukowY i Literacki", 
„Szkólkiai Polska", „Gospodarz", ,,Kt.': 
piec i Przemysl1owiec", „Ogrodnik 1 
Pszczelarz" aus Thorn filr das IV. 
Vierteljahr 1907 (Zeitungs-Preisliste 
26 A.) und zahle an Abonnement mit 
Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obige Mk. 1,28 und Bestellgeld er
halten zu haben, bescheinigt 
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• 
lodlł1u1 płsmo ludowe dla Polak&w na obayźnłe pogwt91011 oświ 1Gie or11 spr1Yoa narodowym, polityaznym ł zarobioYPI. 

rrr-•t codlminnle • ~ttlem ui poświ-tu%
- Pn:.edplaita. kwartalna na poczcie I • listowych 
ffl;tl 1 lDl'. 50 fen., a z odnoszeniem oo domu 1 mr. 

I 11t• HWiarus Polski" l&łJ• ... , •-t • ~HUc• poo:a 
69wYm t>od makia:n „L. polniscb or. 123." 

I 1111 liże za Wiara I O]CZJZll I 
Za inserat,y placł się za mlełsc8 ł'Qdb ...._. ... t 
ku 15 f. ogloszeaie, zamieszczone orzecl lDllt&tnll 1111r 
fen. Kto cz.osto Olllasn otrnma rabat. - LI•• 18 
„Wiarusa Polskiel[o„ oaletv fraokowa6 I ~ a 
•ich 4okladoy adres ulsząceKo. Rokoo. ~ nn 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje· się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. l•U4. -
Rodzice polscy! U czele dzieci swe 

,awł~ czytać I pisać po polsku! Nie 
1ttt Polakiem, kto ootomstwu swemu 
81femczyć się pozwoli! 

Z wypadków dllla. 

Około Il eę osób znalazło śmierć w pło
mieniach. 

Parowjec „Tafumaru" spalił się w 
odległości 3 mil od Chinkiang. Około 
!OO osób znalazło pono śmierć w pla
mieniach. 

Pogrom żydów w Odesie trwa dalej. 
Na ulicach Odesy członkowie „Zwią 

zku prawdziwych Rosyan'.:_,~popełnili 
nowe gwałty . Zabito 5 żydów, pora
niono 25. 

W Maro.ku spodziewają się w Rabacie 
walki Abdul Azisa z Mulay Haiidem. 

Obydwaj są ~v drodze do Rabatu 
na czele z11aczniejszych sil wojsko
wych. Pod Casablanką panuje spokój. 

Trzeba sią organizować! 
Rodacy! • 

Wobec zachcianek, aby nas zaprze
dać centrow com i zmusić do glosowa
nia przy wyborach do .parl;amentu nie 
na Rodaka, tylko na ~iemca, trzeba 
nam się organizować, abyśmy się wszel 
klm podobnym zachciankom oprzeć 
zdołali. 

Dla tego powinniśmy w każdel miej 
scowości zalożyć „Towarzystwo Wy
borcze", jako filię „Centralnego To
warzy twa Wyborczego Polskiego dla 
\Vestfalil, Nadrenii i sąsiednich pro
wincyj". 

Towarzystwa wyborcze mają przy 
totować Rodaków do przyszłych wy
~rów parlamentarnych a równocze
Suie czuwać nad wyborami gminnymi. 
kościelnymi i nad wszelkiemi sprawa
llli narociowemi. 

Kto z rodaków chciałby zająć się u
rządzeniem wieca „Centralnego Towa 
~zystwa Wyborczego" i powołania do 
2Ycia filii, niech się do mnie zgłosi, a 
st~żę mu radą i pomocą a także o 
rnowców się postaram. 
Szczęść Boże ! 

Franciszek Janowski, 
Prezes „Centralnego Tow. Wyborcz." 

Bruch, ulica Bochumska 115. 
~ ..... 
Przeciw pielgrzymkom polskim. 

'f Pan Antoni Siemieniewski~ prezes 
~ow. św. Piotra w ttorst nad Ruhrą 
,~'.ZYmaJ od landrata powiatu mettmal1-
; l~go w obwodzie rejencyjnym dysel
~r skim pismo z uwiadomieniem, że 
! ro~u przy~zlym nie pozwoli na urzą
;~~nte pielgrzym.ek towarzystw pol
~ ich dekanatu Essen do Neviges, bo 
~Odczas tegorocznej pielgrzymki rzeko
(~ noszono odznaki narodowo-polskie. 
p 10dzi tu podobno - o maciejówki. 
1 ~lacy na obczyźnie są przekonania .• 
~~·g~Yby trzy osoby narodowości pol
~/\przez kilka miesięcy chodziły w 

1
,us rej pikielhaubie, toby ją uznano 
~·za s~rój narodowo polski. U niektó
iJ:h N:~m ów uchodzą za niebezpiec~-

stro1 narodowo-polski - szerokie 

spodnie i buty z cholewklami. Nie dziw.! 
bo .polakożercy chcieliby żeby PolacY. 
chodzili boso i bez spodni! 

Pismo landrata pruskiego podai.emy 
na wieczną rzeczy pamiątkę w całej 
rozciągłości. Opiewa ono dosłownie 
tak: 
Der Konigl. Preuss. Landrat 

des 
Kreises Mettm:ann 

zu Vohwinkel, 
Reg.-Bez. Dilsseldorf. 

T.-B. No. 320. Geh. 
Vohwinkel, den 5. September 1907. 

Bei der am Sonntag den 11. August 
ds. Js. veranstaltetein Wallfahrt aus dem 
Dekalllat Essen nach Neviges sind in 
der i•n letzterem Ort veranstalteten Pro
zession. trotz des an den Anmelder der 
Prozession Pater Michels in Essen er
gangenen Verbots national-polnische 
Abzeichen getragen worden. 

Dieses Vorkommnis gibt mir Ver
anbassung, die Ortspolizeibehorde anzu
weisen, im kommenden Jahre den pol-
nischen Vereinen aus dem Dekanat 

Essen die Genehmigung zur Veranstal 
tung einer Prozession in Neviges nicht 
zu erteilen. 

Ich stelle anheim, die Mitglieder 
Ihres Vereins entsprechend zu benach
richtigen. 

zur Nieden. 
An 

den Vorstand des Polen-Vereins 
St. Petrus 

in Horst-Ruhr. 
To znaczy po .polsku: 
„Podczas urządzonej dnia 11 sier

pnia br. piegrzymki z dekanatu Essen 
do Neviges noszono na urządzonej w 
tej miejscowości procesyi, mimo dorę
czonego urządzającemu procesyę Ojcu 
Michels w Essen zakazu odznaki naro
dowo-polskie. 

To zajście jest mi powodem do po
lecenia władzy miejscowej, by w roku 
przyszlym nie pozwoliła towarzy
stwom polskim z deklanatu Essen urzą
dzić procesyi w Neviges. 

Pozostawiam Panu uwiadomienie 
czlonków towarzystwa Pańskiego o 
treści niniejszego\ pisma." 

Tyle pan landrat. Jak słyszymy, 
towarzystW1a dekanatu Essen zamie
rzaj.ą wnieść protest przeciw powyższe 
mu ukazowi, co uważamy za sluszne. 

Towarzystwo Pomocy Naukowej na 
obczyźnie. 

Sprawa „S;więtojózafacia" weszła 
na dobrą drogę. Na zebraniu, które się 
niedawno odbyło w Gelsenkirchen, u
chwalono za zgodą komitetu założenie 
towarzystwa i wybrano komisyę, któ
ra razem z kilku członkami komitetu 
miała się zająć opracoWianiem projektu 
ustaw. Komisya zebrała się w nie
dzielę i biorąc za podstawę znane na
szym czytelnikom szkice, zmieniając je 
i dopełniając w niektórych punktach, ze 
stawiła projekt, który podajemy poni
żej. 

Na życzenie komitetu otwieramy 
nad tym projektem dyskusyę, ale prosi
my o przedmiotowe roztrząsanie spra
wy, bez tykania osób, bo tu chodzi o 
rzecz a nie o osoby. Sobie zastrzegamy 
również wypowiedzenie uwag nJaszych. 
aby czytelnicy znali nasze zapatrywa
nia. Z góry przecież nadmieniamy, że -
z pominięciem niektórych szczegółów 
- na projekt się godzimy, a różnice 
zdanl1 co do szczegółów z P.e\vnością 

nie trudno będzie wyrówniać. Ogólny 
wiec, na którym nastąpi założenie towa 
rzystwa, odbędzie się z pewnością 
wśród harmonii a zarazem stanie się 
dniem chwały dla komitetu i dla tych 
wszystkich, · którzy poświęcali czas i 
siły d~a „ś więtoj ózafacia". 

Projekt ustaw. 
§ 1. Pod nazwą ,,Towarzystwo Po

mocy naukowej pod wezwaniem św. 
Józatata dla młodzieży polskiej na ob
czyźnie" założono dnia 1907 roku 
towarzystwo, którego siedzibą jest mia 
sto Gelsenkirchen. 

§ 2. Patronem toarzystwa jest św. 
Józafat, biskup i męczennik. 

§ 3. Zadaniem Towarzystwa jest 
popieranie polskich, szczególnie uczę
szczających do szkół średnich i wyż
szych młodzieńców, pragnących prze
ważnie poświęcić się stanowi ducho
wnemu, przez udzielanie środków ma-
teryJalnych na studya oraz na służące 
kształceniu się podróże. 

Polityką towarzystwo się :nie zaj
muje. 

§ 4. Członkiem Towarzystwa mo
że zostać każdy nieposzlakowany Po
lak, który przez Ząrząd zostanie przy
jęty. 

Tylko synowie członków, którzy 
przynJajmniej trzy lata należeli do To
warzystwa mogą otrzymać wsparcie z 
kasy Towarzystwa. W stępujących nai 
później w sześć miesięcy od dnia zało
żenia Towarzystw\a uważa się za upra
wnionych tak~ jakby należeli do niego 
trzy lata. 

Stypendyów udziela się od kwinty. 
§ 5. Każdy członek obowiązany pla 

cić do kasy ToW1arzystwa składkę, któ
ra mą. wynosić 2 marki rocznie lub 50 
fen. kwartalnie. 

Członkami są także wszyscy ci Ro
dacy, którzy od siebie lub innych nade
ślą do kasy towarzyskiej jednonazowo 
co najmniej 5 marek. oraz reprezentanci 
Towarzystw, które z kasy swojej w ro
ku złożą do kasy Towarzystwa pomocy 
naukowej przyn:ajmniej 10 marek. 

Każdy członek i ieRo ofiara będą o
glaszane w „Wiarusie Polskim". 

Kto jednorazowo złoży sto marek 
zostaje członkiem dożywotnim. 

§ 6. Na czele TowarzystW11 stoi 
zarząd, składający się z 25 osób, wybie 
ranvch na dwa lata. Co rok wybiera 
się połowa czfonków. Z końcem pier
wszego roku ustępuje połowt1 człon
ków przez losowanie. Ponowny wy
bór jest dozwolony. Ojcowie stypen
dyatów nie mogą być członkami zarzą
du. 

Zarząd wybiera sobie przewodniczą 
cego i jego zastępcę, sekretarza i za
stępcę i skarbnika, którzy kierują sp11a
wami Towarzystwa i zarządzają kasą. 

Reszta czlonków zarządu tworzą 
radę. 

6 udzielaniu i odjęciu stypendyum 
rozstrzyga cały zarząd większością % 
głosów. 

Do ważności uchwał zarzadu potrze 
ba obecności najmniej 15 tu ·członków. 

Zebrania zarządu zwołuje i przewo 
dniczy im prezes lub jego zastępca. 

Członkowie zarządu, którzy 3 razy 
" z kolei nie wezmą udzi:lht w posiedze

niu zarządu, tracą przez to swój urząd. 
W nioski o stypentlyum trzeba prze

słać piśmiennie na ręce prezesa, załą
czając ostatnie ś\viadectwo. Zgłosze
nia mogą być 11;1dsylane najpóźniej do 
11 marca. 

Stypendyaci są zobowiązani świa-

dectwa swoje re~ularnie nadsylać na 
ręce prezes'.a. Jeżeli stypendyat nie 
uzyska promocyi, traci wsparcie na 

rok ·następny. 
§ 7. Walne zgromadzenie zwyczaj

ne odbywa się co rok najpóźniej w mie
siącu lutym. NadzwyczJajne walne ze
branie musi się odbyć wskutek uchwa
ly zarządu lub na żądanie 50 członków. 
Walne zgromadzenie wybiera większo 
ścią głosów w tajnem glosowaniu człon 
ków zarządu i komisyę rewizyjną, ce
lem zrewidowania przynajmniej raz na 
trzy miesiące kasy. przyjmuje lub od
rzuca sprawozdanie zarządu, i rozstrzy 
ga w wszystkich sprawach towarzy
stwa, z wyjątkiem sprawy udzielania 
stypendyum, o czem dyskusya na wal
nem zebraniu jest bezwarunkowo za
broniona. 

§ 8. Do zmiany ustaw i rozwiąza
nia Towarzystwa notrzeba ;y.i. członków 
Towarzystwa. 

§ 9. Walne igromadzenie zwołuie
przewodniczący, jego ~astępca, lub 
inna osoba upoważniona przez wię
kszość zarządu przez ogłoszenie we 
„Wiarusie Polskim''. Ogłoszenie w 
innych gazetach jest pożądane. 

§ 10. Osoby występujące lub wy
kluczone z Towarzystwa jako też tra
cące prawodzielność, tracą wszelkie 
prawo do majątku jego, a towarzystwo. 
ma nadal istnieć. 

§ 11. Towarzystwo przejmuje 
„Fundusz żelazny" od Komitetu „Swię
tojózafacia'' i stana się tenże fundusz. 
stale powiększać. 

a) Na powiększenie funduszu żela
znego płacą członkowie Towarzystw 
na obczyźnie 10 fon. rocznej skladki na 
członka. na mocy uchwały prezesów na 
wiecu w Essen w dniu 23 lipca 1905. 

b) Odsetki funduszu żelaznego służa 
na wsparcia dla stypendyatów towtarz.Y 
stwa. 

c) W razie rozwiązania Towarzy
stwa pomocy naukowej funduszem że
laznym rozporządz.iają ofiarodawcy, 
których spis winien być stale utrzymy
wany. 

d) J eżeJi ofiai:pdawcy nie mogą zo
stać zapytani, składki iG.h przeznaczo
ne są do kasy Akademii umiejętności 
w Krakowie. 

§ 12. W r:azie dobrowolnego lub 
przymusowego rozwiązania Towarzy
stwa przechodzi jego majątek, po u
względnieniu przepisów § 11, na wla
sność Tow. Pomocy naukowej I. K. 
M. w Poznaniu jako fundusz zapomo
gowy dla młodzieży polskiej z obczy
zny. Gdyby powyższe Towarzystwo 
majątku przyjąć nie chciało lub nie mo
gło przelewa go się do kasy Akademii 
umiejętności w Krakowie z temże prze
znaczeniem. 

- __ .±s. a 

Międzynarodowy kongres górników. 
Komisya dla zbadania mand11tów 

stwierdziła że 58 delegatów angielskich 
(w tern 9 członków parlamentu) repre
zentuje 541 048 zorganizowanych ro
botników 1111 ogólną liczbę 738 960 gór
ników. 2 amerykańskich .Q.elegatów re
prezentuje 375 tysięcy zorganizowa
nych górników na ogólną liczbę 525 ty
sięcy amerykaliskich górników, 17 de
le.gatów z Niemiec reprezentuje 
217 817 górników na ogólm1: liczbę 
689 248. Delegacya z Niemiec składa 
się z 2 delegatów .. Zjednoczenia Zawo-
dO\\ ego Polskiego" reprezentujących 
28 tysięcy górników, 11 delegatów 



Siedzibą l(oh jest Blumeathal w lokalu ; 
p. L. flocke. Zebrania będą się odibywaly \V : 

każdą drugą niedziele miesiąca,. a ćwiczenia ł 
w śpiewie w każ-clą środę tygodnia. l 

Zarząd. l 

.,związku górników Niemiec" (t. zw. ~ zostawił w nim niezatarte ślady swej 
ferbandu). którzy reprezentują 110 247 ! gorliwej dzfoiłalności. W czasie walki 
robotników, 3 delegatów chrześciań- kulturnej pracowat gorliwie jako du5.t-1 
skicgo „gewerkferajnu" reprezentują- pasterz w parafii św. Wojciecha, parna 
cych 77 tysięcy robotników i delega- gal drugim parafiom. rozrywał n:a wszy 1 ta od związku hirsz-dunkena. 19 de- stkie strony swe siły, budził ducha re, . 1 • 

legatów austryackich reprezentuje 33 ligijnego i obywatelskiego. Obdarzonv ł,. Oberhausen. dnia 9 wrzesma 1907. Dmia 
-> 8 września 1907 odbył się tutaj wiec „Ce·ntral-

tys. zorganizowanych górników na o- metalicznie dźwięcznym gfosem wy- ~ nego Tow. wyb. polskiego dla Westfalii, Nare-
gólną liczbę 135 652 górników w Au- głaszał przy każdej sposobności nauki t nii i przyletrJych pmwincyi". Wiec zagail dh. 
stryi. 10 delegatów z Belgii reprezen- i przemówienilł, pełne apostolskiej pro- I Antoni Ratatlczak z Oberhausen pochwaleniem 
tuje 65 tysięcy zorganizowanych robo- stoty i szlachetnego stylu. Pracą i gro · P.a1na Boga. iWiecownicy obrali przewodni-

b 9 · 6 · • czącym wieca jednoglośnie p. A. Ratajczaka, 
tników na ogólną licz ę 13 tysięcy, szem wspierat nasze spółki, towarzy- który powofal sobie do pióra p. J. Derę z Ober 
delegatów z Francyi (dwóch członków stwa, komitety, bractwa milosierne, a hausen oraz dwóch rnd1n.ych: Piotra Polnego z 
I)arlamentn) reprezentuje 30 tysięcy osobliwszą troskliwością przez wiele Alstadoo i fanai Horafa z Oberhausen. 
zorganizowanych górników na ogólna lat otaczał Dom sierót, który głównie Po ukomstytuowa:rniu wydzia.Iu oznajmil 
liczbę 182 tysięcy. jego szczodrości i roztropności zawdzie I ~rzew. wiecowruikom .. -których by.Io okO!lo 500 

D l t · śl' · t · · - cel wieca. Pierwszym mówcą byl prezes Tow. e egaci aus ryaccy wzme I re- cza swe IS meme po dziś dzień. Sam ży- Centrnln. Wyb. p. franciszek Janowski z Bru-
zolucyę, by na przyszfość niedopuścić jąc ubogo i skromnie, rozdawał hojną chu, t>zna~miwszy w.iecowu1ikom, jaki cel i 
do obrad kongresu delegatów odręb- ręką wsparcia na wszystkie strony. Go- ' zaidanie ma Tow. wyborcze tu na obczyźnie. 
nych organizacyi. Rezolucya ta wywo · ściność jego staropolska, pelna prosto- ł Zairazem pnzeczytał ustawy Towarzystwa„ na 
~ata burzliwe obrady i byłaby niemal • ty. uprzejmość, otwartość i szczerość które siię wszyscy godzili. 

k ' h d 1 t' d ~ ' Z kolei przemawta.l J. Dera z Oberhausen, 
spowodo.wala nie toryc e. eg:;t ow o 1~ z~rowno wobec klapłanów jak świec- zachęcając wszystkich rodaków do wspólnei 
natychmiastowego wycofania się z kon kich odznaczały go aż do samego koń- piracy riiarodoiwei. tak ważine~ nam tu na obczy-
gresu. · ca i jednaly mu serca i zaufanie Wf..2.JJ- ź.nie. 

W końcu przyjęto wniosek, by w stkich. Tnzecim mówcą byll' p. Berger z Oberhau-
sprawie tej nic nie uchwalać, lecz re- Pow. olany na subregenSla, a po' z'n1·eJ· sen który mówil w podobnym sensie a w 

koÓcu wybzywat, że wojny bez broni proW'a
zolucyę oddać międzynarodowemu ko- na regensa seminaryum dachownego dzić nie można, więc i my nie możemy P'rze-
mitetowi„ który. r:noże się. ~o niej za- ł w Gnieźnie pra.cowal aż do roku 1890 prowaidzić wyborów bez pieniędzy_ · 
stosov:~c lub tez Ją odrzucie. ' na~ wychowaniem duchowieństwa pa- Zabrawszy jesz.cze glos p. Ja:nowski z Bru-

W srodę obradowano nad sprawą I r:aflalnego dla obu archidyecezyi. Mą- -chu obiaśnil. iż „To.w. Centr. Wyb." nietylko 
ube.zpie.czenia gór~ików i yrzyjęt,o · dro~cią, 1niezw~kłą taktownością peda- ~r~o;~a~~ ~b~r/::;:tn:i:ni~~y~ij~o;~~-i~l;~i. 
wmosk1, według ktorych za rneszczęs- gog1czną, stałoscią zasad, rzadką prak- Potem zabrrut g'l:os prezes „zi,edn. Zaw. 
cia w kopalniach odpowiadają pracoda I tycznością, mrówczą pracowitością Po.lskiie~o" p. w. Sosifrski iz; Bochum. omawia-
-w-cy. Robotnikom w razie choroby i nieskazitelnością życia zdobywał szcz~ jąc sprnwę orga1nizacyi wyborczych. 
niezdolności do pracy winna być zape- ry szacunek i przywiąz!a.nie. Uczył łą- Przypomnia.r także, iż haka·tyści kuią na 

· t · t ' · · > • • k ł nas nowe usta1wy wYjątkawe i to w celu wy-
:wmo.na w ys arcza1ąca ren. a, rov.::me.z ~z;vc zyc1~ szc:zerze ap ańskie z godno wlatszcza:nia ziemi polskiej. Dałej na.rwolywa.l, 
r~dzinom zmarłych lub zabitych gorrn- ł ~c~ą osobistą 1 obywatelską sumienna- •

1 
ażeby robotnik po~ski popiera.J polskich knip

kow. SClq. Jego to w wielkiej części zasłu- ców, al oni. się będą oto staraH, żeby popierać 
Przyjęto także wniosek, według gą, że czasy walki kulturnej skończyły I rCJ1botnika. Wspomniawszy o panu . Dr.z. ym~·le 

ktorego górnicy wszystkich krajów ~ię dla nas świetnem zwycięstwem mo- w P.~znańskiem i o lego wozie,, za·za:aicz.yl ~ow 
t · ' · · t b d · 1 • d · . ca, 1z Pola1cy w kulturnem panstw1e prusk1em 

s ~I ac się ma1ą .? o, . Y w._ anym razie ra ne1!1, Jemu z31w z1~czamy liczne po- iuż tyle faskt maią, że sobie mogą mieszkania 
modz rozpocząc stre1k m1ędzynarodo- kolem:a, k~płanow, ktorzy w dzisiejszei I na 4 kołach budnwać. (Okrzyki z wyn.1z.em O

WY. , . walce sw1ecą wzorem charakterów go- burzenia). . . 
W koncu uchwalono wnw~ek dele- dnych poważania i miłości. 1(1w~dJranis_ przed 1. przybyl p. po~e-r ~reJsk1 

gatów belgijskich, że produkcya węgla ! z Torunia, kto~eg.o w1ec:~w1111cy z w1elk1m en-
. b ' 1 · d - tuza:miem przyięL1. wz.n10sfszy mu trzykrotny 

Winna yc re~u owa~a pr;;ez mię ZY.. ~.-· "' .. ~-'.2 .cy na obc"'1 .. j"~.H_, . ~- &_"' toaist: nfoch żyje! Pan Brej.ski zaibral zaraz 
narodowy związek gormkow. ~ l\ł~~ „ i4".Pi~~•v 1gfos i w .przes1z.to pólgodzi.nnej mowie wylusz-
aasz& __ rnq _ __ !'?'!' ___ __ - _____ ą czyl nam. co haka.tyśoi chcą z naszą polską 

Błumenthal. Pod nazwą „Kol'o śpiewa- ziemią ltlczyinLć. Nie dosyć im, że ją ·koloniza„ zrron śp. ks. biskupa Andrzejewicza. c~ie Ha~fa:" zalożoao tutaj tow., do iktórego cya także za poliSkie pieirJi~dze wykupuje, lecz 
& się zglo.s1fo 23 czfcmków. Na pierwszem posJe- ma wprost przez przymus ją nam wydzierać. 
Smierć ś. p. ks. biskupa Andrzeje

wicza odbiła się żałosnym echem w 
całej Wielkopolsce. 

dzeni~,. które si~ odbyfo . w niedziellę, 8-go Ale mimo to:, ~ie z,gini;;mŁ, bo. w .nas i przez 
wrzesrna, zostah naste,puJący czfonkaw&e do ,nas Po1ska zyie. Choc nam ziemię .wydrą, to 
zarzą<liu obrani: 1) Leon Szwalkiewicz, prezes· ~ serc polSikich nam niie w_ydrą Żyjemy i żyć bę-
2) Józef Wala._ zastępca: 3) Jain Grze.siaik, se: t d'ziemy, co 1dai Boże! (Huczne oklaski.~ 

„Lech" poświęca zmarłemu nastę
pujące wspomnienie: 

kretarz; 4) f'rancisz.ek Dąbrowski, zaistępca· l P-0tem uchwalono protest przecL'W -wY-
5~ Wi1nicenty ~an'.lszkiewicz. skarbnhk; 6) Sta: i wlaiszczeniu. (Prote~t iuż byl. ol(J:oszony. ~ed.) 
nąslaw Szymansk1, zastp_; 7) Ignacy Ciszewski J Teraz przewodrnczacy w1eca p. Ra1:a.iczak 
bibHo.tekarz; 8) Ludwik Pia tek, zastp.; 9) Au: i 1zi.a·chęcal Rodaków, ażeby więcej się garnęli 
gusty11J Murawfiec i 10) Ja11 Ja.s. jaiko rewizor.z.N do oświa.ty. a szczególnie polskie pisma czyiy-

Prócz pierwszych pięciu lat spę'
{lził resztę swego życia kapłańskiego 
"!!N Gnieźnie, zróst się z Gnieznem i po- ka:sy. w:alii a ·nie te s21waeskie .,blaty". 
·""'--~~~&UU~~~~~~~~._!!'!~~~ tLS - -
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ŻUBR,() WIE. 
l>~owiadanie historyczne wedlug po

wieści 
W ac ława Gąsiort>w·skiego. 

przegląd czynił nowozaciężnych szwo- ził, do gorszych rzeczy się sposobiąc„. 
leżerów, gdy mu dano znać 9 Drzyby- Co się tam dialej działo, nie wiem, bo 
ciu Gotartowskiego. Zdał co prędzej szczegółów dowiedziatem się z ust te
slużbę na Rudowskiego porucznika, a goż Karlewicza. Owóż ten, wzięty na 
sam do Floryana wybiegł. męki, wyznał, jak Żubrów przyprowa-

Powitali się1 serdecznie, spojrzeli dzil do siebie, aby im przepirawę na dru 
na siebie długo, badawczo i skierowali gą stroinę Wisły ułatwić, lecz gdy był 

(Ciąg dalszy). bezwiednie rozmowę na potoczne spra- się w nocy oddalił, :aby brodu wyszu-
Wiwat - kalwin!... wy. kać, ile że rzeka ledwie lodem się ścię 

- ttermelaus już się rozhukał! - Ploryan chciał pytać o nowiny... la. Żubrowie zamordowali towarzy-
odrzekł kw1aśno f red ro. lecz stmch go nagle zdjął. Smutek na szów, okradli go i z pułkownikową i 

- Sewerynku„ nie mrucz! Daj gę szerokiej twarzy Dziewanowskiego o- Zośką na lód si~ puścili. Karlewicz, jak 
by! Wyższą masz odemnie szarżę, aleś siadły, nie zdawał się wróżyć nic no- powiada1 chci':ił ich ratować, lecz woda 
kalwin! Zresztą, Florek jest - upiję się dobrego. Atoli niepewność n:e dawała wystąpiła i sam ledwie z życiem ujść 
chyba!... Ootartowskiemu spokoju. Upatrzył zdołał. 

- I na odwach pójdę! chwilę, , gdy młody Wybicki jął opo- - Więc mówicie„. 
- Wicek, nie dogaduj! wiadać o służbie swojej pod gen era- ~ Potonęli wszyscy!.. 
- Niechno waszmości kapitan lem Dąbrowskim, pod OdJańskiem, i od- Gotartowski jęknął. Dziewanow-

Kurtz upoluje - zauw1ażyl Wybicki. ciągnął nieznacznie Dzlcwanowsk;ego ski chwycił go w ramiona. 
- To i co?!... Mnie, porucznika do sąsiedniej pustej izby. - Panie Floryanie ! - rzekł z gtę 

szwoleżerów gwardyi... śmiałby tknąć. Dziewanowski nie czekał pytania. bokiem uczuciem. - Mężczyzną jesteś 
Oficerowie ruszyli natychmiast w -- Wiem, wiem, czego po mnie się cie .... Fhtrzcież, i jam został sierotą pra 

stronę koszar Mirowskich. W drodze spodziewacie! - rzekł poważnie. - wie. One jedne mi były na świecie! Nie 
do Floryana przysunął się Wincenty Czasem bodaj najżałośniejsza wi1ado- dawajcie przystępu rozpaczy! 
Jordan i zagadnął cicho a smutnie: mość lepsza od niepewności... ' - $wiatlem mi była jedynem !. ... 

- I n:e masz od swoich żadnej Floryan zbladł. Nie żyć mi bez niej. 
wieści? - Odwagi! odwagi! Panie florya- - Na Boga!. .. Słowa tego nie sro-

- Ani s ły chu!. .. Przepadają .. Bóg nie ... Wyroki Boskie są niezbadJane.. majcie! Wspomnijcie na matkę waszą .. 
jeden wie, gdzie?! Nie nam, nikczemnym stworzeniom, są na rodzinę, na z:emię, dla której walczy 

- I... i.. panna Urszula?! - wy- dzić o nich! Co tu skrywać przed wa- liście lat tyle.„ .. 
krztusił z trudem Wincenty Jordan mi. Bóg jeden mocen jest was pocieszyć Gotartowski był nagle iniby ogłu-

Ootartowski spojrzał nieco zdzi- - Mówcie, mówcie mi wszystko! szony. 
wiony na zalterowanego k•rewniaka. - rzekł głucho Gotartowski. - Zatonęla niebożę i... ci starzy, 

- Urszula? Jakżeś chci:aL Z mat - Owóż wiadomo wam, jako po poczciwi.. towarzysze wierni, opieku-
ką razem wyc'.ągnęła .. Ani wiem, do- moim wyjeźdz i e pani stryjenka z Zoś- inami byli mi. .. rodzonymi! Byle teraz 
kąd ! ką dostały się w ręce Prusaków ... niby umrzeć. byle prędzej stąd. 

- Inie widziałeś jej ani.... nikogo! to pod pozorem winy ukrywl:tnia mnie, - Jezus, Maryo ! Nie bluźnijcie, nie 
Ona także zniknęta? ! a właściwie za podszeptem szpiega pru wzywajcie śmierci! Jesteście chrześcia 

- Jakto - ona? skiego, ni ejakiego Karlewicza, który ninem ! - strofował powiażnie Dziewa-
- No.„ panna Urszul!a ! zdawna zemstą ku mnie i ku Stryjowi nowski. 
- Tłómaczę ci przecież iż z matką palal. Przysłani przez was Żubrowie - Ja też - odrzekł z cichym bó-

razem wyjechały„. Zaraz po zagarnię- szuki:i li, poznałem ich i o Karlewiczu po Iem Ploryan - pójdę szukać tylko ... u-
du Staszka! wiadomiłem, slusznie sun_onując, że on spokoienia wiecznego. 

Wincenty smutnie zmiesil głowę na ,, jeden wie, co się z pochwyconemi nie- - Nie - nie! - Tak wam mówić 
piersi. flonn n poglądał natl. z ubocza i w iastami dzieje. Zubrowie chwyc-:li się nie wolno! Módlcie się raczej za nią i za 
napróżno zgadywał, skąd młodemu 1 żwa\YO moich wskazówek. Karle'Nicza siebie. 
Jordanow i przyszło o Urszulę się py- 'I wykry li i, upadlając przed nim wysła11- - Panie Janie, mówcie 0 niej je-
tać ! ców pruskich, dotarli aż do kry; )wki, • szcze ... wszystko. 

Kapitan Dziewanowski właśnie był w której ten lotr bezbronne kobiety wi~ . - Cóż wam powiem? Na co boleść 

I 

Także p. Sosil1ski zacht-;cat do pilnieiszegu 
czytania gazet polskich. 

Teraiz: p. Ja:n Brejski, posel do parlamen-
tu, w przeszł o godzinnem przemówieniu Zdal 
sprawę z czynności Kola polskiego. W końcu 
obrano delegata na miejscowość Oberhausen, 
którym jest Józef Dera z Oberhausen., Rosen
str 80. i u którego r.odacy już teraz na cuon
ków się za-pisywać moąą.._ bo do zapi•sywania 
czfonków nie przyszJ!o z powodu. iż luż czaJS nic 
po1zw1a1a.ra le w krótkim czasie odbędzie się 
nowy wiec i spodzieWa!l'llY się, iż Rodacy iak 
geden mąż na cz.l:cmków się zapiszą. 

Wykrzy1knięto po:silowi pa:nu Brejskiemu 
trzykrotny toast: niech żyje! Poseł p. Brejski 
wzniósł także trzykrotu.1y toast Połakom w 
Oberhause.n: niech żyj a!_ 

Wiec zamknięto o godz. 3 po pot po
chwale11Jieim Pana Bol!a. 

Józef Dera, sekr. wieca. 

Pn'&\ z.~~bodntieh . WMmii i M~~~, 

Pelplin. W miejsce ks. wik. Rze
wuskiego, przesiedlonego jak w iado
mo, do Czarnego lasu, ustanowiony zo
stał wik;arym przy kościele św. Jakóba 
ks. dr. Łęgowski z Zielenia. 

Z Łącka donosi „Oaz. Grudz.' ', że 
pan Niemczyk sprzeda! swe piękne go
spodarstwo, obszaru 80 mórg, Niem
cowi. 

Chełmno. W polskie ręce przeszła, 
jak piszą gazety niemieckie, posiadłość 
Niemc\a Bluma w Borównie w powie
cie chełmińskim, obejmująca 312 mórg 
Nabył on ją przed rokiem za 180 OOO m., 
a odsprzedał za 205 OOO mr. Nazwiska 
nabywcy niemieckie gazety nie podają. 

Królewiec. Rodzina spalonego pod
czas ·nieszczęścia kolejow~ pod 
Straussbergiem bankiera Kraschut~kie
go żąda od fiskusa kolejowego odszko
dowania w wysokości pól miliona m:a
rek. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego. 

Bydgoszcz. W sobotę nad ranem 
przejechal pociąg pospieszny tuż przed 
mostem, prowadzącym ku ulicy Fry
deryka Wilhelma, pewnego robotnika z 
Szwederowa i z\abil go na miejscu. 
Zmarły zatrudniony by.l przy naprawie 
relsów na tutejszym dworcu i zostar 
pochwycony przez pociąg w chwili, 
gdy przechodził przez szyny. 

Gniezno. Jedenasta ofiara nie szczę 
ści/a kolejowego pod Jankowem. W 

powiększać? Robiłem wszystko, co się 
tylko dało, byle dojść prawdy ... Nieste 
ty, Karlewicz widocznie nie kłamał. Po 
chwyciła go żandarmerya polowa fran 
cusk1. Pan Moszyński śledztwo surowe 
prowadzi!. Znaleziono ciała zbirów Kar 
lewicza na pogorzelisku jego sadyby, 
natrafiono na strępy odzieży na krach 
lodowych. Zwlok nie odnialeziono. Spo
częły na dnie rzeki. Z początku byłem 
był suponował, że może i wam, panie 
Ploryanie, krzywdę jaką wyrządzono. 
Karlewicza palili prawie żywcem, sło
wa o was nie mówił, wyrzekał się, iż
by Wlas na oczy kiedy oglądał. Widząc 
was teraz, utwierdzam się głębiej w 
przekonaniu, iż mówił prawcj_ę. Natural 
nie falsz jeno jest w ter'n, żeby Żubro
wie na rabunek doń przyszli! Dopusz
czenie Boże! Lec~ gdybyście byli jak~ 
ja przy badl:tniu tego zbója, to możebys 
cie przekonali się, iż Opatrzność i tu 
bezbronnych kobiet nie opuściła. Karle: 
wicz zdawna zemstę naszemu rodowi 
był poprzysiągł!... Dawne dzieje! Jes~
cze byl wówczias żył stryj mój na św1e 
tej pamięci pułkownik ... Ki·ulewicz był 
w domu jego pacholikiem. BawiliśmY 
wówczas w województwie Trockiem. 
w domu szambelana Rastawieckiego„. 
Kar1ewicz, choć mizernego rodu, jął ?~ 
jednej z córek się zalecać i na cnotę Je.1 
nastawać... Panna, gwaltownością a 
groźbami Karlewicza przerażona, b~1a 
się ust otworzyć, lecz ja, małe chłopi~, 
podpatrzyłem Karlewicza i pułkowni
kowi powiedziałem. Pułkownik wp\a~ł 
w gniew, sto bizunów kazał mu wyh
czyć, a zbitego do krwi, bosego, precz 
od -siebie wypędził. Stąd nienawiść. ~
wóż, gdy pani ~tryjenka z Zośką w ie
go dostała się sZPony, chciał je zbe~
cześcić„. i.. właśnie upatrzył był sobI~ 
chwilę sposobną... gdy Żubrowie n~~ 
spadli!.. Wolej iść śmierć bylo znalezc 
niż haf1bę 

(Cią~ dalszy na!'taoO. 
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iatek zmarł po lH·z .~sz~o p:~ciotyg0-
~;1i0wej chorobie_ w Beteście komisarz 
b,rodowy tlenn1g z ustrowa. 
J Gniezno. Redaktor „Lecha", p. Te
·ka wyjechał w poniedziałek rano do 
~ 
0
;nania celem odsiedzenta reszty na

fożonej naf1 kary więziennej za artyku
lr dotyczące strejku szkólnego. Po od 
ś:edzen i u t rzech dn_i b~~~ie mbiał jpuż zu
~elnie „czyste sum1e111e wo ee rusa-
~óW. z Pobiedzisk donoszq. że w poblis-
kiei Polskiejwsi (domena przechrzcona 
na forh:i~h) p~z~chodz~ła 13 .bm. żo~a 
iornala. nte um :e3ąca w1doczme po me
niiecku? przez podwór~e do obo_ry z.e 
szkopk1e!11 w ręku. _N1~ zn~ł~ się wi
docznie Jednak na mem1eck1e3 grzecz
ności i nie powiedziała „guten mor
en'" ki edy obok dzierżawcy p. lejt-
~ant~ Schwarzkopla przechodziła, za co 
ienże podobn~ ją. popchną~ i na~wet w 
11rarz uder~yc mi.al.. Kob:e.ta r:1e "~ro
zumiała w1doczme 1ego „zartow , u 
11jąwszY odpowiednio szkopek zaczęła 
nim porządnie okładać pana dzierzaw
cę, mężczyznę ok~zał~j postawy, co s ię 
licznie zebranym zołmerzom tak podo
nalo, że boki zrywali ze śmiechu. 

Poznań. Niejakiś kupiec z Górnego 
Jąska nazwiskiem Willy Heinrich, j11-
dąc doróżką ku dworcowi, strzelił z re 
wólweru do policyanta, pełniącego sluż 
bę przy dawniejszej bramie berlif1skiej, 
be~ wszelkiego powodu i zranił go nie
bezpieczni e w prawe oko. Sprawcę za
machu natychmiast aresztowano, a ran
cgo umie~zczono w klinice ocznej. 

Kwilcz. Adam hr. Kwilecki z Kwil
:za umarł dnia 15 bm. po długich cier
iieniach w 38 roku życia, opatrzony 
kilkak rotnie Sakramentami św., w 
H5chst nad Menem pod fr;ankfurtem. 

Ze Slązka czyli Staropolski 

Ks. kard. I(opp a „Neust. Ztg." 
.Olos Śląski•' odebrał z dobrze poin
formowan ej strony następującą wiado
mość. Dawniejszy redaktor „Schles. 
V. Ztg." p. Bilrkner objąl w Prudniku 
aczelną redakcyę centrowej „Neustadt 

Ztg." i gazeta t\1 od razu zmieniła kie
runek. W Wrocławiu przy „Schles. 
Ztg." pan Bti rkner zwalczał przy wybo 
rach rządo\vców, co się w pewnych ko 
lach dostojników kościelnych w Wroc
lawiu nie miało podobać. W Prudniku 
zaś zwalcw kompromis centrowców z 
polakami i pośrednio popiera kompro
mis z rządowcami. 

Informator „Glosu Siląskiego" pi
ze d;alej tak: 

W tvch dniach bawił w Prudniku 
ksiądz prałat Franz, ten sam. który je
szcze jako dawniejszy poseł oświad
zyl się publicznie za powolną gierma
nizacyą polskiego l_udu. Przyniósł on p. 
redaktorowi Bilrknerowi osobiste po
~rowien i e ks. kard. Koppa i jego uzna

nie dla zachowania się „Neustadter Zeit 
~ng" w ostatnim czas~e. Teraz pan Bor
ner opowiada z twarzą rozpromiel}io
ą o tym zaszczytnym uznaniu ze stro
,y ks. k::trdynała. 

Miechowice. W skutek zwalenia 
'iększej ilośc i kamieni w kopalni ,,Pru
y" pokaleczeni zostali młody górnik 
1:anoś z W ieszowy i górnik Mikoś z 
techowic. Okaleczenia Mikosia są te 
o rodzaju, że zagrażają jego życiu. 

Z innych dzielnic Polski. 

1 
W Dąbrowie górniczej na ~ląsku au

'.Yackim górnicy polscy powzięli za
'.tar~ aby w sprawie polskiej szkoły 
0;~1czej na Siląsku austryackim urza
zic caty szereg wieców, mających na 
elu wyk,:izanie. iż założenie polskiej 
zk~I~ górn; czej jest żądaniem całej lu-
00sbc1 P~acujące]. Wiec ten ma ~ię. ;v 
ą rowie odbyć w jedną z na1bhz

ZYch niedziel. 
-....-:::-=---

Wiadomości ze świataQ 

Hiszpańska para królewska 

u~i~ się w listopadzie do Anglii na kil
·1znio~y. poby t. Przedtem złoży król 
. Pansk1 \Vizytę cesarzowi austrya
ternu. 

. Wielki pożar 

,~~k~zyt w Madrycie 14 budynków i 
. ~ ie składy drzewa. 20 osób odnio
e ~kaleczen ii1 . Znaczna liczba osób 

a dachu nad głową. 

ZysI-i amerykańskiego towarzystwa 
naftowego. 

Podczas rozpraw sądowych przeciw 
oskarżonemu przez rząd towarzystwu 
Standard Oil Company New J ersy ze
znał kontroler Pay, że towarzystwo to 
mialo w 1899 roku 200 milionów ma
jątku. który do roku roku 1906 wzrósł 
do 371 milionów. W czasie tym mialo 
towarzystwo zysku 490 milionów i roz
dzielilo dywidendy 308 milionów dola
rów. 

Sprawa kary śmierci w Francyi. 

Prezyde.nt republiki Pallieres zrobił 
użytek z prawa, które mu nadaje kon
stytucya i ułaskawił Solleilanda, które
go sąd przysięgłych skazał na karę 
śmierci. Solleiland zwabił do siebie 
dziecko swoich znajomych i po nadu
życiu go z1bił je. Karę śmierci zamie
niono mu na dożywotnig, deportacyę do 
Kajenny. Ułaskawienie to uważa prasa 
za zapowiedź zniesienia kary śmierci 
we Fr.ancyi. W ostatnich czasach w 
licznych petycyach żądano zatrzymanifl. 
kary śmierci. Ponieważ jednak rzącl 
w projekcie ustawy, podpisanym przez 
Fallieresa wnosi zniesienie kary śmier 
ci i ponieWiaż . izba wyraziła zdanie. 
aby we Francyi nie odl?yło się już ża
dne stracenie i podczas dyskusyi bud
żetowej skreślila płacę kata - uważają 
więc za rzecz pewną, że kara śmierci 
w najkrótszym czasie zniesioną zosta
nie w drodze ustawy. 

Rząd turecki przeciw metrop<>licie gre
ckiemu .. 

Posądzając go o agitacyę antytu
recką prefekt policyi i szef żandarme
ryi w Dramie zawiado_mili greckiego 
metropolitę, iż musi opuścić Drama w 
przeciągu 20 godzin, gdyż po uplywie 
tego terminu zostanie wydalony. Me
tropolita odpowiedział, że bez polecenia 
patryarchatu nie może wyjechać z 
twierdzy, choćby nawet mi;1no użyć 
gwałtu. Następnie kompania wojska o
toczyła pałac biskupi, wskutek czego 
zebrały się przed pałacem tysiączne tłu 
my ludności. Tymczasem metropolit:a 
otrzymał od patryarchy depeszę, wzy
wającą go, aby wyjechał do Saloniki. 
Metropolita udał się do katedry i wy
głosił kazanie, wzyw;1jąc wiernych, 
aby nie zeszli z drogilegalnej i nie tra
cili otuchy i wiary w przyszłość. Po 
przybyciu do Salonik powitany został 
metropolita przez adiutanta Waliego: 
który mu oświadczył, że \VO]no mu tam 
pozostać, jednakże musi podać miejsce 
zamieszkania. 
i!222! 

Z różayob st_.en. 
Przedpłata ;na „Wiarusa Polskiego" i „Po

slańca Katoli ·kiegoi'' wynosi na trzy miesi-ące 
1 mr. 50 fen. a z odinoszeniem w dom przez li
stowego 1 m. 92 ien. · 

Pro~iirny zaraz odnowić przedpłaię i nama
wiać znatlomych, żeby sobie zapisali „Wiarusa 
Polskiego", którego. każ:dy Po·lak na obczyźnje 
koniecznie abonować i -czytać powil1ie111 ! 

Przypominamy, że szanujący się Polak nie 
może .należeć do niemieckiego związku zawo
dl(}wego, czy ten związek zowie się centra•lnym, 
neutrailnym lub wolnym, czy chrześciańsikim, bo 
we wszystkich obcych związkach Jud polski 
zatraca miłość narodowości po•Jsk~ei. która jest 
darem Bożym. Polacy tylko do „Ziedn()czenla 
Zawodowego Polskiego" 1iależeć powinni. 
P recz z „ferbandów" socyalistycznych, precz 
z ce.ntwwego „g-ewerkferajnu" ! 

Wiesdori. Z Renu wydobyto pod Lever
kusen <lwa powiązane trupy. Są to zwłoki 
Kaorola Fiedlera i Maryi Elfem z Kolo.nii, którzy 
wspólnie szukali śmierci w g.f ębinach . 

Schladern. Pociąg pospieszny pochwycil 
przechodząceg o przez most k-0Ieiow y robotmi
ka i zabif go na miejscu. 

Dortmund. W pobliżu portu naftowego wy 
doby to zwloki górnika Ferd Hoffmanna, który 
prac owa.tr na kopalni „Monoipol". 

Ueberiruhr. Na kopalni „Hei nrich" zabil 
nabói rozsadza j ący górnika Wiinmenberga, ou-ca 
czworga dzieci. 

Miihlhe.im nad Ruh r ą_ Ma.lżonkowi e Tops 
znaleźli z rana dziecko dwuletnie nieżywe. 
Zda~ e s.ię, że zagnietli je we śni e. 

Diisseldo.rf. W Calcar przejechal ~.amochó d 
czfowieka, który wskutek tego niebawem u
mart . 

Barmen. Zakrystvan łienryk M. us-i lowal 
żon i e ~JWo.ie i. leżącej w lóżku, przerznąć gar
d.to. Kobieta uciekla po.kal e-czo-na. M.. który 
jest pijakiem. wyskoczyl n as tępni e z drugiego 
piętra na podwórze i pokaleczyt się tak, że go 
wypad.to p rzeni eść do· dornu chory ch . 

„Odezwy centrowe z r. 1896 
ro z se ł a p. Ignacy ż n i ń s le i". Tak 
nam :zaręcza wiaro.godny Rodaik, powol'uiąc się 
na świadectwo pewnego zapalonego popleczni-

ka pana Żnińskiego. Powstrzymując sie od 

wszelkich uwag oddajemy postępek tego pana 
pod sąd Polaków narodowców, którzy nie chcą 
zostać parobkami centrowców. 

Od Redakc)'i. 
Do Bruckhausen. Adres. o. który chodzi, 

opiewa: Ks. Józef Nairzymski, Przemyśl (Oa
lizien-Oestreich) Ulica Szpitalna l. I. 

Na mszę św. czytaną wystarazy 1 marka, 
na śpiewaną 2 marki. Jeżeli l(oodacy będą wy
selali 'J)Leniądze ·na, msze. to najlepiej z1-0żyć się 
po kililru. Do przesylki użyć trzeba przekazu 
~a.granicznego. Ks. Na1rzymski pochodzi z pod 
zaboru l)ruskiego. Don1osi każdemu o odbiorze 
pie.nJędlzy i diniu, w którym odprawi mszę św. 

Gdzie jest szkoła jazdy konnej i wozowej, 
do które1i moż.na wstąpić do 30, roku życia? 

Prosimy nam donieść. bo pyta o to pew:i.en 
Rodak. 

Nabo!tensfwo polskie. 
Nabożeństwo polskie w Bochum. 

Nauki w ciągu września: 
W środe dnia 25 września o godzinie 8 

wieczorem dia młodzieży. 
Polska M.isya św. 

odprawiać się będz,ie w Hontr-0p p. Bochum oo 
19-25 września r. 1907 przez OO. Obl<1Jtów 
Maryi Niep. Kazanie cod\ziennie r. po oo.tatnJej 
mszy św. o godtz. pól do 9-ej, a wieczorem o 
godz. 7-ej. 

Sposobność do spowJedzi św. każdego dinia 
od godziny 5 i pól rano. Wszyscy Polacy z 
Hontrop i okoldcy zechcą korzystać z tei spo
sobności. Torwarzystwa polskie raczą zachę
cić rodaików ctio pilnego uczęszczania: na kaim
nie i nabożeńlstwa. osobl.ilwde do wpól111ego u
dzialu w Sa·kramentach św. 

Suderwich. Przybędzie tu ksiądz p·olski i 
będzie slucha:l spowiedzi św. 28. 29 i 30 wrze
śnia. - 29-go po poludniu o pól do 4-ej nabo
żeństwo polskie z kazaniem __ ---=-

Msza św. z kazaniem ,j śpiewem polskim w 
Bruckhausen odbędizde się po raz pierwszy w 
niedJzJielę, d'nfa 22 września, o 9'00Z. 7 i pól ra
no. l(adacy z Bruckhausen i calej okolicy po
wkmi się Lkzi!lie zbierać na pO!lskie nabo
żeństwa, aby za:dokumentować, że nabo
żeństwa polskie byl'y u nas nieodzownie po
trzehnemi. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Wiece 

odbędą się w niooz.iele, dnia 22 września rb.: 
W Rotthausen przed pofadniem o 110 godz. u 

p. !(Uhla. 
W Liinen przed poludrniem o godz. 11 u pana 

Middendoria. 
W Kray przed polud'l1iem o godz. 11 u p. Ke

f enhOrstera. 
W Styrum po pol'udniu o ~od.z. 4 u p. Wolberg. 
W Oberhausen IT przed poludncem o godz. 2 u 

p. Jansen. 
W :Essen-Altend-orf po p.ofodniu o godz. 5 u p. 

Post"a. 
W Hochield po potudniu o god'Z. 5 i pól u p. 

Lóbek. 
W Solingen po potudniu o godz. 5 u p. Gierke. 
W Hochstrass przed potudn.iem o godz. 11 u p. 

\rierbauma. 
W l\lengede wielki wiec dla Polaków i Po. 
lek, po po1udniu o godz. 4 w lokailu p. Vogta. 

Wiece. 

Walny wiec wyborców 
dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednich 

prowincyj 
odbędzie się 

~w Essen~ 
na sali pana Meistra (Aliredushaus) 

w niedzie1 ę. <lnia 29 września 

o godzinie 11 Yz w południe. 
Obrady rozpoczną się punktualnie. 

Porządek obrad: 

1) Ostateczne uchwalenie nowego 
regulaminu wyborczego. 

2) Uzupełnienie Głównego Komitetu 
Wyborcze20 a mianowicie wybór prze 
wodniczącego i pierwszego sekretarza. 

3) Sprawozdanie poselskie posła 
Brejskiego. 

W o Ina dyskusya i wolne wnioski. 

A. W ojczyński, 
przewodniczący Głównego Komitetu 

Wyborczego Polskiego dla Westfalii. 
Nadrenii i sąsiedn. prowincyi. 

Baczność Rodacv w 8aukau! 
Wiec nolski 

w SJ'lN~wie wyboru radnych do rady gminnei 
odbędz1ie się w niedzielę, dnia 22 bm., o godz. 

5 po j)Ofodniu na sali p. Neweli n.~a na ul. Bi
smarcka, zaraz przy kat. kościele . Obowi ą
zkiem każdeg.o wyborcy Polaka jest na wiec 
się stawić. Do dziela Rodacy! Pokażmy, że 
nam niie iest obojętnem, kto będzie zasiad al w 
rndzie gminnej. Jest nas tutaj tyle Polaków 
że kilka naszych radnych przeprO'Wadzić po
wi.nniśmy. Chcąc jednakowoż to pn.z.epro\\ra
dz.ić, mus,imy iść zgodnie razem a nie rozwda
.iać się. O Liczny u-dziar l(oda'ków w wiecu pro 
si (4) Wyborczy komitet gminny. 

Wiec Polaków w Schalke 
odbędzie 5ię w niedzielę, dnia 22 wrze
śnia. o godz. 3 po pot na sali p. K. 
Wilke, przy ul. Oststr. Rodaków z o
kolicy na wiec ten zapraszamy. 

„Związek Polaków w Niemczech". 

Baczność Rodacy w Gerthe i okoJky! 
Podaje się wszystkim <lruhom i rodakom do 

wiadomo·ści, iż w niedzielę. dnia 22 bm„ odbę
dzie się na sali o. Schuhmachera w Hiltrop 
o godz. 4 po p.oludniu f 

- wielki wiec sokolski. -
Obowiązkiem każdego Rodaka jest na ten wiec 
przybyć. Na wiecu będzie przemawialł1 pan J. 
Pankowski z Bo.chum. - OzKlJem ! 

(3) Zwołujący. 

Zebrania towarzystw. 

Tow. „Wyzwolenie" w Bochum. 
Przyszłe zebranie odbędzie się w 

sobotę, dnia 21-go bm., o godz. Yi9 wie
czorem w lo!ka.J.u ·P. łiolzschneider'a 
(Salama,nder) przy ul. Alejowej. Z po
wodu bardzo ważn)Tich spraw, o liicz
.ny udział cztonlków uprasza Zarząd. 

Bacmość Parfianie Odolanowscy! 
W 1nied!Z1ielę, 22 bm., o g,odzinie 2 po pJl. 

odbędzie się pogadanka w Heme w Domu Cze 
ladzi przy ul. Nowej 20. Ofiar.odawcy powin
ni się .na pogadankę ,jak nailiicz.niej stawić ceilem 
pornzumieni1a stię, co należy uczynić z naidwyżką 
Ktoby chciail listow.ną odpowiedź. powinien na 
odipo.wledź dolączyć ·zinaczek pocztowy. (1100), 

J. Sieraczek. Gelsenkirchen VI, 
f er.dlinaidstr. 11. • 

------
Baczność Parafian.ie Żerkowscy w powiecie 

jarocińskim. 
W niedzielę, d111ia 22 wrneśnia, o godzinie 

12 odbędZJe się pogadanka w Bruckhausen u 
pana łfoniga~ Ka,iserstr . 51, przysta!Ilek kolei 
elektrycznej, na którą się wszystkich parafian 
i aik na•iup rze,imiej za pras.za. 
(11©4) . Parafianin. 

Bac1ność Druhowie w Habingh-0rst i Rauxel ! 
DndaJ 22 wrześniai urząd!zaimy zabawę dla 

czil!ooków „ZjedJnoczenia: ZawodlQlWego Polskie
go" o godz. 5 po pol. u p.Ketlinga w Habiintr
horst. -Wstęp tylko dla czlo111ków l dla tych, 
którzy siię dadzą na czlo.nków zaipisać nie
~pt'at'lli. czlo~iko.w!ie mogą prz.ed iroiz;poczę).. 
ciem zabawy skladkt z:aptaoić. O liaz;ny u
dz.ial w zaibawie uprasza 
(1105) . Wydział. 

Towanystwo św. W'ilncentevo a P. w Heeren 
Przy.szle zebranie odbędzie sięd inia zi 

wrześ'Illia o ,póJ' do 12 w poludrnie. O jak ,naj_ 
.ldcz1niejsz;y udz:ial uprasza Zarząd. (2) 
Towarzystwo gimn. Sokół w Gelsenk.-Bismark 
urządza w niedzielę, dnia 22 wrześ.inia na sali 
P. A. Lamgenscheidtai. ul. Bismarka 254 

- it ienną zabawę -
na pożegnanie druhów wstępujących do wojska. 
Na zabaiwę zapraisza się wszystkich l(1odaków 
z Bismarck 1i oki0J.icy. Jak samo te Towarzy
stwa, które zaprl()szenia odebraJy i te, które 
zapr01Szeń rniie odebrały, ·dla braiku aidre:sów. 
Zaiprasz.amy także g111dazdo 1.zi Bulmke. ponie
waż zapros'zenie poczta z;wrócila. Początek 
zaba:wy o giodziniie 4 zyo pcludniu. Wstępne 
dla! czJonków towa1rzystw sąsiednich 50 fen.9 
niecz.!'oruko!Wie placą 1 ma'fkę. Czlonikowie 
przy.by.waiący osobno później muszą się wy
legitymować kairtą lub ustawami. Na:si 1za1ś dru 
howie. którz.y zalegają 3 m'iesiące ze skladkami 
rniesję.czne:mi, placą wstęp'lle iak nieczfo1nk<>
wJe. Muzykę dostawi kapelmistrz dh. Kac.z
marek z Gelsenkirchen~ O jak n31j1i.czn,iejszy 
udziial l(odaików w zab_awie uprasza• się. 

Czct.11em ! (2) Wydział. 

Towarzystwo św:. Ignacego w Oberh.ausen 
uwiadamia' szaim czJOłlikóiw. iż w miedz:ielę. 

d>niru 22 września. o godlz. 12 zaraz po ostatniej 
Msiz.y św. odbędz,ie się posiedzenie. na które 
się wszystkich czJcmków ziaprnsiza. 00iście 
mile widzia1nii. (2) Zarząd. 

Tow. Loteryjne „Jedność" w Duisburg.Mei. 
derich. 

W niedzielę, drriai 22 bm.. odbędz.ie si~ 
zebranie'. Po zebraniu o godz. 5 zabawa dla 
czfunków, odchodzących do wojska. Na za
bawę zapraszamy wszystkich czJonków IZ ro
dzinami i tych rodaków, którzyby chcieli się 
na czlonków się dać zaipisać. (2) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Caternberg 
podaje swym czfonkom do wiadomości, iż w 
niedzfol ę , 22 września, po po.fudniu o go<lzinie 
l-e1i odbędz ie się miesięczne zebranie. O licz
ny udz,ial czfonków uprasza się; go ści e mile 
widziani (2) Zarząd. 

Tow. cimn .•. Sokół" w Bruckhausen . 
W niedziielę . 22 bm„ o o- odzi nie 4 po po.fu- • 

dniu ina sali p. Bri nka odhed zie s ię ze Jr3mie. 
O licz.ny udziaf pro.si (2) Wydział. 



Bacmiość młodzieńcy w Oberhausea ! 
Bractwo żywe~o rÓźalka młodzieńców 

donosi wszystkim rrillodiz.ieńcom z Oberhausen. 
i okolicy, iź zebranie Qdbędzie się w niedzielę, 
dnia 22 września, o godz_ 4 po po.J:udniu u p. · 
Ulenbrucha, na które się zaprasza wszystkich 
mJodzieńców. 

Uwaga: Donosi się wszystkim sąąsiednim 
Towarzystwom i Bractwom, iź nasze poświę
cenie chorąg\vj odbędzie się 17 listopada. Po
rządek uroozystości będzie jeszcze OQ"loszony. 

(I) Zarząd. 

Towarz. Serca Jezusowego w Reckłinghausea 
podaje swym cz.l'o111kom ido 'wiaJdomości, iż w 
niedzielę. d!lllia 22 wrneśnia. o ~odz.inie 2 Po 
pol. iodbęd:Zie się zebralllie w Hillerheide u p. 
MolHnghoffa. Zarazem donosi się czlonkom, 
iż w niedzielę, 6 paŹldzi_ernika, bier.zemy udziaJl 
w roczm:i'caich i to od 111umer6w 1 do 50 Tow. 
św Ludlwlta w Disteln. ai oo 51 do końca 
T-0\v. św. Wawrzyńca w Reckilingh.-Ost. O 
liczny udzial uprasza (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Castrople 
• 1bc1hod2li w dniu 22S?;o września na sali pana 
SChulte-Beckera 

21 nJcmicę swego istnienia. 
na !która zaiprasza s:ie wszystkich cz.fonków z 
rodzinami. Roczhica odbędJz'ie się w 
7,a/IDkinlętem kol::!', zatem goście wprowadzeni 
tylko przez czlanków mile w1ctzialni. Po'Cz<1,te.k 
zaJbaw:v o godz. 4; I() ig9diz. 7 teatr pt. : „Ba;r • 
tos z pod 1(rakow:a" i „O chleb.ie i wodzie". 
Patem dalsriai zaibawa z tańcami. · Czlon!kawie 
w;iinni się wszyscy w ·maciejówkach i odzoo.-
kaich sta'W'ić. (2) 

Uwaga: Zara:z. po wielkiem nruboż.eństwie 
odbędzie się zebranie miesięczm:e. na którem 
czlon:k:owite, któnz;y za.tegaiią, wmni się ze 
S\V'Ych skfadek Q.tiścić, Qraz odebrać karty 
wstęl)Jle na zabawę. Rodaków, którzy chcą za
pisać się na cz.l'anków, talkże zapraszaimy. 

.7..aN.ąd.. 

Tawareystwo św. Mikołaja w Stoppenberg 
podaje swym czlankom i wszystklim Rodakom 
w Stopperrrberg i okoJ.icy -do wiaidiomości, iż w 
sobotę, <l!J.tlia: 21 J w niedziele 22września, bę
dzie isposoboość d-0 sP<JWlied!zii św. ·a mi3il1owi
cie w sobotę od 2:_odz. 4 po południu, w nie
dzielę od gooz. 6 rano b~zie stuchal ksiądz 
palSki spaw.iedzi św .. do której ipowinini wszy
scy rodiacy i ·rodaczki 'P Stoppenberg- i fryI
ł~oootf p~tąpić. - W niedzielę .po p~r. 
na!boieńsfwo :polskie o pól .d<J 4 godz.. 
(2) Zarząd. 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausea 
d<Jnosi uprze}mlie szaitto'WllYm druhom p0 lutini, 
liż w 111i edizielę., dnia 22 września. przed• polu
ctJn,iem -0 godz. 10. odbędzje się walne zebranie. 
Zarząd i rewizorowie kasy pól godziny prędzej 
ti:echcą przytyć. - O liczne i punktualne sta-
wienie się uprasra. Zacząd. 

Uwaga: Po poluctmu o godzinie 5 wie. 
czarek iaiłminy bardzo urozmaicooy śpiewem 
czteroglOSOl\\'YTil.. mon'Ologiem, deklamacyami i 
.f. d. (2) Zarząd. 

Towarzyshvo Vol·sko-katołickie św. Józefa 
w Horst nad Emscher. 

W niajz.iele. dnia 22 wrześ.nlia, odbędzie 
się miesięctne zebranie o gódz. 4 po poludniu, 
'które l bm. musńanó pnz.erwać z J>QWodu nie
cfostatecz:nej lkooy cżlonków. Z ;pOW'odu bar -
dzo wMflei ~prawy sta'W'ienie się wszystkich 
cucmków pożądane. Zarząd. 

Uwaga. Posiedoonie zarządu o godz. 9 
przed po.lud.niem. Czl'onlrowtie izarządu willllli 
się v.-isr_yscy sitawić. także chorażowie i asy
ste.nci. (3} Przewodniczący. 

Towarzystwo św. Stanisława w Catemberg. 
Zebrarne odbę:dzie się w nie~eilę, dnia 22 

bm., o godzinie 4 p0 poludn:iu. Czlonkow.ie 
iz.arządu winni się stawić o godz. 3. O łiiazmy 
udzial uprnsza. Zarząd_ (2) 

Ołówny Komitet Wyborczy Polski dla 
Westfalii. Nadrenii i sąsiedn. prowincyj. 

Ostateczne zebranie 
komisyi regulaminu wyborczego 

odbędzie się 

w niedzielę, dnia 22 września 
na sali hotelu „ Wiktorya" 

~w Bochum..._ 
o godzinie 4 po południu. 

Obrady rozpoczną sie punktualnie. 

Zebranie całego Głównego Komiletu 
Wyborczego Polskiego 

odbędzie sie 

' 'Bochum ·..a 
na małej sali hotelu „Victoria" 

w niedzielę, dnia 22 września 
o godzinie 5 po południu 

~--

A. W oj ~zyński, 

,/fK=.-~~!-!ad~~~e!~~!~t~: ., 1 aczynia emalj. ~ 
a 2iQ 

11 Jan Kwiatkowski, li kupuje się najtanleJ I naJlepłeJ 
I li' 

Bochumsk. Konsumrn ~malii 

lislf!garnla 

Wiarusa Polskiego 
iłtt1Etllt w Bochum ----

Maltheserstrasse 17 
poleca 

= po eenaeh Jak naJałlł••J"ell .x 

••• OBRAZY MATKI BOSIIEJ ••• 
CZĘSTOCHOWSKIEJ, KARTY Z 
WIDOKAMI, KSIĄŻKI ROZMAITEJ 
TRESCI PRZYBORY BIUIOWE 
I DLA TOWARZYSTW, KOPERTY 
••• ••• •·. I PAPIERY •• •• ••• ••• 

• •• 
· Wielki wybór 

książek do nabożeństwa 
ód 30 fenygów począwszy. 

---·--··-·· Mamy zawsze na sprzedaż: 

gotowe gospodarst•a od 20-00 mórg i 

obsady cha!upnicze od 3-20 mórg dme r 
Nasza k&S& płaci od złożonych ł 

oszczędnóści 
4. proeent na każdorazowe żądanie, 900 
4.1/1 proeent za. kwarta.lnem wypowiedzeniem, 
5 proeent za pólrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma. u nas depozyt złożony, choćb.y za półrocznem wypowie
dzeniem, a kupi grunt od na.s, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki ma.my zawsze na sprzedaż. 

;A-dresować trzeba jak następuje: 

Bank Pareelaeyjn7 
E. G. m. b . .B:. Ji.011ten (Posen). 

Kwiatkowskiego 
są najtansze ! (103\ 

Bochulll Rohlło~hausen --p. Wann, 
Dorsteuerstr. 3. Heinrichstr. 31. 

====Tanie umywalki I==::::::: 

Kwiatkowskiego 
„ najlepsze! [l~ 

-
BaeznoAe t 

Rodac, w Herne i okolicy 
Po~~m ~(lwnym Rodakom m6j 

skład żelaza i 
maszJD 

do gotowaniaia, 11ycia, prania i wytdJym&n1a 
OI'&I 

wszelkich sprzęt6w kuchen. 
nych 

po eenaell jak aajtaus7e.h. 707 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszyj~·od 23 do 5~0 au 
Zakupione rzecą odstawiam franko do domo. 

Za got6wk~. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S·f a n is ław Jan.ko w i a k, 

HEBNE, Neustr. ·a5. , .„ ••.• „ ...... I ::::.oez:y sp~'!:; 
• Kto pragnie posiadać • matei:r l!a. ubrani~ po-8 • sznkuJe mę wszędzie tu. 

• ksiażkę do nabożeństwa • dzi. s-. Le8ins"-1, - Huekarde. [1095 
• wpl~knej m.oenej oprawie • 811.lad w Boel1.111• 

• niech sobie zapisze • w sąsiedztwie „ Wial'll8a 
:Polskiego" wraz z mie· 

: „Boże bądż miłościw11 • : :~m;«1!rn1'7.".'i.l:: 
• • 

sze azczegóły wskaże 
Książka „Boże bądź miło- ekspedycya. za nadesła· 

• ściw" zawiera bardzo pi~kny • niem znaczka pocztne· 
• zbiór nabożeństw i pieśni, a kosz- • go na odpowiedź. 
• tuje w nadzwyczaj pięknej i moc- • Mam na spmldaż [1083 

• nej oprawie 1,40 mrk., 1,60 mrk., • dom 
• 2,00 mrk., 2,10 mrk., 2,50 mrk., I kł d 
. • s,oo mrk., 5,no mrk., 6,oo mrk., e il s a I 
• 7 ,OO mrk., 7 ,50 mrk. i 9,00 mrk. • od zaraz 111b później 
• Książką tą przesyłamy za poprzed • Antonilicznierskl 
• 

niem nadesłaniem należytości albo 8 Hamme, 
za zaliczką pocztową. • Dorstneratra.sse nr. 187. 

• Adres: Elementarze 
B „Wla1•us Polski'' •. 
: Bochum. :M:altheserstr. nr. 1 7 e wwielkim. wyborzepoleca t1Me••••fl••t1••• KBięgarnia „Wiarusa Polsk.' 

< • ~ :. '", ~ -.1•, I ,l I ! ' 

- • 11 j Kasa oszczP.doosci Droga do nteba podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 
pia ci od nich ( 437) 

INWALIDA 
do posyłek i odwożenia paczek na pocz~~ 
i innych lekkich robót, może siQ zgłosi~ 
od zaraz listownie z podaniem wymaganeJ 
płacy pod nr. 999 do Eksp. „ Wiarusa 
Polskiego". na obcZYźofe. 

KSIAżKA DO NABOżE~STW A 
zebral i ulożyl 

. X. St. Szymański. 
Tę wYborną ksiąźkę, ulmooo. Itrzez dusz

pasterza polskiego polskiegQ ks_ St. Szymań
skiego z Paderbornu i zastosowana do potrzeb 
ludu polskiego na obczyfoie, maimy zawsze na 
skladz.ie i polecamy gorąco. 

Cena WYilOSi 1 mr. 10 fen. w oprawie 'LWY
kleii a w CYprawie ozdobnej ze z.totym brze
giem i wyciskiem 2 m. 60 fen •• z zamkiem 3 m. 
Pieniądze nalejy przys.fać naprzód przekaizem 
po~towym, zalączając na koszta przesyf.ki 20 

fen. 111a każdą książkę _ 

Kalendarz Maryański 
na 1•ok 1908.~~-, -.bi------w-ydania Karola Miarki z Mikolowa iui mamy 

na skfadzie. 
Cena 60 fen., z przesylką 80 fen. 

„Wiarus Polski" 

5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Bank ~iemski 
w Koronowie (Orone fi. ~ BrdeJ. l'\ 

RĘKAWICZKI wszelkiego ~aJu 
czryści i farbuje f ARBIERNIA OALLU
SCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
m. 9il. 

f Uie: Hofstede. Hern1, Elek et, RlShllll" 
1l111sea, Linden, HatilnitenJ Lanrendreer, .Mrr· 
te1„ Castroo. Kame1, Dortmun.t, 01rtrtlł, 
S•rockllhel. 

Gospodynie 
••. kupujcie tylko prawnie zaatrzezonfł ••• 

margarynę 
!IBI „ Kościuszko" B 

I 

W. " „ 1arus. 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR· 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung ,,Wiarus Polski" aus Bochutn 
(Zeitungspreisliste 128) filr das IV. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement 
und Bestellgetd 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu ~~~ 
bescheinigt. ____ .. l·~"'~.;.d ~~ 

. . . . ~ . . . . den.---190 

przewodniczący Głównego Komitetu 
Wyborczego Polskiego dla Westfalii, 

Nadrenii I sąsiedn. prowincyi. li 

Drukarnia nakladowa i ksiegarnia 
Bochum, Maltheserstr_ 17. 

Do nabycia we wszystkich skład11Jh. 
ł(aiserliches Postamt ••••••••.. · • ' 

AMd W 

Wyd.Jl.wca: J 111 Br e J • k t w Boduim. Odpowltd'zlalny H redakcyę: J a n B re isk i w Bochum. Drukarnia „Wiaru$a Polskiei_a.11 w Bochum.. 
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B(l~bum, n~ sob~ tę dnia 20 1lO września 1907„ l?.fl~ 17 • 

• 
łodlł•ą• pismo ludowt dla Polak6w na obczyżnio pośwł,eo•• og•i1G1t rfHI sprawoa narodowym, polłtyeinym ł zarąbko~„. 

,.a.aJ codzfeJllDłe I 'ffY'i•tlkient 4nł pośwląff.a
~-- przedplała kwartalna 1Da poczcie I u lisrowycb ,,..ai 1 mr. 50 fen.. a z odnoszeniem d:o doom 1 mr. 
g Ili Wiarus Polski„ • .._P" .... , • cartłłlk• pom 
'' ~ ood 1.,nakiem „L. polnisob nr. 123." 

I 1111 liże za lta11 · 1 ·01czyzq I 
Za Jlnserat.Y placl sle za mlc...łace na<lka U.U.• I~,». 
ku 15 f. oglosz.enie. zamieszczone orzed łDKratuat 1;ł, 
fen. Kto często ogłasza otrzyma rabat. - Lllłl łi 
„Wiarusa Polskiego„ naletv fra·nkowae I l>Ołaf ~ 
nieb dokladily adres oi~cesio RekOP. nl• siwmtl~ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1414. 
.., ;u.ac· ____ " ·~.-i;: 1 lilit a1•m.a:a. . --~•u _ --------·· _______ -•------ ________ g _g &&----------·- &J _____ .. _._c ___ . -----·----.: __ --·-·-- ;c:c · 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•lwlć, czytać i pisać po polsku I Nie 
lttł Polakiem. kto potomstwu swemu 
ntemczyć się pozwoli! 

Z wypadll6w dnia. 

pomiędzy Niemcami. Francyą i Anglią 

toczą sie układy w sprawie Maro~a .. 

Układy dotyczą o s t a t e cz n e g o 
rozwiązania sprawy marokańskiej. 

Niemcy mają otrzymać dla swych wpły 
wów obwód ograniczony nlad Atlanty
kiem, Francya obwód przylegający do 
Algieru, strony północne Maroka pozo
staną nietknięte. 

O układach donosi z Madrytu ko
respondent londyńskiego „Daily Tele
graph", który nie wierzy w to, by ukna 
dy miały skutek pomyślny. 

W Rydze wydał sąd wojenny wyrok 
przeciw 63 łotyskim rewolucyonistom. 

22 skazano na śmierć, 3 do doży
wotnid1 roł)ót przymusowyctr, 1 do ro
bót przymusowych na lat 20, I na 8 lat 
l 13 na 4 latJa. 6 skazano na wygnanie 
do Syberyi, 12 uwolniono. 

Jak wiadomo ruch rewolucyjny 
Łotyszów skierowany byt przeciw nie
mieckim posiadaczom nad Bałtykiem. 

takich obrona interesu narodowego? 
Jest ona bronieniem go od zepsucia i 
zwyrodnienia, od zatrutych ostrzy i 
żądeł tego wiecznego przeciwnika 
wszelkiego dobra; któremu na imię 
Zlo". 

Ci, którzy się wynaradawiają, nig
dy nie będą _pożyJecznymi członkami 
1udzkośGi_. Starając się zatem szerzyć o
światę narodową i budząc poczucie od 
rębności narodowej,, pr;acujemy zara
zem 1nad podniesieniem Qgólnem społe
czeństwa naszego. Niechaj więc każdy 
z Rodaków choć kilka chwil poświęci 
na tak pożyteczny cel, jakim jest sze
.rzenie pism narodowo-polskich, najgló 
wniejszych dziś źródel oświaty narodo 
wej. Spodziewamy się przeto, że pa
miętając o zamachach przygotowywa
nych .przez wrogów naszych, Rodacy 
dołożą starań, by „Wiarusowi Polskie
mu" zdobyć licznych nowych abonen
tów. 

G6rnicy polscy na Śląsku a 
sprawa nowych 

ustaw knapszaftowych. 
W ubiegłą niedzielę zwołano zno

wu do K;1towic zebranie górników, na 
którem poruszono sprawy, tyczące się 
wyłącznie górników. Przemawiali pp. 
Królik, Dombek i Korfanty o nowem 
prawie górniczem i knapszafcie górno
śląskim._ 

Uchwalili górnicy na niedzielnem 
zebraniu następującą rezolucyę. 

„My zebrani dnia 15 wrześn"a 1907 
Brońmy interesu narodowego ! I roku n~ s~li „Reichsh~lle" w Ka~owi

cach Gorrncy, protestu1emy przeciwko 

N 1 b · k, kt, ka- świeżo uchwalonemu statutowi brac-
;. a cze e o ?Wiąz ow~ ore ma kiej kasy górniczej górnośląskiej. Sta-
z,dy Polak, stoi obrona mteresu nara- tut ten jednostronnie daje korzyści w~a 
dowzego. . . . e ścicielom kopalń a uszczupla korzyści 

, ~ pomocą s~koł~ 1 _mestety tak~ robotników, chociaż prawa tak praco-
~sSCioła s~ara się mei;n~ec pozbaw.i~ dawców, jak pracobiorców winny być 
zab·~oczucia odrębn?sc1 na~od.oweJ, I równe, bo równe płacą sktadki. - Żą-

rc w n~s ~czuci~ ~olskie i mys~ damy przedewszystkiem podwyższe
P?lską .. Tut~J więc narwięks~e dl~ n.a::i nia emerytury na -starość i wsparć na 
mebezp1eczenst~o, z;1te~ tez naJ\':ię- czas choroby; żądamy dalej tajnych 
~~fit ~la Pola~w o~owiązek ~rz~ci~- wyborów na kartki starostów kasy i 

ac tym us1łowarnom przec1wmkow wolnego wyboru lekarza." · 
.nas~la~h. . . t . . Rezolucyę tę prześle Związek by-

Jle~ie1 w -Ym względzie ~r,o~imy tomski do Zarządu knapszaftu i do mini
naszeg~ mteresu nar_odowego, 1esh sta- stra handlu. 
tiamy się, w szerokich warstwach lu-
du naszego szerzyć myśl polską i krze- 1~.:.·~~~~'"~3 "-"Vi":c""'" „www• ''t"'.,._,. 

Wić przez oświatę poczucie odrębności 
narodowej. Ofiary wyuzdania. · 
. Najgłówniejszy zaś dzisiaj ku temu 
s
1
rodek to szerzenie pism1 polskiego Jako obraz niedoli naszych robo-
ednając pismu narodowo polskiemu tników rolnych, wychodzących na za
~owych czytelników, bronimy zarazem robki do Prus, służyć może fakt nlastę
~nteresu narodowego. NiechJaj więc ka pujący, który podaje „Goniec wie
zdy Czytelnik nasz pamięta o tern i sta- · czarny'': 
r~ się pomiędzy tę wielką masę Pola- ł Ze wsi Gorki pow. łęczyckiego wy
ko:w, którzy nie czvtają gazety poi- ruszylo. „na saksy" 17 osób, za pośre
sk1ej, szerzyć „Wiarusa Polskiego". dnictwem agenta Hermana z Ostrowia, 

Zianosi się na to. że w nadchodzą- z gromadki tej dwie dziewczyny i 3 
cym kwartale spadną nowe ciosy na parobczaków wkontraktowano do fol
gn~bionc zewsząd społecze(1stwo poi- warku Schoenitz Oskara Schroettera w 
sk~e, niechaj więc odpowiedzią na no- Brandenburgii. Rządzca tego majątku 
We gwałty wrogów naszych będzie Franz Wollmann, źle traktowJał wszy
dalsze wzmacnianie się patryotyzmu stkich, nazywając ich „bydlem poi
Polskiego. skim"; łaskawe względy okazywał tyl
k Słynna nasza poetka Eliza Orzesz- ko Maryannie Choińskiej, urodziwej, 
ow,a mówi: 18-letniej dziewczynie. Ta wsz:akże sta 

„Jesteśmy narodem pozbawionym rała się utrzymać go jaknajdalej od sie
\Volności i ujętym w pierścief1 sil, które. bie, przyczem niejednokrotnie skarżyła 
~!bo grożą nam, jako narodowi, zagla-

1 

się towarzyszom pracy na umizgi rząd 
ą, albo grozić nie mogąc, dla tych lub cy. 

owych przyczyn zagladv naszej pra- Pe\Vinego ,r!azu W ollmann wyzna-
gną." · ' · czyi jej robotę w śpichlerzu, stojącym 

„Czemże tedy jest w momentach na uboczu, gdzie ~niala pracować sama 

jedn.a. Rządca udał się pędem do śpich
lerza, a niewdługo rozległy się rozpacz 
liwe wołania Choi(1skiej. Dwaj parob
cy, najbliżej pracujący, Teofil Wiśniew 
ski z Górek i Antoni Maliński z Bałdrzy 
chowa w gub~ kaliskiej, WJ)i1dli do śpich 
lerza i rzucili się na rządcę, trzymające 
go wpół Choińską i usiłującego ją oba
lić. Uwolniwszy ją z objeć rządcy po
turbowali go dotkliwie. Rządca zaska
rżył wszystkich troje{) napaść. 

Aresztowiani nie :mając języka nie
mieckiego, nie mogli się br9nić w są
dzie. Skazano ich na sześć tygodni wię 
zienia i odstawiono do granicy. Powró 
cili oni w zeszłym tygodniu do domu 
wynędz,niali, obdarci i bez grosza, gdyż 
nie zapłacono im nawet Z\'.ł te pięć tygo 
dni, które pracowali w Schoenitz. 
m:w• CL4ttiiDWW!UiiF I &LiiXGU. 'i i 

Polakożerstwo. 

„Breslauer General Anzeiger" wy
stąpił w jednym z numerów ostatnich z 
projektem ustawy, dotyczącej używa
nia języka niemieckiego w Niemczech. 
Treść tego elaboratu hakaj:ystycznego. 
składającego się z 9 paragrafów jest na 
st~pująca: · 

W administracyi, sądownictwie, 
szkole i kościele, na zebrani.ach i sto
warzyszeniach ma być używany wy
łącznie język niemiecki. Śpiewniki wol 
no drukować tylko niemieckie. Śpiewy 
publiczne o .treści narodowej i politycz
nej w języku nie-niemieckim pociągają 
za sobą karę aż do 500 marek lub 3 mie 
siące więzienta. 

· W kościele wolno używać wyłącz
nie języka niemieckiego, z wyjątkiem 
tych śpiewów łacińskich, które w koś
ciele są w użyciu i hebrajszczyzny w 
synagogach. Żołnierze będą dopóty 
trzymani w wojsku, dopóki nie złożą do 
wodu, że umieją dostatecznie wyrazić 
się po niemiecku. Prawo to ma być u
chwalone i obowiązywać w c.ałych 
Niemczech. 

Tylko tyle? 

Dortmund. (Sprawozdanie z czyn 
ności Towarzystwa św. Jadwigi w 
Dortmundzie.) Dnia 18. sierpnia 1907 
roku odbyło się nadzwycZ11jne walne 
zebranie i obór nowego zarządu. 

- Do nowego zarządu wstępują na
stępujący członkowie: Antoni Lemiesz. 
przewodn. Michał Jankowiak. zast., Mi 
chał Michalak sekr., l(J::lźmierz Tatka~ 
zast., franciszek Rybarczyk skarbn. 
Ferdynand Kaczak, zast. Pawel Szy
mański, Wawrzyn Kuszak, ławni~y. To 
warzystwo miale w ciągu roku 164 
członków, 1 członek zmarł, 35 zostało 
skreślonych dla nieregularnego place
.nia składek miesięcznych, obecnie po
zostaje płatnych 128 członków. Towa
rzystwo pos"ada bibliotekę z To\v. Czy 
telni Ludowych" w Poznaniu. Kupiło 
Towarzystwo chorągiew od paną ;Eich
staedta z Poznania. Występowaliśmy z 
chorągwią 6 razy ·na uroczystościacl:t 
brlatnich towarzystw, 2 razy na pogrze 
bach, 3 razy na uroczystościach ko
ścielnych. Towarzystwo przystępowa
ło raz do wspólnej Komunii św .. 

Dortmund, dnia 11 września 1907. 
Lemiesz. przewodn. 

Z Hanoweru. (Sprawozdanie Towia 
rzystwa „Nadzieja" pod opieką Stani
sława Biskupa w Blumenthalu.) Towa 
rzystwo liczy 47 cztonków. Dochodu 
było w przeszłem półroczu 386,80 mk. 
ia rozchodu było 248,37 mk., więc pozo
staje w kasie 138, 43 mk. Towarzystwo 
odbyło w przeszłem półroczu dwie za.:. 
bawy, jeden wymarsz na R.onnebeck 
czyli majówkę. Towarzystw.o posiada 
bibliotekę, która się skłiada z 20 wła
snych książek i 188 książek z Czytelni 
Ludowej z Poznania. I)o zarządu zo
stali następujący druhowie obrani: 
przewodniczącym Ludwik Ratajski, za 
stępcą Idzi Modrzanowski, sekretarzem 
Augustyn Morlawiec, zast_ępcą Ludwik 
Plewa, skarbnikiem Józef Choinka, za
stępcą Jan Jasik, bibliotekarzem· Józef 
Wydra, zastępcą Tomasz Kowalski, 
chorążym do kościelnej chorągwi Jan 
J1:isik, asystentami Antoni Malinowski 
i St. Jasik, chorążym do towarzyskief 
chorągwi, Józef Rabiega, a Paweł Wa 
wrzyński i Jan Kaczmarek asystenta
mi, rewizonami Augustyn Rogosz i Fran 
ciszek Śmigiel. 
Ludwik ~atajski, vrezes, Augustyn Mo

rawiec. sekretarz. 

Resśe. W niedzielę dnia 15' · rrze 
śnua miał się odbyć wielki wiec w ce
lu założenia „Sokoła". Ponieważ tutaj 
mamy już dwa Towarzystwa polskie. 
pracowało kilku Rodakó_:w od pewnego 
czasu nl1d tern, ażeby tu w miejscowo
ści Resse zalożyć jeszcze jedno towa
rzystwo i w niem złączyć wszystkich 
Rodaków z miejscowości. Że to się nie 
udało, nad tern ubolewać trzeba; salę 
mieliśmy od 4 tygodni na pewne zamó
wioną, a gdy przyszedł czas, wtenczJas 
nam pan gościnny oznajmił, iż sali dać 
nam nie może, ponieważ dostał zapoz
wainie na policyę, którla go poinformo
wała o „Sokole". W razie, gdyby nam 
salę dal. rr.ówiono coś o godzinie poli
cyjnej. Z tego powodu. gospodarz sali 
dać nam nie chce. Na wiec. który się 
miJał odbyć, przybyła wielka liczba Ro 
daków z miejsco.yrości i z okolicy_, 
wśród Rodak.ów było wielkie oburze-
nie. Zwołujący. 

Neumiihl-Buschh. Odbył się tu 
wiec „Zjedn. zaw. poi." pod przewo
dnictwem druha Górnego. Pierwszy za 

' brał głos druh Sosiński w sprawie zmia 
ny ustaw knapszaftowych. Na .początku 
swego przemówienia ubołewnł nad ma
lem z.iinteresowaniem się robotników 
sprawami zawodowerni a szczególnie 
w sprawach zabezpieczenia: W ciągu 
swego przemówienia zazn11czyl druh 
Sosit1ski. że ten now:r projekt ustaw 
knapszaftowych, choć w niektórych 
punktach zapowiada ·nieco ulepszenia, 
to w ogóle jest pogorszeniem doty ch
czasowych ustaw. ZwlaszczJa dla inwa
lidów przynosi wielką szkodę. Następ
nie napiętnował druh Sosiński niezgo
dę starszych knapszaftowych na ostat
niern posiedzeniu zarządu knapsmfto
wego, zachęcając zarazem do organizo 
\1;ania się„ bo niewiadomo, co nam cza
sy najbliższe przynieść mogą z powodu 
owej zmiiany ustaw. 

Potem przemawiał druh J. Rzeźnik 
który zalecał zbieranie składek na wie
cach publicznych na cel agitacyjny i na 
pominal, 1aby się nikt nie J!Odpisywał na 
nowe ustawy, gdyby obecny projekt 
stał się prawomocnym. Następnie dano 
pod głosowanie ów projekt ust. knap. i 
okazał o się, że wszyscy są przeciw nie 
mu. 



Prz"'mawiało jeszcze kilku mów- · Polskiego", wybieraiąc na razie zarząd sri:rad:t-

1

. ry(ebo'·o s:ę zakorzeniło. a Towarzy- 1 800 osób aresztowane. 
ców gÓ~nie o nieporządkach rua kopal- ~ Jący s_ię z następ~iący7h druhów: . ~·\vo s111rać się zawsze będzie kroczyć W Łodzi aresztowano w czwartek 

' . - . . . dh I Micha.ta Wozmak, 1ako przewodniczącego. '! d . k • a Te z· e podziękował k niach itp. sprawach, a między mm1. · Michalia. Sz.laka ~ako zastępcy przewodn_, frań s a ami s. ~rezes. · n . . wieczorem prawie wszyst ich robotni-
Zipiaczyk o stosunkach górnośląskich. ciszka Tomiaka sekretarza. Piotra Palkow- ·' panu M. za 1ego cieple slow~, a.\\ szy: kó\v fabryki zastrzelonego Silbersteina. 

W końcu druh Rzeźnik poruszyl skiego sikair'bmkla, francisz.ka Molendy i stkim obecnym za przybycie llczne I Ogółem odprowadzono do więzienia 
sprawę założenia polskiego konsumu. Fra111ciszka K~pińskiego jaiko _:VaJWll~ów.. życzył jaknajpomyślniejszego rozwoju śledczego 800 osób. 

. . . b , . d W zebra.mu tern braJ takze udzia~ zydo- W l n'u" poczem ks Piotrowicz 
W t~J sprawie m~J'! yc poczyn~one ? - wski robotnik Seelig. o.ochodzący z Wiei_ Ks. '' yz\yo e 1 , : · • 9milionów dolarów sprzeniewierzono. 
pow1edme starania. Na cele ag1tacy1ne Po~nal1skiego i on .także gfośno za zafoż.en.iem zebrame opuscił. 
zebrano 7,81 M. Przewodniczacy zam- „Ziednoczenia" przemawial. \Vóz Drzymały oklazuje się w pis- Z stolicy Peunsylwanii Harrisburga 
knął wiec słowami Szczęść Boże! f'.o wyczerp.aniu ~Qlr;ządku dziennego prze- mach ilustrowanych wszystkich państw donoszą, że aresztowano 15 najwybit-

Marcin Ginter, sekretarz wieca. wodniczący posiedzenie solwow.aJŁ. europejskich - z odpowiedniemi obja- niejszych osób PeunsylWJanii pod za-

Thale Pod liarcem. dnia 16 września 1907. 
W'Czorajszej niedzieli. dnia 15 'wrześruiai rb. 
mieliśmy tu rzadką ucztę duchową, gdyż na 
zebranie naszego Tmvarzystw.a Sercai Jezuso
wego prz.yibyl ,taJkże 1do ms gość iz dalekich 
stron, p. Protr Paliński, urzędnik obrony pr~
WIIlei z Bochum. aiby nas tu .trochę pokrzepić 
11a duchu. Po atwarciu posiedzenia przez ~h. 
Michała Woźniaka i odspiewa.niu. pie~ni kośc1~l 
llei, u<lzieliJ' tenże glosu p. P~lm.sk1emu, kto
ry w I~ godzh11nem przemów1eruu rnzprowa
<lzil rzecz o tern w:szystkicm. co rnrs tu na 
oibo~yźŻiie żywo ()bchodzi . Wskaz<i:l na: cię
żką :naiszą niedolę, spowodowa1ną la~diacką ro
botą Sl))rzeedawczyków~ 1którzy .; wielki , w~tręt 
i ob'rzydzenie wizlbuid'zaa.ą w ~~dlym uczc1wle . 
myślącym cuowfoku: sprzedawczycy ' t~ 
zdira!icy ludu po!Sikie~w. Lud polski zdraiiców, 
sprzedawczyków i ty;chże !7JW'olermików i so
.;uszników ze wzgardą od siebie odpycha; -: Vf 
da·lsżvm ciągu wskazal na konieczność lączen1a 
\się Iw Towa·reystwach bądz to .kościelnych 
łu1b zaiwodowych, a mianowicie gorącemi sito
wy riachęca.r ido zapisywania się ,' w szeregi 
imZiednoczenia Zawodowego Polskiego", kt?re 
(l:z,~ś ies.t kazdemu P-01\akowi ta.k potnzehne Jak 
lkawatek chleba p01Wszediniego. Do matek ~ś 
i Polek ·będący.eh ta1kże w dość pokaźned h
cz.bie na owem zebran1iu - z;wrócil się · ze 
serdeczną proś1bą, aby o swych dz.iatkach, zyqh 
od Boga odebramych kletinotów, jako prawdzi
we Polki katoliczki pieczę mialy i taJk9'we Bo
p na chwa1t1ę a. naszemu ispoleczeństwu na P~
zytek wychowaJy. W tern tm~nem zadan~u 
niech się zwracaiją i~ korną modlt~wą do Kr~: 
łowei .'Korony Polskieii, która sobie t:-on swOJ 
pomiędzy nieszczęśliwym ludem P'OlS~lm obra~ 
la na Jasnej Górze w Częstochow1e, do tei 
Królowej Nlebi·os. która sama matką będą~, 
~~ucha z giebi duszv się rwi~~e .b!ag~ma 
ma•tlki Polki wysil1ucha ią. przybędzie iei z po
mocą wśród cięż..kiei d?li i dopamoże ief,wYcho 
:wać tę d'ziat\\"ę na pozytecznych czJonkow na
rodu polskiep-o. - „A zostaniemyż na zawsiz.e 
na obczyźnie"? - zapytar mówca· zebranych_ 
O nie! nie! Wracać będz,iemy do .oaczys1tyc~ 
stron. do naszej ziemi świętej, aby tam, . ~hoc 
po śnHerci moidv spocząć strudz.one kosc1 n~ 
cmentarzu nad którym Zbawiciel ś•wiata roQ:
ipostarl S\~re ramiona, aby wszystkie~ ~ote~ 
boju doczesnym. pQ tei walcę o nasze sw1ętos
oi: ięzyk i w.iarę, przycisnąć ·do swe~o s1erca. 
Nie g-Ol.emi rękami powrócin:1Y w stro:ny. ro
dzinne, . ale z oszczęd\zonym1 grnsżam1, zeby 
sobie . za ruie módz kupić, . tak jak nasz rodak 
Drzyniafa chociaż wóz cygański 1i w nim za
mieszkać na ziemi ojców naszych. 

'Mdwa ta wywarta ogromne wrażenie na 
sluchaczach, któnzy w gtębokim nas.~roju d~
cha i~i wysłuchali, dziękując na's~ęprue za mą 
turzC1 oiklaiSków szanownemu mowcy. 

W · dailszyoh oibraidach uchwalono dedno
g!ośnie zall'ożenie „Zjednoczenia Zawodowego 
& _ __;_~:: ________ _______ - ·- ··-
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D•owiadanie historyczne według po
wieści 

. Wacława Gą'Siorowskiego. 

fCiąg dalszy)_ 

Gdzież jest ten zbój?! rzuci! 
przez zc1--y Ploryan. 

- Był przez sąd polowy na śmierć 
skazany, lecz, jak wszędzie przy 
zaprowadzeniu nowych rządów.„ nie
lad a zam j esz;~nie było wielkie. J(arle
wicz, w areszcie trzymany „ znalazł ja
kiegoś z czasów pruskich kamrata i 
uszedł p.rzy jego pomocy„. Aż dziw bie 
rze, okaleczon by! srodze, nJ'.1 śledztwie. 

- A nie myślicie, że kłamstwem ... 
Dziewanowski rękę na ramieniu Pło 

ryana położył i rzekł z bolesnem prze
konaniem: 

- I mni e takie myśli przechodziły. 
Lecz on powiedzial prawdę.„ Imć pan 
Moszy(1ski nie dał folgować. Pasy zeń 
darto! Aż znieść nie mogąc widoku tej 
męki, sam się za nim wstawiałem. W 
ten sam sposób badano kompanów Kar
lewicza - chmara ich była! Zeznali 
wszyscy jedno! 

- Przepadło wszystko! A jam byl 
podobno tak bliski śmierci... Czemu 
mnie jej \"\'ydarto !... 

- Panie Floryanie ! Poganinem je
steś?! 

Oczy C10tartowskiego źaszly łzami. 
- N·c l -·- rzekł, dławiąc w sobie 

szarpiącą go rozpacz. - Jeno nie wiem 
czem mdłużylem sobie u Boga. 

- Pamiętajcie . na matkę waszą! 
Jam bliższych nie miał... stryj enka była 
mi opi ekunką. Zośka siostrą! Pocie
szać was nie będę, nie umiem [ nie mo
gę, jedno powiem wam, zaciągnijcie się 

Ziemie polskie. 

;.Pras Zaełaodni~b. Warmii i M~zur 
.· 

Gdańsk. Aresztowano tutaj robot
nika Jana Jankowskiego, który swego 
brata -przyrodnego ciężko pożgał 1no
żem. 

W Sianowie odbył się wiec „Stra
ży'', na którym przemawiał ks. poseł 
Łosiński. , 

·Pelplin. Ks. Oskar W ęsiersJd, któ
ry przez krótki czas zastępował pr·obo
szcza w Gemlicach, ustanowiony wika
rym w Rajkowach . . 

Skórcz. W niedzielę byl w miejsca 
wości naszej ruch nader ożywiony. To
warzystwo Ludowe na ;parafię skórze
cką obchodziło . uroczystość poświęce
nia swego sztandaru. Przebieg uroczy 
stoś'ci byl wspanialy. Przemawiał po
między innymi poseł pan Jan Brej ski 

'o celach i . zadaniach naszych towa
rzystw ludowych, życząc towarzystwu 
tutejszemu. rozwoju i pomyślności w 
dalszej p11acy. 

Pan Antoni Brejski z Torunia mówił 
o pracy ludu naszego na wychodźtwie 
we W cstfalii i o towarzystwach tam
tejszych. ·· · 

Toruń. Dekarz Wojciech Schleer 
ukradł podc.zas ttłrgu na rynku staro
miejskim ·handlarzowi Janowi Brzys
ki em U-' z Lubicza gęś.' Obecnie skazala 
go izba kanna za kr;adzież tę na rok i 5 
miesięcy dómu karnego. 

; 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego. 

Gniezno. Ks. proboszcz Piotro
wicz, który za strejk szkolny przesie
dzial kilka miesięcy w więzieniu, opusz 
cza miasto nasze. Na ostatniem zebr1a
niu „Wyzwolenia", którego ks. Piotro
wicz jest prezesem, żegnano go serdecz 
nemi słowy. Wiceprezes pan Miedziń
sk'i wspomniał o zasługach jego na po
lach pr.1cy dla dobrej sprawy. Mówca 
zapewnił odchodzącego, że pozostawia 
za sobą żal serdeczny, gdyż przywiąza 
nie i zaufanie do jego osoby wśród nas 

bez mitręgi... na służbę. A tam, wśród 
trudów, niewywczasu, wojennego roz
gwaru ukojenie. powoli przyjdzie !.„ Na 
jednobym was namawiał... chodźcie do 
nas, do szwoleżerów! Mnie raźniej bę
dzie.„ swojaków mijbliższych sifa znaj
dziecie, a słychać, że pró:hnować nie 
będziemy. Lada dzie11 szef Łubieński 
ruszy z pierwszym szwadronem, a i 
reszta sposobi się do drogi... Bezczyn 
ności ,a: samotiności się stnzeże. ho 1Zwa
rzy cię, złamie, a na zbrodnicze zawieść 
może pokuszenia! Gódź się, a już ja, 
co mogę, uczynię, byle ci przystęp do 
nas ułatwić.„ 

Dziewanowski długo jeszcze prze
kfaJał Floryanowi, aby boleści się nie 
poddawał, a w trudzie wojennym uspo
kojenia szukał. Gotartow~ki niby slu
chal, a dusza zrywala mu się, a gorycz 
i żal zalewały serce. 

Dziewanowski żywiej natarł. 
- Byle wola była, byle hartu stało, 

a minie smutek, zaoomnienie przyjdzie. 
floryan dr~nąC 
- Zapomnienie, mówisz?! Jestże 

siła t::ika, która zapomniećby pozwoli
fa ? ... 

Dziewainow~ki uląkł się żałości, któ 
ra zadźwięczała w glosie Floryana, i 
ozwał się z mocą: 

- Biorę was tedy w jasyr!.. Dziś 
jeszcze pułkownikowi rzecz calą przed 
stawię„. Książę \Vaszeci wesprze. 

-- Nie - nie teriaz! Zostawcie! 
Dajcie sercu się wypłakać„. Pójdę, byle 
prędzej w ogień! Tak, księciu jeszcze 
za gościnę trzeba podziękować i za ży
cie.„ 

Kapitan szwoleżerów umilkt. Uści
sną{ gorąco Oot.a rtowskiego i podjął 
się go do pałacu pod Blachą przepro · 
wadzić. 

śnieniami. Wiele pism zamieszcza z te- rzutem sprzeniewierzenia przy budowie 
go powodu obszerne artykuły o „kultu- gmachn państwowego 9 milionów dola-
rze" pruskiej. rów (około 36 milionów marek). 

Poznań. W tych dniach do.nosiły w·ypuszczono ich jednakże na wol-
tutejsze gazety niemieckie o z,niknięciu ność, gdy każdy z nich stawił 60 tys. 
kapr,ala Schonfelda. Przypuszczano, że dolarów kaucyi. 
spotkało go nieszczęście, gdyż prowa- @!!!!!~~!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!...!!!!!!!.!!l.! •• !!!!!!!!.!!!!!i!!!!i 
dzil się beznagannie. Tymczasem wczo 
raj po południu wydobyto go z W arty 
w pobliżu parku Wiktoryi a lekarze o
rzekli, że Schonfeld popelnił samobój
stwo. Przywiązał sobie klamieł1. 

Ze Slązka czyli Staropolski. 

Bytom. W obawie przed cholera 
zakazano podobno kopalniom i innym 
zakładom przemysfowym przyjmowa
nia do pracy na Górnym $ląsku nowych 
robotników z Królestwa Polskiego. 

Maciejów pod Zabrzem. W barą.ce 
Silbera, w której mieszkali ceglarze z 
cegielni wymienionego pana, zamordo
wany został w ,nocy na ostatnią niedzie 
lę 31-letni ceglarz Kabela ze Steblowia 
powiatu prudnickiego. 

______ 111111!1_ 

Wiadomośd %e światao 

W Antwerpii 

podjęto w ·niektórych miejsdach pracę. 

l(atastroia w Berlinie. 
Na poddaszu budynku przy ul. Lehr

terstrasse 38 wznieciły w czwartek po 
południu dzieci bawiące się zapałkami 
pożar, który rozszerzył się z s.zalo~ą 
szybkością. Jedno dziecko spr:tlllo się. 
pewna kobieta, na której suknie się już 
paliły, skoczyła tz oktna i zabiła się. Wiel 
ką liczbę osób wyratowała straż pożar 
111a. 8 osób odniosło ciężkie obrażenia, 
ogólem odstawiono do domu chorych 
38 osób. 

Międzynarodową konierencyę w spra-
. wie suchót 

otwarto1 w czwartek rw Wie-.~dniu. W o
bradach bierze udział okolo 200 ·leka
.r.zy i iPrzedsta.w,ideli rządów z wszy-
stkich krajów. 
PA# 

floryan szedł niby we śnie. 
W 'Pałacu haj-diuk przyjął Gotarfo

wskiego wiadomością. że pani hrabina 
~aniepokoiła się wielce tak długą jego 
nieobecnością i poleciła, aby zaraz do 
niej dano znać, jeżeliby Floryan wró
cił. 

Gotartowski obojętnie przyjął ten o
bjaw troskliwości, pożegnał się z Dzie
wanowskim ! bocznem przejściem do 
swego pokoju na górze podażyt Po
trzebował ciszy, s..amotności. -

Lecz nie danem mu było jej zako
sztować, bo ledwie że wszedł do za
cisznej komnatki, drzwi przeciwlegle 
otwarły się pośpiesznie, stanęła przed 
nim pani de Vauban i ozwala się tonem 
pieszczotliwej wymówki: 

- Posłuszeństwo się wypowiada? 
Bez pozwolenia uciekamy? Trzeba 
się szanować. należy się pielęgnować! 

- Łaskawość wielka pani... Nieste 
ty, nic złego mi się nie stal o! 

- Co m'ówicie. panie kapitanie? 
Nie wolno wam się narażać, bodaj z u
wagi na osoby, dla których życie i 
zdro\vie wasze ... jest droższem, niż pia
nu się zdaje. Ale pan wydajesz mi się 
być zmienionym! Pan musisz mieć ja
kiś smutek? Może pomódz w czem 
mogę? ... 

floryan potrząsnąl glową. 
- Nie!... Wfaśnie chciałem moje 

pokorne dziękczynienie wyraz [ ć, za o
piekę. za kłopot, którego swoją mize
rną osobą przysporzyłem ... bo pora mi 
ruszać! 

- Dokąd, dokąd pan zamierza? „. 
- Do regimentu! 
- A! \Vięc pozwól mi, kapitanie! 

Toż pułków teraz dosyć w Warszawie. 
Pe!· i, książę„. bezwątpien :a uczyni 
wszystko!... Rozumiem pańską szla-

Encyklika papieska o modernizmie. 
Donosiliśmy już, że .pojawiiła się 

dl11ga encyklika papieska, wymierzona 
przeciwko modernizmowi. Zaznacza- · 
jąc, że modernizm stal się obecnie 
wielkiem niebezpieczeństwem dla Ko
ścioła, oraz, że obowiązkiem Papieża 
jest zarządzenie środków dla prz.eciw
działania temu niebezpieczeństwu · -
encyklika rozpoznaje szczegółowo ob 
jawy modernizmu w filozofii, w:ierie, 
teologii, dziejach, krytyce i w refor
mach, poczem poleca dla zażegnania 
go następujące środki: Wykład filozo
fii scholastycvncj i teologii powinien od 
bywać się w seminaryą.ch duchownych, 
oraz w uniwersytetach katolickich w 
duchu ściśle katolickim. Moderniści ma
ją być usunięci od kierownictwa i wy
kładów w seminaryach, tudzież uniwer 
sytetach katolickich. Biskupi mają sta 
rać się o utrzymanie zdc;ila od prasy mo 
dernistyczinej tak kleru, jak i wiernych. 
W każdej dyecezyi ma być utworzone 
klolegilllm cenzorów ·dla 1przelglądania 

wydawnictw katolickich. Poza · . tern 
encyklika potwierdza rozkaz Leona 
XIII. zabraniający duchowieństwu re
dagowania czasooism bez pozwolenia 
biskupów i poleca ustanowienie dozoru 
nad duchownymi współpracownikami 
czasopism. Duchowieństu zabrania się 
urządzanie...kongresów, oprócz wypad
ków wyjątkowych, w których kongre
sy takie nie będą narażone na niebezpie 
czeńst\VO modernizmu, prezbyt·eryani
zmu i laicvzmu. w końcu encyklika 
poleca ustanowienie w każdej dyecezyi 
rady nadzorczej przeciwko rozpowsze
chnieniu błędów mordernistycznych. O 
działaniu rad tych biskupi mają składać 
raporty Ojcu św. 

chetność. Mnie stąd pora! Ten pahac 
nie dla pana, kapitanie, i nie dla mnie. 
Poleciłam już nabyć jakie ustronie tu, 
w \Varszawie„. i sądzę, że pian nie od
mówi mi tego zaszczytu„. 

- Będę sobie za honor uważał, za 
obowiązek! 

Pani Vauhairl uśmiechnęla się z lek· 
kim grymasem. 

-- Jaki p;:m uprzejmy„. lecz 1niechaj 
to nie będzie dla niego dworskości wy_ 
mcgiem„. 

Gotartowski patrzył obojętnie na 
wr)zięcznie spoglądającą nań panią d~ 
Vmiban --- ta ostatnia głos zniżyha I 

mówiła czule: 
- O wdzięczności proszę mi nie 

wspominać„. bo nie kłopot to był, ale 
sLdk1 i miły sercu obowią·zek. Jedno 
tyiklil żal we mnie budzi, że cierpienia 
duszy, które zdajecie się, panie kapi
t1anie, nosić.„ nie udało mi się dotąd 
wygoić„. 

- Ono pozostanie już na zawsze !.„ 
- Dla czego tak smutna przepowie-

dnla? Miłość przez miłość uleczona 
hyć może. A wam się wiele jeszcze 
i1 ależy od życia„. Dzisiaj już może in
ne serce bije dla was! Serce, które 
skłonne jest wyrządzoną W13.m zdradę 
olrnp i ć.„ 

Ploryanowi zdało się, iż ktoś do świą 
tyn i jego skradać się zaczyna i . zewłok 
~miertelnv Zośki chce kalać. 

- Pani! - rzekł pośpiesznie. -
Jeżeli żywisz odrobinę współczucia dla 
mych smutków, przestań!... Nie doty
kaj nigdy mm. Daruj mi szczerość, Ie.cz 
nie wtaJdne. s·obą ! Może źle zrozumia
łem. ale n::tvśli zebrać mi trudno!... 

~ :::: r" I „ ~. t .... 
(Ciąg dalszy nastąpi). 
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Od~'b}~ komu radz~no .. ż~ _ma ~ylko 
tydzien lub co drugi dz1en Ji:i.dac, to

J się slusznie oburzył, bo ciało wy
·aga pokarmu codz!enni~. Ale nie ka
j. pam ięta o tern, ze „me samym chle 
~1 żyje czt~wie.k'~· \Vfę~ też i dusze 
ziennie odzyw1ac nalezy przez czy
ie dobrych książek i gazet. 

0 Nie wystarczy tedy zapisać pismo 
·g~dniowe lub trzy razy w tydzień wy 
1

0ctzące, lecz ka~dy światły P~l~k! 
·laszcw. vrac111acy na obczyzme. 
~zie na i głups.zy N.~erniec .·~a w d~mu 
·iego .,Anze1ge1m , Powm1en zapisać 
Die pismo codzienne a przedewszy.:.. 
kiem „Wiarusa Polskiego", który 
:rchodzi sześć r1azy tygodniowo w Bo 
łtum w Westfalii i ma bezpłatny do
atek tygodniowy pod tytułem „Posła
·ec Katolicki". Przedpłata wynosi na 
ly kw1.1ftał 1 mr. 50 fen., a z odnosze

iem w dom przez }istow~go 1 ~· 92 _f. 
Pros:mv Rodakow. ktorzy me ma1ą 

Wiarusa Polskiegi0". namawiać t~k. 
1ugo, aż go sobie na nowy kwartał 
c~i$Zą. . . 
'oo Polski pod zaborem pruskim ka

·emY v.rysyl.ać „Wiarusa Polskiego" · 
d każdym , podanym nam dokładnym 

aiesem za opłatą 1 m. 92 fen., zaco 
1iowy będiie gazetę w dom przynosił. 
Polacy na obczyźnie powinni sta
ćsię, żeby „Wiarus Polski" .szedl jak 
jliczniej do Polski. bo czytając go na
ierają tamtejsi Rodacy tego ducha, 
Ki wśród robotników panuje na obczy 
ie i nie p !·zychodzą w strony niemie
ie jako lamistrejki ani też nie pozwa 
ją się ło\vić do niemieckich „ferban
ow", lecz wstępują zaraz do „Zjedno
enia Zawodowego Polskiego". I w 
olsce trzeba szerzyć zasadę_. że Polak 
'e może i nie powinien należeć do 
iązku niemieckiego! 
Dortmund. Nieszczęśliwych wypad 

ow w przemyśle naliczono w sierp
iu 420, w tern 4 śmiertelne. 
Dorstield. Górnikowi Fr. Krukowi 

radziono 30 marek z kuferka, któ
: zlodziej rozbił. 

Hu.ckarde. Za sprzeniewierzenie u 
ilrnarza tteitmanna aresztowano ko
iarka N. Nartscha. 
abinghorst. KopaJnia „Victor" zalo
:la konsum dla swoich robotników a 
raz kupiła posiad1ość rzeźnika Hek-

ela za 83 tys iący marek, aby założyć 
·tasną rzeźni ę. -
Uwięziono tu niej :1kiegoś Michała 

iuJa z Grzybowa w Galicyi, któremu 
rzucają, że że w Trzcianie w Oalicyi 
strzelił inspektora Gimplą Friesa, kie 
·go ten schwycil na klusowstwie. 
ul, który liczy lat 21, mi!al książkę na 
zwisko Wilka, pracował tu na kopal
'.„Victor". Podobno przyznał się do 
'my. Zostanie wvdanv sądom austry 
CKim. - · 

Recklinghausen. Do rest,:i.u racy i 
arkischer ttof" zakradli się złodzieje 

. ich sptosz0no. Dwaj uciekli a trze
go ujęto, znaleziono u iniego branso

~l'. Pierścionki z daw·niejszej kradzie-

Brambauer. Na ko])l1lni „Minister 
thenbach" zabił prąd elektryczny ślu 
rza G. Thiesa. który zbytnio zbliżył 
do kontaktu przewodu podziemnego. 

, ~~n~n. ~a tężec karku zmarla tu 
r it iobotmka Gundlachrl. 
, L~ngendreer. Trzyktnie dziecko 
rnika Albrechta zachorowało na tę
.c kl~ku. Umieszczono je w domu 
akonisek. 
r-. ~a l\altenhandt szerzy się \V za
aszaiący sposób szkarlatvna. 

1Hattingen. Zatrudniony - u spółki 
achbaugeselłschaft" robotn!k Pedeli 
~I bz ruszowania i poUukl się tak, 
~e awcm umarł. 
iarten. Na kopalni Germania I" rębacz 

zątku· - " ul Jący Henryk JllUlus wpadJ do szybu 
'/ze~o i nieba'Wem umart Liczył lat 20. 
· lennen, Górn ik Remmert zosta.t w kopalni 

czony przez spadające kamienie. 
; .~o.botnik przy mularzach Volarati spaot 
n:tny i potłukł sie ni·ebezpicczn.ie. , . 
a/tmund. W niedzielę, dnia 1 wrzesma, 
'u ~~m czJonków Tow. św. Jadwigi zostafo 
slwoTfelds~iego mostu zhlożone „To~a
Sz ,0t.eryma". Da1110 mu ·nazwę „Owia
ie ·częsc1a". Do Zarządu zostali obrani pa

, W~ Walenty !\ ędz.iora jako przewodniczą-
~iak \yr~yn Ku~1zak jako skarbnik, Józef Jan

iak Jako ~ekretarz. M. Jankowiak i W. Ga
. Za~ rew1z . kasy. Na czfonków zapis ało się 
che· em donoszę Szan. R odakom, że kto._ 
• 0/~ ~o naszeg-o grona przystąpić, niech 
Pnsi ~d Z~J Pospieszy , l.Jo to towarzystwo mo-

a tylko 40 czJonków. Wstępne wy-

( nosi 1 mr., miesięcznie OJ?laca: się 1 mr. Za 
1zifożone pieniądze kupuje się losy dozwolonych 
loteryj, 1a wygranemi pieniędzmi dz.ielą się czfon 
1kCYWie. Lokal posiedzeń: Reńska ulicai nr. 127 
u pana \ ossa. Kiedy się ·odbędzie posiedzenie, 
będzie także w .,Wiarusie Polskim" ogloswne 
i każidy czilonek otrzyma ustawY. 

Szczecin. Szes1nast0Ietni morderca Juliusz 
Bi:_ode, który \V dniu 8 września rb. 1zamoridio
wail na folwarku Passow, robotnicę Ernestynę 
Osiewaczawa. zost!aJ w Szczecinie aresztowa
·nY. 

W Gryiii, znainem mieście iunirwer
syteckim na P.omorzu. zamierzialy wro 
dawskie katolickie siostry mił1osier
dzia urz'ł!dzić ~aildad filiialny, mają;cy 
zajmować się opieką chorych katolików 
tamtejszych. Ma.gistrat zaprotestował 
przeciwko temu u reg1einicyi, .podnosząc, 
że zakłady uniwersyteckie w Gryfii 
dają cihorym tamtejS'zy.m dnstateczną 
opiekę. Poza tern nie }est pożądanym, 
aby w mi1e1ście czysto niemieckim st.wo 
rzono śwdowisko _. dążności polski.oh, 
ozego obawiać się naJleży .w dainym 
wypadku, 1ponieważ klasztor wrodaiw
~ki do filiL swoi.eh wysyła przeważnie 
siostry .Polskie. Przełożona zakładu 
wroclia;wskiego wystosowaifa do l(reis
·blatu gryfijskie~w list. w którym za
przecza ostatniemu tw.ierdzemiu i doda
je, ·że bynajmniej jeszcze nie podjęto u
kładów w ·celu wyslania sióstr miłosieir 
dzia doi Gryfii. 

Uoadek ·z balonu. W m. Olena, w 
sta111ie Oregon, odibyła w tych dniach 
wzlot balon\emt 1wob_ec kilku tysięcy o
sób. zebranych na jarmarku, aeronau
tkia zawodowa, Carrie Myers. Gdy ba
lon wajdowal się na wy_~okości mniej 
więcej 1000 stóp, ze:psuło sH~ widocinie 
coś w lodzi. naiglei bowiem ae~·onautka 
wypadła z ni1e1· i mnęla na ziemi~. Pod
niesiono ją bez życia. Uderzenie o zie
mię było tak silne, że wszystkie kości 
nieszczęśliwej ul.e1gly zdruzgotaniu. 

Podrabiane dwudz:lestomarkówkii. W o·sta
. tnich miesiącach pokaz.aJ',y; się w obiegu, mirun.o
wi.cie w różnych więk·szych miastach zacho
dnich Niemiec, falszywe diwud1Ziest01111arkówki 
papierowe z roku 1882. Pailsyfikhty te mają 
druk Htop-raficz.ny i nieco ciemniejszy ja1k pr4w 
dz1we. Na wyśledzenie faJsz:erza wyznaczy.ta 
administracya długów państwowych 1000 mk 
1nagrody. 

Rozmaitości. 
Szkatułka Kościuszki. Dr. Broni

sław Pawłowski w artykule „Listy Ko
ściuszki", wydrukowanym w ostlatnim 
numerze „Tygodnika Ilustrowanego", 
na podstawie urzędowej koresponden
cyi z wiedeńskiego .• Haus-łiof-und 
Staatsarchiv' ', podaje szczegółowe ·in
formacye o losie szkatułki, którą Ko
ściuszko testamentem przed zgonem o
fiarował swojej pochrzestnicy i najbar
dziej przez niego lubianej córce Zeltine
rów, Emilii Tadei, a która między inny
mi dokumentami, zawierała datowany 
w Paryżu, dn. 3. maja 1814 r. wł11sno
ręczny list cesarza Aleksandra I. do 
najwyższego naczelnika siły zbrojnej 
narodowej, obiecujący „dokonać odro
dzenia wl.:i.lecznego i szanownego naro
du. Szkatułka ta przez zabiegi dworu 
austryackiego, wraz z cennymi doku
mentami, w r. 1831 przedostała się do 
Petersburga, gdzie też dotąd spoczywa .. 

Rumieniec i blednięcie. Nietylko 
nasi rodzice i nauczyciele, lecz także 
ludzie, którzy niejednokrotnie jako u
rzędnicy śledczy sposobność mają skon 
trolować swe błędne mniemania o wi
nie lub niewinności. orzeczonej na pod
stawie pozorów, do dziś dnia przypisu 
ją \vielką wagę qbjawom, nie mającym 
wcale z punktu widzenia nJauki znacze
nia. Mówimy tu o nagłem czerwienie
niu się i blednięciu. S~ one nieraz pie
częcią wyroku, wahającej się opinii na
szej. Zaczerwienił s i ę - więc klamie. 
zbladł - więc zląkł się wykrycia swej 
winy - oto tak mniej więcej przedstia
wia się struktura większości naszych 
wniosków na temat sądu o prawdzie 
czyichś zeznaf1 czy przestępstw. A 
przecież iluż to bezwstydników wsty
dliwie oblewa się najpurpurowszym ru
mieńcem niby wstydu, iluż ludzi bled
nie z rozmaitych innych przyczyn np. 
gniewu, żalu smutku etc„ Co najwyżej 
d a łoby się ustalić takie twierdzenie, że 
oba zjawiska są bardzo często obja
wem silnych wzruszefl, tak - bardzo 
często, ale nie zawsze. bo mogą też 
być przez pewne automatyczne proce
sy np. jako rezultat shabości wywołane. 
To też dzisiejsza krytyka naukowa 
zmianie barwy twarzy u podsądnych od 

mawia znaczen~a dowodowego. Bled
nięciem na ogół mniej się zajmowano. 
ponieważ i rzadziej się ono zdarza i tru 
dniejsze jest do zao1Jserwowania. Lecz 
możn: :i. już dziś skonstatować, że da ~ię 
ono wywołać w sposób sztuczny. 

Naturalnie blednięcie wywołuje 
skurcz naczyń krwionośnych, skutkiem 
czego dopływ krwi do naczyń podskór
nych jest utrudniony. Taki skurcz na
stąpić może pod wpływem gwałtowne
go strachu, gniewu, bólu, wściekłości. 
słowem, jak już powiedzieliśmy, przy 
wzruszeniach, które symulować jest i 
trudno i do symulowani1a których ludzie 
oskarżeni nie mają powodu. Te przy-

. czyny wyłączają zupelnie rozstrzyga„ 
jący moment blednięcia w kwestyi wi
ny lub niewinności - bo zarówno mo
że oskarżony zblednąć z powodu stra
chu. jak też i gniewu o niesłuszne po
dejrzenie. Podobnie ma się rzecz z za
rumienieniem. Powstaje ono skutkiem 
pewnego rodvaju przemijającego para
liżu kończyft nerwowych w ścia1ukach 
arteryi - przez co mięśnie, skurczające 
naczyniia. krwionośne, stają się_ be·isilne, 
a w rozszerzone naczynia. . naplyw 
krwi jest silniejszy. 

Ostatnie wiadomości. · 
·n eł ~; .11 ~:i or s. Jacht carski 

„Standardu. k~óry o~iadl na skale, zdo
łano obecnie znów uruchomić. Pisma 
półurzędowe riosądrnją kierownika srn 
tku o zamach na życie carn. 

tłabozeńsfwo polskie. 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
W niedzielę, dnia 22 września o g·ódz. 03 

po polud1niu nabożeństwo' do św. Gerarda. 
Nauki w ciągu września: 

W środę dnia 25 września o godzinie 8 
wieczorem df..a młodzieży. 
Nabożeństwo polskie w Liitgendortmund· i 

odbędzie się dnia 22 września o godzi.nie 6-eJ 
z. raina z polskiern kazaniem i śpiewem. , 

„ Uwa~a: Ksiądz polski 'Przebywa.i od 19-. d:~ 
25 wrneśnia. 'Rodacy z Liitgendortmund i' cał'ei 
okolicy powinni się liaznie na nabożeństwo pol
s~ie zebrać. .~ · ·„11 ~~ 

~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!2~ 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Wiece 

odbędą się w niedzielę, dnia 22 września rb.: 
W I{otthausen przed poludniem o 110 godz. u 

p. Rilhla. . ' 
W Lilnen przed poJ'udniie:m o godz, 11 u pana 

Middendorfa. 
W Kray przed poludliliern o godz. 11 u p. Ke

fenhi:irstera. 
W Styrum po poł'udniiu o god,z. 4 u p. Wolberg. 
W Oberhausen li przed po.ludniem o godz. 2 u 

p. Jain.sen1. i ·,,.. to• -
W Essen-Altendori po południu o godz. 5 u p. 

Post'a. ~ . •" 1·1~11-1 
W Hochfeld po poliUdniu o g·odz. 5 i pól u p. 

Lobek. 
W Solingen p-0 poludniu o godz. 5 u p. Oierke. 
W H-0chstrass przed PDludniem o godz. 11 u p. 

Vierbauma. ·. 4,i_' .:Jll 
w DeHwig o godz. 11 u p. łfofstaedt. 
W Sodingen o godz. 4 po pol. u p. Noeihe . 
W Mengede wielki wiec dla Polaków i Po. 
lek, po polud111iu o ~odz. 4 w loka.lu p. V 01gta. 

Zebrania 
W Osterield o 5 po· por. u -p. ttussemai!lna. 
W Dahlhausen o 4 po pol. w lokalu p. Sa1lme.n. 
W Sterkrade o 110 godz. u P. Palasta. 
W Dorstfeld o 4 g. po pol. u p. Klinghammer. 

Wydział mieisc.owy dla Scherlebeck: De
legatem Jan Czub, Scherlebeck. Kaiseiraille 69; 
zast. ide.l. Antoni Sta1chQl\Vialk, Sch~rlebeck, 
ttelenestr. 115: sekretarziem Fr. Raita:iczak w 
Scherlebeck, Kaiserallee 65; kaisyerem fr. 
No·wak Scherlebeck. Kaiseraillee 66. - Mę
żami ~aufainia s ·' · \. Sta.cho•wiak i Fr. Ra
t.aiiczak. u tych ty J'; o, wol~o skladki, mie.się
cz:ne płacić i na cz.lonkow się ztrfaiszac .. - Po
wyższy wyidlZiaX zoista·l obrany na· wiecu w 
15 wrześnfa w Lamrenbochum. 
:gg_ ____ . ąw _ __ ęe - -- - -- __ § - ~ 

Zebrania towarzystw. 

Wyzwolenie" w Bochum 
Towa;~ys.two zup. wstrzemięźliwości. 

Dziś. w sOlbotę. odbędzie się zebra
.nie w lokalu p. Holzschneider'a przy ul. 
Alejowej. Z powodu bardzo ważinych 
spria:w, o .uiCJ.iział wszystkich członków 
uprasza się. Ooście mHe widziaini. 

Zarząd. 

Towarzystwo ginm. „Sokół" I. w Oberhausen. 
Uwia damia si ę druhów. iż 11;niazdo nasze 

bierze udział w rocz.nicv gniazda w Neumiihl. 
Druhowie bi 0iracv udzial. winni s·ie stawić. w 
niedziele, dnia 22 hm .• o godzini'e pót do 3-e~ .' . 
po pol'udniu na ~ 3. li p. lJhlenbruch ::l , d8.wn'eJ 
liaake. O liczny udziar pros·i (1 ) Wydział. 

Towarzystwo św • .Józefa w Dortmund · , 
dcmosi szalJlownym cz.tonkom. iż przyszłe p<>
siedzenie odbędzie się w niedzielę, 2.2 bm., a 
zwyklym czasie na sali posiedzef1 P. Ahlkego. 
O liczny udział członków i gości prosi U ) 

Zarząd. 

Baczność Altenessen ! 
W niedzielę, dnia 22- września, po poJudiniu 

o godzin.ie 4 i pól urzą<;lzaimy na sali paim Jó
zefa Saala 

zabawę z tańcem. 

na która st.ianownych rodaków i rodaczki mile 
~aiprnszamy. Muzyka 'PQlska·. (2) 

Komitet. 

Tow. gimn. „Sokór' w W anne I 
po<lade Siwym czlorrkom oraz rodaikom d-01 · wla- , 
<loma;śc.i. iż w niedzilelę, dnia 22 września, o ' 
godzinie pól do 4 odbędzie się nadzwyczajne 
zebranie w lokalu pana , Unterschemanna, ulica 
D~roowa. Po zebraniu urządza.i toiwarzystwo 
nasze zabawę .na poże~n.anię druhów, Qdcho
dzących ·do armii pruski.ej. Zaibawa będzie u·ro 
zmaicona następującym . programem: 1) Cwi~ „ 1! 
czenia zawodowe. o nagrody. 2) Strzetąlflie do "i 

tairciz[Y o naigrÓ<ly. 3) Otwarcie zabawy przez· 
druha prezesa. 4) Taniec. podczas W.ń.ca wYStęp 
naszeill d'ziarskied d'mż:Yiny z ćwiczeniami ·wol
nymi, macz.ugami i choragje:wkami. 5) Ro~dar].ie 
.nagród i ·dał.sza zabaiwa z tańcem. ·- Wydział 
i re:wizorowie kasy wi1mni się sta!Wić już o go- · 
<lzJnie 3. Czołem! . Wydział. 

Uwa11a." 'o godzinie 2 będzie próba ćwicze-ń; · 
zatem · upraszai się zacny.eh ćwiczących dr,uhód 
o liczne i kompletne .s~ę srtawieńie. · · (1) _ · 

Nacielnik. 

Towarzystwo -św. Mikołaja w Stoppenberg 
podaje · swym c.zlonkiom i wszystk!im Riodakom 
w Stoppenberg i okoHcy do wiaidomości, iż w 
sobotę, dnlia 21 i w niedziele 22września, bę
d~ie sposo1bność odo spawied.iżi św. a mianowi-
cie w sobotę od g_odz. 4 po pol'udniu, w nie
dzielę od godz. 6 raino będzie stuchal ksiądz 
polS'ki sJJ:OWleidzi św„ do której oowiooi wszy- ," : 
scy mdJacy i .rodaczki .z Stoppenberv i f ryl- . 
l~ndorf p~z.~tąpić. · - W niedZielę po p~. ·:.;) 
naibożeń·stwo polskie o ·pól do 4 godz .. 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wawrzyńca w Castropie 
t ibohodzi w d·niu 22go września na sali pana 
Schulte-Be~kera 

21 rocznicę sweg:o istnienia • 
na która zaiprasz~ si'ę' \vStzystkich czlonków z , 
rodzinami. Roczmka· odbedizie się w 

; za!rnknięteni kol~. · zatem goście wprowadzeni 
tylko przez, czlooków mile wid1zia1ni'. P.ocz4tek 
za1baiw:v o godz. 4; o g9diz. 7 teatr pt.: „Bar-

, tos z pod Krakowa" i „O chleb:ie i wodzie". 
Po.tern dalsrza zabawa z tańcami. Gz.l.onkQwie~ 
wi•nini siię wszyscy \v matieiówk,acn i odz1tta-
kaich ~taiwdć. (2) 

Uwaga: Zara:z po wielkiem na•bożeństwie 
odbędzie się z.ebraruie miesięc1me. na którem 
czloolmwie, któn.zy zalegaiią, winni się ze 
swych •ski.a.dek wiścić, oraz odeibrać karty . 
wstępne na zabawe. Rodaków, którzy chcą za-
pisać się na czl:oinków, ta1kże zapraszaimy. '. 1 

Za~ząd. .,. 

l(oło śpiewu „Lira" w Oberhausen 
donosi uprzejmie szanownym druhom p0 lutni, 
iż w IIliedzielę, dnia 22 września, przed po.lu
din.iem o gp<lz . 10. odbędzie się walne zebranie. 
Zarząd i rewizoiro.wfe kasy pól godziny · prędzej 
zechcą przybyć. - O liczne i punktua.Jne sta-
wienie się uprasza. Zarz~d. 

Uwiagai Po pod'udruu o g·odzinie 5 wie.a 
czorek iaiimjny barcLzoi urozmaicony śpiewem 
cz.terogfo~o:wym, monolo~iem, deklamacyami i 
t .. d. (2) Zarząd. 

To·wanystwo św. Wincentego a P. w Heeren. 
Pr.zy.sel~ zebranie odbędzie sięd inia 22 

wrześnlia o pól do 12 w ·potudn:ie. O jak 1t1ad
liczniejsz.y udziail uprasza Zarząd. (2) 
Towarzystwo gimn. Sokół w Gelsenk.-Bismark 
urządza w niedzielę, dni.:;i 22 września na sali 
P. A. L,a:ngenscheidtai, ul. Bismarka 254 

- jesienną zabawę -
na pożegnanie druhów ws.tę19ujących do wo•iska. 
Na za.ba.iwę z.apra•sza się wszystkich R10tdaków 
z Bismarck .i 0ikolicy. Tak samo te Towarzy
stwa, które zaipri0szenia odebra.ty i te, które 
zaproszeń ndie odebraJI'y, dla braku aidresów. 
Zapraszamy także gniazdo 1z Bulmke, ponie
waż zaprns1~nie poczt,a z.wrócila. Początek 
zabawy o giodziruie 4 DO południu. Wstępne 
dla cz.Jonków towairzystw sąsiednich 50 fen„ 
nieczJ'onikoW'ie placą 1 markę. Czlonkowie 
prz.ybywa.iący osQbno późni'ej muszą się wy
legitymować kairtą lub ustawami. Naisi izaś dru 
ho•wie, którzy zalegaiią 3 miesiące ze skfadkami 
miesięcznemi, placą W$tępne iak tlieczlonko
w.ie. Muz.ykę dostaiwi kapelmistrz dh. Ka·cz
marek z Gelsenkirchen. O jak naiiLiczniejszy 
udzia.r .Rodaików w zaib.awie uprasza· się. 

Czo.!'em! (2) Wydział. 

Baczność Parafianie Żerkowscy w powiecie 
jarocińskim. 

W niedzielę, dnia 22 września. o godzinie 
12 odbęd'z.ie się pogadanka w Bruckhausen u 
pana tto·niga, Kaiiserstr 51, przystanek kolei 
elektrycznej, na którą się wszystkich parafian 
iaik najuprzejmiej zaprasza. 
(1104) Parafianin . . 

Bac1ność Druhowie w Habinghorst i Rau~el! 
Dn1ia 22 września urządzamy zabawę dla 

czitb111ków „Zjednoczenia Zawodowego Polskie
go" o godz. 5 po poJ. u p.Ketlinga w łfabi•nQ'
horst. Wstęp tylko dla czfonków i dla tych, 
którzy się dadzą na czlonków za,pisać, nie
wypJ'atn1i rz1o111kowie mo·gą przed rozpoczę1.. 
ciem zaba ;\'Y sktadki zaptacić. O lic1zn:r u
dzia.t w zaba ;\ :e uprasza 
(1105) Wydział. , 



BACZNOŚĆ RODACY! 
Klo che~ erub, p 'tr. iąłz 

oszczędzić? 
Każdy rodak, który chce sobie m a b z y n ę d o 

s z y c i a ta n i o kup i~ lab •.ody druh, który 

8obie chce doskonałe koło sprawić, niech 

111sze kartę do nas po cennik naszvch maszyn i Bez agentów. 
kołowców. Mamy dużo pism z po 1ziękowaniem z 
wszystkich stron Westfalii. . 942 

Dran~ ~Celd ~ Stawińśld 
Z pierwszej ręki. 

1·Iurtowny 'nteres maszyn i k5ł, 
Recklłnghausen-Siid, Bochumerstr. 127a. 

: ''·'( . •• ' • ' r. •, ·: , • Znane z swej dobroci i og6lnie lubiane papierosy 

pierwszorzedny wyrób, tylko recznarobota 
I w kartonach po 10 sztuk za 15 fien. I 

poleca 813 

1'1. Droste, Po znań, 
fabryka papierosów I k1·ajalnła tytoni. 

Reprezentant na Westfalię i NadreniQ Stanisław Batajezak, Bochum 
Spichernstr. 2. 

R~nkowa Th Schwan Oberhausen (Rhld.J 
UllCa 17. I 9 lllarktstr.17 

Korzyst1y dom zakupna artykułów spożywczych, 
Czysty smałee pod gwar. 55 fen. Soda. . . . . . 4 funty •O fen. 
8łonłna p.rzero!Jlła .. 80 „ M-aczka . puszka funtowa 28 „ 
Słonina 1łusta. . 'ł5 „ Nowe pełne śledzie tu2;in .35 „ 
Cukier . . . . . . . 21 „ ~rajank.i jabłek . . •a „ 
Polska kłelbal!fa .. 85 „ Sliwkł .. od 30 fen. począwszy • 

Makaron . od •a „ „ 
Wszelkie artykuły pastewne po najtańszych cenach odstawiam 

bezpłatnie w dom. 

Do każdego fun•a kawy i margaryny otrzyma każdy k11pujący bon, oprócz tego 
na wszystkie inne towary jesz~ze rabat. 

Kimo tak ianłeh eeu sprzed. towary plerwszor.z. dobroci. 
Również: koniak ł lłkiery w zaplomb. bmelka.ch w każdej cenie. 

P r o s z ~ ż ą d ą ć z n a c z k ó w r a b a t o w y c h. 
Na życzenie odstawiam towary bezpłatnie każdemu w dom. 

J. Barański, Wanne, 
N8jwi~ks1y i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i r.ałllo· 

witych wypraw kuchennych 
zna3· duJ· e się 

~,..~,..~~ · ....... ~~ 
przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 Geny niskie! 

===== naprzeciw kościoła. katoliclfiego. ===- ~~ ~~;._..,N/J 
Polecam wszystko w wielkim wyborze. 

Zapraszam Szan. Rodaków do il.Wiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego e;ię przekonać możeci e, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u (400) 

Jana Barańskiego. 
Przy całkowitych wyprawach, plt:1'nc podar1'1. 

Wszystkim, którzy u mnie wypraw.Q 
kupią,Wypożyczam gratis oorcelnny na we
sele. 

r-:r-<r<~,_,,..... --Polecam także Szanownej Publiczności 
Na odpłatą! moje 

&,..:.-...:......-.~~ ~ ułasne waHtz1aty 
tapicerskie i siodlarskie. 

Na życzenie przerabiam stare materace 
w jednym dniu 'po cenach tanich. 

Zarazem polecam materace mojego 
wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce
nach fabrycznych. 

N 3jtaiisze i naj· 

dogodniejsze źt-6· 
dło zakupna dla 
młodożeńców 

M. Miedziński,· 
wHERNE 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje siQ 
wszystko podług miary 
z dobrych rnateryi po ce· 
nach tanich. 

Zwracam także uwa.R na mój 

skład 1ttebli 
(tóre talk.te tanio sprzedaję. 

SwóJ do swe&<> I Swój do 1wec(1 ł 

-· Mn --Jeszcze niebywałe! 
Za cenę bajecznie tanią, bo tylko za 7 I 

pół mr. wysełamy za zaliczką ~12 mie
sięcy na próbę) przepldllną W18panłale 

~!:!~~1:.:!ł\C„ harmoniką artyst. 
z 21 klawiszami, 4 basami, podwójnymi mie· 
chami i uajwspaniah!lzą pełnią alo· 
su.. Nasze •sz-:dzie zdumienie wy• 
wolująee watpanłue 3·chó„owe 

harmoniki orkiestrowe ~:i~:e1~~:: 
wiszów, 6 rejestrów. 2 basy itd. kosztują te· 
raz 51· po·ł mrk bez głosukuknłltityl· 
tylko • ko 5 mrk. 'Miich-
lera wielkie harmoniki „tryumf•' dwu-

chórowe kosztują tylko $ i pól mr., 8-chó· 
rowe G mrk., 4 chói owe 'ł' ł P.ól mr., 
6-chórowe ł.I ł poi mr. Nowosć ! urZ4:· 
dowo .zastrzeżony głos knkulki, 
do dowolnego użycia 50 fen. więcej. Szkółka 
i opakowanie darm~ ; porto 80 fen. 

Niema I")"Z}'ka, gd)"ż zamlawa 
dozaol. aabo zwrot pJenł~ctzy. 

Zdumieje każdy, ~~z~rc ;!~:z~:r~ 
nowości i bajeczni"' tanie „eny w na· 
szyrn illnstr. kałaloa-n głównym, zaw. 
harmoniki, cytry, instr. muzyczne, fonografy, 
zegarki, sańcu zkl, towary ze złota, srebra, 
st.a.li i ze skóry, artvknty gwiazdkowe itd. Ka· 
ta.log ten wys. każdemu gratis i franko. Dla.
tt!go zamawiać trzeba jedynie w renomo• 
wan•J ł żywotnej fabr)' ce łostru-

1 mentitw muzycz. i w płerwl!ł:r.. domu 
wysyłkowym. 1093 

• ... 0-Cblef •"O N11uenrade I IWA g, V ' nr. 523 in Westf. „„„„„„„„„„CY .... 

Barlek: Zażywasz ty Jantkutabakę? 
Janfek: Zażywam, ale tylko 1001 

najlepszą kościerską 

akę, 
~lO~ wMieCf Hf ik „ pH)' kościele katolłekim ..... 

w Brochu. 

150 
pieeów 

do ogrzewania 
poleca (1047) 

Jan Kwiatkowski 
„ -

_, . Recklinghausen SOd 
(Bruch) 

ul. Bochumska Iła. 

.[Okien wystawnych. I 

Fabryka kostyumów teatralnych. 

I 

Th. Scholten, Essen • Ruhl' 
Viehoferstr. 34-36. 

Największy i najlepszy interes tego rodzaju w 
Niemczech. 

20,000 całkowitych kostyumów 
na składzie. 

Najspanłalsze wykenanie. 
Najtańsze ceny. 

Odznaki towarzyskie, chorągwie, pałasze, szarfy. · 
rppki, w ogóle wszelkie przedmioty dla towarzystw' 
l do uroczystości. 900 

Rata ogł dar1111(t! 

modellDl•'t 
po 50, 60, 70, 
75, 85 mrk. 1 

wyżej. Wyści· 
go wce z la czer· 
woną gnmą 95 

mr. Jedyny 
Z•słępea fabrykatów Adler, ~peł, 
Wen. 'flllfestlalen i na Herne i oko· 
licę. Odplata dozwolon•. Wszelkie części 
rezerwiowe jak najtaniej. Reperae7e 1~•
telnie i fachowo. Największy skład kołowcow 
na okolicę. 189 

Herner Fo.hrrad- u. Motor-Indt strie 

H He.lland .Herne, ul ca Dworcowa 
1 ' (Bahnhofstr.) 111. ' 'elef. 266 

-Dom kredytowy 
Jana Kwiatkowskiegó 

załatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

Kasa oszczędności 
w Herne, Bahnhofstr. óO. 

wejście z Oststrasse · (759) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

Za na~jłepsze są uznane Ameryka. i pozostaly temi samemi znane z ręcznego wyrobu tureckich tytuni 

Ma1•łposa Wanda 
Sokoły ~ Tui-kfo1·y 
Vulkany ~ Kościuszko 

z fabryki 941 

J. F. J. Komendlińskiego z Drezna. 
Główny zastępca 

Jan Kłerezyńskl, lle1·ne. 

Dalsze 
zniżenie cen. 

Sprzedaż kart 
okrętowycb· 

I 0!!!..~~ K~~~ 
~Y'l&wca: J 1 • Br 1 ł a.Il w Bocham.. 0.dpowi&d:z:ialny z11 redakcy~: Ja n1 Br eł' k 1 w Bochum, Drukarni. „Wiairu~a. Polskiei,.o" w Bochum~ 



Boeh.um. na ·niedzielę, tbiia 22-go wrzesnia 1907. Rok 17 • 

• 
te~złeu.1 płsmo ludowe dla Polak6w 111 obaątnł1 l>Mwłtoo•• e§wi11ł1 oru sprawo• narodowym, polłtyezn~ i zarobkoYJll, ~ 

~,,,__,,,__ ..... -.._..,........,..,,._..,._.~_.. ....... "'*:"'._._.._ ... .._._.ma._.-„ ...... ..,.._.._.,,..„„ ... _._._. ... ._ ... „ .... ~ ... ----------------------........... ..__. 
rf.l'°'~.d codzlmml1 11 'WJ"łltldtm tm pośwłl\tecz· 
· · Prtt:dpJata kwa.rtałaa n2 poczcie I u list-owych 
, 6ti 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do d-Omu 1 mr. !f Ił! Wilil.rnS P(}lskl'' u..i-..c"' .... „, w C1N1ntku ~ 

111 ~;i;rm ood .makiem „L. polnisch nr. 123." 

· 1 1111 l1ż1 za llarc I DJczrzQ I 
Za inseratr plad się za mle!su rqdb łNłup filla , 
ku 15 f. <>iloszeaie, zamlesr.c:zone przed laetatud,dl"'' 
ten. Kto~ Ołlaua otrzyma rabat. - U., k 
„ Wiarusa Polskłeito" oaletv frankowad I p.otat , w 
mich dokladny adres ołszącer-o. Rekon. ni•~ 

' ______ ...._ ____________ z.-________________________________________ ~------------------------------------~~~ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
Jlwlć, czytać I pisać po polsku! Nie 
!ftł Polakiem, kto ootomstwu swemu 
p1emczy ć sie pozwoli! 
ezr: 22~_2!!!Ll!!21J 

Z wypadków dnia. 

w Ameryce wydarzyło się wielkie nie
s~częście kopalniane. 

W 1kopalni należącej do Jones 
Meanghlis Steel Campany w stainic 
Michigan spadł z wysokości .przeszło 

200 metrów do szybu kosz • .w którym 
znajdowało się 17 gónników. 14 ponio
sło śmierć nia! mieiscu, 3 jest ciężko 

rannv~h. 

Obrady międzynarodowe20 kongresu 
górników zakończyły się w piątek. 

Przyjęto wnioski, że: górinikom nale-
i Żf się nraJ stawść renta, na którą-skla- · 
dać sie winno ,państwo razem z oraco
dawcami; da.lej uchwalono wniosek. 

, lctóry .żąda kontrolerów kopalń wybie
ranych przez robotników a oplaioanych 
z funduszów publiczmych, or.fLZ wnio
sek 'doma.gający się zaiprowadzenia 
plac min1malnych w ~ónni.ctwie. ·-~p-~a
wę świ~ta gónniczego ornz s.prawę ;za
chowania si ę górników podczas wojny 
pr1zekazano komitet~·W}__!!!i~ą~y~~T~~ · 
dowemu. 
-Pizy~1Jy k~gres od.będzie· się -~ 
r. 1908 w Pairy;:żm. 

Łodzi ~rozi znów strejk ogólny. 

R<>botnicy wszystkich łódzkich 
przędzaln i żądają podwyżs~e.nia placy 
o 30 orncein t. 

W Meksyku wydarzyło się w piątek 
wielkie nieszczeście kolejowe. 

Na linii Meksyk-EI Paso .zderzył się 
na st1acyi Encarnacion pociąg pospie
szny z oociągiem towarowym. 32 oso
by zostały zabite, 33 odniosły obraże
nia. 
'!!:::__ 

Bebel nie wierzy w Boga. 
Socyaliści przedstawiają to jaiko 

oszcze,rstwo, jeżeli kto twierdzi że ich 
Prz~wódlzcy nie wierzą w Bog~. Ile
kroc ~to POwoływal się ifllai .pisma so-
.cyahstyoz.ne, J)Owiadali socyaliści: 
„ro było kiedyś ale dziś jest inaczej." 
I' Tymczaisem na kongresie. socya-
11stv.cznv1m w Essen dnia 19 czerwca 
907 1roku oowie:dzi·al Bebel według ga-

1et · · mem1eckich dosłO!Wnie: 
„I c h b i n A t h e i s t und habe 

als Privatmamm das Recht, filr den 
Athejsmus Propaganda zu machen, 
Wenin ich es nrur nicht als Parteimann 
~Ue. _Jch rgliaube, dass die 1ZUkiinftige 
L.HtWickelung auf dem Oebiete des
sĄen, :vias wir. Reli.gion nennen, der 

the,1smus sem wird.'' 
To znaczy w · tłomaczeniu polskim: 
. „Nie '~·ierzę w Boga i jako czło

wiek prywatny mam prawo zwal· 
czać ~iaT'ę w Bo.!,7u. bylem te,go nie 
utczymf iako przedstawiciel stronm
~ wa. '.Mvśle. że w dziedzinie tego, 

gs 

co nazywamy religią, w przyszłości 1,aprcszenie na obecny kongres górni
wiara w Bogu zniknie." ków, zaznaczył, że na rezolucyę Polacy 
Tak mówił Bebel i dodał. że socya- fadmt miarą zgodzić się nie mogą wo

Hści ~zwalają kaooemu ,wy~nawać brc pa:iują .~"th :'1-' Niemczech stosun
wiarę, jaka mu się oodoba ale zwa:I- ków. · -~·P·~ 
czają każdego, kt-Olby chciał innym 7 ehrnnym aelegatum oędzie zape-

. wipajać swoje przekonania religijne to wrio z ;~azet wiadomem, w jaki sposób 
j,est wiarę w Bogu. p„usacy iuż 0d dawien dawna z Po-

Kochani Rodacy! Z tych wywvdów la!ratl!! ~i~ uhehodzą. Z powodu poli
BeWa możecie się przekonać. że ka- tyki rządu ur11skiego. który przez gwałt 
tolik nie może się lączyć rz socyali- si~ stara, al1y Polaków z Ojczyzny do 
stami. P.recz tedy z socyalistyicz.nycb gtt~hi Ni~miec wygnać, aby Polaków 
„ferbandów". Dla Polaka iest tylko cam zgermar.uować i przerobić na Pru 
miejsce w ,,Zjednoczeniu Zawodowem I saków, Polaq: są zniewoleni od prze
Polskiem". szlo :JiJ lat za f.tacą do Niemiec wycho-

• 
Śp. Ks. Biskup Andrzejewicz. 

Dzień polski na międzynarodo
wym kongres1e górnik6w 

w Salcburgu. 
Na posiedzeniu popołudniowem dru 

giego dnia obrad stawili nagle delegaci 
austryiaccy wniosek o przyjęcie rezolu
cyi, według której na przyszły kon
gres nie ma się dopuścić odrębnych or
ganizacyj górniczych z Niemiec, jeśli 
w tym czasie nie nastąpi połączenie się 
tamtejszych organizacyj w jedną. Ma 
się rozumieć, że za Ąustryakjami stał 
socyalistyczny .,ferband' ', który Austry 
akom kazał wnieść ową rezolucyę. 

Chodziło o centrowy „gewerkfe
rajn ", hirszdunkerowców i Polaków. 

:Efferts od „gewerkferajnu" oświad
czy!, że jeżeli rezolucya będzie przyję
ta, deleg1aci „gewerkferajnu" będą zmu
szeni kongres opuścić. Wszystkie trzy 
organizacye, o które chodzi, reprezentu 
ją przeszło 100000 górników. z którymi 
;rzeba się liczyć, inaczej walka może 
jr'szcze więcej się zaostrzyć. 

Następnie pan Sosiński dziękująs 
międzynarodowemu sekretaryatowi z1 

dzi<;. Prze?. <lł11~1e lata nie było polskiej 
orgałlizacyi. Widząc, jaK w Niem

czed1 jt"dnośc1 pomiędzy niemieckinn 
robotnikami nit: bylo i że na trzy a na
wet 1.na cztery organizacye byli il są 
rozdr0b11iew I z.a\.· : etą walkę pomiędzy 
sobą tirowadzili, f'C'lacy byli zmuszeni 
zaiożyć crgamzacyę polską. Że taka 
org<tnizacya polska była potrzebna. 
wynikla najlepiej z tego, że w pięciu 
niespełna latach zorganizowaliśmy sa
mych g-órnjików 28 000. Lecz i o tern t·rze 
ba pamięt1aJĆ, że ,choć Niemcy pomię
dzy sobą Wa!lkę ,prowadzą, gdy .chodzi 
o Polaków, zawsze sobie rę.ce, podadŻą 
przeciw 1nam. Austryacy twierdzili. że 
im się udalo stworzyć jednolitą organi
zacyę. Gdybyśmy w Niemczech. a 
szczeg-ólnie w Prusach mie!i tę samą 
wol1ność, jaką mają w Austryi, mogli
byście prędzej coś takiego żądać. Od 
samego założenia „Zjednoczenia Zawo
dowego Polskiego" aż do dziś dnia mie 
mogą nam Niemcv zarzucić, 11byśmy 
iakQ organizacya :nie wypelnili naszych 
obowiązków. Nigdzie jeszcze nie 
stwierdzono, aby zorganizowani Polacy 
stali się łamistrejkarnL Że pracujemy 

z niemieckiemi organizacyami w -spra
wach zarobkowych ręka w rękę wyni
ka z tego, że w tak zwanej _.,Komisyi 
Siedmiu" mamy swoją reprezentacyę 
a we wielkiem bezrobociu górników ro 
ku 1905 Polacy sie dzielnie sprawili. 
Stosunki w naszych warunkach w Niem 
czech nam Polakom nie pozwalają lila 
to, abyśmy sie z .niemiockiemi -0rgaini
zacyami złączyli. Jeżeli kongres rez,o
Iucyę uchwali, to nietylko Polakom. 
wyrządzi krzywdę, lecz także i innym 
narodowościom słowiańskim, które się 
również w „Zjednoczeniu Zawodowem 
Polskiem" łączą. i:>roszę zatem, aby 
uezolucya w przedłożonej formie nie 
by ha przyjęta .• 

Pan Sosiński, prezes „Zjednoczenia 
Zawoqowego Polskiego" wygłosił swo 
ją mowe 100 oolsku. 

P. Mammacher od hirschdunkerow
ców przyłączył się .do wywodów :Ef
fertsa. Dziwił się przedewszystkiem. 
dlaczego został zaproszony. kiedy te
raz ich się zamierna wykluczyć. Że 
na kongresie będzie o tern mowa, wie
dział już z tego, co mu jede:n kolega so
cyalista poufnie doniósł. mianowicie, że 
·na k~ongresie mają się toczyć rozprawy 
-o złączeniu związków. ' 

Prancya i Belgia stawiły wniosek. 
aby Polaków dopuścić do przyszłych 
obrad kongresowych, ponieważ mają 
inny język, inne tradycye i inną naro
dowość. Natomiast domagali się, aby 
chrześciański związek górników tak 
zwainy centrowy. został od obrad wy
kluczony. Nad -powyższemi oświadcze 
niami toczono dyskusyę oraz nad tern. 
ozy ma się zaraz niad irezoilucyą od
być glosowanie, czy też ją oddać komi 
syi. . 

P. Sachse potępił politykę rządu pru 
skiego wobec Polaków i stawił wnio
sek, aby na tym kongr.esie żadna u
chwaba nie zaQadła, lecz by sprawę od
dano międz.t narodowemu komitetowi 
do rozstrzygnięcia. · 

Wniosek 1en przyjęto. 

Już wywłaszczają. 

Komisya · kolonizacyjna pruska nie 
może doczekać się nigdy - wydlania u
stawy, zezwalającej jej na wywłasz
czenie ziemi polskiej, nie troszcząc się 
jednak o przepisy prawa. próbuje dziś 
już w pewnych przypadkach zmusić 
wlaścicieli polskich do sprzedainh po
siadłośd swych, a nawet usiłuje wypę
dzić ich przemocą ze swoich siedzib. 

O jednym takim przypadku dono
szą z okolic Żabikowa pod Poznaniem 
do „Przyjaciela ludu 4

'. co następuje: 
KomisyJa. kolonizacyjna ostrzy so

bie zęby na gospodarstwa kilku cha
łupników w l(otowie, których grunty 
grnnfozą 1Z jej posiadfościami w Żabi
kowie,. Ponieważ ci jednak ITTie chca 
sprzedać dobrowolnie, przeto chce ich 
wywłaszczyć. Mają się ztamtąd ko

niecznie wyprowadzić, a nawet doszło 
do tego, że nakłada sie na nich kary, po 
nieważ nie uczynili tego w przepisa
nym czasie. Mieli już kilk!1 terminów w 
tej sprawie przed komisarzem w Pa
bianowie. Na gospodarza Mał1czaka na 
łożono 60 marek ki:uy za to, że nie za
stósował .się do wezwania komisarza i 
landrata. aby się wy,pr.owadzil i miesz
ka nad\11 na swej posiadtości. Ale i na 
robotników, którzy mieszkają u owych 
gospodarzy. nakłada się kar-v za to. że 
nie chcą opuścić mieszk::uL Na terminie 



odbytym oświadczyli komornicy komi- l „Schonidorfu ?", a drugi jest kolonistą, I zie przedstawia się ~ tyle poważnie.' że i cu~ faculta!e substituendi ks. Skowr 
sarzowi, że chętnie się wyproWJadzą, je nazywa się Leindekehr i uochodzi z władza sądowa chc1al:a ks. Borodz1cza J sk1eigo t~ze. 
żeli dostaną gdzieindziej mieszkania. Scherse. aresztować. . . . !'ia. w1kairyaty po1\v.olano: I<s. p 
Gdy to jednak nie będzie możliwe, ~i ech Sprawę oddał p. Kończak prokura- , ~ozosta:v1~no. go wszakze na 'Yo.I- mens'k1ego z Pleszewa na I.I Wika 
im kolonizacya wy_l)ajmie takie m1esz- toryi. dołączając 1aitest lekarski. nosc1 po ~mes1enn~ przez ks .. Lubian- s.za ?'° Trzemeszna. Ks. ~1erichac 
kania, jakie oni mają. Koloniz.iacya je- Oto kuiltumicy wychowani na stra- cza kaucy1 w kwoci'e 5000 rublt. wskifigo ·z Łę.k~a .m: ~ikaryusza 
dnak na to się nie zgodzila, a na najem- wie podawane} vrzez „ostmarkenfe- Plesze).\·a. Ks. Cegielskiego z Wągró 
t11ika, Wojciecha Chadynbaka, ~t.óry rajn" i 1prasę ha.1k!aitystyczną! Oto bole~c'. ca n~ wikaryu~za do Łekna .. l\s. K 
miał już trzeci termin w tej spr.aw~e, .na 1 dulsk1ego z Osiec.zn~ na, -:w-1karyus 
lożono ~ marek kary lu? 6 d~1 w1ęz1e- swbs!vtu.ta do ~odlesi1ai 'kosc1~lnegD, k 
nia. Pomeważ tej kary me mogł zapła- Nie wolno mów1ć pa polsku! Jak liście. oo wiatr miecie~ Suik1ew1cz z Gory ipod Jaroc1:11Jern na 
cić, wzięto go ziaraz po ostatnim termi- Tak rozwiani my ,po świecie! karyusza ,przy kościele 'PO.~lasztorny 
nie do więzienia, tak, iż nawet nie mógł Z miasta Łodzi w Polsce zaboru W domu własnym myśmy gośćmi! w Wągró.wicu. Ks. Skowrońskiego 
spokojnie zjeść obiadu''. rosyjskiego donoszą: Kwieciszewa na wrkaryiusza substytu 

Mo~na się spodzi~wać, że „Str~~" Na zebraniu pracowników handlo- A gdzie stąpim, to za inami do Nowej Dąibrówiki. 1. 9. 07. ltla ~· 
zajmie się tą sprawą 1 przeprowa~z1. Ją wych bra111ży kolooialnej i galanteryj- Dmgą ina,szą krwią i lzami karyat do Krostkowa. 1. wr·ześn!a ~ 
w razie potrzeby przez wszystkie m- riej. .zwołainem w ć Łod·zi w celu Lub wł1aisnymi zinacznym kośómi ! po wolano ks. Ziołkowskiego z Kro~ 
stan~~e. W ra~ie stanO\ycze~o oporu omówienia sprawy unormowania wy- kowa na 1aJdministratora do Nowej D 
.włosc1an, kom1sya kolomzacyjlla zape- poczynku świątecznego na podstawie Ody Pan na nas był łaskawy brówki. 
:wne celu s:wego nie będzie mogła ~się- nowego prawa z dnia 28. listopada r. To się snuły nasze -spra:wy _ A1rchidyece·zya ipoznańska. Na· 
gnąć, bo me ma podst~wy p_ra~ne1, 1:1a 1906, przybyło początkowo około 70 ży Ja:k wód .polskich jasine wstęgi! prze.wielebniejszy administrator dy 
której mogł~b_v o.prze~ s~o1e ~ądJam~. dów i kilku chrześcian. Prezydyum, u- zyi poznańskiej ks. bis'kiup dr. Liko\ 
Bezprawne JeJ wystąp1eme mozna tło: tworzone z samych żydów, zgodziło A w diniaJCih zg1rozy na skananie ski mianował ks. 'Plebaniai Michalskie 
maczyć tylk? na. dwa spo~oby: f.~bo. h się, aby obrądy prowagzono w żargo- ,Rozkazałeś nam, 0 Panie, w Dusznika·ch prodziekanem dekana 
czy na. to, _ze mepokoJen~ wlosc1am~. nie. Gdy pófoiej przybyło na zebranie Dzieje w ozar.ne zamknąć księgi! lwóweakiego. . · 
a?y umknąc . przesladowan, . zdecyd~Ja około 50 pracowników chrześcian, a je- Admini·s.tracyę probostwa w Lw· 
się .ostat,e~zme na ~prz~dlame sw01c;:h den z nich. pan Truszkowski, chciał za- ku powierrono iks. prodziekanowi 
pos1adlosc1. A~b? tez dą~y do teg~, aby brać głos w sprawie formalnej, przewo Lecz przed Twoją mocą Bożą, chailskiemu w Dusznikach cum fucult 
:wobec trudn~sc1 .wydama osobne1 us.ta dniczący pan S. Klaufman - nie chciał Czola nasze w !J}roch się korzą! te substituendi ks. wLkaryustza Gonc 
7V/Y, ze~walaJ~CeJ na wywłaszczeme. dopuścić go do głosu. Pan Kaufman nie w niebo \pły.nie jęk i łkanie! rzew1cza w Lwówlm. 
zap~wmć sobie to pra.wo .n1a mocY_ wy- uwzględnił protestu pracowpi~ów han- Na wikaryały Powołano od 1 Pai 
rokow sądowych, op1~raJących .się _na dlowych chrześcian, którzy oponowali A pieśń llldu blagaj.a_ca dziernika irb.: Ks. Różyddego, mam 
:wykrętnem. tłumac~e~1u obo:wiązu1~- przeciw prowadzeniu dyskusyi wyłącz Aż o s,topnie tronu trąca. onimnza .z Kościana • . na . trzeciego rrna· 
cych obecn~e p~zepisow. To Jest naJ- nie w żargonie. .Afiif,osier.dzia Panie! Panie! .syonarza i wikaryrusza· do Srenw . 

. prawdopodobme1sze. . . Wynikła z tego powodu kłótnia i Schulza ma111syonarza ze Śremu 
. Tak~ dro~ę ~vskazywała tez komi„ wrzaW1a. Zebranie rozwiązano. Praco- Wt Bełza. Ozempi·~ia; ks: Chojnaakiego, ,wikan 

sy1 kolomzac.ymeJ ~ak:Jatys.tyczna „Schl. wnicy handlowi chrześcianie opuścili sza z Strna:łkowa <lo Jeżyc. · 
Ztg." w swmtn glosnym pierwszym ar- salę zebrań i postanowili działać samo- „ i Iski „ ' · . . 
tykule. którym rozpoczęła się w lipcu dzielnie: bez udziału żydów i zwołuj~ .iem e po 111 Poznan .. Pr·~e~ MayerO\~eJ PT.ze 
kampania w sprawie wywłaszczenia. zebranie specyalne dla chrześcian, pra- Wikio ~r. :Kw1lec~1e1 .o wydame dzte .· 

Przypuszczenie to narzuca się z cowników branży kolonialnei i galante toczyc się będzie zno~ w ~o~nani~ 
'tern większą silą wobec faktu, że w ko- ryjnej. Prgg zaehodnieh, Warmii i Mazur. Mayerową 1zastępowac będzie rauti 
łach konserwatywnych, których wpły- sprawjedliwości l.Jamdsberg, hr. h 
~Y rozstrzygają w ~ejmie pruskim, opo Lubawa. Z więzienia :wracają na lecką poseł 1trrncenas Sey.d.~. Mayer 
zycya przeciw projektowi ustawy o wy Kapłan przed sądem wolność w ty.eh dnia.eh ka.płami-wyzna- wa zała.żyla apel~tcyę .przeciwko . 
1Wlaszczeniu zarysowywa się coraz wy wcy dek·a1na.tu lubawskiego, księża pw kawi pierwszej instaincyi i stawi no\\. 
raźniej. Ks. Józef Borodzicz, były pro- boszic.zowie: Batke z Radomna. Ko,wal- materyał dowodowy. 

_. _____ ___ boszcz w Miorach na Litwie, gdzie po- ski z Kaizank. dr. Okoniewsiki z Luba- Poznań. ,;Piraica" :pwnańska wr 
'stawił :nowy 1kościół, a 'Obe.anie w Sobot wy, dr. Liss z Rumia1na. Peł·ka z Gra- z drukarnią i wszystkiemi urządzeni 
mikach był w .paniedzia.łek~ <lnia 9-go bowa, Majika ize Sampławy, Wachow„ mi zakupuje, jak donosi „P.ostęp", p 
bm. przesluchiwany w Oszmianie przez ski ze Zwinia1l.iza i Ruchniewicz z Gro- Nąpierailski z Bytomia w imieniu Spo 

Napaśc niemców na Polaków. 
Pa.n Fra:nci.szek Kończak jadąc z '.ho

ną .z Wrześni rozmawiał w pociągu po 
polsku, za oo już na s·trucyi w Wrześni 
.siedzący w tym samym :przedziale 
;dwaj niemcy w wieku 35 i 45 lat poczę
ili ich lżyć. W skutek tego .p. Koń1ozaik 
przywołał s.zafnern1, który, gdy pociąg 
ruszył, w.siadł do jego przedziatu. Gdy 
p. Kończak w dals.zym ciągu rozmawiał 
z żoną po polsku, rzucił LSię jeden z niem 
1Ców nagle na niego, .drugi ziaiś na jeg·o 
2onę, bijąc pjęśdami i dławiąc <Yboje 
:za ga:rdł10. Dopiero pomoc szafnera 
i obecnego także paina KaS'pDal Galan
towicza wyswohodziła pp. Kończaków 
z fą.k mzjuszonych niemców. Szafner 
.odebrał niemcam bilety a na stacyi w 
.Chwalibogowie stwieirdwno, iż jeden 
z napaS'tników nazywa się Frnnkenseu
ter, jest restauratorem i pochodzi z 

podprokuratora Roma:nkiewicza na żą- dziczna. Jak wiadomo, księża wymie- ki wydaiw.niczej ... Katolika''. 
danie sędziego śledczego 2-go okręgu nieni skaza:ni zóstali każidy na miesiąc ·Poznań. Nauczyde.Ie, wysła1ni 
dziśnieńskiego. więzienku ;za odczytalllie z ambon zna- Nadrenii do Księstwa w czasie streit 

Ks. Borodzicz oskarżony j,est o to. nej odezwy w sp.rawie sttfej'ku szkólne- ·szkól1nego, .powrócą dnia 1 parozier · 
że 11-go i 13-go sierpnia rb. w Miorach go. ika r. .b. ·do swyoh strnn rodzinnych. 
miał kaw/Ilia, w których jakiO'by 'ganił i- Ny.tych. Mular,za Haupta obili tnzej 
s-tniejącą f.ormę rzctdu w Rosyi i wzy- lobrnzi w kairczmie i zł1a1mali mu pr.zy
wał do zburzenia obec:nego usttroju i tern kOłŚć ipacierzową. Nieszczęśliwy 

E ------~·-----

l.)powiadanie historyczne według po
wieści 

W i cła w a Gąsiorowskie20. 

do buntu ·przec.iwko polkyi. niebawem sroonat 
Na ziasadzie tvch oskarżeń ks. Bo

rodzicz ma przeciwko sobie wytoczone 
śledztwo z art. 128, oraz z 2 i 3 pp. art. 
129. Jakkolwiek oskarżenia te są oparte ' 
na fałszywej denuncyacyi i opacznem 
przeds~awieniu słów ks. Borodzicza, 
który w dniu 11ym sierpnia kazania nie 
miał. lecz tłumaczył parafiamom znacze 
nie obrazów kościelnych, a 13-go sierp
nia żegnt1ł się z nimi przed wyjazdem 
do Sobotiników, jednakże sprawa na ra-

Z Wielk. Ks. Poznańskiego. 

Wiadomości kościelne urzędowe. 
Arch1dyecezyiai gnieźnieńska. Komen
dy udzielono: Ks. dziekanowi Sikor
skiemu w Mieścisku na 1be1nefi1cyum w 
Piodhesiu kośdelnem cum facultat.e suib
stituendi księdza Kand1ulskiego tamże. 
Ks. dziekanowi Bielskiemu w Mąkowar 
sku ina beneficyum w Nowej Dąbrówce 
f!A_ -· jeszcze nomLnacyę otrzymasz„. na do- - D.o SZ\V·oleżerów ! .ni·elatwa to 

wódce batalionu w czwa:rtym pułku rzecz, ile że wszystkie st·opnie oficer
strzelców legii inadwiślańsk,iei. .. z zali- ·skie .zajętymi; zostialy ... ·chociaż.„ uczy
czeiniem do sztaibu„. bo mam przekona- nię wszystko, byle waćp·anu dopomódz ! 
nie. że odda'Sz tmi nielada usługi przy Chwalę to 1postanowienie, atoli zważ, 
fonmowia1niu .regimentów ... Jaiko oficer iż ·pułk po sformowaniu natychmiast z 

CCiąg dalszy). czynny fotd będziesz ipobieraL. Nadto kraj.u wyciągnie ... 
_ Tak! tak! zawcześnie zerwaliś- sąidzę, iż na awans długo nie będzies,z - WlaŚlnie dlatego najmooniej obli-

. w · t b · potrzebował czekać... gować sie ośmie.Jam ... 
my się... am ciszy po rze a Jeszcze. _ Wasiia· książęca mość... Kś.iążę spo:ir:zal zdziwiony nta Pl-o-
:wytchnienia... O'· ·nie dzięku1· mi, proszę... majo- ryana. - Istotnie! 

_ Zostawi:im was! zaufajcie mi rze ... Zalety wasze są mi znaine ... Zre- - Lecz bacz tylko, że wyższe a-
tylko ! Już ja z księciem pomówię! s.ztą masz tak ·zabie1gliwą piroteldor'kę. wanse już objęte ... czekać przyjdzie ... 

Pani de Vauban wyciągnęła do Flo- - Wasza .książęioa· mość ... łaskaw, - Mości książę ... . prosząc o izali1cze-
ryana rękę. Ten ujął ją ceremonialnie lecz chciałem... nie mnie do ,pułku szwoleżerów, naiwet 
i ceremonialny pocałunek złożył. - Bądź spOlkojny - .PI1zerwał mu w głowie inie miałem szlruf oficerskich ... 

- Do jutra! -- szepnęła smętnie i Poniatowski. - Stainie się wszystko bo sia:m wszak jestem 1ofioerem pi1e1cho
żegni:1jąc go jeszcze ruchem ręki, wy- po twiojej myśli... przez czas jakiś tru- ty, a .ledwie za losu zrządzeniem czaiso
szła. dzić de nie be·dę ... P1ułk twój zostanie wą 1pelni!em slużbę drngmana 0 prze--

Ploryan otrząsnął się. Teraz dopie w kraju.„ Wiec możesz śmiia'ło pomy- w1odn;ka w szwaidro.nie strzelców pod 
ro tłumiony a ukrywany żal i boleść śleć o sobie!... Miałem t·o na względzie! p1ulkaw1nikiiem De1sd1aimps1em... więc 
go chwyciła. Jak stal, tak runąl na po- - Wasza książęca mość pozwoli! służbę moją od szerogowca chcę rozpo-
słanie... - Cóż j1eszcze? - za1pytał z -od- cząć !... 

Dnia nastę,pnego Gotartowski zer- cieniem niecheci Poniatowski. Poniatowski przerwał żywo: 
wał się wcześnie na nogi i, dowiediziaw - Ja ... 1a,ni sto.pnia tego ... ani laski - Co - mówisz waćpan? ... Gdzie·ż 
szy sie oc.l pokojowca. że książę już tej pnzyjąć nie imogę !... zastanowienie! Skadże ci takie myśli 
wstał. kazał mu się natychmiast zamel - Dlaczego? Wiem ci, że za lat ty- w głowie ... Chcesz rodzaj broni zmie-
(lowa.ć. i le zasług na'leży ci się.. . . :nić ... . w~ęc wstępuj do ułanów nadwi-

P011ia t0iwski przyjął PJ.oryana przy l - Nic mi się n~e należy. - wybuch- ślańskich ... tam znajdziesz przynajmniej 
jaźnie. choć z odcieniem lek!kieg-o chło- l nął floryan. - Nie r·ozumiem, kto był rangę odpowiednia zasłudze! w końcu 
du. I t~k 1nie!ortunnym myśli moilch i ~amia i tu, w warszawie, oróżniact.wa nie bę-

- Rad :estem wie1ce ! - za:cząl l row Homaczem. ~go~a tu z rnnem dzie. Na woj1nę się zainosiło ... Kto wie, 
pierw~zv -- ~e, . wi1dzę. ;v~szmośc~ w 1przycho~ze Pf'z.ed!ozemem... kiedy ·On!l si~ sko~czy ... ~ie rn~umiem 
~drowm.:. ~o~ 10n? m1 JUZ 9 zamiarze - Mow wa~pa~ , proszę !.„ . . I co o twoJem ządairnu sądzie. Mo·ze szar-
Je~w zac1ągmęc1a się na stuzbę! Spra- ł Do szwolezerow gwardy1 chcia'l- ża maJora nie \vy,daje ci się być stoso-
wito rn i to wielkn urz.rjemność ... Dziś f bym„. 
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Ze SI~zka czyli Staropolski 
Katowice. Bytomski „Związet 

jest zast~pi1ony mu międzynarndo 
zjeździe górników w Solnym Grodzi 
(SalZiburg) w Austryi przez delega 
„Zjednoczenia 'Zawodowego polskiego' 
:któremu wręczył :pełnomocnictwo. 

Wirek. W „Kopalni Pokoju'' P 
strad~ł ,żyicie pewie111 Rusin z Oa:lk:yi 
sposób charia'kterystyc,zny. Ody 
wiem w .miejscu pracy pękmąl glośn~ 
kawal węgla i ze ścia1ny spadł, ów R~ 
s.in w strachu R·wałtownie .rzucił się 

-- w,1SZd książęca mość, spadlJ.1! 
mnie wielkie nieszczęście... slużlif 
twardej mi' trzeba, abym nie oszal1~L.. 

- Mów,że .mi waćpan!... Moze ~ 
módz w czem mogę? !... 

- Nie - nile, mO'ści ksiażę„. M~ 
nikt nie odmieni!... Odzie śmierć stą~I. 
tam„. 

- Mości Gotartowski... ja ina to ze· 
zwvlić nie mogę ... 

- Jak o łaskę największą błaga~" 
- Wi·ęc chociaż ·nie gorą.czku~ się„ 

zaiczeikaj !...... . 
- Postanowienia t10 mego nie znne· 

ni... 
- Nie śmiem nalegać, iecz pozo

staw to czasowi... ja ipowi1aidomię o wa· 
szmośd' intencyach pułlmwnika Kra· 
sińskiego i gros..,majora Dautancourja„: 
Siedmna;stego ozcrwca rusza pierw~z; 
szwadron ... nje wiem. iżali m6~tbY\ 
·nim wycią;gnąć !... Zaufaj mi, f,OW~1• 
Iem dla 1ciebie ·prawdziwą życzJiwosc .. 

:vsta· A1e, co znaczyło owo tak gorące i;zda· 
wlennictw'O ... pani de Vaub an ? ... 
wała się być jakby upefnomocni~ną.„ 

Floryan uśm i e:cłmąl się smutnie .. 
- Ani wiem, sk8d mnie ten zao -- w· szczyt spoty.ka ... Jam do nieg.o P?ć 

12 
du nie dał!.. .. \V.a:sza. książęc~ mos żi 
uchybienie tego mi nie policzy.„ 1 
przeniosę się na kwaterę. do ktorego 
towarzyszów. ·' 

Cią~ dalszy nastąpi_ 
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bok, prtZyczem gło\vą uderzył o kra
wędź wózka i mzbil sobie czaszkG, i na 
to zmarł. 

\Viadomości zt świataQ 
Cholera w San Francisco. 

Dotąd zaipadł-0 35 1osób na chol·erę. 
20 zesł~Jłmięć zakoń1czył,o się śmiercią. 

900 milionów dolarów zysku. 
Podczas dalszych nozprnw przeciw 

-towarzystwu naftowemu Standard Oil 
Gompany zeznał sdówny skarbnik, że 
itowaf'.zystwo muafo od roku 1882, a 
więc .przez lat 25 Ol.!ółem 900 milion?~ 
dolarów zysku ozyli orzeszłio 3800 m1llo 
inów marek. 

Obwarowanie. Władywostoku. 
Rosya zamierza ufortyfikować jes~

.cze wiecej W~a1dywost00t. Koszty ma
ia wynosić 37 milionów rubli. 
· - Aresztowaino w Władywostoku 

10 Ja1p0f1czyków p.odejrzany·oh o śpie
·gostwo. Są to p.0ino przebrani oficero
wie ja.p011scy. 

;Nowe antytorpedowce amerykańskie. 
Minister mar~narki St1a\11ów Zied:no

·:ezonvch zamówił u trzech firm 5 łodzi 
2Il tytorpedo.wych. 

Zjazd socyalistów w Essen 
.!Zakończył się w sobotę. R1ozprawiano 
także ·o kwestyi a11koholowej i oświiad
iezono .się za najenergiczniejszem sze
rzeniem wstrzemięźliwiości. 

·w sprawie nowej ustawy o z~romadze-
niach i stowarzyszeniach 

(fonosi kanclerSlk!ai „Nar.dd. Allg. Ztg.", 
:że doniesienie p.ism publicznych w tej 
sprawie były w 1cz-ę_ści fałszywe. Piro
jekt ustawy rozpatruje ·obe·onie pruskie 
ministeryum. 

Odbudowanie marynarki rosyjskiej. 
Z Petersburga donoszą, że mml

:sfeiryum maryn1airki kazalo rozpocząć 
budowę 2 paince.rników o 25 500 tonaich 
pojemności. Koszty budowy obydwóch 
:statków wynosić będą okol.o 70 milio
nów marek 

Z różnyob stront 
Sposobności dużo będzie dla Czy

telników przy jutrzejszej niedzrielii prze
konać się. o tern, jak wielu Polaków o
bywa się jeszcze bez g,1Zety polskiej 
-0raz jak wielu czytuje pisma niemie
.ckie. Niechaj każdy Rodak stara się 
:przeto by tam, gdzie g_azety nie ma, o
raz tam, gdzie dotąd czytano pisma po
lakożercze, wprowadzić „Wiurusa Pol
:skiego". 

Rodacy, rozszerzajcie „Wiarusa 
Polskiego··. Im więcej Czytelników 
mieć będzie „W.iarus Polski" tern wię
cej członków liczyć będą nasze towa-
rzystwa polskie, tern silni1ejsze będą 

wszystkie nasze orgianizacye polskie. 
l(upierdreh. Dwa pociągi towaro

we zderzyły się tutaj. 10 wagonów ie
d.nego pociągu i 12 drugiego wykoleiło 
się. Szkody są znaczne. 

Hattingen. Niejaki Bruno Selzer
mann, kasyer tutejszego oddziału firmy 
„,Markischer Bank-Verein" zbiegł sprze 
niewierzywszy 20 tysięcy marek. 

Duisburg. Dtaw.niejszv marynarz J. 
Mtiller obchodził się w bestyalski spo
sób z chlo1pcem ok1rętowym. Bił go, zjmu 
'Szal do jedzenia szarego mydła, kładł 
mu ręce do gotującej wody~ przykła
dał gorące żelazo do pięt chłopca. Nie
szczęśliwy chłopak spędził w skutek o
wego obchodzenia się z nim 7 tygodni 
w bazarecie. Izba karna skazała obec 
nie Mi.illera na 5 miesięcy więzienia. 

l(olonia. W fabryce dynamitu pod 
Linderhohe nastąpiła eksplozya. Robo 
tnky zdolali się dość wcześnie ratować 
ucieczką tak, iż zdaje się. nikt nie 
zginął. Wybuch był tak silny, że'?' od
dalonej o pół godziny drogi wiosce 
Wszystkie szyby strzaskane. 

Ciśnienie powietrza powyrywało 
nawet kam ienie ze sk]epienia kościoła. 
l!!!!--.z= ,„ ~ 

Rozm.aiłośd. 
. Uwiedzenie celnika niemieckiego. 

~rlku tu rystów francuskich w automo
brlu dotarło do granicy nieqiieckiei (w 

Alzacyi), \V blizkości miasteczka Qo
ron. Otóż .zajazd z restauracyą maj du
je się na terytoryum niemieckiem i to o 
2 kilometry od grnnicy franko-niemiec
kiej; natomiast komora celna niemiec
ka, polożona jest o cztery kilometry od 
granicy, a zatem o dwa od hotelu, w 
którym turyści zatrzymali się na śniia
damie. Wobec wzmocni1oneg.o dozoru i 
prześladowań „francuSlkieg·o ,p1a1tryotyz 
mu" granice są dziś strzeżone pilnie; to 
też zaraz po zjawieniu się automobilu, 
przybyl celnik niemiecki z żądianiem za 
płacenia kilkudziesięciu marek cła, oraz 
taksy za przejazd automobilu. Turyści 
obznajmieni z miejscowością poprosili 
celnika, by zaczekał iaż do ukończenia 
śniadania, po którem w automobilu u
dadzą się wraz z urzędnikiem czujnym 
do komory celnej. Urzędnik czekał, za
dowolony ze szansy przejechanta się au 
tomobilem. Biesiadnicy dotrzymali sło
wa i po śniadaniu zaprosili „władzę" do 
automobilu, który jednak nawrócił na 
terytoryum fmncuskie. Tak został u
wiedziony celnik niemiecki, zmuszony 
potem wracać do Vaterlandu. . 

Żywienie karpi pszenicą. Dotych
czas próby żywfonia karpi żytem po
wiodły się bardzo dobrze i może temu 
przypisać należy, że powstała myśl ży
wieniia karpi pszenicą. Jeden z człon
ków· krakowskiego Towarzystwa ry
backiego doniósł, że handlarze ryb ofia 
rują 26 hal wyższą cenę na kilogram 
karpi, żywionych pszenicą, i zapytał. 
czy robiono w kri.aju próby karmienia 
karpi pszenicą. 

O ile wiemy, pisze pismo .. Rybak" 
organ warszawskiego Towarzystwa ry 
backiego, prób takich dotąd nie robio
no. Sądzimy jednak, że musiałyby wy
paść korzystniej, niż próby z żytem, 
gdy.ż pszenim zawiera wiecej części 
pożywnych, a może i smak karpi byłby 
lepszy. Zależałoby tylko od tego, czy 
żywienie nie wypadłoby za qrogo i czy 
przyrost karpi odpowiagałby cenie zu
żyt~j na karmę pszenicy. Dlatego To
warzystwo rybackie prosi hodowców 
karpi, by raczyli podejmować próby ży 
wienia karpi pszenicą, a o wynikach 
nadsyłali Towarzystwu sprawozdania. 

Wiadomoś~i literackie. 
Oko i nieoko·-licznościowe rymy p. 

Józefa Szmyta redaktora „Wielkopola
nina" ukazały się w wydaniu książko
wem. 

Spory tom (230 stron) zawiera 
mnóstwo humorystycznych wierszy.· 
przeważnie przemówień i oracyi oko-
licznościowych. . 

Autor pan Józef Szmyt zasługuje 
na poparcie jako jeden z n11jstarszych 
pracowników pióra. Z powodu prze
stępstw prasowych miał 24 proc.esów. 

Książkę pana Szmyta nabyć mo
. żna w każdej księ_giami oraz u autora 
(Adres: Pan Józef Szmyt, ul. Rycerska 
nr. 17). Cena 2 marki. 

. - ?711!. 

Swiętojózafacie. 

Na weselu p. Stanislawa J aśkowlaika w 
.Herne Mittelstr. 8. zebrano 13,25 mr., na por-
to odchodz. 25 fen 1

• - Na·deSifal Walenty Gr.ll-
az.yk z ttombruch 13,00 mr. 

Nai chrzcinach u p. Antonie.go Matuszew
skiego. w Reckltm~·hausen-Sild: A. }\'la tusz~- . 
wski z. żoną 1 mr., nowonarodzona corika W1-
kto.rya SO fon., .chrzeistny Pprwe1 Pau•! _1 mr ., 
chrzestna Frlanc.ilszka Matuszewska 2~ fenl, 

St MatJUs12ewsk·i 25 fen., synek St. Matusze
wski 20 fen., w. MatusZ.e\VSki z żoruą 1 mr., 
synowie Piotr i Jan Matuszewscy 20 fen„ córką 
M)uyanna. Matuszewska' 10 fen„ St. Ka•szte~an 
50 fen Jan Matuszewski 12' żoną 1 mr., ich 
s~nneik ·Jan 2S fen., córka Pelagia 25 fen .. 
Na1desfal i portOI zapfacit Jan Matuszeiwsk z 
Recklingh.-Suedi, . 6,5~ mr. 

l'h chrzdnia.ch u p. l(. K otah w Linden 
nad Ruhrą. K. Kotala z żoną 1 mr., noiWo~arn
dzoniy syn 20 fen., M. Kota.Ja 1 mr„ ?/· M1k1:1~a 
50 fon., Ja.n Kszyzosiak 50 fen.. Jozef hym
ski 1 mr .• Józef Wodarek z. żona 1 mr.. J.ozef 
Kulak z 'l\uzeczaną 1 mr. L. Nowak z z,on~ 
1 mr., St. Nurkowski SO fen., St. Strunzjynsk1 
50 fen A. Jasczak z żona 1 mr., T. Tomczak 
1 mr.;'J. Siaidek 50 fen., St. .IwińSlki 1 mr. -: 
Ra'Zem 11,70 mr. - Porto 30 fen Zebrat 1 
od es.lat Antoni J asczak 11,40 mr. 

Na chrzcidach u p. Ja.na Gruchota w Ober 
hausen: J. Gruchot z żooa 1 mr ., nowanaro~zo 
ny syn 25 fen„ chrzes,.tni Andrzej Gruchot z zo
ną 1,50 rnr_, P. SzymaI'Iski z żona 1 mr„ M. 
Jósikowiaik z żoną 2 mr .• M. Gruchot 50 fen., 
A. Urbaniak l mr., W. Szymański z żoną 50 
fen ich córkai Frar. iszka 25 fen. - N~1de
~fa1V' i porto zapfa.cir Woje _ ~1zymańs.kj z Ober
hausen . 9.~o mr. 

N<i. chrzdnach u p. Pawfa Krniewsk1ego_ z 
:Essen-West: J. Pluciniczak 2 mr .• W. Szum1lo 
wski z żoną 2 mr .• T. Ptuciniczaik z ~~ną 2 
mr., P. Kraiews1ki z żoną I mr„ K. Pluc1mczak 

z żoną, 1 mr'., A. Krajewski z. ż.oną 1 mr„ no
WOl1Jllrodzony syn 50 (en .. S. Krajewska 50 
fen., Helerta I(rajewsika SO fen., A_ I(ra6ew
ski 50 fen., l(atarzyiJla Pluciniczak 50 fen. -
Nade.slial Wincenty Szumilowski . 12,00 mr. 

Na chrzcinach u I>. Jana Trnli w Os.ter
feld. !Nades,W' i porto zaplacil p. Anltoni Pi-
1lu}Ski 6,00 mr. 

Do. 14 wnześnia zebrano: 57,90 mr. 
W kasie bylo: 597,27 mr. 

Razem: 655,17 Im. 
Bóg zapt'ać ! szan. Ofiarodawcom „Swię

.tojózafiacia" zai których odprawiadą się co mie
siąc dwie Msze św. O dailsze sklaidki na.iiser
dec1111iej się upr.wsza. 

R.otthausen, dnia 14 wrześ.nia 1907. 
Dilippelstr. m. 44. 

Bartłomiei Wilkowski. 

Zebrania towarzystw. 

Główny Komitet Wyborczy Polski dla 
~estialii, Nadrenii i sąsiedn. prowincyj. 

Ostateczne zebranie 
komisyi regulaminu wyborczego 

odbędzie się 

w niedzielę, dnia 22 września 
na sali hotelu „Wiktorya" 

__.- w Bochum ._ 
o godzinie 4 Po południu. 

Obrady rozPoczną się punktualnie. 

Zebranie całego Głównego Komiletu 
Wyborczego Polskiego 

odbędzie sie 

w Bochum .a 
na małej sali hotelu „Victo'ria" 

w niedzielę, dnia 22 września 
o godzinie 5 po południu 

A. Wojczyński, 
przewodniczący Głównego Komitetu 

Wyborczego Polskiego dla Westfalii, 
Nadrenii i sąsiedn. prowincyi. 

„Wyzwolenie" w Bochum 
Towarzystwo zup. wstrzemięźliwości. 

Dziś, w s01botę, odbędzie się zebra
nie w lokalu ,p. ttolzschneider'a iprzy ul. 
Alej-owej. Z 1powodu bardzo ważinych 
spifia:w, o udzial wszystkich członków 
uprasza sie. Goście mile widziani. 

Zarząd. 

Walny wiec wyborców 
dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednich 

prowincyj 
odbędzie się 

'.lftll. ... w Essen ....._ 
na sali pana Meistra (Aliredushaus) 

w niedzielę, dnia 29 września 

o godzinie 11 Yz w południe. 
Obrady rozpoczną się punktualnie. 

Porządek obrad: 

1) Ostateczne uchwalenie nowego 
regulaminu wyborczego. 

2) Uzupełnienie Głównego Komitetu 
Wyborczego a wi<mowicie wybór prze 
wodniczącego i pierwszego sekretarza. 

3) Sprawozdanie poselskie posła 
Brejskiego. 

W o Ina dyskusya i wolne wnioski. 

A. Wojczyński, 
przewodniczący Głównego Komitetu 

Wyborczego Polskiego dla Westfalii, 
_ Nadrenii i sąsiedn. prowincyi. 

Baczność Attenessen ! 
W niedzielę. dnia 22 września, po po.J.udniu 

o godzinie 4 i pól urządza:my na sali pal[tł Jó
zefa Saala 

zabawę z tańcem, 
na którą szanownych rodaków i rodaczki mile 
zaipraszamy. Muzyka polska. (2) 

Komitet. 

Tow. gimn. „Sokół" w Recklinghausen 
Sued 

podaje swym druhom do wiadomości, 
iż zebrainie odczytowe odbędzie się w 

niedzielę, <lnia 22 września1 o godzinie 
11 i ipól pr,zed ·południem w lokalu pana 
C. łI. Moellera rprzy ulicy Maryańskiej. 
O lic~ny udział druhów 1J.prasza się.(1) 

Czołem! Wydział. 

------
Tow. gimn. „Sokół'' w Langendreer 

donosi swym druhom, iż w niedzielę, 
dnia 22 września, odbędzie się miesięcz 
ne zebranie. Z powod!u ;ważnych spraw 
które są na porządlk:u dziennym a ina któ 
re pre.zes okręgowy przyibędzie upra
sza się o jak rnajliczniejszy u<lzial dru-
hów. - Czołem! (1) Wydział. 

Bractwo różańcowe w Oberhausen 
paraf. Serca Jezusowego. 

Zebranie~ które sie mi1a~o odlbyć ónia 
22 września, nie odbędzie się, ponie
waż w Obeirhausen-Lirich przebywa 
ks. polski. Zebranie odbedzie się do
piero dnia 29 września o godzinie 2 i pół 
PO południu. (1) Przełożony. 

Cmłem ! Czołem! 
Tow.arzystwo ginm. ·„Sokór' w Neumilhl-

Buscbhausen 
do~i swym .c7lonkom i rodakom ocaiz. tym 
g,ni.Wd.om, kitóre za.pro~nia odebralły. iż w 
niedzii.ele. dnia 22 wrześniai, obchocl'zi nasze 
gniazdo 

trzecią :rocmlcę Istnienia 
u paina. Zaih111ai w Buschhau.sen. Porządek nastę 
I>Uiący: Odi go.diziny 2 do 4 PIWY1imowanie są
siedlnich smiazdl w lokalu u !P. Schr0era, o go
dzinie 40 wY'l11a-rsz na. wielką salę do p. Zahna 
Program z·a.bawv urozmaicony ćwiczeniami 
gimnastyczne.mi. Ćwkzenia o naigrody 'dla po
szceigólnyC'h druhów i istrzelanie do tarcz.y o 
nagr-Od'y. Gniazdo, które przYib<rt'z.ie w naiwię
ks71ej liczbie, otrzyma plęk.ną nagrodę hon<>-
rową. Goś.cie mille wadziruni. (3) Wydział. 

Perki wagonami· 
i centnarami sprzedaję każdemu po eenaeh 
najtaitszyeh 1 odstawiam każdemu ·do domu. 
Dostawa także zaraz na dworcu. 

Kasper Mlkflłajcza.k 
w Baukau p„ Herne, 

..- ulica Blsmark.a nr. S ~ 
1112 naprzeciwko gościnnego Nowelinga. 

Słożąoej 
poszukuje od zaraz lub 1 patdz. do pracy domowej 
a czasami do usłagi w gościńcu, mówiącej językiem 
polskim i niemieckim, z porządnej rodziny i z do
bremi świadectwami. 953 

Piotr Kurpisz, Wanne, 
Ii.onłgstr. 11. 

PIEGI 
i wszelkie nieczystości skórne usuwa szybko i rady
kalnie i nadaje twarzy delikatną i białą. płeć sto
krotnie wyprobowany „Ant„płegln erem ł 
balzam'• (nazw. patentem zastrz. D R.W.Z.93016) 
eena razem z odpow. mydełkiem 3 mk. 

Na porost wlosóu i naprzeciw wypadaniu 
tychże jed,rnie dobrym i wypróbowanym środkiem 
jest ,,Vlo&ol'' (nazw. patentem zastrz. D.R.W.Z. 
93017·), usuwający wszelki łupież. Butelka po 2 i 
3 marki. (1090] 

Obydwa środki na wystawie w Wiedniu naj
wyższą odznaką honorową za dobre skut'k:i premio
wane. Jedynie do nabycia pod adr.: 

„Gorlłtzer Apotl1.eke'' 
H. S1n-7ezJń8kł, aptekarz, Berlln 8.0,33. 

~;8CT~~~s 

~ 
Baeznośll? Baeznośel 

Szan. Rodakom w 'Wetter i oko
licy donoszę, iż osfodliłem si~ jako 

krawiec polski 

' 

i wykonuję ubrania itd. podług miary 
pod gwaraucyą za dobry krój, robotę i 
materyę. ( 1026) 

~ 
Swój do swego! Swój do swego! ~ 

Jan Duczmal, 
Wetter-Bulir, ulica Królewska 

(Konigstrasee) nr. 32. 

~o/EłQ~~~m 
INW A.LIDA. 

do posyłek i odwożenia paczek na poczt~ 
i innych lekkich robót, może sią zgłosić 
od zaraz listownie z podaniem wymaganej 
płacy pod nr. 999 do Eksp. „ Wiarusa 
Polskiego". 

Bacz.noś~! 

llnteres 
kolonialny 

do brze za prowadzony jest 
t anio do sprzedania 
ale tylko za gotówkę. 
Sprzedaje się z powouu 
innego przedsiębiorstwa. 
Zgłosz• nia do Eksped. 
„ Wiar. Pol." p. n.106~. 

~~~~~~

Elementarze 
w wielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk. ' 
~~~~~~~ 



W piątek, dnia 20 września br. o g. 
4 po południu umarł, opatrzony Sakra
mentami św., mój najukoehai1szy mąż, 
nasz nieodżałowany ojciec 1119 

śp. Ignacy Mikołajczyk, 
przeiywszy lat 36, o czem krewnym i 
znajomym donosi w głębokim smutku po 
gt'2liona 

łona z dziećmi. 
Ra n x e 1, d. 20 września H07. 
P ogrzeb odbędzie się ditla 23 wrze

śnia o godz. 4 po p ł. z domu chorych 
w Kastrop na cmentarz katolicki. 

Dziś pożegnał żywot doczesny mój 
koch4'!ly szwagier 1118 

8. P• 

Ignacy Mikołajczyk. 
Pogrzeb odbędzie si~ dnia 23 wrze

śnia o godz. 4 'po poł. z domu chorych 
w Ka.stropie, o czem z prośbą o modlitwę 
donosi w smutku pogrąiony 

Jan Terakowski z żoną 
i dzhtmi. . 

I .) •I 
Ra u x e J, d. 20 września 1907. 

Koło ś.J>iewu •• fiołek" w Rauxel 
donosi swym członkom onaiz Rodakom, 
iż w piątek raITTo rumarl nasz · członek 

śp. IGNACEGO MIKOŁAJCZYKA. 
Pogrzeb odbędzie się w ,poniedzia

łeJk o godzinie 4 po ipołudniu z katoli
okiego domu chorych w Kastrop. Czloo 
kowie winni się stawić w czapkach o 
godzinie 3 po 'Qołudniu na saaę zwy
kłych oosi edzeń. 

Zarząd. 
: : ) • ' • ~ ~ ł - • • -· 
Bractwo Sióstr Różańca św. w Rauxel 
donosi swoim Si·ostrom. iż bierzemY. 
udział w .pognebie męża naszej siositry 

śp. IGNACEGO MIKOŁAJCZYKA. 
Pogrzeb odbędzie się w poniedzia

łek„ dnira: 23 września, o godziinie 4 po 
południu z 0domu chorych w Castrop 
na cmeintarz katolicki. O Hczny udział 
w pogrz.eb!~.prosi Przełożona. 

nm 
~ KJ ....-·=; wa "'"hu ;1w•cwwww 

:Najwi~ksza nowość 1 
Kencertowa harmonika z gtosem 
drz• ąl'Jffi ·1 frąby z 3 registrami, wsku-

" tek czego można n„sta
wtć gtos tl"(łby i drżący, podobnie, jak u ft'IO• 
skl 1~J "atarynka. Aparat drżący jest 
pr~e~ „„„. UrT.ad patenłowy pod nr. 
D. Il, U . ~I ~D~t<ł3 zastrzeżony 1 ni11 może 
go żadna f irma fabrykować. Ten wspa
niały instrument gra jak l1armoniu1n po· 

li 
siada 50 głos., 10 kla"l'., nikl. otwartą klawiat. ,

1 dwa rz\'d7 ...,spanlaly•b trąbek, 
2 podwójne basy z narożn. ochron., 2 kontra.
basy ; wielkość ca 35 cm. Tylko o lhr7.yml 
obrót u111ożl . mi lfl wspan. laa1•monłkł 
po h.~J eu ni_e 5 marek 8pr.ze•IBW1bĆ 
nłz.luej cenie, Z moim najno-
wsz,maparat. dzwonkowym,D. RG M. 277402, 
tylko au fen . więcej. Illustr. katalog gratis. Wy
syłka za zaliczką. Do nabycia ty lko w naj " 'I\"• 
szeł r abrr"e l1armon1k 1094 

Robe1·t Husberg, 

Długoletni gorliwy członek towarzystwa nMzrgo 

śp. Ignacy ~ikołajczyk, 
zaopatrzony śś. Sakramentami pożegnał żywot doczesny 
dnia 20 września. Pogrzeb odbędzie się dnia 23 czer
wca o godz. 4 po poł. z domu chm·ych w Kastrop. 
Celem oddania ostatniej przysłogi zasłużonemu tow1irzy
szowi pracy w towarzystwie upra$za się członków o 
liczny udział w pogrzebie. Zbienr.emy się o godz. 3 
po poł. w lokalu posiedzań. 

Dusze śp. Ignacego Mikołajczyka polecamy mo
dłom wszystkich Rodaków także z bratnich towarzystw. 
Wieczny odpo~zynek racz mu dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj mu świeci. 

Towarzy•two aw. Smezepaaa w Bi.axel. 

. „ ~ 

1·: - · ~ 

, '; ~ 

11 Kto madry~· 11 
ten nie da się uwieźć krzykactwu mojej konkurencyi. li 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsł żo ym, ten 
nie będzie się a.ni na lewo ani na prawo oglądał, ale 
(1039) podąży wprost do mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kredyt. 

Meble j Łóżka, materace, Wyprawy
mas.zyny do ga-

na towania, szafo- A wpłata 8 mr 
1 pokój, wpł. 5 m. nierki, komody, B " 15 mr. 
2 pokoje, " 8 m. lustra, wóziki do C 
a pokoje, " 15 m. dzieci, . kanapy, D 
4 pokoje, " 25 m. bufety, szafy do 

" „ 28 mr. 

W spaniałe urzą- rzeczy. w szyst- Pierwszorzędne 
clzenia do kuchni, ko na l mr. od· dobrze odróbione 
pokoj. mieszka!- !płaty tygod. 
nych i sypialn. I meble i materace. 

• Niljwi~kszy wzglć\d podezas braku prl1cy. 
~ Kaidf'mu moje1uu odbiorcy w,-stawla ka
sa w Reeklingl1au8en li8iął 1·ezkę kas7 •Hes~· · 
dnośei. ~· 

daję 

Szanownym Rodakom donoszę uprzejmie, iż 

w nłedzłel~, =~ września 
o s••z. „ po pal. 

B~oneert 
llil'I" na cel eobroczynny --
w Gelsenkirchen, przy ulicy Armina 

na san „Germania Hotelu. 
Prosząc o liczny udział szan. Rodaków, kreślę 

z szr.ounkiem 

Telef<>n nr. 577. 

artofle do jedzenia, 
•tk" przebierane: 

„Żółte ró.łe", „Maerkery", „Daberskie", 
„Mafaum bonum" itd. 

„ poleca i dostawia wagonami 

Jan Kwiatkowski, · Herne 
Bahnhofstr. 50, weHcie z 0.itstr. 

. ..................... : 
: Dla rekrutów! • 
: Polecam w wielkim wyborze : 

! kuferki ! 
•. szczutki I wszelkie inne artykuły podług prze- : 

pisów wojskowych. ( 1089) 

: Dla rekrutów zniżone cen)'! : 

: Franciszek Józef oski, : 
: Berue, Bahnhofstr. nr. 62. :• 

*•*~··~*~-~···~~·····-
podl)isanego Banku przyJmuJe depozyta i 

płaci od nich ( 437) 

Ubrania dla mężczyzn czyści i farbu· 

Ce prędko i tanio f ARBIERNIA OAL 
;..usCHKE, PRALNIA w BOCHUM. Tel 

Czel. krawieek. 
na angielskie k styumy 

damskie 

T rzynastotygodniowe 

dzi~cko 
n& wychowanie odda się 
za miesięcz;nem wyna· 
grodzenie .n 15 ma~ek. 

5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 911. . g ',.' ~i .t,; i 2 czeladników 
4 i pół proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Bank L.JiemNkJ 
w Koronowie (Crone L iL B.rali1J. 

filie: Hołstede, Hernat, Elchl, RiłkH111· 
llHsea. Linden. Hattl:ngeaJ LHiieodreer, Mrr· 
łea„ Castroo, ł(amn, Dortmun4. Otrtks 
S•rockbovel. 

na męskie ubrania, po· · 
trzebuje od zaraz [1116 

:F. Torua~ze wski, 
Essen, Grabenstr. 45. 

Zg oszenia przyjmuje 
8t. 8mlejko "'"'kl, 
8uderwłcbł56,Kt· 

Recklinghause.o.. 

„„„1111111mm~„„1111B1aa1D11„.-.mw-.ua„„m11-.m>wm•mm„„„.„„n;w;mn••wm1J~AEJ1111m:~a:m1„„„„..,.m_. __ __ 

ra 
dla młodych pa.r oglą
dać mo~na w dziewię
ciu oknach wystawnych 
firmy===== 

J. Kwiatkowski 1 

Recklinghausen- s. (Broch) 
ni. Bocltumska tła 

c1045
) Usługa pod kierunkiem Franciszka Janowskiego zawsze skora i sumienna. 
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wychodzi codzienrJe z wyjątkiem dni poświątecz~ 
nych. Przedplata kwartalna na poozc.ie i u listo~ch 
WYilOSii 1 mr. 50 fen_, a z odnqszeniem do domu 1 mr. 

92 fen. „Wiarus Polsk~" zaipisany jest w cennik~ pocz 
toWYIJ1l pod znakiem „L. polniiSch nr. 123 . 

I Imię Boże za Wiarę t Ojczyznę I 
z;'insieraty pl.aci się za miejsce rządka drobnego dru
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami 40 
fen. Kto często oglaisz.a otrzyma rnbM. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać w 
nich dokla:dny adres pis2lącego. Rękop. nie izwracamy. 

.,....,,..,,.'tJ.'~~ - ....... ~~ ...... 3· W~,.._.~.,. IUJbiU JW·~'.\i.\~a"~~Nlfl',..__.Mli~-RtVMllM'.1 Wf •• lllll'IP":-----"111:··~ 

R.edakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
~.J~~·~T?C ;.:a_~&& mr;;... - 16 _...... - .:amzn& z lllCUIE &. - . E -- . . - . ST ij:~. 

Rodzice polscy! Uczcie. dzieci swe ł nemi zaproszeniami, \Vięc też jak da- ł . Rodacy, to, co nam centrowcy ; wan ego, wcisnął prędko rękawice na rę 
~łwić, czytać i pisać po polsku! Nie I wnicjsze tc:ik i niniejsze zebranie zw o- i zmechę~aj~; t,o j·~st dla 1na~ dro~ie, te- ~ ce i ?dez\\ ał się w te ~low a: Ich s~~lie~ 
~tt Polakiem, kto ootomstwu swemu i ltln~ prnw1dlowo. . , I go.powmm.smy sne trz~ma~., a więc al;J~ . se die V~rnamml_ung, im Lokale durfen 
!ilemczyć się pozwoli! f P1envszy1!1 pr~ewodmczącym „G~o-

1
. nu1my ·:Wiarus~ Polskiego . bo on stoi I solche L1eder m~h gesungen .werden. 

2f!!!!!C~L-~.:11_'.!.::~~-- . .. wre• i w,nego Komitetu Wyborczego Polskie- na strazy skiarbow naszych, bo on wal- ~ Zamykam zebramc. W lokalu me wolno 
go„ dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednich i czy o prawdę, bo on upomina się o ina- ~ śpiewać takich oieśni. Po tych słowach z WJpadltÓ\\f' d.Dla.., . p_ro:vincyi ~v miejsce pana Apolinare~o ł s~e prawa, bo on w:ytyka_ dziejące ~am ł druhowie się spokojnie rozeszli do U.o-

. ~ Wo1czynsk1ego ~ybrano p. Jana W1l-1 s1e krzywdy. OckmJmY się nareszci.e z , ma. .Jeden z obecnych. 
--- l kowsikiego z Recklinghausen-Bruch. P. let.:ugu, pokażmy nas.zym nJajserdecz- ( --·~~·~~~me.:. . _ -· ."!.--·- __ ~ 

w Amsterdamie spaliło sie 17 osób. Apolinp:ry Wojczyf1ski. oświa~czyl, że . niejs~ym. „opi~k~noll!''. że~my jedne~ I z obr~ ... mt' gdzynarodo\Varro konare~u 
. . ponownego wyboru me przy1mie ze I matki dz1ec1. zesmy lud rnezlama:ny I 1 gU 'ł "g& & ~ 

Pożar wybuchł w mieszkaniu na względu na wfok podeszły 1::i. dalej po- I nieu(Y;,..+~, Pokażmv. że potrafimy oce- · «órnikóW 
piętrze. Nieszczęśliwi nie zdołali do- nieważ ma zamiar po,wrócić ·do Po_1ski. niać dobrodziejstwa nam wyś'\viadczo- E> • • 
irzeć d·o wyjśch. Spaliło się 14 męż- Sekretarzem mownego Komitetu ne. , . . > • • Pisza nam: 

1 k b' t · d . d · · wybrano p. Stanisława Kunce z Bo- Mo1 Boze! Tu mow1ą 1eszcze lu- z czwartkoweJ!O dnia obrad. 
czyzn, - 0 ie a 1 WOJe ziecL. chum, zastępcą .p. Ludwika Kruszew- dzi.e, że my nie chcemy zgody, że my . Przed rozipoozęciem zebrania kon-

W Łodzi zastrzelono 8 osób. skiego z Bochum. krytykujemy księżv itd. Któż to kryty-1 g1res1orwego odbyło się ,posiedzenie mię-
Pan Jan Wił.kaw.ski dziękując za ~ kuiel Kto .sieje nie~godę>m. iędzy nami1? dzyinarndowego komite.tu. Uchwalono 

W poniedziałek rano w Ies:iB kon- d h b I I Kt bam z t ' ';ł wybór oświa czył, że onor o ywate • 1 ° u1e ~as ro~wo~ , n~ u~a.„"IY • jednogłośnie, by w czasie bezmbocia 
stantynowskim zastrzelono 7 robotni- ski i narodowy nakazuje nam zacho- , Kto nas osłabia we wierze sw1ęte1? Oto w jednem państwie, górnicy pracę ,0 _ 

ków ~ 1 robotnicę z fabryki Silberstei- wać somodzielność na obczyźnie i nie I ci właśnie !Udzie, Mórzy powinni stać graniczyli, a pr.zedew'5zystkiem, by inie 
n~ na mocy śledztwa bez postępowania wysługiwać się obcym dosami naszy- .na straż~, ktfu-zy win~i bro~ić praw da 'f>Obili .nads-zycht w czasie bezrabocia. 
sądowego za udzi":lł w zabiciu Silber- mi, kompromisy są dla nas zaws.ze tru- nvch kazdemu człowiekowi Przez Bo- Cha.rnkterystycznem jest oświa!d-
steina. jące. Mam nadzieję, zakończył p. Wil- ' ga. . . , . czenie delegatówi Austryi, którzy twier 
-- · ·-. _ .~owski, iŻe ·cały Komitet Główny jest Wobec n;ebezpieczenstw grozą- dzili, że w państwach ip1owinno się tyi1-

,11111111111111i111111~~~~~!'!if!!l!!l!lllf!ll!!!!l!!!!!!~-!'!!! .•• I!!!"-=!'.!_ !!! te~o zdania. cych nam, bronmy ~rY_trwa}e obozu nia- ko tyle wę~da \vyd~by.wać, ile się w 
Zebranie Głównego Komitetu Wybor- Olośne brawa, które się odezwały, ro~owego. Pofakamt .iestesmy, Pi0la\ka kraju spotrzebuje .. 

P I k. dowodziły, że zgr.omadzeini pudzielają ~1 pozosta? 'ch~emy 1 :vrogom naszym Rezolucya ·o prawodawstwie gómi-
CZ8gO O S l&gO · zdanie mówcy. się wyslugi.wac nam me ·Wolno. czem 1po1stawiona .przez federacyę an-

dła Westfalii. Nadrenii i sąsiedn. prow. Pan Ludwik Kruszewski w ser<le:cz Im srozs~~ 1.0s nas nęka. 1'.iełską b~mi· ..... 

odbyło się ubiegłej niedzieli na małej 
sali hotelu Wiktorya w Bochum. 

O godzin~e 4-tej po połudrniu odby
ło się µosiedzenie komisyi regu]amino
wej Głównego Komitetu. Komisya osta 
tecznie przyjęła pierwszy ·projekt u
staw wyborczych a odrzuciła projekt 
ostatni. Uchwala nastąpiła w obecno
ści dwóch trzecich części członków ko
misyi regulaminowej. 

W dyskusyi, któr)a się nad spr~ą 
tą wywiązała, przemawiał pan Jan 
Wilkowski z Recklinghausen-Bruch. 
wskazując na to, że Polacy na obczyź- ' 
nie powinni się mieć na thcz[]Jości. 

W Bruchu wysławiał niedawno ks. 
Rios z Poznania centrowców, zalecał 
głosowanie na centrowca i wychwalał 
towarzystwo centrowe. Oprowadzał 
~aś po Bruchu ks. l(łosa pan Ignacy 
Zniński z Bochum. który widocznie ma 
śclsle stosunki z wrogtimi ruchu naro
dowego. Także to, co ogłosil pan Kor
tylewski w „Wiarusie Polskim" wska
zuje nam. skąd g_rozi niebezpieczeń
stwo. Nie mamy być jeszcze dojrzali 
do głosowania na centrowca; tern 
słońcem. które ma na nas ogrzewać tak 
dlug-o, aż dojorzeiemy do glosowanda na 
ce~trow01. jest pąn lgnacy Żniński. r. 
~1lkowski zalecał więc wszędzie ostro 
zn ość. 

k
·,Na posiedzeniu Głównego Kvmitetu, 
'.ore rozpoczęło się o godzinie Stei_. 

lllerwszy wiceprezes pan Janowski z 
Br.uchu oświiadczvt że p. Ignacego Żniń 
skiego frzeba koniecznie wykluczyć od 
~sze!kich prac narodo\v~rch. Gdybym 
t1 tak Pmtąpił. ink so~ic post~puj~e pan 
z~na~y Żniński, zasłużyłbym na miano 

ra1cy sprawy narodowej. 
, ?an Walenty Nowak z Altenessen 

~1s:v1adczył, że ·pp. fra1nka i Żniń-
iCl z Bochum nie .przybędą na 

Zebranie „Olówneao Komitetu" bo niie 
zostali zaproszent" kartkami. ( Oświad
czenie to wzbudziło wesolość.) 
ct~ze~odniczący pan Apolinary Woj 
1 vnsk1 odpowiedzia!. że według do
n~d Ważn,cgo starego ~·egula1'.1inu or~a-

1 ri lllp,.Głownel!o Komitetu" 1est ,,W·h
P ~s 01~ 1 

"' D d · · d . Gł' \Vn •<1 . otą tez pos1e: z.ema .. o 
~ .\V~go 1\omitetn" zwołvwano przez 

Pr ia~usa Polskieg-o•'. Nigdzie nie ma 
zep1su, by zeb'~anie z·woływano imien 

nych sł-c~wach <l.ziękowal p„ .Ąpołinare- Ten ~zmet sta~ mm trzeba, ,,Sta.Ta111iem ną&zem jest, by prawa, 
mu WoJczyń·skiemu za ~ego długole- Kto J><?dło pod ~Im kl~ka . Jktóre dotyczą ,ochrony prncy w kopal-
tnia. prace 1na niwie narodowej. Zgm- Ten me wart względow meb~. niach, były daleko wi~·cej iulepszoine. Zo 
madzemi przez •powstanie z miejsc ucz- Wyrwalski. ibowiązujemy ·się sta1e od .pm;•Z)cz·eS?:ól-
dli 'P. Wojczyńskiego. Ksiądz polski w Sterkrade. inych vaństw leips·zych praw żądać~ 

Pan Wilkowski zamknął posiedze- Rodakom w_ SterkI1ade i okolicy po I które winny pod ziemią i ina .wierzohu 
inie .o godzinie szóstej oświadczając, że dajemy radosną nowinę, że do tamtej- zabezpieczać robotnikom dostateczną 
następne posiedzenie zwoła .pr,zez oglo szego klasztoru Ojców Kapucynów ochronę życia." 
szenie w „Wiarusie Polskim." przybył ksiądz. który mówi poprawni.e Angielslki delegat za~na.czył, iż re-
= - w;-w -~-;---- po polsku. a także wlad'a językiem wto- .zolucya ta jest jedną z najważni·ejszych 

Recklinghausen., 20 września 1907. 
Szanowna Redakcyo „Wiarusa Polskie 
go"! Baiczność ,.Wiarusie", bo :c.ię boj
kotują! 

To już pewno każdemu wiadomo, 
że panowie z obozu centrowego wynaj~ 
dują co mogą przeciw organowi ludu 
roboczego •na obczyźnie! Gdzie tylko 
mogą, wołają: tlejże na „Wiarusa", bo 
to pismo podburzające, bo to wróg ko
ściołki itd, Znana Szan. Czytelnikom ko 
respondencya z Bruchu, w której kores 
pondent wskazał na odwi.edziny Wiei. 
ks. Kłosa, dalej na wychwalanie polskie 
go towarzystwa centrowego jako lep
szego, bo tam nta czele ksiądz centro
wiec stoi. Naturalnie korespondencya 
owa nie podobała się tu bardzo niektó
rym panom i dlatego też Wiei. ks. Alt
.Epping tak ją gorli\vie czytał na osttat
n=em zebraniu tow. „lepszych katoli
ków polskich". 

Pytamy się ;vie!. księdza Alt-Eppin 
ga, czy nie byłoby rzeczą dobrą prze
czytać też członkom tegoż towarzy
stwa tak naprzykiad coś o „wozie Drzy 
maly''. lub o obiecanych nam policz
kach przez byłego dowódzcę partyi 
centrowej, pana Ballestrema. lub też 
o tem, jak to· partya centrowa spóźni
ta sie na głosowanie, kiedy chodziło o 
ustawe antypolską!. Krzyczycie precz 
z •. Wiarusem''! Oj. oj. Nie trzeba mó
wić h01p. aż się przeskoczy. „Wiarus ist 
niał zanim niejeden "przyjaciel" centro 
wy ludu polskiego zn l język polski~ i 
zaręczam. że bedzie istniał dłużej. niż 
Wam sie uda ·pobałamucić lud polski na 
obczyźnie. Niejeden sobie już zęby po
łamał i niejeden sobie je połamie na 
tych katolikach .,dru.giej kla.sy" ! 

skim. Nazywa się O. Józlafat. a przęzna łforn ·od starego „ferbandu" mó
czony jest przedewszystki.em na dusz- wił, że o pOilep.sze.inie P'rawa gónniozego 
pasterza dla Polaków i Włochów Adres i kmapszaftowego •. postawiły winioski 
jego opiewa: wszystkie cztery organi'1.lacye z 

Sr. Hochw. Pater Josapflat Nierrnieic, lecz o:prócz pu.rtyi, do której 
Ord. Cap. ·oni (soicyaliści) się zaliczai_ą, inne par-
Sterkrade-Rheinland. tye nie starały się bardz,o w tej sprą-

Spodziewamy s:ię, że Rodacy gor- wie, gdyż inne związki nie mają tyle 
liwie korzystać będą z opieki1 ducho- wpływu na swoje .pa!rtye. Mówca za
wrnej O. Józafata, a także poprą klasz- znaczył, że mianowicie partya ceintro
tór 00. Kapucynów w Sterkrade, któ- wa, 'do której .zalicza się „gewerJde
ry s.ię postarał o księdza polskiego, 1aby orajn", ogromną zdradę ,popeł·niła. Przy 
się przysłużyć okolicznym Polakom. wyborach do' parlamentu, g1dzie &ocya-

-- -- · ~·-·-- lista Hue i liberał stawali do ściślej-

Zakazana zabawa „Sokoła". szyic:h wyhorów, podpisali od „gewerk-
Sokół w Lontrop pod Recklinghau ferajnu" sekretarze odezwę .vrzeciw 

sen zamierza w niedzielę. dn.ia 29 bm. Huemu, jako kandy·datowi mbotnicze
urządzić w zamkiniętym kólku zaba.wę mu. To jest największa· zdrada. Tak 
dla członków i ich rodzin. O rnzpra- mówił ttorn. -
wach politycznych nikt nawet nie my- pr-zeciw wywodom tyim wystąpił 
ślat Mimo to wójt w Recklinghausen .p. Sosiński od ,,Zjednoczenia Za!W. Pol
wychał dekret, że zabrania zabawy na skieg·o" i zażądał od ttorna. aby od
mocy § 8 ustawy o zebraniach i § 132 wołał twierdzenia swoje 0 ile dotyczą 
ustawy o zarządzie krajowym. l(oła Polskiego, poinieważ Koilo Polsil}:ie 

Dz;ielny prezes „Sokola" w LO.n- ·zawsze stara się o ulepszenie praw ro
trop druh Marcin Mizera. nie dał prze- hotniczych i głosowało przedw wszel
cież za wygraną, lecz po narndzie z re- kiem pogmsze-niom. Jeżeli kiedykol
daktorem .,Wiarusa Polskiego" udał się wiek inie mo9;to swa.jego ohowi_!!zku 
z zażaleniem do landrata gotów przejść 
wszystkie instan.cye, bo zlakaz jest nie- :wype!.:1ić, sta!o się to z tego powodu, 
prawny. Jeżeli zakaz nie zostanie coi- 1ponie\vaż ,partye ni·emieckie a w tern 
niety. to zamiast zabawy odbędzie się i s·o·cyaliści odcinają po.słów po.lskich od 

_głos'!l. Pan Sa-chse był zniewolony zło 
w przyszłą niedzielę w Lontrop wiec żyć oświadczenie. że istotnie Kolo· Pol
sokolski. 

Marten. .~Majowa Jutrzenka" spo 
wodowlała rozwiązanie zebrania w 
dzień 22 września· na zwyczaj nem ze
braniu ,,Sokoła". Kiedy zebranie zam
knął skarbnik, którv zastępował prze
wodniczącego i na życzenie druhów 
chciano jeszcze zaśpiev.11ć piosenkę 
.,Witaj, majowa iutrzenko", powsta~ u
rzednik dozorujący zebranie w asysten 
cyi swego kolegi. równie~~ umunduro-

skie dla sprawy robotniczej l2r:a1cuJe, a 
nie orzedw. 

Rezolucyę \przyjęto jedinogfośnie. 
'Rezolucyę o p racy dzieci DO ko

·palnia.ch, postawily Austrya i Niemcy. 
Praca dzieci niżej lat 14 ma być pra
wem zakazana. RóWll1ież ma być za
kazana praca p11d ziemią._ :mtodorianym 
rnbotnik-0m poiniżei lat 16. W Niem
czech pracuje na Górnym ~'Jasku i na 
Do''nym dużo dzie•ci po kopalniach. W 



Belgii pracuje dzieci p0d ziemią od I 4 
do 16 lat 4363, od 12 do 13 lat 6506. 

Rezolucyę przyjęto. 
Rezołucya o ipracy niewiast posta

wiona ,przez Niem9y i Awstryę żąda, by 
pr~ę niewiast •PO kopalniach ina drodze 
ustawodawozej zakazano. 

„ łHrsch, ·niemiec, zaznacza, że we
dług rządowej statystyki r. 1905 było 
w ~ómictwie i hutnictwie 15853 nie
wiast zatrudnionyich, w samem 1górni
ctwie 10366, .prócz tego. 1090 dziew
azat niżej lat 16. Liczba 1zatrudnio
nych kobiet podniosfa się w Prusach; w 
a-. 1905, praoowalo 9517 niewiast, w 
1906 roku 9724. W roku 1906 praoo.
wały :na Gónnym Sląsku 8532 ITTiewia
sty. Co do czasu 1pracy, to pracowało 
6,1 proc. do 8 godzin 35,3% 10 godzin, 
·15,6% do 11 godzin, 43 procent .do 12 go 
dizin dziennie. Tam .powinni delegaci 
„gewerkfera1nu" swym polity.cznym 

przyjadolom w,poić, by :Pra'cę 1nie
w.iast zniesiono. Jeśli pracę niewiast 
ai·a $łąsku z:niosą, wówczas w całych 
Niemczech zniesiona zostanie. 

W Belgii prncuia 7992 niewiasty, 
w tern 2862 ,poniżej lat 16. Pod ziemią 
ipracuje ie:szcze 31 niewia'st. Rezolucyę 
jednogłośnie przyj.ęto. 

Rezo:lucya o upaństwowieniu kopalń 
pos>tawiona przez _niemców i arUtstrya
lków br~mi: Upaństwowienie kopalń 
jest .potrzebnem, a!by .państwu zaipe
wnić _9ochód i zapobiedz wylą·cznie ~n
teres własny mają1c.ej ·gospodarce przed 
5iębiorców prywatnych. Robotnikom 
Moli winna być zupelina wO:liność koa
licyjna zapewniona. Rezolucye tej sa
mej treści wzedstawili także Frnncuzi 
i B~lgijczycy. 

Stary „ferband'" gł.os·ował iza upań
stwowieniem; „gewerkferajn" wstrzy
mał się od głosu. ·bo nie miał mandatu 
IW iei sprawie. FraJ11ouzi nie wszyscy 
głosowali. Anglicy byli za 1U;pań.stwo-
1Wieniem. , 

PołC;lCY głosowali przeciw upań
stwowieniu. Pan Sosiński ·oświadczył, 
:ie dopqk:i stosunki w Niemczeoh hędą 
istnieć takie. jak obecnie, ani jeden Po
lak za upaństwowieniem gfosować nie 
może. Już teraz dla Polaka trudno o 
pracę, mianowide w rządowych zakła
dach. Gd: v kopalnie wsfaly upań
stwowione, szkyby Polaikom w kopal
rzliach tak samo, jak to się ,dbeonie w 
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l>f'owiadanie historyczne według po
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rządowy.eh zakładach dzieje. Prusa-
1cy w tenczas Polaków wyg.naliby tam, 
gdzie ipieprz rośnie, byle prześłaid!owano 
•na w.szelki S(>Osób. 

Siostra miłosierna. 
Są onoty ludzkiej duszy, w których 

człowieczy geniusz znajduje swój naj
doskorialszy wyraz. Tak geniusz męs
kości streszcza słowo: odwaga i śmia
łość; tak geniusz kobiecości objawia się 
najczyściej miłością i dobrodą. 

Najpełniejszy wyraz męskości -
to uczony i żołnierz; najpięlq1iejsze sło 
wa kobiecości - to mlatka i ... siostra mi 
łosierna, szarytka. 

Dobra, jak matka - i ci'erpliwa, 
czuwająca, kojąca, cicbra jak szarytka. 

Pokażcie mi szydercę. któryby za
żartowal z matki; pokażcie cynika, któ
ry by sarkazmem sp~amił skrzydło bia- · 
lego kornetu miłosiernej siostry ... 

Na widok cicho przechodzącego a
nioła ukojenia, kapłanki ci'szy, gojącej 
spi·ekle rany, modlitewnego westchnie 
nia, które stało się kobietą - milkną 
ironiczne uśmiechy. chylą się czoła prze 
cięte bruzdą, nla.wet bezpiazytomny pija 
nica na moment trzeźw,ieje i. stacza się 
na bok - ulicą śpiesznie .idą szarytki. 

Spieszą do łona cierpienia, może 
męki konania, może okropności bez
wstydrn~go rozkładu duszy i ciab. Tam 
czeka na nie cała nędza i.stnli"enia„ cała 
szpetność choroby; tam zaduch gniją
cy, wyzi-ew trującv. tJam przekleństwo. 
bluźnierstwo, lub tępa rozpacz, albo ka 
tusze krzywdy, co zmiażdżyła gorącą 
tęsknotę do życia - tam staną .po raz 
setny i tysiączny. oko w oko ze śmier
cią przeczącą życiu, tam czuwać będq 
bezsenne nlld ostatnią ·iskierką odżywa
nia, powrotu, aby ja utrzymać, ochro
nić, rozjaśni·ć, rozni.ecić .. 

Usłyszały ostatnie westchnienie: 
powagą powleka się ich czolo, wargi 
szepcą modlitwę, prnwadzącą duszę na 
sz~ak podziemski. 

Usłyszały pierws~e westchnienie 
ulgi głębokiego snu: oczy zajaśniały bla 
ski.em jasnej radości, uśmiechnęły się 
cienkie wargi pobłażaniem melancholij 
inego życzenia - oto ztasnął. aby powró 
cić do życia. · 

Stało się życie, stała się śmierć ~ 
zadanie szarytRi skończone. 

Słońce zaszło. Walka wre jeszcze. 
Mosty się palą, płomieniie liżą zajadle 
domy, miasteczka. Armaty drgają p·o
nurem światłem, w morzu ognia, krwi i 
żelaza kotłują się ludzkie ciała. 

Żołni·erz walczy już o śmierć chwa
lebną. Ale nie żołnierz pruski i pruski 

. (CU.i dalszy)_ generał Lestnque ! Ten po iniedołężnych 
Milczące lasy poruszyły się, bły- obrotach swego korpusu, za trzecią 

snęły stalowemi ostrzami bagnetów. szarżą legii północnej odd~je Dąbrow-
Dywizya dragonów Gouchego rzuciła sk'e dę 1 i mu szpa .... 
się wspo1111agać chwiejące się szeregi O północy umilkły działa. Szczątki 
Lannes'a. armii Benigsena jęły się con1ć pod Kró-

Nowe czworoboki wyrosły dokoła lewiec, nie przypuszczaj,ąc, że tam, na 
armii Benigsena. Ney natarł na paro- .. drodze, czai się jeszcze kawalerya Mu 
NIY. w których stała gwardya rosyjskla. -; rata, która je śoigać · będzie a rwać aż 
Marchard wżarl się w bok dywizyi ro- do Tylży. 
syijskiej i pchał ją ku Ali. Duoont szar- We dwa dni oo Friedlandzie kapitu 
żował na działa, Mortier, nowemi ctywi- lacya czekała na Królewiec ... Monar
ZY/ami wspomożony, jął zmagać się z chUa pruska :wikła z karty Europy. fry 
Oorczakowem na śmierć i życie. deryk Wilhelm na granicy rosyjskiej 

Dwie g-odziny trwały krwawe za- szukał przytułku i żebrał zlitowania 
pasy, dwie godziny męstwo ścierało się cesarza Aleksandra, żebrał, aby ten 
się z męstwem, spiż ze spiżem, stal ze obronił go. osłonił przy zawierlaniu trak 
stalą, pierś z piersią. Aż pm we skrzydł10 tatu pokojowego, nie dal upaść jego le
armii rosyjskiej drgnęło. zathwiało się, dwie sto lat liczącej koronie, lennikiem 
11az jeszcze pod pio-runow~ komendą do się być powiadał a pychy da_wnej się 
wódców próbowało stawić opór. D_a- wyrzekał. 
remnie. I oto krzyżacka buta po naz drugi u 

Generał Peri-n pracował pod prze- nóg słowiańskiego monarchy korzyła 
wodem Neya na buławę mairszałkow- się, czołgała. Królowa pruska trefiJa 
ską! Berthier, ks. Neuchatelu, rzucał się włosy a porady u zw,ierci11deł szukała. 
w największy ogień, chcąc się okazać aby piękność swych wdzięków pod
godnym tytułu ministra wojny Napo- nieść i z pomocą ich wymódz to na Bo
leona. napartem, czego armia Fryderyka wy 

Prawe skrzydło Benigseni1 jeszcze walczyć nie zdołała. 
się opierało, wsparte ogniem działo- Królowa m"ała może wielkie dane. 
wym, skierowanym na Neya. Lecz ten aby rolę Judyty odegrać z powodze
już powstrzymać się nie dal. Zdarł ko- niem. atoli Napoleon nic nie miał w so
nia„ spiał ostrogami. jak wicher wvr- bie plochości Samsona ni Holofernesa. 
wial się tłumowi otaczających go ad-ju- Bonaparte objeżdżał pole bitwy w 
tantów... i z szablą wzniesi.oną, bez otoczeniu Duroca, Bessiers:1 i Berthie
czapki, z włosem rozwianym do nowe- ra .. Zaduma błąkała się po jasnem czo
go prowadził ataku. le zwycięzcy. Oczy jego smutnie po-

S oult natarł z boku. Dwudziestu g~dąły na te tysiące istn: eń ludzkich, 
pięciu generałów rosyjskich padło. Pra które tu stały się pod jego stopami, któ
we skrzydło skręciło się pod nnporem re ostatnią kroplę krwi wysączyły, aby 
Francuzów i jęło za Alę się cofać.„ Mor dh niego uwić laur, aby stawę jego '\V 
tier zaś. dziesiątkował już lewe skrzy- nowe ustroić blaski. 
dlo i zaijmował friedland. Zawały trupów co chwila znaczy-

Ulicą wracają siostry miłosienne. i mysłowo cho.ry. _Gdy wyszedł z zaklą d 
ciche, milczące, nie widzące niczego ' du, opowiadał mi, że w czlasie napad ki 
\Yięcej prócz drogi, która je prowadzi I szaleństwa kopał. szarpał, gryzł, dra~ 
do innych dobrych prtac miłości - prze- pal i pluł na .... szarytkę. Mówił gru sz. 
chodzą, jak skrzydlate sfinksy. ~tóre 1 biaflstwa, których Mwet po PHanern~ 
znają misteryum życia i. śmierci. U~ąp- nie powiedziałby do pijanej ulicznicy· tn 
cie im drogi i odkryjcie głowy! odkrywał się i był plugawy. i sk 

Jeżeli geniusz kobiecości najpeł- Gdy uspokoił się i wrócił zupeł. 
niej określa słowo: matka, to napeWUllo nie do przytomności, prosił ją, aby go 
najczęściej, najwmioślej wyraża się nie zdradziła. aby nie pozwolUa go zarn 

jego duch w postaci - mUosi'emej sio- knąć w celi, założyć ktaftana. 
stry. Siostra nie zdradzila go, lecz .. cze. 

My, ludzie światowi, nie możemy kala, aż przyjdzie atak, w którym zno. 
znać tajemnicy duszy -i charakteru sio- wu będzie pluł na ·nią śHną i. .. sfowami 
stry; wiemy o niej tyle, ile mówi na1J1 - Ona była dziwna - mówił rnój 
jej postać, jej spokój, dobra powtaga, jej przyja_ciel. - Potem zaprzyjaźniliśmy ' 
białe chłodne dłonie, jej oko, czyste. się. Ona była bardzo troskHwa. l 
podznaczone ciemną obwódką, jej głos - Jakaż ona była? Odpowiedz. 
dziwny. uspokajający, jej zrozumiende - Ni1e wiem. 
wszystkiego, nieobeoność pytania, nad- Tu uśmiechnął się z ~1kiemś rozrna 
ludzki brak natarczywości ciektawej, jej rzeniem w oczach, przez chwilę milczał 
bierność, niemal granicząca z obojętno i powtórzył: 
ścią, a przecież ustawicznie czujlll.a każ- - N.ie wiem. Ona była dziwna. Ale 
dem spojrzeniem, każdym gestem jej bardzo inteligentna, wfosz? Rozmawia. 
osobista nieobecn_ość J ustawiczna obec liśmy z sob.ą. Ona podobała mi się. Mó. 
ność jej cierpliwej pracy, jej czuwają.ce wiła do mnie, iak do dziecka, nawet 
~o ducha - my. ludzie, nie śmiemy wtedy, gdy anioł straciłby cierpliwość. 
znać siostry. Tylko raz jeden nie mogła wytrzymać 

My, ludzie myśli, nie chcemy jej po (poprzedniej nocy nie spała wcale), bo 
znać; pocóż dotykać myślą tego czego znowu zrobilem to, co ci opow;iadałem, 
przeznaczeni·em jest trwanie poza dot- Wtedy wstała i powiedziała, źe odje. 
knięciem. dzie, jeżeli inie przestanę. 

Tutaj n'asza odwaga nauczającej Wtedy przestałem. 
myśli staje u kresu, zatir·zymuje się; nie - Czy ty pojmujesz takie zaparcie 
pragniemy badania - dość wiedzieć, się? 
iż ona istni'eje, że spełnia swoje dobrot- - To nie jest · „zaparcie się''. To 
liwe powołainie siostry ukojenia, ducha jest... ona jest. ona jest siostra. Szaryt. 
ciszy mił·ościwej, czuwającego serca, ki'a, Siostra miłosierna. 
myśli troskliwie otulalącei, głosu słod- My ludzie nie możemy jej znać. 
kiej cierpliwości. Kult mamy dla geniuszu kobieco. 

My, ludzie z łoża niemocy, wraca- ści, który znajduje takie wyrazy swej 
jący -nl1 drogę życia, pamiętamy jej sto- mowy. 
wa wypowiadane u nas tonem równym. Zatrzymajmy się - niechaj ·i>rzei· 
harmonijnym, jasnym, wolnym od kolo dzie siostra miłosierna. 
rów afektacyi' doskonale spokojnym i J. A. Kisielewski. 
miękkim; pamiętamy, iż u naszych 
głów stalla dziwna istota, która niczego 
nie chciala; była z nami ta, której ża
dne zdanie nie zawierało niczego wi.ę
cej, tylko to, co objęte jest słowami. 

Gdy mówić przestała nie myśleliś
my więcej już, lecz wiedzieliśmy: ont1 
czeka. 

Ona nie istnieje; siostry niema, sio 
stra ... czeka. ' 

My, ludzie świeccy, nie możemy 
znać siostry, 

Miałem przyjaciela, który był u-

ly miejsca, gdzie bitwa ważyła się,, 
gdzie natarcie było silniejszern, gdzie 
obrona bohaterskta. W mrokach jasnej 
nocy czerwcowej, na zielonej runi pól. 
odbijały wyraźnie obszerne różnobar
wne koliska, niby kwietne klomby ... 

Tu niebieskie mundury drf.!.g:onii 
francuskiej, przetykane krasnymi żupa
nlami smoleńskich kozaków, tam złote 

1napi·erśniki przeobrażeńcó;w zmieszały 
się w śmiertelnych uściskach z ciemno 
zielonemi furażerkami woltyżerów, ów
dzie białe kamizele i białe pasy znaczy
ły krwawe żniwo 11rtyleryi Senarmon
ta, ponad parowami spiętrzone masy lu 
dzkich ciał i kof1skich świiadczyły o 
pracy gwardyi rosyjskiej. 

Pole bitwy zdawalo się, j11kby obu 
marłem_ Kałuże krwi krzepły! ciafa sty 
gły, na prochem okopcone, miazgą obłu 
wane oblicza poległych zstępował ma
jest11t śmierci, śoierał ślady bólu, zmar
szczone wygładzał czoła. Niekiedy 
wśród ponurej oiszv słychać było jesz
cze cichy jęk ... a nieki•edy przeciągłe .. 
ostatnie westchnienie konajacego ... 

Od strony obozu francuskiego snuć 
się zaczęły już złowrogie cienie graba
rzy ... 

- Duroc ! - odezwał się Bonlapar 
te do jadąceQ'o za nim wielkiego mar
szałka dworu. - Patrz. ile ofiar!... 

- Najjaśniejszy panie, rocznica 
MJarengo! 

- Tak - tak! Rzetelnie ją obcho
dziliśmy!.. 

Napoleon skierował konia ku zgli
szczom palącego się jeszcze Friedlan
du. W tejże chwili z nozl1 zagaj.n.ika wy 
sunęły sie trzy cieni·e jeźdźców w gene
ralskich mundurach i na widok cesarza 
zdarły konie. 

Bonaparte spojrn:tł bystro ku 
cieniom. 

- Kto jedzie? 
- Oudi1not, Perin-Viktor i Dąbrow 

ski! - odezwał się basowy głos. 
- Zbliżyć się! 

J cźdźcy ruszyli ku cesarzowi i o-

Pan Drzymała 
o~las.za w ostatnim numerze „Dziem
nika Pcz11.", ~<i 1ria~.~ę.puje: 

.Podgradiawice 1ood 1RaJkoniewicami, 
dnia 20. 9. 1907. 

Szanawiną redakcyę „Dziennika P-0-
znańskiego" prioszę U!Przejmie o łaska
we umieszozenie mego podziękowania: 

Wielmo.żinemu panu Szarapowowi z 
Moskwy składam _publicznie,,.. za Jego 

sadzilf przed nim konie, salutując mo-
narchę. · 

- Oudinot ! Cudów waleczności do
kazałeś, gdziekolwlek się pokażesz o nic 
lękać się nie trzeba, tylko o ciebie!... 

- Sire! Spełnić chciałem obowią
zek!... 

- Za Ostrołękę zostałeś hrabią, za 
Friedland mianuje cię gubernatorem .Er 
furtu ! 

- A ty, Perin, jesteś .marszałkiem! 
Bertier ! Przygotujesz nomiinacyę do 
podpisu!... A! Generale Dąbrowski 1nk 
że pańska rana? „ 

- Zapomniałem, że była! 
Bonaparte targnął zlekka .konia i 

wvsunął się naprzód, a wskazując na 
szeroką polanę, zasłaną zwłokami pru
skich żołnierzu ozwał się do towarzy
szących mu marszałków i generałów: 

- Patrzcie, panowi'e, tu leżą szcząt 
ki armii Fryderyka Wielkiego!... Dą
b: owski! Gdyby t:tmten żył„ możebyś 
żniwa takiego nie miał... 

Pod twoim przewodem, ,najjaśniej 
szy panie, inaczejby sie stać nie moglo! 

~ Wielki dzień! wielki! - powta 
rzał w zadumie Bonaparte. 

Naraz bystry jego wzrok zatrzy
mał się na małym pagórku tuż przy po 
lanie ... Napoleon spiął konia ostrogami. 

Na wzgórzu tern, zasłanem ciafa
m i poległych, dziwn:1 odgrywała się 
scena .. 

Pośrodku leżał młodzieniec w mun
durze ułańskim, cisnąc do broczącej na 
piersiach rany rękojeść strzaskainego 
pałaszia. Wargi jego szeptały jakieś 
wyrazy nieuchwytne. Napoły przy
mknięte oczy szklily się smutnie ... 

Tuż obok młodzieńca, jakby z pod 
wyprężonego kadłuba k011skiego, czoł
gał się starzec siwowłosy, drżący, o
dziany w barwę województwa kaliskie 
go. Starzec miał lewą nogę przewiąza
ną szmatą. Rana sinać jego byb. ciężką 
bo z piersi starca czasem głuchy jęk 
się dobywał. ' r

1 
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dar <lwóch ,pługów K. i Z. ze wszyst
kiemi do nich należacemi częściami 

5~czere i serdeczne „Bóg 'Zaplać". 
Będzie mi to zachętą do dalszej wy

tnwałel 1pracy na naszej kochanej P'Ol
skii ziemi, i zarazem otuchą .przeciw 
przy łNaściorn, czynion![m mi nieustan
nie. 

Z szacunkiem 
Michał Drzymała. 

er------- &&Eł 

Ziemie polskie. 

1 rus Załliledniela. W armii i M11onr 
Grudziądz. W przyszłą sobotę to

czyć się będzie przed izbą karną w Oru 
dziądzu · proces przeciw redaktorowi 
Q\1Zety Grudziądzkiej", panu Leono
~i Kowalskiemu, oskarżonemu o boj
kotowanie .nauczycieli z powodu nie
mieckiej nauki religii w szkołach ludo
wych dzielnic polskich. WYITTik pro
cesu budzi. ciekawość, ponieważ w od
nośnych artykułach, z powodu których 
prokuratorya wytoczyła sklargę, wzy
wano bardzo energicznie dlo odmawia
nia \vszelkich posług tym nlauczycie
!om, którzy ,przeszkadzali nauce religii 
w języku polskim. 

Gniew. Zbie~lo w środę wJeczo
rem z foteiszego zakładu karnego czte
rech więźniów. 

Z Złotowa w Pr. Zach. donoszą, iż 
kupiec p. Lamparski sprzedał swój dom 

1
zogrodem, składem mnteryalnym i re
stauracyą niemcowi-ewangielikowi pa
nu Lemke z Kamionki pod Nowemmia
stem n. D. za 48 OOO mr.„ w zamfan prze 
jąl tegoż ,grunt z domostwem w cenie 
HS OOO mr. do rozparcelowania. 

Z Wi.eJk. Ks. Poznaflskifgo. 

Piła. Pan Stanisław Kowalski 
sprzedał majątek swój obszaru 750 
móng~ położony tu~ pod' miastem Piłą, 
żydowi Moritzowi Friedlaenderowi w 

gospodarzy. 3 z nich wvkupiło 3 gosoo 
darstwa niemi'eckie, a 17 inne g_ospo
darstwa, reszta przeszła do innych za
wodów. 

Ze Slązka czyli Staropolski 
Kamieniec. Strach hakatystów .przed 

wykupieniem ziemi przez Polaków jest 
wielki. W powiecie gliwickim posiada 
hrabia Karol StrachwHz dobra Kamie
niec. Należące do niego Iwientoszowi.
ce z Jednotą kupi! przed kilku laty pol 
ski gospodarz, lecz siP- na nich z powo
du s_oekulacyi utrzymać nie mógł. Na 
subhaście .przepłacił Landbank wroc
ławski ziemię i nie może jej się pozbyć. 
Teraz hr. Karol Strachwitz chce sprze 
dać resztę. Podobno znalazł się kupiec 
niemieckiego nazwiska, który dlaje mu 
3 miliiony marek. Hakatyści biją na 
alarm, że rząd opiekuńczy nie oowi
nien zezwolić na sprzedaż, gdyż I\a
mieniec jest rodzajem fideikomisu (sub
stytucyą tylko) a kupiec niemiecki :Pod
stawiony, aby polacy dostali ten kawał 
ziemi do rąk swoich. Ziemia warta tył.; 
ko 2 miliony marek, wiec przepłacać 
nikt o tyle nie br.dzie chciał, tylko Po
lak. Rozumie się, że to kaczka hakaty
styczna, obliczonłl tylko ·na to, aby 
rząd kupH Kamien!~c. na domenę, jak 
kupił poblislsą Wojsk~ . Kotliszowice Hd. 
Puszczanie takich kaczek hakatystom 
sowicie się .o.płaciło już przy co naj
mniej 12 obszarach większych. 

D,·~b. W hucie Bttildona przebił 
wychod:„ący z walc ognisty pręt żelaza 
pewnego robotnika, którv poniósł 
śmierć ria rniejscD. 

Z Rybnickiego. W lesie pod Poło
mią zastrzelony został przez kłusowni
ków 17-letni Józef Polok. syn gospod~
rza z PołomL 

Mysłowice. Około 500 wychodź
ców powracało tędy z Ameryki w swe 
strony rodzinne osobnym pociągiem. 

Wiadomości ze świala0 

Bydgoszczy, który jak whadomo jest Zwycięstwo opozycyi. 
~ejako prawą ręk;:t Komisyi koloniza- Podczas wyJboru mężów zaufania 
qjnej. na wybory ido Dumy ·państwo:w:ej zwy-
Inowrocław. Przed tutejszą izbą ciężyła w gubernii •oetershurskiej opo

\arną Śtawal 18-letni Hermann Klein. 
~skarżony z tego powodu, iż swemu oj- .zycya. 
cu kradł różne części od machin, prze- Zątwierdzenie wyroków śmierci. 
znaczone dla reparacyi i sprzedał je Z 22 wyroków śmienci wydanych 
7.a300 do 400 marek. Owego niemiec- :przez sąd w.ojenny w Rydze ,przedw 
kie~o svnalka skaZlał s::id na 7 miesięcy rewolucy.onistom foty,skirrn zatwier ... 
wiPzienia, a ów handlarz skazany zo- dzono 9, 13 zamieniono na roboty .przy
~tal na rok więzienh, trzy lata utraty musowe na czas niw~rnni1cz-0ny. 
waw honorowych i pod dozór poli- Stan zdrowia wielkiego księcia badeń-
~ ~o MogiJno. Za pośrednictwm tutej-
szego banku pod firmą .• Hypotheken- jest bezna.dziej111y. Według ostatnich 
und Grundstiicks--Verkehr Prakseda wiadomości iinajduje się książę już w 
S!ark" sprzedał p. Emil Pomerenke :i ag{)nii. 
~na tegoż z domu Klotzbiicher folwark 
~wieciszewo w nowiecie mogileńskim 
~anu Antooiemu Ra-ciomskiemu z Mogil 
Tiaza 135 500 marek. 
Poznań. Parni Julianna Gania z Ko

~orzewa byla opiekunką ·na.d dziećmi 
twemi, pochodzącemi z ipierwszegi0 
~alżeństwa z zmarłym Ant. Lemke. 
. tych dniach są·d rogoziński .pozbawił 
~ lego urzędu 0niekuńczego. dla tego, 
~ dzieci polszczy. 

Szalony wicher 
ipanawał w sobotę ubiegłą w całej. Pen
sylwanii. Wiele osób poniosło śmierć 
wskutek różnych wy,padków. 

Położenie w Maroku. 
Prnncya wyląduje rw ki1ku portach 

marokańskich izna1cz!niejsze oddziały 
wojska. 

Pod Casablanka 1ponawiają się obe 
cnie uta.rczki prawie 1codziennie. 

Trzy mniejsze s1zczepy poddały się 
jeneral·owi Dmde. 

Z różnyob stron. 

. Jak dooosi .Dzien. Pozn.", to oj

.ee owuch dz,f eci. a mąż pierw5zy Go-
1~Wej pochodził z rodziny mięszanej, 
zo~ą swą rozmawiat w domu po pol
~ i z polskiej modlił się książki. W 

fazdym razie wyrok sąd-owy jest bar- Ani jeden dzień nie powinien minąć 
znamienny. w tym czasie, żeby gorliwi o dobro ogó-
Poznań. Hakatyści obliczają ciągle lu Polacy na Obczyźnie ni•e ag1Ftowali 
Dodstawie imemaryału rządowego o celem ziachęcenia ospałych Rodaków do 
htach pracy Kolonizacyi. co się dZiie zapisania „Wiarusa Polskiego". Parnię
, z. obywatelami przez Kolonizacyą tajcie, Kochani Bracia, że ,,Wiarus Pol
un1onymi. ski" pracuje wytrwale nad utwierdze-
. ~kupionych wielkkh ziemian do ro- niem Waszej samodzielności politycz
i906 było 170. z tych krótko po nej • .i' walczy o zabezpieczenie Wam 

'.Z1edaniu wsi zmarło 16, do Oalicvi. prawa niezależnego stanowienia o wfa 
0estwa, Wrodawia itd. wyniosło snych losach, jak na dojrzałych obywa
:~3, bez wszelkiego zajęcia i stano- teli przy.stało. 
~"la Pozostało 61 obv\vateJi. Im silniej stanie „Wiarus Polski", 
.
1
ektrzy kateg·orye wymoszą razem tern pewniejsza samodzielność ludu poi 
s UPJonych obywateli.. skie~o na obczyźnie. Gdyby ,.Wiarus 

iiez Doz?stalych 60 okupiło się P?no- Polski" upadl, to rychło znaleźliby się, 
e .na ziemi 22, i to 21 w w. Ks1ęst- tacy, którzyby Wam, kochani Rodacy 

0
1 Prusach Zachodnich a 1 w Pru- ztaczęJi przysetać rozkazy, nie wiele PY 

1 Wschodnich. 15 obywateli osiadło tając o Wasze .zdanie i z~patrywanie a 
~hvarkt1ch Kolonizacyi ni ezaprze- przedews1zystk1em oddaliby Was p:zy 

r}ch ; 18 wvbralo sobie inne zawody w yborach pod komende centrow~o~. 0bkowe. Kto do tego nie chce dopusc1c. 
~S~unionych ~ ()5> nodarzy wicis_kich 1 niech popiera .~}a.rusa Polskiego'.', 2.1~-
010nca roku 1906 byfo 164. Komisya i pisując J!O sam I mnych do zapJsama 
a!a nozbi erać szczegóły co do 60 ! zachęca1ąc. - -

Przedpłata na trzy miesiące wynosi 
1 m. 50 fen. a z odnoszeniem do domu 
przez listowego 1 m. 92 fen. 

Za te samą cenę przesyłamy „Wia
rusa Polskiego" do Polski, jeżeli go Ido 
chce przekazać ~Q_!l~icom, żonie lub zna 
jomym. • 4 

Pan Buchner nadesłał nam list, w 
którym zaręcza, że niema nic wspólne
go z rozsyłką znanej odezwy, wydanej 
lak wfad'omo przed laty dziesięciu, a te 
raz rozsełanej. aby w interesie cen
trowców bałamucić lud polski na obcz~ 
źnie, co napiętnowaliśmy jako oszu
stwo polityczne. 

Przy tej sposobności przypomJna
my. że szanujący się Polak nie powi
nien należeć \ooi do centrowych „ge
werkferajnów" ani do socyalistycznych 
„ferbandów' •. Polak tylko do czysto 
polskiej organizacyi należeć może! 

Hombruch. Na szybie „Gotthelf" 
1kopalni „Oliidcauf-Tiefbau". lpewien 

ślus.Yctrz, który zakładał przewody, spadł 
w 30 metrową przepaść i zabił się na 
miejscu. 

Dortmund. W nocy na poniedziałek 
zauważono tu śmn, który warzywu wie 
le wyrządził szkody. 

- Na ulicy zmarła w poniedzi\ałek 
pewna 60-letnia staruszka. 

- Robotnika Antoniego Maierwskie 
go napadło w nuedzielę w nocy kilku 
miejscowych opryszków i poranili go 
nożami hk nlebezpiecznie, że policya 
odstawiła go do domu chorych. 

Szanown;ym Czy,tełnlkom naszym zwra
camy uwagę na ogfosze.nie p, Pr. Kaubego z 
Herne, który posiad~ bogato zaopatrzoną fa
brykę kostyumów teatralnych dla w~ystkich 
sztuk. R.ooacy Ili miainowicie Towarzystwa poi 
skie powinny tylko ru .Rodaka kostyumy dQ 
sz.tuk tearl:rahzych sprowadzać. 

Ro1maif ości. 
Hakatyści orzy robocie. Gdy nra 

wodawstwo ni'e ,-l..,;e zunełnie pewnej 
podstawy do przeprowadzenia projektu 
wywłaszczenia, hakatyści usiłują histo 
rycznemi poglądami wvkazać koniec~
ną potrzebę wytępienia żywiołu polskie 
go. Niejaki· dr. S. ogłasza w „SGhles. 
Ztg." artykuly na wstępnem miejscu i 
wykazuje, jak już pned 1000 laty cesa
rzowie niemieccy, jak Otto Wielki i 1n
ni przed nim st1:uaH się wzmacniać 
wschodnie kresy ówczesnej niemczv
zny. Dzisiaj mus- - sie niemcy - kon
kluduje dr. S. - trzymać tej samej po
lityki. Wszelka sentymentalność była
by tu tylko słabością, jak margraf Ge
ro walczył z Bolesławem Chrobrym, 
tak i dziś trzeba walczyć. Polaków. ni
czem się nie pozyska, więc trzeba wal 
kę póty z nimi prowadzić, dopóki ich 
się rnie zmoże". 

Taką wskazówkę polityczną daje 
dziś niemcom historya walki żywiołu 
polskiego z niemieckim. . 

Kanonierki ·na Amurze. W czasie 
wojny rosyjsko-japońskiej zapadła de
cyzya w sprawie budowy całej. flotyli 
kanonierek dla pelinienia służby ochron 
nej na Amurze. Założono zatem prz~
dewszystkiem warsztaty i nastepme 
przystąpiono do pracy. Teriaz, kiedy ka 
nonierki były prawie już gotowe, po
wstał pożar, który zniszczył je zupeł
nie .. . Jak pisze ,.Now. Wremia." spl9_nę 
to ogółem 7 ka1nonierek, oraz zniszczo
na została część warsztatów. Sumla 
strat dochodzi do 900 tys. rubli. 

Ze Zjednoczenia zarodow. polskiego. 
Na wiecu w Solin~en, który się od

był 22 września. obrano wvdział jak 
następuje: Dele~; a tern p. Kortylew
skiego, Solingen. Suedstras.se. Mężami 
zaufania Antoni Becela. Neustr. nr. 30., 
Józefa Dembińskie20, Blumenstr. 75. 

Baczność dh ••• z. Z. P." w Hamburgu! 
Delegat St. Hersztowski Qd 1-go 

października mieszka wzy ulicy Vier
landerstr. 20. p. I. ---

Wiece Ziedn. zaw. poi.' 
odbędą się w niedziele 29 września: 

W Misburgu ,po południu o godzinie 3 
u p. Meiers-Garte1n. 

W Kamen ipo połutdniu o godzinie 3 i pól 
,po 1poł. u p, Gertza. Bahnhofstr. 

W Linden nad Ruhrą po południu o go
dzinie 4 u P. Schillera. 

W Schifibeck przy ttamburgiu 'W .po
niedziałek 30 września, ·o godzinie 8 
wieczorem ,przy tfamburgstr .. 

W Essen-West oo ·p ołudniu o godzinie 
3 u p. Oferath. 

Wiece. 
Baczność Alstaden i okolica! 

W niedzielę, d-nia 29 wrześnit;l,. o godzinie 2 
po południu, odbędzie się na wielkiej saili pana 
Toonassen, przy illL Bismarcka 

wielki wiec sokolskl, 
na który się szan1. druhów i wszystk:i~h roda
ków z Alstaden i okolicy jaik najuprzeirnie.d z.a
prasz.ai. - Mówca z redakcyi „Wiarusa Poł
skieg-0''. 

Uwaga: Po wiecu urządza Tow. g.imn. ,,So 
kól" zabawę iesienrut dla: odchodzących do 
wojsk.a druhów, połączoną z ćwiczeniami Q"imn. 
i tańcem. Będzie stawianie 'Piramid. Prócz te
go wystąpi dwóch mocarzy, aby obecnych roz 
weselić. O jak nailicz.niejszy udizial w .wiecu r w zabawie pr05imy. Czolem! ((3) 

Wydział. 

Baczność Rodacy w Marxloh ! 
- Wielki wiec polski -

odbędzie się w ·niedzielę, dnia 29-go 
września, o godzinie 4 i ,pół po połu
dniu oo sali pana Rosenda1h'ła przy ika
toliokim kościele. ulica Marienstr. Na 
wiec ten rprzybędzie 

poseł pan Jan Brejski, 
który wygłosi sprawo.zdanie poseilskie. 

O jak najliczniejszy udział Roda
ków: z Ma1rxlołf i okolicy u,prasza 

Komitet. 

Zebrania towarzystw. 
Cześć pieśni polskiej! 

l(oło śpiewu uSowiński" w Brte-Middellcll 
podzje do wiaidomości swym c7Jonkom i ro
dakom z :Erie Miiddelich i ca.tej okolicy, iż dnia 
29 wrZieśnia obchodzimy 

pierwszą rocznicę istnienia 
·na sali pa111a Terbowen przy Bismarokstr .. Na 
powyższą uroczystość zaiprasiiamy jak naju
przejmiej wszystki'e nam życzHwe l(ola śpie
waic.kie i Towarzystwa, Móre zaproszenilł ode 
bral'y ~ te, które dla braku rad'resów zaipr.oszeń 
nie odebraly, Program: 1) od godziny 3-4 
przyjmowanie bratnich Kól śpiew.ackich, to
warzystw i ~ości. 2) Otwarcie uro.czystości 
przez p·rzewodn.icząceQ'o oraz pO'Wiiitanie br•
tnich Kól1 śpiewa\:ki.ch, towarzystw i gości. 3) 
Występ miejscowego Kola z śpiewem. 4) Wy
stęp bratni.eh l(ól ze śpiewem. 5) Dekfamacye. 
6) O godizinie 7 tentr pod tyt. „Stary pie
chur i syn ietlo huzar"_ 7) Pofonez i tlads3a: za
bawa z tańcem. - W wolnych <;hwilach bę
dziie prz:yigrywaJa orkiestr.a naszego dyrygen
ta. 

Uwa1a. CzlonkOl\VIe zalegający ze sklad
karni <Uużej, niż trzy miesiące, winni się Il. nich 
w niedziele. dnia 29 września, w lokalu zel>rań 
od -godzi.ny I do 3 po południu uiścić, gdyż w 
przeciwnym ra-zie będą uważa.ni jako goście. 
Dz.iec.iom niżej 14 lat wstęp nai Słl!lę ·wzbronio-

. ny. (3) Zanąd. 

Towarz.ystwa św. Michała w Rath przy 
Duesseldorlle 

donósi szan. R.odbJwm i Rodaczkom w Rath i 
okolicy i Towarzystwom, które zaproszenia 
odebr.aił'y i tym, które zaiproszeń odebrać nie 
mogliy dla braku adresów, iż w niedzielę, dnia 
29 września. urządzamy 

obchód rocznicy Istnienia. 
Program urozmaicony koncertem. śpiew

wem monofo51:ami. teatrem i tańcem. Uroczy
srtośĆ odlbęd:zie sie na sali wdoiwy p. ttilden, 
ulica CesarSik;a (Kaiserstr.), 5 mioot od dworca 
'Raith. Poaz:ątek o godZ:inie 4 po pOludiniu .• N~ 
tę uroczystość wszystkich SW:\ eh czlonkow t 
R.odaików i Towairzy'Stwa naiuprz.eimiei zapra-
szlltmy. (6) Zarząd. 

-IHliJ•&ilBłl 

~ 
· Tow. św. Wincentego a Paulo 

w ·Heeren 
zasvła szanownemu Członkowi 

WALENTEMU IGNASZAKOWI 
oraz jego doiZgonnei towarzyszce ży
cia ,panniP, 

MARYANNIE POPIELARZÓWNIE 
swe szczere życzenia zdrowia doibrego 
żyda błogiego i blo~osławieństwa Bo
żeg.o. Te·g,o Wam z całego serca ży- . 
czyimy i 'PO trzykmć . wy:krzykujemy: 
Młoda Para niech żyje, aż sie echo z 
Koenigshorn do tteeren odbije! 

Zarząd. -····--••••••••••••••• 
•. Baczność Rodacy? : 

Pier•f!łza łntroli-.atornła poi• 
6 ska na Westlall~ I Nadreni~! • 
~ Z dniem 1 pażdziernika otwieram • 

: polską introligatornię. : 
• 

Prócz tego mam na skladzie ksl-.ż~i • 
wszelkiego rod~aju, poeztów-

• ki z sidokamt ł ebrazy n•ro• 6 
• 

dowe. Li cz11c na poparcie ze strony • 
rodakó w a szczególnie ze fltrony Raszych 

• polskich 'Towarzystw, ~ re ślę • 
• z szacunkiem [1134] • 

Kazimierz Siliński, • 
• Boehum, 8d• warzbacltstr. o. 

••••• •• •••• 
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znaczni<~ po\viększona 
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- --... ---"'= na ~aiz ź „ e 

znajduje ~ię tylko 

pr y ułl y No ~Bj nr. 37 (i2eustr.t 
pociada br:i:rd,t,o wielki wybór 

h:ndyuii ó ~ do w~ic k. szruk ł tałralnych 
po .rnjnlższyeh cenacl1. 

Pro'szę Kanbe~o skład. .zobaczyć, a każdy się 
prz;ekona, że u swego 'lepiej będzie ob:dużony, niż u obcego. 

z szacunkiem 651 

F:.~~·- nciszek Eaube, 
"* 

w Essen 722 

Turmsb.'M~e nr. a. 

Poszukuje się 

silnych robotników pomocniczych 
dla lejarni ~ na dobrą zapłatę. Dla kawalerów wolne 
mieszkanie. 1123 

Eisen- und Stahlwerk Mark, 6. m. b. ff. 
= Wengern Ruhr. === 

·····~················· • Swój do swego 1 : 
•. Szanownym Rodakom w Beekłinghaa•en•8ftd [Bruch) • 

I okelie)' polecam (1133] 

: moje wozy : 
• do uroczystosci ltlubnyeh, ehrzcłn ltd. Polecam także w1zel- • 
• kie I ur :m a n k I , jakoteż mój bogato za opatrzony • 

; skład watywa, owocu i kartofli : 
• Zwracam llWagę na m~j zupełnie nowy powóz [Landauer]. • 

Z wysokim szacunkiem 

: llalls. Grani ozny, Braob, : 
• ul. Boehu1m1ka [Bochumeriłtr.] obok. ulicy Grullbad • 

~~····················· 

I 

Baczność ! -· I ~ ~ . ...,,......, ~ 

Nie trzeba dać sobie· piaskiem 
zasypać ócz! 

Zakłada się częstokroć interesy kredytowe i 
wypraw istniejących już kupców na nazwiska 
innych, aby tylko zwabić odbiorców, wskutek 
czego zachodzi możliwość, że kupujący staje 
się dłużnikiem dwóch firm. Podobne postępo· 
wanie nie jest dobrem. 

i Dom kredytowy mebli i towarów 

I 
J. Hes ser, Wanne 1 

dawniej W. Rosner 

istnie.ie już od dłuższego czasu i dostarcza 
każdemu kupującemu towar bardzo dobry a 
tani. Mam na składzie tylko pierwszorzędny 
towar, sprzedaję za gotówkę i na odpłatę, 
obliczam najniższe ceny, tak, że mogę z każdą 
podobną firmą konkurencyę podJąć i skmec.rnie 
przeprowadzić 1123 

Jednorazowa próba każdego o tern orzekona. 
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prawnu 
;:rn~jduje s'ę 

,,, IDCB'il U. 'fH.'il, 
Indub riestr. 50. 

'l'etefon 147. 
Tam nlntwia ~1ę s:.,;yb

lfo i t: ui I '!'i !\i()lJ:;::e 
~1n·~ wy piśmienne. , 
li\ ~... }'!.,. ~ 
lTJJ.a... i llwt...C, ł 

pousłużbowy 
komisarz policyjn ~ i 

byly feld webel. " o I 

Poszukuję 
3 p omoenikuw 

kra :!eckich, 
2 na duże sztuki od 29 
września , 1 na karu\ze lki 
od zaraz. Od sztuki płacę 
podlug taryfy. 1129 
Lmhdk Fe:ngl e r. 

krawiec męsk 1 . 
W an n e, Ka.rlstr. 10. 

Trz.·łuastotygodniowe 

dzi ec ko 
na wychowanie odtla si ę 
za miesięcznem wyna
grodzenie :n 15 mare Ir. 

Zg oszenia przyjmuje 
fiłt §miejko Af~i. i, 
8uderwichła6,Kr. 

Recklinghausen. 

na angielskie kostyumy 
damsk!e 

i 2 czeladnjków 
na m<;skie ubrania, po· 
trzebuje ou zaraz [1116 

~·. IJ'coma~ze·w~ki, 
Essen, Grabenstr. 45. 

.Rne1:nost1 l 

lnteres 
kolonialny 

dobrze zaprowadzony jeet 
tanio do ~1•r~echU1J.ia 
ale tylko za gotów k ~· 
Sprzedaje się z powodu 
innego przed111iębiorstwn.. 
Zgłoszenia do E~~11eJ. 

„Wiar. Pol." P·_~· ·~-~~ 
Wielkie i n ale (1135 

ś•iaie 
sprzedaje po tanich ce
nach 

Wilh. Scbafer, 
Clat!ltrop, li opa!nia. 

„Graf Schwerin" nr. 26. 
----- -----

Chłop~k 
niżej lat 16, syn porzą
dnych rodzi~ów, potrze
bny dQ lekkich robót 
domowych. 113 2 
:F • .li.lłi!teh.e Rerne 

drogerya I skład tow. 
kolonia lnycb. 

~tM:l$ł'R~~ ~~ 

Elementarze 
"'wielkim wyborze poleca 

K.sięgarnia 

„Wiarusa Polsk.' 
~~~~~~~ 

BACZNOŚ J "RODACY! 
Kł l eh , „ rtJb ł p~K> ią ~z 

, szc"ędzić? . 
Kr.~ily rndak, Ft<'1ry chce sobie m r• H z y n~ (l o 

szycia tanio kupi"' lub „łotly druh, k1óry 
sobie e:hce doskonałe koło sprawić, niech 
pisze ks.rt~ do na~~ po cen.nik nal'1zvrh maszyn i 
kołowców. Mamy dużo pism z po '7.iękov.;an·em z 

---=-~~~ 

Be!: a~entów. 
wszystkich st::on Westfalii. 942 

• ~I ~ a, 
-----::::::::.---~ f·Iurtowr!y 'nteres maszyn i k~ł, 

R e cldinghausen-Siid, Bo~humerstr. 12h. 

Służą o ej 
poszukuje od zaraz lub 1 pał.dz. do pracy domowej 
a czasami óo usługi w gościńcu . mówiącej jezykiem 
polskiru i niemieckim, z porządnej rodziny i z do
brnmi świadectwami. 953 

Piotr K u1·pisz, Wanne, 
JUinlgi!Jitr. tł. 

Dostarczam dla. łłołste1le IUeuali.e i 
okolicy 1136 

małe i włellde ś'vinłc 
świeży towar co wtorek i sobotę. 

R•zruoi:ę wąule 
dla. górników, wypożyczam także heb11,ł. do k1·• • 
jania kopu~ty. Ceny o wiel~tańszeniż gdzfoind.11, 
!'roszę o poparcie mojego interesu. 
Piotr Konie~zuy, Hofatede, Hiltroperstr. 25. 
=--= Jedy11 y p:;lski interes tu w okolicy. =--== 

noooooocooooooooooooooooooooa · 
8 Baczność Wanne I 8 
O fi + WO:& 0 g Szan. Rodakom donoszę uprzejmie, iż 8 
o przeniosłem o 
§mój interes llrawieokl g 
g poląezun y ze skla!'..,m e-y,;ar I go 
o papierosow g z ulicy Kolejowej na ulicę 8 
c.. ,_..Karola nr. IO (Kll.rlstr)-.. o 
O W mojej pracowni wykonuje ubr. m~-: g zt.le z n<łjnow. :.tngiel. i k.ra.jow. materyi; o 
O również obr. sot.olskle. Dziękując za do· O 8 tychczasowe po percie, pr~szę o łaskawe WZ6lędy g 
o nadal. Z sza.:unkiem 1130 i 
g Ludwik Fengler, 
O krawiec polski. 

8 Wanne, Karola ul. nr. ·10 
g -- (Karł8tr.) 8 
DOOOOGOOOOOOO O 00000000000000• 

I Tanio I • Tanio 1 I 
Szczot~~C:.?.~Ś~d r~5kf~~ ;!,~wszy. 
s'zczstki do bntów od 25 fen. " 
Szczotki do włosów od 1 O fen. „ 
Szczotki na wiksę od 5 fen. „ 
jakoteż wszystkie inne artykllły wojskowe re
kruci u mnie po na.jtań z-. cenach na.być mogą. 

Przy ~akupnłe od 5 m. pocz. 
udzielam 5 proe raba1u. (1131 

Józef Zlta, 
skład skór pod. „skórzaną I 07" 

Herne, 
ulica Dworcowa nr. 107 

(Rahnhofstr.) 
Ostatnia. stacya kolei elektrycznej na. linli 

Herne-Recklinghausen-Siid. · „„„„„„„„„„ml„. 

1111. 

fi 

Dom kredytov4y 
Jana Kwiatkoltf skiego 

za.łatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

Kasa oszczedności 
w Herne, Bahnhofstr. óO. 

wejście z Oststrasse (759) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 

· fen. począwszy i płaci wysoki 
procent. 

Liszaje 
wrzody. skrofuły. oziębHzn~, he· 

moroldy, wyrzuty skór1te, · 
1111~ 11111119•;;~ stare rany itd. .._ 
usuwa. szybko i radykalnie prawie w każdym przy· 
pa.dku maść gojąca 113S 

,,aptekarza Ciechańskiego" 
od wielu lat wyprób.i przez w. lekarzy bardzo polecou. 
Bardzo wiele eb-.valeb. uzn""ia nad. 
Pnszka. po 1 m., za 2,50 trzy rasy tyle. Cięści 
składowe : Syringaextr. 2 proc„ W ollfett 98 proc. 
Jedyny skład wys'ylk. ma: .A.pt. Ił. Smyczyńlilki, 
Bcrlłn 71, Go.erlitzerstr. 48, Goerlitzer Ap111theke. 

Perki wagonami 
i centnara.mi sprzedaję każdemu po e.enaeh 
najtanszyeh i odstawiam każdemu do domn. 
Dostawa także za.raz na dworcu. 

Kasper Mik.ołajczok 
w Baukau P~ Herne, 

~ ulica Blsmarka nr. 8 ~ 
1112 naprzeciwko gościnnego Nowelinga. · 

-o' ,ł dom w mie3cie Poniecu tnż przy 
I.I& ł dworcu kolejowym, nowy ma· 
siw murowany o 4 izbach do tego obszerne chlewy 
murowane, pnmpa do wody w podwórzu i około 
pół morgi ogrodu, wszystko ogrodzone płotem -
całość sprawia piękny widok, - mam zamiar 1a• 
raz sprzedae. Cena. kupna 1700 talarów, na 
hipotece pozostaje 2000 marek. Zgłoszenia przymu· 
je Antoni Gembłak, IloUhausen, 
Hłnlistr. nr. 4,1 pt-r 8odłngen Jlr, 
Dortmund. (1101) 

Na odpłat_, 
dostarczam każdemu pod następującymi podziwienia godnymi warunkami: 

szafę do rzr.czy 
kanapę 
komodą do biel. 
maszynę do got. 
miśnik 
łóżko 
lustro 
szafonierkę 

I - wpiirt;.--

1 10 marek 
I łóżko 
1 materac 
l szafę 
1 stół 
4 krzesełka 
l ław. do węborków 
1 maszynę do go-

towania. 

Wpłata 

20 marek 
1 łóżko 
1 materac 
1 szafę kuchenną 
1 szaf Q do rzeczy 
1 masz. do gotow. 
1 lustro 
1 stół I 
4 kr~esełka ~ 

Wpłata 

25 marek 
~ łóżka i 2 materc. 
1 stół i 4 krzesła 
1 szafę do rzeczy 
1 lustro i 1 stół 
l masz. do gotow. 
1 bufet 
1 ławę do wębrk. 
1 policę do talerzy 

Nikt nie powinien się d awać zwodzićt Każdy, ktq chce rzetelnie, dobrze i 
powinien zwrócić się do najwiąkszego domu kredytowego. 

tanio kupić, 
(1037) 

Josef Schwarzhoff, 
odbiorca otrzyma książkę kasy 

Reeklingl1ausen-Sud (B1•ucłt) 
w pobliżu poczty .i apteki. 

oszczędności w Recklinghausen. 



Nr. 222. Bochum, na rzwarteks dnia 26 wrzeAnia 1907 . 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

wychod'm ieodziennie z ,wyjątkiem dni poświątecz
nych. Przedplata kwartaLna 111.a poczcie i u listowych 
~WY.nosi 1 mr. 50 fen_, a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
92 fen. ,,Wiarus Polskj\" zaipisany jest w cenniku pocz 

torw:vim pod znaik.iem ,,L. polnisch nr. 123." 

I Imię Boże za Wiarę I ojczyznę J: 
ii" mseraty P1.:ici się za miejsce rzą:dka drobnego dru
ku 15 f. ogloszenie. zamieszc-.wne przed inseratami 40 
fen.. Kto cze.sto .oglaisza otI'ZY'Jiłal rabkt_ - Listy dO • 
„Waar:usai Polskiego" daileży frankov.lać ł podać w. 
nich dokladny a<ires piszącego, l{ęikop. me zwracamy~ . 

--a••---~-~~--------. ...,.,e __ _...,...,w-a.1=---~~~Wlld! a;o:mt~*"'"'·-~-----; ... --„_...01--.-------llm!"~---""" 
Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr .. 17. - .Adres „ Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1414. 

pm wę Hr . . 18-~---••trłfPl!fT ? -.!M . t ...... m ,_.,!ftt. n , , •••• _ 

Rodlzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem, kto 1;>0tomstwu swemu 
iniemczy-ć sie pozwoli! 

, J • 

· z ·wypadll.6• dala. 
G ' • -

.Robotnicy portowi w Antwerpii uchwa
mn ]IJOdjąć prace w czwartek. 

Uchwała nastąpiła z zastrzeże

niem, że strejk rozpocznie się na nowo. 
jeżeli w przeciągu 14 dni nie nastąpi 

przyrzeczone podwyższenie płacy. 

600 szkół początkowych otwiera rząd 
rosyjski w gubemii wileńskiej. 

Na cel ten wyznaczyło rosyjskie 
ministeryum 300 tysięcy rubli. 

Pro.ces księdza proboszcza 
· Olszewskiego· z Osieka 

toczył się w piątek przed izbą karną w 
Stlarogardzie. Na ławJe oskarżonych 
zasiedli · również: organista pan Domi
nik Czaplewski z Osieka, żona posie
,dzicieJa o. Teofila Radzimskiego z Brze 
źrna i źóna deputatnika p. Anna Schon
schor z Brzeźna. Wszyscy są oskarżeni 
o nawoływanie do strejku szlw1nego, 
ks. proboszcz Olszewski oskar.żony 
nadto o to. że na ambonie odczytał kil
ka ustępów z okólnika księży dekartatu 
lubawskiego i w kilku slowach zachę
cił parafian do wychowywania dzieci 
w duchu religijno-katolickim. Na termin 
zawezwano cały szereg świadków, a 
mianowicie randrata ttagen'a j· powiato
\\'ego inspektora szkólnego, obydwóch 
ze Starogardu, 4 nauczycieli, wójta, go
spodynią Basendowską i 15-letnie dziew 
cze Steiiner z Osieka i świadków rz wsi 
okolicznych. 

Akt oskarżenia zarzuca oskh.rżo
·nym, że w listopadzie r. z., gdy strejk 
szkólny miał swój początek, rozdawali 
rodzicom i dzieciom szkolnym kartecz
ki strejkowe, wystosowane do nauczy
cieli i tym sposobem przyczyniali się 
do szerzenia strejku szkolnego. który. 
.jak powiada oskarżeni'e, doprowadził 
na'?/et do rozruchów i gwałtów publi
czny.eh. Ks.: ędza proboszcza Olszew
s~iego nazywa prokurator najniebez
p1eczni.ejszym agitatorem wielkopol
s~im i pomawia go o to. że on zorga
nizował cały strejk szkolny swojej pa
rafii. 

Jako d~YWód swych t\vierdzeń przy 
tacza prokurator. że za staraniem ks. 
Proboszcza Olszewskiego zalożono w 
'Osieku polski· Bank Ludowy, dalej in
te.res lrnnsumowy i towarzystwo flisa
kow ( ?) Również i żywą działalność 
tamtejszego Towarzystwa Ludowego 
~zypisać należy księdzu proboszczowi 
b lszewski'emu. Ws?ystko to ma być ni-
Y dowodem, że ks. Olszewski jest je

dnym z najczynnięjszych pracowników 
Po!skich i uważ'any jako największy 
dz:~facz polskiej pracy narodowej w 
Osieku i okolicy, z tego powodu też~ 
Powiada prokurator, powstanie i roz
~,zerzenie strcjku szkolnego w Osieku i 
~kolicy należy nrzypisać ks!ędzu prp-

oszczowi Olszewskiemu. 
I<s. oroboszcz O. przyznaje. że or

ganiście S\1:emu polecil n\wisać kar-

teczki strejkowe i że kilka z nich roz, 
dal pomiędzy rodziców. Stwierdził je
dnakże, że rodzice sami· go o to prosili, 
uczynil zatem tylko zadość ich żądaniu. 
Wyraża prz.ytem zdziwienie, co za 
związek mogą mieć S'Prawy zarobkowe 
~~'k Bank Ludowy i Towarzystwo flisa
ków ze streikiem szkólnym. 

Oskarżenie zarzuca dalej ks. Ol, 
szewskiemu, że z kazalnicy wzywał ro, 
dziców do popierani'a strejku sżkólnego. 
Oskarżony zaprzecza, jakoby mówił o 
strejku szkólnym, :wzvwi1l jegnakże ro, 
dziców do wychowania dzieci w duchu 
religijnym i zaznaczył przytem, że 
dziecko. mające przejąć się zasadami 
wiary świętej, winno pobierać naukę 
religii w języku ojczystym. Uczynił za
tem tylko to, co mu obowiązek jako 
duszpasterzowi nakazywał. 

Następują przesłuchy ś.wiadków. 
których zaprzysiężono. 

Landrat Hagen ze Starogardu ze
znaje że ks. proboszcz Olszewski stoi 
na cz~le całego ruchu polskiego w Osie 
ku i okolicy i dla tego uwaiJać go musi 
jako niebezpiecznego działacza „wielko 
polskiej agitacyi". 

Ks. proboszcz Olszewski zapytuje 
świadka, co on uważa 11.ł „wJelkopol
ską agi tacyę". 

Na to odpowiada przewodniczący 
sądu pan dr. Hartwig z Gdańska-; że 
śwuadek na to pytanie odpowiedzieć 
nie potrzebuje, ·bo każde dziecko w:ie, 
co oznacza ,.wielkopolska agitacya". 

·Wójt z Wi'ldungen ( ?) zeznaje, że 
księdza proboszcza Olszewskiego jako 
agitatora polskiego uznawać nie 111oże. 
ale przypuszcza, iż on nim jest, ponie
waż w jego całej parafii wybuchł strejk 
szkolny. Sam nic nie wie, jakoby ks. O. 
nawoływał z ambony do popierania 
strejku szkólnego, ale mu o tern różni 
ludzie opowiadali. 

Nauczyciel Dziarnowski z Kornfel
de ( ?) zeznaje, że ks. prob. O. wzywal 
z kaz.ialnicy do żądania polskiej nauki re 
ligii„ a mianowicie pą~viedzial, iż dla 
Niemców ma być :niemiecka, a -dla Po
laków polska nauka relig.ii. Na pytanie 
przewodniczącego odpowi~da D. że po 
polsku nie mówi, ale rozumie. Kartecz
ki strejkowe przysłali mu rodzice pocz
tą. W jego klasie strejkowało około 
150 dzieci. 

W tym mniej więcej samym sensie 
zeznają nauczyciele Windorpski z Brze 
źna i Pauly z Wycinków. 
, Nauczyciel Jeschke z Augustowa 
zeznaje, że po polsku mówić nie umie. 
ale mniej więcej rozumie. Powiada on. 
że nie widział. jak ks. prob. O. odczyty
wał z ambony odezwę ksieży dekhnatu 
lubawskiego, slyszal wszakże gdy wzy 
wat do wvchowywania dzieci w duchu 
katolickim i pielęgnowania polskiej rniu 

ki religii. 
Niektórzy nauczyciele zeznali, że 

ks. prob. O. odczytał z ambony kilka 
ustępów odezwy ks.ięży dekanatu lu
bawskiego, czemu ks. proboszcz O. 
w cale nie przeczyl, oświadcZ11jąc, że 
przeczytał tylko te ustępy, które doty.
czyty wychowa·nia religijnego dziec!. 
(Jak wiadomo. księży dekanatu lubaw
skiego ·skazano za odczyt1mie tej odez
wy każdego na miesiąc więzienia). 

Gospodyni Basendowska zeznaje. 
że ks. proboszcz O. wzywał z ambony 
rodziców do żądania polskiej nt1uki re
ligii. 

Walburga Steiner z Osieka, miesz
kająca n nauczyciela Nelkego, 14-letnia 
dzie\\-czynka, niezaprzysiężona. zezm-

je, że słyszała, gdy _ks. prob. O. mówit 
z ambony, co następuje: „Dużo ludzi 
występuje przeciwko mowie ·polskiej. 
na tych nie zważajcie, ale słuchajcie 
swych rodziców.'' 

Ks. proboszcz Olszewski przeczy 
stanowczo, jiakoby słów tych użył i 
stwierdza, że Steinerówna nie zna wca
le języka polskiego. 

Mimo to sąd uznał zeznanie St. za 
prawdziwe. 

Jako rzeczoznawcę i świad~a słu
chano również powiatowego inspekto
ra szkólnego Rieve'go ze Starogardu. 

ZabJera [łos prokurator i w dłuż
szej przemowie stara się wyldazać winę 
wszystkich oskarżonych, szczególnie 
księdza prob. Olszewskiego. W końcu 
wnosi dla ks. Olszewskiego o 6 miesię 
cy więzienia za popieranie strej\ku szkol 
nego i 6 miesięcy za nadużycie ambony, 
dla organisty Czfaplewskiego, który roz 
dawał karteczki strejkowe~ o 4 tygodnie 
a dla Redzimskiej i. Schonschorowej 
każdej o tydzień więzienia. 

Ksiądz probąszcz Olszewski w od'
powiedzi zaznaczył, że karteczki strej
kowe wypisał i rozdał na wyraźne ży
czenie i żądanie rodziców. i że ~azania 
jego odnosiły się jedynie do wychowa
nia religijnego dzieci, .do czego jako 
duszpasterz był wbowiązany. 

Sąd udaje się na nańad'ę i po godzi 
nie przeszło wraca. Przewodn~zący o
głasza wyrok następujący: 

Sąd uznaje księdza proboszcza Ol
szewskiego z Osieka jalm nadzwyczaj 
niebezpiecznego dla państwa pruskiego. 
który czynny bierze udział w życiu pol
sko-narodowem, dążącem do odbudo
wania Polski i dla tego skazuje go na 
rok więzienia za to, że z ambony wzy
wał rodziców do żądania polsktej nau
ki. religii i na 9 miesięcy więzienia za 
to. że popierał strejk szkolny razem, po 
złączeniu obydwóch kar w jedną, · 

na półtora roku więzienia. 
· Sąd uchwala przytem natychmia

stowe uwięzienie ks. proboszcza Ol
szewskiego, ażeby nie uciekt 

Organistę pana Czaplewskiego ska 
ziano na 6 tygodni więzienia. 

Pp. Redzimską i Schonschorową u
wolniono od winv i kary. 

Po ogloszeniu wyroku przybył do
zórca wiezienny, który księdza probo
szcza tyfrtemi drzwiami, wychodzące
mi ze sali sądowej zaprowadził na-
tychmiast do więzienia. . 

Był to widok rozrzewniający; łzy 
cisnęły się słuchaczom do ócz.„ 

„Pi elig rzym.'' 
IJ!!!Z2 ·- ·-· - ~w - '!I• 

~olacv · na obczvirdt~ 

Już tylko dni kilka 
dzieli nas ocl nowego kwart11łu. Najwyż 
szy tedy czas zapisać .,Wiarusa Pol
skiego". 

Prosimy też w tvch ostatnich dniach 
zdwoić gorliwość, aby ,,Wiarusowi Pol 
ski emu'' przysporzyć jaknajwięcej labo 
nentów. 

Zważcie. Kochani Rodacy. jak ha
niebnej broni używają centrowcy i ich 
naganiacze, aby „Wiarusa Polskiego" 
zohydzić i zniszczyć. Nie podejmie się 
uczciwy i dbaly o swój honor człowiek 
pracy dJa wychodźtwa, jeżeli Wy, Ko
chani Rodacy. pozwolicie, żeby nikczem 
ność tryumfowała. 

Kochani Rodacy! Najlepszą odpo
wiedzią \Vasza na te wszystkie nieg:o
dziwości będz'.e, jeżeli nt1mówicie jak 

najwięcej Rodaków, żeby sobie :na no- · 
wy kwartał zapisali „Wiarusa Polskie- · 
go", bo to da nam także możność sku
tecznego odpierani.a napaści i zwalcza
nia wrogów Waszych i naszych. 

Przedplata wynosi na trzy mie
siące 1 m. 50 fen. a z odnoszeniem w 
dom przez listowego 1 m. 92 fen. 

W strony rodzinne krewnym i zna
jomym, przeselamy „Wiarusa Polskie
g_o" za tę &amą cenę, ale trzeba podać 
w ekspedycyi dokładny adres tj. imię, 
nazwisko, stan. miejsce za.tnies?Jkania i 
pocztę tego, który ma „Wiarusa Pol
skiego'' otrzymywać. __ . 

Nowe kółko śpiewackie. 
Rodacy z łfoerde i z części Ren

burgu i z W eingarten ulicy założyli na 
zgromadzeniu dnia 22. bm.- Towarzy, 
stwo śpiewackie polskie „Harmonia''. 
do którego zaraz przystąpiło 22 człon-
ków, -

Towarzystwo· św. Idziego w Oberhau-
sen-Lirich 

odbyło swe roczne wralne zebranie dnia 
1 września. Zagaił przewodniczący Pol-
1ny pochwaleniem Pana Boga. Nasam, 
przód odczytał sprawozdanie sekre
tarz '? czynności swojej. Tow\arzystwo 
posiada 108 członków, Udział w 'roczni, 
cach brało Towarzystwo IZ razy. Pol- . 
skie nabożef1stwo miał·o Tow. 4 · raźy'. · ""! 

Pi'elgrzymki odbylo Tow. 2 razy i to 
do Neviges i Kaveher. Potem zdał skar 
bnik sprawę z czynności swojej. Dochó
du mialo towarzystwo w roku ubie, 
glym 624 m. 94 fen. rozchodu 577 m. 51 
fen! Potem przystąpiono do wyboru no, · · 
wego zarządu. Do zarządu zostali wy
braui: Franciszek Berger przewodniczą 
cym, 'Oberhausen. 0···davstr. 49. Stani
sfaw Gęstwa zast. Marcin Lewandow-
~1ki. sekretarzem. Orabenstr. 32. Marceli 
Ławmiczak skarbnik, Waghalsstr. 110. 
Edmund 'irstein. bib'iotekctrzem, Wai. 
Gruszczak i Wojciech Butlalk ~aiwnika, 
mi. Józef Dera i Jan Bandasz rocznymi 
rewizorami kasy. Marcin Gęstwa cho
rążym. Józef Lassek i Michał Madaliń-
ski asystentami. 

Potem zamknął zebranie pQchwa
Ieniem pan1a Boga 

M. Lewandowski. sekretarz. 

Gerthe. W ubieglą niedzielę odbył 
się tufaj zapowiedziany wiec sokoli, by 
Rodaków w Oerthe. a szczególnie mło
dzież polską zachęcić do pracy narodo
wej. Po utworzeniu biura wiecowego 
zaśpiewano n3. otwarcie wieca jedną 
Z\notkę ,.Kto się w opiekę" Jako pierw 
szy mówca wystąpił p. J. Pankowski z 
Bochum 5. nawięzując do celów wieca. 
objaśn;ł \V wyczerpującym przemówie
niu cele i dążenia sokolstwa polskiego. 
\Vyrażając życzenie, aby młodzież p'ol
ska w Gerthe wzięła. sobie przykład z 
innych Gniazd sokolskich, w których 
pnawdziwy duch sokolski mies~a. 

Nastcpnie przemawiał prezes okre 
gu druh Karolczak o stosunkach Sokol
stwa do Kośc.oła i socyalizmu. Wywią, 
za?a się ta,kże dy~kusva. w której mów-
cy '\viecownikó.w zachęcali do 
wytrwałej pracy, by ożywić szeregi 
,.Sokola'· \V Gert he. Na zakoł1czeni~ 
wieca wzniósł przewodniczący okrzyk 
na cześć przybylych mówców a pan 
Parko\vski na cześć Sokolstw:i pol
skiego, poczem orzewodniczący wiec 
zamknął po odś'Pie-\v-anit jednej zwrotl"i 
•. Ospały i gnnśnv.'" 

;. .. J 



Złokomorowo. (Roczne sprawo
zdanie towarzystwa polsko-katolickich 
robotników pod opieką św. Józefa w 
Złokomorowie). Towarzystwo odbyło 
swoje walne zebranie dnia 15 września 
w lokalu zwykłych posiedzeń, na któ
rem bylo spnawozdanie z rocznej czyn
ności towarzystwa 1oraz obór nowego 
zarządu„ 

Towarzystwo miało 96 czlonków; 
w ciągu roku przystąpiło 27 członków.!. 
wystąpiło z rozmaitych powodów 23. 
pozostaje w!ęc na nowy rok 100 płat
nych członków. 

Towarzystwo brało udział z chora 
gwią w uroczystośdach sąsiednich to
warzystw 10 razy, oraz w wszelkich 
uroczvstościach kościelnych jako też w 
przyjmowaniu Jego Eminencyi księcia 
biskupa kardynała Kop pa z W rodaw.ila. 

Towarzystwo przystępowało dwa 
razy do wspólnej Komunii św. 

Dochodu miało towarzystwo w u
biegłym roku 732, 10 mr. Rozchodu 
410.60 pozostalo .-312,50, nazem z pozo
stalościa z ubiegłych lat •posiada towa
rzystwo 600;29,'. z których -znajduje się 
w kasie oszczędności 400 marek a resz
ta u skarbnika. 

Do ztarządu zostali obrani następu
jący pp.: przewodniczącym Stan. Stru
garek, zast. 'Kasper Szła.pka. seikreta
dzem Antoni Lisiecki L. zast. Michał1 Ka 
raszak, skarbnikiem Fnanc. Krzyck.i, za
stępcą Kasper Marcinkowski. 

Ławnikami oraz t~ewizorami kasy: 
;'f eodor Kamiński i .Jan Przybylski. 

Ch-0rążym Antoni Nawroaki, 1asy
stentami: Jędrzej Sulkowski i Andrizej 
Nawrocki. Bibliotekarzem Józef Naro
żny. zast. Jakób . Godziszewski. 

Wszelkie kores}londencye, dotycza 
ce towarzystwa, prosimy adresować: 
Stanisław Strugarek, Jilttendorfer Plur. 

Calanerstr. 
Stan. Strug-arek. przewodniczący. An

toni Lisiecki, sekretarz. 

n W cudzem oku źdźbło:' 
Nowe prawo szkolne na Węgrzech 

stało się praw~moonem .z dniem 1-ym 
sierpnia rb. Na mocy tego prawa wpro
wadzono język węgierski we wszyst
kich szkołach, jako język k1t:1jowy. ale 
nie wykladowy. 

Z te~o powodu oburza si_ę organ 
pastorów „Alte Glaube" ·przeciwko te
mu prawu i powiada„ że to szowinizm 
węgierski, którego swawola wcale :nie 
ma granic. . Minister bowiem żąda. 
ażeby prawo to ściiśle byłowypełnione. 
Czynność nauczycieli ma polegać na pa 
tryotyzmie. Kto z nąuczycieli niie umie 
po węgiersku. powinien QYĆ pensyono
wany, a kto z nauczycieli języka wę-

92) 

ŻUHROWIE. 

gferskiego n:e pielęgnuje dostatecznie 
w szkole. temu ma być wytoczony pro
ces dyscyplinarny. 

„Nie ulega wątpliwości, że minister 
Apponyi postara się 10 to, ażeby rozpo
rządzenie jego ściśle wypełniono. Czy 
niemcy, rumuni, sloweńcy spokojnie na 
to patrzeć będą, jak ich sz,k.oły narodo
we jednem pociągnięciem p.:óra będą 
zburzone? Musielibv zatracić ostatnią. 
iskierkę slamowiedzy narodowej i nie 
musieliby się szanować, gdyby nie za
protestowali przeciwko takiej krzyczą
cej niespraw.iedliwości". 

Tak pisze „Alte Glaube", a jeO.na z 
gazet katolickich· „Westdeutsche Leh
rer Zeitung" odpowiadl1 na to następu
jącemi słowy: 

„Czytając to, zdawałoby się, że w 
Prusach zupełnie inaczej się dzieje, że w 
Poznańskiem .i Szlezwigu cierpi się nau 
czycieli, którzy nie potrafią w niemiec
kim języku uczyć i że nie wytacza. im 
się procesu dyscyplinarnego, jeżeli nau
ki języka niemieckiego nie pielęgnują. 
A przecież u nas w Prusach wolno tyl
ko po niemiecku uczyć, . a broń Boże po 
polsku albo po duńsku. PI1awo szkolne 
węgierskie toleruje jednakże mowę oj
czystą dzieci, jako język wykładowy. 
Nie można się zatem dziwić, jeżeli Pola 
cy i duńczycy całkowitego usunięcia 
ich języka ze szkoły nie przyjęli bez 
pr.otestu. Dziwi nas tylko, że organ pa
storów protestimckich nie żąda, żeby 
państwo niemieckie z powodu tej poli
tyki językowej wypowiedziało wojnę 
królestwu węgierskiemu.'' 

Czelność hakatystow w Wolsztynie. 
Pod powyższym nagłówkiem pisał . 

niedawno „Kuryer Poznański": 
Znowu jakiś bezimienny hakaty

sta -- wwiący się „Katolikiem" - tra
pi w „Ostd. Rundschau" ks. proboszcza 
w Wolsztynie, że niem cy katolky są 
tam w kościele upośledzeni, że polski 
lud katolicki wierzy, iż Pan Bóg po ni{! 
miecku nie 1ozumie. Wszystko dla te
go, a·by .przeciw księż~ ,podjudzać i 
giermanizaicyę coraz większą do ko
ścioła wprowadzać. 

Ks. prob~ Zygarłowski z W.olsztyna 
odpowiada na te czelne napaści t\ak w 
,,Germanii: 

Parafia wolsztyńska liczy podług 
spisów z 1903 r. razem 6000 dusz. Z 
tych jest niemieckich katolików tylko 
453, a z nich tylko 327 mieszkfających w 
samem mieście. Z liczby ostatnich bar
dzo P.oważny procent mówi w ?o.mu po 
polsku i po niemiecku. Przypu~ciwszy. 
że w ostatnich 4 latach podmosla się 
liczba niemieckich katolików o 100, to 
niemcy katolicy wynosiliby w parafii 
a·-

zaledwie 12-tą cząstkę .. Dla tej !1i~licz- f botni_ka, uczenni~a .sz~olna .. Wiktorya• 
nej gromadki urząd;.:i się w kosc1ele: , Stamszewska, ktore1 mimo IZ 19 grud-

1) 20 kazań ·niemieckich na r1ok i ł ni'.a 1906 r. skof1czyła 14 lat, nie wy
to przeważnie na sumie, na które szcze , puszczono za szkoły. Nauczy~iel miał 
rzy katolicy niemcy regul\:un~e przyby- ją straszyć inspektorem, grozić jej, że 
wają. do szkoły będzie musiała chodzić choć-

2) W każdą niedzielę i w każde by do 20 roku życia i obchodzić się z 
święto odczytuje Sie ewangelię św. dwa nią surowo. Dziewczę wzięło to sobie 
razy na rannym i wielkim nabożeństwie tak bardzo do serca, że pewnie w obłę
po niemiecku. dzie umysłowym życiu swemu kres P0-

3) Wszystkie ogłoszenia z ambon łożyło. Wszyscy, którzy ją znali, wy
odczytuje się zawsze po niemiecku. Nll stawi1ają jej jaknajlepsze świadectwo. 
niemieckie kazania zwraca się uwagę. Podajemy goły fakt, co. pisząc to, 

4) Wszystkie listy pasterskie od- ozujemy, czytelnicy sami sabie WYO-

czytuje się po niemiecku. · ·brażą. 
6) Wszystkie sakramen ta, jak l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I 

chrzty, spowiedź, śluby ·itd. udzielają 
się po niemiecku. Ziemie ·polskie. 7) Do pierwszej komunii św. przy 
gotowują się dzieci niemiec.kie w kośc~e 
Ie po niemiecku, ia wszystkich tych dz1·e 
ci bywa w parafii - najwyżej 20! z ;:-rus Zaehodnieh, Warmii i Mazar. 

8) Przy udzielaniu pierwszej ko-
munii św. odbywają się śpiewy, pr:ze 
mowa i modlitwy po niemiecku. 

9) W Wolsztynie istnieje katolic
kie stowarzyszenie niemieckie, w któ
rym ksieża biorą chętnie udział, chęt
nie przemawiają i mile są widzfani. 

Dalej pisze ks. proboszcz Zygar
t.owski·: Na skargi rzekomych niem
ców katolików odpowiedział ks. biskup 
Ukowski w zastępstwie ks. arcybisJm
pa pod dniem 16. marca 1904. roku. ta 
pod adresem obywatela Petzelta w W ol . 
sztynie, że szczerzy katolicy niemiec
cy są zadowoleni w kościele„ a skarżą 
się tylko ci, co do kośdola: wcale nie 
chodzą. Mimo to nie ustiają denuncya
cye księży w „Ostd. Rundschau". Na
pisano nawet, że zgłaszałoby się wię~ei 
dzieci na przygotowawczą naukę nie
miecką w kościele, ale po.wstrzymują 
ich od tego pokątne wpływy. Zadenun 
cyowano także polskich uczniów wyż
szego zakładu naukowego w Wolsz~y
nie, że s~·e spowiadają po polsku. Nap1sa 
no. że podług mnięman.ia ludu polskiego 
Pan Bóg po niemiecku nie rozumie, a je
dnl1k' lud polski zbiera się nieraz tysią
cami na niemieckie nabożeństwo ·i1 choć 
kazań niemieckich nie rozumie, zacho
wuje się spokojnie, przez co pokazuje. 
że niemieckich współwyznawców i ich 
język w kościele szanuje. Podobny za
rzut to zuchwała czelność - kończy 
ks. proboszcz Zygi1'flowskt - z strony 
tych, którzy wcale do kościoła nie chp
dzą, i dodaje, że na napaści bezimien
nych korespondentów nie będzie odpo
wiadał, dopóki. się nie podpiszą. 

Kto win\en? 
W Pyszczynie powiesiła się, 1pisze 

„Lech'~. w sobotę ·PO południu córka ro-
- _,J ___ h 

- _z 

Gdańsk. W Pełwwie pod Jastro
wem trzej robotnicy .schodząc ·do budu 
jącej się tam studni, padli bez :przytom
ll1ości. Wykazało ·się. iż na dnie studni 
wytworzyły się gazy trujące. Jeden z 
owyc.h. robotni~ków, których przewie
ziono do tutejszego domu chorych, j1uż 
umarł. , 

Tczew. Z czterech 1wieźniów, któ
rzy wyłamali się z domu karnego w 
Gniewie, schwytano dotąd już trzech, 
mianowicie Gottschalka. GflOMke i 
Beyera, brak tylko je~z:cze Schaefera. 
Dwóch przytrzymał żandarm :w inocy 
około .g•odz. 3 w Kaesemark na ni·zi-
1nach g.dańskich. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego. 

Inwrocław. Celem wypierania ro
ootników polskich pozakładała znana 
hakatystyczna spółka w Ostrowie z pa 
steir1z·em Rosenbergiem na czele w ró
żny·ch już stronach tak zwane kolonje 
·robotnic-ze. na których osi1edla przyby
szów niemieckich z Rosyi jedynie w 
tym celu. by wyiprzeć robotnika 1pol
skiego. Podobne k·olonie 1pozakladata · 
spó~ka tak~e ·pod Poznaniem w Sta
rołęce. 

Óbeimie zamierza ona utworzyć k·o
lonie takie również i w Inowroclawiu i 
osied!lić tam ·około 100 rodzin 1robotni
czych iniemieckich. Sprawa tą zajimo
wała się już w tych .dniach tamtejsza 
rada miejska. Mówi·ono o potrzebie o
świ·etlooia. zakład~nia ulic i chodników, 
budowania szkoły itp. spraw, które to 
cieżarv w razie osiedlenia owych ro
botników musiał·oby miasto pomesc. 
Magistrat czasu swego stawił niektóre 
warunki, spółka jednakow<>ż prosi o jak 
naj ·więiksze udogodnienia. Ziemi naby-

1pierały się gwałtownie, żyly na czole - Niby kaleczy, a g·oi ! - rzuJCil cą się przed nim, siwizną przyprószoną 
nalbrzmialy. Ost'a,t1kiem sit darrł się do przez zęby, .zaczem, nie zważając na glo;we. Serce zamarło mu w piersiaoh. 
młodego uła111a. Aż.„ .pochylit się wre- starca, który niesipok1oi1nie śledził każdy Ciafo .legionisty zadygotalo - tkanie 

[).powiadanie historyczne według po- szcie nad ·obumarłem na ·n..oły ciaiłem. ruch twiarzy:_ legionisty, jął opatrywać gl.uche rozrywalo mu gardlo, ·bok try-
wieści Siwa głowa zadirża~a1 , .z pod cięzkiej ra>ne młodzieńca. snął krwawą wstęgą, 

~ „ Waclawa Gąsiorowskiego. powieki łza wielka spadła na czoło mło Ułan p.o raz wtóry otworzył oczy _ Co.„ co .. waćpan?! _ szeptał 
r· ,.,_;;'~ - dzieńca. A snać brzemienna był1a1 po- i spojrzał jaś111ie.', wyraźniej. stair.zec, boją;c się dać .poznać przeczu-

(C"'g dalszy). tężną modlitwą a: bezmiernym bólem, - Dziaduś się gniewają? ... irz.ekl ciu. - Ktożeś ty? ... Mam?!... 
Starzec wspieral się na ręknch, usta gdyż ułan otworzył nagle oczy i S'poj- cicho. - Ojcze! 

wał, omdlewał prawie. A jednak wlo- rzał na starca rzewnie. smutnie ... War- Starzec pochylił się ku ułanowi. _ Józef! Boże miłosierny!... O-
kło go coś do tego szeptu młodzi.eńca ! .gi jego poruszyły się. - Co - co waćpanu w głowie !.„ statni.a .na mnie przyszła godzina !„. 
I nie zważr:tl; że mimo szmaty, rana - Dziaduś„. przys:zli !... Potem na !kobiercu sie ... rozpraytimy, po Cza.s _ czas!... JóZiefie ! Synu„. pilm1j 
krwawila się con~.z siłn'.ej. Zma.gał się Starzec zatrząsł się, z piers,i jego nie ~zJlachecku !... Widzisz„. lepiej ci? !..„ tSwego smyka!... iWojacz.iki mu się 
a pełzł. 1)udzki dobył się iryk. Żołnierki ci sie chCiat.o!... Z domu mat- h · • ' T · ' t ? t 1 1 t ~a 

Z · · t · · , , K B 10 ·c1.a10 .. „. yzes o. „. y e a wa~l! -
przec:wneJ s rony mny c1en ro- - Moćpanowie ! to w oga .czy.nego \Uciekać„. A gdyby cię ta'k na nie widziałem!... w domu bezład!.. 

wnież ku młodz:eńcowi sunął. Był to wierzy, ratujde !... Chł.opczyna mój ser Prusak nadział bagnetem, to„. coiby Pi'Sklęta ci się zbuntowały ... Staszek 
stary legionista-oficer. Twarz jego WY- decznv zamiera!... Wszechmogący, bylo ?„. Nuc waćpan dk1 dziada respek- u Pnusaków.„ I tak wszystko idzie, mar 
chudla, zmarszczona, zczerniala na :wiecz11v Boże.„ mnie ... mnie„. zabierz tu nie masz! Widzisz. z har:maty mnie nieje„. ginie !.„ Tobie, Boże, na ofiarę!.. 
słońcu ... w łunach pożaru Priedlandu t g , ·ata 1 Daruj życia synko 1· o ' 

d k 
, z e o sw1 , „.. · „, · - uraczy: 1. oo.... - Dziadusiu!... 

z awata się być ja iems widmem, gro- wi !.„ Wody !„. - Darnjcie ! Przebaczcie !.„ - Nie - niema dziadusia !.„ Ro4~J 
źnem zjawisk;em. o bl 1 s bl 1 d • · . . ·w·:_, •• - ue dia e. aere eu · - o e- - Co darować?! Co wybaczyć? dzic twój niech mnie zastąpi !.„ Chcia-
i._ - ~wlał się z •przeciwnej strony głos le- - burczał sta1rzec. - Po jedny·ch ;pie- Iem waści uszu natrzeć„. z harmaty u-Legionista zasłaniał lewą ręką roz- h · 

t b k . . • ·gi·onisty. - Zaraz! Niec się wygramo- niąid'za.ch wszyscy!... Jaki ojciec, taki capili !.„ Boże, błogosław was !„. Boiże war y 1 o - prawą się wsp1era1, a na k 1 
lę ! Mam manier1 ę .. „ syn! Tfv„. Aż wymówić niepodobna„. nie opuszczaj was!... Dziej się wo~ nogach ust:ć nie mogąc, na kolonach B · · , B, .Y 

~ ywaj,c1e, mospame.„. og Józef. biedaazysko! Ploryanlo- no, flo- Twoja! Józef! Marcel! d_ajc'.e mi 
się w'.óJd, z trudnością kołując pomię- L d d d · · I was zsyła! e wie yszy„. ziecmc 1 rya!n mężczyzna !.„ Ale„. d smyk taki, wasze ręce!... Oto ni errodny schodzę z dzy stosami ciat ludzkich. · h 1 F> 

taki! Doczekałem się DOiciec Y „.. żal się Boże! Ko·steczki, jak 1patyic.11ki, tego świata ... bezsłowa pociechy. bez 
- Ludzie! Pomocy! Ratunku!... . bl'. . 1 d · b I 1 

_ jęcwl starzeG _ Matko nttjświęt- Oficer legii zdoła nareszcie z izyc ,piąstka na komara i... w ecz się, zia- prze a1czenia„. Jezusie. wejrzyj Oa) 

sza„. dodaj mi sity„. ani chybi. to ten się do ulana. Z wysiłkiem odpasał prze dzie, tlucz gnaty ... naści pierzynę na mnie ginącego pomiędzy Francuzami 
smyk!. .. A. poczekaj, urwisie. uszu ci wieszoną pif zez ramię manierkę i wl1ał stare lata!... a dysydentami! Cicho, Marcelek ! Wi-
na trę!... ucapifom cię przecie !.„ Szala w us.ta ułanowi. Młodizieniec we- Nagle oficer legii, który byt z ko- dzisz„. tam jejmość dobroidziejka a ba-
puta - nicpotem!... Pani matce zmar- stchnąt głębiej, · lei z jaJkąś zabobonną trwogą na star- bka twoja stoi... i kiwa na mnie! Czekaj 
twienia takiego narnbić !... Wojaczki - Nom de chi en! Wy,iiże się! - ca pogladał. rzucił okiem na wielki sy- Jaguś czekaj! Cha - cha! Osiil.dźce 

się synkO\\ i zachciało!. .. Boże. bądź mu mruczał legionista. - Bagnet pruski! gnet szlachecki._ lśniący w blaskach tu- pilno, zaraz!... Niech raz jeszcze chło
lościw mnie grzesznemu! J ezu„. po- Mia cie ba1ndaże? Czekajcie! Bedą !... ny na paku dziadu, i zadrżał. Ciało je- paka naszeg·o uścisnę i„. tego urwisa„. 
zwól, niech się dowlekę !.„ Legionista 1rnzerwał mun'<lur i wy- go os'llnęło sie, zaichwiato„. Chwycił Ooo! Com ja się nażył!... Wódz nic„ 

Starzec dyszał 1ciężki0. Oczy jego darł szmat płótna z wfasnei koszuli... gwałtownie rękę starca i do ust ją hvda ten Napoli on!... 
z rozp:. czą wpatrywały się w jasną potem wyciągnął nabói z patronenta- orzycisnal. Ciało starca ·csunęło się na murawę. 
twarz młodzie11.ca . ,ozłocona blaskami sza. rozgryzł i proch wysypał na szma- ł Starzec chciał coś rzec. chcial usu- skonał. 
fony pożaru. Suche, żylaste ręce za-te. nąć rękę - wreszcie spojrzal na chylą- l Ciąg dalszy nastąpi_ ...... ~ J 



sPótka ta od po~i~dzici~la Hiibnera. : Mułay Haiid a Abdul Azis. 
rzY ul. Marulewsk1eJ. z ktorym zawar-1 Sułtan Abdul Azis przybył do Ra-
irlko tymsza~ow~ ugodę,~ która ~o- batu, wskutek czego wpływ Mulay łf<;t
. ro od pavdz1ermka będzie oibow1ę- I fai!a ,osłabł znacznie. - Mulay liaf1d 
,;vala. I znajduje się na czele silnego oddziału w 
poznań. Prokuratorya gnieźnień- f drodze do Rabatu, gdzie sp.odziewaja 

a wytoczy~a, jak d?n'Osi ,,Postę~", p, się starcia obu sułtainów. 
toniem.u f11edlernw1. '':'yda;vcy 1 wla Kongres pras 
icieloWI zakładu chem1graficznego w . . Y . • 

nainiu proces na mocy § 110 z po- odbywa się w tygo~mu b1eząc~~ w 
·odU wykonania oocztówelk przed- Bordea~x w f rancy1. W, obec~osc.1 400 
awiających modlące się dzieci pod de~eg1atow st~w~rzyszen dz.1enmkar
. ,· m. Prokuratorya <lopa,trzyła się sk.ch z cał~go swrnta odbyto się urocz~ 
. Z}~~ztówkach tych za;chęcenie do ste otwarcie kongresu. Rząd frnncusk1 
~ku szkolnego. reprezentowąJ ~astępca , prezy~e~ta 
poznań. Strejk doróżkarzy w Po- departam~ntu G1ronde, kt?ry :w1t~Ją~ 

~an i u trwał niespełna 24 godziimy. De- kongres, zyczyl pow'.o~zeuua pr!as1e 1 
~acya 11 prezydent11 policyi p, ttell- odczytał teleg:am m1mstra, spraw z~
anna nic nie zyskała. Natomiast po- ~ramc~nych P1chona, w. ktorym tenze 
, 1 do zażegnania zatargu ntadmur- za?ow1ada swe I?rzybyc1e. Kongres za-
is1rz dr. Wi~ms. ga1l prezydent Smger. 
Glinno. Z rąk •niemieckich w p{)lskie rrsr"iWJDI 

. zeszło z.nów 100 imorgowe gospoda,r- ODEZW A? 
'wo w Glinnie w .powiecie nietomy
itn. jak donosi Bromb. Ta.gebJ. Kupił 
pewien bank !O.O:lski od niemca K1utz
ra, który Jedn'ak 1bank i skąd, pomie-
~na gazeta nię podaje. 

Ostrów. Z rak niemiecki.eh \\ryku
ila ostrowska Spółka Parce!acyj.na 
morgowe gospodarstwo- w Srzyże-

ie woowiecie . {)Strzeszowskim . za 
450 marek. . Dotychczasowym wla
icieleITI był niemiec. Karol Wei-
x~ . 

Ze SI~zka czyli Staropolski 
Zmianv w duchowieństwie. Usta
ieni h1b ;przeniesieni: ks. kap. O
r Schubert w . Landeshut jako II ka

lan do mogówka. ks. kap, Maks Wa
rzik w Gór,ze jako I kap. do Laindes 
t, kapl'1in świecki Otto Elsner jako ka 
Ian ido Psiega Pola, kapłan świecki 
ions G-0Jdtnainn jako III kapelan do 
ól. Huty u św. Banbary. ks. adm1ni„ 
ator Leo.pold Jendrzejczyk w Bry
'Y jako taiki do Bog11szyc. 
Z Kozielskie~o. 1\V Naczyslawi

ch wy-Oarzylo · sie wielkie nies.zczę
:ie. Palacz Józef Haj:duk. zatrudni·ony 
zy maszynie ·pcrrowej, chciat z .pod 

zyny wydobyć ka:walek zwieszają-
o się szinurka, orzyczem kolba ude
·la go tak gwałtownie w gl:0wę, że 
zczęśliwy padł trupem z roztrza

aną czaszką. 

Z innych dzielnie Polski. 
Śląsk austryacki. Brak robotnikła 
kopainia1ch ostrawskiego obwodu 
:mystowego, daje się dotkliwie u
~· Z powodu drożyzny artykułów 
zywczych i nizkich zarobków, wy 
drowało dużo robotników do Amery 
Na każdej z tamtejszych kopalń mo-
by conajmniej jeszcze 400 robotni
.' zatrudniać, a że tam jest 38 k{)
~ z~alazłoby więc przeszło 15000 ro 

mkow pracę. Prncodawcy biadają. 
.z Powodu braku robotników nie bę
e można wyzyskać obecnego korzy 
go polożenia na rynku węglowym. 
Te~az biadają pracodawcy." ale jak 
tn1~y dopomimli się podwyżki pła

,to me chciano się na to zgodzić. 

Wiadomośd zt świafao 

Dańcie a bedz;ie Wam daine - a kto Pnalu 
Bogu <J.aje, temu Pan Bóg stO!krotnde. już na 
tym świecie wynagrad~a:. Tern~ s.low'arpi od'ZY 
wamy się do Was. kochani Braciai Polacy, za 
chęcając W as do sik\ladalilia .ofiar nai budiowę 

;kościlola i domu Ksieży Misyonarzy. Czyż mu 
że być cdśt lepszego ~k przyczynienie się d-0 
ChwaJ'y Bożej przez postawienie noweQ'o ko
ściola? - My l(sięża Misyonairze ta.kże ob
cymi elita Wa•s nJle Jesteśmy. gdyż zawsze· gu
towi d:o pracy spieszymy m zaprosiny Wa
szych czci.godnych dusz:pa5terzy zi pomocą d.u
chaw.nia,, czy nai misye _czy na odpusty. - Nie 
nowJna ro dla Was koohalllli Biracia PoX<licy, wy 
bud'ować kościół, tyleście k:h wybudowali u 

s..iebie, a Waszemi' ofiarami prz;yazyniliście 
się do Chwaly Bog;eji i po za. granicą., co wszyst 
lm świadciy o Wii.szei l>O'CZciW10ści i poborż110-
ści. Cnoty te są dla.i nas otucha. z iaką wyeiią 
-gamy do Was rękę z prośbą, abyście oom po
w-0gli wYbudować kościól i klaS?Jtór w Thll"nO
wie. l(ościól ten ma stanąć pod we:ziwanforn 
św„ :godz.Lny. Oico1wie i ma1tki. chcecie aby na 
Was i Waszych -Oiziecihcli bl~oslaWieństwo 
Jezusa. Maryi, Józefa św. spoczy;walO, przy
czyńcie się do wybudo;wania tego kośdola a my 
$1 Was i zai Wasze R.ooziny modlić się będzie
my. Natimniejsza ofiara bed.zle z wid17.lięczno
ścią przyjęta. Aby prędzej wybudować ko
ściól. zalożyliśm;y Związek Mszalny. Do tego 
2JWjązku mmnai zapisyvA1:ć tak żywych jak i 
Zimarhch. Kto zapllaci najmniej 1 marikę, ma 
udział w 12 Mszach św. ·rocznie po wieczne 
~aisy,.. l(orzystaJcie ze sposoooości i zape
Wlnia}cie sobie pomoc duchowna po Wa$zei 
śmierci. ai takie o Waszych Rodzicach. bra
ciach, s.iostra<:h, które od W.as Pomocy wy~ą.
dają, nie zapominaJck 

Chętnie także przyjmujemy i1ntencye na 
zwykle Msze św. lub OregOlr.iańskie, (30 Mszy 
św. bez prze.rwy), Prosimy przesylać listv i 
pieniądze ood .aJdresem: - Wielebni Księża Mi
syooarze w Tarnowie 2. albo Po niemiecku: 
Hoch. Patres Mlssiornirre .Jn Tarn<>w 2, Oester
reich-Galizien. 
&Q www. 

Z różnych stron 
Organ centrowego „Gewerkvereinu" 

miota sie na na's w zwykły sposób. Na 
to C'Zytelnicy nasi mogą dać jedną od
powiedź: Precz z „Gewerkvereinem", 
precz ze stronnictwem, które płaci za 
oczernianie uczciwych ludzi. 

Diisseldori. Przed tutejszym sądem 
pr.zysię~lym stawal rżieźbia:rz Lin
deaker. oskarfony o usiłowane zabój
stwo. Strzelał on z zadrzew dw3! ra
zy z rewolweru .do pewnego podróżu
jącego, ale chybił. Sad uwolnił go, u
znając, 'Że .dzialal on w stanie nieprzy
tomnym. 

- Trzyletnie dziewczę wpadł10 do 
kotła ,z .gorąca woda i umarfo wiSkllltek 
poparzenia. 

Hrabina Montignoso Hamm. Pewien chłopiec szko~ny 
ie h ł wsiaidl 1la1 tutejszym dwortu do 1pocią-
. c a a ze swego dotvchczasowego .gu 1pospieszneg,o, który się nie zatrzy-

~'.sca zamieszkania niewfadomo do- :muje w miejscu jego zamieszkania. 
O Zauważy,w:szy, że oocią~ tę I stacyę 
rzyczynach Wyjazdu krążą naj- mija, ·Ot·WOfZYl drzwi i WYSko.czyl, przy 

rzai sze .~~głoski. ttr. Montignoso za czem śmiertel·nie się P'Okaleczyl. 
sea11·(VYJsc pono za mąż za pian istę Dortmund. Samuel Kasp'er został 
' 1 ego. 

prizy wysokim piecu poparzony rozpa-
'd. Jenerał Stoessel Jonem tak strasznie. że zaP'ewne tego 
11 e~J e si~ podobno w Berlinie, skąd nie przeżyje. -
· za się udać do lecznicy dla cho- - Na kopalni „Kaiserstuhl II" 

na serce. zgniotly dwa wozy przesuwacza tak, 
iałalno · . . k ~ p że g,o odstawić \VY'P&dto do domu 

sc1 so1s owcow w eters- chorvch. 
,~ burgu. Brackel. Robert Gollkassner pobił 
~/;terhofie, rezydencyi cara . a- górnika Senta-ego motyk~ tak, że umart 
. ~aia policyi1 12 rewolucy oni- Pollkassnera nwięziono. 
Przebranych za kozaków. Lii tQ'endortmund. Ni1 kopalni „Neu 

Aresztowa • . • • , • Iscrlohn " pokaleczyły spadające kamie 
ny mzymer 1aponsk1. nie ci Gżko Wilhelma Pferffera z Oespe] 

roku t · · 
zto/~ oryn. w Jenie nakaza~a za- Annen. Samochód pn.·~jechat sze-
g0 k~c Pewnego i nżyniera j apoń - ścio!etni ego chłop czyka . Na szczęścię 
S~kltory obejrzawszv sobie pewna I życiu jego nie grozi ni ebezpicczef1stwo. 

obot a.ią, star•'.ll się nakłon ić pewne Duisburg. Poża r powstał w skladzie 
in!e/1 a do zdrady różnych taj em konfekcyi i mód firmy de Bries w są-

esowych. siednicm Laar. Splonęly trzy domy. 

Steele. Bezrobocie na hutach szkla
nych w Koenigssteele wciąż trwa jesz
cze. 

Schwerte. Do składu konsumu ko
lońskiego Zlakradli się złodzieje i po
kradli różne towary. 

Rozm.aiłości. 
Rabunek w Montreux. Jeden z ra-

. busiów, którzy ograbili bank w Mon
treux J zamordowali kasyera God'ela, 
przyznał się, że jest terorystą rosyjskim 
oraz że od sześciu tygodni przebywał 
w Szwajcaryi. Aresztowany pod 1.larzu 
tern współudziału w tej zbrodni podda-

· ny austryacki. Komarek przybył do 
Montreux z Genewy. Znaleziono przy 
.nim 2,50 fr. Bank był ubezpieczony od 
kradzieży, nie ponosi więc żadnej strą 
ty; mimo to oburzenie w dłłym okręgu 
nad jeziorem Genewskiem jest olbrzy
mie. Gdy aresztowanych 1odstawiono 
na kolej, w celu odwiezienia do Lozan
ny, ludność chciała ich ukarać sądem 
doraźnym. Pogrzeb Godeha, odbył się 
w Zurychu przy ogromnym udziale pu
bliczności. Po pogrzebie brat zamordo
wainego zażądał konferencyi z morder'
cami. Urządzono ją na dworcu kolejo
wym. Mordercy zapytani: dlaczego za 
bili niewinnego człowiekta? - odpowie 
dzieli, że nie mieli zamiaru go zabijać. 
Publiczność. która spostrzegła morder
ców, chciała ich na miejscu zlinczować. 
czemu policya tylko z wielką trudnośda 
wpobiegla, zamykając ich w wagonie 
·pakunkowym. Mimo to dotkliwie ich PO 
bito. 

fłabo!eiisfwo polskie. 
Nabożeństwo polskie w Baukau odbędzie 

sie dniai 29 września o godzinie 4-ei z polsikiem 
kazanrem. Rodacy z Baukiau powinni się licz
nie na nabożeństwo polskie zebrać. 
~.cmość Rodacy w Orumme przy Bochum. 

W soboitę, dliliia 28 wrześni.ai, sposobność 
do spowiedzD św. w Gmmme po poiludniu od 
godz. 4 i w niedziele r.ano od ~odz. 6. Upra
sza się Rodaków i Rocikczki, ~żeby z. tej spo
rra Msz.y św. Kazanre oolS'kie i Komunia 
sobności skorzystali. W nieidlziielę, o godz. 7~ 
na Mszy św. Komuniai św. i kazanie polskie. 
Po oo.!udniu 01 godzinie 4 nabożeństwo 'Polskie 
z. kłzaniem. · 

Suderwich, Przybędzie tu ksiądz polski i 
będzie slucha:t sp01Wiedzi św. 28. 29 i 30 wrze
śnia. - 29-go po pcl'udniu o pól do 4-ej nabo
żeństwo polskie z kazaniem 

-
Od Ekapedycyi. 

Pana Antonieiw SiemienJewskiego z Horst 
prosimy o podanie nam swego dokfudnego a-dre 
su. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
WIECE 

odbędą się w niedzielę 29 września: 
W Duempten przed ooludniem o ~odzinie 11 w 

ilokalu p, Kuenten, Schueldbergstr. obok IW'
·ściola katolickiego. 

W Misburgu po południu o go<lzinie 3 
u p. Meiers-Garten. 

W Kamen ipo południu o godzi'llie 3 i pół 
,po pol, u o. Gertza. Bahnhofstr .. 

W Linden nad Ruhrą .po Południu o g•o
:dzinie 4 u o. Schillera. 

W Schiffbeck przy Hamburg'll w ,po
niedziałek 30 września, o godzinie 8 
wieczorem przv ttamburgstr „ 

W Essen-West oo ·południu o godzinie 
3 u P. Oferath. 

ZEBRANIA 
W Lehe, Bremerhaien -i Oerstenminde odbędzie 

się w niedziele. 29 września.. 
Wydział. 

A M W&:Rl&A 

Ztbninh1 towarzystw. 

Sposobność do spowiedzi Ś\\· . . w sobotę. 28 
bm .• po południu od ~odz. 3 i w niecLziel: rano 
od 6-ej ~Oldziruy. 

Baczność R.odacy ·i Rodaczki w Oberhausen! 
Dnia 29 września odbędzie się 

wycieczka do lasku W ałdschenke 
w pobliżu ogrodu miejskiego (Kaisergarten). 
Początek Ol 11:odzinie 2 po pofadn.iu. O licz.ny 
udział'. prosi (1143) 

· K()mitet wycieczek letnich. 

Towarz. s.rimn •.• SOtkót' w Luet2endOl'tmllJtd 
donosi swym cztonkom. iż r<>czne walne zebra· 
me odbędzie się dnia 29 iwrześnia o g-odzinie 
3 po poludniu_ w loka1J.I zwyktych posiedzeń . 
Na porząidk111 dzie:nttWm wtaiżne ~or.a.wy, przy~ 
tern obór wYdzial, orz.eto prosi o komni_et dru
hów. Pokażcie szanowni druhowie, że rozu-
micie karność Sokolai. 

Uwaza: Wydzia.l' will1ien się stawić Q go
dzinie 2. Czy się raz Wydzibll kompletnie sta-
·wi? byloby uożadanem. Czoll'em! (2) 

Fr. Cichy. prezes. 

Koło śpiewu .• Wanda" w Holsterhausen 
urządza w niedzielę, 29 września, 

iesienną zabawe z tańcami 
.na poż_egna.inie druhów odchod.zących do . woj
ska: ina sali p. S„ l(rafta. Poczatek o ,godzinie 
4-eti. OZlł'onkowie ~ez. trzy miesiące zalega
jący ze s:klb!dkami wirnni się uiścić przed zaba
wą, poni.eważ zabawa odbędzie sie w zamknie
tem ko.le. O liczny udzia1 w zabawie prosi 

Zarz~d. 
Uwaga. Lekcye śpiewu odbywają się C() 

nie<lz.ieilę o godz.i'.nie 2. (3) 
Cześć połS!kied pieśni! 

l(oło śpiewu „Sobieski" w Herten 
urządza, w niedzieite, .dnfa1 29 brp. 

zabawe iesienną 
na oożegnanie rekrutów: Na zabwwe wszyst
kich cuonków K()I/a· śpiewu i WS2Ystkich Ro
daków z tlerten uprze.jrnnie się zap·raszki. l(ar
ty wstępne przed czasem na koncert i za
bawę 75 fen., or.zy kasie 1 rnr. Zabawa będ!zre 
poJą.crona z koncertem. mooodrłłmem i mono-
lioigami. (2) Zarząd. 

Koło śpjewu „ Wanda" w Kray , 
dooosi S1ZJainownym Rodakom z l(ray i okolicy, 
jż w .niedzielę, dlnb 29 września, mządza 

jesienną zabawę. z tańcem 
i przedstawieniem teatralnem. na sa1i p. Kofen
herster, na· którą. rap.rasza sie sąsiednie Tov.-.a
rzystwa. Wstęp dla czloin.ków wszystkich To
·waJrziysłW poliSkich 50 fen.. d.1a niec~-0nków 
przed czas.em 75 fe.n„ 'Qrzy kasie 1 mk. 

Uwaga, Cuonkorwie Towarzyistw powi!n
ni się oka'Zać przy wstępie ustawtami, w innym 
razie nie będą. urwzględniieni. (3) Za.rząd. 

TowarzyiStwo św. Michała Arcb. w Hocbiekl 
obchodzi w niediziele. dnia 29 września. na sa
li Domu kait. towarz;ystw w ttochfełgi, ulica 
Wtmheimerstr. 155 

swoją 8 rocznice istnienia. 
na którą ·wszystkich Rodaków z Du1sb.wrg i 
ttochfe.ld i 01kolicy uiprzeimie z.aprnszamy,r o· 
raz wszySitkie Towarzystwa. które zaprosze
n!La odebraty i te, które dla braku ?-dresów 
zaproszeń nie otrzym~iv i .prosimy, ażeby nas 
odwiedzily. ProRTam obchod1Zu : Od 2 godziny 
do 3 i pól privJmowanie bratnich Towarzystw, 
o R'()Ozinie 4 pochód· do kościola na: polskie na
bożeństwo. po nabożeństwie dldsza zabawa na 
sali Domu l(atoil.ickich Ta.wa·rzystw. pol'ączona 
z kQłTlce.rtem i mowami. W końcu zostanie o
degrany bardzo piękny tetaitr p. t. ,,Dożywocie 
w let.ac~u". 

Uwaga. l(siiądz. polski prz.ybectzie w SO· 
bote. 28 września, i będzie sluchal sipow.iedzi 
św. pooziawsz.y od p-odziny 3 po put Tow. św. 
Michafa orzystępu.je wspólnie d 10 Kcmrnnii św. 
w niedzielę o irodzfaie o.óf do 8-ei ·rlmo w od-
znakach. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donooi szan01Wnym s'W'ym czfonkom, .iż przy
szle zebranie {)ldbędz.ie się w ni1ed~iele, dnia 
29 bm„ 0i godz.i'!11ie 11 i pól przed poo!t.tdlniem 
n.a! sali zwyklych posiedzeń. O licz.ny r<lzial 
gości i! czlonków prosi Zarząó. (1) 

Towarzvstwo 2imn. Sokół U w Wanne-Zachód 
zaisyiI1a, mvemu szanownemu druhowi sekreta
rrowi 

STANISŁAWOWI SZŁAPCE 

Tow,. im. św. Stanisława B. w Heme oiraz jego dlozgonnef towarzyszce życia 
<lonosi uprzeJmie szan. czJonkom i rodakom z • pannie KATARZYNIE POLOWIŃSl(JE.J 
łforne i okolicy;, iż w niedziele. dnia 29 wrze- w dzień ślubu, dnia 26 wrześni'a, jak naiserde-
śnia, obchod.zi swa cznieijsze życzeJl.ia wszelkiej pomyślności, 

- 23 rocznice - sz·częścia.. z:drnwia il blogoslaiwieństwa 
na sali Domu czeladzi kat. (Ka.th. Gesellen- Bożego. w końcu wykrzykujemy wszyscy: 
haus. Neus tr.). Porządek rocznicy: Od godziny CzioJem ! Niech żyje SQkolica z SokoVem ! ! ! 
2 da 30 po poludniu p;rzy jmowan.ie bratnich To (1) Wydział. 
warzystw, o godzinie 4 pochód na polsikie na- ·· · -
bożeństwo. p.o nabożeństwie powrót na salę, fllllHIWlłJfiflłtlWłiJBfll{! 
gdzie riastąpi ;daJlsza zabawa. przeplatana prze- ~ 
mówieniami, śpiewami wspólnymi, deklama-
cyami i t. p. O srndz,in ie 8 w ieczorem orzed-
stawienie t eatralne: .,Dla świetei Ziemi". oraz 
występ mieJscoiwego l{ala ś p iewu „Cecylia" Towarzystwo św. ls.rnaceO'o w Huclien . 
rt'.łi mieszane. ~fosy. Muzykę dostawi cz.tonek W dniu ślubu, dnia 26 września, skfada-
nas z p. P iotr J(uik z Iierne. Wstępne dlla my naszemu gorliwemu czfonkow i panu 
czfonków wvpfatnych 30 fen .• dl a g1oś ci przed ELŻBIECIE ORABOSZÓWNIE 
czasem 75 fe n .. przy kasie 1 ma rkę. Prosimy o oraz jego doz.gonnej tow a rzyszce życi/1 paJrnie 
!askawe liczne przybycie. (2) ELŻBIECIE ORABOSZSZóWNIE 

Uwa.i::a ~ Czlonkowie 1zale9'a.iąc ,· ze sk!ad- serd eczne życzenia zdrowia, szozęści a i hl o-
kami moga od g-octr: . 3 .9·o __ 4 oo oot. nrzed. za - goSilawieństwa Bo·żego a w ko1lcu wykrzyku-
haw~ z takO\~ł·ch się msc1c. - Rodacy 1paią.c'.' jemy : Mloda Pan.l' niech żyie. aż s ic; echo 
zamiar wstąp1c do towa1r7.ystwa mo~u rowrncz ł z Hucllcn do l(ccklinghausen odbije 1 
o tym cza~ic na cztonków się zap isywać. I · z ar zqd 

. W n~edziel.~ prz\'steonie T!1warzystwo w~pól J ~- DJ•.D.J~•9!Pi? ~.mu'1ua! 
me do Komunu sw. na Mszy sw. o ~odz . 8 rano. -~ iłlUfiR•~'iiW~in•~ i\ll~lilM 



Kofo śpiewu .. Biała óża" w Wanne I. 
pod.a.ie <Io wia-domści, iż w niedzielę, dnia 29 
września, urządzamy zabawę jesienną, na któ
.rą, się szan. Rodl.i.ków z Wanne i ok,olicy uprzej 
mie zaprasza. Zabawa odbcdzie się uta sali p. 
Lamma, '(Jawniej I(ettgen. Początek ż1bawy 
() godz. 4 po poJ:udniu. (2) 

Cześć polskiej pie5ni ! Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Orumm~ 
przystępuje \\'Spólnie do spowiedzi i Komunii 
św. Uorasza ~i_ę wszvstKich cz.lcmków, ażeby 
kaiżdy przystąpi[ do Stolu Pańskieg<X 

UwaJYa: Po t>olskie:i MsZY św., to iest 
o ~odzinie 11~. będ.Jzie fotog-rafowt:tnie czJ'.on
kówff owa:rzystwa. Da foto~rafowania powinni 

· się wszyscy c2JfioIJJk01wie s.tawić. Zarząd. (3) 

l(olo śpiewu „Wanda" w Kray 
dooosi szan. Rodakom w Kray i okolicy, iż w 
niedziele. 29 wr.ze.śmia urza.d.Jza zabawę z tań· 
cem i teatrem pod tytulem: „Bank'l'uctwo par· 
tacza" na który zaplll!Szamy szan. ,sąsiednie 
T10wa~zvstwa. WIS.tęp dla czJ.onków wszy

stkich T0warzystw połsikich 50 fen., dla nie
c2'Jonków przed czasem 75 fen., przy kasie 
I marke. 

Uwaoa ~ Czlcmkow:ie Tow. w,inni pnz;y 
wstępje okazac sie ksiaż.ką kwitową, w :prze
ciwniym razie nie będą u1wz~lędnieni. MuzY1ka 
pa:na Pietrygi. (3) Zairzą<n, 

Baczność druhowie Gnia.zda Hamm i Włscher-
hOfen ! 

C'Wiczenia ode~a. się 1w każdą środę i 
sobotę od gddziny 7 do 9 na sali o. Roska w 
Harmn. orzY ul. Wilhelms.tr. 

Uwaga: W lt)iedzielę·, dnia 29 września, 
odlbędzie sie foto~rafowanie naszego gnlatzira o 
1'odziinde 9 przied pofadniem .na salil I>. Raska 
iw Hamni~ PotOtgrafować będzie p. PierszkaJski 
z Wałtenschei-0. UproJs.za sie wszyistJkich dru 
Mw aby sie stawi1i lJtmktualnie o ~odz, 9-ei 
ó g~i.nie I J}<J J}01 .. ooja'zd .do. Ewing, druh?wde 
z Iiamm o R'O'd'Z. 1 do Liinien. a druhowie z 
Wilscherhoefetn o goda. l imin. 5. 

Ozorem! · Wydział. 

Tow.arzvstwo św. Srozep.ana w Zach.-Bismark 
donosi! swvm >Członkom. iż zebranie młesiecz
rne oobędzie sie w niedzie,le. dnia 29 wrześni.a 
o god~ 2 PO ·po1udnlu. 0 liC1J11Y udlz:i'af W U-

braJniu ptosi . Zanąd 
Uwap,: Po zebrahi'lJ o ~odiż. 4 urzą·dza k<>

mitet zabawe jesienna elfa odichodzących na 
ćw.iczeniial w<Jdskowe ·na· sali p. B. łfappe. przy 
ul. J(ooniQ'.-Wilhelmstr. O Ucznv udzia:l. Roda
ków i Rooa.czek w zabawie uorasza 
(2) K~ttet. ~ 

T°'warzvStwo 2wm. SOkOł II. w Oberh.-Urich 
podaje St\VYm idruhom tlo wiadOTnl?śc!. iż w 
nied'Zlielę. tlnia 23 bm .• o g-odz. 11 .1 pó!1 :przed 
'J)Otuooiem oo.be<lzie sie k.wartatne walne ~
branie na sali p. Wicka. na :które ~1ię druhów 
~apra'S1.a.. Goocie. mile widzi'ani. (2) 

Cz~em ! Wydzla\. 

T<>warzv two 21mn. Sokół U. w Wanne-Zachód 
obchodzi <lniai 29 wrz.eś.nh.1 na: san p. Gerdes
manna 

- 4-tą rocznice swego istnienia. -
n:a którą zaprasza się wszystkich druhów Of3:'Z 
rodaików. Roel7JJ1ica lbę.dzi:e bardzo u~~
cona następu}ącyrn programem: 1) ćw1czema 
.zawodowe o nag-rody. 2) strzelanie <lo tarczy 
o .na~rody. 3) oh\iair~ię zaibarwy przez druha 
'Prezesa: 4) taniec, Podczas którego ćwiczeni.a 
rwolne. maczugami, c'horągiewkami. O godz. 8 
haoozo, piękny teatr ni31Stępnie roizid.amie na~ród. 
Dalsza za;baw,a z tańcen1. (2) 

Ozorem! Wydz!at. 
Baczoość ćwiczący dirubowie ! W spól.m 

'PróbaJ ćwiczeń o 3 o'Odzilnie. na która vtsrz;yscv 
<lruhowie J}Owinni sie tStawić. Naczelnik. 

Towarzystw<> św •• lózefa w Osterield 
podatlc do wiadomości szanownym SIWYiII1 czfon 
1kom i wszvstkim Rodaikom z Osterfeld i okoli
cy, oraz btatnim Towarzystw·OITl. które zapro
szenia adebraly i tym, 1które dla braku adresów 
1zaproszeń nie odebra~y. iż nastZe T'O'Warzystwo 
obchodzi w niedzielę, dnia: 29 wrz0011ia, 
13 rocznicę założenia i p<>świecenia chorągwi 
na sali p. Husemanna. naprzeciw kaito!ickiego 
1kaściio.la. Program urQczyis.tości 111aistępujący: 
Od g_odziny 2 <lo 3Yz przyjmowanie bratnich 
To\\t1irzys:w. o p.;Oidz. 4 wymarsz do kośdoJa 
na nabożef:stwo polskie z kazaniem .pollskiem. 
Po nabożei1stwie powrót naJ Sa.te. ~dz.ie się od
będzie dalm,a uroczysitość w na~tepującym po
rządku: 1) Powitnie bratnich TO".\'tarz;ystw i 
gości przęz przewodnucząceigo; 2) Koncert ka
lpeli p. Kaczmarka z Oberhausen: 9) Wspólny 
śpiew; 4) Deklamacye: 5) Mowy przewocLni
czących. O ~odz. 7Yz będzie ode~rnna bardzo 
valjmująca sztuka teatrailna pod tyt.: ,,Stary 
piechur i syn jego huzar". Po teatrze podzię-
1kowa,nie wszystkim cztonkom i Towarzystwom 
za odwie.clziny. Prognm dla wszvstkich czlon 
ków Towarzystw kosztuje 30 fen„ dla gości 50 
fen. Cz.lonk'()IWie zalegli ze skladkf3lmi dilużei 
niż 3 miesiące winni sie 1ze skbdek uiścić. w 

' razie przecir\vnym będą uwaian za gości. 
(1) Przewodniczący. 

Towarzystwa św. Michala w Rath prz~r 
Duesseldorfłe 

donosi szan. Rod\lkom i Rodaczkom w Rath i 
okolicy i Towarzystwom, które zaproszenia 
odebral'y i tym, które zaprO'Szeń odebrać nie 
mogJiy dla hrnku adresów, iż w niedzielę, dnia 
29 wrześn in. u rządzamv 

obchód rocznicy istnienia. 
Program urozmaicony koncertem, sp1ew

wem, monoilogami, teatrem i ta(1cem. Uroczy
stość odbędzie sie na sali wdowy p. Hilden, 
ulica Cesarska (Kaiserstr.). 5 minut od dworca 
Rath . Poazątek o godzinie 4 po południu. Na 
tę uroczystość wszystkich swych czfonków i 
Rodaków i Towarzystwa najuprzejmiej zapra-
sznmv. ( 6) Zarząd. 

" Baczność druhowie w Gahmen i Liinen·Siid! { I N W AL ID A 
. Podaje się do wiaid<?1110ści. .iż <lni~, 29 'Y"rześ ł do posyłek i odwożenia paczek na pocztę 

ma o godz. 1 po p()f~dnm będzie J;asze Gm~do i innych lekkich robót może się zgłosić 
odfotografawane, więc '!lJlraszai się wszystkich l~ · ; . . · ' · · 
druhów ćwic~cych l niećwiczących, aby dio od zaraz. l.sf.ovrnie z podamem wym~ganeJ 
fotografowtania stawili się punktualnie o 12Yz. płacy pod nr. 1'99 do Eksp. „ Wiarusa 
Tak samo prosimy tych druhów. którzy mają Polskiego". 
chęć przystąpić do naszego Gniaiz;da, aby talkże · -6.!-t---':;:__--=l-k--f,,,...,b=--,---.~·-~--~
do foroo-rafowainfai stanęli. Po odfotog-rafawa- o arsza PO S a a ry~a pap1e„·OSOW 
niu mamy dwie wvcieczki. na które sJ.e dru- słynna z powodu dobrych wyrobów, szuka. va. Nad· 
howie jak najliczniej stawić winni. (3) ret'1ską. prowincy~ i Westralią za wysoką. prowizyą 

OzoJem ! (3) Wydział. dobrych .1144 I 
ł ~ zast~peów. ~!;}. I 

Towarzystwo 2imni. Sokół 
poda:ie do wia1domości, iż 
obchodzimy 

w Gelsenk.-Hiille• ~ Zgłoszenia proszę pod a.dr. : Dresden, For• 
dnia 29 wrześniia stf'rlłtr. nr. 9, Clonłor. 

Kiedy się żenisz Bracie 
to przybądź do ł 

Juliana Frłtschego w ~ianne 
Bahnltofstr. 183, ' 

a kupisz l'JlliF'* '1tal•„zr.oie tanio -._. 
br-ezki siubne pod gwarancyą. Q. 

Regulatory i kiesz. zegarkl daj 

i/150& na odpłatę. ~ 
Julian Fritsche. 

1140) fachowo uczony zegarmistrz. 

3-cią rocznicę zalotenta Gniazda 
na co druhom i Rodalrom z liiillen i okolicy 
·zwraicamy urwage. Zabawa jest zamknięta. 
Początek o g<Jdzinie 5 po pdl!udniu. 

Mamy na l!lprzedaż 

hi.potek~ 
11---.-~~ ~Ni8111IB1Jmm*Bl••ł3!łll3d ' 
J ' "' liamy zawsze na sprzedaż: I 

UWia2a: DruhO!W'i'e. którzY IZJ3'legają rz:e 
sklladkami d1użej niż· 3 miesiace. winni ~ie przy 
ka'Stie uiścić w przeciw.nym raiz.ie płiaicą wstępne 
iak0t goście. (3) Adam Szyperski. sekr. 

w w7sek.ości 20 
O s•\'eT marek i to 
po lsnd•zafeie po 
W)'80.tdm' proeen• 
efe. 1124 

~ ~ obsadw. chałupnicze od 3-20 mórg duie I 
. gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i I 

l i 1 
J • ·~ ;.., a także tylko 11/ 

Ubrania dla mętczyzn czyści i farbn· 
'e prędko i tanio f ARBIBRNIA OAL„ 
1.USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel 
wr. 911. 

Filie: Hołste4e, Hen11. Elebl, R6kll•1• 
u•se•. Linden. Hattłn1n. LanaeadrMr, M~r· 
tu. Castroo. Kamn, Dorłln.lhL O.rtlla. 
Sln'Oeklalnl, 

Kasa oszCzP.dliości ···. 
po(lpisanego Banku przyjmuJe depozyta ł 

· płaci od nich (437) 
5 pre. za rocznem wypowiedżeniem. 
~ i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz.. 

Bank ~iemski 
w Koroaowle (Oto.De &. I. .... „ ···c· 

I 

... 

o 
1 

150 
rm1· . ~ ••ee·ow 

do ogrzewania 
poleca. 

ł ·'Jan K11atko1skl 
: ma • 

1 ·. Re~klinghausen Sud 
(Bruch) 

ł. ) 

r 

ul. Boehumska 115. 

j9okien wystawnych. I 

Bartek: Zażywasz ty Jantku tabakę? 
Janłek: Zażywam, ~le tylko 1001 

uajlepsz~ kościerską 

' którą ma wciąż iiwieżą na składzie 

lg. M ciejak 
. pn;y li ościele katoliekhn 

-w Brnlil~bn. 

Drwęskł & 
Langner. 

Dom Bankowy 
Pozmń-ul. Rycerska.36. 

Bacanosć 
rezerwłieł ! ! 

Ubtory i paleJoty 
w 24 godziuach od 
35 mrk. począ\\'azy. 

Mam także kilka 

prz6ehadzonych 
ubiorów '" __ 

bard•o •ante 
do aprzeąania 112'1 

Jan Błec_h 
EsMen, 

Turmstr„ nr. :lf.. 

~~;wi!!E3MS:W!!ft 

Elementarze 
wwielkim wyborzepoltc& 

Księgarnia 

„ Wiarusa Polsk. • 
~~~~~:. 

Poszukuję 
3 pomo•nłków 

krawieckich, 
2 na duże sztuki od 29 
września, 1 na kamizelki 
od zaraz. Od sztuki płacę 
podług taryfy. 1129 
Ludftłk Felłr;ler. 

krawiec męski. 
Wanne, Kadstr. 10. 

Wielkie i małe (1135 

świaie 
sprzeda je po tanich ce· 
nach 

Włlh. Sebafer. 
"•strap, kopa!nia 

„Graf Schwerin" nr. 26. 

Chłop at 
niżej lat 16, syn po1Zą
dnych rodziców, potrze· 
bny do lekkich robót 
domowych. 1132 
F. Klł8„he Herne 

drogerya i skład tow. 
kolonialnych. 

-P-o-sz-nk-uję-----

ezeladnika 

piekarskiego 
od zaraz. 

L Misiaczyk 
'"'a auł\. 

1121) Hdstr. nr. 67. 

ltwóeh 

czel. krawieckich 
i 1139 

służąca 
mogą się zgłosić od zaraz. 

Ign. :Uf!Pdziński 
Oberliau8en, 

Nordatr 1>7. 

Obelge. 
wyrzj\dz<'ną panu lit. 
&ra ezuu·l w Ewing, 
od„olnj~ a. pana Gi:a~za 
przenrasz ro. (1142 

Józef Pietrzak, 
E itiug. 

-DzMnej poi~d~ 

dziewczyny 
do wszelkich robót do· 
mowyc!I 11a wys)kie za
sługi poszukuje od za
raz albo pófoiej [1141] 

pani Schmidt 
w Konlgl!Jliłte~le 

StPeler Reric 185 

1• domy z ógrodami do 2 mórg. : „, Nasza kasa płaci od złożonych 192 
.t :J

1

1 
, oszczędności 

4 proeenł na każdorazowe żądanie, 900 
4,i/1 proeen• za. kwartalnem wypowiedzeniem, 
6 proeen• za pół:rocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nae depozyt złożony, choćby za półroeznem wypowie. 
dzeniemj a kupi grunt od nas. temu wypłaca kasa nasea' depozyt 
natychmiast. · 
Dobr4d) proceńt przyno~ce hipoteki mamy zawsze na sprzedaż. 

~so wać trzeba jak następuje: 

· Bank Pareelaeyjny 
" '1 E. G. m. b. H. li.o•ten (~osen). 

KARTY KORESPONDENCYJNE 
WYKbNUJE 

DRUKARNIA ,,WIARUSA POLSKIEGO" W BOCHUM. 
=-

. ~ Baczność 1 Swój do swego! 
J „,.=1„ ... aam;:;;imma=11111 
,t• l ·• Jedyna znacznie powiększona · 

':,. DOl~kąJ fabryka kostynmów 
na obczyźnie 

1 1 .., 1 znajduje się t7lko 

, w -Birile przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 
- i fosiada bardzo wielki wybór 

"koslyu·mow do wszelk. 1z1uk ltałralnych 
.)" . pe najałżsąch cena.eh. 

Proszę Kaabego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego. 

~ szacunkiem 651 

Franciszek Kau'be, 
iiiU 

sz 
or&: 
któ 
dliU 

li .żep 
~orn „ •. 

ten nie da się uwieźć krzykactwu moJeJ konkurencyi. 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsł żo-ym, ten 
nie będzie się ani na lewo ani na prawo oglądał, ale 
( 1039) pCJdąży wprost do mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kredyt. 
~le ble 

na 
1 pokój, wpł. 5 m. 
2 pokoje, „ 8 m 
3 pokoje, „ 15 m. 
4 pokoje, „ 25 m, 
'V spaniał~ urzą
dzeni a do kuchni, 
pokoj. mieszkal-

t ,„ 
Łóżka, materace, 
maszyny do go
towania, szafo
nierki, komody, 
lustra, wóziki do 
dzieci, kanapy, 
bufety, szafy do 
rzeczy. \Vszyst
ko na l ml". od· 

aaa •• 
Wyprawf· 
A wpłata 8 rnr 
B 

" 
15 rnr. 

c 
" 

22 mr 
D 

" 
28 rnr. 

Pierwszorzędne 

dobrze odrobione 

meble i materace. !płaty tygod. nych i sypialn. 
~Clil?~E!E~llll~DllEJlm!l~!SllNllUalll&lmll!fłlBl'Ollltl 

Nttjwięksiy wzghd podczas braku pracy. 
~ Każdf'mu mojemu odJ1iorey w,·1dawia )Hr 
sa w Beekliuglaausen .kliłiąte:ezkę lias'' oszci~· 
dnośei. ~· 

Josef Sch warzho:ffl 
c Reklinghausen-Siid (Broch) ~~:~~i~u:~:e:it~; 1

"'· 
;,mBE:iimlZlm __ _ 

Największy wybór. 

ltaus 
Iem 

w 

P/FUWUl J • • 8 r 11 I t I lWl Bodla& DdslmrlM:d.alnJJ • bl~l LI a I Ił. I! te I I t i ~ Bo,cbiDt, 



., 
Bochum, na piątek~ dnia ; 27 wrzeAnia 1907. Rok 17 • 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyi~ie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

W chod~ ood:ziennie z wyjątkiem dni poświątecz
IJY~h. Przed1Plata kwarta1na ra poOZ1Cie i u listowych 

()Si t mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
;i'fen. ,Wiarus PolSk.ń" zapisany jest w cenniku pocz 
t~ pod znaik.iem ,,L. polniisch inr. 123." 

I Imię Boże za Wiarę I DJtzyznc J 
Za inseraty placi się za: miejsce rządka drobnego dr11„ 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami 4CI 
fen. Kto często ,ogla:s:z.a otrzyma ra1*t. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należy trankować i podać w: 
nich dokladny adres piszącego. R~op. me z.wracamy. 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 

r jest Polakiem. kto ootomstwu swemu 
zniemczyć sie pozwoli! 

Z wypadków dnlaaa 

~' 
Komisvia Siedmiu" zaleciła ponownie 
odrzpcenie obecnego projektu ustaw 

knapszaitowych. 

Na od~ytem ·W środę posiedzeniu 
„Komisy a Siedmiu" wyrazila swoją. 

zgodność z 'Uchwalą konferencyi star
~zych knaipszaftowych interesowany.eh 
organizacyj. Jeśli •pogorszenia ustaw, 
które w 19 punktach nastąpić mają me
dłu~ IJ)rofektu :oraoodawców, \nie ~o
stana usuniete, winni starsi k:napszaf
towi l}rojeikt pracodawców odrzucić a 
także .projekt utworzenia zwią~kiu knap 

· szaftów opartego na w1zajemności. Od
powiedziafo10ść za odrzucenie ,projektu 
nowych ustaw Ponoszą pracodawcy, 

.3 górników z~inęło na kopalni Char
lotte w Ueberruhr ood Essen. 

.Kosz uderzył z taką silą o uszko
lne dzone w jednem miejscu belkowanie 
12) ·szybu, że 1łina się zerwala a 3 ·górnicy 

'\\1Daidli razem z koszem w głębię, pono
szac śmierć na miejscu. 

W Verviers w Belgii zastrejkowali _ 
hutnicy. 

Okol-O 1000 .robotników ogłosiło 
trerk jenernlny. Robotnicy innych za

kla<lów prawdopodobnie zawieszą tak
ze 'Prace. 

· ~omisya kolonizacyjna kupuje 9 kró-
lewskich domen. 

. Komisva zakupiła już domen~ Alt
hausen ( ?) w Prusach Zachodnich ce
lem rozparcelowania jej. 

W Łodzi ma powstać konsulat nie
miecki. 

Jakkolwiek niemcy w Łodzi urzą
dzają pochbdy wielkie i bezustannie 
krzyczą: „dajczland, dajczland ueber 
~Bes " , jednak uskarżają s i ę, że jeneral
ny konsulat niemiecki w W arszawie je
szcze za mało się nimi opiekuje i żądaja 
\\·t asnego konsulatu w Łodzi. 
~-- - y 

lastrzelenie robotników polskich. 
j)()\l ~od tytułem „Landfriedensbmch" 
g bf Je .Pismo żydowskie •. Berliner Ta
e att" .następującą wiadomość: 

p ':Mo er s (telegram .prywatny). 
z~lsk1 1klub („Berliner Tageblatt" na-
11: Wa go P1ol11ischer Bansoniumklub -
•1Ie • 
0d Wiemy,, co to ma znaczyć_. Red.) 
strbyl ze.branie w gospodzie w Ifoch 
Zebss Pod Moers. p,oJicya wezwała 
\l:i ranych, żeby ·Opuścili lokal, co też 
~i ~k~za 'Cześć uczyniła. Tylko 8 ucze 
thni~ow zebrania wzbraniało s ię usłu
\\·~ Wez~vania. Jeden r, nich dobył re-
uo \V~ru I wystrzeilił. Byt to sygnał 

ogo1nej strzelaniny i bijatyki. 

Polacy rzucili się na policya111tów, z 
których jeden otrzymał 3 uderzenia l\v: 
głowę, a drugi ciężką ranę 1od' nożu w 
plecach. Obaj policyan1ci wystrzelili z 
swych rewolwerów do tlumu. Dwóch 
robotników polskich padło trupem a 14 
osób jest w części ciężko rannych. P.o 
bijatyce znaleziono przeszło 40 wy
strzelonych nabojów rewolwerowych. 
Z 1powodu tego zajścia zaibroniła [Ło1!.i
cya polskiej uroczystości w tfochem
merich." 

Nam doniesiono z Mors. że ta'111 po
licyant zastrzelił szewca i górnika Jana 
Matuszczaka, ipochodzącego z miasta 
Pleszewa, kiedy wydmrdzil z ,1i0kalu 
Vierbaurna i chciał iść ido damu. Powo-
dów koresp.ondent nie :podaie. · 

Celem zbadania Siprav.ry na niieJsce 
wyjechał jeden z redaktorów „Wiaru
sa Polskiego" do Mo.rs. 

z 

Resse. Wiec „Zjednoczenia Zawo 
dowego Polskiego" odbyt się dni1a 8-go 
września w celu zaprotestowania prze
ciw pogcr zenht usta"':t."" knapszafto
wych przez knaoszaft bochumski. 

Przewodniczył wiecowi miejscowy 
delegat druh Kurzawa. Referiat wygło
sił druh Fr. Wasielewski z Wanne, któ
ry omówił obszernie urządzenia tknap
szaftu i sprawę pogorszenia ustaw. 
W końcu swojeg-o przemówienia mchę
cał do W!Stępowania do „Zjednoczenia 
Zaw. pol." W dyskusyi nad referatem 
zabierali głos dh. dh.: Franciszek Kowa 
h'.l z Resse, Żołędziewski z Buer. Wła
dysław Skopowski z Herten, Ławni
czak z .Erle; Wawrzyn Grusy z Her
ten, Michał Kaliński z .Erle i Gordun z 
Herten. 

W szyscv mówcy krytykowali o
stro nowy projekt ustaw. W końcu u
chwalono! następującą rezolucyę: „Ze 
brani na wiecu „Zjednoczeniia zawodo
wego pol.sieg·o" w Resse członkowie tej 
że ·otganizacyi protestuią energicznie 
przeciw zamierzonemu pogorszeniu u
sta w przez knapszaft bochumski. Wiec 
zamknął delegat hasłem „Szczęść Bo
że! " 

Andrzej Pawelczak, sekr. 

: : · ·, W obronie własnej. 
Pewien znanv nam rodak z Hiam

born prosi nas o -umieszczenie obszer
nego pisma, skierowanego przeciw kil 
ku osobom, które mu w ielce zaszkodzi
ły przez niezgadzające się z prawdą 
twierdzenia i które ów rodak 111azy wa 
przyjaciolrni p. Żnińskiego. Owi przyja
ciele pana Z. napisali !'.st do Komitetu 
świętojózafada , by owemu rodakowi 
,odjęto stypendyum dla syna, ponieważ 
1) z jego winy rzekomo wybory kroście! 
ne niepomyślnie wypadły 2) że :nie na
leży do towarzystw polskich, 3) że jest 
naganii1czem centrO\vym i że ·obraził 
komitet kościelny. 

Stypendyum dla syna rodakowi o
wemu rzeczywiście odięto, jakkolwiek 
zarzuty mn czynione nie zgadzają się 
z prawdą. Listem oczerni11jacym owe
go rodaka zemszczono się za to, że w 
liamborn na wiecu i:. Żnir1skiego słu
chać nie chciano. W pracy wyborczej 
brał ów rock1k gorliwy udział, jak nam 
z wielu stron potwierdzono, syn jego 
jak n<i.m pi1szą nie chodzi więcej do szko 
ly rektorackiej a należ~r Ó\\' rodak do to 

warzystwa św. Barbary i do Koła śpie
wu „Jedność". 

Dla milej zgody nie wymieniamy 
tutaj jednak nazwisk. napiętnować rnale 
ży jednakże bezpodstawne oczernianie 
uczciwych ludzi jakie nieliczni na szczę 
ście przyjaciele p. Żnińskiego pm.ktyku
ją 1od dłuższego ·czasu. 

Oszczerstwa 
„Gońca Wielkopolskiego!' 

Pisaliśmy onegdaj o nieslychanem 
i0sziezerstwi·e, które „Oonie·c Wielko
polski" r.zucil na 1pana AntanJego Brej
skiego bez wszelkiej podstawy. Ar
tykluł. zawierający to osz1C'zerstwo 
Qpiewa: 

Z Westfalii, we wrześ·niu. 
(Sprawa świętojózafacia na obczyźnie 

a brejsczyzna.) 
Z powodu stanowiska, ~akie zajmu

ją panowie Brejscy w Westfalii i Nadre 
n.ii, przyszf.o wielokrotnie do zaburzeń 
między rodakami tutejszymi. 

Niedołężność ich pokazuje się na 
ka:hdym kroku. I tak z stanowiska, jakie 
zajęli względem wyborów na obczyź· 
nie, przypadła tylko korzyść im samym 
i to w Postaci o~łoszen od zebrań, które 
kazali sobie nieiednokrotnie grubo pła
cić, Judowi zaś czyli ogółowi wyrzą
dzili swem stanowiskiem k'rzywdy, bo 
narazili lud na różne .prześladowania ze 
strony centrowców. lud wszystko cier
pliwie znosi bez świadomości. kto temu 
winien. 

Powtóre stanowisko brejsczyzny 
wobec „Straży'' z Poznania rozdzieliło 
Polaków na obczyźnie na dwa obozy. 
Przyniosło to szkod'ę „Straży", ale nie. 
przyniosło korzyści ,;Związkowi Po
laków w którego niby obronie stawali, 
a który atoli dziś sami zwalczają, dla 
tego tylko, że Związek Polaków obec
nie nie skaka wedle piszczałki Brej
skich. 

Opiekują się jedynie Zjednocze
niem Z. P., z którego ogromne zysld 
ciągną. Gdy Zjednoczenie raz zrzecze 
się tej opieki, wtenczaG znów zaczną 
walczyć przeciw niemu, jak wakza 
przeciw komitetow,i świętojózafacia~ 
który powstał bez ich przyzwolenia!.. 
A jak niegodziwa ta walka, dowodem 
słowa posła Jana Brejski·ego_, kierowni
ka całej t ej akcyi. 

Na zebraniu komitetu w Essen 11 
sierpnia -rb. i na zeblianiu komitetu w 
Gel1Senkirchen w dniu 8 września, wolał 
pan Jan Brejski, iż dochody świętojóza
facia wzrosły dla tego tylko tak wyso
ko, że kasyerem był pan A. Brejski. 

Otóż to fałsz. mości panie pośle 
Brejski. Pan Antoni Brejski był kasye
rem po utworzeniu się komitetu święto 
józafacia, od s!·erpnia 1905 do lipca 1906 
roku. Pan Antoni Brejski właśnie w 
czasie swego kasyerstwa przegospoda
rował kasie świętojózaiacia całą jej za
wartość. coś około tysiąca marek, któ
re „pożvczył" na swe ootrzeby. 

Panowie Brejscy, czy to może nie 
prawda? Czy życzycie sobie. aby \Vas 
komitet Ś\viętojózafacia dla wyśw.letle 
nia sprawy pociągnął do odpowiedzial
ności za nienależytą gospo<larkę cudzy 
mi pieniędzmi, jak to uczvnił z łiajncm. 
\v1aszym dawniejszym agitatorem za po 
· dobną sprawke? Komitet św iętojózafa
cia nie powinien już dalej sprawy ukry
wać, inaczej stałby się wspólwi.nnym. 
Hain i p. A. Brejski to dwójka. Czy p. 
Jan Brejski nie wiedzi·ał, że brat Antoni 

, wydaje pieniądze z kasy świętojózaia
cia na cele nie zgadzające się z ich prze 
znaczeniem? Dla czegoż to pan Antoni 
opuszczJ1 Westfalię, a pan Jan na jego 
miejscu 1staje? . Dla czegoż to wam pa
nowie tak pilno utworzyć towarzystwo 
pomocy naukowej a zniszczyć świętojó 
zafacie? Czy dla tego, aby ziatrzeć śla
dy waszej gospodarki? Wyście pano
wie wprawdzie róźniej zwrócili kasie 
świętojózafacia sumę jej się Jllależącą, 
ah~ dla teg·o, żeście nie wypłacili stypeh 
dyów na czas jednemu stypendyatowi. 
nanaziliście kasę świętojózafacia na 
stratę około 300 mrek, gdyż stypendyat 
musiał być pół roku nieczynn;ym z wa
szej winy, a kasa świętojózafacila mu
.siała go utrzymać. 

Co panowie Brejscy na to? Może 
zechcecie wtaszych abonentów dal-ej ba
łamucić waszemi zaklinaniami jako od
dani obrońcy robotników. Czy to jest 
obroną robotników chcieć ogranicze
nia funduszu żelaznego świętojż.zaia
cia? T'O ro prostu zdrada robotników, 
bo nie chcecie, aby fun<lusz żela'zny u
rósł do wysokości. gdzieby bez waszej 
opieki mogli robotnicy przez ten fun
dusz się wykształcić ma ludzi, którzyby 
waszej opieki już nie potrzebowali. 

Tworzy t t'Y a nowe bez 
widoków powodzenia, to wasza ulubio 
na zabawka. wzniecać w ludzie rozdwo 
jenie, nie sprawia wam wyrzutów su
mienia, zdeptać .ria nic ludzi, prawdzi
wie zasłużonych -około dobna ogólu na 
obczyźnie, to igraszka, lecz 'Qrzyjdzie 
kreska na Matyska. Bac 'Z ny. 

(Korespondencyę powyższą znacz 
nie zlagodziliśmv. Auto,r jej poręczra 
nam za prawdziwość swych twierdzeń 
i w danym razie odkryje swe nazwisko. 
Red.) 

Nasza odpowiedź. 
Nie będziemy się zapuszczali we 

wszystkie· szczegóły, a odpowiemy tył 
ko na najwa!Żniejsze :punkty. 

1. Wszelkie ogiloszenia: 'O wybo
rach i wiecach wyborczych ,,Wiarus 
tPolskil" zaws2'e zamieszczał bezpłat
nie. 

Pierwsze wybory do ;parlamentu od 
były się zupełnie na koszt „Wiarusa 
Polskiego". Kartki wyborcze, odezwy 
i wsze1Lkie inne druki ·dał „Wiarus PoJ
·ski zunelnie bezpłatnie a lnaiwet IPO-: 
niósł koszta wszelkich przesyłek i 
dal ·dosyć znaczną gotówkę na koszta 
agitacv i. 

Przv !lla s tępnych wybor'ach poniósł 
„Wiarus Polski„ także główny ci ęża.r, 
bo drukował setki tysięcy odezw . p la 
katów , kart wyborczych itp., 1pładł pa-
1pier ,i zecerów a late. cale nie di0stał 
ani fenyga. P o kiLkoletniem czekaniu 
-otr.zymał „Wiarus Polski' ' z kasy wy-
1borczej drobną cz4stkę tego, 1CQ mu S1ię 
słusznie nal eżało za druki i wylożone 
;portorya, Dziś należy się „Wiarusowi 
Polskiemu za druki i wyłożone pmto
rya okoł o 1500 marek~ nie licząc \vielu 
r.~ t nnrek ze starych druków, które 
„Wiarus Polski" komitetowi głó\vnemu 
nodamwal. 
- Różnym Rodakon . skazanvm za a
agitacyę wyborczą. dal •• Wiaru~ Pol~ 
ski" z własnych funduszów 'Qieniąc!zc 
na zapłacenie kosztów. 

Wszyscy redaktorzy i zecerzy •. WiJ 
rusa Polskiego" jeidzili na wiece w y> 
borcze na koszt \\ rdawnictwa lub za 

~ własne pienia·dze. Żaden z nich nie f'--



, 
trzymal z kasy wyborczej ani fenyga. 

1
1• „Wiar-us winien, ·czemu nas nie po- ~ kwity i w końcu sprawę umorzono, po- . V./ obec tego stwierdzamy, co na· 

Za to inni. nawet niezależni 1ludzle piera '' ! t nieważ wykazala się zupełna niew1.m- 1· stępuje: „ 
ka~ali .sobie placić do dziesięciu marek ! ~V. Na zakońc~eni~, zach?'~aliśmy t iność .p. Antoniego Brejskiego, Pan Antoni Brejski miał taki do 
dziennie. sobie siprawę „$w1ęto1ozafacia . Wy- o tern gazety nie napisały, chociaż ! chód jako Daczelny redaktor „Wiar , · 

II. Ceny,. kt?re „~iarus P~lski" bie .da~ca_ .,Wi~m~a Polskieg:o" p. Jan wiadomość tę miały we „W,iarusie 1· Polskiego''_ że mu na jego 1potrzeby ni·: 
rze za druki ~.ia ·:~1ednoczema Zawo- Bre1s~i odmowtł .Przed od1aZ1dem ~s. Po~skim." . zupel~iej st~r~zy~o. Nadto posiada Pa~ 
dowego Pols1k:ie~·o repreze~tacya dru d.ra Lissa do. Po~~k1 sta_n~;"'czo ,przyJę- Najbliżs~a rodzina nalegala teraz Antom ~re1ski .~1ena.rusz~ny . n;aiątek 
karzy uznała za bardzo umiarkowane. ci.a k~sy „$w1ęto10Zlafacia , bo~ z~sau_r na p. Ant-omego Brejskieg.o" ~eby po po rodzicac~. Nte miał więc, ZYJąc bar 
ne. m~ bierz~ do .rąk cudzy~h. 1p1e.n~ędzy, otrzymanej rehabilitacyii złożył urząd d~o ~kromme zgoła potrzeby łakomie. 

Darmo „Wiarus Polski" wszystkie ~ie ?0:""1~. ze ~rzy naJ~1ększe3 ucz- kasyera, ,oo też się stało. Krok ten ma się na grosz cudzy. 
go drukować nie może, bo jako ipismo c1wosc.i m'.ozna ~1ę spotkac z zarzutem 1przyśpieszył10 następ.ujące zajście: Przytem jako kierownik tak ro 
niezależne od możnych tego świata, nie sprzemewrnrzema.. ó~czesnemu . ~a- Jeden ze stypendyatów „$więtojó- lieglego interesu, jakim jest wydawnt 
;pobiera od nikogo żołdu~ tylko .stoi o ·rzą;dzcy drukarni „Wiarusa !Polskie- ~afacia" zas~ictzony w toruńskim pro- ctwo WiaruSja Polskiego" ·pos1·ada· 
własnych siłach, wiec zarab~ać musi, bo g.o" . P~ZIW·O~il W:Yld':'Yca :vwawdzie cesie gi~naz;astó~, nie został' na;po- ce wł~sną drukarnię o dwÓch koszi~ 
czemżeby opłacił redaktmów, zecerów przy1ąc.kasę .''Sw1ęto1ozafac1a ale pod wrót przyjęty do semi1narYlUm ducho- wnych maszynach zecerskich, pięciu 
pa;pier, lokal i inne wydatki. warunki~m, ize. kontr~lę ·nad kasą wy- wnego, wskutek ,czego 1przeszedł na maszynach drukarsk;ich, czterech moto. 

III. „Wiarus ~Polski" nie zwalcza lkonywac 1będzie -zał1ozone w t~m ce,lu wydział lekarski. Pobierał on z fun- rach ~lektr;yc~nych itd., dyspono:"ał P • . 
„,Związku Polaków". ale jego redakt-0 t~warzy~two. TO\yarzystw~ m~ speł- duszu toruńskiesw 600 marek rocznie A1,ltom Bre1sk} zawsze 

1

znacznem1 suma 
rzy nie myślą się '\V.dawać z panem lllą.o swo1ego zadama, 1a w koncu Je wz- a miał także z inny:ch stron pomoc~ mi .• w. obec ktorych gotowkta „$więtojó. 
Ignacym Żnińskim, który jest rzeczy- wiązano. Swiętojózafacie·" dawalo mu wów- zafacia" była drobnostką. , 
wistym kierownikiem „Związku". . Mniej w;ięc.ej ~~tery !a!y temu ob: ~zas od czasu do czasu ;zap:omogi. Przy t~.m leżał na P?CZCt~ cały abo 

Pan Jan Brejski „Związek Pola- Ją~ :ka~ę „Sw.1ęto1~zarfa;c1a 'P. Antom Kiedy 'P. Antoni Brejsiki znów otrzymał nament •• W1a:usa ?o!sk1e~o , z które. 
ków" zalożvt a pa1n Antoni BrejskJ był ąre3skt. Pomewąz wowczas ·zaczęł~ od .p. Matysiaka, 1Prezesa komitetu g·o pa~ Anton~ Bre1sk1, według swojeg-0 
przez fat kilkanaście jego bezpljitnym si~ .walka .wY?orcza. z centmw:cam!: „SWiięJojózafacia" 'Dolecenie·, ,by wy- · uznam~ podeJ1!1ował sumy od tysiąca 
sekretarzem. „Związek Polaków" roz- więc Pf,~eci·wmcy „"Yiarusa Po~s~1ego słać owemu medykowi 150 mairek, za- ~o dwoc~ tysięcy ~arek na: potrzeby 
wijał się, urządzał liczne wl1ece, roz- zaczę.i 1napamykac w s:przyJa_Jący~h wahał się, czy godzi S'ię w ten sposób 1 wydatki wydawm.ctwa, kt<:>:e w do. 
:sylał co rok tysią)ce elementarzy:, o- cen~rowocm:i g.~~etach po:znans~ich, ze szafować groszem robotników. Wie- dat~u ma kredyt większy, mz mu jest 
dezw i broszur różnej treści a mimo „W1aru~ Polski utrzymu1.e s~o1e W!J?łK dział bowiem, że ów medyk sam jeden potrzebny. . . . 
to zaoszczędził 2300 marek na Jmszta wy poll,tycz~e . .pr~ez „$w1ęt,01ozafac:1e lmsztował już „$więtojózafacie" .z ja- . P,r~ypuszc~en_ie. ze p~n Ant-0m Brej 
~abieglów o lepszą opiekę duchowną a w .koncu 01c1ec Jednego. z .~złopc?~'> kie dziesięć tysięcy marek. Otrzyma- ski mogłby zuz~c na swoJe pot~zeby ~il 
a :owlasZ!cza na deputacyę dioJ Oj.ca świę w.~p1erany.~h przez „$~ięt?JOZ~~ac1e , wszy ponowne zlecenie od pana Maty- k~~et mare,~, ~tore ~yły ,w.kasie ·~S~1ę 
teg·o. ktoremu się ~dawało, . ze medo'.s,c. ry- siaka_, wysłał pan Antoni Brejski pje- to1ozafacia , 1est w.1ęc smieszne l me. 

Wszyscy byli z tego zadowoleni. ichlo otrzyma! sty;pendyum, w :llsc1e do .nJiądze owemu slypendyatowi a resztę dorze~zne: . . 
ł(lie.dy przecież ~przybyl .ao Westfialii iks. dra Lissa pisanym, posądził p. An- z11wartości kasy o ile sobie przyporni- . 1 o tez pa~owie Ma~yst~~· przewo. 
p. Ignacy żniński, uznali 1niektórzy, że t1onieg-o Brejsikiego o nierzet~lność. namy, okol-o · 600 marek, odesłał panu dmczącs: ~om~tetµ „S.więto1ozafacia" i 
1p. Antoni Br·ejski nie był dobrym se- Pan Ąntoni Brejski wobec tego zaraz Matysiakowi z listem, w którym wy- Ba.rtlo~.r~J Wilk'.owski, obe~ny skar. 
kretarzem. Wiec p, Antoni BrejS!ki kase odesłał ks. drowi Li.s~owi, który łuszczył powody, zniewalające go do ?mk oswiadczyh w redakcy1 wyraźnie 
sekretarstw.o .zł·ożył. Innego urzędu w po niejakim ·Czasie ogłosił, 'Że kasuje złożenia kasy. (W roku bieżącym wy- ze 
:zarządzie mu nie po1wierzcmo, figura.n „Świętojózafacie" i inaidal 'Składek pfaoono z kasy „$więtojózafacia owe
tem w Radzie Nadzorczej byly długole 1Przyjmować nie będzie. mu medykowi podobno 900 (dziewięć 
tni sekretarz być nie chciał, więc ustą- Ze!Ir_gli się tedy nasamprzód ojoo- set) marek. Kiedy ZJażądał jeszcze 150 

nie mają podstawy do przypu. 
szczenia, że pan Antoni Brejski 
ki.edykolwiek używał pieniędzy 
„Swiętojózaiacia" na ~woje po. 
trzeby lub że kiedykolwiek pie. 
niędzy złożonych w kasie nie 

pił zupeln;e z pola panu Żnińskiemu i je- :wie stypendyatów a .potem prezesi to- marek, komitet odmówi!. Red.) 
go wspóln!kom. warzystw i utworzono komitet .do za- Komitet przyjął kasę bez wszelkich 

Któż tu winien, że „Związek Pola- rządzania „$więtojózafaciem"; na ka- zastrzeżeń. I nikt nas ·o ,,$więt·ojóz1afa
.ków" nie jest już tern, czem był da- syera dał się niestety, ichoć po dlu'ż- cie nie niepokoił. Dopiero po skandalu z 
wniej? Chyba nie „Wiarus Polski" szem W>'.3.haniu, uprosić p. Antoni Brej- panem Hainem, kiedv zaczęliśmy nale
będzie odpowiada! za 1zmarnowanie 'Ski. Kiedy objął kasę, nie było w niej gać, żeby komitet oddał zarząd „Sw.ię
„Zwią~ku' '. jak zupełnie in.ni ludzie od ani grosza. Rychło zaczęty 1prze.cież tojózafacia" towarzystwu, posiadające
powiadają za zmannowanie „Sam0ipo- 1pieniądze ITTaplywać. Ale rów;nocze- mu ustawy i zarząd, kont.rolowany 
mocy kupców i przemysłowców", któ- śnie zCLczęły się do gazet sypać ko- .przez walne zgromadzenie, .niektórzy 
ra zacz_ęła podnlpadać z chwilą, kiedy respondencye z ubliżającymi wrzuta- członkowie komitetu zaczęli, jak nam 
p. Antoni Brejski, miechęcony dąigte- mi dla p. Antonieg,o Brejskiego. Znany donoszorno, czynić j\1kieś dwuznaczne 
mi intrygami, zlożył urza,.d sekretar,za. Jan Brzes:ki0t 1zaidenuncyowal go na- uwagi i nieuchwytne zarzuty, których 

Jak .• Wiarus Polski" coś zacznie bu wet do .prokuratoryi za sprzeniewie- echo odbijało sie w „Górniku Polskim". 
dować, to pewni lrndzi.e patrzą na je- rzeinie pieniędzy ,,Swiętojózafacia" a organie centrowego „Oewerkferajnu". 
go pracę nieufnie i niechętnie. Skoro denuncyacyę opierał na słowach ojca Nie zwracaliśmy na te pl-0tki uwagi, bo 
przecież gmach stanie, zaraz się do nie- jednego ze stypendyatów. Pirokurator · nikt nie wymieniał pana Antoniego Brej 

było. · 

Pan Zmyślony z Wattenscheid, któ 
ry był skarbnikiem „$więtoiózafada11 

aż do wiem w Essen, oświadczy! w re· 
dakcyi, że nawet n-ie słyszał, żeby w ko 
m itecie pana Antoniego Brejskiego po. 
dejrzewano o nierzetelność. 

To stwie1rdziwszy, oświadczamy, 
co następuje: 

Z „Gońcem Wielkopolskim" roz. 
prawimy się na drodze sądowej, jak te· s 
go od nas żądają liczni Rodacy, którym 

s 
nieg'odziwa robota „Oońoowa" już się c 
sprzykrzy la. s 

g.0 zaczynają dsnąć. . Powstrz;ymuje wdrożył śledztwo wstę.pne o ~przenie- skiego. Dopiero „Goniec Wielkopolski ". 
„Wiarus Polski" natłok inatretów, źle, wiercenie i zaraz .to podano do gazet. zamieszcZJając powyższą koresponden
a jak im ustąpi z gmachu, jeszcze g·o- W śledztwie słuchano ks. dra Lissa„ cyę, zarzucił panu Brejskiemu niedwu-
rzej, bo go wnet zmarnują a potem stypendyatów, ich 'mdzków, słuchano znacznie. że przywłaszczył sobie pie- Tak samo postąpimy z „Górnikiem j 
mydląc oczy sobie i innym wołają: ofiarodawców, zrewidowano- książki i niądze „Swiętojózafacia ". Polskim" . P 
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~3) - Dzielny ród żołnierzy!... Naizy- wają mnie rnzem z ojcem!... To wszy- - Synu !.„ Zanim pójdziesz 'i' ty, i k 
r} {T JJ ·R ()WIE waisz sie? st(ko!.... :Florek, i wy wszyscy - aż do ostat· s 
"-' .) · 

1 _'Jr. - Ootartowski, najjaśniejszy pa;nie ! - Daj mi swoją rękę, niech ją uś- niej kropli krwi! Na śmi erć, na życie!... 
O~·~nviadanie historyczne według po- _ Służyłeś? cisnę !.„ O synu twoim będę pamiętał... To moja„. wola.„ Módlcie się! 

wieści - Dziesięć lat w konfederacyi Boli mnie że nic więcej dla ciebie uczy- Kapitan zaczerpnął gwaltr0wnie po· 
W~cławs Gąsiorowskiego. dziesieć w niewo'.i turnckiei.„ teraz .vJ, nić nie mogę„. :nie trać µfności ! Patrz, wietrza, westchnął ciężko, jakby zbY· 

r, legii... 11mbulanse nadjeżdżają!.„ Da Bóg, rana wając się ciężaru, który lat tyle go tlo: 
!Ciąg dalszy)_ - Jesteś pułkownikiem!.. twoja nie będzie śmiertelną! czyl go, pod którym gniąl się. lamaL 1 

Syn i ojciec padli sobie w objęda. Kapitan uśmiechnął się smutnie. Bonaparte usunąl się na bok i pa- zwiesił glowę„. 
Krew 1plyneła im z ran. zlewając się w - Umieram! _ r:ze~ cicho. tr~ył w dal ponurą, patrzył. na pożogę, Generał Dąbrowski zdjął kapelusz, 
Jedno Qasmo i &pływając falisto, wsią Bonaiparte odWirócil głowę. Dą- ktora przyga~lszy na chwilę, z nową za jego przykładem pośli marszałko· 
kata w ziemię i łączyla się z krwią browski przyJdękną·ł .przy :umieraijtą- ~y.buc?nęła silą, patrzył m . to pole wie. \V tejże chwili prawie zajechal 
dziada. cym i rzeźwil Ko wodą„. smiercr, pole sławy.„ , . pędem ambulans, z1aprzęgnięty czwor· 

Wtem ponad glowami rannych roz- K · · 1 C FI . Kapitan tymczasem. w poł leząc na ką, a prowad:wny przez wielki eg~ 
legt się ,dźwię~z.ny gł as: - . ap~tame · . zy oryan Ootar- ziemi, oddychał ciężko, a raniony bok marszałka dworu. Dwaj chirurdzy jęlt 

_ Kto tu wzywa pomocy?! to wski Twasz, ~·~ew~iak? cisnąt Dąbrowski zwilżył chustkę wo- opatrywać omdlałego ułanh. 
Oficer legii podniósł błędne -0czy i - , 0 m?J ~YIIl •••• 1 dą i przyłożył mu na ranę. Bonaparte dosiadł konia i wrócił do 

;ęk:nal glucho: Slo~ ,dlan me mam. Zasz.czyt wam - Dziękuję, generale! H1lila moc- obozu. 

C 1 pr:zyinosi „„ . . . . no„. lżej mi teraz! Marceli'! Gdy się to dzialo, na przeciwne.i 
- esarz · „. - Generale! Nie mme rntu1·c1e lecz u• • · 1 k 1 h · Al - Co za DU lik?! Generale Dąbrn- t· hl M . t k ' J 1an ręce z1ozy .na o anac OJca. stronie placu bitwy, na brzeglach 1, 

wski,barwy legii północnej? „. ~go le do.~·,~a'i' b 1 m~ :; .a tdr~.„C e- - Marceli! Synu mój„. nogi ucałuj zgoła inna rozgrywała się scena. 
D b k. k • k · · od . go sz rn a Y ai Y · ai 1 m 0 Y · zas matce Florka Staszki-a Urszulę Fabia Brzegiem rzeki' szerl __ • wysoki, bar.· 
ą1 rowsi l zes oczy1 z ' oma 1 p 1 mu pirzecie 1 • ' . , ' · • . ' . 1 

biegł na wzgórze. j ' . • „: „ na,„. Błogosławienstwo mo1e ,1m zameś. czysty grenadyer pruski i oglądał s1.e 
_ Kto tu ?„. Jaki' pułk ?„. Cesarz . Naipolen s 1~gnął pod order Ie.gn, za~- Tyle lat rw~ła się do was dusza, ciągnę niespokojnie na wszystkie strony. M1· 

vrzed wami !.„ w1eszo~y 1na ~eg.o mundm:ze, 001ąl go i 11~ serce ... ~1.e dali! Miłujcie się, kochaj- nął za~ajnik nadbrzeżny, parów zasla· D 
_ Józef Ootartowski z brygady ku kap1tCL~o:vi s!ę pochyhł. . cie, a czc1~c1e jego_. ce~arza ! O~ ~ielk~ ! ny poległymi i szedł dalej, niby miejsc1 

Aksamitowskiego !.„ - .! e,st~~ Qlf1cere1? ikrzy~a !.. . Dobtze m1 tak um1erac„„ gdy ciebie w1- upatrując. Niekiedy wzrok jego btąd~1 
_ .Ranny? Kapitan! A ten młody? Nanasme3szy pam~ - _nie mme !... dzę. Tam„ spot~amy si ~ z~o'Yu !.„., . bezmyślnie po błyszczącej toni, z kto-
- To rnói syn!... A ten wolontaą· z J ~ odchodzę !.„ Na rflyme le~1.a. 1czeka nie . Odblask pozo~1 zas\v~ec1ł w lsn~ą- rej wychylały s i ę jakieś zawał:r stra· 

kalis.ki, to„. dziad!... Umieramy!... b1·eska !... Lecz tein dzie:ciak„. już C~J ~owłoce krzyza za\~1eszon,eg? na szne. bezkształtne, s plątane ze soba.. 
_ C·o co? b d • B· t . , chrzest ·lwwawy ·przeszedł... Jemu, p 1e rs~ach Marcelka. Kona1ący usm1ech- chw i ejące się ponuro. Czasem znów P~ 

, . - a, a1 ona,par e me l „ , . . . • . d . nął się z rozrz . . t ł ~tk1 rozumieja,c odpowi d: . 1 . . . t ' nanasmeJSiZY ,parne.„ za 01ca i za zia- . ewmemem. ·rzy obojętnie nłJ. krwawe szcz". 
:. , . . e zi eg_mms y. da.„ - Phi! Ml1 rcelku ! Patrz ... masz ju ż stoczonej tu bitwy i mru czat coś do si~ · 

- . Nanasme~szy ,panie!... . Trzy. ~o- J .· Bonapetrte 1p rzy1klękną? 1naid -Mar- legię!. A -,.~ie ~~ ty, co !aka legil:i znaczy? bie.„ Tak zbliży! się do miejsca, gdzie 
~olema rodu Jednego„. Ddz1ad, o1c1ec ł celk iem. Ulan S' PrOJ'rzał ina cesarza... To w1ęce1, mz nowy mdy genat... Szanu]· a . b , d Al b ~ 
1 

syn t rm1a w ro ę prze ywa i. a. 
1 

·e 
· ' „. . J Ojcu łzy w oczach zabłys ły. Wspiera ją„. aby w~uk! twoje po s zczycić sic; nią Ginące w nu r~ch ~ze~oki~ ~-0 e!a 
~ Ra t·ować ich! Ordynansa ! Du- j jąc s i ę na .podtrzymu jącym g,0 generale mogły/ Widzisz, chłopcze„. legia !„. zdeptana kopy tam i konsk1 em1 z1e!1'l· 

r oc · . . . i n~1b.rowskim : ,patrzył ~ dumą na sy1na. Krzyz · . . . . mówiła że pochód tu był gorąc~kowYi 
~i~l~ 1 ma rszałek d\voru z.wrócił i M1mster_ w101nv Berth1er Humił ·wizru- „ • Kap it~n 1.ęknąt c1ęz~o„ Mar~el~k. gw\:t łtowny„. Jakoż środkiem. sladaf. 

komai 1 1ak s~rzala ,pomknął ku. biwa- I szenie. Marszałek Peri n plakat ~e~ąc na ziemi. ostatkami' sił. n~g1 OJ CJ'.l brudu sz ła tama.„ Tama pow·stala z. ~-
k om ira~cu.sk 1m .. Cesa~z. ~ za mm mar , _ Pułkowniku ! _ ozwal się Napo- ~cisk~l a cafo~a~. Star~ l~g1~msta .i:az \\~et porzu~onych . z uwiezlych po!~·h 
sza łkow1e 1 Oudmot z~1edh z koni. _ nie maszże ja•kiego życzenia które- Jeszcze zbudził się do . zycia 1 pow10dł ~ dow, z kom zatopionych, z ciał Judzk1~. 

I3. onaparte podszedł do Józefa Oo- t bym mó.gl spelnić? Mów ! · . dokoła błędnym w7:rokre1!1 , a spostrzegł I Fal1a żolnież1: , koni i pociągów przes 
fartnwskiego N" „ , . • . N' h s szy zchla wysuwa1ącą s1e sylwetkę ce la tędy - mow~ły zastvg?e ślady. i \V 
" · ..i.JJasmeiszy pt:rnie.„ 1cc pocho- . sapa rzekł wskazu1'ąc nan' i·ęl'ą · c· · · · 1 J 
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. P u~zczając \\- ijeprrrn.ctć nieliacz
ne uwagi, które ten lub ów cztowiek 
prrwatny po dzień dz!siejszy wypowie 
dzial, ścigać będziemy bezwzględnie 

każdego. ktoby od dnia dzisiejszego 
śmiał zarzucić niesumienne szalowanie 
cudzym groszem bądź to panu Antonie
mu Brejskiemu, bądź innemu współpra
cownikowi „Wiarusa Polskiego". 

300 marek, 

wyraźi:ie trzy sta marek wypłacimy 
temu, kto n:am pierwszy wskaże osz
czercę tak, że będziemy mogli pocią
gnąć go do sądowej odpowiedzialności. 

Redakcya i Wydawnictwo 
'-r „Wiarusa Polskiego". 
~ - M!J!!!.~IU---·-

~ sób. Pożar zdołano ugasić, zanim 
~ klęskę spow~dawał. 

I ...... wa;do:;;c:i ,:; świata ...... 
' ' ~ Hr. Montignoso 

byla saska następczyni trianu, wzięła w 
Londynie ślub z pianistą Tosellim. 

Dyrektor ministeryalny dr. Althoii 
ustąpił. Byl on głównym pomocnikiem 
ministra Studta. 

Powódź. 

W prowincyi hiszpańskiej Maladze 
powódź nagła spowodowaia olbrzymią 
katastrofę. Okolo 100 osób poniosło 
śmierć. Mosty i budynki. w pobliżu rzek 
st·ojące runęły. Wielka ilość bydła zgi
nęfa. 

Nowy zatarg w Antwerpii. 
Przewodniczący pracodawców o

świadczył, że 1robotnicy mogą podjąć z rrus Zaebodnich, Warmii i M~n pracę pod dawn. warunkami. Ustępstw 
żadnych im się nie uczyni. Oświadcze

Kościerzyna. Kanc~marza Śledzia nie to wywołało wielkie wzburzenie .po 
z Olpucha zaim'ordowano podobno. . między robotnikami. 

Prokurator wskutek tego za.rządził Ratyfikacya układu rosyjsko-angiel-
krajanie jego zwłok, ażeby zbadać przy skiego. 

czyne śmierci. . Układ dotyczy interesów angielskich 
Malbork. Zeszłej środy inastą1p1fo i rosyjskich w Azyi. Brzmienie układu 

. drugie zebranie wierzyciel;i .banku. Za doręczono już mocarstwom. 
~omunikowano im, że zgłoszono do ma-
sy konkursowej dy;rektora W o.elke o- Rozruchy w więzieniu. 
.kolo 1700 wierzytelno~ci. W. jednem ~ p,odczt1s rozruc~?w w więzie~i~ w 
i drugiem rnzpatruje się obecme wy- Kupjawku w gubernn Charkowsk1e1 za 
.dział wierzycieli, i 21 ,października na- bito 6 dozórców i 3 więźniów. 
st'l!pL-obwieszczenie. które- wierzytelna- Położenie w Maroku. 
~ci uznane zostaną za ważne, a które Pod Casablanką panuje spokój. 
zostana unieważnione. z sułtanem Abdul Asisem przybyło 

Padług zestawienia z 28 czerwca do l{abatu około 20 tysięcy wojska i 
wynoszą pasywa bainku 9 mil. 909 347 urzędników. 
mk., aktywa 3 mil. 150 775 :mk. :139-~~~~!!!!!!!l!!!!!!!'.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!1!!!!!!!!!!!~ 

Rozmaitości. 
Wesoły dezerter. Pew1:en rezerwi

sta austryacki, syn majstra dekarskiie 
go z Opawy, powołany został przed kil 
koma tygod!niami n'a ćwiczenia do sto
jącego w Ołomuńcu pułku ułanów. Pod 
czas ćwicze11 uciekł z pułku, zabiera
jąc konia i broń; był też zaopatrzony 
w karte kwaterunkową. Na jej podsta
wie wkwaterowywał się do domów ~9 
wsiach okolicznych i żył wesoło na 
koszt skarbu. W wędrówce swojej do 
Opawy umieścił się w jednym z za
jazdów. Przebywał tam najspokojniej 
przez tydzień pod okiem władz wojsko 
wych; pozwahł sobie nawet na wy
cieczki konne po okolicy. W reszcie 
zwrócono na niego uwagę i aresztowan 
Wesoly dezerter odstawiony został do 
01omuńca, gdz'.e za swoje czyny odpo 
wiadać będzie przed sądem wojennym. 

• !lb(;'r~'fQ'-·· 

Osłalnie wiadomości. 
. Zajście w Mors. 

M o r s, dnia 26. 9. (T eleionem od 
naszego sprawozdawcy.) 

Inspektor policyi oświadczył mi. 
że przy krwawem zajściu nie chodziło 
o towarzystwo polskie, tylko o niemiec 
ki „Bandoniumldub'', do którego nale
żeli także niektórzy Polacy • 

Po zamknięciu zabawy przez prze 
wodniczącego, niektórzy goście żądali 
piwa a kiedy im odmówiono, wywołali 
burdę i zaczepili policyantów. Wywią
zała się walk~ w której wzięło udział 
około 100 osób. Jeden policyant strze
lił z rewolweru. 

Jeden człowiek, Matuszczak, został 
istotnie zastrzelonv ale kula, którą zna
leziono w jego zwłokach, była 7 mili· 
metrowa, oodczas kiedy połicyanci ma
ją rewolwery 9 milimetrowe. 

Tyle tymczasem. Polaków, u któ-
Z róŻDJOb stron ' rych mó~łbym zasięgnąć informacyi, 

Inowrocław. Kopalnia fiskalna soli jeszcze ·nie znalazłem, ale niebawem od 

Z Wielk. Ks. Poznań skit: go, 

· Najwyższy czas odnowić przed- szukam. 
jest już - jak to .donosiliśmy - prawie pfatę. Płaci się za „Wiarusa Polskie- t!!!C:!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!l!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~!!!!!'!!!-1!!!'!-
zupełnie zalana. T1ak donosi też „Beri. ł 
Tag.eblatt', który ma informacye odno- go" z „Posłańcem katolickim" na ca Y 
śne z ministerv.um handlu. kwartał na poczcie i u listowych 1 m. 
Wedłurr tyichże za:częto, aby dotrzeć SO fen. a z odnoszeniem w dom przez 

& b listowego 1 m. 92 fen. 
do źródła na'Plywającej wody, wy i- w strony rodzinne wysyłamy .,Wia 
iać nowy szyb, lecz po niejak1mś cza- rusa Polskiego" za tę siamą cenę, ale 
sie <la~1szych .prnc zaniechać musiano, trzeba razem z ipieniędzmi przysłać do 
ponieważ szyb począł zapadać. Ma- kładny adres tego, który ma gazetę o-
szyny wstrzymujące wodę nie wystar- trzymywać. . 

Walny wiec wyborców 
dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednich 

prowincyj 
odbędzie się _.„ w Essen~ czają. by zapO'biedz złemu, dla tego dal Zresztą i poczty w całych N.1em

szych sposobów ratowania zaniechano czech, także w Księstwie , w Prusiech 
em i tak koDalnię prywatną jak i fiskalną Zachodnich i Wschodnich, m Sląsku, 

pozostawiono lo~owi. Z_amówiono -?o- a niemniej w Oalicyi i całej Austryi 
we, p~mp~ n~deJdą dopiero w k~mcu przyjmują przedpłatę na „Wiarusa Pol
pazdziermka i wtenczas ostateczrne 0-1 skiego" po zwykłej cenie. 
każe się, czy będzie można koipalmie je- Niemieckie organizacye narażają Po 
.szcze uratorwać lub nie. Tymczasem laków, którzy do nich należą, na wyna
-czynią starania, by woda nie 1przedar- rndowiernie, bo językiem urzędowym 
la się ,czaisem aż pod miast·o, gdyż w jest w nim .niemiecki. 

na sali pana Meistra (Alfredushaus) 
:Fr o h n ha us e r str. m. 19. 

w niedzielę, dnia 29 września 

o godzinie 11.% w południe. 

taikim rnzie miasto mogłoby być zagrn- Gazety wydawane przez związki 
żone. . niemieckie. sluża do zwalczania organi 

Na wiecu tym zda sprawozdanie 
pos1el1skie pan poseł Jan Brej ski. 

Obrady rozpoczną się punktualnie. 

Poszukują nowego woza! Drzy- zacyi polskiej. \ . . . , 
mała zrobił początek i nietylko sta1ł się Dla tego Polacy powmm strome; przewodniczący Główne2;o l(omitetu 
sławnym, lecz znalazl naśladowców. od związków niemieckich a wstępow~c Wyborczego Polskiego dla Westfalii, 

A. Wojczyński, 

Wychodzącej w Berlinie katolickiel do „Zjednoczenia Z11wodowego Polskie Nadrenii i sąsiedn. prowincyi. 
„Genmanii'' znajduje się następujące go''. Precz z socyalistycznym „ferban Na wiec zaorasza się wszystkich 
!Ogłoszenie: P.oszukmje się wozów dem" precz z centrowym i„gewerk- wvborców Polaków. 

mieszkalnych. Dwa obszeme, dobrze forajn'em' ', precz ze związkami „ttir3ch 2· wa-•••~t= •!WiMiSłiiblttli 
litr.zyimaine, stare wozy mieszkalne w Dunkera" ! I k" 
miejsce domów robotniczych Jmpię dla Niech Niemcy organizują Nieł.JI- Ze Zjednoczenia zawodow. po s 1ego. 

do :mvch dóbr rycerskich Sarbinowa w ców. Polacy zaś Polaków a dola ro- w IE c E 
1Porwieicie Ż'nińskim. Oferty p:rzyjmuj,e botników się poprawi. odbędą się w niedzielę 29 września: 

ne1' Dokowicz z Kruchowa, powiat mogi- Bochum. Zgloszenia o udzielenie 
ł k W Duempten przed poludniem o godzinię 11 w ~li. 1 eński ! karty dla handlu dom~krą,żnego ~a !0 ·lokalu p. Kueniten. Schueldbergstr. o>bok ko"-

, Wieleń. Posiedzicie! .dóbr, dy.rek 1908 mleży tu składac do 15 pazdzier- ściola katolickiego. 
tor Goguel z .pala,cu wieleńskiego rnadł nika w miejscowem biurze podatkowem W Misburgu po n <>łudniu o godzinie 3 
zk ~onia i rozbił sobie 1czaszkę. o. ziiiarł załączając kwit podatkowy i starą ka•rtę u p. Meiers- '~" rten. 
rotko po wypadku, nie odzyskawszy Riemke. Na dworcu kopalni „Kon W l(amen ·po południu o gndzi1nie 3 i pół 
Przvtonmości. stantin der Grosse" dostał się przesu- .t>O ·pot u D. Oertza. Bahnhofstr. 

sca wacz wagonów Urhase pod wóz i od- W Dahlhausen vo południu o ~odz.inie 4 u pana 
~zil Ze Sl&a~ka ezyli Staropolski niósl rany niebezpieczne. I Salma. 
tó· • , Gelsenkirchen. Na walcowni n~r ; W .Sch~Hbeck przy IJ~mbur~'ll "-'! yo-

. !<atow1ce. Aby zatrz~mac rnbo: ~ w ttessler zakłól przodownik ~obotm- ; m~dz1a1łek 30 wrzesma. ·o godz1me 8 
tni~aw rprzy pracy na roll. utworzyc 1 ków (nie Polak) w sprzeczce Jednego · wieczorem przv Hamburgstr„ 
rnaJą wiel~y_ posiedziciele ~ielkie sto- i ze sZvoich podwładnych i uciekt .. W Essen-West PO południu o godzinie 
W-arzyszeme, .rozciągające się na cały ~ Dortmund. Agent ttermansdorfer 3 u P. Oferath. . . _ 
Sląsk. Stowarzyszenie to m_a przyjść oddal się w ręce prokuratoryi, sfałszo- W Baukau ~o oolud'lllu o p:odzime 4 u p. Ser- · 
do skutk ( · · · · ?) 1. SO t · marek brucha. B1smarckstr. r u _Przy PO~ocy p~emęzneJ ·. wa wszy weks i na ysięcy . · w Hombruch-Barop o godz . 12 w po.fudQ1ie u 
11ząctu. Wiadomo, ze robotmcy ina roll, Miihlheim-Speldorf. Dwuletm sy- p. Schmidke, ul. J(ościeiaa 

Zebrania towarzystw. 
Towarzystwo św. l(aźriiierza w Baukau 

podaje SwYID szian. cz.tonikom do właidomości„ 
iż dnia 29 września, urzadza Towarzystwo za
bawę dlai mfodzieży odchod!zącej do wolska. Po 
czątek o O'Odzinie 5-ei. Wstęp dla cz.lonk6~ 
30 fen.. dla niecz.lonków 75 fen. - Muzyka 
J)Od!wojnai na skrzypcach i na dud-ach. Każdy 
czlonek winien: się okazać ustawą tow~rzyską, 
w P.rzeciwnym raz.ie Pliaci jako niedonek. 

Uwa2a. Ponieważ w ten Siarrn dzień ob
chodzi 24 rocznicę Towarzystwo ś.w_ Stani
slawa w tterne. TOJW'. św. Kaźmienza posyiil 
deoota~yę i nową chorągiew. a ktoby z cz.ton
ików chciał' udziar wziać, może do deputacyi 
się przylączyć. (2) Zarząd.. 

Tow. św. Stanisława Kostki w Suderwich 
01maJmia SwYm czfonkom, iż w sobotę, 28 
wrześilira, i w niedzieilę, 29 bm„ będzie tu prze 
byw:ał ksiadz palS/kii. Prosimy wszystkich aZlł'on 
ików i rodaików, aiby si~ jak najliczniej stawili 

{]lo sp01Wiedztii_ Cz.t·onko·wie Towarzystwa 
przystępują ;wspólnie do Komunii św. _ o pól do 
8 rano i w:innii ~ię ja1k nailiczmiej stawić pod 
sz.tandarem w ieza'J)lkach i' odznaikach. 

Uwava. Zaraz po pol:skiem na'bożeństwie 
odbedz1ie sJę zebra.nie, na które się W!prasza 
wsz.ystkich azitonków. ooniew.aż przyjdą. waż:ne 
sprawy pod Obrady. Goście mile widziani. (1) 

Zarząd. 

Tow. św. Stanisława B. w WatliJ1e-Zach. 
Zebranie miesięczne odbędzie się w nie

dzielę, dnia 29 bm., O• godz~ pól do 4 na saU 
p. Breii1nga. UpraSiza się szan_ czfonk6w, aby 
~k na•jlicz.niei się stawili, ponieważ będą wa
żne siprarwy 01bradowane a miainowiicie s.vrawa 
fowgratfmv:ainia. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół I" w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 29 w.rześnia o godzinie 

2 po• p~ud'niu odbędziie s·ie zebranie w lokalu 
painbJ Uhlenbroich, dawniej łfaa'ke. Wydzial 
i rewizorowie ·kasy winn.i s;ie s-tawić o godz . 
1-,e~. O liczny udzia~ się upra.Jsz.a. Goście 
mile widzia:ni. Czoteim ! (2) 

Wydział. , 

l(onferencya św_ Wincent~o a Paul-0 w Gerthe 
donos·i swym czifonikom i rodakom z Gerthe i 
okolicy. iż w niedziele. dni.a 29 wrześniai. urzą-

dza zabawe oożegnalną z tańcami 
dla c~o111ków i Rodą',ków odchodz.ących do 
wojska, nai wielkiej s1:łl1i paJila Brus.ta. Początek 
o ~odzfoie 4 po polu·dniu. Kar,ty wstępne ko
sztują przed czasem 50 fen., p1rzy kasie 75 fen .• 
po 9 g,o<lzinie 1 markę. O liczny udzi.al prosi 

(2) Zarząd. 

Towarzystwo św„ Michała w Recklinghausen 
SUd (Bruch) 

podaJe swym czlonilwm ornz wszystkim roda
kcxrn dOJ wia·domośd, iż w ruiedzielę, dnia 29-go 
1Jm._ w uroczysto5ć św. Michala paitrona na
sziego To'Warzysit\.v'la;, 01bchodzi nasze Tow. 

uroczystość 19 rocznicy sweJ!:o istnienia 
na sali o I(uchema. na którą się wszystkich 
czt°'nków naszego, TO!Warz.ystw.a, oraiz1 wszytst
kich roldaików, którzy się zaCJIJ).fłitrza w kartę 
zap.roszen.ia, talk samo i te Towarzystwa. które 
zaoroszenia ot•rzvmalv i te, które dla brlltku 
adresów Z!flproszeń nie otrzvmaly a należą do 
Olkręg-owego związku tfowa·rzystw „Bruch" 

zaa>ras.zL1~ Porządek uroczystości ITTaistepują
cy. Do pól 4 przyjmowanie bratnich To'Wa
rzysbw p.Qitem pochód do koiścioJ'a oo po•lskie 
nahożeństwo•, PO' powrocie przYWJta.nie To
wairzystw i gościl przez. urze,wodniczącego-, koo
cert orkiestry nasz.ego czlfonlł:11 kapelmisrtnza 
Michala Pietrygi, przepfatany śpie1wem i de
klamacyam: a na kQf1cu ba·rd:zo ucieszny 
teafr pod tyt. „Trójka huttaiska". 

Uwaga. W niedzielę, o .PM do 9 ti. na poi 
skiej Mszy ś'w .. prz~stępuje nasze Towarzy
stwo dCY wspólnej Komunii św. Sposobność do 
·spowiedzi św. w sobotę i w niedzielę rano. 
Upraisza się czfonków, aiżeby sie iak naHiczmiej 
s.tawi1i i z tego 1ko~s.tali. bo będziie sluchać 
więcej księży spolWiedzi pr,zeto nie będziie ni-
komu trudno się d.'ostać ,do spowiedzi (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo ~imn. „Sokół" w Ober-Marxloh 
urządza w ·niedziele. dnia 29 września 

zabawe iesienna · 
na1 sali p. Minhorsht. na którą wszvstkich Dru

' hów o·i:az mie.jscowe Tow. po/Lsl\o-1katol. p. op. 
św. A.,tdrzeja mile ziaorasza (1) 

Czolem ! Wydziaft 

Towarzystwo 2hnn . .. Sokół" w Hamb<>rn 
urzadza w niedziele. dnia1 29 wrz·eśnia, 

zabawe z tańcem 
nai wielkiej sali pana Renn.era, ul. Beeckstr. w 
ttamborn. Po,czątek o goqziniie 4 po 'Pol'udniu. 
Upraszai &ie s1z.an. rodaków z Ifamborn, którzy 
zaiproszenia odebrali. o, laska•we przybycie. -
Czol em! ( 1) Wydział. 

Uwaea. za,raz 001 kościele a gad.z. oór do 
12-ei zebranie miesieczne. O liczny ud'ziar u
plCa1Sza się. 

Rowiński. przewodniczący. 

t: ..• 

.~ ~ ·dworach, pracować nie chcą, wolą nek pewnego urzędnika kolejowego wy 

tlsc d·o Pracy w iprzemyśle. Więc się padł z okna na bruk. Pi0tluc~01;iego ze z EB RA N 1 A Bractwo różańca św. z Baukau 
Worzy t · · Qlb t · · · d N"leZIOno do W Lehe, Bremerhaien ,j Gerstenminde odbędzie donosi swym Siostrom. i ż w środę , 25 bm., k' s oiwarzyszeme, ma1ą;ce r o 111 zfamanem ramieniem o \ sie w niedziele. 29 września. rozstafa s.ie z ±vm światem Siostra na_za 
ow W pracy na roli zatrzymać. Bez domu chorych. T·o przestroga dla ma- w Hochfe!d po południu o gc.Jz i.nie 6 u P Loli- śp_ JULIANNA KNASTOWA 

Poprawy by tu całego robotników ro!- tek. . . ber~, Reich1st~.. _ • . ' ur. Nowaczykówn11. 
n:vch, nie będzie ich można zatrzymać Duisburg. ,Dwoie dzieci, 3 1 1 letnie w Ew.mg o godzinie.'.) PO pofournu 11 r· L~mma. Pogrzeb odbędzie sie w sobotę PO po.fu dniu 
na roli. Każdy idzie tam. gdzie lepiej. wpadty do Renu. Na szczęście .. spo~tr~e W Wi!h~Imsburg w niedz. 13 ri~;ctzicrmka po z: domu żaioby przv l(Óttstr. 28. Unrnsza się 

I{ ~ · · 11 d PrllPdrnu o godz. 4 u n Cord~s. . . Siostrv, by się stawifv orzed kodciotcm katoli-Sk' Uda. W pok ladzie Pochamer?\~: gli to cI:vaj :vodmacy l OC~ .i 1 , zi~cl.; 
1
. W Hildesheim we wtorek 1 oazdz1ern1ka o go- I ckim 

0 
~ dzinie 2 i oóJ. Przetożona . 

\V 
1

111. na ko~a :1n i „ż~czen.ie .Jadwigi G~y~y ich me ?vto_ w. pobhzu, sm1erc dzinie s wieczorem w Dn·fllu katol. tow. 
Ybuchł pozar w mewyJaśmony spo- o dzieci byfaby meurnkmona. Wydział. ' 



. 
Towarzystwo św. Stanisława B. w Grumme 
przystęguje ws_pólnie do spowiedzi i Komunii 
św. Uprasza sLe wsz.vstkich czlonków, ażeby 
każdy przystąpil do Storu Pańskiege>. 

Uwaga: Po wielkiej Mszy św.. to jest 
o godzinie 110, będzie fotografownnie czlon
kówTowairzystwa. Do fotografowania powinni 
się wszyscy c1Jim11kowie stawić. Zarzad. (3) 

Towarzvshvo świ. Au1tustyna w Rotthausen 
donosi ·s"'1'111 czlonkom i Rodakom z R.mthalll
sen i okolicy oraz Towarzvswom sąsiednim„ 
iż nasze Towarzystwo obchodzi 

- 16-tą rocznicę swego istnienia -
dnia 29 września nai sali p. W. R.ohl, ulica 
Dilppelstr. Pocz:ątek o godz. 4 po poludniu. 
Program: Powittanie Towarzystw i gości 
przez przewodnioz;i.cego, dekfamacye, mowy, 
śpiewy itd. Wieczorem odbędzie się śHczny 
teatr pt.: „Prunicz w beczce". - Wstępne wy
nosi 30 fe.n. dla cz.fonków obcych Towiarzystw. 
Cz.lonkowiie Towarzystwa winni przybyć w 
odznakach. Muzykę dostawia c?lonkowie. O 
O lioMY u<Wal R.odaików prosi Zarząd. (3) 

BACZNOSĆ!!! 
Towarzvstwo Polek w Essen. 

Przys.zle zehrnnie odbędzie s.ie w niedzielę 
dnia 29 wrneś1nfa, pun.ktua·l.nie o 1goid.zinie 4 po 
poludniu w sali o. Meistra (Alfredushaus). 
S21run. Czlonkinie ornz wszystkie R.odac7'ki. ma-

liące zamiar pirz.ystąpił <llo •ruaszego To1wa
rzystwa. uprasiz.a się o Liczny udzial, ponie-
waż przyjdą ~aiżne sprawy pod obrady. (2) 

Wydział. 

Koło śpiewu „Wanda" w Kray 
donosi szan. R.odakom w Kray i ·okolicy, iż w 
niedziele. 29 wr.ześmia urządiza :zabawę z tań
cem i teatrem pod tytulem: „Bankructwo par
tacza". na który zapńłJSZamy szan. sąsiednie 
Towarzystwa. W1.5tęp rdla czfonków wszy

stkich Towarzystw polskich SO fen., dla nie
czlonków przed czasem 75 fen., przy kasie 
1 markę. 

Uwava ~ Czlmkowie Tow. w:inni pnz.y 
wstepie okazać sie książką kwit01Wą, w prz.e
ciwnym razie nie będą wwzględinieni. Muzyka 
pana Pietrygi. (3) Zarząd~. 

Towarzystwa św. Michała w Rath przy 
Duesseldorlie 

donosi szan. R.odhkom i Rodaczkom w R.ath i 
okoHcy i Towarzystwom, które zaproszenia 
odebra1y i tym, które zaproszeń odebrać nie 
mog1y dla braku adresów. iż w niedzielę, dinia 
29 wrześnifi.. urządzamy 

obchód rocznicy istnienia. 
Program urozmaicony koncertem, śpiew

wem, monologami, teatrem i tańcem. Ur?czy
stość odbędzie sie na sali wdCJWY p. Hllden, 
ulica Cesarsikia (Kaiserstr.), 5 mioot od dwCJ1r.ca 
Rath . Poaz.ątek o godz.inie 4 po poludn-iu. N~ 
itę uroczystość wszystkich swych cz.l'.onków 1 

Rodaików i Towairzystwa najuprzejmiej va'Pra-
szltmy. (6) Zarząd. 

Baczność druhowJe w Gahmen i Liinen-Sild ! 
Podaje sie do wiadomości. ·iż dni~ 29 wrześ 

inia o godz. 1 po południu bed:zie nasze Gniazdo 
odiotografawaine, więc 'U!ł.r.aszai się wszystkich 
druhów ćwiczących l niećwiczacvoh, aJby do 
fotogra<fowa:niai stawili się punktualnie o 12~. 
Tak samo pr.osimy tych <lruhów. którzy mają 
chęć przystąpić do naszego Gniazda. alby talkże 
d'o fotw.rafowainCai staneli. Po odfotografowa
niu mamy dwie WYciecm<i. na które Siie dru
howie jak nailicznieir stawić winni. (3) 

.Ozolem ! (3) Wydz.lał. 

T<>warzystwo 2łma Sokół w Oelsenk.-Hiillea 
podaje do wiadomości, iż dnia 29 :września 
obchodizmty 

3-cią rocmicę załOienia Gniazda 
11a e-0 dlruhom i Rodakom z Hilllen i okolicy 
~wracamy uwa~e. Zabawa fost zamknie.ta. 
Początek o godz.inie 5 oo J>Oludniu. 

Uw.ag:a: Druhowie\. którzy 1zalegają ze 
sk~adkami cUuiej niż 3 imies•iące, winni ~ę przy 
kasie uiścić w przeciw.nym raizie pita.cą wstepne 
jako goście. (3) Adam Szyperski, sekr. 

Koło śpi'ewu •• Wanda" w Holsterhausen 
urządza \\. niedzielę, 29 września. 

iesienną zabawę z tańcami 

na pożegna111ie druhów odchodzących do woj
ska na sali p. S. Krafta. Początek o godziriie 
4-eti. Oz.fonkowie ~ez trzy miesiące zalega
jący ze sklhidkami winini się uiścić przed zaba
wą, ponieważ zabawa odbedzie się w zamknie
.tern kole. O liczny udzial w zabawie pros.i 

Zarząd. 
Uwaga. Lekcye śpiewu odbywają się co 

niedzielę o godz.inie 2. (3) 
Cześć polsikiei pieśni! 

Baczność Rodacy ~ Rodaczki w Oberhausen I 
Dniai 29 września odbędzie s.ię 

wycieczka do lasku Waldschenke 
w pobliżu ogrodu miejskiego (Kaiserga:rten). 
Początek o godzinie 2 po poludniu. O !.ic.zny 
udziaJ prosi (1143) 

Komitet wycieczek letnich. 

Towarzystwo św Jadwigi w Dortmundzie 
donosi S\V}"ln cz.tonkom. iż zebranie od!będzie 
siew niedzielę dnia 29 wrześnnh„ po poruciniu o 
godz. 5 w zwyklym lokalu. C1.itonikoiwie win
ni Się licznie stawić. Gc~de mile widziani. (1) 

Przewodniczący. 

Towarzystwo św. Wactawa w Linden-Ruhr 
podaje S\\'Ym czlonkom do wiadomości. iż w 
niedzielę, 29 bm. odbędzie ~ie zebranie o go
dzinie 4 po poJudniu u pana Schuellera. z po
wodu ważnych sprnw. o li-czny uclzial uprasz~ 

( 1) Zarząd}. 

Koło śpiewu „Zofia" w Sodin2;en 
podaje do wiadomości swym członkom, iż lek
cye śpiewu odbywają sie o zwyktym cv.i.sie o 
godz.inie 2 po poludniu. Dnia 6 paź<lziernika u
rz.adą l(olo nasze na pożegnanie odchodzących 
d'o wojska cz.l'.onków 

-- zabawe --
polącz.oną z koncertem. deklamacyami, śpie-• 
wcm oraiz. ćwiczeniami sokoLskimi. Pukamy 
też ido serc tych mlodzieńców, którzy jeszcze 
do żadnego1 towarzystwa nie należą, aby za
stąpilii liczinie miejsce odchodzących do wo.iska 
w szeregach naszych. 

Szanow.nd mlodzieńcy! bądźcie baczni na 
,to, że jeżeli WY teraz w tej chwili nie będzie
cie .nad polskim śpiewem czuwać, niema już 
dla. wa.is nic iweisofeO"<> w świede, gdyż zly cz.to 
wiek .nie śpiewJt, mówi Poeta. Dlatego J<orzy
staijmy ,już z tego czasu póki nam siiy pozrwo 
lą wstep.ować do Kola śpiewu, które .coraz 
nQW'sze piieśinł i to także kościelne śp1ewttć 
lbę<lzie a mamy ich tak wiele a ile kh śpie:v~
my? Niemcy mówią. że tylk~ 3 .. ~odz1~y 
polsika, nie daj sobie tego pow:iedziec. ~em
skie przys.lowie też mówi: „Qw .cantat, bllS o-
ra>t" (Kto śpiewbl. ·dwa ra'ZY 'Się modli). (3) 

Uwaga. W nied.zielę. 6 października, rze
branie o g-odJzJnie pó.l do 12 u P. Teodora ~o
tche tam gdzie sie odbędzie zabawa. Pr.osimy 
też ~z.l'.onków tow. św. Jakól:lai, aiby o ile mo
żnośd sie stawili. 

· Cześć polskiej pieśni! 
T. Mizera, prezes. 

Bractwo różańca św. IW Schonnebe0k 
podaje siwym Braciom i Siostr·om do w:iaidoono
ści 1iż w niedziele, dnia 29 września, po poou
dnlu o godziinie 4 rAabożeństwo 1r6iańcowe i 
zmianai ,tajemnic. Na tę 9'odzinke różańca św. 
pow.iinni wszyscy Polacy z Schonnebecku u
częszczać a .nie ty~ko tych parę co są w Bra
dw:ie a nawet i z tych pafowal nie przyjdziej. 
I(ościół' mamy tera~ wielki. to nie będzie nas 
1aini zn:ać, jeżeli .więcej nie b~diz:ie uczęszczać 
jak dotąd. Łą,czrrny sie jak 111ajlicz.niej pod cho
rągiew Matki Boskiej R.óżań.cowej, by uprosić 
sobie laski ;potrzeb<ne do dusznego zqawienla. 

(1) Nadzelator. 

l(oło śpiewu „Harmooia" w Gladbeck 
donosi swym azJ·onkom. iż w ·niecizielę, dlnia 
29 września, urządzamy 

- zabawę familijną -
z tańcem, na sali p. J. Wormlanda. o .godz. 5 
po potudn~u. O liczny udziat prosi (1) 

Zar.ząd. 

Koło śpiewu .• Cecvlia" w Heme 
dlonosi, iż lek.cya śpiew.u odbędzie się w nie
dziele. dnia 29 bm. o ·g-q.dz„ pól ido 4. 

Uwa~. Po lekcyi śpiewu bierzemy u
dzial w rocznicv TCY\V. św. Stanis.tawa w Do
mu czel. kat.. O liczny ud1zfaf upraisza się. ((1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
podaje swym szan. cz.1'.'onkom do wiadomości, 
ii w niedz1iele, dnia 29 września, o godzinie 4 
nai sali v. Schaefera odbędzie się walne zebr1a• 
nie. ·na 1którem będzie obór nowego zarzada 
i inne bandzo waż.ne sprawv towarzyskie!. Po
żaida.nem jest, 1a1by sie wsiz.yscy czlo.nkow1e sta
wili. O jak naijlicZltliejszv ud.zial uprasza się. 
Goście mfle widziani. (2) Zarząd. 

Tow. sono. , . Sokół" w Rohlinizhausen 
donosi s-wym diruhom oraz wszystkim R.oda~ 
'kom 'lJ Roh:linighaus.en i okolicy, iż w przys?it'ą 
rvi·edzielę, dnirt 29 bm. na sali p. Petera'., ul. 
Bochumska', urz.adza 

zabawę poiegnalną 

dla wstępuifących do ·w{)jska czlonków. Pro
. gram: Cwiczenia taocami. wołne, taniec - ma-
12Ju·r w 8 par i kooak. Wstępne tylko za W'Piw-
wem. - Crołlem! (2) 

iZarząd. 

Koło śpiewu ,.Wanda" w Caternberg 
pocfoe swym czlonkom d'o wiaidom:ości, iż w 
ni~edzielę, dnia 29 września. o godz. 1 po polu
dniliu odlbędzie sie mies1ec1lne zebranie. Zaraz 
po ze'braniu leikcyai śpiew.u: po lekcyi w'ymarsz 
do Ueckendorf. g<lyż bi~rzemy udzia1l w roczni
cy Kola śpiewu.. O j~k namcznieiszy udJzoo 
czlon1ków uprnsz.a się; -~oście m~le widz;iani. (2) 

Zarząd. 

Tow. św. Władysława w Holthausen 
<lonoS!i swym c1Jonkom. iż w 1niedziele, 29 bm., 
urządz:a 

zahawe jesienna 
~ to w zamk.n.ietem kó.łlku ona sali p . .Elinghausa1o 
Początek -0 godziny 4. Każdy chcący wz:iąć 
udzial w zabawie. musi ruaibyć pnz,ed czasem 
kartę legitym\:iicyjną.. O liczny uctziail w za-

bawie uprasza (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. li.?:naceo-o w Huełlen. 

W <lniu ślubu, dnia 26 września, sk!ada
my naszemu ~orliwemu cz.fonkowi panu 

BARTŁOMIEJOWI GRABOWSI(IEMU 

oraz jeg.o dozgonnej towarzyszce życli1 pannie 

ELŻBIECIE GRABOSZÓWNIE 

serdeczne życzenia zdrowia·, szozcścia i hfo
gosil'awicństwa Bożego a w końcu \vykrzyku
ierny: Mfoda Pam niech żyje, al. się echo 

I z Huellen do R.eckling-hausen odbije! 
Zarząd. 

i!~- ml~ ?I~-. . ~~m. ~f\!P. 

aczynia emalj. ~ 
kupuje się najtaniej ł najlepiej 11 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
BochuDI Bohlłn~hausen p. Wann • 
Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. zn. 
==== Tanie umywalki I === 

INWALIDA 
do posyłek i odwożenia paczek na pocztt2 
i innych lekkich robót, może się zgłosić 
od zaraz listownie z podaniem wymaganej 
płacy pod nr. 999 do Eksp. „ Wiarusa 
Polskiego". 

Starsza polska fabryka papierosów 
słynna z powodu dobrych wyrobów, ezuka ?la Nad
reńską. prowincyą i W estralią za wysoką prowizyą 
dobrych 1144 
,.. 1 zast~pców. l JP 
Zgłoszenia proszę pod adr. : Dresden, For • 

11ter1!1tr. nr. 9, CJontor. 

Aby materye uchronić od plam deszczo
WYCh .i zafarbowania się, trzeba się zglosić do 
f ARBlERNI GALLUSCHl(E, PRALNIA W BO· 
CHUM. Tel. nr. 911. 

fłlle: Hofstedt, Herne, Elcket, RiShłl11· 
llHse11, Linden. Hattin1ea. L1111endreer. .Mrr· 
te1... Castroo, l(ame1, Dortm11n4, 01rtll1, 
Sprockllłvel. 

Perki wagonami 
i centnarami sprzedaję każdemu po eenach 
najtańszych i odstawiam każdemu do domu. 
Dostawa także zaraz na dworcu. 

Kasper Mikołajczak. 
w Baukau p. Herne, 

...- ulica Błsmarka nr. 8 -=-» 
1112 naprzeciwko gościnnego Nowelinga. 
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Ameryka. 
Dalsze 

zniżenie cen. 

Sprzedaż kart 

Gospodynie 
•·. kupujcie tylko prawnie zastrzeżonl\ .. 

margarynę 
„ Kościuszko" EIU 

I (674 

W. " " rnrus. 
:ubycia. we wszystkich składaJh. 

Kasa oszczPidności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta ł 

płaci od nich (437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
of i pół proc. za pólrocznem wypowiedz. 
-t proc. za natychmiastowem wypowie<lz4 

Bank ~iemski 
w Koronowie (Orane -. IL llmh11l 

!°°0000000000 o 0000000000000, 
o Baczność Wanne ! 
D 0 
o8 Szan. Rodakom donosz~ uprzejmie, iż g 
przeniosłem O 

§mój interes llra wleoki g 
8 poląezony ze skla~em eygar ł ! 
o papierosow o 
O z ulicy Kolejowej na ulicę 8 o 
"...-Karolanr. IO(Karlstr) ~o 
o w ... k. b o 
0 moJeJ pracowni .wy onu3e u r. M\'· 0 a zkł~ z najnow. angiel. i kraj.ow .. materyi; 8 
O rówrueż obr. &okol8kłe. Dz1ękuiąc za do-
08 tychczasowe poparcie, prosz{l o ł&.skawe wz~lędy B 

nadal. Z szacunkiem 1130 O 

8 Ludwik F engler, 8 

I 
o krawiec polski. I 
g Wanne, Karola ul. nr. IO "B- (Karlstr.) 8 
nl!QOOOllV'llftftGOOOOOOO O 000000000000008 

o kręto wy eh. 

Otto zur Hellen. 
BaeznoAe I 

Rodacy w Herne i okolicy 
Dortmund, Konigshof 

Poszukuję 

a pomoł'nłków 

krawieckich, 
2 na duże sztuki od 29 
września, 1 na kamizelki 
od zaraz. Od sztuki płacę 
podług taryfy. 1129 
Ludwik Fengler. 

krawiec męski. 
W an n e, Karlstr. 10. 

Dwóeh 

czel. krawieckich 
i 1139 

służąca 
mogą się zgłosić od zaraz. 

lgn. ltlłedziński 
Obt>rhausen, 

Nordbtr r,7, 

-.. Przy zamówie
•iach prosimy .za
chęcać kupców i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Knpcom i prze· 
mysłowcom, któ. 
rzy w na!:lzej ga
zecie, 'głaszają, 

niecl • .kupuiący 
powiedzĄ, że to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszają
cy wiedzieli, te 
ogłoszenie miało 

skutok. 

Po~dCam az&nflwnym Rod&koJD. m~ 

skład żelaza i 
maszp 

do gotowaniala, uycla. prania i wyłdłymanll 
oras 

wszelkich sprzęt6w kuchen-
nych 

po eenaeh jak najta:hzyeh. 707 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszy już od 23 do 580 mr . 
Zakupione rzeczy odstawiam franko do dom.n. 

Za 1ot6wkę. Na odpłatę. 

Pieeyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

HEBNE, Neustr. ii5. 

Bank Lodowy w Sremte 
Spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w roku 1878 
poleca się Rodakom 'na obczyźnie jako instytucya, w które najpewniej 
Mkladae mogą ci{lżko żapracowane swe oszezędnolleł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
10-dołowem 3 proeent. 
k wartalnem ' „ 

Złożone u nas depozyta I oszezędno8cł wynosiły na No'f1 
Rok blisko ~ ł pól młllona marek. 

•'undosze rezerwowe ł udziały członków ca 500,000 mk· 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 111aj.ątkami swyrt 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rad1 
Nauzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. 'VawrzY~j 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Koście 
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i iwiąt. 

107 Numer telefonu 59. Adres: 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sel1ri1DD1 (Pn sen} 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i kre~yil 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - V olksba11k 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftp:fiicht. 

lłladaUńsld. 1". Kueharł!łkł. Dutkłeft'iel• 

e K iat o s iego 
" najlepsze! [l~ '-dli-----------·--QQ ... ,__,.. ____ UM--•-IZ'Jl"'łiiN'~·.,,.~„~--~t'..----_,,, __ _ 

l Wy4awc:a: .l .1 a r •I I t I "' 8ut.ll.u1„. Ulliini,;~d.t.•l4il.!; ~ u:Ja~::y': J •a -
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, palitycznym i zarobkowym. 

Wychodzd codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
ch. Prz.edtPlafa kwartaLna m poczcie i u listowych 

~osi 1 mr. 50 fen_, a z odnoszeniem do dcmiu 1 mr. 

9z fen. ,Wfarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 
t~ J>Od znakiem .,L. polnisch nr. 123." 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę r 
Za inseraty placi sie za rrJejsce rządka drobnego dr1-
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami 40 
fen. Kto często oglasza otrzyma rab\lt. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać w 
nich dokladny adres piszącego. Reikop. nie zwraceamy • 

._.-------------------------------------------------~mn.~nw1111111_.mll'il_.•&llCallll<•~llStlMWft&1111•1••••r-.mirrmmmnme-.11rn1 ______________________ _._.„_.1•~-··......,~m•...,._n~,...-• 
Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiaru.s Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. _.a 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
Jllówić, czytać i pisać oo Polsku! Nie 
1est Polakiem. kto ootomstwu swemu 
zniemczyć sie pozwoli! 

771P 

Z wypadków dnia. 

Siostrv niemieckie w Petersburgu. 

Rząd rosyjski pozwolił na otwar
cie domu Sióstr Wincentek z :Fuldy. ce 
Jem pielęgnowania chorych. Siostry 
przybędą 19 listopnda. 

Ciekawi bylibyśmy usdyszyć. dla 
czego sprowadzono siostry niemieckie 
aż z Puldy, kiedy w Warszawie. Pozna 
niu i Krakowie są także .siostry Wicent 
ki. 

Król saski chce i nadal nłacić swej żo
nie apanaże. 

Król saski oświadczy! się zn dal
szym wypfacaniem apanaiży swojej żo
nie. z którą s!ę rnzwiódl sądownie i któ 
ra teraz w Anglii została żoną śpiewa
ka włosldFgo. 

Rząd poniósł klęskę przy wyborach. 

Przebieg wyborów do dumy jest 
niepomyślny dla rządu. choci(:1ż okrojo;
no prawo wyborcze robotników i urzę
dnicy wielki wywierają nacisk. Haka
tyści rosyjscy nie wybiorą prawdopo
dobnie żadnego posła. 

Między Francyą i Niemcami zgoda. 

Rząd francuski zaprzecza pogłos
kom. jakoby mu rząd niemiecki robił 
trudności w Maroku. Nie ma mowy o 
jakichkolwiek nieporozumieniach. Prze
ciwnie, Prancya jest w najzupełniej
szej zgodzie z Niemcnmi i z wszystkimi 
innymi mocarstwami. 

Polakożercy oczernili robotnik'ów poi· 

skich. 

W numerze wczorajszym podaliś
my oszczercze doniesienie polakożer
czego „Tageblattu" berlińskiego, jako
by członkowie towarzystwa polskiego 
w łiochstrass pod Moers doQuścili się 
gwaau publicznego. 

Jeden z red1ktorów „Wiarusa Pol 
skiego", jak już pokrótce donosiliśmy. 
Poiechal natychmiast do Moers i stwier 
dzH na policvi, że f!Wałtu nie dopuścili 
się Polacy, t~lko członkowie klubu nie 
lllieckiego. Jeden Polak został wpraw
dzie zastrzelony, <ale nie przez policyan
ta. tylko przez jakiegoś awanturnika. 
który strzelał do poiicyantów. · 

O sprawie tej piszemy ·obszerniej 
na innem miejscu. Tu tylko dodamy 
Przestrogę, żeby Polacy nie chodzili 
d? niemieckich „klubów'' anii nfenaj
now", bo tam łatwo oberwać guza. a 
-0awet życie stracić można. 

Ks. dr. Jakób Kluoder, 
Biskup Selimbryjski i· sufrng~n dye~ezyi , hdmiń5kiej. 
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Ks. dr. Jakób Klunder, biskup su- Po swym <lnugim ·powrocie do <lyece
fragan chełmiński, urodził się dnia 16 zyi chełmi11skiei został ustanowiony 
Jipca 1849 r. w Koślince pod Tucholą. ' wikarym w Pucku, a następnie· w Ni
Studya gimnazyalne odbywał aż do ro- borku. na Mazurach. \V r. 1889 miano
ku 1871, poczem wstąpił <lo semina- wanym wstał pro1boszczem a potem i 
ryum dUJChownego w Pel'plinie. Ztąd dziekanem wzy kościele Panny Maryi 
udał się na dalsze studya do Rzymu. w Toruniu. Przy ko11cu roku 1905 prze 
gdzie otrzyrnal tytuł doktora. Po po- niósł się jako kanonik do Pelpl1ina obe-
1wrocie do .dyecezyi w r. 1876, był oko- cnie zaś objął godność bisilqipa-siifra
ło pół roku :kapłanem domowym u pana ~a1na dyecezyi .che·łmif1skiej. którą i:>o
E. Czarlińskiego w Brąchnóv1ku poa przednik jego śp. ks. biskup sufragan 
Chełmżą. Nast~pnie z •powodu walki Jan Trepnau, tak krótko, gdyż tylko 
kultumej udał się do dye'Cezyi augsbu;- przez pół roku. dzierżył. (Konsekrncya 

skiej, w Bawaryi, ~~dzie przeby\nJ debożczyka odbyła sic dn_ia 10 gJiudnia 
nieomal 7 lat jako wikary i zaskarbił 11905 roku. śmierć zaś nastąpiła dnia 16 
sobie szacll!nek u odnośnych .paraficw. czerwca 1906 r.). 

Na przekHę wrogom. się nad nami ;poczną w .sposób !nie
ludzki! Ta.kie stanowisko niegodne by 

Za własne nasze ·pieni~dze wyku- l·oby prawdziwego Polaka. Dla t'ego 
pu}e nam niemiec ziemię ojców na- we~my sie rączo do dziela: uczmy 
szv1ch a robotników polskich ·wypędza dzieci msze w dornu czytać i pisać po 
na· cztery wiatry, do kościoła w Piols.ce polsku, starajmy się o zdobycie t·owa
wdziera się niemczyzna a na obczyźnie rzvstwom naszvrn i or~anizacyom jak 
wszelkimi silami starają się użyć Ko- najwiek~zej liczby członków, oszczę
ścioła do giermanizowania Po'.aków, dzaj·11y iak najwięcej grosza a oismom 

ze szknły usunięto j~zyk polski, kapta- ·oolskim zdoby\vajmy iak największą 
nów i redaktorÓ"\V Polaków powsadza .Jk:zbę Czytelnik!lów. 
.no .w .więzien_iach,~ te_~.o wsz~stkiego a- Oświaty nam brak głównie, a .ie
toh me do~yc ,p~ .• aikozerc~m ·'.-: ,.. ·~ dnem pr~wie źródłem ·oświaty dfa sze
. Wr.ogow1e nasi ·doma~_a1ą_ s;ę ~esz,--z.~ mkich warstw J1udu polskiego dzisiaj, 
1edne1 ustawy. za P?m~·~q ldore} 11'!1°'~11 to g;ązeta polska. Spełniaimy więc i ten 
by na;m (J\ual1tem 7 I01TII'-" za 1Jr„ c I d u · · 

. . "'•'V 1 ""~.: "' ,~;:" : ,-.1...:· _ _obowiązek narodowy! St/arajmy s1ię 
·g1~1 u

1
stawy, za pomo~a h -~re1 '"'1~ I szerzyć na obczyźnie i w kraju pismo 

kmętooy nam usta, bysmy \\ obec m -1 narodowo-po~iskie. jakiem jest „Wiarus 
stych~nych k;zywd nam wyr~ądz:- Polski" brnniącv •na jednej z najtru
ny.ch I gwałtow na - ~1~~ ,pop~łimanJ'.1.-eh dnieiszych pla·cówek ną.rndowych. reli 
a~1 g-łosu ,pr?testu ~m Jęku holu z SI - gijnych i zarobkowych interesów ludu 
b1e wy~ać me mogh. . . . . ,polskiego. 

Czyz czekać marpv w 11111czemu 1 
bezczyn1ie aż '\Vro~ovie nasi ;>~st\vić ! Im wi~2~; wro~m~:i'? n::s ~rz~f.;?.d u'.ą: 

- .•i.&~ 

i t l' . . · I em gor 1w1e1 pracu1my <l a sprawy na-
mdo·wej. 

Sposobność Im zdobywaniu ipismom 
narodowo polskim jak największej li
czby nowych czytelników, obecnie uiaj-

1 
lepsza. Jeszcze tylko kitka d?i dzieli 

~ nas od ·noweg-o kwartału„ :wiec czas 
' najwyższy i samemu zapisać i innych 
J naiklonić ·do zapisania sobie „Wiarusa 

Polski·ego". . 

Niemcy przy robucie w Galtcyi. 
Przed miesiącem zaczął wychodzić 

we Lwowie „Deutsches Volksblatt fiir 
Galizien" organ, popierający agitacyę 
wszechniemców na gruncie galicyjskim. 
W drugim z kolei numerze .,Volksbht
tu" znajdujemy artykuł pod tyt. „Auf 
zur That!" (Nuże do czynu!) Autor, po
seł na sejm bukowiński. pan Józef Wied 
mann, omawiając stojacą na porządku 
dziennym reforme wyborczą sejmu gali 
cyj5'1\:iego, wzywa swoich „niemiec
kich rodaków w G11licyi". aby rąk ni..e 
zakładali, lecz aby przy tej sp.osobności 
energkznie brali sie do dzieła. 

Oto niektóre znamienne wyjątki z 
tego artykułu: 

„Zdaje mi sie, że świetlana jutrz-
: niu narodowego przebudzenia się niem

ców w Galicyi zaczyna wschodzić, wi
dzę szczyty gór przy zbliżającym się 
poranku, lśniące złocistym blaslciem, i 
oczekuję z głębokiem upragnieniem 
brzasku dzi·ennego. Rucb zaczyna się i 
rozszerza. widać błyski i słychać szep
ty po siedliskach niemieckich. odzywaja 
się poszczególne glosy, a coraz ich wiję 
cej. Są to glosy„ wzywające do uwol
nienia się od jarzma niegodnego niewol
nictwa narodowego, odezw szerzy się z 
mi'ejsaa na miejsce, od domu do domu, 
,będzie wzrastał aż zabrzmi potężnym 
chórem. w którym cały lud w Galicyi 
połączy się w jednym okrzyku wstrzą
sajacym: „Jesteśmy niemcami, chcemy 
nimi być i pozostać! Żądamy szkół nie-. 
mfeckich z niemieckimi nauczycielami. 
w których :nasze dzieci mają utrzymy
wać wychowanie narodowe! Żądamy 
niemieckich kapłanów, którzy nam ma
ją słowo Boże głosić w ukochanym ję
zyku ojczystym. Chcemy i żądam1 na
szych własnych posłów. myślących i 
czujących z m=tmi, którzy znają bole na
sze, i zastępować będą nasze prawo! 
Głos ten potężny musi brzmieć poza ą-ra 
nice krain. musi wstrząsnąć całym lu
dem niemieckim w Austryi i wenv 
go do walki ramiP przy ramieniu wspól 
nie z nnmi... 

„Jeśli coś ma się stać, aby niemcy 
przy sejmowej reformie wyborczej w 
Oalicyi uzyskali należące się im przed
stawicielstwo. musi stać się szybko, na 
tychmiast. Budziciele do walki winni 
powstać, heroldO\vie obieg~ć muszą nJe 
micckie siedliska i zwołać przedstawi
cieli \Yszvstkich gmin niemieckich na 
wiec wielki. na którym podnieść trzeba 
wszystkie te zadania narodowe i dokła
dnie je określić. Sejmowi gialicyjskiemu 
należy koniecznie przedstawić konkret 
ną prnpozycyę, zawierającą liczbę man 
datów, jakiej niemcv żadają i w jaki 
sposób te mandaty mają być mbezpie
czone.'' 

Autor artykułu poleca szukać sprzy 
mierzeńców wśród rusinów. 

Rzeczony numer .,Volksblattu" po
ru~ za inne jeszcze sprawy, o których 
dowiedzieć się nie zaszkodzi. Oto <łono 
r· C'i~. ~·~ :.:st::!·:y:· , B• 1i:~:.: c1rr rt1„_T-„.tF-



chen Deutschen in Galizien" otrzyma
ły zatwierdzenie ze strony nJłmiestni
ctwa galicyjskiego, przyczem czyni na 
stępującą uwagę: "Wielkiego doznania 
(polacy) rozczarowania, gdy się przeko 
nają iż niemcy g1alicyjscy silnie i wier
nie stoją przy swojem i że nic ich nie od 
straszy od Wialki o ich słuszne prawa.'' 

W Brigidau (w stryjskiem) Ddbyło 
się niemieckie zgromadzenie, w któ
rem 450 uczestników „z całej olmlicv" 
wzięło udzial. Zgromadzenie owiane 
już było duchem „Bundu der christli
chen Deutschen in Galizien". Ogólnie 
wyrażano gorące życzenie, aby cele 
nBundu'' ziścily SiP. jaknajprędzej. Na
stępują gorzkie żale na rzekomą poloni
zacyę w kościele. Wszyscy żądają ko
niecznie księdza nfomca. Sprawą tą zaj-. 
muje się także .,Deutsches Tagblatt", 
dziennik wiedeński. 

Ciekt1we zestawienie z hakatyzmem 
pruskim! 

który należy do stronnict\\la centrum, 
tylko za jednego z tych Polaków, któ
rzy chcą być narodowcami, a przyg10-
towują głosowanie Polaków ll1a obczyź 
nie na centrowca zamiast na Polaka. 

Tak mnie też z pewnością każdy 
Polak zrozumiat Ks. Linnartz przyzna
je, że w Kolonii mówiono o niedojrzało
ści politycznej Polaków i że w r.ozmo
wie ze mną o tern 1Iakże mówił. Ja zaś 
i dwaj moi goście, którzy brali udział 
w r<Ylmowie, pamiętamy najdokładniej. 
że według ówczesnych słów ks. Linnar 
tza pain Żniński z ĘochJ.tm powiedział. 
. iż Polacy na obczyźnie nie głosują na 
centrowca, ponieważ jeszcze ni·e są doj 
rzali politycznie. 

To ·oświadczył nam pan Jan Korty
l~wski z Solingen. 

Rewo I ucya „polska" w Moers. 
Żydowski „Berliner Tageblatt" pod 

tytułem „Landfriederusbruch eines Po
Pan Jan Kortylewski z Solingen lenklubs" podał wiadomość, że na ze-

<>świadczył nam co następuje: braniu owego klubu Polacy napadli na 

Konszachty p. Ignacego żnińskiego 
z Bochum z centrowcami. 

Przed kilkunastu dniami 1podałem policyantów i że w walce zabito dwóch 
korespondencyę do „Wiarusa Polskie- polskich robotników a zraniono ciężko 

14 osób. 
go", w której doniosłem o ;naradach p. Jeden z 1redaktorów naszych wo-
lgnacego Żnińskiego z księżmi centrow bee tego udał się na miejsce wypadku i 
icami w KolonH, w której doniosłem, iż stwierdził. co nnstępuje: 
~owiiedziałem się, że pan Żniński' naz- Klub, o który tutaj chodzi, nazywa 
twał Polaków na obczyźnie niedojrzały się Bandonium Club ,~Auf qoher See". 

Sama nazwa wykazuje już, że klub ten 
mi politycznie, wskutek czego, inie gło- jest towarzystwem niemi,eckiem. 
sują jeszcze na centrowca. Na tę kore·s- Bando:nium to ·i.nstrument muzycz
pondencyę moją znajduje się w „Gońcu ny, na którym członkowie klubu grać 
i\Vielkopolskim" odpowiedź księdza się uczą L wspóLnie grą tą się 
Linnartza z Bononii. Ks. Linnartz pisze, z,1bawiają. Członków. klub ten Hczy kil
ie korespondencyi1 moja mija się z kunastu, w tern dwie trzecie niemców 

rodowitych i jedną trzecię maz!±fów. 
prawdą. Na to odpowiadam: Czy pan przeważnie ewangielików, nie .przyzna-
:Żniński odwiedził najpierw w redakcyj jących się do polskości i nie należących 
„.Koeln. Volksztg." pana Bachema do żadnego z istniejących w Moers i 
.a potem dopiero pewnego ks. kapelana. okoliicy. towarzyst~ p·~lskich.. Obra~y 
.i 1późn1ej doprero ks. Biskupa, omz t toczą się tylko po n~emrecku, Jak. wo.ga-

ż ·, k. d · d "l B he 1 le charakter klubu Jest czysto memiec-czy pan mns i o wie ZL pana ac - •

1 
ki 

ma w redakcyi lub w mieszkaniu ·pry- · Ubiegłej :niedzieli odbywafa się 
watnem, o to_ doprawdy nie chodzi. zubawa owego klubu. Gdy pomiędzy go 
:Stwierdzam że ks. L. J)rzyznaje, że dziną 2-ą a 3-ą w nocy 1przewodniczący 
pan żniński' byl rzeczywiście u niego. zamknął za~awę, kilku lud~i, .około. któ-

. - . . rych stał!a 1eszcze znaczme1sza hczba 
u ~s. Biskup~,~ pana ~ach~mą i. 1eszcze osób, żądali od g·ospodarza piwa. Po-
.u mnych ks1ęzy, z ktorym1 miał pan nieważ po zamknięciu zabaw takich w 
.Żniński różne narady. Nie chodzi mi też nocy nic się już nie sprzedaj~, więc też 
<> to czy Plln Żniński u Biskupa o pali- żądaniu temu odmówiono. Wskutek te
jyc; mówił, czy też u ks. oficyała, lub go. powiStal wrms~ na sa.li a dwa~ dozo 

k · ~ · k ·, h t t · b ł rumcy zabawę pobcyanc1 wezwah obec 
z s1ę~mi. w t?ry~ owarzys wie ! · nych do opuszczenia lokalu. Jeden z p·o 
"MT kazdym razie me zaprzec;za ks. Lm- licyantów dwóch zdaniem jego najwię
nartz, że pan Żniński .naradza! się z cej hałasujących niemców chwydł za 
łrnięfuli o . wyborach i spr11wach poli- kołnierz i chciał ich usunąć z sali. Nagle 
~ycznych i temu też ks. Linnatrz zaprze odebrał jednak.że z ty~u ~ilka u~erzeń 

· . . w głowę tak silnych, ze się obahł. Le-
czyć 111ie moze. żąc na ziemi dobył rewolweru i strzelił, 

Nikt też nie uważa 1pana Żnińskiego jak nam zaręczał, w powietrze. Wrzask 
za centrowca takiego, jak ks. Lilrnnartz, był ogrnmny na dworze przed wej-

ściem do sali st11ła gromada ludzi, któ
rzy wedle zapewnień policyanta pi·erw 
si zaczęli strzelać. Po strzale pierw
szym policyant zerwał się i dał jeszcze 
dwa strzały, o których nie \·i;ie, czy ko
go trafiły lub nie. Drugiego policy,anta 
tvmczasem pchnięto w plecy nożem 
tak, iż ma pono zranione .płuca. Cała 
bijatyka nie trwała długo. Drugi poLi
cyant, którego pchnięto .nożem w plecy 
nie ·strzelał, pierwszy ma lżejsze okale
czenia na głowie i lekko postrzelony 
palec. Ostatni zaręczał nam, że na miej 
scu wyoadku znaleziono kilkanaście 
wystrzelonych nabojów rewolwero
wych. 

W tłumie, z którym ścierali się po
licyanci zastrzelony został na miejscu 
Polak Matczak, szewc, który nie był 
członkiem klubu a na zabawę posz-edł. 
jak nas zapewniano tylko d~a interesu, 
gdyż miał także odbiorców ITTliemców. 
Inny człowiek, nie Polak, został zranio
ny, zresztą nikt więcej .szwanku nie p,o 
niósł a owi ciężko ranni, jak 
wiele ·innych szczegółów istnieją tylko 
w .polakożerc'lej wyobra~ni korespon
denta „Berliner Tagebtattu". 

Nietylko nikt z Polaków „Bando
nium-Club Auf hoher See" za klub p_ol
ski nie uważał, lecz nawet policya in
teresowana z inspektorem policyjnym 
na czele stanowczo zaorzeczyła, ja~o
by chodziło o jakiś pelski klub lub ja
kieś polskie rozruchy. Była to sobie bur 
da, jakie w tutejszym obwodzie ·prze
mysłowym niestety dość często zacho
dzą. 

Inspektor policyjny z niedowierza
niem trząsł głową, gdv mu przeczyta
liśmy opis zajścia zamieszczony w 
„Berliner Tageblattl'. 

•Teraz niechaj uczciwi ludzie, poró
wnawszy kłamstwa tageblatowe z pra
wda, osądzą, jakimi to środkami upra
wiają polakożercy hecę 1antypolską ! 

Projekt regulaminu wyborczego 
dla Polaków Westfalii. Nadrenii i sąsiednich 

pr()!Wincyi. 
(Wygotowany przez Komitet Główny.) 

§ 1. Władzami wyborczemi dla Polaków 
W estialii, Nadrenii i s~iednlch prow.incyl są, 
Komitet Główny, jego wydział, Komitety po
wiatowe. ewentualnie delegaci, walne zebranie 
powiatowe. Komitety miejscowe i mężowie urn 
fani a. 

§ 2. I(omitet Główny stanowią: 1) prezesi 
i skarbnicy komitetów powiatowych, 2) dele
gaci powiatowi • 

Komitet Główny wybiera z pośród siebie 
iwydział. który się składa z prezesa, 1, 2 i 3-go 
zastępcy, sekretarza 1, 2 i 3-go zastępcy, skar
bnika i jego zastępcy, oraz 5-ciu ławników. 

§ 3. Siedzibą Główneszo Komitetu jest mia
sto Gelsenkirchen. zmiana może tylko nastąpić 
za zgodą walnego zebrania Polaków z Westfa
lii i Nadrenii, a decyduje absolutna większość 
z.ebranvcb. 

§ 4. Członków Komitetu Głównego· z przy 
naleinemi prnwami. zastąpić mogą w ich nie
obecności zastęocy powiatowych prezesów i 
skarbników. oraz wvbrani na oowiatowem wal 
nem wiecu zastępcy deleszatów. 

§ 5. Komitet powiatowy, oraz dwóch de
legatów do Komitetu Głównego i tychże za
stępców. wybiera się na walnym wiecu od.noś-

nego powiatu, który to wiec Komitet Główny 
sam, albo z jeqo POiecenia dele2at Powiatowy 
zwołać Powinien. 

W ten •sposób obrany komitet powiatowy 
składa się z prezesa ·i Je20 zastępcy, sekretarza 
i jego zastępcy, skarbnil\a i jego zastępcy. N8(1. 
to wchodzą do komitetu PoWlatowe2o wszyscy 
prezesi ·i skarbnicy Komitetów mle.isc<>wv<.:h. 

Miasta. które tworzą samodzielny POWfat 
miejski. wybierają osobny komitet oowiatowy 
równaiacv się innvm komitetom oowiatoWYrn. 

§ 6. Komitety mie.łscowe lokalne tw<>rzą 
się w gminie, odnośnie okręgu poszczególnyeh 
powiatów, takowe składają się z prezesa, za. 
stępcy. sekretarza i zastępcy, skarbnika i ie2o 
zastępcy, oraz dawoJnei liczby ławników. Mo. 
źna także wybrać odpowiednią liczbę mężów 
zaufania, po~rzebnych do ag.itacyi wyborczei 

Ukonstytuow1ain:ie imie.isc01Wego komitetu 
powinno nastąpić na wiecu osobno na ten cel 
zwołanym, przez uJ>()ważniona osobę od ko • 
mitetu powiatowe20„ 

§ 7_ Kandydatów wybierają wyoorcy na 
waJ111em zebraniu odn.ośnych powiatów. i to w 
ten sposób_ - wybiera się trzy osoby, które 
się przedstawia Komitete>wi Głównemu. Osta. 
tui zaś wybiera iedne2o lako kandydata. 

W taki sposób obr3ił1Y kandydat powinien 
w naibliilszym •czasie być odoszonv w pismach 
narndowo-polskich. wy~hodzących w państwie 
niemieckiem. Ogfoszenie powinno oodpisane 
być przez cały wydział Komitetu Gtówneo-o. 

§ 8. Jeżeli Polacy zawrą k<>mprnmis z 
innem stromiictwem. wtenczas stronnictwo to 
pokrywa wszystkie koszta iakie wynikły z a~l 
tacy i. 

§ 9_ a) Komitet Główny zwołuje prezes 
lub zastępca za po•zwoleniem orezesa, orzynaj. 
mniej 6 miesięcy przed kaźdemi oowszechnemi 
wyb()Jramt do parlamentu, a w ra2ie rozwiąza. 
ula parlamentu powinno zwołanie Komitetu Głc). 
Wllle2:o natychmiast nastąpić. 

b) W każdym czasie„ kie.dy się okaże 
potrzeba. a miianowicie, j'eżeli Połowa członków 
wydziału zażąda. powinien prezes zebr.anie 

Komitetu GlóWlllego zwołać. Gdy by ore7.e5 
na wymienione żądanie posiedzenie zwołać 
rne chciał. wtenczas zwołuje zebranie zastępca 
prezesa. 

c) Zebrania 02ł0iszone winny być w 5-ciu 
pismach pol~kich .przynajmniei. i to 3 .razy, ie· 
dnakowoż tak, aby ostatnie ogłoszenie 12 p-0-

2odzin prz.ed zebrairtiem do wiadomości intereso 
w.anych dojść modo. Gazety. w których ogło
szenia się umieszcza, .wyznacza Komitet Głó
wny. Taikźe listowne zawiadomienia mogą 
być zastosowane 

d) Uchwały zebrania zapadają absolut~ 
więk1szością 2łosów zebranych. Uchw1ały Pod· 
pisują ws,zyscy członkowie Komitetu Głównego 
lub jego. wydział.. 

§ 10. I(ierownictwo cafej oracy wybor
czej należy do Komitetu Główne20. Bez ~o 
uporważru"enia nie wolno wchodzić w układy z 
innemi stronnictwami„ wydawać odezw wYbOll'· 
czych 'ani oo•Iecać kandydatów na posłów. 

§ l l. o kartki w;rboi'cze i odezwy stara 
sie i wysyła ie komitetom uowiatowvm Komi· 
tet Główny_ Powiatowe komitety wysyłają ie 
gminom wzszlednie komitetom lokalnym. 

§ 12. ·Komitety powiatowe kierują a~ita-
cya wyborczą w powiatach, a mielsc°'we 
względnie 1-0katne w voszczeszólnych gminach i 
okre2ach. i to zarówno przy wyborze posłów, 
jako przy wszystkich innych wyborach. w któ· 
rych uczestniczą Polacy, o ile to nle nie webo• 
dzi w zakres działalności or2anizacyi zawodo· 
wych oolskich. . 

Komitety oowiatowe i miełsoowe zbierają 
się ilekroć tego wyma2a potrzeba. 

'§ 13. a) Na koszta ao:itacyi zbierają komi· 
tety składki W jaki sposób składki mają być 
zbierane ogłasza Komitet Główny przynaj· 
mniei 6 miesięcy przed powszechnemi wybora
mi do paralmentu_ 

b) Kasy miejscowe oowinny cały dochód 
przesrać do kasv powiatowe!. a kasa vowia· 
towa po załatwieniu rachunków gminnych i po
wiatQwych do kasy 2łównei. 

c) Wszystkie koszta wynikłe z aszitacyi 

Żl1 liROWIE. 
IJf'·(jwiadanie historyczne według po

wieści 

stkie ·ozdoby a oznaki sweS?o pruskiego żegnał siP. a węstchnąwszT- ciP,żko, się- Grenadyer zwrócił oczy ku stronie, 
uniformu, dobył noża i jął 1pQlY mun- gnąl w zanadrze, wyjał zeń starannie skąd jęk się dobyrwaił i dostrzegł rękę 
rdura ciąć na długie pasy, a ·potem pa- orrnotane zawiniątko i klęczac przed so wyciagniętą blaga~nie. 
sy te Slkręcać i łączyć ze sobą. Kiedy bą rozłoży!. Z zawiniątka ~dobył - W imia Chrystusa ... pomohitie! 

Wacława Gąsiorowskiego. 
ten zaimpmwiz.owany sznur byl ·gotów papier pażólldy, zczerniały, zdobny w „ - rozległ się przejmującv okrzyk. 
grenadyer podsunął ,się ido kół wózka orły jakieś a pieczęcie, dwa krzyże żoł Grenadyer drgmił. Podniósł się po 
i z 1piasit jego zaczął dobywać .resztek !llienskie i szmat wstążki z !kobiecego wo:t Płomyk już pełzał po blaszanej 

(Ciiąg dalszy)_ smoły, a sznur nią smarować. P 10 u- .czepca i ze wzruszeniem jął wipatry- .puszce z prochem. 
Lawa wwlka.nu, toczac swe g1ore- kończeniu tej roboty skrzesal ognia. wać si~ w te dr9~ie dlań pamiąt~i a Stary ifołnierz obojętni·e sięgnął ~o 

·ace strumienie na dno morskie„. ścina Sznur ·zatlił się żywo. Grenaidyer s0zczątk1 prz.eszlosct Ręce 1mu drzaly, palący się lont, zmiął go w ręku i me 
rsie.„ Ledwie czeluście krat•eru zczer- zgaJsił go ipoś•pieszinie. dotkn~ł 1pąpieru: łzv w oczach btysl~ zważaj~9 na bolesne oparzenie dłoni, 
lllieją, a obtoki dymu zamieniają się 1w Raz jeszcze spraw.dzit ·CZY wszę- na w~diok ~rzy~ów. Svmat ido .p1ers1 podszedł do brzeg,u Ali, skąd go doieho 
rwijące sie pokornie ku ,niebiosom fojki dzie jest równomiernie smołą nama- przycisnął i tuhl z. gł1uchym betkotem. dziło rozpaczliwe wołanie. Zmierzyf 
- ponad morskiemi falami już grzbiet szczony, a potem :podniósł wieko w6- Upł~waly godzmy. Grenaidyer mo wzrokiem odlegJość, dzielą:cą go ·od glo 
bezkształtny, skrzypły, vnaczy dwgę zka, podparł je strzaskana .kolbą ka- .cow~l się z sa:nyt? sobą, walkę toczyt wy wychylonej na powierzchni wody 
płomieni'Stego potoku. raibina i jeden koniec sznura zapuścił Mruzvł oczy I 1uz zaczynał skarby i zatrzv:mal sie. 

Grenadyer zmierzył wzrokiem ta- w głąb, w przegmdy wypeł·nione 1kula- S:""?i~ c~·ow~ć •. gdy z~ów ie. rozwija~: Zadanie nie było łatwem. Wzywa 
mę. a .prze1konawszy się, iż ta zbita . mi i wpól uchylona blachy z •prochem p~esc1ł s1~ rnm1. a 1?1_'sla moze lat m1- jący rat1;!'.pku znajdował się 'Pośród wa
masa luidzi, koni. drzewa i żelaza mil- drugi zwiesił pionowo między kołami monych, s.1ęgał... C1ęzko mu było o:czy łu ciał Iud~kich i zwalonych pociągów. 
\_;zy obumarta, zwrócił się ku brzegowi wózka., . '?derwac 1 od t,e,go ~szarz~nego papieru Grenaidyer widział go, jak chrwytał się 
kędy porzucony wózek z prochami r Ukonczywszy te przygotowama, u- 1 od t.;;ch krzyzow I od teJ szmaty. pływajacych kawałów drzewa, jak za 
kulami zarrł sie w błotnistym gruncie. stal sobi~ po.d wózkie:n. z o.dzienia .~iej- Przemógł się w końcu. Omotał za pieral się i :mocował, szukając .0 cale-

Orenadyer podniósł wieko, spra- ! sce na ziemi, ukiląkl i Ją się modhc. winiątko, skrzesał ognia ... iskra padla nia w przewróoonym '\vozie ambulan-
wdził za wartość wózka i uśmiechnął I Modlił sie idlrngo a żarliwie, w pi er na koniec zawieswneo"o sznura„. ,Gre- asowym ... N1próżno. Sn~ć siły go od
S'ię do sieh'e z zadowoleniem. Zaczem ~ si bil się a kajał, jakby spowiedź z ży~ nadyer skrzyżował ręce na piersiach biegły .. ~ nadto ten spiętrzony wał 
p~·zykucna r między jego kołami, od- i cia całego czy.nil. Szeroka, sumwa, i za1patrzyl się smutnie w budzący się malat zanurzał sie, zasuwał coraz glę 
tp1ąl. ·Pałasz .. 7ap~rł o ikol~~· złam.al l brózdami zorana. koścista twarz, g.rena ·poza Ala brzask„. bi ej w grzaskie dno rzeki. 
go 1 odrzuci .. 121 ecz ·9d. s~eb1e; Zd1ąl I dyHa przybrala wyraz lag1odnosc1, za Iskra zatliła swur... Niebieska.wy Grenadver nie namyślał się długo. 
potem i;iundu: 1 ze złosc1a. 1ak~s pozry- t sl~ch~ni~ .się pobożneg·?· Ch~ilami plomyszek wybuchnął nagle i zaczął Przypadł do zastygłych w kulbakach 
wał ze~ k~~01 ow:e .naszycia, me dn~o- , w1elk1e, zylaste ręce za.ciskały się km I piąć się ku górze„. coraz wyżej ... wy- koni, odciął im cugle· powiązał rzemie-
\Vał am troJ:rrarnastem~1 kaneluszow1. z i czowo i :wznosilv ku mebu ... rozżarza żeL.. -nie i wszedł w wode 
kokarda. , am harcapowi. nemu łunami pożaru.„ Naraz wśród wystai„r.ej ponad Cią~ dalszy. na.stąpi_ 

Ody zn isz·czyt \V ten ~posób \Vszy- Gre1rtdyer sko11czył modlitwę, prze \\' Od~ masv ciał rozle'gł się cichy jęk. . 11 .; -'. •. j 



·eiscvwych i powmtowvcit z lrnsztami dru
IPl skiemi po.krywa kasa powiatowa. I(omi-
1fowi miejscowemu nie woino na własną rękę 
~ dnrch rachunków zatatwJ.ać. 
1a d) Komitet Główny wvbierla z swe~o 
IOJla p0trzebną, ilość rewizorów. którzy na żą
daJlie Komitetu Główne20 rewidują kasy 2min-

i J)OWiiatowe i zdaJą sprawozdanie z odbytej 
newizYi wydziałowi Komitetu Główne20. Ci 
~ellli rewizorzy, p() każdych wyborach 2łó
i311vch. lub n'.! żądanie m:ezesa albo 10-ciu człon 
;ów Komitetu Główne~o rewidują kasę 2łówną. 
. żądam sprawozdanie rewizyj całemu I(omi
~owi Gtów111emu. I(asyerzv kas 2minnych, 

\l'iato,wych. jako i kasv 2łównej winni na 
~danie W~'mienionyrn rewizo.rom przedłożyć 
~otówke. oraz wszystkie książki i kwity od-
szące sie do kasy;. 

Jl(! c) ł(asver powiatowy Po załatwieniu ra
chunków winien wszvstkie kwity o-raz !lOZO
~atą gotówkę przesłać kasyerowi I(omitetu 
pewiato~e$!'.O . 

l) Powiatowe komitety obowią.zane są 
od wszelkich doo!todów iakie wpłyną do kasy 
(także z dochodów komitetów 2minnych) pła
cić bruto od dochodów 10 proc. do kasy Ko-
111uetu Gtówne~o. 

g;) Gdyby w kasie idównej okazał się nie
dobór, wtenczas niedobór pokrywają kasy P-0-
wiatowe podłuv liczby oddanych 2'.łosów pol
~kich w poszczególnych powiatach. 
• § 14 Władze wyborrcze bywają \YYbiera
ne ewentualnie mianow.ane, przed każdemi P-O· 
wszechnemi wyborami d!> parlamentu i urzędują 
aż do najbiiższych ogólnych lub uzupef.niają
cych wyborów do1 parlamentu. Po ukończeniu 
wYborów daje l(omitet Gł„ s1>rawozdanie z 
5wych czynności w vrzeciagu dwóch miesięcy 
czasu. 

§ 15. Polacy nałeża do Centralne20 Pol-
sldee:o I(omitetu Wybor·cze20i . w Niemczech. z 
tern zastrzeżeniem, że zmiana ~ 10 te2oż komi
tetu, tytko za przyzwoleniem Komitetu Wybo·r
cze~o Glów.0020 dla Polaków Westfalii i Nad-
enli i sąsiednich prowincyi nastąpić moie. 

§ 16. Gdyby z jakich nieprzewidzianych 
przycnrn nie moina w jakiem mieiscu utworzyć 
tornltetów Pol\v.iatowvch lub miejscowych, wi
nien Komitet Główny. wz2lędnle powiatowy 
mianować odp-0wiednich dele2atów. Ci ostatni 
obierają potrzebna liczbę mężów zaufania z 

którymi wspó!nie sprawują iunkcyc odnośnych 
\omitet.ów. 

§ 17: Zmiana regulaminu może tyJko na
~ąpić Z?. z2oda dwóch trzeciech zebranych 
członków Gł Komitetu. Potrzebne do te20 
iebranie Gł. Komitetu, nowinno· bvć 14 dni na-
1Jf'Zód z ooodanrem porz~<dku obrad d<> wiado
mości członków Gł. Komitetu podaITTe. 

Prus Zaeh~dnieb , Warmii i M.:.xur 
Hela. Połów węgorzy jest w tym 

roku niepomyślny, a to wskutek obfi
ych deszczów. Za to połów śledzi jest 
biltszy. W ostatnim czasie wydobyto 
OO do 400 k op. 
Brzeźno. Jak windomo, utonęli 2 

ierpnia \V morzu dwaj synowie ryba
.a Jana Krefta, Alfred i Wilhelm. Zwto 
i Alfreda Krefta znaleziono 22 sierpnia 
a wybrzeżu miejscowości Ligehnen w 
owiecie Fischhausen. Zwłok WHhel
a nie znale ziono dotąd. 

Czersk. Na tutejszym sądzie okrę
owym oświadczvł wlaściciel furma
ek Wincent y Hi1~tta, że nie umie wy
ta~czająco mó\v!ć po .niemiecku. Porile 
·~z na zapytanie sędziego odpi0wie
z1at „według zapatrywania" sędziego 
~o~rze'· po niemiecku, więc sąd w 
sw1adcze1niu łfatty upatrywał „opór" 
s.kazał go na natvchmiastowy 24-go
zrnny areszt ( ! !) Równocześnie odro
~rt na iego koszt całą sprawę sądo-

. ~hoinice. .,Gazeta Gd1flska'' do
~si, ze h:s. dziekan Leon Boenig z Choj 
'.~' ~ któr~go parafii objawiają się pra 
'f1ermamzatorskie w k1ościiele, otrzy
a order czerwonego orla 4. klasy. 

1 Z Wielk Ks. Poznańskiego. 
~t 0ścian. Z rozporządzenia rejencyi 

,s ~ł~ w bieżący_m roku zniesione fe
.~ J~s·1enne w szkole katolickiej w Ko
~~an : ~ z tego_ P?wodu, iż jeszcze pe
zka1hczba dz1ec1 trwa nadal w strejku 

onym. 
ectaNa nowy wóz Drzymały złożyła 
e i!kcya francuskiego pisma „Le m01n

lustre" po umieszczeniu podobizny 
rz~mały i jego woza 25 franków. · 
ani oznań. Bank Parcelacyjny z P10-
o')a nabył zeszłej środy na subhaście 

Jdy skty~k~ gospodarst ;vo z dwoma 
d n .am1 i 80 morgami, w Bizolach 
M GietrzwaMem (pątniczy kla1sztor 
kżeazowszu) a nieco przedtem nabył 
or na subhaście piękny folwark 500 

[Owy Tylkówko pod Olsztynem. 

Ze Slązka ezy li StaropolskJ. 
s~a~ihórz. Przed tutejszą izbą kar 

bot~~k al .w _Poniedzhłek 98-mio letni 
'tórn 1 kJozet Orlich. oskarżony o po-

ą · radzież. Sąd skazał go ze 

względu na podeszły wiek na dwa Iata 
więzie111ia. To atoli waale się nie podo
bał10 Orlichowi, dla tego prosil, jakby o 
wielką laskę, aby mu tę karę zamienio
no na 18 miesięcy cuchthauzu, bo woli 
tam siedzieć, jak w więzieniu. Ponie
"~aż atoli wyrok już zapadl, życzei111iu 
jego ni1e mogło stać się zadość. 
- ·r ** nut Wht+ „ • .; , 

Wiadomości ze świalao 
Zgon w. ks. badeńskiego 

spodzie\\·aj::t ::;=ę k11żdej chwili. 

Położenie w Maroku 

nie zmieniło się w ostatnich drniach. Ad
mirał francuski Philibert udał się na po
kladzie krąfownika do Rabatu celem 
powitania sułtana. 

Fiskus pruski przegrał. 

W ~łównym procesie fiskusa w 
sprawie akcyjnego towarzystwa kopal
nianego „flibernia" została rewizya fis 
kusa przez sąd nadziemiański w Hamm 
odrzuconva. 

Z różnyob stron~ 
Różni Polacy, którvch zdołał zło

wić centrowy „gewerk~eriajn", ,stali się 
z czasem najzaci,ętszymi wmgami „Zje 
dnoczenia Zawodowego Polskiego" 'i 
„ Wiarusa Polskiego''. Oczer.niają też 
posłów polskich i przywódców polskie 
go ruchu narodoweg10. 

Na to jest tylko jedna odipoiwiedź: 
z}ednywać „Zjednoczeniu" i iinnym 
polskim narodowym towarzystwom 
jaknajwięcej nowych czonków, i „Wia 
rusowi Polskiemu'' abonentów. 

Wpi'Sowe w „Zjednoczeniu" wynio
si 50 fenygów, składka tygodniowa 30 
fenygów, za co organizacyl1 daje sto ... 
sunkowo wiele więcej korzyści', niż 
związki niemieckie. 

Przedpłata na „Wiarusa Polskie
go'' wynoGi ni'.1 cały kwartał I mr. 50 
fen., a z odnoszeniem w dom przez li
stowego I m. 92 fon. 

W strony rodzinne wysełamy 
„Wiarusa Polskiego" za tę samą cenę, 
ale trzeba podać dokładny adrns tego, 
który ma gazetę otrzymywać. 

W sprawie walnego wieca wybor
ców w Essen otrzymaliśmy cały sze
reg korespondencyi, których przecież 
nie zami·eszczamy z powodu braku miej 
sca, za co szanownych kóresponde<n
tów serdecznie ,przeprnszamy. · 

Myśl przewodnia we wszystkich 
korespondencyach jest to: 

Rodacy ze wszystkim .stron powin
ni pośpieszyć licznie do .Essen i tam do
pilnować, żeby regulami1n, który mamy 
uchwalić~ zabezpieczył samodzielność 
polityczną ludu. Zarazem mają rodacy_, 
zdaniem korespondentów naszych dolo 
żyć starań, aby raz na zawsze naga
niaczom centrowym, otwartym i zak_ap 
turzonym odebrać możność knucia sp_i 
sków na samodzielność polityczną wy
chodźtwa. Trzeba cznwać, żebyśmy 
się nie doczekali, ·iż nam w imię solidar
ności narodowej - w sposób formalrnie 
legalny - nakażą gl.osować nie na Po 
laka tylko na centrowca. Regulamin no 
wy powinien to uniemożliwić! 

Dortmund. Prywatny telegram 
donosi, iż jeden z urzędników socyal
demokratycznego związku murarzy 
sprzeniewierzył 100000 marek, i ulotnił 
się za granicę. 
~...-..~„± 

Ze Zjednoczenia zawodowa polskiego. 
Baczność Neumuehl i Buschhausen! 

, .Ziednoczenie Zawodowe Polskie" w Neu
muehl-Buschhausen oodaie do wiadamości · 
swym Druhom, iż dnia 10 listol[)ada u pana 
Schr.oera przy ul. Hambomstr. w Buschhausen 
odbędzie sie 

-- zabawa jesienna. ·-
Po•czątek i,aibawy o godzinie 4 po poludniu O 
liczny udzial proisi1 (1149) Wydział. 

ZEBRANIA 
odbędą się w niedzielę 29 września: 

W Gelsenkirchen-Butmke przed potudniem o 
11 goidz. u p. Reika. Wannerstr. 110. 

"'._,.. ..... , rrsłli"i't·~a1111Mw--~~~ 

Podziekowanie ! 
Za licz,ny udz.iaJ w pogrzebie najukoch~

szei żony mode.j 
. śp. ROZALII KOZIOŁEI(, 

w dniu 25 września, skladam krewnym i znti
j,omym oraz Bractwu różańcowemu IZ Neu
muehl. Tow. św Antoniego i ,(olu śpiewu „Ce
cylia" z Neumuehl. Br.11etwu różai'1CO<wemu z 
Obermarxloh i Tow. Piotra i Pawfa w Busch
ha.uscn stairopolskie „Bqg zapfać" 

W smutku pogrążony mąż (1) 
Antoni Koziołek'. 

Towarzystwo św_ AntoniC'l!o w Recklinghausen Towarzvstwo św Józefa w Horsthausen. · 
Siid (na Ludwiku) W nieclziele. d11ia d9_ września, b1erz.e nasze 

podaiie swym cztonkom do wi.hdomości, iż w towarzystwo udziai w rooz:nicy low. Ś\\". :::ita.-
niedzielę, dnia 29 bm. bierze udzial w 19 roczni- nis&uwa iw lierne. Całonkowie zechcą się 
cy Towarzystwa św. Michala w miejscu. Wy- stawić .w lokalu posiedzeń, zkąd nastąpi o 
marsz z loka,Ju posiedzef1 o go<iz.inie 2 po po- god~. 2 i póJ wymarsz do herne O liczny u-
Judniu. O liczny udzia! prosi ( l) Zarząd. d~alf p1ro~i_(_l)_ Zarząd._ 

Uwaga. Zarząd i rew.izoirnwie kasy jako Towarzystwo św. Wacława w Linden 
też cho·rążowie winni ~ie stawić w lokalu po- Zebranie Q.db_ędzie się w med!zielę, 23 bm .• 
siiedzeń zaraz po polskiem nabożeństwie o io- nie Q godz. 4, lecz 0 Q"odz. 11 przed po4. O licz-
idzinie pól ·do 11-ej, w tę sarną niedzielę_ Po- ruy udziail prosi __ (!) Zarząd._ 
żądJa·nem jest, aby się wszyscy punktualnie Towanystwo św . Józefa w Osterłekl 
stawili. Przewodniczący. 

Tow,arzystwo s'w. Wote' iecha w - Baukau · oodaie do wiadomości, iż Towairzystwa, które 
przybędą na rocznicę naszą, d:n.iia 29 września_ 

donosi wszys.tkirrn czJ:unkom, iż w niec!Jzjelę, pnzytimo,wa1ne będą na sali posiedzeń u p. Teli-
<inlai 29 bm .. bierze Tow. nasze udzial w noez ~aimD. (1) ZarZ!ł~ 
nicy Tow. św_ StanisJ:awa B. w łierne. O licz- Tow. lidmn. „Sokół" w Kastropie 
ny rudziatr wszyistkich cztonków prnsi sięL Wy- urząidzia: w niedzielę, ·dnia 29 września 
marsz .ze saH posiedzef1 o godz.inie 3. (1) __ WYCIECZKĘ __ 
--------·----- Zarz.ąd. w okolicę Wetter nad rzeka Ruhrą; zarazem 

Towarzystwo• św. Antonie20 w Laar bierzemy udzial w zabawie Tow. gimn_ „So-
podaje ido wiad'omości swym czfonkorn, iż dn. kóJ" w Wetter. Wyjaz,d. wozem o godzinie 8 
29 września., o godzinie 4 po po.[. odbędzie s.i~ rano z.: lO!kłllu pana Schulte-Becker'a. O liaz.ny 
polsikie uabDżeństwo. Po nabożeństwie o godz. udzial i punktualne stawienie sie druhów upra-
5 ·odbedz.ie się kwartalne walne zebranie, na sza się. Goście mile widzia1ni. - Cz·al'em! (1) 
które się zaprasza wsizystkfoh czlonków. Go· =--------------WY<!ział._ 
ście mile widziani. (1) Za.rząd. Bractwo' różańca żywe20 w parafii Serca Jezu-
-Towarzystwo Polek · .,Wanda" w Herne - sowego w Oberhausen. 
donosi czfonkorn, iż przyiszle zebrainie od'bę- Zebr.anie odbędzie $ie w •niedziele. <linia. 29 
dz.ire się w niedzielę, <Luia 29 września. o go- września,, o godzinie 2 i pól po po.tudniu u paina 
dzinie 4 uo poiludinliu na sali pant.:U Sternberga, Alleikota. Po zebraniu nalbożeńtstwo 0 godzinie 
;ul. Dwo.r.coiw~ (Ba!hnhofstr.). Goście mile. wi- 4. O liczny udział w zebraniu i w ·nabożeń-
dlziarui. (1) Zarząd. stwie pros.i (1) Karol· Nowa-cki. nla!d1zelator. 

Bractwo Różańca św. w Witten Towairzystwo św. Wawrzyńca w Recklin2-
poda!e dor W1iadomości Siostrom Bractwa. iż w hausen-Ost 
niedziielę, 29 września, pnzystępujemy wspólnie donosi szan. swvm czfonkom. iż przyszJe ze
do Komunii św. podczas. mszy św. o godz. 8 branie oa'będiiie ·się 6 paź.dziernika prz~d ]):Ol. o 
rnno O liczny udz.iat1 .w spowiedzi św. i Illl:- godz. pót do 12. Po pof. odbędzie się rocznica 
bożeńs.twie prosi (l) Pirzełożonia. Tow Rówinież donosimy, iż bierzemy udzhl 
- Tow,arzy~w~ „Jutrzenka" pod opiek'i-ś~~ w rocznicy Tow. św. Mi~hafa w Bruchu, w me-

Wawrz.yńća w Obermarxloh dizielę, 29 września, wYmarsz z lokalu 01 godz. 
podao:e wszystkim cz.fonkrnn do wiadomości, pól do 2 po, pofodni:u. O liczny udz~311' w ro-
iż w niedzielę, dnia 29 września, rnno oi o:odz. cznicy uprasza fr. Maćkowiak, przew. (1) 
08 mamy wspólną Komunię św. i nabożeńs,two Wfec _,Ziedtroczenia". 

z polskim śpiewem. Sposobność do spowiiedzi Walny w1"ec wyborcorw 
św. ·już .od roboty 28 bm. - Czfoników Towia-
rzystwa św. Andrzeja, którzyby·chcieli wz.iąść 
udzial w śp'iewie na chónz:e. ba·r·d:llo P•ra5ilrnY. dla Westfalii, Nadrenii i sąsiednich 
o 1aska1w·e przybycie. O liczny udzial' pr~i 
<1) . . zarząd!. prow1·ncy1· 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donolsi swym ozfonkom. iż w niedzielę, dnia odbędzie się 
29 września, bierze Towarzystwo ud'ziaJll w 

frolcd~ncicy Towarz:ystwa św. Józefa w Oster- ~ -.,w' E ss' e·.n 
e . z.lonkowie wirn1i się ja'k na!.iliczniej ze- ,....,. ., 
brać w czapkach i ·odznakach w lokalu po·sie- , na sali pana Meistra (Aliredushaus) 
dzeń 0 1 g1odz. p6t ·do 2 DO .pofadiniu. O licz-
ny udiz.ial uprnsza · Zarząd. '(I) Pr O h n ha U ,Ser Str. nr. 19. 

Uwag~.. Ta1k samo zapraszam caly zarząd 
n>:ii niedz<ielę. dnia 29 września, o go:dz. 10 przed w niedzielę dnia 29 września 
polu.dniem, równ:ież i tych d1elegt~itÓ'W, któ- ' · · 
rzy należą do Zwi1ąziku i ich zastępców n~ 0 «godzini~ i t"Yi w południe. "'' , 
pogaidainkę, gdyż mamy bardzo ważne spml\vy 
do zatatwienia. O liczny udiziat uprasza Porządek obrad: 

Przewodniczący. . 1) Ostateczne uchwalenie nowego 
Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Meiderich regulaminu wyborczego. 

donosi swym cz.I01nikom 01raz wazystikim Ro- 2) Uzupełnienie· Głównego Komitetu 
dakQm z Me1derich i okolicy, iż w sobotę dnia W b ' i • b 
28 września, :przybędzie a,0, nais ksiądz polsiki Y orczego a mianow cie wy ór prze 
i będzie sJucha.t spowiedzi aż do ooniedzia.fku. wod1dczącego i pief'.WSzego sekretarza. 
W niedz1elę raino ·O godz. 7 przystępuje Toiwa- 3) Sprawozdanie · poselskie posła 
rzystwo wspólnie do Stołu Pańskiego pod cho- Brejskiego. 
rągwia. W niedzielę. o godz. 4 poi p0tiudiniu W I d k i l • k• 
polslkie na·bożeń1stwo1 z k>..1zaniem. Po nabożeń 0 na ys usya wo ne wmos I. 
stwie odfbędzie sie. zebranie. o liczny udzia.r Obrady rozpoczną ~ię punktualnie. 
spowiedzi. w nabo.żeństwie i w zebraniu u- A. Wo1ic· z· yn'sk1·, urasza Zarząd. (1) J 

Towarzys-two św-:-1'1ichała Arch. ~· Hochfeld przewodniczący Głównego l(omitetu 
obchodzi w niedtziele. dnia 29 września, na sa- Wyborczego Polskiego dla Westfalii, 
t\,~,:~e~:tt;. tf~arzvstw w liochfel_d1, ulica Nadrenii i sąsiedn. prowincyi. 

swoią 8 rocznicę istnienia, Na wiec zaprasza się wszystkich 
na J(tóra. wszystkich Rodaków z Duisburg i wyborców P laków~ · : 
tiochfeld i okolicy uprzejmie zapraszamy,_ o- Koło śJ>iewu „zona•• w Sodingeil 
raz wszystkie Towarzystwa, które zniprosze- podaje do wiadomości &wYm cz.łonkom, iż lek-
ma oaebral'y i te, które dla braku adresów 

· eye śpiewu odbywają się o z.wyk1yrn cUliSie o 
zaprnszeń me otrzym~lv i pros,imy, ażeby nas godz.inie · 2 po poludniu. Dnia 6 paź.dziernika u-
oawiedzM'.y. Program ()lb,chocl12u: Od 2 godziny 
ao 6 i .Pól przyjmowanie bratnich Towarzystw, rza1dą I(ol'o nas.ze na pożegnanie odchodzących 
o godzinie 4 pochód do kościoif a na polskie na- do wojska czlionków , 
bożeństwo. DO nabDżeństwie d1l'lsza ząbawa na , -- zabawę "_' -
sali Domu Katolickich T1owarzystw, poJączona polączoną z koncertem. deklamacyami, śpie-
z koncertem i mowami. w końcu zostanie 0_ wem oraiz, ćwiczeniami sCYkolskimi. Pukamy 
degrany bardzo piękny te1aitr p. t . .• Dożywocie też do serc tych mfodzieńców, którzy jeszcze 
w letarp;u". do żadnego towarzystwa nie należą. aby za-

Uwaga. Ksilądz polski przybędzie w 80, stąpili licznie miejsce odchodzących do wojska 
botę. 28 września, i będzie stuchal spowiedzi w szeregach nasz.ych. 
św. DD'CJZiąwszy od p-ordziny 3 po pot Tow. św. Szanowni mfodzieńcy! bądźcie baczni na 
Michala urzystępuJe wspólnie do Komunii św. .to. że jeżeli wy teraz w tej chwili nie będzie-
w ni·edz.ielę o ~odzfai·e pól' do 8-ej ,rtmo w od- cie nnid pdskim śpiewem C'zuwać, .niema iiuż 
znakach. (2) dla wars nic ,weso.re9'0· w świecie, gdyż zJy cz.ro 
-----------=--,----_Zarząd. wiek nie śpiewjl, mówi poeta. Dlatego ikorzy-

BACZNOŚC ! ! ! staijmy już z tego czasu póki nam sily pozwo 
Ją wstępowa>ć do Kofa śpiewu, które coraz 

Towarzystv, n Polek w Essen. nowsze pieś·ni i to także kościelne śpiew~ć 
. Przysz.l'e zebran.1; od1bę.dzie sję w niedzie},ę będz.ie a mamy ich tia.K wiele a ile ich śpiewa-

dma 2~ wrze&nia, punktua.Jnie 01 i;i:od:zinie 4 po my? Niemcy mówią. że tylko 3. Mlodzieży 
poJudnm w sali D. Meistra (Alfredushaus). · d · ' L · · 
Szla.n. Cz.lonkinie oraz wszystkie Rodacz,ki ma- polska, nie daj sobie tego pawie z1ec. a·cm-

. · skie przyslowie też mówi: „Qui cantat, bi:s. o-
aące zamiar przystąpić dto- naszego To·wa, rai" (Kto. śpiewu~ ·dwa razy się modli). (3) 

rzy~łlwa. ?Pra&za się o liczny udzial, ponie-· Uwaga. w niedziele. 6 paździemilka, ze-
waz PrZY1Jdą \vlaiżne sprawy pod obrady, (2) branie 0 godzinie pól do 12 u p, Teo<lora No-
------- Wl'.:dziat. tche, tam, gdzie się odbędzie zabawa. ~rosimy 

Baczność Wetter! też czfonków tow. św. Jakól:n, aby o ile mo-
Tow gimn. „Sokół" w Wetter żnoś·ci sie stawili. 

urzą~.za w niedziel_!!. dnia 29 września, po po- Cześć polskiej pieśni! 
h.1dnm o. godz. 3 i uól T. Miz~_!_a._pr~es:.. 

- z,abawe poże!łnalną - Towarzystwo św. Kaźmierza w Baukau 
d!a. ~ruhów wstępujących do wojskai rJ11 ~tórą podaje swym szan. członkom do w~a1domości, 
nm1e1szem wszystkich rod1,ków prrz;ych:vlnych iż ·dnia 29 wneśnia, urządza Towarzystwo za· 
sokolstwu. miile ~:HIPrraszamy. (2) . bawe dla mfodzieży odchodrz:ącej do wojska. Po 

CZ1cl.fcm! Wydział. czatek o p-odzinie 5-ej. Wsteo dla czfonków 
l(oto śpiewu „Słowik" w Horsthausen. 30 fen., dla nieczfonków 75 fen. - Muzyh 
Lekcya. śpiewu odbędzie sic w niedzielę, pod.wojna na skrzypcach i na dudach. Każdy 

29 bm., o god'zi'.llie 12 w poludnie. O liczny u- czlonck winien: sic okazać ustawa to·wa·rzyską, 
9ziar prosi . (1) Zarzą.d_ w przeciwnym razie p1Iaci jako niecz..fonek. 
Tow::1rzystwo gim~Sokół" w H~irsth~uŚen. Uwa2a. Ponieważ w ten sttm dzień ob-

Pótroczne walne zebranie odhcdizie się 29 chodzi 24 rocznicę Towarzvstwo św. Stani, 
wrześni a. o godzi nie 5 no, notudniu. Na po- stawa w tterne, Tol\V'. św. Kaźmierna posyfo 
rządku dzienny;m: 1) Snrawozdanie 1',1 1.s0we; 1depu ta·c -~ i now.ą chora.giew, a kt·oby z czron: 
2) obór nowe1ro naczi:l11ik a. O lic:m · udzht w ków chcial' udzial wzia6, może do deoutacy1 
zebraniu upra•sza (1) Wydział. • się przylączyć. (2) Zarząd. 



Z pierwszej ręki. 

BACZNOŚĆ RODACY! 
Kf che~ Grub. p 1cudą4z 

cszczędzić? 
Każdy rodak, który chce sobie m a. ts i y n ~ d o 

s z y c i a t a n i o kup i ó lt1 b młody druh, który 

8obie chce doskonałe koto sprawić, niech 
·sze kartę do nas po cennik naszych maszyn i Be:.z af;fentów. 

1.10 towców. llamy dużo p~sm z polziękowaniem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

ran§fełd 4 Stawińsk· 
Hurtowny ;nteres maszyn i k6ł, 

Recklłughausen-Sud, Bochumerstr. 127a. 

~.,,__---~=-= ..---~--

Barhtk: Zażywasz ty Jantku tabakę? 
Janf ek: Zażywam, ale tylko § 

na odpłatę 
najlepszą llośolersk~ 

kupuje się pod najkorzystniej
szymi warunkami jedynie u mnie. 
Proszę czytać i podziwiać: 

I. pokój, wplata a mr. 
~ pokoje, „ to ,, 
a „ „ ts ,, 
' ,, " ~8 " • 

J. Schwarzhoff • 
którą ma wciąż iwieżą na składzie 

· 10. Maciejak 

~~~ ........ ~ 

J. Barański, Wanne, 
Największy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsf r.) nr. 3 
=== naprzeciw kościoła. katolicldego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do ~wiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego eię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Przy całkowitych wyprawach, płt:knc podarki. 

Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

kupią, wypożyczam gratis oorcelany na we~ 
sele. 
--Polecam także Szanownej Publiczności 
moje Na odpłatą! 

~~"""'~~ł>olll własne warsztaty 
tapicerskie i siodlarskie. 

Na życzenie przerabiam stare materace 
w jednym dniu po cenach tanich. 

Zarazem polecam materace mojego 
wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce
nach fabrycznych. 

r<CeóY(RiSkiBP 
~~~'ł<J~>.,I 

N ajtaflsze l naj„ 
dogodniejsze żr6~ 
dło zakupna dit 
mlodoieńc6w. 

B'•-·~••••••••~~-~--~-~-
Podróżującego I •Ta odpl __ t.., ; 
na cygary na wysoką ~ 1 „ y ~ 
~~~~~ ~ ~ 

Jan Słomiński, ;-oS ~ ~ i 
~ ? ~ sprzedajemy wszelkie meble, ::! I Duisburg- ~ - „~ Recklinghausen-Sud (Broch) 1· 

Najw. efom kredytowy. I 
Bocbnme~· st.....-. 192, 

lłllt.. pH}' kośeiele kaiolłekflll~ 

w Brnł'ho. 
Hoehfetd, ~ i ! całkowite wyprawy, piece ~ tf· 

· Su•łstr. •~'· <1078J • s=. : kuchenne, różn.e sprzęty do· • i • 
li tł. ~= --=I 

w pobliżu poczty i apteki. 

' ' 
.. ~. --~·-. -~ 

.... F. ~ ~"'· • 

~. _Ą:~~·1·-· '.\ .„. 

model 19t•'7 
po 50, 60, 70, 
75, 85 mrk. i 
wyżej. W yści
gowce z Ia czer
woną gumą 95 
mr . .Jedyny 

zastępea fabryka16w Adler, Opel, 
Weil, Westlalen i na Herne i oko
licę. Odplata dozwolon ·. Wszelkie części 
rezerwiowe jak najtaniej. Reperae„e rzt· 
teloie i fachowo. Największy skład kołowców 
na okolicę. 189 

Herner Fahrrad- u. Motor-Indr strie 

H Hel"land He:rae, ul'ca Dworcowa 
1 ' (Bahnhofstr.) ll 1. ' elef. 266 

Turmstrassc nr. 14'. 

'ląflll~~~-~!l*l~~!tieiłlrlea'181smi \ I SwOj clo swego! 
I Szanownym Rodakom z 8oehnm i całej okolicy donoszę, iż na 
I(! zbliżający się sezon . nadeszły wszelkie nowości 

"' mate.ryach 
na ubrania, paleloly i spodnie. I 

W moim wielkim składzie własnej 1107. 

gotowej garderoby męmkiej I 
111 · i dla c:b.lopców I 

~ -es ... 
A 

-= = 

tłt ł ~ mowe, kanapy, w6ziki dla ~ :=. -
• ... =MI J; i' ~ dzieci po cenach najniiszych. ~ ; l 
• ;;..-. Pl ó. ł =•'ild. ~ = = o ecamy r wnrcż w asny e = ~ 
~ ~ :; warsztat tapicerski. Kupione .„ Tli I tl ~~ .;-1 
~ ~ ~ ' sprz~ty odstawiamy darmo •

1 

tmt- ~· 
~-~~ -. ~~ 
~ = do domu. ~ ~ 
;~~ ~; 
& .A.nto:ni DytKiewi~z & I 
•! 633) J011ef Mtśk:1evvicm 11 
• _w Oberhausen, 8tUeluuaunstr. 88, przy Starym Rynku .• 

m~tHłH?~~tft-~lUlHlttlt~ m·~•H••H•dlHI 
KARTY KORESPONDENCYJNE 

WYKONUtTE 
DRUKARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" W BOCHUM .. 

150 

-Dom kredytowy 
Jana Kwiatkowskiegó 

załatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

. ~ p1eeo"W Kasa oszcz~dnoSci 
do ogrzewania 

poleca. (1047) 

1-
~ 
ID 

"" o • ;. 
.; 

w Herne, Bahnhofstr. 50. 
. wejście z Oststrasse (75!}) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

n 
j( 

Jan Kwiatkowski es Ir." 
~ ma --er;;; ,„ .lt 

procent. 1 ~ 

znajdzie każdy Rodak wszystko, co tylko zap1 agnie a przytem po tak • 
U nizkich cenach, że konkurować mogę z każdym składem żydowskim, który 3/. 
'łlr wprawdzie ma towar tani, ale za to tak zły i słaby, ż~ się wnet rozleci. a 
I{! U mnie natomiast każdy kupi tanio, ale przytem towar bardzo Lrwały. Po- l(i 

I lecam również garderobę dla robotników, I -' Recklinghausen Slid - -- 'M. Miedzlfsir ~I 
~ a mianowicie spodnie, ja••zki, koszule, Hlia1·pety, szelki, i t. d. fm (Bruch) w HER NE ~ 

łl fii ul. Nowa (Neustrasse) 24 ~ 
I \V mojej pracowni garderob męzkiej tl I ul. Bochumska Hi. warsRZi8i kf &wieCfi ~ 
I! wykonuję ubrania na miarę wedłng najnowszej mody; krój pierwszorzędny iiJ I 9 okien wystawnych. I . . 
W ceny przystępne. Każdy Rodak pcwinien tylko. do mnie przyść i się prze- 3' w którym wykonuje. się Zt I konac o rzetelności mego interesu. ~ wszystko podług Jlllai1 ż1 
:?..-'ił NJi z dobrych materyi po ce ri 

W W~• h .l ł k• • nachtanich. , si ~ OJCiec A. owa o 'S l f . Zwracamtakteuwa&11:namól ~ I Bochum, Alejowa ul. nr. 13. Berne, Heinrichstr. nr. li. A skład mebli ~ 
~~-~-ł~. •ł~--~-l~Bl~-~-.f ~-~~~-ł~. .-~ Ilf i::tóre także tanio sprzedaję. . : gi 
~-~-~-n:~•~.!'~-~-~-~YP"B~,..-•~~~= SwóJ do swe~or SwóJ do 1we1•..!,, Pt 

W'*'w~a: J • • fi• ł I kl Jr Bocua: Od.plł"WU:Uill107 r.a ullaJtc:ra: Ja & B ceł I t I Yl Boch1m., Dnbl'Jlia „Wlarwa Polsk.de1.o" . .,,. &cham. k; 



Nr. 225 Bochum, na n~edzielę, dni wrzeAni~ 1907. R~k l7 . 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i z.Jrobkowym. 

w 

w1chodz1i codlziennie z wYiatkiem dni poświątecz-
111ch. Przed1Plata kwartalna na poczcie i u 1tstowych 
WYllosi 1 rnr. 50 fen_, a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
pZ fen. „Wiarus Polski'" zaipisany jest w cenniku pocz 

toW'Y'Jll pod maikiem „L. polnisch nr. 123." 

I Imię Boże za Wiarę I DJtzyznc I 
Za mserai~ placi się za 1r..ie.isce rządka drobnego dra„ 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami '4łl 
fen. l(to często oglais:z.a otrzyma: ral:W\t. - Listy da 
„Wiarusa Polskiego" rlależy frankować i podać w 
nich dokladny adres piszącego. Rękop. me zwracamy. 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
-fl@ąl.,,..llU Vtf C nr:_ _ ?'!'!__F_!E!._ · s 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
jest Polakiem. kto potomstwu swemu 
znie~czyć sie pozwoli! 

''t•••r·w - .tb 

„\Yi~n:s Po~ski" na ~los powy~szv ~ pi·eśni polskiich i ~dyby samo śpiewało j b~e motywy ich czynów,' i już zia wyp0 
0~1p~w1~0~1a.ł \~owcz~s, ze takla ~polka 1 z to~arzys~wam1 J?O polsku! . . ł wiedze_nie podobne~o przypuszczenia 0 
me _1stme1e 1~ n.1~dy me powstam~ bo Zapytu1emy się tedy tutaJ, zeb_v ! urzędmkach_ pruskich może się niejeden 
„W1,aru.s Pobk1_ ~ dyktaturze am słu: na~ wytlu~aczon?• czy _my ~olacy 1e ~ za obrazę i zbezczeszczanie pruskich 
cha~ ~1e chce I nrrgdy Rodakom swe1 stesmy moze gorsi od ~1emcow, żeby ~ urzędników dostać do kozy. -

' F-- - - -- - woli m~ ~arzucal. J eże~i są 11:dzie, któ nas towarzystw~ r:iemieokie i niemi'~c ~ potem jest podawanie takich po 
rzy chcieliby lu_~ P?lsk1 od~ac pod ~o- cy obyw~tele m1eh. w podobny sposob wodow głupiem i małodusznem. Kto tak 
mendę pani~ Żn11~sk1ego, kto_~~mu m1a·I- traktowac_? . , . . . twierdzi. i tt1kie żywi obawy, kim pio
by pomagac_ „~1a,rus Po~sk1 , to, !Y~ko l . . A moze rze~zyw1sc1e uwaza1ą .n~s ~ dobne względy kierują, z tym trudno 
mozr:a 1P?Wrndz1ec: P~rne odpusc im, 1 JUZ z~ ?bywateh drugiej kl~sy, z~ nie~ rozmawiać rozsą;dnie i trudno go prz&
bo me wiedzą, co czymą. I wolmkow swych za .slugusow, ktoreml konać. Taki człowiek ani Polakom ani 

I 
~ 

Z wypadków dnia. 

~· Dziś. w sobotę. odbywa się walne zebra 
~·;..tt.. 

ł nie knapszaftu bochumskiego. Na_ wiecu przedwyborczym, który mo~na P<?PYChać i poganiać, j~k si~ tył- Niemcom zaszczytu 111ie przyniesie. bo 
odbyl .się w Bochum w Nowy Rok 1907 ko zywme podoba? - A moze tez mo- ,, jest to człowiek bez zasi1d najmniej
przed ostatnimi wyborami do .ruulamen wa polska, ·.a może zabawy polskie są I szych i bez charakteru. • ' I tt • ~: 

I • I • i • ~ • I 
i 

I! 
I 

Dzień dzis!ejszy rozstrzygnie wal 
kę o nowy statut knapszaftowy. 

Zebranie knapszaftu odbędzie się 

o godzinie 3 po południu. O godzinie 1 
w połudmde odbędzie się zebranie star
szych krnapszaftowych wszystkich or
ganizacyi, pod przewodnictwem Komi
syi Siedmiu. 

tu, pan Ignacy Żn~ński _rozwiódł się o w ie? oczach czemś pośl~dniejsz~m, na Bydło nierozsądne ma jakieś in-
pr~y~zyn:ich, rozw1ąz~n.ia p_a~lamentu 1 C? się tylko ze wzgardą I 'Z pohtawa- li stynkta, które ki'erują jego c.zynami, ale 
m?~Ił w koncu .o mozh.wo:c• ~om,pro: mem sp.ogląda? - . . człowiek taki będzie .. świecibaczyl" 
m1sow ze stronmctwam1 n1em1eck1elDl Moze by nam to 01 wytłurru1czyh, dlziś temu a jutro owemu. Nie dziw te
p:zy •wyborach śc.iślejs.zyc~. ~.ianowi- któ_rzy, ~ takim za?,alem wykrzy~iwac dy, że nikt do ludzi takich nie ma sza
_c1e zaz.naczr.ł takze, ze me 1est wy- ~ub1ą r~zn~ „~ochf na f~stynac~ I „fa„ cunku i zaufania, bo nikt nie może im 
kl~czonem,. IZ Polacy _wskutek kompro- ~e~a7h ~iemieck1ch, ~t?rym się roz: zaufać, że oni nie pobiegną jutro gdzie 
m1su moghby zdobvc mandat na ob- J<,Łsma oblicze z radości, ze na podobne] indziej jeżeli wiatr z famej strony za-
czyźnie v.rlten sposób, że w trzech lub umczystości raczył do nich przemówić wieje.' Gaz Ostrowska·· 

Sułtan Abdul Azis wyśle wojsko prze
ciw powstańcom pod Casablanką 

w czterech okręgach zobowią~aliby „pan komisarz" lub jaki inny urzędn.ik. ____________ .~'- _ : ____ · ____ --~ 
się głosować na kandydatów odnośne- A temz zachodzi ,pytanie, co sobie 
go stronnictwa niemieckiego, które wza ci Niemcy myślą o owyc}l Polaczkach? Pod Melillą odbyła się walka wojsk 

sułtańskich z powstaf1cami. W<0jska 
suUańskie poniosły klęskę i straciły 300 
chi o pa. 

mian za to w jednym okręgu głosowa- Naim się l'Jdaje, że pogarda i 1lekce-
loby na Polaka. ważenie sobie podobnych lud,zi zrodzić 

Tak mówił pan Żnińsk.i na wiecu w się musi w sercu każdego myślącego 
Bochum przed kilkoma miesiąc;ami. i szanuj.ącego się Niemca. 

Oberwanie chmur wyrządziło olbrzy
mie szkody w Beziers w Prancyi. 

Zważywszy, co \\· yżej przytoczy- ·W ieza a dZJsiej'S'Z}rch, gdzie jffl„ 

Wiele osób straciło życie. Ciała 
leżą pod gruzami domów. Szkody ma
teryalne wynoszą kilka milionów fran
ków. 

liśmy, nikogo konszachty obecne p. ka naszego wk11dze nie ruznawają, gdzie 
Żnińskiego z centrowcami w Kolonii,. Polacy, polskie towarzystwa, polskie 
o których doniósł pan Jan Kortylewski zabąwy i uroczystości traktowane by 
z Solingen, dziwić nie będą. wają po macoszemu tern więcerszano-

Ostatni nume1· 
w kwartale bieżącym „Wiarusa Polskie 

· go·' dochodzi dziś Czytelników na
szych. Prosimy zatem w ostatn\ej 
chwili o odnowienie przedpłaty na no
wy kWiartał tych, którzy dotąd tego niie 
uczynili, a zarazem prosimy skorzystać 

· z jutrzejszej niedzieli i starać się o zje
dnanie „Wiarusowi Polskiemu" jaknaj
większej liczby nowych Czytelndków. 

Zewsząd wrogowie ludu polskiego 
nacienają na „Wiarusa Polskiiego"'. Nie 
chaj lud polski, dla którego pracuje 
„Wiarus Polski'', wrogom pokaże, że 
llOtrafi bronić praw swoich! 

Bez charakteru. 
Zdarzało i zdarza się jeszcze dziś 

niejednok!rotnie, że Polaczkowie nasi 
biorą często udział w niemieckich „feie 
rach". bądź to jako osoby prywatne. 
bądź też w chafrakterze urzędowem ja
ko towarzystwa, ze sztandarami itp. 

Zanim rozpoczniemy rozpatrzy
wać kwestyę, czy postępowanie takie 
zasluguje na naganę i na potępienie ze 
strony .polskiego społeczeństwa, pozwo 
limy sobie stawić pytanie tym naszym 
przesadnie ustępliwym rodtalmm, czy 
widżieli kiedykolwiek, aby to
warzystwa niemieckie, jak „kf1ie 
gerferajny", „turnferajny", „ost
markenferajny" i tyle innych „feraj
nów" niemieckich, brały kiedykolwiek 
udział w jakiej uroczystości polskiej. 

e albo czy niemcv należa do naszych „So 
~~r8W8 kOOSZaChfÓW l C80ff0WC8ffii, kotów". Towarzystw śpiewu itp.? 

Czy to święci jakie towarzystwo 
. „Goniec Wielkopolski, który obec- polskie swój jubileusz, czy te.ż odbywa 

~ie stał się organem pana Znińskiiego i się uroczystość zalożenia towarzystwa. 
Jego przyiaciół ·politycznych pisał w czy przyjedzie może biskup do tej miej 
POiowie marca roku 1904 dosłownie co scowości, czy też jakabądź inna uroczy 
następuje: stość polska, w żadnej z tych uroczy-

,,Pan Zniń'Ski zadając się swego cza stości· polskich nie brnlo nigdy udziału 
su z centrowcami w konszachty ścią.- jakiekolwiek towarzystwo niemieckie. 
~~~ł 1na siebie podejrzenie narodowców Nawet, gdybyśmy jakdemu towarzy-

orzy mu dziś nie ufają''. stwu niemieckiemu posłali zapirosze-
w· Tak pisał swego czasu ~ ,Goniec nie nn jakąś polską uroczystość, to obu
W~elkopolski", dziś zdaje się „Goniec rzyło by się na nas śmiertelnie , uważa

Ielkopolski" pochwalać i bronić kon loby bowiem owo zaproszenie za śmier 
~.achtów pana Żnif1skieg·o z centrowca teiną obrazę. 

1• Tak postąpiłoby sobie towarzystwo 
z . Na końcu kwietnia roku 1904 w ga- niemieckie. my wiemy o tem i dlatego 
{~:e, .dba której dawniej pracowal p. woUmv sie nie narażać na możliwość 
r~Insk1, polecał ktoś dyktarurę czyli niezby-t delikatnej odmowy, jaka by nas 
s~dy ~amowładne gazety pama Zniń- mogła spotkać. 
'.JWego 1 ~.Wiarusa Polsk.". Ten, który Takeśmy się już do podobnego sta
\i( a. dyktatu re polecał. wmawiał już nu rzeczy przyzwyczaili.! że uważiamy 
n·owcZ1ł3 światu, iż Polacy na obczyź- to za zupełnie .rnaturaln~„ jakby tak tyl
gie ta~ !11-ało sa wyrobieni, że nie mo- k~ '!11usiało być _a n_ie inac~e:j. N~wet tj:zi 

0ą i;uec o'rsranizacvi wyborczej lecz w1hbyśmy s1e 1 nie doWJerZ(1h oczom 
k~i'Inni,słuchać we wszystkiem, ~or~ i uszom w!asn_vm,~ gdy~v jakde .towa
z Be Spotka redaktorów z Dortmund 1 rzystwo mem1eck1e wzięło udział w 

0chum. . uroczystości polskiej, gdyby sfuchato 

wać i tern goręcej winniśmy ukochać 
tenskarb jed'.YDY, jaki nam ,po prz.od
ka1ch naszych pozostal. 

Lecz u nas jest Przeciwnie, ponie
waż język polski, 1ponieważ ,polacy by
wają popychani i lekceważeni, zaczyna 
się niejeden u ;nas wstydzić swej nar-o
dowości, zaczyna wstydzić się tego, że 
mówi po ipolsku, uważają.c się za czło-
wieka podlejszego gatunku. 

Nie dziw tedy, że jeśli my sami sie· 
bie nie uszanujemy, że nas i inni nie 
uszanują.. 

Pof{f!._rda dla ludzi wstydzących się 
swego DQchodzenia jest ich 'll.działem. 
Aole ba, kiedy to niejeden z ty.eh, którzy 
się płaszczyć i lasić lubią., 1cho6by z za 
pardem się swego pochQdzenia i języ
ka, którzy całują rękę, która nielitości 
we · cięgi nam wymierza - bo i takie 
przypadki zachodziły, że nasi polraczko
wie brali udział w wiwatowaniu na 
cześć tych, którzy kują na nas nielitości 
wie pra\Vla wyjątkowe - ma wlasnv 
zysk na ·oku. -

Toć przecież on ma knajpę, to musi 
sie starać o względy takiego jegomo 
śckł. Co fo będzie za honor dla niego 
i co on to zbije za tysiące, jeżeli może 
czasem w przyszłości ten i ów hakaty
sta odpłaci mu się za jego nadskakiwa
nie i wypije u niego szklaneczkę piwn ! 
Albo to lrnb owo towarzystwo chce urzą 
dz,ić zabawę z pochodem przez miasto 
ze sztandarami i z muzyką. - Trzeba 
sobie tedy płaszcz'eniem się, zaprzr.iń
stwem i 12oniewieraniem godności swej 
wlasnej jako Polaka zas}rnrbić laski p. 
burmistrza lub komis11rza1 bo inaciej 
pozwolenia na w ymarsz się nie dosta
nie! 

Albo wreszcie niejednemu sie zda
ie, że musi należeć do jakiegoś niemiec
kiego „ferajnu", że musi brać udział w 
niemieckich ,.fajerach" - bo tam ie.st 
„forzycende" pan komisarz, a tern mógl 
by go podnieść w podatkach lub tp. 

Przedewszystkiem jest to obrażają 
cem w ,najwyższem stopniu dla urzędni 
ków pru3kich, je.'li jm si\ podsuwa podo 

Z Poznama 
otrzymaliśmy oo następuje: 

W sprawie „Mazura" oświadcza
my, że podjęta celem sanacyi „Mazura·~ 
akcya nie jest dotąd ukończona, skut
kiem czego ie cale1 1sprawy 
spoleczeństwu byloby jeszcze przea
\V,czesne. 

Co do rzekomo ,,zaprzepaszczo
nych" 30,000 marek na<lmieniamy, że o 
„zaprzepaszczeniu" w ogóle mowy byc 
nie może wobec realnej wartości domu 
i drukarni. Szczegółowe zaś sprawozaa 
nie z funduszu stawionego nam do dys
pozycyi przez osoby prywatne, wmm 
jesteśmy jedynie tym osobom r 

Na zaczepki tych. ktÓ'rzy niczem 
do akcyi mazurskiej się nie przyczyniw 
szy, teraz ją w partyjnych celach wy
zyskują, od ><>wiadać - byłoby szko
d'zić uczciwie podjętej sprawie. 

Komitet mazurski. 
z. p. 

Józef Kościelski. Czesław Rydlewski. 
,,Słiowo" warszawskie for. 253), 

które ma w tej sprawie doskonałe in
fmmacye tak między innemi, piszą: 

„Pomimo różnych .prób nieudanych 
z pp. Bahrkimi, Neuchausem i Pospie
szyńskimi, dzięki wdtaniu się żywiołów 
wszechpolskich, zabrano się do sprawy 
z mega..Iomanią i lek'lmmyślnością iście 
wszechnolską. J(upiono dom w Szczyt- · 
nie i odd.1no go mazurowi Falken
bergowi, redakcyę pisma „Mazur" po
wieżono p. Stanisławowi Zielińskiemu. 
protestantowi, a na kandydata wybra
no rodowitego mazura p. Labusza. P. 
Labusz prz.epadł przy wyborach, pan 
Zielil1ski. ściągnąwszy na siebie proces 
prasowy, uszedł za kordon, a p. Palken 
berg przeszedł do niemców. 

„Akcya wszechpoiskta, która spra-
. \Vę mazuf".;ka wzięła w ręce i nią się 
miata opiekować, tutaj wykazała jesz
cze daleko gorsze skutki niż na ~ląskil 
Tam sprawa polska też poniosła straty 
przez upadek stowarzyszeń spożyw
czych. Ale ·Od ostatecznej kompromi
tacyj p. N11pieralski ocalił polskość, na
bywając „Górnoślązaka", a „prestige" 
zachowała swada 011atorska p. Korfan-
tego. · 

,,Na Mazurach zaś wszystkie sh'be 
strony wszec;hpolskości wystąpiły w 
całej 11.skrawości. Cechą jej najważniej 
szą - to frazes. Frazes doprowadził 
do przecenienia sil, do ignorowania 
warunków rzeczywistych, łudzenia sie 
bie i inny:h, a osfatecznie do zanied-



hania przyjętych obowiązków. Bo na 
1
- „~ zie buduje się chyba domki z kart. 
t)kazala się zupełna nieudolność 
,vszechpolskości do zbudowania cze
~ :oś dodtatniego. Natur-alnie, rycerze 
'„azesu nigdy nie są \V kłopocie. Tak 
Uęskę wyborczą na Mazurach wytło
! naczyli: „Nasuwa się przypuszczanie~ 
il. około 4,000 wolnomyślnych oddało 
~,we głosy kandydatowi Lewandow
~ kie mu!" Niewątpliwie też wyjaśnią i 
· becną kieskę. 

„Nie ulega wątpliwości, że zajęcie 
'.· ię systematycznie mazu ramii jest ko
; ieczn-0ścią, i to nagłą. Ale i to pew:ne 
e podjęte z tej trony skończy się w 

: 1ajlep$zym razie na utracie sił i pienię
:zy, dałby Bóg, aby nie zabagnieniem i 
,:ofnięciem sprawy". 
-------·----·-----~-& 

lłemie polskiee 

Z Prus Zachodnieb.. Warmii i M~zuir. 
Tczew. Od kilku dni zauważono. 

:· e okradano skarbonki w tutejszym koś 
de le katolickim. Jako złodzieja przy-
1apano na gorącym uczynku wyrostkla 
L:dmunda Wysocki'ego. Odstawiono go 
'-~o tutejszego więzienia. 

Brodnica. W ostatnich kilku Iata_ch 
\\rybuchfo tu kilka pożarów a policyi 
::iepowiodfo się dotąd sprawcy po
. ·hwYcić. Mieszkańców ogarnął wsku-
1 ~k tego wielki niespokój„ bo wszystko 
; rzemawia za tern, że pożary wznieca 
iecten i ten sam iprzestępca. Zauwa
~ ono też. że podczas pożarów ginie 
lwy kle dużo I11ajrozmaitszych towarów 
!estto więc złodziej, który podpala w 

..:elach rabunkowych. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego. 

Inowrocław. Na 15 tysięcy Pola
~ów zasiada ·w radzie miejskiej tylko 
jeden ich ,przedstawiciel P. dr. Gros
man~ podczas gdy na 12 tysięcy żydów 
i 8500 Niemców przedstawiciele tychże 
uopełniają liczbę radnych. Przy najbli
:~szych wyborach nie ma widoków, 
~by choć i eden Polak przesze·dt do ra
'-l Y. W sprawie wyborów odbyt się 
·wiec ,polski, ina który \Przybyło 
jak donosi „Dzien. Kuj." - bardz,oi ma
to przedstawicieli sfer int,eligentniej
, zych. : : t: !1--. 

Gniezno. Kolonizatorzy urzędnikami 
''-' polskich majątkach. Ni'etylko p. Tur
no ma w swem majątku kolonizatora i 
to Ludwika Niesiołowskiego, podobno i 
w kilku fonych majątkach polskich -
rominąwszy znanego pana EdmundA 
-~-.. -~.,._~z:::;::;-==~„~-~Pk~.- ··~-~C:SSZ:.(l 

~~ j) 

- ZUBROWIEo · 
't~owiadanie historyczne według po

wieści 
W ~cła wa Gąsiorowskiego. 

(C~g dalszy)_ 

Ale w tern miejscu była .płytka. Nogi 
starego żołnierza osuwały się w muł, 
zaipadały, lecz brnął bez wahania. Ody 
już się zbliżył do zawały, w~puśdt rze 
mień i zarzuci! 'go zręcznie. Rzemień 
owinał się około wyciągniętej jeszcze 
ręki, palce tonącego z rozpaczą 1chwy
ciły sie rzemienia. 

Grena:dyer zaparł się i .iął 1przycią
gać rzemień ku sobie - opór ibyl silny. 
Żołnierz natężył mięśnie. Masa jakaś 
zbliżyła się lm brzegmvi. Na powi·erz 
chni wody znów ukazafa sie t_warz o
ciekająca krwią, sina, z zamglonymi o
czyma, ze śmiertelnem kurczem koło 
zaciśniętyd ust. Nogi żołnierza zapa
dały się w bagniste dno, lecz grenady 
er t~rgnąt się ku brzeQ;owi... 

Już imiał na brzeg-u stanąć, Q'·dy na
raz uczuł. jak g-o coś, niby kleszczami 
uchwyciło pod kolammi. Żołnierz za
tnąsł się 1ze wstrętu i przerażenia· i 
rzucił sic naprzód. Kleszcze zaciskały 
~i~ silnie. Ból drętwy przejął go .... 
Ostatnim, nadludzkim wysiłkiem szar
r„ął się w topieli i stanął ·na brzegu. 
W te.iże chwili !ki~kanaście !wielkich. 
blękitno-czarnych raków odpa-dlo z 
cl:rzęstem na ziemię, potoczyto się ku 
\vadzie i znikio. 

Żołnierz spojrzał PO sobie. Wąskie 
'P? sma krwi spły\i·ałv mu µ-o nogach. 
i:1a1cząc miejsca zajadłych ukąsze11. 
nrcnadyer mimo piekącego bólu, znów 
zwrócit s:e do topielca. Rzcmie11 o
kpto ręki opasał, .przez rami~ przerzucił 
i zgiąwszy się, jąl ciągnąć. Rzemień 

Chrzanowskiego w dobrach pani łir.karnię Polskiej Partyi Socyalistycznej, 
Mielżyf1.skiej - są kolonizatorzy upra przyczem znaleziono dwie maszyny rę
wiaczami polskiej ziemi. Obecnie tlono- czne, kilka pudów czc!onek, 10 kaszt. 
szą Lechowi, że sławny pian Stypa, któ jedną złożoną stronnicę „Robotnika" i 
ry oprócz Winiar jeszcze niejeden inny proklamacye PPS. 4 klisz~ przygoto-: 
kawałek ziemi polskiej ma na sumieniu. wane do druku „Robotnika", ,,Górnika" 
został rządzcą w Popowie podleśnem „Łodzianina". 5000 egzemplarzy „Ro
pani Siemieńskiej. botnika", rewolwer, naboje, korespon-

Oniezno. Ubiegty dzień niedzielny dencye, ksiażki i proklamacye. 
- pisze „Lech" - Olbrały sobie Kółka •• „ •• „ ...... .._,tł62l'i~~senw :mi•....,.. 

·różańoowe Panien i Matek chrześci
jańskich, a,by pożegnać czcigodnego ks. 
1Prob. Pbotrowicza. Już o godzinie 3 i 
·pól po ipotudniu zape!nily pierwszy 
dziedziniec kościelny. a o 4 udały się 
na 1plebanię, gdzie rzewny wiersz wy
gt.osiła panna R., dziękując za iprace 
podjęte w ciągu lat prawie' 10 i pro
sząc o przyjęcie pamiątki. Po · przemó-
1\Vieniu ks. proboszcza usunęły 1się ;pan
ny różańcowe, a pakoje napełniło Bra
ietwo Matek .chrześciańskich. W imieniu 
tegoż żegnala ks. ,pmboszcza pani G. 

W od!powiedzi streścił ks. :proboszcz 
kilkoletni swój pabyt w Gnieźnie nad
mieniając, że ,oddawszy kierunek spra
:wy i życia św. Józefowi przy}ął zapa
dły wywk władzy PO raz pierwszy l 
·df'llgi .posłusznie. Zapewnil. że tufoj
szej 1parafii nigdy nie zapomni i w ka
ż.dej bezkrwawej ofierze modłami swe
mi i ,nas ogarnie. Prosił w końcu, aby 
się inie uprzedzano do następ.ców, gdyż 
zarząd 1nie zależy od osoby, Kościołem 
kieruje Bóg! 

Na folwarku Janowo należącym do 
dóbr ry1cerskich Drzązgowa w .powie
cie średzJkim stwierdzono ur:zędo1wo 
/prawdziwa ospe u trzech robotników 
sezonowych z Królestwa. Wl1ad.ze za
rz(fdzily natychmiast wszelkie środki 
ostrożności w celu zarpo'bie·żenia roz
szerzeni u .zarazy. 

Ze Sfazkap czyli StaropoJsirt 
Wełnowiec. Ciężko pokaleczony zo

stał w kopalni „Paulinie'' nasyIJlacz Wik 
tor Szydło z Małej Dąbrówki przez wę 
gle sgadające. - Zmarł nasypacz Ko
piec, który w kopalni „Perdyna:nd" cięż 
ko został poklaleczony. Nieboszczyk -o
sierocił młodą wdowę z matem dziec
kiem. 

Katedra arcybiskupa w Gnieźnie. l 
Dziennik włoski „Corriere della Se

ra'', posiadający zwykle dobre informta
cye ·z Watykanu, donosi, że spraiwa ob 
sadzenia arcybiskupstwa gnieźndeńslm
poznańskiego nie posunęła się iani o 
krok dafoj. Rząd oruski domaga się, 
aby niemiec ~ostał arcybiskupem. Wa
tykan natomiast opiern się temu sta
nowczo. Wobe~ tego jest prawdopodo
bne, że kwestya obsadzenia katedry po 
zostanie przez czas dłuższy w zawie
sze111iu. 

Rozruchy włościan we Włoszech. 
W Ceriginiola splądrowali zbunto

wani włościanie dom posła Ami.cis. 

Złoty jubilusze kapłaństwa Ojca św. 
Dziś, 28-go września rozpoczął 

Ojciec św. P ,ius X., pięćdziesiąty rok 
kapłaństwa swego. 

Z wyrazem hołdu łączymy to głę
boki'e, to najszczersze życzenie~ aby Oj 
cu św. sędziwe lata płynęły bez tro
ski i trudności, niech dni jego pamtowta
nia płyną w pokoju, niech blask jego 
tyary rozprasza mRłY i mrok,i umysłów 
i serc ludzkich, znikczemn iałych pod 
władzą sił brutalnych, sil złoila i żelaza. 
Niech \Szlachetne zasndy chrześcijań
skie, których Ojciec . św. Boskim je.st 
stróżem, pod Jego opiekuńczą ·ręką 
święcą ten tryumf, na który tyle ję
czących w ciemnościach nJewiary lu
dów dotąd d11remnie czeka! 

Oto życzenia, które składamy u 
stóp namiestnika Chrystusowego, żv
czenia. które niezawodnie są tylko wier 
nem echem S?:Orących pragnień Jego 
serca - życzenia, od których ziszcze
nia zależą losy ludzkości. Michałkowice. W Katowickiem, na 

kopalni „Maks" postradał życie górnik ~J!.U!l!lll'L!-!'-"'"__,,.·!1"'* u m.•_•n - az::· -

Rzepuch. którego walący się węgiel Z róŻDJ~h stroni) 
przy pracy zab!t Nieszczęśliwy osiero 
cił w<lowę z dziesięciorgiem dzieci. 

Z innych dzieJnfo PolsU 
Wykrycie drukarni P. P. S. Z \Mar 

sza wy donoszą: 
Agenci „ochrony'' wykryli dru-

'prężył isię. trneszczaL lecz nie Zidotał 
wyrwać się z uchwytu rozpaczy. Ma
sa ·zbliżyła się -do brzegu i zaiparta w 

im ule. 
żotnier.z porzucił rzemień i1 podsu

nął się do drżącego nad woda korpusu. 
Mrowie go .przeszfo. W dalo ratio

wainego wczepilo się sześć rąk pożól
kły1ch, zzieleniałych, zastygłych i zda
fo sięciągnąć je na dnio tapieli. 

Grenadyer pruski ipochwydł za ,po
rzucony .pala.sz dragoński, zamienzyl 
się, ciął raz. drugi i trzeci po r~kach. 
\Voda zabełkotała ponuro, ręce rozwa
rły swe szpony i odpadły. Grenadyer 
przegiął się J wyciągnął na brzeg 

·omdlaleso żołnie'rza. 
Słońce wychylać zaczęlo już swój 

rąb€k czerwony z poza lasu. Łuna zni
lk!a... dymy unosiły się jeszcze ponad 
friedfandem. 

Grenadyer spojrzal na wyciągnię
tego z wody żołnierza i jął go opatry
wać. żołnierz! h1ógił imiećl lat okoł·o 
dwudziestu zaledwie. 

Poszarpany na nim mundur nie po
zwalał rozpoznać, do jakiej armii, do ja 
kiego Putku na;1eżat Le,cz grenadyera 
nie zdawało się to zajmować. Scią
gnąf z żołnierza la1chmany i badat U
ratowany miał na ramieniu ledwie ślad 
lekkiej kontuzyi... lecz za to dało jego 
przedstawhlo jedna skorupę, pełną su
czacych ra:iek. zadrapań. okaleczeń, 
sińców a śladów ja~iejś strasznej wa
lki. 

Grenadyer z wprawa starej niańki 
ułożył żolnierza na brzegu, obmył mu 
zamulone rnny. Potem oddalił się na 
chwilę w stronę •pola ·bitwy i, powró
ciwszy z pękiem białych szmat i ma
nierkami, orzykleknąl nad żołnierzem i 
1rn11czyt opatrunek. 

OHwą 1pozalewal okaleczenia, po-

Przy jutrzejszej niedzieli· prosimy 
Czytelników naszych, nie zapomnieć o 
agitacyi za „Wiarusem Polskim". 

Sprostowanie. W artykule „rewo
lucya polska" w Mors z winy zecera 
zaszł,a pomyłka. Ustęp odnośny, w któ 

iprzewiązywal gałga,nami, a w k1011cu w 
usta omdlałego w:1'tł •potężny łyk wód
ki. 

Żołnierz zakrztusił sie. poczerwie
niał j spojrzał z wdzięcznością na gre
nadyera. 

- Kto ty? Prusak? - rzekł Po r.o
syjsku. 

Grena:dye.r potrząsł 1przecząieo glo-
wa. 

- francuz? 
".___ Polak - odparł grenadyer. 
- S,pasibo ... bratiec !... 
Żołnierz wsparł się na ręlm i obej

rzał ·dokoła. 
- Niema bitwy! Ot, narodu leży! 

Strach. strach!... Samemu śmierć zaj
rzała w ,oczy i ciąRnęla luta i manila. 
Przeprawiałem się, a tu trupy ·chwyci
··· Oooo !.„ W ·głowie szumi ~'szcze ... 
ooo ... 

Grenadyer padał znów żolnierzowi 
manierkę z wódką. żołnierz napił się . 
chciwie. 

- Grzeje! Dobrze grzeje!... Wiesz, 
Sidora. w.zerwało! Stawny byt gefraj 
ter ... pTzeobrażeniec zakamieinialy ! Pra 
wda - tyś g,o nie widział!... w ,czoraj 
jeszcze mówił do mnie raino: Waśka, 
dzierżyś !... Rozerwało... Z jednego_ 
sioła byt ze mną. krewniak, ·niby wuj!.. 
Mat·cc mojej, ciotecznym wypadał!... 
Ulżyło ... Aa!... Pół dnia staliśmy w wą 
wozach. frnncuzi sv,oali kulami... le
cieli na nas jak ćmy... Potem runęli! 
Zatr'tbiono odwrót - my jesz,cze stali! 
Aż przyszło i na nas. Pułko,wnika 
zwailil?, ikaipitana aby t{ąciło.„ Odzie 
nam sierotom„. Prochu i kul zabrakło, 
a karabiin parzył, ani go utrzymać„. 

Orenaidver słuchał i kiwał głową.

1 .jakb~ na znak. że rzeczy takie nowiną 
mu rne sa. 

Żołnien zniecierpmwit się. ·· . 

rym zaszła pomyłka wm1en brzmieć· 
„Inny człowiek, nie Polak, został zra~ 
niony, zresztą nikt \V'ięcej sz\\·anku nie 
poniósl a O\vi 14 ciężko ranni, jak wiele 
innych szczegółów istnieją tylko w Po
lakożerczej wyobmźni korespondenta 
„Berliner Tageblattu." 

Talary tracą z dniem 1 październi 
ka swa wartość. . 

Oberhausen. Na kopalni „Konkor
dia'' szyb Jl spadł wózek Tia robotnika 
Antoni.ego Szadawskiego tak. iż go na 
miejscu zabił Nieboszczyk pozostaw;a 
żonę i jedno dziecko. 

Essen. Przez kilka dni toczył się 
tutaj proces przeciw byłem urzędnikom 
biura syndykatu węglowego Landowi 
który sam się ·posądził o zamordowanJ~ 
angielki' Lake w roku zeszłym w le~ie 
miejskim. Ani prokurator, ani sędziowie 
przysięgli nie przekonali się o winie o
skarżonego, dla tego zapadł wyrok u
\\Ttlniają cy. 

Dortmund. Sześcioletnie dziewczę 
Marya Thiele, której koleżanka wrzuci
ła palące się węgle do fartuszka, popa
rzyło się tak okropnie. że umarło w kil
kanaście godzin po wypadku. 

Gelsenkirchen.. Aresztowano tutaj 
pewnego włoskiego robotnika. kcóry w 
czwartek zabił podczas sprzeczki swo 
jego współpracownika. 

Nowości pocztowe. Od 1-go paź
dziernika 1907 r. wchodzą w życie licz
ne przepisy nowe. jakie uchwalono ze
szłego roku na międzynarodowym kon 
gresie pocztowym w Rzymie. Przepisy 
i postanowienia te odnoszą się do mię
dzynarodowego ruchu pocztowego. 
Najw.ażniejsze z przepisów są następu
jące: 

1) Oplata czyli frankatura listów 
wysyłanych z Niemiec do kra jów za
g-ranicznych wynosić będzie 20 fen za 
pierwsze 20 gramów wagi listu; z11 każ 
de dalsze 20 gramów pfaci się po 10 fen. 

2) Oplata od przesłanych przeka
zem pocztowym pieniędzy do bardzo 
wielu krajów zagranicznych wynosić 
będzie 20 fen. od k11żdych 40 marek. 

3) Opłaty od przesłanych pocztą 
paczek do krajów zagranicznych, jaik ró 
wnież oDlaty od przesyłek wanościo· 
wych, (na których jes1 ·podana cena 
przesyłki), będą zniżone. 

4) Nie będzie się wymagać, aby 
na kartkach pocztowych, wysyłanych 
do krajów zagranicznych był napis kar 
ta pocztowa" ;.!ómaczony napis nn inne 
języki. - Wysyłający kartę pocztową 
do krajów zagranicznych może także 
zapisać oolowe. pierwszej ad resowef 

-- _ą '! .l . _&WJ 

- Cóż ty, stary, nic nie mÓ\Yisz? 
- Jasia! - m ruknal Po nu ro grena· 

dyer. 
· - Jasi a. Jasi a! ? „. Co za .czort taki? 

- Poszła tam!... - rzucił stary żol' 
nie:rz i wskazał na obt•oki. rozsrebrzone 
światłem budzące~o się dnia. 

- ttm ! Tam poszła? „. Niech jei 
ibe.dzie królestwo niebieskie! ... Pomói Pn 
stary!... Tyś dobry!„. W języku jednak Ie 
nie skory. Jakby się narodził... 

Mło<ly żołnierz przysiadł i zapa· 
trzyl się smutnie w dal. 

- Gdzie mnie teraz jednemu?! Słu· 
chaj, ty mu'Sisz być z felczerem? Co? 
Nie? Patrzaj!... Byłeś w bitwie? Nor 
no... A żyjesz! Prawda, i ia żyję!„. 
Kto i·ego wie zresztą ... 

Grenadyer wstał i v:yprost-O\~a ~ 
się. Mlody ż.ołnierz spojrzał nań nie· 
siookoinie. 

- Gdzie tv?„. 
- Pora! 
- Dokad ? ... 
- At !.„ Pora i już! - uc i ął gr.ena· 

dy er. , . 
- Cha! Idź! Wola twoja ... Daj stan 

r k 1 A · k · b' · h ' ' iem ko-ę. e .... Ja cie ie ... mec \ ..,. , 
gn dobrem słowem wspominać!' 

- Żuibr !... M ·e 
- Nu, Żubr!. .. Z Bogiem !... . ni 

W aśka. a z o}ca Itarjewicz ! 
Orenadyer uścisnął poda na rękę· 

zawrócił ku wozowi z ,prochami i tarrl 
_, . • . . zygoto znow zaJą1 się przerwanem1 ,pr 

waniami. . ·e 
Waśka z podzhvem przygląidał 51• 

1zdala staremu i czynił glośne uwagt. 

Cią~ dalszy nastąpi 

eh 
Alf 
bo 
Ski 
\Va 
Me 
-Oy. 
czy 
neg 
nie 
fUb 
kó 
Zob 
Ząk 

dzi 
Prz 
Pole 



strony, lecz tylko le\\ ą poło\vę, bo m J ,,amator zgonu" udawał się do wspania 
pr'awei ma być napisa<ny adres. . le urządzonej palami i ntlpawal się dy-

5) Na drulmwanych kartach z zy- mem wonne~.rn hawanna. W tern palar
czeniami, jakie się rozsyła w czasie nia momentalnie 1nape!ni"11 się zabói
gwiazdkowym (na Boże . Narodzenie) czym gazem i następuje śmierć. 
Jub w czasie noworoc,znym, jeżeli tę Prezesowi ministrów Crispiemu 
karty się wysyl.a jako „druki" (po zni- myśl .ta ~ zasad~ie się podobała, ost~
żonei taksie „„druków"), wolno odsy- tec~me Jednak me została urzeczyw1-
laj.ącemu <lop.isać ręcznie najwyżej pięć stmona. 
slóW z życ..zemami. 1t1LE~!!!l!r~_!!ł!!G!!!!ls!!l.~.m~. "'-'~-&~!!!1;!1!~-~Yll!!!!!f!l~l9.!!ll.!ll.!!_11.!1!1e!l!l!!!!!.~~!!!!.t.!!!-

6) Zaprnwadwne będą ,;kwity .na O ł I • • d ' I 
odpowiedź dla zagrani·cy„ (Antwort- S I me WJa OmOSC • 
scheine Hir das Ausland). Ktoś pisze 
Ust ze zapytaniem <lo kogoś za granicę, 
ale nie ichce, żeby ten ktoś za granicą 
musiał z wła~nei kieszeni opłacać list z 
0ctpowiedzią; wię.c .posyta mu w ~ście 
rZnaczek na odpo.wiedź"; tym znacz

kiem na o<l!powiedź jest właśnie ,„kwit 
na :~wiedź dla zagranicy". Kwity 
takie można nabvwać na pocztach, pla
ca:c 25 fen .. za sztukę. Odbiorca za gra
nicą ,zainies·ie kwit ten na pocztę i otrzy 
ma .zail. znaczek pocztowy na franko
wanie listu z od;powiedz.ia. Ale pamię
tać trzeba, że taki kwit. zanim się go 
do listu wloży i za ~ranicę wyśle, mu
s"i być na •]}.Olczd,e rpostempl1owany. 

Kwity takie, nadeszle ,z zagranicy 
dD nas. można wymieniać na pocztach 
lub u listonoszów: za każdy taki kwit 
zagraniczny poczty niemieckie wyda
wać będą znaczki pocztowe wartości 
20 feny~ów. 

Balon hr. Zeppelina. D. 24 bm. zna 
·ny żeglarz nadpowietrzny niemiecki 

]u. Zeppelin, ponowił we :Friedrich~ 
łtafen, nad jezior.em Bodeń-skiem, .próby · 
z b~ł-Onem swoim do sterowania. Próby 
wypadly zm.łkomicie. Balon szybo
wał w przeciągu 4 i pól godz1ny na wy
sokisci 300 do 400 metrów, dokonywa
jąc z największą łatwością ewolucyi w 
najrnzmaitszycb kierunkach i walcząc 
skuteczn"ie z dość silnym wiatrem pół
nocnym. Podczas podróży n1wowietr.z 
nei, tak nad jeziorem, jako też nad mia
starrtl nadbrzeżmemi, osiągnię o szyb
kość 15 metrów na sekundę. Balon Zep
pelin posiada dwie lodzie aluminjowe 
oraz dwa motory. o sile 85 korni paro
wych każdy. W łodziach zajęło miej
sce siedmiu mechaników oraz wy.na~az 
ca z dwoma przyjac~elami. Razem 10 
osOb. .J a:k za'Pewniają świadkowie 
próba odbyta iprzewyższyla wszel
kie inne. tak pod względem siły 
wszelkie inne, tak pod względem siły 
motorów, jak sprawności steru. Wyła- . 
dawanie odbyło się bez najmme1sze.i 
przeszkody z dokładnością nadzwyczaj 

Nowe fałsze w „Gońcu Wielkopol
skim''. 

Pan Ignacy Żniński z Bochum o
głasza w 1sobotnim •• Gońcu'' różne fał
sze. Wobec fałszów tych stwierdzamy, 
że „WiaruSi . Polski" iuż w roku 1893 
ostrzegał Polaków przed wydobywa
niem przy wybomch kasztanów z o
gnia za centrowców. Pan .Jan Brejski, 
którv wówczas mieszkał w Bochum, 
nie był na wyborach, nie chcąc głoso
wać na niemca. Pan Antoni Brejski 
przed wyborami uzupełniającymi w 
Miilheim-Duisburg przyniósł na posie
dzenie Komitetu gotową odezwę zale
ca}ącą kandydaturę posła Czarlińskie-
20. 

W dzień świętego Józefa w roku 
1903 przed walnym wiecem wyborców 
wziął pan Jan Brejski w Gnieźnie od 
p. Józef.a Chociszewskiego słowo, że 
ewentualną kandydaturę od Polaków w 
Westfalii i Nadrenii przyjmie i się ni~ 
cofnie. Poprzednio mówił pan Jan Brei
ski z adwokatem p. Chrzanowskim, ale 
tenże wahał się ze względu na Koło. 
W Bochum w roku 1903 pan Antoni 
Brejski był pierwszym mówcą i zaraz 
proponował kandydaturę polską pana 
Chociszewskiego. 

Co siP tyczy listu pana Jana Korty 
lewskiego, oświadc~amy, że pan Jan 
Kortylewski cały list swój pisał w So
lingen bez przyczynienia się do tego 
pana Brejskiego. 

Rezolucya z roku 1894 była prote
stem przeciw rozkazom księży w spra 
wacb świeckich, a rezolucyę tę, o któ
rą potrąca „Goniec", uznał wówczas 
Poznań za radykalną 

Pan Żniński niczem swoich konszach 
tów z centrowcami nie usprawiedliwi. 

• ,Wiarus Polski" od czasu, gdy go 
nabył pan Jan Brejski, systematycznie 
pracował nad wyswobodzeniem Pola
ków na obczyźnie z więzów centro
wych. jak to udowadniają powyższe ia 
kty i jak o tern dobrze wie ogół Pola
ków na obczyźnie. 

ną. Balon Zeppelina różnił się od wszel %!!-'-- - - ·-- l'P_ -- - ?"!7 · 

kich innych francuskich, niemiecldch i 
angielskich tern, że lodzie jego stano
wią iedną całość nieruchoma i szt-fwna 
z samym balonem, gdy tymczasem w 
innych systemach lodzie wiszą swo
bodnie. 

Rozmaitości. 
Przyśpieszenie śmierci. Czy ma się 

Prawo skrócić życie człowiekowi nieu-
1.eczalnie choremu? Oto pytanie, które 
ZYWo było omawiane w formie projek
tu do prawa w pllrlamencie w Ohio. 

Bill odnośny opiewa: „J eżeli osoba 
~orosła, zdrowa na umyśle, tak ciężko 
Jest raniona lub nieuleczalnie chora, iż 
stanowczo twierdzić można, iż nigdy 
Zdrowia już nie odzyska, przytem le
karz .. który ją leczy, jest tego samego 
zda!na i, jeśli cierpieniom nie można ina 
cze! ulżyć. - to lekarzom przysługi
w_ac ma prnwo dJ1wania cltoremu środ
k?w n~rkotycznych i utrzymywanie go 
w stanie nieświadomości do chwiH na
rąpienia zgonu". Bill ten upoważnia 
śe~arzy, aby szybko, pewnie i bezbole-
nie zabijali chorych. 

eh Sprawą uśmiercania nieuleczaln;. e 
Alf rych wielce się też zainteresował 
b r~d Nobel. Rok przed śmiercią zo
sk;vviązał się on wobec ówczesnego wlo 
\V Ie~o Prezesa ministrów do wybudo
M. ania wl~s~ym kos,ztem \V -~zymie . i 
d edv?lan1e mstytutow. w ktorych kaz
'ci' ~toremu życi e dokucZllto mógl skori 
neYc ze sobą przy pomocy wynalezio
tii:o ~r~ez niego gazu. Na ufundowa
rubf.Ych ~nstytutów przeznaczy} 200.000 
kó~; · Procz pensy i dla lekarza i świad
Zob • ~sys tujących przy zgonie. Nobel 
Zak~~rązywat sic nadto zaop11trywać 
dzi a .v w najlepsze wina i jadła dla lu 
Pr zniccheconych do żya:a. Sposób 
~of:no~zenia sie w lepsze światy mi\'.tł 

ga.c na następu jącej manipu!acyi: 

Jtłabo~eńsfwo polskie. 
Nabożeństw.o oolskie w Bochum. 

W niedziele. du~a 29 września o godzinie pól 
do 3-edi po po.tu.dniu naboże(istwo do Przena1iśw. 
Sakramentu. 

Nauk.i w cią~u października: Dla kobiet i 
pt11nien w środę, dnia 2 października. o godzinie 
5 po• poludniu. 

Dla mężczvzn żonatych. w środę, dnia 9 
października, o o-odziinie 8 wieazorem 

'Dfa mfodzieflców w środe. dnia 16 pa~: d z . 
o ~odzinie 8 wiecwrem. 

Suderwich. Przybędzie tu ksiądz polski i 
będzie sluchał spowiedzi św. 28. 29 i 30 wrze
śnia. - 29-go po poludniu o pól do 4-ej nabo
żeństwo polskie z kazaniem 

Pokwitowanie. 
Na wóz Drzymały złożyli w dal

szym ciągu: Na oogadance up. Ecker
ta: Antonina Wawrzy.niak 50 fen., Jan 
Ratajski 1 mr., Karol Eckert 50 fen., Jian 
Swendrowski 1 mr. Ignacy Dombrow
ski 50 fen., Nadesłał pan Eckert razem 
3,50 mr. - Augustyn K'Ozlowski 1 mr. 
Z Bottwpu: J. Ifain 2,50 mr. i Jakób 
Łyczko 2,50 mr. razem 5,00 mr. Do
tychczas zlożono 31,20 mr. 

Na chrzcinach u pama Walentego 
Tasiemskiego w Sterkrade: W. Ta
siemski 1 mr .. Marcin Bl1aszczyk 1 mr .. 
Jan Tasiemski 1 mr., Teodor Wróblew
ski 10 fen. Nadesłał i zapłacił piorto pan 
Marcin Blaszczyk nazem 3,70 mr. Po
wyższe składki ze Sterkrade .pokwito
wano już w nr. 218 „Wiarusa Polskie-
go" J. Pankowski. 

Nie chcąc się naraż11ć na nieprzy
jemności wskutek możliwych osz
czerstw nieuczciwyci ludzi, skladek na 
wóz dla Drzymały nadal 

przyjmować nie będziemy. 
Doty chczas zcbmne odeslaHśrny 

do administracyi „Dziennika Kujaw
skiego" w Inowrocławiu, dokąd można 
dalsze składki posyłać. 

Baczność Wetter! 
Tow gimn. • .Sokół" w Wetter 

urządza w niedziel.!;., dnia 29 września, po po
Audniu o i;rodz. 3 i pól 

- 2abawe DOżegnalną -
<lla druhów wstępujących do wojska da którą 
ninieiszem wszystkich rodaków pnzychy1nych 
sokolstwu. mile 111:praszamy. (2) 

Cziooem! Wydział._ 

Towarzystwo śwr. Augustyna w Rotthausen 
donos.i swym czlonkom i Rodakom z Roitth~m
sen i okolicy oraz Towarzyswom sąsiednim„ 
iż nasze To1Warzystwo obchodzi 

- ) 6-tą rocznicę swe20 istnienia -
dnia 29 września na. siali p. W. Rohl. ulica 
Diippelstr. Początek -0 godz. 4 po poludniu. 
Prosrrnm: Powitranie T()IWarzySitw i gości 
przez przewodniazace~o. dekla:macye, mowy, 
śpiewy itd. Wieczorem odbedzie się śliczny 
t~atr pt.: „Panicz w beczce". - Wstępne wy
nosi 30 fe.n. dla członków obcych Towarzystw. 
Czlonkowie Towarzystwa winni przybyć w 
odznakach. Muzykę idot;fawią cz;foinkowie. Q 
O liaz.ny udz.ifal R.oda:ków prosi Zarząd. (3J ---- ·- -

Walny wiec wyborców 
dla Westfalii,~ Nadrenii i sąsiednich 

prowincyj 
odbędzie się 

~w Essen~ 
na sali pana Meistra (Aliredushaus) 

:Fr o h n ha us er str. -nr. 19. 

w niedzielę, dnia 29 września 

o godzinie 110 w południe. 
Porządek obrad: 

1) Ostateczne uchwalenie nowego 
regulaminu wyborczego. 

2) Uzupełnienie Głównego Komitetu 
Wyborcze~ó a mianowicie wybór prze 
wodniczącego i pierwszego sekretarza. 

3) Sprawozdanie poselskie posła 
Brejskie20. 

W o Ina dyskusya i wolne wnioski. 
Obrady rozpoczną się punktualnie. 

A. W ~·jczyński, 
przewodniczący Główne~o Komitetu 

Wyborczego Polskiego dla Westfalii, 
Nadrenii i sąsiedn. prowincyi. 
Na wiec zaorasza się wszystkich 

wvborców Polaków. 
l(onierencya św~ Wincentetrn a Paulo w Gerthe 
donosi swym czfonkom i rodak(}m z Gerthe i 
okolicy_ iż w niedziele, dnia 29 wrz.eśnlai. urzą-

dza zabawę oo,żegnalną z tańcami 
dla cz~onków i Rodaków odchodzących do 
wojska, na \\' ieJkiei SAJ1i pana Brusta. Początek 
oi ~odzinie 4 po po.fudniu. Kar.ty wstępne ko
sztują przed czas.em 50 fen., przy kasie 75 fen .• 
po 9 godzinie 1 markę. O liczny udział prosi 

(2) _ _ ----·- Zarząd._ 
--Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
podaje swym s:zan. cz.tonkom do wiadomości, 
iż w niedzielę, dnia 29 września. o godzinie 4 
na sali p. Schaefera odbędzie się walne zebra
nie. na którem będzie obór nowego zarzadu 
i .inne bar·dzo \Vażne sprawy towarzyskiei. Po•
żą<lanem jest. :aby się \v:sizyscy czlonkowi1e sta
wili. O jak naijlicziniejszv udzial uprnsza s.ię. 
Goście mile widziani. (2) Zarząd. 

Tow. św. Władvsława w Hołthausen 
donos.i swym członkom. iż w niedzielę, 29 bm., 
urządza 

zaba,ve jesienna 
i; to w zamkniętem kółlku na sali p, Elingbausa. 
Początek o godziny 4. Każdy chcący wziąć 
udiziaJ w zasbawie. musi ri1aibyć pnz.ed czasem 
kartę le~itym\3.1cyjną. O liczny udziait w za-
_baw~ upras~a (2) Zarząd. 

l(ofo śpiewu •. Wanda" w Caternberg 
poc{afo swvm czfonkom do wiadomości. iż w 
niedziele. dnia 29 września, o godz. 1 po pofu
dn,iitt odbędzie sie miesieczne zebranie. Zaraz 
po zebraniu lekcva śniewu: po Iekcyi wymarsz 
<lo Ueckendorf, gdyż bierzemv udzi'.al w roczni
cy Kola śpiewu„ O jak nailicznieiszy udizi:al 
czfon:ków up msza się: _goście miile widziani. (2) 
______________ Zarząd. 

T()warzvstwo gimn .•. Sokół I" w Om;hausen. 
W niedzielę, dnia 29 w;rześnia o g·oozinie 

2 po nofodniu odbędziie sie zebranie w lokalu 
oanlli Uhlenbroich, dawniej lfaake. Wydzia1 
i rewizorowie kasy winni s:ie stawić o· g°'d-z. 
1-ef ·o liczny udzi3..f sie unrnsza Goście 
mile wi dzia.ni. Czorem ! (2) 

_________ _________ Wydział. 

Tow. v.mn .• S<>kół" w Rohli:rw:hauscri 
nonosi swvm drnhom orai wszystkim Roda
kom z R.ćihling-hansen i okolicv. iż w nrzvszla 
niodziele. dn iRi 29 hm. na sali p. Petera, ul. 
Bochumska, urzadza 

zabawe poże2'.na1ną 

dla wstępu1ących do wojs1ka czlonków. Pro
gram: Cwiczenia lancami, wolne, taniec - ma-
1zur w 8 par i kozak. Wstconc tylko za wpiso-
wem. - Czol1em ! (2) 

Zarz ad. 
J(ot;-śpiewu .~Sobieski" w łi";rten -

urządza w nie<lzie'1ę, dnkl1 29 bm. 
zabawe iesienną 

na oo.żesrnanie rekrutów. Na zabawe wszy~t
kich czlonków I(ofa śpiewu i wszystkich Ro
daków z łferten unrzejmnie sie zaprasztt .. Kar
ty wstępne przed czasem na kon cert i za
bawę 75 fen .. urzv kasie 1 mr. Zabawa będzie 
polaczona z koncertem. mor.o drlłmcm i mono-
logami, (2) Zarząd. 

l(oło śpiewu .• Wanda" w Holsterhauseo 
urządza w n i edzielę, 29 września, 

jesienną zabawe z tańcam! 

na poż_egnan i e druhów odchodzących do ''"ci
ska na sali p, S. Kraita. Początek o godzinie 
4-eli. GZJonkowie ~zez trzy miesiące zalega
jący ze skfudkami win'.ni się uiścić przed zaba
wą, ponieważ zabawa o<:lbedzie się w zamknie
tem kole. O liczny udział w zabawie pros.i 

Zarząd. 
Uwaga. Lekcye śpiewu odby,·rnją się co 

niedzielę o godzinie 2. (3) 
__ Cześć-· polskiej_ pi~' ni!-·· 

Baczność Alstaden i okolica! 
W niedzielę, dnia 29 wrześn~'a. o godzinie 2 

po po.ludniu, odbęd'Zie sie na wielkiej sali pa.na 
Tomassen, przy ul. Bismarcka 

wielki wiec sokolskl. 
na który s<ię szan. druhów i wszystkich roda
ków z Alstaden i okolicy jak na·juprzeimiej za
prasz.ai. - Mówca z redakcyi „Wiarusa Pol
skiego". 

Uwaga: Po wiecu urządza Tow. gimn. ,,So 
kól" zabawę jesienna dla odchodzących do 
woiska druhów. polączona z ćwiczeniami Q·imn. 
i tańcem. Będzie stawianie piramid. Prócz te
go wystąpi dwóch mocarzy, aby obecnych roz 
weselić. O jak najlicznJejszv udziaf w wiecu 
i w zabawie pro.simy, Czolem! ( (3) 

--------------'-~-=-}·dział._ 

~Nlli!IHWiił•flRlilriłłi 
W dniu św. Patro.na, 29 bm., ż:razymy nłl

szym Szvvap;rom i Kumotrrnn 
MICHAŁOM 

a mia·nowicie Olejniczakowi w Alstaden_ Se
kule w Marxloh. Poćwiartowskiem1~ w Mal. 
Strzelczu i Na~Iakowi w Siedlcu, zdrowia. 
szczęścia i bfugoslawieństwa Bożego . Zacni 
SOl!ernizarnci niech żyiją ! Tego im żyuy 
l(arol Nowacki z żoną i dziećmi z Oberhausen. 

~-~~~-~--
~~~~~~~~~-

Szanownemu Kumotrowi 
MICHAŁOWI KRĘPULCOWI 

w dniu godnych Imieniin, dnia 29 wrz eśni~:i.. za
sylamy jak :najserdeczniejsze życzenia zdrowia. 
szczęścia i blcwosfawieństwa Bożey;o, tu na 
ziemi· fortuny, a po śmierci korony. TemiZ 
po trzykroć wykrzykujemy: Nasz Kumotr Mi
char Krępulec niech żyje! aż sie echo o ulicę 
Wielichowską od'biie. TeQ'o Ci życzą zawsze 
życzliwi (1151} 

A. P. W. R. H. P. C_ P. H_ P. z rodzinaimi. 

~«i~~~~~ -----k---- -
łlfi--!liilmBłll1il 

l(oło śpiewu •• Wanda" w Dis.tein 
zaisyfa swemu dyrygentowi 

pąnu MICHAŁOWI PIETRYDZE 
w dniu godnych Imieniin, dlnia 29 września, ser
decz;ne życze.nia. Nasz dyrygent niech żyje!· 

Zarząd • 

ililiJilUBfllUIHBl!łłł - . 

l!lllliJIU!iJHl!IHl§liU'I 
Kot{)! śpiewu A.Wanda" w Disteln 

za syła: swvm druhon1 
MICHAŁOWI POŻNIAKOWI i MICHAŁOWI 

SZALE 
w dniu Q' Odnych Imienin, d·nia 29 września_ 
serdeczne życzenia. Zarząd. 

~Billlililł!~ifii -iliil!atł! 

łlłlHiH~ tli Jl~~~~fHtHlH~~m 
l(oło śpiewu „Harmonia" w Rottham:en 

iskla<la swym czlonkom 
MICHAŁOM 

w dniu Ich godnych lmi~nin a mianowicie pnze 
wo<lniczącemu Wroneck.iemu. delegatowi oraz 
gospodarziawi zabaw Pośpiechowi i cz.ł'o1JJ.'kom 
Szewczykowskiemu. Moruskowiakowi, ~ędzi 
sztulowi i SzysZ1ce jaik naise-rdeczniejsze ży
czenia i zarazem wylrnzykuiemy aż się echo 
po calem R.otthausen odbije: Nasi szanowni 
Micha.łowie niech żyją! Zarząd. 

~-~~łlt~~~~·~~~~~m~~ 

~~~~~HfH~t1.•~~łf!~•)il 
W dniu godnych Imienin, 29 wrześniła~ 

1;kfa<lam serdeczne życZ!enia mojemu kochane
mu Bratu 

MICHAŁOWI CUGIEROWI. 
Przy dzisiejszym dniu rndości. - Który 

Twem imieniem Sllynie, - NiechaJ w obfitości 
stQi lat życia Twego plynie. - Chóry anielsk.ie 
dziś weso+ro g-Josza - I kochanemu Bratu koro
nę niosą. - J.aik ptaszki w powietrzu i rY1bY 
we W10d1zie, -- Tak żyj kochany Bracie w ra
dości i swo•bodzie. - Życzę Ci ·zdrowia, szczę
ścia: i bloigos.tawieflstwa Bożego, - A po śmier 
ci zbawienia wiecznego. - Abyś zasiadr ,.y nie 
bie i Twojai żona koJ"o ciebie. - I \Va ze dzia
tki jeszcze dalej - W połtskiei mowie niech 
wszystko Boga chwali. - Te~w Ci życzy Twój 
(1155) brat Andrzej. 

~~~-~~~'&ł'~~~~!F'~~~ 

m~~~~i~~i~~~mtm~~~ 
Szanownemu Panu 
/,li C łI A Ł O W I W U J I( O W I, 

pr,z.e\\ odn i czącemu To;w.:arzystwa św. \Vojcie
cha \V ttochlarmark. i wszystkim Michałom 
tegoż Towa1rzystwa życzymy w dzieli Ich Imie 
111i·n zdrowia _ szcz.eścia i życia dQugie~o a po 
śmierci w niebie wiecznej korony Tego Wam 
życz~r.my i po trzykroć wykrzykuiem:r : Mi
cht.tly w :Hochlarmark 11iect1 żyją! (1154) 

W. P . .J, O. W. I(. W. M_ A. O. ,J . G. 

-~~HtHł&IS~IHlrłU~~~iłUI 



~~~.;.. ~. '"{.~~rk~~ 
Towarzystwo św. I~nacego w Hiilłen. 
W dniu godnych Imienin, 29 września, 

skladamy naszemu gorliwemu prezesowi 
panu MICHAŁOWI CUGIEROWI 

serdeczne życzenia. zdrowia, szcześcia i bJo
gos1arwic11sN•a. święte11:0 i w tym roku jeszcze 
sto czfonków przy każdym boku. Teraz wy
kmykniemy po trzykroć w imieniu calego To
warzystwa: Nasz gorliwy Prezes niech żyje! 
niech żyje ! niech żvie! Zarząd. 

!ICl~~~~~i:Af «ł~~ 
ilildii!llłidłłlill&Ullt 

~ 
Szczęścia zdrowia, pomyślności, 
Laski Bożej w obfitośd 
życzymy dniai dzisiej,szego 
Na przeciąg życilai waszego. 
Niech waSi Pan Bóg blogoslawi, 
Odi zlych przygód też wYbawi, 
Ńiech Was wszySitko zie omija.. 
A dobrobyt z.aiwsze sprzyja_ 
Takim jest ten stan ~żeńslki~ 
Ria.IZI przyjemny, drugi ciężki, 
Ale go sie nie Jeikajcie. 
W Bogu ufność pok!ladajcie. 

Tego wszystkiego życzy swemu azJonkowi 
FRANCISZKOWI DABKOWl 

i jego m.Plż·once 

Towarzystwo ,.Nadzieja" pod opieką św;.. Sta„ 
nisława B. w Błumenthalu w Hanowerskiem. 

Towarzystwo św. Antoniego w Habinghorst. 
POQ'rzeb zmarle.i żony czlonkai n~zego 

śp. WIKTORYJ MARCINEK 
odbędzie sie dnia 30 września o g-odzi1n1e 09 
rano. CZJlonkawie winni się stawić w czap
kach i od'Z100ikach aia.1 .'salę ZwYklych pooi<e-1 
dzeń o g-od:zi!Ilie 08 rMQ, skąd WYmarsiz <fo do
mu żafoby. O 1kzne i punktualne stawienie 
sle uprasza. Prezes. 

--

Dziś rano, 27 bm. o godz. 3·ci rozstała. 
si~ z tym światem, opatrzona. św. Sakra
mentami, moia ukochana. żona 

ś. p. Wiktory a Marcinek . 
z domu Łukaszczyk. 

Pogrzeb odbędzie się w poniedziałek, 
dnia 30 bm., o godz pół do 9-1 ej rano, z 
domu żałoby p zy Kronprinzenstr. O li· 
czoy udział w pogrzebie prosi w smutku 
pogrążony mąż 

W piątek, 2';? bm., podobało się Panu 
Bogn zabrać do grona aniołków naszego 
na3nkochańszego synka 11ó7 

Leon.ka 
w drugiej wiośnie życia. Pogrzeb odbędzie 
się w poniedziałek, 30 bm., z domu ża. 
łoby pr..y Kaiser Wilhelmstr. 70. 

W smutku pogrążeni rodzice 

Władysław i Helena 
Szalbierzowie. 

1'1ieszkaD1 

w Herne-Baukau 
ul. Bismarka 28 pt. 

(w poblitu apteki) 1152 

M. Kozielski, 
Jekar1 praktv11ny. 

BACZNOŚĆ RODACY 

Kto? chce. ~ie l ~~~!MUMS~• 
zam owić o- • 

. 
1 ~razów, fi- Element'arze 

gnr, krzyzów itp., dobrą 
brzytew, nói, zegarek, 
obrączki ślubDe, koło, wwielkim wyborzepoleca 
harmonikę, skrzypce itd. 
itd., ten niech zaraz na· Księgarnia: 
pisz. po mej. katalogi, ,,Wiarusa Polsk.'' 
które wys. każd. darmo i 
fr. Najk.zakl.4p. Pr. adr.: ~~~~~~~ 
.J. Jl1•ówez)'ń8ki 
1147) Rawjcz(Ra.wit~ch] 

... „„ ...... „ ......... 
Telefon nr. 577. Baczność Rodacy w Herne i okolicyr 

Kto chce artofle do jedzenia lHa 

w wygodnem obuwiu 
fił@IS chodzić, niech się uda do 

. ręlił\ przebierane: 

,,Żółte róże", 1,Maerkery", „Dabtrskie", 
„Magnum bonum" itd. 

Antoniego Zajki 
w Herne, Nowa ulica 3 (Neustr.). 

Ręczę, że nikt nie będzie tego żałował. _ 
Repara.cya trwale i tanio. poleca i dostawia wagonami 

Jan. Kwiatkowski, Herne KARTY KORESPONDENCYJNE 
WYKONUJE 

Bahnhofstr. 50, wejście z Oststr. 
DRUKARNIA „WIARUSA POLSKIEGO" W BOCHUM. 

' ?'Z · ff=q;ig..~--

1 J~~~!~!ozm?~~~Y.~!~~ ! ~I 
pól mr. wysełamy za zallczk ą. t 12 mie
sięcy na próbę) przepłt: a.ną wspapi&Je 

~!::!~1:.:!ł\~„ harmonikę artyst 
z 21 klawiszami, 4 basami, podwójnymi mie· 
chami i najwspaniałsz-. pelnht 1ło• 
su. Nasze -.sz~dzie zdumienie '"Y• 
wolująee "Wlitpanble S·cłtórowe 

harmoniki orkiestrowe ~::~~el~~:: 
wiszów, 6 rejestrów. 2 ba.sy itcl. kosztują te· 
raz 5 ' norł mrk bez głosu kukullt~~yl
tylko I' • ko 6 mrk. Much· 
lera. ~ielkie harmonik.i ,,tryumf•' dwn-

chórowe kosztują tylko 4 ł pól mr., 8·ch6-
rowe 6 rurk„ 4 chórowe 'f ł pół mr., 
6·chórowe Ił I pni 111r. Nowosć: Ul'Zt:· 
dowo zast..r:r.eżooy glo~ kukułki, 
do dowolnego użycia. 50 fon. wi~cej. Szkółka 
i opakowanie darmo j p"rto 80 fen. 

Niema ryzyk.a, g«l'ż za1Dła•a 
doz w oł. aRbo zwrot pieniędzy. 

Zdum ·1e1· 8 kaz· dy widiąc albrzywi 
I wybór wspaniał. 

nowości i ba;Jt>ezni.., tanie ceny w na· 
szym illustr. katalogu gt4hwu ~ 01, zaw. 
harmoniki, cytry, instr. muzyczne, fonografy, 
zegarni, łańcu zki, towary ze złota, srebra, 
st.ali i ze skóry, artykuły gwiazdkowe itd. Ka· 
talog ten wys. każdemu gratis i franko. Dla
ttigo zamawiać trzeba jellynie w renomo• 
nan„J I i.ywołnej la bryce łostru• 
meaat.our mut1ycz. i w p1en"1'~Z. donn• 
W)'S) lkowym. 1093 

Mu-chler ,Jb Oo Neoenrade 
fUlł ' nr. 523 in Westf. 

··-·················~·· ! : Dla rekrutów ? : 
: Polecam w wielkim wyborze : 

i kuferki i 
! szczotki ł wszelkie inne artykuły podług prze- • 
• pisów wojskowych. ( 1089) • 

: Dla rekrutów zni:łone ceny! : 

: Franciszek Józef oski, : 
: Berne, Babnbofstr. nr. 52. . : 

··-············„······ Qf;tiQ?~-~~ Kiedy się żenisz Bracie 
Baeznoić! Baczm1ść! to przybądź do ' 
Dnia ~9 września br. nrzlldzam 

dla odehodZlłt")'eh do wojska 

zabawę, 

I 
na kłór'łi ws~:, stkich Polaków i członków 
towarzystw uprzejmie zapraszam. 

Początek o godz. 6 wleczor~m. 

Julłana Frlłschego w Wanne, 
Babnhofsti·. 183, 

a ktlpisz ..- baj41leznłe tanio ~ 
brąezki ślubne pod gwaraucyą.. 

Regulatory i kłesz. zegarki daję: 

Jl &F* na odpłatQ. ":11 I 
Julian Fritsche, 

m 
Członko..,ie winni się okazać ustawą. (1148) 

O liczny udział uprasza 1140) fachowo uczony zegarmistrz. 

Jan Walburg, fi•••••••••••••• 
~~--~'.:::~ • ł> Swój do swego? •• 
~~ ~~~ • Donoszę Szanownym Towarzystwom • 

i wł ' • w Westfalii i Nadrenii i wszystkim Roda· • 
Na przeczyszczen e kr • A kom, że otworzyłem w Uecldlag-. 
Laarmann'a herbata z lasu teuto6· 1 ·y hansen 
sldeg• od lat doświadczona i polecona herbata • zakład fotogra•czny • 
familij~a, środe~ apożywcz~ wzn;iacniaj14cy żołądek, • li • 
od tys1~cy r?izm regularrue uzywany. Przea .złą i proszę o łaskawe poparcie. Towarzystwa, 
krew powstaJe: reumaty&m, ""!sypka, nie• • które ciif) chcą dać fotOgrafować, potrze- ł 
ezysta eera, zabarwienia, krost:r, bnją do mnie tylko kartę napisae, a z apa· 
hemorold)", zatwardzenia, dolecłl• 9 ratem przyjadę (l146) • 
wośei .żol1t•ka, otylośel, llsa:aje itd. Jl t ·Dl '& w,. 
Czllści s11.ładowe: Erdbeerkraut 2, Fenchel s, Huf- • D O 'UOCZ&a, • 
lattig 4, Caraghen 4, Krauseminz 2, Ka.millen 4, • B kll h ł 
Senneębl. 8, Althae 4, Schafgarbe 8, Faulbaum 8. ee • ng &USe&. 
Loffelkr. 2, Bitterklee 1, P!efferminz 4, Linden 4, • ullea lttl)'nlłka ., b. (Hnhlenstr.) ł 
Saesafrss 4, Lavendel 8, T11usendgii.ldenkr. 2, Stein· 
klee 2, Koni'gskerzen 2, Flieder 8, Heidelbeeren 1, SKÓRY, FUTRA, GARNITURY fU· 
Stissholz 8, Anis 2,. Paczka. 60 fen„ 1 mk. i 2 mk. TRZA.NE 

Jedyny sklacl wysyłtowy ma: Aptekarz H. , · b d ' · 
•myez,óski, Beriłn :u, Gorlitseretr. 48, czysc1 1 ar ro staranme 
„Gorliuer Apotheke". 1137 rARBIBRNIA OALLUSCllKE, PRALNIA • 

łlOCHUM. Tel. nr. 911. 
Nerwy ł żołądek i cały organizm wzmacnia 
szybko i radykalnie stu.krotnie wypróbowany 
„ N o v e fe 1• ro I" [nazw. patentem zastrz. 
6006"' ], przyspaua zarazem słabowitym osobom krwi, 
wywołując wyśmienity apetyt, a przez to czerstwą i 
zdrową cerę. [Comp. Kawil. extr. O,ł Condur. 
extr. 50,0 Dest Was. 250,0 Eisenpeptonat 4,0Zuker 
Sir. 70, Ponesraur elix óO Spic vini 50,0 Vaml Tinc. 
5,0.] But, 2,00 mr. 4 butelki franko i pudełko gra· 
tis. Na wystawie w Wiedniu ' najwyższą. odznaką 
honorow11i premiowane ra nadzwyczaj dobre skutki 
Jedynie do nabvcia pod adresem: [1091[ 

,,Gorlitzer ..ł..potheke" 
H. 8m)' ezyńt.4ki aptekarz 

Berlłn 8.0. 33. 

Dostarczam dla Holstede Rłemke i 
okolicy 1136 

fllle: Hot1telłt, Hena. Eickel, Rlr.łłlll• 
ka11se11, Uodeo, Hattbl1uJ L1111eadr„r. Mtt• 
tH. Castroo. Kamem, Dortawd. Otrłlllr 
SarGCklllvet. 

••••••••••••••• 
: Baczność Rodacy! : 
• 

Pierwsza łntroligatornła poi• ł 
ska na Wesdallę ł Nadrenię! 

• Z. dniem 1 października. otwieram ł 

: polską introligatornię. : 
• 

Prócz tego mam na skladzie ksłąźld ł 

• 
wuelkiego rodr.aju, po~ztó•· ł 
łii z widokami ł obrazy n&ro• 

„„„„„„„1111!1!!„„ł~ ... małe I wielkie świnie 
świeży tow ar co wtorek i sobotę. 

• 
dowe. Licz11c na poparcie ze strony ł 
rodaków a szczególnie ze strony naszych ł 

• polskich Towarzystw, li re ślę , 
l(oil:-01 śpiewu „.Jedność" w Bruckhausen. 
W pOtl11iedziaJek w.ieczorem o godz. 8>4 

od!będzie się zebrainie nadzwva.ziaj11e celem 
obrania lok~lu poSiiedzeń Liczny udział' czlon 
ków ,pożądany. Goście mile widziani. 
(1) Zarząd. 
11 ~:;;~...=s 

I I 

Rozwożę węgle 
dla. górników, wypożyczam także hebel do lir„ • 
Jan i a h apulilt)". Ceny o wiele tańsze niż gdzieindz, 

I Proszę o poparcie mojego interesu. 
Piotr Ji.onit>u.ny, Hofstede, Hiltroperstr. 25. 

_ Jenv y p lski interes tn w okoUcy. = --
f 

f raw 
dla młodych par oglą
dać można w dziewię
ciu oknach wystawnych 
firmy 

• z szacunkiem (1134] f 
e Kazimierz Siliński, t 
• Bochum, Schwarzhachstr. &. • •••••••• ••__! -- - . 

Recklinghausen- S. (Broch) 
ul. Bocltumska ttli 

1 c
1045

) Usługa pod kierunkiem Franciszka Janowskiego zawsze skora i sumienna. 
I a li ~ 

I 1.w..J.... '..o.., -. w~ 1•• ., ........... a. 



Bochum, na wt~rek, dnia 1 p1ździernika 1907. R()k 17. l 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

fJ1ycbodz1i codziennie z wyjątkiem dni poświątecz.,. 
flYCh. Przedplata kwartaLna ina poczcie i u listowych 
'1fY'llosi 1 mr. 50 fen_, a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
~~fen. „Wiarus Polskr" zapisany jest w cenniku pocz 

I Imię Boże za Wiarę I Ojczyznę l 
Za inseraty plad się za miejsce rządka drobnego drl• 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami .fC 
fen. Kto często oglasza otrzyma ra1*t. - Listy •o 
„W.iarusa Polskiego" daileży frankować i podać 11 
nich dokloony adre:s pisz~cego. Rękop. me zwracam7. ~OwYIIll pod znakiem .,L. polniisch nr. 123." 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
anówić9 czytać i pisać oo polsku! Nie 
1est Polakiem. kto ootomstwu swemu 
z11iemczyć sie Pozwoli! 

Z wy·padków dnia. 

Stany Zjednoczone P. Ameryki starają 
się o usunięcie nieporozumienia z Ja

Ponią. 

Sekretarz stanu dla spraw wojen
nych Taft przybyl do Tokio, gdzie go 
.świetnie 1przyjęto. Taft będzie miat tak 
.że nl'11radę z cesarzem japońskim. 

W procesie Roerena przeciw Schmid-
łowi zapadł w sobotę wyrok. 

.Posel centrowy i ·byty radca sądu 
.nadziemiańskie~o R0eren wvtoozyl w 
J)arllamend e ciężkie zarzuty ·przeciw 1by 
temu urzedni'kowi kolonialnemu Schmid 
towi. Ostatni wvdał list otwarty prze 
ci\y Roerenowi, wzywająic R-0erena 
iby go zaskarżył. Pan. Roeren skarży! 
·i P. Schmidt został obecnie ska:na1ny 
przez sąd ławniczy 'fol Kolonii na 100 
marek ir.zywnv fab 10-dni więzienia. 

Walny wiec wyborców Westfalii, Nad
renii i sąsiednich prowincyi 

.zagaił ubi egłej niedzieli w południe na 
wielkiej sali pana Meistra w Essen pre
zes Główneg-0 Komitetu Wyborczego 
~olskiego dla W estialii, Nadr_enii i są
:s1edni'ch prowincyi pan Jan Wilkowski 
z ReckliITTghausen-Bruch, powitał zgro
madzonych i uzasadnił potrzebę zmia
my regulaminu. Po odczytaniu porządku 
obrad udzielil przewodniczący głosu 
:sekretHzowi Głów;nego Komitetu panu 
Stanisławowi Kuncy z Bochum, który 
()dczytał przyjety przez komisyę regu
laminową i Komitet Główny (a ogłasza 
ny w „Wiar. Pol.") projekt nowego re
g~Iaminu wyborczego. Projekt .ten po 
kilku poprawkach wniesionych przez 
PP. redaktora Kwiatkowskiego z Bo
chum, Knczmarka z Borbeck i. Chełmif1-
~-~ie.go z Gelsenkirchen przyjęto wszyst 
J\lffit glosami przeciw kilku. 

Siedzibą Komitetu Olówneg'O Wyb. 
~ol dla Westf. Nadr. i s. pr. pozostaje 
1 nadal Bochum. Do regulaminu pirzyję~ 
to także przepis, że w pierwszem gło
sowaniu Polacy na obczyźnie głosują 
bezwarunkowo rn1 k·a:nd~data polskie
go. Re~uJamin z poprawkami ogłosimy 
w najbliższych dniach. 

Powitany burzą Dklasków zdat spra 
"Wozdanie z czyumości Koh Polskiego 
P~seł Jan Brejsk.i. Mówca wykazywał 
~Ian.owicie, jak Koło Polskie starało s;ię 
kron1ć narodowych, religijnych i zarob
. owych interesów ludu pr11cującego. 
. Oklaskami i trzykrotnym okrzv

kiern Podz!·ękowano posłowi Brejskie
rnu. Na cześć Koła Polskiego wniósł 
krzewod!Iliczący również trzykrotny o
" rzy~, który zgromadzeni z zapałem 
„owtorzyli. 

Redaktor pan Michał Kwiatkowski 
~Bochum wn:ósł i uzasridnit następuJa 
e rezolucye: 

I. 
\\" Polacy zgromadzeni na walnym 

iecu wyborców Westfalii, Nadrenii i 

sąsiednich prowincyi dnia 29-go wrześ
nia r. 1907 ubolewają głęboko nad tern, 
że wbrew ich na doświadczeniu opar
tem przekonaniu i uczuciom, oraz 
wbrew ich interesom narodowym naka-
21ano im przy ostatni'ch wyborach ściś-
lejszych do parlamentu ITT:iemieckiegio 
glosować na socyahstę. Ogól Polaków 
na obczyźnie stoi i nadal na tern stano
wisku, że kompromisy tego rodzaju ze 
stronnictwami niemieckiemi nie przyno
szą m.m spodziewanych korzyści poli
tycznych, a szkodzą w wysokim stop
niu naszym interesom narodowym. 

II. 
Polacy zgromadzeni na walnem ze 

braniu wyborców Westfalii, Nad'renH i 
sąsiednich prowincyi dnia 29-go wrze
śnia r. 1907 żądają mprowadzenia po
wszechnego, równego, tajnego i' pezpo
średniego prawa wyborczego do sejmu 
pruskiego i proszą sejmowe Koło Pol
skie o poparcie tego żądania. 

III. 
Polacy zgromadzeni na walnym 

wiecu wyborców W estfollii, Nadrenii i 
sąsiednich prowincyi dnia 29-go wrze
śnia 1907 r. wyrażają swoje najserdecz
niejsze współczucie skazanemu za obro 
:nę nauki religii w języku ojczystym na 
półtora roku więzienia ks. Olszewskie
mu z Osiekca oraz wszystkim innym mę 
czennikom :narodowym. 

IV. 
Polacy zgromadzeni na walnym 

wiecu wyborców Westfalii, Nadrenii i 
sąsiednich pr-0wincyi dnia 29-go wrze
śnia piętnują projekt us~awy żądanej 
przez polaikożerców 11 mającej wywta
szczyć Polaków z posiadanej ziemi ja
ko zamiar obrabowania Polaków pod 
osfoną prawia. 

Rezolucye powyższe· ,pr.zyjęto jedn.Q-
glośnie; mówcy p. K. jako w dniu jego 
rimienin urządzono owacyę, za którą ten 
że serdecznie podziękował, wznosząc o
krzyk na cześć robotników polskich na 
obczvźnie 

Obrady wiecu byty spokojne i po
ważne, niepokój wywalał tylko w je
dnej chwili oan Ignacy Żniński z Bo
chum, który tern.z znów chwalil dawny 
regulamin i polecal zatrzymać go z pe
wnemi zmianami. 
. Przewodniczący zamknął obrady o 
godzinie 3 po połudiniu dziękując mów
com i uczestnikom, którzy ina wiec 
przybyli z najróżniejszych stron wy
chodźtwa. 

E2!±222 SL --
Walka o nowy statut knapszaftowy. 

Na zebraniu walnem knapszaftu 
bochumsikiego, które się odbyło w so
botę ubiegłą w Bochum nie rozstrzy
gnięto jeszcze ostatecznie wa:lki o no
we ·ustlawy kna1Pszaf.tu. 

Starszych knal)szaftowych stawiło 
się 328, zastę~cv pracodawców przyby 
li wszyscy. Na zebra:niu byili także o-
1becni 1przedst1a.wiciele urzędu inadgór
niczego i ministerstwa handlu . 

Po dłuższej dyskusyi, w której 
·Przedstawiciele robotników jednomyś
lnie oświadczyli, że jeśli pracodawcy 
nie .ustą;pią, oni projekt nowych ustaw 
odrzucą, uchwalono na wniosek staro
sty gómicze~o Liebrechta odroczyć o
stateczne głosowanie do 12-go paź
dziernika. 

Pracodawcy starali się zrzucić z 
siebie wszelką od'Powiedzialność i o
świadczyli', ie więcej dać nie mogą, ina
czej musieliby podwyższyć albo ceny 

węgla, albo też narazić w.iele przedsię 
biorstw na ruinę. 

Przeciw wyWiodom wystąpilii przed 
st:awiciele robotników wykazując mia
,nowicie, że pracodawcy zawsze tak ar
gumentowali, a zawsze im dobrze się. 
powodziło mimo, że niejednokrotnie wię 
cej dać musieli jak dać chdeli. 

Wybrano k0misyę, któna sktadać 
się ma z 14 czł·onków, w sklad której 
wchodzą przedstawiciele robotników i 
pracodawców. Komisya ta ma do 12-go 
październ:ka rozpatrzeć mi.z jeszcze no
wy projekt ustaw i starać się o usunię
cie głównych nieporozumień. 

W skład komisyi wchodzą z star
szych knapszaftowych pp. Leopold Pro
cek, Nobis. Schulten, tteitbrink, Eckardt 
Romberg i Berger. 

Pan Procek jest członkiem i przed 
stawicielem „Zjednoczenia Zawodowe
go Polskiego". Pracodawcy wybrali <ilo 
komisyi pp. dra Weidtmanna, dyrekto
ra k·opalni Kleinego, Schulze-Velling
hausen, Stepenhorsta, Liithgena, Meye
ra i Wfodmollera. 

Obrady sobotnie trwaly trzy i pół 
godziny. 

Garmanizacya przez Kościoł w Prusach 
Zachodnich. 

O pracy księży giermanizatorów 
zamieściła „Gazeta Gdańska" airtykuł 
w którym czytamy pomiędzy innemi: 

Germani~acyę naszych mfasteczek 
rozmaicie się uprawia. Uprawia ją się 
w ostatnim czasie przedewszystkiem z 
pomocą Kościoła. Rząd przy rozdawa
niu beneficyów karyerowiczom, ubiegla 
jącym się o tłuste probostwa stawia za 
m-0ralny warunek popieranie niemczy
zny. Ów warunek ma być wywdzi.ęcze
niem się za smaczny kąsek, jaki księ
żom karyerowiczom 1rzuca w postaci 
tłustego chleba proboszczowskiego, czy 
jedno i drugie możemy nazwać święto
kupstwem, nie chcemy rozstrzygać, 
niech sz~rrowni czytelnicy sami to roz-
strzygną. · 

Dawnuiej przed wiekµmi cesarz nię 
miecki Henryk IV kupował sobie księży 
inaczej dla sw10ich świeckich celów. 
Przez licytacyę ·Sprzedawał opactwa r 
bajeczne ceny wplywaly do kiieszeni te 
go cesarskiego świętokupczycieha,. Dziś 
księży pieniedzmi kupować sobie nie 
można, bo lud jest 1oświecony, zjedny
wanie ich sobie jednakowoż z pomocą 
tłustych probostw jest z niejednegio 
względu niebezpieczniejszem od kupo
wania ich sobie z pomocą licytacyi. 

Jeden przytoczę przykład, o któ-
rym się przypadkiem dowiedziatem. 

Jeden z naszych księży na Kaszubach 
odb1ern patent na tłuste prob9.stwo pod 
tym " rarunkiem, że poza kościołem l?ę
dzie unikał polskich tol\varzystw, pol
skich wyboirów i wszelkich społecznych 
spraw, abyśmy przez wpływ księży, 
którego rząd tak bardiz.o się lęka, nie 
podnosili się moral111ie i materyalnie. Ja 
skrawy to dowód, że rząd prowadzi 
prawdziwy handel rozdzielaniem pat~n 
tów rrm probostwa w naszych polskich 
parafiach. 

W tern Bracia kochani leży tajem
nica wstrzymywania się nasizych księ
ży wikarych od pracy społecznej. Wie
dzą o tern. że skoro się QOkażą gdziekol 
wiek w polskiem towarzystwie, już 
idzie „berycht" od hakatystów i Pel
plin przenosi go na wieś, gcLzie niema 
towarzystwa. Tak się stało w Koście-

rzynie z dW!oma księżmi wi}{(1ryuszami. 
Rząd w tej sprawie ma dwie miary, dla 
nas inną, dla towarzystw niemieckich 
inną, niemieckie bowiem towarzystwa 
wolno zakładać księż0ll11 proboszczom 
i księżom wikp,rym. 

Inny artykuł, umieszczony także w 
innych gazetach polskich Prus Zacho
dnich, ·pochodzący z kól duchowień
stwa polskiego zwraca się wprost do 
ks. biskupa chełmińskiego. W artykule 
tym czytamy: 

Wrócili już nasi zacni ktapłana, :z wię 
zienia, na które byli skazani za to, że 
stósowali się do okólnika w Bogu spo
czywającego arcybiskupa Stąblewskie
go! dopóki żyć 12.ędziemy. K)apłani _cier. 
pieli chętnie - a wierni idąc za przy
kładem pierwszych chrześcian w J ero 
zolimie modlili· się za nich we dnie i w 
nocy, co duszpasterzom 111aszym łagQ
dz'Ho ich więzienie . 

Ta walka o najświętsze i najistot
niejsze ipr.awa naszych dzieci przypomi
na nam pierwszą walkę kulturną, w któ 
rej wszyscy - Najprzewielebniejsi ks. 
ks. Arcypasterze ze swoimi kapłanami 
i ich owieczki tak ciężko cierpieli. Bi
skupi, kapłani, wiemi, przesiedzieli lata 
w ciężkich więzien~ach. A z jakimże za
pałem wtedy wszyscy cierpieli! Bisku 
pi i kapłani ·przesiadywali we więzie
niach chętnie. bo. cierpieli za wiarę na
szą, bo byli przekonani j mieli d<'Wody 
:na to, że ich owieczk1 gotowe były 
krew przelać za swych gasterzy. A o
wieczki widząc swoich pasterzy na cze· 
le, byty gotowe za nich się dać rozsie
kać w kawałki. 

Wzajemne zaufanie, wzajemna mi
łość, wzajemne cierpienie były temi wę 
złami, które pasterzy z owieczkamt za 
·Wiązały jakby łańcuchami, których i 
moc piekielna nie była w stanie rozkuć. 

Zupełnie podobnie działo się w dru
giej walce 1rnlturnej, we walce o pacierz 
polski. Nie tylko pojedyńcze parafie, po
wiaty, nie sami polacy, lecz cały świat 
cywilizowany unlOsil si,ę mad naszymi 
męczennikami. 

A zkąd się brał ten zapał u naszych 
maluczkich? \Vszyscy przeczuwali sły 
szeli - czytali, że to rodzice walczą za 
paci'erz polski, że walczą o niego ojco
wie duchowni. Słyszeli, czytali, że ich 
bronią kapłani; czytali testament Naj
przewielebniejsz. ks. 1arcybiskupa Sta
blewskiego, który - można powie.dzieć 
bez przesady - życie .swoje położyt 7a 
te dzieci. Z wdzięczności· ~1 to złożyły 
dzieci najpiękniejszy wieniec na jego 
trumnie - bo wieniec z ciernia. Tak sie 
działo w Księstwie. A jakie było w na
szej dyeceizyi chelmił1skiej? I tu był nie 
mniejszy wcale zapał nietylko ·u rodzi
ców, ale 1 u bardzo wielu kap~a.'nów. 
Ale brak nam było wszelkiego współ
czucia ze strony naszego Najprzew. ks. 
Biskupa~ którv od samego początku do 
dnia dzisiejszego dla swoich owieczek 
polskich okazał się obojętnym. - Po
słuchajmy! ks. Biskup nie raczył odpo
wiedzieć ani słówkiem na •pmśby setek 
tysięcy swoich owieczek. W ten sam 
dzieri (27 stycznia 07), w którym zasą
dzono naszych 8 księży z powiatu lu
bawskiego na ootkliwą kare więzienną 
(proces toczył się od 9 z mna do S i póf 
wieczorem), pospieszył Najpirzew. ks. 
Biskup do Gdańska na ucztę, na którą 
go zaprosić raczyl prezes regencyi w 
Gdańsku. Czy tak robi ojci.ec lub mat
ka, kiedy dzieci ciężki los spotka? - · 
Od tego czasu upłynęło więcej jak pół 
roku; ks. Biskup ani słówkiem -- ~.cP 



wet w swoim liście pasterskim post
Jtym - nie wspomniał o naszych dziie
ciach: serce dla nich jakby zakamiemia
lo - jakby mis już nie zaliczał do swo 
ich owieczek. To też bodaj samo niebo 
przemówiło. jak słusznie zauważył je
den z najzacniejszych kaptanów, w 
Lembarku do ks. Biskupa. - Przypad
ków niema, jak nas uczy nasza wiara 
święta; wszystko co sie dzieje, dzieje 
się albo za wolą, albo za dopuszcze-
niem Pana Boga. 

Niech się Najprzew. ks. Biskup nie 
tudzi że z ukończeniem strejku szkól
nego' wszystko z czase~ przycich~ie i 
że się nawet o wszystk1em zapiomm. -
Strejk szkolny, uwięzieni nasi· ktapłani 
ciągle nam będą w p~mięci, rozgory
czenie będzie coraz więk.$Ze; uszanowa 
nia i posłuszeństwa wpraw.dzie dla ;vla 
dzy kościelnej nie zabrakme - bosmv 
po~acy, - ale miłość .i prz~wiązan]e 
dla naszego arcypasterza, ktore z po
czątku były prawie bez granic, - a te
lllZ już tylko się tli, - wygaśnie zupeł
nie, i porostanie tylko zimny popiót 
l!!!!IP'?'.'!!!"''!"- - ___ .1 H uu 
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Grudziądz. Wielkie :nieszczęsc1e 
wy.darzyło się przy ulicy Lipowej. Mu
larz R.óżyoki spadł z wysokości trze
ciego .piętra tak niesvczęśliwie1, że roz
bił sobe czaszkę ·i niebawem w domu 
chorych skonał. 

W Olsztynie zamierz.a1110 na wieży 
rzboru protestanckiego umieścić wielki 
J-centnarowy krzyż. Krzyż unoszono 
za pomocą łańcucha żelawego. Ody 
już •prawie celu dopięto, lań.cuch nagle 

·pękł i krzyż runąl na dół, druzgocąc 
się na st;;me kawałki. Robot.nicy na 
szczęście zdola1i odskoczyć na strionę. 

Peplin. Na miesiąc więzienia ska
zała w śr.ode iziba karna w Starogar
dzie redaktora „Pielgrzyma" za umie
sz,czenie ode_zwy księży dekanatu lu
baiwskiego. 

Proces toczył się przed tymi samy
mi sędziami, którzy sądzili księdza 
proboszcza Olszewskiego z Osieka na 
!Półtora roku wiezienia. 

l(widzyn. Ofiara wielce nierozsą
dnego a jednak często niestety się ·po
wtarzi.- jąc~go zakładu stal sie pewien 
r.obotn;k z Królestwa nazwiskiem Bo
jano ~nki. zatmd·nioi:iy przy nasypie no 
wego toru kolejoweg9 pod Prabutami. 
Założył on s ię, że wypije duszkiem ca
ly Lu wócEd. Dot ··zyniał wprai\.v.ctzie 
i7) ·-~~~J~!?'!?.:_.±&~~~"...~~~ 

ZfJ iłltOWIEa 
t}~t)Wiadan i e historyczne według po* 

wieści 
Wac,~ v·2 Oą1siorowskiego. 

(Ciąg dalszy). 

- Patrzaj„. stary się zatrzymał!... 
Dobry stary, jemu, musi, dężk,o .coś!... 
Komu nie deżko ?.„ Sidorowi ichyiba! 
Królestwo mu niebieskie! Et. żeby do
tka Eudoks.ia wiedziala ... westchnęłaby · 
baba a zapłakała!... Ucieszny ten sta
ry!... Polak powiada!... Co on tam r,o
bi 1przy jaszczvku? !„. Juści ;nasz jasz-

-czyk.„ z czwartej batervi ! Ukląkł! Mo
dli się!... Niech tam mu Bóg .da zdro
~ie„. nonorowy czfowiek; z wody wy 
ci~gnął, opatrzył, a i gorzałką ws:po
mogł.!. „ Ba! Toż jeszcze manierkę .w
stawił!... Dobra!. .. Jeść tylko się chce! 
Kaszy hreczanej miskę, to :choć znów 
na . Q!twę !... He, he! Dziwa'k ~tary! 
Og1en krzesze! Co on tam ?.„ Odwór
cił ~ię !... Ei! Podpatrzę zobaczę!.. Nogi 
stęzały - osłabły!... A przedeż dolezę! 

Waśka 'PC·dniósł się, :zachwiał, 1ecz 
odzys,kawszy równowagę, iść zaczął 
ku wozk1ow i z Drnchem 

~wieżo założony lont pa!H się szy
~o. ~ubr patr~ł, jak płomyk piął się 
z sykiem ku gorze, a 'Potem zawisł na 
krawędzi wózka i ·nikł w jeg.0 wnętrzu 
. Sta~y podoficer ukląkł ręce skrzy~ 
zawał 1 czekał... 

Upłynęła rdługa, milcząca chwila 
Żubr poruszył sie niesPokojnie. MoŻ~ 
lont zgas t? Podniósł oczy ... 

Ujrzal t1uż nad ·sobą .pogodnie uśmie
chniętą twarz Waśki. który trzymał w 
ręku okc1poonv kawałek sznura i mru
gał zna·czaco lewer.J okiem 

Żubr zmarszczył się sur~wo. Waśka 

; t :.y:~ . . c ~ z n · ~ d-.~.-k \\-6dkc; wvpil padł 
:~:1 ~:iem;ę i '.J.;' kiihl minutach ~wy~iouął 
ducha. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego, 
Solec. Kościół katolicki w Solcu 

został przez polkyą ziamkmięty, ponie
waż była obaw:a, że się zawali. Parafia 
pozostała się bez domu bożego. 

l(opalnla węgla brunatnego w Księ
stwie. Sprawa dobywania węgla bru
natnego w Jerce na obsZ'airze około 25 
tysięcy mórg jest coraz bliższą urze
czywistnienia. Towarzystwo akcyjne 
t,Adelheid". które jest właścidelem u
tworzyć się mających kopa1lń, zrobiło 
już kontrakty z 300 ~ómilm:mi, którzy 
·obecnie pracuia j.eszcze w .Westfalii. W 
inaojbliższym czaisie rozpoczną budowę 
2- szybów, a pierwsza wysyłka węgla 
nastąpi ,iprawdoPodobnie za jakie 5 mie 
sięcy. W celu wYtwarzania brykietów 
,pobudowane zostaną dwa wielkie za
kłady fabryczne, z który·ch pierwsze 
brykiety będziemy mieli za jakie półto 
11ai roku. 

Poznań. Stowarzyszenie kapłanów 
naszych dyecezyi. 10 września odbyło 
się m Poznaniu zebranie kapłanów dy
ecezyi gnieźnieńskiej i poznańskiej. 

Przewodniczył ks . . pra~at Wawrzy
niak. Przewodniczacy przemawiał za 

1zwiąikiem .wszystkich księży. Wszy
scy olbecni t>odzieli zdanie ks. Wawrzy 
·niaka, i 1postanowiono założyć to\\J1a,.. 
rzystw.o księży, któreg·o celem ma być 
zalatwia:nie 1sprnw zabezpieczeniowych 
rozwój życia towrzvskie~o, rozszerzta
nie ,pracy spólecznej i naukowej. Za
znac.zono, że ~prawv kościelne i polity 

1czne z towarzystwa są wykluczone. 
Piaskowo, majątek p. Żółtowskiego 

z Myszkowa kupił Blaink ziemski w Po
znaniu i ro2'Jparcelował go już pomiędzy 
sąsiednich gospodarzy. 

W ągrówiec. Są:d wągrowiecki ska 
z.al swego czasu 10. Jana Musolfra na 2 
.miesiące więzienia za to. że miał napi
sać list z pogróżkami do nta'Uczycie!a 
Brinksa. Dowodów winy ·nie było, aie 
M. miał się do JPeW:nei kobiety wyrazić, 
że nie pozwoli nadal katować swego 
<lzieck:a. Iziba karna w Gnieźnie uzna
la, że Hst z pogró7..kami 1Pisal rzeczy
wiście M .• ale karę zniżyła na 1 miesiąc 
więzienia. 

Ze Siązka czyli Stmrepolski. 
Z Niemodlińskiego. Z Rogów powiatu 
tutejszego donoszą, że j11kiś agent zdo
ła! licznie tu. pracującym robotniikom 
rolnym z Oalicyi wcisnąć tak zwane 
„błogosławieństwa domowe'', czyli 

obrazy, do których ma być szczególnie.i 
sze blo.gosławieństwo przywiązane. Ga 
licyanie dali się uwieść i choć sami nie 
wieJe zarabiają, płacili po 5,50 mr. za te 
obnazy, które same w sobie nie są wiele 
warte. lfandlarz dał im zarazem pudla. 
w których mogli rzeczone obrazy 11araz 
do. Oalicyi odesłać. Od przesyłek tych 
musieli biedni ci ludzie jeszcze na grani 
cy clo płacić. - Smutne skutki braku 
oświaty! 

Wrocław. W HSchles. Ztg.4ł skar
ży się jakiś niemiec„ że Polacy zalewa„ 
ją gwaH'ownie północną część pow.iatu 
glogowskiego. Jedna mniejsza posfa
cUość po drugiej przechodzi z .rąk 1n~e
mieckich w polskie. Jeszcze przed 10 
41ty wsie w powiecie tym były zupeł
nie niemieckie. Dzisiaj postać rzeczy 
zmienia się z bajeczną szybkością na 
korzyść ·polskości. W ostatnim ty
godniu nabył agent ·polski Kasper Milos 
( ?) z Wielichowa posiadłość wdowy 
Pauliny Kutzner z Alt-Strunz, placąc z.a 
40 mórg 16,950 marek. Temu samemu 
agentowi sprzedał pan Antoni Beyer z 
Alt-Strunz swoje 28 morgowe gospodar 
stwo za 10,200 m., a za trzy dni g,ospo
darstwo to przeszło w ręce inne Pola
ka. W Neu- Strunz dwóch g·aspodarzy 
sprzedalo już swoje posiadłości Pola
kiom, a zanosi się jeszcze na trzy dal
sze sprzedaże. Korespondent „SchJes. 
Zeitung" wzywa rząd d'O energicznego 
wkroczenia. 

z !Bd&~~ 

Wiadomości zi świata. 

Wielki książę badeński 
zmarł w sobotę rano. Następcą jegio jest 
f ryderyk II. 

Hakatyzm w Ameryce. 

Z Nowego Jorku 1Piszą: Zarazia ha
katyistyczna aż do nas sięga - przez 
kościół. Biskup milwauoki,, Niemiec z 
1pochodzenia, z.aż~dał, aby religię w 
szkół~di .parafialnych wykładano w 
dwóch językach - ojczystym i a:ngiel 
skim. Z wyjątkiem jednego ·czy dwóch 
księży cale duchowieństwo·nasze stano 
wczo się opiera temu rozporządzeniu. 
Obur.zenie z tego :vowodu wielkie. I 
słusznie. Niemcy wszędzie jednacy. 

Drugi znów -dostojnik kościelny, ar
·cybiskup z St. Ls .. celem zebrania da
nych statystycznych, rozesłał do księży 
cyrkularz, w którym uszczęśliwione są 
różne, narodowości prócz polskiej; jak
by ona wcale ·nie istniala - zalicza nas 
tylko .p.od ogólne miano Słowian. Ale 

gdy proboszczowie \vorkami mu zno ... 
szą cathedratium. wtedy wie, 'Że to pol
skie, ciężko zapracowane do:1ary. I w 
tej &p~awie ·nasi dzielni ksieża zajęli 
odpowiednie stanowisko, jakie im nlaka 
zywata ~odność narodowa. Cześć im 
za to! 

Powodzie 

W Hiszpanii 12 tysięcy osób iest 
bez dachu wskutek spustoszeń urzą
<lwnych przez niesoo<lziewaną .po.. 
wódź. 

We Fraincyi !Ucierpiały wskutek o. 
herwania się chmury okolice Beziers. 
W Servian :im,ru ludzi utonelo. Szkody 
w całym deoartamencie łierault wY.no
sza pare milionów. Wiele mostów zo„ 
stało zupełnie zniszczonych, ·Wśród 
nich są nawet żelazne. Wylew w Ag. 
de trwa w dalszym cia~u, w wielu do
mach :wodJa, docł!_-O'{izi do 1-go piętra. 
W niektórych wsiach w-ylew lJniósł zu
ipełnie domy. We wsi f!Qrensa.c zni
szczona została cala fabryka, w któr~ 
,pracowało koło 400 robotników. 

Szkody w P11amcyi obliczają na 12 
miUonów fraków. Wlaściciele winnic 
przeważnie drobniejsi gos})Odarze stra
oili 800 tysfocy hektolitrów wi·na. 

O śmierci wodza murzyńskiego Mo-
remd 

donoszą, iż padł on na terytoryum an
gielis1kiem rwi potyczce z oddziałem an
gielskim, n!aid którym dowodzH majbr 
Elliot. Ponieważ Marenga nie zjawił 
się dla .poroZłllmienia się, jak to przy
rzekł, więc major Elliot dopędził go i 
wydal mu bitwę, która trwała całe 4 
godziny. Rtazem z Morengą ipadł jego 
·brat i dwóch siostrzeńców. 

Sprawa zakazu przywożenia do fin
la11dyi napojów alkoholowych. 

Z powodu uchwały, jaka Zla·padla 
.niedawno w sejmie finlandzktm co do 
zakazu orzwo.żenia do Pinlandyi alkoho 
łów i Siprze<laży kh. wniesiony został 
przez kilka państw pmtest. Przede
~szy•stkiem .protestuje francya, której 
mteresom zakaz ten najwięcej. szkodzi. 
Protest opiera sie. na tern. iż zaik>a.z po
dobny S,pr.zeci·~a się traktatom mię
dzynarodowym. 

Z róbyob stron 

Jeszcze możną zapisać sobie „Wia
rusa. Polskiego" na czwarty kwartal. 
Na iczwartej stronie numeru zamie-
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wy1 .rzywił się jeszcze .zabawniej i o- ty stary.„ Sidora rozerwało! Chcesz, -----------
zwal się tonem ·perswazyi: pożenię was? Co? - Ładny czerwiec! - mruczał do 

- .Et, stary, stary!... Ot się toibie Żu·br ponJszył się niecierpliwie. gebii pan Bonawentura. - Niczem 
zachcialo.„ nieboszczyków straszyć!.. - Nie ·PO sercu? Jak chcesz, mo- eto er!:··. Siódmy .krzyżyk_ na k~r-
Z · dl , Tf , w 1 , . żesz. 1· a idę z tobą„. ku, a, tak~e1 aury o te1 Po.rze, me rpam1ę-. 

mora cię napa t.a .. „ Y. YP un Ją.„ tam R b h d b b przeżegnaj się!... wysadzić w nowie- Podoficer żachnął się grofoie i wy- ·. ? . co ~ c~s.z, sie z. z ' a, a,rru 
trze? Cóżeś ty, most jaki?!... ·Tobvś ciągnął swą żylastą pięść -:---- mby 1aiki wo1sk1 i słucha1 szlochow 
huku nar.obił !.„ - · - Odejdź, bo„. · 11 lamentów! Veto, i koniec! 
-· Odejdź st(fd! - rzucił przez zę- Waśka zajrzał w oczy Żubwwi i Naraz krzaczas~e brwi. imć ,pana 

bv podoficer. pokiwał smutnie gł.ową. ł Bonawentu~y _vodmosły się wysok?, 
Od - Co ty, stary, breszesz? Rezuna i:nat~, 1przemkliw.e 'oczy wpatrywały się 

- ejdź? Nu, odeide.„ ale• ,z tobą! udaJ'esz ?.„ Chcesz zabi·c' '···· U1·at·o'"'a-1 zywieJ w s.mugi d_ eszczowe. Czy go 
A sam taki nie pójdę! Pilno ci z tego - ·vv k ] ł? N świata? Nie bój się! Przyjdzie sama, łeś - twoje vraw-0 ! Bij, choć ·na ;vzm my i . ie, bo oto tuż prz_ęd 
nie,p.roszona i zęby do ciebie wyszcze- śmierć!... Bij, synku, nie żałuj. sobie!... 1 . z~kw~lotem zach.lupotala ~t~ra kata-

L
. Żubr pięść opuści! ciężko i we- sz a I ,zafoc.zyla się przed sren dworku. 

rzy... icha nie kuś !„. Dalej .stary, stchn!:ll. . I.me pan Bonawentura wyszedł do 
eh ź, pój-dziemy !... <+ - Rwie dę ! „. Boli? co? sre,n: a n.a pachołka zakrzyknął - na-

- Dokąd?! Odczep się!... _ Tu, t~ ! _ r.zucil glucho podofi- prozno ,się gfo:Viąc, ktoby to mógł ?~ć, 
- Odczepić ja się inie odczepię !„. •cer, chwytaJąc się za rpiersi. ?o. choc, drzwi stały .otworem na scle-

Wyci'l}gnąłeś mnie, to teraz trzymaj!.. . - Ta chodź! Nu, ja 'Ci opowiem ja- zaJ.,iehoc z kałamasz.ki gramolił się już 
Pójdziemy, gdzie oczy poniosą„. do lu- ka to j~st ba_ba ta moja ciotka!... S~l.uń ktos z.der, lecz t~k ~zczel~ie: ibył oku
dzi. At, chyba jeszcze ws·zystki·ch nie a rpr.zezegnaJ.... Nie zginiemy!„. tan~, ze rozpoznac me mozna go byl?· 
pozabijali ?„. Waska ,ujął żubra pia_Q. ramię i pocią- Do~1e~o,. gdy przed Progiem z tajemm-

Żubr potrząsnął głową. gnął w stronę lasu. ·~·Z~J figury pacholik ·Opoń.cze ściągnął 
- Nie!... Jasia .poszła„. pani kapita- n imc F_>an Bonawentura poznał przyby-

nowa, kapitaniątka ..... To i· 1·a m•uszę '···· I , p · 
1 

lego i zawołał u ikontentowaniem: me a·n Bonawentura Gluski mie- p 
Odzie mnie?, ! OdeJ'ź !... l · Ik' k ,lat 1-... ana mecenasa.„ sługa !.„ Koipę r~y1 w~e . Imi . rokami swoją małą sy- . 

- Taki powiedziałem, że nie ode1'de,,, 'Pial·ke i pal1cam1· trzask • lt · . at z ai eracy1. - Czołem - czołem'· ... 
- i, 11ie odejdę!... Slucha1·. stary... Ka1lkulował v1az'yl k• d ł 

• ' rV • ' UJ 1a a ' a tu - DaJ'że waszm·os'c' Q"P·by ·'· ·· 
Wiesz. co ci powiem? Hm!... Znasz na- wszystko poszł 1 N „y · · · 0 na o.pac.. a wet go- -. Zaraz - zaraz'· ni·ech 1'ą z wil-
sze siolo, Znamienskoje? Phi! PiPk,ne sp-odars+wo w Jast1Ko · ' t k "" • · wie cos u Y ać goci otrzepię! Uf... A to 1czas ·' 1psa ·11ie 
sioło!... Czterdzieści chat o.od z.rą·b, zaczęło Siew był w t . · suszy, a eraz, wypędzić! No - wi't'"'m '···· Jednym 
czterdzieści gos.podarzy osiedziałych, gdy sianokos nadszedł · 'l · t h ru · · · . z1awlia się w c em z Pliszczyna ·'··· Pod Snopko-
co chata, to gospodyni zamaszysta, co czerwcu Pliucha że · b · . 1 · i marzec Y się jej wem ugr.zęźliśmy i ani rusz!.. Uf!„. 
chata - dziewczyna krasna„. Las br.o- n~e powstydził. Dźbfa siana uszczkn"ć 
dacz, step - dusza! R.zeka aż rybami me można bylo z ,pola. c~ ~ Da.lej„ dalej„. do izby! Pietrek! 
łyska, a mi?du ! choć ?d r~na do nocy . Imć Pan Bonawentura odsapnął ci _ powiedz Strzemrzalskiej, niech nam 
g~~ę" ~~arUJ - chwyci! Piekne. sioło! zko, 1poprawił pasa i stanął 112rzed ~- przekąskę przyśle„. 
P?Jd~wmy - o~!? ~obrz;;: ludzie są!... k_~e~1, patrząc apatycznie, jak fai!e - Jakże tam dziewecz1ki? 
c.1~tka ws.porno.z~. Piec: nie :ba~a ! Ta: , dzd~u smagały rozlegle pola, wzlewa- - A j .u~ mecenas nie pytaj, bo dali~ 
k1~1 ·baby drugie1 za gorami me znaj- 1 ly się pod dworem w szer.akie k 1 ,· Pan urwame głowy !.„ Chuchasz. dmu-
dz1e. Jak_ ~tąPnie, to aż ziemia dudni

1 
I zasłaniały horyzonty, a mimo wc:e~~e; chasz, pilnujesz i doczekasz się potem 

a łapa u meJ !... Tęga baba! Ona stara, pory, mrokami spo.wijaly ziemię.~ eJ ktopotu„. Ale pozwólże waszmość!.„ 
Imć ·pan Bonawentura wprowadzi! 



,1a!11Y kwity p:·zedpłatowe, z któ
~ prosimy skorzystać, iednaj'lc pi
• naszemu nowych czytelników. 
u Westfalische Volksztg.'' przyporu 
.;'się, że na obczyźinie istnieją taik
polacY, bo 

1
W od~zwie dC? przedpłaty 

. , zjedrnac sobie polskich abonen

.. "wspomina także o nowem prawie 
')~olskiem i powiada, że stalaby się 
~ przez to krzywda. - Dz1W1I1a 
·z że centrowcy, gdy im chodzi o 

iki'. wtencz.1s głaska.ja nas, ale po-
io inas zwykle kopną nogą. Zresztą 

~dę cent~ow~ Rodacy już tak dlo
e z.nają! ze me dadzą się na taką cen~ 
wę wędkę SC~lWf ciĆ: Nasi SZaITT?Wn! 
,l'(elnicy powmm więc tern więce1 
-tar.1ć. aby „Wiarusowi Polskiemu" 
~!skać jeszcze tera~ iaknajwi~szą 
bę nowych abon~;itow, by pomiędzy 
· nie było rodak o w, których by mo
centrowcy na takie miodowe sló\v
·bwytać jak zamieszczone we „W est 
~ Lk 't " ische Vo szei ung . 
Hobenlimburi. Na opróż.nion.ą PO"' 

oę burmistrza z~losiło się 105 kandy
IÓ\\', Widocznie posady burmistrzów 
as~ą być dobre. 

1 

kiedy tylu zawsze 
aiduią kandydatow. 
Miihlbeim nad Rubra. W czasie bi

Tki z kilkunastu ffolendrami pchnął 
totnik von der Oepen robotnika Go-
1111 z taką silą nożem w plecy że prze 
mu płuca. Ugodzonego odstawiono 
niebezpiecznym stanie do lazaretu a 
·0wn:ika, który sie rozpaczliwie bro
skrępowano i zaprowadzono na poli 

' 
\angendreer. Na kop11lni „Bruch-
asse" poraniły niebezpiecznie spada 
·e kamienie górnika Rota. 
Recklinghausen. Pewnemu gómi

wi w Bruchu sk1radl ji3.kiś zlodziej 
~ marek, które sobie biedak w kilku 
eh z swej ciężkiej pracy zaoszczę
l 
Rauxel-Schwerin. Na kopalni „Graf 
werin·' pontn!ły spadajace węgle 

·nika Kuwickiego .bardzo .niebezpiecz 

Ltinen. Mlody rnbotnik Stricker 
dl z nabdowanego kartoflami woza 
· nieszczęśliwi.e . że dustał się pod ko
które mu przeszły przez pierś. Nie
zęśliwy, który na jesień miał wstą
do wojska, umarł na drugi dzień. 
Ergste przy Schwerte. Z rozpusty 

lpa!iło kilku łobuzó wóz siana i stóQ' 
ż~, ooczem na cmentarzu potłukli 
zystkie nagrobki. Łobuzy. których je 
·ze nie wyśledzono zasłużyli za takt 
. n na dotkliw.ą karę. 
ł11AMM11mS11 __ _,,. ..... _._.~~ 

Herne. Do ustępu wpadł 6-letni 
chłopczyk Reinhold i byłby si~ niechy
bnie utooil, gdyby go byli ludzie z nie
bezpiecznego m'.ejsca nie wydobyli 
BezprzytoIT1J1ego chłopczyka wpraw
dzie zdoła:no przywrócić do życia, jedna 
kowoż powątpie~1·ją o utrzymaniu go 
przy życiu. 

Waltrop. Na kopalni „Waltrop" u
derzył pewien robotnik, spadając z ru
sztowania, tak nieszczęśriwie głową o 
Limę stalową, że głowa została mu ur
wi1ną. 

lo!'.v do "'zwartej klasy pruskiej lo
. teryi trzeba Ddnowić najpóźniej do 4 
października do ~odzinv 8 wi·eczorem. 

Na ogłoszenie p. Tomasza Pietro
wskiego zwrncamy uwagę. Praoo
wnia garderoby męskiej .p, Pietrowskie 
go zaslug.uje na pOIJJarde rodaków. 

____ zs_ . ---------· 

Rozmait•śc:i. 

Biskup grecko~lrntołłcki w Amery
ce. Do Nowego Jorku przybył dnia 27 
z. m. ks. Soter Ortyński. biskup grecko
katolicki dln Rus.inów w stanach Zjedno 
czonych. Na dworcu powita.Io go wJielu 
księży obrządku lacińskiego jak i grec
ko-katolickiego, i zawieziono go do cer 
kwi św. Jura przy .E. 20th str., gdzie 
o~prawil mszę św. pontyfikalną grec
k1eg.o obrządku. Potem odbył się ban
kiet w hotelu Netherland. Ks. biskup 
Ortyński prawdopodobnie ztamieszka 
stale w Filadelfii. Wladza jego rozciLi
gać się będzie ·na całe Stany Zjednoczo
ne nad katolikami obrządku greckiego. 
bez względu na dyecezye 1amerykań~ 
skie i zależny będzie tyll\Jo od delegata 
apostolskiego. w Waszyngtonie. 

Pchły w liście. Sąd ławniczy we 
Wroclawiu rozstrzygnął w tych dniach 
zagadnienie, czy ,po~anie komuś w liś
cie pchel jest abrazą czy inie. Zegiar
mistrz Scholz popa.dl w kłopoty pienię
żne, zalegał z zaplatą komorneg_o. G-0-
spodarz domu, Franz, wypowiedział m 
mu mieszkanie. Zaległe komorne wyim 
siło 90 marek. Scholz natomi\'lst twier
dził, że miał do zapłacenia tylko 45 ma
rem i doniósł o tern listownie swemu 
gospodarzowi. Do listu zaś dolączyl ca 
lą masę pcheł, aby gospodarzowi poka
zać, jakie robactwo lęgnie się w miesz
kaniu. W liście groził gospodarnowi. żie 
jeżeli oskarży go o zapłacenie zalegle
go komornego, to reszte zwierzątek 
skaczących w mieszklaniu pośle jego a
dwokatowi. Franz czuł się posyłką 

'cia do alkierzyka przy syrpialce, u- knie - nie zając!... Lecz przecież de
zil w wygodnie zasłanem krześle za corum zachować trzeba. Nie sporo o 
em, a sam przysiaidl się z drugiej weselisku myśleć, gdy oto smutek dom 

ony na skrzvni i zagadnąl żywo: nawiedził!. .. 
- No. mówże mecenas! Bo dali- - Zapewne! - bąknal skonfundo-
nstęskniłem się do ludzkiej gawędy. wany nieco mecenas. - Lecz bo ... imć 
świtu do ·nocy brzęczą mi ·w uszach Tadeusz dostal już instrument .na bur
o „a·chy" i ,,ochy ... " ażdesperacya mistrza do Ostrowia .za Wislą„. więc 
rnia. •przenosiny chcialby„. 
:-Owóż mamy wiadomość, że Na- - Veto! <lodbrodzieju mój i koniec! 
l()n... Dziewkę dostanie, lecz nie teraz!... 
-. Veto! Dobr.odzieju ! - przerwa.I Niech się Marysia tylko wydycha, sam 
rg1cznie imć pa.in Bonawentura. - obligować będę ... 
Ui waszmość, lecz mam go już wy- Pacholnik wniósl 111a tacy zastawę z 
uszu!. .. Bodajby nigdy był do nas poczęstunkiem. Imć pan Bonawentura 
zaglądał!... Dziwią acana takie Z1akrzątal się raźno. 
~zve?.„ Ba! Obaczże moiią Ma- - Co tam! Odpowiedź moja mece
ię, - cie1], nie dziewczyna! Bawi nasow i nie po myśli! W ręce, starka 
lllnie imć oani Gotartowska ... dru- przednia! Radbym, lecz nie mogę„. 
Vczv~is te dokumentu:n !... Nie, nie Czl1owiekowi i tak już głowa puchnie. 
eto I koniec! Panu Tadeuszowi życzliwjestem, ale 

r-· Ależ Panie Bonawenturo! co !„. Nazdrowie ! 
'Wiem, powiesz mi waść, że je- - Na zdrowie! Co tu długo mówić! 
~złym {).bvwate~em, że lekceważę Tadeusz krewniakiem mi jest !.„. Chło-
llę. Publiczną. Niech i tak będzie! piec usycha z tęsknicy .... 

~ hsię \~aszmości, gdybym miał - Nie bój się, mecenasie, nie usch
n SYnow, sambym się z nimi za- nie. Patrzże, jaka wilgoć na dworze!... 
za~„. ~ecz że mam dwie córki, to.„ ~ Pan Bonawentura iacecyonista ! 
eec nie chcę o Napo]jonie !... Je- - Półgęska, panie Józefie! Gdzie 
.to Waćpana dziwi? !„. Proszę! mi tam do facecyj teraz! Samego siebie 
i.asne ! Pracowałem ciężko, strze nie poznaję Szkoda drogi mojej było!... 
Jako -0ka. Dziewczyny na lanie Czlowiek się .natłukł po świecie„ .. 
:a;;t~fy ! Rzepa, marcepan, ka- - Ale Napoleona waszmość widział 
. sm1ele bez prze.chwałek powie- w Poznaniu! 
z ~ogę - marcepan a orzech. I -- Phi! Nie os·obliwość żadna! Ku
le e.Ro? Kwaśnieje to, warzy się, sy, do ramienia ledwie mi sięgn. lryta-

' ,~~ ·· ·, I. kto winien? „. cyey aby siła zażyłem i tyle„. Jechałem 
navv las~1e ja do waszmości w spra ~ sobie z Kruszwicy w dobrej myśli do 

Ta 1 adeusza Zabielskiego... M Gortatowic, żeby Staszka Gotartow-
~ie ~de?sza ! - ~,krzywił się nie- sk;eg·o za uszy wyciągnąć do Jrustkowia 
lll line Pan Bonawentura. i dwa weseliska ryczałtem wyprawić, 

D
'ok\Vzdycha, dekr1aruje swoje slu- a tu, panie, aż gadać się nie chce!... 

orn· · 1 - Słyszałem, slysz1łem, powiadał · tak . 1 ie 1 ao sakramentu pili! ... 
~Stk·ze? Ćwierka mi •przecież na , mi Tadeusz! ' 

ie strony ! Jan ka mu nie ucie- 4 Cią~ dalszy nastąpi_ ~• r „~~ I 

pcheł obrażony i stawił wniosek o uka 
ranie. Sąd uwolni! Scholza. gdyż w 
przesyłce pcheł nie dopatrzył się obra
zy. 
·- .22 ·---..!!!!!!'!!.'" 

Wiadomoś~i literackie. 

l(ałendan .M.arvaa.łki • rok 1908. 
R.ok roc.zinie. gdy ostatni kwart~ ~ię bliży 

powstaje .na rynku ki.SięQ"airskim ba.rdzo ori,y
wiony ruch, objawfaaący sic regu~nie wy
da'WIIlictwami w formie kalendarzy. Mamy tam 
przedsililwicieli,, przeznaczooych dla róż.nych 
stainów. Są zawodowe. gosl)Odarcze. litera
okie, humorystyazine itd., a pojawiaiją się .jak 
grzyby po deszczu wua5'tając co rok. w ilo
ści. Nic przeto C.Ziwn~o. że trudno Jest zo: 
ryontawać Slię w tym narwtaile.. chcą.c rwy?r~~ 
naiJ!epszy, boć kaidy C7Jowidk kalendarz 1aik1s 
posjadać musi. , . 

Aby więc d:J\Ść trudny wvbor ul~~ć, po
ZW'Olirnv sobie w kilku iStl:OWaoh zwrocie uwa
"ę nil jeden z Jlkh, którego dtugoletnie istnie
nieinie -grzemawia· najwyraźniej o doskooalem 
od!}OIWiatclaniu swemu celowi. Mamy tu n~.~Y
śli świeżo wydany „Ka!lendł-a:rz Maryańsk1 n~ 
rok J 908". J estto rocznik lirubileuszawy. gdy z 
25 lat miia· od chwili, gdy po raiz. pierwszy zo.. 
stal wydany. Dość <lllu~i to p-rz.ecią~ cg;asu„ 
który :orzynosił1 kolejno coraz wieksze doświad 
czeni.e, wychodzą-ce na korz.yść „Kladerudarza". 
Doskona.lo_ny bezu1staI11n~. zyskiwal sobie co
raz to Licznie1sze kolo zwolenników. o których 
liczibie n,aijleps.ze wyobrażenie d;;ide obecny na-
kla~i' 200 tvs.ięcy eR1zemplarzy. . 

Dumie też spogilą,cfut może wytdawm
ctW'o na owoc swej prjlCY, bo pod znaną s'ki:orn 
na. s-za•tą wew.rvętrzną, kryje się łreś~ _ni.emuer
lllie bogata. Mamy tam cztery P-OW1esc.i. a po
między 'llliemi taikże jako dokończen.i.e .r-ozpoc~ę 
t~ w poprzednich rocznik.a.ich try.log11, skroceme 
p-oiWieści: „Pan Wolodyjmvski". Potem ca.re 
mnóstWlO artykull'ów różnej treści. mnieJszych 
pow.iaistek, wematów iid.. <lo czego dochQd·zi 

jeiszcz-e obfity dzial pr~ktyazny i humory
syczny. Jak inne lata. tak i obe;c;nie uwzglę
dniono historyę Polski w .. Gawę<l~ch o sta
rych dziejach". Tych zaś. którzy się teraźn,1~
szerri życiem spolecznem zajmują. z pewnosc1ą 
uraduje, gdy zobaczą. p()lf'tretv wszYstkich 1>0-
słów Koła Połskie2:o wraz z krótkiemi objaś
nieniami. Do tak obfite1 eia~\o-ści dochodiiir w 
końcu niezmiernie bocraty ,,Pogląd dorocz?Jl,y", 
omawiafi:ący 1wszystkie ~inieisze w-ypagki 
uhieli!~ego roku, 

Wogóle nowemu rocznikowi „Kailendarza 
Man1a:ńskiego" z góry prorokować można nad
zwyczajną pokupność. gdyż 111a pierwszy ~zu~ 
oka widać niezmieme pc.st~py w wykonamu t 
nieszcz.ędzenie kos1.ztów wydawnictwa. Caly 
Kalen<la·rz illus.trowano bowiem tak obficie, że 
gra.niozy to prawie z rozrzutnością. Lecz nie 
koniec n<a tern. Do Kalendarza należy ieszcze 
sześć <lQid.aitków - urzeważn~e kolorowych -
z którv.ch jeden. przeds1hwiają.cy Panai J ez:usa 
w koronie cierniowej. prasowany artystycznie 
na tekturze, sam wart jest już nizht cenę Ka
lendarza. 

Jak wszystkie idzie/a zll!Slużonego nruklad
cy p, Kairola Miarki w. MikoJ.oiwie, tak i .,Ka
lendairz Maryański" apra·cowanv jest w duchu 
czysto oolsko-katolickim. rzaslugujac od nowa 
dla zci.fol'adu nazwę „Wyid/:>...JWni.ctwa Dziel Lu
d'awvch". 

Soodz.iew?..ć się P'rzeto należy, iż do sta
lych przv:i2ciM zyska sobie jeszcze nowych 
z gromt Czytelników pJS1mf1. naszego. a żvczymv 
mu tego z c:i.i!'e~o serca. g-dyż na to w i.uuelno
ści 'l'.aslu~uJe. 

Od Ekspedycyi" 

Panu J. Bączykowi w Kolonii przy 
Moers: Spis ofiarodawców na Swięto
j,ózaki.cie trzeba przeslać na ręce skar
bnika p. B. Wilkowskiego w Rotthau
sen, który nam doipiero ogólny spis o
fiarodawców przesyla. 

~abozeńsfwo polski& 
Nauki w cią:;!u oaździernika : 

Dla kobiet i panien w środę, dnia 
2 paździemika o godz. 5 po pot 

Dla męż.czyzn żonatych w niedzie
lę, dnia 6 paźdz. o godz. 2.15 po poł. 

Dla młodzi eńcó\v w niedzielę, dnia 
13 październik a o ·::3dz. 2,15 po poł. 
~.!!'_'! ___ 1!'!Ł!~--'!''!'.~& __ . -- ·-· 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Baczność cztonkowie .. Zilednoczenfa Zawodo

wego Po1lskiego·" w Witten i okolicy! 
Na początku JJaidz.iernika odbędzie się kon

ferencya hutników i robotni,ków fabrycznych. 
Chodzi tutaj przedews1zvstkiem o zebranie ma
teryalu w sprnwie rnbotniczei. która ma być 
w oarlarnencie niemieckim postawiona. Szan. 
czfonkowie! Starajmy się, ażeby nasze S'])ra
wy robotnicze wysz:ty na naszą korzyść. O
prócz tego starajmy się o polepszenie hytu 
robotniczego a odp.ie11.ajmy wrogów szkodzą
cych orga1nizacyi polsikięj, Prosimy pnzeto jak 
naaliczniej na zebrani\11 uczęszczać. Zebrania 
odbyw111ia się co trz.ec1'1 niedzielę miesiąca o 
4 Rodzinie po potud.niu w lo1kalu pani Koster. 
przv ul. ttaups.t r. 65. Wydział. 

W Th.ale z·ostal wybranv Zarząd .,Zjedno
czenia Zs.w. Polskiego" siktadaliącv s ie z na
stępujących osób: 

Delegatem: Michał Woźniak. Thale, Colo
nistr. 5; zastępcą delegata: Michat Szlak 
Thale. Albertstr . . 14: <~ckrctarzcm Franc:szek 
l'omiak_ Thale ~am1str. 4: skarbnikiem 

Piotr Pałkowski. Thale Albertstr. 17; ta.wnik<r 
mi Franciszek Molenda, Thale. Wolisburgstr. 20 
i Franciszek Kępiński. Joahimstr. 20. 
·1 •sa ~ wtt m·,..·~t- ·-gre mr 

Podziekowanie ! 
Wielebnemu Duchowiefrstwu, a mi·a 

nowicie: Ks. prob. Schiltte~ ks. prob. 
Cichowskiemu ze Smigla, ks. kapela
nowi Alt-:E-pingowi, ks. kapelanowi pol
skiemu dus.zuasterzowi kościoła na Lu
dwiku i wszystkim bratnim Towarzy
stwom~ które brały udział w uroczysto
ści poświęcenia chorą·gwi Tow. św. 
Stanisława K-0stki z GruUbad. dnra 22 
września i wszystkim amatorom i arna 
torkom teatru sk~a„damy 1serdeczne 
Bó2 zaołać! 

Zarząd Tow. św. Stanisława K. 
Tow. Serca .Jezus. w Bochum-Hamme 
donosi s:wym czlonkom~ iż w środę, 
dnia 2 października, odbędzie się w 
Hamme 1adoracyine nabożeństwo. Go
dzina dla Polaków ·PO ;Pol. od 6-. W 
niedz'ielę, dnia 6 październikla, po pot 
o 4 g. na sali ·D. Gossmann odbędzie się 
walne zebranie naszego Tow .. na któ
rem będzie sprawozdanie kasy z trze
ciego ikw1airtał1u. Ponieważ są ważne 
sprawy do załatwienia. d'.atego uprasza 
się wszystkich czlo:nków o punktualne 
stawienie się. 

Uwa~a: .Z2:raz ·Po wielkiem .nabo
żeństwie. o 11 godz .. plZed .pot wprasza 
s·ię cały ~a.rząd na salę P-Osiedzefl w ce
lu obrachunku kasy, na co się zw11a1ca 
uwagę rewizorom kasy, O jak najli
cz·niejs.zy udział w nabożeństwie i ze-
1braniu upraszia sie. (1) 

T. Dankowski. przewodn. 
Baczność Altenessen !--

Szanownej drużynie Gniazda Alten 
essen oraz wszystkim rodakom i ro
daczkom w Altenesisen i ,okolicy także 
i wszystkim Towarz., które zaprosze
nia odebraly i tym, które dla braku a
dresów zarpr.oszeń nie odebrały, dajemy 
nfoiejszem do wiadomości. iż dnia 13 
paźdz1ernik1a; odbędzie się wiec sokol
ski ina sali p. J. Saa~a. iprzy, .przy ulky 
Kościeilnej nr. 14 w Altenessen o godz. 
lt:4 DO pot Po wiecu obchodzi Gnia
zdo nasze 4 rocznicę swego istnienia. 
Tak na wiec i1a:ko też na rocznicę tak 
miejscową drużynę jako też i wszyst
kich rodaków 'i rodac~ki i wszystkie 
gnia~da okręgu VII oraz sąsiednich o
kręgów bardzo u.przejmie zawasvamy. 
(3) Wydział. 

Uwaga: Niewiasty i dzieci niżej 
lat 14 nie maia na wiec .przystępu. 
Towarzystwo „Polonia" w Dyseldori 
donosi szan. rndakom i roda1czkom w 
Dyseldorfie i okolicy i Towarzystwom 
kt?re zaproszenia odebrały i tym: 
ktore zaproszeń ·odebrać nie mogły dla 
braku adresów, 'iż w niedzielę .dnia 6 
października urządzamy ' 

obchód 8-mei rocznicy istnienia. 
Zabawa be-d.tie urozmaicona kon

ce~tell! oraz ba~cami. Uroczystość odbę 
dz1e s1ę na sah p, Vopla, ul. Kolońska 
(Koelnerstr.) 252. Początek 10 godz. 4 
po pol. Na uroczystość tę wszystkich 
czl,onków, Rodarków i Towarzystwa 
jak naiuiprzejmiej za.pras~aimy. 
(2) Zarząd. 
~~~JtOlUlli~IU~~--ltflf _ 

,~ 

Tow. ~imn. Sokół w Carnap 
zasyła swemu zacnemu sekretarzowi 

.parru Józefowi Babskiemu 
i jego dozgonnej towarzyszce życia 

pannie Annie Kowalskiej, 
w dniu 'ich Ślubu, dnia 1 1października 
jak najserdecz·niejs71e życzenia wszel
kjei pomyślności i błosr,oslawietl.stwia 
Bożeg.o. W końcu wykrzykujemy po 
trzykroć: Cwłem ! Czołem! Cz"lem ! 
Niech żyje Sokolica z Sokołem! 

Wydział. 
w~~~~:r~w~~~6~~w~1Jli.}·1~w 
m~~ ~jr~!;~~ r:;.~ ~~t!l;-' t~~ m Pt'!:!~1,·~ ~ 
---·-----··------·-------

WIELKI WIEC W W ANNE 
dla Polaków i Polek celem założenia 

Towarzystwa dla niewiast 
odbędzie się w niedzielę, dnia 6 paź
dziernika, na sali pana Unterschemanna 
ui.ica dworcowa, oi godz. 4 po pol. Mó
wcy Zlarmiejscowi. Na wiecu będą tak 
że referował_y ·niewiasty z innych miej 
scowo ci. O liczne przy];>yde uprasza 

I (3) Komitet miejscowy. , 
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• i proszt; o łaskawe poparcie. Towarzystwa, ~ który przyjmuje depozyta (oszczędności) każdego czasu płacąc od nich: ~ 
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które $ię chcą dać fotografować, potrze- ~ • • • • ' ~ 
bu,ią do mnie tylko kartę napisać, a z apa- "~ za ćwiercrocznem wypowiedzemem " procent ~ ~ 

O ratem przyjadę. (1146) Ół • d s ,łlfl • Antoni Łaczak ~ za P roczoym wypowie zen.em .,. z procent. r.J 

Becldl•ghausen. ' ~ ~ Pi:iądzek moLżnadpocztą nadiaełać ppod a.drSesem: .I (1079) ~ ~ 
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11 •„• 

a Swój do swego! • 
centnarami sprzedaję każdemu po cenach fi:.lłl • • 

najtańszych i odstawiam każdemu do domu. Podług najnow8zycll zur~alł i naJSttlitownłe,j 
Dostawa także zaraz na dworcu. li wykonUJe 986 SJ 
Kasper Jłlilui hjcztt k • wszelkie ubrania, paletoty i spodnie fil 

w Bsukau p. Herne, po bajecznie tanich cenach 
...- ulica Błsmarka nr. 8 ~ 111!11 pierwszorzędna m 

1112 naprzeciwko gościnnego Nowelinga. 1111 1Mł1 
nóoooccioocooo o ooaoooooooociooa pracownia garderoby męzkiej 
g Baczność Wanne! g ·e1 Tomasza Pietrowskiego, 
g Szan. Rodakom donoszę uprzejmie, iż g0 H Essen, Grabenstr. 44 I. n 
o przenłotdem iml i. ! B o O Baeznoae rekruty Tylko w mojej pracowni garderoby 
o mói interes llrawłeokl o - męzkiej wykonuje się podług przepisu sp o dnie wojsko we ~ 
O .I 8 Iii z dobrej materyi po n i z kich c en ach. MZi g poląezuny ze. skla!-'em e1gar ł 8 li . (I 
§ z ulicy Kolejo~j~!e::c~ow 8 ll_ll li tll li a Q Ił fi li • ~ 
" ... Karola nr.10 (Karlstr.) .... o SKORY, PUTRA, GARNITURY fU- Fabryka tabaki 
O W mojej pracowni wykonuje ubr. mę- g TRZANE 8 zkJe z n11jnow.. angiel. i krajow. materyi; o czyści bardzo starannie do zaiywanla 

8 również ubr. f!IO~Olskłe. Dziękując za do· g l'ARBIERNIA OALLUSCHKE. PRALNIA w E. So m. me rf e I dt 
tychczasowepoparcie, pr"s~ę .o łaskawewzględy 0 ~HUM. Tel. nr. 911. 8 nadal. Z szacunkiem 1130 O filie: Hofstede, Her111, Eicktł, Rallll•I" 

~ Ludwik F en11ler 8 llHHd. Unden. Hattio&n. LH1endreer. Mtr· 
o • ' I ł••· Castroo. Kamea, Dortm11ai. Oertlla. 2 · krawiec polski. SIWOCkHvtl. 
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Książkowość itd., 
wszelkie prace w zakres kupiectwa wcho
dzące, załatwia jak najtaniej 

Bogusław Domiński, 
Honlg Ludwig (Bru.eh) '„Marienstr. 125. 

Zaprowadzam także książki w sposób łatwo 
zrozumiały i prowadzę je według życzenia raz lub 
więcej razy tygodniowo. _ 

~~~~CZl?::b& 
Baeznośe? Baezuołe! ' 

Szan. Roda\om w Wetter i oko· 
licy donoszę, iż osiedliłem siQ jako 

krawiec polski 
i wykonuję ubrania itd. podług miary 
pod gwara.ncyą za dobry krój, robotę i 
materyę. (1026) 

~ 
Swój do swego! Swój do swego! 

Jan Duczmal, 
Weit.er-Rult.r, ulica Królewska 

(Konigstraste) nr. 32. 

lirrzm~~~m 
INWALIDA 

do posyłek i odwożenia paczek na poczt~ 
i innych lekkich robót, może siQ zgłosić 

od zaraz listownie z podaniem wymaganej 
płacy pod nr. 999 do Eksp. „ Wiarusa 
Polskiego~'. 

OłllWUW: 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit beł dem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitunigspreisliste 128) filr das IV. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

rl\ sa -+=» ~..ei.H „ ~ ...... o i...~ a:H „-:-a ~ ~ 
""" o Ł' M -o f „ „ a a.:s 11:"""' łl 
·~ I i:i. ~ i:1 ,t-ll <> ~ ~ ~ •>UJ -a 1. .,, ~ o a:~ ~ 
_ " - · ~ -a -t- :i ~ 0 i ..... ..., ca g .... r.-. !l.-!H "' ~ '"' 

~ iłf ~ 14t!ii~ i s j1i~ ~~H a 
aH O .g t.l:t~-a~~ c. s~~ iao~ 

DieszkaDl 

w Herne-Baukau 
ul. Bismarka 28 pt. 

(w pobli~u apteki) 1152 

M. Kozielski, 
lekar1 praktrnny. 

Chorych przyjmuję td 8-10 przed poł. i od 2-4 pop. 

Kasa oszczPidnosci 
podpis&nego Banku przyjmuje depozyta i 

płaci od nich ( 437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
<f i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
<f proc. za natychmiastowem wypowiedz, 

Bank ~iem~ki 
w Koronowie ( Crone •· il llrai•J. 

POSTBESTELI.UNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" .aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr das IV. 
Qua.rtal 1907. und zahte an A·bonnement 
.und Bestellgetd 1,92 Mk. 

da.wn. Otto Alberty 

Grudziądz Grandenz 
dostarcza znani\ jako naj
lepszą i najzdrowszą 

tabak~ 636 

do zażywania. 
Proszę żądae próL 

Firma za.łoż. 1859 r. 

Bac1noś~ 
rezerwUci ! ? 

Ubiory i paletoty 
w 24 godzinach od 
35 mrk. począwszy. 

Mam także kilka 

przechodzonych 
ubior6w 

bardzo tanio 
do sprzedania 1127 

Jan Błoch 
Essen, 

Tormstr. nr. t.t. 

BACZNOŚÓ RODACY ------

Kwiatkowskiego 
„ najlepsze! · 11~ 

- - ~ - _...__ -· -- - ·-----..;;:.;--~ .......... 

Nasza li.asa płaci od złożonych oszcz~dnoścł ·~ 
41/2 procent z.i kwartalnem, I 
5 procent za półrocznem, 
51/2 procent za rocznem wypowiedzeniem . 

Kto ma u nas depozyt złożony, a kupi grunt od na.s, temu wypłaca 
kasa nasza depozyt nawet bez wypowiedzenia. 558 

W powiatowem mieście E'7amotuły (Samter) posiadamy około 

100 placów budowlanych 
a na nich wyproce,so.wane konse~sr:, na co tym Wiarusom, którzy 
z obczyzny chcą wroc1ć do Poznanskiego, szczególn1' zwracamy uwagę. 

Adres: 

BANK PARCELACYJNY, POSEN, Victoriastr. 12. 

Telefon nr. 577. 

artofle do jedzenia 
rtką przebierane: 

„Żółte róże'', „Maerkery", „Daberskie'', 
„Maainum bonum" !td. 

poleca i dostawia wagonami 

Jan Kwiatkowski, Herne 
rn Bahnbofstr. óO, 

0 

wej8cie z Oststr. " ~-

• 

' i"„;". • J..• • - ... , • • • ' 

Baczność! Swój do swego! 
„'iiiiii;;ili1lll„mm ... i;;;;;;lii;;;= 

Jedyna znacznie powi~k3zona 

polska fabryka kostyum6w 
na obcz~źnie 

. znajduje się tylko 

• Berna przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór 

kosfyumów do wszelk • .sztuk ftafralnych 
po najniższych cenach. 

Proszę Kaubego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego. 

z szacunkiem 651 

Franciszek Kaube, 
ag 41lif5 ;;;;:; ;;. a wt•- -

. pierwszorzedny wyrób, tylko recznarobota 
1 I w kartonach po IO sztuli za Ili fen. I 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. 

• • . . . • . . . den. 190 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu h~ben, 
bescheini.gt. 

. . . . . . . . . den .. ---190 

ł(afserllches Postamt • • • . • • • • • • • • • l(aiserlłches Postamt ••••••••.••• , 

L .. -~„ Plrilalw1lal J t • • 111 I i I • llN'al& 04» ....... W • ldUcJI~ J t. a 

poleca 813 

Jl. Droste, Poznań, 
fab1·yka papierosów I k1•ajalnla tytoni. 

Reprezentant na Westfalię i Nadrenią Stanisław Batajezak, BochUJll 
J uliusstr. 2 I. · 

m....-J!I! 
D.nbrlUI nWW.u P~1U.iua1 ' lf. Bocllnl. 



Bochum, na środę~ dni Rflk 17 • 

• 
Codzienne pismo Indowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

\;'ycbodz:i codziennie z wyjątkiem dni ;poświątecz-
;,ych. Przedplata kwarta1na na poazcie i u listOlwych I I I B . w· I Za inseraty placi się zai :rrJejsce rządka drobnego dra„ 
„,rynoM 1 mr. 50 fen .• a z odnoozeniem do domu 1 mr. m P- oze za 1ar~ 01czuzn1 i ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami 4C 
Q2 fen. ,,Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pacz 'I ! J Jl "l fen .. Kto czesto oglas.za otrzyma rablat. - Listy IN 

tOWY1ID pod znak,iem ,,L. polnlsch m. 123." „~Jarosa Polskiego" rlależy frankować i podać w 
.-i;1 ______ ....., ___ .... i1:'Clu•:m----- . . .. mch dokladny adres pisziącego. Rękop. nłe :zwraUmJ', 

1 -~~~~N ~~~Wii21.111&1'aP~a """F..Grs:mW~•r uumr z rn ±'C""l!fJHt: ,.,.~b ... '1111U!~ ~ 

Redakcya, drukarnia i księ~arnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. :-- Adres „Wiarus Polski" Bochum._ Telefon nr. 1414. 
., : .. ~~~~~n.r~~~Jiftl'~~~~~~~.::~~l!~.Ql'.at'l~~~re~lllllllltt!i!i' amm •m_@i_,. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe I . ~a wiecu zebrano 22 mr. 67 fen. ł kiem w niemieckiej szlafmycy Iojalno- źli w czasz l k I I 
cnówić, czytać i pisać oo polsku! Nie P1emąc!ze te po odtrąceniu kosztów w,ie I ści. :\Verowa DO~~dst~ ~~~cz~ną f ę rewg-
!est Polakiem. kto votomstwu swemu i c~wych, będą pczeznaczone •na agila- W •chwili, gdy każdy rozważny i la ciężkiem. iakiemś ~~r;~~~:an~o!-
zniemczyć sie pozwoli! I qą~Y~ bobczą. v ~ k . roz~mny pomysł fabrykJantów łódzkich derca więc naprzód strzelil z tylu d0: 
i!!f!!! „, ..... I _ .:::.,." ssowsnJ, ·~e retarz wiemt. znaLazt. '?Y poklas_k ze str.ony narodu -· swej ·ofiary, a nastę\pnie da:bil ją, gru.., 

= • - - ~·- - w ·~hwill, gdy ,opmja publiczna stawała ,chocąc ,czaszkę. z wypadków dnlaa Wiara, Nadziej· a i Mitos'c' '· po l~h stronie,~ dzhyny !akiś. ob_łę~ ().gar- Ze·brawszy wszelkie 1POSZla:ki, że 
__ nął f,a?rykan~ow łodzk1ch. ze smieh po- l m~rdercą był Nie,derhoifer, prokurator 

d~ptac ~czucia n~mdu całeg.o. I kto sta~ twierdzi, że tryb życia jego .przemawia 

1
,0stdeutsche Rundsch.au" domaga się Wfara - to gwiazda przew:0dnia, me. w ie~ obrome? Nowozwerhowam za tern, że, do czynu takiego ibyl on .zdol 
ustawy w obronie niemców katolików Co świeci w mrolrnch żywota: Po1Icvanc1? my Był . . , k Ona wśród troski codziennej J · I' b · " . . . · on 1uz iposzila awany o ikra-

w dzielnicach polskich. W sercu jaik jasność lśni złota. eze r ' I o1ow~y , duzo nabrmll zł~- .dzież, krzywo1przysięstwo i falszowia-
Czelność polalrnżerców nie zna I choćbyś codzień wypijał go, to !a~rykanci łodzcv ostatec.zrne nie ipodpisów. Był utracjuszem, żyją-

. M d Oorvczy i· z'o'łc1· cza'r·ę, - zerw~h mc1, lą_cząc~ t. .zw. M~.nczester cym na stopie wojennej z całą rodziną. 
już granic. ają ziesięć razy więcej. - 11polsk1 z duszą i sumiemem k p z · • Nic się nie zł.ami:e, nie zegnje. 1 raiu. rzy- rumowa1 matkę i braci, zaś w kryty-
jakby się im należnło, i jeszcze im ma- Dopóki w piersiach masz _ wiarę! ł woły~~awszy _do gr.octu zalogę obcą, cznym czasie ż~ł tylko z naciągania 
ło, boć oni chcą, by w kościołach pol- Nadzieja_ to gwiazda drug/l, ·straclll. zaufame kra1u. A za tę stratę drugich i z drobnych oszustw 

k
. h tk b • ' zaufam.a zapłacą oni idrogo jeśli nie te- · · · 

s 1c wszys o Y10 „dajcz' bez Dziwnie promienna i wzniosła, raz, to w przyszłości. ' , Do ro~prnwy wezwano 214 świad-
względu na polaków-katolików. Życ~e, jak łódka jest krucha, . ~iejmy nadzieję, że mamy do czy- ~o:w. Zamtereso'Yanie się .~ubl~czn?-

Pisma masońskie i żydowskie ną.- Ster - wiara, nadzieja - wiosł1a. mema z obłędem chwilowym. z którego sci ta ro~prawą 1est tak 1w1elk1e, ze 
iuralnie gorąco poparły żądanka „Ost- Pr.zejdą cie:pieni~ i, sm~tki . . fabrykanci łódzcy prędko wyleczą się. przew~dmczaicy tr:ybunal~ otrzymał 
deutsche Rundschau". Ja~ .mgły się w ł-.oncu rnzwie1ą, A im prędzej - te· 1 · · · dl k · · 4ooo 'pisemnych prosb o bilety wstępu 

J esll ma~z pr~wdę za g'Odło~ . dla nich. m epieJ i a ra1u 1 na sale. 
w ·· b d · t b. k A naprzod idziesz - z nadzieJą. . . spra~1~ ~ ~a1 zema r~nu. arcy 1s u Zaś trzecia gwiuiidą _to miłość ~ ~ ___ .~- - _ .,.... t .Oskarbzony. człowiek mł·ociY, pr.zy-
JJiego gmezmens ro-poznansk1e~o dono-

1 

Wierna dwóch p~erwGzych siostrzyca I . s OJDY, u nany z wyszukaną elegan-
szą, że Watykan zgodzi się tylko na w niej czynów wielkich podndeta ' Morderst~o rabunkowe w cyrku. l~yą,. mp~ze~zal ~tanowczo s;vej w~nie 

kandydata Polaka. I czystych uczuć skarbnica. 1 ~wierdził, ze skierowane nan :PodeJrze 
Korespondent lwowskiej Gazety ł Więc piastuj miłość w swem .łonie 

1 
Prz. ed sądem przysięgłych w Mo- n~e 0 m?.rd~_r1stwo j~st. rezultatem int.ryg 

r . • „ . , . ". · _ I kochaj ludzi jak braci, nachium toczył się od kilku dni rozpra meprzy1acio „z,e swiata artystyczn. •·. 
:arod?we.. d?mosl.. ze Wat.~~kan . w O szczęście innych się staraj. ' wa karna przeciwko Dawidowi Nieder Po,czątkowo by! ajentem ~a!ralnvm, 
~~raw1~ teJ za1ą}_ t_a~I~ stan~wa.sko, 1.a- Bóg ci twe:n .wtc1,snem iodplaci. ( hofewwi, .dyrektiorowi cyrku i teatrzy lzas w r. ~903.iprobowal szsfesqa z_apa-
k1ego się w Bernme mgdy me spodzie- O! tr.z:y na1wi~ks,z_e ttO .cn~ty! ku rozmaitości „Ba varia" osk(arżone- ;~atem ,.Loopm.[ tfie. Loop . z kto:ym 
wano. 

1 
~'J Nadzie1a - nułosc - 1 w11ara ! mu o rabunkowe morderstwo spełnio- awał prz.edstaw1ema w Monachmm, 

Układy rosyjsko0 austryackie doprowa
dziły do zupełnej zgody w sprawie ma

cedońskiej. 

Z niemi trud każdy rozkoszą ·ne 25-go maja 1904 roku n~ osobie • w~ Lwowie, w Budapeszcie i '\V innych 
I lekką każda ofiara. f monachijskiego przemysł.owca Ber- :U?11asta~h .. fiends.chel ~drndzil pq;ed 
Bóg je zaszczepil w człowieku, narda ttendschla. Sprawa przedsta- mm wielkie :zam1łow~me do „sztuki", 
By mu dać szczęście na ziemi, - \Via się jak nastepuj-e: ttendschel wła- zapro~onawal mu więc :ku1Prro jego 
Te trzy siostrzyce byt ludzki ściciel biuna .oatentowego w Mona- ,~Lo.opm~ !he Loop" za 6.000 marek, 
Przeplotły nićmi zlotemi ! chium, posiada}ący około 60.000 marek P?mewaz 1ednak Iiendschel sumą taką W Wiedniu bawi prócz ministra 

dla spraw zagranicznych Iswolsldego O, żyjmr .bnacia. pobożnie . , . majątku .. niejednokrotnie wyrażał chęć m~ rozporządzał, na razi~, zapłacić mu 
W nadziei - wierze - m1łosc1 ! wzięda udziału w jakiemś artystycz- mial, w~ksl~m. Zawarhsmy umowę 

. 
23 

Niech każda .z gwiazd tych świetlanych nem" .przedsiębiorstwie i ta drogą .zro- bez swiadkow. - mówil osikarż9ny -
D? końc_a św_iat~ TI~m ~·ości! bił znajomość z synem właściciela cyr- a ~e~se1 podpisał m.i łiendschel w l~a-

~ :~książę Włodzimierz. 

81) 

?Ol'1.C\7 na obcZ.\'ZHietiJ Niech nJJkt Się zycia me lęka, ku Dawidem Niederhoferem. Dnia 24 ~Ia~lll w c l. 22. ma11a 1904 r. p() zmk-
1J I nie drży. p~z~d ś~ier,ci marą, maja 1904 0 g. 10 rano, wydalił się Hend męcm łlendschla. w drod~e ugodowej 

Bo bto~~ zyc 1 ?rn,ie.rac . schel z domu i od tego czasu mie widzia dostałem za ~en wek.se!, od 1ego rodziny 
Wiec w Marxloh. Z n.adz1e1ą - m1łosc1ą - wiarą! no go już wiecej. 2.500 marek i •• Loopmg the Loop" z po 

O odbytym ubiegłej niedzieli wie- Or-ot. W lutym br. bt1at Dawida Nieder- :vrntem .. Co rd? zw!ok zakopanych w 
~u w Marxloh otrzymaliśmy ,następują- '" ---·:rrn ** -·~ hofera, Karol i jego ż:ona. uwiadomili po 1e~o cyrku .. twierdzi oskarżony,, że nie 
ce sprawozdanie: 8 "ł ,, · kf d · licję, że Dawid zamordował Hendschla wie skąd się tam wzięły. Na uwagę 

w niedzielę, 29 września mieliśmy ezprzyf\ auny proje praco awcow i zakopał go w budynku cyrkowym. iprzew?d.nicząceg·o. że przy trupie nie 
\r Marxloh sposobność po raz pierwszy łódzkich. Aresztowano go i rozpoczęto kopać znalez1·ono kosztowności, jakie w dniu 
usłyszeć sprawozdanie poselskie, które ziemię w miejscu, na 'którem w r. 1904 kryty~znym mial Hendschel .przy sobie 
ttum_wyglosił njezmordowamy w pracy \Vobec okropnych stosunków \Pa- stał cytk. Były maszynista cyrkowy :naton:uast ikos.ztowności te byly na-
PUbhcznej i tyle przez nas ·ukochany nujących v Łodzi wpadli fabrykanci Mayer zeznał, że na wiosnę r. 1904 o- stępi:iie ~v POS11adaniu oskarżonego, od
Pose! pan Jan Brejski. na bezprzykładny tProiekt zaprowadze- trzymał od Niederhofera polecenie wy- 'PO~iedzial on. że jeden oierścionek 

Wiec zagaU pati Mły6czak zwy- r. nia stosunków normalnych. kooania w hali maszynowej wielkiego kwmł od !iendschla. inne .zaś dal on do 
~l~m pozdrowieniem i wspólnem od- \Vedł,ug tego [)rojek:tu fabrykanci dołu, \V którym wkopany być mial rze- sprzedania. Przewodnicząicy jednak 
spiewaniem pieśni „l(to się w opiekę". łódzcy mają płacić rocznie ok1oło 1 mil. komo słll1P do uwiązania słonia. Pod- ~t~ier?zil, iż ttendschel wszystkie ;pier 

b 
Po ukonstytuowamiu się biura za- 200 tys. marek .na ,powiększenie i uposa czas kopani,a usłyszał Mayer strzały sc1011Jo owe miat na sobie w <lniu zagad 

ral głos poseł Brej ski. żenie policyi; oprócz tego wnosić będą zaś wnet potem przyszedł dof1 Nieder- koweg.o zniknięcia. 
t Mówco omawiał prace parlamen- ~ocmie 120 tysięcy marek :n~ policyę hofer, zabrał mu kilof, używany do rą- ią"*'~·!''.!!!!!l?!!!•~~~~!l!l!!!~!!'!!!!!!~lll!llllll!UD.+e•:•...,,~u;nzra-_„9 
arne Koła Polskiego i wykazał, jak sledczą. W dodatku 'v-ypłaca1ą fabry- bania twardej ziemi i wrócił ,do swoje

Koto Polskie stara się bwnić interesów kand jednorazową sumę 500.000 mr. go biura. Po dziesiedu minutach 
robotnika. " na uzbrojenie i umundurowanie policyi. zwrócił mu Niederhofer ów kilof świe-

~alej oświadczy! słę poseł Brejs}d Pnojekt ten nigdy nie doprowadzi żą wodą umyty. Po wylkopaniu dołu 

liemle polskie~ 
-

Przeciw olbrzymim wydatkom na woj- do celu .i może łatwo jeszcze pogorszyć Mayer odszedł, kiedy zaś PO !kilku go
s~o, które lepiej użytoby nu polepsze- polożenie rzeczy, dla tego też słusznie .dzinach wrócił, dół był już w trzech Z Pru§ Za~~t~~ćnfoh, WcwmH i »b4iur. 
llle rent robotniczych. pisze .• Kur. Lw.": c~wartych częściach zasypany, zaś 

Mówiąc o strejku szkolnym zazma Nie zdziwilibyśmy się, gdyby się Niederhofer powiedział. że zastr.zelil 
czyt. mówca, że Kolo Polskie stara się okazało, że to ze sfer niemieckich wy- psa i tu go zagrzebał. Zarządzone 
kt~n1esienie owego pa1agrafu, na mocy szedl ten c1iy projekt pot\vorny. Bo cóż przez po'.icye ·poszukiwania na gruncie 
k ?r~g~ nastąpiło skazanie mszych łączy przemysłowców niemieckich w cyrkowym, zostały uwieńc:wne po-
s .ęzy i redaktorów. Łodzi z krajem? Ani tradycya, ani myślnym skutkiem. \V głębokości 40 

z ~)~lej zachę~ał mówc~ do ;organi- wspólność interesów, an~ u~~ucia, ~ni cm._ pod PO\yierzchnia ziemi znaJe.ziono 
dacy1 1 do spełniania obow1azkow maro nawet względy przyzwo1toscl! Ich rn- 1 s~k1elet męzczyzny z resztkami ubra
o~WYch w chwilach tak w. ażnych jak teresy sa nawet \vrog-ie ·interesom resz- ~ ma. ze zgruchotaną czasz;ką. Przy szkie 
g ecne. Wiec ten pozostanie nam dtu- ty przedsiębiorców; ne swymi objawa ~ lecie znaleziono 31 marek 50 fen. w zło-
0 W pamięci. mi lojalności wydostaną „podrjady" (do ~ cie i w srebrze, guziki, szczotki i flcrko-

st.r Chocia* poseł nasz był już silr i'' .stawy) i ko111trakty rza?o\:e. Dla _nicl; 1 ·.nik 'Z ~erfumem. P_r~edmiot\r te rozpo
Przudzon~ I wyczerpany, to jednak . ta .s~bwen~ya, dana poll~y1. moski,ew- z~rnno .1a~o własnosc1 ~endschla. Zwli0-
\Vide~aw.1at prawie dwie godziny, bo l s~1eJ, będzie r~klamą. Piem~dze ł~~z- 1k1. 'v ce1u szybszego ich rozkładu, po-i ział. ze chciwie słuchaliśmy. kich fabrykantow będą paw:em p1or- • sypane były waonem. Lekarze znale-

Odań5k. W ubiegły czwartek wy-
puszczo~'o. z tutejszego więzienia 

trzech k~1ę~y z dekanatu ilubawskiego. 
Są to ks1eza: Kowalski z Kazanie dr 
Liss z Rumiana i Pelka z Orabow; O~ 
?ecnie więc już wszyscy zasądzeni księ 
za. cleklanatu lubawskiego są ha wolno
ści. 

Gdańsk. Sądy przysięgłych skaza
ły żonę zwrotnikarza kolejowego Pau
lmę Zegarską na 5 lat więzienia za zr8-
nien ie męża siekiera, który wskutek 
!ego ?marl. Mąż był pijakiem. To przy 
Jęto 1ako łagodzącą okoliczność. 



Z Wielk. K~. Poznańskiego. 

Gniezno. W 1cz;wartek odbył się 
po~rzeb Wiktoryi Staniszewskiej z 
Pyszczynat która w taik smutny spo
sób zakończyła żyde jiako ofiara syste
mu pruskiegQ. W ,12ogrzebie - jak pi
sze Lech - wzięła publiczność ginie
źnieńska znaczny iudzial. ~ondukt ża
lobny 'Prowadził proboszcz kościo~ai św 
Michała ks. Tyrakowski. 

Poznań. ttaikatystyczny .,Tage-
blatt" donosi, że kolonizacya otrzymuje 
nieustannie liczne ·ziaipytania ,chcą;cych 
się osiedlać na urzadzonych ik1oloniach 
Niemców. Można .na pewno liczyć. że 
ko!ionizacya w tym roku osiedli 1600 
familii z 10 tysiącami głów. O tyle niem 
czyzny wzmoże 'Się w Księstwie i w 
Prusach Zachodnich, - TiaJk ·bardzo wie 
łe ochotnych chłopów .dó ko~ionizacyi 
nie ma, tylko agenci ·lromisyi koloniza
cyjnej jeżdżają jak opętani za koloni-
stami, obiecując złote góry„ · 

Poznań. Redaktor ,.Postępu"'" .p. 
l(unz ska:zany .został na 100 mk. kary 
za obrazę agenta ~olejowego Andlera 
rz Czerwonaka, I() iktórym ,n1apisal, że w 
teatrze amatorskim grat rolę cu<lownei 
świni, która strejk szkolny miala :po
tępiać. Tymczasem owa świniJa strej
ku szkiolnego nie ,potępiała. 

Związek połsklch towarzystw rooo-; 
tnłczych szybko się rozrasta. Na iPr.ze
strzooi naszych archi.dyece.zyi .powstal 
od Nowego Roku 1eialy ·szereg nowych 
towarzystw robotniczych w różnych 
miejscowościach, mianowicie w Pru
sach 'Pod Rogoźnem, Osiecznie, Rosku, 
Piłce, Kamienniku. Pęckowie. Czerlej
nie, Modrzu, Sierakowie, Chraplewie, 
Slu;pach, Michorzewie. Kaźmier.zu, Sie
tdlcu pod Kostrzynem, Kleoku, Skalrrnie
rzyleach, Witoslawiu (pr,a:r. ·zabartow
ska), Maniewie (odłączonem od Chludo 
wa). Związek liczy obecnie 159 towa
rzystw z 22 tysiącami członków. W ka 
idym tygodniu 1POwstawa·ia .nowe to
warzystwa robo1nicze, nia,wet na naj
dalszych kresach archidyecezyi (Pilika 
'Skalmierzyce. Witosław itd.) W osta
tnią niedzielę założono znów trzy nowe 
towarzystwa, w Mla.rgioninie. Tarnów
ku i Obiezierzu. W Inowroclawiu i O
strowie zakłada Związek bezpłatne 
biura obrony prawnej dla czlonków t~
warzystw robotniczvch. 

Janówiec. Czterech dragonów, po
wrnaajacych podczas ·ostatnich mane
wrów z Bielaw ·do Janówca. połamało 
na drodze kilkJa:naście ·drzewek i drągi, 
które służyły im za ipodpore. Naste.o
nie wyłamali z muru ogradzającego 

498) 

ŻUHROWIE. 
D11-owiadanie historyczne według po

wieści 
Wacła" ~~ Gąsiorowskiego. 

cmentarz katolicki parę cegieł i poczęli 
rzucać nimi do krzyża n;a gr.obie, który 
też dosz1czetne rozstrzaskali. Wanda
lizm ten nie ujdzie z pewnością owym 
Prusakom bezkarnie. 

Ze Slązka czyli Staropolski 

Ruda. Na kopalni Brandenburg po
strlaidalo życie we ·czwartek dnia 26 
bm. dwóch robotników: górnik Franci 
szek Janik ·z Ru dzikiej Kuźni i pewien 
ipołski (nie rusiński) robotnik z Galicyi, 
kr tiry pracował jako nasy.pacz (szlepcr) 
Smutne to .nieszczęście stało się na fi
lar.ze z Powodu zaw1alenia sie wielkich 
mas węgla, które nieszcześliwych na 
miejscu zabiłv. 

Królewska Huta. Na torze kolei że
laznej z Chormwa do Królewskiej Hu
ty na Górnym ~ląsku JJOlożyl ktoś oo 
szyny siedm centnarów de~kie żela~o 
w zamiarze doprowadzenia rPOciągin do 
wykolejenia. Kiemwnik lokomotywy 
s,P!Q.Sir.zegłszy , przes2Jk()dę, zdolat 

.wczta.s jeszcze zwolnić biegu i maszy
na zsunęla żelazo na bok. Wskutek wy 
padku tego przybył pocią,g do Królew
skiej huty z znacznym opóźnieniem. -
Sprawcy nieudainego zamachu dotąd 
jeszcze nie :wyśledzono. 

Wiadomości ze światajł 

Król saski a była hrabina Montignoso. 
Byłej hrabinie Montignoso (a obec

nej pani Toselli król saski zamierza o
debrać jej córeczkę Monikę. Pani To
selli córki wydać nie chce. 

U mowa angielsko-rosyjska. 

Angielski dziennik „Daily Chroni
cle'' pisze ,z ,pow9<lu umowy angiels!ko
msyjskiej1: 

„Umowa nie jest traktatem pokojo
wyc, lecz :porozumieniem. ustalającem 
dokładne pojmÓwanie naszych obopól
n~h. dotychczas nieiednokrntnie krzy
żujących si.e Lnteresów. Nic nie ustępu
jąc, zyskujemy duż.o. uwalniając się od 

zmory najazdu -rosyjskiego. R.osya 
ipragnie zapewnić sobie okres spolmju, 
aby odzyskać swą potęgę. Nie powinien 
budzić w na1s zadr.ości iiakt. że Rosya 
uzyskała monopol w zakresie eiksploa
tacyi .znacznej części państwa szacha 
łacz.nie z warunkami handlowemi, jak
najbardziej sprzyj:ającemi 1utworzeniu 
wielkich środowisk hand:U. Wierzy
my, że umowa przy.l{otuje grunt dla 

- Co? komedye chyba?! „. 
- Nie komedv.e. jeno szczera praw 

dJa1. Dziewczyna aż się trzęsie do woj
ny i ani ·chybi .pójdzie. Sam chciałem 
ttómaczyć a odwodzić • .lecz taki ma w 
'Sobie Qgień, takiemi odpowiedziami 

1c~2 dalszy)_ sypie, że aż sprostać jej nie możnJa! 
- Waćpan swoje a ia swoje! Tak Jeszcze teraz 1akąś so1bie tam szlach

ftfo i talk nie 1dobrze !... Ja, bo pójdę, lecz daneczkę przybrała do J}Omocy i pono 
i pa11a T~1deuszc1. taikze •ci zbuntuję! Ma jeszcze babe hic mulier ~naha1zla z kon 
nad 'Papierami śleczeć i Jakóbowe lata ca świata i ty1ko patrzeć, a czmychnie 
odpmwiać. czekając Laibanowego zmi- stąd„ Rumor z tego na cala okolicę! U
łowania, toć lepiej, niech prochu po- waż w1aszmość, że j.uż Austryacy kazalt 
wącha!... ja mieć .na oku. 

- Ani myśli! Słysz,ysz waćpain, ,..-- No, no! Dziwy mecenas poiwia-
nieoh się nie waży, bo sl·owo cofam !.„ da·sz ! Kurczę takie! Co się to roi! Nieo-
Veto ! Nie chcę zięcia żołnierza!... byczajność z gola! 

- Maści Bonawenturo! - Wolność ganić! Cenić iednak 
- Tak - rzekł imć pan BonlalWen- musisz poczciwe zapały! Dobra to 

tura - 1bo w wasze chuchraokie rycer- krew Kurd wani!... Ba! gdybyś ją poslu 
stwo nie wierzę!. .. Bo, ·do dyaska, prze chał! Toż obiecuje sobie ca.lY szwa
cież dwóch chłopów calych może się dronik babski Napoleonowi uformo
w dornu ina rali. czy w urzędzie ziostać ! Wla:ć„. 

Podhorodeński machnął .ręką. - Tfy? Zepsuta koza i !koniec!... 
- Et. możemy tai jeszcze dwa dni - Nawet ob}eżdża tędy i owędy za 

racye wywodzić i znów o siądziemy na werbunkiem! SHia ,panien się deklaru
tej1 waścinej mieliźnie, na której utkną- je„ .. Może i <lo waści zawit·ai!„ 
łeś waszmość!.. Imć 1pan Bonawentura żaichnąl sfę 

- A cóżeś chciał, vanie mecenasie, niecierpliwie: 
żebym Jan kę i Marysię do ułanów - Do mnie?!.. Co waszmość? !..„ 
w1pisia1ł? !... Tegoby mi trzeba byfo jeszcze! Toż-

- lim! I nowinyiby w tem mie byto. 1bym ją tu przyjął ,pięknie !„ Świat się 
Masz Kurdwanównę ! do górv nwami przewr1a1ca ... 

- Co? Jaką Kurdwanównę? !.„ - Et! Tak sie mówi! Dziewczyna 
. - Nie znas~ jej w~ćpan ? ... Z tam- I r~zolut wielki.... Zanim się na odpo

te1 stmny Lublina.... s1etiota. u kre- wiedź zdobędziesz, ona już trzy razy 
wnych sie cho\vała ... Panu Tadeuszowi wykręci. No, a gdy1by tak .waszmości 
powinowata! dziewczyny wybr;aly się na Mazury i 

-:- ~a dzierlatka, trznadel, poddpka, l do .pułku gdz. ie !przystały, hę ?„. 
wścmbmos? !..„ ' Pan Głuski otrząsną! się 'Z iprzeraże- ~ 

- '\Vfaśnie ta sc:rrua. ! Ośn;inaście lat i niem: l 
zrdedw1e!. .. I co wacpan powiesz? Zbie: - Mecenasie, Sodoma! Veto, panie! 
-.·a czeladź i musztruje.„ · Do samego Nap.oljona instancyę bym 

jaknajlepszych stosunków handlowy~hcesu tego, że nie jest wytaczane, iż b·. 
z Rosyą._ w :Europie. i przewidujemy minister d:a własnej obrony poczyni 
chwile. w której parlament rosyjski za- skandaliczne odkr}ncia z czasów urzę„ 
mieni ustalajace sie obocnie porozu- dawania swoich poprzedników. sąd 
mienie na ścisłą. przyjaźń." jest w ipo-siadiamiu 57 skrzyń z doku„ 

Minister lzwolskii w Wiedniu 

Minister spraw zagranicznych ro
syjskich przyjmowany byt w Wiedniu 
z wielką serdecznością, zarówno ze 
strony sfer rządowych. jak prasy poli
tycznej. Uprzejmości te nie znamionują 
wszelako bkiejś wyjątkowej wagi tej 
wizyty; wszystkie bowiem dzienn:ilk:i 
stwierdzają zgodnie, że p. Izwolskij 
przybył .do stolicy habsburskiej wyłą.
czmie w dwóch celach: aby przedsta
wić się cesarzowi i por.ozumieć się z 
baronem Aehrenthalem o dalszy pr.o
~ram akcyi wspólnej, w zalkresie re
form macedlOńsk:ich. 

Wlaściwie idzie tym razem tylko o 
jeden punkt dzieła reformy, mianowi
cie o sądownictwie w tej pmwincyi 
tureckiej. 

Zamierwna reiiorma sądownictwa 
w Macedonjii polegać ma na. tern, że ja
ko. organa nad·zorcze nad sądownict
wem sądów tureckich urzędować mają, 
okręgowi kontrolerowie mocarstw~ a 
nad nimi znów jeden nad:kontroler dla 
całej Macedonii. Wszyscy ci kontrole
mwie mają mieć przy swym boku wyż 
szych urzędników tureckich. Chodzi o 
to, aż.eby sądom tureckim odebrać do
tychczasowy ich charakter stroruniczy 
na rzecz wyznawców islamu d wzbu
dzić do nich zaufanie także ludności 
chrześciańskiej. 

Bunt w Sewastopolu. 
Z Sewastopolu nadchodzą wieści, 

że zbuntowali się t>imże żołnierze. Ró
wnież pomiędzy marynarzami floty 
czarn()iffiorskiej panuje :wrzenie. 

W Sewastopolu policya przeszuka 
la wszystkie mieszkania sklepowe i 
znalazla cały arsenał broni różnego ka 
libru. P.olicy(l aresztowała kil}5:anaście 
osób. 

Proces N a1sle20. 

Seinsacwjny iprocęs ibylego mi
nistra oświaty, NUJlcyus~a Na
siego, ora;z je~o sekretarza. Lombia.rda 
(obu syicyHan), rozpocznie się w dniu 
5-tym li.stopa1da rb. w Rzymie ,przed są 
dem„ złożonym z członków senatu, .są„ 
dzących, według prawa konstytucyjne
go. ministrów. Nasi, jaik wiadomg~ o
skarżony jest o grube nadużycie, fał„ 
sze i wprost o Uuad.zież z funduszów 
ministerY111m. Opi·nia publicwa we 
Włoszech tern więcej wyczekuje pro
~!!!!!l!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!!l!!!!!l!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!it• 

wniósł! Toż kryminJai ! A ·potem w 
lat kilka O'śmiorakie wnuki!... Nie! O 
czem tu gadać ... Nawet żartów takich 
słuchać nie lubię!... 

- Mnie też żarty nie w głowie .. 
P.naJwde jeno powiadam„. Bo co rpana 
pewno .... 

- No wla:śnie„. Starego dzia<la 
aiby zastałem i namówiłem go, aby ze 
mną jechaL. Cóż myślisz? W Rawie 
d oddział wolontarzy .znalazł i przy
stał do nich„. W wasze ręce! Mole
stowałem. stawiałem veto... 1Panie„. 
g,dzie. a-ni weź. Wracam do domu sklo 
PQtanv. «X) i jak tu dziewczynom przed 
łożyć„ aż ci w domu zastaję 1panią Go
tartowską z dwoma robakami... Pla
cze, rwetes, urwanie głowy... W wa
sze, ręce, mecenasie! Ucieszyło się to 
niby.„ ale g·dzie? ! Ani czasem słowem 
nie -wspomnij o tern lub owem. bo ci 
łzy zaraz cebrnmi ·wylewają! A co te
go, znieść nie mogę„. 

- Wiem, wi~m ! Ciężko to jest, 
a1e na cóż smutek jeszcze ·POWiększać, 
niechby choć iedna córuś odrobinę 
s.zcześcia znalazła! 

- Nie 1odmawiam, lecz temz veto, 
·Painie Józefie - i koniec. Niema zgo
dy! M01res u mnie - 1basta ! W wasze 
ręce! Przykrn mi. że ·odmówić muszę 
waszmości. ile że cenię R"·o bardz.o, a 
oo brata wlaćp~ma. nieboszczvika Augu
styna Podhordieńskiego sercem calem 
w~pominam !.„ Nie mówmy lepiej. o 
tern. Na obiedzie się wstaniesz.„ 

1bla rszcz z rurą mamy dzisiaj !.„ toi na 
wła'Sne oczy zobaczysz ... Takie psie 
cz.asy. Kto ma syna, to mu wyfrunie 
na koniec świata ... a kto ma dziewczy
ny. to chyba do I(la.rmelitek ,oddać j.e 
powinien! To jest ultima ratio. Zobacz 
co się we wsi dzieje! Marynia tęskni 

mentami~ na których w mies.z.kantu mi
nistrów w rodzimem Traoaini poło„ 
żył sekwestr. inwentarz zaś sądowy Q„ 
wych dokumentów zajmuje 1276 stronic 
pisma. Zarówno Nasi, j1ak Lombardo 
strzeżeni są obecnie we wlesnyich mie~ 
szkaniach, ale na czas rozprawy sąQo„ 
rwej 1przewiezieni będa do gmachµ se„ 
natu. .Rozprawa 1Potrwa okolo sz.eściu 
tyg9dnt 

Wrzenie w Chinach. 
W południowej części prowincyi 

Kwangsi wybuchnęło PO\vst~nie bok
serów. We wsi Jawtoli zabito kilku chiń 
czyków-chrześaian oraz kapłaina wło„ 
skiego. W Kanczufu spalono dom misy0 
narzy lazarystów. Misyonarze uciekli 
do Kianfu, zkąd zażąclali telegraficznie 
pomocy. O wypadkach donie~ion-0 kon
sulowi francuskiemu. 

Cholera w Rosyi. 
„Agencya Peter.sbuska" donosi, że 

w Niżnym Nowgorodziie zachorowało 
na cholerę 3 os.oby, zmarło 2. W Sara
towie zachorowało 4; w guberni zacho 
rowalo 22, zmarło 12. J ekaterynosław 
ogtoswno za zagrożony przez cholerę. 
Omsk ogłoszono za ttt:wiedwny pr_iez 
epidemię. obwód Akmoliński za zagro
żony. W Samarze zachorowało 5 zmar
lo 3. W Kazaniu zachorowało 9. W Pen 
z.ie zarejestrow~no dwa podejrzane wy 
padki zaslabil1ięć. W pow. wiazlllikow
skim gub. włodzimirskiej. z liczby 4 po
dejrzanych chorych 2 zmairł-0; badania 
bakterjologiczne wykryły zarodki cho
lei:y, obecnlie chorowat jeszcze jeden. 

Ogółem zml1rlo rw. cholerę w Rosyi 
juź kilka ty.sięcy osób. 

z r6żnyob stron. 
Na nowv kwartał można zapisać 

Wiarusa PÓlskiego" zawsze jeszcze 
;~a każdej poczcie a za dopłatą 10 feny
gów poczt/1 zobowiązana jest dostar
czyć wszystkie numery oQ. pierwszego 
począwszy. 

Szanownych Czyteln~ków na· 
szych prosJmy więc nie· ustawać jesz
cze w agitacyi. Przyszłe miesiące za
powiadają tak ważne dla nas Pofplków 
wydarzenia, że ani jeden Polak me po
winien się obywać bez gazety polskiej. 

Wattenscheid. Zona P. Leszyńskie
go . .przy ulicy ttullerstrasse dolewala 
.nafty ido palącej się lampy. Nastą-

za Kubą Ewka o;plakuje Jasia, Basia 
Józwę, kntoszka Piotra. Katarzyna jel 
czeje bez swego Michała„. a tu rąk 
do roboty brak. Ni komu z kosą wyjść, 
ni zasiać, ni zaorać„. Dwa łany leżą 
odłogiem, bo nie było ich lromu ·tknąć! 

- W moim Pliszczynie nie ile piej! 
- Otóż tedy! I cóż robić? 
~ Co robić? - podchwycił żywo 

mece1nas~ ipodkręcając wąsa. - Na k-0ń 
s~aidać i stare kości ,na wojaczce prze
wietrzyć! 

- Co waćpan? 
- Rzekłem i nie cofam! Dosyć mam 

Austryaków!... Skórę drą z człeka! Pru 
saków wytrzepali, teraz nia. il1kh '~olej. 
Nie tylko zdarzy si~ okazya,. chorągiew 
kę funduję i takie im sądy trybunalsk!e 
w_yiprawię, że Podhoredeńskiego me 
zapomna!... 

Imć •pa:n Bonawenturiai przeżegnał 
sie z !Podziwu. 

- Panie mecenasie! Wy człek spo
kojny, na takie myślicie $'ię .puszczać 
przygody!.„ 

- Otóż dlatego, żem spokojny! ~ 
wybuchnął zapalczywie pan Podhoro
de,ńskC- Dlatego, żem Lat tyle niby 
ruda myisz pod miotla siedzial, a do ży.
wego .Pozwolił sobie dopiekać! I pójdę, 
jako ·1nnie tu was,zmość żywego wi
dzisz! A co? „. Żonisko da sobie radę, 
a ·dalipan jia1 im pokażę, jako ,patron da
wnego trybunału snadnie inkauścice na 
patronasz, a pióro na szabelkę Ziamie
nić ipotrafi ! Co waszmość suponujesz, 
że my tu,. w Galicyi, samotrzeć odcięci 
- .pokuto,wać będZ'iemy !.„ 

- Uu! Gorącości takiej u mecena-
Siru się nie spodziewałem?... · 

- Ani ja u waćuana takiej 'Zimnej 
krwi! - odciąt się podirytowany pan 
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piła eksplozya, .wsk~1tek ktQ_rej nie
siczęśliwia kobieta stanęła w mgnieniu 
oka w .płomieniach. Strasznie popa
rwna odstawiono do lazaretu; o wy
zdrowieniu nieszczęśliwej wątpią. 

Oerthe. Straszne niesziczęście wy
darzyło się tutaj na kopa:ini „Lothrin
gen''. Górnik Wiacław Dąbkiewicz na
pra~ial c?ś przy ~osz_u, ~dy na~l~ kosz 
wniosł is1ę rw gorę r meszczęshwego 
zadusił. $mierć nastąpila na miejscu. 
s. p. W.. J?ąbkiew.i1cz byl ~obrym Po
lakiem I brał e_orh:wy udz1al w ipracy 
narodo~ej. N. o • .w p. i 

Gelsenkirchen. Za nieludzkie kato· 
wanie swego 4-letniego S}nnka areszto
wano małżeństwo Oertel a chfopca od
stawiono do: laztuetu ewangieLickieg·o. 

Caternberg. Na kopalni „Zoll
verein" spadł gómik Blum w głębię z 
~rysokości 60 metrów i zabił się na miej 
scu. 

Bottrop. Pisma niemieckie donasza 
że na ~pia.Cu .nowej kopialni „Prosper VI 4' 

zaszły różne 2laburzenia, w.skutek któ
rych aresztowano 13 osób a 3 ciężko 
ranne odsta~iono do domu chorych. 

Duisburg-Meiderich. W skutek elks
~lozyi kubla, napełnionego stopioną sta
lą odniosło kilku robotn'ików fabryki 
Rheinische. Stahlwerke" cię.żkie popa

;zenia. Trzech ciężko rlmnych odsta
iono do domu chorych. 
Dortmund. Na ulicy Osterholzstrasse 
czepiło kilka drabów żonę robotnika 

1ózefa Kowalskiego. Gdy tenże stanął 
obronie żony, rzucHa się na niego 

olo 8 drabów i pożgftli go ciężko \11.(}

mi. 
Herne. Z czwartego piętra spadł 

a podwórze robotnik Jakób Poprawka 
rzy uhicy Narożnikowej. W stanie bez 
dziejnym odstawiono go do domu 
orych .. Przyczyną nieszczęśliwego 
~adku byla pono wódka. 

ć 

- Robotnika Karola Bartza z Her
e znaleziono •w Altenbochum w pe
·nej. stod'ole lbez żyda. Przhrczyną 

ierci bvlo zatrucie a1koholem. 
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Rozmaitości. 
Śpiewał na własnym pogrzebie. 

den z nied:iwno zmarlych kupców w 
rk w Irlandyi, był z pewnością prerw 
:m na świecie człowiekiem, który 
iewał na wlasnym pogrzebie. Na wie 
trumny ustawiono fonograf, a kiedy 
ończono ceremonie religijne, pusz
no fonograf w ruch. Zgromadzeni w 
ciele usłyszeli „R equiem", które 
arty przed śm iercią wśpiewał do fo 
mfu. Zmarłv rozporządził, aby każ
o roku w rocznicę jego śmierci pu-

·' 

horode1iski. - Kraj caly się rusza. 
ron .nawoluje, ze wszystkiemi .po

Y1airni w rozprawy krwawe się ;wda 
a waćpan ... 
- Ja? Veto! Nie 1oozwalam !... Do
ktmówić, kiedy nie masz dwóch 

Veto! - przerwał porywczo pan 
\l/entura, sapiąc ciężko. - Nikogo 
zbuntuje ta dzierlatl<Ja !. .. Panu Ta
zowi d'zis jeszcze wyślę ultimatum 
natychmiast Jainkępoprowadz·i do 
za, albo kwita z przyjavni L niech 
1 
bodaj Austryaczki szuka po świe-

···· 
Dobra na;sza, pan.ie Bonawentu
~1~ołal rozradowany pan Pod

e~nsk1. - Ot, piękną rzecz powie
~:·· tu waszeci poznaję! A cieszę 
.1-g? serdecznie, bo pan Tadeusz 
nimeobchodzi !... 
~~ r~b~ć? ! Co robić?! Mówię 
ard~teJ w czasach dzisiej.szych 

:~zatku1ę, t.em mocniejszego nabie
e onani::t , że się o całe ćwierć 

ur?dzilem za późno, a co najmiej 
~Jestem za to. że zapóźno, z mo 
ą stanełem na ślubnym kobier-

g~r- kiedy już i wówczas czasy 
·ewące ... I tak dziw wielki, że mi 
za cczyny uc~owały, boć narodzi
nn zteroletmego sejmu!. .. Sejmo-
1\ Y,. uwarzasz mecenasie!... tyl
dejT1. tę h!storyę o Kurdowanie 
eś ~ia 1!1me sni:tddniejszego wy-

„. 0 nie wiem ! 

n~~~~sz , mości Bon awen turo, 
l'\. ę. „ 
uz1ęk . 
So\v· u1ę za łaskę - nie cieka-
a \\ IZdrzatów dosyć się 1naoglą-

(C~odatku podlotka takiego .... 
1<\2 dals.ey nastąpf.) 

szczano w ruch fonograf, aby nawet po 
śmierci głos kupca przypomnieć pozo
stalym na ziemi. 

Paweł Lindau i Olga Molitoró
wna. Paweł Lindau. znany autor i ko
medyo.pisarz niemiecki, wy.drukowaI 
szereg 1artykulów w • .Neue fr. Presse" 
w sprawie procesu skazanego na 
śmierć przez sądy w !Karlsruhe adw. 
łfaua. Lindau obciaża w nich posą
dzeniami -0 wspóludziia.ł w zabóis·twie 
teściowej Haua. rpani Moli torowej, cór- . 
kę jej, Olgę. Ostatnio zgłosili się d-0 
Lindarua: brat Olgi, kapitan Molitor 
ona.z 1pr.zyjaciel je'S{O, dr. Paoowitz, żą
dając; odwołania potwarzy, rzucanych 
jakby na .pannę Molitorównę, 'W• formie 
listu, zawierającego przyzll!anie się d-0 
niesprawiedliwości i zeznanie. że arty
kuly Lindaua ·byly jedynie W'Yiflikiem 
je~·O fantazyi autorskiei. Lin.dia.u niety·l
ko. że odmówił podpisania takiego li
stu, a!le, za:pewniając tych panów o 
aałym żalu, że musi narażać na· ·:przy
krość .p. Molitora. zawiadomil ich o 
znajdującej się jeszcze w druku broszur 
ce jego, rzucającej -nielepsze światło na 
sprawę ,pann~M-01itorówny. N!a~tęp
stępstwem tego by lo wyzwanie Lin
daua przez kaipitana Molitora na ·poje
dynek, którego Lin:diau. aż do iehwili 
wyświetlenia sprawy przez sądy. nie 
przyj al. 

Psychologia na usługach kryminali
stykL „Osservatore Catolico" rprzy
nosi nam bardzo zajmujące studyum 
księdza Agostina nad badaniem prze
stępców. Ks. Agostino jest bylym sę
dzią, który przed dwoma laty wstąpit 
do zakonu. Twierdzi on. że w duszy 
zbrodniarza .pewne wrażenia. :połączo
ne ze zbrodnią rprzez niego dokonaną, 
tworzą coś w rodzaju ściśle .związa
nego łańcucha zjawisk, rodzaj de.Ilia co
stellazione di idee (konstelacyi wyobra 
żeń). Przypuścmy np .. że ktoś rozbił 
szuflade biurka. na którem stała wy
pchana papuga; :wyjął z :szuflady czer
wony pugilares i czarna portmonetkę. 
Zabrał banknoty, złoto i drobną mo
netę, a w .poś·pieichu także i medal •woj 
skowy, poczem pugikares i portmonet
kę rzu~il napowrót i uciekł. Sędzia 
śledczy, o.patrzywszy idoikliadnie mieJ
sce Z>brodni, zaczyna .podeJrzanego ba
dać za pomocą „diagnozy ubocznej". 
Ma w tym celu ułożony ·poprzednio snis 
stu lub <lw;ustu wyrazów, najpospolit
szych w świecie, między którymi bę
dą wplecione gdzienieg·dzie, i0ddalone 
od siebie wynazy te: biurko, szuflada, 
papuga, medal wojskowy, czerw-0ny pu 
g:ilares, portmonetka czarna; ma także 
urzed sobą doskonały ·chronometr se
kundowy. R·ozpoczyna tedy badanie. 
Każe podejrzanemu .powtarzać za s-obą 
glośno i wyraźnie dyktowane wyrazy. 
Zaczyna tedy dajmy na to tak: tóżko, 
komoda, szafa, ·biurko. kura. indyk, sło
wik, ipapuga„ czarny s11rdut, drewniana 
lyżka. czerwony pugiliares, drzwi, ·próg 
szaragi. szuflada i t. d. i ina chronome
trze dokładnie 1notuie. ile sekund minie 
odi czasu, gdy pod_ejrzany usłyszy te 
wyrazy do czasu, gdy je powtórzy. Na 
podstawie kilku tysięcy obserwacy1 
twierdzi ks. Agostino, że wszystkie wy 
razy inkryminowane wymagać będą 
znacznie dluższego czasu; a jeżeli ta 
o.peracya. powtór.zona kilkakrotnie, z.ia 
każdym razem rda ten sam rezultat, t-0 
można być pewnym, że podejrzany i.est 
poszukiwana osoba. Niediaw:no iks. Ago 
stino zaproszony został przez :pewnego 
przełożonego dużego konwiktu chłop
ców. W konwikcie tym zginęła toreb 
ka jednego z •pede~i. Względy pedago 
giczne naikazywaly usunąć zwykle pra 
ktykowana w takich nazach metodę ła
jań i gróźb. Zatajono wiec kradzież, 
a tylko poproszono ks. Agostina. Uło
żył on listę stu wyrazów, w tem 67 o-
bojętnych, a 33majacych związek z 

tą knadzieżą. Mło·dzieży przedstawio
no to jako studyum ,pamięciowe. Po 
oddaniu ich wszystkich badaniu ks. 
Agostino wskazał dyrektorowi 'konwik 
tu zlodzieja, a chlopak myśląc, że to 
cud .. przyznał się do winy i pokawł 
miejs.ce w ·ogrodzie, gdzie schował to
rebkę. 
::z::s:: 

Osłałnie wiadomości. 
B o c h u m. Komisya wybrana na 

walnem zebraniu knaoszaftu_ celem na
rad nad projektem nowych ustaw od-

była w poniedziałek posiedzenie, które 
jednak nie doprowadziło do rezultatu. 
Dziś, w wtorek odbędzie sję nowe po-
1siedzenie. 

L o n d y n. Donoszą tu dotąd, że 
Mulay Hafid zamierza. wyruszy~ na 
czele 20 tysięcy chłopa i 25 armat do 
Rabatu przeciw sułtanowi Abdul Ary-
sowi. , . 

Pokwitowanie 
z .pielgrzymki z dekanatu esseńskiego 

do Nevj.ges dnia 11 sierpnia 1907: 
Powstałość z 1906 ·Wkiu 6,92 mr., 

~a 1120 i ipół biletów oo 20 fen. rrazem 
224,10 mr. Na Drodze Ktzy~owej ze-
1brano 83 mr. Dochodu więc było 
314~02 mr. - Rozchód: Za o~łoszenia 
i plakaty z dwóch ostatnich lat 57 ,40 
mr. Za bilety wolne z Steele 22,80 mr. 
Za 1bilety wolne w Essen 40 mr. Bilet 'P. 
W. 1.80 mr. Msza św. w kl!asztorze w 
Neviges 10 mr. Msza św. w klasztor.ze 
w Essen 20 mr. Służba kolejowa 10 m. 
Za granie na organach i kalkowanie 9 
mr. Wydlatiki p. przewodnkzącego 
11,80 m. Wydatki w sprawie pielgrzym 
ki 9,80 mr. Kościelnym w kościele św. 
Gertrudy w Essen i w Katemberg ipo 
5 mr. P. DąJbrowski za świece 24 mr. 
W. Grześkowiak za bilety 2 mr. Ra
zem byto rozichodu 228,60 mr. - I?o~ 
zostaje w kasie 85,42 mr. 
(1164) W. Grześkowiak, przew. 

Tow. św • .ladwbd w Dortmundzie 
donosi siwym członkom, iż zwvczajne 
.zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 
6 października, po pot o godz. 5, w lo
kalu P. Vossa, ul. Reńska 127. Czlonko 
wie winni się Hcznie stwić, ponieważ 
sa ważne sprawy do zalatwienia. Oo 
ście mile widziani (1) 

Przewodniczący. 

Tow. sdmn. „Sokół"' w Oladbeck
podaje szan. Druhom do wiadomo·ści 
oraz sasierdnim Gniazdom sokolim, iż 
urząd1zamy naszą :Pierwszą otwartą za
zawe dnia 6 października o godz. 4 po 
południu na sali p. Lichiartz, ttermann
str. w Gladbeak w następującym po
rzadku: Koncert i ćwiczenia ·lancami 
przez druhów naszego g_niaz<la, ćwi
czenia wolne oraz żerdziami. Podczas 
zabawy strzelanie do tarczy o nagrody. 
Orkiestra p. Pietrygi z Bruchu. (3) 

Uwaga: O godz. 10 przed poi. po
siedzenie WYidzialu i rady. O godz. 11 
przed południem zebrianie, na którem 
wszyscy bez wyjatku stawić się powin 
ni. Po zehra.niu fotografowanie Gnia
zda przez :polskiego fotografistę. O li
czny udzial w zabawie i zebraniu upra 
s.zia sie. Czołem! 

Józef Łazarewicz, prezes. 
Baczność pa~aiianie-żerkowscy!-
Swego czasu odbyły się trzy poga ... 

danki, na których postanowiliśmy spra
wić jakąś pamiątke do naszego kościo
ła w stronach rodzinnych. Dotychcz~ 
jednakowoż nic się nie stało, coby nasze 
postanowienie urzeczywistnić zdołało. 
- Wybraliśmy sobie komitet, w 
sktad którego wchodzą panowie~ A. 
ldziaszek, J. Mróz, St. Walczak, P. Ma
ka, A. Boruta, Szcześniak. A. Bajaczyk, 
i J. Zawadzki. Do zbierania składek są 
upoważnieni: J. Mróz w Mtihlheim Sty 
rum, Werttstr. 18; Pr. Mąka, Oberhau
sen, Kasernenstr. 21; St. Walczak, 
Bruckhausen, Kronprinzenstr. 14. Tym 
tyłki W10lno jest składki zbierać Spo
dziewamy się, że szan. :Rarafianie jak 
najhojnLej składRć rędą, by sprawić ja
ką pamiątkę do imszego polskiego iki
ściółka, w którym chrzest świięty ode
braliśmy, wielu z nas się żenHo„ a dużo 
z mszych blizkich o·trzymalo ostat1ni~ 
pomoc na drogę wieczności. (1163) 

A. Idziaszek, przewodn. 
Tow. św. Stanisława B. w W~nne-Z. 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, 
dnia 6 bm. będzie Towarzystwo ws:pól"'. 
nie odfotografowiane o godz . .04 w o ... 
gr.odzie ina .. ttillemtihle''. Uprasza się 
członków o jak najliczniejszy udziat 
(2) Zarząd._ 
Towarzystwo św. Józefa w Witten 

podaie członkom do wiadomości, iż z 
vowodu wjęcia sali posiedzenie odbę
dzie się w niedzi elę , dnia 6 październi
ka, o godzinie 4 po południu. - Zarząd 
i rewiwrowie kasy powinni s ię stawić 
w tę samą niedz iele o god z. l O przed 
pot na posiedzenie zarzą·du. 
(1) Zarząd. 

Baczność Polacy w Schonnebeck 'l 

i okolicy! 
W tlliedzielę, dnta 6 października od 

będzie się zabawa z tańcami u p. Nie-
1kempera. 1ul. Sattbruchstr. \Przygry
wać będą dudy i skrzypce. Wstepne 
1 mr. O liany udział •uprasza 
(2) Komitet. 

Tow. św. Wawrzyńca w Ca.strop 
podaje wszystkim Rodakom .cto wiado
mości, iż spowiednik ·potski słuchać 'bę
dzie od środy przez osiem dni spowie
dzi św. W niedzielę po południu narbo
że.ństwo z ikazaniem. - Szanownym 
<:złonkom zwraca się sz.czególną uwa
gę, iż obchodzimy rncznicę kościelną 
z wsipólną Komunią. św. Członkowie 
ZJobo.wiąziani wszy5cy :do tego się za
stosować. Chorągi~w stać 'będzie od 
70 do 83"2'. Członków uprasza się w 
maciejówkach i odznakach. (2) 

Zarząd. 

Okre2 VII Nadreński. 
Cwiczenia naczelników o ruagrody 

odbędą się w niedzielę. dnia 6-g·o paź
dziernika, w Oberhausen. na sali pana 
Webra, ulica Duisburgerstr. i to połą
cz.one z zabawą. Przyjmowanie 1dru
hów o godz. 4. O liczny .udział prosi 

(3) Wydział. 

Baczność Altenessen !" 
W :niedzielę, d1nia 6 października, o 

godzinie ipół do 12 iprzed •Południem na 
sali ·P. Sal'a naprzeciw kościoła: św. 
Jiana Chrz. odbędzie się 

wiec w 'sprawie opieki duchownej. 
Ponieważ w krótkim czasie prz~bę

dzie Jego Emine.ncya Ks. Kardynał Fi
scher celem bierzmawel!nia, będzie .zape 
wne siposdbność życzenia Polaków w 
Alte:nessen ustnie przedłożyć. Lic~ny 
udzi1al rodaków w wiecu ,pożądany, by 
można jes~cze raz tę '5prawę omówić. 

Komitet dla isnraw ooieki duchownej 
(3) w AltenesseIL 

WIELKI Wł.EC W W ANNE 
dla Polaków i Polek celem założenia 

Towarzystwa dla niewiast 
odbędzie się w niedzielę, dnia 6 paź
dziernika, na sali pana Unterschemanna 
u1ka dworcowa, o godz. 4 vo pol. Mó
wcy ZlamiejscowL Na wiecu będą tak 
że referowały niewiasty z innych miej 
scowości. O lic~ne przybycie 1uprasza 
(3) Komitet miejscowy. 

Baczność Altenessen ! 
Szanownej drużynie Gniazda Alten 

essen oraz wszystk1m rodakom i r-0-
daczkom w Altenessen i okolicy także 
1 wszystkim To:warz .• które zaprosze
nia odebrały i tym, które dla braku~
dresów zaiprosze.1 nie odebraty, dajemy 
niniejszem do wiadomości. iż dnia 13 
październiklai odbędzie się wiec sokol
ski ina sali p. J. Saalia., ,przy, .przy ulky 
Kvściellnei m. 14 w AltenesrSen o godz. 
I;J4 po poł. Po wiecu obchodzi Gnia
rZdo ·nasze 4 rocznicę swego istnienia. 
Tak ·na wiec j!ako też na rocznicę tak 
miejscową ·drużynę jako też i wszyst
kich rodaków 'i rodac~ki -i wszystkie 
gniazda okręgu VII oraz sasiednich o
kręgów bardz_o uprzejmie za'Prasztamy. 
(3) Wydział. 

Uwaga: Niewiasty i dzieci niżej 
l_at 14 nie mają na wiec .przystępu. 
Tow. ~imn. Sokół w Duisburg-Meidr. 

W niedzielę, 6 października na sali 
p. łl. v. Slokum ,piod ULmen odbędzie 
się z·abawa na poże~n\aillie odchodzą
cych do wojska druhów. Muzykę dosta 
wi druh Kaczma:rek z Oberhla1usen. 

Uwaga: Druhowie ćwiczą_c:v. winni 
się stawić o godz. 2 na ·salę ćwiczeń. 
(2) Wydział. ----·li 
~ 

Tow. św. Antonie~m w Essen-West 
zasvl;a swemu zacnemu członkowi 

Tomaszowi Galewskiemu 
i jego dozgonnej towa,rzyszce życia 

pannie Jadwictze Klepajdzie 
w dzień i1ch ślubu, dnia 2 października 
}ak Iliajserdeczniejsze życzenia wszel~ 
kiej po111yślno, ci i błogoslawieństwa 
Bożego. \V kof1cu wykrzykujemy: 
Ml oda P ana niech żyje! Zarząd. 

iUlłl&EłliBfll:łlllłlUI 
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Towarz: st o św. Jadwigi w Gerthe 
rlo:r osi Rodakom, ii ,,·skutek nies}~częśliwego WJpadku 
na kopalni ,~Lothringłn'=, stracił życie nasz gorliwy 
członek 

śp. W Acław 1>ąbkiewicz. 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek po poł. o godz. 

4 i pół z kopalni. Członkowie 'vinni .sią stawić w czap
kach i odznakach o godz. 4 w lokalu p. Brusta. O 
liczny udział w pogrzebie prosi 

Ti>wttrzystwo gimn. „So~.61" w Gerthe 
donosi Rodakom, iż wskutek nieszczęśliwego wypadku na 
kopalni „ Lothringen", stracił życie nasz gorliwy druh 

śp. Wacław Dąbkiewicz. 

1' iesz aiłll 

Herne-_ au i au 
ul. Bismarka 28 pt. 

(w pobli~u apteki) 

M.Koziels 
lekarJ pfokt €-~ny. 

Chorych przyjmuję ul 8-10 przed poł. i od 2-4 po p. 

filie: lfofstedt, Herne, ficktl, RiSllH•ł.11" 
&tat11seit. Unden, Hattin1eP1~ La.ee:idrnr, Mn~ 
tH. Castroo. Kame., Dortmu••· Oerifu1, 
S9rocf(lllvd. 

Ubrania dla mężczyzn czyści i farbu· 
le prędko i tanio f ARBIBRNIA OAL„ 
1.USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel 
u. 911. . , , ,AiJ i ~ 

--- ..... - - • 
Baeznoić ! . Bae~e.oie 1 _ _... ... =. ..... Pierwszorzędny --= 

polski zakled 

--

.rawiecczyzny damsk· ej 
,,,. Boch 

„ , .•. „~ ....... „.i..l!"a-..-.--- .-

ml 

przy ulicy Jadwigi (Hedwigstr.) 5r. 
B minuty od dworca „Prezydent", a tuż przy przystanku kolei elektr. 
Bochum-W anne, rarożnik ul. „ Pod Lipami" (Unter den Lindan) i ul. 

Dorsteń~ kiej (Dorstenerstr.) L.53 

P. Palińska. 
i.._.._.. ________ ~=.:=~--~~--........... ----.----------· 

- - - w I 
1ra~:w~m:·~ ,_ it'~-rl!ma,.. 1rnrnn•1N11m .i li 

Mamy zawsze na sprzedaż: r 

I. ~bo5toa·d= cgho.s1podn~crstwad od 20-50 mórg i I 
- Jfl • Up I ze o 3-20 mórg duże 

a także tylko 

domy z ógrodami do 2 mórg. 

oszczędności Pogrzeb odbędzie się w czwartek po poł. o godz. 
4 i p6ł z kopalni. Dm ho wie winni sią stawić w ma
ciejówkach i sokolikach o godz. 33/ł w lokalu p. Schu
macher w Hiltrop. O liczny udział- w pogrzebie prosi 

ł 
Nasza kasa płaci od zlożonych ł 

4 proeent na każdorazowe żądanie, 900 
---- -· 4 1,'2 procent za kwartalnem wypowiedzeniem, 

Barlek: Zażywasz ty Jantku tabaką? I Kt! ma i:ir::":::o:~ pz~~:o~z;,e~h:~~0:~e~~~~~:em wypowie. 

Wydział. 
Ja nick: Zażywam, ale tylko ~ dzeniem, a kupi grunt (Id nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 

~ natychmiast. 

Dal.Ienszs:a 1,os' ftlersk~ll. Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy. zawsze na sprzedaż. 
p wz A V wz Adresować trzeba jak następuje: 

k
·~ Bank Parcelacyjny 

a · '· ę, _.!-____ E_. G._m._b. H_. R-os-te-n l-Pose-u). __ -.,;.. ~ meQJ ... „ ...... ,„„._ 
Pomocnika Koło śpiewu "Lilia" w Gertbe 

donosi Rodakom, iż wskutek nieszczęśliwego wypadku na 
kopalni „Lothringen", stracił życie nasz gorliwy członek 

śp. Wacław Dą,bkiewiez. 
chce mieć na zimą 

dobre i tanie 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek po poł. o godz. 

4 i pół z kopalni. Członkowie w'nni się stawić w czap
kach i odznakach o godz. 4 w lokalu p. Brusta. O 
liczny udział w pogrzebie prosi 

Be- pHy lrnściele katolłekim ~ I 
B h e r I Dzielny czeladnik 

Zarząd. 
w .1·ne n. 

za. dobrą zapłatą znaj· 
dzie zatrudnienie na· 

Dostarczam dla Hołste.le BłeDJke i tychmiast. 1161 
okolicy 1136 
małe I '\vłelkie świnie Emanuel Mitko, 

świeży towar co wtorek i sobotę. a.am1•••••-n piekarz, 

f 
Rozwożę węgle Bottrop, Feldstr. 10. 

dla górników, wypożyczam także l1ebf:'I do k.rA• • ~o jedzenia, 
ł jania "apusty. Ceny o wiele tańsze niż gdzieindz. BaeznoŚĆ1 

Kcngregacya 
donosi Rodakom, iż wskutek nie:i.zczęśliwego wypadku 
na kopalni „Lothringen", stracił życie nasz gorliwy 
członek 

J Proszę o poparcie mojego interesu. 

Piotr Ii.onienny, Hofatede, Hiltroperstr. 25. 111'ech s1·"' z calem zaufim'. em zgłosi POISk.18 = Jedyny polski interes E" w okolicy. -==-- " 

::ut:.nie. Porad~ katdemu chę:~:: biUfO praWO~ 

śp. Wacław Dąbkiewicz. 
Kasa OSZCZPdDości 

"' 
poilpisanego Banku przyjmuje depozyta i 

płaci od nich (437) Pogrzeb odbędzie sią w czwartek po poł. o godz. 
4 i pół z kopalni. Członkowie winni się staw ć w czap
ka{' h i odznakach o godz. 4 w lokalu p. Brusta. O 
liczny udział w pogrzebie prosi 

5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
.f i pół proc. za pólrocznem wypowiedz. 
.f proc. za natychmiastowem wYPowiedz. 

Bank ~iun1sk1 
w Koronowie ( Crone •· ~ Brd•J. 

' pierwszej ręki. 

BACZNOŚĆ RODACY! 
Kto che~ arub ł per; iądz 

· ~szczędzić? 
Każdy rodak, który chce sobie m a 11 z y n ~ d o 

szycia tanio kupić lab •Jody druh, który 
i:1obie chce doi1konałe koło sprawić, niecL. 
pisze kartę do nas po cennik naszych maszyn i Bez agentów. 
kołowców. Mamy dużo pism z po ziękowamein z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

Dran~Celd & Stawii1ski 
Hurtowny interes maszyn i k:Sł, 

Reckłioghausen-Siid, Bochumerstr. 1270... 

F~~„ ~~~~I Liszaje 

~~ Swój do swego I ~ wrzody, skrofuły. o:ięblłznę, J1e· 
W Langendreer przy ni. ~ morołdy, wyr~nty skórne. 

„ :.. Boonstr. nr. 5 zaloż)łem 'I'~ ...... stare rany itd. ---

1 I I 2 usuwa szybko i radykalnie prawie w każdym przy-
~ warsz a ~ r. padku maść gojąca 1138 

~ ~ b • .SW ~ ~ .,aptekarza Ciechańskiego" -
~ 701 Q U\\Jla, ~ f'dwMulatwyprób.iprzezw.lekarzybardzopC1lecona. 

~ 
Reparaeye dobrze, sz1bko ~ ~::i:~zp~ ;"!~lezae~,~~a!~;·ra~;~;:.a ~z~~i 

i tan So. Z składowe : S:y ringaextr. ~ proc., Wolliett 98, pro~ . 
Proszą szanownych Rodaków 0 ~ Jedyny skład vvysyłk. ma. Apt. H. Smyczyn1.dt\ , 

~ popll.rcie, kreślę si~ z szacunkiem ~ Derlłn .,.. , Goerlitz-erstr. 48, Goerlitzer Apotheke· 

·~ S. Duszyński. ~ Za ogłoszenia i reklamy, •redakcya 9s ..... ~~~S~~ wobec publiczności nie odpowiada. 

Poszukuje od zaraz 

polsk. dziewcz. 
Rpellytoro '"a (1160 

Alex Levy, 
Ii.chlig~teeleo 

8teelerbe'"g ł63. 

B.A.CZNOŚÓ ROD~ I 

Kt ? chce st>bie O zamówićo-
1 obrazów, fi. 

gur, krzyż 1'>w itp., dobrą 
brzytew, nóż, zegarek, 
obrączki sl 11bne, koło, 
harrn 'nlkę, skrzypce itd. 
itd., ten niech zaraz na
pisz. pomoj.katalogl, 
które wys. kaid. darmo i 
fr. Najk. zakl.lp. Pr. adr.: 

I .J. l'fla-Ó\ł'ezyński? 
1147) Rawicz[Rawitsch) 

~~~~~~~ 

Elementarze 

wwielkim wyborzepoleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk. 1' 

znajduje s'ę 

!an 'K· ._i_at_ko_s_ki -r~;~;~;r I Tam załatwia się siyb-
fjil = ko i tanio wszelkie 

hurtowny handel kartofli 
Herne, Bahnl1ofst1·. 50. 

Telefon 577. 

spnwy piśmienne . 

Max Ninke, 
pozasłużbo~ . 

komisarz policyJnY l 

llyły feldwebel. 931 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
lichen Postamt ein :Exemplar der Zei
tung „ Wiarm. Polski" aus Bochum 
(Zeitungsprnisli~ te 128) filr das IV. 
Quartal 1907. uml zahle an Abonnement 
.und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obig_e 1,92 Mk. erhalten zu hia•ben, 
bescheinigt. ~· 

. . . . . . . . . den.---190 

Kaiserliches Postamt . • • • • • • • • • . • , 

I 1ełIt1 Jr. Bocl11a. DnD.rn1a „Wl1r11a Pol1kl110" .w Bocbt111t.. 
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Codzienne pismo iudowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i z ·1robkowym. 
- ·- \'111<.l~:Jll.I 
!ft'ychoctzJ codiiennie z wyj~tkiem dni poświątecz- l dcll· Prz.edlPlata kwartaLna na poczcie i u listowych 

osi 1 mr. 50 fen_, a z odnoszeniem do domu 1 rnr. 
:fen. ,,Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 
~ pod znakiem .•• L. polnis~? nr. 123." 

I Imię Boże za Wiarę I DJtzyznę l 
Za inseraey placi się za miejsce rza.dka drobnego drt" 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami oł&' 
fen. Kto często oglasza otrz:y:ma ra~t_ - Listy we 
„Wiarusa Polskiego" na.leży frankować i podać w 
nich doklaidny adres pisZ'ącego. Rękop. nie :zwracam1. 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
~i@!i'\~~q~--.IB ---*-·------·~!L_ li•_ -- . _____ ·m-..:. 

Rodzice ll_"~sc~ I Uczcie dzieci s"'.e 1

1 

ton ; z liczby tei przypada na obw~d ! zaslaniają sie wy~ręte!11, że gdy raz u- 1 s?wego p~ln:n;~cnika prz;- Wat:ka-
11ówić, czytac 1 pisać oo polsku! Nie przemyslowy nad rzeką Ru hr 15 mil. j zn.a~y 11rawo swe1 słu~by do przedsta- i me, a wysle na j~go miejsce sekreta
~st Polakiem. kto potomstwu swemu . 600 tys._ , , . , l w1c1elst~<; prz~z trzec:-l1e osoby . • przesta l r~a stanu Tschyrschkyego, który ob. ee-

. yć s'e PozwoH, I . O go Ina wartosc pr?du~tow kopal- łyb:y m1ec zw1erzchmą :władzę w .za- ~ me zastępuje w mi·nisteryum spraw 
z01emcz 1 _ • rnn:m ma.nych dobytJ:7ch w N1e~cz~ch w ro- .rządzie, i_ że związki robotnicz.e. mie- ł zagranicznych kanclerza Blilowa i u-
e!f!!!!22 - - . . ku 1906. wynosiła 1.6~7 ~rnhonow mare_k szi~tyby s1.ę bez ustank1:1 do adm1mstra- l chodzi za energicznego i zręcznego dy-

z wypadków dola f była. Więc O 219 m~1onow marek WYZ- C~·I, st~~iały co:az ~'lę~1sze w~runki~ i plom~tę. Zmi:ana ta łączy siel pieza-
' - QI I sza ] .lk w_, roku 1~0?. . . . a 1 tak 1uz. przeds1ęwz1ęc1e, c~le me stoi I wodm~ ze sprawą mianowania nowego 

W p1 Ddukcy1 zelaza 1 stall Niemcy materyalme bnrdzo pomyslm.e. arcybiskupa i tlumaczy się inie~adowo
s~oją na drugiem miejscu w świecie. Na \ .Spór ten, gdzie stoją jedna prze- leniem rządu pruskiego z dotychczaso
prerwszem zna_Jdują się. Stany Zjedno- I ciw drugiej dwie potęgi - z jednej stro wego swego zastępcy przy Stolicy Apo 
czone, na trzec1em Angh11. Wyproduko- ł ny 100,000 członków służby kolejowej, stolskiej. Wolno jednak mieć nadzieję 

W Duisburgu wydarzyło sie w wtorek 
· nieszczęście kolejowe. 
1'/J pociągu idącego z Kolonii do Am

sterdamu wykoleił się przedostatni wa 
gon w chwili_. gdy wyjeżdżał z dworca 
w Duisburgu o godzinie 11 min. 13 w 
potudnie. Wagon przewróc!l się, wsku
tek czego pani Denninghoff z łfoffnung:s 

tlal poni-Osla śmierć na miejscu. jeden pa 
sażer został bardzo ciężko zraniony, 
kilku innych odniosło poważne ·ohraże-

ni a. 
Nieszczęście nastąpiło wskutek za 

rychłego przestawienia zwrotnicy. 

W Sewastopolu zapanował znów sp0kój 
Uczest1nicy nienokojów staną przed 

sądem wojennym, Trzech żołnierzy SRa 
zano na śmierć i wyrok natychmiast wy 
konano. Załoga pancernika „Sinef" u-

o. spokoił·a się zupełnie. 

Wskutek zatargu zarobkowego odjeż· 
dżają górnicy z Dolnego Śląsku do 

Westfalii i Nadrenii. ~ 
W wtorek odjeżdżało z Dittersbach 

8 Fellhamer, Gottesberg i Charlott-;n: 
brunn 900 osób osobnym pociągiem-. -

Pracodawcy obwodu Waldenbur
skiego ugodzil i się z pnacodawcami · 
Westfalii i Nadrenii. że w razie strejku 
lub masowego wychodźtwa w Walden
burskiem pracodawcy w Westfalii 1 

Nadrenii n'e będą przyjmowali górni
ków z Waldenburskiego. 

Tak oto wygląda w praktyce wol
ność przenoszeni.'.l się z miej1sca na miej 
sce. 

S~rawozdanie rocZn8 pra;dawcóW 
kopalnianych tutejszego obwodu 

przemysł owego 
ukazało się obecnie w drugiej części. 
b Według sprawozdania tego wydo
sfto \~ rokp 1906 na świecie węgla ty
n ąc m1honow tan. Z sumy tej przypada 
Aa S

1
.tany Zjednoczone 38 procent, n11 

ng 1ę 25 procent, na Niemcy 19 proc. 

1 w. ~ielJ1czech wydobyto w 1906 r. 
37 .m1honow 100 tysięcy ton węgla 
~Yh 15 milionów 800 ty5: . więcej, jak 
d roku 1905. Z liczby tej przypada na 
rort!llundzki obwód nadgórniczy 76 mi
tiyonow. 800 tysięcy ton czyli 11 mil. 400 
.s. więcej, jak w roku 1905. Uczba 
~~rników w tutejszym obwodzie wzro
do z 267798 do 278719. Wartość węgla 
k bytego w Niemczech wynosiła w rlo-
1~0~906 1225 milionów marek (w roku 
to 1050 mil. m.) Przeciętna wartość 
w~Y węgla wynosiła 8 m. 93 fen, była 
ięc o 27 fen. wyższa, jak w roku 190'5. 

cze Wh ęgla brunatnego dobyto w Niem
e 56 mil. 400 tys. ton. 

· ~ano ~el~za ~~rowego ogółem nn świe p.opa_rtej ·przez wszystkie związki ro- że energiczny pan Tschyschky nie bę~ 
cie 55 r poł m1hona ton; z tego w Arne- botmcze, rozporządizające olbrzymimi dzie szczęśliwszy od 'Swego Jagodne-
ryce 25 mil. 700 tys., w Niemczech 12 kapitałami, trzymające w swych reku go" poprzednika. 1: 

milionów 200 tys., w Anglii 10 mil. 400 takie groźne narzędzie, jak powstrzy- ~--·----- - "="-t.S:_J~.J!.-. . -'!":'!'-~ JUL-"~· 
tysięcy. Stali wyprodukowano w Sta- manie narodowego życia przez na
nach Zjednoczonych 23 mil. 700 tys. głe zawieszenie roboty, a z drugiej stro 
ton, w Niemczech 11 mil. 100 tys. ton, iny dyrekcye kolei, złożone z kilkudzie
w Anglii 6 mil. 600 tys. tom, ogółem na sięciu magnatów ultrazachowawczych 
św:iecie 49 mil. 900 tys. ton. spór ten przybrał i przybrać musiał cha 

Według zestawienia pracodawców mkter polityczny. Opinia przeważnej 
wynosił przeciętny zarobek roczny: części ·publiczności stanęła po stronie 
, '!I dortmundzkim obwodzie nad- masy robotniczej. Nie jest tajemnicą. 

gormczym w roku 1886 772 mr. w roku że król osobiście starał się wpłynąć na 
1906 1402 mr. Na Górnym Sląsku w ro- zlamanie oporu garstki wstecroików, 
ku 1886 490 w roku 1906 924. W obwo- którzy mogą pogrążyć kraj w chaos i 
dzie nad rzeką Saar w roku 1886 809 m. odmęt; rząd liberalny, jak się samo 
w roku 1906 1146 m. Na Dolnym Sląsku przez się rozumie, okazuje przychyl
w roku 1886 586, w roku 1906 924 n11r. 1mść słusznemu żądaniu masy robotni
W obwodzie akwizgrańskim w roku czej. 
1886 878 mr. w roku 1906 1354 mr. Największą silą, jaka przemawfa 

Zarobki właściwych górników pra za możliwością jej tryumfu, jest wielkie 
cujących pod ziemią wynosiły: . umiarkowanie. tl1kt i spokój, z ja:kim 

W obwodzie dortmundzkim na.dgór kampania jest prowadzona przez przed 
niczym w roku 1886 884 mr. w toku stawidela zwiazku służby kolejowej, p. 
1906 1664 mr. Na Górnym Sląsku w ro- Ryszarda J3ella. Ten dzisiejszy członek 
ku 1886 536 mr. w 'fOku 1906 1283 mr. izby gmin wzniósł się ze stanowiskla 
Nad Saarą w roku 1886 836 mr. w roku tragarza kolejowego na wyżyny i po-
1906 1283 mr. Na Dolnym Sląsku w ro- siada niepodzielnie zaufanie robotników 
ku 1886 615 mr. w roku 1906 993 mr. a zarazem szacunek \klas oświeconych. 
W obwodzie akwiizgrańskim w roku . Pan Bell zapr1osi1 dyrekcye koleio 
1886 991 mr. w roku 1906 1484 mr. we do konferency'i, na której prag!lli1e 

Tak się przedstawiają zarobki gór- im wyłuszczyć korzyści, jakie dla nich 
ników, według zestawienia pracodaw- tak samo, jak dla syndykatu służby ko
ców. Od zarobków tych nie odliczono lejowej dałoby upełnomocnienie tego 
z pewnością znacmych sum, które się syndykb.tu do traktowania w intere
reguhrnie odlicza robotnikom na kasy sach zobopólnych. Dotychczas dyrek
różne itd. eye nie odpowiedziały na zaproszenie 

Wobec pracy tak niezdrowej 4 nie- do takiej przedwstępnej · konferencyi, i·, 
bezpiecznej, grożącej bezustannie śmier ociągając się, rozdraźnily przeciwko 
cią lub kalectwem. zarobki górników sa sobie opinie społeczef1stwa. 
zawsze jeszcze niesłychanie niizkie. Tymczasem kiomitet służby kolejo-
L wa~ wei nie traci czasu i rozesłał z~pytanie 

- · do każdego z członków Stowarzysze-
~T Zatarg rouotnikow kolejowych nia: czy si'ę zgadza na zawieszenie ro-
. d 1' boty na dany sygnał? Odpowiedź zna z praco awcam g cznej wiekszości nie ulega najmniejszej 

Prasa a ngielska od dłuższego już 
czasu żywo zajmuje się sprawą, która 
zaprząta uwagę powszechną. Spraw)l 
jest paląca i bezpośrednJ10 obchodzi ca
łe spoleczeństwo angielskie, zagraża bo 
wiem zawieszeniem ruchu na kole
j11ch. 

Zatarg nie jest całkiem nowy , gdyż 
· agifa~ya trwa od dość dawna, - tcik:o
liczność ta świadczy tylko o trudności 
sytuacyi. Nie idzie tu o polepszenie wa
runków pracy, o podwyższenie raty za 
robku ftd., ale o sprawe uznania związ
ku riobotniczego przez dyrekcyę kolei. 
Z pomiędzy dziew.iięciu kompanii, dwJe 
tylko uznały związek i nie miały powo
du żałować tego. Ale inne kompanie, 
chociaż ośwfadczaią gotowość br1ania 
pod uwagę wszelkich osobistych skarg 
i użaleń swojej służby, uważają za ubli>
żenie swej godnościi traktować z nią ja
ko władw z władzą i wzdrygają sie u
znać legalną pozycvę związku robotni
czego, uznaną przez państwo, utwier
dzoną w swych przywilejach przez par 
lament i dzialającą we wszystkich gałę
ziach przemysłu. Towarzystw\:! kolei 

wątpliwości, i d. 5-ty października bę
dzie rozstrzygającym. 

Jeżeli dyrekcye kolejowe nie przyj 
mą propozycyi p. Bella, to będą odp:0-
wiedzi'alne za poważne nastęoistwa tej 
walki. Z wielu stron. między innymi ta~ 
cy potentaci w obrębie orzemyslu i ka
pitału, jak lord Brassey, oświadczają. 
sip za upaństwowieniem kolei. - ___ _ _ -·- aa .- I ,llllK' 

Walka o arcybiskupstwo poznańskie. 
,.Cor.riere della Sera" stwi-erdza. 

że układy w spr~1wie obsadzenia arcy
biskupstwa gnieźnief1sko-poznańskiego 
nie doprowadziły dotychczas do ża
dnego wyniku. Rząd pruski domaga 
się stanowczo nominacvi· arcybiskupa
niemca. Stolim Apostolska :z niemniej
szą stanowczością sprzeciwia się temu 
żądaniu. Wobec tego sprawa arcybis
kupstwa poznańskiego nierychł·o bę-
dzie załatwiona. ~ 

Według krążących w prasie nie
mieckiej poglosek. rząc;l pruski odwołl1 
w czasie najbliższym swego dotychcza 

Kwestya pijaństwa w Anglii. 
W żadnym kraju prawodawstwo, 

wymierzone przeciiw ,.nietrzeźwości·", 
nie jest tak silnem i różinoriodnem, jak 
w Anglii, gdzie pijaństwo zresztą przy
brało formy specyalne wskutek miej
scowych warunków. Po pierwsze wa
runki rozwoju ekonomicznego śoiągnę
ły do miast oałą niemal ludność :kraju. 
W miastach zaś słabsze sily •społeczne 
ulegają silniejszemu mzktadowi.. Po
wtóre sam r·odzaj napojów silnie alkoho 
licznych (zarówno wódka, jak i tęgie 
bardzo piwo), rozwinął tak zwane 
„krótkie" (tj. mniej czasu wymagające) 
picie, ale za to łatwfoj upajające. W re
szcie po trzecie, pijań.stwu oddały się 
też i kobiety, przyciągnięte przez prze
mysł do zakładów fabrycznych. 

Prawodawstwo aingielskie użyło 
też calego arsenału środków leczni
czych i .karających, uppminających j 
zapobieglawczych, za pomocą których 
usiłują zapobiedz skutkom nieszczę
snym szerzącego się zła. Już daw:niei 
ustanowiono sumaryczny proces o roz..: 
wód, który ·tlatwia wyz'?lolenie żony i 
dzieciom w rodzinach. w których gło
wa ma nałóg pijaństW]a. Mąż przeciw 
któremu wzwód został ogłoszony wy
rokiem sędziego policyjnego musi swo
ją drogą wypłacać alimenty żonie i dzie 
ciom, a za nieuiszczenie tychże może 
być oddany pod sąd i skazany na wię
zienie. Wprowadzono też „czarne li
sty", a szynkarze miejscowi są karani 
grzywiną lub więzieniem za sprzedaż 
trunków wniesiooych na „listę czarną'' 
osobnikom, 1a sami wpisami, gdy prze
kroczą próg szynkowni, ,r:p1ogą być 
aresztc wani, pomimo, że są jeszcze v.~ 
stanie trzeźwym. Osoby, które cztery 
razy zostały skazane za pijaństwo, mo 
gą wyrokiem sądowym być pozbawio
ne swobody i zamknięte w dornach 
przytułku na trzyletni i0kires czasu. 
Wreszcie wobec rozszerzonego wśród 
kobiet. pijaństwa nastąpiło, jak śmiesz
nie to nazwano, .,równouprawnienie 
mężczyzn'', dozwala1ą.ce mał])onkom, 
obdarzonym żonami, nmatorkami kie
liszka, wyzwolić się od nich za pomo
cą rozwodu drogą sumaryczną lub ode 
sł·aniem żony, o ile się ~_gadza, na dłuż
szy czas do domu leczniczego. 

Te domy lecznicze - dziś już ist
nieją w całym kraju. W połączeniu z 
wyżej wymienionymi środkami prawo 
dawczymi obiecywnly one zaradzić złe 
mu. Oczekiwania te wszakże zostały za 
wiedzione, a to, zdaniem sędziów pC" 
cyjny ch miast.a L<lndynu, dla dwóch 
różnych zupełnie względów. 

Prawo pozwala sędziemu odesłać 
oskarżonego o nalogowe pijal1stwo do 
lecznic~ tylk·o wtedy, gdy poprzedn.io 
zosta ł cztery r2 zy porcyjnie ukanny 

cz Koksu WYP'rodukowano w N.iem
'" ecf Prl'.lwie 3 millony ton więcej, jak I ro { U 1905, czyli 20 miUonów 300 tys. 

~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~-------------



za to, ·że w miejscu publicznem był w 
stiłnie nietrzeźwym. Trzeba zatem by 
policya 4 razy aresztowała go w miej~ 
'CU publicznem. Po cz\vartym wy.roku 
skazany może być traktowany jako pi
jak nałogowy. Otóż pijacy. zaznajo
miwszy się dokładnie z prawem~ ura
czają sie u siebie, w domu w czterech 
ścianach „domowego ogniska". W 
. posób unikają oni starannie 4-krotnego 
zjawienia się przed sędzią, a tern sa
mem możności, by być skazanym na 
przymusowy pobyt w dom11 leczni
czym. Prawo więc jest wobec nich bez 
silne, podczas gdy 'fodzina teraz cierpi 
moralnJe, a nieraz i fizycznie daleko 
vięcej, aniiżeli d;awniej, gdy nałogowi 

pijacy oddawali się swym uciechom po 
za domem. Sędzia policyjny Chapman, 
jeden ze_ specyalistów w tej kwestyi. 
żąda, by dwukrotne skazanie za pijjań
~two wy.starczało do nadania zasądzo
nemu charakteru nałogowego pi~aka. 

Jlemie polskie. 

Z PrDD Zaehodnich, Warmii i Muar. 
Gdańsk. W pobliżu stacyi kolejowej 

'V Rumii najechał pociąg pomocnika 
Landlowego Lapohna z Odlańska i zabH 
go na miejscu. Podobno rzucił się umy
ślnie pod kola lokomotywy. 

Śliwice. Wiec w t:maus celem zalo
!oienia towarzystwa pols.-katolickiego 
t'dbyć się nie mógł, p.onieważ gospo
ctarz sali odmówił. Odbyło się za to ze
branie w Sidlicach, gdzie dużo zebrało 
~ ię rodaków. Przemawiali patron towa
rzystw ludowych, ks. Kupczyński z 
<Jarca oraz pp. Pokorniewski, Schulz, 
Switała, Polmański i Reszka. 

Pelplin. Ks. dr. Rogala, wikary tu
nski, wróoił w piątek z Osieka, gdzie 
pełnił obowiązki duszpasterskie, za
u im ks. administratór Tymecki stanął 
na miejscu. Zresztą jest nadzieja, że ks. 
rirob. Olszewski wkrótC"e wróci na swo 
je stanowisko, gdyż przyjaciele jego 
i:.'. onieśli sądowi, że ofiarują kaucyą za 
niego i proiszą o jego uwolnienie. 

Grudziądz. Artykuł skierowany 
przeciw n11uczyci1elom w dzielnicach 
polskich zpowodu strejku szkolnego 
zaprowadzi? redaktora „Gaz. Orudz." 
p. Leona Kowalskiego na J(awę oskarżo
nych. Prokuratorya wytoczyła mu pro 
ces z polecenia rejencyi na wschodz.ie 
i m1nistra oświaty na mocy §§ 185, 114 
i 110 kodeksu karnego, dopatrując się 

ŻUBROW. i;~ 
'-.l)owiadanie historyczne według poN 

wieści 

,.Ą..i •. Wacława Gąsiorowskiego. 

'( Cuuc dalszy). 

w tych nrtykufach obrazy caleg:o stanu 
nauczycielskiego, nawoływania do o
poru przeciw władzy i \vymuszenia. 
Pana l(owalskiego skazała iizba karna 
ina rok więzienia. 

Warmińska dyecezy~. 
Wikary tumski ks. dr. .Fleischer 

zrzekł się pos1dy i przeniósł się do Lic 
pergi. Ks. prob. Tjetz w Nytychu zo
stał mianowanym prodziekanem w 
miejsce zmarłego ks. dziekana W eitzen 
mili era; ks. kapelan Alfons Jabłoński 
w Tiegenhagen został minnowany ad
ministratorem tego ·probostwa. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego. 

Bydgoszcz. Kupca Bauera, który 
niedawno temu sprzedał swą drogeryę 
i wyproW.adzH si~ do Berlina, przeje
chał tamże automobil i zabił na miejscu. 
.Żona, gdy jej doniesrono o wypadku. 
padła nieżywa, ruszona paraliżem serca 

W Poznaniu jest obecnie około 
dwóch set głuchoniemych~ W calem 
Księstwie liczą ich do 3300 i to 1750 mę 
żczyz.n, a 1550 niewiast. W nowo utwo 
rzonym przytułku poznańskim będą u
miesiczone dziewczęta, opuszczające 
Z1akłady dla głuchoni'emych, a zostaną 
wyksztakone w rozma;itych zawodac 
by te, które są ubogie, mogły wejść w 
służbę jako kuchark,i, praczki, krawczy
nie itp. 

Poznań. "P1olski fanatyzm". Pod 
tym inapisem umieszcza „Pos. Tgbl." 
wiladomość, 'że pewna kobieta z Swa
rzędza nie chciała zeznawać w niemiec
kim języku w s~dzie ławniczym w Po
znaniu. chociaż „zupełn.i1e dobrze" (? !) 
po .niemiecku mówić mogła. Tłomacz 
stwierdził, że kobieta ta chorując posta 
nowi~a po wyzdrowieniu języka nie
mieckiego wcale nie używać. - To inie 
fanatyzm, ale skutki ucisku, w ia!kirn ży 
jemy. 

Ze Slązka czyli Staropolski 

Polkwice. Pewien 19-letni. męż
czyzna jechał z pola z kosą na ramieniu 
Nieszczęśliwym przypadkiem spadł z 
koł11 tak nieszczęśliwie, że kosa wpiła 
mu s·ię głęboko do brzucha. Nieborak 
wydobyl sam kosę z brzucha, ale w kil 
:ka chwil potem skonał. 

Królewska Huta. Obok domu isocya 
listycznych związków zawodowych 
m11 tutai powsta.ć także dom dla polskie 
go zwiąsku zawodowego i towarzystw 
polskich. „Towarzystwo wzajemnej po 
mocy" zawarło z pewnym budowni-

dzić się zaczął - pan rnuski spojrzał 
na ,pobladle twarze Marysi i Janki, ma 
lbófem napiętnowane lica pani Gotarto
ws.kiej, a żalośnie z1adumane oczy Ur
szuli i sam się iasęoił, nie zważając na 
wy,wody pana Podhorodeńskiego. 

Ten ostatni usiłował podtrzymywać 
rozmowe. lecz w końcu urwnł nagle 1 
pochylił się mocniej nad barszczem. 

Pacholik wszedł i zwiastował, że Cisza głęboka panowala pr.zy stole, 
do obiadu zastawiono. :przervwana ledwie stukotem wielkie-

Pan Głuski ruszył z miejsca. g.0 :ce:gara v.,r rogu izby i sap11nieni. go-
- Ot! W 1pore sie zjawił! Pr·oszę spodarza. W reszcie oarri Ootartowska 

'rnszmości na lyżke strawy! Chudo~ przemógłszy się. zagadnęła mecenasa: 
c: ężko, zwyczajnie u wdoiWca !.„ -- A jakież nowiny ... z rpola bitwy?! 

Pan Podhorodeński się wymawiał, - Nowiny. pani dobrodziejko, pra-
lecz imć Bonawentura słu1chać nie wie żadne !„. Powiadają. o srogiej roz ... 
chcial usprawiedliwień. prawie tu i tam, lee.z pewniejszycil 

- Ani myśli! Deszcz przestał. wiadomości brak... Jest eś my granicą 
lecz niechże woda troche iobsiąiknie ! odcięci zupełnie. Austryacy pilnują i 
Nic z teg10. Musisz. mecenasie, zostać boja sie tych nowin.„ Powiadają w 
z nami, a mnie tern rzetelna przysfogę Lublinie, że się na długą wojnę zanio
\vyświa.dczysz ! R1a źniej mi będzie z st.o. bo to niby dwór wiedeński chce 
\\Tarni w tym babie11cu siedzieć!... Nie się ująć za Prusakiem... łfo - ho! Si
krzvwdźże mnie... ła. siłia ieszcze ludzi wyginie, a krwi 

Mecenas ulegl i dal się prowadzić popłynie... Powiadają, w ostatnich bi
r1nu Gluskiemu do jadalni. w której twach nasz}':ch wyginęło„. 
jPŻ diornowniicy byli z~romadzeni. Go- Imć pan Bonawentura ·tracił zn1-
s.!)odarz przedstawił gościia pani Ootar czaco rpana Podhorodeńskiego - ten 
towskiej, panny dygnęły panu Podhor- stropił się myś~ą. że niepot_r_zebnie naj
d eńskiemu, skłonił się stary ekonom hol~śniejszej dotknął struny i urwał na 
Lewandowski, który tu był za swoją glie. 
panią z Gortatowic przyciągnął, pani Pani Ootartowska poruszyl.a s·ię nie 
Ootartowska rwcila .iakieś krótkie po- spokojnie. 
\\·itanie. - Wygincło. mówisz waćpan, du-

Zasiedli do stołu. ~rod:kiem ,pani żo ... dużo wygineł10? ... 
Ootartowska, przy niej pan Bonawen- - Te, te, te! Tam ... tego ... mości 
tura z mecenasem, dalej pomiędzy p~n- ,panie! - wmieszał sie imć pan Boni::i
ri ~mi Ołuskiemi. Urszula Ootartowska z wentura. - Mówi się a niby się mówi.. 
Fabiankiem. wreszcie Lewandowski, Czego j,uż nie navowiadano... A to 
p-ospodyni Głuskich i starosta iiastko- . bajdy.„ hefl~zye ! Krzty prawdy! Wfa
wski. siwo·wfosy Marcin. śnie bo rn'ł s7ych 1\Vcale niema ... bo te-

Imć ·oan Bonawentura chciat rozm- go„. dopiero o<ldziały sie formuja a re
, 7.ać zebranych i o tcm i o owcm za~ gimen(\' zbierają... Niby ruchawka jest 
p-adnąJ mecenasia. l'ecz gdy ten nad rzą ale co jeszcze„. veto i koniec !.„ Czy 
darni Austryaków \V Lublinie rozwo- > nie tak? .. , · 

ft-

czym kontrakt, na mocy którego ma 
być wybudowany wielki lokal dla ze
b ra11, który to~1rzystwo będzie za 2000 
marek rocznie dzierżawiło. Polacy mie 
Ii dotychczas tylko jeden lokal w Ka
towicach i wskutek tego możliwość od
bywania większych zebrań była bar
dzo ograniczona. 

Z innych dzielnic Polski. 
t Henryk Rewakowicz. 

W Lwowie zmarł w poniedziałek 
nad ranem redaktor demokratycznego 
„Kuryera Lwowskiego" Henryk Rewa 
kowicz w 71 roku życia. Zmarł w jubi
leuszowym roku pracy dziennikarskiej_. 
którą rozpoczął w r. 1856. 

Łódź. Aresztorwainych mais.trów i urzędini· 
ków fabryiki Si.'lbersteina prziewiez.iano do wię
zienia. W niedziele w kiJiku fabryka-eh are
sztowano delegn,tów robotniczy1ch. W faibry
ce Geyerai aresizito;wano 2 -OISOby, przypadkowo 
tam baiwią<:e. W niedziiele ra:no wybuchl p-ro· 
źny pożar w przędzalni~ Żukowskiego przy ulicy 
Ko111st'!mtynowskiei: spaililo się pól fabryki; stra 
,ta WJ'!lllOSi okol'o 100.000 nubli. W fa'bryce Butt 
Jera nielJ)orozumieniie zażegnano d· zamkniecie 
faibryki odwo~aino Rdbotni1cy tkalni Barcińskie 
1go uzyska1H podwyżkę placy i powróciLi do 
pr~y. W fatbry,ce Winperga po .iednotyg-o<lnio 
wym ·Str~ku robotników naistapil powrót do 
pracy na 1dotychczasowych wam111ka-ch. 

SU SSULW&C zwa;wpce "w •ew qps W"" 

Wiadomości ze świafae 

Na pogrzeb w. księcia Fryderyka Ba
deńskiesw 

przybędą różni przedstawidele monar
chów. 

W pogrzebie uczestniczyć także 
będzie Wilhelm II, którego wujem byl 
zmady. 

Ze śmiercią księcia Fryderyka Bu
deńskiego zeszedł ze śwfata jeden z o
statnich książąt, jacy stali nad kolebka 
nowych Niemiec. Choć nie dosiągnął on 
wieku swego teścia, pierwszego cesa
r4za niemi·eckiego, ale nosząc na swych 
barkach ciężar 81 lat, śmiało mógt być 
zaliczany do najstarszych wśród panują 
cych. Rok ternu obchodził on SO-letni ju 
bileusz 1swych rządów. 

Zmarły byt wielkim wielbicielem 
Prus. 
Minister socyałistyczny o socyalizmie. 

Na zebraniu socyalistów w ·swoim 
okręgu wyborczym w Sain Chammond 
minister oświlltv Briand oświadczył, że 
nie należy utożsamiać socyalizmu z re
wolucyą. Socyaliści są gotowi stanął w 

- Istotnie zapewne! - bąka-I me
cenas, chcac zapomnienie się s"\voje 
rnavra wić. 

Pani Ootartowska uśmiechnęła się 
smutnie, panny rnuskie westchnęły nie
zrnacznie i :poruszyły zadartymi noska
mi. Pan Bonawentura przekonywał 
dalej: 

- Ja przecież coś powiedzieć mogę 
hom 1przecież ze środowiska francu
skiego wróciL. gdzie i tam jeszcze.„ 
Napoljon przytem tako_ moc żołnierna 7~ 
sol]g, naprowadził, ie mu go starczy na 
całą kampanię ... Wolontarzv niby to 
formują, przyjmują ... ale im nic - tro
chę dLa parady a nauki tego, czy mu
sztry.... K1omputowy żołnierz spra
wniejszy, mości panie i tego ... Pospoli
te ruszenie. a'.1e ,oo nie - bo jeżeli.. .. ipa
nie, to ni do pochodu, ni do szarży„„ 
Więc Napoljon owszem zwoływać ka
zał, ale niby o wąchani.u prochu i:ini 

mowy! Musztrować się formować I 

veto„. o!... 
Imć pan Ołuski odsa1pnął ciężko i za 

frasował .się , czując, iż mu wykręty 
gladko nie poszły. 

Piani Gotartowska nadomiar ozwała 
się cicho. ale stanowczo: . 

- Nie mogę słowom waszmości dać 
przystępu, bo takiej gnuśnośici po na· 
szych 1oddziałach spodzi,ewać się nie 
mam pnawa !... Toi Francuzy dla nas 
ikrew leją, a myż mielibyśmy bezczyn
nie przyr,~trywać się? ... 

- :Et! Pani dobrodziejko! Dla nas 
leją ,krew? ... Myślę, lucyferowi na u
ciechę prędzej! - mruknat imć pan 
Głuski. 

- Właśnie też rp:~n1Bonawentura 1po 
wiada - wtrącił z1 ecznie mecenas -
że tymczasem wojska nasze. udziału nie 
biora ... ale co potem naturnlnie ... 

- Dzie.i sje wola Boża! - rzekla 
smutnie pani Gotartowska. - Nic bez I 
niej! C i Ę:~ko żyć \V' takich czasnch .... 1 

każdej chwili w obronie Prancyi, w 
chwili, gdy zawiśnie nad nią niebezpie
czeństwo, byloby zbrodnią odmawiać 
koniecznej obrony. 

Małżeństwo Toselli 
jest obecnie we .Florencyi, gdzie przyJą 
czyli się do nich rodzice męŻ11. Pani To
selli prosiła miejscową żandarmeryę 0 
pilnowanie hotelu, gdyż w mieście zja
wili się tajni ajenci sascy. Dano jej do 
rozporządzenia dwóch żandarmów. 
W sprawie kary śmierci w Francyi. 

Sędziowie przysięgli w Paryżu 
przy końcu sesyi wrześniowej wręczyli 
prezydentowi sądu podanie, w którern 
wyrażają ubolewanie. że nie uwzglę
dnia sie uchwał przysięgłych co do za
trzymania kary śmierci. 

Przeciw misvonarzom w Chinach. 
Ruch bokserów w Kiangsi zwraca

się głównie przeciw katolikom: ponie
waż 1obawiaja się także rozruchów an
tydynastycznych, wystały władze chiń 
skie wojsko celem uśmierzenia rozru
chów. Jeden z francuskich kGięży mi
syonarzv ratował sie ucieczką i niewia 
domo, gdzie s·ię znajduje. 

Nowa ustawa antypolska. 
Jedna z gazet berlińskich napisata„ 

że nowy projekt anty.polski sejmowi w 
zbliżającej się kadency.i nie zostante 
przedłożony. Na to odpowiada agrar
juszowsk\1 „Deutsdte Tageszeitung": 

b 
Doniesienie to jest mylne, lub mo

że przynajmniej źle być zrozumiane. 
Prawdą jest, że przedłożenie nie jest 
jeszcze gotowe, lub raczej, że odstąpio
no od pierwszego gotowego przedłoże
nia. Z drugiej jednakowoż strony, w 
miarodajnych kołach, jak dotąd, tak i 
nadal plmuje zamiar przedłożenia sej
mowi w zbliżającej się sesyi projektu, 
któryby rozszerzył i wzmoonił prawa 
lmmisyi kolonizacyjnej. 

i 
b 
d 

Zatarg zarobkowy w Antwerpii. 
Właściciele okrętów z Niemiec, in 

teresowani w strejku robotników porto
wych w Antwerp:i postano\vili poprzeć 
jednym milionem franków prl3.codaw
ców portowych w Antwerpii w razie 
ponownego wybuchu bezrobocia. Spo· 
dziewają się zaś ponownego strejku, po
nieważ robotnicy podjęli pracę wsku-
tek przyrzeczeni.a bu~mistrza. iż posta- z 
ra się o podwyz1szeme płacy. Praco
dl1wĆy zaś pod\vyższać płacy nie my· 
ślą. 

a matkom bodaj najdężej ... 
- Prawda, prawda, pani dobrodziej 

ko! - przvznal mecenas. - Lada pi
sklę niewypierzone skrzy,dłami trzeptr sz 
cze ... i z gniazda się zrywa! Ale co ta_m 
pi sklę !.„ Bardziej chyba serce rnatk! 
smucićby się powinno, gdyby widzia· 
la, jak syn jej w samo~ubstv„de tr:va 
nieczuły na spna1wę pub liczną! Są ofia·· 
ry, są smutki. są bóle serdeczne. lecz l 
ta w duszach słodka pociecha. że się z 
zacnych latorośli dzielnej doczekało 
miodzieży. Toć na tym ś'wie:::i e paczą~ w 
tek naszego żywota!. .. A któ rei ż matce 
nie mifo będzi e zobaczyć svna. jako w 

Królestwi·e Niebieski em chodzić bę- i z 
dzie legią ozdobiony, w wielkim mun:· 
durze Bożego żołnierzyka, ostrogami ~\'i 
brzą1kaQ~ a przy Majestacie służby od· tly,, 
1Prawiać ? ... tfej! Co wobec tego te ma· 
le smutki a tęsknoty?!... iek 

Pani O otarto\\ ski ej łzy \V oczach 
stanęły. ·r we 

- Sercem waszmość przemówi !01 
- niech Bóg ci nagrodzi!... 

- Pani dobrodziejko. moc Sparta~ 
nek i hart niechaj cię nie opuszczą. Na· 
leżv ufać... r 

- V eto! Niema zgody! - bąkna 
imć 1pan Głuski. frykaja1c nosem i wy
kręcając gfowę ku oknu, aby nie ?dr..a· 
idzić sie z poruszeniem. 

- Co tam! - rnekl po chwili we, 
selej oan Podhoro<le11ski. - Troska tr?"' 
·sk(l, a co i w tej cic:żkiej ·okazyi nie· 
brak zgoła uciesznych nowin. J e_ir11~~ 
ścianki może ni·e wiedzą nawet. ze k1 

i na nich czeka sroga pokusa.„ A tyl 0 

patrzeć, trąbka ipanny bedzie wzy~va· 
łado apelu... . ·e 

Panny Gtuskie ondnios1v c1eka\VI 
oczy i zwróciłv swe zadarte noski k~: Zak 
mecenasowi. Pan Bonawentura traic.1e- lryt 
znów gadatJiwe(jo go ' cia. lecz ten ni , scy, 
zważat na dawan e mu znaki 11apoJ11· Yc 
nknia i ciągnął; 



W Maroku 
położenie sie nie zmieniło. Walk w o
statnich dniach nie byt-0. Sułtan Abdul 
ASiS okazuje Francyi jaknajwiększą u
przejmość. 

Juliusz Motteler 
wybitny członek partyj. socyalistycznej 
zITTarł ubiegłej niedzieli. Zmarły znany 
był swego czasu z tego, że z wielką 
zręcznością przemycat z Szwajcaryi a 
później z Anglii pismo socyalistyczne 
Socialdemokrat" do Niemiec w czasie 
~staw wyjątkowych skierowanych 
przeciw socyalistom w Niemczech. 

Z różnyob stron. 
Bochum. Sąd ·przysięgłych s.kiązał 

pomocnika z kasy oszczędności Huberta 
&randa za włamanie na 6 lat więzienia 
i na utratę praw honorowych przez pięć 
lat. 

· Liitgendortmund. W szyb.ie II. ko-
palni „Neu Iserlohn" zosUali trzej gór
nicy: Jan Bieliński, Ludwik Majchak i 
Gustaw Burowiski ciężko ranieni wsku
tek wybuchu podczas wiercenta. 

Dortmund. Pewnej dziewczynie 
skradziono podczas j_azdy wmek z pie
niędzmi, które odebrała od dłużników 
dla swojego pracodawcy. Policya da 
renmie iszuka sprawcy. Teraz oddał 
skruszony złodziej ·pieniądze spowiedni 
kowi. który je odniósł właścicielowi. 

Miihlheim nad Ruhrą. Niejaki Sti
bert ugodził podczas bójki w Styrum 
robotnika Rusemanna nożem w brzuch 
i ranił go niebezpiecznie. Tlakże Siib
berta zbito nastęQnie okropnie. Oby
dwaj walczą ze śmiercią. Bójkii w tych 
stronach przybierają coraz większe roz 
miary, a powodem ich bywa pijaństwo. 

Hiils. N a . kopalni „Auguste Vikto
ria" w Iiiils pracował górnik Wilh. Pes
ler sam w kamieniu. Gdy chciał ka
mień wypchnąć, traf.ił na !d1bój ·dynami 
towy. Wybuch urwał nieszczęśliwemu 
głowę. 

Kolonia. Tutejszy sąd ziemiański 
orzekl, iż weksle do protestu należy 
przedkładać kupcom tylko w ich skła
dach lub kantorach. Protesty wniesione 
w mieszkaniu pryv.rntnem są. tylko wa
żne, jeżeli kupiec skladu ani kantoru mJe 
ma, lub się na złożenie w mieszkaniu 
prywatnem zgodzi, co należy wyraźnie 
zaznaczyć. 

Duisburg. U cz eń u technika coś 
„ v=:=- ±&L'' - ·- L 

- Jako żywo !.„ Starożytne zgoła 
pownacają czasy!... Ty:iko 'Patrzeć, a 
chorągiewki niewieśc.ie staną, a spó
dnicZJki na hajdawerki się zamienią ... 

Panny Głuskie spuściły oczy, Ur
szula GotJartows'ka zarumieniła się. 

- Co„. co ... mecenas! - zagady
wał pan Bonawentura. - Facecye, 
'fY~teryjki ! Ooo! Gdzie?... Figlarz z 
mecenasa ... 
-A bodaj mnie ... jeżelim zelgal Sam 
możebym nie wierzył... Młoda Kurd
wanówna, ośmnastolat,ek. sierota!... 

- Mecenasie ... Veto, panie! T1oć nie 
Warto powtarzać! ... 

P1an 'Podhorodef1ski teraz ·dopiero 
~postrzegł i zrozumiał pana Oluskiego 
1 zawrócił na miejscu. 
. - Tatk, zapiewne, słusznie ... W opo

wiadaniach ludzkich juści wiele iprzesa 
dy!... . -

. - Oczywiście, oczywiście ... i ba
Jek - sekundował 'Pa11 Bonawentura. 
w ~ Ale to ... musi być bardzo cieka
t e. - ozwała się cicho Urszula Gotar
owska i mocniej sie zarumieniła. 
"' Pan Gluski ,szarrmąl się niecierpli
wie: 

Ru - Ciekawe, ciekawe!... Owóż ar
M ment_um do słuchania lada czego!... 
n~asz . c~. mecenasie ... zabiłeś dziewczy
Ph~ kima! Już ci sie napraszają!... 

1. Czasy · . ; t uo . , parne. czasy ... ze ... ve o 
czarta 1. ..• konieic ! 

rze - Ac~. panie Bonawenturo! -
.... ~a. POJedna wczo pani Ootartowsk:a. 
nie oz zdrożnego w tern, sadzę, nic 
llo\~a, bo mecenasby o tern nam nie 
sp~~Iadał ! Nie neguje~ że ta panna nie
~osta r~zumu 'Wydaje mi się ... Lecz 
dzi Uchac bodaj dla nauki samej nie wa 

przewinił. .Arzelożony powiedzinl mu. 
że ma zaimówić ojca na rozmowę. Chło
piec nie przyszedł do domu i zniknął od 
tego czasu bez śladu. 

Dyseldori. Pewien domowy tutej
szy strzelał z zazdrości do dziewczyny 
i ranił ją niebezpiecznie w głowę. 

Z Renu wydobyto zwłoki 18-letnie 
g.o syna wdowy po adwokacie Grie
ving. 

Heriord. Lokomotywa uchwyci~a i 
zmi·ażdżyla do niepoznania nocnego 
stróża Rosego, kiedy. szedł przez tor 
kolej.owy. 

Emden. Pociąg pospieszny towaro 
wy zabił hamowinika Kramera, który 
spadł podczias jazdy. Nieszczęśliwy za
pewne się zdrzemnął. 

Habinghorst. Dwudziestoletni1 gór 
nik Fr. Kardowskii tańczyl, mając re
wolwer w kieszeni. Nagle rewolwer 
wypalił. I<ula uderzyła w brzuch nieo
strożnego chłopaka, który wskutek od
niesionej rany umarł w gomu chorych 
w Castropie. 

Band pod Bremerhaven. W socya
listycznym związku piwoW11rów odkry
to, jak d•onosi „Berliner Tageblatt'' wiel 
kie sprzeniewierzenia. Główny mzę
dnik tego związku ulotnił się. 

Rzeczy takie mogą tylko tam zajść 
gdzie niema żadnej kontroli i gdzie są
dzą, iż za czyny popełnione na ziemi 
nie potrzebujg odpowiadać na drugim 
świecie. 

W Rz:ymie <:hciaino a'fesz.tować na dworcu 
Jmlejowym iksięciai Ba.ttenberskiego, pcmiewuiż 
wzięto go za zlodzleja kieszonkowego, który 
)ZJ f'Iorencyi uciekl. l(si.ążę mógt się na szczę
ście zara.z rwylegJtymoY.;,ać i zostait rwypusz.czo 
ny z wielkimi prz~rosinami na woLność. 

Proces o zdradę stanu, której dopa 
trzono się w polskich publikacyach 
„Sześć odczytów" i „Liga narodowa". 
toczyć się będzie dnia 9 października 
pned sądem rzeszy w Lipsku. Ponie
waż autorzy nie są poddanymi 1rriemiec 
kimi, może wyrok tylko zapaść na zn.i~ 
szczenie tych broszur w obrębie rze
szy. 
&!IUlll!!!' _ ____ TZl!I -- -- _ ________ !±±Lb 

Ze spraw robotniczych .. 
Streik na Łużycach. 

Liczba strejkujących górników w 
obwodzie dolnołużyckim wzrosła do 
1305. 

Wiec „Zjednoczenia Zawodowego Pol-
skiego" w Wąbrzeźnie 

w Prusach Zachodnich odbyt się w nie 
dzielę, 22 tm. na 1sali Towarzystwa lu
dowego. Obrady zagaił i przewodniczył 
im delegat Świniarski z Tcze\V1ł, na se
kretarza powalano druha fana Drąż
kowskiego, na lawników druhów Leona 
Eichbergera i Szymona Ri1dzimińskie
go z \Vabrzeźna. 

Pierwszy zabrał głos druh Świ
niarski z Tczewa, który w dłuższej 
przemowie wyjaśnił konieczność przy
należenia do związków zawodowych, a 
szczególnie w WąbrzeŹJnie, gdzie ro
botnicy pracują 12 'albo i więcej godzin 
a zapłate pobierają letnią porą 2 do 2,50 
mr. w zimie zaś tylko 1,20 do 1,50 mr. 
na dzień, starać sie powinien każdy ro
botnik, żeby jeg10 praca była lepiej o
'pll.'-lcana. 

Następnie przemawiał czcigodny ks. 
proboszcz Wilkans z Łopatek. zachęca 
jąc także do wstępowania do „Zjedno
czenia Zaw. Pol.'". ,bo prędzej czy póź
niej będzie każdy robotnik mushl do 
·organ!zacyi należeć. aby nie wpaść. w 
ręce ,socyalizmu, więc powinni robotni
cy pola cy łączyć się w „Zjednoczeniu". 

Potem zabierali glos druhowie Ra
dzimil1ski i Tomczak z Wąbrzeźnu, po
czem przystąpiono do wyboru wydziału 
mi•ejscowego.! Na delegata wybrano Leo 
na Eichbergera z Wąbrzeźna. Kowalew 
ska ulica nr. 167 ~ na wstępcę Jana Drąż 
kowskiego, Radzyt'lska ulica, sekreta
rzem i skarbnikiem Bolesława Gronow 
skiego z Rossgasstrasse. 

Po upływie pauzy, podczns której 
się zapisało kilkunastu inowych człon
ków, zako11czono wiec. Posiedzenia re 
gularnie co miesiąc odbywać się będą. 

=-- ---·-- - - ----- _ __!!!. 

Rozm.aiłośd. 
Zak- No. to mówże panie Józefie! Śmierć brata Oic? św. Z Asoli pod 
irytonkludowat imć Głuski. hamując .M~ntua donosza. że zmarl tam w tych 
scy acyę. - Dalej, no. czek.a my ... wszy dmach An~e~o Sarto, rodzony brat ope-
Y~h· Bardzośmy spragnieni dziwacz- c~ego pap1eza. A~gelo ~arto był zot- . 

Wysłuchać face cyi. ·osobliwie ja!... merzern austryack1rn vowczas, gdy 
lCiąg dalszy nastąpi.) . --· i Wenecya była pod panowaniem · Au-

stryi. Po powrocie do kraiu rodzinne
go. Sarta •prowadzi! drobny handel, w 
ostatnich zaś czasach zajmował skrom 
ny urząd na poczcie w Asoli. 

Myszy polne na Sląsku. Nadzwy
czajne rozmnofonie się tych szkodli
wych zwierzat grozi w wielu miejsc-0-
wościach klęską dla pól i zbiorów. 

Zwlaszcz;a w oowiecie raci-
borskim wystąpili myszy polne w 
takiej ilości, że sobie gosQ_odarze z nie
mi w żaden sposób rndv dać nie mo
gą. Pewien gospodarz zabił za płu
giem w przeciągu ipięciu kwadran5Y 

,prze5zło 600 myszy. W wielu miejsco
wościach poj'a.wiają się prócz tego 
zwierzątka zwane skrzeczkami (cho
mikami). Takie same niepocieszające 
wieści dochodzą z powiatu olawsikie-

go. W miejs-cowości J akóbowiicach 
z.Jabit 1pewien parobek w dąi~u jednego 
dnia 1080 myszy. Zarobił na tern co 
prawda~ gdyż gospodarz 1placił mu za 
ka~dą mysz pM fenyga; inny właści
ciel w takim samym czasie o wiele iPrze 
1wyższyt liczbę dosięgniętą. pr.zez owe
go parobka. Na polach, zwłaszcza nad 
mie.dtzami, roi się od myszy. W niektó-
1rych miejsoowościach poc.zynili JUZ 

landraci odpowiednie kroki. ~by dal
szemu mnożeniu się tej klęski zapo
biedz. 
łl!!L. ~EL .. L _ _ _ _ _ _ _ ___ n:.__ _ _ _ 

~abozeitisłwo polskie. 
Nabożeństwo polskie w B<>ehum. 

W uroczystość Różańca św.. d!Ilia 6 paź
<ltz:iemika, o godz. 7 wspólnni Komunia Bractwa 
różańcowego_ 

Okreg VII Nadreński. 
Ćwiczenia naczelników o ruagrody 

odbędą się w niedzie.Ję. dnia 6-g·o paź
dziernika, w Oberhausen, na sali ·pana 
Webra, ulica Duisburgerstr. i tO' połą
czone z zabawą. Przyjmowanie dru
hów o godz. 4. O liczny udział pmsi 

(3) Wydział. 

Baczność Altenessen 1 
W nied.zielę, dnia 6 października, o 

godzinie 1pól do 12 przed .i:Jotudniem na 
sali o. Sal'a naprzeciw kościoła św. 
Jiana Chrz. odbędzie się 

wiec w 1sprawie opieki duchownej. 
Ponieważ w krótkim czasie przybę

dzie Jego Eminencya Ks. Kardynał Fi
scher celem bierzmowania, będzie zape 
wne ,sposobność życzenia Polaków w 
Altenessen ustnie przedłożyć. Liczny 
udzi1at rodaków w wiecu 1pożądany, by 
można jeszcze, raz tę sprawę omówić. 

Komitet dla ·soraw ooieki ·duchownej 
(3) w Altenessen. 

BACZNÓśC-HASP~----
w niedzielę, dnia 6 października ·O godz_ 

2 p-0 polud:niu odbędz.ie się wiec sokolski na 
sali p. J. Finki, ulica Kolońska im. 17, naJprze
ciw kościo1Jla ewangie_lickiesi;o. O liczny u
dzfail Rodaków z lfaspe i okolicy i sątSiednich 
Towarzystw gumnastycznych uprasza 
(2) Zwołujący. 

l(oł<> śpiewu „Kościuszko" w Resse 
podaje do wiadomości swvm cztoinikom i Roda
kom z Resse i okolicy, iż dnia 6 października 
obchod1z,imy 

- czwartą rncznice istnienia. -
n:a sali p, Wielan.cfui, przy uHcy Middelichers.tn 
Na urocziystoiść zapraszamy jak najuprzejmiej 
wszyst,kiie życzliwe nC!Jm Kola śpiev.Aa.ckie któ
re zaprosze:nia odebrały i ie, Jdórc dla braku 
adresów zaproszeń nie odebratv . 

Prograim: 1) Od godz.iny 3 do 4 przyjmo
wla!nie bratnkh Kót. 2) Otwarcie uroczystości 
pnzez. prz.ewodmiczącesm i powitanie bratnich 
KÓll i goiśoi 3) Występ mie11sc01wego I(oJa śpie 
wu. 4) Występ bratnich KóJ śpiewa·ckich. 5) 
Strzela111ie do ,tarczy o na!rrody i koncert. 6) 
Monologi dekl.amacye i śpiewy. 7) O godz. 7 
teatr pod tyt.. „Czarodziejski stolik" i ,,Za
czarowane kiie w miechu". 8) Pofonez i dal
sza zabawai z tańcami - Muzykę dostawi n~1sz 
dyryp-erot P. Ignacy Kaczmarek. 

Uwaga: Cz.tonk<Jwie zalegaJący dtużej, niż 
trzy miesiące_ winni się ze s.kfadek w niedzielę, 
6 październik.a . przed roizpoczęciem zabawy 
uiścić, gdyż w przeciwnym razie bedą uważani 
ialrn goście. Dz.ieciom niżej 14 lat ws.tęp rn'11 
salę wzbr0tnionv. (3) 

Szcz. Sobczak. sekretarz„ ·---
WIELKI WIEC W W ANNE 

dla Polaków i Polek celem założenia 
Towarzystwa dla niewiast 

odbędzie się w niedziele. dnia 6 paź
dziernjka, na sali pana Unterschemanna 
ulka dworcowa, o godz. 4 po pot Mó
wcy ziamiejscowi. Na wiecu będą tak 
że referowaty niewiasty z innych miej 
scowości. O liczne przybycie uprasza 
_(3) Komitet mieis_cowy. _· 

Konfcrcncya św. Wincentego 2 P. w Gcrthe 
do1msi swym cztonkom i Rodakom iż przyszle 
zehranie odbędzie sie ''! niedziele. dnia 6-go 
paździicr.nika o godz.inie 4 poi po,Judniu ni:i sali 
paru1 Brusta. O liczny udziar prosi 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Altenoogge. 
W niedziele. 6 października. rano o godz. G 

WS.1)óhJ1 Komunia św. Spo.sobność do DOiskiej 
spow~·edzi od soboty p-odz. 5 po po.!:. Od godz. 
8 <lo 9 godzina dla Polaków wiecznej a<loracy.1 
z polskim śpie\vem. Po południu polskie na
bożeństwo różańcowe. O licmv udzia.I: cz.lon
ków i rodaków w spowiedzi i w nabożeństwie 
adoracyj.!_] em prosi Zarząd._( 1) 

Towarzystwo św_ Wacława w Linden 
obchodzi w niedizielę, dnia 6 października, na 
sali pana SchiiHera. ulica KrólewsJ\::-a1 61 

- 15-tą roczni-cę istnienia. -
na którą wszystkich Rodaków i Rodaczki z 
Linden_ Dahlhausen i okolicy uprzejmie zt::tipra
szamy oraz wszystkie. TowarzyiS.twa, które 
zaipr'oszenia odebrały a jeszcze <Io teraz odpo
wiedziiJ nie rn::itd'eslaly, oraz te, które dla braku 
adres.ów zaproszeń nie otrzymalv. - Porzą.
<liek roc~nicy: Od godz .. %2 ·do 30 po potudn. 
przyjmowainie brnt11ich Towarzystw, o godz. 4 
pochód nai polskie nabCY.leństwo z kazaniem, po 
na!bożeństwie po.wrót na sa,lę, gd'Zie nastąp~ dal
sza z.abaiwa przepJatana koncertem orkiestry p. 
Józefa Terakowskiego. O godzi 70 wieczorem 
bardzo, J1a1dna sztuk~ teatralna „Pałka Madeja", 
oraz występ mieSijcowego Kola śpiew.u Lu
tnia" i Jnnych Kót śpiewackich. ,które na~· ra
czą ocL';Vi~d-zić. Wste_'TJ.ne dla czlonków 30 fen., 
dla ~osct przed cz.aisem 75 fen .. przy kasie ł 
mairkę. Prosimy o laSikawe i liczne przybycie. 

Uw~ga: Ksiądz po.ski: przybędzie w so
'bo_tę, ~n~a' 5 października i bę<llzie stuchal spo
w1edz.t sw. w sobo:tę i w niedzielę. 
(2) Zarząd. 

To.warzystwo gimn •.• S&kół" w Dorstfeld
pod~e wszystkim cz.Jonkom do wJadomości iż 
w. niedzielę, dnia 6 paidzie mika„ w lokalu· p. 
Klin~ham1!1era .• ulicai Rorn:istr. 15 o S?:OOZtinie 2V2 
po pol'!ldnm odlbędtzJe sie roczne walne zebranie. 
~ ktorem. będą bardzo waiżne sprawy oma
wi~et LICZJlY udzial czlonków i rodaków 
poząidany. CzOil·em! (2) Wydział. 

. UwajZa: Zarazem nadmie'nliamy wszyst
hm ~ym. cz.Iookom, którzy są pól roku niewy
pfatm • .a.-z~by s.k.fadki' zaplacili, bo w przeci
wnym razie 1zotStaną wyklucze.nli 
To·warzy~t~--ś; :- Stanisława B--w-S-ch-a-lk-e. 

W med'z,1elę. dnia 6 bm.. Ol godzinie 2 po 
P?ludl!iu. na sali p. Eversloha. Ostr. 23 odbędzie 
s1~ ~1es1~cme JJOSiedzenie. O punktualne sta-
wie.me się prosi Zarząd • 

. Uwa~a: Po z.ebrar.iiu urządza się zabawę 
poz.eginalną d'la czJonków odchodzących do 
WOJsika. Za1baw1ai odbędzje się z koncertem i 
bal~m Cele_m_ upiększenia zabawy prosimy o 
>U~iaJI Kooa sp1ewu „Zgoda:" z Schalke ·j Tow 
gin:~„Sokól:_ w __ Schlailke. (2) 

WIEC POLSKI W BAUKAU 
w _spr~wie wybo.rów do rady ~minnej 

odbędzie się w dniedziele. dnia 6 rpaździernik1a 
o god.zinie 3 i pór po poludniu u pana Newelin
ga ~rzy ulicy Bismarka. naprzeci\v kośdo.1'.a 
katol1ck1eg~- Poru~eważ chodzi tutnj o .prze
prnw~idZ'em~ po!s1k1ego kandydata, przeto upra 
sz~ się o Jak najliczniejszy udziat Rodl:uków. 
Mowcy pnzybędą zamiejscowi'. 
(3) Komitet. 

Towarzystwo św. Aloizeiw w Cottenburl.{u. 
. Vf niedizielę, dnia 6 października, o godz. 

8 1 J?Ol na dru;riej Mszy św. przystępują cz.Ion
kow~? ,TO\varzystwa nasz.eS?:o wspólnie do Ko- , 
mu.nu ?~v. pocL chorągwią. Uprasza się szim. 
czJ!0111kow. a1by sikorzvstali Zi tej sposobności i 
jaik najlic_L'Jn!ej do ~tol~ Paf1skie~o przystąpili, o 
co uonze1m1e prosi Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Andrzeja w Obermarxloh 
Dnia 10 1'i1sJopacla rb. urządzla Towarzyst;o 

·nasze obchód trzeciej rocznicy istnienia. Upra
sza się sąsiednie. Towarzystwa. aby w tym 
dniau :3aidnych zabaw nie urządzaly. 
(2) Zarz~d. 

T-0warzystwo św. Stanisława B. w. Wanne Z~ 
W niedzielę, dnia 6 bm .. be·dzie Towanzy

stwo wspólrnie odfotogrg.fo.wane„ Członkowie 
\Vinn1i się jl1ok najliczniej o godz. 3 w lokalu po
siedzeń zebrać, poczem wvmarsz do ogrodu na 
„liiller-Milhle". O jaik _nailiczniejszv udzial u
prasza Zarząd. (2) 

)l0?Ht«~~HROł~i1~~ !!HM.il~~ 

~· 
Towar~ystwo g.imn. „Sokót' w Bulmke 

zasyfa swemu druhowi 
ANTONIEMU FABISIOWI 

i jego 
doziconnei towarzyszce życia 

w dniu ich ślubu serdeczne żvczeni11· pomyśl
ności. Ml'odei Parze Czo.rem!!! 

Wydział. 

Swemu Szwagrowi 
TOMASZOWI GALEWSKIEMU 

i jegÓ dozgonnej towa.1rzys~ce żvcia 
JADWIDZE KL.EPAJDZIE, 

zasvla w dniu ślubu. 2 października _ naiscrdc
c:z:niejsz.e życzenia. - Szcześcia zdrmvil'.t po
myśfoości. - Laski Bożej w obfitości - Życzę 
dnia dzisieisze~o - Na przeciąg życia Waszego. 
- Niech Was. Pain Bóg bfop-oislawj. - Od 
zlych przygód też wybawi, - Niech Was 
wszystko1 zfo omi.M - A d'Oibrobyt za\vsze 
"Przvja . - Takim iest ten stan małżc1;ski, -
Raz przyjemny, dru_gi c!ężki, - Ale go się nie 
lękajcie, - W Bo~u ufność poldad•1jcic. - J\Uo
da Para niech żyje! M. I\. (11 67) 



BACZNOśC! 

Towarzystwo św. Pawła w .EickeJ. 
W piątek , dnia 4. października o godz. %8 

odbędz;e;: się P02:rzeb żony cz.lonka naszego 

śp. Antoniny Szałewskiej. 

Czlonkowie wi,nni1 sic stawić w odznakach 
do domu żałoby_ przy ul Bochumskiej nr. 41 
o godzinie 7 rano. O liczny udzia\t uprasza 

Zarząd. 

Kieay się żenisz Bratie, 
to przybądź do 

Jul ~ana Frłtschego w anne, 
Bal1nl1ofsti·. 183, 

a kupisz h aJ--t>znie t nn·o ~ 
brąezki SłUbllle pod gwaranC:;'ą.. 

Regnlatary i kiesz. zegarki daję 

. na. od łatę. 4ti41 · 

Julian Fntsche 
1140) fachowo nc;rnny zegarmistrz. 

K .:1 , • 
asa OSZCZP.uDOSCi 

podpisanego Banku przyjmuje depozyta 1 
płaci od nich (437] 

5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
.f i pół proc. za pólrocznem wypowiedz. 
'4 proc. za natychmiastowem wypowiedzc 

a nk ~i~m sk ~ 
w Koronowie (Crone •· I. 11.ral•J. 

,) . ~· .. ·: . • • . o 
4.h • 

o chce mieć na zimę 

dobre i tanie 

MOTTEN MOENNING, D. R. P. Pier
wszy, najlepszy i najtrwalszy środek prze 
ciw molom poleca F ARBIBRNIA GAL· 
LUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
nr. 911. 

· "'ł(f' Baczność Rodacy! 
~~- Pierwsza lntroli,;-atornla poi• •• 
• ska no. Westlall~ ł Nadre~i~! 

11:1..,n1&•a„1111a„111mam1 

• Z dniem l po.żdziernika otwieram 4j> • ~o jedzenia, 
Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld 

con10si czlonkQl11, iż dnia I października o godz. 
7 wfocz.orem zmarl cz.lonek nasz 

śl). J A N K U B I A K. 

fłlle: Hol1ted1. Hern, flckll, Rililłal< 
lla111ea. Unden. Hattin&HJ Lurendretr. Mt'r• 
te1„ Castroo. l(amem, Dortmuatl. Otrtłaa, 
Serock Ili vel. 

• polską introligatornię. : 
•
• Prócz tego mam na składzie książki • 

wszelkier;o rodiaju, poeztów-
• J. i z widokami ł obrazy n&ro• • 

dowe. Licztic na poparcie ze strony • 
• rodaków a szczególnie ze strony naszych 

niech się z calem zaufan1em zgłosi 

do mnie. PoradĄ każdemu chętn:e 

slu~ę. 114&. 

Pogrzeb odbędzie sie •dnJia 5 paźdz.iernika 
o godz. 8% z diomiu ż.aJoby przy Breitestr. 138. 
QzlonkoWiie winni sde stawić na sali posiedzeń . 

Zarząd. -t 
Towarzystwo św. Andrzeia w Obermarxloh.. 

We wtorek o 1godz. IOYz Pflzed poił'ud1niem 
cmarla żona czlon.ka naszei:ro Stęch1ickiego 

śo. A NT O N I N A S TĘ C H LI CK A 
iz domu Wosz.czyńska w 32 roku życia. Po
grzeb odbędzie sie w pią,rtek Czton1kowie w~n
ni Siię stawić o god,z. 7 rano w lokalu posie-
dzeń w cz.aipk~h i odmiakach. Zarząd. 

Bractw.o Różańcowe w Obermarxlob. 
We wtorek o godz. 10Yz przed południem 

umarla sidS'tlra Bractwa naszei;!o1 

śp. A NT O N I N A ST Ę C H LI CK A 
a; Klomu Woszczyńska w 32 roku życi~. ~o
.grzeb oldbędzie się w piatek. Czlon!kow1~ win
ni sie stawić o godiz. 7 i pół ramo w ko-ściele na 
M:siz.v św. · Zarząd. 

il 
l i. -·- c ----wszystkim braciom i siostrom jako 

, T . 
też Bractwu różańca św. i ow. sw. 
Antoniego w Habinghorst za ta~ liczoy 
udział w pogrzebie żony mojej składam 
na tem · miejscu staropolskie 1166 

o 
1 „ 
Qi 

'= o 
~ 
~ 

150 . ~ p1eeow 
do ogrzewania 

poleca (1047) 

Jan Kw1atko11skl 
ma - s=pnm 

1
_1 Recklinghausen Sud 

(Bruch) I ul. Bochumska :tt5 • 

iIOkien wystaiiiYCh. I 

• polskich Towarzystw, kreślę • 
z szacunkiem [ 1134] • Jan K~iatkows~ : Kazimier.z Siliński, e 

• Boehum, 8chwarzbachstr. 5. • 

•••••••••••••••• hurtowny handel kartofli 
Herne, Bahnhofstr. óO. Skład to,'ł'arów 

koloolalnyeh 
w dobrem położeniu z 
urządzeniem i odbior· 
cami tylko za gotlwkę 
jest od zaraz lub później 
n a s p r z e d a ż. Zgło
szenia do eksp. „ Wiaru
sa Polak.ie go"' pod num. 
:lł88. 

Pptrzebnj~ od zaraz 
jednego dobreg() 

ezeladnłka 

rzeźnickiego, 
służą~ą. 

i jednego 
ueznfa. 

1165 

Roman Paul, 
He rn e, Neustr. nr. 50. 

~-li~--~ ~~*~~!M~ 

Elementarze 
w wielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

,,Wiarusa Polsk. ' 

Pomocnika 
krawiec kiego 

potrzebuje od zara.i 

A. Parysek 
Boehum, 1159 
Henriettenstrasse nr. 30. 

Telefon 577. 

Otworzono 116S. 

nową aptekę ·-·w ~arlcn -•1 
obok urz,du pocztowtgo. ------Poszukuje od zaraz r.-~~""V"'...-...~~~~~....._~~ 

,,,.~~~~~ ................ ~~ ...... ~F! 
pOISk. dzi8WCZ1~ r. Swój do swego 1 ~: 

spedytorowa (neo ~ W Langeadreer przy ul. ~ 

~
~~ Rooastr. n:r. 5 założyłem ~~ Alex Levy, ~~ ~ 

Ji.ónigsteele. ~ warsztat ~ 
8teelerbe„r; ł63. ~ .JW • .JW ~ 

~ 701 obuwia. ~ 
Dzielny czeladnik ~ ~ Beparacye dobrze. szybko ~~ 
za dobrą zapłatą znaj. r.i ~ i tanto. r. r;,1 

dzie zatrudnienie na- N Proszę szanownych Rodaków o ~· 
tychmiast. 1161 ~ poparcie, kreślę się z szacunkiem ~ 
Emanuel Mitko, ~~ s. Dusżyńsld. ~ 

piekarz, ~,..,._~~~ ~ ~ ~ ~ ~ 
Dottrop, Feldstr. 10. ~~~ ~ :..-.: ~ ~ ~ ~ 

-Bank Ludowy w Sremłe 
Spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w roku. 1873 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które naJpeWDł4'j. 
111kladae mogą ciężko zapracowane swe oszez~dnolleł. 

Ba.nk płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
:IO·dnłowem 3 proeeat. 
kwartalnem 4. „ Bóg zapłać! 

Piotr Marcinek. 
~· Kt•• chee ~"J ~, 

e~ pnyczynić się, aby ' ~d'~. 
Złożone n nas depoz7ta ł o•zezt:dnośeł wynosiły na No'ff 

Rok blisko 9 ł pól nlłlłona marek. 
:Fundusze rezerwowe I udział,.. członków ca 600,000 mł. 

C&lV55E amr._.. ._.,, 

TowarzYst~ Wacława w Linden 
pooa•ie ido wiadomości. iż w niedzielę, dn!ia 6 
października. przed 'J)Ofudnie~ o ~od~. 11. od
będzie się z;wyczaine .zebrame. pom~waz po 
polu.dniu bierzemy ud~~:tl w 15 roczru~y TOW': 
św. Waclawa w Linden . . O liczny udz.1a1 prosi 
(2) Zarzą'!. _ 
TowarZYiłwo polsko·.katolickle św. Kazimierza 

w He.nrichenburgu 

~~ <'J„1) polski przemysł rozwinął się 'b~~ 
~~ w nowych kierunkach, ten ma obecnie najlepszą okazyę przy· ~d'/. 

czynić się do tego rozwoju p r z ez wzięcie udział u n a / 
f a b r y k ę b e z k o n k u r en e y j n ą w kr aj u, która ma w naj
bliższym czasie powstać. Na czelr. spółki stoją 19ybitni działacze i Judzie 

fachowi. 

'/.s- ~ .., ' ~~ .ac""'acy. · *'~ 
9<..;. Kto .chce debrze i z poż)'tkłem dla \~ 

q ~ społeczeństwa pienią.dz swój umieście, rt>..,,~ • 
•7~ niech się zgłosi do eksp. „Wiarusa ~~ 

()<t' Polskiego"' pod nr. :1162. .._c_,~ 
·,~ 

Bank ludowy w Sremie liczy 1155 członków, którt;y wszyscy 111aj.ątkami swym 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobk.owych. Prezesem Rady 
Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spółek k@. prał. Wawrzynła~el"' 

Loka.le bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kości 
o.ej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i iwiąt. 

Numer telefonu 69. Adres: 

Bank Ludowy - Volksbank 
SehriDUD. (Po11en) 

Rodacy? Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krtwn~ 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpfticht. 

Ił •' a i . r 1 kł. N. H.u11harskł. DuC.ldewielt 

podaie ISWYID czlonkom ~wszystkim Rodaik?m 
d Rodaczkonn do wfa~domości: iż ~i.a 4 p~źdz.ier 
nika przybędzie polski spaw1edmk i będ2'1e slu
chal spowiedzi od piatkm poludniai do soboty 
południa. O Hcznv udz.iial cztoruków i Roda
ków w przystąpie:niu tlo spowiedzi św. uprasza 
sie. ~1) 

T<>warzystwo św. Stanisława B. w Herne 
dooosi uprzejmie szam. cz.lonkom. iż pnzyszle 
.zebra:nie odbędzie sie w niedzielę _ dniai 6 pa
źdz,ierinika. o g-0dz. 4 po pdlludniu w Domu czel 
ikatQlliakie, przy ulicy Nowej. - Pog.aidanka 
ziam1du i komisyi zaba!WQ'Wed o S1;0dz. 3 po pol. 

POSTBESTELl„UNGSFORMULAR. POSTBESTELLUNGSFORMULAR· 
Uwaga: Towarzystwo rta!S:Ze bierze udzial 

w rocz.I11icy 'fowarzystwa św. Szczepana w 
:R,auxel. Wymairsz o ;!odz. ZYz ze sali posie-
d.zeńl. Zarząd. 

Towarzystwo św„ Szczecana w Rauxel 
donosi siwyun czlonkom ortłlz wszystkhn Ro-
dakom i Rodaczikom z Rauxel, Jiabinghorst, 
I(astrop i okdliey, iż w niedziele„ dnia 6 paź
{).ziern~ka, obchod~i naisze Towa•nzvstwo swą 

- 16-ta łJ'OCznicę istnienia -

(1) Zarząd 

Towarzystwo gimnastvczne „Sokół" w Gerthe 
•donosi SwYm c.zlfcmkom, ·iż przyszJ'e miesię. 
czne zeocanie odbęd\Zie sie w niedzielę, d!n.ia 
6 paździemika, w lokalu ZwY1klych posiedzeń. 
O ja1k natilicmie.iszy udzjal druhów się upra-
iSZa Goście mile widziani. (1) 

Czolem! Wydział. 
inl>ai sali p. Schlattera ·W następującym ponąd
ku . Q,d ,godz. 3 do 4 po poludini1u przyimowa
>llie bratnkh Towarzystw; o godz. 4 pochód do 
kościola i!la nabożeństw.o; Po powrocie przy- Towarzystwo gimnastyczne „Sokór' w Steele 
witanie Towarzystw i gości przez pr:oewodni- donosi SIWYm druhom. iż zebranie odlbędz.ie sie 
czącego. potem koncert orkiestry p. Musielaka, :diniai 6 października o godz. 2~ po poludniu. 
przeplat'.llny ś:piewem, mowami i dekfamacya- O jak na.j!ioznieiszv ud!zii:U uprasza się, po.nie-
mi; o gOOlz_ 7 wiecz.orem zostanie odeg,ramy :w.aż przyjdą ważne 5prawy wd obrady_ Po 
teatr pod tyt.: „Genowefa", potem polonez wY- zebraniu odbędzie siię zabawa z tańcami, na 
prowadzany przez amatorów i dal5~ ZJaiba.wa 1kt6rą sie iSz.an. R.oda'ków z rodzinami Jak na,-
'Z tańcami. l(ąrty ws.teone dla gości prted uprze1miei zapr.asza. {2) 
cziasem 75 fen., przy kasie 1 mr„ możrm: ie na- Czofom! Wydział. 
być w s!kladach p0ilskich i u v,:ościninego. 

Uwaga: Zairza.d' i czfonkowie Towarz.y~ Tow. ~dmn. Sokół w Duisburg-Meidr. 
stwa wi11111li' isię stawić o godz. 2~ po potudniu w niedzielę, 6 :października na sali 
n.a s11ili w czapkach i ,odznakach. Oz.lonkowie U db d · 
wiami zaibrać ksiażeczki kwitowe Nie posta- p. fi. V. Slokum ·P'Od lmen O · ę zie 
daliąo tejże przy s01bie, ipila,cą wst~u jako go- się zabawa na pożegn\anie odchodzą
lśoie. O liczny mizia! WPrnsza Zarząd~ (2) cy ch do wojska druhów. Muzykę dosta 
--- Towarzystwo św. Józef~ Hills. - wi druh Kaczmarek z Oberhlausen. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „ Wiarut Polski" a.us Bochum 
(ZeiturngspreisJi~ te 128) filr das IV. 
Quartal 1907. unu zahle an Aibonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haiben, 
besch eini1gt. 

. den.---190 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser„ 
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung "Wiarus Polski" aus BochUnt. 
(Zeitung_spreisliste 128) filr das IV. 
- · ent Quartal 1907. und zahle an Abonnern 

I ,Und'Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu twfuOO, 
bescheinigt. 

W niedziele. dnia 13 bm. u p._ Lechtemboe- Uwaga: Dr·uhowie ćwiczqcy winni 
mer.a w Hills odbędzie sie przedstawfonie piię- się stawić 0 1godz. 2 na !Sale ćwiczeń. 
knei sztuki teatralnej O liczny udział prosi 

Kaiserllches Postamt • • • • • • • • • • • . , Kaiserlicbes Postamt •••••• • • • · · • ' Z 
(2) Zarząd. (2) Wydział. 
.„ ...... ------------· 
I Ili ... ; 11 •••• 111 • ll8'ims '1........... . ltllilJIJ ~ 11 .l 
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Nr. 221 Bochum, na p ątek dnia 4: p ńt.żdziernikłl 1907. R~k. 7 . 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i z~robkowym. 

c~ codz.iennie z wYiątkiem dni poświątecz-
przedJPlata kwartalna na poazcie i u liistQwycb 

· · 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
len Wjarus Polsk,j" zapisany jest w cenniku pocz. 
- pod znakjem ,,L. polnisch nr. 123.''. 

I Imię Baże za Wiarę I DJtzyzac I 
Za inseraJty placl si~ za mieJsce rzadka drobnego dr&• 
ku 15 i. ogloszen.ie, zamieszczone przed meratami <Cl 
fen. l(to często oglasza otrzyma ra1*t - Listy 4• 
„Wiarusa Polskiego" .tiaJeży frankować & podać Wl 
nich dokladny adres piszącego. Rękop. me :zwrae&'IJ11J 

... „ .... 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje sie w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

~od~i·:~ ~olscy! Uc~-cie ·~zieci swe I ci w c~lu. wer~ow.ania. l~mistrejkó~ chwała w w tym razie. - to przyjęcie 
wić, czytać i pisać 00 polsku! Nie . dla Ł~zyc. Ob1~cll]ą. om~ _ze robotmk na siebie hańby, jaką słusznie cały 
p lakiem. kto ootomstwu swemu . ~a ~uz~"cac? m~JZe :varob1c do 5 mare~ śwdat cywilizowany okrył nieszczę-

t 0 • • , ! i w1ęceJ <lz1enrue. Sa to w rzeczy1W1- snych Zlbrodniairzy, nie stys.zymy tutaJ 
'mczyć sie Pozwoh • I stości cze line kłamstwa. Gdyby bo- wystrz:alów brauni!ngowych, ale usta-

z w:vpad.'16• dnia. 
wi em robotnik tamtejszy zarobił tyl~o w;iicznie w fabrykach i warsztatach sly 
przeciętnie 4 m. do 4,50 m. dziennie, ni- chać wybuchy przekleństw i strasznych 
gdy nie byłby porzucił pracy i nie strej bluźnierstw na kościół, wiarę św. i du
kował. Zarobki tamtejsze należą do ochowieństwo. 
najgor.szych. jak się każdy ze sprawo- Strach pomyśleć: w tych wystą-

ernY opór o~losili austryaccy koleia- zdań urzędlowych przek<lnać może. Po- pieniach bierze udział młodzież d dz•ieci. 
mimo, że robotników ostrzegano, aby „Postępowa '' ml odzież i „~tępowe" 
się nigdzie jako lamis1rejki nie <la1i wer- dzieci. bluźnią, :a „postępowi" starsi z 
bować, donoszą gazety, iż w dniu 30-go uśmiechem wtóruj a tym . mowom bluź
września zwerbowano w Essen 300 ro- nierczym. Do objawów zdziczernia mo
botników, jako lamistreików na Łuży- ralnego należy zaldczyć niedawne ciska 
ce. Rodacy, walka Waszych braci na 111ie kamieniami i wybijanie szyb tam. 
Łużycach i ich zwycięstwo jest zara- gdzie dzrewczyny wieczorem przy 'pra 
zęm i zwycięstwem \Vaszem. Jeżeli cy. śpiewaly pLeśń d9 matki Bożej:: 

rze. 

W oporze bierze udział blizko 100 
;ięcy kolejarzy w tern nawet urzę
icy klas wyższych. Pełnią oni popro 
u służbę tak, że pociągi sie opóźniaj a 
romnie. Ruch towarowy wedlug ostat 

'eh wiadomości prawie zupełnie zata-

w~ny. 

Ustępstwa poczynione im dotych-
s uznali kolejarze za niedostateczne. 

procesie o morderstwo popełnione w 
rku w Monachium skazany został 

Niederhoier na śmierć. 

Szczegóły w tej :sprawi·e podaliśmy 
szernie onegd:aj. Za zamordowanie i 
rabowan1e Hendschla ~kazany zo
l Niederhofer na śmierć, a za sfalszu 

'anie dokumentów na 5 lat domu kar
go. 
-~-·--·-····-- ---- ·- --- - -- · ---· --·--

~wa taktyka socyalno-demokraty
cznego związku (lorników. 
Dcmieśliśmy wczoraj o tern, że 

• kutek zatar~u zarobkowego zanosi 
na masowe wychodźtwo .górników 

' Dolnego ~ląska do W estfaiii i Nad
ii oraz, że w tei sprawie pomiędzy 
laścicielami kopalń na Dolnym Slą
ij a wtaścicielami kopalń tuteiszego 
'odu przemysłowe-go nastąpiło po

OZUmienie mające zapabiedz 1JI1aso
emu przybyiwam.iu górników z Dol
o ~ląs.lta tu dotad. 
W tej sprawie· pisza nam z kół ro-

• niczvch: 
,1,Wian1s Polski'' 'PTZe<l kilku tygo
~i doniósł już, że socyaliści ścią

,li z królestwa saskiego iprzeszło 
górników do obwodu przemysło

go nad Ruhr~. K·~lt "'UÓW to sa
czyinią z robotnikami z Dolnego Slą-

• a: Tam także .p0stawili socyaliści 
:ioski o poprawienie zarobku itd. Za
~t rozpocząć bezrobocie, jak to na 
2Ycach uczyniono, Danowie socyali
~rYsvlaja ro~ników ~ Dolnego 

·~ a do Westfah1. aby meco popra
ne zardbki w tutejszym obwodzie 
ez nll!oływ obcych ludzi z.nów po
: Jeżeli stary ,Jer.band" nie ma 
Jędzy, aby bezrobocie przeprowa-

.' to 1'e.oiej niech ludzi nie bałamuci. 
· ~Y rnogą się znów z tesw prze:ko
.' l~1o. socyaliści rpracują dla sipra-
~uurn1cze.i. Wcale im o 1to nie 
byibby zarobki byly normaliT.le, gdyż 
eres· Y Zladowolony, t·o zaś nie leży w 

90 ~-socvalistów. 
I - -- • - - • 

. , ~aczność przed agentami! 
Ł~żP~YWodu bezrobocia gqmików 
zien~~ch. które inż obecnie trzeci 
zie rwa, kręcą się w tutejszym ob 

nrzemysbwym r'.)zmaici agen-

Niemcy dają się }ako lamistrejrki użyć, „Nie opuszczaj nas". Jako odpowiedź 
to Wy Polacy, p.okażicie solidarność, na hymn stowarzyszeń chrześcijań
by się wyka'Zalo tern lepiej, kto jest s~ch: „My _chcen:iy Boga" by~o bluź:.. 
zcrajcą. sprawy rohotnkzeL Przede- merstwo, ktorego 1 powtarzać rne chce
wszystkiem ·powinni robotnicy we my. Bracia koc~ani ! Nie z gniewl'.m, 
wszelki sposób znajdujących się w I z bl~ga.lną p~os~ą. z~1rncamy SJę ~o 
bezrobociu rodaków wspierać. Ró- ''!"as· „OpamI'ętaJc1e s1~ ! . Zas~ai;owc1e 
wn.ież gazety w kraju uprasza się, aby ~1ę. szczerze, czy iszcz~slr~vy:n1 się czu
o tern bezrobociu więcej 'Pis_aly i ostrze JeCie,.,~~kąd nazyw.ac1~ .s1eb1e post~P.O-: 
gafy robotników w kraju, aby na Łuży- wymi · „ Czy leps.~y~1 Jeste~~1e ~z1s1a1 
Ge za pracą .obecnie nikt nie wyjeżdżał. c~y le~s„~mv ,b~lisc1e d~wn~e~, k1e,dyś
Jeszcze raz wzywamy, abt się nikt cie byli w1~rn)m1 !Syinam1 kosc10ła sw.? 
nie dal za lamistrejka użyć, w. dmu 5 czerwca 1800 r. w ~e-, 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie.'' dyolarne Napoleon wyrzekł !e znanuen . 
ne slowa: ,.Żadne spoleczenstwo nie 

!!!!!!!!!l ostoi się bez moralności, :a niemożliwa 
ł?t~lacv na obc~~;n~. b.... jest prawdziwa moralność bez religii. 

lE!l! -n .!&! 

• rJrfl> ,.... Tylko religiia daje spoleczeństwu sil-- . , ;/ ąa i trwałą podstawę.'' 
Z powodu wozu Drzymały. 

Towarzystwo Polskie w Londynie 
(The polish society in London), 38, Char 
les square, London N., sympatyzując z 
propozycyą zakupienia nowego wozu 
p. Drzymale, urządza na ten cel dnia 13 
października we własnym lokalu, któ
ry obe}muje miejsce na 300 osób, przed
stawienie amatorskie, na którem ode
grana będzie swojska sztuka „Łobzo
w~anie' \ Caly dochód przeznaczony na 
powyższy cel. 

Również otwiera Towarzystwo na 
ten cel składki. Łaskawe datki przyj.
muje skarbnik A. Theis·en, Knolleroft 
Knoll Road Bexly England. 

W Londynie zastępca -skarbnika A. 
Zabelski 38 Charles square Hexton Lon 
don. 

Równocześnie -umieszczamy także 
w dziennikach :angielskich parę słów o 
celu powyższego przedstawienia i zbie 
rania składek. 

Wszystkie pisma w kraju i na ob
czyźnie prosimy o powtórzenie powyż
sze.go. 
W. Rauch, prezes. K. Wierzbicki sekr. 

List otwarty robotników do robotni
ków 

char.akteryzujący doskonale zgubną ro
botę socyalistów :a zarazem dzielnego 
ducha robotników narodowców w Pol
sce zaboru rosyjskiego ~najdujemy w 
warszai\vskim „PraooWl!liku "' polskim'' 
List ów brzmi jak n~astępuje: 

Wypadki w Łodzi, a szczególni'ej o 
statni mord, dokonamy wobec grupy ro 
botników, każe nam baczną zwrócić u
wagę i na nasze stosunki :ve Włocław
ku. W Łodzi jest strasznie, !ale i u nas 
nfo jest zupełnie dobrze. lródło złego -
to upadek wiary i moralności! Niema 
między nami zbrodniarzów, którzy rę
kę swoją skalali krwią bratnią, ale są ta 

. cy, którzy te zbrodnie pochwalają. Po-

Painowie, nauczyciele fałszywego 
postępu, uważnie przeczytajcie te stowa 
To nie ksiądz je posiedział, nie - kle
rykał. I znowu nie z gniewem, ale z bó
leip ~erdecznym zwracamy s~ę do was, 
mow1ąc: Wydarliście z :serc braci na
szych wiarę .ich ojców, w imię fałszy
wego postępu zniechęciliście kh do kQ
ściota, nienawiść wzbudziliście d'o du
chowieństwa. Czyż na tern skorzystała 
biedna Ojczyzna nasza? Wypadki z 
dnia każdego smutnie świadczą o tej 
korzyści„ Może oJclec, matka, żr 
ci 1skorzystały na postępowości brata 
naszego robotnika? Panowie postępo
wi! Idźcie do mieszkań robotników, któ 
rzy poszli za waszemi hasłami, posłu
ch!aicie tego, co mówią ich ojcowi,ę_, mat 
ki, bracia, i siostry. prz·uTlatr1 r 
płaczom żon, przyjrzyjcie się bacznie 
postępowemu wychowaniu dziatek -
a wówczas się wam oczy otworzą i za 
niechacie swego dz:iel:a. jeżeli inie w 
imię mńł:ości Boga i wiary św. to przy
najmniej w imię miłości Ojczyzny nam 
drogiej". 

Bracia Robotnicy! bądźmy postę
powymi, ale w prawdziwem tego sl10-
wa znaczeniu. Postępujmy w oświacie, 
bądźmy oszczędniejsi, trzeźwiejsi, m
pobiegliwsi i roztropniejsi. Niech postę 
pu nikt nie bierze za jedno z pooiewier 
ką wiary. Kościół każe starać się o o
światę. :Kościół nie gani nas, robotni
ków, że staramy się o lepsze warunki 
bytu, owszem otacZia nas opieką, ale ża 
da stanowczo i słusznie, abyśmy w tej 
pracy kierowali się milościa Boga, mi
lościa bratnią i sprawiedliwośoią. Bóg 
i Ojczyzna - to hasło nasze! 
Włocławek, dnia 20. września 1907 r. 

Maksymilian Weber. robotnik z fa
bryki celulozv. Jwn Goliński, robotnik z 
fabryki fajansu. Jan Zgodziiński1 wbot
nik z fabryki z cegielni. Ignacy Jawor
skii, robotnik z fabryki z cegiel1ni. Antoni 
Postolski, robotnik z fabryki cykoryi. 
M'!chał O!ejnik. robotni~: z fabrvki celu-

··~ 

łozy. Bronisław Kaszubski, robotinik z 
fabryki fajansu. Stańczak Franciszek. 
robotnik z tartaku. Jan Obiezierski, ro
botnik z tartaku. Jan Mendelski, robot
nik z fabryki cykoryi. Helena Goti.ńska.. 
robotnica z destylarni. Maryannla Fe
cher, robotnica z fabryki cykoryi. Ma-
ryanna Bek. · 
1E &_ 

lłemłe polskie. 
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Brusy. Drugi nauczyciel w Lu
bniach, łiucke, rodem z Hali w Saksonii 
udawszy siię w swoje rodzinne istrony 
na wakacye, zastrzelił się. Powodem 
samobójstwta byla nieszczęśliwa mi
łość. 

Świecie. W niedzielę wieczorem 
zabil niejaki Zogbaum .swego teścia 
robotinikla Weissa. Zogbaum sponie
wieral swą żonę, wskutek czego Weiss 
czynil mu zarzuty. Następnie Weiss 
się oddalił, by się udać do stajni swego 
pracodawcy. Zogbaum pospieszył za 
nim i gdy go dogonił, zadał mu sztyle
tem cztery pchni~cia w plecy, płuca i 
serce. Weissa ciężko rann-cgo przenie
siono do domu chorych, lecz już w dro 
dze do njeszczęśliwy skonal Morderaa 
zbiegl, dotąd gQ nie przytrzymano. 

Ze Starogardu donos.za: Tutejsza 
izba karna skazała w ubiegłym tygo
dniu robotnika f ranciszkia Kurow.skie
go z Suchobrzeźnicy za naruszenie spo 
koju domowego w czasie strejku szkol 
n'ego na 6 miesi.ęcy więzienia. 

Z Wielk. Ko. Poznaiłskiego, 

Rogoźno. Srnie!rtełny\ wypadek 
wydarzvł się n tutejszym dworcu w 
nocy z środy na czwartek ubiegłego ty 
godnia. PodcZJas ranżerowania wavo
nów dostał się ranżerujący Hoeft w nie 
wytlomaczony dotąd sposób pomiędzy 
tłokii, które mu zdusily cale piersi. Do
piero nad ranem znaleziono go już b.ez 
życia. Zmarły liczył dopirero 29 lat ży
cia i osierocił żone i dziecko. 

Kruszwica. Wedłiug ogłoszonego 
sprawozdania zarządu .. cukrowni w 
Kruszwicy za rok obrachunlrowy 
1906/07 wykazuje bilans w stanie czyn 
nym i biernym sumę 5 mi1ljonów 
946 657,41 .nk. Czysty zysk wynosił 
688 984,26 mk. Z zysku tego wyplacon9 
akcyooaryuszom 22 procent dywi'
dendy. 

Poznań. Sąd ławniczy w Poma
niu skazał robotnika Augusta Drewsa 
z Chludowa na 3 tygodnie więzienia 
za obrla.zę nauczyciela Holdnera w 
dwóch przypadkach, naruszenie spoko
ju domowego i odgrażanie. Powodem 
tych przestępstw było wymierzenie 
dość surowej kary w :szkole dziecku 
Drewsa przez li., jako :nauczyciela 
szkoły chludowskiej. Oburzony ojciec 
wpa<ll dnia 3 lipai rb. do szkoły poq
czas naruki, aby się rozprawić z nauczy 
cielem. Nauczyciel miał na Drew'Sa za
krzyknąć: „W ole jakiś, po co tu przy
chodzisz"; n.a co tenże odparł: „Jeden 
wół przyszedł, a drugi już tu jest". Na
uczyciel kazał się Drewsowi wynosić. 
a gdyby ten się opierał, gwałtem go u
·sunął. Gdy tego samego dnia Drews 
spotkał w miejscowej oberży Holdnera. 
miał go z pow<ldu powyższych zajść 
zelżyć ~ grozić zabiciem. jeżeli się z 
nim spotka na osobności. Sąd uważat 
u:-z~~~ęost,:.'a te za ciężkie, z rowodu 



]eClnaK „okoliczności" kare ·3 tygodni 
za wystarczającą. 

Bydgoszc7,. Nowe pismo polskie wv 
dawać będzie od 1 stycznia 1908 roku 
1~an Jan Teska, dotychczasowy redąk-
1 or „Lecha' '. Pismo to drukowanem bę 
<Izie w Bydgoszczy we wfasnei dru
karni. 

Bojanowo. Na folwarku !farty 
wzniecił.a 65-letnia robotnica Kalka o
g.ień w piecu w mieszkaniu poczem wy„ 
szła na chwilę, zostawiając w pokoju 
!;Wą 3-letnią wnuczkę. Dziecko zbliżyło 
się do pieca, a płomień objął sukienki. 
Dziecko odniosło tak ciężkie poparze
nia. J.ż zmarła krótko potem. K. ze stra
chu przed karą uciekła. 

Grodzisk, Budowa nowego toru ko 
lei żelaznej ·z Poznania do Grodziska 
przez Stęszewo rozpocznie się w naj
bliższym czasie. Tor ten przerzynać 
będzie między irnnymii także Modrze, 
które otrzyma przystanek. 

Ze Slązka czyli Staropolski 
Teatr germanizatorski w Katowi

cach na Górnym Śląsku kosztuje bar
dzo dużo pieniędzy. Miasto dało riań 
gmach wartości 200,000 marek, pań
stwo pruskie dato zapomogę w wyso
kości 160.000 marek, ze składek dobro
wolnych wpłynęło 62,206 marek, do te· 
go wszystkiego miasto będzie musiało 
jeszcze dołożyć około 280,000 1mrarek. 
To tez „Dziennik Sląski" pisze: „Jest 
to bardzo piękna suma pieniędzy, w 
lwiej części publicznych, składanych. 
także przez ludn-0ść polską! 

Pytać można, gdzie i kiedy rząd 
pruski lub miasto Katowice dało już 
choć ied'en fenyg dla ludności polskiej 
1~a pod~bne cele, jak teatr katowickJ.? 
Nie tylko nam nikt nic nie dał jeszcze. 
ale jeszcze często bardzo utrudniąją 
przedstawienia teatrzyków polskich. 
-- zakazują, szykanują i na stit1ty nara
.żają !" 

Wrocław. ..Schles. Volksztg." 
przytacza pewne zdarzenie jako przy
czynek do hakatystycznej hecy. W 
Oborniku pod W rodawiem wstąpił ko· 
respondent do pociągu do przedziału n 
klasy, w którym trzech pol1skich ducho· 
wnych siedziało. PrŻedstawili się wza
jemnie 1 rozmawiali po niemiecku. -
We Wrocławiu ów przybyły z Oborni 
ku wyszedł na chwilę z ·pociągu, ,a gdy 
wróoil, zastał owych trzech polskich 
księży bardzo wzburzonych. Pytał ich. 
co się stało, a ci mu odpowiedzieli, że 
podczas jego nieobecności rozmawiali 
kilka zdań po polsku i że pewien gość. 
siedzący w kaoie przedziału w n:ader 

ŻUBR OWIE. 
'O,awiadanie historyczne według po

wieści 

t=' Wacława Oąsiorowskie20. 

(Cf4g dalszy)_ 

Pan P.odhorodeński, skonfundowany 
żywośdą .gospodarzia, rzucił niechętnie 
stów kilka ·O Kuridwanównie -i znów ur
wał. 

- Toż wszy:stko? - zagadnęła 1pa-
11i Gotartcwska. 

- Wszy„. stko! - odrzekł uroczy-
śde 1oan Józef. 

- .Zalko wskie wyibryki ! Ot, bieda
ctwo takie, sierota.,. bez opieki... pali 
~ i ę w główoe„. zanim statek a rozwaga 
przyjdzie. na bolesne może być narażo
n1 termina ... Chociaż poczciwe w tern 
dziewczątku musi być serce, gdy się 
111 takie waży .przedsięwzięcie!... 

- I jia„. ·przyznam toż samo!... -
·Ozwał _się mecenas, lecz posłyszawszy 
tuż przy sobie groźne sapanie .parn·a 
Bonawentury. umilkł. 
. ~~ć pan Gl.uski tymczasem nie mógl 

s · c ·Juz wstrzymać. ile. że dostrzegł jako 
dwa zadarte noski panien Marysi i Jan 
ki ki1wnęły na znak. że biora w obronę 
hajdamaka-dziewczy·ne. 

- A. moja •J)i1ni dobrodziejko! - za 
C'T,ął gr·oźnie. - Toż taka ,poczciwość 
na załatanie 1butów nie star.czy!... In
t~n.cye.! Co k.omu z intencvi, gdy z 
111e1 mizerne płyną wyniki. 

- Ja'kże to? !... 
- _Waść IPYtasz się jeszcze?! Toć 

nie dość tej dzierlatce samej się na: 
zgubę pewną a sromotę 1ryzykować ... 
jc<;zcze. ipowia.dałeś, cLYiDrY ob}eżdża 
i takie jak sama, kozy namawia, aby 

grubia6ski sposób zakazał im rozmawia 
nia po polsku. 

Zdziwiony niemało ów gość z Obor 
niku zapytał potem siedz ...... ego w h 
pana, czy to pr.awda, że tym księżom 
zakazał po polsku mówić, dodając zara 
zem, że to przecie nie do uwierzenia. 
by w Niemczech tak pełnych kultury -i 
nauki coś podobnego się zdarzyło. 
paa odrzekł na to krótko: Tak jest! To 
znaczy, że owym księżom rzeczyw.i
ście zakazał po polsku rozmawiać. -
Podróżny z Oborniku zganU mu takie 
postępowanie, lecz ów pan wyprosił so 
bie wszelkie morały.Wystadł on w Ola
wie. By la to jakaś .• większa figura", bo 
na dworcu w Olawie kłaniali mu się u
rzędnicy. 

Bardzo ładnie, że „Schles. Volks· 
Zeitung" karci wybryki hakatystów, 
atoli zaznaczyć trzeba, że z.a·chowanie 
się centrowców wobec Polaków nie ma 
ło ośmiela hakatystów do ·podobnego 
postępowania. 1 

Głogówek. Powieśił się w mieszka 
:niu swojem 17-letni uczeń ogrodniczy 
Fryderyk Spotke, pochodzący z Byto
mia. Bvł on w n:auce u właściciela oo-ro 
dów Reiskiego w Mochowie pod Gło
gówkiem. W ostatnią niedzielę przybył 
on za późno do domu i prawdopodobnie 
z obawy, że to będzie doniesione jego 
rodzicom, pozbawił się życia. 

Wiadomości ze świafae . . 

Za zaburzenia streikowe. 
Izba karna w Erfurcie skazała za 

wburzenia podczas strejku murarzy- 1 
oskarżonego na miesiąc wię~ienia, t> zaś 
oddała przed sąd przysięglych. W 
trzech wypadkach odroczono sprawę. 

Napadną pociąg. 
Banda, złożona z 15 uzbrojonych 

ludzi napadta w wtorek na pociąg ku
ryerski, idący z Odesy do Kijow.a. Fał
szywym sygnałem zatrzymali napast
nicy najpierw pociąg, poczem dano oko 
ło 200 strzató~ ną. _postrach. Wag_on 
pocztowy rozsadzili nap:astnicy rnaboia
mi ·dynamitowymi, wskutek czego <po
wstał ogień, który spalil cały wagon. Z 
kasy zginęło 4900 rubli. i kwity oddziału 
banku państwowego w Odesie na 100 
tysięcy rubli. Jeden żand~arm wstał 
śmiertelnie zraniony. Dwóch podróż
nych 1odnioslo obrażenia. 

Lokomotywą odczep'.oną od pocią
gu, odjechała następnie cała banda kil
ka kilometrów i :vniknęt.a. 

·na ·zmartwienie rodzic(b111 a na swoją 
hańbę :między 7Jołdaków iść!... tloren
dum, mospanie!... Ody by mi się tak 
tu 1nawinęla, nie strzymal-bym, a na 
cztery ·Wiatry .psami wyszczuć kazał!... 

- Mnie widzi .sie inaczej! - rnekla 
1Pani Gotartowska. - Takbv uczynić 
należafo!„. 

- Więc.„ pani dobrodziejko! - wy 
buchnął imć Glu.sl):i, resztek dobywa
jąc oddechu. - Toż miałbym może cze 
kać, 1rychfo mi taki sowiz>drzal moich 
dziewek nie nakręci i nie ·zmami dla 
swoich dziwadw? ... Może jejmość pan 
ny Marysię i Jankę miałbym namawiać 
aby dom ojca rzuciły ·i ~plamiły dobre 
imię? ... Oho!... Nic z tego! Ve~·o, mo
spanie!... Niech sobie gdzieindzi·ej szu
ka rekruta, nie u mnie, bo tu ją nielada 
może despekt spotkać .. „ 

'_ Nie. nie mości Głuski! - zaprze 
1czyla sprykojnie pani Gotarto~ka. -
Gidyby w mój dom zawitała •ona Kur
dwa.nówna, to wlaśnie bym ją ... jak naj 
życzliwiej ugościła i starałabym się 
jeno •przełożyć i:blakanemu dziewczę
ciu, jako rycerskie rzemiosł-o nie ,przy
stoi niewieście ... Inna to sprawa była, 
gdy jako moja babka, nawzykład. w 
czfil)ach tatarskich napadów w obronie 
życia a czci swojej za •broń chwyciła, 
a w czasie nieobecności .dziada na cze
le czeladzi nie ladajako i nie raz żerują
cy czambulik przetrzebiła.„ Tam szło 
o cześć. o dzieci, o mienie całe„. 

- Owóż :periculum in mora! 
.przytwierdzit mecenas. 

- Tak, właśnie! Takiei dziewczy-
11ie do serca przemówić, wystawić nie
bezpieczeństwa, na jakie się nanaża„. 
zagadać należycie, a ot, kto wi·e. umi
tygowałby ,się i na naiJepsza w świe
cie żonę ia. matkę wyjśćby mogła. ~ 

Meksyk a Stany Zjednoczone. 
..Minister Stanów ZjedinocZJonych 

Root przybył do Meksyku. gdzie go pre 
zyd~nt _Diaz i ministrowie uroczyście 
pow1itah. W przemówieniach sławiono 
dobry stosunek państw ameryka11skich 
do siebje. 

Wizyta cesarza niemieckiego w Anglii. 
nastąpi w połowie listopada. Cesarzowi 
niemieckiertm towarzyszyć będzie kanc 
lerz książę Billow, którv jednakże w 
każd~m razie będzie obecnym przy ot
warcm p_arhmentu. 

Nowa ustawa o stowarzyszeniach. 
Gazety berlińskie donoszą: projekt 

nqwego prawa rzeszy o zebraniach i 
stowarzyszeniach, który minister Beth
mann-ttoHweg przedłoży w nadchodzą 
cej sesyi parlamentu zawiera przepisi 
zwracający się przeciwko zgromadve
niom, -0dbywającym się w języku ob
cym. Przy zgromadzeni-ach takich nie 
wystarcza samo zameldowanie policyj 
ne, lecz trzeba się nadto postarać o wy 
raźne pO'zwoleni.e władzy policyjnej. 
Odnośny paragraf zwraca siie głównie 
przeciwko z~romadzeniom polskim. 

O ile powyższe donaesienie gazet 
polakożerczych zgadza się z prawda,. 
stwierdzić trudno. „Rheinisch W estf. 
Zeitung zami·eszczając taką samą wia· 
domość dodaje, że zdaniem jej zgroma
dzeń w języku "obcym" wogóle zaka
zać należy! 
... „ ...... _.._„•-~~ELZ- __, 

Z r6żnroll stron. 
Jeszcze można zapisywać „Wiaru

sa PolskiegD" na \.Vszystkich pocztach 
niemieckich i austryackich. Także listo 
wi wiejscy obowiązani przyjmować 
przedpfatę .. 

Proslmv tedy naszych przyjaciół, 
1żeby zachęcali krewnych i znajomych 
do zapisania sobie „Wiarusa Polskie
go". Dla ułatwienia nlajlepiej wziąć od 
nich pieniądze, zapisać „Wiarusa Pol
skiego" na poczcie i zanieść kw.it nowe 
mu abonentowi. 

Przedpłata wynosi 1 m. 92 fen. Za 
tę S\amą cenę przeselamy „Wiarusa Pol 
skiego" w st_rony rodzinne. ale trzeba 
z p'.eniędzrni nadesłać dokładny adres 
tego, który ma gazetę otrzymywać. 

Bochum. V/ybuchnęło tu bezrobo
cie zami•ataczy ulic, którzy domagaja 
się podniesienia płacy n:a· 3 m. 70 fen. 
do 4 m. za szychtę. Przy dzisiejszej dro 
żyźnie nie jest to za wiele. 

- Przy drzwiach zamkmiętych ska 
zał sąd przysięgtych cieślę Beila z O-

- tlm ! Ni~ch ją, mospanie! Asiń
dźka dobrodziejka możebyś nawet pię
~kny rezultat osiągnęła - lecz oo nie 
ja!... Mnie tam :nie 1stać ani na kawnia, 
ani nawracanie, bom nie Kameduła, 
iani Bernardyn. a żem już taki urodzon 
może ·na .gwałtownika. tandem, com 
rzekł, to str.zymam i gdybym podo1hT1'e 
monstrum ujrzał przed ·sob._ą„. to km
cho:by z niem bylo ... veto mospanie, 
na cztery wiatry i koniec!... 

Pan Gluski namarszczył się gro
źnie. Piani Gotartowska zamyśliła się, 
mecenas ibębnil palcami ;po stole, a 
panny Marysia i fanka s·puściły swe 
zaYdarte noski; jedna Ur.szuła z odcie
niem jakiegoś wyrzutu spoglądała na 
.pana Bona·wenturę. Ten ostatni zas 
obtarł kraciastą chustą tpdtem zroszone 
czoło i .niby dodając sobie cumemu ra-
1cyi, mruczał jeszcze: 

- Takim. mos.panie, już zostanę„. 
Nie dla mnie nowomodne obyczaje! ... 
Dziewczyny mores znać muszą!... Na 
amazonki ich nie chowałem!... Mosa
nie... Świat się <lo góry ·nogami prze
wraca! Kurdwanówna, nie Kurdwanó
wna .... Ze mną żartów niema„„ mos„. 

Imć pan Głuski urwał nade, bo oto 
~rzwi od si·eni z trzaskiem się otwarły 
I stanęła wyprostowana po wojskowe
mu • . stara, mmaszysta hab8„ ubrana 
cudacznie. 

Obecnie poruszyli s:ię niespokojnie. 
Urszula wydala Iiekki okr.zyk nan Glu
ski oczy i:dziwione wvtrzesz~zyt i, su
nąc od st-0tu, 1pytal niespokojnie: 

- Co to, mospanie? Czego to? 
. Baba , odchrząknęła groźnie. popra

w1ta sterczącą jej z a 1pasem krucicę i 
huknęła •basem: 

- Rotmistrz wolontarskiego szwa
dronu województwa lubelskie·~o, imć J 

ber~ausen ~a . krzywoprzysięstwo na 
ro~ 1 dW.a ~:es1ące cuchthauzu. Pozba
\WOno go tez praw honorowych na dw 
lata a prawa. Ś\~iadczenia pod przysię~ 
gą na całe zyc1e. 

- M. ~iiller z łfonen otrzy1ntał za 
n~p~stowame kobiety 5 miesięcy wię
z1ema. 

.- Wóz elektryczny przejechał trz 
le~~e -dziecko Schlilterów i zabił ie ni 
ml'eJSCU. 

. Langendreer. Trzech górników od-. 
inrosl10 ·obrażen~a wskutek za rychłego. 
wybuchu nabo1u dynaIPitowego. Jeden 
stracił wzrok zupełnie. 

. Langendreer. żona pewneg'° gór
mkla~ k~~ra by I~ w pod~óży. wróciifa ry 
chle1. mz mąz się spodziewał. Kiedy się 
dobijała nocą do mieszkainia, mąż do
był rew-0lweru i zastrnelił kobietę, w 
iprzypuszczeni'll, ż.e to jakiś napastnik 
Zabójca zo:Stał uwięziOlJY, ale po spi~ 
niu protokołu wypuszczono ~o na wol-
ność. · 

Wattenscheid. Czterdzi·estoletnia 
rozwódkę :E. Dahlbeck zamordował 2?
Ietni rębacz Stracke zwiany Scheele _ 
po sprzeczce. Już go uwięziono. 

Diirkheim. Rzeszotacz pewien za
mordował własne dziecko, włożył je w 
miech ! wrzucił do rzeki. Zauważyly 
to .bawiące się w pobliżu dzieci. op.owie 
dz!'aly starszym, a ci dlali znać policyj 
która zbrodniarza uwięziła. • 

Praga. 6 górników przed pięciu 
dniami odcięła od szybu zalew~ająca lro
palnię wodą. Przypuszczają, że nieszcz~ 
śliw:i znajdują sie pirzy .życiu. Prace ra 
tunkowe proW.1-dzi się gorączkowo. 

Złokomorów. Pisma niemieckie do 
noszą o zaszłych tutaj wykroczeniach 
strejkowych. Dyrektora pewnej kopalni 
pożga?o p.ono trzech 1robotników ciężko 
nożem w środę po południu. 

Ile w tern prawdy, nie wiemy. 
Drezno. Pan Komendziftski. wla

ści_oiel fabryki papierosów, „Wulkan", 
dma 1 p·aźd'ziernika obchodził 25-letni 
jubileusz istnienia fabryki swej. 

Polskiemu przedsiębiorcy życzy
my i nadal najlepszego oowodzeruia. 

Odchodzący do wojska powllinni 
poprzednio wymienić karte inwalidz
ką, chociaż stara nie jest pełna. Nową 
kartę trzeba przechować, a po powro
cie z wojska postarać się o pDliczenie 
czasu służby wojskowej. 

Na nowy wóz dla Drzymały nade
szło jeszcze; Od kliku członków Tow .. 
św. Wojciecha w Du1isburgu 6,30 mk. 
Na walnem zebraniu Tow. św. Józefa w 

panna Helena Kurdwanówna i pani ka
pitanmva Gotartowska proszą Q gośd
ne„ 

Gdyby piQrun padł u stóp imć pana. 
Bonawentury, jeszczeby go tak nie: 
mógł ·orzeriazić. 

- Co t10. mospanie? Czego to? 
. Baba odchrząknęła groźnie, popra 

wiła sterczącą jej za .pasem krucicę i 
huknęła basem: 

- Rotmistrz wolontarskiego szwa-
dronu wojewódlztwa lubelskiego, imć 

- Co?! Mospanie! Veto!... Niema 
zgody! - bełkotał wystraszony gos
podarz. 

Matei1ko„. T.oć nasza Żubrowa! -
zaW10lała rozradowana Urszula. 

Pa.mi Gotartowiska, a za nią mece: 
nas, p1nny, _ekonom i Fabianek ruszyll 
ku babie. 
~ Żubrowa! skąd wy? - pytala 

pa~t Ootartowska, a zwracając się diQI 
stoJącego bezradnie pana Głuskiego 
rzekla tonem perswazyi: Panie Bona
":ent~ro. toć trzeba ich przyjąć .. „ tę 
mew1astę znam„. w legionach była z 
synem moim!... 

- Nie, mosanie n!e znam b~bs
kich legionów - sl~chać o nich nie 
chcę ... Veto!.. Tu, mosanie ! 

- Cóż to!? - ·ozwala się tym
czasem surowo baba. - Może to rie 
dom imć pana Gluskiego„. tylko jakie
goś austryackiego landrata? ... To narn 
wszystko jedno! Obrok i k\\raterę dać 
musicie„ jakem Muszyl1ska z domu, do 
stu piorunów!... Piśniie kto słowo, to mu 
kulę„. albo sapristi tego„ 

- Hola, mospanie. najazd! Gwałt.! 
Niema zgody! - pienił się pan Qłuslo . 

- Mości Bonawenturo!... - mity· 
gował mecenas. 
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- Rozbój! ttota! Wojciech ! arze
la ! Puszczaj mnie mecenasie! Serpen· · l 1: 



Jierten złożono 5,55 mk., gościnny NN. 
?. rnarki; na porto odchodzi 20 fen. na
desłał pian T. Jopek 7 ,35 mk. Razem z 
p0przecbniemi 44,.85 f!1k. Pi~niądz~ wr.-
!aliśm~ do „DZllenmka Ku.J.awsk1ego . 

5 Przypominamy jeszcze raz, że dal
zvch składek na wóz Drzvmały ze 
~Żględów poprzednio już przez nas wy 
iuszczonych przyjmować \ltie możemy. 

Rozmaitości. 
Zemsta głodomor.a. Znany głodo 

niór Sacco, a właściwie niemiec Fr~
ciszek Eich, pokłóciwszy się z. nie: 
rnniei znanym głodomorem Succ1m I 
jego małżonką Melodee, wytoczył inn 
w Londynie sprawę sądową o 7 funt 
ster). 5 szylingów i 9 pensów za PiQkar
rnY dostarczane p1ni Melodee podczas 
pos'tu który odbywała publicznie na 
jarm;rku w Rhyl. Sacco zajmował się 
wówczas urządzeniem występu głodo
morki, obecnie zaś z~zna} p~ze.d sądem. 
że pµni Melodee mc me ~adla tylko 
wówczas. gdy publiczność na nią pa
trzyła. W .n?CY . za to wysu~ano je?ną 
z szyb klatki op1eczętowane1, w ktore1 
rzekoma głodomórka odbywała swój 
występ, i podawuno jej je1Jzenie obfite. 
Sędzia skaz~ł mał.żonków Succic~ na 
zapłacenie fachowi ~urny: yrzez :mego 
dochodzonej, a pubUcznosc aing1elska 
ochł,odta znacznie pod wpłvwem tego 
procesu do występów głodomorów. 

Komunikacya telegraficzna bez dru 
lu między Europą a Ameryką. Wilhelm 
Marconi, wynalazca radyotelegrafii (te
legrafu pow.ietrznego), urządza obecnie 
stałą komunikacye radyotelegraficz.mą 
pomiędzy Anglią 11 Kanadą, i to po ce
nach nierówn!e ni :ższych. jak praktyko
wane dotychczas przez Towarzystwo 
lin podmorskich. Ze stacyi Marconiego, 
~najdującej się w Poldhu, w Kornwalii. 
wysłane będa radyotelegramy do st11-
cyi Can Breton, w Kana9zie, założooej 
przez Tow. Marconiego po cenie pól 
franka od słowa w korespo11dencyi 
zwyczajnej i po ćwierć frtanka dla tele
gramów prasv. Taryfa konkurencyjna 
służy, naturalnie równ;.eż dla telegra
mów, 1idących z Ameryki do A1nglii. To 
warzvstwa, będące w posi'a<laniu pod
morskich lin teleg.raficznych, pobieraja 
obecnie 1 fr. 25 cent. za słowo. Z tern 
wszystldem, pomimo tak znacznej ob
niżki. danej przez konkurenta, Tow. ka
biograficzne n'.'e czują się jeszcze zanie
pokojone, utrzymują (Jowiem, iż teleg1tlf 
bez drutu nńe daje dotychczas bezpie
czeństwa dokładnego przestania tele
gramu na większą odległość. 

·--·-------·---~- i! ___ ___..!__ .L!!... !!!I 

tyny chwycę a opfazuję ... 
- Panie Olu~ki ! - wstawiala się 

pani Gotartowska. 
- Ojcze ... dobrodzieju! - szepnę

ly nieśmiało panny Marysia i Janka. 
Imć Bonawentura rzucił się, jak 

ryś draśnięty. 
- Dziewczyny am mrumru ! 

Mores! Pora ze dwora! Nie masz go
Sciny! Veto! Co to panie! Nie znam wo 
lontarzy... . 

Imć Olaski fukał jeszcze, l'ecz na
gle urwał, bo oto przed nim iStanęty 
dwie mlode dziewczyny w krótkich. 
zgrabnie opiętych kurteczkach grana
t~wych, w tegoż koloru krótkich spód
nicach, w rogatywkach baranki·em ob
szytych_. a bialemy kitkami strojnych. 
z Pałasikami na białych temblakach. 
z minka1111i chwacko a pogodnie patrzą
cemi, 

Zanim imć Głuski miał czas się 
oburknąć, gdy pierw1sza z dziewczyn. 
f gę~tych a wijących się pierśoie~iowa 
1° a Jak len jasnych włosach, wyciągnę 
a. tnalą rączkę, obciągniętą sutą ręka
r1cą .i energicznie uścisnąwszy ~zero
t ą, niezgrabną prawicę pana Bona wen 
ury, rzekła krótko: 

- Jestem Kurdwanówna ! 
. Imć Głuski jeszcze nie mógł ochło

nąc z wrażenia gdy podeszła dor1 dru
ga dziewczyna' o włosach kruczych a 
~~ach Palących i tymże tonem ozwała 

- Jestem„. Dziewanowska! 
~ - Co„. jakto.. mospanie!? - ję
s ~t strapiony pan Głuski, lecz naraz 
g~ nąt z holu. bo oto z kolei ścisnęła 

za rękę baba i huknęła ba.sem: 
'Ws "':"" !~~nna Żubr . .markiet~nka pier
; ze1 hg11, pierwszego batallonu ! 
l (Ciąg dalszy nastąpi ) 

I, I "'- ~ 'ii~.:·:.a,~. 

Zmarły W. Książę badeński urndzil 
się w 1826 m.kiu. Kształcił się on w 
czasach św. przymierza, aureoli Metter 
nicha i Mikołaja I. Ale Niemcy pofo
dniowe miały też wspomnienia lepsze; 
tam tradycya zwycięzkiego pochodu 
Marsylianki przez Europę była żywszą. 
to też tam nawet na dworze mówiono o 
potrzebie zmian liberalnych. Zrrmrły 
w. książę był zresztą wychowańcem 
prof. Dahlmana, Jak na pedagoga ksią
żąt przedrewolucyjnych - człowieka 
wolnomyślnego. 

Tymczasem nadeszła burza 1848 
i 1849 roku. Badeńskie stało się środo
wiskiem opozycyi i ogniskiem rewolu
cyjnego ruchu. Powstanie wszakże zo
stało zgniecione przy interwencyi pru
skiej. Młody Fryderyk pogodził swój li
beralizm z rolą pogromcy rewolucyjne
go; wystąpił on w roli zr~ztą pomoc
nika „księda pruskiego", późnJejszego 
cesarza Wilhelma I. 

Fryderyk badeński był w istocie 
rzeczy młodszym ~ynem panującego 
wówczas W. ks. Leopolda, Ale starszy 
jego brat Ludwik zmarł wcześnie. W 
1852 roku Leopold dał swemu synowi 
Fryderykowi prawa regenta, który w 
1856 ze śmiercią Leopolda objął tron po · 
swym oj,cu. 

Z k'siążąt południowych Nfomiec, 
grupujących się około Austryi, Fryde
ryk stanowił wyjątek, gdyż okazywał 
sympatye pruskie. Skojarzony moral
nie z \Vilhelmem w uśmierzaniu r-ewo
lucyi. W. ks. Fryderyk wszedł z królem 
pruskim w powinowa_ctwo rodzinne w 
1856 nastąpił ślub między Fryderykiem 
bade1iskim, a jedyną córką Wilhelma. 
Ludwiką. Przyjaźń z dworem pruskim 
spowodowała, że w 1866 r. Fryd. chciat 
zachować neutralność w zatargu au~ tro 
pruskim, ale ministrowie W. ks. nie 11,ie 
li odwaR"i pójść przeciw opinii publicz
nej. Później Fr. chciał przyłączyć Ba
deńskie do Związku PółnoCJ)o-niemiec 
kiego; rząd pruski wszakże musiał li
czyć się z Austryą i powstrzymał za
pały W. ks. badeńskiego. 

W styczniu 1871 r. W. ks. popierał 
usilnie mianowanie i koronowanie króla 
Wilhelma pruskiego cesarzem niemiec 
kim. Zresztą zarówno w administracyi 
wewinętrznej jak i w ogólnej polityce, 
zmarły W. ks. trzymul się zasad umiar 
kowaneg,o narodowego liberalizmu. 

W stosunku d-0 Bismarcka zmarły 
W. ks. starał się zachować pewną nie
zależność. Z pamiętników ks. łfohenlo
hego można przypuszczać, że w. ks. po
p:eral moralnie dzisiejs~ego cesarza 
Wilhelma II, by pozbyć się Bismarka. 
Stąd scena gwą.łtownu między „żelaz
nym księciem" a zmarłym Frydrykiem 
badeńskim tak gwałtowna, że W. ks. 
musfal bronić swej godności ,,panujące
go z laski Bożej" przeciw zuchwałym 
slowom z.madego lmnclerza niemieckie 
go. 

Następcą zmarłego W. ks. jest jego 
syn najstarszy, Fryderyk W~lhelm Lud
wik Leopold August, urodzony w 1857 
roku. Fryderyk Wilhe_lm jest bez po
tomstwa. a zatem nastepcą tronu zosta
je obecnie książę Maks. syn Wilhelma. 
mlodszego br'nta zmarłego W. ks. 

WJI 

Od Ekspedycyi. 

Do Sodingen: N:a wóz dla Drzyma
lv otrzymaliśmy ze Sodingen dnia 17 
wrześ1nia 12,00 mk. Innych pieniędzy do 
tychcz.as nie nadesłano nam. 

___ gg 

~łabozeńsfwo polski& 

Nauki w cią~u października: 
Dla mężczyzn żoinatych w niedzie

lę, dnia 6 paźdz. o, godz. 2 .. 15 ~o pot . 
Dla :mlodzieńcgw w medz1elę, dma 

13 października o godz. 2,15 po poł. 
Marxloh. Nabożeństwo polskie odbywać 

się będzie w Ma:rxloh co pierwszą nie~z!elę w 
miesiącu -0 .g-0dz 7 rano. Msz.a św. ze sp1ewem 
polskim i kazaniem. 

,~~~~if.Qi}ili 'l·P>+FWWW5f:_"-!1!_~ 

Towarzystwo św. Jerze20 w Alstaden 
1ltonosi swyrrn ,cz.tonkQt11 i rodakom. iż 5 p~ź
cfzierniika przybędzie do na's kiapl.an pol~l i 
1będzie sruchal suowiedlz.i od godz. 3 pocz.., W 
niedzielę, -0 godzinie 747 msza ś.w . . dla fol~kow, 
podcws której przystępuje1::v: do ws~olneJ Ko
munii św. O godz. 11 kazanie polskie. Po k~
zaniu odbędzie się na sali p. de Poe! zebra'l1!e 
mężczyzn i niewiast "'r celu zalożenia b_ractwa _ 
różaiiwwes;o_ O liczny ud7iatł' w sipólne1 Komu 
criii św. jak i zebraniu upra!Sza (1) 

Zarząd. 

Towar7ystwo św Antoniego z Padwy 
w NeumilhJ. 

W niedzięlę., dlnia. 6 października, o go.dz. 
12 odbędzie się walne roczne zebranie, n.a saii 
p. P. Boche.ima. Rewizorowie kasy winni już 
w sobotę kasę rz;rewidować i sprawę zalatwić, 
p.oniewa!i w niedzielę jest za: krótki czas. -
Uprasza się o jak :naijlic:7111iciszy u<lzial czl:on
ków_ g<lyż .są w:ażne ~praiwy do zafatwienia 
Goście mile widxiallli·. 

Uwaga: Donosi się zaraz.em szan. czlon
·kam i Rodakom .w Nęumiihl. iż po dlugich 
stanainiach dostaliśmy 1>0lskiego ks.iędza i tak 
od 1 października rb. odbywać się będą co nie
idlzielę nahożeństwai d1la Polaików o godz. 9 
rano z pollskim śpiewem. Ui>ra:sza się przeto 
Rodaków„ aiby każdy ~yego obowiązku dotrzy 
·mal tak. by nam łlli·kt 2arzucić nie mógl, że o 
księdza polskiego się staraliśmy a teraz nabo
żefłstwai polskie '.llaliliedbujemy. Zarząd. . (1) -· __ .:. ~----·- ... ~ ---·-· . 

Towarzystwo św. Idziego w Giinnlsdełd 
obchodzi w nłedz.ielę. dni.a 6 paźdJzjernika:, 

12-tą rocznice SWe1CO istnienia 
oo sa:li p, Józefa. Darenrechta. Pro"R"fam: kon
.cer~ i teaiir (2 bardzo piękne sztuczki). Na tę 
uroczystość ws.zy;stkich .Rodaków j .Rodaczki 
jak najiuprze.imieii za,prasza Zar~d. (2) 

Uwasta: Kwart<l!łne w.ame zebrame oibę
<lzie się w ten sam dz.ief1 a:araz: Po sumie. --
Towarzystwo św_ Władysława w Holthausen. 

W niedziele. dnia .6 pa.ź<lrz.iemika. Towa
rzystwo nasze przystępuje wspólnie do s.pOIWie 
<lzi i Komunii św. o ~odz.. pól ·do 8 rainot Cz.fon 
k01Wie winni się .w czapkach i octznakach sta-
wić. (2) 

Uwaga: O !.!odz. 43/z po pot odbędzie się 
krwartalne wa1ne zel!rainie. na którem wsz:Y'S{:v 
bez wYia.tku stawić się po,win:ni_ O. liaz.ny u-
dziali uprasza sie. Zarząd. 
- ···· -

WIEC PARAFIALNY W HOCHSTRASS 
odibe!dzie się w nJ-Odziele. <Inia 6 października, 
o godzinie 4 po pof.udniu na sali pana Vier
·bauma. Zwołujący. (3) 

Koło śoiewu •• Fiołek" w Recklin2hausen-Siid. 
W niedzielę, d:nfa 6 października odbęd·7.ie 

się zabawa p-Oie~alna dla czlonków odcho
dzacych do wois.ka. polaczona z. koocertern. I. 
śpiewem, <le-Klama.cvami i ,ańcami w 7.J.mknJe 
tern kółk'U. Początek o ,godziinic 4 PO! ooludniu. 
O liqzne przybycie prosi Zarząd. (2) 

WIEC ZWIAZKU POLAI<ÓW. W "RUfNTHE 
odhedzic !>h; \Y nied1iek. dnia 6 października 
o !!odzinie. 4 po poL na s<l!H p. Blum nkempi;a. 
w Ri1rnthe. Uaz111y udzial .Rod:aków w wiecu 
pożądanw. 

Związek Polaków w Niemczech. 

WIP.C ZWIAZKU l>Ol!"i\KÓW W pi.'"fUMUEllJ! 
o<lbędzie się w niedzielę _ <C!Jnia. 6 październjka 
o godzinie 20 po poifudniu na sali p. Schroer<l!. 
Liczny udz.ia.l Ro<la'ków pożądany_ 

Związek Polaków w Niemczech. 

'.fowarzyistwo św. Stanisława. B.. w . .l\larxloh 
podaije swym avl'onkom do w1adamosci. iż w 
sob0itę, dl111ia 5 październikai, {) g~., 4 po poJu
d.niu odbędzie się wspó'lna sp0w1edz, a w nie
dziel~ o godz. 7 rano wspólna ~oi:nunfa św. 
Czl"oI11kowie i wszyscy ro<la.cy wmnt z tej spo
.soboości jak nailiczn3eo skorzvs.tać. 

Uwaga= Walne zebranie odbed}z.ie się w 
niedzielę, d:nia 6 października, o godz.. 11 przed 
,polud111iem na sali p. Kaspe~a w ~arxloh, przy 
J 01han!lliSITTlarkt. - Zanząd' i rew1zormy.ie kasy 
winni się staiwić o µ-odz 9 ran'°· ponieważ są 
.ważne spirawy do zafaiwienia. - Gośde mile 
wi1dzani. (1) Zarząd. -

Towarzystwo św. Antoole~o w Górnymstyrum 
pooaiie swym czJ:'onkor.n o'.az ws:z~s.t~im .Ro~ 
dak01IT1 i Rodaczkom do wiadomości. _iz w so
botę_ diniai 5 paźdizJemi.ka, i:>rzy?ę;dzie ksi'l!dz 
;polski celem s.tuchaniai spowiedzi. sw. W so,.. 
bote po polud.niu już od ~o<lż.my 4 qędzie 
ksią~ s.tuchaJ sporwiedzi poi pols.k'?. W nie
dzielę o godzinie 8 rano :przystąpi Torwa·rzy
stwo wspólnie d10 Komunii śrvv. O godzirnie 3 
p.o poJ.udniu polskie ~a,~oże~stwo• z ~azainiem. 

Uwasża: Po· na1booenstw1e odbędzie się ze
br.amic- różańca św . nai które sie vv'Sł.Zys:tkich 
rodaków i rodaczki za,prasza. Także będzie 
ksiądz obecnym na zebraniu. (1) 

Ai. B. ororw·izorycznv nwdzelartor. 

Towarzvstwo idmnastyQZne .• Sokół" w Essen 
-p.oKfaie swej .drużynie or~z rodnk_om z ES<sen· do 
wiadomości. iż '" niedziele. dnia 6 J>aźdz_, o 
godlz. 21/2 odbędzie się ~OC7~ walne zebranie 
na sali zwyklych oostedzen. Na porząd·ku 
dlz.ienym bardzo ważne sprawy_ towarzyskie a 
mianorwicie roczne spra1w.ozd.ame IZ. dziatał1110~ 
śd Towarzystwa i 01bór nowe1ro wydz.iaitu. j 
Kompletny udział' druhów p{)Ż.?_d:a.,ny. g:oś-cie mile 
wiid:zi<i.ni. Czo.rem __ (3) . _ Wydział. J 
Baczność-Druho.wie Gniazda Ober-Styrum ! 

Przys:de 7 ebrainie odbęd'Zie sic w niedzielę 
<dnia 6 ,paMziernika, o godz ~~2 .no• południu w 
itokalu nana Antropa ul. Diirrnptenerstr. 72. Po
żąd,ainern jest, aby się Druhowie iak n:::i.iliczniei 
stci!wili, bo przyjdą wazne sprawy pod obrady. 
Ooście mile widz.i ani. Czof em! 
(2) ______ Wvd!!!ł_. _ 

Towarzystwo św. Rodziny w Scherłebeck 
pod2~e .swym szan. c:-fonkC?1 ~{) wiaidomości, 
iż w pnz.ysz.fą isoibotę 1 w niedziele siposobno.ść 
do s'[low:ied.zi św . W niedziele o _<.Yodzinie pót 
.d\oi 8-ei ran') przystęnuJe T()IW. PJa'Sze do wspól~ 
,1;ef Kmnunii św. Cziomkowie uowimni w cz:w
ks.ch i odznakach towarzy~1kich przybyć. ( 1) 

Zan~~d. 
Uwaga: W te s'-.ma niedzielę hierze Tow. 

n~.sze udz.iaf w roC1znicv Tow św. Ludwika w 
rnstetn. Wvmri r~z o 2% ·PO pafodniu. o fa.k naj
licznie'i~zy ·udział' czironków prosi 

Fr. Nowak przew. 

Towarzystwo św. Ludwika w Dlsteln 
podaje do wiadamośd \\"Szysitkim czlook<:>m i 
rodakom w Disteln i okoli~, jż oltchodzimy 
dnia 6 października swa. 

-7. rocznice istnienia -
na którą zapraszamy wszystkich czlonków i 
rodaków w Disteln i wszystkie T Ol\varzystwa 
które zaproszonia odebraly i te, które dla braku 
adresów za.proszeń nie odebraly. Program: 
Od god.ziny 2 do 3 i pól 2rzyjmowanie bra
tnidh Towarzystw na· s<tli p. A•nderbrilge_ o go
dzinie ~4 na 4 pochód do kościofo. na polskie · 
niaibożeilstwo. P-0 nabożeństwie pochód na 

1sadę p. Brinkmanna w łierten, l{<lzie odbędzie 
się dalsza zabawa< poląc.zona 7. koncertem, 
śpiewaimi i deldamac_yarni .Muzy.kę dostarwi 
oolonek Taw. Ant. Kopel tz Disteln. Wieczo
rem o godzinie 7 będzie odegra111y bardzo la
-ctny teatr po tytulem . Grube ry.,r.by". 

Z.uazem donosi się czlonkom. iż posiedze
nie odbędzie sie w te samą tlliedzielę. o godz. 
J i pół. Czlooków zaleJ,!arjących z 111Jes:ięczn:e
mi sk~iadlkami <C!lużej nirl trzv miesiące, upra
sza się, alby się ze skfadek uiś>Cili, w p-rzed
wu1ym raiz.ie będa, uwaiain1 za nieczfonków. 
Wstępne dla czlonków sąsiednich Tow. 30 fen., 
dla niec.Zilonków przed czasem 50 fen. przy 
m.sJe 75 fen. (2) Zarząd. 

Uwav.a. W sobote przybędzie polski spo
wiednik, więc ~aprasr1 :ł sie Szan Braci i Sio
stry, a.by jaik: ·na.ilkznlei wzięli ud:ziat Tow. 
przvistemiie d1J1 wis6lnej Komunii sw~ w nie
dziele. o v.cdzrinie 8 rano.. 

Towairzystwo v.imn, .,SO'kół" w Kotte.nbur~u 
Zebrarnie odlbędzie się w niedzielę, 6 bm., 

{>' godz.inie 2 po po!. na !Xl!li posiedzen. O licz-
ny udz.iial' prosi (3) Wydział. 
-· --

Tow. św. Wlncenteizo a Paulo w Heeren 
dooosi swym szainownym czlonkom. iż przy
szle zebr.amie odbędzie <S·ie dnia 6 paroviern.ika 
przed polu~iem o godz. pól 12. O jak rtaii-
·liczniej.szy utlz:ial uora.Szai (1) 

Zarząd. 

Kot.o śpiewu •• Cecylia" w Neumillll 
W <niedzielę., dnia 6 października. o godz. 

2~ odbędzie się miesieczne zebranie w lokalu 
nosiedzeń, na które za.;,>rasiZa się sz·aioocwnych 
cz:lkmków. Goście m~ wiidl~anL Zara7em się. 
jJooaje do wiad:omośd, iż 6 paźdz:iernjka odbę
dzie sie 

zabawa poż~lna 
dla czlorików oct·chodzacych do wojska. Za
ha/w:at będzie upięk:sz::<>-nll! ~pfow(;m a rozp?CZ
nie si.ę o godz_ 4 po pel. na sali P. J. &che1ma. 
.Muzykę -dostawi pal!1 Podes121wa z Al~den. O 
·liczny udziaJl w zabawie się R.odaków uprasza. 

(1) Maxymiłian Kwiatkowski, przew. 

Koło śpiewu „Wanda" w Holsterhausen 
donosi szan członkom, or!az tym roda
kom, którzy mają chęć do Kola śpiew:u 
wstąpić iż zebranie kwartalne odbędzie 
się 6 października po poludn~u o godzi
nie 4-tej w lokalu pana Krafta. Posie
dzenie z'.1riądu oraz rewizya kasy o go 
dzinie 2 po południu. Uprasza się o licz 
ne i punktualne stawienie się ·(2) 

Zarząd. 

Tow. św. Wojciecha w Hontrop. 
'vV niedzielę, dn:a 13 października, 

o godzinie 4 odbędzie się kwartalne 'Yał 
ne zebranie, na które się ws~ystk1~h 
czlonków mile zaprasza. Pos:edzeme 
zarządu odbędzie się o godzinie 3 po po
łudniu. 

Uwaga: W niedzielę, dnia 6 paź
dziernika bierzemy udział w 15 roczni
cy Tow. Św. Wacława w Linden. Wy
marsz o godz1inie pół 2-ej z lokalu p0s1e-· 
dzeń. O liczny u.dział uprasza się. (3} 

A. l(ukla, przew.odn. 

Towarxvstwo św Wawrzyńca w Reckiing-
. hausen-Ost 

poda~e swvm SZ:ain .. Czfonkom -i wszystkim .Ro
dakom do wiaidomości. iż w niedzielę., dma 6 
.październikru. obchodzi nasze Towa1rzystwo 
ur<0ezystość drugiej rocznicy swego istnienia 

na: sali pa:ni Schapers „V~lla Frainika", 111a którą. 
ws.:z,ystikich czJ:'.oników Towarzystwa .oraz 
w&zystkich rodaków, którzy zla.opatnzem , są 
-:v; karty wstępu jruk i te Towarzy_stwa, ktore 
zaproiszef1 id:lai braku aidresów n·ie ?trzymaly 
{)JJ'.M: bratide. Tow„ należace -do zwta.zku To-

warzystw, zalJ)lra:szamy_ Porządeik uroczy
stościi następujący. Do godz. 4 przy•f!no'Ya-nJe 
bratnich Towarzystw, następnie pnzyW1tame To 
warzystw i gości przez. przewodniczącego, kon 
cerit orkies<try pana. M. Pietrygi z Bruchu, prze 
pła.tany śpiewem i dekilamaieva~i dzieci i d.oro
sJych. O godz. 7-ej ounktualme odegrana bę
dzie zabawna sztuka teaJtralna pod trt. „Stary 
piechur i syn jego huzar"~ 

Zarząd. 
Uwaga. W niedzielę przed poludnienn o 

godlz.. pól: do 12 odbędzie się ~eb:ani~. Upr~sz.am 
sz.;w. czlonków o liczne staw1erne s.1ę, pomeważ 
będą rozdane nmve od.z;nakl towarzyskie. Po 
zebraniu udamy &ię z chorągwią do lokalu 
·zabarwy'. O Hczny udziia!ł' w zebraniu prosi 

(2) P. Maćkowiak, przewodiniiczący. 

Towarzystwo ~imn. ..Sokół" w Horsthausen 
urządza zamkniętą zabąwę z tańcami oraz ćwl 
czeniami na PO'żegnanie druhów. odchodzących 
do wojska. w dniu 6 pąźd-ziernika br. na sali 
paJnal tt. Mollera. Początek o l!O~z. 4 .. ~od~
cy, chcący być także n.a zabawie. \Vl11l11 się 
VJll)rz6d do Gniazdia zapisać a można to uczy
ni~ przv wejściu na sale Druhowie winni się 
1komuletnie stawić, y:dyż -0 godz. 2 po pofu
drniu b~dą fotografow;rni na sali - Ozotem ! 

(2) _Wydział: 
Uwaim. Cwiczcnia odbeda iSię w 111~

dz.ielę w -p-otudnie o godii. 1-ej. Z pewnośctą 
w~.zyscy druhOJWie się sLawią. Naczelnik. 



BACZNOSC HASPE! 
\V •nieaz.1elę. oma b pazazicrnika o godz. 

2 po poludniu odbędzie się wiec sokolski na 
1Sali p. J. f'inki, ulica Kolońska nr. 17, naiprze
clw kościola ewangie:lickieg-o. O liczny u~ 
dzia.r Rodaków z Hasve i okolicy i sąsiednich 
Towarzystw g-iimnastycznych uprasza 
{2) Zwołui:tCY_. _ 

WIEC POLSKI W BAUKAU 
w sp·rawie wyborów do radv 2miunej 

odbędzie się w dniedziele. dnia 6 października 
o irodzinie 3 i pól po poludniu u pana Newelia
oga przy ulicy Bismarka. naprzeciw kościola 
lkatOlickie~o. Ponieważ chodzi tutnj o prze· 
prowadzenie polskiego kandydata. przeto upra 
sza się o iak najliczniejszy udzial Rodaików. 
Mówcy pnzybędą zamiejscowi'. 
(3_) ___________ Komitet. 

TowarZYstwo św. Stanisława B w Schałke. 
W niedzielę. dnia 6 bm .. o g:odz:inie 2 J>-0 

poludniu na sali p, Bversloha_ Ostr. 23 odbędzie 
isię młeslęc.zne posi~enie.. O punktualne sta-
1\Vieniie się prosi Zacz:ąd. 

Uwa2a: Po zebraniu urzadza się zabawę 
pożegnalna d'l.a cztooków odchodzący\;h do 
woj.ska. 231bawai odbęd:z.ie się z koncertem i 
fbalem_ Cerem upiększenia z:abaiwy pr~imy o 
odziali Kola śpiewu ,.,Zgoda" z Scha:lke i Tow. 
ginm. ..Sokół" w Schailke. (2) 

~ł'fSl»Mt~llRIHSstcl• 

l(oło muzycme polskie „Cecylia" 
w Oberhausen 

1Zasylai swemu Szan. Kawerowi oraz Gospoda· 
rwwi panu 

FRANCISZl(OWI ZERBSTOWI 
w Oberhausen w dniu Jego 'i!odil'Ych Imienin 
~ersze ży.czenia: "Ldrawia. \SIZCZeśda. 
wszelkiej pcxrnyślności, ~ystkiego dobrego i 
.ożenku szcześliwego. - P,ranciszek Zerbsit 
niech żyje Jl ! 

„~~-~ --Hfl•-· 
~ 

Towanystwo św • .Jana Ew. w Witten 
!Z.a.SYla swemu szanownemu Czfonkowi panu 

MACIEJOWI SKIBIE 

i iego doa:g<mnej towairzyszce życia: pamie 

MARY ANNIE DWORAI<óWNIE 
w dniu i.eh ślubu, diilia 5-go parMziernika, jak 
najserdea1.mieisze życzenia zdrowia. szczęścia, 
wszelkiej pomyślności i blogoolawieństwa Bo-
żego. Zacząd. ------· .,,JICl-~WI* 

~ 
Towarzystwo „.Jedność" w Essea 

-usyla swemu s.zanawnemu czlookowi 

MARCINOWI OAUZIE 

oraz jego dozgonnej towarZY'S7.Ce życia 

pamde MARCIE OINTERÓWNIE 

w dniu ślubu, 5 oa:ździ~mika, naiser<iecznie}sze 
życzenia ~rawia szczęścia.. blog:oslawieństwa 
Bożego i wYknzydruiemy po trzykroć: Mloda 
Para niech tyje! Zarząd. 

~~~~~~ 
Za ogłoszenia i reklamy, .redakcya 

wobec publiczności nie odpowiada. 

Kasa OSZCZPdoości 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 

płaci od nieb (437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
~i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4ł proc. za natychmiastowem wypowiedz~ 

Bank ~.t• ... nafi'k.1 
w Koronowie (Orone a. I. BraW. 

Dae~nośe 
rezerw li eł!! 

Ubiory i paletoty 
w 24 godzinach od 
-05 mrk. pocz.ąwszy. 

Mam także kilka 

przechodzonych 
ubiorów 

bardw;o tanio 
do 1przedania 1127 

Jan Błach 
Essen, 

Tarms'łr. nr. 1.a. 

Swój 
do swego! 

BAOZNÓ.śÓ ROD~ 

Kto? ~!~eów~~b~~ 
1 obrazów, fi. 

gur, krzyżów itp., dobrą 
brzytew, nóż, zegarek, 
obrączki slubne, • koło, 
harm„nlkę, skrzypce itd. 
itd., ten niech zaraz na· 
pisz. pomoj.katalogi, 
które wys. każd. darmo i 
fr. Najk. za.k„p. Pr. adr.: 
d. Mrówczyński. .. 
1417) Rawicz[Rawitsch] 

Poszukuje od zaraz 

polsk. dziewcz. 
spedytoroV\a (1160 

Alex Lev~1 
1Uia łg8'łeele„ 

8tf'elerhe• g t&a. 

o chce mieć na zimą 

dobre i tanie 

: pomo~nl'k ów ' 
krawie?ckicb 

potrzebuje od zaraz na 
stałe zatrudnienie (1172 

W. Szala 
w Erie przy Boer, 

Bismarkstr nr, 72. 

I Uezer\ 
do krawiectwa, 

t który chciałby doskona.
ł łym kra wcem zostać, 
! znajdzie miejsce od za· 
l raz u W. A. Powal Io wskiego w Bochum 
, Alejowa ul. 13. 1171 
l--··-----

113--~o-je-dz-en-ia,-m I !!~!~~! }~!~~ 
I lub później zgłosić. 

niech się z calem zaufaniem zgłosi 

do mnie. Porad2' każdemu chętnie 

slu~ę. 1145 

„;an Kwiatkowski 
hurtowny handel kartom 

Herne, Bal1nl1ofstr. 50. 
Telefon 577. 

Wierzbiński 
8ehwerłn •eł 
1174 .Kastrop. 

panienka 
do składu kolonialnego i 

oczennica 
Włerzbłń11kł, 

Schwerin, 
p. Kastrop. 1175 

Pierwszego samodziel· 
BOOOOCOOOOOOO O 0000000000000, nego 1173 
o Bacznoś6 Wanne? ezeta•ntka 
a o piekarskiego 
i Szan. Rodakom donosz„ uprzejmie, iż 8 przyjmie od zaraz lub 

pr~enlol!llem 8 od 12 października br. 

8 mój Interes llrawl.eokl o Andrzej Franka 
2 ląezęD1" ze skla"em eyr;ar ł g8 8ehwerł• p Kastrop. 
O paplerosow Mam prawie nowe mało g z ulicy Kolejowej na. ulicę 2 potrzebowane 1176 

o Karolanr. tO(Karistr.)-.e: o UrządZBDiB 
g W mojej pracowni wykonuje ubr. m~· : d 
o 1'.lde z najnow. angiel i krajow. materyi i om owe 8 rów " e.ż • flo~olskłe. Dziękując za do-

1 
,,,. całości lub pojedyńczo 

tychczaso e pop~rcie, prosz~ o łi.skawe wz~l?~! 8 tanio n a s p :r z e d a ż. 
a.dr . K.ob1-larz, 

Zjednocz~nie zawodowe pnlskie. 
Zebrania członków 

odbędą się dnia 6 października 
W Rheinhausen o godlz. 5 po poludniu u p. M. I(tippera 

w Hochemmerkh. 
W Resse o godzinie 11 u p. W~elandaJ. 
W Kastrop o godz. 11 przed po.l. u p, Sindera. 
W Herne o godzinie pól do 6 u p. Nitki Nenstr. 
W Heissen o godzinie 11 pr:zed ooł. u .P. Brunsa. 
W Marten o godz. 11 i pól u p. Korte, K~serstr. 
W Meuselwitz o godz. 3 po pol. u p3Jllai Winkler. 
W Linden-Hano_ver w sobotę o g:odz. 8 u p. Mathias. 
W Huckarde o godz. 4 u p. &lyera. 
W Wanne o godz. 4 po pol'. u p. Unterschemanna 
W Bruckbausen o godiz. 2 po pol. u p. Brinka. · 
W Bruchu o godz. 4 po P-Oludniu u p. Milllera. 
W Oladbeck o godz. 4 po poI. u p. Kuepera. 
W Essen o godz. 1 po poludniu u J>aitia Meistra~ 
W Weitmar o godz. 4 po polurdniiu u P. Heinemanna. 
W Ober-Marxloh -0 g 110 przed ipol. u p, Minhorsta. 
W H-0chstrass :o g-odz. 2 po .pol. u o. Viierbauma. 
W Liitgendortmund o godz. 4 po :pol'. u p. Spechtai. 

Na porządku c:Lziermym: J) Sp·ra'WO'Ldanie z mię
d'zynarod'owe~o kcmgiresu i;i:ómik6w w Salcburgu_ 2) 
Sprawoz.da't1ie z wailnesra zebra111'ia„ 1kna1pszaftu bo
'Chums:kiiego. 3) Hutnicy a 8 ~odlzinm pracz po fa'-
bryka·ch. Orócz tego będ\a Inne waż!ne sprawy mm
wii.aine. O liczny ud:ziaJ u_prasza 

„Ziedoocz.enie zawodowe potskie." 

w.Jece Zjednoczenia 
We Freisenbruch odbędzie się .w nied'Zielę, dnia: ' 

paźxlziernika, prred pdfudnie:_m o godlz1ni'e 11 u paoa 
Over booka. 

W Mełderich 6 październikai przed polu-dniem o g-01-
dzi111ie 11 u p. Mertens, Kurzestri. 

W Miihlhełm-Rubr 6 p.aroziernika przed pol. o godz •. 
11 i pól u p. Mii'hleria. 

W Liinen przed !Polu dniem o 11 ~ u paina1 Mid-
dendorfa. . " 

W Dortmundzie po POlu&niiu o 2 11:odz. w lokalu 
ip. VoSiSa przy Rhe~nischestr. 127. 

Wielki w.fee polski w Miihłheim g Renem 
odbędzie siię dnia 13 paźxlZJiel"J;Jika o godzinfe 2 u Pall& 
'Reb'hwai, Regentenstr. 9. 

Bacmość Hochłarmark ! 
W dmu 13 październik.a urządzamy wspólną za

barwe na sali pan.ai Fed. Wehnera. Początek o g~. 
4. Uczny uidzi.at\ porząda.ny. 

Wydzłal 
Baczność Druhowie w Marten! 

W niedlzirele, dnia 13 bm_ odbectzoie sie za'-
1barwa jesiennai na sali v. Kor.te, ul. Cesarska. 

Wydział. 
~feld, Hauptstr. 35 

d to"Warów 
oaialn-yelt 
em położeniu z 

- ---· al"unr. J - D I ~„~„.oniem i odbior· 
i!cl.c>C~Oł0.010010000 O 00000000000000 cami tylko za gotlwk~ 

jest od za.raz lub później 
„ " altan ry środek do c:z-.v• n a. , r z e d a i. Zgło-

SZC.t.1,;llia wanów, chodniku w itd. PARBIER· szenia. do eksp. „ Wiaru· 
NIA OALLUSCHKE, PRALNIA W BOCHUM. sa Pol9kiego" pod num. 

K wiatko.wskiego 
„ najlepsze! ,,~ 

Tel nr. 911. · 1168. 
~~~~~~~-=:-;~~~~~~ 

H~znoie ! filie: Hofstede, Herne1 Eickel, R,ohling
hausen, Linden, Hatilnsteo. Langendreer. Mar· 
ten. Castr<m, l(amen. Dortmund, Oertbe, 
SprockhOveł • 

czynia emalj. ~ 
m.„„.-„„a„„ ... 

kupuje się najtaniej I najlł"płeJ w 

ochumsk. Konsumie Emalii 
Rohllnghausen p. Wanne 

Heinrichstr. 31. 

anie umywalki ! === 
•' ' ' t :' .~ ·,, ' ·; , „ 

ospodynie 
upujcie tylko prawnie zastrzeżonfł •·. 

margarynę 
. !I „Kościuszko" B 

I (674 

W. " • „ 1arus. 
• Dn nbycia we wszystltlch sklada.:h. I - , . ~·r,·. . .. . -

P pier listowy · 
z oięknymi napisami i wierszykami w nu. 

gł6wkn poleca 

Księgarnia "Wiarusa Polskiego", Bochum. 

Potrzebuj~ od zaraz 
jednego dobrego 

ezeladnlka 

rzeźnickiego, 
slużąeą 

i jednego 
ueznia. 

1165 

Rodacy w Herne i okolic, 
Po~ccam s.za.nc,wnym R'.ldakOłll m6j 

skład żelaza i! 
Beman Paul, 

He rn e, Neustr. nr. 50. 

maszJD 
do got.owaniafa, uyci&. prania i~ 

ora11 

Pomocnika 
krawiec kiego. 

wszelkich sprzęt6w kncheajll 
nych 

potrzebuje od zaraz po eenac1ł Jak aajiaD8z7ek. 701 

Mag le wszelkiego rodzaju, począwszy już od 23 do 580 mr~. A. Pa.rysek 
Doehum, 1159 
Henriettenstrasse nr. 30. 

tltiiHfJtl(M•~ 
~~*~~~:1łt 

Elementarze 

· Zakupione rzecsy odstawiam franko do donm. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
S I a n i s ł a w J a n k o w i a k, 

BEBNE. Neustr. 35. . 

w wielkim wyborze polłCI 

Ksi~arnia 

„Wiarusa Polsk.·' 
~~S)e!~~-~ 

~m~~~--

"'·· li e Kwiatkowskiego: 
są najtańsze! [10811 

l(<>ło śpiewu „l(oścłuszko" . w Resse 
podaje do wiaidom()śc.i swY111 czlookom i .Roda- J POSTBESTELLUNOSfORMULAR„ 
kom z Resse ·i okolicy. iż d'llia. 6 października . 
obc_hodlzdmy Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser-
00 sal~. ci~:1~~y~lf~~ł~~delicherstn lichen Postamt ein Ex.emplar der Zei
Na urocziystość zapraszamy iak na1uprze:imiej tun~ „Wiai:o& Polski" aus Bochuttl 
wszystkiie życzliwe nairo Kola śpie~a;ckie. któ- (Ze1tungspre1sli~ te 128) fiir das IV. 
re zaproszenia od~br'!1y i te. które dfa1 braku Quartal 1907. unJ. zahle an Abcmnement 
adresow z.aproszen me odebraly. und Bestellgekii 1 92 Mk 

Program: 1) Od g·odzdiny 3 clio 4 przyjmo- ' • 
wmie bratnich Kól. 2) Otwarcie uroczystości 

I 

I 
\ 

pnzez przewodJniczącesw i powitanie bratnich 
Kóil i gości_ 3) Wystep mie.ilscoweg-o K-Olfa śpfo 
wu. 4) Występ bratnich Kó.l' śpiewackich. 5) 
Strzelanie do .tarcz.y o nazrooy i koncert. 6) 
Mooologii dekLamacye i śpiewy. 7) O god:z. 7 
teatr pod tyt.. „Czarodziejski stolik" f , 7,a. 
cz.arowaoo kije w miechu". 8) P.orloinez i datl-
sza zabawa z tańcami - Muzykę dostawi ·Msz Obig_e 1,92 Mk. erhalten zu bia6en, ~ 
dyryQ"erut P. Ignacy Kaczmarek. bescheini.gt. 

Uwaga: Czlonkowie zalega.fący dlużej niż 
trzy I?ie:>iąc_e. rwinnł sie ze sklaidek w nieddielę, 't"" 1 
6. p~ździe~ka. pr~ rozpoczęciem zabawy • • • • • • • • • den.---- ~ 
mścić, g<lyz w przecnvnym raz.ie będą uważani 
Jako p:o6de. Dzieciom niżej 14 lat wstęp ~ 
$alę wzibromooy. (a) Kal~rllches Postamt •••••••••••• , . 

Szcz. Sobczak. sekretarz~ 

L ~ydawca: J a n B r ej s ·k i w Bochum. Odoowiedzialny za red:aikcyę: J a 111 Brei ski w Bochum. ,Drukarnia.i „Wiarusa Polskiego" w &chum 
Ili 
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Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 
"""~~·J<llBllalAl,Qllll ......... _..mllll„ml:'lm9!IBlfil11111111 ... ClmllllmlDlll ......... „„ ......... „ ... „ ......... „ ............ „ ......... „„ ... „ ... „ ......... „ ....................................... „„. 

"'ycbod'Z1i codziennie 11 wyjątkiem dni poświątecz-
11ycb. Przeidplata ~wartaLna na poc.zcie i u listowych 
.,.,yno.sii ] mr. 50 fen_. a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
e~ fen. ,,Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

I Imię Beże za Wiarę I Ojczyzna i 
Za inseraty pfaci się z.a rrieJsce rządka drc>bnego d·tłl• 
ka 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed i.oseratamł « 
ie.n. Kto często ~lasa. otrzyma rat.t_ - Listy ~· 
„Wiarusa Polskiego" alależy frankować E podać • . 
nich dokladny adres piszącego. R.ękop. cie :z.wraCllllJ'. irowym pod maikiem ,,L. polrusch nr„ 123. „ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
aoówić, czytać i pisać oo polsku! Nie 
fiest Polakfem. kto ootomstwu swemu 
.zniemczyć sie pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Przeszło I OO górników zginęło! 
Bez podania bliższych szczegółów 

donoszą, że w Stanach Zjednoczonych 
wskmtek oberwania się ziemi 150 górni 
ków zostało odciętych od szybu. Wy
dobyto 16 trup6w: i kilkunastu rannych. 

Brak pewności o losie przeszło 100 
1?:órników. 

Parowiec sie rozbił. 
Wielki parowiec francuski „Leon 

XIII" rozbił się trzy m~le na północ od 
Seafield. Zało9'q znajduje się w po!oże 
~riu rozpa zliv.rem, trzymając się masz
tów i Jin. Dotychczasowe próby ratun
kowe były bezowocne. 

Druga wałka kulturna. 
Klarujące się coraz bardziej w za

:borze pruskim stanowisko rządu wzglę
dem duchowieństwa katolickiego w 
.związku ze sprawą polską, a zwlaszcza 
·Ostatni, skazanie ks. proboszcza Olszew 
skiego na półtora roku więzienia, zmu
szają spoleczeństwo polskie tamtej 
·dzielnicy, do poważnego zastanowienia 
.s i ę nad położeniem. „Kuryer lPozmań
ski" drukuje w tej sprawie godny uwa
gi 1artykuł, nadesłany z Prus Zacho
·dnich: 

„Dziś stolica arcybiskupia w Pozna 
niu osierocona. Na całą wielką archidye 
cezy"ę gnieźnieńsko-poznańską jest tyl
ko jeden bisku_p suf~again. Jest on admi
nistratorem :archidyecezyi~p0znal1skiej_. 
iale obowiązki biskupie sprawować musi 
teraz tak w poznańskiej, jak w gni,eź
nień.skiej archidyecezyi. Czy tv nie 
Przypomina ucis'ku pierwszej walki kul 
turnej ! 

W Pelplinie zasiada biskup rządzą 
er naszą dyecezyą chełmińską i mamy 
biskupa-sufragana. Obaj czcigodni .pa
sterze nasi. A jednak duchowieństwo 
nasze, broniąĆe nauki religii w szkole w 
ojczystym języku, nie dozn:aje od nich 
obrony. ani zasłony przed wymagania
mi rządu pruskiego W -0czach, nieled
·wie pod bokiem naszego czdgodnegD 
biskupa wyprowadzono gorliwego ka
:P!ana z sali sądowej wprost do więzie
lll'a - na półtora roku. 

W pien vszei1 wialce kulturnej przy 
rozpędzen i u bislmpÓ\\.r, kapituł, księży. 
Przy rozbiciu calej administracyi' ko
ścielnej, polski lud katolicki chwycił się 
samoobrony. 

W obecnej drugiej walce kulturnej 
samoobrona polskiego katolickiego spo 
ł~czeństwa stała siG także koniecznoś
~1ą. 

Gdy papież pomocy dać ITTie może, 
o-cty jej biskupi. administratorzy dyece 
zy1 nie dają, lud sam musi brać w obro
nę. swe interesy katolickie z odpowie
Qniem uwzględnieniem administracyl 
kościelnej. 

W naszej dyecezyi chełmińskiej 
,t~ze.ba .zwołać wiec polsko-katolicki, ta 
~1• Jaki się odbył pod koniec zeszłego 

roku w Poz]laniu. Należy omówić sipra
wę naszych uwięzionych księży, mia
nowici'e sprawę księdza pmboszcza Ol
szewskiego, razem z następstwami tego 
dła potrzeb duchowych tych parafii, w 
których duszpasterzy uwięziono. 

Na tym wiecu trzeba uzasadnić pro 
śbę do naszego ks. arcy1pasterza, z czem 
jego wierni dyecezanje muszą się do 
1niego zwracać, aby ich br:al w obronę. 
Do Ojca św. Piusa X trzeba ponowną 
wyslać prośbę, obszerny memoryał i 
złożyć go u stóp jego przez otlpowie
dnie ooobistości. 

.T eżeli tego w naszej dyecezyi cheł 
mińskiei nie uczynimy, druga walka kul 
turna będzie ms zatapiała''. 

Stała się rzecz niesłychana. 
Wiadomo powszechnie, że czcigo

dny ks. Szymański z Paderbornu zu
pełnie oddal się pracy nad zbawieniem 
dusz Rodaków, v1eczv jego powierzo
nych i do spraw publicznych zupełnie 
się nie miesza, na wieaach nie bywa i 
wogóle nie występuje publicznie. Po
niew~ż przecież „Swiętojózafacie'' nie 
ma i nie może nic mieć wsoólnego z po
lityka i jest sprawą czysto oświatową 
a paniekąd także kościelną, o ile chodzi 
o wyksztakeniie przyszłych kaplanów. 
1przeto po zntanym skandalu z tlainem 
przyszedł ks. Szymański na zebranie 
„$\viętojózafacia" i oświadczył się za 
tern, żeby - celem zaprowadzenia 
ści'slej kontroli - na miejsce komitetu 
powołano do życia towarzvstwo. Do te
go miał prawo jako ksiądz i jako oby
·watel. 

Nhe oodobało się to przecież tym 
panom, którzyby chcieli być dożywot
nymi członkami komitetu „$więtojóza
facia" i samowolnie z:arządzać groszem 
skladkowym. Najzaci~tszy 1przeciw
nik towarzystwa p. T. Nowacki z Ka-

l ternbergu, sekretarz komitetu „$więto
józafacia", napisał tedy ido Paderbornu. 
do przełożonej ks. Szymańskieg,o wła
dzy duchownej lis1 z idenuncvacyą, że 
ks. Szymański w Essen, Gelsenkirchen 
i Bochum pracowal nad założeniem to
warzystwa dla polskich księży i inteli
gencyi (filr polnische Geistl'iche und ge
bHdete Stande) i tio nazem z redaktora
mi panami Brejskimi. 

Przez tę denuncyacyę 1pnagnąl p. 
T. Nowacki związać ks. Szymańskiemu 

, ręce i nrzes.zkodzić jego przybyciu na 
wiiec który ma się odbyć celem założe 
nia :Towarzystw1a Pomocy Naukowej 
pod' wezwaniem św. Józafata", i być 
może, ~e stanie się według życzenia p. 
Nowackiego. Jakie będą daltsze następ
stwa denuncy(acyi jego, trudno przewi
dzieć. 

Tien sam p. T. Nowacki z Katernber
gu napisał także owa osziczer·czą kore
spondencyę do •. Gońca Wielkopol
skiego", w której wbrew najoczywi
stszej, prawdzie :zarzuca vanu Anto
niemu Br·ejskiernu, że iprzywlaszczył 
sobie z kasy „$więtojózafacia" około 
tysiąca marek a posłowi Janowi Brej
skiemu. że o tern wiedział. 

„Swiętojózafacia" będzie wiedział, co 
wobec postępowa1ni1a 1p, Nowackiego u
czynić mu wypada. Gdyby Komitet 
nie zająl w tej sprawie odJwwiedtni,ego · 
stanowiska„ bylibyśmy zmuszeni zer
wać 'l riim wszelkie sitosunki i odmówic 
mu uslug !naszych. Tymczasem cz,e
kamv. 

Regulamin wyborczy 
dta Polaków Westiałii. Nadrenii i sąsiednich 

prowineyi. 

(Zatwierdzony przez Komitet Gtó
. wny i walne zebranie wyborców). 

§ 1. Władzami wyborczemi dla Polakó'\l' 
Westfalii. Nadrenii i sąsiednich prowJncyi są, 
K<)lnitet Główny Wyborczy Polski dla Westfalii 
Nadrenii ~ sąsiedniclt m:owincy.i. jego wydział, 
l(omitety powiatowe. ewentualnie delegaci, wal 
ne zebranie powiatCJIWe, l(omitety miejscowe i 
meżowie zaufania. 

§ 2. 1{0011tet Główny stanowią: l) prezesi 
i skarbnicy komitetów powiatowych, 2) dele
gaci oowiate>wl 

Komitet Główny wybiera z pośród siebie 
wydział, który s3ę składa z prezesa, 1, 2 i 3-go 
zastępcy, sekretarza 1, 2 i 3-go zastępcy, skar
bnika i ie?:O zastępcy, oraz 5-ciu ławników. 

§ 3. Siedzibą Główne20 Komitetu jest mia
sto Bochum. zmiana może tylko nastąpić za 
zttodą walne1w zebrania Polaków z W estiatii 
i Nadrenf.l i p1., a decyduje abs9łutna wie· 
kszość zebranych. 

§ 4. Czł-0nków Komitetu Głównego · z przy 
należneml prawami_ zastąpić mogą w ~h nie
obecności zasteJJCY powiatowYch prezesów I 
skarbników, oraz wybrani na powiatowem wal 
nem wiecu zastępcy delegatów. 

§ 5. l(omitet powiatowy, ocaz dwóch de
legatów do Komitetu Głów~o i tychże za. 
.stępców. wybiera się na walnym wiecu odnoś
nego pow.latu, który to wiec Komitet Główny 
&am, albo z jep-o pote.cenia delegat powiatowy 
zwołać Powinien. 

W ten ,sposób obrany komitet powiatowy 
składa się z prezesa~ mo zastępcy, sekretarza 
i jego zastępcy, skarbni~a i jego zastępcy_ Nad
to wchodzą do komitetu oowiatowC2o wszyscy 
:prezesi ii skarbnicy Komitetów miejscowych. 

Miasta, które tworzą samodzielny powiat 
miejski, wybieraią osobnv komitet PoWiatowy 
równaią~y isię innym komitetom oowlatCJ1Wym. 

§ 6. Komitety miejscowe lokalne tworzą 
się w gminie, odnośnie okręgu poszczególnych 
powiatów, takowe składają się z prezeEa, za. 
stępcy. sekretarza i zastępcy, skarbnika i ~o 
zastepcy, oraz dowolnej liczby ławników. Mo
żna także wybrać odpowiednią liczbę mężów 
zaufania, potrzebnych do agltacyi wyborczej. 

Ukonstytuowuinie miejscowego komitetu 
powinno nastąpić na wjecu osobno· na ten cel 
zwołanym, przez uPoważnioną osobę od ko
mitetu PoWiatowe~o. 

§ 7. l(andydatów Poselskich wYbierają wy
borcy na walnem zebraniu odnośnvch powia
tów, i to w ten sposób.: wyhi:era się 3 osoby, 
które się przedstawia Komitetowi Qłównemu. 
Ostatni zaś wybiera jed.ne~o jako kandydata. 

W taki sposób obrany r andydat vowinien 
w najbli:iiSzym czasie być 01!,łoszonv w pismach 
narodowo-polskich. wychoozacych w pań~twie 
niemi'iecldem. Ogłoozenie powinno oodnisane 
być nrzez cały wydział Komitetu Główn.e"o. 

§ 8. Polacy głosują przy wyborach 
głównych bezwarunkowo tylko na kan 
dydata polskiego. 

§ 9_ a) Komitet Główny zwołu!e prezes 
lub zastępca za pozwoleniem prezesa, przynaj
mniej 6 miesiecv przed każdemi uowszechnemi 
wyborami do parlamentu. a w razie rozwiąza
nia parlamentu Powinno zwołanie Komitetu Gtó
wne20 natychmiast nastanić. 

b) W każdym czasie, kiedy się okaże 
potrzeba, a mianowicie, jeżeli poł(}wa członków 
wydziału tego zaźąda powinien prezes zebranie 
Komitetu Głów1ne1w zwołać. Gdv bv nreze~ 
na wymienlone żądanie. posiedzenia zwołać 
nie chciał. wtenczas zwołuje zebranie zastępca 
prezesa. 

Jest t-0 najcięższy zarzut. jaki uczy
:nić można redaktormvi a zwłaszcza po
stawi. Z zarzutr111 tym wystąpił p. 
T. Nowacki z Katernbergu, chociaż 
wiedzi1al, że niczem go pop.rzeć nie 
może. l 

Spodziewam~r się, że Komitet 

c) Zebrania odoozone winnv być w 5-ciu 
pismach P<>lsklch przvn.aimniei. i to 3 razy, ie
dnakowoż tak, aby ostatnie odoszenie 12 9'0-
godzin przed zebraniem do wiadomości intereso 
wanych d()j~ć m'!>~ło. Ouz~ty, w lit9rycb ogło-

szenia się umieszcza, .wyznacza Komitet Głó
wny. Takie listowne zawiadomienia mogą 
być zastosowane 

d) Uchwały zebrania zapada.ją absolutną 
większością głosów zebranych_ Uchwały pod
pisują wszyscy członkowie Komitetu Głównego 
lub .iego. wydział.. 

§ 10. Kierownictwo calei oracy wybor
czej należy do Komitetu Głównego. Bez ,ietto 
upoważn:ienia nie wolno wchodizić w układy z 
innemi stronnictwami. wydawać odezw wybor
czych ani oolecać kandydatów na oosłów. 

§ 1 L O kartki w.yborcze i odezwy stara 
sie i wysyła je komitetom POl\Viatowym Komi
tet Głównv_ Powiatowe komitety wysyłają je 
gminom względnie komitetom lokalnym. 

§ 1Z. Komitety powiatowe kierują agita-
cyą wyborczą w po.wiatach. a miejscowe 

wzidednie lokalne w ~czegOhwch 2minacb 1 
okregach. i to zarówno przy wyborze posłów„ 
iako przy wszystkich innych wvborach. w kt6· 
rych uczestniczą Polacy. o ile to ole nie wcho
dzi w zakres dzialalności organlzacyJ zawodo
wych polskich. 

KQmitety powiatowe i mi~scowe zbierają 
się ilekrać tego wvmairn potrzeba. 

§ 13. a) Na koszta a~itacyi zbierają komi
tety składkL W jaki sJ)OSÓb składki mają być 
zbierane odasza Komitet Główny przynaj
mniei 6 miesię.cv przed oowszechnemi wybora-

mi do parlamentu. 
b) Kasy miejscowe powinny cały dochód 

przesłać do kasv powiat.ower. a kasa powia
towa po załatwieniu rachunków gminnych i po
wiat~wych do kasy głównei. 

c) Wszystkie koszta wynikłe z agitacyi 
mie;scowy~h i pow.iatowvc .ko u
karskiemi pokryWa kasa powiatowa. Komi· 
tetowi miejscowemu nie wohto na własną rękę 
żadnych rachunków załatwLać. 

d) Komitet Główny ;wybiena z swego 
łona potrzebną ilość rewizorów. którzy na żą
danie Komitetu Głównego rewidują kasy gmin
ne i powJatowe i roadą SPMWOZdanie Z odbytej 
rewizyi wydziałowi Komitetu GłówneS(o. Ci 
sami rewiwrzy. po każdych wvboracb głó
wnych, lub na żądanie prezesa albo 10-ciu człon 
ków Komitetu Głów~<> rewidują kasę ~dówną. 
i żądają sprawozdanie rewizyi całemu Komi
tetowi Głównemu. Kasyerzy kas gminnych. 
pow;iarowYch, iako i kasv ~łównei winni na 
żądanie wymienionym rewizorom przedł&żyć 
~otówkę, oraz wszystkie książki i kWity od
noszące się do kasvi. 

c) I( syer powiatowv 1>0 załatwieniu ra
chunków . winien wszystkie kwity oraz vozo
stałij 20>tówkę przestać kasyerowi Komitetu 
powitatowego. 

i) Powiatowe komitety obowiązane są 
od wszelkich dochodów iakie wpty111ą. do kasy 
ltakże z dochodów komitetów 2minnych) pła-· 
cić bruto od dochodów 10 proc. do kasy Ko
mitetu Głównesw. 

g) · Gdyby w ka5~ głównej okazał się nie
dobór, wtenczas niedobór pokrywają kasy oo
wiatowe podłuv liczby oddanych idosów pol
skich w 1JOSZCZe2ólnvch powiatach. 

§ 14 Wład.re wyborcze bywają wybiera
ne ewentualnie mianowane. przed każdemi oo
wszechnemiJ wyborami do parlamentu i urzędują 

· aż i:ło n:a.ib liższych ogólnych lub uzuvełuiają
cych wyborów do parlamentu. Po ukończeniu 
wyborów daje l(omitet Ol. sprawozdanie z 
swych czynoości w przechuw dwóch miestęcy 
c~asu_ 

'§ 15. Polacy należą do Centratne20 Pol
skiego l(omitetu Wyborc.zeJ?:o w Niemczech z 
tern zastrzeżeniem, że zmiana § 1 O t~oż komi
tetu, tylko za przyzwoleniem Komitetu Wyoor
czego Główne2;o dla Polaków Westfalii i Nad-
renu i sąsiednich prowiucyi nastąpić może. 

§ 16. Gdyby z jakich nleorzewidzianych 
przyczyn nie moina w jakiem mieiscu utworzyć 
komitetów poswiatowych lub miejscowych, wi
nien Kom!tet Główny. względnie powiatowy 
mianować odpowiednich dele~atów. Ci ostatn 
dob!era.ią P-Otrzebna liczbę mężów zaufania z 
którymi wspólnie svrawuia funkcye odnośnych 
komitetów. 

§ 17. Zmiana re~ulaminu mo'ie tyJko na-
sta.pić za z~odą dwóch trzecich zebranych 
członków Ot Komitetu. Potrzebne do te20 
zebranie Gł. Komitetu. nowinno bvć 14 dni na
przód z podaniem JJGt'z.adku obrad do wiado
mości członków Oł. Komitetu podane. 

Głównv Komitet Wyborczy Polski dla 
Westf., Nadr. i s. prow. 

.T.au Wilkorwski. Stanisław Kunca, 
prrzewodnic.zący. sekretarz. 

J 
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Kościerzyna. W niedzielę po połu
dniu wydarzyło się na wybudowaniu w 
Lubi1.1nie 1wielkie niesz.czeście. Dom 

mies·Zikalny posiedziciela P. Trzebiatow 
skiego spłonął doszczętnie. Niestety 
·znalazło też w płomieniach śmierć 
dwoje dzieci p. Trzebiatowskiego. 

Kartuzy, Prusy Zach. Właściciel' 
cegielni w ł'~ap.1licach, p. Koenig, sprze
dał swą ceg!elnię za 130,000 mk. p. 
Bieleckiemu z Bms. 

Susz. W Radzkzu na wieńcowi
nach tańczvla 16-letnia robotnica Ka-
1:laczv11ska z Zielkowa z takim rozma
chem, że nagle ruszyl ją ;paraliż na 
serce, i ,pozibawił ją życia. 

Folwark Stawnice w pobliżu miasta 
Zlotow1a w Prnsach Zach .. około 700 
mórg pięknej ziemi, nabył od Niemca 
- jak ,,Lech" donosi - P. Wieczorek z 
Gniezna. 

Osiek. Ksią;dz proboszcz Olszew
ski został w w.torek wypuszczony rz 
więzienia za kaucyą. złożona przez iks. 
;pwb. Wolszlegiera. j1ak donosi ,.I(ur. 
Poznański." 
_ Rastenberg. Do czego doprowa-

Z Wielk. K!ł . Poznafmkif'go. 
Inowrocław. W .,Dzienniku Yu

jawskim" czytamy o brutalnym napa
dzie trzech niemców na pięciu Pola
tków. 

Idących s1pokojnie na u:~cy po-
1pchnął jeden z ,owych trzech niemców, 
słysząc, że mówią 1po polsku. Ody taJ( ł 
napadnięty \\1}'prosil sobie takie po- ł 
stępowanie, niemiec popchnął go po raz 1 

drugi. Polak ów uderzyl zuchwalegó 
w twarz. W tei1 chwili .rzucili się 
wszyscy niemcy z kijiami na Polaków 
i ich znacznie .poturbowali. Na·padnięci 
otrzymali Eczne rany na twarzy i ciele 
Niespodzianie naip1adnięci 1byliby 1pra
wd0rpodobnie otrzymali cięższe rany, 
gdyby nie nadszedł stróż i .owych zbo
jów nie odpawadzil na polkyę. Mają 
to być podobno urzędnicy. 

To sa ·skutki szczucia ha.katy,stów i 
prasy ipolakożerczeiJ 

Inowrocław. „Dz. Kuj." donosi, ze 
gosipodarz Marcin Paluch w fryidrycho 
wie przefrymarczył .swa 18-morgową 
posiadlO'ść. Ukfady toczy ly się w no-
1cy. Cena wynosi 660 mr. za morgę. 

Niemczenie oolskich nazw miejsco- · 
wości. fólwark Wielka KetPa II w pow. 
średzkim został oddzielony od domi
nium Czarnotki i zamieniony na samo
dzielny obwód pod nazwa Annenhof. 
W tymże powiecie gmina Wydzie1rze
wice została wcielorna' do gminy 
Deutsche.ck, której nazwę .odtąd nosić 
ibedzie. - Male Sokolniki w 1powie
de szamotulskim zamienione ·zostały 
111a gminę wiejską pod nazwą f al:ken
ried. 
Poznań. Ks. kanonik Stan. Adamski 

iskaza·ny został ·przez ,poz·nańską izb~ 
karną na 100 marek kary i koszta za 
artykuł o strejku szko1lnym, który w 
,JPrzew. Kato.Hckim" umieścił. Dalej 
oskarzeni byli kis. 1prob. Wysooki i oirga 
nista Marcinkowski ·z Ludomia. których 
lllauczydel Stanicki zadenuncyowal, że 
kartki s:trej'kowe r·oz;dawali i wypełniali 
Z braku dowodów ks . .prob. W. został 
uwolniony, a p. Marcinkowski skazany 
na 30 marek grzywny. 

ski powyższą karę ria więzi enie trz~·t :i· 
goo1Jiowe. 

Rawicz. P o spożyciu grzybó\,. tru
jących zachorowało ,pięciu robotników 
\ · pewnem dominjum 1Pod Guwwem, 
miasteczkiem na pograniczu poznari.sko 
ś laskim. Dwóch robotników już zmar
fo. Czy oozostalv·ch trzech uda się 
jeszcze utrzymać przy życiu, niewia
domo. 

z~ S!ązka czyli Staropois~J. 
Zmiany w duchowieństwie. Ks. kia

pelan Pillawa przesiedlony został z Ła
będów do Markowic, ks. kap. Netter u
stanowiony administratorem w Orno111-
towicach. 

Katowice. Pewna gazeta niemiec
ka zamieściła wiadomość ze Sosnowca, 
jakoby jacyś nieznani sprawcy odkopa
H grób niedawno zamordoWianego dy
rektora kopalni „Renard", śp. Waśniew 
skiego, i jakoby trumnę .i zwłuki znie
ważyli i splugawili. Wiadomość ta obe
szła po \VSzystkich g1zetach niemiec
kich. Teraz dono·szą, że w całej, tej wia 
domości niema ani słowa prawdy. 

Gliwice. Na stacy.i kolejowej wy
darzył się tu w sobotę po południu 
śmiertelnv wypadek. Kolej!arz Tomasz 
Przybyła z GogoLina wychylił się za
nadto z pociągu ranżerującego i przy
tem uderzył głową i prawem ramie
niem w żelazny słup, stojący obok to
ru. Skutkiem tego zderzenia urwaną 
mu został!a pm.wa ręka, a głowa zosta
ła rozbita. 

Z innych dzielnic Polski. 
· Wszechpolskie „Słowo Polskie". 

gazeta, wychodząca w G1a•licyi, podając 
.opis z niedawna odbytej pielgrzymki 
polskiej do Ziemi św., pisze między in
nemi dosłownie tak: „Tu tu tedy na po 
kładzie (okrętu) Polacy ze Śląska. któ
rych się poznaje po wygolonych sta
raąnie twarzach i _po słabej polszczy
źnie. w której tylko końcówki przypo
minają mowę polską." 

czając . w Ś"'i a t podobne trednie. z kr 
r)~c~ cieszą się. tylko hakatyści. Nic łat~ 
w1e1s_zego bow:em ~la nich, jak ina Pcd. 
stawie podobme merozumnych w:rnu 
rzeń g-a~e~y polsk_iej _twierdz.ić, i_ż S ląza~ 
cy własc1\ne mO\\rią po niemiecku 
tylko sztuczna .. wielkopolska agitaq:a'~ 
n~rzucila im polskie końcówki. Widocz. 
n~e koresp?nd~n~ „Słowa PolskJiego" 
me ma n:a1mme1szego wyobrażenia 
sto~unka.c~ górnośląskie~, lee~ w taki~ 
razie lep1eJbY było, aby się o mch nie Od 
zywal. , 

W sprawie zastrzelenia fabrykanta Sil 
bers teina.. 

Łódź. Według r~zpior.ządzenia je. 
neral- gubernatora z hczby aresztowa. 
n:ych z P?Wodu, zastrzelenia tabrykanta 
Silberstema osob 127, w tern 3 kobiety 
skaz~no na wysłanie do odległych gu~ 
bernn. 

Zwrot ~abytkó.'Y ~?lskich. Z W,iJna 
nadeszła wrndomosc, 1z wszystkie za. 
bytki archeologiczne które po roku 1863 
wywiezione zostały z Wilna do Pe. 
tersburga i Moskwy, mają być nieba. 
wem zwrócooe Muzeum miejskiemu w 
Wilnie. Gdyby wiadomość ta .się spraw 
dzH:a, byłoby to ok·oliczności·ą bardzo 
pomyślna dla rozwoju bardzo młodego 
muzeu~ wilef1ski~go, które. S\Ve 'Okazy 
zawdzięcza oraw1e tylko ofiarności pry 
watnej - osobom, które z starszych po 
gromów, jakie przez nieszczęśliwą Lit
wę urzeszly, zdołały coś niecoś u~ato
wać z dawnego d0irobku kulturalnego i 
cywilizacyjnego. Swoją drogą powta
rzamy, trzeba odczekać potwierdzenia 
powyższej wiadomości, przypomin!amy 
bowiem, że przed dwoma laty łudzono 
się, że rząd rosyjski pod wrażeniem 
rozpoczęcia nowej. ery ·i hasła zgody z 
Polakami mial oddać choć część wy. 
wiezionych znbytków z Królestwa jak 
bibliotekę Załuskich, zbi'ory Staszica 
itp. 

Rozdwojen_ie w Polsce zaboru ro
syjskiego. Z Warszawy donoszą, że 
sojusz wyborczy między stronnictwami 
narodowo-demokratycznem, tak zwa
nymi realistami i polską partyą p·ostępo 
wą rozbił się, ponieważ narodowi-demo 
kraci nie chcieli uwzględnić żądl1f1 in-

dziła hakatystyczn!a polityka wzajem- · 
nego podszczuwania Niemców na Po
laków, tego dowodem okropny wypa
(iek, jaki zaszedł w Martyjlanach. Przy 
wydoby\\·an:u żwiru pracowali pospo
lu robotnicy polscy .z · niemieckimi. W 
·niedziele wieczorem pokłócili się jedni 
'Z drugimi. pożgali się ·nożami 1i kto wie. 
do czego byłoby w końcudoszło, gdyby 
'żandarm nie był .ich rozdzielił. Robotni 
cy polscy udali się n!a spoczynek. Na„ 
raz o godzinie pół lej w nocv rozległ 
się rozpaczliwy okrzyk: „Gore!" Oto 
barakę. w którei spali mbot111Jicy polscy. 
podpalono. Zanim robotnicy zdołali 
;przyjść do· s;eb'ie, z przerażenia, już bel
ki zaczęły im trzeszczeć niad głową. 
Część oca1afa, uchodzac w pól nago, na 
świeże powietrne, reszta, coś 6 czy 8 
spaliło się na węgiel. Kilku innych popa
ll'zyło s,ie tak okropnie„ że ran pnawdo
podobnie nie przeżyją. - Śledztwo jest 
w toku. Do gazet niemieckich pi'szą, 
'że pożar wzniecili robotnicy miejscowi. 
by się zemścić na Polakach po poprze~ 
cni ej kłótni. 

Ostrów. Gospodarz Walenty Sta
sior z Biskupic skazlany został przez 
ostrowski sąd ławniczy 1za przemytni
ctwo na 9 miesięcy więzienia. Skutkiem 
założonej apelacyi zamienił sąd ziemiań 

Zupełnie słusznie piętnuje z oburze 
:niem w „Dz. Poz1n." kiemwnik Banku 
ludowego w Raciborzu p. Paweł Gatz
ka ten ustęp, ubliżający całemu polskie
mu ludowi górnośląskiemu. Licho przy
sługui<t się - piszą „Nowiny Racibor
skie" - polskiej sprawie n'iektórzy nie
powołani opiekunowie galicyjscy, pusz-

li' 
nych „~tronnictw. i 

Postępowcy zażądali utworzenia c 
·obok prezesury dwóch wiceprezesów i ! k 

i - - - ______ !!_? ___ -""'"-----·-- ·-··-""!!!" ±:'.„ _ ____ !!' __ - lllW& -- Według rnzkhzu ! Utarczka zaczęła się zaostrzać. Tu dziewczęcy g:losik Kurdwanó-
- Dopatrzyć koni! Nlecenas mitygować jął pana Głuslde- wny złamał się nagle. W oczach rnt-

101) 

ŻUBROWIE.) 
Zubr·owa wykręciła się na pi'ęcie, go, lecz ten nie dał się udobruchać. mistrza wo:!entarzy woi1ewództwa lu-

VJ6W:adanie historyczne według PO-· i głośno stukając podkutymi butami, wy .. - Dość komedyi ! Mores! D7Jierlat helskiego stanęły łzy„. Zośka zacięla 
szla do stajni. l\urdwainówna zaś skinę- ki będą mnie, staremu, w moim włas- usta i groźnie zmarszczyła brwi. wieści 

V/:,fcława Oa-slorowskieJw. la n!'.1 Dziewanowską i zasiadła bez ce- nym domu przytyki czyniły.„. . Pana Gluskiego chwycilo coś .nagle 
remonii do barszczu. - Służę waćpanu. jeżeli wola! - za gardło. Mecenas z:atrzymywać ją! 

cc•ii: dalszY). Imć Głuski za.oomniał języka w rzekła hardo Kurdwanówna, podno- dziewczyny, ,pani Ootartowska iprzyglą 

M gębie, mecenas śmiał się z cicha a ręce sżąc się z miejsca. dafa się Zośce, zapytując samej 6iebie, 
- os panie„. QO„ - syknął pan Cz em n11· wac' pann chcesz słtl b t k · G t k !Bonawentura. _ Cóż:bo za uchwyt zacier.al, pani Gotart.owska wpatrzyła -- · a 1 

- 1co Y o za amtanowa otar ows a 
• • 1 się z konfuzyą na dziewczyny. Urszula żyć ?„. do posług mam„ ;być mogla„. Może to z wielkopolskich 

garsci .. „ z małym Pabianem pożerali ·O·czami to - Panie Bonawenturo!... Go1tartows'kich ,a może to krew.na da· 
- Po wołskowemu ... u nas tak!- Nie 0 ·1 "'d'k db 1 k ()dparla żubrowa. osobliwe widowisk10, a stary ekonom - - P zwo . a·sm z o o ro- e a„. 

P Lewandowski szeiptal coś do uchla go- ·dziej'ko !... Toć wszvstfoo ustaje„. Wo- .,,,_ llt ~a brn1 Imc Oluslil gpr;t~~ ~t 
- o wojskowemu! ?„. ttę? A to ·1ontarze 1 ż '1 • B · 1 ~ • t · k spodyni, trzaskał tabakierką i głową ki · .„. a.e się oze · ,::,w1a1 m1 a„. waćpanny także wrzątek .. Odzie 

mos·panie ! Reduta istna, czyli maszka- ural. durzyć... Pałasikami dzwoni~ „. a dość I 
rada zapustro. ! _ fukał pan Głuski, n 1 • ~ supazycye takie! A ktoby iialo:vva ni 
mierząc badawczo przybyłych; naraz Czas jakiś panowało głuche mil- palcem tknąć! A do fr:a.ucv.mem, do wam !„. Już osobliwie się prezentuje-
oczy jego padły na wystające z pod spó czen:ie, przerywane tylko żywym brzę- kądzieli !„. cie!... A to wigor dopiern.„ Panna He· ra 
dniczek ciemne hajda werki, zwieszające , kiem łyżek o talerze. Imć pan Głuski od Kurdwanówna ·pobladla .niew 1 Iena ·choć do :oczu!... ~~ 
się ponad zgrabnie skr.ojonemi bucika- sapnął głębiej i rzucił z przekąsem: .chwyciła za głownię pałasza. Zośk1a - Pewnie, mospanie!... Vet·o ! Niech ni 
mi. -- No - no! Bestyjki· fertyczne.„ - Wjdzę, że ... że waćpannom impe p-okraśniała i rzekła o·oważnie: · was nie znam !.„ za barszcz chcą mi 
choć malować! jakie miny gęste - u- tu do misy nie brak!... - Mości Głuski! daruj, nasza wiina, płacić.„ A ·cóż u licha! Mores. asiPau1- ki 

· h ' N' 'l t 1 Et' M · - Jakto wa-;;:zmość widzi.! nie suponowałyśmy, że taka u waszmo ny, •przed sta·rym ... Łeb siwv! Nie ciec a.... 1e mys a1em. „„ arys. "' · · · · , , 1 M J 

J.anka! Marsz do alkierza!... Nie dla - Barszczyk nieprosziony, ale srna sci goscmnosc. oże umiałybyśmy widzicie ?„. Ojcem bym wam mógł 
was widowisko ! No! Mores jejmościan kuje!!... inaczej przekonać go o tern, ·Że nie na być! A to jurne przylepki!... Despektu 
ki!.... -- Z glodu się go chłepce - odoięła komedyę i nie ina redutę jedziemy... mi nie czyńcie! Zgoda .na trzy lata.„ 
Zadarte noski pan ien głuskich poruszy- się Knrdwanówna. lecz wolej nam rnniknąć rnz.or.awy i od- Tak wias nie puszczę! Mo·ści generale! 
1y chrapkami , ·Pl10chliwe oczy spojrza- - Niedobry! - przedrzeźniał imć jechać!... Mości pułkowniku czy hetmanie nie-
ly smutnie na Kurdwanównę i Dziewa- pa111 Głuski. - Bo ... mospanie!„. wieściego ruszenia ... Zgoda! Veto!:·· 
nowską - rozkaz rodzic.:i byJ wyraźny -- Bo kwaśny jako waszmość! - - Z imć panią kapitanową Gotar- Wybaczajcie, jeżelim szarży waszej nie . 

Marysia i fanka wyszły. · ozwała s;ę sucho Zośka. I iłowską z~adzam się - przytwierdzi!a uszanował należyicie, ale pierw szy raz 
Kurdwanówna tymczasem, przy- - Ta\ki, mosanie, być powinien.„ Rmdwanowna. - I ieno obligować takich srogich oficyerów o~)ądam!... 

wita wszy si ę z mecenasem i panią Go- dla.„ śmiem, abyś waćpan obliczyć chciał No !.„ Dosyć fochó\~" ! Do s toiłu z n3.mi! 
iartowską. ozw11la się swobodnie: - Niech i tak ·będzie w czasiie wo- uszczerbek. 'iaki mu wvrzą,dziły·śmy. a Miodu. a może„„ węgrzyna? 

- Mości Głuski. w.idzę, że waćpan jenny m.„ 1 chętnie· zq•placimy. - Bóg zapłać waćp:a nu ! - rz ~kfa 
nam nie bardzo rad jesteś !.„ Ale trudno. -- Waćpi:rnny trznadlom czy poć- - Co, co? „. I udobr.uchana Kurdw anówna. - Napo: 
drog1a n::rn1 t ędy wypadała. Ledwieśmy wirkom bellum wypowiedziały? ·- I w ten sposób„. skwitujemy.„ je 111ie dla nas. Jeżeli laska, to o nasze! zn 
uszły nacholkom landrata. Zabawimy - Badź waszmość spokojny - - Veto! Dokad? markietance nie zapomn:jci c, a jej i szkt ·y 
.niedlugo.... krzywdy nrn nie uczynimy!... Mamy pa -- Czas nam wielki... boć wa- nica się przyipada ... Byle. prędko, bo Po 

- Ju śc i zatrzymywać nie będę! - łasze, 1n;=e rożny„. szmość gotów może nietylko cze.Jadź nam czas stąd !.„ ne 
mrukną ł i rn ć Bonawentura. - Do ścinania makówek! swoją zwołać, ale i Austryaków przy- _ Nic z teg-o !„. Czas wojenn~'„. nl' 

~- Odzie. gdzie znów. dokąd? - - Albo główek! zwać„. , więc b:orę w as do niew10li! - woł~l w 
zagadywał mecenas. - Kapuścianych!... -- Takiego przyjęcia nie spodziewtt rozochocony p~n Bo1I1awentura. - Nie is 

- Sztqk drogi jeszcze! - rzekła - Waćp:m sie boisz o swoją?!... lyśmv się!... taki Głuski sobek. jak w am się wyda· ne 
poważnie Ku rdwanówn:1, trzaskając pa P an Głuski poczerwieniał. - \Vfaśnie - podchwyciła znów je!... Dziewcz:.vn tylko moich nie poka: Łu' 
lasikiem. -- Aby konie wytchnęły a - Cóż t o, mospanie! ttola ! Res- Kurdwanówna. - Ro„. wiedz wa- 4 żę , bo ich ·nie chowa łem 1111 utanów aill In~ 
podjadł~-. .. Ba!.. C,o widze ~ Barszczu 

1 
pekt z n ~-ł j !... , . szmość, że ... ~e:„ co ka1pitanowa Gota1 ! na ct a · 

faska n:t s i-ote ! Zoska ! Dale1 - SIZkoda -- \V tern rzecz wfasme. t oi\\·· ka„. to JUZ ,p·łatnęla jednego Au- ł r .gon(2~·~· dalszy nastąpi) 
cz ~.su ... T1:z. · mile. kłusem wyciągnię- , - Bo„. czeladzi zawołam!... ·s tr:rak1?. P? drodze ... a ja„. nie„. bo, ' -----
·•vm ! Nalezy nam się popas !.„ Żubrowa. · · ~Strachy na Lachy! był tylko Jeden ! żubrowa świadek!... l 

, I Ją 
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Biernv opór kełejarzv w Austryi 
wZJmóg, się jeszcze więcej. Pociągi z 
Prus do Austryi nie znalazJy związku 
na granicy. 

prezydent Stanów Zjednoczonych Roo-
sevelt 

wygosH mowę, w której pounos:l ko
nieczność trzymania zaw:;ze w pogoto
wiu floty wojenne]. 

Minister woinv Stanów Zjednoczonych 
opuścił już Japonię~ g-clzie baw.il kilk1 
dni. Taft był także na audyencyi u ce
sarza japm'1skiego, który Tafta przyjąt 
·nader uprzejmie. Mimo to zazmczają z 
kilku stron, że niebezpieczeństwo wo
jenne pomi~dzy Stanami Zjednoczone
rni a Japomą wzrasta. 

Stany Zjednoczone a Japonia. 
„Olobe'' Iondyf1ski donosi z Nowe

io Jorku, że ze strony amerykaflsk:ej 
postanowiono wystać 1nietyłko pancer
niki z Gceanu Atlantyckiego do Oceanu 
Spokojnego, lecz także pewną liczbę 
krążowników, razem 33 'Okręty wojen
ne. 

Pismo nowojorskie „Su11 ". które 

a 
tw.i1erdzi, że wysta111ie floty wojennej w 
pobliżu Japonii oznacza W'Ojnę, ogłosi
Io depeszę z Londynu, według której 
Stanv Zjednoczor.e prowo1kują J:aponię. 
P,anuje także w Londynie przekomłl11ie, 
!że wvs!anie floty amerykańskiej nastą
polo za namową Niemiec, które oświad 
czyły ~ że popierać będą Stany Zjedno
czone. 
L ___ .2L, ______ _ 

Ze spraw robotniczych, 

~· Bezrobocie na Łużycach. 
W dniu 2-go bm. od_była s'.ę konfe

Tencya strejkujących górników. Na kon 
ferencyi przyjęto następującą rezolu
cyę: Zebrani górnicy 1 upoważniają 
komisyę mrnbkowa do ponownego wez 
wania sędziego górniczego, pa1na Rich
tera z Chociborza, by pośredniczył po-
między robotnikami a \vłaścic~elami ko 
palń. Jako warunki zgody przedkładia

a my na~ze żądania z 11 sierpnia tego ro-
ku. Komisyę zarobkową upo\vażniamy, 

le aby ze zastępcami przedsiębiorców 
ął wstąpił:a w układy o zaprowadzenie 9 
!ą godzinnego czasu pracy. 
e, Zebrani górnicy oświadczają, że 

odstąpić od żąda11 podwyższenia zarob 
'ków nie mogą przv obecnej wielkiej dro 

• .żyźnie. 
Szczególna uwage przywięzują ze

brani na przyznanie punktów 3-10 po
stawionych żądar'i. 
. Dalej oświadczają strejkujący gór-

• nicy, że tak jak poprzednio, i tak i te
raz wydziałów robotniczych jako 
.swych zastepcóvv- uznać nie mog-ą dopó 
k! sktad "·yctziałów będzie taki jak o bee 
nie." 

k.Pomiędzy strejkującymi panuje wiei 
ie rozgoryczenie. iż właśnie z Nad

renii i Westfalii 1a mianowicie z Essen 

I 
Duisburga itd. Iami~trejków isprowa
uzono. Pomiędzy nimi znajdowali się 
nawet tacy. których już raz na koszt 
0r.~a1r1izaq.ri odesłano z powrotem. 

„. ~ielu, .gdv się ,przekonało o stanie rze
zy, ucwklo tak, że z wszystkich soro-
'\V~dzonych lamist.rejków tylko 30 pra
cuie. Jeden z łamistreików rzucił się 
~~~et na dyrektora kopalni i pożgał go 
z zeru ciężko. Obecnie sprowadzono 

a da~wu 30 oolicvantów z Berlina. W 
c~tu 2 października wyibuchly rozruzt W :nieście znajdowała się dośc 

aczna liczba robotników; żandarme-
~~a w !iczbie 14. wvparla wszystkich 
Tieziabm~ast?, niektórzy odnieś:~ wracz
lh' 

0 razema, wielu aresztowano. Z la·•11str ·k • st' e1 ow aresztowano 23 socyali-
i ~~ 8, z Polaków jednego. Karczmy 
ne a~y są. już o godzinie 8 ·pozamyka
Łuż 1 ak się przedstawia położenie na 
lny{hcach. Gtówna wina spada na bu 

Pracodawców. 
iak ~od~c\~. ws.pier.ajcie strejikujących 

!.1 niozec1e ! W. 

chach donoszą. że odnalez:ono górni- · 
ków w kopalni „Felix", którym woda 

l(oniecznie trzeba zdwoić gorłi- odcięta drogę do szybu. 5 zmarło ·wsku 
wość, Rby z.1 chęcić do zapisania „Wia- tek wycie(1czen:a, szósty dawał jeszcze 
rusa Polskiego'' tych Rodaków, którzy . znaki życia. 
go jeszcze nie mają. Robotnicy i rzemieślnicy udający 

Przedpłata na „Wiarusa Polskie- się na sąd jako świadkowie, powinni 
go" z „Posłańcem Katolickim" wynosi zabrać ,poświadczenie, ile zanabiają ina 
na cały kwartał 1 m. 50 fen. a z odnosze godzinę, bo w przeciwnym rnzie nie 
niem do domu przez listowego 1 m. 92 dostaną za straco1Tiy czas więcej jiak 50 
fen. fenvg-ów. 

Za tę cenę wysełamy „Wiarusa Tysiąc marek wyznaczył rząd za 
Polskiego'' w stronv rodzinne, ale trze- wykrycie fałszerzy, którzy podrabiają 
b·1 z pieniędzmi nadesłać dO'kładny papierowe 20 markówki z datą 1882. 
adres tego, który ma gnetę otrzymy- 2 EB 

wać. / Od Ekspedycyi. 
Rodacy iR.oz,powszechniajcie „Wia- Do Holsterhatrsen. O wyjeździe p. 

rusa Polskiego" nie tylko ·na obczyźnie. Duchalskiego nic nie wiedzieliśmy i 
lecz także w stronach ojczystych, aby doipiem poczta na zwróconej paczce na 
lud tamtejszy nabral lepszego ducha ·i 'Pisała, że się wv,prowadzil do Wanne. 
nauczy{ się o własnych siłach bronić Czy tak jest, nie wiemy. Gazet na ten 
swoich praw religijnych, narodowych i kwartał o. Ducbalski u nas nie zapisał 
zarobkowych, jak to czynią Polacy, i nic na nie niewnłacił. 
rozproszeni wśród Niem~w. Kto chce „Wiarns1a Polskiego" otrzy 
· Do dziela, Rodacy! ~szcze czas! mać, niech .go sobie zia1oisze na pocz-

Centrowy „gewerkierajn'' wy.daje de. Dla tych, którzy zapłacili na ibie
drukowane w języku polskim pismo. któ żący kwartał panu Ducha!iskiemu ,j wy 
rego zadaniem glównem jest zwalcza- każą się z zapłraty, przekażemy „Wia-
nie „Zjednoczenia Zawodowego Pol- rusa Polskiego przez ,p·ocztę darmo. 
skie~rn" i przvchylnych organizacyi poi Chętnie poniesimy tę stratę, chociaż ·p. 
skiej posłów i gazet. 

Ta gadzina centrowa rzuoa w każ- Duchal,ski za,pisywał u na·s gazetę dla 
dym numerze obelgi i oszczerstwa na swoich abonentów na wlasna odpowie
Polakó\v, którzy bt1onią lud po-iski przed dzialność i na wlasny -rachunek j:ak ka-
germanizacyą i wyzyskiem przez nie- źdy kupiec. -
mieckie zwią:zki. Na to powinni Polacy- !@Il -- •Ąlll 
narodo'" cy odpowiedzieć najlepiej je- WIEC' ZWIĄZl(U POLAKÓW w RUENTHE 
żeli będą Jud pracujący odwodzili od odbed'zie sie w niedziele. dnia 6 paidziernika 

kf o godzinie 4 po pol. oo saili p, Blumenkempr<l 
.,gewer . en1jnu" a zjednywali dla t,,Zje w RliJll1lhe. Liaz,ny udziaJ Rodaków w wiecu 
dnoczema zawodowego polskiego": , W pożądany. 
.,gewerkferajnie", k,tóry tyle groszy ro Związek Polaków w Niemczech 

botniczych wyrz'Uca na pismo, szerzą- WIEC ZWWJCU POL UCOW w NEUMUmw 
ce w każdym numerze kłamstwa .i osz- odbędzie się w niedzie:le. <!mia 6 PaźdzlernJka 
czerstwa .nie ·powinien znajdrować się o godzinie 20 po ootudniu na sali p. Schroera. 
ani jeden szanujący sie Polak. Jeżeli Liczny udzfa1l Rocla'kórw pożadaaiy_ 

Związek Polaków w Niemcze.eh. centrowcy sądzą, że ta<k marnymi spo- -----
sobami zdobędą pomoc Polaków nia ob- ,WIEC PARAFIALNY w HOCHSTRASS 
czyźnie, to się bardzo mylą. Robota na od1beidzie się w niedziele. dnia 6 paźdz.iernjka, 

o godzinie 4 po pruudniu na sa•li !Piłn<l'. Vier-

Tow. Ś\V. Jadwigi w Mem~ede 
podaje \vszvstkim rodakom w 1\1en
gode i okolicy do wiadomości a także 
Siostrom Bractwa różarlca i wszyst
kim niewiastom, iż ,orzez ca'!v paździer 
nik będzie odmawiany wspólny rófa
·niec o godz. 4 p.o poJudniu. Szan. Ro
dacy winni jak najliczniej na różaniec 
uczęszczać. (1) Zarzą<!._ 

Bractwo Różańcowe w Baukau 
1donosi Siostrom. iż w niedzielę, 6 paź
dziernika, przystępujemy wspólnie do 
Komunii św. Soosobność do spO\.\' ie
dzi św. w sobotę. P8 poludniu. Zara
zem donosi sie Siostrom, iż przez ca
ly październik w niedziele o godz. 3 
odmawiany będzie różlaniec. Uprasza 
się Siostry~ aby jak najliczniej chodzi
ły na różaniec. Zmiana tajemnic odbę
dzie się w drugą niedzielę. 

Przełożona. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w 
Hochstrass 

donosi swvm członkom. iż w niedzielę, 
idnia 6 października, odbedzie się ze
branie o godz. 3 .po p·oL na sali pana 
Vierb:rnma. O lticzny udział w zebra-
niu uprnsza sie. Czołem! (1) 

___ Wydział. 
Baczność Parafianie Niechanowscy! 

Jak Wam wiadomo. sz:a.nowni Pa
rnfiiainie postanowiliśmy s.orawić jakąś 
pamiątkę do. naszego kościoła w . Nie
chanowie. Aby mieć pewne kierowni
ctwo, obraliśmy Komitet od1powiedn1, 
który tą sprawa bedzie ·kierował. · Do 
komitetu zostali wybrani: Ludwik Ko-
111ieczka i Szczepan Czamy w Reckling 
hiausen-S„ Haidestr. nr. 54 .. Francisze1t 
Wolny .. Józef Koińiski w Reoklinghau-: 
sen-S . . ftaidestr. nr. 51 i Tomasz Dol
iny w Sodingen. Spactziewamv się~ że 
szan. Parafianie beda mieli zaufanie do 
teg,o komitetu i tylko .na ręce lego · 
s'kl1adki pirzesylać będą, aby jak nai
pręd,zej sprawić oamiatke do naszego · 
kościoła, w którym pewnie każdy z nas 

ganiaczy centrowego „gewerkferajnu" bamma. Zwołujący. (3) 

naraża centrowców tylko na pogardę ---BACZNOSC HASPE? Komitet._ 
ludu polskiego. W niedzielę, dnia 6 października <:> godz. Tow. gimn. „Sokół" w Recklinghausetł 

chrzest św. odebrał. 

Wanne. Uwięziono tu dwie dziew- 2 po poludniu odbędzie sie wiec sokolski na Siid · · 
czyny, które sw_ o_iemu pracoc'tawc"{r ,u- sali p. J. finki, ulica Kol011.ska nr. 17, naiprze- d d d , . 

J · k · ·,"~ ·~1· k' o i· 1Podaje swym · ruhom o wia omosc1, kradły 3000 marek.. c-i.w osc1Y'\oa ewang19!1c 'le)!a. 1czmy u-
dz!aJ' ~odaków z liaspe i okolicy i sąsiednich iż zebranie miesięczne odbędzie się w 

Duisburg. Były sekretarz sądowy Towarzystw g,irmnastycznyoh upra~za · nie.dzielę, drti,a~ 6 października, o g,oJdz. 
Berger z Buer, którego ścigano za sprze (2) · Zwołujący_~_ 11Yz przed ,poł. w loka,lu posiedzeń pa.-
niewierzenie, powieŚił się. WIEC POLSKI w BAUKAU na G. H. Mollera, ulic.a Mary~ńska. O 
. Wattenscheid. Str.acke. przyznał w sprawie wyborów do. rady 2minnej · 'liczny udzial dr. uprasza sie. (1) 

się przed sędzią śledczym, że ową roz- oobędz!e. się .w dniiedzjele. dnia 6. październi_ka · Cz.ole.in_!'_______ _W_ ydział_. 
wódkę zabil. Nie chciał jei przecież u-· _ o godz1me 3_ 1 pól :po voludnlu u pa·~a Ne~e.lin- ·~ _ 
S·m· ; t lk · · b · l · ·ga :przy ul!cy B1smarka. naprzeciw koscrnla Tow. św. Woiciecha w Gladbeck 

·donosi 1swy.m czlonkom. iż zebrarłie 
odbędzie się ·w niedziele. dnia 6 paź- · 
dziern11ka, o godz. pół do 11 przed p.ał~u
dniem, a nie. 13 10~1ździernika. ponieważ · 
13-go października bierze Tow. nasze 
udział w r·ocznicy Tow. św. Wojdecha 

1erc, Y O zramc, ai Y POSZ a do do-- katolickiego_ . Poniewa~ chodzi tutn1 o prze-
rnu chorvch. prowadZ'einie pols:kiego kandydata. przeto upra 

Witten. Na kopalni „f ranziska-" sza sie o iak naHiczn~e~szy ~dzia! Rodaików. 
ranily spadające węg'.,e górnik~ Maiza Mówcy pnzybędą zam1eiscow1. 
tak ciężko, że umarł w dlrndze do domti (3) - - ~~':llitet. 
chorych. Bractwo różańcowe Polek w Bochum 

Oberhausen. Pociąg odciął . młode 1przystępuje wspólnie do Komunii św. 
mu przesuwaczowi wozów obie nogi. .w 111iedzielę, 6 bm. w klasztorze o godz. 
Nieszczęśliwy umarł natychmiaµt. " 7 rano, a Msza św. na intencyę Bra-

Kreield. vV domu malarm Dick- , ctwa będzie w tę srama ,niedzielę :o g. 
manna wybuchnął ogień i popalil nie- 8 1tamże. O liczny udzia? uprasza się. 
bezpiecznie trzyletnie dzieck10, które go M. Sobek. przełożona. 
podobno wywołało, ba\\· iąc się zapal- Towarzystwo gimn. „Sokół Il" 
kamt w Oberhausen-Lirich. 

Paderborn. Przy Menne rz.ucit się W .niedzielę, dnia 6 bm., o g:odz. 2 po 
robotnik galicyjski pod 1koła pociągu o- 1pol. odbędzie się nadzwyczaj.ne zebra
sobo'\'~tego, 'który mu urwal głowę. nie na sali p. Wicka. Z ·po·w:odu 1wa
Samobójca zapytywal poprzednio śmie żnych spraw wszystkich druhów u
jąc się swojego towarzysza, czy chce przejmie się zaiprasza. - Cz.ołem! (1) 
zobia·czyć coś, czeg·o jeszcze nie wi- ~-a~~ąd.-_ 
dział. Pewnie to nie byl zwyczajny ro Koło śpiewu „fiołek" w Rauxel 
bctnik, tylko jaki zbijobmk. który u- donosi szwym Członkom oraz Roda
szedl z Oalk~yi przed karą. udając ro- kom, iż w niedzielę. dnia 6-go bm., 0 go 
botnika a rzucil się pod 1Pociąg, .kie.dy dzinie 2 po południu odbedzie, ,się mie
rna .s ię ciężka praca sprzy:krzyłra. ~4ęczne zebranie na sali P. Schlattera. 

Lethmathe. Na fabryce „Ph'O.nix" Nia zebranie ~ie 1.~złonków oraz Ro-

w Boj. O 1iczny udział prosi (i) 
Jan Paszkowiak__, 1przew. 

Bractwo Różańca św. w Wetter 
donosi swym członkom ·i wszystkim 
Rodakom z Wetter i okolicy. iż w tern 
miesiącu będzie się odprawiał Rófani-ec 
co niedzielę o pól 4-tej po południu. Za 
razem donosi się tym Sfostrom, które 
mają chęć wstąpić do Bract\va, aby 
licznie przybyły, gdyż mamy zamiar 
jeszcze jedno kółko założyć. (1-

A. Wojtczak, z11st. •nadz. 
Towarzystwo św_ l<fziego w Giinnh!:feld 

obchodzj w niedzielę. dnia 6 paźdiz.iernika, 
r.tą rocznice swe1!o istnienia 

na sali p. Jó.zefa Darenrechta. Program: kon
cert i teatr (2 bardzo p-iękne sztuczki). Na t~ 
uroczystość wszystkkh Rodaków· i Rodaczki 
jak najuprzejmiej zaprasza Zarząd. (2) 

Uwa~a: Kwartai1'ne walne zebranie odbę- , 
dzie s-ię w ten sam dzień ,zaraz. oo sumie. 

v.ripadł pewien robotnik, !który cotylilm idaków mile zapra.sza. (1) 
wrócił od wojska. do roztopionego cyn Zarząd. Towarzystwo św , Władysława w Holthausen. 
k t W niedziele. dnia 6 października, Towa-
, u i poparzy1 się niebezpiecznie. Tow. św. Antoniego w Habinghorst rzystwo na·sze przystępuje wspólnie do svo,,vie 

Dortmund. Na ·podiwórzu pe.wneg-0 donosi członkom. iż w niedzielę, dnia ozi i Komun.ii św. o srodz. pól ·do 8 rainOL Cz.ton 
spedytora niegodz.iwi psot.nicy otwo- 6 października, bierzemy udzial w ~~~ie winni ,się w czapkach i odznakac~2ra-rzyli cztery beczki z wódką i wypuścili rocznicy Tow. św. Szczepana 'W Rau- Uwava: o godz. 40 po pol. odbędzie się 
płyn, przez co spedvtor ma 500 marek xel. Wymarsz 0 godzinie 3 1po pot kwartalne walne zebranie. na którem wszyscv 
straty. Członkowie winni sie zebrać o godzi- bez wyjąt.ku starwić się powinni O lioznv u-

Brackel. W domu chorych w Dor- nie 20 na sali iposiedzeri. 0 !iczny u- d_z_i,a_'l_u_·o~as~ .sie. Zarząd. 
tmundzie zmad górnik J. Schulte wsku dzial_p_rosi (1) Zarząd. 
tek nan, kótre- '.mu zadali Karol Hel- --- --- --
duck i J. Reja z Brackel. Donoszą 0 Tow. św. Antoniego w Essen-West-
tem gaze,ty niemieckie. (Frnhnhausen) 

Lan,~endreer. Podczas przeprowadz donosi członkom, iż zebranie odbę
ki pawstala na tutejszym dwoncu sprze idzie się dnia 6 październik1a o godz. 2 
czka. Dekarz Sch. dobył rewolweru 1 

1Po południu .na sali posiedzeil. O licz-

Baczność Druhowie Gniazda Ober-Styrum ! 
Przysz;l'e 7ebrainie odbed'Zie sie w niedziele 

dnia 6 października, o g-0dz y:;z po po.ł'udniu w 
lokalu piana Antrnpa ul. Diimptenerstr. 72. Po
żąda•nem jest, aby się Druhowie jak najliczniej 
st1awili. bo przyjda W<tżne sprawv pod ohrady. 
Goście mile widziani. Czołem! 
(2) Wydział. 

strzelil do jednerro z u:'Zestniko'w spo- ny udział prosi (1) Zarząd. 
"' 1(-ł- , · · ·· H--·· --- - Koło śoiewu .,Fiołek" w Reckliru~hausen-Siid. ' 

.ru, J13 niąc g,o w brzuch. Sch. zo·stal 0 0 soiewu „ armonia" w Rothausen W niedzielę, dnfa 6 października odbęd7ie 
'UWięzi,ony a rannego zabrano do domu MiesięcZine zebranie odbędzie się w się zabawa roże~nalna dla czfonków odcho-
chorych. Dwie rodzi:ny pog,rążone zo- niedzielę, dnia 6 października. ·p·o 1pot. dz~cvch do wois.ka, ~o~acz_ona .z koncerte!fl· 
stały w nieszczęściu bez potrzeby. o S?:Ddz 4. Po zeb··::iniu le~"cva śpic- śpiewem, <- id :unacyarni 1 ta~c~mi w zamkni_ę-

Los go,r111·ko''". z. Zdob\"''O\"I·c \"''Cze , wu · (l) „ 'z d ! tem kółku. Początek o s!'odz.1111c 4 po ootudmtL 
.... - ,, , .v • arzą • O liczne przybycie prosi Zarząd. (2) 



tt\ącg~ «t•~ -1~ ~~~tl«ł§łąt4!fl~Mfl~~~ 
I ~ 1.zano :t'ł ~j Publie~noścł donos~ę niniejszem, iż ~ M z d::fom ł. !O. 07. przyr,iosłem fiJię moją w Herne z Ymkestr., na i 
I 

M. Mie dzló kl, 
w llE R. N~ 

ul. N owa (N eust?asse) 2{ 
r„-. ,-mo:_~,., „ ·-~ ~ poleca. Rodakom swój (Ioa 

~"~· ~~:, ~·!~; ~~.., warsztat krawiec~i 

li Ba rlek: Zażywasz ty Jantku tabaką? 
I Janlck:' Zażywam, ale tylko § I na obrania, paletoty I sp~_nte: --~-- ~ najlepszą llośolerską 

~lf . ~( ~ ;j)t; w ltórym wykonuje si• 
l,1~:""' }-;~· " 1 ~ wszystko po dług mia ~ 
'

11
, lt r:r ~/8 ' .~ .z do bry eh ma teryi po c7 

nach tanich. 
Zwracam także irwagę na mól 

skła · mebli 
li W moim wielkim składzie własnej 1107 ~~ij 

I gotowej garderoby mezkiej i dla chłopców ! 
W .znajdzie każdy Rodak wszystko, co tylko zapiagnie a przytem po tak ~ 
'li' nizkich cenach, że konkurować mogę z każdym składem żydowskim, który eł 
I{! wprawdzie ma towar tani, ale za to tak zły i słaby, że się wnet rozleci. li. 
W U mnie. na~o~iast hażuy kupi tanio, ale przytem towar bardzo trwały. Po- I 
'11< lecam rowmez . iQi 

I il !~!:~!!!~j!z~~!~zu!,~~a:!t?.!~lk~~ d.1 
I wyko! u!!!~~~a E~r~Cw~!.~inaj~!~~je~~~7 kr~~i~!!~Ldny I 
W ceny przystępne. Każdy Rodak J:Cwinien t~lko do mnie pr.zyść i się prze-1 konać o rzetelności mego interesu. . i1 

I Wojciech A. Powałowski I I Bochum, Alejowa ul. ·nr. 13. Berą~ Heinrichstr. nr. li. 1 
-~-~-~-~-~-~-~-~--.-·-·-·· tM; ~ nr~"'rn tt1 m ·ee~.„,. 'O<~ 

Najftri~ksza DOft'OŚĆ ! 
Koncertowa harmonika z głosem 
drz. ącym ,. trąby z 3 registrami, wsku-

tek czego można nasta-
wić głos trąby i drżący, podobnie, jak n nlo• 
ski j katarJnli..1. Aparat drżący jest 
przez ees. orzad patentowy pod nr. 
D. B. G. NI ~f)~ł.&3 zastrzeżony 1 nit może 
go żadna firma IRhr-.lloara~. Ten wspa
uia.ły instrument gra jak .ll.aarLUO.U iltDI po· 

li 
siada 50 głos., 10 kla -v., nikl. otwartą kle.wiat., I 
dwa :rzedy 'IV Mpanłaly•h t;rąbek, 
2 podwójne basy z narożn. onbron., 2 kontra
basy ; wielkość ca 35 cm. 'fylko CJlbrz"Ymł 
obrot umożl. mi 1f! w~psn. l1arnionlki 
po ba,jecinie 5 marek sprzedaw&e 
nbkiej ~„nie, Z moim 1rnjuo• 
W8Z) -.n a parat. dzwonkowym, D. R G. M. 277402, 
tylko 30 ftn. więcej. IUustr. katalog gratis. Wy
syłka za zaliczk~. DJ nabycia tylko w nojwlę• 
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150 
pieców 

do ogrzewania „ 
poleca (1047) 

Jan Kwiatkowski „ M) „„ 
Recklinghausen Sud 

(Bruch) I-' I ul. Bochumska łłii. 

~okien wystawnych. I 

k:tóre i:aJkte tanio sprzedaJe. 

a a ę, 
SwóJ do sweco ! SwóJ do ••et•l 

------~ 

model ł9~' 
po 50, 60, 70, 
75, 85 mrk. i 
wyżej. Wyści. 
gowce z la czer. 
woną gumą 95 
mr. Jednay 

którą ma wciąż śwłeż'ł na składzie 

lg. Maciejak 
zast~pea fabrykatów Adler, Opel, 
Wen, Westfalen i na Herne i ok0• 

licę. Odplata dozwolon 1. Wszelkie częśd 
rezerwiowe jak najtaniej. Reperae7e 1'2t· 
telaie i fachowo. Największy skład kołowców 
na okoli~. 189 

Herner Fabrrad- u. M:otor-Indt strie De.. przy kościele katolłekilll ...... 
H Hel.land Hero«", nl:ca Dworcoira 

1 t (Bahnhofstr.) 111. ~ . 'elef. 265 -w Brochu. 
BACZNOŚĆ RODACY! 

Kfo che~ irubv p 1c1iądz 
o szczędzić? 

Każdy rodak, który chce sobie m a & z y n ~ ~ o 
s z y c i a t a n i o ku p i t\ lub •łody druh, który 
sobie chce doskonałe koło sprawić; niech 
pisze ka~ do nas po cennik naszych maszyn i Bez agentó; 
kołowców. Mamy dużo pism z po t ziękowaruem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

DransCeld 4 Stawiiiski 
I pierwszej ręki. 

Hurtowny interes maszyn i kó~ 

Reeklinghausen-Sii.d, Bochumerstr. 12"§1 

J. Barański, Wanne, 
Największy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje si~ 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
=== naprzeciw kościoła katoliclriego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mego składu be.z przymusu kupna, wskutek 
czego się przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe w sprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u ( 400) 

Ja11a Barańskiego. 
Przy całkowitych wyprawach, pł~kne podarki. 

Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

ku~ożyczam gratis norcelany na we
sele. 

N ajtaflsze I na' s 

dogodniejsze źrf. 
dło zakupna 

młodożeńe6w. 

~f""<r"<",......~,., --Polecam także Szanownej Publiczności 
Na odpłatę! moje 

........ .....-.~~~ własne wa•sz1at'y 
tapicerskie i siodlarskie. 

1'!4Ze~ rabrt'łm laarmoni.k 1094 
łlobert Ilusbe1•g„ ~ Na życzenie przerabiam stare materace 

Neuenll"ade nr. •~s in Wurtłalen. il · w jednym dniu po cenach tanich. 
IW~.r:·u · cY.C~7lm-lili!!lll31.WMRN~Yi~~ . Zarazem polecam materace mojego 

za ogłoszenia i rektamy, redakcya I wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce-
wobec pu bliczności nie odpowiada. nach fabrycznych. 

m ~"4" ~~~~~~~~~-.-~----.-. li--=- ~-:-:·~~ 11 ~~ ~ c em 11 rara ~ ui a rtl ~I ~-~,•t~g~ 
~ • 0t Odpl&tllll\ = ftf!j Swój do swegot lePJ ~~~~~ ,ł~ 
~ GIJJl\1 y ~ Podług najnowszych żurnali i najgustowniej ~ ~ 
~ - it Ei wykonuje 

986 a Fabryka kostyumów teatralny~~. ~z 
• ~ ~~ ~ ~ li WSZ81ki8 Ubf8Ui8, palefOfJ i Sp0d0i8 li Th. Scholten, Essen• Ruh rni 

I 
·~ ~ sprzedajemy wszelkie meble, „ tit. = ~ ~ s- • • h h Viehoferstr. 34-36. 'n 
~ _, =- "4:11. pO bajecznie tanlC C808C Największy i najlepszy interes tego rodzaj = -= całkowite wyprawy, piece '<Ili!! ~ Niemczech. , 

~ Qi =. h ó d ~ ~ 6 pierwszorz~dna m 20,000 całkowitych kostyumow 
~ ~ ~ kuc enne, r żne sprz~ty O· = : ~ pracownia garderoby męzkiej 
tJ ~ - mowe, kanapy, wóziki dla = ~ ~ D Tomas~a r·1nlro•.a1sk·18goa ~ na składzie. ni • =- „~ ;:. ~ ~ li/A ~ W ~ „ lWajspanlalHe '"'·konanie• eh 
~ ~. ·~:= dzieci po cenar·h najniższych. !:. :O j/j_ j !Pil Essen, Grabenstr. 44 I. 1m1 Najtańsze eeny. Ni 
'Pff 111"1 w ~ li.iii łzlm Od · · t:isze sia · 

• • • ~ D J. ..1:. k t ! T lk · · . d b · zna.ki towarzyskie, chorągwie, pa 'arzr> do~ 

~'* -= $9 Po'„·e"amy również . własny e· ll,9! ~i !I a~znoe~ r~ ~u 'Ydl y o ~ mo3e3 pdra~owm g_arkero y czapki, w ogóle wszelkie przedmioty dla toW • l 
7!IJ "':"" .., ,,., męzkiej \Vykonu]e się po ug przepisu s p o n ie w o J s o we d 

~ 1111!" z dobrej materyi po nilGkich cenach. ~ l l uroczystoścL , p 
tł """ ~ wałłi! ztat tc:pice1·ski. Kupione - ~ I ------------------- Kata o~ł darDIU· --1 o 

~ ~ ~ I sprzęty odstawiamy darmo ~ ~ Za najlepsze są uznane 1059 I ~-mHEll Prz i ~ ~ I do domu. ------ l = i pozosl~!rp:··· ~ę••··~~~=::h t~ Am D~Ika. E.I~~~)~:: 
• A · D o. ~ Yulkany T Ii.ościuszko zniżenie cen. wwie l~r. 
~ - n toni yt i<ie '«!~ z U(. 1~ z fabryki 941 Sprzedaż kart Księgarnia c~11 

!: 100) Joaef M1sl11e'WiCm ~ J. F. J. Komendlińskiego z Drezna. Otot krętowHyc11h. ,,Wiarusa pols srko~ 
. -"' Ohe.rbao§ell,. 8tUelunan. nstr. 88, przy Starym Rynku. tl Główny zastępca Q zur 19 en, '\>ł.d_!;fi;J.,'i!łd..\DfJ.tłili;i Jn.ąa!· 
--~~~tiH~l€'~~'Mli!~~~~'o/((,~~~-~~~~~~ Jan Kłe1•czyńskl,Berne. DJrtmnnd, Konigshof ~~m~~~ 

Wydawca: Ja n Brei ski w Bochum. Odpawiedzia1ny za. redakcyę: Ja n Brei ski w Bochum. Drukarnia „Wiarusa Polskiego" w Bochum. czn 
ią \ 
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Nr. 231 na niedzielę. dni 1907. 7„ 

Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i z :robkowym. 

fi hd<bi rodlz.iemłe z wyjąfilciem dni pośwk\tecz
~ Prnedvlam kwartalna na pooz.cie i u listowych 
1'1~ l mr. 50 fen_, a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
f1 ten. ,Wiarus Polsk.i," zapisany jest w cenniku pocz 

I 1111 Boże za Wiara I OJtz1zn1 I 
Za inseraty pl.ad się zai trJefsce rządka drobnego 4.,„ 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratami -41 
ien. Kto cze.sto oglas:za otrzyma ra*t - Usty •• 
„Wia.rusat Polskiego" nfa.łeży frankować I podać 11 
nich dokladny .dres piszącego. R~op. Die :z:wra-cllm.J'• ~ pod znakiem ,,L. polnisch nr. 123." 

ił\.,,..,...,_. ................ -~„ .-. 
Redakcya, drukarnia i' księgarnia znaJduJe siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

-'·· ______ SL&J ______ ._ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
IJÓWić, czytać i pisać oo polsku! Nie 
test Polakiem. kto potomstwu swemu 
zniemczyć sie pozwoli! 
e W"±L!2§ 

Z wypadków dola. 

w Kalkucie zaszły zaburzenia uliczne, 

Po odbyciu kilku zgromadxeń tłum 
starł się z policyantami. W walce ulicz . 
nei odniosło ok'aleczenia 40 policyantów 

Landrat głogowski Singełmann badał 
niebeznieczeństwo'' polskie w swoim 

na}wstrętniiejszymi, byle dopiąć celu, 
który sobie wytknęli. 

To też wobec tak haniebnego po
stępowania Hakatystów, 1nie można sie 
dziwić, że nawet ci prusacy i niemcy_, 
którzy nie są 1pozbawieni uczuć ludz
kich, czytając powtarzające się bezu
stannie w gazetach gadzinowych fał
sze, muszą w końcu uwierzyć w to, że 
z polakami nie można się obchodzić 
sprawiedliwie, gdyż na to nie zasłu
gują. 

W·f 

' pewnie nie bez słuszności twierdzą nie i SiPoSób, aby przyszłemu sejmowi zo-
którzy - okazał .się koniecznym z po- stawić poprawioną ordynacyę wybor
wodu licznych kompromitacyi, jakich czą.Ma nastąpić powiększenie liczby po 
dopuścili się w ostatnim czasie różni ha słów, utworzenie nowej kuryi dla tych, 
hatyści wobec Polaków. którzy 1nie mieli 1dotychczas 'Prawa wy-
111um m•-=*- -- ... z sL" _, . se • bor czego, powiększenie mandatów miej 

Nie mieliipociechy z łamistrajków 
właściciele kopalń węgla brunatnego 
na Łużv,cach. Zwerbowali ich ikilkaset 
w :Essen i okolicy Poczynili najrozma
itsze 'przyrzeczenia, mianowicie, że do 
ośmiu marek dziennie zarobią itd. 

sik:ich i zabezpieczenie iiilteresów naro
dawych tam, gdzie one tego wymagają 

Taki jest wynik dotyichczasowych 
1ukladów o reformę wyborczą. Jeżeli 
projektowane .porozumienie przyjdzie 
do skutku, Qosiedzenia sejmu - jak 
przypuszczają - trwać będą,równole
gle z parlamentem aż do uchwalenia 
reformy wyborczej - -przejściowej. 
- ~-- .. ł!!M._L SX&_zgs 

li y 

~1 . . = Pow1ec1e. 

Odnosi się to mianowicie do tych 
obywateli Prus i Niemiec, którzy dzeli 
od nas wielka przestrzeń. Ludzie ci na
brali przekonania, że polacy są naro
dem dzikim, nie posfadającym kultury 
że w dzielnicach zamieszkałych przez 
polaków nie można bezpiecznie stąpać, 
że kto w te strony przybywa, naraża 
się na utratę życia. 

Lamistrejki, którzy już w drodze na 
Łużyce urządzali burdy na dworcach, 
ani dnia nie ·pracowali a· wieczorem u
daH się do miasta (Zlokomomwa), 
gdzie ustawiwszy się przed ratuszem 
żądali od burmistrza noclegów i pienię 
dzy. Policya i żanda:rmerya konna 
poczęła rozpędzać demonstrantów, któ 
rych wielu aresztowano. 

r~~lacy na· obczv.z.(~.t~., -
W wiosce Altstrunz ( ?) w powie-

cie głogowskim osiedliło się kilku gio

spodarz'' polskich. Skutek był ten, że 
cala prasa niemiecka podniosła wielka 
wrzawę o masowe „wtargnięcie" Po
laków do północnych powiatów Sląska 
celem stworzenia rrnostu pomiędzy Gór 
nym Śląskiem a Księstwem. Landrat 
g!ogowski zbadał obecnie sprawę odbyt 
konfercncyę z kilku wlaściciefami ziem 

, skimi i posłał sprawozdanie do wfadz 
na~ '\ryższych. . 

źr~ Lib faterland magst ruhig sajn ! 

dh Załogę rozbitego okrętu „Leon XIII" 
zdołano wyratować. 

Był to wielki żaglowiec i rozbil się 
n:a skale podwodnej. Załoga złożona z 
25 ludzi wśród wielkiej burzy trzymała 
się lin i masztów wystających ponad 
wodą. Kapitan utonął. 13 wyratowano 
po 24-godzinnych wysiłkach, resztę zdo 
lano dopiero wczoraj z okropnego po
lożenia wydobyć. Trzy dni i trzy noce 
bez pokarmu i napoju trzymą.li się nie
szczęśliwi lin i masztów wśród bijących 
na nich ial. 
es:_ ____ „. '!I w 2 __ _!?.LE1 __ L_!LL ___ ..J!'1 

Polakoźercy fałszów nie prostują! 
Cała prasa polsk11 na mocy stwier

dzeń poczynionych na miejscu przez 
"~iarusa Polskiego'·, mogla. natych-
111'.ast zaprzeczyć kłamliwym twierdze 
111
1

1on żydowskiego dziennika „Berliner 
ageblatt" o naruszeniu spokoju krajo-

ÓW wNego przez „polski · · klub w Moers w 
adrenii. 
. Nawet gazety hakatystyczne chcąc 

nie chcąc zamieściły wzmiankę, że nie 
c~odziło w sprawie ~'1lej o klub polski. 

, sza· Nre odwołał tylko swoje~o twierdzenia 
arZYl' dotąd ,,Berliner Tarreblatt". 

p Z oowodu tego pisze ~,Dziennik 
ozna11ski'': 

NJe ulega żiadnej wąpliwości, że 

rll Prz:sl.adow~nic ~olaków pod zaborem 
~ru~k11;1 opiera się na kłamst\yach h~~ 
atystow. Oni w gazetach. ktore ma1ą 

el1°1 ~f s:,~oje usługi. urabiają opinię, ~a
. r.aiaiąc ją nieprzychylnie dla polakow 
a ~nt Wymyślają najpotworniejsze fałsze 
1 r~Jrn zohydzenia nieszczęśliwego na-

os sk: ~: w~~czonego do i:n_onarchii pru-
11, n .ei, om nawet potraf1l1 dostrzec d~ 
'1i i aiwyszej głowy w pa1'tstwic i zdofah 

~~Przekonać, że polacy są nicbe~pie
la nymy Podanymi; oni nie przebiera-
. \v srodknch i posługują się choćby 

Takie mniemanie o polakach rnzpo
wszeclmiają hakatyści za pomocą 
swoich pism, które są prz·eważnie w 
rękach żydowskdch. A więc nie kto in
ny, jak właśnie nieomal wYlącznie ży
dizi są rozsadkami hakatyzmu, więc to 
oni są najbezpieczniejszymi dla ży
wiołu polskiego. 

Pośród tej prasy hakatystyczno
żydowskiej najhaniebniejszą rolę od
grywa „Berliner Tageblatt" - nieste
ty! chętnie czytywany i abono'W!any 
:przez polaków. Ileż to on puścił w 
świat najpotworniejszych klamstw 
obliczonych na szkodę polaków! 

Doskonale sekunduje mu w tej wal
ce rasowej „Posener Tagebliatt". 
Wszakże nie dalej jlak przed tygo
dniem nie wahał on się igłosić, że to 
polacy bezustanie zaczepiają niemców, 
że to polacy są ,,złymi duchami'', przed 
którymi niemcy bronić się muszą. 

Takie fałsze powtarzają skwapli
wie inne gazety a co najgorsza, idą od
powiednie „berychty'' do Berlina, i fam 
w sejmie pruskim lub parlamencie nie
mieckim rzekomemi „faktami'' operują 
ministrowie. 

Na takim systemie opiera się ak
cya prześladowcza przeciwko Pola" 
kom. 

Zupełnie zaś jest wykluczonem, że 
by pr:asa hakatystyczno-żydowska kie 
dykolwiek odwołała puszczone rozmy~l 
nie w świat fałsze w celu z.ohydzema 
Polaków. 

Jeden z famistrejków poranil cięż
ko ·nożem dyrektora kopalni Jungkam
·pa. :tamistrejki zdemolowali itakże ko 
szary robotnicze pol·ożone w pobliżu 
Z sprowadzonych s-etek lamistreików 
pracują zaledwie 20 czy 30, podczas 
gdy do strejkujących przylączyło się 

. jeszcze kilkadziesiat górników z in
nych koP'alń. Kopalnie. dotknięte strej
kiem, są prawie zupełnie bezczynne. 

Byle dotychczasowych robotników. 
którzy się przez lata całe za marny 
grosz im wysługiwali, upokorzyć 1 

wentualnie na bruk wyrzucić, sprowa
dzili sobie właściciele kopalń za S?:rube 
pieniądze famistrejków. Kampania i.eh 
zwróc<ma przeciw robotnikom skończy 
ła się atoli tak marnie i dała się im sa
mym do tego stopnia we znaki, że gor
szego fiaska całej kampanii pracodaw
ców wystawić sobie nie można. 

Pisma kapitalistyczne donoszą tyl
ko krótko, że zaszly ·rozruchy na Łuży
cach i że dyrektora kopalni pożg!ano no 
żarni; że atoli rozruchy lllrządzili jedy
nie sprowadzeni. przez właścicieli ko
palń łamistrejki i że ,ów dyrektor ko
palni przez łamistrejków pokaleczony 
zostal, o tern dotąd ani słówkla w pis
mach kapitalistycznych nie czytaliśmy. 

TT' !I 

Galicyjska reforma wyuorcza. 
Napróżno tedy dotychczas ocze:ku- Po zmianie ustawv wyborczej do 

jemy od „Berliner Tageblattu" odwoła: parlamentu austryackiego weszła na 
nia haniebnego oszczerstwa o rzekomeJ porządek dzienny sprawa zmiany u
„rewolucyi polskiej" w Moers n'ad Re- staw wvborczych. obowięzujących dla 
nem. > sejmów krajowych. Także w GaEcyi 

Na podstawie zaczerpniętych u źro sprawa zmiany dotychczasowej usta
dla informacyi, wykazaliśmy już, że to wy wyborczej do sejmu galicyj:;kiego, 
nie żadne polskie towarzystwo, lecz zajmuje obecnie umysły wszystkich . 
raczej niemieckie spowodowało zwy- Korespondent Iwmvski .,Nowej Re
czajną burdę. powsta~~ z nadmiernego formy" dowiaduje się, że prawicrl ob
używ1ania trunków rozpalających. staje silnie przv zasadach swego pro-

Dziś powtarzamy opis tego zajścia jektu, a tyJiko skloinna jest <lo ustGirstw. 
za bochumskim „Wiarusem". Jeden z które owych zasad nie naruszaią. Od 
redaktorów jego udat się na miejsce lewicy natomiast domaga się 1prawica 
wYPadku i stwierdził, co ną.st~puje: takich nstęp.3tw, na które lewica nie mo 

(Następuje znany czytelmk~m na- gfaby ·się zgodzić bez ·odstąpienia od 
szym opis sprawy. Red. „W. P. ) :sztandaru demokratycznego. Dalsze 

Tak się przedstawia zajście w więc pertra'ktacye w kwestvi porozu
Moers. A ,,Berliner Tageblatt" popel- mienia się co do rozszerzenia prawa 
nil fałszerstwo, głosząc, że Polacy zro- wyborczego w takiej formie. jakiej się 
bi!i „rewolucyą~'. napadając n11 ~oli~yan domagają szerokie masy, zostały za
tów. Rodacy nasi tamtejsi powmm ko- niechane - nie zerwane. 
niecznie zmusić orga 1 hakatystyczno- Wobec ;tego. że lewka nie rozparzą 
żvdowski do odwołania fałszu. Posł?- dza w sejmie większościq gfosów. a 
\\;ie zaś nasi niezawodnie przedstawia nie chce przyjąć reformy l\vyborczeJ 
tę spra\vę w sejmie. Niech przyna~- ~ w nieodpowiedniej formie, postanowio
mniei tam posłowie niemieccy dowie no szukać innej drogi. Mia•nowicie dal
dzą siG o tern '.Vypadkn. który - jak ('.ze i·o1·0\va13!2 prmv;:cl70:1c hcdfl ~,,,. tc:1 

Ksiądz połslci w Sterkrade. 
Otrzymujemy co naSltęp.uje: 
O. Józafat (Juliusz Langer) z Radborza

Altendorf (Sląsk). cz.lionek zaikonu Oiców Ka
pucyanów, wJaida językiem pols•kim i wloskkn, 
a'le nie „jest pnzeznaCZOIIl'Y przedewszystkiem' 
na duszP~s.terza dla Polaków i Wlochów", 
lecz jei{o praca jest ta s_ama. jak imiych Ojców 
na\Szego klasztoru . Przez. Wielebnych Księży 
p·robosziczów z okolicy zaproszony_ aby w ję
zyku wlsfn alb{} wlookim kazanie miaif i 
spoiw:iedzi :::..ucha1. im przysluży się, gdy inne 
zadania mu na; to p-011;Wolą; wstrzyma się zasś 
weditug rozporządzenia przefożonych od każ
de.i innej pracy, zwlaszcza od każ<le:i pracy w 
towairzystwaich. 

Sterkr.ade, 3-g-o października 1907 . 
p. Benedict. 

Przeorklaisztoru OO. Katpucynów. 

Nowy kruczek socyalistów. 
Nadeslano nam drukowany list, za 

prasz:ający na zebranie zamknięte do 
Gelsenkirchen celem :założenia „Pol
skiego Kola wolnomyślicieli". Zapra
sza jakiś „Polski komitet wo]nomyśli
ciełi ", którego imieniem podpisani sa 
Jan Bychel, Władysław Orzechowski i 
Walenty K1umaJta. 

Zadaniem związków „wolnomyśli 
cieli" jest zwalczanie Kościoła katolic
kiego i szerzenie niewiary, jak tego do
wodem zjazd wolnomyślicieli, który się 
niedawno odbył w Pradze czeskiej: W 
klubach „wolnomyślicieli" skupiiafą się 
głównie socyaliści! -

Polacy katolicy powinni stronić od 
towarzystw, w których u steru wolno
mvśli-ciele. 

Pamiątki polskie w Paryżu. 

-_r,-p:~ 

~·i.Jili 

W ostatnim numerze „Tygodn. ilu
strowanego'' p. Władysłiaw Mi'ckiewicz 
w artykule „Pamiątki polskie -~ Pary
żu'' podaje, że w paryski)Tl muzeum ar
tyleryi, które w zbiorach swoich, roz
mieszczonych w ośmiu olbrzymich sa
lach, piZechowuje nad.zwyczajną obfi
tość przeróżnej dawnej zbroi, zm1jduje 
s'c kilka cennych zabytków staropol
skiego oręża naszych przodków. Mię
dzy innemi Muzeum posiada pięknie 
cyzelo\\rany p8ncerz z orłem polskim 
i weżem Sforców; z powodu tych wła
śnie. herbów ze wszelką pewnością mo
żna przypuszczać, iż pancerz ów stano
wi czGść zbroi rycer3kiej, należącej on
gi do króla Zygmunta Starego, pałasz z 
datą 1575 r. na klindze mają dorobioną 
w czasach późniejszych rękojeść \Y sty
lu Ludwik'1 XV-go. Jest to data wstą
picnir na tron Piastów Stefana Batore
go. Można wiec sadzić, iż klinga po
chodzi od szabli, która była własnością 
tego dzielnego monarchy. Dalej idzie 
prześliczwt halabarda z herbem Polski. 
z cz1 ó ~' panowania Sasów w Rzeczy
pn~polit~;. D8 mniej ce;.nvr-11 7=11T:1:1:··: 
r".l~ <·· c'.ni :-e:r:~ ,: )~·r 1 i :·vn. ~ ::1i,·· 1:ia 



tlwic zbroje z XVII. wieku oraz pałasz 
oficera P-WardYi Augusfa III-go. W hi
~;torycznem Muzeum wojska znajduje 
~ię akware~a. przedstawiając oficerów 
lekkokonnych strzelców polskich i wąt
;Jli\vej autentyczności portrecik oficera 
legii nadwiślańskiej. Do tekstu redakcya 
dołączyh podobizny, cenniejsz_ 
bytków. 

Ziemie polskie. -
Z Pr1s Z10h•cl•u~b, Warmii i II&Z11r 

Skórcz. Bank ludowy w Pączewie 
z .dniem Hw pa·wziernika na mocy u
chwaly walnego zebrania przenie
siony do Skórcza. 

Grudziądz. „Gazeta Grudziądza'' 
zamieszcza 1piękny o,pis powrotu z wię
zienia w ociańsku k·s. ipmb. Lissa z Ru
miam (26 września) i ·ks. iProb. Pelki z 
Grabowa (28 września). Obu kapła
nom zgotowaili parafianie wspaniale 
przyjęcie. Również 28 września apu
ścil wię.zienie ·ks. prob. Kowalski z Ka
zanie, który jednakże na razie wyje
chał ruai odpoczynek do swego brata. 
Gdy do parafii powróci, czeka go uro 
czyste przyjęcie. 

Świecie. Lantrat powiatu słup
skiego (Stolp) na Pomorzu, Brtining 
p.rzejechał ,pod ~wieciem automobi
' em swoim ośmioletnie~o chfopca 1i ZJa
bil go ll1a miejscu. 

Z Wielk. K11. Poznańsłuego~ 
Bydscoszcz. W 1n·iedzielę w połu

dnie IW'YPatdlo dziecko z pociągu, idące
go z Torunia do Pity. Podąg zatrzy
mano. a dzieck.o znaleziono ciężko ipo
kaleciione po twarzy; .ponieważ odnio
sło także i wewnętrzme uszkodzen'ie. 
1:mieszczono je w tutejszym laizarecie. 
"J·Aatka z resztą dzieci pojechała dalej 
<lo Gelsenkirchen. 

,..-.„ .. .... „.... .... 

Kościan. Strejk szlmlny tutaj jesz
·cze nie ustal. Liczba oiców i matek 
więzionych za strejk szkolny dzieci 
\Vizrasta coraz bardzie.i. W .ciqgu dnia 
Yvczorajszego znów kilka osób areszto
,wano i odprowadzono do więzienia po
] icyjneR:o. 

Robotnik Jacek Ka1czmarek, który 
w .zeszłym lygjodniu .odsiedziiał dwa 
dni, wczoraj 'Znów odprawa>Clizony zo
stał od roboty w tutejszej cukro
wni do wiezie1nfa na 6 dni, równocze
śnie otrzymał też już itrzeci mandrat 
karny z rejencyi na 100 marek kary lub 

14 dni więzieh•ia. Woibec tego Ka
czmarek zamier~a1 usta.pić, :nie. chcąc 
c1 0!puścić do tego, aby 1jego rodzina 
głód cierpiała, gdy ·o·n będzie siedział. 

W·czoraj również areszt1o:wano ~ 
odpro\Vłaidzono do wiezrenia robotnr

ków, TyHńskiego, Slvrzypczaka i wdo 
we Gawrońska.· 

Poznań. Wyrok śmierci wykonano 
w czwartek o godzinie 7 rnno na kowa-
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ŻUBR, OWIE. 
\1J1orwiadani e historyczne według po-. 

wieści 

W aclawa Oąisiorowskiego. 

(Ciąg dalszy) 
Kurdwanówna i Dziewanowska 

upierały się niby jec.hać .zar1a.z i droży
ły się z panem Głuskim i mecenasem. 

Pani Gotartowska zt1ś, miotana do
rrysłami, wyszła nieposti:zeżenie z ko
mnaty, chcac od markietanki wiado
mości bliższych o nieznajomej dmiemni
czce .zasięgnąć. Jakoi znalctzlszy Żu
br.ową na podwórzu folwarcznem przed 
starniarni, przyzwala ją do siebie i za
g- ldnęta dobrotliwie: 

- Cóż to, Żubrowa nawet się nie 
przywitała ze mną? 

Markietainka przypadła do ręki1 pa
ni Gotartowskii ej. 

- Jejmościuniu, dobrodziejko na
S7a !... W tym rozg11rdyuszu !.„ Wstvd 
s' ę WYZ11 8- Ć!... A przytem służba! A s?u 
foa to nie przelewki... Uszanowanie 
a respekt dla szarży„. 

- Skądże wy tu ? Gdzie mąż 
wasz?„. 

.Markietance łzv w oczach sfanęly. 
- Oj ! Bóg jedPn raczy wiedzieć! 

P rn i b nitanow.8 zRkkla s i ę . że spfy
r1~1.f " ' dół rzeki. Juścić kapitanowa mó
\'i , pr;awda musi być ... ale co niepokój 

lu Prancis.zku Kr~mc~~e z S:h?jn~ pod I Mordercy r.zucili z:vloki z']1n10nlowane 
\Vronkam1, na dz1edzmcu w1ęz1ema sa- go do rzeki Klodmcy, poczem zbiegli. 
dowego w Poznaniu. Kramera za.sądził Policya poszukuje zbrodn.~arzy. 
na śmierć sąd przys : ęglych, dnia 23-go Zabrze. Aresztowany w Baboro
marca rb. za zastrzelenie leśniczego wie Józef Pluszka, podejrzany o zamor 
Kfaua w nocy na dzień Wszystkich dawanie pod Zabrzem w cegielni robot 
ś_więtych 1906 r. Wniosek o ułaskawie- nika Kabelę, zaprzeczą sfanowczo, ja
me, pocbny przez obrońcę straconego koby on morderstwo to był popełnił. 
do cesarza, został odrzucony. Kramer . . • . 
spodziewa! się aż do ostatniej chwili, że Z ur.nych dz1e)mc Po!skL 
kara śmierci zamienioną zosf1:tnie na do Śląsk austryacki. w lazarecie w 
żywotnie więzienie. W ostatnich dnrach Morawskiej Ostrawie na Siląsku au
okazywal Kramer wielką skruchę, SPQ- stryackim dokonano zeszycfa serca, 
wiadał się kilka razy i komunikował. czeRo dotąd jeszcze w całej Austryi nie 
Na śmierć przygotował go ks. pro- dokonano. Pewien młody człowiek zo
boszcz Kości'elski z kościota św. Woj- stal napadnięty i nożem pożgany. Jed
ciecha, który go też na miejsce strace- no pchnięcie skaleczyło serce. Pokale
nia odprowadził. Wiadomości o prawo- czonemu zagrażała niechybm śmierć. 
mocności wyroku w czasie istracenia Lekarz lazaretowy powziął tedy bar
udzielił Kramerowi pierwszy prokura- dzo śmiałą myśl o operacyi serca u nie 
tor dopiero w środę w południe. ta przy- szczęśliwego. Otwarł klatkę pier.siową 
jal ją dosyć spokojnie. Gdy go przed umierającego mlodzieńoa i rozdarte ser 
straceniem zapytano, czy ma co do nad ce zeszyt Operacya udała się bardzo 
mienienia, odrzekł: „Mój brat lest nie- szczęśliwie. Przez tę operacyę młody 
winny''. Scięcia dokonał kat Schwietz czlowi.ek utrzymany został przy życiu 
rz Wrocławia. Cala czynność trwiała za i obecnie ma ~ie już :znacznie lepiej, Cal 
ledwie kilka minut. Za trumną ·postępo- kowite wyzdrowienie jest pewne. 
wała najmłodsza siostra stracorne~o. Częstochowa. Jak donoszą z Czę 
Czerwone plakaty na słupach do ogło- stochowy, onegdaj trzech ni,eznanych 
szeń oznajmiły o wykonaniu wyroku robotników •podeszło do idącego ulicą 
śmierci. Teatralną na rogu ulicy Żelaznej, czela-

Poznań. Zbankrutował tutaj żyd dnika szewskiego, .Józefa Kusińskiego, 
Katwnellenbogen. W spnawie tej p1- liczącego lat 18 i pięciu kulami1 z rewol
sze „Dz. Kuj.": Do wierzycieli firmy weru położyli go trupem. Zabójstwa do 
Leopolida Katzenellenbogena w Pozna konano na tle politycznem. 
1niu, która taką ładną plajtę urządzita ~-:P'&'F .-™6U!~•rmAetJuawwwm 
1111ależa dwa polskie banki - Baink Zwi~ 
~ku Spółek Zarobkowych i bank 'PIP: 
Krato·chwila i Pemaczyńsk•iego, które 
razem z instvtucvami niemieckiemi 
IPOdpisalv okó:nik w sprawie tej plajty. 
Podobno ma· iprzyjść do ~kutku IikwI
idacya f.i.rmy i to .po dchu, bez sąidu. 
Szkoda wielka, bo bylibyśmy się do
wiedzieli, iile naszych pieniędzy znowu 
złożonych zostało na żydowskim oł
tarzu. Poszkodowaui właściciele z·iem 
scy siedzą cicho, ~ale chodzą poglos'ki 
o ·znacznych stratach, kitóre nie}ednego 
o ruinę •przyprawią. 
, l(iedy nam donie~iono, że polskie 

banki są. w te 'Plajtę wmieszane, nie 
·chciał·o nam się w to wierzvć. Po.11a·cy, 
.zaslugujący na to, inie dostaną kredytu 
dla braku gotóWiki, ale dla żv1da, który 
idWla razy zbankrutował, są p'ie.niądze ! 
Przykro to wyznać, ale niesitety ukryć 
tego ,przed o~ólem nie można·. 

Żona v. Katzenell'enbogena, bawią
ca w Berlina, była mędrsza od polskich 
fit11ans1istów i właścicieli ziemskich, bo 
ami. fenyga ze swe~o majątku w firmie 
męża nie ·zaaingafowala. Widocznie 
zna.ta1 1dobrze stan jego interesów. 

Ze Slązka .rizyli Staropolski. 

Bielszowice. W rt ledzielę wieczo
rem około 40-Iettii górnik Cop1ik, wra
cający z pogrzebu z łfalemby do d.omu 
do Bielszowic, został w drodze przez 
kilku .zawadyaków napadnięty i zabity. 
~.,-PM_ ;a?.J SIU l~_llllllL _mtt •··-- b1 _ ;g: 

mnie porze!... Co ten biedak, gdzie się 
podziewa?! „. Jeszcze si,ę krzepię a nie 
daję się niemocy a żalowi... jak mnie 
Najświętsza Panienka nie pocieszy, to 
aby si~_orzed naszym porucznikiem wv 
sumituję ... i pod kośc i ół pójdę klajać się 
a zmiłowania Bożeg·o prosić, by mni'e 
stąd zabrał do„. mego... serdecznego 

- Co, <;o się stało z wa3zym? -
pytala pani Gotartowska. 

- Jejmościuniu droga! - chli;pnę
ła już na cale gardło markietanka. -
Tak się to zrobiło„. nagie!. .. Karlewicz 
nas zaciąg-nął do swojej nory, potem 
mnie chciał piec żywcem! On, poczci
wv. udawał n ~ emowę, a potem potar
mosił zbirów ... Dobiliśmy się do pani 
kapitanowej i nla lód ... Mniie nog·i utrzy
mać nie mogly !... Mój ·stary zaczął rą
bać około siebie! Jakby teraz - jesz
cze go widzę!... Upominałam, a on do 
mnie: ,.Jasil:l . dzieci! " A ,potem jakby 
się zapadł w głębię .. Mnie zamroczyło. 
kapifanowa z topieli wyciiągnęła ledwie 
Prusacy nas potem chwycili na spytki 
Kapitanowa jakoś ich u.mitygowała„. 
zabrali napoleony, pogrozili i pognali 
niby do niewoli... Lecz gdz;ie im tam .. 
Zda rzyła się potyczka i rzucili nas .. . z 
chorą, bo nam matka pani kapitanowej, 
niby świekra, zachorowała na dobre, 
męczy la sie b;edaczka !... Aż zamarh 
na rękach . Słabowita była, a niezwy
czajna niewygód takich niewiasta ... 
się napierałam pod Zamość do c:ote-

Znów nieszczęście kopalniane. 
Z Londynu donoszą, że w kopalni 

pod Boltors spadł kosz do szybu. Dzie 
więciu górników, którzy znajdowali 
się w koszu, ponioslo śmferć na miej
scu. 

Tschirschky ustępuje. 

Według doniesień z różnych stron 
ustąpi wkrótce 1sekretarz stanu dla 
spraw zagranicznych Niemiec pan von 
Tschirschky. 

W Maroku 
nie zaszły w dniach ostatnich zmiany 
żadne w p.ołożeniu rzeczy. Poseł fran
cuski Regnault udaje się do Rabatu do 
sułtana Abdul Azisa. 

Cholera w Rosyi 
szerzy się coraz więcej. W samej, gu
bernii astrachańskiej zaszło 2000 zesła
bnięć i przeszło 1000 wypadków śmier-
ci. 
Zaręczyny najbogatszej spadkobier

czyni. 
Najmłodsz-a córka zmarłego Van

derbilta Glady Vanderbilt zaręczyła się 
z Austryakiem hr. Szoegeny.i 'm. Posag 
panny Vranderbilt wynosi nie mniej nie 
więcej jak 6 milionów funtów szterlin
gów, czyl.i przeszło, 120 milionów ma
rek. 

c.znej, 1ale ot, natrafil iśmy na rotmistrza 
Rotmistrz powfada - wy dwie sieroty. 
a ja trzecia ... raźniej nam będzie we tro 
je... Szwadronik mial się sztyftować. 
Panowie Denhoffowi.e. krewni rotmi
strza, mieli nam pomagać - ale gdzie! 
Donieśli do Lublina - trzeba było nogi 
za pas brać, żeby aresztu uniknąć ... 
Pani Gotartowska słuchała ze wzrasta 
jącem .zdziwieniem bezladnego opowia
dania żubrowej, nie mo.gąc chwycić 
wątku wypadków - gdy więc markie
tanka westchnęła ciężko, j:akby tchu 
nabierając do nowego potoku slów, 
matka floryana zdołała wtrącić: 

- A powiedzcież mi, co to za ka
pitanowa z wami jedzie? 

Teraz znów Żubrowa zdawała sie 
nie rozumieć pytania. -

- Co za kapi t:mowa ? ... Jejmościu 
. . . ? ma me wie. „. 

- Jako żywo!. .. 
- T1oć... jakby to powiedzieć„. 

Niby to jest pani kapitanow:a: naszego 
porucznika! Nie! Zawsze mi się wy
daje, że nasz porucznik.„ nie! Że nasz 
kapitan jest porucznikiem„. 

- Czekajci eż! - przerwała z lek 
kiem zniecierpliwien]em pani Jadwiga. 
- Powiadacie, że to kapiiirnowa Go
tartowska„. Więc z których jest Go
tartowskich - bo my się "' ywodzimy 
z Wielkopolski, z Liniewa„. Chcę \vie
dz; eć, bo może nam krew;ną wy pa da ... 

- Krewną ! Czy wypada krc-

Rewołucva \V Argentynie. 
W prowincyi Corrientes w JbucMa 

rewolucy1a; kilka osób zostało zabitych. 
Gazety niemieckie oburzaj-l się 

na pismo norweskie „Aften posten" 
które z powodu ponownego wyjścia z~ 
mąż hr. .l\fontignosso zamieściła obok 
siebie portrety króla saskiego, Gfrona i 
Toselli'ego z podp:sem „Ci trzej '' . 

2!!!i 

Ze spraw robotniczych, 
Obecne położenie w knapszafoie bo„ 

chumskim. 
Z kół robotniczych piszą nam: 
Sprawą nowej ustawy w 

knapszafcie bochumskim zajmują się 
obecnie wszyscy ci, którzy jakikolwiek 
interes w tern nrnją. Tak ze strony ro
botników, jak i pracodawców starają 
się, aby publiczność przekonać na swą 
stronę. Przedsiębiorcy starają się w' . 
kazać, że ustępstwa w knapsziafcie, ja
kie oni porobili, dochodzą ostatnich gra 
nic możliwości. że każde dak;ze ustęp
stwa na korzyść robotników spowod(} 
wałoby ruinę przemysłu węglowego. 
Mianowicie asesor górniczy pan Kleine 
fako zastępca pracodawców, przedsta
wia, że 60 procent wsparcia w czasie 
choroby wynosiłoby 7 i pół do 8 milio
nów. Lecz podług starych ustaw w 13 
klasie zarobkowej wynosi \VSparcie \V 

czasie choroby 3 marki dzienn ie. Ponie 
waż obecny projekt przepisuje, że naj
wyższa kl1asa zarobkowa jest 5 marek~ 
przeto 60 procent od 5 marek także by 
tylko 3 marki dziennie w czasie choro
by wynosiło. Policzywszy wydatki na 
wsparcie podczas choroby podł ug no
wych ustaw, to wydatki by nawet o kil 
ka set tys·ięcy marek mniej wynosiły. 
j1ak do tego czasu. 

Starsi knapszaftowi żądają, żeby 
wsparcie chorych tylko w czasre oka
leczenia bylo od pierwszego dnia pła
cone, zaś podczas innej choroby d9pie-· 
ro wtenczas, kiedy choroba będzie wię
cej, niż 14 dni wynoslfia. Więc i tu p. 
Kleine całej sprawy nie przedstawił 

w należytem Ś\vietle. 
Lecz przypatrzmy się owyn prze-· 

chwar~rnym przez pracodawców dobro
dziejstwom bliżej, a znajdziemy, że i 
przy 60 procent ci robotnicy, którzy do 
tychczas 6 marek zarobili, będą po
dług nowych ustaw poszkodowani mia
nowicie ci., co okaleczeją, a będą wię
cej, niż 29 dni chorowali. Przypuśćmy, 
że podług starych ustaw robotnik, bę
dący w 13 klasie zarobkowej. zacho
ruje i święci przez 29 dni. To oprócz 
wsparcia chorych, otrzyma on 1 markę. 
dziennie tak zwany dodatek za nie zczę 
śliwy wypadek, czyli podwyższone 
wsparcie na chorobę. Podług no
wych ustaw przy 60 procent wynosiło
by wsparcie w pierwszych 29 dniach 
3 marki dziennie, lecz podwyższenie tak 
zwanego dodatku tylko 331

/:: fenyga. 

wną ? ... - powtórzyh przeciągle mar
k·ietanka - toż przecież Zośka ... nasza 
Zośka! J ejmościun i a nie poznaje ? 

- O kimże wy mówicie ? O jakiej 
Zośce? 

Markietrnka aż przysiadła do zie
mi z poruszenia. 

- $\vięty Antoni! - O Jezusie! 
O Jezusie!.„ Toż jcjmościun:u. Jakby to 
powiedzieć? \Vszak ci to„. tak prawie. 
że nasza synowa! 

- Wasza synowa! Więc macie 
svna? ! 

~ - Et, niech jejmościuniu śmiatość 
wybaczy ... Tyle czasu człek się natu t~ł 
z naszy m porucznikiem„. to mu ;ę w~
dzi czasem„ Mój stary - zacne drab~
sko ... ale to tam trudno wyspekul.owac. 
kto zawi nił, a kto niezd1arzony .. lecz ,c<> 
dziatek nie mieliśmy nigdy ! A żeby t~p 
raz nie nadzieja na kapitani ątko. tobys
my ca łkiem bezpotomnie zeszli z tego 
świata ! 

Pania Gotartowską niepokój nagfy 
ogarnąt Miałżeby floryan śluby pota
jemnie zawrzeć, bez jej_ wiedzy? . 

- Tłómaczcie się jaśniej! O jaknn· 
że to poru czniku mówicie ? 

-- O imć panu Ploryanie .. 
- O Plorvanie? ! 
- A przecież jeden jest dla nas po,.. 

rucznik !. .. 
( Ciall: dal~zv n ~tąpi ) 
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czYli o 662/3 fenyga mniej, niż dotych
czas. o tern tu nikt dotychczas nie "\Vspom 
nial. Dlate~o twi~rdzeni~ panów praco
dawców me mozna brac na seryo. bo 
nie 13 milionów n1'1rek wynosiłyby wy_ 
datki więcej, tylko 3500000 marek przy 
płaceniu 75 procent w czasie choroby, 
r,aś przy 60 procent tylk10 2150000 ma
rek. Dlatego nie po\vinni starsi knap
szaftowi .pod żadnym_ warunkiem zgo
dzić się na pogorszenie. 

W poniedzialek j wtorek mi'ały kio 
tnisye przez cały dz~eń pos.iedz.eme, a 
VI środ.ę sami starsi knapszaftowi ze za
stępcą 1!1.inistery~m ~andl~. Mamy na
dzieję, iz p. Stembrmg się pr.zekonaJ, 
ze robotnicy w tutejszyi:-i obw~dzie zna ; 
ją bardz.o dobrze,k CQ mozd'll'a da~c a c.zekg~ 
nie. Inie res ta. praco awcow. 1a i . 
robotników wymaga, żeby dobra usta
wa knanszaftowa zostal1a uchwalona. 

]łaukau. W ·ubiegłą n.iedzielę od
był się wi~c „~jednocze~ia Zawodo
wego Polsk1eg·o . Na wiecu .przema
wiat druh ?osińs~i. O UtS~~je knapszaf 
towej i zw1ą~k~ knapsZ!attow opartym 
na wzai.emnosci. Mowca wykazał na 
!akta.eh i ipr.zyk1ad.ach1 iż 1Pmcodarwcy 
tylko z zlej wołi pogorszeni.e ustaw 
chca prze,prowadzić. J.eidnakże robo
micY w obwodzie rzeki Ruhry nie są 
dziśjuż w takiem położeniu, aby przed
siębiorcy mogli z nimi robić. co im s·ię 
podob.a. J.e.s~ze 1le,piej moż111aby s.praw 
robotniczych bronić, gdyby w.s~yscy 
się lączy1i w zwiaz.ki zawodowe .pol
skie. Wówczas bowiem .prncoda wcy 
byliby zmuszeni inne stano1wisko wzglę 
dem robotników zająć i nie trakt01Wa.C 
ich Po ma.ooszemu. W końcu rpr.zed
seawił uh. Sosiński .przebieg obrad mię
dz~narooowegD kon.gresu górników w 
Solnogircxlzie. Pomimo. że w Prusach 
nas już nie uważają za samodzielną na
mdowiość i chcieliby nas jak najprędzej 
germanami zrobić„ n.a zjazdach mię
dzynawd.owych Pol1aków uważają za 
naród z wJasną kulturą, jak .to wykazał 
kongres g.ómilk.ów w So1nogrodzie. Ro
bonnicy Polacy w obecnym czasie o 
nic więoe} nie ,powinni sie starać, jak 
o to, by Ją.czyli się we własne1 związki, 
bo tylko przy wspól1nej pracy możemy 
do jeszcze większego znaczenia 
przyjść. Do miejsoowego wydziału 
obrano dele.gatem Ludwika Siejkę, za
stępcą J. Łukaszewskiego. sekretarzem 
St. Nowackiego, 1kasyerem J. Ciesiel
skiego, zastęp. P. Staszewskiego; re
wizonami kasy i mężami zaufania A. 
Kaczmarka, A. Ciesielskiego, Pr. Bo
owskiego. P,o dłuższej dyskusyi. wiec 
mknięto wezwaniem do- gorliwej 

alszej pracv dla „Zjednoczeni-a· Zawo
owego Polskiego''. Druhowie w Ba.u 
au mają obecnie więcej ludzi do ipra
Y1 to s i ę spodziewamy, ·że i 1agitacya 
dzie energiczniejsza. Wiecownik. 

Strejk w Berlinie. 
W Berlinie i na 'przedmieściach wy 

uchł ieneralny strejk czeladników garn 
r~ki~h, z powodu obniżenia przez 
a1strow cennika. Przestało pracować 
~eszlo 3000 czeladników a wra;z z ni 
1 2000 mbotników. 

Z różnyub stron. 
.tPr~y niedzieli najlepsza okazya do 

gi acyi za „Wiaruserri Polskim·•. Po 
~bożel1stwie. na wiecach i posiedze
~ch, i wsz~dzie gdzie s i ę spotka Po
Od z Polakiem, zachęcajcie Kochani 
b.acy, krewnych i znajomvch, żeby 
z~f ~api~ali „Wiarus1a Polskiego. A 
. 1 bte ~1.ed,zą. jak się do tego zabrać. ·i ąd.zc1e p.omocni przy zapisan iu. 
e .armę~ajcie. że centrowi nagania-
1 k.1ebo 1 z i emię p~)fuszają, żeby lud 
r~c 1 , ,od .,Wiarnsa Polski~go" od

_z:v ć. Waszym obowiązkiem, Ko
~n i ~odac~, pokazać, ż_e ~ud polsk~ 
6°Iitvczme dojrzałym i me porlwoh 

. złatnucić najmitom niemieckim. 
l\cea •• \V iaru s'1 Polskiego" z „Po
h. 111 ~atolick im" placi się na pocz
·ar~ ~ listowy ch wiejskich na cały , 
do a 1 m. 50 fen. a z odnoszeniem 4 ~rzez listow ego 1 m. 92 fen. 

olsk· te cene posełamy „Wi':uusa 
że i ego" z ,:Posłańcem Ka~olickim" 
llJ _do ~,o l sk1 pod pa nowamem prus-
01 W inne strony pa(1stwa niemiec-

S iaĆ ~e krazem z pi e!1iędzmi na!eży na 
Ze tę ot· bd ny adres tego, ktory ma 

0 rzymywać. 

RoJacy. rozpo\vszechniajcic „\Via 
ni._a Polskiego''! 

Bochum. Nieszczęśliwy wypadek 
zdarzył się wczoraj po południu na uli
cy Alejowej. Woźnica domu kredyto
wego Silbetpf enniga spadł z wozu i do
stał się pod koła, które mu przeszły 
przez obie nogi. Nieszczęśliwego od
wieziono do domu chorych. 

Hamm, dniai 3 10. 1907. - Towarzystwo 
św. Stanis.fawa Kostki w ttaimm podaje do wia
domości_ iż w ·niedziele. dnia 29 9. 07 bylo wal 
1ne zebrarnie 'lla którem został' obrruny n-O!Wy 
zarząd. Prezesem jest Framciszek Szczotk3J z 
J-I,o.mm-Acke rst nr. 3a1; jego zastępcą Jan To
maszewski z tlamm-Ackers.t nr. 5. Cr drudzy 
.po.zostadi., jak był~ w zarui.d'rze. 

Sekretar:U 
Homberu-Hochheide. dnia 4. 10 07. Co do 

teg0i nieszcze.ścia. które . .sie wydarzy.CO na za
baiwie niemieokiej w M.Ors-ttochstrass, której 

'o~i<:rą i;i~.r rodak nasz fan Matczak. mogę d'o
mesć, 1z wd.rożano 'SlłdOl\vne dochodlzenie kto 
j~s.t winowajcą. Ten Rodak nasz byt c~()łn-
1kiem TowarzysitJwia gimn. ,Sokól" w H.och
strnJ.ss a1le ;niestety. Ja'k to spotykamy. tylko na 
paJp1eirze; i1ai ćwicz.eniia a.ni na zebra:nia nie u
-czeS1~cz:ail, pl'aleąc. skladki przez inne osQby; 
pom1~0 t.eg_o ~'Z1elo gpia.Zido „Sokół'." w po-. 
grzebie udziaf. :J! ~rawie wszyscy Polacy, któ
ryim .cza~ P?ZW<;>li!, aJb_y nad grobem jego po·
modl~ć ·się I z~p1ewa<: .• Witaj I(rólO'Wa•". 

Szanowna Redakcyo! W tych sitroooch od 
tlomberg- do Mors zamieszkują Pofacy choć 
fr,ochę rozrp„rnszeni. Sa. tutaj dwa Towarzy
,st~a l~dowe„ jednio w H.ochhe.ide i jedno1 w 
Mor~. i ~otem ~nia21do „Sokó.r ' i trudno sie 
dz1w1c, ze ten ROO.a1k byf -n<l! niemieckie@ za
bawie ~ tu, Towanzystwa polskie n<l! zabawę 
swą .N1emcow zapra:s~ą' i prz:y,tem nie ma 
po!sk1e~o. śpiewu -~.ylko tanjec. I tak naprz.y- , 
~l'.'Jd mieli '.'Sokoli zaba'\Ve w drniu 7-go wrze 
s111_1a. 'T1a ktorej poolu'!! m~o zdani.a- b}'lł'a.i pra
wie poluwa Niemców. a przytem druhowie 
chcą śpiewi:ć a 01i:iii się śmieją. Ale co. tn robić, 
p:ez.es pCYWiaidai, ze kasa krucha, potrzebujemy 
pieniędzy. .l_'ak bylo z os~tnią zabawą.. gdzie 
my z?o~ac1l1 01b~ą kase, a naiSza świeci pu
stkam11. - Spodziewam się że to się zmienj.! 

Poizd'raw:ic:1:m ze serca na.szych Rodaków. 
Wierny abooent .. Wiarusa Polskiego". 

. Oberhausen. Budują tu idwa nowe wywkie 
pt~ce. - N.a ~opalni „J(onkordia" zabiły spa
daiące kam1eme mlodeg-o. górnika. 

Barm~.. ~abotnic_y roLni .Euringer i Ja
s~hettaJ pobili się. Podaz:as. bójki J aschettw ra
m! nożem 'Przeciwnika tak, że po d:wóch dniach 
uma_:I. Zabójca otrzyma~ trzy lata: więzienia 
gdyz są<I uwat, że sie br·onil przed: .Euri1ngieim~ 

~abinghorst. Od 1 bm. mają tu katolicy 
sci,mo1stne paraifie. Dotychczas naileżeli do 
li.en richenburg.a. 

Z ~ycia młodzieży. Kolegom przy
bywa1ącym na studya uniwersytec
!de do \V_roclawia, udziel1a1 bliższych 
mf.ormacy1 Jan Przybylski. słuch. rok 
Adres Wr.odaw 'Ulica Trzebnicka 
(Trebnitzerstr.) nr. 34 II. 

Osz~zerstwa •• Gońca Wielkopolis.kiego'~ 
wyzyskuią 1n"11 ~woją korzyść gazetki_ wyda
w~ne prz:ez związki niemieckie w języku pol
sk~m, celell? bala1mucenia robo.tników pol
skich. . Oprow, „Gońcai Wielkopolskiego" oo
s~a·rczyJy w ostatnim czasie gadzinom niemiec
kim materyalu ,,Gazeta Polska" w Kościanie i 
or~~n staros~ na• dwa kirólestwa: i cztery pro
\v~1111cye „Dz1e1mik Berliński" Już to niektó
rz~ ludzie ~ie mogą strawić tegu. że obwód 
rensko-westtalski ma POłlskie pismo C·odz~eiime 
·na k,tóre spof eczeństwo nfo mnarnowalo dzie~ 
siątek. tysięcy jak na in'l1e gazety w Berlinie 
Katow.1c~ch, .Poznanin i t. d. a różne bibuły, kt(; 
re ar.1 zyć am umrzeć nie mogą, wyobraż!ljf\ 

so!bi.e, że się podniosą, urywając abonentów 
.,Wiarusawj Polskiemu". Na tei fatszywei 
spekula.cyi już kilka wy.daiwnictw zibankruto
wail'o. 
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JESIEŃ 
Jesień ... Z każdym wichra dmuchem.1 
Co hymn śm~erci dziko śpiewa, 
Z r,zewna skargą, z szmerem głuchym 
Liść za liściem spada z drzewa„. 

Jesiefl z każdym ciosem doli 
I przebytą burzą szalu 
Odpadają z serc powoli 
Liście uczuć 'i zapału„. 

W hvardej szronów poniewierce 
Mrą bezli1stne drzewin igły ... 
W słotach życia kona serce -
Szkielet nagi i - wystygły„ .. 

Artur Gliszczyński. 
I! ··--- - :+* !•!li. 

Rozmaitości a 

Lecznice dla alkoholików w roku 
1903 i 1904 wzrosły w Niemczech do 
poważnej liczby 53. Dziiś jest ich już 
znacznie więcej. Jest to znakiem, że 
walka z alkoholem postępuje naprzód i 
zdobywa wśród społeczeństwa grunt 
podstawowy. Staraniem,, f owarzystwa 
nieb i·eskie(l"o krzvża" w Poznaniu zało
żono tlkże w Poznat'1 sldem na reszcie 
zakupion~rch przez kolonizacv~ ' dóbr 
Gościejewo pod Rogoźnem w roku 1905 
lecznicę dla alkoholików. Inicyatywę , 

dali i projekt przeprowadzili Niemcy; 
zakład ma charakter protestancki. Prze 
wodniczącym towarzystwa, które u
trzymuje lecznicę, jest jeden z pastorów 
poznat1skich. Stary dwór gościejewski. 
otoczony pięknym parkiem, wielkim sa 
dem owocowym i ogrodem warzyw
nym, odnowiono kosztem 14.000 marek 
aby nowemu celow jswemu odpowiadał 
. U rządzenie wewnętrzne. meble, ks1iąż
ki, obrazy itd. darowały zakładowi do
broczynne osoby. W zakładzie znajduje 
sie oprócz mieszkania dla dozórcy j;a
dalnia i pracownia obszerna, pięć izb z 
24 łóżkami dla pacyentów "'Okój go
ścinny, kuchnia, pralni:a itd. Pobyt w 
zakladzie trwać musi przynajmniej 6 
miesięcy. Osobne przep:isy regulują po
rządek w lecznicy. Koszta leczenia wy
noszą 30 marek miesięcznie i są mniej
sze niż w wszystkich innych zakładach 
w Niemczech. 

W roku 1905/06 przyjęto do zakł·a
du 39 alkoholików, należących do ró
żnych ~tanów. Byli .am robotnicy i rze 
mieślnicy, rolndcy i kupcy urzędnicy i 
nauc;z;vciele. 7 z nich było katoldkami, 
32 protestantami. Wielką część z nich 
przysłał magistrat mi:asta Poznania, pła 
cąc za nich koszta utrzymania. Jedze
nie w lecznicy jest proste, ale po;żyW1l1e, 
alkohol z pożywienia zupełnie wyklu
czony. Zupełna abstynencya, bezwzglę 
dnie z:araz w początkach leczenfa sto
sowana, żadnemu z pacyentów nie przy 
niosła szkody. Przechadzki! w f'arku, 
lżejsze robotv na świeżem powietrzu, 
później cięższe w ogr,odzie i polu, powo
li krzepią ciało i ducha. Sen staje się głe 
boki i zdrowy, apetyt wrac;a - chorzy 
przychodzą do zdrowia, a z niem posta
nowienie wyrzeczen'.e isię na zawsze 
zgubnego napoju. Do 1 lipca rz. ·opuściło 
zakład 29 pacyentów, 13 z nich zar:az w 
początkach kuracyi, niektórzy dla tego! 
że nie chcieli się zastosować do' przepi
sów, innj odstawieni być mus1ieli do za
kładu obłąkanych lrub do w.ięzieni:a, inni 
nieodzowlil'ie potrzebni byli rodzinie. Z 
16 pozostałych 3 popadło w pijaństwo 
ponownie, 4 względnie się poprawiło. 9 
zachowuie abstynencyę. Tych ostat

nich więc uważać naldy za wyleczo
nych. W początkach roku 1905 wyleczo 
no 5, razem więc lecznica w Gościeje
wie m~atowała 14 ludzi, którzy z 'POWO
du nadużywania wyskoku niechybnie 
byliby zmarnieli. 

Od Redakcyi. 
De Herten. Adre1su dokfad'r!ego kQJJa:lń w 

Jerce nie znamy. wiemy tylk0i, że do zarzą
id.u należy posel adwokat dr. Dziernbow~dd w 
Pozna111Jiu, więc na~lepiei pisać do '11iego. 

1500 •. Jeżeli odlbior,cal kupfil! meble i ode
brail je an.ie pfac.L, to trzeba go skarżyć. Na
tomiast, jeże.I.i id-al zaliczke a :mebli nie wziąJ 
w umówio1nym cza1sie i nie pl'a1ci, to tzaliczka 
przepadfa ale ska. rżyć 11:0 naiszem zdaniem nie 
można. Tyle tylko możemy odpowiedzieć, nie 
z:niajac kantraiktu. 

An I(. Pieniądze z kaiSy rniemieokiei wziąć 
~ zJ<r.lyć w połsikiej w P.olsce moona bez w~izel
ki.ch trudności. Wyselając pieniiądze trzeba 

;w:z:iąć przeikaz pcdwójiny. na1lepiatiąc na zalą
czooyim kwicie ~wrotnym zina.czek za 5 fon. 
Kaisa Z\Wróci ten kwit na dawód. że pieniądze 
otrzymrul'a. I(siążkę deJpozytoiwą można na 
końcu kaQ;dego roku listem! rekomendowarnym 
unzeslać zarza·dawi 1ka,sy do \.vYPetnienia. Bar
dzo Siię chwali. że Rodacy nie chcą pozosta
wić grosiz.a polskiego w kasach niemieckich, 
kt6reby ~o użyć mogły na !'tzkoilę ludu pol-
skiego. Polacy tylko w polskich kas.ach skfa
dać winni swoue oszczę<l!niości. 

l>Młll tm!\JĄil& p$ . {DjQI( 4·QU4 ~-.. 

Towarzystwo gimnasty.czne .• Sokół" w Essen 
podaje swej drużynie oraz rodakom z ESiSem do 
wiadomości. iź w niedziele, dnia 6 paźdz., o 
godz. 21/2 odbę<lzie się roc7ne walne zebranie 
na sali zwyklych posiedzeń„ Na porządku 
d.zienym ·b.ar<lzo ważne sprnwy towarzyskie a 
miam)lwicie roczne sprawozdanie 1z 'dZiiafalino
ści Tawarzysi:\va i obór nowego wydzialu . 
Kompletny udzial druhów poż.sdany. goście mile 
widlziani. Czolem (3) Wydział. 

Towarzystwo gimn. .,Sokół" w Kottenbur2u 
Zebranie od1bedzie sie w niedzielę, 6 bm., 

o godzi·nie 2 p()I po!'. na saH posiedzeń. O licz-
.ny udzi,at prnsi (3) Wydział. 

0~-=:tz?~~~·@ 

~ 
Dan;nośll! Bacznośel I 

Szan. Rodakom w 'Vette1• i o'll o· 
licy donoszę, iż osi edl<łem się jako , , 

~ i ~y~o~j!'1u~!ni~ itp~d!n~~L ~j 
pod gwarancyą za dobry krój, robotę i 
materyę. (1026) 

~ 
Swój do swego! Swój do swego! ~ 

Jan Ducz1na'4, . 
,„Te li.ter-U. ulu·, ulica Królewsk a · a ·I ~ 

(Kiinigstras e) nr. 32. 'l.). 

~~,-~~ż~~,~~~ „ „i.li' ~~.,~~~~.Jl 

@ ·• e• 
O Baczność Roclac)·: 
• Pie1 .- sza in~ł'Oli11J;atornia atnl· '"" 
•• l!lka n1i łlłr' esdaUt: i Nodreni~ ! ! 

Z clniem 1 pażdziernika otwieram ....,. 

: polską introligatornię. • 
• 

Prócz tego mam na składzie' ksht,żk i • 
wszelłde~o roda.aju, poe~tow-

• lai z widoli.amt ł obrazy ntaro• • 
do-.e. Licaic na poparcie ze strony ... ~ 

• rodaków a. ezczególru e ze strony naszych ~ 
• polskich Towarzystw, ~reślę • 

z szacunkiem [1134) • 

: Kazimierz Siliński, io + Boehum, 8d1 warzbaehstr. 5. • .. „„ .• „ ••••• 
f. Tomaszewski, mistrz krawiecki 

w Essen, G1·alrenstr. -'5. 
NaJwięluilzy toklatł !!luli.na na Essen i 

okolicę poleca się szan. Rodakom do wykonywania. 
wszelkiej ~arderoby męzkieJ po bajeczuie 
tanfoh cenach. Jedyny interes w Essen, który w 
własnym war~ztacie wykonuje i pol~ką. czeladż za
trudnia. Ubiory dla panÓ1'V w własnym 
warsztacie wykonane od 48-75 mrk. Paletoty od 
45-70 mrk. Spodnie od 10-22 mrk. Oa.m-
8kłe ko~tyumy angielskie od 70-200 mrk. 
Kabatki od 36-70 mrk. Płaszcze od 60-150 mrk. 
Wszystko w własnym zakładzie wykonane. 1187 

Na:stępujące 

hypoteki 
bardzo dobre, absolutnie pewne, po wy
sokim procencie mamy na sprzedaż~ 
i to: 

1 OO.OOO marek zaraz po Banku amor
tyzacyjnym. 50.000 marek zaraz po 
Banku amortyzacyjnym. 24.000 m~rek 
drugomiejscowa. 21.000 marek drugo
mieiscowa. 47 .OOO marek zaraz po land
szaicie, która tylko do połowy. 

Prócz powyższych mamy jeszcze 
mniejsze (1195) 

pierwszomiejscowa hypoteki 
po 1000 marek, 1500 marek, 2000 ma
rek, 3000 marek. 4000 marek i 5000 mr. 

DOM BANKOWY 
D1·w~ski ~ Langoe1·. 

(Marcin Biedermann) 
PO Z N AŃ. ulica Lipowia nr. 2. 

Baczność Rodacy w Essen i okolicy! 
Najtańszym i kazdemu najwygodniejszym 

krawcem polskim jest 

Piotr Florkowski, 
który mieszka w 1186 

Essen, Scblenhofst1·. 3,. 
Wykonuje on 

ubrania, paletoty, 
ubrania sakolskle, czamarki. 
kaźdemu •ygodzi, wszygtko tylko po na jnowszej 
modzie. Zapewne niejeden z Rodaków b~dzie teraz 
na zimę i Gwiazdkę potrzebował paletot lub ubranie, 
proszę się tylko iać do Piotra Florkowskfogo na. 
Schlenhofstr. nr. 34 I piętro a ręcze, iż każdemu 
wygodzi· 

Jedł'n z odbiorców. 
pa--óo-.--0-000--0-0-o·ooooooocooooaoocl 

go Doia 12 października otwieI"am O 
w Elklu przy ul. Bismarka 8 

8 nr. al 1181 8 

I skład towarów kolonialnych, I 
o o g 'dn, en;ar, tłuszczów i to- 8 
o warów krótkich. ~ 
o o 

g
g Przyrzekając tow:ir do bry, nizkie R 

reny i skorą usługę, proszę ezan. 0 a Rodaków o poparcie mego interesu 0 o o 
g Z szacunkiem g 
g Michał Stasiński. · § 
BooooooooDaooooooooaooooooooo0 

Da:rmc 
nie, ale =:: tani O == sprzeda.je 

skład skór „Zur ledernen l07" 
skórę na podeszwy i arty kuły szewskie . 

To ft 3ry I ~ tkl • 
st.ór:v;ane: ~z ezo • 

Torby podróżne I Szczotki do rzeczy 
od 1,00 mr. pocr;. li od ~& fen. pocz. 

Torby na rynek ~ Szczotki do butów 
"d .&O fen. P' cz. ' od 2~ pocz. 

Torebki na łańcuszku Szczotki do wło:iów 
od .JO fen. pocz. od 3~ fen. pocz. 

Portmonetki S< czotki do wiksy 

I 

od '1i fen. pocz. . od 5 fe n. pocz. ~ 
C t: rat y, i a nudb,.. eerl\towe-, I 
od 75 fen. 35 fen. ' 

r;1 z ebienic, łust1•a ltd . 
od 10 fen. od 10 fen. ,.-

OS. Złta, lle1°ne-i 
D orc a (J!hh.nhof ·ttr.) a r. :t '· 

Koileowa. stn.cya kolej elektrycznej Herne-
.Rt>cklicghauf!cn. 584 



~a 1n·ze z.rszczeni·e lu•wl ! 
Lanrman"'a l1erbata z lasu tenton-
8kłei;„ ou lat uoświadczona i polecona. herbata 
familijna, środek spożywczy wzmacniaj~cy żołądek, 
od tys ięcy ro łzin regularnie używany. Przns złą 
krew powstaje· reu1na11,-zm, n·ysypko, nie• 
ezyMta ~era, zalu1rni.-nia, k•osty, 
•emoroi<ły, zat · ardzt>nla, tlolfl't:li• 
wolJri żołądka, otyłości, ll~'laje itd. 
Cz~ści s . łrulowe: Erdbeerkrau r. 2, Fen.:hel 8, Huf
lattig 4. Caraghen 4, Krauseminz 2, Kamillen 4, 
Senneshl. 8, Althae 4, Schafgarbe 8, Faulbaum 8. 
L<Hfell!r. 2, Ifoterklee 1, Pfefferminz 4, Linde!\ 4, 
Sassafrn'l 4, Lave:qdPl 8, T. m;endgti1denkr. 2, Stein· 
klee 2, Konigskerzen 2, Flieder 8, Heidelbeeren 1, 
Siissholz 8, Anis 2,. Paczka 50 fen„ 1 mk. i 2 mk. 

Jedyny skład wysylrrowy ma: Aptekarz H. 
8myezyń1U•i• Betiło at, Gorlitzer~tr. 48, 
„Gorlitzer Apotheke". 1137 

Tanio! * Tanio! I 
s •• „t!~C.:~:ś~d r~k1~~ !!.! ..... y. 
Szcil9tki do butów od 25 fen. „ 
Szczotki do włosów od ~O fen. „ 
Szczotki na wiksę od 5 fen. „ 
jakoteż wszystkie inne artykuły wojskowe re
kruci u :omie po najtań'z. cenach nabyć mogą. 

Pn7 wakupnłe od 5 m. pocz. 
udzielam 5 proe. rabatu. I (1131 

Józef Zlta, 
skład skór pod „skórzaną, 107~' 

Herne, 
ulica Dworcowa nł1'. 107 

( Bahnhofstr.) 
Ostatnia stacya kolei elektrycznej na linii 

Herne-Ree klingbausen-Siid. -PIEGI 
i wszelkie nieczystości skórne usuwa szybk~ 
ka.lnie i nadaje twarzy delikatną i białą płeć sto
krotnie wyprobowany „.&nt7płeglo ~rem ł 
balzam'' (nazw. pa.tentem zastrr:. D R.W.Z.93016) 
Cena razem z odpow. mydełkiem 3 mk. 

Na poro11t wło8ÓW i naprzeciw wypadaniu 
tychże jedynie dobrym i wypróbowanym śroakiem 
jest ,,'7Josol" (nazw. patentem zastrz. D.R.W.Z. 
93017·), usuwający wszelki łupież. Butelka po 2 i 
a marki. [1090] 

Ohydwa środki na wystawie w Wiedniu naj
wyższą odznaką honorową za dobre skutki premio
wane. Jedynie do 'abyeia pod adr.: 

„GorlUzer A.potheke'' 
H. Smycz)ńskł, apt.ekarz, Berlin 8.0.33. 

-- =a I Zakład fotograficzny I 
„FROHWEIN" 

• 

t71ko (965) 

Wysoka ul. rn. Bochum, Hochstr.19. 

•• :te 

wizytowych dziecięcych 

mr. J90 mr. 250 

I 12 gabinetowych „,. 490j 
Fotografie matowe cdp~:~nio 
=== lpecyalnośe: === 

zdjęcia towarzystw, budynków 
zakładów przem~ słowy eh i grup 

weselnych 
Powi~k.Henla i 11omniejszenia 

podług każdej loto,;ralłi. 

w ruedzielę tylko do ~odz. 2 otwarty. 

---u -· Bacznosć kupcy na obezyźnie I 
~„„mm ... „„„„„„„ 
Książkowość itd., 

wszelkie prace w zakres kupiectwa wcho
dzące, załatwia jak najtaniej 

Bogusław Domiński, 
Konlg Ludwig (Brueh) 'Marienstr".1'25. 

Zaprowadzam także książki w sposób łatwo 
zrozumiały i prowadzę je według życzenia raz lub 
więcej razy tygodniowo. 

Telefon nr. 577. 

fle do jedzenia 
rę kł\ przebierane: 

,,Żółte róie'', „Maerkery", „Daberskie", 
,,Magnum bonum a itd. 

poleca i dostawia wagonami ft 1117 
.• .~ 

Jan Kwiatkows~· i„ Herne 
Bahnhofstr .. ~ 50, wejście 

(al 

m Ogłaszanie stała 
'li w n Wiarusie Polsktm11 

~
n Na ro~zne ogłoszPnio. ud~ielac_ny PfZJDOSI zy·slll r 

wvso.11'1P;o 1·abatu; pros1wy ll:ą.· 

. ' dać b!iżs~ych szcz1:gółów od 8 • • 

" eksf.ł"'dyc-yi „ Wiarusa Polskieato" w Boch'1m. 

•*fi·•······~···---····~·· • ·<tl#HM,.Vti . ...,„~" , • 

• ii~ :~~'·;·,~· Dla rekrutow ! • 
• Dt . Polecam w- wielkim wyborze.• 
• ..._.:;...._ . IL 

! kuferki i 
• szezotkl ł wszelkie inne arty koły poci ług prze- : 
• pisów wojskowych. (1089) 

: Dla re• rutów zniżone ceny! : 

: Franciszek Józefoski,: 
: Berneł Bahnhofstr. nr. ,52. : 

*•*·············~······ ~ 
......... ~·~~~~ ........... ~ ...... ~-.........-~~~-.... ....... ~-....~-...~ 

„~ ~Allio...~~~~~~~~~~~~~~~ 
. ~ 

~ Chcecie W>Me os~z~~i~~!.: filę do ~ 
~ ~~~~~m~~~:!~!~~~ś.f ~:d.~~~~.~~~~~z~~:, ~ 
~ za ćwiercr ocznem wypowsedzen1em ił procent N 
~ za pólroczoym w,powiedzenfem ił112 procent. ~ 

~ ~ Pi&n!ąd„ można pocztą nadoelaó pod adresem: [1079] IX' 
~ Pank Ludowy in Pr. Stargard. ~ 
~ ~~~......-~......-~~~-...~~~~~,li; 
~ :.A.; ~~4..~ ...... ~~h. ~ ~~~--~~~ 
I • anio " dobr ~efl Dacanośe ( 

rezel"włicl !! Kilka pilnych 1189 

Ubiory i paletoty dziewczyn 
w 24 godzinach od do fabrykacyi obuwia i 
35 mrk. począwszy. 

!dostarcza fabryka instr. 
muzyczn W o l f & Co. 
Klingenthal i. Sa. 
615. Centr. fabr. harm. 
zatr. pTZ, 7000 ro botn. 
za zaliczką każdemu 
wspan. konc. harmoni
kę w 150 gatunk. od 
2,75 m. do 140 m. -
Wierleiiskie harmoniki 

Mam także kilka 

prze(' hOdzonyeh 
ub1orow 

bardzo tanio 

do l'lprzedania 1127 

Jan Błoch 
Essen, 

Tormstr. nr. 1.-. 

zadziwiaj. tamo Opak., Jł.A.CZNOŚÓ RODACY 
pudro i szkółka do ------
każd. harmoniki darmo Kto? ~!~eó~~b~~ 
Skrzypce, cytry, gi•a· I obrazów fi. 

dziewczę 
na rół dnia. Zapytać 
się w 

l'łlii.rkinlte 
Kittfahrik, 

Bocltulll · 
Hofstederstr. nr. 16 I. 

Służą.ca Polka 
znajdzie od zaraz lub 
później stałe i dobre 
miejsce W. Wł• 
śniewskl, l'łla:rx· 
Ioh, narożnik Wiesen 
i Entenstr. Skład kolo-
nialny. 1188 

Potrzebna 
ry, bandonia, kancer- gur, krzyżów itp., dob1 ą 

Pierwszego samodziel· tyny, harmoniki ustne brzytew, nóż, zegarek, 

Panl·enk nego 1173 okarina, instr. dęte, obrączki slubne, koło, Dzielna 1190 a ezeładnlka fonografy, at1tom. mu- harmmlk~, skrzypce itd. 

P. ,·e arskiego zyczne itd. zadziwia· d . h . it ., ten mec zaraz na· jąco t nio. Wspaniały k do składu kol'lnialn ,go 13?. t k 1 pisz. pomoj. atałogi, 

Doz Dni przyjmie od zaTaz lub kata' og, .., s r., 0 • k tóre wys. kaid. darmo i e Oa od 12 pażdziemika br. ilustr., ca. 300 obr., f N · k p d 
b ł . r. a]k. za up. r. a r.: 

A d • F k każdemu ezp atme 
Wien.błńskl, D rzeJ ran 3 !' Gwarancya: odbiór, J. 1'łl"Ółr'ł'C7.Jńsld 

Schwerin, 8chuerł•tpKastrop. t I 1417)Rawjrz[Rawifach] 1 pieniądze z r .o ~ ro ~m. -
P· Kastrop. 1 75 Li(zne urzęu. pos ;ą. Pos.zukuje od zaraz 

Posz1iknję od zttraz uznania. 1Hl3 
dzielnego i rzetelr:ego oz·iewczyna __ „ __ .... uczeń „ • do k1•a"'ieetn'a . w o z n.1 cę, który chciałby doskona-

do doju na wysokie za- Swół lym krawcem zosti. ć, 
mówią cego polsUim i nie- sługi potrzebna od zaraz. :.J znajdzie miejsce 011 za. 
mleckim językiem. (1180 WHl1. Hlnderfel4 do SWCgO ! raz u \V • • ~. P o na-

słoż~oa 
która już byta w lep3zym 
domu, może się zgłosić. 
Boda.um, Rll„ini
!!lełt.el8tr. 2 6 II. 

Służąca Polka 
może się od zaraz 
lub później zgłosić. 

W 1erzbiński 
ficl•well'ln hel 

łl•et.:e•e•••eoe• ••' 
: _ Dalszy krok naprzód! : 
• Z dniem '2' października rb. ot-wieram jl 191]. 

• w Kast·ropie • 
;= przy Kaiser Friedrlchsfr. 21 =' 
! nowy skład żelaza.i 
•całych wypraw kueheno1cb, pieeów, maszyn I 
• do szycia, prania itd. • 

pod kierownictwem pana Kaźmierz a Antoniewicza. ł 

• Za gotówkę! Na odpła~ę !I• . --
• s~:anisław Janttowiak , • 
• Główny skład w Herne przy ulicy Nowej nr. 35. S 
:Xf) ~.. •• • •• „ \ • 

Baczność ! Swój do swego! 
=====- === ·----- - . g 

Jedyna znacznie powiększona 

polska r· bryka kostyumów 
na obczyźnie 
znajduje się tylko 

w Herne przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór · 

kosłyumó1'1 do szelk. szfuk teatralnych 
po nn.jnłższych cenach. 

Proszę lian bego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swe~o lepiej będzie obsłużony, niż u obcego. 

?; szacunkiem 65 

Fr Il. Otte„ Btte!l1um I Riemk e, 1194 łow11J1ki 1 gnwBochum 

~~:L;ot:hr;in:~~e~rs~tr~. ~3~':::':~~~H~e~rn~er~s~tr~.~8~1.~~~~".".""~~~~~~A~!e~j~ow~a~. ~n~l.~1~~·~~1~1~7~1~~~~~~~~--~..:;:::::;,~:::::;::::::::::~::::::::::::?~~~~===-~.... www = 
L Wydawca: Ja n Brej ski w Bochum. Odpowiedzialny za redakcyę : Ja n Brei ski w Bo::hum. Drukarnia •• Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

Kub ' 
117 4 Kas trop. 



Nr 232 Bochum, na wotrek, dnia 8 października 1907. Bok 17. 

• 
~co.kie~ne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym • 

. 
'1 cbodz..i codziennie z iwyjątkdem dni ~włe.tecz
·~ Przedplata kwartalna na pocz.c.ie i u kistowych 
~ 1 mr. SO fen .• ~ z ~ooz~iem do do~u 1 mr. 
fi fen. ,Wiarus Polski·" r,apisa.ny 1est w coomku pocz 

toviYm pod maik.iem „L. polnisch or. 123." 

I lmlQ Boże za Wiara I Ojczyzna J 
Za inseraty plad się Za! mieiJsce rządka drobnego *• 
iku 15 f. oglo.szenie, zamieszczone przed inseratami• 
fen. Kto cz~to oglasza. otrzyma rablt. - Usty •• 
„Wiarusa Polsldego„ mleży frankować ł podać • 
nich dokladny adres piszącego. R.ękop. nie :zwrlle&m7. 

1 ~..,..- .,~· ··· 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe si~ w Bochum, przy ulicy Mal theserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 

11ówić, czytać i pisać oo polsku! Nie 
test Polakiem, kto potomstwu swemu 
iuiemczyć sie vozwoli ! 

.Z wypadków dnia. 

.Niemiecki następca tronu zamieszka 
pono w Poznaniu. 

Prasę niemiecką obiega pogłoska. 

ze po ukończeniu :pałacu cesarskiego na 
stępca tron.u zamieszka w Poznaniu 
jako komendant pułku strzelców kró
.łewskich. 

.W Wiesbadenie odbywa sie walny 
ijazd delegatów stronnictwa narodowo 

liberalnego. 
Po przemówieniu przywódcy libe

ralów Bassermanna, który oświadczył. 
że paristwu pruskiemu trzeba dać w r~
kę koniecznie środki do zwalczania pol
~kości, i:przyjęto rezolucyę, w której 
_powiedziano pomiędzy innemi: 

„Ogólny zjaz<i delegatów jest prze
konany, że dalsze prowadzenie pełnej 
siły polityki przeciw Polakom jest na
tler konieczne w interesie całego naro
du niemieckiego." 

Pomiędzy Austryą i Węgrami nastąpi
ło porozumienie w sprawach najgłó

wniejszych. 
Od długiego czasu toczą się już u

'klady pomiędzy rządem 1austryackim w 
.sprawie stosunku obu państw do siebie. 
Kilkakrotnie donoszono już, że układy 
rozbily s ię zupełnie, obecnie ogłasza 
wiede1iskie biuro korespondencyjne, że 
zgodzono się już w sprawach najważ-
11iejszych. 

Niemcy oświadczyły się stanowczo 
Jlrzeciw obowiązkowemu sądowi roz

jemczemu. 
Koferencya pokojowa w ttadze obra 

~owała w so!!otę ~ nad tern, by każde 
Państwo było zobowiązane pod pewny
mi warunk'ami sprawy sporne przed
kładać sądowi rozjemczemu. Pierwsze 
·dwa artykuły odnoś11ego projektu przy
jęto 30 glosami przeciw 6. Glosowały 
Przeciw projektowi Niemcy, Austro-

1 

Węgry, Rumunia, Grecya, Turcya i Chi 
llY. 
!'p ___ ; 
S~rawa komp romisow z centrowcami, 
którvch koszta .ponieśćby mieli Pola
cy re11sko-westfalskiego obwodu prze
rnys~owe~o, czyli Nadruryi, ciągle po
~utu1e w gazetach poznańskich. Ze 
,')Jąska piszą do ,.Dziennika Poznańskie 
go'': . 

,,\V sprawie kompromisu polsko
Vent_rowe~o •. Neisscr Ztg." i „~chle~ . 
. 0~ks.ztg. wytykają nam to, co się dzie 
le 1 Pisze w Westfalii. O uchwale wie-
~-~YQorców w Essen będz!e. rzecz~
\\'·~~c1e trzeba trochę obszerme1 P?mo
ni1c: .sko:o h~dą c1okładn;ejszc \Vtado-

' 
osc1. ty.mczuscm zaznaczvć wypada 

~ d . 0 POWkdzi owym organom centro-

wym tyle, że trakim wypadkom mogło 
by się najskuteczniej za1Pobiedz, gdyby 
powołane do zawarcia kompromisąJn
stancye partyjne otwarcie się wypowie 
działy. Im dłużej trzymają swoje u-

l chwały w tajemnicy, tern gorzej. Ani 
po stronie centrowej, ani po stronie pol 
skiej nie m1~ wskazówki, nie ma jedno
lite:j akcyi komipromis'Owei. Niech się 
nad tern zastanowią miarodawcze czyn 
niki, a przyznają nam racyę, jak już w 
niejedne] rzeczy." 

Tyle korespondent ze Śląska. 
Radzimy politykom naszym na Śla 

sku i w Księstwie. żeby ze swoich kom
binacyi kompromisowych zupełnie wy 
puścili Polaków na zachodzie Niemiec. 
bo te kombinacye tylko krew psują. 
wnosząc zamieszanie i rozdwojenie, na 
czem traci zarówno polskość, jak spra 
wla katolicka i powaga duchowieństwa 
nadużywana w interesie centrowców. 

\Vszyscy ~wiatli Polacy w Nadre
nii i Westfalii są zdania, że interes na
rodowy i katolicki zakazuje im wdawa
nia s ię w jakiekolwiek kompromisy ze 
stronnictwami niemieckimi, zarówno w 
głównych, jak w ściślejszych wybo
rach, bo kompromisy są tylko wodą na 
młyn socyalistycznycb "i centrowych 
związków zawodowych, podkopują 
zaś organizacye i towarzystwa polskie 
a tern samem sprzyjają germanizacyi. 
Jeżeli Polacy ostać się chcą wśród 
Niemców jako odrębna narodowość, co 
jest ich prawem i obpwiązkiem, to nie 
mogą si~ wdawać w j1akiekolwiek mie
szaniny; które zawsze wychodzą na 
szkodę polskości. 

Dla obczyzny ty,lko jedno jest ha
sło, od którego odstąpić nie wolno bez 
narażenia na szwank sprawy narodo
wej i katolickiej, a tern haisłerr. jest: 
Polacy mogą należeć tylko do polskich 
towarzystw i orgaBizacyj i tylko na Po 
laka głosować przy wszelkich wybo
rach! 

Na tern stanowisku stoi na obczyź
nie prawie oały ogól uświadomionych 
narodowo polaków1 i z tern liczyć się 
powinni zarówno Rodacy nasi w kr 
jak centrowcy, zwłaszcza zaś księża 
katolicko niemieccy, a zysk:1a nietylko 
sprawa polska, lecz także kościół ka
tolicki i łatwie1 będzie na obczyźnie o 

·zgodę ludu polskiego z duchowień
stwem. 
a . 

tego, że położenie przemysłu pogorszy 
to się. 

Przy tej sposobności wspomnieć 
trzeba także o owych tyle przez pra
codawców sławionych kasach pensyj
nych. Otóż pomiędzy robotnikami, któ 
rym u Krupp~ obecnie pracę WYPOwie
dziano znajduje się znaczna liczb'a ~a
kich, którzy przez 8 do 10 i więcej lat 
byli zniewoleni płacić składki stale do 
.k.asy pensyjnej. Teraz ftrma wydala 
ich, a robotnicy owi tracą wszelkie 
prawa do owej kasy. Czyż to nie o
lkropne krzvwdzenie robotn:iików? 
1129-

Pracujcie w1ącej dla sprawy 
rob1ltniczej t 

Tak wołają robotnicy polscy na o
bczyźnie do rodaków naszych w kraju, 
a mianowicie do tych, którzy 1powołani 
są do pracy publicznej. 

Otóż donosiliśmy, że z obwodu Wal 
denburskiego n'a Dolnym Sląsku iprzy
bylo 900 robotników na obczyznę za 
przyczynieniem się socyalistycznego 
„ferbandu" bochumskiego. Pomiędz:y. 
przybyłymi znajdują się także Polacy. 
atoli wszyscy są członkami socyalisty
cznego związku? Dowiedziano się o 
tem-·ztąd, że robotnicy owi przybyli na 
kopalnię „Deutscher Kaiser" w Bruck
hausen i zglosili się przez omyłkę do 
delegata „Zjednoczenia Zawodowego 
Polskiego". Przekonujemy się tutaj 
często, gdy na obczyznę przybędą ro
botnicy z Polski, czy to z Księstwa, czy 
z Sląska czy skądinąd, że jeśli są zorga 
nizowani, to przeważnie w związkach 
socyalistycznych lub centrowych. 

Coraz gorzej pójdzie nam Polakom 
jeżeli w kraju nie będz-iemy więcej pm 
cowali dla sprawy robotników polskich 
i jeśli koła miarodajne nie uświadomią 
sobie, że trzy czwarte wszelkiej prac:y 
na niwie narodowej pójdą nla marne, 
jeśli pozwolimy robotnikom polskim gi
nąć w związkach socyaJistycznych i 
centrowych. Nie winne zaś temu tyle 
istniejące: Z}Vią;zki polskie, ile panujący 
prawie powszechnie brak zrozumienia 
dla sprawy robotniczej i uprzedzenie 
dla pracy na item pqlu w kołach miaro
daJnych w kraju. 

~'° tacv na obczviide. 
Przesilenie W przemyśle. Towarzystwo Polek w wanne 

założono w ubi egłą niedzielę na wiecu, 
Że zanosi się na koniec dotychcza- na którym 1przemawiali - obok prze

sowej dobrej konjunktury w przemyśle. : wodniczące~o - obszernie parui Paliń
o tern pisaliśmy przed dwoma m~esiąca- ska i p. Pałit1ski z Bochum a krótko w y 
mi, .nawołując rodaków, by wstępowali d'awca „Wiarusa Polskiego" posel Jan 
do· organizacyi i o ile możności odkła- Brejski. Przewodnicząc~ zostala pani 
dali jak najwięcej grosza na czarną go- Zmyślona. Na członków zapisało się 
dzinę . Od tego czasu objawy, które 134 rodaczek. Bliższe szczegóły poda 
wskazu ją na na zbliżające się przesile- my później. 
nie w przemyśle niemieckjm i zagrani- 1 Nowemu towarzyst\vu życzymy jak 
cznym, pomnożyły się znacznie. Ce- najpomyślniej szego rozwoju. Szczęść 
ny różnych wyrobów przemysłu ·zni- \ Boże! 
żono, a świeżo donosza o masowem w y 

, powiadaniu pracv w największem l Wiec w .sprawie opieki duchownej 
przedsięh; orstwie Niemiec, w fab ryce ! odbył się ubiegłej niedzieli w Altenes
Kruppa. Wypowiedziano pracę prze- sen w poludn;e na sali pana J. Saala. 
szło 3000 robotnikOJ? przeważnie w l Prze-vvodniczy~ pan Lorek, ~rzemawial 
warsztatach armat111ch dla braku zatru redaktor „Wiarusa Polskiego pan 
dnienia. Znaczne zamówienie armat ze I Michał Kwiatkowski z Bochum, I·tóry 
strony Grccyi, którego spodzlewała się porównywał położenie Polaków na o
fahryka Knmpa,dost~to się firmie fr'an- bczyźuic pod względem opieki dncho
cuskiej . To ma być g{Ównym powodem f wnej z położcn:cm niemców katlików 
braku zatrudnienia. Atoli j z Rheinhau ! ""· Pol.sce. Ostatni, mają .ct z.;esięc ra!'v 
sen donoszą. że tam fabryka Kruppa za t \\'IGCCJ. Jakbv wo~ole w nrnę ~praw1e
mierz:1 ohniżvć płacę robotn:kom dla 1 cllhvrJ~c1 rządci..ć mogli, mimo to mw:l-

dają na władzę duchowną w sposób nai 
czelniejszy, a św.ieżo nawet zażądali 
ustawy, według której naczelną władzę 
w kościele· nie sprawowałby ksiąifz. 
lecz landrat i poli~ya. Polacy; na oll
czyźnie inatomiast z największym sza
cunkiem zbHżają się do niemieckiej wla"' 
dzy duchownej, 111imo-że niema katoli
ków w świecie więcej krzyw<lzonych i 
·grzej traktowany·ch jak Polacy na ob
czyźni·e. A jednak pisma katol. post~---
rpowainia niemców katolików w Polsce 
nie piętnują należycie, natomiast czy
nią zarzuty PolakQm na obczyźnie, że· 
Z1a wiele protestują. Toć niechaj wła
dza duchowna uwzględni słuszne żąda
nia Polaków katolików, a wówczas ni
komu do głowy nie przyjdzie myśl u
.rzaidzania wieców w sprawie opieki du ' 
-chow.nej. Ja'kże atoli Polacy-katolicy w 
Altenessen na przyklad nie mają prote
stować 1 wieców urządzać, kiedy dla 
1500 dusz Polsko-katolickicł.t w parafii 
zaledwie raz przez rok odbywa się ka
zanie polskie a zresztą przez cały rok 
Polacy księdza polskiego nie wi·dza ! 

Próśb i .podaf1 nawysylano już wie
le, deputacye również byly już u róż
nych instancyj, wszystko jednakże nic 
nie pomogło. Wkrótce będzie ks. rar~y 
biskup fischer bierzmował w Alten
essen, postanowiono więc jeszcze raz 
udać się do niego i przedstawić mu 
smutne :Polożenie parafian Polaków w 
Altenessen. 
z __ _ 

--!I 

Sprawa „Mazura!' 
Jak już o tern donos.iliśmy, wyda

rzył się w zaiborze pruskim wypadek 
bardzo przykry. Gazeta. zalożona :na 
Mazowszu .pruskiem, dla tamrtejszych 
polskich mazurów protestanckich k'O· 
isztem 1ok·oł10 30,000 marek. ·przeszła, 
skutkiem niezaradności komitetu w Po
zmaniu, w . ęc1e hakaty~tów i dziś pod
burza nieuświadomi1ony,ch należyde 
pod względem narodowym mazurów 
pruskich 1Przeciw'ko ich wliasnej narodo 
wości, 1przeciw:ko Pola:kom w.ogóle. W 
S'Pfawie te,j ·otrzymała „Nowa Refor
ma" z kiompetentnej strony następu
jące wyjaśnienia: 

Katastrofa „Mazura" mie schodzi 
z łamów 1prasy pol~kieL Upadek pisma 
po)skieg-o na .Mazurach nie jest pierw
szym. Nieliczne gazety, poza biblijami 
i k1a ncyonałami, to jedyna strawa 1du
chowa w języku polskim, jaka się żywił 
chlo1p ma zurski. Odcięci od pnia ma-
1cierzys teg;o, mazurzy w rozwoju ję
zyka nie mogli podążyć za resztą Pol
ski: elementarzem ich ·hyła i jest do
tycłłczas )lib';a, 11>oza którą traktaty re
l1gij"'e i wo .1.<'.' 'e ipisma treści religijnej 
stanowi ły j edyną ich lekturę . Litera
tura świecka w j ęzyku 'Dolskim jest dla 
ogółu mazurów, znaj ących tyl:ko druk 
gotycki , czyli ,,szwahDchę", niedostę
pna. Jedyną lekturą świecką były 
d1.a mazura gazetki ludowe. · 

Pierwsze takie pismo wydawał rw 
r. 1842 i 1845 1pastor Gustaw Oise
wju~z . Mie,iecznik ten ·p . t. , Przyja
ciel ludu Łecki'' redagowany byt przez 
niego w dn:.:hu polskim, Gczywi{dc w 
to11ie tlie tak narodowym, jaki ,dziś p.~ 
nnje w prasie polskiej. lecz .odpowie
dnim do ducha czasu. ·odznaczającego 
się mniejszem, niż dziś, napięciem na
rrdowem. Później ·przez dlugi C7,.::JS 

ni~ wych'Jtl? ito i'ldne rpismo o życzli
;Yym .<Ila n.a~ cłrr.al~terze. ,\'I · tani 
Jedymi; mmeJ lub WlGC~i- c1u ~hem g~r -



manizatorskim przejęte pisemka, jak: f W tym samym roku. w 1którym upa
~,Kurki mazurskie", ,;Mazury", ,Gaze- , dło wyżej wspomniane pismo. ukaZ<t. 
ty Łeckie" i td. Dopiero w r. 1884 po- ł się w lipcu (1906 roku) „Mazur" w 
wstalo pismo narodowe p. t. „Nowiny, · Szczytnie, o którego założeniu mów10~ 
Śląskie". wYdawane we Wroclawlu no już od czasu upadku „Gazety ludo
dla Polaków ewangelików. Ponieważ wej". Praiwie od tego ;czasu też zbie
większa 1część czytelników tej gazetkt rano 1pieniądze ina to nowe wydawni
rekrutowala .się .z mazurów, tygodnik otwo. Z funduszów tych zakupiono w 

· ten w .trzecim mku istnienia zmienił Szczytnie dom i urzadzenie nawei dru
tytul na „Nowiny" i 'Zaczą.ł uwzglę- karni i rozpoczęto wy<lawać pismo. Za
dniać ·pr·zeważnie spraWY mazurskie. lożycielem był komitet mazurski w 
„Nowiny" .redagowane były bardzo Poznaniu, który atoli sądził. że zał·o
umiarkowane. a wallenrodyzm ich żywszy pismo, unatował już Mazury 
bywał niekiedy przykry, np. gdy się iPO przed germanizacyą i inie potrzeouje 
suwał nawet do .panegiryków dla Bi- iwięcej troszczyć się o jego .losy. Wy
sma1rka. Mimo to „Nowi.ny" mi·aly sla1no na MaZ'Ury redaktora. który ·® 
rwziecie na Mazurach. Pisemka to, zdo tej misyi sumiennie się przygotował, 
bywszy sobie zastęp sześciuset czytel- ale zostawiono go samego. bez pllll1ktu 
ników, w tern .trzy czwarte .na Mazu- Otpiarcia, bez P'Omocy i rady, a jego 
:rach, przestało wiychodzić w r. 1890 wskazówki, opierają.ce ·się na .~badaniu 
dla bm.ku funduszów. Opiekunom „No stosunków mi·ejscowy.ch. ignorowano 
w1n" praca ta wyidawata ·sie zbyt po- ·stale. Ka·zano mu popr.ostu „zrobić'' 
wolna. w 'Przeciagu roku 500 abonentów, czyll 

W sześć lat 1' ryźniej w r. 1896, QO- tylu, ilu dawniej zdoby.wano dopiero po 
wstało nowe pisml .pol~kie, tym razem dłuższej ·Pracy. 
w .Elku, po Ostródzie największem mie- Tymczasem nawet /Sama liczlJą 
ście na Mazurnch, Uczącem 13,000 mie- abonentów pisma 1polskiego •na Mazu
sz.kańców.. „Gazetę Ludową" w Etku mich nie przemieni sie 300,000 mazu
redagował rodowity mazur, Karol Bahr rów ewangi·elików na patryotów pol
ke, ze znajomościa stosunków. Lecz i skiich, mazurów, którzy bez względu 
ta ~,Gazeta ludowa" nie mogla zape- są szczerymi patryotami królewsko
;wnić sobie egzystencyi z powodu bra- pruskimi. Uświadomienia 1narndorwe 
ku funduszów. Po sześciu latach zda- g,o na Mazurach zupełnie ,niema i myli 
byl1a także nie więcej. jak sześćset abo- się, kto przypuszcza. że wszyscy czy
nentó1w i upadla. telni1CY wspomnianych 1Pism ipols'kich 

Po .Przerwie znowu ki;koletni·ej u- byli „unarodo\vionymi" Pniakami. By
ka·zial się w Ostródzie „Goniec mazur- najmni·ej~ są to ludzie, przywiązani tył
.ski". Był to płód zupeł.nie por,oni·ony. ko do jęzYka ojczystego, którzy przed 
~,Gońca" założyl ś. P. dr. Karaś, który wlwdzami iniemieckiemi, co 1prawda, ma 
w chwili zabierani·a się do tego wyda- ją mniejszy, niż ogól mazurów, respekt, 
wnktwa byl już ·umysłowo chory. Po ale na „kochanego króla dohrndzieja" 
jego tragicznej śmierci „Goniec" wy- nie 'Pozwolą ani słowa powiedzieć. Ma
chodzil dalej pod redakcya P·ośpie- zurski lud zahukany i wystraszony jak 
szyńskiego. Ponieważ ś. p. Karaś przy nigdzie indziej, przytem otoczony ~wo
byl z Poznania, a wysteporwal tak, ja- Je.go rodzaju opieka ze strony ·Władz 
koby z polecenia dział1a.czy poznańskich jest niezmiernie trud.ny do ~dobycia dl~ 
!Z·akładał pismo, Pośpieszyńs1ki 1ciągłe sprawy narodowej, polskie]. Maz1Ura 
miał pretensye do Poznani:a i żądał po- nie samą gazetę należy przygarniać 
parcia materyalnego dla swego pisma. do polskości On musi w,idzieć, ze 
Rzeczywiście też udało mu się wyidv- strony Polaków .wzedewszystkiem 
być okola 3,000 marek z funduszu, któ- poparcie 'W 'Pewnym kierunku, mialllo
.rv przeznacZiOny był na zakuono domu wicie .poparcie materyalne·. Lecz o tern 
ina Mazurach. • .. Goniec mazurski" tym- k·omitet ,poznański nie dał się przeko
cwsem, redagowany krzykliwie I bez nać. 
znajomości stosunków, przoestał wy- A potem, gdy pozostawionegowł~s
chodzić ,po 8 miesiącacht ·pozyskaw- nym silom i losom redaktora Zielińskie
szy sobie zaledwie okol.o 70 a1bonen- go ciężkie przesladlowanie ze strony 
tów. Pośpieszyński zaś. widząc, że z rządu i sądów pruskich zmusilo do opu 
Poznania więce.i pi·e.niędzy nie .dostanie, szczenia tego stanowiska, komitet ma
z zemsty sprzedał hakatystom Imre- zurski z p. Kościelskim na czele bez na 
sponde.ncye w sorawie mazurskiej, któ- myslu 1powierzyl dalsze wydawnictwo 
ra była w jego rekach. W ten sposób Mazura niemcowi - Palkembergowi, z 
<lostaly się na lamy „Schlesische Zdt· zawodu drukarzowi. Wiedziano, oo to 
ung" listy pp. 1dr. Rvdlewsikieg.o, posła za c.zfowiek, a pomimo to zaufano mu, 
Chrzanowskieg.o, Lewandowskiego, czam1ast zarnz po wyjeździie p. Zieliń-

Zielińskieg.o, Kunca, Biedermanna, dr. skiego posłać do Szczytna kogoś, kto
Jaiworskieiw i mecenasa Osuchow- by się zaooiekował i pismem i domem 
skieg·o. komitetu. Wre.szcie cza_s był jeszcze na -· 

to, gdy Palkenberg pod koniec czerwca 
przybył do Poznania, żądając, prawem 
kaduka, kilku tysięcy marek „odstęp
nego' '. Wtedy tr,zeba było ;zrozumieć, 
że szantazysta znajdzie .inne spl)soby 
„zaroo:cnia· ty5ięcy. Przecież Palken
berg sprowadził policyę i kazał opiecze 
tować rr~aszynę drukarską itd. Jakierr1 
prawem, tego nikt się nie dowie, bo 
prawa żadnego nie miał. Ale komitet 
spokojnie siedział sobie w Poznaniu i 
z dziwną obojętnością wyczekiwał, co 
się stanie. Tymczasem Falkenberg i in
ny niemiec .rządzili się po swojemu, je 
den w drukarni i redakcyi, drugi w do
mu komitetu, przewracając wszystlm 
do góry n-0gami i pracując wszelkiemi 
silami, aby „poznaniakom" jaknajwię
cej szkody materyalnej 1i klopotów 
przysporzyć. Tak np. dom w Szczytnie 
pozostał bez adiministracyi, mieszkania 
stały wolne i może jeszcze stoją nieza
jęte, a Falkenberg ze swoim spólnikiem 
odprawial0i zgłaszających się nowych 
lokatorów z kwitkiem, bo wo~nych po
kojów potr.zebowali dla siebie. 

O tern wszystkiem nie wiedziano 
w Poznaniu i dopiero gwałt wielki po
wstał, gdy naraz „Mazur" zaczął pisać 
w duchu pruskim. „Mazur'' zaprzepa
szczony - zaczęto krzyczeć i szukać 
winowajców. SpraWJilla to wyłącznie 
karygodna niedbalość .powołanych do 
czuwania nad sprawą mazurską ludzi 
w Poznaniu. Na nich za to spada odpo
wiedzialność za wszystkie złe nastę
pstwa tej smutnej spr\awy. 

Tyle krakowska „Nowa Reforma" . 
Jak wiadomo, na czele komitetu, 

który się p!Odjął czuwania nad sprawa 
mazurska stoją pp.: Józef Kościelski 1 
dr. Cyryl Rvdlewski. Pan Rydlewsk~ 
nie mtal czasu na zajmowani1e się spra
wą mazurską, bo Widocznde za ważmrlej
sze zadanie uważał, jako duchowy kie
rownik „Pol. związku Za w." w Pldzna
ni u .i jako były opiekun bylego „Dzien
nika" dortmundzkiego, zwalczanie 
wpływów „Wiamsa Polskiego" i jego 
zwolenników. I pieniędzy na gazetę dla 
Mazurów :zabrakło głów:ni.e dla tego, 
że ich za wiele zmarnowiano w Dort
mundzie. 

Gdyby nie to c.iagłe brużdżenie z 
Poznania, to Westfalia sama bez czy
jejkolwiek pomocy, byłaby już dawno 
stworzyła p!smo dla mazurów, jiak zdo
łała postawić mt nogi i, mimo przejść 
tylu, ·utrzVlmać pjsmo dla katollków Po
laków. 

Władomośd ze świata" 

· Ambasador amerykański w Berlinie. 

Charlemagne Tower ustępuje zu
pełnie z służby dyplomatycznej. 
&ES& **' == 

towala, jako odra:zu, pewrna swej rangi, -- Oj, dzieci, dzieci! - szepnęła 
komendę objęła, a pruskim żołdakom z ·i-ióJem. 
słowem urazić się nie dala ... to, jejmo- Żubrowa westchnęła także. 

~) 1'ił-tiw:adanie historyczne według po- ściuniu, choć Maciej z oczu mi nie scho - Pewnie, pewnie. proszę jejmoś-
dzi, a boleść trapiła, 1aż śmialam się z~ ciuni. Co dzieci. toby imogły być dawno 
szozęścia !... Takiej kapitanowej z la- . Człowiekowi do mogiły cor:aiz bliżej -
tarką by nie znalazl! Na koniu siedzi! na czekanie nie ochotny! Choć jedno 

wieści 

W ~;;cław~t Gą'SiorowskieSlo. 

r ;· 
tle he!... w Legii, generał Aksamitow- kapitaniątko obaczyć, a potem dziej się 

(Cl.lłg dalszy). ski tęgo się na koniu trzyma!, lecz co wola Boska! 
P.ani Jadwiga pobladła, lecz nie nasza kapitanowa!... Strzela, jak uro- Pani Gotartowska zmogła się i 

okazując wewn~trznego wzburzenia, ba dzony szaser, pałasikiem tak młynkuje, przerwała z mocą: 
dala dalej: że ramieniem nie rusz ... aż dziw, jak - Żubri0wl:t.! Mówcie mi całą praw 

-- Więc ta ... jest żoną :Floryana? taka piąstka obracać się może tak pręd- dę ! 
- O to wlaśnie ! - przytwierdziła ko. A dobra, a stadka ... Jeno chwila się J ejmościuniu dobrodziejko! 

z przekonaniem Żubrowa. - I tą samq, zdarzy, to mnie w kącie ucapi, przytuli Gdzieżbym się ważyła klamstwem ka
Zośką, co go t.1k mordowała w Często- się, oczęta zmruży - i powiadajcie o lać! Bodaj mnie jasny!... 
chowie, że ni snu nie miał, ni spokoju... poruczniku - mówi. Człowiekowi już - Dawnoż floryan znalazL tę? 
Chodził jeno, a wzdychał, aż żal się by- w gębie zaschnie, język kotem staje... -- Czy dawno?... lim! Zaraz!. 
fo patrzeć. Tęsknotą go ssala. Wreszcie ale gdzie, godzinę i dwie słuchałaby ta;k Ani chybi jak do Warszawy z Gotarto 
nas wyprawił do Warszawy!... Ale co i jeszcze maloby jej było.„ wie wyjechał... 
f.o jejmościuni? !.. Pani Gotartowska nie podzielała - Gdzie śluby odprawiali? 

-- Nic - mówcie! - rzekła z mo- uniesie11 markietanki - Sluby ? ... Jejmościuniu ! 
<:ą plan i Gotartowska. \Vieść o malżeństwie Ploryana dot- -- Muszę wiedzieć o wszystkiem ! 

- Mnie, mam rzec prawdę, nie wi- knękt ją boleśnie, zraniła głęboko uczu- ł Rozumiecie? 
-działo się to bardzo.„ Bo ,przecież nasz cia patryarchalne„. , - Juści rózumiem ... tylko co ślu-
porucznik !.. tli, ho! Kawaler, że pod · Ploryan, ten ukochany jej syn, któ- ł bów ... to żadnych nie bylo !. 
slońcem drugiego nie znajdzie... Zac- rym się tak chlubiła, który wzorem był Pani Gotartowskiej na myśl przy
ność w 11'.m taka!.. Postać piękna, zawsze dobrego dziecka, on, który tak szły one opowiadania o bezbożności1ach 
twarz krew a mleko!... Chłopiec, że go strzechę rodzinną miłować głęboko„. a jakie w legii włoskiej panowały~ i za
lyżką jeść!... Więc mi coś doskwiera- tyle okazywi1l jej mil ości, mógłże na trzęsła sie ze zgrozy. 
lo; staremu s'.ę nie Z\Vierzałam, ale coś krok taki ważyć się bez matczynego - Więc ta dziewka jest... jego ko-
kłulo a dokuczało: - a może to szlach błogosła wiei1stwa. chanką,, a wy„. kobieta stara, śmiecie 
danka sobie lada siaka, a może ni z pie Pani Gotartowska wspomniała na mnie, matce, powiadać o niej i dobrem 
rza, ni z mięsa, !a może chucherko do o- ostatnie widzenie się z synem. Tak, ten imieniem majem ją nazywać !„. 
glądania za szkłem, a nie na żonQ dla ~ego 11 1gly odjazd, ten pośpiech, ten : Żubrowa oczv szeroko otworzyła. 
oficera. a może rozmar.zona lala, wdzię gwalt może nie samej stużby byi wy- I - Jejmościuniu, co .... jakto? Prze-
cząc'. 1 • iG a płaczliwa? .„. s.Hażem się na I nikiern .. G~3Jy go może w świat wyrzu- t cież pan! .. kap~fanowa. 
t rnp1ła .... ~ le za to, gaym Ją zobaczyła, ł ty sam1cma. ł -- Nie Homaczcic się!.... Wiedzieć 
j:1l ·o matkę - świeć jej, - P an!c - ra- Pani Jadwiga westchnęła smutnie. o tern nic chcQ wi~ccj. Zbierajcie się . 

Włosi o Drzymale. 
Prasa rzymska wyraża jednogfo_ 

śnie zdumienie i oburzenie na myśl, że 
coś podobnego, jak „il carro di Drzy. 
mała" może istnieć w Europie w 'Po
czątkach wieku XX. Czytywany przez 
Papieża dziennik „Corriere d'ltalia'' 
zamieścił niedawno list swego kore. 
spondenta berliński'eg,o, nadesłany z 
Poznania p. t.: „Le riserse di un po polo 
oppresso'' (Zabiegi narodu uciśnione. 
go). Korespondent pisze, że pow.raca 
z ,podróży, którą ze względu na bie. 
dnych polaków, uginających się PO<l 
jarzmem Prus, możnaby nazwać też 
pielgrzymką... Nie chodzi tu o ia:kieś 
sanktuaryum, lecz o skromny wóz ku
giarski, który ma i w przyszłości mie<; 
będzie dla polaków znaczenie poniekąd 
symboliczne. „Tam w dole, w okolicy 
Rakoniewic widać mnóstwo ludu, · któ
ry spieszy, by oglądać wóz. Są tam ko
spondenci czasopism, fotografowie. 
goniący za nowościami i lud prosty, 
bezimienny, z którego oblicza, pod o: 
sloną uśmiechu ironiczneg.o wobec kło
potliwego zaszachowania władz pru
skich przez włościanina polskiego, mo
żna wyczytać smętny wyraz bólu glę. 
bokieg.o, na nowo wywołanego. ' .1 

W alka z anarclJJstami w Odesie. 
Policya rosyjska, dowied7Jiawszy 

się o zgromadzeniu anarchistów 'lldlala 
się na miejsce. Podczas walki ponie
śli śmierć jeden rewirowy i kilku ~nar. 
chistów. 

K onierencya pruskich ministrów 
odbyła się w sobotę po południu pod 
przewodnictwem księcia Buelowa, któ
ry w sobotę w południe powrócił do 
Berlina. Na posiedzeniu wzpiatrywa
no także projekt nowej ustawy o zgro
madzeniach i stowarzyszeniach. 

liemie polsklce 
Z Prus Zaehodni~h. Warmii i M1.zu1. 

W Starogardzie i Gniewie odbyły 
sięi .pnzed tygodniem wiece „Zjedno
czenia za.wodowego polskiego". W 
Starogardzie o.brano do zarzadu miej
scowego na przewodniczą.cego druha 
Józefa Frosta, na sekretarza druha 
Jana Kwiatkowskiego, na skarbnika 
druha Narcyza Gotha. 

W Gniewie 01brano delegatem dru
ha· Jana Perscha. 

Osie. Kry?;ierzy urządzili tutaj po
chód po ulicach, a upojeni powodzeniem 
uchwalili re.zolucye, w której domaga
ją się, ażeby .na przyszłych zjaz.dach 
odlbywały się n:a· sp.Qsób wojskowy 
Lllabożeństwa polowe, w których powin 
ni wziąć udział ksieża 1katoliccy i po
dobnie jak pastorzy wygłaszać mowy 
do zebranych „krygierów" - Czelność 

ztąct co·prędze1~ razem z temi dziewka
mi! Tu, pod jednym dachem ze mną .. „ 
nie dla niej miejsce. vV was, widzę tyl
ko nieprzystojne niewięście rzemioslo 
zamroczylo zgola wstyd a obycz:ajnvść. 
inaczej, możebyście nie byli sromali 
przed matką o kochanicy syna się roz
wodzić„ .. i o lada związkach rozpowia
d'.ać~ "' ~1 

Marketanka z początku .slów pani 
Gotartowskiej słuchal;i. z ,osłupieniem. 
lecz im z ust matki ukochanego kapita
na padały zarzuty cięższe a wyrazy su 
rowsze, twarz Żubrowej kraśniała co
raz gwałtowniej - tak, że zdało się, iż 
krew ją na miejscu zaleje. Marketanka 
za oierś się chwyciła ręką, jakby chcąc 
się uwolnić od dfawiącej ją pasyi i wy
buchła nagle: 

- A tożemsię odgadta !... A„ jesz
cze jako mnie święta ziemia nosL.na 
uszy niic podobnego nie słyszałam!... 
Masz ci poszanowanie!... Chvba się nie 
strzymam ! Święty Antoni, · wspieraj. 
bym cze~ro nie rzekła. Lada związki l~ · 
Kochanica!. .. 

- Dosyć tego! - napomniała Oo
tartowska. - Ruszajcie stąd ... a nie WY 
krzykujcie ! Tego mi wstydu przyn1ai
mniej oszczędzajcie, niech ludz:e ci nie 
wiedzą!... Dosyć! 

Pani Jadwiga chciała zawrócić ~.i~ 
dworowi, lecz Żubrowa zastąpiła 1e1 
drogę. 

- Dosyć?! O, co tego nie dosyt 
jeszcze!... 

- Szalona kobieto„. 
(Ciąg dalszv na~tanl ) .. ... 

I j 



katystów wskutek ustępliwości wla
. ~·duchownej wzrasta stale. 
uZ.ftk. W Golubce strzelił 1posiedzi
:e1 p. tazarewski z rewolweru do swo 
~. żonY, którą tylko zranił. a na~tęp
(J sam siebie zastrzelil. Powodem tak 
:~sznego cz~~u mial być obłęd reli

·,;·nv i zazdrosc. 
.J Brodnica. Jak wiad0010. złożył 
taryusz, p. Wyczyński, natoryat i 

:1lusicza Brodnicę z dniem 1 stycz
;ja r. p. W miejsce jego -0siada tu j:a
. 0 adwokat p. Koczwara. doty,chcza
·)V.'Y asesor sądowy w Węglewie. 

z Wielk. K1. Poznańskiego. 

Gniezno. ·. W sprawie kart poczto
i·rch, przedstawiających dzieci mo
&ac s.ię przed kościokm miloslawskim 

3 proszących o wytrwałość w strej'ku 
szkolnym, 'Został wytoczony proces 
trzem obywatelom. Ka.rty te zabrano 
11• lipcu w handlu :P. J. Basińskiego w 
Mi!oslawiu. Proces wytoczono . na: 

mocy paragrafu 110 pp.: Budaszowi, 
iotografiście z Czeszewa pod Milo
~1awiem. Antoniemu Fiedlerowi z Po
znania. oraz ·p. J. Basińskiemu z Miiło-
11awia, .będzie sfę on toczył przed izbą 
Kariną .w Oni.eźnie, dziś, 7 października. 

Poznań. „Postęp" pisze, że rząd 
uważa za odpowiedniego kandydata bi
~kupa-sufragana księdza Klundra z Pel
lina i ks kanonika Muellera z Pelplin~. 
·tórego poleca ks. biskup Rosentreter. 

Informator „Postępu" zaznacza, że 
otów służyć bardzo niemilemi· dla spo 
ecze11stwa naszego szczegółami o ks. 

n. Muellerze, gdyby się wiadomość o 
andydaturze jego sprawdzić miała. 
Poznań. Nowa ofiara rozboj,u nie

!eckiego. „Przyjaciel Ludu" dowia
nuie sie. że poraniony przez żołdaka 
iemieckiego gospod)1rz z Biskupic już 
marl wskutek odniesionych ran. Jak 
~ladom o, stanął on w obronie żony, 
·!órą w czasie manewrów naipadł w 
mrstydny sposób jakiś żołdak. 

Ze Slązka czyli Staropolski 

Król. Huta. W sobotę przed sądem 
awniczym staw.-tł robotnik Paulik z 
'ról Iiuty, oskarzony o to, że swego 
n~wonarodzonego dziecka w urzędzie 
ywllnym nie zameldował. W ciągu 

.erm!nu ckazafo s;ę, że oskarżony w 
przepisanym czasie po narodzeniu się 
z!ecka zjawił się w urzędzie cywilnym 
ecz urzędnik nie chciał z nim sprawy 
alatwić, ponieważ oskarżony nie miał 
e sobą wykazów legitymacyjnych. U
zędnik ten potem wzywal oskarżone
o, aby do urzędu cyyvilnego przybył 
nownie ze zameldowaniem urodzin. 

le oskarżony już się w urzędzie tym 
nie pojawił. - Sąd oskarżonego uwol
ml, orzekając. że on w przepisariym cza 
s1e zjawił s!ę w urzędzie cywilnym i 
Przt;z to uczyni! zadość ustawom pra
·nym, Sąd orzekł dalej, że urzędnik z 
mędu cywilnego może w przyszłości 
nodobrych razach nie stawiać do sa 

u wniosku o ukaranie, ale ma racze] 
magać sobie w takich razach karami 
orządkowemi. 

~rzeziny pod Bytomiem. Na ko
ralm „Szczęście Samuela" zatrudnio
'. 53-Ietni Szyblik, spadł z 15-metro
ego rusztowania i ciężko się pokale
zyl, Nieszczęśliwy zmarł w drodze do 
azaretu szarlejskiego. 

I{uua. Zona pewnego górnika tu
!ąd ~Yła w Orzegowie na odpuście, 
tn z1 adłszy kawałek kiełbasy, zacho
owała i .po powrocie do domu i zmarła 
r
1
ZYpuszC'za się, że kiełbasa była zep

u a. 

0 
Wirek. W ·szybie „ttildebrandt" 

strada! życie górnik Solich wskutek 
ag]e zwalającego się węgla. Solich byl 
~z.cze t;rilodvm czlowiekiem, od 8 dni 
Diero zonatvm. __. 

'ik'~ab!z~. W koparni „Królowej Lud-
01 c1ęzko i niebezpiecznie pokale

·sky został górnik Niniec ze Zaborza 
utek Wybuchu gazów. 

Z innych dzi@lnic Polski. 
iern~r,aków. Pielgrzymka Polaków do 
·a 1 s~v. wróciła szczęśliwie do K~ako 
ern \VB?,1~tek, d~ia 20 września wiecz9-
q~ ia1? w mej udział około 500 osob 
iiiis~1. c_o:„ 80 kaptanów Z dyecezyi chet 
d, 1 ~J był w Ziemi św. jeden ka plan. 

:ap1 ec~zy1 gn!eźnief1sko-poznar1skiej 2 
ląskn~\~- i killn świeckich osób, ze 1 

a i<1lk' ~rnaście świeckich isób. Resz ' 

ta pielgrzymów polskich była z Królest 
wa i z Oalicyi. 
& . 

RoJmailości. 
Żydowska „rewolucya" kieszon-

z • botnlozJcb kowa. Z Frankfurtu nad Menem piszq 
8 Spf& ro ~ do „Dziennika Poznańskiego": 

Bochum Starsiz.y kna.pszaftowy I\!aispar 
Blum Z1 Weitmar mieszka obecnie pr.zy_ ulicy 
Friedrichstr. 28 

Strejk na Łużycach. 
Bezrobocie górników w tutejszym obwo

dzie trwa dalej w calei ve.lni. Znaczna lkzba; 
robotników wyjechala iW Inne strony za1 pra
cą lub też w sJrcmy · rodz.inne. Pracodawcy 
s.ta1ra1,ą się z wszystkich stron swowa-Ozić larnt 
str.flików. Licz.bai sheikujących z dniem ka
źdym wzr~ta. 

Wzywamy pnzy tej sposobnóści pono
wnie, aby nai Lużyce nikt zai pracą nie wy
jeżdżal. 

Z różnyob stron. 

Tutejsza izba karna zajmowała się 
w sobotę żydowską bandą zł·odziejską i 
to ojcem i dwoma sy111ami, mającymi1 lat 
15 i 12. Ojciec nazywa się Goldstein. 
jest handlarzem i pochodzi z Warsza
wy. Złodziei tych s~hwvtaoo na głó
wnym dworcu tutejszym przv robocie. 
W ich bagażach znaleziono IJ):ar ę ~ta
rych butów, , które zawierały wielką 

1ilość zegarków złotych i portmonetek, 
skradzionych na tutejszym dworcu 1 na 
wvstawie w Mannheim. Młodzid1cv ci 
k!radli w wielu mtastach, jak Londynie_. 
Kolonii, Dysseldorjie, gdzie ich chwy
tano, i za kradzież o~~ dzono, a :vsz.ę
dziie p-0d obcym nazwiskiem. 

Sąd zasądzH starego złodzieja Gold 
Zapisać „Wiarusa Polskiego można ste:ina na sześć lat i trzy miesiące .,cucht 

jeszcze ciągle na pocztach- .i u listo- hausu" a nieodrodnych synków pierw
wych wiejskich. Prosimy tedy gorliwie szeg-0 na trzy lata, drugiego na półtora 
agitować, aby „Wiarusowi Polskiemu" roku więzilenia. 
namówić jak najwięcej nowych abo- Ciekawa rzecz, czy żydow .l 1 ,,Ber 
nentów. liner Tlageblatt" nie przeistocz-y wych 

Przedpłata na trzy miesiące wynosi „lanrdsmanów" na polaków, be~ prze-
1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem w dom cież pochodzą z Warszawy. Mo~e też 
przez listowego 1 mr. 92 fen. za tę ce- pominie ową nieprzyjemną spra · kę zk) 
nę przesyłamy „Wiarusa Polskiego" dziejską swych landsmanów nnlcze
także w strony rodzinne i do wszyst- niem, to prawdziwa żydowska rewolu
kich miejscowości cesarstwa niemiec- cya kieszonkow\a z prawej strony Renu 
kiego dla krewnych i znajomych, ale - w przeciwstawi'eniu do „polskiej re
trzeba z pieniędzmi nadesłać dokładny wolucyi" _..:_ wylęgJej w mózgownicach 
i wyraźny adres osoby, której „Wiaru- ży1fowskich pod Mors nad Renem. 
sa Polskiego" mamy przesłać. Ostatrnią nazywa;~ tntejsze gazetv 

Rodacy! Rozpowszechniajcie „Wia zwyczajną burdą, powstałą przy okazyi 
rusa Polskiego"! uczty pożeo-nalnej rekrutów, z czego ży 

W sprawie „Świętojózaiacia" otrzy dowiny rewolucyę zrobiły. 
maliśmy kilka listów.! które ZJamieścimv „Der grosste Lump im Land' ist und 
jutro i w dniach następnych. · bleibt der Denunzi1a,nt!" To powinien so 

Rodakom w Wanne. Holsterhausen bie żydowsld „Berliner Tageblatt" za
i okolicy, którzy zostali poszkodowani ·pisać na pamiątkę do swego albumu. 
rprzez agenta Duchalskiego, przekaże- Małżeństwo Leopolda Wolilinga .. 
my zupełnie darmo „Wilarusa Polskie- brat obecnej pani Toselli, b. arcyksiążę 
go" na caly bieżący kwar.tal i poniesi- Leopold Salwator, rozwiedziony nieda 
my koszta przesyłki na miejscową po- wno ,z malżonką swoją, z domu Adamo
cztę, tylko 42 fenygi za odnoszenie wiczówną, zamierza, idąc za przykła
prŻez listowego kaŻdy 'niech tam za- dem siostry, wstąpić powtómie w 
placi listowemu, który się do niego związki małżeńskie. jak donoszą bo-

wiem do Zurychu z Regensdorfu, wi'O
z gazetą zgłosi. Kto .przez Duchalskie- ski w kantonie zuryskim, zjawiła się 
go zost~t po~rzyy.rd~onlyk.a P~~gni~ o- tam zapowiedź urzędow;a ślubu Leopeit 
trzymac ,„Wiar~sa ros 1e~o , mech da Wolflinga z panną Maryą Magdale
nam_ nap1~ze krotko ~a karcie: Pokr~y- ną Ritterówiną z Błotnie, w okręgu ząb
wdz1ł mme_ Duch~lsk1. Pro~zę o •;Y"ia- kowi ckim n $ląsku córką właściciela 
rusa Polskiego". 1. d~da takz~ swoJ do- dDmu~· a - ' 
kł~~n~ ~d~~s, t~. m:uę. ntazwisko, stan, I DłuJZi ks. Ludwiki koburskiej. W 
mie}Sc~\\i osc,. ullcę 1 n?~er. , . ~ Wiedniu odbyło się w tych dni·ach kil-

Moz~a t~z zglaszac, się za posredm- ; !ka procesów cywilnych, doty•czących 
ctwem mneJ osoby, ktora nam ipoda a- długów rozgfośnej ks. Ludwiki kobur
dresy pckrzywdzonych. . ski ej, Jak .stwierdzono, długi tet ~acią

Hombruch. Szesnastoletmego sto- gnięte w Paryżu i Wiedniu, wynoszą 
larc~yka schwyta~o. ~a gorąq-:m.uc~yn- 4 milj, koro.n. Pewne konsoryum usilo
ku, Joak okradł kos~10t ewangiellcki. walo sprawę powyższa załatwić,, napo-

Herne. Na tuteJszym dworcu zmarl tyka jednak ,na wielkie trudności, gdyż 
~agle wskutek udaru sercowego wyslu księżm nietylko że .nie ,p,osiada gotów
zony konduktor lokomotywy Mandel z ki. ale nawet zastawiła w Wiedniu klej-
Alstaden. . . noty swoje i kosztowniejsze stroje. Ca-

. G~lsenkirchen. Na k?palm .„lJ_ns~r ły je.i majatek stanowi kilka nierucho
F~1tz_ zdr~zgot~ły spad~1ące kamienie mości, silnie obarczonych długami. Oj
gormk~ T1edema_nna, ~tory zmarł na- ciec księżny, król Leopold belgijski, nie 
tychmiast. Był zonat) · . . chce słyszeć o za1pJiaceniu długów cói"-

Zwracamy uwagę na ogJoszeme p. Jana . · 
Błocha, polecające pracoiwDie garderoby mę- k1. 
zkici. Pain Błoch zmany iest jako dobry naro
dowiec; interes więc je~o za1sluguje na. popar-

fałszywa wiadomość f,!azet zagra
nicznych. Z powodu obiegającej gaze
ty frnncuskie j niemieckie wiadomości. 
powtórzonej przez nas, jakoby umarł 
rodzony brat Piusa X, p .Angelo Sarto. 
piszą „Dz. Pozn." z Rzymu: 

cie_ 

I ' 

Chodzi krzywda, . chodzi. 
Chodzi krzvwda. chodzi.... 
Po tej polskiej ziemi„„ 
Sieje izy i skargi 
Rękami swojemi..„ 

Sieje łzy i skargi 
Po oałei krainie, 
A gdzie tylko ,przyjdzie 
Szczęście zaraz ginie. 

Chodzi krzywda, chodzi„ .. 
Ciernie w kolo sieje„. 
Odhąd przyszła do nas 
Źle się u nas dzieje. 

Źle s i ę u nas dzieje, 
Kraj caly mogiłą„. 
Zgasło słońce chwaty, 
Co jasno świeciło. 

Powyższa wiadom.ość jest niego
dną kaczką dz.iennik:arską, nuszczoną 
przez jeden z bulwarowych ,paryskich 
dzienników. Żaden brat papieża nie u
marł teraz, więc 1.2ż i szczegóły doda
ne do tej wiadomości, są po prostu 
zmyślone. Cala ta b1aj:ka jest niegodnym 
figlem. 

Zachłanność niemiecka. Z Czernio
wic donoszą: Poseł Keschmann o
świadczył, że niemcy bukowińscy nie 
mogą się zgodzić na wniesiony w sej
mie bukowińskim projekt reformy wy
borczej, ze względu na szczupłą liczbę 
mandatów, jakoteż i podzhtł okręgów 
wvborczych. Niemcy żądaja dla siebie 

Pozn.", z Włochów, uczestników pow
stania ży1e -Obecnie tylko jeszcze jeden 
który ch"'rilowo przebywa w Poznań
skiem. I 

Balon hr. Zeppelina. Pisma niemiec 
kie przepełnione są szczegółami ostat
nich prób, dokonanych z balonem hr. 
Zeppelina nad jeziorem Bodeńskiem, i 
jednomyślnie stwierdzają. że wyniki 
prócz tych wykazaly. iż statek napowie 
trzny hrabiego jest bezwarunkow-0 naj 
lepszym ze wszystkich iistniejących .. Do 
w10dla tego zwłaszcza osta nia próba . 
Balon przę_bywal ogółem 8 i . ół godz~
ny w powietrzu, bez utra r ga u i bala
stu, i posiadał -przytem j ze· zapas 
b •- - ... „„- .L_ 1 • " I • • 
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posuwać się naprzód w linii oziomei 
z szybkością 50 kilometrów na godzinę. 
p ·zy u7} ciu obu mole ·ó z s _ybkościi 
zaś 35 kilometrów przy użyciu jednego. 
Stwierdzono wreszcie, że, jakkolwiek 
stery boczne pozwalają mu wykręcać 
się w różnych kierunkach, jednak są je
szcze za m1ate, i że należy powiększyć 
ich po.w1erzchnię. Wobec tego hr. Zep+
pelin ;przerwał na pewien c_zas próby i 
przystąpił natychmiast do przebudowy · 
tych sterów. Niemniej wszelalm iprasa 
niemiecka zaznacza z dumą, że balon 
hr. Zeppelinla jest pierwszym statkiem 
napowietrznym. który istotnie zapano
wal nad atmosferą. 

Narzeczona WOlflinga. Jak dono
szą dzienniki niemieckie, narzeczona 
Leopolda Wolflinga (b. rarcyksięcia au
stryackiego), Magdalena Ritterówna. 
nie ·jest bynajmniej, jak 5!Joszą zapowie 
dzi urzędowe, córką wtaściciela domu. 
lecz robotnika rolnego z Błotnie, na ~la 
sku. Po śmierci ojda, który umarł na 
zakażenie krwi, przeniosła się do Berli 
na i tam była sprzedawczynią w jed
nym z wielkich składów towarowych. 
Ody po kilku latach przybyła znów n~ 
pewien czas do Błotnie, zwróci~a uwa
gę powszechną przesadą w strojach i 
próżnością. 

\Viadomoś~i literackie. 
„Rodzina", tygodnik iHustrowany (kwar

talnie 1,50 mk.) zawiera w ruum. 45: Kurs dzie
.ci~cea krawiecczyzny (z; illustracyami - ciąg 
dailszy) _ - Zaiklęty Dwór, poi\Vieść ( ciąo- dal
szy 25). - Wforność nagroc!Jwna, po.wieść 
spó.Pczes.na (dąg dalszy 9). - Tajemnica na 
dworze królewskim_ po1wieść historyczna. -
Jesień, poemat 1 illustracyą. - O zlej okazy1 
(dokończenie). - Foto.gra.fia jrko rzeźbiarka 
(z illu~tracyami). - Illustrowa1ny poigląd ty;go
dni()IW'Y'. - Krókta histąrya woisika polskiego 
(z illustracyą) - Z dziejów sztucznego świa
tta (dokończenie). - Oranek wiejski . poemat. 
- Trochę wyżej - trochę niżej, zabaw1ne zda 
rzenie. - Z życia katQtli ckiego. - R~zmaito
ści. - OgJoszenia. 

Od Redakcyi. 
Do Horde Panu M. Jeżeli P.an są;dzi, że 

ów ksiąidiZI nie spetnia1 należycie swoich obo
w.iązków_ ńo trneha się użalić do władzy du
chownej. Gazeta1 może dzialalność księ
ży tylko o tyle krytyk01w.ać, o .ile chodzi o je
zyk polski. W spraiwy czysito p-rywatme wda-
wać si~ nie wyvada. 

P.an J_ M. w Duisbur~-Hochield. Jeżeli 
lekarze ·01rzekli że Pan już nie będzie mógł 

1pracować, to r.a·dzimy zgłosić się o 
rentę inwalizdką. Elementarz wysia
liśmy. 

Do Dysełdoiu. Zadanemi wiadomościami 
o Brazylii sfużyć nie możemy. P odaue je ksią 
żka p. t.; „Przewodnik dla wyjeżd'ża,jących do 
Brazylii". wydana w Krakowie u Gebethnera 
i sp. 
@!!!!!!___ - ------·-------·· -~-- gggzg 

Nabozeńsfwo polskiea 
Chodzi krzywda, chodzi.. .. 
Przeminą zle chwile, 
Zawita dzie1i błaly, 

i żydów 15 mandatów sejmowych i Naboźeństwo voLskie w Bochum. 

Życie będzie mile. 
Wtedy pójdzie krzywda 
Stad w dalekie pola ... 
A krat nasz oz~oci 
Szczęścia jasna dola. 

Jadwiga S. 

trzeciego mandatu z Czerniowic. Rusi Nauki w ciągu uaździernika: 
ni sprzeciwiają się stanowczo tym wy- Dla młodzieńców w niedzielę, dnia 
górowanym żadaniom, natomiast Ru- · 13 października o godz. 2,15 po poł. 
muni skłonni są do ustępstw. Marxloh. Nabożeństwo polskie odbywać 

Ostatni z włoskich uczestników po się będzie w Marxloh co pierwszą niedzielę w 
wstania w roku 1863. W Bergamo we I miesiącu o godz 7 rano, Msza św. ze śpiewem 
Włoszech odstonieto pomnik ku uczcze polskim i ka7an iem. 
niu pamięci Włocha Nullo, który wal- ---- :__·_~_ ... _*"_wi_•!llW' __ ;y: __ • ...:.:....:..~ 

cząc za nasza sprawe, zgincit w POW3ta Za ogłc szenia i reklamy. redakcya 
niu w r. 1863. Jak się dowiaduje „Dz. wobec pubhczności nie odpowiada. 



Pokwitowanie. 
l(obylin. Na: o dnowienie kości P.Okla-

sztornego zlożyli z paraf ii Pempows'<iei: Ma 
lecki Maciej 3 mr .. Markowski Woiciech 50 
fen .. Matysiak Tomasz 2 mr_. Kupczyk Woi
ciech 1 mr .. P aluszkiewicz lgna:cy 50 f n., Stra
kulski Stanisiraiw 50 fne .• Zaremba Jan 50 fen., 
Witkowska Maryanna 50 fen„ Leśmak franci
s zek 1 mr. Leśniak Bartlomiei 50 fen _, Zarem 
ba Roch 1 mr.. Kaizubek Mairyanna 1 mr.. Kry 
stek Aguieszka 50 fen., Wiatroszak Walenty 
3 mr _ Beba Antom; 1 mr., Matysiaik Agn. 50 f., 
Majchszak R ozalia 1 mr .• Mylak Jan 1 mr, 
Grześ!kowiak Mikotaj 2 mr., Cierniak Stainisl.aiw 
50 fen .• Nochelska Marcvanna 1 mr .. Brodek 
Józef l mr._ Ka.zubek Jan 150 mr .• Kaizubek 
Tekla 50 fen., Czerwiński Andrzej 1 mr_, Kup
czyk Piotr 1 1mr .• Belaisz Jakóh 1 mr. 

f>oWJ"i ze składki oclebra.lem 7,a i ośredni
ctcmw g-o pridarza p , Maleckieo-o ze ·rok. -
ScrdeczPe Bóg izaplać ! O da!sze <la:t ; p rosi 

l(s. Zalewski, p r bosricz. 

W medt1 lę, dnia 13 paź,dziern 
:rie si'c:5 , ,·1·1.iat!il'it~•-m 

wł~ .arodowy w -•ntr 
o godzinie 2 i pól po południu w loka:lu pana 

F:ri<Lriohs. .dawiniei Klcin7001~irlhaus.. Ober
hausk~ ul. 1. 291 priystanek kolei elekt~cz,nej 
m.iprzeciw Iokailu pania Korte. Pros.i Rodaków 
o jak naeliczniefszy udZJial z Printr-opu, Diimpten 
i OlkoLicy, ponieważ sa bardzo ważne spraiwy 
do omómenia; mÓl\l."CY zamiejscowi. 

Zwołu~cy. 

Bractwo :Róźańca żyw~ w W.anne. 
Dooos.zę niniejszem Braciom i Siostrom, 

iż z powodu wYiaW.iu, wielebnego ks. Keitera . 
OObedzie sie wbranie dnia 13 bm. o ig.odz. pól 
do 3-ej po poi. na saili u p .Ontersichemainna 
przy ul. Dworcowej_ na któr:em będzie wYklad 
o różańcu św. i o pisemkach religi}nych, spra
wozdanie z :kasy, obór kasyera -i rewizorów 
kasy i inne iwaiżne sprawy przyjdą pod obra
dy. Przedewsz:ystkiem iprosiz.e. ażeby stlę 
wszyscy zelatorzy i zelatorki kompletnie sta
wili na to zebranie: równocześnie proszę 
iwszystkich ty ch rodaków i rodaczki, którzyby 
mieli chęć i dobrą wole zapisać się do różań 
cai św .. aby jak najlicznieJ na to zebrnnie przy 
szli (2) 
______ Antoni_ Ka~mierczak._nadlzefato~ _ 

TowarZYstwo św. W<>iclecha w Boy 
podaje ·do wiadomości SIWY11l czJ'.onkom i Ro
dakom w Boy, w Bottrop i oko.l:icy, iż w nrie.
dzielę_ dnia 13 pa;t,dzier;nika, obchodzimy naszą 

2-2ą -rocznicę istnienia 
na sali panl(łJ Bennemanna, Horsterstr. _ na któ
rą zapraszamy wszystkie To.wa1rzystwa, które 
zaproszenia odebraly i te Towarzystwa, które 
dla braku adresóiw zaw-osizen nie odebraly i 
prosimy, ażeby sie z .chorągwiami stawily. 
Program. Od godJz;iny 2 do pól do 4 przyjmo
wanie bratnich Toaw:rzystw: o 4 godz. wY
marsz do kości o.la na polskie nabot:żeństwo; 
po naibożeństw:ie powrót nai ·salę, gdzie rOłZl
pocznio się dalsza uroczystość: Powitanie go
ści przez przew00niczące1w, koncert wykonany 
przez czlonka n.as.zego pana Twa1rdz:ikai, dekla 
ma1cye, śpiewY, przemówienia przewodrriiaz-ą
cych, na kooiec bedizie -odegrana bardzo pię
:lma sztuka pod tytwr001 . Jaksowie". Wstęp 
dla czlonków 30 fen., ·dla gości 50 fen. przy ka 
sie 75 fen. Wszystkkh rodaków serdecznie 
prosimy. aiżeby rnczyli nie za'Oatnnieć o na-
szej urroczystości. Zarząd. 

Uwaaa. W sobotę po pofudiniu o godz. 
5 i w niedziele na:n.o o 5 godz. be-dzie sruchal 
ksiądZ' polski spowiedzi O 7 godizinie przy
stępuje nasze Towarzy stwo wspólnie <lo Ko
munii św. Zatem pożaidanem jest. a.żeby się 
czronkowie jak najlicznie;j stawili 
________ St. __ Młyńczak._ sekretarz-=-

Baczność Rodacy w Sterkrade i ooklicy! 
W niedzielę. dnia 13 października, o godz. 

4-ej po poJudniu urządzamy pierwszą 

- zabawe z tańcami -
.na którą rodaków z ca.reJ okolicy i.ak najuprzei
miej zapraszamy. Za:baw a odbe·dz.ie sie w 
lokalu p . Kiittkeherm, łfottenstr . 

UwaJZ;a. Przed zabawą o godz. 2 odbę
dzie się wiec ,_Zjednoczenia zarw. poi." w tym 
saimym lokalu. Liczny udzial pożądany. 
______________ Delegat_ 

Kółko teatralne „Gwiazda" w Bottropie. 
Podaje się szan. Roidakom do wiadomo

ści , iż w niedzielę, 13 października na sali p. 
rreitaia (dawn. Jansen) napf\z.eciwko starego 
kościo1!a. odbędzie się wielkie przedstawienie 
ludowe pud tyt. : 

• ,G E N O WEF A". 

Towarzystwo śW'. Czesrawa w B11tm.ke 

życz.y swemu Sza'nownemu Cz!onkowi 

SZYMONOWI WYZUJAKOWI 
.qraz jerz:o matfonce 

RO Z AL li, 

ność" p. o. św.. Ftoryana I Barbary 
w Gęlsenklrchen 

zasyla swemu szamownemu cuonkawi pa;nu 

MICHAŁOWI BARCZAKOWI 

ora:z .jego doz~onnej towaJnzysZ!ce życia pamtie 

BRONISLA WIE JANIAKÓWNIE 
rw dniu ich ślubu dnia 8 października, serdecz
ne życzei.a. zdrowia, szcześcia i blogos.fa
w.ieństwa Bażego i iwykrzykujemy trzykrotnie' 
Mt da Para niech żyie ! Zarząd. 

B llll-l!llil 

Tanio 1 * Tanio 1 I 
Szczot~~c:.~~Ś~d f ~5k:.~ :!.!,wszy. 
SzczGtki do butów od 25 fen. „ 
Szczotki do włosów od ro fen. „ 
Szczotki na wiksę od 6 fen. „ 
jakoteż wszystkie inne artykuły wojskowe re
kruci n mnie po najtań,z. cenach nabyć mogą. 

Przy sakupnłe od 6 m. poez. 
udzielam 5 proe raba.tu. (1131 

Józef Zlta, 
skład skór pod „skórzaną 107 ' 

Dern~, 
ulica Dworcowa n•. 107 

(Bahnhofstr.) 
Ostatnia stacya. kolei elektrycznej na. linii 

Herne-Recklingbausen-Stid . ... „„„„„„„„ ... „ ... 

IOOO chustek 
na porę zimową już nadeszło w najno

wszych gatunkach. Z powodu przebu

dowy sprzedaje 5°/o taniej. 1 183 

Ignacy Jankowski, 
Wanne, Aptekarska ulfoa nr. 15. 

rooooooooaooooooooo,0000100 

I 
D·1ia 12 października otwłerałlt ! 

w Elklu · przy ul. Blsmal'ka Q 

nr. 51 1181 g 

i !~~d e~!!~Ó!u~~~~~j!l~y~'. i 
8 warów krótkłeh. i 
S Przyrzekając towar dobry, nizkie o 
8 ceny i skorą usłu~ę, proszę szan. ft 
g Rodaków o poparcie mego interesu 8 
8 Z szacunkiem I 
§ Michał Stasiński. I 
8oooo:>0oaoaooooooooaoooooo~ 

Gospodarstwo moJ8 
przy !>ardzo ludnej ćwierci miasta na.d Wisi . 
koleją. żelaznlł, za.mierza.m •Pt 11.edae zaraz i~ 
później. Stosunki uregulowane. Gospoda.rka inie~ 
sca sktada 11ię z farbiarni i chemict..nej fabrykic l· 
szczenia rzeczy - i wielkiego rzeźnictwa. o~· 
składy w porządku i dobrze się rentujące. [119; 

Oton H..owalew••i, mistrz rze~nicki 
Clhelmoe, [Culm a. d. Weichs~l], Toruńs.-.a ui.'15 

SUKNIE BALOWE--· 
czyści naj.staranniej i w najkrótszym czaae 
f ARBIBRNIA OALLUSCHKE. PRALNIA w 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Płlie: Hofstede, Heme, Eickeł, R.ohllng. 
husen, Linden, HattJn~en. LanKEUdreer. Mar. 

cen. Castrop, Kamen. Dortmund, Oerthe 
Sprookhovel. ' 

Kwiatkowskiego 
aą najtańsze! [101! 

------ •• „ ....... ·--·-· 1 J Mamy zawsze na sprzedaż: ( 

I 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 1· 
ob&adw chałupnicze od ·a-20 mórg duże 

a także tylko 

domy z ógrodami do 2 mórg. 

Nasza. kasa płaci od złożonych 

r~k.lt przebierane: 

,,Żółte róże'', nMaerkery'', „Daberskie", 
„Magnum bonum" itd. 

poleca i dostawia wagonami ~ . 1111 0 
Jan Kwiatkowski, Herne 

~ ~"~Ogi 
„ eJ~ o~ 
q 8 (')... . 

E~-:q:rsi 
~ ...... ·= BCo. 
"łl:IO"=P.'-!~ 
~o Il> o~ 

0 ~-=0qs„e =- 13 e.. .a> o. t't· p. 
o~-~-o 

CQ §" ~ N· rt;• g 
~'< ~ er.= tQ 

~ ~ i:s s· ;o ~ 
~ ~ ~~~.g 
,~ ~~:.~ 

Bahnhofstr. 50, wejści e z 03tstr. 

....... l=l'"g ~ -· • ~ ~ ~ =·~·"'-~----fili OołlN,_. ~ 

~ ~ _.i ~ „ N= Jan Błoch J; <;::;119 p. s !!ii ~ 
@~OP'l'il>-"' 

=~ ·~ i3 a~ 
~~ ;-:-i; 4 ~ w Essen 122 

I

.I I ~ E: O Turmstrasse nr. U. 

- F ~· ł ~ ~~·::4f~P~--„--„ ........... _,„ ____ IK:1liiiidlll' 

9" Kto ~b~e A 
'tł~~ przyczynić si ę , aby 

04ł/ 

~# ~„... pri lski przemysł rozwinął się '°"<o~ 
~~ w nowych ki<'rrnkacb, t en ma obecnie najlepszą oka zyę przy- ~J'.;', 

czynić się do tego rozwoju p r z tl z wzięci e ud z i a ł u n a • 
f a b ryk ę b e z ko n k u r e n cy j n ą w kr aj u, k tóra ma w naj
bliższym czasie powsta ć. Na czele spółki stoją lłybitni działacze i Indzie 

· fachowi. 

Polski Bod cy ! Polski 
przemysł ! Kto chce dobrz e -i z 1101.ytkiem. dla s;io- pr em,•śl f 

łeczeństwa pien iądz swój umieścić, niech się Z I • 

zgło si do ekspedycyi ,,Wiarnsa Polskiego" pod 
nr. ll G I. 

oszczędności 
• proeent na każdorazowe żądanie, OOO 
4.i/1 proeent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
5 proeent za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy 1iawsze na sprzedaż. 

Adresować trzeba jak nast~puje: 

Bank Parcelacyjny 
E. G. m. b. H. Ii.o~ten (Posen). 

1.3 
Darmo I 

nie, ale= tanio= spr1:edaje 

skład skór „Zur ledernen I07" 
skórę na podeszwy i artykuły szewskie. 

s:z;:::;;,: I Szczotki: 
Torby podróźne Szczotki do rzeczy 

od t,OO mr. pocr;. od 95 fen. pocz. 
Torby na rynek I Szczotki do butów 

"d •o fen. pocz. od 25 pocz. 
Torebki na łańcuszku Szczotki do włosów 

od •o fen. pocz. od 36 fen. pocz. 
Portmonetki S tczotki do wiksy 

od 6 fen. pocz. od 5 fen. pocz. 
v~rat,..' łar"tudby eeratowe, 
od 75 fen. 35 fen. 

grzebienie, lustra ltd 
od 10 fen. od 10 fen. 

Jos. ~łta, Herne, 
Dworcowa (Bahnhol•tr.) nr. 107. 
Końeowa stacya kolej elektrycznej Herne-

Recklinghausen. 584 

Kasa oszcz~dnoSci 
podpisanego Banku przyJmuJe <Iepozyta t 

płaci od nich ( 437] 
15 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
.f i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
~ proc. za natychmiastowem wypowiedz4 

Bank ~iemski 
w Koronowie (Orone „ I. llraleJ. 

Poszukuję od zaraz 
dzielnego i rzetelnego „ . 
wozn1oę, 
mówiącego polskim i nie· 
m!eckim językiem. (118() 
H. OUen,Boebua 

Lothringerstr. 3. 

Liszaj 
lllOkry I aehy Hazaj, łnpłt& 
lkrotałJ, prymayee, -wynalJ 
•6me, 

otwarte nogi, 
obrał.enta nóg, wrzody na 11~ 
pall, ł.yły kurczowe, bo~ 
palce, Altarzale rany ą ezęelł 
upo~e; kto dotyehczu a.. 
rem.nie oczekiwał wyleczenia,· ' 
nieeh jeezcze raz spróbuje o4 
dawna jak najlepiej Wypró-' 
bow&D'lj 

maśoi Rino 
bez trudmy i kwaaów. 

Pu.zk& 1.-mk.. Codzień ołi"lY' 
mujemy pisma dzlękezyune. 
Tylko prawdziwa w oryginll
nem opakowaniu blało-zielono
eurwouem i z :łi.nną 
Behnbert & Co., Welnbohl&. 
Naśladowań nie trzeba pny} 

mować. 
o.abyeła w ·frielio. aptekadl. 

- - ---·-
Slużą~a Pollia 

znajdzie <:'d zaraz lub 
później stałe i dobre 
miejsce W. Wł• 
8oiew1dd, Jlars• 
loh, narożnik Wieseu. 
i Entenstr. Skład kolo· 
nial ny. 1188 

Fabryka tabaki POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 1 

do ~aiywa11ła 

E. Sommerfeldt 
dawn. Otto Alberty 

Grudziądz Graud1mz 
dostarcza znani\ jako naj
lepszą i najzdrowszą 

tabakę 636 

do zażywania. 
ProHęif\dae prólt. 

Firma zo.łoż . 1859 r. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarm: Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisfo. te 128) filr das JV. 
Quartal 1907. un\l zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

• 

obraz dramaiycz;ny w sześciu odslonach. W 
pauzach występy Pa'aców - różne żarty i gra 
na f?rtepionie . Początek punktualnie o godz . 
6 w1ecz.orem otwarcie kasy o godz. 5. Cena 
biletu przy kasie 75 fen., p rzed czaisem SO fen. K 1 t k 1 
Biletów naby'ć można1 także u amatorów i u 18 o s 1800 D:.ieloa 11 90 

p. Wierzbicy. Zebrane iak nailepsze siJ'v arna- e e ~ Sł ż~-Ca Obig_e 1,92 Mk. erhalten zu łuaiben, 
torskie będą sic staraJv szan Widzów pod ka- -i b J 

~d:wr1 wzglcdem :z~dowolić. Spodziewamy się. która już była w lopszym escheinigt. 
ze sza111. Rodacy hCZllYlll udziafcm pop rą sta- n 1· 1 ep ' domu, może siq zgłosić. 
rania naszego m1odego kólka i dadzą 11 ann za- •• I fto•'"" Zasługi 20 mrk. Bo- . 190 cłlctc do dalszego dzinJania. ( 4) o-'6" t!ln1 m, lłlt ioi- • den.----

Zarząd. ~.-lł<-@tll". ~ (~ IT. 
~~~~-·~·-~~~~~~~~™~~~"~~~~~~~~·~~~~~~~~.~~~-r ~~,···t • '*" ~a~erlkhes Po~amt • . ..• .•.•.. ·• 

Wydawca: J a n B r e i s k i w Bochum. Odoowiedzialny za r e da.kcyę: J a a B r e i s k i w Bochum. D k . -- z 8 

ru arma „Wiarusa Po lskiego" w Bo<:hum •' • 
~· ·--· :~!/ · "'i" 
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Nr. 284:. Bochum, na czwartekl dnia 10 p&żdziernika 1907. Rok 17~ 

• 
- Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyzqie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i z:irobkowym. 

------------------.-il--~----------.----------------~-------------------~~~-l'lrcb.odzł codlzienn.łe z wyjątkiem dni p-oświątecz
tfch. Pr~ata kwartalna na poczcie i u lilstowych 
,.-yno.si 1 mr. 50 fen .• a z odnoozeniem do domu I mr. 
Ił len. ,,Wiarus Polskj." zapisany jest w cenniku po.cz 

toW\YlID pod znakiem ,,L. polnisch nr. 123." 

·1. Imię Boże za Wiarę I DJtzyznc I 
Za inserafy placł .się za miejsce nądka drobnego dr~ 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed i.nserat:aml łł 
fen. l(to -często oglasza otrzymw ralitt. - Usty 41 
„ Wiarusa Polskiego" n'adezy frankować ł poda6 '<&i 
nich dokladny adres pisziącego. Rękop. lliie rzzwra~•~Y. 

-----------~--_,,_ __________ .._. __________ mmi ...... 1m1111 ... ,...„„ ... _._ ............. „„ ... ...i„ ________ ._ ...... „.-... „„„„„ ......... „ ......... ~ .... ----.~~ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1414. 
~il'll ___ D_!l!lllll!!M~lllr:-mlliłl_glM_~~ff.~J ____ ll!!l!_ ___ g ______ &ff ____ J!AJ!44_J&~m!J!IL-.-~ J&______ ----· ______ .. -----· J4ł&~ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać no polsku! Nie 
1est Polakiem. kto tmtomstwu swemu 
zniemczyć sie Pozwoli! 

tyczącymi, nie umiemy patrzeć na ży- sza wobec odpowiedzialności, której na 
cie, jako na całość, której części orga- ruszyć nietylko arnbicya i miłość włas
nicznie są z sobą spojone, której funk- na nie pozwala. 
eye m"usz~ się wzajem przenikać, gdzie O zalecaniu ks. Wawrzyniak,a pomy-

J wszyst'ko jest tajemniczo na pozór sko- śleć u nas .nie wadzi. 
ordynowane i gdzie istnieje subtelny po . Edward Paszkowski. 

Z wypadllów dnia. 

W WaJdenburskiem na Dolnym Śląsku 
zakończył się ruch zarobkowy. 
Pracodawcy przyrzekli tylko pod

wYŻszenie odpłaty ( t. zw. Abschlags
zahlung); wopec tego górnicy cofnęli 
wypowiedzenie prac_y. 

Tak zakończył się ruch zarobkowy 
rozpoczęty pod kierownictwem bochum 
skiego ~ferbandu'' socyalistycznego. 

W Budapeszcie podpisa_mo układ austry 
acko-węgierski. 

1 

Ministrowie austrya'.ccy odjechali 
już do Wiednia. Układ podpisali wszy 
scy ministrowie, którzy brali uda:iał w 
układach. 

W Rabacie przyjął Sułtan Adul Azis 
poselstwo francuskie. 

Poselstwo francuskie zaprezento
wało się z wielką pompą. W otoczeniu 
posla francuskiego znajdowali się je
nerał Liautey i admirał Phillibert. 

Pisma niemqeckie, które wiecznie 
szczują na Francyę, do.noszą, że Fran
cy.a zamierza sułtanowi ofiarować pro 
tektorat Francyi nad Marokiem. 

Wady naszej pracy społecznej. 

dział pracy. rozłożonej, na oddzielne 
czynniki zdążające ku osiągnięciu wspól 
nego celu. 

To też wszystkie nasze instytucye 
społeczne nie są właśnie biurami pra
cy, lecz siedliskiem, w którem ludzie 
dowolnie i bez przymusu spełniają funk 
eye miłosierdzia publicznego, w któ
rem „robi się dla innych'', gdzie funk
cyonaryusz nie ma obowiązku stoso
wać się do godzin, pilnować teiilTiinów. 
wykonywać robotę doktadnie x maksy
malnym nakladem wysiłku i umiejętno-
ści. I 

·1 est to w swoim rodzaju sport ser
ca, 'którego wykonanie w -znaqnej mie 
rze uzależniamy od dobrej woli chwi
lowego nastroju lub nawet kaprysu. 

Dla skutecznej i zasadniczej unia.:. 
ny takieg-0 stanu rzeczy konieczną jest 
zmiana w psychice społecznej kardy
nalna zmiana w poglądach na „rzecz 
publiczną'', głębsze wniknięcie w istotę 
życia i zrozumienie, jak bardzo nasz byt 
„prywatny" zależny jest od biegu 
spraw ogólnych, nie mających powierz
chownie z nami nic wspólnego. 

Atoli pewne zmiany, że tak powiem 
techniczne. należałoby przedsięwziąć 
natychmiast i uczynić wszystko, co od 
nas jest zależnem, aby naszą akcyę spo 
Jeczną wzmódz, upotężnić i zmienić ja 
w kierunku sprawności bardziej spręży 
stej i wydajnej. 

Do liczby takich środków zaliczam 
wskazania znakomitego działacza DO
znańskiego, ks Wawrzyniaka, który w 
czasie czterodniowych wykładów spo
łecznych w Warsz<!_wie. między innemi 

Pan Edward Paszkowski zamiesz- postawu następujące żądania: · 
cza w „Dzien. Kij." artykul, który i ..... Wynagradza1cie za każdą r-o
u nas z.aslnguje na uwagę. Dla tego po- botę s·połeczną o ile ona jest stalą i od
dajemy artykuł opuszczając tylko kil- powiedzialną. Płaćcie wogóle za każda 
ka uwag wstępnych. us!ugę, jaką nam, przynosząc swój czas 

Pan Paszkowski pisze: · i wiedze, oddają ludzie. 
Rozejrzyjmy się baczniej wśród ' Ks. W •awrzyniak jest stanowczym 

naszych instytucyi publicznych i pomi- przeciwnikiem honorowych urzędów i 
nąwszy na razie malą ich liczbę i niedo honorowych funkcyi. Ks. Wawrzyniak. 
stateczne zróżniczkowanie, będziemy którego zasługi dla Wielkopolski są 
musieli przyjść do smutnego wniosku. wprost nieobliczalne, sam pobiera wY
że albo panuje tam zastój kompletny_. ~agrodzenie za swoje czyności w in
albo idzie robota nieskoordynowana. stytucyach społecznych i tak jest głę
rozbieżna i bajecznie mało wydajna. bako przekonany o prawdziwości tezy. 

Wszędzie kak sprawności i ener- że „za pracę trzeba ołacić", ·iż mówiąc. 
gii, w.szędzie organizacya wewn~trzna o zasłu.![ach patrona kółek rólniczych 
szwankuje, w każdym z tych warszta- pozna(1skich, zarzucał mu „jedno tyl-
tów poszczególnych praca nosi cha- ko'': 
rakter aktów dorywczej i dowolnej do- -- Nie chce brać w~.-uagrodzenia za 
broczynności i nie posiada cech pracy swoją pracę! 
niezbędnej, koniecznej i obowiązl\_owei. \V zaleceniu ks. V./ awrzyni'aka jest 

Trudno jest w krótkim artykule myśl głęboka i prawdziwa. 
dziennikarskim wykazać wszystkie Dla wielu, niestety, pełnienie hono 
Przyczyny niesprawności naszej akcyl rowo swojej funkcyi oznacza pełnienie 
społecznej. Do głównych atoli i zas~dni jej złe i niedbale. Wię.~~zość ~aszych 
c~ych należy tu nasz pogląd błędny i działaczy „honorowych spełma swo: 
niezdrowy na każdą pracę lub czyn- je f unkcye o ile ma czas, o ile mu chęc 
ność, która wybiega poza ramki bezpo- i dobra wola nie przeszkadza. 
ś~ednio nas dotyczących spraw i intere Natomiast funkcyonaryusz płatny 
sow. musi się już liczyć z obowiązkie?1 i do 

.My na pracę S)oleczną patrzymy tego obowiązku swój cza~, swo~e cbę
dotąd, j,ako na czynność nietylko dodat- ci i swoje fantazye przystosowac 
ko~ą, ale jako na taką, która jest wyni- Nie idzie tu o moralne wynagrodze 
kiem dobrego serca. wspaniałomyślna- nie o wynagrodzenie, które w zupel
ści, oraz jest wyrazem nas~ej dobroci i noŚci odpowiadałoby ilości i jakości 
nie ma nic wspólnego ani z obowiąz- ofiarowanej cel 1m społecznym pracy, 
kiem, ani tembardziei z kupieckiem czy boć i ks. Wawrzyniak, który kieruje 
stej krwi wyrachowaniem. i obraca 140 milionami marek, pobiera 

Nie umiemy powiązać przyczyn dal za to ledwie 3 tysiące rocznie. Lecz 
szych ze skutkami bezpośrednio nas do- „płatny urząd" stawia funkcyonaryu-

... 

Swiętojóz~&fłlcie . 
\V niedzielę, 13 b. m. o godz. 

12 w poł., odbędzie się 

zebranie 
członków komitetu1 wszystkich ofia
rodawców „Świętojózafacia'' i Roda· 
ków, cb~cych przJSt2lpi6 do :, Towa
rzystwa Pomocy Naukowej" pod we
zwaniem świętego Józaf«ta 

I f w Wanne 
na sali pana Unterschemaana, 
przeciw kościoła kablickiego. 

Franciszek Matysiak, 
przewodniczący 

komitetu „Świętojózafacia". 

Bałamuctwa. 
W jednej z gazet paznańskich, w 

której stare nawyknienia szwarcw.ajser 
sko-centrowe krzyżują się z aspiracya
mi wybitmie narodowemi, znajdujemy 
artykuł. kroniący ks. Klosa, ks. Linnar
tza i pana Ignacego Żnińskiego a wyste 
pujący przeciw Rodakom z Bruchu i 
przeciw panu Kortylewskiemu z Solin
gen z powod.u ich listów, w których 
ostrzegali Polaków na obczyŹlnie przed 
zagrażającymi ich samodziel_ności pOłli
tycznej konszachtami. 

Mi_ędzy innemi pisze owa gazeta PO 
znańska: 

„Ks. Kl-Os rz.ekomo wys.lal\Vial w Bruchu 
centrowcóiw, zalecatll gl·osowaniai na cemrow~ 
i wYchwailaJ towarz,ystwo cenitrowe; pan Żnin
ski zaś oprnwaidz.al ks. Kl·osa· i dopuściJI się 
~eszcze innego grzechu, nawiezuia.c rzekomo 
„ścis.le !ttosunki z wrog-ami ruchu rnarooowe
go", to .znaczy z centrowcami. 

„Tymczasem „Koln. Volkszt.~." pisze, że 
ks. pral. KJ'os korespondemtoiwi jej .na odnośne 
~apytanie wyraźnie ośwfadazyl. iż pqgJosiki i 
posądzenia, dotyczące jego osoby, są zupeJnie 
zmyślone. l(s. l(fos zajmowal sie wylączilliie 
dlusizp.asterstwem, w polityke się nie ·wdaiwal. 
:ty.rn mnie.i myślal o pertrailctalCyach ugod'O~tl. 
z centrowcami. 

„Ralę zaś p. Żniń•sk.iego wyjaśnia pismo 
ks. Linartza, jednego z tych niewielu gorliwych 
kaplainóWI nieroda1k6w, którzy nie dbając o 
żaid!ne względy, poświęcili się nielatwemu i nie 
ziawsze rwidz.iecznemu iza<la.niu l}a;S.tory~acyl 

polaJków '!1'a obczyźnie i zadanie to starają się 
spelniać, ożywieni serdeczną życzliwo.ścią i mi
J'ością ku nasz.ym." 

W dalszym ciągu rzuca pisarz 
szwarcwaj sersko-cen trowy podejrzenie 
na część dzialaczy polskich w Westfalii, 
jakoby sobie nie życzyli zaspokojenia 
wymagań Polaków w sprawie opieki 
duchownej, poczem tak się odzywa do 
„Wiarusa Pobkiego": 

„Zaiden rozis<tdny polityk nie wYmag.a: od 
Wia>rusa:. by opuścilf stanowisko narod01Wej 
samod.zielnośd. Ale niech uprawia rozsądną 
polity;kę narodlową, któ.raby nie szkodzifa .in
,teresom naszym, prz,edewszystkiem na Górnym 
Sląsku. Nie nia:leiy wrogom J)-Olf"O'ZUmie:nia po.I~ 
sko.-centrow~o na Stąsku dostarczat aż nad
to wygodneg;o d'l.a nich materyalu agitacytjil1ego. 

„My lk:zymy siię z potrzebami polskiego 
ludu na wychodźtwie, niech przeto i Wiarus 
liczy się z interesami st>Oleczeństwa naJSZel!O w 
.krai)u. Niestety czestołccoć ma sie wrażenie . 
jakoby Wiarus Westfalle i Nadrenię uważał za 

głowę ·i serce naszej .sprawy narodowej, a kraj 
za jej - ogon." 

My na to odpowiadamy krótko: 
„Wiarus Polski" stał zawsze na sta 

nowisku narndowem, a z chwilą kiedy 
kierownictwo objęli panowie Brejscy. 
zaczął spokojną, ale systematycZ1J1ą. 
opartą na ścisłym obrachunku politycz
nym, pracę nad wydobyciem Polaków 
na obczyźnie z pod komendy centrowej. 
W każdym roczniku, w każdym niemal 
numerze naszego pisma już z przed lat 
d'ziesięciu do piętnastu sa na to niezbite 
dowody. 

Nie brak tych dowodów ta1kże w 
gazetach poznańskich, które zamieszczQ 
ly pr.zychylne centrowcom korespcn-den 
eye i ową osławioną rezolucyę z Oel
senki.rchen, w której pewien odłam Po 
laków „narodowców'' oświadczył się 
za centrowcami, a przeciw Kołu pol
skiemu. 

Pracując iilad usamodzielnieniem 
politycznem Polaków na obcŻyźnie, czy 
niliśmy to w przekonaniu, ze każdy 
odłam narodu polskiego ma prawo do 
samodzi:elności, że wszystkie warstwy 
i wszystkie dzielnice mają równe pra
wa. bo nie dzielimy Polaków na takich. 
którym „głową i sercem" i takich, któ
rym „ogonem" być wypada. 

Uznajemy chętnie kraj ojczysty, to 
jest Polskę całą a nie salkę „Domu 
Przemysłowego" w Poznainiu, za „glo
wę i serce' narodu, ale nie pozwolimy_. 
żeby robotników polskich, których kraj 
wyżywić nie może, traktowano jako 
„ogon", na który byłe powsinoga nadep 
tuje, i który pewni politycy chcieliby 
odciąć od kadłuba narodowego i rzu· 
cić centro.wcom. 

* 
Co do księdza Klosa pisali nam R·o

dacy z Bru chu dosłownie tak: 
„Poniew;aż tutejsi kupcy i przemysl\owcy 

p·ąlscy sa dzielnymi narodowcami i pC1IJ'iera~ą 
Tow. śv.. Micha.ta.. przeto ma;ią czlankowie 
centrowo-polskiego tow~-rzystwo przy pomocy 
księży zaJ:'oiżyć konsmn, N<eturalnie taki kcm
Slllm zniszaz;ylby niejedneRo kupcai i rzemie
ślni,ka polskiego i nieiJedino dziecko skaizalby na 
glód, a w <l.oid·atku i' czloinkowie konslUmu stra-

, cą swo~e wkfa.dJki, bo wiadoma rzecz, że kon
'sumy po większej części ba[IJk:rutuja., ja.k to się 
}}rzy,trafilo .niety1ko konsumom polskim nai $lą
sku, lecE także socyalis.tycznym i centrowym. 

„O tych obawach _mówiono iksiędzu KJlo
sowi z Poz:naniai, który tu w Bruchu niedawno 
bawil_ ale ksia.rdz I(los nic na to nie odpowie
<ilzial. Za; to wyktiadał ks. l(Jos swoie politykę 
centrową i powie<lizial, że on, „l!dyby w tych 
stronach mieszkał w czasie wvborów, nie 
byłby głosował na pana Józefa Chociszew
skie20, tylko na centrowca. bo te20 W}maga 
dobro Kościoła." 

„To nowiedzial ks. Klos \V-O>bec czfonków 
z.airzadu Tow. św. Michala. 

„Nas ie \vywody ks. Klosa. który jest Po.
lakie:n, h.:i.rdz· 1· z01Zi ;<::rv i z··· łrh,- :.r ,,-, t<D prze
cież pa.in Józef Chociszewski z.osta.r1 wyznaazo-
1ny przez n:J.szą vdadz.ę wyborczą, a glosowanie 
nia rodaka 'v wYbor.ad1 i::rJówn~ch jest przepi-
sane regulaminem, oOOwięz:ui<tCYm · wszyst

kich Polakó-w w caJe;n państwie niemieckiem. 
.,Zapras.zano księdza I<los.l. na! p-osie<l:zenie 

Tow. św. Michala. ale ntie nrzyszedl, bo wy
jeż,dżal do Dortmundu db O. Baizvl~o. Za to 
byl w towarzystwie µolsko-centrowem i cz.l'.o~ 
kowie tego towarzystwa1 chwalą sie. że powie
dziatl iż mu się to towarzystwo więcej podoba 
niż Twarzys.two św. Mk.hala. bo tam s<\ 
księża." 

Tak pisali nam wiaro~odni R-0dacy 
z Bruchu a potwierdzili poważni świad 
kawie. Nie w ierzymy przeto, żeby ks. 
Kłos wobec kogokolwiek wyparł się 
słów swoich. Gdyby mógł Rodakom z 
Bruchu klam zadać. pewnieby to uczy
nił sam, a nie chowałby się za bezimien 
nego korespondenta g~zety centrowej. 

• • 



Na pisnio ksi~dza Linnartza, zwra- -
cające się przeciw panu Kortylewskie
mu. a broniące pana Żnińskiego odpo
wiedział już sam pan Kortylewski: My 
dodamy jeszcze tyle: 

Ze van żniński w Kolonii o wybo
rach i stanowisku Polaków na obczyź
nie z centrowcami sic ,narndzał nie ule
ga żadnej wątpliwości. Nie zaprzecza 
też temu absolutnie ks. Lininartz, który 
nie tyle w obronie p. Żnińskiego, He 
w obronie własnej o~łosi\ł swoje oświad 
cze.nie. 

Ks. Linnartz pana Żnińskiego do 
kół księży centrowy.eh w1prowadzit, 
wiec musiał także obecnie 1bronić swo· 

. jej własnej sprawy, gidy rzecz llhYt 
wcześnie wyszła· na jaw. Zręcznie ks. 
Unnartz v;ysunał w swojem oświad„ 

„ czeniu sprawę opieki duchow.nej. o któ
rą wcale tutaj nie chod'zi, spra
wę narad, dotyczących wyborów, 
zbył kilku ogólnikamL. :w1 których zre
sztą znający stosunki więcej dopatrzeć 
się mOiŻe .potwierdzenia jak ·zaprzecze
nia tego, ·co oświaidczył pan Kortylew
ski. Pan Żniński sięgał po .urzędy w 
naszych władzach WYborczy.ch starał 
sie nawet o skreślenie z ustaw wybor
czych paragrafu zabezoieczającego sa 
modzielność narodową Polaków na ob
czyźnie, więc trzeba go było raz zde
maskować i oświetlić jego 1Pornykę 
dwulicową. 

Co się tyczy osoby !ks. Linnartza, 
~o chętnie uznajemy jego działalność 
du.siz:pasterską. nie godzimy się atoli 
absolutnie na jego działalność politycz
ną. Nie kto innv iak :ks. Unnartz był 
tym, którzy swego czasu, gdy powstał 
za :Pieniądze centrowe Lensing·owy 
.,Przewodnik na obczyźnie", nakłonił 
grono Polaków pod Kolonia ·do podpi-
3ania oświadczenia, że oni uważają za 
organ swój „Przewodnika na obczyź
nie''. Oświadczenie umieszczono swe 
1{o czasu w .. Przewodniku na obczyź
nie" i w .• Kolnische Voikszeituing" i 
tern chciano bałamucić tutejszych wy
chodŹ>Ców polskich. Niektórzy z Pola
ków, którzy owo oświadczenie podpi
sali nie wiedzieli ani dobrze, na co wla
-ściwie dali swoje podpisy. 

Charakteryzuje to dobrze .dzialal
.ność p()llityczną ks. Linnartza. o której 
naturalnie w oświadczeniu swojem ani 
słówkiem niei ws·pomniał. 

Panu Kortylewskiemu należy się 
wiec wszelkie uz'llanie. że zawczasu o
strzegł wychodźtwo wykazując. jak p. 
Żniński 1f'Oblltnikom 1polskim na obczyź
nie przedstawia się jako· narodowiec, a 
centrowcom w Kolonii jako zwolennik 
~losowania obczyzny na ·centrowca. 

________ ą 
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ŻUBR OWIE. 
U#owiadanie historyczne według po-
'. wieści 

Wacława O~iorowsklego. 

(C~a: dalszy)_ 
Pani Jadwiga powzięta ipostaoo

wienie wybadania Dziewanowskiej -
wszedl.szy więc do izby, w której pan 
Podhorodeński z meceniasem słuchali 
~orących wywodów Kurdwanówny. 
skinęła nieznacznie na pogrążoną w za 
dumie Zośkę Dziewanowską. i poprQ...wa
Jziwszy ją do alkierza. zagadnęła ży-
wo: . 

liemie polskleo 
Z Prus Z1cl!odn1~łl. Warmii i Mrizar. 

Gdańsk. Przed sadem przysięgły
mi stawał w środę robotnik Bdward 
August Lessner z Gdańska. oskarżony 
o .znęcanie się nad swa 2 j .pół roku li
czącą córeczike. która skutkiem tego ży 
cie zakończyła. Dziecko to ·było nieślu 
,bne. Gniewało g{), że ·PO oasłużeniu 
rwojskowości miał je żywić. Poniewie„ 
.rał ,je ze złości w tak :nieludzki sposób, 
że ~marło w 1niespelna dwa tygodnie. 
Lekarz stwierdził na ·ciele petno bru
inatny.ch .plam, które- pochodziły od po„ 
niewierki dziecka. Sąd skazał Lessne
ra na 3 lata więzienia karnego i 5 lat 
utraty ipraw honorowYch. 

W Wieprznicy pod Kościerzyną 
'P. Aleksander Pepliński rówmież dostać 
nie może konsensu na wybudowanie 
domu mi1eszkalnego i wskutek tegu 
wiedzie już od dwóch lat .podobny ży
wot na takim wozie cygańskim, jak 
Drzymała. 

Pelplin. Zjazd delegatów Towa: 
irzystw rolniczych na Prusy Zachodnie 
odbył się w czwartek. dnia 3 paź1dzier-
1nika o godzinie 1 ipo ·południu na sali.I p. 
Sikorskiego w Pel,plinie. 

Pelplin. Przesiedlony zostal ks. wi
kary Szy,nkiowski z Noweg1oportu (Neu 
fahrwasser) do Gemlic. Nowoustano
wiony ks. dr. Stankowski jako wilkary 
w Noswymporcie. Ks. wikary Łęgow
ski ·z Mroczna 1poslany na za'Stępstwu 
·chorego księdza proboszcza Majki w 
Samoła1wie. 

Tuchola. Nieostrożne obchodzenie 
się z bronią było znów powodem okro
pnego inieszcześcia. Krawiec Franci
szek Zbil$ki z B!adźmina bawiący w 
T:ucholi u krew.nyoh w gościnie, bawił 
się strzelbą. Nagle padł strzał a kula 
1ugodzila 11-letnią siostrę jego, któr.a 
.padla 1n.:1eżywa ,na ziemię. 

Wąbrzeźno. W Ryńsku zniszczy l 
jakiś zbrodniarz stojaca tam od długich 
lat figurę św. Rozalii. Za wykrycie 
złoczyńcy wyznaczono nagrodę. 

Ostród. Na jeziorze przy Ostródzie 
wydarzyło się nieszczęście. 19-letni 
rvbalk Karol Bukmakowski tuztąd 
chciał zalo~yć sieć, przyczerni wpadł 
w jezioro i .sie uto:pil. · Nieszczęśliwy 
był jedynzi :podporą. swych podstarza
łych rodziców. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego, 
Inowrocław. Pan Kaźmierz Ja:n

·kiowski, redaktor •. Dziennika Kuja.w
s'kiego" • .skaz.aJny został swego czasu 
ina 6 tyg.odni więzienia za rzekomą o,bra 

nich wypadków, tając tylko wszelkie o 
Plo.ryanie wspomnienia. _Ody skończyła 
- pani Gotartowska westchnęła cicho 
i spojrzała ze współczuciem nla piękna 
twarzyczkę Zośki. która pod wzrokiem 
matki Ploryana mieniła się kolorami. 

- Ciężkie dopuszczenie Boskie! 
Lecz gdzież teraz zamyślasz? Dokąd? 

Oczy Zośki błysnęły żywiej, lecz 
nagle skryły swe ognie pod .osłoną jed
wabistych rzęs. 

- R1odzono-stryjeczny mi został. 
Do niego chce do Warszawy. 

- A toż waćpanny iprzybranie co 
znaczy? Prawda to, że z Kurdwlanów
ną, o wojence rozmyślacie? ... 

Zośka nic nie odpowiedziała. Pani 
Gotartowska rzekła z naciskiem: - Nie wiedziahtm. że w waćpan-

nie przyjdzie mi powitać krewniaczkę! - Powiem waćpannie szczerz·e !... 
- l(rewniaczkę? „. Nie :po myśli mi te zapały niewieście. 
- Jestem Gotartowska, matka Pio bo Stwórca inne zgoła przeznaczył 

ryana ! Przez brata mego Jack!a skoliga nam obowiązki.„ Bacz nadto, że gdyby 
conego z Mokronowskimi, wypada mi zamąż ci wyjść przyszło... rodzina 
waćpanna cioteczrtą !.... przyszła moS!laby krzywem okiem ... 

Zośka zarumienita się mocno i schy patrzeć na cię!... 
lita do ręki pani Gotartowskiej - ta o- - Ja ... ja nigdy zamąż nie wyjdę! 
statnia pocatowata ją w czoło i rzekla - wybuchnęła Zośka, a łzy jej w o-
z powagą: czach zablysly. 

- Nie taję, że milei byłoby mi wi- Pani Gotartowska: pokiwała z po-
<lzieć i spotkać waćpannę w innych, niż dziwem głową. 
te okazyach !... - Co? Dlaczego? Skądże to po-

- - Sierotą jestem! - rzekła cicho stanowienie?... Nie należy się wyrze
Zośka. - Mateńka mnie parę miesięcy kać przed czasem! Moje dziecko„. mo
tem u odumarła. Prusacy nas w War- jej posłuchaj rady! Trzeba, żebyś 
s zawie pochwycili... Sita na nas biedy gdzie przy rodzinie osiadła. Pannie tak 
-piadlo !... samotrzeć tułać się nie przystoi! Ot. 

- Kogóż bo ona dziś ominęła?... chcesz ... zostań ze mną czas jakiś, za-
J ,ecz powiedzże mi waćpanna, jak sic nim się trochę nie USROkoi ! Brat, sly
to .stało? !..„ Toć Basia!... Dziećmi zna szę, wojskowy - też wyciągnie za in
ł ~1smv s ię Jeszcze! nymi - cóż poczniesz wówczas? „. Ja 
. .Z?~k„ z P.ewn~m drze~iem w glo- I wprawdzie sama w gościnie a załogą 

s c !(.a opo\vtad'.1c szczegoły z astat- . panu Głuskiemu im ci jestem, lecz to 

zę inspektora szkolnego p. Kemfa z · niedzieli wiec „Straży". Po przerwie ~y 
Barcina. Rewizyę wyroku sąd rzeszy w której zapisało się, kilkudziesięciu Zei 
w Lipsku o-drzucił. Sąd ten odrzucił kandydatów, poruszył p. dr. Jaworski 
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wszystkie rewrzve wniesione dotąd palącą kwestyę grotącej germani.zacyi 1~ . 
przeciw wyrokom ferowanym w spra„ przez kościół. W sprawie tej zabierali 
wie strejku szkolnego. głos pp. Kubiaczyk, Gidasz~wski, Wal~ 

Śrem. W zeszły :Poniedziałek od- dowski i Kaczmarek. J ednogło~n.ie 
było się. jak donosi .• Kreisblatt'' w ho- zgodzono się na zwołanie osobnego \Vie 
te1u Wi.kto.ryi zebranie· księży tutejsze- ca w tej sprawie i to w ·najbliższym 
go powiatu pod przewodn. ks. prob. Wi czasie. 6 
śniewskiego z Mchów, na którem za
łożono związek katolickiego duchowie11 
stwa. Prezesem wybrany został ks. 
prob. Wiśniewski, zastępcą prezesa 
ks. prob. Kalkowski z Mosiny, a sekre 
tarzem ks. prob. Siuda z Rogalinka. 

Grodzisk. Na drętwę karku zmarł 
w tych dniach w lazarecie w Grodzi
sku robotnik Michał Glapa z Piasków 
w powiecie grodziskim. Z powodu te
go zarządzono tam nadzwyczajne środ 
ki ostrożności. 

Bnin. Proboszcz bniński i redaktor 
„Przeglądu Kościelnego" ks. Stanisław 
Okoniewski opuścił w przeszły ponie
działek ku wielkiej radości swych para
fian więzienie centralne we W rankach. 
gdzie odsiadywał kaźń sześciotygodnio 
wą. 

Ze Slą~ka czyli Staropolski 

Głogówek. Przy budowie domu 
Maasego spadł pewien mularz z ruszto 
wania i rozbił sobie głowę. Malo 
jest nadziei utrzymania go przy życiu. 
Stał on się ofiarą nieszczęsnej gor1Ział
ki, bo będąc pijanym wszedł na ruszta 
wanie mimo zakazu pracodawcy. 

Głogówek. Pociągiem kolei żelaznej 
przejechany został tu w środę wieczo
rem kolejarz K·arol Wol. Znaleziono go 
później już bez ducha. Nieboszczyk zo
stawił młodą wdowę z jednem dziec
ki,em. 

Bytom. Pijai'1stwo wrasta w powie 
cie bytomskim. Swieżo zapi:sa1110 na 
listę policyjną nałogowych pijaków 23 
osoby, ·a skreślono tylko 8. Odnosi się 
to tylko do bytomskiego powiatu wiej
skiego. W Bytomiu samym pewnie nie 
będzie lepiej, l)o liczne knajpy w mieś
cie są zwykle przepel1nione. 

Z Dolnego Śląska. Jak wielki em 
nieszczęściem jest alkohol dla robotni
ków, dowodzi znów wypadek, jaki sie 
wydarzył w Wilhelmsburg ( ?) na Slą
sku. Dwóch robotników założyło się o 
6 marek, że jeden z ;nich. robotnik Ptok. 
wypije dwanaście „Waldmaistrów"-. 
Ptok przy ostatnich wódkach życie ~a
ko11czyt Odniesiono go ·martwym do 
do domu. Pozostawia żonę i kilkoro 
drobnych dzieci. 

Wrocław. Odbył się tutaj ubiegłej 

cztek zacny, mający wyrozumienie!... 
Pomocy nie odm_ówi·!... Gdzie waćpan
nie! Kto wie jakia cię przygoda może 
spotkać! Kurdwanówny nie słuchaj. 
bo to postrzeleniec !.„ Mówię, jak do 
rodzonej, przez wzgląd na matkę wać
panny, która serdeczną mi była!... Jak
że? Q.odziszże się? ... 

Zośka 1potrząsnęła główką. 

- Nie, c!otko dobrodziejko, mnie 
trzeb'a ... 

- Dokąd, po co? Nierozwaga! 
Zadufanie dziecinne ... Dzisiaj mężczy
źnie niebezpieczna!... 

Pani Gotartowska przekhdała dłu 
go, tlómaczyla, wystawiała Zośce całą 
okropność przygód, na jakie się nara
ża, mówiła o przystojności, zaklinała 
ją, aby na zwiazki rodzinne pomna, u
szanowała słowa jedynej a najbliższej 
swej ciotki. 

Zośka sluchala potulnie wywodów 
pani Jad wigi, lecz ilekroć razy ta osta
tnia o odpowiedź ją niewowliła, potrzą
sała główką i powtarzała z zaciętym 
uporem: 

- Mnie trzeba!. .. 
Panią Gotartowską urazi~a wkoń

cu ta jednako brzmiąca odpowiedź i 
ozwała się z rozdraźnieniem: 

- Widzę, że waćpanna za nic so
bie masz słowa poczciwe, a ono zawa
dyactwo tak ją otumaniło, że rada do
świadczona nie ma do ciebie przystę
pu ... Bacz, abyś lekkomy~ności swojej 
nie żalowa~a !... 

Zośka milczala uporczywie. Pani 
Jadwidze nie podobała się wielce zacię 
tość dziewczyny - chcąc zaś dotrzeć 
do rdzenia prlawdy, bez żadnych wstę
pów zagadnęła pułkownikównę: 

Z innych dzielnie Polski. !r 

Lódź. Miasto Łódź. liczą.ce 350000 P 
mieszkańców i okolilCe z Tomaswwern w 
i Zgierzem, wypiło samej i\vódki przez W 
7 miesięcy roku ibieżącel!o za 602,86& 
rubli więcej, niż roku zeszłego, a ogól.: 
na suma za wypitą wódkę wynosi ~f 
blizko 3 ·ii .pół miliona rubli za oz.as sie- Ni 
<dmiomiesięczny. Musimy dodać, pisze 
„Gaz. Codz." że wydatki na piwo, wód 
ki słodkie i trunki zagraniczne stano
wią ·prawdopod01bnie drugie tyle, czyli 
że przez siedm miesięcy mała ta czą
stka naszego kraju przepiła do 7 milio-
1nów rubli, oo biorac w stosunku do ro
ku wYnosi 12 milionów czyli milion ru
bli miesięcznie! Oto gdzie leży główna 
przyczyną .anarchii, rozboju i bezrzą
du! -
Wiadomości ze świałao 

Sprawa hr. Montignoso. 
Z florencyi donoszą, że hr. Monti

gon.oso zamierza wydać córkę Monike 
królowi saskiemu. tir. Montignoso pra 
gnie tylko co rok r11Z widzieć swoich 
synów. 

Hiszpania a Francya. 
Pomiędzy komendantem wojsk hi

szpcniskJ.Ch a komendantem wojsk fran 
cuskich w Casablance zachodzą bezu-
stanne nieporozumienia. Z źródeł nie
prz~chylnych Prancyi donoszą. że tti
szpania zamierza nawet cofnąć swoje 
wojska z Casablanki. 

W sprawie reformy sądownictwa w 
Macedonii 

doniosły Niemcy, Włochy, francya i 
Anglia Rosyi i Austryi, że godzą się na 
postanowienia powzięte w tej sprawie· 
przez rosyjskiego i austryackiego 111i
nistra spraw zagranicznych. 

'Rewizya procesu Haua 
skazanego na śmierć za zastrzelenie te
ściowej odbędzie się 12-gc bm. przed są 
dem Rzeszy w Lipsku. 

Balon hr. Zeppelina. 
Zaprzeczają dziś wiadomości, jako-

\- . -
-- \Vaćpanna... znasz syna meg0> 

floryana ? ... 
Zośl<"a zbliadla. 
- Znam. - szepnęła z wysil·· 

kiem, starając się ukryć drżenie gtosu. 
Pani Gotartowska zmierzyła bada„ 

wczem spoi rzeniem postać dziewczynv 
i pyta~a dalej. 

- Daruj waćpanna, lecz matką je
stem, odpowiesz mi więc chyba!... ~z~ 
Florek zwracał się do świętej pam1ęc~ 
matki waćpanny z oświadczynami ?„ .. 

- Zwracał!... 
- Być to może?... Więc waćpan-

n1a •.• jesteś? „. 
- Nie, mateńka n!e p-OZ\\·olili ! 
Palii Jadwiga odetchnęła swobod-

niej, . f 
-- Zacna Basia! Tu poznaję jej wie · 

kle serce i wysoką rozwagę... Czasr 
teraz takie, że lepiej próżnych stów unI, 
kać... Tvlko zastanawia mnie jeszcze, 
skądże to ta markietanka waćpannę.~ 
tak obcesowo Ploryanowi przezn'1cza. 
Byłyż między wami jakoweś wynurze
nia? Bo to teraz inny, nowomodn7' na
stał obyczaj: zanim rodzice przy~wo~e~ 
nie dadzą. młodzi już szepty naw~ęzuia~ 
Jakże? Daruj, powtarzam, wacpann1_ 
mej natarczywości, lecz sądzę, wsze 
kie mam do niej prawo ... 

Zośka trzęsła się jak listek. t· pa 
- Odmawiasz mi? - nastawa a d 

ni Jadwiga. - W z'Clrygasz się? Prze 
matką chcesz zataić!.. . s~a: 

Zośka drgnGła silniej -: Qodn ·O Ha 
śmiało palące swe oczy i w yrzuc 
gwałtownie: 

- Miłuję, pana, porucznika!. .. 
(Ciąg dalszy 11utiti>U • 

·p~~i.: ~ _„ ;l 
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v rząd Rzeszy już1 zakupił balon hr. 
hppelina. Toczą się atoH układy w tej 
·prawie. Hr. Zeppelin żąda tylko zwro
;Ll v„:rasnych wykładów w tej sprawie. 

.Balon angielski słuchający steru 
~ykonał świeżo, dalsze próby, !które 
zdaniem znawcow wypadły znako-
lllicie. 
51ernY opór uastryackich kolejarzy 

trwa dalej. Na wielu stacyach nie 
przyjmują już wogóle przesyłek kolejo 
v,rych. 
Walka socyallstów z anarchistami. 

Sa:cyaliści niemieccy n~e są by
naimniei zachwyceni anarchizemem, ja
ki wyrodził się powoli z socyalizmu. 
Nie entuzyjazmują ich też by1najrnniej 
ogniem swych słów wymowni frazeso
wicze socyali~tyczni we Pra~cyi.. S?
cyaliści niem1eccy coraz w1ęce1 się 

przekształcają w narodowców niemiec-
kich. . 

Bardzo jaskrawo ·zaznaczyło się to 
w fakcie, -iż partya sncyaLno-demokrn~ 
tyczna niemiecka posta-nowiła wyklu
czyć ze swy.ch szere·gów <l-ra Roberta 
friedeberga za jego przekonania. U
znano, iż inie jest wcale socyalistą czło
wiek„ który właściwie ni1e ,posuwa się 
wcale daleii w swych zapatrywaniach 
od wroga wojskowośc iłlervego. Jest 
tylko wyznawcą antymilitaryzmu bez
względnego, streiku powszechnego i 
bardziej rewołucyjnej taktyki. 

Socyalna demokracya niemiecka 
od dtuższe~o czasu 1bierze już udział w 
żydu ·politycznem • . co musiało w zna
cznym stopniu -oslabić jej .dryktrynę re
wolucyjną. Od chwili, gdy socyalizm 
wchodzi na arenę parlamentarną, ja:ko 
sila -czynna, musi. się on nauczyć liczyc 
z istniejącemi warunkami. musi brać 
pod ·uwage .dążenia mas i nie może sto
sować wyłącznie taktyki o.rzeczenia. 
Socyaliści .niemieccy zdają s01bie do
kladnie .sprawę. że zastosowanie bez
względne haseł rewolucyjnych w pra 
ktyice doprowadzić może tylko do a
narchizmu. Zawczasu też starają się od 
tego uchronić w interesie wielkości, Nie 
miec. '.{ 1 ~ ~ 

Ze spraw robotnlczyob. 
W sprawie knapszaftu 

bochumskiego odbyła się we wtorek 
narada siedmiu przedstawicieli knap
szaftowych pracobiorców z przedstawi 
cielami rządu. 

Ten oznajmił, że wszyscy knapsza
ftowi otrzymają do czwartku południa 
nowe (szóste) opracowanie ustaw. 

Zawiera one rozmaite mniejsze u
stępstwa pracodawców ale na wsparcie 
tila dzieci się nie godzi ze względów 
prawnych. 

W piątek odbędzie się wspólne po
sledzenie obu komisyj knapszaftowych. 

Poprzednio zbierze się komisya sie
dmiu, jako przedstawicielka związków 
górniczych. 
Ober-Marxlołr. Ostatnie zebranie. które sj• 

~bylo tutaL byfo nader liczne, z czego widać, 
IZ mdacy w ObeDma·rxloh przekonują się coraz 
lepi;i o ważności organizacyi polskiej. Nai
Przod l\~if1ski Lida! s.prawę z dochodu i roz
chodu i z rozwoju „Zjednoczenia iZJawodowe
g~ 'POiskiego". Sprawozdanie \.vYkazaq.o., iż po
numo, że dopiero w ubieglym roku delega
~Ł:vo . to z.ai!'.o.ż.0in1e zostaio. i edna k powi·odJ'o się, 
Zl~kt. <lzlalalności praG.Y wydziału i mężów 

zautama 1niemal wszystkich Polaków tamtej
szych w „Zjednoczeniu za,wodowem polskiem." 
Z?r~anizow/aiĆ. Po wzyjęciu spraWiazid!ama 
:w1~ ~ruh Sosill.ski o nowej ustawie knapsza
S We'J 1 o odbytym kongresie górników w 
łl1~1.~b~rgu. Dla nawalu pracy, chcial druh Ka
. Insk1 urząd delegata. z.Iożyć. C?J11onkowie 
Jed~ai~że wi1dząc jep-o gorliwą pracę, nJe 
chc.1eh się zgodzić . aby urząd zł'CY.iyJ, ponie-' 
Kaz .'~otrafią jego pracę ocenić. W ko·ńcu dh. 
leanunski widząc, iż ogól s.obie życzyl, aby de
t~artem P~zo~tar nadal, urzad swój nada·! za
i l}'lnal, osw1ad-czając. że tak jaik dotychczas 
c nadal dla dobra „Zjednoczenia" i ogólu pra
t:~~ będz!e. Atoli i cmonkowie muszą mu w 
ies O<pomod:z. Praca w Obermarxloh byfaby 
Wiezcze korzystniejs'Za, ::rdyby nai publiczne 
rzą~bt mo~na lo-kail dostać. Po wyczerpaniu po 
bra. . dz1enneg-o zamknąl: przewodniczący ze
haJ1e za·chęceniem ido ·dal~wej owocnei.i .pracy 
'7 em „Szcz~ść Boże" ! 

. ~·---....;;;;;.:: #§ 

Z r6żnyob stron. 
p01.T~szcze można zapisać „Wiarusa 
Pr s jego" na czwarty kwartał 1907 r. 
Od ze Pla!a w y nosi 1 mr. 50 fon., a z 

1 noszeniem w dom przez listowego 
inr. 92 fen. 

Za tę cenę przeselamy gazetę. także 
w strony rodzinne. 

Robotnicy polscy powinni należeć 
tylim do polskiej organizacyi tj. do „Zje 
duoczenia Zaw.odowego Polskiego" . 
które ma: siedzibbę w Bochum, przy 
ulicy Bliichera nr. 1. Do socy,alisty
cz.nych „ferbandów". centrowych „ge
werkfer.ajnów' ', do liberalnych „ge
werkszaftów łiirscha i Dunkera ani: do 
tak zwanych „związków ż'óltych" ro
botnik polski należeć nie może, jeżeli 
niechce narazić się na germanizacyę a 
nawet utr.atę wiary. 

Proces Hajna o sprzeniewierzenie 
pieniędzy „Swiętojózafacia" skończył 
się zasądzeniem oskarżonego na 5 mie
sięcy więzienia. 

Miihlheim n. Ruhrą. 2 i półroczne 
dziecko Jand Rutjesa, które 1niedawno 
wpadło do kotła z wrzącą wodą zmarło 
już wskutek odniesionych obraŻ'eń. 

- Żona urzędnika Pranciszkia Kiitz 
leba rzuciła się do Ruhry i utonęła. 

Norfolk (Virginia). Pancernik „Keu
tucky" osiadł na mieliźnie. Akcyę ra
tunkową już rozpoczęto. 

Herne. Na kopalni „Konstantyn 
Wielki" spadł robotnik Józef Pittner 
do szybu i zabił s ię na miejscu. 

,. nowy wóz dla Drzymały na<leslali Ro
·dacy z Lanigendr·eer i Werne na.s.tępujące 
.skfadki: Wincenty Pi'ątyszek 50 fen.. Piotr 
Poćwiardowski 50 fen .• Jan Nowak 50 fen., An 
·toni Land01Wski 50 fen .. Stw. Piątyszek 50 fen., 
l(.ajetan Lorych 50 foo, Wa:lentv Skarupecki ~ 
1,00 mr., Wojciech Jusk·owiaik 50 fen .. Jan Pio 
sik 50 fen., fr. Stnnka 50 fon .. Jakób Prz.ybyls 
siki 50 fen., Walenty Milas 50 fen.. W Ol.i ci ech 
Pir2lybylski 50 fen„ Leon KusLak 50 fen_. Michał 
Jóźwralk 50 fein., Franciszek Klaskała 50 fen., 
Wojciech Kubiak 1.00 mr., Stan. Klaskala 50 fen. 
razem 10 mr. - Rodacy z Merklirnde 4.45 mr. 
razem 14.45 rnr. Pieni-adze wvslaliśmy do 
Eksp . „Dz i en. Kllii." w l'lllOIWtoclawiu. 

Naidmieiniamy, że dalszych skiadek n1a1 cel 
powyższy przyjmować nie będziemy a nade
slane skfadki odsylać będziemy nadsylającym 
z powrotem. 

Od Redakcyi. 
Do Bruckhausen. W niedzielę -0d

będzie się w Gelsenkirchen · zebranie. 
celem założenia „T.owarzystwa Pomo
cy Naukowej pod wezwaniem św. Jó
zefata ". Sądzimy przeto, że sz.a1n. Tio
warzystwo śś. Piotra i Pawła zgodzi 
się, że oświadczenia nife zamieścimy. 
aby sprawy nie zaostrzać. Pozdro-
wienie. 

----
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fłabozeńsłwo polski& 

Nabożeństwo po[skie w Bochum. 

Nauki w ciągu oaździernika: 
Dla młodzieńców w niedzielę, dnia 

13 października o godz. 2,15 po poi. 
Marxloh. Nabożeństwo polskie odbywać 

się będzie w Ma:rxloh co pierw~zą nie~z~elę w 
miesiącu o godz 7 rano, Msza sw. ze sp1ewem 
ipol·~kim i kazaniem. 

Steele. W tę sobotę, tj. 12. października. 
po poJuidniu i w niedziele sPoSobność do spo
wiedzi św., p·rzedewszystkiem dlai tych Pola
ków· z Steele, f rei•se111bruch i lior&t, co mają 
być bierzmowani w tym tygodiniu. 
l I . .d 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
WIECE 

odbędą się dnia 13-go paździe·rnika rb.: 
W Sterkrade po potudniu o godz. 2-ej u pana 

Liitkenherm'a. - Po wiecu zabawa z tańcem 
W Heeren po pot-. o godz. 3 i pól u p. Schnei-

der'a. 
W l(olonii po potudniu o godz. 5-ei u p. Vogta, 

Ursula·str. 5-7. 
W Miihlbeim po pol. o godz. 2-ei u p. Reb~ 

holza Regentenstr. 9. 
W Rezl o godzinie 2 po poludniu u P. Raj 

chowskiego. 
W Bant o god<zinie 4 po południu u p. tle;ppens 

„florasaal". . . 
W Herne o godzinie 3Vi po pO!l'udniu u p. N1tk1 

ul. Nowa. 
W Marten o g. 3 po pof.dniu u p, Korte. 
W Meuselwitz o godz. 3 po vol. u p. Winklera·. 
W Huckarde o godlz.. 4 po poludniu u p. Bayern. 
W Wanne o g, 4 oo pol. u p. Unterschema~na. 
W Bruckhausen o godz. 2 po pot. u p. liornga. 
W Bruchu o godz. 4 po po.fudniu u p. Mollera. 
W Włemelhausen o godz. 4 po pol'. u p. Kickuta:. 
W Kowalewie u p.WoiciechowSikieg(}. 
W Hotth.ausen-1\'\iihlheim o godz. 11 u p. Bransa 
EE. 

__ 2±!3 

Baczność Bottrop i Dellwi2 ! 
W.iec. który się mia! odbyć w Bottropie, ~ 

będzie się w Dellwig: "' ,niedzielę. d'!1'ia 13 piaiz
diziernkai o godz 2 i pól po poludniu na sali p. 
liesse w Delłwii;r. 

WIELl(I WIEC POLSKI W DORTMUNDZIE 
odbędzie się w niedziele. dnia 13 października 
o i:;ocfz. 4 i pól po ooludniu zarnz1 oo naboiień
stwie p0lskiem na sali p. Schaefera. przy ulicy 

Leibuitzs.tr. narożnik ul Lessin~a. Na porząd
ku dziennym sprawozdanie JJ()Selskie posła p. 
Jana BrejskieKo i siprawozdaruie delegacyi z 
parafii św. TróJcy oraz sprnwia opieki ducho
wnej dla Dortmundu i okoli-cy. O liczny u
dzial Rodaków orosi Komitet. (5) 

NB. Pisma polskie w kraju prosimy o 
powtórzenie tej wiadomofaci. ___ _ 
Towarzystwo św. Antonie20 w Gelsenkirchen

Ueckendorf 
donosi siianownym czlonkom. iż w niedziele, 
d!n!ia 13 bm., o god'Zinie 4 po oolu<lniu odbędzie 

. się kwartalne walne zebranie. na które przy}dą 
ważne sprawv pod obrą.dy, O liczny udział w 
zebrainiu prosi (1) Zarząd. 

Uwaga. POtSioozenie iZ3'nz.ąkiu i rewizo-
rów kasy_a_ godz„_3_. ______ ---~ 

Towarzystwo św. Antooies;::o w Górnym 
Stvrnm 

oznai.tmia swwn czlonkom, iż w niedzielę, dni.a 
13 pa~d!ziern~ka. odlbedzie sję zebranie z trzecie 
p-o kwartału na sali „Union" a nie u P. Wol
berga. Jes.t pożą'<lanem. aby and jednego1 czloo 
ka nie brnkawato. gdyż będzie sprawozdalTilie z 
mzjątku Towarzystwa .. O licz.ny u<llZ'ial prosi 

(1) Zarząd. 

Tow. św. Woiciecha w Bauikau 
donosi wszystkim c2llonkom. iż w niedzielę, 
dnia 13 października, odbędzie się pół.roozne 
walne zebranie. Początek o godzinie 4. O licz 
ny ud'zial wszysktich czloników p roisi 

Zarząd_ 
Uwaga: Z?rząd i rewi-zorowie zechcą stię 

stawić przed pofudniem o godz. 10 i pół po 
wiel'kiem nabożeństwie. Zararzem dono<Si się 
wszystkim -czfonkom, iż w niedzielę, dnfa 13 
paźd2iernika, przystępuje Tow<1~rzystwo nasze 
do Wspólnej spowiedzi i Komuni.il św. Spo~m
bność -do spowiedzi św. iuż w sobotę po polu
dilliu. O jak najliczniejszy u<l.Jzial czlonków w 
spowiedzi i1 Komunii św. i w zebraniu prosi 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
<lornosi wszystkim czfonkom. iż w niedziel~-. 
dnia 13 października:. będzie Towarzystwo na:
sz.e fotografowane . Uprasza sie wszystkkh 
czlonków, aby się stawili w czav,kach i ooma1-
kach na sali :vwyklych o<>siedzeń punktualnie o 
godzinie 3-eli. Tych cz.fonków. którzy w nie
dzidę pracują, uprasza ·się, aby się nai s.i;o<l~inę 
uwolnili. (2) Zarząd. 

Uwa1ta. Po c<lfotografowa·niu odbędzie się 
zaraz zebranie. 

Torw. polsko--kat. św. Antooie2<> w Habin~horst 
W prz.yszlą niecllzielę, 13 bm .• o godzinie 4 

po po.fudniu od/będzie się kwartalne walne ·i nad 
zwyczajne walne zebranie\. Z po1wodu bardz.o 
ważnych spraw, j.akiemi na zebraniu zajmować 
się ma.my, ·komplet clJł!onków pożądany. Po 
zebraniu ćwiczenie pieśni .• Boga Rodzica 
Dziewic.a" i wolne piwo. (1) Z_~~~ 

Tmv. św. Walente~o z Mors 
podaje szam azlonkom do wiad<JmOIŚci, iż w nie 
<lzielę, dnia· 13 paźdtziemika. odbedzie się wal 
ne kwartalne zebra.tie na sali posiedz.eń u pana 
Kroppen, liomberger ulica: nr. 84. Goście mile 
widziani. 

Uwasza. Zarząd i ·rewirorowie kasy winni 
się stawić o godzinie 3. O licz.ny udzial w ze-
brainiu prooJ (1) Sekretarz. 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w 
Castro:p. 

Zebranie ·odbecLzie sie w niedlzielę, dnia 13 
bm., o p-odz,inie 2 po południ.u na sali posiedzeń. 
O liczny udziaJ prosi (1) Wydział. 
------Baczność Osterfeld ! 

W niedzielę, dlnia 13 bm. odbędzie się 
wiec w sprawie ooieki duchownei 

po poludiniu o goo'Zinie 5 na sali paina Kalverama 
ulica Sterkrnderstr .. ntaprze:ciw ewang. kośdo~~ 
Liczny udtzfal Rodaków jest P·Ożą!Clamy, aby 
nasz.emu ks. proiboszczowi pokazać, że sprawa 
opiekj duchownej w i()ijczystyun języku wszyst
kich Rodaików ży.wo obchodzi. Musimy sta1J10""' 
wisko zająć wobec księdza probosiicza~ k.tóry 
lłliaiWC't z tkomitetem: nie chce dalej się por{)łZ'\l-
miewać. (2) 

l(o.mitet dJa 9')raw opieki d'uchownej 
w Osterfeld. 

Towarzystwo gimni. •. Sokół II" w Oberhausen 
urządza w niedziele, dtl1ia 13 października, 

· nadzwyczajną jesienną zabawe mozmaiconą 
ćwkzen.i!atmi gimn. i strzelamem do tarczy o 
naigrndy. P.01CZ4tek o p-odzinie 4 po po.lud1niu 
na sali v. Weibra (ul_ Duisburgska). Na izaba.wę 
zapra.siza się wszystkich Rodaków i Rodlaiczki 
z Oberhausen i okolicy. O jak nailicznieijszy 
udział w teti· zabawie się uprasza. - Czolem! 

(2) Wydział. 
Uwaga. Dmh<Jrwie ćwiczący winni się w 

niedzielę, ·dnia 13 października. o- godz. 2 po 
pQludniu jak naifliczniej sta.wić na salę p. Webra 
ponieważ talrn ztąd nast<;mi WynJ.arSiZJ na rocz
nicę To.w. gimJ] _,Sokól" w Delliwig. O jak 
n.ajl.iczniejszy udział druhów ćwiczących upra 
szai sie.. Czolem! 

Naczelnik. 
Gniaooo nasze, zmiemiJo lokal od p. Wika 

do· p. Weberai, ut. Dui-sburg-str. 
------~~~~----~-~A_n_d_r_z._Qęstwa. 

- Cześć pieśni oołskiei! -
l(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Gelsen-

kirchen-Bismarck 
podaje d!o wiadomości wszystkim Rodakom w 
Bismarck i okolicy, iż w nied'ziele. dnia 13-go 
,p.aiździernika. obchodzi Kolo śpiewu 

jedenastą rocmice istnienia 
rua sali pana Langenscheidt przy ulicy Bismar
ka nr. 254. Na uroczvs-tość zapraszamy wszv~ 
stkie in.am życzliwe .f'::ofa śpiewackie. g-imma
styczne oraz Tawarzystwa· kościelne. które za
proszenia, odebral'v i te. które dla braku adre
sów odebrać nie moi;rly. PrQSrr.am · 1) Od 5 
do 6 przy jmcxw:amie brnitnich Kól śpiewackich, 
Towarzystw i sroś ci. 2) OtJWarcie uroczystości 
przez. prz.e"lviodniczącego o ra1z powitanie bra
tnich Kóf śpiewackich T o·warzvstw j gości. 
3) Występ miejscowego Kola ze śpiewem bra
tni ch Kół. oraz ćwicwnia Sok{)lów. deklarnacy e 
i dal~za zabawa z tańcem. 

Uwaga. W niedziele, dnia 13 października 
odbedzie s.ie kwartalne zebran~e o i.i;odzinie 
110 . Zarząd i rewizorowie kasy winni sie 
~tawić god1z!inę wcześniej. O liczny udział: w 
zebraniu or.arz zabawie prosi (3) 

Zarząd. 

Kółko teatralne .• Gwiazda" w Bottre>pie. 
Podaje się szan. Rodakom oo wiadomo

ści, iż w niedzielę, 13 paździermti:a. na sali p, 
f reitaga (daWIIl. J a[]sen) napreeciwko starego 
kościolla·. odbędzie się wielkie orzedstawieni.e 
ludowe pod tyt.: 

„O EN OWE f A". 
obraz dramaitycmy w sześciu odslonach. W 
oauzach wyst~py Pajaców - różne i.arty i i;i:ra 
na fortepianie. Początek punktualnie o godz. 
6 wieczorem otwarcie kasy o godz. 5. Cena 
biletu przy kasie 75 fen .• przed czasem 50 fen. 
Biletów oobyć możnru t<Lkże u amatorów i u 
p. Wierzbicy. Zebrane iak nailevsze si.ly runa
torskie będą się starały szan _ Widzów pod ka
żdym względem iza<lowolić. Spodziewamy się, 
że sza.n. Rod1acy licznym udziałem poprą sta
rania naszego rnfodego k{>lka i dadzą nam za-
chętę do dalszego dzialania. ( 4) 

Zarząd. 

Baczność Rodacy w Sterkrade ooklicy ! 
W niedzielę, dnia 13 października, o godz. 

4-ej po po.ludniu urządzamy pierwszą 
- :iabawe z tańcami -

na którą rodaków z calęa okolicy jak najuprzed
miej zapraszamy. Zabawa odbędzie s ię w 
lokalu p. Klitkeherm. li.ilttenstr. 

Uwa2a. P ,rzed zabawą o godz. 2 odbę
dzie się wiec •. Ziedinoczenla zaiw. wł." w tym 
saimym lokalu. LicZiny udział pożądany . 

Delegat. 
Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen 

podaje do wiaidomo§ci, jż w niedziele, dnia 13 
bm., przystępuje Tow. do wspólnej Komunii 
św. pod·czas polskiego nabożeństrw:a. Obowią
zkiem jest każdego czll(mka wziać udizial zara
zem po poludniu o godz. 4 w naidzwycza.jnem 
walnem zeb_raniu. ______ rl) __ ~~~~ 

Tow. ~im.n. ..Sokół" w Sodin2en 
podai.ie do wiadomości, iż w niocliziele, dnia 13 
października, po poludniu o godz 4 odbędzie 
się półroczne walne zebranfo w lokalu z;wy
kiych posied'Zeń. O jak najliczniejszy udzial 
druhów uprarsza sie. Gośde mile widziani. -
qzo.rem! (2) Wydział. 

Tcw. św. \Vinc2:1tc.ir.·Ji w ftom~cr~-Ifochne'.dc 
1c.! c:.~,c~ .i czlo1:!\ cn1. i2 inY::.rt~~:!:1 c ,.vJln~ z~bl· :r1ie 
odbędzie się w niedizielę. dnia 13 października, 
Ot 1'!'0dzind.e 4 DO po.l1udniu w lokalu posiedzeń, 
ul. Rheinpreussen. Zarzad i rewizorów ka.su 
proszę o g-0dzinie 3 się zebrać_ - W imieniu 
zarządu (2) Sekretarz..:._ 

Tow. św. Barbary w Unser fritz. 
W niedzielę_ 13 bm., o p-odzinie 4 po pot 

w loka·lu p. Loeven odbędzie się kwartalne 
walne zebranie, na które się wszystkich czll1on 
ków zaprasza!, ponieważ będzie obór nowego 
prze~dniczącego. Zairzą,d i rew.ilwrawie ka-
sy o godz._3. (2) Zarząd. 

Towarzystwo gimrn. „Sokół" w Holthausen 
podaje wszystkim druhom do wiadomości. iż w 
niedzielę, dnia 13 października:, o godz. 3 po 
południu 1m11 sali p. Ellinghausa. odbędzie się 
pierw$re zebranie, na które wszyscy bez wy
jątku stawić się powinni. O ltcznv udztat dru
hów up,rasza się. - Czo.Iem! · (2) 
_____________ _...;.Wydział. 

Towarzystwo gimn_ .• Sokół" w Schon~ebeck 
podaje swym druhom ido wiaidomości, iż w nie 
dizielę, dnia 13 października, o godzinie 3 po poJ 
odbędzie się walne zebranie oo sali zwyklych 
zebrań. Na porza,dku dziennym bardzo wa
żne spraiwy. Kompletny udzial druhów po-
żądainy - Cz·otem!- (3) Wy_!łział. 

- ..,ześć pleśni polskiej! -
l(oło śpiewu •. Wanda" w Catember2 

podaje do wiadomości swym cz.lonkom i r-o
dakom z Catennberg i ca.tej okolicy, ii w nie
dzielę, dtnia 13 paźd~ierr~ika: ~chodzimy 

l~ ro:::zr:cc 1dn:c:~1 a 
na sali p. Jenscha·. P'rzy ulicy Mittelstr. Na po
wyższą uroczystość zaprnszamy jak najuprzej
miej wszystkie 111am życzliwe Kora śpiewac.1i ·e 
i Towa1rzystwa., które tZla·Proszenia odebralty i 
te, które dla braku adresów z.arproszeń nie ode
braily. Program: 1) Od godz. 3 ido 5 przyj
m()!Wanie bratnich Kól śpiewackich. Towa
nzystw i p-ości. 2) Otwa•rcie uroczystości przez 
przęw. oraz powitanie bratnich Kól śpłewa
okich. Towarz%tw i gości. 3) Występ miejsc~ 
wego Ko.ta ze śpiewem. 4) Występ bratnich 
Kc" r ze. ~l) :n',-e:~1 , 5) Przcc.:: t:.·,yien[; : m1 :1' -
skie p. t.: Dwie narzeczone, a ieden kawaler" 
i da1lsz ai izarbawa z tańcem. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św'~ Józefa w Essen 
podaje do wiadomości. iż dnia 13 października 
obchodzi 

12 rocznicę swe20 ·istnienia • 
Początek urnczystości następjący: O godz. 
8~ rnno W}Warsz z lokailu PoSiedze11 na 
mszę św. d-0 kościola św. Józefa ze sztandia1rem 
Po po.ludtniiu o godz. 20 z-e1bratnue kwartalne · 
O godz. 6 zabawa 111a wielkiej sali. urozmaiccma 
koncertem, śpiew.ami Kola śpiewu „Dzwon•• 
z Essen. O p-odz. 9 raz.pocznie się :przedsta
wienie sztuki teatralnej pod tyt.: „Wiesław". 
czyli wesele k.r.akowskie". Po orzedstawieniu 
taniec. Uczestników zabawy priosi się o trze
źwe i wzorowe zachowainie s1ię. Dzieci wstępu 
nia salę nie maiia. (3) Zarząd. 

łlRi'IHBllHll§lfllllll 
Towarzystwo św. Macieja w Holsterhausen 

zasyilia swemu szan. chorążemu panu 
JANOWI DANCZAKOWI 

oraz jego ~ozgo n1nej tawarzvs;zice życia p.ainnie 
ANTONINIE GLUMIE 

w dniu ich ślubu. dnia 10 października, ser
deczne życzenia zdrowia szczęScia i blo go
s.rawdeństwa Bożego i wykrzykujemy trzy

krotnie: Mloda Par.a niech żyje! 
Zarz~d. 

flllil!łlffABlilB!ilHiiil 



ir Towarzystwo św .. Piotra w Stceta. 

Kwartalne v.ialne zebranie odbędzie się 
w t11iedz.ielę, dnia 13 paź-dziennika. Z powodu Kasa oszczP.dnosci Księgarzy polskich, 

... 
że DO p-aJuctniu bierze nasze Towarzystwo u- . 
dzial w orzyję ciu Jego Emin. Ks. Kardynala 
PJ:schera z. K olo111ii odbędzie się zebra-
11.ie już o .godzinie Il-ei przed polu
dnjemm. O liczny udziail tak w zebraniu jak 

o chce mieć na zimę 

dobre i tanie 
•odpisanego Banku przyJmuJe Cfepozyta ~ 

· placi od nich (-437.) 
~ pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pól proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem WYpowiedzJ 

kolporterów i wogóle sprzedaiąc 
książki polskie w Westfalii. Nadr:~~ 
Hanowerskiem. Saksonii itd. pros1lll;11• 

podanie nam dokładnych adresów sw n 
ich. O· w przyjęciu Biskupa• pr osi Zarzą~ 

U)!·ag a. Zarząd i rewizorów kasy proszc; 
się z.{.•brać iuż o gD<lz . 0 10. ( 1) 

A. Majchrzak. prze\vodn i c zący. 

Dnia 6 paździ„rnika o ~odz. 6 i pół 
z ran' rozstała się z tym światem po krót· 
kich cierpieniach nasza kochana matka i I 
teściowa śp. 1206 

" Rozalia Jańczakowa 
nr. Surze,'l'Ska. 

Pogrt:eb odbędzie się dnia 10 pażdzier-1 
nika. o godz. 3 i pół z domu żałoby w Ca
stropie przy ulicy Krtegerdenkmal nr. llb. 

W smutku pogrążona rodzina 
S&anłslawskieh. 

Tow. św. Wawrzyńca w Castrop 
donosi członkom, iż zmarła .żona człon
\rn naszego 

śp. ROZALIA JAŃCZAI(OW A. 
urodz. Surzewska. Pogrzeb odbędzie 
się w czwartek, dnia 1 O bm. o godzinie 
3 i pól po południu z domu żałoby w 
Castrop. Kriegerdenkmalstr. 11. -t 

Bractwo różańca Polek w Castrop 
podaje swym siostrom w Castrop do 
wiadomości, iż zasnęla w Bogu siostra 
trzeciej róży 

śp. ROZALIA JAŃCZAKOWA. 
Pogrzeb odbędzie się dni.ai 10 paź

'dziernika o godz. 3 i pól z domu żatoby 
w Castrop, Kriegerdenkmalstr. llb. · 

Tow. św. Moizego w Cottenburgu 
'donosi, iz , zmarła matka członka na
szego · 

śp. ROZALIA JAŃCZAl(OWA. 
Pogrzeb odbędzie się w czwartek 

z domu żaloby w Castrop, t:l. Krieger
denkmalstr. 1 i b. Chorążowie i człon 
kowie winni się stawić o godz. 3 i pół 
na mi'ejsce żałoby. O liczny udział w 
pogrzebie uprasza Zarząd. 

' ' . . ' . . . ,;;. •. IJ 
Baczność Rodacy w Essen i okolicy! 

Najtańszym i każdemu najwygodniejszym 
kraw„em polskim jest 

· Piotr Florkowski, 
który mieszka. w 1186 

Essen, Sehłenhofstr. 3.t~ 
Wykonuje on 

obrania, paletoty, 
ubrania sakolskle, czamarki, 
karoeanu wygodzi, wszystk-0 tylko po najnow
szej modzie. naipewne niejeden z !Xodaków bę 
dzie teraz na zimę j Gwiaizidke potrzebowal 
-pałetot lub ubranie. pr-0sz.ę się tylk-0 udać do 
Piotra Florkowskiego ·na Schlenhiofsitr . .nr. 34 I. 
piętro a ręczę, dż karoemu wygodzi. 

Elementarze 
Y"wielkim. wyborze poleca 

Księgarnia 

Jeden z odbiorców. 
Służąea rolka 

znajdzie od zaraz lub 
później stałe j dobre 
miejsce W. Wł
lioiewsld, lttnr:x• 
loh, narożnik Wiesen 

• i Entenstr. Sklad kolo-
nialny. 1188 „ Wiarusa Polsk: ' Szan. moim Odbior
com zwracam jeszcze raz 
uwagę, iż dnia 10 paź
dziernika 1198 

Poszukuję 

ezeladnika 

krawieckiego otwieram 
nowy interes. 

na · •tałą robotę. 1199 Bullerhaus 
w. Nawrocki, ,,Amica". 

krawiec męzkL f Właśr. A.ug. Marx, 
Del'ten Ewaldstr. 89. Elekel, Rynek 8. 

Bank ~i emski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe). 

Kartofle 

Chodzi o porozumienie w sprawa 
dotycząc1rch księgarstwa t>Olskiego~h. 

112mm1 _____ SI n na p.rzezimowanie dostarcza po najtańszych cenach 

Wiarus Polski, 
Księgarnia i Drukarnia Nakładowa 

w Boeltum, Maltheser8tr. 17, 

• ~o jedzenia, 
niech się z calem za u fan! em zgłosi 
do mnie. Pora.d2' każdemu chętnie 
slu:!ę. 1145 

I .ian 
•m= 

K~iatlcowsk! 
hartowny handel kartofli 

Herne, Bahnhofstr. aO. 
Telefon 577. 

1000 chustek 
na porę zimową już nadeszło w najno

wszych gatunkach. Z powodu przebu

dowy sprzedaje "a0/o taniej. 1 183 

C. Pf ei:łfer, 
Wetter nad Ruhrą. 

150 
pieeów 

do ogrzewania 
poleca (104 7) 

Jan Kwiatkowski 
11111 = 

BA.CZNOŚÓ RODA.CY ! 

1294 

Z powodu objęcia innego ~arstw 
~przedam moje w środku wsi nad SZ?Sq PO/! 
zone 1 ..... -i '1!1 ~ .... 

gospodarstwo 
260 mórg ziemi, w ~erµ 45 dio 50 mórj! fąki bu 
rd'ynki murowane pod dachówką i DaiPą. In~en· 
tarz żywy i martwy i wlasna wrowa lll1 · 
ckarnia. calkowite obfite żniwa Cena kup~ 
80 tysięcy marek, przy wpl!acie jednej trzecF 
części k•upna. Zglosz,~ do Eksp. ,., Wial'1l~ 
PolskieQ"o" ood nr. 1202. 

Bartek: Zażywasz ty Jantku tabat,~ 
Ja nf~k: Zażywam, ale tylko 8 

najlepszą kościerską~ 

Kto? chce ~obie 
zamówić o-

1 obrazów. fi. 
gnr, krzyżów itp., dobrą 
brzytew, nóż, zegarek, 
obrączki slubne, koło, 
harmonlkę, skrzypce itd. 
itd., ten niech zaraz na
pisz. pomoj.katalogi, 
które wys. każd. darmo i 
fr. Najk. zaku.p. Pr. adr.: 

•• 20 wa;;onów! im. 

perek najlepsz„ch dostarcza w każ· 
dej Ilości, także wagonami! za ce· 
nt: jak najtańszą, przy skoreJ i rze-
telnej usłudze , 

J. l'firówezyńsk.i, 
1417) Rawicz[Rawitsch] 

JAN GIERA, Recklinghausen Sud., 
(Hlllerl•aide, Lindenstr. 3). 

!!twój do tnvrgo ! 

~b::~!~;:~~::~is~~~~r\~g~ BR u c KH A u 8 EN. ~b::~~~~:~~!:,is~~~~r:~g~ 
~~Specyalny skład strojów.-~ 

Otwarcie wystawy 

a e usz 
do której zwiedzenia uprzejmie zapraszam. 

1-Ub-ra-ne-k-ap-el-us-ze_...d_am-sk-ie-od--~ ai-0-po-cz-ąw_s_zy I l'-K-ap-elu-sz-e -dl-a -dz-;e-wc-zą-t -od_2_&_0 -po-cz-=ąw~·lJ 

I Ubrana kapelusze żałobne od 396 począwszy 
~Jllfa'WC'a: Ja • Br e J •li I w Bocbmn. Odpowiedzialny za redakcn! J a n B r ei a ki w Bochum. Drukarnia "Wiarusa Polslde2o" w Bocltvm. 
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Nr. 235~ Bochum, na piątek dnia 1 l p~ździerniks 1907. 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

Ji,,cho<lzd codziennie z wyjątkiem dni poświątecz
,ych. Przedplata kwartalna na poozcie i u listowych 
;wynosi 1 rnr. 50 fen_, a z odnoszeniem d.o domu l mr. 
tł fen. „Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pcx:.z 

W Imię Boże za Wiarę I DJtzyznc I 
Za inseraty placi się za mieds.ce rządka drobnego 1irti1• 
ku 15 f. 01loszenie, zamieszczone przed inseratami .C 
fen. Kto często ogłasza otrzyma rałi-.t_ - Usty • • 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować l poda6 ,; 
nich dokladny adres pis1Jącego. Rekop. niie :zwrac.,."f. itowwm pod znakiem ,,L. polnisch nr. 123." 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiaru$ Polski" Bochum, - Telefon nr. 1414. 
~- ___ __ .IBI il "H'!!'. '!'t IQ • • „ ... !ill!.N&?_ & ___ [ ___ ------ -·-· _______ .& __________ .! __________ _ 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
. 11ówić, czytać i pisać po polsku! Nie 

lesł Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć sie pozwoli! 

I „Jakkl()lwiek gniewa nas silnie -
mówił p. Vollmar - obecna zła gospo
darka w Niemczech, i jakkolwi·ek stano 

Z wypadków dnia. 

W Rotterdamie toczy się w dalszym 
chum walka zarobkowa. 

2000 robotników nie spełniło rozka
zu podjęcia pracy przy ładowaniu zbo
ża 111a parowcach. Wskutek tego 3 firmy 
,wydaliły z pracy przeszło l OOO robotni 
ków. W miejsce wydalonych miano 
natychmiast w pogotowiu niemieckich 
łamistrejków, którzy podjęli pracę pod 
osłoną wojska. 

f rancyę południową nawiedziła nowa 
powódź. 

Woda w Rodanie wzrosła nagle o 3 
met-ry i wystąpiła z brzegów. W ie
dnem miejscu woda zburzyła kilika bu
'dynków, 7 osób poniosło śmierć. Z 
brzegów wystąpiłą. rownież rzeka Loi
re. Burze wyrządziły \Vielkie szkody. , 

Pod Siegen wydarzyo się większe nie-
szczęście kopalniane. 

Wskutek zawczesnego wybuchu 
strzału na k-0palni „Storch und Schoene 
berg" pod Gnosenbach poniósł śmierć 
jeden górnik, a 3 odniosło ciężkie obra
żenia. 

Przed sądem Rzeszy rozpoczął się pro
ces przeciw Liebknechtowi o zdrade 

stanu. 
Adwokat d•r. K;arol Liebknecht. je

den z przywódzców socyalistycznych, 
wydał broszurę o rnilitaryźmie. Proku 
rator Rzeszy zarzuca Uiebknechtowi1 

zdradę stanu popełnioną przez usiłowa 
ne w broszurze zorganizowanie propa„ 
gamdy atymilitaryzmowej. 

Rząd pruski popiera kandydaturę O. 
Nazaryusza na tron arcybiskupi gnieź

nieńsko-poznański. 

Wiadomość taką podają pisma nie
mieckie. O l<Jandydaturze O. Nazaryu
usza, Franciszkanina, bawiącego obec-
1J1ie w Akwizgranie donoszono już przed 
kilkoma miesiącami. 

Zaznaczyliśmy wówczas, że O. Na
zaryusz Sasse jest Niemcem, pti_acował 
dla Polaków na wychodźtwie w konfe
syonale i na kazalnicy, ale do polityki 
się nie mieszał. 

.&&!122 ---
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Socyaliści niemieccy patryotami ! 
Kilkakrotnie \VSkaizaliśmy na doko

nujące się w ł-Onie socyalnej demokra
cyi Niemiec zmiany, mianowicie na prze 
ksztakanłe się socyalistów niemiec
kich z międzyinarodowców na naro~o
Wców i patryotów. Jak szybko zmia
na ta w ostatnim czasie postąpiła na
przód wykazuje przemówienie, jakie 
;wygłosił na wiecu socyalistów w Morn~ 
chium głośny wódz socyalistyczny 1 
J)Oseł pan von VolJmar. _, . 1„ 

wczo i bez przerwy zwalczamy ucisk, 
jednakowioż nie wolno nam zapominać, 
że jest to nas1za ojczyzna, kraj naszej 
narodowości, naszej, wewnętrznej łącz
ności kulturalnej, na którego ziemi ży
jemy i prowadzimy walkę naszą, która 
w pierwszej linii dąży db tego, by kraj 
nasz uczynić wolnym i szczęśliwym. 
Dla tego i ponieważ nieszczęścia, jakie 
spadłyby na kraj ten wskutek n11jazdu 
wrogiego, nikomu więcej nie dałyby się 
we znaki jak właśnie szerokim kolom 
ludu pracującego, jesteśmy zobowiązani 
i gotowi kraju naszego bronić przed na
paściami z zewnątrz oraz mienie i krew 
naszą ofiarować w obronie naszej kul
tury i naszej ziemi rodzinnej. 

Tak mówił przywódzca socyali
stów niemieckich. tych samych.socyali
stów. którzy braci naszych w Polsce 
zaboru rosyjskiego „precz z Polską'' 
wołać nauczyli! 

„ 
Swietojózłfacie. 

W niedzielę, 13 b. m. o gndz. 
4 po poł., odbędzie ~ię 

zebranie 
członków komitetu, wszystł{ieh ofia· 
rodawców „Swiętojózafaeia" i Roda 
ków, cb~cych przystąpi4 do ,, Towa
rzystwa. Pomocy Nauktwej" pod we
zwaniem świętego Józaf ~ta ,_ 

w \\Janne -... 
na sali pana Untersehemanna, na· 
przeciw kościda kat )lic kiego. 

Franciszek MatysJak, 
przewodniczący 

komitetu „Świętojózafacia". 

Powinność· I 
O powinności, }ak wielką jest two 

ja potęga! 
Kto ciebie umiał p0znać i słucha 

głosu twego, ten zwycięży samego sie
bie i wielkich dokona dzieł. 

Głos powi·nności surowy jest wpra 
wdzie i poważny, .a jednak dziwną on 
otuchą napełnia piersi człowi-eka i no
we wlewa w niego siły. 

Na pozór powinność chłodna jest, a 
jednak ogniem rozpala piersi jedno
stek; milcząca. a mówi tak wiele; nieu 
błaganie surowa, a tyJe milości i ciepła 
rodzi; przez cierni·e i glogi ludzi pro
wadzi, a jednak szczęściem ich darzy. 
Kto spełnia powinność, ten boski spokój 
zyskuje. 

Nieraz się zdarzy, że zwątpienie 
ogarnia duszę człowieka. Wówczas 
świat cały wydaje mu się być cmenta
rzem; w piersi uczuwa pustkę, wszyst 
kie marzenia rozpadają się w proch, ser 
ce traci wiarę, uczucia stygną. 

W takich chwilach szczęśliwy, ko
mu jako postać świetlana ulkaże się -
powinność z błyszczącym nla jasnem 
czole napisem: „ w tym znaku zwy
ciężysz! Czyf1 twą powinność, a spokój 
'i szczęście _hędzie twYm udziałem!" 
Wtedy otrząsa się człowiek ze zwątpie 
nia i z dawną mocą na nowo do czrnu 
się bierze. ...,., . . • „.„ ,,, ........... , .t.. ~ „. i. . ! 

O święta powinności, jak wielka 
jest twoja potega ! W imię twoje :nę: 
dzarz ostatnim kęsem chleba dzieli się 
z bratem swoim; w imię twoje ze spo
kojnem obliczem wstępują na stos wyz 
nawcy; w imię twoje gniją w kazama
tach więziennych krzewiciele oświaty; 
w imię twoje wloką taczki życia wszy~ 
scy ci, którym świat pr.ócz ciernr J1ic 
d!ać nie może. Wszyscy oni w głosie 
twoim, o powinności! czerpią siły, a 
słuchając go znajdują SJ)()lkój i szczę
ście. 

„Powinność jest podstawą życia, 
wszystko inne jest często żadnej, albo 
bardzo małejwagi". 

Diimpteń. 1 października 1907. SZ3U1r0~ 
wną Redakcye _,Wiarusa Polskiego" pro
szę o /askaiwe umieszczenie następują<:ej ko
respondencyJ: 

Odbyl się .tu w niedziele wiec „Zjedni0-
<:zenia zaw. polskiego" przy nielicmym udz.iale 
..ab. ~, ialC '" -= ... f,;go „ sobie 
wystawić nie potrafię. Mamy tutad Towarzy 
stwo JJOlsko-katol.ickie pod opieką św. Józefa. 
zebrania. odbywatia sie raz w miesiącu, a gdy 
się przysdo 'Ila 12-ebranie, to zaledwie tyle si<; 
z.ebralo. że przewodniczący mógl zebranie o
tworzyć. Szlo to tak już dość -druwno, a że to 
już daled tak iść nie może, dla: tego nasz prze
wodniczący, który iest bard'7o gorliwy i tro
skJJrwy o .takie sprawy, sam ustanowil, a'by ze
brania 2 razy w miesiącu się odbyiwaiy, coby 
d Rodacy też mieli sposobność na zebranie, co 
tra.funkowo w niedziele przedtem nie mieli 
czasu lub sposobności. Ale i tu nie powllo le
piej_ bo wciąż ied.Illi i ci sami rod!acy sie 
schodzą co zawsze, a mamy tutaj' w nalszem 
towarzystwie o wiele więcej czfonków, nie ra
chując tych. co saJl1{)1l)as chod.lzlą. 

Odbywa sie tu co miesiąc raz nabożeń-
, stwo p-0lskie staraniem towarzystwa:. na które 
powinniśmy taksamo licuide uczesizczać, aJe tu 
jeszcze gorzej, bo zaledwie kilku rnężcz.yzn i 
parę niewiast się staiwi. 

Mamy tu także odd!zial „ZiOO.noczenia' Zaw. 
PO\lslkiego"; tam sie ~ebrainia oijhywaią co 
pierwszą niedzielę miesiąca; to <loprawdy u
snelo. Dla tevo byl nasz delegat pan L. Sta
sik Ziniewolooty zwd/clĆ wiec nad'Z'\VlYczajny, 
który się zeszlej niedtzie!i odbvl. Przybyl tu 
do nas na wjec także deden ' <lruh tz; Kastrop, 
który nam wY'iaśnil zna<:zMie nowych ustaw 
lurauszattowych i zapewne każ.dy obecny 

na wfocu dobrze zroz.urnial, jaikie nam t-0· p-0-
tepszenda pracodawcy riarzuczją, Przema„ 

wiali .tam różni druhowie, a mowy były pelne 
prawdy .i skarą na krzywdy. jakie nam się tu
taj na obczyźnie dzieją. Jeden druh oporwfadal, 
jak jednego ozięblego Polaka zapraszal na 
wiec, a on od'D-0'\viedziaJ: że o.n wOlli być glu
pim, a mądremu to miejsce zleca. 

Kochani Rodacy! Ocknijmy sie ze si11u 
s'korzystafmy z naszych zebrań, bier1JmY udzial 
w nabożeństwach, bo jak tak daleii pójdzie. to 
nam ksiądz p-r<:llboszcz i to odbierze. bo to nie 
jest w narSzych rod'Zinnych strooach, gd.zie nas 
ksiątlz sa.m do tego zachęca. My t'lltai powjn
niśmy ~mi o to się stąrać. ~ z jakiemi trudnD· 
ściami to sobie wypukar.1y, tego nie wJele kto 
wie, i my to mamy tak za111iedbywać? Dalej 
więc, Brada, <lo pracy i do ośw;iaty, ~ najlep
siza oświa.ta dla nas: to _,Wiairus Polski". Tei11 
niech w każdym domu zapanuje i Tiiech go ka
żdy przeczyta. to się każdy dosyć daw.ie, jakie 
to ,,Wiiarus Polski" musi walki staczać nietylko 
z haikatystami .lecz oto nasuwa..;a nam się tu 
hakatyści polscy, którzy się mianują prawy
mi Rodakami i .do czegoś sie za!bieraią, aby 
sie roda!kom przystużvć, poniżając „Wiarusa 
Polskiego" . i „Bre\iszczyznę". Kochani roda
cy! WfaśrLie taki<:h ludzi nam potrzeba, jak 
panowie Brefscy a, i podobnym sie pokazuje 
nasz dzielny Sosiński. prezes „Ziedinoczenia 
zaw. pO!lskiego". który tak dzielnie broni or
gaoo nasze-go, stawa takim ludziom z.a tD ! 
Daj Boże, aby wszyscy tacy byli a spra•·rn n~
sza njgdy nie z-ginie_ Ile razy to już na .. Wia
rusa Polskiego" wrosrawie ujadali już go 
:zgnieść chcieli, o, a n~wet Już „Wiarus Pol
siki„ grób mfal gotorwy! a że to kierownicy ie
p-o są to ludzie sumienni i obs.tawają przy spra 
wie dalej na pożvtek spo!eczeństwu naszemu, 
dJa tego nam kh Pa.n Bósi: zachowal. kh pr~
ca się rozwija, a praca wrogów upadla i 't:st 

_ _ _ ;,.,. 

pog!'lzeba·na w grobie dl~ Brejskich przezn<t
czonym, My k~hani Roda.cy, trzymajmy sit: 
_,Brejsz.czyzny" i „Wiarusa Pol.". Zaaibonujmy 
sobie to pisimo i zarehęćmy innych <lo tego, a 
Pan Bóg będzie ·btogos..tawil nam J „WiarnsJwi 
Polskiemu", aby nie upa<dL. - ---LE&~ 

_____ a 

W Sprawie uŚWiQfOjózaf 8Ci3H 
piszą nam z bardzo poważnej strony : 

Jak się ·z wiarogodnego źródła już 
przed tygodniem dowiedziałem, ma się 
odbyć w niedzielę, dnia 13. bm. o go!:lz. 
4 po poł. w Wanne n1a sali pana Unteir
schemanna walne zebranie w celu 
wprowadzenia w życie „Tow. POmocy 
naukowej pod wezwaniem św. Józafa
ta". Mam nadzieję, -że Rodacy zainte
resow.ali się sprawą Świętojózafacia w 
ostatnim czasie tak bardzo, że licznie 
się zbiorą na to (daj Boże) ostatnie ze
branie w tej sp.rawie. 

. Tuszę też, że razem ze mną tysiące 
Rodaków z tego się cieszy, że „Święto
józafacie" otrzyma ostatecznie pewn(J 
i silną podstawę przez mające być za
łożone towarzystwo z ściśle określo
nemi ustawami. 

Projekt ustaw jest Rodakom zna
ny. Nikt dotychczas zasadniczych 
zmian w ustawiach inie żądał. Sądzę 
więc, że Rodacy na projekt w zasadzie 
się_ godzą. Życzyłbym sobie iednak, aby 
Rodacy zechcieli nad następującymi do 
datkami się zastanowić. 

Do pierwszej czc;ści § 6 proponuję 
jeszcze dodać: 

„Skarbnik nie powinien więcej jak 
500 marek u siebie prze_chowywać, tyl
ko resztę w kasie, przez zarząd wyzna
czonej składać." 

Na zebranie zarządu zaprasza -pre
zes także przynajmniej jednego z księ
ży polskich na obczyźnie." 

§ 11 brzmi w dotychczasQ.wym pro 
jekcie: „Towarzystwo przejmuje fun
dusz .c..elazny od' kqmitetu Świętojózara
cia l stara się tenże fundusz stale po
większać.'' 

Ze względu na małe zainteresowa
nie się społeczeństwa sprawą funduszu 
żelaznego radzę fundusz „żelazny" 
zmienić na fundusz „rezerwowy" z któ 
regoby można wtenczas czerpać, gdy
by w kasie na bieżące wypadki pienię
dzy zabrakło. Cała dotychczasowa mo
zolna, a mało powodzenia mająca 'Pra
ca nad utworzeniem funduszu „żelaz
nego'' przemawia zresztą z.a tern, aby 
nrojekt funduszu „żelaznego" porzucić. 

Polecam więc dla § 11 nastt;pującą 
formę: 

§ 11. Towarzystwo przejmuje do
tychczasowy fundusz .. żelazny" od ko
mitetu „Świetojózafacia'' jako fundusz 
,.rezerwowy", z którego wtenczas bę
dzie się udzielało stypendyów, gdy w 
kas;e na bieżace wydatki pieniędzy za
braknie. Jeżeli przy kwartalnej rewizyt 
kasy będzie wiecej mż 1000 marek, prze 
znacza się zwyżkę na fundusz ,,rezerwo 
\Vy". 

W hki sposób będzie się fundusz 
rezerwowy stale powiększał, a uniknie 
się niepotrzebnej podwMnej pracy (jak 
to dotąd było) na fundusz żelazny i na 
bieżące wydatki. 

Bracia "Rodacy! oto kilka uw.ag-, 
mających s;ę przyczynić do jaknajpo
myślniejszego rozwoju Towarzystwa. 

Dalej więc do W a n n e w nie
dzielę, dnia 13 bm.! Pokażmy przez licz 
ne przvbycie. że pragniemv taik miłe 
n'lm ,.$wi~tojózafacie" wzmocnić i u-
1 zymać. 



· ·- Do nowego zarządu, który walne 
zebranie obierze, będziemy mieli zaufa
nie, że będzie sobie świadom obowiąz
ków 1na nim ciążących i że pracować be 
dzie sumiennie w ;myśl ustaw. Niech 
więc „Swiętojózafacie" żyje, rośnie i 
rozwija się na dobro społeczeństwa 
polskiego na obczyźnie i na chlubę ca
łego narodu ! 

* * * 
Od p. T. Nowackiego z Katembergu 

otrzymaliśmy znów pismo następujące: 
Caternberg, 9. X. 07. 

Ponieważ redaktor W. Pol. p. J at:ł 
Brejski nie odpowiedział warunkom 

sprostowani1a które mu nadesłałem na 
artykuł „Stało się rzecz ini1esłychana", 
owszem dziesiejszem artykułem pod ty 
tulem „w Sprawie Swiętojózafacia,. 
swe twierdzenie podtrzymuje oświad
czam i dam panu J. Breiskiemu mo
zność powtorzenfa swych twierdzeń 
przed prokuratorem. 

Na mocy § 11 prawa prasowego za
dam sprostowania ustępu jakobym tag
że korzystał z dobroczynności Swięto
józafacita. 

Oświadczam 

1 Nigdy nie otrzymałem żadnego fe
nyga wsparcia ze Świętojózfacia. 

2. Wsparcie otrzymywał przez jeden 
rok chłopiec sierota bez ojaa i matki. 
mający tylko to samo nazw;isko co ja. 
którego przygarnąłem do się. (ttańba 
wymawiać sierocie publiczini,e wspar
cie) Tadeusz Nowacki. 

I powyższe pismo zamieszcz.lamy 
bez zmiany, chociaż do tego nie jeste
śmy obowiązani, bo nikomu nie chce
my odmawiać głosu a przytem pragnie 
my pokazać Rodakom, jakim to tanem 
pewni ludzie przemawiają do redlakto
rów „W.iarusa Polskiego." 

Owym ludziom zdaje się, że im 
wolno każdego oczemiać. lżyć i 
obrażać. nawet suknia kapłańska nie 
. hroni przed ich grubijaństwami, ale 
wobec nich wszelką krytyka jest obra
zą majestatu i zbrodnia. 

Rozumie się, że i, robotnik, jeżeli nie 
jest bardzo wygada1ny, doznaje od o
wy~h panów traktowania }1k najgor
szego. .Jeżeli praca publiczna ma być 
na obczyźnie skuteczna, trzeba owych 
panów ookolwjeczek poskromić, bo w 
końcu lud prosty zniechęci się zupelni,e 
do pracy publicmej, a trudno też będzje 
o inteligentnego i szanującego swą 
godność redaktora, którvby chciał na
rażać się na to, co reda!ldorów .• Wiaru-
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Panią Jadwigę ten wybuch dzie
wczyny zaskoczył niespodziewanie. Tla 
kiej odpo\viedzi się nie spodziewała. 
Chciała coś na to rzec, lecz nagle słów 
jej zabrakło. 

Zośka tymczasem zerwała się na
gle i jak spłoszony ptak zatrzepotała sie 
i pomknęła do sieni... a ztąd na drogę~
:-:ośkę dławiło coś, cisnęlo za gardło. 
Chdala płaczem wybuchnąć serdecz
nym i nie mogła. Biegła spiesznie przed 
siebie, byle zdala być od tych surowych 
1 yta(1, od tych spojrzet'1 przejmujących, 
natrętnych. Przecież w sercu swem 
{'.o żadnej nie poczuwała się winy, a je 
c ,nak trwożya ją ta powaga matki flo
ryana i te jej napomnienia i krzyżowe 
zagadnienia. 

Zdawało się Zośce, jakby z piersi 
j'..:j chcia1 ktoś wyrwać przemocą obraz 
który byl jedynem jej szczęściem, od 
tej pamiętnej chwili, a któremu wie
rzyła ślepo, z którym rozstać się niemo 
da. z którym związane było na wieki 
każQ.e żywsze uderzenie jej serca i myśl 
każda, i uśmiech, i zaduma, i łezka tę
skliwa ! 

Zośka ręce na piersiach skrzyżo 
\Vala i biegła przed siebie - mocując 
się z żalością, z bólem ... 

Tyle dni, tyle nocy przebolała, tyle 
kroć razy zwątpienie ją trawiło a smut 
re gnębiły przeczucia!... Aż floryan 
~~1ał s;ę jej tak bliskim. tak z nią nieroz
dzielnym. tak spojonym z nią duchem, 
· ;~ ani Ż~'cie, ani śmierć ... oderwaćby go 
od nie j 11ii' mogla!. Tu zaś, wkraczają 
obccsr·';: o do jej serdecznego ukryc:a. 

sa Polskiego" codziennie spotyka. Los 
steranego i postarzałego przedwcześnie 
p'ana Antoniego Brejskiego jest dla 
wszystkich dzienniilrnrzy polskich prze 
strogą. 

Co do pana T. Nowackiego stwier
dzamy, że nic przeczy on i dziś, iż pi
sał do władzy_ duchownej o nracy ks. 
Szymańskieg_o w sprawie „Swiętojóza
facie. W poprzednim „sprostowaniu" 
wyparł się tylko „denuncyacyi". Pnzy
znaje też, że otrzymywał wsparcie dla 
swego wychowańca czyli syna przy
branego, a więc „Swiętojózafacie" po
kryło koszta, które intaczej p. Nowacki 
byłby ponosi~ zniewolony. Nikt nie 
wymawia sierocie, ale i p. Nowackie
mu nie wolno obrażać dobroczyńców, a 
1obelgą jest twierdzenie, że dają skład
ki przeważnie dla tego, aby ich nazwi
sko wydrukowano w gazecie. 

Działalność biskupa chełmińskiego 
ks. Rosentretera 

g 

bierze w obronę w „Dziennilku PoznaI1-
skim" osoba bliska ks. Biskupa wobec 
atykulów zamieszczanych w ·ostatnim 
czasie w prasie polskiej w sprawie s,z.e
rzącej się germanizacyi w dyecezyi 
chełmińskiej. 

Auto'r obrony ks. Biskupa Rose.ntre
tera zaznacza, że petycye przestane mu 
w sprawie opieki duchownej przesłał 
ks. Biskup ministrowi j prosił o dopu
szczenie polskiego wykładu nauki reli 
gii przynajmniej w najniższych !klasach. 
Pismo odnośne wys~ał ks. Biskup Rose 
treter przed sześdu tygodniami do· Ber 
lina, dotąd atoli odpowiedzi· nie otrzy
ma!. 

q:y __ ... 

Pieniądze wychodźcow do Stanów 
Zjednoczonych • 

. .!!.. 

Sprawozdanie generalnego komisa
rza Stanów Zjednoczonych dla wy
chodźtwa za rok 1906/07 wykazuje, że 
emigranci wwieźli do Stanów Zjedno
czonych ogólem 19,212,286 dolarów ma 
jątku. Na pos~czgól1ne kraje wkłada 
się powyższa k\vota w następujących 
cyfrach, naturalnie z uwzględnieniem 
tej okoliczności, że wychodźcy między
pokładowi nie podają bardzo często 
wysokości posiadanej gotówki sumien
nie, lecz •:zęść zatajają. 

Ilość Kwota Proc. 
Narodowość wychodźców. dolarów na glowę. 
WloŚi 271,127 3,9ó9,454 36,07 
Żydzi 120,667 1.517.383 13,40 
Polacy 114,360 1.279,303 11,29 
IB~cy X~ h~~~ ~~ 
Węgrzy 58,011 980_180 16.90 
Grecy 41,951 843,005 20,09 
Krooci-sloweńcy 34,578 474.099 13,75 
Anglicy 29.182 1.480,218 50,72 
Irla1ndczycy 26,445 625,351 23,65 
Rusini 21.211 237,793 11,21 
Litwini 19,987 207,199 10,37 
Buląarzy, s.eribowie, 

czemogórcy 16.727 268.881 16,08' 
Rumuni 14,365 197.470 13,7t> 
Iiołand.czycy 10,963 379,554 34,62 
Rosyamie 9,738 153,550 15,77 
Praincuzi 8,328 527,912 63,39 
Czesi moraw. 8,732 216,424 24,79 
fi:nlandczycy 7 477 144 884 l 9,38 
Dalmatyńcy boiśn. 6,954 127,657 18,36 
Portugalczycy 2,563 58,427 22,79 

Przeciętny majątek wychodźcy wy
nosił 19.12 dolarów. Procentowo najbo 
gatsi \vychodźcy rekrutowali się z fran 
cuzów (6.3,29 proc.), zaś najbiedniejsi z 
litwinów U0,37 dolara na głowę). Naj
większe sumy wnieśli włosi, ale też i 
największa liczba włochów wyemigro
wała do St'anów Zjednoczonych, a na
stępnie memcy. 

Polacy wiec podlug powyższeg·o ze
stawienia wywieźli z kraju do Ame
ryki 1,279,303 dolarów~ czyli przeszlo 
5 milionów marek. Mowa ie3t o spra
wozdaniu za rok 1906/07, z czego wno
sić by mleŻalo, że w tym jednym roku 
tyle kapltału polskiego 1ooszło do Ame
ryki,. Byłaby to suma, jak na 1nasze sto
sunki, badź co bądź nie mała. A ja 
pozatem stratę ponosimy przez ubytek 
sił polskich w ojczyźnie - pisze Dzien. 
Pozn.'' - o tern bez smutku wsipomnieć 
nie można. 

Z crus Zafiw~!nfob" ~"a~mii i l\fa.zur 
Gdańsk. We \Viśle ntonał 8 letni 

syn karpitana statku „Bydgoszcz". Pot 
:knął się na pokładzie i wp.:idl do wody. 
Zanim mu było można z pomocą po
spieszyć, utonąl. Zwłoki1 wydobyto z 
·wody .dopiero oo dtuższem szukaniu. 

Of/ie. Robotnik Trzaska zabił one
gdaj swą żone. Przybył on w południe 
z Westfalii, gdzie .pracow.al całe lato. 
Ody mu żona dlatego. że nie przywiózł 
z so1bą żadnych pieniędzy czynila wy
rzuty, 1wywiązała s::ę niebawem mi~
dzy niemi sprzeczka, podczas której 

:kędy pr7ed okiem natrętów spoczywa- niewyuczonej, tkliwej, płynącej ze 
ly słowa przysięgi Ploryana i py t smutku, z dziewiczej wiary_. z wiary. 

1ażali byli między nimi „jakoweś wynu- która góry przenosi, która jest podda
rzenia" iżali prawdą bylo, że on był niem, ufnością, skargą, a która dusze na 
jej nie obcym_, nie obojętnym!... stal hartuje. 

I może nie zabolałoby tak Zośkę to Zośka modliła się, jtak modlą się w 
pytanie, gdyby je inne wvrzekly usta! cichą noc majową kwiaty, jak mor1 

Lecz to by la jego matka! Matk1a, która się jodły, 'kołysane podmuchem zefi
w niej budziła oddawna i cześć zabo- rów, jak modli się toń lustrzana 
bonną i l~k !. .. Której spotkać się bala, Gopfa, strumyk szemrzącr, leśne poszu 
a któria stanęła przed nią nagle, surowa. myJ jak modli się ziemia - ta ziemi':l 
jakby o syna swego, upomnieć się chcia potulna, korna, zanatrzona w niebieskie 
ła, jakby jedyne dobro sieroce chciała przezrocza, drząca rprzed gromem, a 
jej odebrać!... promieniejąca w blaskach słonecznych. 

Nadto wyrzucala jej h1ajdamaczy- Zośka modlila się, jak listek brzo-
znę, że się w świat iść ważyła, że się zy, j'ak łza rosy, perląca się w śnież
jej wojaczki zachciało a przygód!.. r'\ nym kielichu lilii. 
toć przecież ona musiala, bo ją coś '\ 1 

- Jezus;eńku mój serdeczny! -
klo coś niewoliło iść za nim i odszukać szeptały koralowe płatki ust dziewczy 
go boc!aj .... na polu bitewnem, Nie inne - J ezusieńku mój, ooś mate11kę mą je
kierowały nią intencye. Chciała za nim dyną do Królestwa swego powalał ~ 
iść i przy nim stać!... Z nim życie pę- ratuj sierotę!... Nie opuszczaj mn:e -
dzlć tułacze, z nim cierpieć, z nim umie biednej - otom niegodna, lecz już mi 
rać. Florka pozwól, już mi Florka nie odbie-

Zośka dyszała ciężko, oczy jej bly raj ... Jam go nie szukał·a .. A tak mi do 
szczały suche, rozpalone. Goryczą są- serca przypadl. że już, jeżeli wola two
czyla jej pogodna, jasna dusza... ja zabrać. to weź go razem z życiem 

Szla tak. nie Z\Vażając na nieobsią- majem!! Ni mnie znaleźć kogo bliższe
knięte po deszczu kałuże, szła rozpa- g,o, 1ni się. utulić przy kim! Janek Dzie
trzona we własny ból... wanowski ani chyb11 do regimentu przy 

Aż tu przed nią lipa staruszka roz- stał, a tać Żubrowa jedna, Jezusieńku, 
stawiła szeroko swe r·ozlożyste konary choć zacna niewiasta. lecz żałości wy
na łonie pnia mchem porosłego ukazała rozumieć nie mogąca!... Pani Got1artow 
się bieluteńka figura Jezusa. ska mi niechętna ... zg1oła niepolityczne 

Zosce uginały się kolana, osunęła czynila supozycye !... T~r \Vidzisz, Jezu
się i przypadła do podnóża lipy, wymo- sieńku, jako myślę, jako zamierzam .. 
szczonego starannie ręką zbożnych A jeżelim tego Austryaka palnęła, to ... 
kmieci. że szpetnie przemówił.„ n jam przecież 

W tejże chwili mkołysaly się lipo- córka pułkownika! Florek, J ezu.sief1ku, 
we gałęzie i strząsnęły na głowę Z.ośki zaprzysiągł... więc powinienby strz.r
spływające po liściach lzy niebieskie. mać. On strzyrna niezawodnie!... Jeno 

Pulkownikówna zapłakała cicho a oddal ooemnie ten wzrok srogi imć pani 
serdecznie. zaplakal'a u stóp Jezusa, Je- Gotartowskiej !... Cóżem jej uczyniła? 
mu sieroctwo swoje, Jemu żal swój W Tobie jedyna moja nadzieja .. U Cie
przekładając.. l bie mora pierwsza i ostatnia instaincya ! 

Usta ,;ej szeptały słow.1 modlitw>' t Nie bacz na moje przebranie cudaczne. 

Trzoska porwał stoją:cy w kącie ciężk 
kij i uderzył nim żonę w pJowę. Ni J 
szczęśliwa ·pa dla natychmiast bez' ż ~
cia. Zabójce 3resztowano. ~-

W Starogardzie rprzy gimnazyu 
tamtejszem był ·dawniej Proiesore l'Q 
Polak Meissner. al'e .. w interesie si~1 

żby" przesiedlono go w głąh Nieinie · 
Na jego miejs·ce wzyszedł profes~· 
Wippe1rma111n z W estfa!ii, który w r 
stat·nich dniach znikł nagle sprzent 
wierzywszy 20 tys. mk. Obecnie don e: 
szą, że W. został już pochwycono· 
w okolicy _Gca.ńska. Wysokości deff. 
cytu w kasie g1mnazyal.nej" której za 
rządcą był Wippermann, dotychcza · 
jeszcze. doklaidnie nie stwierdzono. 

Jastrowie Prusy Zach. Podczas ie 
dz~rn~ udusił .się skotarz Bohm, zatru: 
dmort\. u tute1szego oberżysty Gohne 
g_o. Ki~ka kr::1wałków m~ęsa ~ostało m~ 
się w. rnrkę od~echow~ ~ zan:n~ przyw0 
lano 1ekarza, meszczęshwy Juz skona!. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego, 

Bydgoszcz. W.ikaryusz Posadzy z 
Szubina skazany zostal przez izbę kar
ną w Bydgoszczy m. miesiąc więzienia 
poni_eważ miał zakazać dzieciom odpo~ 
wiadania po niemiecku w nauce religii 
w szkole. W poprzedniej instancyi ska. 
zany został na 50 marek kary p:eniężnej 
i wskutek apelacyi prokuratora nastąpi 
la powyższa kara. 

W Gnieźnie odbył się zjazd stola. 
rzy s11modzielnych, 1na którym postano
wiono założyć związek stolarzy samo
dzielnych. Dla przygotowania sprawy 
wybrano komisyę. · 

Środa. Na zatruc~e alkoholem zmarł 
tut11j Jakiś obcv mężczyzna, liczący o. 
kolo 50 lat życia. :RozkosZ>ował on się 
wódką po kilku ·obcrzach do tego stop. 
nia„ że w końcu nie mógł się już ruszyć 
z mfejsca. Pijanicę zaciągn'.ęto więc do 
chlewu, a gdy po kilku godzinach chcia 
no ~o obudzić, zauważono. że shbe już 
tylko daje znaki życia. Natychmiast 
przywalany lekarz zarządzil przein;esie 
nie chorego do lazaretu. gdzie krótko 
potem wyzionął ducha nie odzysk1aw
szy JUŻ wcal.e przytomności. 

Antonin. Śp. książę Karol Radzi
wiU, mfodszy brat księcia Ferdynanda 
Radziwma, członka prusikiei izby pa
.nów i prezesa Kolia polskiego w parla
mencie niemieckim umarł w Berlinie w 
68 roku życia. · 

Kępno. Podczas manewrów, gdy 
tu było rozk\\:aterowane wojsko, miał 
ą-:: --- - - --·-·- .. '!'! w - ól)!!! 

Kurdwanówna powiada, że tak lepi~.„ 
a już mi winy daruj. a nie karaj ... bom 
samotrzeć na losy puszczona, bo ni da
chu nad głową, ni ręki ludzkiej ... lecz 
nic to J ezusie11ku, byleś mnie nie odstą
pil w łasce Swojej .. , byleś florka mego 
zacho\val ! Da.i żyć sierocie, daj 1kochać! 
A już ci wierność ślubuję uroczyście! 
Pociesz mnie, bo mi tak smutno, tak 
ciężko, a tak dokoła pusto, jak gdyby 
nie było nikogo, ni Ś\vi:1ta, ni ludzi, je
no ... 

·....:.... W imie Ojca i Syna!... Melduję 
pokornie! Pani kapitanowo! - rozlegl 
się przestraszony głos Żubrowej tuż za 
plecami Zośki. - Co się tu dzieje? Dla 
Boga!... Pani kapitanowa ptiacze, nibY 
jaki rekrut przymusowy!? .. 

Zośka przeżegnała się i podniosła 
się szybko, a ocierając zroszoną twa
rzyczkę, rzek la z energią: 

- Nie, nie pfaczę !... 
- ttm ! Widzę to, widzę! - m.ruk„ 

nęła pod nosem baba. Tylko co teJ g?„ 
ściny, to mam dosyć ... Et! Aż lepiej ~1e 
wypominać .. Oo!. ' Już mnie nie mó\\% 
ale .. i tu nie darowała. Respekt respe~
tem, a co innej świekry, toby nam się 
zdało poszukać .... 

- Co wy? .• Żubrowa? 
-Nic - według rozkiazu i . tfY·;Ć 

tak zacierkami uraczyli, że aż ckh\VO~ 
bierze!... Ledwiem panią kapitanowa 

• r1rS„ 
znalazla .... bo to niby starsza pam '\\ J 

hla mnie szukać. 
- Starsza pani? . to 
- Któżby? ! Z tc~o wsz~stk1e~01 „ 

mi s ię zdaje, że co nasz rotmistrz ~ie ę 
gą mial kalklllacyę !... Cóż chodzrmr„. 
na tej wilgoci stać . . . ie. 

Zośka szarpneła się mec1erphvV ? 
- Nic, nie pójdę! Co ja t1m, po cO· 

D I •t osyc m1.... ą 

Markietanka spojrzała ze zgroz · 
na pulkownikównę. 

\Ciąg daltHY na t ąpl) 



być ·ur~ądzony apel. Pytali więc żołn:e 
rze pobcyanta Marschalka (katolika), 
gdzicby mogli takowy urządzić. Pan 
Matschalek nie namyślając się długo, 
wskazał załodze katolicki cmentJarz. 
starsi wojskowi pytali, czy ztąid nie be 
dzie jakiej nieprzyje11ności, na co pan 
fi\. odrzekł po niemiecku: ,.Was haben 
die ..• Polaken zu sag en''. W dniu tym 
oie był-0 1ani ks. proboszcza, ani kościel
nego w domu, inaczej ·byliby komendę 
pouczyli, że na cmentarzu, gdzie leżą 
pochowane zwłlQki zmarłych. nie nale
ży robić apelu. 

Ze Slązka czyli Staropolski 
Głogówek. Na torze kolejowYm 

znalez,iono przejechane zwłoki 1nieznane 
go mężczyzny. W edlug opowiadań prze 
chodniów, przechodził on pij!'.my przez 
tor i nie usunął się na azas pociągowi. 
który właśnie nadjeżdżał. Osobistości 
zmarl·ego dotychczas nie stwierdzono. 

Bytom. Na 10 marek skazała izba 
karna w czwartek p. Królika za opór 
przeciw policyi podczas ostatnich wybo 
rów parlamentarnych w_ Tarnowskich 
Górach. \Viadomo. że policyant Scholz 
chodził wtedy 1za p. Królikiem 1i śledził 

1 jego pracę wyborczą. która mu się oczy 
wiście nie bardzo podob,:i.ła. W końcu 
próbował p. Królika aresztować, ale 
wyborcy zgromadzeni w znaczniejszej 
ilości wyrwali pana Królika z rąk poli
cyanta. Sąd ławniczy w Tarnowskich 
Górach 'i izba karna w Bytomiu uwol
niła pana Królika od kary, ale prokura
tor założył :apelacyę do najwyższego 
sądu rzeszy w Lipsku, który zniósł wy 
rok byt(jmski i kazał sprawę sądzić je
szcze raz. W .:;kutek tego p. Królik pono
w111ie musiał stawać w Bytomiu pinzed 
izbą karną. 

Z inny~h dzielnic Pcls~i 

Warszawa. \V poniedziałek i1 wto
rek wyd~ł sąd wojenny razem 13 wy
roków śmierci. 

Frymarczenie ziemią. lir. Dominik 
Potocki sprzedał wieś Rytro prusakowi 
dr. Linartzowi za 5 milionów koron. 
Wieś Rytro, położona w powiecie no
wosądeckim. ma 10,000 morgów pię
knego lasu i ruiny starego zamku rycer 
skiego z pierwszej polowy 13-go stule
cia. 
~ - ąs 

Król siamski 
spotkał się w Mesynie z królem włos
kim. Z Mesyny udał się w podróż po
wrotną do S\vojego kraju. 

Król serbski 
przybędzie wkrótce do Paryża, gd(lie 
go czeka urzędowe przyjęcie. 

Cesarz Franciszek Józei 
niedomaga w ostatnim czasie na zdro
wiu. Wobec podeszłego wieku cesa
rza Austryi stan jego zdrowia budzi 
ob~wy. - 18 b. m. przybędzie do Wie 
dnia w odwiedziny królewska para hi
szpańska. 

Parlament niemiecki 
rozpocznie obrady dopiero 22-go listo
Pada. 

Bierny opór kolejarzy w Austryi 
:akończyć się ma dzisiaj wskutek n.o
srednictwa ministerstwa dróg żelaz
nych. 

Przywódzca socyalistów niemieckich 
Bebel 

k~mierza udać się na wiosnę do Amery
d1, celem wygłoszenia szeregu wykła
ow. Donosi o tern centralny organ 

socyalistów fn::rncuskich „ttumanite." 

Położenie w Maroku 

. Sułtan Abdul Asis otrzymał od Prnn 
cyi ~rzyż legii honorowej. Pisma fran
fusk1e są zadowolone z przyjęcia posła 
rancuskiego, pragną a,toli, hy sułtan 

f,2Ynami udowodnił swoją ·przyjaźń dla 
ran cyi. 

IZ -:- V:! Cas.ablance usunięto nieporo-
~rruenia pomiędzy dowódzcą Francu
~?W ~ dowódzcą łiiszpainów w ten spo
b ob, .ze 'Yódz !rancuski jenerał Drud~ 
s ędz1e gtowną mstancyą dla spraw wo1 

1 
kowycli, a kornendi:rnt hiszpai1ski 011.a- ~ 
a dla snraw policvinvch. I 

. r - Niedaleko nii'as'ta Udjidy w Ma
oku napadli Juajowcy z nie1nacka na 

m1ly oddzial wojska francuskiego, któ
ry stracił dwóch zabitych. 

Pięć balonów nadpowietrznych 
buduje Frarncya według modelu balonu 
„Patrie", który podczas prób dobrze 
słuchał steru. Balony zostaną umiesz
czone w twierdzach nadgranicznych„ 
mianowicie w twie1rdzach Belfart, 
Epinal. Besancon, Lyon i, Toul. 

Nowy sekretarz stanu von Schoen, 

który w miejsce pana Tschirschky'ego 
pod okiem bnclerza Buelowa kiero
wać będzie polityką zagraniczną Nie
miec~ zajmuje prasę mocarstw euro
pejskich. Z działalności, jego w Pary
żu pamiętają, że był wiellrim przeci
wmikiem francyi w spraw.ie marok!alń.
skiej, wiedzą atoli, że potrafi się dosto
sować do nowego położenia rzeczy. 

W Anglii przeciw ni1emu nic nie ma
ją, a co do działalności jego w Rosyi 
to zaręczają, że od lat 20 stosunki, po
międlzy R1osyą ia Niemcami nie były tak 
serdeczne jak obecnie. 

Ze spraw robotniczych 
Wiec robotniczy w Mikulczycach na 

Ślą_sku 

zwalany przez zarząd Związku Wza
jemnej Pombcy odbyl się w ubiegłą nie 
dzielę w Mikulczycach. Zebrała się licz 
na rzesza robotników, by wysłuchać 
słów nauki i zachęty, których od lat w 
domu nie słyszeli, bo trudno tam o slalę 
dla nas Polaków. 

Przemawiali pp.: redaktor Dąbek, 
redaktor Siemi1anowski i Piecha. 
~~~WY.~~~~ 

'Z różnroh stron 
Wiec w sprawie „Świętoiózaiacia" 

w Warnne odbędzie się w niedzielę, dn. 
13 bm. o godzinie 4 po południu a ni1e 
o 12 w południe, jak pierwotnie ogło-
szono. 

Na wiec ten powinni przybyć iak 
najliczniej wszyscy Rodacy, a miano
wic;e zarządy to1warzystw, w których 
zbierano składki na „~więtojózafacie". 
Chodzi o zabezpieczenie groszy skład
kowych ludu pracującego i o jego PC?
trzeby religijne i moralne. 

Na trzy miesiące „Wiarusa Polskie
go" wciąż jeszcze można zapisywać. 
Przedpłata wynosi na poczcie i u listo
wych wiejskich 1 mr. 50 fen., a .z od
noszeniem do domu przez listowego 1 
mr. 92 fen. 

Za tę cenę wysełamy także „Wia-
rusa Polskiego" w inne strony w· pań
stwie niemieckiem dla rodziców, kre
wnych i znajomych ale trzeba konie
cznie razem z pieniędzmi nadesl1ać do
kładny adres tego, kto ma gazetę otrzy
mywać. 

!(to nie otrzymuie gazety regular-
nie, niech się użali na miejscowej po
czcie a jeżeli to nie pomoże. prosimy db 
nas napisać a postaramy się, aby był po 
rządek. 

Zdarza się przecież, że ludzie u-
żaliają się u nas, iż nie dostają gazety, 
a jak my wyślemy zażalenie, to na pro 
śbę listowego, który się boi kary zezna
ją na poczcie do protokołu, że im ga
zetę dostarczano regularnie. To nas 
w oczach władz pocztowych 1kompro
mituje i przeszkadza zaprowadzeniu po 
r1ządku. Kto się na niesumiennego listo
wego użialił, nie powinien się potem co-
fać! z procesu Haina pod~iemy _dz!ś ·nadw~-
żni~isze sz.czególy_ Osikarzony oswi:a:dczy~, ze 
wydali! rewiZJorów, którzy ~ poręki ~omitetu 
przyszli rewidować kasę, bo im o<lmaw.1a1I pra
wa rewido1wania. Wyhrafo go bowiem ize~ 
bran,ie a nie komitet. Matysiakowi i KraTI~ow1 
wydal 935 m. ::i 414 za~rzymal. z ob~1wy! zeby 
u Matysiaka nie przepaidl'Y. Nie zuzyl ich na 
w!asne potrzeby. . 

Pro1kuraito•r przypomina, że syn oskar~o-
nego zostal nieda\.vn:o skazany na dwa mie-
siące więz,ieinia za kradzież. . 

Swiaidek Blas.zyk . urzędnik „Ziednoczema 
Zaw. Pol$kiego": Oskarżony przymaI ~vobec 
świac1.ka, że 1zużyl owe 414 mr. .na ~wo1.e po
trzeby a wyrazif tylko ubolewa.me. ze me zu
ży.f wszys.tkich pieniędzy _ Gdyby byt tak mą
dry, jak dziś, to bvlby wziąl wszystko a z:a
rwd „SwiętoQózafaicia" wygnal'by kilem. . I 

- Komisarz po.licvi. który przes.ł1uch.1\\ ~l 
tt:::dmi., z.eznaie. że f[ain ,1rzyznaJ się do zuzycia 
części pieniędzy „świetojózafacia" na zapface
nie dfugów swoich. To za:waczono w proto-
kole ~pisa111vm z ttai,neni- na pnlicyi. . 

Swiaclek Matysiak. przewodniczac\' komi
tetu , Swiętoióczafaci;a" r.eznaic: Oskarżony 
wvda.t · nam 935 a: o reszcie pmviedzial, że 
zużyl je na zaplacenie starych długów. 

Świadek Kranz, wiceprezes komitetu 
„Świętojózafac.i.a": Os.ka1rżany przy. rewizyi 
pnzyznaJł, że nie ma wszystkich pieniędzy. Co 
mial oo<lal. Resztą splacil stare drugi swoje_ 

l11!I1i świadkowie nic ważnego nie zeinali. 
Pan Ignacy Żniński_ wezwany przez oskarż.o
'Ilego, nie byl na zebraniu w Gelsenkirchen, 
gdzie łfaina wybrano kasyerem. ale wie, że rrie 
wybral ąo komitet, tylko ogólne zebranie. 

Świa<lek Matysdak, nas zapytanie, oświad
cza, że rewizya u łlaina spowodowala faikże 
oskarżenie jego o kradzież 

Prokurator wniósl o skazanie oskarżonego 
na trzy miesiące więzienia. 

Obrońcai pnzemawi_aJ za jes1;o uwolnieniem_ 
bo pieniędzy nie powierzyfa mu organizacya, 
tylko luźna grupa ludzi, nie zwią.zanych usta
wami. 

Są<l sikazal łlaLna, jak już wcwrai ziazna
czyHśmy, .na pięć miesięcy więz.ieinia a. uz.aisa
<Lni tcrk surowy wyrok z,atwa.rdzialością oskar
żonego. 

Esseri1. Czyściciel okien Go·ddert zaklul 
111a ulicy żonę swQią. _ która opuścila go, za
wiązawszy poctczas je~o· pobytu we więzieniu, 
stosunek milosny z innym mężczyzną. 

Bielefeld.. Uwięziono tu aktuaryusza są
dowego, który w Essen na.cl Ruhra s.p11zeniewie
rzyl 6000 marek. 

Gelsenkirchen_ W kainale znalezi·ono zwto 
ki pótrocznego dziecka. Matki jego jeszcze 
nie wyśledz.ono. 

- Uwięziono tu publiczna dziewkę We
belsiep, któr~ usiloiwafa zamordować pe.wnego 
gómika. 

Monaster. W akademickiej kasie chorych, 
do której należą wszyscy akąidemicy, zapro
wadzono wolny wybór lekarzy. Skladkę pod
wyż.siz'cmo ina trzy marki pófrocznie. 

W'roclaw. Za występki przeciw morafino
ści, popełnione z dziećmi, ska,zaJ' sąd na pól
toira roku więzlienia pewnego policyanta . 

Rauxet_ Stefan Srotka ugryzł robotniko
wi fakubow&kiemu z Bladenhorst palec wska
zujący u prawej ręki. 

Schwerte. Ceglarz łluxoll wfożyl w us.ta 
.naibói i zapalit Nabój wybuchna! i roztrzaska,f 
mu gJhw~. 

Langendreer. Na1 kopalni „Da·nnebaum"' 
w s~ybie _,Erlenbu rg" pokaleczyly spaidauące 
kamie1nie górnika Weissa Odwieziono go do 
kliniki górniczej w Bochum. 

!(amen. W lesie prd Uinen znalezion10 
zwJoki urzędnika pocz1: o•we~rnr Standopa, który 
zbiegt. sprzeniewierzywszy pieniądze. 

Gelsenikirchem W Sutum spalit się dom gór 
nika Stallheima. 
· l(arlsruhe. Na pogrzebie w. księcia 
bader1skiego zaszło kilka nieszczęśli
wych wypadków. W c.zasie, gdy po
chód pogrzebowy znajd.ował się na pla
cu zamkowym w Karlsruhe, spadt chło
pak siedzący na drZ'ewie na stojącego 
pod n:m dekarzla Krebera, który skut-
1dem 11derzenh zfr._mał kark i umad n:::i, 
miejscu. Jednego z dragonów, eskortu
jącyc11 orszak uderzył ciężko koń kopy
tem. \V tłoku zemdlało kilkamaście osób 

Ilf _ I - ~· _ . _nąt_ ~!"!!! -· ·- &_ ··-·· ·-~ 

Osłałnie wiadomości. 
B y d g o s z c z. Tutejsza izba kar

na skazała ks. prob. Olszewskiego z Go 
ścieszyc za rzekome podburzanie do 
strcjku szkolnego na trzv miesiące wię
zienia. 

W L~ngendreer S'POSobno1ść do s.powiedzl 
św. w sobotę d1nia 12 bm. po po~ i w nie.dzielę 
Ka1zanie polskie w niedzielę po po.fudniu o godz. 
4-e.i. - Czfonkowie żywego różaf1ca przystę 
puJą na pierwszeg mszy św. wspólnie do Ko
munii św. 

Ki·rchlind(.ll. Szan. Rodakom z Kirchlinde 
i ·Oko·licy donosi się, iż od środy, tj. 9 paździer 
1nilrn_ jest sposobność do sPO\\iedzi św Ro
dacy powinn•i jak nailicz111iei z tei flZ;:i d'kiei spo
sobności skorzystać. Dalszy porządek nabo
żefo:itw będzie w nrzyszią niedzielę z kazalnicy 
oglloszony. 

Marxloh. Nabożeństwo polskie odbywać 
sie będzie w Marxloh co pierwszą niedzielę w 
miesiącu o godz 7 rano, Msza św. ze śpiewem 
polskim i kazaniem. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
WIECE 

odbędą się dnia 13-go października rb.: 
W Sterkrade po pofodniu o godz. 2-ei u pana 

Li.itkenherm'a. - PQ wiecu zabawa z tańcem 
W Heeren po pof. o godz. 3 i pól u p, Schnei

der'a. 
W l(olonii po poludniu o godz. 5-ei u p. Vogta, 

Ursulastr. 5-7. 
W Milhlheim po pot. o godz. 2-ej u p. Reb

holza. Regentenstr. 9. 

ZEBRANIA 
odbędą się dnia 13 października rb.: 

W RezJ o godzinie 2 po poludniu u P. Rai 
cl10wskiego. 

W Bant o godzinie 4 po potud1niu u p, tteppens 
„florasaal". 

W Herne o godzinie 30 po poludniu u p. Nitki 
ul. Nowa. 

W Marten o st. 3 po potdniu u p, Korte 
W Meuselwitz o 1rodz. 3 po1 oo.l. u p, Winklera. 
W Huckarde o god~z. 4 po potudniu u p, Bayera 
W Wanne o g. 4 no r>O<ł'. u p. Unterschemanina. 
W Bruckhausen o gac.lz . 2 po pot u p_ Jioniga . 
W Wlcmelhausen o godz. 4 po poi'. u p. l( iokuta 
W l(owałewie u n.Wojciech owskiego. 
W HoJthausen--Miihlhe·im o 1rodz. 11 u p, Bransa 

Towarzystwo św . .lóz.c.fa w Osterield 
owajmia srwvm szal!1. cz.ronkcm, ii w niedzielę, 
dnia 13 października odbędzie sje 

zwyczaine zebranie 
z pawodu wleca o Rodzinie 3 po potu<lmiu a n.ie 
o 4 godzinie. Zarazem oz.nzjtmia się cz.tonkom, 
iż w tę samą niedziele bierzemy ud:zfa.ł z 
chorąvwią w 2 rocznicv Tow. św. \V-Oic.iecha 
w Boy p. Bottrop. Członkowie winni się sta.
rwić o godzinie 1 na sali posiedzeń O licZif!Y 
u.dzia.l upraiSZai Zarząd. 

Uwaga: W niedzielę, dnia 20 bm. odbę
dzie się kwartalne walne zebranie O' Rodzinie 
4 po. poluidiniu. Rodacy .którzy do żadnego poI
sko-katoliokie?:o Towarzystwa: nie należą._ mo
gą na zebrnniach <lać .sie na .czfanków .zapi
sać. Przypomina s.ię tym członkom. którzy za
legają ze skJ'aJdkami po nad trzy miesiące, 
ażeby się z nich uiścili. S!dYż w przedwnym 
razie traca prawa czlon.kostwa. Wieczorem o 
J.?:odzinie 8 i pól obrachunek kasy. Zarząd i 
rewizorowie kasy winni sie stawić w lokalu 
posiedzeń. (1) 

T<><warzystwo św_ Jana Chr11ciciela w Aiten-
essen 

podaje swn. czfonkom do wiadomości iż w 
ni~dzielę 13-go bm. o g_odzinie-. 11 przed p(}fu-
dmem ina sali pana Saala odbedzie się walne 
zebranie z 3-go J·wa.rtaJu. Porządek d..tienn~ 
następujący: 1) Z::ig.aje.nie. 2) Sprawozdanie 
sekretar21a i skarbnika z 3~Q:o kwartalu. 3) Pla 
cenie skfadek miesięcznych. 4) Ważne spra
wy Towarzystwa. 5) Wolne glosy. Celem za
latw·ienia ważnych spraw uprasza się szar1. 
czlonków o iaknajliczniejszy udzia·ti. Goście 
mile widziani ( l) Zarząd_ 

Towarzystwo św~ .Józefa w Essen 
podaje do wiadomości_ iż dnia 13 października 
obchodzi 

12 rocmice sweg;o ·istnienia. 
Początek uroczystości następjący: O god:Z. 
8% rano wymarsz z lokailu p-0sied.zef1. na 
msze św. do kościofa św. Józefa ze sztand.a•rem 
Po poludiniu o godz. 2~ zebrnnie kwartalne 
O godz. 6 za ba wa na wielkiej siali, u rozmaicooa 
koncertem, śpiew.ami Kota śpiewu „Dzwo.r:" 
z .Essen. O 9'0dz. 9 rnzpocznie się przedsta
wienie sztuki teatralnej pod tyt.: „Wiesław„. 
czyli wesefe krakowskile". Po przedstawieniu 
.taniec. Uczestników zabawy pwsi się o trze
źwe i wzorowe zachowainie s1ę. Dzieci wstępu 
na salę ni~- malj<1 _ ____ j;:ł) ---· -·- _ Zarz~d. 

T 21v,;. r-.:.mu. „Sc L5'." w Dc!~-; ~-i~ 
obchodzi w niedzielę, dnia 13 bm. 

5 rocznicę sweg<> istnienia 
na sali p. Demon<lai w Borbeck, Oermaniaplatz. 

Program: O g:odzinie 4 przyjmowanie 
bratnioh Towarzystw, koncert. ćwiczenia o 

na•grady, różne inne ćwiczenia. przemówieni;:.t 
i abrazy świetlane, przedstawione prz.ez p. 
Palińsikiego ~z. Bochum. Zabawa odbędzie się 
bez tańca; niewiastom wsteo TJ.a salę wzbro
niony, natomiast życzliwych nam rodaków i 
s'1,sied.nie Tow. uprzejmie zapras~amv . (lJ 
__ Czofem ! Wydział·'. 
Kolo ___ śpiewu :.'fiotek;,--;-Recklin1'hausen-s. 

Miesięczne zarazem walne zebranie odbę
dzie się w niedz.ielę. dnia 13 paiździernika o 
godzinie 3~ po. poJudn:iu. O liczne i punktu
alne stawienie się czfonków prosi (1) 

Zarząd_ 

o godzinie Uwain1. Posiedzenie 1zarzadu 
110 przed południem. 

~~--'~~--~~~ 

Tow. ~imn. „Sokót" w Hamborn 
oznajmia Druhom, · iż w niedziele. dnia 13 bm. 
odbędzie się fotovafowanie gniazda. Upraisza 
s1ię o kompletne stawienie się o godziJJie pól 
cio 12 po nabożeństwie w lokalu p. Busch-
manna. ( 1) Wydz~a.t 

Uwa2:a. Zarazem oznajmiamy Sz. Gnia
zdom okręg VII. iż <ln.!a 17 listopada cbcho
<l.zimy naszą roczni.cę. Zatem upraszamy sza'Jll. 
Gnia1zda1. aby w tym dniu żadnych zabaw n.ie 
urządz.aly. ---------------

Towarzystwo św. Józefa w Hoirsthausen • 
Roczne v.·.:.!nc L.~~:-:--,n:._ cc '..:tdz:e si ę w 

niedzielę, dnia 13 października, po poludniu o 
ąodziniie 4-ej, na którem będzde obrachunek 
rnczny orarz obór noweS?:o zarządu O licz:11y 
udzi"' .r uprasza (1) · Zarząd. 

Uwa~a. Czfornkowie zarzadu winnJ się 
stawić do obrachunku o godzinie :?. 

Sekretarz. 
'---· ·----·' ·-·· 

Towarzystwo św. Marcina w Kirchlinde 
dooosi swym czfonkom. iż w nied:uielę, dnia 13 
bm. o godzinie pól do· 8-ej rano przystępu.ią 
r z!:')(n'·:1 .w ie n'"' wsp ':- 'nc ; J\ry·nuf'!ii św. Pn. r )
Iudniu o god1z. 4 od,będzie się nabożeństwo. O 
licz.ny udzi;:il w ·nabożeństwie z kazaniem 
prosi ( 1) Zarzad. 

Uwaga: Po nabożeństwie urzą.dzamy-
obchód rocznicy 

pol'ączony z koncertem, teaJtrem i tańcem na 
sali P . łl. Schumachera w Kirchlinde. CzJoin
kowie winni się ~1tawić w czapkach do wspól
nej Komunii św. i w obchodzie. Goście mile 
widziani. Jl Górecki, prezes. 

Towarzystwo św. Kaźmierza w Baukau 
podaje siwym szan. czfonkom ·do wia·domości, 
iż dnia 13 października, z powodu zajęcia loi.. 
kału, zebranie odbediz:ie sie zararz po ostatniej 
mszy św. o godzinie 12. Uprasza się wszyst
kich tych, co sobie obrazy zapisali. aby się 
po nie zgJosili. (1) 

Uwaga. Przez caly październik w kaiżdą 
niedzielę, odpra:wia sie różaniec dla Polaków 
o godzinie 3.-ei, lecz bardz.o malo z tego roda
cy korzystatią 1CO de$rt barrdzo smutnem. Prosi 
się 1?rzeto o ia.k ·najliczniejszy udz~a! w ze
bramu także i w różańcu. 

Za_~zą<!:_ 

Baczność Hochlarmark ! . 
W n iedzielę. dnia 13 J:'aździernik11, r.-db ę

dzie sie 
otwaita . zabawa 

u par a \\'ehnera. - I(;ipcla polska„ - a za
bawę zapraszamv rrd:i ków uomejmie z cakJ 
okolicy . Poczatck 0 go·d2 inie 5 po potudniu 

(1209) Zarząd. 



•••t•,••••• • ••m ••e 
• Dalszy krok naprzód! 

Z dniem 7 paiddernika rh. otnieram 
K wiatk~wskiego 

Dnia S bm. zabrał Pan Bó~ z te{Yo świata 
po <ilu~ich cierpieniach, opatrzonego śś. Sakra
mentami me~o najukocha1iszeg-o męża śp_ ·1 ' „ naJ epsze i (10&~ w Ka.stropie 

• = przy Kaiser Friedrlchsfr. 21 :::::: JÓZEF A SZPOPJ::RA 
w 40 r• ku żvcia . P ogrzeb odbedzie sie w 
piątek o ~od.zin i e 4 PO. pel. z domu żaloby w 
Langendreer, August ai.st r. 20, o ozem donosi, 
prosrząc .o liczny n.dziat w pogrzebie, strapiona 

(1207) htaryanna Szp()J>er. _.. 
mtJ 

·- Towarzystwo „Jedność" w Langendreer . 
We wtorek po poJ'ud!niu izaSi11al w Bogu 

śp. JÓZEF SZPOPER 
cz,fonek Towairzystwa naszego . Pogrzeb od
będzie się w piątek C! . Rodzinie 4. ~ pol1

• Czl<>n 
towie winni sie staW1c w czapkach i odzn~a_cb 
Q vodzinie 3 po pol. na sali z;wyklych poo1e-
dzeń . Zarząd. -Towarzystwo gimo_ .• Sokół'' w Schonnebec~ 
ipoda.ie sw-ym druhom do wiaidom~~· iż w me 
mielę, dnia· 13 października, o goctzu:ue 3 po pol 
·odibęd:zie sie walne zebranie na· sah zwYklych 
zeibrań. Na porządku dziennym bar~o wa
ż.ne spn:rwy. Kompletny ud'Zial druhow. po
~ądamy. . - Czolem! (3) W~~~!~ 
Kółko teatralne .. Gwiazda" w Bot~pie. 

Podaje się szan. Roda.kom do w1adrn:io
~c·, iż w' · niedzielę, 13 paździe~a. na sah P· 
ifrei raga (daWIIl. Jansen) narprrzec1wko sta!e~o 
lk.ościda. odbedzie sie wielkie przedstaw1erne 
łudowe pod tyt.: 

. „G E N O W E F A". 
<J.braz dramatyc1)Jly w sześciu odslonach. W 
roauzach występy Pajaców - różne ~rty i gra 
na fortepianie. Początek punktua:lime o godz. 
6 w ieczorem . otwarcie kasy o godz. 5. Cena 
biletu przy kasie 75 fen., przed czaiSem 50 ~en. 
Biletów nabyć mwna także u amatorów 1 u 
'JJ. W.ierzbicy. Zebrane jak nail~sz~ sil:Y ama
ltori&kie bedą się staraly szan. W1~ow pod k.a
Myim względem imdow<Ylić. Spodziewamy s1e. 
2.-e sza.n. Rodacy licznym udzialem poprą sta
JTania naszego mlodego kólka i dadzą nam za-
c.hęte do dalszego dzialania. ( 4) 

Zarząd. 

- Cześć pieśni J)Qł.skiei! -
· l(oło śpiewu ,.Gwiazda Jedności" w Gelsest· 

kirch en-Bismarck 
ipodaie -Oo · wiadomości wszvstk~m Rodakom w 
Bismarck i okolicy, ii w niedziele. dnia 13-go 
ipaździernika. obchodzi Kolo śpiewu 

· jedenastą roc.mice istnien.ia . 
ina sali pana Langenscheidt przY ulJCy Bism.ar
lka nr. 254. Na uroczyst~ć zapraszamy wszy
stkie nam życzliwe Kata śpiewa-ckie, gimna
styczne oraz Towarzystwa kościelne, które za
pro~enia, odebraly i te. które dla braku adre
sów odebrać nie mog-ly. Prov.am: 1) Od 5 
dio 6 pr~jmow.runie bratnich Kó.l śpiewacli~h? 
Towarzystw i gości. 2) Otwarcie uroczystoscr 
przez przewodiniczącego oraiz pow.itan:ie br<:
ifulich· Kól śpiewackich Towarzvstw 1 gości. 
3) Występ miejscowego Kola u śpiewem bra
Titich Kót oraiz ćwiczenia Sokolów. dekl.arna.eye 
i d:allsza 2aba wa z tańcem 

Uwaga. W niedzielę, dnia 13 paiździer~ii~a 
odbędzie sie kwartalne zebra.me o godzm1e 
11 7'2. Zarząd i rewizorowie kasv winni się 
staiwić god\7)j~ wcześniej. O liczny udzial w 
>zebraniu or.ruz zabawfo ·orosi (3) 

Zarząd. 
~~~~~~--~~~~~~ 

Tow. św Wojciecha w Roeblingltausen 
1donosi swym' czlonkom, iż dnia 13 bm. po polu 
dniu o goM. 4-.ci odbędzie sie miesięcme oraz 
kwartalne posiedzenie. O liczny udzial czlolll-
ików i pUJJktualne stawienie słę prosi (1 

Zarząd. 
Uwaza: Zarząd i rewjzormvie kasy w~n

ni się stawić o g<:>dz. 1-ei Po poludniu. 
Zarząd. 

Tow. św. flocyana w Merklinde 
podaie .swym czlonkom do wiaidomości, iż przy 
si.Te walne zebranie odbędzie sie w niedzielę, 
dnia U oalź.dzierlllik~ <l godlz. 3 po pol'. Za
rząd uprasza się punktualnie o godz. 2. O licz 
ruy udzial w zebra•Thiu prosi (2) 

Michał Dereżyński. prezes. 

Tow. gimn. „Sokół II" Wanue-Zacb. 
Zebranie miesięczme odbedzie się w nie

dzi ele. dni11. 13 października. o god'Z.inie pól dQ 
4-ej po po( na sa'li pana Geridesnwma. Iiofstr. 
O liczny udzial WSZY.StkiI11Ch diruhów prosi 

Tow. św. Józefa w Resse 
W niedziele . dnia 13 października, bierzemy 

udzial w rocznicy Tow. Barbary w Iierten O 
liczny udzial w rocznicy czlonków prosi 

(1) Zarząd. 
. U~a~a. :rrzecie kwartalne zebranie odbę

dzie się dopiero w niedziele, dnia 20 bm. o 
zwykJym czasie. 

Towarzystwo św_ Wojciecha w Hochlarmark 
donos.i uprzejmie swym C11.lonkom, iż w nie
dzielę, dnia 13 października, o godzinie 11 
przed po.lud.niem, za-raz po nabożeństwie, od
·bedzie s.ię miesięCZ111e zebranie. O liczny u-
dzial czlbnków pros.i (1) Zarząd. 

o 

• 

chce mieć na zimę 

dobre i tanie 

mm„„„„„„.,rzl 
~o jedzenia, 

niech się z calem zaufa n: em zgłosi 
do mnie. Porad~ kddemu chętn ; e 
sldę. 1145 

,J~ K~iatkowski 
hurtowny handel kartofti 

Herne, Bahnhofstr. 50. 
Telefon 577. 

Kasa oszcz~dnosei 
podpisanego Banku przyjmuie depozyta i 

płaci od nieb (437) 
e pre. za rocznem wypowiedzeniem. „ i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
-t proc. za natycbmiastowem wYPOwiedz, 

Ban.k ;~ittmski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe). 

aczynia emalj. ~ 
a 

knpnje się najtaniej I naJlepłeJ w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Bo~hum Riiłllł-.hausen p. Wanne 
Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 31. 

=== Tanie umywalld I === 
Baczność Bołtlłnghausen? 

Szanownym Rodako n w Ri:i hlinghamen i oko· 
licy uprzejmie donoszę, iż z dniem 1 października 
mieszkam przy ...- ul. Roelaumsklej 37 
obok pohkiego krawca .6. ll1ldr yana. (12l2) 

Piotr Szvmyślik, 
obraznłk. 

„ • /ł. :~ ' ' ' t t. ' I ,' i'.:- ' ~ 

Gospodynie 
, •• 1 kupujcie tylko . prawnie zastrzeżoną. • ·• 

Czolem ! (1) Wydział. 

TowaNJYstwo św. Piotra w Steełe margarynę 
Kwartalne walne zeibra.nie odbędzie się w K ' • k '' ••~ 

m11e<izielę, drr.i~ 13 pa.źdiziemika. o godzinie 11 - " osctusz o --
przed poludniem. P-0 vol'u<lniu bierze nasze I (674 
Towarzystwo udziait1 w p rzvieciu Jego Emin. ,,Wt"arus'.' 
Ks. Ka'fd-ynała Fischera z Kolonii. O liczny • I 
1.ldzial pros.i Zarząd. 

Uwaga: o godzin\e pól do 10-~ przed po.ł. • Do :aabyeia we wszystkich składa~h. 
odbędzie sie rewilzya kasy_ Proszę się pun-
iktualrue stawić. (1) 

I . l • •• J t · •• ' · ..,~ , • L: 
A. Maichrzak, przewodniczący. 

Kartofle Towareystwo św . .lózeła w Hertea 
podaje d o wia'Ciomoiści. jż zebr~mie odbęd'zie się 
w niedzielę, dnia 13 października, o godz. 2 po 
:poi. Te.i same.i niedzieli bierze Tow. udzial w na przezimowanie dostarcza po najt.&ńszych cena.eh 

rooz.n.icy Tow. św_ B~rbary w tterten. O licz- c p~ •W 
cy udmial czfonków w zebraniu i rocznicy • J. e1 Jl er' 
\l1prasza się . OOOc:ie mile widziani. (1 ) d ft ) 

Zarząd. Wetter na u trt\. 1204 

-~„Si .~.::i. W:Jita'W'ca: J a 1 B r .e ł • k ł w BocJnun, OdpQWiedzialiiry za redakcy-ę: J a· n 

Znaleziono. 
W eo botę, 5 bm.1 po

zosta. wił ktoś w naszym 
składzie koszyk z arty
kułami spożywczymi. Za 
zwrotem kollztów ogło
szenia można kosz ode
brać. 1210 

: nowy skład żelaza 
·• całych wypraw kuchennych, pleców, hla811! 
• do szycia, prania itd. 

tlchrełher k Uo, 
Herne. 

9 po.d kierownictwem pana Kaźmierz a Antoniewicza, 

• Za gotówkę I Ila odpłatę! . --Szan. moim Odbior
com zwracam jeszcze raz 
uwagę, iż dnia 10 paź
dziernika 1198 

otwieram 
nowy interes. 

Bulłerhaus 

• Stanisław Jankowiak, --
: Główny skład w Herne przy ulicy Nowej nr. J~, 

A . " „ m1ca . --~··. ·~········„··· 
Właś". A.u;; • . ltla1'x, 
Elckel, Rynek 8. 
PoD1oenłka 

krawieckiego 
na. duże sztuki i stałe 
zatrudnienie potrzebuje 
od zaraz 1211 
Jan Gaw.·on, 
Recklinghllnsen SUd, 

ni. Maryańska. 

Poszulmję 
ezeladnika 

Kwiatkowskie 
•• najtańsze! 

Baeznośe I 
Rodacy w Herne i okolicy 

[I 

krawieckiego 
na wtałą roboto. 1199 

Po~~ azan6WDym Rod&koni m{~ 

skład żelaza i 
W. Nawrocki, 

kra~iec męzki. 

Herteu., Ewaldstr. 39. 

Potrzebuję od zara.z 
jednego dobregry 

• ezeladnłka 

maszyn 
do gotowanlala, uyci& prania i W71łd.ł 

oru 

. wszelkich sprzęt6w kuch~ 
nych 

rzeźnickiego, f, po ceaaeh Jak najtails111eh. 1 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszy już od 23do180 
Za.kupione rzeczy odstawiam fn.nko do cłom.n. 

slużął!ą 
i jednego 

ueznia. 
1208 

Bom.an Paał, 
H e rn e, N en.str. nr. óO. Za got6wkę. Na odpłatę. - Pieeyki do ogrzewania. 

.. Przy zamówie
lliach prosimy za.. 
chęca.ć kupców i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w na.szew piśmie. 
Knpcom i pr.ze
mysłowcom, któ
rzy w na$zej ga
zecie \głaszają, 

nied. • kupuiący 
powied.r.ą, że to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogła.szaji\• 
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało 

skutek. 

Stanisław Jankowiak 
· HEBNE, Neustr. 35. 

•.•a11:11•11mua11 
łj Swój do swego? 

Podług najnown1ch iurnall I najpstownłej 
li wykonuje 986 

wszelkie ubrania, paletoty i spodnie 
li 

a 
li 

po bajecznie tanich cenach 
pierwszorz~dna 

pracownia garderoby m~zkiej 

Tomasza Pietrowskiego, 
Essen, Grabenstr. 44 I. 

Bał."znośe rekruły? Tylko w mojej pracowni garderoby 
. m~kiej wykonuje się podług przepisu sp od n ie w oj skowa 

z dobrej materyi po niskich cenach. li 

••• I 
li 11 Ili a li li Ił . li I ' „ 

Czołem l Czołem! 

. Tow. g:imn .•. Sokół" w Neumilhl-Buschhauseo 
podaje swym cz.tonkom dlo wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 13 paźdiziemika, o ~od2Jinie 2 po 
pQlludniu na sali paoo S<:hroera od:będzie się 
kwartalne walne zebranie i .obór noweąo z.ai
rząidu. n.a które s ie uprzejmie zaiprasza; ~oścle 
mile widziani. O lioZlne przybycie P'r-OSi (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo 1!imnastvcme ,,So.kół" w Annen 
w niedzielę, dnia 13 paź,diziernika, urząd<za 
swoją 

pierwszą zabawę 

IPO poluct.niu o g-odrzinie 4-etl i pól. n.ai którą pro
s i swy ch druhów z Arntoo i Okolicy. Zabawa 
odbędzie si ę ina sali p, Peick, Kirchstr. 10. -
Czo.Iem! {I) Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary z. Oberhausen 
donQsi swym czlonkom. iż · w niedziele. dnia 13 
paroziernik;a, odlbedzie sie kwartalne walne 
zebranie o godzinie 5 po poludniu. Zarząd 
iwJnien się stawić póJ: -god~iny pręd1zej. O licz.. 
iny ud'Zial w zebramiu uvrasza Przewodnicutcy. 

Uwa~a. Towariystwo św. Barba1ry dzi~ 
kuje Amatoirom i Amatorkom. którzy się tak 
dziebnie p()kazali na naszej rocznicv, 25 sier
pnia. w imieniu calego Towarzvstwa stairo
polskiem „Bóg za'J)lać" ! 

Tow. ~imn. ..Sokół" w LOnitrop. 
Zebranie odbedzie się 13 października 0 go 

<lizilJlie 4 ·po poludniu na sali pos3edzeń. 
Czolem! (1) Wydział. 

RĘKA WICZl(l wszelkieg'o 
c.eyści i farbuje f ARBIERNIA OALi 

. SCHKE, PRALNIA W BOCHUM. 
nr. 911. . 

filie: Hofstede, Herne, Bickeł, Rób 
hausen. Linden, Hattin2en_ Langendreer0 ten. Castrop, l(am~ Dortmund. 
SJ>l'ockhovet. 

POSTBESTELLUNOSFORMm 

Ich bestelle hiermit bei dent K~~ 
lichen Postamt ein :Exemplar der 
tung „Wiarus Polski" aus 
(Zeitungspreisliste 128) filr da~ 
Quartal 1907. und za.ble an AbatUl 
und Bestellgełd 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. &balten zu 
bescheinigt. , ··· .:-Hs 

ł • • . . . . . . I den.__.....-

l:ałserllches Posłamt •• • • · · · · • ·' 
B r e i s k f w Bochum. Drukarn.ta "Wla !"1sa Pots.kśego„ w Bochum 



Nr. 236. Bochum, na sobotę, dnia 12 października 1907. Rok 17.a 

• 
Codzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowjm • 

....-.~IBW'?R"l'lm<łl..,.•----••-~••m_.. .• ..,....._. um•lłM•==---~=r.-.i.._ ...... ._ ..... ._. .... ._„...,_._.„._ ... ._ ....... ._„.,..._ ... „ .... ._._..,._._...,_,..,.. ___________ llltt9._~.....,.. . 

JWJcłlic>dlzi codziennie z wyjątkiem 1dni poświE\tecz
łłftll • Przooplata. kwartalna na po~ie i u listowych 
!JYnOSi 1 mr. 50 fon_, a ~ odnooze.mem do domu 1 mr. 
gl fen. ,,Wiarus Pol~i" zapisany j~st w ooonik~ pocz 

towYm pod zmk1em ,,L. polw:sch n.r„ 123. 

I Imię Boże za Wiara I DJczyznc I 
Za inseraty plad si:ę zai mieJsce rzadka drobnego ~,.... 
ku 15 f. ogloszen.ie, zamieszczone przed i:nserataml • · 
foo. Kto często oglasza otrzymai rah1lt_ - Listy „ 
„Wiarusa Polskiego" naiłeży frankować I poda6 • 
nieb do.kladny adres piszącego. R.ekop. me :ziwr.acUIL 

~ ...... -.....www ..... O-.-....U.MN-----~g-------lll-------·----------------17..._Wt_. 
Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

~ 
łilówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
test Polakiem. kto ootomstwu swemu 
111iemczyć sie pozwoli! 

[I Z wypadków dala. 

Dziś, w sobotę, odbywa się walne zebra 
nie bochumskiego knapszaitu. 

Zebranie to rozstrzygni'e ostatecz
nie sprawę nowych ustaw knapszaftio
wych .. 

Październikowcy obliczają, że zdobyli 
dotąd 141 mandatów poselskich do trze

ciej Dumy • 
Październikowcy są stronnictwem 

umiarkowanem. Według obliczeń wła 
snych wypadły z 17 gubernij, w któ
.rych się dotąd wybory odoyły_, w 15 
guberniach korzystnie dla nich. Guber
nie te wybierają 141 posłów. 

Bieda w Rosyi. 
'W sekcy1 statystycznej Towarzy-

1 ~twa wolno-ekonomicznego w Peters
łmrgu zajmuje się pan S. Prokopowicz 
0bliczeniem pogactwa narodowego w 
Rosyi, w porównaniu do innych państw 
, i tak dochód roczny, przypadający na 
jednego mieszkałlca, wynosi: w Au
stralii 37 4 rubli. W Stanach Zjednoczo
nych 346 rubli. W Anglii 237 .rubli. W 
Prancyi 233 rubli. W Niemczech 184 
11ubli. W Austryi 127 rubli. W Wło
szech 104 rubli. Na półw. Bałkańskim 
101 rubli. W Rosyi 63 rubli. 

Tak więc Rosya stoi pod tym wzgle 
irlem poniżej wszystkich państw cywili
Z<>wanych. Nawet serb poszczycić się 
może półtora nazy większym dochodem 

I rocznym, nie mówiąc już o Australczy
ku albo amerykaninie. Ale za to co do 
wysokości długów państwowych zaj
muje Rosya drugie miejsce wśród 
,państw cywilizowanych. 

3 

nik polski oplaca te same składki do ka
sy knaps.zaftowej jak niemiecki, więc 
też równą miairą traktowany być wi
nien. Dla administracyi odnośnie dla 
zarządu knapszaftu bochumskiego mo
że być obojętnem, czy 100000 ustlaw ka 
że po polsku lub niemiecku drukować. 
W każdym razie ustawy po polsku dru 
kowane byłyby tańsze, jak niemieckie. 
Obeanie istnieje pomiędzy starszymi 
knapszaftowymi jedność we wszyst
kich spornych. sprawach. Niema też o
becnie obawy, aby na walnem zebraniu 
popełniono tę samą zdradę, jak w r·oku 
1898 ponieważ „gewerkferajn" się paina 
Brusta wypad i ze swego posiedzenia 
go wyprosił; chciał on bowiem tak sa
mo niezgodę si'ać jak po inne lata. Ma
my nadzieję, że pracodawcy na ulepsze 
nie ·ustaw się_ zgodzą wreszcie i' nie do
puszczą do tego samego rozgoiryczenia 
jak w soku 1858, !kiedy to wybuchł-O 
wskutek tego bezrobocie i różne de
monstracye. Jeżeli więc pracodawcom 
zależy na tern. 1aby harmonia i zgoda 
pomiędzy obiema stronami panowała, 
powinni się zgodzić na ulepszenie u
staw .. Robotnicy zaś mają się obeanie 
przekonać, że gdyby nie było organi
m.cyi, nie byłoby nikogo. któryby się 
staral o lepsze ustawy. 

·bli. Na pr~eprowadzenie obu tych pro- jest przeciwnie: rozgrzewa tylko skó
jektów 1ootrzeba będzie bardzo wielu rę, lecz całe ciało się oziębia i na mro-
robotników i mechaników. zie prędzej pijak zmarznie, ni·ż ten, któ-

W Kanadzie, -Mandżuryit Syber _ ry się gorzałką nie rozgrzew.ał. 
i w Afryce projektowane sg, koleje, a 6. Trunkiem nie można się po.silić 
niektóre są już rozpoczęte. Wprawdzie i nasycić, i l!lawet głodu oszukać. 
Chiny i Japonia mogą dost1arczyć do- 7. Zwyczaj picia gorzałki przed 
syć dużo robotników, ale są ~raje, któ- jedzeniem jest bardzo szkodliwY; staje 
re sprzeciwiają się zatrudnieniu chiń- się on tatwo nałogiem i sprowadza cho 
skich i japońskich robotników (kuli- roby żołądka. 
sów). Trans wał np. postanowił pozbyć 8. Bardzo nierozumnie robią ci, co 
się robotników chińskich, których chce się wódką chcą sami leczyć bez pora
zasta1Pić innvmi w interesie towa- dy lekarza; wódka szkodzi najzdrow
rzy.stw kopalnianych jak również ca- szemu człowiekowi, tembardziej szko-
tego kraju. dzić może choremu. 

W Stanach Zjednoczonych, jak o- 9. Używanie trunków paczy cha-
świa.dczają znawcy stosunków, budowa rakter, odbiera zdolność panowainla nad 
kolei i uleoszenia nie postępują tak sobą, zabija najszlachetniejsze uc_zucia. 
szybko, jakby tego wymagał rozwój Prowadzi ano do dzikich i zwierzęcych 
rolnictwa i przemysłu i handlu w ca- wybryków. Trunki niszczą dobru.._ 
łym kraju. w niedalekiej przyszłości p.o szczęście i spokój rodziny. 
trzeba będzie pobudować tysiące mil 10. Trunki szkodzą nietylko piją
kolei, a do tego potrzeba zaprawić ca- cemu, ale nawet i jego dzieciom. Ro
le armie robotników. dzą się one upośledzone na c~ele i umy

To wszystko właśnie wywiera po śle, zapadają łatwo na roznraite cho
tężny wpływ na popyt robotnika ' na roby, jak na konwulsye, wielką choro
rynku światowym. Po Eur.opie, a zwła- bę, suchoty, skrofuły itp. Dziecf po rv. 
szcza po mało uprzemysłowionych kra- kszej części wyrastają na pijaków. 
jach słowiańskich kręcą się rozmaici 11. Dla kobiet, jako słabszych bu
agenci, którzy namawiają robotników dową ciała, używanie - trunków jest 
do wyjazdu do Ameryki. ~obią robotni- szkodliwsze i wstrętniejsze, ainiżeli dla 

ł!!!!!!l!!!!!!_!!ll!l_.„.l!l'.!ll __ ..,.~_!!l!!&S!!!l!!l'.!!!!!W.~·~!!!!!!!!!!!.l!~.!"-!Ll!!!!l __ !l! ___ !"J41~-!!!!-!l!!§!!22!!!!!1~1!!!!!!!!f kom tak wygodne i korzystne 11ropozy- mężczyzn. A oprócz tego prowadzi ot1o 
" eye, że w skutek tego emigracya do do zaniedbania poważniejszych obowi~ S Wi~ to j Ó Z 'tf aci e Ameryki w ostatnim czasie znacznie zków każdej kobiety: gospodarstwa do 

się powiększyła. mowego i wychowani1a dzieci. 
W nied.zielę, 13 h. m. o gndz. \V Europie brak już teraz sił robo- 12. Szczególniej niebezpieczne jest 

4 po poł., odbędzie się czych, brak ten jeszcze będzie więks7' picie tru:nków dla kobiet ciężarnych i 

b • gdy rozpoczną się w Ameryce wyżei karmiących, bo szkodzi ono nietylko ze r&lłłe wymienione prace. Z naszej strony od- matce, ale i dziecku. Trunek zatruwa 

członków komitetu, wszystkich ofia„ 
rodawc6w „Swiętojózaf acia" ·i Roda· 
k6w, cbacych prZ'fSt~pić do ,, Towa
rzystwa Pomocy Naukowej'' t>td we
zwaniem świętego J6zaf.1 ta · 

lł±IF w \.\Janne ~ 

radzać tylko możemy wyjazdu robot- pokarm piersi matczyn~j, co najczęściej 
inikom do Ameryki lub innych krajów bywa przyczy.ną konwulsyi i innych 
nieeuropejskich, ponieważ nieraz nif chorób u dzieci. 
sumienni agenci wyzyskują tylko ro- 13. Najbardziej szkodliwe, a nawet 
botnika. iniebezpieczne jest podawanie trunków 

Następnie zarobki tutejsze muszą dzieciom. Dzieci takie nie rosną i nie r„ 
iść w góre, gdyż sił roboczych będzie wijają się należycie na ciele, są krną
mniej, 1n'ż ich będą potrzebowali w prze brne, prz rtem łatwo podlegają wsiel-
myśle i rolnictwie. kim chorobom. 
a A 14. Na trunki idzie duż:a gęść za-

na sali pana Unterschemanna, na· pracow1anego zarobku. Oszczędzając i 
przeciw koścfoła kat..Hekiego. Kilka prawd o pijaństwie. sktactając pieniądze, wydawa:ne na wód 

kę, można polepszyć swój byt, a na.wet 
Franciszek Matysiak, Towarzystwo hygieniczne warszaw- odłożyć na czarną godzinę. 

przewodniczący skie opracowało odezwę do ogółu prze 15. Zbyteczne są trunki przy za-
komitetu "Świętojózafacia". ciw szerzeniu się pijaństw.a, odezwę tę bawie i wszelkich uroczystościach. BP-

Jak1'9 bodą nowe ustawy knapszaftu 7, !@& OW!IC liJl!I przytaczamy \.V całości, bez zmian. nich lepiej i weselej czas spędzić ffiQ-
'ł " !!!!!llll __ s Użycie trunków, a głównie gor:zat- żna. Przy kieliszku łatwo o kłótnię i 

Jak wiadomo, w sobotę~ 12 bm. od- Brak robotników. ki jest u nas bardzo ro~powszechnione. zwiactę, przez które zabawa często smut 
będzie się dalszy ciąg walnego zebnania Przeczytajmy więc uważnie i zapamie- no się kończy. 
knapszaftu bochumskiego, na którem „Głos Ludu", tygodnik, wychodzą- tajmy, co w tej odezwie napisano. 16. Człowiek pijany jest śmieszny 
;ma zapaść ostateczna uchwała w spra- cy w Częstochowie, pisze: 1. Nietylko upicie się, ale nawet i wstrętny dla wszystkich i staje się ~ 
·wie nowych ustaw knapszaftowych. Ze wszystkich prawie stron całego mały kieliszek gorzałki szkodzi człowie sto pośmiewiskiem dla własnych dzieci. 

Od 28-go września aż do tego cza- świata ntadchodzą wiadomości' o dużem kowi na zdrowiu, bo w niej znajduje się 17. Człowiek. używiajacy trun-
'S~ odbyło się kilka zebrań tak Komisyi za])':>trzebowaniu i częściowym braku trucizna, zwana wyskokiem, albo alko- kó'v da1e się tatwo oszukać i wyprowa 
Siedmiu. jak i komisyi starszych knap- rąk rnboczych we wszystkich gałę- holem. dzić w pole. Może on sprzedać sumie-
szaft h - d - · 1. k pal, 1ziach 11rzemysłu. Przyczymę tego stanu 2. Trucizna ta znajduje sie we wszy- nie prawa obywatelskie i majątkowe; 

owvc oraz pos1e z1c1e l o n. "" . . l po' z','n1'eJ· przez cate z· yc1·e terro z' atować Na zebr:aniach tych rozpatrywano spor- rzeczy tłumaczy się poniekąd także stkich trunkach; w szp1rytus1e, gmza - fó> 

lle punkty i roz;prnwiano nad n.Tmi ob- tern, że obeonie w całym świecie przy- ce, araku, piwie, winie miodzie i likie- będzie, że się dał podejść przy kielisz-
szernie. Zastępcy robotnjków przejrzeli stąpiono do wykonania wielu olbrzy- rach. Dlatego też trunki są szkodliwe. ku. 
Po kilka raz ustbw które mają w mich prac, przy których potrzebną jest 3. Używanie trunków może wywo 1 18. Cztowie~ w .sta.ni~ . nietrze~-
t>rzyszłośc i Y prawoy, poszczególnych · wielk-a liczb~ robotnik?w! .A co ~ięcej, łać najrozmaitsze choroby: żołądk:i_ , - wym ~p.nw~do~rac moze .na~w 1ększ~ me 
.Członków ukrócić i materyalnie ich go- I że brak ten 1eszcze w1ęceJ da się o~- wą~roby, płuc, serca, lfl~rek, or~z ~sp_o- ~zczęsc1e met).lko dla s1eb1-c. al~ t .dla 
rzej postawić. Zbadawszy wszystkie czuć później, ponieważ planowaine są Je sab1a do suchot. Trunki skr~~a1ą zyc1e: 111nyc

1
h, np: pozary , katastrofy kole t w 

Punkty sporne, 'Przyszli zastępcy robot s,zcze inne wielkie prace. ?r~wa?zą częst? do P~~ahzu, :nagle1 fabryKach t~d. . _ , , „ 
ników do przekonainia, iż ukręciliby sa- I talk prowadzi się mboty przy ka- sm1erc1, o!Jłędu i sa~obo)stwa. . . 19. Trnnk1 są. gł?wnym zr?~łem 

~ rni na siebie bicz, gdyby się nJa owe 'RO- nale pan.amsk~m w Amery0c0e00śro~~- . .4d. dN1~pr~t~ą 1e:\z~ tru~k1 kr~t ~1e~ządu: oraz zarazema choroba,m se-
gorszenLe zgodzili. Oprócz tego muszą wej, gdzie potrzeba stale 4 \ ro - p1ą i o .aJą si o ~o o y. orza .a re neml. . . . 
sta;rsi knapszaftowi żądać na walnem Q ników. . A w~rna~~ta tylko ~hb~1l0Dwo, ~ _nk~s!~pn· e .. ,2ot. Skut~d1emb 1:o~po~rszech~1 ~nyr 
zebraniu, ab „ ustaw dla Polaków by- , W stanie Nowojorskim w mer~\ - - w1ęce1 .1eszcze os1a 1a .. . o c1~~ 1e1 1 .v . .rv p11ans„ wa nar? u ozeJe .. a ~.am<:t. -
~Y w polsk i~ · z k: wydane. śmie-1 ce północnei.ma ąyć zbudowany nC\l: trn:a!e1. pracy c~~O\':le~. Inący 1est J. ko ~odkę kra1 nasz wyda1~ 3? m1honv 
chem szyde Ję Y " strony baronów kanał wodny z gór dla dostarczama mme1 mezdolny, mz 1mep11ącv. i rubh na rok. Gdyby te p.1en~ądze po-
~opalnianyc~cz?t~~ z~ odpo.wiedziano miastu Nowemu forkowi wody .. ?r~ca za-P~vl'l ~w. z.c .z!owie~ et. ~ta. a oa I święcić na cele ~żyt. ecz~1e .. me„ byłc~~Y 
JUż raz • · ky · t b 51· p. zra- ~ ta ma kosztować około 160 nuhono\v 0. N1epnwda .1est ro\vmez, ze go- u nas głodnych i n~dzatZ2. . P :1anst~ o 
. na w mose . me rze a "" I k ~ łl t · .. · d · , d d dku - nędzv •·· Zać; że może -i sami dać druko rubli. Nadto ma być przekopan~ ana i rza m rozgrze~a, o się .nam po.zo1 t .· prawa . z1 .naro o ~pa . 1 . ,..'; ·"' 
~.~ć. lest tyl!~~~~z~;;_~rne~~tn .. Rogot . ~11 .o,kr~J.fr~t }rnsztern 21Q miliono~\: ru- • !~Jko t~k v„·yc:i1e, bo >Y rzeczyw1stQ śc1 • ~Y·dz1my ztąd, Jak rn ebezp1e .... ,„ncm 



jest uiy\\·anie trunków dla czlowieka i 
jakie straszne szkody przynosi całemu 
narodowi! Obowiązkiem każdego jest 
walczyć z tym wrogiem! 

Pokonajmy go. rrzestańmy pić trun
ków zupelnie. 

Nowy projekt ustaw knapszaftowych 
wręczono dopiero w czwartek po polu-' 
d11iu stronom interesowanym. W 
projekcie tym pracodawcy poczynili nie 
. które drobniejsze ustępstwta· na ko
rzyść robotników i starszych knapsza 
ftowych w głównych punktach spor
nych atoli nie ustąpili. Mianowicie 
wsparcia dla dzieci inwalidów praco- ; 
dawcy przyznać nie chcą. Jak się rze-· 
czy w ostatniej chwili ułożą, tego prze
widzieć obecnie nie morna. 

Zakaz języka polskiego na zgroma-
. dzeniach P.~blicznych. 

Jeśli informacye berlińskiego .~,.Lok. 
Anż." polegt:iją 111a prawdzie brzepi~~Y 
wyjątkowe now.ei ustawy :o zebraniach 
i . stowa1rżyszeniach przechodzą wszy
stko,· czego się w tym względzi·e spo-
(lziewano. . . . . 

V..' ·czwartkowem wydaniu poran
nem zamieszcza „Lokal-Anż." następu-
jącą notatkę: , , · 

, Jak się w uzupełnieniu naszych do- , 
tychczasowych doniesief1 jeszcze do
wiadujemy, według .nowego projektu 
ustawv o zebraniach i stowarzy:sze
niachmają być zakazane wszęłkie zgro~. 
madzenia publiczne, w których i~z~· . 
kiem obrad nie jest jęz'yk nietnie.ck1. · 
Projekt przedłożony ·zostanie Pt.awd?~ 
podobnie w czasie najbliższym radzie' 
związkowej." ~ . . . 

·A więc zamknięte byc :ma1ą zupelme 
usta' gnebionemu ludowi polsktemu. 

~Ostni8rke~fe' rai n'' organ i z uje ~ ecę 
· antypolską. w Ameryce. . · · .. 

we „Wiarusie Polskim". można się zgo 
dztć: Zyczyłbym sobie -tylko, żeby sie
dzibą towarzystwa było miasto Bo
chum, gdzie „Swiętojózafacie" powsta 
ło, długie lata istniało i przyczyniło sie 
do wyksztakenia dwóch księży Pol
skich, którzy z wielkiem poświęceniem 
pracują d~a ludu w konfesyonale i na 
kazalnicy. Jest też w Bochum dosyć lu
dzi odpowiedzialnych majątkowo i zn3 
jących się na wartości świadectw szkol 
nych. 

Pragnęlibyśmy także żeby jeden z 
księży pojskich należał do zarządu a ka 
syerem powinien być ktoś od -"Wiarusa 
Polskiego", bo mimo w~zys~kich o
szczerstw ludzie najwięcej by do niego 
mieli• zaufania, wiedząc, że 'Pltzez tyle 
11.lt pieniądze u „Wiarusa Polskiego" by 

. ły najbezpieczniejsze i ani fenyg nie 
przepadł. (Dziękujemy za slowa uzna 
nia ale zaznaczamy z góry, że \Vyda
wnictwo „Wiarusa Polskiego" nikomu z 
pośród swoich współpracowników nie 

: ppzwolł przyjąć kasy „Świętojózafa
cia''. bo każdego kasyera od .,Wiarusa 
Polskiego" znane gazety pozntvńsk.ie 

; przedstawi:ają jako zlodzieja, gdyż to im 
;potrzebne do interesu. Ale znajdzie się 
w Bochum inny kasyer, który z „Wiaru 
·sem Polskim" nie jest związa1ny. Ka-
1syer 1Powinien mieszkać w Bochum, aby 
,sam mógl dopilnowtać korekty pokwita 
wania, za które redakcya odpowiadać 
nie. może. · Redakcya .. Wiarusa Pol
skiego.".) " 

Chdałbym · też dodać do ustaw prze 
pis o członkach honorowych. -Zdaje mi 
się, że księdzu dr~ Lissowi, :który nie
dawno wyszedł z więzienia. sprawimy 
radość nie małą i damy dowód wdzię
cznej · pamięci, jeżeli g.o . zami1anujemy 
członkiem honorowym. Myślę, że na 
to wszyscy się zgodzą. Dalej radził
bym zamianować członkiem honoro
wym ks. Szotow.skiego, który ·był wo
góle pierwszym duszpasterzem pol
skfrn .na obczyźnie i położył fundament 
dJa „Świetojózafacia". O tym pier
wszym naszym op.iekunie nie godzi się 
zapominać. 

• 

Zmiany w wysokieh urzędaeh 
Rzeszy niemieckiej 

, Do Stanów Zjednoczonych Północ
tnej Ameryki wysyła „ostmarke~ieta:]n" ·. 
15.-go bm. swojego seklretarza ~~ne~~l-
71ego p. Wiktora Sc?ulza: .,by .się> pon1:-
formował o orgamzacy1 Polakow w zawsze jeszcze zajmują pnasę niemiec

Am,eryce, by niemcom w. Amery7~ . ką i zagraniczną. . 
wyjaśnił znaczenie kwesty• ~ołskteJ · ' z życia trzech dyplomatów, o któ
oraz , by ich zainteresował takz~ P?~, · . rych chodzi, podajemy poniżej najwa-
względem materyałnym ·dla „.dązno~ci' żniejsze daty. · 
niemieckiego towarzystwa dla kresow Henryk Leonard .v. Tschirschky uro 
ws.chodnich." ' dził się w roku 1858 i był synem dyre-
11!!1!!1 "~'" -. - ~~- ktora saskich kolei rządowych. ,' z po-

w . s· "ofo1•'o•zat~c1"a" czątku l;Jyf referęndaryuszem . w mini-: sprawie ' WI'! fi ' steryUlll „spfawiedliwości w Saksonii, 

pisżą 11.Cl\m ; .. : . . .. · · .; „ :. . . 
Cieszę s i ę, że p. Matysiak, zwołuJe 

na niedzielę do Wanne wiec, celem. za
łożdnia ·~.Tow. Pomo.cy N~rnkowei pipd 
we'z\vaniem Ś\V. Jóżefafa." Proszę 
wszystkich Rodaków., ~eby na ten wiec 
przybyl.i jak najliczniej. · , 

N!a usta'\VY, które były ogłoszone 
~ _[ ~~~~- . . ' 

107) . • . ' ' " 
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wieśc; 

. \u w~f3vn1 fiąsiorowskiego. 

iCiąll dalszy)_ ' · 

StarsLa pani przyzwaraldźcie. 
pedzia la, Żubro\va, odszukajcie ją - ni 
by panią kapitanową - i niech do mnie 
przyjdzi·e ! ... 

- Nie, z·,1 nic! - namarszczy la się 
Zośka. 

·- Ni·esnbordynacya ? ... 
- Niech sobie! 
- To nie może t--vć ! -zaopinio-

wała krótko Żubrowa. 
Zośce łzy w oczach znów stanęły. 
-'-- Czego 0f].emnie chce? ... Com jej 

ticzyniła ? .. D1ęczyć będzie. Nie! Żubro 
wa, uciekajmy ztąd prędzej, j.1 nie mog~ 
:Widzicie mnie tu niedobrze .. bardzo nie
<lobrze.„ · 

Pierś Zośki wezbrała łkani em. 
Markietance nowieki zawilgły. Otwo
rzyła rarnion:i i przytuma pnłkownikó 
wnę. . 

· -;----- Co, co się stało? - pytala tros
kl1wic. - Swięty Antoni, bo się już nie 
strzymam ! Paniusia · moja złocista!... 
Szaria.szarżą,„ a co ubliżyć nie wolno! 

a potem ' wstąpił · na służbę .dyplomaty
.czną .i w roku:l883 ~o;;ta( atta~he p.rzy 
poselstwie· foreckiem . . Póź.n.iej byl w 
Wiedniu, Atenach, B.ernie, późniei 'I' 

Konstantynopolu,. wreszcie w P.eters
burgti, gdzie ·otrz:Vmal tytuł nadworne
go posła i ministra. Potem :przeniesio
no ·s?:,o_ do· Luksemburgia, skąd po nie-

~ . . 

Jakiem ·Muszyńska ,z domu, nie daruję, 
a powiem, co na sercu! ... Dzięki Bogu 
języka w gębie od· parady nie naszam ... 
sacrebleu ! Kapitanowej dvshonor uczy
nić ... sąd polowy!... Pluton żołnierzy i 
kulą w Jeb! Tfy ! Co ja też wygiaduję ! ... 
No, no!. .. Furda wszystko, do poruczn:i
ka się dobierzemy, wszystko nicpotem 
nagrodzić musi. Niechnoby on zobaczył 
ze. tu nam zmartwienie czynią!... Cha! 
Całą kompanięby podniósł na nogi! A 
bodajże!... Aż kląć bierze ochota! Już 
Już dobrze nam ... Wsi:adanego sobie za 
gramy - i hajda! A tam porucznik cze
ka, nie doje, r.ie dośpi.„ jeno tęskni so
bie ... a wzdycha i powtarza: a juści mo
ja umiłowana przyjedzie ... 

Zośka uśmiechnęła się 
- Pewneż to!? 
- Ifo ! Sacrebleu ! jakiem Muszyń-

ska z domu, niech .... niech mego stare
go n~e zobaczę, jeżelim zelgala ! Nasz 
parucznik ... U niego s!owo - to mur! 
Co tam mur! Sto armat ustawić a plu-, 
nąć, to I mur zw~ali - a porucznikowe
go s1owa ani myśli! Ba! A toż, jako po
wiadalam naprzyklad o tym fortelu. 

-- Mówcie, opowiadajcie mi! 
- Odzieżbo ... tu, n.a tej wodzie? 
-- Patrzcie! ~a kiamieniu przysię-

dzieni... . 
-- Kiedy bo, czekają ... 
- Odmawiacie posłusze(1stwa? 

długim czasie zawez\vano go. by zaja.ł 
miejsce przedstawiciela Prus przy mia
stach hanzeatyckich. Sekretarzem sta
nu został w roku 1906. Ustępuje teraz 
na wlasne żądanie .• gdyż dążeniem je
go jest karyera ambasadora. 

Nowy sekretarz stanu Wilhelm 
Schoen dopiero od roku 1905 jest amba 
sadorem w Petersburgu. Urodził się w 
roku 1851 i jest synem fabrykanta z 
Worms. Podczas wojny · niemiecko
francuskiej wstąpił do wojska, jako o
chotnik, został oiicerem i służył tam 
do roku 1877, gdy przeszedł na dlwgę 
dy pl oma tyczl}_ą. 

Był on attache przy amba1sadach w 
Madrycie i Hiadze, a potem sek1r1eta
rzem w Atenach, Bemie i Hadze, potem 
1pierwszym sekretarzem w Paryżu. Od 
roku 1896 do 1899 był marszałkiem dwo 
ru księcia Sachsen-Koburg. Stamtąd 
pojechał na posła do Kopenhlagi, a pó
źniej do Petersburga. 

Hrabia Wedel jest synem szlachcica 
oldenburskiego, urodził ~ię w 1roku 1842 
i poświęcił się z początku karyjerze woj 
skowej. W roku 1842 byl już kapita
nem sztabu generalnego, a~ mku 1889 
został generałem a la suite cesarza. W 
1891 roku przeszredl do dypl0imacyi1 i. 
został oosłem w Sztokholmie. Później 
zostal -ambas1adorem· w Rzymie! skąd 
po 3 latach przeniesiono go do Wiednia. 
i. -

-
Sejm polski w Ameryce. 

WBaltimore odbył się siedemna
sty z :rzędu sejm „Zwiazku Narodowe
go Polskiego" rw Stanach Zjednoczo~ · 
nych Ameryki PółnocneL Organizacya 
ta największa wśród polskich na obczy
źnie, a ·także jedna z inajwiększych pol
skich organizacyi wogóle, liczy obec
nie 82,500 członków w 774 grnpach lo
ika11nych, rozrzuconych po całej prze
strzeni Unii amerykańskie]. Majątek te 
go „Związku' · wvno·si, według .przy go 
towanego dla sejmu sprawozdania 434 
tysięcy dolarów, czyli bliiko 2 miHo
ny marek. Jego cztonkowi1e, jak wia
domo. uzyskają za swoje wikładki pra 
wo id·o dość znacznej kwotv (900 lub 
600 ·dolarów), którą rwypla1ca się w ra
zie . ich śmierci 1pozostalej rodzini1e. Ty
tułem tego „pośmiertnego'' · wypłacił 
Zwiazek w . ciąg-u swego istnienia jui 
.przeszło 2,5 miliona dolarów, czyli 12,5 
miiliona franków. 

Sejm •tegornozny miał do zalatwie- · 
nia ba,rdzo ważne zadania. Przede
wszystkiem była na porządku dzien
nym reforma wkładek członków. Do·
tychczasowy system, nieoparty na ·· od
.powiedniej1 skali, ale ustanawiający 
równa norme opodatkowania dla mło
dych i starych, groził Związkowi ban
kructwem z chwilą, gdy zastępy sta~ 
rych członków •P.OCzna masowo umie
rać. Proponowany nowy system zrriiej
szalby ciężar .podatkowv. .dfa nowo·wstę 
pujacej młodzieży. Dalej stały na po-

- W edlug rozkazu! Powiadałam 
o tern ze sto razy - ale jak trzeba·, to 
trzeba.„ Otóż, porucznik mnie się pyta 
- . Żubrowa, jak wam się widzi, strzy
ma, czy mi nie strzyma? Ja niewiele 
myślący, a nie wiedzący w czem rzecz, 
wolę prosto z mostu: nie strzymia !. .. 
Spojrzałam a porucznik zbladł! 

-- I co - i co ? ! 
- No i do mnie: Gadajcie ... wv 

coś musicie wiedzieć!... Okro,p.ność-! 
Miarkuje. że głupstwo się palnęło, 
więc dalejże kota ogonem wykręcać, a 
zaręczać. jako pani kapitano·wa strzy
ma, choćby się ziemia miakt rozstąpić. 
aż tak potrosze się uspokoił ... 

- A ... a jak to bylo, kiedy was po
rucznik wyprawiał? 

- tto ! co tego, to już za wiele! Po 
ra nam wracać. 

- Kiedy bo ... 
- Subordynacya ! A tam czekaj_ą !.. 
- Nie, nie!... 
Żubrowa jęła przekładać. 
- Tchórz nas oblatuje! ?.„ Nie 

przystoi„. $więty Antoni, a ż.eby tak 
na nmie porucznik taki czekał gdzie ... 
Mój stary z mvśli mi nie schodzi... To 
niechby mi na kartacze, na bagnety wie 
dli. niechby siekli - anibym się nie 1Ile 
kła! A tu co? ... Matka poruGznikowi ro 
dzona ... Ja to wiem, czasem ciecie tak 
nie dokuczy, jak słowo ludzkie... ale 

rządku obrnd rózmaite projekty, doty dn 
czące zmiany wewnętrznej organiza~ Zd 
cyi Związku wycbodźtwa oolskieg0 
przemysłu i handlu w Ameryce, zal<>ż~ dę 
ni1'1! osobnego dziennika z.wiązkowego ko 
,pomni.ka K?·sp'ciu

1 
skz~i w WKaszydn~tonie [ ,P 

orgamzacy1 o a ow w 1 ana zie. Wre dY 
szcie czekało sejm Zwiazku za<Ianie 
iwy.boru w nowym składzie zarządu pił 
centrnLnego, 1prezesa, cenzora, dyre(. rni1 
torów etc. za 
,, Dotyichczas nie nadeszły s.praw0• fin 
zdania pism polskich rw Stanach Zjedno go 
·czonych o przebiegu i wynikach obrad 
sejmowych. Ogółem liczono na u<l.ział rok 
około 500 delegatów. ~: 

Iiemie polskie. -
tni 
v,·y 
12.1 
wo. 

Z Prus Zaehodnieh, Warmii i Mazur. 
dl 

Wejherowo. W lokalu „KUipca·· 
1 odbyło się onegdaj roczne 'vaLne zebra. -Olu 
nie tejże spółki. na którem z,dało spra. rzą 
w oz danie. · zw: 

Ze Siprawozdania, odczytanego 67 : 
przez dr .. Litewski.ego. do.wiedzieliśmy trz~ 
się, że „Kupiec" . rozwija się świetnie. we1 
Obrót ogólny wynosił- 140.791,66 . mk. cz~ 
czyli blizko 25 tys. · mk. więcej aniżeli rai~ 
w roku zeszłym. Liczba wpłaconych skit 
1udzialów podn'.osla sie z 84445,38 ma. sze 
rek na 100429,48 marek zysk podniósł 11ier 
się ze. 7225,40 mrk. na 8024,50. mia 

„Kupiec" sprowadza odtąd wspól- <JSÓ 
ni'ę_ z tnneimi spólka111i większą część 

1towarów 'rli:l wspólnv -rachunek, wsku. 
tek czego towar j~st tańczvm i człon. 
kówie mogą go korzystniej nabywać, ŻÓ\\ 

Licz.ha czfon~ów „Kupca'' ·podnio. om< 
s!a' sie na 1411l. . się 

Kościerzyna . . Izba karna w Gdań. ale 
siku skazała ucznia kr.a.wieckiego Jana wia 
Brzezińskiego na rok więzienia za kra- gól( 
dzież. ·· Wyrostek ten pomimo młodo- gaz 
cianego wieku stal sie już wyrafinowa. któ1 
nym zlodziej em. Przed tygodniem on 1 

skazały go sądy przysięgłych na 3 lata taje 
więzienia za rachunek na drodze pu- wię 
blicznej. Obecnie zaś sądzila go hba tern 
~karna za kradzież portmonetki z 27 byl( 
mat. · .pieniędzy, które wyciągnął pe. 
w,nej służącej z kieszeni. się 

· Chojnice. W ubiegłym tygodniu ezie 
najechał pociąg robotnika kolejowego 
Oasta 1po:miedzy Rytlem a Choinkami do • 
tak . 11ieszczęśliwie, że biedak obe.cnie nyc 
w tutejszym domu chorych wskutek do leja 
znanych obrażeń · skonał. bez1 

' Frombork. Ks. kapelan Dobczyńs·ki wsz 
z Kłajpedy zostal mil1nowany admi.ni- wili 
stratorem param w Pr. Halądzie. Ran 

~zaf 
Z Wiełk; Ks. · Poznańskiego. · zdrc 

Inowrocław. Dzielny gospodarz poi 
s.ki •Pan Józef ·waszak z Ośniszczewka 
pod. Oniewkowem (pow. inwroclaw- ł 
ski) naJbyl, j.ak donosi •. Dz. Kuj.", drogą ki, ~ 
kupna gospodarstwo blisko 500 morgo· klad 

· we, pięknej, . urodzajnej ziemi, Grocho· ~ 
1wiska królewskfe. w 'P'Owi1ecie żnii1· 1 
skim. od niepamiętnych czasów znaj; 

Sk: 
westchnąć sobie, ·poczciwie · i naprzód!... 
Zjedzą nas, albo cO? Równaj się i 

marsz! Znów przed lada czem !. .. Phi zali 
Różnie bywa ... Tędy o owędy, a co jak trzi 
za mego starego .w:rchodził'am - kędy nląc 
on się, mój robak podziewa! - to prze mus. 
cieżem ślubu z jego matką nie brała! A 
zła ci była niewiasta!.... Sta~ 

- Zla, zła!.. 
- Okrutnie! Święty Antoni, abv 

mnie nie skiarz !... 
· - Co powiadacie? 

- Wlaśnie l'.lowiadam, że okrutnie 
zła była! Słowem się nie. odezwij.„ 
Dla mego starego księżniczki chciala, a 
przynajmniej woje,i.·odzianki, z kluc.J "" 
a jarnc1 miala aby klucz od puzderka, 
które mi stryjna moja, Domicela Mu· 
szy1iska, na wiano dala ... Tedy - kwa· 
sy. przytyki, konfuzye a ja nic. Znoszę 
a Śv.'iętemu Antoniemu - jako i teraz 
·-- się polecam!... Boczyła się świekra. 
burczała, gniewała się, ale gdy w koi1c~ 
mego starego przyparło ... zezwolenie 1 
błogosławieństwo dać musiała! 

- · Musiała dać!? . . 1 
-- A htkże ! Agata jej było na 11:11ę. 

Baba zawzięta a złośliwa ... że ani na 
prawo, ani na lewo! · : . 

Markietanka westchnęł11 ·żałośnie 1 

dodała szeptem: · , 
. I 

- Matko Agato. daruj łgarstwo .. „ 
(Clą i dalszy ·nastą pl.) 

u 
t 



dujące się w reku niemca p. tterzaua 
zctanie gQspodarstwa Już nastąpiło. 

~p. dr. Władysław Łebiński. W śro
dę o godziITTie 11 przed poludniem za
kańczył życie naczelny redaktor 
,Dziennika Poznańskie~o·· ŚP. dr. Wla
<lvslaw Łebiński. 

Poznań. Pan Józef Kościelski ku
pił ~ pana Komendzi11skitego nowe ka
miemce przy Starym Rynku i ulicy 
zamkowej nr. 80182 za pOŚrednictwem 
firmY •• Victoria" Teodora Sw'.marskie· 
go i Sp. Cena kupna 914,000 mr. 

Krotoszyn. Nasze miasto liczyk> w 
roku 1_905 12665 mieszkańców 6 608 
[lęskich i 6057 że1iskich, pomi'ed'zy te
rni znajdowało się 1701 osób wojsko
,1,ych. Podług liczeti w roku 1906 było 
12.8i3 osób, pomiędzy temi 1900 osób 
wojskowych. 

Ostrów. Ubiegłej ni.ed21iełi poświ1ę
dł ks. biskup Likowski nowy kościół. 

Kościół wykonany w całości we
-Olug planów i rysunków budowniczego 
rzadowego p. Sławskiego_ posiada nie
zwykłe na nasze c.iasy rozmiary jest 
fJ7 metrów długi i 33 szero.ki. · : Posiada 
trzy nawy z oświetleniem bazyliko
wem; prezbytoryum, najpiękniejszą 
cz((ŚĆ kościoła. zdobi 30 ~olumn podpie
rających w dwóch piętrach kopuliste 
sklepienie. Nawa główna jest 11,5 m. 
zeroka a 13,5 wysoka, pokryta sklep:·e 

niem krzyżowem. Kościół o tlakich roz 
miarach może pomieścić wygodnie 4000 
-0sób. 

~e Slązka czyli Staropolski. 
· GliwiCe. Odbyło się tu zebranie me 

żów .zaufania partyj centrowej, w celu 
omówienia wieca centrowego, k;tóry 
się tu ma odbyć. Zebranie bylo poufne. 
ale mimo to gazety liberalne z Wrnda
wia dowiedziały się · niektórych szcze
gółów. Stąd jest wielkie oburzenie u 
gazet centrowych na teg_o centrowct1. 
który, tajemnice zdradził. Podobno m;c: 
on mieszkać w Król. ttucie. Zresztą te 
tajemnice zdradzone ni'e mają dla ina 
więk~zego znaczenia. Pl(}legają one n1a 
tern, iQ: na ·zebraniu mężów zaufania nie 
brio żadnego zapału. 

Zabrze. 17-letni wbotnik W. rzucił 
.ię na rodz.i\;ów i pokaleczył ich. Bę
dzie za to odpowiadał przed sądem. 

Sośnica. Na szosie. prowadzącej 
do Zabrza, pięciu opryszków uzbrojo
nych w rewolwery i noże napadło ko
lejarza Jana Wlokę. · Zbóje poranili ni,e 
bezplecznie napadniętego i przeszukla
wszy wszystkie jego kieszenie zosta
wili go bezprzytomnego w kałuży krwi. 
Ranneg.o umieszczono w Iecznicy knap
szaftowej, gdzie leży bez nadziei wy
zdrowien'a. 

Z innych dzielnic Pols~i 
. ~ódź. Zna1ny przemysłowiec łódz

ki, zyd Poznański. przenosi swoje za
klady fabryczne z }~odzi do Moskwy. 
~naw · WiU:rtQ!\.$ w; 

Wiadomości z·e· świata · 

Skazanie rewolucyonisty rosyjskiego 
w Paryżu. 

.Sędziowie przysięgli w Pa1ryżu sk)1-
ia1; ~os~'anina Lawę. który 1-go maja 
'.rzeht oo pewnego kirasyera, inie ra-
niąc tego wszakże. na 15 lat riobót przy 
tnusowych. 

Stanzdrowi.a cesarza Austryi. Franci
szka Józefa 

~-~!?g ostatnich doniesie11 nie jest nie~ 
)~. Oiący. Franciszek Józef li·czy lat 

Ambasadorem niemieckim w Peters
burgu 

~a miejsce .PO\volanego na sekretarza 

0 
nu P. von Schoen'a mianowano hr. 

kiurtales, dotychczasowego posła pru
ego w Monachium. 

W Procesie o zdradę stanu 
rzecb.r , . u d \ przywodzcy socyaltstyczne-
or R~· ~1ebknechtowi '\'niósł prokurn
ska/e-:izy o. 2 lata domu karnego dla 
·an· zonego 1 natychmiastowe areszto 

ie. 

'tór , .· .Hr. Zeopelina, · 
róby ~w1ezq tak pomyślne wykonał 
ow~ z ~~l?ne~ sluchaiącym steru mi1a 
elem1\1P:iasto 'friedrichshafen obywa

li DN;r,.ow.yrn. 
,!( . ,~„\ \, 

lJ b, ":·,i · Napad. 
z rojeni rozbójnicy napadli .na po-

cztę kolejową \\- Barchnednieprowsku 
zrabowali 60 tysięcu rubli i zbiegli 
z łupem. 

Parowiec utonął. 
Parowiec 1angielski „Mervinian" za

tonął w zatoce biskajskiej. Załogę i 
pasażerów wyratowano z wyjątkiem 
sześciu osób. 

Sejmowi węgierskiemu i 

przedłowną zostanie wkrótce projekt 
ustawy dotyczącej wyborów powsze
chnych. 

O olbrzymich demonstracyach za po-
wszechnem prawem wyborczem 

donoszą z Węgier. W Budlapeszcie od
był się olbrzymi pochód, w którym 
wzięło udział około 200 tysięcy .osób. 
Niesiono napisy, w których żądano po
w:szeclmego prawa wyborczego. 

Śpiewano pieśni ludowe ·i marsy
liankę. Deputacye dwie były u preze
sa 1parlamentu i wręczyły mu petycye 
o powszechne pr1awo wyborcze. 
'y• w;:.W:•M» 

Z różnych stron 
Przy niedzieli prosimy agitować za 

„Wiarusem Polskim", które~o na trzy 
miesiące wciąż jeszcze można zapiiSy
wać. 

Przedpłata na „Wiarusa Polskiego" 
z „Posła(1cem Katolickim" wynosi na 
pocztach i u listowych wiejskich 1 mr. 
50 fen., a z odnoszeniem w dom przez 
listowego 1 mr. 92 fen. 

Za te cenę przesyłamy także „Wila
rusa Polskiego" w strony rndzinne i na 
wszystkie poczty państwa niemieckie
go, ale należy razem z pieniędzmi na
desłać tadres tego, który ma otrzymy
wać gazetę. Adres powinien być do
kładny, bo inaczej mogłaby zajść ;pomył 
ka. 

Abonenci Duchalskich mogą si~ wciąż jeszcze 
d·o nas z.gfaiszać a przekażemy im bezpfatnie 
.,Wiarusa· Po·lslkiego" na pocztę miejscową. 

Trzeba 'J)Odać poiprzedi1io d!oktadny adres. Kto 
chce, żeby mu listowy 1no·si! gazetę w dom, 
doplaca 42 fen. listowemu, który się po te pie
nią<lze zs!Josi. 

„Ga1zeta Toruflska" i „Przyjaciel" ró
wnież dają pokrzywdzonym przez Duchalskich 
.Rodakom pisma swo~e darmo, jeżeli się zgloszą . 
podając d0tkfadny adres. 

Na~aniacz centrowców, który lubi opieko
wać się karco111ymi przez .• Wiarusa Polskiego" 
zllodzieiami, gniewa się, że nie rozpisujemy się 
o wszystkich jego banialukach. To byloby z.a 
"'·iele honoiru dla tak marnych figur. Czytelnicy 
~ )W'iarusa. PoLslkiego" ~ami nl<l.leżycie oice
niaią ludzi, którizy się sprzedali centroiwym 
hakatystmn i lżą wszystkich uczciwych Po.Ja.
ków, którzy niechcą być niemieckimi paro.bka

mi ani „n gonem" szwarcwajsersko. centro ;vej kliki 
w Poznanin 

Derrie. Ulice ,naszej miejscowości zostaną 
~świetlone elektrycznie. .Roibo(r . przygótow-
cze zaczną się niebawem. · 

Annen. W stodole <lica swoje.go powiesił 
$ię 19-letni górniik Auirust Tinneman'l1. Przed 
tygodniem odebra.r sobie życi"e. przez powie
szenie 21-le.tni brat jego Powo1dy samoMj
_stwa nie 1znane_ Pra\vdopodobnie ojciec byl 
dla synó\V albo zbyt pobłażliwy a~lbo zbyt su
rmvY. 

Chleb dla swoich! (Ogloszenie XXVJT z 
dnia 8 pazdzi_ernika 190Z). Następujący rodacy 
p01Siaid..ający zakładowy kapitał. znajdą bez 
wspórza,vod1nictwa swoich dobre utrzvmanie: 
1) lekarz. 2) weterynar.z. 3) kupiec zbożowy. 
4) kup·iec bla\V'atów. 5) kupiec tmvarów ko
lo111ialnych, 6) hotelista (cena hotelu 180 tys. 
mr„ za·liczka 30 tys. mr.), 7) oberzvsta, 8) pie
karz. 9) kotlarź. IO) kot odzie.i. 11) szewc. 12J 
sto.Jarz, 13) kowal, 14) mlyńarz, 15) pantoflarz, 
16) kucharz, 17) k1i.niec sitrniów damskich. 
Oprócz tego są do nabycia z rąk obcych: ce
gielnia. i 60 mórg ziemi: parowa stolarnia i 
dom (poitrzeba 15- 20 tys rnr.). Bliższych in
formacyi udzieli biuro „Strażv". Adres: Dr. 
Ta-deusz Jaworski, Poznań - Posen. - Prosi
my o znaczek ·na odpowiedź. 

Osłalnie wiadomości. 
Es se n. „Rheinisch W cstf. Ztg_." 

dowiaduje się. że Franciszkanin O. Na· 
zaryusz Sasse nie przyjął ofiarowanej 
mu kandydatury na tron arcybiskupi 
gnieźnieńsko-poznański. Z O. Nazary
uszem toczył układy imieniem rządu 
naczelny prezes prowincyi nadreńskiej. 

P a r y ż. Dwóch bandytów obra
bowało pociąg pospieszny linii Paryż
Montłuson w nocy z czwartku na pią
tek. Napastnicy zatrzymali pociąg za 
pomocą sygnału. zanim stwierdzono 
przyczynę sygnału. zbiegli z kilkoma 
paczkami, które znwit>rały pieniądze a 
znajdowały sie w wagonie pocztowym. 

L i p s k. Rozprawy w procesie Lieb 
knechta Po przemówieniu prokuratora 
Rzeszy i obrońców odroczono do so
boty. 

ftabo2e~słwo polskie. 
W Ląngendreer sposobność do spowiedzi 

św. w sobotę dnia 12 bm. po DOl . i w niedziel~ 
Karzanle. polskie w niedzielę po Polud.niu o godz. 
33/i. Członkowie żyw. różańca przystę
pują na pierwszei mszy św. wspólnie do Ko
munii św. - ·--~~._-.--·- - - -~ ... --

Ze Zjednoczenia zawodow. polskie10, 
WIECE 

odbędą sie dni·a 13-go -października rb.: 
W Sterkr.ade po poludn.iu o godz. 2-ej u pana 

Liitkenherm'a. - P<l wiecu zabawa z tańcem 
W Heeren {}{') poL o godz. 3 i pól u p. Schnei-

der'a. . 
W Kolonii po poludniu o ~odz. 5-eJ u p. Vogel. 

Ursulastr. 5-7. . 
W Miihłheim po pal. o ~odz. 2-eJ u P· Reb-

holza. Regentenstr. 9. 

ZEBRANIA 
odbędą się <linia 13 paździemlka ·rb.: 

W Rezi o godzinie 2 po po.ludniu u P. Rai 

chows:kiego. . ft ppens w Bant o godzinie 4 J)O p-o.ludmu u p. e 

„Plorasaal". rl' ~-' d · .,..,, Nitki· w Herne o. si;odzinie 3h po PV1U mu u }<.• 

ul. Nowa. 

Pod.ziek.Qwanie. 
t m św Barbary 

Szanownym Towa.rz.YS _wo . K · Suder-
. T św Stairnslawa · z c' 

w He·rtei! i ow. 
1 

- naszej rocznicy wzlą 
w.ich, ktore raczy Y w Amatorom 1 Amator
udziaJ, o.raz Szalllownym. . ·ę ze swych 
kom za tak piękne ~ywiaz_an'.!is\eatru p. Ja-
ról ~ Szanoiw~em~t ~=.~~:otem miejscu sta
no·wi Kruk-01w~, s a '".' rapolsk.ie ,_Boi zaplac_. ___ _ 
- --;- --Sokół" w Recklinl?:ha~s~-S. 

Tow. gunn. ,d, h m do wiadomości, iz na
podaje swYm ru 0 . 

e Gniazdo obchodzi swa • 
s.z ierws.zą roczmce -

. . - 1? 13 października, o godz. 5 ~o 
w niedziel~. dmia C tt Mo\lera. ulica Maryan
pol'. na sali l}a.n~ d.z'ie · upię-ksz(ma koncertem, 
Sika. Zab0:wa ę d , śpiewem. teatrem. a 
ćwiczeniami o naQ'rO ~ · · dz'ial óruhów w 

. t . o llcznv u • ł 
niai koncu ancem'. . _ Czotem\ Wydzta •. 
zabawie uprasiza s1e.. . ·ęczne od·będzie się 

Uwaga: Z_ebranie ·~~~!1rnika. o godz. 110 
w niedz.\e\ę, dma 13 paz C H. Moller - Ro 
przed poludrriem ~v 1~~~lt ~~zi~ć udzial w za 
dacy, którzy m~ią , a zebrainiu na cz.ton-

. · · się ·dac n · e 
bawie. P?"v;nniCzfonkawie, którzv zale~a1ą 7: 
kó\V zap1sac. . 1

• • także na 1zebrain1u ui-
sk1adkami powm~t .sile ')J z~braniu upras:za sie 
ścić. O lic~nY u iiai ~~) , Wydzia.lt , 

cz.otem. . .. t o po1sk\em nabozen-
Zenra·nie wydz1~. ud~ P, O~obn,ycłt. za>pro-

. lokalu poste ,,en . 
stw1e w 1 szeń się nie wy_sy a. • s·b·1tski 'sekretarz. · Ant°'nt l · · · -
_ _ __ --- ----, ] , zeia ..,, A Hen hoc.bum. 

Towarzvs.two sw. · 0 d · ·e 3Vz po po-
.. d . \"' 13 bm o go zm1 - Z -

W inie z1~ "' ,. wa'rtalne zebranie. "' po 
Xud:niu od~ed;i:1e sie a~v licz.nv ud1ziaJ po·źądanY 
wodu waznych ~pr dbedzie. sie . 
Zaraz no 7:ebratnn.~ ~va familiirta z tańcem. 

zamkn1eta za a~ ,· okazaniem us1a 

l(oło śpiewu „Chovin" w Bochum-Wiemel
bausesi. 

W niedzielę. dnia 13 października. lekcya. 
się nie odbędzie, gdyż dyrygent nie mme prz.y-
być, (1) 

Uwaga: Zebranie odbędzie się w tę s:i.
m.ą ll!iedzielę J>0 południu O Rod.Z .4. 0 liczny u
dzia( w zebraniu uprasza się, ponieważ mamy 
bar<&zo ważną sprawę do załatwienia. Goście 
mile widziani. Zarząd._ 

l(oł'o śpiew" •. Wanda" w Disteln 
dooos.i swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 13 
bm., o godz.. 2 po pot. od.bę<lzie się kwartalne 
walne zebranie. O liczny udzial cz.lonków u-
pr.asza sie. Cześć pieśni polskiej! (1) 
~~~~~~~~~~~~~-~Zartąd. 

Kółko śpiewu w Weitmar - -
oznatlmia swym czfonkom. iż w niedzielę, dnia 
13 października, od.bedz..ie sie roczne walne ze
brenie. Uprasza się o udzial wszystkich cz.fon " 
ków~ .ponieważ są bardZIO ważne sprawY d.o 
załatwienia. (2) 1.arząd. 

Bractwo Różańcowe w Annen 
d-0nosi Siostrom, iż w niedzielę, dnLa 13 paź~ 
dziernika, zmiana taiemnic. Zarazem dono
sdmy. iż w miesiącu pa~dzierniiku co niedzielę 
o godzinie 4 odprawia się .różaniec. Uprasza 
się w&zystkkh rodaków w Annen a mianowi:- -
·cię niewiasty. aby pilnie przychodzili i dali się 
·do Kóllk'a zapisać, by sobie laski u Królowe]_ 
nieba uprosić. , „(1) 

·W·. Szczepańska, przeli0żo11a. 
Tow~ św. Wawrzyńca w Recklh. Ost. (HU.tlen.) • 

Tow. 2imn. „Sokół" w Bulmke ~ 
obchodzi w niedzielę, 13 bm . na sali Hundta 
przy ul. Wannerstr. swa -

-- dru~ą rocznice --
na którą się wszystkich druhów a szczególnie 
z Sinsen zaprasza. (2) Wydział. 

BACZNOŚĆ TOWARZYSTWA! 1 
Szan. pp. Prezesów Towairzystw „Zwią

zku wzajemnej pomocy" uprais.za się upnzeimie, 
aby przy żądaniu dejygata przyna;iinniej 14 · , 
dni naprzód nam o tern dianieśli, g.dyż zdarzyty 
się wypad.ki', że z powodu· późnego zarmówH~;. - -
nia ża:de·n z delegatów przybyć nie mógł', gdvż 
już byli zajęci. Zglosze:nia prosi·my nadsyłać 

1 

wprnst do prezesa lub sekretarza: St. Kunca. 
Bochum, Johanniterstr _ 22. St. Zmyślony, 
Walttenscheid, Bochumerstr. 56. 

Uwaf!a: Proo.imy zara•zem IO la&kawe na
deslanfo sikJ!a<iek za rok ubi·egly i to Pod adre 
sem sik2 rbnika 7.\\-iazko\Veg·1: Andrzej Krnr.>.., 
\.:rl'.:en11< :rclln Vereirstr 45. 
--Otrzymałem prz;;$:rv. 

500 płyt JJ·ołsk'ic~' . 
do fonog1•afów, 

bardz L .e sztuki. jak „Żyd przed sądem". 1 

„U dentysty", „Kominiarz" . ,,Mloda wdówka'" • 
.. O Jasiu a Kasi-~ p.łfacze", „Roz.laczenie" i 
wiele innych oardzQi cie\rnwych siztuk. Mono
l-0p-i/ najulubieńsze· 'śpiewy na jeden i wię~r..-· 
gfosów ...• Przemowa męża na:d grobem zmar-. 
~ei żony'" i setki różnych uciesznych sztuk. . 

. Pole<:am · 

fonogr~fy 
poc~ąwszy oid 5 marek. 

·, ., Klarnety 
we · \vielkim wyborze i bardzo tanie 

piszcz alki na któ~ą tylko cz.ii~l<~~~~~kz;_vie. chcac;Y brać 
wv maJa w-step. ' 1 , ~ ::i. zepraniu do tmv 

d · t maią sposnbnosc n. ' · · ro' z' n""'go rratunku k t · I b · · od · · u. zrn.1; . , Zarazem l\l\Viiaa-a•m1am. . 'SiZMl~ " ... ·. , ori ra i cze o asy mz 
.się '' p1sąc:. . t , zmus:z;eni . pcmownie dac 20 marek. "', 
cztonków. ·1z ie~ ~snw 'I. - d ·e1ę dnia 20 bm . .; Dudv 
się fot~~!"a:fo~ac 1 t~ ~e;~!nf ~m · p 0 ze~r1:an~u w 
0 godzinie 3 :12 prze ; na co <:ję szan. tzlon od 1,50 mr. począwszy. 
w oilne piwo dla członko-\Zebraltie". zarrządu za- Ha1•monikł 

(931 

kom zwraiea uwa9"e; . (l) 
z po sumie o godz1111e 11. · rlo roizciągani w różnej wielkośd. prawdzi. 

ra Przewodniczący.__.. we wiedeńskie 

. Bractwo ż.ywe~oi· R?ia~ca w Men~~e ·_ i Sk • p e 
donosi Siostrom. iż w med~i~lę: n gocJa,in;~ ~ e 

1 ZJ C 
po potudniu odprawi się , rozamec; Po: n:izancu na·flepszę \i· tari e ~krz1·pce C')' 1-i:1uki już od 5 
zebranie na sali u pana Vogta, Upr_aszam · rnar.ek, Struny do . skrzypiec i basów; smyczki. , 
Siostry. aby s·ię jak najliczniej na zebrnm~ s~a- wJiosie do smyczlków i wszelkie hme Przybory 
wi.ty . ~dyż mamy waż:ie sp_ra'".'Y ·d_o or;1owH~- do wszystkich instrumentów we wielkim wy, ,., 
nia. Zapraszam także i te me,v1~sty, kto.re m~ borze i taruo. i 

należą do R.óżafica, a które chc1aJyby ~l'ę za- Nadmienjam, iż przyjmuję wszelkie repa 
pisać. (l) . P~zełozona. racye instrumentów. które tanio i dobrze we 
-To~two św •. ~ózefa w. Wa_ttensch~id " wlasnym warsztacie naprawiam. 

drn1osi swym czfonikoo1. iż w medzietę, ~ma ~" · Najwf~kszy skład polski wszelkich· . 
bm„ o godzinie 4 po polu dniu o,dbędzie . s.ię I instrum, ento~ m. użycznych. 
kwartalne walne zebranie. Oprocz S?rawo-

zdania będą jeszcze inne spra'WY oma·w1ane. o~ Fra· l ci" h.1•ze' k, Jo' ~e~os~i·, 
liczny udziaJ prosi (1) d ~ LA .1 1 K 

Zarzą . 

· Baczność! 
Gniazda „Sokole" Okręgu VII! 

Gniazdo w C !~ {" · c: tyrum zmieni·ł<J swój lo
kal i przerniosto s.ię J.o pana Kniiferman_ ulica 
Hohenz.ollera. Wydział. 

UwaS?;a: Uwiadamia sie druhów ćwiczą
cych Gniazda1 mieJscowego. iż pierwsze ćwi
czenia odbędą się w niedzielę, 13 października, 
o godtz 3 po południu na sali p. Knuefermanirna. 
O liczne i punktpalne stawienie się prosi (1) 

Nac-zelnik. 
----- · 

T()IW. św. Antoniego w Recklin~hausen-Siid. 
(na Ludwiku) 

W .niedz.iele, dnia 13 bm. odbędzie się 
kwartalne walne zebra111ie przed potudniem o 
godzinie 11 i pót. O liczny udz,iat pros.i 

(I) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Dortmundzie 
Przyszte posiedzenie odbędzie się '\V nie

dzie.lę. dn.ia 13 bm„ o godzinie 12 w poh1dnie 
11a zwyktei sali posiecJizcf1 p. Ahlke O liczny u 
dzial czlo11ków i go-ści prosi (1) 

_ ·- - .- Zai:ząd_:_ 
Tow. gimn. „Sokół I" w Oberhausen 

W .niedzielę _ dnia 13 października. o \JO-· 
<lzinie 12 w pofadnie odbędzie sic zebranie · na 
sali pan:a Hascnhrinka (Ro!andseck). ulica Mlihl , 
heimska nr. 114. Lic;rny udziat pożądam;._ Go-
ście mile widziani. - · · Czolem ! · · ( 1) 

Wvdzlat. 

~e1·ne, Bahnhofstr. 52 n. Nowej ul. 

K.a~Pen"(.~ ,, .SacrPQll . „ 
J~ ~ ·-. . '/ . . 
~ nur . ~ $ µ ~~ ~ 

~~DrnJ~~~ 00~lfl®~1ID ~ 
ljannonlka:sfabrik 1 -

Kl!ng1Znt1Jal (®acf)fen) mr. 41 
Dlrette Bezugaquelfe filr2, S, 4, 
6, 8cf)ilr., 1, 2, 3ni~ . .tiarmonifae 
łn ilóer 140 !nrn. Ilon !Inf.3.-nn. 
fjarmonlkas nad) WlfZnfZr Jłrt. 

Neuer Katalog an Jedermann frei 
-- 6<XX> ~anfic!Jteiben ..... 
~nbe-ce 1lJ1ufiflvctren felit óiUta I 

f. Tomaszelłl'ski, mistrz krawiecki 

w Essen,· Gralrenst1·. 45. 
Najui~IAszy l'lkład sukna na. Essen i 

okolicę. poleca. sit; szan. Roclakom do · wykonywania 
wRzelkie,1 garde1•ob7 Dlęzkiej po bajecznie 
tanich cenach. Jedyny interes w Essen, który w 
wl!lsnym war ztn.cie wykonuje i pobką czeladź za
trudnia. Ubiory dla ponónr w. własnym 
warsztacie wykor:iane oą , 48-75 mrk. Paletoty od 
,45-7u mrk. Spodnie od 10-22 mrk. DaDl• 
skłe łto tyullły nngielskie od 70-200 mrk. 
Rabatki od 3G-70 'mrk. Płaszcze od 60-150 ark. 
W zystko w właęnym zakładzie ·wykonane. 1187 -.-



Kot. śpiewu „Cbopi.B' w Boch.um-Włe111el
Jaausa1. 

W Riedziele. dnia 13 vaź<lziernika rb„ o go
.ninie 11 będiz.ie leli:cya śpiewu_ na którą sł~ 
wszyst'kiclt czl'Onków bez wyją.tłru iak nai· 
uprzejmiej zaprasza. POOieważ mamy bard~o 
wawą sprawę do omówienia. 0-0Ście mile W(. 
dziani ( 1) Zarząd. 

Barlek: Zażywasz ty Jantkutabaką? 
Janłek: Zażywam, ale tylko § 
najlepsz~ kościerską 

a a· ę, 
którą ma wciąż iwłeżą na składzie 

lg. Maciejak 
'~ PHY kościele k.atolłekhn,... 

w Brnehu. 

modelłBf•' 
po 50, 60, 70, 
75, 85 mrk. i 
wyżej. Wyści
gowce z la czer
woną gllDl.ą 95 
mr . .Jedyny 

Z98'łpea fabrykatów A.dier. Opel, 
W ell, łł7 es tlał en i na Herne i oko
licę. Odplata dozwolom. Wszelkie części 
rezerwiowe jak najtaniej. Reperae„e rze· 
teinie i fachowo. Największy sktarl kołowców 
na okolicę.' 189 

Herner Fahrrad· IJ . .Motor-Indi: strie 

H He'lland Herne, ul ca I.worcoira 
• f (Bahnhofstr.) 111. ' elef. 265 

I. Mledzłóskt, 
w HER:NE 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

Swój do swegol 
„'lilliiilim;;;;;;;;;o;;;;;;;:;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;a 

Baczność! 

Jedyna znacznie powiększona 

polska fabryką kostyumów 
na obczyźnie 

. znajduje się tylko -
w Berne przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 

i posiada bardzo wielki wybór 

kostyumów do wszelk. sztuk ltałralnych 
po najałższyeh eenach. 

Jan Błoch 
. w Essen 122 

Turmstrasse nr. H. 

Proszę Kaubego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż ·u obcego. 

z szacunkiem 66 

Franciszek Kaube, 
t a •alliBllllllDl„„ml„Bl„„mlllll!Blmll*m„„„.,„„ 

BACZNOŚĆ RODACY! 
Kł@ che~ crub 1 p e11 ią łz 

cszaęd.zić? 
Każdy rodak, który chce sobie m a 11 z y n ę d o 

e z y c i a t a n i o kup i ó Io b •łody druh. który 
sobie chce dosko-na.łe koło sprawić, niech 
pisze kartę do nas po cennik na!!zych maszyn i Bez agent6w. 
kołowców. .Mamy dużo pism z po i ziękowaniem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 . 

D1~ansfeld & Stawiński 
Z pierwszej ręki. 

Hurtowny interes maszyn i kó~ 

Reeklłnghausen-Siid, Boehumerstr. 127 l. 

J. Barański, Wańne, 
Największy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw iuchennych 
znajduje si~ 

„ przy ulicy Karola (Karlsfr.) Ar. 3 · 
=== naprzeciw kościoła .katolickiego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego flię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u (400) 

Jana Barańskiego. 
Przy całkowitych wyprawach, piękne podarki. 

Wszystkim, którzy u mnie wyprawq 

~~~~~ 

Ceny niskie! 
~'-"~~~ 

N ajtatisze I naj. 
dogodniejsze tr~ 
dło zakupna dla 
młodożeńców, 

kupią, wypożyczam gratis oorcelany na we- / 
1$ele. L 

l;)o .,. 
s ... 
At 

"C o 
s 
~ 

-' 

150 
• „ p1eeow 

do ogrzewania 
poleca (1047) 

Jan Kwiatkowski „ -Recklinghausen SUd 
(Bruch·) 

ul. Boehumska tli. 

!I'oklen wystawnych. j 

,-
M • 
" o 
" o. 

' , o8 
•1 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje s~ 
wszystko p c. dług miary 
z dobrych materyi po ce
_nach tanich. 

Zwracam takte urwag~ na mól 

~~~~ ~~·~tK:J; 

J.l~!i~~ mo~~:~~~i!i~?;{;;;: . f ~:l';;~;I ~.~~ ~~~~;c~m ~n~~~~~~:: 
~ w jet~:e:iup:i~~:a:„i::.::-~e mojego ~~. ;~~' ~_ .. 4 .. ~:=:.~·~'f . ctolv;~gy snprazecdayje 5ioanta~:!wsk1:1.83 

wyro bu do wszelkich handli mebli, po ce- ~, - · „ '1 
1 

a V 
które tak.te tanio sprzed~ę. nach fabrycznych. 

SwóJ do sweaor SwóJ tlo 1wese1 Wanne, Aptekarska alit.a nr. ló. 

skład. JDebl.i 

•~-~~ll~!l«tll«łllłiUl«til«tilWll~. Za najlepsze są uznane A Jr1051 

I Szanownej Pu.blłeznośeł donoszę niniejszem, IŻ I i pozostały · temi samemi znane z ręcznego wyrobu tureckich tytuni me ryna 
ii z duiem t. to. 07. przel,iosłem filię moją w Herne z Vinkestr., na iJ Marłposa + Wanda 
W • • • I Sokoły Turkfor)'" DalHe 

ił" Dł'IDr1ehstr. lł I p1etro. il Vulkany • r.b,yki Kościuszko 941 ś;:;d~HB~ 
Zarazem donoszę. iż na zbliżający się sezon nadeszły WHelkie ~ J. F. J. Komend~ińskiego z Drezna. okrętowych. 

nowośe• w li Główny zastępca otto zur Helln 
mate1'37acb. ~ -~--!=$~~;~:~:;=~~-~~- D,rtmund, K~ 

I na ubrania, paletoty 1 spodnie: I ki - ~ 0
·--

0
•• 

• w moim wielkim składzie własnej 1107 li ~ Na odpłatę = Ubi0r;rpri:1;~ 1 

I ~a~!~~!l ~~!d!.!:!~~ c~~~~!~L~~eł~ ~r~y~~mp~oÓ~ ! 1-1 ! sprzedajemy wszelkie meble, ~ ! ~:~~~h~~~= 
nizkich cenach, że konkurować mogę z każdym składem żydowskim, który A ~ e .-.. całkowite wyprawy, piec~ ~ ti ubiorów 

li wprawdzie ma towar tani~ ale za to tak zły i slaby, że się wnet rozleci. li ~ =- ;:. ~ $i bardzo cani• 11 U mnie. na'.<'~iast lażtly kupi tanio, ale przytem towar bardzo trwały. Po- Jll, i& • "g kuchenne, róZue Sprzoty do· = ;; ~ do 'P'"dani& tll1 

g lecam rowmez M ~ ~ .,,, mowe, kanapy, w6ziki dla = C: \ti JaO jfOd 
• ;;ar· erobę dlm robotników I ; !;~ dzieci po cenach najlli!szyeh. : ~ • Es11n, 
B a mianowicie spodnie, janhJ, ko111:nle, szliarpety, · uelkł, i t. d. illii ~ §. ,e. Polecamy równiet własny : !!: I •rormstr. ~ 

I wyko! u!!!~~fl~. ~:!cw~~~inajYo~~~ie~~~r kr~~~!!~Lny I E ! ; warzztat tapicerski. Kupione ~ i : J KB.A.ctzONo? ;r~ i 
I ceny .przystępne ... Każdy _Rodak }JC'Winien t) lko do mnie p1zyść i się prze. "' ~ ~ .:: I sprzęty odstawiamy darmo 1· ~ ~ I obraZOf·P 

I 
konac o rzetelnosc1 mego mteresu. Il ~ • ~ d d ~ Ki gnr krzyżów itp., dob~ ' , w . . h ł 1. ł k . i}J ! i ~ o omo. • $= • brz;.ieW! 1Ó~O;ega~1 I 

. OJ CI ee A. owa OWS I i ; - ~ . = - ~ ~l'.~=~~:~~~ . 
Jj B b · Al · I 13 H H · · h f li *' ~ An ~on.i Dyt ~1e W10Z & SI pisz pomoj .k„t••0~i I 
1 oo am, e1owa u. or. . erne, emnc s r. nr ... . A ~l ; i 100} J .o·.m. ef M. iśkae-w-:lo• 11 f..U1~,:;~~~::::~-~ I 
ififtJ.~fł~l!Wfł!JAdfłJf!!l~,i*~~łij)lf!ł}l~!IW.~ j _w Ober!'a~se~_:,8,!_l'ei.:n"~,"""r· 88, przy

0 
Starym Ry:~• 3) ~·17)lłl:..:~,'[~~J l 

~.lw.łl.~„-.... .Wrdawca: Ja Il Br e 1 ~ k ł w: 8ocho. Qj;.i()>'•l:.1!1,.rnl:lv z.a rc<lakci'(! ! a n Br e \ s k ł .w Bochum. Drukarnia. „W!arusa Polsk!eg~" !l Boc!uwi., ___._~...,J....i 



• 

Nr. 238. Bothnm, na llto1ek~ dnia 15 p&ździernika 1907. Rok 
·-·--"""' 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

J/Jchodizł wdizJ.ennio z WY.iątkiem dni poświątecz
afCh. Pru:dplata kwartalna na po~ie i u listowych 
Wfnosi 11 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
p [ID. „Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 

taW'YID pod znakiem .,L. polniisch m. 123." 

I Imię Boże za Wiarę I OJczyzac l 
Za i:nsera.ty pia.cl się zai miejsce rzą.dka drol>Qle 4:r-. 

t ku 15 f. ogloszen.ie, zamieszczone przed imeraitaai ft 
fen Kto często oglasza otrzyma ra1*.t. - Usty h 
„Wiarusa Polskiego" nalety frankować I podd łf 
nich do.kladny adres piszącego. Rę;kop. oie iZWra.clJU. 

ftł'lll~--------------~---------------------------------------------------------------------.---------------------------------·~~ Redakcya. drukarnia i ksiegarnia znafduje się w Bochum. przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adre1 „Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1.C14. 

Rodzice polscy! U cz cie dzieci swe 
•6wić, czytać i pisać oo polsku! Nie 
1est Polakiem. kto potomstwu swemu 
zniemczyć sie pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

W skutek oporu pracodawców rozbiły 
się układy o nowy statut knapszaftowy 

Na walnem zebraniu knapszaftu 
prtaeodJ1wcy mimo ustępstw poczynio
nych iprzez starszych knapszaftowych 
odrzucili wniosek o mare podwyższe
n~e rent inwalidom, którym odebrane 
zostanie wsparcie dla dzieci. Wskutek 
tego ·Odrzucili starsi knapszaftowi osti1t
ni projekt ustaw. 

Adwokat dr. Liebknecht skazany został 
na półtora roku fortecy. 

Przywódzca socyalistyczny wy
dal broszurę przeciw systemowi istnie
jącemu w wojsku. Sąd rzeszy dopatrzył 
się w bro~zurze przygotowań do zdra
dy st1nu i skazal Liebknechta na półto
ra mku twierdzy, prokurator wniósł jak 
wiadomo o 2 lata domn karnego. 

W Bononii zmarł poseł centrowy ksiądz 
Dasbach. 

· Zmady należał do nt1jczynniejszych 
J}Osłów centrowych i bral mianowicie 
żywy udział w pracy organizacyj eko
nomicznych. 

Bezrobocie na Łużycach skończyło się. 

Dziś, w poniedzialek podjęli górni
cy pracę. Zdaje się, że korzyści przez 
strejk nie osiągnięto. 

Walne zebranie 
knapszattu bochumskiego. 

I Przewodt!iczył tajny radzca Weid-
1 mann i stwierdził. że obecnych było 

325 starszych kn;apszaftowych, razem z 
zastępcami głosów 328. 

Powitawszy zastępców władz i 
h Prasy oddał przewodnicz~cy pod dys
IJ kusyę tak zwany 6-ty proi.ekt ustlaw, 
od Prostując niektóre błędy druka·rskie. 
Y· Jako pierwszy zabrał głos starszy 

knapszaftowy pan Casse (dziki) za-
.h znaczając, że komisya wyb~ana 28-go 

z. m. jednakowo;ż coś osiągnęła. O war
tości te~rn. co osiągnięto, mogą zdania 
być podzielone. Materyalnych korzyści 
uzyskano mało i w tym właśnie wzglę
d~ie winni przedstawiciele pracodaw
cow jeszcze więcej przyznać robotni
k?m. Że się nieżonatym członkom zwró 
c~ to, co po odaiągnięciu kosztów lecze
nia w lazarecie pozostanie z wsitucia 
c~orych, to się owym członkom słusz

to- : nie należy i to jest bardzo nikłe ustęp-
.n- : s~w~. Pieniądze, które mamy w ka: 
~~ ~Ie !inwalidzkiej wnieśli także obecm 
~o, 1Il'Wa1idzi i oni mają prawo do wsparda 
·to· z kas, do których składki płacili. Dla 
n•· tego stawione; ·wniosek, aby którzy 
~i stali sję inwa'~idami po roku 1892, otrzy 
dr; 1 lllYwah całą pensye inwalidzką obok 
~ renty państwowej. , 

hj j Nobis: Co nam pracodawcsr w szo 
• styn1 nrojekc1e przyznali, nie są to ża
"- Une uste:>~twa: jest to bowiem tylko 

skreślenie kilku pogorszeń z 5-go p.rojek można stworzyć równą reprezentacyę 
tu. pracodawców i pracobiorców. 

Co do ws par efa chorych projekt o- Jungesblut (ferband): Drożyzna o-
znacza nDO'Orszenie. Nie chcąc. by spra hecnie jest większa, jak dawniej, więc 
wa się razbiła, ustępujemy od nhszego też słuszne jest żądanie podwyż'szenia 
pierwotnemo żądania wspaircia w wy- wsparcia chorych z 60 procent na 662/a 
sokości 3/~od unormowanej w projekcie procent. 
ustaw wysokości zarobku, atoli żąda- l(Ieine. asesor górniczy i przed-
my 2/a wsparcia. stawicie! pracodawców oświ&lid-

JeśH' wsparcie dh dzieci ma być czył: Zaznaczyłem już raz, że my. 
skreślone, to zaznaczam, że ustanowio- przedstawiciele pracodawców, gotowi 
ne obecnie podwyższenie rent dla inwa- jesteśmy wszystko uczyni,ć, o He nam i.n 
lidów nie stanowi zupełnego odszko<lo- teres górnictwa granicy nie wsklaże. 
\Vania za mające odpaść wsparcie db Dla tego zgodziliśmy się na wybór ko
dzieci. Doliczone być Wlinno jeszcze misyi. 
wsparcie na jedno dziecko co wynosi W komii'syi też wyjaśniono niejedno 
okofo 40 marek na rok. i poczyniono ustępstwa. Proponowane 

'N sprawie związku wzajemności wsparcie chmych w wysokości 60 pro
żądamy, aby n1 zebraniu jeneralnem w cent jest już wynikiem kompromisu i są 
radzie nadzorczej przedstawiciele pra- dze, że zastępcy pracodawców dalej 
codawców reprezentowani byli w ta„ pójść nie mogą. Także w sprawie r:ent 
kiej samej liczbie, co robotnicy. Tylko inwalidzkich doszliśmy do ostatecznych 
wtenczas zgodzimy się w zasadzie na granic naszvch ustępstw, według któ
związek knapszaftów oparty na wza- rych tylko . w bardzo malej liczbie wy
jemności. padków wskutek skreślenia wsparcia 

Lichtenberg: (gewerkferajn) I ja dla dzieci mstąpiłoby pogorszenie do
stoję na tern stanowisku, że o polepsze- tyc}lczasoweg-o stanu rzeczy, natomiast 
niach w projekcie szóstym mówić nie w ogromrnie przeważającej części nastą 
można. Skreślono tylko pogorszenia.. piłoby polepszenie. 
które z własnej woli do ,projektu piąte- Co się ty czy podwyższenia po
go wstawiono. Popieram także wndosek śmiertnego, to na moje towarzystwo o
p. Nobisa, dotyczący inwalidów po 5 do świadczyć mogę, że ewentua11nie mógt-
20 latach członkostwa. Ci byliby bar- bym się na nie zgodzić. Stawión-0 tutaj 
dzo poszkodowani w porównaniu do wniosek, bv ustawy knapszaftowe dla 
stanu dotychczasowego. Trzeba jeszcze Polaków wydrukowano t><>' polsku. 
doliczyć do renty proponowanej wspar- Sądzę, że mogę oświadczyć, iż jest 
cie za jedno dziecko. Robotnli1CY gotowi to wniosek, na który się żadną miarą 
są nietylko 98 fenygów. ale w dan~m zgodzić nie możemy. 
razie taikże I markę składek ipłac1ć, W sprawie, by wsparcia m1ał'y moc 
jeśliby t•;. umożliwiło podwyższenie obowiązującą dfa inwalidów dawni.ej
wspatrcia dla odnośnych inwa~idów. szych, a więc z pr~ed r. 1908, to niemo-

Ziehr: (fcrband). Nie mogę przyłą- gę złożyć oświadczenia obo:wiązujące
czyć się do wywodów Cassego, który go. Ja imieniem mego towarzystwa 
~wierdzi że w komisyi wybranej 28-go ewentulnie się zgodzić bym mógt Za
~. m. osiągnięto jakieś polepszenia: Sto: znraczam jednakże, że jeśliby przedsta
ję na tern stanowisku, że nlależy ządac wiciele robotnlków odstąpili od stawio
zatrzymania wsparcia· dla dzieci. nych tutaj innych żądań, wówczas w 

Nittschur (ferband). Na § 9 noweg.o łonie przedstawideli pracodawców 
statutu nie można się zg-0dzić. Inwałl1- ; przemawiałb-:im za tern ustępstiwem. 
dom już i tak ~a mocy ustawy knaps~af i Wvższy tajny radzca górniczy 
towej ukrócono niektóre prawa„ w1ę_ ~ li Steinbring: Pragnę wnieść tutaj mój 
nie trzeba ich jeszcze więcej krzywd'zic wniosek pośredniczący. Zaznaczam w 

Procek: (Polak ze ,.Zjedn. Zawod. spr.a wie ~viązku opartego na wzajem
Polsk." .) Stawiłem wniosek w komisyi, n ości, że w raziie nie przyjścia do s.kutku 
by ustawy knapszaitu Polakom .człon- takiego związku trzebaby skladk~ P?d
kom knapszaftu doręczono w 1ęzy~u wyższ~ć o około 15 f.en. dla ka~de11 z 
polskim Przedstawiciele pracodawcow obydwoch stron. Wmosku Nobisa w 
nie dali 'wcal~ odpowiedzi na mói wnio- sprawie składu walnego ~~br_ania i r~dy 
sek a ze strony przewodniczącego ode- l1!1dzorczej przeprowadz1c n.ie moz'na, 
sla~o mnie do walnego zebrania. Sta- gdyż czł9nkami oweg·o z_w11'ąz.ku będą 
wiam więc niniejszem wniosek, by do poszczegoln·e knapszafty i moize knap
§ 3 ustępu 2 dołączono przepis, że usta- szaft bochumski wysła~ kogo chce, al~ 
wy należy wręczyć Polako_m członkom nie m~że inn?:m kn~p~zaftom. w te1 
knaps.zaftu w języku polskim. . sprawie czymc przep1so~. Więc sta-

Block (dziki) żąda, by przep1.sy wiłbym wmosek. aby tute1szy ~n~pszait 
pensvjne miciJy także .moc obowiązu1ą- według swoirh u~t~w ~ył zob0w1ąza~y 

wstecz. . wysł.ać w równe] hczb1e pracodawcow. 
cą Dyrektor knapszaitu Kohne: Nre i pracobiorcó~. Dalej. stawiam wnio
chcę się mieszać w żądania. ~ateryal- se)'. by składki ~dwyzszo~o z 9? fen~
, e Pragnę tvlko odpowiedz1ec na_ wy- gow na 98 ienygow a dale1, by mwah: 
n · ,.1 P Nob. isa w sprawiie zw1ązk~ dzi z przed roku 1908 otrzymywali 
wo• tY . . ŚCI • dl • , b • u k zaftów opartego na· wza1emno . wsparcie we ug przep1sow o ow1ęz „ 
• 

1111?,saz· am z' ~danie by pracodawcy i -1 jących przed rokiem 1908, ale z tym do-
1 u\, 0 

' • e k" b · t ' t · od racobiorcy byli w równej m1er~~ r - dat iem a y im re~ Y. pa.os. wowe1 
P towant' za zbyteczne. lstme1e w renty knapszaitoweJ me odhczano . 
prezen · Od b kali o · ł · · · · t t o Niemczech 71 kna1pszaftów. ~ .Y dmos em. wrazeme, ze 1es o -
d 'Słał jednego pracodawcę I Jedne- stateczna gr~mca ustępstw praoodaw-
Y \\~oobiorcę byłoby 142 czl·on.ków W. ców, ale ziarazem są!dzę, że obie strony 

god~ie nadzo!"czej. To jest niemożliw~ ~ się na to zgodzić mogą i .iprosze tak s!ar 
r':l będz' e tam te ż takiej sprzeczno~ci szych knapszaftowych, 1ak zastępco:v 

.~tte , 1 'aka 1·stnieJ'e w knapszafc1e. kopalń, by na ten wnń:Osek komprom1-m eresow, J · to · d T 
Nobis (ferband): Pozosta:v1amY sowy się z~o z1 1. . , . · 

. ym stronom jak się chcą u-1 Nastav1ła pauza ćw1ercgodzmrra .. 
mtedre~6°~~~lri czy będzie 15 czy 20 celem ;porozumienia się w spraiwie po-
rzą Zl · ' ' rsze . . sku 
członków w radzie nadzorcze1, za\\ WYZ.SZeS!:o wmo . . 

Po ·podjęciu obrad postanowiono 
głosować imiennie. 

Starszy knapszaftowy Nobis o
świadcza jeszcze imieniem zorganizowa 
nych w trzech organizacyach górników 
(w „Zjedn. zaw. poi." „ferbandzie" i. 
,gewerkferajnie'), że z ciężkiem sercem 
godzą się na wniosek tajnego radzcy 
Steinbrinka, jeśli renta dla Inwalidów po 
5 do 22 lat przynależności do knap· 
szaitu będzie podwyższona o wysokość 
wsparcia dla jednego dziecka, a więc o 
40 marek rocznie. 

PodwyżsŻenie renty o 40 marek 
jest wniosek .uzupełniają;cy WITTiosek p. 
Steinbrinka, więc następuje nad .nim 
na.jpierw glosowanie. Wyjątkowo glo 
sują nad nim najpierw pracodawcy i 
odrzucają wniosek ten. 

Wskutek tego zorganizowani starsi 
knaipszaft-01wi1

, gliosują.c imieTIJnie nad 
wnioskiem p. Steinbrinka, oświaidcza,ją 
się prawie jednomyślnie przeciw pirzyję 
du wniosku. Godzi się nań 1ylko mała 

· liczba starszych k,napszaftowych nie 
należących do żadnej organizacyi. 

Glosowało 326, jeden wstrzymał się 
od głosowania. 25 głosowało za przy
jęciem wniosku o. Steinbrinka, 300 
przeciw. 

Na tern zakończyło się walne ze
branie kna1pszafut bochumskiego. 

Cała s1prawa może mieć p.oważne 
nastę.J}stwa dfa )fuftejs.zegoi obwodu 

.przemysłowe~w. 
Q&@ ___ _ ____ g 

Ciekawe stosunki. 
Pisaliśmy, że przed tygodniem od

był się we Wrocławiu wioc „Straży". 
W sprawozdaniu .zamieszczonem w 
„Kury erze Pozn." znajdujemy zdianie 
nastevuiace: 

„Dak. mówił P. Kubiaczyk o sto
sunkach lokalno-kościelnych, ponie
waż brak nam nabożeństwa polskiego, 
podczas gdy kapituła na to zezwala, że 
w kościele „Corpus Christi" odprawia 
sie nabożeństwo dla starokatolików, 
który w powszednie. dni służy obrząd 
kom rzymsko-katolickim." 

A więc w stolicy ks. kard!. Koppa 
brak widocznie miejsca rw kościol-ach 
na nabożeństwa p.olskie, ale za to po
zwala się odstępoom od wiairy katoli
ckiej odprawiać ich nabożeństwa w ko
śdele katnliokim. 

S·h ój do swego! 
W .,Kuryerze Poznaf1skim" znajdu 

jemy bardzo \Vażny dla kup~ectwa pol
skiego artykuł. z którego dla informa
cyi naszvch Czytelników podajemy, co 
następuje: 

Mówimy dziś wiele o kurczycielach 
ziemi. Powstały instytucye celem zaQo
biegania utracie ziemi. Wytworzył się 
surowy trybunał moralny , który z ca
łą bezwzględnością śledzi właścicieli 
ziemskich. ich prywatne interesy pu
blicznie roztrząsa i kurczycieli ziemi 
pod pręgierz bez miłoSlierdzi,1 stawia. 
A na kodeks moralny, powołujący do od 
powiedzialności kupców, wyzyskiwa
czy hasta: Swój do swego! na sobkow
skich kurczycieh ekonomicznych wa
runków bytu naszego dotąd nie zdoby
liśm;\~ się. 

Czas wielki zastanowić się, czy to 
jest \ · porząJku ! 

hasło: rSwój do swego!" - jest 



wielkim slowem. Zroaził je ów tłok po- i· kich konch. kupiectwa i krama:~!wa 
lityczny którv roztrąca normalną pod- zmniej!'?\1! się wyzysk hasta: „.S\VOJ do 
stawę n~szej pracy ekonomiczuej. Obo- swego!" .- żeby te .koła tak~e trze_z 
więzuje ono obie strony, a wi:ęc nietyJ- za~oł:{egltwą prac~. me wyn~siły arp~= 
ko spolecze:'.stwo, ale także kupców. tałow do obcy~l! i w:zmacmał~ do 
Prasa Indowa słusznie robi, że ie dziś bek nietylko swo1, ale i spoleczenstwa. 
jako vrzykazanie narodowe pr.awie cu- - - · -- --22!1!1 

dzlei'l pcwtarza, żeby pobudzić masy lt! Śluby angielskie. 
dowe. Cale masy naszych kupców i 
kramarzy nie mogą jednak wywodzić 
z trgo dl:i siebie uorawnienia do wyzy
sk u lmsła i stosunków ekonomicznych. 

Prasa lurlowa poszła w głoszeniu 
hasła: „Swój do swego!" - do ostat
nich granic i dziś musiała sobie powie
dz1eć, że prz.1,·szba do smutnego spostrze 
żenia, iż pew11e kola kupców i krama
rzy \\.·yzyskuJą to haslo także do ostat
nich granic -- dla swej kieszeni, drwiąc 
sobie przytem z publicznego interesu. 

Sądząc po niektórych objawach, 
zlo tego wyzysku musi być w naszych 
stosunkach JL!z dość zakorzenione. W o
statmch dniach pojawiły się w „Dzien 
niku KuXawskim" i pelplińskim „Piel
grzymie" ciężkie skargi na pewne, dość 
szerol\i1e kola kupców i kramar.zy. W 
„Dzien. Kuj." wykazano im, że żądają 
poparcia od swoich, a sami bezwzglę
dnie pomijają hurtowne sk~1dy i fabry
ki po·lskie, rcbiąc zakupna u obcych, 
p-rzez co obcych kap.italami społeczef-1-
stwa polskiego wspierają, a d'obrobyt 
własnego narodu .osłabiają. W „Piel
grzymie" z1ś wykazano pewnym ko
łom polskich kupców i kramarzy, że są 
polakami tylko wtedy, gdy zarabiają 
przy obslugiwaniu polskJich odbiorców. 
a poza tym są najobojętniejszymi ludź
mi i wszystko im jedno, co się w ich 
wlasnych rodzinach i n1okioło !11l:'ch z 
polskością dzieje. 

Czy to nie wprost obu·rzający skan 
daJ, że tu w Poznaniu, gdzie się tyle pra 
wi o grozie systemu pruskiego, J1stnieje 
przedsiębiorstwo polskie na polskich 
kapitałach składkowych oparte i zostia 
jące pod ·opieką prawie prowodyrów o
bywatelskiich, i zażywa jaknajgorszej 
opinii tak w Poznaniu, jl1k na prowin
cyi. Nielacl,i nierząd od kilku lat ustalo
ny pędzi obywatelstwo z m'.asta i pm
wincyi do obcych lokalów, wszyscy o 
tern głośno mówią i niema sądu na 
tych wyzyskiwaczów i kurczycieli zbio 
rowego dorobku! 

A takich przyklbdów można wię
cej przytoczyć. 

Czy to dobr.ze świadczy o obywa
telskiej, społecznej wartości naszego 
kupiectwa? 

Jak nasi 1posiedziciele ziemscy 
wielcy i drobni stoją dziś wskutek sy
stemu pruskiego pod kontrolą opinii ca-
1ego społeczell.stwa i sami się kontrolu
j ą, tak i ci kupcy. dla których k·eszeń 
wMasna nie jest wszystkim, i którzy do 
hr ze rozumieja .znaczenie tłoku politycz 
nego na naszą zbiorową zambkowość, 
powinni poczynić starania, aby w szero 

lOU) 

ŻUBROWIE. 
DJ!•Wiadanie historyczne według po

wieści 

Wacława G~slorowsldego. 

(Cl.all dalszy). 

~ 1 słusznie, bo im oleju w gło
wach nie braknie, bo s~e z motyką na 
sfo11ce pory-wa,ć nie chca ! - odciął się 
za swego przyszłego zięcia imć Głu
ski. 

- No, no? Tedy słuchamy dalej 
- zagadal żartOibliwie mecenas. chcąc 
uchytć starcie. - Wię)c rotmirstrz ... 

ki:tpitan także, podoficero·wą można na 
wachmistrza aiwansować ... a gdzie sze 

'? rel!1 ..... 
- Beda - zakonklwdowala z prze 

konaniem Kur.ctwanówna. 
- I cóż potem? ... Wątpię, czy Na

polj.on t?1kowy pułk odważy s :ę mię
dzy armie wpuścić ... bo mu się co naj
mniej gwardye z.dezorganizują ... 

- A putki w kumy zaczną się p1io-
• I ' SIC •.•.•• 

Kurdwanówna ząbki zacisnęła. i 
r.wciła energicznie: 

- Ja też cesarzowi francuskiemu 
imć napraszać się nie myślę. Do księ
c a Józefa idziemy. 

- no księcia Józefa, mospanie!? 
-- Tak! - przytwierdzita Kurd-

1·,·3 nó\v;1""', rnmieniąc sic; po same biaf
k~ . 

Zawarcie ·związku małże11skiegi0 
jest w Anglii tak łatwe, że tysiące ama
torów. idla którvch ślub na kontynen
cie europejskim stał się z tego lub o
wego 1powodu niemożliwym, 1więdr~ie 
przez !kanał La Manche, a.by na z1e
m i wolnego Albionu osiągnąć cel ma
rzeń swoich. Nie dziw więc, że w ta
kim np. Londynie rpotworzyly s~ę 

1przedsuębim.stwa, które za sume z ga
ry umówioną ułatwiają, przybysz-om 
owym podróż, dają im mieszkanie, 

wikt i wneszcie stawiają. przed urzę
dnikiem stanu cyw.ilnego, .który w cią
g.u kil:ku milllut czyni bez żctdnych ce-
1remonii stadło małżeńskie z !panki, 
przedstawione mu ,przez .przedsiębior
c&w. 

I nLe dzrw również wobec tego, 
że wiele państw, jak Rosya, Austrya, 
Włochy, Hiszpania, Praincya ślubów 
angielskich ni.e uznają. 

Łatwość ta zawierania związków 
malżeńskich w Anglii pochodzi ztąd, 
że gdy na kontynencie J!all.stwo bierze 
ni:ejako na siebie odoowieidzialiność za 
związek za1warty i w tym celu urzę
dnik stcrnu cywilnego wymaga od kan
dydatów trziech .krotnyich zapo•wiedzi, 
.metryk i innvch dokumentów - tam, 
za kanałem, iprzystępujący do ślubu 
czynią to na własne ryzyko, urzędnik 
zaś ogranicza się tylko na 1pobrainiu 
taJksy, zapisaniu w1 księgach faktu do
konanego i wyda·niu parze złączonej · 
„cerbfkale of marriage", tj. świade
ctwa maliieńst~a. 

Jedvnem ·zatem zdaniem. które 
przystępujący do ślubu w Anglii cu
dzoziemcy obowiazani sa znać i rnzu
m1ec, jest oświadczenie, pod.pisane 
prnez nich i brzmiące jak następuje: 

„Oświaidczam ninie]szem uroczy
ście. że ja (przypuśćmy) A. B. nie 
wiem o żadnych przeszkodach pra
wnych, na których mocy nie mógłbym 
zawrzet; z C. D. związku małżeńskie
go.,, 

Nie znająicym języka angielskiego 
musi Uumacz lub prze<lsieibior·ca prze
tlómaczyć oświadczenie powyższe 
siowo za słowem, poza tern zaś nie oni 
1e·cz on rozprawia sie z urzędnikiem 
stanu cyrwilnego i s.prawa skończona. 

Coprawda, prawo anRielskie żą,da 
też trzechkrotnych zapowiedzi mat
żeństwa, ·uwzg-lędnia jednak przy tern 
rozmaite okolkzności, jak np. brak cza
su, to też można otrzymać ślub he-z za 
powiedzi, t. zw. „marriage by lice n se'·, 

- Phi! Mospanie ... nareszcieśmy 
się do Sedno wa 1przyclapali !... Ba 
książę Józef! Już ci ter.az zęby ostrzy i 
bodaj całą waćpanny chorągiewkę na 
nowomodne adjutanty sobie poprosi ! 
Filut z \Vaćpanny !... Jużci tam księciu 
gorąco będzie, i kto wie, czy pierwszy 
nie padnie ofiarą męstw11 niewieściego 
regimentu!. .. Oho! Mospanie!. .. Do księ 
cia tedy, pod Blachę, odrazu ... Hm, mo
żeby lepiej bylo do suHaI1skiej mości 
się zaciągnąć? .... 

--- Mości Bonawenturo! - wmie
szała się poważnie p'.ani Gotartowska. 
v.·idząc że snadnie coś niestosownego 
z rozmowy tej wypaść może. - Po
rzućmy przekomarzania. Tuszę sobie. 
że imć panna Kurdwanówna 'tiakże nie 
odrzuci dobrych i1ntencyj. 

- - O to, to ... dobrodziejko! - przy
twierdził z ukontentowaniem mecenas. 

-- I z nami zostanie!? ... Jako już 
panna Dziew1nowska się zgodziła.„ 

Kurdwanówna porwa}a się z miej
sca. 

- Zośka! Zostaniesz?... Opusz
',.> czasz .... 

-- Tak, hk ! Krewna moja ... usłu
chała rady zdrowej l - objaśni ta pani 
Gotartowska, spoglądając na Zośkę, 
któ1•·1 pod piorunującem spojrzeniem 
Kurdwanówny głowę spuściła pokor
ńie. 

- Tak, t rzeba, mościapanno He
leno - oz\v-:1l się pan Podllordowski. 
- Patrz. gtow C1 siwa! Dzieckiem cie 
zn-1m ... Imć pani Oota rtowska dobro- · 

za opla tu dwóch funtów szterlingów! 
Cudzoziemcy, którzy tylko dla uzy
skania ślubu przybyli do An~lii, i któ
rym zwykle się śpieszy, płacą chętn:e 
owe dwa funty (okola 20 rubli) i otrzy
mują to, cnego żądają. 

Istnieje wszakże jeszcze jeden szko 
puł, który należy przezwyciężyć, aby 
zostać mężem i żona wedlug prawa an
gielskiego. Oto trzeba mieszkać przy-
1najmniej przez dwa tygodnie w okręgu 
danego urzędnika s~:mu cywilnego. Za
łatwienie jednak i tegio szkopułu bierze 
na siebie przedsiębiorca ślubu lub świa
dek platny, zeznając że pan A. i p~ni B .. 
stający w danej chwili przed obliczem 
urzędnika, istotnie przemieszkali w o
kręgu termi11 prawem wymag-;rny. A 
ponieważ w Anglii nie istni1eje przymus 
meldowania przybyszów .policyi, prze
to nikt nie jest w możności zb~dać, o 
ile zeznanie powyższe opiera się na 
prawidzi·e, urzędnik więc stanu cywil
nego musi zgodzić się na nie. 

Kłamstwo w takich razach weszlo 
w zwyczat do tego stop·nia, że przesta
ło być uwa.ża.ne jako czyn niemoralny. 

w 

Ziemie polskie" 

Z Prus Zaeh~dni~h, Warmii i Ma~ur 
Kiartuzy. Sekretarza Wydziału Po 

wiatowego Otto'a, 1który skradł kasę 
i sfalsziował różne dokumenta. a.reszto 
w.ano w Chojntcach. 

Malbork. Ba:nkructwo banku malbor 
.skiego byJo we wtorek przedmiotem 
rozpraw przed .sadem w Elblągu. Za
wiadowca masy konkursowej skarży 
czlonków rady n•aidzorczej o tymczaso
we odszkodowanie wvsokości miliona 
marek; termi·n został odroczony do 12 
listooada. 

Kwidzyn, 16-letnia Anna Klawit
ter z Liebenta1lu znikła od zeszlej sobo
ty bez śla·du. Widziano ją wtedy w 
towar,zystwie pewnego mlodziefJ.ca, 
który .odprowadzi! ia do domu. Jest 
nim niejakiś Simonei<d z Gołdap. Ponie
waż zeznania jego okla·zały się sprzecz
nemi, osadzono go we więzieniu. 

Nowemiasto. Założono tu .kółko 
śpiewackie pod nazwą „Halka ". Na 
razie zgłosiło sie na członków 18 osób. 

l(rólewiec. Tutejszy króJewsiki sąd 
naidziemiański. który w dniu 9 ipaźidz}er 
nika 1657, rako wyższy sąd apelacyjny 
przez kurfirsta wielkiego uroczyście o
tworzonym został, obchodz i ł w środę 
250 rocznicę. W uroczystośd 1bra1i u
dział wszyscy 'Prai\:vnicy Prus Wscho
dnich, przybył także minisfor sprawie
dliwośd Bese!er. 

Z Wielk. Ks. Poznańskit-go. 

Inowrocław. Pan Skow;roński, by
ły nauczyciel w Jaksicach, później. wla 

mm m 

dziejka ze szczerego serca ... pan Głu
ski także ... 

-- Mospanie juści chleba nie zabtra 
·k11ie! Tylko ... co hajdawerki - veto! 
Niema zgody ma hajda werki!... 

- Dziękuję waćpaństwu... lecz 
przyjąć 'mi gościny niewolno! Słowom 
dala! 

- Rozgrzesza mospanie!... 
- Nie nigdy!... Żegnam! Czas na 

mnie! Zośka tego się nie spodziewałiam 
Kłaniam uniżenie!... · 

- Co? Odzie? Dokąd? - zawo
łali jednocześn'.e panowie Gluski i Pod
horodc1iski lecz Kurdwanówna chwy
ciła za kołpaczek i wybiegła do stajni. 

- Żubrowa! - zakrzyknęła zda
leka. - Konie natychmiast! 

- W edlug rozkazu, kulbaki nl·1ło
żone ! 

- Siadać! 
- Pokornie melduję, że się komen 

deruje ,,na kof1!" 
- Więc na kord nic ma chwili cza 

su!. .. 
- Czy zatrąbić? 
- Nie trzeba!... 

- Może przez munsztuk, jako w 
pobliżu nieprzyj:1ciela ! ? 

- Żywo - nie marudzić! dalej! 
Chwili nie ma do stracenia! 

Markietanka wyprowadza trzy ko 
nie i pomogła wskoczyć n\1 siodło Kur
dwanównie. 

- No. teraz wy„. a tego trzeciego 
zostawcie!. .. 

-- A j a kże to ... a pani ka,pitanowa? 

ściciel folwarku Popowo-Tg-na:ew0 
które swego czasu niemcom p rzefry~ 
marczyl, sprze.d1ał - jak pisze .,Dz. 
Kuj." - swe 270 morgowe go, podar
stwo w J ac ewie bez .potrzeby niernco
wi 1p. Exlebenowi z Marulew ,p. Inowro
cławiem, k1tóry mu zapłacił po 900 mk. 
zai morgę. li 

B~rdsrnszcz. Nie ks. Olszewsk~ ego, 
jak pisa.Jiśmy, lecz ks. prob. Antoniego 
Bolczewskiego z Gościeszyna, skazała 

11 izba karna w Bydgoszczy na 3 miesią-
ce więzienia za wykroozenie przeciw- 1 

ko sfa1wnernu paragrafowi 11 O kode
ksu karnego. Ks. oro:bosZJczowi zarzu
cało oskarżenie nawoływanie publicz-
ne w kościele do nieposłuszeflstwa 
wobec wladzy, czyli nawoływan :e ro- c 

dziców. by nie ·pozwalali dzjeciom ! 
swym odpowiadać \V nauce religii po 
niemiecku. 

Prokurator wniósł o 300 marek ka 
ry, sąd zaś wydal wyrok powyższy. 

Gniewkowo. Pola·CY składają się J1ai 
pomnik cesarza. Z Gniewkowa piszą 
o tern do „Lecha'': 

Powstanie na rynku tutejszym '.POm- c 
nik na cześć Fryderyka III. Odsłonię- d 
cie ma nastąpić 18 bm. Do postawie
nia tego rp.omnika Polacy w znaicz„nej 
części się 1przyczynili. Polacy z Gniew '1 

kawa i okolicy ·bhższej i dalszej zło- f; 
żyli na ten pomnik pr:zeszlo 5000 mk. k 
do komitetu, który budowa pomnika c 
się zajmuje, naileżą jeszcze dzisiaj Po
Jacy. W umczvstości zaś ·od slońięcia 
pomnika również niektórzy Polacy u
dział wziąć zamyślają . 

Wiec „Straży" w Śremie odbędzie 
się w niedzielę 20 pnździernika o godzi
nie 4 po południu na sali p. Sałacińskiej. 

l(omisarze. 
\·Hec „Straży" w Babimoście od

będzie sij ę w niedzielę, dnia 20 paździer 
nika o godzinie 4 po południu na sali p. 
Chudzickiego. 

Starosta i nadkomisarze. 

Ze Slązka czyli Staropolni. \I 

s 
Głogów na Dolnym Sląsku. Obszar 5 

dóbr Kutłów razem z folwarkami, o- I< 

bejmujący około 4770 jutrzyn obszaru~ n 
został nabyty ·prze.z fiskusa pruskiego. 
Podobno wielu Polaków ubi egało się 
o kupno tvch dóbr. 

Laurahuta. W sieni pewnego do- n 
mu na ulicy Bytoms·kiej .znaleziono fil 

przed kilku dniami zwloki nieja1kiego „ 
lgnaceg.o Otawy, pochodzącego z l(u- ~ 
chelnej z Raciborskiego. Lekarz stwier 
dzil zatrucie alkoholem. 

Wirek. Po sześciodniowej pauzie, 
w czasie kitórej nie było tu ża·dnych no.· 
wych zachor.ze11 na tyfus, zgłoszono we d 
wtorek i środę ostatnie sześć inowych c 
zachorze(1 na tę chorobę, i to zachoro- D 

walo w tych dniach 4 górników jedna C 
kobieta i iedno dzieck-0. r 
~~!!';!!!l~~~!!l!!!~~-~w~~~- ~-~--~-~- ~-!11'!1!~~...,.I!!!!". Ą 

- Pani kapitanowa wystąpifa z n 
regimentu!. .. Przekabacili ją!... Dalej! 

Markietanka zafrasowała się 
- 1.. i.. uie pojedzie z nam i? c· 

, - Nie! Dalej l Patrzcie, lecą ode 
dwora .... ,pewnie wstrzymywać bę· tl 
da! Rus.zamv. P 

Żubrowa wygramoliła się na kul· 
bakę. mrucząc pod nosem: " 

- Hm! Jakże to bedzie? Regiment '1 

bez ka pitanowej?! - . s 
- Mospanie! Hej!. .. Mości rotnu• P 

strzu, veto, powiadam, niema zgody! c 
- wołał zdaleka imć pan Oluski, che~~ ~ 
odjazdowi Kurdwanówny przeszkodzie 

- Jedno słowo! Mościapanno! -
przyzywał pan Podhorodei'1ski. n 

Lecz Kurdwanówna targnęła cug- , 
lami, przesławszy ukłon panu Bona· 
wenturze, ruszyła galopem. 

Żubrowa w a1hała .s ię. wes chnęla 
i pocłapała za swoim rotmistrz~ n. 

1 Czas jakiś Kurdwanćiwna r"':a.a f[' 
naprzód, aż, ujechawszy kilkanascie z 
staj drogi, zwolniła biegu i zró vnala le 
się z Żubrową. 

1 
n, 

- Tegom się nie spodzie,~·ata.i" ni 
Niby zapał tyli, a ledwie ... już s1e d~i: c· 
odwieść ... wstyd rpomyś]ić ... pułko\V n 
kówna! n 

- Jakże tedy będzie tera~? ... bie g 
- J~k _ma być ?.„. Niechze sooia s 

tam godz111k1 odprawu1e, a m y w sW g 
drogę ru szamy ! '' 

- A kapitanowa nasza? . . :e. 6 
- J uż mi rh.wet nie wspomrnaJC· 

"~ '· . (Ciąg; dalsiy nastąpi) 



z innych dzielnie PolsU. 
Na Wo.łyn~u. gdzie dawniej jak .w. 

~óle \v z1em1a·ch tworz~cych ~awm~J 
n~ Wielkie Księstwo L1tewsk1e, me 
,ze walał rząd rosyjski rwydiawać pol
~! h pism, zacznie wychodzić w 1isto
~1~zie nowe pismo ·polskie z Żytomie
i3. Kuryer W·ołvński". Pismo to wy 
~u~· a'ć bedzie redaktor P. adwokat A
~"~ pmsinowski poczatlmwo 3 rnzy 

darzyfo się.straszne nieszczęście. Prze-1 z Rmn~mii _uo Rogożestia, ~~łóc_ił i.e _Io- I 
wrócił się wózek, na którym trans porto ·komob1~am1 za1r_az na gran_11. ... y, 11 z1a1 ~o 
wano roztopione żelazo, które rozprys- wywoził całem1 •wagonami bez cła da
knjąc się zapaNfo ub1nnia robotników. lej na ~.achód. Tym spo.sober:n, w.edlu~ 
Ciężkie poparzenia odnieśli Gustaw Dra przyblizonego tylko obhczema. P1sche1 
bon, Jan Tomela, Ferdynand Iiipler i oszukał skarb p.3.'(1stwa na 200,000 ko-
Ryszard Stabuski. ron. 

Dortmund. Odbyło się tutaj ubie- Podziemna gazeta. Jak olbrzymi 
o-lej niedzieli zebranie liheratów n\.1 sali ruch panuje pod ziemią w Londynie, wy 
hotelu „Reinholdushof". Głównym mów kazują dowodn'.e cyfry kolejowe, w cia 
cą był Qosel p. Bassermann, którego gu roku 1906 koleje podziemne przewio 
przemówienie jednakże niczego noweg1' zły 240 milionów pasażerów. Te podzie 
nie zawieralo. Występ pana Basserman mia stolicy Anglii mają też 
11a nie sprawiał większego wrużenia. swoje stacye telegrtaficzne, kawiair
Mówil zdanfami urywanemi, spoglądal nie, zakłady fryzyerskie, a od kilku ty
bezustannie do zapisków i odczytywał godni i swpj~ gazetę. Pismo jest prze
wycinki z gazet. Nie konieczne też spra znaczone wyłącznie dla p_asażerów 
wialo wrażenie, że imówo1 co chwilę „Londyf1skiej podziemnej kolei elektry
językiem w ustach sob'.·e wymiatał, jak- cznej", a nosi nazwę „Kiret". Wydaw
by starał się uprzątnąć resztki potraw ca pan Albert Stanley, w pierwszym nu 
obiadowych. Przyzwyczajenie to nie- merze objaśnił, że głównym celem 1pis
t>rzyjemnie podpadło nawet narodowo- ma jest zapobieżenie wzajemnemu przy 
libem.lnym sluchaczom. glądaniu się pasażerów, które zwłasz-

,a . „. 
·r~edmowo. 1 

··-· ..... '«lł'.ł'~ !J!E!-
Wiadomośd ze świa1av 

Wybory postów do trzeciej Dumy 
odbywać się będą w ~alej Rosyi od 27 
aździernika do 1-go li!'stopada. 

P ·~· Polsce kongresowej, wybory od 
będą się 31 bm. 

Streik jeneralny w Medyolanie. 
Ogłoszenie strejk~ jene~al~ego jest 

odpowiedzią na 1~atarc1e ~01Icy1 na ~lum 
robotników, z ktorych kilku zraniono 

Pan Bassemrnnn polemizował głó- cza dla pań, jest bardzo niemiłe. Gazeta 
wnie przeciw socyalnej demokracyi i wychodzi co sobotę i pomimo, że nie ma 
przeciw centrowcom a w sprawie tak żadnych ogłoszeń, rozdawana jest pasa 
zwanej polityki blokowej oświadczy; żerom bezpłatnie. Są w niej artykuły. 

ciężko. , . . . w Bolonii ogłoszono rowmez 1e- że trzeba się starać osiągnąć, co ty11 pogadanki, plany Londynu, okolic, ko-

onodniowy strejk jeneral'ny .. 
Spodziewają się jednakże, że strejk 

wkrótce się zakończy, gdy~ w Medyo
Jan:e aresztow~no owych ~a?darmow, 
którzy ctali ogma do r·obotmkow. , 

będzie możliwem, atoli trzeba się. pogo: lei żelaznej, drukowana zaś jest nie
dzić z myśla, że wielu rzeczy os1ągnąc bieską farbą na białym papierze. 

• Car 3 „związek prawdziwych Rosyan" 
Wskutek zbyt jaskrawych wystę

pów car ni~ udzielił audyencyi deputa
- cyi prawdziwych Rosyan. 

sii ·ę nie zdoła! - Nikt nas o sympat: ' ~ Smutny koniec. Policya wiedeflska 
dla centrowców nie posądzi. przyznac aresztowała w tych dniach w . 1p.odrzę
atoli trzeba że wielkie zgromadzenie dnym zajeździe kobietę 40-letnią, która 
centrowcó; które się przed rokiem na oświadczyła, że jest hrabianką Ludwiką 
tej samej sali odbyfo, w.iele wspania.J~ze . Waldstein, córką nieżyjącego hrabi Al
zrobiło wrażenie, jt1k występ przywodz brechta Waldsteina. Razem z nią aresz
cy na.rodowych liberałów. towano jej matkę staruszkę i sześciole-

e Rewizyę w sprawie Hau'a 
- rozpatrywal sąd rzeszy w sobotę; ogło 

szeme wyroku nas!ąpi .w wtorek 10 go
dzinie 11 w połudrne. 

Osterfeld. Na tutejszej kopalni tniego nieślubnego syna. Policya uwa
spadl kamień .na rodaka naszegc:, _Ste- żala ją z początku za oszustkę, pokaza
fana Kolodziejekta i zabił gio na m1e3scu. ło się jed1nak po sprawdzeniu, że aresz
Nieszczęśliwy byl gorliwym P0ola~iem. towana podała nazwisko prawdviwe 
finteresowal ~ię sprawą narodową i był Pochodzi ona z linii Waldstein Arnau, 
członkiem tu.tejszych polskich towa- do której należał słynny wódz z wojny 

t trzydziestoletniej Wallenstein. Linia ta rzys w. h b' k" L d 
Skazanie defraudanta. 

_______ ___ -----~ wygasła w osobie ojca ra ·1an 1 u -
wiki w r. 1816. Wdowa po nim i córka 
zbiedniały zupełnie i żyją z żebraniny 
Ponieważ .oprócz żebranfny uprawiały 
drobne oszustwa, pociągnięte zostały 
do odpowiedzialności sadowej. 
@!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!! ·-

23-letni urzędnik bankowy Ernest 
Wagner skazany zosta! w Berlini~ na 
3 lata więz!enia za oszustwa popelmone 
w banku „Friedlraender und Pollak". 
Skazany poszkodował banl~ o 308 tY?· 

r 5ó0 marek, wskutek czego fmma ogłos1-
la konkurs. S1.,ef banku mial do Wagne-

' ra 111eog11::iniczone zaufanie, wskutek 
czego Wagner miał dostęp do wszyst
kiego. Wagner rzucił Slię na spekulacY'.e 
gieldowe, w których wzięte z banku pie 

· niądze stracił. 

Rozmaitości~ 
Spisek na życie rodziny cesarsk.iei 

odkryto znów w Peters?~rgu. Dome~ 
siano policyi, że w pobhzu rezydeincy1 
carskiej .odbywają się w nocy obr\ady 
spiskowc6w. Onegda•j policya wpad~~ 
na zebranie taki1e. Smskoiw-cy bromh 
się. żandarmerya zastrzelila 3 osoby 
z 20-tu zebrany.eh na zebr.a1niu. ?kon
fiskowano rozmaite pa.piery, z ktory~h 
wyinikało, że równocześnie odby-:11~ się 
zebranie s,piskow:eów w innem m~e1scu. 

·---------2!1 I tam aresztowa1J10 kiif'kanaście osób, w 
0 z b t ICZJCb tern !kilku nauczycieli. Zaimach na cara - 8 spraw ro O D • i jego rodzinę wykonać miano podobno 

Panoszenie się niemieckich związków z kor1cem bm. 
Sensacyjne odkrycie. Rewizya w 

w Polsce. m;,eszkaniu fabrykanta Thomasa \V 
W Pakości odbyło sie przed tygo- Clermont wyikryla, iż stoi on od szere

dniem w niedzielę, i1aik donoszą „Le- gu lat na czele bardzo rozg.a1łęzionej 
cho\ri", zebranie mura.rzy, na którem szajki .przestępców. ograb.iającyc!1 .ko
Drzemawiat kierownik 'obwodowy ścioly i popełniających na1okropn_1e1sze 

a Chrze~ciaflskiego ieentrowego związ~u zbrodnie. Sędzia śledczy oskarza1 np. 
robotniczego, Kowalczyk z Pozna~ia. Thomasa, że zajmował sie trucic'.1el
Mówoa ·zachęcał zebranych, aby Ja~ stwem dla zagrabiani.a1 maiatków otru

z najlicwiej do Związku przystępowah, tvch osób. Aresztowano tylko matkę 
! ze względu na t·o, że budo.wnicy i przed ~brodniarza. gdyż sam Thomas ukryl 

siębiorcy z dniem 1 kwietnia 1908 . r: się i grozi tyfko, że 0 ile- mu nie dadz.ą 
chcą kontrakty zawarte z murarzami 1 sipokoju, oglosi ,dokumenty, k?mpr~m1-

de cieś l1ami ·zerwać i pl a cę obniżyć. Sku- tuiace n aj.ba rdz!,iej znane .rod~my. 1 ho
ę· tkiem tego 'Przemówienia, przystąpiło mas należy do arystokracy1 przerny-

podobno 25 murarzy do Związku. s!awej i grat wybitną rolę w Paryż~. 
l· Wobec tego odzywa się jedynie Wielkie oszustwo celne. Z Czermo-

„Dz. Kuj.": Dziwna rze:cz. że murarze wiec donoszą ido lwowskiej ,,Gaze.ty 
w Paikości nic dotąd nie słyszeli ·O Pol- Narodowej": Znany rumuński wta
skim Związku Zawodowym, do którego ściciel rozległych dóbr. Efraim Fiszer, 
Powinni się garnąć, rnmiast odo .niemic- którego nazw!isko byto ~lośne pod
ckiej organizacyi. Znowu ,potwierdza czas rozruchów w Rumum1. popełnił na 
si.ę tu zdanie, że Polacy sa zawsze wiel granicy austryacko-r.umuflskiei1 ol
ktmi oa.tryotami w słowie. ale gdy brzymie oszustwo na s~kodę. austrya
Przyjdzie oatryotyzm ten stwierdźić ckiego skarbu paf1stwa. i 1co ciekawsze 
czynem, to nas nie ma. Sami pracujemy za pozwoleniem tegoż skarbu. . 

g· nad własną za2łada ! Fischer Dosiadał w·1elkie dobra· tuz 
a· ~ w "" na:d granicą austryacką. skta.dające. się 

Z • ze wsi Pareu-negru. Kindest1e, Kalme-
ęla róZDJOb stron. stie. T.a•Jpa. Dobra te prze~z!ela tylko 

B · v . · · niski wal graniczny od włosc1 Te·odora 
ala fli ochum. P1rma „Bochume~ . ~I e1~ f.!.ondora Rogożestie i Guramolnica. 
cie r Bergb,au und Gusstahlftabr.1k,~tloo~ D · , . . Fischer prze\voził wymlóoo.ne 
I zwana krotko Bochumer Verem mia- awme1 , · . ł t l 

a a Io, Qruto zvsku ·~v roku ubiegłym 6 mifo zboże przez komorę c~lną i op aca ,c ~ 
now 43 ty-s ~82 .... , fen Po odlicze- w Do1nych Syno\ycai..,h, ~ee.z skor~y 

!,.. · • ·' m. 00 
· t l 1 · taryfie celne1 ze mozna ala ntu różnych wielkich odpisów pozostało s ai z u ~! w · , ,· · 

1 
,i _ 

·ni· czvstego zvsl u 4 imiliony 856 tys 701 przewozie bez da zboze w scom e! u 
tn , · ·• · : · k dal się do zarz~du skarbu w zermow 

rk. czyli pól mil=ona marek w1ęceJ, J~· h .b zb~tni~h trudności otrzy-
ro Przedtem Dywidenda na rok ub1e- cac 1 ez ". · . 1907 

bie gły Wyniesie · 167:3 procent. 25.1954 tony mat ipozw~leme w ~· 19 lipca ~ ·. _ . ~ 
oia stali i żehza s rzedano w roku ubie- Przedtem 1eszcze P·'ich~r wv zier~a 

głYin. n~~l;ó d. Po~ólnv roku 1.1bicgtego i ·wir znaczne do~ra. pot.ozone .na i°?g. I a~ 
\\' \·nosi{ 4220n8?9 marek wobec 35 mil. niczu. - I~ogozest1c I G_uramo mea ·~ 

;e! 669 tys - r dtem mając w ręku pozwolenie. przewo~l 
· n0;.t!:~n~~-:;; fa0~~~'~:~-~ocscł;a wv olbrzymie zapasy niemłóconego zboza 

Osłalnie wiadomości. 
Medy o I a n. Robotnicv podej

mują pracę na nowo. Gazety znów 
wyszły. 

Ł ó d ź. Według urzędowych spra
'wozdań zabito podczas sobotnich walk 
ulicznych 3 osoby, w tern dwóch żoł
nierzy, a zraniono ciężko 9 o~ó~, w tern 
4 żołnierzy. Liczby lżej zramonych nie 
nie można an! w przybliżeniu stwierdzić 
t§ ___ 1- ?:!" - - ----

Od Ekspedycyi. 
Do Hołsterhausen. W anne, Herne 

i okolicy. Gazetę przekazujemy na tych 
miast tym rodakom, których Duchal
ski skrzywdził a którzy nam swe do
kładne adresa podadzą. Kto zaś ·Chce, 
a.by mu listowy gazete ido domu ·przy
nosił, potrzebuje tylko dopł~cić 42 fen. 
i to dopiero wtenczas, gdy hstowy ga
zetę przyniesie i o za1płatę się upomni·. 
t#':!~=::..~ ...... C'ilfJ~' b)S...,~.,...,. .~-· ..Mo\~~:. " 

P o d z i e k o w a n i e. 
S.nnownym Towairzystwom św. 

Barbary w łierten i Tow. św. Stani
sława K. w Suderwich. które raczyły 
w naszej rocmicy brać udział, ara.z 
Szanownym Amatorom i Amatorkom 
za tak pięlme wywiązanie się ze swych 
ról. i Szanownemu kierownikowi tea
tru p. Janowi Krukowi składa na tern 
miejscu staropolskie ,,Bóg zapłać". 
Tow. św. Wawrzyńca w Recklingh. 

Ost (Hillen). 
----B-a-czność okręg VII! 

Gniazda, kótre nie zaplacily skła
dek do Związku, powinny ie natych
miast odeslać, ażeby okręg inie był po
szkodowa.ny na delegatach do zwią
zku. Natychmiastowe uregulowanie 
składek jest I. oniecznem. - Czołem! 

3) Wl;dział._ 
BACZNOŚĆ-TOWARZYSTWA! 

Sz.an. pp. Prezesów Towairzystw „Zwią
zku wzajemnej pomocy" uprasza sic upnzejrnie, 
aby przy żądaniu delegata . przynajmniej 14 
dni naprzód nam o tern donieśli, gdyż zdarzyly 
się wypadki, że z powodu późnego zarrnówie
nia żaden z delegatów przybyć nie mógl, gdyż 
już byli zajęci. Zgfoszenia prosimy nadsylać 
wprost do prezesa lub sekretarza: St. Kunca. 
Bochum, .Johanniterstr 22. St. Zmyślony, 
Wa•ttenscheid. Bo.chum~rstr. 56. 

Uwaga: Prosimy zara1zem o laskawe na
desbnie s1kfa.dck za rok ubieg'ly i to pod adre 
sem skarbnika zwiazkowego: Andrzej Kranc, 
Gelsenkirchen, Kniestr. l. 

Tow. św. Józefa w Osterfeld 
donosi swym członkom, iż w sobotę, 12 
bm. o godzin:e 8 ,v:eczorem zostal za
bity na kop'11ni „Osterfeld" członek 
nasz, śp. 

SZCZEPAN KOŁODZIEJEI(. 
Pogrzeb odbędzie się w środę, 16 

bm. o godzinie 8 i pól przed poludnierm. 
z kostnicy na sV3.rym cmentarzu przy 
ulicy Kopalnianej. 

Członkowie \v-.i'nni się jaknailiczniej 
stawić w czapkach i odznakach w lo
kalu posiedzeń o godzinie 7 rano. 

Zarząd. 
Uwaga: Zebranie odbędzie ~ię w 

niedzielę, 20 bm. o godzinie 5 po poł. 
a nie ·O godzinie 4, jak m;ylnie podano. 
Rewizya kasy w ten S\:im dz~eń o godzi
nie 8 i pół przed południem. 
,: 

) ' .~ '1, ,- I• 1 • "' ' ,_·''~·> : ',·j' ~": --Baczność! Polki w Bochum i okolicy. 
W przyszła środę, dnia 16 tm., jako 

pierwszą r.ocznice założenia Towarzy
stwa 

- „WIENIEC" -
odbędzie się na malej sali p, łiolzschnel 
der'a (Salamander) przy ul. Alejowej 
o godzinie ;,;;9 wieczorem 

- walne zebranie. -
Na porządku ,dzieąnym: obór no

wego zarządu. Tuszymy sobi1e, że sza 
:now1ni czlonkowie. ja.Jko też i wszystkie 
Roida1czki Towarzystwu naszemu przy
chylne, nie omieszkają na zebranie 
przybyć. Równocześnie zaznaczamy, 
że nas by1tnością swoją zaszczycić ra
czy ·poseł p. fan Brejski. 

W imieniu z11rzt.idu 
Witosława Palińska, 

przewodnicząca „Wieńca". 

Koło śpiewu „Halka" w Castropie 
urządza w niedzielę, 20 października w 
doka1.u o·a1na Si,niden 

OBCHÓD SWEJ 9 ROCŻNICY. 
Program: 1) O godzinie 4 koncert 

orkiestry p. Musielaka z Kastropu. 2) 
~piew na 4 glosy. 3) Kuplety deklama
tye i 1przedstawienie amatorskie pod 
tyt.: „Czarownik". 4) M~'.l.Zur w cztery 
pary, ta11czony przez członków Koła. 
5) Polonez i dalsza zabawa z tańcami. 
Na zab:awę naszą zapraszamy uprzej
mie rodaków z Kastropu i z całej okoli-
cy. t3) Zarząd. 

Uwaga: W tę samą niedzielę od
będzl'.e sie zebranie Kola o godzinie 11 
i pól przed południem. O liczny udział 
członków prcsi. 
-----~· _Antonie_~icJ,_P_rezes. 

Baczność Neumuehl i Buschhausen ! 
,_Zjednoczenie Zawodowe Polskie" w Neu

muehl·Buschh~•.1sen POdaie do wiadomości 
swym Druhom, iż dnia to l"stoipada u pana 
Schr.oera 1mzy ul. Hambornstr. w Buschhausen 
odbedzie sie 

- - zabawa jesienna. -
Początek zabawy o godziillie 4 po południu O 
iiczny udzial prost (1149) Wydział. 
Koło śpiewu „Jedność" w Bruckbausen 
podaje .dlo wia1domości swym członkom 
i rodakom z Bruckhausen i· ca1łej okoli
cy, iż w niedzielę, dnia 20 1października 
obchodzimy 

trzecią rocznicę istnienia 
na sali p. Brinka, ul. Albrechtstr. - Na 
powyższą uroczystość za.praszamy jak 
najuprt,ejmiej wszysitkie naim życzJiw~ 
Kola śpiewackie i Towarżvstwa, które 
ku adresów zaproszeń ni'e odeb11ały. -
Program: 1) Od godziny 4 do 5 przyj
Program: 1) od godziny 4 do 5 przyj-

mowanie bratnich Kól śpie,vackich~ 
Tow. i gośd. 2) Otwarcie uroczystości 
przez przew. oraz powitanie bratnich 
Kół śpiewackich Tow. i ~ości. 3) Wy
.stęp miejscowego Kola ,z pieśnią powi
talną. 4) \Vystęip bratnich Kół z śpie
wem. 5) Przedsta1wienie amato1rskie p. 
it. „Werbel domowy" i dalsza zabawa 
z ta1icami. Zarząd. ----·-w dniu godnych Imienin życzy 
swej żonie 

JADWIDZE HUCHRAKOWEJ 
zdrowia, szczęścia i blog-osławie!lstwa 
boskiego . .Moja żona, a nasza matka 
niech żyje z nami długie lata! Tego jej 
życzy (1220-

maż z dziećmi. 

~fł~iłR-n11r11t 
•. 



Dom kredytowy 
Jana Kwiatkowskiego 

załatwia wszelkie sprawy 
bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

Kasa oszcz~dności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse (759) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

Księgarzy polskich, 
kolporterów i wogóle sprzedających 
książki polskie w Westfalii, Nadrenii, 
Hanowerskiem. Saksonii itd. prosimy o 
podanie nam dokładnych adresów swo
ich. 

Chodzi 0 porozumienie w sprawach, 
dotyczących księgarstwa polskiego. 

Wiarus P orski, 
Księgarnia i Drukarnia Nakładowa 

w Bochum, Maltheser8tr. 17. 

r Fabryka tabaki 
do ~aiywarala 

E. Sommerfeldt 
d.a.w a. Otto Alberty 

Grudziądz Graudenz 
dostarcza znanfł jako na.j· 
lepszą i najzdrowszą 

tabak~ 636 

do za.tywania. 
Prosz~ i.ądae prółi. 

Flrma założ. 1859 r. 

llACZNOśó RODACY1 

Kto? ~hce. ~ie zamow1ć o-
1 obrazów. fi. w pobliżu wielkiej kopalni przy gur, krzyżów itp., dobrą 

\Vanne jest stary brzytew, nóż, zegarek, 

Liszaj 
mokry ł nchy liszaj, łupld. 
lltrofaJy, pryszczyce, wymilJ 
lllóm1, 

otwarts nogi, 
Ghrtientr. nóg, wrzody na no
gACh, żyły kurczowe, boi~ 
pl' lee, zastarzałe rany ~ą ezę.ito 
nporuywe; kto dolychez9Jl ~„ remnle oczekiwał wyleczeni&, 
nleeh jeszeze raz spróbuje od 
dl.wna jak najlepiej wypró
bow1u1<Jj 

maiśoi Rino 
be:t trucizny i kvvaa6w. 

Puszu 1.-mk. Codz!eń (;lny 
mujemy pisma dzięk".!zynnfl. 
Tylko prawdziwa. w oryginru· 
nem opakowaniu blało-zielono
cse"'onem i r: ftrmą 
Schubert & Co., Weinbo.il.la 
~rJladowań ule trzeba pr~.YJ 

mowA.Ć. 
nsbyc.1.a "' ·melu aptekat1h. 

- skład towarów kolonialnych - obrączki slubne, koło, 
harmonik~, skrzypce itd. ~~~~~~~ 

na sprzedaż wraz z domem i z wielkim I itd., ten niech zaraz na· I „ I 
ogrodem. Obrót roczny 30,000 mla1r~~· I pisz. pomoj.katalogi, I Swoj 
Warunki nadzwYczaj korzystne. Bhz- które wys. każd. darmo i 

szych szczególów udzieH (1217) ~. N;ik;~a~!~;t;;~f: do swego! 

Otrzyma~ertt prz~3zfo 

500 płyt lJOls ie 
do fonog1•afów, 

bardz L .. ~„ sztuki. . i~k ::Żyd wzect sąden: 
„U dentysty , „I(om1marz . „Mloda Wdól'k 
.,O Jasiu a I(asia pfacze", „R.oz.J'ączenie" a~ 
wiele innych ba·rdzo ciekarwych siztuk. M I 
logi. najulubieńsze śpiewy na ieden i w~ri. 
glosów, _,Przemowa męża nad •!{robem z ęc 
lei żony" i setki różnych uciesZ!Ilych s:~ 

Polecam · '· 
fonografy 

począwszy od 5 :marek. 

Ii.la1•nety 
we wielkim wyborze i ba:rdzo tanie 

pls.zczalld 
różnego gatun1ku. kontr.a, i czelobasy iuż "' 
20 ,ma.rek. V1J 

Dudy 
od 1,50 mr. począwszy. 

Ha1·monłkl 
(931 

H. Schmidt, Eickel, Konigstr. 38._ 1417) Rawicz[Rawitsch) ~-lł>J>J~~-,.,. 

swój do swe:o t ==---=s,._w-ó=~-do swego! ·-,-~~~~~.::=~i::::~::::~ 
Sza.n. Rodakom z W a n n e i o k o 1 i c y donoszę uprzejmie, iż 

do rozciągania w różnej wielkości, Pravrdzi. 
we wiedeńsikie 

skrz7pce 
najlepsze i tanie skrzynce do nalliki iuż Od 
.marek, Struny do skr-zypiec i basów, sntyC7.1: 
w1Dosie do smyczlków i wszełkie inne ł>rzybo" 
do wszy;stkich instrumentów we wielkiru w.; 
borze i tanio. 

w Wanne przy ul. Dworcowej nr. 171 (ttahnhofstr.) 
otworzyłem 1221 

skład warzywa. 
Prosząc o laakawe poparcie, kreslę . 

z szacunkiem 

A Teska. 

Kwiatkowski ego 
'I · s e' -- na1 ep~z · • [10„ 

potrzeba Wam 1216 

me li, óle ' pieców i garderobr 
n a o d p ,, a t ę, 

Dostawa wszędzie franko. 

Wspaul.ale pod.arki. 
W fadnym innym interesie odpłato

wym nie kunuie się tak korzystnie i 
nie ma się takiego olbrzymiego wy-

boru. 

artofle do 
r~kł\ przebierane: 

„Żółte rółe'', „Maerkery", „Daberskie'', · 
„Magnum bonum'' itd. 

poleca i dostawia wagonami 

Jan, Kwiatkowski, Herne · 
Bahnhofstr. 50, wejście z Oststr. 

Nadmieniam, :iż przyjmuje wszelkie repa 
racy.ę instrumentów. któr.e tanio i dobrze w 
wfasnym1 "Warsztacie naiurawiam. 
Najwitkszy skład polski wszelkit 

instrumentów muzycznych. 

Francis~ek Józef oski, 
Herne,Babnhofstr. 52 n. Nowej ul 

PJRANl(I wszelkiego rodzaju pie~ 
huje .na nowo i reparuie najtaniej f ARBIE~NIA 
GALLUSCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. T~ 
nr. 911. 

filie: Hofstede, Heme. Elckel, :QOhJioi, 
hauseo. Linden, Hattin2'.en. Lan2eodreer, Mar. 
ten. CastroP. Kam~ ~ Gertb~ 
Sorockhoveł. 

~I O~O~O~C~h~U~S~f...!..-e~k~;___;;:spó=-łka.__;::za=.p1•~-=naa=--;z~~;=-·eo-gr--=-~o~czo~O-o?-!e-d!-1nośS~ciP,r-em---:zał!=---~.-roku-1s1
1 

poleca. się Rodakom na obczyźnie jakQ instytucya, w które najpe1'Dłe• 
Bkladae mogą ciężko zapracowane swe o8zez~dnolieł. 

na porę zimową już nadeszło w najno
wszych gatunkach. Z powodu przebu
dowy sprzedaje a0/o taniej. 1 183 

lguacy Jankowski, 
Wanne, Aptekarska ulica nr. 15. 

Baczność Bohllnghausen 1 
Szanownym Rodakom w Rohlinghausen i oko· 

licy up1-zejmie donoszę, iż z dniem 1 października 
mieszkam przyl ...- ul. Boehumskłej 3'f 
obok pohkiego krawca „. Hadr7an•• {1212) 

Pi of r · Szymyślik, 
obraźnik. 

Kasa oszczP.dnosci ... 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta \ 

płaci od nich (437J 
5 pre. za rocznem wYPQwiedzeniem. 
4 i pół proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz. 

Bank Ziemsk.1 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe). 

1 szafę do rzeczy 
1 kanapę 

1 łóżko 
1 materac 
1 szafę 
1 stół 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
łO-dnłowem 3 proeeat. 
li. wartalnem ' „ 

Złożone u nas depoz~a I oszez~dnoMel 
Rok blisko ~ I pól miliona marek. 

Fundusze rezerwowe I udziały członków ca 500,000 mk 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 111aj.1łtkami 
odpowia.dają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem 
NW<>rczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. WaWPz}Dł · 

Loka.le bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kości 
aej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i iwląt. 

Numer telefonu 59. Adres: 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sehrlnun (Pe sen) 

Rodacy! Korzysta.jcie sami - z ogłoszenia. niniejszego - i kren 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenscha.ft mit nnbeschrii.nkter Ha.ftpfl.ieht. 

11Iadalłńsld. N. Ii.uehanld. Dutldewin. 

Wpłata 

K wiatkow.skie~1 
•t ~ . ' naJ ansze. poo 

Wpłata 

20 marek 25 marek 
1 łóżko 
1 materac 

~ łóżka i 2 materc. 
1 stół i 4 krzesła 
1 szafę do rzeczy 
1 lustro i 1 stół 

1 komodę do biel. 
1 maszynę do got. 
1 miśnik 4 krzesełka 

l szafę kuchenną 
1 szaf<t do rzeczy 
l masz. do gotow. 
1 lustro 

l masz. do gotow 
1 bufet 1 łóżko 

1
1 lustro 
1 szafonierkę 

1 ław. do węborków 
1 maszynę do go-

towania. 
1 stół 
4 kr9'esełka 

1 ławę do wębrk. 
1 policę do talerzy 

Nikt nie powinien się dawać zwodzić! Każdy, kto chce rzetelnie dobrze i tanio kupić, 
powinien zwrócić się do na.jwiąkszego domu kredytowego. ' (1037) 

Josef Schwarzhoff, n:c;::.f::u;::~:t~::r.) 
ka.sy oszczędności z kasy 

112 a : -.. 
· ..... ~· •• • • NflW:I a • 

Wydaiwca : J a ·n Brej ski w Bo.chum. Odpowiedzialny za redaikcyę : Ja n Brei ski w Bochum. Drukarnia ,,Wiarusa P olskJego" w Bochum 
~· J 1 
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29. ł d 

• 
Bothnm~ na środę dnia 16 psżdzi1-r11i 

Codz1enne p1smo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narotluwym, p:Jlilycznym i zarobkowym, 

ff'Jcbod7.~ co.dziennie z wyjątkiem dni poświt;ttocz
JYC.b.· Pru,...ctrplata Kwartalna na. poc:zcie i u l_istowych 
-1nosi }1 mr. 50 ten , a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

~ p ftn. ,.Wiarus Polski" zapisa.11y jest w cenniku pucz 
towYIJl pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

W Imię Boże za rłiarę I Ojczyznę I 
Za mseraty tifa.cł sic za rrJeisce rzadka drobnego u ... 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inseratud 4'1F 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabtłt . - LbitJ h " 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować ł podd • 
nich dokla<dny adres piszącego. Rękop. nie zwra.c•••~ 

1-(edakcya, drukarnia i księgarnia znafduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1414. 
u 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

111ówić, czytać i pisać po polsku! Nie 
test Polakiem, kto notomstwu swemu 
1alemczyć sie pozwoli! 

.. , 
H . 94 1enmee • 

dn:ejsze. Usiłowania obecnych star- szenje tygodniowej składki do kllsy pen 
szych knapszaftowych zmierzają prze- syjnej z 80 fen. do 95 fen. 
to do tego celu, by nie dopuścić do po- Za to wolno przecież robotnikom 
gorszenia statutu w porównaniu do do- żądać poprawienia renty, przynajmniej 
tychcz1sowego stanu rzeczy, o ile usta tak'.ego, które wyrównałoby wsparcie 
wa nie przewi'duje. takiego pogorszenia. na dzieci. jeśliby ostatniego nie płacono 

-
Pierwszy w marcu rb. ze strony dialej osc·bno. Czyż robotnicy nk maja 

przedstaw.icieli kopalń prz.ed:Staiwicie- . prawa żądać, by !.m egzystencyę zape
lom robctników 1przedlożony projekt wniono, gdy skończy się ich zdolność 

.Rząd holenderski wypracował już pro- statutu zawierał prócz przepi,sów usta- do pracy? 
jekt reformy wyborczej. wowych nie mniej jak 19 istotnych po- Pisze się zawsze o „ustępstwach 

Z wypadków dnia. 

większą wagę starsi kn11Pszaftowii w 
interesie materyalnego polepszenia po
łożenia członków knapszaftu. Trzeba 
wyraźnie podkreślić, że owe „ust~p
stwa" pracodl:i.wców na ogół tylko 
przywracały przepisy obecnie obo
więzującego statutu, zatem _y.rcale po
lepszenia nie oznaczały! W punktach 
mniejszej wagi przyizrnano coprawda 
niektóre (atoli nie materyalne) polepsze 
nia, natomiast w tylu innych punktach 
pozostawiono pogorszenie w poirówna
niu do obecnych ustaw. Kto sprawy 
'knJapszaftowe zna tylko pobieżnie lub 
wcale ich nie zna, mógłby sądzić, że 
przedstawicieJ_ę kopalń według ir:oze
słanego do prasy dnia 9-go październi
ka cyrkularza poczynili robotnikom rze 
czywiste ustępstwa. lnnczej trzebaby 
stać na tern stanowisku_. że jest już dla 
robotników „ustępstwem", j.eśli się nie 
pogorszy olJecnie istniejących (a bardzo 
potrzebujących ulepszenia) ustaw. 

Rząd proponuje dla sejmu krajowe
go udzielenie kobietom biernego i czyn
nego prawa wyborczego. 

Właśc~ciele linij kolejowych w Anglii 
~świadczyli ponownie. że nie uznają 

związku kolejarzy. 
Wobec tego spodziewać się należy 

olbrzymiego strej~u kilkuset ty~,ięcy ko 
lejarzy. Strejk by,tby wielką katastro
fą dla przemystu angielskiego. dfa te
.go z róż11ych stron starają pmeszkodzić 
wybuchowi strejku. Opinia publiczna 
:stoi po stronie kolejarzy. 

gorszeń w porównaniu do stUnu obecne wlaścicitli kopalń", milczy się zaś prze
go. Prócz mat.eryalnego pasz.kodowa- ważnie o tern, czego robotnicy sobie 
nia czl-onków zamierzano przedstawicie życzą i co im rzeczywiście dać chcYano. 
łom robotników znacznie okroić ich pra Do przedłożonych z kolei pięciu pro 
wo udziału w administracyi ! Od bt jektów przedstawiciele .robotników 
dziesiątek stale uskarżają się przedsta- wnieśli o 68 poprawek. R.ozumie si€C 
wiciele robotników w knapsz.afcie, że że robotnicy wnieśli o skreśleruie takich 
uważa sił ę ich przeważnie za piąte koło przez pracodawców stawionych wnio
u woza. Stan ten zamierzano, bez ko- sków, które w porównaniu do statutu 
niecznej ipotrzeby, nie polepszyć, lecz obecnego oznaczały pogorszenie stanu 
pogorszyć .. Przeciw temu zaprotesto- rzeczy. 
wali członkowie jednomyślnie. Nie „ton Według od lb.t sformułowanego, 
ostrzejszy", lecz poczucie samozacho- pracodawcom i rządowi znanego pro
wawcze zniewotiło robotniJków do wy- gramu reformy knapszaftu, wnieśli star 
stąpienia przeciw zamierzonym pogor- si knapszaftowi pomiędzy materyalne
szeniom. Jak wszystkie warstwy lud- mi poprawknmi o podwyższenie wspar 
ności, dążą t\::tkże górnicy do oolepsze- cia chorych do ji części zarobku; o pl(a-

(Dokończenie nastąpi.) 

Rozbój socyalistyczny. 
nia położenia swojego [ tvlko ludzie, nie cenie wsparcia chorych za każdy dzjeń „ł(uryer Sląski", organ posła Kor-

Car spotka się z królem angielskim w h b dt · f · d · t · znający się nn sprawach socyalnych, c oro y; o prze tUżeme czasu·wyplaca antego, :pisze ·oo powyzszym n.agto-
Kopenhadze. mogą dążeniu temu przeciwdziałać. nia ws1pl1rcia chorych do roku, jeśl1i zda wkiem talk: 

Po dluższych w tej sp.rawie ukła- Nie pracujący w górnictwie łatwo niem lekarza swdziewać się można wy „Nasi socyaliści. gdyby mogli, po-
dach na~tąpiła obecnie definitywna de- dochodza do błędnych zapatrywań w zdrowienia~ o wypłacanie wsparcia stępowaliby sobje zupełnie... iak ich bra 

·sprawach knapszaftowych. gdyż mate- chorych rodzinie członka umieszczone- da ipod Moskalem. Ponieważ nie ma
rya ta jest trudna do opanowania dla pa go w domu chorych lub w inne-i leczni- 1ą dostatecznej odwagi by tutaj hulać, ieyzya. 

·Wielkie nieszczęście kopalniane wy<Ja- trzących nań zdaleka. cy; o bezpfatne leczenie, dosti.rczenie uprnwiają przynajmniej rnzbój moral-
Prawdą 1·est, że od 1-go stycznia środków leczniczych i wsparcie cho- ny. Albowiem niczem innem. jak ro-

rzyło sie pod Sosnowicami. h t k · dl t '1' • • 1 ·d • b In · roku 1908 ma według projektu przed- ryc a ·ze a cz1on:n.ow mwa 1 ow; o z ojem morn ym jest ostatma na-
W kopalni „Renard'a" pod'czas bi

cia ganku spadła wielka warstwa ka
mienia i poirzebala pracujących gór
.ników. Dotąd wydobyto 7 truDÓw. 

stawio;eli kopalń wynosić wsparcie cho w.olruiejszy wybór lekarzy; o wyplace- ,paść „Gazety R.obotniczej" na zarząd 
rych 60 procent ząrobku. Atoli wspa·r- nie pewnego odszkodowania_ia utra Związku wzajemnej pomocy. Co bo-
cie chorych nie wyniesie i dla najwyż- wsparciia wychodzącym znów za mąż w,iem naipisali socyaliści? Napisa·li 
szej kl;:isy zarobkowej więcej jak obec- wdowom po inwalidach górniczych; krótko i rw,ęzlowato, że zarz'ł!d nie zda 
nie._ mianowic'.'e 3 marki! Przez pieirw- o przyznanie członkom knapszaftu-pra- je .public'Znie r:a1chunku ze składek ze
sze trzy dni oraz za niedziele i święta wa do pobierania renty inwal. po 25 branych na idom związkowy a pomię
ma się wogóle wsparcia n:ie ipłacic, zu- lau:ich członkostwa bez dowodu niezdol dzy wie.rszami robią zarzut, jakoby 

ł · k d t d \11· 1 t · t naści do pracy (obecnie górnik nad :pieniądze publiczne sprzeniew.ierzat pe me, ja o ą . _·'V 1e e ez ze s rony . R. h t . . . . t . . · 19 7 przedstawicieli kopalń mówi się o pro- u rą s a1e sie .Pr~eci~ n~e JUZ po ' Jest to niebywaJe kłamstwo na któ-
ponowa11em wyp~acaniu pełnej renty latach pracy gormcze1 !1'1ezdolnyi:n do \fe zdobyć się ·oczywiście mOIŻe tylko 

' Otrzymaliśmy od komisyi, stuszych .inwalidzkiej także inwalidom państwo- pr~c~) ;. o. ~lalsize. płac~n~e wspl.uc~a na isocya:· :sta. „Gdyby redaktor „czer
lrnapszaftowych, do której należy także wYm. Idzie tu jednakże 0 słuszne pra-1 dz1e~i z~1ących m;valld.ow lub te.z od- wonei bibuły" czytywał nasze pisma 
prze9,stawiciel „Zjednoczenia zawado- wo robotników. do którego się niesfety ~owi~~?ie podwy, zszem.~ renty nnwa- ,polskie, jak się ;należy, wiedziałby„ że 
wego Polskiego" z prośbą o umieszcze nie stósowano ! Górnicv płacą pełne hdzkreJ ~ o :v~ placame _100 mc:rek zarząd ogłasza zawsze 1zebrane skła
nie następujące pismo: składki do kasy pensyjnej knapsztl.ftu wsparcia (zam~1st 75) rodzicom, dziad- dki i każdy, co złożył ofiarę, może się 

Wobec usilowań nieprzychylnych oraz do państwowego ubezpieczenia od kom l;ib rodze~s!wi: członka iknapsz~f- o.rzekonać. czy wpłynęła ona do kasy 
robotntkom dziennikarzy pragnących inwalidztwa. Jeśli zaś inwalida górni- tu, ktory ~tracił zvc1e podcza~ _pr~cy, o lub nie. ai roczne sorawoz;dania pr.zez 
odrzuceHia ustllw na walnem zebraniu czy stanie się inwalidą państwowym. wyp~aca_m~ pełnych ~ent upi~awmonym związek ogłaszane wykazują zawsze, 
'Ogólnego stowarzyszenia knapszaf- wówczas kasa knapszaftowa odhcza d? mch i ~i~ u~n::l.came tychze irent do- ile grosza zebrano. Socyaliści powinni 
towego w Bochum przedstawić jako mu wielką część pensyi knapszaitowei. poty, d?pok1. n.ie przenoszą. razem 1200 przedew.szys;tkiem wymiatać (\\llfasne 
„zwyciędwo ost'fzejszego tonu" w fo- którą sobie zdobył znacznymi składka- marek roczme, o w~placeme straty za- śmieci, ~1lbowiem niema roku, w którym 
nie górników, jesteśmy zniewoleni w mi·. Poriieważ ·Obecnie to wielkie bez- robku. c:zI.onkom, ktoryc.h cele.m obser- by nie skradziono w . jakim związku 
"krótkości opisać przebieg obrad nad u- prawie ma być usunięte, żąda się od wadcy1 ichhstanuh zdrkot~ria umi~s.zc~o_rio socyalistycznym od robotników wyłu
stawami. Każdy nieuprzedzony przy- wszystkich inwalidów _ z których 40 w .om!1 ~ oryc • a orzy są zyw1.cie- dwnego grosza. Niezbyt dawno, bo 
znn nam wobec tego, że przedstawicie- procent jest także inwalidami paf1stwo- lam1 0rodZl~Y·k. d .. ·

1
. b zaledwie przed trzema czy cz!erema 

le robot1.ikó\v czynili ustępstwa aż do wymi -. by s.ię zgodzili na skaso\.Vl:tnie . • wmos, i p~z~ stawicie 1 ro ?t- tygodniami zaszedł t c:ki, wv1padek w 

Celem wyjaśnienia sprawy odrzucenia 
projektu ustaw knapszaftowych 

ostatnich możliwych granic. dzi'eci· Poszkodowanie to mkow przed:stawic1ele prt1.codawcow Westfalii. 
P wsparcia na . · t -· · I · · t i· w rzedewszystkiem dostali się przed- · t i większe ainiżeli pirzypu- pierw.o tiie. wie ~ S'.ę me • . rnszcz~ L Przy tej okazy i trzeba znów napię-

-stawiciele już wskutek przepisów no- Jes znaczne bł" ' · • przeciągu 1edneJ do dwoch god:zm za- tnować drugie ikłamstwo socya1listów., 
\"e1· ustawy (uchwalone1' przez seJ'n1 szcza szerszt1 pu icznosc. fatwiono się v..r wydziale dla snrawy u-'" • b 1-1 „Gazeta, Robotnicza'' pisze bowiem, że 
pruski w sprawie knapszaftof\Vej w ro- Jak się wspareia robotnikow w o- staw z projektem statutu o 113 pairagra- socyaliści nie są wrogami religii. O-
ku ubiegłym - Przypisek redakcyi chumskitm stowarzyszeniu knllpszafto fach w ,,drugiem czytaniu"· Gdyby statni zjazd partyjny, na którym byli 
.,,Wiarusa Polskiego") w niekorzystne wem przedstawiały. wy~azał za:rzą~ przedsta\viciele wlaścicieli kopall1 byli obecni wspólprawwnicy .,Gazety R.o
polożeme. Ustawa ta dla obliczania kasy \V książeczce swo1eJ przecUozo~e1 się okazali więcej względnymi. byłyby botniczej" najlepszym jest dowodem, 
Wsparcia na wypadek choroby ustano- na wystawie światowej w St. Louis. ,. z pewnuścią obie. strony przez na- jaiką nienawiścia do wiary i Kościoła 
Wiła 5 marek jako najwyższy stopień Przeciętnie wynosiły wfroku 187~~gJad tychmiastowe ścisłe przedyskutowa- palają. cze,rwoni. Zaprzeczając temu, 

·wchodzącego w rachubę zarobku, atoli ki robotn~ków 23 m. 6 en. a w r. nie wni0sków robotn'.czych doszły do socvaliści kłamia świadomie. 
nie podni osła najniższych stopni 52 m. 55 fen. Pensya inwalidzka w porozumienia. Lud' polski na Górnvm ślasku jest 
Wsparcia. Przytem nie zrobiono nic, by 1875 r. 261 m. 36 f. w 1902 r. 236 m. 71 f. Dopiero 9-go października - lZ-go zbyt oświecony oolitycznie. aby sie po 
ziachować interesowanym pewne da- wsparcie dla ~dów: w 1875 .r. 192 !11· odbyło się walne zebranie! - oświad- zwolil wodzić za nos socyalistom. Zbro 
Wne prawa robotnicze, np. wsparcie 74 f. w 1902 r. 156 m; wsparcie dla sie- czyli przedstawiciele pracodawców go- dniarzami· lud nasz nigdv .nie zostanie. 
dla dzieci. Członkom inwalidom ?debra rót: w 1875 r. 45 m. 7 f. w 1902 r. 35 m. ł ~o~ość poczynienia zupełn~ch lub cz7- ,..,,.,..'lll!'!ll!!l!!!lfll-~1!!"!!11!!!!1!111!!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11.1!!!~~!!1!1!!!!1 
ino także wykonywane przez mch od 88 fen. . . sc19wych ust.epstw w 24 '?unktach wm~ . • • _se 
dawna bierne i czynne prawo wybor- . Wobec znacz~ego podwyz~~en~a skow rohot~1c~ych. Pom·~dz~. owymi N1emcy się bawią, 
cze. w~kutek tego położenie star- ł sktadek, mamJ więc znac.zne: zmzeme : ustępstwami me było ~toh. ani Jedne~~· • . . . , . 
szych knapszi1ftowych wobec przepi- przeciętnych ren~. ~ pro1;kc e no~~- t dotvcząceRo .tych w1110sk?w ro?otn~- ł Znanv .dz1e1;mkarz be~lmsk1, Kon:: 
SÓ\v nowej ustawy stal o sic daleko tru- go statutu przew:dziano znow pod Wj z- czych, do ktorvch przyw1ązywa!i na]- \ !rad Alberti. ktorv udał s1e do kolona 



niemieckich w Afryce, aby zbadać sto tów, strzeże specyalny Posterunek. I 
sunki tamtejsze, tak opisuje zabawę ł mimo taką czujność klucze od warszta-

1„kulturtregerów" germańskich, urzą- tów systematycznie ginęły. Jeszcze bar 
dzona w osadzie Tanga z okazyi przy- dziej zaniepokoiła w~adze kradzież klu
bycia tam ministra kolonii. Dernburga: czów z tego powodu, że warsztat Nr. 5. 

„W hotelu •. ·pod niemieckim cesa- położony tuż obok warsztatu z płynami 
rzem" hucznie się wszystko odbywało. i materyałami wybuchowymi, został 
Ze wzgórzy Uzambary, ze stepów Pa- niedawno zniszczony przez pożar, któ
ginini zebrali się plantatorzy, których ry wynikł, jak J]aówczas stwierdzono z 
sprowadziły iruteresy do T·a1t1g_i, silne, podpalenia. 
briodate ·chłopy, rw rpodszarzalyieh u- Gdy spostrzeżono kradzież 4 klu
brania·ch „kaiki·". Jakie to były powi- czów, zaniepokojone władze zdwoi'ły 
tania, ściska.inia rąk, ·przepijania y.rza- baczność, żandarmerya otrzymała suro 
jemne ! Calemi miesiącami ludzie ci we rozkazy czuwanDa nad arsenałem ... 
przebywali w swych osadach zupełnie i po dwóch dniach zginął ze skrzynki 
samo@.i i rzadlm tylko widywali twa1rz piąty klucz. Tym razem był to klucz od 
białą. a teraz, sieidzac pomiedzy równy bramy wchodowej do warsztatów. Zo
mi sobie, z :Eurppv przybyłymi go- stal on złożony do skrzynki w ponie
śćmi w hotelu, czuli się jak wyswobo- działek po zamknięoiu warsztatów na 
dzeni_, na kilka dni przynajmniej. Bu- przerwę południaw~. Gdy po południu 
telka, pękała za butelka - wspólnie .p.i·- robotnicy powrócili do _pracy. komi
to, jedzono, śpiewano. Twarze się co- siarz, którego obowiązkiem jest odmy-
·raz ·bardziej czerwieniły. siła żydo- kanie ·i zamykanie warsztatów, nie zna 
wa, tamowarna1 w 'górach i lasach, sz.u- lazł klucza w skrzynce. Zawiadomiono 
kala urpµstów. Rzucaja kostki, debatu o tern władze marynarki i sędziego śled 
ją gorączkO'Wo, ~rają w karty i piją czeko przy sądzie wojenno-morskim p. 
bez końca. Lecz tego wszystkiego z;a Legrasia. 
i;iato: Nerw:y t~c~ silnych męż~zyzp Wieczorem, po skończonej pracy, 
:ząda1a energ111c:zme1szych wstrząsmen. bramy warsztatów nie można było zam 
Zaczynają sie .pasoiwać. rzucają się knąć; pozostawiono ją więc tylko 
wzajemnie i tarvccja po ziemi. Si1ne przymkniętą i postawiono przy niej na 
meble zwrócily ich uwagę. Piróbują na straży dwóch żandarmów którym na
nich swej siły: rozlegają się krzyiki, kazano szczególną czui.noŚć. Przez ca
gJośne śmiechy - i wśród dzikiego łą noc nie sp0strzeżono nii'c podejrzane 
trzasku latają cie.żkie meble bambusa- go. Gdy jednak rano obejrzano war
we w po•wietr.zu, sypią się drzazgi ze sztaty, wykryto usiłowanie włamanh 
stołów z tW1a1r.desro drzewa „mwule". do drzwi tego właśnie warsztatu, który 
Oos,podarz uśmiechniety przypatiruje mieści się tuż obok spalonego ;warszta
sie temu, bo wie, iż otrzyma dobre od- tu nr. 5. Tajemniczy złodziej tym ra
szkodawanie. Kieliszki i talerze:, butel zem jeszcze me zdołał dostać s1i1ę do bu
ki i g-arnki ida ·śladem mebli i rnzsy- dynku, w którym złożono najważniej
pują się w drobne skmupy, a przy ka- s·ze dokumenty i materyały arsenału. 
żdym trzaslm ro'Zba;wiona gr{)lmada Tu mieszczą si ę plany mobilizacyjne flo 
$nieje się do rozpuku. Talk bawią się 'jy, .plany toroedoWrców i statków pod
przez całą noc - pijaństwem, bitwą, morskich. T!amże jest magazyn rozmai-
2a;pasami. niszczeniem mebli. Murzyni tych narzędzi okrętowych i materya-
st·oją w tyle ·i· podziwiają ich." lów, potrzebnych do naprawy statków. 

No~ 'Pf·Qszę. A doty1chczas utrzymy Sprawcy kradZ1ieży dotąd nie wy-
wano w :Euwpie, że w ten sposób ba- kryto. Ze ws;.;ystkiego jednak można 
wią się tylko ... w Rosyi. wnosić, że jest to „złodziej domowy". 
L±E _____ ________ ll_!l!!l!!!!!!l!~~~·~-~~l!!!I!!!~ 

Kradzież w arsenale. 
Wladze marynarki francuskie} zai

muje teraz sprawa sensacyjnych kra
dzieży, dokonanych w warsztatach !ar
senału tulońskiego. Przez kilka dni o
statnich, najwyżej przez dni 10, zginęły 
jeden po drugim cztery klucze od wair
sztatów. gdzie wyrabiają siię pociski wy 
buchowe. Budynków arsenału pilnuje 
oddział żandarmów i straż przy bramie 
głównej. Oprócz tego lokalu, gdzie skla 
dano skrzynkę z kluczami od warszta
~--- --~!z-~·~ 
110) 

ŻlJBROWIE. 
~)~iadanie historyczne według po-

wieści 

'tl\i' nc!awa Gąsiorowskiego. 

[ ! ~„ . (CUli dalszy). 

- Według rozkazu ... tylko co ja!.. 
- Co wy? Może też o dezercyi 

myślicie? Dobrałam sobie kompanię ... 
na przypieoku wam wszystkim sie

ozieć a pierze drzeć!... Nie trzymam, 
l\"\TOlna droga! Dezertujcie ! 

Żubrowa nie dezertowała nigdy i 
nie dezertuje ! Tak jej Panie Boże do-„.' pomoz .... 

- Tak to lub '. ę ! Albo się idzie, albo 
nie... Lecz uchodzić się nie godzi. 

- Jabym też nigdy nie uczyniła, 
gdyby tego„. 

- To co? 
- Podałabym się do dymisyi ! 

- Zapewne! Przynajmniej poli-
tycznie! Lecz co po Zośce się nie spo
dziewatam !.. . Zawzięła się niby Plorka 
swego szukać i utknęła na pierwszym 
:popasie!... 

- Ba, i pewnie jej to nie po myś1i 
·- rzuciła nieGhętnie markietanka i u
milkła nagle. 

Po pewnym czasie Kurdwlanówna 
zagadnęła niespodziewanie: 

- A przecież musi być prawo na 
(lezerterów? 

- Prawo? Ba! W czasie wojen
n ym - sąd polowy i kula w łeb!... 

- Sad polowy? Czekajcie, na pier 
w szym popasie złożymy sąd!... 

- Co ? Na kogo? .. 
- Na Zośkę! 

Z fln11 Z~ełm~buelit' W ar~~.ii i llfa~~or . 

Chełmża. W tutejsrej cukrowni 
wydarzyło się okropne nieszczęście. 
robotnik Andrzej Wiśniewski został win 
dą przygniecony do ściany tak nieszczę 
śliwie, że doznał ciężkich obrażeń we
w.nę trznych. Odwieziony do lazaretu 
zmarł po kilku godzinach. 

Toruń. Na lawie oskb.rżonych za-
+-!! 

- Śwjęty Antoni!.. .. Bez urazy pa
·na rotmistrza ... na naszą kaaJitanową? 

- Tak! Przykład musi być! Su bor- · 
dyna,cya ! J eszcześmy się nię uformo
wali, 1a już nam chcą regiment 'zdemo
ralizować! .... 

- Kiedy bo - tutaj na dobrą spra~ 
wę niesubordynacyi nJe było! 

- Co powiadacie!... 
- Pewnie! Boć nasza kapitanowa 

stiak czy owak musi słuchać pana po
rucznika, a tu przecież matka poruczni
ka nakazała!... Prawo starszeństwa! Ni 
by naprzyklad brygiadier daje ordynans 
oddziałowi i powiada: pójdziecie tam i 
tam i zrobicie to i to! Oddział ·idzie, a 
w drodze spotyka swego generała kor
pusu ... no i musi kor.pusowego słuchać ... 
boć ten jest i jego starszym oficerem, 
no i brygadyerowi naczelnikiem ... Tako 
wlaśnie i z naszą kapitanową i ze mną! 

- Co z wami?!.... 
- A ze mną jest tak sawa okolicz-

ność .... Człowiek rotmistrza słuchać mu 
si, ale mu porucznikowy rozkaz spoko
ju nie daje .... 

- I wy mnie chcecie opuścić? .„ 
- Gdzieżby! Teraz :ani myśli... Pa-

na 1 rotmistrza .wstawić samego nie u
. chodzi.. .. ale co o dymisyę. to orzy oka
zyi przymówić się muszę! .. 

- O dymisyę? ... 
- Tak jest, panie rotmistrzu, z po 

w od u obowi:;izków familijnych! 
Po odjeździe Kurdwanówny we 

dworze jastkowskim chwilowe zapano
w~1ło w zburzenie. Im_ć Bonawentura jął 
gorąco powstawać na dawnych cnót a 
obyczajów upadek. Mecenas 1próbował 
wziąć w obronę zapały Kurdwanów ny, 
lecz pani Ootartowsk11 w części spra-

siadał pomocnik handlowy Franciszek 
Wilanowski z Pływaczewa, który dwu 
krotnie wyst:Jwił na niebezpieczeństwo 
wykolejenie s:ę pociągu na linii Kowale
wo-Brodnica, podrzuaając w lutym rb. 
pod koła podagu centnarowy kamień 
i 1pókentnarową rurę cementową. Sę
dziowie przy~ięgli uznali Wilanowskie
go winnym i ska:zali go na rok i 4 mie
siące domu karnego. 

Z Wielk. Ks. Pozna6skiego, 
Inowrocław. Wielka panikla pow

stała wśród służebnych w okolicy z po 
wodu zatapiania się kopalń soli, obcho
dzi wieść, że miasto zapadnie się dla te 
go„ więc na gwałt wycofują swe oszczę 
dności z kasv miejskiej. 

W Księstwie Poznańskiem wycho
dźtwo znacznie większe okazuje liczby. 
niż w Prusach i Niemcz·ech. Gdy w Pru 
sach na 100,000 mieszkańców przypada 
przeciętnie 44 a w Niemczech 74 wy
chodźców, w Księstwi.e Poznańskiem 
samem, liczba wychodźców wynosi 154 
na 100,000 mieszkaf1ców. 

Ze SI~zka czyli Staropolski 
Bytom. W kopalni „Kasteir·n-Cen

trum'' ciężko pokaleczony został mło
dociany robotnik Józef Chudek z Kar
bu wskutek zderzenia wózkami. 

Bytom. Donoszą, że od 1 stycznia 
br. zacznie wychodzić w Bytomiu no
we .pismo polskie pod tytułem „W za
jemna Pomoc". Ma to być pismo tygo
dniowe, przeznaczone dfa oprany inte
resów robotniczych. Wydawcą pisma 
ma być bytomski Związek wzajemnej 
pomocy. Dotychczasowv 91rgan Zwią
zku bytomskiego „Praca", wydawany 
przez spółkę WYda1wniczą „Katolikh'' 
ma przestać wychodzić. 

Bytom. Brak robotników daje się 
coraz więcej odczuwać w przemyśle 
górnośląskim. 

Mikołów. Człowiek strzela, a Pan 
Bóg kule no-si. . W ub.i·egłą niedzielę 
skofrczyla tutaj 99 rok ży.cia wdowa 
tterzberg. Wychowała om. 14 dzieci. 
które żyją w dość dobrych stosunkach. 
Staruszka :Przed dwoma miesiącami 
obchodziła złote wesele swej .córki, któ 
rn jest żoną pewnego tutejszego kupca, 
1c10 z pewnością nie często sie zd!a1rza. 
Pir.zed 20 la·tY zidlairzyl się staruszce 
nieszczęś1irwy wypadek , zraniła sQbie 
nogę, wskutek czego musiano ją od

,jąć. Operacyi dokonał sławny le~a~rz 
dr. Wagner, który oświadczył wten
·czas, że ·po amputacvi nogi H. przy do
bre'j pielęginacyi może przeżyć n1a1jwy
żej jeszcze .dwa do trzech lat. Tym-
~„ ___ _ 

wiedliwość oddała słowom pana otus
kiego. 

Pan Podhorodeński, zwarzony nie
co, ile, że jego misya w sp.rawie imć 
pana Tadeusz~ vnów niefortunny obrót 
brać zaczęta - pomimo zapraszań g·o
spodarza, jął się żegnać, wymawiając 
się pilnemi sprawami w Lublinie. 

Na wsiadanem mecenas izagadnął 
był raz jeszcze ,pana Gluskiego: 

- Więc ... jakiż .respons mam pa·nu 
Tadeusz·owi zawieźć? .. 

- Niech czeka jeszcze! Dziewczy
na inie zaiac ! Nie ucieknie! Wiidzialeś 
waszmość, 1Ci0 się tu dzieje. Smuteik i 
tyle! Niechby choć sie trochę uciszy
ło! Niechby u ani Gotartorwska wycią
gnęła do siebie w Rawskie ... Teraz mi 
s,ie. nie 1-!odzi !... 

- Wola wasza! Zawiozę odpo
wie:dź ! Lecz już .potem nie gniewaj
cie się, jeżeli mł·odego myśl jaka de
speracka chwyci i na koniec świata za
.prowadzi!... 

I - O, o! Veto. mospanie! Niema 
zgody!... Nie,ch a.ni się waży! Burn1i
strzost\vo niech obejmuje, niech się in-
staluje, a ta:m już pomyślę sam o nim!. .. 
Uważici e bo ... Toć i mnie staremu cię
żko .... Jedna taka ;pestka zastanie w 
domu, to i cóż .pocznę ... Kto ją tam po
deszy a utuli? Nic, mospanie, parol.... 
do świętego Michała tylko zwłokę so
bie wy.mawiam, a ,potem siak czy owak 
- bodaj nas Turczyn zajechał nawet... 
oddam dziiewczyne. !... Sam jeszcze ido 
ołtarza ·popedze .boć i mnie staremu 
pilno do w;nuków ... mospanie!... 
- R~ka! 

- .Reka! Verbum i Im by łka u pło-
tu. Niech pan Tadeusz statku się trzy-

I 

czasem dr. Wagner od przeszło sied . 
lat j.uż spoczywa w ziemi, a staru ~
już 20 lat żyje po operacyi nogi ł sz,11' 
szy isię .zupełnie czerstwem zdrow~Ie 
i z ·pewnościa za rok doczeka się 1~r~ 
lat życiia,. Tak to na nic sa Wyrach~ 
wania 1ludzkie wobec wszechrnocn ~o.. 
Bożej. . Oś~ 

M •aaa .C#4& - ' ~! 
~ 

Wiadomości ze świat10 ---

Bierny opór kolejarzy w A.ustryi 

z~kończył się ~skutek pośrednich„ 
mm1sterstwa drog żelaznych. a 

W sejmie pruskim 

obchodzi kilku posłów 25-letni jubileus 
poselski. Pomiędzy jubilatami iznajduj 
się także poseł polski dr. Schroeder. 

Położenie w Maroku. 

Sułtanowi Abdul Azysowi, któ 
2?najduje się w trudnem położeniu ba;. 
dzo chodzi o pomoc f rancyi. W za111iaij 
za pożyczkę ofiar1ował on f rancyi ró 
żne ustępstwa. 

Pod Castablanką ukazują się znó~ 
sflne oddziały krajowców. Armia Mu 
lay łfafida znajduje się pono w oddale 
niu tylko 30 kilometrów od Casablanki 

Stan zdrowia cesarza A_ustryi 

jest zawsze jeszcze niezadowalniający 
ni1e budzi atoli, Jak :zaręczają urzędow~ 
z Wiednia, żadnych obaw. 

Królewska para hiszp3.ńska ze 
względu na stain zdrowia cesarza Fran. 
ciszka Józefa odroczyła podróż do 
Wiednia. 

Streik w Medyolanie 

uko11czony zupełnie, natomiast w kilku 
·innych miastach ogłoszono celem prote. 
stu jednodniowy strejk jooeralny. W 
Turynie postanowili pracodawcy w od. 
powiedzi na jednodniowy strejk ienerru 
ny zamknąć zakłady swoje na iprzeci~1 
48 godzi,n .. 

Sekretarz stanu dla spraw kolonialnycl 
-- - -p. Dernburg ' 

znajduje się już w drodze powrotnej d~ 
Niemiec i stanie prawdopodobnie 10-g~ 
listopada w Berlinie. 

Strejk telegraiistów w Ameryce. 

Z Nowego Jorku donoszą, że telegrd 
fiści postapowili wytrwać w dalszym 
ciągu w bezrobociu. 

Aresztowani pod zarzutem śpiegostwa 
\V pobliżu wyspy Borkum zatrzY· 

?? 

ma, a już na tern moiem kunktatorstwfo 
źle nie wYidzie ! 

Mecenas, uspoko1jonv nieco o lol 
swego pupila, odjechał z Jastkowa. 

w domu pana rnuskiego dawna wri 
ciła .cisza i iednosta.iność. , 

Z.ośka Dziewanowska z 1począt~t 
'była ·przedmiotem ogólneg.o ·zajęcia 
Pa;ni Ootartowska. Urszula, pannY G!m 
isikie zasypywały ją 1py.ta;niemi•, ~an 
Bonawentura zagaodvwal a konceiptam! 
sypał, byle pułkownikówlilę za j~zyk r 
ciągnąć, lecz Zośka zacięła się, zask.e· 
.piła w sobie zupełnie. Niby odpo\lna: 
dała, niby pozoru nie dawała ini~chęc1: 
a jednak nic z nie.j wydobyć niemo 
żna 1bvlo. 

WzrO!k jej zawsze utkwfonY. zapa· 
trz.ony w jak'l!ś dal niezmierzoną, z,d~· 
wat się odrywać jej myśli i cią~nąc 1: 
za sobą.. Zośka, choć nie str-oniła ~m 

'równieśniczek, choć dotrzymywalat 1
1
l 

placu w zajęciach a robótka.eh -:,a 01 
gdy się je:no zdarzyła sposobnosc, w~ 
bi egała do ustrnnia w ogrodzie lub PdZ' 

figure Jezusa na rozdrnże i tam go ; 
inami ·całemi .przesiadywała zapatrzo~i 
w horyzonty. niby zasłuchana iw ser 
wfasnego bicie. . ta~ 

,P~n~ Gotartowski.ei te:i dzrwnY sali 
Z.oski me podobał się wielce. Star~~ 
się na nią wPływać. tę i !drugą . nau

13 
jej wypaliła, do rozmów ja wciagt~ 
pracą starała się ją zająć. Pułk·o~'nI aiV 

wina z .pokora każdemu życze?1u P ·i· 
Jadwigi czyniła zadość, potulnie ~rz~la 
mo·wała reprymendy, wyst~ch1'~ia· 
nauk, lecz co serca otworzyć nie eh 
ła. 

Ciąg dalszy nastaPi. < 

- ~ r - I ·; •. ·, j 
. i..t .• „,,,. .JJ." 
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maly d\vie niemieckie łodzie torpedo
we ródź żaglową. w której znajdowało 
się kilku oficerów ang!elskich. 

. - Jak będziesz hałasował, to ci l townisia. gniew ludu wyładował się w ( 
I włożę kajdany. przekleństwach. a co gorsza, za przy-
f Teraz dr. Rabenlechner dostał for- kładem jednego wszyscy wypuścili ko- 6 

i mainego napadu szalu i hałasowt1l tak. ty z koszów i skrzyń, nie chcąc mieć 
Francuz o Rosyi. I że zaalarmował całe więzienie. Otwo- kłopotu w jeździe ipowrotnej. Przera-

Im_ion~ si · ~w10111kie. 

Wiadomo, iż urzędy stanu cywilne
go nie chcą zapisywać imion polskich 
do ksiąg stanu cywilnego w brzmieniu 
polskiem. Z tego powodu byłoby po-· 
żądanem, aby Rodacy dawali swym 
dzieciom jmiona słowiańskie, których 
na niemieckie tlumaczyć nie można. 

Anator Lt-roy Beaulieu wysłał do I rzono naresz" ie celę i ze zdumieniem żone krzykiem zwierzęta rzuciły się ku 
do jednego z dziialaczów rosyjskich list t' ujrzano ogarniętego forją adwokata, wyjściu, na ulicy O}Jł3.dły je psy, wló
w . sprawie zamierzonego kongresu podczas gdy w kącie siedział zbrod- czące sie pod dworcem, i1 zaczął się pie
wszechsłowiańskiego. \V liście tym zna 1 niarz, zanosząc się od śmiechu. kielny wyścig wśród szczekania, wy
komity pisarz oś:viia.dcza, że postępowa Niebawem sp_rawa się wyjaśnila. cia i miakzenia. Koty pędzily jak sza-
nie wobec P.ol.akow 1 nowa u~tawa wy- Oto przed celą zmieniali się dozorcy, a lane, wskakiwały do bram, drapały się Listopad. 
borcza zmme1szyły olbrzym10 powagę ustępujący nie powii'edział nowo przy- po gzyrnsqch, wpadały do okien pairte 1. Warcislaw. - 2_ Witimir. - 3. Chwa-

0 · --h d kt' · d • lislaw. - 4. Mściwój. - S. Bogusław bl. -Rosyi wobec n:arodów słowiańskich. byłemu. że w celi jest adwokat - i no- r wy~ ' po oremr. psy urzą Zafy ze 6. Wszewlad. - 7. żytomir_ - 8. Sędziwó!. 
dopiero pojednanie z polakami zapewni wy dozorca wofanie dra Rabenlechera swo1e1 strony energ1czmy ~on~er~. W - 9. Bogdar. - 10. Ludomir. - 11. Spitoslaw. 
powodzenie projektowanemu kongre- uważal za krzyki i awantury wypra- sklepach po~stawał chw1l'1:m1 1st?Y - 12. Nowoslaw - 13. Wszerad. - 14. Wo-

.sowi. wiane przez więźnia. w ten sposo'b pop!oc. h, gd .. yz koty drap.ały. się PD. poł- dzimir. ::._ 15. Przebyslaw. - 16. Radomir. -
· ·' ' ' · ' · k ł k d 17. Zbis.fawa. - 18. K-ostka Stanislarw. - 19. 

przesiiedział się dr. Rabenlechner 2 go- , ach 1 wpi~a Y pazurnm! w az. eg?· Drogomira . .:_ 20. Sęd!zimir. - 21. S.taiwogost. 
, .1, Papież a robotnicy. dziny w kozie, którym to wypadkiem kto b-y_ł na Ie~ drodze. Pm~1a, wyrm.~n~o - 22. Wszel!lila. -: ~3. MUowój. - 24. Doro-
\' r W Nowvm Jorku odbywał się nie- :Wiedeń serdecznie się bawi . . m \v: mseracie, okazała się oczyw1scie staw. -_ 25. Chwahm1~a'. -. 26. Lechos.faw. -:--
dawno sejmik zorganizowanych robot- · . zmysloną. I 'Z7. Tomu. - 28. Ooscirad:, - f9. Prz,ęmysl 
nl.ko'w Stanów z1·ednoczonych Ameryki Odkrycie biei!una północnego (?} Fono rai d 1~ b. h Wł bJ. ~ 30. Lud-OSlaw. ,jf 

Przed k'lk d · · d ł · k 2 o ce ow mrowyc • a· . -- · ~ Południowej. Wedle opisu giazet brało „ 1" u mam~ po ~ a no~o1ors a ściciel przeniesionej z Poznania do Lwo Grudzień. ..„ ~ · ;i 

udział w pochodzie przez ulice Nowego „Tm~un~ seusa~ymą wrndomosć o od- wa fabryki instrumentów muz czn er• . .i. Samo.slarw. ~ Z_ Sulisla~a. - 3. Wi-
j k tO OOO d · krycia bieguna połnocnego przez1amery 1• wyrob' h . h Yp Y . śhm1r. - 4. Lubom1la. - s. Sp1tosfawa. - 6. 
or u J • zawo owo zorgamzowa- kaflskiego badacza Fryderyka Cooka. . Q_W mec amcznyc. 'pan .ranc1- Jaroginiew. - 7. Ludomyśl. - 8. Slaiwiomir. 

nych robotników, z swymi chorągwia- Miał on dor1 :eść telegraficznie z Cap szek N1ewczyk dok?nał mtere.su1ącesr·:1 - ?· .Wys.zosfawa. :- 10. R.actzisfawa, - 11. 
mi. Także i żony i córki robotnicze w :Ed 0 . 1 d . . d t ł d b', wynalazku. ll_lepsza1 ąc znaczme urzą- Woimir .. -: 12. Wohdar: -:--- 13. WfadJ-'.'s.taiwa. 
bieli brały udział w obchodzie. Anarchi en ": ieu an YI, ze ? ar o ie- dzenie fonografu amerykańskiego „Co 14. Slaw1bor. - 15. Wohm1r.-: 16. Zdz1slaw~. 
t Zne Z„„ri"'zki· usi'ło„"ały kI.'lkakrot guna połnocnego z mtok1 Buchanan. lumbi'a" przez doda . d - 17. ży,ros.ł'arw. - 18. Wszemir. - 19. Mśc1-

.s yc vv "· 
1 

w - przebywszy :Ellesmereland i Nansen . '. me orzyrzą u _regu- gniew. - 20. Bo·gu.mila. - 21. Tomlisl'aw_ -
nie wcisnąć się do pochodu z cze1r- Sund Szcze ói w rt1. ł . lu1ącego dowolme ruch wałka - 1 poz- 22. Drogomir. - 23. Slaiwomira. - 24. Oody-
wonym1 sztanqarami, zosfu.ły jednako- ·il • . ~ Y YP•: wy są, ~upe me walającego mu robienie pauzy między slawa. - 25_ Orzmislawa. - 26. Wróciwói. -
woż zawsze wypchnięte z ogromnym rr.ezn~nc, _a I sam~ w~adomos.c o "~Y- słowami, a nawet na dzielenie pojedyń- 27. R.adomysl. - 28. Oodz,isliaw. - 29. Gos1taw 
zapal em. Pismo to brzmiato: „Ojciec prawie autentyczme n!e potw1~rdzona. czych wyrazów - stworzył pan Niew- bt. - 30. Ludomila. - 31. Lassota_ 
·św. błogosławi chętnie i z całego serca Rzekom,v odkiywca bieg·~na połnocne- czyk ze swego fonografu doskonały a- 4!l!@!!!\"l •• !!!!!!!!!!~·~-~!!!!!!!!~--~"±"!!'E!l.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!1!.l!!!!!!l!!!!I 
·sprawę robotników w Ameryce i prosi ~0'. d~. Fryderyk C?ok, Jest znnny ~V parat do dyktowania - automatyczne- Z8 ZJ"ednoczen1·a zawodow. polsk1"erro. 
Boga, aby napr/1wić raczył dolę milio- swiecie nauk0wym Jako ba~acz ok?llc go stenografowania dowolnych dykta- " & • 
nów robotników, aby użyczył prawego po~arnych. Urodzony w st~me n?iWOJ·Or- tów, które odbierać można natych
pokoju, zape\vnił rozwój i dał i111 odwa- skurt w roku 186.5 uczestmc~ył Jako le- miast lub później i przenosić za pomocą 

d 'l d w · B ki'ego Jezusa karz w .wyprawie Oerlache a do polu- masz n d i·s n" . A t WIECE ·gę 0 nas a 0 ama os dniowych krain podbiegunowych i glo- . Y Y 0 P a .,a na papier. para 
-:t Naz1'retu." sil t . . . b d . t . p. N1ewczylrn stwarza konkurencyę co- odbędą się 
~----· . ~~~11~~~~ • 

0 e1 w~piawi~ ar zo m eres~1ą.ce raz niezbędnie1·szeJ· ale też i coraz kosz-
1 wyczerpu1ące dz1efo. \Vedle damesie- . . . . ' . .. w niedzielę. dnia 20 .oaździrnika rb.: 

Z różnyob stron~ 
Od 15-go bieżącego miesiąca można 

zapisywać "Wiarusa Polskiego" na li
·stornd i grudzień. Czytelników naszych 
pr.o.simy nie ustawać w agitacyi za 
:zdobyciem „Wiarusowi' Polskiemu" no
wych Czytelników. 

Merklinde. Do domu chorych w Kastropie 
-Od5tawiono górnika Mik·olaja Bacha, którego 
górnik Reinhardt po krótkiej k!ótcr1.i porani! sie
kierą. 

· Dortmundi Od piątku zginęfa dwuletnia 
córeczka drożnika kolejowego Bamberga przy 
ul. OiesielSikici 15. Obecnie znaleziooo trupa jej 
w go!'ębniku. Po spetnieiniu ohydnej zbrodni 
zostafo dziewczątko zamordowane. Sprnwcy 
.zhrO\Ctni dotąd nie .schwYtano. 

Duisburg. Trup.al :Ewiohowei. która razem 
1: mężem rzuciJa się do R.enru 24-go marca. wy
-rzucHai obeonie woda pod Baerl. 

Hagen. Zatrudnionemu prz:y przesuwaniu 
poaiągów na dworcu Oberhagen roibotni.kowi 
Janowi Sa~zburgowi pq.ciąg odciął obie nogi. 
Ntesz.częśliwy zmarl wkrótce w domu cho
iry<:h. 

M. Gładbach_ W przędzalni Karola Brand · 
ta zaszedł podiezas żartów tr.a:giczny wypadek. 
.33-letni robotnik Jan Orth woadC na innego ro
botnika. który trzyma1f .nóż otwa1rty w ręce. 
'Ostrze ugodzi.ro niesz.częśliwego w serce, tak iż 
śmierć 1nas.tąpifa, w kilka chwil po wypadku. 
Zmarly by,! ojcem pięciorga drobnych dzieci. 

BochO'lt. Na .kopalni ,,Graf Moltke" w 
Bor.ken poniósl śmierć górnik Igoocy Frank. 

Dortmund. Z pouarzonych u Iiosch:ł ro
botników zmarli tlippler i Dabon. 

Bochum. Ubiegfoj niedzieli odbyJ·o się tu
taj wielkie zgroma:dzenie zwliązku sztygarów, 
na którem protestowa no· ostroi przeciw ograni
<ezenJiu wolności koa1iicyjnei >Sztygarów przez 
Wlaśck1ieh kopalń. O postepowa·niu pracodaw
dw, którzy wszelkiimi ś.roidkaimi wywierają 00'" 
<:isk na sztyga1rów. by do zwia.zku nie cr1ależeli, 
1Jra1gnie związek poinformować sejm i opinię 
llubliczną. 

Detroit. Parowiec .. Cypres.s" zatoną! w 
jezi'D1rze Superior Utonęły 22 osoby. 

nh „T,ribune" punktem wyjścia obec- towm.e1s~~J bmrowe1 sten~grafn ~toso-
nej wyprawy byłaby zatoka Buchanan, wane1 dz1s ':" kantor~ch, bmrach itp. 

W Bismarck po pal. o· godzii!1ie 3 i pól u p. Lan 
genscheidta. 

W Dyseldorfie po pol. o gc;dz. 2 u p. Vopla. 
W Riinthe po pol. o iodz. 4 u p. Blumenkempra 
W Styrum przed pol. o ~od.z 12 u p. Te,nolta. 
W Langendreer po poJ.'. <> godz. 4 u p. Arnsa. 
W Beckh.ausen po po!. o godz.; 4 u P.,. Vi0igta. 

przy kościele· katolickim. 

na wschodniem wy]2rzeżu :Ellesmere- Mlecznosć rozm~~tych ras bydła. W 
Ian, położona w szerokości mni-ej wię- Buf~alo w. Stana7h Z1ednoczo!1ych Arne 
cej 79 stoipni właśnie w tern miejscu. ry~1 ~rob10n? medawn~ porowna.wcze 
gdzie Smith Sund dzieli :Elleemeireland dosw1adczema w tym k1emnk~. W tym 
od Orenlandy;. foką drogą ruszył stam ce~u wybrano z ~O ~as po 5 krow.' ktore 
tąd badacz na północ, niewiadoma, doJOn? P!Z~~ 6 miesięcy. oznac~aJąc do- Bacmość Neumuehl i Buschhausen! 
przypuszczać tylko można, że prawdo- kładme Il?sc mleka iprzy kazdoliazo- ._Zied:noczenie Zawodowe Polskie" w Neu-
podobnit: dostał się on przez kanał Con wym .~d?lU: Wszystkie. kr~wy ~yły o- muehl-Buschhausen oodaie do wiadomości 
nedy i kanał nobinsona m morze Lin- czyw1sc1e 1ednak, ow. o zyw.10nę i zd\ro- swym Druhom, iz dnia to listoPada u pana 

J.\.. n lt t d d b i t ScJtr.oera przy ul. Hambornstr. w Buschhausen oolna i ;)tąd dalej podróżował morzem. w~ . .i,ezu a osw1a czema Yi nas ę- odbędzie się 
Byłaby to więc ta sama droga, którą PUJący: . . . - zabawa jesiell'łla. -
szła w roku ubiegłym wyprawa Pe,iary' Na p1erwsze.m m1~3scu stały Ho- Początek zabawy o godzinie 4 po po.l'.ud!niu. O 
ego, która dotarła do szerokości 87 sto- lendr~ z 3,900 ~allonam1 mleka (1 gal~on liczny udzial .pro5i· (1149) Wydział. 
pni 6 minut, ~ więc na odległość mniej 4.54 htr.) d:aleJ następowały Ayrsh1ry r - - ···-- . !'Ml 

więcej .320 kilometrów 1od bieguna 3,3oo galJ.), Shorthorny (3,180 gali.), by Baczność! Polki w Bochum i okolicy. 
· dlo Szwajcarskie (3,080 gall.), Red Pol-

Unadek skały na pociąg. Dzienni- led (2,869 gall.), Guernsey (2,710 gall.-. 
ki budapeszteńskie donoszą, że na rjec- Jersey (2,690 gali.). Najwięcej masła bo 
kiej linii kole~ żelaznej między miejsca- 350 f. daly krowy rasy Guernsey. 
waścią Wita a stacvą Pusine olbrzymi Podróż poślubna. Wiice-hrlabiostwo 
odfam skały podmyty wskutek ustawi- Raon-Oruard założyli się pr.zed ślubem 
cznych deszczów, osunął się na 
tar kolejowy i runął na jadący właśnie że swoją podróż poślubną od'będą nao-
z Rjeki nocny pociąg. 13 wozów zosta- koło świata ... „ pieszo. Suma zakładu 

stanowi 150,000 ~ranków. 
lo zrzuconych z nasypu, przyczem d!waj NUoda parn natychmiast po ślubie 
konduktorzv odnieśli ciężkie rany. Ce- w dniu 17 maja r. 1896 opuściła Paryż i 
Iem usunięcia z toru olbrzymich mas obecnie po 11 iprzeszło latach wraca do 
kamieni i ziemi, musia,no sprowadzić domu. Przed paru dnfami wicehrabio
kilkaset robotników. stwo przybyli już do Turynu, zrobiw

W przyszłą środę, dnia 16 tm., jako 
pierwszą r.ocznice założenia Towarzy. 
st wa • 

-- „,WIENIEC" -- . 

odbędzie się na maJej sali p. ft.olzschnel 
<ler'a (Salamander) .przy :ul. Alejowej 
o godzi.nie Yz9 wieczorem 

- walne zebranie. -

Na porządku dziennym: obór no
wego zt... :ządu. Tuszymy sobi1e, że sza 
:nowni członkowie. jaiko też i wszystkie 
Roid:a1czki Towarzystwu .naszemu przy
chylne, nie ·omieszkaja. na zebranie 
przybyć. Równocześnie zaznaczamy, 
że nas tbyfoością swoją zaszczycić rn„ 
czy 'POSel p. Jan Brej ski. 

W imieniu zarządu 
Witos!awa Palińska, 

przewodnicząca .,Wieńca". 

l(upiec kotów. W jednym z dzien- szy pieszo 66000 kilometrów, Zwiedzili 
ników, wychodzącym dla miejscowości oni knglię, No.rwegię, Szwecyę Rosyę. 
położonych pod Londynem, dnia 23-go Syberyę, Japonię. Ąmerykę Południio
z. m. ukazał się 11nons następujący: „Ty wą i Północn_n, liiszrhnię i Włochy. 
siąc kotów kupi pewien fermer w ko- Przeciętnie podróżnicy robili po ~O 
Joniach, aby położyć koniec iplhdze, ja- kilometrów dz·iennie. Obecnie zaś robią 
ka go nawiedzafa w postaci szczurów i pÓ 60 ki1ometrów. Za pairę dni staną 
myszy. Jesteśmy gotowi zapłacić 29 już w Paryżu .. Kontrahenci zakł~dow1 
szylingów za każdego kota zdrowego. jednak kwapią się zakwestyonować !PJ~_!!l!!!!!!l.!!!!!!~!!!!!!!!~~!!!!!!!l!~ąx~„!111!. rr!!l .. ~--11!. ~--~.--!!!!!!!!!!!l!!!~Yl!!llJ!_ 
który będzie przyniesiony przedstawi- prawo do wy5mmej z :powodu rzeko
cielowi naszemu n\1 stacvi Redhill we mych przekroczeń warunków zakładu. POSTBESTELLUNQSFORMULAR. 
środę między godz. 2 a 4 po pot" Na m _ - _ _pmr ~ 

=r - E•-··~-a' · - - :r- 'I! długo przed oznaczonym terminem o ~ 
godz. 9 zrana do drzwi. nacz.elnika sta- Od Red~kcyi. Ich besteUe hiermit hei dem Kiaiser

lichen tPostamt ein :Exemplar der Zei
tung „ Wiarus Polski" aus Bo1chum 
(Zeitungspreisliste 128) filr die Monate 
November und Dezember U07. und 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 
1,28 Mk. 

Roz.maiłośct 

Adwokat w kozie. W Wiedniu spot 
kala komiczna przygodl1 adwokata Ra
benlechnera. Dr. Rabenlechner, mając 
br·onić niebezpiecznego zbrodniarza, 
thciał się z n:.m w sądzie krajowym o
sobiście co do tej obrony porozumieć. 
Widzenie nastąpiło wśród nadzwyczaj
nych środków ostrożności, w osobnej 
celi, ponieważ więzień był wielkim 
gWialtownikiem i zachodziła obawa, że 
W Przystępie złego humoru, gotów na
wet swego obrońcę poturbować. 

Dr. Rabcnlechner prędko skończył 
·~o~mowe z klientem. a'le gdy chciał opu 
scić celę, znalazł drzwi na kurytarzu 
za.rnknięte. Zapukał, ale nikt mu nie ot
wierał. Począł wobć. Napróżno. Zde
n~r~?Wany, a i przestraszony, jął H.uc 
tięsc1a111i i nogami do drzwi, na co me-
a~em usłyszał odpowiiedź dozorcy_. 

stolą ce go na kurytarzu: 

cyi zapukał mały cht:opak, niosąc w ko 
szyku dwa koty: „Czv to 1pl1n kupuje 

1 koty?" - spytał urzędnika. „Koty?" 
Zdziwienie jego wzrosło, gdy za chwile 
przy.niesiono 7 kotów w P.Udelkach i ko 
szykach. O godzinie 11 zajechała powo 
zem jakaś dama i przywiozła z sobą 13 
kotów; od południu zaczęły koty na
pływać ttnmnie, .w. koszykach,. skrzy
niach, pakietach 1 szmatach. Kazdy po
ciąg, przybywający z Londy~u„ przywo 
ził dziesiątki kotów; o godz1me ~ by~o 
200, o 3 z górą 300. Osoby, ,kto:e Je 
przywiozły, nie chciały ruszvc . się z 
miejsca i zaipełniały dworzec~ mimo u
pomina(1 Di3.Czelnika. Przecież szlo o z~a 
komi tą sprzedaż. Każdy „ kto ukazał się 
na progu stacyi. byt przyjmowan~ .o: 
krzvkami jako kurJicc, lecz najczęscte) 
wydobvwat z pod płaszcza... ~mw --: 
skrzynkę z kotem. Ody wreszcie oko
ło godziny 7 wieczorem. przekon\~no 
się, że anons był figlem nieznanego zar 

Ogłaszającym Towarzystwom. Szanowne 
Zariządy wszy.stkich Towarzystw polskich na 
olbczyźnie proSJimy uprzejmie o prz0Sylarnie 

wyra~niie atramentem p.i1sainyc.h oglos.zeń o ize:
bra.niach, za1barwach, rocznicach itp. Ozęs.to
kroć bowiem się ,z.darza, że otrzymujemy oglo
sz.enia tak niewyraźnie spisane, że dlugo śh~
czeć trzeba nad uednem takiem ogfoszeniem, 
aby wyrozumieć, o co piszącemu chodzi. Przy 
tern pro.simy pozostawiaiĆ pomiędzy rząid'kami 
więcej mieiisca do wpisywania poprawek i ko
regowania blędnie napisanych wyrnzów. Nrui
lepiej by bylo, Q"dyby sekretarz odnośnego To
warzystwa~ chcąc iprzeslać do nas oglosz.enie 
towarzyskie poszukal podobne oglosiZenie w 
jednym z numerów •• Wiarusa Polskie·go", w 
którym tyle zawsze oglOISzeń najrozmaitszej 
treści się zaiajduie, i wed~'Ug takiego ogloszenie 
swego Towarzystwa rulliożyl. W tąki suosób nai 
prędzej ustrzeże się każdy od niedokladuości a 
nam ulatwi poprawJanie ogfos.zeń towarzyskich, 
które jest bardzo ciężką i mnudną pracą i nie
raz powoduje opóźnienie oglm;zeń . 

Obige 1,28 Mk. erhalteo zu haben, 
bescheini·gt. 
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Towarzystwo św. Ant-0nie20 w frelscnbruch 
zasyla s\vemu szanownemu chorażemu. panu 

STANISŁAWOWI KAŻMIERCZAKOWI 
oraz jc~o dozigmmci towarzyszce życia pannie 

WII(TORYI KUBIAKóWNIE 
w dniu Ich śiubu, dnia 16 października. jak naj
serdeczniejsze życzenia. zdrowia. szczęśda i 
blogoslawieństwa świętego a po śmierci kró
lestwa niebieSikieS?;o. O czcm Wasze serce za
marzy, .niech Was tern Pan Bóg obdarzy. W 
końcu wykrzykujemy: Mloda Para niech żyje_ 
aż się echo z freisenbruch do Polski odbije! 

Zarząd. 

-i)t:c~-~Mt~~~ - -
Towarzystwo 2imn •• . Sokół" w Rauxel-Habing 

horst. 
W inie<lizielę, cLnia 20 październik~ o godz. 

4 po p-0/. w lokalu posiedzeń, pani Wessels, od
będzie sie roczne walne zebranie. na które 
wszystkich druhów oraz mlodzież. jeszcze 
do _,Sokola" nie należącą, uprzejmie zaiprasza 
my, gdyż na walnem zebraniu przyjdą ważne 
sprawy pod obm<lY. które każdego z czl,onków 
interesować p01Winny_ Mianowicie obór no
wego wydzialu, do którego odp·owiedinia licz 
ba czloo.kćw jest pożądana. Druhowie. 1>0sia
da6ący książki z biblioteki d,luższy czas, prosi
my je zwrócić i to przed rozpoczęciem zebra
nia. g<lyż bę<lz.ie rewizya bibHO<teki. 

Uwaga. Druhowie WYid.ZJialu winni przy
być -0 godzinie 3 po po.I:_, gdyż są ważme sprawy 
które przed zebraniem powinny być za.l'atwio
ne. Także pr-0sze rewizorów kasy, ażeby na 
oznaczony czas sie .stawili. Do dzie.la roda<:y ! 
pamięta.jmy, że kto Polak. to _,Sokól'' ! (2) 

P. W„ prezes. 
~~~~~~~~~~ 

Towanystwo św. Barbary w Dellwig_ 
W niedzielę, dnia 20 października, odbę

dzie sie 
obchód IO-letnie.i rocznicy 

i to w następutlący sposób: 1) Zebranie tow. u 
pana łloffstata w Dellwig- o godzinie 2 po polu
dniu. 2) o 4 oochód na •nabożeństwo tamże. Po 
nabożeństwie udadzą sie Towarzystwa do Bor
beck do, lokalu posiedzeń. ~dzie będzie także 
odegrana sztuka ,a1matorska „Karpacy Górale". 
Wszystkich życziliwvch rodaków ,j rodaiczki 
!IlinieJszem zaprasza_ (3)___ Zarząd. 

Baczność Sokoli w Oberhausen! 
Tow_ giDHl. .Sokół" I. w Oberhausen 

łlrzadza w niedziele. 20 paiź,dziernika, na sali 
p. łiasenJbrinka (Rolamidseck) przy ul. Muehl
heimskiej nr. 124. 

- zabawę zamkniętą. - --
G00cie mogą, być przez druhów wprawaidzeni. 
O liczny udzial ROdaków i Rocfaczek up-ras.za 
się_ - CzoJem ! (3) Wydział. 

Baczność Połacy z parafii i okOlkY Frintrop ! 
Towarzy~two św. Jana Neoo1m w frintrop 

poda.je do wiadomości, iż w s.obo.te. 19 bm .. 
przybędzie polski spowiednik i be·dzie s.tucha.J: 
spowiedzi św. od 4 po PoJiudinu i przez caitą 
11iedzielę. dalej w niedzielę o godz. 4 Po pol. 
.odbędzie się polskie nabożeństwo z kazaniem 
CzloJ1ikowie Tow. przyistępują wspólnie do 
l(omun~i św. w niedviele o g-odz. 8 PO mszy ~w. 
ze sztaindarem. Dlatego uprasza! s:ię wszyst
kich czlonków oraz chorążych aby na czas w 
.odzmiikach tow. się stawili. Wszyscy rodacy 
powinni z teli okazyj skorzy.stać. 

Uwa2a. Posiedzenie Towarz;ystwa odbę
<lzie się w n!edzielę 20 październikai po naibo
żeńsdwie polskiem o s.?:·odzinie 5-ei po po.ludniu. 
O liczny udz,iaZ uprasza się. (2) Zarząd. 

I( oło śpiewu „Halka" w Castro pie 
urządza w niedzielę, 20 października w 
lokalu oa1na Siinden 

OBCHÓD SWEJ 9 ROCZNICY. 
Program: 1) O godzinie 4 koncert 

orkiestry p. Musielaka z Kastropu. 2) 
Śp:ew na 4 głosy. 3) Kuplety deklama
cye i 1p-rzedstawienie amatorskie pod 
tyt.: „Czarownik". 4) M\1zur w cztery 
pary, ta11czony przez członków Kola. 
5) Polonez i dalsza zabawa z taI1cami. 
Na zab.awę naszą zapraszamy uprzej
mie rodaków z Kastropu i z całej .okoli-
cy. l3) Zarząd. 

Uwaga: W tę samą niedzielę od
bęctz=e sie zebranie Kota o godzinie 11 
i pół przed poludniern. O liczny udział 
członków pr0si. 

K. Antoniewicz, 

Księgarzy polskich, 
kolporterów i wogóle sprzedających 
książki polskie w Westfalii, Nadrenii. 
Hanowerskiem, Saksonii itd. prosimy o 
podanie nam dokładnych adresów swo
ich. 

Chodzi o porozumienie w sprawach. 
dotyczących księgarstwa polskiego. 

Wiarus Polski. 
Księgarnia i Drukarnia Nakładowa 

"ł-V Boebun1, M allheserśtr. 1 i. 

o chce mieć na zimą 

dobre i tanie 

• niech się 
do mnie. 
~lu~ę. 

~an 
~~= 

~o jedzenia, 
z calem zaufrn em zgłosi 
Porada. katdemu chętne 

1145 

wiatkowski 
hurtowny handel ' ka.rtoOi 

Herne, Bahnhofstr. 50. 
Telefon 577. 

p 
o 

POLAK 
A 
E 

uczący się po niemiecku. 
Praktyczny przewodnik, kt6~1 pod&Je 

wskazówki, rozmowy i nauki, ab1 w kńt
kim czasie można czyta.ó, rozumiŃ I a6-
wió po niemiecku. Cena 1 IDI'., s pne
sył~ą 1 mr. 10 fen. Zamówienia pr:ąf
muJe 

„ Wiarus Polsld" 
księp,-arnia i drukarnia. 

w Bochum, Maltheserstr. 17. 

Poszukuję 1222 
3 ezeladulków 

krawiecki . h 
na duże Rztuki i stałą ro 
botę i jednego na małe 
sztuk. 

Jan Wo,jtera, 
Rotthausrn, Briesenstr. 
nr. 123. 

Elementarze 
wwielkira wyborze }lOlec• 

Księgarnia · 

„Wiarusa !Polsk.· 1 

Th Sch. · ~-n Oberhausen (Rhld.) 
I · (! f Jlarktstr.17 

KorzJstt'y dom zakupna artykułów spożywczyrh. 
l\to""o 7B)trouaduu1e: I Praw. kujanka but. 2,60 nk. 

Praw. Selt•„dOD but, ~,Ga rok. Podkomorzanka ?.,&»U 
.Bojar „ ~.Gł) NeUteJk~ n ~ii._ 
Nastójki;, z owoc. „ 2,63 „ ...... ,,.-rutint ~.li.O 

n h. Kalifajken r ~,Ro „ G1•łd~Ua!!i~e.r " ~,a.n „ 
tił4)łi'•Rów·ka „ ~,30 .,, „ Zagłoba „ ~,~n „ 
Kar1•a•ówka „ "&O „ „ Jeronióuka „ ~,.>O „ 

WRzelkie artykuły pastewne 

Kawa 
od ~5 fm pocz. aż do najlepszej. 

Do kazdego fun1a kawy i margaryny e;trzyrua każdy ki.1pujący bon, oprócz tego 
na wszystkie inne towary jesz ;Ze ri.bat. 

Mimo tak tanłd1 cen ~przł'd. tt1>nary pleruszorz. dobroci. 
Również: kon ak 1 11.ku~ry w zaploruh. butelkach w kużdej cenie. 

' .P r o s z ~ ż ą d ą ć z n a c z k ó w r a b a t o w y c h. · 
N a życzenie o ds ta wiam to" ary bezpłat11ie każdemu w dom. 

--· I Ha~1.no8ć Roda.-y ! IS.* ---• RAnZNOŚÓ Mn.~cy. 

ma 20 wa;;onóff ! IBM 

perek najlepszych dostarcza w każ
dej ilośol, także 'itł a gonami! za ce· 
nę jak najtańszą, przy skoreJ ti rze• 

K ? 
___ , 

to clh·~. N•1oie 
a zarnowic o. 

. ~bra~ó,,, fi, 
gu~, krzyzó'; itp., dobią 
br,,ytew, noz, zegar k 
obrączki si Ubne l. e1 I , r.o o 
~arm ,nlkę,_ skrzypce itd' 
it.d„ ten n:ech zarazna: 
]Jisz. pomo.i.katalo 
k~óre wys. kai.d. darrn łl~ 
fr. Najk. zakup. Pr. a~'. 

telnej !lsłudze 

(t JAM<n~111:~~~e.R!~~~~!~.a.~s~)~ SUd., .,, 
1@m- ~HO.J dO Sff'l'i;O ! Cil 

lWlf , r., 
.f • .J.T. l"O'K' CF.)ńiłf{ 
14 L 7) Rawicz [Raw1t6c~J 

Baczność Rodacy w Essen i okolicy! 1 su KN 11:-e AL o we ---
czyści najstaranniej i w najkrótszym czasie 

Najtańszym i każdemu najwygodniej~zym f'ARBIERNIA GALLUSCHKE. PRALNIA W 
krawcem polskim jest BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Piotr FJorkowski, filie: Hofstede, Herne, Eickel, ~ohti; 
który mieszka w · 1186 haus~n. Linden. HatUnszen. Lan2endreer, Mar 
Essen, Selilenhofst1·. 34. ten. Castrop, Kamen. Dortmund, Oer1-: 

Sorockbovel. 
Wy.ronJje on 

ubrania, paletoty, 
burama sokolskle, c ~~ amarki, Kasa oszczP.doości 
katdemu wy11:odzi. wszystko tylko po najnow
szej modzie. Z·apewne niejeden z !Xodaków bę 
dzie teraz na zimę i Qwia'7Jdke potrzebowal 
paletot lub ubranie. pr-0S1zę się tylko udać do 
Piotra Florkowskiego na Schlenhofs.tr. nr. 34 I. 
piętro a r~czę, łż kaźdemu wygodzi. 

1odpisanego Banku przyjmuje depozyta ł 
płaci od nich (4371 

fi pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
i i pól proc. za pólrocznem wypowiedz 
~ proc. za natychmiastowem wypoWieth_ 

Ban1' Zi~m~k t 
Jeden 7 f\dbłorr~w. 

w Koronowie (Cr one a. d. Brahe). 

Stary 
I 

papier 
poleca 

Wiarus Polski 
Bochum. 

----

Dae:tnośe 
rezerwHcl ! ! 

Ubiory i patetoty 
w 24 godzinach od 
35 mrk. począwszy. 

Mam także kilka. 

przechodzonych 
ubior6w 

bardzo tanio 
do &przedania 1127 

Jan Błoch 
Essen, 

Tarmstr. nr. t.f.. 

Liszaje 
wrzody, skrofuły. ozłęblłznę, he. 

moro Idy, wyrzuty Mkórne, 
„.lliill...... stare rany itd. .... 
usuwa szybko i radykalnie prawie w każdym przy. 
padku maść g jąca • 1138 

,,aptekarza Ciechańskiego" 
rd wielu lat wyprób. i przez w. lekarzy bardzo polecona. 
Bardzo ''ł'iele etnwaleb. uzn~n nad, 
Puszka. po 1 m„ za 2,óO trzy rasy tyle. Częśti 
akladowe : Syringaextr. 2 proc., W ollfett 98 pro~ 
Jedyny skład wysyłk. ma: Apt. d. Sm,c:i)'ń8k~ 
Berlin 71, Goerlitzerstr. 48, Goerlitzer Apothett, 

Droga do nieba 
aa obczYźnie. 

KSIĄŻKA DO NABOŻfiqSTWA 
zebral i ulożyl 

X. St. Szyma.6skl. 

8 ar ł e k: Zażywasz ty Jantku tabaką? 
Tę wyborną książkę, ulożoną przez dUSI 

pasterza polskiego polskiego ks. St. S 
skiego z Paderbornu i zastosowana oo po 
ludu polskiego na obczyfuie, mamy zawsze Jantek: Zażywam, ale tylko § 

najlepsz~ kościerską skladzie i polecamy gorąco. 
Cena wynosi 1 mr. 10 fen. w oprawie ZWJ 

kleri a w oprawie ozdobnej ze zlotym b 
giem i wyciskiem 2 m. 60 fen„ z zamkiem 3 
Pieniądze należy przyslać naprzód pr 
poczto~ zalączając na koszta przesylkl 
fen. na każdą książkę_ a a ę, 

k~iii: WM8eCf er Bk 
Kalendarz Maryański 

na 1•ok 1908 
wydania Karola Miarki z Mikolowa iu~ ma 
na skladzie. 

Cena 60 fen„ z przesylką 80 fen. 

„Wiarus Pnlski" aa.. pny L.eśdele :katollekim ..... 

w Bro~bu. Drukarnia nakladowa i ksiegarnia 

1 li pierwszej ręki. 

Bochum, Maltheserstr_ 17. 

BACZNOŚĆ FODACY! 
Klo the~ łirub 1 p .:r~ iąiz 

(t-S.zczędzić? 
Każdy rodak, który chce sobie m a 11 z y n ~ d o 

szycia tanio kupić lub wlody druh, który 
sobie chce doskonałe koło sprawić, niech 
pisze kartę do nas po cennik naszvch maszyn i 
kołowców. Mamy dużo pism z po ziękowaniem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

D·ran8Celd4Stawińsk 
Hurtowny interes maszyn i k6ł, 

Reckllnghausen-Sild, Bochnmerstr. 

li 
kupujcie tylko najlepszy środek ~~ 

prania i bielenia ~ 

„Mach's alle' n'1 

pu3zka 

2ó fen. 
'& 

Bez tarcia bez rooczell~ 
bez szczotkowania bez rnydleoia 

Do nabyda we wszystkich składach. 1016gJ 
Zast. dla westf .. nareń..ikiego okręirn przeJJl~ 

1.ay1nann d.- Co., DortJJJUO ' 

Wydawca: J a n B r e i s k i w Bochum. Oduowiedzialnv za redakcyę: J a n B r e i s k i w Bochum. 
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Nr 240 Bochum, na cz'1l·a1 tek: dnia li p$. żdzi(~rnikH. 1907. Rok 17. 

• 
Codzienne pismo ludowe , iCi Polaków na obczyznie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, palitycznym i .tarobkowyn. 

r , ,..,,,~~~1...-·!~„.,_,. .~<":4''!'.iJłJl,:l{ł . .10..;.~ ·f:'„, -~ .... „n„~„;;.;;. --~.,;!r.i~..;,...t~1!1i1:..i;.".if~~.a.._""~...,.;1„'\'\łi:Q, :~ ip.~ . ......_~ ... ~~&~.Lłł':li'.11!11Ml~--.... Ml&W_i....,,..f'flf'„~~~~~----~--P--U-"·"",..._P! .... '----·~llO!~-illlillll--''C"f-·uoM1tnQMF1-a • 
14'ycho<d~i oodiziennłe z wyj~tkJem dni poświątecz· 
arc.h. Prnedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
;wrnosi 1, mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do do~u 1 rnr. 
fi fen. ,,Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku poc.z 

rowym pod znakiem •• L. poluisch nr. 123." 

I 

W Imię Boże za Wiarę I OJczyzo1 ! 
Za łnsera.ty pla-cł &ie za miejsce r:ządka drobn~&o łn 
ku 15 f. ogloszenie, zamiesz.czone vrzed inseratam~ tł 
fen. I( to często oglasza otrzyma rabftt_ - Listy h 
„Wiarusa Polskiego" Da.leży frankować i poda( ._, 
nich doklaidny adres piszącego. Rękop. nie zwracł:.i ~. ... -----------=-------··--&f1~ ... ---~~~ -~......, . .z.~~-:.::;_- .... „ .. „~~~~ ~ <, ..... ..;.; •• \;.' ..lił'.J..i<11" '~ ...... ~Jc,, ... 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. l:Z. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzlce polscy! Uczcie dzieci sw~ 
•ówić, czytać I pisać oo polsku! Nie 
1tst Polakiem, kto potomstwu swemu 
niemczyć sie oozwoli ! 

z wypadków dnia. 
Sąd rzeszy odrzucił rewizyę w proce

sie Hau'a. 

Jak wiadomo, skazał sąd przysię
głych w Karlsruhe 26-letniego adwoka 
ta Haua za zabicie teściowej pani Moli
tor na śmierć. Sąd rzeszy nie badał słu
szności wyroku, lecz tylko postępowa
nie sądowe. 

Obrońca Hau'a dr. Dietz oświad
czył, że stawi obecnie wniosek o pono
wne podJęcie postępowania sądowego 

na mocy nQwy eh dtowodów. 

Cesarz austryacki zgodził się na pro
jekt}r ustaw, regulujące stosunek Au-

stryi do Węgier. 

Pro1ekty przedłożone zostaną dziś, 
w środę. parlamentom austrytackiemu i 
węgierskiemu. 

Przy wyborach wstępnych do Dumy 
państwowej zwycięży Il w W airszawie i 

t .odzi narodowcy. 

Kandydaci narodowi zgromadzili 
na siebie olbrzymią więks7Jość głosów 
mimo meprzychylnego stanowisk/a ży
dów w Warszawie. a żydów i niem
ców w Łodzi. 

W5kutek eksplozyi w fabryce prochu 
wydarzyło 1sie w Ameryce wielkie 

nieszczeście. 

Z Nowegojorku deipeszują, że wsku
tek ekspfozyi w prochowni w Fontlamet 
stracifo życie 30 ·01sób. 600 osób odnio
~ło okaleczenia. 1200 osób jest bez da
chu nad głowa. SJJkola oddalona o pół 
mili od miejsca wypadku mwaliła się. 
50 dzieci odniosło okaleczenia. Z pra
cowników fabryki spalUo się kilku .tw1 

oczach osób" ratująicych. 

Z An~Iii donoszą o wielkiej katastrofie 
koleiowei. 

Wskutek wykolejenia: się p{)Jciągu 

Pod Shreiswbury poniosło śmierć 17 o
sób, rainnyieh jest 40. 
-SS:: 

Celem wyjaśnienia sprawy odrzucenia 
projektu ustaw knapszaftowych 

(Dokończenie). 
By lflie dopuścić do rozbicia się u

kładów w sprawie nowego statutu, zgo 
dzili si~ starsi knapszaftowi krótko 
'Drzedl walnem zgromadzeniem na od
stąpienie na walnem zebraniu od Wtrido
'Sków, które weidlug oświiaidczenia 
Przedstawiciela rządu przeprowadzić-
1bY abs·olutnie nie można. i ogrianiczyli 
się do następujących wndosików: .1) 
Statut winien oosiadać moc obow1ę
zuiąca wstc.z dla inwalidów państwo
'\\Tych; 2) Statut projekto'Mlnego zwią
zku knaipszaftów ·o.partego 111a 1W1zajem
łll:(jści winien .przepisać rów.ność .przed
stawicielstwa nraicooowców d· robotni-

ków w insta:ncyach nad:z;or.czych; 3) 
Renty wszystkich inwalidów winny , 
być Podwyższone 1przeciętnie o 80 ma
rek mewie ponad normę .przewidzianą 
w iprojekde pna<eodawcórw. 

Na walnem zebraniu zalecał przed
stawiciel rządu kompromis, według któ 
rego in.walidom do 1-go stycznia roku 
1908 płaconoby pełną rentę inwali
dzką obok renty ·paf1stwowej i według 
iktórego tylko kt11a1osza1ft bochumski 
byłby uprawniony wysłać w rÓWlnej 
części robotników i .praoodiarwców do 
instancyi nadzorczych zwii·ązku . knap
szaftów opartego ina w21aoemności. Sto
warzyszenie bochumskie nie może po
wziąć uchwal w so:raiwie innych knap
szaiftów. Po długiej dyskusyi wdali się 
stlarsi knapszaftowi na 1J1arady i', oka
rując 'Ponownie tgotowość do .zgody, 
uchwialili przyjąć WTiiosek komprorniso 
rwy przedstawiciela rządu. Wniosek 
dotyczący zastąpienia iwspaircia na idzie 
ci podwyższeniem pensyi iknaipsziaift.o
:wej zmienili starsi lwi.1aoszaftowi o tyle, 
że podwyższona być winna pensya o 
mniejwięcej 40 m. rocz. dla tych, którzy 
stali się inwaHd1a<rni. zanim jeszcze 22 
lata byli c:zkmkami kmaoszaftu, gdyż 
ta.cy inwalidzi mają ooj;wiekszą liczbę 
dzieci paniżej lat 14. W każdym razie 
dowodzi zachowanie się przedstawi
cieli robotników, że byli skłomi do po
rozumienia się. 

Jest więc zupełnem przekręceniem · 
faktów, jeśli się twierdzi, że starsi knaIJ 
szaftowi obalili ·projekt statutu. Rzecz 
ma się zupełnie odwrotnie. Przed 
stawiciele kopalń głosowali pier
wsi i jednogłośnie o'drzucili wnio
sek kompromisowy!!! Los projektu 
był wskutek tego mzstrzygnięty ! Olo 
sowanie starszych kinJa,psz.aftowy1ch by
ło właściwie tylko rzeczą formalną, 
gidy wlaśckiele ko.palń już byli odrzu
cili wniosek kompromisowy starszych 
1knapszaiftowych. Gdyby )p1rzedstawi
dele kopalń byli się zgodzili na wnio
sek kompromisowy, byliby także star
si kmup~zaftowi ·przyjęli statut, cho
ciaż tylko z cieżkiem sercem się nań 
zgodzić · mogli. 

Jakie oosiad!a. znaczenie finansowe 
rwniosek kompromisowy starszych 

kaapszaftowych, który odrzucili przed
stawicieie pracodawców? Wskutek 
wniosku stawionego przez robotników 
byłyby ·się wydatki w roku 1908 o 120 
tys. marek powiększyły, i byłyby mniej 
więcej o t1a1ka sama sume wzrastały co 
rok aż do roku 1915. W roku tym osią
g1niętoby stan trwały z rocznym. "!'1Y
da tikiem nadzwyczajnym o.koło m1hona 
marek. W niosek kompromiS'owy przed 
stawiciela rządu byłby wymagiaJ 98 
fenygów tygodniowej skłruc1ki do kasy 
pensyjnej, StarS'i1 kinaoszaftowi oświad 
czyli gotowość zgodzenia się na pod
wyższenie składki jeszcze o d~lsze .2 
fenygi, jeśli ich wniosek o w~ro:"'name 
skreślonego wsoairda dlai dz1ec1 przy
jęty zostanie. W skutek teg,o kasie pen 
syjnej/ zwięlkszyłby się dochód P?. 1 
styczniu r. 1908 rocznie o 7-8 m11Io-
111ów marek, gdyż iaik wradomo wedlug 
niowej usta:wy twłaśdciele ilwpalń pla
cić mus·zą taka sama składkę jak ro.bo~ 
tnicy a liczba, czł{11ków kasy pensyjnej 
wzrośnie znacznie. Finansowa .pod

stawa kasy nie byba1by przeto absolu
tnie na szwank narażona ·przez przyję
cie wniosku robotniczego, tern więc-ej. 
że już w roku 1906 kasa (w oddziale 

pensyjnym i d~ai ·chorych) 1powiększyla 
majątek swój 'O 6 milionów marek 

· Kto w istocie przeszkodził uchwa
lenie statutu na walnem zebraniu, dnia 
12-go października, pozostawihmy chę
tnie do osadzen'.ta opinii •publicznej. 

l(omisya starszych koapszaitowych. 
__ :..J. 

Wielki wiec w Dortmundzie 
odbył się ubiegłej niedzieli po południu 
na sali -p. Schaefera z udziałem około 
800 osób. 

Zagaił obrady pan Nawotny. Prze
wodniczącym obrano p. Wiśniewskie
go, zastępcą pana Zygma1J1owskiego, la 
wnikam1 pp.: Młynarczyka, Brzeziń
skiego, Kapuścif1skiego i Poradę. 

Nasamprzód obradowano' nad spra
wą op'.eki duchownej. Ran Tomaszew
ski imieniem komitetu kościelnego para 
fii św. Trójcy zdał sprawę. z ostatnich 
kroków komitetu w sprawie osiągnięcia 
wystarczającej opieki duchownej. Do
wiedzieliśmy się, że ksiądz proboszcz 
nader nieprzychylnie przyjął komitet i 
o.świadczył, że on żadnych komitetów 
kościelnych nie uznaje. Wniosek o pn 
znanie Polakum parafii św. Trójcy, któ
rzy tworzą dwie trzecie parafii, co ni-e
dzielę i święto nabożeńst:y.ra polskiego . 
iprzeslano z obszernem uzasadnieniem 
ks. proboszczowi. Brzmienie listu od
czytaino 111a wiecu i uchwalono. by komi 
tet kościelny przed·stawil smutne poło
żenie dyecezy,an Polaków ks. Biskupo
wi, który wkrótce przybędzie do Dort 
mund'U. 

Na tern załatwionio pierwszy punkt 
porządku obrad i zwrócono się do 
spraw politycznych. 

Przewodniczący udzielił głosu re
daktom~vi ,;Wiarusa Polskiego" p. Mi
chałowi Kwiatkowskiemu. który w ob
szernem przemówieniu wska.zll'ł na n 
hecny układ stronnictw w parlamencie 
niemieokim, potrąci! o odbyte przed ro
kiem w Dortmundzie wielkie ·zgroma
dzenie centrowców i odbywające się 
właśnie tego dnia wielkie zgromadzeni'e 
liperałów z udziałem przywódcy 
.p. Bassermainna i omówił żądane 
przez hakatystów projekty ustaw wy
jątkowych przeciw Polakom, mianowi
cie w sprawie używania języka polskie 
go na zebraniach oraz w spnawie wall 
o ziemię w d;delnicach polskich. Mów
ca wykazywał, jaką wobec tych no
wych zamachów na nnsz byt winna być 
nasza samoobrona narodowa. Praco
wać winniśmy nad tern, by w nlajszer
szych warstwach ludu polskiego rozbu
dziła się świadomość poło~enia rzecz, 
by lud pobki odczuł jaknajgłębi r· 
krzy.wdę, jaka w1rogowi e narodowi pol
skiemu wyrzadzają.1a to poczucie krzy 
wdy będzie bodźcem do tern energicz
niejszej pracy na niwie narodowej i tern 
silniej ziączy wszystkie warstwy narn
du polskiego do wspólnej ob.rany spraw 
narodowych 

Pan Michat Surdyk dziękował przed
mówcy za jego przemówienie i zachr 
cal gorąco do starań nad podniesie
ni-em oświ'aty narodowej pomiędzy lu
dem polskim. bo tylko taki Polak niem
czy się i traci poczucie odrębności na
rodowej, który nię wie, co to jest p_ol
skość, oraz czem był i jest na1ród polski. 

Pan Kozłowski zalecał j~knajwię,.. 
kszą oszczędność i zach~cal do składa 
n!a oszczedzonych pieniędzy w ban
kach poi. a w końcu wyraził sympatyę 
wychodźców polskich dla skazanych 
na kary wi~zienne kapłanów Polaków i 

wzniósł okrz~k na cześć tego ducbo
wieflstwa, które broniło języka ojczy
stego w nauce .reHgii. 

Pan .Młynarczyk wzywał zgroma
dzonych, by dążyli do organizacyj pol"7 
skich, a mianowicie, by kflżdy robotnik 
należał do ,,Zjednoczenia zawodowego 
polskiego". 

Rozprawy 1rozpoczęte o godzinie 
piątej, za'koń·czył się o g.odzinie 80 wie 
czo rem. 

Osterfeld. Sprawozdanie z wieca 
w sprawie opieki duchownej, który się 
odbyl w niedzrelę, dnia 13 paździ'ernika 
br. w Osterfeldzie. 

Punktualnie, jak ogłoszono zagaił 
obrady przewodniczący komitetu !_(o
ścielnego p. Stanisław Gierlkh, który 
tlakże 1 wiecowi przewodniozyl. Udział 
w wiecu był bardzo wielki, co 
wskazuje na wielkie zainteresowa
nie się tutejszych rodaków sprawą opie 
ki duchownej_. Pierwszy .zaąrat głos p. 
Wawrzyniec Drabęt, który wspomniał 
o słowach wypowiedzianych przez te
raźniejsz·ego księdza proboszcza przy 
objęciu miejscowej parafii, mianowicie 
że będzie zawsze równą miarą wszyst
kich mkrzyl, a Polacy mogą każ~ego 
czasu z prośbą v zażaleniem dio nieg-1 
przybyć jak do swojego ojcta. Lecz pie 
spełniło się to, co obiecano, nawet rz ko
mitetem kościelnym wcale nie chciał 
ksiądz proboszcz rozprawiać, gdy przy
byli i przedłożyli mu priośby swoj!e. 
\Yspólprncownik .,Wiarusa Polskiego" 
pan T. Szczutkowski zachęcał zebra
nych, by domagali się słusznych praw 
swoich I nie •zniechęcali się niepowodze 
niem w jednej instapcyi. Pan Józef 
Kozłowski wspomniał o konfesyonale, 
który Polacy sprawili, ta którego uży
wa się dla Niemców, a jak raz przybył 
polski ksiądz. to go umieszczono w za
budowaniu niepodobnem do konfesyo
nału. Pan Józef Bajer ubolewał nad lo
sem naszym i nad smutnem polożeniem 
w jakiem się teraz Polacy ·znajdują. 
Gdyby niemcy nas nie wypierali z na
szych kochanych ojczystych stron, nie 
1pofrzebowalibvśmy się ną 01bczyźnie tu 
lać i chleba szukać. Moglibyśmy wten
czas ze słów naszego proboszcza zro
bić użytek. „abyśmy się tam wynieśli. 
zkąd przybyliśmy". Wszyscy mówcy 
skarżyli się na brak opieki duchownej_, 
li. przedcwszystkiem na teraźniejsz-ego 
proboszcza. Ma tu katolicki1 kościół po
wstać, mi który tutejsi Polacy ani feny
ga nie chcą dać, skor.o wnioski, które 
komitet proboszczowi jeszcze raz przed 
loży, nie zostaną uwzględni.one. Prze
mawiali w tym sensie pomiędzy innymi 
pp. Józe; \Vawrzyniak. i Franciszek Ho 
ryza. Pan Szczutkowski zal)roponował 
by rezolucyę wysłano do ks. probosz
cza z wnioska!]1i parafian. Rezolucyę tę 
obecni jednogłośnie vrzyjęli. Komitet 
k·ościelny pozostał i nadal w urzędzie. 
Członkowie komitetu podziękowali za 
zaufanie rodaJków it będą się starać, by 
uczynić w tej sprawie, co tylko będzie 
możliwe. Wiec trwal 3 godziny. 

Po odśpiewaniu jednej zwrotki pie
śni kościelnej zamknął przewodniczący 
wiec pochwaleniem Pana Boga. 

Stanisław Stróżyński, sekretarz. 

.: .... ··' . 



Odsłonięcie pomnika przyjaciela ,11anny ciężko pod Siennem i zmarły z • cyę do kamergerychtu, który też wy
ran), J. Cza1pski, Kazimierz Zalewski, rok zniósł i przekazał sprawę do pono
?tanisław Gierzyński, Zygb. Ma,tejko i wr.iego sądzenia,_iuż nie sadowi ziemiań 

Dzielny Włoch Franciszek Nullo, 1 t. d. ~ skiemu w Leszme, lecz w Poznaniu. 
pułkownik garybaldczyków, którego Sąd lawniczy w Kościanie, jako in 

Polaków. 

pamięć przechowują jego towarzysze „I stancya pierwsza nałożył każdemu z 
broni, ci, którzy wstali dotychczas IA emil polskie, owyd1 9 oskarżonych za przekroczenie 
przy życiu, z wielkim pietyzmem, j:aiko paragraiu 9 praw11 o stowarzyszeniach 

Cztowieka pe•nerr.o i·deało'w. a ·przyte.m karę pieniężną w wysokości 6 marek. 
ł ł ,.,. Z Pns Zaeh~dnfob., Warmii i Ma1.trr Pa M ks ·1· s dl k. t 11 

mężnego i .pełnego hartu, doczekał się ~ n 1 a· Y:U1 ian ~Y. ews I o rzyma1 
wystawienia ·oomnika w rodzinnem mie Grudziądz. Dobra rycerskie w Sar wtenczas rownoazesrne za przekrocze-
ście Bergamo, zkąd wyszło tylu bo- nówku nabył za 545.000 ma.rek p. Fried nie par. 17 ustępu 2 karę pieniężną 100 
jow:ników wolności. W dniu 1-ym pa- Iander z Bydgoszczy. m:irek. 
źdŻiernikJa, odbyła się uroczystość od- Z $wiecia piszą nam, 'ie zabojcę Obecnie sąd w Poznaniu zatwier-
słonięcia jego popiersia murowanego ; Zuchbauma, który to, jak swego czasu dzil kare powyższą, nałożoną pierwot
na rpodstatwrie kamiennej w os;(rodzie pu ' donosilismy, zabił swego teścia Weissa nie przez sąd ławniczy w Kościani'e. 
bliczinym na .plaicu Cavour. 1ai przy tej przyaresztowano i odstawiono do wię- Przeciw wyrokowi izby karnej za
BJ}nsobnośoi ·WYdaną: została jednonió- zienia, gdzie go zaslużona kara ocze- łożył pan obro!ica apelacyą; czy ze 
wka. ooświecona Francis:okowi Nullo, kuje. skutkiem? - niewiadoma. 

Także sprawa miłosławska jeszcze 
opis!liaoa obs~ernie z. do~atki~ '~or- z Wielk. K~. Poznań~~ki.ego pokutuje Jak się dłlwiadujemy sprawa 
tretow rozmaite chwile Jego :oołnrnr- • ta toczyć się będzie ponownie .w Pozna 
skiego zawodu i jego towarzyszy z u- Mielżyn, Straszne nieszczęście wy niu. 
wzglednieniem mian.owicie wyprawy darzylo się w piątek przed południem Poznań. Pog.rzeb śp. dr. Wladysła 
do Polski 1863 roku, kiedy to Nullo zgi- gospodarzowi Sowadzie, kiedy był za wa Łebińskiego odbył sie. w sobotę 00 
nąl pod Krzykawką 5 maja, walcząc trudniony przy młóceniu zboża. Koło poludniu wśród wielkieg_o udziału pu
zia wolność Polski, a pochowanym zo- obroto\ve pochwyciło nieszczęśliweg bliczności. Kondukt żałobny proWladzil 
stal w Olkuszu. i złamało mu nogę tak niebezpiecznie, 

Wsp·omn1·ana 1·ed,nodn1·o'wka '7'lrtn1·era . . t d . , . d w otoczeniu okol'O 25 księży ks. bis-
.uww iz w en sam z1en musiano mu nogę o kup Likc·wski. 

także ustęp dotyiczący Polski. jąć i do tego miał złamane dwta żebra, 
.• l-·'.l ~.pediL-ione di Polonia aprile - wskutek tego zaraz na drugi dzień ży- W Lubaniu w fabryce Kehlmanna 

maggio 1863'' daje obfity .zbiór mate- ' cie zak<1ńczyl. Nieszczęśliwy pozosta- wybucht strejk robtników w liczbie oko 
ryałów i portretów, które sa dokumen wil żonę z kilkorga dziećmi, jeden syn ło 200. l~obotnicy bywają wyzyskiwani 
tarni historycznemi. Np. fiotografia gru I codopiero do wojska odszedł. bo przy ciężkich czasach otrzymują za
'PY włochów, schiwytamych ,pod Krzyka r Gniezno. Robotnik Lewandowski z ledwie 21 fen. za godzinę pracv. Robot
wką, jak Luda Meuli, Clerici, Giupponi, ' Wrześm przesiedział w domu karnym nicy zorganizowani w ,,Polskim związ
Reudi i Caroli. Eliasz Marchetti itd. 24 lata i niedawno go wypU'szczono; te- ku Z·l\\"odowym", domagają się 28 fen. 
Jest także o odo bi zna listu Nulla z Kra- raz znowu zasiadł na ławie oskarżo- płacy na godzinę. Ponieważ przedsię-
kowa, który odbieraJ tam listy pod ~ nych za złodziejstwo. Skradł on właści biorcy na to zgodzić ·się nie chcą, rn

act.resem Fr. P·okutyńskiego, znanego I cielowi Gaszyflskietnu 106 marek z kie botnicy zaprzestali pracv. Przedsiębior 
b I l d cy liczą na to, że dostana w ich miejsce 
, udowniczego. Eliasz Ma:rchetti ranny szeni. Sąd sk:.tzał go zJ1 to na 3 ata to- niemieckich kolonistów, ale zawiodą się 
śmiertelnie pod Krzy:kawka. umarł w mu karnego. 
kilka dni oo'tem w Chrnainowie, J. . Gniezno. Znów złoty medal odebra zapewne, bo wymaganiia kolonistów sa 

Chrz. Belotti został zabitym .pod Grad- fa fabryka pana B. Kasprowicza za swo 0 wiele większe. -
nem we wrześniu 1863 roku. Ludwik Ca je sławne wyroby; które corln więk- Ze S!ązka t;.zyli St&r9poiskl 1 

roli schwytany jeńcem razem z innymi ! szym cieszą srę popytem, na wystawie I 
wt.ochami .i·J. Czernym z Krako1wa, Le- 1 w Bernburgu (Księstwo Anhalt) która We Wrocławiu odbyło się w ubie-
szczyf1skim, Ritterem itd. s.k1aizany !Ila się odbyła pod protektoratem księcia głą środę zebranie centrowe. Glówną 
śmierć, potem ułaskawiony. został wy Ariberta Anhaltskiego. . mo\vę wygłosil poseł do sejmu rektor 
słany na 12 lat ciężkich robót kolo Ner Koscian. Jak wiadomo, policya Ziesche. W spr:1wie polskiej zaznaczył 
czyń ska \V Kadai i tam życie .zak-oń- n11łuży la na członków „Sokola", bioirą mówca, iż stanowisko partyi centrowej 
czyi. Korsykanin Andreoli. który z cy,-:h udział w uroc4ystości w Kurzej- jest zn1ne; potępia ona wielkopolską 
1111im dzielił wygnanie, spisał późnieJ 1 górze, własności posta Alfreda Chłapo- a~itacyę, także ~trejk s~kolny,. nato~ 
swoje wspomnienie z onej chwili. Ca-1 wskiego, kary pieniężne aż do 100 ma- miast zwrac8:. się prz_ec1w pro1ektow1 
roli został pogrzebanvm w K12.idai obok rek. Sąd ławniczy w Kościanie k51ry wywłaszcze11111 Polakow.' 
grobu zesłańca ·polaika. ' te ·zatw1eniził, zaś sąd 'ziemiański w Borsygwerk. Smiertelny wypadek 

Pol:aicy z powstańczego oddziału l Lesznie zmósł te, uwt1lniając wszyst- zdarzył ~ię w tutejszym werku. Palacz 
~naleźli tutaj także ciepłe wspomnie- kich. Prokurator nie kontentował się Schindler z Biskupic zeskoczył z para
mie. jak Juliusz Michałowski· (lat 19-tu, atoli tym wyrakiem, lecz wniósł apela- wozu, będącego w pełnym biegu, przy-

ifl)Ż~ ·~;~ w iE. - ~;a0~!~feS~~ I ~~t=~~e;i~~ssti~~lec~; 
I Poczekaj . niegodziwcze, zaraz ja się tu czuwa, a duszę-smolucł11 czy morusa 

po- i do ciebie we7mę ! Pójdziesz ty ztąd jak dźwiga po świecie i dziwi się, że mu tu fhe~~wradame historyczne według 

wieści 
W 'daw~ Gąsiorowskiego. 

!Cla2 dalszy) 
Pani Ootartowska IW końcu, aż 

księdza Maleckiego, probosiicza, a sły
lt1c:\1Cego na cala okolice z zacności wiel 
kiej , a madrości staruszka. do narady 
wezwata, prosząc go, aby na dziew
czynę wptynal i do ·pojednania z Panem 
Bo~ie:m skłoni!, ile że taka jej zawzię
tość j:użci z niczego poczciwego pły,nąć 
nie może. 

K~i'ldZ rr·oboszcz przyznał racyę 
pa1ni Ootanowskiej, stuknął tabalkierką. 
m11cl111ął szeroką, kraciastą chustką i 
zakunklvdm''«l: 

-- Mościa pani! Dać mi tę duszycz
kę !.„ t-.i1e su panuję zepsucia ... ot sobie 
rożek wyrasta i bodzie!... Obaczymy! 
'Siak, owak, tędy, taimtędy, odrobina 
gruntu, leżeli jest, to się znów kwiatu
szek, w Boż4 odsieczą, zaweźmie i wil
czą skórkę zrzuci!... Wołajcie mi ją tu 
do mnie, a my s:ę już rozprawimy! 

Pani Gotartowska oodziękowala 
ksi~dzu probt. :;zczowi, a ułożywszy się 
z mm na trzy dni przed Zielonemi Swiąt 
kami, nity to pod pozorem że kościołek 
na tai-c wielkie święta ust;oić w1leży a 
k.wieciem i zielenią umaić - wybrała 
się z pannami koczykiem do parafii. 
Tam zręcznie pokierowała pannl1mi 
Oluskiemi i Urszulą, że pułkownikówna 
w ogrodzie na plebanii została sama, ni 
by dla szczepienia dębowych girland. 

Ksiądz M:·:lecki zawiadomion~ wcze 
śniej - niby przypadkiem do ogrodu 
wyszed? i dziewcz:vnę pozdrowił. 

Zośka ncalowala rekę staruszka i 
zajęta się robotą. 

Ksiqdz Malecki spojrzał serdecznie 
na piękną twarzyczkę Zośki i zażyw
szy t\ .bciki, szepnąt do siebie półgłosem. 

i zmyty! A zasię mi od tego dzieoka !... i· ówdzie błogosławieństwo Boże nie se I Zaczem ksiądz Malecki wytarł nos kunduje. 
z hiałasem, odchrząchnąt i przysiadł się - Wola wasza, księże proboszczu. 
na ławeczce koło Zośki. - Do spowiedzi pójść, pychy się 

- Mościa panno! - zagaił ener- wyzbyć, Sakramentem się pokrzepić ... 
gicznie. - Już to z licztka tweg·o widzę. to i lżej będzie i weselej .. 
że cię tam smutek, czyli myśl jakaś ob- - Jam gotowa! 
legać musi... Jim! To - to niedobrze!... Ksiądz Malecki stropił się tą ule-
-- Owóż takie zaślepienie, to ultima o- głością dziewczyny. Pewny był, że na 
kr1zya na wszelakie figliki dyabelskie.„ silny opór natr1afi, że calą energią kupić 
Czlek w rozterce strzedz się podwójnie bt;;dzie musiał, aby ją przekonać, i sta
musi, bo kiedy mu w sercu interregnum ruszek w tym celu do ni'elada się przy
się uczyni, to sam satanas postać na sie gotował perory, pełnej przykładów z 
iprymaisa bierze i sądy kapturowe sy- życia pobożnych niewiast i cytat z Pis 
muluie. ma świętego. A tu niespodziewanie ona 

Zośka podniosła swe smutne oczy zbłąkana owieczka nawet .dwa razy je-
na proboszcza. dnego powtórzyć sobie nie daje. 

Ksi<:idz Malecki nieco się stropił Proboszcz pogładził łysinę, siwą. 
tern j,1snem wejrzeniem, lecz wsporu- otoczona koroną, zażył tabaki i zadecy 
ną:wszy na słowa pani Ootartowskiei. <low.al krótko: 
trząsną.l mocniej tabakierką i izacząt po - Jutro .. tedy przed majowem na-
chwili z energią: bożel1stwem !.. Bo tu · odwlekać się nie 

- Tak, mościapanno ! Bóg zsyła na godzi. 
nas i wesele i smutek!... Wesele nu ucie - Przyjdę!. ... 
chę, na l.hwalę swoią, a smutek na dusż - Przyjdę, przyjdę!.. - burknął 
hartowanie na probierz, na doświadcze probosz(.z. -- Waópanna tak to sobie 
nie, na uie~badanych Swych wYroków mówisz, jakbyś do kumy na poziomki z 
a intencyj spełnienie ... N!1m każdą jego śmietan~ wybrać się obiecała!... Poko
wolę 1należy przyjmować z poddaniem, ra mościapan110, pobożne skupienie! 
z pokorą, z "'iarą .głęboką, że jako On, Bez tego Najświętsza panienka słyszeć 
Ojciec nasz mocen jest i boleść od nas a mościapann:e nie będzie chciała. A 
nawrócić .... A mościapanno wydajesz święty Kazimierz, patron nasz, i mnie 
mi się markotna, )a okrutnie w milcze- także niehda może sprawić lkonfuzy~ 
niu swem zawzięta! Owóż! ~wi1ątki żem prized jego obliczem miast skru
nadchod,ią ... Dzień uroczysty. Pamiątka szonego serca. jakąś humą, czy zgoła 
języków ognistych, pod postacią któ- hardą czubatkę postawił. 
rych dm·h święty na apostoły Chrystu Z·ośka oczy opuściła. Na rzęsach 
sowe zstąpił!... Ta~dem .. : do~rzeb~ to rosa osiadła. Ksiądz Malecki trzasnął 
było z Panem Bogiem się po1ednac... mocno tabakierką~ pogładz.ił się po gło 

- Pojednać? . wie i ods1zedt mrucząc pod nosem: 
- Whśnie! Ba~zty!ko! Lrczk? to - Zgadnij Jezu, kto cię bije!... 

ciąglebyś rada wyc1erac a plamki na Dzierlatka taka niby trzech zliczyć nie 
ręku nie zniesiesz. a duszyczka to co? umie!... Baranek!. .. Owieczka! A sat1-
tte !..„ A przecież i do duszy ludzkiej · nas aż się za boki chwyta z uciechy, że 

czem potłukł się tak, iż w drodze do 
lecznicy knapszaftQ!Wej, zmarł. 

Zabrze. Samobójstwo przez zacza 
dzenie się usilowlały wykonać służące 
Czok i Pranciszka Magner. Powodem 
rozpaczliwego czynu miał być odjazd 
ich kochanków do wojska. 

Głogówek. Człowiek dziś żyje. 
jutro gir.ie. Syn gospodarski Karol 
Gniłka z okolicy Glogówka, powraca
jąc z pogrzebu swego zntajmnego, prze 
jechanego przez pociąg kolejarza Ka-„ 
rola \Vola, wstąpił do oberzy swej si.o„ 
stry i .zamówił sobie coś do picia, gdy 
nagle spadł z krzesła i wyzionął ducha, 
ruszony paraliżem. Zmarty liczył dopie 
ro 37-my rok życia. 

Zmiany w duc~owieństwie. Pr~e
niesieni lub ustanowieni zostali: Ksiądz 
świecki H. Kutzora ustanowiony iawo 
II kapłan w Libentalu na Dolnym Slą
sku; ksiądz świecki Roman Dziewior 
jpko kapelan w Leśnicy; ks. świecki dr. 
Teodor Kubina jako Il kapelan w Miklo
łowie; kapelan ks. Francisz'ek Busch
mann z Mikolowa jako pierwszy kape
lan do tlajduk; ks. kapellm Wittik z 
Berlina jako administrator dlo Tymia 
(Demmin) na Pomorzu. 

Z innych dzielnic Po1sid. 
Polacy na Morawach. Prześliczny 

majątek Swietlawa, Nezdenice i Wasil 
sko o ob~zarze okolo 18.000 morgów zie 
mi, potożony koło w~g. Hradyszcza ku 
pil od hr. K:aratsonyego Jerzy ks. Lu
bomirski z Rozwadowa za sumę 5 mil. 
koron. Majątek składa się z około 12 
tysię,cy mórg starego zaszanowanego 
lasu i 6000 mórg roli i łąk i posiada prze 
śliczny starożytny z 16 wieku pocho
dzący mmek hr. Larischów. _.„ 

Ks. Kardynał Steinhuber 

zachorował. j1ak z Rzymu donoszą, cię
ż.ko na zaoalenie ołuc. 

Podwyższenie płacy robotnikom por· 
towym w Antwerpii. 

W części podwyższono już robotni
kom 1płacę ·0' ·pół franka, w sprawie pod 
wyższeni1.:11 olacy reszcie rnbotników fo
cza sie układv. 
~~ _ ____:'!. ___ --

mi tu pod no~em prawie, o kilka staj dra 
gi zaledwie, zaciąg sobie ustanowił!... 

Ksiądz Malecki westchnął nad świa 
ta tego szpetną przewrotnością, nad 
rzeczy ludzkich znikomością i skiero
wał się w stronę, gdzie pani Gotartow
ska siedziała z Urszulą i pannami Olus
kiemi. 

Pani Jadwiga, zobaczywszy księ
dz(a, wstała i podszedłszy doń, zagad
nęła cicho: . 

- Jakże księże proboszczu? 
- Dobrze.„. Satanas zmiękł .odra-

zu. Jutro mamy mu wstręt uczynić osta 
teczny !..„ Pani Jadwiga ucieszyła się 
szczerze tą wiadomością, ufając gtębo
ko, że słowh księdza wpłyną dodatnio 
na Zośkę i pozwolą jej niejedno ,zmienić 
w dziewczynie a oo swoiej myśli uro
bić. 

Dnia następnego skoro świt, pani 
Jadwiga obudziła puPkownikównę i do 
kościółka zawiodła;, tam, usadowiwszy 
ją przy konfesyonale r proboszczowi po 
leciwszy, usunęh si.ę za ołtarz i pogrą
żyła w modlitwie. 

Upłvnęfa godzina, druga, a Zośka 
jeszcze spowiedzi swej nie skończyła. 

Pani Jadwiga już się niecierpliwić 
zaczęła, gdy oto ukazał się nhresq;cie 
ksiądz proboszcz wzruszony 1a zaltero
wany - spojrzał jakby z wyrzutem 
na panią Jadwigę i przed ołtarzem u
kląkt 

Zośka wróciki. z panią Jadwigą do 
Jastkowa. Pod wieczór 'Zaiechal wózek 
proboszcza. Pani Gotartowska myślała! 
żeby można było rady księdza jeszcz.e 
ziasiegnąć, lecz on, ledwie się pirZYW!
tawszy z panem Bonawenturą, pan~a 
Jadwig.ę odciągnął na bok i odezwał się 
poważme: . 

- Mościa pani! Winienem jej wdz1ę 
czność wyrazić, iżeś mi dała sposo~; 
n ość .. „ poznanil:ł tej zacnej duszyczki· 
Masz córkę - tedy módl się aby i W' 
ni ei tyle pocLciwośc i się znalazło! 

Ciąg dalszy nastąpi. „.1..: ;: J 



Cholera w .Rosyi 
,rzY się z zastraszająca siłą. W Kiio
, skonstatowano w poniedziałek 100 
·!abnięć na choler_ę, w wtorek 70. 

Fałszywa wiadomość. 

zaprzeczają obecnie, likoby przy 
·spie Borkum zatrzymano łódź, w 
1

1
rei z~ajdow.ać się mieli śpiegujący 

-·erow;e angielscy. 
.„ Ruch strejkowy w Włoszech 
·ończYl się już zupełnie. Także w 

urynie podjęto już wszędzie .prace. 

Jenerał Drude 
odZ francys~i pod >Ca~abla~ką w Ma
ku f()rtyflku1e ·PaS!ork1 i0ołozone w po
,·iu Casablanki z nowodu zbliżenia się 
z~aJów Mulay Iiafida. ' 

z francuskiego sztabu jeneralnego. 
p0d.naczelni1kiem francuskiego szta

u jeneralnego mianowa·nY został j,e
eltil Laffon d'e Lareba1:. 

Zamach1 na pociąe; 

1pelniono znów w orowincyi tiesko
asawskiej. Pomiędzy stacyami Gers 
Id i Alte.nfeld pokladł jakiś zbrodniarz 
·ielkie kawta·łY żelaza. Kierownik lok:a
otyWY spostrzegł niebe.zpieczeń-
1~vo dość wcześnie i z·dołał '1okomoty
:ę wsam czas zatrzymać. 

Pos~owie Mulay Haiida, 

0ry, jak wiadomo, .ogl·osH się sułta
em i .zwtaJcza brata swojego Abdul 
zysa, wyslal poselstwo do Londy-
1 zkad 1PTZYbvłu ono obecnie do Ber-

Nieszczeście. 

Przy tramwaju elektrycznym idą
\'ffi do lfaHfax w hrabstl\vie York w 
ng!U a naipeł·nionvm robotnikami wy
,·oczyl przewodnik eleiktryczności a · 
ówm-0cześhie hamulec ·przestał fun
cyonować. Tramwaj wj·eżdżał wla
'nie na stromy pagórek i począł z sza
ną szybkością jechać na dół. wskutek 
zego wy1koleił sie i wpadł na budynek 
rzy drodze. 2 osoby .pcniosly śmierć, 
I osób i est .rnnnvch. 

< Ze spraw robotniczych. ł m~nn _aatura1nie t~kże ~ ~praw~e pot- 1 daj~ poct?bn~ ctomy, ciesz~ce się ró
sk1e1. Zaznaczył m1_anow1c1e: „Nie mo- I wmez w1elk1em powodzemem. 

Łużyce. Pisza nam: Jak już dono- żna rzą~owi ~ziąć za zle, że pragnie ~ Ob~cny hotel dla d~m ma na celu 
siliśmy, zostało w sobotę, 12 bm., bez- zapewmć sobie pewne prawa przeciw zastapić samotnym kobietom dom wła
robocie górników zakończone i to 11ieo- Polakom Niebezpieczeństwa polskiego sny. 
mal na tych samych warunkach, pod nie wolno nikomu niedoceniać obecnie „Marta Waszyngton-hotel" jest 
jakimi, ·pracowano przed bezrobociem. gdy cały ruch dostał się więcej w ręce .pod tym względem wzorowy. Znaj
W poniedziałek podjeto na nowo pracę. najrad:ykalniejszych polskich dzienni- duje się on na 29-tej zachodniej ulicy 
Jak dalece wstaJi robotnicy do p-racy ~arzy. Ni~bezp~eczeństwo polskie nie ntai pól drogi pomiędzy dziełnicą prze
przyjęci, nie jest jeszcze wiadomem Jest obecme rnebezpieczeństwem dla mysłową, a częścią miasta arystokra
p:onieważ .niektóre kooafaie oświa-d~ Prus, lecz niebezpieczeństwem dla tyczną: „Central-parks' ', i lmsztuje 

czyly, iż tylko o tyle górników z po- Niemiec'.'. 'T1:ik yrawił P. ~as~erma~n. wr~z z urzadzeniem okola miliona do
w1rotem do 1pracy przyjmą. 0 He już iich Zagaił med~ielne zebrame lłberalow larow. Jest on doskonale zbudowany, 
miejsca nie zostały ·o rzez lamistrejków m;od<l'1ych t~!ny rad~ca p. tta~rmar:i-n. nadzwyczaj mocno i ogni o trwale; nie
z1jęte. · Na niektórych kopalniach mniej ktory 'f'te~o, i~ sala się n.upeł~1ła w1·e- zby·t zbytkowny ITTa zewinatrz, ale za 
sze żądania uwzgledniono. O zarornrwa- cow!1~kam1,. wmosko~al, ze litberalizm to wewnątrz bardzo elegancld i z wiei 
dzeniu 9-g·odzinnej pracy nie chciano na ,s1h~ylh ~eszcze S!OI podstawach (Do kim komfortem. PosDarda o.n 400 goś
nigdzie slyszeć. Podwyżs.zenie zarob- syc k1epsk1 to dowod). cinny1ch pokojów. z który·ch około 150 
ków ana nastąpić, jeżeli koniunktura się . .Bass~rrna?n rów~ie~ się cieszył_. .przeznaczonych jest dhai przyjezdny1ch 
jeszcze więcej poleps1zv. Inne kopiailnie ze hberd1zm Je?t taki silny. ale zam: g~ości. Każdy pokój ma iwodociąg z 
zaś oświadczyły. iż podwyższe.nie za- zem ub?lewał. ze okręg dortmundzki zimną i ~ora·ca woda. a każde piętro 
robków nastąpi tylko dla ~ónników. dosta1 się w ręce socy~lnej ~1e(mokracyi wodociąg ·z filtrowaną wodu z lodu. 
Robotnicy z fabryk mają nic ni·edostać, 9 p_o:wodach rozwiązarnh pa~l~m~n Wszystkie piętra, ia jest ich 12 .posia
poinieważ nie strei'kowali. Większia tu mow1ł pan ąasse_rm~n~: Dopok1 ~1e dają 11a parterze swoje skrzynki poczto 
część kopalf1 wog:óle nie chciała się w bylo dyet, . rne w1d~1e1Ismy ~osł.ow we, gdyż w Ameryce tylko na parterze 
.ukfady· wdawać, tylko oświadczyła, c~ntrowy~h z połud~iowy~h Niem1ec, ko;espondencya pocztowa przez listono 
iż kto·chce ten może oowrócić do pm.- m1ano,v1c.1e z Ba:"a!YI..Dopiero od cza- szow bywa oddtaiWana. Listy z gór
cy, a kto nie, ten może .pozostać nadal 3U, ~dy me staw1eme ~ię _na obrady k\' nych piętr dostaja się za .pomocą rury 
.cto!llu. Tyle osiągnięto po , czterotyg.o- sztuJe. 2?. mar~k, st11w1ł się .'landsz~urm' do sk!·zy·i:ki, umiesz.cz.onej. na dole, 
dmowe.m bezrobodu. To samo mtQż,na ba wa~ s.k1. \\skutek tego kierowm~two skąd Je listonosz zabiera i oddaje na 
było osiagnać zaraz na samem począ- party1. z r~k pana Spahna dostało s1.ę co pocztę. żaden z talk zw. „1drapaczy nie 
tku bezrnbocila,. Tylko lańlistrejki po- raz więce1 w ręce pp. Erzber~e~~ I to- ba" nie. mógłby się obejść bez tego u-
noS'zą wmę, iż więcej nie osiągnięto. war,~yszy. l~~or~y tedy o~mow1h rzą- rzą.dzema. 
G.a<'~~'ł~~~~ do-w1 POP.arc1a lo-go grudm~. . Na dwunastem piętrze mają malar-

Z rGżnyob stron. . _Pat~ Bassern~ann wyra~rl ta~ze .na- ki i rzeźbiarki pewną liczbę pnaieowni 
dz1eJę, ze w lorne katohkow memiec- z pólnocnem światłem · 
ki~h Iiberaliz~.coraz większe czy~i< Na dachu hotelo~vm urządzono 

Bochum. Na wypadek mobilizowa- d~1e postępy, ~ak to wykazał ~~kze w~ wspaniały ogród, pełen Nśdastych i 
nia wojska zakazały admini'sttiacye bor ks. Orau.dmgera >w Bawairy1 ~o se1- , pnących roślin, ·z wy.godnemi bujające
dróg żelaznych, by na dworcach n~u baw~rskiego, ktor~ wbrew ,zycze- mi fotelami i cmrującem oświetleniem. 
kolejowych sprzedawano 111apoje .~m ks. B1sk~pa kazał się .wybnac.1 na~e ~ Jest to :nieoceni.one miejsce wy
alkoholowe. Już od pierwszego dlnia zy do party1 narodowo-hbernlną GG~! tchnienia w skwarne wieczory letnie. 
mobilizacyi 1est zakazana sprzedaż p. Ba~s,ermann o.dczytał .z. n:o:wy. pr~e- ~naj~uje się w hotelu magazyn mód 
111aipojów alkoholowy,ch, natomiast win- ~odrnczącegJ w1eca katohkow mem1ec sukien i bielizny, zakład fryzyerski i 
.na się znajdować w pogotowiu dosta- kich w >Wyrcburg~ Fehren~ach.a ustęp.! kosme~yczny. s~kleo z lnviatarrni itp. 
teczna ilość napojów :I-ie zawierających w k!orym . te~ze .pow1edz1~ł, ze Wszystko jest często odwiedzane 
alkoholu. badame. n~lezy s1e nauc~, ~toh ,r~z- .przez mieszkanki hotelu. 

Duisburg. Policya kryminalna a- strzygm~c1e spr.aw nalezy się Kosem- Wygodne to przytulne schronienie 
res~tow',::ła Ę;owala ttermana Tollera, ło'!1, ktoremu się be~warunkow? J?Od· niedostępne jest dla mężczyzn. Tylko 
który .pod fałszywym nazwiskiem przy dac trzeba, rozl~gł się głośny sm1ech do niektórych P01kojów wstęp jest im 
był z Rotterdamu i szukał piracy w Dui · szyderczy na salI ! - dozwolony. 
burg-Ruhrort. Toller jest podejrzany o Elbe~ield. Na 5 ~~es1'.ecy wię~ienia W hotelu wykluczone są napoje al-
rabunek na publicznej drodze i inne skazała izbła.1 karna me1aka 1\farthe1l. O- koholiczne. 

Usuwanie się góry w Francyi. zbrodnie. krutna kobieta oddana pijaństwu mal- ·~~~,:~:L!!!-'!l!! . ..!!!.!!!.!!!!1!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!~!!!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
W Aubenas w departamencie Ar- Dortmund. Szkielet ludzki' znale- tretow1afa w ·najakropniejszy sposób • .:-;;;;.~ 

eche usunęła się część góry, uszka- 1Ziono podczas prac budowlanych przy troje swoich dzieci liczących lat 5, 3 i 
z1,jąc 200 metrów drogi szosowej i 2 ulicy Wittekinda mniej więcej 30 ctm. 11

/ 2• N1 jstan,ze dziewczę niejednokro
osty. Jak obliczają. w -ruchu znaj- pod ziemią. Chodzi prawdopodobnie o tnie za włosy wlóczyla po izbie, bijąc 
uje sie milion metrów kubicznych zie- zbrodnią je grubym kijem i t. d. Pmk:nratm 
,i, Masa ta posunęła się w 8 godzin Dortmund. Jako- podejrzanego o po wniósł 0 2 lata więzien:a. 
900 metrów. Zjawisko to przypisy- pelnienie zbrodni na dwuletniej córce Lipsk. Polskie druki przed sądem 

·ane jest przesiąkaniu źródel podziem Brambrmków aresztowano 23-letn'.ego rzeszy \V Lipsku. Po procesie przedw-
vch. „ 1 .par?bka Mehyanna w Ltitgendortmu~d ko socyaliśde Liebknechtowi zajmow 
'ongres francc.1skiego stronnictwa ra- Meiwan~ ~łuzył u. gosp~idarza, .w kto: · się sąd rzeszy dwoma polskiemi broszu 

dykałnejrn rego .staJ.m znale~1ono cia!.o dzrnc:ik1a, 1 < rami .pod tyt.: ,,Sześć odczytów i 1 , 

Osłałnie wiadomości. 
R z Y m. W wtorek vo połudnu 

zmarł ks. kardynał Steinhuber w 82 
roku żvcia. 

Sztutgart. Przy budowie koszar 
zapadła sie wewnetrżna żelazna kon
strukcya i po2rzebaia robotników.~ któ 
~ych trzech poniosło śmierć, 5 icst cię
zko rannych. 

1 
oddahl się ze sluzby od !ctlku dm bez I narodo\va". Sąd dopatrzył się w tych 

. ~yty w Nancy, zgodził sie. je,dnomy- oowodu. . . pismach przyg1otowań do zdrady sfa-
me na mowe. Dummonda. streszcza"" Dortmu~d. ~azga:ny n?zem wsku- nu i z11wvrokował ich zni'szczenie. z 
cą się w stawach następujących: tek sprzeczki ZOStał robotmk Augustyn I . . · · · 8 lj" ed00CZ80i3 l8W0dnw PO'Skf·egn 
Francya pożąda ,pokoju nie skutkiem Blabert przez robontika Albertla1 Zella .. Z B.erna_w Sz~vaJcaryi doRos.i dzien. F.łw, g l~· 

. .M1arten. Pomiędzy mężami zaufa
ma. nastąpiła zmiarna tak. że teraz iest 
meze:m za~fainia St. Starkiewicz, Bo
chumska uhca 60., "vV miejsce dh. Józefa 
Lampkowskiego. 

ojaź~i lub słabości, ale idla!tego, że w wtorek wieczorem na narożniku mk ang. e!s~I „Daily .Express , . ze . na 
ffigme przyczyni·ć się do rozwoju lu- ulic Końskiej i :Elektorskiej przed go- przedmiescm ~dbył się slub umiera1ące 
;~,ości": .Kongres przyjął następ.nie spodą Pinnen'a. Sprawcę zbrodni are- ~0. Polak~~ ~torego na noszach do ko
ounomyslme uchwałę, że ojczyzna i sztowano. s~10~a zanies10~0, z pewną Polką. Ob!u
z~c~pospolita to jedno i to samo, tu- Hiabinghorst. Górnik Albert Grenda biemec ty.ko. cichym gł.osem1 odp-o~ia-1ez, że ·obowiązkiem ic,zł-onków stron posprzeczał się z górnikiem Abiram- dal n~ pyta~ia ~apłan11 i zmar.ł w kilka 
ictwa jest okazanie wzgardy każde- czykiem i Czarneckim. Podczas kłótni g~d~i~ po slubie .. Był on .P0~it~cznym Baczność Gels.-Bismarck ! 
u kto s · d · · pchnął Grenda Abramczyka nożem tak więzmem w rosyJsk~em 'Y 1ęziemu, 11e~z ~ielk.i wiec polski w B„ismarck od-
:.'d przy3a z ezormimzowamu ar- ·s1·1n1·e ·nr iple,cv. z· e. zran1·1 mu p•u,cla·. zdołał .wyra.tować się uc1e~zką. T. akze będ 1h1 ~ogą powstania zbrojnego }ub bez w 1 młod eg e zgl dó ol t c · . zie ~Ię w ni·edziele.. 20 paz.dzier-
o ocia powsz,echnego podczas wojny. Abrarri.czy1ka odstawiono do domu cho- 1 a, J . 0 zona z w ę , ~, P 

1 Y ~- mka,. PO .pot o ~odz. 3 i rpół u p, Laingen-
Kongres rndyJkałów .przyjął rezo- rych, wątpią o jego wyzdrowieniu. nyc: zmewolona byh opuscic kraJ OJ- sche1d. Omaw11aine beda sprawy kna'p-

uc~·ę p Il O d . . . k czysty szaftow b h k' 
J. e etana, wzywającą do wy'ko- ren ę me mm1e surowa am. · . . . . e , .o.c ums 1eg-o kna'Pszaftu i 
nua Programu pilnych reform .zwła- Szwerte. Ołuchoni1emy 2t lat li- LoI_I.dY~· Pociąg idący z Bnst?~u i~e' sprawy ważne • . dotyczące Pola-

.zeza ubezpieczeI1 na przypadek staro- cząicy Mengis. którv mieszkał u sio~ wyko.le1i się w wtorek rano. w poblI~u ···---~~. __ s. __ !' _____ i'?!n ____ ,,. 

ci robotników miejskich i wiejskich, stry SIWojej przy ul. Kampfstr., sko- sta~yi Sh;e':""s~ury .na s~ręcie. 16 osob Baczność Rodacy w Horde! 
;az Worowadz.enia podatku dochodo- czył z trzeciego piętna. na podwórze. P?rnosło ,s1!11erc. ,'riele ]~st ran~ych. . Wi.ec yolsiki ·dla caJego dekanatu w spr.a-
0e1go: • W koI1cu wzvieto rezolucyę, Ciężko okaleczonego odstawiono do Nies~czttscie wy 1-rzylo się pomiędzy Wite op1ek1 duchownej odlbedz.ie się w niedz. 20 
ęp1aiącą nadużyckt przy wybornch .. domu chorych. godzmą 2 a 3 z runa. hm., o godz. 3 po poJ. 111a sali Domu oz.el. kat 

'ad Horstermark. Pisza nam: Za to, :li.! ARI r1 ns: " 7!"'1!11 (GeseIIe:nhaus) .. N.a porządku dziennym spra~ 
Użycie /7 f • • l\VOZidame Komitetu z dotychczasoweJ' swei· 

i.au ania przez berhńską pra- że niechciał wstąpić ido starego „fer- c~y.nności. Na wiec ten zapraszamy wszyst-
sę niemiecką. bandu" socyalistycznego, dostał kul- lłozmaifoścł.. kich Rodaków bez wyiątku i prezesów i z:i-

1

• W Lo.ndynie ukazały się pamiętni- ką pe'Yien robotnik .. Maż zaiufain!1a od stępców PO·lsk.iich Towa:rzys1tw kośoielnych·. 
zmarł k 'I I t k Hotel dla kob1·et. Jednym z n·a1·- _<2

> l(omitet. 'i eJ ro owej angielskiej Wikto- socy.a is Y1C'znego związ u, po.no· ~ger-
.,ę·z V(,Ydawca_,londyi1ski porozumiał m. amz.ownmy P. ?lak, posp!zec.zał się z świeższy.eh objawów w dziedzinie ru- To·warzystwo św. W<Ąiciecha w Dortmund~ie-· 

I\ I · b t k k d chu kobiecego w Stanach Ziednoczo- \\_'.ailne posiedzenie odbed1ziie się w niedzi~-
1e b aro em S1egesmundem w Drez- mnym r? <?' m iem o zv:1az· I zawo ?- h . h I k , l lę, dili!a 20 bm„ o godzinie s po poJudruiu w lo-
'k', Y tłom.1czenie niemieckie pamięt- we. Kłotrne doprnwadzily do tego, ze nyc Jest ote' w ' torym ty lm ko- kż;alu P.ana West~rfel?a. o~ter-łfolzstr. 0 licz · 
:efI· uJ\:aza!o się równocześnie w an- iezerw.ony ze .zemsty. iż ów dmgi 1 nie b'iety są przyjmowane. .ny udzna.r ·cz.lonkow 1 ~ości prosi (l) 
[es iem wydaniem tj. 16-go bm. Sie- chciał do „ferbandu" wstąpić wyjął re- • Pierwszy hotel tego rodzaju. noszą Zarząd. 
v·Stnunct ro.zesłał egzemplarz r-ecen- wolwer i strzelił do swoj1ego przeciwni cy imię żony pierwszego prezydenta Tow •. bł. .Bronisławy w Wiemelhausen. -
:,1,1c1Y ~ Wyraźnem zastrzeżeniem, by ka. Teroryzm socyalistów rodzi nies1łY- $tanr6w 7;ednoczonych: „Marta 1Wa- . '!'! nnedzielę: d~ia 20 paMziernika. o go-
J 1 ągi ł h t I t l' ł N dz.m1_e 4 odbędzie się kwa1rtalne zebra.nie na 

Zt . og1oszono dopiero 16-go p1ź- c ane owoce. szyng on-10 e . . ·powstat w owym któ~e s1ię _wszystkich cz1tonków mile zaprasza. 
ińs(~1 ka. Tyi:ncz~sem prawie calll .be~ Dy~eldorf. .~a naroż~iku ulicy Pó!- Jorku. P0is1edzen11e 1zarządu odbędzie się 0 godzinie 
uż ki Prasa ~icm1ecka oglosHa wyc1ąg1 n~.cneJ I ul. Bluche~a pozgał robotmk O 1'.JOW;ada on widocznie prawdzi- 3-ej po p_o_ru_:d_;_ni..::.:.u·:..__ ________ _ 
ielk'lka dm wcześniej. Wywołało to ~u~penmu.ss ro~otmk~ Inderhoff~ tak wej .potrzebie miasta i kraju, skoro co- Tow; ~i_mn „Sokół" w l(aternberg, 

Ie oburzenie w kołach angielskich. c1ęzko n ozem, ze tenze. zmarł dnia na- , riaz więcej się rozwija, 1pomimo niedlu- W medz1elę, dnia 2.0 październib, D gnllt. 

I
' stępnego. Nożownika aresztowano. i giej jeszcze swej egzystenicyi. Inne 1 ~po P.oructniu •. odbędz~e sic miesięczne _zebranie 

Dortmund. Na zebraniu liberałów w znaczniejsze amerykaf1skie miasta idą I s~tk~i·~~n'.,., adiu hai dzo waznych spraw, udzia,r '; s?v - B .... druh 'w pożądany. Goście mile wf-
Dortmundzie mó\vil poseł p. asser- za prz1 kładem Naw.ego Jorku i zakła- ł' ·dziiani. (2) Wydziat. 



KG:o śviewu „Jedność" w Bruckhausen 
Podaje do wiadomości swym członkom 
i rodakom z Bruckhausen i· ca;lei okoli
cy, iż w niedzielę, dnia 20 października 
obchodzimy 

trzecią rocznicę istnienia 
na sali p. Brinka, ul. Albrechtstr. - Na 
·powyższą uroczystość zapraszamy jak 
najuprzejmiej wszystkie nam życzliwe 
Koła śpiewackie i Towarzystwa, które 
ku adresów zaproszeń nie odebt1aly. -
Program: 1) Od godziąy 4 do 5 przyj
Pmgram: 1) od godziny 4 do 5 przyj-

mowanie bratnich Kół śpiewackich, 
Tow. i gośd. 2) Otwarcie uroczystości 
pr.zez przew. oraz powitainie bratnich 
Kół śpiewackich Tow. i gości. 3) Wy
stęp miejscowego Koła .z pieśnią 'Powi
talną. 4) Występ .bratnich Kół z śpie
wem. S) Przedsta1wienie amatorskie p. 
. f. „Werbel domowy" i <lalsza zabawa 
z tańcami. Zarząd. ·--
Baczność Polacy z oarafił i okotlcY Frintrop ! 
Towarzystwo św. Jana Nel>Ollli w Frłntrop 

podaJe do wiadomości • . iż w sobo)tę, 19 bm .. 
przybędzie polski sp()Wiednik i będ.1Ae sluchal 
spowiedzi św. od 4 po PQludinu i przez caią 
niedziele.. dalei w niedzie.lę o godz. 4 Po pot 
oobędzie się polskie nabożeństwo z kazaniem. 
Czlook.owie Tow. prmstep.ui·ą wspólnie d'o 
l(omunii św. w niedziielę o godz. 8 po mszy św. 
ze sztaindarem. Dlatego upraszai siie wszyst
kich czlonków oraz chorąży.eh aby na czas w 
odznaikach tow. się stawili. Wszyscy rodacy 
powinni z teli -0kazyi skorzy.stać. 

Uwaga_ Posiedzenie Towarzystwa odbę
dzie sie w niedziele 20 paź;dziemika po naib.o
żeńsrtwie polskiem o i;!Odzinie 5-ei po poludtnu. 
O liczny udzial uprasza sie. (2) Zarząd.. ----· ·---- --·--· -- . --- --

Baczność okręg VII! 
Gniazda, kótre nie zaptacity skła

dek do Zwiąvz,ku, Powinny je natych
miast odesłać, ażeby okręg 111ie był po-
szkodowai11y na delegatach do zwią
zku. Natychmiastowe uregulowanie 
składek jest koniecznem. - Czołem! 

3) . Wydział. 

l(oł() śpiewu _,Cecylia" w Herne. 
Przys.zle zebranie odbędzie się w niedziele, 

dniia 20 bm., o godz'inde pól do 3 po polu.dniu rw 
Domu czelaidzi kait .• ul. Nawa. Na porząd1kill 
d71iennym bardzo W<ażne sprarwy. Po zebr.arrtiu 
bierzemy udziaJ' w rocznicy l(ofa śpiewu „liasl
ka" w l(a:stropie. Czlonkowiie w'Jn:nd się stawić 
w odlzmiaikach. Lekcya śpiewu w piątek w.ie
c2lorem o godz. 8 i pól. O Lioczny ud~ial upra-
sza Slie. (1) ?-arząd. 

Tow. „Polonia" w Dyseldorlle 
podaje do wiad'amości. iż w niedz.ielę, dnia 20 
paź,dzieraika po poludniu o god'Zhlli'e 3 odbędzie 
sde roczne zebranie w loka:lµ zwvklych posie
dzeń .nia którem będzie obór 1J1Jowego z.arzą,du 
O iak najlkmnie}szy udzial czlonków uprasza 
me. - Gośoie mile widziani. (2) 

Zarząd. 
------------~~~--~--=~ Towarzystwo św. Barbary w Hamboc"n 
obchod1Ji w niedzielę., dnia 20 paź,dz.iernika, 

XI. rocznilcę sWeliCO istnienia 
oo sali panaJ Marego, na którą, wszystkich czloo 
ków: i wszystkich Rodaków i Rodaczki z Ham
bonn i okol!icy i wszystkie Towarzy;stwa, któ
n:i izaproszenia odebraly iserdecznie fzaprla
szamy. - Prog-ram rocz.riliicy: W n:ied'Z.i.elę 
rano o godzi.nie pól do $ odbędzie się na inte111-
cye Tow. msza ~w., 'Podczas które.i czlon~owie 
przystępują wspólnie -do Komunii św. Po pollu
dniu od godziny 2 do p'_ó.r do 4 przy}.mowall1Jie 
hr,altruich Towairzystw na sali ZJWY1klych po
siedzeń u pana Bus.chmanna; o godzinie %4 ])O

chód oo 1kościoJ'a m polsk·ie nabożeństwo z ka
mniem; .po na1bożeństwi e powrót ,na salę pa111a 
Mare.go, gdzie nastapi dalszy cią,g umczy

stości, podczas któire.f mowai powitalna. de
•Jd.aanalcye_ wspólny śpiiew, śp.iew l(ól śpiewai
ck.ich. O -godz. 7 będzie odegrany teatr. p. t. 
„Wyrok brabiny cieszyńsklei" i „Bł~Qsfa
wieństwo matki". Wstępne dla czloników na
szego TOIW. 30 fen., czlonkowie bratnich tow. 
50 fon., idla Rodaków, którzy ·do żadnego Tow. 
nie .należą 75 fon., niewaasty mają wstęp wol
ny. O dak nruiliczniejszy udzial pro~ 

Zarząd. 

Uwaga: l(siąruz. polski prz:ybędiziie w sio
botę po poludruiu. Sposobność do spowiedzi św 
od soboty poludlllli'a od ~odz. 4 aż do poniedzial
ku pofrudI11ia_ Dalej zwracatmy uwa1gę iż ze
branie odbęd1z.ie s.lę w niedzielę przed pol>u
dituiem o godz. pól do 12-eli, na które prosimy o 
jak nailiczniejszy ud'Zlial. (2) Zarząd. 

W pobliżu wielkiej kopalni przy 
W anne i est stary 
- skład: towarów kolonialnych -

na sprzedaż wraz z domem i z wielkim 
ogrodem. Obrót roczny 30,000 miarek. 
Warunki nadzwyczaj korzystne. Bliż
szych szczegółów ·udzieH (1217) 

H. S~~midt, Eickel, l(onigstr. 38. 
UbranJa dla mężczyzn czyści i far~m~ 

~ prędko i tanio f ARBIBRNIA OAL· 
1..USCHl(.E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
'łf. 911. 

Pllłe: Hofstede. Herne, Elckel, R.ohliug. 
hausen, Lhtden, Hattłn~en. Lan~endreer, Mar
ten. Castrop, Kamen. Dortmund, Oertbe, 
SorockhOvet. 

11 a a c 11 11 n :: u a 11 11 n• Swój do swego! 1111 
Podług najnowHyeh iurnalł ł najgustowałej 

····-·*"·*·ł-~-~~·••t• : Kopalnia złota 
• z chowu świń? 

: wszelkie ubranitPiietoty i spodnie 
986 

: 

po bajecznie tanich cenach 

• Kto dodaje do paszy prawdziwy .smakółuk• 
• zebraó mote teraz grube talary. 

• a pierwszorzędna : 
pracownla garderoby m~zkiej • • • Tomasza Pietrowskiego, 

Essen, GrabQ8.str. 44 I. • • Daeznośe rekrułJ ! Tylko w mojej pracowni garderoby 
- męzkiej wykonuje się podług przepisu a p od n ie w oj s ko we !1111111 
m z dobrej materyi po niakich cenach. EM : - -11 • 11 a 11 • r:a 11 „--- ~ 

150 
pieców 

do ogrzewania 
poleca (1047) 

Jan Kwiatkowski 
ma • 

ul. 

Recklinghausen SUd 
(Bruch-) 

Bochumska 115. 
_.... ~1 

~okien wystawnych. 

Barnaba: Dzień dobry, Onrufry ! 
Onufry: A, dzień dobry, przyjacie

lu! Zaledwiem dę ipoznal, takeś się 
dzisiaj wystroił, że aż iia.sność od ciebit 
bije. fiu, fiu, co mi za wielki pa:n ! Pe,.. 
wnieś odziedziczył spa.dek po jakie! 

starej ciotce alboś wygrał w loteryę, 
żeś się tak wyelegantował. 

Barnaba: Ani jedno. ia:ni drugie, bo 
wiesz, że jestem sobie biedak. ale zna
lazłem krawoa. który ubrania bardzo 
pięknie robi z dobrych materyi a ła
nio. ·Więc za tanie pieniądze tak się 
wyeleg1amtnwałem. 

Onufry: Ei~ hyba ,przesadzasz, bo 
niepodobna, aby takie piękne ubrainie 
miało 1być tanie? 

Barnaba: A ja ci powiadam, że pra
wda! Kra.wcem tym jest nasz rndak 
pan Wojciech Dziuba. mistrz krawiecki 
w Brambauer. przy ulicy l(arola nr.25 
przy kościele foatoliickim. 

Onufry: A to biegnijmy do 
Zaraz każę sobie dwa ubrania 
i zimowy paletot. 

niego. 
zrobić 
(1184) 

1000 chustek 
na porę zimową już nadeszło w· najno
wszych gatunkach. Z powodu: prze bu
d owy sprzedaje 50/o taniej. '1183 

Ignacy Ja.nłt.«,~ wski, 
Wanne, Aptekarska ulica nr. 15. 

Kasa oszczP.dności 
'oilpisaneio Banku przyJmuJe depozyta ~ 

płaci od nich (-ł37J 
~ pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pół proc. za pólrocznem wypówle<lz. 
4 proc. za natychmiastowem wypowiedz, 

Bank Ziemski · 
w l(oronowie (Crone a. d. Brahe). 

Zia . ogłoszenia i reklamy. redakcya 
wobec publiczności nie odpowiada. 

I 
BACZNOSÓ~l 

Kto? chce ~obi• 
zamówić o-

1 obrazów, fi-
gur, krzyżów itp., dobrą 
brzytew, nóż, zegarek, 
obrączki ślubne, koło, 
harml)nlk~, skrzypce itd. 
itd., ten niech zaraz na· 
pisz. po moj . katalogi, 
które wys. każd. darmo i 
fr, Najk.zaku.p. Pr. adr.: 
J. l'łirÓW«'Z7D8ki, 
1417) Rawicz[Rawitseh] 

Poszukuję 1222 
3 ezeladałli.óu· 

krawiecki~h 
na duże sztuki i stałit ro
botę i jednego na małe 
sztuki. 

Jan Wojtera, 
Rotthausen, Bńesenstr. 
nr. 123. 

snn„ 1725 

chlopieo 
· · de pos7łek, I 
„ 14-16 lat, może się za
.raz 1~łosić. Kaiser 
3-11'llhelmsłr. 8 P• 

•• • • • : • • • • • ~ • 

Św1ole teraz dobrze płacą! 
Więc dalej tuczyć świnie Smałlotaldem, bo to je
dyny rzetelny środek pożywny, który działa zadziwia . 

jąco na smak i tuk. 
Wystrregać się żydowskich "futterkalków" i innych oazu. 
kanych proszków, które tylko trzodzie zaszkodzić moł?ą. 

• . Pół '"orka 2,30, ealy worek .& •k· i fr. w •om, I po 
• Adresować tneba: mi 

• Laboratorium Alchamia Klimek ·& Co in Graudenz I, t 
• 11. B. Fabrykacye odp. Ż•IJew•ldego kupiliśmy na 11.aszą wla. 
• sność i ta.Jt samo nadal wyrabiać i •ysyłać b~dziemy wszelkie wyroby, ł ani 

-"··~~···--···~•łl ________________ ... ______ łal 

Książki do nabożeństw 
moina nabyć w Księgarni „Wiarusa Polskiego" w Bochum, s 

Maltheserstr. 17. 

\J .. 
. "· ··:1 - . , ' 

' 2 ' 

Wielka wyprzedaż! 
Ok·olo300 

czarnych i kolorowych męz~ich 

ubrań --.C 
(1224) wyprzedajemy od dziś po k&tdej cenie. 

Lenartowski &, Talarczyk. 
HER• E, ul. Dworcowa nr. 77. 

z swej dobroci i ogólnie lubiane papierosy 

, pierwszorzedny wyrób, tylko recznarobota 
I w kartonach po to sztuk za .tli fen. 

poleca 

1'1. Droste, Poznań, 
·fabryka papierosów ł krajalnia fytunł. 

Reprezentant na Westfalię i NadreniQ Stanisław Ratajczak BochUJll 
Juliusstr. 2 I. ' 

W:vidaiwca: Jan B.rej ski w Bochum. Od'PO'Wiodzialey za redakcyę: Ja n Drukarnia „Wiarusa Polskiego" w Bochum 



BochumL na piątek_ dm& 18 {)Bżdziernik~ 1907 . 

• 
~ • • ~ _.. •' - •• '-".\fl'•z~ ..... ~- „-- -~~--,.·.-i,....._.,.____ .... -. .. ______ ......_ _._......._„ 

Codzienne pismo lodow~ dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowymł 

fiy~b,Odtiił ood1zienrue z wYiatkiem dni P'{>ŚW•iatecz„a. prz,edplata kwartalna na PO<;:tZcie i u listowych 
frnosi 1 mr. 50 fen_, a z odnosze.mem do domu 1 mr. 
• flD, ,,W.iarus

1 
Polsk;i" zapisany j~st w cenni~ pocz 

aowm pod znakiem .,L. polwscb nr. 123. 

I Imię Boże za Wiarę I Ojczyzna ~ 
Za klseraty plad się za mielsce rzadka drob:n'lfO hwa 
ku 15 f. oicloszenie. zamieszczone przed imera.tud • 
ten. Kto często Oilasza otrzyma. ra1-t. - Usty le 
„Wtariusa Polskl~o" dsJleży frankować ł pocl'l'f W 
nich doklaidny adres pisxącejjCo. :gękop. ale rzJW'raicllJU„ 

-· - ftc~~~ aw s• Lidl ............. ~lllllft•M-llW'--'llll!llllllllll ____ llll!j _______________ !w.J'liMPc4""l 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adrea "Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1'414. 
$ ~ _ę;m;a . ••e=r Iii':. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci sw~ I robotnikom, jakiej użyli ubiegt.ej sobot· l wołania hr. Wedla podniesiono w sej- ! józaiiacie" nic, dopóki do zarządu nale-
16wić, czytać i pisać 00 polsku! Nie . A ~budowali ową ustawę pod. ~iero- 1 mie g~licyjskim glc:>śne skargi na trak- i ży ·~· T. Nowacki z K:~te!nbergu, który 

t Polakiem kto potomstwu swemu • wnr~t~em rządu konser~atyś~i, hbei:a- 1

1 

to:v~1e austryi~c.k1ch ?oddanych pol- 1 napisal o .ks. Szvmanski:n do w~aidzy 
piemczyć sie pozwoh • w tej sprawie, jako teiż mówca centrow Hr. Wedel bezwarunkowo nie oce- cyę, że pracuje rnzem z panami Brej-
les • ' • , low1e 1 centrowcy, a mowca hberatow sk1e1 narodowosc1 w Niemczech. I duchowne1 w Paderbornie denuncya-

eez -ms; ców pan Brust napadli także przy tej nial ·sprawy polskiej w AustryJ· z ko- skimi nad założeni·em 'POl~kiego „Towa-Z wupadków dnia sposobności na robotników polskich. Je niec'zną w tym razie bezstronnością, a • rzystwa Pomocy Naukawej." 
3 11 dynie K:olo Polskie stanowczo bronił i ten sam zairzut podniesiono przeciw nie I Pam No;wacki rwyoierat się tego czy-

, . . . . :in_teresu robotniczego i głosoW1ało prze- · mu na W egrzech z oowodu miesmnia nu grożąc ;prokuratorem, ale tymcza-
Posłow Mulay Haf1da me przyJęto w nie ciw ustawie knapszaftowej, I coraiz do- się do wewnętrzno-politycznych spraw · sem przvbyl na zebrani1e ks. Szymań
mieckim urzr.dzie dla spraw zagrani cz- I' bitniej okazuje się obecnie, jak nieko- iwojskow}Tich monarchii austryacko-wę- I ski i .oświadczył: „Prawdą jest, że p.. 

nych. rzy~tną dla robotnjków jest no.wa P 5(ierskiej". Tadeusz Nowacki z ~atembergu napi-
ł n łowie nie wskórali zatem nic . st~wa kna~~zaftowa: Opier~jąc się bo- . Hr . . Wedel 1!1hmow.a-ny .z?stał jak sal do Najprzew. k~. B.iskupa d~a Schnei 

>:riOS • • • • I wiem na te1ze ustawie, mogh pracodaw j wiadomo -01becme nam1estmk1e.m Alzia- dera w Paderborme ltst, w ktorym do-
t ani~ Landym~ am ;1 Berlmi~. . cy wnieść znane pogorszenia eto pro- cyi i Lotaryngii a w Jego ·miejsce· .przy- niósł. że w Bssen. Gelsenkirchen i Bo-
i JVlulay Iiafld, ktory sam się obwo- jektu nowego statutu knapszaftowego ł by.wa dotychczai&owy sekretla1r.z stanu chum pracowałem razem z redaktora-

W sulta111em Mamka, 1pragnie, by go mo i mają poprostu wraz z władzami rzą- dl'a spraw zagraniicznych P. von mi panami Brejskimi nad załOIZeniem 
carstwa uznały dowem1 robotników w swojej ręce. Cen Tschirschkv. towar,zystwa dla polskich księży i sta-

• · trowcy wrarz z liber:ałami i konserwaty- s:ss:z nów wykształconych. Pismo pana No-
Wybuch strejku kolejarzy w Anglii stami wydali więc na łaskę i niełaskę Ś wackie.go znam bardzo dobrze. Kiedy 

. . . nie jasno każdemu robotnikowi uświa- W Biskupa przedłożono poznJalem, że go 
staje się coraz prawdopodobniejszy. łl górników pracodawcom, jak się to obec Wiec w sprawia. " wiątojózafacia" mi więc list z ·polecenia Najprzew. ks. 

Zgro~adzenne kole~a~zy w Paddm~ damia. Jedyną przeszkodą, któna nie p W 8008 pisal pan Nowacki, ząnim zobaczyłem 
ton, na ktorem przemawiał przewog.m- zwoliła i nie pozwala wlaścicidom ko- odb l . b' l .ed . 1 podpis. Potem odwróciwszy kartę zna-

. kk 1 · B 11 h 1··1 I' 'ć - ~ 'k · · · · Y się w u ieg ą m ·zi.e ę przy na- I ł · d b d · ' T 
{:zący związe' . o eJar.zy e' • uc wa I o · ~m n uczym z ·~orm aim1. co I:m się PC: der licznym udziale rndaików. p,rzewo- az em znany rm. o rze po pis p. a: 
rezolucyę, w której powiedziano, że je- doba„ ~ą or~amzaicye ,rnbotmcze.' kto- d.niczyl Óbradom ·przewodniczący !ko- i deusza ~owackt.ego Z. I\.atembergu I 

~yną drogą pozostagcą jeszcze koleja- 1rY_c~ właśc1c1ele kopaln zawsze się o~ I mitetu o. p. r .. Ma.tysiak z w. attenscheid, s d?kł~adn~ 1ego.adres: Jezeh. pan Nowac-
. t .k w1a1ą. kt ~ d ł b z . nie s rawę ~ czyn- ! k1 pisząc to me chciał mme denuncyo-

rzom iest s re1 · \Valka o nowy statut knapszafto- ~rr .z a 0 s er P . ., ł wać, dla czego zwracał się do ks. Bi-
Jak wiadomo chodzi o kilka set ty- wy przedstawita w jasnem świetle n?.~~1' 1Wob;onk.e~o '~taindu „~więtodlaio~a- ł skupa paderbornskiego, kiedy nie m1e-

. k 1 · d - ) . k . . d dz'li . cm uYS usy1 .na siprawoz mem k . d . " · 
ęcy c, e3arzy. wie rzeczy: 1 Ja mecn1e z ra 1 I · tak. e sprawę Heina który sz a w Jego yec;ezy1. 

interesy robotników opiekunowie cen- P?rus.z~no z ' . - nie •Na za- Pan Nowacki nie miał na to od-
atastrofa w Fontanet miała ieszcze trowego „gewerkferajnu" w sejmie pru .ru~~I~z P.r.zybvłdn~ izebrga l~zy chce ~owiedzi . Oburzenie na niego było o-

lt'lększe rozmiary. jak pierwotnie do- . skim, 2) jak wielką pomocą i · obroną PYuame ~rzewo mcz~ce, °' . gólne. 
dla robotników jest organizacya. oddać owe 414 ma:ek .. ktore ~o~ie przy Obszerne były rozprawy nla'd\ usta noszono. 

Ostatni telegram z Nowego Jorku 
ijonosi, ze wskutek eksplozyi w .procho
wni w fonilamet poniosło śmierć 80 
osób, rannych jest 500. 

Skład prochu, w którym nastąpił 
ybuch zawierał 40800 beczek prochu. 

Rosyjski minister dla spraw zagranicz
nych lswolski bawi w Paryżu. 
Pobyt jego tamże trwać ma 10 dni. 

ledawno bawił także w Paryżu rosyj 
kl minister finansów. Rosyia potrzebu
bowiem znów pieniędzy, w układach 

chodzi więc z pewnością glównie o za
tiągnięcie nowej pożycz~i .. 

Organy pracodawców kopalnia- włas~cizył: odpowiedział ł!~~n. .,Dla .wami dla „Towarzystwa Pomocy Nau
nych donoszą, że urząd nadgórniczy w czes,ro . miał?vm odd~w~c · Potem kowef '. Ostatecznie przyjęto je z mie
Dortmundzie przygotowuje już now~.- wyraiził SW<?J~ .oburzeme, ~~ S?:o oddano znącznemi zmianami w brzmieniu, oglo 
statut knapszaftowy, który narzuci .prokuratoryi 1 ~eto uczymh Roda~y. . szonem w niedzielnym numerze „Wia
knapszaftowi bochumskiemu.! a który :P,rzewodmozący odebrał Hamowl rusa Polskiego''. Siedzibą towarzystwa 
będzie gorszy jeszcze od statutu pro- głos a ~an Jan. Blo~h z ~sen zaipytał, jest miJasto Bochum. Składka ma wy 
jektowanego przez właścicieli kopalń. czy talu .c.~łowiek. iak łlam. m~, pra~o nosić 2 marki rocznie. 
Tak ·szybko to jed!llalk.że nie pójdzie, wie być n~ wiecu. Pan B~:tłomieJ Wil- Z powodu spóźnionej pory nie wy 
dzą 0 tern także pracodawcy a z wYnU ikow~ik:I .z ·~otthausen :v-mosl 0 :v-Yk!u- bierano zarządu, tylko zlecon9 panu 
.rzefi ich przebija aż na<ler wyraŹIIlie oba ozem~ Hama z ·~~hmm.a. ina co ~1~ wi~- Matysiakowi z Wattei:scheid, żel, 
wia ogólnego streiiku ,gómików w rnzie ·~wmcy .zgod.zill. H~I~ prz.eciez me przyjmował zapisy ria członków i zwo
nieipomyślnego dla robotników ZlaJa- m~ał oc~oty wychod~ić 1 ~opiero po za- łał ich na 28-go bm. na walne zgrnpi\a
wti.ernia sprawy ·nowego statutu kna:p- wie~zemu .posi·edz~ma, kiedy m~ za~ dzenie, które zarząd wybierze. 
szaftoweg:o. ~razało w~d~.l'eme 1P1rzeiz ipohc~ę.J 1 W myśl usta;w sa członkami ,,Tow. 

Organizacye tymczasem zajmują prez~s_ra· 0 na1ście domu„ wyszedł wsroo Pom. Nauk." i .delegaci· tych towa
stanowifko wyczekujące, gotują się pogrozek . . rzystw, !które ·złożyły w roku bi·eżącym 
jednakże n·a \vszelką możliwość. Chwi- V! dalsze1 '~vsk.:u~yi 'za:pytano prze- na „Swiętojózafacie" przynajmniej 
la obecna jest nader ważna dla górni- wodmc~ące~o, Jak się r-;-ecz u:ia z za- dziesięć marek. 
ków, ni-echaj sobie to uświadomią mia- ;rzi?ta;p.i. kto~e w „Ooncu. :V1elkopo!- Spodziewtamy się, że ~odacy bę-

l~mach R8 j"ozyk pOISkl" 08 zgroma- now.i'cie górnky Polacy. Najlepszą i naj sk~m u,czymono pan.u Antomem~ ~~e1- dą liczme przystępowali do „Tow. Pom 
u '! silniejszą obroną dla r.obotnikia jest o- ~kiemu. P~n M~ty~nak odoowrndzial, naukowej pod wezwaniem św. Józafa-

d · h bi" h bee.nie organizacya. Niechaj wi_ęc ani ze P. Amtom Bre1ski oddał kasę w P.0 - ta'', aby popr,zeć dobrą sprawę i czu-
ZBDl8C PU ICZDYC • jeden dzień nie minie w tak po'Ya~nych .~ząd~u. i Pod~t~w ~o przyp~s~czen~.a~ rwać . n2\l:' grioszem? skta.danym. przez 

z B · _ . · · h czasach bez starań ku wzmocmemu or- z~ ~rndvkol~ie~ miał V:. kasie . mnre1 poczciwy lud polski na „Sw1ęto1ozańa-
~estfi.i. erlina d~pes~~.Ją do. „Rhem1sc I anizacyi i zjedruaniu dla „Zjednoczenia p1emędzy. mz m1e? p.owmien, me . ma. cie". 
o zgro~sche ~e1tung ·. Pro1ekt us~awy . ~awodowego Polskiego" wszystkich w Je:d~n .tylko czymo~o planu Antoniemu Nowemu towarzystwu życzymy 
lia' dl adze~iach, ma1~cy. ob?:VIązy- t t ·sz m obwodzie przemvslowym Bre1!Skiemu zarzut. ze ipe\W1emu stu- jaknajlepszego powodzenia i roz.iwoiu. 
Disc. ·a całe1 ~zeszv mermeck1e1 prze- u ei . Y ych górników Polaków. dento1w~ rnedy,cyny poslał1 150 mr. do- Szczęść Boże! 

uie doslowrue: pracuJąc. T piero po ikilkakrotnem przyp.omnieniu. ·-~--.!!~!!1111111!!!!!11!11.1!!!!!.!;l!!!!!H 
~ ,,R.ozprawy na zgromadzeniach ' r~=- __ mg; · -= Na to ·dostał p. Matysiak odpo- :~~Jf!WI .A• · ·- -· - :as 
~tzny~h ~inny być prowadzone w ię- Austrya, Niemcy, a sprawa polska. wiedź, że ów student medvcyny otrzy- Ar.g,łik o polit}ce polskiej. te: n1~m1eckim. Wyjątki. dozwolo- my~J 600 mare~ roc.znie , z tm~ń-

a. ą t}lko za przyzwolemem, rządu z pow·odu ust~pienia ze stanowiska sk1ego funduszu g1mnazyru;tow, ktory 
1owe~o " ""' . . . . t d . · hr. Wedla. ambasadora niemieckiego Jeszcze me JC? wycz~rpany, ' ru.g1e 

--~L w Wiedniu, rw 1airtykule omawiający1:! 60_0 mr. roczme~ od .ks i ędza a nadto 
Co fera%? działalność jego „N. Wiener Journal . mial pomoc z mn~J str,ony; P:o 1sty-

~k· Tak pytają i:ietylko gó.r~icy, ':!le 
0 ~~ Wszyscy. ktorzy rozuml'eJą domo-
1s ~ozbicia się z winy pracodawców 
adow w sprawie nowego statutu 
apszaftowego. 
d Prawdą jest, że winę ponoszą pra
.awcy, jak to obszernie i przekony
Jąco wvkazała w oświadczeniu swo
ch komi~Ya. starszych knapszaf~o-

i kt; Atoli me mniejszą ponoszą winę 
le orzy swego czasu stwo:r.zyli w sei 
cą ij)fU5kim ustawę knapszaftową, da

Dracodawcorn ową broń przeciw 

podnosi zarzut braku taktu w stosrnn- I v.endyum na e~Zla'.mm zas ~ogł s1~ zglo 
kach z r~ąidem austryack!m. oraz po: ~ s1ć d.o funduszu m_1losł~w~k1eg·o: Z ~ego 
pieranie dążności wszechniemieckich 1 powo~u P. Antom _Bre1sk1·. d.ow1?d'Ziaw
występowanie wro~o przeciw ~arodo- szy ~1ę .o tern~ m1at wątph:wosć, czy 
wi Dolskiemu. ~odz1 ·się owemu medy1k?w1 wyplac.ać 

,„Rzeczywistym powodem do n_ie- 1e'~1~cze z~ '?,kładek robotmczy~h .,S~1ę
zadowolenia z hr. Wedla - pisze dz1en toJozafa.cl'~ 150 .m. ~:wartalme. K:iedy 
nik wiedeński - był s1posób. w jaki 1 'P· M~tysiak iko.mec21.me .. do t,e~o pa~l, 
informoiwał rząd swój 0 sprawie pol- spełn!l ·P. Ant?n! Bre1ski 1ego pole.ceme 
skieL Wszyscy przypominaja sobie je- ~ ~le rownoczes~1e ode~łał mu ,aalą kaisę 
szcze słuszne wzburzenie w koła.eh & I urzad ska·rbmka zloz~l. 
iaiustryackich .polaków z powodu n~e-1 Delegat T?M7'.· ś:V. M1chaha. w Bruok
mieckiej polityki przeci~olskiej,. a m- hausen o~nam~1ł, ze towarzystw~ to 
teresuiacem jest. że wlaśme w dmu od- pastainow1lo me składać na „Sw1ęto-

Prnfernr historyi rosyjskiej na uni
wersytecie Iiwernoolskim i autor świe 
żo wydanego ·dzieła o Rosyi, p. Ber
nard Aa1res, ogłosił w miejscowym or
g-anie lilwerpoolskim kilka artykułów 
pod ogólnym tytułem •• Odrodzenie Pol 
s·ki". Wskazują.c. iaik ·nia, tle przesilenia 
rosyjskiego wy.płynęła na nowo sprawa 
polska. p, Pares nowi·ada: 

„Sądzę, że 1nigdy mo'że w żydu tego 
niesZiczęśliweg-o, ale rycerskiego naro
du nie ·bY ło chwili tak pochlanbającej 
uwagę. jak obecna. Polisika zawsrze 
budziła sympatyę w Amglii, ale terraiz 
ma ona do tej, sympatyi większe pra
wo, niż kiedykolwiek urzedtem. Wszy
~cy zdajemy sobie sprawę z tragedyi 
dziejów Polski; ale wię~ei poświęcimy 



im uwagi i1 niewątpliwie pelniejsz~ ?b: 
darzymy ten naród svmoatyą, 1ezeh · 
zrozumiemy, jak głęboka jest ta tra
gedya. Polacv stoja na rubieży zacho
dniej .Europy; z Zachodu otrzymali re
ligię i cywiliza.cve. To zdanie .może 
sie wydać ogólnikiem. ale w n,im się "f'Y 
raża cale mnóstwo iinstynktow, ktore 
my p-0siadamy. a których dużo inny.eh 
narodów nie oosiada„. Ale Polacy, aa
ko na·idalsza pla1cówka zachodniej Eu
ropy, byli w .oewnvm sensie n~jba:
dziej wystawieni na zamachy i na1-
mniej orzygotowani1 do ich wYtrzyma
nia. Nlairód ten stal iak żołnierz na po
sterunku orzeciw Wschodowi, ale sam 
w sobie dużo tego Wsichodu zawierał. 
Przez dlugi czas .cyiwilizacyę w Polsce 
przedstawiał nie ,cały n1airód, lecz j,e
dna warstwa szlachecka. która przy ca 
tej swojej świetności, mi1aila braki ar
mii, złożonej z kawalervi. ITTie ipodrtrzy
my,wanej .przez 1piechotę." 

Rziuciwszy ,okiem na upadek Polski, 
wskazawsizy, że nastąpił on wtedy, 
kiedy: naród robit wysiłk.i wz,~lędem 
odrodzenia, kiedy uchv.~am „bardzo ro-
zumną'' konstytucye; zatrzymawszy 

się dalej na wojna1ch napoleońskich, kie 
dy ·polacy złaczvli swe nadzieje z po
wodzeniem wie~lkiego refonmator1a1, na
dzieje, które uniósł ze sobą. ks. Józef 
Poniat(jW'ski, ginac w !nurtach Elstery, 
- autor .przebiega ooikrótce nasze dzfo 
je poro~biorowe i kończy opisem po
łożenia. w jakiem sie znalazłlai Polska 
po ostatniem powstaniu. W tern poło
żeniu autor widzi nietylko ucisk -naro
dowy i 1polityczny, ale ścieranie się 
dwóch kultur, dwóch typów mortał
nych: 1zachGdniego i wschodnie
go. T,o położenie. wszakże nie było, 
według autora. beznadziejne. 

„Byly w życiu narodu dwie okoli
czności - oisze Pares - obiecujące na 
przyszlość. Pooierwsze. wlościaństwo 
polskie mbHo ogromne postępy w kul
turze ogól1nei. stojąc io wiele wyżej po
nad poziom chło])ła. rosyjskiego, a j.eidno 
cześnie rozwijając w .sobie głęboki ,pia
tryotvzm. Piowtóre. ·na.ród jako ca
łość urabiał się w tym praktycwym 
kierunku, naiktazujacvm iporzucić ni·edo
ścigłe marzenia i vrncować dla ieelów, 
dających sie .ziścić. Jest t.o ta sama 
przem~aina, która nastapiła w całych 
WJ.oszech oo entuzvazmie i ,za,wodaich 
roku 1848 .i1 1849„." 

Z kolei autor przedstawia ruch od
rodzenia myśli polity.czmej :narodu w o
statniem 1dwudziestoledu. nazyWladąc je 
„dziełem oierwszorzędnem. zaslugują
cem ina takie samo mia1no. co dzieło 
Cauvoura we Włoszech". 

112) 
_________ i:±!!"'_{'„ --~ 

ŻUBR OWIE~ 
Opowiwdainiie history·czne wedlug po

wieści 
Wacława Oqsiorowskiego. 

(Cf'lii dalszy). 
Pani Gotartowska chciała o coś za 

pytać, lecz ksiądz Malecki trzasnął z 
niezwykłym impetem ~abakierka i prze 
mówił porywczo: 

- Nic nadto powiedzieć, mościapa 
ni, non possum, ile że pieczęci świętej 
na to mi nie zezwala!... Posądzeil. się 
jeno strzeż!.. rre c~e na manowce mo
~ą wyprowadzić„. A co teraz to litanii 
kę 1przez tydzień dołożyć .sobie do pa
cierza nie zawt1dzi... bo co Chrystus 
Pan nie lubi, gdy mu kto sierotom, bo
daj w najniewinniejszej myśli bruździć 
się ośmiela! 

Pania Jadwigę te ostre sfowa prze
jęły, lecz ksiądz Malecki kończył fa. 
godniej: 

- Złego nic się jeszoze nie stało. 
Ja tu do mościapuni z inną sprawą. Do 
procesyi na dziewczątek przewodnicz
kę najgodniejszą wybierać się staram_. 
dlatego proszę, byś fmć pannie Dziewa 
nowskie i. zezwoliła! ... 

Pani Gotartowska w niehda zacho 
waniu miała księdza Maleckiego, a mi
mo to stowa jego dziwne.mi sie jej wy
dały, tembardziej, że Zośka usposobie
nia swego nie zmieniłi1 i po dawnemu 
w milczeniu swem, a zasklepieniu trwa 
fa. Jeden tylko pan- Bonawentura umiał 
niek edy uśmiech na ustach pułkowni
kówny wywołać, choć i to mu się nie
zawsze udmvalo. 

P ;J'H'V Głuskie, a już osobliw;e Ur
szula Oct1rtowska, polubity Zośkę ca-

o Lodzł i jej przemyśle. 
podaje dużo cieklawvch szczegołów 

korespondent warszawskiego „G-0ńca 
Porannego". 

Łódź liczy czterykroć srto tysięcy 
mieszkańców. Tak mówia. Wedle da 
nych, zebrany.eh droga wvwatną, w ,c~ 
lu ro~dzielen~ai między narodowsc1 
szkół miejskich. jest tu polak{!w 214 ty
sięcy, żydów 99 tysięcy. i niemców 
65.500 razem 378.500 mieszkańców. We 
die tej statystyki bezw.zględna przewa 
ga jest po stwnie żvwiołu ·polskiego, 
przewaga izresztą tylko Hczebna, bo 
produ1kicyia,, z ·paroma wviatkami, znaj
duje się w ·rękach niemieckkh i żydo
wskich. Podług innych źródel prze
waga liczebna Polaków jest również 
bezwzględna. ale •ogólna liczba mie
szkańców jest mnieisZlai ·macznie. wyno 
•sila boiw1iem 1 stycznia roku zeszłego 
329 tysięcy. W liczbie tej jest około 
85 tysięcy robotników. z których Schei 
bier zatrudnia 7 400. Poznański - 6 
tys. 88, Oeyer - 3 tvs .. niciarnia wi
dzewska - 3 tys., HeiITTzel i Kunitzer 
- 2 500, Grohmann - 2 tys.~ Bieder
mlainn - 1,400 i t. d.Wśród ro:botników 
przewaga Pola!ków jest olbrzymia. O
świata stoi nisko; stosunek czytelnych 
do nieczytelnych iaik 35 : 65; w zwią
zikach zawodowych, które grupują prze 
cież żywioły inteligentniejsze, ni·eczy
telini stamowia 60-80 procent. 

O niemcia,ch w Łodzi mówił kmes
p0tndentowi w Ł·odzi ·byty posel polski 
do rosyjskiej Dumv państwOIWej dr. An 
toni R·ząd, co nastepuje: 

Niemcy sa żvwiołem o wiele kul ... 
turalniejs·zym. niż żvdzi. Można od 
nich ·nauczyć się •pracować systematy
czn:e. Wycisnęli swoje piętno na kul
tur.ze handlowej Lodzi, widoczne choć 
by w tern, że pnaiWie wszystkie firmy 
.p,rowadza ksiegi handlowe w j,ęzyku 
iniemieokim. Panuja wraz z żydami, 
jako kapifaliści. ale nie oarrmją w mie
ście, w jego !kulturze. Czia,sy te minęły 
-bezpowrotnie. Dziś do tłumu robotni
czego .przybyło tyle inteligencyi pol
skiej, któr2, zajeła tyle olacówek zawo
d0wych, że wpływ polski przewafa. 
Niemcy to czu]a. Otoczenie odidziały
wa powoli. Coraz wiecej jest ludzi o
bojętnvch. ni oolaków. ni niemców, 
1ailbo, jeżeli rpan chce i polaków i niern
ców; 1zadętych wrogów rpolaków coraz 
mnie.i. orawie wcale niema. 

Straszna plaga n1a1sza - to aHrnho
lizm - mówi dr. Rzaid. Spożyci e wód
ki w Łodzi wynosiło w ciągu pierw
szych siedmiu mieskcy r. b. o.kolo 3 
i pól mil. rubli, o 600,000 rb. więicej, !lliż 

w roku zeszłym. Pomimo to. ja osobiś 
cie mam wrażenie, że w tej chwili pi
jaństwo się nieco zmniejszyło. Im go
rzej - tern wiecej oiia. także im mniej 
pracują. Na,suwa sie. tu porównanie hi 
tStoryczne. Po uwłaszczeniu wlościa
nie dużo pili, spożycie wódki wYnosiło 
19,6 k·w. na glowe.; 'PO ikilku fata:Q~ 
spadło na 5 kw. Nie jesteśmy prtzec1ez 
z usposobienia ,pija1<1ami. byliśmy je
dnym z najtrzeźwiejszych kra}ów. 

1Zaprowaid'zenia ładu w Lodzi dr. 
Rząd spodziewa się od normalnego roz
woju robotniczy,ch związków ziawo
dowvch. 
IZ@ ___ ,_____________ 5W 

Podróż angielskiego jenerda Frencha 
do Ro8yi 

narobiła dużo !\\'trzawv mianowicie w 
pna1sie niemieokiej zwłaszcza, że w tyn: 
czasie ,ogłoszono, iż nape/Wlno nastąpi 
spotkanie się cara z królem angielskim. 
w Kooenhaidze. 

W urzędowym i0nrainie wojskowym 
peter·sburskim •. Russkv Inwaliid" oglo
szono Jmmunikat,, ozna,jmiający, że je
ne,r1aJ Frnnch przybył do Rosyi :w in
teresach prywatmych i że na jego proś
bę 1po.zwoJ,ono mu skorzy.stać ze sposo
bności zwied1zenia niektóry.eh urządzeń 
wojskowych rosyj1skich. 

W noraimlnvch wamnlrnch oświiad
czenie takie byfoby wystarczającem 
zaprzeczeniem; a t-0li bez·pośrednio po 
traktacie rosyjsko-an~ielskim, 1a1pinia 
1PUb1iczna 1nielatwo da sobie odebrać 
przekonanie, iż wizyta Frencha, wraz 
.z jednoczesna wizyta jenerała francu
skiego - jest ogniwem 1w lańcuchu na
stępstw, maja.cvch ·z trakta.itu wynik
nać. 

Naj1znamiennie]'Szą. jest ta okolicz
ność, że półurzędo_we biuro telegrafi
czne berlińskie Wolfa bierze na siebie 
r.ozpowszechnienie sensacy}nych infor 
ma·cyi. Twierdzi mianowkie biuro, że 
French 1I1ietylko będ.zie obecny ma. ćwi
czeniach wszystkich irodzajów broni 
wojsk rosyjskich, nietylko będzie kon
ferował z wybiitniejszymi jenerałami, 
ale nadto miał ·przygotować grunt do zja 
1zdu monarchów. 

Mówia. ntawet o układzie wojsko
wym pomiędzy Francva Rosyą i An
glią ·Celem tern rwiększeg-o odosobnie
nia Niemiec. 
·-------- -- ____ !' ___ . ___ , __ ą ______ _ 

NA DWA MIESIĄCE 
można zapisywać „Wiarus;a Polskiego" 
na pocztach i u listowych. Przedpłata 
wynosi tylko 1 markę, a z odnoszeniem 
w dom przez listowego l m. 28 fen. 

łem sercem. Ta ostatnia szczególnfej bite!... Gdzieżąy inac~ej? Sk~.~o taki 
nietylko, że sama się przywiązała do ?to rycerz. pobocznem1 drogam.1 wędru 
pułkow11ikówny, lecz zdołbla i w niej JC .. „ A moze to, huc~ek ar~at~1 ztmad
samej i za.uranie i serdeczność obudzić. to doku~zył. a ow w1g?r w1el1n, a ocho-

Zośka, choć strzegta s ię wyjawić l ta doreJter~dy skł?mła? Hę!. fugas 
ze swoimi zamysłami, nadziejami a tę- chrustas się uczyn~ło !.„ P~wme !.. .. 
sknotamj, zręcznie 211gadywana przez - Żubrowa, dziękowac Bogu, pią
ciekawą dziewczynę, z niejednem się ty k;zyżyk ~ończ?, la j~sz~ze ai:ii razu 
przed Urszul;.{ zdradziła. Urszula przy- plecow sw01ch nw_nrzy1ac1elow1 oglą
tłoczona nagle ciężarem sekretu - po- dać nie pozwoliła! 
śpieszyła ulżyć sobie i to i owo szepnę- - Jakże wiec ? .. „ Babski regiment 
ła Marysi i Jance, te zaś, og.romeirn ta- dostał kataru i poszedł in pirimis Julii 
jemnicv Z\askoczone, zwierzyły się sta- na hiberny.„ Bo to strzeżones:rn Pan 
rej gospodyni... i potrosze cały dwór Bóg strzeże!... a co od świętej Anki 
w Jastkowie o przygodach putkownikó tochłodne wieczory i' ranki !„. Slusz
wny roziprawiać zacząl. nie, mospanie! Sprawiedliwie! Kto tyle 

W ciszy a jednostajności zeszło dokonał, temu się odpoczynek należy ... 
tak ki~ka tygodni. . , . - .EU Jegomość dobrodziej ucie-

N1by od Warszawy wiesci nowe chQ sobie cz1 ni!... Co tu długo mówić! 
ciągnąć zaczęły o pokoju, z'1wartym yv Jestem na nrlopie„. i tak się tułam! Sta 
Tylży z Napoleonem, o ustanowiemu rego mego szukam„. Myślę pod Za
przezef1 Wielkiego Księstwa Polskiego, mość„. może ti1m biedak do swojaków 
o przywrócen~u sas!k~ej d?nastyt,. lecz się dostał i czeka !.„ 
temu wsn:stk1emu ~re wier~o~o 1esz- - Na urlopie - n Belzebuba! -
cze, czeka1ąc n~ wiar?god'me1.)ze po- mruknął pod nosem pan Bonawentura. 
głosek tych stwierdzeme. . . 

P P dt d , k' ~ · hllł Mairkretanka tymczasem ciągnęła an o iOro ens i znow za1ec • swoje: 
znów walke stoczył z panem Oluskhn 
aż tyle na nim wymógł, że imć pan Bo- - Ot, bylam pod LUtblinem, my-
nawentura trzvsta pięćdziesiąt złotych ślę: za~11dę sobie, przecież mnie tu nikt 

nie uroczy, a zobaczę przynajmniej, co 
gospodyni dał i po zakupy na wypra- nasze paniątko, pani kapitanowa, pora-
wę J1nki do Lubina wystał. bia !„. Człowiek się starzeje, <a w samot 

Tymczasem najniespodziewaniej ności takiej, to szuka, gdzieby kości za-
na dwa dni p1zed świętym Janem zje- grzać stare! A i wygadać się szczerzej 
chah cło Jastkowwa Żubrowa. a serdeczniej ... 
Zadziwili się niepomału wszyscy, ucie- - Daleko, dalekoście byli? ... - za-
szvła wielce Zośka, a co pan Głuski 
śmiał się serdecznie a podrwiwał z mar gndnęła pani Gotartowsrka. 
kiet11nki. - Bez wala pod samym Płockiem! 

- To mi się jejmość wybrała! Jezu, co się tam dzieje!... Toć patrzy
. Clia ! Mospanie. toż pewno wszystkie łam na to wfasnemi ślepiami i myśla

armie nieprzył:icielsk'e muszą być roz- łam, że mi s:ę majaczy„. 

Za te cenę przesełamy takzie „Wia~ 
ruSia Poiskiego'' w strony rodzinne. 

Rodacy! Rozpowszechniajcie je„ 
dyne katolicko-polskie pismo codzier 
poświęcone przedewszystkiem obro
nie interesów ludu pracującego. 
~~~~~ 

Ziemie polskleo 

Z Pru Zaemedsiek. W armii i Mazur. 
Kośrierzvna. W tutejszej gospodzie 

dla p1chólków powiesił się pewien ob
cy młod:t·.ieniec. Ponieważ przy wisiel
cu nie znaleziono żadnych papierów, 
przeto nie można bylo dotychczas 
stwierdzić nazwiska jego. 

Lubawa. \V dniu 11-go b. m. stawał 
znowu zacny ks. prob. Okoniewski, \ad
wokat fi. Kurzętkowski i całe grono 
obywateli pt zed sędzią śledczym w 

Lubawie w sprawie wspaniałego przy
jęcia ks. proboszcza w dniu powrotu z 
więzienia. Zaburzeń nigdzie z powodu 
przyjęci...t nie było. , 

Pelplin. „Pielgrzym" występuje 
st:mowczo przeciw .,Westp1r. V. Blatt:~ 
organowi niemieckich katolikó:V wPru
sach Zal· h. który księży polskich, bro
niących nauki religii w ojczystym naz
wał fanatykami, tylko z nienawiści wy, 
stępujących przeciw rzą.dowi pru.skie-
mu. Pielgrzym zwraca się do opieku
nów tejże g:izety i woła: Nie ·plujcie i 
nie spotwarzajo'.e t-ych~ których my sza 
najemy, uwiel~iam~ i miłuj~!'11~! 

Pisze takze „Pielgrzym , ze co do 
formy i sposobu wYrażania swej opinii 
polskie gazety o całe niebo przewy'ż.. 
szają ujadania takiej hakatystycznej, 
choć ka10lickiej, Westpr. V. Blatt. 

Artsku.t .z Westpr. V. Blatt, o który 
tutaj chodzi, 1powtórzyła n1:ttural-
nie „Oermanta" bez uwag. 

z Wielk. Ks. Poznańskitgo. 

W Pile na otrucie się alkoholem 
zmarło trzyletnie dziecko pewnego cie-
śli. Dziadek dz.'.ecka zostawił na stole 
flaszkę z, wódką, po którą s!ęgnęlo ma
leństwo i wypił·o do dna. Krotko po wy
piciu do~ta.lo ono kurc~y i skonało, za
nim zdokmo przywolac lekarza. 

Kcynia. W sobotę wrócił z .fortecy 
w Świin0ujściu ks. Zaremba, gdzie prze
siedział trzy miesiące za strejk szkolny. 
Kapłana-męczennika witały .- ja~ do
no'si „Postęp" - tlumy paraflLl~, m1as~o 
przystrojone w girl~ndy_. godm~ przyię 
to tego, który dla n~ch się _nar~~ał, wy
pełniając więcej wolę Bozą mz lud~i. 

Kcynia. Pan Ziółkowski w Pal1:111ro 
wie udał się w sobotę na polownnre, a 
~~;l!'!l!!!!!!!l'!!~-~--~LISlll!l_~~?~A~-~~A~-~~---· ~~-~ 

- Mówże uś6ka mów! - zachęcał 
pan Głuski. . 

__ łie ! czy j~ to potrafl'ę ? Patrzy-
łam, wybałuszałam oczy, a pod sercem 
to mme jakby rwało coś a huczało. Ci> 
tu długo mówić ... 11ni jednego Prusaka! 

- Co wy, Mospanie?!. . .. 
-- Niech mnie poszarp1e, 1ezl1m, zet 
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gała. Jakby k~o wymi?tL. ~ho~bys n~ 
lekarstwo chciał - n:e zna1dz1esz a śro 
ka walka! ode 

- Same francuzy? wej 
- Odzie zaś! Tam się czasem mt do 

ruder trafi. czv inwa,Ji.d„. Ale ta ' 
to niema ich wcale !. .. 

-- Więc któż u licha jest? , ·r 
- Nasi są! Nasi, proszęjegom-0sci: Die 
- Toć wiem, mospanie! Lecz czY ięci 

jeż :armie? Czyjeż wo}ska? , 'wię. Wie 
święty Antom! A toc moT , nan 
.._ . ' oc ŚC' że nasze wojska! Nasza armia „„ . 10 

na własne oczy widziałam! Drago~d 
ułani strzelcy, artyleryi:i„. Chł?pc~ ~ak ~~~ 
sznur,. sprawne,. ochotne: A m~ra ani· 
się oficerek trafi - tyci praw.e P rzuc 

Tok 
czyk, krew z mlekiem.„ . , 'k. tu ja· 

- tlola, mospanie! Asmdz \ s\e 
kieś apetyty biorą, n my .chce~iy? 
nareszcie dowie!=lzie~, co się dMe~~~yii 

- Apetyty? Mnre,? J~kem mi sic 
ska z domu! Gdzie zas ! N1echb~ ·bytll 
mój Maciej serdeczny odnala,zł, JUZ 

go„„ ' 
_Ad rem! Słuchamy .„. 'l ·ego· 
- Cóż mam pedzieć? ! Kro ~na 

mość zjeżdża pono d'o Wars7ll\V 
jesie11... , ? C mospa· 

- Kto, kto? Krol. 0 ' 
. '? 'ć' 

me· ~„Dobrze mówię! Król jegomos · 
I 

rok 
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powróciwszy oddał fuzyę chł-0pcu, nie 
bacząc na to. że była nabita. Chło
piec uradowany, że ma w ręku broń, o
dezwał się do matki z żartów, że ją 
z;astrzelI. Wtem upadł na ziemię i fuzya 
puściła, a nabój ugodził obok stojącą 
siostrzyczkę tak nieszczęśliwie, że na 
miejscu żyć przestała; równocześnie 
zranil strzał matkę do tego stopnia, iż 
zachodzi obawa, iż może utr~acić życie. 

Wielkie Sępno, majątek rycerski w 
pow. Jrn~ciańskim, 1740 mórg, przeszedł 
na mocy działów na własność p. Wła
dysława Kościelskiego, syna dotych
cziasowego właściciela. Przewłaszcze
nie już nastąpiło. 

Rawicz. Z rąk niemieckich wyku
pił gospodarz Pernak z Choina pod Ra
wiczem gospodarstwo w Czymanowie 
za 75000 marek. Dotychczasowym wła 
ścicielem był niemiec Fiedler, który 
przed kilku dniami nabył tamże inną po 
siadlość za 132000 marek od radzcy ko
misyjnego Iiirscha. 

Odolanów. Właściciel ziemski fir
lej z Górska w powiecie odolanowskim 
nabył od właściciela dóbr Siczyńskiego 
z Niechłodu 1300 mórg liasu ,za cenę 450 
tysięcy marek. Nowonabywca zamie
rza las wyciąć. a na uzyskanym grun
cie zaprowadzić gospodarstwo rolne. 

Ze Sl~zka czyli Staropolstt 
Król. liuta. Utopil się w gnojówce 

5-letni syn woźnicy P:awła Jakla. 
Wpadł on do gnojowrni na podwórzu 
Sternberga. Wypadku nikt nie widziat 
Dopiero następnego dnia wydobyte mar 
twe zwłoki chłopca. 

ścięcie zbrodniarzy. Z Bytomia 
donoszą: w środę wieczorem doniesio
no Kiołtyce i Liberce, iż wykonanie wy 
roku śmieriCi na nich na.stąipil w czwar
tek rano. 

Z innych dzielnic Potsł:l 

W odrodzeniu Ślaska austryackie
go zaszeidł ważny fakt, postawiony zo
stat wielki krok n1a,przód. Sejm uchwa
lił dla wszystkich komoracyi autono
micznych na Sląsku ornwo używania 
języka ioj.czystcg:o w stosunku do auto
nomicznych właidz wyżsizych. Z tego 
powodu „Dziennik Cie~zvński" 1nla1Wo
łuje do niezwłocznego wprowadzenia 
języka ,polskiego do urzedowania władz 
gminnvch. 

Seminarvum oołskie w Cieszynie. 
Do Cies·zyna nadeszła wiadomość z 
Wiedn~ta~ że skutkiem zabiegów Koła 
Kota Polskiego, w tych dniach będzie 
otwarty polski oddział równoległy kła 
sy pierwszej przy seminaryum niemie
ckiem. Jestto ,zatem jeszcze ieden krnk 
naorzóid w sorawie utworzenia w Ci'e
szynie pełnego seminaryum polskiego, 
nlJ1razie przy seminaryum niemieckiem, 
w następstwie zaś seminaryum samo
dzielnego. 

Przeciw agitacyi w wojsku. 
, Fohcya paryska aresztowała w 
srodę 6 osób. podpisanych pod ostatnią 
odezwą w sprawie organizacyi wojsko 
Wej. \~ odezwie zalecano zaciągniętym 
do wo1ska dezercyę. 

W sprawie Hau'a. 
o· Donieśliśmy już, że adwokat dr. 

_ • 
1~tz starać się będzi~ o ponowne pod-

Ję~1e postępowani·a sądowego w s.pra
. ~ie H~u'a, gdyż dr. Dietz jest przeko

śa.ny, ze tlau nie zastrzelił swojej te
ciowej. 

' b ł łtau, . który dotychcws uważany 
b~ ~a więźnie.! śledczego, otrzymał o

. rz cnie. ubranie więzienne. gdyż po od-
rokc~m~ rewizyi przez sąd rzeszy wy-

. smierci stał się prawomocny .. 
ro Z ~arlsruhe danoszą atoli, że wy
n·k śmierci nigdy wykonany nie zosta

it r~e„ gdyż dawno było w ministerstwie 
e ś~·czą. Postanowioną zamienić wyrok 

ka 1erc1 nJ:t dożyWotini pobyt w domu 
rnyi01• 

Ponowny strejk jenerałny w Turynie~ 
• w TWskutek uchwały pracodawców 

uw ur~nie (w Włoszech), któflzy , 
na a dn~ z~mknęli fabryki w odpowiedzi 
sto~rf1k 1eneralny, robotnicy zap1rote
kie '~ 1 dalszym dwudziowym strej-

lll 1eneralnvm. 

· Trzęsienie ziemi. 
Z Waszyngtonu donoszą, że w tam 

tejs:zym obserwatoryum aparaty zano
towały silne trzęsienie ziemi. 

Powódź w południowej Szetlandyi. 
W skutek obeirwania się chmur 

powstal,a powódź, która na polach polu 
dniowej Szetlandyi wyrządziła wieli. 
szkody. 

Skazanie dra Liebknechta 
przez sąd rzeszy w Lipsku na półtora 
roku twierdzy za napiSJanie bmzury 
iprzeciw obecnemu ustrojowi w wojsku 
wywołało wielkie zdJziwienie. Na wy
rok godzą sie tylko bezwzględnie k1on
serwatyści i liberałowie, którzy rów
nież UI?atrują w agitacyi Liebk11echta 
robotę przygotowawczą dla zdrady 
stanu. Zarząd partyi, socyalistycznei 
uchwalił rozrzucić masami sprawozda
nie z rozpraw sądu Rzeszy przeciw 
Liebknechtowi. 

Półurzędowa „Norddeutsche Allg. 
Zeitung · napisała. wobec tego, że kro
kiem takiem zarząd partyi soq11alistycz 
nej solidarywwałby się z skazanym 
Liebknechtem, czyli że wówczas za
rząd partyi socyaHstycznej dostałby 
się tmkże na ławe oskarżonych za zdra-
dę stanu. · 

O sześć milionów franków. 
W inaibliższyim 1czasie odbędzie się 

w Brufoseli de:kawy oroces. Znany ar
,chitekt belgijski Dustin zaskarżył kró
la Leoooklia o 1odszkodowanie w kwode 
6 milionów franków. Otrzymał on pole 
1cenie. aby wvkonal rozmaite zamki i 
budynki monumentalne w Lacken, Ost
endzie i BmkseH, nied'aiwno temu na
kJa,zano jednark przerwać wszystkie ro
boty. Nadaremnie starał się Dustin o 
załatwienie siprawy w drodze ugodo
wei. 

Zdrowie cesarza Austryi. 
Pisma 1wiedeńskie stwierdzają, że 

liczacy obecnie 78 la.t cesarz austrya
cki przeziębił sie oodczas manewrów · 
jesiennych w roku 1906 i od tego czasu 
isklonnyim ,był do der:pień organów od
dechowych; do tego .przyłaczyly się 
bóle reumat~czne i ischias. 

Prezydent p1arlamentu austryackie
go Weiiskirchner ·oświadczył na począ
tku obrad parlamentu austryackiego, że 
stan zdrowia .cesarza F14a:nciszka Jó
zefa polepszył się nieco i nie budzi o
baw. 

. Czesi o rusinacb. 
Prasa czeska oburza sie rua, rusi

nów lwowskich. że udzielili niemcom, 
obradujacym nad utworzeniem zwią-
21ku narndowe,go w Galicvi. sali Soko
ła mskiego... „Namdn1a, politika" o
świad,cza, że tym czynem wy.parli się 
rusi1ni poczucia solid.amośd słowiań
skie]. 

Sensacyjny proces. ' 
Byly komendant Berlina hr. Moltke 

.zaskarżył znanego dziennikarza Maksy 
miliana Hardena, który mu czynił w 
ukrytej formie zairzuty wybryków n:e
moralnych. Termi1n w procesie wyzna
czono na 23-go października. Donoszą, 
że na świadków w procesie weziwano: 
kanclerza księcia Billowa, panią Lilly 
von Elbe, ur. von łleydein, rozw. hriabi
nę Cuno, Moltke, Filipa księcia Eulen
burga, hr. Eulenburga, brata księcia, by 
lego jeneral-porucznika hr. Wilhelma 
fiohenau'a, byłego majora hr. Frydery
ka ttohenau'a. dr. med. Magnusa Iiirsch 
felda, jenerała piechoty von liiilsen
Iiaeselera) byłego radzcę 1ambasady 
francuskiej w Beri:1nie Lecomte'a, hr. Ja 
na Lynor'a, komisarza kryminalnego 
von 'I'reskowa, dra Koka i bvlego ofice 
r.a marynarki hr. Reventlow'a. 

Próoz nich mają być wezwani na 
świadków niektórzy żołnierze i podofii
cerowie gwardyi w Berlinie, a prócz te 
go pr.zeslucliani być mają niektórzy 
członkowie domów panujących w Ni'em 
czech. 

Z r6żnJob. stron. 
Langendreer. Kolej żelazna między 

dworcem północnym i poludniowym 
już zostala odebrana policyjnie. 

Gelsenkirchen. Na jednej z kopalń 
tutejszych wpadł żonaty do szybu i za 
bił się. 

Lctmathe. Na tutejszej walcowni 
mosiądzu urwał pas r •. aszy.nowy le\\';_ 
rękę pewnemu robotnikowi. 

Bochum. Pewnego urzędnika biuro 
wego uwięziono jako podejrzanego o 
występek przeciw moralności. 

Recklinghausen. Pewien sztukator 
spadł z trzeciego piętl!l i potłukł sie nie 
bezpiecznie. 

W kościeie farnym znaleziono pod 
lawą w klairtonie niemowie z karteczką, 
na której matka wypisała prośbę o zao
piekowanie się dzieckiem. Uczyniły to 
dwie panie z towtarzystwa opieki nad 
dziećmi. 

Gelsenkirchen. Na stacyi Gelsen
kirchen-Wattenscheid inwalida górni
czy łlenk~ wyskoczył podczas jazdy z 
pociąga, dostał się pod jego koła i utra 
cił życie. 

St. Johann nad Saarą. Kominiarz 
Petry usnął w pociągu i przejechał po
za swoją stacyę, spostrzegłszy to, wy
skoczył z pociągu. Odstawiono go do 
domu chorych, gdzie przecież nieba
wem umarł. 

Duisburg. Na hucie „Friedrich Al
fred" w Rheinhausen pop!arzyło rozpa
lone żelazo robotnika Seemanna tak 
strasznie, że ·niebawem umarł. 

Dubburg-Ruhrort. Spaliło się tu kil 
ka magazynów portowych, .napełnio
nych tłuszczem i drzewem. 

Dyseldorf. Zlabiła się tu pewna 
wdowa, wyskoczywszy 1z wozu kolei 
e'lektrycznej podcz~s jazdy. 

Wambel. Górnika łloffmeistera w 
Wamberholz .Pokaleczył jakiś lobuz tak 
niebezpiecznie. że nies.zczęśliwego wy
padło zabrać do domu chorych. 

Altenderne-Oberł. Pewien ośmio
letni chłopiec zapialit gazetę~ a odgaze-
ty zapalily się sukienki pięcioletniej 

dziewczynki. Chociaż sąsiedzi ogień u
gasili, zagraża dziewczynce śmierć 
wskutek poparzenia. 

Hamburg. Za przykładem innych 
towarzystw okrętowych i półniocno-nie 
miecki Lloyd podwyższył cenę podróży 
ostatnią klasę z Bremy do Nowegojor
ku na 180 mrk. parowcami pospieszny
mi, a na 160 parowcami pocztowymi. 

Oldenburg. „Neue łlamb. Ztg." 
donosi z Oldenburga, że rząd oldenbur
ski wydam 100 Galicyan jako „niewy
godnych obcoknaj.owców". Niezawo
dnie zwrócą na to uwagę miarodajne 
czynniki galicyjskie. Ciekawe zresztą, 
coby zrobili argrariusze oldenburscy. 
gdyby żaden robotnik-polak n.ie zawitał 
do ich niegościnnego kraju. 

.l\liihlheim nad Ruhrą. Donoszą, że 
w zakładach magnata przemysłowego 
Thyssena zamierzają wypowiedzieć pra 
cę znacznej liczbie robotników z powo 
du braku .zamówiefi. 

W Essen. Firma Kruppa nie wy
dalila tak znacznych mas robotników~ 
jak pierwotnie ·POJ.viadano, lecz ogra
nkzyla prace znacznie w warsztatach 
armatnkh. Praca trw!1 tylko od godzi
ny 8-rnej zrana do godziny 3% po po
łudniu. 

„Nil·znany Franciszek". którego 
ścięty w Berlinie łlennig do ostatniej 
ch\\'ili wvmieniał jako soirawcę mor
derstwa (za które ścięto łlenniga), do
stał się w ręce policyi, leaz znikł ziriów 
bez śladu. 

Pohcya zawsze jeszcze uważa 7~ 
wykręt zarzekanie się łlenniga, że on 
nie popelnH morderstwa, lecz ów „nie
znany F r.anciszek", którego inazwiska 
Jiennig wymienić ni.e mógł. Policya. are 
sztowała tymi dniami pod Berlinem 
człowieka, który przyznał, że on jest 
tym „nieznajomym Franciszikiem", o 
którym mówił ttennig. że atoli morder 
stwa on nie popelnił tylko Hennig. 6 11 

„nieznajomy franciszek" znikł znów 
bez śhdu. 

Rozmaitości~ 
Rusini nrzeciw Sienkiewiczowi. W 

sprawie skargi, wniesionej przeciw tt. 
Sienkiewi.czoiwi prze.z 1s1prawców na
padu na wszechnicę ·lwowską 2~1, j.ego 
odpowiedź na oszczerstwa Bionnsona. 
ido nosi „Diło", że sa-d wiedeńiski poru~ 
czył sądowi lwowskiemu przesłucha
nie studentów-oskarżycieli i że niektó
rzy z rikh stawali dnia 10-g,o bm. przed 
sędzią śledczym, w ,celu przeisłuch12.1nia. 

Dziennik dnfński w Paryża. Od nie
dawna wychodzi 'W' Paryżu redagowa
ny w języku chińskim dzienn:k „łlsin 
Ehe Pao", który wytknął sobie za cel 
krzewienie nowożytnych idei wśród 
swoich ziomków ·Oraz stałe oddzi'ct.ły
wanie \\T duchu kultury europejskiej na 
ruch reformatorski w Ch'.nach. Dzien
nik ten, cieszący się waczna poczyt-

nosc1ą wśród 1chitkzyków. przebywa
jących w Europie. wywołał niezadowo 
lenie rządu chińskiego, który wydał po 
lecenie iambasadornwi chińskiemu w Pa 
ryżu, aby przeszkodzić wydawaniu 
„ttsin Ehe Pao' '. W tych dniach przed 
stawicie! Chin w Paryżu zmuszony 
byl wysłać odpowiedź, że wypełnienie 
życzenia rządu ,nie leży w jego mocy. 

= .. -LS 

Nabozeńsfwo polskl& 
Naboteństwo oolskłe w Bochum. 

W niedzielę, ctnfa1 20 paźdz,iemika. w 
święto św. Gecarda, o godz. 2,15 po pof., na
booeństwo brackie do Matki Boskiej Niew;ta
jącei Pomocy. - Zupelny od'pust dla ozlonków 
brąGtwa 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego, 
ZEBRANIA 

odbędą się w trzecią niedziele miesiąca.: 
W Wattenscheid o godz. 30 u p. Prukopa. 
W Neumiihl-Buschhausen u pana Schoera. 
W Habinghorst o godzinie 4 i pól' u p. I(etlinga·. 
W Gdańsku po 15 u p. Degenharta. 
W Buer o god1z. 4 po o.ol. u p. Poµinghaus. 
W DyseidorUe o godzi·nie 20 po po!. u p. Orote 

Ko1nerstr 
W Blume.ntha-1 'O godz. 3 po pot u p. Flocke. · 
W Bismarck o godz. 4 u p. Langenscheidt 
W Hombruch-Barop o godz .. 4 u p_ Sch)]ittke. 
W Ueckendorf o godz. 110 u pana Krama. 
W Horsthauseni o godz. 12 u p. Moellera. 
W Hambom 10 godz. 11 i pól u p. Mare 
W Dortmund o godz. 3 na srali p. Ahlke. -
W Altenboe22e na sali p. Wiesmanna. 
W Bitteirfeld oo sali p, Schroedera 
W Brambauer na saH !P. Schulte-Strathaus. 
W Rauxel o godzin1ie 2 .u p. Ocstreioha, Froh-

li1rndestr. 
W Marxloh o godiZ. 110 u p, Platza. 
W Witten w lOikalu p Koesteira. 
W Kolooii 01 godz. 1 u p. Kirscha. 
W Hoorde o godz. 4 u p. Baumbecka. 
W Linden 111ad Ruhrą o godz. 4 u p. Schillerai_ 
W Langendreer ,o Rodz, 5 po poludniu u pana 

Arns'a·. 
~wwu oe 11.a ~ llllAll?EI~ 

Baczność Sokoli w Oberhausen r 
T&w. 2imn •• Sokół" I. w Oberhausen 

urzadz.a w niedzielę. 20 pa,ździernika, na sali 
p. łfasel11brinka (Rolandseck) prz.y ul. Muehl
heimskiej nr. 124. 

- zabawę zamkniętą. -
Goś.cie: mogą być prze21 druhów wprnwaidzeni. 
O liczny ud~ial Roid.aków i Rodaczek uprnsza 
się __ -_ Czolem l (3) Wydz~ 

Towarzystwo gimm „Sokół" w Obermarxloh 
poda.ie do wiadomości swym ·druhom, i~ 
przyszJe zebranie odbędzie się w nied1zielę, dn_ 
20 paźd21ierni.ka1, punktualnie o godz. 4 po polu
idn1u na sali p. Neuhausa. Poruieważ będą wa
żne sprawy omawiiane. przeto liczny udzial 
Druhów pożądany. - C~alem! (2) 

Zarząd. 
Uwaga: Zarzą,d i Rada winni się pó.t go

dziny prędzej staiWić. 

-------~_Regulski._ prezes._ 
l(oło śpiewu „Róża leśna" w Hochlarm.ark 

podaje do Wliaidorności SwYm cz.J:onkom. iż w 
niedzielę, 20 tm., odbędzie s.ię lekcya śpiewu o 
godlzi,nrle 1 po poludniu. Po lekcyii o godzJinie 
4 odbędzie się miesięczne zebranie. O liczny 
udz.ial w lekcyi ~ zebra111iu się .upraisza, poruie
waż są ważne sprawy do zalatwienia. 

Uwaga: Sz.ainaw111a mlodzicż a zwfaszcza 
rezerwiści z .oloruii mogą się w tę 11ie·dzielę 
zapisa!ć na czilonków. ponieważ IO listapaida 
odbędzie się 4 rocznica Kola śpiewu. (1) 
______________ Zarząd._ 

l(oło śpiewu „Eche majo1we" w Baukau 
dlotn1osi szanownym czlpnkom i życzliwym 
rodakom. iż lekcya śpiewu odbędzie się w 
niedz.ielę, d1nia 20 października, przed pQ!u-
dniem o godzinie 9. (1) 

Uwaga: Zebrmie w powyższą niedzielę o 
godz.inie trzeciej i pór. o jak namoziniejszy u
dzial _ prnsi Zarząd._ 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbocbum 
uwiiadaimiai szan. czlonków. iż w niedzielę, dnia 
20 bm„ daje się tow. odfotografować i to1 po 
pol .o godzinie 3 i pór przed zebraniem_ Po· ze
brariu Vv')~!W piwo. Cz.to,nkowic, ktćrzy w tYIIT' 
dniu muszą PntiCOl\v.ać i nie mogą się dać fOlto
graifować. muszą się doi nied1zaeli u zarządu 
zgfosić, bo w takim razie tylko raiz; będzie tow. 
fotogirMawane. O jak nailicz.niejsizy udziaJ szoo. 
cz.J:oinkóiw i tych rodaków. którzy się chcą do 
tow. wpisać, upraszai (2) 

Za.rząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
poda1je do Wiiadl()lfJ1ości iż kwartalne walne ze
branie ,odbędzie sie w niedzielę, dniai 20 pa
źd1ziicr.ni ka, po .potudniu o godz'i.nie 4-ei O licz 
nY udziaI uprasza się - Posiedzenie Zairządu 
odbęd.zie się o pól 1do 3-ei. (2) 

ZarządJ. 

Towa!ł'zystwo św. Jadwigi w Dortmundzie 
donoS!i: swym czl1onkom. iż zebranie odbędzie 
.sję w niedzielę, d,rnia 20 1bm., po pei. o godz. 
S~ej w lokalu posiedzeń. O licz.ny udziail u-
pir.asza się. Go·ście mile W1id1ziarui (1) 

-------------Zarz~ 
. I<ołoi śpiewu •. Wanda" w Caternberi;{ 

podaje swym cz:fonkom ·do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 20 paździi'erniika, o godz. 1 po 
południu odlbędzic się .miesięczne zebranie. O 
liczny udziaiI czfon1kó~v uprasza- się; gc\śoie mi
le widziani. (2) Zar~ą<!_._ 
Towarzystwo Po:ek św. Jadwigi w Wanne. 

Przvszłe posledze~tie odbędzie si~ w nie
dziele. 20 bm„ o ~odz!nie 4 no not. w !olrnh1 v. 
Schaiera. O liczny udział prnsi (2) 

Zarząd. 
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Dnia 16 P'ihiernik• o g. dz. 12 w I 
poł. roz!"trl la się z tyut światem opatrzo. 
na ~w. S lmimentawi pr> krótkich cier
pieni<t<:h mr ja u\rnchann żona., nasza ro
ga n • . •k? i 1>iostra l1227) 

ś,1. Aru a ~afł(llzakowa 
urodz. n„~hoa~ka 

Pogrzeb oclh1;1hie o.iP, dnia 19 u:1źclz. 
o yQ l:t:. 8 i pól z domu żałoby w Laer 
przy ulicy Alleestr. 12 

W smutku p)grążony mąż 
J:'omasz Jlaiiezak 

z dziećmi. 

-
Bractwo Różańca Polek w Altenbochum 
donosi swym Siostrom, iż zasnęła w 
Bogu Siostr et II róży 

śp. ANNA MAŃCZAKOW A. 
Pogrzeb odbędzie się dnia 19 paź

uziernika o godzinie 81/2 z domu żało
„by w Laer przy ulicy Alleestr. 12. O 
liczny udział w pogrzebie prosi 

Przełożona. ---
Tow.arz św. Józefa w Altenbochum 

donosi swym czlookom. iż dn~a 16 paź
dziernika o godzinie 12 w poludnie u
marła żona naszego członka Tomasza 
Mańczaka 

śp. ANNA MAŃCZAKOW A. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę o 

godzinie 1 /29 przed południem. z domu 
:&foby w Laar. Alleestr. 12. 

Ozfonkowie winni się stawfć w i 
czapkach i odznakach towarzyskich. 
O liczny udział prosi Zarząd. --

Tow. św. Antoniego w Neumiihl 
donosi członkom, iż dnia 16 październi
ka zmarla żona członka naszego R. W oj 
tery 

śp. MARYANNA WOJTERA. 
Pogrzeb od·będzie się drnia 19 paź

dziernika o godzinie 71 I 2 z domu cho
rych św. Barbary w Neumilhl przy ul. 
łlorststr. nr. 6 

Członkowie.winni się stawić o go
dzinie 7 na sali posiedzeń w czapkach i 
odznakach Zarząd. 

- _ _gen 
~-~-~~~ 
~ 

Towarzystwo św. Antoniego z Padwy w Neu
miihl 

życzy swemu czlonkowi 
ANDRZEJOWI STEMPINOWI 

oraz jego doz.gol1!nej towarlz:yszce życia! pannie 
l(ONSTANCYI KUBIAKÓWNIE 

w dlniu ślubu. dni·a 22-go paMzdernika, 
~drowia, szczęścia i 'bl.ogoslawieństwa B{)l
żego i wszelkiej pomyś-Lności. W końcu ·po trz.y 
kroc wykrzykilljemy: Mloda Para: nie·ch żyije ! 
niech żyre! 1niech żyje! aż się echo po ca!lym 
Schmidhorst od'biije_ (1) 

Zarząd. 

~ł-t:~~tA!-~~ 
Baczność Rodacy w Horde t 

Wiec polski dla ca.lego ·dekanatu w spr.a
wtie opieki duchoiwnei odbędzie się w niedz. 20 
hm., o godz.. 3 p.o poJ. nia sali Domu oz.el. kat_ 
(Gesellenhaus). N.a porządku dziennym spra
wozdanie Komitetu z dotychczasowej siwej 
'CZY·nności. Na wiec ten zapraszamy wszyst
kich R·odaków bez wyiątku i prezesów i za
stępców polsk.iieh Towa:rzysitw kośoielnych. 

(2) Komitet. 
Towarzystwo polska-kat. św • .Tózeia w Horst 

nad Emscher 
W niedziielę. dnia 20 bm., o godzi-nie 4 po · 

poludniu w lOikalu paina. Platty, odbę.dzie się 
kwartalne walne zebranie na które się wszy- I 
stkkh czlon.ków zaprąs!zai, poni.eważ będzie ł 
aeszcze raz nad spraiwą z przeszlego posie- i 
dzenia dyskusya. - Zarząid i rewizmowie kasy I 
powiooi się także stawić. (2) 

Zarząd. . -·· 

Towarzystwo gimn. _Sokór' w Habłnghorst. 
W niedzielę, dnia 27 października, nai sa.li 

p. Kettlinga ,uriządzamy 
wieczorek familHnv. · 

polączony z strzelaniem do ta:rczy o nagrody, 
grami dla: niewiast, deklamacyami, śpiewami i 
tańcem. Ponieważ wstęp dla naszych druhów 
jest bezpłatny_ dlatego każdy druh musi się 
ks.iążeczk::i kW1itową wylegitymować. Druho
wie, którzy zalogają 3 miesiące ze skladkami, 
winIJti się przedtem u s.karbnjka z nich uiścić, w 
przeci\vnym raiz.ie wstępu na salę nie tnaią. Po
czątek o godz.inie 6~ wlieczorom. - Cz otem! 

Wydział. 
Uwa2a. Lekcya ćwiczeń wspólnych od

będZJie .się w niedzielę. dnia 20 bm., o godz.info 
2-ej po pol. kompletne staWlienie się druhów 
pożądane. - Rodaicy, któriyby chcieli w m1-
sze szereg;i wstąpić, mogą na ćwiczenia przy
być l dać się wrpisać a będą mieli wstęp na 
wiearor~k bezpla1nw. Trzymajmy się hasla: 
Kto Polak. ten Sokól! Czolem! (3) 

Naczelnik. 

Tow. św Michała w Recklinghausen-S. 
oznajmiai ,sviym czlonkom, iż w niedzielę, dinia 
20 bm., o goQ<lzinie 4 po poludniu odbędlz~e się 
miesięczne zebranie_ na które wszys,cy cz.tonko 
tWie stawńć się powinni. Zarazem upomina się 
tych cz,foruków, którzy zalega:ią ze sklaidkamj, 
aiby się na tern zebraindu z nich u.iścili, po.nie
-waż jest ostatónie zebr.anie w nasizym roku, więc 
by musieli być potem skreśleni. (1) 

Zarząd. 
Uwagai. PosiedlZenie zarządu o z.wykly;m 

czasiie. Czl0111kowie zarządu i -chorążowie po-
żą<dani. Sekretarz. 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
obchodzi w niedzielę, dnia 20 października, 

XI_ rocznice swe20 istnienia 

na sali pana Marego, na którą wszystkich czlon 
ków i wszystkich Rodaków i Rodaczki z Ham
.bo ['In i okolicy i wszystkie Towarzystwa, któ-
re 1zaproszenia odebraly iserdecznie tzaprla
szamy. - Prngram roczn1[,cy: W niedzielę 
rano o godzinie pól do 8. odbędzie się na inten
cyę Tow. msza św., podczas której czionkowie 
przystępują wspólnie do Komunii św. Po poJ;u
dniu od godziny 2 do p6I do 4 przyjmawa111ie 
bra1:nich T()!Warzystw na sali ZwYklych po
siedzeń u pana Buschmanna; o godzinie ~4 po
chód do ikościol.a na polskfo nabożeflstwo z ka
~niem; po nabożeństwie oawrót na s ~.lę pana 
Marego, gdzie nastąpi dalszy cią1 1iroczy
stości, podczas któireJ" mowa pO'\vitaL1a de
klaimrucye _ wspólny ś·pdew, śpiew Kól ś i12wa,
ckich. O godz, 7 będzie odegrany teatr. p. t. 
„Wy'f'ok brabiny cłeszYńskieii" i „Bro~osła
włeństwo matki". Wstępne d1a czlonków na
szego TOIW_ 30 fen.. czlonkowie bratnich tow. 
50 fen., dla Rodaków, którzy <lo żadnego Tow. 
nie należą, 75 fen .• nie:w[iasty maja. wstep wol
ny. O jak naiiliczniejszy udzial prosi 

Zarząd. 

Uwaga: Ksią<lizi polslti przybę.dz.ie w Sl(}

botę po polud111iu. Sp06obność do spowiedzi św 
od soboty poludinda ocf i;rodz. 4 aż do pon:iedzial'.
ku pol'udT11ia. Dalej zwra.c.a1tny' uwagę iż ze
branie odbęd'z.ie się w niedzielę przed polu
dniem o go.dz. pól do 12-efi, na które prosimy o 
jak najlicznJejszy nidiz;ial. (2) Zarząd, 

Towarzystwo św. Ant. w Górnym Styrunr 
pod1ańe swym cz1onk01J11 oraz wszystkim· 

rodakom do wiatdomości. iż nasze Tol\\l'arzystw
0 

się przeproiw.adzila od p. Wolberga nal 
„Unlian" p·rzy kościele Na!jśw. P. Maryi. Przy 
tej sipo.sobności Ołznaimia: s!ię cz.Ioinkom, że ze
brania będą się odbyw.aly odtąd w każct1rm 
miesiącu w dr;ugą i czwartą niedz.ielę po Pol 
o goozin1e 6. Przyszle zebrailllie odbędzie się 
w niedzielę, dnia 27 paźdz.iernika (1) 

M. G._ sekretarz. 

Tow. św Wawrzyńca w Reclcłin2hausen:o~ 
(Hillen) 

pooaae SwYITI szan czlonkom do wiadomości 
iż w niedzie.lę_ 20 paźdz.. przed poludniem 
o godz.inie 012 odbęd!Zlie się zebranie. Ponie
waiż będą ważne s.praiwy omawfaine na zebra
niu, więc licz.ny udz.ial czlooków pożądany. Na 
zebraniu sprawozdanie z rocznicy i obór dwóch 
rewiz.or6w kasy. (1) - . ...,,.. ____ 

Uwaga. Czf'()lnkowiie ziarządu winni się 
sta1Wić w lokalu P06iedz.eń w tę samą niec!Jzielę 
o godzinie 9 rano celem uregulowania kasy, o 
Liczny udzial czlbnków prosi 

Przewodniczą~y. 

-Salad. cygar, 
towall'ów galanteryjnych i instrumentów 

muzYcmych 
w wleLknem mieście tu1:.ei·szei okolicy, bardzo do 
brze pr:osperują.cy, re.sit z powodu innego przed
siębiorstw.ai odi za-raz na s.przedaż·. Roc~y 
obrnt 32 tys-Jaice marek. Pjśmienne oforty d() 
Bksped. -• Wiianusru Poisl<:iego" pod nir, 1229. 

K wiatkowskieno 
„ najtańsze! ~, .. ,, 

Szanownym Rodakom donoszę uprzejmie, iż 1228 

w niedziel~, ~O października 
odbędzie się 

Oneert 
.__ na cel łłobroczynnv ~ B~nre ~n """'4-' 1 

Rodacy w Herne i okolicy 
Po.~r, st.:an<.wnyir. Rodakom mó:~ 

skład żPłaza i 
w Ueckendorfie, przy ul. Południowej (Sodst.) 

na sali p. Dreickhausa 
ma&ZJD 

Poezątek. • god.dnłe .a po •olu4nłu. 
Prosząc o liczny udział szan. Rodaków, kreślę 

do gotowania.la smyc"la pran ·& i wyf,djym&Ilb, z szacunkiem 

Baczność? Swój do swego! 
'lit&LE - -Jedyna znacznie powiększona 

ogrzewania. polska fa bryka kostyum6w 
J a n k O· w i a k , 

BEBNł: , Neustr. 35. 

na obcz,źnie 
znajduje si~ eylko 

w ·earne przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór 

K wiatkoWskiego 
kosfyumów do wszelk. 1Jluk łealralnych 

po najniższych eenach. 

·1 ' 
Proszę Kaube&o skład zobaczyć, a każdy się 

przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego. 
z szacunkiem 65 naJ epsze. [lOlt Franciszek Eaube, 1· 

•mm~mM1m111111U.j&llr:l~BE'll!ł~~l!lmlfttB1&1~1 1111m+~~~G*W!Ellom1111e+lli!lit~!~miilifi':B„ ... lllllill„•1„„• 
--~~~--~~~~~~~~~~--~---4------------~~--~~ 

Poszukuję 1222 
3 eze) adolków 

krawieckich 
na duze sztuki i stałą. ro
botę i jednego na małe 
sztuk;. 

.Jan Wojtera, 
Rotthausen, Briesenstr. 
nr. 123. 

Elementarze I 
wwielkim wyborzepol•Cł 

Księgarnia. 

, Wiarusa Polsk. Ei 

SUl(NIE DO PRANIA z krepy, satynu I 

batystu, czyści najstar. F ARBIERNIA GAL 

LUSCHl(.E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 
911. 

Filie: Hofstede, Hernc. Eickel, Rohllog. 
hausen. Linden, Hatdn~eu_ Lan2endreer. Mar· 
ten. Castrop, ((amen, Dortmund, Gerthe1 

Sorockhovel. 

R~nkowa Th Sc·h"s1~n Oberhaus~n (Rhld.) 
UllC3 17. I ,, 11 ~) 9 Jlarkrstr.17 . 

Sławne w9dki Kasprowicza z Gniezna: 
I Praw. &uJawka. but. 2,.'iO mk. 

Praw. Sz of}ou but. =,G5 mk. I „ Potikomorzanka 
„ Bojar „ =.Gli „ but. 2,50 „ 
„ Na!lll-tójkft. z owoc. „ •,G~ „ „ Nu.lewajka „ · •.&o „ 
„ kr. Nalewa.Jka „ ~,65 „ „ Goldwasser „ ~,.;o 
„ łiokołó•ka „ ~,&o „ Zar;łoba „ 9,liO 

K1npatóDł1.a „ = . .;o „ „ Jertmióo-ka „ •,&O : 
Wszelkie 11rtykuły pastewne po uajtańszych cenach. odstawiam b~~zpłatnie w dom. 

Kawa I 1\1.[fjl.lfg~ry:a 
od 85 fen·_pocz. aż do najlepszej. óO, 65, i;.;, 85, 90 'fon. 

Do każdego funta kawy i margaryny otrzyma każdy k.ipujący bon, oprócz tego 
na wszystkie inne towary jeszcze rabat. 

1'1imo tat' taniclt een ~przeeł. towary płer'''szorz. dob1·ocl. 
Również: k.Gn.ak 1 Uk1ery w zaplomb. butelkach w każdej cenie. 

Proszę ż~~dąó znaczków rabatowych. 
Na życzenie od.stawiam to'l\'ary bezpła.tr,ie każdemu w dom. 

~asa oszcz~dm~ScJ 
podpisanego Banku przyJmuJe depozyta ,l 

placi od nich (.f.17.1 
6 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
'4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmia!towem wypowiedz. 

Ban_k Z:temsk.i. 
w Koronowie ( Crone a. d. Brahe). 

Gospod)Vnie 
.•. kupujcie tylko prawna· zaat.rzeion11 · • 

margar;ynę 
!I-li „Kościuszko" H 

ł (6'1'! 

„Wiarus!' :__; 

BACZNOSC SOKOŁY! · ol· 
Ma.m dobrze utrzymane ubranie s0\u 

skie (krakowskie) skladające się z. mundur ie~ 
spodni koszulki i czapki, za to marek do spr 
dania. 

Mieczysław l(ublak. Bochum 70 
Rottstr~ 

Za ogłoszenia i reklamy, redakcya. 
wobec publiczności nie odpowiada,;... 

l -<\ Wydawca: Ja n Brei ski w Bochum. rnn -Drukarnia „Wiarusa Polskiego" w Bochum 



Nr. 2łZft Bochum., na sobotę, dnia 1~;1 'P'żdziernika 1907. Rok 17. 

• 

Jl chodzi oodz*1irM 11 ~tkłem 4ni poś•t.ct
~ Pnedipl'ata kwa.rtaLna na poCIZ'Ci1 i • Ustowych 

111Pi 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do d~ 1 mr. 
li fen. ,,Wjarus Polski" zapisaay j~st w ccnm~ poa 

WW1YID pod z.nak1em •• L. poln.isch or. 123. 

I Imię B1ze za Wiarę I DJtzyznc J 
Z. lmeraty placl się za mlelsce rzadka drobaeie las 
Jm lS f. ogloszenie, zamieszczooe przed inseratami .a 
fen. Kto cze.sto ~I.as.za otrzyma rah!lt - Usty łc 
„Wkm:isa Polakł~o" m.ł~y frankować I Podd W 
nich dokl.adny adres pi.szą~o. Rdkop. Ble wwr&ea•'ł· 

Redakcya, drukarnia i księrarnła znaJduJe sie w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17.. - Adret "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1.fl.f. 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•6wić, czytać i pisać oo polsku! Nie 
jest Polakiem. kto potomstwu swemu 
J&iemczyć sie pozwoli 1 
eE-··--··-·· 

z wypadl6w dnia. 
Konłerencya ookoiowa w Hadze ukoń

czy obrady w bieżącym tygodniu. - . 
Nikt twierdzić nie będzie, że konfe

rencya s·prawę pokoju powszechnego 
posunęla znai~.znie naprzód. a winę wiel 
ką w tym względzie ,ponoszą Niemcy. 

Sejm Finlandzki uchwalił ośmiogodzia-
ny czas pracy. 

Równocześnie zapadła uchwała za
ka~ująica pracę nocną w piekarniach. 

Sejm pruski zwołany zostanie prawdo
podobnie w 2rudniu. 

Pisma niemieckie zaznaczają. żery
chlejsze zwołanie nastąpi dla tego, by 
sejm jeszcze przed rozipoczęciem obrad 
nad etatem mós:d sie zał1a.twić z nCYWą 
ustawa antyp-0lską doty1czącą walki o 
ziemie. 

Jak się wykonuje prze .Asy anty
polskiej stawy osadniczej. 
Z Buikówca piszą do „Gazety Pol-

5kiej", że w roku zeszłym wyrobnik · 
Trawicki stawił wniosek <do komisarm 
ołYwodowe~w o ,pozwolenie rr>obudowa
nia domu mieszkalnego na parceli, któ 
rą dostał z żoną. Zanim Pozwolenie o
trzymal, zapytal się komisarza. ·czy mo 
że zwozić ma·teryal budowlany, na ·CO 
komisarz się zg.odzil. Gdy więc przy
szło pozw.olenie, Trawicki już zwióz~ 
22 tysięcy cegiel Po 24 mr., oraz drze
wa za 330 marek. Wszystko byl-0 przy 
gotowu.ne do rozDoczecia budowli, gdy 
zjawił sie woźny komisarza i zasta>
wszy tyl!ko żonę Trawickiego, zażądał 
od niej, aby mu wydafa. z .powrotem po 
zwolenie oa budowe. Traw1oka. nie 
Przeczuwaiąc nic złesw. oozwolenie wy 
dała. Tymczasem po kilku tygodniach 
nadeszło z reiencyi rozoorza·dzenie, 'Zla
kazuiące budowy domu na !l11GCY osla-

1 Wione~o 1paragra.fu 13 b ustawy osa
<l~iczej. Wszelkie prośby Trawickiego 
me odniosły skutku. Zrozpaczony p>0-
stanowił wyjechać do Ameryil\:i. 

Niezaradn~ gć polityków naszych. 
Mamy dużo w społeczeństwie na

szym ·ludzi. którzy uważają się za przy 
ilr~Ywódzców sp.oleczeństwa polskiego. 
~1anowide .Pozrrań obfituje w ludzi ta-
ich. Mimo to oszczędzić nie można 

~lll n.aszym polftykom zarzutu nieza~a 
nośct Nie jesteśmy w tym względzie 

~dosobnieni. ~dyż na niezaradność nie
J~dknokrotnie także wskazywał „Dzien
ni I<.ujawskj". „Lech", „Gazeta Ost
rowska''. Klasycznego przykladu ni eza 
radności polityków naszych dostarcza 
na&tępująca wiadomość .. Dziennika Po
Znilf1skiegQ pod nagłówkiem, „Zagrani
~ a ~o\ye p:ojekty antypolskie", pisze 

Y11111eniDne pismo: 
. ,,Opinia zagraniczna żywo intere

su~e się now emi projektami anty.polskie 
nii rządu prnskieg.o, żywiej, aniżeli to 

rządowi pruskiemu może być. milem: ! „Kup~a '· i zaa~onowali go sobie _na rozumiejących narodowe iniebezpieczeń 
W cz.oraJ przybyło do redakcy1 naszeJ poczcie - daleJ by go przy nadarza1ą- stwo rodaków dodaje nam otuchy. Tru
znowu dwóch wyl)itnych ;publicystów cych się oklazyach polecali do abonoiwa- dno nam też nozbyć sie nadziei. że prze 
angielskich w celu poinformowania si 1 nia a mianowicie w kolach kupieckich i cież raz Poznań uwolni się z pod prze
.o stosunkach polskich pod zaborem prn przemysłowych. (Abonować można ną wagi krótkowidzów. iktórzy dla zdoby
skim; publicyści angielscy wyrażali u- każdej IPOCzcie za 1 miairke kwartalnie). cia kilku mandatów Doselskkh 1I1ie 'Wla,.. 
bolewanie. że ze trony polskiej niczego haia sie narażać na szwank byt ntaro-
nie przedsięwzięto, aby opinię europej- dowy dziesiątek tysięcy ludu polskiego 
ską poinformować o tern, co się u nas Kompromisy, wypartego z kraju przez hakatę. 
dzieje. Chcąc otrzymać informacye do · Byliśmy ziawsze zdania, że dla narodu 
kladne, odbyli podróż do Poznania, aby · Z głosów ~azet .poz,nańskich coraz wieksze ma znaczenie zachowanie choć 
tutaj na miejscu zapozn:ać się ze stosun- wyraźniej przebija cheć 'Zniewolenia Po by stu rodzin nolskich na obczyźnia 
kami. Szczególny interes · oka:zywali l:aków w obwodzie rzeki Ruhry do gł>0- przed ~iermanizacyą, niż przysporze
nasi go~cie dla nowego projektu wy- sowania na ·Centmwca w nadziei, że za nie . l(ołu polskiemu kilk'.u mandatów 
wlaszczenia polaków i zakazu używa- to centrowcy odstąpią Polakom kilka przy pomocy centrum. 
nia języka polskiego na zebr'1aniach". mand1atów na S;1ąsku. Ponieważ dobrze W tej myśH wystosowaliśmy do Ro 

Tyle wiadomQść „Dziennika Poz- wiemy, że wychodźtwo oolskie, znie- daJków w kraju powyższy apel. 
nańskiego". chęcone ohy1dną walką, jaką przeciw OdDowiedzia na ten nasz apel jest 

Zaszliśmy tedy tak daleko. że na- orKanizacyi polskiej toczą 1gazety cen-1 artykuł, który sie tak baidnie raczy na: 
wet przyjaciele na~i za granicą czynią i trowego ,.gewerkforajnu" i socyalisty- DeDUł,gogja. 
politykorn naszym zarzuty niezaradna- cznego .,ferbandu", czuje fo.fimalny ł Od szeregiu fa.t inż spoleczeństwo polskie 
ści. Jakże się atoli dziwić temu„ kiedy wstręt do wszelkich kompromisów ze z obawą i tr;oską patrzy na rozw~ naszych sto
umysły naszvch polityków zapnzątnięte stronnictwami niemieckimi mając nad- mmków politycznych w zai~l~bm westfal~ko-

~ · , t · . . . . . " . n.adreńsJom. Od szeregu lat Jesteśmy św1ad-
są spr~w~ ~ompror:i1sow z s ronm- to w św1eze1 pam.1ęc1 rozprawy I u- · kami systeimatydZ111ego wykopywania przepa-
ctwam1 mem1eck1em1, a przytem trzeba ł chwały walnego w1eca wyborczego w ści (?) między ludem polskim tamteiiszego ob
bruździ{. w pracy innym. Skąd więc ma Essen. ziamieściHśmy w numerze 232 wodu przemyslaweiroi a spoleczeństwem w 
ją wziąć czas na przeprowadzenie nale I Wiarusa Polskieg.o" z dmia 8 bm. na- kraju (?) Nie :zam~<;lh_u~.e się ~\lnei _okazyi, by 
· · k · b · b · h ? " • . rodakom w Westfialu i Nadrenn kra1 ( ?) przed 

· zyteJ a ~y1 o ro_nn~J wo ee grozą cyc następu1ące uwagi: stawić jako twierdzę „wstecz1nktwa". regimen 
społeczenstwu c1osow. ..Radzimy politkom naszym na Śląsku i w tu ,_panków i &zla>ehetków poznańskich", ludzi 

l(slęstwie, żeby ze swoich kombinacyj kom- polityczno-morailnie iwyrodnialych, nie mają

Odezwa zacllodzie Nlemłec. bo te komb1nacye tylko rodowej i utr.zymują.cych umyślnie lud w dem-
ikrew psują, wnosząc zamieszanie i roo:d:wOiie- nocie, by móc tym latwiei i wnoct.niei wyzy-

promlsowych zupełnie wypuśclH Polaków na ·1 cych najmniejszego zrozumienia dla sprawy na-

zarządu Zwl·ązku l(upi·ecki·ego na rze- nie, na czem traci za.równo polsko.~ć. iak spra skiiwać s-prawę narodowa dla celów egoisty
wa krutolicka i powa-ga quchowieństwa na.duży- : cznych. Od .szereITTI lat zartruwa sie dusze lu-

szę niemiecka z siedzibą w lnowrocła- wana w }nteresie centrowców_ ! du tym jadem nienawiści do społeczeństwa ( ?) 
wiu. ,,Wszyscy śWiatli Polacy w Nadrenii i We- w kraiiu (?) przedstawia się (?) - jak się już 

stfalilli są IZidania, że interes .narooowy i katoli- raz wyra!Ziliśmy - Westfal~ę i Nadrenię jako 
Panowie Koledzy! .cki zaka:zuje im wdawamia się w jakiekolwiek serce d móz,.g sprawy 1!1'arodowei. a kraj jako 

Uczestnicy ostatniego ogólnego Zja kompromisy ze stronnictwami nłemieck:imi, za- jej Ollon.. 
zdu kup~eckiego w Gnieźnie orzekli się równo w glównyc~ jak w ściśle!.iszych wYOO- Ile słów tyle kłamstw? 

rach. bo kompromisy sa tylkOł wodą nai rnlyn · • 
na odnośne zapytanie nasze jednomyśl- socyalistyczny.ch i centrowy;ch związków za- Pytamy, kt-0 fzarść ludzi o wy-
nie za istnieniem Związku Kupieckiego·! , wodowych, .podkopują ziaś mgamizacye ~ towa- scbłych mózgach i sercach. których nie 

Dla tego zreformowlaliśmy ustawy 'l"~s~a' pol~.ki~ a tern .siamem sp.rzyiaią germa,. rnzum oolity.czny i samolubstwo słusz-
, b b · t lk ·ak d mzaicy1. J ezeLi Polacy ostać s1e chcą wśród . b . · . · . 'l d nasze \V ten sposo , a Y me Y o J o Niemców i.a:ko odrę.bna narodowość. 00 jest ich me ywa1ą ip1ętnowane, uipowazm o 

tąd, Towarzy:stwa kupieckie. ~le rów- prawem i obowiązkiem, to ni'e mogą sie wda- .pr.zema:wra.nta za sooleczeństwo, któ
nież każdy 'POiedyńczy samodzielny ku- wać w aakiekolwiek miesmniny, które zawsizi re świadomie czy nieświadomie zdra-
piec do Związku naszego mógł przy- wychodzą nru sa;kodę 1>0ls~ości. . dzaia. i <l , .przed-stawiania zaścianka 
t . ć „Dla obczyzny tylko 1e<lino Jest has1o. od • • k t . . k k • "? 

.s ąpi · którego odstąpić nie wolnio bez narażenia na swo1e1 O eryt 1a o.•• rai • . 
Związek bowiem nasz musi koniecz szwank sprawy na·ro<lowei i katolickfoi. a tern Pytamy, kto kopie przepasć między 

nie najpierw wzrosnąć liczebnie, aby haislem jest: Polacy mogą należeć tylko do wychodźtwem i społeczeństwem w kra 
mógł niastępnie kupiectwu oddać. od~10- polsikkh towarzystw i organiiza;cyj i tylko na ju: czy ci którzy zalecają ludowi gło· 

· d · · t • • t i· kup1edne P-0laika gfos-0wać przy wsizelk1ch wYborach I i ' . . ń p 1 wte me przystug1 I s anow . - „Na tern stanowisku stoi na obcziyźnie pra'- ~wan e na naizasłuze sz~~o w o sce 
mu wyrobić odpowiednie stanowisko wie caly o')(ól uświadomionych niar-Odowo Po- pisarza ludowego. czy pohtycy, którzy 
społeczne. laików i z tem liczyć sie powinni zaróWlilo R..o- mu każą '21osować na centrowców lub 

Związek nasz, na szerokich op_ar dacy nasi w 1<:raju ia:k centraw·cY. zwla~icza na socyalistów? '' 
d t h · 'ezli"czone kun1ect zaś księża katalkko nieunieccy_ a zyska rnetyl- p ta • • • . śl ć po s awac · moze m ~ - ko sprawa pols.ka;. lecz także 'kościól katolicki Y my, czy mozna wvmy e so-

wu naszemu oddać korzyści, tak moral i łatwiej będzie na obczyźnie 0 zi;(odę ludu poi- bie :potworniejsze kłamstwo. jak twier
ne jako i ma.teryi1lne i dla tego wzy- skie1i?o z duchowieństwem." dzenie. że ktośkolwiek i .do tego w ce
wamy wszystkich samodzielnych kole- Zdaje nam s i ę, że na te wywody zgo lach samolubnych, stara się wykopać 
gów, aby niezwłocznie do zwią~u na- dzi się każdy, kto wie ile złego naro- przepaść między ludem ipolsikim na ob
szego przystąpili, celem wspólneJ pracy ·biły na obczyźni·e agitacye ·poznańskiej czyźnie ;i społeczeństwem w kraju?! 
rz nami! . kliki szwarc\\ ej~ersko-centrowej nta Na tak .podłe oszczerstwo mógł się 

N_os~m~ si~ od. dawna_ z zam '. airen· rze1cz kandydatów centrowych w rnku tylkQ zdobyć organ człowieka, który 
przernes1ema. s1~dz1by zwi~z.ku rna:sze- 190.1 i rozkaz srłosOiwania w ściślej- całe życie - dla interesu - walczył 
go do Poznania 1 dlatego poządanem by .szych wyborach na socyalistę, wydany .przeciw szlachcie polskiej godziwymi 
było, aby także życzliw:e nam kurpie- I w rnku bieżącym przez p. dr. Krysk- i niegodzi·wymi środkami a sławił teza
ctwo poznańskie do Związku naszego wiczn., prezesa „Polskiego Centralnego sy pr:uslJ<:ie a le skom mu s zlachta po
jaknajrychlej przystępo"':alo. . Komitetu Wyborczego". Serce ściska kazaifa n1~.pel'l1iD'ną kiesę, zaprzedał jej 

Wszystkie spoleczenstwa 1 wszel się a krew burzy na widok spustuszeń, się za umówioną cenę, nadawszy sw:o
kie zawody uznały dziś potrzebę łącz- jakie wśród ludu wyrządzaią niefortun im groszodawcom tylko złudną fdrmę 
ności i dfa tego wolamy do Was, pano- ine ukazy, wy.dawane od zielionego sto- „·szlachty .postępowej''! 
wie koledzy bnatnim głosem: . lika a ·pozbawione najpowierzchowniej- To tef nie odpowiadalibyśmy wcale 

„Przystępujci'~' niezwłoczme do .szef1 znajomości st·osunków i warun- na insynuacye i wyzwiska, któremi or
Zwiazku nas:z,ego · ~ ków, w których Pola1cy IW stronach gan poiitycznego sprzedawczyka nas 
Związek Kupiecki na rzesze ni~miecką niemieckich żyja i dział.aja. dtarzy, gdyby artykuł, którego początek 

(z siedzibą w lnowrocławm.) . Nieraz już opadały nam ręce i na- podaliśmy, nie zawierał w dalszym cią-
A. Jakubowski prezes. '!"· .Ozdpowski, suwała się myśl. że szkoda trudu i mo- gu l1astępującego wyznania: 
wiceprezes. T. Lipczynsk1, sekretarz. zolu wobec żelaznei konsekwencyi, z „Wiarus odrzuca wszelkie kompromi-

* * * jaka poznańska klika szwarcwajser- sy - choćby ich wymagał interes narodo-
U r a g a: Zgłoszenia i wszelkie sko-centrowa pracuje nad zniszcze- wy, pr~edewszyst~iem na Górnym ~ląsk.u 

"' · · k etairz . · I h - takze kompromisy przy wyborach śc1-kor~spondency~ pr~YJI?1UJe se rdaw 1· mem wa 6'Y' syp.anyc przez nas, ce- śleiszych. Gdyby za radą Wiarusową mia-
Zw1ązku T. Lm cz. 'n.siki. lnQwro Iem zabezp1eczema polskłeszo wychodź lo iść również spoleczeństwo w kraiu, stra 
(Hohensalza). . , ". t~a przed zal~wem niemc.zyzny .. Ale ciłby Centr. l(om. Wyborczy racyę bytu . 

Propimy zanazem panl'>w ~olego widok wzrasta1aceirn z dmem kazdym A dalej dziwnie wyglądać muszą owoce 
by popierali organ nasz zwl'ąJzkowy w ·potęgę zasteou uświad·omionych i dlugole'"niej politycznej dzialalności oświa-



to-\\'ej Wiarusa, skoro oddanie kartki WY· 
borczej przy wyborach ściślejszych na 
centrowca, :zy na socyaliste zdolne jest 
przepro'\\ adzić Wiarusowe szeregi do obo 
zu centrowego czy socyalistycznego: Tak 
ostrej krytyki działalności Wiarusa me wy 
dal dotąd nikt jeszcze. „Wiarus sam sobie 
najgorsze wystawił świadectwo". 

Ze zdań powYższych wynika: 
1) że w ~łowach kliki szwarcwai

sersko-centrowej ·pokutuje myśl kom
promisu na tej zasadzie. że Polacy w 
Westfullii i Nadrenii mają glosować na 
·centrowca, aQy centrowcy na Sląsiku 
oddali Polakom dobr.oiwolnie kilka man
datów poselskich; · 

tych zamiedbanych braci oświecić i 
przyzwyczaić do samodzielineg,o my
ślenia. 

I dfa tego właśnie. że :praca nasm 
jest skuteczna, dla .tego, że lud tutejszy 
niechce. żeby za jego plecami targo
waino z teentrowoami je"o skórę, prze
to klika szwarcwaisersko-centrnwa, 
idąca pod rękę z osobliwego ntabożeń
stwa demokracyą zarzuca nam 
demagogie. 

Jeżeli to, co my czynimy, ma być 
demagogią, to POzostanłemy demago· 
~ami· dapókl serca nasze bić nie pf!Ze
staną. bo wiemy, że ucząc lud myśleć 
i działać samodzielnie dobrze się przy. 
sfugujemy połskiej naszel oiczytnle a 
na szkodę narażamy cbyba tylko 
siebie. 

2) że klika szwarowajsersko„centro 
wa za jedyne zadanie .. Cent.rtllpego .Ko 
mitetu wyborczego" uważa zawieranie 
kompromisów. 

Wobec tego nie wahan1y się wyznać, W tern .przekonaniu bedziemy i na-
że według nasze·go mniemania kompro- dal popierali pracę ludu polskiego n1a.d'· 
mis na określonych powyżej zasadach. uniezale~nieniem sie od strnnnktw i or
zaszkodziłby sprawie polskiej nietylko ganizacyj niemieokich, co nie wyklu
w stronach niemieckich. lecz 'także na cza~ że jak dotad. uoddawać isię bę
Śląsku. Cóż nam bowiem pomoże kH- dziemY, 1postanowieniom prawo.witych 
ka mandatów w Berliriie. kiedy w d·ohm Władz wyborczych. Dooóki przecież 
z1,iknie zrozumiała dla ludu ·. granica rozkiazu nie wydano, dopóty nie óozwo 
-miedzy Polakiem a centrowcem, ·.która limy kneblować ust ani sobie ani prote
tak wyraźnie zarysował~· sie vr..zf ~y- . stującemu przeciw komoromisowym ·po· 

· borach parłattiehtarnych 1 · sejnłąwY.ch? · my~IOIJl ludowi, bo . uznajemy władzę 
1 Kompromisy Wl}rowadżają. zamęt do wyborczą ale nie uznamy nigdy samo
• i każdego stmnnfictwa choćby ąa'jiwięćej ,' zW,ańczej '' dyktatury kliki, któraby 

', wyrobionego 1polity.cznre. ·G.ctyby prze- ch~iąła o<h~rvwać role nieodpowie-
, 

1 to Komitet Centralny nie miał innego z;a , , ~zialnego , wobec soołeczeństwa rządu 
<lania, jak zawieranie i<;ompm~isó~~ . na~~dowe20-. chociaż naraziła społe

. io lepiej, żeby go W·cale ,llie by'ł-p. . '. , qeństwo tylko na straty i upokorzenia 
. Wy.chodźtwo. które zaraz»do _pier\V- a do pracy twórczej nie iest zdolna. 
szego. swojego regulaniiinu wpwwadzi- !!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!~l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!! 
lo przepis o ewentua.lnem prz;ylącze~iu ' 
się ido Komitetu Centna..11nego. rozum1~- „ .: Z spraw knapszaftowych. 
1o je.go zadanie dalelm szerzej. Oto 
upatrywało i upatruje· 'W nim symbol Na· ostatntem posiedzeniu zarządu 
jedności narodowei wszvstkich Pola- knapszaftu bochumskiego utworzono 
ków w kraju i ·na obczyźnie i najwyż nowe obwody kna'pszaftowe. Wybór 
szą instalfllcyę do r.Ozpatry;wania nie- starszych knapstaftowych w obwodach 
porozumień między wyborcami i wlą.-. tych naznaczono na . dzi~ń 43 listopada 
dzami wyboriezemi a 11ie mniej przodo- rb .. 
wnika w walce, niosącego hasła naro- Obwód 35a: Gmina Rohlinghausen 
dowe rodakom uśpionym iub opusź~ ·. .ulice: Bismarka Daniel Diedrich i Gu
czonym. To też potworną wy<:faje sie stawstr. tteinrichstr. od Marktstr. aż do 
na wychodźtwie mv~l.' ze komitet .ce1n~ · starej uhcy, dalej Bahnhof,- Kirch-, Kur
trowy mógłby · zabronić glosowania na ce-, Mar ktstrasse; Mar'kt·platz, MoHke 
Polaikia. i polecić g:łasowanie na Niemca i Roonstrasse. Schulstrasse od nr. 10 aż 
w imie sGlidarności narodowej, . Roz- do końca i Wattenscheidstr .. 
kaz głosowania na Niemca ' byt~y . Obwód 63a:.Lilnen~Si.id, częś'ć pól'.. 
szkodliwym w głosowąr:i.!u ściślejszem nocna; Kaiserstr. gminy łforstmar i Be-

, · aw głosowaniu glównem bytby wprost dinghausen, 
zgubnym. Nie wi1na to •. Wiarusa Pol- Obwód 74a: gmina Ewing ulice 

· · .skieRo" ani przvwódzców ruchu naro- . Baum, Derner, Friedrich, Garten, Heck-
.. dowego na obczyźnie. ' . .·· en, Heinrich, Kaiser, Kirch, Lob i Loui-

Winę ponoszą racze] d. którzy tam senstrasse; Poj. \\i eg„ Schul, Wambeler 
·w · kraju uprawi ają szport 1· blagę . poli- i Westfalenstrasse: 
tyczną, . zami~st systerrtat:ycziniej sta;- Obwód 89a: gminy Horst, Stok-

. tecznie pracować nad uświ·adomieniem kum, Wersel. Bockmn, ttovel, Ermeling 
.narodowem i politycznern szerokich hof, \Vallstede, Drensteinfurt i Mersch 
kól l·udli. ..Wiarus PofsJs:i" i iego przy- . Miasta łfamm. część pólnocna i zacho-

,, ]a.ciele na obczyźnie nie mogą tak nią, .dnia część ulicy od Hamm do Monateru. 
l>OCzekaniu wpoić saimod'zfelnoścf i doj- · dnia czę~.ć uLq: od łfamm d.o Mona-

1" rzałości politvcznei ludziom. , :których steru. -
"'""" w niektórych ckoliic~ch Księstwa 'Y~- Obwód 161a: gmil:a Stoppenberg 

~·' dzono na pasku, j;ak niemowlęta .pall- południowa strona kolei od Essen-Nord 
tyeżne. Ale „Wiarus Polski" i jego d-o KraY. gmina Prillendorf w gminie 

· ·- przyjaciel@ dokładają starań, żeby i ttontrop pólnocna część żwirówki z Es-
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Opowia!dainie historyczne według po-
. wieści 

. Wacława Gąsiorow~·kiego. 

F'~~ (Clila1 dalszY). 
' · -r .~ Co aśćka wygadujesz? Jakie-
gogo znów króla znalazłaś sobie?! Ten 
Napoljon j'ewnie !.. .. 

- W imię Ojm i Syna, a toć mó
'wię wyraźnie. że król Sas„. przyjeżdża 
na dziedzictwo swoje i panować nam 
będzie! 

lmć pan Bonawent ra zbladł i por
wał się z miejso:i. 

. - Mówicie wszystko!.. Skąd wie
cie?!.. Był sejm? Była elekcya ? .. Co 
jak?! .. Kto wam powiedział, że Sas 
dziedziczy? „ Gdzie to macie? Veto, 
.mospnme ! „ No? .. 

Markietanka zmieszała się tym na-
głym wybuchem imć pana Bonawen

, tury i jęła się plątać 
„ - Nie wiem, proszę jegomości!.. P0 
• 

1 
kój podpisany w Tylży„, Ustanowiono 

· księstwo \\12 .rszawskie. a ina króla obra 
· no Sasa„. 

- Kto go obierał? - rzucil z impe-
1 tern imć .pa n Głnski. 
~ Przecież nie ja! - odpada poryw 

cz.o Zubrnwa. 

~ To wfom. bo a·sidźka mo.głia,byś 
nJJijl\Vyżej kogutki na kapłony wybie
rać!... Mospanl1e ! Lecz ja go nie wybie
rałem! Rozumiesz asińdźka.„ a ja je
stem postem! P.oslem .. Bo ·co nasz sejm 
jeno ' jest lirnitowattvm ! Protestuj,ę ! 
Veto! Mospmnie- Niema1 zgiody na intru 
za! Kto go obwoływał? Gdzie pole 
elektorafoe? ! · · 

- - Ależ moś.ci Bonawenturo!... -
mitygowała oani Ootartowska. - Toż 
pewno 1pogfo,ski jeno. 

- Nie, jeimościuniu ! Najsz,czersZ!a 
nrawda. Na własne uszy słyszałam, 
Jak obębniali w Płocku przed ratuszem. 

- Co? Króla obebnia1li· !... 
- J akem Muszyńska z domu! 
Protestuję!... Veto! Sejmu elekcyj

nego nle byłe - nikt gtQ nie zwoływał! 
A co my, tutaj w województwie Lubel
skiem. ba i w Bełzkiem i Sandomier
skiem i Rm:ikiem o iniczem nie wiemy! 

- Toć prawda, proszę jegomości, że 
co już pod ŁukoiWem i bliżej jeszcze 
Warszawy jiakbv i1nni ludzie byli -
Austry ak siedzi im na karku i miętosi, 
a oni nic. Pary z gęby nie puści nikt, 
a tam za Wista ludziska z iielit sobie o
sHaitnią chudobę idobywaja !. .. Pacholęta 
imają s ię .gizabelek. abv za cesarzem 
pójść, a tu ICO? !... 

- Dosyć! Veto !.„ Niema króla! Mo
spanie, i to sob '. e aśćka zxwamiGtaj, że 

sen do Steele, i wschodnia ~ść Sie
perstrasse. 

Obwód 180a: W Bu er, miejsco
wość Erle północna strona Neustr., pa
rzyste numery z Bismarkstrasse pa
rzyste numery od 136 począwszy, nie
parzyste numery od 131 począwszy aż 
do końca. Eichfeldstrasse, wschodnia 
część Gelsenkirchenerstrasse aż do ka
tolickiej szkoły w Erie, Sutum, Heistr. 
·pólnocn1, i, północnej Neustr. parzy
ste numery„ Manus-, Surresser, Tent, i 
W odanstrasse, dalej domy pod1 numera
mi: 141, 241, 158 134, 10, 11, 12, 18, 38.1 
41,42, 47, w Meidelich Grenz, tteilnrich, 
Kannen i Lukshoffstrasse, niepanzyste 
numery Schierenstrasse i domy pod nu
merami '28, 2°. 910, 911

, 912, 231, 2311
, 21, 19. 

Obwód 183a: Pod Bu er miejscowo
ści Eckerresse i Surresse północna 
część ulic Hertener do Ewaldstrasse. 
Middelic,herstr do Schnurstriasse. 

Obwód 212a: Brauk, Bottroperstr. 
Bayerstrasse, parzyste numery Bren
ker, Emscher i Heringstrasse, Horst
Strasse od numeru 142 i 143. Mathias
Strasse. Rossheidestr. od. nr. 94 do 73. 

Obwód 247a: gmina Herrten, ulice 
Klemensstr., Ewaldstr., parzyste nume
ry tlizabeth, Engel, Teigen. Gravelot
tenstr., Gri.ineg-Weg, od Kirchstr. parzy 
ste numery od nr. 2 do 46, ·Kfrchstrasse· 
Sedan, Sophien, Spichern, Schul. 
Schmale, Markt, Neu, P1ark; · i Worth• 
Strasse. · 

Obwód 258a: wiejska gmina Rek
klinghausen gmina Ehsel, Erkenschwi'ck 
południowa część od Sinsen ku kopalni 
Ewald i dalei. 

'Obwód ·259a: wiejska gmina Rek
klinghausen, gmina Sinsen, Lenkerbeck. 
Hills, Lontrop, i Kosthausen. gmina Dre• 
wer, droga prowadząca od Hills do Lip
pe, .Po obu stronach domy pod nr. 253 
do 264. 

Obwód 278a: miasto Dinslaken, 
gmina .łiiesfeld, od wschodu kolei ku 
Oberhausen W es el, i na pólnoc Brink. 
J agers trasse, miasto W es el, gmina 
Bruckhausen przy Wesel, Buer, Buch
holtwelmen, Epp.inghofen. Pr iedrichs
feld, Oahlen, Gatrop. Gorsiker, tteirvest. 
Dorsten, łfolthausen, Hi.innxe, Lohne, 
Mehm, .M.ollen, Schermbeck, Spellen 
Vorde. 

Obwód 286a: . gmina Borbeck, uli
ca Bachstr., Baasstr., Bahnhofstr., od 
nr. 1 aż do Briickstrasse, Bau, Binck
Strasse i Brehmstr. Burgstr., od nr. 20 
aż do końc·a, Einbleckstr ! .Hani el, i Hełm 
Strasse, Hoffnungsstrasse, od nr. 1 do 
73 Huvssen, Jakobi, Kanal, Nord, Oster 
feider, ·Ptarr. Quell, Rkht, Saum, i Steig 
Strasse. Turmstrasse. Unterstrasse. 
Bahnhoistr. ·obie st ony do Turmstr. 
W ert i Zugstriasse. 

Obwód 289 a: gmina Hamborn z 
zachodniej czGści Busch i Meid.erich
Strasse. z wschodniej strony Over
bruckstr. po obu stronach. 

Upraszamy naszych delegatów i 
mężów zaufani.1, aby s lę postarali o zba 
danie„ ile Polaków w p.nwyżej poda
nych obwodach zamieszkuje i czy we 

pó1ki Głuski żyć będzie. to pacta con
venta szanowane być musza ! 

Wieści, iprzyniesi.one przez Żubro
wą, zburzyły spokój i ciszę. panującą 
w Jaistkowie. Pain Glus:ki przez dwa d'ni 
burzył się, pomstował a wygrażat, a 
potem na~le 'zapadł w gluchą a1patyę, 
z której inie go wyciągrnić nie potrafiło. 

Męska, wynio,sła postać imć paina 
Bonawentury p-ochylilla, się, żyw<; oozy 
.przygasły, starcza głowa coraz czę
ściej ku ziemi zwieszać się zaic.zęła. 

Pani Ootartawskla próbowała roz
proszyć ·Czarne myśli imć ipana Bona
wentury, lecz na rwsze1kie pirzeodsta
wia,ne mu racye a wyrw.ody - jeno gło
wa chw~al smutńie i ·od:r>owiadal rz go
rvcza: 

- Jejmość dobmdziejko - wszyst
kiego dożyć si·e s.podziewałem. lecz nie 
takiego praw naszych spostoonowania. 
Wolej mi byt.o zejść z tego świata, 111iż 
ty.eh cza.sów doczekać!.. Bez elekcyi, 
bez .sejmu S a,s sobie zjeżdża i na jagie
lońskiem zasiada dziedzictwie! A człek 
nJ.wet rozmaichu nie ima. żeby choć 
kt0nfederacye zawiazać. 

Pani Got~,rtowska oróbowata pocie
szyć pana Bona1wenture; ~dobyła się 
.pC1\\1nego razu na odwage i ozwala się 
~::i.godnie: 

- Sz,czerze tacze się z waszmością 
w jego bólu serdecznym„„ Jeno zważ 

wszystkich obwodach będzie można na 
szych kandydatów. na starszych knap. 
szaftowych postawić. Tam, gdzie są ia 
kiekolw1ek widoki trzeba się postarać z 
o odpowiednkh kandydatów i ich nazwi 
skia do biura podać. Wsz~dzie, gdzie 
tylko będzie można lokal do wieców 0• k' 
trzymać, niech się druhłOwie postarśli 
o urządzenie kilku wieców agitacyjnyc~ 
Po odrzuceniu projektu ustaw knapsŻaf 
towych powinni druhowie się postarać 
aby wszędzie wiece były urządzane: 
aby ludowi dać wyjaśnienie, dlaczego i 
kto ustawy odrzucił. 

Oprócz wieców powinni' druhowie 
się za1ąć dobrą domową agitacyą nie 
tylko w sprawie wyborów, teraz wła. 
śnie trz~ba się starać ;pozyskać dla „Zje 
dnoczema „zawodowego polskiego'' 
wszystkich t-y eh, którzy od organiiia. 
cyi dotąd stronili. Nikt nie może wie
dzieć, jakie czasy nastąpią, gdy urząd 
nadgórniczy niekorzystne ustawy k 
szaftowe n·arzuci„ Więc do dzieła dru
howie! 

„Zjednoczenie zawodowe polskie'' 
. W. Sosiński. ''i 

ITI 

K~niec strejku szkolnego w .Kościanie. m 

w. wtorek z.akończył sie strejk dziat
wy po1sk~ej w Kościanie, · czterech 
chłopców, ·synów robotników Jacka 
Kaczmarka i J.ana Skriypczaka, któ
rzy dotąd sami tyJko trwali W !Oporze 
przeciwko niemieckiej nauce religii, za 
częlo znów odpowiadać po niemiecku 

Robotnicv Kaczmarek i Skrzyp. 
·czak, jak donosi „Gazeta Polska", dużo 
przecierpieli, wmim zdecydowali się u
stąpić. Najpierw po dwa a następnie 
po dzies1ęc dni przesiedzieli w więzie-

. niu. które w poniedziałek dopier-0 opu
ścili. Kaczmarek siedział w więzieniu 
sądpwem; dano mu ubnanie więzienne 
i kazano pleść chodniki słomiane. W 
ciągu dzies i ęć dni pięć razy brano go r 
na vr.zesluchy i .starano się nakłonić go, 
by· dzieciom swym zakazał strejku, lecz 
K. upierał się; namawiano także żonę 
Kaczmarka, .lecz również napróżno, cho 
ciaż rodzina żyła w niedostatku, gdyż 
policya na dzieci nic nie płaciła,. i tylko 
syn,' pracujący w W estf1alii w Langen
dreer, przysyłał pieniądze na utrzyma. 
nie matki i rodzeństwa. Gdy w panie· 
działek Kaczmarek opuszczał więzienie 
żona i dzieci z kwiatami przywitaly go 
u furty więziennej. ·1a w domu dzieci z 
płaczem prosiły ojca, aby już nie cho, 
dzil do więzienia i pozwolił im odipowia 
dać w s·zkole po niemiecku w nauce re· 
ligi i. > 

\V domu zastał bowie'm Kaczma· 
rek nowy mandat karny nr1 150 marek 
lub odpowiednią ilość dni więzienia. () 

Wczoraj w.i ęc udal się Kaczmarek ną 
na policyę i oświadczyl, że nakazal 

· swym dzieciom odpowiad!ac podczas 
nauki religii po niemiecku. To samo U· 
czynił także Skrzypczak. łe 

na smutne rzeczy 1naszel ipoł•ożeni e. 
Gdzie 1u myśleć o sejmie! Zawierucha 
taka naszła. 1a mv orzecież austrya· 
okiej mości dotąd jesteśmy podlegli!„. s~ 
Tedy, je1żeli te nowiny są · .pt'1a1W1dziwe na 
toć Napoljonowi wdzięczność od nas sz 
się należy. że dfa szybkiego fadu Sasa ka 
na tron nowołal. ty 

- Veto, mospan:e ! - huknął p~n w 
Gluski. - Niema zgody!... Jak wazY ko 
się taki sotie królik francuski do nas 
sie mieszać?! Chciał nam na ()dsi~cz 
przyjść, to jego prawo było PrusakoW 
wypędzić, a potem dawnych wo~ewo· 
dów zebrawszy, rzec: Mospanowie se· 
natorzy, oddaję \V'.am ziemię wa~zą ~ 
radźcie teraz i rządźcie się!... Je1rnosc 
się to dziwnem wydaje! ObaczyITIYb 
Je.żeli lud~ka sprawiedliw?ść . . " łeA 

wzięła, toc jeszcze Boska 1stnie1.d„. i 
jako mnie tu jejmość żywego W!~ zi~ 
- nie ustąpię i bodaj przed obhl,;ze 
Najwyższego.' .... veto. mospanie, zawo· 
łam! . . że 

Pani Gotartowska, rozum1e1ąc, as 
tu żadne perswazye nie pom?gą, a c~na 
jeden zdGlen jest uspokojeme na ~Ja 
Głuskiego sprowadz i ć, nie op~no-.Y bY· 
więcej. tembardziej, że sama za1ęt~ 
ta myślą o powrocie do GotartoWIC· ,1 io 

Ciąi:t dalszy nastąpi. ' ,,z 

--- . .J li 



liemle polskłeo 

z Pras ZaellHnieb, Warmii i Muu~ 
Gdaflsk. Z Raduni wydobyto zwłio 

ki pewnego mężczy.zny. 
Grudziądz. Majątek rycerskti: Sar

.nówko. mieszczący filę w tutejszym po
wiecie nabylo rolnicze biuro kolonizia
cYine Maurycego f riedHindera w Byd
goszczy za 545000 marek. 

Gostoczyn pod Tucholą. Dnia 12 
btn· odbylo się tu zebranie pod prze
wodnictwem pana W. Rolbieckiego, na 
którem za staraniem pan!a dr. Karasie
wicza z Tucholi założono ,,Bank ludo
wy" na Oostoczyn i okolicę. 

Starogard. Na grobie swej pierw
szej żony zastrzelił się w ubiegłym ty 
godniu w_ nocy dawniejszy kupiec Wer
ner. Kłopoty finansowe byly poqobno 
p0w9dem rozpf::tczliwego kroku. 

Nowe. Za~rodnik Radtke z Tryla 
powiesił sie w ()grodzie właściciela Roh 
dego w Kniatku. Co nieszczęśnika spo
wodowalo do samobójstwa, niewiado-
wo. 

Z Lubawskiego piszą do „Pielgrzy 
ma": 

Nasz młody. męczennik zla wiarę 
świętą .Paweł Karduk, si1edzi · ]uż pię9 
miesięcy we więzien iu. Wiadomo, :ż'e 
K. whacono do więzienia za to. 'iż ni.e 
<:hce wyjawić ty<;h. którzy mu radą lub 
czynem pomagali d!o przyjęcia wi;· 
katoliGkiei. · · - , -· 1 ~ ·~U · 

Ksiądz proboszcz dr. Okoniewski · 
Lubawy wyshł zażalenie do ministra 
i nadprokuratora w Kwidzynie,' ponie
waż chłopcu temu nie pazwalają uczę
S;3Czać na nabożeństwo !kościelne, ja-
1de ·we więzieniu co dwa tyg.odnie · 
odbywa. 

Zaiste smutną jest doba nasza JY 
Prusakiem! 
· .Toruń. Jeden z czeladników ta pice 

ra Bettingera wrócił w stanie nietrzeź
wym do domu i zapalił . papierosa poło
żywszy się do łóżka, od papierosa za
paliła s '. ę pierzyna, a czeladnik tak się 
lJOparzyl, że niebawem umarł. 

ż Z Wielk. Ks. Pozilańsk.if.go, 
o 

Henryk Sienkiewicz nadesłał n!;tstę 
p!!jącą odpowiedz na listy dzieci poz
nańskich: 

e Dziękuję najserdeczniej za nadesła 
o ne mi listy dzieci poznańskich. - li 
z te są tak wzruszając·e w swej naiwno-
, ~ci i bokśc i , że staną się dla mnie Il)a
a prawdę drogą pamiątką. Będą one tak-
• że stanowiły z czasem dokument histo

ryczny z dziejów tego„.„. ucisku, pod 
]akim jęczy vbecnie zabór pruski. • 

k · Ale„ tkwi w nich i pewna pociecl: 
Oto dzi.ecL.„, które tak czują powsta
ną zawsze Pohakami 

Kra k ó w. 
Henryk , Sienkiewicz. 

· Dyrektorem Banku Związku Spó-
łek Zarobkowych na posiedzeniu rady 
nadzorczej został w ybrany p. Michał 
Więckowski dotychczasowy dy rektor 
Banku Przemysłowców. 

Ze Si~~.Jrn ezy Ji St:.Jropoliłhł. 
. Bytom.· W poniedziałek 14 bm. w 

kopalni „Kar sten-Centrum'' kamiienie 
s~adły na górników, którzy pracowali 
nad wykuciem nowego lokalu dla ma-

a szyu pod ziemią. Czterech zostało po
kaleczonych; 3 leży w lazarede, czwar 
ty w drodze. do lazaretu umad, a nazy-

Y ~a się Matejczyk i pochodzi z Radzion
s ?Wa. Ten chciał ratować jednego z 
z 1 ni~szczęśliwych i przytem jako bohater 
w nnlosierdzia postradał życie. Tak samo 

ratował ·~ieszczęśliwych pan łJaszczyk 
e· z.1' arbu 1 trzeci górnik; jednego i dru-

giego spadające kamienie pokaleczyły. 
ci w I<ról. Huta. Wprost skandalicznym 
y. YPadk1em L.ajmowal się - jak czyta
b Wy~ „rn. S;J '' - sąd ławniczy w Król. 
A J'ucie. Jako oskarżeni staW\alii niejakiś 
sz ~~ef Ogrodnik tuztąd i Franciszek Lam 
!11 że .z Nowych łiajduk o obrazę i odgra
o· śa~il sję ks. kapelanowi Gajdzie od ko-

bcio a s~ Jad wigi. Oskiarżonemu O. nie 
że ~!~ mozna udowodnić winy i dlatego 
s stusia~o go uwolnić. Natomias~ ~· z_o
a pat skazany na 3 miesiące w1ęz1ema. 
ta chzesluchy wykazały, że w drodze do 
y· kaor1go r.!1padnięto w ieczorem na ks. 

kr Pe ~n~ G. i spotwarzono go w naj.0-
.1 z0°Pnie1 ~ zy sposób, a oprócz tego gro-

2~? 1~u potamaniem kości. jeżeli nie 
kie tkn ie" z ulicy. Kara za to jest cał-

111 słu szna i jeszcze stosunkowo za 

mal.a. Powyższy wypadek to niewąt- przybylo tylko kilkanaście osób, tak że 
pliwie skutki pracy wcyalistycznej. po przeszło półgodzinnem oczekiwaniu. 

14-dniowym chłopcu, podpadło, że 
wszystkie inne dzieci. które pielęgno
wała okrutna dziewczyna zmarły na
gle. Aresztowana w czwartek przyzna
ła się do zbrodni, a jako powód podała 
wstręt do pielęgnowania małych dzieci. 

Tarn. Oóry. (92-letni „młody pan). zwołujący zniewoleni byli odroc~yć 
92-letni inwalida Boguś z Brosławic, wiec do pr:t..yszłego wtorku 22 b. m. 
który już raz owdowiał, zamierza wejść Rozpocznie się dopiero o 8 wieczorem 
po trzeci raz w związek małżeński z pe- w sali Domu Katolickiego.'' 
wną SO-letnią panną. Powysza wiadomość jest tak cha- w·ypa<lki takie mnożą si~ w ostat

<nirn czasie. Rybnik. Gazety hakatystyczne u- rakterystyczna, że uwag do niej ża
„ll!ll!l!l!!!!!!l!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!::,4 derzaią na alarm, że polskie Banki par- dnych dodawać nie ootrzeba. 

celacyjne zamiermią r.zekomo zakupić z posiedzenia! ~arządu knapszałtu Rozmaif oścL · 
maJ·ątek Smoln"' pod Rybnikiem. Mają- bochumskieao 

"' liio • n Handel zewntlltrzny Francyi. Na kon tek te~ obejmuje 300 mórg obszaru; po- T · d , · a.A d , "' 
ou a1iny ra zca gormczy z urz~u na gresie nauk społecznych 1· eko-. nom1'cz ... siada ·Piękne budowiska w mieście J.v- , Do d · B h I.i i gornkzego.w rtmuin zie tp. enn o u mych, ńr1hytym· tvlko r-o ,„,„ Bo· rde".'.>:ux, bniku i należy, do pana Uherka. Gazety t • dl d ~„ 11 . w · iu V\,lµ ""' '" "" · b zostat .przes1e ony ' ·O i.oo. 1· Jego p. Ives Guy-0t dał obraz poro'wnawczy hak~tystyczne wołają o pomoc, ze Y · d ,.t 

k l . miejsce przyjęto taJ<nego ra zcę nau- qandl.u. fracuskiego, który. tu streszcza-
mająte nie dosta się czasem w 1ręce gómkzego p, Kreisla a wyższego · · 
polskie, bo niemczyzna w Rybnkkiem S k t my. 
spadłaby znów o jeden szczebel niżej. radzcę ip. attiga ja' '° zas ępcę. W okresie 1855--1859 wwóz do Pran 

Przewodniczący oznajmił. że Jeden cyi wynosil 1.732 milionów franków, a 
Z innych dzielnie Pols1ł. z członków w katolickim. doniu chorych wywóz 1.894 m. , fr. (razem 3.646). w 

90-letnia rocznica Z1tOnu Tadeusza w Kastrop, który był leczony na roba- 1860 roku Napoleon prżeprowadził pier 
Kośduszki rninę~a w wtorek 15-go paź- ki, PO dwurazowem spożyciit'Iekarstwa wsze traktaty handlowe, oparte na wol 
dziernika_ Staraniem Tow. polskiej 1mło (Ekstraktom filicis) zaniewidział zupeł nym handlu. ą w okresie 1861-1865 
dzieży rękodzielniczej im. Tradeusza nie. · wwóż i wywóz razem podska~ują do 

Kościuszki odprawił w wtorek przed- Przewodniczący zarecz)ał, '?e ·'od' le:- ".cyfr.y 5.011 ·'rpilionów franków. Na$tę-
poł. w Lwowie ks. biskup Bandurski kar~twa .. nie I?ógł ~zr9~u · .P:9i1?Y1Ć. ( ?), puje ~9j~a 18~0 r.: Prancya tr1aci Alza
uroczyste nabożeństwo· żałobne za du- P?me:v~z z.tel sa~eJ ~ut.elki .1'~m: chorzy · ~yę? ogmsj(0 .Przemysłu tkackiego. W 
szę nieśmiertelnego Naczelnika. Olbrzy rnw~1ez zia .zy~ah, a mc1t1? s~e m,~ 1~ta:k~. ;. okresie , 187~80 handel zewnętrzny 
mi kościół OO. Bernardynów wypełni- Y'_yzszy lekar~ ~arzą.dżil, aifrv, mes~~~ Franc'Yi· wyn9si 7.667 milionów fran
ia szczelnie· publiczność. Mnóstwo by- shwego ~~fow1eka odesłąno do klm~ikl i . 1 kó.w~ z lftórYC.h 3.375 wypada na wy
ło ,.młodzieży, delegatów stowarzyszeń, w Bonom1. Jedei;i st~rszy knapszafto-, ~ wóz, a 4:292 na wwóz. W 1881 r. zwy-

uczestników: powstania z r. 1863/4. wy ws~ał 20. markant1 .grzy"'f:nY ~ka~a-.. cieża we·. Prn.IJ.Cyi system prnte.kcyjny 
„Sokoła", „Gwitazdy", „Skały~',im. Ki- ny. pomewaz pez . oo~wolen~a ,, .lekarza- · i . w"if1astępnj1ch'.'okresa·ch ipiędoletnich 
lift.ski ego, ochotniczej straży ogniowej :potajemnie dom cho ryc~ ouuścH. fon~„ •· zią:}\~fa ;się 'stagn~cya w handlu zewnęt
,~~okól' ·, delegatów c·echów ze sztar.i- go knapszaftowe~rn złoz·ono z urzędu z rzriym, którego cyfra ogólna w tatach 
darami i t a.r W cza.sie· J11abożeństwa powodu orż"ekrocze:ni;a ustaw. 1892-96' spada nawet do sumy 7.192 
śpiewał chór intodz!eży. Po ,odprawie- ' Urzędni:k Jma1pszaftowy -Priebe z fi- milionów franków. 
niu egzekwji wygłosił .ks. biskup Ban- lia}neg.o biura w Dortmui~dzie sprzenie-: Dopieru w ·"·6kre.sie 1902-1906 hJan
dur6ki bardzo piękne kazanie, poczem w1e~zyt .sooo mare~~· o ile ~otychczas del zewnętrzny Francyi zmienia s·ię i 
publiczność ociśpiewala „Boże coś Pol- . stw1er,dz1ć był.o mozn8 . . Przy areszto- dochodzi do 9.438 milionów franków 
skę". waniu znalezio:110 u niego 2077,13 mr., z ·których 4.820- jest W-Wozu a 4.617 wY 

Lodź. Policya urządx!ła w związ- t~, ż~ pr~v od;liasrnieciu 500 1Inl11rek kau wozu. W produktach imp~rtowanych 
ku zawodowym „Jedność" r·ewizyę Po cyi ponosi knaoszaft 2400 mr. szkody. artykuły . spożywcze i surowe mater
licYia, otoczyła ogród, w którym był:o Dla Alstade.n ustanowiono lekarza jaty stanowią 83%, a artykuły „fabry
okolo 500 osób, na zabawie, dok.onała dr. Janis1cha: Na łiostedlcle dr. Loyto- ·kowane" tylko 17%, J)odcZl'.ls gdy w 
rewizyi i aresztowała 84 osób. - W ve., :a jako spe{~y~hste dla c~iorych na produktach wywożonych „artykuły 
nocy z niedzieli na poniedziałek aresz- zę.by cUa Bottr-oou został usta:nowiony fabrykowane" (t. j, przemysłu) stano-
towano tu ogółem 111 osób. dr. Berliin. Dla 15 obwodów- knapszai- · wią 58%.'. · , 
~W·'* '- $ł:c:;zoa u: • a:saz · """'* to\vych ustanowiono na 23 listopada 1!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9 

Wiadomości ze świalao 

Sejm królestwa saskiego. 

~twa rtv z·ostał w czwartek mow :1 od 
tronu wygloszona nrzez króla Fryde
ryka Augusta. 
Najpoważniejszym za.daniem sejmu 

w sesvi bieżącej jest uchwalenie re
forlffiy wy.borczej, 1która rząd przedło
żył. Reforma ta nie qnszęrza absolu-

. tnie praw ludu. mimo to ma wielu prze
dwnikówt w looie 'foonserwa1t~stów i 
liberałów. 

Posłowie Mulay Hałida 

udali się z Be.rlina do Rzymu. 
Do Berlina 1nadeszla z Maroka wia

dumość. iż sułtan Abdul Azis kazał ma
jątek posłów Mulay ttaf~da skonfisko
wać a żonv ich i dzieci .zamordować. 

Walny ziazd ~ocyalno-demokratycz-
nej. partyi Prus 

rozpocznie się 21-go października w 
Berlinie a trwać bedzie 3 dni. 

Ruch robotniczy w Włoszech . 
Z Tury:nu donoszą. że prawie wszę

dzie podjęto znów orace tak. iż strejk 
moż-na uważać za ukończony. 

Slrnzanie rewolucyonistów. 
W Petersburgu odbył się proces 

przeciw 7 osobom, czfonkom _ partyi 
reiw10Iucyjnej, oskarżonym .o usilowianr 
Zl3mach na ministra Wt)jny jenerała 
Roedigera. Oskarżony.eh ska·zano do 
robót przymusowvch na 6-15 lat. 

Jaoońfiki nasteoca tronu w Korei. 
Do is·toHcy Korei Soeu1u przybył ja

poński· 1n1asteoca tronu. Powitał go 1ce
sarz koreański z svnem. Ulice są ude
lmrowane. 

etc ,, .. „,.. 

Ze spraw robotniczych. 
„Wielki" wiec w Poznaniu. 

W środowvm „Dzienniku P-0znań
skim'' czytamy: 

„rnówny zarząd Polskieg,o związku 
Zawodowego zwolal na wozorajszy 
wie.czór godzinę 7 do sali Domu Klato
Iickiego wiec spoleczno-ekonomiczny. 
Przemawiać mieli: µ. Celestyn Ryd
lewsk i, lekarz, na temat: ,.Związki za-
wodowe a spoleczefistwo" i, p. mec. 

Bernard Chrzanowski na temat: „Ro
botnik a prawoctastwo". Tymczasem 

nowe wvborv. · Ostatnie wiadomości. 
Dalsze sprawy wstały zatatwiońe 

w myśl wniosków wydzia-łu. 
E. - -

Towarzystwo Pomocy NauktlweL:, 
W a r s z 1a w a. Miasteczko Nowy

dwór liczace · 9ll'OO mieszkańców stoi w 
ołomieniach. 

P e~ t er s but g. Wielką sensacyę 
pod wezwaniem ś}V. Józafata wywołało tutaj_ odkrycie. iż policya 

w B o c h u m. · · · ' 'moskiewska brała udział w wiel!l napa 
Wszystkich Rodaków, którzy pra- dach rabunkowych. Mówią o dymi.svi 

gną przystąpić do „Towarzystwa Po- naczelnika· ·Moskwy. 
mocy Naukowej" proszę, żeby mi jak- Wrocław. Z obwodu walden

' najprędzej na·desłali swoje zgłoszenia. . bur~kiego wędrują w dalszym ciągu ~ór 
Składka wynosi 2 marki roczni!e. · nicy do westialsko-nadreńskiego ol;wo 

Kto nadeśle tę kwotę, otrzyma kartę le- ·du przemysłowego. W czwartek ocJie
gitymacyjną . . Na przekazie: trzeba po- chało .znów orzeszło 700. 
dać doktadny adi-es. · 

· Zarządy towarzystw polskich1 kt9-
re złożyly na „SwiętojóZ1afacie" w ro
ku bieżącym przynajmniej 10 (dztęsięć 
marek, raczą wybrać delegata na wal
ne zgromadzenie i zaopatrzyć go w le
gitymacyę. 

fr. Matysiak 
·w Wattenscheid, Vorstadtstra.ssen 48. 
~·.,. 1.M""{~~~.~~~~~-·""MC."'-""ł~..,.~ 

·z r6żDJob stron. -: .-, „. · 
Skandal w Herne. Wielkl·e1 ~raże

nie zrnbilo tutaj aresztowanie bankiera 
Sickmey era. Aresztowany jest czło
wiek bar.dzo· majętny, jest przywódz
ca narodowych liberałów i radnym 
miejskim. Arnsztowiano g,Q :pod zarzu 
tern .nakłaniania do krzywoprzys i ę
stwa. 

Dortmund. Uwięziono tu urzędni
ka pocztowego Rogall, który się w Pru 
siech Wschoclnicll dopuścił sprzeniewie 
rzeń. 

- V./óz elektryczny znów przeje
chał dziecko. 

- Spadające kamienie pokaleczyły 
na jedne] z kopalń tutejszych górnika 
Grosgena. , 

Dortmund. Przybył tutaj celem 
bierzmowania Przew. ks. biskup z Aa
derbornu. 

Elberield. Sąd skazl1ł na 6 miesię
cy więzienia okrutną matkę, która drę
czyła troje własnych dzieci. 
.nk ?(.8 sSs · oje(fwwwwn eta ta taoi 

Czternastoletnie dziewczę zamor
dowało sześdoro dzieci. 14-letnia Ida 
Sdmell bvta w slużbie u kilku rodzi.n 
wlościańsk i c!. do pielęgnowania dzieci. 
W czasie tym zamordowała sześcioro . 
dzieci w t en sposób, że im śpilkę od 

. wlosów wepchnęła w mózg z tylu, 
gdzie się kość pacierzowa styka z czasz 
. ką. Dopiero przy ostatniej jej ofierze_. 

' l ·-- ·--· 

Ze ZjednoczenJa zawodowR polskiego. 
Wiec w Merklinde-Bowinghausen od

będzie się w niedzielę, 20 pla,ździerni
·ka, po pe,,. 10 godz. 3 u p. Th. Gielki. 

Na .porządku dziennym sprawa knaip 
szaftowa i inne ważne , spr_awy, doty
czące 1robotnikó\Y na obczyźnie. 
i ---- -----""-' -1!..lt._ Q_ __ _ q 

l(onferencya św. Wincentei!o a Paulo 
. na Ludwiku. 

Donoszę szanownvm Braciom iż 
·P:rzy~zle posi 1edzenie odbędzie .się w 
imedz1elę. dnia 20 naździemika w pol. 
o godz .. 12 w sali .posi1edzeń. z powo
du waznych spraw liczny udział po-
żąid1any. ( 1 ) · , 

Sekretarz„ -----
Cześć polskiej pieśni! 

Koło śpiewu .. Harmonia" w Horde 
1podaje do wia.domości swym czlonkom 
i wszystkim rodakom z łforde i okolicy 
·i.z w niedzielę, dnia 20 oaździerniika, o 
godzinie 2 po .pot odbędzie się pierw.:. 
·sze 1posiedzenie u p. Dreves~ Weiin
gia.rtenstr. · 33. O jak naj.licz.niejsze i 
punl\;tualne stawienie się prosi , (1) 

Zarząd. 
Tow. św . .Józefa w Dortmundzie 

(l{mosi szan. członkom, iż rprzyszłe po
siedzenie odbędzie sie w niedzielę. 20 
bm., o zwykłym czasie na sali posie
dzeń p. Ahlikego. O liczny udział ~zlon 
ków i gości prosi (1) 

Zarząd. 

Koło śpiewu .,Harmonia" w Watten-
scheid 

donosi szan. członkom i przyjaciolom · 
śpiewu. i ż w niedzielę, dnia 20 bm ., wie 
czarem o godz. 6 od'bedzie si~ rniesięcz 
ne zebranie i lekcva śoiewu. na które 
s i~ wszy cy członkowie ouuiktualnie sta 
Vv 1ć powinni. (1} Zarząd • 



Barnaba: Dzier1 o bry, Onufry! 
Onufry: A, dzie11 dobry, przyjacie

lu! Zaledwiem dę ·oo znal. tak eś się 
dzisiaj wystroił. że aż jasność od ciebie 
bije. fiu, fiu, co mi za wielki pan! Pe-
wnieś odziedziczyl spadek p.o jakiej 

starej ciotce alboś wygral w loteryę, 
żeś się tak wyelegantował. 

Barn;-.b?: Ani jedno. 1ani drugie, bo 
wiesz: ż e jestem sobie biedak. ale zna
lazłem krawca. który ubrania bardzo 
pięknie robi z dobrych materyi a ta
nio. \V i ęc za tanie pieniadze tak się 
wyelegia ntowalem. 

Onuky: Ei. hyba przesadzasz, bo 
niepodobna, aby takie piękne ubranie 
mia?o być tanie? 

Barnaba: A ja ci powiadam, że pra
wda! Krawcem tym jest nasz rodak 
pan Wojciech Dziuba, mistrz krawiecki 
w Brambauer. przy ulicy Karola nr.25 
przy kościele 'kiatoH1ckim. 

Onufry: A to bie~.nijmy do niego. 
Zaraz każe sobie dwa ubrania zrobić 
i zimowy paletot. (1184) 

model 19 ...,,
po 50, 601 70, 
75, 85 mrk. i 
wyżej. Wyści
gowce z la czer
woną gun.ą 95 
mr . .Jedya)' 

ZA@tępea tabr;yka ·ów Adler, Oe-el, 
Weil . llllóf':8 dal.-n i na. Eerne i oko· 
licę. O cl pło.ta dozwolon , . Wszelkie części 
re11rwiowe jak najta.niej. Reperae;yf' l"Z•· 
tehie i bcbowo. Największy skład kołowców 
na okolicę. 189 

Hflrn.-.r Fa.hrrR.d· u. Motor-Indi: strie 

H He'iland Hł"rDe, ul ca Iworco..a, 
1 9 (:Bahnhofs tr.) ll 1. ' eleI. 265 

li 

i 
---,.~ .. ~ .• -- -~. 

llamy za"HB na sprzedaż: I 
gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i I 
obsady chałupnicze od 3-liO mórg dn•• • ' 

a. także tylko 

domy z ógrudami de· 2 mórg. • 

Nasza li.asa. płaci od złożonych tl 
oszczędności m 

4 pr0 e.- tli t . na kużrlorazowt! żąrlanie, 900 , :Io~ 
~1 11 p,-cH ·t-ht za kw&rtalnero wvpowiedzoniem, 
.ii proe~nt 1a póhocznew wypowied-teniem. . 

Kto ma a nas depozyt złożony, choćby za. p'1łrocznPm wypowie
dzeniem, a 'kupi grunt od nas, temu wypla<:R kasa. n11.s;,:,a depozyt 
na tycllmiast. . 
Dobre 5 procent przynoszące hipotek i mnrr•,V zawsze na sprzedaz. 

Adresować trzeba jak nastf;puje: 

Bank Parcelacyjnf 
E. G. m. b. H. Ko•ten {POSill). 

„„„„1„1•L•1•111•11•u~,~:;:es1ms•~•aal!lllB11„&1RllllB1-.ll 

Haeuanić R.odacy ! 

•• 20 WDł;'OllÓW? -W-: 
perek najlepszych dostarcza w kaz• 
dej Ilości, także wagonami! za ce· 
ną jak najtańszą, przy skoreJ i rze• 
telnej ~słudze 

JAN GIERA, Recklinghausen SUdl, 
(HllJerhaitle, Lłndeo8·tf-. 3). 

___!_ttto,I do l!Uh.go ! G*NM_ . 
1059 L 

F. Tomasz.e*sk1, mistrz kra,,.,ieckt 

w Essen, Gra~: enst.r • .il5. Ameryka. 
• 

Dal.ze 
zniżea - e cen. 

sprzedajemy wszelkie meble, 

całkowite wyprawy, piere 

kuchenne, różne sprzęty do· 

mowe, kanapy. v6.ziki dla 

dzieci po cenach najnituyeh. 

Po!eeamy równie! własny 

war1ztat tapicerski. Kupione 

sprz~ty od.atawiamy darmo 

===do domu. -----

pa 
odz 

--T. Mlf:dzińskl, 

NajDi~h.szy !!ok.ład sukna na Essen i 
okolicę poleca się sza.n. Rodakom do wykonywania 
wszelkiej ,;ardel't1·bY n•~llkieJ po bajecz itie 
tanich ce.nach. Jedyny interes w Ess~u , który w 
własnvm waNztacie wykonuje i pol ~ką czeladź ze.
trudnia. Uhlo1•y dia JDa nÓ"' w własnym 
warsztacie wykonane od 48-75 mrk. Paletot-; od 
45-7ll mrk. Spodnie od lU- 22 mrk. Dain• 
Mille kO!!ityumy angielskie od 70-200 mrk. 
Rabatki od 36-70 mrk. Pfaszcze o•i 60-150 mrk. 
Wszystko w wiasnym zakładzie wykonane. 1187 

Sprzedaż kart 
okr~towyclł. 

Otto zur Hellen. 
Jana Kierczyńskiego w Hern~1 Nu 

w HERNE 
ul. No·wa (Neustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
1000 chustek w którym wykonuje si~ 

wszystko p odług miary 
z dobrych materyi po ce-
nach tanich. na porę zimową ,już nadeszło w najno-

/~w.ra1.,;.am twe uwagę na mól wszych gatunkach. Z powodu przebu-
Skła@ł Dłebii dowy sprzedaje 50/o tmdt>j. 

1

183 

któ re także tanio sprzedaje. lgnac y J &n ~f o'l-n,·k i, 
Swc'H do swego t Sw61 do •~ea$ \ 'łł; anne, Aptekarsl<a u\foa. nr. 16. 

BACZNOŚĆ HODA CY l 
Kłtt chc1') rrlłb ,; p I}, , lą :: i 

~szczędzić? 
Każdy rodak, który chce so hie ma. 1:1 z y n ę d o 

1u y c i a t a n i o kup i t lnb ,l"i.ody druh, który 
8obie chce d o s k o n a ł e ko ł o spr a wić, nieco 
pisze kartę do nas po cennik naszych maszyn i Bez ajf tmMw ~ 
kołowców. Mamy dużo p~ srn z po ziękowan t&)/"I z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

Dra.n8Celd ~ Stawrii1ski „ z • . . ł Hurtowny ·nteres maszyn i kół, 
pierwsze] rek· Recklłng·bausen·Siitl" BnPbnmprsi r. 127 · · 

„~~~-~~)f.l~ml~M~~~ 
J Szanownej Pubłi~znoścł dti-n.osr.ę 11iniej~zem, i~ I 
l@! z dniem 1. 10. 07. przei iiosłem filię moją, w Herne z Vinkestr., na i)J 

I °:~~~~:.~~~~!: si~~n n~de~~;!~.~;kłe I I nowoiet w li 

1 materyach ~ 
I na obrania, pa.letotJ 1 spodnie. --1 
Il W moim wielkim składzie własnej 1107 g 

I gotowej garderoby męz~.irj i dla thłopców ! 

DJrtmnnd, Konigshof 

ulica GesellenhausstI asse nr. t, 
lttóry służy wzorami i rysunkami z cennikiem aknajspiesznie\ 

J. Barański, Wanne, - · 
Najwięksr.y i najstarszy polski skład 
mebh, maszyn do gotowania j r~iit o· 

witych wypraw kuchsnnych 
znajduje si~ 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
- naprzeciw kościoła katolickiego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do • wiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego e;ię przekonać możecle, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u (400) 

Jana Barańskiego. 
Przy całkowitych wyprawach, piękne pudarlii. 

Wszystkim, któ1 zy mnie . wyprawę 
ku~wypożyczam grati e porcelany na we~ 
selc. 

,-..<r-o:~~-,..~~ Dni 
Gany niskie 1 eren 

...,.~~~"""~._,.,~ wie 

Najtal\sze 1 11aF W f 
a ·zal 

dogodn~ej~ze źr& P . ar 
dło zakupnrt dfa Gran 

młodożeńeów. Włos 

~r-<~,_.~,.,... --Polecam także Szanownej Publiczności 
Na odpłatą! moje 

.... „.~-.....:~ 'da•ne war•ztaty 
tapicerskie i siodlarskie. 

N a. życzenie przerabiam stare materace 
w jednym dniu po cenach tanich. 

Zarazem polecam materace mojego 
wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce
nach fabrycznych. 

~nli· • ··=· ··••••m~ 
Znane z S\\ ej dobroci i ogólnie 

• znajdzie każdy Rodak wszystko, co tylko 7.apiagnie a przytem po tak ,#. I nizkich cenach, że konkurować mogę .z każdym składem żydowskim, który ~ 
I'- wprawdzie ma towar tani, ale za to tak !dy i słaby. że się wnet rozleci. li . · 

I ~c~=~:;ażd~; 1~:pr;:~:;:;~~=~0

-l 1 I pierwszorzęduywvrób tylkoręcznarob ·ta 
a. mianowicie 8llodoie, jaezld, koHule, n.Larpety, szelki, i t. d. ~ li • ' 1

1 
ixi te w ffi0jf1j praeowni garderoby męzkiej Ilia• li W karfODlłCh pO 10 Sztuk za • . li fena 813 y Ol 

wykonuję ubrania na miarę według najnowszej mody; krój pierwszorzędny 
ceny przystępne. Każdy Rodak pC'winjen tylko do mnie przyść i siEt prze- .li 
konać o rzetelności mego interesu. A 

Wojciech A. Powałol'ski I 
·· Bochum, Alejowa ul. nr.13. Berne, Heinrichstr. nr. li. i 
HAJm~~~~~~~~~-~~---~'m 
""'*1- 'ł' F V 

poleca. 

1'1. Dro ·te, Poznań, 
fab1·yka papie1·osów I k1·ajalnia tytunl. 

Reprezentant na 'Vestfalię i Nadrenią Stanisław Batajezak, Boehnlll 
J uliusstr. 2 I. 

•·f W. vdalwca: J a111i B k •• 
kA o1 re i s i w Bochum. Odipowfodz.ialny za red.akcyę: Ja n Brei~ k: i w Bochum. DrukarnJa „Wiarusa Polskieg'O" w Bochum. 



243 Bochum, ila niedzielę. dnia 20 p•żdzler11ika 1907. Rol 7. 

• 
~ 

' ~o<lienne pismo ludow~ dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

I cocbiennk: z . wyjątldem dni pośwłtlteai prJedi>lata kwartalna na po02Jcie i u łlstowycb 
, 1 snr. 50 fen_, a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

ł{ Wial'WI Polski" zapisany jest w oonniku pocz 
:~ ~ pod znakiem ..,L. polniscb nr. 123." 

I Imię B11że za Wiarę I Ojczyzna I 
Za Jnseraity pia.cl się za miedtte rządka drobure ..... 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszcz01ne przed mseraitam.1 • 
fen. Kio często oglasz.a otrz.yma ral:at_ - Llsł7 li 
„Wiarusa Potsklego" najeży frankować I poclaf 1f 
nich doklaidny adres pi.sxącego. R~op. illlie :zwracami.. 

! Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 12. ,_ Adre1 „Wiarus Polski" Bochum • ...- Telefon nr. 1414. 
~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ - ~ 
~ Rodzice polscy! Uczcie dzieci swę 
~ ć, czytać i pisać oo polsku I Nie 
~ Polakiem. kto votomstwu swemu 

czyć sie Pozwoli I 

z wypadków dala. 

polskie wnosi w austryackiej Ra
panstwa interpelacyę w sprawie 
odzenia się z robotnikami galicyj

skimi w Prusach. 

Ntt pubficznem posiedzeniu Koła poi 
o przytoczono :wielką liczbę przy

iei ów dowodzących, że rząd pruski w 
~rxrwaniu przeciw robotnikom gali
kim przekroczył przepisy austryac
iem1eckiego traktatu handlowego. 

lerencye pokojową w Hadze zam-
knięto w piątek. 

\"'\ Dnia tego podpisano też protokół 
erencyi, Do car.a wysłaino telegram. 

wiec duński „Alfred Erbandsen" za 
tonął. 

aj„ W falach morskich znalazła śmierć 
~ t 'zaloga, któ.n:1 się składala z 20 o

. Parowi'ec był w drodze z Ubawy 
~ Grangemouth. 

• Wloszech zanosi sie na streik kole
jarzy. 

Podczas strejku w Turynie zosta
koleiarzy m otwartem piolu pociąg 
Iskiem, które wysłano do Turynu. 
utek tego rząd wytoczył śledztwo 
ciw owym kolejarzom. Koledzy ich 
lych W!oszech ujmują się za nimi; 
·nocześnie żądają kolejarze 8-go-

1 ego czasu pracy i jednego d!Ilia 
zynku w tygodniu. 

tnOŚć o zamordowaniu hr. Za· 
iej w pociągu pod Warszawą po

twierdza się. 
łtrabina Zamojska, zaliczająca się 
llljwyższej arystokracyi polskiej (z 

hr. Potocka) wsiadła clio ipoda.gu 
llacyi S:zepetowo, dokąd ją mąż z 

I odprowadził. W przedłZiale 
szej klasy, w którym hrabina się 

, a.znajdow1ała. zną.leziono ślady roz 
· zliwej Walki. Poduszki i firanki by.ły 
~Popryskane. Ciała dotąd nie czna

o. Hrabina mialla przy sobie mia cz 
nmę Pieniędzy. 

1 
11Polskle wybryki:' 

I IXJ takim nagłówkiem podaje na-
. Y 0~~an centwwców. berlińska 

i 1111~". glosy gazet pol1skich w 
·che bezczynności władz ducho

u·'W1 Prusach Zachodnjch wobec 
i~hZY~ające~ I(oś~cioła .cto . celów 
xJi~rma:mza.tvi. Obronę mtere-
:nols~?la i na.rodowości .przez gia

:111i 
1 

Ie nazywa więc „Germania" 
lab ~?brykami. W tej samej spra I orRra &łos wychodzący w Gdań
.es .yn (centrowców „W estpreus
ie n·olksblatt", nie różniący się 

iczetn od pism stojących na 

usługach ,,ostmarkenferajnu". Ga
zeta ta .napadła w 'Iliebywały sposób 
na księży; polskich br.oniących nauki 
religii, nazwąla ich fanatykami i ogło
siła pomiędzy innemi następujące zda-
1nia 'W\ obrooie ks. biskuw. ~hełmiń
skiesrn: 

„Cóż winien ks . . biskup, że ośmiu 
ksieży polskich zostało zasądzonych 
za swój radyJca'lizm. Przecież nie 
j~st biskupa winą. że ci panowie w 
fanatycznej nienawiści On ihrem fana 
tischen Hasse) tak daleko sie posu
nęli, że sądowe ściszanie ich było ko
nieczne, aby zachować spokój i po
rządek w kraiu." 
W taki soosób ode·zwat sie Westpr. 

Volksblatt''· '0 kapłanach 0:0lskiich. Na
wet nie każdy niemiec-ikatolik mimo 
111i1enawiści do Po~aików Zll:odzi się zu
.pelnie, by w ten sposób odzYWano isię o 
'kaplanach. A j edna:k dla solidarności 
otr.zymal nWestpr. Volksbla1:t" popta:r
cie „Germanii", k,tóra nk:zem nie zga
niła taik ohydnej naDaśd na kla:olanów 
Polaków. Tak wielka jest soliidamość 
centrowców, jeśli chodzi; o wystąpie
nie ,przeciw osobom, stojącym pOIZa 
strorrnictwem centrowem. 

J1akże wobec tego wy~ląda solidar
ność 1Dolska? Otóż mimo że znane są 
okropne krzywdy, jakie znoszą Polacy 
katolicy na obczyźnie, jakkol
wiek ITTajwięcej umiairlmwane piSima 
nasze 'Ili·eiednokrotnie czuły się zniew10 
lone napiętn-01Wać krzywdy te, mimo to 
potrącając o starania czynione w spra
wie opieki duchownej ·Przez iPt0l1aków 
na obczy~nie, wystapil „Kuryer Poznań 
ski" z zarzutem, że różni „kr.zykla:cze" 
niby to wołają o wystar·czającą opiekę 
duchowną ale w sercu sa radzi, że rw.o
lian!om i.eh nie stlafo sie zadość. 

Oto tak wy.~dada solidamość nairo
dowa w s:p:oleczeństwie polskiem. 

Gdyby wrogowie nasi, jak cem.trow 
cy, hakatyści lub S10cyaliśd, P·olaków 
na obczyźnie . posądzili u nieszczerość 
w sita·rnniach o wy:Sta:rczającą .Qłpi iekę 
duchowną, . byłoby to nikczeinnośdą, 
bo niikt nie ma praW\aJ czynić komuś za
rzutów. którycl} ani w najdrobniejszej 
cześci udowodnić nie może. 

Cóż powiedzieć o gazecie polskiej, 
która sie na taikie zarzuty zdobyła 
- i to w chwili, w której cale społe
czeństwo nasze wytęża wszystkie siły, 
by bmnić się przec;I nadużywaniem Ko
ścioła do celów ~ermanizacyi? Cen
tr,owcy i inni polakożercy z przyjemno
ścią podpiszą się na ka'żde slo·wo, które 
„Kurver Poznański" w tym względzie 
napisał i mogą się nań bezustannie JJIO
wolywać 

Chyba op_isywać tutaj tl1ie 1Dot.rzebu
j emv. jakie ser·ce Polaka katolikla 
uczucia na-pełnią, jeśli na naj
słuszniejsze w świecie skargi od księ
dza gierma1niZJatora usłyszy odpowiedź 
wziętą - z .• Kuryera Poznańskiego". 
Cios za ciosem spada n.a biedne nasze 
społeczeństwo a jednak znaj-

dują się zawsze jeszcze ludzie, którzy 
wrng0ITT1 broń przeciw bratu do ręki 
wciskają! I ludzie ci przywódzcami 
społeczeństwa 1nas·zegD być pragną! 

Nie dziw, że .we warunk~ch 1Jaikich 
okrzyki rndości w obozie hakatystów 
coraz głośniej się odzywają. 
ez _______ z ________ . ---·---== 

Centrowcy a ,,gewerkferajn:' 
Berlińska „Germania" w artykule 

m.adeslanym jej z tutejszego obwodu 

~przemysłowego wystąpila przeciw te
mu, że gewerkferajnowi s.tarsi knap
szaftowi gł.osowaJi przeciw przyjęciu 
noweg·o statutu knapszaftowego. „Ger
mania" zarzuca kierownikom „Gewe.rk 
ferajn u'', że dali się zaprządz do wozu 
s:ocyalistyczneg.o. Ponieważ socyalisty 
czni starsi knapszaftowi sami posiadla(ją, 
większość w tonie starszych knapszaf
towych, więc mógl „gewerkferajn" -
pisze ,,Germania" - pozostawić socya
listom odpowiedzialn:ość za odrzucem.e 
statutu knapszaftoweg.o. 

OpiekunowJe centrowego „gewerk 
ferajnu" znajdują się teraz w niep1rzy
jemnem położeniu. Pomog1t oni stwo
rzyć ustawę knapszaftową, na mocy 
której p.naicodawcy mogli obecnie zapm 
ponować tak niekorzystny dla robotni
ków statut knapszaftowy, więc musz(} 
teraz także bronjć skutków swiojego 
dziela. 

„Germania" zarzuca gewerkfenaj
nowym starszym knapszaftowyrn nieza 
radność 'i slabość wobec socyalistó:w i 
pisze, że skutkiem stanowiska ziajętego 
przez „g-ewerkferajn", socyalistyc.zny 
„ferband" najlepsze zrobi interesy, a 
„gewerkferajn" poniesie dotkliwe szko 
dy. 
as 

K1nkurs na odczyt. 
Setki towarzystw polskfoh w stro

nach niemieckich, które prawie bez wy
jątku zostają pod kierownictwem robot 
ników ,i rzemieślników, odczuwają do
tkliwie brak zrozumiałych, zajmujących 
i pouczających a inie nanażających na 
zatarg z władzą państwową odozytów. 
Pragnąc się przysłużyć odnośnym za
irządom 1 przyczynić się do szerzenja 
zdrowej oświaty, .rozpisujemy ni\lliej
szem 

konkurs na najlepszy odczyt. 
Treść odczytu może być wizięta z 

dziedziny historycznej, literackiej, ·le
karskiej~ przyrodniczej, higieniczno-gim 
ITTastycznej, muzyczno-śpiewackiej, spo
łecznej, prawnej, wychowawczej itd. 

Odczyt ma być napi1sany popular
nie, ale zupełnie popiiawnym językiem: 
aby go bez zmiany druk·ować można a 
powiQ.ien starczyć na 30 (trzydzieści) 
do 60 (sześćdziesięciu) - inie wjęce] 
- minut czytania. 

Na nagrody przeznacmmy 
300 marek, 

które zostaną podzietone jak następuje: 
1) 125 marek za odczyt najlep.szy_,. 

odpowiadający bezwzględnie warn:n
kom konkursu: 

2) . 75 marek na drugą nagrodę. 
3) 100 marek na dalsze nagrndy 

do podziału według uznania sęclziow 
konkursowych. 

Gdyby ani jeden z nadesłanych or' 
czytów nie zasługiwał na pierwszą 
nagirodę może sąd konkursowy tę na
grodę podzielić m~ędzy kilku iwspółza
wodników lub pr,zeznaczyć !Ila ho:nora
ryum za przerobienie odczytów, nadaj~ 
cych sję do druku z piOpraiwkami. 

Na członków sądu lmnkursowego 
zostaną zapr.oszeni przedstawiciele re
dakcyi „Wiarusa Polskiego", Zw.iązku 
towarzystw ludowych, zwanych także 
katohcko-polskiemt Związku kół śpie
wackich. sokolstwa i ,,Zjednoczenia Za
wodowego Polskiego". 

Każdy odczyt powinien być. przepi 
sany wyraźnie i czysto i zaiopatrzony 
w godło. które także należy polożyć na 

zamkniętej kopercie zawierającej na
zwisko i dokładny adres autora. 

Termin nadsełania prac konkurso
wych upływa z dniem 1 stycznia r. 1908 

Adres przeselek: 
„WIARUS POLSl(I" 

(sąd konkursowy) 
Bochum, Westfalia. 

Odczyty nagrodzone stają się wła
snością Wydawnictwa „Wiarusa Pol
skiego", które je wydrukuje po kole.i 
nakładem własnym i roześle bezpłatnie 
tym towarzystwom polskim na obczyź
nie, którĘ, się po nie zgłoszą. 

W interesie ośwliaty pr,osimy wszy 
stkie pisma polSlde o łaskawe powtórze 
nie tego ogłoszenia. 

Bochum, w październiku 1907 ro~u. 
Wydawnictwo „ Wiarusa Polskiego.'' 
IJl!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!t.'• S 

Kochaj twą ziemię, 
Kochaj twą ziemię rodzinną 

Nad wszystkie skarby 
Szarą jej skibę równiną, 

I wzgórków giarby: 
K.ochaj kobierce pól złote 

I gwarne lasy. 
I cały wdzięk ·i prostotę 

J,ej dziwnej krasy; 
I melancholię wieczystą, 

Co nad nią dirzemie .... 
Kochaj twą ziemię Ojczystą 

Nad wszys,tkie ziemie. 

Kochaj jej mieścin i sioła 
Cichy zakątek; 

Szczodrze rozsiane dokofu 
Perły pamiątek; 

Jej wczoraj świetne, a górne, 
U chwaly szczytu; 

Jei dizisiaj smutne, a chmurne 
W przeddzień rozświtu; 

Jej ból, niedolę, ~sknotę, 
Krwi ii łez brzemię ... 

Kochaj tę ziemię - Golgotę 
N ad wszystkie ziemie. 

A kiedy olśnią ci oczy 
Innych ziem czary; 

I mniej się wyda uroczy 
Twój kącik szary; 

Ody -0plakując w cichości 
Los twej zagrody, 

Obcym twój duch poZlazdności 
Wiecznej pogody: 

Niech będzie tern więcej droga 
Ta twoh niwa, 

Im bardziej smutna, uboga 
I - nieszozęśliwla !... .. 

... J 

. ! 
I .I 
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Artur Gliszczyński. 

Broń hakatystów centrowych 
w walce przeciw osobom i organtza
cyom, które im nie chcą ślepo ulegać, 
to .oszczerstwa, przyprawiane obelgami 
Tą bromą posluguje się także w intere
się centrowego „gewerkferajnu" ·WY
daWlany za jegio pieniądze ,,Górnik Pol
ski'' w :Essen, aby zmarnować „Zjedno 
cz·enie Zawodowe polskie" i ,,Wiarusa 
Polskiego.'' W najniowszyim numerze za 
mieszcza „Górnik Polski'' aż dwa podlo
bne ~rtykuły, z których jeden tak sie 
zacz~a. 

· Pasożyty spriawy narodowej! 
Wda!rusem bochumskim_ PP. Brejskimi i ma

melukami ich zahnujerny się więcej, jak na to 
z.as.ługują i czlonkowie nasi wiereyć nam mo
gą święcie, że rozpraiwy z taki~o gatunku 
ludźmi nie należa oo przyjemności, owsz~ 
cz.łlowiek aJ n.apefnić muszą zupelnie obrziydze
Jliern, ~dy wciaż. choćpy pf1Zez R"azetę tylko, 
srty.kał sie musi z. teio rodzaju indyrwiduami po-
lityie~morail.nie mikczemialvmi. Lecz • 



:to ,..przyg~ości". :zawodu naszego_ że ~ ( welczyk zamieszkał w wozie. ponie- i ce. Kehlmanna, gdzie dotąd oo porozu
obronie na.izyw?tme1szych intere~w :obotm- rwiaż władza nie udzieliła mu p.ozwole- 1 m~·en jeszcze nie przyszło. 
ka: staczać musimy walkę z tvw1olam1, które . · • p · K · k 1 · · 
sprawe robotniczą t.raktuią tylko jak każdy , ma, na budowe . domu mieszkalnego. I _ oz~~n. omisya o_ omzacyma o.: 
inny geszeft, są jej pasożytami, i dla tego choć- · Woz ten ustawił p. Pawelczy,k przy I gła~za, IZ ma do rozdama 1400 kolJOnu 
by nainiegodziwsrz.ymi środkami stiara:ią się swsie wiodącej do ~artuz. ' w Prusach Zachodnich i Księstwie Poz-
przeszkodzić t'obotnikom P<>lskim w .zocg,ani- Toruń p Kioziełkowski ?: Wąbrzeź- nański.em. - Niemcy widocznie zmą-
zowanłu się na zasadach dla siebie najkorzyst. · · u d 1· · · d · · · · ł ' b' 
niejszycb i iuż vr"ostym rozsądkiem podykto- na nabył w Mokrem 20-morgową po- rze .1 1 m~ ~Ją się JUZ apac na o ie-
wanyc~ .Przeciwko tym P.asożytom sprawy siadlość od niemca za 12 OOO m.k. - Np.- cank1 kom1sy1. . 
r~botmczpJ "'.Y~tępować mus1mv_ p~zeto z obo- mienić zarazem wypada, iż można tam L.eszno. Przed tute1szym sądem 
~1ą1z1ru„ choc_1arz wal~a ta .z ludz~1 na w~kroś jeszcze z niemieckich rą'k nabyć kilka przysięgłych stawał gospodarz Jan 
me~odzrwynu czl?""l~kow.1 '1.1czc1w~mu _mera~ . h . dl . . Szudra .~ Dłużyna ,oskarżony 0 za-
gardfom wYchodz1. Nie w1dz1mv tez konca teJ mnyc posia oscti. b, · · · O k · kt, 
w.alki, tak że ostatecznie m~nabv zwątpić. Je- Chełmno. W dniu 9. bm. przejechał ? OJstwo s':"eJ zony. s arn~ny, ory 
dyną pocieich~ dla nas iest ~t?l1~ f~kt,. ż.e pr~a pociąg na torze kolejowym pomiędzy ':5 l~t był ~o~at:y, ~rzedstawiał swe po-
polska w kra1u coraz ·cz:ęś-c1e1 .i hczrnei uzna1e Ch ł K t . 96 1 t . zyc1e małzensk1e Jako bardlzo smutne. 
sta·nowisko nasze: ja~ie od lat iuż zaJm?wali- e mnem a i0rna ow~m . - e n~a ponieważ żona jegio b ta rzekomai pi-
śmy wobec pohtyk1 ,„,nairodowei" Wiarusa staruszkę Jankowską z Pmew1tego. Nie . k N . Y . 

i ocenę jego <lzialalności demaizo51;1i•cz;n~ IZ'a w szczęśliw d. będąc głuchą niesłyszata 1.ac~ ą. . atommst prawie wszy~cy 
zupeln?śd islus~e. , . ." . gwizdaniia 'lokomotywy i ~sku.tek tego swi~dkowie ~~m~ p_rzyp~sują wi~ę, 

1 ~ . gło~1 '.'Gorn~ P1olsk1. ma_Jąc zakończyła swe życie pod kołami po- gdyz on bJ:'ł piJakie1!11 pom~w1e1~ał tJo-
ua myslI takie pisma, 1ak „Gornec W1el- ciągu ną. Tak tez było dma 27 sier:pma rb. 
k·opolski", „Kuryer Poznański" i tym · Szu dra zonę swą ciężko !Pobił i w koń-
podobne, a powołuje się na owe ga- z Wielk. Ks. Poznańskiego. cu rzucił ją na kamienną posadzkę w 
zety nie po raz pi·erwszy - bez prote· sieni, skutkiem czego odniosła pękinię-
stu z ich strony. Widocznie między Gniezno. „Lech" skarży się, że w cie czuszki i po dwóch dniach zmarła 
,.Gońcem Wielkopolskim", „Kuryerem 1okolicy Gniezna dragoni robią konku- nie odzyskawszy przytomności. Sąd 
Poznail.skim" i spółką z jednej a „Gór- rencję robotnikom wiejskim. W Arku- skazał Szudrę ,na 4 lata więzienia i 3 la
mikiem Polskim" z drugiej strnny ist- szewie, Osińcu i innych wsiach Komi- ta utraty praw honorowych. PrzyznaJilo 
nieje braterstwo broni i ścisły sojusz a syi kolonizacyjnej zatrudniają na polu mu przytcm okoliczności łagodzące, 
pośredmkiem jest zapewne bochumski wojsko. Niewłaściwość tę polem Lech gdyż w przeciwnym 1t1zie byłby się do-
współoracownik „Górnika Piolsktiego". uwadze posłów polskich. - „Lech" stał do cuchthauzu. 

Zaiste dobrane towarzystwo: 01rgan pisze, że dowiaduie się, iż dalsze trzy Szamotuły. Strejk w cukrowni szia-
narodowej „inteligencyi" polslkiej,1 i majątki w powiecie gn:'eznie!1skim motulskiej ukończony. W środę wieczo 
najmita centrowców. któremu nawet przejść mają w ręce niemieckie. - ttań · rem została, j!ł.k nam donoszą, .zawar
nie przebierające w słowach gazety s10- ba zdrajcom ojczyzny. ta ugoda z korzyścią dla robotników. 
cyalistyczne wymawiają ton ordynar- Gniezno. Wia:domo. że 14-letnia Wi Strejkujący podjęli pracę z powrotem 
ny, a który żąda bez og1ródki, żeby poi- ktorva Sta.nis,zewsika w Pszczynie pod w czwartek rtmo. 

ik~~y~ra stacyi towarowej kolei lÓd 
kH~J 1 zabrało mu 22 tvs. rubli. I<.asy 
rowi towarzyszyło 2 kuryerów i 2 k e. 
duktorów. Podczas walki został 1 on. 
pastnik zabity a 1 urzędnik Policy~a· 
cieżko zraniony. lny 

Morderstwo w oociągu? 
Warszawa. Hrabina Marya Zam. 

ska z Szep!etówki zntlmela w ,IJObJ~l· 
WarS'zawy z pociągu jadącego z pzu 
tershurga. W przedziale znalezi e. 
śladv lkrwi. ono - ~ 
Wiadomości ze· świala0 

Była hr. Montignosso · 
a teraźniejsza pani Toselli zamierza 
no obecnie wydhć córeczkę swoją MrtJ 
nikę królowi saskiemu plOd warun'·;·e o. . k . , I\11111 ze co rn - pewien czas u .niej przebyw ~ 
będzie. a 

l(radzieże kolejowe. 
Z Magdeburgu P.onoszą, że odkryt 

tamże wielkie kradzieże na dworcu t 0 

warowym. Aresztowano w tej spraw~ 
. d t . 'k k 1 ' Ie Je neg~ s raznt ,11 o eJ~wego i jednego 
r?botmka, w ~torych mieszkaniu znale. 
z~ono wtelką 1lośc skradzionych towa. 
row. 

Echa procesu Hau '.a. 
Z Karlsruhe donoszą, że panna Olga 

Molifor z)askarżyła obrońcę łfau'a dra 
Dietza o obrazę. 

skie org!:niza.c~ei,utonęl.Y w niemi~ckim Gniez,nem ·Odebrała sobie ,podobno ży- . I(ościan. R~bot~icy gaUcy.jscy, pr~-
„Ge.werkfe_ram1e , co .m?y ma bY:c „or- cie dla tego. że jako ooornej rw nie- cu1ąc~ w tute1sze1 cnkrowni, z~~treJ- W sprawie nowej ustawv o zebraniac~ 
gamz-o~amem ~obotn~kow pols.k~ch na mieckieji nauce r~ligii, n!auczyciel rz,a- kowal~ nag~e, co spowo~owało, 1z od- r 

1i stowarzyszeniach 
~~s~dacn dla ni:ch na1~orzystme1szych gr·oził, iż będzie uczeszczala do szkoły f sta.w1o_no ich do gmmcy. Powodem pi~m~ polakoż~cz.e ~,a wsze_lki sposóo 
1 1uz Rrostym rozsądkiem podyktowa- do 20 roku żyda. Cztery tygodnie ( !) . stre1ku 1e~t marny zarnbek. usilu1ą 11spraw1edhw1c przepisy Wyjąt. 
inych. . ,po tern zajściu ogłosił „Pas. Tagebl." Grodzisk. ~?WY zamach wyiko- kowe. 

Robot~1cy pols~~ odepr~ te .kion- pismo okzymane z „miar.Qda~iczej strn iru~no na wolnosc ?by~a~elską Pola- \V,olnomyślni protestują przeciw 
szacht~ na1sl~uteczme1,. zap1suJąc się na ny", że dziewczynka popelnilia samo- rko_w: Zarząd tute1s~e1 gi.el~y strze_le- ~rzepisom wyjątkow~m i. ośw!iadc~aj~ 
<;zlon~ow,,„Z1ednoczema zawodowego bóistwo dla tego. iponieważ matka ją ·ck1~1 otrzymał od re1e~cy1. p1srmo z ~ą- ze. m~dy parlam~nt ~1em1ecki nie zgo. 
polskiego . poniewierała. Wobec tego pisze damem, aby. c~f onkow1e g1eł,~y nalezą- dz1 się :na zapow1edz1a.ne przepi'.sy ,\l'· 
K · - · -- * „Lech": cy do „Strazv. lub .. So~ola z T1c;>i~a- jątkowe przeciw Polakom. · 

Opowiadanie o .poniewieraniu dziew rzystw tJ:'ch mezw~OCZ1~1C wystąpili. Centrowcy nie wierzą w szczerosc 
czynki przez miaJke jest .pospolitym S,podz1e::,ar:iv s1e. ?:sze -_wobec te- tych oświadczeń, składanych przez wo 

Altenessen. W zeszłą niedzielę od wymystem i klamstwem. Rodzice jej go:~Dz. Ku1: • ~e grndz1ska i::iełda ~t'fZe nomyślnych. 
był się tutaj wiec sokolski. na który ze- zaręczają, że córka zawsze im była leckli, do ktoreJ zr~szta ·naleza ~ami tył- Wychodźtwo do Argentyny. 

W·~ta V na 

brali się R!oct11cy niestety nieizbyt liaz- poslusz·nal i porwodu do bida jej ·nie ko ~ol~c_Y, da. r~Jen~ya nalezytą ~d- Austryackie ministerstwo spraw w 
nie. Jako mówcy przybyli na wiec dru- 1 mieli. O tern. oo sie 'w ·szkole działo, l _powie~z. i wywiąze ste ze sprawy te1 z wnętrznych w Wiedniu ostr.zega prz 
howie Pankowski i Paliński z Bochum. nie wiedzieli. dopiero później dowiedzie srodinoscia. wychodźt\vem do Arg:entyny, albowi 
Mówcy w swych treściwych przemó- li się o te~, że nauczy,c_ie! ·Z11grozil jej , Z inn}dl dzielnic Pols.d 1 otrzymało ,pewna informacyę, że teg 
wieniach wskazali na pożyteczność ćwi ~a~rzvmam~m w szk,o_le i ze to byl wla . . . . . ; roku sfosunki co do robót polnych s 
czenia ciała i ja.kie sokolstwo polskie sc1wy powod samobojstwa. N~~ozenstwo Kosci~szkowskte. 15 t::im wyjątkowo niekorzystne i że w 
ma zadanie względem społeczeństwa Poznań. Otruł się korektor jednego bm., JIJ'ki? ~v 90-~ą r.oczmc~ zgonu Taide- ~ bee tego wskazaną jest rzeczą odra 
polskiego, za co .zebrani podlziękowali z tutejszych pism niem:eckich, Teodor usza Kosc.usziki, odbyło S.le w katedrze dzać ludności udaiwanie sie do Argen 
im, wznosząc na ich cześć trzykrotne Pagendorf. P. znaleziono w mieszkaniu na ~a~elu 0 s:wd~. 11 rnno uroczyste tyny w celu zambku. Prace przy ro 
Czołem! jego przy ul. św. WojciechLl 5 leżącego inaboz~nstwo ipamiątkowe: _ur~ądz.o.ne ta.eh .polnych zmieść nader trndno z p 

rn•-·-----~~:JdlSt.ll~~~~!!!!!l!!!~!!!!!!!l!!!!!!!!!!I!!~·, na ziemi już bez życ!a. Przywołany le- ~t~ram~rm T,otwiarzy.st;"~ 1m1 ~m1.l. Ko- wodu nadzwyczaj licznego na;plyw 
karz stwierdzil, ·i ż śmierć nastąpiła skut scmszki.: O!?rzymia. sw~atyma. me mo- robotników, z drugiej: strony brnk wr 
kiem otrucia sie kwasem pruskim. Po- g!a , Pomieścic tych tlum~w;' ktore przy żywienia dla ludności z powodu nieur 

I wodu samobójstwa pisma n:emieckie b\'."łY ~na Wawel. Naboze~st"".o pr'Zed dzaju kukurydzy, Wskute.k .tego 
nie poda ·ą w1el:k1m ·ołtarzem w orn1ac1e hiSitorycz- dl~ · · t . 1 . k „ z p .,, ··~-a~ · ~ ·~.b W''f'ri":'i iM~~&r J · nym k+' d . · . .....z pracy 1es '°'wie e w1ęr sza amze 

:.i „ ··- ' ~- 1 
fi " • • 1 Poznań. Strejk robotników w fil- 1 1 · w .or_vm 'o, ·~raw1.ano msze _po- 'Poovt. 

Nowe. Wiec „Zjednoczenia ZaW10- bryce młodzi w Lubaniu pod P.01zna- lowe w. obozie Koscmsz~1 w roku 17?4· 
dowego Polskiego" odbył się tu w nie- niem 1tna się ku końcowi. Fabryka Sin- od~r~wil .ks. rek.to~ Sms .. Gmbowieic Sułtan marokańiski zastawił klejnoty 
dzielę dnia 13 b. m. na sali pani Pelow- nerów postąpiła robotnikom przecię- Koscm~zki był 1oswietlony ·1 przybrany .koronne. 
skiej. · . tnie o 6 fen .. dziennie i robotnicy już w,soamale. „Westminister Gazette" donosi, i 

W Sierakowicach. jak donoszą do wczoraj pracę podjęli. Strcjkuje jeszcze Napad w Lodzi. W 1czwartek z mJ1rokańsrki sultan Abdul Azis wys! 
„Ga.zety Gda11skiej", p. Augustyn Pa- okol o 200 robotników w drugiej fabry- rnna napadło 15 uzbrojonych ludzi na do Londynu kleh10tv koronne war!()-
~· ~ _·„~:~ Mr~. _ ·-·-···_?F?:VW~TVMTn l ~~~-~?TI'!"!!lLtl'.!~·~'J!!.!! __ ~~.!::.._-~)-·---·---~ p -- -----·---- _ _fB~ _____ ------

ll4) I - Pewnie! Widziało mi się, jakby 1ka. - I~adę sobie damy! Żeby tak jiesz - Niby złe jakie po kątach się kn 
Ż lJ ł R ) ' T f}~. · się aśćka do wyjazdu zbierała„. cze m~j st.ar~ gdzie się odnahzL. Ej! je. 

ł - A tylko co? Toć wszyscy się Na kamee sw1ata choćby! Nie nowina to - fa, Żubrowa, nie przymawiaj· 
Opowiadani·e historyczne według po- wybieramy! z czasem dobrze by loby ćla mnie„. i po takiemu i po siakiemu ję cie, bo zaraz wszystko pójdę powii· 

wieści f dziewczynie. troszkę się na koniu prze zykiem się mie~e. dzieć pani matce. 
Wacława Oąsiorow~kie~o. i chajdać. Zakisnąć ma to do cna? ... ~ . - Ji3k? s~ę rzekło, paniusieczko Markieti:mka zatrzęsła się z przera· 

: -- Zwierzęciu niezdrowo, bo się zastoi! ~~Ja! Do Niew:rkowa wprost na Lublin żenia. 
tCiu dalszy). już to u was dbają o dobytek pa!1ski, nie i 1 I rasr~yst~w ! Ba, abyś,my do Krasne- - Paniusieczko !... Święty Antoni. 

Markictank:t zapcwn~la ją bowiem ma co!.„ ; ~osta\'U się dostaly! lam człowiek, A to skaranie! Któż widział! Waćpan 
uroczyście, fo i1a Mazowszu spokój zu- . Ekonom umilkł na taki argument. I Jak ~v. dom.u! Nie,w.ir~ów akurat pod na nic serca nie masz, a tożbyś panią k 
pelny nastąpil. z dnia na dzień więc do I Żubrowa dalej prowadziła swe przygo- C~esmka1m, Cz.esmk1 pod Miączynem, pit11nową na wiek wieków w nieszcz( 
drogi gotować się zaczęła, bo i do go- ł towan:a. Aż gdy ukończone zost/1ly, u- !Vlrączyn pod Sitnem, a z Sitna to iuż ściu pogrążyć mogła!.. Niechże cię B; 
spodarstwa porzuconego wracać chci!l- patrzyła Zośkę, siedzącą samotnie w 11 ~ury Zamościa widać o wschodzie strzeże bodaj jedno słóweczko rzec. 
ła, a i c:ągnęła ją jeszcze silniej 1m1Yśl, oknie alkierzyka i mrugnęła znacząlo. ~lanca!... Te.dy odzienie niech wezmę - To, to nie róbcie przytyków! 
że o synach i dziadzie zdoła zasięgnąć - Cu, jakże? - i·zuciła niespokoj Jesz~ze:. . zagroziła Urszula. . 

1 wiadomości. Markietank!a tymczasem z ł nie pnłkownikówna. , _Zos~a WYJęl.a z kufra kolp1aczek - Kto? Kto robi przytyki ?„. A. 
Zośką sztptala po kątach, a tajne odby - Według rozkazu wszystko go- swo1~. haJdaw~rk1 .a kruciczkę i oddał11 ci dopiero ... dzierl, wściubi, tfy! Mni 
wała nan1dy, które nieraz do późnej no- i towe ! . markietance. fa ukryła te przedmioty ani w głowie !.„ Szczur medyolań„. ~\' 
cy się przeciągaly. ( - Kiedyż rus~amy? . . . , pod narzuconą chustą i wyszła szybko, ku! Olaboga! JGzyk mi się plącz i: 

PaH1 Ootartowska skłopotana po- J - Im prędzeJ, tern lepie]! Jes;en szepcząc 1.1~ odchodnem: - Jeszcze?? Dobrze, id1• .natyc 
dróżą, nie zwracała uwagi na pulikowni f 211 pasem - bałamucić niema co! Choć- -:- Dzż1s te,dy PO wieczerzy!... miast do pani matki.. powiem ' .. „ 
kównę, ani na niezwykłe zasępienie 

1
. by dziś jeszcze!.. . C!dy ubrowa przechodziła przez - Co, co waćpanna ,powie?! 1 Żubrowej. · Zośka przeżegnała się. izbę. 1a.dalną z POZ11 szaf wyjrzała za- - że, że dziś nocą„. pod figurai n· 

Ekonom Lewandowski opatrywał 

1 
- \Vięc pod figurą ?„. rumiemona twarzyczka Urszuli. Markie nocą, tylko zaraz po wieczerzY:"bo i 

kolebkę pani Jadwigi a mt1jstrował ko- - Tak. Zaraz po wieczerzy„. Co tanka Prze.żegnała się. - Swlęty Antoni! strzymal:· ur~ 
ło niej Pu całych dniach, byle ją do nie- noc, to noc. Mogliby zgonić i przyłapać! - Sw1ęty Antoni! Toż to p:·sklę go- sama nie mogę!. .. Takie to I~dwie te~ 
dalekiej clro~i zaprawić. żubrowa zaś ~ Byłaby jeno n'epotrzebna konfuzyra i towe wszystko wypaplać! - mruknęła sło, 11 już grozi zdradą! A wi~~z l~iYI 
chodzić zaczęła kolo konia pułko·wnikó ! wstyd. wystras~o~11 Żubrowa, a nie rmogąc po- waćpanna. gdybyś t::i_k w legi~ s, JÓ~ 
wny i czyścić a szykow)1ć kulbakę. Le ł - Na miłość bosk,l, ąby dobrze hamo\vac irytacyi, ozwała się z prze- a woj~kow~ tajemni~ę nieprzyJaCt'~els 
wandowski zasradnał ciekawL o tę rna- wszystko ułóżcie„„ bobvrn chyba nie kąsen:: wydac chciała, to juzby cię rozs.r 
glą ,p · eczolowitość, lecz markietanka przeżył;1„ A tu ostać nie mogę - nie! • _P1~kny obyczaj! Waćpanna widze - Rozstrzelali?! 
obruszyła s ię na niego: Dobrzy są dla mnie, lecz ani sposób ... J w c!ucmbabkę jeszcze baiwić s'.ę lubi; Ciair dalszy nastąpi. 

- A to co? Chcielibyście, żeby się 1 wlecze coś!... t czyh w chowanego„ ,..., n .:·1 
to vvszystko zmarnowało a zmursZ/lfo 1 - Nic! Dobrze będzie! - .zakon- ! - Właśnie tnk mi się spodobalo ! t ,,,.. 
na wilgoci i kurzu !.„.. t kludo\vata z przekonaniem markietan- -·odcięta siG hardo Urszula. 
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sci 30 mil'.onów marek celem zaciągnię 
cia na nie pożyczki w tej samej mniej 
więcej wysokości. Ponieważ ba,nk w 
Charing Gmss, gdzie zdeponowano te 
klejnoty, ,Pożyczyć ·na nie chce ty1ko 5 
rnilianów marek, wyszle sultan jeszcze 
inne klejnoty do zastiawu. Klejnoty wy
stano okrętem z Tangeru do Londynu 
pod osłoną dete'ktvwów i urzędników 
ma1urytańskich. Jedni opowiadają. że 
sułtan chce ustąipić i zaoew1nić sobie 
kapitały, a podług innych zdań uzy
skana .na zastaw klejnotów suma słu
żyć ma na okup 1dla Macleana. 

W sprawie Maroka. 
Z Paryża donoszą, że ~rancuska rn

da ministrów postanowih w zasadzie 
udzielić pomocy sułtanowi Abdul Azy
.sowi do wzmoonienia swojej władzy w 
Maroku. Urzędowo nic jednakże o tern 
nie oglosz;ono. 

Pod Casablanką oczekują 1zderze
nia się oddziałów Mulay H1fida z od
działami francuskimi, stoiącymi ipod do 
wództwem jenerała Dr'ude 'a. 

Kcngres robotników niemieckich' 
zaliczających się do kierunku chrze
ścijalłskiego, odbędzie się w Berlinie od 
20-go do 22-go październiWa. 

Powódź w północnych Włoszech 
wyrządziła znaczne spustoszenia. Tak
że z framcyi donoszą io wielkich szko
dach, wskutek powodzi powstałych. 

mr .• W. Kaczmairek ' 50 fen .• Pr_ Glowacz Rott 
hausen 1 mr. J. Krawczyk łiamm 2 mr., A. 
Blaszczyk Holsterhausen 50 fen., W. Walczak 
Schornnebec.k 1 mr .. :Felix Dliiuba Oberhausen 
1 mr ., Czam()j.anczyk DaJ1lhausen 30 fen. -
Razem 15,40 marek. 

· W. Sosiński, Bochum, Linden.str. 16. 
Rodacy, skJlaidaide jak nałliC'1Jnie.i skladki 

na . Dom Polski", który jest w Bochum bardzo 
potrzebny_ 

Śliczny obraz, 
,przedstawiający naszych najznako 
mitszych pisarzy: Ad:ama Mic
kiew,iaza, Juliusza· S~owackiego, Zyg
munta Krasiń5kiego, Konnela Ujej
skiego, Adama Asnyka i Henryka Sien.
lkiewicza na jednym wielkim kartonie 
w wykonaniu artystycznem, ofiaruje
my, dopóki zapas starczy po 1 mr. 50 
fen. a z przesyłka w trąbce z tektury 
p.;) ! mr. 80 fen. 

Abonenci ,.Wiarusa Polskiego" pia 
cą tylko 40 fen, a z przesełką 60 fen. 

Zamawiać najlepiej wspólnie. Pie
niądze należy 'nadesłać naprzód. 

„Wiarus Polski". 
Bochum, M1ltheserstr 17. 

Rozmaif oścL 
Upadek sądownictwa włoskiego. 

Włoski minister sprawiedliwości Orlan
do zlabral się energicznie dio oczyszoz'e
nia sądownictwa włoskiego z żywio-

Prasa francusk,a o polakach. łów podejrzanych, dyskredytujących 
W dzienniku •. fourinal d' Alsace- włochy w opinii całej Europy. Przed kil 

Lorraine'', wy1chodzącym w Strasbur- { ku tygodniami rozpędził on niemal ca
gu, ukazał się artykuł p. t. ,.w jaki spo- ły trybunał apelacyjny w Catanz\aro, 
.sób 'Uczy się .Polaków niemieckiego", Obecnie zaś wysłał jednego z najzdol
.który za dziennikumi nolskiemi podaje niejszych urzędpików SW10ich, znanegc 
szer.eg faktów z dziedziny !prześlado- kryminalistę Qarofola, do Genui dla o
wain'.a ,polaków w zaborze .pruskim. - czyszczenil1 stajni Augjasza w sądach 
W tygodniku „Revue illustree " wy- tamtejszych. Wynikiem śledztwa prze
~hodzacym w .Paryżu, uJrn:zała ~ię pier prnwad1zonego jest mnóstwo dymisyi i 
wsza część i0bszerinego artyłmlu p. Le- pro~~sów dyscypli!l~rnych, a .wi'ęk
-0na Mallarda 10 prześladowaniu dzieci szosc pracy włosk1e1 przyklaskuJe go
.polskich w Prnsiech, dodana do trzech rące tej oczekiwanej od dawna sana
przepięknych obrazów P. J aina Styki, c~i stiosunk_ów sądowych. Między tnne
które reprodukowano w tym siamym m1 pozbaw~ony został m:zędu ra_dca są
zeszycie. Artykuł .cmarty jest w zna- ~u ape!~cymego Tarf~gho~e, .ktory „po 
cznej cześd na bros.zurze •. L'ecolo pru- zycz~ł ?d adwokatow_ p:emądze, Olb_
:ssienne", \Vydanej stara-niem Ra1d'y na- sypu~ąc ich za to sw~1m1 względhrrm. 
rodowej. Ilustrac_ye przedstawiiaja ~ce Dym1syę otrzy;riał takze_prezyd~~t sa
ny męcze(1stwa z czasów zmudy szkol- ?u Cavarro,,~toremu oprocz „def;~1enza 
iflej w Poznańskiem. _ w .. fournal de mtell~ttuale . (słaba um~slowosc) z~
Geneve" ukazał się artykuł 0 zmudzie rzucaJą ośm1eszame s.woJc.g'O stn~·?WI-
SZJkólnej w Pomańskiem ska. Pan ten wzbran'ał się piłac1c rza 

· dorożki, bilety tramwajowe itd., twier-
ll!!!rw:m:m7'?"ir""'?'i'3ZPY''".,,f?msaan;;mw. :ew dząc cynicznie, że ,,prezydent sądu ma 

Z fÓŻ!!Jtdl SifOi li wszystko darmo". Inny znów sędzila 
nazwiskiem Rizzone, zwalniał za grube 
łapówki różnych zloczy11ców, których 
wina byia zgoła niedwuznaczna, z tym 
czasowego i':J.resztu, aby im ułatwić u
cieczkę. Sędziowie Conio i Viglierj u
czestniczyli w brudnych spekulacyach 
gieldowych, odwlekając do nieskofJ.cz•o
ności wyroki wobec notorycznych o
szustów. Ale nietylko sędziów prze
kupnych dosięgła nareszcie ręka spra
wiedliwości. Genueflski prokurator I3er 
nani otrzymał dym;syę a st. prokurator 
\Veber, który toleirowal zgniliznę genu
efJ.ską, został przeniesiony na inną po
sadę. Prasa chwali energię ministra, 
ale dodaje zarazem, że nie dość nrn
putować zgangrnnowane członki' sądo
wnictw a wloskieg•o, trzeba także zdro
we uchronić od zarazy. A stanie się to 
dopiero wtedy. gdv rząd podwyższy 
pensye urzędników i uzdrowi stan opla 
kany finansów sądowych . 

Wobec napaści hakatystów cen
tr~wych i _ich naganiaczy w obozie poi 
.sk1m, prosimy przyjaciół naszych, żeby 
Zi'.:l.chęcali krewnych i znajomych do za
pisania „Wiarusa P:olskiegio" z ,,Posłań
cem katolickim" na listiopad i grudzień. 
Przedpiata wynosi na dwa miesiące 1 
markę i1 z odnoszeniem w dom przez 
listowego 1 m. 28 fen. 

Za tę cenę przesełamy ,;Wiarusa 
Polskiego'' także w inne strony kre
wnym i znajomym, ale trzeba razem z 
Pieniędzmi nadesłać dokładny ndres te
:go, który ma gazetę otrzymywać. 

Langendreer. t Wczoraj w połu-
dnie na kopalni „Zollem Il." za:bily 
~padające węgle zacnego Rodakl1, 
.sp. Stanisława Karolczaka, prezesa 9 
okręgu sokolskiego. Zmarły byt gorli
wym i prawym sokolem. N. o. w. p. 

. Duisburg, Za spr:zedaż zepsutego mięsa 
k•onskiego s.kazal'a jzk1 kama pewną wdo,wą 
n~ ~50 mr. kary a 1jej córkc ua 3 dni wię
zienia. 

Dortmund. I(oinia skraidziono z pąstwiska 
\~ Mengede przekupniowi Langemu, ale policya 
UbJę.ła zlodzieia. · zanim zdoła! spieniężyć zdo
Y•cz. 
h.Essen. Sąd przysi~glych skazal górnika 

1 c ie~anna z. I(ray, który w surzeczce za.bil 
9·letmego syna, na drwa lata więzienia. Prlziy

znano mu 'Ok·oliczności lagodzące. 
. O woli ludu ze szczególnem uwzględnie

fliem stosunków na \vy,chodźtwie, rozpisal się 
~v ktYch duiz•ch p_ Idzi-~wita!a, byly wspólre
a tor byle.go „Dziennika dor.tmundzkiego". 

Arty,ku,lem tym zajmiemy się w numerze nastę
~nym .•. ~iarusa Po.Jskiego". podaJiąc z nięgo 
a~wazmejs1ze .ustępy ku informacyi naszych 

czytelników. · 

,9 - 'Ili_*?."'_ ··--- '"""' -- """~- -~ 

L~aboze~sfwo polski& 
Nabożeństwo volskie w Bochum. 

W niedzielę, dnia 20 października, w 
święto św. Gerarda, o godz. 2,15 po pot., na
bożeństwo brackie do Matki Boskiej Nieusta
jącej Pomo·,cy. - Zupelny odpust dla ozlonków 
bractwa 

--Essen • Sposobność do spowiedzi św. i na-
bożeństwo, które mialo być w te nd1edzielę, bę-
1dzie dopiero 8 dnii później z powodu u~ocz;:_
stości przyjęcia najprzew. ks. kardyna.ra 1 arcy 
biskupa 'Fischera. Naboże(rsh\',o ~ęc z kaza
niem polskiem odbędz'ic ::.ie w niedzielę, 27 pa
MzierruiJk.a, o g.odz. 3 nie jak zwykle o godiz. 4~ 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
t . Na „Dom Polski" w Bochum zloiyli: Ant. f Wiec w Merklinde-Bowinghausen od
i aJt~eber 20 fen Wincenty KrystkOl\Viak 20 I f:n .. Jan Ginboda 20 fen .. .Michat Pawlicki 20 

1

. będzie się w niedziele. 20 plaździerni-
20\ Pran. Szczepaniak 20 fon .. Józef Koniecz11Y ka. po pol. ,o godz. 3 u p. Th. Gietki. 
sk· ~n., Ign. Ru12odński 20 fen . Jan Matusrz~w Na porządku dz;ennym sprawa kna:p 
tri o fon .. Ałlldrzei Kwiatek 30 fen., Józef Pie- szaftowa i inne '\ ażne sprawy, doty
J Zaik„ 5~ fen., wszyscy z Bruchu. Kaźmier~Jd 6 
50 fohling-hausen l mr. M. Niestatek, Ehrenfel.d li czące rnbotników na obczyźnie. 
\via~ 1L0 _J. Fachtalarv. f:s~en 50 fen .. w. Nos.ko Wielki wiec w Misbun:m oud Hano,werem 
~za .• ,1emke 3 mr., w. Krai\vczyk 50 fon _, Ro- odbędzie się w środc, 23 października, wie-

k, Wa11me 20 fen. A. l(rzyżaninik łierne 1 cz.orcm o godzinie 8 u p. Ro~afr. Omawiane 

l>cdU n IPrtW& !rOl>Qtnic:za i jej l>Olotenie. 2) 
J aK1e kroki należy uam poczymć, chcąc byt 
swój poprawić we fabry,ka.ch. Koniecznem jest 
ażeby się wszyscy robotnicy na r>OIWYższy wiec 
stawili. Licz.ny udzial poż_gdany - Refe·rent 
dh. Sosiński z Bochum. prezes .z. Z. P.". 

Hombruch-Barop. Delegatem zostal obra
ny druh Stanisław Makowiecki. Luisenstr_ 16. 
- Mężem zaufainiai Wawirzyn Czerniak. Wil
helmstr. 1. b. - Z~hranJa odbywają siię w ka 
żdą 2 niedzielę miesiąca po poJ1. o godlz. 3-ei u 
p. Sci.• .ke. 

Habinghorst_ W niedzieJ~. 20 października 
po pot. Ot i;!odzinie 2-ei zebranie czlonków. 

Wi·schenbofen. W niedz. 20 października 
po poJuidniu u p. Rasseka w łiamm, Wilhelmstr. 
zebranie członków. 

Herne. Mężem zafuania w .miejsce 
Banaszewkza, obraino Jla,kóba Pawło
wskiego, Bahnhofstr. 71. 

Heme. W niedzielt;!, 20 października, przed 
poJudniem o godzinie 12 i pól u -p. Nitki po
gadanka wydzfralu u meżów zaufania. 

WIECE 
odbędą się 

w niedzielę. dnia 20 oaidzirnika rb.: 
W Bismarck po poJ. -0 godzi.nie 3 i pól u p. Lan 

1irenscheidta. 
W Dyseldorfie po pol. o godz. 2 u p. Vopla 
W ~iinthe po pol. o godz. 4 u p. Blumenkempra 
W Styrum przed po.I. o godz 12 u p. Teuolta. 
W Langendreer po po.I: o ~odz. 4 u p. Arnsa. 
W Be·ckhausen po pol. o godz. 4 u p_ Vogta. 

przy kościele katolickim. 

ZEBRANIA 
odbędą się w trzecią niedziele miesiąca: 

W Wattenscbeid o godz. 3~ u p. Prukopa. 
W Neumiihl-Buschbausen u pana Schoera. 
W Habinghorst o godzinie 4 i pól u p. Ketlinga. 
W Gdańsku po 15 u p. Degenharta. 
W Buer -0 godz.. 4 po p~oJ. u p. Popinghaus. 
W Dysefdorf.ie o godzinie 2Yz po pol. u p. Grolfe 

KoLnerstr 
W Blumenthal 10 godz. 3 po pot u p. Plocke . 
W Bismarck o godz. 4 u p. Langenscheidt. 
W łlombruch-Barop o godz. 4 u P. Schlllittke. 
W Ueckendorf o g0;dz. 11~ u pana Krama. 
W Horsthausen o godz. 12 u p. Moeller.~. 
W łlamborn o godz. 11 i p()J u p, Mare 
W Dortmund o godz. 3 na siali p. Ahlke. · 
W Altenboegge na sali p. Wiesmanna. 
W Bitterfeld nia. sali p. Schroedera 
W Brambauer na saH p, Schulte-Strathaus. 
W Rauxel o godzinie 2 u p. Oestreicha, Proh-

liindestr. 
W Manlah o godz. llYz u p. Platz.a. 
W Witten w loikalu p I(oestera. 
W l(olonii o godz.. 1 u p, Kirscha. 
W Hoerde o godz. 4 u p. Baumbecka. 
W Linden nad Ruhrą o godz. 4 u p, Schillera. 
W Langendreer o godz. 5 po po.tudruu u pan.a 

Arns'a. 

Baczność Tow~rzvstwa Związkowe! 
Szanowne Towarzystwa należące 

ido „Związku wzajemnej 1pomocy", pro
simy bardz·o na tej idrodze o łaskawe. o 
ile możnośd. natychmiastowe n1aide1sła
nie wy.peł·nionyieh kwestyonaryuszy, 
które zosta.ły Szan. Ti0vvarzystwom ct:o 
recz.one. 

Szan. Panowie Prezesi! Nie u
trudniajcie nam i tak już n1J.der !Ciężkiej 
,pracy w .,Związku". lecz sta-raj.ci_e się 
prośbie naszej nai: najspieszniej zadość 
uczynić. 

Z bratniem poz.drowieniem 
Z1arząd ,,Związku wzaim. pomocy". 

~ • : .... 'ł:i1" : };'l_....-q- l~l'.,...~"!'7 ..... ~ t "· „ ~~""-„'. ~ 

Towarzystwo św. Barbary w Dellwl21~ 
Z powo.d1U za:kazu policyi aini pochód do 

kośc1ol~ aPi przedstawienie u..I<arpa.ccy Górale" 
się nie odbędzie. (1) Zarząd. 

~ 

WIEC W SPRAWIE WYBOROW DO RADY 
MIEJSI(IEJ W RECKUNGHAUSEN-SUED 

odbędzie się dnia 20 bm. o 2odzinie 5 po poł. 
na sali p~ Michelsa. O liczny udział Rodaków 
z Reklinghausen-Siid ·i Hillerheide uprasza 
(2) . Komitet. 

Baczność Altenessen i okolica! 
Towarzystwo św. Józefa w Altenessen 
urządza w n'.edzielę, 27-go października 
swą (3) 

JESI.E~·: JA ZABAWĘ 
Początek o godzinie 4 po poludniu na 
wielkiej sali p. Vonemann'a zamz przy 
dworcu. Zabawa urozmaicona będzie 
przez śpiewy. deklamacye, humorysty
kę. Na powvższą zabawę wpraszamy 
Szan0wne Towarzystwa sąsiedniie o
raz Rodaków i Rodaczki, chcących się 
dobrze zabawić. Zarząd. 

To,w. św. Wi!ncentego a Paulo w Heeren 
donosi swym szanownym czlo.nkom, iż przy
szle z1eihranie odb~dl~ie siG 20 bm. o godzinie 
11 i pór w ipof'u.dniie. O jak najliczniejszy u-
dzi.a1 nprasza (1) Zarząd. 
Townn.ystwo -św.- Rodzmy --w- Scherlebeck. 

W niedzielę dnia 20 vaź.dziiernika, o godz. 
4 po po11udniu odbędzie się kwartalne zebranie. 
Liczny udzfal cz.fenków pożądany: goście mile 
widziani. Czlonkowie, którzy obrazy towa
rzystwa zamówili, powinni się po nie z.gJos•ić. 

(1) Zarząd. 
Uwa2a. Psiedzenie zarzadu odbędzie się 

n godzinie 2-ej po pOITudniu. w te sa.mą nicd7ielę 
na które wszystkich cz,fonk6w 7.'1.r7.Q·du i re-
wiz0irów kasy prosi (1) Przewodnkzący. 

Baczność paraflanle kobierscy z pod 
Krotoszyna! 

W niedzielę, dnia 27 paźdl:z4iernika, o godzi
nie 3 po południu, zapraszam sz.a111ownych Pa
rafian do Gelsenkirchen do gościnnego p. ttein 
.richsa. ul. Bochumska 16, dwie minuty od dwor 
ca na pogadankę. Przedewszys.tkiem zwra
cam się z prośbą do tych parafian., którzy je
szcze do tego czasu o naszej parafii nie pa
miętaili. aby też z nami wspólnie pracowali, a 
którzy J)'rzybyć uie będą mogli_ to niech swe 
datki przyślą pod adresem: St. Mazajczyk. 
EMen-W est. Hołsterhauserstr. 14. 

(1226) Komitet. 

To•warzystwo gimn. ,_Sokół" w Gelsenkirchen-
Hiitlen. 

oznajmia swym druhom. ciż roczne walne zebra
nie od1będzie się w niedzielę, dnia 27paździer
.nika, o ·"odzi. 4 po poi_ Z powodu ważnych 
spr·a1w i oboru Wyidziafa, winni się wszy,scy 
druhowie na DOWYższe zebranie stawić. - Wy 
dziail i rewiz.ornwie kasy winni Siię zebrać go-
<l'ztinę prędz.ej. - Cziolem ! (2) 

Adam Szyperski, sekretarz. 
-----

TOWiarzystwo 2imn. • Sokół" w Essen 
ob.chodzi dnfa 27 października roku b., na wiel
kiej sali pana Posta w Essen-West, Altend-0rfer
str. nr. 318 swa 

- czwarta tiocznice -
poląc1mna z k·oncertem, ćwic'zieniami gimn_ o 
nag-rody i tańcem. Poczatek o godz. 4-ej po 
1P'Oludniu. (1) 

Uwaga. D7Jieciom 1należąc~m do sz.koJ:y 
wstętJ na· salę wzbroniony. Ozotem ! 

Wydział. 

Dnia 18 października o godz. 5 rano 
rozstała się z tym światem opatrzona św. 
S.kramentami pv długich cierpieniach mo· 
ja ukochaua żona, nasza .:roga matka 

śp. Wiktorya Zimbińska 
urodz. Patusze.zali. • 

Pogrzeb odbęd:de się dnia 21 pa~dz. 
o godz. 7 i pól z domu żałoby w Hor· 
stermark przy ul. Fischerstr. 76. 

W smutku p 11:rążony mąż 

~u ... ran .Zhnb~ńtd1.ł 
z dziećmi~ 

Tow. św. Woiciecha w Karnao 
donosi swym czfonkom. iż dnia 18 października 
o godzinie 5 ra1110, z.marla żona 

śp WIKTORYA ZIMBIŃSKA 
z domu Palusz.czak w 30 r. życia. Pogrzeb 
od'będzi,e się w pon1iedziafek, dnia 21 paździer
nika. o godzinie 7 i pól z drnnu żaJoby w łior
stermark przy ul f'ischerstr. nr. 76. Członko
wie winm sie stawić w czapkach i odzna1ka,ch 
towarizyskich punktualnie o _godzinie 7 rano na 
sali zwvklych posiedzeń. O liczny udziat i 
pq)Jożne westchnienie prosi • 

Zarząd 

Tow. gimn. 0Sokół" w Liitgendortmund 
donosi członkom, iż w piątek, dnia 18 
października, o g·odzinie 111/2 przed po
łudniem został zabity :n11 kopalni „Zol
lem II." członek nasz i p.re.zes okręgu 9. 

śp. STANISŁAW KAROLCZAK. 
Pogrzeb odbędzie się dnia 22 paź

dziernika po poł~ Członkowie winni się 
stawić na kopalni „Zollem II". 

Wydział. 

~~ 

Wszystkim braciom i siostrom, 
jako tez Towarzystwu św. Audrzeja 
i Bractwu rótańca św. w Ober ... 
marxloh za tak liczny udzi ~1 w 
pogrzebie żony mo ej, składam na 
tem miejscu shropolskie 123s 

Sóg m~plać! 
Józef Stęchlicki. --

Skl d. cygar, 
towarów galanteryjnych i instrumentów 

muzycznych 
w wielk1iem mieście tutejszej okolicy, bardzo. do 
brze prosperują.cy, jest z powodu innego przed
siębiorstwai od zaraz na sprzedaż. Roc~ny 
ohrot 32 .ty~iące marek. Piśmienne oferty do 
Eksped. _,Wfarusa; PolsJdego" pod nr, 1229. 

wa:::: . ·- a ; 

Za ogłoszenia i reklamy~ redakcya 
wobec publiczności nie odpowiada. 



res~a 

0 a rt o f I e d o j e d ze n i a 
rtk~ przebierane: . 

,,Żółte r.óże", ,łMaerkery", „Daberskie'', 
„Magnum bonum:< itd. 

. poleca i dostawia wagon~mi 

Jan Kwiatkowski, Herne 
Ba.hnbofstr. 50, wejfoje z Oststr. 

Bank Lado•J w Sremle 
Spółka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością. - założ. w roku 187i 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytncya, w które naJpewnłf>g 
akladał. mogą ciężko zapracowane swe 08Zł"Z~dno8eł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 

:IO·dnłowem 3 proeent. 
kwartalnelll ' „ 

Złożone n nas depozyta l Ot!lzez~dnoliel wynosiły na. NoWJ 
Rok blisko 9 I pól młłiona marek. 

:Fundul!l.ze rezel"ft'owe ł udzłaly członków ca. 500,000 mk. 
Bank Indowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 1tl&j.ątka.mi swyni 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy · należy do Związku Spótek Zarobkowych. Prezeseru Rady 
Na.dzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. p.ral. Wa,wrzynbllk. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Koście! 
nej nr. 15 i otwarte Sił codziennie z wyją.tkiem niedziel i iwiąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 107 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sehrimm (Pu"1en) 

Rodacy? Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krtiwny.fl. 
Wa.szym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy -- V olksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrii.nkter Raftpfl.icht. • 

1'Iadalłńak.ł. N. H.uebarskł. Dutklewiel'.. 
~-~~~~~~~~~·~~~~cia=-~-~~~--~~~~-0 

co 
o 
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Ba CZ n OS. 0„ La· , l'W• przeczyszczenie krwi? . . . - : a r • Laarmanu'a herbata 111 laau t~uto6. 
• skłf!S• od lat doświadczona i polecona herbata. w najblł,;,s,,.,vcJ1 dnJae~ familijna, środek spożywczy wzmacniaj"cy żołądek, 

ILA ~~ od tysięcy ro Jzin regularnie używany. Prz11z złą 

l
~mar::mmm-l!!cm.IBlll!llEM!-~s~ ..... GWllll!iCWC„- krew powstaje: reumaty•m, wy11ypka, nie-

~z1·ata ee.ra, zabarft·ienla, k•osty„ 
t · f · d R h hemorołdy, zał• ard7A"nla, dole~li-· o w1era pew11a Irma po nazwą" u r- 'voiei żołądka. otyłoiel, lłli!l7.aje itd. 

orter Hcrren & Knaben Bekleidung" Części sdadowe: Ec·dbeerkraut 2, Fen<:hel 8, H:if-
specyalny dum w Laar przy ulicy Ce- lattig 4, Caraghen 4, Krausiminz 2, Kamillrn i „ 

sarskiej nr. 144 (Kaiserstr.) w którym Sannesbl. 8, .A.lthae 4, Schafgarbe &, Faulban •u l< • 

d · · b · · 1 t t ·1 Loft'elk:r. 2, Bitterklee 1, Pfefferminz 4, LimJ ,~ 4, 
Sprze aJe Slę U rami:! 1 pa e O Y Da) ep• Sasaafras 4, Lavendtl 8, T,,.nsendgii'denkr. 2, St<> i " -
szego wykonania. Przytem poleca się kfoe 2, Konigskerzen 2, Flieder 8, Heidelbee1·en 1 
obejrzenie dekoracyi otwarcia. która Siissbola 8, Anis 2,. Paczka ao fen., 1 mk. i 2 mk: 
potrwa kilka dni bez sprzedawania to- Jedyny skład wysyłllowy ma: Aptekarz D. 
W.arów. W dniLl sprzedaży przygotui'e amyezyńMlll, Bedla :u, GorlitZlłratr. 4~ 

„Górlib:er .A.potheke". 1137 
się niespodziankę, o czem się jeszc -· w pobliżu wielkiej kopalni 
we •. Wiarusie Polskim" szian. Publi) 

1 
Wanne jest stary przy -· c~n~~u~=om~-... ~~!łPMŁ--1 n~p~~~!żt:~:~6;do~~':i~l:y:~elkim 

~
~ ...... ~~~.....-~~~~:..i~~..-.._:~~ ogrodem. Obrót roczny .30,000 m!a~ek„ 

~ R d ' ~ r Warunki nadzwyczaj korzystne. Bliż-
~~ o acy. ..:: ~ szych szczegółów udzieli . (1217) 

~ si;t~ L~d;;;g;i ;·śp;:·is.;r~uardz1e, ~: ~;:~id:.;;~~;~;;g;i 
~ ~ 1odpisaneg;o Banka przyJmuf e de.pozyta 1 ~
~ który przyjmuje depozyta (oszczędności) katuego czasu, płacąc od nich: ~ 

r. ~ za ćw1ertro~zm.:im wypowiedzen~em 41 procent ~ ~ placi od nieb (437) 

~ ~ za póiroczoyl'ti\ wypowiedzen~em .t:•l2 procent. r. ~ 5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
r.. ~ 4' i pól proc. za pólroczncm wypowiedz. 
~ Pieniądze ' można pocztą naddełać pod adresem: [1079] ~ " proc. za natychmiastowcm wypowiedz„ 

~~Bank Ludo\i~v ~n Pr. Sfargard. ~~ Bant Ziemski 
~~~~~..4..:._...V-~!I(~~ ~ ~ ~ ~ 

~ P"' ....... ~ ......... '14~~~~ .... a.: ~lh:.: . ~ ~ ~ 

kupujcie tylko najlepszy środek do 
prania i bielenia ~ 

„Mach's allein'' Gospodynie 
i-pusska 

~5 fen. 

Bez tarcia · bez moczenia 
bez szczotkowania bez mydlenia 

Do nabyda we w11zystkich 11kładach. 
Zal!lt. dla we1tf .. nareńskiego okręgu przemysłowego 

Laymana d! Co., Dortmund. 

ii --------------·---·--------------
Obelgę 

rzuconą na żonę p. Krzy
żaniaka odwołnjlJ. (12.37) 

Sołobod@wsk"a 

PIEG I 
i wszelkie nieczystości skórne usuwa szybko i rady
kalnie i nadaje twarzy delikatną i białą płeć sto
krotnie wyprobowa.ny „A.ntypłe&-h1 erem I 
balzaru'' (nazw. patentem zastr.z. D R.W.Z.93016) 
Cena razem z odpow. mydełkiem 3 mk. 

Robotnice 
znajd• stałe zatr„dnienie. 

· Ah•u• 
(linia Dortmund·Gronau) 

ldo11tarcza fabryka in, str. , 
muzyczn. W o J f & Co , 
Klin~• nthal l),Sa. 1 

6Hi. Centr. fabr. harm . . 
zatr. prz. 7000 robotn. 
za zaliczk4 każdemu , 
wspan. konc. harmoni· 
\ę w 150 gatnnk. od 
2,75 m. do 140 m. - · 
Wiedeńskie harmoniki 
zadziwiaj. tanio. Opak., · 
pudło i szkółka. do 
każd.harmonikidarmo 
Srnypce, cytry, gita· 
ry, bandonia, koncer
tnyy, harmoniki ustne, 
okarina, instr. dęte, 

Gł ~*S ~ 
Na porost wloaów i naprzeciw wypadaniu 

tychże jedyme dobrym i wypróbowanym środkiem 
jest „Vlolołol" (nazw. patentem zaetrz. D.R.W.Z. 
89017·), usuwający wszelki łupież. Bntelka po 2 i 
3 marki. (1090] 

Westf"al. .Jute
Hpfanerel & 
Webereł. 1235 

on<1grafy, autom. mu· . 
yc1ne itd. zadziwia.· , 

jąco t nio. W spaniały 
kata' og, 132 11tr., kol. 
ilnl5tr., ca. 300 obr., 
każdemu bezpłatnie 
Gwarancya: odbiór, 

1 

pieniądze z J o...-rotem. 

1
. 

Lfrzne urzęd. pośw. · 
uznania. 1193 

0~ Na złość hakacie ~ 
(f) . powstał w Bochum · 
(f} wielki polski hurtowny 

skład cy gar i papierosów 
pod nazwą 0 \\> ES TF A LIA11

• 

Za przeszło (1233) 

30 tysięcy 01arek . 
jest towaru iawsze na składzie. Dla tego jest olbrzymi wybor, 
ceny bajecznie nizkie, towar zaś jak najlepszr, 
tylko pierwszorzędny. 

Przybywającym Rodakom z dalszych okolic przy zakupnie od 
35 marek zwracam lrn~zta pQdróży. 

16. KWAŚNIEWSKI, 
BIUcherstr. 44. BOUDIJM. 

właściciel. 

BIUcherstr. 44. 

Ooydwa środki na wystawie w Wiedniu naj
wyższą, odznaką honorową za dobre skutki premio
wane. Jedynie do •abycia pod adr.: 

.,Gorlłłzer .A „theke'' 
H. Smyez,,.ńttkł, aptekarz. Berlin •·O.aa. 

Otrzymalem vrz„szli> 

aOO płyt 1•olskict1 
do fonografów, 

-- bardzo śmieszne kawalk!I. --
Polecattn fonografy, począwszy ·od 5 marek. 

l(lamety we wiei.k im wYborze i bardzo tanio; 
piszcziałk~ różnego gatunku, kootra i czeloba
sy już od 20 marek . lJudy od 1,50 mr. po
cz.ąwszy. Harmoniki do roZlcią·l{ania w różnej 
Wfielkości; prawdziwe wiedeńskie skrzypce, 
·na'i!epsze i tanie skrzvoce do nauki }uż od 5 
marek, Struny do skrzypiec i basów. smyczki. 
w~sie do smy.czików i wszełkie łtme Przybory 
do wszystkich instrumentów we wielkim wy
borze i tanio. 

Nadmieniam, iż przyjmuję wszelkie repa
racye instrumentów. któr.e tanio i dobrze we 
wlas.nym warsztacie naprawiam. 

Kartofli 
...,. seeo [eentaarów. -~ 
Ładne białe Merkiery ma na sprzedaż: 

lan Meller 1236
' 

. ' ks11garn. polska w Herne, Nowa ul. 49. 
Obelgę,) 

wyrzlłdzon' żonie pa.na 
Mikołajsldego z Wanne, 

ThieRstr. nr. 15, odwo
łuję, (1239] 

J Stelmaszyk. 

Poszukuję 1222: 
3 ezeladalk.ów 

krawieckh h 
na duże 1ztuki i stałą ro· 
botę i jednego na mał& 
sztuki. 

.Jan Wojtera, 
Rotthausen, :Bńesenstl'. 
nr. 123. 



'Bochum, na wt1 rek~ dnia 2~ p1~dziernika 1907. Rok 7. 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyznia poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

„ ",„...__ 

oodiziem:itc :r. WYiatkiiem dnJ pośwłiltecz-
' Pr200plarta ·kwairtalina o.a poczcie 1 u lllstowych 

1 mr. 50 fen_. a IZI odnoszendem do domu 1 mr. 
i.a, ,,Wiarus Polski" zapisany jest w cenniku pocz 
~iym pod zmikiem ..,L. polnisch nr. 123." 

I Imię Boże za Wiarę I DJtzyznc I 
Za mseraty placl się za mleJ;Jsce mldka drobBep .... 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inserdaml • 
foo. Kto często og/asza otrzyma rabat_ - Llsł7 li 
„Wiarusa Polskiego" Daiłeży frankowa~ I pod.a4 w 
nich dokladny adres p~cego. R~op. aiie :zwr:acQIL 

Maf .„ 
Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adre1 "Wiarus PolsJdT• Bochum. -Telefon nr. 1414. 

·;odzłce pols~y! Uczcie dzieci swę I W Oalicyi argument. u tegv używa I czy raczej ta wola urobioną zostaje 
wić. czytać i pisać oo polsku! Nie partya, która nadała sobie wyraźnych przez czynniki z poza ludu? -
Polakiem, kto potomstwu swemu cech klasowości.. ,.Partyia ludowa'' pod Pytanie to uważam za ruaj.ważnieJ-
emczyć sie Pozwoli! prz~:x;odnictwem Stapińskiego jestto w sze, bo za stanowiące o istotnym zna ... 

istocie partya chłopska, skladająca się czeniu argumentu tak lud chce" za 

Z wypadll6w dnia. 

procesie o rzekomy zlot sokołów w 
rku miłosławskim wydał sąd ziemiań 
ski w Poznaniu wyrok skazujący. 
Oskarżeni pp. Kościelski, Chrza

wski, Rzepecki i kilku innych ska
ni :lustali na grzywnę od 20 do 25 rrna
t ' 11 f1 

Pierwotnie zapadł, jak wiadomo 
~rok uwalniający~ wskutek czego pro 
rator założył rewizyę. Obecni.e praw 
opodobnie skazani załdżią rewizyę. 

Ostmarkenierajn" przesłał znów wnio 
k rządowi o ud·zielenie komisyi kolo
nizacyjnej prawa wywłaszczenia. 
Wskutek stanowiska, jakie zajmuje 

·tej sprawie większość partyi lronser
·atywnei, rząd jeszcze nie wykończył 
tawy o wyWlaszczeniu. „Ostmlat1ken
rajn" domaga się także przytznania 
ądowi :prawa przedkupna. 

hrześciańsko-nairodowy kongres ro
lników niemieckich rozP-oczął w nie

dzielę obrady w Berlinie. 
P.rzybyłg około 200 delegatów re
ezentującyic.h 1 milion 100 tysięcy 

obotników_. Obecni byli na otwarciu 
ongresu także sekretarz stanu dla 
raw wewnętrzinych .p. von Bethma1rnn 
oMweg i minister hla111tllu Dellbrtick i 
ózni paslowie niemieccy. 

Pan Bethmann lfollweg pochwalił 
·dłuższej przemowie .dążen·a chrze
, iańsko-narodowo-nieimieakich r\C1ho
. 6w. 
,.Vorwarts" inie wierzy, by delegaci 
rezentowali przeszło milion rnbo

ików, gdy~ wielu robotni'ków1 maj
iący.ch się w dwóch lub rtr.zech orga
iacyiach chrześciańskich liozono po
~óinie lub nawet potróinie. „Vor
~rts" oblkza, że del~gaci re1)rezen
lą tylko około 700 tys . .robotnilków. 

11lUJer Poznański" a wola ludu . I 

Za~naczyliśmy już w numerze oo
~~nim, że ,.Kury er Poznański'' podał 
Wol;~iny arty~ul p. ldzi~gio Switały 
rty · udu. Zamm wypowiemy o tym 
1
/tile n.asze zdanie, podajemy go w 
Pr~.r~zc1ągłości, iaby czytelnicy nasi 
t 0 Z?pelnie samodzielnie nad 111im 
rn~1~Wtć się mogli, co im ułatwi zro 
ly ,n~e sprawy. Artykuł pana Swi

cp1ewa: 
\V .• ,~ola ludu". 

'ien Gaihcy1 pa.rtyi ludowa, u nas pe-
0 iurłai:n polityków, zaliczający się 
eczeJi 0(e1, demokratycznej części sp.o 
lsGt~ Wa - je<inolitej nazwY nie zdo 
~rawie dotąd nadać - powołuje się w 
ie]sz:c~i najważniejszych, najżywot
~\l/i· c społeczeństwa na W10lę ludu. 
hd·tt.dia Partya ludowa w Oalicyi, po
q chlą Wspomniani nasi politycy: tak 

ce, tak sobie lud tego życzy! 

z ludu wiejskiego. Stąd jej, nazwa z przy nadające wartości _:. wioli ludu! ' 
miotr1ikiem „ludowej" określa jasno i Otóż odpowiedź na to pytainie jest 
ściśle pewien odłtam svołeczeństwa. według mojego 21da:nia jedna: ta wola 

, U pas. inac.zej. U ·fl:as. pa~t~a lud'owa ludu nie wyszła z ludu samego, bo na
ktora istmała i do dziś istme]e, nazwY wet oświata polityczna nawet narodo
tej yv- ty~ ,znacze~iu .• co galicyjska, nie we uświadomienie ludu' głównej części 
m~ze no~ic. Bo me J~s~to .P11rtya, skła- pochodzi z zewnątrz. Pracuje i pra
da1ąca się .z liud1:1 wie1sk1eg? .sa~ego: .cowaly wszystkie czynniki .polityczne. 
lee~ 8Gdad~1ąca s~ę z ludu. ~ie1skiego i uznające doniosfość ipolity.c21nej i naro
z m~esz.czanst:v~ .1 z ro~JOtmkow. A_ przy dawej .oświaty lucLur a: wtęc posłowie, 
zna1ą ~ię d.o m~J .1. ludzie ~e s~ery mte1h- !księża i inteligiencya świ·eclrn-. 
gency1 .ś~iec:kie1 I duchowne]. . Wynika stąd wniosek, że wola ludu, 

. Jezeh :vie~ partya ludowa w qah- na tktórą się 1powolują u nas lub w Oali
cy1 poW01łu~e s1.ę .na wolę ludu, to wi:ado cyi, nie jest \vyniki1em samodzielnego 
mo przyna1mnieJ, kto tym lu,d~;n .1est. uświa<lomienia z .wew1nątrz ludu, lecz 
U nas ar,gun:ent ten W!'maga s~1sle1sze.- jest wynikiem pracy długoletniej czyn
g? okresl~m~! Lecz me. o ~o m1 chodzi, nilków, rpowstających _ poza .Ju<lem. 
rn~ c~od.z1 m1 ~ zestąw1ern~ sprzeczno- Powiedzą mi .pawiołujący się 111a wo
śc1, 1uk11e z~wrera w sw01~h sp0ilecz- lę ludu to może, żę robią .to dlatego, że 
!nych, skladm~ac~ argul!lent · tfa.k lud ludow~ dobrze ży.cza, że chcą istotnego 
eh.ce - Chodzi mi racze1 o P~ta:me, czy dobra ludu, więc mają 1prawo skieiro
o ile argu~~nt .too w ~asadzie 1est. słu- wać wolę ludu w tym ikierunlm, który 
szny, _czy l· 1ak1e 11:alezy mu w pohtyce iza dobry uważają.· 
przy•oisa~ znac~e~ie. . Nie przeczę istQtniel dobrej1 woli u 

, Z~rocę naJP~er~ nW1agę na d~mo- h1dzi, kórzy ar~umentują, że lud tak 
slosći Jaką> przypisu1ą argun:entoW1 te- chce. Ale - ,przynajmniej u nas - nie 
mu c., ktorzy zeń. ropia uzytek .. Par- wielu jest między nimi tak' eh kt, 
tya. ludowa w Galtcy1 dlOmaga się na licz i . " . ' . orzy 
podstawie tego argumentu czteroprzy- , . ą s ę .z mesły.~haną od:g_owrndzialino-
miotnikowego praW1a wYborczegio do $Olą .za to, co ropi~. . 
sejmu galicyjskiego, a więc: poiwszech- • Przytoczę fakt: na 02ólno pol~ktm 
nego, równego, tajnego i bezpośrednie wiecu w~ Westfahl _redaktorzy W1ar~
go prawa wyborczego. U nas pewien sa. Polski.ego .. poddali pod gł~ow~me 
odłam polityc:my w imię tego argumen- wtec~wmków rezolucyę przeciw koił!· 
tu domagał się wczoraj akcyi .proteis:tla- prom!~.m. Rez!>Iucva ta zwraca istę 
cyjnej przeciwiko proi:ektowi wywla- wyr~zme przeciwko uchwale Cent.r~al
szczenia, obecnie przeciwko ukróceniu nego Komit.etu Wyborczego, który pod 
prawa zgromadzeń i stowarzyszeń, a w czas ostatruch ":yborów do parla~entu 
Westfalii i Naldrenii kladzie tamę Irom- wydał .~asło, azeby rodacy nasi we 
promisom politycznym jakimkolwiek- Westi~lu w ~wóch czy • trzech okr~
bądź. Faktem więc jest, że argumentu g,ac~ głosowali na socyahstę '!zględme 
tego używa. się na .poparcie najważniej- centrowca. Chodziło o to! az':by do 
szych, na>jżywotniejszych spraw nie sa- parlamentu z O\\ ych okręgo~ me WY· 
mego 1111du, oklreś1onego ściśle - jak w ~rano J?OSłów . ~arodowo-hberalnych, 
Galicyi, a u nas mni·ej ściśle, ale dla całe tJ. posł~w na!ezących ~o partyl pola-
go społeczeństwa danej dzielnicy. kom naJbardz1ej wrogie1. 

Pytamie więc zasadnicze: czy wola. Czy wolno odłamowi 'Społeczeń-
ludu ;est tak doniosłym argumentem stwa polskiego - a takim JJrzecież jest 
w najwainiejszych sprawach społeczeń !lasze ~ychodźtwo polskie - dla swo
stwa r.aszego, że bezwzględn1e słuchać ich p~rtykularnych interesów prze
jej 1należy, czy też argument ten mależy 07zać i ~·apo~nawać. gorzej bo urze
w pewnej choćby mierze ścieśnić? c1wstaw1ać się ogólny.QI interesom ca-

Zwrócę nasamprzód uw1agę na to, lego . polskiego •społeczeństwa? Lud 
że jest dążeniem ogólnym spoleczeń- P~lsJu na wycł!_odźtwie rezolucyę posta 
stwa naszego, ażeby lud politycznie i w10n.ą na wiecu esseńskim uchwalił, 
narodowo oświecić, uświadomić. Jeżeli połozył tamę kompromisom, a redakto
takie dążenie jest, jeżeli - ja!k to się w rzy Wiarusa ~?lskiego w przyszłości 
istocie dJzieje - dążeniu temu przyzna- będą wywodzth stąd prawo do wystę
jemy doniosłe polityczne znaczenie, i powania przeciwko kompromisom z ar
j 1eżeli ono jest ogólne, ogólnie uwane. ~u~ęiitem w ręku: tak3 wolę lud ob
to założeniem tego dążenila jest, że są !aw1ł wtedy i wtedy, na takim a takim 
u nas jeszcze szerokie m~sv ludności wiecu. . 
nieoświeconej, nieuświadomionej, albo Nalezy tu jednak podkreślić fakt, że 
wcale, albo niedostatecznie. Założenie rezolucya ta nie WY!Oizła z woli ludu, 
to rzuca dużo światła na 1argument: tak lee~ z woli redaktorów Wiiarusa Pol
lud chce tak sobie lud tego życzy! . skiego i ich popleczników. Jestem prze 

OczYwiście, powołujący się na ten konany, że gdyby redaktorzv Wiarusa 
argument, powiedzą: my nie mamy na ludowi temu byli orzedłożyJi rezolu
myśli całego ludu, przeciwnie, my po- cyę za kompromisami - i tę rewlu
wolujP-my się na tę część ludu, która cyę byłby. lud przyjął. gdyby mu re
już jest politycznie i narodowo uświladlo ·redak!orzy Wiarusa wytłumą~zyli. że 
mi ona! Zgoda na to, choć argument chodzi tu o o~ólny interes narodowy. 
tak lud chce" znacznie musi być osta Jakaż więc jest tu wola ludu? 

biony przez tio. że reprezentuje .on n·!~ ~ie i~acz~j na pytanie to mogę od-
całego 11Udu wolę - lecz tylko częsc 1PCYW1edz1eć, Jak, że - lud chce teg:0 
tego ludu, choć pnzyznaJ~, że najlepszrej_, s~m~go., czego chca jego kierownicy, 
politycznie mjwyżej stojacei. . !l· ci, kt~rych on za kierowników sw.o-

Ale tu powstaje drugie pytanJe: ich uzna1e. To naklada na owych kie
czv jest to samodzielna, samoistna wola r?wników dużą O'.(lpo•wiedzialność, bo 
ludu - czy samodzielnie wyszła ona z 111:e. ludu będzie wina. gdy przez kiero
uświadomionei, celowej dążności ludu. wniików swoich na fałszywe drogi zo-

s~ie !})opchnięty - lecz wina ta spa
dnie !Ila tych kierowników, bo to oni w 
fałsizyrwym lud pchnęli kierunku, aby 
.liuid rtak chciał, jak .oni chcą. 

. Uwagi swoje trzymam ściśle w grn
mca.c~ rzeczowości. Starałem się ode
brać im wsz·ellaej cechy ipolemiczne~. 
Głównie chodzi mi o to, żeby na lud nie 
~padla wina i1 odpowiedziąlność, jeżeli 
lud wiiny żadnej nie ma w danej spra
wie, ą więc i żadnej odpow~edzialności 
ip,oniosić mie może. 

Jeżeli zaiś chodzi o tytul p.rawa do 
wystęipo~ainia w obronie ludu, to ty
tuł ten mezap.rzeczal'ny daje mi flakrt 
że z tego ludu pochodzę i dotąd nikt mi 
jesz,cze .nie zarzucił, żebym kiedykol
wiek 1aoś zrobił, coby stało w srpr:zecz-
111ośd -"- do interesu ogólno-riarod-0-
wego. -· 

Bytom. 
I :d z i· S w i t a ł a. 

Za:pewne niejeden z roda1ków któ
ry .p1amięta, jak to I]). Idzi SwJtał~ wy
·sitęp:awal jako wielki demokrata.~ czy
tał powyfazv a·rtykul z wfolkiem zdu
m~eniem .. ~d~mie.nie to będzie jeszcze 
większe, J~zeh .przy1pamnimy, że arty
~u~ p. Sw1tały f.la'tJlieścil bez zastrze-
z~n p. d!. R?man Szvnllański, który 
111i~mal vol wieku całą swoją ,politykę 
opierał na woli żywialoweg-o mchu 
ludowego. 

Nw~ze stano~isko o tej zasadniczej 
.sipra:-"1e wypowiemy w 1I1umerze ju
foze1szym. 

Echa watki o nowy statut 
knapszaffowy. 

~rgan wlaścicieli kopalń Illarodo
wo liberalna „Dortmunder Zeitung'' w 
obszernym artykule wystąpila przeciw 
oświadczeniu komisyi starszych kna'P
szaftowych (ogłoswnem także w Wia
rusie Polskim"). „Dortmunder Zettung" 
wychwaJla w znany sposób projekt sta
tutu, przedło.fony przez pracodawców. 

. W końcu wyraża pismo t:a życze... 
me, by układy w tej sprawie na no<Wo 
podjęto i to jaknajśpieszniej. 

l!biegłej niedzieli zaś odbyło się 
"'. W1tten zgromadzenie związku tech
mcznych urzędników k10palnilanych pod 
przewodnictwem asesora górniczego· 
Kleincgo, który, jak wiadomo na wai
nem zebramiu knapszaftu przemaiwial 
imieniem Qrzedstawicieli kopalń. Mów
ca powtarzał również znane wywody 
pracodawców i oświadczył imienictn 
pr.zedstawicieli kopalń, że ami krok d'a
lej nie pójdą, j11k to już uczynili, oraz 
że jest rzeczą wątpliwą, czy zgodzą się 
jeszcze na dotychczasowe ustępstwa 
( ?), jeśli usiłowania i0 dopr:owadunie 
do .zgody, jeszcze dłużej odkładać się 
będzie. 

Pan Kleine wystąpił na zgroma<lze 
niu tern też ostro przeciw związkowi 
sztygarów i oświadczył, że „Bergbau
licher Verein" mimo ( ?) s~kodiiwej ( ?) 
1agitacyi związku s,ztygarów, już poczy 
nił niektóre kJroki celem poprawienia 
stosunków pensyjnych urzędników. 

Wybuch prochowni. 
O strasznym wybuchu prochowni 

pod miastem Fontanet, w stanie Indya
na, donoszą z Nowego Jorku szczegól'y 
następujące: Wybuch nastąpił dnia 15. 
bm. rano \\- fabryce prochu strzelnicze 
go Duponfa, niszcząc wszystkie zabu„ 
dawania w promieniu pót mili aing. Sród 



zwalisk fabryki powstał poż,a.r, szerząc 
się niezmiernie szybko. Skutkiem gorą
ca zaczęty wybuchać beczki pr0chu zło 
żone w opodal leżącym skladzie. Jak 
obliczają, wybuchło ogółem IO.OOO be
czek. O ćwierć mili od fabryki położo
na szkoła, w której znajdow;alo się 200 
dzieci, zawaliła się pod wpływem 
wstrząśnienia. W innej szkole, 10 dwie 
mile od miejsca katastrofy, opadający 
tynk i cegly zasypały nauczyciela i 90 
uczniów. Stacya ikolejowa w Pontanet 
jest mocno uszkodzona, a w pociągu, 
znajdującym się w chwili wybuchu o 
4 mile ang. od fontanet, powypadały 
wszystkie szyby, raniąc podróżnych. 
Pierwszy wybuch w fabryce Duponta 
zabił i poranił mnóstwo robot1ników. Po 
kilkunastu sekundach wyleciały w po
wietrze dwie inne fabryki, .ale robotni
cy ich, ostrzeżem hukiem, zdołali zbiedz 
unikając śmierci. Niemniej wielu z .nich 
odniosło rany skutkiem opadających na 
ziemię szczątków fabryk znis1zczonych. 
W półtora godzoiny po pierwszym wy
buchu wyleciał też w po·wiettize inny 
skład prochu, umieszczony w sztucz
nem zagłębieniu opodal fabryk, przy
czem wi,ele osób, zajętych akcyą ratun 
kową, odnioslo rany. 

Wybuch ten ostatni był naj 
silniejszy ze wszystkich. W stojącym 
nied1aleko pociągu towarowym wybuch 
nął pożar. Gorąco ·płonących ze wszy
stkich stron zwalisk utrudniało nie
zmiernie ratunek. Jak przypuszczają, 
wielu ra:nnych zginęło wśród płomieni. 
. Dotychczas naliczono 80 wbitych i1 

600 rannych. Soiany i dachy wielu do
mów są pozrywane, 1a ruchomości po
rozrzucane we wszystkich kierunkach 
na wielką odległość. We 2 godziny po 
katastrofie lekarze i dozorczyni.e cho
rych, p1 zybyli samochodami i koleją z 
miast Terre łiaute i Bnasil roz.ipoczęli 
opatrunek rannych. Huk wybuchu sły
szano wyr'itźnie w odległem 'O 109 mil 
ang. m. Indian1op10lis, a nawet w Cincin-
11ati. 

Seim polski w Ameryce. 
Jalk już donosmśmy, odbył się w 

Baltimore 17-ty Sejm Związku Narn
du Polskiego, or~anizacyj. która obej
muje aałą ludność łlOlska. w Stanach 
Zi·ednoczioiny.ch zamieszkała. Zjazd roz
poczętio odśpiewaniem hymnu .,Boże 
coś Polskę''. poczem odczytano Hczne 
telegramy powitalne, 1nadesłane od [/Oz
maitych iinstytucyi i· wybitnych os1obi-

ŻUBROWIE. 
Opowiadami·e historyczne ·według po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskie20. 

1~ ,·1 (Ct.\iz dal!lzy)_ 

- Ani chybi! Ręce w tył. Chustkę 
na oczy„. Pluton żołnierzy z kJapralem. 
bez mała także idzie o wojskową tajem 
nicę.„ więcej jeszcze może, bo o wszyst 
kie kapitanią tka!... 

- o.„. o kapitaniątka!.. - ipowtó
rzyła z przejęciem Urszula. 

- Tak i o wszystkich! O panla po
rucznika .... 

- O Florka? 
- Juści!... Chce waćpanna biedy a 

lamentu narobić, to dalej go! Niechże po 
rucznik we własnej siostrzycy Juda
sza zn1j dzi e !..„ 

- Kiedy bo! - zmieszafa się Ur
szula. - Ja tam wygadać nic nie myślę 
tylko„. tylko wi1d1zicie, Żubrowo„. 

- Co, co takiego? 
- Jabym także z wami chciała ... 
- Dokąd? 
- Nic! „ Tylko zobaczyćbym chcia 

ta Wicusia!.. 
- Wi.. wi..cusia ! - poprawiła się. 

z. mocą Urszula. 
- Jezus:e ! A toż się świat koń- · 

czy!.. Taki dzieciuch już się do Wicusia 
napiera!„ Co waćpanna myśli ?„ Gdzie 
go chcesz szukać? My do żadnych Wi
cusiów ciągnąć nie będziemy .. „ 

- Przecież Wicuś musi być w ja
kim regimencie!... 

- Wicuś ?„. Cóż znowu! Jeszcze 
jak żyję nie słyszałam, żeby taki slu
t yl. zdri1 e się waćpannie! 

- Pc; jadę !„ .. znr.ijdę ! 

stości. między nimi od burmistrza mia- „ poch\v-ycił ją pod gardk> i zadał jej trzy 
sta. W 3. dzief1 zjazdu przybył na po- pchniQc1a nożem. Rany na szczęście nie 
siedzenie gubernator stanu Maryland, są niebezpieczne. 
który wygłosił bardzo sympatyczną r• k , · . 
mowę a z dumą wspom:ruial 0 tern, że Z \\tel · Ks. Poznańskiego. 
dziad jeg·o walczył ramię przy ramie- Gniezno. Smierć poniósł iilla miei-
niu z Kościuszką o wolność Ameryki. scu kolonista Zawada z Mielżyna; przy 
W następny dzień urzadzono wyciecz- nak~adaniu zboża do ml~ckarni został 
kę do Waszyng-tonu. Pierwsze te od- p~chwycony przez maszynę, która mu 
wiedzi1nv delegatów polski·ch w stoHcy złamała kilka żeber, oraz zdarła ciało 
ameryikańskiej .przy,bmly rozmiary im- z lewej ,nogi. Odwieziony do Bethesdy, 
;pon ującej idemonstracyi ·.polityczne]. De wśród okropnych boleści wkrótce du-
1egaci udali się naprzód przed 1pomnik cha wyzionał. 
Waszyngtona. gdzie złożyli wspaniały l(oloniści uciekają. Pisze o tern 
wi eni_ec, a potem do K)a112.i tolu. gd'zi e „Dzi,ennik Poznański:" 
wśrócJ 1podni0istych przemówień uwień- Na niemieckiej kolonii żabikowskiej 
czono biusty Kośdus~ki i Pułaskiego. która już ma wygląd małego miastecz
Po ·obied·zie zwiedzono park Lafayetta, ka, ruch niezwykły: jedni się wyprawa 
w którym ma stanać pomnik Kościuszki dzaj~ ... ,jin.ni po kilkotygodniowem poby
a następnie udhli się wszyscy do pre.zy- cie uciekają, ogromnie rozgoryczeni, że 
denta f~oosevelta. Prezydent zjawił sie ich tu sprowadzono. Ale trzeba na wła
z liczną świtą i, powitawszy uprzejmie sne usz;y od tych biedaków słyszeć, jak 
delegatów, prosił, aby mu każdego z ich szumnemi ·Obiecankami w po1le wy
osobna przedst1wiono, przyczem każ- prowadzono. Że ci, którzy dz:'.ialają z &"O 
demu uśc'isnął dlań. I rączkowym pośpiechem nad utworze-

.Po audyencyi wróoono do Baltimo- . niem tej k•olonii, niedoczekają się pQ-
re i kontvnuowan·o· d.al:sze obrady. Naj-1 dechy, nie ulega żadnej wą.tpliwości. 
ważniejszą. sprawą bylo zaprowadzenie z S' ~ , li S" ~ I „~ , 
podatku stopniowego celem umożliwie- e ). są..z8a cr.y ~·~~ opo hA· 

nia młodym elementom ,p.rzystąpie- Jelenło2óra. Trucicielstwo. Nieda-
·nia do Zwiazku. \Viniosek odnośny wno została w Jeleniogórze ścięta nis
p.rzyjęto wśród ogóln~g·o entuzja'ZmU jaka feige, żona drożnika z Gna.nowa. 
wielką większością gfosów. Odrzuoono która kilkoro ludzi otruła arszenikiem, 
nat?miast .projekt w~daw~nia dziennika aby przyjść w posiadanie ich mająteoz
Liwrązik.owego, uw1ażając go za zbyt ku. O procesie :feigowej pi3aliśmy swe 
wielkie ryzyko pod wzgle..,dem finanso- go czasu obszernie. ----,. Obecnłe p·rzed 
wym. Pmoonow ana zmianę .konsty- sądem przysiegłych w Jeieniogórze 
tu.cyi Z:wiązku Qdfoż.ono do przyszłego (na dołnym Ślązlku) toczy.f się podiobn:y 
sejmu. proces przeciw Paulinie Scholz 1Z Oru
~= ---·-i?~~ nowa, rodzonej Peige, przyjaciólce str'a 

Z Pr~a Zatb~'JdWi~;'e Warwii i :f&$;,~tlr 
W Gdańsku wnosi się na nDl\Ve 

wielkie bankructwo, i to jed:nego z tych 
wielkich przedsiębiorstw fabrycznych. 
za pomocą których rząd i zmarły na
czelny prezes Oossler zamierzali see
rzyć kulturę pruską w Prusach Zacho
<łnich. Są to tak zwane „Północne za-
kłady elektryczności i stali", któlre 

prawdopodobnie w tym jeszaze mie
·siącu zameMują. Straty - pi
sze „Gaz. Od." - wynośić będą gru
be miliony, a g!ównym poszkodowa-
nym wierzycielem będzie tak zwany 
bank morski. 

Sztum. W przystępie zemsty napadł 
czeladnik kominia rski Klimek 1I1J1 swą 
dawniejszą narzeczoną posługaczkę 
Martę Reichert. Przy ulicy dworcowej 

- Gdzie waćpanna pojedzie? Z 
kim? 

- Z wami! 
Żubrowu. ręce załamała, czując, że 

tak starannie a długo przygotowywa
ne plany rozchwiać się mogą i że per- • 
swiazye :iic tu nie zdziałają .. „ 

- ZaraiZ„ jak temu kawalerowi, 
Wicuś? 

- \\'ic11ś Jordan!.. 
- Znabm jedn~go pięknego ofice-

ra, ale jemu byto Wincenty Jordan. 
-To ten sam! 
- Tylko co jego teraz w żadnym 

regimencie niema!.. 
- Dlaczego? 
- Dla1c:Zego. dlaczezo ! - .powtórzy 

la przeciągle markietanka. - Bo.„ zo
stał w Puławach tym - jakże go? -
.gros„. ma}orem ! N:•by takim„. tego„. 

- Ofiic.erem. 
- Otóż wfaśnie !... Puławy zaś są 

na dvodze ido Gotartowic, a my jedzie
my do Niewirkowa pod Zamość. Więc 
jeżeli waćp!<mna chce. to już musi z 
ipania matka iechać„. 

- Czy aby pewnie? - .ziagadnęla z 
niedowierzaniem Urszula. 

- Cz.v pewnie! - wvbuchnęla mar 
ki etan ka. - A cóżbym miała w tern? 
Bodafbym dziś jeszcze mego Macieja 
obaczyła„. ieżeiim sktamda„. Pula
wy stad jakbv strzelit !... Marikuszew, 
Kurów. Końskowola„. i już Puławy 
widać! Swiety Antoni ! Zres,ztą, jak 
sobie wać1pann1a. chce - aby się cd
·Czepila ! Nam wszys1tko jedno!... We 
dwoje czy tfoje - taż sama droga, ani 
jej nie przybędzie. a.ni nie ubedzie ! Pi
ja\\1kla ! Tylko co Wicusia„. · ani po
świeć ... niech mi ten łeb z karku spa
dnie! (Swięty Antoni ' a już go mi trzy
maj)... Powiedziałam! Teraz wo1a 

conej Feigowej. Oskarżonej Pauliinie 
Scholz zarzuca prokuratorya, że otru
ta arszenikiem Wendelina Sehaeff era 

~z Jeleningóry, i że sfałszowała jego te
stament, by przyjść w posiadanie jego 
2000 marek. Wendelin Schaeffer, czło
wiek już starszy, przybył do Oruniowa 
i zamieszkał kwaterem u oskarżonej 
Scholzowej, Miał on majątek, wynoszą. 
cy 2000 marnk. Nosił on się z myślą 
powtórnego ożenienia i poszukiwał od
powiedniej żony. Jednakże nagle zmarł 
wśród objawów otrucia. Było to dnia 
31 stycmia 1906 r. Później znalezi:oino 
w jego manatkach testament, zapisu
jąicy cały jego m11.jątek ScholzoweL Sąd 
jednak me uznał tego testamentu. gdyż 
się wyda.wal podejrzanym - a :oroku
ratorya nakaznla tymczasem wykopać 
z ziemi zwłoki nagle zmarleRo Schaef
fera by stwierdzić przyczynę śmierci. 
W ~włiokach mawcy znaleźli wielką 
iiość ars7eniku, silnej trucizny. Wsku-

waćpanny!.. . A czy 1pra·wdę powiedzia
!am, to ni echże się waćpanna zapyta. 
czy beidzic oami :matka n1a, Pulawy je
chać czv nie!... 

- No ,pamiętajcie!... Jeżeli ,prawdę 
po\viedzieliśde. to ani pisnę, a jeżeliście 
zwiedli, to jade z wami. 1albo wszystko 

. ' roz•Dow1em .. „ 
- Masz dyable kaftan! A już niech . 

się dzieje co chce! Ale, że waćparnnie 
te amory Wkusiowe z główki wylecą 
- na to ia reke daie !... 

Urszula z kolei zadrżała z ,przeraże-
nia. 

- .żubrowa! Ska1d wiecie? ... 
- Wiem wszystko i basta! A w 

razie czego, języka za zebami trzymać 
nie będę L. Ma oani Ootartow~ka wie 
dzieć o jednem. niechże wie i o dru
giem!... Niech się ucieszy nowiną, 
niech wi·e, ja'kie to już wasale· chodzą 
,p·o glówce waćoannY„ 
- - Kiedy bo Wicuś inie ma wąsów! 

- To mu uro..sna! A :pani matk1a„. 
Urszula rzuciła sie na szyję markie

tance. 
- Moja Żubrowa! Moja jedyna!... 

Już.„ żciby mnie knajali. ani pary z ust! 
Ani .mmginę„. Tylko nię wsty1dźde 
1111nie ! Na'wet może Wicuś o tern nic 
wie ... tyliko tak„ na myśl wzychodzi ! 
Wy mi tej krzyWtdV nie uczynicie! 
Przysięgam. że nie nowiem! 

Markietdnka ledwie się uwolniła z 
objęć dziewczyny. 

- A to ci1 'Przyleoka sacrebleu ! Cha 
rakterne to wszystko... a jędrne, choć 
ognia krzesaj ! Krew! No. no! Po,wie
dziatam, to strzymam ! Mnie do wać
panny nic! fak Kuba Bogu, tak Bó~ 
Kubie i tyle! Co to sie dzieje, co is.ie dzie 
je Trzech zliczyć nie umie, ślepk( spu
szcza, trusia istna. a już ci sobie jakieś 
szlufy upolowała! 

tek tego dnia 6 maja aresztowain() 
Schol'zową, a obeonie .foczy 'Się Pro
ces o o·trucie Schaeffera i sfalsZGwa
nie testamentu. - Sąd przysięgłych 
skazal w środę późno wieczorem Schol 
zową za otrucie Schaeffera na śmi~rć 
a za sfałszowanje testamentu na trzy 
lata domu .karnego. 

Za~rze. Straszny zamach samobój. 
czy. Robotnik \Vilhelm Lampisz, chcąc 
za:końc-zyć życie, które mu się sprzy
kszy.fo. polożv l się do rozpalonego Pie
ca koksowego. Spostrzeżono to wcześ
nie i ·1Nyciągnięto desperata wprawdzie 
jeszcze żywego z pieoa, lecz był on już 
tak pcparnony, że krótko 1Potem zmarł 
w okropnych mękach. 

Z Kozielskiego. Gospodair1z Franci 
szek Koleczko z Poborszowa, POWiraca 
jąc w sobotę z naładowanym wozem z 
Lasok do domu, spadł z woza i zlamat 
sobie kręgi. Smierć nastąpiła na miejscu 

Z Pszyńskiego. Dziewczyna Ma
rya Zajdel, będąca w służbi1e u ikupca 
Wohl~„ w Ornontowicach, stal,a się w 
ubiegłą sobotę ofiarą strasznego nie
szczęścia. O godzinie 9 wieczorem wy
sq;.ta z domu aby pójść do matki i nio
sła butelkę nafty ze sobą. Wkrótce zna
leziono ją pod płotem z~grody jej matki 
w płomieniach już dogorywającą i bez. 
przytomnoścI. Jak stwierdzono, nie~ 
szczęśliwa była oblana petrolejem. Wy 
toczono natychmiast śledztwo, aby 
stwierdzić przyczynę zagadkowego wy 
pad'ku. Łatwo też oyć może, że padła 
ofiarą zbrodni. 

„Praca" b_ytomska, wydawana przez 
.,Katolik" nie przes~a,nie wy.chodzić,. 
Jecz, Jak nam dpnosza~ nadal 'Qędzie w 
dotychczasowy sposób wy1c.hodziła. 

Z innych dzielnic Pelsr.d. 

Adamowa hr. Zamoyska. 
Sobotni .,Kuryer Warszawski" do

nosi: ,,Dziś o godz. 3-ej RO południu„ 
zjaiwila się nie~podziewanie w dom~ 
ojca swoje~o Konstaintego hr. Potockie
go uważana przez dwa dni za ofiarę 
zbrodni Mary a Adamowa; hr. Zamoyska 

Przedstawiciel redakcyi naszej u
dał 'Się bezZW-locznie do hr. Potockiego 
z iprośbą o s211...zególy sprawy. Otrzy
mał jednak odpowiedź, że wobec r.1~j 
wyższego zdenerwowania hr. Zamoy
skiej, rodzina jeszcze żadnych pyta11 
postawić jej nie mogiai. 

lir. Potocki· udał sie na~y.chmiast do 
oberpolicmajstra, aby zawiadomić o 
.pow:mcie córki. Mniemiamy, że rodzina 
hr. Zamoyskiej wyiaśni nieba\vem 
dziwną zagadkę.'' 

... .? . 

Urszula zasłoniła 1rękami usta mar
,kietance. 

- Nie mówcie już! ani słóweczka! 
- Jak to s ;·ę lasi ! fak się to przy. 

mila!... Bodaj was. dzieciuchy!... 
Markietanka ucałowała Urszulę, 

fyrkinęla nosem i uoszła do stajen. 
Slońce zaszfo. Na skraju nieba 

czerwieniły ·się jeszcze mgliste zaslc· 
ny, znacząic. miejsce. ·w którem zapaU· 
ly się osttltnie błyski dnia. 

Na rnzidrożu p.od figurą Jezusa. to· 
imica w zieleni, stala Żubr·owa przy· 
gotowana do drogi, trzymają dwa 
wierzchowce. 

Zośl\!3 1 ,n=e nadchodziła. Mairikietan· 
ka zaczęła się już niecierpliwić. Nar~z 
zaroś:ldi przydrożne zaszeleśdaly sil· 

niej, a po chwili wysunęła się 1z nich po· 
stać pulkownikównv. . . 

Nareszcie! - odetchneła gtęb1e1 
ma1rkiet3!nka. - Dal-ej,' żywo!... Kol· 
paczek!.... haidawerki1 i na koń !.„ 

Zośka swraczkowo ustroiła się w 
podiami jej odz i eż, 'Przepasała się rze· 
mieniem. przytroczyła krucicę i zebra· 
la .cugle, aby na kulbak~ w~koczyć, Je~i 
wtem czyjeś ręce objęły Ją .zia. szyię. 

Pułkownikówna uIP..kła się, kcz w 
tej1że !Chwili iposłvszala cichy szept Ur· 
szuH: 

- Bóg za wami! s:ostrą mi, bad~!. .. 
Zośka pa·dla jej w rami·ouia. chc1ala 

coś .adoowiedzieć. Je.cz rnarkietank~~ 
sieidza.ca .iuż m .1 kulbace. ~zawołala os 
ro: 

- Na koń !.„ Anj chvbi. ktoś od d\VO 

ru nadchodzi !.„ . d· 
Pułkow.nikó\.\1J1a wskoczyła na s1?e· 

to. Spojrzała na figurę Jezusa. Przez 
gnata s i ę. Konie ruszyły z 1koPY~·za· 

Urszula westchneła smutnie L 

wrócila zamyślona ku dworowi. 
C)ag dalszy nastąpi. 



d b 1 t' \~ 1 • nol w•as.nos'c' rządu tureckie~,..o. oo śm·erci Cholera na Wotvniu. W Krooiw.nika<:h w skiego' ', iż po innych miejscowościach ia! res 1oso y, .t\. ora ma „ v iarusa 1 - 1 ~ 
,~·. wlodzirn~crskim ukazalai sie chole,ra .. Do- odbywają się zebnania naszej organiza skiego" otrzymywać. obecnych wl1aścicieleik p. Serafiny Brzo 
;hczas stwierdzono 6 wYv.a:dków srn1ertel- cyi, a na Baukau n.ie mieliśmy przez ca- l(ażdy robotnik polski powinien na- zowskiej i Kolety PiHpowicz, z którvch 
·h. ly r.ok ani jednego wieca, abyśmy mogli leżeć do nZjednoczenia Zawodowego jedna ma lat 75, a druga 87. Sa. to ter-

------·---~-- się zebrać i jeden drugiego do gorliwej Polskiego''. Precz z niemieckiich „fer- cyarkL, osiadłe ''r Jero.zolim;e. które 
••'iadomości ze świata. ·pracy zachęcić. Jednakowoż gdy został bandów" i „gewerkferajnów" ! pierwotnie umieściły swoje fundusze 
" wiec urządzony, to nlas się bardzo malo Bochum. Strzałowy Mtiller znalaizł w banku :Fruttigem, a po jeg.o bankru

zebrało. I jako na onym wiecu wyrazili w k0ipalni nabóji dynamitowy! Ziaimiast ctwie w roku 1896, objeły w zamian o
niektórzy druhowie swoje ubolewanie, go natychmiast od<lać zarządowi·, za- wą ziemię. Mi'eszkaja u niemie·ckich 
iż oboję_tność pomiędzy nami w spra- brał go 9o domu. Wróciwszy raz pod- Sióstr Borome·uszek w Je.rozolimie„ 
wie robatniczei i narodowej jest 1za wi.el :pity do domu baiwił się nabaj.em. Na- gdzie maja utrzymanie, iesz,cze jednak 
ka, bo przez tę obojętność i to uśpie- bój wystrzelił i wyrwał Muellerowi owych gruntów im nie zapisały. Prze
nie ustępujemy z pola walki o nasze pra oko. Teraz go sad jesz.cze na mncy u- ciwnie, ipod warunkiem wyna~rodzenia 
wa robotnicze i narodowe. Szanowni stawv 0 dynamkie skazał na trzy mie- Si·ostroom Bowmeuszkam, ,ptiagnęłyby 
druhowie, tak dalej być nie może, bo siące więzienia, to jest najniżsZJai 1pr1ze- oddać ową ziemie jakiemu polskiemu 
przez takie postępowanie ulatwiamy in 1pJ1sana kara. Zgromadzeniu lub komu tnnemu, ktoby 
noplemieńcom wyzyskiwanie naszych Herne. Uwieziono tu asystenta są- mitał upoważnienie od wyższej wladzy 
współbraci. Aby zapobiedz złemu, zo- dowegą K. 'QQd zar.zutem osziustwa, nad duchownej z Ojczyzny. Zwraca się 
stal obrany wydział. aby się tą sprawą użyć w urizędzie i .namowy do k1rzy- więc na to 1publiczna uwagę, a może 
lepiej mógł zająć, i urządzić zebrania, woprzysięs.twa. da się ocalić dla nlas taik ipnmyślnie po-

Z byłą hr. Montignoso 

zy dwór saski zawsze jeszcze ukła
'"w sprławie wydania księżniczki Mo-
~i: 

Król 2recki 

rzybywa dziś w poniedzialek do Pa
~·ża. $lub księcia Jerze go z ksi.ężnicz
~a M::iryą B?naparte odbędzie się w 
1rugie1 połowie listopada. 

Uczeni Polacy w Bulgaryi. 
Pelinomocnik rządu Bułgarskiego, 

Jr. Rachmetje:v, przybył d~ L v;rowa i 
~o konferencyi z profeso:ram1 urn wersy 
ietu zaproponowal docentowi drowi 
paygertowi objęcie katedry prawa kar 
nego na uniwersytecie w Sofii. Równo 
~ześnie <Jfiarowano docentowi drowi 
sze!ąg·owskiemu katedrę history1i' ludów 
~lowiańskich. Obaj docenci zastrzegli 
1obie kilka dni czasu do namysłu. -
Natomiast dr. Jan Leciejewsku docent 
uniw. i prof. gimn. IV p,rzyjąl propozy
cyę objecia katedry slawistyki na uni
wersytecie w Sofa i podpisał już umo
wę w drem Bachmetjewem. Dr. Lecieje 
1rski wykładać będzie swój przedmiot 
~rzez jedno półrocze po serbsku, póź
niej po bułgarsku. 

Narodowo liberalny poseł Held 
,, tJskarżyl o obrazę redaktora Lang

wosta i dra Krugera, któr.zy mu uczynili 
zarzut oszukańczych manipulacyi z gl10 
snym oszustem Terlinden. Są;d uwolnił 
oskar?.onych i skazał lielda. przeciw 
Któremu oskarżeni wnieśli lk1ontrskargę 
na 300 mnrek grzywny za obrazę w 5 
wypadkach. woilnienie oskarfonych 
1nstąµilo wsk tek tego, że przeprowa
czlli dowód prawdy na swoje twier
dzenia: 

Proces odbyl si.ę w Hanowerze. 
Pan tteld jest posłem liberalnym 

ao sejmu piruskiego i pairlame111tu nie
' mieck1ego. 

Centrum a „flotenferajn". 
Podczas ostatnich wyborów do par 

it lamentu graty wybitną rolę listy gló-
wnegr: kierownika .,flotenferajnu'' jem e-

o rala Kleina, w których tenże wzywał do 
o agitac:yi przeciw centrowcom. Liste te 
a skradziono z biur.a „flotenferajnu". O 

kradzież posądzono •niejakiegoś Janke
go, który listy te miał wydać pismu 
"Baynscher Oourier". Obecnie w tej 

r· sprawie przesluchiwarno według „Frei
sinnige Zeitung" posła Erzbergera, któ 
ry jednakże odmówH zeznania, panie-

r. wiaż rmraziłby sam siebie na proces kar 
nv. 

Jak wiadomo, na tej zasadzie wolę, 

no odmówić świadkowi zeznań. 

a Firma Krupp w Essen przeciw Stanom 
Zjednoczonym. 

· firma Krupp skarży rząd S~mów 
Ziednoczonych o to, że tenże wyrabia 

~: armaty, na które patent .ma tyllko firma 
Kruppa i firma :Ehrhairdta w Dyseldor

'a !ie. Chodzi o 1armaty, które wskutek od 
PDWiedrniego mechanizmu i sprężyny po 
strzale powracają do tej samej pozy
cyi, hką przed strzałem zajmowały (t. 
zw. Rohrrticklauf). Jenerał Croisier od 

0• ~m.erykańskiego sztabu jenelial1nego o
sw1adczył w tej sprawie, że model me
chaniczny, użyty przez Stany Zjedno
czone jest innv jak model fabryki Krup 
Pa i w St:mach Zjednoczonych odkryto 

w ~echanizm ten jeszcze, zanim użyta go 
e· firma I(ruppa, 
a· 

na których byśmy się mogli wspólnie Dortmund. Naprzew. Ks. Biskup łożone posiadl1ości w Ziemi Swiętej." 
1nar::dzić i zachęcić do je<lnolitej wspól ,poświecił w Carne kościół św. Libo- Jerycho przed 4000 lat. O ·wyko-
1nej pracy. Chodzi teraz jeno o to, że- -ryusza. paliskach pod :Eryną (Jerycho) oglosił 
byście Wy, kochani Druhowie, wszy- Duisburg. w sobotę Tl:O południu od- iprof. :Ernest Sellin ciekawy arty kul: 
scy dołożyli rąk do tego i przybywali daino ina użytek publiczny .giost nla Re- Wylmpaliska doty,czą ·najdawniej
na zebrania, które się będą odbyw1aly w nie. łączący miasto Duisburg, Ruhrort i szego miasta, które istniało miniej 
każd~ pierwszą niedzielę miesiąca o 4 liombe:rg. Obecny przy tern był mi- więcej orzed 4000 lat. Zdanie Józefa, 
godzinie po południu na sali pana Lehr nister Rheinbaben, naiozefa1y prezes że zburzone 1przez J.o.zuego Jerycho, 
brucha przy ulicy Bismarcka. Ponie- SchorJemer-Lieser i i'nni dostojnicy leżało o 2000 k·roków na pólinoc od źró-
waż Bauknu J. est bardzo rozleO'łe, &pe- d · idła :Eljasza (2 Król. 2.19-22), ipotwier-,,., irzą OWI. 
wnością będzie niekt8ryrn druhom iza Gelsenkirchen. Robotnika :Emme-rta dzone zostało orzez odkrycia Sellina, 
daleko. Dla tego od Nowego Roku Bau- po,parzyha naftOIWa maszynka dio· goto- Sellin dokopał si'ę do bardzo poważnych 
ikau zostanie podzielone na dwa wydzia wainia tak niebezipiec.znie. że niebawem szczątków zamku pierwotnego, które 
ly, a przez to będzie ułatwiona ntasza umarl. 1 iprzerwaly liczne burze wieków. Gród 
praca. Jeżeli z członków który zacho- Bruch (ReokHnghausen-Stid). Dzie- zbudowany był na pla1skowzgórzu, d'łu
ruje, nie będzie potrzebował tak daleko ci znalazly butelkę, zawieraijącą jakiś giem ina 370 imetrów, szer.oki~m na 180, 
chodzić po wsparcie chorych. Chodzi .plyn palący. Daly tego płynu trzvletnie wysokiem .na 10. Na tej .plaszczyfoie 
tutaj tylko o to„ żeby nie byly dwa wy mu dziecku p. Malkiewicza, która za- wznosi1 się siedem pa:górków, mniej 
działy bez członków.! Więc Was, Szia- raz po wypidu umarło wśród strasz- więcej po_ 10 imetrów. wysokości. Na 
1nowni Druhowie jak najusilniej proszę nych boleści. pagórku. :najdalej na 1półinoc '\YYSUnię-
dla dobra ogólu, abyśmy wszyscy wzię -~!!!'!'.'.!!'!!:-.!!!!.'!!""!? ·-·· s tym, na głębokości 80 centymetrów 
li się do pracy nad pozyskaniem człon- n A "'m!\:foi,,.f„. natrafiono 'na szczątki wspomnianego 
ków. dla „Zjednoczenia Zawodowego «lvAll 11a1 _, wyżej zamku. Stala tam wieża, dluga 
Polskiego", i to tak energiczinie, żeby Ludoż,er3hvo. Z Nowego Jorku do- .na 20 metrów, szeroka na 12, -vvysoka 
klażdy z nas do Nowego roku przyn~j- nosz_ą. ie w północno-wschodniej Kana- na 16. Zamek wfaś:iwy rnial trzy pi~
mniej Jednego członka po~y~ka_l. Wi~- I dzie ludność z głodu ucieka sie doludo- tra i mieścił w .sobi1e 17 1pokojów. W 
dząc. ze wszyscy druhowie, ktorzy do • żerstwia.. Olód podobno tak straszny, trzech zachowały się piece na chleb. 
tego czasu należą do naszej organiza- I że matki żywia sie wlasnemi dziećmi. Znaleziono też tam noże kamienne i 
cyi, są g_orliwymi szermierzami sprn-1 Panują tam też silne zadymki śnieżne, mnóstwo ·~korup naczyń. Niektóre za
wy _rob.~tni.czej. i ,naro~owej, mam na: utrndniające akicyę ratunkową i przy- wierają bardzo dokładnie wyk.onane 
dz1e3ę, 1z się me zaw10dą. Szanowm chodzenie sobie z wzajemna rpomocą. rysunki zwierząt, sceny myśVwskie itd .. 
Druh.owie! J e~eli stttra1!1Y się o pozy- I Podobno 'wymarli z głodu wszyscy Na drugim pagórku odkopano ka
skame członkow ~lla '!~1ednoczem~ Za- mieszklańcy 1pewnej wsi~ odciętej p_rzez wał muru miejskiego, zbudowanego z 
wodowego Polskiego , przysługu1emy za1svov śnieżne. . cegły .. Mur ma trzy metry wys·okości 
·się dwom sprawom, to i est staramy się Zabobon czy zbrodnia? Smutny i i trzy grubości. Spoczywa na podmu
o polepszenie naszej doli robotniczej. pażalowania godny wypadek, świad- • rowar:.iu kamiemnem wysokości 60 cen
i bronimy naszych współbraci. od zguby czac.v 0 wie.lkim zaibobonie albo lepiej tymetrów. Na trzecim pagórku nie zna 
dla społeczeństwa polskiego. Więc do powieidzi1a.wszy, ·z.dziczeniu p.omiędzy lu leziono dawnych murów, ni1tomiast 
dzieła druhowie, niech Was te kilka dem, wydarzyl się w tych dniach w szczątki domów prywatnych z róż
stów ~achęcą, a gdy wszyscy dofoży- Szamotułach. Jak z tamtą.d donoszą, nych epok, ornz znaczną ilość sprzętów 
my rąk d'o tego, to nam się uda resztę od•byl się w niedzielę 'P.O południu po- domowych. Byly tam dzbany różnej 
naszych braci pozyskać, a przez to za- gr1zeb siedmioletniego ·dzievviezęcf1a 1p. wielkości, niektóre obrobione bardzo ar 
tamujemy drogę tvm innoplemieńcom Wojde·cha Bialasifoa. Dnia .następneg.o tystycznie, lampy, talerze, moździerze. 
krzykaczom, którzy dążą do wyzyski- rnno udał sie ojciec zmarlej na cmen- młynki itp. 
waniia dla swoich celów naszych wspól- tarz, .by pomodlić sie .nad grobem, przy Odkryte dotąd wyko,paliska, dają
braci. Szczęść Boże. czem zauW1a1żył, że .grób został uszko- ce bogaty m:ateryal do poznania kultury 

De!~!~ dzony. Powiadomił on natychmiast tych odlegly~h ~za.sów. upoważ~iają do 
>.'EP' l'l!'.!!~!?:~!f.!!&H ks. administratora Kryzana. który dla przypuszczen, zJe i. poz.ostałe1 me:rozl~o Śliczny obraz, bliższego zbadanJa sprawy zawezwał pane ~tąd pagork1, na kto~ych_ się 

połkye .. w. ·obecności bun:iistrza, ojca wz~?~Jl~ d.a:~?e Jerycho, zaw1~mc bę-
przedstawiający naszych najzna~o ·~madei 1 kilku obywateli ·odkopąno dą .10wmez Interesu3ące zabytki archeo 
m.1·tszych pisarzy_ : Adama Mic- grób i wtenczas oikazalo sie. że jaikaś logiczne. 
kiew.ioza, Juliusza S~owackiego, Zyg- zbmdnkZla ręka oderwała przemocą 1!.:"!!'~~. 1!"!_!""'0""~.L~~~-~11111- illpill/lllli1~~~:'.".Ml~ZiQ!'!!?.'_. __ "!!i!!!iJl' 

munta Krasif1skiego, Konnela Ujcj- wieko trumny, z dziecka .zdjęto wierz- 1owarzystwo Pomocy Naukowej 
skiego, Adama Asnyka i. tte~ryka Sie~.- d11nia biwla sukienke wraz z welonem, pod wezwaniem $}V. Józafata 
kiewicza na jednym wielkim kartonie przyczem uszkod:wno dzieicku lewą rę- w B 0 chu m. 
w wykonaniu artystycznem, ·ofiaruje- kę - wyr·wano bowiem kawałek ciała. Wszvstkich Rodaków, którzy pra-
my, dopóki zapas starczy po 1 mr. 50 Można sobie wystawić wzpacz ojca, gną przystąpić do „Towarzystwa Po
fen. a z przesyłka w trąbce z tektury gdy zobaczył w ten sposób zbezcze- mocy Naukowej" proszę, żeby mi jak
po 1 mr. 80 fen. szczone zwłoki dziecka. Wypadek ten najprędzej nadesłali s~oje zgłoszenia. 

Abonenci ,.Wiarusa Polskiego" pła wywołał w calem mieście wielkie obu- Składka wynosi 2 marki rocznie. „ 
cą tylko 40 fen, a z przesełką 60 fen. . rzenie. Zbrodniarza dotąd jeszcze nie Kto nadeśle tę kwotę, otrzyma kartę Ie-

Zamawiać najlepiej wspólnie. Pie- wyśledzono. ..Kur. Pozn.". gityma::yjną. Na przekazie trzeba po-
niądze należy nadesłać naprzód. Z Jerozolimy otrzym~t„.Dzien. P." dać dokładny adres. 
· „Wiarus Polski". odi ks. Mlarcina Pinciurka, mi'Syonarza · Zarządy towarzystw polskich, któ-

Bochum, Maltheserstr 17. polskiego w B~żalu pod Betlejem, ob- re złożyły na „SwiętojóZ1afacie" w ro-
- ____ ?:·• Ą_IK~ szerne pismo. którego treść jest inastę- ku bieżącym przynajmniej 10 (dzi,esięć 

pująca: marek, raczą wybrać delegata na wal-z różnyoh stron„ •. Chodzi ·O uratowanie dla polskiego ne zgromadzenie i zaopatrzyć go w ~e
posiadainifa, znaczneg.o i .cenneg_9 kawał- gitymacyę. 

Każdy Polak na ob?zyźn~e powinien ka! ziemi. wynaszaicego 35.00 metrów Fr. Matysiak 
Sejm serbski koni'ecznie ia.bonowac „w. iar.usa P,ol- kwadratmvyieh. Z ty.eh jedna część, w Wattenscheid, Vorstadtstrassen 48~ 

zostat niesp·odzianie odlioczio,ny do 4go k • 1500 k d I · - "*'"""' ' 
S.ki.e'' k·to' ry stoi na strnzy mteresow o 10ł'O im. · wa· r.. ezy przy go- - •1a „ grudnia. Przeciwnicy rządu są z tego ' bk · ·, · d J 1· d B t m 

d 'l·e1i·gi·J··nych. narndowyc.h i zaro "O- scmcu wio a·cvrn z erozo hmy o e - la r· Powodu ogromnie oburzeni. Podczas o · I · · · dJ t d t b 
czytiania roznorządzenia królewslkiego, wych wychodźtwa polsk1ego. _Dla te~o eJem, i iposia· ai cys ernę; na awa a y ~ 
od "' ~ ,1, :prosi'my za·chęcać .cto. za.pisa.ma .,W:ia,- się na doskonałą. winnicę. Druga część ~ raczająceg·o se3'm powstała ttdll\..a k l 2000 kw "d · · · · 
\ .rusa Polsikiego" ·na hstc1pad i grudz.e.n 10 Oto m. ., ·znaJ1 UJe się w mie1-w:za~.;va, jakieJ· seJ'm serbski je.s1z.cze n. ie , · · A. K · lb "' 
IV d ś d tych rodaków, którzy g_o j,e:sz.cze me scowosci zwa1ne1 m- anm, a o ;:::,w. k~.. .1 Ual, chociaż sejm ten był JUZ wia, J1a.n w górach". ·DOłaczonej dobrą dro.gą 

st· kiern różnych za1· ść. mają 
~ P.rzedpłana. na dwa miesiące wynos. i z 1 eroz.olimą. Z tej ·to właśnie ziemi ---===... .... _! . !!!".___ · :Z! d 11 wytryska naiobfitsze źród?o w całeJ: Pa o fJ ·· - - ·--- 1 imr. a z odnoszeniem w om p_r:zez -

W „9 Spraw f0b0łDICZJ0b. stowego I m. 28 fen. lestynie, gidzie o wode tak trudno, na
od· za tę cenę może każdy kazać prze- zwane Żródilem MB.tki· Boskiej. Mo-
że· J Baukau. Szczęść Boże„ DruhoMTie ! sełać ,,Wiarusa PolsUego" także w. in żliwe je~t. przy 1:1iem urzadzenie ka,pieli 

est k'll 111e strony rodzicom, krewnym i zn1a10- '!' sfo1~kie1 ~·~dz1e. co tam w 1caly~ kra 
si . em zmuszony do was się w l ' <~ mym, aby wiedzieli, jak lud w ty1ch 1u„ p~zewazme oustv·n~ym, nalezv. do 

za· ~ owach ode'Zwać. Nieraz dochodzą mi stron.ach pracuje. Trzeba przecież ra- na1w1e~szvch rzadkości. Z1a1cho~zi o
k~ u~zu narzekania gorliwych czlion- "etn z pieniędzmi nadesłać idokła:cti.1y I bawa. ze obydwa te grunta prze1dą na 
owo ,,Zjednoczenia Zawodowego Pol- ,_, 

Baczność druhowie Okręgu VII! 
W zeszły piątek utracił ży1oie ina ko

palni nasz druh. prezes 
śp. STANISŁAW KAROLCZAK. 
P ·ogrzeb odbędzie s.ię we wtore_k~ 22 

bm. o godzinie 4 'PO pol. z kopalni ,.Zol
lern" szyb II. Na pogrzeb winny gnia
zda wysłać druhów ze sztandarĘtmi. O 
liczny· udział w pogrzebie prosi 

Matuszak, sekretarz. 



Towarzystwo gimn .•• Sokół" w Neumilltł
Buschhattsen 

'tżyczy swemu Druhowi 
ANDRZEJOWI STEMPINOWI 

Qra·ZJ jego dozt:r'11nnei towa•rzyszce życia pannie 
J( ~STANCYJ KURl.\KÓWNIE 

!'M finfa ś '•bu, Cinl2 e2 pa!dziemika, zdrQWia. 
~aa,eścli. i blogoslawieństwa Bożego l ble: 
Wam zyczy ·1 owarZYSL\\.U W!)Z}StKitgo dobre
go, ile oragnieniem jest serca waszego i abyś
cie się mifowali a po śmierci do nieba dostali. 
W ko1i.cu po trzykroć wykrzykujemy: Mla<!a 
Para niech żyje! ni'ech żyje! niech żyje! aż się 
echo po calem Neumi.ibl-Buschausen odbije! 

-- W yd.zlał. 

-~--•1*«t••• -Sary~ do!uze za.pro- ~~,-<_,.~~~ 

„ikt~d towarów Elementarze 
kofonialnych,' w wielkim wyborzepolec• 

w bardzo dobrem poło· 
ienin, jest pod bardzo Księgarnia 
korzystnymi wan u.n kami 
de nabyeia. Zglosz. ,,Wiarusa Polsk ., 
do Eksp. „Wiar. Polsk" 
pod nr. I2•0. ~>J~r<~~ 

D•?SllliilmllłlW7Sft:W 

Tanio? * Tanio! I 
Szczot~~~:?.:Ś~ r~5kf~~=~:ąwezy. 
Szczotki do butów od 25 fen. „ . 
Szczotki do włosów od PO fen. „ 
Szczotki na. wiksę .od 6 fen. „ 
jakoteż wszystkie inne artykHły wojskowe re
kruci u mnie po na.jtań"-Z. cenach nabyć mogą. 

Pr,;y wakupnle od 5 ua. poc-r;. 
udzielam 5 'proe rabatu. (1131 

Józef Zlta, 
składskórpo~ „skórzanąl07·' 

Herne, 
ulica Dworcowa n•. 107 

(Babnhofstr.) 
Ostatnia. stacya kolei elektrycznej na linii 

Herne·Recklinghausen-Siid. 

„~- -
Kartofli 

Ba~zno~~ t 
Rodacy w Herne i okolicy 

Po:~ca.tr.; Ullll(rWD,fm Rodakom mbj 

skład żelaza i 
maszyn 

&o gotowaniafa.: asyci.a. pra.n·a i wyłdłymiw11 
·US.Z 

wszelkich sp:-zęt6w kuche1'· 
t\ rch 

po eenaek jak aajt.e.ń•~yeh. 707 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszj jnż od 23 do 5SO mr. 
Zakupione rzec.cy odatawiam franku ,w d1rrnn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
SI a n is ław . Ja n ko w i a k, 

HEBNE, Neustr. 35. 

···············:······· •Największy skład llastrople! 
: Z dniem 1' 11aidd.ernika rb. otwieram ]1191J. 

m w Kastropie . t 
9 = przy Kaiser Friedrlchstr • . 21 = e 

i nowy :· skład żelaza.= 
• całych wypraw knehenaycb, pieców, masz7n ilt 
•- . do szycia, p~a~ła itd. . . 4' 
~pod kierownictwem pana Kazmierz a A ntomew1cza. fi 

: Za got6':'~ Na . o~~łatęl : 

• · Stanisław Janll~owiak • 
: Główny skład w Herne przy ollcy Nowej nr. 3 5.: 

•• „ •• ~··········~~··· -- www-

Telefon nr: 577. 

artotle do iedzenia 

K wiatkowskieou 
~ 

„ najtansze ! „.„\ 
~! ·~ ···············~~ .„ o o._ 

• ,,Bazar kapeluszy damskich i dziecięcych" 5 li· 
• w Bruehu (Reekl1nah:uaen-Siid) • · 

. _ prz7 uf. l'łiar7ań•kłrj Il (Marienstr.) w pobl. kat. kościoła.. • 

•
• 82.an(lwnym Rodaczkom z Bruchu i "koliry, które mnie do- • 

tychezas s -v 11n zaufa.niem zal!lzczycić raczyły oraz wszystkim Ro- a 
~ daczkom donoszę uprzejmie, iź na (1241) ~ 

li •ezor>. zimo-wy • 
• m•• wlelkl w7bór łf 
• kap el uszy damskich I dzleclęeyc·h ł· 
O według najnowszej mody, od najwykwintniejszych aż do zupełnie • 
• pojedyńczycb. . 
• Przy tej eposobnoici polecam obłit7 wybór • 

• w e I o nów i w I a n k ó w d I a no w oż e ń c ów, • 
• 

oraz wstąi:ek, kwia•ów l wszelkieh prztborów do Ił 
kapelulłz)' dam•kieh. • 8 f'rzeel1odzone kapeluMze przerabiam i odnawiam · . 

• 
prędko i rzetelnie, a. wszystko po cenach jak na.jprzyetępni1jszych .• 

Licząc na poparcie Szan. Rodacz.k, pozostaję z szacunkim ft, 

118o Elźbieta Wiikowska. o8'6 

···· ·Il···············-·~··· 
Obelgę 

rzueoną na żonę p. Krzy. 
żaniaka odwolnję. (lil37) 

Sołobodows«a 
w 'Vanoe. 

Poszukuję 1222 
3 ezel'ad„tków 

krawieckie h 
na duże sztuki i stałą ro
botę i jednego na małe 
sztuki. 
al.Jan Wojtera, 
Rotthansen, Briesenstr. 
nr. 123. 

Fabryka tabaki 
do saływanla 

E. Sommerfeldt 
dawn. Otto Alberty 

Gruddądz Gra.ud„nz 
dostarcza znan" jako naj
lepszą i najzdrowszą 

. tabak~ 686 

do załywania. 
ProsztJ iądae próL 

Firma. za.łoż. 1869 r. 

Księgarzy polskich, 
kolporterów ł wog61e sprzedającycb. 

książki polskie w Westfalii, Nadrenii. 
Hanowerskiem, Saksonii itd. prosimy o 
podanie nam dokładnych adresów swo„ 
ich. 

Chodzi 0 porozumienie w sprawach„ 
dotyczących księgarstwa polsJdego. 

Wiarus Polski, 
- Księgarnia i Drukarnia Nakładowa 
w Bochum, Maltheserśtr. 17. 

Kasa oszczPdoosci 
•ołłpłsaneio Banku przyJmule depozyta I 

płaci od nich ('437J 
I pre. za rocznem wYPOWiedzeniem. 
• i pól proc. za półrocznem wypowiedz. „ prQc. za natychmiastowem wypowiedzi„ 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crane a~ d. Brahe). 

I O.O O c h u st e k 

KSIĘGARNIA 
'' 

IARUSA· POLSKIEGO'' 
przy ul. Maltheserstr.17 :BOCBtJ'l\I przy ul. Maltheserstr.17. 

poleca we 'vłelkłm W)'horze 

książki do nabożeństwa 
w najróżnłejsz7eh oprawach, 

Powieści ludowe i na tle narodowem, elementarze, katechizmy, różne ksłążeezkł z obrazkami dla dzieci, pi6ra, 
atrament i t. d 

']tÓI do IO-tej 

~ ··. " ,,1: ; , . ; 'Y/ydf.vNca: J a in B r e i s ·k i w Bochum. Odpowiedzialny za Drukarnia „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 



Nr 245 Bochum, na sr(r dę dnia 23 p1ździernika 1907. Rok 17. 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

fifi:kodltł codUinm z wyktkiem dni pośwłąłecz„ci. P~plata kwartaLna na poCIZICie i u li:stowych 
..,nosi 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do damu 1 mr. 
li fa „ Wia,rus Polsk.i" zapisany jest w cenniku pocz 

I Imię hże za Wiarę I OJtzyznę I 
Za tnserały plaoł się za mle!tcf rządka drobll'IP lff,.. 
ku 15 f. ogloszenie. zamieszczone przed mseraitud • 
fen. l(ło ~st.o og/asza otrzyma ra1*'C. - Llst7 „ 
„Włarusa Polskiego" ilalezy frankować I pocla4 w 
nich doklad:ny adres piszącego. Rekop. tie ~ ło:W\VID pod maikiem „L. polnisch nr„ 123.11 

Redakcya, drukarnia i księ17:arnia znaJduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adrea „Wiarus Polskln Bochum. - Telefon nr. 1ł14. 

Rodzice polscy! U czele dzieci swę 
•6wić, czytać i pisać oo Polsku! Nie 
1tst Polakiem, kto potomstwu swemu 
caiemczyć sie Pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Przewodniczący związku sztygarów Je 
rzy Werner z Essen był u ministra han

dlu. 
Pan Werner zwrócił się do ministra 

handlu, by na drodze ustawodawczej 
usamodzielniono i ustalono więcej sta
nowisko sztygara, by sprawę premii u
regulowano należycie, gdyż mniej nie
szczęść wydarza S·ię tam, gdzie sprawa 
ta jest uregulowanJa i pr.osil, by wyda
lonych przez niektóre kopailnie sztyga
rów ,przyjęto na kopalniach państwo
wych. 

Pan Werner przytoczył dużo przy 
kładów mianowicie także w sprawie 
obchodzenia się przełożonych z sztyga 
rami. 
\ Minister odpowiedział, ie istnieje 
zamiar zmienienia §§ 74-76 ustawy 
górniczej przy najbliższej sposobności, 
że atoli zresztą glosu zabierać nie może 
w sprawie kontraktowego stosunku 
sztygarów do właścicieli kopalń; dalej 
skarci ł minister handlu w sposób najpo 
ważniej~zy, bezwe;ględny spOiSób postę 
powtania związku sztygarów i wzywał, 
by uwzględniono trudne położe1J1ie wła
ścicieli kopalń. 

Sprawa liczniejszych wypadków 
nieszczęścia na niektórych kopalniach 
zostanie zbada·na. Z-e WYda1:onych sztY. 
garów przyjmie się na kopalniach rza
dowych, te.go minister nie przyrzekł. 

Przebieg posłuchania pana W eme
ra u ministra ł_landlu podaje „Nord'deut
sche Allgemeine ZeitungH. 

Pod Casablanką napadli Marokańczycy 
na dwie kompanie wojska francuskiego. 

Nie 'Stwierdzono, czy oddział fran
cuski zaczepili powstańcy, czy też 

zbliżające sie w_pisko Mulay łfafi.da. Po 
stronie francuskiej zabito kapitana i je
dnego żołnierza, zraniono 6 żołnierzy. 

Nie wiadomo jeszcze, czy odpowie 
dzią Framcyi będzie znów energiczniej
~za akcya wojska francuskiego. 

Prezydent Prancyi Pallieres powró 
cił do Paryża. 

Wola Indu 
l(ażdy kto chodaż tylko pobieżnie 

zajmował ~ię historyą ostatnich stuleci 
a. rnianowide historyą ostatnich lat dzie 
s~ą~ek, wie o tern, że naczelnym czyn
n1k1em w historyi cywilizowanych na
rodów było dążenie do demokratyzacyi 
narodu, by w sprawach naj
Ważniejszych narodu nie rozstrzygala 
Wola jednostek lecz wola ogółu. Dąże 
nie to, jakkolwi~k już znacznie osiągnęło 
korzyści, dotąd ieszcze nie zwYciężyl~ 
~szędzie, lecz napotyka na wszelk1:n~ 
siłami. sfa1wiany opór ze strony mmeJ 
l~b więcej licznych jednostek, mianowi
cie tych, które dotąd zajmowały w 

społeczeństwie 5tanowisko uprnywile
jowar.e i które nadal zachować by je 
pragnęły. Ztąd też mamy Wl'alke demo
kracy~ z jej przeciwnikami. W łonie de~ 
mokracyi zaznaczają się 1różne p:rądy i 
kierunki, najwybitniej wszakże odzna
czają się dwa główne prądy, · 1a miano
wicie socyalno qemokratyczny i chrze
ściańsko demokratyczny. 

I u nas w 5poleczeństwie polskim 
ipod zaborem pruskim toczyła i toczy 
się walka demokratów z przeciwnik!ami 
demokracyi. Atoli w lonie katolickiego 
społeczeństwa naszego nie ma prawie 
zupelnie socyalnych demokratów, apo
stołów wialki klasowej, natomiast Bogu 
dzięki coraz liczniejsze są szeregi chrze 
ściańskich demokratów czyli ludzi, któ
rzy nie chcą, żeby jedna klaJsa społe
czeństwa panowała nad drugą lub u
przywilejowania była do przywodzenia 
społeczeństwu i reprezentowania go; lu 
dzie ci walczą o równouprawnietnie 
wszystkich warstw społeczeństwa na
szego i pragną tego, byb nie zawód, ma 
jątek, tytuł szlachecki lub inny sta
wiał kogoś ponad ogół pod względem 
politycznym. lecz by każdy równy mial 
głos, a miarodajną bybła tylko wola o
gółu. 

Dla zwycięstwia tejże demiokracyi 
w spoleczeństwie naszem pracuje 
„Wiarus Polski", a razem z nim pracu
ją nad tern szerokie warstwy ludu pol
skiego na obczyźnie i w \kraju. 

W lanie ludu rozpoczął się u nas 
ruch ten, a mniej u nas j.est on znany 
pod nazwą cłrrześciańiskh~j demokracyi1 

jak raczej pod nazwą ruchu ludowego, 
ludzi zaś, którzy w ruchu tym walczyli, 
mniej 111azywano demokratami a czę
ściej ludowcami. 

Na obczyźnie, tj. w Westfalii i Nad
renii mamy 1najwi_ęcej rozwinięty i pod 
względem .politycznym uświad!omiony 
lud polski, który też w najwiatŻniejszych 
sprawach zdanie swoje wypowiada i 
wolę swoją objawia. Stanowczo lud 
polski na -0bczyźnie objawił wolę swoja 
mianowicie w 'Spnawie stanowiska swo 
jeg·o przy wyborach, oświadczając się 
przeciw kompromisom wyborczym ze 
stronnictwami niemieckimi na obczyź
nie. Ta-wola ludu polskiego na obczyź
nie nie podobała się i nie podoba się :ró
żnym jednostkiom w k~aju, które na 
wszelki ~sposób starają się osłabić ob
jaw woli ludu polski-ego i odebrać mu 
jego znaczenie. 

SwJeżo ukazał się w „Kuryerze 
Poznańslkim" artykuł pod tytułem „Wo 
la ludu". Już tytuł sam ujęto w cudzy
słów, chcąc przez to wyrazić, że wóli 
ludu fak bez wszystkiego .Pisarz artyku
łu nie uwaj-e. To też artykuł ten za
znacza: 

l) że są u na:s jeszcze szerokie 
masy ludności nieoświeconej~ nieuświa
domionej, ·albo w cale albo niedostatecz
nie 

' 2) że część ludu, która już jest po-
litycznie i narodowo uświadomiona ni~ 
posiada samodzielnej i samoistnej w.oh. 

3) że są ludzie, którzy kierują wo
lę ludu w tym kierunku. który.za: dobry 
uważają, ale nie wielu jest t1aik1ch. p9m~ę 
dzy nimi, którzy lud· dobrze zna~ą 1 me 
wielu ma wYStarczające poczucie od
powiedzialności. 

Jako przykład i diowód na powyż
sze swoje twierdzenia przytacza autor 
artykułu stanowisko Polakó~, na ob
czyźnie w sprawie kompromJsow wy
borczych i twierdzi że . 

1) Polacy na obczyźnie oświad-

czając się przeciw kompromisom .. dla I powinien, a 1która droga dla niego nie
sw.oich partykuharnych interesów beiipieczna. Przekonać się o tern mdże 
przeoczają, zapoznają i nawet priZe- każdy, który bezstronnie na pJ1acę i dą
ciwstawiają się ogólnym interesom żeniia ludu patrzy. 
całego społeczeństwa polskiego. . Na kongresie międzynarodowym 

2) ~ezolucya prz~ciw kompmmi- górników, na który zjechało się grono 
~om me wy,szła z 'Yoh -ludu. lee~ z~? najv;rybitniejszych przedstawicieli zwią 
h :edlaktor~w „Wiarusa Polskiego. . zków zawodowych z Anglii, Francyi. 

.3) Autor 1est przekonai:y o tern, ze Belgii, Niemiec j Austryi. po części po
g~yby" reda~torzy ,~W~arusa Pol- słowie do parlanientów odnośnych k11a
sk1ego byl~ pr~-edlozyll 1re~olucy_ę jów, .robotnik oolski stainąt w obronie 
z.la komprorm~ami, lud bYiłby i tę re- Koła poh;kiego i socyalistę tak przyparł 
zolucyę przy1ął. do muru, że tenże ubliżające Kotu pol-

Autor artykułu twierdzi więc, że skiemu twierdzenia odwalał. Następ
lud na obczyźnie zupetnie jest bez woli nie ten sarn robotnik tak bronił interesu 
i zda1nid własnego. rnprezentoW1anego przezeń ,,Zjedinocze-

• Jest to twierdzenie ogromnej donio nia zawodowego polskiego", że delega
slości i jeżeli autor twierdzen~a chciał, ci Francyi i Belgii wnieśli o uz111a11ie or
by mu uwierzono, powinfon dostarczyć ganizacyi polskiej w stosunkach mię
również doniosłego i przekonywujące- dzynarodowych, czego przedstawiciele 
go dowodu. Tymczasiem dowodem dla centrowego "gewerkferajnu" dlla swo
autora jest tylko jego przekonanie i dla jej organizacyi wywJalczyć nie potrafili. 
tego, że on jest o tern przeikonany, żą- Nie ·bylo tam 1redaktorów „Wiaru
da1 by jego twierdzenie uwai!ano za nie- sa Polskiego" lecz tylko dwaj I'iobotni
zbitą prawdę! cy polscy, skazani zupełnie na siebie i 

Ciekawe to istotnie żądanie. Gdy- na rozum wlasny. 
by za dowód miał10 zawsze starczyć A taki p. Leop,old Procek, sy.n Gór
osobiste przekonanie, gdzie byśmy nego $lą;ska, górnik, który nla wa1nem 
wówczas zaszli z wszelkiem rozumoWla zebraniu knapszaftu wobec przedstawi-
111iem i nauką. Ostatecznie móglby ktoś cieli ministerstwa urzędu nadgórnicze
twierdzić, że 2 a 2 jest 5 i żądałby, by go i wszystkich kopalń tutejszego ob
.w to uwierzono. ponieważ! osobiście wodu przemysłowego, stawił i uzasa
jest o prawdzie tego swojego twierdze- dnil WITT.iosek o wydrukowanie ustaw 
nia przekonany. dia czlonków kn-aipszaftu Polaków w 

Na tak oto s~abym gruncie opiera języku polskim. 
się całe ~ozumowanie p. Switały. W Poznaniu wcale doniosłości tych 

Nawet najlepsza, najwięcej pod spraw nie doceniono tylko „Gónnoślą
względem narodowym i politycznym u- zak" napisal, kiedyż u na~ tak będ.żie ! 
świa<lomiona część ludn zdaniem pana Są to tylko przykłady z ostatnich 
Switały tl1iezdolra jest do. samodzielne- dni. 
go objawienia swej woli. Z tą samą ra- Czy sądzi pisarz artykułu „Kurye
cyą twierdzićby mógł autor, że nietylko ro.wego", że ludziom takim dziś ktoś 
lud, ale wszystkie inne waristwy nairo- przedstawi czarne za białe, a jutro bia
du nie są do tego zdolne. Nikt przecie·ż łe za czarne, a o.ni zawsze będą kiwali 
egzaminów nie składa z rozumu poli- głowami i wierzyli! 
tyczneg.o, a wykształcenie ogólne i ma- Red·· Jdorzy „Wiarusa Polskiego" 
jątek nie zaw~ze idą w parze z r9zu- nigdy nie mogą przedstawić ludowi re
mem politycwym. .M.o:żJna być bairdzo zoluc~i z~ komprumisami, gdyż diziała
bogatym, albo wielkim uczonym, a nie liby wbrew wt.~snemu przekonaniu. 
mieć ani za grosz rozumu polityczne- Jeżeli lud polski na obczyźnie nie 
go. Nie ma i nie będzie nigdy powsze- chce zawierać kompromisów z niem
chnej miary rozumu politycznego, dla cami - dawniej żądano nawet od tego 
tego równouprawnienie pod względem ludu. by bez wszelkich kompromlsów 
politycznym wszystkich warstWi jest głosował na niemca -, to czyni on to 
najsprawiedliwsze. ze względu na dobrze zrozumiany inte-

Ciemne pod względem politycz- ires nia rodowy całego społeczeństwa na 
nym jednostki mamy pomiędzy ludem, szego. • 
nikt temu nie przeczy, ale znajdują się Nie wskaże nam nikt faktu, by spra 
one także w innych warstwach. wa oolska gdziekołwiek korzyść rzecz:v 

_ Rozum polityczny i zrozumienie wistą miala · z glosowania wybor1..ów 
swoich interesów politycznych nie jest polskich na niem.ców i z kompromisów 
przywilejem kłas wykształcanych i nig z njemcami. A jeśli dziś gazety polskie 
dy demokracya nie zdobyłaby ta- - także „Kuryer Poznański" - się obu 
kich korzyści 1politycznych, jakie 1bez- rzają, że Polacy np. w Gniewkowie na
sprzecznie już posiada. gdyby praca leża do komitetów niemieckich i sklad
na polu demokratycznem była pracą kują na cele narodowo llliemieckie, to -sa 
jednostek. Nie. te zdobycze i korzyści to właśnie skutki fałszywej polityki u
powstały tylko zt_ąd, że lud rozumie- g.odowej i kompromisowej, która nie 
jący dobrze swo}e interesy i interesy na wyszla z woli 1udu, lecz z woli jedoo
rodu wybrał sobie na przewodników. stek i dla tego na lud podział1ała tak de
najlepszych z swojego grona, i szedł z moralizująca_. że do dziś skutki teg-0 ja
nimi z chęcią i zapałem wiedząc .dobrze. skrawje się okazują. Kompromisy z ob 
czego chce. Dowodzi tego każdia. karta coplemieńcami demoralizują zawsze o
historvi zarówno innych cywilizowa- ogół; przy tern kompromisy z silniej
nych narodów, jak naszego społeczeń- szymi nigdy słabszym korzyści sta-
stwa pod zaborem pruskim. tych nie przynoszą. 

Narzucić ludowi poglądy przeci- Jeśli kompromisy z stronnictwami 
wne jego uczuciom i żywotnyrl? intere- niemieckimi narażają na szwa~k byt 
iSOm nikt dotąd nie zdołał i też me ~dol~. ~arodo:"y wychodztwa polskiego, to 

Lud polski na obczyźnie codz1~n~~e Jest to mte~esem całego_ narod~ polsk!e
styka się .z życiem polity.cz~em n~J roz- go, by taJoch kom~rom1sów m_e z~w1e
iniejszych stronn~ctw .. to zyc1e pohtycz- rano. Że P!zez tak!e ko~pr?m1sy J~d,ne 
ne w~rtkim płynie tutaj prądem, ~la go lub dwoch p~sfow w1ę~e1 .zdobędzie
tego też temu ludowi polskiemu cod~1.~n ~y, to absolutme w poloz~nliU ~aszem 
nie się uświadamia, którą drogą POJSĆ me me znaczy wobec 1111ebezp1eczeń-



stwa, na jakie sie narażamy, gdyż śro 
dek ciężkości naszej polityki narodoweJ 
nie spoczywa i spoczywać nie powinien 
ani w parlamencie niemieokim ani sej
mie pruskim, lecz w ludzie naszym. 

Partykularyzm czyli politykę za
ścilankową uprawiają ci., którzy dla 
krótkowidztwa politycznego lub zaspo
kojenia ambicyi poselskich chcą narazić 
na szwank by_t narodowy wielkiego .od
łamu spoteczeń5twta naszego. 

Lud polski na obczyźnie broni w in
teresir całego społeczeństwa swojego 
bytu narodowego i przypuśćmy, że re
daktorzy „Wiarusa Polskiego" wbrew 
własnemu przekonaniu przedłożyliby 
ludowi .rezolucyę za kompromisami, 
wtenczas lud nigdyby ich nie słuchał~ 

Lud polski :na obczyźnie i w ikraju 
już niejednego bez względu 'Ila to czy 
pochodził z ludu lub nie odepchnął, ile
kroć mu chciano narzucić wolę nieod
powiadającą uczuciom i przekonaniom 
ludu. 

Ogół ludu wie dobrze, czego chce. 
a przywódzcy ludu przewodzą mu nie 
dla tego. że temu ludowi narzucają 
swoją wolę. tylko przez to, że czują. 
mówią i czynią to. co zgadza się z wolą 
ludu. 

Ustawa o zgromadzeniach. 
Oświadczenia pólurżędowe rządu 

pruskiego ogłaszają już w formie sta
nowczej, że przedstawiona niemieckiej 
radzie Związ!lmwej nowa ustawa o. zgro 
madzeniach i stowtarzyszeniach rzeczy 
wiście zabrania odbywania wszelkich 
zebrań, .na których obrady toczyć się 
mają w innym języku, niż niemieckim. 
Wyjątkowego pozwolenia na odbywa
nie takich zebrań udzielać mogą jedynie 
rządy poszczególnych państw rzeszy, 
a więc nie zwykle władze .polic.yjne. 

Wolnomyślny, lecz bynajmniej nie 
sprzyjający Polakom „Berliner Tage-
blatt". pisze z tego po.wradu: „Zatem 
stało się faktem, co dotychczas uważa
no Z'.l niemożliwe. Rząd niemiecki za
mierza w jaskrawy sposób naruszyć 
konstytucyę i miliony obywateli pozba
wić konstytucyjnego prawa. Według o
statniego spisu ludności podało 31

/ 2 mi
miliona mieszkaficów rzeszy, jako swój 
język ojczysty wyłącznie język polski, 
ćwiep-< miliona wyłącz:nie język fr1ancu
ski, 150,000 język duński, ra 60.000 język 
litewski. Tym czterem milionom obywa 
teli ma być jednem pociągmięciem pióra 
odebrano pprnwo koalicyjne. Jest to za
miar tak potworny, iż wątpimy, czy 
znajdzie się parlament niemiecki, który 
coś podobnego uchw11li." 

Czy tylko stronnictwa wolnomyśl 
ne w ostatniej chwili nie zmienią swo
ich p(;glądów na potworność tego pro
jektu! 

Hakatyści dokładają wszelkich sta 
rań przez osoby wpływowe, abv pirzed 

116) 

ŻUBR<lWIE~ 
Opowiadanie historyczne ·według po

wieści 

Vv a cła wa Oąsiorow~·klego. 

(Cła.~ dalszy)_ 

III. 
Byto .południe. Czerworne ·sfońce 

warzyło si_t pod firmamentem i pro-
stopadłymi stmmieniami1 przezieri.:do 

jasne nurtv Niemna. Brodate a sutem 
noszyciem 1krza'ków u ipni otulone bory 
~tały ciche, zadumiJ1ne. kryjąc przed 
żarem niebie9kim miliony .ptactwa, łe-
1dony zwierza. faliste i urwiste brzegi 
~.wieciłv jasno żoHemi. czerwonemi tt 
hialemi niekiedy .p1regami, ·z.ctrndzając 
~we bo.gactwa~ a cheł1piąc się szerokim 
kożuchem cznrnoziemu. 

Niemen toczvt swe fale cicho, się
gające Kopyla. Horodyszcz. Oszmiany, 
Budawia, Uciarny, Upity a Sejn, a, obej
rnujCJJc s.zeroka oolać ziemi soczystej, 
mocniej, strojniej groźnemi blaiszty zam 

kórw krzyŻIJ:cki-ch, wiejącei1 z każdej 
swej piędzi legendowym 'Szeptem baś
Ei, wspomnień historyi. 

A na ziemiętę tę skład aby się w~erne 
Niemna lenniczki, w;ec Żmuj.dzianki -
Jura, Dubiss1a1, Niewiaża i Swieta - Wi 

tofdowe .córy - Zejmiana. Nar·o,cz, 
~wir, ostrabramska Wilia ·z Wilejka. i 
Stra,,r. i, Mereczanka. i Dzilwa, i Gaw 
ja. i Ber::2v·na. i Szczam. Czarna łfoń-

liemłe polskie~ 

Pru.J Zae~~d.o.iflh, Wu't.r~ii ~ M·iii_~: 

stawi~ieli rzą~?w niem .. w _radz.ie związ J 1ków, ?stan~wil~ K?misyę. Ro!nictwa ! l 
kowe1 naklomc do przyJęcia te1 ust'.łwy Kolomzacy1, ktoreJ zadamem 1est badac ł 
Prusy bowiem maią w radzie związko grunta i informować tych, _którzy ma- · 
wej tyJk.o 17 głosów na 58; reszta rioz ją zamiar osiedlić się na roli. Komisya Z 
kłada się jak następuje: Bawarya 6. udziela informacyi kaiJdemu bezpłatnie. 
Saksoni1a i Wirtembergia po 4, Badenia Zaznaczamy tu, że .najwięcej pal \Vąbrzeźno. Pod Wąbrzeźnem na i. 

polach gminy, dziś Arnolsdorf zwa. 
nymi. :znaleziono w ziemi na głębokQs. 

i ttesya po 3, Meklemburg i Brunświk skich rolników znajduje się w północno 
po 2, reszta zaś, tj. 17 państw niemiec- zachodnich Stanach, mianowicie: Wis
kich. po 1 glosie. consin, Michigan, Minnesota i Dakota. 

· Niemiecka rada związkowa przeka gdze mają swe polsko-katolickie ko
zala na czwartkowem posiedzeniu we- ścioły i szkoły. Klimat w tych stanach 
dług doniesienia „Reichsanzeigera" pro jest taki, jak w Polsce. 
jekt ustaiwy o zebraniach i stowarzysze Klimat w południowych Stanach 
niach odnośnemu wydziałowi celem dal jest za gorący dla emigrantów, więc o
-szegu rozpatrzeni.a. strzegamy ich przed namową agentów 

. rz !li - ·--- '-·- . - - a kompanii okrętowych, wysyłających 

',Nlebezpl·eczn1'" gośr.,ie z Westfalii. wielu do południowych portów, jak Oal 
veston i New Orleains. 

Z Osieczny donoszą .,Gaz. Polskiej" Wszelkich infmmacyi względem 

ci 21 metrów, 1pokłady węgla brunat
nego. Bliższych szczegółów o roztnia. 
,nach pokładów. dotąd nie ma~ nie Wie. 
dzieć zatem, czy zanosi się na ich 'Wry 
dobywanie, lub ·nie. 

świecie. Morde1r.cę Z.ogbauma, któ. 
ry to zabił swego teścia: odstawiono 
do domu obłąkanych w Kocbomwie 
pod Starogirurdem, celem stwi1erdzenia 
jego stanu umyslowęgn. · 

Z Wielk. Ku. Poznański„go, 
o następującem ciekawem zajściu: gruntów itd. udzielamy bezpłatnie. Adre 
,,Dnia 9 bm. nad wieczorem: przybyli sować: Komisyi Rolnictwa i Koloniza- Witkowo. Przed są.dem ławniczym 
do Wolikowa, wlasności barorna, Lossen cyi Z. N. P. 895-5 ave. Milwauke Wis. w Witkowie toczyła się w .czwartek 
w Dry1c:zkowie, w odwiedziny" do włó- ,· Z szacunkiem, ·siprawa o obrazę nauczyciela Konetzkie 
darza tamtejszego Kreusznera tegoż Józef l(ruszka, prezes Komisyi i wice- go z Jarząbkowa przeciwko ks. Prob 
syn i zięć z W·estfalii. Dnwie9.ziawszy cenzor Z. N. P. :Fiebigowi. O~ra~y dopak~yl się 'P: 
się, że K. jest w polu przy oraczia.ch, po \Vszystkie polskie pismo prosimy K. w stiowa:ch. Jakie ks. f. miał powie-
•szli na 'Pole, by 1am się z nim spotkać o powtórzenie teg10 ostrzeżenia. idzieć dQ służącego u nauc.zydela dzie-
i powitać go. Ody 7Jnajdujący się w . . ~ 1wczęieia Anto,niny Malinowskiej· i to 
podwórzu baron Lossen dowiedział się Koło polskie VI parlamencrn austrya- . ;przy okazyii spowiedzi przed :pierwszą 
o 1tem, kanno 1p;0spieszył za nimi i dago I s • b · "f ·1, • I k' h · Komunią św. 
ni~.szy kh. w droidz~, .przyzwał. ich~. 13; CKlm W O ro !~IO fDuO nli\O. W po .s I Cu. w :terminie ·okt:1zalo się, że ictzie-
:w~o.darzowi in_atychr:i1ast wy.po:viedzial Na czwartkowem posiedzemu Ko- wczę, służąc.e. u p. }(., za ·Odebraną przy 
m1eJsce'. ch?c1_al slu:zb~ tę 1pelmł od _21 ła pol!3kiego w pariamencie austryac- spowiedzi1 naukę. chciało się na ks. Pro
lat sun:uenn!e 1 ~orhwie. fane;n~ zn~w kim poruszon0 sprawę prześhdowania bos·zqzu F. zemścić. Po krMkie.i nara-
11„?botmkowi, ktory o~:ch _goscr u ?Ie- robotników Polaków w Prusach. o dy- dzie sąd przydwlil się do wniosku pro 
bie prz~nio~owąl~ . takie 111a:tychm1ast skusyi tej nadeszły następujące wiado- kuratora i z,wolnH ks. P. od winy i ka-
wypqwiedz1ał mieJsce. mości: ry, a koszta. sądowe nalożyJ kasie pa11-

. Ab~ uniknąć dalszy.eh starć, udali Poseł Stohandel podniósł barba- stwowej. 
się ?CaJ We~thl~cy do krewnych .w Le rzyńskie obchodzemie się z robotnikam~ Z Wielkiego Krosina w powiec'.e 
sz~ie. '!", medzrelę, 13 b~. ·~;zy)echał polskimi w Prusiech. Zalkazuje się im oibornickim .piszą do „Gaz. Orudz. ", że 
znow zięc Kreusznem', Shwmsk1 do- nocować pod strzechą: nie wolno im dzieoi tamtejsze nie odipowiadają na nie 
różką ·z Leszna i 1pozostal u teścia do brać bwałka chleba z sobą· ekornomo- mieckie pytania w nauce relig:i. Ro
ponie_dzialku rnna, gdy naraz zjawił się wie i ża.ITTdarmi pięścią i ikij~mi biją ro- dzicom naidesł;a1no mandaty karne po 30 
Żfa:ndarm z Leszna, przyaresztowl śH- botników a policya pruska obchodzi sie marek. a nawet po 90 marek, le.cz nikt 
wińskiego i odstawił go do Osieczny. 1z nimi w~rost w barbarzyński sposób. nie zaiplacil. Nadeszlo 5 żandarmów. 
skąd następnego dnia .znów dalej odesla Mówca domagał się interpelacyi w iz- któr.zy mieli kary śdąga,ć. lecz rodzice 
no go do więzienia 1sąd.Q'wego w Le- bie. oświadczyli, że za przy.kładem księży 
szinie p • St · t · , ·1 d • · wolą ·pójść do więz:enia. a kar nie za-~~~.ll!ti.~""'iifilWli:tW1~ I . os~1 ~i,er ma os;vi}l cza1, ze ł 

-Ostrieże-n-ie dla-w-~cho.dicó-\v-·do·~ I ~~~ "k~~~~!~c :~~~;.rl~~\~ę~~~~~~; p ai;;znań. Dyrektor teatru polskie· 
J. go w Monachmm, ktory ma do czyme- go w Pozmmiu o. Edmund Rn:ier, po-

Amaryk~. I nia z emigrantami polskimi w Bawtaryi. zostaj.e 1na swem stanowisku tylko do 
. z m azet Dziwić się Tiależv. dlaczeg.o robotnicy końca sezonu teatralnego, tj. do \vio-

~rzed meda:v,nym c ase_ g mny ~ ·qdaią się do Bawaryi przez Berlin, nie sny. i Lat 12 był kierownikiem i przez 
polskie V: ~ur.o~~e podaw~ły s_zw . e ~ przez Sakburg, gdzie nie byliby nara- ten czas polożvł wielkie zaslu~·i okofo 
og}oszeme_ 1ak1e~.s .komp.amn; pos1r1da1ą- ~ żeni na szykany. Byłoby t1kże pożąda- utrzymania i rozwoju tego . zi::1~dadu. 
ce1 w~ Wis~onsume w~elkie obsiza~y j ne, aby się zgłaszali wprost dro konsor- Na wiosnę przenosi się do Krakowa. 
~nmtow, kto~e sprzedaJe b,ar~zo tamo ~ cyów, nie używając pośrednictwa biur. Poznań. Pw Czesław Ogiński, den 
itd. Kom~ama ~a przez ikrotki czas ?- Poseł Kalisch'er podrnosił że przyto tysta z Pozna·nia, uzysk:l2.f patent nie
gł~szał~ się takze_ w polsko~1'!11erykan- czone fakty barbarzyńskieg~ obchodzc miecki na swóf. wynalazek w dziedzi
sk1ch p~smach, l.ecz p~zed me1akim cza nia się z roibotnikami naruszt:iją umowy nie broni halnej, Wynalazkiem tym za 
sem zmkła z widn~vm. . trakta.tu handlowego z Niemcami. Pakt int~resowa!n, się zal-{ranica. 

Czy była uczciwą lub me - te($O t I · d · , .. d · ,:i~· • • S7. t * K · 1 I · · 
• 1·, badać Ostrzegamy ie- ein na ·ezy po mesc w o pow11ell/11IeJ m- ~amo u1y. om1sya co on.1zacyi-

me mog~i~my z , ·, . terpelacyi. Posel ks. Kopyciński 0-1 na kupiła znów świeżo wielki majątek 
d~akown~ ~:a~. rodlkow, m~Ją~ych ~~ ł świadczał się z1 częstem omawianiem rycerski. Otorowo w .1powiecie szamo· 
1!1iar opuscic. o1cz~znę, ab~.n e upo spraw poznańskich przy róż:nych spo- I tulskim, obejmujący około 4000 mor· 
11 ~runtu ·Od_ zadneJ kompann. bez popr.ze siobncściach w parlamencie. gów. · -
~m~gok p~mfo~~~:~t:J~ ~~~·~ach S~I.~ .Uchv;alono w sprawie .tej inter- . Gni~w~owo. Urioczyste •od3lonię· 
cLwiąz u haro1. g ~ooooo czlion wem0wac u rządu austryaak1ego. cie pommka cesa1rza Fryderyki.i· Ill., ruoczonyc , iczące o a 1 -

--·-·---~~~~ollt'!ll!'!.llfBV'~.:!!:!!!!....A.....,....!!!!!!!'!. ~~'?'!!_~tAJl!!'f!.~~"llf!li?.~:~~'!1'- ~ 1 
e"u .~---~:~<1'11!~;._ Ml' _ ·~~~-~-~~') 

cza, i Szeszuoa. KaVda z nich nio•sla m'l mieściny, że on,a mzporządzi królestwa · on o niej pamiętał!. .. Czego nie dokonał 
mi .a o losach Europy stanowić będzie! • oręż, to sprawi nakaz!.. 

falach swych wieś:.i a nowiny. A· t t · · I B · k z o o uz za ·ostatmm mairuderem onaparte odwrócił się od orsza u 
Niemen słuchał, toczył niekiedy z pod Pncdlandu gruchnęla wieść o ka- ~ - Joachim! 

ipianę. rwal brzegi, targał je, nawe żlo- pitulacyi Królewca, a w ślad z1 nią uli- I - ·Sire! - ozwał się Murat, wysu· 
bil koryita i· znów zapa,dał w swą po- ce Tylży zaroiły siQ kawaleryą fra!ll- e wając konia 
tężną zadumę, smutek, melancholię. cze cuską. - Patrz, co za pr.zepyszny kraja· 
kając, aż zejdzie oomav:i:niec i tęskni- Było po~udnie. braz !..... · 
·Cę jego zaklnie w uieśil .. 2 lasu okalającego Tylżę od strony . - Istotnie! Znakomity punkt do bu 

Byl·o 1poludnie. Małe mil:1steczko Niemna, wyc'.ągnąl niewielki orszak dowania fortecy. 
Tylża. do niedawna slun graniczny pm-1 !e~dź~ów. Z ?rszaku tego wysunął się_ - Cóż znowu! Berthier, slyszaleś? 
sikiej monilrr·chH, ·polofonv nieco powy- Jezdz1ec na b1alym arabie i sp1ojrzał na - Najjaśniejszy pan ma pewno n·1 

. żei, del tv niemeński ei. na którą dwa srebrną wstęgę Niemna. Niemen go myśli deltę Niemna!... 
wartkie korvta Oilii i Rusa się skla- ł snać poznał. Szary obi ok wdarl się na - Natura.linie!... Wyspa!.. Wpraw· 
dają, spowite zielenią. spo~lą:dalo mil- J tarczę słoneczną, nurty rzeki p.rzybr,a- dzie od zatoki brzeg plaski.! Już ty, Mu· 
czące ze wzgórza ku Niemnowi. J l~ st~l?\\i'Y odcień, głębfa skryła swe rat, nje. z~.asz się m inżynie~yL.. . _ 

Tędy to, przed tygodniem ledwie Pt zezrocza. . . . . , , . , I~s1ązę Bergu zagryzl meznacznie 
dwór pruski przeciągnął za grnnicę ro- . Ors1ak. zbllziył s1~ za Jezdzcem I I wargi. . . . .. 
syjską, tędy niedobitki pruskie uciekały zatt zymał się w ·odd~ll. . ł ---:--- Więc JUZ po womie !... Jutro ma 
po ostatecznym pogromie ... tędy cofal 

1 
Napoleon dumał i . w:i0ctz1ł dokoła· my się ... spotkać z cesarzem A~eks~n: 

się Ben.igsen. s~ym bystrym, . przemkhwym wzro- drem. Czas nam wracać do kr.a1u,! Du 
Niemen na 1potężnym swym arbie ki em. W kątlch J~go ?s~ro zarysowa- roc ! Przygotowania poczynione r 

. , l t . t t . b k' . g nych ust błąkał si P. . usm1ech zadowole- - Najzupełniej sire' General 
urno.s pontotn~ 1 .rał V:Y 1 ar 1 1 ~ro.myl~ nia, z oblicza biła świadio1mość 1p0Ngi i Lariboissiere kończy' Pa;ii.on !l1a środ 
a gay os a m zo 1merze przeciągnę t sily k N' . . b~. ··· 
spojrz.al ku lewej stronie Skalwii i cze- . Stało si1" więc . czego chcia•' p. u iemCnha Jbuz po udobwda~y... tralnY! 
kał 1 . ~ ' t.... tu - y ,a grunt ę zie neu 

···· sy rozbite. ~utro z cesarzem Aleksan- Korci mnie tvlko punkt 0 Prusach„„ 
Aż Tylża znów wyrwaną została ze dreT? będzle zarwar}e przymierize ! __ Książę Łobanow nadesłał mi no: 

swego zaścianko":'ego spokoju. Mieści- Dwoch tylko mocarzow będzie w Eu- tę w tej mierze, _wtrącił minister woJ 
na phoktornka, phog2rąz~nda .w, swych skrom- ropie ny Berthier. · 
nyc ?s 1 ac muJ z11now, zno.sząc~ z Dhcz~g_o dwóch?! Wszak on sam A _ i cóż? 
po~d~n: em ~~t~t nakaJ~ P~~sk1,.1ktorf tylko powm1en mzkazywać !... _ Cesarz Aleksander żąda stanow· 
u~1ę, J~] na i st1 _vrzec r.zc1c us~ ow~ = . Napoleon spojrzał ku północno- czo, aby królowi pruskiemu powrócone 
me sn11a nawe . ze prrzeznaczernem 1e1 \ wschodowi z t ł tk· d b t prowincYe 
będzie stać się ·owym słupem budowa-1 Na ter~z tu niecha1• będzie kres A pors ~.Y wszy~ t'1''~ z 0 Y e kto' re , we· 

h i t I d' d . ··· usrJe z wv1ą nem ziem, 
~ym 1przez . s orye. ~ ow na raz ~o- po~em, Jak i dotychczas żadnego nie szły w sktad "Prus w roku 177~„ -
zach epok, ze kromki całe rozbrzm1e- , zmesie oporu!... Angliia - zosta•a r Lecz . 1 , b d · · · d · ' k' · ' 1 

• Ciąsr dalM:Y na!tą.P wac ę ą 1m1emem na memens ie1 1 on1 paść musi.. W nowym traktacie 1 _.,t,. .!. · · •f ' 
j 



raktóry. jak wiadomo, składkowalo nie 
,'.etY także kilku tutejszych pola
··zkÓW, odbyło si'ę w piątek 18 bm., w 
\beoności 1prz11r1stawJcieli wł1a1dz pai1-
1tw·owych, miejskich i wojskowych. 
" Odolanów. W s_obotę a:>orwstal w 
1tajni gospodar,za i kowala Binka w 
~uźnicy bobr. ogień. który z powodu 
~'latru .przeniósł się ,na st1adołę i dom 
11ieszka1ny. W krótkim czasie obró
~ilo się dałe zabudowanie w popiół. 

Ze Sl~zka czyli Staropolski 

bliższych latach z monopolu wódczane
go wybić 70 milionów marek. 

Rzesza niemieoka ma stale większe 
wydatki jak dochody. 

din~" zabiły spadaj ~ce \VGglc górnika 
Stirzyg:ałę, który niedawno wrócił z 
Kościania, gdzie ma żonę i dzieci. 

Misburg, pod Hanowerem 21. 10. 07. 
Nowych sum na flotę Wielkie nieszczęście zdarzyło się dziś 

rano o godzinie 7 min. 35. W ~abryce 
zażąda w bieżącej sesyi parlamentu cementu „Germania • • werk III, zarwała 
rząd niemiecki. 

Projekt ustawy już wygotowano. się pakownia druzgocąc wszystko. Z lu 
Prze\viduje on skrócenie czasu służby dzi do tego czasu wydobyto 3 ciężko 
okrętów boj.owych z 25 lat na 20 i żąda rannych a 4-6 ma się znajdowiać pod 

k gruzami. Do pomocy wezwano straż 
wię szych swm na budowę łodzi pod- pożarną. Bliższe szczegóły oraz na
wodnych. 

Zatem nowe ciężary spadną na pła- zwiska nieszczęśliwych 1podam po do-
Głiwice. Alanmującą wieść roz- cących podatki. kladnem zbladaniu (Bardzo prosimy. Po 

·1 t · · k zdrowienie. Red.). 
~uśc1 Y ~g~ze Y rnem1ec ie. że rob~tni- ft!ol• t !91 Krefeld. Ułatwienie wyborcom 
cY z Lipin na O. Sląsku, oczywiście ' 
Polacy, napadli na żandarma, pokale- Sliczny obraz, speł1nienia o.bowiąz.iku zaprowadzono w 
czyli go i odebrali mu pałasz. To Kr,efeldzie nad Renem w ten sposób, 
iuż było 1nlaiwet władzy trosz.ikę za włe przedstawiający naszych najznako że podczas rwyło.żeni1a1 spisów wybor-
\ę, a więc gazetom hakatystycznym _ mitszych pisarzy: Adama Mic- c,zych na ratuszu do przegląd.a.inia. ka

m :ak pisze ,,rn,0 s SL" _ naidestaino sp.o- ki2w:oza, Juliusza - St:owackiego, Zyg- żdy wyborca, w tych wyikazach zapi
ek ltowanie, że w calem tern przedstawie munta Krasif1skiego, Kamela Ujej- sany, ·otrzymuje z biuna1 miejskiego u

kie niu nie było ani słówka prawdy, żan- skiego, Adama Asnyka i ttenryka Sien- wiadomienie o tern. ·Kto za_,ś uwiadomie 
ob. :iann ścigał wieczorem pewinego mę- lkiewicza na jednym wielkim kartonie nia nie otrzym·a, będzie wiedział, że 

'P. iczyznę, którego z jakiejś przy.czyny w wykonaniu artystycznem, ofiaruje- nie jest za-pisany, maiże przeto podać 
ie- ;hciat aresztować, przyczem upadł na my, dopóki zapas starczy po 1 mr. 50 ł wniosek 10 zapis1:t.n1ie. Przed wysyła
ie- KUP~ śmied, a: ów mężczyzna zbiegt fen. a z przesyłka w trąbce z tektury niem uwiadoimieinia nadburmistrz wzy
to _ T1aik gazety hakatystyiczne pusZic.za- po 1 mr. 80 fen. 'Wla tych obywateli, któr.zy ·zmienili mie 

•stnikom biegu rozdano uprzedn:o kwe
styonaryusz, przez co jesteśmy poinfor 
mowani dokładnie o kh trybie życia. 
Uderzająiey test stosunek szybkobie
gów wzgledem al1koholu. Trzecia część 
z pośród nich prowadzi żywot całkowi
cie abstynecki. 11112idto dmga część i trze 
cia nie pije alkoholu przynajmniej pod
czas trenowania. Na siedmiu zwycię
·zców .przyipa9.a czterech, którzy nie pi
ją nigdy ani kropli 1ailkqholu. Jesz·cze 
ostrzej występuje ta sama zasada, gidy 
się bierze ina uwagę jedynie doświad
czonych sportowców; wszyscy czterej 
co do jednego są zas.z.dniczymi przed
wnikami alkoholu. Jako majlepszy przy 
klad służyć może pewden wyją.tkowo 
1krzepki soiortowi.ec, /który, ,biorąc u
dział w konkursie w 65 roku życia. od-
1bYł całą 100-ikilometrową 1przestrze(1 
bez żadnego zgoła odpoczynku. Szyb
kobieg ten przez cele życ~e 'Stosował 
zasa·de ścisłej abstynencyi. 
ł!!'_. ... "!"!. 

Od E~spedJ.fcyi·: -
_g 

Towarzystwo_ •. .Sokół" w Rauxel-Habing-
horst. Og~~me nadeszio 1za nóźno. · 

ją alarmują.ce wieści, aby tylko Pola- Abonenci ,,Wiarusa Polskiego" pła szkainie, a nie donieśli o tern jeszcze 
~ów znhyidz.ić. . cą tylko 40 fen, a z przesełką 60 fen. .policyi. aby zaraz to uczynili i umo-

Za ZjedGoczenia zawodow. polskiego, 
Zmi'anv w duchowieństwie. Prize- Zamawiać najlepiej wspólnie. Pie- żliwili w ten siposób wyskmie ido nich 

niesieni l1ub ustainowi1eni 'Vostali: Ksiądz niądze należy nadesłać naprzód. listu pod właściwym adr~~ew. - Zape-
WIECE 

odbędą się 27 października rb\.: 

krupelan H:~weł Brendel z Wiel'ldego Ko ' „Wiarm~ Polski". w.ne warto.by wszędzie zaprowadzić 
1ulina jako wikary powiatowy do By- Bochum, Maltheserstr 17. taki porządek. 

W Schonebeck ood BoJbeck przed 'POludniem 
·o godzinie 11 u p. Patmanna. 

W Mengede po pofodiniu o godz. 3 i pól u p. 
~~ tomia; 'ks. admi'l1istrator Wiktor Dziu- "!l!!~~~!fi-___ m:w:w:w:ąg;:a ~·~M.!§§!L"' 1 0~™™~L - -'.!~!!~'~ 

oa z Polski.eh Olbrachcic jednocześ.nie Rozmaitości:. 

Vogth'a~ 

WIELKI WIEC W MISBURGU 

a!l. administna,torem w Soku; ks. kaip. Fr. z róŻDJOb otroD. 
Szymczyk z Gorzowa ja1ko taki do Cho 

~~ rzowa; ks. kap. F.rnnciszek Drostek z Szkoła niemiecka nie daje ludowi 
nie Chorzowa jako taki do Wielkiego Che?- polsk~emu oświaty, bo czas w niej zaj

mu; ks. śmiecki Artur Konwa ja!ko ka- muje wyłącznie wpajanie niemczyzny. 
pelan do Wielkiego Kotulina ; ks. św:e Szkolę polską zastępują Polakom 
cki Paweł Schmidt jako kaipelan do Mi- polskie towarzystwa, książki i gazety. 
chalkowic; iks. świecki :E. Wolf iako ka- Dla tego każdy Polak powinien należeć 
pelim do Rud n1a1 Sriodkowym · Slą.sku · do polskich towarzystw ludowych, śpJe 
ks. świecki fan Gładysz jako kapela~ wackich i sokolich oraz do „Zjednocze
do Białej; ks .świ,ecki Pawel Carl jaikÓ nia Zawodowego Polskiego". 
kapei1a1n do Puszkowa; ks. świecki Fr. Rozumny człowiek nie szczędzi też 
Seoelt jako III 'ka'pelan do Nysy; ks. ka grosza :na książki polskie, bo ten grosz 
pelain Jan Netter z Kochlowlic jako ad- zwraca się każdemu z WY'Sokim pro
ministrator do Mąkoszyc w Syco- centem i przynosi korzyści wielu pioko
wskim; ks. aidministr. Jan Chrzaszcz leniom. 
z Wielkiego Dubie11ska jako t:aki do A już bez gazety polskiej nie oby
Boronowa; ks. świecki Bernard Kun- wa się nikt, kto dba o siebie i o rodzinę 
~e _iaiko ka:oelain do Langenbielau: ks. własną, bo gazety polskie stoją na stra 
S\\.'Ieclri Ludwik Wolny jako kapelan do I ży interesów religijnych, narodowych i 
f~yburga w powiecie świdnickim; ks. zarobkowych ludu polskiego. 
wikary powiatowy Franciszek Pozię- Ponieważ w stronach niemieckich 
ba z Fran;kfurtu :nad Odrą. jako kaipelan ~ mamy pra.;yie tylko lud r:oboczy a „Wia 
do Lendzm; ks. kap. Jan Bujara z Fryd ł .rus Polski ze wszystkich gazet pol
ląd~ jako taki do Starego Berna (? _ skich najwięcej się zajmuje sprawami 
moze ma być Bierunia?) robotniczemi. pt zeta też wszyscy Pola 

Racibórz. Oberżysta ttug.0 Gold- cy na obczyźnie koniecznie powinni 
mann z Jejkowic otrzymał w lutym r. mieć w domu ,,\Viarusa Polskiego", czy 
b. z 1po1'i1cyi pozwoleni.e piśmienne na tając obok niego pismo, do którego 
urządzenie muzyki z tańcami lecz tyl- przywykli w stronach rodzinnych. 
x.o do godziny 11 w nocy. Łakomiąc „Wiarus Polski" wychodzi codzien
~1~ na większy zysk. Ooldmann sfatszo nie z bezpłatnym dodatkiem religijno
wat. Ik.z?ę ina ,pozwoleniu policyjnem, P?Wieściov~ry~' pod tytułe?l: „Posła
zam1ema1ac liczbę godziny 11 na 12.

1 

me~ K:~tohc!n ·. ~szystk1~ P?czty a 
na! Do~orujący żandarm, któremu pozwo~ takze hstow1 v:1e1scy ~r.zy1mu_1ą, ter~z 

lenie policyjne przedfofono, zauważył • przedpłat~ na hstopad 1 grudzie!!, kto-
aku to ~~lszerstwo. Zabrał więc papier i ł ra wy.nosi 1. markę a z .odnoszemem w 

1on 1osł? sprawie do prokuratora _ w ~ dom ~przez hsto~ego 1 m. 28 f~n. . 
su· Ych dmach sąd przysięglych w Rad- ~ Za tę c.enę B1 zes~tamy takze „Wia-

b.otzu skazał za to Gold manna na 6 mie rusa. Po!skiego w mn~ ·Str?ny - dla 
sięcy więzienia i 150 marek ikary. rodzm, zon. kre~n~ch 1 z_naJomyc~ ale 

no' 
woi 

LI 

!(ról. Huta. Przed kilku dniami roz- trzeba razem z p1emę~zm1 nadeslac do
~~?r.zał 6-Ietni 1syn robotni~a K., miesz kfadnv adr,es tego, ktory ma gazetę o-
Jąc~go przy ulicy Cesarskiej. Lekarz trzymywac.. , . . . . 

Przepisał chłopcu lekarst 0 kt' . Kocham Rouacy! Widzicie, ze ha
lo być .podawane kr,o 1- m~ ' '0 ?r .. e mia katyści różnych odcieni i ich polscy 
sn . . p a 1. )ie.lee w . t . . tk" 'ł • 
vleJ naiwności myślał · . k . d 'hł nagariiacze WY ęzaJą WSZYS Ie 1SliY, ze 
~u <luż.o lekar - . -~ze Ja, P.o ac 0 by zniszczyć „Wiarusa Polskiego" dla 
niebaw ~twa n~raz, to ~horoba tego, że tak wiernie służy ludowi. Roz
chfopc em imusi ustąpić.~ Jako.z poda! · PDWSzechniajcie go tedy illa obczyźnie i 
karski~~o zow~ w~zystkiego płynu. le- przesełajcie w strony rodzinne, żeby 
lruciz ' aw1e~a1ącego w sob1e silną tamtejsi bracia Wasi poznali swoje 
st\va nd. Chliop:ec po wy.piciu lekar- prawa i obowiązki jak.o Polacy i jako 
nial ~~ł ·os.tał natY'cl;:miast .k.?rc.zy; .zs1- 'robotnicy, a wtenczas nie będzie ich 

Ch Y 1 zmarł PO krótkie1 chw11I. nikt mógł wodzić na pa1sku i używać ja-
opod 1orzów. ZwłOlki kobiety. j.akie tu ko łamistrejków i naganiaczy centr-0-
lez· a 1Prochownii kopalni Król'' z,na l „ -iono wsi . . ., k . - wyc I. . . 
wa Z'Os'ta <:azuJą na to. ze o:bieta o- Hochlarmark. Kubiak pob1-ł się tu 
Podob la zamordowaną. ~a się ona z mlcdocianym robotnikiem Oexman
z Cho~o nazyw~? K:a·sek 1 pochodzić nem i zakłót go w uniesieni.u nożem. 
s1111e1-/~wa. Bhzszych szcze~ółów jej Obydwaj byli pijani. Kubiak uciekł. 
~ 1 Jeszcze nie stwierdzono. Hombruch. Na kopalni „Gltickauf-

··-~ ••!lllg -~_,.-~- - -- - - l!! Tiefbau" odniósł górnik Friedrich rany. 
\li d Odwieziono go do domu chorych. 
, a O&nośd ;Zt? ŚWiaflo tIOrde. Schielke ukradł Jankow-

skiemu, z którym razem mieszkał 39 

Z 
Monopol wódczany 

~· . 
Nie~~rza rząd Rzeszy zaprowadzić w 
rytusozech. Układy z syndykatem spi-

~ Wym inż uko!1czone. 
ząct Rzeszy spodziewa .się w naj 

marek i przepił je. Zo 3tał uwięziony. 
Gelsenkirchen. Przy ulicv Schal

kerstr. bili się pijacv. Hartmann i Merz
bach zostali tak pokłóci, że· ich wypa
dło oddać do domu chorych. 

Oberbassel. Na kopalni „Schmie-

Wilki na Bukowinie_ Na Bukowinie uka
zaJ}r się stada' wilków w nieZJwyklej o tej po
rze ilośd. Pr.zed kilkoma dniami wilki 1 
wymordowaly w lesie pod Dorną oko.to trzysta 
owiec. Za.rząd lasów skarbowYch wYtrul zma
czną część szkodników. 

Co kosztuie wesele w Londynie. Wytwor 
·ne weSiela w Londynie stają się ternz. 111iermożli 
we drog.ie - skarży się w iednem z pism an-

pod Hanowerem 
odbędzie się w środę 23 października wieczo
rem, Ol godzinie 8 u p, R.o~aly. Oma~iane bę
d~: 1) Sll?rnwa robotni-cza i jej po.loiżenie. 2) Ja 
kie kroki, należy mm poczynić, chcąc byt swój 
po.Jepszyc we fa1brykach. Koniecznem jest aiże
by się wszyscy robotnicy na powyższy- wiec 
stawili. Liczny udzial pożaidainy. - R.eferent 
dh. Sosiński ·z. Bochum, prezes „Z. z. P.". 
~f'!!.'!7!.GWPW& !:±------~~ 

,.gielskich pewna dama ze „św!iata" - taJk, że Tow. ghnn. „Sok.~f'' w DeHwig. 
tylko ludzie bardzo bog,aci mogą so>bie po- W niedzielę, 3. listopada, odbędzie się na sali 
z.wolić na ~danie córki za maż.. p. Demonda w Borbeck 

Daw1niei ta urnczystość miala przewatżnie WIE C SOK O L SKI. 
charą.kter święta rodizinneR"o, w śdsJem, zau- na którym będą sprawy sokolstwa i inne wa
fanem kółku 1obchodzooego Zapraszano na nie żne sprawy na1rodowe Ol!Tiawiane Bliższe 
niewiele «>sób. kt~re skfa.daly nowoQ:ef1com dro szczegóły z.ostaną później .oglosizoine: Spodzie
bnc upominki i zbieraily sie oo ślubie na skrom warny się iż się R.oda·CY iak najliczniej sta
ine śniadanie . Obecnie w wielkim świecie roz- wią. ponieważ postar1aJmY się o dzielnych mów
syfa się na ślub do siedmiuset zaproiSzeń. Ka- ców, żeby też natrafili na szczelnie zapełnio-
żdy z zap;roszonych winien przvs.tać upomi- ną salę. - CZ!oJ'em! (2) . 
nok mfodei parze. Upr.~mi·nki sk~2.<laia się z nai- Wydz\ał. 
rozmaitszych rzeczy po-trzebnych l nię_potrze- Baczność Wiemełhausen!-
bny.ch . począwsiz.y od_ o_rzys.towiowego no.ża do W nie.dzielę, dnia 3 Jistopa·da. o godz. 4 po 
mas.ta, skończywszy na czekach na wysQ!kie poludniu, odbędlZie się _ 
sumy, których ·dysityngowa.ni narzeczeni nie wiec w celu ~ałożepia tow. ~imm _,So1kół" 
żenuda się przY'.ilrr101wać od maJo nieraz z.na- .na sali p. tt. Knappmaama, przy poczcie, Wie
.nych osób. Na krótko przed ślubem wyprawia melhausenstr. Uprasza się, aby żadnego•_rod·a.
rodzina narzecZOinęj Wi!!lkie przyjęc.ie, polączo ka z Wiemelhausen nie brakfo, poniewaiż c:tas 
ne z wystawą. upominków. na które zaoraS'lza jest stos·owny. - ttci, stańmy roda1cy ramię 
sie wszvstkich, którzy je orzvslali. W cza- przy ramieniu, bądźmy Sokolami ! (4) 
sa·ch ostatmioh weszlo w mode urządzanie w ł zwoluiacy. 
orzeddzień ślubu obiadu dla druhen których -8-A.-C_Z_N-_O-śC---R-O __ D_A_C_Y_W_S_C_H.::::"iPPBEEI<--
zwykle bywa szesnaście. Przyjęcie to kosztu- - · 
je ładny grosz pana mJodego_ oboiwiąz.a.nego do pod Hambur~iem! 
ofiaroiwanie każdej z druhen klel}noty p11rrnię- W niedzielę. 27 października, odbędzie się 
tkowego. Po tym olbiedzie w jednym z droż- z -- Z AB A W A --
·sizych . ho·t~ló-w odbywa się przyjęcie, ·w któ-1 ·· jednoczenia Zaw. Polskiego" w Schiffbeck u 
rym oprócz druhen i przy.i,2.ció.l' uczestniczą i 0 ·- Retwischa, polączon·ai z deklamacyami. ku
mu.ihojniejsi ofiarodawcv. Po ślubie należy do la.niem <lo krę; 

1

i 0 VOldarki i tańcem. Początek 
o god'z. 4. Wstęp dla oanó N' 78 fen., dla pań 30 

tdobre~o tonu wy.nająć dla caXego towa1rzystiwa fen., O liczuy udzial .orosi 
loże w teatrz.e Empire; uroczy~tość kończy się Miejsoowy wydział. 
ucztą w hotelu Sayoy. Ody się to wszystkQ 
poliiczy, dochodzi się do przekoni.ania. że taniej Baczuość Reckłinghausen-Sued ! 
może kosztuje mieć córki stare panny, niż z.1 

1
. Tow. Przcmys~11'':/c6r,v .t o·d:'.ch w Recklh.-S. 

mąż je wydawl~Jć. urządza w niedzielę, dnia 27 pa:hdziernika. swą 
- jesienną zabaw~ -

Odkopanie przedpotopowe~o I na wielkieJ sali p. Kuchema. Począ•tek o godz 
zwierza. W Staruni •. w powie·cie bo- 5 oo pol. Zabawa urozmaicona be.dzie śpiewa
horndzkim w Galicyi. ·na gruntach ko- · mi, hu.morysJyką_ teatrem pod tyt. „Bankru
·palni' wo1sku ziemnego, natrafiono w ctwo partacza". Po wzedstawieniu zamknię-
13-metroiwej głębokości _od p·owierz~ ta zabawa z tańcem. (2) Zarzad. 
chni ziemi na szkielet jakiegoś orzedpo- Towarzystwo św . .M.ikofaia w Stoppenbergu 
topowego zwierzęcia. O ile dotąd s:pra donosi S\vym czfonkom, iż waine zebranie od
wdzoino, nie są t·O kości mamuta, lecz 1ięc1.zie sie w niedzielę, r.nia 27 1"1m., po prl. o 
w każdym raz,ie równie ciekawego po- ~· goclziuie -:t-ei. Posiedzenie zarz.ą.du o goll'Z. 3-ej 

O liczny udz.ia.1 upraisza sie Goście mile wi
·twora, .zachowame wybornie w pokła- ~ dziani. (2) Adam Zyber, przewodniczący 
dach \Vlosku. - Najdeikawszą rzeczą Towarzystwo -polsko-kat. ~Ject.ność" pod op: 
jest kawał skóry tego zwierza. wyno- św. Stanisława msk. w Essen • 
szącv 3.Yz metra ·dłmrnści, pokryty zbu- donosi up;zejmie szanownym c:z.lonkom. 1ż w 
twiałym już włosieniem .na 18 centyme sobotę. 26 p.aź.dziernika, odbędzie sJę na wiel-

kiej sali u P. Menzel .. Bornsia" 
trów długiem. O 1niez.wyJdym zwro- _ wieczorek familijlny, _ 
śde i ogromny.eh kształtach tego zwie- nai który się szanorwnych cz.lonków uprzejmie 
rzęcia świadczą poszczególne 1c:zęści zaprasza. Początek o irndz. 8-ei wieczorem„ 
tego szkieletu. wydobywa.ne kawałka- -- . (l) - --- ---- - ·-_ _ Zarz4d. 
mi na · pow~erzchn!ę. Dwa mg-i. kaŻ)dy I(oło śpiewu ,.Harmonia" w Rotthausen 

rurządza w niedzielę 27 naździernika, 
na 1 metr 80 cm. długości, przedstawia _ zabawę jesienną _ 
ją się nader pięknie-= s~ bowiem kształ z teatrem i tańcem, .na sali p. R.oehl, Dueppel
tu rogów wołów węglerskich, 0 baje- str. Będzie odegrama sztuka „Żyd w beczce". 

· I' · t k Początek zabawy o godlz. 4-ei p.o ooJudniu. Kar-
iczme smącym czarnym IPOtYS u. - ty wstępu przed cz.a·sem 50 fen.~ przy kasie 
Taki sam ·połysk ma uzębienie. wydo- 75 fen. - Muzykę dosta,wi p. Wittek. o liczny 
byte :z ikawałkiem s.zczęki 40 iem. dlu- udzial Rodaków i R.odiaczek prosi (3) 
gim. Po1edyńczy ząb liczy 16 cm. dłu- Zarząd. 
1gości i 8 •Cm. szerokości; kości pisz:cze Uwaga. Dz.iecicmi niżei lat 14 udziial w za-bawie wzbraniany. · 
Iowę, H:ezące każde po 1 metrze dług- Koro śpiewu . .Jedność"ood oipieką św~ -Micha~; 
ości. ~ golenia są wielkości dużej ludz- w Dellwig 
kiei głowy. idonosi swvm czfonkom. iż w niedzielę, dnia 27 

Wpływ alkoholu. W Kolonii odbył pa.ździernika. odbędzie się kwartalne walne ze. 
się niedawno bieg konkursowy na prze branie na sali oaina ttofstat, na które się wszyst 
strzeni 100 kilometrów, w którym bra- !kich czfonk6w za~rastza. ponieważ vrzvjrlą wa
to udzi13,ł 51 współzawodników. U cze- l żnc (~)rawy pod obrady. Goście mile ~~~~.ni. 



Tow. ,.J~ość pod opieką św. Barbary w 
LOrtrop 

donosi czlonkom, iż umarla matka czJonka na
szego Niemaszewskiego 

ŚJJ. MARYANNA KWIATKOWSKA. 
Po~~rzeb odbędzie się dnia 24 października 

o rr.dzi. ie « Pf' pd1;.Jni-:.1 ::; 1om1.: :··:-Tob;; w Lćn
tr D rrzy Ul"<" \1'ik;."~' i ::;? (~tr1p 1·rw1e „·,- -
.Ui sie sitawić. ,c)· g~dzi~n-ie . .:30°.w d~~ tait-Ob;."o 
liczny udzial w pogrzebie prosi 

Zarządt 

IJm 
·-~~~~~«i~~ 

~ 
Tow. gim.n. „Sokór' w Marten 

:zaisyla swemu szanownemu Druhowi 
STANISLA WOWI BANDURZE 

oraz jego doizgonnei towarzyszce żydaJ pannie 
· MALCiORZA~IE SWOROWSKIEJ 

w dzień śluibu 24 paM~ierni·ka, jak najserdeciz 
nie'.isze życzeniai z,drowia, szczęścia i blogoolai
wieństwai św.iętego O ·czem idziś serce Wasze 
.zaimarzy, niechaj Was Pan Bóg tern wszystkiem 
obdarzy. - Bądź Oj9zyźniie wiernym_ sta.lym 
i ,ctzielnry.m S01kolem, za to Wam wykrzykniemy 
Mil'ooa Parn: CzoJem! Czofom! C:rolem! (2) 

· Wydział. 

~-~~~ 
~·i'lfQ~~~~~ 

Towarzystwo zupełn. wstrzemięźliwości 
„ Wyzwolenie" w Bochum. 

W .Jlliedzielę, dnia 3-go listopada. odbędz,le 
się w wielkiej sali p, flscłiedlcka, przy ulic:v 
Wiemelhausenstr. 13. 

wielka zabawa 
z przedstawieniem teatralnem 

n;a oo się sz·<ł!n. Rooalkom w miejscu i okoUcy 
7lWraiea· uwagę. Zarząd. 

Baczność Altenessen i okolica1 ! 
Towarzystwo św. Józefa w Alteoessen 
urządza w niedzielę, 27-go października 
swą (3) 

JESIENNA ZABAWĘ 
Początek o godzinie 4 po południu na 
wielkiej sali p. Vonemann'a zamz przy 
dworcu. Zabawa urozmaicona będzie 
przez śpiewy, dekłamacye, humorysty
kę. Na 1pow:rższą zabawę ziapraszamy 
Szanowne Towarzystwa sąsiednie o
raz Rodaków .i Rodaczki, chcących się 
dobrze zabawić. Zarząd. 

Towarzygtwo 1dmn ••. Sokół" w Essen 
obchodzi dniia· 27 .Październtka roku b., na wiel
kiej sali pana Posta w Es.sen-West. Altendorfer
str. nr. 318 swą 

- czwartą rocznice -
J>Olą·croną z koncertem. ćwiozieruiami gimn. o 
nagrody i tańcem. Początek o g.odz. 4-ej po 
poludruiu. (1) 

Uwaga. D~eciooi 1należącym do szkoly 
wstęv oo· sale wzbroniony. Ozolem! 

Wyd'Ział. 

Albert Karrenberg, 
Kamen i. W., Westsrr. 75. 

Najwł\'kHy 11pecyalny skład 

maszyn do szyci9~ 
i kołowców. 1242 

Własny warsztat reparacyjny. 

Pl' 

BAozNość RODACY! J Pan" cr1ak d ~ 
Klo che~ f)rub ~ p tłł!Jąh • ~ ' om towar 

~szczędzić? ESSEN. Stoppenbergerstr. u-13' 

Każdy rodak, który chce sobie muzyn~ ao I#~ Naitańsze i najkorzyst' 
8 z y c i a t a n i o ku p i • In b Cllody druh, który ~~ • 

1 
' 

sobie chce doskonałe koło sprawić, niecił n1e~1sze z'ródło zakup 
isze kartę do nas po cennik naszych maszyn i Bez agentów. ~ Ila 
~0łowc6w. Mamy dużo pism z po ziękowaruem z p· k • Ili kuloałoln1m ski--=--- ' 
wszystkich stron Westfalii. 942 18 arma ca'ym in«entarzem n a. 8 •'1t'1t'l 

D ·-·t·eld _A>_ St "1111·0'" Gkl~ I Z& 14,000 m.; wpłaty potrzeba 1700 m. r:t:r:se~l~t r . n'-...: &1tLJ a ~y ~ być zaraz obj~ty. Zgłoszenia wprost ~o właścici:.h" 
.Hurtowry interes maszyn i kół, Tomasza K:.icharzak.a, p1ekarzi.1. 

R kił I S ••d B h t 127 vr K~pnłe {Kempen in Posen) ee 0~ lftUSeD• łl ' O~ umers r. a.. Warschauerstr. nr. 246. ' 
1252

. 
·i. pierwszej r~kł. 

········-········ .. ~,, ••.••• , .• li - ·J = Q4 li • = u a il li Jrcll 

a• Swój do swego! I ~· 

i s odni! Podług ne.jnow•zych żurnalł i najpstowałej I 

E wszelkie ubrania.'°P;ietoty i spodnie 
986 

• •• • ·po bajecznie tanich cenach 
pierwszorz~dna 

e ko1·towych,kamgarnowychłsukien- • 
~ nych z powodu braku miejsca ~ po bar• • 
M dzo nłzkłt-h cenach zaraz do sprze- Ił 

: danlaJ. ·-.. p r k (~245): pracownia garderoby m~zkiej 

Tomasza Pietrowsiego, 

: . an. ancza , : Essen, Grabenstr. 44 I. 
Dae!lznośe rekruty! Tylko w mojej pracowni garderoby 

li m~zkiej wykonuje sio podług przepisu a p od n ie w oj s ko we 
z dobrej materyi po niskich cena.eh. r: W 

11 a xó • dom tOW&i'OWy. - - • 

1111111111aa•1111aq • · ESSEN, Stoppenbergerstr. 11-12. ~ 
• Zamiejscow·ym zwracam koszta podróży. f) 

Bacz~~~ •• ~~d~cy Jd!!se~j1y!~!!l!!! I Robotliiffi Bz~m • •...... ,] .. „ .... „ .. „}. 
krawcem polski• jest . IS 

Piotr Florkowski, znaJd-~a~~nienJe. prz 

!1111! 20 wa.gonów! _. 
perek najlepsz1:ch dostarcza w każ
dej Ilości, także wagonam1t za ce
nq jak najtańsżą, przy skoreJ i rze

który mieszka w 1186 (linia Dartmund.Gronan} 

Essen, Schlenhofst1·. 3.t. Westfal. Jate. 
Wy.Konuje on Hpl•n•reł 4 szc 

UbraRll, paletoty, Weberei. 121& 

buranta s1kalskle, &la1arkl, Służącej, ~a . 
16 I t . . zem 

telnej usłudze · e n1eJ, z pouądnego 

~·~~:~:~!:~=:f ;s~~s.~~ SUd., 

każ.demu wygod2li, wszystko tylko po najnow
szej modzie. ~aipewne niejeden z !Xodaków be 
dzie teraz nai zime i Gwia~dkę potrzebowal 
paletot lub ubranie. pr-0sze się tylko udać do I Piotra Florkowskiegx> nai SchlenhofSltr. nr. 34 I. 
pietro a ręcze. [ż każdemu wy9:odzi: 

domu poszukuje od I lu USU 
15 listopada (12431 mo. 
Stef. Szyma~ska kan 

Paderbor.&i 
JSuasdorfwall nr. 26. 

f ~. 

~ { 
. ~' . ~ 
Wi;.~ ~~ ~~ 

SI • - ~.,,~ : 

Barłek: Zażywasz ty Jantkutabakę? 
Janlek: Zażywam, ale tylko ~ 
najlepsz~ llośolersll' 

a a, ę, 
I k~iU~ wMieCf DJik 
~- pH7 kośdele ka.tolłeedw .. ,„ 

w- Bruehn.· 

·-" 

Kasa oszcz~dności 
podpisanego Banku przyJmuie depozyta t 

pia ci od nich ( .faJI 
~ pre. za rocznem wypowiemeniem. 
-4 i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. „ proc. za natychmiastowem wYPQwiedz. 

~8ank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe). 

DYWANY każdego rodzaju i wielkości od~ 
pyta, czyści i farbuje, odnawia i oczyszcza J 
molów. fARBIERłllA OALLUSCHKE. PRAL
NIA W BOCHUM. Tel nr. 911. 

fille: Hofstede. Herne • .Ełckel, Rohll•a· 
hausen. Llnde11t HattJo2en. Lan2eodreer. Mar· 
ten. Castrop, !(amen. Dortmund, Oertlle.i 

Eartotli 
' fMF" 6000 centnarów. ~ 

f' Ładne białe Merkif~ry ma na sprzedaż 

Jan M1.-~łłer, 1236 

Liszaje 
wnody„ skrofuły. ozlęlalbn~, 

morołd7, wyr11uty skórne, kiej 
... stare rany itd. iąd 
usnwa szybko i radykalnie prawie w każdym pny-
padku ma.ść g:>jąca li \V 

,,aptekarza Ciechańskiego" w 
od wielu lat wyprób.i przez w. lekarzy bardzo poleco 
Bardzo wiele ehwaleb. 11Znai na 
PUl!zka po 1 m., za 2,50 tny rasy tyle. Cię · 
składowe: S;yringaextr. 2 proc., Wollfett 98 Pl(' por 
Jedyny skład wysyłk. ma.: Apt. •· S•1ezyń1 
Berlin ,ł, Goerlitzerstr. 48, Goerlitzer A.potheb. zor 

Papier 11Sti0'1VJ ~~ 
Po 

P•nna 
w średnim wieku, poe:a- 'Wi 
dająca majątek, e~ull ste 
dla braku snajomośc1p1> 
nów na tea drodze 

D otrzyma każdy 

rmo przy zak~pnie od 7 marek Począwszy 
prawdz. nikł. przybory stołowe w kart. albo torbę skórzaDA· 

Przy zakupnie od 12 marek poeząwszy 
6 wsp~nialyeh 11/iek w piękn. opakowaniu 
· · tylko w domu obuwia: 

Callmann Herne 
Dworcowa ut. °(Bahnhofsłr.) 4S. 

;\Vydnrca: Ja n B r ej s k I w Bochum. Odoowiedz.ialcy - f'IXM ,.. 
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Codzienne pismo ludowę dia Polakbw na cbczyź11ie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowya, 
252 _„"ftV'"iMi:C_W„1W"*W ·'M ·~~Mi!!WtE"l'Mf"$·-. 1"0 ·~·--llAJ--~--.Ka-_.,.,. __ ~----li!a---------------------------'l""' ,; -

~y'C)1i0d!Zd codizlenrnt :z wyj.ątkiem d.n1 pośwkltea-11 J1llk• Prz,edplata kwartalna na pooz.cie i u l~towycb 
„nosi 1 mr. 50 ten .• a z odnoszeniem d-0 domu 1 mr. 

a ftui. ,,Wiarus Polski" za.pisany jest w cenniku pocz 
Ili wwym pod znakiem •• L. polniscb m. 123." 

I Imię Btże za Wiarę I OJczyznQ i 
Za lnsera.ty plad si~ za miejsce rzadka drobHI'• łllłw 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed inserataaf • 
fen. Kto cz~sto oglasza otrzyma rabM. - ~ le 
„Wiarusa Polskiego" należy frankować I pocla4 a 
nich doklaidny adres pisz.ącego, Rękop. 1ie z.wracaaai. 

, Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 

li 
J6Wić, czytać i pisać oo polsku! Nie 
~st Polakiem, kto ootomstwu swemu 
Jaiemczyć sie Pozwoli! 

' tz!? §i 

1 Z wypadków dnia. 
f: W Warszawie aresztowano 40 człon

ków partyi socyalno-demokratycznej. 
IQ Policya zarzuca im, że popełnili 

zamachy terorystyczne. 

0 Biskup wileński ks. baron Ropp został 
enie. przez rząd rosyj~ki usunięty z zajmo

wanego stanowiska. · 
nau} 
e. Rząd zarzuca ks. biskupowi, że tPOl 
~ szczy dyecezyę 1 lekceważy rząd. 
uas Wiadomość o usunięciu ks. bisku-

pa zrobiła wszędzie największe wna
t żenie. Watykan zaprotestował przeciw 
1 ~~ ·usunięciu ks. biskupa, gdyż biskupa nie 
24SJ można usuwać z urzędu wedł;ug prawa 
ka kanonicznego. 

26
· Pod Sosnowicami wydarzyło słe wiel

kie nieszczęście kolejowe. 
Pociąg osobo ;nr kolei Iwangrodz

kiei.11ajechał na pociąg to~varoVTY. Do·
tąd naliczono 18 zabitych. 

W obwodzie kopalnianym nad rzeką 
Wurm odrzucono również projekt statu 

tu knapszaftowego. 

Z powodu różnych pogorszeń i o
poru pracodawców głosowali wszyscy 
zorganizowani starsi knapszaftowl pn,t

ciw statutowi, który zostial dJrzucony 
64 glosami przeciw 26. 

Pod Solingen dopuścili się robotnicy 
kroaccy cic:żkich wykroczeń. 

Robotnicy zatrudnieni przy budo
wie· toru kolejoweg.o Solingen-Miln.g
sten wskutek zatargu, jaki mieli z 
szachtmistrzem Serticem, wtargnęli 
'do domu ·tegoż i zakłóli Sertica nożami. 
Podczas walki, w której J)adły także 
strzaly, z~bito ogólem dwie ·osoby, a 
zraniono ciężko 4. 

Policya aresztowała 5 osób. W sku 
·tek wypadku zostaną prawdop.odobnie 
Wychleni wszyscy robotnicy zagranicz 
ni zatrudnieni przy budowie toru kole-
Jowego Solingen-Mtingsten. 

1 kongresu narodowo-niemlenk1ch 
robotników w Berlinie. 

. W kongresie brali tylko udział nie 
nueccy, tak zw~ni chrześciańscy ro
·botnicy. 

Jenemlny sekretarz związku Ste
gerwa]d wystąpił przeciw przepisowi 
Z~kazującemu używania języka nienie
lhteckiego na zgromadzeniach publicz
nych w nowej ustawie o zebraniach i 
~towarzyszeniach. Mówa1 zaznaczy!, 
ze ~skutek teg0 nie będzie możn.a ?r
g~nizować robotników języka merne
~ieckiego, których jest 500 do 750 ty-
~tęcy w Niemczech. Robotnicy ci YfÓW 
·c~as będą kulą u nogi w ruchu robot
niczym. 

Wystąpił też mówca przeciw zwb 
Zkowi drnkarzy, podlega}ącemu socya-

listycznei komisyi jeneralnej związków 
zawodowych. Związek ten wywalczył 
taryfę i nie pozwala zatrudniać druka
rzy nie należących do tego związku. 
Chrześciański związek Gutenberga nie 
może się na to zgodzić, by drukarze 
chcąc otrzymać pracę koniecznie wstą 
pić musieli do związku socyalistyczne
go. Ewentualnie będzie trzeba temu za
pobiedz na drodze ustawodawczej. 

Od cesarza niemieckiego związek 
otrzymał serdeczny telegram. 

Na zakończenie kongresu zaśpie
wano „dajczland, dajczland ueber ales" - fr2222S 

Koniec konferencyi pokojowej 
w Hadze. 

Jak widzimy, obie spnawy - min 
i handlowych okrętów są dla Niemiec 
ważne z tego powodu, iż niezałatwienie 
ich lub załatwienie nie po myśli Anglii 
pozostawia Niemcom swobodę niszcze 
nia marynarki 1angielskiej handlowej i 
wojennej poza widownią wojny, rozu
mie się na przypadek wojny z Anglią. 
Więc też stanowisko niemiec wobec 
tych przedewszystkiem dwu SiI)raw 
odznacza się tak otwartą dla Anglii nie 
przyj.aźnią, iż dziwić się nie można ró
wnież otwartym oświadczeniom angiel 
skich przedstawicieli. 

Rewltaty obrad konferencyi nie 
są koniecznie wielkie, to też delegaci 
pożegnali się. pocieszając się tern, że 
przyszta konferencya wyda lepsze o-
wo ce. 

Po przeszło czteromiesięcznych 
obradach zakończyła się ubiegłego t~- ca 
godnia konferencya .pokojqwa w Ha-

__ am 

Wytnanie socyalisty, 
dze. Na odbytem 18-go października 
ostatniem posiedzeniu konferencyi po- W sprawie religi, o której, jak wia
kojowej, po podpisaniu protokółów o- domo. utrzymywał dotychczas socya
statec.:znych, prezes 1konferencyi hr. Ne lizm, że uw1'.1ża ją za „rzecz prywatną" 
lidow, wygłosił mowę pożegnalną .i i do niczyich wierze11 się nie wtrąca 
przedi:stawit tekst telegramów, jakie tak p1sze redaktór „Clariona" Robert 
mają być w"Ysłane do prezydenta Roo- Blatchford, jeden z głównych przywód
sevelta i królowej Wilhelminy z podzię ców czerwonego obozu: 
kowa1J iem prezydentowi za inky11tywę „Nie wierzę w prawdę -ani chr.ześ
zwol::mia konferencyi, królowej zaś za cijaństwa, ani buddyzmu, iudaizmu, czy 
gościnność. Z pośród licznych mów mahometanizmu. Żadna z tych religi 
dziękczynnych wyróżniafa się mowa, nie jest w mojem przekonaniu potrze
jaką wygłosił delegat Niemiec pan von bna, żadna nie podaje doskonałych za
Marschall nl'.l cześć delegata Francyi p. sad, według których należałoby żyć. 
Bourgeois. Zaprzeczam istnienia jakiegoś niebie-

Nie brakło w ostatnich dniach kon skiegn Ojca. Zaprzeczam skuteczności 
ferencyi jeszcze momentów cieklawych, modlitwy. Zaprzeczam boskiej opatrz
do ktfaych należało mianowicie oświad ności. Przecze prawdzie Starego i No
czenii:: przedstawicie-la angielskiego p. wego Testamentu, przeczę prawdziwa 
:Ernesta Satow'a. ści ksiąg ewangelicznych. Nie wierzę 

Powód do tego data mu uchwała aby kiedykolwiek stał się jaki cud. Nie 
trzeciej komisyi. l?o długich debatach wierzę w Bóst\VO Chrystusa. Nie wie
nad wnioskiem angielskim, domagają- rzę, że Chrystus umarł za człowieka. 
cym się, ażeby konferencya zaklazała Nie wierzę, iż kiedykolwiek zmar
zakładania min podwodnych w pewnej twychwstał. Skłaniam się silnie do zda 
odległości od portów, przedewszyst- nia, że Chrystus nigdy nie istniał. la
kiem na otwartych morzach. Kiamisya przeczam, jalmby Chrystus w jakikol 
uchwaliła szereg mało lub nic nieznla- wiek sposób pojęciu wstawit się za czło 
czących „zasad", nad samym zaś wnio wiekiem, zbawił go, pojednał Bog11 z 
skiem zdecydowała się przejść do dal- człowiekiem, czy człowieka z Bogiem .. 
szego porządku. Delegat angielski IO- Zaprzeczam,. iżby miłość, czy orędo
świadczył przeto, że jego „wniosek z.Ja- wnictwo, czy pomoc Chrystusa, czy 
wiera zasadę, którą Anglia w całej peł Buddy. Mahometa, czy też dziewicy 
ni utrzymuje i którą każde pa6stwo b~ Maryi człowiekowi na cokolwiek się 
dzie musiało przyjąć, jakąkolwiek jest zdały. Nie wierzę w niebo, ani piekło." 
jeg.o potęga." „Ja sam obmłem własną drogę 

Krótkie to oświadczenie znaczy. przed Iaty - pisze dalej Blatchford. -
iż Anglia w spriawie nadużyć z podwo- Przekonany, że religia chrześciańs.~a 
dnemi minami, zastrzega sobie prawo jest nieprawdziwa, przekonany, ze 
do takiej akcyi, jaką w danym razie każda 1nadprzyrodzona religia jest wro 
uzna za stosowną. ga ludzkiemu postępowi - prz~widu-

vV innej sprawie, która dla Anglii jąc nieunikniony między socyahzmem 
ma jeszcze donioślejsze znaczenie, mi11 a tak zw. religią śmiertelny zatarg, wy 
nowicie w sprawie praw i obowiąz- <latem chrześciaf1skiej religii wojnę. Do 
ków stron neutralnych w ciągu wojny tego musiało przyj~ć i ,ta~ już. być m~
morskiej, drugi delegat angielski, sir si do ostatecznosc1. Potsrodk1 na me 
Edward fry, złożył . podobne, lecz się nie zdndzą. Jestem pewien, i'e mia: 
mniej groźne oświadczenie. „Brytańska tern słuszność~ że postąoilem mądrze i 

delegacya -- powiedzht - z. po~vod?w że socyalizm, który ostatecznie kiedyś 
już wyżej zaznaczonych (mem1eck1ch zwycięży, bedzie socyalizmem bez 
usiłowań). pozostawia swojemu rzą~o- wiary, bez religii. 
wi sformułowanie o pinii o posta w1·0: ł!!!!L±!!!l!!l!!!ll!!l!!!'l.!~!!!!!l!!~~~!!!!l!!!!!!l!'l!l!!!!!!!!!!!!!!!li!!I!!!!!~~ 
nych w tei komisyi propozycyach . 1 
dla tego wstrzymuje się od głosowa~1,~ Mazur 
n11d poszczególne1mi paragrafai;i1. 
Wzmiankowane propozycye, stawi.an~ założony za polskie pieniądze składko
przez Niemcy z. pomocą ~us~ry1 1 we a zaorzepaszczony, dzięki nieopatrz 
państw .poludniowio amervkan~loch, u- ności panów Kościelskiego i dra Cyryla 
daremniają Anglii obstawanie przy Rydlewskiego, którzy się przy zakt~
wniosku ustanowienia międzyntuodo- daniu drukarni posługiwali pp. 13. M.11: 
wego trybunału d~ 'l sądzenia spraw skim i K. Rzepeckim, coraz .brutl1lme3 
poch\vyconych i zabranych n3l otwa1r- wvst~pu_ie przeciw wszy~tk1en:m, co 
tern morzu handlowych okrętow. nale- c po~sk1e 1 zohydz~ ~?lskę ~ narod P?l
ż~cych do strony wojującej. ~ ski jeszcze gorzcJ, mz załozony za me-

mieckie pieniądze „Pruski Przyją~iel · 
Ludu". 

\V najnowszym numerze ,,Mazura 
znajdujemy taki oto artykuł: 
Czy Mazurzy ewan2łel.iccy m02ą mieć udział 

w ruchu wielkoV<Jłskim? 
Z powodu odlączenia się „Mazura" od ru

chu wielkopolskiego, g_al'Zlety polsko-katolickie 
często ter'atl: arty.kuly umieszczają,, jak i na 
1który s.posób morżna Mazurów ewangielickicn 
·wciągnąć do ruchu 'Pol&kiego, pisząc: MMurz:> 
są nasi bra.ci:a„ bo po polsiku mów:ią; dla te.,.,• 
iteż trzeba ich bronić od germanizacyi ze stro
ny rządu. 

Czy 1kaifoliocy Po~acy są rzeczywiście na
szymi braćmi? NaHeP.szą oopowiedź dosta
niem na to. biorąc pol.~ko-katolicką gazetę do 
rąk. Tam zna.iduóeim często artykuly oburza
~ące się ·na nll§zą lll!ajdroższą wiarę, artykuly 
w których jest zaiwa.~tę, że przez kolonizocyę 
1lub system szkolny chcę rząd lud lutrzyć i i:Q
bią wielki krzyk, aby lud oolsko-kaiolicki się 
teS!o •niebezpieczeństwa bronil. Czy ci m~ 
być naszymi 1braćrni, którzy na wszystko co 
nam idrogie się oburzają? Nie, kochani bra
cia Ma.zurzy, nigdy się · nie możem prz;ylączyć 
do tego ruahu, bc;ii nas nasza wiara, któr.a wyż
s21~ jest ia>k mowa polska, rozlącza. Ruch ten 
prowadzi szlachta i kilka księży katolickich, 
kitórym slużba temu ruchu polskiemu większym 
jest czynem, jak służyć Zbawicielowi• naszemu. 

P.ismo ŚW·ięte Pi§ze, bąidź !Wiernym pod
danym k•róla twego i rządu, co my Mazurzy 
też chętnie czynim. Od ca'.łisów f ryderyka wiei 
·kiesro. pod pruskiego orla skrzydlami nam iest 
dobrze. mamy wszelką cielesną, i d'uch<YWą wy
godę, że będziemy spr_awiedliwie sądzeni i wł•a
dzę na1d soba mamy sumienną. u:przeimie si~ 
z nami ·obchodzą.cą. Dla tego też kaidy rnlo
idzieniec mazursiki będąc do woiskia zar>isany, 
chętnie do chorągwi królewskiej p<Jsnieszra. 
wiernie sluży i jest też wszędzie po garnil~o
nach jako żolnierz. zrę>cz.ny, po_slus.Z1I1y, wYtrwa
l:y i .czczony. Prusakami ~ą i takie chcą z.o
stać. Ody Prusacy w Wei:salu pod' P.a:ryżem 
z wszystkiemi szczepami niemieckiemi siię Po
lączyli. a na mocy krwi na polach francuskicri 
P' zelanej Rzei;n niemiecka. utworzoną zos,fula 
i króla pruskiego cesarzem niemieckim ogloi
szono, wtenczas i Mazurzy po polsku mówiący 
i wyznania ewange.U.ckiego z radością się czlon 
kami teJ~~ R.zesizy niemieckiej W'.YwWi. 

Przeglądauąc gazetę polsko-katoJi.cka, cóż 
tam spostrzegamy? P()d napisem: I(rólestwo 
polskie, są różne wiadomości z R.@Y.ia Austryi 
,i Prus. a wszelkie wiadomooci z naszej oj
czyzjny podaiie .Pa.koby z obcego kraju. Jesst to 
dowód, że .iaród rpolski 1J1ie chce się za:liczać 
do naisz.ej ojczyzny a nas pra.gnie od niej o
derwać. Jak nam zaś pod królem polskim by 
bylo, ixaimiętamy, że w dawniejszej Polsce 
chhpi się dobrze nie mieli, ale natomia·st 
szlachta używata wielkie.i wolności a przez to 
króla swojego dręczyli a lud męczyli. (Mazu
rom 'Pod Prusakiem by.Co o wiele gorzej. Red. 
„Whir. Pol.") ·-

Więc precz. z na1szego milego krniu mazur
skiego z calą wielkopolską agitacyą. bo nam 
się dobrze pod orlem pru~kim wiedzje, 

W Polsce bieda, nikt nic nie d.a, 
Z luterskiej się śmieją wiary, 
Swą się chlubi!l - I?JZecie lubią 
Pruskie marki i takiry. 

W Po1$ce bieda. nikt nic 111ie da, 
Choć oe.!lno ekonomistów, 
Lecz w Wairszaiwie i Krakowie 
Pel1no óest socyalisitów. 

W Polsce bieda. 11i.kt nic nie da, 
Bo taik 1bywa w polskim r:a.ju„. 
A pa świecie nie znajdziecie 
Nędznego. jak Polską. kraju. 

To czyt1my w „Mazurze" założo
nym za polskie składkowe pieniądze. 

Tego artykułu nie mógł napisać ro
dowity mazur ani Niemiec, który się 
dopiero po polsku nauczył. Język arty
kułu i wiersza świadczv, że pisał go 
ktoś, który zna polski język litemcki. 
Widocznie pobłażliiwość społeczeństwa 
polskiego (a Z\vfaszcza Poznania) dla 
panów Łukowskich, Buchncrów, Wró
blów, Milskich, Szpotańskich. Kowal
czyków itp. uł~twiło i p1.1nu falkenber
~owi znalezienie współpracownika Po
laka. 

Prosimv naszvch Czvtelników, któ 
rzy Się zajmowali fOZ!JOWSzechnia-



niem „Mazura", żeby teraz ostrzegli ~ cyi francuskiej .do t~r~z, or.az wy~azal, iak dworcu w Podgórzu. G. poniósł śmierć 
1111szych Rodaków wyznania ewangie- ~ to ~~rza.lka s.zkodzi czlowi~kowi, czymąc .go i na miejscu. 
. k. h d k . trUlleJ o<lpoiwiednym przeciw mrozom, lda1ąc 01 p ' wt d ł ' p.· . he 1e~o, czy poc o. zą z o ohc ma- prz.y.kJad na pochodzie fraincuzów do Moskwy. . sztyn. an . iła ys1aw , ·I~n~~,-

zursk1ch, czy z Księstwa lub Sląska, Podczias tej mowy przybyli pp. Sibilski i Gwjz- zny, .redaktor „Gazety Olsztyns.kie1 , 
przed tym zdradzieckim „Mazurem". dek z Bochum. Terłllz zabra1 glos p. Sibilski i opuścił obeonie więzienie pruskie po 
"- - 5 nawolywal nas, do. lączności, zajedno. czy_ It!Y ze dwumiesię"zne1' kaźni za rzekome prze 

------·-- ·----·------- -- ---- ~ląska, Poznaqsk1esro, z Prus, czv Krolestwa t t '-1 

~('-„ . i !fl.M) na ""bC2'\J°'d"1a oraz czy z Mazur. Dalęj mówil o obO'Wiązkach s ęps wo prasowe. 
t< t Ot.Y-.f -w „,.- · ~u; naszych i n~w~aJ d~ „Zwią~ku Polaków". Z Wielk. Ks. Poznańskiego. 

Następnie referowal o. Gwizdek o zada
Dotyczy wszystkich towarzystw 

polskich 
Z .Essen piszą nam: Aodaiemy Sza

nownym Druhom do wiadomości, co na 
stępuje: Otóż dnia 7 plaździernika rb. 
to jest na drugi dzień po walnem zebra
niu gniazda naszeg-o, wtargnęła miej
scowa policyta na salę, gdzie sie zwy
kle posiedzenia gini!azda naszeg10 od
bywają, i zabrała nam trzy obrazy, wi
szące na ścianach owej sali, i to ]Jez 
uwiadomienia nas lub też dania nam 
rozkazu usunięcia owych ·obrazów ze 
sali. Obrazy zabrane były, jeden „Pa
miątka zlotu w Dortmundzie", drugi 
„Chwała P.olski", trzeci „Brzysi.ęg1a 
Kościuszki", które gniazdo nasze otrzy 
mało jako honor.ową nagrodę na roczni
cy gniazda KarnaP- d. 22 września ·rb. 
Dzień pirned 1owem zabrmniem obraz 
ten zawieszono. Pierwsze dwa obrazy 
.wisiały co najmniej dwa lata na owej 
sali, więc dwa hita 1przypatrując się 
policya, która j'est zawsze na każdem 
naszem posiedzeniu obeana, nie uznała 
onych obrazów ja.ko podburzające. Na
raz występuje policya i zabiera nam 
obrazy, oddając je w ręce prokura
tora. :aby nam wytoczył może jakiś 
proces. 

Gniazdo nasze z pewnością się nie 
ulęknie i będzie stanowczo żądać 
zwrot11 swych obrazów, ale trzeba 
wprzód odczekać jakiegoś wyniku, któ
ry też podamy do wiadomości. Napo
pominamy więc wszystkie polskie to 
warzystwa. żeby. chcąc niemieć z po
licyą zatargów i nieprzyjemności, usu
nęłv owe, przez policve uważi;ine za 
podburzające obr.f.1.ZY, z lokali posie
dzeń i umieścHv je w domach pirywa
tnych. - Czołem! 

Prezes tow. gimn. „Sokół" w Essen. 
Buschhausen. Spraw()IZd·amie z wieca Związ

ku Polaków w Buschhausen-Neumuhl odbyte
go dnia 6 Października r. b. Wiec, który od
byl się po największej części z przyczyny olboru 
111owych mężów zaufania, otworzYl zwolujący 
p. M. Ginter s.J:owamy N. B. P. J. Chrystus i 
na ży:czenie wiecol'W'1lli1k6w prziewod.niczyl Obra
dom. ProtOlkól pisaJ P. Teraz. P. Trnr:_naszew
ski ozmajmil wiec()lwnikom. iż wszyscy trzejmę
żowie zaufania na Neumiihl-Buschhasen opusz
cza~ąc miejscowość są z.niewoloni swoje urzę
dy poskladać. Następnie zdM sprawę z dochodu 
mieiscowej kasy oraz oznajmi! nam, iż tę jedną 
markę. którą zaplacili jako podatku rocznego 
padlug nowej ustarwy, a obalonej uchwalą za-. 
rzą'Cl1u. rnchowat i .kwitowal, . jakO' zaplacane 
po 50 fen. na 2 lata. 

Naistępni.e wyglo~il nam piękny referat p. 
Osowski z Marxloh o doli polaków od rewolu-
l'lrl~·~ ·Oł-- "'111'~-IM ~ 117)___ . . - ·--·- ·-·- --· -„------·-·- - -

zlll 
1rr ił'·R ~lwI·E a. ·o l . ~ 

()powiadanie historyczne według po
wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

(CUI.i dalszy) _ 
A co się tyczy projektu waszej ce

sarskiej mości utworzenia Księstwa 
Warszawskiego, to Cesarz gotów jest 
nań się zgodzi ć. 

- Niechże tak będzie! Żądam tylklo, 
aby w traktacie było jasno i dobitnie 
powiedzilane - że ja przez wzgląd na 
Cesarza Wszech Rosyi i chcąc Mu dać 
dowód swej przyjaźni i niewzruszonej 
ufnośc i , oddaję jego aliantowi, królowi 
pruskiemu, większą część zctiobytych 
na nim prowincyj.„ 

.,. Stanie się ziadość woli najjaśniej 
szeg;o pana! 

··-I tak będzie lepiej! Berlin ukarz 
my!.„ A co jabym z temi ziemiami zro
bil ! ? 

Napoleon był w dobrem usposobie
niu. Murat nie zrażony konfuzyą, jaka 
-gio spotkała, podsunąt się niezruacznie 
do Bonc~partesrn i zagadnął: 

- Si re! Czy prawdą jest, że kioro
ną„. Ksi ęstwa Warszawskiego raczy
leś ju7 rozporządzić na rzecz króla sas 
kiego? ... 

:Naipioleon skrzywił się 
- Jeżeli chcesz wiedzieć - to od 

dosyć daw na!. .. 
- - Czy. najjaśniejszy panie, wybór 

ten ... 
- Jest odpowiedniejszy, niż ci się 

zdaje! - przerwał sucho Bonapairte. -

niach „ZwiąZiku Polakgw" i o uczęszczeniu na 
wiece oraz potrącil o opiekę duchowną a! w 
końcu ·napominal do oświaty. Przewodniczący 
po<lziękO'W'aill mówcom, ubolewając, iż tla.k 
rrmio Roda:ków na wie~ przybylo. Ozn:łiimil też 
że teraz w NeumUhl mają księdza polskiego. 
W końcu na·stąpil ()lbór noWYch mężów zaufania 
Zostali wybralil!i: na Buschhausern p. Józef Ro
•SińSlki, Hainiel ul. 2 c.; ,nJai Schmidthorst p. Jó
zef Perfert Halden ul. 134 i p. Sta!!l. Pawlicki, 
Paul ul. 9. 

Następnie we wolnej dyskusyi zabr:ali jesz.
cze ~los pp. Perfert i Sibilski mówiąc o naiszem 
polOO:eniu. Wreszcie z~vmknąl przewodniczą
cy wiec ipochwaleniem Pana Bo~a. na którym 
diafo się wpisać 15 osób na cz.lonlków. 

Inowrocław. Odbył się tutal ~iec 
robotniczy, zwołany pr.zez .,P. Z. Z." 
„Dz .. Kuj." skarży si~ ·na: brak zrozumie 
nia spraw swoich przez tamtejszych 
.robotIJ.ików. 

Poznań. Strejk robotników w Lu
baniu został ukończony .zwycięstwem 
mbotników. Uzyskano w obu fabrykach 
mąc.zki i mfodzi przeciętnie 6 fen .. wię
cej rn'1! god~inę. Pvre_kcye fabry~, oo 
z pewnym uznaniem podnieść należy, 
•Chętnie z robotnikami w .uiklady w.cho
dziły, nie 1ekceważac bynajmniej po
fożenia, co :niestety przy strejka.ch w 
większej części sie cdzieit .i okazały 
biairdzo wiele taktu. Strejk trwał prze
ciętnie 6 dni, a kierował nim „Polski 
Związek Zawodowy''. 

Ze Slązka t zyli Staropolski 
Gdańsk. Na W1iśle ·paruuje obecnie Proi. dr. Nehrin~ ustąp'ił. Pisma 

bardz.o ·ożywiony ruch hainidlioiwy. Za- śląskie donoszą, że doktor Wladyslaiw 
wija zewsząd mnóstwo statków z to.- Nehring, .profesor słowiańskiej filologii 
warami, który.eh ].est tyle, że hnak łó- na uniwersytecie wroclawskim otrzy
dek ido kh wyładowywania. Niejeden imał w tych dniach na własne żądainie 
transport musi skutkiem tego uskute1cz- .zwolnienie od dotychczasr0wy1ch obo
niać kolej, co oczywiście .r,zecz ,podra- wiązków. Powodem jest sędziwy .wiek 
ża. Obok tego Wisła jest miej1scami znakomitego uczoneg:o 1polskiego, gdyż 
tak płytka, że ·panowce o ·Objęto'ści 4 koń.czy on w tych dnia.eh 77 rok żyda. 
<lo 5 tysięcy centnarów, imogą najwy- Profesor _Nehri·n?" urodził się dnia 
żej 2-3000 ·centnarów zabierać, ażeby 23 ·październi.ka 1830. r w Kłecku pod 
Vf drodze gdziekolwiek nie ugrząmąć Gniezn.em. Nauki uniwersyteckie u
w mul·e. Niebawem zaczną tnansporito- koń.czyt we Wroda1wiu; był 1ruaistęQnie 
wać do Gdall.ska cukier z cukrowni w nauczydelem gimnazya1nym w Trze-
!{ruś~~qr, 2MoE..t~a.ch. Pakości itd. ___ I mesznie, a póź,niej w Poznaniu. W .r. 
Kościerzyna. Dworzec tutejszy sipa- , 1868 P.owol~·no go nai uniwersytet wro-

rn is1ię w sobotę. lawsk1, gdzie bez przerwy aż dotąd 
Pelplin. Ks. dziekanowi Klarttowi z pracował.. W. r. 1863-94 byt rnkto

Lidzbarka, jako też 8 innym księżom ·re;n iegoz um:versytetu. Został też 
.oraz ,p. :ftormańskiemu, redaktorowi mianowany ta11_nym radcą. ,~oza tym 
„Pielgrzyma", wytoczyła :prokurnto- prof. ~Il: Nehnng .. byl ~z!omk1~n: kra
.rya gdańska pm.ces na podstawie ~mia.- k~skieJ Akaidemm Um1ę1ętinosc1, iezlon 
. nego § 110. Powodem jest i tu spraiwa inem k~Teso?~dują.~Y!11; ipet~Tsb:ur:sikiej 
polskiej nauki religii. Główna rozpra- Akademu umieJętn?sc1 11ak rowmez ho
Wlal toczyć się jednak będzie nie przed .norQl~Y.:1; członkiem T~·warzys~a 
izbą karną w Gdańsku, lęcz w Staro.gar P·r.zyJ~cioł N~uk w Pozn1amu. Nai~1sa~ 
dzie, gdzie, jaik wia·domo, zasądzono ks. t~z 'Y1el~ d~1eł uczonych w ,polskim .1 

1pwb. Ols;zewskieg,o z Osieka na 10· memieckim Języku. 
roku wię.zienia. · . Bytom. ęo 19 lata.~h wy.chodzą 

Moż:rnu więc być przygotowanym na ina 1awJ. szczegoly tajem~iczej . śmierci 
irnowy ostry wyrok' eg;zeikutora Schotta w Niem. P1ekaraic:h 

K .d · s· · . ipod Bytomiem. Znikł on 18 czerwcia. 
w1 zyn. emmarzysta Gerard 1888 r bez s'la·d•• stw· d t Il " 

Burg · d · · · u.. ier1 zono y rn . 
. ~ -' ,u?zes~cza1ący o ·~emmary.~m iż ostatnie chwile przed z.niknięciem 

nauczyc;:1elsk1ego w Lubawie, a bawią- przeoędził ob · B k · 
cy tu na wiąka.cyach w dam.u rodzidel- or 'Y grze w ~artac~z.Y. oncz i°'~.icza 
skim, powiesił sie oo uplywie wakacyi. sipo.darza około 1ooo1 

:kwygra }0 t~o-
Toru~. Robotni~a kolejo;wego Oer- sieben". Kiedy Schott pod.cz-:s g~;s~~= 

tha 'P'rZeJ;e1chal PO:CI({g towarowy na szedł, poszedł za nim gospodarz lecz po 
6.".".~~~~"~-"1--~~· li -'l!!!ll~--1t 

Król saski jest najgodniejszym.„ z kan
dydatów! Wraoa zreszta do dziedzict
wa swych prnodków !... Na razie wybij 
sobie z głowy projekty ... Karolina tak
że niech rozwagi nabierze i... przesta
nie mnie zasypywać prośbami! .„ 

Bo111aparte zawrócił konia ku Tyl-
ży. 

Stojący za nim orszak rozstąpił sie 
Napoleon rzucił okiem mi,ędzy grnmad~ 
kę ma::-szałków i generałów~ a dostrze
głszy Dąbrowskiego, dal mu znak, aby 
jechał 1przy nim. Gdy Dąbmwski speł
nił rozkaz, Bonaparte ozwał się pory
wczo'. 

- Cóż, Dąbrowski, widzę, że od 
dwóch dni chodzisz jakby z nóg ścię~ 
ty? ... 

-· Najjaśmiejszy panie!... 
- Pewno ci Berthier powiedział... 
- Nie jest to dziś tajemnicą !„. 
- ·- Krzywicie się! Wam się to 11.1ie 

podoba?!... Chcielibyście Bóg wie cze 
go!... Bo, mów! Dla czego nie mó
wisz? 

- Najjaśniejszy panie, jeżeli każesz 
mówić - powiem! Pokój z Prusami i 
Rosyą będzie smutną d1a nas niespo
dzianką!... A \n1;idto Księstwo nie zisz
cza nawet... 

- ·- Co wam się zdaje!... Chcecie, 
bym znów z Austrvą rozpoczął wojnę? 
Bo czyż ona może się zgodzić na odda
nie Gali cyi? .„ Bądźcie kontenci z tego, 
co wam daję Stosunki mogą się zmie
nić!... 

-- Sire! - odzekl g1orąco Dąbrow
ski. -- Czy nie składamy do:wodów 
przywiązania bezgranicznego?!... 

I - Zobaczymy!... 
- Tu jednak pew:ne nieznaczne n1a

dania. podnioslyiby ducha, gdy... w 
przeuwnym razie, ludzie nieprzyjaźni 
gotowi sa podburzać umysły„„ 

- Tern dla was g1orzej, jeżeli dacie 
posłuch intrygom! Dąbrowski, · znasz 
mnie - powiedziałem! Każdy ma z 
was pretensye ... Taki Murat! Gwał
tem chce się ubrać w gronostaje! Po
wiada, że mu już w marszałkowiskim 
pióropuszu nie do tw11rzy !... Wyobra
żai:i sobie, jaką ten mi znów minę po
kaze !... Ba! Gdybyście takich jak wy 
sami, mieli wieoej !... ' 

Zaroiła się Tyl!Ża od munidwrów woj
skowych i zadrżalla od brzęku ostróg i 
szczęku oręża Lecz w tym zgiełku a 
rozgwarze nie było ni groźby, ni buty 
ambitnych synów M!arsa. Paradne uni~ 
for~y! lekkie wizytowe szpady, lśniące 
a muusterne wykrojone buty niesk(azi 
telne białe żaboty, kamizelki: r:ękawi
ce, kamasze, kity. bramowania przei
stoczyły oficerów z pod Jeny, Eylau i 
Friedlandu w zastę.py salonowych wy
kwintnisów, a żołnierzy - w od'dzia·l'y 
niby dla uświetnienia pochodów i nimbu 
dworskiego stworzone. 

Na. środku Niemna, ma szerokim 
promie ustawi1ono wspaniały namiot, 
przeznaczony na spntkanie się dwóch 
moc~u zów: Napoleona i Aleksandra. 

W dniu 25„ym czerwda, okoł10 110-
łudnia, ·obydwa brzegi Niemna wystroi 
ly się w dwie błyszczące wstęgi bagne 
tów. Armaty zagrzmialy długo uro
czyście. Trąby i bębny uderzyly fan
fary„. a równocześnie od dwóch prze-

wrócił sarn, wygadując, iż Schott no ... 
jechał do domu, wygrawszy tysici'ce 
Później, znaleziono zwłoki Sthotta ,~ 
studni na podwórzu oberży. Bonczko
wicza 1przyaresztowano, lecz po 13 irnie 
siącach wypuszczono go znowu na Wol 
ność dla braku doiWodó_w. Teraz do{>ie· 
ro wychodzą na ja.iw szczegóły owej 
taj~mni·~z~~ spra;v'S_"• ~ewie.n furmain 
·tw1erdz1, 1z był swiad'k1em zbrodni i 0_ 

trzyr:ial o~ Banczko"'":"ic~a 3000 marek 
za m11'czeme. Za te ip1em'ł!dze kupił so
bie zagrodę, która mu zg:orzałlai, a Pó
źiniej j1eszcze stradl wskutek nieszczę 
śliwegio wyp~qku obie nogi. Widząc w 
tern karę Bożą, miał się do inny1c:h 0_ 
sób wyrazić: ,,:l?ieniadze R_onczkowicza 
nie przyniosły szczęś~ia" ! - Słowa te 
dd,szly do wi1aidQmości iprokuratioryi 
która zarządziła nowe śledztwo. ipo~o~ 

!stąwiając Bonczk-owicza tymczaso
.wto ina wo~n?1ści za stawieniem kaucyi 
w wys1okosc1 10 tys. mk. - Tlalk piszą 
gazety niemieckie. 

Z innych dzielnic Potsid. 
Warszawa. ,,Gazeta Codzienna" 

donosi w najświeiższym numerze: 
Od _Konstantego hr. P1otockiegv, oj

.ca Adamowej hr. Ziamoys'kiej, którą 
ptzez dwa dni uważano za ofi~_rę zbro~ 
dni i •s1nuto najrozmaitsze pr,zy1pruszcze
nia - . otrzymaliśmy wilaid·omość, że cór 
ka )e_?o wczoraj 10 godz. 3-ej po ipol. 
wrocila do pałaou. 

0~:1zat.o s_ię, że powód „tajemnicl.e
go miknięcia" byr dość ,zwykły. Hr. 
Z. zaslabla w wag.onie i wysiadła z po
.ci<1 rru w Małkini. Spotkala tam przy· 
paidkowo krewni1ka swegq, p. Z. z Za
dumki, majątku położonego w .pobliżu 
Małkini, ·k;tó.ry ją ziabral efo swego do
mu; gdzfo hr. ,prze by.ta dwa dni. P·onie
waż jednak sła:bość nie ustępowała 
hr. Z. wrócil1a, do Warszawy. Obeoni~ 
jest chora. ma 400 gorączki. 

Wilno.. Czytamy w „Dzien. Wil." 
Dnia 18-go bm. o godzinie 7 wieczorem 
pociągiem kurjetskim J. E. ks. Biskup 
wileński wyjechał do Petersburga, do
kąd go nagle wezwano . 

!.! W podróży pasterzowi towarzy
szą ks. prałaci Bojko i Sadowski. 

„Na dworcu kolejowym zgromadzo 
ne by lo dużo po li cyi i żandarmeryi, któ 
ra nie pozwaLała nikomu zbliżać się do 
pociągu_. Do wagonu, w którym ks. bi
skup odjechał, wchodził tylko guberna
tor. 

,,Wyjazd nastąpił tak nagle, że w 
mieście nikt prawie o nim nie wiedział. 

W ostatnich dniach ogłosiło 40 
księży litewskich 1protest przeciw posą
dvaniu ks. biskupa Roppa. że polszczy 
dyecezyą i nie op.iekuje się należycie 
litwinami. Księża litewscy posądzania 
te, które wyszły z kół rosyjskich na
piętnowali jako oszczerstwo. 

ciwnych brzegów Niemna ruszyły lo
dzie, wiozące cesarzów ku namiotowi 
na środku rzeki. 

Bon!aparte jechał, mając przy bo
ku swoim Joachima Murata, ministra 
wojny Berthiera, marszałka Bessiera, 
ulubionego Duroca i wielkieg.o koniu
szego, generała Caulincourta. Z cesa
rzem Aleksandrem płynęli: Wielki Ksią 
żę Konstanty, Benigsen. książę Łoba
now, Suworow, adjutant hr. Liewen i 
Uwaircw. 

Monarchowie uściskali się . .Europa 
z trw0gą oczek,iwała mających pod Tyl 
żą nastąpić wyroków. Pierwsze to spot 
kanie by lo zaledwie wstępem do uro
czyst. ).Sci. 

Po z tamaniu pierwszych Indów. i 
ogtosJ.eniu Tylży za neutralną - obie 
armie zmiesz~ły się, połączyły. 1 naraz 
ulice 1skromnej mieściny wypełniły tłu 
my strojne, różnorodne, różnojęzyczne. 

:Francuzi, Rosy\anie, Prusacy, Ba: 
warczycy, Hiszpanie, Polacy, W·' os:, 
Tatarzy, Mamelucy, Kozacy, Sasi, Nir 
te~mbe:czycy, Kałmucy, nawet i Szwe
dow rJ1e brakło. Uczty i bale, :przeglądY 
a rewie niastępowaly co dnia. Niem.en 
tonął w powodzi ogni, lasy roznosit.Y 
echa wiwatów. Sztaby oddawały si ę 
uciechom i słodkiej bezczynności. 

Dyplomacya tylko pracował~1 P'0 

calycb qniach. Na nią teraz przyszła ~o 
lej! Ona miała krwawe żniwo oręza 
zmien!ć n1a punkty traktatu. Ministe: 
Berthier z marszałkiem dworu Duroc 
em pracowali bez wytchnienia, pro~a
dząc układy có do wyrażenia punktoW 
traktatu. ( C. d. n.) 

osć 



Aresztowania w Petersburgu. 
W nocy z poniedziałku na wtorel< 

konała policya petersburska licz
:.ch aresztowaft Chodzi ;pono i0 spisek 
~ życie cara. 

Przeciw \Vłochom. 
W kilku miastach stanu Mississipt 

1wstał ruch skierowany przeciw na
,1ywowi robotników włoskich. 

Podziękowanie cara. 
Car podziękował za jego działal

JSĆ na konferencyi pokojowej w Ha
ie amb!asadorowi rosyjskiemu w Pa
;.iu Nelidowowi, który był prezesem 
~nferencyi. 

Ofiary powodzi. 
Urzędowo donoszą. że ogółem stra 

ilY życie 102 osoby podczas strasznej 
:-0wodzi w Maladze i okolicy w Hisz-
:anii. 
fureccy oiicerow ie w armii niemiecki ei 

14 oficerów niemieckich pod kie
·ownictwem komendanta dy1wizyi 1przy 
lrlo do Berl_ina .cel~m pełnienia służby 
~·.·wojsku mem1eck1m. 
o nowej utarczce pod Casablanką 

100oszą z Tangeru. Po stronie francu
~iei padlo 3 żołnierzy. Marokańczy
if stracili ~O zabitych. 
ee@J!E!t __ _JWI~_. •• ·- Wł~ !!WJ 

le spraw robotniczych 
Duża Rascha. Odbyło się u nas po

~dzenie członków. Zebrainiu przewo
faiczył dh. Ptaszyński. Druh Hudo 
dcz wyjaśnił , dl1a czego jest potrze
;nem, aby w p.O'szczególnych miejsco
'l'Ościach płatniczych wydziały obie
~ć. Do wydziału zostali obrani: dele
!em Andrzej Ptaszyf1ski, zastępcą 

Ja11 Witkowski, sekretarzem :Franci
·zek Kowaliński, skarbnikiem Wojciech 
~ajchowicz, rewizorami kasy 1J an No- . 
nk i Jan Kowaliński, mężarrni zaufani1a 
a Du~ Raschę: Andrzei Kl1opocki, na 
alą: Marcel Wiśniewski. Uchwalono. 

ie posie<lzooia będą się odbywać co 
~rugą niedzielę po pierwszym. 

Kolonia, dnia 15 października 1907. 
Wniedzielę, dnia 13 tm. odbyl się u nas 
wiec „Zjednoczenia Zaw. Pol." przY. 
ucznym udziale rodaków i kilku roda
czek. Jako 1referent przybył sekretarz 
zglównego biura z Bochum, który nam 
wrg!osil dłuższy referat o polofoniu 
1obotnika nia obczyźnie. 

W dyskusyi z.glosil się do słowa nie
aKiś Paul Bruno, introligator, żydek 
!Xyallstyczny, .i zaczął narzekać, że 
ljednoczenie Zawodowe Polskie" or
ianizuje tylko robotników chrześciań
~l~ch, oraz zia czął pleść niedorzeczno
ic1 tak, iżby mu się było oo na skóte 
&stało, gdyby rodacy temu nie byli 
i!zeszkodzili. Można się •przekonać. 
~.żydz i są spokrewnieni z socyalista
.1, Ponieważ. ich na każdym kroku po

~: e~ią . Zaznaczamy , iż rndacy w Ko
:1111 dzielnie naprzód postąpili, bo w 
rzeciągu pól roku zorganizGwali 
rzeszto 100 rodaków. 

Na członków dało się zapisać kilku 
· i~a~ów. Z powodu, iż sala była zia-
0 winna przez innych, musieliśmy 
rady o godz. 7 zakończyć. 
Ponieważ w Kolonii w fabrykach i 

.nych pirzedsiębiorstwach bardzo li
;e stosunki pnnują, z powodu tego za
~ęcal!ly naszych rodaków. aby wstę
,:·~ah do „Zjednoczenia Zaww. Pol
~~~ ·i ", bo przez organizacyę tylko byt 

OJ Polepszyć można. 
Uczestnik wieca. 

Śliczny obraz, 
~~edstawiający naszych najznako 
. s~Ych pisarzy: Adama Mic
n~Joza, Juliusza - Sł1owackiego, Zyg
"e a Krasitl.skiego, Komela Ujej
i;.o, Adama Asnyka i Henryka Sien
\Vicza na jednym wielkim kartonie 

:y ~ko~a~iu artystycznem, ofiaruje
' Opoki zapas starczy po 1 mr. 50 
'1 a z Przesyłka w trąbce z tektury 

tnr. 80 fen. 
!y~onenci „ Wiarusa Polskiego" pła 
z 0 40 f.en, a z przesełką 60 fen. . 

· ~ amaw1ać najlepiej wspólnie. P1e
ze należv nadesłać naprzód. 

,,Wiarus Polski". 
Bochum, Maltheserstr 17. 

Z róiny~llh stron. 
W pogrzebie św. Stanisława Karól 

czaka w Liltgendortmund br.ałQ udział 
około jedenastu set osób. Były też 
dwie chorągwie sokole, które po cere 
monii kościelnej skłoniły się nad gr-0-
bem, oddając cześć zmarłemu. W tern 
przystąpili policyanci i zabrali chorą
giew z Witten jako niby niebezpieczną 
dla spokoju publicznego. Policya w 
Witten uzruawała chorągiew sokol
ską za dozwoloną. Z tego powodu tele 
gr;afowano do Witten, aby tamtejsza po 
licva poinformowała policyę w Liltgen 

· parlan~E.ntu ksiec:3 Loewensteina z 
Klein Henbach n. M. 

W i e d eń. Handlarz drzewa Neu
hauser w Alland przy Baden powrócił 
w nocy pijany do domu. Podczas sprze
czki z żoną, rzucił na żone palącą się 
lampę. Nastąpiła eksplozya, od której 
zapalił się dom. Zona uszła ciężko po
parzona. W palącym się domu pozostał 
Neuhauser i sześcioro dzieci. Zanim 
przybyła straż ogniowa, spalił się Ncu
hauser i czworo dzieci. Dwoje najmłod 
szych zdołano wyratować. - Oto stra
szne skutki pijaństwa. 

dortmund. Całe zajście, które było co- za 'lj"8d80r:izeDl"3 zaWOdOI pOISki0 80'Q 
najmniej zbyteczne, wywołało wielkie u ~ · • & ' 
wzburzenie i tylko uśmierzające za
biegi starszych Rodaków Z®obiegł".: 
starciu z policyą. 

Prosimy zachęcać Rodaków, żeby 
sobi e zapisali „Wiarnsa Polskiego" na 
dwa miesiące. Przedpłata wynosi 1 m. 

WIECE 
odbędą się 27 patdziernika rb\.: 

W Sch0nebeck pod Borbeck przed poludniem 
·o godzinie 11 u p. POltmanna. 

W · Meniitede po polu-dniu o godz. 3 i pól u p. 
Vo~tlra~ 

a z odnoszeniem w dom 1 m. 28 fen. Z E B R A N I A 
Essen. Dn. 22 bm. zran1a zawalił odbędą sie w 4-tą niedzielę miesiąca: 

się niewykończony jeszcze gmach fa- W Lehe przy Bremerhaifen po pol o godz. 51!2 

bryki brykietów. ' Sześć robotnikó,v w lokalu Gesellschafts11aius Uruioo w Bre-
gruzy pokaleczyły, a jednego z nich mernhafen~ 
tak niebezpiecznie, że życie jego zagra W Wis-cherhefen po pąl o godz.. 4 w lokalu 

p. R.assek w Iiąmm. 
żone. W Aplerbook po po.ludiniu o ~odz. 4 u p. EriCJ·„ 

Za pobicie śmiertelne skązał sąd manna. 
przysięgłych Chrystyana Abra z Buten W Mengede po południu o godz. 3 i pół 
dorf na dW1a lata więzienia. Winowajca u ip. Vogta. 
popełnił czyn swój oo pijanemu. · W Starogardzie po południu o godz. 1. 

Gelsenkirchen. Urzędnik admini- Oddział rzemieślników. 
stracyjny Thiemann został za sprzenie W Altenbochum o godz. 4 u p. Bu11k-
wierzenie 1800 marek skazany za 8 mie hardt, Wittenerstr. 
sięcy więzienia i zaraz uwięziony, cho W Delmenhorst o godz. 4 po poł. u p_. 
cf.aż był złożył 25000 marek kaucyi. Meye:rla. 

Dortmund. Monter Johannewes z W Dahlhausen o godz. 4 u p. Salmen. 
Barop zbliżył się nadmiernie do drutu W Dellwig o godz. 11 1/~ u pana łlof-
elektrycznego i został zaraz przez prąd stadt. 
zabity. W Toruniu-Mokrem: Oddziat rzemie-

Miihlheim nad Ruhrą. Spalił się tu ślników w oberzy pod Trzema Upa-
dom Drostego przy .ulicy Benersta. Sto ·mi, Górna ul. nr. 22. 
larza Vogelera. którS mieszkał w tym W Oberhausen II o godz. 4 u p. Ch. Jan 
dom Drostego przy ulicy Benerstr .. Sto sen, Kn1apenstr. 
podpalenie. ' W Oberhausen I. o godz. 2 u v. Webera 

Hamburg. Wielki dom bankowy pod Duisburgerstr. 
firmą „Haller Sohne &. Comp. w łfam- W Sterkrade o godz. 11 i pól ·~ p. Palast 
burgu zbankrutował mając długów oko- W l(riebitsch o godz. 3 u p. K1erstyge. 
ło 20 milionów marek. W Schonnebeck o godz. 4 u p. Wmkel-

Paczki gwiazdkowe. przeznaczone hofer. 
do Ameryki i do Stanów Zjedno~zonych \ W Preisenbruch o ~odz. 4 u p. Over
należy wvsłać już w początku hstO\pada , beck. 
jeśli mają dojść adresatów na czas. W Kilonii-Gaarden co 1-szą sobotę w 
"""'* 4 - __ l"l'!M .. u1 2as:s miesiącu wieczorem o godz. 8 w 

Vereinshaus, Muliusstr. 
W Kirchlinde o godz. 1 u pana Schuma-RozmailoścL 

chena. · 
Czternastoletnia morderczyni. Jak w Grohn po 1-szym w wtorek o godz. 

donoszą z Monachium. aresztowana s wieczorem u pana ttari,es. 
tam niańka, 14-tnia Ida Schnellówna, o w Osterield o ~odz. 41 I 2 w lokalu pana 
której ·pisaliśmy, popełniła pr~wdopo- ttusemanna. 
·dobnie .. j_esz,cze siódme morderstwo na 
dziecku pewnej rodziny m0tna:chijskiej, W Rohlighausen w miejsce druha 
u której służyła również za niańkę Stasińskiego jest obrtany mężem zaufa
iprzed kilku miesiącami. Poddano ją nia Tomasz Maćkowiak, przy Violinstr. 
wówcm s badaniu, z powodu jednak ora ~ nr. 21. . 
ku dowodów wypuszczono ·następnie Hombruc~-Barop. De~ega!em 1est 
na wolność, wskutek czego i nadal pe- obrany Stams~aw Mako~1eo~1, zastęp
niła slużbę w, .różnych doma1ch. Mało- cą delegat~~ Wawrzy~ C1erm_a~. 
letnia moriderczy1ni odznaczała się w Bacznosc Boc~um · W mie~sce dru 
szikole zlośliwoŚcią ·i lenistwem. P m- ha !ózeh M?skall~a, zostat męzem ~au 

d cy ·, · zauważyli też, że była fal- fama Antom Gwizdek ;obrany, ktory 
~~~-:. W1obec-n0iśd. ich ściskałg. i pie- mieszk~ przy ullcy Altenfahrendeller-
ściła powierzone s·obie dzieci, gdy je- weg m · 10. . . . 
dnaik nie patr.zono ma: nią. porzu~_ala nie ~ilWilr.l~'""··· &+a&l&SMU==™ 
mowlę i wymykala się z ·domu. ! Tow. św. Stanisława B. w Wanne Zach. 

Sprawa Haua. Jak już donosiliśmy w niedzielę dn~ru 27 b. m., o godz.. 4 po pol. 
z U.oska, :najwyższy trybun1ał r.zeszy odbędzie się kwartalne zebranie na sali p. Brei-

k k · d k inga. Uprnsza się siza1nownych czlonków, aib_Y 
zatwierdził wyro , s azu3ący a wo a- się j,ak •rt ::uj lkiznej zebrnli, ponieważ przybędzie 
ta Iiaua na kJarę śmierci za sipełnione fotografista z. obraza1J11i ~ obydwóch zdjęć. o 
iprzez niego skrytobój.cze morderst;vo jak natilkznieiszy udzial uprasza 
teścimvej. W skutek tego I:Jau. ktory ( 1) Zairząd. 
był dotychczas traktowany jako Wlię- Tow. św. Wincentego w Hochheide 
zień, :przebywają.cy w więzieniu śled: donosi czlonkom. j VI nied~zielę, 27 P.aźdz.., o 
czem. musiial wdziać strój areszta1nsk1 pól do 12 p rzed' pe.! . odbędzie się zebranie na 

' :3ati posiedzień. PQ pol. o godzi pól do 2 wy-
i odt~d już spożywa wikt więzienny. marsz ze standa1rem na poświf;cenie charągwi 
Przyjął on ogłoszeni·e wymku ze sp9- Tow. św. Taideusim w Iiochemmerich. O licz.
Jmj em. Obrońca Iiau'a, adrwakat dr. 111y udzialł' czloruków vt re.braniu i wymarszu 
Dietz zamierza jednak dalej wszelki- praisi 

' (I) Zar~ąd._ 
md siposoioormi ·dążyć do w.znowienia pro Towarzystwo św. Tadeusza w Hochemmerich. 
1ces.'.U. Żądając rewizyi .powołuje się na w illiedzielę, idnia 27 pa~dzierniJrn, odhę
nowe fakta. który \YYkryto już po u- <Iz.ie się obchód I rocznicy i poświęcenie cbo 
koń,cz.eniu procesu. i cytuje cały sz·e- ręgwi w ·nastę.puiący spos6b: Od godiz. 2 do 

h Ś · dk' p echnie pól 4elj przytirnowanie Towarzystw rial saH M. 
reg nowyc Wla ow. . . owsz . l(ilppra Rheinhausenstr. przy moście. o 4 
sądzą,. że gdyby nawet me . .ud~lo ~Ię godlzilnie pochód na nabożeństwo tamże. Po na 
wz,nowić !Procesu, to i tak w1elk1 ks1ą- bożeństwie dalsza zabruwa na s.aili „l(rupps 
żę ba~deński zami_eni karę śmierci na Bierhalle" w Iiochemmerich. Wszystkich ży
dto:żywotinie więzienie. czliwYch rodaków i rodaczki ni.niejszem za-

praisz.a1 (3) Zarząd. 
\;łł5iiflJ:;, .AU; ~~~~MPE!iWWWW 

Osłalnle wiadomości. 
T r ew i r. W miejsce zmarłego 

ks. Dasbacha komitet wyborcz~. part.yi 
centrowej na powiat Daun-Prum-Bit
burg wybrał kandydatem na posła do 

T01Warz.ystwo gimn ••• Sokół" w Alstaden 
podaje do wiadomości, iż przyszłe zebranie od
będz.ie si?. w niedzi,elę. dnia 27 bm., o S{odzinie 2 
po pot na slllli o. Th01JTiassen. 

Uwa2a. O ~odzinie 5 po poludniu urzą
,dlz.amv zabawe z tańcem. Jak nai!icznieiszv 
udział ta!k w zebraniu Ja1k i w 'Zabawi'e po.żąda-
ny. - CzoJ.em! (3) WydzJat. 

Dnia 21 października o godz. 11 
i pól w nocy roz~tał si~ z tym światem, 
opatrz-ny św, Sakramentami, po długich 
cierpienia.eh mój ukocł any mąż 

sp. 

Adam Karp. 
Pogrzeb odbędzie slę w piątek, 

25 bm:, o godz. 7 i pół rano z domu 
chorych w Reckli~hausen-Stid. W~zyst
kich krewnych i znajomych prosi na po-i grwbMa;y~m~;::~;~:wa, 
~ 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
donosi członkom, iż umarła żona człon
ka naszego Gziła 

śp. MARY ANNA GZILOW A 
Pogrzeb odbędzie się dnga 26 paź

dziernika o g~dzinie 8 z domu żałoby w 
Herten, iprzy ulicy Bakumerstr. nr. 14. 

Członkowie winni się o godzinie 
71/2 na sali posiedzeń staiwić. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Ałtenbochum 
zaisyliai swemu szanownemu czfonkowi, mi
stcwwi krawieckiemu p, 

W ALEN-rE1'1.U ORZESIAl(OWI 
oraz jego dozgonnej towanzys~e żyda pannie 

MARY ANNIE GRYGIEROWNIE 
w dniu Ich ś Lubu, 24 bm. naijser.decx.niejs.ze ży
czenia zidrowb, szczęścia i bfogosfawieństwa 
świętego. W końcu wykrzykujemy: Mlodai pa
ria niech żyje! niech żyje! niech żyje! 

Zarząd. 

~~~-~ 
-BfilUIHM 

~ 
Towarzystwo św. Jana Ew. w Witten 

.Lla\syfa swerrniu szanownemu ·czlonkowi 
panu ANTONIEMU MICHALSl(IEMU 

i jego dozgOTitnej towanzyszce życia 
pannie JÓZEFIE JAMRÓWNIE 

w dniu Ich IŚllubu, d111iai 24 Q~źd'Ziemika, jak 
moserdeoz.niejsze życzenia zdrowia, szczęścia~ 
blo~os.l·a/Wieństwai BOiego i wszelkiej pomy-
ślności. Zarząd. --------lOlHlO~Rmlłl1\t~-IHłHlł 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Lfultrop 
zasyl.a swemu sz.anmvnemu Druhowi 

JANOWI JANI(OWSl(IBMU 
i jego dozgonmej towarzyszce życia pannie 

MARYANNIE MATECCHA 
w d'niu Ich ślubu, dnia 24-go paźd~iemika, iak 
najserdeczniejsze życzenia zdrowia. s:ocześcia, 
blogios.Jh.wieństwa Bo.żego i ws1Zelkiei pomyśl
noiśCi. W końcu wykrz.yikujemy: Mloda Para 
niech żyje, aż się ech0i iz. Lontrop do Polski od-
biie 1 Wydział. 

lH!HłHitirltlH~łltilf~ił~~lOłt 



-Dnh 22 października rozstała się 
z tym światem po krótkich cierpieniach 
moja ukochana żona i nasza droga 
matka 

śp. MARY ANNA GZILOW A 
urodz . .Marciniakówna 

Pogrzeb odbędzie się dnba 26 paź
'cl iiernib n gcd7ir.ie R z dom r! żałoby \ V 

.Hert~:J wz~' l·!icv B~l:umc r3t:· . nr. 1-L 
W smutku pogrążony 

(1263) mąż z dziećmi. --- -
•11 

150 
pieeów 

do ogrzewania - ~ 
:' poleca (1047) ' 

ł ~ 
: Jan Kwiatkowski f 
~ •• e m ! 

l-1 Recklinghausen Sud 

I (Bru eh] 
ul. Bochumska 11:;. 

f9 okien wystawnych. --------

····················~·-
Stary, do~ri:e zapro

wadzony J. Pańczak, dom towar. 

I s o .. : ni~ • O ko1·towycl1, kamga1·110 w''clłl sukien-

skła'd towarów 
kolonialnych, 

w bardzo dobrem poło· 
teniu, jest pod bardzo 
ko1zystnymi wanunkami 
do nabyria. Zglosz. 
do Eksp. „ Wiar. Polsk. ·' 
pod nr. I~.łO. 

ESSEN, Stoppenbergerstr. ll-13 

Najtańsze i najkorzyst~ 
niejsze źródło · zakupna. 
--------~~~~~-----

1/d n1·clt z vow odu braku m1rjsca ..... po bar- O 
~ dzo nł.zklclt cenach.za1·a.z do sprze- i 
• dania. 11 & c1245) tł --· Kasa oszczPidoosci · 

i Jan Pań czak. i Służąca Polka 1odpisaneio Banku przyJmufe depozyta ł 
płaci od nich (0) 

chciałaby iść do pol- · dz i 
skiego państwa w służb~ 8 pre. za rocznem wypowie en em. 
od zaraz lub od 1 listo- 4' i pól proc. za pólrocznem wypowiedz, 
pada. (1243) 4 proc. za natycbmiastowem wypowiedz, e -·- dom towarowy. - -

• ESSEN, Stoppenbergerstr. 11-12. •

1 

W. Smarzy6ska, 
O Zamiejscowym zwracam koszta podróży. 

··~·-~-·~············ 
~ -L·~:e~:r~-i;~~r), I Bank Ziemski 
• w Koronowie (Crone a. d. Brahe). --w~ru~~~~~h~Mwl~~~ -~~~=~~~~~~~~~~~~-~~-~~~ł~-~-~-~·~~~~~ w Bru.ckhauseu I 

'Odbęidz.Ie się w 111iedzie_lę, dinia 27 październi
ka, prz:ed polu-dniem o godz.inie 11 i pól u p. 
Brinka ulioo Albrechta. Pod obrady przyiid!\ 
b.ardzo ważne tSprawY, ·.dotyczące 1k.ażd~o ro
b<>tndka, mianowicie stanowisko l(ola pQilskie
go wobec praw{)dawsitwa o skróceniu prta.cy 
vo fabrykach na 8 godzin. zaprowaidzenie iedinio 
Ii'teg;o lmaipsz:alf tu na ca~ą Rz.esu: niemiecką,. 
Mówcy :pooamierls.cowi. 

Wielki wiec ,Polski w Miihlheim-Styrum 
-odbędzie się w 111ied:zielę, 27 1paździer., 
o ·godz. 7 wie.cz . .na sali .p. W olberga w 
Górnym Styrum. N a wiecu przema· 
wiać będzie pan .poseł Brejski. Roda- ' 
cy! Stawcie się wszyscy na wiec.! aby I 

'UJSłYiszeć 'Zacnego posta I 
· Zwołujący. 

wwMkim wyborze polec• 

Księgarnia 

,,Wiarusa Polsk 1 

r-<>-Jr-<~~~,..... 

: .. .... „ . . ::·· „„, ··_·. 

Służącej. 

N 8 i· lepsze kapelusze, parasole, bielizną 
wszelkie artykuły męzkie 

motna tylko 
w wielkim domu towarowym 

oraz 

.JBna Pańezaka w Essen· 
Stoppenbe1·gerstr. łł-13, 

kupić. 1246 

Zamiejsr.owi otrzymaj, przy zakupnie już od 10 mt k. po
c.ząwszy, zwrot koszt6w podr6ty at do 2 mrk. 

Kto raz si• pofatyguje zwiedzić mój skład, pr1ekona s:ę 

za.raz, te najlepiej i najtaniej motna tylko u mnie kupić. 

Jan Pańczak, to::~wy, 
E s se n, Stoppenbergerstrasse 11-13. 
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. li ii . Jj m i] il '" ł#fAfMJ M?ł il li 
Załdety · Charpes kratkowane 6,l>O 4.25 t,68 Jłluzki 

5 76 
-Poiiczoch1 dia pa1f. ·-cz-y-~t-:-ą-w----=~1=-n-a-. -----.-.~~-----

1
,
80 

6,60, s,75, ! t,90, do 40,00 Ch•st)' pluszowe 7,50 ll,50 4.90 1,25, 2,60 4',50 do 18,50 
w najmodniejsze!J\ wykonaniu -Zarz.utkl dam•kłe 2 .75 ~,aO 1.55 z wszelkich materyi 

11 Ił -Chusty DB głnD_ę 4,75 ___ 1·-,o:1-0 ___ 9_,'i_i_('-.. li li 

BI k. k ·1 Podstanikł 1'65 ___ 1;1_8______ Spo~ dn1·ce kostyumowe uz I a sami ne KoMznle normalne 3,85 ł,9~ 
8 'f ó !łłujtkł normalne 2,50 l,ił!S 98 fen. ł,70 ' 1-- i i dol hł . --------'-11-·„=------ft---,1!!1:'.---..,,-llt..,..........,.:fi,.-- 2.75, 6,50, 8,75 do 33 m. 

tylko nowości Hw a.k Il C opcow O> •• , a-. ee. t.rlko nowości 

-:--1 I n·-- li Ił 11 :_:._-:_-.11 11 
Płaszcze damskie . ____ *_*.__;Towary arowe * * Sukie.nki dla dzieci 

1~,'f li Siodełka szpacłltlo,ve t,85 95 58 '8 fen. 
1s 50, 24 do 34,50 ~ Paski t;,5----6~8~-----ł:-=2:-- 11,B!'i, 3,95, 4,75 do 1a,5o 

'modne fasony z bobru, wełny i aksamitu 
--11 . 11.--- A..k.samltka we ws.zystk. kolor. metr 2§ fen.! I I Ił _ 

Halki. SUkl··enno Gtn•sety li,liO 3„'f5 ~,Go·--=-1--:-:c~:;~o----=-9-:-:;-=-r. pt f dl d . 
1
• 

u R~liawiczkl damskie t,to · Sli '15 as 13SZCZJki fU rz. 3 ll8C 
· t,45 Grzebienie we " 'losy G:i;-----3=--=-s---.-LI- :i,95 

2 '75do~~:~ !:r~1h~~n;.s,oo I -śt1·załki we włosy . ~8 IS t~ łP?~;!~z~~~~d:_ ~~~r~ć 
li li _] _____ ~ li li--

Futra w wielkim wyborze Czapeczkidlaniemowlat 
jak najtaniej. 

li li 

I Pele~!~I, i;.~!~~jzcze 3,50, 1,95 4,75, 2,80, 1,25, 75, 45 fen. 

------------------~ (12:h) 

Gebr. Lówen.stein I Obere lJ arkstr. 29. BOCHUM. Obere Markstr. 29· 
____ :... ...... „„ ,.,....,... ._. ttir J ~r :aaus a •• Jllll'a•· 1u n - www 

Wydawca: Ja n Brei s k ł w Bochum. Odpuw1edziaJ11y za re-dakcn: Ja n Brei ski w Bochum. 



Dodatek do .nr. 246 „Wiarusa Polskiego". 
~ ,.,.. :~~ ~ . ,_ ..... . - ---------- ~-- · - v~„"y ... -

"oł'hum, na ł'zwartek dnia 2• pa.źd.zlernlka 1907 • " 

.. 
BACZNOŚC TOWARZYSTWA! 

Szan. pp. Prezesów Tow~zntw ,,Zwłą
dal wzaienmeJ pmnocy" uprasza eit nprizcjmie. 
aby pr2;y żąd.a.nio dcl•iata. vrzy~mniej 14 
dni :aavrzód •m o te:m donieśli, idyż zdarzyl'y 
tie wypadki, h z powoda pófo~o zamówi~ 
111a 1adea :1 deler;atów przybyć nie &nógl, gdyV. 
j1ń byli Altei. Zilonmda prosimJ' qadsylat 
WJ>rost do or~esa lub sekretarA: St. I.mea. 
Bochłtm, Johanniterstr_ n St. Zmyśfott.Y, 
Wa>ttenscheid, Bochnmerstr. 56. 

Uwap: Prosimy z.araaem plaska-we na
desłanie sdcladek za rok •biegly i to pod adre 
sem skarbnika zwis.zkowe1ro: ~ l(nme, 
Gelsenkirchen. Kniestr. 1. 

Towar3Ystwe .i-. _Sekór' w Ha'*"'korst. 
W niedziel" ctala 21 ~Uzlendka, Da sali 

p. Kełtlinla ,urnąd1.amy 

włecz<nk famllłlaY. 

połączony z strzelaniem do ta;rczy o oo.grody, 
grami dla niewiast, doldamacyami. śpiewami i 
tańcem. Ponieważ "WStęp dla: naszych druhów 
jest bezv,l'a ttly _ dla teiir;o każdy druh mu~i si'ł 
ksią2eczką kwttow~ w-yleg.itymował. Druho
wie, którzy zalesi;ają 3 miosi~ce ze składkami, 
wmm ~iQ przed1em u skarbnika z nich n.iścić, w 
przeciwnym ramie wstepu na sal~ nie mają. Po
cząte:k o godzinie 671 włecrorem. - Czol-em! 

Wyftlał. 

ToWarzystwo Pu. •. Sok'ł" w 0.19nk1rcllu-

Hiilłea. 

Gzna}mia swym druhom. iż rocm• walna zełtra
ole odbę~ie się ·w niedziele, dnia 27paździer
nfka. o iCodz. 4 po pal_ 2l powodu ważnych 
spraw i obora Wyidzia1u, winni si~ wszyscy 
4mhowie na l)O'WYŻ-sze zebranie s.ta:wić. - Wy 
dzial 1 rewizorowie kasy wirmi sic zebrać r:o-
d'!Jnę prędzej . - Coolem! (2) 

Ada.Dl SzYoerski. sekretarz. 

T '1trarzJ1Stwo absb'Mlttów w Bntckhausen 
donosi wszystkim członkom i rodakom. iż przy 
sz.lo kwartału zebrami• odbędzie si~ w nie
dziel~ '27 patdziemika ,po pQhl<dniu o godzinie 
6 u p. Honiira. Oetatue zebranie, które się 
mialo OObyć 13 tm., mtl8ialo być z 1>awod6w 
WJtżnych odlożane4 O jak naJliczniejszy 11-
dzial w zebraalu aprzeJmi• prosi (1) 
'k ' « . - Zanąd. 

Towarzystwo św. Ja41'1id w Oertlle 
PodaJe swym ozlonkom do wiadomości, iż w 
nicd.zlęl~. dnia 27 bm„ o godz.inie 4 po ROludniu 
odibedzio Si4= walne kwartalne zebraąle, na 
które si~ wseyscy czfonkowie stawłć pow~ 
ni. , Oości1 mHe widzl.aoi. (1) 

Zarząd. 

Tow. św. Atltoałego w Recli:DnPausell·Stid 
(aa Llldwlku) 

donosł swym czlookom, i± miesięczne 2ebraal• 
od'będz.ie si1: w niedzielę, dnia 27 bm. po pol. 
o lil:Od'zinie 4. O liczny .nłzi~ prosi 

(1) Józef Berj!;et, orzew. 

Towarz;y5two św. Stanisława Kostki 
w Suderwłcll 

ozrtaljmiai swym czlonkom, iż w przysz1~ niCl
dziele, Z7 bm. po poludniu o godz. -4-ej odbę-1 
<Izie się zebrani• kwartalne. O godz. 3 i Wł 
mtomi~ odprarwi się nabożedstwo różań
cowe. O li®DY udzial Rod-a.ków w nabożeń-
stwie oraz: w z.eibrania prosi (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo Pol.-katołlclde .„Jedność" 

w ROlllhJllaausea 
J)Odałć do wilmmności swym cz.lankom, iż dnia 
Z7 ~~rruka odbędzie się miesięczne 'omal 
~rtalne walne zebra.nic o l{Qd:z. 4-ej po polu
dniu. O t>1mktnalne i liczne Qtzybycie czlooków 
uprasza (1) Zarząd. 

Wielka wyprzedaż! 
·--

Okolo 300 
czarnych i kolorowych 

ubrań 
~ę1Aich 

Towarzystwo „Jedność" św. f.toryaaa ł Bar· 1 
barv w Oelsenldrchen 

obchodzi w niedzielę, dniai 27 października. na 
sali p. Vogla, ulica W eidoo~tr. 

- inr• rocznicę, --
tlit k~ą r -0 fi11kó v oraz ezanowne Towarzy
stwa z Gelsenkirchen · I okolicy uprzejmie za
praszamy. T~.rzystn. które nas Qdwiedz'lt 
vrosimy PI1ZYhYć z chor~ltWiami i to nalpótniej 
do 3~ 1rdyż o godzinie ~4 wychodzimy na 
Polskie nabożeti$Wo. Po nabo±eństwie odbę
dzie się dalsza zabain wedlug oa5tępuf~cego 
programu: O godzinie ~6 otwarcie zabawy 
mową powitalną. Następnie deklama<:ye, śi>ie
wy i przeds~ienie amatorski~ Po p_rzedsta
wieriiu dalsza zabawa z tańcem. O liiczny n
dŻial rrvsi (a) z~ 

Koło Aołewu ,,l(oścluszk<f' w Resse 
d<Jnosi &wYID szam, czlonkom i wszystkim ro
dakom z :Resse I okolicy a mających chęć W'St<\ 
pić do naszego Kola, iż miesięczne zebr~le cxl
bedzie się w n.iedJzieJę. dinia 27 bm., vo poludiniu 
o 4 godz.. Na to zebra.nie k001pletny udzial 
cl.lonków pożądany, ponieważ bedzie ooór prze 
wodnic.zącego. (2) larZ<ill. 

Uwaga: Lekcya śollewu odbędzie się w 
tę samą niedziel~ o zwy.kfym czasie. to ies.t o 
11-eJ przed poludniOOJ:. O liczny ttdzial w lek
cyi i zebraniu uprasza 

fr. Lasłckl, prewodniczący. 

Bractwo Różanca żywego w parafii 
Serca Jezusowego w Oberhausen. 

Kwiartalne zebranie od'bed'Zie sie w nie
dziele, 27 parozier;nilra, () godzinie 2 po J>()fudniu 
P<> zebraniu bierzemy µ<lxail z chorą'iWią w 
uroczystości poświęcenia chor~gwi Braclwa 
różańcowego mlodzianków w para.iii Na}św. 
Maryi f>Qnny rw Oberhausen. O liczny udzial w 
wbraniu prooi ( 1) 

Karol Nowacki, nadzel. 

Towarnrstwo &Ima. „Sokół" w OladbedE: 
Zebra.nie odb~zię sie w ru~ielę o ~odz.. 

11 przed poludniem. Z P.CJWodu ważnych SJ>raw 
udział .VJ1Szyst.kich druhów koniecZiny. 
Czolcml (1) Wyd.złaL 

Btactwo żywego różdca Mloclzle4cÓ-W 
. w Oberllause11 

don0$1 8WYtd Braciom oru wszystkim ~oda
k0t11 J ~ooaakom z OberhaUMJn i okolicy. ił 
w niedziel~. dnia 17 października, obchodU 
nasze Bractwo &W'Cł 

aroczystołe poświęcenia choruwl 
na sali p. rennera. w nastepującym Porządku: 
Od iodz. 1' do 4 po poludniu przyJmowanic 
Br~tw i TO'W'alrzystw na sali p. Uhlenbmcha. 
przy ·k~iele Naiśw. Panny .Mazyi (ul. Mlhl
heimskMI 274); o godz. 7ś4 wymarsz do kościo
Za na polskie niabożeństwo; Po na:bożeństwics 
powrót na sale p. relloera na ul. Mellin~hoier
s.tr .• gdzie nastąp~ powitanie Bractw. Towa
rzystw i gości przez ruidzelatora. potem kon-
cert orkii0$try p. Podes7JW}' przeplata.ny śpie ... 
wem, mowami i deklamacyami. O godzinie 7 
wieczorem zostanie odegrany teatr nadzwy
c:cajny oraz be<!~ dwtłi żywe obra-zy. Uprasza 
się wszystkie Bractwa i Towarzystwai sąsie
d·~e, aiby raczyly jak ooaliczniej i;irz.ybyć, po-
1111.eważ tu na obczyźnie Ohrdzo malo takicłr 
Bractw jaik nasze sH: znajduje, a zachęci się 
wsey.stklch mrod:iieńrow dQ przystępowania do 
Bractwa. 

Uwą.a: W pi~tek . przybędzie tn ksią<i'z 
poJ.ski celem sluchania spowiedzi, a w nie&ielt 
przvstępu.J.e nasze Bra-ctwo wsp61nie do 1(omu
.nii św. o godz. ~8. Gzlonk~e J)OWi.rmi sio 
wszvscv sta'Wić w odzina'kacb. 
(2) . Zarwt. 
S.zan. Rodaków z parafii Kobylińskie) 
oraz z sąsiednich iparafii zapraszamy 
na PQOADANKĘ 
do gościnnego p. Schraveri-w lJaar. 

Zwołlłjący. 

-~ .. 
Najtańsze ceny . 

. - Przy zamówie
».iach prosimy za
chęcać kupców i 
przemysłowców, 

a.by zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w na.szem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, któ-

11 Kto mądry, 11 

ł 
rzy w nagzej ga
zecie lgłaszajĄ, . l. k . 

ten nie da się uwieźć krzykactwu mojej konkurencyi. , 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsł żo ym ten 
nie będzie się ani na lewo ani na prawo ogląda~' ale 
(1256) podąży wprost do mnie. 

(12~!) wypnedajemy od dziś po k&łdej cenie. 
mec.I!. npu1ący 

powiedzą, V.e w 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszajf\
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało 

ekut.ek. 

Każdy otrzyma n mnie kredyt. 
j Łóżka, materace, Wyprawy 

Baczność! !:-óJ do swegol 
AAA 

Jedyna znacznie powiększona 

polska fabryka kostyumów 
na obczrinie 
znajduje się tylko 

w Berna przy ulicy Nowej nr. 37 (leustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór 

kostvumów do ws.zeł:. aJłuk łłalralnych 
po aajlliuzyc.b eeaael!. 

Prosz~ Kauber;o skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u sweio lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

z szacunkiem 661 

F rancisaGk Kaube, 

Im) {•'-

Towarzystwo Pomocy Naukowej 
pod wezwaniem św. Józafata 

w Bochum. 
Wszystkich Rodaków, którzy pra

gną przystąpić do „Towarzystwa Po
mocy Naukowej" proszę, żeby mi jak
najprędzej natlesłali swoje zgłoszenia. 

Składka wynosi 2 marki rocznie. 
Kto nadeśle tę kwotę, otrzyma kartę le
gitymacyjną. Na przekazie trzeba po
dać dokładny adres. 

Zarządy towarzystw polskich, któ
re złożyły na „Swiętojóziafacie" w ro
ku bieżącym przynajmniej 10 (dziesięć 
marek, raczą wybrać delegata na wal
ne zgromadzenie i zaopatrzyć go w le
gitymacyę. 

Fr. Matysiak 
w Wattenscheid, Vorstadtstrassen 48. 

model ltłil•' 
P9 50, 60, 70, 
7t, 85 mrk. i 
wyżej. Wyści
gQwce z Ia czer
wonlł gnmlł 95 
inr. dedyay 

Ogłaszanie stałe 
, w „ Wiarusie Polski~" 

~9Mt~pea fabrJka. .ow A..tłler ~~el, 
Wen. W f'•tlalen i na. Herne t o ·~o· 
licę. Odpl&ta dozwolon, . Wer.;elkie części 
rezenn.owe ja.k najtaniej. Reperaeye rze
telnie i fachowo . .Najwlększy skład kolowców 
na okoli~. "..'-~ 189 

Rerner Fo.hrrad- u. Hotor-Indr strie 
ff Ha·11and Herne, ul ca. Dworco •a 

1 
' (Balmhofstr.) 111. ~2elef. 265 

przynosi ZJsld t 

Meble 
na maszyny do go

towania, szafo-
l pokój, wpł 5 m. nierki, komody, 
2 pokoje, " 8 m. lustra, wó~iki do 
3 pokoje, " 15 m. dzieci, kanapy, 
4pokoje, „ 25 m. b fi t f d 

A wpłata 8 mr. 
B „ 15 mr. 
C . „ 22 mr 
D „ 28 mr. 

W spaniałA urzJł- u e Y' sza Y 0 
--i rzeczy. W szyst- Pierwszorzędne 

dzenia do kuchni, ko na 1 r. od· d b 
pokoj. mieszkał· ł c rze odrobione 
nych i sypialn. P aty tygod. meble i materace. 

• Największy wzat~d podczas braku pracy. 
~ Każdemu mojemu odbiorey wystawia lila
•a w Ref!kliql1au11en 11.•łitlllll'ezk.ę kasy •u.ttllł' · 
4nośei . ' '.';:9# 

Josef Schwarzho~ 
Reklinghausen-Sud (Bruch) Boehu1Der•tr. ł99 

w po1liż11 apteki i poczty. ------•& Najwi~kszy wybór. 

li '··------···' -t~ -· 1 

I 
ł 

Mamy 1'8.WAZe na spr.Gedaż: 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 
a także tylko 

domy z ógrodami do 2 mórg. 

900 

li 

I 
I 



I O O O h t k towarzystwo św. Piotra w Steele. c u s e Zebranie odbędzie się w niedzielę. 
dnia 27 październikia, o godzinie 11 
przed południem. Po poludniu u.rządza 

na porę zimową JUZ nadeszło w najno- Towarzystwo nasze Wieczorek lamł-
wezych . gatunkach. Z powodu przebu. li)ny 'Z przedstawieniem świetlanych 
o owy sprzedaje li

0
/• t.allt.J. „ 183 obrazów. które nam przedstawi pan 

Piekarni. • k•ł .... ln?• •li..lałl.em i 
o.lra in•entarua n a 1 p r z • d at 

H 1~,000 •·; wplat;r petr&eb& 170.() •· later.s aeie 
byó Ml'U objoty. ZcłOliM&ia wprott do włakiciela 

Teaa1u lte„rub, piek&ru 

Towarzystwo polsko-katolickie ,w. Au 
tonle20 w Habln•d•orst. 

W niedzielę, '27 bm. przystępuje na 

I OtflAP.J Tan.A_ •W.N~-=, Paliński z Bochum. O liczny udzilał tak 
o:.~~ "--- .,... członków jak i rodaków prosi (2-

w K.ę.-le (~empu i• Poe„), 
Waraeuuontł'. ar. 246. 

sze Towarzystwo do wspóluej I<o
rnunii św. Członkowie powinni się sta
wić w czapkach i odznaklach na sale 
zwykłych posiedzeń o iOdzinie 8. Spa 

1252 sobność do spowiedzi w sobotę rano i 
po poludniu oraz w niedzielę rano do 
polskiej Mszy św. O liczny udział upra D' anne, Aptebnka allea ar. 15. I Zarza4. 

813 z 

• . _. ' ZIYSZł były i aą z fabryki 

GANOW.ICZA I Wl EKLIŃSKIEGO 1 Poznaniu 
a SEczeg6lnie 11szędri1 inane Noblasae ł"r. 50, Otoman, S~la_i~a .i Saansonfotł„ Do 
nabycia we wszystkich lepszych handlach lub restauracyaeh. UmkaJCle hchych naśladownłctw 
a żądajcie ws1ędzie tylk prawdziwy h wyżej wymienioneaj firmy. - r11a2J 

• • 
' rnziś w środę ' o godz. 6' wietrlor m 

mr rok -

• 
od e". &l> §U .;, .a ożeni · naszego 

n··,c e. u „ 

a „Ta~ą "zią d·,·ą dc>ez~ł i:;ię 1rng:;r. syi;tem ra• 
Tl1 bato ··y, niech vo~ ·1ży ~a <lowód,_ że ·w przeciągu 

J4 

Dworcowa ul. 119 
(Bahnhofstr.) 

W dowód ydzi~czności dawać będziemy 

" środł} 23 bm. ~ 
w ozwarte 24 bm. 
I 1'11 pl2'tek. 25 bm, 

·ó·ne 

Telefon 1708 

„ " 
BAUZNOSU LAAR! 

sza się ( 1) Prezes. 
Uwaga. Posiedzenie· odbMzie s i ~ 

w tę samą, niedzielę po południu o godz 
2-ej w laikaLu posiedzeń. 

I. 111-złisłl,-
w n E •NE 

ul. Nowa (Nauetrtie.a) 24 
poleca Bodakoa awój (108 

warsztat krawiecki 
w którym · wykonuje się 
we~y&tko pndług miary 
JS dobrych m•ryi po ce. 
nach tanich. 

~•racaet 1akte S1Ra •• m61 

11kl_. mebli 
~re łmkte tlało ł!llrfdał•-
- h'1 .... „ ... 1 .,,,~ „ Pf&Jll"M'i 

Gospoclpie 
•·• hpujcie tylko prawnie !'A&trze4on-. •• • 

margarynę 
• „ (ościustio" 

l (674 . w· " =-"'-....... „ 11ras. 

·f ek: lażJ'Wasz ty Jantku tabakę ? 
J anf~k: Zażywam# ,Je tylko § 

jlep ~' kole er ą 

którą ma wciĄż śwł•*• naikładzic 
. tj + 

Za ogłoszenia i reklamy, redakcya 
wobec publiczności nie odvowiada. 

j'. N a I e ż y z a czek a ć z zakapnem, dopóki nie będzie otworzony skład firmy 11Bohrorter Speolal· 
191 ~· h&DI mr BerreD & baben Bekleldang'~. Dekoracya otwarcła nastąpi 
~~ praw~opodobnia w czwartek, 24 b•. Leży w intere!łe każdego dekorac1ę sobie dokładnie obejrzeć, by się przekonać 
~ o dobroci towaru i niskich cenach. Sprzedaż nastąpi W sobotę, 26 bm., o godz. 5 po JOłaclDla. Każdy 
j~ odbiorca otrzyma pl•kny podarek w dniu otwarcia. Podarki są wystawion: w obie wy1tllwnem. c1251) 

1 u ror er ec1a aus 
fUr Eerre:a. & B::a.a e:a. :Sekleiduns. 



N.r 247t Bochum, na piątek~ dnia 25 p1żdzieruib 1907. Rok 

• 
~--~~~~~~~~~~~----.-------~ 

· Codzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym • 
...... 
WfcllOd'tzł cod~nt. z WY14tkl~m dnl pośw~tecz
d~k. Prnedplata 'kwa.r·talna nia poczicie i u listowych 
Jraosi 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
- fJD, ,,Wiarus Palsk.i" zapiSlUJiY jest w cenniki poc.z 

tm\'1Ym pod' maikiem „L. polnłlsch nr. 123." 

I Imię Boże za Wiarę I OJczyznc 1 
Za Imerdy placl się za miejsce rządka drob-., •• 
ku 15 f. oiiloszenie, zamieszczone orzed imel'IUiaU • 
felL Kto częsf.o oi,lasza ·otrzyma rabat - Lłs*F In 
„Wiarusa Polskiego'' ódety frankować I po&• '.!ff 
nich dokla.dny adres pWJącego. Rekop. me 171W'MClll!!lf'" 

.--~----------------..._,::.J1~.,...•w' "''W :1~-'"""'..,.~~~~w~~~.lllii!-":"'--"----=----=-•wr.i.i-->ll!!W~- 1._.v r:i·-:-~·~ . 

Redakcya, drukarnia i księrarnla znaJduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bocliam. - Telefon nr. 1.fl.._ 
z • ca wgg_.;: µa ~!f'· 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci sw~ „ żel~zną, t-0 wciąga nań lvipierw r~ka-1 kazało się, że od bardzo dawnych już ' jeszce mocniej łańcuszki przycisnąt ruk 
16wić. czytać i pisać po Polsku! Nie w, 'Zkę" ~zasów nie było bodaj ani jednego czyn ł że chłopiec z głośnym krzykiem upadł 
~st Polakiem. kto ootomstwu swemu . Dla ~utora są .:natur~lnie ,wszelkie ~ n~ejszego i energiczniejszego, któryby I na kolana. Sam sąd nie chciał wierzyć 
plemczyć sie Pozwoli! ·U?1to:van11ai.sp?me Jego .z1~k?W nader I me był ~a:ażony na. ciągłe szy~any ze~nani?m zaró\\lno oskarżonych jak i 

mewmnycrm megrzocznośc1ami. w~adz m1e1scowych i powoływame do świadkow, lecz w końcu przyszedł do 
c -EL 0 ·4 i .,Kosynierów ;widzieć mo.żna naj- Petersburga dla tłumaczenia się z przekonani·a, że wszystko odpowiada „ wypa„•o". dnia ~yżej na ip:o~ztówk.a·ch, za którymi g~- ~szelkie~o rodzaju zarzutów i don?- ·~zeczyw.iśc~e tern więcej, że nawet sier 

• \la • m skwaphw1e ipohcya wszystlco wi- sow. Iluz tych dobrych pasterzy, kto- zant pohcymy Sczendzina sam to po-
dząca. Usiłuje się bić ka.pital z strej- rzy nie mogli patrzeć obojętnie na cier twier'dzil. 

W Portugalii szalał straszny wicher. 
Połączenia telegraficzne. telefonicz 

ne i kolejowe sa przerwane. Niektóre o
kolice zalała woda na 18 stóp wysoko
ści; wydarzyło się wiele wypadków 
nieszczęśliwych. Obawiają S·ię ogólnej 
klęski głodowej. 

ku sziko1nego. Nasamprzód jest on 11- pienia swoich owieczek i nie zgadzali Nie wiedziakm sobie - mówił -
kończony i -prócz kilku wibity.ch szyb się na to, aby w spnawach Kościoła ich I innej rady, bo chłopczyk opierał mi się 
nie było większych szkód maforyal- pieczy powierzonego, głos rozstrzyga- tak silnie. Przewodniczący zwrócił mu 
l!lych ". jący miały żywioły obce i wrogie, iluż uwage, że przecież nie było wcale 

A chęci oderwania dzielnic vol- tych pasterz~ pożegnać s~ę. mu~iało. z P?trzeba~użyć łańcuszlm na poskromie
skich, marzenia Wielkopolski? ,.Ani d_recezyą.' kt<?rą pokochali i ktora im me ta~1ego chłopczyka. Policyant 
jeden rozsądny Polak 0 tern nie myśli!" rowną miłością odpłacała. Sczendzma odpowiada. że miat nawet 
A jeśliby o tern myślał, to nie żąda on . „Staje ,przed nami , pr~edewszyst- ochotę użyć b.roni. . . 
ziem iPruskich tylko rosyjsk~ch. Czy- k1em ·postac ukochana Ks. biskupa Hry- . Przewodmczący był memalo zdz1-
lf:amy 0 tem: ' niewiec~ieg~, który za oczyszczanie :v10ny PO?"ląd~r;ti _urz~dnika. Poniewiaż 

W Moskwie odbyły się masowe aresz- .,Polacy ipogodzili -się. ja'k im roz- dye~ezy.1 z megodnyc~ ~klętych przez 1eszcze 'Yięce1 swiadkov: podanych zo-
towania. sądek 111aikazywa~~ z SW\Oim losem po- ~tohcę Apo~tols~ą ~s1ęzy ~aplac1ć mu st0:lo, w1~c są~ ~chwahl, aby. s~r~wę 

Aresztowano wszystkich uczestni
ków konferencyi obwodowej towa
rzystw przemysłowych za odbycie nie 
dozwolonego zgromadzenia. 

W Serb!i palą się wielkie lasy. " 
Wskutek wielkiego wiatru pożar 

szerzy się oocaz więcej. Chodzi o lasy 
cecaksk.ie. 

litycznyun, według którego zamieszka- siał W_Yg!1amem I p~ze?"namei:n n~ zaw- w !nteresie pollcy1 ś~~!0~how1ck1eJ od 
ne przez nich części dawniejszego pań- sze. te.J Litwy, ~o k.toreJ tęskmć .me pr~e tozy~. . . . . . . 
stwa ,polskiego złączone są nierozerr- sta1e i po~a ,ktorą zyć wprost m~ moze. ~1~ch się ntemcy me. dzr~1ą, ze lu~~ 
walnie z państwem 

1
pruskiem Jak mo- Infula wilenska była dotąd wieńcem cyw11Izowane odwraca1ą się z wstrę

globy też być inaczej? Po~owne po- ~ier~io:"Ym ~ tylk,o m~ż wiel~iego .serda , tern od takie~ .obiawów kul~~ry i. n!e 
wstainie saimodzielnego państwai pol- 1 po~:v1ęcema mogl Ją godime piasto- I bez sl~1s~noś.c1 ich „taterland uwa:z:a.1ą 
skiego? Nawet gdyby się to stać mia- wać . za. n~Jw1ęce1 wsteczne. patistwo .euro
fo, mogłaby tylko w.chodzić w rachu- Jak już teraz wiemy, zaniepokoje- pe1sk1e, bo ?awet wątp.1ć ~1ę godzi, czy 
bę dzielnica. która przydzielooa wsta- nie wiernych dyecezyi Wileńskiej o lo . by ~ Rosyi P?dcza~ chwdowego stanu 
llai do pań-stwa rosyjskiego PQd histmy- sy ich Pasterza było, niestety, uzasad- wo1ennego za1ść mogł podobny wypa-
czną nia.zwa Królestwa Polskiego. Dziel !1-}one. Doda~ należy przy sposobności, dek. 

W Kijowie i Mohilewie szerzy się cho nka należąca do Prus nie mo~Jaby ni- 1z J. E ks. b1s~up baron :Edward ~OPIP W!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!lll!!!!!!!!-ll!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
lera w okropny sposób. gdy rprzytem przyjść w rnichubę. •' otrzymdł ~om1_nacyę na to stanowi~ko 

Wszystkie domy chorych są .prze ... 
pełnione tak, że wielu chorych trzeba 
pozo-stawić w domu. 

Z Lwowa donoszą, że tamże zmarł 
ajent Glanz wśród objaw podejrzanych 
o chDlerę. 

Broszura p. Turny w sprawie 
polskiej. 

Pan Turno z Objezierza wydał bro
szurę ipod tyt~tem „W sprawie projektu 
Wywłaszczenia. Szczere słowo pru· 
skiego obywatela polskiej narodowo
~ci". Jako wstęp zawiera broszur~· ta 
hst profesora Hansa Delbrilcka z Ber-. 
lina. 

O broszurze tej rozpisia1ł się organ 
Właścic i eli kQlJ)alń tutejszego obwodu 
~zemysłowego wsze·chnierpiecka .,Rh. 

estf. Zeitung'', jak następuje: 
•. Polityka Prus wobec swoich nie

swormych IPolskidh ipoddanych, ~tóra 
Od lat dziesięciu stała się do ,pewneg-0 
stoP11ia energic~ną, z<lia•je się p-ow.oli 
Przynosić owoce. Niemiecka wietkodu 
~zno~ć. która i tutaj dzialać się stara
. a. uzywając raz surowości raz pobtiai
~hw.ości, niczego nie ~dzialala. Tylko 
Ystem silnej ręki, jaki z skutkiem prze 
Prowadził von Koeller w Szlezwig;u i 
: Alzacyi i Lotaryngii. stósowany bez 
lz~rwy może złamać upór Polraków. 
nid~1e się, że Polacy już odczuwają sil
ra~J sze ~ciągnięcie cugli i zawracają, sta 
p l ąc się uśpić wzbudz·oną nieufność 
s·rus. Czego innego też nie możemy 
s~ doczytać z broszury -0_statniej rpol
Jlote~o szlachcica S. Turna. P1artrząc 
dyw.ier~chowni e. jaka skłonność do zgo 
w 'J~k1 głęboki idealizm bije z jego wy 
ino ow, w który.eh w ,państwie potę
'\V ern na zewnątrz a spokojnem na we
ob~ątrz "':'idzi dzial1a1ących w izgodzie 
bra Wat~h ka2J~e~ narodowości ?la .ido
iest ()golu; a Jezli rząd s1praw1edllwy 

~rnuszony czasem „pokazać pięść 

Jiemle oolsklee ~,Dzieci. słyszą one to chętnie". Do 'Y ·r. 1904 .1 ob1ąt rz,dy w dyecezy1 w 
,takich dzieci polityciznych zali~zamy hpcu tegoz roku, ogołe~ zatem sprawo ~ 
także Ham.sa DeUbrilcka. wydawcę ~al wla~z~ w dyecezy1 tylko trzy lata I . . .. 
,~Preu'SlSische J~hribfi.cher": ':!'en <:ie- 1 trzy m1es1ące. . . Z Pras ZaellHlllch, Warmu 1 Ma.~u. 
ka:vs Don 01!1chote po1Ityk1. ktory . . 'V! edług .osjatmch wiadomości wy- I .Jabłonowo. W tych dniach zatożo 
dziś błogosłaWI, co wczoraj przeklinał, iezdza ks. bisk~p Rapp ~o Rzymu cel~~ no tu „Ostmarkenferiajn'' dla Jabłono
~~t się ~niewolony napisać d.o tej poi- zapro~estowt:rn1a u ~tohcy aposto_Isk.1e1 wa i okolicy. Natychmiast przystąpiło 
sk1ej broszury jaiko słowo wstępne list, przeciw postępowarnu rządu rosy1sk1e- 70 człooków. 
w którym się na nią godzi. Widzi on go. Chełmża. Na dobrach kolonizacyj-
już świtająicy pomiędzy Wlallczącymi po nych w Trzech lipach żona kolonisty 
kój. My ta!kże: ale tylko, jeśli niem- H., która k.lała chora, l)puścilla tylko 
iezyz.na będzie mogła p9kój ten podyk- „Kultura" pruska. lekko odziana mieszkanie. Mimo tros-
tować ! I nie :potnzebujemy do tego po- kliwych poszukiwań nie znaleziono jejy 
średników w rodzaj-u .,Dziennika Po- W państwie kultury ładu i bojaź- ! dopiero w czwartek zauważono jej 

·znańskiego", kt~ry 111agle jakby m ko- ni bożej''. gdzie" policy; jest wszech- z:vtok1 ~ n}edalekim bagnie. W P!Zystę 
mendę 'Zawraca i dmie w trąbkę pokoje wladną, dzieją si~ nieraz rzeczy, które pie i:~ze1śc10wego obtędu .popełmlla sa
wą; wtóruje mu - „Koelnische Volks.a zastugują na to, ażeby wiadomość o mobo1siwo. 
zeitung'' !" -- nich ku większej chwale kultury pru-

T~~ pisze o brąszurze p. Tumy skiej rozniosły gazety po wszystkich 
„Rhe1msch Westf. Ztg." Sądzimy, że krajach cywilizowanego świata. Do ta
iJ>OW~ór~ywszy ten głos polakożerczy, kichl wypad!ków Z!aliczyć należy zaj
od s1eb1e nic dodawać nie mamy po- ście, jakiego widownią oyła nieda
trzeby, gdyż stiamowisiko nasze w-0bec wno temu miejscowość Swiętochowi
wszelkich ugód i kompromisów na- ce na Górnym Śląsku. :Echo tego wy
szy:m czytelnikom dostatecznie jest padku odbito się teraz o mury sądowe 
zniane. w królewskiej łiucie. Przebieg tej sipra-
&: wy był według „Dz. Kuj." następują

cy: 
· Usunfęcie ks. biśkUpa Roppa. . Małżonkom Karolowi i Julii Graba-

rom z Swiętochlqwic wytocwno prn
Ciężk~ cios spotkał dyecezyę Wilet1- ces o wspólne stawienie oporu wladzy 
ską. ,,Dziennik Wileński" otrzy;mal z państwowej. Jako świadek występoW\ał 
Petersburga „z zupełnie wflarogodnego sierżant policyjny Sczendzina. Dnia 6 
źródła" wiadomość, że ks. biskup wi- lipca rb. polecono temu urzędnikowi, 
leński baron Ropp, wezwany nagle w aby sprowadził do szkoty 13 letniego 
·piątek do Petersburga, nie wróci już do synka os~arżonych. Było to rano o 
swej dyecezyi, został bowiem usunięty godz. 7 i pól, kiedy urzędnik ipolicyjny 
z piastowanej godności. Jednocześnie zjawił się w mieszkaniu. Chłopiec nie 
wzbroniony Mu został pobyt w stoli- zjadł jeszcze śniadani1a~ więc matka pro 
cach ; na Litwie. siła urzędnika, aby mu pozostawił do 

Wiadomość ta. jak twierdzą jedno- tego jeszcze nieco czasu. Lecz urzęd
głośni·f; oba dzienniki wileńskie, :napełni nik doskoczył do chłopca i począł mu 
boleścią serca wszystkich. Na pierw- wymierzać tak silne policzki. że chło
szą \.Vieść o wyjeździe cytowany po- piec przewrócił się na łóżko. Następnie 
wyżej organ podkrell ił to powszechne pochwycił wątłe.go chłopca, rzucił go 
zaniepokojenie .• jakie obudził rnagły ~ 1. o ziemię, ukląkł na nim, począt okła
jazd Pasterza do st,olicy nadnewskiej: dać pieściami. założył mu łańcuszki na 

Przed ocmmi pamięci wszystkich rece i wywlókł go jakby jakiego zbrod
-- czytamy tam - przesunęli się po- niarza. Na żądanie rodziców, aby dziec
przednicy jego na stolicy wileńsJdej i o- f ka tak. bardzo nie katował, mzędnik · 

Z Wielk. Ks. Poznailskiego. 
Inowrocław. Koloniści niemieccy 

sprowadz.eni z Królestwa do Opok na 
Kujawach, chodzą dość często do ka
tolickiego kościoła na nabożeństwo, za 
miast c0 zboru ewangielickiego. Mówi~ 
oni - jak pisze „Dz. Kuj.'' - że w kJa
tolickim kościele jest ładniej, że słyszą 
piękne kazanie, co najgłówniejsza, że je 
.rozumieją, bo w polskim języku jest 
wygłoszone. 

·wiadomości urzędowe kościelne • 
Archidyecezya gnieźnieńska. Kanonicz 
ną instytucyę otrzymał dnia 20-go 
września rb. ks. radzd1 Piotrowicz z. 
Gniezna na probostwo w Skalmierzy
cach. 

Administracyę powierzono: ks. dzie 
kano\vi Dziegieckiemu w Czerminie 
parafo w Tursku i Jedlcu cum facultate 
substituendi ks. wikaryusza Kozłowi
cz,:i w J edlcu; ks. Krasce z Jeżyc parafii 
w Strzałkowie; ks. Krzewińskiemu man 
syonarzowi i l wikaremu przy kościele 
św. Trójcy w Gnieźnie iprobostwo tam
że. 

Na wikaryaty powołano: ks. wika
ryusza Krenza ze Skalmierzyc do J1a
nówca; ks. Wolskiego z Kcyni do 
Skalmierzyc; ks. Guzikowskiego, IV 
w1karyusza przy katedrze w Gnieźnie, 
na mansyonarza i IT \Vikaryusza przy 



kościele św. Trójcy· w Gnieźnie; ks. wi 
k:iryusza Czyżaka z Jaksic do Jaktoro
wa. 

Archidyecezya pozna11ska. Komen 
dy udzielono od 15 października rb.: ks. 
Klarowiczowi z Dembowa na benefi
cyum w Lutogniewie; ks. Binderowi, 
administratorowi z Zbarzewa, na bene
ficyum w Oór1aju i ks. Remerowi, nau
czycielowi religii z Rogoźna na benefi
cyum w Zbarzewie i Niechlodzie. 

Administracyę parafii w Sławosze 
wie powierzono od 22 października rb. 
ks. Andrzejewskiemu wikaryuszowi z 
.Żydowa. -

Na wikaryaty powobno od 15 paź 
dziernika rb.: ks. Szukalskiego, wika
ryusza z Obornik, do Czeszewa w de
kanacie mil·osławskim; ks. Tobolskiego. 
wikaryusza z Lutogniewia, do Stęsze
wa; ks. Kruszyńskiego wikaryusza z 
Stęszewa, do Obornik; ks. Starka, 
wikaryusza z Wielenia do Leszna; ks. 
Wierbińskiego, wikaryusm z Leszna 
de \.\ 1ei\.!nia. 

Gniezno. Wielkie nieszczęście zda
rzyło s:ę dziś :-~uo na Dzie:rn!lce. Zona 
:.:dne5r~ ! doz~~r\.ow ciężko się pop.:uzy 

ta i w ckropnych boleściach wyskoczy
ła okr.•»m. Smierć nastąpiła ma miejscu. 

Kęp11!l. Vl ~)oblishiem miasteczki..t 
Wieruszowie na granicy powstał wiel-
1ki p.ożar. Trzy dQmY mieszkalne, kilka 
staieri, ~ ~todół padło pastwą plamieni. 
Poż:U ~71.:rzyl si~ z szaloną szybkością. 
W pirmtiC'niach wahzlo śmierć nieste
ty )_rnie dzieci. 

Ze Sl~zka eeyli Staropolski 
Wrocław. Komisya z urzędu nad

górniczego z Wrocławia objeżdża pra 
wie wszystkie kopalnie górnośląskie. 
Chodzi głównie o sprawy pyłu węglo
wego a w drugim rzędzie o wszelkie 
inne urządzenia i stosunki, dotyczące 
bezpieczeństw.a rQbotników w kopal
niach. Komisya ta zwiedziła już cały 
szereg kopalń. 

Z Imielnicy na Górnym Sląsku piszą 
do „Kuryera Sląskiego": Przybyło tu 
kilku młodych ludzi ze Strzelec i chcieli 
sobie u jednego z obywateli wypocząć. 
Ponieważ jednak obywatel ten właśnie 
wychodził, więc owi młodzi ludzie ode 
szli. Naza1utrz już byta policya w ru
chu gdyż jej ktoś doniósł, że to miał 
być' „Sokół". Sledztwo sięgało z Imiel 
nicy do Piotrowegogmdu i aż do Z~ 
wadzkiego podobno .. Chodziło policyi o 
jakieś tajne zebranie, lecz nie zdołała 
zebrać pożądanego materYJaJu. 

Z innych dzielnie Polski. 
Do uniwersytetu Jagiellońskiego 

zapisało się dotvchczas 2328 słucha
czów i slucłtaczek. W r! z. uniwersy
tet licrvł 2791 uczniów. Odbywają sie 
jeszcze' wpisy dodatkowe. t. zw .. ,dzie
kańskie" i „rektorskie". 

== 

• milion franków. aresztowano w Maro
ku. 

Parowiec ,,Lituania" 
iplynący z Libawy do R1oterdamu, o
siadł na mieliźnie w pobliżu wybrze
ży szwedzkich. Na pokładzie znajduje 
się 760 pasażerów, w tern dużo Pola
ków. Donoszą, że życiu ,pasażerów 
nie zagraża na razie niebezpieczeń
stwo. Prace ratunkowe podjęto. 

Adwokat dr. Karol Liebknecht 
skazany na 11/2 roku fortecy za usiło
waną zdnadę stanu, rozpoczął odsiady
wanie kary. 

Socyaliści w Berlinie sprawili mu 
uroczyste pożegnanie, w którem brało 
udział kilka tysięcy osób. 

Wykroczenia bułgarskich band. 
Banda bulgarskl1 zniszczyła w po

bliżu Monastyru wieś Rakowon. Spalo
no 131 budynków. 

Zabito kilka osób. 
Z możliwością rozwiązania parlame~tu 

austryac~iego 
liczą się w Wiedniu, gdyż z powodu 
wniosków nJaglych stawionych przez 
różne stronnictwa, parlament nie może 
rozpocząć obrad nad projektem ustawy 
o stosunku Austryi do Węgier. 

Stronnictwa, które stawiły nagłe 
wnioski, nie chcą cofnąć tychż·e wnio
sków. 

Kanclerz niemiecki 
książę Buelow, powraca tymi dniami 
do Berlina m stały pobyt. 

· Książę Reuss, 
który zmad niedawno w Dreznie, po
zostawił 83 miliony marek majątku w 
gotówce. 

Książę Wilhelm Wied 
zmarł w Neuwied w 63 roku życia. 
Zmarły był także swego czasu prezy
dentem izby panów. 

Król m>rweski 
przybył z mdziną do Kopenhagi. Jest 
rzeczą pinawdopodobną, że król nor
weski będzie w Londynie podczas po
bytu tam·że niemieckiej pary cesar
skiej. Jak wiadomo, spotka się cesarz 
niemiecki w Londynie takżeż z królew
ską parą hiszpal1ską. 

Nominacya l!:ardynałów •. ___ 
Z Rzymu donoszą, że pomiędzy kan 

dy.datami do our:p,ury kardvnalskiej 
nie ma ani niemców ani francuzów. 

Nominacy"a nowych k1ardynalów 
nastąp.i na najbliższym konsystorzu. 

Przesilenie giełdowe w Nowymjorku ... 
Ludność w pośpiechu poczęła wyco 

fywać pieniądze z kasy ,oszczędności 
Trustcompany. Przez kilka dni oble
gały Humy ludu bank, który miał ogó
łem 64 miliony dolarów os'Zczędności. 
Popłoch pomiędzy publicznością n1ast9, 
pił wskutek pogłosek o niekorzystnem 
położeniu nie_których banków. 

Arcybiskup koloński ks. dr. Fiscber 
Aresztowanie defraudanta. I zakazał katolickim studentom teologii 

Niej0akiego Canarda, który w banku uczęszczania na wykłady profesora hi
Oai &. Cie w -Genewie zdefraudował storyi kościelnej Schrocrsa w Bononii 
~cu..„~ ~t-UziiSitLilfł,r_ =w ~~~!?!!""f !J;_,..-..r~1 ... ~!'*!!.~'-!175L. ___ ~ 
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... biesiadnym, jeden wyraz, jedno spoj-
Opowiadanie historyczne według po- rzenie stanowi więcej, niż armia, zdo

bywa więcej od najśmielszych, najge-
wieści nialniejszych wodzów nJ1 polu bitwy. 

Wactawa Gąsiorowskiego. Lecz z Bonapartem L. 
trudna Na pierwszą lekką aluzyę, czy 

(Ciar dalszy>. nioną mu przez królową, a mówiącą o 
Do Tylży w kilka dni później przy- wspaniałomyślności zwycięzców. Na

był król Fryderyk 1pruski, a za nimi kró- poleon odrzekł ostro: 

z powodu ·pisma ogłoszonego przez os ta 
tniego pod tytułem „Kościół a nauka, 
stosunki panujące w fakultecie katoli
cko-teologicznym.'' 

Wykłady profesora Schroyra nie 
zgadzały się z duchem prawdziwej 
nauki Kościoła. 

Parowiec „Borussia" 
należący do niemieckiego towarzy
stwJa żeglugi morskiej „ttamburg
Amerika Lienie" zatonął w porcie pod 
Uczboną porwany przez wicher i prąd 
wody. Zalogę, pasażerów uratowano 
z wyjątkiem 2 osób. 

Proces Moltke-Harden. 
W srodę rozpoczęły się obrady w 

nrocesie bylego iadjutanta cesarskie~o 
Kuno Moltkego przeciw dziennikarzo
wi Hardenowi, którego artykuły w 
czasopiśmie „Zu!kunft" spowod!owały 

zerwanie przyjaźni pomiędzy cesarzem 
a księciem filipem Eulenburgiem i od
dalenie jenerala Kuno Moltkego oraz 
wielu innych dosfojników. Moltke do
patrzył się w artykulach zarzutu zbo
czef1 płciowych karanych na mocy pa
ragrafu 175. Dawniej1sza żona Mol
tkeg-o słuchana jako świadek, 1opowia
idała o ,upodobaniach jego szczegóły, 
któi:ych tu nie bedziemv ,powtarzali, 
ale które jenerała Moltkeg10 i niektórych 
jego przyj:1ciół w wysokim stopniu 
kompromitują. 

P.mces łoczy się w da1szym ciągu. 

W sprawie żądanej przez hakatystów 
nowej ustawy antypolskiej 

1pisze konserwatywna .,D. Tages Ztg.'': 
Niektóre gazety rovpisaiy sie, że pro
jekt wywłaszczenia znajduje się obec
nie w niebezpieczeństwie i i~żeli nic 
zostanie do sejmu wniesiony. to odipo
wiedzialniość spadnie m. konserwaty
stów, że to oni uniemożliwili dals;ze 
działanie Komisyi koloni,zacyjnei. 

Takie odgrażanie się uważa.my za 
niestosowne, bo przez krzyk1a,9two 
(Scharfmacherei) ido celu się nie doj
dzie. Konserwatyści w sejmie i w par
lamencie 111czynią wszystko, aby rzą
dowi ułatwić walkę :pdzeciw wielk.o
polskiej agitacyi. Ale, samo się przez 
się zrozumie, bedą także stnainnie qada
li kaiJdv środek, jakiego .należy użyć. 
Dla tego nie przvłągza się do bezmyśl
nych krzykaczy polity1c.znych (eine 
tturah und Drnufgangerpolitik), bo ich 
odpowiedzialność jest bardzo wielka, o 
wiele większa od tych krzyrikiaczy dzien 
nikarskich i politycznych, którzy .przy 
walce z żywiołem 1polskim bawią się w 
tani sport. · 

„Deutsche Tageszeitung" jest zre
sztą również zwolenniczką .ustaw wy
jątkowych przeciw Polakom i ma styc~ 
ność z kolami r.ządowemi. 

Przesilenie kolejowe w Anglii. 
Zarząd Związku towarzystw kole

jowych nadesłał sekretarzowi jeneral
nemu Związku zaiwodowego oficyali-

1 stów kolejowych Zi1wiadomienie, że od 

ł 
rzuca propozycyę konferencyi z przed
stawicielami kolejarzy, ponieważ jest 

a to sprawa dotycząca każdego towarzy 

cę„. Chyba, że ktoś, jak ty, najjaśniej
szy pi~nie, święcił tryumfy. 

- Gdybyś wasza królewska mość 
w ten sposób przemawiała do swego 
imalżonka przed wojną„„ nie tułalibyś
cie się, jak teraz!. 

- Czyż mogłam odwodzić go„„ 
-· Nie trzeba by lo podżeg11ć ! 
- Najjaśniejszy panie !.„. 
- Nie lubię z kobietami mówić ani 

o wojnach, ani o polityce !.„ 
- J es tern królową!.. 
- Wyjątków żadnych nie uzna-

ję! 

low.a, która w trudnem polożeniu pod --· Viasza królewska mość zapomi
trzymywala godność rozbitego pań- nasz, że ja daję więcej, aniżeli powinie
~. twa. A zadanie było ciężkie, ile że Na- nem, ho mężowi jej ofiaruję koronę, któ 
poleon choć przyjął krqlowę z należny rej w tej chwili nie ma!... 
mi jej względami, jednak gwiałtowna - -·Losy wojny bywają niezbadane! -- Najjaśniejszy panie, zbyt cierp-
j·3go natura dla kobiet względów nie -- Ach! To znów co innego!... Jak kie wymzy„„. 
miała. Wdrożony do życia obozowego. że mcgły ~rusy odwahć się na wojnę Królowa umilkła nagle. Silny rumie 
~lepem posluszeństwem zepsuty, na- ze mną!.. niec wystąpił jej na delikatną twarzycz 
wykły do krótkich, piorunowych rapor -· Najj;1śniejszy panie. słowa fry- kę. W wielkich niebieskich oczach za
tów i rozkazów, nie rozumiał półsłó- deryka Wielkiego upoważniały naszą błysły łzy. 
wek, półtonami gardził. Bon1a1parte lu- t armię do myślenia, nawet o zwycię- - Wojna nie ma względów. 
1 ił być szczerym, a wówczas w salo- ł stwie !..„ - Lecz zwycięstwo mieć je powin 
nie stawał się_ szorstkim, rubasznym.

1 

Bonaparte uśmiechnął · się ironicz- no! Tam, gdzie ty, n11jjaśniejszy pa-
impertynrnckim, oschłym. nie. nie. przewodzisz, tam pogrom nie może 

Królowa pruska wiedziała o tern. -· Wasza królewskt1 mość.„ sąif>~i, być poniżeniem !„. 
ie niekiedy, w zaciszu dworskiego gn . że armia znaczy co bez wodza ?„ Bonaparte sięgnął do stojącego na 
I ~ inetu, w mrokach pałacowych ogro-1 - Bynajmniej„. Zdawało się nam. stole kosza z kwiatami, zerwał jeden i 
<!ach, pośród uczty na pozór etykieta!- że go znajdziemy !„ Boć wielcy wodzo podał królowej. 
1ej, bezmyślnej, niewinnej, ważą się f wie rodzą się nie w kancelarY')ach kró- - Racz ją przyjąć, wnsza królcw-

bs:v narodów; wiedziała, że dyploma- ł łów, lecz na polu bitwy.„ Nigdy przewi- ska mość„. 
cya tu rriównie się ścierl::i, tu w~lczy, ' dzieć nie można, rozpoczynając wojnę, ł - Tylko różę (.„ - szepnęła króle-
tu ~\\ ycię~:.a i tu zdobywa. czy armia wyda z łona swego zdobyw śmiało królowa. 

stwa oddzielnie; każde zaś z towQ. 
rzystw oświadcza, że konferencya j r· 
niepotrzebna, gdyż wiadomo powszech 
tTiie. czego kolejarze żądają. W o bee te 
go walka rozstrzygająca jest nieuniknin 
na. Los proiektowaneRo bezrobocia ko 
lejowego zależeć będzie wielce od sta. 
nowiska wszystkich związków zawocto 
wych kolejarzy. Chodzi o połączenie 
wszystkich tych związków w jedno cia 
fo. dla wspólnej wtalki z towarzystwa. 
rmi. Obie jednak strony rozumieją smut 
ne skutki wybuchu bezrobocia, to też 
zdaje się, że przyjmują chętnie pośre- l 
dnictwo rządu. w 

Z r6bJoh stron. 
Ba 

Codziennie pokrzepiamy ciało, więc w 
też codziennie trzeba dawać polm . .rmu iodz 
duszy a to daje tylko vismo codziennie dei 1 

wychodzące. Niechże 1tedy ci Rodacy~ ~ 
którzy mają w domu p~smo wy.chodzą- Roda 
ce trzy razy tygodniowo, zapiszą sobie iizą 
i „Wiarusa Polskiego", który. wychodzi ~LlllY· 
sześć ,razy tygodniowo i ma bezpłatny 
dodaitek 1ood tytulem „Posłaniec Ka
łiolicki ". „ Przed.płata wynosi na dwa 
miesiące 1 mr. a z odnoszeniem w dom 
przez listowego 1 mr. 28 fen. Za tę 
cenę przesełamy •. Wiarusa. P·olskiego'~ 
na życzenie także w inne strony - ro
dzicom, krewnym i znajomym. 

Bochum. Dn. 27 bm. miały nie
mieiokie „turnferajny" w Werne ipopisy 
gimm:.styczne. Towarzystwa .,Eitel

Friedrich i .,Starke Eiche" z Wiernel
hausen i Altenboc_hum były niezadowo
lone, że nagrodę przyznano towarzy
stwu. Ich naczelnik rzucił s ię .na s0-
dziego i tdusił go za gardło. Następnie 
obyd_wa towiarzystwa wymaszerowały 
i czatow1aty 1przy drodze a kiedy towa
rzystwo ·z Grumme nadeszt.o. rzucili 
się niezadowoleni na jego członków i 

kijami i rewolwerami. Padło około 60 
strzałów. Bito n:awet drzewcami 

sztandarów. Przywódzca napastni- I 
ków dostal teraz dwa lata ·więzienia. 
Czy nie ścigi:::.no i jego wspólników. nie 
wiemy. Sprawę sądziła izba karna. 
Gazety 1niemieckie nie piszą o ,.Land- I 
friedcnsbruch". · 

. Dortmund. Józef Szczepański do~ 
.znał nieszczęśJiw:ego wyipad}\u .na wal
oowni, gidyż fo1oparzyt go. okropnie iroz
palony 1pret że~G.za. 

Uqnia tokarskiego Weissa .poM 
chwycił pas maszyny i rzuci ł go o to
karnię. kalecząc mu czaszkę. 

Obu nieszczęśliwy.eh umieszczono 
w domu chorych. 

Miihlheim nad Ruhrą. Piecjoletnia 
córeczka Seeterów w M.iihlheim-:Sty-
rum wypadla oknem trzeciego oi ętra na 
bruk i zabiła się na miejscu. 

Stryrum. Wóz kolei elektrycznej 
rzuril ,pewnego chłopca na mur i zabiJ 
go. 

f"~erne. W Kirchderne ,p rzechoidzit 
nie:,iany chłopak. podobno krawiec, 
przez tor kolej.oyvy, ,przejechd go po-
ciąg i .ranił a ponieważ nie było PO· 
ilEZ--·- · 

-- Razem.„ z Warmią !.„ 
Tak rozstrzygly się losy prowincyi, 

która już była przyłączoną w opraco
wanym na poły tmktacie do Księstwa 
Warszawskiego i tak dalej ważyiy się 
losy setek i milionów, zawisając co 
·chwila ntJ. je~lnem słowie Bonaparte· 
go. 

Królow.1 prm>ka dzialala zręcznie. 
Umiała z każdej chwili skorzystać, U·· 
kladnym frazesem w ambicyę Napole
ona uderzyć. Cztery razy zmieniano g?
towy do podpisu traktat.„ Dziwi! się 
Bessieres, dziwił książę Łobnnow, bo 
znów ten ·Ostatni nie żądał wcale a? tak 
wielkich ustępstw dla Prus! 

Napoleon dal więcej królowi fryde 
rykowi, niż chciał cesarz Aleksander. 
niż Bonaparte mógł. niż mu zezwialalY. 
zaciągnięte obowiązki. 

Królowa prm,ka 1pracowała jeszcze, 
aby z aktu pokojowego wykreślić uv?
karzające wyrazy, stwierdmjące, ze 
Prusy stają się naoowrót króle:;twern 
przez wzgląd na cesarza Aleksandra. 
lecz tu Napoleon okazał się niewzru
szonym. .

6 0 A gdy królow1a silniej o to prosi g 
zaczęła, odrzekł ostro: . eh 

- Nawet d]a dywizyi tak pownb~Y n
jak wasza królewska mość.„ pe(b~n) 
tek ,od tego nie odstąpię!... · · 



icY• więc nieszczęśliwy uma·rl wsku
·. utraty krwi. 
Jfamm. Konduktora kolejowego 

;llgeg? pr~eje~hał. p~cią.g i ranił t~k 
·1beiio1eczme, ze zycm Jego zagmza 
~ez'Dieczeństwo. 
Watenscheid. Nasza gmina lkzy 
~47 mieszkańców, w tern 14632 ka
.lików. 

~abozeńsfwo polskie. 
N~bożeóstwo oołslde w Bochum. 

W niedzielę, dnia 277 paźd'Ziernikll! ,o ~<>
nie 2,15 po poludniu: nabożeństwo różań-

rve. 
~ 
Baczność Rodacv w Hofstede-Rlemke! 

W ;nied'Zielę, 27 październłka_ po poludniu 
1()(!2inie 30 ina wielkiej sa!i. p. B~ckera (<1;1-

;'Jiei Pillken) w Hof~tede. uhica łi1~troperstr ., 
~ędzie się walne zebranie Tow. św. Pran-„ ··zka Ks., na które wszystkich cz.tonków Tow. 
llRodaik6w z Jiofstede-~iemke .zaprais:z11my. 
Jirządek idzie- zebr. będzie nas saU oglo-
~11y. Goście mile wi.ctmani. (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Barb!łl"Y w Herten. 
W niedzię.lę, dJ]ią. 27. bm., po poludniu o• go

~:nie 4 odbędzie się walne zgromadzenie, na 
·órem będzie -0bór n01wego zarządu. Z oo
:~u te.go dest powim10ścją każdego czlOIIl'ka 
i( na o:we zgroma1dzenie stawić. O jak najlicz 
\%'! udziaJ Rodaków uprasza 

Wielki wiec polski w Miihlheim n. Rurą I Cześć p:eśni polskiej! 
odbędzie się w niedzielę, 27 bm. o go- l(oło ś1>iewu „Chopin" w Bochum-Wiemelhausen 
dzinie 12 w południe w lokalu pana Mill podaje do wia.domości swym cllonkom i roda 
lera przy ulicy Proschenteich 56. kom z Bochum-Wiemelhausen, iż w .niedzielę, 

Na wiecu będzie przemawiał pan dnia 27 października, Qbchodzimy 
poseł Brejski. 4-tą rocznicę łstnlenla 

O liczny udział wszystkich Roda- na sali o. Knaopmanna przy poczcie. ulica 
Wiemelhauserstr. 292. Na uroczystooć zapra-

ków prosi Z~ołujący. sz.a'[Tly wszystkie nam życzliwe Kola śpiewa-
Tow. św. Józefa w Wanne. die i gimnastyczne, które zaproszenia ode-
W niedzielę, dnia 27 października, bra.ly i te, które <ila braku adresów tzaproszeń 

odbędzie się roczne zebranie, na któ-. nie odebraly. Zabawa będzie zamknięta. (3J 
Zarząd. 

rem będzie sprawozdanie z ostatniego Uwa2a. w niedzieJę, dnia 27-go paździer 
kwartalu oraz z całego roku. Zwraoa nika, odbędzre się lekcya śpiewu o godz. 3-ej 
się uwagę tym druhom, którzy w tym po południu na sali .P. l(~pmanna. O liczny 

k · ·1· d · k · U·dzial czlonków a osobliwie tvch, którzy w z.e ro u powroc1 I o WOJS a, a ma1ą za- s7lą niedziele na lek(;yi byli~ uprasza ~e. po-
miar do naszego grona przystąpić, aby nieważ na za1bawie wvstą,oimy ze śpiewem. 
to na tem zebraniu uczynili, gdyż teraz Jan Teklik. prizewodniczacy. 
jeszcze mają wstęp wolny, a potem bę 
dą musieli zapłacić 1 markę wstępnego. 
Zebranie odbęd!zie się jak zwykle na 
sali p.rna Schafera o godzinie 4ej O jak 
najlkzniejszy udział uprasza się. Goś-
cie mile widziani. (2) Zarząd. 

Baczność Wiemelhausen ! 
W niedzielę, dnia 3 listopada. o godz. 4 po 

poludniu, odbęd~ie się . 
wlec w celu założenia tow. gb:nn ••• Sokół" 

na sali p. H. Knappmi111na, przy poczcie, Wie
melhausens.tr. Uprasza się, aby żadnegoJod:a
ka z Wiernelhausen nie braklo, poniew~ czas 

l(oło śpiewu „Lutnia kościelna" w Rohlłng
hauseri 

mzą<l2111 w niedzielę, dnia 27 października, na 
li pana O. Schilbbego 

- zabawę ~lenną - _ 
poVaczoną z koncertem, teatrem i taf1cem. Ode 
~rana będzie bardzo 713.'bawna sztuka teatralna 
pod tyt.: „Ulicznik Warszawski". Po teatrze 
taniec i wYStępy ze śpjewanni choroiwymi. O 
liczny udzial roclaików miejscowych i zamiei-
SiCOIWYch prosi • (3) 

Zarząd. 

ies.t stosowny. - liej, stańmy rodaicy ramię Towarzystwo abstynentów w Essen 
orzy ramieniu, bądźmy Soikolami! (4) donosi uprzejmie swym członkom oraz 
_____________ z_wołujacy. życzliwym Rodakom iż z powodu pol-

Tow. św. Jacka w Bismark. b · · · d · db 

Tow. św. Józefa w Holsterhausen. 

W niedzielę, dnia 27-go październi
k.a, po południu o godzinie 4 odbędzie 
się zebranie w lokalu pana Uffelmanna. 
Zarazem donosi się, iż Towarzystwo 
nasze przystępuje do wspólnej Komunii 
św. w dzień \Vszystkich Swiętych, 1 li
stopada. Rano o godzinie 7-ej odbędzie 
się na intencyę T·oW1arzystwa msza 
św., pudczas której członkowie przystę 
pują do Komunii św. O jak najliczniej
szy udział członków w :zebraniu i Ko-
munii św. prosi Zarząd. 

Uwaga. Ksiądz polski . przybę
dzie w czwartek, 31 października po 
południu i będzie do poniedz~alku, .dni~ 
4 listopada. Sposobność do spow1edz1 
św. w czwartek 11lO ipoludniu od go
dziny 3-ej. Uprasza się wszystkich 
członków, Rodakew i Rodaczki, aby 
jak rnajliczniej do s.p.owiedzi św. 
przystępowali i na nabożeil.stwa jak 
najczęściej przybywali, abyśmy poka
zali, że nam ksiądz polski w Holster
hausen b~rdzo potrzebny. Nabożeń
stwo będzie z kazalnicy ogłoszone. 

(1) A. Ciszak, przewodn. 

Tow. g.imn • .tSokół" w Herne 

Walne posledzlenie odbę:dzie s.ię w n.ied'Zielę, skiego na ozenstwa, poste zen!e o ę-
Zarząd. dinia 27 bm., 0 g-odzi111ie 4 po poludniu na sali dzie się w niedzielę, 27 października 

Uwaga. W tę sam~ niedzielę odbędzie się z:wykJych .posiedzeń. O lkzn;v udzial prosi punktualnie o godzine 2 po rr:ioludniu nla 

Prz.yszle zebranie o_clbędzie się w niedzielę, 
dlniai 27 bm., o 1godz. 3~ po po!. w Domu czela
dzi katolickiej („l(ath. Oesellenłmus"), ul N<:
wa Na porządku dziennym: Wy:kJ'ad o rozwo·iu 
pr~emysJu w Polsce. Upraszamy o _iak ~ajlicz 
miejs2y udzfal druhów oraz nam zyczlrwych 

·i;iedzenie zarzaidu i rewizorów kasy po polu (l) Zarząd. sali pana Deichaim przy Gerlingsplatz. 
1„0 0 godzinie 2-ej. O stkiwienie się wszyst- Uwap: Zarząd i rewizorowie kasy winni 0 li'czne przybycie uprasza się (1-
Elh uprasza (2) ~ się sta1Wić o godzinie 2 po poludniu. Frąckowiak, prezes. 

~W*!li ~-·~-~~~~~~i~„~~& CGA Ji >N.:f!.!2'4?~~~~~~---:::;ii~~:-::wiii~M~„ ~~=i•~Ll~!~'?i~~~··B~~iii~~~~~~~~==~ii~~; 
rodaków. (1) 

I 

DJia 23 października o godr.. 4 i pół ran"', pod<1bało się Panu Bogu zabrać 
po dł112'ieh i dęfiif'h cierpieniach, opatr~ onego św. Sakramentami, moj-?go naju
koclansz~o mę,af ,llJilll, nas1ego brata, s2wagra i wuja 1265 

W środę, dnia 23-go bm., pożegm ł ży

docz~sny, opatrzony św. Sakramentami 
najukochańszy mąż, nasz dobry ojcie .~ 

ś. p. 

I 
I 
I 
I 
I 

, 
s. P· 

Marcela Powałowskmoo Ignacy Cybertowicz 
prz tżywszy lat 4 7, o czem krewnym i znajo
mym donosi w głębokim smutku pogrąfona 

w 29 roku żyda, 

o czem donosi w dętkim smutku pngr~żona 

R.odzin • 
Herne. Bochum. Geilenkirehen. Reeklioghause -1. howroebw. 

p, ,gr.teb odb~dzie s ; ę w sobotę, dnia 26 października, o godr.. 8 rano z domu 
żałoby w Bochum przy ulicy Alejowfj l 3. 

Pogl'zeb odbędzie się w poniecziałek dnia 28 paź. 

dziernika o godz. 8 rano z domu chorych w Stee:e 

cmentarz tamtejszy. 

Ołtarzyki do noszenia w J 
rozmaitych stylach. Stacye 
Drogi Krzyżowej, wypu 
kłor.zeźba. St .- cye malo
wane na płótnie i blasze. 
Obrazy o ołtarzy i cho: 
1·ągwi w każdej żądaneJ 
-wielkości. Figury Ś ff. Pań
s d ch, ch .... rągwie, t-zarfy i 
t. d., świeczniki, lat.ark!, 
krzyże, dzwonld i t. d. 
" dn„wiamkościo1y, ohar.Ge 
i wszelkie sprzęty kościelne 
po cenach niskich w erty
stycznem wykonaniu. Chlu· 
bne polecenia. Szkice, fo 
to(l'afie, kosztorysy bez: 
płlltnie i franko. (1259) 

Wł. Durzyllski 
zakład liLrtystyczno-kościelny 

'" P&i..aaaału (Poeen, Griinestr. 2) 
1'---,-------------
-~-~Q~t!!dtfi:rtił!~ 
Kawaler 

j~Ysl.J1'iee, lat '8 intellgtntny i przystojny. po· 
aiący 2 dobrze 3aprowadzone interesy, poszukuj 0 

• 

'•Zony::: 
~anie · · d · t~k· 'W "W1ekn lat 20-25, które pos1a &Ją go· 

"trt
1 4-:--5 tysięcy marek, Eechcą. swe łaska~e 'l; 11e możności E fotografią nade>słać pod lit. 

8tt Hanptpostlagernd Recklinghausen. 

~~l'tl . !U !tł .}~~tlit z------
~o~ Ogłoszenia i reklamy. redakcya 

c Publiczności nie odpowiada. 

na 
k11pnje sit pod. i;i.ajko~zystni?j· 
l.'!zymi warunkami Jedyme u mrue. 
Proszę czytl!.ć i podziwiać : 

I pokój, wplata 5 Dll". 

• pokoje, „ łO j„ 
3 " ' " :1.8 " „ f' " ~~ " 

Najw. dr>m kre1ytow:r. 
Boehumerst 192, 

żólte, różowe, biał~ do
starcz• w każdej ilości 
za. cenę jak najtańsz<} 

Piotr Baron 
Baulcaii pr11y HLrne. 

Gotheftr. 76. 

wwitilkim wyborze polecl 

Księgarnia 

,. Wiarusa Polsk.' ' 
ff""'.~ ...... ,__~ ••••••• 

:ą.~~r ~~r~i~m; \..,.., ,_ . . :·: ·;~.'ll ..:_ rr ~" 1:13: 

.Bt~e~nęii:~t:; i 
Rodacy w Herne i okolicy 

P oióCa'II s.zan(,wnym Rodakom mój . 

· skła I żeh~za i 
maszyn 

do gotownnlaia, ezyc!a. pril.Dhl i wyłd!r;7ru.~ 
flr9~ 

wszelkich sprzętó~' lro.chon° 
nvch 

po tenaell Jak aa}ta·itgzyeh. 707 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszy już od 23 do 5SO mr. 
Ze.kupione rzecq odstswia\Y.l franko do domn. 

Za gotówkę. Na odpłatę. 

Pieeyki do ogrzewania. 
St a n i ław J·a n ko w i a k, 

HERNE, Neustr. 35 . 

~~~-~~~~~-~~~~~ Fap1er li 'W3 ..,,~ y ' Tow. gimn. „S<>kół" w Marten 
zasyla swemu szanownemu Druhowi 

STANISLA WOWI BANDURZE 

z pięknymi napisami i wierszykami w n .., . 1 

· główku poleca t 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego", Bochum. oraz jego dotZgonnei t()Warzyszce życiai pannie 
MAŁGORZACIE SWOROWSKIEJ J p ~ k 

w dzień ślubu 24 października, jak najserdecz • ancza ' dom towar. 
niejsze życzenia zdrowia, szczęścia i bfogos.la-
wiel1stwa1 św.iętego O czem dziś serce wa.sze ESSEN, Stoppeabergerstr. 11-13. 
zamarzy. niechaj Was Pan Bóg tern wszystk1em 
obdarzy. - Badź Oj~zyźnie wiernym_ st~lyrn I Na.,t n' sze 1· naJ·korzyst-
i dzielnym Sokołem, za to Wam wYkrzykmemy 

Mfoda Para: Czolem! Czołem! Cz~~~~zia~:) • " źródło zakupna. 
~ ~iH~~1~ ~~~~~~~~*~ Ill0JSZ0 



Sensacyjnie tanio! 

w erne. 
=======--==============================--;::::·-•=w:=--.:=-=:"'=:"::"::"::-.:::::.::.:===============-:=:===--==================-======~ .... --

• 

Baczność Rodacy! Kto chce dużo pieniędzy zaoszczędzić; ten zakup·na poczyni w tym tygodniu 
tylko u nas! 

··-~------~==:========= ... =-=w=-===================-===-
NASZE GOTOWE 

ubrania męzkie i dla chłopców 
są wedłll)t własnych modelów lak najlepiei od
robione, z.aopatrwne w pierwszorzędne dodat
ki a co sie tyczy ·kroju, nie do odróźnienla od 
ubrań na miairę. Ubrania na każdą figurQ. 

WIELl(I ZAPAS 

paletotlw mczklch 
z najlepszego bukskinu i materyj szewiotowych 
„diagonal", pierwsz-0rzędne wykonanie i pier
wszorzędny 1kró} w tym tygodnlu 
tylko 19,50, 16,50, ł.& > 50, t:t,50, 950 

10,50 i 

WIELl(I ZAPAS 
obrań męzktch 

z najnowszy-eh materyj fantazyjnycłJ., najlepsze 
wYkonanie. ~Jlepszy krój, w fasonie długim 
.albo krótkim, jedno i dwurzędowe w tym ty-
11todnłu t,-lko ao,oo, •8,oo, 95~00, 850 

~e eo, :t9,5o, •G,50, t• 50 1 

WIELKI Z A PAS 

męzk. płaszczów od deszczu i peleryn 
impregnowane i nieprzemakalne w bardzo pię
knem wykonaniu, w ty~ tygodniu 
'ł7lk.o 30,00, 28,00, 25 oo, 2~,00 7":. 

18,00, 1..a,00, :l0,50 i 

WIELKI Z A PAS 

ubrań. paletatów i peleryo dla chłopc, 
z naimodniejszych mate_ryj. bemaganne fasony 
i według najnowszego kr-0iu, w tym tygodniu 
tylko aa,oo, a•,oo, •s,oo, • 1.,00, 5ao 

J 8,50. ła,oo do 

WIELKI ZAPAS 

mązkich paletotów i ulstrów 
w na}aJubieńszych t1eseniach. najlepsze w ja
lcoścl i fasonach co doty-chczas. wogóle było· w 
tym tygodniu ' 
i 11ao 39,00, ae,oo, 3;1 oo, ao,oo, 2200 

•s.oo, •&,oo. 1 

I 

WIELl(I ZAPAS 

o bu wia do kopalni 
cieżko okute. pod gwar:.ancyą naileP&'T.Y towar, 
w tym tygodniu 

tylko 

WIELKI Z A PAS 

mązkt trzewików na gumie i sznurow. 
bardzo d<>bra skóra na wiksę, z dobremi pode
szwami. w tym tygodniu 

t1lko 

WIELKI Z A PAS 

damsk. trzewików sznur. i na guzik. 
z dobrej skórv chevireaux 1 boxind z łakowym 
czubkiem lub bez. szyte J śpilkowane, pod 
gwar.ancyą dobroci w tym tygodniu 

5 8& 
tylko 

W I E L KI Z A P A S. 

męzkich trzewików na guzik. i sznur. 
t.dobrej skóry chov_reaux, boxrind i cbron-cid, 

szyte łub śpilkowane w modnych fasonach, z 
gwiar.ancyą dobroci w tym tygodniu 

695 
t-ylko 

WIELKI Z A PAS 

trzewików sznur. i na guz. dla dzieci 
t najleps1.er iskóry końskiej, m~<> śpilkowa
,11e, z nadzwyczaj mocnymi czubkami i zdrowe
mi Podeszwami 
wielkość 2:~~4 %-26 21-ao 31-35 

IW •,tsO 3,5o-S:90 

GRETKI 
obawia gwarancyjne 

jest obecnie najlepszem 

dla panów dla pań 
12,50 10,50 

• Gwarancy~ za każdą par~. • 

I 

WIELl(I ZAPAS 
ubrań i pel~ryn dla chłopców 

z najnowszych materyi i w najnowszych faso
nach. nadzwyczaj piękne wykonanie, w tym 
tygodniu tylko 16.50 ·1a„so, 10,50, 8,50, 6,50, 

2•-' 4,50. 3,50 a 
Do kaid. ubrania dodaje się wielk. łaty do narzj\dza.nia 

WIELl(I ZAPAS 
paletotów dla obłopców 
z najnowszych 0materyi i w najnowszych faso
nach 1 ł 2 rzędowe, Jakoteż kilońskie paleto.
ty w olbrzymim wyborze 
~~.oo, t•,5o, :t6,5o, •a,5o, 10,50, 8,5o 300 

e,5o do 

------------------------==-"'---·WIELKI ZAPAS 

•Qzkiclt Jap „Jeden'~ 
z naiuowszvch materył i 8 rozmaitych fasonach 
z nairozmałtszęm podszyciem, w tym tygodniu 
tylk• •.a,oo, 1s,5o, 16,50, 13,75, 10,50 3ao 

8 ,75, 8,50, do 

WJ E LI( I Z A P A S 

męzklch kamizelek fantazyjnych 
z piki, wetny, mohair. jedwabiu ltd. w rzadko
pieknych resenłach i pierwszorzędne wykona
nie. w tym ty1rodnht 
tylko 16,50, :l.&,ó~ e·yq- :l0,50, ft 

8'l ó, 7 ,50, clo „ 
Piękne paleloty 

z pod;i.zewką jedwabną 48,00, 45,00, 42,00 i asoo 

Ele1anckie ubrania surdutowe 
'° 55,oo, 4s,oo, 42,00, a6,oo, aa,oą ao 2900 

Pi~kne kamgan. i buks'k. spodnie 
własne piękne wykona.nie od 22,001 )75 

do 

Piękne mezkle płaszeze pelerynowe 
z modnych materyi i pierwssorzędnie odrobione 2800 

54,00, 48,00 42,00, 39,00, 36,0(), 80,00 i 

Darmo otrzyma każdy przy zakupnie ubraJiia mę· 
zkiego albo paletotu za. 25 mk. piękny, 

·-- ... •o• ~waraae,. dobrze łdąe.f 
Dlęz!d lub da„likł Zf'&'arek. Jde•zoako• 
wy •lhe Z~&'a1" Mtełowy, albo pi\'kn~ 
obraz7 de w7uukania. 1260 

w niedzielą, 27 bm., cały dzień skład nasz będzie otwarty. :: W tym tqgodnlu wqdajemq podwójne marki rabatowe. 
Koszta podróży zwracamy. 

V Y' 

BAUZNOSU LA.AR! 

N a I e Z .. V z· 8 Cze il~ Ć z zakupnem, dopóki nie będzie otworzony skład firmy ,.Rnbrorter S·peclal· 
J i\ fi baos fiir Herreo & l.oaben Bekleldong' ~ . Dekoracya otwarcia nastąpi 

praw ·opodobnie w czwartek. 24 bm. Leży w interesie każdego dekoracyę sobie dokład nie obejrzeć. by się przekonać 
o dobroci towaru i niskich cenach. Sprzedaż nastąpi w· sobotę, 26 bm., o godz. 5 po południa. Każdy 
odbiorca otrzyma pi~kny pt~darek w dniu otwarcia. Potarki są wysta ·wioo~ w okl1 ie wy~tawnem. · (t251) . 

· fl~ u ~ rur er 
.-=· f Ur Berr en 

Wy<bwca: J a in B r e j s k i w Bochum. Odpowliedzialey za reda.kcyę: J a o B r e i iS k i w Bochum. 



1, 

Nr 248tk Bochum, na sobote, dnia 26 VBźdz'".ernib 1907 . 

• 

fiJ"~~ codziena:ii& z IWY~Wem ctnl ~~iecz.. 
uda. Praedplata irwairtaLoa oa pooocie i 11 liltowyc.h 
~ 1 mr. 50 fen_, a z ·odnoszeniem do d001u l mr. 
•fe. ,,Wiarus Polski" zapis:my Jest w cenniku pocz 

awiym pod Zllllalkiem „L. połnisch or. 123." 

w Imię Baże za Wiarę I OjCZJZDC I 
Za łnseraity placl Silę za ml~e ~ka dmb:u1• U. 
ku 15 f. 02loszea.ie, zamieszczone przed Lnffr.ua-J 1111 
ten. Kto czę.st.o oglasiza otrzyma rabat. - UsiJ h 
,,Włarun Polekfego„ .a4eb' łrankowat I poa4 w 
nieb dokładny adres pi3zą.cego. R~op. lllie :zwrlJClat'. 

ann;cun.......ulDl:lll! ______ n&11111:1111:•2cmm ____ 111•omo11-~ ... mm:im:;ai __ _.. ________ ..;_ ........ _~~---lllm!l!l'"\1 . ·~ 

Redakcya, drukarnia i księiarnia t:naJduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres nWiarut Polski'" Bochum. - Telefon nr„ t•U-t 
A _, M Uffl'W &_!____ q 

Rodzice polscy! U czele dzieci sw~ 
pwłć, czytat i pisać oo Polsku! Nie 
1tst Polakiem. kto ootomstwu swemu 
płemczyć sie Pozwoli! 

Z wypadll.6w dllla. 

W parlamencie duńskim poruszono 
sprawę projektu nowej ustawy niemie

ckiej o zebraniach. 

Poseł konserwia.ty;wny MoHer o
świadczy I, że ubolewałhy nad tern, je
śliby rząd niemiecki ,przedłożył parla
mentowi niemieckiemu 11stawę. k.;tóra 
zakazywałaby użY1wania języka nie
niemieckiego !Ila zgromadzeniach. 

Półurzędmvo i.Już !Oświadczono ze 
, strony niemieckiej_, że odnośny przepi~ 

ustawy skierowany jest wyłącznie 

przeciw Bolakam ia nie .przeci~ duńczy 
kom w Szlezwigu, 

W piątek odbyła ~ię konierencya mini
strów pruskich. 

Obradowano nad tern, na kiedy 'I;WO 

lać sejm pruski. Termin będzie wkrót
ce ogłoszony. Prawdopodobnie zosta
nie sejm zwołany na 3-go gruidniia. 

Na posiedzeniu tern, rozstrzygnęła 

także rada mi-nist•rów, jakie p.roj~kty u-
, ~taw mają być sejmo_wi ,prnedłożone. 

PrawdGpodobnie zapadła więc także 
decyzya w sprawie projektowanej usta 
Wy o wywlasz.czeniu. 

Anglia a Niemcy. 
Z ,powodu mającego wkirótce nasrta.

plć przybycia niemieiOkiej pary cesar
skiej do Londynu · wszędzie radują się 
W Ani;.i:lii, jak stwierdzają dzienniki uie
lllieokie. Tylko z dwóch stron wedlug 
g~zet niemieckich odzywają się gł.osy 
niepr.zy.chylne, mi,a:nowicie ze strony so 
~Yalistów i ze strony naj;poważniejsze 
&o dziennika a1ngielskiego . .?Times.'' 
, Zrozumieć można, że nieprzyjemnie 
Jest Niemcom, co pisze „Times". 

zZ powodu za.powiedzianej wizyty 
ce~arza Wilhelma na dworze aJ'lgie
~~m,. oświ<a.dcza pismo rto pod adre$.em 
ięc1a BiHowa, że nie JVYStarczają 

rządowi angielskiemu i nie mogą wy
it~rcmć żadne uprzejmości dworskie, 
~1 W.zyjaźniejszy obecnie ton oświad-
eń kianclerskich. Ażeby Anglia mo-

~~ uwjerzyć w szczero~ć tych obja
.0w. potrzeba pirzedews.zystkiem -
~IS~e londyński organ - ażeby Niemcy 
~ltlieniły swój stosunek do Francyi. Ra
Yk.alna ~miana dotyiehc~asowej1 :poli
~ki .berlińskiej względem Frnncyi sta
sF1 absolutnv warunek ,polepS'zenia 
~ą~tosunków między Niemcami a Prian 

nę?Czy ie~nak zanosi się na taką zmia
?a' .• ~erhński korespondent „Echo de 
q_{1s utrzymuje, że książę BiHow i 
:iea dYplom.~ cya niemiecka jest szicze
~ich za'.dowolona z francusko-his~ań
~Dre nteporozllmień w Maroku. Nad 
lrvwW'ą Panuje z tego powodu źle u

D ana Tl2.1ość. 
1\}a alej Pisze korespondent: Kwe-

rnarokańska stanowi tylko pozór 

pod którym Niemcy iusilują natożyć 
Praincyi swą 1opiekę_. kwestya ·tai jest 
ba!r<l.zo ściśle związana z .ogólną poli
tyką. Ażeby zaś ząpobiedz niebez.pie
czeństwu połączenia się kancusko-ro
syjsko-angielskiego Niemcy są gotowe 
uczynić coś nadzwycziaj:nego, jeżeli tyl 
ko 'Znajdą odpowiedpią spQsobność." 

To „coś nadzwyczajnego" wisi w 
powietrru' •. 

O kon1resie słowiańskim. 
Anatol Leroy- Beaulieu zamieszcza 

w tygodniku francuskim „Le Courrier 
:Europeen" artykuł. w którym rozwija 
szerzej uwagi o zamierzonym kongre
sie statystycznym wszechsłowiańskim, 
znane już w ogólnym zarysie z nieda
wneg1j listu jego. 

Podajemy tu główne ustępy tego 
artyb.lu: 

•• W każdym razie trzebaby, aby ten 
kongres „wszystkich sławian" nie stał 
się kongresem o tendencyi „panslawi
stycznej" ... Bo mimo sławnego wier
sza Puszkina, strumyki ' sllQwiańskie 
wcale nie kwapią się utonąć w morzu 
rosyjskim. 

„Jest rzeczą natu11alną, aby Rosya 
wróciła do roli przyjaciółki narodów 
słowiańskich ucgnionych„. 

„Ale slowianie uciskani, slowianie 
zagrożeni w swym bycie g,arodowym 
języku, religii, kulturze historycznej, 
znajduje się nietylko .pod jarzmem tu-

. reckim lub panowaniem niemieckim; 
są. W1 Rosyi slowianie, którzy wcale nie 
znajdują bezpiecznego schroniska, lecz 
przeciwnie, szamocą się trwoźnie w 
uds}w. 

Rosytain.ie, którzy, ·rezygnując z nie
bezpiecznych ·złud IPitnslawizmu polity
cznego, marzą jednak o wznowieniu 
mo11alnego znaczenia Rosyi wobec lu
dów slowiańskkh muszą przedewszy
stkim pracować nad przy,gotowaniem 
pojedmmie .nowej Rosyi ~ jej poddany
mi polskimi. Jest to, śmiem twierdzić, 
jedyny sPOSób skuteczny, którym RIO
sya może podnieść swą oowagę zaró
wno wobec ludów słowiańskich, jtak 
wobec swych przyjaciół zachodni:o-
europejskich. 

„Minął już czas, kiedy rząd cesar
ski mógł prowadzić politykę oswobo
dzenia sławian na Bałkanach, ta jedno ... 
cześnie odmawiać swoim własnym pod 
danyIT. polskim tych praw, których do
ma2:1al się tak stanowczo dla podda--
nych sułtana. . 

Te dwie rzeczy są z sobą ściśle 
zwi~zane. Aby grać rolę oswobodziciel 
ki na Bałkanach, trzebaby naprzód !aby 
Rosya stała się liberalną u siebie„. w.te 
dy doipiero, jeżeli wnet to ma nastąpić, 
Rosya będzie mogła liczyć nietylko na 
uczucia narodów słowiańskich, lecz 
także na sympatye swych nowYch 
przyjaciół w Anglii i swYch dawnych 
przyjaciół we francyi''. 

O obronę narodową Francyi. 
Parl1ament francuski iroz.poczflł zn&w 

w wtorek ,obrady po dlugiei 1Jrzerwie 
latowej. 

Umysły 1polityków fr~rucu~kich .z~-
jętę sa dwiema s.prawam1, miano~1cie 
siprawą marokańsk~ oria.z pytamem, 
czy narodowa obrona Prnncyi jest dość 
silną. . 

Ostatnie ipytanie prawie jeszcze wię 
cej zarmuje calą Pnancyę jak sprawa 

Zadania posłów naszych. marokańska. To też wYnraoowano w 1 
tei spirawie już interpela1cyę, nad którą 
p~rlament fnancusk( obrąduje dziś, w. , Pod powyższym nagłówkiem pisze 
piątek. . . , . . ~ „Kuryer ~ląski": 

Pytame. czy 1esteśmy dosć s1~m „Nowe nastają czasy, a z nimi no 
zaprząta m~ tylko.. głowy od;I?ow1e- we zadania dla społeczeństwa polskie
dz1elnych ki<:ro'.'rmków ~av.;, :panstwo- go wobec grożących nam praw wyj:• 
[Wiych europe1~k1ch. l~cz 1 11.:no:a. fa.cho- ~owych. Nic dziwnego, że i na posłów 
wyi~h ikrytykow wo3skowQśq 1 ipogo- 1J1Jaszych, których jako przedstawicieli 
towia ·~br_om~o mocarstw. . - naszych wysyłamy do Berlina, spada
. ~1~1w1ę~eJ obaw w tym kierunku ją nowe obowiązki i z konieczności rze
zyw1, Jak się zdaje, Francya. I nic dzi- czy musi się rozszerzyć zakres ich dzia 
w~ego. Kr~j, w :~tórym się uW1aża ar- lalności. Społeczeństwo wobec tego, ile 
mię-~ s~oJ~ ar.m!ę -;-- ~a ban~ę barb'!-- razy nadchodzą wybory, poiwinno 
rzy~cow 1 c1emi~zyc1e~1 - ta~1 k~aj m~ przedłożyć kandydatom warunki, ozy 
moz~ b~~ zbytn~o pewi~n „am dma,. am podejmą się także pracy w tych rozsze 
go?z1~y . To te~ gł.osy zywego ~amePQ rzonych rozmiarach, a Judzi,om gnuś
ko1en~a. rozlega1ą s1e we Prancy1 coraz nym nie powierzać mandatów posel-
częście1. skich. 

Nie tak dawno, bo niespełna r~k Dotychczas posłowie, z małymi 
temu, wy~olała .glo~n.e echo. w pr3:5ie wyjątkami, upatrywali w tern spełnia
wszechśw1atowe1 ksi?zka ma1ona Bnan nie swych obowiazków że ograniczali 
ta pod t~tulem: ··!'ł?wv Sedan". ~ajor się na pracy w Berlinie'. Wobec cięż
francusk1 9at w me1 .wyraz .głębok1er;iiu kich warunków politycznych zachodzi 
przekonamu. że ar~1a mem1ecka post~- pytanie, czy posłowie nie powinni za
da ~ad francu~ką m~zaprzecz?ną ~yz- bmć się równieżi do energicznej pracy 
sizosć. To m?ie1!1am.e utrwallło się .w społecznej i narodowej w kraju, do dzia 
a:itorze vo mem1eck1ch manewrach ie- łalności w naszych organizacyach spo- · 
siennych .!la ~ląsku, oraz w A~zacy1 łecznych i narodowych. 
Lotaryngu; n~ te manewry. Bnant b~! Dla tego przedewszystkiem od ro 
del~gowany, Jako fnancuskt „attache ku przysizlego powinny być usunięte 
wo1,skowy. . . . . tak zwane mandaty podwójne, to jest 

Obawy ~n.ant~ me były w1~~c~m~ 1kJażdy poseł powi1nien mieć tylko jeden 
przesadne. (Y' ~rz wiadomo pr~ec1ez, 1ak1 mandat. albo do sejmu, albo do parła-

, w;r~1kl w~ Pran~v1 na sama mentu, aby zanadto swych sił nie roz-
~ysl o wo1~1~ z N1em~a~1 z powc drabnial i miał jeszcze czas na pnacę w 
meporozumie~ mar~kanskich. kraju. My musimy żądać od posłów na-

• W ostatmch dniac~ zabrał głos po szych, aby udzielali się ludowi i to w 
m~J~rze poseł do francusłdeJ Izby r . ten sposób, że zaznajamiać go będą azy 
sk~eJ.' Humbert. Jego wydana w P~ryzu to drukiem, czy też słowem o Wlażnych 
ks1ąZ1ka p. t?:" „Czy nasza obrol!a 1est nowych ustawach 1Przez rząd projekto
dost~t~c~na. wywołała w prasie fnan wanych, dalej, by pracowali w naszych 
cuskie1 mebywala :v~awę. spółkach, o„ganizacyach robotniczych„ 

Zarz?tY, ~odm~si.one prz~z . Hum- w pracy oświatowej i kultur1alnej. 
ber~a, są .1stotme cię~k1e. ~o Jez.~!~ pn Niestety dziś tak nie jest, a mamy 
dą 1~s~, ze kadry o~icerskie ~rmu fnan- posłów, 0 których nic się nie słyszy, i 
cusk1e1 s~ zdem?raltzowane ~ zdeprawo których nigdizie się nie zobaczy, ani na 
wa~e pohtyką. ze a~tylerya. Jest za sł~- wiecu, ani w żadnej spółce, ani w żad
ba 1 za mało. 'Yrćw1czona1 ze Il\a ~ram- nej organizacyi szerzącej kulturę i o
cy. wschod~1e1 1.es~ .za mato silnych światę narodową. To zmienić się powin 
tv,;1erdz -. 1akąz _silę obr~mną przedsta- no, bo w tych ciężkich czasach obec
w1a V!' takim razie a_rmi~ francuskla? nych szczególnie ci, których lud wYbral 
~dame!ll ttu.mberta,_ zołmerz francusk jako swych wodzów, po:winni znajdo
Jest dzielny i wyćwiczony, lecz co ina- wać się na każdym posterunku, dzieląc 
czą ręce bez głowy? . . . pracę pomiędzy soba. 

Całą sprawą. ~aJ~Je. się dziś. par- Sprawą t.ą Zlaimują sie już koła po-
.Ja!11~nt iranc?sk1 .1 m.c <lz1w~ego, ze o- ważne : mamy nadzieję, że wkrótce za 
golme spodz1ewa1ą się bur.zh~ych roz- miary i plany te się spełnią, a rozwinie 
'Praw. się wszędzie na ziemiach polskch oż, 

wione życie obywatelskie i narodowe. H 

Rozum polityczny Wil a + 

Etvopowie w \Vatvk;m~ e. nie zawsze idzie w parze z wyksztake 
niem ogólnem i majątkiem. Tak pisaliś-
my w odpowiedzi .,Kuryerowi Poznań- Rzadcy gości zawitali do Rzymu. 
ski emu" przed kilkoma dniami. aby być na posluchaniu u papieża Piu!sa 

Dowodu n;a prawdziwość słów na X. Przybyła tam misya abisyńska, wY 
szych dostarcza sam „Kuryer Poznań s~ana przez Menelika. cesarza Etyo
ski", który pisze: pyi. Stolica święta posiada misyę w 

.,Nie myślimy taić, że ,~Straż" po- Abisynyi, która jest chrześcijańską, ob
pelnia niejeden błąd taktyczny. Pisaliś- rządku !koptyjskiego. 
my o nich zawsze otwarcie. Me prze- W czasach jeszcze przed schyzmą 
cież ludzie wtajemniczeni wiedzą do- f reju sza, misyonarze Koptowie z Kon
brze, że co innego spowodowało ów stantynopla zaszczepili chrześcijafliswo 
bojkot .,Skaży" ze strony pewnych w tych odległych stronach. Abisyńczy
sfer; stawiono pospolicie względy ~ry- cy zostali wiec Koptami. Stosunki ze 
wiatne, ambicye i rprzeciwieństwa. .rado- Stolicą Apostolską są e1alkiem dobr~, 
we ponad interes ogólno-'.narodowy. To tak, że już przed ośmnastu laty, ziaw1-
nie dowodzi zaiste wielldej polity~znej ta się w Rzymie u Leona XIII misya a
dojr7Jałości." bisyńska. Zaznac.:.zyć tutaj trzeba, że do 

,~Górnoślązak" pisze, że to wyzna- utrzymani:a pewnej serdeczności .sto
nie ,.Kuryera'' jest nadzwyczaj cenne. sunków 7 Watykanem przyczyniła się 
Wszakże „Kuryer PoznJański" mówi · polityka zaborcza rządu wloskiego, kt6 
o t. zw. inteligentnych warstwach ry, zająwszy :Erytreę nad morzem Czer 
Księstwa! w wonem, zagroził samodzielności Mene.-



U~c::t: ru~1.urn, WUJ::ił\. WW!SKłCn poa Aouą. I Odpowiadał PiUSi X łcsk . B . . .. ~ ., . gd~1e Ab1synczycy w ~oku 1896 pobili l ~ziękt.!jąc za ten hold te~~~w7Men~~ l czfo;~~ .d~L'~fu'i'a~r · c!wo~i-: li{ ft · sej1~;. Rf?imj przallieg- trzmrrcCI1. . 
wo1ska g7.nenala .Baratterego, :vs~rzy- hkowt, a zwłaszcza wyraził 11z· _ b kam.. dwo.row ~anu1ą<}'.l:h za :Uii;· .~ w ta1emntsy.. Uck.val żadn:ilU!i: '!". Jes 
mal podbOJ ~!oski, ale odtąd dztękt wa- czność za protekcyę J>ldzie!Wt n:fs ię WO ~C ttzec1ch ·P.rZetll'WOe natilrze•<:eyc· wzięto. !UO! Po. 
runkom politycznym misye katolickie katolickim ą yom nhl me~oo~, J<itÓJile;. twar.u każdego ilfastę.pnie. przy:ręto w.niOsek d używały szczególnej opieki cesarza Potei_n · Oi ciec św. zszOOtszy z tro- 0 ~~~~~ rumte~.cem wstydu!'. . . ph~•a <? utwor~eni6 związ~1 Pr~·· Ste. Etyo~u. . . . . . nu, prost! posła do swego r . tne 61_l0Szu1,~ korrespond etłt .„D mh tohc:ki6l m Gorny.m· SJąslłu: Z ~ ka. 

Ukazame st~ czarne1 m1sy1 w fanta- gabinetu, gdzie przy porno!, YJ:!nac~ munder_ ~Itll:t!lf. . • ten ma obeHn~wa<t tak<ie. <iiaze.t 'wta:zek :st~cznych stro1ach nJarodoWYch etyop- na osohności z nim rozmawiał . Orgte~.o. lcto_rych po;vyz~„ 1WSJJO>- • cką i specy.alnle w.ystępow.ać ę.i(.ą1?U 
sktch ~ywolalo w Rzymie sensacyę. · guano! ·~ra!"1atno .w w1ll1 h"" Liyn~a, wielll.opołskiej agit.acyl . W•nio~'i~l 
!(oiom bbera.lnym, stawiającym na każ- . - - „ • · a~me1"';'-:I< )tirasyer .B?oł~ar,~ sluclla;- prz:iiięto j~nomyślnie. i postan 

6 
· . teo 

dym n~ema1 k.roku zaporę poslanictwu Trz•slenle ziemi w lalabryl nr. tk? wiadek ,zezn:i:i_e, ze .1r)-Y.1UtJr odp0,\\<iedniir rezo!UQy<ę przeli!Cli ~~, 
Watykan.u, w.1z:yta ta u głowy katołi- t • uzy go:dtJ,,~~li.'oi;gp 1~· SWllllll'J}Wth. nemu• zjazduwi. Natomiast wni J,Q{lgoJ 
cyzmu mila me 1est. Po drądze do Rzy- St , a o be en! ~b_n!lZOit .do~to1mcy .. SWJadell; Opr;nrsdorffil dom a „ c , „ oscl{; hr. 
mu wysłańcy Menelika II byli jednak z sienier:r:::i~ : s~utkach s~oich trze• t'11'ierdzi,. ~e·.~st •Jl!l'awre pewn.llJll, .iż G'- -dzelf1.uniemoż!iwia':c~~;' w-SI~ :zati;ą. 
odwiedzinami u króla Wiktora fmanue- we Włochy w a'!"::Z110

1 
znow pol'tlnlo. ~e.cnyry. ~:s<li takze Iw- l(uno .JM6 Jtl.{er i . ki na. iiite~esy katolidCie. · ::a asie atą. 

la III w. zamku Racconigi w Piemoncie i rze~ia podziem~~ b ę 1W ~zo;em. ~:- . ·Sł. ~~~·~h1~;!-nU!enburg, .. s.erdec7AiFY.··~·pr. ey- .Na cym z® .. ·ra. nie zak.·ończo~. 00 rzuuono. 
?dwicd_z!li ń•kże ministra Tittoniego w' scami t 

11 
Y Y, mer wne, miei-· Jacie: 0 ~~: Zupeł_nie · dbł<>adim. CZyż nihl<tórzy olit . 

Jego will w Deso. • łk'·a o. ogro~nie silne i w.yrządziły tegi;qednai&1».J11sreze•nre. stwni <ZOmEll. · poczną wreszcie oneni~ć yoyt P'Olscy 

N I 
. . . D . w:1e 1..e spustoszenia Według nade- . ' . · mm r~ a cze e m1sy1 stoi edzas Mateh szłych wiadomości· r 1 . · -- ---~---- 1 ~ tak,.J)itl{ na . to · zasługul~. · W 

f'l:yesz~, petngmocny p~s7I, .człowiek wszędzie okropne sce:;~~~itan~:· Zjl)Zd cestrowi:ów śląski• :h. '- BC_b .się tyczy __ adresu •.. W\f~czu1t2g 
n e 1gen ~:I'.· 1e. yny z ca ei grupy, ob- ro, stolicy l(alabryi ludność w bie ł ur .• alle:.tr.runow11. to hyc· może ·' 

darzony 1asme1 sz:i-:m kolorem twarzy: 'na ulicę 1 powstał wielki Jl()płochy 8 g a. ,Ro.zpo:oza~ ,się w. Clll.W<icacLiW! iia: 22 w krotce usłyszymy, co tllll'. lud ~· ~~ 
reszta Jest cz~rna Jak bd:11n. '."owarzy- caleone iest do połowy.zburzon • ~ar pazdz1~rmka. zjazd śląsl<iego ireutnim o tym od'Ważnym @brońoy iiwznio;f

111 

szą~y mu Mel!ss1e pelm w Adts Abeba, że drlliia połowa bud nków ro:i 3 a " ze.bramem meżów. zanfiłnia, 132,. Ittóse ·dobroczyńcy"; miilnawicie· także· ~ 
stohcv Menehka, urząd ministra łian- laniem się. Pod gr~zami gie. zab~a.- przyb{'li lfeiega.ci wszv.stkich .f:r,~ ,~cli "nicy, prauuHic:v. w k-0-palnHt0łJ. p. ełJ1 T· dlu zą za łCJ.. okręgow wwb - h . · ~ ' -stn!!Ila rai e. 

· · . . . . . . . W wiosce Zorpestra poniosły śmie.i-·· 2 .. .J' orczyc_ , -pnw1t, ·:'1( s.z.~s.- . · · 
Co 1edna~ naJw1~ce1 1est. za~mu1ące, osoby w Gerace padła - . k t de , cy ~osłow -e. _centrow1 .ze~Sląsk x..d 0 , s.ei- „„. r=•'" _ . _ _ _ ~o postawa, 11aką m1sya ab1synska za- w któ. • "d za ·• się 3 e. ra •. mp t parlamentu_. cz!onkmwie iall!J i ;ia- · 1fi1J 1 · · • -; "'" Jęła wobec_pap1est~a, mowa. jaką po- sztuk{~z;a~ ro;vUa~yC ~~ ~e~:~ d~be!~ now I cztoiM<:owie pro;;v:.iBcyral tefl, O,kO- · !J'Q,acy na obczv,ig,ł s~l _wypowiedział i 1ego rozmowa z pa-_ t 
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0 
cl gr u z ów 200 . bY. m1tetu wybo.rczeg_o. Na począ'.t.ł ~u· ze- · -- " · -~n 

p1ezem yodczas postu ch~nia._ t Y c h i 400 r a 'n n Y c h. . z a . 1• . brania, . które byto . ści_,IB pouf m. _ 11i:zą- Rocmii:.a odSi®zy Wlednia . '.· . 
.Za1 owno Meszesza, 1ak 1 towarzy- R d · 1 t b • dz ono owacyę hr. 8allestrem'JW i, jitko . , . · . . • · 

0 

' ·sz~ mi~li. n~ gło,~ac~ korony złote, nad mocą~ą N P~f ;j:~Y nar:.c miadst z po„. za!Oż1Yc!el0i~i : i.' dlug·o:l.etniem UT· przy- . ~ WK łti0~bzłę,lę. ~- potu dm~ w ko~tiele 
ktoremt iezyly się iakby grzywy Iwie a a · .e "':l :ino. .° prac wodcy sląskiell;o centrum.. Pr lZ!'YÓ<l·iii- , nd ~ , en ergu. ndbyło !l!li; dollll!zne 
Nad •koroną posła świecilv wielkie bry- r • t~~k~wych wpisko 1.inzl'.merow. Do· cząc.y, pos:.Jforn, wręc~I mff·,mt· .YSJ'.-Ycz ! nrIDoze.P~.o 1!a.Parniątkę IDdsieczy Wie 
la n ty. Bogact\va ubiorów dopełniały r::ę~ienf ;t;i::.i:i uk~~w•:gz•ł? ~alabhrf'~ nie wykonany. adres, sfawifa·1!ie'~- ·1~o ~. dmaelpr~ez k~o1la. Jana III„~ościól~ byt 
tuniki i plaszCze z m:a teryi przetyka- . " ' !l . wmez poc , . 0• · zasługi: . . · ' . saOZ'. nte., ZJa~e mony· Nab.ozeństwule. 
nycl1 zlotem, bogate hafty, drogie ka- nęlo wielką I,lc~bę ohąr, · · W adri!Sie. tym· i est _jeden ,z.!,::nniien- • lebr(]w~I <ks. JlOS~~· ~~estildko, każani\ 
r.m~enie. szable d_rogocenne. Kilku z nich · · ~~- .. - ·' ny, ustęp,; ~oty.a~ący ~es.tyir! p„,olilief, ; · wy.gło~.ł:.~s. Kukhnski. s:;_~ło~kow~e ~.o. 
;rmalo . tarcze wysadzane zM~m. Na- Pro ces Moltke-Harden „, ' . ktory brzmi: J ez eh '."· ostatrniiriJ, Cl'łsie . 'ii .Pf hkrngo z~rnmadz1h1 Się .l.kzm~· 
turaJnte, byh z tlumaczem, procz tego , ,„ ' . me zaW:sze. uda!a się_ wsz~l:li:i <i: wy- '· ,ę ,zJ'.mnym1 przybył . pr~zes , Abrn-
·przybyl z nimi do Watykanu O. kapu- Drugi dzień rozpraw: sądowycl! OO- !knięte cele osięgnąć: i ·. be:A"' zglij;dna .liam°'wcz z :;natzonką, dale1 WICllptezes 

· cyn, W! och, zna i ą cy też i eh język. kry I i es z cze zriać'tni e gorsze rz;eczy 1edn ość . utrzyma, ć, „to nie 21a .Jrit1il~ · tu JZby f tarzyig~i;. pet~ \~z, Oł'ljltlislti i s 
Misya u dala ;ię w trzech powozach j1ak dzień pierwszy. · · · btędy · taktycz,ne lub !Jrak ;'pr;:cz;Orirości, ; mnt. _ ow · ·,,, . 1c.~zna . t czeskie. „Cy. r 

1 

'do Watvkanu, gdzie zostiala przyjęta z „Smutek napelnia serce patryo~y nie.„ tylko wnłe.siona,ze, viwnątr~~ HgifuLcya ., . ryla .
1
· .~etade:go _wys~pily '~-. sztan- b 

wielk;imi honorami. będącemi w uży- miecki ego i eszcze więcej, jak \vi;zorai". . . narodowo-pol~ka, któreJ;·JU'd;„ pO'l'lllie- · · darami. ·' P? nabozenst~!e odsp1ewano si 
•ciu w podobnych razach. W sali trono- tak depeszuje korespondent „Dot't\h'un- eony przewrot~ą polityką; ille;mdirf sie ' : łtyn:pll .,Bote:· ~ Polsl<::: · P? nabożeń. 
-w-ej oczekiwał Pius X, otoczónY swoim der Zeitung" i zaznacza dalej::) ' „Sto- , .eprzeć. Razem·. ' zWJ\IS-Zą ·· l!k:1el1mcyą;I. stwJ.ę._ .~był się. 0.~1~d.' :ma ktor:r:~. w.ze. 
""owo rem.· . Mowę, skłoniwsz.y się . trzy ( sunki, . jakie v.:edlug stwierdzeń sądo-. Jt.tóry 2est.' tak ,.o'~w.· . ąż~ym..:o.· l!roń~. ·~?) i , ·!!!~~~!\ V.P•-?!~bmsk1„Ge~i_na1!;_mm. 
razy odczyta! pose! Meszesza w Języ- wych pan0Wa1y oQ lat 12 w pułku gw11r. , 'l;Vzmo.lym dpl!rocz}·ncą (-?Mu· d~ wamo 

1
, . ·' • '" , .. · .' 
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ku ;m1ryckim przed ~apierzem1 si~- I dyi ~rzybo~znej w Po~zda!11ie, są nie-. -~ląskiego,ybole*aim:-_ na~ (yJia.~bo)w „ . ! ' ·' ':filcdti~ oolsklt. I dzącym w sah tronoweJ. Mowa zakon- ( doop1sama i przec1staw1ą się z pewno- I me tracm1y na;d21;e1~· ż.e · :N--· m~ług1m · .,. --·- , . rę 
czy la się następującym ustępem: i ~cią W t;astępnych roz~rawach jeszcze tolitkiego. liid? Jl~s~eg? Pl'1'~'WD$<"il '. „ f . z·· 

1.~· ,., ~; ~ ::·~ • . , 1·, • ~ .. . '. • ~ 30 
„Mój Pan i Cesarz przysyła mnie I 1askraw1e1. Az do na1t1owszych cza- . . W oapow1edZ< swą Wsponmful ~.r.:. . „ . l'!JI~ „a sl~~"iMlll, W!!l""lll l WIM11r. mi 

do Ciebie, abym się pok!onil przed,Two ! sów zn,ajdowaly zdaje się w najznako- Ballestrem w tym,aamym niiepimychJrl~ . . Wąlazeźtw.. W Arnold<.1i••ie kupi! 11.1 
imtronem i pocalowal sercem i usty I milszym korpusie oficerskim, którego nym '.'." falo'l11y.m mnie. o p<:Ji$;p~ cli! · · rr-.rll~k nas.z /;i> Ii:n~~ W Oi c;e.cllowski z ' 
Twoje swiąt~~li~e ręce. A ~ho~ .J~go \ m~ndur n?si cesarz nader ch.ęt~ie, ż~- pols~1~~t na s,ląs~u. „J~zt:R·.~„ ~słat~llm ,. , ~lplin.a: !!05iadłoś;i ·obejmującą 300 
Cesarska Mosc ~est daleko cialem, 1est w10ly,. ktorych czyny sprzeciwiały się czasie .--:-- mowił .- „stnac1ll~'!f!.l' lnłlr.a. , UJ.qrg od Nu~mca p .. Nassa. 
blisko Ciebie sercem i myślą. W tym ce I wszelkim zdrowym uczuciom giermat1- mand~tow'. to rw;izną na· to tylll'a prz:y-· · . c;zeJ:l!k,.' · Ciekąwy WY~a(!ek wyda
lu zatem posyła mnie do Ciebie, abym I skim. Byli tam zdaje się wysokiego po to,czyc: s1owa. \Ylil?hors,~; Ptzez >'(!O"- rzyl się, niedawno, W CzenSku. Tamtej
w jego imieniu przemówi! i w Jego zą- · , chodzenia panowie. którzy nadużyw;t- gow ,mezwYc.1ęz_e_nf upajJJ~ił:JYt' Z ".;iny · sży sąd .ląwnicz:Y gkazal Jl .. Wincentego 
.stępstwie cieszy! się Twoim widokiem I jąc swojej władzy, byli .najgorstymi naszych p~zy1ac10!. Tp mn1.e staregp -we · tfu.tę n;ł. 2!ł godzltl areszłu! i koszta , 
i także, abym zwiedził Rzym, wiele J i najniebezpieczniejszymi uwodziciela- terana, ktory stal P\ZY kołysce śląśAłie-. powodu ·udrocż'enia terminu ia Iloma- IV 

rzeczy jakie się tutaj podziwia, zwlasz- I mi kwiatu naszej mlodzieży znajdu- go· centrn11!, _glę~ok~ srńuci'l ·Miejmy \V gi!niąsię aeznaw;mia W 11olskim i,l;zyku. 
<:za gr o by wielki eh święty eh A pos to- ją ce i · się pod b ronia. Oficer sztabowy, B o~.u n!l ~zfe l ę, ze .oba lum ueeni si e; na - L'nb.itw a. AM oska r'l.:'lnia w spmrie 
!ów, Piotra, któremu poruszono klucze sz~agier panuiąceg~ księcia niemie- w:o~ą 1 ze .centi:um· odzy;;ka :z\wwu· . odezwy o polsh<! n1aukę. relig.ii w szko
Niebios i Pawia, nl1ZWanego naczyniem ckiego, czlow1ek, ktoremu pow1erzon.o wsro_d !~idu sląsk1ego d;tWtlf" swoJe. znf1„ · lar.-ll: ot:rtymali księża proboszczowk 
wybranem przez samego Chrystusa". osobne wykształcenie wojskowe nie- czeme. . , . . . ~1.itauah1 lidzb.i:rskieg·~ i górzdskiego: 

„Cnoty więc i sita tych Apostołów mieckiego nasteocy tronu, wyprawial · Z okręgu gornosll\Skli<i;tro ws:glosiJf ,.- t- Ks. dziekan ' KlaU z Lidzl,arka, 
l dar Twojej pomocy, niech będą zaw- z młodymi kirasyerami orgie, wobec re!era~.i-: ks. Cllowattki i' rnd.ca·sp.-awi.<'-- . z). Ks. wik>t<Y Łowicki ·t Lidzbarka, 
sze, począwszy od . dzi~iai, dla. i;iego 

1 
któn;ch blednie. obraz deki1denckich . ~lt~?~ct St~phan. Nast~viła porem , ~- . '-3) Ks. prot. Sycho~~ki _z Uoleszyrui. 

;·~~MenehIDa 1 dla mme '. I ~aso~~;msk1eh.~ . . . • •. : , ~ ~~:~~~~~ ! 6 ~}Ks.=~- dr.M .tlms~1 ;__:~~:::, 
FF .1 „ ~u n li~.ri-w~ · i man schylił głowę 1 odpow1edz1a.t kró- · ~ ~eg.o domyslm:ko. :v u-~~~z1e 'low~ am; · sz:le stosurJb celn.~~ zapew.\t1al nosy!' 
J i' „„ ~ ))i;\• ·u l t' . ~„ I tko: , , . · ~' l -~~nefo ztag~dz.~na t_res.ci. „ . . : pośrednic~~·~ro N_ar~leona p ..:imiędzy nią 

. . . -- Wasza cesarska mosc, mezastu- · · \\ stGP krotki.. za · .11rty w · ~Ilku 11ier 11 Turcyą ~ Anghą - chociCłX rów0-0cze· 
'i Q.pow1adan:e histo.ryc~ne według po- żona pochw~ła !_ • • . • ws~ych p:mkt.ach, a ~yn~ą;y- zadc6~ t~- . &'tie rozs4~rzal tymczasov~ o zakres sy· 
J w1eśc1 

1 

-- Prze~1wm~. ~1eb1e.uwazam za 1e- ~u~om w_ysok1ch s~szm!'-.o. ~~- A .da.let stemu k;CJ<1tynentalnego; w ostatku ca· 
Wacława"_(iąsiorow5ikiego. dnego z na1godme1szych! , 1_uz z~ame P~ zdamtt - srriułe, "fM"'yra--- sus belhi z Prusirumi liga re(1ska~ w ca· , · ·: ; , ~ . ,„ .--,--- P la tó w ski o ni I się i eszcze niżej, a ~n e, J ~s n e, b11a ce w oczy s .wą s Um> \\ ©.- lei s w ei ro zci ąf I oś~i u maną została. 

~ „. " -' „ i c ia • ó aJs1y l j nie mogąc po !tamować rogatej duszy setą u i<la du. . I T radida t ty Iżycki w i.<dn ei chwili do· 
u pokorzęnie wpisane zostało do dz ie j koza czei. o~w>;I s1 ~ sz.l'.b!'-o : . i . Arty ku~ .~ 1,ąty. „Frow ~~~Y e .. · które peln!a 11apoleo1iskich ·rryumf ó'". i roz· 

iów. 
1 

- VI_ I11aJbh~sze1 v/01me pos~aram s1e skla~alv c:~sc d~~ne.go 1(1_o_lesPwa Poi Jega1ące się i owdzie salwy ucisza. 
Dwa tygodnie tr\\.~aly tylżyckie. uro ! us.p~awie,dhw1e słowa wasze) cesar- skiebo 1 k.ore pozme1 \\." rozny_ch cpo-. _D!l-vai dzielni a prawi obro.iiCY wol ... czystości. ,przez dwa tygodnie brze- I sk1e1 mosc1 !... . kach dostaly 5!ę Pod p4nowan1e pru- nosc1 pruskiej - nieustr11szony NetteJ, 

gi Niemna rozbrzmiewały ·weseletn. - Generale! - -~pommal Napoleon skie, b~dq nlalezaly, 1al<.o wl.asuośł. kró-' beck i niezrnordowa11y Schill, zaprzesta 
Napoleon, uznany przez mocarstwa - teraz m~my !lO~?J !„: . . la .saski~go po<\ tytul„em l(s1~s~w~ War ją .walki na śmierć i życie prowadi<r· 

cesarzem, pławi! się w potędze swoje i c-: . Tak 1est, naJJasme1szy parne - sza wskiego ( ~ YJąWuY ~, mtemonych ne1. Tylża wytrąc:a im z rąk oręż, rod-
a slawie. Korony braci cesarskich za- . b::lkt,i'.11' po119'0 at1man - mamy teraz w artykule 9. 1 popr;;edzawiym}, i rzą- jęty z rozpaczliwą odwagą. 
twierdzone. Ludwik holenderskim, tlie pokoi!... . , . . _ dz~n~ będą prz;~. Mnsty1;x:yę, ~ape- W okolioach Drwenkowa i Ostt'Ole· 
ronim westfalskim. Józef neapolitań-, . . i . .Napol,e~n . ?dwroc1! St!, a me c~cą~ wmaią_cą woln.Gsc l przy,w1~eJe ludow te ki ustają utarczki placówek. General'." · 
skim królem przez dwory sankcyono-· dać poznac, ·ze zrozm:mal . odpowiedz go Ks_ięs~"'.a ' POtodz1c:. się dającą ze wiek CJaperede i Montbrun. ści!\gaJa 
wan i _ mogli odtąd rozpościerać swe Platow,a, obdarzy 1 go I swoim port re- spoko1?osc1ą kr."!'w sąsre?nlch." swoją oddzialy. Między walcZllcem! 
'))Urpury i gronostaje i czerpać pe Iną tem.„ . . · . . At 1JT~ut sz_o,sty • „O.da~sk z obwo- niedawno armi.1mi wznoszą \lopce I 
.czarą z braterskich trofeów. . '

1 
•• W TY!Z! oo dma z_rywały Się no~e dem ~mll 1edne.1.1 ~o swe1 rnepodległości slupy graniczne. 

Deszcz wstęg, ::rrderów i tytu.lów :Wtadomlisc1. o traktac1e .. i W dniu sio-- p_owrocony z~ta1e, pod ~rotekcyą krC- . Król szwedzki, który wiernY 1rzY· 
posypal się w Ty lży. Bonaparte. u mi al dmym umo'Y'a z ·ce~arzem, Aleksandrem low sas,k1egc,_ 1_ pruskiego . . . rzeczeniu, w Iz.śnie by! w StrolzW11dz1e być. szczodrym i wspanialym. Nte za po zostal,a. U~?nczoną 1 po?p1saną, we dwa . Art) kul _s10dm.y. „D!a komumkacyt kampanię z J'rancyą rozpoc2ynal 1 kor· 
mnia.I nawet 

0 
tym, który mu się rtai-- dm pozmei. s tanąl pokoi z Prusam1. . między. Sali:sontą 1 Księstwem W ar- pusowi Brune' a Z11grażal _„ opuszcZO' 

bardziej d;1/ we znaki podczas ostatniej Para~rafy były zredagowane kro- sza:wsk1.:11:, 0 : .nacwny zot~ie „Tr~kt ny nagle, wskutek wieści tylżyckich, kamp~nii... i zGbaczywszy pewnego ra tko: Kazdy: ~yra~ tąm rozstrzygnl _ 0 wo:~kO><J p,zez kraje krola pruskie- przez Anglików i nowozaciężną dr''!" 
zu stoiącego w 01szaku cesarza Aleksan tys1ą~ach .. ~azd3; lttera był!' prze~ wy- go. . , . , zyę pruską Bliichera, muslal cofnąc 51

) 
dra slynn ego •o tam ana kozackiego, pisaniem JCJ o~hczona. k~zde o mowie- , Ar tyk~t osi_ny.. „Am kroi pruski, ani ·na wyspę Rugię, aż tam otoczony, bron generała Płatowa. skiną! naii. nie bylo skutkiem. glębok~ch · rozpraw kro! ~ask1, am Miasto C!d~1\sk nie bę- złoży!... Odstfipili go i ci nawet, za spr•1 

_ Winszuj_ę ci. zdolności, generale .. i dh1R1c!1 dys~usy1. Przecme~ starc~ył dą 1:uały pr~w~,stanow1c zadnego cb:i wę których \valczvł. 
zdolno~ci ! -- rzekł laska wie. ł za gramcę p:rnshv, punkt kazdy z me- , na 1 zece Wisie. (Cias.?: dc.lszy nastąpi). 

K„oś ze świty przetłómaczyl Pł:ato- } 11bla~alną stanoczością. ur~:':raL . r)vał ł I dalej z~.ów tra~tat oznacZ(ał grani-
wowi słowa BoEapartego. Stary ata- nadzieje, usuwał wątpllwosc1. Am 1ed„ · ce monarchn pruskiej, regulO\\ral przy-

- : ' 



5) Ks. prob. Kuczy1\ski z Radoszek, ~ żna i zasadnkza zmiana wewnętrzna. badaniu lekaThkiemu bez względu na 
6) Ks. nrob. Wietrzychowski z Gó- : Mianowicie pomiędzy przywódzcami to, czy chcą pracować na ziemi czy pod 

rzna, . partyi krakowskiej demokratycznej i na ziemią. 
7) Ks. prob. Wollenberg z Polskiego rodowych demokratów przyszedł do Dortmund. Pewien malarz pokojo 

Brzozia, skutku po kilkudniowych rokowaniach wy otrzymał od odbiorców 2000 marek. 
8) Ks. prob. Żórawski z Jastrzębia., sojusz. tych stronnictw. który na pel- z któremi zaczął zwiedzać oberze: 
9- Ks. prob. Pabusch ze Szczuki. nem zgromadzeniu obu tych grup ma Przyłączyła się do niego vewna osóbka z w· lk K p il Il' być uznany. Na podstawie teg·o soju- ze swoim przyjacielem i przejechJali sie 

te · ~. ezna 8 iego. szu oble grupy bę_dą tworzyć jednolitą z nim doróżką. Kiedy pan majster wy-
Strzalkowo. We wtorek przed po- partyę. licząca w Kole polskiem prze· siadł, poznał, że 2000 marek już nie 

. ludniem wykop.ano na polu posiedzicie- szło 30 członków. która w zakresie miał. Owa parka okradła go i znikła 
' la dóbr rycerskich Schultm zwłoki dwu Kola polskiego będzie prowadzić akcy~ bez śladu. Niech to będzie przestro

do trzechletniego dziewczęcia, które w Radzie państwa wspólnie i solidar- gą też polskiej młodzieży, którta po 
jak poszlaki na to wskazują, zostało za- nie. Na· czele nowego sojuszu stoją pp. każdei wypłacie zjeżdża do Dortmundu 
mordowane. Oląbiński i Petelenz.! - na uciechę. · 

Gniezno. Straszne nieszczęście za- Schwerte. Z pastwiska skradziono 
szlo w Samarzewie, wtasności p. Krze- Wyścig balonów ku.pcowi Sterr.bergowi krowę wartości 
wińskiego. Robotnica Salomea Bal- odbył się w St. Louis wyścig napo- 450 marek i zarzni~to ją w pobliżu, po

czewska ·nosiła perki do woza. W stoją- wietrzny ·balonów o nagrodę Gordona czem zlodzieie z mięsem uszli. 
cym w pobliżu stogu słomy zauważyła Bennetta. 'Do wyścigu stanęły- 3 balo- Diinen. W czwartek bierżmowtał 
strzelbę, wzięła ją więc do rąk i po- ny ~merykaf1skie, 3 niemieckie, 2 fran tu Najprzew. ks. Biskup Schneider. Po
częL"3. ogladać. Gdy to syn właściciela cuskie i 1 'angielski. przednio był w Derne. Po drodze to
spostrzegł, zawołał. by położyła ją na \Vedług ostatnich wiadomości naj- warzyszył mu liczny zastęp mężczyzn 
swe miejsce. W tej chwili padł strzał. dalszą przestrzeń przebył balon nie- na koniach i ta kołowcach. 
Nabój zranił ją tak, że cala dolna część miecki, który opuścił się w odległo- Gelsenkirchen. Bawi tu brat an~ 
ciata strasznie była pokaleczoną. Zmar- ści J?rzeszlo, 800 mil an~ielskich od St. gielskiego ministra wojny drt Haldla,ne. 
ła w pól godziny po wypadku. Lom~. Drug1w z rzędu 1est balon fran- członek komisyi górniczej, która w tych 

Tow. św. Barbary w 'Hochum 
donosi swym czlon1:rnm. iż pogrzeb 
członka Mszego Towarzystwa 

śp. IGNACEGO ~YBERTOWICZA 
odbędzie się w poniedziałek, dnia 28 b. 
m. o godzinie 8 rano ·. 11 domu chorych 
w Steele. O liczny udział członków pro„ 
si Zarząd. 

. ·-·· . ..... 
Baczność Rodacy w Bruckbausen! 

WieJ~i wiec polski dla hutników l górni
ków odbędzie ·się w niedzielę, dnia 27 paidzler, 
nika. l>rzed p0tu'1niem o g<Kizinie 11 i oół u p. 
Brinka w Bruckb.ausea. uli~a Albrechta. 

Pod obrady prz.yid~ bardw ważne sprawY, 
dotyczące katdejto robotnika, mianowicie sta 

. nowisko l(ola PolsJdego wobec prawodawstwa 
o sńróceniu pracy po fabrykach na 8 1'odzln, 
utworzente kasy pensvwei dla huttdlcQw l ~· 
prowadzenie lepjszei ochnmy i:f 9.h\ t jednoli
tego kna!l~załtu na ~ta R2lęf~e 1'iemJecką. 

Na QQwyżsi:y wioo zaproszono kilku po· 
słów polskich~ pomlęd-zy nimi prezesa Kota Pol 
sJdego księcia, RadziwiUw Mamy nadz~ję, że 
Rodacy z Bruć_kbausen i okołlcy we wiecu 
jaknaillczniejszy udział wezmą, aby się prze„ 
Jconać o. pr.acy naszych posłów w parłamęn-
cie. · 

O liczny udział uprasza ~:.. 
.,ZJednoczenie za,wodowe Polsk·ie."~ ... 

Poznań. Robotnik kolejowy Hoff- cusk1. . ( stronach ogląd.a urządzenia zdrowqtne. 
mann 7,4 Je"Zyc. dostał się podczas ranże- Castrop N · t i· 7-'łr i7409 T.,,.,.l "'"'m w1·ec odb d i · w sprawie stanu marynarki niemie- . • asze m1as o lCµ,,. 6. KJ\ ,,.,„ ę ze się 
rowania ·wagonów pomiędzy tłoki · ckiei· . dusz, wtem 12168 katolikojy. ·.· . . ~ BOCHUM 
dwóch wagonów t:ik nieszczęśliwie, że D hlh U S . .n; 6 · b '1't w poniedziałek. 28 ti!ll. o ~odzłnie 8 wieczorem 
poniósł śmierć na miejscu. Zmarły o- zabrał głos wieceądmirał niemiecki a .au~~~· ~-w.ng. w 0 

a 
1 

a na~L_!_iot~łu .. W.iktoryi" przy ulicy Alei<>wei. 
sierocił żonę i dziecko. Galster, r>odając ostrej krytyce obecny czteroletnia dMewczyn ~ la~pę nafto- Baczność.""'hutnicyt · -

Gniezno. Nr. Witold Skórzewski z stan niemieckiej floty wojennej.': Zda- ~ą~ :vs~ut~k cz~g.o ~apahł?. $~~ •• ~n~~en- . J\'cirnferencyk1 ·hutników odbędzie się w. 
Lubostronia otiarowal, według ,,0.std. -niem Galstera. niemieckie ministefyum ki JeJ pi.ęcwletme~ si~st~Jczk1. b~iec: medzrelę, <inia 

27 października, ounktualnie o 
Rundschau"' . „krygierlerajnowi" w marynarki ni cze o się nie nauczy Io i ko ~y?ie.g!o w ~l?m1emach na uhc~ I ~:::inie IO Przed uoludniom w iokalu p. Iio-

. b nic nie skorzystalo z doświadczeń wo1· - chociaz OJCI~c ogien µgasił, uma~ła me- w Bruckhaus,,..., 
tabis·zvnie 300 marek na z ud-owanie .ny ro(" 'sko-:a ~ k' . N' . k fl bawem wśrod stra$znych boleści. ulica Cesarsk u ... „d hó d 1 6 
strzelnicy! - Więcej jak smutne. :"YJ . J poJts IeJ. ~e~1ec a o Essen Otwarto tu mie1·ską· szkoł"' . a. vna,sz.!lmY . ru w e egat w 

ta wo1enna 1est .zan.adto cięz.k. a„, P.r.zeła woz'ni'coJw~. ·. . · .· , ~ k~ónzy są n:a 
1lwnferencyę wydelegawani. a:by 

Ze SI ka 
4łzv'1 łłt~ •

0 
Ąls11.i d lb . s1e PllDktualnie stawić raczyli. 

ąz . 'fJ Jl.~ o .... ~ Pv !ii), • owa~a o ; rz~i;n1em.1 ·pan~ernik~m1 I kra. . Swój do swegQt ~lolaH··różmi kramarze a Zarząd 
w Jaworze w pewnej rudzinie za- zowmkam1. N_atom~ast ·~le posiada ona sami kupudą, -ws~ystk11 u hakatystów. „Swói •• Ziednoczenla Zawooowei?;o PoJskie2o" 

snęła pewna 17-letnia córka przed czte w dostateczne1 lczb1e am torpedowców. do swego" woJa:i~ ;ta.Kie pewni ludJ2:ie a s.a.mi Wiec polski celem założenia Koła 
rema tygodniami i dotąd się nie prze- ani statków podwoc\nycn, ani okrętów wkręcają lil·diO.Wi J)o1ski~mu. pa~ier Iis·to1~y: na- śpiewu 
budzl

·•a. Odz'yw· i'en1·e s'p1·ące1· odbywa do obronv brzegó\V . .Ewentualna· wóf- bywainy_ u ~d~uik.arzy menyeckrc~ •. chociaz w odbędz1·e się w Wattensche1·d w n1'edz1'e-
1 A -:. b . · . " . . ·drukam1 „Wiarusa Polskiego"' i mnych gazet -

się w sposób sztuczny. n~ ż ~gllą ~laby p~zyn~1mme1 nla ra- polskich w każdym c~:vs.ie na1bywać można lę, 27 bm .. o godzinie 7 wieczorem w lo 
Pszczyna. Zmarły niedawno ksią- zie woma p'od3azdową;:, ktorej pomyślny .12apie,r laidny i tani a zaopatrzony w poprawnie klalu p. Schtittua przy ul. Bochumskiej. 

żę pszczyński pozosil3.wil 
83 

milionów wynik; zależy właśnie od wielkiej Hości wy~ruw_ow~·ne .wierszyiki. n~·c12ase~ d.r.u-. o liczny udział Rodaków prosi 
m•a„f'k w goto' wce. S'ugom i· urzędn1·- arteryi komunikacyjny.eh na .. morzu. i k:arm.e mem1ec1~1e ka'lęczą ·nasz ięzyk mem1ro- ZwołuJ'ący. 
11u l - 1 

1
„ „ h dl N' . ' s1erme blędam1. Doszly nas na1przykl8!d w 

kom zmarły książę nie zapisat nic. Tyl- spara lZO\~a.~i;a . . a~ .u. .iedomagamo!11 tych ·dnfach listy. z nagtówkami. które iza- TO!Warzystwo św. Barh!ll'Y w Herten. 
ko słudze przybocznemu~ na którego marynarki memrnck1e] mog'łyby zara- wienaią kilka b!ędów. Jeden zawiera n.apis: W niedzielę, dni<!J 27 bm„ po ooJudniu 0 go-
rękach umarł, zapisał w testamencie dzić tylko - mi~ony, które mógłby dać „Hata Leij~na", w drugim ziachoozą sJlo,wa: dzinie 4 odbędzie się walne zgromadzenie, na 

tylko - parlament. ,, , .. wstydt i chańba". którem będzie obór nawego zarzą.diu. z oo-
3000 marek. Myśliwi otrzym11li na pa- ,.. ....... .,._....,_.„„,,._ = «• • ..,,.... O tak, wstyd' i hańba, jeżeli Polacy. wo- wodu tego jest powin11ością każ<legu czlo.nka 
miątkę każdy jelenie rogi. fający „Swój do swe·go". sprzedJi.-i<l uapier się na <:J.W-e zgroll18.!dzenie stawić. O jak najlicz 

Katowice. Z pociąg.u wypadł i .za- ~ · listoiWY ,drukowi.my btęctnie orzez hakaty~tów. nieiiszy udzial Rodaków uprasza 
bil się ·na dworcu tutejszym niejaki Os- z róŻDJCll strt;»n So·rostowanie. w pewnej części wczoraj- Zarząd. 
·ald, urzędnik z huty milowickiej (W szego m1k!.adu gazety wydrukowano w ogJ:O.- Uwaga. W tę sama niedzielę odbędzie się 

szeniu o śmierci śp. Cybertowicza, że po- posiedzenie zarzadu i rewizorów kasy po polu 
Mlestwie Polskiem). Na dwa miesiące możrna zapisywać grzeb o·dbędzie się w sobotę, 26 bm., ~amiast dniu o godzinie 2-ej. o s~wienie się wszyst-

L *'- ii~~~~~~ ~?~~:~f ffn~' ~~aei~~t!at~~o~ :.:'..:!:!!::.~~.,1',::;, .,...,~, „,, „ ,._, I kich- uvr::_Mlchal_l(rQoule~~pruewodniczący. 
Wiadomości %e .świaf!o si 1 mr. a z odnoszertiem w ·dom ))rzez Towarzystwo św. Woiciecha w 1\arnap 
I listowego 1 mr. 28 fen. 211 tę' Genę· prze Rozmaitości~ urządzia w niedzielę, dnia 27 bm .. . 

ł k jesienną z.abawe z tańcem 

oma
zyku. 
ra\Yte 
szk o· 

w sprawie kandydatury księcia Loe- Sfaamy ta źe „Wiarusa Polskiego'' \V- u pana Leber, na któr~ się szan. Rodaków z 
wensteina . inne strony dla rodz!có:w , i z~aiqmych. r Sp!awa ~· hr. Zamoy~kiej. "Goni.ee J(ar~ap i \okolicy serdecznie zaprasza. Po-

miejsce zmarlego posła do parlamen~ ale tr~eba razem z p1em~dzm1 nadesłąć. \\,~rs~awsk1 ot:zymał list następuJa- c:?Jądek o godzinie 4 po pofadniu. (2) 

1

: ks. Dasbaclia zaznaczają pisma nie... dokładny a~res tego, k.t.qr.Y rr:a .gai~te C'5 • Sz~n_?~ny: P~1.e Redaktorze!. '?/o- ~* liJ ' Zarząd. 
„eckie, że jest to ,objaw znamienny. otrzymyw~c. Przy zbltmiącei się me• bee na1roznorc>dme1szych wersy1 1 w Towarzystwo · gimn „Sokół" w Horstban<;,;-
1 sbach ·był bow1· em przywoJ dzcą de- dzieli pros1m .... t. Z/achęcać krewnych i ce. lu piow.strzymani.a pod.ty,m. v,"z. ględ em . w nied~i~lę . d1nia 27 października ,po polu~ 

l. 

1 .Y " d h dnm o godzinie 2, odbędzie się zebranie celem 
~okra tycznego skrzydła w fonie cen-1 z~aj?mvc?, żeby sob~e koniecznie za- m~z. em hieuzas.a. n10nyc .~iesc1 w. spra omówienia ważnych spraw to•w. Po oo·siedzeniu 
tr1Jwców. Je~li w miejsce demokraty p1sah ,~W!arusa P.?}s~1ego'> . ~ I wie do_t~czące1 zony moJeJ, ~ary1 Za- foto,grafowanie towarzystwa. Druha.wie win'" 
tępuje wysoki arystokrata jest t.o „Gorni~ Polski p1szJ~, z~ h~rr, kto- moysk1e1: ~on~szę. co następUJ~. · ni się k.omple!n_._~_s~wi_ś._(l)_Wydział. 

1 kiem, że wpływy kól ko~serwaty- ry został skazany zn sprzemew1er~;.ie Stan Je~ zd1 ow.ia zd~adz1: s1!ne zqęr Towarzystwo św. Marcina w Dern·e-
m'ch ·nr łoni'e cerJtt··o\~ r co~·nr wzrosły:. pien. ię. dzy „S\x.r.ię.tojózafa.cia", był da-· nerw1 _~\\.'ame. Pom1_mo 9ągle1 porno.cy le. doinosi swym czfo:nkom, iż w niedzielę, dnia 27 "Y vv 1 ,, w t k~ ~ t d z b k paźd'Zier.nika. odbędzie się walne zebranie, o 
ł • • • wmeJ zwolen111k1em .,Vllarusa Polsk ie- 1 ~. IeJ ze s rony- ra a orows tego 1 · ~odz. 4 po po!uuniu na s11i zwyklych posie-

gres narudo~o:mem1eck1ch robo· go". Jeżeli to prawda. to· najlepszy w wezw~~lt~v przez.niego specyalisty dra dize!I. o liczny udziar uprasza (I) „ 
tmkow, tern dowód, że „Wiarus .'Polski jest bez- Rych~mskiego, ~~ :-· rrchczas nie z~ofano Zarząd. 

'l.y odbyl ~ię na początku b. tygo- stronny i karci występki bez względu choreJ uspokoić i dó1. :.--owądzić dq świa. Towarzystwo św. Wojciecha w HochJarmark 
. wysłał deoutacyę do kanclerzla n13. osoby. Teraz jest tlain najzacię.- doinych i dokhdnych V.'Viaśnień~ . dono~i swym oz.fankom, iż w nie1dzielę, dnia 27 
~~Y księcia Buelowa, która kanele- tszym wrogiem „Wiarusa Polskiego" a . ~t·zy~zynę. rozstroju " 1 .f'l erwowego ?m., przys.tępuie T.orw. do wspólnej Komunii 
r1 przedfożyla uchwały kongresu. za to zaprzyjainili się Z nim pano- °Y1 Jakim Slę ZllaJduje żona moja, upa~ru- ~:· [p~~i~ctzf1~Ys~~~t~ f0$.Z~nr;~~e1~o:~~~.oś3 
·:lerz odpowiedział deputacyi, że wie od .,gewerkferajnu". przygarnia- I Ję w szere.gu ~noni~owych g~óz\ któ- jak nailicznieiszy udzial nrosi (1) 

1yka socynlna w Niemczech będzie jącego sk\vapliwie wszelkie polskie od- r~ usf~w1.czme ?trzymywahśmy od Zarzą 
·I Prowadzona według woli cesarza padki. kilku miesięcy, mieszkając w dobr, h U ~aga: Zebranie Tow. odbę<Izi~ sie :1 

~oływał, by wszyscy rnbotnicy Na zapytania, zestawione na pod- Rud~a W: gub. Gr?dzieńskiei. a także ~~~~~e~{~ ~~~~~~i~ólndo 16~~f,żeń twic P -

·mi.eccy stanęli n:-t gruncie narodo- stawie informacyj łiaina odpowiadać trag1czne1, ,a tak ntedawnej śmierci śp. 
11emieckim. :nie myślimy. Za oszczer'stwa, rzucone jej brata, Aleksandra Potockiego. 

Niesz z , · k ~ . na nas odpowiedzą panowie od ge- W całej tej sprawie prowadzi 11e 
~d N' c ęs~t~ o„eiowe. . . werkfe~1jnu" przed sądem, o ile ~·-nie jest szczeg~fo·~·· '~ śiedzt~10. 

rz ł~ect.erb~e1s1g P!~Y Ko?lency~ pójdą śladem innych zaskarżonych K~mumku.1.ąc powyzsze,. upraszam 
Y Sii:( meszcz~scie kole1owe w przez nas oszczerców którzy się usu- o pom1eszczeme tes;o mego hstu w po-

~ z c~w~r~ku na piątek. Zderzyły nęli ·od odpowiedzialn~ści, uciekajac za czv!nem piśm~e ?zanown~go Pana: z 
'Dbo~1ąg1 tO\V\arowe. Hamulczy zo· granicę lub niszcząc dowody swojej wi- I prosbq, o przy1ęcre wyrazow powt1za-
,a ity. 10 wagonów zburzonych. ny - nia. 
~ . lekt nowej ustawy wyborcze] Bochum. Wydzi·ał obwodowy w I Adam· Zamojski. 

w Oldenburgii. Arnsbergu unieważnit ostatnie wybory Warszawa, 20 października 1907 r. 
';ltlowi oldenburskiemu przedloży do tutejsz~j rady r~iejskie.j. J.. • • - ------· 

~ryum proiekt wyborczy zapro- - Pocią~ prze1echał zonę robotnika Nabożeństwo polskie. 
lący równe tajne bezpośrednie Koppa i zabił ją natychmiast. 
z~~hne pra~o wyborcze dla 01- Herne. Miasto na~ze lic~~ 36507 
.~n. l\ażdy wyborca winien je- dusz. w tern 19528 ptc1 męsk~ą 
przynajmniej od ht trzech za- Herne. Z powodu wagonow do Qd
\Vać 7\V Oldcnbur_gii. Liczbę o- woż~nin węgla nie n:?~Ji górnic~ na ~o 

Hochlarmark-Stuckenbusch .Naboieństwo 
polskie z kazaniem odbędzie się w niedzielę, 
27 bm., po pofodniu o g-odzinie 4-ei w kościele 
OO. f ranciszka1n6w. Soo~.obność do spo' iedzi 
w języku ojczystym p_rzez caly dzień \~sobotę 

p;ze~ysforvif'>r, lat ~8, it1teligentny i przystojny po
s1adaJą·cy 2 dobrze ?.aprowadzone interesy, poszukuje 

• Wy or·czych pomnożono. palm „Neu-Iselohn I od poludma PI a-
rusach odtąd. 1111próżno wota lud cować. . . 
ę ustawy wyborczej, która da- Do~tmund. Z~k~z zatrudmama w 
0rn Przewage w sejmie. 1 kopalmach robotmkow, poc11odzących.z 
edeń ; • I Belgii, Węgier l Siedmio_g1 ndu, gd~1e { 

i w niedzielę rano. 

---;:~-~pie\~~-::::„ -:-B~~r.~. ~ y 
\V niedziele. dnia 27 bm. o ~od~nic ~- ei PO ł ' 

b ~k.ego I(oła polskiego. panuje choroba na robaki~ został zme- r 
j o\n1:-cl~c Corresp.''. doposi, w ~ siony„ ~o~otnicy z ty~h ~rajów m11ja ~ 
a Polskiego dokom11c się wa- się przec1ez przed przy1ęc1em poddać • 

P?,fu.dniu o~będzic ~i~ po~.icdze~ie. na. SJl'II p~na P
1
anie ~ wie~n la t 20-;-25, które posiadają. go· 

Popmg~aus a . . Oosc1e mile w1dzuw1. O !tez i tówkt 4-:-- o ty: ę "!. ma~eK, zechcą Hwe ła~kawe 
ny udz,1al prost (1) oferty o l e mozno i i lutografią nnrlesłać pl)1i lit. 

Zarząd. li. L tsi:~ Hanptpostlagernd Rechlinghausen. 



Dom kredytowy 

1268 Telefon li77. moż1.la t}lko 

I . I 
n 

w wielkim domu towarowym 

Jana Pańezaka w Essen Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 

J. Baranskł, Wanne, 
Najwięks.1.y i najstarszy polski skład 
mebli , maszyn do gotowania i całso· 

witych wypraw kuchennych 
znajduJ'e się 

r<r-:~~ ~~~ 

przy. ulicy Karola (Karlsf r.) nr. 3. ,.. Ceny niskie 
=== naprzeciw kościoła kat.oliclriego. -- ~c.,..~~· ~....-NI'""' 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do ~wiedzenia • 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek Na1tatasze l naj. 
czego eię prnekonać możecie, że najkprzyst- dogodniejsze źr6·· 
dej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
ry,eczy tylko u ( 400) dło zakupna dla 

~r-cr-<"~ Jana Barańskiego. młodożeńcł~ 
la gotówkę! Przy calkowitych wypral'ach, p.ł~Lnc podarl;I. 
~ ...... -......~ _ Wszystkim, kt61 zy . mnie wyprawę 1 • 

kupią, wypożyczam grat1..:; .)orcelany na P J-

'sele. , 
~1~~d ł fo f - .-Polecam także Szanownej Puthczności . a o p a 't I IDOJe l 

..... -.....e..-:MP~ -nłasne wa1tli!lzte ·1 
tapicerskie i si ·.ilarskie„ 

Na życzenie przerabLm stare materace . 
w jedn) .n in:u po ce ~ tanirh. 

Zarazem nnl<>t>n~ a.ter ce mojego 
handli mebli, po ce-

j 
SÓ RC ACYi 
·tU p ąrriąfl 
~ęd ć? 

chce ~.·,hie maszynę do 
_ . „ u.• v A pi ó lol· viody druh, któ1·y 

8obie chce d o s k o n a ł e ko o spr a wić, niech 
pisze kartą ilo nas po c~nru na.szych maszyn i Bez aa~ntów 
kołowców. Mamy dużo 111sm · iio izi~kowaniem z ' 6 ' • 
wRzystkich sr.rrn W ~talii. 942 _„. ·~- „---

ran~- . 4St.aw·iń~1ki 
Z pierwszej rf;ki. Hurtowny interes maszyn i kół, 

Re~k~ngbausen·Siid, Boebumerst:r. 12 7 . 

Stoppenbergerstr. łł -13, 
kuiM. ius 

Za rAJiejsr.owi otrzymają, przy zakupnie już od 10 mr k. po-
uą\l szy, zwret kos1t6w po4ró!y aż do 2 mrk. J 

K\o raz się ,ofatyguje zwiedzić mój skład, przekona się 

zaraz, te najlepiej i najtaniej motna tylko u mnie kupić. 

an Pańczak, 10::~,,. 
Es s e ~ Stoppenbergerstrasse 11-13. 

1059-;--

A me ryka. 
Dalsze 

zniżenie cen. 

Sorzettaż kart 
okrętollł-ycb 

Otto zur Hellen~ 
D.irtrunnd, Konigshof 

Stary, , do!>rze zapro
wadzony 

skład towarów 
kolonialnych, 

w bardzo dobrem poło
żeniu, jest pod bardzo 
koizystnymi wanunkami 
do nabyeia. Zgłosz. 
do Eksp. „ Wiar. Polsk." 
pod nr. 1 ~40. „ •• '111' ... ""''IP>llł' 'llliY>' 

Swój do swego I 
Of)·•••ff 

Kwiatkowski 
„ najlepsze! 

Za najlepsze są u~n• 
i pozostały temi 11amemi znane z ręcznego wyrobn tureckich tyt 

Itlarłposa Wanda 
Sokoły ~ Turkfory 
"\rulkany ~ Kościuszko 

~; fabryki 

J. F. J. Kon1en.Uińskiego z Drez 
Główny zastępca 

.Jan Kłerezynskł, łle1·ne. 

K_siążki d ł> na bożeńst 
można nabyć w Ksiągarni „Wiarusłł Polskiego" w łfof 

Maltht-,~erstr. 17. 

e 
K wiatko skil~Q{. I Elementarze le ~:~:a i~:n:~~~i:~~I I~~~- I J. Pańczak, dom t~ e ..,. . 1 3..USCHKE, PRALNIA W BOCHUM. Tel ESSEN. Stop penbergerstr. 1 

,, na1·1an„ sze ł „ .... ::;::;;!... sr. ~~~: Hoislede •• Home. Elckel, l(ObHn1· Najtańsze i najkor 
I . . ha1tsen. Linden, HatW12eo_ Lan2endreer. Mar· „ • „ kU 

.xoa . „Wfarns4t Polsll
1
1• ~e;~ock~~~~rl>· Kamen, Dortnwnd, Oerthe, Ill0JSZA zródłO za 

..... „ ···-„-"~ \ •• „ .... 'dlr1..-... ;,_~~~· ......... t m .,.....,...,-~ i::$Nł?W Dl ~k . ...... ł!ilfr*~ #f:IM·ł 'A."'~-.----~----,, 
Wydawca: J au Brej ski w Bochum. Odrpowiedzialey z.a redakcye: Jao Breiski w Bochum. Drukarnia "Wiarusa Polskiego„ w B-Ochum. , ,_._~:.: .. .:t d 



Rok 7 

• 
eodzienne pismo ludowę dla Polaków na obczyź!\ie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym, 

------------llll!illll----~----------------~llllt.'!llillllllali!lml'l--:~• .~ .. 1SllC).t;t;:!V•.1t1~u·:·'MNJ.. ~·•:!"'· rrrV·\~· I f/JtitO(btł cOO!ziennie z ~filclem 4111 p{lśw1-,tccz· 
ł fi. Prz·ed!Plata kwa.rta1na na poozicie l u Ustowych 
Ml ~ ... t rnr. 50Polłen .• ka,z odnoszeniem do d~kuu 1 mr. I lmlc Boże za Wiarę I Ojczyzna I 

Za In.sera.ty plaiei się za midscc r7Atdb tłrobHI• dl~ 
ku 15 f. ogloszenie, zami~z.czone przed inffr t1.t ~ 
fen. l(to często oglasza otrzyma rabA.t. - UstJ ~ 
„Wiarusa Polsklego" Qależy frankować & podlt4 '91 
nich dokl.adny adres piszącego. R~op. isie :1/WU·Cł:Rllf.łt 

li fj11. ,Wlarus s i' zapisany jest w oonm pocz 
(gw'iym pod znakiem ..,L. połnisch m. 123." 

.-...-----------------------------...-.-•=Zl/<łla11111m=~amaę~••-~-----~•'<am.11._.!lll:&lw~~a•wr.-.-.ir.-mm1z•:~~.~ I Redakcya, drukarnia i księgarnia znaldule się w Bochum, przy ulicy Maltheseratr. 17. - Adrea .Wiarus Polski" Bochum.~ Telefoo nr. 141.f. 

I -::: polsc;l Uc::~:·o===nu średn::::~l Trzę:ie zie=:-Kalabryi. Oprócz 'Powyższych ulegn;s-p;:: 
-" ić czytać i pisać 00 polsku! Nie ~ koniecznym jest zastanowić się nad . . . daży autografy królewskie Stanisława 
„ ,w • . tym w jaki sposób najskuteczniej ziape- Liczba zabitych wskutek trzęsie- Lesz;czyńskiego i Augusta Il, księcia 
~st Polakie?1. kto notomstwu swemu wniĆ temu stanowi byt na szarą godzi- inia ziemi wynosi około 600, z których Józefa . Poniatov;skięgo list pisany w 
11femczyć s1e Pozwoli! nę. Położenie urzędników prywatnych l okol o 500 przypada na f erruccano. Krak·owie dnia 22 listopada 1809, do 
.--r _ ::- „ a 1t jest oczywiście z wszelkich miar nie- ; W Simpoli cała rodzina zos~ała po foancuskiego ministra wojny. autograf 

„ . pewne. Najlepszym tego dowodem jest tt grzebana pod gruzami domu. W Santa Mazepy, wreszcie list Kościuszki z Pa-z WJP&dJlOW dDia. pomiędzy innymi ta okoliczność, że w Euferna 2andarmi wyratowali 3 osob~ ryża, z dnia 27 września 1801, do fran-
i · iroku 1905, - jak stwierdzono, około z pod gruzów. Brandaleona jest jak iuz l ouskieg;o ministra Berthiera, w iniektó-

f • 340 polis zabezpieczenia na życie prze- pisaliśmy do połowy zniszczona. Poło- iry,ch sprawach dotyczących armii pol-
Według ostatnich wiadomości wynosi w padło urzędnikom prywatnym bezpo- żenie ludności w ?wej . okropnej . nocy 

1 
skiej. 

liczba zabitych w f erruccano 500. wrotnie. Położenie urzędników prywat było tern .gorsze, ze zm~wolona była Q!!!!!!!!!_!'.!!!.'.!_~!11!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11!!!!!!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!S 
. . nych jest smutniejszym i mniej pewnym ~ noc spędzić pod gołem mebem podczas Uezezenie Wł Łozińskiego 

Okaleczonych podczas trzęsiema jak robotników przemysłowych. Ci ma · deszczu i wielkiego wichru. f • • 
"Jia ziemi naliczono również 500. · ją przynajmniej jakąś podstawę do ży- Jenerał Alferandi, dowódzca d.~- W sobotę odbyła się we Lwowie 

cia, są bądź co bądź na starość zape- wizyi w Catancaro ka~ał rozdlać p~m1ę uroczystość uczczenia zasług Wlady
Pisma zagraniczne rozpisują się ob- wnieni. Kto zna stosunki urzędników dzy ludność 1500 namiotów. Kom1sya slawa Łozińskiego. Muasto Lwów, prag 

szernie o procesie Moltke-Harden. prywatnych, ten przyzna, że z pensyi, rządowa bada wysokość wYrządzo- nąc złożyć hold wdzięczności temu, 
Na rozprawach piątkowych oświ~d 

czył były komendant Berlirna hr. Kuno 
Moltke, że ze stanowiska zajmowanego 
ustąpić musiał wskutek artykułów Har-
dena. 

takie ogólnie pobierają, nie mogą nic QYCh strat. . . który odkrył prawie historyę miasta i 
oszczędzić. Dlatego czynili oni zabiegi, ,~ Ojr ee św. polec1ł ludności wyra- uwiecznił jej najpiękniejsze chwile -
aby byt swój zapewnić na podstawie zić współczucie swoje i nakaza~ d~cho- nada.to mu medal obywatela honoro
samopomocy. Niestety wśród większo- wieństwu, by starało się wszelik1m1 spo- wego. 
ści urzędników prywatnych panuje pe- sobami ulżyć nędzy. O południu udali się do mieszkania 
wne niedbalstwo. pewne lenistwo, Król włoski ofiarowai z własnej laureata: prezydent miasta. p. Ciuch
krótkowidztwo, by o własnych silach szkatuły 100 tysięcy lirów dla nieszczę ciński i trzej reprezentaci Rady miasta. 

Parlament francuski uchwalił votum stanać się o polepszenie swego bytu. śliwych. Przy wręczeniu medalu i dryplomu prze 
Stąd te ciągł~ starania się u rządu ze li!'!!!:!!!!!!_ ____ 22!!! mówił w krótkich słowach prezydent zaufania dla rządu. 

l Wyrażono nadzieję, że przeprowa
dzone zostaną konieczne do narodowej 
obrony reformy i dian.o ·wyraz zaufania 
do wartości armii. 

W sprawie projektowenego zabezpie
czenia urzędników pr~watnych 

odbyl się w Poznaniu pod przewodni
ctwem p. Kontrowicza wiec młodzieżY. 
kupieckiej, na którym przemawiali po
słowie Napieralski i Seycha. 

Nasamprzód mówil o zabezpiecze 
niu urzędników prywatnych poseł Ad. 
Napieralski, którego wywody streszcza 
my za „Kur. Pozn." 

Mówca uważa kwestyę tę za rzecz 
bardzo ważną. Mówić bowiem o urzę
dnikach prywatnych, to mówić o no
wym stanie średnim. Kiedy w roku 1892 
było w Niemczech zaledwie pól miliona 
urzędników prywatnych, to w roku 
1895. liczba kii wzrosła już do miliona, 
a Przy ostatnim liczeniu w roku 1905. 
Wynosila liczba prywatnych urzędni
k?w dw11 miliony, z r-0dzinami 5 milio-

strony urzedników prywatnych o jakie- N" A- ie kolonizacyi nie Ciuchciński. 
kolwiek zapewnienie im bytu na sta- tepowoll,ften " Nowy obywatel honorowy miasta 
rość. . mieckiej. Lwowa p. Władysław Łoziński uro-

Rząd uznając życzenia te za stusz- 0 niemieokich kolonistach z nad dzil się w r. 1843. Do gimnazium uczę-
ne rozesłał do kół interesowianych 1 1 szczał zrazu na prawo, potem na flozo-
k~estyonarzyusze, które kursowały Woł,gi, sprowadzonych do idzie nic po - fię. Gorące zamiłowanie do literatury 

ski,ch inod panowaniem rpruskiem, pj~e . 
przez całe trzy lata. Na podstawie ~ei ·p St wzięło u niego górę nad praktycznem1 
ankiety przyszedl rząd do przekonama! ipewien współpna.cowni}\: gazety " · widokami studyów uniwersyteckich, 
że koniecznym jest zabezpieczenie losu • Petersbur·ge~ Z.ei tung": Na dworcu tak; że wstąpił do „Dziennika literackie 

kolejowym w Smoleńsku spotkałem w k 6 ·1, także urzędników prywatnych i posta- .tych dniach male obowwisko ik{)loni- go'' początkowo ja o wsp lpracowm~ 
nowił utworzyć albo osobną kasę dla s·tów z nad Wołgi. Na moje zapytanie, później, jako kierujący redaktór ·i pro-
urzędników prywatnych, albo przy!ą- wadził to pismo odr. 1869--1870. W r. 
czyć ich do istniejącego już zabezp1e- .dokąd wędrują, odpowiedzieli, że jadą 1873 zaproponował mu Agenor Glu-
czenia na starość i niemoc. Ogólnie o- do Niemiec, ale tylko ina próbę, dlate- chowski stanowisko redaktora „Gazety 
świadczyły si~ wszystkie partye parba- go swoich g.osipodarstw w Rosyi jesz- lwowskiej", na którem Łoziński wy
mentarne za ubezpieczeniem prywat- cze inie s.przediali. Właśnie kilku koloni trwał lat dziesięć. Zasługą jego jest Zla
nych urzędników .Kolo Polskie popiera stów, wracającyc.h z Niemiec, jest tak- łożenie przy Gazecie - Przewodnika 
ło te dążności również. W jakim kie- że na dworcu kolejowym w Smoleń- naukowo-literackiego, wychodzącego 
runku ,rząd myśl ubezpieczenia wpro- sku; próbowali oni s~częścia w Niem- po dziś dL,,ień. 
wadzi w czyn. na razie nie wiadomo. czech i zupełnie rozczarowani udają W r. 1883 złożył Łoziński urząd re
w kiażdym razie liczyć się będzie rząd się w wielkim niedostatku z powrotem daktora i rzucił się na pole działra.lności 
z życzeniami większości, które repre- naid Wołgę. Opowiadali oni, że w publicwej. Byl jakiś czas posłem do 
zentują niezaprzeczenie związki i orga- Niemczech tylko ziemniiakami żywić Rady ;plaństwa, następnie posłem na 
nizacye zawodowe. się trzeba, mięso jest wiele za drogie, Sejm z ~min wiejskich powiatu Tur

Mówca w dalszym toku swego re- nawet chleb ledwie można kupowąć. czańskiego. Niebawem wycofał się z 
feratu wyświetla konieczno~ć łączeni.a Emigranci z nad W·ołgi byli tern opo- życia publicznego i poświęcił wyłącz
się w związki i korzyści, jakie z <;>rgam- wiadaniem bardzo przygnębieni i z nie- nie pracy naukowej i literackiej. Był 
zacyi t11kich wynikają. Następn~e roz- pokojem spoglądali . na swoje żony i przez lat wiele konserwatorem zaby
wiódl się prelegent dość obszerme o co córki. które jeszcze mniej miały ochoty tków sztuki i pomników historycznych, 
raz więcej wzmagającym się st~~ie śre do wędrówki. stał na czele lwowskiego Tow. przyja-
dnim stwierdzajac, że najszczęsllwszy ciół sztuk pięknych, był długoletnim 
mi są te narody, które posiadają ~dro- Pa. miątkl poltkie na obezyinie. wicenrezesem Tow. historycznego, 
wy stan śre~ni. Dobrobyt francy1 np: przewodniczącym Rady wykonawczej 
polega jedyme na tym, ze ma zdrow:v W Berlinie w dni>a.ch 4 i 5 listopada Macierzy polskiej. W r. 1890 Akademia 
stan średni. Jeżeli i rmy chcemy wYtW~ r. b .. , jak donosi „Czas", w antykwa- umiejętności w Krakowie mianowała go 
rzyć sobie zdrowY i silny stan śre.dm, ryaicie Leona Liepmannssohna (Bem- członkiem z,vyczajnym, uniwersytet 
to pamiętać należy, że koniecznymi do burgerstras.se 14), odbędzie się przez lwowski dał mu tytuł doktora „honoris 
tego są organizacye zawodow~. Brak 1P'llblic~ną fi.cytacyę sprzedaż ia.utogra- causa", P. Łaziński jest także człon
stanu średniego był jedną z głowny~h fów sławnych muzyków, poetów, lite- kiem komitetu, odnawiającego zamek 
przyczyn niedoli nas.ze~o . społeczen- ratów, aktorów, artystów. uczQ'nych, królewski na W11welu. 
stwa. ttuczne okliask1, 1ak1m1 darzono książąt, wojowników i mężów stanu. Z ·literackich prac. p. Władysława 
naszego posła, były wymownym dowo Zbiór to nader ciekawy~ a w tak po- Łozińskiego wymienić należy: powie
dem, że wywody jego tra~ily do przeko Jmźnej ilości bardzo rzadko zjawiający ści „Pierwsi Galicyanie", „Czarne go-
nania wszystkich uczestmkow. . się w antykwaryatach europejskich. dziny'·, „Hazardy". „Opowiadanie Wi-

Poseł Seyda przemawiał następme Dla nas majwiększą wartość posia- tia Narwoja", „Madonnf!_ Busowiska''. 

now. Zkąd się ten nowy stan średni 
~ziął i jakie są przyczyny jego powsta 
n1a i rozrostu? Przyczyną zjawiska te
go to rzeczywiście powszechna ewolu
cya stosunków socyalno-ekonomicz
nych. Zmiany w życiu ekonomicznym 
są daleko większe, jak nam w rzeczywi 
~to~ci się wydaje. W 111aszej epoce jest 
~Y~1e nadzwyczajnie prędkie, nerwowe. 
L.fOdłem upadku jednych form socyalno 
ekonomicznych jest wobec wolności 
P.rocederowej ~ kapitał, który stal się 
Sil~ pierwszorzędną! On wpływa na ca
le zycie narodów reguluje je i panuje 
n~ct nim jak jaki r:iocarz. Kapitał wyrzu 
ciwszy całe rzesze samodzielnych jed
nostek z ich stanowiska podaje im rękę, 

or ~b~ zrobić ich swymi podwładnymi. je 
Z~h ten rozwój widać w całym świe-

0 reformie przepisów kodeksu handlo- da.ja znajdujące się w zbio1rze tym auto- „Oko proroka", dalej studya „z estety
wego dotyczących stosunku prawne- grafy muzvcznę Chopina, podpisem je- ki i życia" (1872), a wreszcie najważ
go pomiędzy pomocnikiem a pryncypia go opatrzone, starannie do drnJrn prze- nieisze prace historyczne: „Złotnictwo 
łem. . ś . d 1.1 

'Pisane i idoskonale zachowane. Jest lwowskie", ,,Patrycjat i mieszczaństwo kc~e, to uwydatnia się on przedew~zyst
iern w państwie niemieckim, ktore z 

kraju Prze\wlżnie rolniczego staje się co 
-O raz Więcej krnjem przemysłowym. Na

turalnym wyEikiem tego rozwoju so
cyaino-ekonomicznego jest coraz więk
szy .wzrost sił pomocniczych, którY?1 
dz1s1ejsze stosunki poważnie tamu1a 
.drogę do usamodzielnienia. 
. Zatem wobec tych .coraz więcej mno 
iących się zastępów sił pomocniczych, 

Obaj obecni posłowie o wia czy · to świetny „Valse brillante'' (E·s dur~ lwowskie", „Sztuka lwowska w XVII 
że koło polskie mając na oku dob~o op. 18)1 i 4 ma:ourki (orp. 33), p-oświę- i XVII w." Prawem i lewem" onaz 
wszystkich stanów naszego społecz:en- cone Róży hr. Mostowskiej. Utwory świeżo wyszte „Życie polskie w da
stwa bez wyjątku zdecydo:vane 1est te wyszły w Paryżu u znanego wyda- wnych wiekach." 
łączyć się takż~ z .l~d~mam~ stanu ku: wcy Chopiina, Maury1c.ego Schlesin- i!!!!!!!!!!!!!!!'!l!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!li!!!!!!l!!~!!!!!!!!!Sl.!_!!!!_!'!"""!l!!.'3~;~~-„ ~ 
pieckiego i do zyczen Jego się ziastoso gera i autogm.ty z jego 1pochoctzą zbio- z pamiętn i ków królowej Wikforqi. 
wać. rów. Za komp.ozyiee te Chopin żądał 

1200 franków, o czem świadczy list jego Rodzina królewska w Anglii posta.-
również na sprzedaż wystawiony. nowila ogłosić drukiem czę_~ć kores-



pondencyi zmarłej królowej Wiktoryi, 
która za życia swego cieszyla się w 
kraju wielkim ,powafaniem. 

Ogłoszeniem pamiętników zajął się 
syn królowej Wiktoryi obecny król 
angielski .Edward. 

Oprócz listów jest i ·dziennik kró
lowe!. w którym zaznaczone są dzieje 
jej życi1a od 1pierwszych niemal chwil. 
Ody Wiktorya zaczęła być dorastają
cą panienką, glówr,Iym jej idoradzcą byl 
brat jej matki Leopolą I.. król Bel~ów. 
Był .on niejako jej ,,kierownikiem du
chowym". To on otwieral jej oczy na 
ziagadinienia p.olity.czne, to on kierował 
jej lekturę, to .on wskazywał jej trudne 
zadania królowej. 

Króiow:a Wiktarya objęła rządy w 
Anglii po śmierci Wilhelma IV w 1837 
1r.oku. Dzień objęcia urzędów Wikto
rya tak opisuje: 

„ .Af1ama obudzila mnie o godzinie 
szó~tej z rana i powiedziała mi. że air
cyb1skup Canterbury i lord Conyng
ham .iprzybyli i mają mi co.ś do rpowie
idzema. Wstalam, narzucH1am na siebie 
ipeignoir i udałam się do mego buduarn 
by ty1c~ 1panów ·przyjąć. Lord Conyng 
ham, .pierwszy mars.zialek dw,oru o
świadczył mi wtedy, że mój b{edny 
stryj już nie żyje i że skonał o g. 2 
12 m. w nocy i że wobec tego jestem 
królową. 

_,~Lord C?nynham uchylil kalania i po 
całował mme w rękę, wręczając mi akt 
zeJścia biednego króla. 

„Ponieważ podob:ilo się Wszech
mo~nemu posta~owić mnie na tak wy
sok1em stanowisku, zrobię, co będzie 
w .mych siłach, by spełnić me obowią
zki względem kraju. 

„Jestem jeszcze bardzo młodą i 
mam malo doświadczenia w wielu spna 
wach a może nawet we wszystkich 
?Prawa_ch, al~ jestem pewną, że malo 
3est osob, ma1ących tyle dobrej woli i 
tyle chęci czynienia dobra, ile ja mam.'' 

Tak się zaczęła w Anglii era Wikto
ryi. Młoda królowa wzięla do serca 
jed~ą .z nauk stryja Leopolda. „Powta
rza1 ciągle z naciskiem, żeś się urodziła 
w Anglii" - pisywał jej Leopold. Wi
lktorya na każdym kroku podkreślata 
swą angielskość i zapomniano by na
wet o tern, że ma w sobie krew I(obu
rżanki, gdyby nie spr1awa sercowa m!o 
dej Wiktoryi. 

Jak wiadomo, królowa Wiktorya 
wyszłet za Alberta, z domu niemieckie
go Koburgów. Z parlamentem Wikto
rya miatia długie przerwy, zanim chcia
no przyznać jakie takie prawa „I(się
du-małżonkowi". Wszystko to razem 
złożyło się na to, że na dworze angiel
skim rodzim królewska miala swoje, 
zamknięte życie. Odrębność ta była 
jeszcz"e spotę~owana faktem. że Albert 
był Niemcem i w duszy i w polityce, 

ŻUBROWIE. 
Opowiadanie historyczne według po-

wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

CC•1 dalszy). 
Ody pierwsi gońce z nad Niemna 

stanęli nad Wislą i gałęzie oliwne przy 
wieźli - WarszawJa struchlała, bojac 
się pokoju, boZic się napoleońskich tra
ktatów - agdy rtad stolicą Mazowsza 
mitra książęoa zawisla - smutek a żal 
jakiś zapanowal. Zal do Bonapartego. 
;'..e tak malo uczynil z tego, co gli0sil 
niedawno w swych rozkazach dzien
nych, żal za uformowanie jakiegoś nie
kształtnego, chor.obliwego w zapo
czątkowaniu swojem pisklęcia, mają
cego od pierwszego dnia swych ruaro
dzin cierpieć na bezkrwistość. 

Księstwo Warszawskie byl to nowo 
twór złożony z wykrawków z rozmai
tych ziem dawnych a obwodów Nowo
twór o tyle nędzniejzy jeszcze, ie Bona 
partemu podobnlo się ofiarować króle 
wej pruskiej róże z Warmią. 

Nowotwór, może wvstarcZiający na 
plac musztry dla zbieranego dla armii 
pruskiej rekruta może przekonywający 
o dobrych chęciach Bonapartego. 

Zawód byl wielki. Wszyscy, któ
rzy dotad nie ufali orężowi Napoleona 
- odezwali się głośniej, śmielej. Chcin 
no nowa deputacyę formować, poslv 
wyprawiać, przedłożenia uczynić, ale 

a Albert wywarł wpływ wielki na Wi
ktoryę, która aż do ko11ca swego żyda 
wspomagała politykę niemiecką i byla 
by ją jeszcze silniej popierała gdyby nie 
Bismark, który zraził ją swoją szarst
kością. 

__ S!!E'L _.!lllfPL& _za ma_ x: 

Konkurs na odczyt .. 
Setki towarzystw polskich w stro

nach niemieckich, które prawie bez wy
jątku zostają pod kierownictwem robot 
ni~ó~ i rzemieślników, odczuwają do
!khw1e b~ak zrozumiałych, zajmujących 
1 poucza1ących a 1nie nanażających na 
zatarg z władzą państwową odczytów 
Pragnąc się przyslużyć odnośnym za~ 
rządom 1 przyczynić się do szerzenia 
zdrowej oświaty, rozpisujemy niniej
szem 

konkurs na najlepszy odczyt. 
. T~eść o~czytu może być wa:ięta z 

dz1edzmy historycznej, literackiej le
karskiej, przyrodniczej. higieniczno:gim 
!Ilastyc~nej, muzyczno-śpiewackiej, spo
łeczne1, prawnej, wychowawczej itd. 

. Odczyt m~ być napisany popular
me, ale zupelm~ popnawnym językiem. 
aby go bez zmiany drukować można a 
powiIJ,ien starczyć na 30 (trzydzieści) 
do 60 (sześćdziesięciu) - nie więce] 
- minut czytania. 

Na nagrody przeznaczamy 
300 marek, 

które zo5taną podzietone jak następuje: 
1). 12~ marek za odczyt najlepszy_, 

odpow1ada1ący bezwzględnie warun
kom konkursu: 

2) 75 marek na drugą nagrodę. 
3) . 100 marek na dalsze nagrody 

do podziału według uznania sędziow 
konkursowych. 

Gdyby ani· jeden z nadesłanych orl 
czytów nie zasługiwał na pierwszą 
nagf()dę może sąd konkursowy tę na
grodę podzielić mńędzy kilku 1Współza
.wodników lub pr.zeznaczyć na honora
ryum za przerobienie odczytów, nadajq 
cych sję do druku z poprawkami. 
. Na członków sądu konkursowego 
zostaną zaproszeni przedstawiciele re
dakcyi „Wiarusa Polskiego". Zw.iązku 
towarzystw ludowych, zwanych także 
katolicko-polskiemi. Związku kół śpie
wackich. sokolstwa i „Zjedmoczenia Za
wodowego Polskiego". 

Każdy odczyt powinien być przepi
sany wyraźnie i czysto i zaopatrzony 
w godło. które fakż:e należy położyć na 
zamkniętej kopercie zawierającej na
zwisko i dokładny adres autora. 

Termin nadsełania prac konkurso
wych upływa z dniem 1 stycznia r. 1908 

Adres przesełek: 
„WIARUS POLSI(I" 

(sąd konkursowy) 
Bochum, Westfalia. 

było już zapóźno. Traktat był podpisa
ny - Napoleon bawił w Dreznie, odbi·e 
rając hołdy :a pokłony całego świata. 

Bawarya szczyciła się, że króle
wnę swoją wydaje za mąż za pasierba 
ce~arskiego, :Eugeniusza Beauharnais, a 
Wilrtemberg znów gotował wspaniałe 
wiano córce królewskiej Katarzynie, 
mającej zaślubić króla westfalskiego. 
Hieronima. 

W śród dworskich uroczystości w 
Dreznie a wojskowych par.ad. Bonapar
te wspomniał, że księstwu ma dać kon
stytucyę. Kuryer cesarski mszył tejże 
godziny do Warszawy z wezwaniem. 
aby Józef Wybicki i Stanisław Potocki 
stawili się n1tychmiast. 

Gdy zaledwe w dwanaście dni po 
wysłaniu kuryera do Drezna zjechała 
cata komisya rządząca, z m:uszałkiem 
Małachowskim na czele - Bonaparte 
trzymając się wiernie swego rozkazu. 
wezwał do siebie tylko Wybickiego i 
Potockiego. 

Ze drzeniem serca ia całym szere
giem planów stawili się dwaj komisa
rze w gabinecie cesarskim. 

Napoleon ledwie skinął im na przy 
witanie. 

- Jesteście nareszcie!... Doczekać 
się was nie mogłem! Nie skorzyście 
do spełnieniJa rozkazów!. .. 

- Najjaśniejszy panie, dzień i noc 
bez wytchnienia ... - zaczął tłómaczyć 
się Wybicki. 

- Dosyć! Spóźniliście się i koniec 
Z wami tak zawsze. 

- Najjaśniejszy panie! - ozwał 

. qctczyty nagrodzone stają się wta- [ iuszem XVIII w.'' - i rzeczywiście 
sn?sc;ą , Wy?awnictwa „\Viarusa Pol- I wśród badaczów przyrody zajmuje 0; 
sk1ego'·, ktore. ie wydrukuje po kolei wybitne stanowisko. Jego głó\\; ~ 
nakladem własnym i roześle bezpłatnie i polem pracy byb entomologia (nau~ ~ 
t~m to:''arzystwor:n polskim na obczyź- ł ?wadach). Dwunastotomowe dzi1.:to 
me, kto~t się J?O n:e ~głoszą. . 1ego. w tej materyi wydaine w Amster„ 

W mteresie oswmty prosimy wszy damie w latach 1737 do 1748 uchodzi 
s~kie pisma polski~ o łaskawe powtórze do d~isiaj za klasyczne. W niem to PO 
me tego ogloszema. r.az pierwszy stwierdzono np., że korale 

Bochum, w paź.dzierniku 1907 roku. s~ produktem świata zwierzcego, nie ro 
Wydawnictwo „Wiarusa Polskie10." ślmnego. . . 
n _ ____ e"mrn „ Przyczyml się Reaumur w równie 

wysokim stopniu do podniesienia tech
nologii we Prancyi. Już w 25 r. życia 
wsze~lszy do Akademii, zajął się z po~ 
lecem~ rząd~ ,~wczesnego „Opisem 
sztuk 1 rękodz1el . W monografiach sp0 
rządzonych przez Reaumuna dla tego 
dzieła spotykamy sie z odkryciami 
wprost epokowemi. Pisał Reaumur 0 
nieprzemakalności papieru i innych mn
teryi, o leśnictwie fracuskiem. o stali 
którą uż do jego czasu sprowadzał; 
Prancya z Niemiec i t. p. W uznaniu za
slug obdarzył go rząd pensyą 12,000 
lirów rocznie, które jednak Reau
mur poświęcał podniesieniu rękodziel
nictwa. WysHki, przedsięwzięte dla 11• 
możliwienia wyrobu porcelany we 
Francyi, doprowadziły go d{) wynale
zienia t. zw. „verre opaoue", za pom0 •. 

cą której można byfo przynaimniej 1111-
śiadować pior'"'elanę saską i japońską. 
Jedno z dzjel jego przetożono nawet 
na żądanie cesarza chińskiego na język 
mandżurski. - to mianowicie, w któ
rem wykazal, dlaczego pajęczyny ni
gdy nie będzie można użyć do wyrobu 
jedwabiu. 

· Reaumur. 
W tych dniach upłynęło lat 150 od 

chwili zgonu wielkiego fizyka francu
skiego Renego Antoniego Ferchault de 
Reaumur, a któ.ry nieśmiertelność swa 
zawdzięcza przedewszystkiem termo
metrom. noszącym jego nazwisko 
nie byl jednak wynalazcą termo
metru. Już na 100 lat przed nim 
wpadł kto inny na pomysł posługiwa
nia się rozprężliwości cieczv dla wy
miaru ciepłotv. Według jednych idea 
ta powstata w głowie Galileusza; inni 

· znów przypisują wyn\alazek termome
tru Digbyemu Jub Robertowi Fluddowi. 
Dowodu jednak na .to niema. 

ttistorya wiedzy zachowała nam je
dynie nazwiska tych, którzy temnome
trowi nadali pewne skale. Tym przo
duje Niemiec Phhrenheit z początku 
XVIII w., który całkiem dowolnie obral 
za punkt zern temperaturę pewnego 
dnia zimowego w r. 1709 w Gdańsku, 
ale ulepszył technikę termometrów 
zastąpiwszy alkohol rtęcią. Po nim 
zajął się termometrem Reau-

mur, poświęciwszy 4 lata pracy (1731-
1735) i szereg dziel temu przedmio
towi. On pie1 wszy obrał za punkt ze
ro tę cieplotę, przv której wo.da ścina 
się w lód. przestrzet1 zaś pomiędzy tym 
punktem. a punktem wrzenia wody po
dzielil na 80 stopni. Dlaczego na tyle a 
nie mniej. lub więcej, pozostanie jego 
tajemnicą. Po Reaumurze przyszedl 
wrzeszcie Szwed Celsjusz, który wpro 
wadzeniem podziałki setnej doprowa
dził ewolucyę termometru do kresu. 

Skala Celsj'usza wyparła z praco
wni uczonych zarówno skalę Fahren
heita, i11k Reaumura - ta ostatnia je
dnak bynajmniej nie utr&dła popularnu 
ści w uiż;ytku codziennym. U nas np. 
moc przyzwyczajenia trzyma dotąd 
stronę Reaumura mimo, że setna po
dzi::llka Celsjusza jest nierównie prak
tyczniejsza. 

Niezawodnie jednak nie przypusz
czał Reaumur. że sławę swą zawdzię
czać będzie t~i stosunkowo drobnej za
słudze, jaką była ·ulepszenie termome
tru. Niepospolity ten umysł dokonał 
rzeczy nierównie większych, il::ikkol
wiek zapomnianych dzisiaj. 

Współcześni zwali Reaumera „Plin-
-·------' 

się Potocki - imieniem 01lego kraju 
chcemy wyrazić waszej cesarskiej mo 
ści glęboką wdzięczność. 

Bonaparte przerwal Potockiemu 
niecierpliwym ruchem ręki. 

- Przestań pan! Wiem, że jesteś
cie niekontenci!... Nie przeczcie mi, bo 
wiem o tern!.. Nie podnba się wam, że 
tylko jest księstwo. ale ja interesów 
Prancyi dh was nie mogłem poświę
cać! Ja nie mam prawa narażać jej na 
nowe walki dla was! Muszę się liczyć z 
dobrem mojej ojczyzny!... 

Wybicki odrzekł gorąco, że rnaród 
przyjmuje z wdzięcznością to, co mu 
daje Bonaparte i chce w dalszym cią
gu dowodzić mu swej wierności ·i pod
dania. 

Bonaparte rzucił krótko: 
- Zobaczymy! - zaczem chwycił 

za leżący na stole swój ka·pelusz sto
sow1any i skręcił go w reku. - Widzicie 
- rzekł - to wasze księstwo i to wszy 
stko tak się jeszcze połamie!... No? .. 
Cóż? Macie jaki projekt do konstytu-

.? CYI ••••• 
Potocki rozwinął wielki memoryał 

i czytać zacząl. 
Bonaparte słuchał przez chwilę, a 

potem przerwał niecierpliwie: 
- Nic z tego! Szkoda było pracy! 

Dziś trzeba wam dać inną konstytucyę ! 
Rozumiecie? Reprezentacyjną! Wam 
się śnią dawne dziwactwa! Dosyć!... 

Napoleon sięgnął po dzwonek. We 
drzwiach ukazał się Rustan. 

- I(sięckt Bassano natychmiast!. .. 
Rustan oddam się pośpiesznie. 

W poźniejszyc Latach życia prze
szedł Reaumur do ornitologii (nauka o 
ptakach). Na zamku swym Bermon
diere wzniósł z wielkim nakładem pta
szarnie, aby módz studjownć życie dro 
biu domowego, sztukę konserwowania 
jaJ i t. d. 

W r. 1757 nieszczęśliwy wypadek 
położył kres .pracowitemu życiu Reau
mura. Podczas przejażdżki spadł tak 
nieszczęśliwie z konia, że skutkiem 
wsuząśnJenia. mózgu umarł. Bogaty 
swój gabinet naturalny zapisał Akade
mii nauk. 

Ulepszenie termometru było więc. 
jak już r;, tego krótkiego rysu dzialalno· 
ści Reaumera widać, zaledwie drobno
stka w porówn;:iniu z nierównie donio
ślejszemi innemi zasługami tego zna
komitego przyrodnika i technika prze
myslowe~o. 
~~--Z!!..:!!! ______ . __ _ 

Ziemie nolskie@ -Z Prua Zaeh9drur h, W ar~n i )!.~~,~·ml· 

Nabywanie przez rząd domen w 
Prusach Zachodnich. Fundusz koloni· 
zaieyjny bardz.o się ·przydał dla wielu 

1 

.niemieckich wlaścideli ziemskich w 
I!§!! . 

Napoleon mierzył wielkimi kroka· 
mi g·~binet. Z ust jego wymykały się 
zdi:rnia krótkie, ostre. Komisarze słucha 
li nie śmiąc się odezwać 

- Wy potrzebujecie praw, którebY 
was ujęły w karby, któreby wytę· 

pilv bezlad, samowolę!... Takiej warn 
trzeba konstytucyi. 

Wybicki zebrał na odwagę i ode: 
zwal się nieśm.iialo, że w poczekaln~ 
był prezes komisyi rządzącej z innynu 
członkami. , 

Bonaparte nolecił ich przywolac 
natychmiast. Gdy Małachowski i to· 
warzyszący mu pa.nowie zaczęli znó~ 
dziękować, Napoleon zmarszczyl się 
groźnie i odrzekł surowo. 

- Nie lubię pustych stów! Dzi~kU' 
jecie, a wszyscy macie pretensyę, z~m 
dla was za mal o uczynił!... Nie.; 
przecz mi, panie prezesie, wiem o tern· 
Toż samo mówią v: asze twarze! Ina· 
czej być nie mogło! Dwieście lat pr~0· 
waliście na stan wasz dzisiejszy! .a· , 
sza wolność przeszła w anarchję; n1,e· 
zgodę, waśnie, obezw~adnila kroloW „h 
Nie szanowaliście praw przez .~amY~. 
siebie ustanowionych!... A dz1s c~cie 
cie, aby ja przywrócił wam to, cosc. 
sami roztrwonili! Czasu trzeba. MJa 
sicie najpierw przejść przez. twardo 
szkolę. z11prawić się do obowiązku, 
posłuszeństwa! ... 

Komisarze zwiesili ponuro gto~P~ 
Bonaparte zasun~l ręke za a 

munduru. 
( Cial? da.lszy nas~pi}. 



sach Zachodnich. Sprzedawają. oni 
wn swoje majątki, a fiskus wielu 

\\ich pozostawia na sprzedanych 
, ~z nich dobrach jako dz_ierżawcó:V: 
i~ną jest rze.cz~'. że v:t~~czas lep1e1 

ię powodzi, mz wlasc1cielom. Az do 
·h~aJenia pierwsze~o fundrusz~. kolo
. cyjnego w kwocie stu milionów 
r.ek bylo np. w gdańskim ohw·odzie 

·~encyjnym tylko 9 domen, obejmu
·:ych 4290 hektarów. Po wydaniu 
"nvszych 100 milionów powstało 49 
ernen obejmuj_ących 19950 hektarów, 
to w 'powiatach gdańskim, wejherow
kiril pu,ckim, kartuskim, kościerskim, 
rar;g~rdzk~1!1 · ~ tc~ewskim. Ale -po
·~lonięte m1ho~y m~ W:YSta~·~ą htaka-
·istom. Spodziewa1ą się 'Om, ze nowy 
'·roiekt antypolski żądać będzie no
~'Y'ich funduszów na nabywanie do-

menBrodnica. U .posiedziciela łfage
mana w Lembarku_)Vydairzylo się stra 
szne nieszczęście. Pewnego jedena
stoletniego chlopczy1kla uchwyciła 
młockarnia i zmia~dżyla mu g_lowę tak, 
ze śmierć '.nastąpiła natychmJast. 

Lembark. Wiefa kościoła kaitoli
ckiego w Lemba.rk~. którą 'Ye ~:~ześ?iu 
rb. ,pj.orun usz,kodz1t„ obecme 1uz znow 

1 zrestaurowana. 
W Góralach w nieobecności rodzi

ców 10-letni chlooczyk chałupnika 
Brzezif1skiego zapalił lampę, która na
~le eksplodował·a.. W okamgnieniu 
stanęło_ ubranie chloipczyka w Qlomie
niach. Biedak tak został _1poparzony, że 
niebawem skonal. 

W oowiecie lubawskim w Zielkau 
(?) .przeszło dworstwo Reibera w :pol
skie ręce. Kt·o jest .nabyw~cą, gazety nie 
mieckie nie 1podaj.ą. 

Z Wielk. Ka. Poznańskifgo. 

Gniezno . Przed rokiem kupil ja
kiś Mogiłka g1ospoda1rstwo od niemca 
Wiedemanna w Pustachowie pod Gnie 
~mem. Teraz sprzedal je tkolonizacyi. 

Poznań. Naczelnym red_aktmem 
„Dzien. Poz.n.'' wyb-rany z,ostal na po
siedzeniu rady nadzorcz_ej „Lz;. Pozn." 
<lin. 21 bm. w miejsce śp. dr. Wlad. 
Łebińskiego, były współpracownik 
„Dz. Pozn.", 'Obecny członek redakcyi 
konsenvutyWnego .• Słowa" warszaw
skiego' p . Kaźmirz Puffke, który obej
muje redakcyę z dniem 1 sty·cznia r. 
1908. 

Ostrów. „Gaz. Ostr." rpisze: Dono
sili śmy już, że 'kasa niemiecka we 
'Vtur1rn .ogłosiła konkurs. Do kasy tej 
aiależalo - jak nam idonos.zą - 4 Niem 
ców i coś 10 P.oLaków. Każdy z nich za
płacić musi iprzeszło 600mk.Wi1docznie 
ludzie to bardzo madrzy, którzy \I1ie u
fali ani kasie Pożyczkowej iani Ban
kowi Kunieckiemu w Ostrowie. 

Gostyń. Znowu uczyruono zamacli 
11a pociąg. W .pobliżu Uostynia rzucil 
z?rodn.iarz d1Uży kamień do ·przedzi1a.lu, 
~ie ra1',iąc atoli niko·go i nie czyniąc 
zadnej sz:kody, Policya jest na troRie 
sprawicy. 
. ~oJeiewo. Bank ludowy w Gole-
1ew1e 1nabyl w drodze ;przymusowej 
s~rze.ctaży 424 morgi wielki folwark w 
~1eder Tille:ndorf ipod Boleslawem nia. 
~lą&ku. 

Ze Slązka czyli Starqpolskf 
Strzy~łów. Powiesił się w Str.zy

~!o'.wi~ właiściciel dóbr z Rogów pow. 
SW1dmckiego, K. Teller, z powodów 
~upelnie nieznanych. Przy ~włokach 
Jego .znaleziono większą sumę pienię
dzy l zegarek. 
. Bytom. Przy wzniecaniu ognia w 

Piecu użyła fona górnika Chamczyka 
~afty. Naczynie z naftą eksplodowało 
'tÓorejący płyn oblał ubranie kobiety, 
. r~ ~ minfe12!1 oka stanęła cała w 
Plonuemach. Nieszczęśllwa kobieta u
mairla we wtorek wskutek odniesionych 
ran. 

Mysłowice. Przed kilku dniami 
~tł I tut~! robotnik okolicznościowy 
stbza, ktory byl moona oddany pijań
obwu: Ktoś puścił pogfoskę, że pewien 
Pr rrzysta ~rzrucił . l(abzę z oberży, 
ie zyczem K. mial upaść i potluc się tak, 
Qi Wskutek tego umarł. Z tej przyczy
z~t krokuratorya nakaznla krajanie 
\\rsko • które wykazalo, że K. umarł 

utek zatrucia alkoholem. 

Wiadomości ze świałao 

Proces Moltke-Harden. 
W piątek zeznał maior v. lliilsen, 

że hr. Moltke został zwolniony z służ
by wojskowej, gdyż jest podejrzany o 
skłonność do zboczeń plciowych tak 
samo jest książę Eulenburg. 

Lekarz dr ttirschfeld jako rzeczo
znawca zeznal, że hr. Molttke nie jest 
normalny pod względem pkiowym. 
Przeczył temu dr. Merzbach, którego 
jednak. sąd dalej nie słuchał, ponieważ 
zdanie swoje opierał nie na przebiegu 
procesu, lecz na informacyach zasią
gniętych poza procesem. 

Ksiątę Eulenburg nie stawil się oo 
termin, lecz dostarczył świadectwa le
karskiego zakazującego mu opuszcziać 
mic~·zkanie. Swiadek, który miał 
się .p rzekonać o tern, czy ks. Eulenburg 
by! także obecnym podczas orgii w wi
li hr. Lynara, ks. Eulenburg nie ·przyjął, 
lecz domagał się, by sąd by! przytem 
obecny. 

Wyrok w procesie nastąpi dziś, w 
sobotę. 

Amerykański minister wojny Taft 
zwiedzi także Europę i będzie przyjęty 
przez cesarza niemieckiego. 

Małżeństwo Wolflinga. 
W Zurychu odbył się ślub Leopold1a 

Wolflin&'a byle~o arcyksięcia, z panna 
Ritter. jak wiadomo, rozwiódł się 
Wolfling niedawno z pierwszą żom1 
swoją, która była aktorką. 

Wolfling jest bratem pani Toselli, 
byłej hr. Montignoso i byłej saskiej na
stępczyni tronu. 

Parlament irancuski 

uchwalił 6 milionów franków dla ofiar 
powodzi w południowej francyi. 

Poseł narodowo-liberalny Held, 
którego tymi dniami wielce skompromi 
tow11ł proces hanowerski, doniósł 111a
rodowo-liberalnej partyi, i'e występuje 
z niej. Mandaty swoje odda w każdym 
razie w ręce wvborcom, chociaż ma na
dzieję, że w drugiej instancyi proces pę 
dzie miał inny wynik. 

Kanclerz książę Biilow 
nie pojedzie z cesarzem niemieckim ~o 
Anglii, gdyż stoją temu m przeszkodzie 
prace parlamentarne. 

Z różnyob stro11D 
Prosimy z.achęcać krewnych i zna

jomych, by sobie zapisali „~ia,rusa Pol
skiego" na listopad i grudz1en. ~rzed
plata wynosi l mr. a z odnoszemem w 
dom przez listowego 1 mr. 28 fen. 

Za tę cenę przeselamy tnkże „Wia
rusa Polskiego ' ' w. inne strony. 

Dortmund. Nasze miasto liczy 193 
tysięcy mieszkańców. W ciągu roiku 
przybyto 9 tysięcy. Do lata przek~o
czy liczba mieszkańców. naszego mua-
sta niezawodnie 200 tysięcy. . 

Ewing. Dn. 23 listopada odbędzie 
się wybór starszych knapszafto;wych w 
okręgach 63 a 7 4 a. . 

- GmiM. nasta liczy 12055 irmesz-
kańców. Brambauer ma ok. 7667, ęre
cbten 1790, ttolthausen 648, Kem~mg
hausen 292, Undenhorst 2291, L1pold
hausen 184. ·wszędzie ludność wz·rosł~. 
tylko w tych ostatnich zmniejszyła się 
nieznacznie. . . 

Lan~endreer. Uwięziono tu nie1a-
kiego r. fuhrmanna, kt.ó~y . razem z 
bratem popełnił przed me1ak1m czas~m 
kilka ciężkich kradzieży. ów br.at, u1ę-
ty przedtem, zdołał uciec. . 

Sprostowanie. W, ,?owiinszo;vanm 
od Tow. giimn. „Sokoł _ w L~ntrop 
imi1alo być: Józefowi a inie Janowi Jan-

kowskiemu. _. ~ _ „ ···-··· ··„·-·--.... ~···----
•«.GW.ww:ww>*"'m wwwu:w 

RozmailoścL 
Pi tak red•ktorem dziennika francu 

skiego. W Paryżu zacznie wychodzić w 
b. m. wielki dziennik ilustrowany „Co
moedia". Redaktorem tel{o czasopisma 
będzi~ roctak nasz p. O. Pawlows~i, j~k 
sama nazwa wska7,uje, nowy dz1enmk 
będzie poświęcony sztuce dramatycz
nej. 

B3czność Rodacy w Bochum! 
WIELKI WIEC DLA HUTNIKW 

i GÓRNII(ÓW 

w Bochum 
w poniedz.ialek, 28 bm. o godzinie 8 wieczo
rem ·na sali hotelu „Wiktorya" przy ulicy Ale
jowej. 

Pod obrady przyjd3 bardzo ważne sprawy, 
dotyczące każdego robotnika, mianowicie sta 
oowlsko Koła Polskfogo wobec prawodawstwa 
o siaróceoiu pracy po fabrykach na 8 godzin, 
utwoczenie kasy pensyJnei dla hutników l za
prowadzellle leviszei ochrony życia i iednoli· 
tezo lwapszaltu aa całą Rzeszę niemiecką. 

Na Qowyższy wiec zaproszono kilku PO· 
słów polskich. pomiędzy nimi prezesa Koła Pol 
sk·ieiro księcia Radziwiłła Mamy nadzieję, że 
Rodacy z Bochum i okolicy we wiecu 
jalmajllcznlejszy udział wezmą, aby się Pf'ZC· 
kooać o prac.y naszych posłów w parlamen
cie. 

O liczny udział uvrasza 
.,Zjednoczenie Zawooowe Polslde.". 

· Baczność hutnicy 1 
K<mferenc~. hutników odbędzie się w 

niedzielę, dnia 27 pa7.Aiziernika, punktualnie o 
godz.inie 10 przed południem w lokalu p. Iio
!llig;;i, 

w Bruckhausen, 
ulica Cesarska. Upro.<S.Z~my -druhów delegatów 
któnzy są na kollferencyę wYdelegawani. aby 
się punktualnie stawić raczyli. 

Zarząd 

_ „z~ocz~~~-Z.!'.!~owego Polskiego" 
Towar~ystwo „Jedność" św. Floryaoa i Bar

barv w Gelsenkirchen 
obchodzi w niedzielę, dnia 27 października. na 
sali p. Vo~la, ulica Weidenstr. 

- swą rocznicę, --
' « któ·ą red ~kó 11 o.rai szanowne Towarzy
&twa z Gelsenkirchen i okolicy uprzejmie za
praszamy. Towarzystw.a. które nas Qdwiedzą, 
pro~imy onzybyć z chor:ągwiami i to natipóźniej 
d9 3% i;rdyż o godzinie ~4 wychodzimy na 
polskie naboże~two. Po nabożeństwie odbę
dzie sie dalsza zabawn wedlug nasitępującego 
programu: O godzinie ~6 otwarcie zabawy 
mow~ powitalną. Następnie deklama·cye, śpie
wy i prwdsmwienie amatorskie. Po J;Lrzedsta
wieniu dalsza zabawa z tańcem. O licz.ny u-
dzJ.al ~ rl.J\Si (3) Zar:ząd. 

Cześć pieśni polskiej! 
Koło śpiewu „Chopin" w Bochum-Wiemelhauseo 
podaje do wiadomości swym cllonkom i roda 
kom z Bochum-Wiemelhausen, iż w nie.dzielę. 
dsni~ 27 października, obchodzimy 

. 4-tą rocznicę istnienia 
na sali o. Knappmanna przy poczcie, ulica 
Wiemelhauserstr. 292. Na uroczystość zapra
szamy wszystkie .nam ż}"czliwe Kola śpiewa
ckie ·i gimnastyczne, które zaproszenia ode
bralły i te, które dla braku adresów @proszeń 
nie odebraly. Zaharwa będzie zamknięta. (3J 

Zarząd. 
Uw.aga. W niedzielę, dlilia 27-go paździer 

nika·. odbędzie się lekcya śpie:wu o godz. 3-ei 
po poludniu na sali .o. Koo.opmanna. O liczny 
udzial czlonków a osobliwie tych, którzy w ze 
szJą niedzielę na lekcyi byli, uprasza .fil_ę. po
nieważ na zabawie wvstąnimy ze śpiewem. 

___ ____,J'--an Teklik. p11zewodniczący. 
Baczność Rodacv w Hofstede-Rlem.ke! 
W niedzielę, 27 października. po poludniu 

o godzinie 30 ina wielkiej.. sali p. Bockera (diar 
wniej Pmkem) w Iiofstede, uHca Iiiltroperstr., 
odbędzie się walne zebranie Tow.. św. Fran
ciszka I(s., na które wszystkich czfonków Tow. 
i R.odaków z Iiofstede-R.iemke zaprasUl!I11y. 
Ponządek dzie1'1J1Y zebr. będzie na sali' oglo-
szony. Goście mile \Yid1Jiani (3) 
_____________ Zar1ąd. 

I(olo śpiewu „Lutnia kościelna" w Rohling
hausen 

mzą<l~ai w niedzielę, dnia 27 października. na 
li pana G. Schiibbego 

- zabawę jesienną -
pot'ą-czoną z koncertem, teatrem i tańcem. Odc 
grana będzie bardzo 7Ja•bawna sztuka teatralna 
pod tyt.: „Ulicznlk Warszawski". Po teatrze 
taniec i wYStępy ze śpiewalilli chomwym.i. O 
licz.ny udział rodaków miejscowych i zamiei-
ocowych prosi " (3) 

I dosrarcza fabryka instr. 
mnzyczn W o l f & Co , 
Kling e n t h a I l. Sa. 
615. Centr. fabr. harm. 
zatr. p~ z. 7000 robotn. 
za zalicz'klł każdemu 
wspau. konc. harmoni
kę w 150 gatunk. od 
2,75 m. do 140 m. -
Wiedf'ńskie harmoniki 
zadziwi11j. tanio Opak., 
pudło i' szkółka do 
kaźd. harmonik.i darmo 
Sk.niypce, cytry, gir.a
ry, bandonia, koncer
tnyy, harmoniki ustne, 
okarina , iJ.gtr. d~te, 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Tadeusza w Hochemmerlch. 
W niedzielę, dnia 27 października, odbę

dzie się obchód 1 rocznicy ł poświęcenie cho 
ręgwJ w następujący sposób: Od godz. 2 do 
pól 4ej przyjmowanie Towarzystw rra sali M. 

Kilppra R.heinhauserstr. przy moście. O 4 
godzinie POchód na nabożeństwo tamże. Po na 
bożeństwie dalsza zabt31\va na sali „Krupps 
Bierhalle" w Iiochemmerich. Wszystkich ży
czliwych rodaków i rodaczki niniejszem za-
prasza (3) Zarz~d. 

1'a przeezys.ze.zenlc krwi! 
Laarman•'a herbata s la•u teuto•-
11kłP.g• od lat dohriadc~ona i polecona herbat& 
familijna, środek spożywczy wamacniaj,cy żołądek. 
od tysięcy roizin regularnie używany. Prsus ii:łfł 
krew powstaje: reumat,...m, w1•1pka, •ie• 
ez)'Mta eera, zabarwleaia, k.•••ty, 
hemorovd)', zat• ardunla, dolecll• 
woaei żolą.tka, otyłośeł, Usi:.aje itd. 
Części s kładowe: Erdbeerkrant 2, Fenchel 8, Huf
lattig 4, Caraghen 4, Kranseminz 2, Kamillen -ł, 
Sennesbl. 8, Althae 4, Schafgarbe &, Faulbaum 8. 
Loffd.kr. 2, Bitterklee 11 PfeUermlnz 4., Lindeu >ł, 
Sae.ea.fras 4, Lavendel 8, T. usendgii'd•nkr. 2, Stein
klee 2, Kon· gakerzen 2, Flieder 8, Heidelbeeren 1, 
Siissholz 8, Anis 2,. Paczka. 50 fen., 1 mk. i 2 mk. 

Jedyny l!klad wysył.i:owy ma: Aptekarz H. 
8myez.,.ós"i, D„l'iła 51, Gi:irlitztre.tr. 48, 
„Górlitzer .A.potheke". 1187 

Kawaler 
przemysłowiec, lat 28, inteligentny i przystojny, po
siadający 2 dobrze zaprowadzone interesy, posznknje 

• 

j :zony: 
Panie w wiekn lat 20-25, które po sia.da.j~ go· 

tówki 4-5 tysięcy marek, zechcą swe łaskawe 
oferty o ile możności z fotografią nadesłaó pod lit. 
K L :l.8't'2' ffii.uptpostlagernd Recklinghausen. 

!Werwy ł żołądek i cały organizm wzmacnia 
szybko i radykalnie st11 krotnie wypróbowany 
„No-veferrol" [nazw. patentem zastrz. 
60067], przysparza zarazem słabowitym osobom krwi, 
wywołując wyśmienity apetyt, a przez to czerstwą i 
zdrową cerę. [Comp. Ka1.dl. extr. 0,4 Condur. 
extr. 50,0 Dest Wa11. 250,0 Eisenpeptonat 4,0 Zuker 
Sir. 70, Ponesraur tlil: 60 Spic vini 50,0 Vanil Tinc. 
5,0.] Bot, :: ,ou 1Lr. 4 butelki fr.tnko i pudełko gra· 
tis. Na wystawie w Wiedniu najwyższą odznaką 
honorow11i premiowane ra nadzwyczaj dobre skutki 
Jedynie do nabycia pod adresem: [1091} 

,,Gorlitzer ..ł.pothek.e" 
H. 8111 , -ezyń t'ki aptekarz 

Berlłn 8.0 33. 

"IMM '""" ' .„ 

Kto swe kapitały I grosz 
ott1t.ezędzony prar;nłe p„. 
wno i po dobrym proeenide 
u oko „ ae, •~n n•eeb tdę 
zgł()Sf do nas. 1'Iamy b• . 
vrnrn ldlka więkuyeh ł 
mmłejsz1ch 

hipotek 
absolutnie pewaJ•h, na 
•it:" 8ZJ t!!h lolw•rkaeh i 
Dt ttiej8Z)'Cłl 50Mpoda.dJtW• 
aeh ułoliowan1eh 

d.o spi,·zedania 
a mianowicie: 50,000 mk., 24,000 mk., 
15,000 mk., 10,000 mk., l!ilka hipo· 
tek po 5000 mk., po 3000 mk„ a 
nawet po 1000 mk. WtHIJiltkie 
hipo eki pewne i •o w7so
kim proetoneie. 1261 

Dom bankowy 

Drwęski & Langner 
{lU:.rein Bteder•ana) 

1 
Poznań, uliea Lipowa 2. 

11 
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~~ij,tęm.~t.~ę!!grk 
, ~)~ 1 •:10 Cherbourg 

~ :::> Brem2n - Baltimore 
Bremen- Galveston 
Bremen-Brasilien 
via Anłvmpen. Oparto. Leixcc$. 

Bremen - la Plata 
vie Anlwerptn, ~outhamplon,Coruiia 

evt. V1lla9arc1a, Vigo. 

Bremen - Ostasien 
Bremen - Ausłralien 

Genua-NewYork 
onografy, autom. mu
ycime itd. zadziwia· 

jąco b»nio. Wepaniały 
kata.log, 132 str., kol. 
ilu111tr., ca. 300 obr. 
hidtmn bezpłatnie 
Gwarancya: odbiór 
pitni11d.Ae z tO"lłrotem I 
Lirt:n• ur~;;., pon 
unan.ia.. r.-·•, ~ 1193 

via Gibr1ltm ~ 
NAHERE AUSKUNFT ERTHEILT: 

Ottc> zur Helen, 
Dortmund, Konla&hof. _... r1060 



Sliłady W Bruchu, Boch&.tmerslrc US. ---· 
Dom kredytowy 

ł>I t 
t, I 
~ t' ~ Telefon. nr. 681. 
~ ~=-=----=•A<-·--- ·~----_--_-·_„.„ ... _·~---·~-·~------" - · -~-~-1'""'-„_ .............. ll""""' •• „.,~ 
" P. 
Pl 

t3 :wiatko.wski 
Kartofle· 

'tW11ge·na=i 

b>-• nłe może, ale -ia bez• 
cen >!pr.1.edałę 

nowy welocyped 
Nr. 470 

za tylko 60 mk. 
z wszystkiemi na-

rzędziami 
Mójwelocyped jrst ele
gancki, silny i na wszy· 
stko odporny. Ozdobne 
ni kl. i czarna emalia Jest 
z wielkim połyskiem 
wykonana, cichy, lekki, 
pewny i pretki bieg 

kazdego 7dumiewa. 
Na każdy welocyped 
daję do 6 lat gwaran. 

Gospodynie 
Kaidy rodak zdumieje. 
gdy mój cennik Lobac:cy 

na 7.ci:arki. lańcus •ki, b1żu 
teryą, 0ortmoo„tk ; t d. i t. d . 
Proszę Żi!<łać mój polski 
cennik. Lawierajqcy 4000 
ttnstracyl a każdemu da1·mo 

I 1ranko wyślę. Adres: 

Hieronim THgner, 
Berlin 27., Markusstr. 3. 

(1205) 

-

pu-izka 

~li fen 
-··) •• „. 
Ele men tarze 

w wielkim wybor7.tl! polec• 

Księgarnia 

,.Wiarusa Polsk' 
1„; • ..,..,.,. 

Nasza kasa ptaci od ztożonych oszcz~dnoścł 
41/2 procent z.A kwartalnem, 
5 procent za półrocznem, , 
51/2 procent za rocznem wypowiedzeniem. 

Kt.n ma u nas depozyt złożony, a kupi grunt od D&B, temu wypłaca. 
kasa nasza depozyt nawet bez wypowiedzt-nia. 558 

W powiatowern ruieście ~ 1am ot u ły (Snmter) posiadamy około 

łłłO placów budowlanych 
a rm nich wyprocesowane konsensy, na co tym Wiaruaom, którzy 
z ·uoczyzny chcą wrócić do Poznańskiego, s.z;czególnf\ zwracamy uwagę. 

Adres: 

BAttK PARCELACYJNY, POSEN, Victoriastr. 12. 

• 

Wojna w Habinghorst 
1273 nie będzie, ale 

kr~-wiec polski i 
kraw·oo~a 

takte 

bi.·oro pra·wne 
w którem załatwia. się wsz„Jkie prace 
piimienne znajduje się przy koście'.e przy 

ul. Jozefstr. a. 
BSll!llllm„„llllll!Dlllr~ 

Najlepsze i najtańsze cbuwie LJ 

znatłfej dobroci i eleganeyl kupuje sł\' nnjlepłe-j w domu obuwia· 

Otto Fan;;meier, Bochum, 
Telefon IU". UU7. Wysoka ulica 12. HocD.str. 12. 

- J.k. 4a. . 
by miejsce zrobić dh towaru zim!>wego, .... „ w1.e .. 1e zn1zen1e I Z powodu pne~ełnierda składu i, 

ll1 _____ mllłRl~!!ii--mirvr="itia· ml~łl&Z!llE· •B•IBllDflli1"2-llllDMili#t:it#EWi:iE9Nllll:lllllmL!IJlllflmEiłł:U'1m-IBlł?F•~g;m!&i5•AA!!M~~r~1ł.~~,.;:rU!WI RllJiillP9"M~łl"~~~~~ 

ee11! ~ 
----------- ------------·---------------- ---

DJJ ,.rlnt .._ przy Zdk~łpnie od 1 mam~ począwszy „.: • otrzyma kaidy 

prt1f~ , ~ł·'dz. n ... k .I. 11rz:Jrr l)o1~y ~~rłttfił 1~we w k m1·t. albo tiorbę s. ·ór~.~aną. 
Przy zakupnle od 12 marek począwszy 

6 wspani8-IJreh ł ;,~: żek w p·;ękn~ opakowau··u 
tylko w domu obuwia: 

Ca lmann Herne 
I> ~1orco\\1a ul. (Bahnhofsfr.) 4S. 

Wyd3'1Wca: J .a B Brej s kl w Bochum. Odpowit:dz.iia.bny 



Bochnm,mos wtorek~ dnial2 Ruk 7 

• 
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Codzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone o~włacłe oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym, 
w=111 r12::r' FU. !l1&1H97't$..i.af, S:aLWAWWN64WWW • p a !t&UUU .,, ~------ "" • no VIA~I§..„. 

WJ&:~ ~ s 'WY1lłtklem dni poświ'łt.a
'1d• Przedplata kwar,taJm na poozcie i u listowych 
.,,._ 1 mr. 50 ten .• a z mln.oszeniem do domu 1 mr. 
• ftn. ,,Wiarus Polskł" zarpiS3illy Jest w cenniku p0C2 

jmV'YiID pod znakiem •• L. polnisch nr. 123." 

I lmli Baźe za Wlar1 I OJczyznc I 
Z. tnseraiły placl ~za mlo!sce rqdb tlr•Uc4t ... 
ku 15 f. 02loszen.ie, zamieszaLOOe przed lalerałlllll • 
fen. Kto częato odasza otrzyma rabll. - Ellb • 
„Wiarusa. Polskiego" mioty frmkowd I to*• • 
nich dokladiny adres piuącego. ROkop. llit llW'tl..--• 

Redakcya, drukarnia i księ~arnia znaJduJe się w Bocaum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adre1 "Wiarus 1'-ol1kt11 Bocium. - Telefon nr. 1.fl<l 
iiM'ł -~-1 _!!i 4 11'.li&SWWWWl W !'•*1'"* 1

- 7 r=-r 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe największe szkody. Dlatego trzeba mo ka oś.wiata nastąpiła, jakieby to było I comte, któr~ależal ·równie:
2

~-:;u 
-'wić, czytać i pisać oo polsku! Nie locha narodowego jak najprędzej zdu- zwyc1~st;wo dla sprawy polskiej przez biesiadnego w Lieberbergu" posiadło
jest Polakiem, kto ootomstwu swemu sić. Precz więc z polityką narodową na robotm~ow ~prowadzone~ dlatego każ ści księcia_, był 11Ja własne życzenie od-
salemczyć sie Pozwoli! Śląsku. Lud górnośląski szeregować się ~Y musi chcieć, by robotmk był zamo- wołany do Berlina. 

w powinien tylko pod sztandarem centro- znym_. Kto ch~e .dobra społeczeństwia z osobistości dotkniętych, artyku-
1!!!!~!!!!'!!!~!!111!!!!!.'!!lł!!!!!!!!!!l!!!!!!!!'l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I~!!!!!!!!~ wym, bo tylko frakcya centrowa utrzy pols~1ego, ~us1 się st~rać o d~bro ro- łami wspomnianemi, hr. łfohenau 0 _ 

Z w vnad•Ó'llW dni mać mu może swobodę religijną. Nlastę botmka, ale 1 ina odwrot .mbotmk starać świadczył . . t . d . . „ r U& w a. pnie przemawiał posel Faltin, fOZW(J~ się ?IUSi także sam o dobrobyt społe- ·przeciwko' J:r~~~o:rs ~Paltoms.ląasotwnkie 
dząc się o polityce ks. Billowa, który 7 czenstwa. F'l ' E ' . , ' s. 
b d 

· ·ś · d t k p t • • i ip ulenburg wmosl do prokuratoryi 
W południowych Włoszech powtacza- 0 awy prze poJ cierrn na 0 s aw ę po ~n poset przed~tawila•l następ.me w Prenz1au sam przeciwko sobie donie-

starał się o rozwiązanie parlamentu. d?br_e 1 zł~ str?ny pro3ekt_u ~samodziel- sienie karne, a Hardena wezwał na 
ją się zawsze jeszcze uderzenia pod- Pod koniec swej mowy zaw\adził także ma~ia ~w1~zkow, maz mow1t o no~1-ym świadka. Rozprawa nie dała żadne 0 

ziemne. o Polaków, zarzucając im niewdzięcz- pro1ekci~ prawa .o stowarzyszemach, wyniku realnego Harden bo ·e g _ 

W · d · 1 • d · 1 kk" t ność, jednak mowa jego odznaczała się nazywa1ąc go mesłycha:nym, wprost ś . d ł . . . . w~ n:1 ° 
me zie ę w po1u me e ie rzę taktem politycznym. biar!;!arzyńskim, gdyby zmierzał rzeczy w1a czy,, ze mgdy me tw1er?z1~, 1ako-

sienie ziemi, które ·nie wyrządziło je- Przed salwowaniem zebrania za- wiście do zniesienia polskiego języka bł' ks. Pih~ Eulenburg ~opuścił się czy-
dnakże szkody, wywołało wielki po- br.al jeszcze glos przewodniczący te- ze zebrań now przeciw kodeksowi karnemu, Kuno 

h D k
• d h · d · b · k b K k M · t . . hr. Moltke posłał do Hardena stry1·a 

ploc . o ta nyc wia omaści o licz- goz ze rama s. ipro oszcz ooiecz o owę ę nagrodzono hucznymi hr Ottona który ośw· d ł bł' , ' 
bie zabitych i rannych oraz o wysoko- z Radzionkowa, który w zjadliwy spo- klaskami . · . ' ia czy PU 1cys-ści strat dotąd nie ma. sób odzywał się o posłach polskich, Poc~ym zabrał głos pan dr RY- ci~, ze h~-. K~no. sło'Yem honoru stwier 

przedstawiając ich jako wrogów frak- dlewski i mówił na temat związki za- dz~! swoJą me~m~osć. Na to od'pow~~ 
Papież kazał rozdzielić 50 tysię_cy cyi centrowej. wodowe a społeczeństwo dział Har~en. ze me ma powodu wątp1c 

lirów pomiędzy dotkniętych nieszczę- Uczucie, które z tego zebrania się Klażdy robotnik w pferwszej liinii 0 pr~wdzi~ość sł,~wa hono_ru, .że je-
ściem i wezwał duchowieństwo do zbie · wyniosło było takie, że n1a zebraniu mę zdawać sobie powinien sprawę, dla cze dnakze ~wazać musi zia obowiązek W,Y
rania składek na ofiary katastrofy. żów zaufania musiała zapaść uchwala. go do związków należy i należeć powi kazać UJemny ~pływ tych stosunkow 

zeby z Polakami nie zawierać żladnego 1nien. Główną zaś rzeczą to stosunek: na sprawy pub.liczne. Wtedy hr. Otto_n 
kompromisu. Boć niepodobno, żeby ta- związków do społeczeństwa. Gdyby wyzw~ł na po1edy.nek .łfard~na, pub:II
kie kalumnie rzucać najpierw na Pola-- nie bylo związików, to robotnik byłby cy~ta Jedna~ w~zwama me .~rzy1ął 
ków i ruch narodowy, a następnie z ty- skazany na łaskę i niełaskę pnacodaw- twierdząc, ze poJ.edyn~k umozhw1lby 
mi samymi Polakami, których się wyzy ców, względnie ud tego, czyby trafił na zawsz,e _wysw1etleme pr,awdy, a to 
wato zawierać zgodę. Z strony polskiej na uczciwego i sumiennego pracodaw- było własme c:e~em artyk~łow. 1 

nczyniorio wszystko, oo mofoa. Skutki cę, czy też wyzyskującego siły robot- Wobec takiego wymku ro~?wan 
tej ślepoty politycznej mogą być dla nicze. Mniemanie, jakoby robotnik a z H_ardenem: Kuno hr. ~oltke wmosł ~o 
centrowców bardzo dotkliwe. reszta społeczeństwła to dwa przeciw- prok.urat~ryt wezwame o wytoczeme 

Za staraniem „Zjednoczenia Zawodowe 
go Polskiego" odbyła się ubiegłej nie
dzieli konierencya hutników Polaków 

tutejszego obwodu przemysłowego. 

W obradach uczestniczyli także pe 
słowie Kulerski i Brejsiki. 

Centrowcy przeciw Poiakom. 
Po walnym zjeździe mężów zaufa

nia i posłów centrowej partyi śląskiej 
!W Gliwicach odbyl się centrowy wiec 
publiczny w jP.zyku polskim. Na wiec 
przybyła niewie1lka liczba uczestników. 

I O wiecu tym pisze korespondent 
„Dziennika Pozin1ańskiego'': 

Mowy wygłosili p. Musiał, ks. pro 
boszcz Adamczyk i poseł Letocha. Pier 
wszy mówca jest znanym agitatorem 
za Verbandem berlińskim i nieprzeje
dpnanym wrogiem Związku Wzajemnej 
omocy z Bytomia. Mowa jego nie bu

dziła większego zainteresowania, gdyż 
powtarzał oklepane pochwały za par
tyą centrową. 

Natomiast druga mowa ks. probo
s~cza Adamczyka z Goduli była stlaran 
nie P?litycznie opr~cowaną i prawdopo
~obm~ przez kierowników polityki cęn 
ro:ve1 przed wygłoszeniem przyjętą. 
Glowna część mowy była skierowaną 
Pkze.ciwko ruchowi ;polskiemu na Slą-

. ~ u 1 ~rzeciw Kołu polskiemu. Cóż wy
l~dnah posłowie polscy- zawołał mów 
~' z P~ t0s'"'m - dh bier!n :'go ludu ro bo 
b zego? Nic, jeszcze niedawno temu, 
0.nrzed dwoma laty członek Koła pol
~kiego dr. Dziembowski oświadczył na 

2arn.~ch. dawniejszego ,,Kuryera Po
k~ansk1ego" że pracy nad ludem, polity 
u~ s~cyalnej, nie nodejmuja się żladne 
s/ciwe partye ( ?) Polityka Kola pol
e te~o, to polityka junkrów, nie różnią-
a s1~ w niczem od polityki junkrów 

f;usktch_.Wprawdzie dostalo się do Ko
s P~lsk1ego kilku posłów, którzy na 
t~os?b socyalistów obiecują ludowi zło 
nra5ory ( ?) i tylko go bałamucą ( ?) ale 
Pr ~olepszeniem bytu tego ludu nie 
acu 1ą. ( ?) 

swe Dawnie~ lud górnośląski sł~nął ~z 
ied gk katohcyzmu_. z swej poboznośc1. 
Wi nai, od. chwili. gdy ruch narodowy 
kD ~ogł s!ę na Górnym ~ląsku, wszyst 
Pie tę zmieniło. Polityka narodowa jest 
Przrwszym etapem do socyalizmu i 

Ynos1 Kościołowi katolickiemu jak 

Wiec ekonomiczno-społeczny 
zwołany iprzez ipolski Związek zawodo 
wy odbvł się w czwartek wieczorem w 
Domu Katolickim przy udziale okofo 4 
set ·osób. Kró1ko po g0c1zinie 8 zaS!ail 
wiec, jak pisze „Kuryer Poznański'" 
przewodniczący „P. Z. Z.'' pan Piotro
wski stosow.oym przemówieniem, udzie 
Lając głosu posłowi Chrzanowskiemu. 
Pan poseł zaznacza, że po raz pierw~zy 
przemawia na wiecu robotniczym, je
dnakowoż sprawami robotniczemi zaj
mował się o tyle, o ile zajmowiać się 
nimi każdy jest wbowiązany już ze 
względu na to, że klasa robotnicza two
rzy większą część, bo 70 procent nasze
go społeczeństwa. 

W dalszym ciągu omawiał 
spr:awę wniesioną zeszłego roku w par
lamencie, a tyczącą usamodzielnienia 
związków zawodowych. Choć projekt 
ten miał kilka dodatnich stron, jak np. 
wolność organizowania się kobiet, mo
żność nabywanila własności, skarżenia 
itd., czego dotąd związki nie mają, to 
jednak projekt caty byłby więcej szko
dził związkom zaw()dowvm a tym sa-

mem robotnikom, niż im poma.gat Robot 
nikowi polskiemu na każdym kroku u
trudnia się stosunek życia, usuW1a go 
się z pracy, na dowód o. Tiedemann z 
Jeziorek, który stale zastępuje polskie
go robotnika niemieckim. Robotnik pol
ski wszędzie upośledzony, czy to ·przy 
kasach chorych, sądownictwie itd., 
gdzie bronić się nie może, nie znając 
języka niemieckiego. A jednak sprawą 
robotniczą należy się sziczerze ziająć, 
gdyż, gdyby robotnik dla chleba sprze
dał swoje uczucia, swój język, wów
czas i sprawa polska by zniknęła. Rze 
czywisty dobrobyt - uważa mówca -
jest wówczas, jeśli robotnik poZia zasrn 
kojeniem najniezbęchiejszych potrzeb, 
ma jeszcze tyle, by spokojnie żyć, wy
godnie mieszkać, by mógł skfadać 
grosz nie patrząc na zabezpieczenie ro
botnicze, by nie zaspakajał się jedflą 
tylko giazetą. Gdyby taki dobrobyt, ta-

ne bvh· .... i- .... „-- sobie wr-0gie, jest zasa- pub_hcyśc1e procesu ~ powodu obnazy 
dniczo btędne, vdyż jak czlowiek bez c~c1. Ale wytoczeme. procesu odrzu
rąk. spoleczef1stwo bez robotnika pora- ciła tak prok~r~torya, 1ak nad~rok_ura
dzić sobie nie może i stanowić muszą to~ya org_z mrm~teryum spraw1edhw?
jedno ciało. Również zarzuty, że związ- ~ci. Mol!kemu me pozostało zatem m~ 
ki polskie przyciągają sobie ludzi, inie mnego, Jrak tylk0 wytoczył ;Hardenowi 
mającym ze stanem robotniczym nic proces prywatnv. 
wspólnego, są nieuzasladnione. Związki Zastępca praw!:y hr. Moltkego, ad
polskie mają nawet prawo żądać, by wok~t 9-0rdon. ~mosł ob~z7rny akt o
społeczeństwo dało im poparcie i mate- ~karzema,. w ktorym obwmia Hardena~ 
ryalne i intelektualne, i jeśli robotnik ze _posądził M.oltkego o pop~dy zwyro
szuka pomocy u społeczeństwa, to jest dmale. Hf„d~n, .za pośr~dmctwe:m a~
to zupełnie na miejscu. o He społeczeń wokat~ ~erll:~tema, oświadczy_l, ze me 
stw1a inne zajmują się stanem robotni- sprz.ec1w1a się przeiprow_adzenm. rozpra 
czym, to ty.rn większy obowiązek ma WY_ I powołał na św1adkow dłl!g1 sze:reg 
iWobec .robotnika spoleczeństwo poi- osob, 1poc~ąw_szy .od czło:ikow kilku 
skie. dwor?w mem.1eck1ch a skonczywszy rua 

Choć związki polskie na razie nie podofice~~ch 1 szeregowca~h ~wardyi. 
stanowią takiej siły jak obce. to jednak Maksymihan ł_farden urodzll się w 1~61 
spokojnie możemy odczekać przyszło- r., od la~, 16 Jest wydaw.cą ~ygodmka 
ści, bo nie zawsze przeważajaoa siła li „Zul$:unft . P:1a razy ods1edz1al. po pół 
czebna jeśt zwycięzką, lecz przeciwnie rok~ w tw1~1 dzy za obrazę ma1estat?• 
tam, gdzie objawia się większa tężyzna ' a.k~lkakrotme był s~~zany na ka.ry Pl~ 
i siła moralna. męzne va Gbrazę roznych osob1stGśc1 

Proces Moltkego przeciw Hardenowi. 
Sprawozdania nasze z procesu u

zupełniamy jeszcze następującymi 
szczegółami z dziejów całej spnawy: 

Pól roku temu oficerowie gwardyi 
pruskiej w · Poczdamie zajmowali się 
żywo sprawą ks. Henryka, który musiał 
wyrzec się wyboru na mistrza zakonu 
Johanitów i wyjechać nagle do Egiptu. 
Kola owe niemniej żywo omawiały sa
mobójstwo kilku oficerów~ którym za
rzucano zboczenila pkiowe, przyczem 
powoływano się na tygodnik „Zukunft", 
rzucający dość wyiraźnie podejrzenie. 
że zboczenia takie obawiaja się także 
śród wysoko postawionych osobistości. 

Słyszał to następca tronu pruskie 
g,~, kazał więc podać sobie wspomnia
ne w rozmowie numery tygodnika i za 
wiadomił o wszystkiem cesarzn. Sku
tek był ten, że hr. Hohenau, jenerał „a 
la suite" przy boku cesarza, tudzież hr. 
Kuno Moltke, komendant miasta Berii 
.na, otrzymali dvmisyę, 1a ks. Eulenburg: 
giem radca ambasady francuskiej, Le-

w druku. 
• * • 

Całe sobotnie rozprawy sądowe 
po ziamknięciu postępowania dowGdo
wego stanowiły przemówienia adwoka 
ta strony skarżącej, radzcy spr~wiedli 
wości VGn Gordon'a, obrońcy oskarżo
nego, radzcy sprawiedliwości Bernstei
na. skarżącego hr. Kuno Moltkego, orlaz 
oskarżonego Maksymiliana Hardena. 

Radzca sprawiedliwości von Gordon 
twierdził, że niczego nie udowodniono 
skarż'ącemu i dla tego należy się w in
teresie honoru sklarżącego surowa kara 
oskarżonemu. 

.Radzca sprawiedliwości Bernstein 
w świetnem prz-emówieniu starał się 
wykazać, że udowodniono jeszcze wię
cej, jak· w artykułach swoich twierdził 
oskarżony. Zresztą przysługuje oskar
żonemu najzupełniej obrona § 193 i dfa 
tego winno nastąpić uwolnienie. 

Hr. Kuno Moltke oświadczył, że u
stąpił z zajmowanego stanowiska (ko
mendanta Berlina), by módz prowadzić 
proces niniejszy i ratować honor. 

łfa rden wyktazywat, że tylko w in
teresie politycznym, by uwolnić cesa-



rza niemieckiego od kola zepsutych mo I 
ralnie doradzców, napisał swoje artyku 
ly, a cesarz niemiecki na mocy tych ar
tykułów nie byłby oddalil od siebie lu
dzi, którzy mu długie Lata służyli, gdy
by się nie był przekonał, że artykuły za 
wierały praw~ę. Kilkakrotnie też przebi 
jalo z wywodów Hardena, że wie on 
jeszcze więcej, jak to, o czem napom
knął w artykulach i co bylo przedmio
tem rozpraw. 

Z niedzieli. 
W niedzielę, dnia 27 bm. odbyły 

się trzy wielkie wiece polityczne, na 
który1ch byli obecni członkowie Koia 
IPOlskiego w parlamencie niemieckim. 
W poludnie w Miilheimie nad Ruhrą 
iprzemawial poseł Brejsiki a w Bruck
hta.usen 1posel Kulerski. Wieczorem po:.. 
jechali obydwaj posłowie do Styrum i 

,również przemawiał.i wy.czerpująco o 
sprawach narodowych, ipolitycznych i 
·zarrobkowych. 

chciała się zgodzić na wybór nicmców 
do d·ozoru kościelnego. „Tern wystąpie
niem, pisze dalej rzeczone pismo. 
wszczęli Polacy spór, którego należało 
w interesie parafii unikać, a który się 
z pewnością· do tego przyczyni, że 
niemcy katolicy wiecej niż dotąd dbać 
będą o swoje spr1awy kościelne". O 
święta naiwności! Żądać od większo
ści polskiej, by wybierała iniemców do 
dozoru kościelnego, to już przechodzi 
wszelkie gram ce! Chyba nam 1niemcy 
w tym względzie świecić będą dobrym 
przykładem! 

Ogłoszenie wyroku nastąpi w wto
rek o godzinie 1 O i pół przed południem 

Sprawa usunięcia ks. biskupa Roppa 
z Wiina. 

Petersburski korespondent „Gazety 
Codziennej" donosi: Gdy wiadomość 
o usunięciu biskupi1 ks. Roppa przyszła 
do Wilna, tamtejszy komitet wyborczy 
wysłał do Peterburga 1komisyę. Dyr. 
Wladimirow oświagczył jednak, że 
przybycie jej jest już spóźnione. Bis
kup RooR ma zabroniony pobyt w 9 gu 
berniach Polski i Litwy, oraz w mia
stach: Warszawie, Moskwie i Petersbur 
gu. Do śmierci .biskupa biskupstwo wi
lef1skie nie może być obsadzone. 

„Dziennik wileński" rozpatruje ko
lejno wszystkie zarzuty, czynione J. :E. 
ks. biskupowi i wykazuje całą ich zlą 
wolę. W .tsońcu wreszcie czytamy: 

_„Zaznaczyć musimy, że główna 
treść tych wszystkich zarzutów po~e
ga 111a tern, iż ks. biskup Roop nie prze
stał być synem narodu polskiego, że 
wi~c skierowane są wszystkie przeciw 
ko całemu społeczeństwu. 

Wygnanie ks. Biskupa jest ciężkim 
bólem dla całej dyecezyi. nie pozostała 
ona wpnawdzie bez praw1owitego paste 
rza, ale zdała od niej .pie będzie on mógl 
czuwać nad nią, nie będzie mógl utrzy
mywać w niej ladu i porządku, nie bę
dzie mógł bronić owieczek swoich od 
wszelkich wrogich zamysłów. Miejmy 
nadzieję jednak. że stolica iapostolska 
ujmie się za wybitnym dostojnikiem ko 
ścioła, miejmy nadzieję, że i Izba pań
stwowa nie pozostanie głucha na pro
test, jaki w tej spnawie wniesiony do 
uiei niewątpliwie będzie". 

W sprawie tej do wychodzącego 
w Moskwie „Utra Rossiji" piszą: 

Ministeryum spraw wewinętrz-
1nych postanowilo oświadczyć Biskupo
wi Roppowi, że dalszy jego •pobyt na ka 
tedrze wi'Ieńskiej, staje się niemożli
wym i niepożądanym, skutkiem czego 
rząd porozumiał się ze stolicą papieską 
co do przeniesienkt biskupa Roppa na 
inną katedrę poza obrębem państwa ro 
syjskiego. 

„Zatarg wynikł nie skutkiem dzia
falności ks. biskupa, lecz wyłącznie z 
powodu popierania przez biskupa kół i 
organiziacyi polsko-katolickich z usz
czerbkiem interesów prawosławia. 

ŻUBROWIE. 
OpDwiaidan!e historyczne według po

wieści 

W a cła wa Oąsiorowskie~o. 

(Cl'lr dalszy)_ 

- Gorzkie słowa! Nie zasłużyliś
cie na inne! Entuzyazm i nic nadto !„. 
Dam wam konstytucyę reprezentiacyj
ną pod berlem króla saskiego i jego dy
l!astyi, zniosę poddaństwo, ustanowię 
1równość stanów! 

Drzwi gabinetu cesarskies.;o otwo
rzyły się cicho. Wszedł poś.piesznie 
książę Bassanu. Bonaparte zwrócił sie 
do niego: 

- Jesteś nareszcie! 
- Sire! - bąknął książę, kłaniając 

się nisko. 
- Siadaj i... pisz! 
Bossano usadowił się przed biur

ldem i zagadnął cicho: 
- -- Mam zatytułować, sire? 
- Konstytucya ! - rzucił przez zę-

by Napoleon i bez ociągan~a się jął dy
ktować księciu Bassano punkt po pun
kcie. 

Członkowie komisyi stali wyprosto
wani, patrząc w niemem osłupieniu, jak 
tn przed ich oczyma rosły statuty bez 
rozpraw, bez dyskusyi, bez wotowania. 

Stt1rv marszałek sejmu czteroletnie 
go szczególniej był wzruszony i prze
iQty. T o, na co ongi trzeba było miesię 

Obszerniejsze sprawozdanie z wie
ców podamy. skoro nam zosfa1ną nade
s lane :przez panów sekretarzy. 

Sztuka polska na wystawie londyńskie) 
Dyrekcya wystawy austryaokiej 

w Londynie nadesłała dla przyjaciół 
sztuk pieknych we Lwowie dyplom pa
miątkowy i medal w uznaniu starań, ja
kie Tow. lwowskie polożyło celem do
prowadzenia i urządzenia działu sztuki 
polskiej ina wystawie londyńskiej. 

Polacy w Petersburgu. 
W Petersburgu odbyło się ostat

nie zebranie przedwyborcze Polaków. 
zamieszkałych w Petersburgu, na któ
rem zastanawiano się, na których kan
dydatów oddać glosy. Uchwalono je
dnogłośnie głosować na konstytucyj
ny.eh demokratów: Rodiczewa, Milin 
ikowa i Koliubaikina. 
fi z 

Z PruFS Zae~f!d!!ith~ W armii i ~~''!; 
Puck. Założony wstal tutaj Bank 

ludowy; Zarząd tworzą Ks. Witkowski 
z Mechowa, drogerzysta B. Adolf z Pu
cka i kapitali~ta Szulc z Pucl<la. 

Wąbrzeźno. 77-Ietnia mbotnica 
Rozalia Jasińska z Wałycza zbliżyła 
się zanfadto d:J ognia i zapalila na sobie 
ubranie. Na krzyk jej nadbiegła sąsiad
ka i płomienie ugasiła. Atoli staruszka 
śmiertelne odniosła poparzenia. 

Więcbork. Nowy Bank ludowy za 
łożył dnia 21 bm. ks. Patron Wawrzy
niak w Więcborku, mieście polownem 
na pograiniczu Księstwa i Prus Zacho
dnich. 

Z Biskupca piszą nam, że w nocy 
z niedzieli na poniedziałek powiesił się 
tamże cieśla K., który pokłóciwszy się 
z żoną, poszedł się upić do llmrczmy i 
nastę,pnie targnął się na własne życie. 

Z Wiełk. Kt. Pozu.ańskiego. 

W Pile· założone zostało towarzy
stwo Niemców-katolików. Powodem 
założenia towarzystwa była według 
„ W estpos. Volksbl." okoliczność, że 
więj<szość ;polska w parafii pilskiej nie 

W Dębcu pod Poznaniem znalezio 
no w tych dniach przy głównej drodze 
prowadzącej do tamtejszej ·oberzy Nit
schego pewnego uczni.a cukier.niczego 
z Poznania powieszonego. Przyczyna 
samobójstwa nieznana. 

W Węglewie odbył się przed tygo
dniem wiec w sprawie wstrzemięźliwo 
ści pod przewodnictwem dr. Alkiewi
cza z Pobiedzisk. 

Po ukonstytuowaniu biura wyglo
sil p. dr. Alkiewicz wyklad, w którym 
opierając się na doświiadczeniach z wla 
snej praktyki lekarskiej, przedstawil de 
kładnie działanie alkoholu na organizm 
i szkody, jakie naipoje alkoholowe w 
nim wyrządzają. Szczególny naieisk 
kladł na wplyw alk . .na ;potomstwo, za 
zna czając, że na wet umiarkowane uży 
wanie ·przyczynia się do wzrastającego 
zwyradnib.nia potomstwa, a przez to 
iprzyszłych .pokole1i narodu .Trzy ·czwar 
te więzień, przeszlo Yl domów oblą
kanych mogfoby się wypróżnić, gdyby 
nie a·lkohol, który je zaoet.nia. 

Przemawiali jeszcze pp.: Kozub
ski i Ca~ka. 

Później założy się w Węglewie od
dział „Wyzwolenia". 

Wiecowników było 250. 

Ze Sll\zka czyli Startpolshl. 

Hajduki. W poniedziałek wieczo
rem rnaleziono hutnika Teodora Elbla 
przed o~erżą Siwierczka, leżącego w 
kaluży krwi. Głowa jego ,pokryta była 
licznemi ranami od pchnięcia nożem. · 
Lewe ucho wisiało tylko ·na strzępku 
ciała. oczy wyszly mu na wierzch. Cat 
le ciało by'lo poranione do ·niepoznania. 
Elbel był nieprzytomny. Zaniesiono go 
do lecznicy gminnej, gdzie go le'klarze . 
przywołali do życia, lecz wątpią o jego 
wyzdrowieniu. W edtug wy1niku dotych 
czasowych dochodzeń miało go napaść 
12 mularzy. Kiilku z nich podobno już 
wyśledzono. 

Dobra rycerskie Milicz sprzedał 
właściciel Lieb landbankowi berlińskie
mu za 850 tys. marek. 

Król. Huta. Mordercę, który zamor
dował Kaskową przy prochowni kopal
ni „Król", jeszcze ·nie wyśledzono. Pre 
zes rejencyi wyznaczył 1000 marek na
grody za wykrycie zbrodniarza. 

cy, lat całych, tu zalatwiało się w mi- stwa był gotowy. Bonap:ute polecił 
nutę!... księciu Bassano uporządkować go i na 

Bassano ledwie mógł nadążyć pisać. dzień następny przygotować w kilku 
Chwilami Bonaparte urywnt nagle, za- egzemlarzach. Następnie członkom ko
myślał się •. a potem pytał znienacka ko- misyi nakazał udi:lć się do sali audyen-
misarzy, iżali im ten lub inny układ przy cyonalnei. · 
pada do przekonanill, ale zanim który Szambelan służbowy zaprowadził 
z nich zdążył coś rzec, Naipoleon już ich i ustawił pośrodku sali. 
dalsze punkta rozwijał. Komisarze ledwie mieli czas otrzą-

Oficer służbowy zameldował Tal- snąć się z wrażenD1, jakie wywarło 
leyranda. na nich dyktowanie konstytucyi, gdy 

- Niech wejdzie! - rozkazał ce- drzwi środkowe otwarły się rapto-
sarz. townie. 

- Książę Benewentu wszedł zgięty Napoleon, poprzedzony przez szam 
w paląk. belanów i wielkiego marszałka dworu. 

- Masz projekt konstytucyi księ- wszedł pospiesznie, mając za sobą kró 
st wa? la siaskiego, f ryderyka Augusta i mi-

- Właśnie, sire, przyniosłem go„. nistra saskiego, hrabiego Schonfelda. 
jeszcze nie jest ukończonym„. Napoleon polecił przedstawić komi-

- Taki wolumin!? „. Schowaj go sarzy królowi. Gdy szambelan skoń
na pamiątkę dla siebie! Gadulstwo! czył prezentacyę, Bonaparte ozwał się 
Miałeś dwa tygodnie czasu!... Aatrz, do Fryderykla Augusta: 
ja już kończę!... Bassano, pisz! - Mar -- Nie mogę dość zalecać waszej 
szalek z grona członków sejmu, przez królewskiej mości. abyś ich trzymał ną. 
króla mianowany, prezyduje! Wię - wodzy, a szczególnie magnatów w kar
kszość stanowi! Sejm jest zwyczainy i by ujął! Oni zniszczyli, zmarnowali ca
niadzwyczajny„. pierwszy wybiera się ly kraj!... Wybicki! 
co dwa lata„. - Najjaśniejszy panie!... 
we drzwiach. - Nie przecz! - podchwycił cesarz 

Napoleon skrzywił się niechętnie. - Ce sont vos magnats qui vous ont 
-· Kto tam znów? perdu; Gdyby wasza drobna szlachta, 
- Jego królewska mość.„ król west wasz lud od .nich nie mleżal !... To dziel-

falski !... . ni ludzie, ale nierozważni !„. Entuzyazm 
- Niech czeka! - rozkazał cesarz I nimi .rządzi zl:nvsze i wszędzie!!... Vous 

Francuzów i dalej dyktował konsty- etes excellente chair a canon„. Czas 
tucyę„. ( wielki na rozwagę, na zastanowienie! 

"yV ciągu godziny ustrój nowego pań Macie dobrego króla, szanujcie go~ 

Z innych d?;fo!nfo Pr1!s~i. 

, ~owe zborv ~a W oły~iu: W Łucku 
posw1ęcono w koncu wrzesma z wielka. 
uroczystością zbór ewangelicko-augs 
burski, wzniesiony kosztem kolonii ni~ 
mieckiej w ciągu jednego roku. Na Po 
święcenie stawiło się około 8,000 Niem· 
ców. Cztery orkiestry uświetni1ały ur~ 
CZ}'Stość, na którą zjechał z Petersbur 
ga generalny superintendent i 10 pastD. 
rów z bliższych i dalszych okolic, bo aż 
z :Ekaterynostawia i Nowogrodu. Nie. 
co wcześniej zaś w czeskiej kolonii Bo 
ratynie, niedaleko Łucka, odbykt sie 
inauguracya zboru ewangelicko-refor~ 
mowego przy udziale generalnego su. 
perintendenta z Wił.na i dwóch Pasto. 
rów z Królestwa Polskiego. Cab1 ur0• 
czystość odbywafa się po polsku, gdyż 
pastorowie nie znali języka czeskiego 
zaś duchowni, zaproszeni z Czech, w 
ostatniej chwili odmówili przyjazdu 
Bardzo ładną świątynię w stvlu gotyc~ 
kim wybudowa•no ·rn1dto w Łucku kosz. ~v 
tern husvtów i kalwinistów. W 

Warszawa. Agenci ochrony doko po 
nali rewizyi w mieszkaniu znanego kry 
tyka, prof. konserwl:itoryum Antoniego 
Sygietyńskiego. Zabrano jego rękopisy 
W 5,klepie .p. Golińskiej ·na IJ)lacu Tea. 
tralnym aresztowano córkę jego, pannę 
Sygietyńską. 

fili&&. g; ty 

\Viadomośd ze świalao w 
si 

Nie będzie amnestyi. 
Na tajinem posiedzeniu rosyjskiej 

.rady ministrów uchwalono ·nie iJ)rzed
ktadać carow.i projektu amnestyi prze 
stl}pców politycznych z powodu zw-0la-
11ia trzeciej Dumy. 

Prezes ministrów Stoły;pin oba. , 
wia się, że w razie zwolnienia .rew~
lucyonistów, .ruch rewolucyjny wy .. 
buchłby zdawną siłą. 

Przeciw anarchistom. 
Policya berlińska dokonała w o

statnich dniach 'Szeregu rewizyi dom(J 
wy.eh u różnych anaPchistów i kolpor
terów. 

Norweski prezydent ministrów Michel· 
sen 

ustąpił z powodu cho110by. Razem z ' 

ja· 

nim ·ustępują z rzędu mi·nistrowie Sipra- m 
wiedliwości i oświaty. 

Pożar. w Konstantynopolu. si 
Dziel1nica Jenikoj stala się pastwą 

ipłomieni. Spaliło się przeszło 1000 do A 
mów. z 

O okropnych scenach ki 
jakie się wydarzyły wskutek trzęsie
nia ziemi donoszą z Rzymu. W Perruc
cano wśród placzu i rnzpaczy szukali z 
kre"\vny.ch ci, którzy pozostali przy żY· 
ICiu. Z pod gruzów wydobywały się 
~!«. -·-- w• 

cze [jcie, aby jego szczerych dla wt1s u· 
czuć się osłabić !.„ To sobie pami~tai·· 
cie. że jeżeli do dawnych powrócicie na 
logów a bezrządu, to jak dziś dalem 
wam konstytucyę. tak potem odbiorę! 

Napoleon uścisnął rękę stojącego za 
nim króY1 i usunął się na stronę, zaga· 
dnąwszy o coś Duroca. 

Fryderyk August glosem cichym 
jakby nieśmiałym wobec swego wiei· 
kiego protektc,ra, któremu i koronę za· 
wdzięczal i teraz znów dziedzictw(} 
Księstwa Warszawskiego - wyrzekt 
kilka słów łaskawych do komisarzów! 
diarząc szczególniejszymi względami 

Stanisława Potockiego i Wybickiego. 
Minister Schonfeld równocześ_nie zad 

czął naradzać się z Małachowskim na 
wprowa.dzeniem konstytucyi. . ti. 

Komisarze jeszcze dwa dm za a 
wili w Dreznie, uczesfa1icząc w dw?r· 
skich przyjęciach i uroczystościach l~' 
kie się tam codzień odbywały - a ro· 
wnocześnie będąc świadkami piorun°' 
wego spełniania rovkazów N1poleon~· 
Ten ostatni kunktatorstwa nie zn?516 
Król saski umiał w tym razie rozwiną 
rzadką u nie~o energię. . z· 

Józef Wybicki i tu decydował 1e5na 
cze, będąc silnie poleconym przez.Bo re 
parteg.o. który do uczciwości, bezint~el 
sowności a zacnego serca ex-nos~~·~ie 
ką powziął sympatyę. Zdanie wy lC 1J 
go tern większą miało powa~ę, ze P:dY 
rozdawaniu wielkich urzędów ni 
nie myślał o sobie. 

( Ciai;r dalszy nastąpi}. 



rzez ·długi czas jęki. Para rąk, któro I W:allinga z żoną i siost.rą uwolniono, 
~,y5tawała .ponad gruzy vrzestala Finhmdczyków zaś zatrzymano. 
drgać dopiero po 24 godzinach. lltSM~-~~~=>:.! • ...,, · ... ~~ 

zycie wszystkie manuskrypua wielkie
go pisarza rosyjskiego. 

Hiszpańska królowa-matka w Żyw
cu. Ze Lwowa donoszą, że namiestnik Kardynał Portonuovo, który w 

irnieniu .ojca świętego udał się na miej
·ce nieszczęścia oświadczył, że widok 
tn11pów, wystawionych na deszcz i wi- Liangendreer. Aresztowano tutaj i 

hr. Potocki wyjechał do Żywca 1na po- Towarzystwo św. Alojzego w Weitmar 
witanie hiszp::tńskiei królowej matki Ma zasył1a swemu szanownemu chorążemu 
1ryi Krystyny, która przybędzie tam w ANOWI DAMSKIEMU 

cher jest straszny. odprowadzono do więzienia w Bochum 
górnika Fuhrmanna, człowieka odda-

odwiedziny do swojego brata, arcyksi~ . J . . . 
cia Karola Stefana. Namiestnik będzie oraz .1ego dozgi0nne1 towarzys.zice zyc1a 

puńczycy wobec nowej ustawy o sto- nego pijaństwu a .podejrzanego 0 ró-
warzyszeniacb i zgromadzeniach. żne c'Zyny zbrodnicze. 
Projekt ustawy o stowarzyszeniach Herne. Donosiliśmy swego czia.su, 

w Żywcu gościem arcyksięcia. I panime 
~!ter= -SW! • ANASTAZYI STUERMER 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiegu. ~ ~niu i~h ślub.u, 29-go ?m. najser?~cz: 
i zgromadzeniach, chociaż wymierzony że aresztowano tutaj ibankiera Sieck
jest tylko przeciw Polakom, wyWolał m3!llna„ .członka rady mie}skiej i przy
oburzenie w duńskiej prasie. Wobec te wódz·cę narodowych liberałów. Po sta 
go ogłoszono półurzędowo, że nowa u- wieniu kaucyi o wysokości 50 tysięcy 

1 stawa stosunków nla północy państwa marek wypuszczono Sieckmainna na 
w praktyce nawet inie tknie. Za poprze ,wolność. W ·piątek przesłuchiwano 
dniem doniesieniem, na zgromadzenia znów Sieckmanna i aresztowano go po 

Na ostatniem wiecu „Zjednoczenia me1sze zy~z,ema z,dro~ia, szczę~c~c~ 
Zawodowego Polskiego" w Styrum o- błogoslaw~enstwa Bozeg.o. w. o. 
·brnno nowego delegata, Józefa Mało- :vfkr;;yku1emy~. Młodia Para mech zy
lepszego w Stymm, Orenzstr. 91. Mę- Je. ,az. caly We1tmar zadrzy. (I) 
żem zaufania jest Jan Stlanek w Sty- ~h.~~ ~ k Zar~ąd. 
mm, Grenzstr. 95. · .łfłil 

duńskie i nadal zezwalać się będzie. U- 1nownie. 
nikać się będzie ws·zystkiego, coby "ro- Gelsenkirchen liczy 158183 miesz-
zić mogło zgodzie .n1a duńskiej granicy. kańoJw a mianowicie 82173 r·odzaju 
Postanowienia ustawy wymierzone są mę~kiego, 75470 rodzaju żeńskiego. Ka 
w pierwszym rzędzie przeciw agitacyi 1:oHków jest 78410, ewangielików 76301 
wielkopolskiej, a szczególnie ma ona ·za żydów 1175, starolm.tolików 16, dysy
pobiedz urządzaniu zgromadzeń poi- dentów 720, baptystów 1066, bez cso
skich w okolicach nie·polskich. W odp.o- bneg.o wyznania 473. 

Wiec socyalno-polityczny w Ha
binghorst-Raux el, odbędzie się w :pią
tek, uroczystość Wszystkich Swiętych 
,po ipolucLniu o godzinie 4 w lokalu pani 
Wessels. 

Wiec w Hamborn odbędzie się w 
piątek~ 1-gv listopada przed południem 
o godzinie 11 i ·pól u p. Marego. Oma
wiane będą /sp,rawy 1kna1pszialftowe. 

Wiec w Horstbausen. I-go listopa 
da ·PO poludniu o ~odzinie 4-tej w loka
lu :pana Miillera. 
l!J!!_J21 __ e.S!IS!LLE. __ !!_"!'? _________ _ _ _ 

Baczność Rodacy w Bochum! 
WIELKI WIEC DLA HUTNIKW 

3 

wiedzi na to, praS1a duńska piętnuje PO- Jeleniagóra na ~ląsku. Za zamor
stępowanie pruskieg.o rządu i twierdzi, dawanie kr-ewnego w celu uzyskania 
że wobec ducha, jaki w :nim panuje i wo dziedzictwa skazał sąd .przysięgłych 
bee jego metocly postępowa·nia z Pola- 20-letniego Fryderyka Bergmanna na 
kami, zupełnie mu nie dowierza i że we śmierć. Oskarżonego Maksia Kleina ró 
dle widżimisię berlińskich panów, poli- w.nież na śmierć za namowę do zhro
tyka ugodowa, ji;iką dziś w Szlezwiku dini, a! żonę ostatniego za pomoc w 
wobec Duńczyków. prowadzą, zamienić zbrodni ina cztery lata domu kamego. odlbędzie się i GóR.NII(OW 

się może w politykę gwałtu, taką samą. z Blankennese pod flambur.giem w Bo c h u m 
jaką dziś stosują wobec Polaków. donoszą, że rybak Meyer, jego syn i w noniedz.ialek. 28 bm. o ~od.zinie 8 wieczo-

Król Leopold. b rem nai sali hotelu „Wiktorya" przy ulicy Ale-
paW ek udali się łodzią na miejsce, jowei. 

Dzienniki belgijskie już od kilku g·dzie niedawno natknąwszy się na mie Pod obrady pr:zyjd3 bardro ważne sprawy, 
d · t u ·ą ba d gwałt ie .l'iznę przewrócila się łódź! węglowa, dotyczące każdefito robotnika, mianowicie sta · m wys ęp l r zo own prze- nowisko Koła Polskłe20 wobec prawodawstwa 
ciw pobytowi kr'óla Leopolda za gr1ani- „Johanna Kuehn" i skrndli tyle węgla, 0 sńróceniu pracy 1><> fabrykach na s godzin. 
cą, trwającemu - ich zdaniem - zbyt ile mogli. P.owrncając zatonęli wszysic.y utworzenie kasy pensvJnei dla hutników i za-
d!ugo. troje z powodu ,przeładowania łodzi. prowadzenie leoiszei ochrony życia i jednołi-

Od dwóch miesięcy akta, poclpisy Bononia. Sąd przysięgłych skazał tego knapszaftu na całą R.i.es.z.ę niemfocką. 
k , 1 d · ' · ć 5 K , k , Na oowyższy wiec zaproswno kilku po-wan e przez ro a, atowane są z miej- na sm1er roatow, torzy w lipcu słów Polskich. pomiędzy nimi prezesa Kota Pol 

scowości Roiat we Francyi, a król Leo zamordowali w Dornbusch Richard.a sk,i~o księcia Radziwiłła Mamy nadzieie. że 
pold w rzeczywistości wdale tam nie Raafa, jego żonę i pewną staruszkę. Rodacy z Bochum i okolicy we wiecu 
bawi, lecz na zamku Larmoi. Za pomoc w morderstwie skazany zo- iaknailiczniejszy udział wezmą, aby się prze-

Pobyt jego na tym zamku wykry stal inny robotnik kroacki na 2 i pól ro konać o pracy naszych posłów w parlamen-
. to przez przypadek; mianowicie lekarz ·ku więzienia. cie. 

{)- ginekolog Bar. zawezwany do tego Rastenburg. Wyższy sąd wojenny Jako mówca programowy przema-
r- zamku, jadąc S11mochodem, przejechał pierwszego armikułu skazał nadporucz wiać będzie poseł p. Kulersld z Gru-

pewną kobietę i przy sposobności do- 1nika :Elstermanna, zwanego von Streitt. dziądz~:Ziedooczenie Zawodowe Polskie.". 
I· chodzeń S·T)rawa wyszła na jaw. Wy- za obchodzenie się z podwładnymi ~~·<;;~,l".t\~~'""&t•.!!'1:.'.•~ 

kryto mianowicie. że król Leopold ba- wbrew przepisom, używanie podwla- Towarzystwo św. Walentego w l\\ors 
z wina tym zamku w towarzystwie $Wej dnych do celów prywtatnych i sfatszo- podaje swym członkom oraz rodakom 
. monranatycznej małżonki Vaughan, jak wanie dokumentu na 7 miesięcy więzie zamieszkiatym w Mors i kolicy, do wia

wiadomo, córki portyera. „Królowa" w nia i wYdalenie .z służby. I~ozprawy to domości, iż w czwartek 31 paźdz. od 
ostatnich dniach powita syna i okazała czyly się z wykluczeniem publiczności. godz. 4 po poludniu i w piątek 1 listo
się potrzeba zawezw:ania lekarza. Uzasadnienie wyroku odbyło się ró- pada (w święto Wszystkich ~więtych) 
Aresztowanie milionera w Petersburgu. wnież z wykluczeniem publiczności. rnno jest sposobność <lo spowiedzi św. 

Zniesionv post. „Osserwatore Ro- k · t w · t k Dzienniki rosyjskie donoszą o nie- w języ u 01czys ym. p1ą e rano o 
,mano" podaje w unmerze z dnia 20 d IO d 9 , · t zwyklem aresztowaniu, które w szer10 go z. m. prze msza sw. na m en-

kich kołach Petersburga wywolało du- października do wiadomości że Ojciec cyą Towarz., podczas .której wspól
e- żą se•nsacyę. Do Petersburga przybyl św. Pius X ze względu na to, że urnczy na Komunia św. pod chorągwią. Człon-

stość Wszystkich_ ~więtych ·przypada , d niedawno z Ameryki pan Walling, syn kowie winni przystępowac w o zna-
znianego milionera amerykańskiego z w tym roku w piątek i że dnia poprze- kach. Po 1poL o g. 4 nabożeństwo z pol-

• fon4 i siostrą żony p. Strońską, student dzającego jialko w wigilię jest post, dys'." skiem !kazaniem .po nabożeństwie zebra 
ką amerykańską. Pani Wallinp: jest po- spensuje w tym roku od abstynencyi nie na sali p. Kroppen przy glównym 

w uroczystość Wszystkich Swiętych i 0 1 d · -. b · ' wieściopisarką, popularną za oceanem. dworcu. iczny u Ziai w na ozen-
P. W. zatrzymał się z rodziną w „Hotel zezwala wszystkim katolikom używać stwie oraz w zebraniu uprasza 
de France", zkąd wyjeżdża! do Mos- w tym dniu potraw mięsnych. (1) Zarząd. 
kwy, zbierająL; materytał do swego dzie „Osserw.atore Romaino" uprasza g~ Bac:zność Wiemelhausen! 
la o Rosyi. Podczas jego nieobecności zety katolickie o rozpowszechnienie W niedzielę, dnia 3 listopada. o godz. 4 po 
fi • w li' t • f tej wiadomości. poludniu, odbędtzie się . vamą a mg odwiedza1a zona pro e- _ _ __ _ _ _ g_ _ aa:::ą wiec w celu założe(lla tow. ~i1DJ11. _,Sokół" 
sora z Finlandyi p. Malmbrecht, którą 4 na sali p.· H. Knaipp~ma, przy poczcie, Wie-

a· od~~owadzab na dworzec p. Strońska. Ro •maa·ros'cl-. melhausenstr . . Uprasza sie, aby żadnego _rO{i'a-
Otoz, gdy w tej porze powrócil pan W. • .:.. ka z Wiernelhausen nie braklo, ponieważ c~s 

!Il z podróży i zaniepokoJ'ony długą nieo- jest stosowny. - liei, stańmy rodaicy ramię 
b Paml.Ptni·k1• Tołsto;a. Hr. Zofia Tol- prŻy ramieniu, bądźmy Sokalami! (4) el· ecnością siostry żony, udał się po ni~ ~ ~ Zwołuiacy. 
na. dworzec finlandzki, zastał obie ko- stojowa złożyła ww bibliotece moskiew -- k. - d f 
b t sk1'ego muzeum historycznego olbszer- Bractwo różańcowe w Uec en or. ie Y aresztowane. Jednocześnie uwię- d · t ·z· w s'rodę 30 
· nepan·11·ęt,n1'k1·, kto' re sp1·sywała 1·uż od. lat o nosi swym sios rom,. i · ' ~1ono także W allinga z żoną, ia w pok o- b d · · b · 

h Wl.elu a kto' re za'·u1·erv-.1·ą bardzo wiele 1paździemika, od ę zie s1ę ze rame .w Jac. · ich dokonano rewizyi. W sąsie- , vv ra. d · · 4 t dn111 
d Cenn'°go m.aterya1u do b1'-ografii 1·e1· mę- domu si1ostr o go z1me rpo po u ' 

Baczność Recklinghausen. 
W dzień Wszystkich Swiętych od-

1będzie się wiec w Recklinghausen (sta 
re miasto), na sali p. Henryka Micheela, 
ulica Hemerstr. po ipołudniu o godzinie 
pół do 4 w celu oboru kandydatów do 
rady miejskiej. O liczny udział wszyst-
kich Rodaków prosi (3) 
__________ ___cKomitet. 

l(oło śpiewu „Zgoda" w Schalke 
urzadza w niedzielę d. 3 listopada rb. 
na wielkej sali p. Fr. :Eversloh'a (Wil
helmsgarten) przy ulicy Oststr. zabawę 
jesienną połączoną z koncertem, dekla
maicyami, śpiewem i tańcem, mozmai
cona wielu pięknemi występami Kót 
śpiewackich i Gniazd Sokolich. Na za
bawę powyższą zapraszamy wszystkie 
Kolą śpiewlackie i Towarzystwa Soko-
le _oraz życzliwych nam rodaków z 

Gelsenkirchen, Ueckendorfu, Bismarku. 
Bulmke, lilillen i dalszych miejscowo
wości. Początek zabawy o godz. 4. po 
południu. O liczny ·udział w zablawie 
życzliwych nam rodaków prosi 

(3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniego w Ben
rath, pod Dyseldorfem. 

W dniu W·szystkich Świętych bę
dzie p·olskie nabożeństwo. Będzie także 
sposobność do spowiedzi. Rano o pół 
do 8-ej msza św . . z k1azaniem; ipo poł. 
o ~3-ei nabożeństwo z kazaniem. Po 
nabożeństwie zebranie w lokalu „Ben
rather Hof' ', na które wszystkich Ro-
daków zaprasza (1) 

Zarząd. 
-~~~~~~~~~~~-

Tow. św. Stanisława B. w Styrum. 
W niedziel~ rano umarla żona członka 
naszego Franciszka Krystmana. 

Pogrzeb odbędzie się w środę rano 
o godz. 8 z domu żałoby w Styrum 
przy ul. Josefstr. 53, przy kościele kat. 
Czlonkow· ) winni się zebnać w czap
kach i oznakach. O liczny udział prosi 

Zarząd. 

1r:--i= 

Bractwo różańcowe w Styrum 
donosi swym Siostrom iż umarna Sio
stra naszego Bractwa 

śp. l(rystmanowa. 
Pcgrzeb odbędzie się w środę rar.o 

o godz. 8 z domu żatoby w Styrum 
przy ul. Josefstr. 53 przy kościele kat. 
O liczny udział sZian. sióstr uprasza się. nun hotelu aresztowano w tym czasie .... i • t 

P dd ża, hr. Lwa Tołstoja. - Wspomiana na które się wszystkie sws ry zapra-
~ ~ anych fin~nd~ich: Hu~erus~ b1·b11·otekapos1·acla1'uż złożone. w depo- sz_ .aa~·~~~~~~~l)~~~~-Z~ar~z~ą~d~.~~~~~~~~~~~~~~~~ vvendeka i Zugermana. Wieczorem P. - .n --

··"i-a ·;m„·;;i ;· e: łm"i" ·~-' Rlm~~oe0J.Pe:m~=tl~:;::=~;i~ --L-1·sza1· S~!ka zap!s!.~·!.~!~0.?.!.JL!.rk~tól!!!! roku ll87f 
I poleca si~ Rodakom na obczyzme Jako instytucya, w re na.1pewn eg 

J"~ ~r:w · Lod"'ili.owi ałi.laula~ mogą ciężko zapracowane swe. oszezt:tlneśel. ~ Swój do swego! .,,::"''/; il A.ntbzł"jewwldemu aokry I mhy &zaj, łupi.Ili Bank płaci od depozytów za wypoWJedzeniem: 
p ..ł! i 1 .ł towałej pożyczać pieni~dzy, P~· mofllfy, pryszczyce, wyrm&' tO·d•lowem 3 proeent. o .... lug ne.Jnow•z1eh żurnal na„sus . · nier1żjest niepełnoletni, lkórne, kwartalnem' „ a wykonuje 

986 li a ja ZB niego nie odpo· otwarte nogi, Złożone u nas depoz1ta ł 08~ezędn.oli~l wynosiły na Nowy 

wszelkie ubrania, paletoty i spodnie R ;~Wa::An~~ed, ~:reglt:.w2~~i ::r&~~~;;~~~rą~~~~ Rok bli;,k~:d~:z~I ;:!~;:,:~·:~~zlały członków c8: 500,0?0 mk. 
m ... - Qporczywe; kto dotychCZM J.A. Bank ludowy " Śremie liczy 115!'.i czlonk6~, którzy wszyscy 1U&J·'łtkanu swym 

Po ba i•cznie ·tanich cenach remn.lt!! O\"uikiwal wylecz=li, odpowiadają za Bank i zrożone w nim kapitały. 
.... ftieeh jeazcu raz RprÓl:hj 0 Of Bank ludowy nalety do Zwi~zku Spółek Zarobk.owvch. Prezesem Rady 

d ~.• A 6.41l!:.. & •• dawna jak nvj lepi ej wypró- •· J nł k. pierwszorzę 03 ~ V „. W°' -. bo'91"im„.I Nadzorcz~j naszego Banku jest Pa.tron Spółek ks. prał. Wawrzy 11: • 
b kl . - ~A- m.aśoi Rino Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kośc1el, 

praMwnfa girdero y m~z ei El•m1nta„ze b..-z trueizny i kw.uiów. llłj nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 
Tomasza ·p·aelrOWSk•18gO, " , , Pua:;;hL-mk. c o1iz\e11 oti"&J'· Numer telefonu 59. Adres: 107 

~ muj„my plum.a d11!ęk~1 IJne. d V Jk b k I Tylli.o pramh:iwt\ w urygluul Bank Lu owy - o s an 
Essen, Grabenstr. 44 I. BI wwhjlocirn wyborzepoloa~ :,~;~~~~w:~utl.,:~o-1'ie:m ~ehrillllll (Posen) . 

b • • Bnhnbeir l &: Co., W '.llnbohla RodacyI Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - J krewnym Baeznoś~ 1·e~run ! Tylko w ml)jej pra.~owni g.arnero Y Ks1ęgam1a ~s:\l~owa.ń ole tr..1el>a pi·,yj Waszym Banki, do Związku naszego należlłce, polecajcie. 
lll9zkiej wykonuje sio podług przepisu 8 Pod nie woJ sko we ~yclam.;::~~11 a~t..1i-1-.;h. Ban•,.._ łudo1n1;rv - Vołksbank. 

z dob~ej mu.teryi po ni2: k ich cenach. , , Wiarusa Polsk 1 n n .r e ' eingetragene Genossenschaft mit nnbeschrankter Haftpfhcht. 

li &I a [I li li li a f!11 -fr$-1ł-•-ł+f;fł lmadaUń@kł. N. H.ueharskł. Dotlde wtei. 
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Dwa wielkie 

składy polskie 
w Herne i w Kastrouie ! 

-

w Ue1·ne i w Kastropłe 

§w wielkim wyborze =ę 
wszelkie sprz~ty kuchenne, płeee, maszyny do 
gotowania itd. Równieł . 

całkowite wyprawy kuchenne i magle 
Za gotówk~I Na odpat~! 

Stanisław Jankowiak. 
Główny 8kład w Herne przy 

707 ulicy Nowej 35. 

D.rugl skład 
w Kastrople przy·lfilii~r.mitlliilnil1'lililllii.._Dlitlii~ 
ni. Kaiser· Frie

drich str. 21. 

I OOO chustek Fabryka tabaki 
do zażyw anla 

E. Sommerfeldf 

Podaj~ nin;ejszem do 
wiadomo ści, iż mam na. 
s~rzedaż koni a i wóz 
do wyjazdu, jako też wóz 
do ziemniaków rozwoże
nia, jeden wóz d() węgli 
ora,z sprzę:y rolnicze, 
pług i brony. 1276 
Jad wiga Ronchacka 

Recklioghausen-S. 
ni. Lensbergstr. 22. 

Wojna w H binghorsl 
1273 nie b~dzie, ale 

kra~~e~ .Polski i 
kra~"OO"OOa 

takie 

~inro prawne 
w którem załatwia się wsze' kie prace 
piPmienne znajduje się przy koście! e przy 

. ul. Jozefstr. a. 
-.„ ... .__.m•n~~ 

Osiedli?am si~ w Dahl. Ob I 
hau sen, Dr.·Otto-Str e g·~ 
49b jako 1 279 \! 

A.KUHZEBll.&, r.nconą na pana .A.nto-

ska.we poparcie. Hakl!ł. w _..ner, 
Lob:r, akuszerka., u n 8 e r Fr i t z 

J. Pańczak, dom towar. 
ESSEN, Stoppenbergerstr. l l -13 

Najtańsze i najkorzyst. 
niejsze źródło zaknpna. 
~-~-~-~- ~~~~~---

Swój do swego! li 
Podaję do wiadomości Szanownym Roda. l'l 

kom, iż otworzyłem 1 

interes kolonialny i 
w Rotlłnghausen, Niederstr. 160 ; 

przy Konig Ludwig. , 

Staraniem mojem będzie każdego odbiorcę I 
rzetelnie obliłużyć. , 
127 4 Z szacunkiem 1 prosząe zara~em o ła-1 niego Gierę od1'ołuję. 

(dawniej Hinkelmann). Rosenstr. 18.' 

~~~~ 

Stanisłalli Klepu!. j 

~ 

Składy \\1 Brucbu, Bochumerslr. 115. 

Dem kredytawy --- ~ ~ Telefon nr. 581. • 

~ 1====.========================I ~ 

ł · Jan Kwiatkow-ski ~ 
~ 

· .!i .........- Kartofle 'i 
~ _...., wa&oz:iami l 

126s Telefon 577. =-
' KasiOsiczędnoścl w Herne, Bahnhiitstr. 50. 

. s ' 
Oberhausen (Bhld.) I 

·R:vnkowa ul. nr. 17. llarktstr. nr. 17. 
Smalec za funt 52 fen. Słonina, przerosła, funt 79 fezi. 
Najp„ mąka psz·. 15 fen. Kaszajęczmienna lS fen. 
Cukier 20 fen. Kasza tatarcz. .25 fen. 
P~lzie śledzie, tuzin 50 fe1i. Zapałki, 3 paczki lS fen. 

Kawa od 79 fen. za font. 
Wsknttik wi~kszrj umowy z wielk2' znan!\ fa.bryką margaryny w;Jiiemczech, jest mi możliweni. sprzedawać (1280) 

llJ" margarynę, w smaku najlepszą, 
funt po 50 i 80 fen. 

. Polskie wino po 80 fen. tZa butelkę, jakoteż w~zelkie inne polskie likier . 
Mimo tych bardzo nizkich cen daję jeszcze na wszelkie I o wary rabat. Ma ka\\lę i mar
garynę daję jesz~ze o~obny rabat. 
_ __,__ · 1 I' Na życzenie odstawiam towarJ własna furmanką każdemu w dom bezpłatnie. 

Od 1 listopada ·polska usługa. 
„ I : ; ~ • „' ' I ł l +.' \ ~ t" i i '·„ ~ ; •, Ir ' ' ~~ o.: ' I: ," ~' ~ \ I ' ' I • t 

„.„„,.,,. . ..• , ... ' ft 'Ć ............,,---;~-:-~-~~~~~-:--~--~~~~--~--========-ijiiiiiiiiiiild 
M'ydawca: Ja n Brei ski w Bochum. Odpowiedzialny za redakcyę: St a n i s la w Ku n ca w Bochum. Drukarnia „Wiarusa Polskiego" w Bochum. . . 



Nr. 251 ~ Bochum, na środę~ dnia 30 p1ttdziernika 1907. Rok 7. 

• 
Codzienne pismo ludowi' dla Polak6w na obczyźnie poświęcone o§wiacle oraz sprawom narodowym, politycznym i zarob~owym. 

-------------------------------------=-~----------------------------------...... „ ...... _.„_._._. ......... ._ .... _~•-•._..-••,_..._.,a _____ ,_..~.-~-
Jrc~ ~ z 'WYkruem dltl Pi)Śwlątecz
,,_. Prudplata .kwartaLoa na poozcie i u liMowyich 
arrnoa 1 mr. 50 fen_, a z odnoozeniem do domu 1 mr. 
• t.n. „Wiarus Po1ski1" zaplsaay jest w oonniku pocz 

I Imię Boże za Wiarę I DJtzyz111 
Z. Inseraty placl się za mlcdsce rZłldka drobHI• ..... 
ku 15 f. oiloszenje. zamieuczooe przed lnscrata•I ~ 
fen. Kto czę.sto og;lasza otr~yma rabd_ - LM'J' •• 
„Wiarusa Polskiego" Dlależy frankować ł Dolld a 
nich dokladny adres piszącego. Rekop. •Je !fWraciwa. iO'W'IYttn pod .zmkiem „L. poln.isch nr. 123." 

Redakcya, drukarnia i księ1iarnla znaJCluJe siew Bocllum, przy ulicy Maltheseratr. lZ- - Adret "Wiarus Polski" Bocltum. - Telefon nr. l.fl.C. 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i pisać oo polsku 1 Nie 
jest Polakiem. kto potomstwu swemu 
zniemcv1ć sie pozwoli! 

Z wypadll6w dnia. 

W Bochum odbył się ubiegłego ponie· 
działku · wielki wiec ekonomiczno-spo

łeczny. 

Przewodniczył obradom poseł 

Brejskit a mowę główną wyglosił poseł 
Kulerski. Zgromadziło się na sali hotelu 
„Wiktorva'' okola 500 osób. 

W Rosyi odbywają się wybory do trze 
ciej Dumy państwowej. 

Według ostatnich wiadomości wy
brano dotąd 327 posłów, z których za
licza się do prawicy i monarchistów 
166, do październikowców i umiark-0-
wanych 98 do stronnictwa pokojowego 
odrodzenia 3, do kon~tytucyjnych de
mokratów, czyli ~ak zwanych kade
tów 25, do mahometan 6, do socyali
stów 12, do lewicy 19. Wybrany został 
także 1 Polak. 

Wybory w Polsce odbędą się dopie 
ro 31-go bm. 

l(rólewska para hiszpańska odwiedzi 
cesarza Franciszka Józefa 27-go listo-

vada. 
Stan zdrowia sędziweg-o cesarza 

Franciszka Józefa poprawił się zntacz
nie i w kilku dniach spodziewają się 
zupełnego wyzdrowienia. 

Ustawa wyjątkowa dla nadreńsko
westfalskiego obwodu przemysłowego 

Nie mamy dotąd jeszcze urzędowych 
wiadomości o przepisach projektu usta
wy o zgromadzeniach i stowarzysze
niach, którą zajmuje się obecnie Rada 
związkowa Rzeszy niemieckiej. Na 
końcu donoszono, że projekt zawiera do 
t~cz~cy Polaków paragraf, w .którym 
oswradczono krótko i węzłowato, iż 
dozwolony na zgromadzeniach jest ty1 
ko język niemieck~. Na u~ywanie inne
~o ~ęzyka potrzeba zezwolenia rządu 
raiowego. O przepis::ich wyjątko

wych przeciw Polakom w ustawie o 
zgromadzeniach i stowarzyszeniach 
Wspomniał na wiecu liberałów w Dort
wundzie prZyWÓdzca tychże, poseł pan 
>assermann, o czem referowaliśmy! 

Pan ~assermann zaznaczył, że rządowi 
Pru~k1emu należy dać w rękę osobną 
b:on przeciw Polakom. ~ciślej znacz
nie wyrazu się świeżo pan Bassermann 
na krajowym zgromadzeniu narodo
Wsch liberałów Wyrtembergii. Oświad 
czy? on tamże: 

lbąd pruski domaga się pewnych 
UPełnomocnień dla obwodów, w któ
rych narodowo-państwowa agitacya 
P~laków stanowi niebezpieczeństwo 
nuanowicie dla nadreńsko-westfalskie
go obwodu przemysłowego. 

Wobec tvch wvnurzeń pana Bass er 
Ina -
!h<. ~na, piszą z Dortmundu do wolno-
"•J'slnego „Berliner Tageblattu": 

„Poniewnż poseł pan Bassermann 
~r~dzał się w Nordeney z kanclerzem, 

ozna iego oświadczenie uważać za 

odpowiadające rzeczywistości i punkt 
ten za wyjaśniony. Zn>::ijąc obecnie plan. 
można o nim też sąd wydać. 

Przedewszystkiem jest rzeczą ja
sną, że Polacy nadreńsko-westfalskie
go obwodu mają podlegać przepisom 
wyjątkowym, które urzeczywistniaja 
myśl p. Lieberta: Siła kroczy przed 
priawem. Nie można brać dalej na se
ryo twierdzenia, że agitacya owa, któ
ra ma na celu stworzenie polskiego ,pań 
stwa narodowego, jest nader wielka w 
Westjalii. Tutaj „na obczyźnie", jak wy 
rażaią się Polacy, wcale takiej agita·
cyi nie spostrzegamy. Tutaj są Polacy 
zależni pod względem gospodarczym i 
duchowym i niemczą się powoli. 

Mamy coprawdl1 ludzi, którzy twier
dzą, że jest to „butą'' albo „czelno
ścią", jeżeli Polacy na ziemi dotąd czy 
sto niemieckiej odbywają zgromadze
nia polskie lub zakładają gazety polskie 
(które zresztą szybko przestają wycho 
dzić, gdyż stala ofiarność Polaków jest 
daleko mniejsza, jak ich zdolność do 
chwilowe~o zapału). 
Kto Polaków dotąd sprowadza, winien 
się także pogodzić z tern, że mu siG 
ich język o uszy odbija, także na zgro 
madzeniach. Dlaczego Siprowadza się 
Polaków? Ponieważ przyinajmniej czas 
pewien, są ludźmi obniżającymi zaro
bek. I nie bajka o agitacyi za polskiem 
państwem 11i1rodowem, lecz bardzo wi
doczna dążność do obniżtilnia zarobków. 
którą si~ zachować pragnie w najwię
kszym stopniu, wskazuje przyazyinę. 
dla której niektórzy ludzie w obwodzie 
n.ad Ruhr_ą pragną przepisów wyjątko
WYCh przeciw Polakom. Nie wiadamo. 
kto kanclerzowi podsunął ową myśl, 
atoli znamy koła, od których wyszło t': 
żądanie. 

Zakaz .polskich zgromadzeń zaś 
skierowany bezpośrednio przeciw Pola 
kom, dotknąłby pośrednio robotników 
niemieckich. Chodzi zatem istotnie o u
stawę wyjątkową przeciw robotnikom 
nadreńsko-westialskiego obwodu prze
mysłoweJitO. Ten stan rzeczy pojmu
ją robotnicy bardzo dobrze. Tą ustawą 
wyjątkową niczego się nie usiągnie. Jak 
bowiem Polacy ustawę łatwo obejść 
mogą, sta~ąc sie wszyscy członkami to
warzystw i rozwijając w towarzyst
wach wszelką agitacyę, tak też robotni
cy niemieccy znajdą inne środki i drogi. 
by wplynąć na Polaków. Zadania swo
jego ustawa nie spełni. Działać zaś bę
dzi istnieniem swojem podburzająca!" 

Tyle wolnQ.myślny ,,Berl~ner Ta~e 
blatt". Znane jest powS!Zechme wrogie 
Polakom stanowisko „Tageblattu", któ 
ry także wymyślił ową rewolucy~ p~l
ską w Moers, dfiltego wywodairn~. 1ego 
obszerniej zająć się nie potrzebu1emy. 
Atoli racyę każdy przyzna koresponden 
towi „Berliner Tageblattu", że ustawa 
wyjątkowa przedw Polakom w nad
reńska-westfalskim obwodzie prz~my
słowym jedynie miat~by nla cel~ mte
res pracodawców, ktorym z~lezy n.a 
tem ogromnie, by P:rz:szkodizi~ orgam
zowaniu się robotmkow polskich. , 

Niechaj te wysiłki pracodawcow 
będą dla robotników p~lsk~ch ?odźcem, 
bv jaknajwiększą rozwmęll ag1tacyę ~c 
Iem jednania członków .,Zjednoczemu 
zawodowemu polskiemu." 

Proces Moltkego przeciw Hardenowi. 
Prasa niemiecka omawia w długich 

artykułach przebieg rozpraw w p~oce
sie Moltkego przeciw ttardenow1 1 za-

znacza przeW(ażnie, że opinia publicz
na już sobie sąd o tej sprawie wyrobiła 
jeszcze. zanim sąd wyrzekł ostatnie sło 
wo. 

Proces odkrył bagno zgnilizny mo
ralnej, jakiego się nikt nie spodziewał 
znaleźć tak bltzko niemieckiego tronu 
cesarskiego. Jest faktem stwierdzonym. 
że ludzie, którzy w tym bagnie siedzieli 
po same uszy, starali się posiadać 

· wpływ na bie~ polityki niemieckiej, py-
li przyjaciołmi i doradzcami cesarza nie 
mieckiego. Stworzyli oni koło, które 

•otacżało cesarza niemieckiego, i starali 
się o to, by cesarz niemiecki o różnych 
wypadkach dowiedział się tylko tyle, 
ile im się podobało. Ludzie ci zabi1erali 
głos nietylko w sprawach polityki ze
wnętrznej, ale także w sprawach poli
tyki w.ewnętrznej, la więc takż'e w spra 
wach ·polityki antypolskiej. do której 
parli. 

Proces ten skompromitował Niem 
cy w najwyższym stopniu w oczach ca 
lego świata cywilizowanego. Cała pra
sa europejskta zajęla się nim i wskazy
wala na szczegóły, \\rykryte w rozpra
wach. Całe pułki konnicy są zarażone. 
oświadczył Harden w obronie swojej. 
A wszakże Harden i inni wtajemniczeni 
podnoszą, że w sk1andalicznych tych 
sprawach ani połowa jeszcze nie wy
s·zła na jaw! 

To też zagiianicą, mówiąc o proce
sie Moltkego przeciw Hardenowi i od
kryciach jego, każdy wskazuje z śmie 
chem ironicznym nla Niemcy i woła: 
„Patrzcie, oto tak wygląda w państwie 
dobrych obyczajów i bojaźni Bożej." 

W sprawie hasła „Swój do swe20." 
Kochaną Redakcyę „Wiarusa Pol

skiego" w Bochum proszę o wydru
kowanie w „Wiarusie Polskim" poniżej 
napisanego artykułu: 

Swói do swego!" Widać, że ko-
" " respondent artykułu „Swój do swego • 

umieszczonego we „Wiarusie Polskim" 
w numerze 248, nie zrozumiał hasła 
· Swój do swego", bo nie odnosi się ono 
tylko do tego, ażeby kramy polskie po-
pierać, ale odnosi się do ka_żdeg·o · Po
laka aby popier1ał społeczenstwo pol
skie: I to takl jak dziecko do swej mat
ki jako druh do druha, jako członek do 
c;łonka, jak naród do swej. zie~i ta~ i 
Polak do Polaka. Jego pop1erac, z mm 
pr~ .... '1wać, z nim tylko ręka w rękę~ r~
mię ' rzy ramieniu. a tedy, wzmocrn się 
społ ;zeństwo nasze, to jest nasz~ to
war: rstwa, nasze życie narodowe. A 
Brac ~, jest wpri:lwdzie brzydko i ha
niebnie, gdy nasi współbracia oblegają 
składy ludzi nam nieżyczliwych i gdy 
nasi Rodacy, kiepsko mówiąc po nie
miecku, należą do jakichś ferajnów i 
gdy nasi Rodacy ztamiast „Wiarusa 
Polskiego" abonują jakieś „Anzeigery". 
Jedno już złe popełniłeś Ro~aiku, bo wy 
dany grosz wrogowi, zużyty ·zostanie 
przeciw nam bo oni tedy składają 
grosz do gro;za, aby za te polskie gro
sze wykupić naszych Rodaków w Pol
sce, aby ich powyganiać może. do :'-zyi 
lub Afryki. Ale jeszcze wiele w1ęce1 po
pełnHeś złego, bo nie jest to tylko złe, 
ale jest nawet świętokractwem. bo kto 
zdradza ojczyznę, zdradza wiąrę naszq, 
świętą, a kto niema ducha narodowego. 
nie ma też ducha religijnego. 

Atoli popierając współbraci na-

szych, zważaj na to, czy oni także po
pierają społeczeństwo polskie 

Górnik. 

Polskie biuro prasowe w Paryżu. 
Z Paryża piszą do „Kuryera War

szawskiego": 
Przy by ~a nam nareszcie instytucya_. 

której brak oddawna uczuwać się da
wał: dnia L5-go bm. przeniosło się <lo 
własnego lokalu (45, rue de Rennes), w 
doskonałym punkcie miasta położone
go tuż obok kościoła St. Germain des 
Pres - Biuro priasowe polskie. założo
ne przed kilku tygodniami przez radę 
narodową galicyjską i pod jej kierun
kiem i dozorem zostające. 

W ciągu tego krótkiego okresu swe
go istnienia, zajętego zresztą robotami 
przygotowawczemi, zdąży~o już Biuro 
dać niejednokrotnie dowody_ s~j ru
chliwości i pożytku, z jakim służy na
szym sprawom. Przedewszystkiem 
star-aniem Biura wydana została broszu 
ra o ucisku szkólnvm w zaborze prus
kim („Ecole prussienne en Pologne"), 
która wywołała znaczne zainteresowa
nie we Prancyi i poza jej granicami, nie 
mówiąc o Niemcach, którym krwi nie
mało napsuła. 

Prócz tego Biuro wydaje ciągle biu
letyny1 jedne przeznaczone dla prasv 
francuskiej o rzeczach polskich, pomi
janych zazwyczaj przez wielkie ajen
cyje informacyjne, inne dla pism pol
skich. Dzięki, naprzyklad, pośredni
ctwu Biuna, prasa polska otrzymała 
przed kilku dniami i ogłosiła przed 
d2iennikami francuskimi list A. Leroy
Beaulieu w sprawie zjazdu wszechsło
wiańskiego. 

Sledzi wreszcie Biuro pilnie głosy 
:prasy obcej o nas i, gdy zachodzi teg-o 
potrzeba, a nieraz się to zdarza, pro
stuje nat chmiast błędne informacye. 

Kierownikiem Biura mianowała ra
da pana Kiazimierza Woźnickiego. 

C3LUWUL. 
.,. 

Swiętojózafa~ie 
W uroczvstość Wszystkich ~wię

tych tj. w picitek dnia 1-go listopada o 
godzinie 1I 1 I 2 przed południem odbę
dzie się we \Vanne na sali pana Unter
schemanna 

pierwsze walne zgromadzenie 
„TOW. POMOCY NAUKOWEJ" 

pod wezwaniem św. Józafata. 
Na porządku dziennym: 
1. Ukonstytuowanie biura. 
2. Przyjmowani1e członków. 
3. Wybór 'Zarząd.u. 
4. Wolne glosy i wnioski. 

Uprasw się Rodaków, którzy są lub 
chcą zostać członka1mi oraz delegatów 
towarzystw, popierających „$więtojó
zafacie". o liczne i punktualne przyby-
cie. 

Z polecenia 
FR. MATYSIAK. 

· @& - j 

Sensacyjne wykopalisko. 
„Kuryer lwowski" pisze: „Olbrzy

mią sensacyę wywołuje od kilku dni w 
sferach uczonych Oalicyi wykopalisko 
szkieletu przedhistorycznego w Staruni 
w powiecie nadwórniańskim. Przed 
tygodniem mniejwięcej natr'iafili robotni 
cy w Nadwórnej w szybie woskowym_. 
będącym wtasnością firmy Kampe i 

MiiUer z ttamlmrga, na szkielet olbrzy
miego zwierzęcia przedpotopowego. 
Szkielet znajdował się w głębokoścl 



14 metrów pod ziemią, w warstwie gli
ny, przesiąkłej woskiem, wskutek cze
go zakonserwował się tak zn::1.komicie. 
że nawet pm-wie cala skóra. aczkolwiek 
poszarp,:rna w kawaly, zachowała się w 
dobrym stanie. Wiadomością tą zain
teresowała się Akademia umiejętności. 
muzeum Dzieduszyckich we Lwowie, 
grono konserwatorów, Tow. imienia 
Kopernikla i wszyscy uczeni lwowscy. 
Natychmiast też przybył ma miejsce 
prof. Łomnicki. kustosz muzeum Dzie
duswckich, p. T. Wiśniewski, hr. Dzie
duszycki, a w ślad za nimi P.rof. Sie
mieradzki. Wykopalisko wartością. 
swoją naukową i rzadkością przeszło 
wszelkie oczekiW1ania uczonych. Do
tychczas odkopano cały jeden bok szkie 
Jetu .oraz glowę zwierzęcia. Zdaniem 
prof. Siemiradz~iego, o ile można bylo 
coś stanowczego orzec, odkopany szkie 
Iet nie jest wcale szkieletem mamuta. 
który żyl przeważnie w okolioach lodo
wych, ale należy do zwierzęcia, któ
rego ślady ina świecie są niesłychanie 
rzadkie. Jest to słoń przedpotopowv 
- elephas antiquus, który żyl na ziemi 
mniejwięcej przed dwoma milionami 
lat, mówiąc popularnie, czyli w epoce 
geologicznej, odpowiadając takiej prze
strzeni czasu. Zachowany w okolicach 
karku olbrzyma kawał jakiegoś drze
wa świladczyłby, że słof1 przedpotopo
wy, deptający ziemię w 1oko1icach dzi
siejszej Nadwórnej, uległ jakiejś kata
strofie żywiołowej i spadł w rozpadli
nę ziemną, która go szczęśliwie przez 
taki bezmiar czasu zachowtała na u~y
tek nauki dzisiejszej. 

Korespondent „Słowa Polskiego'' do 
nosi: Dwa kiy olbrzymie, <lługości o
koło dwóch metrów, jeden z całą mię
sną nasadą, a tak lśniące, jakoby je kto 
wypolerował. Dwie przednie stopy z 
doskornale widocznemi palcami, jakby 
świeżo odcięte. Kości (zdaje się) lewej 
nogi przedniej częściami wydobyte, 
wśród której jedna kość goleniowa gru 
ba, jak średni pień drzewa. Ząb sie
kacz 16 cm. dlugi, wspaniale zalmnser
wowany i tak mało starty, że, zdaje 
się, nąsz mamut musial być jeszcze bar 
dzo młodziutki. 

Szczęka 22 cmt. długa. Żebra 
wspaniałe i jedna kość ·szczególnego 
kształtu zupełnie okrągtia, wielka, jak 
bilardowa kula, która jest może „ko
stką'' kolanową (rzepką) mamuta. Obok 
tych ~ości, poukładanvch przy sobie 
starannie, leży na ziemi całla g-óra skóry 
mamuta, któr~ zdaje się być mi~kka i 
żywa zupełnie. Skóra jest przeszło 2 
cm. gruba z zupełnie świeżą tkanką 
podskórną. Na skórze włosów nie wi-
chć, jednak maszynista kopalni, pan 

.Witkowski, twierdzi stanowczo, żie są 
części skóry wlosem ·półtrzecia centy
metra dlugim okryte, że wł·os ten je
<lnak zlepH się woskiem mocno przy 
wyciąganiu skóry 'z ziemi. Wykopane 
dotychczas części mamuta, które obec
nie znajdują się już w bezpiecznem 
przechowaniu :pod opieką rządu są 
tylko małą częścią Qrganizmu dlłego 
mamuta. 
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ŻUBROWIEG 
Opowiaidani·e historyczne rwedlug po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskie20. 

<Cu llaley)_ 

Jeszcze tego samego dnia ruszył z 
Drezna do Warszawy kuryer do dyrek 
tora spr.iw wewnętrznych w tymcza
sowej organizacyi a dawnego prezesa 
i7.by administracyjnej poznańskiej, Sta 
nisława Brezy, wioząc mu instrument 
na ministm sekretarza stanu Księstwa 
\Varszawskiego i powołując go do oso
by króla. Równocześnie minister sa
ski, Schónfeld, gotował się do podróży, 
mając pelnomocnictwo rozwiązania ko 
misyi rządowej i zaprowadzenia nowej 
whdzy w myśl brzmienia konstytucyi. 

Tymczasem z łona traktatu tylżyckie 
go zaczęły się wychylać powoli te ko
rzyści, które i z tego nowoufundowa-
11ego księstewka miały spłynąć na Fran 
cyę, a które pozory bezinteresownego 
wstawiennictwa cieniem okryły. 

Księstwo bylo krajem sprzymierzo
nym. od lat piętnastu składało się wraz 
z całą ziemia na dobrowolny podatek 
krwi dla 2l"mii Bonap;:utego, przez pięć 
mie:.:iQ('Y zr.osHo bez szemrania ciężary 

~es~ta mamuta znajduje się jeszcze ~ kom, bo jakiegoś Marciniaka do zarzą
w z.1em1, poza cembrzyną szybową i du przyjęli. 
dopiero na koszt ~ządu. z należ~ym pie- Grabowo. Przy granicy Księstwa 
tyz171em, po. ukonczemu k_omeczny~h Pozn;~ńskiego i S;ląska wykryto pokla
robot kopalnianych w szybic1 zostame dy rudy żelaznej znacznej wielkości. 
dobyt1 z n~wego. szybu, ktory dyre- Rudę wydobywają już ,z ziemi, pła
k~ya kopalm zamierza n~ wieczną J?';l- cąc wlaścicielom gruntów od kubiczne 
m1ątkę naz~ać „Mamut . W szybie g-0 metra 30 fen.; po wydobyciu rudy 
tym ma byc podobno teraz odkrywana równają znowu ziemię. Rudę przewo 
pra,w.1 noga mamuta, która obecnie już żą koleją do Górnego Sląska, gdzie j~ 
1~z1e prz~z 4,6~ m. szybu i jeszcze d~alej przet~piają. 
się ciągme. ~zeka nas tedy wkrotce 
widok może jeszcze więcej interesu
jących wykopalisk. 

lłemJc polskie. 

Z f?U Zaera.kie' W'cnaii i~ 
Gdańsk. W przyszly poniedziałek 

zamierzali zastrejlwwać wszyscy ro
botnicy, pracujący na tartakach, ażeby 
zmusić pracodawców do polepszenia 
zarobków. Pracodawcy mieli w hote
lu „Dauziger Ii.of" w tej sprawie ITTaradę 

pod przewodnictwem radcy handlo
wego Muensterberga. 

Z dyecezyi chełmińskiej. Ks. wik.a
ry Tymecki przesiedlony został z Osie
ka do Radzyna, ks. wikary W ojtasze
wski z Łasimi do Rumiana, ks. wikary 
Strogulski ustanowiony Jako wikary w 
Rogoźnie. · 

Pelplin. Na ratunek ks. Bisk. Ro
sentreterowi przeciw rozgorycz.onemu 
spoleczeństwu polskiemu i slusznym 
żalem przejętym księżom spieszy du
chowieństwo niemieokie. W dekanacie 
człuchowskim rozesłał ks. Boenig z 
Chojnic, germanizator i „rycerz" pru
skich orderów, .do księży 1adres, prze
praszający ks. Biskupa Rosentretera za 
rzekome ·obelgi Polaków. 

Z Wiełk. K1. Poznatuikiego. 
Gniezno. Zawiązała się tutaj spół

ka „Wladyslaw Nosku &. fettken
heuer'' i swoją działalność rozpoczęła. 
Spółka ta ma pomagać lmmisyi koloni
zacyjnej. 

Poznań. Plan Kościelski i towarzy
sze zasądzeni w Poznaniu o rzekome u
rządzenie publicznego zebrania w Miło
sławiu zalożyli przeciw wyrokowi izby 
karnej apelacyę. 

Jarocin. Przy wykonywaniu prac 
kanalizacyjnych w Jarocinie znaleźli ro 
botnicy na gruncie kupca Wernera w 
glębokości s;„ metra naczynie przy-
kryte kamieniem; w naczyniu znajdo
wało się mnóstwo polskich pieniędzy 
srebrnych i miedzianych z czasów od 
roku 1008 do 1650; razem znaleziono 25 
funtów tych monet. 

Ostrów. Bank parcelacyjny w O
strowie •nabyl od budowniczego Karola 
Damma cegielnię parową w Franklino
wie za 43 600 marek. 

Ze Sl~b ezyli Startptllki 

W ~liwicack na Górnym ~ląsku to
czyl się onegdaj przed izbą kl:lrną pro
ces przeciwko jednemu z przywódców 
socyalistycznych Trąbalskiemu z Kato
wic o obrazę niemieckich wojsk kolo
nialnych, i wojsk ekspedycyi chińskiej 
w roku 1900. Proces skończyl się 
uwolnieniem Trąbalskiego. Koszta na
łożono :kasie paflstwowei. 

Zmiany w duchowieństwiej. Prze
niesieni lub ustanowieni zostali: Ks. 1<11-
pelan Danetzki z Rudy jako kuratus do 
Strausberga pod Berlinem; ks. kapelan 
foik z Ujazdu jako wikary do frankfur 
tu rrad Odrą; ks. kapelan Ziebolz z Bo
leslawia jako III kapelan do parafii św. 
Piusa w Berlinie; ksiądz świecki Franci 
szek Gojny jako kapelan do f rydląda; 
ksiądz świecki Pius Lerch j'1ko kapelan 
do Bobrku; ksiądz świecki Karol Wilk 
jako kapelan do parafii św. Jadwigi w 
Król. Hucie; ksiądz świecki Franciszek 
Wecker jako II kapelan do Neuzelle w 
Brandenburgii; ksiądz świecki Adolf 
Pojda ii1ko kapelan do U]azdu; ks. kap. 
M. łfabernoll z Neuzelle jako wikary: 
powiatowy do Bolesławia; ks. kap. fr. 
Gebauer w Zdziechowicach jako admi
nistrator tamże. 

Katowice. Ministrowie pp. Beth
mann-Hollweg i Dellbriick w najbliż
szych już dniach zieżdŻ'ają na Górny 
Sląsk. Urzędowa wieść głosi, że ci 
ministrowie zamierzają w swej podró
ży ztłsięgnąć informacyi i poglądów co 
do zmiany ubezpieczenia robotników. 
zwłaszcza co do kas chorych i t. p. 
Wiadomości tych mają nabrać we wię
kszych zakladach przemysłowych na 
Górnym S;ląsku. 

Wiadomości ze świalao 

Dla ofiar trzęsienia ziemi 
w Wfoszech ofiarowała królowa wło-
ska 20 tysięcy · lirów. · 

Nadchodzą zawsze jeszcze wi'.łdo 
mości, donoszące o różnych szczegó
łach. Psy poczynają tu i owdzi,e poże
rać trupy. Mieszkaflcy starają się 
strzedz gruzów swoich domów, by im 
nie ukradziono pieniędzy i kosztowno
ści. 

król hiszpański na audyencyi ministrów 
francuskich, prezydentów senatu i Par 
b?1ent~, o~az różnych ambasadorów
\\; pomedz1alek wieczorem udała si; 
para królewska do Londynu. 

Powódź w północnych Włoszech. 

, R~eki Po i Tessin wystąpiły z brze
gow i zalaly pola i wsie. Z powodu 00_ 
wodzi setki ludzi znajdują się bez dachu 
11!1d glową. 

Zmiany w ministeryum norweski•. 
Król norweski pismem odręczncm 

podziękował Michelsenowi za ]ego 
wiern~ służbę dla kraju. - Jak wiado
mo, M1chelsen byl prezesem ministrów 
w chwili najważniejszej dla Norwegii 
bo chwili, gdy tron Norwegii odebran~ 
królowi szwedzkiemu a przyzlll.l:rno go 
księciu z królewskiego domu duńskiego. 

· Prezesem ministrów w miejsce Mi-
chelsem1 zostal minister spraw wewnę. 
trznych Louvland. 

Widmo wolny. 

· Prasa amerykańska przemawia w 
dalszym ciągu w takim tonie, jakby woi 
na Stanów Zjednoczonych z Japonią 
by~a już tylko kwestyą kilku tygodni 
a nawet dni kilku. I tak dziennik nowo~ 
jorski „Sun" ogtosił 3-łamową depeszę 
z Waszyngtonu. zawierającą jak najka
tegoryczniejsze twierdzenie, że Roose
velt poczynił już rozlegle przygotowa
nia do wojny, która lach dzień wybu
chnąć musi. Dziennik „Sun" utrzymu
je, że . cala flota wojenna Stanów Zie
dnoczonych wyrusza na filipiny, do
kąd już wysłano ciężkie działa i miny 
podwodne. Urzędy m1rynarki wojen
nej w Ameryce i w JaRonii rozwijaj~ 
gorączkową dzialalność. Przygotowa
nia odbywają się w ten sam sposób,. 
jak przed wojną hiszpańską. 

Tyle „Sun". Charakterystyczny 
jest fakt, że i pismh angielskie otrzy
mały poufne doniesienia z Japonii, ja
koby w Tokio uważano wojnę za nie
uniknioną. 

Japonia zbroi się 
w dalszym ciągu, w dodatku z gorącz
kowym pospiechem. Wszystkie zJa
biegi i prace fortyfikacyjne skupiły się 
obecnie na Formozie. Wkrótce będzie 
tam wzniesiony szereg silnych fortów 
z uwzględnieniem potrzeb obrony mor
skiej. W Kelong urządz,ono stacyę te
lagraficzną bez drutu i 'połączono tę 
miejscowość linią kolejową z Aupin
giem; tym sposobem przeprowadzono. 
bezpośrednią komunikacyę między pÓ
noca a południem wyspy. Dalej w je„ 
dnej z licznych zatog urządzono wygo
dny i obszerny port dla torpedowców 
i mniejszych okrętów wojennych. f?.o· 
zatem JJ:iponia znacznie wzmocniła S\I. 

ją artyleryę przez utworzenie kilkuna
stu bateryi, złożonych z ciężkich, 15· i' 

cent ymetrowych haubic. Dodać nale· 
ży, :: e wszystkie prace fortyfikacyj.n~ 
zostały wykonane wyłącznie z wła
snych ml1teryałów. 
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przemarszu ipostoju olbrzymiej armii. parte uznał za swoją własność i nowe- głym rozkazem. Jakież \atoli było zdzi. n' 
na pierwsze wezwanie podążyło wspie mu rządowi Księstwa poleci! wyna- wienie pierwszego komisarza. gdy w 
rać francuskie szeregi - więc kontry- leźć środki na ich pokrycie. gabinecie kr(Jlewskim zobaczył syna 

W Wschowie ciekawe panują sto
sunki. Polacy do spółki z Niemcami z.ta 
łożyli Towarzystwo przemysł·owe, no 
i Niemcy wielką laskę uczynili Pola-

l(rólewska para hiszpańska 

bawiła w niedzielę i poniedziałek w 
Paryżu. Prezydent Francyi Fallieres 
wydał ucztę, na której zamieniono ser
deczne toasty. Po uczcie przyjmował 

bu cyi wojennej płacić nie mogło! Ale, Bylo to ciężkie zadanie! Tern cięż- własnego w świetnym uniformie pułku 
mimo to, pod innymi pozorami miało sze, że odeń uchylić się, bez nlarażenia szwoleżierów gwardyi. Bonaparte na 
być pozbawione resztek dobytku. się na g·niew mocarza, nie było można. widok komisarzy, porwał się z fotelu 

Ziemie, które ongi, stanowiąc do- A dwadzieścia milionów franków było biurkiem i zaczął podniesionym gt-0· 
bra narodowe, przeszły były do fru- nielada cięfarem dla pustego skarbu. sem: . 
saków - teraz znów, mimo niezawi- Wprawdzie za _drugie dwadzieścia - Ł.adne nowiny z W 1arszawY!. Ni~ s 
sł ości księstwa, dostały ' się w ręce milionów ziemianie, kupcy, mieszcza- ma co! Pięknie się sprawiacie! Ob1etni 
francuzów. nie a wieśnLacy posiadali rewersów ce, przyrzeczenia. przysięgi, to u was 

Dwudziesta siedmiu marszałków i francuskich za wybra:ne zboże, owies. się sypią - lecz czynu zawsze w~;t 
genemlów za trudy, za zasługi pol żo- bydło, kofłłe a prowiaint rozmaity, ale brak! Do czego to was doprowadzi··· 
ne w wojnie z Prusami odebrało n~ gro te po większej części mihly pozostać Jakie z tego wynikną dla w11s samych 
dy z 'Polskiej ziemi. Davoust za ); er- w aktach rodowych, jako smutne wspo skutki? Najgorsze! Czas nareszcie, a~ 
staedt dostał księstwo Łowickie, Perin- mnienie o tern, co do ostatecznej ruiny byście się opamiętali!.. . 
Victor - Przedecz, Bessieres - Krusz- doprowadzilo pradzi1ad'owską fortunę. - Najjaśniejszy panie, nie wiern, 
wicę, Lannes - księstwo Sicwierkie, Sumy hipoteczne zaś, wobec nlaci- zasłużyliśmy sobie znowu na onk~ukon
Ney - księstwo Sieluńskie, Berthier, sku gabinetu francuskiego - objęte w tentow:anie? .. 1 Orr 
Soult, Bertand, Oudinot niemniej suto oku następnym układem podpisanym w - Czem? Zapytaj swego syn~· ni 
obdarzeni zostali. Mniejsze folwtarki a Bajonnie, w ciągu trżech lat spłlacone mi tę nowinę przywiózł!... C~c.1~teJ1l le 
wsie . dostały się generałom dywizyi, I zostały .... ttistoryi do sum neapolitań- wam dać dowód mojej życzliwos~11 ro1: 
brygady efom i pułkowni~om. skich przybyły „bai·ońskie" ... kazałem utworzyć pułk gwardy1 . po n k 

Prawda, Bonaparte .me zapomniał Zanim komis1rze wyruszyli z Dre- ski ej!... Krasiński pokazał m1 1.ed~s 
o Pol13.kach i trzem wodzom ofiarował ł zna, nadjechat porucznik Łukasz Wy- szwadron w Tylży, ,a teraz ... Bes~ier , 
to, co byto już ich, jako Polaków, wła t bicki ze sztafetą do Napoleona z Wiar raportuje mi, że dla braku pienię~f
snością. Zajączek wziął Opatówkę, • szawy od marszałka Bessieres. ; formacya musi być zawieszon.ą!.:· 1 lJ-
Dąbrowski Winną Górę, a książę Józef ł Bonaparte, ·Odebrawszy papiery, dzicie !... U was tak wszystko idzie· 
Wieluń. kazal natvchmhst wezwać do siebie niesienie wielkie, a potem nic !.„ 

Lecz nie koniec na tern. Sumy, któ- . Józefa Wvbickiego i Stani-slawa Poto~ (Ciag dal~zy nast~pi.J. 
re rząd pri.lskl rozpożyczył był szlach- ł ckiego, którzy już byli do koczobryka \V: 

ie cie na hypotek1, chcąc ją do szybszego siadali. 
wyzucia z ziemi przywieść - Bona- Komisarze stworzyli się tym na- · 
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Śliczny obraz, 
e„ przedstawiający naszych najznako 
b- mitszych pisarzy: Adama Mic-
w kiewicza, Juliusza - Słowackiego, Zyg-
0· mt~nta Krasińskiego, Kornela Ujej-

s~1eg_o, Adama Asnyka i tlenryka Sien
a- kiew tcza na jednym wielkim kartonie 
5• iV wykonaniu artystycznem, ofiaruje
~~· my, dopóki zapas starczy po 1 mr. 50 

fen. a z przesyłka w trąbce z tektury 
a- Po 1 mr. 80 fen. 

Abonenci ,. Wiarusa Polskiego" pła 
~ cą tylko 40 len, a z przesełką 60 fen. 
izi . Zamawiać najlepiej wspólnie. Pie-
w niądze należy nadeslać naprzód. 

„Wiarus Polski". na 
ku Bochum, Maltheserstr 17. 
na-m_~-~~ 
elu 
t-0· R1.1maiłoścl 
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Rabozeńsfwo polski• 
Nabożeństwo polskie w Bochum. 

W piątek. w uroczystość W szystkłcłi 
Swiętycb po p·ol·. o godzinie 2,15 14 aikończenie: 
nabożeństwa różańcowego. 

W niedzielę, dn. 3 )lstopada o godz.inie 2,15. 
po po.ludniu nabożeństwo za dusze czyścowe. 

Nauki w ciągu Ustopadal 
Dla kobiet i panien w środę, dnia 6 listo

paida o godz. 5 po pol. 
Dla mężczyzn żonatych w środ~. dnia 13„ 

listopada o godz. 8 wiecwrem. 
Dla młoozieńcó·w w środę, dnia 27 listopada. 

-0 godz. 8-ej wieczorem. 

Baczność Hamborn ! 
W uroczystość Wszystkich $więtych o 

godzinie ~ 12 na sali n. Ma•rego odbędzie się 
wJec „Z. Z. P." w celu wy'borów starszych 
lknapsiiruftoiwych. Szan. R.odaków uprasza się 
o licmy udzi.a.t. abyśmy mogli swoich przed'
stawicieli postaiwić. Zwracam s~zczególną uwa
gę mężom zaufania, aby się rnczyli zl3liąć gor-
liwą agiJt:acyą , 

W. Biedka. delegat. 

Wiec w Hamborn odbędzie się w 
piątek, 1-go listopada przed 1potudniem 
o g.odzinie 11 i pól u p. Marego. Oma
:wiane będą !sprawy lkna1p-s:mHowe. 

Wiec w Horsthausen. I-go listopa 
da po południu o godzinie 4-tej w loka
lu panai Mtillera. 



WIELKI WIEC PARAFIALNY W WANNE 
w sprawie opieki duchownej i oboru do re
prezentacyi gminnej, odbędzie się 3-go listo
pada po poJ. o godz. 4 111 sali pana Untersche
mana (ul. Dworcowa). R.odaków, którym spra
w.a opieki duchownej leży na sercu uprasza o 
licz~rzybycie _ --~3) • Komitet. 

Baczność Recklinghausen. 
W dzie11 Wszystkich Swiętyeh od

będzie si ę wiec w Recklinghausen (sta 
re miasto), na sali p. Henryka Micheela. 
ulica łi ernerstr. po poludniu o godzinie 
pół do 4 w celu oboru kandydatów do 
rady miejskiej. O liczny udział wszyst-
kich Rodaków prosi (3) 

Komitet. 
Towarzystwo św. Wojciecha w Duis-

burgu 
podaje do .wiadomości wszystkim 
członkom oraz wszystkim Rodak.om w 
Duisburgu zamieszkalym, że w przy
szlą niedzielę, 3-go listopada urządza
my zabawę jesienną polą.czoną z kon
certem i teatrem na sali Domu kra.tolic
kiego, Seitenstr. 19, na którą szano
wnych rodaków i rndaczki zapraszia
my. 

Uwaga: W sobotę po potu.dniu 
przybędzie :ksiądz volski ido kościoła 
św. Józefa. Sposobność do spowiedzi 
-0d 2 godziny po pol1udniu i iW niedzielę 
orano. W niedzielę .po !poludniu o ~·odzi
nie 3 i .pól nabożeństwo z kazaniem. 
O liczny udział w nabożeństwie i za-
bawie lllPrasza Zarząd. 

Baczność okrę~ IX? 
Zebrnuie prezesów i naczelników czyli 

roczne walne zebr.anie odbędzie się w nie
dzielę, ónia 3-1.;o listop.arda o godzinie 3 po pol. 
w Marten. u pana Kortmaooa, g1dzie się zlot 
1odbyll1. O liczne i pulliktualne stawienie uprn-
sza się. - Czolem ! (3) 

Wydział okręgu IX. 

Bra~tw.o rótańca żywego w Osterield 
®nosi swym szain. Braciom i Siostrom, iż w 
uroczys to~ć Wszystkich Swiętych przystępu
je Bractwo ·nawe rano na Mszy św. o goda'.'.. 
7eii wspólnie do Komunii św. Sposobność do 
spowiedzi u polskiego ksiięd2;a od czwartku po
m·drnfa przez trzy dni. We Wszystkkh Swię
tych po naibożeństwie z polskiem kazaniem, p-o 
polu·dniu roczne walne zebranie Bractwa na 
wielkie-j saH p. Husemanna. Będzie sprawo
:Zidmie roczne i obór nowego mrządu. O .i.ak 
oojliczniejszy ud'Zial w wspólinei K-0m.uni1 św. 
Qraz w nabożeństwie i zebraniu upraSIZ.a. 

(2) Fr. Horyz~, n:a~-~:!a'tor._ 
Towarzystwo loteryjne ,.Z~oda" z Bruckhausen 

M.a.rx!oh 
J>OC1atie dio wiaidOtOOŚci swym czlr<mkom i !(o
da.kom z ~;:-uckhausen i okolicy, iż dinia 3 li
stopada obchodlziimy 

trzeci<1 rocznicę istnienia 
.na saU pana Brink.J. w Bmokhausęn, przy ulicy 
Albrechta. Nai powyższą uroczystość zaprasza 
my jak naduprzejmiej ws.zystkkh mm życzli
wych Rodaków • .Rodlacz_ki i T>0warzystwa ,któ
re zaproszenia odebraly i te, które dla braku 

iaid·r~ zaproszeń nie _odebraly. Program u
I1Cmmaicooy koncertem, monologami, teatrem 
i taiicarni. ~tek za'bawy o godzi.nie 4-ei 
po poludniu. Muzykę dostawi pain Podeszwa. 

Uwaga. Cz.lookowie sąisiedinich Towia-
11zyS'Vw winn:i się .oklalzać książką u!Staw:ową, 
w przeciwnym razie placą wstępne jako go
ście. Dzfoci niżej lat 14 mają WMęp wroro-
nicmy. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Michała w Recklinghausoo-S. 
(Bru eh) 

O!Zllajmia swym czlonkom, iż w niedzielę, 3 li
stopada o godzinie 4 po poludniu. odbędzie się 

roczne walne zebranie, 
na którem będ'zie także obór nowego zarządu, 
ponieważ tialkże i inne waż.ne sprarwy pod obra 
dy przyjdą, przeto sa wszyscy cz.Jonikowie p-o
ządani. Taksamo iesz.cze się nadmieia tym 
cz.lonkom. którzy są izalegli ze skladkami, aże
by się Jeszcze przed zebraniem z tego uiiścili, 
ponieważ kto jest zalegly ponard trzy miesią
ce, nie ma prawa do glosowania. 

(2) Zarząd. 
Uwa1ea. Posiedzenie zarządu o z;wyklym 

czasie. Przewodnlczący. 

Bacmość Druhowie Gniazda Habiughorst ! 
W niedzielę. dnia 3-go listopaida o godzinie 

6 wiec:rorem ina sali p. Kettłinga na dmgiem 
piętrze, odbędzie się roczne walne zebranie, 

. ib które się wszystkich Druhów i gości za
prasza. Najpierw uprasza się druhów, aby 
każ.dy z skladek, zaleglych za rok 1907 się ui
ści.I', gdyż m.JegaJiący ze skladką 3 miesiące nie 
m'.ll prawa do glosowanja. Przediewsizystkiem 
lmmpletny udział' pożądany, ponieważ przyjdą 
ważne sprawy pod obrady. 

R.odacy ! Spelnijmy .obowiązki nasze, które 
ciąża na na'S; więc będąc SokoJem ni1e zasz.kio
dz.i nikomu gimnastyka, wyjdzie ona oo ko
rzyść każidemu. - R,odacy! rCO W łfabinghorst 
mieszkacie, ~ Nie wiecie dok(łd kroki rzwró
cić maicie. - Przybądźc_ie, my Was mile przy j
miemy, - Nai ·druhów się wpiszecie, za co 

' Wam czoiem krzykniemy! 
Czolem! Wydział. 

Uwaga. Posiedzenie Wy·dzialu odbędzie 
się przed poludniem. z•araz po polskiem na
bożeństwie . O kompletne stawienie się czfon~ 
ków Wy<lz ialu, upraszai (3) 

Pawlak, prezes. 

Tow. ~imn. „Sokół" w Duisbu.-Melderich. 
W rnied.z.i elę, 3 listooa<la, o godz. 1 po pol. 

odbędzie się posiedzenie w lokalu p. van Sto
kum, p·od Ulmen. Po zebrainiu wyjazd na rocz-
nicę do Oórneg-0 Sty rum. Czolem! (1) 

Wydział. I 

Baczność Sokoli w Dyseldorf ! 
Posiedzenie odbędzie się w uroczystość 

Wszystkich Swięty.ch ti. 1 listopada o godzinie 
11 przed poludniem w lokalu p. Vopla, ponie
Wil!Ż będą obrady nad zabawą, obecność ka
:tdego druha pożądana. Goście mile widziani. 

- NA ZABAWĘ, -
która się ma odbyć dnia 3 ... go listopada zapra
szamy szan. Rodaków i Rodaczki z Dyseldo r
fu i okolicy. Taksamo Tow„ które zaprnszcń 
nie otrzymaily. Początek o 11:odzinie 4 po pol. 
w lokalu p. Vopla, ul. Krolońska nr. 252. (1) 

Uwaga: Obce Tow. winni się okaz.ać usil11 
wami w przeciwnym raz.ie placą wstęp jak 
goście. l(ałwińsk~-~ 

Tow.arzystwo św. Macieja w Holsterhausen 
donos.i SwYm cz.tonkom i wszystkim Rodaikom 
w Holsterhausen. iż oo c1JWartku po po.lucLniu 
aż do niedlzieli będzie _przebywlłJ ksiądz pol
ski, więc jest sposobność 0dio spowiedzi. Cz.Jon
.kawie Towarzystwa przystępują w niedzielę 
o godlzinie 7-ei do Komunii św. O 07 wmni 
się cz.lo11Jkowie zebrać przed salą posiedzeń . O 
nailicz.niet.isrzy urdzioal w ;posiedzeniu i Komunii 
uprasza się. (1). Zarzą~ 

Ołtarzyki do noszenia w 
rozmaitych stylach. Stacye 
Drogi Krzyżowej, wypu· 
kłorzeźba. Stacye malo• 
wane na płótnie i blasze. 
Obrazy ·'·o ołtarzy i cho
rągwi w każdej żądanej 
wielkości. Figury Św. Pań
sk:icb, ch1-rągwie, szarfy i 
-t. d„ świeozniki, latarkf, 
krzyże, dzwonki i t. d. 
odnawiam kościoJy, ołtarze 
i wszelkie sprzęty kościelne 
po cenach niskich w arty
stycznem wykonaniu. Chln-

,~~~~~! bne polecenia. Szkice, fo-li ,.. to~rafie, kosztorysy bez-
płatnie i franko. (1259) 

W'ł , Durzyński 
· zakład artystyczno·kościelny 
w Poznaału (Posen, Griinestr. 2.) 

Obrotnych ludzi 
do sprzedawania ołtarzyków domOW:'f"ll, 
a. apecyaloie ołtra1.u 1'.latki Boskiej ()ze· 
stoeho'"skłej, prry bardzo wysokim zarobku 
poszukuje 1281 

Józef Kolk, 
fabryka raa1 obrazowyel1.. 

Ob&rhausen (Nadrenia) 
ul. Frłedriel1-H.arlstr. nr. ,5. 

Swój do swego! 
Podaję do wiadomości Szanownym Roda

kom, iż otworzyłem 

interes kolonialny 
w Rollinghausen, Niederstr. 160 

przy K~nig Ludwig. 

Staraniem mojem będzie każdego odbiorcę 
rzetelnie obsłużyć. 
1274 Z szacunkiem 

Stanisław Ktepul. J 

·~~~~~~~~~~~--· D 

Albert Karrenberg, 
Kamen i. W., Weststr. 75. 

Największy specyalny skład 

maszyn do szycia 
i kołowców. 1242 

Własny warsztat reparacyjny. 
ZZ!±S 

POSTBESTELLUNOSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit hei dJem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aius Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) fiir die MonJlte 
November und Dezember 1~07. und 
zahle an Abonnement und Bestellgeld 
1,28 Mk. 

Obige 1,28 Mk. erhalten zu haben, 
bescheini.gt. 'l ~ •• • _ ... ~ 

" . . den.---190 

Kaiserliches Postamt . • . . • . . . . . • • , 

l pierwszej ręki. 

BACZNOŚĆ BODACY! 
Kło chc9 flUb~ p 1miąiz 

SICJędzić? 
Każdy rodak, który chce sobie ma is z yn 4' Ił o 

1
8 z y c i a ta n i o kup U lnb "łody drnh, który 
sobie chce doskonałe koło sprawić, niech „ ~ 

• pisze kartę do nas ?o c.ennik nas~ych maszyn i Bez agentów, 
kołowców. Mamy duzo p1sm ~ podw~kowaniem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 ~ 

D1•ansCeld & Stawińsk· 
Hurtowny interes maszyn i kół, 

„ ReekUngbausen-Sud, Boehumerstr. 

Składy \\1 Bruchu, Bochumerstr. US . 

Dom kredytowy 

Telefon nr. 581. 

Jan Kwiatkowski 
Kartofle 
11Vłlpnami 

126s Telefon 5''· 

r=ra-sa ~szczędności w Herne, 

H.łlku 12s~i1Jliliii11iłiiiiiiilliiilil„„lll„„liiliiiiiliiiiiliiiiiiiiiiilii!iiiii 

czeladników i Bruckhausen : 
szewskich ? : 

l ul. Albrechta 43 : 11 
po ~.z ukuje od zaraz n~ 
stałe za.trudnienie 
Ian. Misiak. mi trz 
szewski, Gdsenki rchen, 

Bochum k • ul. 116. 

2 czelahłk.ów 
krawteckłcb 

na duże sztuki u wy· 
eoką, pła.cą, pc.trzeb•Je 
zaraz 1283 
St. lttalt>hrowiez, 
Herne, Mitte str. l 5. 

Od dnia dzisiejszego 
nie powinien nikt synowi 
mojemu 12?0 

Ludwikowi 
A.ndrzejew111dem11 
pożycza.6 pieniędzy, po
niewiżjest niepełnoletni, 
a ja za niego nie odpo· 
wiadam. 
Jan Andrzejewski 

Wanne, Bergstr. 22. 

Podaję nin!ejszem do 
wiadomości, iż mam na 
sprzedaż k o n i a i w ó z 
do wyjazdu, jako też wóz 
do ziemniaków rozwoże 
nia, jeden wóz do węgli 
oraz sprzę ;y rolnicze, 
pług i brony. 1276 
Jadwjga Rosa cha.eka 

Recklinghausen· S. 
ul. Leusbergstr. 22· 

*•*•••• Elementarze 
w wielkim wyborze polto?t 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk' •• „-•• 
Swój do swego! 

„ • :o-a 
1.: otworzyłem wielki int~res rzeźnicki i polecam ; ! 4 i eią łaskawym względom e.za!l. Publiczności. i •i 

ilJo.. „ Obiecująo rzetelną i skorą usługę, proszę ID 1 li równocześnie o po parcie, kreślę ;. : 
• • e „ • z s~acunkfom 1284. • 

- o 

i Artur Heymann. i 
~ ' 
- 20 wa;;onów! ... , 

perek najlepszych dostarc211 w kat• 
dej Uoiol takze wagonam11 za ce· 
nQ jak na1tat\szą, prą ekareJ i rze• 
telnej ueladze u<» 

JAN GIERA, Recklinghausen SUd., 
(Hlllerhałde, Lłnden.11tr. a). 

!!h'ł'ó.ł do 8Wf'go I 

Baczność 1 Swój do swegol - .....,, 
Jedyna znacznie powiększona 

polska fabryka kostymnów 
na obczyinie 
znajduje się tylko 

w Berne przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór 

koslyumów do wszelll. sztuk łtalralnvch 
po najniższych eenach. 

Proszę Kaubego ~kład zobaczyć, a każdy si~ 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

z szacunkiem 651 

Franciszek Kau'be, 
~4WifJli'!lii,w~www:!fb~??ffi'?SCWL'RlO.~ ~ 

Liszaje 
DYWANY każdego rodzaju i wielkbt\ci <XI; 

pyta, czyści i farbuje, odnawia i oczyspzcRzAL• 
molów. f ARBIERNIA GALLUSCHKf. 
NIA W BOCHUM. Tel nr. 911. ~ • wrzody. skrofuły. ozł\'lllłz•~, he· 

moroldy, wyrzuty skórne. 
I S stare rany itd. '-"·-__... 
usuwa szybko i radykalnie prawie w każdym przy
padku maść gojąca 1138 

„aptekarza Ciechańskiego" 
od wielu lat wyprób.i przez w. Jekarzyjbardzo polecona. 
Bardzo 'wiele eh,valeb. uznań nad. 
Puszka po 1 m„ za 2,50 trzy ra1y tyle. Cięści 
składowe: Syringaextr. 2 proc„ Wollfett 98 proc, 
Jedyny skład wysyłk. ma: Apt. O. Sm1cż)'ń8ki, 
s„rlln Tł, Goerlitz:erstr 48, Goerlitzer A.potheke. 

filie: Hołstede, Heroe. Elckel. Robll:. 
hausen. Linden, Hatilnszeu. Lanizencłreet0- ~bit 
ten, Castrop, Kamen, Dortmund. e 
Sorockhih>el. ---

J. Pa:ń.czak, dom towar. 
ESSEN, Stoppenbergerstr. ll-1t3' 
Naitańsze i najkorzys · 
niejsze źródło zakup~· 

Wydawca: Ja n Br ef ski w Bochum. Odpowiedzialny za redaikcye: Stan is l'a w Ku n ca w Bochum. Druklamia „Wiarus-a Połs.kiego" w Bochum. 



Bochum, na rzw»rtek dni& 31 paidziernika~~l907 . Rok 17" 

• 
Codzienne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

t'r'~ ood!zienm z wn.wem dnJ ~wiąt~
adl· Przedi>lata 'kwartalna na poczcie i u listowych 
~ 1 mr. 50 ten .• a iz odnoozeniem oo dmnu 1 mr. 
••,,Wiarus Pol.ski" zapisany Jest w cenniku pQCz 

I lmlQ Boże za Wiarę I DJczyznc 1 
Za Inseraty placl se za miejsce r:zą.dkiL .trohaqe lliłir 
ku 15 f. Oiloszenie, zamieszczone przed lnaarata•I iC 
fen.' Kto często oa;lasza otrzyma r1łbd_ - Usu la 
„Wiarusa Polskiego„ DiaJety frankować ł połał li 
nieb dokladny adres pisz~cego. Re.kop. aie zwr~ il'Wtvm pod z.ncukiem ,,L. polnisch m. 123," 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe siew Bochum, przy ulicy Maltheseratr. lll. - Adrea „Wl1ru1 P-olskP' Boclium. -Telefon nr. 1414. 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe 
mówić. czytać i pisać DO polsku! Nie 
jest Polakiem. kto potomstwu swemu 
znjemczvć sie pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

Poseł polski składa mandat. 
W „Dzienniku Pozna6skim" znaj

dujemy z1a<lziwiającą wiadomość. iż 

poseł do parlamentu niemieckiego z o
kręgu krotoszyńskiego p, dr. Miecz
kowski złożył mandat. Pan dr. Miecz
kowski jest najmłodszym członkiem Ko 
la Polskiego jest zdrów i jako adwokat 
niezależny. Trudno więc zrozumieć, 
~aczego skłacliai mandat, który przyjął 
przed niewielu miesiącami. Przecież 

wiedział dobrze. jakie poseł ma obo
;wiązki. Jeżeli więc nie ma może czasu 
na ich spe!nienie. to trzeba było nie 
f]rzyjmować kandydatury. A już nlainie
fortunni'ejszym, wprost godnym ' potę
pienia jest skl.adanie mandatu w prze
'dedniu zwołania parlamentu, który ma 
radzić o języku polskim na zebraniach. 
Do nowych wyborów może upłynąć 

kilka miesięcy a . tymczasem w parla
mencie chodzi o każdy głos, bo jeden 
głos może rozstrzygnąć o tern, czy wol 
no nam będzie na wiecach przemawiać 
po polsku. 

Tron arcybiskupi ~nieźnieńsko-poznań· 
ski zostanie pono obecnie obsadzony. 

Do pism berlińskich donoszą z Po
znania, że każdej chw11i nastąpi miano
wanie regensa gnieź.nieńskiego semina
ryum duchowmego ks. kanonika Klos
kego arcybiskupem gnieźnieńsko-poz
nar1skim. 

W procesie Moltke Harden założył hr. 
l(uno Moltke rewizyę. 

Niektórym pismom konserwaty
wnym jak „Deutsche Tageszeitung'', 
„Tagliche Rundschau" i libernlnych jak 
,,Nationalzeitung" i „Vossische Zeit
ung" nie podoba się wyrok uwalniają
cy Hardena. „Vossische Zeitung" za
znacza, że przecież Moltkemu niczego 
~lego nie udowodniono i dla teg.o zasłu 
guje on na współczucie! Niezadowolo
na z wyrnku jest również praSla centro 
:wa. ~. t. tł · ~k: 

Na Dolnym Śląsku uchwalono nowy 
statut knapszałtowy. 

Na odbytem w poniedziałek po połu 
dniu w Waldenburgu zebraniu walnem 
tamtejszego stowlarzyszell1.ia knapszaf
towego uchwa1ono po siedmiogodzin
nych naradach nowy statut knapszaf
towy 137 glosami przeciw 59. 

W sprawie nowych ustaw knapszaf
towych 

depeszują z Bochum do berlińskiego 
„Lok. Anzeiger'a": 

. ,,Pomi_ędzy górnikami chrześciań~ki 
· ~1 .zauważyć można dążenie do pod1ę
~ęc1a ukhdów z właścicielami kopalń 
i\l/ sprawie knapszaftowej. Publiczn[e 

coprawdia dążenie to jeszcze się nie u
jawniło." 

„Rheinisch W estf. Zeitung", organ 
właścicieli kopalń zamieszcza nlastępu
jącą notatkę z Dortmu:ndu: 

.,Dowiadujemy się, że urzad nadgór
niczy już :wygotował nowe ustawy 
knapszaftowe, które rz dniem 1-go sty
cznia narzucone być mają bochumskię 
mu stowarzyszeniu knapszaftowemu, i 
wyśle je do ministra handlu do zatwier 
dzenia''. 

Panowie i słudzy. 
W Berlinie odbyło się walne zgro 

madzenie n.iemieokich wielkich prze
mysłowców. W uczcie wydanej przez 
tychże wzięli udział ministrowie von 
Bethmann-tlollweg i Dellbriick. Prze
mawiał nasamp·rzód znany wróg ru
chu :robotnkzego tajny radzca handlo
wy Kirdorf z Gelsenkirchen, który o
śwfadczy ł, że wobec ruchu robotnicze
go pracodawcy winni stanąć na stano
wisku panów wobec sług. Ruch robo
tniiczy czy to socyalistyczny czy też 
inny, podburza robotników przeciw 
pracodawcom więc trzeba go zwalczać. 

Odpowiedział na wywody :p. Kir
dorfa pr.uski minister handlu Delbrnck 
niby to ga1nił stanowisko IP· Kindorfa, 
atoli oświadczył. że stosunek robotni
ka do p.racodawcy fPOWinien być talki, 
jak żołnierza do oficera! 

Nie kijem go więc, ale pałką! 

Wiec ekonomiczno-społeczny 
w Bochum. 

Bochum, dn. 28. 10. 07. 
W poniedziałek wieczorem w ho

telu .„Wiktorya" odbył się wiec ekono
miczno-s pol eczny. 

Druh Sosiński zagaił wiec i zapro
ponował nla pmewodniczącego posła 
p. Ja1I1a Brejskiego. Pan poseł Brejski 
dobrał sobie na zastępcę p. W oj ci echa 
Sosińskiego z Bochum, sprawozdanie 
pisał p. Jan Korpus, na ławników wy_
bnali .zgromadzeni p. Piotra Palińskie
go i redaktora „Wiarusa Polskiego" p. 
Kwiatkowskiego. 

Najprzód udzielił przewodniczący 
głosu posłowi p. Wiktorowi Kulerskie
mu z Grudziądza, który wygłosił refe
rat o działalności Kola po'lskiego dla ro
botników. Robotnik, który stanowi ol
brzymią większość w społeczeństwie, 
bywa .wyzyski.wany przez przedsie
biorców. Koło polskie stawiło rezolu
cyę w parlamende niemieckim, w któ
rej żądało skrócenia czasu pracy dla 
hutników do 8 odnośnie do 6 godzin, 
gdzie warunki dla zdrowia nieko
rzystne. Swego czasu stawiło _Koło 
polskie wniosek o ogrankzeinie czasu 
pracy na 10 godzin, także dla robotni
ków. pracujących poza przemysł~. 
Robotnik jednakowoż niejednokrotme 
jest sobie samemu wrogiem, grzesząc 
nadszychtami i pracując; po 14, 16 i 24 
godzin dziennie; zdarzyło się, iż robot
nik z wycieńczenia padł trupem m 
miejscu. 

Co do płacy stara się Kolo polskie, 
aby zaprowadzić minimalną pił~cę dl': 
robotnika ma:z o zaprowadzeme taryt 
zarobko~ch, jakie mają dziś robotnicv: 
np. w Australii. j ·st to trudna _kwesty~. 
ale jest nadzieja, iż w krótkim czasie 
da s.ię coś zmienić w tej spt1awie. Przy 
lepszym zarobku może się robotnik le
piej odżywiać, wykazuje naprzykład 
statystyka w Anglii, że ropotnky tamże 

lepiej się odżywiają i z powodu tego 
jest większa wydajność ich pr~cy, Ro
botnik powinien tyle zarobić. ,aby mógł 
siebie i swoją familię dobrze przyo
dziać i wyżywić .a zarazem powilllno 
mu z teg·o zarobku tyle pozostać, ąby 
mógł coś odłożyć na stare lata. Zarob
bek robotnikowi powinien ttakże star
czyć na odpowiednie zdrowe mdeszka
nie. Kwestya mieszkań jest bardzo wa 
żna; serce się ściska, gdy się zobaczy 
mieszkania robotnicze, nieraz podobne 
do jaskiń ale nie do mieszkiań lud~kich. 
Koło polskie stawiło wniosek o utwo
r:Zenie kasy pensyjnej dla wdów i sie
rót po robotnikach. Dla pozostałych 
po urzędnikach rodzin są fUITTdusze, z 
których się wsparć tymże udziel.a, po
winno się też coś dfa robotnika uczynić. 
gdyż praca lego jest ważniejsza. Co 
do renty na starość stara się Koło pol
skie. aby rentę 111ie po 70 roku tylko w 
60 byfa wypłacana, poniew,aż tak późne 
go wieku mbotndk rzadko doczeka. 

Dalej żądało Koło polskie, ustano
wienia izb robotniczych, któreby mo
gły br.onić interesów robotniczych. 
Trzeba więcej czuwać nad ubezpiecze
niem życia robotnikta, żąda więc Kolo 
polskie ustanowienia kontrolerów z kól 
robotniczych, bo dziś, gdy przybędzie 
inspektor przemysłowy, który nie był 
robotnikiem, pozwoli się niejedno
krotnie przez chlebodawców wbłąd 
wprowadzić. Żądamy utworzenda je
dnolJtych kas pensyj1nych dla hutników, 
ponieważ, gdy dziś robotnik pracę zmie 
ni, narażla się na wielkie szkody; w fa
bryce Kruppa np. wynosilo wstępne do 
kasy fabrycznej 6 marek; gdy robotnik 
pracę na tejże fabryce przyjmuje, choć
by na niej kilka razy pracował, musi 6 
marek w~tępneg'O za każdy raz płacić, 
a to jest niesłuszne, niesprawiedliwe. 

Przepisy ochronne nie wYkoomje się· 
tak jak prawo tego wYmaga, z powodu 
tego trzeba na chlebodawców w takich 
wypadkach ustanawiać większe kary. 
.aby życie robotnika na szwank nie wy
stawiali i aby nie bylo tyle wypadków 
nieszczęśliwych, bo na polu pracy dziś 
pada więcej robotników aniżeli na p!Olu 
wojny. 

Miejsca pracy powinn)" być odpo
wiednio urzadzone, ponieważ i tu chle
bodawcy grzeszą, z powodu tego trze
ba ostrzejszych przepisów. 

Kolo polskie żąda, aby rząd uwzglę
dnił więcej sprawy robotnicze j11k do 
tego czasu, ale obowiązkiem robotni
ków jest stanąć Kołu polskiemu do po
mocy, tj. garnąć się do organizacyi pol
skiej, aby możnla pokazać rządowi. iż 
po za Kołem polskiem stoi wielka or
ganizacya robotnicza. 

Mówca poruszył także krzywdy 
dziejące się Polakom na polu religijnem 
i narodowem, mówił o koloniz.racyf o 
noweli osadniczej, oraz o vrojekcie, aże 
by wykluczyć język polski z zebrań RU
blicznych. 

Oklaskami i okrzykiem podzięko
wali zgromadzeni mówcy. 

W dyskusyi zabrał głos socyaJistla 
Tuszyf1ski z Bochum, który n1apadt ina 
Kolo polskie w takiej formie, że wywo
łał wielkie oburzenie wśród zebranych 
a przewodniczący był zmuszony gł1os 
mu odebrać, a następnie kiedy się nie 
chciał uspokoić, zniewolić go do opu
szczenia sali. 

Fałsze p. Tuszyńskiego prostowali 
poseł Brejski i redaktor p. Kwiatko
wski. 

W końcu przemawiali pp. Ludwi-

czak z tlerne, uandowski z Haltilme i 
Sosiński z Bochum. 

Pan przewodniczący podziękował 
wszystkim mówcom i prosił imieniem 
zgromadzonych p . . Kulerskiego, by ro
dakom w kraju zawiózł pozdrowienie 
z obczyzny. 

Poważne obrady zakończył przewo 
dniczący hasłem „Szczęść Boże"! 

Jan Korpus, sekretarz wieca. 
„ 
S więtoj ózaf aeie. 

\V uroczystość Wszystkich Swię
tych tj. w piątek dnia 1-go listopada o 
godzinie 111I2 przed polu dniem odbę
dzie się we Wanne na sali pana Unter
schemann:a 

pierwsze walne zgromadzenie 
„TOW. POMOCY NAUKOWEJ" 

pod wezwaniem św. Józafata. 
Na porządku dziennym: 
1. Ukonstytuowanie biura. 
2. Przyjmowanie członków. 
3. Wybór !Zarządu. 
4. Wolne głosy i wnioski. 
Upras~a się Rodaków, którzy są lub 

chcą zostać członkami oraz delegatów 
towarzystw, popierających „~więtojó„ 
zafacie". o liczne i punktualne przyby
cie. 

Z polecenia 
FR. MATYSIAK. 

Polacy na obczytnie. 
Baczność Rodacy! 

w uroczystość w szystkich"Swie
tych o g. 11 i pół przed południem odbę
dzie się w Wanne na sali p. Untescbe„ 
manna pierwsze walne zgromadzenie 
„Towarzystwa Pomocy Naukowej pod· 
wezwlalriem św. Józafata'', powołane
go do życia celem zarządzania „Swie
tojózafaciem." 

Spodziewamy się, że zarządy to
warzystw. popierających „Swiętojóza
facie", wyślą do Wanne delegatów„ 
a nladto powinni tamże pospieszyć Ro
dacy, którzy są lub chcą zostać człon
kami „Towarzystwa Pomocy Nauko
wej". a członkiem tego towarzystwa 
powini·en zostać każdy prarwy Polak, 
db;ały o oświatę i dobro ogółu. Niech 
nikt nie żałuje czasu ni trudu, by po
spieszyć na to pierwsze walne zgroma
dzenie. Od niego poniekąd zależy przy 
szłość towarzystwa i „~więtoiózafa
cia' ', bo mamy wybrać pierwszy za
rząd. Chodzi o to, żeby. do Wlfządu we
szli Rodacy sumienni, do których ogół 
ma zaufanie i którzy swojem nazwis
kiem nie będą nikogo od towarzystwa 
i „Swiętojózafacia" odstręczali. tylko 
do nieg-o przyciąg-ali. Na· bok wszelkie 
uprzedzenia! Dobro ogółu przede
wszystkiem ! 

Bruckhausen. W niedz.ielę, dnia 27 pa
ź<iziernih na sali p. Br-iir11kai odbyI się wiec 
hutników i górników przy udziale okolo 2,500 
osób. 

Wiecowi przewod111iczyl druh Sosiński z 
Bochum, który udzieliJ gJosu p. posJowi Kuter~ 
skiemu z Orudlziądza, tenże wYgJlosil obszerny 
referat o dzialaLnośoi ~,ola polskiego . Burzą 
oklaJS.ków podziękowano mówcy za jego wy
czerpujący referat. W <lyskusyi przemawiali 
pp. Palińsiki, Korpus i Sosińsd<:i iz Bochum. Na 

-czfonków „Zied!noczenia Zawodowego Pol
skiego" · zgfosila sJę wielka licz:ba rodaków. 
Wiec ten I>QtZostanie na,:m dlugo w pamięci I 
obowiązkiem każ.d'ego rodaka dążyć d-o „Zie· 
-0.n.oczenia Zawodowego Polskiego", bo tylko 
w tedv może •naim Kolo polskie {:OŚ pomódiz. 
jeż I poo:a sobą będzie mialo zorgainizowaną 
rzeszę robotników. 



?podzie'\\·amy się, iż r<?<'acy w Bruck~an- obecny szermierz hakatyzmu p. K., któ 
"Sen, w1dzą-c pr~cę Kola polskiego dla robo~: ry j:ako urzędnik widocznie był tego 
ków, garnąć się będą <I.o pracy narodOIWeJ I d . . k' t t · · · t 
5p-0lecznej i poprą szeregi „Zjednoczenia Za- z. an~a, z_e ta Ie oas Y n1af~yzeJ ~ us. 
wodowego Polskiego", a wtedy zwycięstwo mem1eck1ch wydobyWi3.C się powinny. 

biskupa Roppa, cieszącego się, jak wia- :- ry, podsycany przez ostry wiatr, przy
domo, popularnością nie tylko w „kra- . brał zatrwafojące rozmiary. Spalił się 
ju Zachodnim'' ale i w calcj Rosyi. cały dom, następnie zabu<dowam.ie, w 

(_}łów~ie zarzucano ks. biskupowi iktórem mieściły się kuźnia i warsztat 
pop1er.a1:11e mas.o~e~o povvr~cania na lmłiodziejski, dalej stajnie i skk.dy do 
wyzn~m~ ka~ohckie osob, ktore przed słomy i paszy. Straż pożarna zdołata 
30 pa~dz1ern_ika r

1 
1905 pod wpływem pożar sz,częśliwie umiejscowić, i oca

:o~ma1tych sro~kow rzą9owych. przy- lić inne domostwa od .pożaru. W sp1aJo, 
1ęh p111wost~w1e. Dal~J ~s. bis~upa nem domostwie mieszkały biedne rodzi 
Roppa oskarzono o nalezeme do m~a- ny które .straciły .naturalnie 1całą swą 

będzie po naszej stronie. Nie dziw wiec, że z oburzeniem przystą 
Uczestnik wieca. pił do dawnego pioniera i zapytal go -----

Rath pod Dyseldorfem. W towarzystwie 
św. Michala Arch. w Rath ·wybrano oowy za
rząd. Obra.ni zostali: Sylwester Dąbrowski 
przewodniczącym, Jam Ruciński zast., sekreta
rzem Ign.. Bieda, z.ast. Michal I(ubiak; skarbni
kiem Roman Mantyk, zast. Stanislaw Przy
bysz; b~bliotekarzem Wlaidysnaiw Liebert, 
zast. Andrzej Paprocki; rewizorami kasy Woj 
ciech Lewaind'Owski i Wojciech Ruciński; laWlili 
kami Ludwik Kuczma• i Jan Walkiewicz. Wszy 
stkie lis.ty tyczące się T<OWlairzystwa pr.os.itmy 
nadeslać na re.ce przewod1nicz.ącego: Sylwe
ster Dąbrow!Ski, przew„ RatLngen, :Ekamp 76. 
lub id:o sekreturz.a: Ign. Bieda, sekr„ ttaus
Heiide, Post-Lintorf. 

Dyseldorf. Sprawoz.dainie z roczinej dz.i.a
hlności Tow. „Polonia" w Dyseld.oirfie. Od 24 
wrześn. r. z. oo 20 pa.źdz. rb. urza.ctuiio Tow. 30 
zebrań zwyczafinych, 2 pólrocz.ne walne, i 3 
kwartalne posiedzenia. Udz:ial b1t11-o na ze
brainiach prrecię.tnie 25-30 ,azfonków. Posiedze
niai odbywaly się oo poniedzialek wieczorem 
o g10dzinie 9 a od pewnego czaSIU rozpoczynają 
się o wpól do dziesiątej, urozml:uiconie byly 
śpiew001. odczytami i deklamacyaimi. Odczy
tów wygloisWo 12 panów. Taw. urządziło w 
ciągu ro.ku 3 zabawy poJączone z teatrem„ 5 
wieczorków familijnych i 3 wycieczki piesze z 
muzyką na czele. Pnzy_stąpilro Tow. na życze
ni1e ,czlonków 2 razy <l9 wspólnej spowiedzi i 
korrmnii św., b rral!o czy.nny udział w p rocesyi 
Bożego Ciala. Dnia 24 września rz. U.czylo To
warzystwo 35 czloników, obecnie liczy 70, wzro 
sfo .z.aitem o przeszlo poliawę. 7al1ożyliśmy tak
że dla czlooków kólko oszczędności. Dni!a 20 
paroziemika: br. odbyJ'o się r,oczne zebr~lnie, na 
którem zostali następujący pp. do zarządu o
brani: Prz.ewodltlicz.ącym B. NafdrO'W'Ski, zast. 
A. Marnuszak, sekretar.zem W. Weso1·ows.ki, 
za.st. A. Aflrugdziiairz, skar:bnikiem Morywn, bi
blioteka!rz:em M. Oummy, 1zastp. Pietrzycki, re
wizorami kasy i biblioteki Bo·gucki, Dryga'S i 
J(rzecińskii. law.nf.kanni Gałkowski i Priba. Po
siedzenia jak <iotąd ook i nadal odbyWać się 
będą wtem samem lokalu i o tern samem cza
sie. Wszelkile ·korespondencye prosi się n:ad
s}'llać do lokalu poSliedzeń: Berg-Markis.cher 
Hof. Worringer i Vulkain5tr. 
Boi. N.ajdrowski. przew. W. Wesołowski, sekr. 

Sami hakatyści poniewierają Polaków, 
którzy chcą uchodzić za Niemców. 

Z Kaszubskiego miasta Kościerzy. 
ny w Prusiech Zachodnich piszą do 
~,Kuryera Poznafiskie~o": 

W sobotę, dnia 19. bm. a raczej w 
nocy ze soboty na niedzielę .około go
dziny 3 w lokalu :n~ależącym do tutej
szych hakatystów w „Vereinshauzie" 
siedziat sobie pan Z. - z fizjognomii i 
urodzenia Polak z Poznańskiego, a ze 
za-vrodu zegarmistrz i jubiler - przy 
piwku rozmawi!ając ochoczo w nie
mieckim ruuzeczu z innymi panami jak 
na.iserdeczniej. Rozgrzawszy się, za
cząt prawić o zaslugach swoich jako 
pionier w batt:i.lionie pionierów. Po dłuż 
szej mowie wzniósł na cześć batalionu 
okrzyk hurra! 

Takich patryotycznych okrzyków 
z ust Polaka nie ścierpiał jednakowoż 

się: Jakim prawem śmie jako Pohk 
wnosić okrzyk na batalion pruski? -
i zaczął krzyczeć: za drzwi z nim! 

Obdarzony takimi tytularni za swo 
ją lojalność osłupiał formalnie pan Z. -
zaczął bronić swego prawa do żołnier
skiej zasługi, na co niemiec hakatysta, 
krzvcząc: ich bin Koniglicher preussi
scher Eisenbahnsekretar, zaczął go o
kładać pięścią po twlarzy tak, że nasze
mu polaczkowi dzwoniły szczęki jak 
dzwonki w jego regulatorach. 

Niemiec chwycił za dzw_onek z sto 
łu i pokaleczył strasznie polskiego ze
gannistrza po twarzy i po grłowie. R.e
sta·;irator i inni goście niemieccy .ruszyli 
n.a pomoc polskiemu zegarmistrzowi i 
wyprowadzili go do ogrodu, omyli i u
sadzili 1na krzesełku. 

Ody się nieco uspokoiło 'Zażarty ha 
katysta niepostrzeżenie wyniósł się z 
kuflem do ogrodu aby tam napaść pana 
z. 

Ten widząc. że teraz grozi mu 
śmierć, pochwycił za krzesło i z taką 
siłą uderzył hakatystę, że ten runął na 
trawę jako trup i ani drgnął przez dłuż 
szy czas. 

Nocny skanchl nabrał w mieście i 
okolicy rozgłosu. Pan Z. będzie teraz 
zapewne unikał hakatystycznego „Ver
ajnshauzu", a oglądając oblicze swoje 
w zwierciadle przy robieniu toalety, 
czytlać w nim będzie przez dłuższy czas 
naukę: co prawdziwy Polak czynić, a 
czego unikać powinien! 

Przedstawiciel hakatyzmu zaś, 
,;król. pruski sekretarz kolejowy" pan 
K. gdy w ustach swych napróżno szu
kać będzie zębów, które mu podczas 
!OWei batalii na trrawę wypiadły, gdy ze
szytych ran dotykać będzie na głowie 
uprzytomni zapew1ne sobie że „geszeft" 
na polityce i hakatyźmie można tylkr 
do pewnych grh.nic dopnowadzać, inn
czej można na hakatyzmie także zęby 
stracić. 

:E·pilog tej politycznej tragedyi na 
Kaszubach skończy się naturalnie przed 
prokuratorem, bo p!'.m Z. już podobno 
skargę podał. 

Nadmienić też wypada, że cały ten 
krwawy dramat nie odbył się czasem 
w jakiejś podrzędnej knajpie. 11.Ie w lo
kalu, gdzie się schodzi i przebywa nie
miecka śmietanka. 

le~ali~o.wanej par.tyi k.onsty~ucyjno-ka- ch~obę. · 
toltck1e1, .do k~ore1 on. Jako biskup, wste. Lembark. Okropny wyipadek za-
pować. !Ile miał P_ra,wa. . sz~dł tutaj. Oto 11-letni chłopczYk 

9P~ ocz oskarzen yrzeciw ks. Rop- 'lmal .usuwia.ć z mlookarni słomę, przy_ 
pow I. 1akobY. otw~rcie z a~bony ~ou- czem dostał się ITTieszczęśliwym tra
cz1~ lud s\yo1. do meposy.ła_n1a ~z1ec1 do fem ])OITlięd<zy kola, które go pochwy_ 
szkol ros_Y1sk1ch,_ z~pew~1a1ąc. ze „wkró dły i tak mu gł·owę zmialbdżyły, że 
tce będziemy mieh SW<?Je szkoly nar?· śmierć nastąipila na miejscu. 
dowe", arcypasterzowi .zarzucano ro-
wnież bezczynność władzy w stosunku 
do podwladnych mu księży, którzy od 
czasu wydania pra!\v11 o tolerancyi re
ligijnej otwarcie i z wiedzą biskupa na
wracali lud na katolicyzm. 

Specyalnie po to wezwanemu do 
Petersburgja ks. biskupowi zapropono
wano: albo wyrzec się na przyszlość 
tego rodzaju postępowania, albo też u
sunąć się ze stanowiska. Na to ks. bi
skup odpowiedział, że walczyć z prze
konani/ami ludu nie może, do dymisyi 
zaś poda się tylko naówczas. gdy otrzv 
ma propozycyę tego rodzaju od Sto
licy Apostolskiej. 

Wynikiem tej odpowiedzi byto u:;u
nięcie ks. Roppa ze stolicy biskupiej. 

- -···-· - - --· .I 

Z Wielk. K1. Poznań1kiego. 

Gniezno. W ziąl się ina sposób pe
wien blachnierz, by przyjść do 1pienię
dzy. Ubnal się w niebieską bluzę, za. 
brał miarę metrową i poszedl wymie. 
rzać ry:nny umieszczone na domach. 
Właściciele myśleli, że to urzędnik z 
ikanalizaicyi, więc inie przeszkadziali mu 
w wbocie. Wymierzywszy rury, PDU
d.nal je jak tylko mógł najwyżej i kazał 
je ·czeladnikowi sprzedać. Nie mógi je
dnak tej „roboty'' ukończyć, gdyż po
lkya !Qbydwóch wkrótce aresztowała. 

Poznań. Na wóz Drzymały zebra-
no dotychczas .okolo 2500 marek. Spra
wą kupienia Drzymale ·nowego woza 
·zajęło się biuro „Straży". 

Pleszew. Wielki pożar. W ubiegłym 
tygodniu spttJiła się w Rzegocinie, nale

. . m-- żącym do pana Chłapowskiego vvielka z Pru~ za„~1cha.i0h, WL'lnnti 1 Jf!i~r. stodola z żniwem oraz chlew i pawilon. 
Stawiguda. W czwartek o wpół do Jak ogiel1 powstal, niewiadomo. 

8-Pj wyhncl-·l w Nowej Stawigudzie u Środa. Niemcy ogromnie biadają z 
chalupnika Sawackiego. Spaliła się sto- „Pos. TagebJ." na czele. Jedyny „daj 
doła, 3 :krowy i kilka świń. S. ponosi czes ttaus", jaki istniał, przeszedł na 
hardzo zna1cziną szkodę, gdyż nie miał wlasność oberzysty Wawrzyniaka z Mi 
nic zabezpiec·wne. Ogień prawdop.o- losfawia za 48000 marek. „Pos. Tage
do~nie z-"~t ·1t podlo·żony, a wybucht, bhtt" nieutulony w swym żalu pisze, 
gdy mieszkańcy j1UŻ się na s,po.Czynek że jest to już druga niemiecka posia 
udali. dlość, jaka w ubiegłym tygodniu prze-

f k z bl szla w ręce polskie. 
Wejherowo. W tor is u w . ę e- Czarnleiewo. Sprzedawczyk Oo-

wie utonął w iponiedziatek po o-biedzie ścinn_y p. Ignacy Pawlak sprzedał swój 
5-letni ~,.n rentowniika Hewelta, Jan. gościniec i J!J mórg roli R"Ościnnemu Rad 
Nieszczęście zapóź.no spostrzeżono, a- kemu (nierncowi) L11 30 tysięcy marek. 
żeby módz chłiopoa ocalić ·od śmienci. Inowrocław. Niebezpiecznego pta 

- Trzyletni .chłopczyk .rybaka My- szka aresztowano w osobie pewnego 
ślisza w Karwieniu wpadł ido torfiska robotnika, nałogowego pijaka, którego 
i 1utonąl. utrzymywała pracą rąk swoich żona . 

Starogard. Dawniejszego ucznia rrll:1j~ca 6-ro dzieci do wyżywienia. Tru 
Alf.ansa Wrzeszcza z zakł1adu przymu- teń ten przybyl do domu pijany i żądar 
sowego w Sępolnie umieszczono w nau pieniędzy na wódkę, gdy żona ich nie 
kę u cukiemiika Kaschubowskiego. W. dała, dobył noża i zranił ją ciężko na 

J · · k b" kupa skradłszy jednemu z zatmdniony·ch z twarzy. Lampę palącą się wywrócił, a 
9SZCZO sprawa USUntQC13 S. IS .nim razem czeladników .zegarek, chciał mfta rozlala się na suknię s-Ietnieg:) 

wileńskiego. . ślady swej knaidzieży zatrzeć i wznie- dziecka. które sta:nęlo w płomieniach . 
dl w tym 1celu pożar. Wydobywające Krwią zalana żona rzuciła się dziecku 

O powodach przymus-owej dy.misyi się iplomienie zdołano na szczęście na ratunek, a tłumiąc plamienie popa-
J. E. ks. biskupa wileńskiego bar. Rop- w.net przytlumić. rzyła sobie ręce. 
pa „Ruś" pisze co n\1stępuje: Tczew. Przy ulky skarszewskiej Czerniejewo. W ogródku szkolnym 

„Zdążyliśmy drogą prywatną WY- num. 21 wybuchł w czwartek wieczo- w K:.ulsrnh ( ?) jak i we wielu innych 
świetlić pewne szczegóły usunięcia ks. rem okol.o 8 godziny wielki pożar, któ- miejscach z powodu od kilku tygodni 
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\Vybicki. 
Napoleon postąpił ku .porucznikowi. 
- Tysiąca!? .„ Cóż się dzieje? Dla 

OP-Owiaidanie historyczne według po- czego niema ich w pulku? 

ŻlJBRÓWIE~ 
wieści 

Wacława Gąsiorowsldego. 

Bo nie każdy może ponieść sam 
koszty ekwipowania, a choć paragraf 
piąty dekretu powiada że nieziamożnym 
ochotnikom będzie wydana zaliczka, a 

(Cłu dalszY). paragraf siódmy mówi o potrąceniu tej 
-· Najjaśniejszy panie! - rzekł Po~ zaliczki z żo!du. jednak pieniędzy •na 

tocki. - Nie pojmuję tego, co się stać ZJaliczki niema !.„ 
mogło, bo o ile wiadomo, książę Po- Józef Wybicki spojrzał z zadowo
niatowski dla nawału ochotnika mu- leniem na syna. Bonaparte zmierzył od 
siał o.drzucać podania!... Mlodzież, jak stóp do głowy p0rucznika i uśmiechnął 
o szczęście~ dobija się o możność słu- się niez,nacznie. 
:leni1a przy os·obie \vaszej ·cesarskiej - Wybicki, Widzę, że i twój syn 
mości! nie grzeszy brakiem przytomności!... 

- To są frazesy! Ja mam tu do- Tylko go na posła nie kieruj, bo i tak 
wód w ręku! - przerwał Bonaparte, do rozpraw będziecie mieli ich w 
uderzając -ręką w leżą.ce na stole. pa- wielu! „ 
piery. Najjaśniejszy panie. choćbym 

- Niepojęte „. - szepnąl Potocki. chciał, nie potrafiłbym go sktonić do o-
- Niepojęte! - podchwyci! żywo puszczenia sposobności walczenia vod 

Napoleon, zaczem zwracając się do wy okiem tak wielkiego monarchy i wo 
prostowanego porucZinil\11 szwoleżerów dza !..„ 
zapytał ostro: - Zobaczymy, zob1czymy, łim!. .. 

- Ile kompanij macie utworzo- Tylko z tą formacyą trzeba skończyć 
nych? co prędzej„. Niech kasa waszego księ-

- Dwie wyciągnęły pod szefem stwa zasili tymczasem pułk„ 
ł.ubieńskim - w składzie pułku po- - Le.gia tworz'Y'.' się równocześnie 
zostafo półtorej! - zauwazył Potocki. 

- Macie! I to w przeciągu czterech Bonap1rte złagodniał. 
miesięcy! A ochotnika dużo się mel- - Wam ciężko !.„ Ofiary muszą 
(~pje? l być, nic bez ofiar!... 

- Do tysiąca z górą się zgłosiło~ - Najjaśnie!szy pan~e ! . - zawo-
na}j11śnicj ::;zy panie! - odrzekł mlody łał gorąco eks-posel Wybicki. - Skład 

ki zarządzimy, obłożymy się dobro
wol.nym podatkiem a pułk musi stanąć .. 

Napoleon kiwnął głową dobrotliwie. 
- Mój Wybicki, o tobie nie wątpię 

Gdyby wszyscy Poltlcy tak myśleli i 
post_ępowali... nie potrzebowaliby teraz 
mnie„ Ale!. Wybicki! Pójdziesz do mar 
szalka dworu, tam za te wsie, które ci 
skonfiskowali Prusacy, odbierzesz pa
piery na przyznanie ci innych dóbr! Ni1 
leżą ci się one rzetelnie! „„ 

- Najjaśniejszy panie! O jedną ła 
skę ośmielam się prosić !.„ 

- Mów! Cóż jeszcze?! 
--- Pozwól mi.„ odmówić przyjęcia 
- Co, dlaczego? „ 
- Tak, najjaśniejszy panie, to S'i 

dobra narodowe ·- Nie chcę, aby ktokol
wiek mógł powiedzieć, że Wybicki dla 
zbogacenia się, dla wyzysku służy ci! 
Gdybyś najjaśniejszy panie, raczył po
wrócić mi zabrane Manieczki... przyjął 
bym z wdzięcznością„. Stara to bo
wiem siedziba moich przodków„. 

- Ależ„. dziwaczvsz się„. Te do
bra dziesięćkroć przewyższają war
tość tamtych twoich!... 

- I dlatego, najjaśniejszy panie„. 
przyjąć nie mogę. 

-- Będziesz miał te swoje wsie z, 
powrotem! - odpart N·1poleon, 1a od- 1 

wróciwszy się do .porucznika szwole
żeró~·. rzekł po'\va~nie: 

- Ucz się i bierz przykład z ojca! 
Nie znam równie dobrego obywatela 
kraju !..„ Dzi.ś odbierzesz odpowiedź z 

kancelaryi dla marszałka i zawieziesz 
ją! 

- W edlug rozkazu wtaszej cesar· 
skiej mości!... 

- \Ny zaś, panowie, wracajcie t~k 
że !.„ Obym ~aknajprędzej uslyszal, ze 
godnie odpowiedzieliście na nadane 
wam swobody i przywileje. Poczynaci.e 
sobie na miałvm obszarze! PoczynaJ· 
cie więc tak, abyście kiedyś na dużym 
rade :;obie dać mogli. 

Zaledwie w ostatnich dniach lipca 
floryan powrócił do Warszawy z Oo~
tatowic i udał się z końmi i pachoih
kiem wprost do kapitana Dziewanow
skiego. .

1 Ten ostatni, który już byt zwiątpl, 
żeby Floryan w zamiarze swoim w~
trwal i posądzał ~o o zasklepieni.e S!C 
w wiejskicm zaciszu - uradow3.l się 
wielce .na widok dawnego towarr.ysza. 
A gdy pierwsze słowa powitania ze so; 
bą zamienili, jąl ostrożnie wypytywac 
go o dalsze zamiary. . i 

flory11n uśmiechnął się smutnie 
rzekt spokojnie: . ·tal 

- Napróżnobyś mnie, panie, PY. 1 
o zmiany! W domu glusza, pustkoWl~Ć 
Próbowałem lad siaki taki zaprowadzt 
Pola leżą odłogiem„. marni~je ~szY1~: ko!.. O ·pani miatce, o rodzens~w1e 5 do 
chu prawie niema!... Powi~dz1~tern\„. 
trzymam!.. Na ekwipowanie ~1ę bSaw .. 
wiec przywiodłem trzech zrebc~ego 
Dwóch myślę odprzedać, a trzeclaL·· 
zachować dla siebie, na towiarzvsz 
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j[\i·ajacej cieplej temperatury, zakwitł 
1yrn rok~ po r_i'.lz drugi bez. . 
opalemca. Niemcy-lutrzy UWICrzyli 

. Matkę Boską. W niedzielę rano po-
· ·tai ogień w dominium Pielinko. Spali 
''\ię tam stodoh. Wtem jedna z ko
~ornic, Niemka-luterka prosiła inspek
ora aby pozwolil od polskich ludzi o
~ra; Matki Boskiej ... umieścić na przyJe
:irch budynkach. Gdy obraz został za
~ ·ieszonv. ogień Zi1czął upadać i dalej 
;;ę nie rozszerzał. Widocznie kiedy 
;rwoga, ~o do B?~a. a ,e,wangielicy mi
mo niewiary ma1ą ufnosc w Matce Bos-
~ej. 

Ze Slązka ezyU Staropols~ 
W Radlinie zapada się od niejakie

go czasu st:1le tor kolejowy. P-0djęto 
prace, aby tor podsypać i do dawnego 
stanu doprowadzić. Praca to jest kaszto 
11·na. a jednak mało, jak dotąd, pomoc
na bo tor obniża sie dalej. Podobno w 
rlCbi ziemi Jest mocna kurzawka, która 
uchodzi może 'eto pobliskich kopalń, 
,skutek czego tor u góry się niebezpie 
i:znJe obniża. 

Pszczyna. Zapałkami otruła się tu 
lfZYletnia córeczka kolejarza Machuli .• 
Dziecko bawilo się zapałkami, rprzy
czem je do ust br1ało. Dziecko zmarło 

·krótko po zatruciu. z Pszczyńskiego. Od dwóch ty
godni zaginął w Piotrowicach 26-letni 
parobek gospodarza Dz. i ogólnie mnie
mano, iż uciekl ze służby. Naraz w so
botę służąca zauważyła w czerpaniu 
wody w studni trup::i zaginioneR"o parob 
ka. Przeleżał on tam już dwa tyg.odnie, 
a w tym czasie często czerpano wodę 
z studni do użytku domowego. Niewat 
pliwie zachodzi w tym wypadku zbro
dnia. Podczas zabawy tanecznej przed 
dwom11 tygodniami miafo przyjść do bi
jatyki, parobka ciężko .pokaleczono, a 
potem z pewnością wrzucono go do 
studni. Odbyło się sądowe badanie tru 
pa. Po sprawcach tej zbrodni niema 
dotąd żadnego śladu. 

Lipiny. Spalit:a się w nocy na 
czwartek stodoła posiedziciela Janka. 
Pod gruzami znaleziono zwęglone zwlo 
kl trzech ludzi. Zdaje się, że byli to ro
botnicy z Galicyi, którzy chcieli tam 
przenocować. -- w.•=anu. amcs. a 

Wyklęci z l(ościoła. i 
Ojciec święty wyklą;l z Kościoła 

pewnego Jezuitę i dwóch innych mo
dernistów, którzy glosili zasiady nie 
~g.adzające się z prawdziwą nauką Ko-
sc10la. . 

Włoszech. 
W •poniedziałek wieczorem zauwa 

żono znów silne uderzenia podzfemne. 
. „,Tribuna" oblicza, że istotnie trzę-

3I~rue ziemi pochłonęlo ogółem 1500 
ofiar. 

Car a nowy niemiecki sekretarz stanu 
dla spraw zagranicznych~ 

Car przyjął na posluch::uniu poże
gnal~e~ dotychczasowego ambasado
rSa n_~em1~ckie~o. w Petersburgu, p. von 

N
chona 1 udzielił mu order Aleksandra 
ewskiego. 

Położenie w Maroku I UH~e:n~ortumnd. \V wtorek z ra-1 WIELKI WIEC PARAFIALNY W WANNE 
n~e zmieniło się w ostatnich dniach w il1a zmarł tutaj w katolickim domu cho- w sprawie_ opi~ki ~uchowne~ i ?boru do_ re
mczem. francya udzieliła sułtanowi rych górnik Jan Manuczewski Idąc w prezenta.cyi gmmnei, odbe<Izi_e się 3-go hsto-

Abdul Azysowi, pożyczkę w wysoko~ci sobotę do swojej izby sypialnej. na pod- ~~ %1~~~r~~~): R'~S:~~,~~n:tó~~~r~~~:~ 
1 200 OOO frankow. daszu, spadł z schodów i odniósł wstrzą wa opieki duchownej leży na sercu uprasza o 

Bandy bułgarskie w Macedonii śnienie mózgu. liczne pr~ybycie (3) l(omit~ -
niepokoją znów ludność w znacznym - Na kopal~i „Neu Is.erl?hn !l" .Po Ba~z~ość Reckl.in2hau~en. 
stopniu. Jedna z band bułg11rskich wzie kaleczyl1'.. spada1ące kam1~me gorn!k,~ yv ~z1en. Wszystkie~ $w1ętych od-
la do niewoli 8 żołnierzy greckich znaj Karola K?hlera. Na kop~'1m „B~n~ss1c: będz_ie się wiec ~ Recklm2haus.en (sta 
duj~cych się w drodze z Pelepe do Tik- u!e~ł takiemu samemu rneszczęscm gor re miasto), na sall p. Henryka Micheela. 
fes. rnk Karol Ludolph . ulica Hemerstr. po ipoludniu o godzinie 

Pinlandya a Rosya . Bononia. Jeden z skazanych ·na pól do 4 w celu o boru kandydatów do 
Sejm finlandzki uchwalii 20 mdlio- śi:n1erć Krnatów Powiesił się w więzie- r~y miejsk}ej. O li~zny ·Udział wszyst-

nów m1irek dla rosyjskiej kasy pań- mu. . . . . . kich Rodakow prosi (?) 
stwowej na cele wojskowe - .w no~y. z med~ieh l}a p_omedzia Komitet. 
Trzęsienie ziemi w Poiudniow eh lek pozgal c1ęzko nozem _Jak1s Włoch Towta!l"Zystwo gimn. „Sokór' w Cottenbur2. = Y pewneg.o młodego człowrnk'1'.. Zebranie odbędzie sję dnia 1-go listopada 

Z EE& -- UŁ:. Berlin. Kiasper Juliusz Michel i u- o godzinie 2 po poludniu na sali posiedzeń. 
8 lpraW rObOlDICIJCb rzędnik telefonu Walter Reiche zatru- o liczny u<lzhl prosi (1) Zarząd. 

dnieni w winiarni Rreingold zbiegli Baczność Tow. św. Jana Ew. w Hiillen. 
SoUngen . Dnia 22 września: odbyl się tu

taii '\ '7ec r.obotników, który za~ail p. Wladysfaw 
Galu.h )., który też przewod.niczyt Protokól pi
sal pan Antoni Becella. laiwniklaimł byli p. Jan 
l(ortylewski i pan fr. Wolny. Najpierw prrze
maiwial druh J.anik>0wiak z Bochum. Druh Jan
kowiak wy}aśn:iws.zy cele orga:nizacyi zachęcal 
rodaków ,ażeby przystępowali do „Zjednocze
nia". Następnie przeczytał usitawę „Zjednocze
nia Zaw. Polskiego" i wszystkie ważne p1a,ra
gr,aify osobno tromaczyl. Po zap.isandu czlon
ków wybrano deleS?:atem pana J1;ima Kortylew
skieg:o. Mężami zaufa.rria są pp, Antoni Becella 
i p. Józef Dębicki. Na cz.Jonków zapisialo się 
15 rodaków. 

· · 35 t · k W piątek, dnfai 1 listopada (w dzień Wszy-sprzemewierzywszy ys1ęcy mare . stkich Swiętych) odbędzie się 0 godz. 4-ei po 
Michel liczy lat 23, Reiche 22 lata. pol. na sali zwy.klych posiedtzeń nadzwyczajne 

Lwów. Pojedynek pomiędzy zebranie. Z powodu ważnych spraw o liczny 
20--letnią dziewczyną Reiter a 19-letnią udzi.al czlonków prosi (1) 
dziewczy,ną Manną odbył się w pobli- Prze~odniczący. 
skim lasku. Obie pochodziły z Wiednia. l(oło śpiewu ,,Mickiewicz" w Gelsenkirchen 
W · d k R · , ł donosi swym czilonkom, iż zebra•nie odbę-

POJe yn u e1terowna ponios a dzie się w piątek, dnia 1 listopada o .godz. 5 
śmierć. Obiedwie mfały stosunek miło- po' po.I. w lokalu p. Krama. Na zebraniu tem 
sny z pewnym kapitanem. są wszycsy czlonkowie. pożąda.ni. 

W drugiej palloiwie wieca obradowano nad 
brnkiem opfoki ·duchownej i wybrano komisyę 
z.lożoną ,z trze.eh painó1w, która się tą spnarwą 
zaJmie. 
W. Galuba ,przew. Antoni Becełla, sekr. 
llllll!ll!łU! l & .111! 3 .. _fil_ ... 5 '!ll!!'!IJ ~· ·- L ...• _ 

Z rożnyob stron. 
Przedpłata na „ Wiarusa Polskie

go u na listopad i grudzień wynosi tylko 
1 markę a z odnoszeniem w dom przez 
listowego 1 m. 28 fen. 

Za tę cenę przeselamy „Wiarusa 
Polskiego" także w inne strony - kre 
wnym lub znajomym ale razem z :pie
niędzmi należy nadesłać dokłiadny 
adres tego, który ma otrzymać gazetę. 

Antwerpia. Spalił się tutaj urząd 
telefoniczny. 
CLLl! .- Ll m . fa _. . ~ 

Ostatnie wiadomości„ 
G n i e z n o. W tutejszych kołach 

poinformowanych. nic o tern nie wiado
mo, że ks. lrnnonik l(loske jest upatrzo
ny na 1arcybiskupa gnieźnieńsko-po
znańskiego. 
z -OD REDAl(CYI. 

Do Altenessen. Panu N. Wydaw
ca „Wi(arnsa Polskiego" pa.n Jan Brej
ski sprawą inseratów się nie zaj
muje, bo wobec licznych zajęć i obo
wiązków nie ma na to czasu. Pismo Pań 
skie oddano kierownikowi dzialu ~.ctmi
nistracyj1nego. 
~~T·--· -- - -· - BfXSfL@iW 

~abozeńsłwo polski& Prosimy gorąco Rodaków, żeby ze 
chcieli agitować za „Wiarusem Pol-
k . " k , Nabożeństwo polskie w Bauk. 

s :m • tory jest na cały zabór pruski W piątek, 1 łistouacla ti. w dzień uroczy-
jedynem katolicko-!polskiem pismem stości Wsizystkich Swięty,ch po poludn~u o 

politycznem, poświęconem w pierw- godzdnie pól 2 polskie kazanie misyjne. Także 
szym rzędzie obronie stanu robotnicze od czwartku ido niiedzieli sposobność do spo
go ·a dzielinie walczy także za narado- wiedzi św <lfa Polaków. 
we i religijne prawa wychodźtwa. ł!!I:!!!! ~ •-.i•l!I' 1~ ·

7 - .. ••:11~ 
l(ażdy Polak, mieszkający w stro- Wiec społeczno-polityczny 

nach niemieckich, powinien koniecznie W Gasfrople 
abonować „ Wiarusa Polskieizo", bo 
przez niego wchodzi w ścisłą łączność w lokalu Schulte-Beckera odbędzie się 
z ogółem Polaków na obczyźnie. w uroczystość Wszystkich Swiętych 

I(irchlinde. Na kopalni „Zollem I" o godzinie 6 po południu. 
odniósł ciężkie okaleczenia górnik Wił- Na porządku dziennym: 
helm Brnndhoff. 1. Sprawozdanie posła pana Jana 

Dortmund. Szewca Staniskiwa Brejskiego z czynności Koła polskiego 
Doczkalskiego znaleźli policyanci cięż- w parlamencie niemieckim. 
ko rannego w sieni pewnego domu. D. 2. Sprawa wyborów do Rady 
stal sie ofiara nożowników. I miejskiej. 

Altenderne. W pobliskiem Ahau- 3. Wolne glosy. 
sen wydobyto z rzeki Lenne niedawno O liczny udzinł uprasza • 
ciało niejakiego Seltera. Obecnie wy- _________ zwołu1ący. 
kazało się, że Selter stal się ofiarą zbro Wiec w Hiillen-łleide 
dni. W piątek, dnia 1-go listopada w 

Oberhausen. W tutejszej miejskiej uroczystość Wszystkich Swiętych po 
elektrowni pop1rzyt się śmiertelnie w południu o godzinie 4 na sali pana 
niedzielę przed południem robotnik De Mecklinghauf. Omawiane będą sprawy 
kowski. Rodzina nieszczęśliwego mie- knapsmfto\ve bochumskiego knapszaf
szka jeszcze w Prusach Wschodnich. tu i wybór starszego knapszaftowego. 
skąd Dekowski niedawil1o przybył. „Zjednoczenie Zaw. Polskie." 

__________ Z;::_ar:ząd. 

Towarzystwo św. Jana Cbrzc. w Haspe 
urządza w niedziielę, dnia 3 listopada swą 

JESIENNA ZABAWĘ 
na sali p. Breuera „Babnhofsholel", Począte" 
o godztrue 4 po po!uaniu na ktorą wszystkich 
Rodaków z łfaspe, T·ow. gimn. „Sokór" i są-
siednie Toiw. zapraszamy. (2) 

__________ _ Z~_!"ząd. 

Tow.arzystwo Tobotntków polskich p. op& 
św • .Tana Chrz. w Dortmundzie 

obchodzi w przys.zlą 111.iedziełę 3 listopada swą. 
1-szą rocznicę i uroczystość poświęcenia 

chorągwi. 
O godz. 3~ po pcx!'. wymarsz ·dlO kościola św„ 
Trójcy z. loklału p. Meyer Eberta, Bleich
marschs.tr. 29. Zapra'Szamy Szan. bratnie To
warzystwa na naszą uroczystość. O liczny 
udzial urpaisza (1) Zarząd. 

Uwa~a: Nasza ·nowa chorągiew, którą 
na posiedzeniu oglądaliśmy, pod.Qlbafa mm 
się bard'ZO. Za piękne wykonanie chorągwi 
skladamy Szafll. Ra1ni Karlowskiej w Pozna-
niu serdeczne „Bóg z~p'--la_ć_.'_' ___ _ 

Baczność Ober-Styrum. 
SZlan01Wnea drużynie Gniazda Obe.r-Sty

mm oraz wszystkim RocHllkom w Obersty
rum i okolicy także i wszystkim OniazdOlffi 
okręgu VII . .które zaproszenia odebraJy i tym, 
które 1dla brnku adresów zaproszeń nie ode
brały podajemy do wiadomości, iż Oniiazdo 
nasze obchod'Z.i w niedzielę dnia 3 listopada, 

3-cią rocznicę swego istnienia 
na sali pana Wołlberga 1a nie na sali pana· 
Knliferman.n:a, jak byto w niektórych z.apro
szeniach p0011re. Cwkzenia będą o nagrody 
dla poiszcziególnych druhów. Naazelnik, który 
d.oistawi największą liczbę druhów otrzyma na 
gr-odę honorową dla siebie. Wszystkich Roda
ków i Rodaczki z Ober-Styrum i okolicy ~::i.k: 
najuprzejmiej zapraszamy na naszą rocznicę~ 

Uczestników rocznicy prosi się o trzeź
wość i wzorowe iza.chow.anie się. 

(3) Czołem! 
Uwaga. Zebramie o godzjnie 12 w polu

dnie. uprasza się Szan. druhów, aby się jak 
nailicz!lliej n.a zebraniu sta1wili, bo są jeszcze 
'\\fażne sprawy tyczące sie rocznicv do 7..,a
latwienia. Goście milę widziani. Wydrni.t 

. Cześć pieśni! 
W niedzielę, dnia 3 listrpaida, o godzinie 2· 

po pofudniu. odbęd1zie się wbrnrnie delegatów 
l(ół śpiewackich Westfalii. Nadrenii i sąsied
nJch pwwincyi w lokt Ju pana Lobka w Gelsen 
kirchen Kirchstr. na które się Szan. druhów 
jak nailicmiej zapnasza. (3) 

Ludwik l(ruszewski, prezes. 
m:.w41!!!"r~"l:~--'Yl•/~~..i'r.!l'.llP?~~~ 

z ,a ogłoszenia i reklamy, redakcya 
wobec publiczności nie odoowiada. 

Nowe• otwarte. 

Baczność La ar! 
Niniejszem donoszę Szanownej Publiczności w Laar i okolicy jak najuprzejmiej, iź otworzyłem w miejscu podług najnowszych wymagań urządzony 

=--= interes konf ekcyi dla panów • 
l chłopców 

i proszę przy jakiemkolwiek zapotrzebowaniu przekonać się o wielkim wyborze i tanich cenach. Muszę także zaznaczyć, że ubrania w moim składzie 
są tylko z najlepszych materyi wykonane. Przedewszystkiem staram się szczególnie o elegancki krój. Ubrania moje i paletoty są w ramionach 
starannie odrobione a wyłogi są na włósiance, tak, że nie można odróżnić moich ubrań gotowych od ubrań wykonanych na miarę. Każdy napewno 
Pozostanie stałym moim odbiorcą, kto raz u mnie kupi. 

Polska usługa! Z głębokim szacunkiem Polska usługa! 

Ruhro.rter Spezialhaus fOr Herren- -und Knaben-Bekleidung 
1285 Laar, Kaiserstrasse 144. 



" ' , • zawsze były i są z fabryki 

GANOWICZA I WLEKLINSKIEGO w Poznaniu 
n szczególnie wszędzie znane Noblesse Mr. SO, Otoman, Suleika I Samsonforl. Do 
aabycia we wszystkich lepszych handlach lub restauracyach. Unikajcie lichych naśladownictw 
a żądajcie wszędzie tylko prawdziwyeh wyżej wymienionej firmy. [12a2 

150 
Kto swe kapUaly I grosz 

o•zez~dzony .,...qnle pe
wno i po dobrym proeen• le 
UłOkować, &f'n n•eł!h •łę 
zgłesi do nas. Mam1 bo · 
wiem kilka więk.H7eh ł 
mnJejsz7ch 

p iecó~, 

Wielka wyprzedaż! do ogrzewania 
--łl" poleca (1047) -I 

•1 0kolo300 · hipotek 
alumlutnle pew•yf'h, no 
-. i~ksz1eh folwarkach i 
:mniejszych geMpoda•llfiW• 
aeh ulok.owanyel1. 

-i 

Jan Kwiatkowski "IS = 
I 
~ 

„ 
' 

czarnych i kolorowych męzlich 
do sprzedania 

Recklinghausen SUd s. 

~ubrań...._ a mianowieie: 50,000 mk., 24,000 mk., 
161 000 mk., 10,000 mk., ~ilka hipo· 
tek po 5000 mk., po 3000 mk., a 
nawet po 1000 mk.. W8S)liltlde 
hipoteki pewne i po WJ'llO· 
kbn proeencie. 1261 

·[Bruch·) -
~·· Bochumska tli. 

zg 

Dom bankowy 

(1224) .. wyprzedajemy od dzis po katdej cenie. 

Lenartowski & Talarczyk. 
L!_ okien wystawnych. 

-HERNE, ul. Dworcowa nr. 77. 

Składy W Bruchu, Bochumtrsłr. HS. 

Dom kredytowy 

~ Telefon nr. 581. · 

~1===-===================il cd 
Iii 
Pt Jan Kwiatkowski ~ .1=.;:===========================• 911 

! 
~ 
CD 

" 
Kartofle 

-wagoziami 
12ss Telef on :ilflf. 

t-=ia"sa oszczędności w Herne, 

Drwęski & Langner 
(1'1arein B ted~raana) 

Poznań, ulica Lip 

owa2. 

Zasada : dobry towar l Wielki wyb6r ! 

Osobliwa sposobność! 
Wszystkie Rodaczki, które chcą nabyć modny, 

trwały a przytem tani kapelusz damski, mogą 
go otrzymać 

w bazarze kapelnsży damskich 
i dziecięcych 

E. lllkewskleJ 1 Brochu (Recklinghausen-SUd) 
przy Maryańakiej ul. tł. (Marienstr. przy kościele kat) 

Oprócz tego wielki wybór gustownych kape
luszy i czapek dla chłopców i dziewczątek, 
mniejszych i wi~kszych Dla nowoże:ficów: wianki 
i welony zawsze w wielkim wyborze. 

Kapelusze prz~.011zone o•na wlamy w własnej pra· 
cowni, podłng życzenia i mody, 1·rzyt1:• wielka ilość przyborów modnier· 
skich do wyboru, ~ Rodaczk•' m z Hiillerhaide, Herne, Hor11thausen i 
Baukan, przy zaknpnie od ó m., zwracam koszta za tramwaj. (1288) 

Przystęp. ceny! Interes praw. polski! Rzet. i polska usł.f 
----- -

!Kartofl 
żółte, różowe, bi&ł~ 
Btarcz& W każdej il . 0 
za cenę jak najta~sią f~ 

Piotr Baron 
Baukau pn1 Hem~ 

Gothet:tr. 76. -~ię 
z powodn wyjazdu Po 

Polski 1 

wyprzedaję ~~ 
wszystkie kJ 

meble domm . 
Jan .llle•a1z1l ~IS 

Hamme, Gal1nechestr.l 11c 
Od dnia d.zisiejsit zal 

nie powinien nikt spot mi 
mojemu 11 QI 

L11•wfkowl 
AalhzeJew11de~' ,5z 
pożyczać pieni~dsy, 

1 

~Io 
nieważjest niepelnole~ Ch 
a ja za niego nie od no 
'Wiada:m. , 
Jan .A.ndr zejH•1 

W anne, Bergstr!:, ,p, 

2 czela4nłkó• ~a 
krawlec~lel d~ 

'---·-------·---· :Mamy za wsze na sprzedaż: 

na duże sztnki z1 ft . 
soką. płacą, p6trzeb;t l~S 
zaraz l kic 
St. J'-lalehrolfie Ko 
Herae, )fi~ lon 

---· r 

Swój do swego! 
Podaj~ do wiadomości Szanownym Roda· 

kom, iż otworzyłem 

interes kolonialny 
w Rollinghausen, Niederstr. 160 

przy Konig Ludwig. 

Staraniem mojem będzie każdego odbioreę 
rzetelnie obsłużyć. 
1274 Z szacunkiem 

Stanisław Kfepul. . ·--

1000 chustek 
na porę zimową już nadeszło w najno
wszych gatunkach. Z powodu prze bu· 
dowy sprzedaje 50/o taniej. ~. 183 

Ignacy J anlowski, 
W ann e, Aptekarska ulica nr. 15. 

gotowe gospodarst•a od 20-50 mórg i 

obaadw chałupnicze od 3-20 mórg duże 
a także tylko 

domy z 6grodami do 2 mórg. 
Nasza kasa płaci od złożonych 

oszczędnlłśf}i 
4, proef'nt na każdorazowe żądanie, 
4 1/ 1 proeent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
6 proe„nt za półrocznem wypowiedzeniem. 

900 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. Dcm mal!rywny, 0 11 izbach, do tego ob· Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzedaż. 

azern~ chlewy,, lOł J>ręty ogr?dn, mam Adresować trzeba jak następuje: 
zart\z na. sprzedaz w pobhtn dworca Dellw1g, Forell· 
strasse 28. Cena kupllllt 10,000 mrk., wpłaty 1500. Bank Parcelacyjny 
Dalszych informacyi udzieli Waw. 8oUyslak, I · E. G. m. b. H. Ke•tea (Posen). 

zamieszkały w miejscu. -·-----------------1287 H. MullhoD. -r:----
~ --· 

Najlepsze i najtańsze obuwie 

Otto 
Telef on nr. :l~I'f. 

zn a nej dobroci i elegancył kupuje sł~ najlepiej w domu obuwia 

Fan;;meier, Boehnm, 
Wysoka ulica 12. Hochstr. 12. 

KllkO I trz 

czeladników ocz 

szewskie~ t~-
pouukuje o~ ~raz Prz· 
stałe zs.trudn1e!lle . na „ 
•••• IflJ#i&k· .Jll)I 0 
szewski, GćlsenkHC: lłoi 

:Bnchnm k• ul. Il Okr1 

Zdolna lew 

dz le w CZf I bv;! 
I PotrJah' bo~1 

do dzfełl r te" 
od zaraz lu b od 1. 18 M\\ 

.J. Baraitld;~ R 
Wanne, skład tne lakc 

1283 Ca.rest~. 8.4 :ze\\. 
:zn:v 
świ ; 
tyk, 
na1 

i O\\ 

• 

Cie 
IYcł 
Cą ~ 

Telefon nr. 11.Jf· brai 
Choi 

Z powodu przepełniemia składu i, by miejsce zrobić dla towaru zimewego, I ł wielkie zniżenie cen! t-.- ~o. 

~Oli 

k . - -- Wydaiwca: Ja 111 Br e J ski w Bochum. Odpowiedzialny za redakcy~: St a n h l'a w Ku n ca w Bochum. Dnmarnia „Wiarusa P.olsikiego" w Bochum. 



Bochum. na piątek, dni», 1 listop1 da 1907. 
ar. 
1~. 

st. • 
€odzienne pismo ludowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone o~wiacłe oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

-~ ~ z rwmtldem d.'nJ pcśwffłtecz
~ praedl>lata kwartalna na poCIZICie I u lilStowych 
~ 1 rnr~ 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
li,... ,,Wiarus Polskl' zapisany jest w cenniku poa 

ttWifllD pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I 1m11 Boże za Wiara I Ojczyzna! 
Za mera.ty plad • u mletscłf ną.dka ilrobure ._. 
ku 15 f. <>iloszenie. zamiesZOZOH przed ioserat••I ieł 
fen. Kto cz~to oglasza otrz.yma rahał - LI••• •• 
„Wiarua PolakJ~o" aailety fraokować l IP<>thł • 
nich dokla.dny adres piszacego. Rękop. 1Je z.wru:UU. 

Redakcya, drukarnia i księgarnia naf'1ufe Ile w Bocllum, przy ulicy Maltheser1tr. 17. - Adres· „ Wiarus Polski'' Bochum. -Telefon nr. 141.C. 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe 
mówić. czytać i pisać Po polsku! Nie 
jest Polakiem. kto potomstwu swemu 

M 1111emcZ"rć sie pozwoli ! 
I 

' t Z wypadk6w dnia. 
t ., 
.li " 
„ Właściciele kopalń zakładają kase pen-

syjną dla urzędników kopalnianych. 

Wkrótce odbędzie się w tej srprawie 
zgromadzenie właścicieli kopalń tutej-

1 
!Szego obwodu przemysłowego. 

Echa procesu Moltkego przeciwko 
Hardenowi nie milkną. 

„Post" dowiaduje się, że cesanz nie
miecki wezwał ministra sprawiedliwo
ści, by wyjaśnił, dla czego prok~rato
rya odrzuciła wniosek o wytoczenie 
.skargi ttardenowi i odeslał hr. Moltke-
·go na drogę śkargi prywatnej. 

Stanowisko ministra Beselera uwa
iają zn zachwiane. 

Związek prasy wiedeńskiej przestał 
1 Hardenowi telegram z życzeniami. 

0 

f~znań o naszem położeniu obecnem. 
~ Ubiegłej niedzieli w południe odbył 

1 się w Poznaniu wiec wyborców miasta 
u Poznania na wielkiej sali bazarowej 

pod przewodnictwem prezesa miejskie
go Komitetu wyborczego p. dr. Kożusz
kiewicza 

I, . „Publiczności zgromadziło się, -
•· pisze „I(uryer Poznański" - jak na sto 
·' Jicę Wielkopolski śmiesznie mało, bo 
1 z~ledwie 300 osób. Inteligencya - po-
' nunąwszy zgromadzonych na estr;adzie 

cr!onków Komitetu i posilów - bły-
m .szczała tradycyjną nieobecności. z po-
tni ~low oprócz referenta p. Brenarda 
I* Chr~anowskie~o stawili się jeszcze pa

nowie dr. Mizerski i dr. Niegolewski. 
kl Sprawozdanie rposelskie wygtasza 
i ;p. Bernard Chrzanowski, zaznaczając 
" na wstępie. że będzie ono cokolwiek 

.Suchem, ponieważ stary parlament nie-
.,. ?awno rozwiąz1:no, a nowy nie miał 
uf .J~szcze dość cza.su do zdzialania wie!! kich rzeczy. Z przebiegu wyborów do 
1 f oła Polskiego mówca nie jest zadowo

ony, Mamy wprawdzie 20 poslów, lecz 
trzeba prawdzie odważnie spojrzeć w 
oczy. i przyznnć, że przyrost głosów 
bolsk1ch. nie bardzo jest pocieszający. 
o Powiększenia ilości głosów naszych 

Pr~yczynił się głównie Ślązk. W Poz-
1: n~nskiem natomiast procentowa liczba 
\0sujących Polaków we wszystkich f ręl?:~ch spadła. N1 wet w Prusach kró 
ewsk1ch w porównaniu z Księstwem 
bY~orv przedstawiają się korzystniej, 

,. b 0• ~m przynajmiej ogólna liczba wy
. no,cow się nie cofnęła, a w 2 okręgach 

\Wet wzrosła. 
': Io i~eferent wyrl1ża osobne uznanie Po-

2ako111 na obczyźnie~ którzy jakkolwiek 
zewsząd ot?czeni są. morzem, niem.czy
śr:J.' okazali podczas wyborow wielka 
t 1adomość narodową. Ogólna st1tys
iaka wv)Jorcza, nfozbyt dla nas korzyst 
g 1 DOwinna obudzić ospałych i srpote
c~Wać naszą pracę spo~eczną, miilnowi 
tye h'~ okręgach dotychczas niezdoby
cac . 1 V.: okrę~ach zagrożonych. Mów
b kreśli nastepnie sylwetki nowo, wy
~hanych posłów górnośląskich i prze
~00dząc do działalności Koła polskie
~oł Z3.powiada niedaleką reformę ustaw 

a. , .. .._ I,. „ I, „ 

W nowym parlamencie ugrupowa
nie stronictw się zmieniło. W dawniej
szym mogliśmy przynajmniej liczyć na 
większość, która zawsze oświadczała 
się przeciwko prawom wyjątkowym. 
obecnie do ;absolutnej większości na na 
szą korzyść brak nam 13 głosów. o 
których nie można nic pewnego powie 
dzić czy przechylą się na naszą stronę~ 
czy też przeciwko nam głosować bę
dą.'' 

Drugi mówca p. mecenas Drwęski 
mówił o projektowanym zakaizie języ
ka polskiego ni1 zebraniach publiczny.eh 
Mówca oświadczył, że „choćby Niem
cy co rok układali nowe prawa wyjgt
kowe, sprawiedliwość będzie zawsze 
po naszej stronie. Lepiej zginąć w srpra
wiedli\vości, niż zwyciężyć w bezpra
wiu i zbrod.Jti. (Burzliwe oklaski). 

Z tego poczuctl powinniśmy czer
pać nasz program polityczny na przy
szłość i naszą sile do dalszej walki. By
lo masło na chlebie, jedliśmy chleb z 
masłem. nie będzie masła, bedziemy 
jedli suchy. Wezmą nam ziemię, z1abie
rzemy się do rydla i jako robotnicy 
pracować będziemy krwawo na kawa
łek chleba. Wystrzegać się jednak mu
simy przed arlekinladami ugodowymi. 
7,ądającymi laski i wnizgają.cyrni się 
wtenczas, kiedy my chcemy ty1ko sipra 
wiedliwości. Ze spokojem i dumą wyż
szości patrzeć powinniśmy na projekt 
niniejszy," 

HPan Stefan Chociszewski, redaktor 
,,Postępu" omawiał wybory w mieście 
Poznaniu i ubolewał nad tern, że pięć ty 
sięcy Polaków w ostatnich wyborach 
nie wzięło udziału. Niemców glosowało 
stosunkowo znacznie więcej. Powód 
był ten, że wybory nas zaskoczyły i nie 
było czasu do rozwinięcia sprężystej 
agitacyi. Ale także gnuśność i opiesza
łość wyborców wiele zawiniła. Mów
ca wzywa zgromadzonych, aby iza
wczasu rozwijali aRitacyę i budzili 
świ·adomość także poaczas innych wy
borów, np. do rady miejskiej. W prze-
ciwnym razie bowiem będziemy się 
cofali, a wlaśnie Poznaf1 powinien być 
przyklladem dla całego Księstwa.' 1 

\V dyskusyi podnosiły się głosy prze
ciwko abonowaniu pism niemieckich 
przez Polaków. 

Panowie Kolasa i Sabiilliewicz prze
ciwni byli biernemu zachowywaniu się 
spoleczef1stwa polskiego wobec praw 
wyjątkowych i oświadczają się za glo
śnymi protestami. Ostatni stawia na
\Vet formalny wniosek o uchw.1lenie re
zolucyi protestującej przeciwko wy
właszczeniu i zakazowi języka polskie
go na zebraniach. Wniosków tyc;h je 
dnak iprzewodniczący nie oddat pod gto 
sowa.nie. 

<1statnią sprawę przedstawia „Dz. 
Pozn. ". jak następuje: 

,.Jeszcze jeden z uczestników wie
ca, robotnik, domaga się uchwalenia 
protestu przeciwko nowemu projektowi 
antypolskiemu. zwfaszcza dla tego, ab\: 
rząd wiedział. że ten orotest nodnoszą 
robotnicy, którym przez wyjątkowe u
sta wy antypolskie anjwiększa krzywda 
się dzieje. 

Pan dr. Kożuszkiewicz na to odpo
wiada. że rozumie sie sarno pr7ez się, iż 
protestujemv przeciwko wszelkim pra
wom wyjątkowvm, więc 111ie potrzeba 
os'.:>hnej u chwaty." 

Dochody rzeszy niemieckiej 
z ceł podatków i inny,ch źródeł w pier 
wszej ipołowie bieżąceg.o roku obra-

chunkowego od 1 kwietnia do 30-go 
września r. 1907 przedstawiały się, jak 
następuje: 

Cła 351624 330 marek wobec ro
iku ·zeszłego więcej 97 292 684 marek. 
Podatek od tabaki 4 984 763 marek. wię 
cej 429 639 m. podatek od papierosów 
7 502 360 m. (więcej 2 667 252 mrk.) po
datek od cukru 75 935 067 marek (wię
cej 1 926 507 m.) pod. od soli 26 213 285 
m. (więcej 471 224 m.) podatek wódcza
ny: 1a) podatek od zacieru 6 014 602 
m. (m. 2 820 743 !rl.) b) 1podatek kon
sumpcyjny 7 4 046 151 m. (w. 3 373 077 
mr.) podatek od wy1palanita 3 122 886 
m. (m. 1 847 561 m.) podatek od win 
musujących 2 807 348 m. (w. 179 246 
m. podatek od .piwa 22 926 110 m. (w. 
3 341 856 m.) pod. przejściowy od piwa 
2 593 500 rn. (w. 427 345 m.) stempel 
oo kart do gry 771 635 m. (w. 56 249 m.) 
podatek stemplowy od weksli 8 558 627 
m. (w. 939 650 m.) Podatki stemplowe 
Rzeszy. I. Podatki przekazane: od pa
pierów Wlartościowych 15 165 622 m. 
(m. 1 441 133 m.), od kupna i innych in
teresów 4 893 348 m. (m. 4 037 890 m.), 
od loteryi państwowych 14 978 210 m. 
(w. 4 636 634 m.), od loteryi prywa
tnych 6 744 599 m (w. 3 099 025 m.) 
II. Podatki własne Rzeszy: od 
listów frachtowych 7 534 067 m. (w. 
3 316 877 m.), od kolejowy,ch kart oso
·bawyich 9143 114 m. (w. 7 371768 rn.), 
od kart legitymacyjnych dla ·Wozów 
motorowych 1 209 405 m. (w. 248 705 
m.), od honoraryów .rad nadzorczych 
2 461 446 m. (w. 2 347 331 m.), podatek 
.spadkowy 10 273 940 rn. (w. 10 246 997 
m.), oplaty statystycwe 817 115 m. (w. 
103 985 m.), administracya poczt i tele 
grafów Rze'szy 281924674 m. (w. 
18 185 515 m.), admi1nistracya dróg ko
lejowych Rzeszy 62 706 OOO m. (w. 
2 239 OOO m.). 

Z ipowyższych sum po odHczeniu 
wyn1ag.rodzeń wypłacainych za towar 
wywieziony za granicę i po odliczeniu 
kosztów administracyjnych <lały na 
czysto do kasy paf1stwowej: 

Cła 336 143 159 m. (w. 89 787 544 
m.), podatek o0d tabaki 4 580 820 m. (w . 
490 186 m.), podatek od .pa,pierosów 
5 802 204 m. (w. 2 810 534 m.), podatek 
od cukru 56 651 294 m. (m. 1064516 m.) 
ipocla1tek od soli 26 008 887 m. (w. 
1306 039 m.), podatek wódczany: a) 
iPOdatek od zadem 4 186 499 m. (m. 
2 722 400 m.), b) podatek konsumpcyjny 
65 876 253 rn. (w. 3 986 698 rn ), c) po
datek od wypalania 3 122 886 rn. (m. 
1 847 561 m.), podatek od wi.n musują
·cych 2 680 417 m. (w. 96 452 rn.). podia-
1ęk od piwa 24 311 656 m. (w. 6 925 213 
rn.), stempel od kart do gry 862 322 rn. 
(w. 61 417 m.), 1podate1k od weksli 
8 558 627 m. (w. 1092030 rnr.) Podatek 
od stempli państwowych: I. Podatki 
przekazane: A) od papierów warto
ściowych 14 862 309 m. (m. 1412311 
m.) . B) od kupna i farnych interesów 
4 793 494 m. (rn. 3 958 032 rn.), C) od lo
sów loteryjinych: a) od loteryj p1:; ństwo 
wych 14 978 210 m. (w. 4 636.634 rn .), 
b) od loteryj .prywatnych 6 652 391 rn. 
(w. 3 079 728 m .) II. Podatki własne 
Rzeszy: A) od listów frachtowych 
7 383 386 m. (w. 3 250 540 m.), B) ad 
kolejowych 1kart os·obowy1ch 8 960 251 
rn. (w. 7. 224 332 m.), C) od kart legity
ma·cyjnych dla wozów motorowych 
1 185 217 m. (w. 243 371 m.), D. od 
honoraryów czlonków rad nadzor
czych 2 412 217 m. (w. 2 300 384 m.), 

pod1atek spadkowy 10 '273 940 m. (w. 
10 246 997 m.), oplata statystyczna 
791189 m. (w. 95 911 m.) 

" S więto j ózaf a1'ie. 
\V uroczystość Wszystkich Swie

tyc h tj. w piątek dnia 1-go listopada o 
godzinie 1! 1 I 2 przed południem odbę
dzie się we Wanne na sali pana Unter
schcmanna 

pierwsze walne zgromadzenie 
„TOW. POMOCY NAUKOWEJ" 

pod wezwaniem św. Józafata. 
Na porządku dziennym: 
1. Ukonstytuowanie biura. 
2. Przyjmowanie członków. 
3. Wybór zarządu. 
4. Wolne głosy i wnioski. 

UprasZAa się Rodaków, którzy są lub 
chcą zostać członkami oraz delegatów 
towarzystw, popierających ,,Swiętojó ... 
zafacie", o liczne i punktualne przyby
cie. 

Z polecenia 
FR. MATYSIAK. 

SocyaUści a zasady. 
Wysoce znamieooy ~akt zaszedł w 

parlamencie austryackirn. 
Poseł Kraus i towarzysze postawili 

wniosek nagły następującej treści: 
„Wzywa się rząd. ażeby 1) sam tJa 

jął się sprzedażą węgla z kopalń pań
stwowych i aby produkcyi tych ko-

1palń nie oddawał pośredniczącym han
dlarzom; 2) 1ażeby stopniowo nabył ta
ką ilość kopalń, iżby mógl zapewnić so 
bie rozstrzygający wpływ na ceny wę
gla; 3) aby wydal odpowiednie zarzą
dzenia, w celu zabezpiecz·enia konsu
mentów przed wyzyskiem ze strony 
handl:arzy węglem i aby rozpoczął pra 
ce przygotowawcze do zupelnego u
państwowienia górnictwa węglowego. 
przedewszystkiem w Czechach." 

Jak wiadomo socyaliści w progra
mie swoim rmają upaństwowienie wszel 
kiej własności, a jednak oświadczyli 
się przeciw wnioskowi. Za wnioskiem 
oświadczyli się jedynie mówcy stron
nictw niesocyalistycznych. 

Godzili się oni na naglość wniosku 
i uznawali potrzebę rychłego podjęcia 
kroków, aby nareszcie koniec położyć 
obecnej lichwie weglowej. dającej się 
dotkliwie we znaki w~aśnie mniej za
możnym i ubogim warstwom ludności. 

Tylko posłowie socyalni innego by
li zdania. Pierwszy mówca tej partyi 
Neuman, zwalczał nagłość wniosku naj 
rozmaitszemi zastrzeżeni!:łmi, wzglę
dami i obawami, a podobnie przema
wia! także przewodniczący klubu so
cyalno-demokratycznego, poseł Adler. 

Dr. Adler, jak się zdaje, co zresztą 
Z!1rzucono mu też podczas jego mowy. 
nie zadał sobie nawet trudu zbadania 
zmienionych wniosków i zwalczał go 
ironicznie uwagami. Wywodził on, 
że jego stronnictwo w zasadzie wpra
wdzie jest z1 upaństwowieniem kopalń, 
w tvm atoli przypadku nie może głoso
wać za wnioskiem, gdyż nie wierzy, 
iżby rząd zechciał go uwzględnić, nie 
chce zaś narażać „powagi izby" przez 
popieranie żądai1, któreby następnie 
rząd zupełnie ignorował. 

Dziwna rzecz, że socy.alni demo
kraci przy swoich W111ioskach z tą stro
ną „powagi izby" tak bardzo się nie li
cz~ i nie raz występują sarni z żądania
mi. których z góry iprzekonani być 
mogą, że rząd ich nie uwzględni. 



Mimo opozycyi socyalnei demokra 
cyi, izba przyjęła nagłość wniosku, a 
następnie, także sam wniosek znaczną 
większością głosów, jedynie przeciwko 
glosom demokracyi socyalnej. 

Przytaczając sprawę powyższą nie 
oświadczamy się wcale za upaństwo
wieniem kopalń. któremu ze względów 
politycznych w Niemczech jesteśmy 
przeciwni. Podkreślamy iedynie to. 
jakie socyałiści w tej sprawie zajęli s · 
nowisko, mimo re w programie mają 
ko zasadę wyrażone żądanie upaństwo
wienia własności prywatnej. 

Przeszło 15 tysięcy os6b zginęło. 
Wczoraj po .południu nadszedł na

stępujący telegram: 
T a s z k e n t. W skutek trzęsie

nia ziemi i równoczes·nego obsunięcia 
się góry, zniszczone zostało dnia 21-go 
października miasto bucharskie ~a
ratag. Cała ludność licząca 15 tysięcy 
osób została pod gruzami pogrzebana. 
Tylko gubernator i jego matka zdołali 
się pono uratować. 

Dziś nadeszla1 przez Paryż nastę
pująca depesza: 

„Liczba osób zabitych · podczas 
trzęsienia ziemi w Katatagu wynosi 
około 10-12 tysięcy. · Z ·Samarkandu 
'WY słano nowy oddział ratunkowy; 
pierwszy oddział z powodu dymu i pa
ry nie mógł dotrzeć do mie'jsca· wyp·ad-
ku." · ·· · 

Nasze sprawy. 
Z rąk obcych są d<l nabycia cztery 

gospodarstwa obszaru 298, 168, 110 i 75 
morgów przy zaliczce 10-20 tysięcy 
mr. Bliższemi wskazówkami służy 
bezinteresownie z wy1kulczeniem agen
tów starosta „,Straży" p. Bolesław Bar 
dxki, Wichulec ·p. Najmowo, (P. Zach). 
Po$Piech konieczny! 

Biuro „Straży". 
W sprawie obsadzenie tronu arcy

biskupiego gnietnieńsko-poznańskiego 
zaprzeczają obecnie .półurzędowo ta:k
:be, jakoby ks. ka:nonik J(loske był upa
trzony .na kandydata. 

Wolacy na obaytnle. 
Suderwich. Musimy się z RodaKia

mi podzielić wesolą nowiną, iż tutaj w 
Suderwich, za pośrednictwem wiei. ks. 
Szymańskiego, załowno Bractwo Ró
ża11ca św. dla mężczyzn. Bractwo Ró
żańcowe niewiast istnieje tu przeszło 
rok. Niewiasty m1ją zgromadzenie w 
każdą pierwszą niedzielę miesiąca o 
godz. 3 i pót w kościele tutejszym, męż
czyźni zaś, zgromadzają się w każ'dą 
4-tą niedzielę miesiąca po pot o godz. 
3 i pól. . ·- Inne towarzystwa P.rosimy 
w tym czasie zebrań inie ur1ządzać. 

Ziemie DOlsklto 

· Ze 21-go wydarzyło się · gdzieś· w Z ;:;rus Zaehodnith, Wtuimil i M~.wr-·. 
środkowej Azy i silne trzęsierif e ·· ziemi, 
o tern wiedziano w :Etifopfe;gdyż wskia . . Z Kaszub. w' kwietniu rb. przy'Qyl 
zaly to aparaty na s'tacyach~ ~obs.erwu- · stuga a·~19Yi"Y do domu ·P. Cirockiego w 
jących trzęsienie ziemi. Donihsiuno · Jagersdbtf (?) i zażądał od p. Cirockiej 
też z Kakandu w Azyi rósyjskiefrże zati· jej 14-letniego ~syna, w celµ zaprowa
ważono tamże- uderienfa ·· 1pódziertin'e> .dzenią go do szkoły. Pani C. jednc;llk się 
także w Samarkand:zie·· porysoW.ały się · .temu żądaniu·· oparla i chlopaa nie wy
śefany wielu budynków. · Dopiero teraz . dała. :· Z tego powodu powstał 1Pmces, 
nadeszły wiadomości~1 .ze ·trzesienie zfe:.. który -w"Ypadr dla ·v. C. niekor.zystnie. 
mi spowodowało straszna-" katastrofę. ,bó "s·ąct w Kartuzach skazał p, c.· na 6 ty 
W ·: chanacie Buchara1 " potbżone -miasto ~godni ' \vięziehta Za doradą ~,Straży" 
K:aratag, oddalone ~ 170 kilometrów' od założył"P~ Cirocki -r„ew!zyę i zosfał 
Sarriarkandu zostało · zt!upelnie" żnis2czo :: przez· sąd w Gdańsku nie tylko uwol
ne. Miasto znajdowało się u podnóża niorrv od winy i kary, ale zwolniono ie
śniegiem pokrytych gór; z których ob- go . i dwóch innych chłopców ze szko
.suwająca się ziemia zasypakt miasto. ły. · Sprawę tę zastępwał p. adwokat 

'.' W Karatagu zamieszkiwał gubet- Brejski. 
nator· rosyjski, który w.raz z m-itką swo "' . Majątek -polski zagrożony! Jak się 
ją zdolal się uratować. . „Gaz. Grud z." z zupełnie pewlllego źró
!!!!ll!!!!!!!!!!!!!~l!!!'!!!!'!l!i!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!L!!!L!!!l.!l!!!!_l.!!!!!l.!_!!!!_1!!1!1 !!:!!'!i!!'!BI dta dowiaduje, znajduje się w niebetz-

p ł k · · · M ltk pieczeństwie 1000 morgowy folwark : rasa w os a o procesie o ego $1episka (.Marienthal), w powiecie świe 
. przedw Hardenowi. ckjm, wlasność p. Jana Rosińskiego ze 

· $wiecia. Pan R. udał się w sprawie 
Dziennik „Giornale ·et' Italia" pisze: sprzedaży do kilku banków polskich, 

Po wykrydu, jakie sllkody · wyrządzili lecz opróoz p. Biederm:i:nna, który ka
uróiiowa:ni ·dwom.cy nietylkio wojslm, . zał . sobie. prz~słać . w:Ycią~i, żaden inny 
nar1ódowi niemieckiertHr i 1pbwadze <do'- banki naw.et n,ie odpowiedziat Ponieważ 
mu 'panującego~ lecz · także .polityce kra- ipan.u R,, który µiial przez wiele lat do
Ju " swoje<Yo i pokojow.rEuropy, odwa~ ' stawę .faszyn itp„ do. rob.ót rządowych, 
żrty 'dziennikarz, który, wciągnął ich w · ta~o.we ·bez wypowiedzeni,a odebrano. 
bł?to. i u.nie~ożliwił kh w p a·!acu cesar przeto wskutek poniesionych ztąd wiel
~k1m1, zasluzyl na koronę · ;obywatel- · kich .strat, jest on wprost zmuszony ów 
Siką.„ ..- „Tri~una'' pisze: Ws~ystkie . !e ipatątek . swzedą.c. Koniisya . koloni·za
sika·iFdale~ ktore wydarzyty ' Slę-W "łome · 1· cyjna ma na(Lochotę. - Pra-gnąć gorą

.wł.e.lkiego narodu \"'tlyślącego,.: ~prla.cu-r: · co ti?-leży,~ aby n:iąjątęk ,'. nJabyUaki Po-
jącego i produkująceg-o. 1a . służ4cego . lak · lub bank po iski, gdyż w powiecie 
wszystkim innym narodom ·Europy za św;~eókim . p·rzy WYborach do parlamen
przykład. przypisać nale.ży formie rza- tu ' o· kaidy głos polski tak bardzo cho-
dów~ . gdyż forma rządu, nie -opiera ·się· , dzi1 . ' · · "' · · · · · 
na · wolności, ma w sobie zarodek wszy- Więcbórk. Nowy. Bank ludowy za-
stkich blędów. loź9n.o . dnia 2~. bn::. w Więcborku, mie-

- -·~-·-. ~·„ -~ 

ście położonem m ,pograniczu Prus Za
chdnich i Księstwa. Zarząd tworzą: ks. 
prob. Flach z Zabartowa. w Ks. Pozn .• 
oraz pp. Pankanin i Wilczewski z Wiec 
borka. Prezesem rady nadwrczei wy
brano ks. prob. Wojciechowskiego z 
Wą wełna. w Ks. Pozn." 

Nowyport. Tutejsza. rafinerya cu
kru roo;poczęła swą tegoroczną, kamD.a
.nię. Na dobe oczyszczaj,ą 5500 do 6000 
centnarów cukru. 

W Nowejcerkwi pod Pelplinem miał 
się odbyć w niedzielę wiec w celu za
łożenia Towarzystwa ludowego. Roda
cy zebrali się licznie, 1ale ·urzędnik poli
cyjny Beyer z Oliwy wiec rozwią,zal 
„aus ipoJizeilichen Sicherheitsgrii.nden" 
ze względu na bez,pieczeństwo, określo 
ne przepisami policyjnemi. Lud oburzo 
ny do żywego rozszedł się spokojnie do 
domów. Przeciw rozwiązaniu wieca 
wyslane zostanie zażalenie do wyższej 
władzy. 

Od Lubawy W Zielkowie przeszła 
ostatnia posiadłość niemiecka w ręce 
polsikie. Owym ostatnim właścicielem 
niemieckim byl niejaki Reiber. 

Grudziądz. Sądy przysięgłych ska
zlały włóczęgów Lange i Augustynę 
Bork, którzy swe pięciomiesięczne dzie. 
cię zabili, każdego na 2 i pól roku wię
zienia. 

Chełmno. W niedzielę odbył się tu 
wiec „Zi.ednoczenia Zawodowego Pol
skiego". Rozprawy zagail delegat miej 
scowy p. Edmund Glowacki. Na wiecu 
uchwalono utworzenie 'Osobnego oddziia 
lu dla murarzy i cieśli. Przewodniczą
cym oddziału tego wybrano p. Korzy
kowskiego. 

Chełmża. Tutejsza cukrownia prze 
robiła do soboty ubiegłego tygodnia 1 
milion centnarów buraków. Najwięcej 
przerobiono w dniu 23 bm. bo 1aż 54 200 
centnarów. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego. 

Inowrocław. tturtowne chrzty oru 
skie. Następne miejscowości w · pow. 
inowrocławskim otrżyma·łY nazwy riie 
mieckie: - Balczewo - „Balzweiler' '. 
Lisewo ;_ „Liebensee". Dalkowo -
„Daheim", Sielec - „Schellstein ". -
Dom. Procyn w powiecie mogileńskim 
zamieniono na gminę pod nazwą „Reh
felde", Dom. St.aboszewo w tymże po
wiecie .zamieniono na gminę pod nazwa 
„$chlabau'·' i w!ączono do niej · dotych
czasową gminę Slaboszewo. 

Solec. Chrzest pruski przyjął dzier 
żawca piekarni Władysław Franciszek 
Scieśniewski ( Cieśniewski) w Solcu 
wrnz z żoną i maloletniemi dziećmi, na
zywać się będzie „Walter" - :Franz 
Walter. 

Mątwy. Robotnicy, idący od pra
cy z fabryki znakźli trupa, leżącego na 
torze kruświckim. Prawdopodobnie 
owego . człowieka przej'echal ,p·ociąg. 

Poznań. Młodociany samobójca. 
W Dębcu pod Poznaniem znaleziono w 
tych dniach przy głównej drodze pro
wadzącej do tamtejszej . oberży Nitsche 
go, pewnego ucznia cukierniczego z Po 
znania powieszonego. Przyczyna samo 
bóistwa nieznarna. · . 

Śrem~ Że germanizacya Księstwa 
od pewnego czasu zupetnie systematy
cznie uprawiana, coraz fo. większe robi 
postępy. dowodem tego liczne szkoły lu 
terskie, jakie na ziemi wielkopolskiej 
w -&±---~-1 

wyrastają jak grzyby po deszczu ti· I 
ulega też wątpliwości, Ze usilowan.ia ~e 
z góry popierane bywają; Swieżo e ' 
piero ofiarował cesarz na budującą~?' b 
w Chrząstowie w pow. śremskim szklę 5 

łę ew;angelicką 13 tysięcy marek 0• d 
środa. Majętność Opatówko w d 

wiecie średzkim otrzymała 'charaktPo 
dóbr rycerskich i otrzymało kultur~r 
nazwę „Offenburg". il 

Kępno. 16-letnia córka stoswdarz 
N. w Michałowie wsiadla swawolnie n: 
konia; ten atoli spłoszył się ' i Poe k 
pędzić. Dziewczę, chcąc zeskoczyć~ 
plątało sie. w uprząż, a koń wlókł je 'ka 
wal drogi. Nieszczęśliwa strasznie si~ d 
poranila i połama~a kości. k 

Ostrzeszów. Niemiecka gospooar- , 
ka. Niemiecka kasa pożyczkoWia syste c 
mu Raiffeisena w Grabowie pod Ostrze 
szowem podała się do konkursu. Ren. 
dant kasy tej, który zmarł w roku ubie 
glym, sprzeniewierzył w przeciągu 9 u 
lat nie mniej ~1k 45 tysięcy marek. Czy 
też Polacy należą do kasy tej niewia
doma. 

Ze Slązka ezyli Staropolski 
Śląsk Dolny. W nocy na piątek zgo 11 

rzała nowa fabryka papieru, będąca 1, 
dopiero ·od roku w ruchu, w Ullersdorfie 
w powiecie lwowskim nia Dolnym $Ją. 
sku. Straty powstały bardzo znaczne. 
Przeszło 50 robotników 1postradalo za- d 
ięcie. Właściciel, niejaki Langner, 00• 
nosi wielką szkodę, bo papier gotowy 
nie byt zabezpieczony. 

Katowice. W sobotę skonfiskowiano 
na cle następujące książki, wydane 
iprzez księgarnię Gebetnera i Sp. w l\ra 
kowie: Mickiewicza „Poezye tom III'\ 
Rakowskiego „Walka" i Gruszeckiego 
„Bojownicy". Ostatnia' ujrzała codo
piero światło dzienne i może nikt jej je- c 
szcze. oprócz autora_, nie zdążył prze
czyta.ć, a )uż padla ofiarą konfiskatY. 
pruskiej. . 

Bytom. Staw1-ili przed izbą karna g 
p. Janina Omańkowska i redaktor Kon 
stanty Prus, oskarżeni o podburzanie 
do gwałtów. którego dopatrzono siew 

0 krótkiej sztuce teatralnej, tn1ktującej o 
bitwie pod Racławicami, umieszczonej <: 

w dwóch numerach „Dzwonka", dodat t 
ku dla dzieci. Wedle mniemania yroku
ratora są wspomnienh o bitwie· pod Ra 
dawicami; czy to w postaci obrazków, 
wierszy itp. podburzaj4ce, przeto nale
ży je ścigać; wnosi przeto dla pani O
ma(1kowskiej o 50 marek klary i uwGl
nienie p. Prusa, który „Dzwonka" nie 

1podpisuje. Sąd .na podstawie obrony ad 
wokata pana Czapli uwolnił oskarżo· 
nych, nie mogąc się dopatrzeć w opo
wiastce podburzania. 

Laurahuta. W kopalni „Richter" 
przy tak zwanem rabowaniu spadający 
kamień uderzyt górnika Poloka w glo· 
wę ; zranil go bardzo ciężko i niebez
piecznie. Z trudem tylko będzie go mo· 
żna utrzymać przy życiu. Nieszczęśli
wy jest żtonaty i ojcem pięciorga dzieci. 

Z Rybnickiego. Dnia 23 bm. wale 
ziono m drodze w gminie Czuchowie 
zwłoki 'murarza Kar.ola Buchty . Sledz
two i badania wykazały, że buchta nie~ 

· wątpllwie został przejechany w ozem 1 

tak sknleczony' że zmarł na miejscu. 
Z Pszczyńskiego. W sobotę ostat

nią wieczorem około 11 wybuchł pożar 
w oborze w dominium barona Reitzen
a____ ==-------„ 

' cą. - W chwili pierwszego ż!:tlu nie - Nie mogę! - odrzekł głucho Plo- .rza, poznają się na nkh wrkótce„. o 
śmiałem ani wam przeczyć, ani od za„ ' rya1n. term ·nie wątpię!... . 

124) . „„ • ' ,\· . : . . 
· ZlTBROWIE. . . ', 

OipowiaJdanie historyczne wecllug. pó
wieśd , 

. „w a cła wa Gąsiorowskiego. , ,: 

miarów :odwodzić. Jecz ci teraz muszę! - Jakto? Więc •nawe·t mi tego u- Pormaic.yą ,pułk.u szwoleżerów . w 
Jakaż bo intencya wami kieruje? Prze stę.pstwa od mawhasz? Warszawie zajmował się major Piotr · 

· cież· jako oficer maż.ecie dzielniej jesz- - Muszę!... Widzkie, panie Janie, Dautancourt, szef szwadronu żandar~ 
cze. służyć„... ja chcę służby! Nie potrzeba mi wzglę meryi 1polowej francuskiej. A poniewaz 

- Nie ..:.-- nie! - potrząsnął gło- dów ... cqcę być na równi z innymi trak pułkownik Wincenty Krasiński 1po~ą-
1c1a1 dalszy)· wą Floryan. ~ Nie wódź nas n1a poku- towany !... I dlatego tam 1I11yślę .pójść, żył byl już za ,pierwszym wypraw10-

..:._ Doskonale! Jakiej mfary? szenie~ Zakląłem się! Wstyd powie- gdzie mi najbliżsi oficerowie obcymi .nym oddziałem szwoleżerów ·jeszcze 
- Cztery stopy cali ośm ! dzieć.„ dzisiaj nie chluby szukam!... będą!... ipod Tylżę - więc major był zastęp-
- W sam raz! Taikich potrzebuje Chcę nie pociechy, lecz uspokojenia!... - Ciężko z wami poraidzić ! Obligo- ·czą osobą w pułku w Wars~?-wie. ~d 

my najwięcej! Jutr-o zfożę raport gros Już mnie nie mordujcie namowami! Do wiać nie śmiem ... choć ido czasu g·ości- niego zależał.o przyjęcie \IlOWlO~~c1ę
majorowi Dautancourtowi, weźmie je pomóżcie raczej, bo· z kroku mego .nie nę u mnie iprzyjmijde !.. . żnych, od niego zdanie o zdolnośc1a~~ 
z pewnością! Ba, i suto zapłaci. bo o do .chcę czynić · rozgłosu, nie chcę, aby o floryan bez zw toki postanowił się ochotn~ka, o przymiotach i zi,nąjomosci 
bre a ml ode konie trudno. Malo kto tern rozprawiano zbyt wiele!.... zaciągnąć do · szwolżerów. Zaraz dnia sl·użby. 
<:hce sprzeda~. bo każdy woli dla s1e- Dziewanowsk~ uścisnął serdecznie .następneg·o poszedł księciu Józefowi Dautancourt miał minę gmźnego 
bie zachować! O umundurowanie nie rękę Ploryana. ~się . przedstawić. służbisty, Zawsze 1prowie namarszcz?-
ma się co kłopotać. Pełny komplet ofi- - Już odemnie słowa przeciwnego Poniatowski rów.nie·ż usiłiowat wy- ITTY, z wąsami nastrzępiony.J;Ili, z kro-
cerski z trzema zmianami mundurów, nie uslyszyde ! W·ola wasza! Tem mi perswadmvać mu tdziwaczny zamiar i tkiemi szerokiemi bokobrodami o ic.zup
z rajtuzami zamszem podszytymi, z ·po- lżej. wiam 1powiedzieć, że .pułk .nasz jest namawiał? żeby ·choć za-czynał służbę .ryną rozwichrzoną, budzil postrach. Vlh 
krowcami ceratowymi, z rzemieniami, niby tą starą hussaryą. U •nas każdy -0d 1pomcznika drugiej kla;Sy, lecz flo- ochotnikach. Lecz gdy który ę nic 
płaszczem, rzędem na ·konia, kosztuje szeregowie·c ma zachowanie mu nale- ryan nie ustąpił. Książę Józef, widząc pierwszą indagacyę przetrzymał, nda 
okolo trzyst!l złotych polskich!... żne - a 1}0Za slużbą ... . nie masz .pomię- zawziętość Gotartowskieg·o, przyrzekł zadane mu ·przez ttómacza pytania o -

- Hm! A uniform szeregowca mu- dzy nami rótni·cy .... jesteśmy sobie ró- święcie wstawić się za nim, a żegina- powiedział przytomnie, wówc~as sur-0-
si być ta11szy !.... · wni... A j 1uż mi tego ·zaszczytu nie od- jąc go, pożegnał serdecznie słowami: we -oblicze rozpogadzato się nagle, .a 

Dziewanowski poruszy! się niecier mówisz ... chyba i do m-0jej lmmpanii - Traicę w waszmości 1dzielneigo o- twarz tyle odstraszająca svawała si~ 
pliwie. ; wstąpisz !..„ Bęlzie nam obydwom ra- ficera ! Lecz choć wysokie swe zalety ! łagodną, 'Pociągającą. 

- Panie Ploryanie ! - rzekł z mo- źniej ·obok siebie! • chcesz ukryć ipod mundurem żołnie- " (Ciąg dalszy nastąpi)~ 



·teina w Pawłowicach, rzekomo z [IO
~rodu nieostrożności dziewczyny. 0-
~ora zgorzala. Ze 150 sztuk bydła 117 
sztuk albo zgorzało, albo trzeba było 
dobić jako strasznie pokaleczone. Sziko
dY są bardzo wielkie. 

..-\\'iadomoścł .re .śwłalao 
Ksłę:tnJczka Monika wydana. 

Paini Toselli wydala córec7-kę swoją 
1 
księżniczkę Monik~ mstępcy króla sa
fJ(iego adwokatowi Matt<łroli'emu. 
przyrzeczenia, że będzie wid'ywałia 
dzieci svroje byla ma~żonka obecnego 

, króla saskiegu, nie otrzymała, tylko 
; pensYa toczna będzie jej (nadal ipla-

cona. 
Bunt biskupów anglikańskich. 

Biskupi ianglikańscy sprzeciwiają iSię 
ustawie, która zezwala wdowoowi na 
p0ślwbienie siostry ~mairłej. żony. 

\Vobe.:: tego oświadczył mi1nister, 
Jiarcourt, że jeśli biskupi anglikańscy 
ff.dal się opierać będą ustawie, wów
zas z !l3:Cis1kiem zwróci się im uwagę 

na to. że są ·oni tylko wykonawcami 
11.oli l:ró~a i 1par1ame.ntu. 

Powódź w Tyrolu. 
Z Jnsbruku donoszą o wielkich szko 

dach wyrządzonych przez powodzie 
w potudniowyun Tyrolu. Kidka osób u
tonęfo. 

Powódi w północnych Włoszech. 
Woda wezbrana w rzece Po :przer

wala także tamę leweg-o brzegu i zalała 
pola i łąki. W wielu wioskach ludność 
tylko z tru<lem uratowala życie ucieka
jąc na dachy. Wielka wieś Sanrocca 
jest zupełnie zalana. ·Woda sięga do da
dm budynków. W prowincyi Piacrnca 
woda zalała 20 kwadratowych kilome
trów naidepszej ziemi. W wielu wios
kach i w połowie miasta Piacency się
ga woda do .wysokości 2 metrów. 

Aresztowany szoiej!. 
W Prancyi aresztowano aspinanta 

«ta oficera marynarki Ullmou, który ob
~emu państwu zdradził różne dokumen 
ty. Przyzna! się już Ullmou, że zl:iste.nu 
jąc komendanta statku na łodzi torpe
dowej .,Karabin", podrobił kl u oz do że
laznej kasetki zawierając instrnkcyie na 
wypadek w ojny. Z Toulonu donoszą, że 
Ullmou otrzymał z Niemiec .przed dwo
ma miesiącami znaczna sumę pieniężną. 

Ustawe o stosunku Austryi do W ę~ier 
przekazał parlament austryacki wydzia 
lowi, złoż.onemu z 52 członków. 
Parlament austryacki przeciw wykro-

czeniom madziarskim. 
. Posel Zaradnik w imieniu wszyst 

kich posłów protestował przeciw wy
padkom w Czernowie na Węgrzech, 
gdzie 13 niewinnych Słowaków zabito. 
zraniono wiele osób. Ofi.aroon. · oraz 
wszystkim narodowościom niemadziar
skim wyraził posd Zaradnik swoją 
sympatyę wśród · okhąsków na lawach 
Poselskich. 

ł Bunt w Władywostoku. 
U rzędowo donoszą. że zaloga ło

dzi antytorpedowej „Skory'' l})odburzo-
na przez agitatorów poczęta ostrzeli
wać Władywostok. Ogień klanonierki 
„Mandszur" i 3 innych lodzi torpedo
wych zmusił „Skorego" do poddania 
się. Podczas walki poniosło śmierć kil
ka osób. 

Z róUJOb slrODe 
W o~t~tnieJ chwili zwracamy się do 

Czyt~1mkow naszych. by nie ustawiali 
w ag1tacyi za „Wiarusem Polskim" i 
starali się pismru naszemu na listopad i 

' gru~·z~eń zdobr.ć licznych nowYch czy
telmkow. Zbhzają się sesye 1parlamen
tu i sejmu, ua których obradować bę
dą o najważniejszych sprawach doty
cz~~ych Polaków. Nie powinien więc 
am Jeden Polak obywać się bez gazety. 

Rodacv, rozszerzajcie więc „Wia
rusa Polskiego". 

Bochum liczyło 15 paźdq;iernika 
127 216 mieszkańców. W roku 1906 na
liczono w Bochum 119 799 mieszkan
c6'v. Katolików jest w Bo.chum 64 691 
protestantów 60514. Bochum stare mi~ 
sto, liczy 73 990 mieszkańców, .Qrum
me 5528. Hamme 19621, Hofstede 9874 
Wiemelhausen 18058. ' 

Liitgendortmund. W lasku znalezio 
no tmv.a kobiety niejakiej Preese, którą 
poszukiwano od 5 dni, wskutek niesna
sek familijnych obwiesiła się w lasku. 

l,an2endreer. Pierwszy robotnik 
przedsiębiorcy budowlanego Niebuhr'a 
został na torze kolejowym Langen
dreer-Witi.en pochwycony przez no-
ciąg i na miejscu zabity. · 

Osłalnie wiadomości. 
· :P e t e r ·s b u r g. Z oddalone~o o 

25 k'in. od l(aratagu miasta Hissar wy
słano ekspedycyę ratunkową. Sądz~ 
że zginęło przeszło 12 tysięcy osób. 

B o n o n i a. Senat akademicki wy 
słał do ministra ostry protest przeciw 
za:-ządzeniom ks. arcybiskupa Fischera 
Jak wiadomo zakazał ks. dr. Fischer 
klerykom uczęszcza.nia na wykłady pro 
fesora teologii Schroersa. 

Od Wydawnictwa. 
Szanownych Czytelników przepra

szamy unrz·e.imie, że w dzisiejszym nu
me1ze tyle miejsca zajęły ogłoszenia. 
Za to damy w najbliższym czasie oso
bny nadzwyczajny dodatek, objętości 
calej gazety ... 
ZL 

iMiabozetisfwo polski& 
Recklinghausen. W sobotę o godz_ 3 po pol. 

spoisobnooć dlo sp·owiedzi św. w kośic:iele ś.w. 
Piotra, w niedz,ielE} , na drugiej mszy św. o 
godz. 6%, prn.ystępują czlonkowie T oiw a1rzy 
stwa Serca J ezusoweg10 do w spólnej k omunii 
św. O godz. 10% msza św. i kazanie polskie 
w kościele g;imnazyalnyrn. O godz. 3 po pol. 
nabożeństwo z ka·za1niern p1ołskiem w tym sa
mym kO\Ściele. 

SacznoSć· ! · 

. 
-·-.:-- - . ~_,.~ . - -..--...,,...--... -- -~ -..... ~ ......... -~- ---- . Towarzystwo gimnastyczne .,SokQI" w Dorst„ 

Tow. św. Wojciecha w Wattenscheid 
donosi swym członkom, iż 'Umarła żona 
czlonka naszego Prajnika. 

śp. ANNA FRAJNIKOWA. 
Pogrzeb odbędzie się w sobotę dn. 

2. listopada o godzinie 7%. z domu ża
łoby przy Moltkestr. 18. 

Członkowie powinni sie stawić 
1Przynajmniej o godzinie 7 na sali posie
dzeń. 

O liczny udział prosi 

feldzle 
podaje do wfa.domości wszystkim czlonkom 
iż w nied.z.ielę, dnia 3 listop.ada o godz. 2% p~ 
polu<lniu w lokalu p. Klinkhammera przy ul 
Roanstr. 18, odbędzie sle zebranie, na ·którem 
będą ważne spraWY omawiane. Li"C:Zny ud'Zial 
crzlonków i Rodia:ków życzliwych „Sokołowi, 
pażądaJ!Y· - C~eml (2) Wydział. 
l(oł~ śpiewu .,MJckiewkz" w Wattenscbełd. 

Zebranie odbęd'Zie się .dnia 1-go listopada 
o godzinie 4 po 1>ol'udnin na sali pa:na Schliitte
ra.. l>fZY ulicy Bochum~iej. O liczny u<l:zial 
c2'lanków i gości upraisza (1) Zał'Ząd. 

To-w. św. Stanisława B_ w Herne 
donosi uprzejmie szan. czlonko~ iż w niedzielę 
dnia 3 listopada ,br. o godz. pól do. 4-et po vol. 
odbę.dzie się 

Wlec w Oertbe roczne walne zebranie 
OOi'bęclzie siew ·piątek l listopada po pot. o godz na sa«i „Domu czel. kat.", na którem roane bę-
4 w lokalu P. Brusł'a. Qmawiainai będ:zie spra- dzie roczne i .kwartalne ~prawozdanie - ró-
wa ·~napszaiwtowai oral'l 1ooe ważne spra·wy wnież obór n\Qwego zarządu. Prosimy o jaik naj-
robotnicze. licmiejszy~~~-· _(1} Zarząd. 

Towarzystwo glmn. ;,Sokół" w l(amap Tow. głmn. „Sokół" I. w OberbauseDL 
podaje swym .druhom do wiadomości, aż przy- Zebranie miesięczne odbędlzie się w nie-
S'Zle z.ebranJe odbędzie ~ię w niedzielę, dnia 3 dziele. dnia 3 listopad-a, o godz. 2-et l pól po 
listopada o 4-tej goclizinie po pol'udiniu na sali po.fudniu w lokailu p, Hasenbr.inka przy ulicy 
:PO'Siedzeń. Ponieważ przyjdą bardzo waż.ne Miihlhe.imskiej. O liczny udzjal upra.siz:a się. 
sprraiwy paid obratdy, pr.ze-to licz111Y udlZiial d:ru- Po z~br.aniu wymarsz na rocznicę <lo Styrl.lltTI. 
hów iest pożądany. Goście mile wJrdizianL Czołem (2) )Vydzial. 

Czolenn ! (2) Wydział. 
Tow. św. Wincenteg~ a Paulo w Heeren C Tow. gimn. ,,Sokół" w Hochstrass. 

.donosi siwym szano1W11ym cz.li01I1Jkom, iż w wiczenła naszego Gnia-zrda odbędą się w uro-
<tniu 3-go .listopada 0 pól l2-ej w południe od- czystość Wszystkich Swiętych o godz_ 3 p<> pol. 
będzie się izebrainie na sali posłedzeń. Goście i w niedzielę 3 bm. po poi'. o godz. 2 w lokalu 
mi.le widizianJ. o jaik 1na0łicznieJsz.y udzial u- zwyklych ćwiczeń. o liczny oozial druhów 
prasza (1) Zarząd. prosi (1) Zarząd. 

Zar~d. 
Ęonferencya św. Wincent~o a P1aulo w Gerthe ------------· 
iclonO'si swym czlonkom i Rodaikom w Gerthe i BACZNOŚĆ DELL ·wm I OKOLICA ! 
okolicy, iż przyszle zebranie miesięcZIIle od- Zapowiedziany wiec Sokolski n ie od b ę ... 
będz.ie się dnia ~ lis.ropada w niedzielę po pol. d z i e się w niedzielę 3 listopada, lecz tyd~!eń 
~ godzinie 4 na sali pana Brusta. O liczny u- później, to j est 1 O li s t -0 p a d a, P...a co 
dz.i:al! prosii _Z_a_rz_,ą'-d.'----'s::.....łę~m==·"=ie-"-=js=u=m::.::.....::;zcc..:w....::..r.:.....caca::.c:.:....:u:..:..cw..:....:a=-"g!-:.e.::.... ------

.. Przy .zamó~&o 
aiach prosimy ·„~. 
chęcać kupców i 
przei;nysłowc6w, 

aby zamieszczali 
swoje og~oszenia 
w n~szem piśmie. 
:Kupcom i prze
mysłowcom, któ
rzy w nagzej ga
zecie )głaszaj ~, . t. k . 
mec~ upu1ący 

powiedzą, że to 
ogłoszenie czyta
li, ahy ogłaszają-

! cy wiedzieli, te 

1 
o~łosz:enie miało I 
skutek. 

\ 

~r.~~~~· 
1059 

Ameryka. 
Dalsze 

zniżen ie cen. 
Sprzedaż_ kart 
okrętowych. 

Otto zur Hellen. 

Wielkie zapasy obuwia 
po nadzwyczaj tl;lnłe~ cenach. 

. . . . . ' • • . ·' . ' . ·• ' • . f : ·: „ . . : 1, „ ' ; . . „ .. ~ . ~ . • i . _, / ' . . 

Zapas ·trzewik.ów L ·Jd~illSkieh „. ·.boxcalf 
I l' • r ; ·· • •' ' } • ·f 

Zapas, trzewików·· męzkich · .boxcalf 
~ ' ~· 

Skórzane pantofle damskie ;1~~::!: po 2!:. 
Suk'i.enne pantofle dla· pań 75 fen • 
Pantofle kordowe 

(1294) Obuwie do pracy! 
Buty do pracy tJlko najlepszy towar. 
Spec. buty długie 

łła sezon balowy: 

Białe trzewiki skórzane po , 2,,40 mk. 
~ · - ; ·• • • ~ . ,J.J 

Butów i trzewików dla robotników mani 
na składzie wlel~le zapasy. 1294 

Ph Gr.Osi§ kupi~c z Prus Zach., 
. , • ' mó,wJący po polsku 

. ~~_ęl;,~~, ... ·ą~pgarą~trasse 3. 

• ; t 

Niniejszem pozwalam sobie jak najuprzejmiej donieśc, iż z dniem 1 listoptda. prieniosłem . moja, 
· , 

pracownie garderoby mezkiej i skład ' sllkna 
z ul. Grabenstr. 44 do domu 

,_..q, przy tej samej uliQY pod. .nr. 97. -1 I 
W nowym domu założyłem tak~e 

skład gotow~j gardereby ~ęzkiej. 
Prosz~c i nadal względami swem\ mnie zaszezycać . kreślę 

z szacurikiem 

T. Pietrowski, 
Essen, Grabenstr. 97'. 



„ '; ''. "'~~···,··.~.': ....... •1',· ·„'\'„\:' 

Dwa wielkie 

~ „. składy polskie 
t:; w Herne I w Kastro~ 

' Szanownym Rodakom ' 
polecam w moich d w6ch 
\vielkich składach 

w: Derne i w liastropłe 

-

§_~7~lkh22 wyborze§§ 
wszellde s~rz~ty ·k~che°:n~, piece, maszyn7 do 
go~'!_wanla u~. Rówm ż "·~t f!1it1 • ~ (-,~· 

·~~ ~,,.,,,,. rn ..... m ~ d&r ~~*AAMAAłłM A ~a.w 

całkowite wyprawy kuchenne i magle 
Za gotówk~! Ilf a odpat~ I 

Stanisław Jankowiak. 
Główny . &kład w Berne przy 

707 ulley Nowej 35. 

D.rngf skład 
w Kastropłe prZJ'11iiill(i-mii_.BllS„iiiii.-~iii111 
ul. Kaiser-Frłe

drichstr. 21. 

J. Barański, Wanna, 
Najwi~ksry i n.ajstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje si~ . 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
=== naprzeciw kościoła kat.olic1r:iego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraf.2am Szan. Rodaków do zwiedzenia • • 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek Na1tattsze l na1· 
c~e~o si~ _przekonać możecie, że na~korzyst-. dogodniejsze tr6-
1neJ kup1c1e całe wyprawy oraz poJedyńcze 
rzeczy tylko u (400) dło zakupna dla 

,..,~~·~.,..._ Jana Barańskiego. młodożeńe6w. 
Za gotowką ! Przy całkowitych wyprawach, pł-:kne podar 

~-..... ........ ~1'J.i-J W s~!t.kim, którzy u mnie wyprawę 
kupią, wypożyczam gratrn porcelany na we„ 
sale. 
--Polecam także Szanownej Publiczności 
moje 

własne wa•l!lztaty 
tapicerskie i siodlarskie. 

Na życzenie przerabiam stare materace 
w jednym dniu po cenach tanich. 

Zarazem polecam materace mojego 
wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce· 
nach fabrycznych. 

Znane z swej dobroci i ogólnie lubiane papierosy 

poleca 

1'1. Droste, Poznań, 
fabr)'ka papierosów I krajalnia tytoni. 

Reprezentant na Westfalię i Nadrenią Stanisław Batajczak Boeh 
Juliusstr. 2 I. ' 11.Bl 

"*•••t Elementarze 
w wi•lkim wyborae poi 

v· . •e e K wiatkowskieou 
., najtańsze! ,1„, 

nsu;ganua 

\::.··~I~ 
-~~-~·W!l~rPlll«ill~łlUI-""? 
I Szanownej Publłeznoścł donosv~ niniejszem, it · 
i! z dniem t. 10. O„. przeniosłem fi1ię moj~ w Herne z Vinkestr., na 

I Deinriehstr. 11 I pietro. I 
l 

Zarazem donoszę, iż na zbliżający się sezon nadeszły wszelkie 
nowoicl w 

l'Xl.ateryach i• 
na obrania, paletotJ I spodnie: 1'I 

W moim wielkim składzie własnej · 1107 I 
gotowej garderoby mezkiej i dla r hłopców;,; 
znajdzie każdy Rodak wszystko, co tylko zap1 agnie a przytem po tak Kl 

,.. nizkich cenach, że konkurować mogę z każdym składem żydowskim, który .ii 
I\':: wprawdzie ma towar tani, ale za to tak zły i słaby, że się wnet ro.zleci. M 

U mnie natomiast każdy kupi tanio, ale przytem towar bardzo trwały. Po- )fi 
l~~am _:ówni~~- d _ · , · ~ .x~ tl 
;:arderobę dla robotników· :1 

a.:mianowicie :spodnie, jaezkl, koszule, szLarpety, 1zelkl, i t. d. l 
;;:w, moJar pracowni garderoby · męzkiej 1' 
wykonuję ub;ania na miarę wedłng najnowsZf~j mody; krój pierwszorzędny 
ceny przystępne. Każdy Rodak pc·winien tylko do mn.ie przyść i si~ prze
konać o rzetelności mego interesu. 
~~ I 
~ Wojciech A.. Powałowski I 
~bum, Alajowa ul. nr.13. Berna, Heinrlchstr. nr. li. ł 
-~-91*~l!llCIJl:Mll~ 

BAOZNOSÓ RODACY! 
Kło che! erub? p~etiąlz 

UZCJ.ędJić? 
Każdy rodak, który chce sobie m a u y n ę Ił o 

szycia tanio kupił lob &lody ilroh, który 
8 obie chce d o s k o n a łe ko ł o spr 11 ..., 1 c, niech 
ptsze kart~ do nas po cennik naszych maszyn i Bez agentów. 
kołowców. Mamy dużo pism z podziękowaniem z 
w8zyatk.ich stron Westfalii. 942 

Drausreld4'Stawiński 
Hurtowny interes~maszyn i k6~ 

Z pi~rwszej ręki. 
Beeklłnghausen·Siid,~Boehumerstr. 127 1 . 

Jan Błooh 
w Essen 722 

Turmstrasse nr. l !l. 

Kwiatkowskiego 
" najlepsze! 1~ 

I. Mledzlóskl, I swo·J· d , 
w HE 1tNE o swego. 

ul. Nowa (Neustras1e) 24 
poleca Roda.kom awój (108 

warsztat krawiecki 

Za darmo 

byt 11fo llłote, ale u bez. 
cea 11przodaję 

nowy welocyped 
Nr. 470 

za tylko 60 mk. 
z wszvstkiemł na· 

rz.ędziamł 
Mój welocyped jest ele
ganc ki, silny i na wszy· 
stko odporny. Ozdobne 
nikł. i czarna emałiajcst 
z wielkim połyskief!l 
wykonana, cichy, le\de1, 
pewny i pretki bieg 

kazdego 7dumiewa. 
Na kai.dyweloeyped 
daj te do 6 łat gwaran. 

Kaidy rodale zdumieje. 
&dy m ó j cennik tol>aciY 

n3 7.e~arki , łańcusz ki, biid · 
teryą , 1. ortr11onetk • i t d. i f . d. 
Proszę źądac! mól polski 
cor.nik . zawłerallłCY •WOO 
llustrocyl a kaidemu darlllO S 

l tr .1.nko wy1Uę. Adre1 : 
Hieronim Tilgner, 
Berlin 27., Markusstr.3. 

• \1 ;.!VO) 

w którym wykonuje się 
wszystko p odług miary 
z dobrych maeryi po ce· 

J. Pa:ń.czak, dom towar. , 
nach tanich. 

Zwracam ta.kto uwain na móJ 

skład mebli 
k.ióre także tanio $przedaj._ 

ESSEN, Stoppenbergerstr. 11-13. 

Najtańsze i najkorzyst-
niejsze źródło zakupn!' 

SwtłJ do swea-o r Sw6J ff rwepl 
za rectaikcye: S t a n i sl a w K B ===: , · e • u n ca w ocbum. Drukarrna „Wiarusa PO'łskiego" w Bochum. 
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eodzienne pismo lndowt dla Polaków na obczyźnie poświęcone o~włacłe oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. -
'~ oodizł.linllill z wyjatkiem in.i po'w~tecz
~k. PrreciP:ata kwairtalna na 1>oetreio l • listowych 
jpoti 1 mr. 50 fen_, a z odn01Sze.niem do doon1 1 mr. 
1 ,... ,, Wiarus Polski·" z.apisa.ay jest w cenniku pocz 

tt'Wflll pod znrakiem „L. polni.scb nr. 123." 

I lmla Boże za Wiarę I DJczyzoe i 
Za inseraty plad si~ za al~ rz1'dka d'rńnre lam 
ku 15 f. ogloszenie, zamieszczone przed lnterataai .a 
fen. Kto {;Zesto ~las.za otuyma raba_ - Lbb" la 
„Wił.arua PolakJ~o" m!ety frenkowK I IDU~ 1:1 
aich dokJ.adn.y adres pi.Jzącago. RQkop. &ie :1wr.1-c~ 

~ -~-'-'~--°" ... „ •• '*lllQClii .... •.-."'lt'lf':łrW-pę<l'L<tCOWWW~~~ .... ~~:t.ir~~,,-·e; ·--rey*fll• ·.a:.::.-·.ti)'~~~~l.4';'.~~J~„"';...,:_.u:,;..._ .• ;;„~ 'S„~.flfr;C.U.t.&;.&'":k ~(~~·~ „,.. ...,.„~.,.."-"""'~··.i.:t1t.~./''•~.-

f. Redakcya, drukarnia i księgarnia znafdufe si~ w Bochum, przy ulicy Malthe1er1tr. 12. - Adre1 ... Wiarua Polski" Bocliam .• -Telefon nr. l•U-4. 
iaL s • - .!!" ?EWWW&11·• ·• e • ac 1 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe ~ są.darni ipaństwia pruskiego,, gdyż miej-1 hami, którzy mieli drugim pociągiem J należy do Tow. św. Barbary i dla tego jest poli- · 
Dlówić. czytać i pisać po polsku! Nie 

1 
s·oowa władza policyjna zaczęła się nim jechać, poszedłem przed dworzec i z , t~czne. A więc weszli v.:-szys.cy czi.onkowie i 

1o t Polakiem. kto potomstwu swemu • naraz nader czule opiekować Najiprzód ulicy widziałem jak komisarz Urbach 1 kilku zapr?sz.ooych gości, wszystkich ~a>Zem flis ć • , I . · . . . . .' . ; · okolo 50-cm, dooorowainych przez z pohcyan-
zniemCZ'"' s1e pozwoli. zaIDazano gma·zdu naszemu odbycia za- s1erzant pohcymy P10tr Pl orczyk Je-:- tów częściowo i przez wachmistrza policyj·nego. 

bawy familijnej, na której. miały być ró dne~o drułna z lfamborn w poczekalm Przewooniczący otwor1zyl rocznicę, a sekretarz 

Z AhÓ d I I żne gry o !Ilagrody dla naszych nie- szar~ali,_ jak ja.~iego zbrodniarza. Za- ;vygfosil mowę, polączooą z wykl_a.dem żywota • ypa... • D a. wiast i dzieci chociaż wzmiankowane pytu1ę się druhow co on karygodnego sy;. Barbary. Skonczyi stow~~Tll „M~t~o po-
' · · · · · l ·1 d 't l d · d, · ciesz.. bo placzemy, matko ratu1, bo z.gm1emyt•• 

--- .gry i nagrody były na]Iliewmme]'szego pope m • na .co os a em 0 powt~ z! ze Poniew.aż zaibawa byla1 zamknięta, więc 
. . I charakteru, to jedlnaik .władza policyjna ten druh mn1ł rogatkę na. gł.owie 1. tę na drzwiach powieSiZooo kartę „oe.sc~lossene 

Skład Dumy jest ~edług o~tatn1cll w1a- I musiała w nich jakieś niebezpieczeń- .mu .odebr~no._ Ta~ samo w1d~1ałem, 1ak Oesellschaft", alby .wszY&cY zrozu~1eh. 'V-(Y-
domośct następu1ący: stwo dla naszy,ch niewiast i dzieci upa za.pisywali mektorych druhow za no- proszono t~kże pohcyantó'?"'· ale me wyszh. 

, . . ' . szenie maciejówki i sokolika Kil Zamkmętych zabaiw. rne potrzeba meldo-
14 Polakow. 34 z „Związku iprawdz1- trzeć, gdyz 'ZaJkazała .zabawy na mocy k d . Zl . d t 1 .ś 9 : d· wać policyi an:i nie śmie takQ'WYch rozwiązać. 

. • 8 t . · h a m po ocie os a 1 my -cm ru- (P ts h "d r1 Ob ltu · hts wych Rosyan " 40 monarchistow 115 1ptar. . prawa o s ·owarny.szemac ' po- h ~ d t k 15 k alb Ln c el Ulllg ues erverw.a 111gsgenc 
, ' . , . : dług którego nie wolno niewiaiStom i ow ma_n a.y . a~ne PO m.are • .o von 4 Marz 1899. Taikże g.o.ście mogą brać 

cz!onkow prawicy, 88 pazdziermkow- d . . b . h" t t trzy dm więzienia, zła to, ze polskie w zaba.waich udzial i vrzez to nie stanie się ona 
ców 7 z bałtyckiej partyi monarchicz- ·zil~tcwm wh ,b,ze ćraindi~·cl Dowl atrzys w czapki i odznaki nosiliśmy i przez to publia~ną (Entscheidung d. Kammergerichts v . 

. ' . ipo I y.czny.c ra u zta u. a ego 1PO br · bTś W· · _ 29. Dez.ember 1898). Zapytany, czy mogę kontro 
neJ, 1~ um1.arkowanych, 24 postępow- stawiliśmy w ·pmgramie naszej rocz- Pśl~, iczne zgortszeme. ro. i i mdy. . ntiek Jować kro tuta'i wejdzie kazalem jemu iść 
, 7 · h 1 'l h 42 k d . kt' . db l ...1 • 13 k ismy o rozs rzygmęcie sa owe 1 a . d 6• d .1. ·ct oś . • . bo z1 cow mnyc wo nomys nyc , a e- mcy ora się o . y a urna z. m . . on- t . l ś d 9 b 5 d h, zą a o 11\.az ego ~ ci.a zaproszenia, c ()I-

' . 1. . t' ć · · · t . s anę O nas W ro ę m. ru ow inek nie potrzebuue mieć zaproszenia .ale nie 
!6w, 15 innych iberalów lewicy, 11 so cer ' wiiczem~ gimna.s Y~Zin~ 0 , n~gr·o- na lawie oskarżonych. Czterej, się nię uczy;niil teg-o. Więc sam się przekonalem i od te-
cyalistów i 3 bezpartyjnych. dy, wykłady I przedstawi~me swie,tla- stawili, ponievriaż zmienili mieszkanie. go ~rasu też drzwi nie opuścilean. Wych~ 

oych obrazów. Zaznaczyhśmy z gory, ze świadków stanęli. Komisarz Urbach po zamkniętej już zahwie a tu co widzę, ko
W łonie kolejarzy angielskich odbyło że niewiastom i dzieciom jest wstęp i policyanci Piotr riorczyk Gutschaff m.is3:rza policyjnego przed drzw}aim!. o, ~c.zę
slę nłosowanie w sprawie walki o uzna wzbroniony. Chociaż zameldowanie i Kegel I Komisarz zeznał• że my za- ś~1w1 dPoll~~ł'!i pomyślalemattusob1.eb, ze .Reoontgeno • z · · d · · • me o na a'.U es:icz.e aipar • ai y za 1 g l> -

nie or2anizacyL z,os.ta '? prawie 5 dm iprz: roczmc~ k1azane czapki i odznaki nosili i słyszał mocą bylo można widzieć myśli ludzikie. Na 
. pohcy1 w.ręczone, to ta 1edmkowoz od niektórych Niemców że się na ·nas tem kończę j wzywam do zdwt>Jonej 1>racy 

Z 88134 glos~iących o~wtt::dczylo zw1ekala z wystawieniem ipoświad- oburzali, żądał, abyśmy byli ukarani. wszystkie towarzystw. 
sie 76221 za strejk1em w razie meuzna- czenia aż dio ostatniej chwili, wypytując Zastępca prokuratora oo.wiadał nam~ że Jeden z uczestników. 
nia organizacyi przez pracodawców. co dzie1ń o jakieś szczegóły. W sam Polska jest na trzy części rozebrana. a 

ą:wzs !!.B&2!!!Q!!24A ~j,ęń o,c.znky zostało. dopię;.~ ..poś ~ Doiakom uie podoba się pod odnośnemi 
fł 1... b , o czenie doręczone z na.dmient.etliem, iż ,rządami, więc założyli towa1rzystwo 
r010CV na O ~lftlł~ się zalmzuie wszystkich mów i wykla- polityczne „sokół", który <laży do te-

dów, a obrazy świetla•ne mają być go, aby znowu wielkie państwo polskie 

Recklinghausen dnia 26 X. 1907. 

W niedzielę, dnia 20 1paź<l'ziemika 
o godzmie 5 .po ipoludniu odbył .się wiec 
na sali p. Michelsa w sprawie wYbo
rów do rady miejskiej w mieście Reck
linghausen. Wiec otworzyl druh Ro
szak, który mu też przewodniczył. 

W mieście Recklinghausen są Po-_ 
Jacy tak samo ducha narodowego i 
swój. obowią;zek narodowy 'SIJJelnią, tył 
ko prosimy szan. komitet, taby na drugi 
!az urządził wię·cej a.gitacyi wyborczej. 
Powiedzieć muszę, iż Bruch, uchodzący 
za narodowo ·Uświadomiony, tak samo 
z początku ITTie :posiadał rodaków, któ
rz~ oświatę narodową po'5iiadali. Przyj
dzie czas to i miasto i rodacy w ITTiem 
zamieszkali cel ten osięgną,. 

Tak samo uslyszakm na wiecu, iż 
k~oś 'Znacrny mial się wyrazić do czł,on 

, ~ow komitetu, iż tia agitacya w mieście 
1 te wiece nie odniosą skutku. Dziękuje 
my ci, zacny Panie za tak piękne słowa 
zac.hęty; sł·owy te.mi zniechęciłeś wszy 
stkich .rodaków do dalszej pracy na po 

' lu inarodowem. Przy ostatnich wybo
ra~h do Ra.dy miejskiej 1)adlio wipraw
dz1e 13 głosów, zkąd mieliśmy gloso
~a~ na kandydata narodowca, iprze
~~z s~ szan. komitet przyzna się do 
, Iny, iz nie bylo wieca w mieście. Mo
: zdaniem, jeżeli się !komitet ziawią
ro' to ma informować rodaków, a nie 
sa dacy w mieście starym, komitet. Tak 
rn!Jlo chcieliśmy ro?Jpocząć agitacyę na 
c 1
1
asto stare i na ttiillen i zebrać co na 

~·t Wyborcze, ale prosimy szan. ko-
1 et o trochę pomocy. 

cz I może chlubą dla szam. przewdni
spącego będzie, iż obudził rodaków o
dua~h w mieście starem i dodał im 
d~c; 1t1arodowego, jak .pracować mogą 

Obra spoleczeństwa polskiego. 
Wszędobył. 

De•Iwig. Prnszę o umieszczenie 
ki~1~zym ko~hanym ,,Wiarusie Po!
e]s następujących kilka stów: Tu
us~e Towarzystwo gimn. „Sokól" 
'tliadło w ostatnim czasie z pewnością 
a er Poważny sposób wstrząść po-

przed przedstawieniem p<>ka.zane dozo założyć. Chociaż Polacy są niemiec
rnjącemu urzędnikowi 1p0Hcyjnemu. kimi poddanymi i się w Niemczech rn
Taik sobie postępują w Prnsiech z spo1.. dzą, to jednak chcą przez noszenie pol
ko.inymi obywatelami skladają,cymi skiego stroju pokazać, że są Polakami, 
na ołtta.rzu państwa ,~datek z krwi i i przez to tutejszą spokojną ludność nie
mienia. miecką podburzają i .ż.e gam Związek 

Smutnie prnedstawiala 1~;ję zatem nie m?że teg? _znieść i z_Etkazuj.e ·!1osić 
ta- milcząica garstka naszej drużyny SO- orz.~lki, _so~oh~i. ~rawatkI polsk.ie I ma
kolej. OkoUcwe gniaZtda, które nas od- cie1owki itd. i ządal, aby kazdy :OY! 
wiedzily, 1a którym tutaj .skladamy na- sk.az~n~ na 15 m'arek kary, albo 5 dm 
sze senctieczine ,podziękowainie, opuści- więziem.a. . . 
ly 1nas bowi,em :wcześnie, a tylko smę- ~ą~ ~ednakowo~ był mnego iprze~o
tne tony muzyki lmncertowe· inrzypom nan~a I i:as uwol~1t, a koszta nalozyl · z 1 

·y • · ·kiasie panstwowe1. 
mały ·~am inasz~. dol.ę. vwe ~mtere- Nadmienić jeszcze muszę, że nam 
smyame wzbudziło 1ednak_ow:oz przy na każdej zabawie polskiej, pod groźbą 
ki~ncu, z~bawy ,pr~edstaw1e?1e obra- rozwiązania jej, zakazuje policya- no
zow swietl'1;ny,ch I nader p1ękiny wy- szenila maciejówek na sali. 
ikład o tychze. . Zapytuję się i oddaję pod sąd uczci-

!eraz zwracam s~ę ~o W_as, ~o- wych ludzi. nietylko Polaków, lecz i 
1ohan~ Rod~cy ~ Dellw1·g i_ okolicy,. ze- innych narodów, dla cze~o policya so
byście ipop1erall nasze Gma·zdo w Jego bie i nam tyle trudności robi i państwu 
zaibiegach. Jak 1smutne wmżeinie musiał tyle kosztów? Czy leszcze nie dość 
każdy odnieść, kto patr.zal na tę pustą tych długów w kasie państwowej? Czy 
salę, ipodczas gdy dawniej,, gdy urzą- za mate jeszcze podatki? 
dzaliśmy tańce, wito się od mnóstwa lu Lecz niech te postępki policyi nas 
idu. Znać, że kJarząca ręka Opatrzności nie zrażają, Wszyscy jeszcze gorli
jes·zcze nie dość boleśnie nas dotknęta, wiej się ipod skrzydła sokole garnąć po
jeżeli .przeważ-na część naszych Roda- winniśmy. Niech hasłem naszem bę
tków jeszcze nie zna innej zasady, jak dzie: Kto Polak ten „Sokół" ! Zarazem 
jeść, pić i popuszczać ,pasa''. Osobli- niech iani i'edne~o Polaka na obczyźnie 
wie ,części ITT!aszej mtodzieży nie mogę nie będzie. któryby nie trzymał gaze
zaoszczędzić zarzutu, iż nie -lgnie ·do ty polskiej, a mianowicie „Wiarusa Pol 
sz.fachetniejiszych zajęć, t'l\'lko do !Pi- ski ego". który śmiało i szczerze bro-
jatyki, gry w karty itd. ni spraw narodowych. Czołem! 

Sądzę, iż owe zaikazy poliic.yjne Julian Synakiewicz. 
otworzom niektórym ludziom oczy. 

Druh. 

Oberhausen. Dnia 28 lipca rb. od
byl się Zlot Okręgu VII we Winters
wyk w Holandyi. Wydział okręgoWY 
zamówił u dyrekcyi kolei osobny p_o
ciąg z Oberhausen na miejsce zlotu i 
tak cała drużyna miała się zebt1ać na 
dworcu w Oberhausen, jednakowoż w 
ostatniej chwili nam tego pociągu od
mówiono i tak druż Tnla jechała ZWY
czajnym .pociągiem. Aby się drużynie 
na dworcu nic zlego nie stało. policya 
stawila aż 12 policyantów. I byli so
koli bezpieczni. Nikt nogi nie złamał. 
1ani karku nie skręcit Ale mieli inną 
robotę. Ponie1;v~ż czekałem za dru-

Borbook, dnia 23. 10. 07. Proszę o umiesz
czenie ty<eh kilku stów w „Wiarusie Polskim", 
jako naoczny świadek zaibawy azyli 10-ei rocz
nLcy Tow. św. Barbary w Dellwig, która się 
odlbyla 20 paiźd'Ziernika na sali p. Demonda w 
Bor·beck w następujący sposób. Zaproszone 
towarzystwa i goście byli przyjmowani w Dell
wig u p. Hofstaidta pod dOZ-Orem 3 policyantów 
i policyj.niego komisarz.a. Dwaij policya'Ild to aż 
przed drzwi kościelne zaprowa<l'lili wszyst
kich. czuwający, żeby się która z ,chorągiew 
nie nnwiinęla albo któremu z Polaków co zlc
go nie stal10. Po nabożeństwie polskiem udaly 
się wsizystkie tow. z chorąRWiami na ramienju 
i to w rozpros.zonym porządku, bo inaiczej na
zwafaby policya pochodem, który byl z góry 
zakazany. Przychodzimy na salę p. Demonda, 
oświadcza jeden policyant. że nie wolno w kon
cercie panii·om i dzieciom brać udz.iatu. Zapy
t:n:y C!:1 :z:-~:\ -=~~r--:„.\:~:::, ~= „;. :: : .., ~.:!~·";~,~-

Essen. Walne nbranle odby&> g,ł~ 'fnbr 6-
paździe.rnika prz.y udziale 85 druhów. Przed 
rozpoczęciem walnego odbylo się zwyczajne ze
brrunie, na którem z.alaitwiono się z waż>nemi 
sprawami. Sprawd~. po,szczególn:ych czloników 
wydziallu przyjęto bea: dyskusyi. Posiedzeń, w 
których bralo ud>zial przeciętnie 40 do 70 dru
hów, oobylo się 20 zwycz:aUnych, 2 kwartaLn~ 
1 pólroczne, 1 roczne w.alne, i 5 poo:iedzeń wy
działu. Zabarw urządzilo Towarzystwo 3 
i to 1 rocZ'nicę i1 2 wieczornice, na których 
byly popisy gimnasty~ne. Stan czl<mk6w 
przedstawia się jak następuje. Na poazątku ro
:ku 1906 licz.yJ/ot gmlia~do nasze 92 druhów, w 
cią·gu roku wstąpilo 85, wYStąpilo 32, prze
chodzi na rnk 1907 128 dr. Stain kaisy przedsta
wia~ się dooć dobrze. C\}'iczenia od:bywaiią się 
dwa razy w tygodniu: w poniedzialek i czwair 
tek. Uczęszcza na nie przecie.tnie 20 do 
25 <l!ruhów. Gniazdo nasze bralo udizial dość 
licxnie w rochnicach sąsiedn~ch gnia".W. W Zlo
cie, dnfa 28 lipca, w Winterswyku w łfolamdyi. 
bral,o udz.ial 50 dmhów. 20 ćwkzących i 30 tiie
ćwiczących. Sprz~tów posiadamy: prężnik, 
poręcze. skocznię, 30 la.sek ,10 żerdzi, 10 lanc, 
10 d1orągiewek do tychż.e i 2 ciężarki. 

Do wydzialu ·na rok bieżący należą nastę
pujący druhowie: Stan. J alioszyński, prezes; 
Kairnierz Bundels1ki, zast.; Jan Posizwiński, se
kretarz; Tomasz UrbańŚki, zast.; Ludwik Szym 
kowiak, skairbnik; Wada w Kl.ibn, zast., Mich al 
Sliwiński, naczeln.i1k; Jan Pulawski, zast. 

Do raldy należą: Józef Węclewski i Leon 
Merczyński. Bibl.: Leon l(ilhn; rewjzorami ka
sy: Jakób Niedziela i Fra111dszek Biernal. 
Rozpoczynając r. 5. isfoienia naszego towarzy 

stwa, wzywa Wyd·z.ial wszystkich druhów cl!> 
.Ucvnega i żywego ud:zialu w pracy na<l rozwo
jem i podniesieniem Towa1rzystwa. Wsz.elkie 
Usty, tyczące się na-szego Gniazda, pr<Jsimy 
wysytl'ać na ręce prezesa alho sekretarza. -
St. Jałoszyński, prezes. Tan Poszwiński. sckr. 

:Essen-West. 
HusmanmiStr. 39 . Schederhofstr. 43. 
~~~~'Jłll~~""!I 

Zwiększenie floty niemieckiej, 
N:·1 jesienna sesyę parlamentu przy

gotował rząd niemiecki projekt refor
my w marynarce wojennej, któiry pod 
skrom~mi pozorami kryje znaczne po
większenie sity zbrojnej morskiej. 

Rząd domaga się tylko powiększe
nia pojemności okrętów których budo
wę już dawniej uchwalono, tudzież ob
niżenia czasu służbowego pancerników 
bojowych z 25 nn 20 lat. Ale wskutek 
skrócenia czasu służbowego, trzeba bę 
dzie przyspieszyć znacznie budowę no
wych pancerników, a następstwem te
go będzie powiększenie ich liczby w 
ciągu najbliższych 8 lat z 12 na 20. 

Według obliczeń pułkownika Gaed
kego w .,Ber!. Tageb1acie", wskutek tei 
:·:::::~:::J~ r::~ ~~ :~; ..: \~.-::! :~:~:::::~:~:i ,.~~,-



slaby do roku 1915 do 38 okrętów o- / Dyskusyi po wykładach nie będzie. Nato- ' 
pancerzonych i skladahby sic wtedy I -~i~t uprasz~ si~ słuchaczy, pr:llg_nących uzup~ ty z wojska z powodu niezapłacenia 

długów karcianych. 
z '2·1 olbrzymich pancerników 0 poje- i:re~ lub wy1aśm~ń, atby ze.chcieli poday.rać pi: 

. . smierme zapytama, na ktore referenci bądz 
m11ośc1 19 OOO do 20 OOO ton, 10 pancer prywatnie bądź też wobec wszystkich uczestni 
ników o pojemności 13 200 i 4 pancer- ków kur~ odpowiadać bedą. liemi1 połsklto 
niki rezerwowe o pojemności 11 800 We wtorek rozpocznie się o godzinie 11 
ton. W sposób odpowiedni zwiększy„ Zjazd ksks. Patronów towaDzy~tw robotniczych 
lyby sie oczywiście wydatki na utrzy- Ze.wzgl~u n_ai ~aż~ość tego Zi.a~du. który ula-

• · • • • • • I tw1 zazna101meme s1e z tci orgamzacyą, oraz na 
man:e floty o mn e1 wu;ceJ f.O Hllhonow d'onioslość referatów i spraw które Zj.aoo ten 
marek rocznie, a w roku 1917 budżet omawiać będzie. zaprasza się,1mń Wnych Kon-
1111rynarki wynosiłby około 400 milio- fratów. uczestniczących w kursie, jako gośd. 

Z Prus Zaebcuieh, Warmii i Mfłl.zv„r. 

nów marek. nadmieniają~, ii >gościom ani glosu zabierać, ani 

O . . ół glos01Wać me wolno. 

Gdańsk. Wszyscy robotnicy w pi
Jach, tartakach i handlach drzewa za
strejkowalii. 

maw1a1ąc szczeg Y nowego Pr?- l(omisya, urządzająca kurs, iiamówi i wska 
gramu rządowego, Gaedke przyznaJe ze o ile możności mieszkania w hotelach lub 
vtwarty, że uzasadnienie jego leży w pensyonatach <lla tych iiczestni.ków. którzy się 
możliwości wojny z Anglią i dla tego 2'R:los~ą pr.zed 20 li~topa<la„ 

Puck. Sprzęt kartofli w tutejiSzej o
koHcy nie jest 1dotąd ukońcrony, Na wię 
lkszych majątkach prawie wybierki do
tąd nie .rozpoczęto. Sprzęt na .gnm
fach lżejszych będzie zadawalinilający. 
na innych średni. Na nieszczęście .po
czynają kartofle w sklepach i w kop
cach gnić na dobre. 

mależy też pomyśleć o utworzeniu sil- Listy 1 lklPYtania naJezy 1'rzesvlać p. adr. 
. fi t t tk I d d h I Robotnik - Pomad-POllll O. ne1 o Y s a ow po wo nyc • za~o- Poznań, dnia 25 patdziernika 190'7. 

wno dla obrony własnych wybrzezy, Ks. A. Stycheł. _ - 11. St. Adamlll 
jak dJa zatamowhnia handlu angielskie- • 1 • " .. "'-""'• 
go. W ojn.a z Anglią musiałaby być skie IX. ZJazd XX. Patronów 1 Wlcepałroll6w 
rowann pirzedewszystkiem przeciw han Związku katolickach towarzystw Robotnik._ 

- W Pucku założono bank ludowy. 

dlowi angielskiemu.'' polskich 
Do zarządu banku należy także ks. 
pmb. Witkowski z Muchowa. Nowemu 
bankowi szic.zęść Boże I Po przeprowadzeniu .programu, któ odibę~zie się we wtorek. 26 listopada ·rb. w Po

ry zakreślil sobie rząd berliński, a więc rZnamu p~czas ku~s'!-1 spoJecz.nego. Obrady roz 
już około 1915, flota bojowa niemiecka poczną się 0 godzime 11. 
· t b b · d · · k' j Porządek obrad.. 

Kartuzy. Nową kolej. dw,utorową 
będą budowali od W res~cza .przez Sta
rymlyn do K1artus. Roboty przedwstęp
ne zostalv wykończone i teraz chodzi o 
to, ażeby sejm wyznaczyl potrzebne 
fundusze na pobudowanie kolei. 

m~ us ępowk.a :a y z~ tnk~l europel3sk.1~ 1. ZagaJienie Ziia·zdu i sprawd·zenie obecnych 
am .zam~rs _1e1, z wy1ą iem ang~e s 1e1. • ~s.~s. Patr~w i Wicepatronów _ µrzy-
a s1la Niemiec na Atlantyku zwiększy- 1ęc1e protokolu z ostatniego Zjazdu. 
laby się tern więcej, że Stany Zjedna- 2. Spraiwozdanie z czynrnooci Związku i Komi-
czone przenoszą swoje sity zbrojne nta tetu. <lyec~yalnego - Of!Tiów~enie biura strę 
O S k . czen - biur {)lbrony pr.awneJ Ks A Sty- Sztum. W rowie napełnionym wo

dn w pobliżu miasteczka znaleziono tru 
1pa krowiarza ze Szropów. Znaleziono 
przy nim bańdurkę z wódką, do polowy 
pelną, z czego wnosić można, że sobie · 
podpił i w nietrzeźwym usposobieniu u
tonął. 

cean po omy. che!. · · · 
• ---__ !23M 3. Mężowie zaufainia i .posiedzenia zarząct·owe. 

Otreymuierny •Z prośbą <0 zarrnieszczienie co Ks. Dettlof · 
ruistępuje: 4. Krytyczne uwagi o pracy i dzialalności 

Związku. Ks. St. Adamski. 

Kurs spałeczay w Poznaniu 
odbędzie się w dnia-eh od 25. <lo 28. listopa:da r. 
b. wed'le następującego programu: 

Poniedziałek, 25 listopada„ 
O godz. 8 wieczorem; Zagajenie przez 

Najprzew. X. Biskup Likowskiego. Wybór prze 
wodnkzących. - Referat: „Praca spoleczna 
częścią <luszpasterstwa". Referent ks. prof. Dr. 
Trzciński. 

Wtorek 26 listopada. 
O god'Z. 9%: Obeony sta.n rzeczy w dzie

dzinie reform spole~nych. - R.ef. iks. pral 
Stychel. 

O godzinie 11; Zjaz<l ks.ks. Patronów ka
.tolick.ich towarzystw robotników polsikich. 

O godz. 30: Nasze o·rganizaicye i podzial 
pracy między niemi. - R.ef . . ks. prat. Wa
wrzyniak. 

O godz. 5: Znaczenie domów pairafialnych 
w pracy duszpasterskiej i spoJ:ecznej - sposo
by ich bu·d'Owania. - R.ef. ks. pra1. Laubitz. 

Środa, 27 listopada. 
O godz. 90; Znaczenie stanu .robotniczego 

dla K'Ościola i spoleczeństwa. Ref. ks. Dr. Zim
mermann. 

O godz.inie 11: Nas.~e organizacye robotni
cze. - R.ef. ks. St. Adamski 

O gocLz~ 3% For:my parlamentaime: w życiu 
towarzystw. - R.ef. ks. prob. Mayer, 

O godz. 5: Orgainizacye kobiet pracują
cych. - R.ef. ks. pen. Czechowski, 

Czwartek. 28 UstQJ>ada. 
O godz. 90: J alk ląazyć pracę duszpaster 

ską i spo1eczną z zwalczaniem alkoholizmu. -
R.ef. ks.. pmb. NiesioCow:ski, 

O godz. 11: Odpowiedzi referentów na za-
pytania. . . 

O god~. 1: Zamknięcie kursu przez Na1-
przeW'. I(s. Bisgupa Ukowskieg·o. . 

W.arunkl: Dostęp na salę wykla.ct.ową, do
zwolony tylko za okazaniem karty legityma
cyjnej, która ziglaszający się otrizynnuie iza na
deslaniem wpisowego w wysokości 5 mairek. 
Uprasza się o spiesznie zgloszenia· p. a. 

Robotnik - Poznati-Posen ·O • 
ponieważ od licz.by z.gloszeń zależy wybór sali 
do zebrań. 

Wstępne ·na poszczególne wykfady 1 markę. 
U w a g i. Jak z treści i uklardu tematów 

wynika, pl"'Le:zna·cZ'.ono ten kurs przedews.zyst
kiem dla duchowieństwai, nie wYkluczając przy 
tern wszakże uczestnik6w świeckich. 
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ŻUBROWIE. 
Opowiadanie historyczne wedlug po

wieści 

Wacława Gąsiorowskiei;to. 

(CMUl'. dalszy) 
bukasz Wybicki wyjechal byt do 

Drezna, Wincenty SSzeptycki bawił w 
Poznaniu, gdzie w dywizyi generała 
Dąbrowskiego miat polecenie stu ochot 
nikła sprowadzić. Fredro i Marscy ru
~zyli także. 

Ze znanych (loryanowi bliżej był 
tylko mlody Niegolewski i Jan Kozie~ 
tulski, który już był w mundurze szefa 
szwadronu chodził. odznaczywszy się, 
jak mówiono, pod f riedlandem w o
czach Napoleona. 

W tydzień coś po bytności u księcia 
Józefa. strzelec dworski odszukał Plo
ryana u Dziewanowskiego i przyniósł 
mu pięknie wypisane Z!aproszenie na ze 
branie, które z powodu uroczystości 
obchodzonych imienin cesarskich od
być się mia?o na Zamku, lecz Gotarto
.wski ni<; poszedl, wymówiwszy się 
grzeczn1e chorobą. 

5. Zmiany w ustr-0ju zwiąZkOIWym wskutek 
przyjęcia nowej ustawy związkowej. Ks. 
patron Wawrzynia:k. 

. 6. Wybory do Zarządu glównego w myśl ~§ 
9, 10 i 11 ustaw związ,kowych. 

7. Zamlmięcie. 

Komitet dyecezyalny Związku katolickich to
warzystw robotników pobkkh archidyecezyi 

gnreźnieńskiej i poznańskiej. 
Ks. Antoni Stychel, Ks. St. Adamski, 

prezes. sekr. jener. 
&& 

Dalsze skandale w parlamencie 
austryackim. 

Chojnice. 'Tartak parowy firmy 
Krentzlin zgorzał doszczętnie. Pożar 
powstał wskutek połączenia się drutów 
elektrycznych. 

Chojnice. Jest podobno zamiar od 
obwodu kwidzyńskiego odłączyć mniej 
więcej połowę i utworzyć nowy obwód 
rejencyjny z siedliskiem w Chojnicach. 
Do tego obwod'u należlalyby powiaty: 
chojnicki, tucholski. świecki. człuchow
ski, złotowski i walecki. 

Gostoczyn. Ofiarą gorzałki padł 
Pomiędzy socyalistami a hr. Stern robotnik Sontowski. Po ukończeniu pra 

bergiem powstał nowy zatarg. Pod- cy w p. Szamockiego poczęstowano ro 
czas sprzeczki rzuciło się 30 posłów so botników przyczem Sontowski zajrzał 
cyalistycz.nych na p. Sternberl{i1, krzy- trochę za głęboko w kieliszek, gdyż 
cząc w mebogłosy: Zabić to bydlę! i wkrótce potem zn)1leziono go w stajni 
dohierając się do niego z zamiarem po- rieżywego. Zn:iart na zatrucie g01rzalką . . 
Pełn~enia groźby. Ale Sternberg, który Jestto już czwarty wypadek podobny, 
słyme na szczęście z siły fizycznej, pa }aki tam zaszedł. 
lił spokojnie cygaro i cofał się powoli Tuchola. Po mieście szepcą sobie 
oświadczJ3.jąc z uśmiechem, że pierw~ z przestrachem do uch>i, że w. Gosty
szemu napastnikowi, który tknąć go sie czynie kasa .,Reiffeis·en" pono blisko 
odważy, rozwali łeb pięścią. To poskut bankructwa. Przy rewizyi wYkryl pan 
kowala. Nikt jakoś nie miał odwagi na- Mliiler z Gdańska różne arcypiękne rze 
razić się na cios pięści żeDaznej. I pan czy, nazwał je w protokóle „Lottern
Sternberg mógl bez szwanku opuścić wirtschaft" po polsku znaczy to - cho 
parlament. ciaż niedosłownie: świństwo. 

Obecnie socyaliści odgrażają się. Lalłwwy. Ofiara strejku szkolnego. 
że na przysztość przyniosą baty i oćwi~ W przeszlym tygodniu zasą,dzony zo
czą Sternberga jak„. psa. Sternberg zaś stał w Nowem robotnik Jakób Kacze
oświadczył korespondentowi „Zeit", rzewski stąd na cztery miesiące wię
że przyniesie z sobą rewolwer i zastrze zienia za najście szkoty i odgrażanie się 
li każdego socyalistę„. także jak ipsa„. tutejszemu nauczycielowi i organiście 

Hr. Sternberg z powodu ostatniCh I Czarnojahnowi. 
zajść w kuloarrach parlamentu wie- Nowacerkiew. Wiec, który sie 
deńskicgo. wniósl skargę sądową prze- miał odbyć w ubiegtą niedzielę w No
ciw p. Pernerstorferowi i kilku innym wejcerkwi, został przez policyę zakaza 
posłom socyalistycznym o gwałt p·u- !TlY, rzekomo z powodu nieodpowie
blkziny. Równocześnie wnióst hr. Stern go lokalu. Właścicielowi lokalu, p. RY
berg skargę przeciw .Arbeiter Zeitung· bickiemu. zagrożono karą 500 marek. 
za doniesienie. jakoby on został usunie- gdyby zezwolit na odbycie wiecu. 
- -· r_; _iw; __ .. _z _&& __ .F''!ł'':'.!!IJól@F_._'ł 't.1"'.'!I" L-• .&•_ fr J9! .„. __ -~ '·-- iYllW 

Przegląd pierwszy. inspekcyjny no- gzamin się rozpoczął. Każdy z ocho
wozaciężnych szwoleżerów wyznaczo tników, zawołany po nazwisku, wyje-
110 na plt1zu Mirowskim na koniec sier- żdżał z szeregu i stawał przed majo
pnia. rem. Dautancourt mierzył bacznie 

floryan w mundu1rze słufoowym. przedstawiającego się i sprl3.wdzal. iża 
w narzuconym płaszczu białym, o kar- li w rynsztunku jakiego uchybienia nie 
mazynowym kołnierzu, dosiadl wcześ- znajdzie. Równocześnie mistrz kono
niej upatrzonego konira i wyjechał na wał oglądał konia, jeżeli ten nie miat 
plac, zlustrowany przedtem starannie jeszcze cechy pułkowej z dokontrnej re
przez Dziewa:nowskiego. wizyi. Dwaj adjutanci ze swej strony 

Plac koszar Mirowskich ciekawy oceniali, czy mundur jest z przepisane
przedstawial widok. Tlumy ludu ota- go gatunku sukna uszyty, czy lampasy 
czały go zewsząd zwartem ko!em, two nie są ill szerokie, a kulbaka i porządki 
rząc .pośrodku obszerny krąg, na któ- pochodowe w należytym ladzie. 
rym kapitan Jerzmanowski przy porno Jeżeli ochotnik z badanh tego wY
cy adiutantów i wachmistrzów ustf1- chodzi! zwycięsko, wówczas kapitan 
wial nowozaciężnych. A był to kfopot instruiktor rozkazywał mu kilka zwro
nielada ! NieujeMżone, nienawyl~Je do tów z koniem wykonać i przejechać na 
subordynacyi konie rwały się. wy~1my nim stęr:n, kłusem i galopem. Mistrz 
wały. Niewprawni jeźdźcy nie wie- konował wówczas pilnie zważał na cho 
dzieli czasem, czy konia za cugle trzy- dy końskie i ich wyrzuty, a Dautan
mać. czy zsuwającą się czapkę, czy court decydował, czy szwoleżera nale
plączący się płaszcz. ży zaliczyć jeszcze do plutonów począ-

Tuż przy baryerze wjazdowej na pła tkowych, czy wcielić go. jako obznaj
cu stali zgromadzeni ojcowie, matki. mianego dobrze z koniem. do szwa
rodzeństwo oraz znajomi nowozacie- dronu. 
żnych, czekając na rezultat oględzin. ,.. Dautancourt był dnia tego więcej. 

Nieb1wem nadjechał major Dautan- niż zwykle nasrożony. Z trzydziestu 
ł c~urt w świetnym mundurze uroczy- ;, pierwszych ochotników, dziesięciu u

stym, otoczony sztab.em oficerów. E- I znał za nieposiadających odpowiednich 

Olsztyn. Przez pociąg przeJechany i ati· 
ty zostal we wtorek w nocy -0kolo godz 1 ~ l· 
dOW1n.iczy regencyjny :p. Ernst lieyne z "o1~ 
na. Bral on udzial w pewnej uroczystOśc· • 
kasynie cywilnym, poczem okolo 11 w n0c 1 

\' 

iecha.l k·olem w strooę majątku Elisenboi Y \-y 
Purda. Do tutejszego kościola katoitc.ki 

go 2Jakra.dJi się w nocy na wtorek zlodzieje o~· 
lamaiwszy zamek dostali sie oni przez dr : 
do kościola. a rozbiwszy tabernakulum st~• 
dll kosztowny ldelich. Hostye św. znaleZi: 
poroorzucane po oltarzu. Z zakrystyi zaś sk 
dli 3 kieHchy iz paty1n.ami i inne kosztoWQi/~ 
Po świętokraidz.caich nie ma śladu. c1. 

Z Wielk. h. Pozna61kiflf o, 
Srem. Ks. proboszcz Antoni Jezierski 

J(unrowa Pod Sremem skaza.ny zostaI d'nia 7 mar. 
ja br. :na mocy paragrafu o na.dużywa'l1ie kau.i· 
nicy na 4 tygodni.e więzienia. Sąd rzeszy w Li· 
s'lrn odrzucil rewizye zasądwnego, taik że k: 
Jezforski rriebawem pójdzie do więzienia . · 

Wolsztyn. Na żelazrny m-0·st kolejowy \Ve. 
szly dzieci. Jedno z ·nich, dz.iewczę, weszfo 
po poo-ęczy do góry. przycz.em przechylifo si~ 
spaid!lo .na szyny i potrzaskaLo sobie czo.Io. Wą
tpią ozy uda się je utrzymać przy ży.ciu. _ 
W Widzimiu dziewczę. zatrzyrnywato oddech 
chcąc pokazać, jaik dlu11:0 wytrzyma bez PO\Vie: 
trza. Przytem dostalo atoli kurczy i •pos11t'Q Ila 
drug.i świat. Blahe rzeczy powodują czę~to 
smutne skutki! ~ 

Ze Sll\zka ezyll StartpoJslU 
Strzelce. Robotnik Orześko 1ze Szczectrzy. 

ka, zatrudniony roz,walaniem kamieni, odnió~l 
wskutek wybuchu naboju tak ciężkie obrażenia 
ż~ mafu .jest naidziei utrzymania go przy ży
crn. 

Ła~iewnik.t pod Bytomiem. Ciętkio do· 
św.i1adcz.ony zostal tu gómi'k Wincenty ŻY1dek 
któremu w przeciągu dwóch dini troje dzieci 
w wieku 4 do 8 lat zrnarJo na ·dyfteryę. - Wo.
góle śmiertelność oo dyfteryę i szkarlatynę 
wzrasta tutad w ostatnich dlJliach znacznie. 

Pszczyna. W sobote wybuchl w dobrach 
pawlowkkich pożar. Spalila się obora. W plo. 
mieniach zginęlo 177 krów. 31 krów bylo tak po 
parzionych że musiano je zabić. Pożar powstal 
wskutek nieostróźnego obchodzenia się z 0• 
gniem. 

Dzłeriysławłce. (Za·bity przez. cyganów,) 
W Dzierzys.larwicach. w powiecie illupczyckim 
zostal tamtejszy oberzysta zamordowany przez 
dwóch cyganów, gdy usilowal przeszkodzić im 
w kradzieży. Morderstwo zauważono dopiem 
n·azaoutrz1 i nartychmiast puści/Io się dwóch żan
darmów w P'O~oń za mordercami, którzy nale
żą do ba1ndy liczącej 20 glów. W ślad za mor
.dercaJmi przybyli żandarmi- aiż pod1 Opawę. 
gdzie ujrzeli uciekających cyi;ranów. Nie d-Opę
<d-zili ich jednak i cyganie z.ni1kli im z oczu. 

Wfadze wylZ'naczyly n.a:grodę 500 marek zai 
schwyta.inie morderców. 

Z iuyrb dz1~h:dc Polski 
Królowa Marya Krystyna w Żywcu. 

Jak donosi „Nowa Reforma" z dnia 25 
z. m. wieczorem przyjechałla do Żywca 
matka króla hiszpańskiego, Marya Kry
styna, siostra arcyksięcia Karola Ste
fana. Całe tlumy wyruszyły na przy
witanie gościa królewskiego. Po potu· 
dniu przybył również namiestnik, An· 
drzej hr. Potocki. Nla godzinę .przed 
przybyciem dworzec był przepełnio
ny. Oczekiwaly delegacye gmini Ży
wca i Zablocia, duchowieństwo, straż 
ogniowa, delegacya mieszczHnek w 
strojach mal·owniczych i dziewczęta u
brane odświętnie. Gdy pociąg wjechat 
na dworzec, \arcyksiążę z małżonką 
Maryą Teresą i córkami powital kró
lm'.-ę , poczem przedstawił jej namie· 
stn ika i burmistrza. Następnie 1arcy
księstwo udali się do zamku w powo
zach otwartych, których stangreci byli 
przystrojeni wstroje krakowskie. W 
~ablociu i Żywcu były wystawione 
dwie bramy tryumfalne, a miasto ca· 
w.;t .. Sil U. ILL &212.L Lb! __ w:&!&!!IJ 

uniformów, :a z pozostalych żadneg10 nie 
odesłal do szwadronu. 

Kapitan Dziewanowski chciał prze
mówić za poleconym mu silnie przez 
kogoś Toedwenem, lecz Dautancourt o· 
burkną I się ·ostro: 

- Ani mowy! Dzieciaki! Wyro· 
stki ! Materyi1ł surowy! Lat trzeba 
będzie. żeby z nkh żołnierzy zrnbić ! 

- Panie majorze.„ ten młodzieniec 
dołoży starań.„ 

- Po\viedziałem ! Panu się zdaje ... 
Ja sam cl1cialbym, żeby znciag sko11· 
czyć jak najprędzej! Wlecze się to do 
nieskończot:ości ! Następny! 

- Towarzysz Floryan Ootarto„ 
wski! 

- Znów lada jhkiś! - mruknąl ma„ 
jor i umilkł nagle. 

Siwo-jabłkowity źrebieć. jak str~a„ 
ła, wyrwał się z szeregu i za pacia: 
gnięciem cugli zr1ry łsię o dwa kroki 
przed Dautancourtem. 

Majorowi aż się oczy zaświeciły do 
dzielne~o konia~ spojrzal na prosto a 
dziarsko trzymającego się jeźdźca :-
i zagfadnął pólgtosem Dziewanowskie„ 
go: 

- Kto to taki? 
(Ciąg da!$ZY nutąipi) :. 
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te ozdobione flagami. - Arcyksiążę Ka 
rol Stefan oklazal często sympatye Po
lakom. 

Wiktor Ludwik Bachowski, reda
ktor „Nowego kolejarza", zmarł w 
Krakowie w 52-gim roku życia. "lmar 
lY odegrał wybitną rolę w żyd r~a
nizacyjnem kolejarzy galicyjskich, sku
piając ich pod sztandarem orzeciwsocy
alistycznym. Był też z tego powodu 
przedmiotem mżartych ataków ze stro 
ny socyaLnej demokracyi. Ostatecznie 
jednak wYnik jego działalności. stresz
czający się w organizacyi „Samopo
moc". jest tak poważny, że nawet 
śmierć inicyatora nie może zachwiać 
jej podstawami. Smierć ś. p. Bacho
wskiego wywołała szczery żal w sze 
reglach jep;o zwolenników. niezaprze
czenie tworzących większość pomocni
czego i robotniczego personalu kolejo
wefo w Galicyii. 

Lwów. W Borysławiu zapalił się 
f"Vh kop:llr.i rhftv należą.cej do firmy 
Schiffsw3nn. Mistrz wiertniczy i jego 
pomocnik snaHli się, jeden robotnik od
nió:;l cieżkic obrażenia. 

Wiadomośd ze świata~ 
O zdrowiu Oica świete20 

obiegają prasę pogłoski, że stan zdro
wia jest niekorzystny. 

Rosyjski minister spraw zagranicznych 
p. Jswolski. znt1jdujący się w odwiedzi
na:h u księcia Henckel von Donners
mark po.d Tarnowicami zachorowal na 
gie. 

Nowy nun.cyusz w Bawaryi. 
-Pius X-ty mianował nowego nun
cyusZl:t w Bawaryi, który zarazem jest 
nuncyuszem na cale Niemcy, w osobie 
ks. Frilhwirtha, rodem z Austryi, z za
konu ks. Dominikanów. Zdziwi to mo
że niejednego, iż na posadę nuncyusza 
nie mianowano wtacha, jak dotychcZJas 
bywało, ale Pius X-ty chciał zadowolić 
katolików niemieckich, którzy domagali 
sie rodaka. Obecnie ks. Prlihwirth zdej
mie suknię zakonną. Urodził się w Sty 
ryi w roku 1845. 

Ojciec św. nadal nowemu nuncyu
szowi tytuł biskuna Eregli. 

Z niemieckiego urzedu kolonialneizo. 
Podsekretarz stanu w urzędzie ko 

lonialnym pan von Lindequist powrócił 
z Afryki zachodniej do Berlina. Sekre
tarz stanu pan Dernburg znajduje się 
już także w powrocie z Afryki wscho
dniej do Berlina i sthnąl tymi dniami w 
Neapolu. 

Niemieccy dezerterzy. 
Żołnierze niemieccy, którzy pod Ca 

sablanką uciekli z francuskiej legii cu
dzoziemców, zostali zabrani przez o
kręt niemiecki który ich przewiezie do 
Hamburga. 

Rozruchy. 
Z Turynu (w Włoszech) donasza~ 

że w Torre Maggiore wybuchły rozru
chy. Włościanie wzię1i miasto sztur
mem. W walce z żandarmami odniosło 
okaleczenia wielu włościan i żandar
mów. Aresztowano kilka osób. 

Posiedzenie pruskiej rady ministrów 
odby?o się ubiegłej soboty pod przewo 
dnictwem prezesa Billow.a. 

-.. ....... ~- l(ról belgijski Leopold 

się stać żywiołem nl'.lder groźnym dla 
sprawy skutecznej obrony. 

W celu zażegnania groźnego niebez 
pieczneństwa autor artykułu radzi, aby 
nałożyć bardzo wysokie do na wywóz 
żelaza z kopalni francuskich. Zdaje się 
jednak, że wykonanie tej rady nat11afi
loby na niezwaJczone przeszkody na
tury finansowej, i że przez długi jesz
cze czas na kopl-alniach francuskich bę
dą robili duże majątki - przemysłow
cy niemiei:cy. 

Ze 1praw robotalcayobq 
Dyseldorf. d111iai 19. 10. 07. Wiec „Zie

ónoczeni~ Zarw. Pol.' w sprawie wyborów do 
s~u procederowego urządzony staraniem tu
teisae~o delegata p. Chwialkowskiego, w-stal 
też przez niego zag~ony. Za jednomyślną. zgo
dą c~onków, przewodnkzyl obradom p. 
Chwialkowski. Potem by la zaśpiewana pieśń: 
„Kt:} się w opiek~". Jako pierwszy mówca 
zalir.'.f glos p. Bfaszyk z Bochum, który omówil 
powstanie sądów. KladJ nacisk, aby li tylko 
swJQiego k.:mdydata postawić i aby rozwinąć 
!Ilialjenergiczniejsza. aigitacyę. W końcu zachęca1 
aby kaiżidy Polak bez wyjątku do arganizacyi 
,,Zjednoczenia Zruwod'ow_eg1o Polskieg()" nale;Zal. 

Drugi zalbraJ' glos p. WróblewSiki, który sta
wil za wzór gminę tlaml>orn, z ja:ką tam ściśle 
spo.jooą jednością szli Polacy do umy wybor
czej, jako też z.wyciężyJi trzy nieµiieckie par
tye, które nam wrogo staITTęly na -przeciwko i 
j,a.kie trudinośd partye 1niemieckie naim po wy
bOlraJch czyniily. W końcu zachęcal mówca do 
wytrwa:ll.ia w walce i do jaknailicznieisz.ego za
pisywainia na czlonków „Ziednoczenia Zruw. 
P-0ilskiego." 

Na ostatku zabralo g-los jeszcze kilku in
niych czlonków a omawiali swoje polożenie ro
bCftnicze. pocz.em byla sktadka na cele wiecowe~ 
w której zebrano 4,62 mr. 

Po wyczerpaniu dyskus.yi, zamknąl prze
wodniczący wiec staropolskiem pozdrowieniem 
„Zjednoczenilai Zaw-0idowego Pol.ski ego" 
Szczęść Boże! 

Powyżej wymienieni mówcy byli zai pou
CZa!face wywody h111c1merrni oklaskami wyna
grodzeni. 
~· -- I ·- · - -

Z rOżDJOb stron~ 
Dyseldori. Policya aresztowała 

wdowę Straten i jej córkę. które kradły 
towarv z różnych interesów. W miesz
kaniuStratenowej znaleziono cały skład 
towiarów wartości kilka tysięcy ma
rek. 

Elberfeld. W nagłym .przystępie o
błędu wyskoczył z pociągu pospieszne
go wegierski nadporucznik Belell, wra
cający z żaną z Akwizgranu, R"dzie ha
wil na kuracyi. Beilell złamal sobie obie 
nogi i odniósl ciężkie obrażenia we
wnętrzne. 

Duisburg-Meiderich. Na kolei nale
żącej do fabryki Thyssen dostał się oe
wien robotnik pod koła, które odcięły 
mu obie nogi. Nieszczęśliwy zmarł krót 
ko po wypadku. 

Miihlheim n. Rurą. Na kopalni „Ro
senblumendel e" w Heissen okaleczyły 
spadające kamienie pewnego górnik1a, 
życiu jego zagraża niebezpieczef1stwo. 

Wodociągi Thyssena oddają o
becnie 110 tysięcy kubicznych me
trów wody branej z rzeki Ruhry. 

Misburg p. Hanowerem. Piszą nam: 

i Powrócił do Brukseli, gdzie przyjmie 
Poselstwo króla norweskiego Haakorna. 

Działo się 24-go października. Po po
przedniej sprzeczce, jaką miało ze sobą 
kilku robotników, zmówiło się, aby swe 
go koleg-ę zbić, podchmieliwszy sobie 
nieźle, poszli do kosZJar, gdzie ów szuka 
ny mieszkał; dwóch z nich weszło do 
izby, F;dzie spożywał kolacyę i zaczęli 
go turbować. Napadnięty użył do obro
ny noża. który potrzebował do kolacyi 
i pożgał napastników tak niemiłosier
nie, że jeden z nich umarł z powodu ode 
branych ran w domu chorych w Lerthe 
a drugi walczy tamże ze śmiercia. 

Niemcy we Prancyi. Sprawcę aresztowano. - Oto skutki al-
a p .leszcze jeden „najazd" niemiecki na koholu. Niech to będzie przestrogą dlta 

k r~ncyę ! Tym razem - zupełnie po- ty~h. którzy bez alkoholu obyć się nie 
c 01owy, lecz nie mniej groźny. mogą. 

t Na niebezpieczeństwo, związnne z Essen. W drugiej elektrowni w fa-
Ym_ faktem, zwraca uwagę „:Echo de bryce Kruppa zbliżyło się 4 robotników 
Paris". Niemcy monopolizują bo~a- w sobotę zbytnio przewodnikom elek-

0 ct~a mineralne we wschodniej Fran- trycznym wskutek czego 2 odniosło 
~YI, _Wykupują systematycznie frłan- ciężkie a 2 lżejsze obrażenia. 

„ Ausdk1e kopalnie żelaza. Autor artykułu.. Hamm. Na stacyi Nord-Bo~rne po-
n r:e Mevil, pisze, że jeżeli rząd nie chwycił pociąg- pos'Pieszny zwrotnicze 

DosPieszy na pomoc przedsiębiorcom go Siepmanna z Pelkum i zabił go ma 
~Ywatnym, usiłującym zapobiedz te- miejscu. 
lll~ rn_onopolizowaniu. syndykaty ni~- Dorstfeld. W domu instalatora Au-

„ /cki~ staną się właścicielami dziewię gusta Blanche przv ulicy Kaiserstr. 61 
ż~~ dziesiątych części calej produkcyi nastąpiła w piątek wieczorem eksplo-

aza we f rancyi zya. Okn:a. sień i dwa sklady zostały 

0 Ekonomiczne zdobycze niemieckie zniszczone. Z ludzi cudem nikt życia 
a zagr~żają nietylko przemysłowi fran- , nie stracit Przypuszczają, że jakaś ~lo 

~Usk1emu. lecz i stosunkom wewnę- ł śliwa ręka podloży' a naboje dynam1to 
;znym, wprowadzając do kliaju bardzo we. . . . 

0nac~ną liczbę Judzi, którzy podczas Am~terdam .. W m~dz1elę w1eczo
P~f~1u mogą. pełnić i niejednokrotnie rem poc.1ąg pospieszny idący z Utrech
g0 nią~ „Powodzeniem" funkcye szpie- tu,, prze1echal P?d tlllversum 4 o.soby, 

Wskie, na wypadek zaś wojny mogą ktore przechodz1fy przez tor kole1owy. 

3 1Jsoby poniosły śmierć na miejscu, 
czwarta jest ciężko ranna. 

Sztutgart. Kierownik budowlany 
Krystyan Raith, żyjący w niez~odzie · 
z rodziną, zabił w niedziele swoją żo
nę, swoją kochankę i troje dzieci. po
czem sam sobie odebrał życie. 

Straszna katastrofa kolejowa. któ
ra wydarzyła się na tak zwanej Brohl
talbahn pod Oberzyssen, a o której do
nosiliśmy w zeszłym numerze, wyda
rzy la się wskutek tego, że pociąg jechał 
'Zia szybko. Jak wiadomo wskutek ka
tastrofy poniosło śmierć 6 osób. 

Od admłnlstracyl ,,Pracy" odbieramy na
stępujący komunika!Ł: 

Zap01wiedz.iane .ulepsa:enia wyda'WJlictwa 
„Pracy" już s.topniowo przeprowadzać zaczę
liś.my. 

Mianowicie dademy w calej „Pracy" równy 
papier, znacznJe lepszy j droższy od dotychcza 
Sl<Ywego. R.ównocześnie ulepszyliśmy ·druk oraz 
pomnożyliśmy dzial ilu~trowany tak jakościo
wo jak i ilościowo aiktualnemi ilustracyami. 

Ulepszenia te podnioozą t.znacz.nie budże.t 
„Pracy"' i mogly bez równoczeS111ego podnie
siel]ia. aibonamentu być prze-dsięwz.ięte tylko w 
tern przekonaniu, że liczba abonentów znacz
nie Siię powięk·szy. 

„Praicę" wciąż jeszcze abonować można. 
Cena abonamentu wYnos.i 1,50 mk. kwartalnie. 
Na miesiące listopad i grudzień tylko 1 mar
kę. Zapraszamy więc uprzejmie do przed
platy. 

Adminlstracya „Pracy". 
UL 

Rozmaitości. 
Piwo i karność socyalistyczna. Pe 

wną sensacyę wywolal w iprasi1e niemie 
ckiej wyrok, wydiany śwJeżo przez ko
mitet okręgowy socyalistycroy w Zeh 
lendorff. Na mocy tego wyr.oku sześciu 
„towarzyszów" zostało wykreślonych 
z listy członków partyi za ... niekarność 
Komitet ogłosił jedną z kawiarń miejsco 
wych za „niesympatyczną" i wyraził 
życzenie, aby „towarzysze" omijali ten 
zaiklad, jako wrog·o usiposobiony dla 
świętej sprawy socyalizmu". Tymc:za
sem sześciu 1czlonków •partyi ·nie usłu
chafo rozkazu i .pilo w owej, kawiarni 
.phvo. Ttakie zachowanie się komitet u
znał za niesfy,chacnie gorszące i szkodli 
we idla „świętej sprawy socyalzimu" i 
wykre1ślił niepoprawnych piwoszów z 
listy członków stronictw. 

Pamietniki pani Toselli. B. nl;i.stę_p
czyni tronu saskiego, ipóźniejsza hr. 
Montig·noso, a wreszcie obecnia pani To 
selli, w rozmowie z ·pewnym dzienni
karzem oświadczyła, że .pisze (]Jamięt
:niki, przeznaczone dla swoi1ch dzieci. 
Pewien nakladca angielski -0fiaował 
jej za pr1awo ogt.oszenia tych 1pamiętni
ków 300,000 lirów. Co do wydania księ 
żniczki Moniiki dw-0rowi saskiemu, 
sprawa ta na razie jest w zawieszeniu. 

K)ochamym R.od'Zloom 

F R A N C I S Z I( O W I i MI C H A L I N I E 
TATUSZl(OM 

w dniu 
- srebrnego wesela -

1d!nia 5 listopada, sklaidamy jatk najserdeczndej
sze życzenia zdrowia, szczęścia i blogosJ'ruwień
stwa Bożego. Życzymy także, .abyście dooze
ka•li wesela, zloteg-o. 

Nas.i kochani Rodzice niech żyją! (1301) 
Tego życzy zięć z córką 

St. I Fr. Dopierałowie z dz.iećmi. 

·~~~~*I~ 

<'~ 
Tow. 2'imn. „Sokół" w Habingbor.st 

zasyła swemu druhowi 
JANOWI LEDWOROWSl(IEMU 

i jego dozgonnej towarzysce życia p. 
ANNIE SZAJEROWNIE 

i druhowi 
ANDRZEJOWI NOW Al(OWI 

i jego dozgonnej towarzysce życia p. 
AGNIESZCE SZCZEPANIAl(ÓWNIE 
w dniu ich ślubu jak najserdeczniejsze 
życzenia. Jak te kwiatki w pięknej wio
śnie. niech nadzieja w Was rośnie. 0-
czem serce wasze marzy, Bóg najwyż
szy Was obdarzy. Życzymy blobosla
wieństwa Bożego, zdrowia, powodze
nia dobrego. Szczęście niech wstąpi w 
Wasze progi. aby potem wzmocnić 
sokolskie szeregi. 

f Czołem! Wydział. 

~ ~~«ł«&~~·~W«ł ~ 

Baczność druhowie .,Zjednoczenia"! 
w Hlldeshelmle. 

Przyszle zebranie odbędzie się w czwar
tek: wieczorem o iodz. 8-ej u p. Wechtra. 

P. Wróbel ---
Tow. i!hnn. „Sokór' w Dellwli-

W niedzielę, 10 listopada, odbę
dzie się na sali p. Demondia w Borbeck 

Wł.EC SOKOLSKI. 
na którym będą sprawy 80kolstwa i inne ft
żne sprawy narodowę omawiane. BliżS%e 
szczegól'y z~tan~ pótnie'J ogloswnc. SpOdzie
waimy ~i!:_ iż sic ~odacy jak naJlicznie; sta
wi~ ponieważ post.aria.my sit o dzielnych mów
ców, żeby też natrafili oa szczelnie zapelnio-
fł4' sale. - Crolem l (1) 
____________ Wydzłał. 

Towarzystwo „Jedność" w Lan2endreer 
obchodzi w niedziele d!nia 17 listopada 

22 letnią rocznicę swego fstnJenia 
na sali p. Arnsa, dawniej Knipping zairaz przy 
dworcu, na którą się wszystkie Towairzystwa 
które zaproszenia odebraly i także, te które 
dla braku adresów zaproszenia •nie otrzymaly 
iaJk najuprzejmiej zapra-l!!zamy. Program uroczy 
stości: Od g. wpól ido 3 przyjmowanie obcych 
Towarzystw n.a sali, o godz. 4 polskie naibo
żeństwo, które odprawione będzie przez Wiei. 
ks. Szymańskiego, z kościola udamy się na sal~ 
u1 oczys.tości, na której na wst~p odbędzfo się 
powitanie gości. <leklamacye, śpiewy prze

platane koncertem orkiestry kapelmistrza p. J. 
Terakowskiego z Langęndreer; o g. 8 wiecz~ 
stanie odegrana sztuka amaitorska p. t. „Kmio 
tek królem łierodem", po teatrze ciąg dalszy 
zabawY. Wstępne dla wszystkk:h czlonków 
Tow. wynosi 30 fen., dla !Ilieczlonków prz.ed 
czasem 75 fen., przy ka~ie 1 mr. - O lic~ny u-
dziaJll uprasza Zarząd. 

Towarzystwo sdmn. „Sokół I." w Oberhausen. 
Przy·sz1e zebranie odbędzie stlę w niedzie

lę, dnia 10 listopada o godz. 3 po pol. u p. Fahm 
beflga. - Cwiczenia Gniaizda: odby.wają się w 
środę i sobot~ o godz. 7 wiecwrem. O licZ111y 
udzial upriasza się. - Czolem ! (3) 

Wydział. 

Obrotnych ludzi 
do sprzedawania. oltarz)'ków domowyeh, 
a 8 Jecyalnie ohr~u lłiaUd BOtJkłr.ł f)ae
Stef'łlowliilk łej, przy bardzo wysokim zaroblm 
poszukuj& 1281 

Józef Kolk, 
fa b r y k a r a .t11 o b r a z o w y e la. 

Obf.rh••sen (Nadrenia) 
ul. Frledl"ieh·Karlstr. nr. łii. 

Dcm mas-yft1ny, o 11 izbach9 do tego ob· 
ezerne chlewy, 104 pręty ogrodu, mam 

zaraz na. sprzedaż w pobli ' u dworca Dellwi~, Forell
strasse 28. Cena kupna. 10,000 mrlr., wplaty 1500. 
Dalszych informacyi udzieli Waw. 8ołt11dak, 
zamieszkały w miejscu. 
12s1 H • .nollhon. 

Dobre stanowisko! 
Istnietiący w miejscu i dobrze prosperujący 

interes poszukuje 
-MĘŻCZYZNY

obeznanym z publicznością. Tylko porządni i 
piln.i reflektanci, ob-ez.nani także z sprzedaiżąp 
zechcą piśmienne oferty nadeslać pod m. 1303 
do ekspedycyi „Wiarusa Polskiego". Mab kau
cya potrzebna. 

2 czeladników ~~~~~~--. 

:14rawieek~esa Swój 
na duże sztuki za wy
soką. płacą) potrzebuje 
zaraz 1 1283) 
8t. l'łialchrowłcz. 
Herne, Mittestr l."i 

Kart~~ fte 
do jedzenia 

żółte, różowf, białP, do
starcza. w każdej ilości 
za cenę jak najtańszą. 

Piotr Baron 
Baukau prr.y Herne. 

GotheEtr. 75. (1264 

z podróży już 
, rógiłem 1290 

Dr. med. Ruckel 
Do~l1um. 

Brtickstrasse 53. 
Kierownik zakładu le
c11.nicl!';ego i kąpielowego. 

do s't'egoI 
~---~>J~·~~ 

Liszaj 
mokry ł nchy llsr.a.j, łuplffi 
llkrofuly, pryazezycl'I, wynmłJ 
u6rne, 

otwarte nogi, 
obrti.enla nóg, wrzody na no
p.oh, tyły kurczowe, boi~ 
pr.lee, zaiitarzaJe rany uą c~stą 
aporezywe; kto-dotychcza• da
remnie <>czekiwM wyleczonlro, 
nl.eeh je.zew raz S!Jr6buje ol\ 
dawna jak najlepiej wyprf>. 
bow&Mj 

maśoi Rino 
h011 tmdzny i kwaaÓ11'T. 

?u.11zb 1.-- ml< Co1h'eń "' (":}"' 
mujdmy pisma uz1 ~tt. ~~yt1ue. 
Tylko pra1Vdziwa w orygin11.l· 
nem opakow11ni11 bla.ło-ri„Jono
ezerwonem i z firraa 
Schubert & Co„ Weinbollla. 
Nr.Sl&dowań nie ,tn.eo11 pr.:Y.I· 

IUO"l'AC. 
ou.bycła w 'lfielu łlptflsn"h 
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Ołtarzyki do noszenia w 
rozmaitych stylach. Stscy& 
Drogi Krzyżowej, wypu· 
kłorzeźba.. Sttcye malo
wane na płótnie i blasze. 
Obrazy io ołtarzy i cho
rągwi w każdej żądanej 
wielkości. Fig•iry Św. Pań
s-łich, cb1,rągwie, ~zarfy i 
t. d., świeczniki, latarkf, 
krzyże, dzwonki i t. d. 
odnawiam kościoły, ołtarze 
i wszelkie sprzęty kościelna 
po cenach niskich w arty· 
stycznem wykonaniu. Chlu· 
bne polecenia. Szkice, fo· 
to~aiie, kosztorysy bez
płatnie i franko. (1259) 

Wł. Durzyński 
zakhd artystyczno-kościelny 

'" P~znanłu (Pveen, Grtinestr. 2.) 
- - a 

Za ogłoszenia i reklamy. redakcya 
wobec publiczności nie odoowiada. 
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··~~~~/ .Konfekcyę 
7~~ ,ę.zka i ziacięcą 

jako to: 

;;.~ Ubrania 
g Paletoty 
o' 

Koszule 
Kalesonv 
Szkarpetki Spodnie 

Kamizelki 
Jupy 

1 
Ko. łnierzy ki 

\I Prndki 
świeżo odebrał i poleca po stałych i niskich cenach 

Wojciech A. Powałowski 
Bochum, ulica Alejowa nr. 13. 

'\ 

m ....... • ..... 
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Zarazem donoszę ninie,jszem, szanownej Publiczności, ił z po
wtdu śmierci syna mego zniosłem z dniem 1. listopada 1907 
filią moją w Herne. Zam6wienia przyjmuję piśmiennie. 

Składy W Brucbu, Bochumerstr. 

Dum kredytowy 

Telefon nr. 581. 

l8n . Kwiatkowski 

1268 

Kartofle 
W'ago:11ami 
Telef on li'f~. 

Kasa uszcządnn~ci w Herne, Bahnhofstr. 50. 

I ; 

11 !'1 

i 1 ~ Dzle1tzy1a 
c;· Jiporhoclz. z Prus Wscho· 

:Nowo otwarte. 

dnich, potrzebna do go· 
~ spodarstwa. Bliższych 

g11::··e"o~h~.;; 
~ ·Hundscheidstr. 36 

..;;;;;; J przy „Bergma"nsueil." 

Skład tow. koloniafn.i tłuszczow / J. Pańczak, dom towar 
w Herne z d'Obrą klientelą, sizczei. t 

w:i:e. dla P?laka, Je!t , Yodu c~o~ouw , ESSEN, Stoppenbergerstr. 11-1 !) 

śc1c1ela tamo na sprz..: .~- 1. Po obięcm potrze- 0> 

b~ o:kolo 1000 mk. Bliższych szczególów u- Na ~ton' sze 1· naJ' korzyst 
dz1eh aukcyonator ł U • 

Wskutek bar4ze ktrzystnie zawartego kontraktu z fa„ 
bryką polecam d"a g..tunki 

najlepszych maszyn do szycia 
IJ r 2 pittcielet•iat piśmienn~ gwa•a•cJ~ 1lłll 

Ne. 3 •· 50,- Ne. 8 li. 70,-
za zaliczką kolejową. 1802 

Wł. Radzimski, Śmigiel 
(Sekaietiel, Prov. J!o1en). 

Największy [handel polski tow. łokciowych, płucien, chustek itd, 

Joh. Wienrorth 
\ 

:Beckll~hau•ea.•Sud., Karienstr. 
Z dniem 1. listops.da otworzyłem tutaj przy ulicy Maryailskiej 

- . · · piwiarnię 
z wysz1nkłem rozmaitych wódek 

a mianowicie polecam sławne i wszędzie znane wyroby Kasprowicza: 

Złotą wodę, J'-lastójkę, Podkomorzankę, 
Bojara, Kujawkę i Zagłobę. 

Spee1alność: 

Nalewajka z owocami. 

Nowo otwarte. 

Baczność Laar! 
Niniejszem donoszę Szan~ownej Publiczności w Laar i okolicy jak najuprzejmiej, iź otworzyłem w miejscu podług najnowszych wymagań urządzony 

• 
I chłopcó 1v .... 1 -interes konf ekcyi dla panów 

• i proszę przy jakiemkolwiek zapotrzebowaniu przekonać się o wielkim wyborze i tanich cenach. Muszę także zaznaczyć, że ubrania w moim składzie 
są tylko z najlepszych materyi wykonane. Przedewszystkiem staram się szczególnie o elegancki krój. Ubrania moje i paletoty są w ramionach 
starannie odrobione a wyłogi są na włósiance, tak, że nie można odróżnić moich ubrań gotowych od ubrań wykonanych na miarę. Każdy napewno 
pozostanie stałym moim odbiorcą, kto raz u mnie kupi. 

Polska usługa? Z głębokim szacunkiem Polska usługa? 

Ruhro-rter Spezialhaus tor Herren- und Knaben-Bekleidung 
Laar, Kaiserstrasse 144. 

-~s: .. .. ..... ~~\o·~, ... ~„~ 

Wv~avca· Ja• Br eł sk1 w Bocht.1m lM""' ''";-u'l : ~lr."' i.a redakcve: Stanisiaw Kanta w l:J~num.1Jruliarma„W1arusa P',)łSKiego·• w tiocnam. 



BANK ZIEMSKI w·KORONOW E 
EINOETRAOENE OENOSSENSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTPFLICHT. 

Bióro otwarte codziennie od godziny 9-1 przed południem, od 3-6 po południu, z wyjątkiem niedziel i świąt. 

W sobotę .Po południu bióro zamknięte. 

Adres: Barik Ziemsl~i, Crane a. Br. 

Telefon No~ 14 i 25. 

Spółka „Bank Ziemski" . została dnia' 10. listopada 1905 roku założoną a 5. grudnia 1905 sądownie zapisaną. 
Dotąd rozparcelowano około trzy tysiące mórg pomiędzy 31 osadników i 6 większych posiedzicieli. 

Bank nasz posiada obec:r;iie jako swą własność i ma na sprzedaż: 
1) w Małym Łącku pod Koronowem · folwark w obszarze ca.· 808 mórg przeważnie pszennej roli 

po panu Mączyńskim, 

2) w Koronowie dom i kuźnią po panu Karnowskim, 
3) w Koronowie przy rynku kamienicę po p. „Rudolfie Bruncku", 
4) w Dzidniu około 32· mórg. 

Niniejsza odezwa przedstawia Wmu Panu naszą pracę z uprzejmą prośbą o poparcie naszej instytucyi: 

1) przez przystąpienie do „Banku Ziemskiego w Koronowie" jako członek, 
2) przez składanie w naszej 

Kasie Oszczedności 
j,.,. 

swych pieniędzy na depozyt, 
3) przez polecanie naszego ban.ku w gronie krewnych i znajomych. 

Od depozytów płacimy: , 
4°lo za natychmiastowem, 

'. 41101 4 o za kwartalnem, 
„ • .., 

41f2°io za .półr-ocznem 

a 5°/o. za rocznem wypowiedzeniem. 
Procenta oblicza się od następnego dnia po dokonanej wpłacie. 
Zaznaczyć nam jeszcze wypada, że składający w naszym banku swe oszczędności, nie potrzebują zostać członkami. 

Mamy każdego czasu do odstąpienia 

hipoteki 
5°/0 pierwszomiejscowe oraz zajmujemy się regulacyą hipoteczną posiadłości ziemskich. 

Bank nasz jest spółką z ograniczoną poręką, założoną dla kupowania i spr~edawania nieruchomości. . 
Udział wynosi tylko 50 marek, a wpła.ty są tak dogodne, iż każdy, nawet mały gospodarz, chałupnik, do nas~ego 

banku jako członek przystąpić może. Przy . wstąpieniu wpłaca się 10 marek na . udział i 3 marki wstępnego, a , resztę w pół

rocznych ratach po 1 O marek. Kto chce, może i cały udział lub też więcej od razu wplacić, a uzyska nie tylko odpowiednią 

dywidendę, lecz głównie przyczyni się do tego, że bank nasz się powiększy, aby z czasem stał się poważną, potężną i poży
teczną dla społeczeństwa instytu~yą, co jedynie wtencza& będzie możliwem, skoro liczba członków znacznie się powiększy. 

Z poważaniem 

Bank Ziemski w Koronowie 
eingetrag. Gen. mit beschrankter Haftpflicht. 

Dr. Szews, 
lekarz praktyczny. 

St. Mieczkowski, 
właściciel folwarku Nieciszewa. 

Fr. 89rzych, T. Kentzer, 

z Koronowa, Wyb., z W. ~ącka. 

Zarząd. 
I. Rybka, 

kapitalista, dawniejszy 
właściciel folwarku. 

Rada Nadzorcza. 
Dr. Szukalski, 

lekarz prakt. z :koronowa. 

H. W. Niziński, 
właści~iel apteki. 

Jan Rux, 
kupiec z Koronowa. 

Wł. Świetlik, A. Saganowski, Jan Buczkowski, 
posiedziciele ziemscy 

z Gogolinki. z Gościeradza. z Więzowna. 

(Ks. Proboszcz Brońkański, 
z Dąbrówki, umarł w tym roku.) 



Ogólny o~rót w roku 190,6. 

Rach u nek. Sumy obrotowe Saldo 
Debet I Credit Debet I Credit -

1. Kasy 510125 39 501353 15 8772 24 
2. Udziałów . 50 - 9442 - 9392 -
3. Funduszu rezerwowego 648 - 648 -
4. Kredytorów . 921677 26 977912 - 56234 74 
5. Banków 42600 15 41111 75 1488 40 
6. U dział.ów w Bankach 500 - 500 -
7. Akceptów. 39100 166900 -· 127800 -
8. Kosztów handlowych 5431 49 2174 25 3257 24 
9. 

" 
adm. N i eruchom ości 81-679 78 42109 35 42570 43 

10. Obliga hipotecznego. 288697 - 610097 - 321400 -
11. Procentów 8593 63 11692 18 3098 55 
12. Nieruchomości . 872930 93 762006 86 110924 07 
13. Zysków i strat z roku 1905 . 24 - ~4 -
14. Depozytów . 29439 99 110455 56 81015 57 
15. Ruchomości . 1075 43 862 83 212 60 
16. Parcelacyi 773886 96 916434 75 142547 79 
17. De bi torów 967530 18 396928 42 570601 76 
18. Żwiru 3 - 3 -
19. Weksli w portfel u 4992 - 830 - 4162 -
20. Obliga wekslowego interesentó'.v 830 - 4992 - 4162 -
21. Koni i wozów 2633 91 705 68 1928 23 
22. Hipotek w portfelu . . . 3600 -- 1800 - 1800 --

1 · 23, . U trzymania koni i wozów . 106 68 49 - 57168 

45585071781 455850711sj 7462981651. 74629Sj65 

Aktywa: 
Bilans z dnia 31-go grudnia 1906. 

1:.achunek Kasy 8772,24 
1488,40 

500,--
110924,07 

11 
11 Rachu.n.ek Udziałów . ·. . . . 

,, 
,, 
„. 

" 

" 
" 
" 

" 

Banków .. 
U działów w Bankach 
Nieruchomości . . . 
Ruchomości . . . . 2 J 2,60 

Odchodzi 20°;u na umorzenie 42.50 170,10 
Dłużników . . . . 570601,76 
\Veksli w portfelu . . ~ . . . . . 4162,
Koni i wozów . . . . . · . 1928,23 
Odchodzi 20°/0 na umorzenie 3°\65 
Hipotek w portfelu . . . . . . 

1542,58 
1 ?OO, 

,, 
" „ 
" 
" „ 
'' 
" 

Fnncl nszu rezerwo w ego 
W1erżycieli . . . . . 
A -ceptów . . . . . 

. . . 
Obliga hipotecznego . . , 1..~ • 

Depoz ytÓ\V . . . . 

Tantyemy dla Zarz.ądu 
Fnrd. na pokrycie \\ątphwyd1 n 1···vnsy1 
Obliga wekslowego interese.L'-· w • • 

Czyst)'; zysk w r. 1906 . . . . . . 

ł 

Pasywa: 

9392,-
10109,70 
56234,74 

127800,-
321400,--

8l015,57 
47 30,88 

52000,-
4162,-

33116,26 

Na rok 1907 przeszło 214 członków z 247 ndziaJami, a w r; 1007 przybyło 25 e:,i;łonków z 37 udziałami, czyli, 
ie suma· gwarancyjna 

284,000 nlarek 
obecnie wynosi, do czego dochodzą· wpłacone udziały, fundusz rezerwowy i fundusz na pokrycie 
wątpliwych pretensyi, prz:yczem zaznaczamy, że z czystego ;-~ysku za rąk 1906 przekazało ostatnie 

·nasze Walne Zebranie 31,032,76 marek na Rezerwę Specya.lną. 

eingetragene Genossenschaft mit beschrankter Haftpflicht. 

Dr. Szews. I. Rybka. H. W. Niziński. 
,. 

t>tmkamla I KBl<igarnla św. Wojcl.ooha w P""nar.l1&o 
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Codzienne pismo Indowe- dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowy ł 
~n.~_...~,~..,~.w~;~~~ -. cł""~·~' ' '. -tlll'-.,,- • -~ .• {~ -~~.:m--.:-.::r•>'t'?!-fM.'ilł'er::~~~._~~~==1t•4.IP.t:H :.~z;:cR~ ., 541(1, r• 1• u. "'' .,,.,. • .,. 

' li'Jt~ł cod~ z wYJ111.tldem Gd pohf~tecz· 
łltłi'lfi, Pr~ata kwa.rta:1na na 1>0C1ZJCie i u liisto:wycb 
•·1.wal l mr. 50 ten_, a z odn.cw:enicm do 1.'lom• 1 au. 
18 Iła. ,,Wiarus Pol.ski" zaP>!sany jest w cennikw pocz 

'owym pod :.r;Dl<!.kiem „L. poln.isch m. 123." 

I 
I Imię Boże za Wiara I Ojczyzna 1 

Za lnsera.ty pia.ci się za mleJsce rzadka drob.Ufft ."" '.$> 
kv 15 f. 02loszenie, zamieszczooe prze<i bu1cn~~s / · 
fen. l(to częsro °"las.za. otrzyma rabał_ - UtłJi' 
„Wiar•sa P.ol5kl~o" JJltłe~y frankować i ~u.W o0 
nich dukla.dny adres pisz.ą<:eilto. Rekop. aae ,,;wu~ 

Redakcya, drukarnia i ksif~iarnla znaJdaJe si~ w Bochum, •rzy ulicy Maltheser1Łr. lZ. ,..... Adrea .A\'ianis Pob;kj11 Bockam. - Telefon nr. 1414. 
:fi--~~~ -·-· ~?? P""P"f"' '-bU!lz; " -~- p~il 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe 
mówić. czytać i pisać oo polsku! Nie 
test Polakiem. kto Potomstwu swemu 
zniemcz'l(rć sie pozwoli! 
ee 

Z wypadli.ów dnia. 
& 
Car otworzy Dumę mowfł od tronu. 

Oświadczenie rządu bedzie pono -spokojne i zawierać będzie niektóre o-
biecanki; zmianę konstytucyi po rozwią 
zaniu drugiej Dumy rząd uzasadni tern. 
ie po~tąpil tak pod naciskiem koniecz
ności. Rząd czuje się panem położenia. 

W Belgii wydarzyło się większe n,ie-
szczęście kopalniane. 

Na kopalni „Cockerill" spadł kosz 
w którym znajdowało się 13 górników 
w glębi 635 metrów. 4 poniosło śmierć 
na miejscu. 2 jest cięż~o rannych. resz
ta e:dniosla lżejsze obrażenia. 

Parlament austryacki rozpoczął obra
dy nad etatem. 

Wnosząc etat wygłosił minister fi
~ansów dl1iższą mowę, w której wyka
zywał, iż położenie finansowe Austryi 
nie jest niekorzystne. Jak wiadomo. mi
nister finansów Austryi jest Polak. 
1+4z n -
Wolnomyślni a nowa ustawa o zgr1-

madz1nl1ch. 
Wolnomyślni znaidują się obecnie 

w opałach. Z jednej strony posłowie 
wolnomyślni wyb1,aini zostali pod ha
slami wolnościowymi i demokratyczny 
mi, których otwarcie nie chcieliby się 
wyprzeć, z drugiej s\rony bardzo im 
dobrze u żłobu państwowego i jaknaj
dlużej przy nim pozostaćby pragn~li, 
zwłaszcza, że centrowcy czychają. 
rychło znów na nich przyjdzie kolej. 
~ząd zaś nie przyznaje się do haseł de
mokratycznych i wztamian za to. że ich 
dopuścił do żlobu państwoweg-0. doma
ga się od wolnomyślnych, by gli0sowali 
!akż-e za ustawami i przepisami wstecz
nymi szczególnie, by czynem paparli 
Politykę wrogą polakom. 

To też każdy z n·apięciem wyczeku 
le, jakie zajmą stanowisko wolnomyślni 
li sprawie nowej ustawy o zgromadze
niach, która, jak wiadomo, zawierać ruta 
Przepis wyjątkowy, skierowany prze
ciw Polakom. 

Wskazaliśmy już na głos antypol
skiego „Berliner Tageblattu'.', który mi 
Illo swojego charakteru polakożerczego 
oświadczył sie przeciw przepisom wY
iątkowym w nowej ustawie o z~roma- · 
dzeniach. Obecnie pisze inny or~an 
Wolnomyślnych „Liberale Korr.", co na 
stępuje: 

W kolach wstecznych oddają się, 
lak się zdaje~ złudzeniu, iż wolnomyśl
ni są skłonni do glosowania za zaka
zem języków obcych w ustawie Rze
szy o z·ebraniach i stowarzyszeniach. 
Jest to mylnem i wydaje się do pewne
go stopnia rzeczą niezrozumiałą, iak po 
set duński ttansen, obliczając widoki o
\rego przepisu wyjątkowego, uważal 
180 posłów za .przeciwnych przepisowi 
!emu, a 165 zn godzących się nań. W ol
~ornyślinych zaś wyłączył z obliczenia. 
lako na razie niepewnych. Sądzimy, że 
\\riemy to na pewno, iż z wolnomyśl
ny~h ani łeden nie pójdzie za głosem 

rządu, chyba, że wystąpi z związku l)ar 
lamentarnego trzech grup wolnomyśl
nych, do czego nie ma dotąd najmniej
szego powodu, ani z względów rze ... 
czo wy eh, ani osobistych." 

Tyle „Liberale Korr." Mimo tak ni
by stanowczego oświadczenia, staino
wisko wolnomyślnych jest zawsze jesz 
cze niepewne i za takie uważa je itakże 
nawet wolnomyś1ny „Berliner Tage
blatt", który do powyższych uwag pis
ma „Liberale Korr." dodaje, że ma na
dzieję (? !) iż SDelnią się owe przyrze
czenia. 
bi iiMSL il L&UhEi 

Rezolucye przyjąte na konferencyl 
· hutników w Bruckhausen. 
Zebr.ani na dniu 27 października r. 

1907 w Bruc~hausen hutnicy polscy, 
zorgani·zowani w „Zjednoczeniu Zawo
dowem Polskiem'' uchwalalą, co naste
puje: 

W uzupełnieniu postanowień nasze
go trzeciego walnego zebrania z ro)rn 
1906 w Essen i czwwrtego z roku 1907 
w Oberhausen, przyjętych tamre, żą,
damy, by po hutach, walcowniach. 
cynkowniach i fabrykach chemicz
nych, prawem ustanowiono najwyżei 
8-godzinny czas pracy. 

Z powodu ipowstania na hutach ru
chu zarobkowego ·w ostatnich la
tach, zainteresowały się mia
rodajne czynniki dotychczas najwięcej 
upośledzone warstw~ :w społeczeń
stwie. Zebrani delegaci wyrażają u
znanie tym stronnictwom politycznym. 
które spraw roootniczych bronią, mia
nowicie Kolu Polskiemu, które postawi
lo rezolucyę na dniu 16 kwietnia 1907 
w paralamencie niemieckim, żądającą, 
by rządy związkowe podjęły dochodze
nia o położeniu i zdrowiu robotników.9 
pracuia.cych oo hutach i wailcowniach. 
Rezolucya o leps~ ochronę zdrowia. 

Konferencya ż~da: 
I) by gruntownie zabrano sie do 

ulepszenia urządzeń sanitarnych; 
2) urządzenia zdrowych miejsc do 

przebierania się i spożycia potraw; 
3) zaprowadzenie regularnych pauz 

rano, w południe i po polu dniu; 
4) dostarczenie czystej, i zdrowej 

wody do picia; . 
5) usunięcie niezdrowego powietrza 

i kurzu przez zaprowadzenie wentyla
cyi itd. 

6) zaprowadzenie wystarczających 
łazienek; 

7) by zapobiedz nadzwYczaj wiel
kim nieszczęściom, żąda konferencya 
aby ogrodzenia przy maszynach i apa-

myśl rezolucyi na koszt państwa z 
pośród robotników ustanowił inspekto
\;ÓW. 

Rezolucya w sprawie urządzeń dobro
czynnych po fabrykach. 

Konferencya żąda, by pomies·zkania. 
które pracodawcy robotnikom wyinaj
mują, rpodlegaly przeipisom prawnym 
tak. iżby fabrykanci nie mogli na robo
tników wywierać nacisku. Mianowicie 
wtenczas, kiedy robotnik pracę WY
powie i wskutek tego bez wYPOWiedze
nia razem z pracą mieszkanie opuszczać 
musi. Wypowiedze:nie mieszkania win
no się stósować do przepisów miejsco
wej gminy, lecz czas wvpowiedzenia 
winien wynosić przynajmniej jeden mie 
siąc. 

l(asy pensyjne. 
Konferencya żąda, by obecnie istnie

jące po fabrykach kasy pensyjne zosta
ly zlączone w jedną kasę centralną. któ 
raby podlegała cesarskiemu rządowi 
dla zabezpieczeń prywatnych. Gdyby 
tego nie uczyniono z jakichkolwiek 
względów i obecne kasy miałyby na
dal istnieć, konferencya ża.da, by robo
tnicy, przenoszący się z jednej fabryki 
do drugiej, zostali tamże przyjęci z peł
nymi prawami; w przeciwnym razie 
winny wpłacone składki robotnikowi 
być zwrócone. 

Fabryki, które konsumy utrzymuj.ą. 
\a zmuszaly, żeby robotnicy u nich ku
powali, powinny robotników dopuścić 
do nadzoru. W przeciwnym razie powin 
no się zabronić fabrykom prowadzenia 
konsumów. 

Przeciw utrudaiaaiu zmiaay 1tracy 
konferencyia jaknajener"iczniej prote
stuje i żąda, aby takowa byla zniesio
na, zaś robotnikom winna być dana 
wszelka wolność koalicyjna. 

Aby wypowiedziane na konferen
cyi żądania zostały jaknajprędzej prze
prowadzone i to z uwzględnieniem po
trzeb robotników polskich, leży 1vrzede 
wszystkiem w interesie polskich hutni 
ków, by sie wszyscy zlączyJi w „Zje
dnoczeniu Zawodowem Polskiem", któ 
re jedynie ma na celu obronę robotni
ków 'POiskich. 

Wzywamy wszystkich naszych bra 
ci, pracujących przy wysokich pie
oach, po hutach, cynkowniach, walco
wniach, fabrykach chemicznych, by się 
jaknajprędzej połączyli pod naszym 
sztandarem polskim i dopomogli nam 
do pr.zeprowadzenia w interesie wszyst 
kich robotników ruaszych slusznych i 
sprawiedliwych żądań. 

ratach, byly lepiej przeprowadzone 
na tych pracodawców, którzyby pr~e
pisów nie przestrzegli, winna być wie- Nowe Kniazdo sokolskie w Bochum-
ksza niż dotychczas, kara nakladan~ Wiemelhausen. 

8) szczególnie ma sie na owe prze- w zeszłą llliedzielę odbył sie tutaj 
pisy baczyć przy wYSOkich piecach, .wiec sokolski z poręki Józefa Spieczyń
gdzie dotychczas najwięcej nieszczęść skiego, na który się Rodacy dość licznie 
przez trujące gazy, wYZiewY i oparze- zebrali. Wi-ec zagajono pieśnią sokol
nia się wydarza; ską „Ospały i gnuśny''. Na przewodni-

9) na każdej fabryce winny sie znaj czącego wieca powoła•no Józefa Spie-
dować stacye ratunkowe i bandaże. czyńskiego, na sekretarza lgn. Bogajew 

10) robotnikom młodocianym win- skiego, ławnikami zostali And. Pawłow 
na być zupełnie zakazana praca w no- ski i Jan Jankowhk. Najprzód udzielil 
cy po fabrykach. przewodniczący Rłosu zaproszonemu 

Nadzor nad labrykamt. jako mówcy redaktorowi ,.Wiarusa Pol 
Zważywszy, iż obecny nadzór po skiego" panu M. Kwiatkowskiemu z 

fabrykach, nie jest wvstarczający. ~on- Bochuip .. M?wca w swem tre~ciwem 
ferencya żąda, aby inspektorom pro- przemov:1em~ w~kaz~I na pozytecz
cederowym we wielkim przemyślt: by- ność ćw1czemn ~iała 1 wskazał na. ce!e 
li dodani do pomocy doświadczeni ro- . sokolstwa polskiego. Za przemów1eme 
botnicy. ~ podziękowali. mówcy ~ebrani huczn~-

Wzywamv rzadv związkwe, by w mi okfa~kmm . N::t~ti:-rmc z1p:v~ał s1~ 

przewodniczący, kto jest za tern, aby 
„Sokół" został założony w Wiemelhau
sen, na co sie wszyscy jednogłośnie 
zgodzili, to też przystąpiono do ząpi
sywania członków i do obom zarządu. 
Przewodniczącym został wybrany je
dnogłośnie redaktor druh M Kwiatkow
ski, sekretarzem druh J. Spieczyński, 
skarbnikiem druh Jian Głowacz. Do ra
dy zostali obrani dh. M. Sworowski. J. 
Bartczak. M. Blaszka, i Sz. Krzyżanow
ski. Do komisyi zostali obrani druh T. 
Wojciński, druh A. Pawłowski i Jó
zef Frydryszak. Naczelnikiem obt1aino 
druha A. Turkota, podnaczelnikiem dh. 
W. W oitczaka bibliotekarzem druha Ja
na Teklika. Następnie toczylfa się dysku 
sya, w której zabierali glos dhdh.: A. 
Turkot, W. Wojtczak. T. Wojciński~ 
i J. Ferfet. Na członków nowego gniaz
da zapisało się natychmi1ast 38. 

Przewodniczący wzniósł trzykrot
ne „Czołem" na rozwój pomyślny no
wego gniazda w Bochum-Wiemelhau
sen. 
Ignacy Bogajewski. sekretarz wieca. 

l(astrop. Wiec w święto W szyst
kich Swiętych zagaił pan Piotr Grze
siek i przewodniczył obradom. Biuro 
skladalo się z pp.: Hejnowicza, Anto
niewicza, Walkowiaka, Konarkowskie
go i Wysockiego. Nasamprzód zabrał 
glos posel pan Jan Brejski i przedstawił 
całą dzia~alność Kola Polskie~o w par
lamencie niemieckim. Uczestnicy z za
pałem wysłuchali mowy i podziękowali 
panu posłowi grzmiącymi aklaskami. 
Po wygłoszeniu mowy opuścił nas pan 
Jan Brejski zdążając na inny wiec. Po 
tern przystąpillno do sprawy wYborów 
do Rady miejskiej. Przewodniczący po 
swej, przemowie otworzył dyskusyę, w 
której przemawiali pp.: A. Walkowiak~ 
Szymczak, J. łfejnowicz, K. Antonie
wicz, B. Zmudziński, F. Jarczyński, P. 
Grzesiek, f' 3glądy na sprawę wyborów 
były rozmaite, powzięto uchwialę zwa
lania wieca nowe~o i wybrano komisyę 
zlożoną z pp.: Piotra Grześka, Antonie
go Walkowiaka, Ant. Wysockiego, 
Berna!rda Zmudzińskiego i Jlana Konar
kowskiego i dano jej pełnomocnictwo 
obradowania z stronnictwami do przy
szłego wieca. Na wiecu ubolewano. że 
radny miasta p. Bąk nam najmniejszego 
sprawozdania nie zdał z sześcioletniei 
pracy w radzie miasta. 

Zwraca się wszystkim wyborcom 
uwagę, ażeby z przyszłego wieca sko
rzysta:i, już ze względu na ważność 
wyborów, i na wzgląd zajęcia staro
wiskJa ze strony Polaków. 

Hejnowicz, sekretarz wieca. 

Rohlinghausen. Wiec socytalno-_po 
lityczny odbył się w piątek dnia 1-go li 
stopada o godzinie pól 12 w południe. 
Obrady zagail druh Jan Kaźmierski po 
chwaleniem Pana Bogn. Przewodniczą
cym wieca obrano druha Jana Kaźmier 
skiego, sekretarzem Woje. Józefiaka. 
jako ławników wybrano Walentego 
Wojciechowskiego i Stanisława Gołę
biewskiego. Następnie udzielił przewo 
dniczący głosu redaktorowi „Wiarusa 
Polskiego" p. Michałowi Kwiatkowskie 
mu z Bochum. Pan Kwiatkowski wy
głosił obszerny referat o nowych usta
wach wyjątkowych przeciw Polakom 
i zachęcał rodaków do łączenia się w 
towarzystwach i związkach polskich~ 
gdyż tylko .za pomocą organizacyi sku
tec7.nie bronić się możemy. Burzą okla
sków podziękowano mówcy za jego śli 
':':1: ~ ;zcn-:(nYienie. 



V./ drugim punkcie przem1wia:i Sta
nisław Golębiewski i Walenty Wojcie
chowski. 

Druh Kaźmierski oznajmil, iż w 
bieżącym miesiącu odbędą się wybory 
starszego knapszaftoweiw i zachęc.ał 
do agitacyi za rodakiem, ponieważ w 
tym okręgu są większe widoki do prze
prowadzenia swoich. Na kandydatów 
zostali postawieni Walenty Wojcie
chowski i Wojciech Józefiak, których 
też zgromadzeni jednogłośnie przyjęli. 

W. Józefiak, sekretarz wieca. 

ReckUnghausen. Przed kilku ty"o
dniami czytałem dwie korespondencye 
z .Bruchu i Recklinghausen, w których 
korespondent pistal o odbyć sie maią ... 
cy.;h wyborach do rady miejskiej, pro
sząc komitet, aby urządził wiec w sta
rem mieście i na Hillerhtajdzie. Lecz cóż 
się dzieje? W Starym Mieście odbyły 
się dwa wiece za staraniem pewnego 
rodaka, który pracowal z polecenia ko
mitetu. Myślałem. iż przynajmniej będe 
mhł szczęście poznać przewodniczące 
go Komitetu z Recklinghausen Siid, ale 
się omyliłem. 

Dzięki zabiegom Rodaka, który się 
o odbycie wieców postarał. wiemy przy 
najmniej, iż wybory do Rady miejskiej 
są za pasem. Już 12 i 13 listopada mają 
się odbyć a tu niema ani odezwy ani też 
pouczenia o wyborach ani nie opubliko
wano kandydatów. 

Zwracamy się do komitetu, aby dano 
mężom zaufania odezwy, aby mieli 
czem agitować. Kochani Bn'acia, boleś
nie mi, że tak muszę pisać, lecz rzecz 
tak wa.Zna jak wybory do rady miej
skiej wymaga pracy mrówczej, 1a więc 
jeżeli zarząd komitetu lekceważy rzecz 
tak doniosłą, weźmiemy się sami do 
dzieła, bo tylko tydzień mamy czasu. 
Wybor:y odbędą się dla III klasy we 
wtorek 12 i w środę 13 listopada do poł. 
od godzinv 10-1 i oo południu od 4-7. 

Glosować może każdy obywatel, 
który ukończył 21 rok życia i mieszka 
rok w obwodzie miejskim Recklin~hau 
sen tj. Stare Miasto, Recklinghausen 
Siid (Bruch), Recklinghausen-Wschód 
(ttiłlen) i który płaci przynajmniej 6 ma 
rek podatku dochodowego, nie pobiera
jąc wsparcia z kasy miejskiej. 

Dla III klasy wystawiono 6 obwo
dów wyborczych i to: 

Obwód I. Włla Pranka. 

Glosują tam obywątele zamieszkali przy
ulicach: 

Ackerstrasse, Aim Quellberg, Budldestrasse, 
Cha1-.weg, Iiammerstrasse, Hardstrasise, Iiiller
felidmar k, f1i1lerweg, łlorneburgerstraisse, Im 
Iiinsberg, Im Kuniberg, In der la1ngen Wainne, 
Kirchstrasse, l(reuzstrassie,, Liebfraue.nstrasse, 
Norostrasse, Oerweg, Ossenberg'sweg, OSit
s.trasse, Schiltzenstrasse. Suderwicherstrai&se, 
Tellstrasse, Viktoriastrnsse, Wickirugstrasse, 
Wiesenstrasse. 

Obwód 11. Sata domu zwią,zkowego cze
ladzi w Recklinghausen, Herzogwall: 

Tam gl·osuią obyw~tele, którzy mieszkają 
przy ulicach: 

Augustinessenstrasse, Beis1ngerweg, Berg
strasse, Bismarckstrass.e, Borsterweg, Caspe·r
gaschen, Diebspfad, DorotheenstieR, Dtister.we.g, 
.Elperweg, Fra111zstrnsse. Priedhofstra.sse. Gra
fenwall, Grosse OeldstraS<se, Iialternerstrasse, 
Hedwigstrassie, Hl. Oeis,tstrasse, Iiertener
straisse. Herzogswall, Holzmarkt, Im Pothgra
ben, Im Stilbenberg, Im Romberg, JOIS.efstraisse, 
Kirchplatz, KL Oeld.strasse. Kloisterstrasse. Kur
fiir.steiruwall, Martinistmsse, Mtinsterstraisse, 
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Reitzensteinstrasse, Ring-str~ Ramsfr~se, 
Sadlidweg, Springstr.aisse, Steinstrasse, Turm~ 
strasse, Wallstrasse, W esterholterweg, Wiet
bofstrasse. 

Obwód II. Sala posiedzeń na ratuszu w Reck· 
llndaauseo. 

Glosują tamże obywatele z utic: Am 
.ErJenlramp, Auf <lem Graben, Beckbruchweg, 
Braindstrasse, Breitestra:sse. Bruchweg, .Erl

bruch, Oartenstrasse, Orilnerweg, łier
nerstasse, od <domu m. I do 135, Herrenstr.asse, 
Hohenzollernstrasse, Hubertusstrasse, Kaiser
wall, Kampstrasse. Ke11~rstrasse, Kemna:strasse 
Koenigswall, Kuniibertistrasse, Lampengaschen, 
Loehrgaisse, Loehrhofstrasse, Markt, Milchpfa.d 
Milhlemstraisse, Paulsćrtner, Paulusstraisse, R.o
chusstrasse, Tahlstrasse, Timpenstraisse, Wei<le 
stras.se, W estremstrasse, Clemenshil tte, Her
ma.nushii tte, Stenc.khoffs Ziegelei. 

Obwód IV. Oberż.a l(rumme w Recklinghausen 
Sud, Bochumerstrasse nr. 36. 

Glosują tamże obywatele z ulic: Auf d'er 
Heme, Bef'ghausertsra~se, Blitzkuhlenstrasse, 
Pr.iedrichstrasse,, Oaisstrasse, Gertrudis.strasse, 
Gertmdi.splatz, Orullbadstrassc, Heiidestrassie, 
Iiernerstrasse od domu nr. 135 do koń·ca. Konig 
Ludwigstrasse, Kurzestrasse, Lindoos-tra5se, 
Que:rstrasse. Rollinghauserstrasse. Tammerstr. 
Walkmilhlenweg, Waldstrasise, WilheLmsstrasse 
Zechen:strnsse. 

Obwód V. Omaich administracyjny w Reck 
linghausen-Sild. 

Tam glosują obywaitele z ulic: Anton1ius
strasse, Auguststrasse, Bapti'stenstrasse, Diip
pelstr.asse, .Eckstrnsse, Engelbertstrasse f arell
strasse, Friedensstrasse. Punkestrass~ Grenz~ 
·strasse. Gdllostrasse, Heinrichstra'S1S<e, In der 
Mahrenfurth, Kar·lstra.sse, Kirchhofstrasse, Ko
JlJig-sitraiSiSe, Kol oni~itra.ssei, LeusbergstrnS§e, 
Marienstrnsse, Neumarkt, Neustra&se, S'rund:
.straisse, Schulstrasse, Sedamstra'SISe, Spichem
strasse, W eisenburgstrasse. W orthstraisse, Zie
gelstrasse. 

Obwód VI. Gospoda Hesse20 w R.eckling
hausen, Peldstrasse 62. 

Glosują tamże obywatele z ulic: Am Sild1-
bahnhof, Bahnhofstrnsse. BaJUmstra'5Se. Bochu
merstrasse, Brunnenstr~'"Se, .Elisa.bethstra.sse, 
PairnstrasiJe, Peldlstrasse. łiarpenerstrrusse, Hell 
baiehstrnsse, Hochstrasse, Iiolztrasse, Jager
strasse, Im Reitwinkel, Moltkestraisse, Ulmen~ 
straisse. 

Zacni Rodacy! Agitujmy wszyscy_, 
jak jeden mąż za naszymi kandydata
mi, wspierajmy naszych mężów zaufa ... 
nia jakim małym datkiem; aby módz 
zebrać odpowiedni kapitał wyborczy! 
Przedewszystkiem idźmy się wszyscy 
przekonać, czy jesteśmy zapisani na liś
cie wyborczej. Listy są wyłożone na 
obu biurach policyjnych. Dla pewności 
bierzmy świadectwo zameldowania 
(Anmeldebescheinigung) i kartę podat
kową (Steuer - Zettel), aby w razie 
gdyby kto nie był wpisa:ny, mógł się 
kazać zapisać do listy. Kandydatami 
naszymi są, jak się dowiedzieliśmy na 
wiecu w Recklinghlausen: Stanisław No 

·wicki, Reoklinghausen-Stid ulica Nowa. 
skład kolonfalny, Franciszek Janowski. 
kierownik interesu p. J. Kwiatkowskie
go. Górnik Wawrzyn Olei'niczak z Reck 
linghausen i górnik Wojciech Stubecki 
Re::klinghausen 2 Ost.. Wyborca. 

P. S. Proszę Szlln. Redakcyę „Wia 
rusa Polskiego'' o łaskawe umieszcze
nie powyższych słów. Pisma polskie 
proszę o łaskawe powtórzenie niniejsze · 
go i to „Postęp" „Gazetę Grudziądz
ką". „Przyjaciela", „Gazetę Toruńską" 
i „Pielgrzyma''. 

Suderwich. Z powodu korespon
dencyi z zeszłego tygodnia, jaką podał 
członek towarzystwa św. Stanisława 
Kostki, muszę donieść niewesołą, ale 
smutną nowinę. Jest tu ztałożone towa-
IJ!L --

Floryan tymczasem na dany znak 
skręcił za klapitanem Jerzmanowskim 
w stronę, gdzie stali brygadyerzy 
szwoleżerów. 

Jerzmanowski podjechał do pier
wszego z nich i zawołal, wskazując na 
:rloryan/'a: 

- Brygadyerze, weź pod swoją o-
(Cl.at dalu7>. piekę nowego towarzysza.„ Druga pół 

Dziewanowski szepnął mu słów kil- kompania„. Wyznaczyć kwaterę! 
ka do ucha. Dautancourt skinąt glową .....,- Według rozkazu!... 
i rozkazał krótko: Jerzmanowski odjechał. Ploryan 

- Kompania klapitana Jerzmanow- spojrzał na młodzieńczą twarz, wysta
skiego ! A potem dodal: - Co za koń jącą z pod zamaszystej czapy szwole
pyszny !... Panie.„ proszę przejechać żerskiej brygadyera i nie mógł się DO-
go„. wstrzymać od okrzyku: 

Ploryan spiaJ źrebca ostroga'mi i - .Jezus! Marya ! Marcelek. .. 
puścił cugle. lrebiec zar2lat, wycią- Brygader zatrząsł się i roztworzy-
gnąt szyję. rozwarł chrapiy i ruszył wv wszy ręce, chciał rzucić się na szyję 
ciągniętym galopem, zda się, że ziemi brata, lecz w tejże chwili nadjechał mło 
kopytami nie dotykając. Aż nagle na dy szef szwadronu, Ludwik Mahcho
głos Floryana zatrzymał się i szedł na wski. Brygadyer wyprostował sie sa-
miejscu łagodny, potulny. lutując. 

- Dzielny! Znakomity!... Co za - Hej! - zakrzyknął dumnie Mała-
budowa !... Jaki leb ! W catym pułku chowski. - Jakże acanowi ?„. Kupię 
nie mamv takiego konia! Winszuję p,1 I od nieg·o konia!.. 
nu! No, następny! - zawyrokował - Panie vutkowniku - odparł spo
Dautancourt, z żalem odwradając się kojnie Floryan - nie na sprzedanie ... 
ku nowemu ochotnikowi. - Ale acan ZJażądasz, płacę. ł 

rzystwo św. Stanislawa Kostki, a tak
że też „Sokół". Pomiędzy tymi dwo
ma towarzystwami zamiast zgody pa
nuje niezgoda w największym rozmia
rze. Otóż w niedzielę, dnia '27. zm. 
odbyło się tu zebranie z towarzystwa 
św. Stanisława Kostki, było także od
fotograf.owanie ćwiczących druhów 
„Sokoła". Po odfotografowaniu poszlo 
kilku druhów na zebranie a reszta je~z
cze krótki czas ćwiczyła. · Gdy druho
wie ci przyszli na zebranie, krytykowa 
no ich tam bardzo. · 

Słychać także nnwet, że niektórzy 
zakazują swoim stołownikom, iść na 
ćwiczenia. 

W towarzystwie św. Stanisława 
Kostki mówią, aby w „Sokole" zebrań 
nie urządzano, ilak oni wychodzą na ro
cznicę do bratnich towarzystw. Byśmy 
się chętnie do tego zastosowali, ale jak 
mi wychodzimy dotąd, to druga strona 
mówi, że się bez „Sokołów" obędą. To 
warzystwo tak narzeka na „Sokola" 
a przecież z niego dość skorzysta:, po 
jak się kto wpisze do „Sokoła, to g-p za 
chęcamy, ażeby się i do towarzystwa 
kościelnego k!azat wpisać, a druga stro
na nam członków jeszcze odmawia. 

Prosilbym więc o jaknajlepszą zgo
dę, bo jak zgoda panować nie będzie. 
to ani towarzystwo kościelne, ani „So
kół" istnieć nie może. Czołem. 

Sokół w Suderwich. 
Od Redakcyi: I my mamy nadzie

ję, że przy dobrej woli obu stron zgo
da pomiędzy towarzystwami zapanuje. 
Oba towarzystwa mogą istnieć obok 
siebie i rozwijać się, jak w wielu innych 
miejscowośc~ch, w których też pier
wotnie niektórzy byli niezadowoleni z 
założenh drugiego towarzystwa, a je
dnak następnie przekonali się, że obł1 
towarzystwa w zgodzie i jedności roz
wijać się mogą. 

z = 
Krwawe starcie 1 Warszawie. 
D.zfoń Wszystkich Srwiętych upamiętni! sie 

kr.wawym wypadkiem, który wsitrząsnąl ca
lem miastem i do bogatej kroniki .nieszczęść 
Warszawy dorzuci! znowu ()lkoJo 30 ofiar. 

Straszne t-0 z.aóście rozegraJ.o się porniiędzy 
godzinami 10 z raina a l po poludniu, w czwo
roiboku pQlseS}~i mieszkalnych i placów. obję
tym ulicami Krochmalną, Towarową, Grzy
b Ol\V'Ską i W rooLą. 

W ciągu blisko dwóch g-od1ziin w rzeczooej 
dzielnicy gnzmiala kanonada strzialów. Odró
żnia1110 rzaidsze strzaly bnauningowe i gęst'e 
salwy karabinów, a zja.wienie się aż trzech 
karetek P01gorowia świadczy.Io, że ,kule i i'l1ne 
narzędzia! walki nie próżnowaly. 

O.kolo god.'Zi'l1y IO z rana, jeden z wielu 
krążących wczoraj patrolów, zlożony z 16 o
sób żołnierzy, policyaintów i ajentów ochrony, 
spotkait na ulJcy Towarowej 7 mlodych ludzi, 
którzy wy;da!li mu się podejrzanymi, chcial ich 
więc aresztować. ld'ąqy na czele tych ludzi 
20-letilii mlooy .czfowiek sięginąl momentalnie 
do kieszeni, wYJąt brauning i chcial strzelić. 
Wytrącono mu go z ręki, a wówczas wyidobyl 
drugi i strzelil. Za nim to ~w.mo uczyni[ inny. 
Nai te strzaly patrol odpow:iedzial również strza 

Iliami. Wywiązala się wymja·na kul, która 
nie wyrządziJla sz.kady str.zelającym, ale nato~ 
mia'St sproiwaidz·ila ofiary pastronme. 

Strzelauący rnlodzi ludzie szybko zmienili 
front i pierzchnyli w uli.cę Krochmalną. ścigani 
przez patrol, a dobieglszy dio olbrzymiego dlo
mu pod l1!r. 73, należą·cego <lo braci OJJPen
heimów. wpa1dli do środka. 

Zolnier.ze, których zgromadzilo się wkró
tce wlelkal licŻba ostnzeliwali dom i palili do 
okien. 

_ra: .ca UPLLEL 3 

- Nie sprzedam! 
Jakie nazwisk10? 
- Floryan Gotartowski. 
- Więc ileż ?„. 
-- Nie handluję końmi !„. 

== 

Jesteś hardym, mości Gotartowski ! 
I to od pierwszego dnia wstąpienia dio 
pulku„. Subordynacyi, jako rekrut. 
możesz nie znać. ale o uszanowaniu dla 
starszych powinieneś pamięt'-lć ... 

fioryan zbladł i rzucił przez zęby: 
- Czy dla tego mam ustąpić konia 

panu pułkownikowi? .„ 
-- Wiesz. że do oficera sztabowego 

mówisz? 
Wiem, bo dziś rano nim jeszcze by-

lem !.„ ' 
- Dosyć tego! Gotartowski !... Dziś 

jeszcze raport zfo.żę.„ takich nam nie 
potrzeba! 

Małachowski zhwrócH konia do szta 
bu. Bracia stali zwarzeni niespodzie
wanem zajściem. Marcelkowi oczy 
gorzały. · 

- Florek do milion dyabtów, jak co, 
to ja mu nie daruję!... 

- Brygadyerze ! 
- Nie wstydź mnie, bo ci te sze-

wrony pozryWlam !... 

Wpadając do mfeSZ'kań, kule ra1J1ily 11lld2l 
· na ślepo. bą<lź wprost, bądź z odbicia. 

Opanowawsz.y caly dom, wojsko i policyiill 
z~ewidOW:ailY wszystkie mie~ka'llia, w liczbie 
kilkuset, i aresztowaly prawie wszystkich ~
żczyzn. Ogólem aresztowano pr:z.esz1o 15() 
nsób, z których część po wstępnych badaniach 
WY'DUISZC'ZOOO • 

Ofiar strzelainilna ta pochlonęla 24 rruin)'d) 
i 4 trypy. ' 

- ' 

liemie polskie. -
Z fns Zatllaó.i1tll, Wa...U i B1l-nJt. 

Gdaflsk. Do kościola kat-Olkkiego W' 
Emws pod: Gdańskiem wlamali się Zllodlziejc 
rozbili dwie puszJd OifiaPne i obraibowaLi Je ~ 
pieniędzy. 

Pelplin. Pan Lazarski., wlaściciel Jabló
wkai. przeS!llo 500 !J1Ór.R" ślicznej zie·mJ. zrobi! 
podo.ł>no już uklad z kolonizacyą,, aby zaprze.
paiścić tak piękny kaiwal polskiej ziemi. 

Lembark. Pewien 11-letni chl·opak zatru
d<nio.n;y u posiedzicielw łiaRunaua wycią~aniem 
slamy z mlookami, d100.tal się nieszczęśli'WYm 
sposobem w maszynę •i poniósill śmierć na miej
scu. 

Tuchola. Z powodu r01Zparcelowa1nia wsf 
Nowej Tuichoili pod Tucholą przez komisyę ko
lonizacyjną, dotychczasowa ~zkola ka1:olicka
zamieniona zostala na luterską. 

T<Jł'uń. Dwaj wodniacy jedą.cy i-.az.em tN~ 
Wiśle, posprzeczali siię. Z klótni wywiązala 
się bójka.i i ·obaj zapas.nicy wpadli do wodly .. 
Pod1cz·as gdy jeden z nich zdolaJ szczęśliwie 
idoplynąć dQ brzegu, -drugi mimo natychmiasto
wej pomocy znalazl śmierć w nurtach Wisly. 

- Ci,erpiący na umyśle Jul.ius Oiese z Oru· 
dlz.ią<lza, któreigo umieszczono w tutejS1Zym do
mu chorych. wypad! 7J okna na piętrze i na
ty.chmia1st się zabil. 

Golub. Rodak pan Malachowski nabyt od 
Niemca Thielei;;o folwark Obitzka11 ( ?) pod Go
lubiem ohsza.ru 720 moróg za 300 tysięcy mr. 
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Wąbrzetno. Do pociągu osobCJłWe~o przy-
1bywa~ąceS{01 d~otądl o god'mnie 2 minut 8, dam< 
w pobliżu Walycza kilka strzalów. Z osób 
na szczęście nikogo nie zraniono. 

Z Wielk. Ks. Poznaiłmkif.go. 
!au 
ski 

Pakość. Wlaściciel Ryński w B(Y.. 
rów.ni pod Pakością sprzeda! swój 300 rnor
gowY folwamk znanemu Moritzowi Priedlaen
derowi z Bydgszoczy. - Czarna lista wciąż si~ 
powiększa. Nasze spoleczeństwo musi ko

niecznie wziąść się do tych haniebny-eh szprze
<lawczyków. 

Kcynia. Burmistrza paina Knapkiew.icza 
w Kcyni, który urząd burmistrzowski w mie
ście tym sprawowa1 przez. 36 lat z góra., obrali 
raidn:i miejscy jednoglośIJiie na dalsze 12 l·at, lecz 
oboru te:go prezydent reJ?;encyj'lly w Bydgo
s~czy nie potwierdzH. Z jakich powodów, nia 
trud'r!Ot się domyślić. 

Gniezno. Wę~la brunatnego dowierciano· 
się w glębo1kości 74 metrów na· gmntach w So
kolnikach w powiecie gnieźnieńskim. 

W Kościanie buduje się kości61 dla Niem
ców katolików; roboty od'dano natur-atlnie Niem 
com lutrom. W dzień Wszystkich Swiętych, 
pod·czas g16wnego naibQIŻeństwa, na budowli ko
ścielnej rzemieślnicy w nailepsze ciężko i gfo• 
śno pracowali: - ku -ogólnemu ~gorszeniu wsir 
stkich wier.zących kafoli·ków. Obowiązkiem pre· 
bend·a:nza X. f'uhrmanna bylo zwrócić uwaS(ę· 
d01zoruią-cemu na 1niewlaściwość ta.kiego postę
powania. 

Poznań. Więcej wojska ma otrzymać Po
znań, a rnfa·nowicie w najbliższym czasie od
dzial pulku artyleryi z dlz.iala:m.i mas.zynowe
mi nra·z batalion pionierów. Skutek to ćwiczeń 
fort ecznych, które odbyly się we wrześ.nht. Be
dzfomy tedy mieli blis,ko 10,000 żolnierzy n.w 
oko.!'0' 140,000 mieszkańców. 

Śrem. W ub. kwartale bylo w tuteiszYITT 
POłWiecie 17 pożarów. uiiaonwicie 4 od pi-0ru· 
na, 1 Sikutkiem rozmyślnel{o podpalenia, 4 z p-0· 

wodu ruieotStróżnego obchodzenia s.ię z zapal· 
kami, 8 z niewiaidomei przyczyny. 

Z Rawickie20. Wlaściciel Augustyn Witke 
z Oalioszyna w pow. rawickim sprzedal swe 

___ § _ _:;::;:~ ·····~~r;!!!'.1!'1 
Alteracya brygadyera nie miał.a 

granic. Niespodziewane spotklanie. Wl' 
dok ubóstwianego brata w mundurze
żołnierskim, groźba szefa szwadronu• 
wstrząsnęły do głębi Mlarcelkiem. N~ 
twarzy wystąpily mu ceglaste wYvievrkJ, 
w oczach łzy walczyly z marsem. 
tejże chwili trąbka dala sygnał, że prz~ 
gląd zakończony został. 

ws 
sta 

r 

sta 
not 
glo 
Zd, 
pot 
wia 

roz 
nat 
308 

Wyr 
Pm 
liró1 

Pa 

go r 
bur~ 
Spra: 
rza 
li!!!! 

Ze 
. 
j 

7.lego 
lllOżn 
Wiec 
Wiec 
Sala 
CZyJ\ 
ków 
\Vsk'a 
krótk 
zosta 
rnusi 
Sa]j <: 
stali 
zlękli 
na, a 

~ 
hliskc 
cale 
xrakt< 
bnie 
~iąz 
SCiań• 
Yst~p 
~kieg< 
))./ac ie 
czne 

Marcelek poprowadził Floryana de> 
stajen 'pułkowych, a stamtąd do k~szar. 
Tam dopiero padli sobie w objęcia„ 0" 
powiadając na wzaiem przebyte chwile. 
Rozmowa toczyla się urywana. b~z~~ 
dna, niekiedy w glosie Marcelka 1a 1e 
spazem się odzywał, czasem boiestl 
wspomnienie far~nęto piersią FlorYa~a. 
Ody młody brygiader opisywał P'amW 
tne spotkanie z ojcem i dziadem .na po" 
lach Friedlandu, floryan drżał całen1 
cialem. . 

111 Spowiadali się tak sobie w'111,e 
wśród serdecznych uścisków a s~oW• 
tchnących ufnością i przywiązani~~ 
Aż serca ich skrzepłe, zabiły nową 
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0 100-morgowe gospodarstwo pewnemu 
avr.i za 62 500 marek. 

ostrzeszów. w Rzetni zabila Ż<ma SIW~O 
1 el{O meża. Ponieważ . z _knalipy do domu 
.~e chcial, poozęla g-0 bić 1 d·eptać. Uloiooo 
a miechach, lecz gdy go później che.i.ano o-

:zić, iauważono, że Qlie żyl. . 
ostrieszów. w tuted-szej szkole katolickiej 

VI 13 klasach razem 810 dzieci tylko 9 
~dell. Na każdeio przypa.d'a przeto 90 

bieci· 
ze Sl~a ezyli Startptlul 

. Koile. W tych dniach na nlicy xasZJCU
oa~Ie pies, ~dy tam pnzech<>d:zila pewna 

tobietai z trzyfetniem dzieckiem. Dziecko tak 
. przelekro tego szczekania, iż pCJIP'a.dlo w 
~rcze. Choroba kurczowa n.ie ustępowah i po 
p'6cb dnia-eh d2liecko na inią umarlo. 

Siemlauowke. A ręsztowano tu pewnego 
ide!I. oddanego pijaństwu, ponieważ .pada na 
·ego podejrzenie, że spowodowa.r w mieszkaniu 

11 .em rozmyślnie pożar, aby vrz.ypr.aiwić o 
~erć drwoje swych dzieci. W ostatniej chwi
l zdolano dJzied uratować od IJliechybnej śmier 
cl uduszenia d'Yme'l!l· Aresztow.any dot~d wy
'era się z:a1rzucaine1 mu zbrodni. 

fi Q{)(f.t·.!a. Spalil sie 10-letni gluchoniemy 

5111 )!6rn.ilrn P~sz:ka podczalS. g~y matk.i nie by 

1
· w Q.m1u a s10stra, która F:O aozorowala, tak 

i;, sie n-a . chw.ilę o_c1dali~a. C~l~iec bawil ~je 
c~uiem . :i.z nareszc_ie zaielo is1ę ie~o ~b~airne. 
Qdy s'o~~ra·. rrzyb1~i;;fa, byl ~hl-:mJec iuz tak 
Jl"~~r.wnv, ze \V kilka V,OOZ!JJ: potem rzmarl 
~~ród okropnych męczarń. 

Stary Bieruń. W ogrodzie pama Ciche.go z 
końcem ·czerwca br. zaikwi1:la i;;ruszai; obeooie 
doszedl owoc <lo_.wielkoś~i ma~ych kurzych jaf. 
Drz!JWO jesz.cze 1est cal.krem zielone, a owoce 
sle wciąż jeszcze powlększają. Ciekawa to 
sprawai. bo to prizecie listopad już naid!szedl. 

&? -- &. T 

. "''iadomoścl ze świalatt 

Konierencya ministrów. 
Francuski minister firtrnsów Cail

laux naradzat się w Paryżu z japoń
skim ministrem finansów. . 

Stan zdrowia Ojca świeteiro. 
„Osservatore Romano„ złaprzecza 

wszelkim pogłoskom o niekorzystnym 
stanie zdrowia Oica św. 

Nowe trzęsienie ziemi w Kalabryi? 
Z Hamburga donoszą, że tamtejsza 

stacya obserwująca trzęsienia ziemi za
notowała nowe trzęsienie ziemi w odle 
glości 2000 kilometrów na południe. 
Zdaje się, iż katastmfa dotknęła znów 
poludniowe Włochy. Brak jednak dotąd 
wiadomości. 

Proces Nasiego 
rozpoczyna się dziś w wtorek przed se
natem. Były minister Nasi zapozwał 
308 świadków. 

Szkody. 
wyrządzone w południowych Wtoszech 
przez powódź obliczają na 30 milionów 
lirów. 

Pan von Schoen zastępcą kanclerza. 
Cesarz niemiecki :mmianował byle 

go ambasadora niemieckiego w Peters 
burgu a obecnego sekretarza stanu dla 
spraw zagranicznych z(astępcą kancle
rza w sprawach polityki zagranicznej. 
n --rnmrE!L.r!& 

Ze spraw robotniczych. 

Z r6ŻDJGb strou. 
Bochum. Zabawa zamknięta towa 

rzystwa abstynentów „Wyzwolenie"' 
odbyla sie ubiegłej niedzieli i udała si~ 
znakomicie. Program był nader uroz
maicony. Występy poszczególne oraz 
odegranie sztuki „Wujaszek Alfonsa"' 
zac.lowolilywszystkich. Osobn1a wzrnian 
ka należy się szanownym amatorkom i 
~amatorom, którzy z zadania swoje20 
świetnie się wywiązali. Oby zabawa ta 
zjednala idei szerzonei przez „Wyzwo
lenie" licznych nowych zwolenników. 

Bochum. Na kopalni „Carolinen
gliick'' okaleczyły ciężko spadaiące ka
mienie pewnego górnika z łfamme. 

Marxloh. Aresztowanych w spra
wie morderstwa popełnionego na go
spodlarzu Tenterze trzech Polaków wy
puszczono na wolność, gdyż nie zdoła
.ąo im niczego udowodnić. 

Dyseldorf. 22-letnia Krystyna Milł
ler zabila trzema strzałami z rewolwe
ru swojego kochanka i zraniła następnie 
siebie samą. 

Wanne. Robotnik kolejowy Schil
ling dostał się pomiędzy wa~ony i po
niósł śmierć na miejscu. 

Gelsenkirchen. Niejaki Schuma
cher pożgał śmiertelnie swoją żonę. No
żownika osadzono w więzieniu. 

wi poselstwa i \vtedy wysz?y na jaw -
drwiny. Gdyby attache był pod ręką; 
nie uszloby mu to na sucho. lecz wrócił 
już byl do kraju. Teraz p.rzybywa jiako 
ambasa<lor. 

01falnle wiadomości. 
B o c h u m. Na posiedzeniu Komi

s:vi Siedmiu i komisyi starszych Jcnap
szaftowycb. która się dziś we wtorek 
odbyło. stwierdzono, że niektórzy z 
pracodawców byli skłonni do rozoocze
cia nowych układów z zastępcami ro
botników celem porozumienia się w 
sprawie ustaw knapszaftowych. Ponie
waż na ostatniemi walnem zebraniu 
knapszaftu bochumskiego zastępcy ro
botników skłonni byli do ustępstw, mo
gących zadowolić obiedwie strony. prze 
to Komisya Siedmiu z l(omisyą star
szych knapszaitowych na dzisieiszem 
posiedzeniu stawiła wniosek do zarzą
du lmapszaftu z podaniem nowej tabeli 
rentv knapszaftowei. 

Od Redakcyi. 
Panu Tomaszowi Mizerze w So

dingen. Pod oświadczenie tego rodza
ju winni się własnoręcznie podpisać ore 
zesi odnośnych towarzystw. ZresŻtą 
oświadczenia takie tylko zamieszczać 
możemy w dziale ogłoszeń. 

Duisburg. Robotnik Pohl pchnął 
przy żwirówce prowadzącej do Dysel
dorfu robotnika portowego van Ackerer 
tak silnie nożem, że zabił ~o na miejscu. Bac7ność Stoppeuberg! 

Niżeij 'Wymieniony 'komitet urząidz.a w n.ie-
Zabój cę aresztowano. dzielę, dnia 10-go listopada na salii pana Kem 

Annen. Na tutejszym dworcu zna- pen (dawn.ieJ J. Branidhqif), ulica Mittelstr. 4. 
leziono śmiertelnie rannego człowiekfa, -- Jesienną zabawę z tańcem --
którego jacyś łotrzy obrabowali i oka- .na którą się wszystkich nam życzliwych Pola.-
leczyli. Nieszczęśliwy umarł w domu ków zapraSiZa. (2) 

Komitet: 
chorych. Antoni Czarn-0Iewskl, Szczepan Skrzypczak, 

Gelsenkirchen. W domu przy uli- ____ I<aźmierz Michalak. 
cy łiochstrasse spadł 66-letni stolarz Towarzystwo gimn .• ,Sokół" w Rohlinsthausen 
Henryk Neumann z schodów i zabił się podaje ISWYITI druhom do wiadomości, iż 
na miejscu. . wieczorek famillłnY 

- Na kopalni „Bonifatius" spadł oobędizie się w przys'Zlą niedzielę. 10 listopada 
kawał węgla górnikowi Hoffmannowi br. na sali p. fr. Peter, Bochumska ul. a nie jaik 

ITT.a ostatni,em posiedzeniu powzięfo. Początek o 
na głowę i zabił go na miejscu. g·Qdzinie 6 wieczorem. Szan. druhów uprzejmie 

Altenessen. W niedzielę wieczorem się zaprasza. Muzykę dostarczy pora.z pierw-
spostrzegli policyanci kilku mężczyzn„ iSZY TOiW. z grona swęgo. Czolem! (3) 
prowadzących pijaną kobietę. Gdy ich Wydział. 
wezwano na odwfich, opierali się poli- l(oło śpiewu „l(ocham>wski'' w 'ficklu 
cyantom. Wskutek tego wydobył je- don'OSli. swym czfonkom i nam życzliwym raida
den z policyantów rewolwer. Przy ście kom, iż w niedzielę, dnda 10 bm., urządza.i swą 

JESIENNĄ ZABAWĘ. 
rani u się padł strzal i ugodził zupełnie na sali p. Zweibómera, obok kościola katoli-
nieinteresownego w tej sprawie robot- ckieg-o. Początek o goidzinie 5-ei po poludniu. 
nika. który zmarł po kilku chwilach. Po Sąsiednie kola1, które by n~s swą obecności'ą 
licyanta z.awies:wno na razie w urzę- zasz·czycić raczyly, zaip_rasxamy jak na.oju<przej-
d · miej. 

zie. .Cz~ć polskien pieśni! (3) 
Altenbochum. Na kopalni „Voll- -----·-------Za!~d.-

mond" okaleczyły spadające kamienie Towarzystwo św. Andrzeja z Ober-Marxloh 
górnika Ludwiga tak ciężko, że nie- obchodzi w niedziele, dnia 10 listopada 
szczęśliwy zmarł wkrótce. 3 rocznice swego ~stniellia 

EickeI. Na kopalni „Hannover" na sali p. Rener.a, Becker1str. w Hamborn, na 
spadł górnik Arnold z mostu z wysoko- którą wszystkich czlonków i wszystkie Towa
ści 7 metrów. Nieszczęśliwy ztamal so- rzystwai, które ziaprosz~nia o<fobraly, także i 

te. które <lla braku a<lresów zaproszeń nie ode-
bie nogę i odniósł ciężkie obrażenia we braly, jak niaiuprzeimniei zapraszamy. Od godz. 
wnętrnne. 2 do 4 prizyjmowainie bratnich Towarzystw, na 

Eickel. U krewnej swojej nauczy- sali p. Minhorsta, obok kościol.a katol. Tow. 
· tk· B th b "ł k b' :k :przybyrw.aijące w większej lic:obie czloruków, o-

cie I panny a e aWlt s. IS' up trzymują piękne nagrody. O ia·k 1na'ilkznieiszy u 
Henninght:rns z Chin z swoim kapela- dziaf w uroczystości prosi (2) 
nem chińczykiem. - Wskazaliśmy już Zarzad. 
na to, że niemcy katolicy wielce się tam Uwag.a: Zebranie odbędzie się w tę siai-
przechwalają, z jak wielkim skutkiem mą niedzielę, zairaz po wielkiem naibor..i:eństwie 

b Ch 'ń · i· k o godz. uól 12. Czffonkowie winni się jak naj-
starnją się o to, Y I czycy mie 1 a- lkZ!niej stawić, ponieważ są ważne sprawy 
planów rodowitych chińczyków. Każ- <lo zalartwieni.ai. 
dy wie, co sądzić o tern wobec tego, że ----- Fr._ Snefa, przewodrnicZ3~Y·_ 
z wiil1Y tychże s~1mych niemców katoli- Baczność Eickel! 

Z Langendreer piszą nam: Nie ma tego ków ~iną setki tysięcy dusz polsko-ka- SzaillOiWnym Rodakom z .Eickla' i okolicy po-
zlego, ooby na dobre wyszfo. PrzysJowie to tolickich z braku duszpasterzy polskich. dafe się d'o wiadomości„ iż w piątek 8 bm. po 
m?żna zaistosować do przebiegu niedzielnego Do całego nakładu dzisiejszego ,numeru poi. przybędzie ksiądz _polski j będzie sluchal· 
W~eca odbyteg.o dniia 20 października. Byl to <ldaczamy prospekt Banku Ziemskiego w Ko- spowiedz.i św. arż do pooiedzial1ku poludn1ia. 
Wlec „Ziednoczeinia Z..i.wodowego Polskiegoi". ronowle. Bank ten ~adzien jest poparcia, po- W niedzielę o godz. 4 ntesrzpory z polskim k1a-
Sa!a już byla naipelniona, gdy policyaint oświad nieważ wziąl sobie za zadanie raitowanie szczu- zamiem. · 
~YI, że wiec może sie odlbyć tylko d<la czlon- p.lej posiaidlol§ci polskiej w bard:z.o znJemczonej Czlookom Tow. św. Pawia zwraica sie 
tow, w przeciwnym razie będzie roziwiąz.an~. okolicy Byidlgoszczy. uwagę, iż To;w. przystępuje wspólnie do ko-
kVskazai~zy na to pan Pruliński 1oznajmil, w munii św. w niedziele ,podc~ais mszy św. o 
rótkich s1lowaich, że ktoby chciat na s.ali po- aaa: --· 4 09. Uprasza się zatem niewiaJSty, ażeby do 
zos~ć musi sie na czlonikai zapisać, Inaczej Ro9m~i'los'ci'. spowiedz.i św. podążyly zaraz w piątek i w 

e mu.si salę opuśdć. I co się dzieje? Oto na lił a sobotę rano a potem w niedzielę po nieszpo-
sah.ciicho, jaikby nic nie zaszlo, a wszyscy Z?- rach i w porniedlzialek rano, naitomiast ustąpily 

<> s~IJ c:z.lonkami :Z wyjątkiem kilku, którzy się Złos'liwy dyplomata. Mianowany mieiscai czlonkom Tow. w sabotę po pol. i w 
Zęk!i; nzjszumnieJsiza mowa nie bylaby zdol- oiedziele rano. 
na, aby się tyle osób na cz.looków zap·is.alo. świeżo posłem chińskim w Wiaszyng- Nadmienia się zarazem, iż w sobotę odprn-

- hl' Następnie zabral glos pan PalińskU i w tanie Wu-Ting-Oang raz już przebywal wi się msza św. za zmarlych a w niedzielę za 
• isko póltorai god:Dinnej mowie przedstaiwil w Ameryce·, jako attache ambasady. W żyWych c:zl~onków Towarzystwa św. Pawlai. 
, Cale nasze polożenie. W.s.kaza1l na wyjątkowe O"mmn czasie •na jakimś obiedzie w O liczny udzia~ w spowiedzi i komunii św. oraz 

.tbr~ktowrall1ie nas Pola·ków a <lafo.i na ta, iak zgu- · n .J "" b · w nabożeństwie uprasza ~ię wStZystkich roda-
ni_e <lz.i:ala ina nas Polaików „stary ferband", Bialym Domu, goście 1prosili go, a ~ I~m ków. (I) 
~ązek „hirszdunkerowski" i związek chrzie- co spistal po chińsku na jadłosp1s1e, _Zar~~~~w. ~!'·.- -~~-!!~ 
SCtański i z· e "·am Polakom tylko należy się N k śl"l k · d k"lka '7.nako'w pędzel y t u a re I az emu ' 1 · u ' Baczność Rodacy w Altenessen! 

' sk·ęPować do polskich tawarzystiw i do poi- kiem. Żadnemu ze wis;półbiesiadników W niedziele dnia 10 listopada urządzamy 
Pl1e~a „Zj-ednoczenia Zawodowego". W za- '"I'e inrzyszlo na mys'l, że zł·ośliwy oby- jesienną zabawę 34cie za swoją mowę., otrzymal mówca hu- :u P t 
czne rudaski. watel państwa niebieskiego może z nkh dlia cz.tonków „Ziednocze.nia za'W'Odawego pol-

j 
Na;stęin.ni·e uchwalon-o rezolucyp. .naistępu- d' ·ć J d · „. Masz skiego" 1W Altenessen w sali p. Salla~ Początek 

ątą: k'. " ·~ za rw1 · e, nemu np. wpisat · •• o godi. 4 po po.I. o liiczny udzial prnsi 
Al czerwony .nos alkoholik1a ", drugiemu: (1306) WydzJa_ł··--

' "r HlY dziś zgroimadzeni na wiecu w L~n·ge~- b • " t · 
• 

11 eer_ robotlliicy pols1cy_. protestuiemY' iakna_i- „za aw.ny z pana !.Jtazen ' rzeciemu: Towarzystwo gimn. ,,Sokół" w Steele 
:r.1r1czniej przeciw projektowi wvwlaiszcze~ia „Niepodobna już być nudniejszym". W donosi swym druhom.. iż w niedzielę, dnia 10 

11/h Przymusowego zabierani·ai Polrukom zi_e- iten sposób ~,charakteryzował wszyst- listopadai o godz. 10 po pot o<lbędz:ie się 
i 1. Zgromadzeni wypowiac:La1ą przekrmanie, kich. Amerykanie, nie riozumiejąic mo- zebranie nadzwyc:r.atne 
-Oe ~konarnie prouektu wywfaszczenia nie byfo wy Konfucyusza, byli rł.łdzi z pamiątki. I na które się ws1zyst1<ich drui16w iak naiuprzei-
/ niczem j1t1nem jak rabunkiem pod os.toną K mieli zaprasza~ ponieważ przyjdą bardzo waż-
vr~a. · Jeden z wiec&wnlków. · Jeden z nich W kilku miesięcy potem ne sprawy pod! obrady. Goście mile widzm1i 

ł pokazał afory2Jm chiński dragomano- Czołem! (2) Wydz.lał. 

Baczność Riinthe i .okolica! 
Tow. św. Jana Chrzciciela w Rhthe 

nro:ą.dza w niedziele, 10 listopada 
- .)J:SIENNĄ ZABAWĘ -

na którą się wszystkich Rodaków i Rodaczki 
z Riinte i okolicy serdecznie zaprasza. Począ
tek o godzjnie 4-ej po poludniu na wielkiej sali 
pana Blumkempra. 

Uwaga. Zebranie odbędzie się w niedzielę 
dni.a 10 listopada o godzinie 2 po poludniu vr lo
kalu p. Blumenkempera. O liczny udziail w ze
~ai:iu _pr~_i_ (3) Zarząd._ 

Towarzystwo &imn. „Sokół" od<h:W II. 
w Oberhausen 

ur'2lą<lza w niedzielę, dni.a 10 bm. 
- JESIENNĄ ZABAWĘ -

Początek -o godz. 4 po południu na sali pa.na 
Webra, ul. Dui.sburgers~r. Na zabawę zaprasza 
się wszystkich Roda1ców i Rodaczki z Oberhau
sen i -0k0Hcy. Goście mile wid'Zia!lli. - Ozo-
lem! Wydział. 

Uwa2a. Zebranie odbęd'Zie się w tę samą 
niedz.ielę, o godz. 2 po pol., ćwiczenia odbywa
ją się w środ~ i siabotę o · godz„ 5 w.ieczorem, 
w niedzielę i święta o godz. 2 po pol'. (2) 

Wydział. 
Rezerwjści. którzy opuścili szeregi woj

skowe a! mzją chęć w.§tąpić ·d'o naszego grona~ 
zaprnsza ich się na z.ebranie -0 g. 2 po pol. i 
zarazem na ćwiczenia. Druhowie ćwiczący ma
ją wstęp woilny. O liczniy udziaJ w ćwiczeniach 
prosi Naczelnik. 

Koto śpiewu „Róża Leśna" w Hochlarmark 
obchodizi w niedzielę, dnia 10 Hstopada 

czwartą rocznicę swego istnienia 
.na saLi pana Wehnera. Od godziny 4 po Pot. 
konceirt, monologi, deklama.cye, potem dalsza: 
zaba~. z tańcami. Na rocznicę tę zaprasza
my szan. Rodaków, R.odaczkL i wszystkie nam 
życzliwe l(ola z okręi;t"u I. Zabawa jest otwar-
ta. - Cześć polskiet pieśni! (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Mar.citta w l(ray 
donosi swym c~!lonlwm i Rodakom oraz TO!Woa
rzystwom, które zaproszenia odebraly i te, 
które dlai braku adresów zawoszeń Illie oitrzy
m:aly, iż w niedz.Lelę, dnia 10 listopada, obcho
dztrny 

-- 8 rocznicę istnienia --
llla saLi p. KefenhOrstera przy dworcu l(ray-S. 
Porządek urocz:yst'ośd: Od godz. pól do 3-eJ do 
~4 przytjmowanie bratnich Towarzystw. o go
dzi.nie 04 wymatrsz do kościola na polskie na
bożeństwo. po nabożeństw.ie p0iwrót na salę, 
gdizie nastąpi powitanie Towarzystw i gości 
przez przewodniczącego. Potem ko1J1cert orkie 
S<try p. Pietrygi z Bruchu, przeplata'tl.y śpie
wem, przez l(olo śpiewu „Wanda" z Kray, rno
wa:rny, deklamacyarni ± przedstawieniem tea4 

tralnern. Uprasza się wszystkie bratnie T0iw.„ 
ahy z chorąigwiami przybyć raczyly. 

Uwaga: W sobotę, o godz. 08 rano 
msaa św. na intencyę Torw. W niedzielę. 10 li
stopaida o giodz. 10 przed poluooiem zebranie •. 
Cz.lonk.owie. którzy nie przybędą razem z cho
rą·gwią, tylko później, winni się okazać książką 
usta•Wawą. Wstępne dl_;i cz.l·onków wszystkich 
Tow. 30 fen., goście przed czaisem 75 fen. przy 
kasie 1 markę. O Jak na!iliczniejszy udzial' 
w Mszy św., zebramu i rocznicy prosi 

(2) . _ Zarzą!_ 

Towarzystwo bł. Bronisławy w Wiemelhausen 
podaje do wiadomości swym czlonkom i Ro-
1dakom z. Wiemelhwsen i z okoli,cy, iż w nie
dziielę, d'Ilia 10 listopada. obche>dzimy 

14 roczni~ istnienia 
na sali pan:a: l(ikutha (dawniej Hanefelod). Na J>Oi
Wyższą uroczystość zapraszamy jak miJuprre}
miej wszystkich 111am życzliwvch Rodaków i Ro 
daozki. Pr"'{ram uroczystości: 1) Przyjmowa
nie Tow. i gości; 2) Porwit1nie obecnych przez 
przewodniiczącego; 3) konce rt, deklamacye i 
śpiewy; 4) taniec. Zabawa jest zamkniGta i 
przed czasem będą rozdawane programy, bo 
bez programu nikt wniść nie może, więc każ
dego Rooakac jest obowiązkiem, aby się naj
przód! postara! o program. 

Uwa~a: Uprasza ~tę, ·a1by chorąży i asy
sta.nci o pól do 3 się stawili, aby udzial w na
bożeństwie z chorągwlą brać m()l?:li. Czlonko
wie powinni w czapkach i odznakach się sta
wić. O jak najliczniejszy udzial w zabawie 
uiprama (2) 

Zarzą<4. 

Skład tow. kolonialn. i tłuszczow 
w Heme z dobrą klienrtelit 5'Zezególnie stooo
yne dla. P d ak a:, jest z porw()du chowby wta
ściciela tainio na sprZei.:ta1:. Po objęciu potrze
b.a okolo 1000 mk. Bliższych szczególów u
dzieli aukcyonator 

Guslaif Schwełzler 
___ Recklingha_!l~en-Siid. Ne~arkt~tr.:_(13~) 

Ksrt•.:fle 
do jedzenia 

żółte, różow•, biał~ do· 
starcza w każdej ilości 
za. cenę jak na.jtańszą 

Piotr Baron 
Baukau przy Herne. 

GotheEtr. 76. (1264 

2 cEeladników 
ltrawiecklc 

na duże sztuki za wy
soką placą, potrzebuje 
zaraz (1283) 
•t. 1'Ial~hrowłez, 
De:rne, Mittestr 15. 

Albert Karrenberg, 
Ktmen i. W., Weststr. 75. 

NaJ wf ę'ks~y speeyalny sil.ład 

maszyn do szycia 
· i kołowców. 1!41 

Własny wars1tat reparacyjny. 



„„ •• tmm.„ ... „„„ ... „„„ ... „~ Kwiatku skiego 
„ najlepsze! ~ 

od witlulat wyprób.i przez vr. lekarzy bardzo :polecona p 
Bardzo wiele eltwaleb. uznisń llad· 
Puszka po 1 m., za. 2,50 trzy ra1y tyle. Cięści 
skladowe: Syringaextr. 2 proc., Wolliett 98 pro~ 
Jedyny skład wysyłk. ma : Apt. W. s.,CZ)"Ól!lkf 
lłerrHn ,ł, Goerlitzerstr. 48, Goerlitz11r Apotheke'. 

Baczność I Swój do swego! 
z :::m: mm~llf,fil;;;:;~:==lllllll:lm== 

Jedyna znacznie powiększona 

polska fabryka kostynmów 
na obczy.inie 
znajduje się tylke 

w Berne przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór 

kostvumów do wszelk. szjuk łiałralnych 
po nn-jnfżs~ych eeaaeh. 

Proszę .Kanbego skład .zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będ.zie obsłużony, niż u obcego, 

.z szacunkiem 651 

Franei,szek Eaube, 

... 20 wa;-onów! iiiiii 

perek najlepszych dostarcza w lt&Ź• 
dej Ilości, także wagonami! za ce
n11 jak najtańszą, prz, skoreJ i rze
telnej usłudze 

Składy W Brucbuli Bocł&um~rstr. HS. · 

Dom kredytowy 

~ Telef on nr. li81. 

~1-====================t cG 
k 
A 
P\ 
~ 

Jan Kwiatkowski 
1=============================1 

1268 

Kartofle 
'iY&a;onami 
Telefon li'f7. 

I JAH,_~f.~~ •. "!~~~~!~~.~s.~ SUd., 
I-ml ~wó_I do sw~go ! _ 

Kasa oszczędności w Herna, Bahnhofstr. 50. 

... 

' ------- Oberhausen (Rhld.) 
Ry'nkowa· ul. nr. 17. l\larktstr. :a.r •. 17. 

. Smalec za funt 
Najp~ ml\,ka psz" 

52 ·fen. . Slonin~, przerosłaJ funt 79 fe11 • 
15 fen. Kasz jęczmienna lB fen. 

Cukier 20 fen. Kasza tat~cz. 26 fen. 
Pełne Slaedzie, tuzin 50 fena Za.palki, 3 paczki · lS fen. 

Kawa od 79 Cen. za Cnnt. 
Wskutek wi~kszej umowy z wielką znam~ fa.bryką margaryny w Niemczech, jest mi możliwem spn:edawać (1280) 

l9r"' margarynę, w smaku najlepszą, 
funt po 50 i 80 fen. 

Polskie wina po 80 fen. za butelkę, jakoteż wszelkie inne polskie likiery. 
Mimo tyGh bardzo nizkieh cen daję jeszcze na wszelkie towary rabal. Na ka14lę i mar· 
garvnę daję jeszeze osobny rabat. · 

_. ... lla życzenie odstawiam towary własna farmallką każdemu w dom bezpłatnie. 

Od 1 listopada polska usługa . 





Z Wielk K1 Pozn:ińskiego. 
Mogtlno. Osadę kolonizacyjną, dafWIJliejszy 

fohvark Dzierzązno w pow. mogilnickim, prze
mieniono na gminę wiejiSk~. na<lając tejże ku1-
tumieiszą nazvrę „Schiers.ch<lorf". 

Rogóźno. Ks. prob. Oapczyński z Rogo
źna opuścil w sobotę mury więzie!ltile w Wron
kach, gdizie przesiedzia.l' 3 miesiące za. mDIW~ 
wypowiedzianą swego cza.su n.a. wiecu w Ro
goźnie. 

Gniezno. Welnticę, folwarczek p. Cikol
manna, Niemca. ~1abyl w tych dniach Bank Par 
celacyjny z Po:iJnania, pJacąc za morg~ 525 m. 
Posiad&>ść ta prawdopodobnie be<l;zie rozpar
celowana m mnietsze .gospodarstwa. 

W Ko:tmłole podcziais wyborów uzupehiia
jących do rady mieiskięJ zwydeżyl w trzeciej 
klaScie ikandydat polski, p. Pr. Stawicki. Otrzy
mal on 204 glosy, przeciwnik .zaś jego tylko 86. 
W pierwszej klasie przeszedl Niemiec. 

I(ł"otoszyo. Swietne zwycięstwo odnieśli 
tu Polacy przy wyborach d'o dozoru ,glJkoly 
katolłcldej. Wybrani są: ks. prob. Krug, pp. 
Oibasiewicz ~ Gąsiorowski. Otrzymaili oni 198 
glosów, gidy :kandy<iaci niemieccy tyiko 42 glo
sy. 

Czaray las. Zona chalupnika Marya111111a 
Ból schowaQ':a swe oszczędności w izbie pod 
podlbgą. Ody chciala do pri!eniędzy zajrzeć 
przelęikla się bardzo, gdyż z,nala!Zla tylko strzę
py papierowych pieniędzy (300 marek). Myszy 
pieniądze zinistzczyly. PieP1Jądze z iZlocie byly 
nierarus.zone. Gdyby byla pieniądze zaniosla 
do banku. bylaby uniknela straty. a przytem 
mialllaiby i procenta! - Qlupców nie sieją, · sami 
się rod'Zą! 

Pozna6. Na1 dwa tygodme więzienia ska
z,arno redaktora „Postępu" p. St. KuI11Za za ar
~kul(, w którym kilku obywateli Polaków. p-0-
pierający.ch wylącznie żydowski i niemie·cki 
przemysl. bylo wYmienionych pocziątkowemi 
literami. Paina Kwrna PfZyprowadzonl()I z wię
zienia w ubraniu areszta1nckiem. 

- Procesem Kwileckich znowu wrkótce 
sąd tutejszy zajmować się będ:zie. fak Wiado
mo. nie .z.asp~kojona MajerCJIWa z,ailożyla ape
la·cye przeciw wYrokowi· pw,ITTańsikiego sądu 
ziemiańskiego, stawiaiąc nowe tdCYWiody. Po
między innymi ma także być przesluchanym 
leka:rz. prakt. p. dr. Barańskii z Chtarlottenbur
ga. który w liście prywatnym doniósl dr. Pili
mowskjemu w Krakowie. że w sprarwie l(wjJe
ckk:h mru wa7me odkrycie ido .zrobienia. 

Ze Sla\Zka ezyli Starepolakl 
Brzeg na ~ląsku $rodkowym. Na•de.r nde

rozumny. zakbd z.awarl w jedne~ w pobliskich 
wsi pe;wien rz.eźnik z pewnym CJlberżystą. Za
l-Ożyli się ci dwaj o to z nich więcej mięsa zjeść 
potrafi. Rzeiinik zjadl pięć funtów mięsa sie
kamego, oiberzysta diwa funty mięsa siek·all11eg-0 
i calą ka~zkę do tego. Prpytem wy;pili obaj 
wielką ilość piwa. Wskutek tego obżamtwa 
1rzeź.ni.k uimarl, mimo usilowail. lekarskich, by 
go przy życiu utrzymać. 

W Starym Ujafdzłe w piątek ubiegkgo ty
godnia jeden z obywateli spożywa! kaiwal kiel 
basy •na obiad iw jednej oberży. Obecni tam lu
dzie gorszyld się tern nieuszanowaniem postu, 
i jako znaiiomemu przyma·wiali owemu obywa
telowi, ganiąc spożywanie mięsa w piątek 
tek. Ale ów obywattel żartowal sobie z kh 
slów mówiąc, że w pi_ątek może tern więcej 
mięsa ieś'ć, niż w sobotę lub w niedzielę. Prze 
szlo okolo 5 miunt a ów obywatel już nie źyl 
- zma.rJ nagle n.ie spodziewaną śmiercią. Lu
dZiie powiaidają, że SiIJOtkala go kara Boża za 
nieuszanowanie postu. 

Z Strze1eckie20. Podczais polowania" w 
madątku Blot:nica-Centaiwa 1Zostal jeden z zag·a
niaczy na miejscu :zabity. Podobno sam stal 
się przyczyną swej śmierci, bo nieostróŻJJy 
wyszedt na linię istrzeJ.ców. aby ~bierać porzu
cooe naboje. 

128) 

ŻUBR OWIE. 
'Opowiadani·e historyczne według po

wieści 

Wacława Oąsiorowskie20. 

CCiu daiazy)_ 

Mar celek odezwał się weselej: 
Do kroćset, jednego nie rozumiem: 

ty, kapitan strzelców, legionista„ .. ka
waler krzyża, do szeregu!... Tfy !.„ 
Do stu piorunów, niech mnie dyabli po
rwą, jeżeli jest sprawiedliwość na świe 
. ' cie.„. 

Widzisz, wszak dobrowolnie idę! 
- odrzekł cicho Floryan, który był le
dwie przelotnie o pani Dziew)1nowskiej 
wspomniał. 

- Toż pewnie! Gwaltem cię nie 
chwycili! Lecz co tobie, to się i u nas 
szlufy przynajmniej kapitańskie powin
ny znaleźć!... 

- Et, zdaje ci się! Widzisz, chcia
łem do gwardyi.., wtakansów było ma
ło!... 

Bogumhl. W ok<>lfcy Boiramłml lldłal 
leśniczy Skolik kJ'usmvnika. Obaj wYStrze11h 
róWlllOCZeśnie do siebie. Leśniczy padl na miej 
scu trupem ugodz:ony kulą w serce, a klus.o
w.nik otrzymal str.zal śmiertelny w glowe i 
umarl po kilku godzinach. 

Z mny eh dzielnie Polski. 
Sosnowice. (Król. Polskie). W poniedzia

łek w nocy wdarlo si~ do mieszkania tutej
szego pr-0boszcza karoH.ckiego 8-miu zamasko
wanych ludzi, żądając wyd.amfa 5-ciu tY'Sliecy 
rubli. Ody proboszcz oświ.adczyJ. że T!liema ża
<linych pieniędzy rw domu, oddalili się rabu5ie 
Następnego dnia otrzymał proboszcz pismo 
ainonimowe, w .Jctórem ;prarwdlopodobnie ci sa
mi bandyci mu 1rrożą Wiiercią. gdyby do środy 
polucDnia nie zloi.yl pieniędzy na wskazane miej 
&ce. 

Lwów. W Boguslawiu splonąl szyb ko
palni nafty, należącetj do kopalń firmy Schiff
mrunna. Przodownik wiertniczy i jego pomo
cnik .znaleźli śmierć w plomieniach. Inny robo
tnik odniósl imiertelne rany. 

dowal on śrubę okrętową, bardzo mal(h 
ale zdolną niesłychanie przyśpieszyć 
bieg okrętów wojennych. 

Jak wiadomo, na wojnie, zwlasz
cz1 na morzu, powodzenie zależy prze
ważnie od szybkości ruchów. Kto na
gle napaść i szybko ujść potrafi, ma gó
rę nad powolnym nieprzyjacielem._ 

Niemiecki konsul we Lwowie baron 
Spesshardt 

odchod~i do Norwegii jako k~nsulil~
neralny. Połacy galicyjscy twierdzą, 
że za czasów urzędowania bar. Spess
hardta we Lwowie, rozbudził się tam 
wśród kolonistów niemieckich duch 
wszechniemiecki, a Rusini weszli w 
przymierze z pruskimi haklatystami. 

. Dortmund. Z g~mków zabrała Po. 
lt~ya d~o.m lu~owp1kom taniej piecze„ 
m kaczki i gęsi, ktore skradli z kórnika 
przy ulicy Reńskiej. 
.. Hagen. Pociąg _:wpadl na przejeż„ 

dz=:1ący przez tor 'Y~z i rzucił na bok. 
Kon zabity. Wlaścic1el woza raniony 
Jego żona i córka uszly zdrowe i cale.· 

Oelse";kłrchen. Gazety ni~mieckie 
donos~ą, ze pewn~ polska ,,niewiasta 
wsadz1la czworo dzieci na wozek i za
wiozła je na policyą.Wsunąwszy wózek 
d:<> biu~a, odeszla ze słowami: „Niech 
się pohcya o nie stara". Oddano dzie. 
ci do domu sierót. 

· Okrutna to matka, ale pewnie jej 
bieda dokuczyla, a gmina wsparcia od. 
powiedniego dać nie chciała. 

Prusacy przeciw zakonnicom. 
Pruski minister oświaty nie zezWc;°: 

-i!!!IJ!l!!l!l±!!!!!!m1m_l!!!!!!!._.ll!l!lst~l!l!!!!!•!!!!llll!l_!!!l!!ll_11a1_• • lil na rozszerzenie w Osnabruku klasz-

Oermersłleim. Dwudziestodwuletni 
parobek ranil niebezpiecznie dwoma 
wystrzalami z rewolweru swoją ośm„ 
nastoletnią kochankę a następnie ode„ 
bral sobie życie. \\11adomoścł ze śwf ala" 

Prace seJmu pruskiego 
przed Gwiazdką mają się ograniczyć 
na uchwaleniu ustawy Q przyrnusowem 
zabieraniu Polakom ziemi i o lepszem 
up~sażeniu nauczycieli. Pol.1kom więc 
brać, a .niemieckim nauczycielom doda
wać będą. 

I parlament niemiecki 
będzie jeszcze przed Nowym Rokiem ra 
dzil o sprawach polskich, bo rząd przed 
loży mu z:araz na początku ustawę o ze 
braniach i stowarzyszeniach, zawierają 
cą przepis. że rozprawy na zebraniach 
mogą się toczyć tylko w języku nie
mieckim, a rozprawy w innym języku 
bylyby dozwolone tylko za zgodą po-
licyi. ' 

Budżet austryacki 
czyli rachunek spodziewanych docho 
dów i wydatków .państwowych w r. 
1908 wskazuje sumę przeszło 2 miliar
dów koron. przyczem dochody są o 
1957638 koron większe od wydatków. 
W roku poprzednim wynosiła nadwyż
ka tylko 890 907 koron. Austryackim 
ministrem jest dr. Korytowski. Pol~k. 
pochodzący z pod zaboru pruskiego. 

U tonęło 20 ludzi. 
Podczas wybierki rekrutów do ma

rynarki włoskiej zawalił się w Neapo
lu pomost i 200 ludzi wpadło do wody. 
Z tych 20 utonęło. 

W Macedonii znów mordy. 
We wilajecie Uwauczy zamordo

wali Serbowie 7 Bułgarów, w tern dwie 
niewiasty. - Mocarstwa europejskie, 
które podtrzymują w Macedonii rządy 
tureckie, ponoszą odpowiedzialność za 
te walki bratobójcze, wywoływane w 
celach samolubnych przez wrogów 
Słowian. 

Ważny dla marynarki 
jest wynalazek pewnego Anglika. Zbu-
4L22 =n u ! sr 

- At... przyzwyczajenie żołnierskie 
do! ... 

Marcelek urwał i sięgnął po me
szek lśniący p.od nosem. 

Floryan z serdecznością a dumą 
spojrzał na brata. lecz ten ostatni na
gle chwycił się za pierś i zaczął ka
szleć glucho. Na twarz wystąpiły mu 
znów ceglaste wypieki. 

Floryan zaniepokoi! się. 
- Mar celek! Tyś chory? 
- Tfy do czarta!.. Na psa urok! Ani 

mi w glowie ! Czasem jeszcze to pchnię 
cie lancą dokucza, ale to furda! Purę 
tygodni i... ·przejdzie, bo musi... Florek! 
baczność! kapitan! 

Bracia porwali się z miejsc, nad
szedł Dziewanowski i skinął na florya
na. 

- Chcę z waszmością pomówić. 
-- Kapitanie!... 
- Porzuć-że te tytuły! Wszystko 

poszło wybornie .... major przed chwilą 
jeszcze wspominał o was! Tylko cóż to 
za zajście mieliście z Małachowskim? 

Floryan opowiedział całą sprawę, 
Dziewanowski oburzył się. 

toru sióstr szkolnych. Nie pozwom też 
na pomnożenie sióstr w Singen, gdzie 
pracują ~:iko nauczycielki w prywatnej 
szkole dziewcząt. 

Siostry pewnie zagrażałyby państwu 
pruskiemu, gdyby ich byfo za wiele. 

Z rółlJOb 1tr11. 
Na dwa miesiące wciąż jeszcze mo 

żna zapisywać „Wiarusa Polskiego" na 
poczcie i u listowych. Przedptata wy
nosi 1 m. a z odnoszeniem w dom przez 
listowego 1 m. 28 fen. 

Za tę cenę wyselamy „Wiarusa Pol
skiego" takż:e w inne strony a zwlasz

. cza do Polski pod zaborem pruskim dla 

. rodziców, krewnych i znajomych. 
Bochum. Na :kopalni „Hannover" 

w szybie 3-4 znaleziono trupa inwali
dy Bradlera. Miał ranę na gł·owie. Przy 
czyna jego śmierci jeszcze niezbadana. 

Bochum. Komisya Siedmiu organj
zacyi górniczych razem z komisyą sied 
miu starszych kruaipszaftowych oświad
czyła, że zgodzi się na nowy statut 
knapszaft.owy, jeżeli renty zostaną pod
wyższone, jak następuje dla tych, któ
rzy otrzymują po latach pmcy: 

Plorencya. Pastor protestancki An
dersen zabił się, przeciąwszy sobie ży
ly. 

Berlin. Hr. Lynar. który zostal zwał · 
.niony ze służby j,ako major za występ
ki przeciwne naturze, popełnione z J>Od
wladnymi, zatrzymał tytul majora i 
ipensyę. Aby go prokurator nie mógł ści 
gać, uszedł do Szwajcaryi. Czy i na
dal będzie pobierał pensyę, na którą 
lud biedny skladać · się zniewolony? 

Brest (Prancya). Wskutek burzy za„. 
tonęly cztery lodzie rybackie. Na jednef 
byto 18 ludzi. 

Monachium. Bankier Michellbacher 
w Diirflingen został uwięziony, ponie
waż sprzeniewierzył 600000 marek, kt6 
re mu oddano do przechowania. 

•. .1 SL!#_ .. ±s_;g 

. \\'iado•oś~I literackie. 
•• Rod.ziny'', cza'Sopisma illustrowainego na

klaid.u Kairola Miarki w Mikot.owie (Nicolai O. 
Schl.), wyszedl z <l:ruku .nr. 49 i zawiera. 

Kur.si ,dziecięcej krarwieoczyz;ny (z ilh1s.tra
cyami - ciąg dalSizy). - Zcrklęty dwór, ]}O· 

wjeść (ciąg dalszy 29). - Wierność n>agrodw
JJa, powieść spókzespa (oiąg dalszy 13). -
Tajemnica na dwo·rze królewskim, powieść hi
st<>ryc2111a (ciąg dalszy 4). - Wladcy Sahary. 
Napisal Bolesfaw Soszyński (z illustrncyami 
- dokooczenfo). - lllustrowany pogląd tyg~ 
<lniowy. - Przeciw alkoholowi. Przelużyl z 
•niemieckiego Stanislaw Lańcucki (ciąg dalszy 
3). -- Krótkai historya woJska polskiego (z il!tr 
straicyą - ciąg dalszy 3). - NiemilO§iemi. 
(Praiwdziwe zdanzenie - d.ok·oil.czenie). - Z ży 
cia katolickiego. - Rozmaitości. - Ogloszenia„ 
- RodZJina kosztuje na wszystkich poc.z.tadt 
kwarta.Lnie 1,50 mr. 
~kl!l!l!I!' U _iLE&. _ 

Ostatnie wiadomości. 

po jednym roku '5,72 mk. po dwóch la
tach 11,44 mk. po 3 latach 17,16 mk.~ 
po czterech latach 22,88 mk., po pięciu 
htach 28,60 mk., po sz.eściu latach 
34,32 mk .. po siedmiu latach 34,84 mk .. 
po cśmiu latach 35,36 mk., 'i:fo d · wfo
ciu latach .35,88 mk.. ·PO dziesię ·u do 
dwudziestu latach 36,40 mk., po 21 la
tach 30,16 mk., po 22 latach 23,90 mk .• 
po 23 latach 17,68 mk., po 24 latach 
11,44 mk., po 25 htach 5,20 mk., po 26 
latach 4,16 mk., po 27 latach 3,12 mk.. 
.po 28 latach 2,08 mk., po 29 latach 1,04 
mrk. 

Największe dokładki mają otrzy
mać ci górnicy, którzy zost1ną inwali
dami w wieku, w którym zwykle jesz
cze dzieci są małe, a więc utrata renty 
dla dzieci jest szczeg-ólnie przykra. 

Peters bur 2. Rozooczął się tu, ; 
proces o oszustwo przeciw byłemu po- .. 
mocnikowi ministra Hurce. synowi nie
cn~i pamięci generał-gubernatora war„ t 

szawskiego. Oszustwa były popełnione 
na szkode dotkniętych głodem włościan· 1 
rosyjskich. J 

~ ---- .220 . ii. _"li,. SQL •• X "li! __ __.!! 

-- Jak to?... na !: kwasif o niepomiernie, tak dalece,. 
;_ Bo towarzysz jest moim bra- że t rala go ochota służbę narzucić, a 

tern!... przenieść się do legii nadwiślł1ńskiej„ ; 
Dziewanowski uderzył się ręką po lecz perswazye Dziewanowskiego a ~ 

czole. wzgląd na Marcelka przemogły. 1 

- Wszak to brygadyer Gotartow- Tymczasem już dnia następnego roz. 
ski !.„ Patrzże, panie Floryanie, mia- poczęły się długie i nużące musztry. 
łem się waszmości pytać, czy wam po- Jerzmanowski chwili wypoczynku nie 
winowatym nie wypada ... Witajże mi! dawał żołnierzom. Qjy konie ustawały„ 
Ba! to z Malfachowskim sprawa skoń- zaczynat służbę pieszą, wykładał i1n-· 
czona !.. .. Brygadyer świadczyć nie mo strukcye, ćwiczenia z bronią. 
że!... Idę do majora !.„ Bądźcie spokoj- Nadto, pt6cz Jerzmanowskiego. 
ni! Dautancourt go nie cierpi, bo wszy- inni oficerowie wykładali sposób kulba 
stkim nam dał się we znaki!... Trzeba czenia koni na komendę, puszkarz pou
tylko, żebyś, 1nnie Floryanie, trzymał czal o konstrukcyi karabinków i pistole
się ostro„. i z kapitanem J e'rzmanow- tów, w jakie byli uzbrojeni szwoleże
skim ruszył stąd !.„ Wasza kompania bę rzy, płatnerz wskazywał, jak pałasze 
dzie przydzieloną do szwadronu Kozie- toczyć, konował o pielęgnowaniu konia 
tulksieg·o !. .. A to zacna dusza !.„ Cho- szeroko się rozwodził. 
ciaż, może się co zmienić jeszcze, bo le Każda część służby, każdy drobiaz~ 
dwie podział szwl:łdronów jest jako ta- miał swego nąuczyciela - ba! nawet 
ko dokonanym! Matachowski jest mo- stary brygadyer legionista pokazywat 
im naczelnikiem! Ciężki z nim żywot.„ młodzieży, jak rzemienie wygładz\lć a 
O slużbie wojskowej ani wyobrażenia. guziki czyścić. 

1-. 

- Do licha!... Przecież i u nas w 
płuku młokosów nie brak!... A i to po
rucznikowskie obszlegi mai<.... Ty Flo 
rek ... na prostego żołnierza, niech mnie 
pierwsza kula nie minie!... 

- Pyszałek! Raport zł.ożył do szta
bu, żeście mu ubliżyli! Nieznośny czło
wi~k !... Lecę do Jerzmanowskiego. 
bądz pan spokojny„. Ale, a kto był świa 
dkiem rozmowy? 

a mina i pretensye to najmniej do wiel- Służba taka nie każdemu przypa
kiej bulawy !... Choć przebąkiwać zlJ.- dała do gustu. Raz w raz paniczyk ja„ 
czynają, że mimo wielkich protekcyi kiś, ziasmakowawszy rygoru, a zrażo
Davousta, ustąpić będzie musiał!... ny tern, że mu nawet pacholika na 

Jak 1przewidywał Dziewanowski, swoim koszcie, choćby i oficerowi, trzY 
zajście z Małachowskim skończyło sie mać nie było wolno - wymykał się P~ 
na niczem. D1utancourt przeciął. spra~ cichu i zmykał, mając nadzieję przysto! 
we oświadczeniem iż szwoleżer Gotar- niejszą dla się służbę wvnaleźć. 
towski, nie przeszedlszy jeszcze kursu Dautancourt gnieWJai się, pienil .na 
instrukcyi i służby, nie może być odpo- wieś o każdej dezercyi, lecz mimo to 
wiedzialnym za nieświadomość, nie- była ona na porządku dziennym. 

- Nie żałuję wcale!... ~azem nam 
będzie lepiej .. , 

- Prawda! Tylko mi to brygaderr 
stwo dokucza!... Do pięćkroć stu ty
sięcy.„ 

- Skąd takiemi przekleństwami sy
. ' p1esz .... 

- Ten oto bryg-adyer ! 
-- Hm!.... To bardzo ważne! Bry-

gadyerze, słyszałeś, jiak szef Małachow 
ski mówił z towarzyszem? 

- Słyszałem! 
- A zeznasz? 
-- Nie będę zezna wal, kapitanie! 

mni~j kapi~an. dowod~ący ·O~no_śną kom I (Ciąg dalsZY nastą.ipl). 
parną, wm1en napommema me zat.ować. 

Jerzmhnowski, służbista wielki, ści
śle wypełnił rozkaz majora. co florya-

i 1 „„ i 



Od Redakcyi. 
pan Naskręt w Wanne. Ponieważ 

rozrnowe prze_rwtano ~,anim ~an skoń
czył przeto me mogllsmy dziś zamie
scić 'oglosze~ia. Dowiedzieliś!11Y sie tył 
kO że ma się odbyć zebrame „Towa
rzystwa Niewiast'', ale nie wiemy 
gdzie i k~edy. Prosimy. si~ z po:wodu 
przerwania r?zmowy u_zabć na. m1ejsco 
wyrn urzędzie telegraficznym i zaża
dać zwrotu zaplaconych za !fozmowę 
pieniedzy. 

Od Eluapedycyi. 
°''asz.a.iacym Towarzystwom. W osta.--

ti1rn c~ie zdarzalo sie częściej, że o zebra
niu lub zabarwie umieściliśmy nadeslaine nam 
ll!IOSZen:ie, o którem zarząd odnośnego towa
rzystwa wcaile nie wiedzial. I obecnie otrzy
mallśtnY takie o~roszenie do umies~cwnia o 
~akazie na .odbycie z_abawy ,,Soko.lai w Obe:,-
5tyrum. Pismo pod·p1saine byJo: ,,A. I., 1M"ezes • 
Tymczasem telefon~alo„ ~. pote~ kilku 
donków ow ego ,,So~<ola . ze Jest nrepraw-dą, 
j;i'wbY 7;.1ba.w :i od'być się nie mo;;la i wylali 
ca!v swói gniew najnie~uszni ej na naszą eks
pedYCYG • Jia.k przypu~azamy, choozUo w 
tym '1.VYP"-.dtku o jakiś -nierozsą,d,ny żart lub o 
IVJ'W".rcie na „Sokole" nis'kiei zemsty. Wobec 
tego o.5iwi a1cl'cz.aimy. że od dzisiaj, nie ~dzłemy 
zam1eszczali °"łoszeń towanyskich, jeżeli nie 
będa potwJerdzone pieczęcią Towarzystwa i 
Die zaopatrzone w dokładny adres wyseła}ące
go. Uchronimy w tein sposób siebie od tzat'rn
tu a Towa1riystwa od ruieporozumień. Prosi\Jily 
wiec Taw:arzystwa do tego się 1Jastosować i 
nie zapominać kifasć na każ,dy ,list stęplaJ ,i do
kladoogo adresu, bo będą same winne, jeżeli 
ogloszeń ich niezaopatrzonych pieczęcią. n1e n
rni~cimy. 

www .„~·- -

tłabof;eiisfwo polskie. 
Nauki w duo Ustopaliłai. 

w kościele klasztornym w Bochum. 

Za Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Baczność druhowie .,Zjednoczenia"! 

w Hiłdesheimie. 
Przyszle zebra-nie odbedz:ie sie w czwar

tek wieczorem o godz. 8-ej u p. W e.chtra. 
P. Wróbel 

Wll!CE 
które się odbędll 10 listopada r. b.: 

W Heme 'PO poludniu o iOdzłnie '4 w lokalu p. 
Nitki, przy ul. Nowej. 

W Marxlob vrzed .Pol. o godz. llYz u p. Rosen 
thala dla ~ćmików a hutników. 

W Ober·Ewia1 po pol. o godz. -4 u p. Fe-rd. 
Ho!te. · 

W Laar prze<il pol. o gaj.z. 11~ u p, Schrawe.n. 
W L0nkco przed pofudniem o .godz. 110 u 

p. Lechtenbemr-ai (Postawienie kandyda
ta na sta,rszego knapszaftowego). 

W Pirlntrop ttnz,ed pol. 11~ u p. Knrtha, da
w.niej Ackermann (postaw.ienie kanbdyd-atów 
na sta.rszych tknapszaftowych). 

Na ostatniem posiedzeniu w Hamburgu o
br2:no inowy wyd:zial„ do którego należą. Sta.
nis.l2iw Herszto'WlSki, delegatem, V.ierlenderstr. 
20., Jan Drążkowski, zast., łleidenkampsweg 
nr. 132; Jrun Stach()IWia·l{, sekr., H·aJrdenstr. 8.; 
Wincenty Kurc, slrnJrhni)<:, Linidleystr. 89. B Ty 
iaoowski, rewizor,em kasy, Veder-Marktplatz 18 
i fan Drążk01Wski. 

Skladlki tygodniowe zibierają u Rote.nhurgs
-0rt St. Hersztowski. Na1 łfamerbrook Jan Drą
żkowski. Na Veddel: B. Tyjainowski. 

Mężem zaufania na Brkenschwilc jest obra
ny St. SzymkOIWiaik, miesZ!ka przy ul. Stim-
berg 45. · 

,,Zjednoczenie zawodowe polskie.". 

Towarzystwo- Kimn. „Sołcół" w Lootroo 
poda-je druhom do wiadomości, iż w niedzielę, 
dnia 10 listopada, odbęd.zie się kwartalne walne 
Zebranie o godzinie 4 ipo poludniiu. Druhowie 
pawhmii ~ najlicxniej _się stawić. O licmy 
_ud~!-~ prosi . (1) Wydział. 

l(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Oelsen-
kirchen-Bismarck 

podaje swym czJonkorn i wszystkim Rodakom 
w Bismarck i okolicy .do wiadomości, iż ze
rahnie miesjęcz.ne odbędzie się w niedzielę, dn. 
10 li$topada po polu<laliu o 4 godzinie na sali 

Dla mętczyzn tontych w środę, doi.a 13 p. Etzlem1„ 
listopad'a o godz. 8 wiecwrem. Uwa~a. Lekcya ś12iewu 'W tę samą nie-

Dla młodzieńców w środę, dnia 27 listopa&a dz.ielę o godzmie 11 i P-61. O liczny udzial w 
o_g;.....oo-:-z."'.'"8-:---:-ei=wi"'.'"·e"'.'"c_ro-:-r-:-:e-:-m~.~~--------!e_k...:'cy:...i_1_· _zelb_r_aini~osi (1) Zarząd. 

Dom kredytowy 

Telefon nr. :i81. 

Kartofle 
VR gonami 

1268 Telefon "'"· 
-------..-·-----·-~----..... ----......... _... ______ _... __________ .,.._ __ 

Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 

Rzepa I Buda, 
BAUKAU, 

nr. 68, Strynkedustr. nr. 68 (obok gościnnego Frey) 

~~!~d~r~ ~~!8!~! ~!żi.!~~r.~~! 
~\z t~, Prosimy przekonać się, ie cenj' mamy niższe niż w składach 
131 ye "\\"rogów. , 

u Z powaianiem 

~ 
*&" 'Ew+-),< \ '„ "~' '\. I)• ~· „ _.J. ł "o., • I ' ' 

Rzepa . i Bud.a„ 
m 

Skład 
kolonialny 

jest do 111pr&edania. Zgło· 
szenia do" Wiarusa Pol· 
skiego" w Bochum pod 
nr. 1307. 

2 czetadnłków . 
lira wieeklc 

na duże s11tuki za wy
sokłł płacą, potuebuje 
zar~z {1~83) 

lit. Malehrowłcz. 
Derne, lfittestr 15. 

l'litl,) - i 

Towarzystwo gimn •.• Sokół" w G~bmen 
podaje <lo wfa<lomości, swym druhom i wszy
stkim Rodakom w Gahmen, Ltinen-S. i okoli
cy, iż w niedzielę dnia 24 list~ada urządza
my iesiernią zabawę w mmkniętem kólku na 
isali pana. Meermanna w Gahmen, na którą 
serdecZIIlie zapraszamy. Prosimy także towa
rzystwa, które zaproszenia odebraly i te, któ
re odia b-r«llkn adresów zapros.-zeń nie odebraly, 
aby nas odwiodzić racz_yly. Zabawa będzie u
rozmaicona ćwiczeniami gimnastycznemi. Po
czątek o godzinie 4 po poludniu. (1) 

Uwa1a: Zebranie od.będzie się w niedzielę 
dnia IO listopada o godzinie 4. Zapraszamy dru 
h~w. ·któ~y chcą udzial brać w zabawie, aby 
is1e na członków dali zapisać i tych, którzy za 
lCi!aią <llutej jak trzy miesiące ze skladhmi, 
aby sie licznie stawili i ze swoich skladek &ię 
ui'iścili. O liCZITTY udziait uprasza się. 

Wydział. 

Bacmość Riinthe i okolłca ! 
Tow. św. Jana Cbrzcicłela ..,,. Riintłte 

nnządza w niediziele, 10 listopa:da 
- JESIENNĄ ZABAWĘ -

m którą się wsz:yistkii.cn Rodaków i Roda.czki 
z Rilnte i okolicy ,serdecznie zaprasza. Począ
tek o godzinie 4-ej po poludniu na wielkiej sali 
paoo Blum.kempra. 

Uwaga. Zebranie odbędz.ie się w niedziele 
dnia 10 listopada o F:Odzinie 2 po poludniu w lo
kal{! p. Blumenkempera. O liczny udz.iail w ze-
braniu prosi (3) Zarząd. -·----

Towarzystwo św. W otciecha w Boy 
donos.i ~wym szaITT. czfonkom. iż w niedziel~. 
dirui.a .10 bm. o 4 Po południu odbęd.zJ.e się zwY
czaj.ne miesięczne -zebranie, oo które winien się 
każ,dy czlonek stawić, o.onieważ są bardzo wa-
ż.ne spraIWy do zalatw:i~nia. (1) 
______________ Zar~~d._ 

Tow. św. Wojciecha w Roh1in1thausen 
donosi swym azlonkom i Rodi(!Jkom ,iż dnia 10 
bm. po poludniiu o godzjnie 3 na sali pana Mo
dera odbędzie się zebrrunie miesięczne, na któ
rem przy.idą bardzo ważne sprawy pod obra
dy tyczące s:ię W'SZ%tkich Polaków z,atrniesizka 
fych w gminie tuteisz:ej, wtem prosz.ę o licz
ne przybycie nietylko czJonków, ale także i ro-
~kóiw, Proszę prizyby_ć punktualnie. (I) 

Przewodniczący. 

Towarzystwo gimn •• ,Sokół" w Herne 
donosi swymf CIZfonkoon i Rodakom, iż dnia 10 
o<lbęd'zie się w niedziiel~ 10 bm. o godzinie 3% 
po południu oo sali zebrnń. Na porządku dzien 
nym wYklad o przemyśle w Polsce. (1) 

Wydział. 

Baczność członkowie Koła śpiewu ,.Li
ra" w Oberhausen t 

W ostatnim czasie nader smutne panu~1 
stosunki w Kole na.szem. Czł-Onków liczy Koro 
nasze wief e, lecz posfe4zenla ł lek eye śpiewu 
pustkami świecąi. Prosimy zatem n~ycła 
członków. aby liczniej przybywall na posle
dz.enia, abyśmy l(oło nasze znów podnieść mo
gli. Z tego J>()IWodu odbędzie się w przyszht 
niedzielę. dnia 10 listopada o ~odzlnle . 11~ 
przed l)Ołudniem 

- nadzwyczajne zebranie -
nai sali zw-yklych -posiedlzeń. - Lekcye śpie„ 
wu odbywają się co czwartek wieczorem o go
dzinie 8. 

Mamy nadzieję, że kochani crlonkowie i 
drodzy .bracia po ilutni więcej odtąd dbać będą 
o towairzystwo nasze, a sizczegóLnie o śpiew 
nasz, ukochany, który tu na tej obcej ziemi co
raz wi~ej rozbl"Zmiewać powinien. 

Cześć pieśni Polskiej! 
(2) ZaM'łd l(oła ~piewu uLłra". 

To.warzystwo polsko--katol. św. Józefa w HO!rst 
nad Emscher. 

W niedzielę, dnia 5 listopada o godzinie -4 
po J)dudniu w lokalu pa'Ila Plathe, odbędzie się 
izwycza1ne miesięczne zebrainie, na które si~ 
wszystkich czJlonków zaprasza. Goście mile 
widiz.i.ani. Por~dek <lzienny będzie na zebraniu 
odczytamy. O jaik na;ilicznejszy udzial prosi 

(2) Za~ad. 

Tow.arzystwo św. Wojciecha w Hochlarmark 
donosi uprzejmie swym czlonkom, iż w niedzie
lę, dlnia IO listopada, o godiznie 11 przed polu 
dniem, zaraz p-o nabożeństwie, odbędzie się 
miesięczne zebranie. Uprasza się tych cz.lon
ków, którzy zailegaią 3 miesiące ze skla<lJkami, 
aby się uiścili, ponfoważ z.a 14 dni odbędzie 
się roczne walne zebranie. O liczny udz.ial 
czlornków prosi (1) Zarząd. 

Uwaga: Czfonkowię zara.ądu wLnni się 
staiwić punktua·~nie godzin~ prędze.i. W. O. 

Okre2 VII nadreński 
podaje do wiatdomości, iż zebranję listoipadowe 
001będ:zie slie dni«łl 24 listopada br. w Oberhau
sen w loka1u „VOIIl d:er Berg" przy uli.cy Miil
'heimskiej m. 209 o godz. 2 po pol. Wszyscy 
•delegaici sa woowiązani, mieć legitimacyą swe 
go gniazda. Z,aJrazem gniazda, które zalegają 
ze skladkami do Związku, p01Winini -natychmiast 
je odesillać. Na porzcd•ku dziennym obór Wy
dziaJ11u i delegata cLo Związku. 

Czołem ! Wydz.lał. 

d.j~!~~i::::;;;~:: z podrąźy JUŻ \ J. Pańczak, dom towar .. 
dzony interes, poezukuje wróciłem 1290 ESSEN 
na tej drodze „ . , Stoppenbergerstr. 11-13„ 

12474· żonv. 1 Dr. med. Ruckel 
wana raczą swe zgłosz. Brttckstrasse 53. 

Panny dobrz~ wyeho· 1 H~hum, Na ;tańsze i najkorzyst-
z fot.ogra.fi;+ przysłać -do Kierownik zakładu le-
Eksp. „ Wiarusa Poł~kie· C(tJiczego i Jrą-pielowee:o. 
go" pod nr. •309. źródło zakupna. 

Najlepsze kapelusze, parasole, bieliznę 
wszelkie artykuły męzkie 

w wielkim domu towarowym 

oraz 

.Jana Pańczaka w Essen 
Stoppenbergerstr. łt-18, 

kupić. 1246 

Zamiejs~owi otrzymaj4 przy zakupnie już od IO mr k. po
cząwszy, zwrot kosztów podró!y aż do 2 mrk. 

Kto raz się pofatyguje zwiedzić mój skład, przekona się 

za.raz, ~e najlepiej i najtaniej motna tylko u mnie kupić. 

Ja n Pań.czak, dom 
towarowy, 

Es s e nJ Stoppenbergerstrasse 11-13. 

Towarzystwo św. Jana Cbrzc. w UeckendOł'fie 
odbędzie swe zwyczajne zebranie w niedzielę, 
dnia IO listopada, o godz. 1 po poludniu. Po ze
bra1J1iu bierze Tow. ndz.i.al w rocznicy Tow. 
św. Macina w Krayu. O liczny udz.iail prosi 

' .; • '• • .: I !_• •\:l o~.-

Za ogłoszenia i reklamy. redakcya 
wobec publiczności nie odpowiada. 

~ii(I~)iiiiiiillliiitiiiiiiiiiiiiiiiiZairiz~idi.iiiiiiW! ri§fl'?t#&Hi§@AM --- • 14-- +---w-B ---
N~jlepsze 

• 
1 ~ajtańsze ebuwie 

znawej dobroci l eleganeyl kupuje się na;Jlepiej w domu obuwia 

Ot i o F a ·n· t;' m e i er , .o e h n m, 
'l'elelon nr. 1117. Wyaolra ulica 12. H . l:ist r. 12. Telefon nr. ł~-ł7. 

z Powodu pn:epelnier.da składu i, by miejsce zrobić dla t~waru zim!lwego, zniżenie eeu ! 



Rodacy! s~ <Sij o sweg< ! 
Należy u · ażać na nasze bajecznie nizkle ceny! 

• aletoty dla panów Niedościgły wybór fasonów niemiec~dch, angiel·
s1 ich i amerykańskich. jedno i dwnrzeidnych, 
z śmlnim lnb wysol:'dm rozporkiem, dołem sze
rzej, z impr. wci~ciem, z zakrytymi guzikami 
lub otwartymi, pionowe lub okrągłe kieszenie, 
podczyte mater. „Serye," „Zaoella.", jedwabną 
atłasową, a.lbo plnszOWlł- Cena 8,10, IO, U!, 
t.a, 1.8, 18, 28 do 58 mk. 

według najnowszej mody! 
:Najnowsze materye! 
800 szt. do w1boru! 

Trwałe płaszcze na deszcz, , peleryny, ulstry, haweloki 
z mater. Loden, szew: otu i Coating nailep. imprefnowa.ne. 

Ceny za męzką wysokoie: 
6.75, 8,50, to 50 . 12, 15, 18, 20 do 30 mk. fD~ Peleryny 

Ulstry . 
Haweloki 
Płaszeze na deszcz 

19, 22, 25, 28, 32, 35 do 55 mk. 
15, 18, 20, 24, 28, 30 de 38 mk. ..c~-„-- __ 

22, 25, 28, 30, 33, 36 do 50 mk. 

Ubrania dla panów 
Najlepsze I najplęknlejwze eo o•J· 
swlełst-e modłlł z sobf\ przynio81a. 
Brązowy kolor w ps.ski i Jtratki. Szare deBenie 
w paqki i kratki. Gra.na.tow• sze-wioty, n.pełnie 
ciemno nakrapiane ma.tery& kamgarnowe i mel· 
tonowe. Jupy w dzwonowych fil.sonach, z szew· 
kami na plecach z długim rozpnrkiem, jedno i 
dwnrzędrwe. Ven7: 8,50, t0,50, J.•,50, 
t•, 1a, 18, •o, ••, 2t: dn 68 m.k. 

:Najnowsze desenie? 
1'ajnowsz7 krój I 

800 sztuk do wy1'oru 1 

Modne kamizelki z jedwabiu, aksamitu 4 wełny i piki. 
Niedo•cigły w1bór, najnowszy krój, najlepsze odr'.lbienie, najlepiej przylegające. 

K.a1&lze'll.kł z piki i materJ-i baweln., modne desenie • • • • • • od ł,80 mk. do &,OO mk. 
Kamlzelld z. jedwabn. matlassee, wełn., bardzo ładne • • • • • • od 5,-'8 mk:. do 8,50 mk. 
llaalzelld J•dwabne, pierwszorz~dne nowości • , • • • • • od 9„00 mk. do 1-ł,OO mk. 
Ka•i•elkl aksamitne I flanelowe, bardzo piękne .••• od 7,00 mk. do ł8,00 mk. 

Dla chłopc6w i młodzień
ców ubrania, paletoty i 

peleryny. 
40~8 szt. do wyboru. 

Jupy · „Loden'' 
jedao i dwurzędewe z lal• 

da.mł ł bez„ 
aoo szt. do wyboru. 

~podnie dla panów 
r& każdej mater,·I. 

60000 par do wy boru. 

Najnowsze materye, piękne odr&bienie i naj-
piękniej przylegające. 

C6ny na ubrania dla chlopców • od ł,75 mk, do 35 mk. 
Ceny na palefoty „ . . od 3 mk. do 88 mk. 
Ceny na poleryny „ „ . . od a mk. do 1.5 mk. 
Ceny na ubrania i palet:oty dla młodz. od 5 mk. do .aa mlr. 

Specyalność : ubrania. dla chłopców własnej roboty. 

Najlepsza ochr?nll od deszczu i niepogody. Tylko najlepsze 
fabrykaty, znakomite odrobienie, beznsgaony krój, w każdej 
wielkości. Podszewka z materyi imit fatrtJ, Zanella, Plaiu, 
Lamr, Fency. Ceny: 3,50, 4,ao, 5,ao, 8,59, t,50 
8,50 do ao mk. ' 

N aj łep•ze lmprecu. materj~. 

z bukskinu, szewiotu, ma.nczestrn, aksamitu, pilotu itd. z 
wszelkich 11.ożliwych ma.teryi i w każdej długości i szerokości. 
Nasze spodnie robione są we własnych warsztatach z trwa
łych nie kurczących sie materyi i posiadlłją piękny krój. 

Ceny; 1,25, l,E:-5, 2,00, 2,50, 2 75, 3,00, 3,50, 4 OO, 5,00 
6.50, 7,50, 8,50, 9,!>0, IQ,50 do 22 mk. 

Około 20,001 par wszal-lego rodzaju obuwia I butów 
najpłerwsz7eh łabr)'ka.tów, bajeeznic tanio? 

Zwr&1·amy koszta podró.ty. Zwraec;my koszta podróży. ir..m_m;. _ _.~~~mWII~~awm~ 

. I 

rac1a erne. 
Nasz skład gotowej garderoby męzkiej i dla chłopcdw i 
wszelkiego rodzaju oouw1a przadstawiaobec1ie wartość 

160 iJs1ęcy miarek. 
Pr.zete znajdzi~ kałdy u nas wsz}'stko w więks1ym 
wyborze, nlł w innym składnie} w Herne. 1308 

Baczność! Rodacy! Baczność! 
Niniejszem pozwalam sobie jak najuprzejmiej donieść, it z dniem 1 listopada. :przeniosłem moj~ · 

pracownię garderoby m~zkiej i skład sukna 
z ul. Grabensłr. 44 do domu 

;-.~ przy tej samej uliQY poci nr. 97. .-. 
W nowym domu zafożyłe:Ih takte 

skla.d ;-otow~j ;;arderoby Dlęzkiej. 
Prosząc i nadal względami swe mi mnie zaszczycać, kreślę 

z szacunkiem 

129i T. Pietrowski, 
Essen, Gra be. str. 9 7. 



n, cbum, na sobotę, dnia 9 listopada 1907. Ro 17. 
----- • 

€oddenn1 pismo lndowt dla Polak6w na obczyźnie poświęcone o~włacłe ora1 sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

w Imię Boże za Wlarc I OJCZVZlt ! 
Za lllael\llb' Jl&d ... „ -~ l'Qdb ~ ... 
Iw 15 f. OKloezem., &ami•~ p!"ZM lnffrata.a „ 
fen. Kto a.est. aclata ouąma rabd. - J..bQ „ 
•• Wianu ~o" mlet7 trriewat · 1 J-04.a• • 
nieb clok.la8oy 11drCl8 ..-ceco. ~•op. • fll'ł~ 

Redakcya, drukarnia i ksiegarnia znajduJc się w Bochum, przy ulicy Malthescrstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. l_.l.f. 

• w Ef'..ł''· .. " . r !BKf!U ~· I Mt 2 

Rodzice llOlscy! Uczcie 1izleci w• I Chociaż dziś niby nie wolno kom- wychodzi, do polskich Towarzystw. to Siła zbrojna Szw&jcaryi. 
m•wić. c;iytae I •e .., pelska! Nie pa-oiom ?krętowy1!1 przewozić tych. się to dziać nie będzie, co nam zarzu-
~st Polaki ... kte Jt8te•ht11 swe- którzy me mogą s1~ "'.Y~azać oznaczo- cacie. · Dnia 3 b. m. rozpoczelo sie w Szwa.i 
zgiamc:ivć sio po.zweli ! czonym z góry kap1taltk1em. lub pewno- O napomnieniach z wieca z dnia caryi bezpośrednie Rłosowanie .powsze 

ścią otrzymania zarobku w Ameryce. 13 października rb. i o niezaufaniu chne nad sprawą nowej Qr~anizacyi 
jednakże w każdem większem mieście do „Wiarusa Polskiego". czyli panów wojskowej, uchwalonej niedawno przez 
spotkać można dziesi~tki. ba! nawet Brejskich, tu się rozwodził nie będę, bo Izby. 
setki nieszczęśliwych, biednych, bez „Wiarus Polski" szeroko sie o tern roz- Nowa ustawa zmienia obowiązuj~cą 
grosza, bez pracy, Polaków. pisał; a co do ttaina, to też się takiemu od roku 1874 do chwili obecnej pod 

z wnata6w dala. 

Rasini tworz;a dwie irakcye w )tarła- Niech więc ci, którzy nie rnaill w człowiekowi co jeno figę ma w kieszeni trzema względami: I) Lepsze wY-
aeacle wle4e68kl-. Ameryce krewnych lub znajomych, nie tak wysokiego urzędu nte powinno zle- ksztakenie milicyi przez :przedłużenie 

Moskalofilski dziennik ruski we 
Lwowie ,]Ialyczanin" dDnosi, że poslo
wle mosk:alofilscy w wiedeńskiej Ra
dzie państwa organizują już drugi klub~ 
który zwać się będzie ,,narodowo-ru
skim", czyli wfaściwie moskalofilskim. 
Na razie or"an moskalofilski nie podaje 
bli~szych szczególów. 

opuszczaj~ lekkomyślnie swego kraju, cać. (I biedak uczciwy zasługuje na szkoly rekrutów (w piechocie 65 dni~ 
bo jeśli bieda w :Europie jest dokuczli- zaufanie. Red.). Zaś przewidyWania, w konnicy 90, w artyleryi górskiej i for
wa. to niew~tpliwie bieda w Ameryce że nowa orgianizacya ma być pionkiem tecznej 75, w oddziałach sanitarnych i t. 
jest dziesiećkroć dokuczliwsza. Na w ręku pana Brejskiego, chciwego wla- p. 60, 2) dogodniejszy rozkład ćwi
chybił trafil nie warto wyjeżdżać do dzy, to tylko dowód poznańskiej nie- czeń: 11 dni przez 7 l.at z rzedu (do
Ameryki, bo co bylo dawniej, to nie dzi- nawiści do panów Brejskich. I to dru- tychczas co drugi rok 16 dni). Koniec 
sial; gdzie dawniej zatrudniano 100 ro- kuje w stolicy Przemyslawa podobne powinności wojskowej w roku 40 do
botników, dziś wystarczy kilku, bo co- oszczerstwo „Przewodnik Katolioki". tychczas 44. Także znaczne ulgi w 
raz to więcej udoskonalone maszyny za któregD jest ksiądz redaktorem. A nai- „obronie krajowej." J)Większe zabez
bierają miejsce robotnikom. więcej zawistników jest wprQst z Po-- pieczenie żołnierzy i ich rodzin od wy„ 

znania. padków i gorliwa troska rządu o roz-
\V Lodzi wybrano posłem Polaka •art1· ~ l-.. .-.11.. .p o Szanowny Panie od „Przewodnika" wój towarzystw strzeleckich, gimna-

dowca., . !rOuC'f U '6111QJ&IJ.łe. i 0d dortmundzkiego „Przewrotnikau stycznych i sportowych. Popularność 
O przebiegu wyborów do Dumy w 

mieście Łodzi donos~': Halthl1d1orst. Szanown(ł R.edakcyę 
Dziś odbyly sie wybory na posla z „Wiarusa Polskieg;o" pozdrawiam sio

Łodzi. O godzinie 10 rano odprawili wami „Niech będzie pochwalony Jezus 
ks. ks. Wyrzykowski i Albrecht nabo- Chrystus! 

Ponieważ wyczytałem z numeru « 
zeństwo w kościele św. Józefa na in- „Przewodnika Katolickiego" artyikul, 
4eracy~ wyborów, naist~pnie o godzinie zatytułowany mianem „Listy z obczy-
12 w południe zebrali się wYborcy w zny'' czytam uważnie rozmaite wspo
.sali Towarzystwa Kred. Miejsk. Sta- mnienia czyli wzmianki. iż mamy na
wito si~ 64 wyborców. Przed otwar- · rodowców i polityków i nawet ~otowi 
ciem wyborów przez prezydenta 5-ciu biskupom udzielać nauki w sprawach 

wiary a w rzeczywistości są to niby 
Wyborców żydów opuścilo salę. Od- tylko zaślepieńcy zuchwali, o~ólowi 
byto wybory kartkami i gałkami. 58 szkodliwi. Pod ich wpływem szerzy 
alosów padło na byłego posla do pier- się socyalizm. brutalstwo, nienawiść do 
wszej Izby dr. R.ząda, Polaka narado- duchowieństwa, a niestety także do nie
:wca. wielu księży, oo są szczerze dla ludu 

Czy warto Iść do Ameryki? 
polskiego usposobieni Jecz poddać się 
nie chc4 i nie moga pod wplyw brutal
nych krzykaczy. 

Ten, co tak pisze do „Przewodnika" 
Wychodzące w Stanach Zjednoczo- hkoś obczyzne licho zna; ma o niej QO

Tiych Ameryki Póln-0cnej pismo Wiei- jęcie, jak wilk o gwiazdach. Natural
kopolanin" w artykule o „Polak~ch w ł nie my Polacy katolicy mamy wielkie 
~meryce" zastanawia się nad pyta- ł przywiązanie do księży, ale nie do tych. 
niem, czy wychodźcy z kraju znajdą w co są służkami rządu. 
A~eryce le~ze warunki bytu. Odpo- My w liabinghorst należeliśmy do 
IV1edź nie wypada bynajmniej pocie- parafii łlenrichenburg. Pewnemu czlon
izaiąco: kowi Towarzystwa umarł.a żona i To-

„Gdyby zapytać sie polskich wy- warzystwo, do którego nal~żal ów R.o-
1nańców: co was tu sprowadziło? dak prosil na pogrzeb, czego Towarzy
~s~yscy jak jeden mąż odpowiedzą: stwo nie odmówiło, jeno brało . udział 
niel!tościwe prawa, lub wprost nędza w p~grzebie. Przybyliśmy ~a cmen
WypędzHy nas z ojczystych zagród. tarz 1 spostrzega nas nasz ksiądz pm-
P~zyjechaliśmy ćo Ameryki, bo tu boszcz z naszym sztandarem i zaka-

~rzec1eż pewnie lepiej nam będzie. zuie nam wstępu na cmentar~ za 
l czyż jest im tu lepiej? trumną. Gdyśmy rozczarowam o-
T.ak i nie l Jest lepiej tym, którzy nie~ieli, to on . kaza~ się. nam wY

przy!echali do krewnych lub znajomych nosić z chorągwią, a 1ak me, to odda 
bza.1ch pośrednictwem, krótko po przy poticyi. . D.rugi. wypa?ek zaszedł przy 
Yciu do Ameryki, znaleźli pracę, a poirzeb1e mne1 mew1asty. Ten sarn 
~laszcza stalą pracę. Ale nie lepiej, k~iądz pro,bo~zcz z.akazał P~ ceremo
A cz gor~ej tym, którzy wybrali się do mach ws~o.me . pacierz. m~)VIĆ PO pol
lul11eryk1, nie mając wyobrażenia w kra sku. Takich w1.ęc J?TZYJa~1oł my Pola

•> Warunkach bytu 0 tern co z sob" cy w sercu nosić me mozerny. 
oczną, gdy zjedzą ostatni k;wal okręt0 • Teraz ~amy wła~~ą parafie w Ha-
0ego chleba. Ludzie ci, wybierając się bmghorst 1. duchow1er:s!wo przychy.1-

Ameryki, isą absolutnie przekonani. ne; nawet 1eden z ks1ęzy nauczy~ ~1ę 
~a dbać o nich jest czyimś obowiąz- naszej pięknej polski_ej mowy; to t~z ie~ 
1"Tu.tylko nie wiedzą czyim! szcze:ze kochamy 1 wysoko cemmy 1 

li
11 

1 ctz.ąc, że się omylili, chodzą po szanu1emy. . , . 
z"ach, Jakby na pół obłąkani, nie wie- Mamy wiele p~zy~ładow •. 1ak <;~-
1ąc, ~o począć, wrócić do kraju nie ma strop, C~tern?erg 1, wiele, w1el.e m1e1-
. ro 1 do czego. a ratując się od śmier sc?wośc1_, ~d~1e z bolern serc~ s1~ ~spo 
· Rłodowej dostają się zazwyczaj do mi;1a, a 1ezeh są rodacy obo1ętm I cu
iewoli age~tów żydowskich. chną socyalizrnem, to ternu winna inte
. \Va!ka o byt, brak roboty, zmusza ligencya w ojczystych stronach, która 
a~~akow do zdania się na łaskę i nie- n~ roboczy lud tylk_? kr.zy~em ( ?) ?
ę ę.tYchże agentów, którzy sami na- k1em P:atrzy. Obch?dźc1e. się ?apow1e 
I Pn~e, Wedle własnej woli i chęci u- w kra1u z luder_n. rnaczeJ, da1cie mu 
adai:i warunki placy i pracy. oświatę, zachęcaJc1e. gdy na obczyznę 

ho to pewnie pan Żniński takie koszal- ustawy podnosi przepis o broni. która 
ki do Poznania donosi) na to „Wiarus stJ.jc się własnośc~ żołnierza-obywa
Polski" i szanowni panowie Brejscy tela. 
nie zasługują, bo oni wielce się przy- Nowa organizacya odmladza przede 
czynili do tego, że my tu nie giniemy wszystkiem milicyę szwaicarsk~ (w ła
w morzu germańskiem. Pracujcie i ściwie służba trwa do 26 roku życia, 
wy tak dla oświaty, jak „Wi.arus Pol- względnie o rok dłużej), co Jest zmian~ 
ski", to sprzedawczyków w ojczyźnie gJówną, a nadto czyni Ją sprawniejszą 
nie będzie i tych judaszowskich sre- poci względem fachowYm. 
brników. Pólcentrowcom nie ufamy~ Glosowanie narodu szwajcarskiego 
ani centrowcom. ani ugodowcom, bo wypadło dla projektu nowej ustawy 
my ich dobrze znamy i czujemy ich bardzo pomyślnie. Stala się ona pra-
bat na naszej skórze. wem. 

Niech lepiej J.rn milej ZRodzie takie 
rzeczy, Jak wydrukował ,,PrzeWIO
dn ;"'· '. nie będ~ zamieszczane, bo 
tylko panowie narażacie się na nieu
fność ludu na obczyźnie i w Ojczyźnie. 

Ollwa. 

Henze • St>ra.lWQZ.danie Tow. św. Stanisfo.
wai Biskup.a w tteme. Dnia 3 listop:ił(ia odby
lo Towarzys~ roczne walne izebraJJie i obór 
:nowego zarza<lu. Do za.rządu zostali obrani 
pp.: Stan.islaw Jank<YW1i.ak. przewodniczącym; 
A:ntoni Marciniak, zaistp. przew.; Loon Krzyża
·niak, sekretarzem; Paw.el Magi elka. zastp. se
kretaru; Wojciech Oa1bski, skarblllikiem; Mi
chal Miedziński, zasitp. skarbnika; Sfanislaw 
Wqdechowskd, bibliotekarzem; Jan Jatnikow
skł, xastp. bibliotekarza; Józef Pacholski. cho
rążym; Andrzej Klaba: zastępca chorążego; 
Ignacy Wly<larczyk i Jan Porma·oowski 
asystentami; Mkhal Marciniak i Józef Mi
siak, zaste.ix:ami ohorążych; Kazimierz. Oleinl 
czak, Walenty Kędzier.ski, Jan Prąc.kOl\Via'k, 
Stanislaw Pra'Jlcuzik, r.ewizorami kasy. 

T<1WairzystwG nasze liczy 560 wyplatnych 
czlonków. Zebrania nasze jaik <l-0tąd tak i 
naidaQ, odbyWać się będą co 14 dni, ·w Domu 
Czela<llz.i Kato!., przy uHcy NOl\Vej. Przyszle 
zebranie odbędzie się 20 listopada, w dz.ień po
kuty. 
St. Jankowiak, przew. Leon Krzyż.an!ak, sekr. 

freisenbrnch. T<l'Warzystwo św. Antoniego 
w Preisenbruch, odbylo swe roczne walne ze
brnnie. dnia 27 października, na którem zas1:al 
wybrany zarząd aż do października roku przy
sz!e~o. Do zarządu zostali wybrani: Toma>Sz 
Jakubowski, przewodnic';~.ący; Stanislaw Sob
czak, zastępca przewodniczącego; Józ.ef Wal
czak, sekretarz; Jan R.ataiczak, za$tępca sekre 
tarzai; StanisJ'aw Celka, skarbnik; Ignacy Ci
chowlas, zastępcą skarbnika; Michal Ma1rcin
kowski, bibliotekarzem; Pramciszek Sendulak, 
?,.astęuca bibliotekarza; Ja,n Pa.wlvw~ki, Ignacy 
Wioch, rewiwrowie kasy; Antoni Puslccki, 
chorąży; Marei.n Paw.la, zastępca chorąże~o; 
Antoni Jakubowski i Antoni Domai;;aila, asysten 
ci chorągwi; Franciszek Glowaicz i Antoni 
Maiisza.k, ich zastępcy; Tomasz furmania1k, 
mąż zaufania na pó.tnQCną stronę; Pr. Ru
sinl.ek, mężem zaufania rta stro.n~ polu<lni·ową . 
Tom~sz Jakubowski , Józef Walczak, 
przewod!niczący. sekretarz. 

Hakatysta rosyjski. 
Wychodzące w Mookwie uRusskoje 

Slowo" daje zwięzlą ale wYrazistą syt 
:wetke „deputawane(ł;o Schmidta": 

„Byl szpiegiem austryackim i sprze 
dawał 1rząJowi austr3·ackiemu rosyj
skie tajemnice wojskowe. 

Byl za to sądzony i skazany. Od
wrócili się od niego wszyscy, którym 
droga jest ojczyzna. 

Ale właśnie dla tego pokochali go 
„pa try o ci". · · 

Związek narodu rosyjskiego przyjął 
go, jak przyjmuje wszystkich, którzy 
są w niezgodzie z sądami, którzy ode
pchnięci zostali przez społeczeństwo, 
na których wreszcie leży piętno !DO
wszechnej .pogardy. 

& też taki człowiek nie ma dokąd 
się udać i musi duszą i ciałem zaprze
dać się ciemnym celom związku narodu 
rosyjskiego. 

Im niżej upadl czlowiek, tern wyżej 
wynosi go związek. 

Schmidta związek przeprowadził 
do Izby. 

Zdrajca, człowiek, który dobrobyt 
wlasny chciał budować na sprzedajno
ści, - będzie przedstawicielem naro
du. będzie jednym z „najlepszych lu
dzi". 

Będzie wygtaszal w Izbie mowy 
p1tryotyczne, ponieważ tacy ludzie 
umieją nie rumienić się. 

Będzie występował w tych wypad
kach, kiedy wstyd ogarnie Puriszkie
wicza, kiedy zawaha się Szul~in. 

A społeczeństwo rosyjskie nie bę
dzie miało żadnej pewności. czy poset 
Schmidt i teraz nie sprzedaje Rosyi za 
guldeny au:)tryackie. 

Bo i cóż zmienilo się od tegD czasu. 
kiedy Gustaw Schmidt sprzedawał wła 
sną ojczyznę'' ? 



„Wobec prawa wszyscy są równi~' ~I: ~iem}~j~:iego robotn~ka Wlemera i zaibil go 

Urniarlrowia.ne konserWlattyw'.ne „Slowo" OJiwa. Na haiku u okna powiesila się nie-
petersburskie nie I1lOŻe powstrzymać się od 1 iaka pa:rma Brlesewitz, która swą wilę spf2e
bardro cierpkich uwag z powodu nad'2JWYczai- I dafa niedawno panu Kościelnemu bufetowemu 
nego istotrue ,zajścia, dakie wydarzylo się · u Wermiinghotfa w Sopocie. Przyczyną samo-
świeżo w Symferopolu, Opis przebiegu zaj- bójstwa byla melrunchołia, na którą od dluŻSIZe-
ścia feljet~ista „Slowa" ·zatytu/owal lzja.dli- go już czasu cierpiala. 
Wie: „wobec prawa w~yscy są równi".„ Pelplin. Na rozka'Z prokuratora aresvtowa 

„Poprostu scenka z operetki lub wesolei la polkya tutejsza 16-1.emiego Ja.na Piotrow-
farsy. sk.iego z Maciejewa pod Pelplmem i okutego w 

Nawet w nasze „weSIOle" dni nie często kajdany vdstawila do więzienia okręgowego w 
IZda:rza się słyszeć o czemś podoł>nem. Tczewie. T. ~owodowal bijatykę w jednej z 

Przyjeżdża. do Symferopola sesya sądu o- tutejszych oberż a prócz tego zaczepial oo u-
' k·ręgowego. Prezes, ·prokuraitoroW!ie. komiSa.- Hey .przechodniów • ledąego niebezpie~nie ra-

rze sąid01Wi.. Calkiern uroczyście„ . W mwldu- nil inożem. - Ladne z,iólk<>! 
·rach, in.airamierrnikach. Wychodzą, na dworzec. Człuchów. Nieruch~m<>ść ·kupca Gatza ku-
ŻaindJann stoi. pil za 17 fysięcy marek sekretarz sądowy p. 

- Kt<> jesteście? Pocoście przyjechali? Bronislaw WodCiechows.ki. 
- Czyś oślep.I? J• śmiesz? Terespol. Na tutejS12yrn diwt<>rou pochwy-
- Co? Jak śmiem? A.„ proszę o pasz- c.ila lokomortywa zwrotmiczegu- Kloscha i wlo-

poo-ty„ kla go dz.ie.sieć metrów <laleko. G<ly maszynę 
- Jakie paisizporty? przytrzyma1no, wydobyto Kioscha niena-msw 
- Nai7JWYczadirtlejsz.e... !llego. Dostrul sie b0iwiem ·szczęśliwym trafem 
Zmieszali się .s~zńowie i prokuraiforowie: do skrzyini :z popiołem. · 

zapomnieli wziąć ze sobą paszportów. Wąbrzeźno. Przewodniczący tutejs·zesi:o 
- Ale my ·ich nie mamy .przy rsobie. „kry;geńerajnu" parn Nass sprzeda! swój mają-
- Nie maicie? W .takim razie prooze ze tek .niedawno PolaikowJ. Obecniie, jaik „Gesel-

mną„. liger" d01I1osi, pan~ Nass urziąd swój musial zJo-
- Dokąd? Poco? żyć. 
· - Tam już rozpa·trzą. Elbląg. W miejskim dlOmu chorych po-
. I sąid w calym •skillaldzie aresz.towamy ao- wiesil się reooant kaisy miei'Skd.ej, Ko<fth, pnz.e-

stal przez żandarma. niewierzywszy 22 tysięcy marek. Już zaraz 
' Sędziowie P'r:otestowalti. przysięgali, że są _po wykryciu .przenięwforstwa, w maju rb. usJ-

1pr:a·wdziwymi sędziami - żaooarm by.I nieu- lawa{ papel)nić samobójstwo, ale mu wtedy 
· b1agany. przeszkod:zon:o. .· . 

. · - Trzeba· stwieiidzić osobistości. Olsztyn. Zastrizelil się w nocy •na wtorek 
. I . -ostatecznie .musieli ·sędziowie · „stwier- w swom . pomieszkaniu w· ulicy Dlug-iej zastęp-
dmć swą osobistość". a tymczasem, przesiie- ca pmkuratora Feliks' Linke . ztąd. Ody rnnJo 

· .<lzi.eli 1;>ód kluczem... gospodarz otwo·rzyJ · gwaJtem drzwi mieszka-
W końcu ··iedrvaik si.w.ierd1zili:· ·nia, przedstawil się oazom. jego straszny wi-
Obra.ż emi sędziowie zwrócili się <lo wJacfay dok. Na · ziemi w klęczcicej postawiie leża1 bez 
Skarżą się: duszy Linke 'z •roztrozaiskaną ·czfus:ziką, a obok 
- Ależ .to oburzające! Dyaibli wfodzią, co niego f.uzya. Samob'óica -strzelil sobie wi.docznie 

.~ j~st!. . w usta. . . . . . 
·: ~ Uspokójcie się pa100Wlie„. Wśzystko r9Z- Iława. Most ... w:iod~cy przez ·Drwę.c;ę w 
P,afrz.yrmy. · ' · Braitia:nie Zi;llmknieto, p-onieważ ;grozi zawale-

. Roopatrzyli i p0wzięl.i · reiolucyę ; , ·~i_em,, się. . · ·. · ·;· · · . 
~ Żandarm postą;pil wedlug rrra1Wa i na.

leży mu .sdę nagroda.. . . . . _ ·· 
. I ·sędziowie po raz pierwszy w życiu . do

. ··wiedzieli 1się ·O iistnieniu takiego „pmwa" w R.o. 
' syi. Dziwili się. · 

' -. -+- J,aik to można ? A myśmy sąd1zd1i ... „- Ach, pamowie, i wy· ;na1zywac-ie się pra
~jkami, a nie wiecie. że W01bec prawa wsrz,.y-
's cy ~ rówrnL. .. · 

· Sędziowie ziawstydz,ili się.„" 
Tak brzmi opis z~iścia . Komentarz daje od 

s iebie „S.C01Wo" w osobnym airtykule, zatytufo
. w a:nym „Sę<lziorwie bez paszportów". 

, ,,Tam" u na~ się wszystko rozpatruue. Natu 
ratnie r·oz.patrzoino tam i spraiwę sądu okrę.go-

. wego symferopolsikiegQi. P01Siep1zeilia s~du o
.:Narto ze znacznem 1opóin!ieniem i sklad · sądu, 
~nieco111y by! nerworwo. Cóż dmiwne1to·: cze
kali wszyscy .sędzfo,wie odpav,ri.edz.i na skaTgę, 

• i alkq w.nieśli do w f'3idz '/. powodu .11~eprąwnesi;-o 
-areszfdiWa1nia. ' . . ... 

· Na 00idipow:ied.ź zresztą wy;pa,dfo ':nie dlugo 
. <:zelrn.ć. BrzmiaJa ona ~rótko'. i jasno: · .,;PosW,
. pienie żialn da•nma uma·ć za prawikll:oiwe". I po
.q obne czyny zawsze uznawane byJy i bę.dą za 
trafne dopóty, dopóki ·istnieć u nas będ2'Jie za

·sadnłczy przenis. naJpierw <lorwfe.dź, źe inie ie-
.. -steś os•znstem, a potem dopiero ż<i,d:aJ. aby · z 
tobą n.ie p·ositepowano ]:ruk z, os:Zustem. Dó·wód 
.rz,aś . może być tylko jeden - mianowicie pasz-
1)-0rt. Oszuści doskonale ·0 tern wiedza d dllate
-go paszporty zawsze malią w por~ą<lku. 
t„„.: _ ar~.!!! Al~-- ---~~- t ~ GSłlfCZ.=;n 

:z l""~n ~;M~~1·1:i7ii.::)~ Ws1%~i3 i ~~ ~ .W.@"' . 
. Gdańsk. W sobotę po pofadJllU przeje

c hat pociąg w pob li żu stacyi kolej~wei w' Brze . 

~ 
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Opowiadan!e historyczne według po
wieści 

Wacława Gąsiorowskiego, 

· ·· Z Wiel~. · ls~ ,_Poznal\skiego. · 
Pobiedzisk.a. Ifakartyści, ja,k iich · ludność 

posąd'za. ·z.burzyli figurę św. Rocha w swej 1111ie
Slychainei prµskief . za<;ję~ości. Nie; wi~dzfamo 
gdzie się ta figura podziarru: Teraz s;ko-ta·r.z pa
sący byd:lo w pobliskiej POlskliej wsi · (prz.e
chrzconei na -P.orbach) uirzal' ją plywaj.ącą •W 
jeziorze, uszkodz.oną. Wkrótce postawi0!!1ą bę-

. <lzii'e na .daiwnem miejscu. ale odnowirnia. 
· · Poznań~ · Pisza ·do ; ,Postępu": Wsiad.a1jąc' 
· d'° ·tiramwajti,' żąctam bilet po ·polSiku, ·mu to mł 
mfody ·.konduktor, którego · codnpiero starszy 
wprawiaif w swe czyl1Jillooai. od'poiwia.da, że nie 

. rozumie mnie. Wyrazilem 1na to moie ~d~i
wieinie, niestety ocl starszeg;o konduktora . do
.stal em '.tah odpowiedź: „Sami sobie panowie · 
wtnnL bo niemal nikt nie przemawia do slużby 
fra1in.wafowei po polsku, dlatego ' 'też ··d.yrekcya 
sprowadza .sobie llldZi ze. świa:ta a:ni ich. pyta
dąc, ctY um,ieią po, p-olsk;u. . 

· MiaSitećzko ·przy Po·znaniu. Krna·ipi'sta Bem 
hard Glowi111siki, który po Ziffiairlyim i '.Vnąnym 
Stan. Oraetzu 'przeiąl- ~esfau 'racyę na przeciw
ko strz.elniey', zmienil z;a ,,ipo z.woleniem" wfa-

_ idzy. swoje , naz~n.isko .na kulturniejsize „Oehr
main11". Pą..n Glowiń·sk:i . ·chci.~ pr~iąć zraz.u 
nazwJ,s.ko „Gebrsdorfa", ale ,ria; to nie otirzymal 
ziezwofonia. P.olskOIŚć na tern oczywiście nic 
a ' 'nic nie straci:la, bo ·obecny p. · „Gehrmann", 

. a darwniei.iszy GlOlWiński byl -niemcem. 
. · Swarzędz. Na posiedzfill!iu. rndy miejskiej 
zfoż·ono z u rzędu burmistrza . Iioppma:nna, po
nfreważ odbyta: poprz.edn\9 rewizya kasy wy
k.a1zo.ifa brak 3000 m a1rek żfożonych na pomnik 
cesarz ai f rydery ka III. Iioppmann na.tychmiast 
Sw:arzędi · opuśc i.t . · Zajście - to nna- zw~1ązek z 
~amobói~twem .popelnioBei;n · przied. k\1ku . miesią 
. ~ami przez skarbnika miejsikiego. 

kiem, :nie \przyjmując udzia1·u w ogól-
1nym. ;f19zgwarze. 

\„ 

Książę Józef, który byt z majorem 
Daurt:ancourtem przeichodzal . się wła
śnie wzdłuż stolów, spostrzegł Plo
ryana i skinął nań :przyjaźnie. 

1c b.Ul dal57y) Ootartowski podszedl wypmsto-
Książę Józef dzięk•owa·ł majomw1 wany. 

Dautancourt.ow i, przemówił serdecz- - Wyłamałeś się waszmość z pod 
n ie do ż ołnierzy - ale mimo ogniem · opieki!... Nawet znaku życia o sobie 
tryskających stów - było to pożegna- mie 1daleś L„ 
nie .rodzica, wyprawiają1cego ongi sy- - Wasza książęca mość mi·zerną 
na dwór wojewody magnata, w moją osobą ... 
którem mówit·o się o wielkim świecie. - Ba! żebyśmy takich mizernych 
o zjednaniu dla domu łaskawości pań- osób mieli więcej! - ziauwa.żył ksią
skiej, ·O rprzyipodobarniu się... :pozyska- żę. 
niu większych względów, a może A .odwracając się, rzekł po francu-
<> nowym -dla imienia splendorze . sku .do Dautanicourta: 

Tęskne spojrzenia tonęły w k1arma- - Maj.or.ze!... Swietną .wróżę wrarn 
riynowyich wyt·ogach i nie mówily - pr.zy:szł·ość ! Patrz, jeden z najlepszych 
rczy wrócisz - ale czy nie zapomnisz, ·oficerów legii jest u was ])olITTierzem !.„ 
'CZY ·doohowasz .przysiąg„ czy nie :pój- - A„. ,pan Gotartowski ! Wiem; 
dziesz w inną? „. wiem .. „ dwóch ich jest... Pierwszy a-

Po przeglądzie, oddział iprzy dźwię wia,ns !... 
kach trąb , e~kmtowa1ny ·przez dwa . - I dabrze u1c.zynisz, majmze, ma
szwaidrony ułanów, wrócit <lo koszar, ją·c go w pamięci; przy pierwszej oka 
gdzie go czekiały zastawione s1oły i zyi 1przypomni ci się! Ale! mości Ootar 
grono 1naj·przedniejszych obywateli. towski, mam prośbę do niego ... 

Tu 2Jnów książę Józef {}rzemówit - Racz rozkazać, wasza książęca 
do folnierzy, Jerzmanowski odpowie- ~ ~ 1 
d ł mosc .. „ 

zia i posypały się toasty i ochota za- - Nie rozkazuję, tylko proszę! -
wrzał~. ~~„ngi zacierać się z2czę!y, rzekł z naciskiem ks. Józef. - Bądź 
!krew zywie1 uderzała o pulsa, węgrzyn , dziś wieczorem u hrabiny na przyjęciu! 
zapalał młode glowy. i Wyświadczysz mi przysługę.„ bo mi 

Floryan stal rna uboczu z Marcel- z tego powodu nie dają spokoju !.„ 

Wielowieś. Pan Tomasz Kwia:tkowski do
nosi „Oaz. Ostr.", że w ·maszynie tarta.ka wiielo 
wietskiego znalazl bombę, naipel.nioną prochem 
i kamieniami. Wfożyl Ją tamże maiszynósta. 

Ostrów. Tutejsza izba karm skazala po
mocników rzeż.nickich Witkowskiego i łienza 
karżdego na ·rok wię-zienia za za.mach na po
ciąg. 11 września rzucili skazani in.a tor kole
jowy w pobliżu Skalmierzyc kamienie i zlnźnHi 
śruby przy szynach. 

Ze 81~ 'ezyH Starepolsld 
RadZlonków. Z-aiprowiadzono w kopalnl 

Ra<izionkowskie.i premie dla robotników. którzy 
wszystkie dni prz.epraicuią w miesiącu. Pre
mie wynosi maią 10 prQoC. miesie-cznego zarob
ku. 

Ollwłce. Z kanalu l('lodnickiego , wydobyto 
tu zwloki, w których rozpozna:no hutnLka Jó
z.efa Polewkę. 

- Licziba mieszkańców Gl~wic wynosila 
15-go paź<lz.iemika br. 64 654. W .roku 1905 li
czyly Gliwice 61 177 mieszkańców. Od ze
s'Zlego roku wzrosla liczba mieszkańców o 
871 dusz. 

Z Racibor>Skiego. W Miedoni we dworze 
obchoo:wno zabawę pożniwną. Kilku uczestni
ków wracających z tej zabawy, pożgalo nożai
mi bardzo ciężko stróża gminnego. - Pe· 
wien robotnik izagraniczny ·W 1niedz:ielę zaiprze
szlą poklócil się w Miedoni z i11111ym robotni· 
kiem, niejaikim Bulendą , pchnąJ go nożem w 
skroń. Trzy dni później zranijony Bulend:a u
mar!. 

Sosnowiec. Niedaleko Sos0U1wca za5trzelil 
w środę zeszl.ego tyg.odnia koiza.k p-rz.errnytnika 
Iwańskiego W' chwili, · gdy tenże usi1'owal 
przejść pnzez Przemszę n:a stronę pruską. 

. Njssłowice . z. Klimentow:ai donasz.ą. że 
70-letui inwalid.a G. pof.oiy.f s.ie . prned! mniej

. więcej trzema tygodniami do Jóżk a: i popadJ w 
1 se111, · z. kt&rego· dotąd jeszcze się n.ie obudzit 
Śpiący starzec znajduje się w opiece lekair-
sldej. · 

„ Z inaJch dłsialnic Polski. 
· BorysJaw (v) Gą.licyj), W ·sobotę., 2 bm. po 

pot:udniu wybuchl po*ar w szybie wybucho
wym ··pod ha.zwą „Jaikóh", należącym ido firmy 
L. Schutzmann i Sp. w -Ę>oryslaJWiu. Pożia1r, któ
ry p-opirządz.U niezwykle gtiośny wybuch, wy
buch! tak, szybko: i z taiką silą. że prac.ujqcy tam 
l"Obotnicy nie byli już w ·możności ratowania 
swego życia. śmierć w · pJomieniaich 1 z.naleź1i 
wiertacz ·fan · Ch"\val · i · pom·ocnik ' ·wiertniczy 

_Józef Makoś, ·iedynie idrugi pomocnik szybo
wy Sofodrkięwicz, Z<fofal spufoić .się z · wieży 
wier.tniczej, lecz nie unikl bolesnych pop<l!rzefJ. 
na gi!owie, piersiach i rękach, które - zldaniem 
lekarzy spDwoduią śmierć. O :ile z opoiwia.dań 
poz.os.taJego przy życiu Sofodkiewiićza można· 
sąidz·ić, przyczyną pożaru najpraiwdo,pcidobniei 
byfo wadliwe ustawie.nie s.zy1n na t. zw. „wdid'el 
kach", co wywoJal'o .przez ·potąrcie iskrę, a 
od tej w ·następstwie w ybuch na•gromaid.zonych 
gaizów 1r 'P'ożąr. · Szyb zgorzaJ doszczętnie. W 
ci~gu kilku · tyg-odni ·jest to drugi · pofar, gdzie 
śmierć .z.nalazfo <lwóch robotniików. 

..-.------~--.-~!! ______ _ 

Zwołanie sejmu pruskiego. 

. Rząd pruski zwolat izbę poslów i 
izbę panów na 26-go listopada. - Jak · 
wiadomo -Obrady parlamentu niemiec
kiego rozpoczną się 29-g·o listopada. 

Proces ~oltke~Harden. 
Rozprawy ·w procesie Moltke-Har 

den odbędą się prawdopodobnie w koń 
CU bieżą~ego mie~iąca lub na początku 
gru~nia. · · . 

- Mości książę ! 
- Choć na chwilę!... 
- Będę sobie uważał za obowiązek. 
Poniatowski odszedl. 
Ploryan opatrzył swój mundur para

dny i, spełniając wolę księcia, stawił 
się w salonach pałacu pani de Vauban 
która po chwilowem osamotnieniu wy~ 
prowadziła się z pod Blachy i zaczęła 
znów odzyskiwać zaćmione przez cz.as 
stanowisko królowej tonu i elegancyi. 

Wieczór, wydany na cześć szwole
żerów gwardyi, był jednym z najwspa
nialszych, jakie pamiętała Warszawa. 

Najświetniejsze nazwiska rodowe 
polskie wyznaczyły tu sobie schadz-
kę razem z najprzedniejszemi figurami 
nowego rządu i przedstawicielami ce
sarza. Wszystko, co mogla wzbudzać 
zaciekawienie, było tu zebrane. Więc 
obok takich burczymuch - kapitanów, 
jak: Kurtz i Żymirski, ocierali się Tysz 
kiewicze, Krasińscy i Radziwiłłowie. 
Wybicki, Józef i Stanisław Potoccy sta 
li w jednej gromadce z Ludwikiem Pa
cem Panem d eSerra. prezydentem rzą
du francuskiego i Rautenstrauchem, da
wnym adjutantem z pod Blachy. 

Koźmian rozprawiał z panami Ou
tatrowskimi, Osiński gotował się do wy 
gloszenia pochwalnej ody, oficerowie 
ro ~mai tej broni kupili się, obserwując 
zdała olbrzymią postać marszałka Da
vousta i ściągłe matowe rysy generała 
Oauviona. Stanisław Brzeza, nowomia
nowany sekretarz stanu, z jedną z pań 

Katastrofa w kopalni. 1 

Wskutek eksplozyi naboju POnio 
sly ~mierć 4 osob~ w kopalni wapna ~ 
Luc1ers w f rancy1. 

Rząd holenderski 
przedłożył ~uż posł?m projekt dotyczą. 
cy osuszenia częśc1owe~o zatoki mor 
skiej, zwanej Zuydersee. Prace trwać 
będą lat 7 i mają odebrać morzu 16500 
hektarów urodzajnej ziemi. 

Bomby w Czarnogórze. 
Książę i rząd czarnogórski żyją nie 

w najlepszym stosunku do sejmu pań„ 
stew ka. W Cetynii aresztowano człowie 
ka, przy którym znaleziono kilka bomb 
Przesłuchy s1rnmpromitowały PQno kil~ 
ka wysoko postawionych osób. 

Walka kult urna w f ran cyi. 
Podprefekt Dinan'u silą wypędził tam
tejszych Pl.ianciszkanów. - W Bour
bourgu wypędzono zakonnice. Ludność 
odjeżdżającym sios,trom urządziła owa. 
cyę. -- W Ons en Briay wzbraniał się 
ks. proboszcz pochować . zmarłego 
członka rady gminnej. W ów czas bur. 
mistrz sam zajął w lmściele ,miejsce ks 
proboszcza i kazal śpiewać .pieśni żalo~ 
bne. · 
Statystyka nieszczęść kolejowych w 

Ameryce. 
. W edlug ukończonej obecnie staty

. styki ,zginęło w zako11czonym . 30-go 
·stycznia roku w Stam.ch . Zjedno
czonych 5000. osób wskutek nieszczęść 
kolejowych. a okaleczenia odniosło 
76285 ·osób. Liczba zabitych wzrosła w 
porównaniu do roku poprzedniego o 775 
liczpa okaleczonych o 9577. 

Proces kanclerza Biilowa 
wywołał w świecie dużą sensacyę. Do
nosiliśmy inż wczoraj, że Brandt; który 
posądzał · księcia Biilowa o niepr;iwidło 
we skłonności płciowe, skazany został 
za to ·na półtora roku więzienia. 

W procesie tym wystąpił też jako 
świadek książę Eulenburg, którego, jak 
wiadomo, vv .procesie przeciw Moltke
mu. liarden napróżno wzywał. Książę 
t:u!enburg oświadczyl pod . przysięgą, 
ze nigdy czynem nie zgrzeszy! przeciw 
§ 175 skierowanemu przeciw zbocze
niom płciowym, że nie. było kamaryli 

"ńa dwor;ze ' cesarskim . . która. star'afaby 
się wpływać na kierunek polityki nie
mieckiej, a w końcu oświadczył, że 
kochał tylko Ogromnie i z wielkim za
.pakrrt s.woich przyjaciół i dla tego bar 
dzo czule się do nich ~awsze odzywał. 
Opinia .publiczna nie . wielką przywiezu
je w ci.gę do zeznań ksi.ęcia · Eulenburg_a l 
zazna.cza, że proces ten był mu bardzo 
na rękę. 

Pra~a zagraniczna uważa wyrok 
wydany przeciw Brnndtowi za zbyt 
·surowy. Dziennik paryski „Libre Paro
le" zaznacza, że wyrok w procesie 
-Moltkego-liardena wydali niezależni la 
wnky. natomiast obecną uchwałę po
wzięli sędziowie, ' zależni od władzy 
palistwowej . 
I!!# - ·~!!.'~'!'.~L- -~ 

Potockich żartobliwie-miłośną prowa
Q.ził rozmowe. Gala kolonia emigracyi 
iranwskiei, która do niedawna byla 
wierną strażniczką dziedzictwa Burbo 
nów i ze zgrozą wspominała dzieje p1ier 
wszej rewolucyi... godziła się na cesar
skie orty. cesarski dwór, cesarski styl, 
cesarską modę. Liczne grono pań znaj
iepszego towarzystwa ówczesneg-o wr 
pelnialo salony prrni de Vauban. Nawet 
dawne przeciwniczki „Blachy". które 
hołdując progom kasztelanowej Pola
nieckiej, u!likały wszelkich stosunków 
z francuską damą - przybyły na uro
c ! vstość. 

· W śród kobiet powszechną uwaP-/) 
zwracały dwie piękności: pani Walen
towa Sobolewska i Anastazowa z Ła: 
czyńskich Walew::>ka, szczególniej ost:at 
nia. o której tyle już kursowało plotek 
na temat względów, okazywanych jej 
przez cesarza. 

Pani Aleksandrowa Potocka pod P~ 
niei1skiem S\vem nazwiskiem Anetki 
Tyszkie\viczównv znana powszechn~e: 
zaklinała się hrabinie Maryi Krasińsktel 
że Walewsk:a trzy tygodnie bawila W 
finkensteinie, na dworze cesarskim. A 
Franciszek PotocJd, adjutant marszał
ka Davousta, gdy go tu i owdzie, jako 
świadomego rzeczy. zapytywano, u
śmiechał sie dwuznacznie i wskazywal 
na róg sali, w którym ciężki a niezgra
bny marszałek francuski bawil rozmo
wą piękną panią Walewską. 
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Katastrofa na ok recie •• Bliicher". 
Ogółem pochlonęła katastrofa, któ 
cotknęła niemiecką marynarkę wo

~nna 15 trupów; pięciu ciężko ran
e ,h 

1

zmarlo bowiem wskutek dozna
.~~h -0braże11. Pomiędzy nazwiskami 
'ńiarlych znajdujemy także jedno o 
~rzmieniu polskiem, mianowicie palacza 
~ k' Rogac iego. 

Właściwej przyczyny eksplozyi ko 
:la dotąd nie stwierdzono. 

Ukończenie ruchu zarobkoweiw ansdel 
sl{icb kolejarzy. 

Za pośrednictwem angielskiego mi
nistra handlu Lloyd-George'a zostało 
niebezpieczeństwo wielkiego bezrobo
cia kolejowego w An~lii zażegnane. W 
Londynie odbyly się układy pomiędzy 
Jeleiatami kolejarzy a delegatami to
warzystw akcyjnych, do których nale
ta drogi żelazne, układy zakończyłY. się 
u~adą. Ustanowiono sądy rozjemcze 
dla wszelkich zatargów pomiędzy pra
c~dawcami a kolejarzami. 
poszukuie kilka tysięcy wychodźców 
rzad brazylijski. który wysl:a·l agenta 
do Europy, by szczególnie w Niem
·zach werbował wychDdźców na robot 
~ików rolnych1do Brazylii, do stanu Mi-
nas. · · 

Stan Min1s przechodził w roku 1901 
przesilenie, k!óre sprowadziło .'.na. lu~
nosć wielką biedę. Rząd brazyll]Skl USl
lował już kilkakrotnie werbować wy
chodźców dla stanu Minas, agitował jµż 
w Japonii, w Wloszech, w ttiszpanii. 
\toii wychodźcy zawsze byli rozczaro
~ani i panujących tamże nieslychanych 
upałów znieść nie ~ogli, wsk~tek tego 
opuścili zwerbowam wychodzcv . stan 
Minas. . 

Ostrzegamy więc latwowierrtych, 
by się obiecankami agentów w błą· 
prowadzić nie pozwolili. 

eG.!!.-- _ ___ gg; __ ·----=-~----4 

% · ró.iny-.łi sf ron. 

Sprawcę nieszczęścia kolejowego Pod 
Straussbcrglem poozulruje policya zawsze je
szcze energkznie. Podejrzewa obecnie policya 
niejakiego Schlo.,<:Sera, mJodego murarzai pocho 
dzącego z powiatu wąbrzeskiego. Schl. zostal 
niedawno zaciągnięty ido wojska i ściągnąl na 
siebie podejrzenie róiinymi opowiadainiaani; znaj 
dwie sie obecnie w lazarecie w Gdańsku. gdzie 
go odosobnioneg·o porostawiono pod strażą. 

laik wiadomo wyznaczy/a prokuraitorya na 
wykrycie sprawcy lna"rodę wy~ci 5000 
marek. 

Wystawa alkoholowa w Dortmu~ie cie
szy sie licznym ud'Zi.alem pubtf€zności. Nietyl
ko abstynentom ale także 111ieaibstynentom Po
laikom radzimy zwiedzić tę nader pouczającą 
wystawę, która potrwa jeszcze tylko 2 tygo
dnie. 

1006 marek nagrody wyznaczyl prezes re
·jencyi w Amsbergu za wykrycie mardercy 
dwuletnie.i :Elżbiety Brambrink. Mimo że już 
cztery tygodnie m~'y od popelnienia zbro
dni w Dortmundzie, odtt'fd sprawcy nie wykry
to. 

Ostatnie wiadom.ości. 
M i ę d z y r z e c z. Pociąg przeje

chał i zabił na miejscu troje dzieci, któ
re bawiły sie na torze kolejowym. 

S a m a r k a n d. Korespondent ga 
zety •• Ruskaia Ukraina" depeszuje. że 
miasto Karatag jest zupełnie zniszczo
ne. Zg;inęło 3400 osób. wyratowano 70 
osób. O ka(astrofie tei spowodowanej 
trzęsieniem ziemi w środkowej Azyi 21 
zm. nadchodziły dotąd ~iadomości na-
der niedokładne. · · 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego •. 
Bacmość !d.ruhowie ,,Ziedinloclzenia Zlawodoi. 

wego Połskiego" w Oberhausen II! 
W niedztielę, dn~ai 10 listopada odbędziie się 

zaib:awa z ta·ńcem dLa czJonk6w „Ziedn. Zaw. 
Po.J." Początek o godzirnie 4 po p()!. Czlonko
wtie wil1illli się okaza\ć ks0iąiiką kwitową. Goście 
mogą tylko przez ciruhów być wprow.ąd.zeini. 
O liczny udzial uprasza (1318) 

W. K., delega1:. 
Baczno·ść Wischerhofen i Hamm ! Posie

dzenie, które się rnialo odbyć 10 listopa·da, się 
nie odbędzie z powodu braku sali. 

Lontrop. Mężami zaufa1I1ia dla Lontrop jest 
obra·ny J.an Wę.cl}owSJki w Loentrop nr. 52. 

Delwig . ·W miejsce druha Idz. Iiierzy jest 
Dortmund. Wielki pożar wYbuchl w ia- obramy mężem zaufania Józef Iiaraz.im. ffugo-

bryce EMta i Tillmaru111a, przy uLicy Gl'iick- istr. ~aczność ObermarxJoh! Mąż zaufania lg. 
aui. Spam się dach i wewnętrz.ne urządze- Woj tern z.gubil 60 znaczków po 30 fen.: ktoby 

ie fabryki. d d d I t S f Jloentrfl'P· Zabila się tutaj 10-~etnia dzie.- je malazJ, zechce od ać · o , e ega a„ te ana 
wczynka; spuszczając ·~ię z schodow po po- Kamińskieg.o w ttamborn, przy ulicy Koerner-

:ęczy, spadfa na ·dól i pcmiosJa śmierć na miei- str. 107. Vv drugą niedzielę miesiąca: 
cu. Hagen. Brnk tutaj wody w wodociągach. , W R~i .o· godz. 2 po PO:!. u p. Raichowskiego. 
z J>Owodu suchego ipoWtietrz:ai zakfady wo- W Bant o ·godzin. 4 po poi. u p. lieppens 
dociągowe nie mogą dosta1rczyć poń:rzebnei „Florasaal". 
i!l>Sci wody. Raida miejska uchwalila 500 ty- W Herne ·o godzinie 30 po pot . . u p. Nitki, Neu-

ięcy marek na budowę n01Wych studni. wsKiarten °' godz. 3 po południu u p. Korte. 
Gelsenkirchen. Przechodzącego przez w Meuselwitz 0 godz. 3 po p.oir. u p. Winklera. 

tor kolejowy robotnika Adama Pogda- w Huckarde 0 god'zini~ 4 po pofodniu u p. Bay 
ma pochwycila lokomotywa i zabiła' na era. 
miejscu. W Wanne o godzinie 4 po po.f. li p. Untersche~ 

Oberhausen. Miasto nasze liczyło wm;;::kha.usen 0 godz .. 2 po pot u p. Iiminga. 
-go p1ździernika 59184 mieszkańców. w W.iemethausen 0 godlz. 4 po pcił'udlniu u pana 

Oberhausen. Towarzystwo akcyj- Kiokutai. 
e ,Jlarpener Bergwerks-Oesellschaft" w Kowa\ewie w lokalu p . W oidechmvskiego. 
apłaci miastu na mocy ugody 10000 W Hottbausen-Miihlheim o god'z. 11 u p. Brama 
arek Z'.l to, iż z winy kopalni nie mo- W Hombruch-Barob o g.odz. 3 po pol. u pana 

~na używać ewangelickiej szkoły miej- ~~m--1111!1111111111111~~lmll!l. "!l!.'!. ~. lll!!l--!IJ!l- l!I!!._ ~ 
kiej. Wiec w Hochemmerich 

Dyseldorf. ·W czwartek zapadl WY z po\\{odu wyborów g;.minnych odlbędzie siię 
ok w procesie przeciw byłym człon- wiec w Hochemmerkh na sali p. Koppera przy 
om zatządu spółki „J iichener Vor- moście w niedzielę dnia lO I.ist()iJJada o g.odz. 
chussverein' '. za wykroczenie prze- 4 po pot O liczny udzial Rodaków prosi 
IW§ 148 ustawy 0 spółkach (niezgło- ł(omisya wiecowa Związku Polaków w Niem-

) czech. 
zenie konkursu i fałszowanie bilansu, ·--Baczność Mengei;f 
kazano dyrektora banku Fryderyka w niedzielę, dnia 10 1istop::1d1a„ o godz. 04 
randta na rok więzienia i 500 marek po poludruiu, o<lbędz.ie się 
rzywny, pomocnika notaryalnego - WIE c -
~ilhelma Neussa na 8 miesięcy a ksiaż w celu zatożeniia koła śpiewu 
owego Marci·na Aretzia na 2 miesiące na sali p. A. Vogta. Upra.s.:ta się, aby żadlnego 

Rodaka z Mengede i okolicy lł1ie braikfo. ffei, 
·~ęzienia. Brandta aresztowano natych .sitańmy Roda,cy rarrnie przy ramieniu, bądźmy 
Iast. śpie1wa„kami. Ziairazem z.aiprnsaamyi z.arząd 

Essen. Za rajfurstwo skazaJa j7Jba1 karna zwiią:zkawy. (2) Z~ołujący. 
'llo.wę Matyldę Wolff, w!'aścic. nalirwięks~e_go Baczność Polacy w Koenig-Ludwig! 

ro- ~tei.szego tinglu „Koloosseum" na 14 dni w1ę- w niedzielę, dnfa 10 listopa:da, o godz. 2 
enia. l(elnera Sauera uwol:ndono. Proces to- po poJudniu w lokalu p. Kleina przy ul. Ora-
l'!'l się z wykluczeniem publiczności. ~ nie jest nicz·nej odbędzie się 
oh taueinmicą, że czJookowie „lepszego" to- wiec w sprawie wyborów do rady miejskiej. 
,arzys.twa esseńskiego zabawia-li się w wi- o liczmy udzia! Rodaików uprasza 
.arni „J\olosseum" z dama,mi .półświatka„ !(o!Ilitet wyborczy. 

W ~OOgkerk (w prorwincyii Groningen w Towarzystwo św. Barbary w Bochum. 
alldy1) wpadl powóz do kana~\u. Utonęly w przyszlą :niedzielę, dnia 10 list·opada o 

~~b~, pomi.ędzy którymi ma1idoawa!' się także g.odizinie 4-ej po polud·niu OO.będzie si~ zeb~anie. 
} minister Jongher vain Pa:nhuis. z powodu ważnych spraw uprasza się o hczny 
~Ondyn. Olbrzymi parowiec „Mau udzial czfonków. 

~ania" angielskiego towarzystwa Dnia 17-g·o listopada obchodzi Towarzy-
unard-Linie" odbył próby jazdy na stwo nasz·e 
ległość 480 kilometrów i osiągnął 22 rocznice poświęcenia chOł"ągwi 

~1Ybkoś~ 27,36 węzło' w czyli praw .. ie 50 na sali p. Pischedioka, Wiemelhauseirstr., polą-
- t czoną z teatrem i zabawą z tańcCII11. - Rodaicy, 

Gi11etrow na godzinę. Dotąd am 1eden którzyby chcieli w tei ur?czystośoi ;vą,.i~ć. u
'. ręt nie osiągnął takiej szybkości n:a- dziaJ, mogą się na czJonkow dat zap1sac i to 
~~t Parowiec „Lusitania' ', podobny do na przysz.fom zebraniu, dnria 10 bm., w lokalu 
1auretanii" i należący do tego samego ZwYklYch posiedzeń. Cz!onkowie, któ:rn:- ~ą 

u- \Varzvst . . . I •t · " nie ze sikfadkami miesięcznemi zalegli ,p:owmm się 
ł a . wa, mimo iz „ ..,,us1 am.a - z nich uiścić. (1) Zarząd. 

a z'.Vno złożyła dowód, iż. jest najszyb- Towarzystwo św. Auin1.Śtyr..1 w Rotthausen. 
Y.111 okr~tem w marynarce handlo- w- przvszlą ~niedzielę. 10 bm., o l!odz1~e 
ei świata. 1 1 po potudn:iu odbędzie zebranie . Po zebrnmu 
ie ~iedett. W szybie „Silesia"' kopalni Dzie bierze Towarzystwo udziiaJ w roc7.JJ1icy Tow. 
mik~ ~ląsku austryackim zastrejko·walo 500 św. Maircina w I(ray. O liczny uidziatr prosi 

w. j (1) Zarząd. 

lłACZNOśC WETTER! 
Towarzystwo św. Jana z Matty w Wetter 
urządza w niedzi.elę ,dnia 10 li~topadai swą 

JESIENNĄ ZABAWĘ 
na sali p. Brocke. Początek o godzinie 5 po 
pol. Szanownych cllonków wraz iz rodzinami 
serdecznie sie zapralS~a .Zabaiwa odbędzie 

się w kólku zamkniet.em. Rodacy, którzy 
chcą wziąć udzi.al w zabawie, muszą się dać 
przez czlonków wwowadzić. (1) 

- Zarząd. 

l(oło śpiewu „Wanda" w Diste1n 
podaje do wiadomości swym azlonkom. iż w 
niedziele. dnia 10 trn. o godzinie 2 odbędzie sie 
miesiecZTie zebrrunie. Po zebraniu wymarsz 
na roc1micę k-Ol'a śpiewu „R.óża Leśna" w 
ttochlarrnark.- Cześć pieśni polskiei! (1) 
~~~~~~~~~~~~~~Zarząd. 
Baczność Rodacy w KoloniJ, .Ehrenfeld, Kalk, 

Muehlheim I okolicy! 
W niedziele, dniai 10 listopada: po potud:nliu 

o godzinie 4 w lokalu p. Vogela ul. Ursulastr. 
w K10lomi odbędzie siię zabawa ·dla cz.lonk6w 
„Zjednoczemia Zawooowego Polskiego". R.o
dlacy, chcący brać udziat w naszej zabaw.ie 
muszą się dać na czlonków zapi0sać. 

Wydział miejscowy. 
Tow. polskie katoł. św. Rocha w Dyseldorfie 

.clooos.i srwym cz.ł:ookom, iż w niedzielę, dniai 
10 list{)l}Jada, o godzinie 7 wieczorem odbę
·dzie się walne zebranie, ma które się wszyst
kich azionków jak najuprzejmiej zapras.za. Po ... 
niewalż przyjdą ważne sprawy pod obrady, prze 
ro jak na·jlic.ziniejszy udziaJ 1ozloników 
poiżądainy. Goście mile widziani . (1) 

· Zar~ąd. 

Towarzystwo św. Michała Archn. w Hochield 
dmosi swym czlonikom, iż ziebranie odbędzie 
się w nicdz.ielę, 1dniai i'o listopada, punktualnie 
o godzinie 3-ej po poludniu. O liczny udzial 
czJtonków uprasza się. Goście ,mile wi<liziani. 
_(.!) Zarząd. 

Towarzystwo św . . Izydora w Herne 
podaje swyim czlonkom do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 10 Jiistopa~a, od'bedzie si.ę wa,Jne 
kwartalne zebraruie po p-oludniu .o godz.inie 4-.ei 
w lokailu panat Sternberga, przy ulicy 
Dv.-~rcowej, obok kościola 1k,atolickiego. Upra
SZ\ai się Rod'aków, ażeby się jak na)jliczmiej ze
brać raczyili, gidyż pr.zyjd!ą . waż.ne spr1a
wy pod obrady. Goście m·ile widziaini. 

. Uwaga. Zairząd i rewi:iornwie kasy Wiin- · 
n.i się zebrać o godzi.nie 3 .PO poludniu. (3) 

Zarząd. 
~~~~~~~~~--~~~-

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Caternberg 
obchodzi w iftiedzielę, dnia 10 listopada, na 
sali p. J eoocha. Mittelstr. 44 

swą 5 roczm\:ę, 
na którą wszystkich rodaków i rnda·czki z tutei 
szei miejscowości na ową uroczystość za'Pra
sz.amy. Tak samo rnamy nadzieję,· że i gnia
zda sąsiednie, które zaproszenia odebraJy, orrut 
te, którym dla braku adresu zaprosizeń odesłać 
nie mogliśmy, DalS jak n_ajlicZllliej odwiedzić ·rfi· 
czą. Początek o ioctz. 4-ej po pOO'U·d'niu. Od 
d'rugiej .do czwartei przyjmowanie obcych 
gniazd; o 5 godz. r01Zpoczną się ćwiczenia 
gniazd. Które z gniazd z najwięksizą liczbą 
druhól\v przybędzfo otrzyma nagrodę honoiro
wą. Taksamo uprzejmie prosimy tutejsze Ko
lo śpiewruckje, ażeby naszą · r<>:czmcę ze śpie-
wem upiększyć raczyfo. . 

Uwaga. O 1 godlz: po poł'udllliu na ma~'ej 
·sali będzie posiedzenie. Z powodu· wa:bnej spra 
wy prooi się druhów, ażeby jak najliczniej s:ję 
staiwili. (2) Wydział. . 
Towar~ystwo gim.nastyczne ,,Sokół" Boc:hum-

Wiemelhausen. 
Zebranie odbędzie się 10 listopada o godz . . 012 
na sali p;oSJiedzeń Ii. J(nappmann. O liczniy 
udz.ial uprasza się. (2) 

Czołem! Wydział. 

Tow. Przemysło.wców Polskich w Essen. 
oznajmia iSWym cz:fonkom, iż w niLedzielę 10 
listopad.a urządza ·Towarzystwo na mailei sali 
p.ama Meistra, przy ulicy Frnhnhauserstr. 

- .:_ wieczorek familijny .___ -
pał'ączłony z przedstawieniem amatorskiiem i 
tańcem, na który szan. Qz.lonków oraz gości u-
przejmie zapraisza: (3) 

· Zarząd. 

Baczność Linden-Dahlhausen ! 
Koło śpiewu „Lutnia". 

W Illiedzielę, dnia 10 listopada br. odbędzie 
się lekcya śpiewu o godzinie 8 wieczorem. 

O kompletne sta'Wienie się prosi (2) 
___________ D_,yrygent. 

Baczność Recklinghausen! 
W iniedzielę, dnia 10 listopada, urz.ądzamy 

JESIENNĄ ZABAWĘ 
połączoną z tańcem, na sali p. ff. Micheela, 
tternestr. nr. 39. Początek z·a·bawy o godzinie 
4-ei po południu. Muzykę dostawi p, M. Pie
tryga z Bruchu. O li czny ud~ial R.odaków i 
R.ocl2:czek w zaibawie prosi (2) 

( 131~) Komitet. 
Koło śpiewu „fiołek" w Bruchu 

donosi swym czlonkom, iż w niedlzielę, dnia 10 
listopada o godzinie 012 w pofodnle -Odbędzie 
swe miesięczne zebranie w lokalu posiedzeń. 
O liczny udizia1 prosi Zarząd. 

Uwaga, Lekcya śpiewu o godzinie 2 po 
p-ol.ud'llJiu. (1) S. Wechta, sekretarz. 

Towarzystwo św • .Józefa w Herten 
·donosi szan. czlonkom iż, w niedziele, dnia 10 
liistopadao, o go0dzinie 3 po poludniiu, odbędzie 

·się zebranie. O liczny udziat czl1anków i go-
ści prosd1 (1) .Zarząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Caternberg. 
Lekcya śpiewu odbędzie się w nied~ielę, 

dnia 10 listovada o 3 godzinie po południu; o 
liczny ud·zial pros.i (1) Zarząd. 

Towarzystwo gmn. „Sokół" II. w W::,1·•e-Z. 
donosi Siwvm druhom. iż w 1niedzielę, d111ia1 10 
listopada, -o godzinie 0 4 po południu odbędzie 
się zebranie miesięczine. O liczny udzial w 
rzebraniu prosi Wydział. 

Uwaga: Cwiczenia wspólne odbęda się o 
godz. 0 2 przed zebraniem. (1) 

Czotem ! Naczelnik. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi WSiZYStkim czlonkom, iż zebranie mi~ 
sięczne odbędzie się w niedzielę. dnia 10 bm. 
zaraz w poludnie, po nahożeństwe, o godzinie 
12-ej O licz.ny udzial prosi 

Zarząd. 
·uwaga. Zaratzem donosi sie wszystkim 

ozl'onkom oraz wseystki.m R.oclakom w Baukaa 
i okolicy, iii w niediz.ielę, dnia 10 listopada urzą. 
dza Towarzystwo 

-- zabawę z tańcem. --
Wstęp dła ozlooków T-0w. naszego 30 fen., dla 
gości 1 mr. -przy kasie. Zabawa rozpocznie 
sie o godzinie s po poludniu, w sa•Li pana Sehr
brnchia, przy un'Cy ttafęnstr. O liczny udzial 
prosi (1) Zarząd. 

Bac~ Rodacy w Essen-West frołmhausent 
Misya świeta dla Polaków odbed~ie się dnia 

9, 10 i 11 listopa<la. W sobotę. dnia 9 o godz. 
4 po poludniu sposobność do spowiedzi św. 
Nauika o godz. 70. W niedzielę, dnia 10 bm., 
nauka o godz. 4 i 7 i pól. W poniedzialek. 11_ 
bm., nauka o 4 i 70 godz. 

Dalsze nabożeństw'O będzie z ambony o 
glos:rone. 
BACZNOSC RECKLINGHAUSEN i BRUCHt 

Posiedzenie miejscowego komitetu wy
borczego odbędzie się w niedlzielę, dnia 10-go 
lilst01pada, o ·godz. 110 w loka.'lU wdowy Lo
gęnmanh przy ul. Nowei.i. 

Na porządku dziennym sprawa wYborów 
miejskich. -

Uprasza Śli-ę cz.lonk(>w komitetu i wszyst
posiedzenie przybyli, bo oz.ais .n.a.gli i trzeba się 
kiioch Przemyslowców, żeby koniecznie na to 
rączo zabrać do p.riacy. 

Z polecenia komitetu 
____ (2) __ _ Walenty Mrózkowłak, .Y rzewodn. 

Tow!3f'z.ystwo Polek św. Jadwigi w Wanne. 
Zebr.runie Otdbędzie slę dnia 10 li.stopada o 

godzinie 4 po pooludniu na sal~ p, Schafera. O 
liczny udzial pros.i (2) . 

Baczność Druhowie Gniazda Liitgendortmund! 
Zwyczajne zebranie odbędzie się w nie

dlzielę, dnia 10. H. 07. O"godzimie 3 na sali pana 
Buschka!mpa, Ponieważ są ważne sprawy jo 
zalatwienia, a pomiędzy innenii; obór prezesa, 
przeto uprasza się ,każdego drh. o przybycie, 
a pr.zedewsiystkiem druhOIWie z.atlegli ze sklad 
kami, aby się uiścili i wYPelnii..li swą powin'-
no.ść. CwJem ! Wydział. 

Uwaga: Druhów wy<lzfaJu zaprasza seę 
na godz.inie 2. Po zebraniu wYcieczka do 
Witten. Druhowie ćwiczący winnt zabrać strój 
ćwiczebny. (2) Naczelnik. 

Koło śpiewu •• Kochanowski'' . w Eicklu 
donQSi 15wym czlonkom i J}am życzliwym roda
kom. jż w niedzielę, dnlia 10 bm„ urz;ąidza swą. 

. .JESIENNĄ ZABAWĘ, . 
na sali p, ZweibOmera, obok kośdoJa katoli
cldego. Początek o godzinie 5-ej po po.ludniu. 
S~sie~ie kol·a~ które by nais swą obecnością 
~aszczycić ra.czyiy, zapraszamy jak naj'Uprzei-
mi'ej. · '~" 

Cześć polskied pieśni! (3) 
Zarząd. · 

' 'TO\varz.ystwo gimn •• ,Sokół" oddział II. 
vi Oberhausen 

ur.1ląd711 w niedzielę. dnia' .IO · bm. 
- JESIENNĄ ZABAWĘ -

Początek o l!Odz. 4 po poludniu na saH pana 
Webra. ul. Duisburgerstr . .Na zabawę zaiprasza 
się. wszystkich R.odaków i Rodaczki z Oberhau~ 
sen i oko1icy. Goście mile widziairti. - Oro-
lern ! · Wydział. 

Uwaga. Zebranie odbędzie się w tę samą 
niedzjelę, o godz. 2 po poJ., ćwiczenia odbywa
ją się w środę i mbotę o godz. 5 wieczorem, 
w .niedzielę i święta o godz. 2 poi pot. (2) 

. . Wydział. 
R.ezerwlści, którzy opuścili szeregi woj: 

skowe ·ai maja chęć w~tąpić do naszego gnana, 
zaprasza; ich ;)ie nai zebranif -0 g. 2 po po.l. i 
zarazem na ćwicZ·enia. Druhowie ćwiczący ma
ją wstęp woilny. O liczn:y udzia.l'w ćwicz.eniach 
prosi Naczelnik. ' - -
Baczność członkowie Koła śpiewu „Li· 

ra" w Oberhausen! 
W ostatnim czasie nader smutne panują 

stosunki w ](ole naszem. Członków liczy Koło 
nasze wiele, lecz posiedzenia ł lekcye śpiewu 
pustkami świecą. Prosimy zatem naszych 
członków. aby liczniej przybywali na 1>0sie
dzenia, abyśmy Koło nasze znów podnieść mo
gli. Z tego powodu odbędzie się w przyszłą 
niedzielę, dnia 10 listopada o godzinie 11~ 
przed południem 

- nadzwyczałne zebranie -
na saJi zwyklych posiedizeń. - Lekcye śpie
wu odbywają si ę co czwartek wieczorem o go
dzinie 8. 

Mamy nadzieję, że kochani czloukowie i 
drodzy braicia po lutni więcej odtąd dbać będą 
o towarzystwo na1sze, a szczególnie o śpiew 
nasz ukochany, który tu oo tej ob<:ej ziC1I11i co
rarz więceii rozbrzmiewa ć powinien. 

Cześć pieśni polskiej! 
(2) Zarząd I(oła śpiewu „Lira". 

Baczność Riinthe i okolica! 
Tow. św. Jana Chrzciciela w Rilnthe 

uJ'IZądza w niedzielę, 10 listopada 
- JESIENNĄ ZABAWĘ -

na którą się wszyistkiich Rodotków i Rodaczki 
z Rii 11 1e i okolicy serdecznie zaiprasiza. Począ
tek o r,-odzjnie 4-ej po poluctniu na wielkiej sali 
paina Blumkempra. 

· uwaga. Zebranie od'będue się w niedzielę 
dnia 10 listopada o godzinie 2 po poludniu w lo
kalu p. Blumenkempera. O liiezny udziaJ' w ze-
braniu prosi (3) Zarząd. 

Koło śpiewu •• Jedność" w Hamborn. 
W niedzielę, dnia 10 listopada. odbędzie się 

kwartalne walne zebranie o godznie pór do 12 
.na sa li p. Buschmanna. Na zebraniu będą wa
żne sprawy zafatwio:ne i to sprawa gwiazdki i 
roc7.nicy. Kompletne stawienie się cztonków 
,Jest pażą<l~ne. Goście mile widziani. (1) 

Cześć pieśni polskiej I Zarząd. 



życzenia 

Wielebnemu Księdzu Rektorowi 

Teodorowi IWoltersowi 
i r 

w Recklinghausen-Siid na Ludwiku. 
Przy dzisieje.zem dniu radości, który Twem Imienie~ 

słynie, niechaj sto lat życia Twego płynie, Chóry anielskie 
głoszą dziś wesoło i Wielebnemu Księdzu koronę niosą. -
Jak ptaszki w powietnu i rybki w wod~ie, - tak żyj, Wie
lebny Księże, w radości i swobodzie. Zyczymy Ci zdrowia, 
szczęścia. i błogosławieństwa świętego tutaj na ziemi a po 
śmierci zbawienia wiecznego. W końcu wykrzykujemy wszy
scy po triyk.roć: Wielebny Ksiądz Wolters niech żyje! aż echo 
po całem Ludwiku się odbije. W Imieniu Towarzystwa świę-

+;:~ tego Antoniego Józef Berger przewodniczący. · 

~?I~~~ 
I 

Wielka wyprzedaż! 

Okolo300 
czarnych 
pr-

i kolorowych męzl~.ich 

nbra.ń ~ 
(1224) wyprzedajemy od dziś po katdej cenie. 

Lenartowski & Talarczyk. 
HER NE, ul. Dworcowa nr. 77. 

Telefon nr. &Sł. 

Jan Kwiatkowski 

1268 

Kartofle 
-w gona.m.i 
Telefon :i'n. 

Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 

M. Miedzróskl, 
K~men i. W., Westsri·. 75. w DEBNE 

Najv. ł\'kHy speeyalny skład u1. N owa (N eustras~e) 24 
11oleca Rodakom swój (108 

i.maszyn do szycii 
i kołowców. 2412 

Własny warsztat rei aracyjny. 

jest z całem inwMtarzem do 8P"'7.edanla. 

L „ WojozJ n ~ 1 
Gebcnk rcben, Karlstr. 7. 

warsztat krawiecki 
w któryn1 wykonuje si~ 
wszystko p< dług miary 
z dobrych maeryi po ce 
nach tanich. 

Zwracam tak.te u·wai~ na mój 

ski Dłebli 
k:tóre taJkte tanio sprzedaję. 

SwóJ do 1wearo I Swój ó swq.it 

Kawaler, 
w 2 l roku ;.ycia, posia· 
dający dobrze zaprowa
dzony interes, poszukuje 
na tej drodze 

żonv„ 
Panny dobrze wycho

wane raczą. lłwe zgłosz. 
z fotografią przysłać do 
Ekep. „ Wiarusa Polbkie· 
go" pod nr. ł30U. 

o~rmo ł f"'~nko 
otrzyma kazdy moj p1Jl!I~• << n 
nile za vłeraJ4Cy •OOO ilustr. 
oo Każdy rodak <d•m1e e oo 
'dv moi cennik iobaczy, olS· 
kie ceny przeczyta u ie~ark1 
ltieszonkowe, re(Ulat•ry, bu
dz:ikl. łal\c•uki cłote, srel>rnc 
• niklowe, bntutery~ złoł<1 I Sre. 
brn-. •nstrumenta mu:ycrne. 
""Yf'Oby skón:ane, stalowe, ku
chenne, •elocypedy,111au111;, 
itabawk.1. itcrf11„y, .Pru••loty 
dewocyJ narz~dz11 rzcm. itd 
Sprzedaję taolef atł nic· 

1edne fabryltt. 
B1oert do wszyatk . krafł•. 

Repłltlr 
• dz:wonen• 
"''ei:owym 
Nr 2541 

1es1 ostatn111 
nowości, fa-
~c'' u
~arew Te• 
on:ed1ew, 

miniatuo.,, 
"t?•tatot t>„ 
Cł11 "19M;j Z 

"YIHtan em 
'"' i całyclt 
e;edŁłft, po• 
-ia•• ilfwick 

- ,nyj111118p I 
milo brZ•ill
CJ, ł114lz4co 
p•llMny de 

zerara wicżowep . Tar~ ar. 
tystyczn1 e wykou11a. ł.25M 
Re:gulator nr. 25-15 

z 14 dni•W'(m meclla111cznem 
wyl>ijanie„ pół i c~cb e;o· 
dz111. IOO cru wyMk1, erze
chowy, pięknie pelitlW'OW'any ł 
czt;ści ami matewyi pelleltach 
prz:eroczyste s~·i.y. Tarcs 
ozdobnie emaliewMe ł WJk•-
11anie nadzwycuj af'tJ91' czne. 
Rodii.Cy I Swój d• .... ee• I 

Adrus: Hierolim THper. 
Berlin 27., Markusstr. 3. 

1300 

1ran1oa łioifźifl 

dostarcza fabryka instr. 
mnzyczn. W o I f & Co • 
Klingeln~hal 1. Sa. 
616. Centr. fabr. harm. 
zatr. P'll. 7000 robotn. 
za. zaliczk!l kazd@<Jlln 
\'ll"apaa, konc. harmoni 
1rę w 150 gatunk:. od 
2 75 m. d" 140 m. -
Wiedeńskie harmoniki 
zadziwiaj. tanio. Opak„ 
pudło i szkółka. do 
każd.harmonikidarm6 
Slm1ypce, cytry, gita
ry, bandonia, koncer
tnyy. harmoniki ustne, 
okarlu, instr. dQte, 
fon~afy, autom. mu
zycane itd. zadziwia
jąc.o t nio. Wspaniały 
kata 'og, 132 str., kol. 
ilu1tr., ca. 800 obr., 
każdemu bezpłatnie 
Gwarancya: odbiór, 

I pieniądze z rowrotem. I 
Liczn~ nrzęd. poś". 
117.,.,,m„. 1193 -. Przy zamówie
aiach prosimy za
chęcać kupców i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swoję ogłoszenia 

w naszem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, któ
rzy w na8zej ga
zecie \głaszają, 

nice~• kupu iący 
powiedzą, że to 
ogłos~mnie czyta
li, a by ogłas7.a.j ą
cy w1Pdzieli, ,;,e 
ogłrn~~wniu miało 

~kUH.'ik. 

ank Lodowy • Bremie ~ 
Spółka zapl:-11 na z nieograniczonlł odpowiedzialnościlł - założ. w roku 18 poleca. się Rodn lrnvi . •i:\ obczyźnie jako instytucya, w które naJpe"WllJ. 7ł i 
ttllladae mogił c1 r,żko zapracowane swe oszezędnoaeł. "t · 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem : 
tO-dałowem 3 proeeat. 
k ~·nlrtalneJU. .& „ \ 

Złożone u nas depozyta 1 011zez~dnojeł wynosiły na lfow. 
Rok blisko • 1 pól ntlllooa marek. „, 

FunduMze .re~e.rwowe ł udzłal;y członków ca 500,000 lllk. 
Bank Indowy w Śremie hczy 1155 członków, któl'Zy wszyscy 'ltla.j.ątkatni 1.,_ 

odpowiadaj, za Bank i zlożone w nim kapitały. 
Bank ludowy należy do Związku Spółek Zaroblowych. Prezesem. ~ 

Nachorczej nAszego Banku jest Patron Spółek k8. pral. Wawrz7n.l•k 
Loka.le bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy uL Koicie]• 

aej nr. 15 1 otwarte ll'ł codziennie z W'7ilłtkiem niedziel i m,t. , 
Numer telefonu 59. Adr&11: 170 

Bank Ludowy - Volksbank .„...._.._ (Pe•ea} 
Rodac7? Korzystajcie sami - z o,lossenia niniejszego - i kre~ 

W'aszya Banki, do Zwi,zku naszego nalet,ce, polecajcie. 

z 

Bank ludowy - -V olksbank 
eingetrageno Genossenschaft mit unbeschrii.nkter Haftpfl,icht. 

B„alłń•kł. iw. H.uehar•kł· Dałkłe..iew. 

Baczność ! Swój do swegol 
- = Jedyna znacznię powi~ki:>zona 

polska fabryka kostyumów 
na obczyinie 

• Berne prijj~llCtN:~;r nr. 37 (Neustr.J 
i posiada bardzo wielki wybór 

kosfyumów do wszel-. 1ztuk leafralnych 
po ••.inłżs•ych ee•aeh. 

Proszę .Kaobego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

z szacunkiem 651 

Franciszek Eau.be,. 
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skłltłoft~i;•d•kliiiii~;yCb J. Pańczak, dom towar, : 
z uHcy ?ocztowei 38 ESSEN, Stoppenbergerstr.; 11-13· "i 
na ulicę Pocztową 41 Poststr. 12474 ~ 

Najtańsze i najkorzyst- 2
e 

Marm nadzieję, że szan. Rodacy mnie jak 
dotychczas, tak i nadaJ. popierać będą. 

Z szaC'llnkiem 
Jan ~obik, Boclmm·Hofstede. nieJsze źródło zakupna. :: 

PL -
f( ts n ca· w Bochum, Drukarnia •• Wiarusa Pnlskieqo" w Bocbutt„ 

A p 

W'r-':i "li~c:a • J 9 „ B r e ł ~ k l w Boclt1Jm. OcJ'!"n~·: •<.i'1 1 „ łr.11 u "elfa kcve: St a n I 1 l 1 w 





i naiechaly gromadk~ dzieoi wracających re f ~rze. ~amobóJsty.'<:> przez J>OWieszę~ie gwarancye także do samej Rosyi oraz Robotnicv fińscy przeciw socyaUston 
sz~~y . 14-letnie cór~i sze~ca Ressla i posie- · oopelrnl dawmejszy ksw,z.kowy MaksYI?11ia.n do Niemiec, by usunąć ostrze skierowa i z stolicy Pinhrndyi, tte:sin f l 
dz1c1elai Beselera śm1ertelme wstaly poturbo- ł N. tus~d . Podobno rozpacz z powodu meule- f ne przeciw Rosyi Gwarancyę te rząd . donoszą że wyszedł pierw"z g orsu ! 
wane. ozalneJ choroby oczu popchnęla go do tego kro n • • • • : ', • • .:i y nurner ' 

Toruń. Nagla śmierć zaskoczyla kance~- , ku. . . . . . i norwe.:i~l os1~gnął po dl1:1g1ch u~!adac?. , organu. sw1ezo ~!w~rzonego Związk 
s.tę sądowego Ki.nczewsJdego. Udawszy s1~ i Ooo~la .. Dziecko ~pahl_o s1~ g~mik:o~ I Pom1m?, z~ „zabezpieczone pa_n: ' robotniczego fmskiego z progr1arne 11 

raoo do slużby, spaidl w biurze z krzesla 1 1 P~~kow1,_ kiedy. podcz~ me~becności . m~tki : stewko za1mu1e bardzo podrzędne m1e1 f Związku. Zadaniem Związku ma b ~ 
sk. onal. Pairaliż sercowy byl przyczyną nagle- zbLl~y.lo_ 5:1e d_o pieca, ~aiely sie od -OO'·~ta iego l sce w europejskim układzie międzymo- zdbycie dla robotników P'fZyW"l .,Yc 

0 skomi s:uk1enk1 1 dziecko odmos.lo tak straszliwe po- ł • d k. f kt · . . . 1 e1ow 
ir . • pairze.nie, że w kilka god'Zin ·potem zmar!o. - c.arstwowyip.. Je na z~ a poręczema me wyrządza1ą~ szkody mnym war~ 

Z Wielk. h Pe•atskit«t. R~lbórz. R~da gmi.nna w Brzeźni~y u- neut!alnosc1 teg~ kra1~u. wywołał .w stwom ludności, a prz~dewszystkie 
Inowrocław. P. Sk01Wroński z Jacewa na ch:weł!hla stairać su~ o. zm1M1e 'll~zwy w s;1 (do- prasie wszechśw1atoweJ zywe uwagi. bez szkody dla produkcy1 kraju. Zwi~ 

(ujawach, który sprzed.al swoje gospodars.twD tąet urzęd-0~o Brzesmtz)_ na Eichendo~f~. ~a- Et t A t i zek odrzuca socyalno-demokraty ą 
k. k . 1 ed- '·cy'" Dz zwe te chCJano .nadać wiosce Pogneb1en; 1a•k a us ry • t , ś . . k czną 

.,, ręce niemiec ie. z.as arzy r iU\ " " • się okazuje, życzy! sobie tego tylko jeden ha- Austryacki minister finansów p. Ko- . eoryę w.łiasno CI, 1a. 0 • sprzeczną z 
~··~ d.~aJ~f~~~~~~f~ fet~~~~~Ja~;~rtą rzeke>- btysta po~rz~bie~~ki. ~im{) to podo?no i w rytowski,' Polak, przedłożył parłam en- t~eą , ~~lk1 o byt; dąze~1e do ~sunię. 

Z Pob.Jedzlsk piszą „Lechowi": Lekarz Pogneb~ooiu istmeie a1~1~cya .za. zm1atną na- towi niajlepszy budżet jaki kiedykol- CI~ rozmc klasowyc~ v._rmno 1?Yc OSift. 
nr"·ktyczny dr. Józef Kossowski sprze.dal znacz 'llWY wst. Polacy tamteis1 pow1nrn br<>ndc sta- . k A t . ł ' grnęte przez podmes1eme poziomu '\'In, 
... ... 1 rop:olSlkiei na:awy! wie us rya mia a. k t l · b t 'kó z · "' 
ną cześć swej roli Arndtowi z Kapa icy, a.gen- Rybnik. Górnictwo w obwodzie rybnickim Budżet wykazuje 146 milionów ko- sz. a cema ro . 0 1:11 w. :V1~zek Po-
towd k-0misyi kolonizacyjnej, temu samemu oo roz.s_ zerz_a się corruz_ bar,dzi_ei. W -OIS_ tatnim cza- ron nadwyz'k1·. To tez· wywody mini- tęJ?ia porozum1eme ~ocya!1stow f_iń. :to przed 15 miesiącami w P?d<Stępny sposób k h l t 
na'byl od Stanis.Ia:wa Portaszk1ewcza gosp-odar- s1e wy"blt.o tam, k~lka; s-zybow a k1lk.a dalszyc:h stra zrobiły jak najlepsze wrażenie. s lC z rewo ucyoms am: rosyjsknni 
stwo rzekomo dla swego syna , tymczasem jest na wykonczemu. W ostatnim czasie oraz występowame przeciw dogma 
•ie pilniejszego nie mial, iak tylko . gospod:-:. przedsiewzięt{) kiilka .nowych w:ierceń, P'rzy l(lęskl socyalistów w Anglii. tom wiary ~ 

~..t ed ć k 1 zacyi Ale których natrafiorro na kilka pokJadów o grubo- p 'k 1. t' b h · 
stwo ndezwlocz.nie vusprz a 0 om : śc.i 2--6 metrów . Przypuszcza\ią. że glębiel . oraz a soc~~ IS ow w wy o~,ac Sekretarz stanu dla spraw koloniał„ 
oo ~aslup-uie p:zytem najwidęc~i n\ ~f 1~:= polwone poklady będą jeszcze grubSlze . .gminnych w Angin przybrała rozmiary nych P Dernbur~ 
wanie, to fakt, ze przy siprze azy r·o. 1 ·1 1. • prawdz1·weJ· klęski· W wielu gminach · 

k. . . b li Arndtowi w a:.iorue z· . b d . lai p I k. . . b ·l . . d B r . t;>.i~ iew1cz, pi~rnoon1 Y . ś . . k 1.IHl}C :111 c ł I 1. w których wybierano dotychczas socy przy, J JUZ. o er ma i ~YPracuje 
nasa Polaczkow.1e, którzy to taik w mie cie Ja . , . . wkrotce f)rOJekty ustaw w ktorych d 
okoldcy za dz:ielnych paitryotów uchodzą. - Cholera w Kijowie Dnia 2 b m do- uhstow, przeszlt obecme konserwaty- , . b d . . 'h T , o. 
Wstyid i hańba takim pat_ryotom! ' noszą z Kijowa: Do "szpitala A.lek~an- ści. Zpośród jedenastu kobiet, które ~~gac s~ę, ę r ' z~e now;c k~ IO~owh ~a: 

Srem. Pairo:bek f.'.!btsch iz. Tworzyk?"va a d k' . d . . postawiły swoje kandydatury, wybra- ~ O\~ę rog ze aznyc w o omac me 
zranil widfami parobka Stefana Szczepaniaka l rows. ie~o w ciągu ma wczora1szego I d d .. k' h , , m1eck1ch . 
. tak ciężko. że tenże kilka 12:od~n po wypa~ku • przyw1ez1ono 10 chory~h, zmarło 4 ;o- no o ra mie1s ic szesc. 
ducha1 wyzioną!. Zbrod'!lliarza natychmiast soby, pozostało w szpitalu 125 osob. Rozruchy w Persyi . Ks. kardynał .Fischer . 
osadzono we więzieniu. . . , . kla Do szpitala Kiryłowskiego przywiezio- przybierają ooraz groźniejsze rozmia- ustąpił wobec rządu 1 pozwohł klery. 

I(obyUn. bi ~.a °cf'nawieH~m\~r~·~l~ ok~lic; no 20 chorych, zmarło 3 osoby, wypis1a- f ry Turkmeni urządzili rzeź i zrabo- t kom uczęszczać na wykłady profesora 
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~~to~ae!etze ;raz~~n!c~az pośrednictwem k.s. ło się, 4 osoby. J?ozostało w sz~it~lu I w~li ludność w Astrabadzie. Niemal - Schroera w ~on?nii. .. 
prob. FHma. Dziękując z.a dotychczasowe of!a 42 oso.b .. Do szpitala dla robotmkow jednocześnie zaszły poważne zaburze- ... , Wszec~me~~ecka !'Rh.e1msch West 
lY. proszę pokorni~. o dal,~zą pomoc . przy~1ezm.o 4 chorych, zmarła 1 osoba, nia w Sziras i Kermanszah, dokąd wy falt:sch~ z.eitun~ radu1e się z te~o po. da 

urnzony s.uga wyp1sata się 1 osoba, pozostało 25 cho- { słano wyprawę karną z artyleryą. Na- wodu 1 ptsze, ze ks. kardy!1ał. Fischer 
l(s. Z2!ewskf, proboszcz1. rych. Do S2ipitala żydowskiego nikogo tomiast spór pograniczny między Tur- tak gorąco kocha cesarna mem1eckiego 

l(o.młtet Drzymałowy P dr Tadeusz a- · · · · 'kt · · · l ;' · · c nę niemi cką że nie h · l -worskii przedłożyl na:stęp~jący pr.cńekt k.om.ite- me przywiez10nq i m się pie WYP!Sa . cyą a Persyą, jak się zdaje, bedzie za- I o~ zyz .e , c cia za. 
tu Drzymalowego: P·o.zostalo w. szpitalu 15 osob. W ciągu łatwiony pomyślnie. Perskia komisya targu z rządem. 

„Celem sprawienia za zebrane s~ladi'ki ~D- dma wczo~aJszego zachor9walo rna .cho pograniczna jak wiadomo, wyjechała 11!&!1!!1!. !!o!•~!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!;g!!J!I 
za dla pana Drzymaly zawię_zuie s1e komitet, lerę. 34 osob! ZJ?arło ,8 osob., Wyp1sa- przez Tabris i Urmię do granicy tu-
w sk.la.ct którego wchod'Zą. 1) Jeden czfone:k za- ło się ze szp1talt 5 osob. O golem przez reckiej . Ze spra W' robotnlOZJOh. 
rządu „Straży'', 2) dwóch redak~o~ów poz- czas trwania epidemi w Kijowie zacho- · # • 

na~skich. 3) dr. Ta:d.~u~x Jawor~kI. 1ak0i s~ar- rowato n~ cholerę 998 osób. Zmarło Ambasadorem Stano'Y. Z1ednoczonych 
bmk, 4) przedistav.11CJele tych pism polsk1ch, 253 , b w Berhnte Oberhausen. W niedzielę odbyl się 
które skladki zbieraly. · oso · . h ~ u nas wiec dla hutników i górników. 

Bez wz~lędu na liczbę obecnych komitet l(raków. W myśl .staitu.tu Towarzystwa mianowany został dotyc cz~:sowy po- Wiecowi iprzewodniczył druh Kubiak; 
ten Poweźmie odpowiednie uchwa.J:y: a) 00 do gim_ n. „Sokól" w .Krakowie, otwartą z.ostala . sel w Iiadze Jayue Iilll, ktorego na- h , . h . h . 

dJn s b st 1 dl l kó t T t d t h ł o sprawac gormczyc i utmczych re-proiektu wozu i rozpisania konkursu na wy- ~ ia m. Drze. nl11'ca a c~ on; w kegozb ho- ,. stępcą zosta o yc cza'Sowy pose w ferował dr11h Sos1'n' ski' prezes ,,ZJ'edno-
k. onainie takowego, b) oo do <loreczenia wozu ' wa·ro/s1l':''a. zrn_ ten obeJmu1e nau . ę 0 C: o- Buenos Aires p. Artur M. Breaufe. -
p. Drzymale, c) co d'O zapew1nienia, aby p. dzema s.1ę z b.rnmą. palną ,nauk~ strzeLaima i czenia Zawodowego Polskiego". Poło. 
Drzymale niikt woza fantować nie zdolal, d) ~ praikty~zne ćwiczeni~ w l'itrzela:i1~ dlO tarczy: ł Podatek od tabaki żenie hutników jest może najgorsze PO· z 
co do ewe:ntualnych na<leszlych wn_ioskó.w i yro Strz.ełllltca otw:ar.tą Jest ~v kazd'Y ~rek 1 zamierza podwyższyć rząd ·niemiecki między wszystkiemi kategoryami robot sz 
Pozycyi wyrażonych ze str-ony pism Jak I o- czwairte.k od godz. 'WPÓl do 8 do wpóJ do 10 d b k . . d k . k, 1 ż 
'f od " 6 · ' wieazór. Oplata: za jedną ·seryę z karabinem z powo u ra u piemę zy na PO rycie . ni ow, pracujących w przemyś e. aden 
tar 1:~~ ~~- przeciągu dni 8 przeciwko temu „~aninlichera" (5 strzaJl'ów) albo z flobertu ~ub wydatków Rzeszy. zawód.nie pracuje co 14 dni 24 godziny 

prodektawi nie zaiprotestuią redaikcye i ofiaro- ' mstoletu _(6 st~zalów) za 20 hal. Ze Strzelmcy Cesarska para niemiecka jak robotnicy po hutach, a szczególnie 
-dawcy, komitet się utwnrzv i rozpocznie swą 'l koreysitai.~ mo~e tylko c~lo.nek Towarzystwa przy wysokich piecach. Pomimo, iż po 
czynność natychmiast, uważaiąc się powo.ta- zg~o~zein11em się u strzelniczego, który mu u- wyjechała już z Berlina, udając się hutach takie nieznośne stosunki panuja 
nym do zamienienia 'Proiektu w czyo:i,. , <!:zn.eh stosawil1ych wskazówek. przez V dssingen do Anglii w odwiedii-

Poz.nań. dnia 2 listopada 1907. ny do królewskiej pary angielskiej. robotnicy nie wiele naprawy dotąd U· 
Dr. Tadeusz. Jaworski, Poznań". i.al • W pałacu króla angielskiego w zyskać mogli. Pochodzi to przedewszy 

Ze "lnzka ~rli Staronolsld wiadomości .ze Ś\t1iala0 Windsor spotka się cesarz niemiecki z stkiem ztąd, iż r1obotnik ten dotychczas 
L1 "" '"' J t- sam o siebie nie db.at tylko dal się uży. 

Wrocław. Będąc w ;nietrzeźwym stanie. królem hiszpańskim Alfonsem, lktóry wać prawie jak niewolnik do najcięż. 
.rzucil zagrodnik Neuhamer na swą żonę, która Neutralność Norwegii. • wraz z żoną bawi obecnie w Ang ii. szej pracy. 
mu· czynifa wyrzuty, oalącą l ampę, która się Pełnomocnicy .Francyi, Anglii. Nie- Konferencya w sprawie ustawodaw- Czas obecnie najwyższy, aby pol-
rozbila. W mgnieniu rnka stame.lo mieszikanie w R h 1 I 'J)lomieniaich i cala zagroda s-palila ·si ę w krót- miec i osyi podpisali z norweskim mi stwa socyalnego scy utnicy się połączy i w swo m 
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'klim czasie. Neuhamerqwą, ac2Jkolwiek odnio- nistrem spraw zagranicznych traktat, odbyta się w piątek w Dyseldorfie z u- z~iązku po]skim, czyli. w ".Zjed_nocz~
sla ona śmiertelne poparzenia, z.dolano jeszoze zabezpieczają.cy neutralność Norwegii. działem sekretarza stanu dla spraw we- ł mu zav._r~do~em . pol.skt-em 1. so~idarme 
·uratawać, !Iląż pijanica j~dna~ spalU si~ żyw- Za punkt wyjścia ze strony norwe- wnętrznych Rzeszy p. von Bethmann 1 wystąp1h z ządamam1 polepszenia swe· koló 
1:~zi~cf ~~i~~(~ni~zf~~e 9ni~~:ety ta;kze tro· r slk8~esj służyło t?, .że uklad. z listopalda F; I Hollwego. Obrady byty poufne; przed- go byt~. . ' " 

l(rólewska Huta. Na uliicy znaleziono tu w ~ 0 ' z~~ewma1ącY. me~arusza nosc stawicieli robotników nie było na kon- „ZJednocz~me z~'Yodowe polskie „Wi 
niedziele rano pewnego robotnika zupe.!lnie sko i Szwecyi 1 Norwegu, utriac1ł moc obo- ferencyi na konferency1 hutmkow w Bruckhau- dzie 
s.tnialego; wszelkie natychmiast podjęte próby ł więzującą z chwilą zerwania unii, któ- · . • sen przyjęło rezolucye, które żądają po· Wać 
przywrócenia go ·d>o życia pozostaty bez s-ku- t' ra łączyła oba paf1stwa skandynawskie. Połozeme w Maroku . prawy stosunków po fabrykach i hu· tak 
'tku. Pszczyn~. Szkarlatyna grasuje tufai do Traktat ó~, za.Wiarty z Angli,ą i Pran- nie ·zmienHo się w niczem. Sułtan Abdul 

1 
tach. Mamy zatem nadzieję, iż partye oby 

teg·o stopnia, iż zamknięto na czas trwania epJ- 1 cyą, gwarantował n~utralnośc. s~andy- Azys przyjmował w czWJartek posła hi- przychylne stanowi robotniczemu a 
demiił wszelkie szkol'y ludowe, gimna.zyum i za- nawska wobec Rosy1. Obecme Jednak szpal1.skiego z tymi samymi honorami, szczególnie Koło polskie parlamentu 
klaid preparandów. zwrócił się rząd norweski z prośbą o co posła francuskiego. niemieckiego, które było przez szano· 
~"'J!?P' Ul lf'C.. 4 _. -· A 2!!S&5i2S - f,..61Mltlll,!!~I . FJ!B!LI: Mi !&& t ... H !!!!I 
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ŻIJBROWIE. 
()powiadanie historyczne według po

wieści 
Wacława Gąsiorowskiego. 

W kole pań zwrócono uwagę na - Który w salonie pani dosłużył ka wachlarzem po ręku, rzekła tonem 
floryana, starszyzna z zadowoleniem ł się już rangi kapitańskiej.„. rozkapryszonym: 
na~ spo~lądala. Nazwisko Gotarto~- - Jesteś, panie marszałku, złośli- . - Podaj mi pan, prosze., ramię, pa 
skiego biegło od ust do ust, wymawia- · wym! ów młodzieniec służy w szwole- me kawalerze! . 
ne z odcieniem zdziwienia, skąd sie tu ł żerach, jutro ma wyruszyć z oddzia- Gotartowski spełnił rozkaz. Pant 
wziąć mogło, w tern wykwintnem towa 1 lem!. .. Czy nie mógłbyś go pan zatrzy- i de Vauban skierowała się w stronę o· 

Fala :iapłvwających gości, mimo rzystwie. I mać ·• r. grodu. 
spóźnionej pory Mie ust.awa'ła. Salony . . Ąle g,dY zo~aczono, że do fl~ryana - Ach! to takie proste ... Młodzie- - Po'Yinnam się gniewać! Nie po· 
tonęły w morzu świateł, biły kolorowy- 1 ksiązę .Jozef ~!ow p~rę przemo~tl! gdy niec jest kochany szalenie przez osobę czuw~leś s~ę pan p~wet do, konwencyo· 
mi inic'"'ałami pułku szwoleżerów, roz- postrzezono. iz komisarz Wybicki za- i z naszego towarzystwa, tymczasem, nalne1 wdz1ęcznosc1 ! - mowiła po fran 
rzuconymi obficie na tę uroczystość, mienił z nim kilka wy~azów, ·~ stary ~ choć skłania się ku niej, jednak bolejąc cusku. . l 
rozbrzmiewały tonami wygryWa·nych '!Ilarszałek Małachows.kt przywitał, go ł po ~tracie niewiernej Bogdanki... po- - . Pam ~acz~ darować! :-- b~knj 
przez orkiestrę trzeciego pułku mar- Jak swego starego zna1omego - ~ow- t wziął myśl zaciągnięcia się do szwole- flory:a:n, om~śm1el?ny SP?Jrzeniam ~ 
-szów i drżały od szmeru szeptów, west- cza~s domysły ustały -- boć musiał to ł żerów ... i będąc już kapitanem, wstąpił I któr~ g? na widok, ~e z panią d~ Vau 
chnień a szelestu powłóczystych sukien byc ktoś znaczny. ł jako prosty żołnierz.„ ł ban idzie, zaczęły ścigać natrętnie .. 
Na ~óżno~arwnym! pstrym.tłumie go~ci Chevalier Got~rt~wski ~ostąpił z~- _lim! Nie wiem, doprawdy! Tru . -- W!ęc jutr~ chfesz pan.„. koniecz 
pam de v auban, mby maki na kwie- szczy~u prz.e.dst.a:viema ~am putkowm- dno mi do spraw służby mieszać ... za- me ruszac w świat?.. . 
ciem rófoorodnem przepełnionej lące I kowe1, ~r~smsk1e1, a pam W1alewsk~ u- kulisowe wpływy.... - T:ak jest!! Służba nakazUJ.e! ? 
-· odbijały się mundury szwoleżerów szczeshwiła go łaskawem odezwamem. Al . · łk ś . d - I nie tęskno ci będzie ... za nikttI1· . . . M s 1 k D t , · . ł - ez, marsza u wy wia czysz B . . d . h -gwardyi. Ku mm zwracały się mowy ar za1e a vous rowmez zaczą. d . 1 d · ł' 1 - - ezwątp1ema ! Mam ro zmę.„ 1u 
rozprawy, ku nim strzelały z poza wa~ się interesować żołnierzem i właśnie 1 woJgu u zwm ~rzys ugę ····· . Pani de Vanban skrzywiła się. ~neg 
chlarzy rozmarzone spojrzenia. chciał b~ł ? niego .zapytać, sądząc, że - Jak na~wisko tego mł~1dzieńca? - Jesteś pan nieznośnym!... Nie.0 ladnik 

Pośród bogatych mundurów oficer usłyszy Ja~iś st~rozytny · tytuł! gdy PO- - C~evaher G~tartowskt ····. to go pytam L.. A gdybyś wszakze rath i 
skich, wyróżniał się skromny, mato- de~zl.a don pam de Vauban I zaczęła - Nie odmawiam .. będę się sta- chciał... mógłbyś zostać... r D 
wy uniform floryana a może bardziej zmenacka: rai r . - Niepodobna! ~Yst 
jeszcze wyróżniała się postać Gotakow .- ~anie .marszałku, udaję się ,?od ~arszałek przyz~ał do siebie swe - ·· Ciągnie cię wielka stolica„. so· tę od 
skiego, pełna wdzi~ku i g~dności~ i two1ą opiekę Jako do „kom~atryoty ... ł ~o .adJut~nta, _Potock1es.ro, i wydał mu kcesy.„ dwór!- a prze 
tw~rz peł_na tęskn~J ~adu.my.' 1 oczy wy - Racz ro.zkazać, pam ! - ?dpar.l 1 1ak1eś po1eceme. _Nie, pani, nie myślę 0 tem ... Ch.ce Zore 
raz1ste, ciemne. meb1esk1e, I urok mło- .. marszałek. w mezręcznym uklome wy- J. Floryan tymczasem, stojąc na u- i: służby twardej obozowej niczego \Vle' ~Zel 
dzie11czej meskości, który odbijał od wy t ginając swe szerokie p'ecy. ~ boczu, gawędził z młodym Wybickim, ~ cej!... • ' · 2ch l 
bladlych uśmiechów a przygasłych o- ł - Ty jeden możesz mi w tern po- ! który dla powziął serdeczną życzli-1 - Wątpię żebyś ją znalazł!.„ A 0 ~o 
czu ~łodzieży, ~oszczącej u pani de ) m?dz.„. idzie o pewnego młodego czło-

1 
wość, .gdy nar~z yani de Vauban pode- gdyby ci kaz~no zostać?.... , ; ;mpa 

Vauban. . I wieka. szla meznaczme 1 uderzywszy go zlek- ~ (C1ąg dalszy nast~1 ). , • a 



e 

a 

wnych panó·.v posłów Breiskiego i Ku- t ly śliczne deklamacye. Br.acia Magdzia 
lerskieg-o na konferencyi reprezentowa- rze odegrali sztuczkę „Kiliński i Mo
ne, dołoży wszelkich starań, aby jaknaj rawski'" przez J. Chociszewskiego. Na
pr~dzej przedłożono projekt ,który po stępnie ·odegrano komedyjkę układu na 
butach i fabrykach czas pracy skrócił- szego druha Ma~dziarza pod tytulem 
by 11a 8 godzin i spełnił żądania wyraża „Zbójcy". Bracia Magdziarze, Michal
ne w rezolucyi. czak, Grzesirl.ski i Biedziak dobrze swe 

Potem referent omówil polożenie role odegrali, jak o tern rzęsiste okla
spraw knapszaftu bochumskiego i spr.a- ski świadczyly. Monolog wyS{łosUa 
we odrzucenia ustaw, za które winę oo pani Devid z Elberfeldu, który podobał 
noszą jedynie przedsiębiorcy. Zastępcy się ogólnie. 
robotników, jak dawniej tak i obecnie Panowie Strugała i Kamola z Rath 
sa skłonni do ukladów, byle tylko także swym dowcipem publiczność uba 
przedsiębiorcy przystali na słuszne pod wili. Druh prezes Witkowski dzięko
wyźszenie renty inwalidzkiej. Za ob- wal serdecznie wszystkim, którzy się 
szerny wyklad podziękowano mówcy przyczynili do urozmaicenia tej zabawY 
hucznymi oklaskami. Widząc, jak to „Sokół'' stara się 

W dyskusyi radzono nad pracą i na wszystkie strony, patrząc na te 
nieporządkami po kop,alniach i hutach dzielną drużynę sokolą, dziwi mnie, cze 
i nad utworzeniem lokalnej kasy. Zo- mu nie wszyscy młodzieńcy są jeszcze 
stało uchwalone aby mężowie zaufania w Sokole; .ani jednego nie powinno by 
zrobili ~pisy, kto z druhów będzie chciał brakować. A więc do widzenia do przy 
wyższe skttdki do lokalnej kasy płacić szłego zebrania druhowie, czy młodzi. 
Wiec, który się przy licznym udziale lub czy starzy, niech nie będzie a'.ni je
rodaków odbyl, miał przebieg bardzo dnego takiego, któryby do „Sokola nie 
poważny. Spodziewać się więc można, wstąpił. - Czołem! Druh. 
:że agitacya obecnie jeszcze lepsze jak BerJin. Aresztowano tutaj pomoc-
dotychcza.;,, przyniesie owoce. nika drukarskiego Pawła Minowa po-

Wiecownik. . dejrzanego o popełnienie 26-go lipca 
sn---=------.A-!!f!!iEE!WWW'--E'!!!!łl-.&! :i głośnych zbrodni n1a trzech dziewcząt-

, • kach szkolnych. Minow jest epilepty-Z . r1i1nv~11 slrOfto kiem (cierpi na tak zw. wielką chorobę) 
i liczy lat 22 i mieszkał u matki przy ul. 

Brzydkie burdy. Wiadomo, że re- Pehrbellinstr. 93. Obwinia on sam sie-
dakto1 z:; „Wiarusa Polskiego" wystą. bie i twierdzi, że zbrodnie popelnH. by 
pili z ,.Sokota··, któiłgo prezesem w pofolgować zlości swojej na matkę i 
znany nas .~ym <;::zytelnifoom sposób zo- siostrę. 
stai p. ~gnac;y Znińsh.i, przewidując, że Próby przesyłania obrazków na od 
pod taklem przewodni :twnn tylko n?- legł ość za pomocą drutu telefonicznego 
nieprzyjemności narazićby. sie mogli. ud~ly się znakomicie pomiędzy Berli
Że te obawy byly uzasadmone, dowo- 1 nem i Paryżem oraz pomiędzy Pary
<lzi skandaliczne zajście, o którem dotąd żem i Londynem. 
nie pjsaliśmy poprostu dlatego, że nam Lipsk. Robotnik Gutte, ojciec dzie
by!c wstyd. Ponieważ jednakuwoż spra wi<';ciorg1a dzieci został przez własnego 
wa i tak nabrała rozgłosu i rozmazywa 20-l'ctniego syna postrzelony, gdy zwy 
na h~dzie przed sąden:i, przeto z~mie- kle pijany powrócił do domu i znęcał 

e- szczamy w streszczeruu, co nam a.ono- sie nad żoną i dziećmi. - Oto znów al-
o- szą: kohol przyczyną nieszczęścia i złego. 
0• Pan lg-nacy Żrd11ski nie może długo Budapeszt. Bandę fałszerzy ban-
o- z niidm ży;; w zgodzie i nawet najlep- knotów wykryla policya budapeszteń-
ot szym swoim przyjaciołom, którzy za ska. Hersztem bandy był bogaty wła-
e11 nieg<J nasta\viają karku i kieszeni, spra- ściciel młyna parowego Józef Panger 

wia nieraz '.Vielkie przykrości. Jak wia I z Lippy, a członkami bandy wmożni 
<lome;, dr, r.1jgorliw::;zych przyjaciół p. handlarze nierogacizny z Szal>0nty. W 
Zni:~skiego należał pan Brylczak, który młynie parowym zamierzano ustawić 
też pomógł mu do uzyskania upragnio- prasP: celem podr1abiania banknotów stu 
negn urzędll prez~sa w '?~ok_ole". Mi- koronnych, które handlarze nierogaci-
11m b r,1t \\alla l SH~ P. Znmsk1 z powo .· zny puszczać mieli w obieg. Gdy spro 
du '1ieporn.~emfrń 11a po~iedzeniu „So- wadzono już narzędzia okazało się, że 
kold" r1zem z swoim nieodstępnym brnie fotografa do sporządzania matryc. 
ad)utantem 0bić pana Brylczaka tak, że ttandlarz nierogacizny Meggery poje
ten byl zm:1~.zony udać się do lekarza, chał do Budapesztu i udał się do sto
a otr1,yma\v~zy jego świadectwo. od- warzyszenia pomocników fotograficz-
dać ~praw~ do sąd11 ny(:h. Oświadczy}, że potrzebuje zdol-

Tyle n:im do!1oszą. nego fotografa, któryby RO nauczył fo-
Cóż na to Zarząd „Związku So- tografować. Meggery wzbudzil podej-

kołów !' • rzenie zawiadomiono więc policyę. 
Zawsze jeszcze zapisywać można Ajent 'Mokry udawał fotografa i poje

,,Wiaru51a Polskiego'' na listopad i gru- chal z Meggerem do Lippiy. Podczas 
<lzień, więc prosimy Rodaków nie usta dr~gi wtajemniczony został w cały 
Wać w agitacyi za organem swoim. W plan. Przybywszy do Lippy zabrał się 
lak ważnych czasach ,ani jeden Polak Mokry do robototy, równocześnie je
obywać się nie powinien bez gazety. dnak zawiadomH o wszystkiem żandar 

Wystawa antyalkoholowa w Dort- meryę która skonfiskowafa narzędzia 
muodzie znajduje się w st1rej szkole i mas;ynę i członków bandy odstawi-
e~angielickiej, Zamiejscowi łatwo u fa do sądu karnego w Wielkim Waraż 
~azdego policyanta o miejsce wystawy dynie. 
t drog~ do niej dopytać się mogą. Ponie ~!!l!!!!!!!!!!!!~llll!!!!!!!!!!!l!łl!!l!!!!!~!'!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 
W~ż wMęp na wystawę jest bezpl,atny, 
~tęc Ponownie zachęcamy do zwiedze
nia iei mianowicie przy jutrzejszej nie-
dzieli. · 

Liitgendortmund. Na kopalni „Neu 
lserlohn" . szyb I. okaleczyly spadające 
~ęgle ciężko górnika Karola Teicha. e po-

cyo· 1 Essen. Dawniejszy kierownik ,,Ko 
os~umH Eugen Pfannkuch, który w pro 

tran ces1e o rajfurstwo przeciw właściciel-
te „I(ol>0sew.m" wdowie Matyldzie 
~olff Występował jako świadek, zo
~ al aresztowany pod zarzutem krzy-
oprzysięstwa. 

Oberhausen. żona Henryka Bur
te~iillera z Dilmpten spadla w stodole 

1 ~ elkowania na dót i zmarła wkrótce 
e: ? 1.tsk5utek doznanych obrażeń. Liczyła 
kn11· (il 6. 
ę„. \r Unna. Z zazdrości na padł syn pe-
. la ne~o włościanina z Erkrath na cze-
1~ .~ ra~hni~a PiekarskieR'o Schillinga z Erk-

ap.Z 1 DOkaleczyl go ciężko. 
ri DyseJdorf. Jesienna zabawa Towa 
iYstwa ,,Sokól" w Dyseldorfie, kt~ra 

SU' aę Odb~la dnia 3-go listoµada ~b. mu~.
ib;ze!J1eg wspaniały. O godzime 7 wie 

Ch.cę ~ ern .Wyszła drużyna pod wodzą dh9 
wie- ~ Zelnika Dykawa do 6wiczeń wol

A ~~~laskami i na poręczach, które bar 
Znf Obrze wypadły. Na szcz~~óln.ą 
~. pan~ę za~ługują wykonane piram~

anie Lemert i Jes6wna wyglos1-

Od Redakcyi. 
Szanownych korespondentów na

szych Towarzystwa i wszystkich pi· 
' . '' szących do ,,Wiarusa Polsk1ego . upra-

szamy, by przesylając ogtos~ema lub 
zamawiając książki albo druki adr,eso
wali: 
„Wiarus Polski'' e~spedycya, Bochum: 
natomiast przesyla1ących koresponden
cye lub zapytania do redakcyi, upra
szamy adresować: 

,, Wiarus Polski" redakcya, Bochum. 
H. B. 30. Wolno wykluczyć czł?n

ka, który towarzystwu w jakikol~1ek 
sposób szkodę lub hańbę przynosi. O
statecznie ro2strzygaja ustawy. 
- F Il 

Za Zjednoczenia zawod. polskieg•. 
WIECE 

kłócę slę odbędą 10 list~~da r. b.: 
W Heme po po1udniu o godz.irue 4 w lokala p. 

Nitki, przy ul. Nowe;. 
W Marxlołl przed pal. o godz. 11~ u p. Rosen 

thala dla ~6mik6w i hutników. f d 
W Ober-'Ewln~ po vol. o godz . .t u p. er · 

łfolte. 
W Laar przed: po.l. o godz. IH~ up. Schr~wen. 
W U>ntr()f> przed pol'll<lm•!m o godz. 11% u 

p. Lechtenbemr·ai (Posiaw1enie k.andy<la
ta na stairsz.ego knapszaftowego). 

W frłntrop pnzed poi. 11~ u p. Kurtha. da~ 
'W1nie.J Ackermann (p.ostawienie kamdydatów 
na star.szych knaJ>S7.aftmvych). 

~iia~~~~~~~~ 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w LOntrop 

zasyla swemu szanownemu druhowi 

.MARCINOWI MIZERCE 
w dniu godnych Imienin dnia 11 listopada jale 
nadserdecz.niejszie życzenia zdrowia, szczęścia 
i bJ(ogoslawieństwa Bożę-go. W końcu wykrzy 
kujemy: Czolem! Cza.Iem! Czo1em! niech żyje 
druh Mizera, aż się. echo po calem Lóntrop 
~~. ~~~ 

~·--Otrzymujemy z pro&bą o zamieszczenie co 
~ępuje: 

- CASTROP? -
Szanownym :Rodakąm w Castr(1Jńe podai

iemy eto 'Wiiadomości, iż przy przysz.lych wy
borach do ·rady mieiskieJ, które się odbędą dnia 
11 i 12 list·opada. glosawać będziemy pono
Will.ie na kaindyidata na~ego -pana Tomas:za 
Bąka, d-0cychczsawego raidnego. Rodakom 
zwracamy •uw<l!gę ,iż na życzenie większości na 
ostatnim wiecu, wybrano komi.syę, która roz· 
strzygla\, iż krok ws!kaz.any powyżej jest nai
stosowniej~y; zatem Rodacy i>OW.llubi pojść za 
glosem wybranej przez siebie Komisyi. 

Kaindydatami naszymi są 

T<>masz Bąk, górnik. 
Jan MOnni:ng, kiero-wnik. 
Henryk Steinkilhter, malarz. 
Henryk Lindert, górnik. 

l(omisya: 
P. Grzesiek. Jan Kooarkowski. Antoni Wal

kowiak. Antoni Wysocki. 
Tow. 1oteryJne-:;)ec1nóś-ć"_w_ Duisbur2-

Mei<1ertch 
do.nosi swym czl'omkom i wszystkim nam życz 
liwy.m Rodakom, iż urządzaimy 

- :tabawę z tańcem -
inai sali pana P.ochmanna w niedzielę, ·dnia 10 
listoipada1

• Początek o godz. 5 po 'Pal. Go
ście mogą być przez czlonków wprowadze
ni, ale poo tym wa.ru.lciem, iż się zastosują do 
p0>rządku i każdy µowiinien podać d'Okladne 

swoje .nazwi..sko, aby można.i w listę wpisać. 
Oziecl mają WiSitęp rwzbroniooy. Zarząd. 

- Cześć vie_śni polskiej! __ 
l(oło śpiewu „Dzwon" w Essen 

urządza w niedzielę, dnia 17 Hstopadai rb. 
- j si e n n a z a b a w ę, -

pooączooą z koince:rtem.. przedstaiwieniem rte-
attralnem i śpiewem czterogłosowym. potem 
tańcami. Poc71ątek o godzi.nie 5 po po.ludniu. 
Zabawa ·odbę.dzie sie na wJelkiej sali „Alfre
dushaus''. przy ul. Prohnhauseristr. 19. - Dzie 
ciom niżei la:t 14 wstev wzbroni1cmy. 
(3) Zar_ząd. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Gewelsberg. 
obchodzi w ·niedzJelę, dulia 17 listopa<la· na &all 
:p. L'ilbsa „ttote{ z.ur łfaufe" 

- jesienną zabawę, -
n.a którą wszystkich rodaków i rodaazki z 
mieiscowości i olrolicy zapraszamy. Talk sa
mo Tow.arzysitwa, które zaproszenia odebra'
ly oraz te ,k·tóre dla brnku adresu zaproszeń 
nie odebrail'y serdecznie zapra.szamy. Początek 
o godzinie 3.Yz pD poJ. Będą monologi, de.kla
maicye i tańce. O 1icZJllY uidziaił uprasza 

(3) Zarząd. 
Uwaga: Zebranlie odbę<lizie s~ę dnia 17 

listopa<lai o go<lz. 2 po_ poludniu_. __ Z.a.rząd. 
· Koło- śpi-;wu · j~J3°ły Orzeł'' w Duisburgu 
unządza w niedzielę, 10 ilstopaidai swą 

zabawę jesienną 
na sali p. Bertrama. przy Werthauserstir. 90. -
Cześć pieśni polski ei! (1) Zarząd. 
----· ....-........._ .. _„„_...__...... 

Towarzystwo św. Józefa w Herten 
odbędzie swe posied~enie w niedzielę. 10 listo
pada!, o godzinie 3 na s.a 1li p. KUhna pr~y ul: 
Ewa1dstr. O liczny udział czfonków 1 gości 
prosi (l) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wincentego w Homberg· 
Hochheide. 

Zebranie odbędzie ~ę 10 listopada ,o i;o
dzinie 4-ej po poludniu w sali posiedzeń, ulica 
Rheirmreussen. Zarzad. 

Towarzystwo św. ldzh~iO w Oiinnlgłeld 
omwJmial Si~.tym czlonkom, iż umarZ nasg 
czlanek 

ś. p. BERNARD URBA~SKI. 
Pogrzeb odbędzie siię w niedzielę, dnia t'O 

listopa,da, z domu żaloby w Ueckendo.rf po po
ludniu o godiz. 3~. - Czlonkowie winni się 
zebrać o godzinie 2 w lokalu posiedzeń. O 
lic2IDY udzial uprasza się. Zarząd. 

t 
Bractwo różańca św. z par. Serca Je

zusowe~o w Oberhausen 
donosi. iż umarla siostra nasza 

śp. l(rystyna Wawrzynowiczowa. 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę. 

10 listopada o godzinie 3 po południu 
z domu żaioby w Oberhausen, Roon
Strasse nr 17. 

T-0war:wstwo św. Wojciecha w Rohlinibausea 
omajmia swym czlonkom, iż pod.oba.I.o ~ię 
Panu Bogu wwolać do wieczności ronę na
sz.ego cz:looka Józefa tloiryzy 

ś. p. Horyzową. 
Pogrze.b odbędzie się w niedzielę, ·dnia }() 

listopada po polu<lniu o godz. 1.Yz. Czfonko
wie winni się staiwić punktualnie w czapkach 
i odzniakax:;h tow. w loikalu posiedzeń 10 R'Odz. 1 
lub w domu żaloby Konigsgruberstr. 30 o go
dzinie lYa. O Licz.ny udzial w pogrzebie pr<JSi 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donooi czronk{)lm, aż uma•rla matkai cz.lonka 
.nasz.eg-0 Mardna Wawrzynowicza 

ś. p. Wawrzynowiczowa. 
Pog-tzeb odbędzie się dnia 10 Us1topa1da o 

godzimlie 3 po poludniu z domu ża.Jloby przy ul. 
R.ooo-str. nr. 17 w Oberha'llsen. - Czlonkowie 
winni się stawić o godz. pó.l do 3 w domu ża
foby. O lici.ny udzial w pogrzebie. pnosi 

Zarząd. 

~' ; ~r' • • „• ( I , • • .~' ,· -. ' ! • }.-, :, ,._ ' 

Towarzystwo św. Jadwigi w Dortmundue 
zasyla -swemu czlookowi 

ANTONIEMU TRoszyiqsl(IEMU 
oraz jego <lozgonnej towar.zy.szce życia pannie 

l(A TARZYNIE STRY JAI( OWSKIEJ 
w -dniu Ich ślubu, 10 bm., najserdeczniejsze ży
czenia zdrowia, szczęścia ·i błogos.l.awieństwa 
B-Ożego. W .kiońcu tnzykrotn.ie wykrzukuiemy: 
Ml-Oda Parr 111iech żyje! aż echo z Do.rtmundu 
do Polski Sie odbije. Tego życzą c7lo1n. Towa-
rzystwa św. Jadwigi Zairząd. 

i1Ei11łłliHm&1Rlliłll 

Wielk !e zapasy obuwia 
po specyalnłe tanłeh cenach. 

o tmskle trzewiki bax-calf o:~ 
Mę')k1e trzewiki bax-calf „ !~ 
Damskie pa ;i tofle skdrzane 2 15 

z pluszowem obssyciem od rok. 
poez. 

Pantofle sukienne 78dlPantofle kordowe I!~. 
Trzewiki do roboty 
Buty dla robotników 
Szczególnie długie bufy 

~ł1łllo n•Jlep•z7 j towar. 

Na sezon balowy 
Białe trzewiki stirkawe od 2!?. pocz. 



Niezbędny środek dla kołownłków i automo· 
bilistów! 

Podróżujący na kolach i automob:lem, za
opatrz.one w „Permanit". nie potrzebują pum
py i przyborów reparacyjnych ze sobą n
bierać, gdyż wszelkie reparacye w podróży 

wykluczone. 
Używaiący „Permanłt" zaos.zczędz.ają du-

. . żo pracy i pieniędzy, a prz.ytem madą wielką 

$_.* .... 
J. Pańozak, r~ dom towar. 
ESSEN, Stoppenbergerstr. i~ . 

12474 

Najtańsze i najkorzyst. 

Wszystkim Rodakom w Watten
scheid i okolicy donosimy, że członek 
nasz ~~ 

śp. TEOFIL KRAJEWSKI. 
umarł wskutek nieszczęśliwego wy
padku na kopalni „Centrum". 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, 
dnia 10 listopada o godzinie 3~ po po
łudniu. 

\Vskutek meszczęśhwego wypad- uciechę. Cena kartoou 1 mr., wystar·czaiący 
ku na kopalni umarł druh nasz I na rok ie<ien. . . (l3Z3) I nie1sze 

śp. 'I EOFIL KRAJEWSKI. , Sprze<taiie zastępcai firmy: ~ 
Jozef Jankowskł w Bochum, Dorstene:rstr. 6. mwllllmll-mst1•r:-...:11C11RIE'lll!ll'l!B111111Z11aml:illlll!-., 

źródło zakupna. 

Członkowie powinni się zebr.ać o 
godzinie 3 na sali posiedzeń. 

Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, 
dnia 10 bm. o godzinie 372 po południu. 

O pobożne westchnienie za duszę 
zmarłego Druha i o liczny udział w po
grzd::e prosi O modlitwę za duszę śp. Teofila i 

o liczny udział w pogrzebie prosi 
Towarzystwo św. Wojciecha 

w W attensckeid. 
l(ołu śpiewu .,Mickiewicz" 

w W attenscbe!d. Dam· kredytowy 
o •\' .':ł: '• . ....,_ .' ~. ~: ~ :· ~ \~ A ~:. •,'· 

Służąc~ 
„ 

Telefon nr. 581. 
~ Przeniosłem mój 

interes krawiecki 
Herne ·z ulicy Von der Heidtstr. 43 

na tą sama ulicę pod nr. 38 

znajdzie na tych· 
miast miejsce u I 
M. Naskręta ~ 

Wanne, 
Guthestr. ar. •5. 

cd 

Jan Kwiatkowski łt 
Ot o 
l>l · ~ -
~ '° ::s 

(dawniej K. Schafer.) 

Wykonuję jak dawniej tak i teraz 
ubrania podług miary tanio ł rzetelnie. 

· Z szacunk;em 

1059 

Ameryka. 
Dalsze 

zniżenie cen. 
Sorzedaż kart 
okrętowyeh. 

Otto zur Hellen • 

~ 
-c 

Kartofle „ ... 
AJ 
~ 

-wagonami = ~ 

"' TeleCon 577. =-268 

D 1rtmnnd, Konigshof. 

~~~ ........ ~ .Jan A.lles Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 
Berne, Von der Heidtstr. 38. Swój 

Wskutek stałP.go powiększania się liczby na.szych odbiorców i ci~głego rozwijania. się naszego inte· 
resu, dotychczasowe lokale składu okazały się za sz• zupłe. Widzielismy się w;ęc zmuszeni lrkale prrebu· 
dowac. Ponieważ, jak preypusz ·~zamy, podczas przebudowy sprzedawać nie b*:dziemy mogli, przeto chcieli
byśmy jak najprędzej uprz~tnf;\Ć; d .atego 

...-. wyprzedajemy nasze wszelkie zapasy. --.a 
ubrania mt=:zkłe 
palełoty mt=:zlde 
spodnie 
ubrania dla chłopców 
paletoty dla chłopców 
peleryn)' dla chłopców 

Baeznose! 

paletoty dam!ilkle 
żakłe~y damskie 
żakieciki dla dzieci 
sukienki żaklecłkowe 
materye na suknie 
aksamity 
Arany 

futra 
bluz lid 

1326 

spodnlce kostyumowe 
sukienki dzłeeł~ce 
kobierce 
bielizna 
blellzna spodnia 

Baezność! 
Pomimo bajecznie tanich <'en otrzyma katdy odbiorca przy zaknpnie od 10 mk. pocz2'wszy 

iw sp a n i al y pod. ar e li.~~~~~~ 

.Gebr. Sternberg 
ft,el'klinr:hans•n·Sii.d. ul Bochumska 75 (Bochumerstr.) ~:~~s~~uf:r~in-

l>la Wiarusów, 
którzy wra~aó chcą do Księstwa Poznańskiego 
nabyliśmy: 

Spławie p. Gorzelicami, (stacya jedna Borzy-
kowo a druga :Miłosław) g~ie 5 do· 

mów a podział 500 mórg pomię~y siedmiu do~ 
- cena W) padnie około 300 mr. za morgę, 1 p, A 

F I k Wełnicę p. Gnieznem z 4: domami, o war gdzie 267 mórg da efę podzielić na- sa. \ 
wet na 6 gospodarstw - cena •ypadnie okoli> dziś 
600 r.'.k. za morgę. 

Warunki dogodne, bo wpłaty i/,, a reszta na I , t 
długoletnie spłaty. 1308 rus e 

A.drec: <ki. 

Bank Pareelaevjnv "Posen Niem 
Vłkterlutr. i,_. 

Interes towlfró·w ; 
kolonialnyeh 

w dobrem położeniu jest tanio uo e prze 
dania. Bliszych szczegułów udzieli się w mian 

Recklinghauseo-Sud Leusbergstr. 17. rowy 

I iwa przeczyszczenie krwi! W 
Laarman•'a herbata z la•u teuwł• 
8kłt15• od lat doiwiadc11ona i polecona herbata 
familijna, środek spożywczy wzmacniaj~cy żołądeki 
od tysięcy roizin regularnie używany. Prz•• sił Prad 
krew powstaje: reumat7sm, w1•1pka, ale• 
ez7s'ła eera, zabarwienia, k"•8't lee t 
hemoroidy, za••ard~nla, dolecl Pe 
wołel żoląłlka, otyłośel, llHaje ud. se 
Części sa:ładowe: Erdbeerkra.ut 21 Fenehel 8,, Hm; I Pra 
lattig 4, Ca.raghen 4, Krauseminz 2, Kamdlen ~ Fied! 
Stnnesbl. 8, Althae 4, Schafgarbe &, Faul~aum 
Loft'1lkr. 2, Bittenlee 1, Pfcifferminz 4, Linden ,41 ctwa, 
Saseafras 4, Lavendtl 8, T~usendgii 1de~- 2, S!t~· bez t 
klee 2, Kl:inf gskerzen 2, Flieder 81 He1delbe~ren ~ 
Siissholl 8, Anis 2,. Paczka 60 fen., 1 mk. 1 2 ii, 

Jedyny 11kład wysyh.owy ma: .. A;ptekarz łS 
lmyez1ń11ki, Bedla 417 Gorlitzeretr. 1137 „„ ••. Gdrllt"' Apothke". .„ .• 'nie~ 

Dar~o ;~~;a k~ź~kupnie od 7 marek po~ząwszy 
~PekuJ 
!ny w 

~li~~~~~ 
cią, s 
an ka 
Plesz 
ów, 

prawdz. nikł. prz~ b4•t·, ~tolowe w kart. albo torbę sktirzaną. ·, kt' 
·B 
Wki 
nto 
Zesz 
1ezi() 
rzesz 

Przy zakupnie od 12 marek począwszy 
6 w·spaniałyt.•h łyżek w piękn. opakowaniu 

tylko w domu obuwia: 

Callmann Berne 
Dworcowa uli ~a (Babnhofstr. 4S.) I 

.................. n 

~ery 

~
p 

ies 
Ch 

~YS!o 
nia i·c fr&'il ·j· z 

tłH 1a1s }~ć s 

~~,~ 
Wvdawca: Ja n Brei!; ki w ~o~hum. , Odo~wiedzialnv 7'.ł r~'.!akcve~ ~tar. ista w ((u o~ 1:1 w P.'.}:,-hu•n. L~t=l<::irnia .. W:ac: :: ::- r0: ::: : i i~~ -,· w 11:>.:-lm•f!. 
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Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe nister dr. Korytowski i saski minister · 
11ówłć. czytać i pisać Po polsku! Nie ł wyrazili bez ogródki przekonanie, że 
test Polakiem. kto J>Otomstwu swemu rok przyszły będzie gorszy jak prze
znJemcz-<rć sie pozwoli! szły i obawiać się można różnych nie-

spodzianek. 

Z .Jnad•6w dDI&· .... - Ostatecznie cały ciężar kiepskich 
r u.a czasów spadnie na barki biednego ro-

botnika, który jako najsłabszy naj-
fraocyę południow~ nawiedziła znów mmej się opier1ać może. Jak czasy do-

bre, milionowe zyski płyną do kiesze-
straszna J>Owódt. ni kapitalistów, a zarobek robotnika 

Z Avignonu donoszą, że wskutek 
powodzi przerwano ruch kolejowy 110-
między Cavaillou i Apt. W Bederrides 
woda zalala ziemię na wysokość 3 me
trów. W Avignonie wzrasta woda w 
Rodanie co godzinę o 13 centyme
trów i zalafa już niżej Położone części 
miasta. Woda w rzece Durance wzr.a
$!a również bardzo szybkG. 

wzrasta zaledwie o kilka fenygów, na
stają czasy gorsze. obniż.a się robotni
kowi pfacę na gwalt, każe się mu świe
tować, lub wyrzuca się go zupełnie na 
bruk. To też już przed kilkoma miesia- . 
cami wskazyw;aliśmy na różne objawy 
niepok·ojące i wzywaliśmy, by o ile mo
żnGści każdy odkładał nieco ~rosza na 
szarą godzinę i pracował nad wzmoc
nieniem orgianizacyi. 

Dziś, kiedy już objawy przesilenia 
go Prezes i wiceprezes wledeńskleflo Koła wystąpiły tak gwałtownie, że w wielu 

kolach. wzbudziły przestrach, niech każ 
polskiego ust~piU. dy robotnik polski pamięta o tern, że naj 

Wybór nowego prezesa w miejsce 
~. Abrahamowicza i nowego wicepreze
sa w miejsce ks. dra Pastora nastąpi 

1o -Oziś w poniedziałek. 

I 
Ustąpi także prawdopodobnie mi

n: nister rodak dla Oalicyi hr. Dvieduszy-

j ili -

I 
Niemiecka para cesarska stanie dziś. w 

f)Oniedziałek: w Anrdii. 
i . Potężna angielska flota stanęła w 

Sp1thead celem powitania pary cesar-
skiej. 

ze Akademia angielska w Oksfordzie 
w mianowała cesarza niemieckiego hono

rowym dokforem praw. 

u w ministeryum austryackiem zaszły 

ważne zmiany. 
Ustąpili ministrowie hr. Auersperg, 

le- Prade, dr. Forscht i dr. Pacak. ia w miej 
iJ! lee tychże wstali ministrami posłowie 
• Peschke, dr. Ebenchoch, dr. Gessmann 
nnfi. l .Prażek. Ministrem handlu został dr. 

s. P1edler, dr. Ebenhoch ministrem rolni
n ;: ctwa, inni mianowani zostali ministrami 
n 1, bez teki. 
~11 ~-111!!!!!!!!1.!1„„ ... Blll„llllll„„ ... „ ... 

1t:1 Kiepskie nastają czasy. 
ni Wielkie przesilenie przechodzi obe~ 
~1 e cały świat finansowy. Niesłychana 
n~eku~cya właścicieli kopalń koprowi-

ih ~ tan.ach Zjednoczonych P. A. za
wiała niektórymi wielkimi bankami 
~erykańskimi. Pomiędzy publiczno
a~ składającą swoje oszczędności w 

·Pie ac~ powstał 1popłoch i zaczęto po-
6, szwn1e wycofywać pieniądze z ban
u.11·, Ameryce powstał brak gotów
~. ~orą poczęto sprowadzać z Euro
~Wk.Y przeszkodzić odpływGwi go
~ nt 1 bank angielski podniósł stopę pro 
~.ową do 7 procent. niemiecki bank 
'i;s~y do 71/2 procent. Mimo to wy
lrz:1cmo do ostatnich dni razem za 
i~·SZło 210 miltionów marek złota do 
'llneryki. 

lepszą jego bronią jest organizacyia. Wy_ 
tężyć należy wszystkie sity, by „Zje
dnoczenie zawodowe polskie" objęło 
swoją organizacyą wszystkich robotni
ków polskich, szcz.ególnie na wych-0dź
twie. 

Do agi ta cyi więc, Rodacy! Hasłem 
jest oszczędność i organiz.acya. 
bi .. 1•-"z 

Z Recklinghausen piszą nam: 

Baczność wyborcy do Rady mieisklei 
w ReckłinghaMsen ! 

Jak wiadomG, Polacy glosują we 
wtorek i środę samodzielnie tj. na wła
snych kandydatów-- Niech się więc nikt 
l)ie da zbałamucić przez naszych zdra
dziecktich „przyjaciół•'. Pamiętajcie, Iż 
kompromis jest zerwany, więc nam nie 
'\duo głosować na innych kandydatów 
jak na tych, których sobie lud wybrał. 
Bądźmy uWiażni, ponieważ partya cen
trowa postawiła Polaka przyjaciela 
kompromisowego p. St. Tomczaka. któ
ry się obecnie wysługuje centrowcom, 
Co za „rozkosz" być tak mocno od wro 
gów szanow::rnym i lubianym. Panie 
Tomczak, ia jako Twój dawny przyia
ciel i towarzysz szkólny zapytuję si~ 
Ciebie, czy się tak godzi .postępować, 
<;ZY nam wolnio wrogom podawać 
brof1 przeciw sobie. Czy Ty jako Polak 
możesz się tak pozwolić hańbić zdradą, 
swych braci przez przyjmowanie kontr
kandydatury. Przypomnij sobie Twoje 
dawne nawoływania. Czybyśmy wszy 
scy mieli iść za Twoim ś ladem! ~yć 
może, iż bez Twej woli Cię postawiono 
na liście kandydatów centrowvch. Ale 
bądź co bądź obowiązkiem naszym jest 
przestrzedz Polaków! Zacni Br~cta, 
widzicie. jak się centrowcy z nami ob
chodzą; po prostu kpiny nan:i w !Wia~z 
rzucają wiedząc, jak łatwo im mekto
rzy, tak zwani „lepsi" P<?lacy. wder~a: 
Już nam centrowcy z w1elk1e1 łaski i 
konsumy zakładają, aby zadusić na
szych mniejszych kupców. Lecz nie ich 
doczekanie, bo i konsum tych „lep
szych" Polaków wYżywić nie jest w 
stanie. 

Rodacy! Czy nic dość dtugo zna-

czej. a gdy wszyscy obowiązek nasz 
spe_łnimy. to zwycięstwo mamy zape
wnione. Pokażmy raz tym niaszym 
przy~aci.ołom we wilczej skórze, że my 
ze s1eb1e szydzić nie pozwolimy. Im 
sroższy los nas nęka, tern mężniej stać 
nam trzeba. Kto podlo pod nim klęka. 
ten nie wart względów nieba. , 

Do wjdzenia na wyborach. 
Antoni Roszak. 

Wybory starszych knapszaitowych 
odbędą się wkrótce w kilku okręgach 
„Zjednoczenie zawodowe polskie" po
stawiło wszędzie własnych kandyda
tów. Ponieważ są widoki przeprowa
dzenia także Polaków na starszych 
knapszaftowych, niechaj więc rodacy 
nie ustają w agitacyi; niech każdy speł
ni dzielnie swój obowiązek, a zwycię
stwo będzie po stronie polskiej. 

Orohn. Towarzystwo św. Wincen 
tego a Paulo prosi uprzejmie o umie
szczenie z w,alnego zebrania z dnia 6. 
października rb. co następuje: 

Do zarządu zostali obrani pp.: Fr. 
Piossek przew., Józef Szczepaniak zast. 
:Franciszek ttałas sekr., Jian Maląg zast. 
Antoni Halas skarb., Jakób Kosowski, 
Michał Szczepaniak bibliot.. Jan Antko 
wiak wst. Franc. Balcer chorąż., Jan 
Rosowski zast., Jan Maląg i Leon Jen
draszkiewicz asystentami, Michał Pa
precki i Piotr Hałas lawnikami, Jan 
Sniatała i Mich. Antoniewicz rewizora-
mL 

Franciszek Hałas, sekretarz. 

lesień 
Smutno dokola ! wiatr nad pustką wieje 
I teskną nute po polach roznosi, 
Liść w lesie więdnie, kurczy się', czer-

nieje, o ciepło prosi. 
Nad moją chatą czarne wiszą chmury, 
Mgłą beznadziejną tłumią blaski słońca, 
Wicher z północy groźny i ponury wie-

je bez końca t 
Las smutniej szumi, strumień wolniej 

rplynie 
I ciszej szemrze ... Przed zimy zawieja 
Marszczy się, ściska, tuli się w głębi

me. żegna z nadzieją! 
I ptasząt chóry umilkły radosne .... 
Zima nad światem tw1ardą dłoń wy

ciąga, 
Przygniata życie, które wrzało wiosną, 

slo11.cu urąga!... 
I w duszy smutno ... brak ciepła, brak 

słońca 
· Tłumi myśl jasną, przygniata jej błyski, 
I serce czeka smutnej wieści gońca, 
Ze koniec bliski! ... 
Znikły nadzieje, ci w wiosny promie

niach 
Do walk, do czynów budziły lud hoży, 
Zapal wicher zmroziL. czary, upojenia 

skute w obroży! · 
I śmierć zawista nad znęlmnym świa

tem ... 
Żyde co wrzało, ledwie tli w iskierce, 
Drży o swa przyszłość przed lodowym 

katem ... przycicha serce! 
Kirem żałoby świat cały okryty 
Tuli się z trwogą u zimowej bramy, 
w sniegu tumanach znikły j1asne śwityJ 

wiosny czekamy... St. 

liczba studentów w Niemczech. 

·~.Położenie to odbito się już i odbije 
~)~hs~cze więcej na rynkach towaro
~Ys! 1 na wszelkich g1ałęziach prze
~nia 0~ch. Brak pieniędzy, brak zau 
~" Ć Więc brak zamówień i brak pra
•iać z~s dobrej kGnjuktury minął i oba
~'l!J 81~ trzeba, że czasy będą z każ

my centrowców? Precz więc z bałam u 
cicielami ludu polskiego, spelniiplY nasz 
obowiązek obywateiski i głosujm~ na potroiła się ~iemal od lat 30 i j~st ~ta-
naszvch polskich kandydatów a me na nowczo za wielka na potrze~y N1em1ec. 
niewolników centrowych. I stańmy co powoduje ogromne obmzenie ptac. 
wszyscy jak jeden mąż do urny wYbor- A przv obejmowaniu posad. I ów r~~iem gorsze. Ministrowie fi.nan

znych krajów, jak austryacki mi 

Lic~ba ogólna studentów wedlug sta 
tystyk1 opracowanej przez ministeryum 
w wymienionym czasie podskoczyła z 

. 17 500 na 45 000. Czyli, że w r. 1877 
bylo w Niemczech na 100 OOO mieszkań 
ców przeciętnie 37 .5 słuchaczów uni
wersytetu. a teraz 67.5, uwzględniwszy 
wzrost 11udności od tego czasu. Liczba 
studentów w szkołach specyalnych te
chnicznych wzrosła z 4 200 w roku 1891 
na 13 269 w roku 1903. Na wydziałach 
filozoficznych, medycznych i prawni
czych zapisuje się co rok więcej stu
dentów. W r. 1890 bylo 2.700 słucha
czów filozofii, a tego roku jest 8,464. To 
t~ż profesorowie gimnazyalni czekai.3 
nieraz do 35 roku tycia zanim otrzy ... 
mają stalą posade... Doszlo do tego. 
że np. ministeryum baw,arskie uznało 
niedawno za potrzebne zwrócić sie do 
młodzieży z wezwaniem, aby nie wy
bierała sobie zawodu lekarskiego lub 
sądowniczego. 

Choroba snu. 
Profesor Robert Koch powrócił w. 

tych dniach do Berlina ·PO półtoraro
cznym pobycie w niemieckiej Afryce. 
gdzie badał chorobę snu coraz bardziej 
szerzącą się w posiadłościach niemie
ckich. Badania swoje przeprowiadzal 
prof. Koch najpierw w miejscowości 
Shirati, potem na skalistych wysepkach 
Sesse, gdzie doi1azd był niezmiernie u ... 
trudniony i gdzie w ciągu długiego QO
bytu tylko raz widział twarze europej
skie, mianowicie dwóch profesorów 
wiedeńskich, którzy przybyli do niego 
w odwiedziny. 

Profesor Koch uważa niebezpie
czeństwo choroby snu dla Afryki 
wschodniej, a zwłaszcza dla Afryki nie 
mh-:!ckiej za bardzo groźne. Zaraza ao
su wa sie coraz dalej w głąb kraju, a 
gdzie się pojawi, prawie cała ludność 
pada jej ofiarą, nawet Europejczycy, o 
ile nie zaczną się szybko leczyć. Roz
nosicielką zarazy jest kłująca mucha 
Olossina palpaiis, rozpowszechniona w 
Afryce znacznie bardziej, niż dotąd 
przypuszczano. Żyje ona nad wodami. 

Mucha uklówszy chorego, wbiera 
zarazki trypanosomy i przenosi je na 
innych. zdrowych. Czas od uklócia do 
pierwszych objawów choroby, jest bar
dzo długi, niejednokrotnie chorzy nie 
odczuv.-ają ich wcale. chociaż za pomo
cą badań mikroskopijnych można wY
kazać obecność trypansomów we krwi. 
Jednem z ognisk zarazy jest Shirati, 
miejscowość położona na wschodniem 
wybrzeżu jeziora Tanganaga. Ale mie
szkańcy tamteisi zazwYczaj uśmie
chają się z niedowierzaniem. gdy lekarz 
im powie. że są dotknięci zarazą i nie
raz nie pozwalają nawet na stosowanie 
środków leczniczych. 

Głównym wynikiem pobytu rprof. 
Kocha na wysepkach Sess-e na jeziorze 
Wiktoria jest to, że odkrył on sposoby 
pewnej dyagnozy choroby i znalazł już 
rpewne drogi do jej zwalczania. Koch 
wstrzykuje pod skórę chorego prepa
raty arszenikowe, a wstrykiwania te 
zaJ}Obiegają dalszemu rozszerzaniu się 
choroby, powodują zmniejszenie się li
czby trypanosomów we krwi, a prze
dewszystkiem sprawiają, że przez teg0 
chorego zariaza nie może się już daiej 
roznieść. Dalej żąda Koch, aby chorzy 
byli poddani stałej obserwacyi lekar
skiej, i abv internowano ich w razie 
·oporu z 1ch strony. 

I~ównocześnie z tern trzeb.a zabez
pieczać całe okolice orzed mucha rn1„ 



noszącą zarazki. Profesor Koch stwier I La~isiyn.. ~7-~tni . wymierni_k K. w Ar- ~ ~u~a. Napa1dnięto . i. pobito wlaściciel~ 
'dził że żvcie tej muchy jest ściśle zwią. nold?Wte P?'Wies1l s1ę w tych dmac~ w swem k~m1cmcy Bolczy,rn w_ Jeg~ wl'a:snym d?mu. 

• J , • • • poirmeszkanm. K. tylko w przystępie obJędu Kilku podrostków odwiedzfuo pewną ·dziew-
zane z obecnosc1ą w danem mie1scu kro mógl targnąć się na życie swoje. czym~ lecz gdy zaczęli halas01Wać i różne bur-
kodyli, bo mucha ta żywi się głównie r Gniezno Wybory do kormsyi dla uklada- <ly wYPr·aiwiać ,wyprosiJ ich gospodarz domu 
krwią krokodyli, nakłówając miękkie nia podatku' procederowego wypa:dly dla nais za d.rzwi„ co. ich_ tak ro~jątrzylo, że n~padli 
części między poszczególnemi polami w klaisie IV niepomyślnie. - kadnY'.'da?i nasd na .mego i nozarn1 okropm.e g~ P?kaleczyli. . 
skórzanego pancerza. Ponieważ tępie przepa·dli 41 glosam1. Wmę ponosi medosta- . P.arKSzowiec, pow. 1rybmc~i. W tułteJ-1 · ' . . · · 1·- teczna agltaicya, na którą się ogól111ie skarżą. szym werku przy zl~dowywaimu m~szyn pę~ 
me sa~eJ muchy okazało się me~oz I Wielu obywateli z miasta nie bralo udz;ialu. lancuch, ai spada1ące _zelazo przy~ahlo r_obotni-
~e, .więc profe~or Koc.h proponu1e te- Polacy wnoszą protest przeciwko ważności wy k~ ~owa.ka. z Lu~. który. pomost śmierć ~a 
p1eme krokodylt na wielką skalę, do- borów dla rozmaitych nieformalności. ~ioi~cu. Nieszczęślrwy zam1erzal wkrótce się 
wodząc, że wraz z nimi zginąć musi i z Gnieźnieńslde20. Kapitalist.i pain fanas, ozewć. 
(labójcza mucha. W tym celu przepro Polak, w Gnieźnie na~yJ 140 mo~gowe gosipo- !mmJ!P.1!!!!1!1!!!!!!!!!m--l!m!!!!!&!!!!llLll!l!!_!!!IP.ll_11121112111sm• 

,wadził nrof. Koch gruntow. studya nad ~rstwo w Dra<:.howie pod Witkowem ~d 
b · · k k d l' · t · d ·z · memca Pehlego za 70 500 mr. W DrabOiWie 

try ~m zy~I~ . ro o y I I s w1er Zł m~e z.annieszikują w przeważnej cz~ści gospoda.rze 
d.zy mnem1, ze krokodyle stale wraca1ą niemieccy. 
do legowisk, gdzie znajdują się jaja, i. że Poznań. Wybory do komisy szacunkaw~~ 
idą~ za niemi, można wykryć gniazda podatku procede:~wego klasy III odbyly się 
· · ' · t · h T Czy w środę o godzm1e 4 w sta·rym ratuszu. Na 
1 ~mszcz:v:c Je ~ s osowneJ c. Wł I. . mniei w,ięcei 120 wyborców byf.o za,ledwie 30 
~10no takze proby za~ruwama .krok?dy- żydów i ni,eanców, reszta sami Polacy. Niemców 
h, ale było to utrudmone, pomewaz tu- trzeł>ai bylo prawje z świecą szukać. 
bylcy objawiali ochotę zj1adania tego za Kościan. Pewna firma berlińska postano-
trutego mięsa. ~ta zaloż~~ 'v mieścię .. naszem _fabrykę pa-

Profesor Koch zamierza obecnie po- pie~u. w mieisce spalone1 ~r.zed kilku I-alty. D~-
. . . . wrneJsza fabryka zatmdmala 300-400 ludzi. 

zostać w Berhme. Do Afryki na razie Je.st to gorącem życzenteem tutejsz.ego miesz-
nie powraca, natomiast uda się tam w czaflstwa. a fatbryka taika odidalaby wielk.ie u-

sty=~~-jego asys~~e_n~·~!!~~s-or~=!: I s.lugh:i!:~·Zalo~ono tu spó!kę „Rolnika", któ-
rej przewod1niczącym obrano ks. wj1karego Du 

· dzińsk1iego1. . Nowemu przedsiębiorstwu 

Wiadomości ze śwlafałi 

Streik robotników portowych w Rotter 
damie. 

Robotnicy wtrudnieni ·przy mie
fzeniu i ważeniu zboża zawiesili pracę 
na 35 okrętach. 

Drugiego syna 
.powiła w sobotę żona niemieckiego na
stępcy tronu. 

Z Watykanu. 
Ojciec św. naradzał się z koadjutorem 
arcybiskupa paryskiego ks. Amette'ern 
o polożeniu Kościola w f'rancyi. 

. ,Szczęść Boże"! 
OlobO'k. z powodu pija1is·t\va poklócili się Nieposłuszni oficerowie. 

w Kaliszkowiioa1eh o.lob. chalupnik Józef Lepka W Turynie (w Wloszech) wydalo-
z żoną. Z klótni przy51zJo do bijatyki, w którei no z stużby 60 oficerów za urządzenie 

zagranicznych Prinettiego. Gdyby Na
siemu udało się udowodnić to, co twier 
dzi, upadłoby oskarżenie co do sprz.enie 
wierzenia dla własnej korzyści. To sa
mo - twierdził Nasi - robili przed nim 
ministrowie Zanardelli i Lacava. 

Proces potrw1a przeszło dwa mie
siące. Nasi wezwał 300 świadków do
wodowych. Ogółem wezwano 450 
świadków. Rozprawa ·odbywa się vr 
gmachu senatu. Senatorowie w liczbie 
138 zajęli zwykle swe miejsca. 

Z Włoch. 
W miejsce zmarle~o ministra ro

bót publicznych mianował król włoski 
ministrem posl1a Pietra Bertolini. 

Król anidelski Edward VII 
ukończył obecnie 66 rok życia. W dzień 
urodzin deputacya Burów w dowód 
wdzięczności i lojalności wręczyła kró
lowi Edwardowi największy dyament 
świata, znaleziony w Transwalu. Dya
ment ten przedstawia wartość około 20 
milionów marek i waży mniej więcej 
pół kilo. 

Jak wiadomo, Anglia, pobiwszy w 
krwawej wojnie transwalskiej Burów. 
nadała im wkrótce potem s,amorząd . 
~i!!~™·~~~iil§:~:.:...11.9 

Z P..r't'! ~ 1 ': .;,-;.~f;~~9~;tld~, ~~~tr~1~· ·~ .~·f~.~~f\ Lepka ż.onę tak porani!, że niedlugo potem u- . , , l 
marda. _ Ie to iuż nieszczęść ta przeklęta g·o- den.10nstra~yi na czesc wyda onego z ł 

Gdańsk. w porcie tutejszym utoinąll ma- rza.z.Irn spowodo1W1aila! I stuzby kap1tan1. ~ Na każdej poczcie zapisywać można 
szynista M.und ze Szczecina, zatrudniorny na pa- Ostrzeszów. We wsiach Szwarzwald! (?) , _ • H • 
rostatku „łfols1aitia". Wyszedł on ze swym Maila Toipola. Dall1iiszyn i d. szierzy się mię-- . Proces Moltkego Pi zec1w ardenowi, ieszc::e „Wi~r,usa !o~skiego;' na listo-
wspóJt01warzyszem na lad. Ody wraca•l na po- I dzy miesz.kat1cami taJk zwaina egiipska choroba J który jak wiadomo podjęła prokurato- pad I grudz1en. Osw1adczyc trzeba u
klaod, wpa,~Li ~boi_e ~o wody. Jednego zdofano I ócz; nie mniei jak 250 osób 1zapaidfo iuż na tę I rya, toczy~ się będzie w drugim lub r~ędnil~owi ina poczcie.: „~~h bestelle 
wyratO!wac, d1 ugi. u~onąl. . . chorobę. . . . . trzecim tygodniu grudnia. dte Zeitung- „W11arus Polski , aus Bo-

Tczew. Pomiędzy robostl1ilkam1 sezono~ Bnin. W zesz.lą medz1elę, k~edy ludzie w ~ chum'' ·zęd :k k •t t · 
~i a mieis.cOW/'mi _pr~yszlo_ d? krwawe1 i ze wsi byli na odpuście w Kórniku. wybuch!' ! Strejk górników w francyi, ~. ' a Ul rn . sam wi ~ys ,~w1. 
bójki, w którei no.ze, kJJe Q kamienie, wyrywa- w niewytloimaczony sposób pożar w stodole . . Przedp~at?- na „Wiar~sa Polskiego na 
ne tz bruku, odgrywaJy glówną rolę. JecLneg~ I gospoidarnai Schulza w Bieimatkach i przerzucil Z ~ens donoszą~ z~ Y" Ostncourt dwa m1es1ące wyniosi tylko 1 markę, z 
robotn.iika . .t~k zbito, że. leży bez prz_Ytomnośc1 1 się taik. ~e na. zabud'01Wan!a gospoda:zy Wo ie ie- zastre1kowalo 700 gormkow. przy~oszeniem do domu 1 m. 28 fen. 
w lazarecie, czterech mnych robotników are- ! chowskiego I K_?zlowsk1~g?· Choc1az brakt<0 Wybor do Dumy. Prosimy Rodaków, by starali się roz-
szt01Wa.no'. · I rąk ·do rart:owama. przec1ez zdola:no bydlo z V - , · k . · . , . , 

- Wyższy asystent koleiowY Witt dosta1 I pJ.omieni uratować. Gospodarze ponoszą z.nacz- Dotąd znany jest wybór 437 pos- szerzac Ja naJwięceJ organ SWOJ · 
się w czwartek ramo na dworcu tu.'te;szym P.°'d ne szkody, poniewaiż tyl1ko niziko byli zabez- lów. Wybrano.195 cz;fonków prawicy i Nowe R;niazdo sokolskie w Bochum 
maszy~ę, która 1'.1u urwal~ rękę _i nogę. N_ie- pieczeni. I monarchistów, 128 październikowców i Wiemelłtausen rozwija się bardzo 
~f~.zęśhwy czfoowiek zakonczyl mebawem zy- ze Sfozk3 czyli St!!lropolshi umiarkowanych, 42 pokojowego odro- dobrze. Na odbytem ubiegłej niedzieli 

Pelplirr. R.edaikto·r „Pielgrzyma" p. Leon , . . . 1· dzenia, 15 Polaków, 6 mahometan, 14 zebraniu, zapisafo się znów kilku no-
F«M'mański skazany zostal we wtorek przez f I(o~łe. Pewmn wlaści?iel furmanek _zdirze- socyalistów, 28 członków lewicy i 6 wych członków, tak .iż liczba druhów 
izbę karną w Starogardz.ie na mies.iąc wię- ; U:'nąl siię w dr?dz~ ·na wozie .. '!./ p_ofowie dri0- ~ł dzikich. · wynosi już przeszło. 40. O zapale i o
zienia. Chodzifo o wiadomość z LubawY, w ' g1 przerw~ się Jeden rze;i1~en leic, 'WSl~ut~k I Lud nazywa Dumę nową wybraną fiarności druhów świadczy tak-
której ga111 iono wJadze więzienne, że chlap.ca cze.go korne. stanę,fy .. Wozn_Ica teg? atoli me . 
Karkuta„ który odsiaduie więzienie za to, że ~ ~n:-1a·rkowal 1 spa~ so~1e ~a.lei. , Z te1 sposobn10- według okrojonej znac~nie ustawy wy- że. ta okoliczność, .że. na zebraniu nie
nie chce zidradzić, kto go nakloni! do przyię- , sm ,~k~.rzyst~J 1_a1k1ś .zl~dz,1~J, ktory ~~przągl .o- . borczej „Dumą czarną' lub „Dumą pa- dzielnym na spraw1eme szafy towarzy-
oia wiarv lrnitolickiei. nie puszczono .na naibo-1 strozm~ ~on~e. 1 z. mmi u ciek!.· ~akiez by. Io J~- · nów''. ski ej zebrano dobrowolnej składki 22 
iieństwo ·katolickie. go z.ct.z~w1e~11e, g.dy _spostrzegt, z~ w P~?IWIC marki. 

w Osieku, w pow. stc.rogardzkim, nabyl drogi si~dz11 na w?'z1e ?ez. - kom! Dotąd iesz- Sprzeniewierzenie w komitecie mace- Dortmund. 14_letni uczeń ttenryk 
ł'Oidak nasz p. Zygmunt Kozfowski z rąk ży- cze kom swych me ~idzi~t . dońskim. 
dowskich posia·dlość, skladaiącą się z kawaJa ~ Zab-0rze .. 14-letma. corka wdowY M~si~ Sc1mlte poniósl wskutek nieszczęśliwe-
roli oraz nielrneg-o domu w rynku. w którym ł up,adla nagle i natychmiast skcmala .. Po;az~me Wielkie wrażenie wywołała de- g-o wypadku śmierć w fabryce maszyn 
mieści sie od pr:zeszfo 30 lat interes lokciowy. I mozgo·We by!or przyczy~ą ta·k ,na1gle1 śmiern1. fraudacy1a w komitecie macedońskim. „Deutschland". 

Cho'jinke. Za zamordowanie swego. wla- i . Za~r~~· Na k()iJ)alrn. ~lłstelneg1o wst_al pe- Jeden z przywódców komitetu, woie- H tt• 5 d · I · ł I 
~mego dziecięcia skazaity sądy przysięg-lych ~ wrnn goi mk prze~ ~na·daią~e węg.~ .~abity. woda Sandalski powierzył pieniądze kio a. mgen. m ezała w etargu 
slużac:ł Paulinę o. z Brus na 3 lata więzienia. ~ - Na koip~lm ,.~yc:?Je~1e Jadrw1g1 uderzyl córka rodziny Osterów. Dziewczyna 
Wyrodna ta maitk:l zaraz po narodzeniu żyw- l s~e1!1pe~ 22-~etmego i obotmkai J~na Wróbla tak mitetu w kwocie .500 OOO fr. dwom przy chorowała na brak snu i radzi.la się le
~em swe dziecko pn--i:rzebala. i s1.lirn~, ze b.1edak nastepnego drna 'V:skutek od- . \acio!om w Maced~ni~. k~ór~y zbi_egli za karza, który jej zapisał proszki. Zamiast 

Clte'mno. TuteiSizc szko1y miejskie z0sta- \ meswnegoi w tein sposob 'Pokaleczenia uma·rl. I gramcę z wszystkimi piemędzm1. ~ proszki za. , d• . . ł Z~brze. W ostatnim cz::i,,ctie nastąni.r tu no- 1 · ł . J zywac we 1ug przepisu_, 
lykn~1· ,,_dln 7.szykt'czas poz::itm~~~ain:~„ .. }

011 
Pr~~1·dat~ ~ wy podzia1 knapsr.JJiftmvych okręgów lecz- 1

1 Proces byłego ministra włoskiego przed f dziewczyna spożyta wszystkie na raz. 
sz a1 2„v,nv ora w za r\\ ... z 'Cf''·' vviu I · h D t J z b b I t I · . w.eh wśród. tuteiszvch dzieci rmisuie. nrnzY'.'c· · . ~ yc iczais w Ja rźu Y Y rz-y o- I senatem. Wattensche1d. Galą szajkę mlodo-

Now P zv ostatnich wyl-·nr~ch d0 rndy I kręgi, obeeiriae są cztery · W "Rudzie -podzielono • z o d · kt' cianych złodziei aresztowano tutaj 
. . . .e. r · , . ; 1 I' D dlotychcza'Sowy okręg na diwa okręgi. w Za· , .J i,zymu onoszą, ze mowa, ora . . , : 

'".1eiskiei. które c·~'nN się 2 1. 4 Jm .. , przesz 1 I borztl pozoslawfiono urzy dotychczasowym no-1 wy~;losil Nasi w swojej obronie, wy- Banda składała się z ą m!odztkow l 
Niemcy. Z Polakow nikogo me wybr .... no. · 1 tdziale, ponie.v.:aż _!nowemu pod;zu;ffowi wcho- wotała wielkie zdziwienie. Szczegó- za·opa_trzona ?~la. w na1rozmaitsze na-

Z Wielk KA. Poznaf.m 1 .f!O, a dzą w drog~ ;viel.kie przesvkody.. . i lnie wywołało to zdumienie, że eksmi- rzędzia złodz1e1sk1e. r z Lubt1111eck1ego. z o;kazy1l' przyiazdu ks. I . t . l . . d h G I k. l D . , . d . 
Bydgo-!'z.cz. w nonfodziate.k rano wyci;:i- kardyr..aifa Koippa do, parafii łubowskiej na o. 

1 
ms er uzy yi~mę zy, przeznaczonyc e sen 1rc 1.en., . zis w .:po.me z,ta-

ginięto ,.; Brdy niedaleko daiwnieiszeY:o tarhku ! ?I~sku 'lldek~rowaJ tw?!cer z Racib?rza oba. kCY- ~la nauczyciel~ luąowych_. na a~ccyę po- le~ rano 54-letm gorruk Sz~mdt powr~
Schr:.i1111a trupa meżazyzny. w którym rozpD- sc10ly sta·ry ,i 110'\vy roznobarwnym1 chorcrn:1ew- lityczną w Tnpohs. Visconti Veno- ca1ąc od pracy wezwał dwoch ha!asu1ą 
zn~no Hs:v~t~n ~1 o::~ctov.rego Sawad~ ~~ą~. S. k~.mi, wśród których znala1.Jo się „tak.że ki~k~ I sta, który byl na rozprawie, zdziwio- cych pr.ze~ jeg,o oknem łobuzów, by za-
21rnknąl mn' 0 1w1ecei przed 3 tygodmam1 1 przy bialo-cz~rwo~ych · Żandarm k~Zi....l ie. zd,i~c ny był bardzo tern, że akcya ta - we- chowah się sp0kojnie. Jeden z mloko
Jmszcz~no 0·ió!riie._ że. w napaadzie ob.Iędu tar-1 nat~chim~~st 1 w '5/a!n cza~ zai~oibiegl ·"~iebezp~e dlug twierdzenia Nasiego porhwalon~ sów pchnął wówczas Schmidta nożerń 
gną! się na swe zyc1e. czenstwu . Do<lac .nalezy, ze deok1 ator me , · . . )" "'.} . , . . . . . , . ___ .~„ byt Poola1kiem. i była przez owczesnego m1mstra spraw w p1ers tak s1lme, ze meszczęshwY 
102) • ł lr'J!ll5~1!'„ - -~~ -.~-~~ I .. - ·~~~~A.E.+j&.:S'"I t „~-- - · · · -

ZlTBRO WIE zmienić mego postanowienia nie zdo- i znaczniki przekwitłej damy? Na toż ł nić światu i nagrodę wyjednać! O 
· · · · ,_. ta.„ ' ~ go tu przyzwano? Zte duchy jakieś 1 urząd teraz łatwo, a tyś godny, tyś za-

{Opowiadanie historvczne według po- - Nawet rozkaz .. majora? ł sprzysięgły się, aby mu i to wspomnie ~ slużony krajowi. Gdzie to teraz btę-
wieści - Jestem żołnierzem, musiałbym u- nie 0 z,ośce wydrzeć czy skalać!... dnego rycerza udawać„. Pomożesz so-

\Vacława Gąsiom~slde~w. I słuchać!... f'loryan machinalnie ściągnął z szyi bie, rodzinę dźwigniesz!... 
·---- -- Uparty jesteś jak dziecko !.„ Po-1 medalion i schował go do kieszeni, nie f'loryan targnął się niecierpliwie, 

u: ~-.· ~•lu:v) 1 winnam się pogniewać. Lecz chcę dać zastanawiając się, aby do niego war- chcąc sie opedzić własnym myślom ,a 
·-·- Daruje pani, nie rozumiem! ~ mu dowód. że o nim myślę!... tość jaką przywiązywać. A sam, nie podszeptom. . 
-- G~yhym ja tego chciała ?„. ~ Pani de Vauban pociągnęła niezna- f chcąc w ten wir szeleszczący a rozba- W tejże chwili, od przeciwnej stro-
- t;Jie niepodobna! . . ł cznie Floryana ku zacienionej alei ogro ł wio ny wchodzić - ·usunął się w głąb ny krzaka, przy którym siedział, do-
Pam de ~auban podmosta swe sz~h- du i tam, zdjąwszy z szyi kosztowny ~ ogrodu i, przysiadtszy na ławce pod szedł go głos żywo prowad~onej roz

ste, przemkhwe ocz~ n~ G.otartow~lne- medalion, zawiesiła mu na piersiach, gęstym krzakiem czeremcby, zadumał mowy. Gotartowski mimowli zaczai 
R"?· Flory!!~ zarum1emt .się: Spo~rz~- mówiąc cicho: się. się przysłuchiwać. 
me to ~ra~mł.o g:o,, d.otkmęcJe ramiema - Noś go zawsze i myśl!... \V me- . -- ~ziwne mu się zdawały .wynurze ~ -- Więc mówisz, Anetko. że Vau: 
przekwitl~J pięknos_ci_. zapach mocnych da·lionie tym rnajdziesz moją miniaturę ma pam de Vauban. Wszakci tyle ra- ~ banka zakochana? - pytał jakiś cienkl 
ve.rfum, bi1ący od me1 - odurzat szwo- i promień w losów!... I zy łączono imię jej z .nazwiskiem księ- glosik z iroicznym chichotem. 
fozera. - Pani !.„ cia ?... A teraz.„ Wreszcie ma podo- - Ma foi ! Je te jure c'est la verite. 

- Jesteś impertynentem! - odrze- b · r o ' · d ł · · d · ' 
k 1 • d V b K b' . t k' . . ·- Przyjmij go nie dziękuj!... A f no męza. n zas me a 1e1 powo u - Mais comment? Co te1· starusz-
ł~ pam e au an. - o 1ec1e a teJ . ' . • d ' Ch · · k · ' · • k . . d . . ' L t . teraz do zobaczenia do prędkiego zo- . za nego. ociaz... wsza gmewac ce w głowie? Skąd ta wiadomość? ... 

Ja Ja, me o ma~ia. się.... ec7 a im- ' baczenia! Zostalahym jeszcze lecz lg się nie ma prawa - zawdzięcwć jej . . . . ' W -
pertynencya robi c1 do twarzy.... 1 d . , , dl t . • dl nadto musi opiekę w chorobie, Ot „ - Z na1pewme1szych ust.... ~ 1 FJoryan milczał. Pani de Vauban I musz~ 0 e1sc a wego 1 mego, a.„ · - „.. , · 1 obraź sobie. czesze mnie zawsze Gibali. , rt d , . . naszego dobra. głupstwo sobie. Jutro wyruszy, s~on- Nicpot . lk' . ł ,1. . le moja 
mo\\ 1 a 1.cJ. . . . , . czy się ta komedya, em wie 1 1 z os iw1ec, a 

-Ustuchaj mnie!... Nie masz pe- floryan chciał •odpow1edz1e:, lecz ; · . :··· . , . panna służąca nie umie greckiego cze-
wnie na świecie rugiej równie życzli- I P~m de Vauban pod_ala. mu. konce pal- ~ . Gotarto:vskt ~hciał o~pędztc od si~- , sania ! Alors, aujourd'hui comme _tou
wei ci przyjaciółki! Zostań tutaj! Masz ! cow d~ pocałowa~1a I zmkr:ęla szy- • bie nasuwa1ące s:ę myśh. le~z chochhk jours„. nie jestem ciekawą, jak wiesz? 
przed sobą przyszłość wielką! Ten I bko, ~ąząc ku grupie dam. sto1ących w f zaczął.mu szeptac do ucha meznane mu ~ lecz pytam się oo słychać?„. A on II11 
mundur żołnierski nie dla ciebie„. O I oddali. ~ slowa · : się przysięga, że dziś rano zaniósł Vau
nic się nie troszcz, pozostaw to mnie! ł G?tartow~ki stal przez czas • jakiś : - P~trzż~, to.„. dafr!a ! Bogata!... ~ biance pukiel włosów do medalionu ..• 

- Nie pani! To już się stało! Nie I osłupiały. Co zryac.zf ły nareszcie te i Zos~at~ys moze. wi~lką figurą .. „ Ona- ł Tu comprends ... 
~ względy szczegolmr,1sze? Co te dwu- by ·L1miala twoJe ciche zaslug1 odsło- a (Ciąl?: dalszy nastąpi). 
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Jl na miejscu _trupem. Zbrodniarze u- mrrteryałów, zktórychby te artykuły I O pofożeniu robotnika polskiego i 
li niepoznam. można było wytwarzać. W ostatnim związków zawodowych polskich z. u-

_. Essen. W wtorek 12-go listopa- czasie udało się chemikowi Lotham- względnieniem pracy Kola polskiego 
,,jeczorem na sali miejskiej przema- merowi i Trop:uenetowi rozwiązać za- i przemawiać będzie pan _Jan .Brejski, po-

.~ będzie za staraniem niemieckiego danie fabrykowania mydła z nafty. A- f sel do parlamentu niem1ec~1ego. . 
~·arzystw .. a k.ol~nialnego .ojciec Acker naliza chemiczna nowego mydła nafto- O liczny udział Rodakow z Berlma 
stacvi m1syme1 w Sansibarze na te- weg-o wykazała, że zawiena ono 28% i okol'icy uprasza Zarząd ,,Zjednocze-
t: \Vspomn.ienia o po.c~ątkach nie- kwasów naftowych i 48% kwasów tlu nia ZawodoweR:o Polskiego." , 

·eckiej Afryki wschodmeJ. szczowych. Zaletą noweg-o mydla ma Pisma polskie uprasza się o powto-
Pan Tomasz Pietrowski z Essen być przedewszystkiem większa wy- rzenie wieca. 

zeniósl swoją praoownię garderoby dajność, właściwości antyseptyczne, a B2.czooś~ Horst~ausen! . 
~kieJ' na Grabenstrasse 97, gdzie o- przedewszystkiem taniość w porówna Na ostatnim wiecu „Z1ednoczema Zaw0>-
11 k · kl d t h b ' · · · ct• · d b · · k , · doweg-0 Polskiego" Zlostal obrany sekretarzem ·orzYl ta ze s a go owyc u ran. mu ~- mnem1 my ia.m1 po ~ n.e1. Ja osc1. do wydzialu miejscowego druh Kaźmierz 
zez-0mylkę w drukarni zamieszczono W Niemczech zawiązalo się JUZ Towa- Swieluga.. mieszka przy ul. R.cmnstr, 19. 
numerze sobotnim. zeszle~o tygodi;iia rzystwo w celu eksploatacyi patentu Mężem zaufania Starn. Walentows·ki; mieszka 
wnieisze ogloszeme p. P1etrowsk1e- vrspomnianych chemików, a mydło na-· przy ul. Gneisenaustr. 1. 
dlat.ego prostując pomyłkę tę zazna- ftowe już niezadługo pojawi się na tar- w Remscbeid z.os!ali wyb~ani do wy~ial~ 

:.mY, że ·pan Pietrowski nie mieszka gu światowym następujący ozfonkaw1e: Staimsla~ Nowicki, 
l' b 4 I z ki d ó. T " delega.tem; Michal Kanch, zast. 1 kasyerem; i przy Gra enstrasse 4 '. ecz przy . ys . om w ~ry. " e!llps. pary- Patwel Borzeszkowski, sekretarzem; Stani-
•rabenstrasse 97. Pracowma gardero- ski oglos1l przed kilkoma dmam1 wykaz slaw Tomczak 'Zast.- WJadyslaw Krzyżanow-

ii!llDBH~BBlf~łl 

~ 
Koło śpiewu „Harmonia" w Gladbeck 
zasyła swemu szan. członkowi 

JANOWI W A WRZYNIAl(OWI 
i jego dozP:onnej towarzyszce życia p. 

PAULINIE PORWOLÓWNIE 
w dniu ich ślubu jak najserdeczniejsze 
życzenia. Niech ta pieśń echem odbije 
i w pokoleniu waszem slynie, bo kto w 
pieśni się pokocha, temu życie mile pły
nie. Życzymy blogiosl.awieństwa Boże
go zdrowia, szczęścia i powodzenia do-
brego. Młoda Para niech żyje! · 

Cześć pieśni! Zarząd. -----1:p. Pietrowskie~o zasluguje najzupet- zysków jawnych domów gry we Fr.an ski i Jan Grad~ rewi~'Orrumi kasy. 
:e· na poparcie rodaków. cyi. Wynosiły one w ubiegtym sezo- Oerthe. Na ostatnim wiecu „Zjed.noczenia· w,.;;-=·~-.m 1 

J Miihłheim n. Ruhrą. 12-letniego nie letnim 10 137 194 franki. Z tego, ty- zawodoweg10 polskiego" obrano wydzial na- YU:;1!;.,.?;~..,..J ~ 
lop"'.1 Oterlesk.ampa. rz_uc.il przy za- tulem podatku, skarb zabierze 15 proc. stępujący: Michal. Pa:l~c}'I, delegatem, Gerthe Tow. sdmn. „Sokół'' w Bottropie 

u 1· 2 9 f k' N · · k nr. 91 d: Andrzei P1hpiak, zastępcą. Gerthe, d h 2,1,ie ipnY c.hl~p1c~ tak s1lme.w głowę czy 1. 15 O 57. r~n ow. a1w1ę sze Karlstr. 22 ; Andrzei Ma·chowiak, ska.rbnikiem, zasyła swym zacnym ru om 
a iienie1n, ze tenze umarl niebawem. zyski przynos1ly Vichy (2 180 215 fran- Gerthe Karlstr. nr 27 a; Michal Duszyński, se- Józefowi Robynkowi 
· Oberirnusen. Na posiedzeniu rady ków w sześciu klubach- i Alix-les-Beins krctariem, Holthausen, Hellweg 47 a; Marcin i 

lejskrd usb~żal się bu~mistrz na pła- (l 604 152 franki w dwóch klubach). Majchrzak, Oerthe nr. 16 i Michal Malruszkje- Augustynowi Slaninie 
rych poch tk1. Z 24 tysięcy płacących Zabawa w szubienicę. Charbenski wicz Oerthe nr .. 79. rewizorami. kasy. oraz ich : " ('';_/ ~1 

nd,atki w Oberhausen 22 tysiące trzeba Diewiatyj Wał" podaje nieprawdopo- No~ .wydZita1 w Remscheid:. Delegatem Towarzyszkom życia 
~ " · , , , · St. Now1ck.1, Struckestr. 9; zast. MichaJ Karuch, apominać : fantować. Prezes rejencyj- d?bną po~ro.stu _opow1~sc o dosw1adcze Bi~mairckstr. 91 b i skarbnikiem; sekretarzell'. na dzień ślubu jak najserdeczniejsze ży 
y 11ie chce dalej przyzwalać na to. by mach ze sm1erc1ą, pod1ętych w :Eka te- Pawel Borzesz1ko1V1ski, Lenmep, Wald.str. 90 1 czenia wszelkiej pomyślności. Zacnym 
. zakl1dach przemys.towych podatek rynburg-u przez czterech uczniów i trzy mężem izaufania; zast. skarbnika Michal Tom- Parom trzykrotne gromkie: Czołem! 
utrącano od zarobku. uczennice szkoly artystycznej. Pragnąc ·c:zal~. Ober~a·~tstr. 7; rewiZ1orami StanisXaw Wydział. 

Duisburg. V./ hucie „Priedrich-Al- w zupełności przeżyć wrażenia. jakich Krzyzaniowski 1 Ja.n Grada. •~M..."'M11. >41<\.,Ji ..... „„ .• ~ ~"""', ~· ... 
3
u• .• ,. 

ed-Hiitte" spad! robotnik Groninger doznają traceni przez powieszenie, gro ł """"'~~ 1 :-··· ·"'~··"cr ... .:::~~~~~~ -~~t~ll ~~ ~~· i .... liH~BW: 
rusztowania i zabił się na miejscu. no to miodzieży urządziło szubienicę i 9 Roh@tO'hausen. szianoW!Ilym Rodakom z 

Boppard. Kwasem pruskim, który na sznurowej ·pętlicy zaczęto „przeży- I R.oh.lilllghau~en zwracamy uwagę na wy~ory ~o 4, 
p8żyły w herbacie, otruły się dwie wać chwilę straszne", wieszając po ko- ł rady gminnej, które się odbęd_ą 14.-go. 1 15 h-
o'rki wdowy po dyrektorze Mengem w lei jeden drugiego. Gdy konwulsye u I stopada. Szan. R•od.acy! .Pornew:az me maimy Towarzystwo gimn. „Sokół'' w Horsthausea 

· · d · " wido1kóiw przepwwadzema swoich kandydlar-:jeku lat 19 i 21. Czy zachodzi samo- pow1eszone~o ustaw~ł~ I ,g y CiaiO ~ tów. po.stainoiwil Komit~t w por
9

zumnien.iu z~ zasyla swemu szan. druhowi 
óistwo czy zbrodnia, dotąd nie stwier zaczynało się wypręzac, wowczas „a- ł zarządami tutejszych Tow1arzystw zawrzec WAWRZYNOWI HRASTl(OWI 

zono. matora duszenia się" zdejmowano z pe-1 kompromis z 1I1iemcami, ale tylko pod tym wa- oraz. jego dozgonnej towarzyszce życia 
Saarlouis. Na kopalni Schwalbach tlicy, nacierano go, zastosowano najnie runkiem, że ~,o I~I klasy przyjmą iedne~o Po-

erwała się lina przy koszu, który spadł zbędniejsze w tych wypadkach środki laka, .na co ~ie tez ~godzon?· Do zawarna ko!ll pannie AGNIESZCE l(UBIAl(ÓWNIE 
. . . . . prom1su byll'sany zmewolem z tego powodu, ze d 

2 
l" t d · glębię. Smierć poniósł jeden górnik. lekarskie i prawie JU~ t~upa przywr,aca obie niemieckoie partye: kato-licka i ewangieli- skl·aidamy w dzień ich ślubu. ruia 1 is opa a 

Walką z duchem i jej skutkami zaj- no z powrotem do zycia. Tym sposo- eka zawarly pomiędzy sobą kompromis, a'l.eby iaik .naiisendeczniejsze życzenia zdrowia, szczę-
• k ' r ścia i hlogoslal\Vieństwa Bożego, a na koniec ował się ubiegłego tygodnia sąd 1a- bem - pisze wpomniany dzienni - wyprzeć ka1nidydatów kopalnia·nych i. soc~a 1- wykrzykujemy: Niech SokoJ.ica z Sokolem ży-

·niczy. Sprawa miała się j1k .następu- otrzymywano zupełnie wypracowany s.tyc~ych .. Po:niewaiż do~chczaiS. Zi~La~ah w je! Czolem! Czolem! Czofoml 
e: W Ltinen opowiadano sobie, że na c:rzemplarz" który z całą drobiazgo- ra.dzie gnynnei ka1ndvd~.ci korp:a~rnam, me mo- Wydział. 

„el!>, . . • · ghśmy tei sprawy rozb1iać, gdyz wyszlo by :to 
olach Cappenbergu (Cappenberger- wosc1ą przezyl to wszystko, co straszy na kmzyść kapitaListom a na stratę wszystkim §m•n"" -~-~~~•.J•-"'=ilfł 
eide) dzieją się czasami w nocy dzi- I przez swoją tajemnicę niedoświadczo- . -obyw.atelom, a prz.ede,~szystkiem nam robotni- _.łB }~·SUt.W'X"1'it;l~;;\ł~1lł~~~-~w · 
·ne rzeczy i że pokutują tam du.chy. nych i niedoświadczających. - Jeden z f kom~ gdy~ każd.Y zroz~mie, ~e kand~d~t ko-
zlonkowie niemieckiego towarzystwa młodzieI1ców amatorów omal doświad-

1
1 paln1any n~1gdy me będ•z1e broml. r.obotrnko~v tyl 

· L'" t ·1· . . _ . · .._. z · •- ko kapitalistów. Gdybyśmy byh kompromis od l 1mnasty.c,znego w unen pos an?WI I czema me I?I zypła~ił. ZYd.em. a wist. rzucil i gtosowali na swo·ich, a nie przeprowa-
ochwycic ducha. W nocy na 13 sierp- szy na pęthcy dłuze1 od mnych, zdało dzili ich. mogliby zwicieżyć kapitaliści i wte-dy Szanownemu Painu 
!a udato się kil.ku na o~e pola i _ukryii się. pozostał on już na zawsze .tam, do- ~ by nam .r.o~icmo zarzuty, żeśmy .. się do t~go SZCZEPANOWI MACIOŁSZCZYl(OWI 

· 1ę za krzakiami'. Czekali zaledwl'e me- kąd wybiera! się tylko na pewien czas. f przycz.y~ih 1 przez. toi skrzywdzili wszystkdch i jego dozgonnej towarzyszce życia 
!kug~ bc~v;Hę, gtdY;ż kwt, dali u.kaz~lda się ~c,piero po kilka?"odzinnycht usil?wa: Il roibu~~~!;y, że sprawą pokierowaliśmy do- painnie Bronisławie Biegańskiej 
a ~s ia1a pos .ac, ora J?.a1przo PO: mach udalo mu się ż P.owro em u1rzec „ brze. Obawiązk,iem w.ięc jest każdego rndaika, 
] t lb k k I O , · t d " zasylam w dniu i:ch ślubu, dnia 12 paźdtierni-ro t, a nas ęprue o rzym1m1 ro am świat. pracz w1eszama am:a orzy o- ł ażeby jak 111iaienergiozniej a•gitowal, ażeby zwy ka naj.serdecz.niejsze życzenia. Szczęścia zdro 

bliżała się do owych krzaków, wyda- świadczali także sposobów duszenia . cięst\vio bylb po stronie rnbo~~iczej, gdyż ty!- wJ~. nomyślności, _ Laski Bożej w obfitości, 
ąc jakieś tajemnicze g!osy. Odważn~ a przez ściśnięcie arteu:.i. w,ed~ug i~h I ko rnbotni·k jest w stanie bromc spraw robotm- - Życzę dnia dziisiejszego, - Na przebieg 
turnerzy'' podskoczyli ze strachu I slów ten ostatni sposob usm1ercama ! czyJc~. 1. . „e ,~ trzecieJ· klasie wy- życia wa:szego. - Niech Was Pan Bóg- bfogo-
01b' •· · tk' t Po · · · " d · nia eze J ZiWazymy, z sJ'awi, - Od zlych przygód też wybawi. -.", te~n Si~ na .wszys. Ie s r.ony.. . - jest „przy1emme1szym. o wiesza ? . bieramy wspólnie z niemcami tylko dwóch Niech wa,s wszystko. zle omija, _A ·dobrobyt 
:a~ ~aiern~1cza 1edn~kz.e rzu~1la się ~a które straconemu za~a1e stras~ne męki 1· kandydatów, a wi~? iedne~? ni~m~a j. jed_n~go zarw:sze sp,rziyja. _ A teraiz po trzykroć wy-
1m1 t goniła szczegolme dwoch, kto- do chwili dopóki me nastąpi utrata . Polaka. to uzyska1hsmy dosc ·duz.o i :v1ęcę1 z~- krzykujemy: Mfoda Para niech żyje, aż si_ę 
'In z strachu pot z czoła spływ at Gdy przytomn'ości. c dać ni~ moiżna Ro:da1cy ! . SJ!1:1patyę, Jaką. sobie echo z Mengede do Siemianic odbije! Tego 

~ ,"' • • , • . • c ·l~~~~u~ 1 ści która w ostatrnm czasie zapa111owaJa. A "' 
u~ii owv ~1 1 dwo' eh tll r·nero' w 1· uż miat ~ zdiobyhśmy zawdz1ę~zać mo~emy tylko ied1110-

1

. Wa...,.,, z· yczy 

ch~yc~c, dobyh noz~w I poc~ęl} się Od R d kc „ ł w,iec do pracy do ~gitacyi! abyśmy w~zyscy (1328) ~ Antoni Kędziora. 
ronic. Otrzymawszy In.ka pchmęc no- . e. a . ym„ jak jeden mąż stanęh do urny wyboroz.eJ. Olo- l!t!~I! .iłl Pil. i'I 
rn „duch" rycząc z bólu począł ucie- Szanownych korespondentów n~- · sować mooe każdy, kto ~1~011czyl 21 r~k. życia 
ać w kierunku Cappenbergu i znJkl w szych, Towarzystwa i wszy. stki,c,h pJa . i zamieszikuje przynajmme1 rok w gmmH~. N~ 
'kie1'ś i· W 1 • · t n 1 k I szymi kandy-datami są Stanisław Antkowiak 1 e . u rczce. -· Y mza10 się na~ ~p- szących do „Wiarusa ros iego . npra- ~ Heinrich Linert. Nazwi~ka te powinie1~ każdy 
' ze rzekomyrp duc~em bY_ł 01c1ec s.zamy, by przesyłając oglos~ema lub sobie zapisać na ka'rteczce, ażeby me zapo

dneRo z turnerow, ktory chciał syna zamawiając książki albo druki adreso- mnial przy stole wyborczym. 
'Ystra3zyć i spowodować go, by ry- wali. _ĘQ_mitet 
niej do domu wracał. Owych dwóch Wi~rus Polski" ekspedycya, Bochum; ToWarzvstwo· -św. Józefa w Wanne 
t~rne,,ró\.~", któ.rz. y noża.mi przed .. ,du-1· 'n'atomi·ast przesyłai'ących kares. pon den- w niedzielę, dnia 17 bm., o godzinie 4 ~o 

u • b ooludniu na sali p. Unterschemanna odbędzie . -m się bromh oskarzono o me ez- eye lub zapytania do redakcy1, upra- . . 
eczne ~kaleczenie ~iała. Z.as~ęp.ca ~ro szamy adresować: . I się zabawa z przedstawieniem teatralnem -
u:atory1 przyznał, ze oskarzem dz1a- : Wiarus Polski" redakcya, Bochum. - i z tańcami. -
li~ obro:nie własnej, że atoli J?rz~kro- " Ogłaszającym Towarzystwom. Sza:nowne : O liczny udzfal prosi Zarząd. (3) 

~}Ir g!arnce obrony, za co wm~I b"~Ć Zariządy wszystkich Towa~~stw polskich ~a : Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
{lrani. Sąd jednakże przychylił się oocz.yźnie prosiimy up.rzeimie 0 pm.~ylaim~ podaje do wi·aldomości, iż w piątek, dnia 15 
O IVYWodów obrońcy i uwolnił askar~ wyr~źni2 atramentem p~isamych o~J.oszeOz~ s~ Hstopaida przybędziie ksiądz. p'Olski ·i będiz~e 
onych, uzasadniając wyrok tern, że bramach,. zaba'.""ach, roc~mcach itp: ;glo- s~uchal spowiedzi św. W piątek po J?Olu.dnm 
skar' · . , . · . · · · kroć bowiem się :vd~r~a, z~ otrzY:i1nJetnY i w sobotę ram „.~ ~·.· ·· )dź św. dla rnew1aist; 
uc zeni rzeczyw1sc1e .sądzi.li, .1z ma1ą szenia tak niewyr~zme S>pisa~e, ze dlugo .ślę- w sobottę oo po.ludi1;, i w niedzielę raill'o dla 

.ha Przed sobą, a pomewaz sił ducha czeć trzeba nad ~ednell'. tak1em ogfos~emem, J mężczyzn. · w niedzielę rano o godz. 7 wspól
łllkl~rzyć nie mogli, więc też bronili się aby wyr~zumieć, o co piszącell'.111 chodzi. d~rz~ :na Komunfa św. dla czfonkó_w !owarzys~a 

t czem mogli tern prosimy pozosta:viać P?między rzą . ~ św. Barrbary. W piątek na w1eczor o· godz1rne 
· więcei mie;sca d? wpis!Wanrn popraw,ek 1 N~: pól do 8 będzie kazan~e polskie. O liczny u-

3 regowania blędme napisanych wyraizow. Ta~ diziall w spowiedzi i ka;z.an.iu uprasza 
, , 0 lepiej by bylo, 1Tdyby seikretarz odnośnego ~- (l) Zarząd. Rozmadosc•~ I warzystwa, chcąc przeslać do nas .oglo.szerne 

towarzyskie wszukaJ pooobne ogloszerne w Towarzystwo św. Antoniego w Neumilhl. 
Naimł d k D · 'k l 'ednym z numerów „Wiarusa Polskiego", V.: Nadzwyczajne wailne zebranie odbędzłe się 

'Ski ~ szy ad wo ~t~, z1en~1 pa- JktÓrym tyle zawsze ogloszeń najrnzmaitsz~ w niedzielę, d111ia 24 bm" o g~dzinie 3 ?O polu: 
et ."~ ~c~o de Par.is podaJe po:- treści sie waiduje, i wedłu~ takieg? ogloszem~ dln.iu w lokalu posiedzeń. O liczny udzial prosi 
, ntemk1e1 panny M1topolsky (c.zyz=- swego Towarzystwa ulożyl. W ~ak1 sposób !1'"1l Zarząd. 
Polk ?) · · k -'-A d dokladnośc1 a U..,.ag.a ·. Zarząd i .re:wiizorowie kais~r win 

Powinszowanie! 

Szan. druhowi ,,Zjedinoczenla Zaw. Pol
skiego 
- JANOWI LUTKOWSKIEMU 
i je~p żonie, w dniu srebrnego we:sela, skia~a
my jak naser-deczniejsze żvczemai zdrowia, 
szczęścia i bJiogos.laowiieńJstwa. Bożego. Szain. 
Jubilaci niech żyją! (1338) 

Miejscowy Wydział. 

·~·,,,~~"'$;,~-~~~"· ~~ ... h! . ~ ·~„ ~~ ··~ ,_., 
:i\ ~ "' 'ti , " 

a . . powiadając, ze zapisana pręd1zei ustrzeże s.1e aLIUY o n3e · . " ~ ( ) 
stała na listę adwokatów francuskich. nam ulatwi poprawi.anie ~loszen toiwarzy~k1~h~ ni sie stawlić o godzinie 1 po poludniu. 1 

.anna Mitopolska stanowi osobistość które jest b~rdz,o ,c1~ż·~ą 1 zmudn,ą pracą 1 me Towarzystwo św. Wotci~cha w ~e~~er nad R. W dniu swych godnych Imienin zasyla 
etyiko · k .1 , d · l raz powodme opózmeme ogloiszen. . .. „ t podc,je czJonikom do wia<lamośc1, 1z .przysz~e my I(ochanemu Bratu 

~że Pri:z ~o~~~j~~f :o~1e n~~f ~~~ ri!~,~·, ~-·· ··-~ .. , ·:- '"""'.".„„„ d_:....:..-;:::rl.::7k·'~0~ i ~:~;~~~e id~~~~~e'ii ';o n~:,;~~1~d'"tar~e~ iak n!!~~!::S~e ~:~!Y:'~~~.1 >dro: 
iem adwokatem we francyi, liczy bo- Ze ZJRdnoczema zawo . po s 1eg I I donosi się SZ.a/n. czfonkom, oraz. wsz~stki1!1. Ro- wia i blogoslawieństwa Boiżego a DO sm1erCl 
. '.U zaledwie lat 20 !... Tylko że z f • <lakom .j Rodaczkom z Wett~r l okolicy, lZ na- Królestwa ruiebieskiego w koflcu \vy.krzy~u-~l latami kobiecemi ni~dy nie można J Wiec socyalno-społe~z~o-ekonom1czny sze Towarzy;stwo po zebramu urządza jemy: Mói kochany Brat i Szwagier niech .~Y-
." Pewnym... · ' w. Be~lm1e ZABAWĘ JF.SIENNĄ . i je!!! aż się. e~ho z Bru chu do Baukau odb11e . 
. Mydło z naft c większa dro- w lokalu p. Żurk1ew1cza przy ~I. qrosse z tańcami w tę samą niedzielę n~ _sali. ~ana, H. · Tego C1 zyczy . 
Zna art , y. or~z · k frankfurterstrasse 28, odbędzie się. 'Y" Overbecka, Kaiserstr. O jak na1~1cz.rne1szv u- brat z zoną. 
lania hyk~low codziennego uzyl~ u . d "elę dnia 17 ldstopada o godzm1e dz.ait w zebraniu i Z()Jbawie prosi (3) :wo. . ~~~~l\łtM:ltłt\łi~łUI~ 
z c em1ę, zastosowaną do ce ow n!e z1 ·' . , , , 1 Zarząd. ~ ~~J>~m~~ ·· ernysłowych, do szukania nowych 1 !'). po potudmu. 



Baczność Gniazda OkrQgu VII. 
Towarz.. gimn. „Sokół" w Miilhcim-Styrum 

aprasza Gniazda Okręgu VII, któreby, mialy 
zamiar wziąść udzi,al w rocznicy naszego 

Gniazda, aby podaly .nam liczby biorących u
dzial czforrków. Czolem! 
J. Paluszczak, Miilh.-Styrum, Diimptenerstr. 45. 

we -od uHzr, Jito znalazł w sobot: 
11neczorem lub w niedzielę 
rano 2 ksiąłH notesowe na 
dred.Ze z łłer ne do Baukau 
koło ·kanału. inalazca zeehee 
poda• swój adres do ekspedy
cyf „Wiarusa Polskiego'' pod 
nr.1336. 

-~ 

Interes to""~:,r(iw ~ 
c.o 

kolonialnych 
w dobrem położeniu jest tanio <lo sprze 
dania. Bliszych szczegułów udzieli się w 

Recklinghausen-SUd Leusbergstr. 17. 
Kawaler 

lat 27, kupiec z zawodu, • dobrem stanowiskiem, 
poszukuje dla braku znaj~mości pań, na tej drodae 

żony 
Panienki z lepszem wychowllniem, przede

WMystkiem religijae, nczciwe i oględne w grspo
darstwie fiomowem w wieku 18 do 25 lat .l'lechc'ł 
się z zanraruem r;g-łosió z połączeniem fotogrąfii do 
Ekspedycyi "Wiarusa Polskieg-0• w Bochum pod 
nr. 139'ł. Za dysklecyę ręczy si~ słowem honoru. 
Anonimów się nie n względnia. 

Ołta.rzyki do noszenia w 
rozma.itych styla.eh. Stacye 
Drogi Krzyżowej, wypu· 
kłorzeźba. St• eye ma.Io· 
wane na. płótnie i blasze. 
Obrazy o ołtarzy i cho· 
rągwi w każdej żądanej 
wielkości. Figury ~w. Pań
snch, eh"rą.gwiel l!t:arfy i 
t. d., świeczniki, latarlrf, 
krzyże, dzwonki i t. d. 
odnawiam kościoły, ołtarze 
i wszelkie sprzęty kościelne 
po cenach niskich w arty· 
styc.mem wykonanin. Chlu-

~iij~~ł bne polecenia. Szkice, fo· I.i r torrafie, kosztorysy bez· 
~ płatnie i franko (1259) 

Wł. Durzyński 
zakład artyatyezno-kośoielny 

'""' w Pouaaału (Posen, Griinestr. 2.) 
-------~--------~~~~----.;.....;.· ---

50 pocrt6wek 
r.a 60 fen. franko, czyli po fenygu . sztuka 
Sprzedają się dlarteg-o tak ·ba!jecz;n4e tanio, po
nieważ niektóre IZ nich są nieco uszkodzone, 
IJp. troche zgięte lub poQ_obnie, jednakź.e zda
tne oo użycia. Trafiają ~ię także pomiędzy nie
mi kolorowe. Są przedewszystkiem odip-OWie
dnie ·dla dz.ieci, 1 na fanty, do wyłasawania. itd. 
Wysylarn tak .ctłu.go, doP6ki zalp~ starczy. 
Naitani~ przesyfać należytość 7}l)aczkarrni pocz 
lowemi. - Adres. J. Choclszewltl, Quie.mo 
- OooseD. 

Fabryk.-a t-ab-ak-i 1-L-is-za_j_ 
do saiywanla 

E. Sommerfeldt 
dawn. Otto Alberty 

Grudziądz Graud~ns 
doeta.rcza znani\ jako naj• 
lepszą i nai?,rłrowsz~ 

tabako 636 
do zatywania. 

Prosz~ iqdae pról. 
Firma za.łoż. 1859 r. 

Bu11uośel 
K.to chce 1337 

skład 
kolonl„Jny 

Eałożyć, a brak mn urzą. 
clzenia., niech si~ do 
:amie zgłosi I 

Jan Grabiec, 
Horsthausen p. Herne. 

lllokry I noh1 llllzaj, lnpl9' 
Mro6 fałJ', pryaecyce, "Ynll'Y •m•, 
otwarte nogi, 

ebrMenla nóg, wrzody na llO' 

pali, tyły kurczowe, boląet 
palce, sutanałe r&ny aą cr.ęet~ 
aporezywe; kto doiychczae iła 
nmmie oczekiwał wyletlZenla 
aleeh jee:cze rav: aprobuje o~ 
d&wna jak t1:i.jlepiej wypró 
bowau'lj 

maśoi Rino 
bee truaizny i kwil.SÓW. 

PmzU. 1.-· mk. Cod:.tleń otrsy 
mujemy pism11 dziękeeynuf, 
Tylko prawdziwa w o•·ygiOJ,! 
11em opakowaniu biało-1'.ielono 
ecerwonem l z firmą 
Sehubert & Co., W11lubKW111. 
Nuladowa.ń nie trzeba pns1 

mowa.ó. 
nab7da w ·melu aptekach 

Swój 
do swego? 

J. Pańczak, dom towar. 
ESSEN, Stoppenbergerstr. 11-13. 

12474 

Naitańsze i najkorzyst-
·nieJsze źródło zakupna. 

Darmo 
otrzym każdy, kto się da 
u mnie odfutogr fować cd dziś 

do 22. listnpada piękny 

pod 
• ;;-w1az 

re!• 
ko wy 

a mianowicie 

po w,ięks110118' 

foto grafie 
ltiintngr. wiz~nwych 113 fotogr. gobinetnwych I 

ł . 90 „„. .t,98 llłk • 

.I ta f otnurnfii dziecięcych L. -
Ilf ~,:.o mk. fi - -

Zakład fotograficzny 

Frohwein 
Bochum, 

V1ysoka ul. 19. (Hochstr .) 
1-lł' nledzieJ42 •aklad ąu •. o de 

cods. • po P•I· otwariy. 

Wieczorem dokon~!je się zdjąc a 
przy elektrycznej lampie. 133( 

BACZNOSC! 

Wskutek barazo korzystnie zawart~go kontraktu z fa ... 
bryką polecam d 'Iła g ... tu n ki 

najle szy h maszyn do szycia 
~ 2 piilłciolełllią piśmienną gwarancyą _... 

Ne. G Jl. 50,- No. 8 n. 70, -
za .!lialiczką kolejową. 1302 

Wł • . Radzimski, Śmigiel 
(&uuesiel, Prov. Poaen). 

Największy handel polski tow. łokciowych, ptucien, chustek itd. 

h 
- ~ 

====- Pr•bJ' na .żłt.tlaałe darmo. =====iz=-a: 

Telefon nr. li8ł. 

ł Jan Kwiatkowski 
._... 

o ... -• :a 

Podaie do lask>aiWej wiadomości, iż prze
prowiadzll'em się :z ul. Hof!Str. nr. 5, nai ulicę 

268 

Kartofle 
W'aconaci 
Telefon 677. 

L e h c..e r s t r a s s e 111 
i · proszę Szan. :Rodaczki z Schmidthorst i 
Buschhausen w mzie potrzeby .o lruskawe 
względy. (1334) 

!Ąi 

Przybylska, volska akuszerka!, 
B"lłsohhausen, Lehrers~r. 11_1. 

Bacznoś~ !w6j do aw:gol 
Jedyna znacznie powiększona 

polska fabryka kostymnów 
na obczyinie ===· == 

I' znajduje się qlko 

w Berna przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór · 

kosłyumów do wszelk. 1zfuk łtałralnych 
po naJ•łż•'1yeh eenae.h. 

Proszę Kaubego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

z szacunkiem 661 

Fra11otszek Eau.be, 
·•*+ IE M'riiii&·~W"· M&M-..~---··--· 

11 11 a 11 111 11 11 m a a 11 n 
.• Swój · do swegol „ 
li 

li 
li 

li 

li 

P••lus a&Jnew-.1e• iurnall I n•JłflUtGwnłeJ 
wykonuje 986 I 

wszelkie ubrania, paletoty i spodnie 1 
po bajecznie tanich cenach 

pierwszorzędna 

praeownla aarderoby ·~zkłej 

Tomasza Pietrowskiego, 
EHe•, Grabenstr. 97. 

BaND.ołe rekru$} 1 Tylko w m )jej pracowni garderoby 

li 
mę•kiej wykonuje si~ podług przepisn a p o dni 1 w oj B ko we 91 

z dobrej materyi p o n i& k i c h c e n a c h. D 

m•n •••.a u• a••"• 
••--•1m1111' 11mm• ~~-'llA•--1•---•I 

Mamy zawsze ·na sprzedaż: 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

• obsadw chałupnicze od 8-20 mórg duże 
a także tylko 

domy z 6grodami do 2 mórg. 
Na.sze. kasa pł&ci od złożonych 

oszczędności 
4: p•oeflnt na każdorazowe żąda.nie, 900 
.&1/1 proeent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
6 p•oe„nt za półrocznem wypowiedzeniem. . 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
na tychmia.st. 
Dobre 5 procent przynoszące hipotek i mamy n.wsze na 1przeda.i. 

Adresować trzeba jak nast~pUJe: 

Bank Parcelacyjny 
E. G. m. b. H . .H.011teu 1 Posen). 

li"' -re .,.._.'*""" lil'lfi"U• flg Mi*tt.-..... 

Wvdawca: J a u B re isk i w Bochum. Odo~wieóialriv ia reda kcve: St a n i ~ 1 a w [(u Ił ca w Bochum. Drukarnia „ W'taru!a Potskie.9:0" w Bochum. 



Bo.:~bnm~ na środę dnia 13 listopada. 1907 . Rok 17. 

• 
eodzienne pismo lndowt dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. · 

codmMUll r. wy~Wem dał ..-~~ 
przedl>lata ~ 11& pocacie I u Listowycłl 
1 mr. 5a fe.ni., a li Odin.QSZe.niem do domu l llU, 

lflł, ,Wiarus Poł.sk.i" mp1saay Jest w coonik11 pocs *'- pod z.uiaikjem „L. polnisch •r„ 123." 

W Imię Boże za Wiarę I Ojczyzna I 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polskiu Bochum._: Telefon nr. 1414. 

Rodzice polscy! U czCJe dzieci swe 
wić. czytać i pisać Po polsku! Nie 
Polakiem. kto Potomstwu swemu 

elt1CZ"'Ć sie f)OZWOli ! 

Z wypadl16tr dnia. 
bradv Dumy rozpoczną si~ w przy

szły czwartek. 

Otwarcia dokona imieniem cara wi 
prezydent rady państwa. 

a kopalni „Loire" wydarzyło się wiel
kie nieszczęście. 

W niedzielę wieczorem uderzył 

osz tak silnie w ścianę szybu, że lina 
ię zerwał.a. Z górników spadlo w głę
bię 200 metrów i zabiło się na miejscu. 

Oto okropny los górnika. 

stawą o stowarzyszeniach i zgroma· 
zu:iach zajmuje sie zawsze jeszcze nie 

miec.ka rada zwhłzkowa, 
Poszczególne państWia określily 

'ni swoje pogląd'y na· projekt i rada 
związkowa ·ukończy obrady nad projek 

• tern jeszcze przed zebraniem się parła-
r.11:r.tu. 

.Cesarską parę królewska przyjęto w 
Anglii z największą uprzejmości~. 

Na dworcu w WindS>Orze -0czeki
·wali cesarza i cesarzową królewska pa
ra angielska i członkowie domu królew
.skiego. Cesarska para królewskia zaba-

• wi kilka dni w Anglii i odwiedzi także 
Londyn. 

Cesarzowi niemieckiemu tówarzy
.,,. nrócz licznej świty także noWY se
~retarz stanu dla spriaw zagranicnych 

I' P. von Schoen i minister wojny v. J:i
nem. Do Widsoru przybyli na powita-

! nie gości niemieckich także prezes mi
nisti ów angielskich Campbell Banner
man, oraz angielski minister dla spraw 
.zagranicznych. 

Wolnomyślni cofłją się. 

">-r'>'' 
dzeniach nie wspominali prawie wcale. 
Jedynie poseł Miiller-Meiningen oświad 
czy_ł: . 

„Żądamy wolności koalicyjnej. 
Precz więc z kłuciem śpilkami przez po 
licyę z nowej ustawy Rzeszy o zgroma 
dzeniach i stowarzyszeniach." 

To bylo wszystko. Nie chcą więc 
wolnomyślni oświadczen~ami zamknąć 
sobie drogi; prawdopodobnie dobiją 
więc targu z rządem. Ze przez to zdra
dzą najglówniejsze zasady swojego pro 
gramu. mało ich to wzrusza, boć to prze 
cież chodzi tylko - o Polaków. 

Na pochylą drogę poLityki antypol
skiej wkraczają wie~ także woł~yślni) 
skarłowaciali i maloduszni synowie bo
haterów z r. 1848. Ojcowie krew prze
lewali za wolność, a synowie pomagiaia 
kuć kajdany, które mają jeszcze więcej 

rządu. Wątpimy, czy wobec przemówie 
nia powyższego zarzuty te umilkną. 
Przemówienie ·powyższe z wielk4:t 
radością powitała wszechniemiecko-ha
katystyczna „Rheinisch Wiestfalische 
Zeitung". 

·Polacy na obcry:iniee 

Obermarxłoh. Proszę bardzo uprzej
. tnie o umieszczenie pare tych słów w 

„Wiarusie Polskim··. 
Ze ·wszystkich stron nagabywają re

dakcyę „Wiarusa Polskiego", zacnych 
pp. Brejskich i redaktorów „Wiarusa 
Polskiego" wszystkie hałaśliwe ga
zety nieprzychylne robotnikowi jak w. 
Polsce tak i na obczyźnie. I co myśliskrępować naród nieszczęśliwy. 

~ cie, Szanowni Rodacy tu na obczyźnie, 
lłl!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!l!!!!!!!l!!!!!l!!ll!!!!!!!!!!l'l-!!I!!!!!!!!!!!!~ jak daleko postąpił sobie „Przewodnik 

Obrona ks. kard. Fischera. Katolicki" wychodzący w Poznaniu, 
którego naczelnym redaktorem jest 

Z wwodu ziatargu, jaki miał arcy
biskup koloński ks. kardynał Fischer z 
profesorem teologii w Bononii Schroer
sem wystą.pila „Frankfurter Zeitung'" 
w ostrym artykule przeciw ks. arcyb. 
Pischemwi. Artykuł ten pochodził z kół 
duchowieństwa i zarzucał ks. kardyna
łowJ Fischerowi, że w sprawach teolo
gicznych nie uznaje postępów nauki, 
lecz trzyma się zasad średniowiecznvch 
że jest nieprzychylnym ruchowi robot
niczemu i występował przeciw księżom 
popierającym ruch robotniczy, ie był 
zawsze wielce uległym i posłusznym 
wobec możnych tego świata_, mianowi
de wobec szlachty. kapitalistów rządu 
itd. 

Wiei. ks. Kłos. Nie będę tu całego li
stu umieszczał, tylko nadmieniam, że 
ów list z Obczyzny jest pisany od owe
go · centrowego naganiacza, który 
nie wtl.e. gdzie się podziać, a u robo
tnika nie ma wiary. Bo robotnicy po
znali się na owym ptaszku po piórkach 
jego~· więc się teraz udał do „Przewo
dnika· Katolickiego''. Ubolewa i pisze. 
że brak nam tu wśród robotników pol
skich ludzi rzeczywiście inteligentych. 
myślących i rozważnych w działaniu. 

Ja Ci odpowiadam tyle, Szan. Ko
respondencie! Dai Olam tylko spokój z 
·rwo ją · inteligencyą ! Centrowy naga
niaczu, tak daleko się nie klopoc, bo 
Ciehie nie było na obczyźnie i robotni
cy w błocie nie zginęli. poradzili zało

Artykuł zawiera zwroty. nader żyć Towarzystwa i niemi kierowiać, 
ostre. poradzili założyć organizacyę, którą 

Ks. 1kardy.nal Fischer na zgroma- kierują tylko robotnicy . i pracują su
dzeniu przygotowawczem do przyszło- miennie, a nie za pieniądze wyższej in
rocznego zjazdu katolików niemieckich teligencyi. t 
w [tyseld.orfie, które odbyło się ubie- My nie chcemy uczyć wiary św. ani 
glej niedzieli zabnal głos w tej sprawie księży :ani biskupów. Co się tyczy bru 
i odpowiedział na owe zaczepki. talstwa i :nienawiści zarzucanej nam. 

Zaznaczył ks. kardynal Fischer, to rzecz tak samo wyjaśnię. Jeśli przy
że nie jest przeciwnikiem postępów nau jedzie jaki robotnik z obczyzny na: od
ki, ale w sprawach teologicznych trze- wiedziny do rodziców lub krewnych. 
ba usZianować Wiielką trad'ycyę teolo- to zdarz.a się często, że skoro go ksiądz 
giczną. Ks. kardynał Fischer sam jest proboszcz zobaczy, dalej z ambony gro 
gorącym zwolennikiem szkoły św. To- mi westfalczyków. Przyjedzie robotnik 
masza z Akwinu. Ks. kardynał Fischer z obczyzny przyzwoicie ubrany, jest 
c'wiadczyl dalej, że uznaje w państwie źle, obdarty jes'zcze gorzej, a potem się 

Nie j:asną było dotąd rzeczą, jakie I u~tró! konsty~ucyonal!zmu, chocia.ż nie wszyscy śmieją. Nie umie nikt usza
·st~nowisko zajmą wolnomyślni w spra- u~\:aża ~·o za ideał~ ktorego. prześc1gnać nować pracy tego robotnika. który pod 
~Ie nowych ustaw wyjątkowych prze- : me mozna. (Ks .. ~1scherow1 zarzucono, ziemią lub w fabryce pracuje, gdzie pot 
c1,w Polakom. Pisma wolnomyślne raz że jest zwolenmk1em r~ądów absolu- oczy mu zalewa, choć pracuje prawie 
~swiadczały się przed": przepisom wy 1 ~y~tycznych.) . Z st~onmctwem centr: nago. . 
J~!kowym, drugi raz zaJmowiały stano- ; ZYJe ks. kardynał r1scher W zup~łneJ Dalej opisuje ów inteligent W „Prze
\V1s~o chwiejne, z którego przebijała ! zgoGzie. W. sprawie ~t~sunku swo1eg.o wodniku" sprawę „Swiętojózafaoia" i 
chęc zgodzenia się na przepisy wyjątko '. do cesarz~ I !z~du .os;viadczyl arcyb1- pisze o niezgodzie pomiędzy Rodakami. 
We, by gwoli teg:o nie stracić lask u l skun kolonsk1. ze me ies~ tylko katolł· Dalej pisze, że panuje tu ina obczyźnie 
ną.:u . Os atecznje rozstrzygnąć miał.J ~ ckim, a!e ta~ż~ niemieckim h~skupem. dc1riagogię i amoiubstwo przywód-
orawę wielkie zgromadzenie połączo- : „Bcdę - mo'_VJl ks. kla~dynal, ~·~scher - ców ludu, którzy jątrzą społeczeństwo, 

łlYch stronnictw liberalnych w frank- ' w dalszym ciągu głosił pokoJ I szerzył • starają się za wszelką cenę o utrzyma
furcie nad Menem Zgromadzenie to od Jiokój, pokóJ pomiędzy pai1stwem i Ko: nie swoich wpywów i zysków matery
byto ~ię w obecn.~ści przeszło 6000 o- śdołem. pokój yomię1~zv wyz~a11iam1 ' ~lny~h i tak dalej. W koflcu pisze ÓVf 
Sob i przedstawicieli parlamentarnych : r- ~zczególnym1, pukoJ wyz_nan~owy, a ~ mtehgen~ny. kor~spondent „_Przew~dm
stronnictw wolnomyślnych wszelkich także s.ocyalnv oraz czo~ob1tnosć, po- I ka Katoltck1ego w sprawie „~w.1ęto
Odcieni. 1 ~ ł1 1 c;-zeństwo i zaufanie do naszego ce·· ! józafacia", że z góry przewidziano, ż:e 

Przemawiali posłowie do parła- f sa1za i kró:a, którego.n:iamy ~laski Bo- 1 nowa organizacy~ ma być pion~ie~ w 
~entu Konrad łfaussmann, Mtiller-Mei- I żej, będę działał · daleJ J.aiko b1s~up. kiat? ręku wla.dzy chc1weg~ ·?· Br.e1sk1eg?. 
łll~gen, Fryderyk Naumann i Wiemer. • lick:I, ale t~l<Że. jako ~isku? ni.em1eck1~ Szano~m Rodacy! W1dz1my. J~k s??1e 
Mowcy ci, jako przedstawiciele połączo hPC1e Kościot m1tow~ł 1 m~Ją 03czyznę · · po~tąp1ł t~n kor.espondent. z w;v:z~~e1. m
łlYch stronnictw wolnomyślnych mówili dla mnie jedno drugiego me wy~lucza. tehgency1. o wiele gorze1, a.mze11 pier
o najróżniejszych sprawach. ·oświad- lecz jedno z drugiem jest dla mme zła- I w ~zyl~pszy r.obotnik. b~ poprostu j~l~ 
<:zyu się stanowczo za reformą pruskiej czone". , . . ' ul~(,zmk, albo l~,k. so~yahsta. ~ez ~zc1 i 
sein1owej ustawy wyborczej. omawi111i T11k mow1t ks. kardyil:at f1sch~r. ' \':Jary, Socyahsc1 tez prz~cie~ na1c~e.t~ 
Obszerni·e lk' 1 · e proJ'ek- Na,,iet w kołach duchowienstwa me- meiby tylko ludzką WJa.snośc1ą się dz1ehh. 
t wsze ie ocze owan . b. 1 · N t t · 1 · · b b rl , • b Y ustaw tylko 0 niesłychanie ważnej mieckiego zarzuca1.ą ks. arcy !~ rnpow1 ~ Ut a n.te ep1e1. Y 1 o. aze ~ pan o: 
łlHawie t ·• h · roma Fischerowi zbyt wielka uległosc wobec wie Bre1scy dalt owemu naganiaczowi o s owarzyszcmac 1 z~ „ 

centrowemu co dzień IO marek, ażeby 
nie był żydowskim popychałem, t<>py 
zapewne, niebyli chciwymi. Szanowni 
Rodacy, nie pp. Brejscy i nie „Wiarus 
Polski" jest tak słony w oczach tych 
panów, jak wy biedni robotnicy, żeście 
się tak dalece wyrobili, iż im się zbała
mucić nie pozwolicie, że się organizuje
cie, że wasze pnawa nawdowe zacho
wujecie, że wasze dzieci należycie mo
wy ojczystej, czytania i pisania uczy
cie, wobec czego się niejeden człowiek 
inteligent~y zawstydzić musi. A więc 
czem bardziej na nas i na naszych re
claktorów 1iapadać będą, tern bardzie1 
podajmy sobie bratnią dłoń i agitujmy. 
tylko za gazetemi, które .sprawę robo
tniczą popierają a mianowicie za na
szym kochanym „Wiarusem Polskim". 
nie dajmu mu upaść a choćby się cało 
piekło ruszyło przeciw niemu. Patrz
my ile to pieniędzy wydają redaktorzY{ 
„Wiarusa PolskieRo" na podróże i na 
wiece za co im Jest całe społeczeństwo 
wdzięczne z wyjątkiem tych, co· są, teł 
myśli, że się rozumu łyżką najedli. 

Na ostatku jestem bard'zo ciekawy„ 
gdzie był n'asz kochany Janek Oble~i
świat ze swoim sękatym, jak tell list z 
obczy~ny do „Przewodnika K." nad
szedł, gdyż tu wszystkie krzywdy, i 
wszystkie wybryki w swej gawę~zie 
umieszcza, a więc czyni to każdemu po 
sprawiedliwości, a więc stanowczo żą
dają rodacy, aby i pp. Breiskim i „Wia-
rusowi Polskiemu'' spra·wiedliwośó 
wymierzoną byla. Po drugie „Prze
wodnik" ma być rzeczywistym przewo 
dnikiem ludu polsko-katolickieg-0, a nie 
ma ludzi obczerniać, bo to nie jest mi
łość . bliźniego. jaką Pan Jezus uczył. 
lecz tylko Faryzeusz. 

Sz. Kamliiskl, robotnik. 

Sztuczki centrowa. 
W Recklinghausen odbywają si§ 

wybory do rady miejskiej, centrowcy 
pragną naturalnie zdobyć wszelkimi si
łami głosy Polaków a pomagają im w 
tern tamtejsi księża niemiecko-katolic
cy. .Polacy wobec tego, że centrowcy 
już niejednokrotnie nie dotrzymali umo
wy, postawili własnych kandydiatów. 
Centrowcy zaś celem łowienia głosów 
polskich wydali następującą obłudni.l. 
odezwę: 

Bracia Rodacy! 
I(tiO z Was pr'1lgnie jedności i zgady u 

swyrri wspólobywatelami. ten niechaj przy 
wyborach .cto rady miejskiej w dniu 12. i 13 Ii
sropada glosuje na tę liS!tę, nai której 

nasz rodak Stanisław Tomczak stol ! 
I('()JT]itet.. który chc.e zastępować interesy 

PołaJków, j~st na falszYW"ei drodze! Lekceważy 
on 111apomnfo111ie, które Jiam da1i nasi poslow.ie 
polscy. Ko.ro Polskie w swem ostatni1em spra
vror,>;.daniu. które podpis1ali WISlzyscy p-O&lowier 
taikże pooel pan Jam Brejski, podnosi wobec 
swyah wvborców, że Polacy wpraw walczą 
przec.iwko syste.rrJ1owi pruskię_mu d jego zwoloo
niikom, że jednaik walki z narodem niemieckim 
bynajmniej nie pragną, że wtlęc Polacy i Niem
cy o to dbać madą, abv ze sobą w dobrych żyć 
stosunkach. że z.goda IJ1iędz.y nimi painować 
winn.a. 

Wobec te~·o :ia.ś pytamy: PralZ'Oie tutejszy 
k<>mitet polski zgody. czy też dąży do nie· 
zgody? 

Prz:y wzeszitych wvbo·rach ściślejszych za
warJ komitet z izJównvm zarzą.d-em partyi cen
trowej w R.ecklinghausen kompromis, na pod
staiwie którego przv obecnych wyborach 
wsnóJ.ną listę mi.ano ulożyć i na niej jed.nego 
Pola.ka MS~awić. 

Któż jednak złamał przymierze? 
Przy nstatnich wvborach do parlamentu 

J>OWiedrziano z naszej strony, iż glówny zarząd 
partyi centrowej żądal, abvśmy koniecznie na 
ka1ndyd" ta centrowego g.fosowali, oonieważ ina 
cze5 rm·y wvhoracb do raclv m"ei~kie i 7::> '" 



lak nie zostanie postawiony. W tej bajce nie • rzy nam prawa nasze odebrać lub ich ·· W marcu 1907 zafożono z •por~ki Związ:ku ~ gową, i pogrz~bo\vą, d·o. ~tórei s.!ę Placi 
bylo ani slowa prawdy! nam przyznać nie chcą. t towarzystwo kobiet pr~cujących w handlu i f drobne slcladk1. z.apewmaJ~c sobie 1>0sag 

Glów:ny zarząd po.wiedzial raczej wYra- Ch b p I . 1 konfekcyi w OnJeźnie pod patronatem ks. ł sokości 60 marek . .Rodzina stowarzv~one 

ktasie. 
13auera 

Ty 
źnie: ociaż Y i O acy me zwyciężyli, Siudzińskiego. Stowarzyszenie to liczy 171 ra otrzymawszy posag poziostala w sw 

„Choci.aż też Polacy na wtasneg-0 kandy- · - czego niechaj centrpwcy n:ajpierw czlon!k:ów. Przelożo~ jest p. Wainda Ode- warzyszeniu, otrzymuje po śmierci sto; 
data <l'O pairlamentu glosowali, to przy wybo- odczekają - to lepiej z honorem prze- czyk. szonej jesz.cze 60 ma.rek. Stowarzyszona 
rach do rady miejskiej .trzymmamy sie bezwa- grać, jak kosztem qonoru pomagać tym, W sierpniu 1907 zalożono w Poznaniu z która umiera [JJie odebrawszy posagu 
runkowo tego, cośmv raz umówiili. Cośmy którzy zdradę .,...,.pełnili. poręki Z'Wliązku stowpzyszenie sJui'bY' żeń- wnia SJWej rodzin.ie 120 mk. pośmiertneRo 
przyrzekli. te~o też d{)trzymamy!" yv skiej, 1którego pastronem jest ks. pral. Klos. wiec wszystkie stowarzysrone z tej kas; 

Rodacy! Cz.yż nie musimy się wstydzić, N a inne kłamstwa i na paści cen- P rzeloźoną, hr~ I(. Skorz.ewska.. Zapisaio si<: trzymuią. róWn<i!, kwote. Kasa ta po bier.ii 

kirch a 
bylegO 
tl1J z 
które 
ltJ\ne i 
IJV"" f 

a. w nasz.ej stronie zna;duj4 si~ ludzie, którzy trowców zawarte w powyższej odez- olrolio 700 stu~. · t~ 'Za· kai'dy wypadek zam'łżPóiści4 
takin» klJ.mstwami operują? wie odpowiadać tutaj nie warto. Naj- Dnia 27 paździemik~ powstało w Kościanie śmierci 10 feny~ów sk'lad:ki. 'Z<l4.ie si~ i· 

w El 
śrd•lt· 

Któż złamał przymłer2e? lepszą odpowiedź centrowcom dladzą z zw;ią.zkowo tow.a.rzystwio pracownic fabry<:z- iż wobec znacznego ro~ju kasy zniży 
W lecie te2'o roku br:al rodaik nasz pan pewnośaia wyborcy Polacy, którzy i"ak Snyurc!1; ... ~.L-600

1
•• czlOBika.mi, Pa~roncm iost ks. d·r. ~kladk~ od nowego roku n.a 5 fenygów. 

W)Q;le:nty Mrozdkowiak jako przewodniczący ..,, lll:llL Do 30 pa.źd.z.iemika., ai wiec IQ fl1i 
Fl'lskiei!o komitetu ud'z.ial w posiedzeI11iu ~J6- jeden m~ż pospiesz;a do urny wybor- Towarzystwai należące do związku licz~ wypl-adla kasa chorych 770 marek, kas.a 
wneg:o komitetu partyi centrowej i znowu <>'- czej i oddadz• swoje 1dosy na kandyda tedy razem już 3100 czlonków. Zarząd gló- gowa ~ ~r.zebowa 1320 marek • 
. łrzymal zapewnienie, 2e przy obecnych wy- tów Polaków narodowców. . wny cale~o Zwjązku skla.d~ sie z 7 czllonków Mówi sie dziś ba·rdzo wiele o z.OOb~ 
borach do r.a.dy mre~kiej }eden Polak wybra:- panów i pań, wybrany.eh na. zjeździe d~legowa wych praiw dla •kobiet. O ilo chodzi o k~ 
nym 1.JO!ttanie. nych z:w:iazkowych. Prezosem zwllą.Zlku Jest ks. pracujl,!cą, podlega ooa rozmaitym I>Oży· 

l(tóż zlamał tedy przymierze? Zwł~z·k kobiet pra„uJących St. Adamski, sekretarzem jonera.Lnym ks. I. nym przepisom prawnym. Pier.wszą r 
Nieia<tlu.go potem sly~ano, że polski koi- 'I U • CzechoWISki z POZillainia, glówną, skarbniczką p. wobec lrobJety ora.cJ.l'iąc;ej być P.OWil1111o: 

mitet życzy ~bię dwóch Polaików przy wybo- I POZIHiU Z. Starkowa. czyć ją ~ak ma. wyzy$kać pra.wa iuż istnl 
raah do rmy miejskiej. l(om~tet polski wys.lal • Chcąc wprowadzić towarz;ySitw'o kobiet a dla- niej ikorzy~tne. Ażeby kobietom uJ 
też list d<> głównego zarźadu partyi centrowej. Otrzymujem_y co następuje: pracujących na tory odpowiadalące inowocz.e- •wykorzyst!a!nie praw. które im rząd Prz, 
W tym liście nie stalo jednak, że życrono sobie Już d~wno pozakladan-0 u nas w myśl Pa- 911ym wvmagainiom, należalto stworztyć organi- je, urządz.il Związek wlasne, bezofatne 
dwóch Polaków. można bylo sobte tylko my- pie.za Leona XIII towarzystwa. robotników, zacyę, iktóraby polączyra wspólnym węz.term i obrony prawt11ieJ. z. któregio 'W1SZ'YS1lkie st 
śleć, że ro mialg być treścią owego listu. Ko- kiedy nLkt jesz.cze nie myślal 0 tern, by i dla wspólnemi .kasami tol\Varzystwa mniejsze, da- nzyszooe korzystać mogą. W przeciągu : 
mitet żądal odp-owiedz.i aż do pewniego dnia~ pracownic zaikla<lać towarzystwa świeckie, za- jąc im IJ'rzez to• siLnJejsze oparcie materyalne, miiesdęcy 'is.tnJenia biura skorzysta.to zeń 72 
Bez W1Szelkiej wi1ny glównego zarządu mógl wodowe. zapewnialiąc zarazem i opiekę w chwii'laich tru- w.airzyspmych. 
tenże dopiero późnLej odpawied'Zieć, a ten list PraJWda, że od dość dawneg-0 czasu istnia- d11ych. Stowarzyszenie drobne, chociażby kil- N.a osta!tnim wiiecu idla kobiet pra~uią~ 
jego zostal po<lairty. lo w Poznaniu towarzystwo pracownic fa- ka set liczyfo cz.tcmków, an.i nie z.dola- utworzyć u·rZ<!idwnyrn przez stowarzyszenie perS; 

Któź więc złamał przymierze? brycznych pod wezwaniem M. B. N. P .• lecz k~ korzystnych dla czlon)<ów, ani też ndo żeńskiego w handlu .i t,irzemyśle w Poz 
Rodacy, Otóż polscy llakatyścl, którzy na- toWiarzystwo to ogranicz.alo się li tylko na może p.amyśleć o u~itan·owianuu platnych urzę- przeikonafa p. Drwa Liebekowa z pew 

szymi chcą być .obrońcami! Polscy hakatyści, pracy religijnej, dąiżącej do podniesienia i s.ze~ c:Cniczek, bez których nowoczesne w kierunku wiszystkie sliuchaczkii o tem, ja.k bardzo 
którzy sw.awioLnie 1zerwali w:ięzy iediności. rzenia reliigijności i moralności między praco- z.aiwod•owym się rozwiiaJące to.warzystwoi obyć k>obieta pracując.a jest narażoną na 111Jieb 
Sztanda·r zgo<l.y, który powierw:al mud Bruchem, w:nicattni frabrycznerni, które wskutek zdanza- ~ię nie może. Towarzy~two odrębne, z innemli czeńsitwa p.oo w:z.ględem moralnym. Brak 
chcą, Ollli' zerwać, zamierzają sta1nąć do walki z jących się wybryków poszczególnych jedino~ nie zJączcme, "Zawsz.e będzie tylko wskazanem cy, niskie pl'.ace, wplyw otocz.enia, skla<i'ł;: 
naszymi wspólobyw;atela:mi. którzy pragną zgo stek doszly do Qłpinii powszechnie nied-0brej. na dobrą wolę jednostek. narażając się na u· często na to, aby sprowadzić z <lrogi pr: 
tly i jedności. Czyż mamy sobie nozwoJ.ić za- Towarzystwo to zalożyla ś. p. Aruiela Karlow- padek, skorn tych jedn(JIStek 1zabrak111fe. pracow1nicę, której zaisady moralne nie <loii 
.rzucać, że zgody nie chcemy? ska w roku 1889. Po1wyższe uwa~i zastosiowano za·kfadając utwierdzo1I1e. 

Nie, d my pragniemy żyć w z,god·zie. z zwolna jednakże zaczęto .siię przekooywać, Związek towarzystw kobiet pracujących pod Ktok•Ollwieik sluch<łJ wykladu o. D. Li· 
łyani, którzy sa naszymi wsQ{>lwyznawcami! że talka· praca czysto religijna n[e może wy- 'koniec raku 1906. Związek ten wszed:f w żv- kcxwej, mu.sial v1Ynieść prz.ekonainie, że 

Cośmy przyrzekli. tegQ dotrzymamy! to star.czyć, nie może zadlowolnić ws.zystkich po- cie z chwilą zafożenia towarzystwa pmco1Wnic w P'racy n~.d kobietą pracującą pierwszem 
mai i 1naszem być haslem. trzeb kob.iety pracującej. Prz.ecież oprócz sl'u konfekcyjnych 30 grud1nia· 1906. Związek oparl zadaniem, wyr.obić w niej §iline zasa·dy 

Za glosem . komitetu iść niie możemy. Co sznych potrzeb religijnych ma kobieta pracu- się na na~tępnych zasadach. Każde toWia:rzy- ralne, ~dyż nic inneg-0 nie 1zidolaJ jej uchr1 
umówiono i uchwalono, teg.o chcemy dotrzy- jąca tak samo jak robotnik męski potrzeby stwo przystępujące ,do Związku zachowuje przed wykolejeniem. 
~'ć - taikże bez komitetu. świeckie tak pod względem materyalnem t. j. swąi SlalmddZ!ielrność w id~iafa:1'.iu wewnętrz·· I nasz zwią'z.ek to zmrumialf i wyk 

My glosujemy na wspólną listę tlla Reck- pod!niesienie dobrobytu, iak i pod wz.ględem nem,a,git.aicyi itd. Skfadki czlonków dzielą się na ·od poczatku istnienia swego. Wyrnbie~~ 
łinghausen-Siid, na której stoi jeden Polak, je- ośwJatowym. Myśl t_ę uchwyci! dzisiejszy pre- dwie cześci. Większa część wplywa ido ws.pól~ umocnienie z.asad moirnLn.ych wśród czfonl 
den centmwiec i jeden chrześciańsko-socy<lllny. ze.s Związku kobiet, ks. St. Adamski, w roku nei ,kaisy Związ.lrnwei, mniejsza pozostaje w ka gest je.dnvm z. najważniejszych jego u 

Komitet pois.tawil teraz czterech polskich 1905. Wypracow.a~ dDai towarzystw/a no·we sie towarzystwa na ootrze'by bieżące. I(sztal- Matki kat01lickie. powierzaią swe córki Zt 
ka.ndy;datów. Czyż komitet wogóle jest w sta'- ustaiwy, które, Z'achGwując stroinę relJgiiną w cenie cztonków odbyw;a: się w pierws·zym rzę-- zkowi w przekonaniu. że Związek podsl! 
nie. z czyisto polską listą 1zwyciężyć? Jest to z;upelności, objęla taikże str.onę świeck~ pod dlzie za. pomocą zebrań, które s.ię odbywają raz reUS1:iino-moralne córek umocni i utrwali. \I 
w;:;rost niemożliwym! W miejisce jednego pol- względem materyainem i oświatowym. U~tawy lub drwą rnzy w miesiącu. Ponieważ jednaiko- dząc o tem nie ma'tnv ani prawa.i ani ocw 
skieg.o raid·nego nie otrzymamy ża-dnegQ... jeżeli te zatwierdzil śp. ks. Arcybi'skup Stablews.ki woż zebrania same nie d!ostateczt1ie wyraibia- wbrew woli roozi.cow -opierać się na inr 
za g'J'iosem komitetu pójdziemy, a przecież lep- dnibai 25 listopada tegoż samego roku. - ją umysly gtównie dla tego, że s!uchaczki wy- pod9tawach j.aik .na wyoróbowanych zasa 
szy rydz., ja.k wcale nic! Tak pows.talo pierwsze w Pozfilaniu tawa- kladów o treści iltn niez;namej spamię,tać od razu moralniości chrześciańskiieL 

Jidźmy więc za grosem r:ozsądku i napom- rzystwo ·kobiet pracujących, które sitainęlo na J1ie moga. wydaJe Zwią.zek wiialSne dwutygo- ZwJązek sta,ną1 tedy od rnzu wyr· 
niooia do zgody. wyżynie za.dania i moglo się co d!o pro'?;ramu dniowe uismo „Pracowniicę". którą wszystkie I n.a stano·wi.sku chrześciań..§!kiem w przekQ!I: 

Lista. na którą gJ'.qsować mus~my, Sikfada pr:acy równ•ać z zachodruio-,niemieckiemi t·O- stJowiarzysrone 'otrzymują bezplatnie. Pismo że tylko w taki sposób Zidafa spe.fnić swe 
się z na•stępujących osób: warzystwami kobiet pracujących. Liczba C11oo to omawia sprawy zawodorwe, a w ilustrowa- dat11ie wobec czJonków Związku i sipclec1 

Krawiec Józef Pantforder, górnik Stani- ków dochodzi obeonie tysiąca. nym dod'atku podaje strawę lżejszą dla rozryw stwa. Zn:aczny rozwój Zwi~z.ku w stosur 
staw Tomczak, Koloiniestr .. mulalrz f erdynamd Towarzystwio zatrzymało daiwmą nazwę ki i \Oczywiście najważniejszy stanowi Iącznik wo krótkim czas.ie świadczy, że i czlonk 
Weinholz, wybory uzupeln:iające. tow. pracownic fabrycznych podl we,ziwaniem między stowarzyszeniami i stowarzyszonemi. towanzystw związko-wyc.h podzielają te 12 

Sekret8,rz r.obotn:iczy Blażej I(.aiser, mu- M. B. N. P. Dyrektorem jest ks. pen. Cze- Bez Związku_ towarzystw nie podobna po- trywania. Przez ZwiGJ,zek wszystk,i'e toWl; 
łarz Iienryk Minnhaar. nowe wybory. chowski, przełożoną p. E. Grolla. myśleć o wydawnictwie tak pożyte..:z,nem. stwa otrzymaly silne podsta'\\ry maiterya 

W imieę zgody i jedności! Szybki przyrost cZ'Jionków uniemożliwi! Wszystkie towia.rzvstwa zwiazkowe p·osia- nie tracąc swe,j samodzielności i swobody. 
Polski komitet wyborczy w zastępstwie. wnet pracę w je.dJnem towairzystwie; okazalo da~ą wlas.ne biblioteki.. Trzy towarzystwa ma- MlfilJ!' ·--- __ _ . __ __ --- ·· '-- ___ -----·-· ---

·~·yle odezwa. się potrzeba zakfadania nowych towarzystw. ją wlasne kólka śpiewackie. 
że centrowcy kompromis złamali, Ponieważ w towarzystwie pra.cawnic faibrycz Stawarzyszenje ·nowoczesne, które chce 

nych byfo już przeszlo 200 pracoJW1nic ikonfe.n- gromadzić i .l'ączyć osoby n{lleżące do warstw 
w piśmie naszem korespondenci nasi z kcyjny·ch istnieje przynaimniei 3 tysiące Zal·oio pracujących, nie spetnii. swego zia·dan.ia, jeśli nie 
Recklinghausen już wykiazaJi. Co zaś żono cl.inia 30 grudnia 1906 nowe taiwairzystwo Posta:ra ~ię o pomoc materyalną dla członków. Z 'P.~ni i~fi~$(Q'iii0t'n~ Włi:r~i ; i f&;i,z 

--
odezwa mówi o zgodzie między Polaka pr.acoW<nic konfekcyjnych w Poznaniu. Towa- Nati.l'atwiejszym i stąd dla kobiet, nieprzyz.wy-
mi i Niemcami, to nikomu się nie śnllo a.ni mó- rzystWIOI to liozylo od pierwszego dnia swego czajonych d•o stowarzyszeń, najprzvstcpniei- Świecie. Nieostroż.rre obchodzenie si( 
wić, ani myśleć 0 takieJ' zgodzie, przy z:aJQże,ruia 400 czlonków, a obecr1ie liczy okolo szym sµosobem pomocy wzajemnej są kasy, bronią palną spowodowafo znowu ofiarę. 

700 cztonków. oparte m wJasnych drobnych · skfadkach. Karlshorst ( ?) u posie.dziciela Hartwiga odt. 
którejby nas nasi wspófobywatele nie- z powodu \V:,ielkiea nczby stowarzysz:onych Związek stworzy! kasy takie. Za skfadkę się mialy go<ly weselne. Starszy syn chcąc 
mieccy zjedli jak przy owej zgodzie przyb}'.'Waiących na zebranie. podzielono stowa miesięczną już wszystkie stowarzyszone nale- druiu tym strzelać, poJożyt nabitą fuzyę na Si. 

wilków z owcami. My chcemy zgody, rzysze,nie na dwa oddziaJy, które mają osobne żą do wfa.snoi kas:y chorych, która chorym fę. Za.uw.ażyl to ie~o IO-letni brat i zdjąv; 
atoli z praw naszych ani źdźbła sobie zebrania. Wo.bee te11:0 będzie rnoglo stowa- stowarzysvonvm po roku należenia do towa- broń, zmicrzyl w żartach do swego 6-letni, 

d b Ć · 1· · k d rzy~1zenie przyjąć jeszcze nowych cz.tonókw. 1 rzystwa wypfaca w czasie choroby 2-3 ma- braciszka. W tej chwili padl strzal i 7A 
.O e ra me pozwo imy osztem zgo Y Zgloszeirnia, przyjmrrrnjie przefo.żona p. Maiew-- l' rek tygodniowo przez cztery do_. sześciu t.ygo- dziecię na miejscu. 
i dlatego też odpowiedzialność za wal- ska, Piekary 6. Patrnnem jest ks. St. Adam~ dni. Nowemiasto. W ubiegJy wtmek odby'i: 
kę nie spada n:i nas, tylko na tych, któ- ski. Nadto urządził Związek osiobną kGJ;sę posa- ly się tu wybory do rady miejskiej w dru1 
1!!2J·WMiU:UUP -.Qtl' ~~~~~~--"tW.~ " 7 * •"WJll!WWW' 4 tS ~-l'.'3'.~5€Cł~?.=8Wi~~=z:µ . !3LUIMt~~· _._1:So:.. - . _"4J'M.t•J_ .-.-~_„ ... '!*~~----··--·----·----

ma) --z iT u-i~1WiE:---- ~kć~~ ~~~nf;:~ef o~;zy~~~~ie m;~;~ l ~~ig~~0:;~;·ru ... I P".:~15:: f ~~l~~~0; P:~~~;:~r::~lirn-:--a~~ ~~!~~~~~ o~ 
PP·owiaidanie historyczne według po

wieści 
W a d a wa Oąsiorow~kiego. 

mi~11. do ust, nie wiedząc, że oddaje koligacya, choć niebardzo jasna1, ale zatrzymać ula damy ... cha, cha!... 
hold ... cha, cha, cha!... mitry książęcej sięga. - Ani myślę zostać! 

Głosy rozplynęly się w przecia.- - Kapitanie... z.a przestań żartów - B.a, ba! przecież slużba !... . 
gfym chichocie i zginęły w oddali. · niewczesnych... - Niech się dzieje, co chce - n 

( Cląr ilalszy)_ Ploryan zęby zacisnął i śmiech go _ Ależ to nie żarty ... 0 tern wszy- zostanę! Klnę się waszmości! żad„ 
porywał ~ zlość, ,że. go. trakt~j~ jak scy zebrani tam ... gtośno mówić zaczy- siła nie zdoła mnie do tego zniewohc 

Vaubanka, chociaż jej serce za- dudka. Nie namyslaJąc się, skierował nają !... Majór wydal już rozkaz. - Panie Ploryanie, toż .nie tak g~ 
bito tres fort, nie mogla ryzy- się szybko do sali, a z niej do przed- - Przeklęte zebranie! Nie mów do rąco ! ... 
kow,ać ... więc zamówila Gibala! Wiesz, pokoju. Ody przypasywał szablę, nad- mn[e tak, kapitanie ... bo gotówem za- ·- Powiedziałem już - stalo się!„ 
gdy 0 tern mówiL cha, cha, cha!... szedł go Dziewanowski i zagadnął nie- pomnieć o należnem ci uszanowaniu! - Powiedzieć łatwo ... ale ... 
Quełque chose d 'extraordinaire ... nie dbale: _A! Nie rób sobie waćpan sukcesyi -Nic, nie mów mi, kapitanie! 
mógł dobrać koloru i musiał aż farbo- Waszmość odchodzisz? i tak pewno lada dzień przejdziesz mnie - Ot, wybrałeś się w porę z tytt· 
wać!... -- Tak, kapitanie m9.m dosyć... rangą!... łem! -- odparł zafrasowany Dziewa· 

- .Anetko, co ty mówisz? Dosko- k' l , .-- Czyżby. tak? - rzucil niepewnie - Więc i waćpan zasadziłeś sie, nows 1• N' 
na e.... Dziewanowskr. by mnie lepiej jeszcze w tej intrydze -- Należy on się wam słusznie! 11 

- Im1gine stoi.„ maintenant. .. Pu- _ Wracam do koszar... żałuję, usidlić... ustąpię! Dosyć mam te] komedyi. Je-
kiel włosów ukryty na piersiach pod- żem tu przybyłL. _ Panie Ploryanie !... no ż.al mam do księcia, który mnie n 
czas ... deszczu zamoknie ... luby, niemo . __ Odpro~~dzę waćpana! _rzekł _Widzę teraz, co są warte dekla- oczywistą igraszkę wystawił!... 

1 

że poznać włosów swojej ... Cha, cha, Dz1~\yanowsk1 i wyszedł z Ploryanem racye waćpanowe o dozgonnej przy- - Nie tak surowo, nie tak ostr~: 
.cha!... Bo„. trzeba ci wiedzieć, Gibał, na ulicę. jaźni! Uczyniono mnie przedmiotem Książę z niewiastami słaby!... Jeirno;: 
niecnota, ten promień kupił od prostej Ody się oddalili od zgiełku, panu- , jakieś niecnej swywoli, ,a waszmość se- mu pewnie dobrze głowę na suszY a 
'kobiety!... ją. ceg.o przed. palac. em, kapitan odezwał kun dujesz jej, pomarrasz !... Ustąpił, nie suponując może, abyś wa· 

·- Ainsi, c'est un militaire ?... d ,., s , ' t ł · d t się mespo z1ewame: _ Panie Ploryanie, cóż więc to si·ę zmosc os a się po szep om ... 
- Skąd wiesz? Mówili co - mó- " A t · k ? wili? -- Więc waszmość zostajesz się w 

1
. stało ?„. - enze roz az · ··· 

Warszawie? Gotartowski opowiedział Dziewa- - Nie od niego pochodzi!. .. Sto.w~~ 
-- Przecież sama przed chwilą!... ' M l k D t 1eze. ·- Ja! ? Cóż znowu! Ani mi to w I nowskiemu szczegóły poznania pani· de ręczę· 1 ar sza e a vous ' , ~ -- Voila com me 1· e suis ! Mais oui ! h , d szmos~· 

ot głowie!... V.auban, 3·e1· przedstaHr1·en1·a, a w kon' "U c cesz poznac praw ę, o wa 
.t.ołnierz, szwoleżer„. joli garcon d'une w ~ l · · 1 · dał 

- Pr·zecież ma1·or mo'w1·• do mn1'e rozmowę ostatnią. Dziewanowski, wy__ 1 pyta ma1ora 1 po eceuie mu WY · ·a 
fa mille sim ple. Oczarowany pudlem 1 J ł ·- Davoust? Co waszmość poW1• 
i ołówkami!... Dla takiego karyera. przed chwilą, że wocec wstawien- s ucha wszy rzeczy do końca, wybu- ? 
choć zndrosnych mieć nie bGdzie L. nictwa pewnej wiclkej damy do mar- } chnął seredecznym śmiechem. . dasz. N' kt . ' I dl t abawia 

•1 . . kl , dd . • A b d . . ' T , , . ' i - ie o urny. a ego n k Jest tutaj! ~za1 rn musi cię wy u~zyc z o ZlatU... -- o a]Z~, was. . OC szc~ęsc1e .... I mnie to niepokoju. Rozkaz marszat a. 
·-Jest? Anetko droga!... Pokaż mi , i w tym celu prosił mme, 11bym. przygo- I - Waszmosc doruJesz sobie!... I Lekceważyć go nie można zostać trz~ 

go.:. ciek~:rn j~rem ogromnie zobaczyć ; towal rozkaz do J er~:nanow:;l~1ego.. \ ·:- Ni~! Dalipan. nie!.. .. No, al: przy 1 ba! Inaczej zamknąłbyś \~aćpa~ przea· 
gust Vauuank1..„ . . . . t -- C?? \Vas~mo.s~, chyba zartu1esz. zna1, parne Plory:ime... ttistorya 1ak na, • sobą raz na zawsze karyerę w01sko'" 

Pas mal! Mozna 1eJ powmszo- i -- Nie, bynannmeJ ! - odparł sucho teatrze!... Ale, ale ... - rzekl poważniej ~ \Ciąg dabzy nit-stąpt , 
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kla~e. Na raidnvch wybrano bud·owniczeg-0 talu 80 osób. W szpitalu kirylowskim "' 
Bauera i adwokata Bucholziai. l 2 b t l ·t 1 

Tylża. Pomiędzy miejscowościami Neu- zmar Y oso Y, pozos a O w szp1 a u 
kirch a Or. Brittanien zamordowano 40-letniego 40 osób. W szpitalu dla robotników 
tJyleigo listowego, obecnie gaspodarza> Krohner- poz,ostalo 16 chorych. Do szpitala ży
tai z KaJ1nigken i zrabowano mu 800 marek, dowskiego przywieziono 1 chorego, 
które: mial przy sobie. Zamordowany osierocil zmarł 1 chory, pozostało w szpitalu 13 
ii<We i <lrwoJe mcJ~letnich <l!Zieci. osób. Do szpitala wo1"skow,Qgo przy-

. Ełk. W ~ią,211 zeszlego tyli<)dnia spadl . .., 

Prezydent Francyi Fallieres 
w I oku przyszłym złoży wizytę dwo · 
rom królewskim Szwecyi, Norwegii, 
Dar.ii, Anglii i Hiszpanii. 

Z ró.żny~łi sfron • w flku, Ma!l"z,r.abowie i Skolupianie łekk:i wieziono 13 chorych, zmarł 1, wypis.alo 
śnia1t. się 3 osoby, pozostafo w szpitalu 75 cho „Sprostowanie" następujące przysłał 

Z Wielk. I.a. Ptzoa~o. ry:h. W szpitalu przy Ławrze j_est 3 nam p. Ignacy Żniński: .,Na podstawie 
chcrych. W cią~u dnif! wczorajszego § 11 prawa prasowego proszę 0 zamie-

Bydnoszcz. Od zalożenia kasy in-o<Yrzebo- zachorowało 21 oso'b zmar10 6 cho ł' • · ' i - szczenie w następnym numerze ,,Wia-
we<J .tuteiiSZych ka.toliak:ich robotników uplynę.[o rych wyp1·sa'o s1· p ze sz •tal· 11 cho 

W · t -~' ' ' " PI 1 - rusa Polskiego" nin1·e3'sztgo sprostowa-
30 lat. - C.14~ C2"0 czasu otrzyuWIAo i>n~c- ry .::h. OgóJem przez cz;as trwania epi- ni·a·. szlo sto rodz.in wsparc_ie na po~rzeby zrnar-
/ycb c1.Jbników. Pocz~tkowo rz~<lzifo $ie. To- demii w Kijowie zachorowalo na cho- W artykule „Wiarusa Polskiego" 
warzysitwo usta.w.ami orzez siebie wYPracowa- lerę 1166 osób. Zmarto 313 osób. Po- z dn. 10 listopadia rb., zatytułowanym: 
nentl, potbieraiąc miesiecznie 30 fenygów skla.d- zosta1'e w szp1'talach 227 chorych · ,.Brzydkie burdy" zna1·du1·ą się pomię-kL a wsparcia pl.acilo sto marek. Przed dwoma !(raków. Organ socyalistyczny „Na 
latY zostaly us.taiwy na rozkaz policyi zmie- przód'' donosi z Warszarun:r, że frakcya dzy innemi falszywemi twierdzeniami 

Wattenscheid. Powiesił się 18-letni 
pomocnik handlowy Pausen. Powód sa
mobójstwa nieznany. 

Bottrop. W stanie nietrzeźwym 
spadl w niedzielę w nocy górnik I(arol 
I(aludw z schodów i rozbil sobie czasz
kę, wskutek czego zmarł w poniedzia
lek. 

Bononia. W niedz.ielę wieczorem rzucil się )a 
kiś rnlody czlowiek pod 'kola pociągu pospi~
nego i w.stal na miejscu zabity. 

Mouaster. Liczba .sil'uchacz&w tuteiS1Zej aika.
demii wynosi w bieżącym pólroczu 1593 wobec 
1556 w pólrocztt latowym. Sluchacze dzielą się 
na 288 teologów, 446 prawników, 135 leka-rzy i 
723 filologów. 

Rozmaitości. 
wo1ne, ai zarpr~dz.ainię nowych kosztowalo ... J nasteuujące, których bezzwłocznego 
wiele pracy i mowlu. Obecnie liczy Towa.rzy- rewolucyjna Polskiej Partyi Socy;ali- sprostowania szczególnie żądam: Niewłaściwe drzwi. W jednem z 
stwo 274 czlooków a posiada -4110 mairek fllill- stycznej rozwiązala organizacyę P. P. miasteczek galicyjskich do lekarza przy 
duszn rezerw~we~o. Na pogrzeby wyplacila S. w Łodzi. Do organizacyi należało 1. że obiłem pan.a Brylczaka; był kominiarz z chorym zębem. Ponie-
kasa orzeszlo 5ooo marek. Terazjako też przed rokiem 12 OOO robotników, ~a· w 2. że stało się to „z powodu niepo- waż lekarz wlas'nie wychodz1·t z domu 1· 
nrze4 zrupmwmzeniean ustaw nowY<:h, pl'acila · ' · d · Sokoła" kasa na uogrzeby 100 marek, sklaict.ka zaś rnie- ostatnim czasie tylko 5 OOO, a to dla te- rozumien :1a poste zemu i • miał wnet powrócić, przeto kazał swe-
si0czna -...vyinosila wedle starych ustaiw 30 fen. go, że nie można było rozciągnąć par- \Vobec tesr.o oświadczam, że twier- mu „czarnemu" pacyentowi przyjść za 
-a wedle nowych 36 fen. Premię na pogrzeb. tyjnego nadzoru nad członkami. Wkra dzenia powyższe są całkiem zrrnyślone, chwilę - ten się stawił, ale przez po-
ma~Ouby Ti'J,warzystwo podwyższyć, jeżeli po· dla się ogromna dezorganizacya. I tych ponieważ: myłkę wszedł do pokoju. rrdzie leżał 1·a 
siadać będzie odpowiednią wieksz;ą liczbę ,., 
cz.lionków. Toi rychlo nast::p;>ić moie, bo Towa- 5,000 nie udało się utrzymać w kiar- 1. w zajściu opisanem nie miałem kiś chory blady i wychudły jak trup i 
rzystwo .stale siP. rozwija i cieszy się zaufainiem bach. Zawierali oni spółkę z banda- zgoła żadnego udziału; spal spokojnie„. Pierwszą myślą komi-
d u~naniiem wśród tutejszej pol·onii. - (Szczęść mi i dokonywali rabunków. Z tej przy- 2. tutejsze towarzystwo gimna- niarza byb, że ma przed sobą niebo-
n.oże w dalszej pracy. - Red.) czyn · t ł • sz z k t · · '1 h v y rozwiązaną zos a1a orgamzacya. styczne· ,,Soko'''', kto' rego 1·estem preze- c Y a, a e i pierwszą mys ą c ore-

Wyrz.vsk. W Pile ska1zarno na dwa i nól Ob · d k 1 k ' 
roku więzienia w cuchthauz.ie rnbotl1!ilka Anto· ecme 01 onaną zostanie nowa .orga- sem, nie ma z tą sprawą nic wspólne- go, tory sie przebudził, a byl właśnie 
fiiep:o Nietza, który swego czasu dobil si~ do nizacya na zupełnie innych podstawach. go. manj,akiem na punkcie dyablów, było, 
kościola w Dźwiernie (Dreudoirf) ,i roz.bil skar- Częstochowa. W ulicy Warszaw- Bochum, dnia 10 listopada 1907. że to jest dyabel i począł przeraźliwie 
bonkę. skie1 nieznani sprawcy z:::i.strzelili stró- . krzyczeć: „Djabeł! djabeU ... " K.omi-

P.oznań. w księgarni p. w. Sobieraiskie- ża \Valentego Golenia i 18-letnią robo- Ignacy Zniński." ,niarz myśląc, że to nieboszczyk ożył. 
~o przy ulicy Wr·ocl.aiwskie'.i m. 28 i 29 skon- ż hl k d k 
Jiskowa1no w p.iatek nais.tępujące po.cztówl<i: 101 tni ~~ Zofię Pietraszakównę. Oba za- Tyle pan Ignacy niński. struc al i nie zamy ając rzwi ucie ł 
;s1Jttt·k „Polonia". Katechizm polskiego dziecka bójstwa mają podkład partyjny. Sprostowania na podstawie § 1 i na korytarz. Tam ~o zastali blade~o i 
i ModLlrtwa: polskiego dziwczęcia. Trzy serye: O oolskość uniwersyt~tu L~owskie-1 przesłane, gazeti:t umieścić jest z.oho· prawie nieprzytomnego zbiegający się 
z <lymem pożarów: 9 p:ocztówek: Muzeum w go. Deputa_cya prof_esorow umwersyte wiązaną według prawa. choćby w rze- domownicy i zaledwie mogli wytlum_a-
~aipoen;wylu. 2 serye: ZgasJ:'a dla nas nadzie... t l k ' · t h · k h u . . ~w.ows ierr. o, zlozona z _rektora Dem cz'. wi·stos'ci· ·ni'e zgadza'y_si'ę z prawdą. czyc mu, ze o c ory mania , ac oremu 
Polskę; 1 seryę: Pieśni polskie; 1 s,eryę: z da- b1i1s1.1~~·0. dz1eka!1a wydziału prawne: P. żniński przyznaje, że jakaś „spra_~~" że to nie szatan, iale kominiarz. 
]a; l serye: Pieśń legionów; 1 seryę: Boże coś ~ I ' i 

wnei prze~ości. <ro Alrreda !"folbana, prof. Abra~ama 1 była a przeczy tylko, jakoby „Sokoł z Ofiarność milionerów amerykań-
z Foznańskie!lo. Pro_dukcya piwa i okowity Tw_ ardowsk1ego przybyła do Wiednia i tą spr;lwą miał coś wspólnego. Otóż skich na uniwersytety. J. D. Rockefel-

w W. Ks. Poznańskiem. W latach 1905 i 1906 d • k f d I( - 1 k 'I ft f" t 6-00 OOO d l wvproduJ{I01Wano w w ... Ks. Poznańskiem piwa o oy~a o~ er~i:-c:vę z prezy yum ?fa bójka odbyła się po zebraniu .,Sokoła" er, ro na owy o rnrowa1 . o a 
'627000 hektolitrów. Uczyni to na ie<lnę g!owę polskiego I ministrem Dz1eduszyck1m. na ulicy i zresztą „sprawę" z pewno- rów na bibliotekę uniwersytetu chica
.32 Litry (W Niemczech 20 litrów). Licz1ba bro .lJchwalon), że koncesye na rzecz Rusi- foią ~ąd wyświetli. gowskiego, przez pamięć byłego preze-
warów wy11osila 122. Gorzelni i~tniafo, w po~ nó·,v- mogą. być uczynione z tern tylko Merkłinde. Sześcioletniego chłopca sa uniwersytetu d-ra Wiliama Rainev 
mienlonyrn roku 548. któr_e wypalily razem zastrzeżeniem. że charakter polski uni- Dahlmanna prze1·echał au~omobil kupca Harpera. W raz z tym darem Rockefeller 
704007 hektolitrów okowitv. i: d • I · t d h 

Szam-0tuty. Przy WYhorach do rady miej werwtetu ma być ust:1wowo zastrze- s~hulte-Oestricha z Bochum. życiu a1 na ce e tego umwersyte u otyc -
skiei nasz kandyda·t aidwokat Wyrzykowski żo,1y, a konce~ye mają n3:stąpić na wnio chłopca zagraża niebezpieczeństwo. czas sumę 23 mil. 924,322 doliarów (120 
przepadl. Pomiędzy oanem E. Cynką - Po.Ja- sek wladz umwersyteck1ch, albo we Langendreer. Na koPJalni „Bruch· mil. koron) Od stycznia rb. dal uniwer
kiem - a Lachmannem niemcem odbędą się wy wl_asnym zakresie władz uniwersyte- strasse" uderzył koń parobka Meyer~a sytetowi chicagowskiemu 5,517,000 dol. 
bory ściśleJszie. Polskich gfosów brakfo 8. Wy- ck!ch. \kopytem w pi'ers' t"·k 1;;.i·tni·e, z·e Meyera Wolec tak hojnych zasiłków, uniwersy 
borców P.o.Jaików 12 nie przybylo, zaś 28 s~ - "" " t t · t 'b t k · · 
11a pracy poza mi.astem. Ogólne oburzenie jest !ll'!Ca::;ą _mr~_ "'?'""' 31• ,,.11, .!'WWW'=+••;r~~ trzeba byto odstawić do domu chorych. e ten 3es na] oga szy W ra3u, pome-
na pewneg__o dentystę. który, gdy po niego po- Areszto\Vlano tutaj i odstawiono do waż wartość jego dochodzi de 28 milio-
s.lano, się zamknąl. ~J1iadOltf/J3'u~c3 '!!Pe -'<b1i"'!.ll§'!l. c . . . B h b t 'k w·th 1 nów dolarów. Drugim z rzędu jest 

WoJsztvn. Przy zrywaniu oberzy w Uj- W 1111 ...,Q ~ • ~w ~•u więzienia w oc urn ro · 0 m a 1 e - „Girard College", przedstawiający war 
ściu natrafiono na dwa. szkielety i to osoby do mą \Volffa, ściganeg·o od kilku lat za ró- tość 21,459,072. Trzecim jest „Stanford" 
roslei i dziecka. Miefsce, w którem szikielety Rząd rosyjski strzeże Dumy przed wy- ~ 7:1:~ P~~estępstwa. . . . 

1

20.000.000 dolarów, dalej „Harvard" 
'l eżaly, w.skazuje. iż PtY!leHniono tu zbrod1nne. borcami. Lutgend_ortmund. Powiesił się w 18 (1% 025 i Columbia" 15 648 370 do-
Szkielety leżą w ziemi °'kolo 50 la.t. P rnkur :!to lasku robotmk W. K. : , '-' ' " ' ~ 
'l'Ya zajęfa s.ię tą spr.a wą. by ją wyświetlić. Nowa Duma wybrana za pomocą D t d N t t · d lai ow. 

O t Ó \ -iict J , 1. t or mun • a u e1szym worcu l Pan.·1 Toselt1· i ks1·ez·n1·czł{a M"on1·1·ca. Oddan1·e s rzesz w. {\ ffwa erczyns.-a us a takiej ustawy. która ludowi prawie ża-wiws.zv 1w.d zwlok"'imi .swe-gry meża kilkainaś- ,. wywieszono spis nadchodzących pacią- malej Moniki królowi Saskiemu rzucito petne 
de gore_i,1cv ch świec. odda.Jila sie z mieszka- dnego nie przyznawała głosu, sk:łada się gów. z którego również dowiedzieć się śwfa,tlo na charakter Pani Tosel1i, na jej sto
nia; pcx~c zas jej nieobecności zanalila się po- w większości swojej z wsteczników. można, na którym torze stanie nadcho- sunki do dzieci i.... pieniędzy. Za 40 tysięcy li
<lusz,ka i trumna. :ł1 od niej cala lewa strona To też rząd rosyjski wszystko czyni, by dzący pociąg. r&w rocznych renty hr. MonHgnoso zrzekJa się 
ciata, a mia.nowicie ręka, ramię i gfową. Wczas ustrzedz Dnmę przed zetknięciem się z _ W wtorek 19 bm. przemawiac raz na zaw:sze oipieki naid „na.jmilszą, ukochana. 
fodna1kow~ż ~ień !'.Postrzeżono· i ugaiszono. ludem. ubóstwioną" itd. córeczka. dodatkowo rezy-

z S1 ~„ 'C ~ F. tutaj będzie zaproszony przez związek gnując czę.ściowo z drugiesro żądainiai, w idywa-
e ·•3,~~~a a'~Z~"i ~'tf.$f'Opolsld ~ Przedstawiciele prasy rosyjskiej są wszechniemiecki g-fośny były naczelnik nia raz do roku reszty dzieci, chowanvch na 

Śląsk Dolny. w Jeleniogórze oidbyJy się · oburzeni z powodu nowych przepisów obwodowy w Kamerunie Schmidt. Jak dworze saskim. Co się z marą książniczką Pią 
w środę ostatnią wyboru fawnikó_ w do sądu o ochronie porządku w gmachu Izby · J S h ·dt · ł · d Monik w d ailsiZym cią.11;u dziać będz i e jesz-" p w1a - omo c m1 miat me a.wno pro- cze nie wiad'omo. Kr-'l sas:1„1· Fryderyk August 
~rocederowego•. Z I. okręgu sfawiJ się tylko af.tstwowej i o dopuszczaniu osób ob- ł t R " v ·' 

d b 
ces z pos em cen rowym oerenem, J·es21cze 1·e1• nie widzial·, zobaczy 1·ą w naJ·bliż-

ie en ro otnik do w-yborów w II or~gu nie cy·ch na posiedzenia Izby. Na mocy k , k l S h tawil · ·kt w b , t d d k ~r d tory ro u zesz ego c midtowi w par- szych dniach na zamku Paltans pod Brixen i 
s:rę m · Y 0 r0 w e Y 0 ,ona.'1 zarzą ·i .v< h przeoisó,~r dziennikarzt zosfa1'ą u-wyó borczy, skfadający_ się z diwóch pracodaw- ,y lamencie uczynił ciężkie zarzuty samo- wówczas praw1dopodobn:ie rozstrzygnie o jej lo-

.c w. sunięci z dotychczasowej względnie wy woli i niemoralności. Procesem zajmuje s.ie. Dziecko ma być, jak przypuszczaią.. od-
Bytom. Krztusiec czyli koklusz„ choro- godnej loży na galeryę. przeznaczona się obecnie druga instancya. W pierw- dane na wychowanie jednej z hrnbiowskiei ro-

łl~ z.aira źliwa rozszerza się epidemicznfo po- dla publiczności, gdzie i słuchać źle 1 dzin, poza królestwem Saskicm. W każdym ra-
mi"'d d . . szej ~kazano Schmidta na 100 marek .zie będz.ie wychowaną i'aiko ksi„żnkzka. 
· · " zy ziecmi w powiecie bvtoi:rnskim. • miejsca jest bardzo niewiele. W dodat- " Eintrachthuta. Na polu pomiędzy Eintracht grzywny za obrazę posła Roerena. w •ii• ..... ,...,.~~· ...-.-:J,„ ....,.. .ą-, ,.,.,......... ,,--·~·-
hątą a Frydenshutą znaleziono zimarznilętey;o ku dziennikarze odgrodzeni zostają niaj- Wanne. W straszny sposób popeł-
robotinika Antoniego :Poloczka. W środę zaś zupełniej od posłów taik, iż w obrębie , nila s amobójstwo żona robotnika P. Ob
lnal.eziono w Eintr~hthucie zmairznię.teRo 51- zabudowań pałacu Tauryckiego abso- lała ona sobie naftą suknie i podpaliła 

Ze Zjednoczenia zawod. polskiego. 
WIECE etniego Antoniego Mioletę. Niedawno w-ypu- lutnie nie będą się mogli z nimi widy- nastę.pnie. Nieszczęsna kobieta znala-

szczono go z domu oblą·kanych w Kluczbo•rku. ·macJ. . !_(ról, Huta. Pewien 12-letni chlopiec zra- "" . zla ~mierć w kilku minutach. Ogień po- „Ziednoczen1ia Zlawodowego Polskiego:" 
!1.11 się przy rąba"liu dirzewa w nogę. Wkrótce Wobec tego zaznacza organ kon- wstały w mieszkaniu zdołano wkrótce odbed~ sh~ w niedzielę, 17 listopada b. r.: 
·si.ę noga bardzo zaognila i w-yrodzil_o się zakaiże stytucyjnych demokratów „Riecz": ugasić. ' 
nie. krwL Chfopca umieszcwno w lecz.nicy, .. Skład Dumy jest zapewniony, te- Essen. W nocy z niedzieli na ponie 
gd~ie musfano mu nogę odjąć. Niechaj tD' bę- raz chodzi o to, aby utworzyć dla niego d · ł k h ł ..... ' 1. k 1 B dz1~ :Przestr<0gą dla innych, aby rnnę utrzymy· Ziate pe ną ._i at iczący owa er 
wac ozy.s.tą. odpowiednie otoczenie i w tym celu na!"d Kuemmerskamp robotnika Frian-

z Głupczvckieio. w Buchw:o.J'.'owje we wydane są nowe przepisy o dopuszcze- ciszka Brellenberga tak silnie nożem w 
Wtorek Qstatnd w kościele izapalifa slę od pa- niu osób postronnych do Pumy. głowę, że tenże zmarł niebawem. Zabój 
~ące.i się świecy ubranie na m!odej pani, która Z nowych przepisów jawnie prze- cę aresztowano. 
aim Przystępawala do ślubu. W okam~nieniu bija się zamiar, który dostrzegaliśmy Kilonia. Parowiec portowy „Admi 

;tkp.nęla. cala w pfomieniach. Na szczęście prz:y 1't1z· w okres1.·e przedwyb,orczym, a m1·a- 1 K " h ł •' k 
oczyh ludzie i w skuteczny sposób plomie- - ra aster najec a1 na 1odź, tórą prze 

'SZY.bko uga1s1iJ.i, ta1k że mfoda pa111i Q..oważ.niei • nowicie ten, aby o ile możności jaknaj- wrócił. Siedzące w lodzi osoby, których 
~ze1 szkody na zdrowiu nie od:niosla. bardziej .oddzielić Dumę od' wyborcy." liczba nieznana, utonęły. 

~ysłowi~. Slużąca Morc.i1nek, córka ro-'bot~·1ka kolejowego ze Sosnówca, poirodzi!a w . Cesarzowa niemiecka. Duisbur2. Stmszną zbrodnię popel 
Pon1edzialfek w Ga·idówce chlopca, lecz w krót niono tutaj w nocy z niedzieli na ponie-
ice potem przebita male-ństrwu rozżarzo.ną igli- powracając z Anglii odwiedzi królowę działek w domu przy ulicy Worthstr. 
czką prawą skroń, następnie wrzuc.ila je do I holenderską. Cesarz niemiecki, który 38. Mieszkający tamże maszynista 
ustępu, gdz.ie znaleziooo z,wfoki pewnego dnia Jl jest przeziębiony zamierza dla kura. cyi Adolf Mellag-e poprzecinał scyzorykiem 
r~no. Wyrodną matkę, która początkowo wy- b ·ć dł · b · h 
:i:neraira się ohydnej zbrodni, lecz naisitępnie ob- za aw1 czas uzszy na wy rzezac żonie swojej arterye przy szyji. Trupa 

Wielki wiec w Altenbo~2e po poludnliu o godz 
4-ej w lOJkalu p. Ii. Wensmanna. 

W Gels.-Ueckendorf po po.ludniu o godz 4-ei 
w lokalu p. Kramma. 

W Gels.-Bulmke po poludniu o godzini e 4 w 
lokalu p. Reika, Wamnestr. 110. 

W Erkenschwik po p·dl'udniu o gcdz. 3Yz u p. 
Welter (postawienie kandydatów na star
szych knapszaftowych), 

W Hiller-Heide po pofudniu 9 godz. 4 u p. Mek 
linghofa. Sprawy knapszaftowe). 

W Grossenbaum po po.J'.udniu o godz. 2 na sali 
p, Braentigena. 

Wiec dla Buer odbędzie się w Beckhausen po 
pofodniu o godz. 4 na sali p, Vogtai, przy ko· 
ściele. · 

W Brauck przed poludniem o goqzinie 11 u p. 
Kamphaf (dla Brauck .i ttorstermark obór 
starszych kna,pszaftowych). 

.,Zjednoczenie Zaw. PoJskie:i. szernie zeznaila wszystko, aresztowaino. Anglii. nieszczęśliwej kobiety znaleziono w 

Z l
·nn h .:i • 1 " lll>;'t.ilg 11- ł W sprawi~ zreformowania ustawodaw- r łóżku. M. popełnił okropny czyn, jCJk się "*'" ·• t> ' " ' • ,,.. ""l!I •~·"'~ ~ 

Yf. ~ZlEMi ~C ,--vo 'lf • zdaje w przystępie obłędu, gdyż dopie-
" Cholera w I(ijowie. Donoszą stam- sh1- a 0 ubezpieczeniach ro 4-go wypuszczono go z lecznicy w 
tą~ 7 bm.: Do szpitala Aleksandrow- ; odbsli ostateczną konferencyę sekre- Orefenbergu. 
sk.1ego w ciągu dnia wczorajsze~o przy ~ ta „z stanu <lh sriraw wewnętrznych ~ Gelsenkirchen. Na tężec karku 
Wrez.iono 7 chorych, zmarły 2 osoby, ł Rzeszv niemieckiej von Bethmann ttoll zmarła tutaj córeczka nadburmistrza 
'Wypisało się 8 osób, pozostało w szpi- ~ weg i pruski minister handlu Dellbriick. Machensa. 

_Tu,~arzystwo abstynentów w Bruckhausen 

d-o nosi wszystkim Rodakom uprzejmie, iż przy 
szre zebranie odbęd:zie się w niedzjele, 17 li
stopada po pofudniu. o godzinie 6-cj, na które 
szan. cz.fonków jak i gości mile ZaiJras1a (1) 
' u.•.... . _1 .._.. • Zarutd. 



Tow. Serca Jezusowel,!o w Bochum-Hamme. 
W dzień ślubu dnia 12. listopada zasylamy 

naszemu sekretarzowi paum 

WLADYSLA WOWI W ARDZIŃSKI:EMU 
•raz je~-0 dozgoooej towarzvszce życia p. 

W ANDZIE DANKOWSKIEJ 
naJserdeczrnieisze życzenia. - Jak te kwiaty 
w piek.nei wioonie - Niech na<Lzie.ial w Was 
rośnie. - O czern serce W~ze marzy, - Bóg 
najwyższy Was obda_rzy. - We Waszych za
miarach bloitoslawi - Laską swoją W§ZYStko 
spraiwi, - Abyście dożyli dlugich lat, - I bez 
/troski pa.trz.ąc w świat - Żyli szczęśt.iwie bvli 
s..vd chleba. - I zaprowadzili na wzgląd nieba. 
- Tern Was pewno rozwesełemy, - że Wam 
iawn:ie wnajmiamy i po trzykroć wyknzy.kuje
my: .M1IOda Pa.ra nieoh żyje, aż echo o dom we-
selny sie odbije! Zarząd. 

Baczność Rodacy w Oerthe! 
DWA WIELKIE WIECE PRZEDWYBORCZE 
odbędą sie w piątek. 15 listopada, na sali p. 
Brusta. Pierwszy wiec Q g-odz:i:ni.e 9-ej rano, 
dru~i o god~nie 7-e) wieczorem. - Na porząd
dktl dz:iemym : Nainka o wyborach do raldy 
gminnej, przedstruwienie kandydatów~ wolne 

glosy. Rodacy! Wybory za 12aseim. bo iuż 
19 listopada., dlą tego, :ktg żyw, paw1nien po
dążyć nai wiec. 

Komitet WYborezy. -------------------
Bractw.o róż. fywe~o w par. Serca Jezusowe_go 

w Oberhausen 
podaje do wiadomości, dż w przyszly piątek, 
dnia 15 listopada przyjdzie ksiądz polski i bę
dzie stuchal spowiedzii Qd: godzil].Y 3-ei PQC.Ząw 
szy i to tyJkQ niewiasty i w sobotę rano. Meż- . 
czyźni spowfadaifą się w wbotę PQ polu<lniu 
w nied:zielę i w poniedzialltek. W piątek wie
czorem o godz. 7 różaniec, potem kazanie. W 
soł:rote r<.>.llllO o godzinie 8 Ms.za św. i ~6Lna 
l(oonunia dla niewiaiSt. W .niedziele rano o pól 
<!o 8-ei przysteTJUią mężczyźni wspólnie do .Ko
munii. Po ipoludniu o 4 godz. polskie nrubo
tieństwo z kazaniem. Choraży winni się stawić 
w 'S!Obote o godz. 8 i w niedłz.ielę o ~odzlnie 
~% do chorągwi. 

Karol Nowacki. naidzela.~ 

Baczność! Baczność! 

WIELKI WIEC W B A U I( A U 
odbędzie się dnia 17 li$topaida o godzinie 4-ei u 
p. Serbrucha, Hafenstr. 

w s1>rawie wyborów do rady gmlnneł. 
Mówca p. dr. Kozielski i Wtiele innych zamiei
IOCOwych. Każdego roqaka jest obowiązkiem, 
a.by na wioc pospieszyl, gdyż tyl:ko od nas bę 
dzie zależeć, jeżeli chce!TIY ~wei:ro roda:ka prze
prowad-zjć, 

Stanisław Radojewski, sekr. komitetu. 

Baczność Towarzystwa! 
Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 

donosi, iż :mnienilo Joką.l posiedzeń. Prosimy 
rwszellcie listy tycząc~ si~ Towarzys.twai aidre 
sawać do p. Liitkehm> Sterkrade, Hilttenstr. 

Uwaga: Zebrainie odbędzie się u p. Lilt
kehmn, łiilttestr. Pożądainem jest. żeby się 
QZlonkowie Jaik naiiliczni~j zeibraJ.i. Goście miłe 
'Widz.iam. (2) ZMzą4. 

DacznoM Oberhauseaf 
l(oło śpiewu ,,Mickiewicz" 

urząd~ w niedziel~. dnia 24 listopada 
JESIENNĄ ZABAWĘ 

ca sali p. Webera, Duisburgerstr. - Program 
furoro ur<mmaiiC'Ony. Prooimy szaai. Roda1-
l<ów i Rodaczki z Oberhausoo i okolicy o jak 
najliicmieiszy ud'Zial. 

Uwa~a: Lekcye śpiewu odbywaią sie w 
każdą środę n~ wieczór o godzinie 8 i w nie
dziele, o godzinie 11 w lokaiku p. De Poel, przy 
Stockmannstr. 

W niechzi·elę, <inia 17 bm., o godz. 5 odbę
dzie się nadzwvcza}ne zebranie, na które za
praszamy wszystkich czlonków tak sanno tych, 
którzy już robo.fętnieli dla naszej ukochanej pie 
śni i przez clJruższy cza'S inie uczęszczają do gro
na nasizego. R9daiey! Wydąg<mny dloń bra
terska do Was i prosimy uvrzejmie, po.spiesz-
cie do naszego Ko.ta! (2) 

Drużyna śpiewacka koła śpiewu 
„Mickiewicz". 

Tow. św. Franciszka I(s. w Hofstede-Riemke 
pod~je swym cz.tonkom- i wszystkim Rodakom 
z łfofstede-Riemke do wiadomości, iż Tow. 
xmienilo swój lokal zebrań i to od p. Walburga 
d:o p. Bockera w liofs.tede, ulica liiltroperstr. 
21., zaraz obok kopal.ni „Constantina" szybu II 
Zebrania odbywać się będą co 2-gą i 3-cią nie
dz.ielę ka:bdego miesiąca. W lokalu p. Bockera 
są wyloż>0ne naistępuiące gazety: „Wiarus Pol
$ki", „Gazeta Grudziądzka" i „Pra·ca". 

Prz.ysz.le zebranie odbę-dzie się w niedzie
lę, dniia 17 lisfopada po poJudniu o godzinie 
4-ej punktualnie. - O liczny udzial w zebra-
niach prosi (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Andrzeia w Gewelsberi.:f 
obchodzi w niedz.ielę, dnia 17 listopa·da na sali 
p. Lilbsa „Hotel zur HaJUfe" 

- jesienną zabawę, -
oo którą wszystkich rodaków i rodaozki z 
miejscowości i okiolicy zapraszamy. Taik sa
mo Towarzystwa, które zapros7.einia odebra
ly oraz te ,które dla brnku adr{'Su zaproszeń 
IJ1ie odebraily serdecznie zapraszamy. Początek 
o godzinie 3~ po pot Będą monolo·gi, dekla
macye i tań~e. O liczny udziaJ'. uprJisza 

(3) Zarząd. 
Uwaga: Zebranie odbęd1zie się dnia 17 

listopada o godz. 2 po po.tudniu. Zarząd. 

Towarzystwo iimn. „Sokół" w Gladbeck. 
W niedziel~. dnia 17 listopada·, o 2"0dz. 

5 Po poludniu urządzamy 
- WIECZOREK SOKOLSKI -

na sali towarzyskiej o. Licharta, Hermannstr., 
na który zaprnszamy wszystkich Druhów z ro
dz.inamv. Muzvka bedz.ie staropolska, dudy i 
skrzypce, wylconane ·przez druhów. Rodacy, 
którzy chcą brać udziat muszą sie na druhów 
z.aipisać. w przeciwnym razie nie mają wstę
pu. O licz.ny udzial w wteczorku upraszamy 
Drużynę oraz Rodaków, aby wstąpili w sze
rei;ri Sokola. - Czo.Iem! 

Wydział. 

Baczność Torw. okrę1u I. . 
„Związku Wzajemnej Pom~y Tow. l(at.-Poł." 

w Reckłłn1hausen 1 
W niedziiele. dnia 17 listopada, odbędzie 

się zebranie delegató:w t<J1Warzystw chrz.eścia11.
skich w celu zalożenia protestu przeciw pracy 
niedz,ielnei. Poniewaź jest to rzecz ważna., 
przeto prosimy szan. Tow. W'Yslać delegatów. 
.Czas i l"()lkal będizie jeszcze podainy. (3) 

A1Jttonł Roszak, pi:_zew. okr~gowy. 
St. l(unca, przewodniczący ZwJl~ziku. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
W niedzielę, <Inii.a 17 bm„ o godzinie 4 po 

oo.lu<lniu na sali p. Unterschemannai odb~dzie 
się 

zabawa z przedstawieniem teatralnem -
- I z tańcaml. -

O liczny udz'ial pros.i Zarząd. (3) 

Interes tow1,~1ró w ~ 
tO 

k~IoniaJnyc„h 
w dobrem położeniu jest tanio uo sprze-· 
dania. Bliszych szczegułów udzieli się w 

Recklinghausen-SUd Leusbergstr. 17. 

Szerlok Holmes 
nasławniejszy detektyw świata 
t;głasza swe tajemaicze przygody. 

Cała Europa ze zdziwieniem go słucha. 
Żaden kryminalista nie roolal dotychczas 
sotie zdobyć talk.iei slawy wszechświato
wej jak nasz bohater. - Wszędzie gdzio 
prawo l sprawiedłhvość wałczą ie .zbro
dnią i uillczemoością_ woladą Sz.erloka 
---- Holmesa na pomoc. ---

Dla czego świat cały ~złwia męża tego? 
Dla czego drżą przed nim Zbrodniarze wszyst

kich krajów? 
Dla czego miliony czytelnik6w zachwycaR słę 

odczytywaoiem ~o zapJsków? 
Ponierważ nie bylo dotychczas detektywa, 

któryby w równej mierze posiad.al 
genialność - siłę - domyślność - rzetelną 
wiedzę - śmiałość i przytomność umysłu, 

ponieważ ża-0.en detektyw dotychczas z tych 
darów nie korzystal dla dobra spoleczeństwa. 
Przygody Holmesa w Londyoie, Paryżu. Ber· 

linie, Wiednia .f Madrycie 
jego walki z izbrodniarzami w Nowym Jorku, 
w Chicago, w San Praiacisco, w Kairze, w In
dyach i w Austrailii - jego bystre oko, które 
naawiększe widz.i ta:inie, ruchliwość jego umy
slu, który ume sobie dać radę w każidem nie-
bezpieczeństwie, jego geni.a.lne kombi,nacye 

opierające sie oa wajomości lwdzi a często na 
wiedzy, które prowa<tz.a go za.wsze dlo celu, że
Laz.na :fego ooergia gdy chodzi o pokonanie prze 
szkód, to wszystko stanowi treść 
niesłychanie ciekawych, wzruszających i iutere 

sujących opowładań Szerloka Hołmesa 
których wydawnictwo roZJ)OCzynam w pie
knych zeszytach, po tainiej cenie 20 fen. a w Au
stryj 25 halerzy za zeszyt - K t-0 jod.en ze
szyt ,przeczyta, te.n pozostani'e na zawsze. wier
nym czytelnikiem wyidaiwnictwa tego. 

Kazdy tydzień wychodzi jeden zeszyt stano-
wiący odrębną całość. 1 

Dotychczas wyszly : nr. I. „l(rólowa PoWle 
trza"; II. ,,fal szerze pieniędzy"; III. „Han
dlarze z. fywym towarem". 

Cena zeszytu o pięknym 'kol@rowym obrar
zku tylko 20 feny2ów (w Austryi 25 halęrz.y). 

Na:bywać można we wszystkich ksi~gair-
11.iach i u wszyst'lGich pp. kolporterów lub te.ż 
WProot z mojego sklaidu na Niemcy i Austryę, 
po naidesl:aniu n~leżytości w gotówce. - Dla 
odsprzedaiiących duży ra:bat. 

Jan Ftster, 
ksiegarnia nakładowa w Warszawie. 

Glówny skll1ad na Niemcy i Austryę: W. 

BACZNOSC! J. Pańczak, dom towar, Podaję do laskarwei wiadomości. iż prze
prowadz.ilam się z ul. Hostrstr. nr. 5, n:i ulicę 

L e b .c.e r s t r a s s e 111 ESSEN, Stoppenbergerstr. ll-Ia. 
12474 

i proszę Szan. Rodaczki z Schmidthorst i 
Buschhausen w razie potrzeby o laiskawe 
względy. ( 1334) 

Przybylska, polska akuszerka, 
Neumiihł, Lehrers.tr. lll. Na ;tańsze i najkorzyst. 

Liszaje nieJsze źródło zaknpna~ 
wrzody, skrofuły~ ozł~bHznę, he· 

morołdy, wyrzuty skórae„ 
Dll"'...,s- staPe rany itd. ----

50 pocztówek 

usa.wa sz.ybko i radykalnie prawie w kaMym przy
padku maść g•jłłca 1138 

z.a: 60 fen. franko, czyli po fenygu . SZU!ka 
Sprzeda.Uą sie dlateg-0 tak bajecznie tanio, po. 
rueważ niektóre iz nicą są nieco uszkodZOCe, 
np. troche zgięte lub pod_obnie, Jednakże zda
tne do użycia. Trafiają sii; także pomiędzy nie
mi kolorowe. Są przedewszystkiem odI>OWae. 
dnie idla dzieci. na fanty, do wyklsowania iiQ 
Wysylam taik <llugo, dopóki zatpas starczy: 

.,aptekarza Ciechańskiego" 
l'd wielu lat wyprób. i przez w. lekarzy bardzo polecona. 
Baruo wiele ellwaleh. -...- nadi 
Pulłzka po 1 m., za 2,50 trq ruy t1le. C1~1fo . 
składowe: S)ringa.extr. 2 proc., Wollfett 98 proo, 
Jedyny skład wysyłk. ma: Apt. „ 8•1e:117ia•ll.I, 
•rlla 71, Goerlitzerstr. 48, Goerlitzer Apoth1ke. 

Na.i.taniej przesylać należytość macz:kaani P<>cz 
towemi. - Adres. J. Chociszewski, Oaiezuo 
- Onesen.. 

Sw6.J 
do swego1 

Ucznia 
poszukuje od zaraz lab 
później 1339 

Fr. Konczak. 
fryżyer w Gelsenkirchen, 

.A.rminstr. 24. 

Uaeznotie? 
Kto chce 1337 

ski ad 
k.olonła.ln7 

załtżyó, a brak mu urzą
dzenia, niech si~ de> 
mnie zgłosi ! 

Jan Grabiec, 
Horsthausen p. Herne. 

Baak Ludowy • Bremie 
Spółka zapłHna. z ru&apniczonlł odpowiedzialności" - zatot. w roku 187& 
poleca si~ Rodakom na obczyźnie jako instytncya, w które naJpewaleJ 
•kl••·~ mon ci~żko zapracowane 1we ••zezędaeaeł. 

Bank płaci od depozytów za lrypowiedzenie:m: 
:1„•atowem a preee•t„ 
••ar•alne ... • " 

Złożone u naa •epozf"a I •••ezędno6eł wynosiły na No1'7 
Rok blisko • I pól młlłeaa .marek. 

Wun•u•ze rez~rwewe I utłzfal7 członków ca 500,000 lllk. 
Bank ludo"'1 w Sremi• liczy 1155 członków, .którzy wuyscy 111aj.,tkami swya 
odpowiadaj• za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do ZwilłZkn Spółek Za.robl.owych. Prezesem Rt.d7 
Nadzorczej nassego Banku jest Patron Spółek k•. prał. WawrZTD.łak. 

Lokale bankowe mies.zez• się w domu własnym Banku przy uL Koście!, 
nej nr. 15 1 otwarta są codziennie z wyją.tkiem niedziel i iwiąt. 

NUDltr telefonu 69. Adl'es: 110 

Danii. Ludowy - Volli.sbank 
•ell.tiam (P••••} 

Rodacy l Korzystajcie sa•i - • ogłoazeaia niniejlll(;ego - i kreWll1fł 
Wauym Banki, do Związku na~ego naletitce, poleca1cie. 

Bank ludowy- Vołksbank 
elngetragene Genossen.sehaft ntlt unbeB<lhrinkter Haftpft.ich.L 

1'1adalłiit.•llJ.. li". &ue•arallł. •-'kl•wiea. 

BACZNOSĆ RODACY! 
Kit chce 11ob r p eaiąb 

os.zaędzić? 
Katdy rodak, który chce ao bie m a 1 1 y n ~ cl o 

s z y c i a ta. n i o kup i • lub .lllody druh, który 
sobie ehce doskonałe koło sprawl6, Bleoh 
pisze karq do aas po cellllik :n.a.szych mau:yn i Bes a•ent6w. 
kołowc6w. Kamy duże pisa z polhiękowaDiem z -. 
WSZ)'lltkioh 1troa W utfalii. 9il 

Dransreld4Stawiński 
Hurtowny interes·· mc1.s.zyn i k6~ 

Reeklłn hausen-8ild, Boehumerstr. 

D Dl k r1~yt11 y 

Telefon nr. 381. 

Jan Kwiatkowski 

268 

Kartofle 
'Wat;OZl.&-=i 

Telefon :iTT. 

Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 
l(orfanty, J(atowlce. ul. Stawowa nr. 8. (Kat
towitz 0.-S. Teichstrasse 8) (1293) 
iiim"lifiim~p'*Mfł] Mi~ . 

I IO ST.•tS~. 

C IG A R E. TT E.S 

06les5c 
~ zawsze były i są z fabryki 

GA OWI CZA I WL EKLIŃSKIEGO w Poznaniu 
a sz··zrgólnie w~zędde znane Noblesse Nr. SO, Otoman, Suleika i Samsonforl. Do 
nabyci :1 vi, e w~zy„ tk1ch lepszych handlóch lub restauracya.:h. Unikajcie licł y h naśladownictw 
a żądajc 1 e wszedzJe tylko pra'h dziwych wyżej wymieniontj firmy. [1282 
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~2odzienne pismo J.ndow" dla Polak6w na obczyźnie poświęcone oświacie orcn sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

I~ c::ioddcnni• :1 ~tklłem Gł poCw~t~
rdJ · Pr~plata ~wu~lllna na ppczcie i u listowych 
~ea t mr. 50 too_. a z odnoszeniem do d-Oillłl 1 mr. 
Ili fol\. ,,Wiarus Polski-" z.apisa;ny jest w cenniku pocs 

~W'Y'lll pod mcldem „L. pol~h nr. 123." 

W lml; Boże za liarc I Ojczyzna J 
Za tnura.ty plaeł • za lllłeJsc• rzadka 4ro),H„ "'9t 
ku 15 f. Oil<>&:enie, zamiesZl..--zOJM przed lann.tUlll • 
fen. Kto często Oilasza otrzyma rabat. - Ltsą. „ 
„Wilrusa Polskl~io"' Dafeży łrainkowa~ I •cwi.a4 • 
nieb 4okladoy adres piszą~. Rekop. • "1'.U-. 

.~--.,_..------------~ ~':J'iC'IO~-. .Y ·""'""'""'· -1 ••·'lłl1•N<ln--•••-•llłld! __ ,.--;.„,....~vvc=r~;.1r.c?'.~•llilo'!'!'lollA•e!t!li4•ll"1·«lll"l'ft ___ " -=-----------------.. 
Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe 
aiówić. czytać i pisać oo polsku! Nie 
1est Polakiem. kto potomstwu swemu 
znłemczvć sie pozwoli! 

Z wypadków d._la. 
Walne zebranie bochumskiego knap
szałtu będzie jeszcze raz rozpatrywać 
$prawe nowego statutu lmapszaitowego 

Na zebraniu zarządu knapszaftu, 
odbytem w wtorek oświadczyli przed 
stawiciele pJiacodawców, że dalszych 
ustępstw nie uczynią w sprawie nowe
go ·statutu knapszaftowego i że jest je
szcze kwestyą, czy pozostaną przy da
wniejszych ustępstwach, wobec zbliża 
jącego się przesilenia. Zorganizowani 
starsi knapszaftQwi -Oświadczyli na to .• 
że układów w takim razie nie warto 
podejmować na nowo. Na wniosek 
.starszego knapszaftowego Cassla posta 
wiono jednakże sprawę nowego statu
tu knapszaftowego na porządek obrad 
w~lnego zebrania knapszaftu, które od 
będzie się 28-go grudnja w sprawie wy 
boru ławników do wyższeg.o sądu roz
jemczego. 

Prezydentem nowej Dumy zostanie nra 
wdol>Qdobnie członek str.onnictwa paź-

dziernikowców. 

Październikowcy pragną zachowa 
11ia obecnej „konstytucyi'', są przeci
·wnlkami wszelkiej autonomii i pragną 
wspierać rząd -0becny, 

Pisma niemieckie donoszą z tryumiem, 
ze wybory do rad gminnych w Polsce 
Wypadły niekorzystnie dlą Polaków. 

W licznych miasteczkach księstwa 
zwyciężyli klandydaci niemieccy. W 
l(rotoszynie nie wybrano ani jednego 
Polaka. W Srodzie tylko jeden Polak 
5taje do wyborów ściślejszych z niem
cem, zresztą zwyciężyli ·niemcy, W 
Wągrówcu Polacv stracili dwa manda
ty, w Wejherowi~ w Prusach Zacho
ij·nich ulegli Polar.y również: 

Smutne wieści. jak widzimy, nad
chodzą z kraju, podczas gdy pewni poli 
tycy nasi piorunują na obczyznę i każą 
Się jej wysługiwać nierncorn. 

Socyałiści przygotowują demonstracyę 
Przeciw cesarzowi niemieckiemu Wil-

helmowi n. 
Cesarz niemiecki, który wraz z żo

llą bawi w odwiedzinach u króla angiel
skiego Edwarda w Windzorze, uda się 
do Londynu, gdzie czega go uroczy
ste Przyjęcie. W Guildhall vdbędzie się 
n1 cześć cesarza niemieckiego wielka 
~czta, w której weźmie udział przeszło 
,oo osób. Na dzień ten zw.olali socyali
~~i celem urządzenia demonstracyi wiel 
, te zgromadzenie bezrobotnych. 
""'~-~~ . ~rr. ac;..,..1&cg_ -~„!n1D:i 11~~ 

130 milionów nowych i odatków 
i~ Uchw.alić parlament, jak zapowie
ział Przywódzca narodt0wych libera-

łów dr. Paasche na zebraniu w Kreuz- · 
nach. Podwyższenie pensyi urzędni
kom i dalsze powiększenie floty ona.z 
wydatki kolonialne oochłoną tę olbrzy
mią sumę. 

Pan Paasche 1żądal, by także bile
ty kolejowe czw;artej klasy obłożono po 
datkiem. Nie dziw, że siocyjalistyczny 
„Vorwarts" winszuje księciu Biilowo
wi, że teraz nie odbywają się wybory 
do parlamentu, gdyż wypadłyby one 
obecnie inaczej, jak w styczniu. 

Otrzymujemy co następuje: 

Ob\\ ieszczenie. 
Towarzystwo „Pomocy Naukowej" 

pod opieką św. Józafata wybrało z po
między siebie następujących członków 
w poczet zarządu: 

1. Piotra Palińskiego z Bochum, 
Hedwigstr. 51, jako przewodniczącego. 

2. Jana B.arańskiego z Wanne 
Karlstr. 3. ~astępcą przewodniczącego. 

3. Stanisława Zmyślonego z Wat
tenscheid Bochumerstr. 256, jako skarb. 

4. Lisowskiego z Gelsenkirchen-
Bulmke Wannerstr. zastępcą skarbnika. 

5. Stanisława Kochowicza z Bruck 
hausen Aibrechtstr. 2. jako sekretarza. 

6. Jana Kaczora z Dahlhausen 
Bez. III. N. 42, zastępcą sekretarza. 

Szanownych ofiarodawców uprasza 
się jak n!ajuprzejmiej, żeby odtąd wszel
lkie składki na cele Swiętojózafacia ra
czyli nadsyłać jedynie na ręce naszego 
Qbecnego skarbnika, pana Stanisława 
Zmyślonego w Wattenscheid, Bochu
merstr. 156. 

Rodacy! 
Przystępujcie jak najliczniej w sze 

regi Towarzystwa ,Yomocy Nauko
wej", zasi.l:aijąc życzliwie swym gm
szem wdowim te nad wszechmiar zba
wienną instytucyę naszą na obczyźnie. 
dołóżcie wszelkich sił, aby przy Waszej 
pomocy wyrosła ona na wiel~e. potę
żne drzewo, którego owocami lc!armic 
się będą przyszle pokolenia nasze. 

Btogoslawieni miłosierni, albowiem 
Oni miłosierdzia dostąpią! 

Na mogile Słowackiego. 
„Czytelnia Polska" we Lwowie 

wydałia nastt~pującą odezwę: 

Niepostrzeżenie zbliża się wielkie 
święto: roik 1909. setna rocznica uro
dzin Juliusza Sł·owackiego. Kilkanaście 
ledwie miesięcy 1przegr(!ża nas od tej 
pamiątkowej chwili. a społeczeństwo 
ani śni o przyg.otowaniu się na godne 
uczczenie 1Wi~zcza-tuła·czai, którego 
prochy, cprzysy1pane obcą ziemią, czeka 
ją napróżno - na upra~niony powrót 
do oj.czyzny. Wiemy_, że naró9, pols:Jd, 
wśród którego z dniem każdym rośnie_ 
ikult Słowackiego, ,o tej wielkiej roczni
cy nię zapomni i w ostatni-ej chwili zło
ży hołd wieszczowi w- szeregu uroczy
stych obchodów. Ale czy to wystarczy 
- dla naszego sumienia? Czyż nam u
roczystości tej. nie 1będzie mądla smut 
na wiadomość, że szczątki uwielbia
nego Juliusza leżą setki mil od nas da· 
leko na 1paryskim .cmentarzu? Czyż wy 
l'lazem najwyższ·ej czci i mU.ości dla 
Słorwaakiego nie byłoby sprowadzenie 
drogich szczątków jego do kraju i zło
żenie ich rna ojiczystej ziemi w setną 
rocznicę urodzin. zaiste, bylby to praw 
dziwie wielki i radosny jubileusz. go
dny pol1skieg.o naro.Q.u. Więc, aby ten 
wzniosły zamiar urzeczywistnić, w 
poczuciu obowiązku względem Renial
nego poety, „Czytelnia Polska" we 
Lwowie m. walnem zgromadzeniu u
chwaliła zająć się tą mąnicą i wydać 
księgę jubileuszowa p. t. „Słowackie
mu - llla mogile". nrzeznaczając d.o
ch6d ·z tego wydawnictwa na snrowa
dzenie .zwłok Slorwaokiego do kraju w 
r. 1909, zarazem odnieść się za pośre
dnictwem całej ipolskiej prasy do wszy 
stkich wybitn}'ich C!.Utorów polsikiich z 
prośbą, aby pamiątkową tę księge za
silili cennemi swojerrii ;grncami, odno
sz~cemi się wylą1cznie do Slowaokiego 
i rękopisy swe nadsyłać raczyli ITTa rę
ce p. Wladysliarwa Wąsowicza (RedaJk-
-cya ,JKurvera Lwowskiego") lub 

wprost do wydzi1alu „Czytelni Polskiej" 
we Lwowie, .ulica Ossolińskich I. 4. 

z 

Prusacy a Anglicy. Piotr Paliński, 
przewodniczący Towarzystwa „Po
mocy Naukowej" pod op. św. Józafata. Donosiliśmy, że tymi dniiami depu-
02•.---==~-~~~l!l!!il!!!!!!!!!!!l!!.~-•!l!!!!-!!!'!l'lil99~!!!!!!.l!!-!!!!!!!~!!m!!!!ll- tacya burów wręczyła królowi angiel-

ł. , f) skiemu dyament największy na świe-JPolaCV na OuC%V%tUłe. cie, wartości okoto 20 milionów marek. 
Sprawa ta wywotala wielką dysku· 

syę w prasie niemieckiej, gdyż mimo-
z Buer piszą 1nam: W wtorek dn. woJi nasuwało się tutaj porównanie po-

5 Uistopada odbył sie drugi termin „So- lityki angielskiej wobec burów z poli
kola". W procesie wytoczonym przez tyką prusaków wobec Polaków. 
policyę w Buer prze_ciw Wydziałowi Nawet w taikich „Preussisch~ Jahr
Oniazda w Buer. Polkya twierdziła, że biicher" dr. Emil Daniels radzi prusa
PoJ.acy zał1ożyli towarzystwo „So:kół" kom, żeby wzięli przykład z Anglików 
na odbudowanie Królestwa Polskiego. i obeszli się z Polakami tak, jak o.ni z 
fako świadkowie stawali druhowie: boeramL Półurzędowa „Post" w SJYO
Oały11.ski, Zołędziewski i Łazarewicz, sób klasycznie niedołężny usiłowała od
którzy wskazali prawdziwe cele HSo- powiedzieć na tę radę, twierdząc, że 
koł1a" i dążności Jego. Prokurator sam boerzy co innego, a co innego Polacy. 
wniósł o uwolnienie Wydziału i sąd :po Przeciw wywodiam tvm wystąpila Kolnische 
naradzie uwolnił wszystkkh. Volksztg. ", stwierdzając, iż Prusy rze 

Rodacy! Wstę0,ujcie w S'Zere~i czywiście postępują wprost przeciwnie 
„Sokoła". Chociaż nie mamy sali m1- jak Anglia, i miłość dla siebie kijem 
mo to "Sokół" istnieje i ma uznanie u wbijają w ty~h. którzy ich kochać nie 
wszystkich. Skła· ·ki ułaci się u sekre- chcą. To też Prusy nie mogą się ani 
tama druha Molskiego w Beckha-usen, krzty pochwalić .,moralnemi p(ldboja
łforsterstr. 79. oraz u prezesa druha mi". Hanowerczycy dotąd Pru:mków 
Ludwika Ratajczaka, Erle-Buer, West- nie cierpia. a brunświczanie, którzy zra 
Strasse 31 2/a Pr.zyjdzie czas, a salę 0-1 zn, po wygaśnięciu ich dynastyi wel
trzymamy. Czołem! fickiej, skłaniali się ku Prusom, dziś 

za żadne skarby świ'.ata nie poszliby 

pod rządy pruskie. Jeżeli więc Prusy 
nie umieją zjednać sobie Niemców, jak 
że mogą umieć postępować z Pola
kami? 

Kolejarze angielscy 
odstąpili od zamierzonego bezrobocia 
jak o tern przed kilku dniami donosiliś~ 
my. Ugoda z pracodawcami nastąpiła 
na zasadach następujących: Towarzy
st,wo kolejowe i przedstawiciele związ
k?w zawodowych kolejarzy zgadzają 
się na regulowanie wszelkich zatargów 
-0 płacę i godziny pracy drogą pokojo
wą przy pośrednictwie sądu rozjemcze
go, ~olejarze każdego z ,Towarzystw. 
k0Je1owych p.odzieleni będą na oddzia
ły, wybierające delegatów do izb utwo 
rzonych przez towar.zystwa w interesie 
oddziałów. Jeżeli talka izba oddziało
wa nie będzie w stanie rozstrzygnąć da 
nego sporu, to przesyła się go do wz
waże~ia izbie centr.alnej, utworzonej 
w _kaz_dem towarzystwie lwlejowem od 
dz1elme. W razie zaś niedojścia do po
rozumienia i "'.' tej izbie centralnej spra
wa przechodzi do sądu rozjemczego. u
tworzone~o za porozumieniem towarzy 
stwa ~ole1owego z kolejarzami, gdyby 
do takiego porozumienia dojść nie mo
.g.lo, sąd rozjemczy ma być utworzony 
przez prezesa izby poslów i dyrektora 
a~chiwum ministeryum handlu. Na mi
m~teryum łrandlu nakłada się tez obo
~1~zek rozstrzygania wszelkich spraw. 
J~k1e moglyby wyniknąć przy stosowa
n~u w praktyce niniejszego porozumie
ma. 

Konkurs na odczyt. 
Seu-~ towarzystw polsk!ich w stro

!lach niemieckich, które prawie bez wy
J~tku z~stają pod ~ierownictwem robot 
m~ó~ 1 rzerrueślmków, odczuwają do
!k1Iw1e b~ak zrozumiałych. zajmujących 
1 poucza1ących a nie natiażających na 
zatarg z ~ladzą państwową odczytów. 
Pragnąc stę przysłużyć odnośnym za
rządom 1 przyczynić się do szerzenia 
zdrowej oświaty. rozpisujemy ni'ruiej
szem 

konkurs na najlepszy odczyt. 
. T~eść o~czytu może być W1Zięta z 

dz1edzirny historycznej, literackiej, le
kar~kiej~ przyrodniczej. higieniczno-~im 
nastycznej, muzyczno-śpiewackiej spo
łecznej, pra\.vnej, wychowawczej' itd. 

Odczyt ma być napisany popular
nie. ale zupełnie popnawnym język:em. · 
aby go bez zmiany drukować można a 
powinien starczyć na 30 (trzydzieści) 
do 60 (sześćdziesięciu) - nie w.ięce] 
- minut czytania. 

Na nagrody przeznac2}amy 
300 marek, 

które zostaną podzielone jak następuje: 
1). 12~ marek za odczyt najlepszy. 

odpowiada1ący bezwzględnie warun
kom konkursu: 

2) 75 marek na drugą nagrodę. 
3) _ 100 marek na dalsze nagrody 

do podziału według uznania sędziów 
konkursowych. 

Gdyby ani jeden z nadesłanych or· 
czytów nie zashlgiwał na pierwsza 
nagrodę może sąd konkursowy tę na
grode podzielić między kilku współza
wodn .ków lub przeznaczyć na honora
ryum za przerobienie odczytów. nadaj;,i 
cych sję do druku z poprawkami. 

Na członków sądu konkursowego 



zostaną zaproszeni przedstawiciele re- ł Brodaka. P~s ~~ich wyb?~Ó'W nie 
dakcyi Wiarusa Polskiego" Zwjązku ·wybrano~ ~aldy m1e1~~1 raetylko a-.JU iedneg-o 

t ., t 1 d h • h t k. Pola'ka w1ęceJ, ale straciliśmy in.a.wet dwa man
owarzys w u owyc , zwa;nyc a ze id.a ty. Smutne! 

katolicko-polskiemt Związku kół śpie- Koronowo. Naiprzew. bisku1l-sufraga'n ks. 
~ackich. sokolstwa i „Zjednoczenia Za- dr. ~l':1nder ~bierz:mowaI .w .czasie swej os~-
wodowego Polskiego". tnieJ podrózy w1zytacyJ1le1 w Kcmmowae 

K . d d t . . b ć . 2544 osób. az Y? .czy pow1m~n Y przepI- warmińska dyecezya. Ks. kapelan Pali-
sany wyrazme i czysto 1 zaopatrzony ina1 przeniesioruy z Paitoliina d~ Ęiesowa a ks. 
:w godło. które tak'Ze należy położyć na kapelan Kowalski z Bi~ do Postolina; ~s. 
zamkniętej kopercie zawierającej na- kapelan :E~geniusz Brac~v:ogel z Reszla. mm.-

. k · d l,f d d to nowa!ny w~k.airym tumsknm rw Frombork.u, ka-
ZWIS o 1 • Ol\. a ny a. res au ra. petainem w Re~zlu zosital kis. kapelan Fox z 

Termm nadselama prac konkurso- Laysz a ks. karpelan Grass przeniesi:ony z 
wych upływa z dniem 1 stycznia r. 1908 Glockstein do Laysz.. · 

Adres przeselek :, Wę1<>J>:M~ Wioska Przeiiw~~ w ~-
IARUS POLSKI" szym 00~1eC1e pr.~echrzconai 2jQ3 .na -"W turmy ,,W.1esenthal . 

(sąd konkursowy) Marzrabowa. Miasto n:aisize obchoomić be-
B h W tf li dzie w roku 1910 swói 350-letni jubileusz~ Za-

oc urn, es a a. itoione xostalo roku 1560 przez księcia Al-
Odczyty nagrodzone stają się wla- brechta z Hoheinzollerów. 

sno§cią Wydawnictwa Wiarusa Pot- Iławia. Pain BoleslalW' Meyer sprz.ed~ 
skierro" które je wYd~uje po kolei swói mctJątek ryce.rski Móz~oWIO ~ P?W;1ec1e 

6 • • • <SUskim, obszaru 1600 morgów, kap1tahśc1e p. 
nakładem własnym l roześle bezplatme Artumwi1 Schultzowi w · GdaftSku. 
tym towarzystwom polskim na obczyź
nie, które. się po nie zgłoszą. 

W interesie oświ14ty prosimy wszy 
stkie pisma polSkie o fuskawe powtórze 
nie tego ogłoszenia. -

Bochum, w paź<lziijrniku 1907 roku. 
:Wydawnictwo „Wiąrusa Polskiego." 

/ł -- .• !!.fi2ZQ_±fil_ '!" -

-. łli-z Prwi;' ;~a(~~~~?:l,i=:MI ~rmii i M~r. 
Pelplin. Ks. biskJp Rosentreter za

chorował na zapaJenie żvł u nóg, które
go się nabawił w cz.asie ostatniej po
ldróży wizytacyjnej W granicach siwej 
(lyecezyi. Z początku st9-n choroby był 
(lość poważny. Obecnie nastąipilo polep_ 
szenie, i jest ną.d'zieja, ~e ks. biskup nie
bawem wróci do zdriHNia. 

Tuchola. W „Oesellig.erze" denuncyuje ja
ki6 haikaitysta brata dr. Karasiewicza. poza
ałltbowego pocmmistrza;s który s-ie z.e ~las-ka 
B]>rowadzil do Tucholi :I objął w „Rolniku" 
arząd kasyera. Hallrntys.ta· i'ąda, ruby byleanu 
urzędniikiowi prus1kfoimu •me bylo wolno takiego 
urzędu .sp.rawe>wać. 

Chełmińska dyecezya. Przesi'edle.ni 
zostali: ks. wikary dr. Stankowski z No 
wegoportu do Gdańska przy kościele 
św! Józefa. ks. wikary fittkau z Gdań
ska do L)arnówca, ks. wikary Szynkoiw 
ski z Gemlic do Noweg_o_portu. 

Pruszcz. 9-letni synek dzierżawcy 
!J1ankego z Lądowa zapalit dla własnej 
przy1emności w stodole ogień, ażeb~ 
jak mówił, ogrzać się nad nim, i spowo
dował pożar, który obrócił w perzynt; 
dom mieszkalny, stodołę i stajnię. 

Osie. Gospodarz p. Franciszek Bo
cian znalazł w swoim gruncie przy w_y
kopywaniu kamieni ~arnek starożytny 
zawierający monety'· srebrne. Waga 
tych monet wynosi b~sko 25 funtów. 

Świecie. Przy w~vborach do rady 
miejskiej, które się tu odbyły w pierw
szej i drugiej klasie, VW'ybrano samych 
Niemców. -

z Wielk. Ks. Poznaiakieuo. 
&iń. W tutejszęj cukr.C1W'ni .zaistre:iikowali 

robotnicy, pracuią·cy ina a1k-0rd przy skl.adaniu 
ćwikieJ' i żądają podvryższenńJa ptacy. 

Wą2rówlec. w· okoli.cy W~gróiwca więksi 
posiedz.iiciele ziemscy skutkiem bna1ku lu-Oizii do 
praicy nie mogli wYbrać buraków, a także i ka1r 
tofli. Teraz przez mrozy .dochodzące d!O 6 sto
p.ni ucierpilaJy ba·rdz.o buraki i kartofle. 

Gniezno. $p. ks. Samberger11 kanornik h10-
norowy zmarrl w sobotę w Gniwnie. Zmarly 
byl pQPrzednio proboszczem ~ dziek<l:'11em w 
Naikle, a dlugie lafa dyrektorem semmaryum 
. nauczycielskieg-o w Pa_radyżu. R. i. :p. 

Gniezno. ,.._Lech" p,isze: „Policya gnieź
ll'l'ieńslm skonfi'Sklorwlara w niektórych loka
lach plfyty ronio~raficz.ne z melodyami d'o pie
śni: „Z dymem poQ;arów", „BO"Że coś Polskę", 
i „J eszcze Polska nie zgin_ę.la". Przed izbą. kar 
ną, w Gnieźtllie. która się sprawą .tą za1mowala, 
istaw.ali także dyreiktoirz.y fabrvtk. które tego 
rodizaiu J)lyty sporządzają. Mięidlzy innel}li 
zwróci/ dyr. Thymoo .z. Lipska na to uwa;ge. 
że przecież melodya „Z dymem pm.arów" ~rv 
iwa!Ilą bywa, pod .naozwą: „Das p·olnische Ued". 
(Pieśń p.oJiskia) nawet przeiz kavele wO!iskowie, 
'a) w~ec chyba nie może 'być sk01nfiskOWalflą. Sąd 
iednaikowW: zaiwYrok'O!Wal, że plyty z mel<>
dya „Jeszcze Pols'ka inie zginęta." należy znisz 
czyć, ~ z ply;t z melodiyaimi ,,Z dymem poża
rów" 1i „Bo.że coś Polskę" należy usunąć na
pisy. - Niemiecki „faterland"' więc znowu um
tov.i:a1ny. 

W Pomaniu zmarl w sobotę u Prtemie.ndenfa 
Pańskiego po o.peraicyi ks. Wilczewski, prn
bosa;cz szanrotulsikli. 

Gostyń. Kolonizacya: in1iemiecka zaczyna 
się już na dobre rozpościerać na obsz·alr:ze po
lożonirn 'Pod [Jli~stem Brzez.iu. K.U.ku ko1oni
stów już pr:zybylo. Także w Da.le~nie, mlku
pionem przed dwoma lajy, osiedlają się już ko
loniści z ROISYi i Sa'koonii,i. N01w.a m~ejsCOIW-OŚĆ 
licz~ć 'będizlie około 50 1 r.oid~in. które maia sze
rzyć kulturę na iz:iemiach po•l'Slkkh. Oberza iuż 
jest ina miejscu, będą więc okoloniśc:i mogli „za
grzewać się" do swei „kulturnej" pracy. 

Ze Sl2'zka ezyli Staropolski 
W Niepaszycach na Górnym Stask.u u

chwalono na wiecu również energkzny pro
test przeciwko izannierzonemu wykluczeniu ję
zyka polskiego z publicznych zgromaidz.eń. 

Wrocław. Lic.zba sluchaczy na tutejszej 
wszechnicy wYnosila 6 bm. 2036; z ty.eh 257 
tooloigów kat., 83 nrotestainckich, 610 pra
wników, 277 meryków, 809 słuchaczy filozoaii. 
'lł!!F - . & 
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ZlJ BRO~WIE. 
Op.owiadanie history.tzne według 

wie§ci 

munikował mu rozkaz Dautancourta, a 
potem ze swej strony istotę rzeczy 

po- iprzedstawił. 
jerzmanowski szczerze zajął się lo

sem Ploryana i zanim Dziew,anowski 
zdołal zwierzyć mu się ze swoich zamy 

Wacława Oąsl0f<>wskie20. 

CCiu d&Jwiy). słów, Jerzmanowski oświadczył krót-
- Niechże i tak będzie!.„ Powie- ko: 

(lziałem i nie ustąpię !!.__ odrzekł chmu- - Ja na to nie pozwole !. .. 
rnie Ploryan. - Tylk<.ł - dodał gorzko - Panie Pawle, toć nie można tu 
innej rady spodziewarem sie po wasz- być dość ostrożnym !„. Z mars1:1alkiem 
mości !.„ gra!... ' 

- Panie floryanią! - odrzekł za- - Wszystko mi jedno! Stuż:ba u 
frasow.any szczerze Dziewanowski. _ mnie na pierwszem miejscu - ale gd1 
Co ja tu mogę zrobić? Rozkaz! Idę do imć marszałek daje posluch intrygom, 
Jerzmanowskiego. Pan .Pawet filut to ustaje posłuszeństwo!... 

wielki. Gdyby was chciał wziąść z so- - Co waść zamierza?! 
bą, kto wie! ' Z Francuzami wszystkimi - Idę do Dautancourta i powiadlam 
w zażyłości. On jeden. mu wręcz: albo - albo! ... 

- Być może! - wycedził ponuro J M 1 p · p 1 1 
O t t k. 

1 
k - ezus, arya„„ ame awe„. 

o ar ows I. - a wracam do oszar. Toż z tego wyniknąć może cała tawan
Czekam. A jeżeli nadejdzie rozka·z sze tura. 
fa, wyłączający mnie z jutrzejszej eks- _ Niech wyniknie! My zaciągamy 
pedycyi, porzucam pułk !„. się do szeregu. ażeby iść za Bonapar-

- Nie klnij się waćpan, bo niewia- tern, a nie, żeby słuchać rozkazów nani 
domo!„. ~· 

Vauban ! Ja pierwszy podaję się do 
-- Ja siebie jestem najzupełniej pe- dymisyi i, ręczę, jutro ani jeden szwo

wnym. 
Dziew1nowski zatrzymał się na ro- leżer nie wyjedzie!... 

gu ulicy i pożeg·nał serdecznie Flory- Dziewanowski uląkł się zapalczy-
ana. wości Jerzmanowskiego i chdał per-

- Wszystko zrobię, co· będzie w swadować. Lecz ten był niewzru.szo
mojej mocy! - rzekł! - Mnie ta intry- nym. 
ga również do smaku nie przypada.„ Chwili czasu nie tracąc. udał się do 
Bądź waćp.an pewien, że potrafię sie za r Dautancourta. Dziewanowski chcąc 
nim ująć!... ' go ufagodzić. poszedł z nim razem. Tłó 

Dziewanowski dotrzymał stawa i ł maczył w drodze, przekładał, molesto
odszukawszy Jerzmanowskiego, zako- wal - napróżno. Jerzmanowski wziął 

Liczba: sluchaczy łWizwyczaJnych WJ1109Ua 
341. w tern 218 pań. (W roku 1906 bylo w tym 
czasie 1938 sluchaicz.y zwycmaljnych a 101 nad
zw:yczaJnyah.) 

BytQlll. Lewa r~ką takie można przysię
gać. Dozorca Niemiela z D<VJrowki, który sta 
wal przed tutejsz~ iz;b~ kairną )alko świadek, 
mial praiwa rękę bardzo skaleczoną. Ze wzglę
du na to poz;w:oliil mu sąd zJ.ożyć przysięgę pod
.nlesieniem lewej rek.i. 

Z Rybnickiego. Przeciwko posiedizi.celom 
Móz.ga}jikowi, Szvmurzie I, Hanakowi i Siwi
~v w Ksi~żooicach s.tarwii-000 wn:iosek o wy
wlaszctJeniee z gruntu potrzetmego pod ko
lejkę dlo Rzedówek. Termi•n w tei spraWio wY--
0na.czooty zostalt .na sobotę 23 bm. 

Z łuyeh hielnfo Ptlsłd. 
Ludność Krakowa. We wrześniu r. 

b. liczył Kraków 103,836 ludności., w 
tern załogi wojskowej 6,049; mężczyzn 
było 45,061, kobiet 52,726. Podług wy
znania Kraków liczył chrześcian 7 4,826. 
Żydów 29.010. 
;zza & --

Wiadomości ze łwialao 

Sejm pruski 
zbierze się 26-go listopada i zajmować 
się będzie nowym projektem antypol
skim, o którym donoszą półurzędowo: 

„W nowym prnjekcię „dla kresów 
wschodnich" jaki rząd zamierzia, wnieść 
do sejmu pruskiego, umieszczono pono
wnie sumę 50 milionów marek, prze
z.naczoną na kupno domenów i lasów . 
Na ten sam cel uchwal.ono już na mocy 
ustawy .z dnia 1. lipca r. 1902 sto milio
nów marek. Fundusze te służyć mają na 
zakup takich dóbr, które ze względu na 
utrzymanie wielkiej własności zi-em
skiej na parcel:acyę się nie nadają. Owe 
domeny przedstawiać mają dla komisy~ 
kolonizacyjnej rodzaj rezerwy ziemi, na 
której później będiie mogłą. osiedfać 
chlopów i robotników.'' 

Wykłady o Polsce dla Amerykanów. 
Profesor Wincenty Lutosławski roz 

począł w Bostonie seryę wykładów o 
Polsce i Polakach. Odczyty. przezna
czone dla słuchaczów niepulskich, wy
głasza prelegent po angielsku. Wykła
dy te wzbudziły w mieście poW1ażne za
interesowanie. Po pierwszym wykła
dzie przeszło 100 osób zatrzymalo się 
w sali, zwracając się do prof. Luto
slaws:kiego z szeregiem zapytań o 
szczególy spraw, poruszonych w pre
lekcyi. 

Sprawa marokańska. 
Członkom pairlamentu francuskie

g.o rozdano księgę żóHą o sprawie ma
rokańskiej. Księga ta uwidocznia usilQ
wania Francyi w kierunku utrzymania 
stosunków przyjaznych z innemi mo
carstwami. 

Księga żółta rządu francu&.kiego D 
sprawie marokańskiej zawiera 536 do,.. 
kumentów, obejmujących czas od stycz 

••• 
.sprawę do serca - wobec tego marzyć 
nie można było o żadnem ustęipstwie. 

Dautancourt powrócił by.I właśnie 
tylko co od pani de V1auban i zabierał 
się do udania się na sp:oczynek, gdy da
no mu znać o przy.byciu Jerzmanowski(>; 
go. 

Majo.r wyszedł zły, rozespany i za
niepokojony zarazem spóźnioną wizy
tą. 

ZJanim J erzman<>wski zdołał się ode
zwać, już Dautancourt w-padł na niego: 

-- Co się stało? Pewno pożegnal
na awantura! A mówiłem, prosiłem, 
urlopów w ostatnim dniu i'aknajmniej 
młodzież jest lekkomyślną, o nieprzyje
mności naHatwiej ! Zaprószy sobie gło
wy, potem zajścia, kłótnie, :pojedynki! 
No, co takiego, co ?„. 

- Czy pan, panie majorze, raczyłeś 
wydać rozkaz postawienia szwoleże
ra Ootartowskiego„. w Warszawie aż 
do dalszych rozporządzeń? .„ 

-- Takiest ! W istocie!... 
-- Rozkaz będzie niezwfocznie za-

komunikowanym Gotartoiwskiemu, 1ale •. 
w takim razie zarówno ja„. jak i wię
kszość moich podkomendnych będzie
my musieli natychmiast podać się do 
dymisyi... 

Oautancourt zbhdl. 
- Co - co? - zawołał zirytowa

ny. - Nieposłuszeństwo! ... Bunt! Co 
to znaczy ?.„ Sąd polowy„. 

- Owszem! - odrzekł zimno Je
rzmanowski. - Inaczej postąpić nie 
mogę! Zaciągając się do gwardyi, 

nia 1906 roku do końoa października 
b.: ~szystkie d~ku!11enty, ~otycz~~ 
N1em1ec, wykazu1ą, ze wszelkie różniec 
zdań pomiędzy Prancyą a Niemcami 
latwiano z największą uprzejPJośctą.~ 

Książę Arnulf bawarski 
zmarł po krótkiej chorobie w W ellecyj, 

Cesarz austryackl. 
który już zupełnie powrócil d<> zdrolłfa cat 
przyjmował w wtorek na posłuchanltt oiec 
pożegnalnem amba~adora niemieckiego aiL 
hr. Wedla, który, Jak wiadomo, obeJtnic 
namiestnictwo Alzacyi i Lotaryngii. Na 
stępcą hr. Wedla w Wiedniu jest ba. 
ron Tschyrschky. 

Demonstracye studentów. 
W Wiedniu $tudenci wl1oscy ur~. 

dzili demonstracyę żądając urządzenia 
w Austryi jednego uniwersytetu wlos. 
kiego. W skutek tego zamknęly wladtc 
uniwersytet na jeden dzień. 

Paryż byl świadkiem wielkiei de. 
monstracyi studentów, którzy Prote. 
stowali prieciw IJłOWObaniu dwóch Pro. 
fesorów z Nancy. Rząd zawiesił wska. 
tek tego wyklady w fakultecie łekar. 
skim. 

Sejm belgijski 
rozpoczął już nową sesyę zimow,. 

Sprzysiężenie w · Czarno2órze : 
przeciw życiu księcia Mikołaja odkry. 
to w stolicy Cetynii. Aresztowano 160 
osób, w tern' 3 spokrewni·one z domem 
książęcym. · 

Nowych ministrów 
przedstawił już prezydent baron 'Beck 
parlamentowi austrya.ckiemu. Posłowie 
z wyjątkiem małego o.dlamu Czechów i 
socyalistów 'zgotowali nowym mini
strom ciepłe przyjęcie. 

Aresztowania z powodu śpietzostwa w 
Francy i 

nie ustają. Aresztowano znów kilka o
sób. które na spółkę UP.rawialy śpie
gostwo. 

Protest dziennikarzy. 
W sejmie saskim narodowo-liberal ma 

ny poseł Hettner oświ1adczyl, że o mo- raż 
wach wygłoszonych w sejmie piszą ga 
zety głupstwa. Zwrotem tym czuli się zos 
obrażeni dziennikarze i opuścili razem nik 
trybunę dziennikarską. Do prezydenta 
przesłali dziennikarze oświadczenie, że 
poseł łiettner winien publicznie w izbie 
słowa swoje odwotać, jeśli chce, by Q 
mowach jego zdawano sprawę w gaze· 
tach. 

Skazany minister. 
Glośna była swego czasu 1 sprawa 

rosyjskiego ministra tturki. Tymi dnJa· 
rn1 ro1patrywał se11at petersburski ~pr,a 
wę. Senat uznał Hurk.ę winnym, że 
zamawiając 10 milionów pudów żyta u 
poddanego szwedzkiego LiedV1ala przez 

chciałem służyć cesarzowi, a nie.„ pani 
de Vauban!... 

- Co mi pan ipleciesz? .„ Jakiej pa 
ni de Vauban? ! Rozkaz i koniec! Nie ogi 

<:in ma rozpraw !.„ Książę Auerstaedtu, nó 
marszałek kazał! Wara nawet oficero-
wi wglądać w przyczyny! Dosyć~ Ju· 
tro proszę być na placu! ... 

- Panie majorze! Racz mnie WY
sluchać ... honor oficerski nie pozwala„. 

- Proszę mi nie opowiadać o hon0>
rze ! - pienił się Dautancourt. - łfo· 
nor oficera, to znaczy: „słuchać" ! 

- Jak pan uważa! W takim razie 
raczy pan przyjąć do wi1adomości.„ m?
je podanie się do dymisyi... Niech mme 
jutro kto inny zastąpi! 

Dautancourt posiniał. Z nabie· 
głych krwią oczu okulary zsunęty mu 
się na koniec nosa. Z szerokiej piersi 
dobylo się przeciągłe sapanie. 

- Więc pan ustępujesz! W ostat
niej chwili !„. Żądasz uwolnienia!... 

- Tak jest, majorze, bo ... musze.! 
Bo pan w mojem położeniu nie postąpi/ 
by inaczej !... 

- Morbleu, co wy sobie myślicie! 
Żarty? Zabawki ?.„ Uwolnienie! Zer ·ze 
baczymy jeszcze !„. Podawać się part Po 
możesz, lecz zanim dymisya nadejdz~~ sa1 
musisz pan być posłusznym, inaczej pvu im 
sąd oddam! Wasze porządki. wasz bez ~( 
ład chcecie wprowadzić? Proszę ju- lo 
tro być na miejscu o wyznaczonej grr Po 
dzinie... a co do reszty„_. zto.zę raport ~o 
panu marszałkowi! Żegnam! &i ~ 

- Majorze !„. &r 
CCiu dalszy na.sqpł} 
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k~0myślność poszkodował skarb ro
\ki 0 przeszło milion marek. 
s)l Również senat uznaje łiurkę win-

·rn uloż~~ia i ogł?szenia w „Prawit. 
~~iestniku . komumk~tu . urzędowego, 

'rY zaw1erail w sobie niesprawdzone 
~~~ez niedbalstwo informacye niezgod-
e Z prawdą. . . . . 

n Wobec przewm1en powyzszych se-
nat skazal wice-ministra łiu~kę na usu
niecie z posady ze wszystkiemi skutka-

l!IL Art. 67 pozb:awia usuniętego z po
sadY prawa wstę~u w przeciągu 3 lat 
do służby rządoweJ lub z wyborów. 

ttu.rko zalożyl przeciw wyrokowi 

1pe!aCY~· 

1 r.óiay~h stroi. 
Lan2endreer. Przy budowie now,e

go dworca. sp~dl ro~tni~ Bengelsdorf 
i odniósl c1ęzk1e obrazema. 

Liitgendortmund liczy według o-
statniego spisu 13J890 mieszk~~c.ów. 

ro. Kirchlinde 5221, Oespel 3926, ~ovmg
a~: hausen 3039. l(ley 1375, Westnch 9551 

Dellwig-łiolte 1008. Ogólna liczba 
mieszkańców wynosi więc 29,414 i 
wzrosła o 1330 w porównaniu do roku 
vbieglego. 

Horde. Przy mierzeniu gazu byl-
ry. by się bez mała , ZJatruł werkmistrz 
160 Krohn. Bezprzytomnego tyJ1ko z tru

dem zdołano docucić. 
em Ha.ttin2en. W szopie firmy l(aJs-

bach przy ulicv P,ariser Gasse wybuchl 
ogień, który straż pożarna wkrótC'e 

ck zd-Olala ugasić. Ludność okoliczna była 
ie w wielkiej obawi.e, gdyż domy tamże 

wi są stare, a w pobliżu znajdowało się 
ini- ~uw drzewa i skład benzyny. 

Essen. Z powodu braku pnacy skró
w cono w zakładach Kruppa czas pracy 

w kilku dalszych warsztatach. 
Pod Hanowerem zamordowano 

0• dwie si()stry w wieku lat 58 i 60. 
Merldinde. Przejechana przez au

iomobil 'kupca Schulte-Oestrichia· z Bo
·chum 7-letnia córeczka malarza Dahl
manna zmarla wskutek doznianych ob
rażeń. 

Kastrop. Na śmierć zgnieciony 
został na kopalni „Lothringen" robot
nik Fritz Graeve. Nieszczęśliwy dostał 
się pomiędzy kosz a belkowanie szybu; 
11ozostawia wdowę i troje dzieci. 

Kastrop. Przv wyborach do rady 
~innej zwyciężyli ·kandydaci kompro 
misowi. Wybrany został także Polak 
Bąk • . na którego padło 721 głosów. 

Duisburg. Fabryka ,.Duisburger 
Kupferhlitte" zamierza w łfochfeldzie 

wa wybudować 6-ty wysoki ipiec. 
Priemersheim. Należąca do Kruppa 

sala, w której się znajduje wyszynk pi
wa często już była widownią krwa
wych zajść. Dopiero przed tygodniem 

z ~ażgano tam robotnika Quasta. Świe
zo zosfał zakłuty nożem 26-letni robot-
11lk I<amann. Zbrodnię popełniło 2 za
xranicznych robotników. 
. W Bernau zderzyły się dwa pocią

gi towarowe. Szafner łiidde .ze Szcze
ti?a zosfia.ł zabity. Kilkanaście wago
now iest zniszczonych. 

W Morawskiej Ostr·awie zastrej
kbow~li górnicy szybu należącego do 

rac1 Juttmannów. Chodzi o podwyż
szenie zarobku. 

Budapeszt. W Grosswardein za
P~df się dom dwupiętrowy. IO osób po-

kn!osło śmierć. 2 cie1żko ranne zmarły po 
Ilku godzinach. 

Papierowe dziesięciomarkówkl pu
sztczone zostaną wkrótce w obieg. Wy
s awia je kasa Rzeszy. 
Za maltretowanie żołnierzy w 281 wy
Padkach oraz za obrazę i namowę do 
'krzYWoprzysięstwa skaizał sąd wojen
ny w Trewirze podoficera Klosego z 69 

kPllłku piechoty na póltóra roku domu 
arnego. 

""'2c: 

Ro.zmaiłoścl. 
. Sławę wozu Drzymały, ia zara
zem sławę kultury pruskiej, irozniosą 
Po świecie ka:rty ip·ocztowe z ilustracyą 
~a~e~o Drzymaly i lego wozu. Kolo 
: 1ema A. Asnyka Tow. Szkoły LJido-
1 ej 'W Krakowie, które tę ~artę ~y~a-
o na. 1cele swoich czy.telm, zam1eśc1ło 
~I ~Iustnacyą objaśniellie w języku 
. sk1:n, niemieckim, fran:cuskim i an

&tels~1m. Ba·rdzo poważne firmy za
~ranioz.ne objęły jeneralne zast~pstwa 

tego wydawnictwa, aby je rozpowsze
chnić w Anglii, Francyi. Szwajcaryi 
Niemczech i Ameryce. 

Odkrycie orzedp0topowe. Do „Slo 
wa Polskiego" donoszą ze Sołotwiny: 
W tym samym szybie Staruni, gdzie 
znaleziono niedawno szczątki mamuta, 
znaleziono dyluwjalnego_nosoroża wy
·bornie utrzymane.go. 

l(ról „Cleopold'' belgijski - jak do 
noszą pisrrua1 brukselskie - :zapisał ko
chance swojej, baironowei Vaughan, 
która obdarzyła go .niedawno zdrowym 
chłopakiem, 30 mil. franków. I(ról oole 
cil spieniężyć akcye państwa Kongo 
na sumę 30 mil. fr.anków ażeby zavis 
powyższy zrealiwwać i baronowej o
fiarować gotówkę. 
. Ignacy I_>aderewski, jak nam dono 
szą, wybie-ra się rw podróż artystycz
ną. mają~ą trwać 3 miesiące, do Ame
ryki. Obecnie wielki artysta pracuje 
nad ukończeniem ~wej svmfonii. Pi
sze też operę „Sakuntalę ''. lecz praca 
ta zostaje przerwaną z porwodu zamie
. rzionego wyjazdu 

Zmartwychwsta_nie. Pow:rót do 
życia. mimo urzędowei· śmie·rci, ob

•chodzi k1a1pitan krażownika „Chamy' ', 
który się był rozbil dnia 20 maja br. 
kolo wyspy Ballard, należąicej do ar
ohipela~w Chusa.in. Naówczas tdeipesza 
z Szangaju doniosl1a ministeryum IJla·rY 
narki, że komendant ikrąfownika ka
pita!n Manger zginął z częścią .załogi. i 
że zwlok illie odszukano. Minelo od o
wej 1pory 5 miesięcy, w_ ty.cl_l dniach 
do mmisteryum :prz)'ibyl jakiś mężczy
zna w cywiLnym strQju i oddał urzęqni 
~owi swój bilet wizytoWY. Urzędnik 
nie wierzył wfasnym oczom. Na bile
cie był naois: •.:Kapitan Manger, ko
mendant krążownika „Chanzy' '. Okaza 
lo się, że Ma:nger pą.dl ofia!rą pomyłki. 
Mianowicie ocalraw~zy z katastrofy, 
przybyl do Szangaju. i tam jadąc sa
mochodem, doczekał się powtómei ka
tastrofy. Sąmochód najechał na i~'.:lkąś 
przeszkodę, skutkiem czego kierownik 
i kapitan wyrzuceni zostali na 
bruk Kierown~k zlamal nogę, ka'Pita111 
Zlaś tylko o.rri1dlał. Zanim jednakże po-
wirócit do przytomności! przejechała 

go sikawka, jadąca do ognia. l(apitam, 
pr.zeniesiqny do szpitala amerykańskie 
go, dawial słabe ZJnaki żyda. Wreszcie 
otrzyma:ł1 minister marynarki."-na oso
biste zapytanie telegraficzne. odpo
wiedź z Szangaju, że Manger nie prze
żyje ani godzin 12, gdyż jest konający. 
Później nie bylio o nim żadnej wi1adomo 
ści i uznano go za zmarłego. Tymcza
sem k'1Jpitan cudem powrócil do zdro
wia i zjawił się w Paryżu, gdzie go 
·powitano serdecznie w ministeryum, 
zarazem . jednakże 11awiadomi9no, że 
oddany ·zostanie pod sąd za katastrofę 
ikrążowl)ika. . , 
g: _______ ·- . - -- ==-·-·--- ·----_!!!'!' 

Od 11 a •alr.cyL 
Panu Szymanowskiemu w Kray. 

List otrzymaliśmy zdaje się z winy po
czty za późno. Pozdrawiamy. 

Panu Ciesielskiemu w Horde. Pan 
poseł Brejski wyjechał od kilku dni i 
na wiec 17 bm. przybyć nie może z po
wodu innych obowiązków. 

Panu Wojciechowi Szymańskiemu 
w Marxlob. Pan Kwiatkowski mimo 
najlepszych chęci ubiegłej niedzieli na 
wiec przybyć nie mógł_. gdyż w połu
dnie miał zebranie „Sokola", 1a po po
łudniu przemawiał na wiecu w Borbeck 
dokąd byl już przed kilkunastu dniami 
zaproszony. Zasylamy pozdrowienie. 
J.&. . ... LU .. 

Od Ekspedyc1i. 
Panu Stefanowi Jakubowskiemu 

w DorstfeJd. Książki żadanej nie posia
damy i nie wiemy, czy ją można w ja
ki~j księgarni nabvć. 

Druhom „Sokołom" Czołem! 
'=--·---··---··-----------

Osłalnie wiadomości. 
śmierć chłopca pobite· 

go w s z k o I e. Czytamy w „Gazecie 
Ostrowskiej": 

ból głowy. W kilka niespełna godzin u
tracił przytomność. Nazajutrz przywo
łany ksiądz i lekarz zastali go bezprzy
tomnym. Lekarz stwierdził ostre zapa
lenie móZ2:U i zalanie mózgu krwią. W 
nocy chlopiec życie zakończył. 

W sobotę wieczorem zjechał komi· 
sarz i inspektor szkolny powiatowy ce· 
Iem przeprowadzenia śledztwa. Dzieci 
zeznawały, że ów nauczyciel często bi
je oo 2łowie. Zarządzono sekcyę zmar
łego, a nauczyciela zawieszono w urze-
dzie. - · 

Nabozeistwo pols1'1& 
Nauki w duń 119topada. 

Bla meżczyzn żonatych w środ~. dnia 13 
listopada o ~odz. 8 wieczorem. 

Dla młodzieńców w środe, dnia 27 listopada 
• .OO.. 8-e.i wiecwrem. 

Ze Zjednoczenia zawod, polskiego. 
WIECE 

.,Zj edlil'Oczenliia Zlaiwodowego Polski ego" 
odbedą się w nJedzielę, 17 Jistopada b. r.: 

Wielki wlec w AltenbO~ge po pdudnli:u o godz 
4-ej w lokalu p. łI. Wensmanna. 

W Oels.-Ueckendorf po t>olud'ni.u o godz 4-ei 
w lokalu p, Kraanma. 

W Oels.-Bulmke po poludutiu o goclzilllie 4 w 
loka:lu p. Reika, W.aamestr. 110. 

W Erkenschwlk po pcil\udniu o godiz.. 3~' u p. 
Welter (postawienie kandydaitów nai star-1 
szych k.napszaftow:Ych). 

W Hłller-Heide po południu 9 g~. 4 u p. Mek 
liinghofa. Sprawy knaipsmtowe). 

W OrO!ISeDbaum w poludn!ilu o g.odz. 2 na sa.ti 
p. Braentigena. 

Wiec dla Buer odbędzie się w Peckbausen po 
~idiniu o .godz. 4 ina sali p. Vogtai, przy k<>
ściele. 

W Brauck przed poludrriem o go<lzmie 11 u p. 
ł(am.płtof (dla Brnu.ck .i ttorstenmark obór 
starnzych knapszruftowych). 

WIELI(I WIEC HUTNII(OW W MEIOERICH 
ocnbędzie się w środę dlnia 20 listopada po pol. 
o godtzinie 1 rut sali n. Af.airtensa.. 

Zebranie czlonk&w w I(astroP w śrndę 
idJni.a 20 li&topada po poludniu -0 godz. 3 w 
·~okalu p. Th. Sendera. 

ZEBRANIA 
odibęd.ią się w trzecią niedzielę miesiąca: 

W Wattooscheid o godz. 3~ u n. Prulmpa. 
W Neumiihl-Buschhausen u p. Schroera. 
W HablnghOf'St o srod'Z. 4 i pól u p. Ketlinga1. 
W Gdańsku po 15 u p. Degenharta. 
W Buer o god!z. 4 po pol. u p. Popinghalus. 
W Dyseldorlłe o godiz. Z~ u p. Grofe. Kolnestr. 
W Blumentbal o godz.. 3 po Qol. u p. Flocke. 
W Bismarck o godz. 4 u p. Langenscheid. 
W Hombruch-Ba.r:op o god'Z. 4 u p. Sch111iitt1k:e. 
W Ueckendorf o godz.. 110 u p. Krama. · 
W Horsthausen o godz. 12 u p. Moellera, 
W Hambom o g-0dz. 11 i pó\r u o. Mrure. 
W Dortmund o g-od:z. 3 na sali o. Ahlke. 
W Altenboegge na sali p. Wiesman111a. 
W Bitterfeld na sali o. Schroedera. 
W Brambauer 11a saLi p. Schulte-«~!r.:uha.us. 
W Rauxel o g. 2 u p. Oestreich. Frohlindestr. 
W Marxloh o ~o<lz. 110 u p. Platz.a. 
W Wltten w lokalu p, Koes.tern1. 
W Kolonii o ~odz. 1 no pio.l. u p. Kirscha. 
W Hoerde o g-o<l.z. 4 u p. Baiuimbecka. 
W Linden nad Ruhrą o gio,dz. 4 u p. Schillera. 
W Langendreer o g. 5 po pol. u .V· Arns•a. 

Baczność Rodacy w Bruckha~ ! 
W niedzielę, dniia 17 listopada, o godz. 4 

po p.Ql. w lokailu p. Schilringa w _ Bruck
hausen. odbędlzie sie 

-ZABWA-
dfa c71Iooków „Zjed1ooczenia Zaw. Pol." O licz
IIlJ udzial czlonków uprasza 
(1343) Miejscowy Wydział „Z. Z. P." 

_: 

Baczność Towarzystwa! 
Szairuowne Towarzystwa p·olslm-katolickie 

2l łierten i calei okolicy należące do „Zwią
zku wzajemnej po.macy poi. Tow. katql." upra
siza się. aby na niedziele 17 listopada o godz. 
4 po p•ol. przys1a:ly swych prz.ewodlnicziących 
lub delegatów na nosledzenłe, w celu zało
źenia okręgu. - P-".s!'Xiz.enie to odbędzie sJę 
w Herten w l()kalu n. Degeliinga. Każde To
warzystw() związkowe ma pralWo •na posiedze
nie to wys.lanfa na każde 100 c2'J~onków jedlne
g-o delegata. - Nadlrruieniamy także, iż te To
warzystwa, które dotąd nie należą do Związiku 
zechcą także swego zasitępcę . przyslać. 

Z serdeczne1111 poodrowieniem 
Zarząd .,Związku towarzystwH. 

_____ W z.ast .. :_~'. __ I(u~ca, prezes. 

Baczność Okręg IX! 
Cwi:iczenfa naczelników i pod'naiczelników 

odbędą się w 1I1iedz.ielę, dnia 17 li~top.ada o 1 
g:odzinie p pol. na sali .Pana Bartli:ng.a w Cot-
te,J.burgu t>rz;y Kastt>roie. Crol'em I 
(2) - Naczelnik ~!,ręgu IX. 

Baczność! Baczność! 

W czwartek ubiegły, dnia 7 bm. 
poszedł. jak zwykle, jedenastoletni sy
nek gospodarza .ł<empińsktego z Jan
kowa przygodzkie~o. Antoś do szkoły: 
tuta] otrzymał od nauczyciela kilka sil· 
nych uderzeń trzcinką po głowie. W ró
ciwszy do domu. musiał się zaraz poło
żyć i zaczął się skarżyć na zawrót i ft 

WIELI(I WIEC W B A U I( A U 
odbędzie się dnia 17 li.st~a o godzinie 4-ej u 
p. Serbrucha, łiafenstr. 

w sprawie wyborów do rady 2młnnej. 
Mówca o. dr. Kozielski i mele innych zamieJ
soowych. I(ażdego rodaka jest obowiązkiem, 
aby na wiec pospieszyl, gdyż tylko od nas b~ 
dz.ie zależeć, jeżeli chcemy sweg'° rodaka prze
pr-0wadzjć, 

Stanisław Radotęwskl, sekr. k001itetu. 

Baczność Rodacy w Oerthe ! 
DWA WIELKIE WIECE PRZEDWYBORCZE 
odbędą 6.ie w Pi'łtek. 15 listopada, na sati •· 
Brusta. Pierwszy wiec o godzini_e 9-ej rano, 
drugi o g-Odzinie 7-ej wieczorem. - Na 1>.0rząd
dlrn dziennym: Nauka o wyborach do ra.iy 
gminnej, przedstawienie ka!Ildydatów. wdne 

glosy. Rodacy! Wybory za oaisem. bo iuż 
19 lis top• dl? tego, _ktg żyrw. powl.nien po
dążyć nai wiec. 
------- __ Komitet wyborCZ!,.._ 

Koło Śl)lewu „Harmonia" w Oladbeck 
poo~e wsa.y.stkim czl.onkom .db wiadomości. ii 
w niedzielę, dnia 17 listQJ>ada, o godzi.ttie 3-eł 
po poludmu. odbędzie się rniesięc~ne zebranie. 
1I1a którem będ~ b.ardzo ważne spraiwy oma
wrame; pożąda.inem więc jest, ażeby się czJQD
kow.ie jak najliczniej ZRr:ornadzdli. Pr~imy tak 
że Szaioownych Rod1lików, którzy mają. chęć 
pielęgnować aa'SZ śpiew ojczysty. a ictór~ 
oom }est ba.'I'dzo potrzebny tu na obczyl.inie. 
ażeby )alk naj!Iczniej przybyli, a b~da mile PIZY 
jęci. - Lekieya śipiewu odbędzłe się tza1raz po 
zebraniu. (_~) Zan;ą~ _ 
Bacmość druh-0wle Gniazda Hablnghor&t ! 

W n.ie.dzielę. dnfa 17 bm., urządz1amy 
- wydeczkQ vieszą -

na ~bawę do Mairten. WymaTSZ o giad.z. e w 
poludniu. Druhowie wi,pnnJ się sta1wić pól go
<lziny pr~dzei u p. I(ettl4inga. O liczny udlz~ 
~:,iec2Jc~ .))~-OS~ __ ( 1 Ł_ __ Naczełni.k • 

Towarzystwo ghnn. ,.Sokór' w Dułsbur2-
MeldePtcb. 

W niedzielę. <Lruia j.7 listopa.da r.b. odl>ę
dtziee się walne zebraUV; w lok'all.u p. łI. vaa 
Stockurn. pod Ulme!Il. O liczny udziai smai. 
druhów i l(odaków uprr,za (1) 

larQ«I. 

Koło śpiewu „Hflka" z Kastrop 
<lQnosi szam. czlonkarn. 1ż w niedzielę, 17 tisto
pad'a, odbędzie się walne zebranie o god.Z. 
3-ej po pol. 1 (1) 

$ ( Zacqcl. 
Uw~a: Lekcya śpiewu .odbędzie sic ,,,,. 

pilątek. dnia 15. tm. <> ~gclz. 6 wieczorem. O 
U.omy udziaJ .w zebrani~ i w lekcyi proo.i 

- ' K. Antonłewł~:_ 
__ K_oł_o_ś-pi_e_w_u-.-,C-ec,,_~ ~ylla-"-·; Heme 

donosi swym czlon'kom' życzliwym nam ro
dakQID. iż przys1Jl'e zetitarue od.lb~zie się w 
ndfediZliele, idnia 17 bm .• o~odxinie pQl oo 3-ei w 
Domu Czeladzi I(at. 

Po zebraniu urz.a;dza.my 
ZABAWĘ JESIENNA 

nrai sali p. Sternberg.a. pt.z;y kościele kat., na 
która. SiZalnownych Rodalków .)aik najuprz.etrniei 
zapraszamy. (1) 

Uwaga: Lekcya śpipwu w tę sanną noie
dizielę .o ·g-odziil1li'e 11-ej. O Ji.cmv udzi.al u-
prasza się. Zarząd. 

Towarzystwo 2lmn. .,SQkół" w Marten. 
Ninieiszern podaie s.ie druhom oo wiaid'O

irności, iż W' nie<l1'iele. dnia 17 ... go listopada urzą, 
dzamy 

-ZABAWĘ-
u pana Kortma:na. Zabawa odbędzie sie w 
zaimkniętem kólku. Początek o god'ZLnie 3-ej 
Obow:iązl_kiem i~~ ka1id'ego druha udzial 
wziąć. CZIOilem! (2) Wyduał. 

Wydzla..!=_ 
·~-~---~----~--
To w ar zys two św Jadwigi w Mengede 

podaje <lo w:iaidom00oi !:wym azlonJwm oraz 
WSZ)~st!Gilm Rodakom w Mengede ,i okolicy, iż 
sposdboość do spowiecLz:~ św. jest od 13 aż do 
20 listopaida. W nied!ziefe. dnia 17 list. o pól 
do 9-ei Msz:a św. z po\~Jdm śpiewem; P<> po
ludni,µ o godz. 4 nabożtmstrwo z. polskiem 1ka
zanfom. O liC'Zlly udzml w sµow:iedzi i ko-' 
munii św. jak też i V/'J nabożeństwie, uprasza 
się cz.lomtków i rodak(w.r. (2) 

-------------~a rząd_:_ 
Towarzystwo św. wo· jęcha w Rohlin~hauseo 
donosi isw_, m czlonkom - i zamieszkalym R.o
dakoon w Rohlinghause11 iż dnia 17 bm., na sali 
p. W. f.unka, urządzarn,y 

- ZAMI(NIĘTĄ ZABAWĘ -
ocdąc:zoną z koncertem; teatrem i 1iań<:em. 
Pr~ram: 1) O godz.~ rozpoczęcie zabawy; 
2) .o godz. 6. teaitr J?Odtityt. ,,l(młotek królem 
Herodem"; 3) 'O giod~. ~ taniec. - R.odacy 
ohcący brać udz.ial' w- tej 2ahawie tł! niebę: 
dącv cZ'lonlkJem wyżej ~enionego Tow, pla 
cą 1 m.air·kę jako wpis1cna czlonka. Czllonko
wfo zaś. z:a:legli z 3-.miesięcz.ną skladką, w.in
ni się orzed zabawa z teyo u kasy.era uiścić. 
O liczny udz.ial i puruktblne stawienie się. tak: 
cz.laników }ak i l(od•a!kll1w, uprasza (2) 

Zarząd. -
Tow~ gimn •• ,Sołtół'' w Hambonl 

dionosii szan. l(odlakom U Rodaczkom w łtam4 

bom, iż dnia 17 listopada UJ'fządzamy naszą 
DRUGA ROCZNICĘ ISTNIENIA 

na w:ielk.iej sali o. Renera. Zapraszarrny wszy 
s~k.ie GniiaZJdiai, które zaproszenia odebraly i 
te. które dla braku a•ciresów zaproszeń nie 
10debra.ly. aby nas swoją 1obecnością także za
szczydć racz:Wy. Prograrrn rocznicy: 1) Przyj 
mowanie Gniazd od ~od'z. pól do 3-ej do 4-eJ; 
2) powitanie Gniazd i śpiew .• Ospa~y i i;1;nuśny„; 
3) deklamacye i koncert; 4) Cwiczenfa o na
~rocty d'l.a po~z.azególnych druhów; 5) f!O'lda.
n.ie nagród: 6) nolone_z s1gko.Jski; 7) taniec: „Ma
zu r z figurami"; 8) ci~i;?; dalszy zabawy. 

GnialZlda. które przytbę<lą z większa liczbą 
<iruhów, -0trzymają naigrodę honorowa. (2) 

Wydztat. 
Uwa2a. Ozna.funiam szan. druhom. iż te~o 

sannego dnia iedlbedz.ie się zebranie o godiz. pól 
<l? 12-ej nrzed l)oludlniem na: sali zwyklych po
s1ed.zeń, zatem prosze <lruhów o jak na.ilicz
JJ.iejsze p·rzyibycie. Czo!em ! 

Ja~~owskl. zastp. sekretarza. 

Towarzystwo gimn .•. Sokół" w Oahmen 
dooosi swym czlonkmn a t01Wa-rzystwo, it 

-zabawa-
dJnia 24 listopada się 

nie odbędzie 
z P'OW'Odu 'Zaikazu po li cyi. Cziof .ern ! . ( 1) 

A. Roezyk, preme. 



r .,. ., 
W poniedziałek, 11 Ll~ tąpad1., o gouz. I 

JO n no zaimął w Bogu, opatrzony św. Sa· · 
kra.14c1t:.. .11i uu.tiz Jrn . .:hany sy r , lJrat, sr. :.i gier~ 

śp. Ignacy Jażdżewski 
w 27 l't• k u życ ia. 

Pogr1.eh odbl} lsie Fię w piąt.ek rano o 
godz. 8 z d , ll.JU chory~li w Deeck. - O 
c:rnm d mo;ii ... i::zystldm kre 11 nym, znajomym 
Rod&.kom i Rou'<c kor.11 (1042) 

W smutku pogrąż .: ns. 

~~ 

Towarzystwo św. Franciszka w Wanne I. 
donosi swym czlonkQltn, iż wskutek nieszczę
śliwego wypaidku postrad.ail życie nasz czlo
nek śp. 

JAN RADOLA. 
Po.zrzeb od'będizie się w piątek o godz. 8 i pó/.1 
rnoo z laz.airetu w J:icklu. CZJlOJ11kowfo winrvi 
się staiwić w odJz,naJkacb i cz-aipkach w lokalu 
posied:zteń i0 giodz. 7 i pól raoo. 

Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
podaje swym czlonkom d zaipnoszonym gio
ściom. iż w niedzielę, d!pfa 17-go 1is~o~da. ob
chodzi Towarzystwo naµe 

22 .r<>emicę pośw1ęcenia chorągwi. 
Wszystk;ie Towairzysitwa, które zaproozenii.a 

odebraily i te, które dla brnku adresów oso-
bnych zaiproszeń nie odebraly, na tern miejscu 
za:oraszamy. O god'z. l> 3 po poiudniiu odpra
wione b~ie polskie nabożeństwo w klaisz.to
rze. a: da;lsz.ai uroczystość polącz.ona z teatrem 
~ tańcami odbędzie s.ie na sali p. fi.~hed4cka, 
Włernelhausers,tr. 

Uwaga: Na !Z\aiimej'~cowe TQwarZY'S(t'W4ti 
będą czkl.ilk<JIWie nasz~o Tiowareystwa na 
dworcach oczekiwać, _i:tórn prosimy z cho-
1rągwiamł przybyć. ,1. Zarząd. (2) 
Towarzy~two św. Wojc{echa w Wetter nad R. 
podaje czlo!]kom do wiadomości, iż przyszle 
2ebranie odbędzie się w niedl.iiel.e, dnii'a: 17 li
stopada o godzinię 3 po polu.dniu. Zaraa:em 
donosi się szam. czfonk<Mn, ora:z wszystk.im Ro
dakom ii Rodaczkom z Wetter i okolicy, iż na
sze Towarzystw.o po zeJbrainiu urządza 

ZABAWĘ JESIENNĄ 
z :tańcami w te samą ni_edziiele 111.a sali paJnai H. 
Overbecka, Kaiiserstr. O jak nailicznieisz;y u-
dzail w zebraniu i zaiba'Wtie prosi (3) 

Zarząd. 

Bractwo róż. żywego w par. Serca Jezu.sowe_xo 
w Oberhausen 

podaje do wiadomości, ~ż w przyszly piątek, 
dnia 15 listopada przyjdzie ksiądz polski i bę
dzie sl'uchal spowied:oi qd! godziny 3-ej wcząw 
szy J to tylko niewiasty i w sobote rano. Męż
czyźni spow.iada:ią się w siobotę Po polu<lniu 
w niedziele i w ponJecLz.ialf.ek. W piątek wie
czorem -0 godz. 7 różaniec, potem ka.zamie. W 
sobQtę rano -0 godzinie 8 Msza św. i wspólna 
l(omurńa dla nlewiaist. 1W niedlJielę rano o pól 
<fo 8-ei przystęP'llią mężczyźni wspólnie do K-0-
munti. Po rpoluidniu o 4 godz. polskie naibo
~eństwo z kazal!!iem. Chor~ży winni sie stawić 
w sobotę o godz. 8 i ~ niedzielę o stodzinie 
1~ do chorągwi. (:, 

Karol Nowacki, nadzelator. 
T-0w. św. Franciszka l(s. w Hofstede-Jijemke 
podaje swym cz.lonkom i · wszystkim Roda!kom 
z Hofstede-Riemke clio wiadomości, iż Tow. 
:tmienUo swói lokal zebra{l i to od p. Walburga 
~fo p. Bockera w Hofs.tede, ulica .H'iltroperstr. 
21., :zarruz obok kopalni „Constantina" szybu II 
Zebrania odbywać się będą co 2-gą i 3-cią nie
d.zielę każidego mie1'iąca. W lokalu p. BOc:kera 
eą wylożone następujące gazety: .,Wiarus Pol
ski", „Gazeta Grudziądz.ka" i „Pra'Ca". 

Przysz.le zebranie Qd.bę.dz.ie się w niedzie
lę, dmia 17 listopada QO poludlniu o si;odzinie 
4-ei P'ltnktualnie. - O liczny ud2Jial w zebra-
niach pm·si (2) Zarząd. 

Towarzystwo i:imn ••• Sokół" w Laar 
z:asyla swemu S17jan. druhowi 

WAWRZYNOWI RYBIE 
oraz jego dozgonnej tO!Warzyszce życia pannie 

WII(TORYI KULCZYŃSKIE.I 
sklardamy w dzień Ich ślubu. dnia 14 listopada, 
jaik naJserdeczniejsze życzenia, a w końcu 
wykrzykujemy: Niech Sokolica z Soko.rem ży
je! Czolem! Cz;olem! Czolem! 

St. Kubiak, sekr., w imieniu Toiw. 
M1''t-ł-1 l:,~ w ,Q;.~ >rJB. ~~ M'l k~ . ·~ l;;l(:{ 'iJlfJ.~·~ 
~ ~~ 7iłfJ '.".j~r~ ~~' ~~ \~'~~>i WJ-;?JA ~~' ----
--11-iliiUIEilt~ 

~ 
l(oło śpiewu „ Wanda" w Laar 

.za:sylai swemu szanownemu cizlonkowi panu 
W A WRZYNOWI RYBIE 

oraz Jego dozigonnej towa.rzys~~e żyoLa, panmie 
WIKTORYI l(ULCZYNSl(IEJ 

w dn~u 1ch ślubu. w czwartek. dnia 14 liisto.
paidia1, seridecz.ne życz.enia szczęścia, z:dnawi~ 
bliogoslawieństwa Bożego i wsz.;eLkiei pomyśl
ności, Również wykrzykujemy: M..łoda Para 
nieoh żyje! 

Teg-0 Wam życzy w ~mieniu calego Kota 
Zarząd. -----··--Baczność Tow. okrę~u I. 

„Związku Wzajemnej Pomocy Tow. Kat.-Pol." 
w Recklinghausen! 

W niedziielę. dni.a 17 listopada, odbędzie 
~ zebranie delega.tów t01W.airzystw chrl.ie.5ciań
sk.ich w celu zaliożenia protestu przeciw pracy 
niedzielnej. Ponieważ jest to rzecz ważna, 
przeto prosimy szan. Tow. Wysiać delegaiów. 
Cz.as i l'dkal b~zie jeszcze podamy. (3) 

Antoni Roszak, pi:,zew. okręgowy. 
St. l(unca. prz~odn:iczący Zw;i~7!ku. 

Towarzystwo ginm. _ •• Sokół" w Linden 
. Dahlhausen 

o.ma>nm &'WY'lll druhom ·i wszystkim Roda
kom J Rooaiczkom, iż urządza!my 

ZABAWĘ JESIENNA 
w niedzielę, dnia i7-go listopada u pana 
Schillera w Linden. Zapraszaanv Tow,airzystwa 
miejscowe oraJz Gniazda: Steel_ę,, Preiise11Jbruch 
i Wiemelhausen. Cz-Otem! (2) 

·- Wydział. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Essen 
urządza w niedzielę, dnia 17 listopada rb. 

- J s ·l e n n ą z a b a w ę, -
polą,cz.ooą z konce:rtern. przedstaiwierniem te-
Ja/tralnem i śpiewem cz.terogfosowym. potem 
tańcami. Początek o godzinie 5 po południu. 
Zabarwa Qdbęd7'ie się na wielkiej sali „Alfre
dushaus", przy ul. Prohnhause11Str. 19. - Ozie 
ciom iniżei lat 14 wstęo wzbromony, 
(3) Zarzą~-· _ 

50 pocztówek 
za 60 fen. franko, czyli po f enygu • sztuka 
Sprzedają się dlateg.o tak bajecznie tanio, po
nieważ niektóre iz nich są .nieco uszkodzone, 
np. tmche zgięte lub pod.J>bnie, jednakże zdai
tne do użycia. Trafiają się także pomiędzy nie
mi kolorowe. Są przedewszystkiem odpow.ie
dnie dla dz.ieci, na falnty, do wyJi()Sowania dtd. 
Wysylam tak dlugoi, dopóki zaipas starczy. 
Naj.taniej przesybć należyt-0ść zinaczkaani pocz 
towemi. - Adres. J. Chociszewski, Gniezno 
- Ooesen. 

Perki z Polski 
do jedzenia, centnara.mi i waioumi 1przedaje po 
najtańszych cenach (134.4) 

Piotr Baron 
Baukau p. Herne, 

--- 83th•st.r. nr. t:i. ---

(ł~9~~ ~~~~~~~~~~~~~t\1 i -.. ~ej 
. a .. likier destmH1?y, - ~ 

słynny i ogólnie znany ze 'sw·ej '.do-'' 
broci, wzmacnia żołądek, podnieca 

UJ apetyt _i przyczyni~ się do dobrego 
(/) traw1ema, z fabryki 

0LEONA ZEBRA w śmigłu. 
{ft J enera.lny zastępca na Westfalię i Nadrenię: (1341) 

VJ ------- p. dezet Talarczyk ve Wanne. -------
± 

M 11 • • 11 • • • • • li I I ·~ 

otrzyma każdy do Gwia.z!!~e~k ~ea1<oakow1 w :kładzie ~ 
w laar przy ulicy Cesarskiej 144 

(Kaiserstr.) 
przy zaknpnie od 20 mr. pocz., jeżeli wyra.żnie zazn11czy, że wyczytał to ogłoszenie w „ Wia
rnsie Polskim". Zaznaczam wyraźaie, te ceny w moim 1kładzie s' 8e•lle •tale i na 
kaźdym przedmiocie zaajdufe si~ kartka z wyraźnie wypisan'ł cen~. Podarek ten ustano· 
wiłem na pBmiątlr~ otwarcia. m11Jgll iDteres11. Z!'!garki ·:l:lą u maie w Laar, łJe.arska 
u.ltca ar. t.&4 w oknie w1atawnem wylo7.on11 i każdy może sobie je wprzód dokładnie 
obejrzeć. , 13ł0) 

Z powaidiniem 

Rnbrorter-Specialbaus 
filr Knaben- und Herrenbekleidung 

LA AR. Kaisersfr. 144. 

=-~-~-~-=---=11=---=11=--=11=---=•=---11=---11=- 11_11 li li 

Dwa wielkie 

składy polskie 
w Herne i w Kastropie ! -

Szanownym Rodakom 
polecam w moich dwóch 
wielkich składach 

w llerne i w H.astropłe 

§W wielkim. wyborze= 
~?;··-~· · 

wszelkie spr.z~fy kucltenne, piece, maszyny do 
gotowania itd. Równid 

całkowite wyprawy kuchenne i magle 
Za gotówk~! IW a od plut~ I 

a = mi n a a u a •a• 
Swój do swego! Ił 

~.~·~~t!1101 

Elementarze .st ni sław Jankowiak. 
111 
li 

Wydawca: 
. ·~Ci!IU 

B"'~znośe1 
Kto chce 1337 

skład 
kolunl "' lny 

założyć, a brak mu urzą- ł 
dzenia, niech się do 
mnie zgłosi! I 
Ho~!~.~.~a~i~~:.~ I 

Główny~~skład w Uerne prz1 
707 nlie1 Nowej 33. 

D:rugi . skład 

Kastrople przy~~----~•--liłiiilł 
ul. Kał8er • Frłe· 

Swój 

de:,::-::::., I 

Jłt.:1spodynie 
•·• kupujcie tylko prawnie za!trze~ont} • ·• 

margarynę 
~! „Kościuszko" B 

ł (674 

W. " === „ iarus.=.. ___ __ 
Do nabycia. we wszystkich składa )h, 

drłchstr. 21. 

Ant. Zajka, 11erne 
ulica Nowa (Neuestr.) nr. 3. 

Polecam szanownym Rodakom. m6j 1168 

warsitat szewski 
w którym wykonuje ' !,_.. obuwie ..._ 
podług miary 1w ' najnowszych fasonach z nat 
lepszego materya.łu po cenach umiarkowanyc · 

= Reperacye trwałe i tanio f = 
0 

Zelówki męzkiego obuwia z na.piętka.ro~ od .2,~0 
Zelówki damskiego obu'l'Via z napiętkami od 1, 

Dla dzieci podług wielkości. 

Swoj do s'"ego ! ~wół do l!llffel'0 
12111 „ ..... 

Bochum. - Drukarnia „Wiarusa Polskie o" r Bochum. J a n B r e i s k i w Bo churn. Odpawiedzia.lny za redakcyę: S t a n i s l a w K u n ca w 



~ N __ r_2_6_4:$__ Bochum, na piąte . ~ d ia 15 listopada 1.907~ 
~- --------=--~----~-----------

7. 

I • 
~ 

,_..~ i:UU:~ilóllll::.' g.,1~·~111.~ ... ~~---··-lallTll-· 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
-~g]!!~~S~Ll!L~~:e · M wtW ' •; SA •• 'EH 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe I Wynik wyborów. do rady miejskiej I .Ponieważ P.olskie Stronnictwo rr~ówienia by la mniej w:i.ęcej następują-
•ówić. czytać i pisać oo polsku! Nie . · Ludowe ogłosiło, że wstąpienie ludow- ca: 
test Polakiem. kto potomstwu swemu I W Recklmghausen. ' ców do Kola byłoby wręcz niemożli- Sokół, Sokolstwo, nieprzyjemne to 
znlemczvć sie pozwoli! Dnia 12 i 13 bm. odbywały się w ~ wem-!. gdXbY. prezesem Kola wybran9 wielce dla uszu hakatystycznych sło-
- , trzeciej klasie wybory do rady miej- pp. U~ąbmskiego lub Dulęb~., w~ęc tez wa, na dźwięk ich niejeden hakatysta 

Z 'flJp&dkOW dDll skiej w Recklinghausen. Otrzymali obecme po wybor~e P· Głą~m~ki~go u- czerwieni się od złości, pięść zaciska i 
• głosów· kłady z ludowcami o wstąp1eme ich do przekleństwa miota. Sokolstwo dla każ 

. Polacy 1056, . ~oła uważać można niestety za rozbite. .dego nolakożercy :znaczy tyle co bunt i 
, Parlament francuski zgodził sie na po- „ centrowcy 1768, niezależna partya oby- 1rewolucya Dla czegóż hakatyści taikie 

litykę rządu francuskiego w Maroku. watelska 625, socyaliści 300. ~'t;Qł4:1CV na ObCfl>iDił8 bredni1e głoszą o So'kolstwie i jakież są 
462 głos!ami przeciw 54 uchwalono Odbędą się zatem wybory ściślej- „? rzeczywiste cele Sokolstwa na:szego w 

rządowi votum zaufania, wyrażając sze Qomiędzy Polakami a centrowcami. państwie niemfockiem. Otóż celem So 
· Mimo olbrzymich trudn.o·s'c1·, m1·mo Do górników Polaków zamieszkałych kolstwa nie 1·est ani bunt„ ani rewolucya, 

i przekonanie, że rząd bronić będzie po- H bo 
nMgi· i praw franc_ yi w Maroku. Po- b'alamuceniu Polaków przez agitato- N' d• w atm . rn. d lk" d tylko wychowanie i wykształcenie jak 
w„ rów centrowych, mimo agitacyi księży ieza tUgo s amemy · 0 wa 1• 0 nJajdziel'lliejszych ludzi, prawdziwych 
chwalono także bez zlastrzeżeń wszel- centrowców, rodacy w R.ecklinghausen wyborów starszych knapszaftowych. obywateli r ·ozumiejących i spełniaią
kie oświadczenia rządu. (Patrz odnośny tak dzielnie się spisali, że za to należy Trzeb'a więc wytężyć sily i przeprawa- cych wsze1kie obowiązki r-0dzinne, spo
artykulik.) się im wszelkie uznanie. dzić swoje, tern więcej, iż to jest wa- leczne i narodowe! Zahartowane, sil

Hiszpania buduje nową ilotę. 
Ministeryum marynarki wyznaczy 

1 lo 193654000 pezetów n!a odbudowanie 
floty. Iiiszpania zamówi 3 nowe pan
cerniki o 15 tys. tonach pojemności i 3 
lodzie torpedowe. 

• 

. Sprawa wywłaszczenia włościan 
Polaków. 

,> Frankfurter Zeitung" oglosiła, 
że ngwy projekt p'Olski rząd111 przewj
duje .ty1ko ograni~zone prawo wywla
szczenia. 

Do wiadomości powyższej1 dodaje 
,,Rheinisch We.stfalis-che Zeitung", że 
z~adza się ona tylko o tyle z prawdą, 
o ile chodzi o ograniczenie co do cza
su, mnych ograąiczeń nie ma. Rząd nie 
otrzyma tprawa wywlas.zczenia ina 
czas nieog.rankwny, lee.z tytko na ten 
cms, ITTa jaki mu starczą uchwalone 
przez sejm prusk śr·odki pieniężne. Sko
ro :sumy uchwa1one się wyczerpią, 
skończy się także prawo wywłaszcze
nia i przedłużyć je może tylko nowa 
ustawa. 

.Potwtonny projekt polakożerców 
P~dany , rzą;dowi pruskiemu, został 
IW1ęc, jak z p·CYWYższvch gtosów wyni
ka) rprzez -rząd przvjęty. 

J eszcze raz wytężyć trzeba wszel żny krok, który jako górnicy uczynić ne i zdrowe ciało ma stworzyć gimna-
kie siły.. mamy w kierunku wYWalczenia sobie styka, ~dyż tyJko narody, składające 

Do wyborów ściślejszych niechaj praw naszych. Na wiecu w Hamborn "jr z zdrowych i silnych członków ist
staną wszyscy Polacy narodowcy. Do zostali jako kandydaci wybrani i jedno- nieć i rozwijać się mogą. Giną narody. 
ostatniego trzeba pójść na wybory.Mo- głośnie uznani druhowie: które nie dbają o swoje zdrowie i o swo 
że też ci, którzy nie wierzyli w dobre Walenty Biedka, Hamborn; ją dzielność fizyczną. Zginęły już liczne 
skutiki samodzielnego postępowania, te- zastępcą Otto. Hambom. szczepy, których ·ll!azwiska historya 
raz zawstydzeni tak świetnym pastę- Wybrano dzielnych druhów nasze- nam zachowała, a i obecnie mówimy o 
pem Polaków, naprawią błąd popełnia- go ,,Zjednoczenia ziaw. Polskiego" i do narodach ginących, którym brak już sil 

nich możemy mieć zaufanie. d d F ny i odd'adzą głos kandydatom Pola- Druhowie! Dnia 23_go listopada . o z rowego rozwoju. rancya przed 
kom. odbędą się wYbory w lokalu P· Hottel- laty 40 liczyła blisko 40 milionów miesz 

W ostatniej chwili otrzymujemy na- manna (zastępca Steckmann). Mamy lm{1ców, dziś liczy nie wiele więcej, 
stępujący dokładny rezultat wYbor- podczas gdy ludność Niemiec przez 
czy: nadzieję, że w Hamborn każdy się po- czas ten o 20 milionów dusz się pomno

stara o legitymacyę z kopalni i o numer żyla. 
Storemiosto Bruch Hozem knapszaftowy i spełni swój obowiązek 

Po I ac y: sumiennie. Nie dajmy się zmódz przez Naród polstki .prag111ie żyć i rozwi-
W. Olejniczak 111 945 1056 przeciwników naszych, lecz wywalcz- jać się i prawa do żyieia narodowi poi-

1 

Stan. Nowicki 112 948 1060 my sobie Rodaka na stlarszego knap- skiemu jes~cze najzia!Ciętszy : polako-
Pranc. Janowski 114 952 1066 szaftmvego. Sta11my zgodni, silni i wy- żerca odmówić się nie odważyl. Sokol-
Wojc. Stubecki 112 940 1052 trwali jak w ziemi przed twardym ka- . stwo dążąc do podniesienia zdolności 
Izydor Kalota 111 941 1052 mi'eni1em, który swa. nasza zmoże. W narodu polskiego, ma chlubne cele na 

Ce n t rum: dniu 23-go listop'ada okażemy siłę na- okv., któr_e każdy 1uczciwy człowiek, 
Józ. PantfOrder 1250 518 1768 szą duchową i nie pozwólmy na to, aby .czy to ITTiemiec, czy francuz, .czy rn-
Perd. Weinhol.z 1239 520 1759 ;nais ,,socyaly" lub „chrystuski" zastę- syan.1n 1pochwalić musi. Wiedzą o tern 
Stan. Tomczak 1237 505 1742 pować mieli. Pokażmy, iż my sami u- polakożercy pragnący zagłady naro-
Blażej Kaiser 1247 514 1762 mierny bronić praw naszych i już teraz du 1polskie!go, któ~ych dla tego o„ 
ttenr. Minnhaar 1242 511 1753 agitujmy za naszą sprawą. Jeżeli soli- gromnie kord praca nad p·odiniesieniem 

L i ber a ł 0 wie: darnie pó}dziemy na wybory, to odnie- dzielnośd naszej. ·wiedzą też polako-
J. Manss 404 291 695 siemy ZwYcięstwo, gdyż widoki są par- żercy, że nigdy nie podburzyliby szer-
W. Bleeck 376 292 668 dzo dobre dla nas. Jeżeli zwyciężymy, szych kół społeczeństwa niemieckiego 
T. ttuvermann 377 294 671 innym braciom naszym ducha dodamy 1orzeciw Polalkom, gdybv wskazywiali 
A. Schemberg 379 292 671 a sami z tego od.niesiemy wielką ko- 111a prawdziwe cele „Sokoła". Dla tego 
Ant. Kexel 370 295 665 rzyść. to posługują się kłamstwem, wmawiają 

k • Spojrzymy na naszą gminę, ile tysię o.pl:nii publicznej niemieckiej, że celem 
Soc Y a I n idę m 0 rac•: cy robotni'ka polsk1'ego w n1·e1' pracu1·e i Sok ł " b 1 Dl H. Salzmann 130 170 · 300 " · 9 a to unt i rewo ucya. a po-

p I 
fr. Hoffeld 125 169 294 my mielibyśmy się pozwolić zastępo- Jakpżenców kłamstwo inie nowość, boć 

o ityka Francy i w Maroku. tt. TonebOhn 124 170 294 wać irrmym? o nie! Dzie~iątki milio!llÓW w śwdkach nie przebierają, byle 
23 169 292 grosza polskiego wędruje do knapszaf- prowadzily do uprag111jonego przez 

W wtarek obradował parlament W. Rilssler 1 . tu na ·cudzą korzyść. Brońmy więc nich celu. to jest do zagłady narodu 
fran_cuski na·r1; i·nterrnel~cyą w S!prawie C. Lutzenburg 125 171 . 296 na1'ży"uv~tnie1''-zych interesów naszych. lsl · I u ··y Znaczna liczba głosów była roz- wv .., po ,nego. 
PO rtyki rządu w Maroku. Większość strzelona. Odbędą się zatem wybory Do dziela Bracia górnicy, duchem je- Przykładów mamy na to bez liku, 
znaczna posłów stanęła po stronie rzą- ściślejsze pomiędzy Polakami i cen- dności pokonamy przeciwników na- a na -„obczyźnie mieliśmy inieidawno ja-
du. trowcami. szych. Szczęść Boże! Druh. skrawy dowód m to. jak wstrętnymi 

Prancuski minister dla spraw za- *· -=z: ~ środ}sami ipolakożer·CY uprawiają hecę 
g:anicznJnch oświadczył, że wkrocze- ---- Wiec społeczno-polityczny! antyipolska. Mam na myśli ową zmy-
nre Prancyi było konieczne. francya Koło polskie w austryackiej Radzie dfa Borbecku, Bottropu, Dellwigu i oko ślo1ną przez p9Iakożerców rewolucyę 
stara w p,oroziumieniu z Hiszpamią o zia pan' SfWa licy odbył się ubiegłej niedzieli po polu- polska w Moets urządzoną w rzeczy-
Prowadzepje 1policyi i nie mies.za się • d D wistości przez niernieoki .,Bandon1·um-b r niu na sali pana emonda. Zgroma-
~ sol~tnie zresztą 9-o polityki we~ę- . wybrało prezesem posła profesora Olą- dziło się przeszfo 300 osób, n1a galeryi Cliub Auf hoher See"' do !którego nale
rzne1 Marotka. Jenerał Drude, stoJący ł biI1skiego z Lwowa w miejsce posła przysiuchiwafo się rozprawoun kilka- żałol kilku znicrnczaLvch polta czków. 
~ Casa;blance wal~z~~ będ'Zie z Mu- Abrahamowicza, 0 którego ustąpieniu naście Polek. Potworne kłamstwo o rew.olucvi pol
f' :V tlahdem tylko, 1esh go Mulay Ha- donosiliśmy. Zagaił wiec p. Bogacki, który też ski ej w Moers uczy nas także, jak to się 
~d zaicz~pi. W myśl ugody„ zawartej Na posiedzeniu Koła polskie~o, od- prz1ewodniczył obradom, zastępcą prze .polaikożercy -obchodzą z tak zwanymi 
ł Ąfgeciras, Francya zawsze układa- bytem w celu 'Y.Yboru przewo~~1c~ące- wodniczącego ~brano P. Kędziorę, se- loji3lnvrni 1polakami. którzy zaipomi·na-

63 a. się z Sulta11em Abdul Azysem. Po- go, odczytano llst pos~a Stapmsk1ego, kretarzem p. Jozefa Rymera, ławnika- ją o swojej polskości i pragna okazać, 
~'.ędzy Pranc~ą a ttiszpanią_ istnie~e 1prezesa kloubu ~ollSkiego _Stronni~~a . mi Pl?.· Sołtysiaka i Psotę. Program wie że są już zupełnie „dajiez" ! Otóż gdy 
Upe_lna zgoda, 1ak to udowodmly takze Ludowego, w ktorym prosi o odłozeme I ca był następujący: 1. Wykład o So~ się zej,dzie kilka set niemców, pobiją 
~~!edziny królewskiej pary hisz1pań- wyboru przewodniczącego, ponieważ I kolstwie. (Referent rndaktor ,,Wiarusa się wzajemnie i policyantów poturbują, 

IeJ w Paryżu. ma zamiar wstąpienia wraz z klubem Pol!'kiego" p. Michał Kwiatkowski z a ·pomiędzy kilku set niemcami znaj
. Mowę swoję z~kończy1ł minister do Kota. Bochum). 2. Wykład treści spolecz.no- duje się kilku lojalnych .polaczków, 

si· ~Iichoin nastęipującem oświadczeniem: Polskie Stronnictwo Ludowe, zlo- politycznej (Referent pan P. Paliński z · wówczas pol•„kożercy zaw~ze spedzą 
eh· k ra?cy1a nie chce z Maroka uczyni~ żone z 17 ~osłów nie należ~lo dotąd d.o Bo~.hum). 3. Stosunki miejscowej Po- winę na Pielaków i ogłaszają światu, 

:am, stoLąicego pod jej opieką, atoh ~ Kora polskrego ze względow party1- łonu. 4. Dyskusya. iacv to buntownicy i zbrodniarze sa 
50 ni~ Pozwoli na to, by inne mocarstwa i nych, jakkoJwiek w spr~wach narado- , Przewodnicz~cy ud~ieJił _nasam- ci P olacy. Tak otó w Moers podziękO: 
BO 111Iały w Maroku wplywy przeważne. ~ wYCh zachowywato solidarność z Ko- przod głosu P· M1chałow1 Kwntkow- waino loialnym polaczkom~ że ich przed 

t lerm polskim. . i słHemu; tre~ć przeszlo godzinnego prze Ś\viatem przedstawiono jako zabójców 



1 buntowników za to, że chcieli okażać 
swoh1 lojalność, wstąpili do klubu nie
mieckiego i poszli na niemiecką zaba
rwę. Z tego nauka, 1byśmy tylko do 
polskich należeli towarzystw, na pol
ski~ uczęszczali ZJabawy, byśmy sza
nowali na$zą godność narodową i wszę 
-Ozie okazywali, że Polakamy jesteśmy 
i Polakami pozostać chcemy. Z Polaka, 
który inie s21anuje swo~ej godności na
rodowej. ani jeden niemiec nic sobie 
nie robi, a nawet najzaciętszy polako
żerca ma respekt przied uświadomio
nym Polakiem narodowcem.; Nawet 
1I1ajmniejsze i Il1ajbiedniejsze narody z 
;pogCłJrdą 1patrzą ·rua zaJprzańców. bo mi
fo.ść oj9zyzny i przywiązanie ido języka 
i obyczajów ojców je'St czemś tam pię
knem. i wzni,osłem, że w najzadęt
szym wrogu wzbudzą poszanowanie. 

Pnacujac '11ad 1padniesieniem dziel
ności narodu i nad pogłębieniem mi
lośici ojczyzny „Sokól''. ma cele tak 
•szlachetne. że wszędzie otwarcie do 
nich 't»rzyznawać się może bez wzglę
du na hecę polakożerców, a każdy Po
lak. c,zy mtody czy stary cztynem i 
przykładem cele te .p-0pierać winien. 

Każdy robotnik polski popierać wi
nien ce.le Sokolstwa polskiego. a podno
sząc się .za pomocą naszych organiża
cyi w tężyźnie i dzielności - nie bun
tem ani rewolucyą, jak chcą polakożer
cy, lecz spokojną, .rozważną, celową i 
wytrwałą pracą stworzymy wały o
chronne, których podmyć ani przer
wać nie zdolają bijące na nas z coraz 
.większą wściekłością fale gierm'ani
zacyi. 

Podziękawawszy mówcy, udzielił 
przewodniczący następnie głosu p. Pio
trowi Palit1skiemu z Bochum, który w 
przeszło godzinnej mowie piętnował na 
samprzód sprzeda:wczyków, z których 
winy głównie lud polski na obczyznę za 
zarobkiem wychodzić musi. Mówca 
rozwiódł się następnie o naszych obo
wiązkach narodowych, mianowicie tak
że o obowiązkach matki Polki na ob
czyźnie wobec dzieci swoich i mówił o 
wielkim znaczeniu, jakie dla wycho
wania posiada pielęgnowanie pieśni pol
skiej. 

Za obszerny i treściwy wykład po
·aziękował przewodniczący panu Palif1-
skiemu. Oddawszy przewodnictwo 
swojemu zastępcy p. Kędziorze, przed
stawił przewodniczacy trudności, jakie 
czynią władze tamtejszym Polakom. 
Sali na wiec otrzymać nie można, ani 
zezwolenia na odegranie niewinnej sztu 
ki teatralnej ani na odbycie zabawy. 

Następnie zabral głos p. Józef Kę
dziora, który wskazał na to. że policya 
tak bardzo się opiekuje Polakami, jak
kolwiek nigdzie się nie zdarzylo, by Po
lacy w Dellwigu, Borbecku i Bottropie 
gdziekolwiek spokój zakłócili. Jeśli 
gdziekolwiek się któcą i b.iją, to 
są to zniemcz':i.li Polacy a nie Polacy 
narodowcy, a najczęściej niemcy. Na
przykład niedawno oobitp na dworcu 

ŻlTBROWIE. 
Opowiadanie historyczne według po

wieści 

Wacława Gąsiorowskicw. 

(Cl.aii dalszy)_ 

- Nic! O niczem nie chcę wiedzieć. 
-Lecz! ... 
- Kapitanie! 
- W sprawie nie mającej związku 

ze służbą! ... 
-- Więc co takiego? Proszę mówić 

prędko! Noc! Jestem znużony !„. 
Dautancourt rzucił się niecierpliwie 

na krzesło i zaczął bębnić nerwowo po 
poręczy. 

Jerzmanowski. niezrażony usposo
bieniem majora, które nic dobrego wró
żyć nie mogło, jął opowiadać o kimś, 
będącym poza obrębem stosunków słu
żbowych. Gdy skończył - major spoj 
rzal nań ostro i wycedził przez zęby: 

- I cóż to wszystko ma znaczyć? 
Co mi pan głowę suszy taką opowieś
cią! Baba się wtrąci fa, więc niema mo
wy o sprawiedliwości!... Potrafiła prze 
kabacić zwierzchników tego kawalera, 
tern gorzej d]a niego, że takich sobie 
znalazł! 

- Bezwątpienia ! 
-- Niema o czem mówić! Jeżeli.się 

panu zdawato. że mnie ta historya zaj-

kolejarzy i urzędników. Któż to uczy
nił? Otóż także jakiś ,,Bandonium
Club". 

Gdy niedawno szły Towarzystwa 
polskie do kościola, policya nietylko 
im towarzyszyła, ale nawet do kościoła 
się udala, i dopiero, gdy ks. wikary 
oświadczył, że dopóty nie rozpocznie 
nabożeństwa, dopóki urzędnicy się nie 
usuną z kościoła, policya opuściła Dom 
Boży. Skutki giermanizacyi zaś są nie
wesołe, jak o tern sami niemcy przeko
nać się mogli. Pewien taki zgiermanizo
wany Połak, który pojąl niemkę za żo
nę, oświadczył drwiąc sobie z zasad 
wiary, z uśmiechem szyderczym: 
„Mein Vater ist,ein Ochs, meine Mutter 
eine Kuh, und ich bin ein drittes Rind
vieh dazu (ojciec mój jest wołem, mat
ka moja krową, a ja jestem trzecim by
dlęciem.)" 

Oto skutki pracy giermanizacyjneL 
Nawoływał więc mówca zgromadzo
nych, aby wszelkimi siłami chronili 
dzieci swoje przed giermanizacyą a wo
bec władz bronili słusznych praw swo
ich. 

Po kilku dalszych przemówieniach 
zakończył przewodniczacy wiec, który 
aż do końca miał przebieg poważny. 

Po wiecu odbyło się zebranie ,,So
koła'', do którego zapisało się wielu no
wych członków. 
&!!!! ·- ___ li 

Minister oskarżony o oszustwo. 
Niezwykły to, przypadek, aby 4 

iprocesy sensacyjne, doty·czące osób 
wybitnych w sferach 1politycznych 
państw europejskich, zajmowaly je

dnocześnie uwagę całego świata. 
Zdarzyło się to właśnie teraz. ~ 

Pnooesy hr, Moltkego, ks. Biilowia, Iiur 
ki. rosyjskiego ministra i włoskiego" mj 
•nistra Nasies.w zalewały całe kolum
ny dzienników różnej mniej lub więcej 
ciekawymi szczegółami. 

Proces byłego mi,nistra włoskiego 
·oskarżoneg.o o sprzenie~ierzeinie po
wierzonych mu w urzędzie pieniędzy 
zajmuje obecnie ·cale Wochy i dzieli 
całe państwo na dwa zażarte obozy, 
z których jeden uwnża Nasiego niemal 
ta bożyszca, drugi za niegodziwca 
skończonego. Już to jedno chyba wy
starcza za dowód, że Nasi to czlowiek 
b'ł!dź oo bądź niezwykły. 

Zarzucają mu. że na stanowisku 
zaszczytnem, jakie · ziajmowal, dopu
sz.czal się oszustw, sprze1niewierzeń, a 
nawet zwykly1ch kradzieży, on jednak 
staje przed senatem włoskim .z głową 
podniesioną dumnie i śród ciszy tak 
głębokiej. że slychać szelest wachlarzy 
pań, zcrpełniająiey,ch galeryę, głosem 
jasnym i czystym za1p_rzecz_a zarzutom 
punkt po punkcie, ,przedstawiając sie·
bie za ofiarę knowań wrogów pali· 
tycznych. 

Jak ,.Gimnale d'Italiia" za'Pewnia, 
movva oskar1żonego sprawiła na sena
t·orów wrażenie dodatnie i obmyśla-

mie, to się grubo mylisz!... Ani nowe. 
ani ciekawe - dudków, którzy się za 
nos dadzą wodzić babom - nie braknie. 
Dobrej nocy panom! Panie Dziewano
wski, masz także co równie przyjemne 
go do powiedzenia? 

- Nie, ja z kolegą tylko ... 
- Tern lepiej!. .. 
- .Jeszcze słówko!... 
Cóż takiego? ... 
- Ten młodzieniec, o którym mówi

łem, sluży w naszym pułku, to właśnie 
ten sam, któremu kazał pan zostać! ... 
A tym prowadzonym za nos ... 

- M.orbleu, a dlaczegoś mi pan tego 
wcześniej nie povłiedział? 

- Bo trudno bylo się spodziewać. 
aby pani de Vauban miała tak decydu
jący głos w gw1ardyi cesarskiej ... 

- Co za głupstwa! Morbleu ! Ni
gdy! Rozumiesz pan! Ani myśli! U 
mnie baba miałaby rządzić! Oho! ża
dnych podszeptów, żad1nych intryg, ża
dnych pro tek cyi!... Komu się uśmiechd 
awbns, niech s!e umizga do pałasza, do 
kuli„. morblen do kroćset!. .. Patrz! Toż 
sobie teraz dopiero przypominam. że 
mi przez godzinę blisko opowiadata o 
jakimś szwoleżerze! A ja ani rusz 

nie moglem sobie przypomnieć nazwi
ska, boć trudno, żebym się uczył na
zwisk, jeszcze takich jak wasze, któ
rych wvmówić czasem niepodobna! 

- Więc teraz, jak pan major radzi? 

na byla ibardw zręczni;>, chodzi jednak 
o to, aby ,potrafił oświ~dczenie swoje 
poprzeć dowodami. 

Razem z N as im zasiada na ławie 
oskarżonych Lombardo, niegdyś na

czelnlli: kancelaryi i wspólntk Nasieg.o, 
a. jak niektórzy twierdzą. i zly duch 
jego. 

Obradom sądu przewodniczy pre
zes senatu Canonioo. W roli sedziów 
występuje 141 senatorów, a śród nich 
ludzie o nazwi~kla·ch historycznych, jak 
książęta Buonco.mpagni, Borghese, Cae 
tani, Doria i Pamphili. oraz uczeni i 
mężowie stanu, jak Durante, Pogazza
rn. Todaro i Visconti Venosta. Znany 
ucrony i wy,chowawca dzisiejszego 
.król(ł Wł·och, sędziwy Morandi, od
mówił współudzialu w.sąidzie ja.ko dłu
goletni 1p_rzyjaciel i wsoólipraJcownik 
Nasie~o. 

Wtoirkowe riozprawy. na · 1których 
1czynili zeznania wyb_itmi p1rzędnicy, 
ujawniły szczególy ba:rdZ?o 1obciążające 
Nasiego. 
SE1-4L& 

Ziemie oolskleo -
Z Pru~5 Za©~od11i~ • Jl armil i Jb,znr. 

Z dyecezyi chęłmińskiej. Przesie-
1dileni zostali: ks.. wikary Rusiński z 
Wysina do Toruńskiego Papowa. a ks. 
dr. R,ogala~ wikary tumski w Pelplinie 
do Pą!czewa w zastępstwie ·chorego 
księdza Kunerta. 

Lal~owy. Robot·n-ik Jakób Ka:cze
rzewski skazany został za rzekome 

ITTajście sZJkoły na cztery miesiące w.ię 
zi,enia. 

Brodnica. Przy sekcyi zwlok w Brodnky 
nalbaiwil się zatrucia krwi lekarz p. dr. KaT
wat z. Wichulca.i. który poddać się musial dwa 
ra.izy operacyi ręki. Niebezpieazeństwo jesz.cze 
nie minęfo. gorączka bowiem nie ustąp_ila. · 

W Szwarcenowie pad Bis:kupcem przesz.fa 
krurczma z rolą, wfas.ność p. Jana Majewskie
go, który pois..iaJda tamże też gospodarstwo ob
szaru 210 m(}:rg, w lutersikie ręce. 

Toruń. Na ławników sądu okręgo 
wego w Toruniu \Vyl,os-owano na rok 
1908 trzech robotników. Jest to czwar
ty w Nięmczech przvaa,dek, gdzie na 
ławników Dowolano także pracobior
ców. ·wybór praiciobiorców .na ławni
ków zapoczątkowały sądy okręgowe 
w Ifanawerze, Stutgarcie i Norym
bergii. 

Z Wielk. Kl1. Poznańskiego. 

l(cynia. Komisya kolonizacyjna kupi!a 
majątek Grocholin uod Kcynią w pow,iec'. e 
szubińskim, obszaru oko!!o 7000 mórg od dotych 
czms01We.go wlaś.ciciela p. von Treskow, i to 
pod tymi samymi wa.runkami co Otorowo, ti. 
na kredvt. 

Połaiewo. Wiec „WYZ\Volenia" w Pola
iewie celom zafożenia tamże :oddzi2Ju o<dbyJ 
się w niedziielę 3 bm. i wyp.adJ nadspod!zie
wanie dobrze. Na sali p. Bogus.f2•ws:kiego ze
brafo się okoJo 500 osób. Na; cz.toników zapi
sal:o się za1raz 76 osób i to 38 mężczyzn i 38 
kobiet. Wiec trw:a.r 20 g;cdziny. Parafia po
laiews.ka dia1Ca ·dobry przylsfad innym mie)sco-
woś>Ciiom. Zaklaida.nJc <łd.d'zfalów „ Wyz.wo-

. '!" . Ą #Lj 

- Nic nie radzę!... Mlarszałek ka
zał. Co !a tu moge? Jutro rano przy 
raporcie powiem i... i ... wszystko! 

- Pan marszałek zapewne ... nie co
fnie? 

- Najpewniej! Niema o czem ma
rzyć!... Baba się wdała! Mało je
szcze nieporządków, mało kłopotów ... 
jeszcze baby! Nie wiem morbleu, za 
jakie grzechy mnie tu zapędzono do 
takiej roboty!... Zawsze przychodzi
cie za późno! Źle się stało!... 

- Panie majorze ... możnaby mimo ... 
rozkazu ... 

-- Co? Mimo rozkazu? ... 
- Właśnie ... bo ja dotąd jeszcze roz 

· kazu nie odebrałem. 
Dautancourt spojrzał na Dziewano„ 

wskiego. 
-·- Tak jest, m~jorze, rozkaz mam 

jeszcze w kieszeni. 
- Więc go oddaj natychmiast! 
Dziewanowski podał oapier J erzma 

nowskiemu - ten ostatni rozwinął. go 
spokojnie, przebiegł treść i wyprosto
wawszy się po służbowemu, zaraporto
wał: 

- Panie majorze. meldµję, że szere-
go\\·ca Gotartowskiego zatrzymać nie 

I 
pod?bna, bo właś1~1e wysłałem go na
pr·wu z furyerem, aby z1jął się fura
żem i kwaterami; według danego ordy 

ł nan~u, dopiero .Po.9. Berl.inem ... Gotarto
. wski połączy się z oddziałem!... 

lenia" to naiskuteczmeiszy S"rvue!{ Jm zw~~':'..'.::;,
i111iu gnębiąceg.o spol'.eczei'1stwo nasu. PUań
stwa. · 

Poznań. Zmarla w Poznaniu śp. Pelaofa 
Stablewska, siostra śp. Ks. Arcybiskupa. "' 

R1awłcz. Robotnik Tomczak, nailogo!VY 
pijak. zmarl marnie w pewnej stajni. Póki żona 
jego żyJia, stanJa się o utrzymnie, a.ile gdy u
ma1rla, pija.inie~ walęsal się po okolicy, ŻY1WJac. 
się odpiaidikami na śmietniikach. Taik to oi
jak·QlTI bywa r 

Ze Sl~zka czyli Starepols~J 
Wrocław. Na przedmieściU I(a:rJawice 

zapalil się 35 metrów wysoki zbiomi.k we fa
bryce akcyjnej rawn. Meinecke. W chwili wy
buchu pożaru pracowało na wierz.chu zbior. 
n:ika 2 robo1lników, zaję_ty;ch ·obwijam.iem rur. 
Nie mogąc z.ejiść na dól, uczepili sie <lrzewlanej 
części zbionnika i wisieli przez dluższy cz.as. 
pomiędzy ·niebem a: ziemią, otoczeni pJlomienia
mi; 111ie mogąc utrzymać _się dlużei. spadli na 
ziemię, przyczem jeden zaibil się na miejscu, a. 
drug.i Zllarrnal sobie ręcę i •nogi. 

Michałkowice. 150 wyp-a:d'ków sźkarla
tyny zameldowano urzę<l01Wnie w Michailko1Wi
cach. W tamtejsz.ej szi.kiole luidlo1wej brakuje w 
każdej klas.ie znaozna lLczJb<V dzieci, razem coś 
okofo 200. 

Miechowice. W kopalni .. Pru.sv" zasypany 
zostail walącym się węglem górnik Smak z 
Górnik pod Tam. Górrumi. Nieszczęśliwego od
stawiono ciężko rnnnegio do la2aretu do Byto... 
mia. gdzie niebaiwem zmarl. 

Z luyeh 4zf el~ie Potu;:j, 
Kiiów. „Dziennik Kiiowski" zwraca uwa

gę na smutny fakt, że Od lat diwóch wraz. 
częściej slyszy się o sprzedaży polskiej ziemi 
na R.usi w ręce obce, mianowicie r;osyJ~kiemn 

Bankawi wfościańskiemu. ,,Dziennik Kiiow
s.ki" piętnuje to zaprzepaszczenie ziemi rio lskiei 
jako grzech nie do darowania. 

So&.?owice. Wśród roibo!lltików Zaglębia~ 
pracujących na/Wet od lat kilkunaistu w fabry
kach_, tkwi przedziwne przyw,iązanie do ziemi. 
Szczytem mmrzeń każdego z nich jest posia
danie gruntu i praca na nim. do azeg.o zd·adą s.ie 
dążyć wsz-e.lkiemi silarrni. Na wieść o sprze
daży maiątku w mias,teczku Iierodniby na Po
lesiu wofyńskim, o czem diawiedz.ia1no się z 
„Gazety ~wiąitecznej", robotn.icy niekt(>rych 
fabryk i kopalń wys.tali tam dele&"atów, by zba 
dali warunki kupna i obejrzeli zie.mię. Z jednej 
tyllro fabryki fitznera i Gampera w Sosnowm 
wyra~ifo gotowość -osiedlenia się na roli 15(). 
robotników z rodzina.trni. Delegaci wyjechali 
w tygodniu zeszlym. - Naisi marni sprzedaw
·azycy poiwfoni sobie przykJ1ad wziąć z tych. 

bied:nyich robOltników. ożywionych t:>Jkiem 
śwjętem przywiązaniem d~ matki Ojczyzny! 

Sosnowice. U gQ~P.Qdarza Petrnwa ~uży
fa mloda urodziwa dziewczvna~ w której za
kochal scrę m!lo-dy parnhczak, slużący u tego 
s2.nnegn gospodarza. Razu jednego zaczą.l' ią 
kusić i n.ap-ierać na nil\. ·alby uczyrnila !Z aidość 
jego sprosnym ohędom. Dz.iewczyna brnnifa 
_się, przyczem parobek utraci! jedno oko. Pa
robeik zawrzar zemstą i postanowi! rzucić diiew 
czynę na pożarcie świ:niorn. W tym celu zmó
·w,il się z trzema towarzysza.mi i wspólnie z ni
an.i zamiar IZ<i.mienil w czyn. Najprzód ws.zy
scy czterej zloczyńcy navadli dz-.iewczynę w 
lóżku i zgwaicili ją. A notem zupelnie nagą 
.i związalną rzucili do chlewika św.ińs.kie:;?;o. 
Zglodnia.Ie zwierzeta rzucily ~ i ę natychmiast 
na nieszcześliwą dziewczynę i izaczę.ry ia roz
rv:wać swcmi klami; cl..ziewczyna z ooczątku 
nie mogla1 .krzyczeć, gdyż usta mi2fa Z1knc
blow:?,ne. NaTeszcie Zidofafa r.1s\;.1ob odz ić z 
więzów jedlną rękę zaczęla woJać o pomoc. 
Pr,zvbyl gospodarz i po dllugiej WB.lee z roz
wścieczonemi zwierzętami uwolnil dziewczy
nę strnsznie pogryz,iona. Sprarwcy tev.o strasz
nego czvmt tvmcza sem zbiegli. .Mieszkańcy 
wsi urząd:z.ili natychmizrst pościg. Dwóch zbw 
idni.B. rzy chlopi ujęli i zabi[i na mi ejscu. 

~ ----· --··-· - -· - . -- .. 

Dautanconrt spojrzał groźnie na Je
rzmanowskiego i j11kby po walce we
wnętrznej, rzekł krótko: 

- · Kapitanie Dziewanowski! Pro
szę natychmiast wygotować papier do 
pana marszałka z odpowiedniem zawia·· 
dom1eniem. Nadto może pan nadmie
nić, że w razie życzenia jego ekscelen
cyi, może być wybrany inny szwole
żer. .. równie uzdolniony. 

·-Czy papier zaraz ma być sporza
dzonem ?.„ 

Jak najprędzej! Nadeśle mi go pan 
do podpisu przez wachmistrza, rnor
bleu ! - rozk11zal Dautancourt i odwro
ciwszy się szybko do kapitanów, wy
cedzi? przez zęby: - Panowie darują ... 
noc ... 

fJoryan siedział jeszcze pogr~1żonY 
w myślach na posłaniu swem w kosza~ 
rach, gdy niespodzianie brygadyer stuz 
bowy nadszedł i wezvrnł go do .kance
laryi. Floryan w milczeniu uporządko„ 
wat odzież, rozumiał, co go tam czeka-
le !.„ , 

Najniezawodniej ów rozkaz, o kto-.
rym uprzedził go byt Dziewano\v:ski. 
Lecz Gotartowski byt już· zdetermino
wanym. Gdyby go mieli zatrzymać, ,t~ 
ustapi. Pierwszy raz w życiu do~us~I 
się takiego zuchwalstwa, samowolt. ntie 
pos!uszef1stwa !... Lecz inaczej pOS a-

l pić mu nic wolno! ... 
1 (Cią1 dalsey nasłąvl) 



iinY w włoskim domu cesarskim. 
Królowa ttelena włoska powiła có
kę· • ' ' 

cesarska para niemiecka 

·iedzila ~w ~r?dę L~:m~yn, gdzie i_ą 
fitano rowmez z n'a1w1ększą uprze1-
cia- • ~ ł 

z 428 posłów do sejmu pruskie20 

1 
100 równocześnie posłami do par

entu niemiecki-ego, mianowicie 28 
senvatystów, 9 wolnokonserwaty

"W 6 narodowych liberałów, 9 wol
rnJślnych, 36 ~entrowców, 6 f?ola-
\v i 6 bezparty1nych. 

Proces .Moltke-Harden. 

Teraz Rodacy, przypada obowia
zek na Was, abyście Wa~zym kandy
datom zapewnili zwycięstwo. Niech za
tem każdy zajmie się domową agi
tacyą ! Niech każdy zorganizowany ro
botnik postara się o to, 1aby zdobyć jak
najwięcej głosów polskich i przekonać 
rodaków, jak wielką dla nich jest ko
rzyścią, jeśli Polak będzie starszym 
knapszaftowym. 

M1amy nadzieję, że Rodacy w tter
ten zapal okazany na wiecach czy.nem 
poprą i nietylko postarają się o zwYcię
stwo dla swoich kandydatów na star
szych knapszaftowych, ale także o to, 
by organizacya pols1ka yaknajwięcej li
czyła członków. Szczęść Boże! 

Druh. 
Aa&&& a .&&& Z& 

1 róiny~h stroa. 
ttr. Moltke wziąl sobie j'ako adwo

ta radzcę sprawiedliwości Sello; ttar Bochum-Hamme. Na kopalni „Oa
na bronić będzie oprócz radzcy spra- rolinenglilck" zabily spadające kamie

,1ectliwości Bernsteina z Monachium. ni,e górnika Iiillego. 
Kie radzc1 sprawiedliwości Kleinholz Witten. Firma „Marki'sche Seifen-
Berlina. industrie" zaskarżyła towarzystwo u

be~pieczeń „Rheinl1and" o wyptace111ie 
Streik górników w Australii. odszkodowania wysokości 2500 marek 
Pośrednictwo rządu nie mialo po- za szk,ody, wyrządzone przez eksplo

wodzenia, jak donoszą z Sidney. Za- zyę roburytu w Wittcn-Annen. Wszy
s!reikowało 14 tysięcy górników obwo- stkite i1nstancye, w końcu sąd Rze'SZY 
au Newcastle. w Lipsku skargę odrzuciły. 
Cesarska para królewska w Anglii. Gladbeck. Podczas budowy studni 
Toasty zamienione podczas uczty zasy.piala ziemia 25-letniego muflarza, 

nie zawieraly nic niezwykłego. Padnie- który odniósł tak ciężkie obrażenia, że 
iiono że domy panujące w Aingiii i zmarł wkrótce. 
~iern~zech łączy blizkie pokrewień- Werne. Na kopalni „Werne·" za-
!two. bity spadają.ce wegle 28-letnjego gór-
Towarzyszący cesarzowi niemiec- nik(a. Józefa Swajg-era. 

Kiernu sekretarz. stanu Ma spraw za- Dortmund. Na dworcu głównym 
granicznych von Schoen zaprzeczy~, znaleziono palacza Juliusza Hellgreve 
jakoby podróż miała znaczenie pali- ciężko okaleczonego na torze kolejo
tyczne. Nie chodzi o żadne umowy, wym. Powracająceg-o z służby nocnej 
gdyż pomiędzy Anglią a Niemcami nie pochwyciła na forze lokomotywa. 
ma ważnieiszych spraw spornych, za- Dysełdorf. Podczas rozpraw tutej 
ręczal p. v. Schoen. szej izby karnej zm'arł nagle na udar 

Mimo to utrzymuje się wiadomość, sercowy 62-letni woźny sądowy Piotr 
że głównymi przedmiotami narad są Hemel. 
Maroko, a pozatem stano1wisko Niemiec Hag.en. Przy wyborach do rady 
w Azyi Mniejszej i sprawa kolei Bag- miejskiej · straciło stronnictwo wolno
dadzkiei. Niemcy chcą zachować tę ko- myślnych 4 mandaty. 
\ej pod swoiemi wpływami polityczny- Kolonia. W lasku bulońskim w 
mi, lecz pragną, aby Anglia udzielila Paryżu odebrał sobie z zawiedzionej 
kolei poparcia finansowego, co zresztą mitości życie 27-letni Alfred Loewen
leży w interesie Anglii, gdyż linia ko~e- stein z Kolonii. 
jowa ma się kończyć nad zatoką Per- Duisburg. Zm'arły radzca handlo
ską, a nad tą zatoka Anglia chce pano- wy Karol Lehnkering zapisał miastu 300 
11'ać niepodzielnie. tysięcy marek na urządzenie zakładu 

~ M! ____ ..,_.__,.„ a __ 4 dla sierót. 
Witten. Fałszywe pięciomarkówZe spraw robotnlciyob. ki są tutaj w wielkiej liczbie w obiegu. 
Eickel. Zwiazek sztygarów n'a ze-

Herten. Pierwszy wiec polski za braniu odbytem tutaj postanowił wyda
staraniem „Zjednoczenia Zaw. P·olskie- wać własny organ oo 14 dni od pierw
go" odbyt sie dnia 12 bm. przed polu- szego stycznia przyszłego roku począ
dniem a drugi wiec po południu. Do po- wszy. 
ludnia przewodniczył wiecowi druh Recklinghausen. Na kopalni „Reck 
Grosy, po poludniu druh Gordon, na lingh::msen" zasypały spadające ka
o~ydwóch wiecach referował druh So- mienie górnika Matuszaka. Nieszczę
siń3ki o prawodawstwie knapszafto-1 śliwcgo wydobyto jeszcze i.ywego. zla
wem. Mianowicie wyjaśnił mówca, dla- mal sobie atoli w dwóch miejscach krę
czego na walnem zebraniu projekt u- goslup. 
staw zost'1l odrzucony, i kto za to winę Schwerte liczy 13629 mieszkańców wobec 
ponosi. Stosunek pracodawców do gór: 13015 \V roku ubieg;rym. . , 
nikó • t · l t Do Essen przylączone będzie w.krotce Iiut-
~ )eS. napręzony, ecz ~as ępc~ ro- rop, które liczv 5000 mieszka!Jców. !(alda gmin 

botmkow Jak mzedtem, tak 1 obecme są na ttuttrQIPu 1z1rooda się już na to. 
skłonni do ponownych układów, byle Volklin~en n.ad Saarit. Zapad.fa się tutaj no
Pracodawcy się zgodzili przynajmniej wa b~dowla: Z pod ~rnzów wYdobyto dotą:d 
na ostatnią propozycyę starszvch knap- 3 za1b1tych i 4 rannych. 
szaftowych. · · ~agdeburg. Skazany za krzy~o-

Gdyby pracodawcy na to się nie przys1ęstwo w rokl_l 1906 na dwa lata 
zgodzEi, to też stusi iknapszaftowi się domu. karnego kupiec Lemgau., został 
nie zgodzą na przystąpienie do zwią- obecme w nowym. po~tępow~mu są~o~ 
zku opa'rteg . nos'ci· wym uznany za mewmnego t uwolmo-

' o na wza1em · . L d · d · • · · k d Na tterten przypada także jeden ny. emgau o s1e z1a1 1uz w w omu 
nowy obwód knapszaftowy, w którym karny.~1 · . 
dnia 23-go listopada Polacy będą na Reims. W Ca~rog zabił w wt?rek 
~WYch kandydatów głosować. tterten podcza~ polo~vama ~· Candr_et swo1ego 
Jest zamieszkałe przez wielką liczbę 15:le,tmego · s10strzenca. ~atka 13110-
Potiaków, dla teg·o też przy dobrej agi- 9zi~nc~, otrzym~wszy w1.~domośc o 
tacyi zw .· t p l ków 1·est pra- smierc1 syna razona parahzem padła 
Wdo od yc1ęs wo o a trupi:,.l1. 

~ obne. . . f New-York. Milioner Pawe1 The-
. a popołud~1ow~m zebra~m re e- band młodszy zastrzelony został w wto 

rował o znaczeniu .,Z1ednoczema zawo- · . , · k , 
dowego Polskie o" dla robotników pol- rek p_rz~z swo~~go wozmcQ, ~ory po 
skich druh M 'kg .1 . Wanne w dy~ spełn~em_n zabo1stwa sam sobie ode-
sku . . an ?ws o z . bral zyc1e. 
sze syi 01 zemawrnl kandydat na star: Socyaliści a wałka z aJkoho1em. Na 

Wiado moś~i Uf~rackie. 
Wyszed.r z druku trzeci z rzędu tomik 

Conaszai Doh. Ciekawych przygód <letektywa 
geniusza Sherloka tlaJmesa p. t.: „Zręczne 
os1ustwa." - Cena .t()(Tliku 40 hal. Naklaid 
ks.ięg-ami l'Namliszews.kiego· ii 1Meiinhartai we 
Lwowie. ! 

Polski przewodnik po mieście amerykałi
skiem. Wys.zedl z druku .,Polski -przewodnik 
haindlowy i książka parrniątkowa rnia1Sta De
~troit'\) wydany ~ zre<l~g101WalnY ~rnez. p<an~ 
Wincen~o Smo:Cz.yńskiego. Książka ta za-
wiera wiele szcz.e.i;i:ólów o kolonii polskiej w 
tern mieście, jak wiadomo, iednei z więkgzych 
w Staina.ch Zjed11oczonych. 

Śliczny obraz, 
przedstawiający naszych najznako 
mitszych pisarzy: Adama Mic
kiewicza, Juliusza Słowackiego, Zyg-

. munta Krasińskiego, Kornela Ujej-
skiego, Adama Asnyka i Henryka Sien
kiewicza na jednym wielkim kartonie 
w wykonaniu artystycznem, ofiaruje
my, dopóki zarias starczy po 1 mr. 50 
fen. a z prz '·a w trąbce z tektury 
po 1 mr. 80 teri. 

Abonenci „Wiarusa Polskiego" pia 
cą tylko 40 fen, a z przesełką 60 ien. 

Zamawiać nailepiei wspólnie. Pie
niądze należy nadest.ać naprzód. 

„Wiarus Polski". 
Bochum, Maltheserstr 17. 

_JJ!1 SU!' iii'!!J!li.łS§PL 91-11~ 

Od Redakcyi„ 

Towarzystwu w Mengede radzimy 
podać żąd'any spis członków, gdyż pro
wadzone dotad procesy prze·z różne to
warzystwa rzadko tylko wypadly na 
korzvść Polaków. 

Szanownych korespondentów na
szych, Towarzystwa i wszystkich pi
szących do „Wiarusa Polskiego" upra
szamy, by przesyłając ogłoszenia lub 
zamawiając książki albo druki adreso-
wali: . 
„Wiarus Polski" ekspedycya4 Bochum; 
natomiast przesyłających koresponden
cye lub zapytania do redakcyi, upra
szamy adresować: 

„Wiarus Polski" redakcya, Bochum. 
Ogłaszającym Towarzystwom. Szanowne 

Zanządy wsZYstkich Towarzystw polskich ~a 
obczyźnie prosimy uprzejmie o prwsylaime 

wyraźn~e atramentem p.rsrunych ogloszeń o 1ze
braniach. zabawach, rocznicach itp. Ozęsito
kroć bowiem się zdarza, że otrzymujemy oglo
szenia tak niewyraźnie spisane, że dlugo ślę
czeć trzeba nad iednem takiem ogJoszeniem, 
aby wyrozumieć. o co piszącemu chodzi. Prz~ 
tern prosimy pozostawiać pomiędzy rządkann1 
więcei mieiisca do WPisywania poprawek i ko:.. 
regowanifl blędnie napisanych W}'rruz6w. Naj
lepiej by bylo, o-dyby seikretarz odnośnego To
warzystwa. chcąc przeslać <lo nas ogloszenie 
towarzyskie poszukal podobne cgloszenie w 
ii::dnym z numerów .. Wiarusa Polskiego", w 
·którym tyle zawsze og-toszeń najrozmaitszei 
treści się maiduie, i wedl'ug takiei;ro ogloszenie 
sweg-o Towarzystwa mrożyJ. W taki sposób nai 
prędizei ustrzeże sie każdy od niedokładności a 
nam ulatwi poprawianJe ogioszeń towarzyskich, 
które jest bardzo ciężką i z.mudną pracą i nie~ 
raz powoduje opóźnienie ogfoszeń . 

Nabozeńsłwo polski& 
Nauki w cią2u listopadai. 

Dla młodzieńców w środę, dnia 27 listopad.a 
o godz. 8-ei wiec.wrem. 

Ze Zjednoczenia zawod. polskiego. 
WIECE 

„Ziediroczenlia Zawodowego Polskiego" 
odbedą się w niedzielę, 17 listopada b. r.: 

Wielki wiec w Aitenbłhzge po poiudnliu o godz 
4-ej w lokalu p. li. Wensmanna. 

\V Gels.-Uecke.ndorf po poludn:iu o godz 4-cl 
w lokalu p. Kramma. 

W Gels.-Bulmke po poludniu o go-dz.inii~ 4 w 
lokalu p. Reika, Wainnestr. 110. , 

W Erkenschwik po p.aludniu o godz. 3~ u p. 
Welter (postawienie kandydatów na star
szych knapszaftowych), 

W Hiller-Heide µo poiludniu o godz.. 4 ·u p. Mek 
linghofa. Sprawy knapszaftowe). 

W Grossenbaum P\> poiu<lniu o godz. 2 na sali 
p. Braenti~ena. 

Wiec dla Buer odbędz.ie się w Beckhausen po 
Voh1<l<niu o godz. 4 na sali p. Vogtai, przy ko
ściele. 

W Brauck przed 'Po.ludniem o goqzinie 11 u p. 
I(amphoł (dla Brauck i liorsterrnark obór 
starszych knapszaftowych). 

kt'go knapszaftowego ~rul1 Skopo:wsk1, I odbvterri w Essen zjeździe partyi so
ka~ry Wyf~szyzył ~·wo1e poglądy 1 w1:7~ , cyaiistycznej przystąpiono otwarcie do 
ieśif~at J~k będzie praoował w razi~ walki z alkoholem. Walka ta.wywołała 
szafto ostanie wybrany ~t~rszym knap. 1 obecnie ostre protesty socyallstycznvch 
Gros WYm. Przer;rn':vialt 1eszc~e dhd~. · I oberzystów, którzv twierdzą, że walka 
~an Yt ~opakz:vn.sl~I, Oord~n .1 Kędzia. ta szkodzi ich z'.łrubkowi, a oni położyli 
licz ~Ydac1 zostah Jedn~~!losme . ~rzez wielkie u1sfogi około rozwoju partyi 
n· ~Ie ze_br~nych rod'aikow potwi~1.dze- . socyalistycznej. · . : '"t.;.' · , :t ' 
I, a są mmi dhdh: W Skopowsln I Er- l I 

WIELKI WIEC HUTNIKOW W MEIDERICH 
odbędz.ie się w środę dnia 20 listopada po pot. 
o godzinie 1 na sali _u_. Maiftensa. 

Zehran.ie czlonków w Kastrop w środę 
dinia 20 listopada po poluctniu o g-odz. 3 w 
hkalu p. Th. Sendcra. nest Walzcr. 

ZEBRANIA 
odbedą sie w trzecią niedzielę miesiąca: 

W Wattenscheid o ~odz. 3~ u o. Prukopa. 
W Neumiihl-Buschhausen u p. Schroera. 
W HabinghOf'st o 1rn<lz. 4 i pól u p. Ketlinga~ 
W Gdańsku po 15 u p. Degenharta. 
W Buer o godz. 4 po Pol. u JJ. Popinghaus. 
W Dyseldocfie o godz. Z~ u p. Orofe. Kólnestr. 
W Blumenthal o godz. 3 po pol. u p. flocke. 
W Bismarck o godz. 4 u p. Langenscheid. 
W Hombruch-Barop o godz. 4 u p. Schnittke. 
W Ueckeodort o godz. 11~ u p. Krama. 
W Honthau~en o godz. 1Z u p. Moellera. 
W Hamborn o godz. 11 i pM u p. Maire. 
W Dortmund o godz. 3 na sali D. Ahlke. 
W Alteoboe1'1te na sali p. Wiesmanna. 
W Bltterfełd na sali o. Schroedera. 
W Bram.bauer 11a sali p. Schnlte-'itr:ubaus. 
W Rauxel o g. 2 u p. Oestreich. rrohlindestr. 
W Marxloh o gooz.. 11~ u p. Platza. 
W Witten w lokalu o. Koestera.. 
W Kolooii o godz. 1 oo pol. u p. I(irscha. 
W Hoerde o g-odz. 4 u n. Baurnbecka. 
W Linden nad Ruhrą o iz:OOz. 4 u p. Schillera. 
W Langendreer o sr. 5 oo po1. u p. Arns'a . 
W Llnden-Rubr. Zebranie czlonków „Zjedn. 

Zaiw. Polskiego" odbędzie się w niediziele, 
dlnia 17 listopada przed poludniu, o godz. 11 
a nie o 4-ei z nowodiu braiku saH. 
W Resse w niedzielę, drnia 17 listopada, po 

poi. o srndz. 4 na s2\li p. \VielaJnda. 

Baczność Rodacy w Bruckhausen t 
W niedzielę. dnia 17 listopada, o godz. 4 

po po1. w lokalu p. Schiiringa w Bruck
hausett. odbQd~e sie 

-ZABWA-
dla c71lonków „Ziedm.oczeinia Zaw. Pot." O licz
ny udział czlanków uprasza 
(1343) Miejscowy Wydział „Z. Z. P." 

Wielkie wiece polskie w sprawie ści
ślejszych wyborów do rady miejskiei 

w .lłeckiin~bausen 
odbędą się w niedzielę, 17 bm. o godzi
nie 4 po południu i to: 
w Bruchu w lokalu pana Mollera 
w Recklinghausen (stare miasto) w lo
kalu P. Michela, 
w Cirullbad u p. Schramma. 
w Hillerheicle o godz. 6 p_o pot. u p. 
l\_1~~k~~ghoffa. _______ _ 
WIELI(I WIEC SOCYALNO·POLITYCZNY 

W HOERDE 
odbęidzie si~ w nied':ziiel~, dnia 17 listopada po 
p~tudniu o godz. 4 w lokalu p. Baumbecka. Q..., 
mawiane będa sprawy hutnicze i górnicze, Sp>0 
dz.iewać się należy, że ror\acy Ucznie się na 
wliec stawią. Przema,viać będlzie p. Pankiow
ski z Bochum. 

Towarzystwo św. Michała w Reclcl.-Siid 
podaie swym czll(}nkom do w1~omości, iz 

zebranie miesięczne odbędZtie się w niedzfolę. 
druia 17 listopada o goidz .. 012 prz.ed poiudniem. 
O punktualne stawienie sję wszystkich czlon-
ków prosi Zarząd. 

Posiedzenie zarządu o zwyklym czasi.e. 
Tak samo zastępcy czlonków zarządu są po
rządanii. O punktualnę stawienie się wszy
stkich cz.fonków orosi Przewodniczą.cy. 

Baczność Towarzystwa t 
Sz.aoowne Towarzystwa polsko-katolickie 

z f.Ierten i calej .okolicy, należące do ,.Zwią
zku wzajemnej pomocy po!. Tow. katol." upra
sza się, aby na niedzielę 17 listopada o godz. 
4 p-O P'Ol. r ··zyslaJy SwYCh Przewodniczących 
lub delegatow na oosiedz~nłet w celu zało
żenia okręgu. - Posiedzenie to odb~dzie się 
w Herten~ Ewaldstr. ~J. u p. Degei.inga. !(aide 
Towanz. Z\Viązkowe ma orawo na posiedze-
nie to wys.lania na każde 100 czitonków jedine
go <leleg.a,ta. - Nad~niertiamy także. iż te To
warzystwa, które dotąd nie należa do Związku 
zechcą także swego zastępcę przysłać. 

Z scrdecznem pQIZtlrowieniem 
Zarząd „Związku towarzv.stw". 

W z.ast.: S. Kunca, prezes. 

Tow. św. Franciszka w Wanne I 
W niedziele, cl.Inia 17 bm., D go<IB. 4 po pól. 

w lokalu pani Meyer-Ebert, pidbędzie sie 
WIECZOREK P AMILIJNY Z TAŃ°CEM. 

O lic1my udz.ia.l czfonków z rodzinami uprnsn 
się. ~odacy, którzy by wziąć chcieli udzi<J w 
wiecizorku, muszą się najpierw na c.tlonków dać 
zaipisać. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen 
urzladza drui.a 17 listopada, swoją 

JESIENNĄ ZABAWĘ 
polącv:mą tańcem. Muzyka polska. Zabaiwa 

10d'będzie się na sali 'Q. Ehrenberga, Wittef1&ka 
ulic.a nr. 21. Początek o godz.inie 4 i pól po 
poludniu. - Zairazem donosi się swa.im czlon
kom, iż zebranie odbędzie się Q g-odzinie 3-ej 
po p.oJudniu. O jak najliczniejszy udzial prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Men~ede. 
Roczne walne zebranie o<lbędzie s.i ę w nie

dziele. druiai 17 listopada o godiz. 3 i pól po po!. 
na sali ip. A. Vorta. N:a pcrzą.dku dz.lennym: 
roczne sprnwovdctJnie z dzialalności gniazdat 
omawianie wniosku co do zmiainy usta\v, obór 
nowego W}'dz:iaQy. Druhowie winni s.ię stawić 
kompletnie. Goście mile widziani. 

Uprasza się szan. Rodaków, żeby się wszv 
.scy Rodacy z Mcngede dadi zapi~1ać .d·o „Sa-
kafa". Czolcm! W 

Staa. Skrzynczak. prezes. 

Za ogłoszenia i reklamy, redakcya 
wobec publiczności , nie odoowiada. 



Tcwarzystwo Jadwigi w Men~ede 
podaje <lo wia.domoki swym azlonJwm oraz 
wszystkim Rodakom w Mengede i ok<Jlicy, iż 
sposobność d·o spowiedzi św. jest od 13 aż do 
20 listopada. W niedziele. dnia 17 list. o pó1 
do 9-ei Msza św. z polskim śpiewem; po J]O
lud111iu o godz. 4 nabożeństwo z polski em ka
za:niem. O liczny ud:z.ial w spowiedzi i ko
munii św. jak też i w nabożcf1stwie, uprrusza 
si~ członków i rodaków. (2) 

Zarząd. 

„Sokół" w Rauxeł-HatinS!horst. 
W niedzielę, dnia 17 bm., o g-o<lzinrie 4 po 

południu odbędzie s"ie miesięczne zebranie. Dn. 
24 bm. urządzanny 

WIEC.ZOREK F AMILJ,JNY 
O jak najliczniejszy udzial prosimy. Ozoil'em ! 

(2) Wydżiał. 

Towarzystwo św. Antonie~o w Frohnhausen" 
(Essen-West) • 

podaje swym cz.lorrkom do wiadomo&ci, iż w 
nied·z.iclę, dnia 17 listopaoda o g-odzfoie 3 po 

Baczność! Baczność! por. w lokalu zwvk!ych posiedzeń, odbędzie 
WIELl(ł WlEC W BA U I( A U się zwyczajne zebranie. 

odbędzie się dnia 17 li_stopacla o godzinie 4-ej u ~ZY&~,;odzinie 5 po p_oiudniu urządza towa-

p. Serb rucha, ttafenstr. JESIE~NĄ ZABAWĘ 
w sprawie wyborów do rady gminnej. ·w lokalu p. Overratha, Adelkamustr. 95. O 

Mówca p. <fr. Kozielski i w~ele innych zamiej- liczny udzial szam. czlonJków, Rodaków i Ro-
scowych. Każdego rodaka ie-st obowiązkiem, ·daiczek, talk w zebra111Lu, jak i w zabawie upra-
aby n-a wiec pospieszy!, gdyż tyłoko oo nas b~ ( ) z d 
dz.ie zależeć, jeżeli chce~y 5-Wego rodaika prze- szai 2 aną · _ 
prowadzić. WIELl(I WIEC SPIEW ACKI W BRU CHU 

Statdsław Radojewski, sekr. komite~. (Recklinghausen-Sild) 
---- odbędzie się w niedz.ielę, dnia 17 listoipad.a, o 

Baczność To-w. okręgu I: godzinie 4-ej po poludnliu w lokalu paną. C. H. 
„Związku Wzajemne) Pomocy Tow. Kat.-Pol." Mi.Hlera. narożnik ul. Mairyańsikiej, na który się 

w Recklinghausen! .miprasiza wszys1lkich ~odiaków a d&obliwie 
W niedllielę. dnia 17 listopada, odbędzie mlodz.ież, :której -spra\v:ai 'POlsikJeg-0 śpieiwu leży 

się zebranie delegatów tOWiarzysitw ch.rześciań- na sercu. ponieważ będzme m1a.f każdv sp01So·~ 

2nowedomy 
lJ·piętrowe, o 98 lub 26 izbach, w stósown1m 
położeniu i dobrymi lokatorami, ~ minuty od 
dworca Rauxel, i przy kopalni „ Vikto1" każdy 
za .fOOO mk. na sprzedaż, na domach ciąży 
~90UO odn. ~3 OOO mk hipoteki. W 
jelłnym z domów oą 2 stosowne lokale n.a sklady 
lub też na. oberżę. 1346 

Bliższych w1io.domości udziela 

1f Koster, Rauxel-Bahnhof. 
' 

Swój 
do swe~o? 

PM 

2 czeladników 
lfrawi$Ckich 
na. stale utrudnienie i 
i wysoką placę poszn-
kuje zaraz 1345 

Piotr Kamiński 
Bochum, Briiekstr. 54. 

Kwiatkowskiego 
·1 ' „ naJ ep~~e • 

1
_ 

2 czeladników 
krawhckic 

znajdzie sfale zatrui , 
nie oraz aie. 

I uczeń 1347 

syn uczciwycł. rod 
ców. li. 

Ił.I. 1'.łl~t!złńsl1J 
Herne, N eustr. nr. ą 

B .HnoŚi! 
Kto chce 1; 47 

ski ad 
kolonłaląy 

założyć, a brak mu"'" 
dz . . h .... ,. 

enia, mec si~ d 
mnie zgłosi! ~ 

· Jan Grabiec, 
Horsthausen p. lierne. 

w wi111hlm wyborze polcl, 

Księgarnia. 
skich w celu zallożenia protestu przeciw pracy bność sl'yszeć dobrych mówców o wyklaid'Zie I 
niedzielnej. Ponieważ jest to rzecz ważna, nasz.eii polskiej pieśnŁ O liczny i punktualny --= 
przeto prosimy szan. Tow. wys.lać delega1ów. udz,i.aJ~ prosi (3) 

"Wiarusa Polsk." 

Cz.as i lokal będzie jeszcze podamy. (3) Zwołui~r:_ I 
Aintoni Roszak, pi:_zew. okręgowy. 

St. Kunca. przewodniczący Zwfr,ąZ'ku. 50 pocztówek 
za 60 fen .. franko, czyli po . fenygu . _sztuka 

Towarzystwo gimn. ..Sokół" w Linden Sprzeda:.ią się dlatego tak baJeczme tamo, po-
Dahlhausen nieważ niektóre iz nich są nieco uszkodzooe, 

oznajmia swym ·druhom ·i wszystkim Roda- np. tro.chę zgięte lub poq9bnie, jednakże z.da1-
kom J R-Old•atezkom, iż urządzamy tne do użycia. Trafiają się także p<l!lnilęcl'.zy nie-

ZABA WĘ JESIENNA mi kolorowe. Są przedewsz.ystkiem odpow.ie-
w nied·zfolę, druia i7-go listopada u pana doie dla dzieci. na fainty, do wy~ooowania iiild. 
Schiillera w Linden. Zaprasz.aanv Tow:airzystwa Wysyłam taik dlugo, dopóki zaJpas starczy. 
miejsoowe -0raiz Gniazda: Steel_ę, freisenbruch Nai.tanie.i przesylać należytość :maczkami pocz 
i Wiemelhausen. Czofom ! (2) towemi. - Adres. J. Chociszewski, Gniezno 

· Wydział. _ Onesen. 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 
donosi iż mniemlo lokal p<>s.iedzeń. Prosimy 
wszelkie listy tycząc~ si~ Tow~rzystwai adre 
sować d>o p. Liitkehm .. Sterkrade, łiiittenstr:. 

Uwaga: Zebraniie odbędzie się u p. Lu~
k:ehem. liiittestr. Pożądanem j~st. że~y ~1ę 
~onkowie jaik na.j1iczniej zebrah. Goście II1lle 
widzi a.n.i. (2) Zarząd. 

-Towa~zystwo 2im.tL „Sokół" w Gladbeck. 
W niedzielę, dnia 17 listopa!da!, o godz. 

5 Po poludrniu urządzamy 
- WIECZOREK SOKOLSKI -

na sali tQ'Wairo;y.skiei p, Ucha_rta. Henf!lannstr „ 
00 który zapra1Szamy wszysthch Druhow z ro: 
dzJm.amv Muz:vka będ.zie staropolska. -du.dy l 

skrzypc~. wyk~ooane przez dru~ów. Roda~y, 
którzy chcą brać udział:, rnu~zą ~1ę na. d'ruhow 
zaipiisać. w 'Przeciwnym n~zie me maią wstę
pu. O licroy udzial w wtec'ZJorku ~I!'raszamy 
Druży,nę ornz Rodaków, aby wstąpili w sze
regii Sokola. - Czolem ! 

Wydział. 

·-----·-----· 
M. Miedziński, 
wDERNE 

ul. N owa (N eustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje si(2 
wszystko podług miary 
z dobrych maeryi po ce
nach tanich. 

Zwracam takte UiWlaj~ na mól 

skład Dłehłi 
które także tanio sprzed.aię. 

Swój do 1we10 I SwóJ lło iwq~ !! 

modelł9M 
Po 50, 60, 70, 
tf>, 85 mrk. i 
wyżej. Wyści
gowce z Ia czer
woną. gumą 95 
mr. Je•Yli!IY 

Z•S~pea fabtyka1.ów Atller. Opel, 
W eił. W "l!ltłaleon i na Rerne i oko
licę. o·dpls„ dozwoltin.•. Wuelkie częśd 
rezerwiowe js.k najtauiej. Reperaeye rza
teh:iie i fachowo. Największy skład kołowców 
na okolicę. 189 

Herner Fabrrad- u. Motor-Indr strie 

H Ha·11and Uer•e, nl'ca Dworcowa 
• U ' (Bahnhofstr.) 111. ' elef. 265 

. O om kredytowy 

Telefon nr. 581. 

Jan Kwiatkowski 
Kartofle 

wsa.gonami 

268 ~---~~I 
Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 

ł.'. pierwszej ręki. 

BACZNOŚĆ RODACY! 

Klo chce orub~ p rBM iąt!.z 
oszczędzić? 

Każdy rodak, który chce SO bie m a 8 z y n q d o r,_ 
s z y c i a ta n i o k np i~ lub ałody drnh, który 
sobie chce doskonałe koło sprawić, niech 
pł~ze kartę do nas po cennik naszych maszyn i 
kołowców. Mamy dużo pism z podziękowaniem z 
wszystkich stron Westfalii. 942 

Bez agentów 

Hurtowny interes""maszyn i kół, 

Becklingbausen-Siid, Boehumerstr. 127. 

Ant. lajka, Herne 
ulica Nowa (Neuestr.) nr. 3. 

Polecam szanownym 1!.odakom mój 1155 

warsztat szewski 
w którym wykonuje 

obu.·wie ~ 
podług miary w najnowszych fasonach z naj• 
lepszego matel'J'ału po cenach umiarkowanych. 

= Reperacye trwałe i tanio! -== 
Zelówki męzkiego obuwia z napiętkami od 2,50 
Zelówki damskiego obuwia z napiętkami od 1,8~ 2 ,,. 

Dla dzieci podług wielkości. 
SwoJ do swego! Swój do sw-egoI 

1 

Baczność ? Swój do wego! 
~l'al!IBl!IRlll'li-IS'llLll!.'!t!f!!'I:!!' - EiW"' ,_ 

Jedyna znacznie powiększona 

polska fabryka kostynm6 N 
na obczyźnie 
znajduje się tylko 

w Berna przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór 

koslyumów do wszelll. 1.1fuk ltałralnych 
po najniższych cena„.h. 

Proszę Kaubego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

z szacunkiem 6ól 

Francisz·" k Kaube, 

Bochurm. - Drukarnia „Wiairusa Polskieg_o" w Bochum. 
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r 265 Bochum, na sobotę , dnia 16 listopada 7. ----- • 
-- ~odzienne pismo ludowt dla Polak6w na obczyźnie poświęcone o~włacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

am· V' ., 

w lmlc B1że za llarc I DJcz1z11 i 

R.edakcya, drukarnia i ksi~ia rnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy .M~theserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 141-4. 

Rodzice Miscy! Uczcie dzieci swe . aby porzucili gazety niemieckie. Prze
-wić. czytać i ,1sae pe "Isku t NI• · cież mamy g_azet polskich dosyć, tak. 
test Polakiea. kto JM>tO•stw11 swe•• iż nie potrzebujemy innych szwabskich 
IJllemczvć sle 11ezwell! ,,cajtungów", mamy także gazetę, któ-

ra tak ślicznie dziafa dla spraw robot-

z .„a.tlłlrl..W .a-•a. niczych, to jest „Wiarusa Polskiego''. ua• ua& który jest tu zalożony na obczyźnie i 
''"'I' :«'t ! nam dobitnie wszystko opisuje, iż mdż'e 

Strouictwo socyalno-demokratycue my wszystko zrozumieć. Powinniśmy 
Pru! urz~dza wiece protest11.jące. wi~c popierać swoich a nie wrogów~ 

którzy za to nie szanującym swoją nia-
Zarząd partyi wzywa do urz4dza- rodowość Polakom powiedzą „dummer 

1ia wieców protestujących przeciw pru- Pollak"9 jak to sarn na własne uszy 
skiej sejmowej ustawie wyborczej. słyszalem ! Pr.. D. 
Wiece odbyć się mają w dzień zebra
nia si~ sejmu (26-go listopada), najpó
lniej zaś w niedzielę 1-go grudnia. 

· WJrok sąd1 na 1bczyźnie w spr1wł1 
SZkllHJ. 

Bochumska izba karna zajmow~a 
się 13-io bieżtłceiO miesi~ca spraw~ 
rodaka n!aszeio Antoniei.O Pietrowskie 
co. oskarżonego o obrazę nauczycieli. 
.Oskarżenie zarzucało .,radykalnie uspe>-
sobionemu" Polakowi Antoniemu 
Pietrowskiemu z Baukau, że poszedł 
37-go czerwca do szkoly i przemo~ 
iabral swojego chłopca. Nauczycieli. 
ttórzy temu chcieli przeszkodzić, mial 
"f!Yzwać od psów niemieckich. W roz
'rawach oświ'adczyl nauczyci'el Picker, 
ie Polak aarodowlec (Nationalpole) aa-
1czycielowi nie przyznaje prawa kara
lia dzieci placami. Często przyznają 
dzieci Polaków, że w domu nie wolno 
im używać j~yka niemieckiego pod 
froźbą batów. 

Sąd oświadczył, że oskarfony dzia
tał z usposobienia wro1de20 niemczy
anie, by zdeptać (in den Staub ziehen) 
towagę szkoły niemieckiej. By ołty
~e ( ! ? ) zajścia strejlm szkolne20 na 
wschodzie nie wprowadzić na zacho-

• dzie, trzieba - oświ1adczyl sąd - wy
illierzyć . energiczną karę. 

Pietrowski został za publiczną o
tlrazę skazany na dwa miesiące wie· 
zienia. 
. Wyroków sądowych krytykować 

nie wolno, jest to też w tym wypadku 
zupe1nie zbyteczne. Pragniemy tylko, 
by o wyroku i jego uzasadnieniu d:o-
lłiedzialy się jak najszersze koh. 

W Hochemmerich odbył się dnia 10 
bm. z poręki ,,Związku Polaków" wiec 
w sprawie wyborów do rady gminnej 
przy bardzo malym u4ziale rodaków. 

Mówcy zachęcali do pracy narodo
wej i do organizowania się w zwi~
kach i towarzystwach polskich i 
spełnienia obowiązku obywatelskie"o 
przy wyborach do rady gminnej,. 

Wiec zosta.l zamknięty po od
śpiewaniu pieśni „Wszystkie nasze 
dzienne sprawy'' przez vrzewodniczą
cego p. Antkowiaka. Na cele wyborcze 
zebrano 2,73 mr. 

W. Szymański, sekr .wi~ca. 

Me•iede. W niedzielę, ·dnia 10-~o 
listopada o godz.~ po poludniu odbył 
się wiec na sali p. Vogta w Mengede 
w celu zalożenia Kółka śpiewu. Wiec 
otwor.zyl p. Tomaszewski, który mu 
też przewodniczyJ. Wiec odbyl się 
przy licznym udzi1ale rodaków, a zapi
sało się na czlonków nowego Kofa śpie
wackiego .f8 rodaków. Do zarzadu zosta 

. li wybrani wi~kszością głosów następu
jący panowie: Antoni Tomaszewski, 
przewod1niczącym, M. Kaźmierc~ak, se
kretarzem, T. Garstecki, skarbnikiem. 
do rady nadzorczej Piotr Pawlak, Sta
mislaw Kałużny i Józef Paluszak, rewi
zorami ·kasy Antoni Kędziora i Michał 
Chmiel. Na życzenie członków, przyj~ 
lo nasze n.owo założone Kolo śpiewu 
nazwę: Kolo śpiewu ,,Wianda". -
Wszelkie korespondencye tyczące się 
Towarzystwa prosimy ' przesylać do 
przewodniczącego lub sekretarza. 

Cześć polskiej pieśni! 
A. Tomaszewski, M. Kaźmiercziak, 

przew. sekretarz. 
ul. Bismarka 25. ul. Bismarka 25. 

cując prawie dzień i noc. I praca ko
mitetu i gorfrwych rodaków przyniosła 
dobre owoce. 

A więc Rodacy, dumnymi być mo
żemy z tego, co osięgnęliśmy. Dzięku
jemy komitetowi i jego przewodniczą
cemu za tak dzielne kierowanie wybo
rami, iż zdobyliśmy tak pokaźną licz
bę glosów ( 1066), podczas gdy partya 
centrowa, licząc n'a SWYCh przyjaciól 
sądziła, iż nas od razu zdusi. Rodacy!' 
widzieliście, co znaczy jedność. Sądz~, 
iż wszyscy ockniecie się teraz do ści
ślejszych wyborów, żę wszyscy pój
dziecie za gloscm sumienia i spełnicie 
swój obowiązek obywatelski i narodo
wy. W jedności sila, a więc szanujmy 
teraz tylko glos komitetu naszego pol
skiego a zwycięstwo bedzie nasze~ 

Im silniejszy nasz przeciwnik, d'o 
tern większego natężenia sil nas to po
budzać winno. 

Niech wiedzą. że Polak nie sługą i 
praw swoich bronić potrafi. 

Zważmy tylko, iż z naszych braci 
jeszcze tylu głosowało na centrowców 
sądZJilc, iż nie osię"'11iemy niczego. Te
raz niechaj sie przekonają, jakie skut
ki przy dobrej pracy osięgnąć można. 
Niech więc każdy Pol1ak glosuje tylko 
na naszych polskich kandydatów. Wy! 
Bracia, którzyście teraz glosowali na 
obcych, proszę Was nawróćcie się do 
obozu n'asze"o, który jest przecież i 
waszym polskim obozem. Również 
tych Rodaków proszę, którzy nie speł
nili swego obowiązku obywatelskiego. 
aby to uczynili przy wyborach ściślej-
szych. Wyborca. 

* * * 
Otrzymujemy dalej, co następuje: 

_ .... „ ~ 

korespondencyi członka Towarzystya 
gimn. ,.Sokół" ogłoszonej w numerze 
256 ,,Wiarusa Polskiego". ów członek 
Towarzystwa gimnast. odpowiadał na 
korespondencyę w nr. 253, iż Tow. gim. 
„Sokół" miało być obrażone. Kores
pondent pisze, iż pomiędzy Tow. św. 
Stanislawa Kostki a Tow. gimnastycz
nym J)anuje wielka niezgoda, dalej, że 
czlonkowie Tow. św. Stanisława Kostki 
krytykują Tow. gimn. „Sokól" i że na 
zebrania gimnastyczne zakazują cho
dzić. To jest wszystko nieprawdą. Ną. 
zebraniu ZJ-go października co prawda 
przewodniczący mówił do tych, któ
rzy są w zarządzie Tow. św. Stanisła
wa Kostki, "dy się spóźnili na zebranie, 
żeby się prędzej stawili i mial słu
szność, bo jeżeli zarząd się nie stawi 
punktualnie to i od czlonków nie morna 
potem żądać tego. ów członek ,,So
kola prosi, ażeby jak najlepsza zg;oda 
zapanowała między Tow. gimn'astycz
nem a Towarzystwem św. Stanisława; 
tak i my 4damy zgody i miłości jak 
n'ailepszei, bo niezgoda rujnuje, a zgoda 
buduje, ale prosimy członka „Sokola H 

by sprostował korespondencyę z nr. 
256, a w przyszłości prosimy owego ro
daka, jeśli mu stanie sie jaka krzywda 
na zebraniu, to się też tam może użalić. 
a nie po zebraniu ani też dopiero prze.z 
gazetę. O to prosimy .w imię Zi-Ody. 

· Zarzad. 

Od Red. Sądzimy, że na tern spra
wa została wyjaśniona, a dalsze kores
pondencye w tej sprawie tylko mo
głyby jeszcze więcej umysły zaniepo
koić. Ponieważ po obydwóch stronach 
oświadczono się szczerze za Zioda 
wiec mamy nadzieję, że teraz, wyPo
wiedziawszy swoje zdanie, obydwa To
warzystwa ręka w rękę pracować bę
d~. 

Szanownym Wyborcom w Reck
linghausen dziękujemy zta tak dzielne 
spisanie się przy wyborach do rady Polacy na lirnym Sl~zku a centrum. 
miejskiej. Wrogowie nawet z podzi-
wem patrzeli na pracę naszą i jej sku- ,,Gazeta Opolska" wzywa centrow-
tki. ców górnośląskich po raz ostatni do 

Zacni Bracia, czeka nas nowa wal- wyra:hnego oświadczenh: czy chcą lub 
ka, a więc staf1my wszyscy do szeregu. nie chcą zawrzeć z ludnością polska 
Dziękujemy także wszystkim mężom kompromisu wobec zbliżających się wy 
zaufania, którzy się do przeprowadze- borów sejmowych? 
ni'a agitacyi przyczynili. Panu J. Kwiat- Jeżeli centrowcy nie powezmą 

Z 
Sprawą zająć się powinien także 

„ -wiązek Polaków". 

kowskiemu dziękujemy za udzielenie sprawie tej w czasie n'ajbliższym sta
nam automobilu, który nam tak dobre nowczej decyzyi, to lud polski postąwi 
oddał usługi. W starem mieście padlo wszędzie własnych kandydatów, nie o
na przykład tylko 13 glosów przy osta- glądając się na żadne kompromisy. W 

W sprawie wyborów do rady gmiłlllej tnich wyborach do rady miejskiej. a takim razie centrum poniesie na Gór-
n w Recklin2hause• dziś zdobyliśmy 111, a więc niemal dzie nym Sląsku sromotną klęskę. Lud pol-
rrOlani na obr'-t>Jnie, piszą nam: sięć razy tyle. Automobil p. Kwiatka- ski zaś nie ma powodu obawiać się wal 

~i ... J Rodacy, cala obczyzna patrzała na wskiego był 2 dni czynny, roznosząc ki. „Pozostawieni sami sobie - pisze 
nas i pracę naszą przy wYhorach do reklamy wyborcze po ulicach i zara- „Gazeta Opolsb" - bez wątpienia w 

Duisburg-Hochleld. Niech będzie rady miejskiej. I powiedzieć można, zem przywożąc uprawnionych do glo- kilku okręgach przeprowadzimy na
fOchwalony Jezus Chrystus! Zniewo- że Polacy w Recklinghausen dzielnie sowania obywateli do lokalów wybor- szych posłów, a gdzie tego dokazać nie 
~ny jestem donieść też raz 0 stosun- się spisali. czych. Dziękujemy wszystkim za pra- będziemy mogli, zmierzymy co nai
'ach, jakie tu u nas panują. Pomimo, iż partya centrowa chciala cę i pomoc w niej, prosimy zarazem mniej nasze siły, a rezultat wYborów 

. Szanownej Redakcyi „Wiarusia P-01- Polaków pobalamucić, stawiając także wszystkich do nowej pracy~ która nas da nam dokładny bilans tego, cośmy 

b~krego'' donosze, iż jeszcze mamy tutaj kandydata polskiego p. Tomczaka na czeka do wyborów ściślejszych. dotychczas zdziałali, ile nam jeszcze 
ardzo wiele Polaków przybyłych z liście kandydatów, pomimo, iż ogłosili W imieniu komitetu polskiego pracy pozostaje, i gdzie potrzeba oświa 

Polski bez uświadomienia narodowego. obłudną odezwę jakiegoś samozwańcze ty najwięcej nagli. 
~t?rzy czytają blaty hiakatystyczne i "o komitetu polskich uciekinierów, vo- W. Mrozkowiak~ przew. „Porażki w żadnym razie nie po-
ltorzy popierając przez to wrogów na- kazaliście Rodacy, jak dojrzałymi ie- niesiemy, gdyż nie mając dotychczas 
szych, sarni na siebie bicz kręcą a ziara- steście do obrony praw waszych. Niech Suderwich. Na korespondency~ żadnego posła w sejmie. nie możemy 
~;rn całe społecŻeństwo polskie plamią. się rodacy nasi na obczyźnie i w kraju czlonka Towarzystwa gimnastycznego też żadnego mandatu utracić, a co zdo 
1~atrafiłem na takich ludzi, którzy za- dowi'edzą. co znaczy zabiegliwa praca. ,,Sokół", który pisal, iż miejscowe To- lamy zyskać, to będzie nowy nabytek„ 
s1a~ują w zarządach a jeszcze utr.zy- 1a praca uczciwa. warzystwo kościelne jest niezadowolo- w vwalczc,n!7 z tą większą chlubą, bo o 
llluią jakieś ,.b!atty" i „ancajgiery", a Najprzód chciałbym. podziękować ne z istn~enia „Sokoła" w Suderwic~. własnych. sita~~' 1 w zapasach z dwoma 
razety oolskiej nie mają 1n1aczej nie szanownemu komitetowi naszemu za otrzymahśmy od Tow. św. Stam- przeciwmk1am1. 
Usłyszałbyś matki dziadka· i ojcta jak jego stara·nia, chocia,ż korespondenci stawa Kostki odpowiedź, którą zamie- Ostatnie zdania ,,Gazety Opolskiej" 
ieno „dajcz" i to r~zice sami taki przy z początku.z~rzuc~li komiteto'Yi jakoby szczamv, aby obiedwie strony były inac~ej .brz;nią przynaj~rmiej jak ~iąg~e 

· l~d swoim dziatkom dają! Prosz(i , nie dość silme agitował; to się o tyle wysłuchane: 

1 
kłarnarne się do kolan 1 narzucame st~ 

":1ęc wszystkich Rodaków, a mianowi zmieniło, iż ko~itet w ~sta~niej ~hwili .Towarzyst""."o św. Star:isława }\o- centrowcom ze strony pewnych pali~ 
cie tych, którzy zasiadują w zarządach, l poruszył wszelkie środki ag1tacy1, pra- - stk1 w Sud·erw1ch :orotestu1e przeciw ków naszych. 



Wybory do rady «minne1· w WanAB. i łf? 200. Polek. I Mimo •. że towarzystwo 
& ~ me miało celow politycznych, 1ak to 

wyborach ściślejszych są jeszcze lep-- ~ Najciekawsze~ii w :niej są zdania 
sze, jeśli robotnicy niemieccy dobrze Napoleona o kob1etach. 

Odbyl się tutaj w niedzielę, dnia · w ustawa.eh za.znaczono, przybywała 
3-go bm. wiec w sprawie wYborów na zebra-i:ia pohcya. . 
do rady gminnej. . Wkrotce wytoczył sąd zarządowi 

Zwolal wiec komitet miejscowy a i kuratorom towarzystwa proc~s na mo 
przewodniczył mu pan Naskręt. Pierw- cy §. 8 Piiawa <? stowarzys~emac~, Z<:t
szym punktem obrad byla sprawa opie- kazu1ącego kobietom ~rgamzowama się 
ki duchownej, o której referował p. Jan w towarz:ystwach P?htyqnych. 
Brzechwa. Po dłuższej dyskusyi u-. Termm .odbył się w wtore~ prze~ 
chwalono jeszcze raz się udać do księ- ~ą~em la~mczym w tte~ne. Olo~ffj~um 
dza biskupa, ażeby nam możliwie naj- s~iadkai:n1. byJi wach~1st.rz pollc~1ny 
prędzej polskiego księdza przysłat. P1s~hel i ~1erzant p~~ic:>:iny W ~Jtas. 

rozumiejący swój interes w gminie od- Wielki korsykanin był wrogiem sta- ilP 
dadzą swoje głosy na kandydatów pol- nowczym ruchu wolnościowego śród Jzi 
skich. Interesować będzie mianowicie. kobiet. Opinię jego pod tym względern 
jakie stanowi~ko zajm~ socyaliści. l!- charakteryzuje dosadnie zdanie niastę
rzędowy wymk wyborow przedstawia pujące: 
się, jak 'następuje: . . -:- Kobiety n~leżą ~o nas, n~e rny 

Polacy: Olejniczak 1040, Nowicki do nich. one bowiem da1ą _nam dziatwę 
1041, Janowski 1047, Stubecki 1036, Ka- nie my im, to też stanowią naszą wra: 
lota 1039. sność tak, jak drzewo niosące owoc na. 

Centrowcy: 1504, 1496, 1480 Tom- leży do ogrod_nika. . . 
czak 1485 i 1484 Albo zdame takie, 1akby z ust wy. 

Drugi punkt dotyczył wyborów do Swia~kowie ze~naw:~11, ze na w1e~u. 
rady gminnej, a referowa1 w tej spra- na ktoryip zało,zono ~owarzyst~o, 1e
wie pan fr. Mańkowski, który oświad- d?-~ z mowczyn ?świadczyła, iz c~o.
czył sie przeciw wszelkim kompromi- c1az Polskę rozdz1~lono na trzy częs~1: 
som z powodu, iż niemcy podług dla- pozostal ~ola~om 1ęzyk ,P?lsk1. ·~r~z .iz 
1Wniejszych doświadczeń słowa nie do- Polska me ;-gmęła;. dopok.1 Po~ki zy1ą. 
trzymują. ~ima .mowczym n_a wiecu ! n.a ze-

L' .b ł • : jęte .któremukolwtek z władców wscho. 
1 era owie. 610, 607, 609, 605, dnich: , ,( 

597. .. • - My, narody Z'achodu, nie umie. !ę 
Socyahsc1: 270, 263, 261, 263, 262. my obchodzić się z kobietami. Zepsuli. 
Wybory ściślejsze odbędą się 5 i 6 śmy je przez to, że .obchodzimy się z 

grudnia. niemi zanadto dobrze. 

Zabierało w dyskusyi jeszcze kil- br~mu miała wzyW,a~, „by. dziec! pol-
-l!*k• .• Jak wyobrażał sobie Napoleon du. " 

szę k0obiecą i stanowisko spoleczne ko. 
biety, o tern świadczą zdani1a poniższe: 

·- Uważam za śmieszne, że ze 
względu na prawo, mężczyzna może 
posiadać tylko jetlną kobietę. 

. ku mówców Rłos, oświadczając się prze sk1e ~ysylano1 d_o kra1u, bo 1ak .cos. zdo
ciw kompr.omisom. więc też zebranie je będ~,1emy„ ~rocimy d? nasze~ OJCZ:>:
dnogł.ośni,e uchwalilo własnych kandy- zn:y .. pale1 zeznawah urz~~m~y p~h-
<latów postawić. cy1m, ze wzy.w~no do 'Yp,11ama dz~e-

Wybor odbędą się dl1a III klasy c10~ usposobiema polskieg.o, by osią-
• • Y • • gnęh to, czeg.o nam brak. 

wpomedzmłek dma 18-go hstopada. Urzędnicy przyznali, że mów wy-
w wtorek 19-go i w czwartek 21-go. głaszanych na zebraniach towarzystwa 

Otwarcie trzeciej Dumy 

- Któż nie wie, że jedynym SP-Oso. 
bem odniesienia zwycięstwa nad mi
łością jest ucieczka? z 

Naszymi kandydatami są: nie stenografowali, lecz zapisywali tyl-
M ko główne punkty. Dopiero w domu 

.JJan Brzechwa. J.an Barański, Jan ar- sprawozd!ania wykończali. 

odbyło się w czwartek o godzinie 11 
przed po1udni·em w pałacu Taurydzkim 
w Petersburgu w obecności ministrów, 
posłów i duchowieństwa praw_Qsław
nego. Imieniem cara ogłosił ~ainy radz
ca Golubow, że Duma jest otWiarta. 
Prezydentem Dumy obrano paździer
nikowca posła Aleksiejewicza Chomja
kowa 371 głosami. Chomjakow wszedł
szy na trybunę prezydyjalną oświad
czył, że obejmuje przewodnictw.o wie
rząc w jasną przysz?ość wielkiej je
dnolitej i niepodzielnęj Rosyi. 

- Czy księżniczki mają kochać? 
Wszak sa tylko przedmiotem handlu. K 

- Najpiękniejszemi kobietami są w 
moich oczach te, które posiąść najtrud. 
niej. ciniak i Józef Kopeć. Sąd na mocy zeznań urzędników 

Rodacy nasi powinni zwyciężyć policyinych orzekł, że towarzystwo 
vrzy wyborach przy sprężystej agi.ta- ma cele polityczne i. skazal przewodni
.cyi i jeśli każdy Polak swój obowiązek czącą, panią Rzepową oraz dwóch ku
.spełni. ratorów towarzystw,a każdego na 30 

Bracia Górnicy i Przemysłowcy! marek grzywny, dalszych 7 członków 
i\Vybory do rady s;minnej są dla nas zarządu n.a 15 marek grzywmy. Na mo
bardzo ważne. tam uchwala się podatki cy § 16 o stowarzyszeniach zawyroko
różne, 'a jak my swoich nie będziemy Wiał. sąd także rozwiązanie towarzy
mieć, to nasza krzywda, bo nikt się za stwa. 
mami nie ujmie. Głosować może i powi- Wyrok powyższy niechaj pobudzi 
nien każdy Polak, który ukończył 21 ·Polki do tern energiczniejszej ·pracy w 
rok życia i rok w Wanne zamieszkuje domu w kierunku pielęgnowania oby
i podatki ptaci. czajów przodków naszych oraz uczenia 

Więc do widzenia przy wyborach dzieci czytania i pisani:a w języku pol
u Schulte-Berge w wyż.ej wspomniane skim. 
dni od 9-12 r:ano i l/23-7 po południu. 

Niech każdy Polak swój obowią·zek 
spełni. Rodacy! agitujcie i okażcie wro
-gom, ze praw swoich bronić potrafi-
c~. LR. 

Sąd rozwiązał towarzystwo Polek 
w Herne. 

W lutym roku bieżącego założono 
llla wiecu w Herne towarzystwo Polek 
.„Wanda", do którego zapisało się oko-

--
Urzędowy wynik wyborów w Reck

linghausen 
przedstawia położenie jeszcze znacznie 
korzystniej dla Polaków, jak ogloszony 
ny przez n1as w numerze wczorajszym 
wynik według stwierdzeń tymczaso
wych. W ed!ug urzędowego policzenia 
głosów liczba głosów oddanych na kan
dydatów centrowych jest bowiem o 250 
mniejsza, czyli że widoki Polaków przy 

Zanim odbędą się dalsze posiedze
nia, prezydent Chomjakow •przedstawi 
się carowi. -· 

Napoleon I. o kobietach. 
W setną r.ocznicę tak upokarzające

go dla Prus roku 1807, literatura nie
miecka wzbogaciła się niezmiernie 
wspomnieniami o „miatym kapralu". 
któ~y z taką bezwzględnością i mocą 
do stóp swych przygniótł i opanował 
przyszłych zwycięzców z pod Sedanu. 

I pomimo że wiek już minął od chwil 
owych przykrych, złość w sercu po
została, bo wszvstkie niemal te wspo
mnienia niemieckie o Napoleonie I od
znaczają się przedewszystkiem wycią
ganiem na jaw ciemnych stron chara
kteru jego. Do fakich też bez wątpie
nia utworów należy książeczka pod ty
tułem: ,,Napoleon I", wydana w zbio
rze Ottona Kracka: „Die Stimme der 
Grossen (Berlin, ~oncordia ). 

-- Wielkość ma swoje nieprzyjem. 
ności, Cetarzowa nie może chodzić tam 
gdzie chodzi kobieta prywatna. ' 

- Kobiety posiadają dziwną, zaiste, n 
prostotę ducha. 

- Żadna kobieta nie jest tak ponę. 
tna, ·aby mogła powstrzymać mężczy. 
znę od występnego życia. 

Napoleon, ja.ko wychowawca, uwi. P 
docznia się charakterystycznie w uwa
gach swoich o zakfadzie wychowa. 
wczym dla dziewcząt w Couen. 

- Nie wychowywam - powiada
ani modystek, ani panien służących, P 
ani też . gospodyń, tylko kobiety dl:a pro P 
stychi ubogich gosood'arstw. W ubo- w 
giem gospodarstwie matka jest gospo· ai 
dynią. 

- Młodym dziewczętom niepotrze. 
bne jest wzajemne współzawodnictwo. 
Nie należy budzić w nich namiętności, 
nie należy podsycać próżności, tej nai· 
większej z namiętności kobiecych. 

- Ta kobieta ubiera się dobrze, któ 
ra potrafi sama swe suknie uszyć. 

Otóż trzebaby ją wyleczyć z tego! go sobie, boć jemu tam lepiej może być mundury zastąpiły granatowe kurtki z 
Co mi pan kapitan doradza? niż w domu! wyłogami. Konie, objuczone sakwami 

IJp.owiadani·e historyczne według po
wieści 

Wacława Oąsiorowskiev.;o. 

Żebyś jej zwrócił ów podarunek! Była to wszakże przykm chwila płóciennemi, siatkami z racyami owsa 
Miałem tę samą intencyę ! chciałem rozłąki z miŁymi sercu, niekiedy trwo- na n1ajbliż:szy postój - manierkami a 

oto wystosować list, że mi się daru te- ga matki ... czy aby jej syn faworyt po- całym dobytkiem żołnierza, nie wygla· 
go przyjmować nie godzi, że..... trafi się na tym wielkim świecie zna- dały już tak dziarsko, tak lekko. 

- A tobyś się waszmość wybrał!... leźć przystojnie! O~dział wyciągnął się równo p~zed 
(Clai dalsz:y)_ Ani myśli !„. Tu trzeba dać nauczkę!... Może najwiecej kłopotał się major ~ ustawi?nym na pl~cu .?lt~rzem. ~s1ądz1. Zaciągnął się do purku, aby w dal ł ttm ! Gdybyś mnie zawierzył... Dautancourt, który co chwila przestrze- Woronicz odprawił k1 otkie modhtwY 

wędrować, aby w tej drodze choć cząst I - Z ochotą! gał Jerzmanowskiego a zalecał mu, aby pożegnał szwoleżerów znakiem krzyża, 
kę smutku a żalu zgubić, aby myśl o- ~ Więc zostaw mi ten medalion.„ tylko od pierwszego dnia zaprowadził Książę Józef z marszałkiem Davou· 
<lerwać„. ale nie, by mundurem świe- a już ja go zwrócić potrafię ... tak... zaraz rygor pochodowy i aby nie fol- stem wystąpili naprzód w otoczeniu ka· 
cić„. może po salonach tej damy!... - Wyznam p·1nu szczerze, i,z nie gował fantazyi i samowoli rnlodzieży. piącego od złota sztabu. Szwoleżerów 

W kancelaryi Floryan zastał tylko chciałbym z uwagi na księcia... 1 erzmanowski przyrzekał solennie sprezentowali bro11. 
LTerzmanowskiego. _ Bądź waćpan spokoJ·ny !.„ 1 D t t , ł . h .1. Poniatowski zatoczył koniem nao· 

- A! mości Gotartowski... mam dla ecz au ancour znow po ma eJ c wi 1 koło oddzialu. wyciągnąl palasz i skin.al 
pana dosyć przykrą wiadomość i roz- Fioryan doręczył medalion Jerzma- cdc14g;ał g.' P.a st1 onę i n:)We kazame Sygnały rozległy się ponownie· 

d . no'.vskiemu, [1_ S8.IT1, ledwie uścisnąwszy [ pr'awil. Oddział skręcił się. odwrócH, zlam~ł w 
porzą zeme .. „ Marcelka i powierzywszy jego pieczy · Na obszernym placu przed koszara , bł 

- Według rozkazu pana kapitana! uniform odświętny, okulbaczył konia i mi tłum zmieszal się ze szwoleierami - · trojki, wyciągnął - schow'ał sza e. ·1 
- odrzekł ponuro Ootartowski. - En avant - mar che! - rzuci 

_Musisz pan zrezygnować z jutrzej mszył na noc w drogę. ściskał ich, żegnał, żartował a śmiał się. dźwięcznym głosem Jerzmanowski. 
-szych uroczystości. jakie przy wyru-- Nazajutrz pół miasta n'~znaczylo so- Szwoleżerzy ·odpowiadali ochoczo, cho Trąbki zagrały ochoczego krako· 
szaniu szwadronu się odbędą bezwąt- bie schadzkę- w Mirowskich koszarach. ciaż na jasnem czole żołnierza niekiedy wiaka. Oddział skierował sie. ku ctro· 
pienia .. i natychmiast ruszysz w drogę! z których oddział szwoleżerów miał chmura się ukazywała, 1a w oczach ja- dze do błonia .. 
Tu masz przepisaną ma.rszrutę„~ ze wyrus.za~. '_Każ?y śpieszył bądz po. raz k~ś melancholia gasiła pogodne spojrze Tlum rozsunął się i rzucił się z~ 
mną połączysz się ·za Pozna'niem„. ostatm. usc1snąc, rękę syna, ,~rz~1aciela1 ma. , odjeżdżającymi. Ody jedni biegli, .abJ 

- Panie kapitanie! i krewniaka, bądz oczy napasc mezwyk- ~a po~w?rzu k?sz~ro~e~ rozl~- ! choć raz ostatni spojrzeć na bliskiego 
-- Jesteś pan niezadowolony ... hm.„ ł1:'m widokiem, a przyjrzeć się ceremo- gły się dzwięki trąbki. D~wi~kI przecią ł sobie, ·a może przelotny uścisk dloni za· 

to możesz zostać prawie zupełnie! Lecz morn. głe, i:roczyste, cza~er:i kr?tkie, stano~- ł mienić - drudzy śpieszyli do stojąc~c~ 
jeżeli chcesz iść z nami, to się nie ocią- Twarze wszystkich były rozrado- cze, J~k. gdyby mo~iące · - Teraz ~a . w dali pojazdów, aby oddział :zwoleze· 
gaj, kulbacz konia!... Brat zajmie się wane. Tu i owdzie błysnęła łza w oku w~s bwi ę w ~iepo~z~el,ną władzę· .IY1me I rów chociaż do pierwszego popasu prze 
;resztą rzeczy, którychbyś nie zdążył matki, błogosławiącej syna, lub zawii- odtąd sluchac musicie· Ja rozkazu1ę... prowadzić. 
zabrać, zoshw bratu!... Byle prędko... gły długie, jedwabiste rzęsy w oku . Trąbka brzmia.la dlugo, tęsknie, aż ' Na drodze, idącej przez Wolę, W}" 
byleś chwili jednej nie stracił!... dziewicv. ba! niekiedy i mlogy szwole- u!111lkfa ---:· P.ot~m. Je~z.c~e dwa akor~y ciągnęły się w dwa zbite tarl.cuchY~ 

- Według rozkazu! -huknął raźno żer głowę odwracał i daszek u czapki silne rzt~cila i dzw1ęki 1e1 rozpłynęły się sznury powozów, karyolek, bryk, karo 
Floryan. - W trzy pacierze już mnie I poprawiał, ale ani żal, ani smutek dostę w dalekich echach. i wózków. między którymi z tru,de~ 
nie będzie!... . pu tu nie m~ał. Boć oddzi~l ni.e na. woj- . Tłum pr~ed koszar~mi. zachwia! się. przeciskał się szwadro!1 s~woleżero\'iu 

- Wyborme ! Ale ... mości Ootartow I nę szedł, me na zmaganie się, me na Z 1ego głębi wysuwac się zaczęli po- Dautancourt ledwie ze na ko~u 
ski! - odezwał się po przyjacielsku trudy, ale na służbę. cesarską, dworska śpiesznie szwoleżerzy i dążyć do stajen mógł usiedzieć n1:i widok tego bezła ~~ 
k~p.itan. -·.Nie. bierz mi za .złe, znaną l na ?łu~bę przy osobie Napoleona„ ~ial puł~owych. Tręb~cze zagra~i .wnet panującego w_ C'.lddziale ---;-- bo pano~1 

. m1 Jest two1a .hi.storya osta!n~a z tą da- .
1 

byc mby !ednym z owych promiem, w wsia,da~~go. O.ddz1al uformował się we towarzy~~e metylk~ gl.os~~ rozm0 tri: 
m~ ! A pr,zec1ez warto by 1e1 było po- • blasku ktorych przebywiać zwykł Bo- . czworki 1 w~c1ągnął na plac. i prowadzll! z ota~za1ącymi ich woz: i 
dz1ękowac! t naparte. Szwolezerzy wyglądali dziś powa- ~ lecz przy1mowah nawet pocl1awan 

. - Panie kapitanie! Kobief~ i. tak J Nikt przeto aui nie współczuł tru- żniej, proźniej. Białe kity znikły, karma · gościńce a poczęstunki. 
me spełna rozumu, gotowa sobie ima- f dom1 bo gwardye opływały zawsze we . zynowe czapy skryły siew szarych ce- i (Cląsr: daltuy nastaol ) 
ginować !.„ f wszystko, ani trwożył się o najbliższe- ~ ratowych pokrowcach, biale paradne t 



a Już 1nrtżna 
Z1pisyWać ,,Wiarusa Polskiego" na gru 
Jzień· Przedpłata wynosi na poczcie 50 
'enygów z przynoszeniem do domu 14 
I . . 
ienYgów w1ęceJ : 

Rozpoczną się obecnie sesye parla-
rnentu niemieckieg.o i sejmu pmskiego. 
obiedwie izby ustawodawcze zajmo-

• 1rać się będą sprawami najważniejszy
rni dotyczącvmi Polaków. 

Ani jeden Polak nie powinien się 

· więc obywać bez gazety. W niedzie
e. lę każdy z Czytelników .. Wiarusa Pol
i. skiego znajdzie chwilkę czasu celem za 
z chęcanin rodaków do zapisania sobie 

,, Wiarusa Polskiego''. 
Rodacy! Rozpowszechniajcie „Wia 

rusa Polskiego". · · 
g 

-
z Pm~ Z!!lcł1i9dfti'-"b, Warmi! i b:b1:1ar. 

Puck. Wiielką stratę poniósil g1ospodarz 
K. w N. Kazal on ugqtować z.dechlą św.i.nrię 

w a mięso podać iooyim świniom; wszystkie je-
d- dnaik 1pozdychaly. - Stara to praiwd.a, że chci

WY dwiai razy traai. 

ao· 
na! 
nie. 
I\\' 

Hela. P.olów ryb na p&lwyspie tutejs.zym 
• Je.st tej iesieni batr-dz·o lichv. Wę·gorzy i śledzi 

byfo malo. a flą,dry wYżer~y ze sieci psy mor
skie, których się tu w ostanim czasie ogroannie 
namnoiżyk>, i które rybalmn mnóstwo siec! 
11a:ro~ctz:te r~'y. 

Wejherowo. W solbotę wjeczorem plO
wstaJ' tu pożar, który 10brócil w per.zynę ka
miani.cę, or~ chlewY należące do kupca Feli
ksa Potrykusa. Sti:.aty ·są ogromne, gdyż 
'\\15Zelkie materyaJy, meble, ·rzeczy a nawet 
pieruiąd2e .zginę.tv w pl.omieniach. Wlaściciel z 
rodziinią zdol'.al iz:aledwo nagie życie uratować. 

Susz. Gdy przed kilku dniami niesiono 
mokli pewneg·o z.m~r!ego obywatela, upadl 
nagle jeden z niosących trumnę, mistrz kra
wiecki Lange bez przytomności i krótko po 
przeniesieini•u dlo dlomu skon~t. W tym samym 
praiwie e:zasie umarl taikże na pa•raliż jego 
bra.t. 

Elbląg. 94-letni strurzec Schaimberg ode-
1Jr<'l!l1 sobie życie przez pawieszienie. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego, 
Krzywiń. P~ien wdowiec z Czerwonej•ws:i 

liczący obecnie 78 rnk życia, za:Prnginąl znów 
skosztować rozikoszy malże11,stwa i wy,szukal 
sobie oblubienicę w „rnfodziutkim" wieku 76 
Jat. No. przyna:jm!11iej para ·dlObrnna ! „Pań
stwo mlodzi" twierdzą, że chodlzii im tylko o 
„wl1kt i opierunek". 

Chrzty pruskie. R.e.prez.entaicyai gminy Ko
byla1góna stawWa wniosek o poZWIOlenie WJiia
av nazwiska wsi (Kobylagóra) na kulturnieiiSze 
.Schlosstal. Chrzest naturnlnie 1niezadiugo na
stąpi, gdyż na poz1w1olenia takie nie poitrzeba 
<llug,o azekać ! 

!(ro.to.szyn. W środę ubieglego tygodil1Jia 
rona kow:ala J endrike stC}}d pawolaną Ziostal:a 
JJrzez Jed.nę 1z jej krów, •które pogn:aJla na poile. 
Rozwściecziona krowa poczęta ją ·depta.ć i zgniio 
tla jetl klatkę :piersiową. ~udz.ie przybiegli w 
JJomoc biednej kobiecie. 

l(rotoszyn. Pani Wunderlich SP.,rzedaJa 
swą posi a•dfość z.a 30 tysięcy marek P9fako,w1 
ai. W rzes1ińs1kiemu. Szczęść Boże nabywyc ! 

Z Żydowa piszą „Lechowi": Doi 8 obyiwa
tteli. których król. rejencya_ sikarży za obrazę, 
~aichodzącą podobno w piśmie 1dlo reiencyi o po
woda eh zaniecha•nia stre)'ku, przybyl w oo·
~iedziafok żai.ndarm i wYpytywal s.ię, ile ka
zdy ma zniich dochodu, iak liclfilal rodzina do 
utrzymania i czy koszta. które wynikną z te
.go Procesu, zaplaici od razu czy też ratami. -
Jes! to coś ciekawego L nigdy jeszczei pewn:ie 
w zaidnem państwie się. nie dzialo. żeby kasa 
sądowa przed terminem. i to feszcZ'e. cale 2 ty-
1Wdnie przed tem, tego rodzaju przeprowadza.Ca 
idochodzenia, ja~by już wYrok skazujący oiwych 
gospoda1rzy mi<i.ta już w kieszeni. 

Ze Sfa,zka czyli Staropolsid. 
. ~aciboi:-z -!O formierzy zasitrci\k'()l~'af 0 t•.

ta~. w stalowni i lejarni Ganz i Co•. R.oboinicy 
za2ądali podwyższenia placy, które to żądau1ie 
zarząid stalo·wni odrzucil. . Stalownia u~rzy
illlYwaną jest nadal w ruchu. 
G' I<atowke. N a cz.ele spólki spadkobierców 
u'ehschego, sto'i od lat trzech, taj.ny radca 

t ernainn. P.odobn°' _ma ustąpić ze za•jmo.wa
Ql~~o Pr!zez siebie stanowiska ,i odebrać pól 
~!liona marek jako wyna1grodzenie. - Spólka 

1eschego1 musi na mbotnikach Xacme pienią
<1~.e z~ralbiać, gdy może tak wysiokie sumy pla
cic ustęouiącerrru urzędnikowi. 

Lioiny. Na k1opalni .,$1ą·sk" zd!ruzgotal 
~rze~·wc.zeisny wybuch nabo~u pewnemu górni

ow1 zupefaie glowę. 
GłoJ!:ówek. Wsikutek najechania na drze

wo wypaidl woźnica I3 a1tolt z wo•zu i taik się 
r~aleczvll, Ż·e 2 godziny po wypaidku życie za-
onczyl. - W podobny soosób stracil' żvcie in

spektor ~ospoidarczv łfaa.s.e. Podczas ogrom
neirn pędu oszalalych koni wypadlr z wozu t 
ut derzyl z taiką silą 0 ziemię, że na miej&cu paidl 
rupem 

Mikołów • . Pan Górny_, który szedl na 
~zele. Piel,Q:rzymki z Mokrego prze7, Kochfowke 

0 Piekar i śpiewał pię-ś11 do Najśw. Maryi Pan 
ny, d'os.bJ z oolicvi mamdat karny na 3,50 mk. 
za urządrze:nie pielgrzymki bez pozwolenia po-

licyjnego. Pan G. karę zapfaciJ". Jeżeli z 
Mokrego piizez ~ochlo\vice clio Piekar szly już 
procesve orzed r. 1843, to kara powyższa jest 
nies.łusz.na. W ostatnim czasie dopiero wydano 
przepisy, iż procesye publiczne maiją być na po
licyi zameldowane. 

„!: Rybnickiego, W waycwerku huty „Si
lesu w Lig·ocie przy R.ybniku s.padJ w czwar _ 
t~k z wYSokości 6 metrów kawal żelaza!, wa
żący 80 centnarów i zmiażdżyl jednego ro
botnika. 
G. 

Wiadomaści ze świalao 

Ofiary zarazy. 
W Indyach zmarło podczas wybu

chu zarazy ogółem 7000 osób. 

Zapotrzebowanie złota w Ameryce. 
Do Stanów Zjednoczonych od chwi 

li wybuchu przesilenia wywieziono za 
250 milionów marek złota. 

Hiszpania 
zamówiba w Prancyi 48 armat, na które 
parlament uchwalił kredyt nadzwyczaj
ny. 

Strejk dziennikarzy. 
w sejmie królestwa saskiego został u
kończony. Poseł liettner złożył oświad
czenie, w którem dał zadośćuczynienie 
dziennikarzom. 

O zdradę stanu w 17 przypadkach 
oskarżony będzie redaktor Schiwara z 
Solingen . .Akty śledztwa przesłano już 
prokuratoryi :Rzeszy do Lipska. 

Starcia studentów. 
Z Wiednia donoszą, że w Gracu 

odbyła się krwawa bójka studentów 
wloskich z studentami niemieckimi, z 
których 4 odniosło pono ciężkie okale
czenia. 

Z ró.inv~łi stron. 
Bochum. Z dworca Bochum-Siid 

chciała pewna 12-letnia dziewczynka 
z Stiepel jechać koleją do Blankenstei
nu, przybyła jednakże na dworzec za 
:późno i usiłowałia wskoczyć do odjeż
dżającego już p•ociągu. Poślizgnąwszy 
się padla, przyczem koła zmiażdżyły 
jej zupełnie prawą dloń. Opatrzono ją 
ma miejscu i odstawiono do domu cho
rych. 

Herne. W zakładzie :Elźbietanek 
znajduje się obecnie 12 wdów, które li
czą razem lat 851; na każdą przypada 
zJatem lat 71. 

Dortmund. W środę rano miał zo
stać ścięty palacz Adam Kurschuss, któ
ry skazany został na śmierć za zabicie 
kierownika kopalni lfahne'go. Wniosek 
obrońcy Kurschussa o ponowne podję
cie postępowanifł sądowego przeciw 
Kurschusscwi został niedawno pr?;ez 
sąd ziemiański odrzucony. W skutek te
go telegrafował adwokat w ostatniej 
chwili do ministra i do sądu nadziemiań 
skiego w Iiamm. Na posiedzeniu sądu 
nadziemiańskiego w lfamm, które odbv 
lo się w nocy w środę na CZ\\·artck u
chwalono 1odrnczyć wykonanie klary 
śmierci. V/ skutek tego w ostatniej cłiwi 
li,_ gdy już na podwórzu więziennym 
wszystko do ścięcia Kurschussa było 
przys;otowane i prokuratorya, sędzio
wie i inne osoby się były zebrały, wy
konanie wyroku wstrzymano. 

Wystawę alkoholową w Dortmun
dzie odwiedza publiczność nader licz
nie. Zamknięcie wystawy nastąpi 24-go 
listopada. 

Gelsenkirchen. Hamulczy spadł do 
ganku w kopalni „Wilhelm" i pokale
czył się śmiertelnie. 

- Na kopalni „Ewald" szyb I i Il 
zabiły na miejscu spadające kamienie 
górnika Karola Gorzelnika. 

Wattenscheid. Na kopalni „Hol
land'' ponieśli śmierć górnicy Henryk 
liiartung i Jan Kirsch. 

Gelsenkirchen otrzyma wkrótce po 
licyę królewską. 

Wanne. Piszą nam. R.zym wieczne miasto! 
I(tóż o nim nie slyszal, ktJo z nas nie zatę
skni! za tern szczęśc-iem, aby wfasnemi oczami 
os;Ją.ctać tę okolicę ·chrneściańskiego świata, 
i;!>dzie spoczywa św. Pi·otr i setki jego na.stęp_ 
ców, l{d~ie krew pierwszych chrześcian stru
mieniami się lafa i stala sj~ posiewem nowYch 
zastępów wYZnawców wi.arv Chrystusowej I 
Ludzie bogaoi mogą wyjechać i wszystkie te 
p!ek.niości oglądać na miejscu, ludzie atoli cię
żikdej pracy na t-0 sobie pozwolić mie mo~ą. boć 
obowiązl<'i codzit·11 1 e, dale; troska o •chleb po
wszedni a i brak odoowied1nich funduszy, sto
ją temu na przes-ikodzie. 

A jedna•k i dla 11.as obmyślono takie szczę
ście, bo i my będziem_v mogli oglądać wieczo_e 
miaisfo R.zyim. chociaż nie w rzeczywistości, 

to je<lnaik w obrazach świetlanych. kl6re n:im 
w ·nie.dziele. dnia 17 listopada rb. na wielkie! 
sali p. Unterschemana· ·wystawi p. Piotr Paliń
ski z Bochum. I tak w I. części ujrzymy ~lyn
ny Neapol, - klasztor 1'1.onte. Cassino (Kasyno) 
zkąd wy<szed.!' na cały chrze.ści.ański świat sla
wny zakon Benedyktynów, zasypane w roku 79 
po Chr. miasto Pompei, które dziś, po 18 wie
kach, odkopaITTo, - Wezuwiusz, ·ową górę. któ
ra bez przestaniku trwoży ludność miewka.ią
cą u jej stóp, miasto Sorrent, wYSpę Capri 
(Kapry) i starożytne miaiSto portowe PutC911 
(.dziś zwaine Poszuolli). 

W II części op:lądać będziemy Rzym, za
mek Anioła. - kościół św. Piotra - i Watykan 
czyli pail:ac, w którym mieszkają papieże ;.,:: 
<obecnie Oiciec św. Pius X. 

W III części odbędziemy pieJgnzymkę do 
kiośoiołów rzymsikich i przypatrzymy się sta
rożvtnym zabytkom chrześciailskim. 

W IV i ostatniej e<ze.ści przedstawione naJITI 
będą osobliwości i wi·dzenia godne rzeczy ze 
starożytnego i nawocz~~ne11:0 R.zymu. 

BędZ'ie t°' więc jednym slowem wspainialy 
wieczór, który nam przygotowuje Towanz.y
sitwo św. Józefa we Wanne. 

Początek punktualnie o godz. pól do 8-eJ 
w,iec:zlorem. - Prosiimy zartem Szanownych 
Rodaków ri Sza'!lowne Rodaczki o i_a•k naHiczn.ieJ 
sze przybycie. - Go•ście mile widzi·a111i_, 

Miłośnik nauki a sztuk. 
(Dla ścisłości zaznaczamy, że wszel 

kie przybory do urządzania obrazów 
świetlanych. które wystawia p. Piotr 
Paliński, sprawil „Wiarus Polski" w 
interesie towarzystw polskich na ob
czyźnie. dla których przybory te „Wia 
rus Polski" chętnie wypożycz.:3.. Red. 
„Wiar. Pol.") 

Essen. Sąd przysięgłych s~azał 
20-letnich górników :Ernesta Ochlcra i 
Karola Baumanna z Schonnebecku za 
mzbój na 3 odn. 2 lata więzienia. Za
brali oni przemocą górnikowi Vallei
towi na publicznej drodze 46 marek, ze
garek i inne przedmioty. 

Ewin~. Zandarn spotkał tutaj trzech 
ludzi, gdy wieczorem ładowali na wóz 
rury ołowiane skradzione z kopalni „Mi 
nister Stein". Złodzieje zbiegli,. pozosta
wiając konia i wóz, który skonfiskow!a
no. 

Solingen. W składzie firmySlaam i 
Sp. w Grafrath nastąpiła w czwartek 
wielka eksplozya, której przyczyną był 
prawdopodobnie pożar. Wybuchło znaj 
dujących się na składzie 75 tysięcy rna
bojów. Z ludzi nikt szwanku nie poniósł. 

Dyseldorf. Za poniewieranie pod- . 
wlaÓnych skazał tutejszy sąd wojenny 
porucznika hr. Briihla z .Pulku ułanów 
na 14 dni aresztu domowego. 

f g 1 amin aptekarski zfożyl nai uniwersy
tecie w Ma111achiwm p~n Miecz;ysfaw Krzyżan
·kie:wlcz, 1syu p. J. Kr.zyżanik1iewicza~ daW111iej-
1sziesro kupca we Wr.onlkaich, obecnie w Powa-
niu zarrniesz:k~fo~o. (Winszujemy. R.ed. „W. 

Pol."). 
Szanownym Czytelnikom IIB.<SZYJI11 r.zwra

camy uwaigę na dzie's.iejrszy anons Ba1nku Par
celacyjnego• z I(ościarna, który będzie parcelo
w:aJ lub sorzeda w calośd przy d•worcu „Bie
ży!n" p.oifto©ooe srosp.odairstwo swoie o 28 mor
gach. Bieżyin dois.trunie kopalnią węgla bruna
tnego i <Ila. tego, przvpus.zczamy, że okolicai ta 
wkótce 'Znacznie podmżeje. 

;aą::;uu: - - _ 

Rozm.a ił ości . 
40 milionów marek posagu ma na

rzeczona hr. Władysława Szechenyego 
miss Glady Vanderbilt. łfr. Władysław 
Szechenyi jest .synem byłegi posła au
stro-węgierskiego w Berlinie i liczy 
lat 28. Jego narzeczona ukończyła w 
roku bieżącym 21 rok życia. 

Od Redakcyi. 
Do W anne p. L. R. Jeśli nam nikt 

sprawozdania nie przyśle, to wina se
kretarza i zarządu ·Odnośnego wieca, 
że sprawozdania z wieca nie ogłoszono. 
Na obczyźnie odbywa się co niedzielę i 
święto kilkanaśc : ~ ':;ieców, n'a które rio
dacy prŻysyłają nam zaproszenia. Czy
nimy, co możemy, atoli wszędzie być 
nie możemy. Starać się o sprawy miej
scowe jest obowiązkiem rodaków miej
scowych, jak to uczyniii rodacy w :Reck 
linghausen, którzy się dzielnie spisali i 
za sprawą swoją w gazecie agitowali. 
Chętnie korespondencye i sprawozda
nia zamieszczamy, tylko prosimy je 
nam nadesłać. 

Na rodaków z \Vanne wcale się 
też nie ~wiewamy za napaść na „Wiaru
sa Polskiego" zamieszczoną w „Dzien
niki.i Kuj13. wskim'', bo wiemy, że ten 
,,Kujawiak" z którego głowy napaść ta 
wyszła. zamieszkuje gdzieindziej, a nie 
w Wanne. 

Jak „Wiarus Polski" o Wanne się 
troszczy, tego n11jlepszym dowodem. 
że za obrone rodaków w W anne pan 
Antoni Brejski dwa miesiące w wiezie- { 
niu przesiedział. Wiedzą o tern wszy-

scy Rodacy w Wanne i wiemy, że oce
nić to potrafią. Zasyłamy więc serdecz
ne pozdrowienie i życzymy jaknajlep
szego powodzenia przy wyborach. 

Panu Tomaszowi Kierzenkowskie
mu w Dortmundzie. List pański prze
słaliśmy do biur.a „Zjednoczenia Zawo
dowego Polskiego", które się takimi 
sprawami zajmuje. 

Pan \V. Szym. w Hochemmerich. 
Dziękujemy za pozdrowienie i prosimy 
urządzić za kilka lub kilkanaście tygo
dni większy wiec w tamtejszych stro
nach, przeprowadzić dobrą agitacyę i 
donieść nam o wiecu, a chętnie z zapro
szenia skorzystamy i przybędziemy. 

Szanownych korespondentów na
szych, Towarzystwa i wszystkich pi
szących do „Wiarusa Polskiego" upra
szamy, by przesyłając ogłoszenia lub 
zamawiając książki albo druki adreso
wali: 
„Wiarus Polski" ekspedycya, Bochum: 
natomiast przesyłających koresponden
cye lub zapytania do redakcyi, upra
szamy adresować: 

„Wiarus Polski" redakcya, Bochum. 
' ii* 

11\tabozeńsfwo polski& 
W Lange:ndreer sp_osobność d1o spowiedzi 

św. ·od soboty, dnia 16 bm .. aż ·do poniedz.ial.ku 
z raina. Kazania po uierwszej Msizy św. o 7 
godi:. i o 4 godz. po po!. · 

W Linden sposobność do spowiedzi św. od 
wtorku, d!nia 19 bm. z rana ·aż dro środy. 

Ze Zjednoczenia zawod. polskiego. 
Baczność Rodacy! 

Wybory starszych knapszaftowych 
się zbliżają, więc też przypominamy 
Wam, abyście jutro w nied1Zielę w tych 
okręgach wzięli do domowej agitacyi. 
Trzeba koniecznie sobie na ragitacyę_ 
czas poświęcić, bo gdy nie będzie agi
tacyi, to nasi przeciwnicy będa się sta
rali mniej uświadomionych Polaków wa 
swą stronę zbałamucić. Przedewszyst
kiem zwracamy uwagę tym obwodom. 
w których niemcy postawili zepsutych 
i zniemczałych poilaczków. W tych o
kręgach powinrti druhowie podwójną 
agitacyę prowadzić. Aby chytre lisy 
czerwone lub czarne nie zdołały owiec 
zbatamucić. Wszyscy uświadomieni Po 
lacy winni w niedzielę agitacyi się po
święcić. 
„Zjednoczenie Zawodowe .eolskie". 

-= 
Wielkie wiece polskie w sprawie ści
ślejszych wyborów do rady mie]skiej 

w Recklinghausen 
odbędą się w niedzielę, 17 bm. o godzi
nie 4 po południu i to: 
w Bruchu w lokalu pana Mollera 
w Recklinghausen (stare miasto) w lo
kalu p. Michela, 
w Grullbad u p. Schramma. 
w Hillerheide o godz. 6 po poł. u p. 
Meckltnghoffa. 

I 

Tow. g.imn. „Sokół" w Giinnigield. 
w. niei~zielę, dnia 17 bm. o godz. 4 po pol. odb~
<lz1e się zebranie. - Crzo:łem ! 

Antoni Stefan. sekr. 
Tow. sw. Wojciecha w }(ar.na, 

poda;je ido wiadomości SwYm czJonkom. iż vr 
niedl21ielę wYChodz.i towarzvistwo na.sze z cho
rągwią 1do Alltenessen ze sali swych posiedzeń 
o g.odz._ ~2 po 1pofodniu. O liczny udzial prost 
(1) Zarząd 

Towarzystwo św. Józefa w Miihleim-Ruhr 
·podaje do cw.ialdr0mości. iż w wtorek dnia 19 
oo poudntu od godz. 3 jest sposobność do spo
wiedzi św, ta.kie i w święto. Upras-a S:t) 
cz.ranków tow. ażeby ile moi<ności już we wto
rek sipowlieidź odprawili. poTI1ieważ w środę o 
gardz. 60 rano przystępuje towarzystwo wspO
tnJe do I<omuinii św. Nabożeństwo polskie bę
dzie o g-odz. 7 i pói wieczorem. Zebra1nie to
warz.ystwa o godz. 4 RO po1udniu, na któren1 
będzie obecny także . ksiądz polski. O liczny 
ud1Zial w spowiedzi i w naboieństwie prosi 

B. Suszek, przewodn. 
Towarzystwo św. Józefa w Dortmundzie 

donosi szanownvm czlookom, iż przyszle ze
bra;111ie odbędzie się w: niedzielę, dni a 17 bm. 
o godzinie 5 po patudniu na zwykJej sali po
sied·zcń. O liczny udz.iaJ czfon1ków i 1rości pr·o-
si (1) Z?..rząd. 
Tow.:rzystwo gimn. ..Sokół" w Cottenbur2 

Nadzwyczame zebranie „~k,of.a/' odbe
dzie ~ię dnia 17 listopada o godlzinie 4 po pOI. 
na sali posiedzeń. O liczny udziaI druhów 
pmsi (2) Wydział. 
Towarzvstwo t?:imn ••. Sokólu w Obe;~;~loh 

donosi swym druhom. iż przysz.le posiedzeme 
odbędz.ie się w niedzielę, dnia 17 tm. o godz. 
2 po pol'udniu na z.wykfoi sali posriedze!'1. Liczny 
udzial druhów pożąda.ny. cz.olem t (2) 

Zarząd. 
Uwa~a. Po zebraniu wyma.rsz n.ai rocznicę 

Tmv. gimn. „Sokioia" w tTa mborn. O liczny 
udizial prosi Prezes. 



Z 1 u ~lepsze sit uznane 
Elementarze r F. Tomaszewski, mistr.i: kritwieck I 

• n„._ b 1 w Essen, G1·abenstr • .tli. J Pan' czak, 12(7ł 1t'Wltll.A1Jll wy orze po •ta dom t 
i pozt1tały tew t1amemi znane z r~czHgo wyrobu tllreckich tytuni 

Marlposa ~ Wanda 
K . . Największy ildad 5ulma na Bssen i okolicę a 0far 
s1ęgarrua poleca &ię szan. Rodakom do wykooywania ' 

Sokol7 T Turkfo1•y Wl'artisa Polsk" wszelkiej 2ardero~y męzkleJ po baie\:znie tanich ESSEN. Stoppenbergerstr. II-i 
" • cenach. J ed}'illy mteres w Essen, który w w1a ~. 

soym warsztacie wykoouje i polską czeladź z.a- N • łA ' • 'k 
truQn!-a. Ubiory dla Panów w wlaisuym war- a J L&Il8Z0 I ll&J orzyst. 
sztac1e wykonane od 48--75 mrk. Pa.letoty od 

Yulkany Kośeius.zko 
:-; fabryki 941 U cznia J. F. ·J. Komendtińskiego z Drezna. 

Głów•y u1tępca 

45-70 rnrk. Spodnie od 10-22 mrk. D.,_sJde fi~ł0~18Z0 zr' ódło zakup 
poszukuje od zaraz I.1b kostyumy an~ielskie od 70-2000 mrk. Kaba.tki :J Ila 
później 1339 od 36-70 mrk .Plaszcze od 60--150 mrk. Wszy ' 

3an Ii.łerezyński, łlerne. F Kon k stk-0 w W!rasnym :z.akladzie wykonane. (1187) r. cza , - fryzy&r w Gelsenkirchen, 
Arminstr. 24:. 

Wskutek bardzo korzystnie zawartego kontraktu z fa„ 
brykrt poleca.• dwa gttunki 

najlepszych maszyn do szycia 
a 11i11Ci•lelllią piśmietlllłl gwarancJą • • 8 

Ke. fi K. 50,- llo. 8 X. 70, -
za ~aliczką kolejową. 1302 

Wł. Radzimski, Smigiel 
(Sebmłeael, Prov. fosen). 

Największy handel polski tow. łokciowych, płu1ien, chustek ltd. 
==== P~óbJ' na Żfłdaałe darmo. ==== 

doaos1u~, ii na sezon .zimowy już nadeszły w..ellde 

m.ateryach · 
aa ubrania, palet1t1 I spodnie: 

W moim wielkim składzie własnej 

gotow~ garderoby m~zkiei i dla chłopców 
·~ 

znajdzie każdy Rodak wszys~o, co ty Th~ zaprngnie a . przyt.e~ . po tak 
nizkich cenach, że konkurowac mogę z kazd~ składe~ zy.dowsk1m, kt617 
wprawdJrle ma towar tani, ale za to tak zły i słaby, ze su~ wneii rozleci .• 
u mnie natomiast J.ażdy kupi tanio, ale przytem towar bardzo trwały. Po-

1 lecam również 

;rarderohę dla robotników 
;: mianowicie •podllle, ja„złd, koHnle, szkarpei,-, azelłd, i t. d.1 

wyko! n~~~a!. ~~~:~:~\aj;o~~je~~~:.kr~~i~:!.zędny I 
ceny przystępne. Każdy Rodak pcw1men tylko do mnie przysc i su~ prze
konać o rzetelności mego interesu. 

· Wojciech A. Powałowski 
Boobum, Alajowa ul, nr. 13. . 

Zarazem donoszę nini•j,zem szanownej Publiczn~ści~ iż z powodu 
śmierci syna mego r,;niosłem z dniem 1. 11. 07 fili~ moją w Herne Za~ó 
wienia przyjmujQ piśmiennie. 

(Kaiserstr.) 
pny sakupaie od 20 mr. pocz., jeżeli WJr&Żnie zaznac~y, że wyc~tal to o~łMzenie w • Wia* 
rneie Polskim". Zaznaczam w;rrail.ie, :te ceny w m•1m 11kladzie są śełile 8$al„ i na 
każdym prztdmiode z11ajduje się kartka z ,wy a.tnie wypisaną ceną. Poda.rek ten ustano
wiłe• u palll.il\tl~ otwarcia m4tg interesu. Z1:1~arki &ą u mnie w Laar, (;efllarska 
alt.M .-. l.ł..& w oknie w,..tawnem wyłożons i każdy może sobie je wprzód dokładnie 
obej~. _13W) 

Z powaź l'.iniem 

Ro brorter-Spflcialhans 
fiir Knaben- und Herren bekleidung 

J. Baranski,· Wanne, 
Na.jwiobzy 1 1aj1taJ111J „11ki skład 
••~li, a11zya do 1etewaaia i t.ałk•· 

witycla wypraw kuelldnych 
zaajduj• ai~ 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) ar. 3 'CiiDiskie! 
=== naprzeciw kościoła bt.olicki•&O· === ~~~~"*' 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapra.,,zam S:.1an. Rodaków do awied.aenia N jta... e . I . 
mego skł&du be.a przymuau kupna, wskutek a uSZ Ba]• 
c.sego si~ przekonać możecie, że najkorsyst- fllłf Odaiejsze źr6. 
niej kupicie całe "''prawy oraa pojedyńcze dl ak 
rzeczy tylko u ( 4:00) ł I UpDa dl& 

Jana Barańskiego. mledo.teńeów. 
Przy całkowit1cJa wyprawach, pł~kne pedarkł 

Wszystkim, kt61zy • mnie wypraw~ 

kupią, wypożyczam gratis porcelany na w~ 
sale. 
--Polecam także Szanownej Publicanoici 
moje 

wlu•• wan••aą 
ta19icaPSkie i aiodl•r.•kie. 

Na życzenie przerabiam stare materace 
w j eclnym dniu po cenach tanich. 

Zara.mem polecam „teraee mojego 
wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce
nach fabrycznych. 

~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ ... ~~~ 
~ Na złość hakaeie ::i 

powstał iw Boch. um. 
=== wielki polski hartown7 === 

skład Cf gar i papierosów 
ptd nazwą uWESTFALIA". 

Za przesafo (I~S) ~ 

30 t1sięeJ marek · 
jest towaru zawsze na składzie. Dla tego jest albrz1mi WJb6r, 
ceny bajecznie nizkie, towar zali ,jllk 118jlep•zr1 
t,lko pierwszarzttdnJ. 

Przybywaj~ym Roda.kom z dalszych okolie przy za.kupnie 
35 

iG: ZKi i~śŃiiWSKI, ·w łaśeiei el. 
BIUcherstr. 44. BOUDUM. BIUcherstr. 44 

Znane z swej dobrecl i ogólnie lubiane papierosy 

pierwszorzedny wyrób, tyloreczna robota 
w kartona~h po 10 sztuk .za ta fen. 

poleca i18 

Jl. Droste„ Poznań, 
fabryka papierosów ł krajalnia t,tuni. 

Reprezentant na Westfalię i Nadrenię Stanisław Bat.ttjezak, BochUJD 
Juliusstr. 2 I. ' 

„. 
Bochum. - Drukami.a •• Wia1rusa Polskiego" w Bochum. 

/ 



Nr 266 Bot~hum, na tiedzielę, dnia 17 listopada 1907. B.ok 17. 
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~ ~- s ~em 4lłJ pośw.kltecz· ~"- Prz.edplata kwar.tałna o.ai poc22cie I u ldistowych 
~Ml 1 mr. 50 hm_, a rlJ ocm~ze;nit;m do domu 1 mr. 
:;- ,,Wiarus Pols~i," zapisainy j~st w cenni~ pocs 

I Imię Boże za Wlarc I OJczyznc l 
Za 1111era.rty placl Il• u mle;l&u rzadka 4ronq• d• 
ku 15 f. oglos.zenje, zamieszczone orzod lmua.tałlli • 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. ~ Lłltv le 
„ Wiarusa Polsk1eito" należy frankowad l pc>Uf a 
nich dokl.adny adres :PW.ceio. Rei.kop • .S. ~ ~ pod zlllakiem •• L. pol11i1Scb or. 123. 

R.edakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
IL WPQ ,., 

Rodzice oołscy! Uczcie dzieci swe 
t6wł~. czytać i pisać DO polsku! Nie 
~st Polakiem. kto potomstwu swemu 

' 111emcz"l1ć sie pozwoli! 

Z wypadłl6• doła. 
Na pierwszem posiedzeniu Dumy przed
foZyl minister iinansó'w etat państwa 

rosyjskie~o. · 
Dochody i wydatki dochodzą do 

iumy 2 515 milionów 515 tys. 806 rubli. 
Etatem zajmie się Duma dopiero na 

następnych posiedzeniach, które roz
poczną się po przedstawieniu się carn
wi prezydenta Dumy. 

W czwartym okręgu obwodu reje11cyj-
1e~o Stade wybrany został p. Witting 

'f}Osłem do sejmu pruskiego. 
Pan Witting był dawniej_ nadbur-

11istrzem miasta Poznania i jest obec-: 
nie dyrektorem berlińskiej „National
bank." 

Urzędowo donoszą z Lehe w .Ha
nowerskiem, że z 286 oddamych głosów 
padlo na narodowego liberała Wittinga 
199 na Allersa ze związku rolników 87. 

Z powoda strejku górników 2roz1 A11-
' stralii klęska. 

Donosiliśmy już, że 14 tysięcy gór
ników w kopalntach węgla obwodu 
New-Castle w Australii zastrejkowalo. 
~ząd stara się energicznie o zakończe
cie strejku, gdyż koleje jeszcze tylko na 
6 tygodni mają węgla a przemysłowi 
Jęiiel starczy zaledwie do końca bie
•ceio miesiąca. Z powodu te~o zamó-
•iono dużo węgla w Anglii i w Nowej 
Ztlandyi. 

W sprawie wyborów starszych kna p 
szaftowych. 

Z biura „Zjednoczenia Zawodowe
go Polskiego'' piszą nam: 

Kochani Rodacy! Minął tydzień, 
" którym wrzała walka wyborów do 
rady miejskiej. Przekonać się mogliś
my, że Polacy prawie wszędzie swój 
obowiązek spełnili. Nietylko, że w Bru-

. ;1h~ wszyscy kandydaci polscy do. ~ci
s e1szych wyborów się dostali, ale na
~et w miejscowościach, gdzie zawarto 
ompromisy, Polacy zostali radnyml 
~Ybrani. Tydzień ten pokaz.a~ znów, 
ze. Po!onia na wychodźtwie robi coraz 
Większe postępy w uświadomieniu na-
roctowem. I 

.. w. ostatnich wyborach do rady 
' rnie1sk1ej Polacy znów pokaw.li, jakie 
' ~n~czenie pomiędzy obcymi mają, gdy 
~hdarnie w sprawach narodowych po
~·ępują. Czegoby to Polacy na obczyź 
~e ~ogli dokazać; gdybyśmy wszyscy 
d spoinie naprzód szli i gdyby pomię-
0 zy nami nie było takich, którzyby się 
nb~y~ nie wysługiwali i którzy dają się 

: P al\v1ększym wrogom na kandydatów 
nrzectstawiać, wówczas poszanowanie 
c~sze Pomiędzy Niemcami byfoby jesz-
e~ość większe, jak jest obecnie. 

~ ochani Rodacy! Tydzień walki do 
ty~dy 171ie_jskiej minąl. Lecz i przysz_ły 
B ~ten nie jest dla nas bez znaczenia. 
<I 

0 Je~~Ii ważnymi były wybory do ra
b~ l11leJskiej, to jeszcze ważniejsze wy-

ry nas czekają w przyszłą sobotę 23 

i '+ NUii 

listopada. W dniu tym odb(}dą się w 
15 okręgach wybory starszych knap
szaftowych. Dzień 23-go listopada jest 
dla Illas robotników arcyważnym, bo 
mamy pokazać, czyśmy zawodowo też 
tak są wyszkoleni jak politycznie. W 
dniu tym mamy pokazać, co nasza pię
cioletnia praca w „Zjednoczeniu Zawo
dowem Polski em" za skutki przyniosła. 

Dziś jest niedziela, więc niech też 
każdy z Was uświadomionych roda
ków poświęci kilka chwil na agitacyę 
pomiędzy naszymi braćmi, którzy jesz
cze nie wiedzą o tern, jak ważną dla 
nas Polaków jest rzeczą, by jaknajwie
cej z pośród polskich górników star
szych knapszaftowych bylo .. Prowadź
cie skuteczną 1agitacyę, a zwycięstwo 
będzie po naszej stronie. Oprócz agita
cyi za naszymi kandyda}ami, nie · za
pominajcie o agitacyi zia naszą organi
zacyą za „Zjednoczeniem Zawodowem 
Polskiem''. 

W. Sosiński. 
ę ,. U2W 

Z Hanoweru otrzymaliśmy list ro
botnicy polskiej, która w słowach tchną 
cych miłością ojczyzny i języka ojczy
stego skarży się, że pod Hanowerem 
dużo robotnic i robotników polskich pr,a 
cuje, którzy wstydzą się używać języ
ka polskiego. Gdy dziewczęta udają się 
koleją elektryczną do pracy, a jedna z 
nich nie zna dobrze języka niemieckie
go, to się z niej reszta naśmiewa. 

Zacna owa rodaczka wskazuje na 
inne strony, gdzie Polacy wszędzie, czy 
to na ulicy czy przy pracy, otwarcie 
rozmawiają po polsku i chlubią się swo
ją polskością. Mają swoje własne skle
py polskie, do którvch wszyscy chodzą; 
gdy jaki młodzieniec pocznie z niem
ką chodzić, to koledzy jego się z niego 
I • • I 
sm1e1ą. 

Czemuż więc pod Hanowerem tak 
źle a w innych stromach lep.i ej? Otóż 
dla tego, że robotnice i robotnicy należą 
do towarzystw polskich, czytają gaze
ty polskie i należą do -organizacyi pol
skiej, która ich wszędzie wspiera i ich 
broni. Zachęca więc owa rodaczka Po
laków i Polki pod Hanowerem, by szli 
za przykładem innych uświadomionych 
pod względem narodowym braci swo
ich. 

O pacierz Polski. 
Niech będzie Chrystus pochwalony 
Niech będzie Marya pozdrowiona -
Dziecięcych modlitw szept strwożony 
Cichutki ... coraz cichszy ... kona. 
Niech będzie Jezus pochwalony 
I Matka Jego pozdrowiona. 

Bieży modlitwa ich skrzydlata 
I już pobiegła hen, za chmury. 
I coraz wyżej, dalej wzlata 
A szept jej cichy, lecz ponury -
U wrót niebiańskich głos jej k1ona 
Niech będzie Marya pozdrowiona. 

Gromadka polskich bosych dzieci 
Przed dymnej chaty stała progiem 
Wśród śniegu_, wichru i zamieci -
Tak rozmawiała szeptem z Bogiem. 
Tak zasłuchane w mowę wtiasną 
W ten pacierz Polski dzieci stały 
A wzrok ich biegł, gdzie wśród przeja

sny, 
Rzucał promienie swoje cały 
Do wnętrza chaty. 

Na posłaniu 
Leży towarzysz szkolnej ławy 
I tylko jakiś w powiązaniu 
I tylko taki blady, łzawy, 
Ze sobą jeno tylko gada 
I coś tam pyta, rozpowiada, 
Jakby nie poznał towarzyszy, 
Bo czy nie widzi i nie słyszy? 

Więc pochyliły płowe głowy, 
Hej! cóż tu dużo rozprawiać 
Boć pono przyszedł rozkaz nowy, 
Aby po ,,śwabsku" pacierz gadać, 
To ten ci Stacho, syn pastuchf(l, 
Co teraz w izbie chory leży -
„Po polsku, mówi, Chrystus słucłta, 
,~Po t>Olsku, mówi, Polak wierzy. 
Hej! poco dalęj rozpowiadać 
O tych katuszach, o tej :męc~ 

/, 

W tern chory zinowu zacząt gadać 
Coś o Królowej. O Panience, 
Do towJarzyszy zwrócił mowę; 
Dzieci -zaległa cisza głucha: -
„Po polsku prościet Ją - wysłucha 
I szczęście wróci", - a na głowę 
Słoneczna padł.a mu zasłona. 
Niech będzie Chrystus pochwalony, 
Niech będzie Marya pozdrowiona 
Męczennik mowy polskiej kona. 

Stanisław Jerzy Jacynla. 

St. Stryków, kol. kaliskiej. 

W sprawia nauki religii '-·Polsce. 
Naczelny prezes Wiei. Księstwa Po

znańskiego przesl;ał władzy duchownej 
:postanowienie rządowe w sprawie u
wolnienia dzieci od obowiązku brania u
działu w nauce szkolnej w dni i godzi
ny nauki przygotowawczej do Sakra
mentów świętych. 

Uwiadamiając o tern księży pro
boszczów, oświadczają administratoro
rzy dyecezyi gnieźnieńskiej i poznań
skiej ks. prałat Dorszewski i ks. Biskup 
Edw. Lik.owski pomiędzy innemi, co 
następuje: 

We wniosku naszy~ uczynionym 
do pana naczelnego prezesa, domagali
śmy się wprawdzie nietylko powyżej 
wymienionych ulg, ale także pewnych 
bliżej przez nas (}kreślonych ustępstw 
co do języka w nauce religii w szko 
tach ludowych. Na tę część naszego 
wniosku nie odebraliśmy dotąd odpo
wiedzi; nie tracimy przecież nadziei, 
że i w tej mierze uzyskamy pewne ul
gi. 

Tymczasem usilnie polecamy wiele
bnym duszpasterzom, aby korzystając 
z przyznanych ułatwień, zajęli się tern 
sumienniej i gorliwiej, mając więcej niż 
dotychczas czlasu dogodnego, katechiza 
cyę dzieci w ich ojczystym języku, i 
aby je tern gruntowniej do św. Sakra
mentów przygotować się starali. 

Dla jednolitego w każdym deka
n~cie postępowania byloby pożądanem. 
aby się dekanalne duchowieństwo z 
swym dziekanem co prędzej wspólnie 
w tej sprawie porozumiało. 

Przewielebni Imci księża dziekani 
czuwać będą nad ścisłem wykonaniem 
tego rozporządzen:\ł.'' 

Już można 
z.~pisywać .,Wiarusa Polskiego" na gru 
dzień. Przedpłata wynosi na poczcie 50 
fenygów z przynoszeniem do domu 14 
f enygów więcej: 

Rozpoczną się obecnie sesye parła-

].'.-: ( 

mentu niemieckiego i sejmu pmskiego. 
obiedwie izby ustawodawcze zajmo
wać się będą sprawami najważniejszy
mi dotyczącymi Polaków. 

' 

Ani . jeden Polak nie powinien się 
więc obywać bez gazety. W niedzie
lę każdy z Czytelników •• Wiarusa Pot ... 
skiego znajdzię chwilk~ czasu celem za 
chęcania rodaków do zapisania sobie 
„Wiarusa Polskiego". 

Rodacy! Rozpowszechniajcie •• Wiai 
rusa Polskiego". 

Obrazy świetlane. 
Nasz aparat i wszelkie przybory, 

slużące do przedstawiania obrazów 
świetlanych oddaliśmy do wyłączne
go rozporządzeni1a dzisiejszemu preze
sowi „Związku towarzystw ludowych" 
katolicko-polskich, którym jest 

P. Stanisław Kunca 
w Bochum, Maltheserstr. 17. · 

--T-y-lkote-· to~arzystwa. mogąk~ " 
rzystać z naszego aparatu do obrazów 
świetlanych, które przynajmniej dwa 
tygodnie naprzód zgłoszą;., się do pana 
Stanisław;a Kuncy, który postara si~ 
także o przedstawiającego i objaśniają
cego obrazy. 

Wkrótce każ-emy umyślni~ wyko„ 
nać seryę n.owych bardzo pięknych o-.. 
bnazów, aby się w ten sposób przyslu'I'! 
żyć towarzystwom. · · 

Zaznaczamy wyraźnie, ze Jak ao4 
tąd, tak i nadal apamt nasz służyć bę-c 
dzie wszystkim towarzystwom pol
s:kim, a więc także śpiewackim, sokv· 
bm, zawodowym itd. 

Pierwszeństwo będą mialy te miej· 
scowości., które jeszcze obnazów nie o
glądały! t1dnośnit zglosily się najry.
chlej. 

Daj Boże, żeby przedstawienia o
brazów świetlanych przyczyniły się 
do rozszerzenia oświ1aty wśród ludu i 
do wzrostu towarzystw polskich. Jeżeli 
zgłoszenia o przedstawienia będą tak 
liczn-e, że jeden aparat nie starczy to 
nie będziemy żałowali znacznych ofiar 
i zakupimy drugi aparat wraz z potrze
bnymi przyborami. 

Wydawnictwo „Wiarusa Polskiego". 
~- -.---~--- - ·- _____ Q§ 

~~mutna dola polskich robotników 
sezonowych.::,: :1tf 

Tylokrotnie zajmowaliśmy się 1uz 
w piśmie naszem ciężką dolą polskich 
robotników roJnych, a mitrnowicie po„ 
chodzacvch z Polski zaboru rosyjskie
go i Galicyi. Wykazywaliśmy jak w 
niesumienny sposób wyzyskuje się ro
botników ro!skich. Obecnie znajduje
my w prasie naszej w kraju następują„ 
cy uwagi godny artykulik w tej Spra-
wie: · 
. Pisma niemi.eckie d'O'J1os.zą, że w rnku bie
zącyim .mnożą się bardzo uderzaiąoo Wypadki 
z.lamama kontraiktu przez zagranicznych ro
iJ?tni_ków rolnyc~ na Pomorzu. Przyczynę tego 
z1aiw1s.~a upartruJą w wielkim brnku „obieży
sasów , ktorzy doprowadzili istotnie do praw
.ctziwogo hanidlu żywym t{)!Warem. 

Jasną. atoli jest rzeczą, iż powódu ucieczki 
tych ludz.1 szuka(: należy jeszcze gdzieindziej. 
Otóż przy werbowaniu zagranicZll1ych robotni~ 
ków obiecywano im warunki, których wlaści
cielc z.iemscy później · nie dotrzymują. Wywo
łuje to oczywiśde wielkie niezadowolenie u o
sz1Ukanych, z czego korzystają znowu tak zw. 
dziicy (to icst niezatwierdzeni) agenci. 

Przyczepiają się do robotników. wypytuj~ 
ich o S:.tosuinki zarobkowe, przyrzekaią zaro.. 



1)ek więks.zy i naiktooiają do porzucenia pracy, , zkę drzewa:, z któr~o wyrabial zgrabne ró
ażeby kh gd'Z.ieindziej umieścić. Częstokroć • żne rzeczy jak klatki, drabki, w:oz.iki, ~arusele, 
manewr im się udaje, robotnicy laani~ kon- ł zbudowal naiwet chalupkę, .by su~ w ~tą, w ra-
trakt, a agent odd:aJe ich irunemu pa'l1u. . zie niepogody s.kryć. Q.hooznl regularnie do szko 

Otrzymawszy aj niego prowrizve 5....:..{5 ma- ly i byl chętny do pr.acl czy to w d~u czy w 
'rek agent czemprędzej znika. Lecz. skoro poli- iszlk·ole. Uwij.al się .szybko. sk~a:jąc prze~ ro.. 
cya wyśledzi miersce pobytu iz.bieglych robo- wy i g.cmiąc za mepo..<:4usz.neam krowa.nu. ~ 
itnjków. muszą oni wraicać do dawniejszej pra- g.ospodlarze ze wsi podz.iwiałi jego żywoś.ć 1 
cy, a niaidto jeszcze podlegają karze pienięŻIIleJ zręoznooć. Po obi~iu go. przez nauczy<:iela 
łub aresiztowainiu na mocy prawa z 1865 r·oku. kijem biedak oko nuaJ k1rwią zaiszle, a kormsya 
if en handel żywym roiWa1rem jest m PQmorzu orzekla że to z powodu kaszlu ( ! ! !), Oid~ 
w pelnym roz:kwicie. poWliadai, że kaszlu ni~<i'y ·nie mial. 

Wedle źródel wiarogod'llych operuje na Onlezn-0. Pod.cza.is wyborów u1JUpelnia.ią-
Pomorz.u i w Meklembun1;ii 15 do 20. taiki~h ~ych do raid'y miejskiei wybranli ~ais.tali niem~e-
~•d!z.~kich" agentów. R.zaidlko tylko s1ęi udaJe clro-żydowscy kaindyda~i Barty. Arlt, Wolow-
ł;chwycić tatkiego hanc:Ua·rzai żywym tow~rem. skii i Warschauer którzy otrzymaili przeszfo 500 
Prz;yczyne lam.aniai kontrakt(>;~ należy e:zęsto g.Cosów. podczas' gdy ·kandydaci polscy otrzy-
upatrywać trukżę w zupelnej meznajomośc1 sto- mall tylko 330-340 11:fosów. 
surików prawnych: . . . . l(ośclan. w z.esizlą sobotę powrócil gór-

Robotnicy mmemaią, ie są upr~:vini~ dlO nik Noskiow;iaik z Westfalii z zaoszczędzonymi 
porruc~niaJ . pracy, gidy spostrz~~a. IN. me ~- pienięd'zimi, chcąc siię ok:upić. Spotkawszy swe 
trzymu~e. ·s1e ~anych przyrzecz:en. .ie wie- i;i.:o mabbmeg.o Luczaka, ria'CZYl sie gorz.ailką. 
dzą bowiem. ze k1ontrakt za;wa.rty 111a mocy or- Podpi:wszy s01bie nieźle. wbHi sie z s:obą. 
cfy'naicyi sluż~o~ - oddaje ich na laskę lub Przvtem zgubil Noskl()!wialk wszystkfte .piefllią-
1111et.a1skę :wlaisc1c1ela'" . . , ._ idJze. 1500 mk. Chociaż podczas rew1zył u Lu-

Wyn1k:a s.t~d potrzeba ośw:i.ece'."1a .rob(}ilnii czaka.i ·iooiędzy nie xnalez.ńono,, jedrna1koiworż 
kóW': że iiidą~ zai chleb~ do N1em1ec 1aiko ~ airesz~no go.i ponieważ już kHkakrottnie 
botrncy rolm. _podlegaia tam pr~ ~Ją~ o- kal ainy b"rl za kradzież. Oj, ta nieszczęsna 
wemu Tai św1a·d'o:ność osizcz~dz1 im wielk1eg.o · r ·alk 1J · 

ro7Jc~rawamia. gi01rz a 
Jarocin. Dnia 30 list-0paid'a święcić ?ed~le 

liemie polskie. -
z Prus Zae!todnith, Warmii i Manr~ 

Chełmża. 15-lefui robotnik Wlaidyslaw Sar 
nowski z W enzl_au (?) zostal przez „ sweg~ 
wspólr:obotniika Maciejewskiego ·W czasie ~lótmd 
pchnięty noliem w_ pobliżu ser~a bardzo mebez 
piecznde. Nożowmkai natyc.hin:ia.s_t ar.esiz.towruno 
i asa~cmo w tutejsizym w1ęz1enm. 

Domkowo. Podczas p0ilotWa111ia zastr.z~lil 
pewiien myśliwy 7-letniegio ·SY·nlka robotnik.a 
TulodZiieckiego, który ~ie sch<J1Wrul w krzaki; 
myśliwY myślal. że to zająo. 

Z Wielk. Ks. Pozna6skiego. 
Lablsz;yn. Jak swęgo czaisu dlonosihlśmy. 

strzeliJ ktoś w nocy na 22-go sierp~a oknem do 
mies.zkaniai nauczyciela Oaibryetsk1ego w . Je
żewie pod Labisz;ytnem. pogrąż:oneigo w .śme,. i 
caJy nabói Ś'rutu utkwil w lóiku. Podeiirw~e 
paello na polow.ego fana Kurasai z J~żew.sik1ch 
olę.drów i Ignacego łleme? z Ber!ma~ który 
wówczas bruwil u swei rodzmy w J ezew1e. Obu 
wytoc.rono prioces .o usiifowane morderstwo, 
który ;toczyl sie w środe 13 bm .. 'Pf1Zed sądem 
przysięglyoh w By-d~siicz;y. I<uraJSai s\kazanio 
na 6 lat. liemeta zaś na 8 lat diomu ·ka.mego, 
oraz obu na utratę praw honorowych na JJrke
ciąg lat dziesięciu. Biedacy t 

Inowiroctaw. 13-1etnii sYJli mistrza: sllew
sk.iego Lemańskiego. bawiąc się nabitym re
-wolwerem podczas 1nieoibec111ości rodziców, bę
dą,cvch na jamnamku w La.bis.zynde, zr,anil się 
tak 1nieboopiecznie w gl1awę, że wskuteik te;go 
wkrótce duch~ wyzj.onal. 

Borek. N01Wego „Rolnika" zaloż.ono ~ 
Borku. Prz.ewodlniczą~ym wYbrany został' ks. 
Du dziftiskli. 

O Antosiu l(ęplńsklm, .który w taik tra
giczny sposób zeszooi z tego ś.wJa:ta., pisze 
,.Oaz. Ostr.": D~ieoko bylo w tym roku raz u 
Komunii św. i przystąpilo taikże do Sakrament11 
bierzmorwaJillia. Liczyl Amtoś nie 11 lecz 13 lał. 
Przy seikcyi oświaidozooo ojcu, że .od da'Wila 
byl ·chorowi.ty (!n. czemu -oici~ .zarp_ri:eczY_l. 
bo ll/igidy .nie zaipada,l na ror<CJ!WlU i 1111g<ly me 
skairżyl sie na <lolegliwo6ci. Pad przecież 18 
sztuk bydla ii ze isobą 11'0łSlil zaiwsze dużą wią-
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ŻUBR 0 WIE. 
Dl>owiadailli·e historyczne według po

wieści 

Wacława Oąslorowskie20. · ~ I .. 

miasto nasze 650-letmii jubileusz. s.wego 1stnae-
nia. 

Ze Sl,zka czyli Staropolski 
Opole. We fabryce cementu p0r;wa1a1. ma

szyna pew111!eg·o rymarza i wyrwala mu J~no 
ramię; obie nt0.gi i ·~ilka żet;>er zostaily kilka
kromiie p.olamainę. Niesoczęśhwy 1zmairl w la--
zarecie. 

z Opołskieizo. P.a_sąc na polu byid.l'o. rozf!li~ 
cila. 9-letn.ia córecz:ka chaiiwnika Mateii og1en 
na polu, oo ktiórego zaii_ęly §<ię suktl.e.nki. Bie
daic:.two. nie mogąc sobie dać radv. popairzylo 
się tak-okrop1nie, że na miejsau zmarfo. 

z R.aclborskle20 W sprawie stre.iku we 
fabryce Gainza w Raciborzu donosa;ą, iż wy
buchl .on z tego p.awo<lu, że fabryka zanrne
rz:ai.a u:krócić pfa.cę formierzy o okoto 30 pr-o
cent. Formierze wobec te12:0 zażądali, ~Y do
ty1chcZ1a.Si(JlWą taryfę placy .zaitrzymruno i~szcze 
dJo 1 kwietni.a 1908 roku - ale na t·o ~1ę dy
rekcya fabryki nJie zgodzila. Stąd W}'lbuchl 
streJk. 

Z Innych dzielnfo Polski. 
Sosnó·wiec. Ody we wror·ek oficyalny przed 

sfruw:iciel wielkiej przedzalni .Schoen.a1
• Oust~w 

Model wchodziil dlo swego m1eszka:nrn, pol"?w
na go trupem kilku ~trz.afam~. Oprócz ~1ego 
zaibito młodego urzei,dinilk_a. Mim.o obecności ko
zaików i żia1111darmów w falbryce. sprawcy ud1alf-0 
się umkrnąć. Model ·od k~lku d•n.i otrzymyw.al 
od rewio1lucyonistów listy z pogróż.ka'lTil. 

Po·tnnik Słowackievo we Lwowie. 
z inicyatywy dyrektora te.atm lwo:w
skiego, ziawiązat się w ton.ie ar~ystow 
teatru komitet, który ma się za1ąć bu
dO'Wą pomnika Słowackie~o. i ustawi~
niem pomnika w setną rocznicę urodzin 
to jest w r. 1909, przed gmachem tea
tru miejskiego. Dyrekcya teatru posta
nowił.a na ten cel ofiarowywać tantje
mv z przedstawień dramatów Słowac
kiego w tej wysokości, do jakiej miałby 
prawo autor dzisiejszy. 

- Wię~ co maior ka1że ?„. 
- Co każę? ... Zebrać ich ... szyk sfor 

muować odsunąć się od tej ciżby ... Ale 
to już p~zepadło ! - wolał płaczliwie 
Dautancourt. · 

- Panie majorze! Za kilka minut 
złe się naprawi! Ruszamy w tej chwi-

(Cla1 daluy) li. 
Major nawoływał, burczał, lecz Dauta:ncourt spojrzał ze zdziwie-

większość mlodzież~ nie r·ozumiała je- niem na Jerzmanowskiego i pokiwał 
go francuskich zł·orzeczeń, a w dodat- głową. 
ku i jego ścigały niekiety przelotne py- - Niedoświadczenie, nieopatrzność! 
tania, uwagi rozbawionych dam a pou- - Zobaczymy! - rzucił sucho Je-
fne zaczepki panów. Major zęby za- rzmanowski i, skłoniwszy się damom. 
ciskał i brwi ściągał. Toć ten, z takim zawrócił konia ku kolumnie. 
trudem a mozołem sformowany oddział Zadanie było istotnie nie łatwe, lecz 
może mu się lada chwila rozprzą dz!... Jerzmanowski w jednej chwili zoryen
Zawiadomienia do głównej kwatery tował się w sytuacyi. Skinąt na poru
wyprawione ! Odpowiedzialność spa- czników. Trąbki zagarały spoczynek. 
dnie na niego!... Powozy, widząc, że szwoleżerzy sto-

Ledwie w trzy g-odzi,ny kolumna ~o- ją - zatrzymały się także. Wówczas 
tarła do Błonia. Obawy majora za- Jerzmanowski zakomenderował: 
ciGlY się sprawdzać - szwadron stra- - Formuj się! 
cił już linię, plutony pomiesząly się, sko Żołnier.ze, sądząc, że to może jakiś 
tlowaly. Dautaricourt, dojrzawszy wy- manewr ceremonialny - spełnili roz
smukłą postać Jerzmanowskiego, który kaz jak najszybciej. 
byt kłusował na przedzie u drzwiczek Wówczas kapitan, wyjechawszy na 
powozu pani Wincentowej Krasińskiej, pole, tuż przy drodze, skinął na tręba
dopadł do niego. czy 1 jął najspokojniej wywoływać plu-

--- Ka,pitanie ! Na litość Boską. ton za plutonem a potem ustawiać fron
patrz, co się dzieje! Jeszcze mila, a nie tern do drogi. Odprowadzający pr.zy
zostanie ci a.ni jednego żołnierza!... glądali się z zadowolęniem tym maine
. - Panie majorze, ja jestem spokoi- wrom, które dla nich snać był zgoto
ny, że... wat dowódca oddziału. Żołnierz ze 

- Zobacz, zobacz! Szwadron pra- 1 swej strony, rozumiejąc chwilę popi
wie przepadł! ~styd, ~ańba!. ... P?ls~i . su, sprawić się chciał jak najlepiej ... 
bezład! Z Bloma teraz 1 za tydzten się , Trąbki graty. Szwadro.n zwrócił 
cie ruszycie!... się i na komendę 'posunął się truchtem 

\tJiadomośd ze śwlalao 

Kapłana przy ołtarzu zastrzelił 
w wsi Serokonia w Rosyi pewien orga
nista, którego ów kapłan wydalił. 

Spalone kanonierki rosyjskie. 
W warsztatach budowY okrętów 

pod Kronsztatem wybuchł pożar, który 
zniszczył 2 kanonierki. Szkoda wynosi 
przeszło milion marek. 

Posłem Prus przy Watykanie 
mianowany został w miejsce barona 
Rotenhaua podsekretarz st1nu p. von 
Mtihlberg. 

Katastrofa kolejowa. 
Na kolei kanadyjskiej w pobliżu 

Pembroke zderzył się w piątek pociAg 
pospieszny z pociągiem towarowym. 7 
osób poniosło śmierć i spaliło się zu
pełnie, 8 osób jest rannych. 

Nieszczęście koJejowe. 
Z Stendalu dono~zą, że w piątek na 

jechał pociąg towarowy na inny wa
gon, wskutek czego wykoleiło się 25 
wagonów. Kierownik lokomotywy i 
9 hamulczych odnieśli lekkie okralecze· 
nh. 

Kara śmierci we Prancyf. 
Dziennik „Le Petit Parisien" urzą

dził glosowanie powszechne w sprawie 
zniesieni.a w . rzeczypospolitej francu
skiej kary śmierci. Większość, i to o
gromna, biorących udział w głosowa
niu oświadczyła się za utrzymlaniem gi
lotyny nadal. Przeciwnicy kary śmier
ci liczą 328,692 glosy, gdy jej zwolenni
cy -- 1,083,,655 głosów. 

Szpiegostwo w f ran cyi. 1 

Aresztowa1ny porucznik Ullmo przy 
znal się, że zdradził tajemnice mary
n'arki francuskiej obcemu mocarstwu. 
W dalszym ciągu aresztowano całą ban 
dę śpiegów. Nowa sprawa śpiegowska 
jest obecnie we f rancyi najważniej
szym i n}1,jbardziej sensacylnym wypad 
kiem dnia. W Marsylii i Tulonie aresz
towani zostali agenci: agent handl'OwY 
Andre, buchalter Mermidol, kupcy jed
wabiu Ferget i Berrin i elektrotechnik 
Blain. Przywódcą ba1ndy jest Andre. 
Dalsze szczegóły nie są dotychczas zna 
ne. Ustalono tylko, że ani Ullmo, ani 
Barton do świeżo wykrytej bandy nie 
należeli. 

Według najświeższych wiadomo
ści aresztowa!no w Toulonie znów 6 o
sób pod zarzutem śpiegostwa. 

Ulmo był pono w zmowie z człon
kiem ambasady niemieckiej w Paryżu. 

Nowi ministrowie austryaccy. 
Donosiliśmy przed kilkoma dniami 

o zmianach, j,1kie zaszly w składzie au
stryackiego ministeryum. 

Tekę ministeryum hand:u objął dr. 

ku Warszawie, potem z.nów wrócił się 
na miejsce. Po małej pauzie ruszył kłu 
sem w bok. 

Na drodze rozległy się okrzyki za
dowo~ enia. 

Lecz tu nie był koniec niespodzian
ki, jaką zgotował na poczekaniu Jef1z
manowski odnrowadzającym i odpro
wadzonym. 

Sygnały zagrały gwałtowną, chra
pliwą pobudkę. 

Szwoleżerzy pochylili się na ko
niach. Ziemia zadudniała pod kopyta
mi końskiemi. _ Szwadron jak wicher 
przesunął się tuż przed linią powozów, 
witany wybuchem wiwatów, i pom
knął w dal... 

Na szosie dzielono się wrażeniami: 
- Dzielnie! Znakomicie! Jak się 

świetnie trzymają... Szalony galop!. .. 
Ten i ów zaczął powoli poglądać 

ku stronie. w której znikł był szwadron, 
lecz mgly sine zamknęły W · nim 
swe niebieskie zasłony. 

- Muszą wypoczywać! - pocie
szano się w tłumie i czekano cierpliwie. 

Tak minęła godzina. Niepokój za
czął dręczyć oczekujących. Pojazdy 
naprzód wysunięte potoczyły się zwo
lna, idąc naprzeciw .... wracających po-
no szwoleżerów... Gwar wesoły u
milkł. 

Jeszcze krzepiono się, pocieszano. 
Koniom musieli dać wytchnąć. Nad

jada wkrótce„. pożegnać się ... 
U ptynęla druga godzina. Kilku ofi

cerów legii, którzy za szwadronem po
mknęli, powróciło ... 

Franciszek Fiedler. młodoczech. UrQ. ~e 
dz?ny w ro~u 1858, ~tudya ukończył~ ~ie 
umwersytec1e czeskim w Pradze. W tiar 
1883 objął katedrę ekonomii polityczn;: 
i statystyki w czeskiej szkole hatJdlow~ nia 
w Pradze. 1 ~t . 

Minister robót publicznych, dr. Gess. n w 
man, ur. w r. 1852. w r. 1882 zost1ł W.Y nas 
brany do rady m. Wiednia, w r. 1891 Po. 
slem do Rady państwa. Działał, Prze. 
mawiał, pisał i iagitował w kierunku za: 
chowawczo-klerykalnym. 

Niemiecki minister - r?~ak Pesch. 
ka, ur. w r. 1857, jest rolnikiem, Przs 
wódcą agraryuszów niemieckich i wie; 
prezesem związku niemieckiego. 

Czeski minister - rodak Praszek b'e 
ur. w r. 1868, uprawtał od dawna agita~ d~ 
cyę przeciw młodoczechom. Od roku e 
1900 posłuje na sejm czeski i do wie. ~i 
<leńskiej Rady państwa. 

Opiekun niemców. 
Po śmierci kardynała Steinhubera 

opiekunem instytucyi dobroczynnych 
niemieckich w Rzymie ~ostał mianowa. 
ny sekret:lrz stanu Kuryi, kardynat 
Meny del Val. U rząd opiekuna łączy 
się z moralnym obowiązkiem popiera. 
nia interesów kolonii niemieckiej w l(zy cz 
mie, i dlatego objęcie urzędu ,,opiekuń. 
czego" przez kardynała Merry del Val 
wywołato dość przykre zdziwienie. Do 
tychczas bowiem nie było wyp':Hlku 
aby sekretarz stanu Kiuryi zdradzał wi~ 
doczną skłonność do popierania i·ntere. 
sów wylącznie jednej narodowości. 

---&i 

Wolne ~In obnnentów „Wioruso Polski~~~". 
po 

Ka'zdy, kto jest abonentem „Wiaru. pó 
sa Polskiego". lub zapisze go sobie je. 
szcze na miesiąc grudzień i udowodni ko 
to kwitem, otrz:vma przy zakupnie ksią- no 
żki w naszej księgarni w Bochum przy ka 
ul. .l\rtaltheserstr. 17. aż do końca raka 
bieżącego 

!O procent rabatu 
czyli 10 fen. opustu na każdej marce. 
Najslawniejszy z polskich kalendarzy 

l(ALENDARZ MARY ANSKI 
Karola Miarki z Mikolow(a 

. na rok 1908 
otrzymają abonenci ,,Wiarusa Polskie. 
go" razem z czterema obrazami, kalen
darzem ściennym i kalendarzem kie· 
szonkowym · ~~itt1M- n 

za 30 fenygów. 
Zamiejscowi powinni dołączyć 20 

fen na koszta przesyłki czyli razem 50 
fen. oraz kwit .pocztowy i dokładny 
adres zamawiającego. 

Celem oszczędzenia kosztów najle· 
piej zamawiać kalendarze po kilku lub 
kilkunastu, bo wtenczas wystarczy do· 
łączenie 10 fenygów do każdego kalen· 
darza czyli razem tyle razy IO fen., ile u 
kalendarzy mamy nadesłać. 

. Dla tego rodaka, który nam nade-

W tłumie rozległy się ponure slo· 
wa: -- Poszli... nie wrócą! .. ~ 

Niespodzianka byla obustronną, bo~ 
fołnierze nie spodziewali się, aby ten 
galop miał ich rozdzielić z bliskimi ser· 
cu na fata całe ... może na zawsze . 

Jerzmanowski nie dat atoli im się 
spostrzedz i blisko milę pędził ich co 
koń wyskoczy, a potem tj.la ulżenia pia· 
ną okrytym rumakom, pr.zeszedt w ktu· 
sa. Gdy naknzano stępa... już szm.at 
drogi oddzielał szwoleżerów od manta. 

Żołnierze teraz dopiero jęli spogla.· 
dać po sobie w osłupieniu... MiatżebY I 
to być taki odja.zd ! ? „. I 

\V szeregu odezwały się szepty, ~o· ' 
tern pomruk lekki. Jerzmanowski śc1a· 
gnąl koni:J, zawrócił i jak wicher podsu 
nął siG do pierwszej komp'1'.nii. 

- Mości panowie! Co to znaczY~ 
- huknął groźnie. - Niewoli nie rna. 
Komu nie po sercu ... ten niech zawraca 
pod piec, do kądzieli! Takich natll 

tu nie potrzeba!... Dosyć tego cackta~ 
nia się !„. Trzymaj szereg, do kroćsełt. 

\V szwadronie zapanował10 gluc 1 ~ 
miltzenie. Zolnietize byli nachmurzeni· 
Jerzmanowski powiódł bystrym wzro· 
kiem po twarz:1ch żołnierzy oierws~e· 
g-o plutonu i dopadł młodego szwoteze· 
ra Masłowskiego. 

- Cóż to acan ! ? Co to za krzY„ 
wienie się? : 

- Kapitanie!... 
-- Odpowiadaj nra pytanie!..~-' 

(Ciall ó 1t l~n f1Htą.pf ) 



~e kwitY i pieniądze przynajmniej od 
{0• ·ęciu rod,g_ków, dołączamy do paczki 

~· pl rdzo zajmującą książkę. 
z r: l'3 prosimy się spieszyć ze zamówie
~e! ·arni bo wysetać będziemy tylko do-

ei ~tv. 'ctopóki zapas starczy i k~l~n<i·'H7P 
ess. u wydawcy bęQ.ą do 111abY,cia. :A<tres tlo 

Ws. nas: WIARUS POLSKI" .!°f.'il~;} .... ~!-·~.11 
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% ró:inyth stron. 
Choroba tężca karku, }{tOra :va roh 

zek bieżącym tak bardzo zaniepokoHa ~u
ita~ dność tutejszego obwodu przemysło
oka wego, slabnie coraz więcej. W osta-
ie- inich miesiącach zachodzily tyiko ni.eli

czne i coraz rzadsiZe wypadki zesła
bnięcia na tę zaraźliwą chorobę. 

Bochum. Mlododainy robortn.ik Maj przez 
Jc k kornyślne oibchudze111ie siG z bronią palną 
zasurzeliJ' swojego przyjaciela górnikru Gębalę. 
lrba kr.iJrna skazaia ~o obecnie z.li to 1J1a 1 ,i pól 
rolm wję~enia. 

Gelsenkirchen. Na kopal1ni ,,Conso
lidation" szyb J. ·odniósł ciężkie okale
czenia robotnik Adolf Goździński. 

Oelsenidrchen. Wedlug ostatniego 1icze
ni<1 ludność liiczyif powiat w.ieiski Gel§.ernkir -
chen133 175 rniesz.kaftców, miejski , zaś 158 183. 
W porówmm.iu do mku ubieg.fogo p!izybyfo w 
u(JWiecie wiiejsk1m 7.350 osób, w pawiecie miej 
skim 6988. 

Gelsenkirchen-Ueckendorl. Straszną 
zbrodnię popełnił jakiś nieznany rrozpu
stnik na 8-mio letnim chłopcu robotni
ka B. Zwabił on podstępem cbliopca na 
pole. - Rodzice, nie wysyłajcie dzieci 
późnym wieczorem be.z opieki na ulicę! 

Dortmund. Podczas pracy nad wy 
kończeniem mostu kolejowego w pó!
nocno-wschodniej stroni~ miasta spadł 

rzv kawał żelaza, k~\'ry wciągano do góry, 
oku i z.1bił jedno dziecko. Inne dziecko i kil-

ku robotników odniosło lżejsze okale
czenia. 

Langendreer liczy według ostatnie
rce. go liczenia ludności 25051 mieszkańców 
zy wobec 23815 w roku ubiegłym. Męż

czyzn jest 13423, kobiet 11628. 
Hambom. Powrnc1iącego z kiennaszu 

w Dinslaikcn syna pe'Wlneg() woźnicy pożgali 
robotnicy kroo.ccy nJebezipiecznie no.żem. Na
pastniic:y uciekli. 

Herne. Własnego brata pokaLeczył 
nożem i Pozostawił g-o leżącego we krwi 
m drodze i uciekł robotnik Chodo
rowski. Bracia posprzeczali się w dro
dze do kopalni „Konstantyn Wielki". 
Dwaj policyanci odstawili ciężko ran
nego do lekarza. 

jle· Essen. Org1aniizacya wlaścicieli ko 
luo palń ,,Towarzystwo dla ochrony intere
do· sów górnictwa dortmundzkieg'o obwo
en- du nadgórniczego" wybrało w miejsce 
ile ustępującego ze względu na stan zdro-

de-

ten 
er-

się 
co· 

wia jeneralnego dyrektora Bingh, pier
wszym zastępcą przewodniczacego je
neralnego dyrektora Randebrocka z 
Gelsenkirchen. 

Essen. Robotnik Antoni Muckel z 
Dorsten. skazany przez sąd przysię
głych dnia 28-go czerwca r. 1907 za 
morderstwo na śmierć, ścięty został w 
Piątek rano na podwórzu więziennem w 
Essen. Muckel zamordował 18-go lu-
tego r. 1907 w Dorsten dziewczę szkól
nWe, Wilhelminę Bleckmann z Iiervest

enge. 
l(olonia. Do jednej z tutejszych 

skzkół dla dziewcząt przybył pewien pie-
arz i strzelił z rewolweru do nauczy 

ci,elki, z którą się posprzeczał o swoją 
corkę. Następnie gonił zranioną lekko 
W dloń nauczycielkę z nożem do chleba 
W ręce, poczem zbiegł. - Taką skrom
n~ n.otatkę znajdujemy w pismach nie
nueckich. Cóżby to jednakże była z,a 
-;vrzawa w pismach niemieckich, gdyby 
J.aki. ojciec polski choć tylko w przybli
zeniu coś podobnego zrobił. 

Pod Diedenhoien zapadł się luk 
ll1ostu, nad którego rozszerzeniem pra
~~wano. 2 robotników poniosło śmierć. 

Jest r:annych. 

Osłałnle wiadomości. 
P e t e r s b u r g. W Carskiem Siole 

aresztowano S nihilistów, z których 
każdy miał przv sobie kilka bomb. Sta
wili oni wniosek o audyencyę u cara i 
zamierzali podczas posłuchania wyko
nać zamach na cara. 

L I z b o n a. Zatonęła wskutek wi
chru łód:t rybacka. Utonęło 14 osób. 

O b e r h a u s e n. Toczyło się śle
dztwo przeciw pewnemu oberżyście .• 
który zastrzelił pewnego Polaka. Obec
nie donoszą, że prokuratorya śledztwo 
zawiesiła. Oberżysta bronił sie tern. że 
Polak chciał się włamać do jego miesz
Kama. 

L i p s k. Policya rozwiązała tutaj 
anarchistyczny związek robotników 
robotnic. 

Londyn. „Evening News'' dono 
sza 7.e królewska para angielska odwie 
dzi na rok przyszły królewską pare nie
miecką w Berlinie. 

s 
Od Redakcyi. 

Panu Janowi M. w Marxloh. Sprawa ta 
inie n:aidaje się .na to, by ją '0Illa1w.i.at1119 w ga_ 
·zecie i wywolafoiby tY.lko wielką ipoleimiikę. 
Trzeba ina miejscu z~l.artwJć. Pozdrarwiamy. 

Panu Piotrowi Król.aka.wi w Wetter. Ra-
1d.zimy się w teii sprarwie udać do ba111ków pol
iSkich oigf.as,zaiących w „Wiarusie Polskim". 

Panu A. Sz. w Wanne. Miejscowość Bram 
ba.ruer leży w pobliżu Dortmundu. MG.ina ko
leją elektryczna z Dortmundu do Brambauer 
1dld1eichać. - Cz;y w _Bielefeld' towar•zystwo 
polskie istnieje nie wiemy. 

i.I!!!: filS 

Habozeiisfwo polskie. 
Nabożeństwo polskie w Bochum 

W nledizłełę, dnia 11 listopada, po pot o 
gooz. 2,15 naibo.żeństwo brackie do Maroki Bo
iskii.ej Ni.eustaj1ącej P()mocy. - Zupe.!'ny odpu.s.t 
dla czlon:ków bractwa. 

W środę, dnia 20 listopada, w ś.więto 0-
fia rawaniai N. M. P., trzynastogodzinna ad'o
raicv<ł! Przen<ł!jśw. Sakramentu. 

. „ Pon.ądek dla Polak~w: O godz. Yi 11 msza 
św. z polsKiim śpieJWem. ale tym razem bez ka-
1.ania. Po mszy św., od 11-ei db 12-ej pierw
sza! godz. a<loracyjmia: - po pol. od 2-etl do 
3-ej dlnwa aid:arncya idla Polaków. - Zupet111.iy 
odQust d~.ac 1\V'Sz:ystkich wiemy1ch. 
uu uwuwww+u •• o 

Ze Zjednoczenia zawod. polskiego. 
Wlec w Rheinhausen odbę~zie się w śro_ 

etę, 20 Li1stopaic!Ja, po po!. o 3 u p. K. Gies. 
Wielki wiec hutników w Meiderich od'

,będ'z:ie się w środę 20 listopaidai po pol. o 
~odz.. 1 u p. Martensa. 

Wiec w Horst-Rubr w .niedz.ielę 17 liistopa
·da po pof. o 1godz . . 4, w lokalu .P· Stocker, 
pr.zv uLiicy Schottlaenderweg. 

Wiec w Loontrop odbęd.ziie :się w nltedzie
lę 17 listoipia.idia po polucbniu o godz. 4 u pana 
Lichterib0h1111era. 

BACZNOSC EWING ! 
„ZJed'noczenie .Z!a'\VIOdiol\ve P0olS!kie" urz.ą

dz,ai w niedz.ielę, dlnia 24 listopada 111'1! sali pani 
I(l()dt jesienną zabawę, na: którą 5.ię wszyst
kich Roda:ków i Rodaczki w :Ewi1ng, Liiniden
horst uprzejmie zaprasza.o. Początełk o godz. 
4 i pól po polud:niu. Wydilal miejscowy. 

Zebr:auie .człooków .. Zjednoczenia Z.awodo· 
wego Polsikłego" w Dortmundzie 

ooibędJZlie Siię w niedz:ielę, 'd'niai 17 li'St!olpaida o 
god\z. 3 po-poluctniu oo saili p. Ahlke. 

BACZNOSC RODACY W HERTEN! 
w.Jełkie zebranie Pa1~aków odlbędzie slię 

w czwa1rtek dnia 21 J.istopaida. pierwsze rano 
o ~od.z. 9, 0drug.ie o godiz. 4 j p6.f po pOli'udniu 
w lokaul p. Menge. ________ _ _ 

Towarzyigtwo .• Wyzwolenie" w Bochum. 
Zwyczafi111e zebranie odbę<liZie się w wł!Ql

,reik, 19 bm. o gadiz. 09 w czytelni „Wiarusa 
Polskłefo". Z _powodu ważnych spr.a;w o li
czny udzial Siię upra:Sza, __ ---· Zarzą~~ 

WIELKI WIEC 
w sprawie t..atożenia· koniSumu oolskle~o 

od1będiz.ie s.ię dnlia 24 lis~t·opaidai o ~ooz. 5-ej p.o 
por. w Domu TCJWarzvstw. 

w La.ar. 
Na w.iec ten szalJl!QWnych rodaków iaik naj

liczniej się zaipratsa:a1. 
Zwołują·cy. 

Wiec „Straży w Sremie -
OOlbęd'ZJie siię 24 bm. o godz. 4 po pol'. nai sali p. 
SaJla.cińskiej. Przemawfać będą delegaici Zarządu 
pp. Józef Kościelski i Adam Posxwiński. O licz
ne przybycie upirasza~ą rodla1ków 

Komisarze. - -
Wlec •. Strażv" w C~eszewie 

oobędz.ie ~lie 24 bm. o· i;;o<lz.~2 po pot. w wo
zowni p. hr. Bnińs.kiego Przemawiać będzie 
delegait Zarządu p. Stefan Cho<:iiSzewski. O Licz~ 
ny udzj:a'-' rodaków upraisz.a 

Wydział organlzac~iJ!.L„Straży". 
Si?i'!nown,ym Towarzy.sJwdm i Rodakom 

1J~raicaimv uw.aigę na ogl'oszenie pana Jarczyń- Wielki wiec społeczno-polityczny 
sk1ei,ro z Jiabinghorst. zamieszczone w nmne- tyczny · 
rze dzisiejszym, w Wanne odbędzie się w środę, dnia 20 

Zwracaimy uwa•gę na ogloszenie pierwszej lis(opada po poludniu o godzinie 4 na 
~omia~sikiej fabiryki pvcztówek i powinswwa,ń sali p. Unterschemana: 
p ntol mego Fiedlera w P?znani~, Pluga ul. ll. . O polożenh robotników polskich 

o ska, ta fabryka u·osiaida piękne kole1kcye ł , . . 
Pocztówek na l!WiaJZ!dkę i Nowy Rok, dalej na. obczyzme I sprawnch. dotycz~cych 
Doc.ztówtJd rodz.aioiwe i serye milosne, poczrl:ó- kazdego Po1aka, przemawiać będzie re
Wiki ·z wierszami i imionami w naiwsoain.ial-1 daktor „Wiarusa Polskiego" pan M. 
szeni 'YVda.niiu. Folecamy też gorącu to po.ls~ie Kwfatkowski. O liczny udzi.ał uprasza 
krzec1s1ebiors~wo, które się ·<lieszy coraz w1ę- " zwołujący 
SZern uzman:HJl!n. ~ • 

Towarzystwo 1dmn. ,,Sokół" w Wanne I. ' 
zaisyla swemu zacnenru druhowi 

FRANCISZKOWI KOCZCE 
QfaJZ ae~o d:oz~onnei towarzysz.ce życia: 

KATARZYNIE ZBOROWSKIEJ 

w dzień Ich ślubu, 19 Hstryp.adai, jak najserdecz
nieiszte żyC'Zenia zdrowia, szczęścia. blliogO'Sla
wieństwa Bożego i wszelkiej pomyślności. Ró
Winież wv.krzykujemy: Czoleml Czolemt Cro
lem ! Tllieeh żyje Sokolica z Sokoilem. 

Wyicizial. ·--Wi*P»~ lf'lll Mt 

{Ul 
Naiszvm kochamym Rodzicom w Wetter 

naJdt :guhrą 

JANOWI i ANNIE ROGOWSKIM z 

życzymy w dzień 
sr_ebrnego jubileuszu małżeństwa 

dnial 18 Listo.pm, z.droJWia. sz-częścia, bl()!ll;o
s.Iawieństwa święteg;o, a 'PO śmierni zbawie-
nia: wieczneg-.c). (1355) 

Teigo Waim życza Wa:sze kochające dzieci 
Ignaś. Jadwf.sla, Marynka i Janek. 

łAtMts«mfE~«t•PJI' 
WIELKI WIEC SPIEW ACKI W BRU CHU 

(Recklinizhausen-Siid) 
odbędzie się w niedzielę, dnia 17 listopada, o 
godzinie 4-ej po poludnnu w lokalu p~n~ C. tt. 
Mollera. narożnik ul. Mairyańskiei, na który się 
mipraisrz.a wszystkich Riocl<aków a dsobliwie 
mlodzieź., której sprawai polskfogo śpiewu leży 
na sercu. ponieważ będzje mial każdv sposo
bność slyszeć dobrych mówców o wykladzie 
nas-ze~ p()Jskiej pieśni. O liczny i punktualny 
u d2li.a~ p r:osi (3) 
_____________ Z_wołuJący. 

Towarzystwo sw. Amh-zeja w Ober-Marxlob 
10bch'OdzJlo w niedzielę, 10 listopada, swa rncz 
nicę. Wszystkim Towairzystw01I11. które udzial 
braly w rocznicy, dziekuiemy serdec~nie. -
Także sz:anCJIWIIlemu dyry,gerntQlw.i teaitru panu 
Siebierskiemu i wszystkim amatorom i ama
torkam za upięk1siz,enie · naszei rocmiicY. skla
d8ITT1Y w irrnienju Towaxzystwa serdeczne staro
polskie 

- Bóg zapłać! -
(1) Pr. Snela, prz..e\vcoo. 

Tow.ar.zystwo św. Sta1dsława B. w Herne 
doo~i siwym czfonkom, iż prz:yszlfe zebrainrre 
odlbędzlie .siię w środę, dniia: 20 bm. :o p;'Odz. 4 
po poludiniu w Domu Cz.elaldizi Kat., ul. Nowa. 

ZarZ11d. 
Uwasrn. Rewfaora!Jl)i chorych §ą azl.: Ba

nas.zewłcz i Hałas. CzlonikCJWic chorzy od nr. 
1-300 pO!Wli1nnj się zgl~ić u czl. Banaszeiwicza 
ttaldens:tr. nr. 40, od 300 ido końca u cz.l. tta_ 
lasa:, Mittelstr. nr 9.. (1) 

Towarzystwo św. Wincentego w Homberg. 
Hochhelde 

dio!rrosi czlO'Jllk'otm i Rodak001 tutatJ i w okolicy 
zatmies.Z'kal'ym, iż ilq;iąidz polski przyjedzie we 
wtQlrek. 19 listap.alda i s.Iuchał będzie spow.iedzi 
św. 'Wie wtorek na wieczór i we środę ra:no. 
Po poolud'111iu o 4 godrz. nabożeństwo polskie z 
ka:zamimn. C~on:kowie prz:ystępują do Komunii 
św. w święto o ~odz. 8 ralno wspól1nie P.'OO cho
rągwiią. u_pr.asza się czlonków i R•odaków o 
jwk mai}Liiczmiej1szy udzial, aby pokaiza.ć tutei
'$Z;ym księżom3 iż nas tu w.iele za.mies~uje ~ 
księdza nram polskiiego pqitrzeba więcej niż raJZ 
do roku. Zarząd. 

W piątek, dnia 15. listopada podo
bało się Pann Bogu zabrać z tego świata 
p„ długich i ciężkich cierpieniach, opa· 
trzonego kilkakrotme śś. Sakramen.tami 
naszego kochanego brata i szwagra. 

śp. Franciszka Machowicza 
rodem z Jer1czewa, w 21 roku łyeia. 
Pogrzeb odbodzie eto z domu żałoby przy 
ul. Ant niuse r. 22 w środę, 20 bm. o 
godz. 3 po południu, o czem donosi 11y 
vnz1stkim krewn~m, znajomym i roda
kom w smutku pogrążeni 1251 

~ 
Tow. św. Idzlego w Oberbausen-Liricb 

urządza w niedzielę dnia 17 listopada na sali 
pana Wicka 

X X ZABAWĘ JESIENNĄ. X X 
Początek o godz. 4 po poł. na którą się wszy
&tkich Rodaków z Oberhausen uprasza 

(2) , ZARZĄD. 
Towarzystwo gimn ••• Sokór' w C-Ottenbur~ 

Nadzwyczaine zebranie „Sdkiodlai'' odbę
dzie się dnia1 17 listopada o -godzinie 4 po p{)l. 
na Siali p.o.sieduń. O liczny udzial druhów 
prosi (2) Wydział. 

Towarzo. gimn. .,Sokół" w Reckllnghausen-S. 
podlaie swym diriuhom ct.o W1iadomości, iż ze
bt:anie miesięczne odbędzie sdę w niedzielę, dn. 
17 lis.~opada:, o g:Gdz. 11 i pót przed pol. w lo_ 
k'a1lu p. C. M. Moellera., u_Ucai Ma1ryańs.ka O 
liczmy u1dzial uprasza się. Cwlem! (1) 
____________ Wydział. 
Towarzystwo gimn .•. Sokół" w Obermaxloh 

dooosi swym druhom. iż przysue posiedzenie 
odlbędz.ie się w niedzielę, dnia. 17 tm. o godz. 
2 po 1pol'u<lniu na zwykifięi sali pOSli.ed.zeń. Liczny 
udlzial druhów pożąda111y. Cz.ąlem ! (2) 

Zarząd. 
Uwaga. Po zebraniu wymarsz nai rocznicę 

TIO/\V. gilmn. „Sokola" w Hairnborn. O liC1)ny 
udizial uriosł Prezes. 
WIELKI WIEC SOCYALNO-POLITYCZNY 

W HOERDE 
odbędzie się w nied'ziiel~. dnia 17 listopad.a po 
pol/uidniu o giodz. 4 w lokalu p. Rosemainna. 0-
mawiaine będa sprawy hutnicze i górnicze, Spo 
dz.iewać się należy, że rortacy licznie się na 
wiec staw.ią. Przemawiać będiZlie p. Pankow
ski :z: Bochum. 

-Baczność Towar1yslwal 
Na gwiazdkę! Na gwiazdkę! 

Polecam dla ,d!z.ieci najromnaitsize podarki jako 
to: obrazki narodowe1 ret.ig!ine do wieszaJnia 
i stawiainia krzyżyki najrnzmaitszego rodz.a;u, 
krzyżyki na szvję. skarbonki z polskim na
pisem. figury św. Pańskich, książeczki do na
bożeństwa, elementarze, albumiki królów pol
skich, katechizmy, historye, itd. odpowiednie 
dla t01WB.r:zystw. - T:o1Wa1rzystwa. chcą.ce za
mówić p():Wyższe f{)IWairy, wi1nny to wcześnje 
ucz:ytn.ić, mia111101Wicie podia'Ć, za ile zamówić 
pragnąi, He sztuik, aibvm mógl jak naj.lepiej po
gartunk101Wać. Wysylka od 20 marek frainko. 
- Proszę Szam. Towialrzystwa, ażeby ra-cz:yXy 
mnie · zaiszcz;ycić swem zaufaniem. 

Uwa~a: fako podarek dla dzieci po,lecam 
szczeigólnde ksiąiki d 10 na1lJ.ożeństw;a1 Ks. Szy
mańskje-go z Paderborim.J pod tyt.: „Droiga d'c> 
nie'bai na obczyźnie". 

Marcin Jarczyński 
kisięgarnia polska, 

Habsnghorst, ul. Billowstr. nr. 7„ 

N AD ES LAN O. 
Dzielo „Żywoty ~w:iętyoh Pań.sik.ich" przez 

O. Bitschnarua. p.osiiaidające aprobatę k,ościelną 
i polecane przez ksi~ży, sprzedaje się w Z 

tomach w pięknej oprawie i za -dość przystę
pną cenę tl1a oop.laitę. Dzieło jest bardzo pięknie 
ozdobione liczin~i obrazami i wcinan:ii.. ··-·-

·. I .•' '·.'. •.'. ' . . , . , . . 

Składy \\1 Bruchu, Bochumerslr. HS. ---·· 
Dom kredytowy 

Telefon nr. ASI. - · 

Jan Kwiatkowski 
Kartofle 

W' .. g( ·J:l.&Q:li 

268 Telefon a77. 

------------------
Kasa oszcządności w Herne, Bahnhofstr. 50. 



I Gosp dy. n1··e~upujcle tylko najlepszy środek do 
prania i bielenia· ~ 

„Mach's allein'' 
puszka 

~5 fen 

bez moczenia 

Job.· Wienforth 
BeclElingb.ause~·Sud, Kańenatr. 

Z dniem 1. listopada otworzyłem tutaj przy ulicy Maryailskiej 

• • • p1w1arn1e--.---
z wysz)'nkłem rozmałt7ch wódek 

a mianowicie polecam sławne i wszędzie znane wyroby Kasprowicza: 

wodę, Naslójkę, Podkomorzankę, 
Bojara, Kujawkę i .Zagłobę. 

Specyałność: 

Nalewajka z owocami. 

• · • • ~]ł ~· • • ~ J. Panozak, dom to;~ 
~r~~ys~ polski! ESSEN, Stoppenbergerstr. 11- H' 

Pocztóuk.ł na Gwiazdkę i Nowy Rok. N • •k ' 
Pocztów kl polskie rotlzajowe, serye miło!lne, a~ tańsze I naJ orzyst. 
kwiatowe w najrozmaitszym wykonaniu v 

Powinszowania od !!kromnychdonsjozdo~niej- nle~1sz· 0 . z"ródło zakupn~ 
<'Zych, na imiemny itd. 'J "i 

Wszelkie Artykuły papierowe poleca PP· Ku- Ktoby wiedział. g_dzie I Obrotni m~-z· c--..zy·' 
pcom w kraj• i na. obczyźnie. (1351) przebywa kuzyn mÓJ . c . " Z~I 

S d . J. d . h t na w I s· k" mll.J!ł y zamiar za1'ąć• prze az e yme ur ow . a enty terac 1, sprzedażą nowego ws' ' 
Pierwszo poznońsko fobryko pocztówek i powinszownń: który przybył tu na ob. niateuo dzieta mogą~ 

Antoni Fiedler czyznę jak.o pomocfli.i:. 1głosić. Sprzedaje ~ 
kołodziejski, lub on sam, na miesięczną od pia~ 

Poznań, IJługa ul. Ił - Telf'lłon 811. zechce n;ii łaskawie po Wi!lki za.robek. Zghli; 
Wzory wysefa się za zalicz. poczt. od 8-6-10 m. za kolekcyę. daó s wó3 adres. (1350) mozna. 11~ w Boch~ 

Wal. @iHer•okł „Hotel z. Bahnho • urz~ 

• • 8 • łł • • 14 Bochum, Bliicherstr. 46, poł. od 9-12 lnb ~ 
. n p. W. Franki. pol. od 8-4. 13~ 

--- • • • • I I • • I-• I .-.-y 
I . ---• ~ Darmo .,. 1 

otrzyma każdy do Gwiazdki płęk•y zegarek kieszonkowy w składzie 

w Laar przy ulicy Cesarskiej 144 
(Kaiserstr.) 

przy zakupnie od 20 mr. pocz„ jeżeli wyraźnie zaznaczy, że wyczytał to ogło~enie w • Wia
rusie Polskim". Zaznaczam wyraźnie, te ceny w mdm składzie Sil śeł8Ie stałe i na 
każdym prz0diniocie znajduje się kartko. z wyraźnie wypisaną ceną. Podarek ten ustano
wiłem na pamiątkę otwarcia m4ilg, interes12. Zegarki i,ą u n, nie w Laar, ()esarska 
u.łłea ..-. 14.4 w oknie wy11tawnem wyłożone i każdy może sobie je wprzód dokładnie 
obejrzeć. (13ł0) 

Z poważaniem 

Rnbrorter-Specialhaus 
fiir Knaben- und Herren bekleidung 

L A A R, Kaiscrstr. 144. 

.Darmo otrzyma każdy 

pr~y za kupnie od 7 marek· począwszy 
praw•z. nik.1. prz1· bory ~toi owe w kart. albo torbę sk-Srz&DA· 

Przy zaknpnie od 12 marek po~ząwszy 
6 wspanialyeh łyżek w pif!'kn. opakowaniu· 

: tylko w domu obuwia: 

Callmann Bern.e 
Dworcowa ulica (Bahnhofslr. 45.) 1816 

Jedyny polski skła~ w Lanoendr eer i okolicy! 
Polecamy szanownym Rodako o:1 w wielkim wyborze 

materye na suknie i bluzki w ślicżnych deseniach, 
poszwy, wsypy, pierze (czysto gęsie) darte począwszy od 3 ,25 za funt, halkł. cbusty doże i fartudo. Wszelt.a blelłzna dam8ka i 
dla dzieci. Konfekeya d !lmttka, kabatkł okryeła, bluzke, spódaice itd. w wielkim wyborze. Koż1tszkl począwszy od 50 t'en. aż do 
łS,50 nar. Kabatk.ł dla dzieci w ślicznem wykonaniu. 

DS·" Koureket a IDC,zka. ~ 
Paletoty zimowe począwszy od Ul ,50 do 38 50 m . Ubrania męzkłe począwszy od 9,fiO do 44,50 m. Paletoty dla dzieci 

i ubranka w pięknem wykonaniu i po baJecznie tanich cenach. Mimo już i tak tanicb cen wy~ naczyliśmy przy zakupaie zimowy[~h rzec.z y, następujące 
podarki: przy zakupnie od 15 mr. począwszy iiłiczuy budzik, ed 25 mr. pocz. męt.kl zegarek podacany lub czarny oksydowany. chodzący 30 do 
36 godzjn bez nakręcenia, od 35 m. pocz. śl czn1 ze~arek stojł\CY lub garnitur, tj. zegarek tdojąfty z dw ma wazooam• do kwlat8w 
lub zegartik damski. Wszelkie podarki są WJ łożone w oknie wystawnem. Prosimy, aby Rodacy z tej okazd jak najliczniej skorzystali . 

• t1P Swój do swego ! ,„ Swój do swego! ~ · 

Piotr Poó'W'iardowf!ł·ki i Antoni Land.oiwslsi 
w 8.rnlie 

A.L 
Cesarska ulica 173. LA.NGEl\TDBEE ·soo. Kaiserslr. 173. 

w @ iiij@i ) • MIHI fp! AfMM 

4„ =--~.._ . ....,.,_„ - ~-~~...,..,_._·----~· 
Wyda•wca: Ja n Brei ski w Bochum. Odpowiedzialny z,ai redakcyę: St a n is la w Ku n ca w Bochum. - Drukarnia „Wiarusa Polskieg..o" w Bochum. 
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1 Nr 267. Bochum, na wtorelo-. dnia· i9 listopada 1907. 
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• 
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eodzianno pismo Indowe dia Pblaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowy , politycznym i zaroblowyr 

~.eł c:odzieml~• s !WYl..Wem ad ld~tecz.. 
łJ'Jł. Przedpla.Ui kwartalna na poaz:cie I u liistowycłt ,,..,.si t rnr. 50 ten .• a z od.noszeniem do domu 1 mr. 
• ~. ,,Wiarus Polski" zapi5aiftY Jest w cenniku poci 

~•WJ'Dl pod :zDta.kiem •• L. poiłnisch nr. 123." 

W lml1 Boże za Wiarę I DJczyzn1 I 
Za lnenty plac! się n mleJsc• r~d'kl lr1>b1.•~ ''łJ:" 
ku 15 f. ogloszenje. zamieszczone przed lng.,.n~:i.· ! 
fen. I(to często CJ.ilasz!ł otrzytM rabat - U11t1 · ~ 
„Wiarusa Polskiego" mdety fra.nkowa~ I 1KM11«i ~il.. 
nieb dokl.adnv adre~ piszącego. Rekop. •1• ~wn.:.~ .u. 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
_EE. 1 -1_J@ ••••· s&&:uw.J>w.L&& e =-= &&& ~~rwm•t • -· !L mHIQ.+ ~z• ·-·- -· = -·-· . 

Rodzice oo~scr! Uczcie dzieci swe 1 Wie~ ljBdUOUBUiH lHW. Pol." W HBrliniB · skie, co do towarzystw, to jest ich ce· go Polskiego". Przywódzcy centrow
aa6wić, czytać 1 01sać oo polsku! Nie j ". . . . • Iem. Więc kto Polakiem, głosuje tył- ców zrozumieli ważność P.Olskiej or
test Polakiem. kto potomstwu swemu o~był _się w medz1~lę, .w nab1teJ J?O brze- ko na Polaka!! ganizacyi oraz jakie dla nich niebez
Z1łemczvć sie pozwoli! gi sah pana Żurkiew1cza „Patna Fest- 2. Partya centrowa jest partyą po- ipieczeństwo z tej strony grozi. To też 

sale·' pod przewodnictwem delegata p. lityczną, a nie katolicką, a ponieważ 'PO założeniu „Zjecllnoczenia Zawodo-

z •yntt11 dhO' W dnia. /Józeta Regulskiego ze Złokomorowa. niemiecką, także wrogą nam Polakom. wego Polskiego" . .ziaczę·ła się przeciw 
w yeUA Jako zaproszony referent przemawiał co już wiele razy się wykazało. Stron- jego założycielom taka heca w ,yge-

poseł Jan Brejski o znaczeniu organiza- nict~o poli!yczne .ma z reli~ią tyle .do 1 werkferajnie", jaką pewnie rzadko 
Parlament niemiecki rozpocznie obrady cyi, wykazując, że Polacy tylko do poi- czymen@, ile pohtyka powmna rrueć I gdzie widziano. W „Bergkn:appem" 

nad etatem 27-go listopada. skiej organizacyi należeć :powinni. Po- w12_ływu na prawa lu~ WYroki sądo:ve· ~ pisamo, że prędzej walki przeciw „Zje
tem była ożywiona dyskusya. Wszys,cy A ze Centrum tylko 1est oartyą pohty- cbnoczeniu Zawodowemu Polskiemu" 

Następnie zajmie ~ię 'parlament za- mówcy oświadczyli się za „Zjednocze- czną, .lecz n!e li katoli~ką. o tern rozpi- prowadzić nie przestaną. aż założycieli 
raz po pierwszem czytaniu etatu pro- niem Zawodowem Polskiem". Nawet sały się tute1sza •• Recklmghauser Volks- Zjednoczenia" i Wiarusa Polskiego" 
jektem ustlawy 0 zgro:maidzenia,ch i st-O- ~ jeden'!- mówcó:w-,socyalis!yczny~h prz~ zeitung" i dortmund~ka „Tr~monia" w ~ie zdepcą w błot~: Krzyżacy, gdy wal
warzyszeniach. I znał, ~e rob_otmko:v pol~kich tylko w te1 w numerach ~czoraJszych, i t? d~a na~ i czyli przeciw Polakom, przed bitwą pod 

orgia.~.r7:acy1 skupić 1~o~na. Zresztą so- tymczasem n~ech wys!ar~zy, ze i pro- I Griu1nwal.dem z taką samą butą wtaści
Pruskie izby prawodawcze nie zdołają ~ c:yahsci z~cho~ywah .się d?syć s~rom- ~estanci nale~eli, nalezą 1 mogą na~e- wą 1niemcom się wyrava.Ii, za co kh 

do odobnie P ed ko, c ku b 't me, a na mektore wycieczki przeciw Ko zeć do stronmctwa centrowego. Więc jednakże jeszcze tego samego dnia spo-
praw .P • rz n em ro : · lu Polskiemu dostali nal·eżytą odprawę. partya centrowa jest li tylko polityczną, .tkała kara Boża - · 
uchwahć nowe1 ustawy antypolskie1. Przebieg wieca był poważny. Zapał dla a nie katolicką, więc nie wolno Polako- · . · . 

· • b · · · . ' ~ · · 1 k. · b ł · 61 · · · · b t ć · kt p 1 Aby módz robotmków polskich ba-
Za1mowa1y Y się mą więc Jesz·cze I or5:atmzta~yi po_ s ieJ Y na wli~cubog . - M wki1 z mmł i s!ę .rla a -Pwlięc ' o o a- lamucić, myślano w gewerkferajnie o 

po Nowym R.oku. R.ząd' zamyśla więc ny. o ez zapisano znaczn' tez. ę no- ~ em. g osu1e tv ko na o aka. tern ab w da ć 1 k d k _ 
. . . wych członkow. Szczęsć Boze ! '. Y Y :va. PO PO. s u ru owa 

nadzwyczamą ustawą zaządać od seJ- · ne pismo. O piemądze me było trudno. 
mu pruskiego pieniędzy dla komi~yi Rewiilucya w obo le e t we«o bo ~~zyscy przeci~nicy P?l~ków sre-
kolonizacyinej które· się Już wszelkie ProlaM.l na obCJ'1'1.fnle, u z c n fOn & ~rmkow dostarczyh. Tr~dmeJ~Za była 

• J.. t J 'f ' ~ gewerkfera·n ,, Jednak sprawa z zaangazowamem czło-
środkl wyczeiipały. " J U • wieka takiego, któryby za judaszow-
W sprawie polsldei nauki religii stanie Cz~ery wiece wyborcze . . W . tej . nam: skie srebrniki swych współbraci cen-

znów dzl·ewi·ęci·u kapłanów I w sprawie wyborów do rady gmmne1 . k 1~phrawhie piszą trowcom zaprzedawał. Polaków I db ł • b" t • • d . 1. n k na 1a ic yc podstawach „ge- S k ł • kf . " . d · 
rzed s dem. ~ YtY się u ieg1eJ me zie i V!' J.\ec :- werkferajn" stoi, wykazuje ta okolicz- z~ a1 więc ,„gewer ~ram i u a-

p. . ~ i lmg~aus~n. Zap~ł, był wszę~·zie w1elk_i. ność, że prawie lllie _ma roku, aby od- lo mu się wre~zcie za~ng:azowa.ć na re-
Prooes dz1ew1ęcm kapłanów z de- i u~ział w~ec_owmkow n~der hczny. NaJ- padki „gewerkferajinu" nie założyły I idaktora c~łow1eka,ktory w kra1u czyn

kanatu lidzbarskiego i górzneńskiego , wi~ksz:r .. wiec odb;ył się w B~uch1:1 na nowego centrnwego miszmaszu. .Ą_by ; ~Y1!1 był r.ako ekonom, lecz ~amztą_d za 
naznaczony został - jak się dowiaduje I sali p. ~olle~a, gdzi~ zgroma~ziło się o- wykazać dążenie ·centr.owych zwią- I Jaki~ czyn wyg~iany został ł był się u-
G . " koło pot tysiąca osob. Na wiecu tym. ·zków zechce mi szanowna redakcya J dal Jako robotmk na obczyznę. Znalazł 

" J,~zeta Grudziądzka - na wtorek. , który się rozpoczął o godzinie 4-tej oraz I w· ' p 1 k" , " . · l on pracę na jednej z kopalń zdaje się 
dnda 3 grudnia. Jak już dawniej donosi- ~ na wiecu w ttilerhaidzie który rozpoczął ;~m~am~~i~sm: i·e ~~1e~sego N' ubzy,dczyćd 1~ przy wybieraniu kamyków z węgli. 
I. ł • d . . 6 . . • d k >J ' „ J , 'J:" iiui l ca. Ie ę ę a ·eJ C t • k t d • . . 
1śmy, proces ten rozegra się przed izbą ,- się o g? zmie -te11• prz.~maw1at re !ł- - sięgał, .Jecz zacznę od zafożenia ,pierw- Ztow1e ~n at się ~aangazować do 
karną w Starogardzie, a wytoczyła go tor „W:iarusa Polskiego pan M. Kwiat- szego związku na podstawie centro- re~agowama ?Weg.o pisma „gewerkfe-
proku t d ta . kl . kowsk1. we· - ramowego, ktoremu nadano nazwę„Gór 

. ra o:y.a z pow~ u s .n?wis ~ Polacy mają nadzieję, że wytę- J. Ab c n . . . . nik", a później, by módz lepiej lapichłop 
tychze księzy w sprawie polskie] nauki żywszy wszystkie siły przy wyborach . Y e troweJ pa!tYI 'P'Ohty~zneJ stwo uprawiać, „Górnik Polski". 
religii. ściślejszrch 5-g? i 6:~o grudnia ?dnio- ~~~~~~ei~~~~9~Yt. ~~o~~onobn~n?m:u ~~ . , Człowi~k,_któreg? :zJ~ang.ażowano i 

są zwycięstwo I pob1Ją centrowcow. cz istnr·e·ący c~wt ' 0
. ~c.; kle 1,es~ ktory za p1emądze memieck1e błotem 

Polskie władze wyborcze stawiają iuż ,e l. vn rowy związe, ~o!m: rzuca r • .A. Polaków, nazywa się Aleksy 
kandydatów w miejsce p. dr. Miecz- Z Recklinghausen piszą n.am: kow. czyh !a~ zwany chrz~sicJanski Buchner. Praca jego jednakże wydala 

kowskiego. Kości rzucone! Wybory przeszły! „gewerk!era]'ll · Przewodmczącym te owoce, że Polacy na obczyźnie jesz-
A ich wynik wybory ścisłe między Cen tego z~iązJm wybrano znanego wr?- cz·e lepiej się złączyli i pozn\ali, czego to 

Wiadto1mo, że p. dr. Władysław trum a Polakami. Polacy zdobyli 1047 ga Pol~~ow p. Augu~ta ~r~~t.a., (kto- pragnie „gewerkfernjn" i jego poplecz
Miecztkowsiki, ,adwokat z Poznania, zło- Centrum 1504 głosy. Cóż z tego wy- i irego mcmsł' nazwah pózmeJ „_August nicy. Heca, jaką prowadzili pp. Brust i 
żył mandat posła parlamentannego z nika? Oto jedyna dla nas odpowiedź der Starke ). Pod iprze~od(mc~wem pomocnik jego Buchner doprowadziła 
o~ręgu .1kirotoszyń'siko - koźmif1S1kiiego. - wszyscy rodacy z Recklinghausen p. Brusta, .kotło~ało wi.eczme oomiędz_y do ciekawych wyników. 
łl powinniśmy wszelkich sil dołożyć, aby iczlornka~r. z. <lmem kazdym umysły się W roku 1904, w którym podczas 
1"omitet wyborczy PO'W'iatu 'krotoszyń- przeprowadzić naszych kandydatów. ooraz ~wtęceJ burz~ly. Z~ strony cen- wyborów starszych knapszaftowych 
skiego wyzpaczyl następującyich trzeah Bez wątpienia jest to możliwem bez po- trow~ow staran? się ot:vartemu wybu- zarzuaano „gewerkferajnowi", iż otrzy
kandydatów: 1) dr. Trzcińskiego z O.o- mocy obcych stronnictw (liberałów i 1ehowi 'rewolucyi za'f?obi~dz, a pon? na: mat od pracodawców 30000 m::irek, do
cainówkia, 2) ks. ipJobo~zcza dr. Skrzy- socyalistów). Jest możliwem, lecz tyl- ł wet .pracod~"':~Y melkit?r.zy ~spie:rah szło do tego, że cały gmach „gewerk
dlewskiego z Ponieca, 3) kupca p. Ben- ko \vtedy, gdy wszyscy iak jeden mąż I „~ewerkfera.m .z?,aczme~sz.emi sum~- fcrajnu" zbudowany i utrzymywany 
dlewicza z Pleszewa staną do wyborów, a szczególnie gdy J mi: „Gewer_k!eraJil1 ·~by. się 1eszcze wię głownie przez centrowców, groził za-

. ci rodacy, którzy glo§owali przy pier- ! ce1 rzą~owi 1 przedsi~bio:com przyp_o- w aleniem się. 
I!!!___ - - - .S2!!!22! wszych wyborach na centrowca, staną 1 d?bać 1 aby inad~l mieć i~h pop'l!rcie, Zwołano z':lmknięte walne zebranie 

Dwa wyroki przy wyborach ścisłych dnia 5 i 6 gru- . .pisał w, . ?rgame sw.01:n, „Berg- ,,gewerkferainu", tam prano bru dy ; 
" • dnia po stronie Polaków. A właśnie do j knaipp_em.: ze rząd powm.1en. wydać podczas czynności tej przyszło do ta-

Ponieważ zabrał swoje dziecko ze Polaków ugodowców, zwracam co ma- ~ br~e~is, t 1t- 1p~zed bwę~klc::m1 me w~ln? kich starć pom iędzv stronnikami pana 
s~koly i rzekomo nauczycieli nazwał stępuje: J ę, ~Ie ~ ic ro otm ~w zatrudma~, Brus ta i jego przeci:wnikami, iż policya 
illemieckimi psami skazała w środę bo- 1. Głosowaliście na centrowca. że i ktm{y ?1e. będ~, w!a·~ah ~ostat~czi;iie nt1wet jedno zeb ranie rozwiązała . Do
chumska izba kar~a. jak 0 tern w ze- jest katolikiem. Czyżto, choćby jcde!1 I w .s owie 1 w pisimie J ęzykiem mem~e- pi ero na popołudniowern usunięto pana 
8Złym tygodniu donosiliśmy, Polaka p. · z kandyd~tów _na~zych. ni~ był katoh- i ckim., ~y~v~dY. te~ _ wywołały 1pom1ę- Brusta z przewodnictwa~ w jego miej
Antoniego Pietrowskiego z Baukau za kiem, czyz sami me mozecie rozpozn~ć, , d~ykgorm~_ami _wielkie wzburzeme, tei:i s~~ obran-0 na przewodmczącego pana 
-O?razę nauczycieli na dwa miesiące wię że to kłamstw?, oszustwo: co powie- I ~1~, sze, .1z wow-icz~s W ,!gewerk~era1- Kostrra . . 
zienia. dział przewodmczący komitetu centro- · me z~a1dowała. się . znaczna l~czba Pan Brust Po walnem zebraniu nie 

Przed _sądem fawniczył w Gnieźnie weg-o w Recklinghausen zaraz w wie- ł iczłonko~ polskich., Na szkodę. wfa- dnJ za wyg-raną, ty 1ko wyciągal na 
toczył się w tę samą środe proces 0 ob- czór po w1:bor.ach: że tylko Ce~t~u~ : ~nych więc czlon~o;v Pr.zewodmczący wiecach ws~y.stkie brudy, jakie w 
razę nauczyciela ale na ławie oskarżo- stoi na poz10m1e poglądów chrzesc1an- ł. P~g Brust wyst~p1ł I chciał w ten SI>O- •• g-ewer kfera1ime" panowały. Ponie-
nych zasnadła w~jątkowo niemka, żona skich, czego o partyach innych powie- \ s~ 'JJ:Ozb.awić ich lepszego . za:robku, waż p. Brust na coraz fr> nowe .,fajno
Pewnego dozorcy koJejowego. Spotka- dzieć nie można. Czyż ów pan s~ra~ił J fa{ memie~cy mbot_n1cy w ~mejsce Po- ści gewerkferajnowe' ' wskazywał, a 
\V~z~ razu pewne~o nauczyciela, który w ó~ wieczór rozum. czr ~um1e~1e. ' . o~ przy1ść !llogh. Zdaniem p. ~r~: odkryoiem . jeszcze wiele ciekaw
ob1t Jej córkę Z:lczęła go wyzywać, da- Czyz to my Polacy, naigorhws1 obroncy I sta i ha~atystow od „gewer~fe~amu szvch rzeczy groził i na nowe skan
rząc go przydomkiem~ Du verfluchtes wiarv katolickiei. nie mamy poglądów rolacy, ,Jako przy?1:'s~e, powmm. wy~ dale si ę zanosiło, więc „gewerkferajn" 
Aas ! (Ty przeklęte ścier:wo). Każdy chrześciańskich? ! . t 1 :onywac ~ylko .na1c1ęzszą pracę I byc zwołał w roku 1905 nowe walne . ze-
Przyzna, że to jest obraza ciężka. a sąd ~ Zbyteczne tu dalsze uwagi! Jednem I po. dleglymi tut:eis:iym szw~bnn;. . branie. Na zebraniu tern 1powzięto cie-
skazał ową niemke na 20 marek kary. słowem, ~deptać nas chcą, cho~ cały To wystąpieme 1JJr.zy~odzcow ce:n- ka\vą uchwałę. Oto aby o. Brust dał 
. Wyroków sądowych krytykow~ć od fam m1~sta - . Bru.eh 1 okoltca - trow_ego ,.~ew~rkfer.amu dało. pom1~ już „gewer>kferajnmvi s'J}Olkój i a.by 

nie wolno! ciysta mozna powiedzieć osada pols~a. & dzy mnym~ wa~nym1 P?~odami powod groźby sWiojej o wyjawieniu jesz·cze 
',, ostatnie nam pobrać prawa obywatel- ' do zalozema „Z1ednoczema Zawodowe- ciekawszych r zc~zy nie spelnit. u-



chwalono 1500 rek jako roczną eme 
ryturę. 

To na jakiś czas poskui~owalo, 
lecz 1oomiedzy takim zbiorowiskiem 
różnych żywiołów., jiaJdim jest „ge
!Werkferajn'' nie dlug9 spokój_. chociaż 
tylko zewnetrzny mógł trwać. To też 
wkrótce już poqęlo się zanosić na no
we skandale. Mianowicie wielu człon
'ków od „gewerkferajnu" z obwodu 
rwiestfa:l'sko-nadreńskiego, którzy pła
cą 40 fen., zygodniowej skladiki. a mają 
tytko te same prawa i korzyści co c~ł.q.n 
lkowie~ którzy placą 20 fen. tygodnio
wo, pocz~lo ·głośno s,zemrać. Wiel
kie zapanowało też wrzenie pomiędzy 
cztr0nkami „gewerkfeirajnu~' w ·l!bie
głym roku ,po ni•eszczęściu lkopalnianem 
w „Courrieres", we Fran~yi. „Ge

weir:kferaj1n'' wysłał swego redaktora 
na miejsce nieszczęśda. a·bY zbadał 
polożenie rzeczy. Tenże zamiast rato
wać ITTiesz;częśliwy;ch, udlal się .do kie-
1r.owników tak ·zwanych .związków żól
tyich i tam się informował na jakich 
podstawach te związ;ki założone zosta
ly Zwią~ki żółte, jest to jak wi1adomo 
przyboczna straż kapitalistów i są oni 

. przedew.szyistkiem przeciwnikami 
wsze.Ilkich ·strejków roba·tniczych. Po 
powrocie redaktora •• gewerkferajnu" z 
Fra111cyi, nie uipłynęto ani •kilkla. tygo
dni, a i w Niemczech żółte związki po
wstawać ·zac.zęły ja;k grzyby rp{) desz
·CZU i 1rozszerzaJą się pomiędZ!' robotni
kami 111iemieckimi na szkodę wgamizo
:wanych. 

Tyle z niedalekiej :prz_eszloś~i „ge
werkf erajnu' '. Nowsze wy:padki omó
wię w inastępnym artykule. 
l!!L! 

Demonstracye studentów włoskich 
na uniwersytecie wiedeńskim. 

runków, iż nie miałoby ono wortości. 
Studenci włoscy zażądali wobec fego. 
aby te warunki zostały złagodzone, zaś 
do czasu założenia fakultatu prawnicze
go w Tyreście gotowi są zadowolić się 
egzaminami we włoskim języku na uni
wersytecie w Gracu. Na posiedzeniu 
senatu akademickiego, postanowiono 
rozpocząć z powmtem wykłlaJdy i wdro 
żyć postępowanie dyscyplinarne prze
ciw całemu szeregowi studentów. 

Na rodzinna) zlaml. 
Lubię ja wiejską, rpolną ciszę 
Gdy wietr:zyk chlodzi letni znój, 
Lecz gdy odgłosy polne słyszę. 
Czemuż mi smutno - Boże mój! 

Słołicem złocone pszenne niwy 
Chylą się na kszt1łt wodnych fal, 
Ja błądzę, smutny a szczęślqwy 
W sercu tęsknota. jakiś żal. 

I te owadów ciche brzęki, 
I ta pozłota zbożna pól. 
I żeilców hożej dzwięk piosenki 
\V zniecają, w piersi tęskność, ból. 

W z rokiem w dal blądzę po ruinie 
Oko z·achodzi szczęścia łzą, 
Myśl roztęskniona w niebo płynie. 
Ty znasz O Boże! miło~ć mą. 

Ach jatum ukochał kraj kocl}any 
Co tyle w dziejach przeszedł prób; 
Jak was nie kochać Polskie lany 
Dla was me życie - tu mój grób. 

(„rn. Ludu".) Dzi1ałoszanin. 
!!& 

Centrowy związek prasowy. 
Na gliwickim wiecu centrowym po

stanowiono założyć związek, celem po-z Wiednia donoszą, że 12 b. m. stu- pierania gazet centrowych i rozszerZ:a 
'denci niemieccy poprzypinali sobie ma- nia pism katolickich na Górnym Sląsku. 
le oznaki o barwach niemieck.o-narodo- Obecnie ogłasza „Gaz. Kat." usta
wych, aby się mogli lepiej nawzajem wy tego związku, z których podajemy 
rozpoznać. Wyp_arli oni ze sc~odów poniżej najważniejsze: 
studentów. wlosk1ch, chcących się d~~- Katolickie Towarzystwo Prasowe 
s~ać do u~1~er~ytetu. Prz~szlo do. bo1- dh Górnego Sl::iska, mające swą siedzi
k.i, V: ktore1 .kI!ku studento_w odm?sło ł bę w Bytomiu, ma na celu popieranie 
ran)!.. Słow1~nscy stu?enc1 stanęli po 

1 
stojącej na stanowisku centrowem pra

s~ron.ie ~łosk1ch ~ole~ow. Student?w sy katolickiej na G. Sląsku i rozszerza
n~e!111~ck1~h, nadc~ąga1ących ~e w1el- nie literatury katolickiej wogóle. 
kie1 licz~1e na _umwers~~et, w~tano o- Każdy członek towarzystwa ma 
krzy~am1: „pfu1 Moltke , !'pfm Eul~n- prawo brać udział i głosować na wszy
~urg . Deput.acya stud~nto~ w:łos~1ch stkich zebraniach członków. Kiażdy czło 
zą~ał1a u~arama stu~entow mem1e~k1ch. nek Towarzystwa ma obowiązek popie 
ktorzy mep9~rzebme pro:V?kow:aJ.I ko- rać wedle swoich sił cele Towarzystwa 
legów włosKtch, zapew?iaJąc, ~e cala Oprócz tego ma następujące obo
d~mon?tracya by la. z~roc~na. me prze- wiązki: 1) Dla siebie 51amebo albo razem 
c1w u~1wersytet?w1 w1edens·~1emu, lecz z innym lub z innymi członkami trzy
P!zec1w rządowi_. Po po!udmu _o~była mać przynajmniej jeden z stojących na 
się kon.ferency~ :;tudento~ włr0sk1ch z stanowisku centrowem katolicki organ 
posłam! włosk1m1. P? t~J konfe~e_ncy1 prasowy G. Sląska. 2. Popierać te or
posł?wLe włoscy udalt się do .m1mstra g'.ma wedle możnośd ogłoszeniami, ko
o~v.11aty, Ma:chetta,. Vf spra~1e uzna- respondencyami i zamówieniami dru
m~ w Austry1 egzammow, zlozonych na ków. 3. Starać się 0 rozszerzenie tych 
u~1wersyt~ta.ch we 'Yl~szech .. ~osło- organów prasowych, osobliwie tych, 
wie, P?Wroc1wszy, o~w:m?czylI, ze re- które wychodzą w jego miejscu zamie
z~l~at ich konferency1 me. Jest za.dowal- szkania lub w jego powiecie. 4. Werbo-
111~a1~cyim, R1~~ rzą:d c~ym uzname wlos wać nowych członków dla Tow,arzy
k1ch egzammow zaleznem od tylu wa- stwa. s. Wpłacić roczną skladkę do To-„ 
138) -

ŻUBR{) WIE. 
Opowiadanie historyczne według po

wieści 

Wacława Gąsiorowskiego. 

mości panowie takiże ! Slużba !.„ Słu
chać, jeden z drugim!... W obce kr11je 
'jedziemy, wstyduż nie uczyńmy ziemi~ 
która nas na tyle zaszczytne miejsce 
przeznaczyła! ZRodą, gromadą! Bra
ćmi sobie bądźmy, ale w szeregu ko
menda, do piorun1a ! Niema tu mościów. 

(Cl.er dalszy)_ Niema szemrania!... Na salony, na u-
- Panie kapitanie! - odrzekł plą- czty, czy na głód i niewczasy pójdziem 

cząc się Ma~łowski. - Nic„. tyiko„. bo za sygnałem, zi1 sztandarem. za cesa
właśnie„. pani stryjenka!.. rzem naszym! Formuj się! Baczność! 

- Dosyć! Wrócisz acan do niej dziś Za mną! Marsz!„. 
jeszcze! Może jeszcze kto więcej ma Jerzmanowski skinął pafaszem na 
ochotę! ?.„ Dalej!... trębaczy. Wśród ciszy t:apadającego 

Cisza zaległa szeregi. wieczoru rozległy się dźwięki smętne-
- Wiec Masłowski!... go krakowiaka. 
- Panie kapitanie! - ująl się mł·o-

uy Wybicki za szwoleżerem. _Daruj'! Szwadron ruszył ochoczym tru-
Towarzysz Masłowski nie .ze zlej woli. chtem. 

- Daruj, panie kapitanie! _ ode- Kr.aikowiaik na skrzydlach wiatru 
zwały si~ pojedyńcze głosy. rozległ się po lasach, odlbijał w paro-

Jerzmanowsk.i pokręcił wąsa wach, rozplyWal naid równinami i że--
rzekł, srożąc się niby jeszcze: gnał, zeta. się. dźwi~kami swoimi wierz-

- No, zobaczymy! Co rzekłem, bę pr.zyd.różną, każdy kątek zagajnika 
nie cofam. jeno odkładam!... A •od imć i wartkie strumienie, i łąki, i zżęte po
Masłowskiego dowodów służbistości la„. 
podwójnej żądać będą !„. Niekiedy 1nad dr9gą, którą ciągnął 

- Kapitanie! - ozwał się rozpro- szwadron, kupiły się srromadki kmieci, 
mieniony szwoleżer. - Na lkondec poglądając ze zdumieniem ną. szwole
świata prowadź, pójdę„. i 1ani pisnę! .. I że.rów, c.zasem czaipkująic ·polmrnie, a 

- PamiGtaj sobie waćpan! A i wy ' czasem żegnając się makiem krzyża. 

warzystwa, którą należy wręczyć ad
ministratorowi swego obwodu i która 
wynosi przynajmniej jednę m1rkę. 6. 
Popierać kol_portaż pism katolickich i 
przeszkadzać w każdy sposób rozsze-

. rzaniu „złych" pism. 
Tak brzmią ustawy nowozalożone

go związku centrowego. O ustawach pi
szą „Nowiny Raciborskie": Jeżeli sic 
zważy, iż na wiecu gliwickim zazna
czono wyraźnie, iż celem związku pra
sowego jest także zwalczanie .. wielko
polskiej agitacyi„, - to łatwo się do
myślić, że ostrze towarzystwa zwraca 
się głównie przeciwko polsko-katolic
kim ,.,.azetom narodowym, boć i one w 
oczach większej części centrowców do 
„złych" pism się zaliczają, li tylko dla 
tego, że bronią śmi;alo i otwarcie praw 
ludu polsko-katolickiego i wytykają 
krzywdy temu ludowi wyrządzane. 

Wobec tego, jak to słusznie zazna
czył jeden z księży w „Now. Racib." -
żaden prawy Polak do centrowego zwia 
zku prasowego należeć nie powinien, 
lecz przeciwnie obowiązkiem każdego 
wiarusa jest starać się o rozszerzanie 
polsko-katilickich gazet narodowych. O 
założeniu podobnego związku polskie
go ani marzyć nie można, boby go zar;1z 
uważano za towarzystwo polityczne, a 
jego członków gazety centrowe w pier
wszym rzędzie piętnowałyby jako 
„wielko))'Olskich i1gitatorów." Niech też 
żywe sl·nwo zastąpi nam taki związek. 
niech każdy stara się usilnie o rozsze
rza nie gazet polsko-katolickich narodo
wycl1, a wszelkie zakusy celem ich ubi
ci.a spełzną na niczem. Pamiętajcie, ko
chani Rodacy. na slowa św. pamięci ks. 
Ficka: Tak długo sLnej wiary katolic
kiej pomiędzy ludem górnośląskim, jak 
długo języka ojczysteg-o polskiego, -
a my dod:i:my: tak dlugo języka ojczy
stego polskiego pomiędzy ludem górno
śląskim. jak dlugo gazet polsko-katolic
kich narodowvch. 

~·' 
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Wolne dlo obonenłńw „Wioruso Polskiego". 
Każdy, kto jest abonentem „Wiaru

sa Polskiego". lub zapisze go sobie je
szcze na miesiąc grudzień i udowogni 
to kwitem, otrzyma przy zakupnie ksią
żki "\V naszej księgarni w Bochum przy 
·ul. .l\klltheserstr. 17. aż do końca roku 
bieżącego 

! O procent rabatu 
czyli 10 fen. opustu na każdej marce. 
Najslawniejszy z polskich kalendarzy 

KALENDARZ MARY ANSl(I 
Karola Miarki z Mikołowia 

. na rok 1908 
otrzym1ją abonenci ,,Wiarusa Polskie
go" razem z czterema obrazami, kalen
darzem ściennym i kalendarzem kie
szonkowym 

za 30 ienygów. 
Zamiejscowi powinni dołączyć 20 

fen na koszta przesyłki czyli razem 50 
fen. oraz kwit pocztowy i dokładny 
adres zamawiającego. 

Celem oszczędzenia kosztów mre
piej zamawiać kalendarze po kilku lub 
kilkunastu, bo wtenczas wystarczy do-
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Z dworków \.vychylali się starcy, oko 
.dziewczyny zachodzifo melancholią. 

A trąbki grały, aż niekiedy serce ro
sło. A zuch wielki, tręba:cz-brygaidyer 
Ols·zewski, na chwEę nie ustawaL Trąb 
ka j.ego śmiala się. huczała radością, 
zawodziła, jakby żeg-nała ziemię, którą 
szwadmn przechodzil, drżała smutkiem 

Szwadron posuwał się szybko, trzy 
mająic się wiernie orzepisa.nej ma.r.sz
ruty, choć było to .zadanie bardzo cię
żkie, cale kolumny bowiem armii fran
·cuskiej oboZiQwaly jeszcze zarówno ·w 
Wielkopol·sce, jak 1 na Śląsku i w Sa
ksonii :'.lż po Ren. Nieraz dla zdoby
cia· noclegu szwolżerzy kluczyć mu
sieli i zbaczać z drogi, byle ominąć za
jęte kwatery a wyjałowioną z furaży 
okolicę. J eszc.ze póki szwadron szedł 
ziemiami p.olskiemi na Łowicz. Łęży
ce. Kalisz do Wrocławia - nie zbywa
ło mu na iniozem. Boć ten i ów z pod 
serca sobie wyrywał, ostatni grosz z 
kal·e·ty oddawal. bylę drogich gości 
przyjąć poczciwie a mile w ich sercu 
zostawić wspamnienie. 

Lecz :na ~ląsku za.c.zęlo już być cię
żej, Lud, od roku bez mala znoszący 
ciężary iprzechodów a postojów woj.ska 
wyich, tarmoszony ukazami i pmkla
macyami, nie mająicymi litości ani nad 

łączenie 10 fenygów do każdego bl'en. 
darza czyli razem tyle razy 10 fen., ile 
kalendarzy mamy nadesłać. 

Dla tego rodaka, który nam nade. 
śle kwity i pieniądze przynajmniej od 
pięciu rochaków, dołączamy do paczki 
bardzo zajmującą książkę. 

Prosimy się spieszyć ze zamówie. 
niami, bo wyselać będziemy tylko do. 
póty. dopóki zapas starczy i kalendiarze 

- u wydawcy będą do n.abycia. Adres du 
nas: 

.,WIARUS POLSKI" 
ksie"arnia 

Bochum. 

Z Pru Zaełntłbiela. Warmii. i Manr. 
Gdańsk. Kolej elektryczna przeie

chala w niedzielę wieczorem na rynku 
drzewnym 8-letniego chłopca Rudolfa 
Weis~:t z Oruni i zabiła go na miejscu. 
- W tych dniach zastrzelił się na ulicy 
Psiej kupiec Bischoff i to prawdopodo
bnie w stanie pomieszania zmyslów. 

Tczew. W wiosce P. popelniła sa- ·a 
mobójstwo 60-letnia robotnica Dulke . 
Przecię!a ona sobie żyly u nogi i w 
krótce potem umarła. D .. byla znaną 
pijanicą. a 

l(widzyn. Z radości umarła żona 
woźnego Kohlera. Otrzymawszy list 
od syna. wyczytała w nim jakąś rado
sną wiadomość, co ją tak przejęło, ii 
nagle padla bez .ducha. Paraliż serca. 
polożył kres jej życiu. 

Człuchowo. Wdowa Splett z Brze-
źnicy podchmieliwszy sobie znacznie„ 
położyła się blizko pieca, który by( w 
najlepsze rozp~~lony~ nagle zapaliły sie 
na niej suknie i S. stanela cała w pło-
mieniach. Pomoc nadeszła za późno. l(o. 
biecina odniosla tak ciężkie po{J(arzenia. 
że wkrótce potem umarla. Żriowu go~ 
rzalka stala się przyczyną strasznego 
nieszczęścia! 

Chojnice. Zooę robotnika Beiraw 
przejechał pociąg oso_bowy. Nieszczęśli
wa poniosła śmierć na miejscu. 

Cygańskie wozv na l(aszubach. Czy 
tamy w „Gazecie Gdańskiej": ki 

Szanownemu komitetowi Drzyma
łowemu w Poznaniu do łaskawego u
względnienia. Przy podziale ofiar na wo 
zy m·eszkalne polemm także kilku bie
dnych Kaszubów pod Kościerzyną, któe
rzy karami policyjnemi nękani, wynosić'. 
się obecnie z mieszkań muszą, jakie so
bie urządzili: jeden w szopie, a drugi w 
t. zw. „świniej kuchni", gdzie przedtem 
gotowano paszę dla inwentarza, i gdzie 
zrtajdowal się komin. Sprawić sobie o
becnie muszą wozy mieszkalne, a są bie: 
dni. Są to gospodarze: Przepiórka i Ku
j ach w Stawiskach pod Kościerzyną. 

Dla tych „Drzymalitów na Kaszu
bach" do dyspozycyi ,,Straży" ofi11ruję 
10 m~rek. 

l(s. Wróblewski, pleban. 
IOeszczewko zagrożone. HGazeta 

Grudziądzka„ pisze, że majątek Klesz
czewko, po śp. Elżbiecie Krasińskiej z 
Warszawy z:agrożone ! Jeżeli familia po 
między sobą się nie zgodzi, albo przed 

ziarnem do siewu przygotowanem, ani. 
nad 1niezbędnym ·do żvcia zapasem -
uchylal się o.d ws·zelkiej danLny, krył 
dobytek a nędzą się ·oslaniat 

Biedny lud śląski! 
Oddany ·Przed laty na p<łstwę p1ru

skiej chciwości, na zjednanie sprzy
mierzeńca chwiejącemu się Królestw1u~. 
·podarowany wspaniałomyślnie, aby 
zama~.lmwać niemoc! 

Sląslk został skazainy na ofiairę ! On 
miał kupić jeszcze chwilę, .powrnej mo-· 
cy, samodzielnośd ! 

Biedny ~ląsk ! Lud jego cichy, spo
iwjiny. praq:owity, zbożny, z -pod prze
mocy paników dostał się w żelaizne obrę 
cze pruskkh ukazów 

Zączęto mu codzi~ń rpowtarzać: je
steś poddanym jego królewskiej mo
ści, jesteś mieszkańcem pruskiej ipro-· 
wincvi, jesteś Prusakiem! Lud ślaski 
chylił S{lowę, dźwigał jarzmo, modlit 
się i ·znosil w POlkorze wszystkie roz
Jegają1ce się na·d je~"o głową wrzaski. 

- Nie jesteś Sl·owianrnem ! Języ
kiem twoim jest miemiecki ! Ojczyzną 
twoją są Prusy!.. 

( Clar <taluy nutavi > 



rminerr. subhastacyjnym nie odprzeda ( Francuska rada miuistrów 
·uernu z n~szych, wte~czas al?o Land postanowiła znacznie wzmocnić 
nk. albo fiskus powyzszy m~1ątek na leryę. 

arty-

bhaście nabędzie. Społeczenstwo o- · z Maroka. 
ekuie więc zał~~ienia tej s~rawy ~a Szczepy wierne sułtanowi Abdul 
0rzyść naszą. mnym razie spot a Azysowi pobiły wojsko Mulay łfafida 
rze~.awczyk~w wstyd i ha1iba ! - pod Mogadorem. 
bY do tego me doszło. 
O Toruń. Za to, że go wydalono ze 

·clY średniej, strzelil sobie w usta ' 
rniarze samobójstwa pewien 14-letni 

;zeń. Ml?dego desperata umieszczono 
lazarecie. 

z Wielk. 11. Pezud&kiego. 
Koronowo. Przy odbyty~h w tych 

[ach wyborach do rady miejskiej pa-
Io w pierwszej klasi~ !1asz~ch głosów 
przeciw 18, w drug1e1 klasie naszych 
losów 25 przeciw 33, w trzeciej klasie 

lb9 przeciw 164, tak, że nasi (W. Niziń-
u ·i i A. I<obakowski) przeszli tylko w 

zecici klasie. 
· Archidyecezva poznaftska. Najprze 
·ielebniejszy administrator dyecezyi po 
na!1skiej ks. biskup dr. Likowski miano 
··al dziekanarr.i ksks.: prodziekana rna 
ysza w Wolsztynie, prodziekana Moj-

e. \1kiewicza w Przemencie, prodziekana 
Orośtego w Odolanowie, prodziekana 
arzyckiego w Opątowie i prodziekana 

Beiserta w Cerekwicy. Nl wikaryatv 
vdowa, ks. Bykowskiego z Wolszyna 

~o Zaniemyśla i ks. Wachowskiego z 
- laniemvśla do W olsztym .. 

Gniezno. Trzej robotnicy z Króle
twa zabili pewnego robotnika z Działy 
ia. Wszyscy czterej raczyli się obficie 

-· ·ódką w gościrku, w ciągu czego przy
„ zlo do kłótni. Sprawców aresztowano i 

odstawiono do więzienia w Gnieźnie. 
W Stęszewie żyd zwołał zebranie 

~rzedwyborcze z drugiej klasy, żyd je 
~ail i on też postawił kandvdata Po

laka i zebranym poleC'1l. Czy2by w 
!szewie nie bylo żadnego rodaka, któ 
·by się był też zadania tego podjąl? 

Byloby to bardzo smutnie. 

Ze Sluka izyli Staropolski 
Opole. Redaktora „Gazety Opol

kiej'' skazał sąd. na 50 marek za obrazę 
s. Kuliga w Szczedrzyku, której się 
ial dopuścić w artykule, omawiajgl-

Z Tarno~órskiego. W jednej z ko
l ń żelaznych pod T:arn. Górami zo

!ali zasypani dwaj górnicy. Obu wy
obyto już bez ducha. 
Racibórz. Na dworcu tutejszym prze
chany i na miejscu zabity został kole

lfz Emil Gelner z Ostroga pod Racibo
zem. Byl to młody człowiek. Od 7 mie
ięcy dopiero żonaty. 

Zabrze. Straszne nieszczęście sta
się we wtorek na dworcu Borzyg

'erku. Pewien robotnik kolejowy zo
!al przejechany przez opolski pociąg 
spieszny. Ciało jego zostalo poszar
ne w kawałki i rozleci\1ło się daleko 
torze. Ręce, nogi , i tułów znaleziono 
'k~wałkach, podczas gdy głowy wca
n1e odszukano. 

EU 

Skazani na śmierć. 

Z Proskurowa donoszą do Peters
~rga, że sąd wojenny skazał na śmierć 
rewolucyonistów. . 

b
w ~ydze start się patrol policyjny 

ro otmkami, z których zabito 5. Resz
ęd aresztowano. Poniósł śmierć także 

en urzędnik policyjny. 

Nieszczęście w kopalni. 

a W kop>alni w Wosborough pod 
r r,nsley spadł kosz do szybu. 7 robot
Kow Pomosło śmierć, kilku odniosło 
ny, . 

Maksymilian Harden 
tr1zYrnał już akt oskarżenia -0d proku-
oryi, . 

Sprawa szpiegostwa w Francyi. 
·ern~ótu:z.ędowo zaprzeczają ze stronv 
·en/ck:eJ, jakoby członek ambasady 
el d;eck1ej w Paryżu kontradmirał Sie
Yw a tego zos111l odwołany, że utrzy

Pie ał stosunki z aresztowanym za 
gostwo podporucznikiem Ullmo. 

Uch Przeciw cudzoziemcom w Chi-
l . nach 
·e ~ęł się znacznie w ostatnim cza
i~h ręty mocarstw na wodach chiń-
otrzymały nowe rozk4azy. 

Cholera w KonstantynoPolu. 
Zmarł tutaj pewien czlowiek, który 

przybył z Taszkentu, gdzie grasui'e cho
lera, wśród objawów podejrzanych o 
cholerę. Trupa zabrała policya, zarzą
dzono środki ostrożności. 

Cesarska para niemiecka 
odjeżdża, dziś w poniedziałek z Wind
soru. Cesarz niemiecki zabawi jeszcze 
kilkanaście dni w Anglii w pałacu High
cliff nad morzem dla wypoczynku. Ce
sarzowa niemiecka powracając do Ber
lina. odwiedzi królową holenderską w 
pałacu Iiet Loo. 

Nowv prezes Koła polskiego w austry
ackie Radzie państw.a. 

Poseł Stanisław Głąbiński liczy o
becnie lat 45. Ukończył wydział pra
wny we Lwowie, poczem kształcił się 
jeszcze na wszechnicach zegranicz
nych. \V roku 1888 powol~ny,był na -za-

,stę.pcę profesora Leona Bilińskieg·o,a w 
r. 1895 Z·asał w uniwersytecie lwow
ski profesorem zwyczajnym ekonomii 
polity1:.znej i skarborwości. Jest aiutorem 
wielu dzieł i rozpraw naukowych w 
zakresie swej specyalności. 

Protest rosyjskich dziennikarzy. 
Wydalono z Berlina kilku reprezen

tantów prasy rosyjskiej, a mianowicie: 
dr. M. Nowikowa., redaktora-korespon
denta moskiewskiego „Russkoje Sło
wo"; Władimirowa. redaktora „Rusi" 
petersburskiej; E. Praenkla, redaktora
korespondenta petersburskiego „Towia
riszcza"; J. Abramowicza, publicystę; 
A. Znamenskoja, naczelną rectaktorkę i 
wydawczyni „Wołgskiego Wiestnika". 
Jako powód wydalenia pod11ła policya, 
że owi dziennikarze są .,uprzykrzony
mi obcokrajowcami". Pozornym po
wodem rozkazu wydalenia było, żebra
li udział w zebraniu policyjnie nie za
melJowianem. Imieniem wydalonych 
wystósowal dr.Nowikow •przeciwko roz 
kazowi banicyjnemu prezydenta poli
cyi berlińskiej bardzo energiczny pro
test do „Verein Berliner Presse". 

Z róiny-.h stron. 
Najważniejsze wypadki czekają 

Polaków w przyszłym miesiącu, a mia 
nowicie Polaków na obczyźnie, gdyż 
parlament obradoWi:ić będzie nad wnio
skiem rządu, by zakazać wiece polskie 
na obczyźnie. Wytężyć trzeba wszyst
kie siły już na·przód na zorganizowanie 
dobrej domowej a gitacyi, dla której 
glównym środkiem jest gazeta. Roda
cy! Rozpowszechniajcie więc „Wiaru
sa Polskiego". 

Przedpłata na jeden miesiąc jest 
tak nizką, że każdego nakłonić możn\1. 
by sobie ,,Wiarusa Polskiego" zapisał 
na grudzień. 

Wybory starszych knapszaitowych 
odbywać się będą w różnych okręgach 
w przyszlą sobotę. Rodacy! Agitujcie 
wszędzie, przy pracy i poza pr:acą za 
polskimi kandydatami, aby im zape
wnić zwycięstwo. 

Bochum. Od 1-go grudnia tutej
szy urząd telefoniczny będzie także w 
nocy czynny. 

Dortmund. Pomocnika zwrotnicze
go Pawla $wiechockiego przejechał au 
tomobil. Ciężko rannego odwieziono 
do domu chorych. 

Essen. Zatrudniony przy przesu
waniu wagonów robotnik Koch zduszo
nv został przez dwa wf1gony i odniósł 
niebezpieczne obrażenh. 

Essen. Górnik Karol Swars z Iiutt
ropu poróżnił się ze swoim stołowni
kiem K.arolem Toppingiem o zapłate za 
stolowanie. Podczas sprzeczki pchnął 
Topping Swarsa tak silnie nożem w 
piersi, że wątpią o wyzdrowieniu zra
nionego. 

Essen. Za zbrodnię gwałtu skazał 
sąd przysięgłych 18-letniego Francisz
ka Meyera na 4 lata więzienia, 20-letnie 
go szewca Gustawa Majewskiego z 
Altenbochum na 3 i pól roku, 17-letniego 
ślusarza Pranciszka Oberdieka na 2 i 
pól roku. 

Essen. W niedzielę odkryto na pła-

cu Limburskim pomnik Alfreda Kruppa 
w obecności zastępcy cesarza niemiec
kiego, naczelnych prezesów Westfalii i 
Nadrenii, przedstawicieli władz i wielu 
innych osobistości. Pomnik wystawili 
rzekomo z dobrej woli pracownicy fa
bryki Kruppa. A miasto wzięło pomnik 
obecnie pod sw_Qją opiekę. 

Pan Krupp von Bohlen und Hallbach 
oświadczył, że wdow~a po Alfredzie 
Kruppie przeznaczyła 500 tysięcy ma
rek na 12ielęgnowanie zdrowia praco
wników fabryki i ich rodzin, a dalej da
la miastu 200 morgów gruntu w Riltten
scheid wartości 500 tys. marek, celem 
przeznaczenia go na ogród publiczny. 

Wattenscbeid. Soa<lające wegle zasypaly 
i zabily górników Fryderyka Ordela i Gotfrie
<la Ratz.ke. 

Eving. Na kopalni „Minister Stein" 
zasypały spadające klamienie górnika 
Beuckmanna. Po kilku godzinach pracy 
zdołano dotrzeć do Beuckmanna, który 
cudem prawie nie odniósł cięższych o
braże11. 

Herne. v-.,1 niedzielę przed połu
dniem wykoleiły się tut'aj ostatnie wa
gony pociągu towarowego jadącego do 
Wanne w miejscu, gdzie tor kolejowy 
przechodzi przez ulicę kolejową. Wago 
iny wpadły na budę strażnika kolejowe
go i rozbiły ją zupelnie. Szkody są zna
czne, z ludzi nikt szwanku nie poniósł. 

Kastrop. Niebezpieczne okalecze
nia odniósł na kopalni „Graf Schwe
rin' · górnik Jan Grzelka, który spadł do 
ganku pobocznego. 

Kolonia. Wrz::ila tutaj zacięta wal
ka wyborcza przy wyborach uzupeł
niających do rady miejskiej. Chodziło o 
to, kto będzie miał większość w radzie 
centrowcy czy liberałowie. Dotąd miel~ 
większość liberałowie, za których wpły 
wem ustąpił niedawno ntadburmistrz 
Becker. Obecnie zwyciężyli centrowcy 
i zdobyli większość w radzie miejskiej. 
Liberałowie stracili trzech radnych. 
Centrowcy posiadać będą 25 krzesel w 
radzie miejskiej. liberałowie 20. 

Dyseldorf. Sąd wojenny skazał żoł
nierza Emila Thomasa za odmówienie 
posluszeństw:a i okaleczenie oraz za 
czynne znieważenie przełożonych na 2 
i pól roku więzienia. 

Monaster. W pociągu pospiesznym, 
idącym z Monasteru do łfamm w po-

. ludnie ogłuszył i obrabował w sobotę 
nieznany człowiek podróżującego Coh
na. Prokuratorya wvznaczyła 500 ma
rek nagrody na wykrycie napastnika. 
Cohn zabezpieczył się przt;d miesiącem 
rrta 45 tysięcy marek od wypadku. 

Z Monachium doniesiono o ban
kructwie Aichbichlera, radzcy handlo
\veg-o, wbściciela majątku ziemskiego i 
browaru, posta centrowego do parlame

11 

tu niemieckiego i sejmu pruskiego. Dłu
gi jego wynoszą 3,000,000 marek, a 
prócz tego nie zaptacil 110,000 marek 
procentów. Największe straty ponoszą: 
kilka banków, pewien klasztor i pewien 
duchowny. 

„Rodziny'', czlasopisma ilustrowa
nego nakładu Karola Miarki w Mikoło
wie (Nicolai 0.-Schl), wyszedł z druku 
nr. 51 i zawiera: 

Kurs dziecięcej krawiecczyzny (z 
ilustracyj1mi - ciąg dalszy). - Zaklęty 
Dwór, powieść (ciąg dalszy 31). - Le
cą zlote liście z drzewa, poemat. -
Wierność nagrodzona, powieść społcze
sna (ciąg dalszy 15). - Tajemnica na 
d\l/Orze królewskim, powieść historycz
na (ciąg dalszy 6). - Ostra Brama (z 
ilustrac~ami - dokończenie). Ilustro
wany pogląd tyg·odniowy. - Przeciw 
alkoholowi. Przełożył z niemieckiego 
Stanisław łJańcucki (ciąg dalszy 5). -
Krótka historya wojska polskiego (z ilu
str11cyą - ciag dalszy 5). - Franciszek 
Józef w żydu prywatnem (z portre
tem). - Z życia katolickiego. - Roz
maitości. -- Ogłoszenia. 

HRodzina" kosztuje na wszystkich 
pocztach kwartalnie 1,50 mk. 
• - .c. ____ .szz. __ __ ___ ~----

Ze Zjednoczenia zawod. polskiego. 
Wlec w nhelnhausen odbędzie się w śro

d~. 20 listopa<lia po JJQl. o 3 u -p, K. Gies. 
Wielki wiec hutników w Meiderich od

be<lzie się w środę 20 listopaida, P<> pot. o 
godz, 1 u p. Martensa. 

Wiec w Brauk w środę 20 listopa
d.a po południu o godzinie 4 w loka!u P. 
Kamphofa. Sprawa knapszaftowa. 

Grohn. W miejsce druha Antkowia
ka jest obrany mężem zaufanfa Idzi Pe
liński. Orohn. Sedanstr. 448. 

Delegat Kazimierz Juszczak miesz
ka w Grohn, Sedanstr. 14a. 

BACZNOSć EWING ! 
„Ziednoczenie Za~e PolStkie" urz.ą

dz.ai w niedzielę, dnia 24 listopada na sali pani 
Klodt jesienną zabawę, na którą &ię wszyst
kich Rodaków i Rodaczki w Ewing, Unden
horst uprzejmie zaprasza. Początek o godz. 
4 i pól JJ-0 południu. Wydział młejscow}'. 

T<>warz;ystwo •• Wyzwołenle" w Bochum. 

Zwyc:zad:ne zebranie odbęd-zie si~ w wto
rek. 19 bm. o godz. .09 w czytelni „Wiarusa 
Polskiego". Z oow-Odu ważnych spr.a.w o li-
czny udz.ial sie uprasza Zarząd. 

- B~-~noŚć-:,Halk~" w Bochum~~-
Z ipowoou śmierci członka naszeg-0 od
będzię się leikcya śpiewu we wtorek 19 
bm. o godz. 9 wieczmem. Liczny udział 
śpiewaków pożądany. 

Prezes. ----·------- ... --
Baczność „Sokół'"' Bochum-Wiemel-

hausen. 
Z powodu przypadającego na środę 

święta odbędą sie ćwiczenia dziś, w 
wtorek. wieczorem na sali p. Knapp
manna od godziny 7-mej do 9-teL O licz 
·ny udział druhów .prosi Zarz~~ 

Wielki wiec społeczno-polityczny 

w Wanne odbędzie się w środę, dnia 20 
listopada po południu _o godzinie 4 na 
sali p. Unterschemana. 

O położeniu robotników polskich 
na obczyźnie i sprawach dotyczących 
każdego Polaka, przemawiać będzie re
daktor „Wiarusa Polskiego'' pan M. 
Kwiatkowski. O liczny udzirał uprasza 

Zwołujący. 
·----. - ·---

Wiec w Rohling~ausen 
odbędzie się w śwdę_, dnia 20 bm. o 
godz. 4 rpo .pot w lokalu p. Nettlinga. 
Na porządku dziennym sprawy wybor
cze i 1knaipszaftowe. 

~~~~~~~~~-

Wiec przedwyborczy do rady gminnej 
wHamborn 

odbędzie się w środę, 20 bm. o godzinie 
11 i pół w południe na sali p. Brinka w 
Bruckhausen. O liczny udział prosi 

Komitet. 
WIELl(I WIEC SPOŁ:ECZNO-POLITYCZNY 

W EWING 
odbę<lz.ie się w środę. dnia 20 bm. o godzinie 
4 po pofu.dniu w lokalµ p. Klott, przy kościele. 
- Na porządku dzieooym także sprawa wybo
rów cl:o ra:dy gminnej. - ~a wiecu przema
wiać będzie p. Pankowski z Bochum. - O 
liczny udzial uprasza si __ ę. ___ _ 

WIELKI. WIEC 
w sorawie założenia konsumu polslde!itO 

od•będiz.ie się <l'lllia 24 listopada o ~odz. 5-ei p<> 
pol. w Domu Towarzvstw. 

w Laar. 
Na wjec ten szamąwnych rodaków iaik naj

Hczniej Stię zaiprasza. 
Zwołujący. 

Wiec „Straży w S.remie 
oobędzie się 24 bm. o godz. 4 po pot, na sali p. 
SaJacińskicj. Przemawiać będą delegaici Zarządu 
pp. Józef K<>ścielski i Adam Poszwiński. O licz~ 
ne prz.yibycie upraszają roda1ków 

Komisarze. 
Wiec .. Straży" w Czeszewie 

odbędz.ie się ?4 bm. o s:ro<lz. ~2 po pol. w wo
z,owni p. hr. Bnińskieg-0 P -zemawiać będzie 
delega.t Zarządu p. Stefan Chociszewski. O licz
ny udzfail rodaków uprasza 
___ _ _ Wydzi~ł __ organłzac~J!!L!!Str~żr.::__ 

Wiec polski przedwyborczy dla powia-
tu Essen 

odbędzie się w środę 20-go listopada o 
godzinie 4 po południu, w lokalu pan;a 
Van de Loo przy ulicy Schiltzenbahn
Strasse. 

Porządek obrad: Uzupełnienie ko
mitetu powiatowego, osobliwie prze
wodniczącego na powiat Essen; nasze 
sprawy wyborcze co do przyszłej or
g:anizacyi parlamentarnej. Na powyż
szy wiec polski przyrzekli przybyć 
mówcy zamiejscowi. 

O liczny udział rodaków z całego 
powiatu Essen najserdeczniej się upra
sza. Spodziewamy się też, że rodacy 
licznie się zbiorą, bo sprawa wyborów 
jest sprawą naglą. 
Powiatowy' komitet wyborczy dla po-
(3) wiatu Essen. -------
Towarzystwo św. Wincentego w Homberg-

Hochhełde 
dooo~i czlookom i Rodakom tuta.ii i w okolicy 
zatmieszka.tym, iż k~ąidz polski przyjedzie we 
wtorek. 19 listopada i sluchać będzie spow.iedzi 
św. wie wtorek na wieczór i we środe rano. 
Po poludniu o 4 godz. nabożeństwo poiskie z 
ka.za.niem. Członkowie przystępują do Komunii 
św. w święto o godz. 8 raJno wspólnie I>OO cho
rąigw:ią. Uprasza się czlonków i R•odaków o 
jaik aiai}~i.czniej.s.zy 11cizial, aby po.kazać tutei
'$z;ym księżom, iż nas tu wiele zarnie~zkuie • 
księdza nam l>Olskiiego potrzeba więcej niż raa1 
do roku. , Zarząd. 
~~~JY Wf,l€'.'AM1f.WCW WWW«&.W .. 'ł'C~ 

Za ogłoszenia i reklamy. redakcya 
wobec publiczności nie odoowiada. 



I W dnin 15 listoµaifa r. b. zmarł po długich cierpieniach gorliwy 
członek gniazda na~zego, drnh · 

śp. F anciszek Machowicz 
w w IP.ku 21 la.t życia. W :łzyscyśm" go szczerze i ochali i dla tego 
odczn • amy głęboki smutek z powodu jego skonu. Z:r.a.rly życzył 
sobfo gorąco jeszcze w przededniu śmierci, aby Sokoli v; tięli udi;iał 
w j~ go pogl'zebie. iVz;ywamy przet(l Szanownych Druhów gniazda 
naszt>go, ahy w celu wzięcia udziału w pogrzebie eto.wili się gre
mi:tlnie w dniu 20 b. m. - t. j. w środQ - o godzinie 3 po poł. 

I .. iszai 
~ 

111ukry I &oby lisYJaj, lup1U 
dtrol'llty, pryazczyC'.e, wyniitJ

r U:.6rne, 

otwarte nogi~ 
obraunla nóg, wrzody n~ no 
g....:h. tyły kurczowe, boki-•• 
1),111"'11, r.utarzde rR.Uy 111. r~ ;u·tc: 
~l'OTOeywe; 1'.t<> doiy~hcui.a da. 
remnte oczekłw>\.ł wyleczeni& 
•1i11e,t je.tiZ<'~f' ra~ 11vróbuje oł 
illWll& Jak mi.jlcpfoj w;v;mS· 
"10'Wl!.11"\ 

I ~2 ći~Iadników·· 
I ..,. krawi. ckic.b 

·;~ajdzie stałca zatrufoie· 
nie oraz 1347 

I uczeń 
uczciwych rodzi· 

N.I. 1'11edzlńskl 
Herne, Neustr. nr. 24. 

Kwiatkowski ~ij 
„ najlepge ! 1,~ 

masoi R·no 

w domu żałoby przy ul. Antoniego - Antoniusst·. - 22. 

ł>62 tT1;ci•J:Ly l :,..,, . ..., ,;"' 

!>11112" A l - rok. Co'iz'en c' "' ' ' 
mu,1emy pi1in<l dz1i:ke~c r•t~ 
l"flko prawd1>.iwr. w nryl(1L\.1I 

al!lm OJ.•ll<ow1mit1 hll.Jo-zielou•• 
~flrwonem I :z ftnnl} 

ZA.RZ.J\D. 
Towarzystwa gimnast-~ 8cb.ubert & Oo., 'tVC1inbor..1~ 

'faiibdow!W n!e tn.„011 p1v.yt 
mow„ć, 

nabyt.dai w ·wielu AVt."k"''' 

.,,· + ·· ~. • ; ·~ • ' f „ ~ { . 
' •• '' .,., j .„ E**SC 

li . .. . Baczność „Halka", Bochum. 

Dnia ló b. m. zmarł gorliwy 
naszego koła 

ś. p. 
Franciszek Machowicz. 

Pogrzeb odbędzie się w śr dę, 20 b. m. 
lfałonkowie powinni się stawić o godz. 2 
w lokalu posiedzeń. 

~·-···· · 
:e:~tel 

z tll()brem powodzeniem w Lędnem z 
miast ·powiatowych Księstwa Poznań
skieg·o, gdzie sąd i garnizon wojskowY! 
·z ·powodu choroby wlaściciela r11a.tych
miast pod korzystnymi warunkami do 
sprzedania. 

Oferty do Ekspedycyi . „Wiarusa 
Polskiego" ipod nr. 1363. 
~wu iliimiwmmliiiif•······ 

Skradziono mi koniia z wozem, któ
rego nabyłem odp. Jana Skraburskiego 
w Gelsenkirchen III. Konia i wóz wszy
scy znali, d.Ja tego wykry~ie złlod.zieja 
nie będzie trudnem. 

JAN JANKOWSKI 
Gelsenkirchen III (Ueckendorf) 

Buschwe-gstr. 47. (1364) 
; ~ > •. ;r. ~ } • ~ I / ,\ • < 

Dobra 

sprzedawaczka, 
'mówiąca po polsku, do interesu bielizny 
dla ·panów, krawatów i trykotów, rpo- 1 
trzebna od 1-go stycznia 1908 r. - ,. 
Dokładne oferty przyjmuje (1361) ~ 

Alb. Leven &. Comp., w Ruhrort. I - ----.-·-···. ----·· ·. i 
pr~a~~::.d~.!:c:.u..~ Fabryka tabaki , 
2o naprzeciwko kościoła do za. " 1 św. Anton1ego 2yw n a 

skład rzeźnicki E. Sommerfeldt 
Polecam przedewszyst· 

kiem znakomite polskie 
kiszki. Proszę o i'Opar
~~ 1259 

da.wn. Otto Alberty 

Grudtiądz Grand~nz 
dostarcza znani\ jako na.j· 
lepszą i najzdrowszą 

Ołtarzyki dll noszenia w 
rozmaitych stylach. Stacye 
Drogi Krzyżowej, wypu· 
kłor2eźba. St eye malo • 
wane na płótnie i blasze. 
Obrazy ' o ołtarzy i cho
rągwi w każdej żądanej 
wielkości. Fig•1ry Św. Pań· 
srich, chrągwie, t.>zarfy i 
t. d., świeczniki, latarki, 
krzyże, dzwonki i t. d. 
odnawiam kościoły1 ołtarze 
i wszelkie sprzęty kościelne 
po cenach niskich w arty· 
stycznem wykonaniu Cblu· 
bne polecenia. Szkice, fo. 
to11:rafie, kosztorysy bez· 
płatnie i franko (1259) 

Wł. Durzynski 
zakład artystyczno-kościelny 

'" P«Jznnnłu (P<isen, Grtinestr. 2) 

f Tanio a dobrze li 

doN • .arcza fabryka instr. 
muzyczn W o I f & Co, 
Klingenthal i. Sa. 
615. Centr. fabr. harm. 
zatr. prz. 7000 robotn. 
za zaliczką każdemu 
wspan. konc. harmoni 
kę w 150 gatunk. od 
2,75 m. do 140 m. -
Wiedf'ńskie harmoniki 
zadziwiaj. tanio Opak., 
pudło i szkółka do 
każd. harmoniki darmo 
Skvypce, cytry, gita· 
ry, bandonia, koncer
tnyy. harmoniki ustne, 
• kariHt instr. d.;te, 
fonografy, a1.1tom. mu
zyczne itd. zadziwia
jąro t nio. Wspaniały 
kata og, 132 str., kol. 
ilnatr., ca. 300 obr., 
każdemu bezpłatnie 
Gwsuancya: odbiór, 

I pi!miądze z rowrotem. I 
Liczne urzęd. poś w. 
·11z„·. flDi'\, 1193 

Dam kredytowy 

Telefon nr. ó81. 

Jan K · iatkowski 

268 

• • 

Kartofle 
17V&gonami 
Telefon 5T'f. 

Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 

ej tau 
likier deserowy, 

premiowany w Lyonie we Francyi dypfomem 
omuowym i złotj m medaleDJ, słynny i ogólnie 
.nany ze swej dobroci, wzmacn1a żołądek, 
tlodnieca apetyt ł przyczynia się d~ dubrego 
trawienia, z fabryki 

F. Wojciechowski. 
Ktoby wiedział, gdzie 

pr1.ebywa kuzyn. mój 

tabakę 636 

do zażywania. o arcie . t n. resn! 
Stanisław Sieracki, 
który przybył tu na. nb · 
czyznę jaa.o pomocr ik 
kołodziejski, lu• on sam, 
zechce mi łaskawie po 
dać swój adres. (1350) 

I Palacze naftowo-żarowe 
,~Pa1•adies•• 

Za',Jt~pHJt\ św•.~uo gazowe I Ognis.ka, 

Piece 
' 

Eleg. serwisy do .kawy. 
Ładne umywalki. 

• \ł'al. 8iere;cki 
Bochum, Bliicherstr. 46, 

u p. W. FrankL I Modne . lampy 
stołowe i wiszaceu 

GarnHury 

~uchenne I Towary emaliowane 
we włelkhn. v')'borze. 

Zakładanie wodoeiqgów i oświetlenia gazowego. = ~ 
:i-piętrowe, o 28 lub 26 izbach, w stósownt1m 
(JOłożeniu i dobrymi lokatorami, ~ minuty od 
dworca Ra xel, i przy kopalni „ Viktoi" każdy 
za <1000 mk. na sprzedaż, na domach ciąży 
~O tł O odn. ~5 OOO rok. hipoteki. W 
,e1foym z domów są. 2 stosowne lokale na skłurly 
lub ttż na. oberżę. 1346 

Bliż~zych w14domości udziela 

o st.er, Raux J-Bahnhof I 

J'. Pańczak, 12447 

dom towar. 
ESSEN. Stop penbergel'str. 11-- rn. 
Najb~ ńsze i najkorzyst-

W p 11 medziałt.k 18 !•stopa.da, po południu o godz. G otwia„m 

~:8~ pn~"·~y o .• JJł~}.,~r:. - aDski4?j nr. 31 -·~· = • 

Bze1eloe U"ykonanie. - - - N1tjtańsza obł!lluga. 

45 ;q;g; MMM 

naprzedw ,~Hambursldego Domu Importowego'• 

~pećynlny interes Io mp, szhło, p mel o ny i wsze I kich norzę~zi kuch en nych. 
Ob~jmuj~ szeilde prace błacbnlerskie I instylato1•skłe. 

Louis S kala wski, mistrz blachnierski. 
I '1 och um, Marienstr. 3r. 

:aleJ!iZO źródło zakupna. I •• „ CłY.. i) 
f/.,~ . .....,_,,,_tt_H _ _..._.._„_ ·-----w ____ .., ____ .,.:·,--··---- „ „w.„,,. ••-.llil"'....-..-.__.~....,.'J~fł' 

Wy·dawca: Ja n Brej ski w Bochum. Odpowiedzialny za rooakcyę: St a n is la w l( u n ca w Bochum. - Drukarnia •• Wiairus:a Polskieg.0-' w Bochum. 



Nr~ 268 Bo~hnm, na środę, dnia 20 listopada 1907. 
,,,.,.,.„......--.-----· ·--··„----· -·-----------;._---~---~----------...;.. ___________ , ______ _ 

• 
-------·----------~-„_„ .... ... ----·--„ ··- ~ ·---------........ 

€odzi&1m~ pismo 1urlowe dla Poiaków na obczyźnie poświęcone nświacie oraz sprawom narodowy.m, politycznym i la.robko\łJW. 

!lf'•••a..·d cotłtzh!irmic • Wl'~,wem el P1>Świt\tta
lflłl.. Przedplwta ·kwa,rtaliiut na poozcie l u ld'stowycb 
IJJ'•ni 1 mr. 50 te.o .• a z odnos::e1nie:m do domu 1 mr. 
U Ila .•• Wia·rus Polski '• zapisany jest w cenniku pocs 
t~ pod z,mkiem ,,L. poln.isch m. 123." 

I Imię Boże za Wlarc I OjCZJZDC ! 
Za łnu•ty placl U. za. mieusu rqd&a łłH·_,J„i ~J,titir 
n 15 t. Oiloszen~ zamieszczooe nrz.có tntar~~ll'l'-4 tł 
ten. l(to ~to ogfasza atrzYma rabat. -~· t-."1\-rr Iii 
.,Wiarusa Polskiego" mileźY łraintmuć t »04•~ Ni 
nich dokladny adres pisząc~o. Re.kop. 11111 ff'~~~'"1!~ 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414 . . „ 
Rodzice Polscy! Uczcie dzieci swe 

•6wić, czytać i pisać oo polsku! Nie 
test Polakiem. kto potomstwu swemu 
zaiemcvrć sie Pozwoli! 

Z wypadków dnia. 

lerhaidzie będzie zacięta, ponieważ in:n·e po fabryklach, które powinny być usu- kie. że się znów obawiano :wojny do
partye w sposób podstępny i zdradzie- nięte. Napiętnował także kasy pensyj- mowej. Aby zapobiedz rozEamowi w 
cki postawiły na kandydatów samych ne, do których robotnicy muszą wzglę- szeregach robotniczych w chwili tak 
zniemczonych PolakóW.Mam nadzieję, dnie wysokie składki płacić, a pożytek ważnej „Komisya siedmiu" wydała ode 
lkończyl druh Sosiński, że Rodacy w z nich rzadko który osięgnie. Bo, jerżeli zwę, w której na uspokojenie umys!ów 
Bruchu przy wyborach starszych robotnik straci pracę wskutek zastoju oświadczyła, że ,.gewerkferajn" razem 
knapszaftowych ajrajcom tąką sprawią w przemyśle, lub .w jaki inny sposób o- z innymi orgamzacyami spraw robotni
biesiadę, że będą się wstydzić swojej puści f)abrykę, to traci wszelkie prawa czych broni. Musialo więc „Zjedn. Za
hańby tak, jak się wstydzą jej wskutek do kasy, chociażby kilkanaście lat po wodowe Pol." i „stary ferband" wziąć 

Straszny wicher szalał na morzu Czar· wyniku wyborów do rady miejskiej. niej .należał. Poruszył także sprawę nad w obronę „gewerkferajn", inaczej było-
nem. i ,?-\ 

Donoszą o licznych katastrofach. 
Rozbiło się 5 parowców i 7 statków 
żaglowych. 

Ubiegł ei niedzieli odbywały się w Frank 
furcie nad Menem darady nad sprawą 
ubezpieczenia urzędników prywatnych. 

W dyskusyi przemawiali druhowie miernego karania robotników grzywna- by z nim znów źle. 
Kolańczyk, _Roszak i Sowi11ski, którzy mi za przewinienia, których częstokroć Na walnem zebraniu „gewerkferaj
wykazali w jaki to sposób oburzają- sami ni•e byli przyczyną, jeno wadliwe nu" w latosim roku nie obył-O się też 
cy niejednokrotnie starsi knapszaftowi urządzenia po fabrykach. W końcu na- bez wielkich burd. 
niemcy z Polakami postępują. Naiprzy- woływał do łączenia się w organizacyi Nie małe rozgoryczenie panowało 
kład pewien starszy knapszafjowy od polskiej, w „Zjednoczeniu Zawodowem pomiędzy górnikami, gdy starsi kmap
socyalno-demokratycznego związku z Polskiem". bo tylko robotnicy zorgani- szaftowi od „gewerkferainu 0 podczas 
Bruchu stara się na gwałt o to, by zowani mogą liczyć na polepszenie swe obrad nad projektem ustaw knapszafto 
wsparcie chorych ukrócono. Druh Ro- bytu. Kiedy p. P. wspomntal w swem wych głosowaN · m -różnymi pogorsze
szak był chory na oczy, a mając sześ- przemówieniu o tern, jak to socyaliści niami. Po tym wypadku rozpoczęła 

Stawili się przedstawiciele prawie cioro dzieci, ze wsparcia chorych użyć niemieccy porówno z hakatystami dą- się taka walka pomiędzy niemieckimi 
wszystkich organizacyj urzędników pry nie mógł. Prosił więc lekarza, aby mu żą do wynarodowienia Polaków i na związkami ,,ferbandem" a ,,gewerkfe
watnych w Niemczech. Obrady byly pozwolił się choć tylko jakiejś małej pra poparcie swych wyw,odód przytoczył rajnem", że kto wie, jaki byłby jej ko
chwilami burzliwe. Trzy czwarte de- cy chwycić. Lekarz widząc, że jego kilka przykładów, odezwały się prote- niec ostateczny, gdyby zarząd „Zjedno-

stan na to zezwaUa, dał mu na to pozwo sty ze strony kilku zblałamuconych czenia Zawodowego Polskiego" nie był 
legatów oświadczyło się' za urządze- lenie. Starszy knapszaftowy socyali- przez Socyalistów Polaczków, na które do sprawy się wmieszał. Dopiero za 
niem osobnej państwowej kasy ·pensyj- sta zamiast sprawę tę poprzeć, napisiał jednakowoż n.ikt nie zważał a kilku na- staraniem „Zjednoczenia Zawodowego 
nej dla urzędników prywatnych i tylko jeszcze w poświadczeniu chorych, aby stępnych mówców dało im dobrą odpra Polskiego" zwobno posiedzenie Komi 
w razie niezgodzenia się rządu rta to ż!l- druhowi Rosza'kowi jego wsparcie o 45 wę, tak, ż-e w kmku jak niepyszni salę syi Siedmiu, na którem zdołano panów 
C:ano odpowiednitgo rozszerzenia istnie marek skróq>no. bo on •pracował. W opuścili. niem ców pogodzić. T D też tyko „Zje-

rzeczywistości członek ten pomógł ty]- Nlastępme przemawiali bardzo do- dlloczeniu Zawodowemu Polskiemu„ 
jącego już ubezpieczenia od niezdolno- ko meble na wóz pokłaść. brze ze zrozumieniem i z werwą pp. Ba zawdzięczyć można, że na walnem ze-
ści do pracy z vewnymi ustępstwami Druh Koperski jako kandydat star- nasza.k, Młynarczyk z Dortmundu i Cie- braniu knapszaftu bochumskiego ~no-
dla urzędników prywatnych. szego knapszaftowego dal krótki ·pogląd sielski z ttorde. Wiec mfal przebieg wala jedność zdań pomiędzy starszymi 
tll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll.!!•!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Y nµ to, w jalct sposób myśli pracować w podniosły i każdy z zadowoleniem opu- knapszaftowymi, przez co przeszkodzo-

Dalsze 400 milionów marek do walki 
przeciw Polakom? 

Z kół poselskich otrzymała „Deu
tsche Zeitung" zapewnienie, że w pr-0-
jekcie nowej pruskiej ustawy antyi:pol
skiej rząd domagać się będzie 400 mi
lionów marek }alko fundusz dla komisyi 
kolonizacyjnej celem wy-Wtaszczenia 
wtościan Polaków. Prawo wywłaszcze 
nia ma być udzielone komi_.,.i koloniza
cyjJ1ej w ust:iwie albo też ma być 
stwierdzone, że ·udzielone być może jej 
prawo wywłaszczenia na ifiocy mzka
zu gabinetowego. 

Wybory starszych knapszaftowych 

razie, gdy będzie wybtany. szczal salę, kiedy wiec zamknięto od- no pogorszeniu ustaw knapszfaftowych. 
Wiec miał ppzebieg _poważny, a po- śpiewandem pieśni „Serdeczna Matko". Na wymienionym 1POSiedzeniu Komisyi 

między licznie zebranymi Rodakami pa Wiecownik. Siedmiu uchwalono. aby w obecny.Ili 
nował duch najlepszy i nadzieja zwy- _ llthllf.1lr!~---· tak ważnym czasie związki pomiędzy 
cięstw)a„ =="""!'!" sobą polemiki nie prowadzHy. Zamie-

Kandydatami „Zjednoczenia Za- O~b • • b rzano przez to pokazać pracodarwcom, 
wodowego Polskiego" są: Jan Koper- 111110fHfłff (Jfę lllV ON że chociaż pomiędzy przywódcami i 
ski i Walenty Nowak, za którymi bez- J n lllJ ll llJ 1 J członkami poszczególnych związków 
ustannie agitować należy. zawodowych istnieją tak różne przeko 

Podobny .przebieg miały także inne czy to do rad gminnych, czy też do kas nania ":asadnicze, to jednakże tutaj, gdy 
wiece w tej sprawfo. W jutrzejsze śwj~ różnych. czy też do izb prawodawczych chodzi o dobro rol1otników, solidarność 
to odbywają się znów liczne wiece agi- przekonują zawsze, że niemożliwą jest zacho\Vują. 
tacyjne. Wzywamy więc w. osta{nieF skuteczn>-a praca bez gazety, tak, jak Tej uchwały, o ile mialem sposo
chwili rodak6~, aby niet,ylko na· nie li- niemożliwą jest praca organimcyjna bność się przekon~ć, trzymają się zia-
cznie podążyli, ale by łtkże rozwinęli w takich warunkach. rządy organizacyj i ich pisma z wyjąt-
energiczną agitacyę domową. Gdy kla- kiem połik:iego organu „g:ewerkferaj-
;żdy spełni swój o_bowiązek, to i skutek Do wszystkich więc Rodaków, którym nowego Óórnika Polskiego". 
bedzie pomyślny. zależy na tern, aby nasza praca naro- N:ivaCl.a on w zwykły bezwstydny 
~ • dowa przyniosła ja}\: najlepsze owoce~ sposob na Zarząd „Zjednoczenia Za-
'f) ,l'!ll ~ "~rv na ObC~'U'~H~lii I b 1 wodowego PolskieiwH, ·na „Wfarusa ~f 1~i·(t~ -~~~~~~H~ zwracamy się da tego, a Y stara i się Polskiego" oraz na QSoby nieprzyjemne 

odbędą się w przyszłą sobotę w około 0 rozszerzenie ,~Wiarusa Polskiego'' „gewerkferajnowi" i centrowcom. W 
20 o~ręgów tutej'szeg,0 i0bwodu iprzemy Horde. Wczor.tj, w niedzielę odbył pomiędzy tymi tąk licznymi niestety · ostatnim numerze „Zjednoczenia" czy-
sł·owego. Gdzie tylko Polacy górnicy się tutaj zapowiedziany wiec społeczno- warstwami ludu .ąaszego nie czytając•e- ta.my też, iż zarządowi ,,Zjedn"'czenia 
pracują, tam „Zjednoczenie Zawodowe polityczny, na który się stawila nie zbyt go jeszcze iiadnej gazety polskiej. Zawodowego Polskiego" chodzi o to, 
Polskie" postawiło własnych ikandyida- wielka liczba Polaków, choctaż w łfor- Na jeden miesiąc przegplata jest tak aby ustawy knapszaftowe dla górni-
tów, na którycb. 1nietylko w sobotę gło- de mieszka ich około 2 tysiące. Jedna- ków wypadły jak najkorzystniej. To 
sować, ale za którymi ta'kże do soboty kowoż dość obszerna sala zapełniła się niska, że każdego obecnie najłatwiej też słusznie oświadczy! zarząd nasz że 
każdy Polak bezustannie agitować po- do połowy Rodakami, którzy wygło- nakłonić można, by sobie gazetę za- na takie g:Upstwa bezwstydne i na'pa
wi·nien. W kilku okręgach „Zjednocze- szonych przemówień wysłuchali z uwia- ipisat ści kłamliwe z .,Górnika Polskiego" 
nie ~awodowe Polskie" ma wielkie wi- gą. . . . Przedpłata wynosi na poczcie 50 zważać wogóle nie będzi e, bo „Górnik 
doki przeprowadzenia swoich kandyda Po. u.konstytuowamu się bmra ~a- fenygów z przynoszeniem do domu 14 Polski" tylokrotnie udowodnił swoimi 
tów, tam z tern większem natężenięm b~ał naJJ!Ierw gł-os zai;>roszony na }nec występami, że nie jest pismem zawo-
agitować należy. Ubiegłej niedzieli od- . Jnerowmk. adm. „W~arusa . Pol. .p. fenygów więcej: dowym, lecz że stoi na usługach partyi 
było się kilka wieców w tej sprawie. f Pa_nk?w~k1 2 Bochum.1 w dł~zs~em P:z~ Rodacy! Rozpowszechniajcie •• Wia centrowej, dla której urabia pole do 
Podajemy 1poniżej pr, zebieg wieca na I mow1emu przedst~'Y1ł polozem~ na~ze rusa Polskiego". przy sztych wyborów poliitycznych. 
Hillerheidzie w Recklinghausen. w Prusa~h ?statme1 doby, p~rownu1ąc ..... ~~.~'1"<1M."~.~~· " •• . w 'fllf1 Zarząd ,.Zjednoczenia Zawodowego 

Wiec odbył się 0 gadzinie 4 (wy- je z poł?zemem.na_szych brac~ pod. M;o- Polskiego" przetłomaczył też jeden plu-
borczy o 6-tej) pod przewodnictwem I skalem I Austrya!k1em w cz.asie nayw1ę- Rewolucya w obozie centrowego gawy artykuł „Górnika Polskiego" i 
druha Jakubowicza. · J ~szego prześladowania. V.:spomniał tak _ posłal go zarządowi „gewerkfemjnu" 

o sprawach knapszaftowych i obe- ; ze o m~1ący~ być przedłozonym w par- ł „gewerkferajDU" a oraz panu Effertsowi, aby się przeko-
cnem poleżeniu w górnictwie refero- I lamencie wmosku do praw1a o wywła- ~atii , ~o to kh „Górnik Polski" pisze i 
wał druh Śosiński. ·Mówca wykawł, ! szczeniu .Polaków .i ~apiętn~wał to jako Nie mal o wrzawy także w fonie gór- Jak się to stosuje do uchwały ,.Komi-
dla czego projekt knapszaftowy odrza- bezprawie, sprzec1w1a1ące się konstytu- ników „gewerkferajnowych" wywolalo syi Siedmiu". 
cono, wspomniał 0 wyborach do rady ; cyi i wszelki!f1. pra~o!11 o wlasnośc1. „ z~ra~z~nie właścici~Ioi;i kopalń P!ainó~ . Na. ostatnim posiedzeniu Komisyi 
miejskiej , gdzie to Polacy tak dzielnie ~ . "'!" drug1e1 częsc1 swego. prze~o- .· gor!11k.ow prz·e~, „Oor_n1k1a Po_Isk1ego . S1edmm druh Sosiński interpelował p. 
się spisali i wzyW.al. by nie mniej dziel , w1.erna w~ka~ał pan fapkowsk1 n~ kiep- I ,,Gormk Polski napisał b?w1em. po.~- Pffertsa w sprawie napaści i oszczerstw 
nie człoHkowie „Zjednoczenia Zawodo- sine połoz~me hutm~ow, ~racu1ącyc.h ł c~as ruc.ht! zar~bkow:eg?, „ze kap1tah~- szerzonych przez „Górnika Polskie
Wego Polskiego" ipostąpili przy wybo- p~zy mart1~werkach i w ogole rob?tm- c1 przec1ez stre1ku gormkow lękać się go". Pan Efferts oświadczył, że dopie
rach starszych knapszaftowych w dniu kow .. pracuJących w pr~em~śle zela: · nie potrzehują, Rozgoryczenie pomię- ro przybył z podróży, wiec dobrze spra-
23 bieżącego miesiąca. Walka w liil- znyrn. \V skazał na rozmaite meporządk1 dzy .,gewerkferajnistami" było tak .wiel ·. WY nie mógł jeszcze zbadać. 



PclI Aleksy Buchner się pono wy
kręical sianem. Pl.tn t:iferts zapytany, 
cz)~ wogóle na biurze, lub w zarzą~zie 
„gewerkferajnu" nie ma o~oby, ktora
by im te głupstwa i napaści mogła Uo
maczyć, ·Oświadczył, iż prócz p. Buch
nera nie mają nikog-o, ldoby zn!ał język 
\IJOlski i mógł mieć · nad nim jakąkolwiek 
kontrolę. Na zapytanie, jak się sprawa 
ma z panem Gademskim z Bottropu 
oświadczył pan Efferts, że to nie jest 
Polak, tylko litwin. Gdzie więc tutaj jest 
równouprawnienie członków Polaków 
w „gewerkfcrajnie"? Oto ani jednego 

Przyczvniać się do tego także pow in„ J niedzielę wieiczorean żonę robotnika 
1 

kapelan W ~jcicch Rohr jako adtninistra. 
na prasa polska w kraju i wiece i zajmo- ~ Beira u i na miejscu ją zabił. . · tor ~o Lubm~; k~. k_ap. Paweł. r::aschke 
wać się sprawami robotniczymi, aby u- i Chełmża. TutuejsLJa .cukrowim~ z N1~n:· ~am_10nk1 1ako adm1;11strator 
strzedz Polaków przed wyzyskiem or- I przerobiła dotąd w DbecneJ kampam1 tamze, ks. koope~ator O. Sluzałek na 
ganizacyj niemieckich i p. rzed gierm~ni- ł 2 miliony centnarów bura. ków. Pr?bo~two ctg ~r~iten;urtS P~d Groctzj. 
zacyą, na którą są ntuażeni w zw1ąz- i . . ; . sk1e_n:' ks. a n.11mstra or te t.rn Gr~ner 
kach niemieckich. i Z Wielk. Ks. Poznaustnego. : z B1.e1tenfurtu Jako kooperator do Miku. 

. w· p 1 k' " „ . . tow1c. ~zytelmc~ :' iar1;1·S~ o ~ i~go ~ Inowrocław. W ,okohcy rrna~t~ . Szarlej. z kopalni cynkowych 
powmm starac s_1ę. o usw1adom1eme w i odkryto ina jednem z pol w glębokosc1 ~ wa lielena" i Brzozowice" POd s'No. 
sprawach po~vyz~J poruszonych tyc.h ł 7 metrów p0klaidy gipsu. 

11 
lejem wydobyt~ w ubiegłym roku zar. 

n~s.:y~h bra_c1, _ktorzy w ,,gewerkferaJ- I Wągrowiec. W. tych ~niach, '.W:Y- chunkowym ogółem 340 572 ton al ra. 
me się z~aJdu1ą. . . bucht pożar w ipom1eszk1amu wlasc1c1e- nu i blendy g ma. 
. V! koncu wspommal?ym 1es~cze 0 la Kołodziejczaka w. Be~enb:iiszu w ipo- La•rah

0uta. Podczas pracy w ko 

nie ma w zarządzie lub wydziale. 
W ostatnim też numerze „Górnika 

Polskiego" pan Aleksy Buchner wyle
wa swą złość przeciw ~arządowi „Zje
dnoczenia Zawodowego Polskiego", że 
o głupstwach pisanych w ,,Górniku P." 
.i Jeg('i ri~;.~ d·1 mości do\viedział się za
rząd „gewerkferajnu". Musi.al więc pan 
Buchner dostać po nosie, inaczej nie 

1edne1. rze,~zy. . C~ytel~icy ,_.~1arus~ wiecie ~ągrowieokn~1 1 zmszcz_Yl. za- ni zranił się górnik Ulbrych nieznac Pa!· 
Polskiego ~owmp1 sob1~ wz1ąc przy budowąma doszczętme. W iptam1emach w palec, z czego powstało nlastępnieznie 
~lad z stronm~t.w mnych l patrz.eć na to. 1zginęło - jalk: donoszą gazety - dwo- trucie krwi. Zmarły zostawi! wdow za. 
1ak członkowie tychze stronmctw za je dzieci , . . d . . ę z 

· · 't ·ą Nie ma prawie · szesc1org1em z1ec1. 
s:v-011!1 pismem a~i UJ · , . Gniezno. W oknie wystawn~ 'P,e z }łaciborskiego. Nowe dzwo , 

gniew/'ałby się tak bardzo. 

med~1ell. _aby. taki socy1~hsta lub cen: ~,neg.o ~a~dlu. żyidow~k~ego w O:mez: sprawiła sobie parafia markowicka n} 

trow1ec me z1ed~al swoJemu organo~1 me, znaJrdu1ą się ręczmk1 z riozm1a1tym1 nieważ jeden z dzwonów dotychc~ Po. 
nowych abonentopw 1przez do~?wą a~I- napisami polskimi, między innemi też wych blisko trzystoletni pękł Dz~~o
t~~ye. Tak i IJlY o_acy czymc po;vm- ·z napisem .,Boże zbaw Po!skę". Jest nv no~e ważą 4 6 i 16 c~ntna~ó\v i ko. 
rrusmy, bo dobra prasa polska, to n/3.Jlep- to nieslychaną bezczelnością„ spekulo- sŻtują razem ok~lo' 4000 marek. W ty~~ 
szy nasz fundament. wać na uczucia narodowe inaszego ,iu- dniach od.byto się ich poświęcenie. 

Przed tygodniem pisał „Wiarus 
Polski" o rozdwojeniu w łonie „gewerk 
fe raj n u'', ogłaszając wiadomość, że nad 

"& du, zwłaszcza ze strony żydl1. ktory v: • • • . • 

Watne ~In dbanentów JJiorusil PolskiBUO". mHośd ojczyzny nie uznaje. \Vogóle u- z mnych d.zielmc P@t)j~' 
u ważamy umieszczenie na ręcznika1ch ta Kraków. \Vedlug ostatnich obliczen 

kieg·o na1pisu za bardzo niesmaczne, bo z września rb. liczył Kraków 103836 lu. 
jest to ·poprostu bluźnierstwem wyde- dności, w tern załogi wojskowej 6049; 
rać się nłótnem, ,n1a tktórem widnieją slo mężczyzn było 45061, kobiet 52726. Po. 
wa modlitwy. dług wyznania J(J1'.1ków liczył chrze. 

rzeką Saar zatoilono nową organizacyę Każdy, kto jest abonentem „Wiaru
centrową. W obwodzie nad rzeką Saar sa Polskiego". lub zapisze go sobie je
istnieją więc prócz socyalistów i żół- szcze na miesiąc grudzień i udowodni 
ych związków, aż trzy organizacye cen to kwitem, otrzyma przy zakup nie ksią
tro\\'e, które pałają nienawiścią pomię- żki w naszej księgarni w Bochum przy 
dzy sobą, a biednych robotników za ,ul. lVLaltheserstr. 17. aż do końca roku· 
nos wodzą, każda lift swój sposób. bieżącego 

Atoli nictylko w obwodzie n/ad rze-
ką Saar panuje rozdwojenie w „gewerk 10 procent rabatu 
ferajnie", bo to samo mamy także w czyli 10 fen. opustu na każdej marce. 
Nadrenii i '\Vestfalii. Na obwodowej kon Najsławniejszy z polskich kalendarzy 
ferencyi, która. się odbyla o ile parnię- KALENDARZ MARYANSl(I 
tam w Borbeck, zabroniono nawet prze Karola Miarki z Mikolow(:i. 
mawiać p~ Kosterowi prezesowi „g.e- na rok 1908 
werkierajnu". Na tej konferencyi oma- otrŻvmają abonenci ,,Wiarusa Polskie-

- :wiano· także zgniliznę toczącą ,,gewerk- , go".razem z czterema obrazami, kal~n
ferajn" i myśla:no o utworzeniu nowej darzem ściennym i kalendarzem k1e
organizacyi centrowej. Tak oto wyglą- szonkowym 
<la w lónie n:arodowców niemieckich. za 30 ienygów. 
zorganiz:owanych w „gewerkferajnie". Zamiejscowi powinni . dołączyć 20 
I nie będą prawdopodobnie fałszywymi fen na koszta przesyłki czyli razem 50 
prorokami ci, którzy twierdzą, że ten · fen. oraz kwit pocztowy i dokładn:v 
·..-::ały miszmasz „gewerkferajnowy" pre r adre~ zamawiającego. 

· dzej czy później się rozleci, kiedy już t Celem oszczędzenia kosztów :naile-
dziś takie rzeczy się dzieją. I piej zamaw~ać kalendarze po kilku lub 

. „Gewerkferajn" cały to też traki. kilkunastu, bo wtenczas wystarczy do-
blok narodowo-niemiecki i ewangielic- łączenie 10 fenygów do każdego kalen
ko- katolicko- chrześciańsko- socyalno- darza czyli razem tyle razy 10 fen., ile 
centrowy. Tak jak blok konserwatywno , kalendarzy mamy nadesłać. 
liberalno-wolnomyślny w parlamencie Dla tego rodaka, który nam nade
niemieckim nie d!ugo trwać będzie, tak śle kwity i pieniądze przynajmniej od 
blokiem „gewerkferajnowym" niedługo pięciu rocLaków, dolączamy do paczki 
deszyć się będzie p. Koester - tak dłP- bardzo zajmującą książkę. 
go, aż pan Behrens z ,,gewerkferajnu" Prosimy sie spieszyć ze zamówie
nie zrobi związku niemiecko-narodowo- niami, bo wysełać będziem,y tylko do-

. lihera~nego. O tern wiedzą przywódcy pótv. dopóki zapas starczy i kalendarze 
centrowców, więc starają się utrzymać u \vydawcy będą do nabycia. Adres do 
.„gewerkferajn" ile się dl.1, jednak za- I nas: 
wczasu zakładają nowe związki centro- ł ,,WIARUS POLSKI" 
1\Ve, bo zresztą także wielka liczba księgarnia 
t:zlonków ,,gewerkferajnu" ma skton- Bochum. 
ność ku socva]izmowi. ~„ __ n; 4 .. .: _•+.:+. 

Wobec-tego jost czas najwyższy, 
iaby i o tych Pe.lakach pomyśleć, którzy 
się jeszcze w .,ge\verkferajnie" znajdu-

ols kiec 
ją. Trzeba ich pouczyć i wykazać, jakie z p t~,~ .~ a;0;: 111; 011~,-i ~~fl.. W~r1-::dJ i ~~~.r.t. r. 
niebezpiecze1istwo ze strony „gewerk-
ferajnu q im grozi, jeżeli jeszcze długo Chojnice. p,omiędzy Wierncho-
-czlonkami jego pozostaną. wem a Buko·wem przejechał pociąg w 

Łobżenica. Dwie niezależne kobie- ścian 74826, żydów 29010. Nie wliczone 
ty, niejakąś wdowę Knopf i córkę, zna- są w to .przedmieścia Krakowa. w osta: 
leziono w ich pomieszkaniu z przecię- nim czasie wzmógł się ruch, dążący do 
temi szyjami i otwartemi żylami pulso- wcieleinia przedmieść do Krakowa u li· 
wemi. Wszelkie pudla i skrytki w po- tworzenia w ten sposób .,wielkiego·' 
mieszkaniu były poprzewracane. Do- Krakowa, mającego około 130 tysięcy 
tychczas brak wszelkiego śll'.1du mor- mieszkańców. 
dercy. 
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Wiadomości z~ świafao 
Stęszewo. Do rady miejskiej wy

brano w II klasie p. Stanislawa Piotro
wskiego, w III klasie p. Jana Wołyń
skiego. 

Poznań. Ks. Stanisław Załęski. Prezydent f'rancyi. 
znany w szerokich kohch społeczeń- złoży \V roku przyszłym wizytę carow. 
stwa polskiego jako świetny kazno- Donosi o tern dziennik "Matin". 
dzieja obchodził 15 listopada 50-letni Przeciw Japończykom. 
h;bileu~z. :vstąpieni~ do zakonu Jezu.i-

1 

Jedno z pism londyf1skich donosi 
to"".'. Jubilat wstąpił do Zgrom~dz~ma Formozy, że na wyspie zbuntowała s1 
maJąc lrat. 16, za osobnem pap1esk1em kompania żołnierzy chińskich i z~unor 
pozwo!emem. . . 1· do\vala 63 Japończyków, także kilK 

Międzyrzecz. Za gazetami me- kobiet i dzieci 
mieckiemi podaHśmy przed kilku dnia- . : . , . 
mi wiadomość, że' na torze z Między- Z rosv1skie1 Dumy panstwoweJ, 
rzecza do Ziele11cina przejechał pociąg I Wiiceprezydentami rosyjskiej Dr 
kolejowv 3 dzieci i zabił je na miejscu. my państwowej zostali 1październik 
TymcZ!ł.sem nie troje dzieci lecz trzy wiec baron Meyendiorff i członek związ 
sztuki bydła znalazło śmierć' pod kołami ku prawdziwych rosyjskich ludzi ksiq 
pociągu. Pomyłka ta polegała nablę- zę Włodzimierz Wołkoński. 
dzie drukarskim; .bo z~miast R. wydru- o nowe podatki. 
k?wa~o .~:' t11k, iz 7: R:ncter (bydło) zro- z Berlina donoszą, że dotychczas 
b1tn s1~ 1' mder (dz1ec1.) we układy w urzędzie skarbowości 

Ze Sl~~~~:~ c~r.yU Staroi)o!s'ą:~ zaprowadzenie nowych .podatków poz 
stały bez skutku, gdyż wolno.myślni 1~1 
chcą się zgodzić m podatki pośred~1 
które obarczyłyby przedewszystk1e 

Wrocławska dyecezya. Przeniesie-
ni lub ustanowieni zostali: Ksiądz pro
boszcz A:fons Michael z Bożejgóry je
dnocześnie administratorem we Pell
harnmer; ks. kapelan lienryk Wilk ens 
z Więzowa j:1ko taki do Żegania,; ks. 
kapelan Jerzy Tschuschke z Peterswal 
d'au jako taki do Sycowa; ks. kapelan 
M. Schultz ze Sycowa jako taki do Wię
zowl:1; ks. kapelan Albert łiilgert z Kap
nika jako II kapelan do Strzygtowa; ks. 

szerokie warstwy ludu. 
Pieniądze, jak wiadome, są potrze 

bne na powiększenie floty i na bu<low 
dróg żelaznych w koloniach. Ko~zr~~ 
tego będą mic'.i olbrzymią kap1talls, 
atoli pieniądze na to dać ma lud robotnr 
czy. Pisma, które najgłośniej krzyczą 
povviększenie floty i budowę dróg.żel 
znych w koloniach, najgłqśniej tez pr 
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Opowiadanie historyczne według po-
1.vieści 

w a cła wa fiąsiorowsklego. 

' - l~Q ·1r:ilo;.zyl 

Lud śląski słuchał, a gdy wzrok 
smutny. załzawiony, mgłami zasnuty 
podniósł - to można w njm byto je
dną i tę sam0 zawsze myśl wyczytać: 
„,Ja chcę żyć ! " 

Ile zata,rgóvl z elektorami, ile krzy 
faakich najazdów, 'ile rnzy Szwed il.m
nie w Wiśle poił, tylekroć wsie i mia- · 
sta śląskie stawały się pastwą płomie
ni i lunieshva, tylekroć kmieć osiedzia
tr na wlasnej roli musiał zaczynać od . 
szałas.u i nie'kiedy lata schodziły, za
nim ina gruzach swej sadyby zdolal 
wzni1eś6 zreby chaty~ zanim lipy oslo-
111ily ją S\voirn C'ieniem, a wspomnienie 
1krwawej aio:cy ... przygasło. 

Aż nieszczęścia znieczuliły $Jąsk. 
Zastygł -0n ·na dlugie lata w bólu i nic 
go wzruszyć nie zdołało, nic porwać. 
Nie wierzy! żaidnym mundurom, ża
dnym sztandarom. żadnym hasłom! 
Śląsk \V Odat1 ku 11ajdzielniejszy opór 
st~\vil Prain;:uzom, a stawił go .nie 1d']a 

bronienia pruskiego 1królestwa, lecz sie 
bie ! „. Bal się utracić to, co miał, a Bo
n2J:.>arbrn u nk -:.1fal. 

- Jerzmanowski odczul to usposobie 
nie Ślązaków, zrozumieli je szw.ole~e
rzy i .unikali zatargów z ludem. Kupo„ 
wali za własne pieniądze strawę i je
dnali swemu mundurowi miłość i zau
fani'e. 

p ,od Wrocławiem połączył się ·z 
oddziałem f!oryan ku wielkiemu zado
woleniu Jerzmanowskiego i Mp.rcełka. 

W Drefoie czekała szwoleżerów 
niespodzianka. Dwór Si'1ski wystąpił i 
jako najdzielniejszy Napoleona sprzy
mierzeniec i jako władca nowo utwo
rnoneg·o księstwa. Z rozkazu króla zgo
towano oddzial·owi Jerzmanowskiego 
sute przyjęcie, a oficerów ugoszczono 
wspaniałą ucztą, pełną wiwatów a 
wspomnień saskich rc.zasów. 

Drezmo bylo ostatnim etapem, na 
którym szwoleżerzy nie czuli się j.e
szcze zupelnie obcy, gdzie wśród tłu
mu .ukazywafa im się nieraz ogorzała 
twarz wąsala, gdzie 1niekiedy dopytać 
się mo:?Jna byto nietylko swojaka, ale i 
krewnego. 

Od Drezna zaczefa się droga cięż
ka, lud 1nieprzychylnie ku żo'.nierzom 
zezujący, kryjący się z dobytkiem swo-

im i leClwie pord groźbami ustępujący. 
Szwoleżerowie bez szemrania zno 

sili trudy marszowe a niewygody. 
Choć niewielu bylo w szwadran_i,e za
prawionycb, zahartowanych ~ jednak 
serice krzepiło ciafo i ·nie 1pozwalalo 
mu upaść ... 

Delikatne ·ręce 'kale1czyly się o po
pręgi, palce do krwi zacieraly ,od 
trzymainia cugli. lędźwie drętwiało na 
kulbace ... Niekiedy kaszel suchy, mę
czący rnzlegal sie w szeregach , a cza
sem .na :noclegu szwoleżer cisnął do sio 
dla roz'Paloiną głowę! Slużba ! 

Jerzmanowski starał się ulżyć od
działowi. NaJ każdym postoju kofatal 
o czy1ste a suche kwatery, tro.sizczył się 
o ikażdego z żol:nierzy, a gdy bliskość 
konpusu francuskiego. a co za tern idzie 
brak dachu nad głową, zimuszala do 
biwakowania w polu - pierwszy z po
g.odnyrrn uśmiechem dawał ·przykład, 
jak na dżdżu wilgotnvm. na gołej zie
mi postanie zrobić, jak czuwać na pla
cówkach, jak chłód. a i głód potrosze 
21nosić. 

Szwoleżerzy polubili swego kapi
ta.na. Węzeł pomiedzy nim a żołnie
rzem zadeśniał się coraz silniej. A ró
wnocześnie i SZ\Y:Qleżerzy między so
bą 1nawiązywali serdeczne nici. 

Ploryain przychodził zwolna li? r: 
wnowagi. Czas koił ból a uspok01em 
zsylal. Tmdy marsvu pośpieszne}(1 . 
roZJmaitość przebvwainych .oko 
wreszcie ·otoc.ze.nie oełne życia, weni 
a ochoty ~po:zwoliły zaŻvwać zw 

- - f! an .na jeg.o ranom. W oku tylko . ory i 
na obliczu jasnem rvso'.valy się Jak 
cienie. niby ślady przeszlej tędy bur~l 
Plarvam stal sie zamkniętym w so 

1 małomównvm, uni:kaiacym oboz.owe. 
rozgwaru i gawęd swvwolnych t0'1 

rzysz~ brioni. . tli; 
Na1wet z Marcelikiem 1.11echę 

prowadził rozmowy. a gdy ten r':1°
1 wneg.o wręcz go o przyczynę teJ 0t1 

blośd a odosobnienia zapvtal -. 2: 
g.o oświadczeniem. że niezdrów się1. 
~. ~ 

Szwoleżerowie krzywo pa -s~ 
na fl:aryana, a o ile Mare.elek pof~) n· 
był serca wszystkkih - o tyl,e 0 · 
inowi nie szczędzono przymowek~,r 
szczegól1niej ~yl z rooc~ąt~u ·~ast dl' 
na Plorya1na Jozef Stadmck1. b1Y~ ~ 
chfop jak dąb, barczystv. krze~, ni 
pomiernie, a gad.ula i zawa1d'Ya\\a 
okiełzany, .,1 

(Cłu dalszy nnt1DI \ 



iestuj't przc.ci\V ~aprow.atlzeniu poclat- ł Horst (Puhr). W niedzielQ, dnia 17. 1 Krefeld. Zastrzelił się nauczyciel 
kó~ b~zp_osr~dmc~. k~ore .. dotknęłY}JY ł listopada o godzinie 4 po południu o. dbył Wesse1s. Przyczyny samobójstwa do
:a~1tall~tow 1 ,donuga1ą s.1~ podatkow ł 3ię tutaj wiec „Zjednoczenia Zawodo- tąd nie stwierdzono. 
posredmch, kto re ma plac1c lud. wego Polskiego". Obrady zagaił dele- Kolonia. Po pięciodniowych rozpra

Wzmocnienie floty niemieckiej. 

„Norddeutsche Allgemeine Zei
tung" o·głosiła obecnie projekt nowej u
stawy o flocie przyjęty przez radę 
związkową 14-go bm. 

Olówny iprzepis nowej ustavrv 
brzmi, że okręty bojowe już po 20 la
tach służby należy zastąpić rwwymi. 
Powiększy to uchwalone już na mary
narkę sumy o przeszlo 100 milionów ma 
rek. gdyż będzie się w przyśpieszonym 
tepie budowalo obecnie nowe okretv. 

Trzęsienie ziemi w Kalabryi. 

Z Reggio donoszą, że w południo
'\rych Wloszech powtórzyły się znów 
,uderzenia podziemne. Ludność kilka 
miPiscowości z obaw;' przed katastrofą 
\\ylegta n11 ulice, opawiając się powra
coć r~o domu. 

-
Ze ~nraw robotniczyob. zeń ~ 

lu. Skazanie sti:eikujących na odszkodowa-
4~ nie. 
Po. Nakladca org-anu właścicieli kopalń 
ze. .,.Rhcinisch W estfalische Zeitung'' za
one skarzył o odszkodowanie wysokości 
sta~ .5500 marek, kilku zecerów, którzy na 

do początku roku bieżącego brali udzilal w 
streiku w drukarni owego pisma. Sąd 
procederowy jako też druga instancya 
skazały strejkujących na zapłacenie od
szkodowania, jeśli nakladca zloży przy;.; 
sięgę. Nakładca zlożył obecnie przy-
.sięgę, wskutek tego każdy z strejkują
~rch zapłacić będzie musiał 340 marek. 

Wybory starszych knapszaftowych 
wi odbędą się w sobotę, ,dnia 23 listopada, 

-0d godziny 9 do 12 w ·południe i od go
dziny 4 do 7 wieczorem. Glosować 
może każdy robotnik pracujący na ko-

si palni, któ:-y należy do pierwszej klrasy 
si km.apszaftowej, ukończył 21 rok życia 
or i w okręgu wyborczym zamieszikuje. 

-m Przy urnie wyborczej musi. się wybor-
<:a okazać poświadczeniem rz kopalni 
(Ausweis~chein). J;nwalidzi należący 

do pierwszej kiasy mają prawo taJkże 
Ieszcze tą razą glosować. Kartę legi

. ·tyma1cyjną z kopalni (Ausweisschein) 
· ::>trzymują wyborcy od swego starsze
,gn kmupsz>aftowego. 

Kandy.datami ,.Zjedr10tczenia Zawo
-Oowegi0 Polsikiego" są: na obwód 35 a 
Rohlinghausen: Walenty Wojciechow
'Ski, nr. k:napsizaftu 133 345 i Wojciech 
Józefiak, nr. knapszaftu 144 084. Lokal 
wyborczy: Wilhelm Kolter. 

Obwód 74 a Ev,ring: Wojciech Brze
:ziewski, .numN knaoszaftu 153 439 i 
Ignacy Kaczmarek. nr. ·knapszaftu 

rze 181 222. Lokal wyborczy: Mascher 
Niedereving. 

Obwód 212 a Brauk: Franciszek 
Michalak, nr. knapszaftu 229 029 
Franciszek Michałek, nr.' knt~.pszaftu 
131 795. Lokal' wyborczy: tierm. 
Wilslrnmp. 

Obwód 247 a flerten: Władysław 
Skopowski, nr. 'knapszaftu 276 763 i 
Ernest Walzer, nr. knap. 136 226. Lo
kal wyborczy Gerenhaus. 

Obwód 258 a Erkenschwick: Franci 
szek Szybowicz, nr. knap. 206 020. 1 

Herman Eifler, nr. knap. 186142. Lo
kal wyborczy: W elter. 

Obwód 259 (l_ Sinsen: Józef Adam
... ki, nr. knapszaftu 138 872 i Franciszek 
Lipski, nr. knapszaftu 84 153. Lokal wy
borczy: Le.chtenbohmer. 

Obwód 265 a łiillerheide: Jan Ko
perski, m. knap. 119 617 i Walenty No
wak, nr. knap. 188 224. Lokal wybor
czy: Mock!inghoff. 

Obwód 286 a Borbec!k: Idzi Hie
rza, nr. ilmap. 158 699 i Jan Hoffmann, 
nr. fonwp. 262149. Lokal wyborczy: łiu
g·o, da"'1niej Spangemacher. 

Obwód 289 a łiambom: Walenty 
Biedka, nr. knap. 223 180 i Ignacy 
Otto. nr. knap. 177 910. Lokal wybor
iczy: łfotelmann. 

Obwód 183 a Resse: Franciszek Ko
Wala, .nr. knap. 154 644 i Franciszek 
Sobczak, m. kna1pszaft. 

Na kandydatów tych jest zobowią
za;ny głosować każdy uprawniony do 
głosowa·nia górniik Pohk. 
. „Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Centralny Zarząd. 

gat Jan Pawłowski z Preisenbruchu slo- wach zakończył się tut1j proces prze
w1mi „Szczęść Boże". Druhowie zebra ciw bankierowi Robertowi Wehrlin'owi 
Ii się dosyć licznie. Referat wyglosit dh. i jego prokurzyście Wilhelmowi Lango
Józef Trzebriak z Lfltgendortmund i wi. Sad skazał Wehrlina za oszustwa 
oma wiał spra\vy górników i hutników, na 3 i pól roku więzienia a Lang1a na pół 
za co mu podziękowano licznymi okla- raka. 
skami. Mężem zaufania wybrany zo
sfi! 112_ Eiberg druh Ignacy Glapa, któ
ry zamieszkuje w Eiberg nr. 45. 

Zapisało się 12 nowych członków. 
V/ dvskusyi przemawia ii druhowie: 

lg. Nawrót, K. Porzucek, A. Siminiewski 
P. Klemczak, J. Jęsiek i M. Matuszczak. 

Ig. Glapa. sekretarz wieca. 
'!!. 

Wybory do rady gminnej w W anne 
rozpoczęły się \V poniedziałek w trze
ciej klasie i zak01kzą się w czwartek 
W poniedziałek otrzymała tak zwana 
partya obywatelska i robotnicza dla 
swoich kandydatów 140 głosów, par

tya kopalniana 150, socyaliści tylko 50. 
Jak donoszą z Wanne. Polacy już w 
pierwszym dniu oddali na jednego z 
swoich kandydatów 170 głosów. 

Dalej więc, rodacy, do urny wyborczej 
i glosujcie tylko na kandydatów pol
skich. 
W czwartek ostatni dzień wyborów. 

Niech każdy spełni swój obowiązek 
obywatelski. Głosować mogą i.t1kże oby 
watele z Crange. Polacy w Wanne o
każcie, co potraficie! 

. Z powodu przypadającego na środe 
święta numer następny pisma naszego 
ukaże się w czwartek z datą na piątek. 

Skorzystać prosimy z dolączonego 
kwitu przędplatowego .,Whrusa Pol
skiego" na grudzie11 podczas jutrzejsze
go ~więta. Czytelnicy nasi będą mieli 
dużo sposobności do przyczynienia się. 
by organ swój rozszerzyć jaknajwięcej 
pomiędzy rodakami. 

Bochum. Ubiegłej niedzieli urządzi
ły także orgatlizg,cve niemieckie znacz
ną liczbę wieców w sprawie knapszaf-

.towej. Na zgromadzeniach ,.gewerkfer
ajnu" wyrażono przekonanie, że przyj
dzie do ugody, na zebranfach „ferban
du'' domagano się, by starsi knapszafto
wi nie odstąpili od żądań dotychczaso
wych. 

Wystawa antyalkoholowa w Dort
mundzie zamkniętą zostanie 24-go bie
żącego miesiąca. Otwarta jest wystawa 
z wyjątkiem ooniedzialku bezpłatnie od 
godziny 10-tej rana do godziny 10-tej 
\Vieczora. 

Dortmund. Przy wyborach uzupeł
niających do rady miejskiej w trzeciej 
klasie zwyciężyli kandydaci centrow
ców w 2 obwodhch, Nberałowie w je
dnym obwodzie. W trzech obw8dach 
odbędzie się wybór ściślej:;zy a miano
wicie w dwóch obwodach pomiędzy 
centrowcami i socyalistami a w jednym 
pomiędzy centro\vcami i liberałami. 

Altendorn. Panuje tutaj wielkie o
burzenie z powodu świętokradzkiego 
czynu pewnego 12-to letniego gimnazya 
sty. 10-go bm. po przyjęciu Komunii 
św. wyją! chlopa:k łfostyę św. z ust i 
wloży! do kieszeni, poczem dopuścił się 
jeszcze innych wybryków. Chłopaka 
wydalono z gimnazyum, lecz przyjęło 
go już gimnazyum ewangielickie w in
nej miejscowości. 

-
Od Ekspedycyi. 

Panu W. L. w Kat. Karta z ogłosze
niem zjazdu nadeszła za późno. 

Panu M. K· w H. I(orespondencye 
umieszczamy darmo. 

·Kołu śpiewu „Gwiazda Jedności" 
w Osteriełd. List z ogłoszeniem nad
szedł za późno, bo dopiero w niedzielę 
rano. 

Panu T. K. w l(. Prosimy energicz
nie zażądać na poczcie regularnego do
starczania gazetv, gdyż winą w tern wy 
padku ponosi tylko poczta. 

Do Baukau~ Pięniądze i spis ofiaro
dawcó~' prnsimy posyłać 1ną ręce ka
syera · SwiQtojózefacia; 'którem jest p. 
St. Zmyślony w W attęnscheid, Bochu
merstr. ! 56. 
CT 

Frefoenbmch. Sposobność do spo
wiedzi św. 23 listopada po pot i 24 z 
rana. Kazanie polskie 24-go po poł. 

Steele. Sposobność do s·powiedzi 
św. dn. 30 listopacha po pot. i 1 grud.nia 
rano. Kazanie 1 grudnia po pofodniu. 

Ze Zjednoczenia zawod. polskiego. 
Wielki wiec społeczno-polityczny 

w l;lochum 
odbędzie 1się w niedzielę, dnia 24 listo
pada ro. PO •pot O godzinie 4 W lokalu 
ip. ttolzschneidera (Salamander). Z po
wodu W.flżnych sprnw, które mają być 
omawiane uprasza ~ię o liczny udizial. 

„Zjecznoczeąie za wodo we polskie''. 
Wielki wiec polski w Linden-Hano

werze ·Odbędzie siG w sobotę, dnia 23 
listopada wiecwrem o 8 godz. w lo
kalu .p. Mathi1as, Deisterstr. · 

W łianowerze w sobotę wieczorem 
o godz. 8 lokal będzie później .podany. 
'IX &W 

Towarzystwo· „Wyzwolenie" w Bochum. 

Zwyc.za(ine z.ebranie odbędzie się w wto"' 
rek, 19 bm. o godz. ~9 w czytelni •• Wiarusa 
Polskiego". Z powodu ważnych spraiw o Ii~ 
cz~~~~ial się uprasza Zarz.ąd. --.-„ „_ ·-..... __ ..:.. 
Baczność komitet agitacyjny abstynen

tów dla W estialii Nadrenii i s. pr. 
Posiedzenie komitetu odbędzie się 

w. p~zyszlą niedzielę 24-go bieżącego 
rmes1ąC'.l w Dortmundzie w lokalu p. 
Schafera (Zum Tierpark) narożnik Les
sinw tr. w poludnie o godzinie 11-tej. 

Na porządku dziennym obrad: 
Sprawa urządzenia kongresu ab

stynentów na wychodźtwie. 
Uprasza się o punktualne przyby

cie wszystki~h członków. 
Przewodniczący. 

Tow. św. Antoniego w Freisenbruch 
dooosi swym członkom oraz rodakom 
w Preisenbruch i okolicy, że sposo
bność do spowiedzi i k1omu.nii św. bę
dzie w sobotę, dnia 23 tm. po południu, 
w niedzielę i poPirrlzialek. W niedzielę 
'POd koniec ranne~:,) nabożeflstwa przy
stępuje Towarzystwo do wspólnej Ko
munii św. 

Uwaga. Posiedzenie odbędzie się 
o godziinie 5 zaraz 1po polskiem na
bożeństwie. O Hozny uqział priosi (1) 

Zarząd. 
BACZNOść 

Essen. Stmszne nieszczęście wy
darzyfo się tutaj w poniedzialek po po
łudniu na kopalni „Amalie" w Essen
W est zaipadła się żelazna konstrukcya 
dachu. Smierć ponieśli monter forster i 
ślusarz Prost, trzech robotników odnie
śli ciężkie okaleczenia, jeden śmiertelne. 
Nazwiska rannych są: Konrad Simons, 
Augustyn Fischer i Piotr Petri. Sinsen, Hiils, Lontrop, Drewer i Kort-

Duisburg. Nowy dworzec porto- ham:en ! 
wy jest tak dalece wykończony, że o- Kandydatami ,naszymi na sk1rszych 
twarcie jego nastąipi prawdopodobnie 1 knapszafto\vych są: druh Józef Adam
luteg·o roku przysztego. ski z Si.nsen i druh Franciszek Lipski z 

Duisburg. 21-go i 22-go bm. odby- Iilils. Powinnością jest każdego Roda
wać się będą wybory do rady gminnej. ka swój. obowiązek spclnić w dniu 23 
Mianowicie wybrać trzeba 15 radnych listopada w lokalu p. LechtenbOhmra 
w Duisburg-Rutrort i 15 w Duisburg- w łiuels, od godz. 9 rano do 12 w pol. 
Meiderich. -i od 4 do 7-ej wiecy,orem. Głosować 

Duisburg-Ruhrort. Dla kopl1lni „Deu- może każdy czlone:k knapszaftu. którv 
tscher Kaiser" budują przy Renie nowy I ma 21 lat i weźmie z kopalni lub urzę_ 
olbrzymi zak!ad w:octociągowy •. który cLnitk~ kartę leg!tymai:icyjną (A~swcis
woc.lę czerpac będzie z 16 studm. schem). Do dz1ela Rodacy, agitujmy, 

ażebyśmy nie przepad i. bo już teraz 
wrogowie latają i kartv w polskim ję-

• zytku przez Polaków, l"tórzy ą człon
kami tow. polsko-kat. rnzsyłają, ażeb\" 
tyl1ko mogli nas zbałamucić. Wyrzuć
cie go za drzwi z takimi plakatami. bo 
mamy 'Swoje pisma. 

BACZNOśC RODACY ·w HAMBORN 
· Ober-Marxloh ! 

Wielki wiec polski odbędzie się w 
niedzielę, dnia 24 listopada po południu 
o godz. 4 na sali oana ~arego w Ham
born. N:a wiecu będzie przemawiał 
poseł p~n Jan Brejski i redaktor p. M. 
Kwiatkowski. O liczny udział wszyst
kich Rodaków z Hamborn, Obermarx-
loh i okolicy prosi Komitet. 

Tow. św. Czesława w Bulmce 
donosi swym członkom i wszystkim 
Rodakom z Bulmke, iż w .piątek dnia 22 
bm. przybędzie tu ksiądz polski. Sposo
bność do spowiedzi św. bedzie od piąt
ku 22 aż ·ao poniedziałku popo'łudnia 
25 bm. Kazanie polskie w piątek o g. 
7 i ipół i w ;niedzielę po .pqludnu o godz. 
4. W niedzielQ 24 bm. przystępuje Tow. 
wspólnie do Komunii św. o godzinie ~ 
uprasza się członków„ aby jak najlicz-
niej s~ę stawili z ozmkami. · 

Uwaga: Z powodu polskiego naibo
żeństwa odbędzie ~ ię zebranie dopiero 
o godz. 5 po pol. O liczny .udział· pro 1 

(1) Zarząd. 

Tow. św. Floryana w Merklinde 
donosi swym cztonko:rn i wszystkim 
rod11kom, także i sąsiednim Towarzy
stwom, iż dlnia 24 listopada obchodzi 
T ()IWarzystwo nasze 

X X 3 ROCZNICĘ X ·X 
na sali p. W Ste1en (dawniej T. Giil
ker) 1polączoną z 1icznemi monologami. 
bardzo ladnym teatrem i tmkami. Po
czątek o godz. ipól do 4 po pol. na którą 
rndaików jak najupr,zejmiej zaprasza 

Zarząd. 
Uwaga: Zebranie ·Odbędzie się zaraz 

po wielkiem nabożeó.stwie o pól do 12, 
zatem rodacy nie należący do Tow. mo
gą się za członków ząpisać, ponieważ 
uroczystość odbędzie się wzamkniętem 
ikółku. 1zatem tyllw czlonkmvie i iprz;ez 
iezł,onków wprowodzieni goście mają 
wstęp. 

Michał DereźyńskL.prezes . 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Catern 

berg 
dono'Si swvm czlonkorn, iż w niedzielę, 
dnill 24 lisitopada o ~rodz. 1-ej po poh..i
dniu odbędzie się walne zebranie, a po
nieważ są jes:z:cze wa1żne sprawy do za
łatwienia a osobliwie obór nowego wv
działru, więc uprasza · się druhów: ażeby 
yak najlicwiej na zebranie przybyli. 

Uwaga: Czlonikowie nalezą cy do 
wyd.'ziafo i rewizorowie kasy wmni się 
W' tę ~;.i.mą niedzielę o godz. 9 przed 
P'Ołud;niem ha sali posiedze11 stawić. O 
,prnniktualne i liczne przybycie .pro~1 
-~-- _ Wl_'.'dział. 
Bractwo Żywe~o Różańca w W anne. 

Uprasza sie Szan. braci zelatorów 
i siostry zelatorki, by przynieśli mi do
kładny spis swych róż, bym móg! ich 
w g·lówną lksia:?Jkę róil1ńcową wpisać, 
a mianowicie zelatorki winny to w jaik 
naykrótszyim czasie uczy1nić, ponieważ 
ich róże do tego czasu jeszic.ze wcale w 
1ksiażkę nie były Wipisa•ne. Nadmieniam. 
fr te zelatonki, !które mi tla'.kieS{o ~·pisu 
do grudnia nie przyniosą, tracą pr!awo 
ich róże do chorągwi i do wsparcia po
śmiertnego i do innych korzyści tegoż 
bractwa. 

Zarazem donoszę, że kasyerem 
bractwa jest zelator Marcin Gierszal, 
ulica l(arlstr. 47. Zelatorki wi1nne skład
ki od swych czlonków oo ćwierć rnku 
wręczyć w jego ręce, ze wszystkiemi 
zaś sprawami, dotyczącemi bractwa, 
winni zelatorzy i zelatorki 1zglaszać się 
do naidzelatora. _ (3) 

Ant. l(azmierczak, nadzelator 
ulica Kar·olia m. 22. -

Towarzystwo św. Jacka w Bismark 
podaje swym członkom do wiadomości. 
iż zebramie miesięczne odbędzie sie w 
niedzielę, dnia 24-go tm. o godzinie 4 
po poJudniu. Pożądanem jest, aby czlon 
kowie jaknajliczniej się stawili, ponie
waż będą obrady nad urządzeniem 
gwiazdki. (1) Zarząd. 

Za ogłoszenia i reklamy, redakcya 
wobec publiczności nłe odpowiada. _ 
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o6lesse a. 11 ·ros Najtańsz:ró~ł:a~:~:~ 
- N950. DE LA FABRIQUE:. PATRIA 

GANOWICZ&\NLE.~LIŃS.KI a POSEN. 
" ., zawsze byiy i są z fabryki 

GANOWICZA I WLEKLIŃSKIEGO w Poznaniu 
Kalendarz Maryański 

na rok 1908 
wydania Karola Miarki z Mikorowa Jut 
na skla'C'lzie. 

· a szczególnie wszędzie znane Noblesse Nr. SO, Otoman, Suleika i Samsonforl. Do 
nabycia we wszystkich. lepszych handlach lub restauracyach. Unikajcie lichych naśladownictw 
a żądajcie wszędzie tylko prawdziwych wyżej wymienionej firmy. [1282 

Cena (>O fen., z przesylką 80 fen. 

„ Wiarus Polski" 
Drukarnia nakladowa i ksiegarma 

Bochum. Maltheserstr _ 17. 

Telefon n1·. 581. 

Jan Kw·iatkowski 
. 

---
Kartofle 

wiagonami 
268 Telef on 57'f. • 

Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 

,, • • . . • , ', •'l',4' 1' ł „· „·. : 

li li li li 

Darmo...,._ 
otrzyma każdy do Gwiazdki piękny zegarek kleszonkow7 w składzie 

w Laar przy ulicy Cesarskiej 144 
(Kaiserstr.) 

przy zaknpnie od 20 mr. pocz., jeżeli wyraźnie zaznaczy, że wyczytał to ogłoszenie w „ Wia. 
rusie Polskim". Zaznaczam w.vraźaie, źe ceny w moim ekladzie są. śełśle stale i na 
każdym przedmiocie znajduje się kartka z wyraźnie wypisaną ceną. Podarek ten ustano. 
wHem na. pamiątkę otwarcia m<ig.> interesu. Zegarki i.ą u mnie w Laar, Cefilarska 
ulica nr. t•• w oknie wystawnem wyłożone i każdy może sobie je wprzód dokładnie 
obejrzeć. (1340) 

Z poważaniem 

1
• Rnbrorter-Special'haus 

fiir Knaben- und Herrenbekleidung ' Pll' 

L A A R, Kaiserslr. 144. wsz 
się 

li IJ • • • • B 11·~11=---=•....--=•=--=1"" Pod 

Swój D·t 9 ,. nllllhlf&''"J.:! a aa...e. &„ 
do Sft'egol Nie kupujcie 

jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil ża•neM'O zegark.aodllrm ł z leb )ilatalogów, które 
żadn• so poJe:eia o zegarku nie Dlają., a najwa· 
inłejszeto, że oraz drożej odemnłe sprzedawają. Baczność przy zakupnie Najtańsze i najrzetelniejsze źródło zakupna. 

Imponujący popyt na prawdziwe B. flasprOfl'łc'za nalewki z owo
cami ltd. stworzył setki fabrykantów, a niestety wielu wyrabia wprcst niemotliwy to
war, dostarczając nalewkę -wiśniową prawie bez wisien lub wprost z tak zwanej esenryi 

nalewkowej. A.b7 wyróżnić moje, p1·zestalem wogóle prowadzenia 
słowa „nalewka"' a i; rowa.dzę znacznie ulepszone pod prawnie zatwier-

Sprzedaj~ taniej, nH niejedne labr)'k.i. 
. W~zystkie moje zegarki są ~tarannie obcią~nięte ty 
i na nunntę uregulowane. Za kazdy zegarek daJę' n& 

5 lat piśmienną gwara.ncyę. Obawy Diema żadnej, bo 
to, coby się podobać nie miało, przyjmuję z powrotem 
i zwracam pieniądze. Trzeba się koniecznie przekonać, 
&. kto nie kupi, toć trudno, ten sam BO bie szkodzi Za· czy 
mówienia i podziękowania codziannie nadchodzą. \\'Sp 

Hurfownłe! Olbrzymi wybór! Detalieznie! 

==== 
Le= 
::& c:ir 
l"'--ol ==-::::5': -· c::"i= 
~ --== 

dzoną nazwą ,,nalewajka'' i proszę żlłdać wszędzie 

- -----------
Czysto srebrne najpiękniejaze zegarki z Matką Boską l J zło· 

conerni bn•gami i najlepszemi werkami n& 10 kamieniach po 12, 
14, 16, 18 i 28 mrk. Najwspanialezy z Matklł Bosk4 zegarek, 
złocone litery, z najozdobniejszemi złoc. brzegami, ciężki w srebrze 
i z najlepszym na 10 kamieniach prima. werkiem tylko ~G Pl~· 

Nalewajek z o'voeamtlwtśntowej, śuwkoweJ, 
jedyny oryginalny pomysł, świadczl\CY o rzetelności wyrobu porzeltkowej ł t. d. 

:Nalewajek krystalłzowan7ch Jarząezk.oweJ,ślłwkowe.J 
imponujący wynalazek firmy pomarańezowej. klowy 5,40 i 8 mr. Zegarek posrebrzany klutlllłykowy 5,90 mr. "" ł 

Zegarka tego z pewnościlł nikt jeszcze nie widział. Zegarek DJ· 

:Nastó~ł z owoea.mi z kłtku gatunków owoeów. 

8. K a s p r o w i c z 
Zegarek posrebrzany la. na 6 kamieniach klucz. 7,75 mr. Zega· 

ł 
rek czysto srebrny cy]. na 6 kamieniach kinez. lub remont. z 2 
złoc. brzegami Ia. werk. 10 mr. - Ten sam 11a 10 ltamienhch 
J 2 mr. Łańcuszki po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe po 1, 
J ,25, l,!W, l,7o mr. Cenniki bogatt> w 3000 llustra• 
e)'i na. zegarki , łańcuszki, biżuterye, tahże smypce, :flety, kia~· 

Fabryka 
BERLIN 

Gorzelnia 
GNIEZNO 

Wytłoczainia 

HAMBURG. 
ł 

nety, harmoniki oraz noże, brzytwy, portmonetki i różne okoli· 

•·;\~w• ;•AwM~[ kt'K at ; p;;nari:311 

ł Posen, Bismarckstr. 2. 
011tatnla nagroda: Zl lo" fy medal 'v Bernba1•gu . 136'i aan„aa„ + oADaao 

l :.>~)<~i{~~~'.~ 
'-~, ;+.;, 

Uwiadóriiienie! 
Każdy odbiorca firmy S. Hohonsteina w Herne, Bahnhof.str. 50, który za 20 marek kupi 

metri1w dobrej i trwałej materyi na suknię domową którą, może sobie sam wybrać, jako 
towaru. 

Wsz1 
Polsl 
Pola 
ny I 
dnoc 
Brat 
dz or 

Dod 
Prot 

--------· p odarek ---------::= \\'yc 

l~ Hohenste ·u, Herne u::;r:oc!:j. j~~ 
_ j ~kie: 

Wy.dawca: J a n 

I. 

Y b O, r k onfeli.cyi damskiej i d.złecł~cej, mater1J na suknie, materyj na r~\~~ 
łóżka, pierza, .Jedwa~i na fartuchy, cłtustek na glow~, konfekcfł lew~ 
dla panów i chlo11có ,v. Meble wszelkiego 1•od.zaju. Lóżka I tali wali 

" tłalej . · 1366 kanc 
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f~dfil cośłł'Dltlitl • wvl•łltłem ul l)ośwł'.\ł~C'Z
-.. Pr:edpb.ta l!Wartalc.a: na. poc21cie i n liistow-ych 
r1•.;§l 1 n;ir. 50 ten .• ~. z. oonosze~iem UO domu 1 inr. 
'llJ. ,,W.i.arus Pok~kt • zapisany 1est w cenniku pocs 

itW7ID po"1 znakiem •• L. połaisch nr. 12.a;• 

I 

I Imię Doże _za llirę I OJczyznc! 
Za inseraty phcf si~ za mlctsc1 rudb 4relrn1• ,_ 
n 15 f. oidosunic, zamieszezon.& przed ia~N~ li 
fen. Kto CZ(.sto oglasza otrzyma rabat - !.11111 Ili! 
„ Wiarusa Potskfeg{)'' aa:leży fraokowd ł ~· • 
nich dokla.dny adres piszą~o. Rekop. łlie nni;1:1--. 

~ff W.d!.QIMWJJW,;u:W14t9t1~----arrswaa---, .<„u• lillia4WWW ~--7MTN'• ..... -· - -Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
nµ • __ l_'!r ;.11-r.r'vrłf~ __ Pi'R!!Pltt __ 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe 
!16wić. czytać i pisać po polsku! Nie 
~st Polakiem. kto potomstwu swemu 
fl!lemcz"'Ć sie pozwoli! 
ez--

Z wypadllów dnia. 

Nowa ustawa antypolska domaga sie 
istotnie 400 milionów na wywłaszczenie 

Polaków. 
Wiadomość podaną przez „Deut

che Zeitung" potwierdza 'obecnie do
brze poinformowana ,,Frankfurter Zei
tung"· 

Rada związkowa Rzeszy niemieckiej u
kończyła obrady nad projektem ustawy 

0 zgromadzeniach i stowarzyszeniach. 

Jak już donosiliśmy. parlament roz
patrywać będzie projekt zaraz po .pier
wszem czytamiu etatu, które rozpocznie 
się 27-go bm. 

Pod Cannes w południowej f'rancyi wy 
darzyło się wielkie nieszczęście. 

Wskutek osumięcia się ziemi przy 
9udowie tamy zasypanych zostJalo :n 
robotników. Dotąd wydobyto 15 tru
pów. 

W wtorek ukończył obrady odbywają-

tl!I._______ a w -wy.eh, J?O~ie:v·aż d.o obcych ~o~ak zau-1 nie wyborczej. Niech się nikt nie efa 
fama m1ec me moze. Szczegolme kryty . zbałamucić przez przeciwników na
k9wano, tych b!ądz_ący~h bn~c} Pola- szy,ch i zdrajców. Niech każdy Po!ak 
kow, _lktorzy da1ą się uzywac 1ako na- swoj obowiązek spełni. Rodacy! Agi
r~ędz1e w rękach wrogów naszych prze tujcie za waszym kandydatem. Bracia 
c1w w:łasnym ~oda~~m .. , Zabra! też górnicy i przemysłowcy! Wybory do 
głos m~y t9 Po1ak meJak1s tp'.łn Wiesza- rtady gminnej są dla nas bardzo ważne„ 
kowsk1, ktorego pain Buchner od „ge- bo tam się uchwala różne podatki. Jak 
werkferajno~~~o Górnika Polskiego," my tam swego nie będziemy mieć, to 
kazał postawie 1ako kandydata na stlar- nasza krzywda, bo nikt się za nami nie 
szego :Ima~s~aftowego - naturalnie na ujmie. Głosować może i powinien każ
ost1a~me m1e1sce. dy Pohk, który ukończyl 21 rok życia i 

Zwykle to się tak dzieje. Niemiec rok w Ba-qkau zamieszkuje i podatki 
stoi na pierwszem miejscu i zostaje wy- placi. 
branym a Polak na drugiem miejscu cie- Oddajmy więc wszyscy głosy na-
szy się, że był ~a~dydatem: sz~ na kandydata naszego, pana Kaspra 

Odezwał się ow polski kandydat Mikołajczaka. Wypełnijmy nasz obo-
„gewerkferaj'nowy" w następujący spo wiązek a zwyciężvmy. T. S. 
sób: „Bitte zur Geschaftsordmmg". 
Przewodniczący wieca zapytał go się, Pomnik KościuszJd w Waszyngtonie. 
czeg.o sobie życzy. A on na to: Ja też Na odbytem w Chicago nadzwy-
chcę mowę sprechen, ale już nie umia czajnem :Posiedzeniu centra)nego !ko
gut po polsku, lepiej po niemiecku mógł. mitetu budowy pomnika zawarto z obe
Na sali powstał wielki śmiech i wołania. cnym; na: .posiedzeniu artystą-rzeź
A to ci mówda. Wychowa111iec „geweirk biarzemt ;prof. Popielem, 'll111owę, której 
ferajnu". mocą 1artysta niebawem zabierze się 

Druh Sosi11ski oświadczył, że co- do pracy. Pomn~k ma być gotowy i u
prawda wolnej dyskusyi jeszcze nie :stawiony w Wasizyngtonie na początku 
ma, lecz dopiero .na drugim ptmlkcie jest r. 1910. · 
wybór starszego knapszaftowego, ale --P.~=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l!!!!ll!!!!~~~!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!'!!!!!!!!!!!!!!I 

Groźne niebezpieczeństwo. 
prosil, by mimo to pozwol·ano Wiesza
lrnwskiemu przemówić. iżby rodacy się 
przekonali, jaką to kulturę i wiedzę ,,ge-
werkferajn" wpaja przez swojego „Gór Niejaki p. Kuźmińskij na szpaltach 
nika Polskiego". „GolCYSa Moskwy" 1po~reś!a: w obszer-

i ·narodO!Wej. Mówca wskazywal na zwicµkf 
polskie. Sarrn iakt. że polskiemu ruchowi naroi.. 
dowe~u u.dalo się pornszyć ~ pozyskał dla pol
skości Górny $lą,sk jest niepospolitym di;ielem 
71'a pOilu nairooowyun. Partya centrowa chc1ala 
·Wedlu'S( licznych oświadczeń siwycl1 przywódz
ców śląskich być sti:_onnictwem wy'hitnie nar~ 
dffi\~o niemieckim. Myśmy si~ d-0 tych żyozed 
za.1$tosowruli i oswobodz1li lud połskl z wiezów 
partvi niemieckiej. Mówca :podniesionym· i z 
{)burzenia drżącym glosem odpiera: wprost obel
żywe dla nas twierdzenia: ks. Adaimczyka, ja
kobyśmy z uszczerbkiem ii1a wiiary zbytni{). się 
od<lruwa!i spraiwom nar b\Vlośoi·O!WY'Ill. -

W dru'9:iej części s:wego p·rzemówienia o
marwial' ks. p-rob. Skowtoński spraw~ kompro
misu z partyą centrqw-ą przy wyborach seilITlO· 
wy.eh. Trzy są zdaniem mówcy możHwoścl. 
Pienwsza: pairtyai centrowa żaidne~o kompromi
su nie zawrz_e. Wówczais będ'Zie -;to ze s'Zlk-O!da 
ta:k dlai pairt'yii centr(JW'ej, jak polskiej - przeiJ
dą kaindydad bloku i szlkodę .poniesie SQ:ra!W'll 

katoLidka. Druga; możlirwość: ce!llltrum zaw,rzc: 
kiamprornis z. :oa·rtyą :konserwatywną. Wów
czas wy-woJla centrum ogólne 01burz.enie ·W car. 
lej ludności polsk01-kat-Oliokiej. Wriemi p-0~a- , 
ną mu jedynie t. IJl. „urzf}doyvi katolicy". Cen
trum stanie się p-O!Wo.li _lęwym skrzydlę.m par
ty~ konserwatywne.i. J(sięża ,zmuszend b~ą. nie 
chcąc ITTa szwank ·naraizić swej1 powagi ducho
Wltlej, wycofać s.ie zupelnie z pracy aigi.tacyjinej 
idlai Pa'rt0 ceavtrO!Wej. Trzecia m<YLliwość: k«n-. 
p11omis, oeJlltrum z pola1kami. W &wczaJs oczy
ścilaiby się pairtya centrOl\Va ze swYch 1JWolen-
111ików hakatystów, którzyby od niej odpaidli. 
Nastalaby zgoda w pa1rtyi między wszystkdemł 
katoLilkami - pawao-ą. diuchmeństwa by słe · 
•podni O!Sfa. . 

ięte ~Y się w Wiedniu zjazd katolików Au-

Nastała więc wielka cisza, gdyż mym artykule te groźne niebezpieczeń
każdy byl ciekaw, co też ten nowomo- stwo, jakiem jest dla R'osyi coraz wię
dny kulturnik zacznie pri:twić. Na i za- kszy w.zrost pijańst~va. Autor ,podklre
czął: Jo jest echt christli eh, a polocy śla zw las'.zcza pu-~ty następujące: 

My <l_o zawarci-a komwomisu jesteśmy g 
towi. ale na. zasadlz.ie: róWUte praiwa dl.a: qoy
idwóch stiron. Póki centrum n.ie chce SIJ)rawy 
<kompromisu omarwiać z naszymi praw.owitymi 
wladz<':mi wyborczymi, kwestya .koQl11promis.u 
<lb. uas. u1ie i:stn.iejc. J eż.ęli k~rnm'.s p_rzyJdzle 
<i.iO ~.kmku, będzimy się z tefto b::i,ró.zo. cie'!.zyll 
i zyskamy .ld1ku ooslów. Jeżeli nie przyjdlLie 
idOI skutłlru. także do .r.ozpaczy n.ie mamy pOIW'O
l(fu. Od1J1ies.ie to· przynarlmnie.i ten skutek, it 
reszcie Połaków maBdu)ącej się jeszcze w ol>J
zie centrowym otworzą się oczy J prze.idzie 
wówczas i ta reszta ieslzcze do ob,ozu oolskie· 
go. Mówcąi zapytuj.e się zebranych, czy na za
sadach prze;z.111i_ę:~o wyglosz.oniych sa za komp1ro 
mi-sem. Zebra111ii" poitWlierd'.lJatlą to gfośny1m: ta!k. 
Stwierdz.ann fo, ipublkzmie, kończ.v mówca, a 
jeżeli .kom'Pramis mimo .to nie przvjdJz.ie d·o sku
tku, będzie z to odipow:iednią przed świaitem 
katolickim jecty;nie pa.rtya ce.1tmwa. 

na I 

bo stryi. 
tem Organizacya katolików Austryi li-
ać, 

Za· czy blizko 70 tysięcy członków. Naj-

!el 
wspanialsze przemówienie na zjeździe 
wygłosił arcybiskup lwowski, ks. dr. 
Teodorowicz. którego przemówienie po 
wtarzają pm.wie w całości organy niem 
ów_ katolików w Rzesiy niemieckiej. 
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W sobotę odbędą się w ybory uzu
Pełniające sta-rszych knapszaftowych. 
Niech każdy robotnik Polak p1t1cującv 
na kopalni a uprawniony do glosowania 
Postara się o kartę legitymacyjną na ko 
Palni i odda głos na kandydatów „Zje
dnoczenia Zawodowego Polskiego". 
Skoro tylko wszyscy obowiązek swój 
spelnią, liczba star~zych knapszafto
wych Polaków może się podwoić. 

Qrganizacye niemieckie pragną llla 
Wszelki sposób bałamucić robotników 
Ppolski~h. stawiając kandydatów niby to 
olakow. Taki to człowiek zbałamuoo

nr Przedstawił się też na wiecu „Zje-
4noczenia Zawodowego Polskiego" w 

d
Brauk ku wielkiej wesołości zgroma

Ó zonych. 
Oto, co ·nam piszą: 
Odbył się w Brauk wiec w środę 

~od Przewodnictwem druha Micht1łka. 
rotokół pisał druh Gbiorczyk. 

1
,, 0 Wyborach starszych, knapiszafto 
\ ~eh, o związku knapszaftow opartym 
ka Wzajemności, o walnem zebraniu 
~1Pszaftu bochumskiego i o obecnych 
s osunkach w górnictwie referował pre-
~k~ „Zjednoczenia Zawodowego Pol
d iego" druh Sosiński z Bochum. \V 

:Vskusyi przemawiali druhowie Łaza
f:\Vic~ Gbiorczyk, Białaszewicz, Chmie 
w\\i~kt, Michałek i i·nni, którzy wykazy 
ka 1 Potrzebę p1Qst11wienia własnych 
anctydatów na starszycp knapszafto-

to sami socyaldemokraty, po tak „Gór- 1) Liczba przestępców od chwili 
·nik Polski'' był schreiben. Pr'.zykaza- zapmwladzenia monopolu wódczanego 
nia czwlartesrn ieszcze nie rozumia. bo do. 1904 ir. 1zwiększyla się w ·Calem .pań
jo jeszcze :nie jest ferheiratet." Tak oto stwie o 25 pr.oc. 
mówił kf::lndydat „gewerkferajnu" lecz 2) Liczł_?_a Sklepów monopolu wód1-
całei swei srndki nie skończvl. bo na sali czanego w Rosyi 'Przewyższa obecnie 
powstał taki śmiech, iż wychowaniec j trzyjkrotnie liczbę szkół i ·cer.kwi, ra
kandydat gewerikferajnowy się zawsty- zem wziętych. 
dził i ze sali co.prędzej się wyinióst RI()- Do tego dorzuca p. K. własną ob
dakom ten wiec będzie zl1pewne dtugo serwacyę z lat 1904-1906, jakie svę
w pamięci. dzil w jednej ze· wsi powiatu B!ałckiego 

Po przerwie prz.emawia~ pooel Korfanty o 
nowych ,DmieJktach praw wyJątkQl\VYch wobet: 
Polaików. Mówca piętnowat projekty prawa 
o srowair.z-y1szemiach. 

Jako kandydatów na starszych knap- na Podolu. Wieś ta, mająca 400 ·Chat, 
szaftowych obrano dh dh.: Ludwika l])lrzepija co. rok przeciętn{e odrnl.o 12 ty
Gbiorczy.ka, Herbertstr. I. numer knap- sięcy rubli, a kiedy w r. 1905 z powodu 
szaftu 168665 i Franciszka Michałka. nieurodzaju wladze wyznaczyły gro
Herbertstr. 18. nr. knav. 131795. madzie wiejskiej zapomogę 1Qienięjjną, 

Wszystkim mówoom wiecoWilllicy podzię
kowali gromkimi okrzy'kami. 

Na wiecu reprezentowana by& cala pra
sa ipolskai z Slą.'Ska. Obecni byli talkże sprawo · 
IZ<la'\VCY pism centrowy1ch, którzy szicze11;ólrne 
uważaJi na 'P..rzemówienie pos.fa ks. Skowroń
~kiego. Obowiązkiem rodaków za kandy- iwłośc~arue przeipili ja natychmiast w 

datami „Zjednoczenia Zaw. Pol." jesz- ca:lośd w miejsc.owym monopolu. ~ -- U::U.&!±22 - -e== 4 

cze w ostatniej chwili jak największą „ 'l'fli •1111!!1111•1!1.!!. !!!!!!!'!~~--~-~-·- ."'!ll!l»tr1r1111"r11111nwiu ____ ._ •• __ • __ -._1 

~;~~a~~ęst~~~~i~'b1~k~~:· zwycięstwo Walny wiec· wyborczy na 6. Śląsku. 
O ile przekonać się można, panuje 

we wszystkich obwodach, gdzie Pola
cy glosują, zapał wielki, to też mamy 
nadzieję, iż Polacy w sobotę z wybo
rów zwycięzko wvjdą. 

Szczęść Boże! Druh. 

~clacv na 
Baczność wyborcy do rady gminnej w 

Baukau! 
Glosowa·nie odbęclzie się w sobote 

23-go list1opada na sali p. O. Koopa, ul. 
łierneńska. Rozpocznie się głosowa
nie rano o godzinie 9 i trwa do 12 w po
ludnie oraz od Rodziny 3 do 6 pio połu
dniu. Rodhcy ! My Polacy głosujemy na 
własnego kandydata a jest nim Kasper 
Mikołajczak. Prosimy wyborców, by 
przy urnie wyborczej wyraźnie podali 
imie p. Mikołajczaka, poniewfaż w Bau
kau jest więcej Mikołajczaków. 

Prosimy Was, Szanowni Rodacy, 
aby a·ni jednego nie brąkowało p~zy nr-

Ubiegl.ei1 nied:zi.eli odbyt się w l(at<YW"icach czy to do rad gminnych, czy też do kas 
ogólny wiec wyborczy Ziwolany przez Polski 
J(omitet Wyborczy dla Sląska . Zagail obrady rÓŻJ'lYCh, czy też do izb prawodawczych 
dr. ttylla z Katow.ic, J}rotokó!1 uisaI dyrek tor przekonują zawsze, że niemożliwą jest 
Sz.ypersiki. Zgroma<lzil1:J< się na wielkiej sali skuteczn'a praca bez gazety, tak, jak 
„Reichshalle" okolo 1500 wvbor.ców Polaków. niemożliwą jest praca organizacyjna 
Przeima·wliafo ilrzioch p·oslów. 

Ja.ko pier.wszy m6Wica zabtal gfos po3e1 w takich warunkach. 
Napieralski i z<lail obszerne i treściwe S'Praiwo- Do wszystkich więc Rodaków, którym 
z.dainie z czymrości Ko.ta polskiego w parl:i- zależy na tern, aby nasza praca naro-
meincie niemieckim. dowa przyniosła jak najlepsze owoce. 

.Jako dlrugi mówca wstąpil .na mównicę po- · dl b l 
set ziemi pszczyńsko-,rybnickiei ks. prob. Sko- zwracamy się a tego, a Y stara i się 
wr<>ński. Przypaidllio mu w udziiale za<la·nie cmió- o rnr,szerzenie HWiarusa Polskiego'' 
wienrlai po.liożenia, wyt\yorz.·onego przez wiec pomiędzy tymi tąk licznymi niestety 
centrnwv w Gliwkarch oraiz s.tanowiska Pola- warstwami lud'u naszego nie czytające
ków na -Górnym Sląsku w sprawie kompromi- go jeszcze J1adnej gazety polskiej, 
su z partyą cenitrnwa. N 

W pierw:s~ei części sw~::;o prz,emówienia a jeden miesiąc prze9,płata jest tak 
polemi'z.owal mówca - j::tik donos i korespo11- niska, że każdego obecnie najłatwiej 
dent ,.Kur. Poon." - z wy.wodami ks. p rob. n.aklonić można, by sobie gazetę za
A·damczyka na wiecu w Gli wicach. Ile slów ;pisał. 
tyle falszywych przedstawi e!1 rz.eczy byio w 
mowie ks. Adamczyka. NiesJusznie pow o.ty - Przedpłata wynosi na poczcie 50 
wal ~~ię mówca centwwy na to, że partv 11 cen- fenygów z przynoszeniem do domu 14 
trowa liczebnie silniejsza od polskiej. Nie licz-
ba posłów rozstrzy~a. lecz ich wewnętrzin e u- feny gów więcej: 
soo.sobi·enie. Krzywdę nam się dziejąca oclczu- Rodacy! Rozpowszechniajcie „'\'ia 
wają naileżycie jedynie pois.lowie polscy. Nir-
slus.zmie mówca centrowy zarz.ucait oos.!10m pol- rusa P olskiego". 
skhn, że nic 111ie Z'Cl.z.iailali na niwie ekooomicZITlei " ------
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Z P ,4u~ ~atibv łdi, Warmsi i M:uaa. 

Gdańsk. Poplj}Cij prawdziwy powstal w 
sobotę w Gdańsku w kutek pogloski, że zanosi 
&ie 111a bankru<:two gdailjskiej akcyjnej lras~ o-
s.zazędności (Danz.iiger Sparkassen-Act1en-

Verein). W ci!łgu tego ctinia wysofaino z ban
ku 560 tysięcy marek. a[by uspoko.ić ludzi wkro 
czyl w calą .sprawę i>rezy•dent,.i;>oncyi, wydając 
orę.ctzie., p0świaidczai.ąc pe.wnosc banku. 

Z Czł&LChowskiego. Żywcem 'SJ)alifa się 
wdowa Splett, iktóra s.ię ·bLizko przy piecu u
loźytiai <l-0 snu. 

Chełmno. Ominę wiejs•ką Kotnowo prze
chrz-cono na Kottanau. 

Toruń. Wskutek za-cz_a>łlzenia się gazem 
węglainym utraci! życie 40 ... Jetni ir·obotni.k Wę-
gier~i. • 

Wąbrzeźno. W tych dniach uma!fla tu sta
ruszka Jadwiga Klonows,ka. J.iczqca 103 lata. 

Lubawa. 16-letni chfopiec ~aJrkut. ~osrt:~ 
na·reszcie z więzienia wypus.zcxony, g<lzte P~ 
roku przesioozjal za to, że nie chcia:l zeznac, 
gdzie barwil!'. gidty przed sikończonym 14 ro~~ 
życta chcialno go do udz:ialu w 9r·oteistamck1ej 
naiuce religii orzybrzymąc. Matlm ~ego by~a pro 
testao.tką, ale udidJaJa1 go ,rodiz,inie katolickiej do 
WY'Chowa111ia po, kato.Haku. 

Z Wie1k. Ks. Pozna6skiego. 
Jarocin. W tYICh d111li.aich Zll11adezi<mo nru ~o

dwórzu destylatora Wernera ~ .metra pod z1e
mią okolo póJ centinara monet miedzianych. 
Pnew:aż.nie są to monety 'ied'nofe.ny;goiwe. Przy
puścić można, że iuż okolo 300 lait leżą w zie
mi. · . 

Skoki. Żyw:cem spalilo się <lw().!je dzieci 
la,t 2 i 4, robotnika Kot · ziei'cziaika. Matka za1~
k;nęla id.zieci w .mieszkat111 . wyszedłszy clio m1a
sta: oo sprawuinki. 

"żerków. Nowy polski koonitet wraz. IZ ~ 
polskimi radnymi oQst:aJnowHi iswYmi glosail14 
do.pomodz niemców do wyboru g~, na zastępce 
burimistrza. Poszli g·o nai\vet pr.~1c, a1by u_r~ąd 
od :nich przyjąl. Komitet P<?W~~toiwy wm1en: 
taki-eh panów w uriędzie za1Wies1c, albv raz teJ 
zgniliźnie koniec pot ożyć! Czy mail:o praw 
wyjątlrow'ych? . . 

1 
• • 

Rawicz. Pociąl! przejecha! l za1b1J na. m1eJ 
scu 60-letniego g1uchonie.meg;o prurobka ':V1tthe,. 
który szedl .Vorem kolejqwym, chcąc sobie dlro
gę skrócić. 

Poznań. Na mocy uchwalv wladz 
mieiskich założono w domu przy ulicy 
Podgórne! 4 na pierwszem piętrze mie!
skie biuro dobroczynne dla alkohoh
ków które w ścisłym związku ze wszy
skie~i kołami, interesow1'anemi w a:wal
czaniu pijaństwa - zwłaszcza z kasa
mi chorych, i.nstymcyą dla ubezpiecze!1 
robotników, ze Spółkami zawodowemi. 
a wł!a.dzą nad ubogimi, z Towarzystwa
mi dobroczynnemi. kościelnemi i świec
kiemi. władzami policyj·nemi i sądowe
mi Towarzystwami wstrzemięźliwo
ści'. ze szkotą i duchowieństwem-. po
święcać si~ ma indywidualnej opiece 
nad pijakami i zapobiegać pijaństwu. 

.J akia kierownika lek1arza pozyska
no p. dr. Gantkowskiego. Biuro jest ot
warte co piątek od gad.ziny pól 6-tej PO 
południu. 
-~~~~----~~-~--•- !!!!!!~-!!!l!!!!!!!!!!!!f!!!l!l!Y 
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Opowiadanie historyczne \\'iedlug · po
wieści 

Wacława Gąsiorowskie2:(). 

(Cld dalszy)_ 

fioryan n~e podobał się był Stad
nickiemu. Rozhukana natura bryga
dyera nie zmosiła cichego smutku, a 
tern mniej melancholii. 

- Piecuch. kawaler z mors1kiej pia
ny!... i tyle. psia mać - mruczał zaw
sze Stadnicki. - Nibr kapitan, niby le
gioo.vsta, ipsia mać. a wy~ląida. lM< w 
nowiicyacie, drwa nosić się zbierał...! 
Nic mi nie zrnbił ... ho i gdzieżby chur
chak faki !... Ale ci tak czapkę_ nosi, jak
by wołat - 'Patr.zcież„. jaki splendor 
na was spływa!.. Nie lubię. psig mać! 
Młods.zy - nie mówię! Smyk, ale aż 
mu się ślepie skrza! świderek zgoła 
sobie, ~lkurczę ... ba! ale to żołnierz .. , 
kawal fo.łnierza !.„ Ale tamten!. 

Stadnicki co .dnia krzywiej spoglą
dał na Plorya:na i gdyby mu był kto
kohvi~ ;powiedział wówczas. że dolku
cza swemu najlepszemu w przyszłości 
przyjacielowi.. .. to. gotówby za tę obel
gę kości porachować śmiałkowi. 

Niemniej Staid1nk1ki wprost sprzecz 
ki .z flor: '1nem nie wszczynał, bo oto 
bvło trudno. Ostatni bowiem unikal 
kompa1nii. a dwuznaczne uwagi pusz
czał m imo uszu. 

Co Z8 ś szczegól·nief gniew_ał-0 Sta
dnickiego~ to wzg-ledy, 1które kapita1n 
Jerzmanow ski a bardziej jeszcze mlo
dy Wvbi~ki, porucmik okazywali 
f lo1 yanow1 - zaprasza!ac go do sie-

Ze SI~zka czy.ii StaropeJsID'. 
M<lrawsk.a Oskawa n.a Sląslrn austrY'~im. · 

Na rkopalni „Trójca" z.ginąl(l straszną śmier-
cią górinik Tesarczyk. Chcąc rm1pnawić przy 
b«:bnie, na klt'óry 11ąw.iiai sie ·~~oo ·od . ko~, 
ws1.1ed~ do środka. gdy tytmczasem ktos pusc1l 
rnaiszynę i kQSZ z szaloną szybkością J}Oozą~ 
się spuszcw.ć w przepaść 800-metrawa: vowo
.duiąc obracanie się bebna:, w którym _ meszczę
śliwY się 2l.11a>idowal. Biectak, tlukąc st~, z ogro 
mna szybkośoi~ o &ciany 'bębna. odmost t~k 
wielkie obrażenia;. że. chocia!Ż po wydobyciu 
go daiwa.l :t..naikl żyda, przecież nieb:iwem sko--
~. . 

Zabrze Mlodoci.atnym wlamywaiczem, łest 
13-letm P~el N. tustąg. Za :pomocą siekiery 
wta1rgnąl 'On w Jronei z osta:tinich ino_cy do skl~
du tawa:rów kolonialnych Wahnera 1 zabra.l ro
żne towary. Bęibnai wsald1zono do ciupy. 

z P.szczyńskłe20. W Szer-Olkiei mnarl w 
czw.a1r;tek po porudniu po kró_tki~i ch-0_robie śp. 
ks. dziekan Sierla w 53 raku zyc.La R 1. p. 

Z innych dzielnie Polski. 

Aresztowano agentów wyzyskiwa
czy. Na dworcu koleio;vym w K;a
·~owie aresztowta1no sza1ike agentólw 
emigracyjnyich: Stanisława Rebe~:ka, 
Petrowa Szmiela, Mikołaja łfoma i fa
,na Petrowa. trndniących si_y bez odpo
wiedniego ze1JWolenia .dostarczeniem 
fabrykantom ipruskim rnbotniik~'Y z Ga
licyi. Schwytano ich w chw1h, gdy 
wieźli d 10 Prus kilkunastu wieśniaików 
·zwe:rbo,vanych w Dubawicy, PQWiecie 
Kaluskim Naganiacze iowi dopuszczali 
się na l\vychodźcaich na:_dużyć. korzy
stając z ich nieświadomości, tak np. 
pobierali od nich wysokie ·Ceny na ibilet 
jazdy, nadwyżkę zaś .dzielili między 
siebie. 

Prezesi l(ota' Polskiego w Wiedniµ. 
Dr. Stanisław Oląbi11.ski. wybrany we 
wtorek ma orezesa Koła Polskiego w 
Wiedniu, jest szó~ŁY!J1 .z rnędu preze
sem Kala, od .czasu jegio i 1stnienią, tj. od 
.r. 1867. Najdłit1żel dzieirżyr ster Kl{Jła .w 
swych rękach pierwszy jego ,prezes, 
Ka.iimier,z Grocholski, gdyż przez lat 
22, tj. od r. 1867 do 1889. Po nim objął 
przewodnictwo ~oła .p. Apolii[lary ]13-
worski, który z dwuletnią pr.z·e.rwą. od 
r. 1893 do 1895, w którym to czasie 
1pel1nil obowiązki mirnistr~ Galicyi, byt 
nrezesem Kota od r. 1889 d·o 1904 W la
tach rod 1893 do. 1895 1kierowal Kołem 
p. filip Zaleski. Po śmierci śp. Jawor
skiego wybrano, hr. W1ojdech11 Dzie
<luszyc'kiego,, który .powstał ina stano
wisku 'Prezesa Kola ido r. 1906. Ustąpił, 
g.dy g·o zamianowano ministrem Gali
cyi. Po hr. Dzieduszyckim wyb.rano na 
prezesa p. Abrąhamowicza. Powtórnie 
wy,brano go po zebraniu się nowej Ra
dy daństwa w czerwcu rb. Obecnie 
miejsce jego .zajął <lr. Gląbif1ski. 

'PP - ·-

bie na gawędy, a często, omijają'c go w 
kolei placówek i warty. 

- Lizus, .psia maGL. Ska·cze na 
dwóoh iapkCljch ! Nie łubie. ,psia mać! -
mruczał ooraiz groźniej Stadinioki. 

Opinia ta. wvglaszana ciągle 
przez tyle Iubiaine~·o brygJa·dyera, u
dzielila się całemu szwadronowi. 
W.~glą<l na Mar·celka przeważył, że ha
mow3!Ilo się jeszcze. ilecz chmury co 
dnia 'Zbierały się gmź.niejs·ze !... 

Ploryan. zadumany, zapatrzony w 
drogie rysy Zośki. które w sercu no.sil 
wyryte głęboko, nie ~dawal sobie spra
wy z uSiposobiemia towarzyszów i nie 
Z\Vraca.f uwagi a1ni na uśmiechy złośli
we. ani na szepty. ·którymi witano go 
w szeregach i na biwakach. 

Marcelek spostrzegł zle, lecz nie 
wiedzi:ił jak mu zapobiedz. Wszczynał 
często gawędy z kolegami w obozie .. 
tlómaczył. ile on w życiu chwH cięż
kich przebył, jak niedawn-0 ze śmiertel
nej choroby wyszedł -- lecz nie na wie
le się to zdało. Jedno słowo Stadnickie
g.o -- znów burzyło umysły - niwe
czvlo perswazye Marcelka. 

Szw,adron zbliżył się tymczasem do 
Frankfurtu nad Menem ~dzie marszruta 
ustanowila im trzydniowy wypoczy
nek, a skąd wyslaina sztafeta do stoją
cego tam ze swoim korpusem mtarszal
ka Kellermana zapowiadał szwoleże
rom gościnne a dostatnie przyjęcie. 

Radość szwadronu byra powsze
chna. Każdy czynił sobie projekty za
kupów a myślał o oporządzeniu się IPO 
mQczącej drodze. Nadto postój w mie
ście. zajętem przez korpus francuski. u
walniał pnawie zupełnie szwoleżerów 
od służby i zapowjadat niebywałą swo 
bodę. 

\\lladomośd .ze świafao 

l(ada ministrów pruskich 
od by la posiedzenie w wtorek pod prze„ 
wodttictwem księcia Buelowa. 

Minister woinJ' Stanów Ziednoczonvch 
Taft 

wyjechał z Irkutska do Petersburga, 
gdzie zloży wizytę carowi, poczem uda 
się do Berlina. 

Katastrofa okrętowa. 
· W pobliżu przylądka Heraclea roz

bił się parowiec „Kaplan' '. 300 pasaże
rów zdołano uratować, utonęło 8 mary
niarzy. 

Z Maroka 
Jenerał Drude nie obawia się za

c;zepek ze strony armii Mulay łiafida. 
Obóz francuski pod Casabf.anką zostat 
znacznie wzmocniony. 

Przeciw dr-owi Karolowi Lieb-
knechtowi 

odsia.1d.ujące:rnu za zdraJdę stanu :póHora
rooZiną kla:rę- fiort~c:ziną, wytoczył na:d
prdkurator śledztwo celem pozbawie
nia Lieiblmechta pra'\Ya wykonywania 
czynności odwokata. 

Prawa wyjątkowe. 
Jak ·donos1zą .z Petersburga, ministe

ryum spraw wewnetrznych winosi do 
Dumy 1DaństWiowej iprojeikt .r.ządorwy, 

na w~a·dzie którngo wszystkie istnieją
ce ·doty.chczas rodzaje stanów wyjątk10-
wy·ch, a więc stan wzma.onione.j oraz 
.nadzwvczajnej l()chrony tudzież stan 
rwojennv, mają być z~stąpi·one pr.zez 
jedną tylko formę sta1nu wyjątkowego. 
Glów1ne 'Zasady ·projektu ;polegają na 

.następującem: $tan wyjąt'kowv Qglo
szony być moż·e na czas -01kreśl.ony, .nie 
wyżej :nad 3 miesiące; w irazie ·ogło
szenia takiego stanu w danej miejscowo 
ści powinny być jednocześnie podane 
.pr.zyczyny. siklamiające rząd do t?'kiego 
kroku. 

Proces przeciw zdrajcom. 
Proces o naddanie Portu Artura 

'Przeciw generałowi Stoesslowi, PoDko
r\V'i, Reu.ssowi i Smimowi toczyć się 
będzie 10-g·o gpudrnia :przed najwyż
szym są,dem w Peters'bQ•rgu. 

Niemiec wstydzą~y się nazwy niem ca. 
Ci'ekawy list niemca z Australii o

glaszaja „Posener Neueste Nachrich
ten'". Autor listu pisze, że otrzymał od 
pewnego niemc11, zamieszkałego w Au
stralii wycinek z gazety niemieckiej, 
wychodzącej w Melbourne, która refe
rowa ta o polskim chłopie w Poznań
sk!em, zmuszonym mieszkać w wozie 
i! 

Jakoż nadzieje nie zawiodły 1szwa
dronu. Ivlarsza~ek Kellerm:m wysłał 
na spotkanie oddziału swego adjutanta 
razem z intendentem. W godzinę wszy 
scy żołnierze znaleźli już wygodne po~ 
mieszczenie \V trzech obok siebie leżą
cych domach w śródmieściu, a za ze
zwoleniem Jerzmanowskiego, po rozta
sowaniu się a opatrzeniu koni, rozbiegli 
się po mieście, bądź w pojedynkę, bądź 
gromadkami. Plory;~m z bratem poszli 
za przykładem innvch, oglądając się. 
gdzieby rzemienia kupić na oporządze
nie kulbak. 

Bląkali się po mieście, a gdy wre
szcie sprawunek załatwili, wstąpili d-0 
napotkanej gospody pokrzepić sie a pr3 _ 

g.nienie zaspokoić. W go~podzie prze
pelnionej Humem mieszczan, zastali gro 
madkę szwoleżerów ze Stadnickim na 
czele, który, władając nieźle niemiec
kim, ofiarował się za przewodnika ko
legom. 

Szwoleżerzy, wnosząc z rozczer
wienionych tw/1rzy a hałaśliwej rozmo
wy, mieli już nieco w czubie, Floryaill 
z bratem usiedli w kącie gospody i za
żądali piwa, niepostrzeżeni przez towa
rzyszów. 

Tymczasem tłum mieszczan Niem
ców otoczył Stadnickiego, przyglądając 

·się mu ciekawie, a zarówno jemu, fik i 
pozostałym szwoleżerom, nie szczę
dząc cichych a złośliwych uwag. 

Pomiędzy Niemcami przewodził bar 
czysty mieszczanin, który, obrócony ty
lem do Floryana, raczył sję wielkim ku
flem, a poglądlając ku Stadnickiemu, 
mruczał przez zęby: 

- Pudle .napa!eo1iskie ! Jak to się 
rozbija, hołota! ... 

cyrko\\:ym dla tego. że ~ie otrzym~ł Po 
z\volema na pobudowanie domu tniesz. 
kalnego. Jeśli istotnie - pisze ów nie. 
miec 1australski - takie stosunki Panują 
w Niemczech, to niemcy. przebywający 
za granicą muszą się wstydzić. że są 
niemcami ! ! ! 

~ Uderzenia podziemne w Calabryi ~ 
powtarzają się z,awsze jeszcze i wyw0• ~ 
łują przestrach pomiędzy ludnością. 

Szpiegostwo w F~ancyi. ~ 

Z Paryiia donoszą, że odnaleziono 
wszelkie telegramy zamienione DOmię. · 
dzy sZ;piegiem Ullmem a agentem niern. Ir 
~m. ~ 

Cesarzowa niemiecka 
odwiedziło królewski dom holen. 
derski i powraca do Berlina. 

Cesarz niemiecki pozostfa·je jeszcze 
kilkanaście dni w AngJii. 

·~ 

Wolno dlo obonontów „Wioruso PolskiBUD". , 
Każdy, kto jest abonentem „Wiaru

sa Polskiego". lub zapisze go sobie ie
szcze na miesiąc grudzietl. i udowodni 
to kwitem, otrzyma przy zakupnie ksią
żki \V naszej księgarni w Bochum przy 
ul. Maltheserstr. 17. aż do końca roku 
bieżącego 

10 procent rabatu 
czyli 10 fen. opustu na każdej marce. 
Najsławniejszy z -polskich kalendarzy 

l(ALENDARZ MARYANSKI 
Karola Miarki z Mikołow1a 

. na rok 1908 
otrzymają abonenci ,,Wiarusa Pe>lskie
go" razem z czterema obrazami, kalen
darzem ściennym i kalendarzem kie
szonkowym 

za 30 ienygów. 
Zamiejscowi powinni dołączyć 20 

fen na koszta przesyłki czyli razem 50 
fen. oraz kwit pocztowy i dokładny 
adres zamawiającego. 

Celem oszczędzenia kosztów najle
piej zamawiać kalendarze po kilku lub 
kilkunastu, bo wtenczas wystarczy do
łączenie 10 fenygów do każdego kalen
darza czyli razem tyle razy IO fen., ile 
kalendarzy mamy nadesłać. 

Dla tego rodaka, który nam nade
śle kwity i pieniądze przynajmniej od 
pięciu rochaków, dołączamy do paczki 
bardzo zajmującą książkę. 

Prosimy się spieszyć ze zamówie
niami, bo wysełać będziemy tylko do
póty. dopóki zapas starczy i kalendarze 
u wydawcy będą do nabycia. Adres do 
nas: 

Z& 

.,WIARUS POLSKI" 
księgarnia 

Bochum. 
.lif!ll 

Plioryan spojrzał na Marcelka zna
cząco i zag:adnął zirytowany: 

- Co? Komu on tak? ... 
- A! ... pijane niemczysko!... Co 

nam do niego!.. 
Stadnicki zaś, nie słysząc przemów

ki, perorował na cale gardło po niemie
cku: 

- Znałem. ci bardzo wielu Niemców 
porządnych ludzi! Wiem, że między 
wami dużo jest nicponiów, ia co u nas. 
sil a ich g,ościło; ale teraz, gdyście w 
skórę potężnie dostali, niech tam, w wa
isze ręce !.„ Polak nienawiści długo nie 
chowa!... Rozumiecie? .. 

- Po1ak, Polak!... - rozszedł się 
iroiczny śmiech pomiędzy Niemcami. 

- To wy jesteście P-0bakiem? - za
gadnął piskliwy glos. 

- Jakbyś wiedzia! ! - huknął Sta
dnicki. - Grabiliście nas, a ot, widzi
cie na co wam zeszło! łię ? ... 

- Polskie zwierzę! - rzucił przez 
zęby barczysty Niemiec. 

Ploryan porwał się z miejsca i srt.1-
ną przed Niemcem. 

- Cóżeś to powiedzal? - zaczął 
groźnie. 

Niemiec zmierzył pogardliwie flo
ryana, wyciągnął µięść i, uderzając o 
stół, odparł hardo: 

-·- Powiedziałem, bo mi się podoba
ło! A ty ze mną nie ~:iczynaj, bo ci 
kości pofamię ! 

-- Czego ten ogryzek polski chce? 
Po uchu go! - mruknęli Niemcy. 

Marcelek stanął za bratem. Przy 
stole Stadnickieg.o zrobił się ru.ch. Wła
ściciel gospody chciał uspokajać. 

-Zamknijcie gębyL.-syknął gro_ 
źnie PJoryan. " , 1 

(Cłu; dalszy nast•PU J 



Po z różny~łi stron. 
nochum. Na ulicy Królewskiej na

d! w wtorek późnym wieczorem ja
;· drab pewnego człowieka z Gelsen
;chen •. którem~, grożąc re"\v~l\ye~em, 
lrał się zabrac zegarek. Wolame o 
nioc usłyszał patrol policyj1ny, który 
pastnika ·'.'.iresztowa l. 
Wattenscheld. Młody górnik Wen

gmann i ~ego żo~a są podejrzani o 
~1cie dwo1ga swoich malych dzieci, 
óre zmarly prawie rówinocześnie 
~ed trzema miesiącami. Wenting
un octslugiwał obecnie wojskowość i 
ajduie si~ w ~jęzieni1u śledczem~ żon~a 
iegla do Belgu. Sąid rozporządził juz. 

- r ciała dzieci wykopano i poddano 
kcYi. 
Wattenscheid. Znów dwóch górni

ow poniosło śmierć na kopalni „Cen
m" wskutek spadających kamienL 

" ~e:;zczęście wydarzyło się w tym sa-
• ym pokładzie, w którym dopiero ubie

rii soboty zabitych zost!1lo dwóch gór 
• \ÓW· 

Gelsenkirchen. Przedsiębiorstw.o 
• Malniane: „Uelsenkirchener i Beirg

verks-Atc:tie.ngesel1schaft'' :wyipoiwie-
u ialo prncę wszystkim kroatom zatru

~onym przy wyładowywaniu .tak 
·anei szlaki w Scha1ke. Wydalonych 
tanie o:ko!o 100 robotników. Wsku

lek zaszłych w ostatnim czasie krwa-
·ch bójek i nap!adlów. w iktórych rolę 
·rywali robot1T1fcy kroaccy, opinia 
oliczna w tutejszvm ołnv.odzie jest 
aer niepr.zychylna dla robotni:ków 
oackich. 
Gelsenkirchen. W stanie nietrzeź

:m spadł pewien woźnica z furmanki. 
~la przeszlv przez niego, wskutek cze 
~odniósł ~miertelne obrażenia. 

Langendreer. W wtorek ra1no naje
al na dworcu .północnym pociąg ko
niany n\1 pociąg towarowy i rozbil 
wagonów. 
Dortmund. W sprawie odroczonego 

)'konania kary śmierci na górniku 
urschuss'ie, który swego czasu z;abił 
crownika kopalni doooszą, że obecnie 
~arz specyalista bada jego stan umy-
01ry. Prawdopodobnie poweźmie też 
o nadziemiat1ski w tej sp1rawie w 
~jartek uchwałę. 

Gerresheim. Przy wyborach do ra
·gminnej pobili w trzeciej klasie libe
owie ce~trowców. 
Hagen. Pociąg pospieszny przeje
! i .zabił na miejscu pewnego robot-
. wloskiego. 
~astrop. Brutal.ny 1czyn popeł1nił 
~i . 1'1!kiś lobuz. Podpalił on ~apał1ką 
!Ile. ośmioletniej dziewczynki, któ
. ~mosla takie poparzenia, że wątpią 
1e1 wyzdrowieniu. 
~~ay. . Gmina uchwalila na rob-0ty 
· hzacyjne 176 tys. marek. 
Borbeck. Podczas sprzeczki' za-

:zelil górnik J a1n Eh ren górnilka 
'ens a. 
Dyseldori. 19-letni kupiec Pifig, 
?dd~ł się w ręce policyi, obwinia
się, ze w październiku rnku 1906 
nemu bankowi w Mag_deburgu u
l lg tyisięcy marek, ~tóre iprzęchu
za granicg. 
,.Duis~urg: W miesiącu ubiegłym 
.~erdz1ła policya sanitarna, że w 93 
.ach mleka 11 zawierało niższy sto
e 11~szczu jak przepisany przez poli
.r ,, Procent. Najlepsze mleko ,za
~calo 4.3 procent, najgorsze tylko 1,8 

ent tłuszczu. 
~f 0

1
lonia. Zmarł najstarszy czlonek 

u Y ks. kanonilk dr. J1an Wilhelm 
1111 W 82 roku życia. 
1~01onia. Liberał-owie tutejsi są 
P~e znv:lrtwieni klęską, jaką ponie
g\zy Wyborach do rady gminnej. 
·/ lata posiadali liberałowie więk
cil:v radzie miejskiej, którą obecnie 
1
• 1 na rzecz centrowców. Klęska li

'J~\V w Kolonii zrobiła tlaikże wraże-
i}'c~Ygnębiające ina polityków libe
lr Poza Kolonią. 
la ~Wir. Straszna katastrofa wyda
Hnsię Przy wysokim piecu huty w 
le gen w Lotaryngii. Piec zaczął się 
0 
rysować, a wydobywające się z 

Pniroztopione żelazo poparzyło o
'erće 3 ro?~tników. Jeden poniós~ 
rótc na m1e1scu, dwaj inni zmarh 
·a/ P.o wypadku. 
za~l'tlcken. Robotnik kroacki Kru

'·Ve Z[ał _nożem w Wehrden robotni
Ylanc1l1. Nożownik uciekł, lecz 

zdołano go dogonić i po zaciętej walce 
aresztować. 

Oiienbach nad Menem. W radzie 
~minnej posiadali dotąd socyaliści wię
kszość, którą obecnie w nowych wybo
r.Jch do rady gminnej utracili. 

Policya berlińska zakazała O"ry w 
k0s:ki w b~tdach ustawionych na"" miej
\li:h 11 pub li\ znych. 

I a !OO ty~i\;':!V marek trzewików 
h.radzionych skonfiskowała policya ber
l~·i~ka w domu przy ulicy Koepenicker
~trasse 148. Wlas:.:1del Gabler przy
znał: że trzewiki kupił od inie.znanych 
l11dz1. 
, Trze~h !ałszerzy monet, niejakiego 
sl'llsarza Klema, kelnera Jerzego Lange
go i szewca Adolfa Kempke aresztowa
ła policya berlińska. Podrabiali oni je
dno i dwumarkówki. 
~--

Ro1maiłości. 
Na zam.ku Windsorskim. Para cesarsika 

niemieck.ai mies?Jkala przez. cza.s swego poby
tu w A:ngliJ we wspanialym zamku królew
skiirrn, Windsoirze, pofożonym w pobliżu Lon
dyum. ~arrn~ te!1 zbudayal Wilhelm Z.dobyw
~a. po11uewaz leStistai okolica wydaiwaJa się mu 
Ja1~:bY. stworzoną do poJQ!Wań, w których się na

·rru.ętrne lubował. Od OiWeR9 czasu. to znaczy 
od drąigiej patowy XI wieku, Wirndsor mimo 
licznych orzemi.a1n, poz06tal zaiwsze rnzy.cten-
cyą wnladców An1'1ii. -

Wśród książęcych i.;ości, którzy tam prze
bywali, j'edinynn z nalipienwszych byl cesairz Ka
rOll V. Ba1wi~ on w Wi<ndsorze w czerwcu roku 
1522, j.afoo R'OOć łienry'ka VIII. który ·podej
mowa.f go z 111iesJychana ws·pa.niail:aśc.ią. 

Rz:aidy Karola i odbily się ·o mury zam
ik.u echem woj:ny idom-0wej. W r. 1648 ricnlożyl 
się tu Cro:nwell kw'aterą, w grudn.iu tego roku 
zamieszkal tu jako w.iflz.ień król Kairoi. Po stra
ceniu go w r-Otku następnym przewieziono jego 
zwloiki ·do WJndsoru; pogrzeb od'byJ' się .s;krom_ 
nie i cicho·, kos,ztem 500 funtów szterlingó1w, 
wyzna1cz.onych 'Ila ten cel prze·z p::i.•r·lannent. 

P101Zatem history.a W1nsoru wiąże ś-ię tak
że. ba·rdw ściśle z dziejami A'nglii. Z początku 
ub1egJ:ego wiekiu -0din101wiomo 12:.arrnek :kosztem 
20 milionów ma·relc Szereg gości w odnawi•o
nym zannku rozpoczęli w tym samym dniu 1844 
~·d~u cesa·rz Mik9!iaj I i król saski. Na cześć go
ś'c1 urządizono w patrku przegląd woijsk, pod
czais którego Mikola.i 1-s.zv bardzo chwalili spra 
v.i_ność artyleryj a111giels~iej. Sk.ar'b1ami sZJtu
ki, pomiesz,czo.nemi w Windsorze, zaintereso
wal się w kilka miesięcy później jirniy gość 
.kior.onowa111y, Ludwik filio. 

Przy ... sp06()1hJ11ości tvc-h odwiedzin opowia
daJ rówqJeż Ludlwi'k filip królowej Wi1kturyi, 
jak przetz czas pewien pracowaJ 111a swe ut1rzv
ma111ie, jako 't1auc2yciel w Anglii za 20 pensów 
dzi.enmiie i iak sm11 czyśQ.il sobie buty. Nie prze
czuwa( że w niewiele lat póinied burza rewo
lucy\ina ieszcze raz nalrazi RO :na wyignanie. 

W kwjetiniu roku 1855 przybyl w gościnę 
do WindlS:oru Napoleou III z malżonlką. Parze 
-cesarskiej wyznaiczono na mieszkanie s.zereg 
wspa.rYiaJ;ych apairtairuentów. prizyleglych ;fo 
sal R.ubensa i Vam Dyka. Kilka dni trwaił'y przy 
jęcia i zaba:\vy. Po balu w sali Waterkr - ;pi
Size .1<1r6klfwa Wiktorya w swym pa1mietniku: 
.. Jak dz.iwnai iiest ta mvśl. że ja, wnuczka Je.rze
gQ1 III, taińczyfam w sali \Vaterłoo z cesa'fzem 
Naipoleo111em, potomkiem nauwiększ:ego wroga 
Al]g.U.i, który iest moim najwjer.nieffSizym sprzy
mi1erzef1cem, i myśl, żę ten s·przymierze·niec 
.przed kilku laty żyl w tym kraju iako nie~na
lflY nik•QITlU WYf"naniec". Nilkt tej zmiany nie 
odczuwa! peW111ie ba·rdz.iei od· samego Na1Po
leona III, na któirego zę ścian sali sooglądaly 
tw;arze dyplomatów i wod1.6w. 'vytężajacvc'1 
nieg.dyś 'wszystkie sily, by pokQlt13'Ć jego wiei. 
kiego stryja. 

Osłalnie wiadomości. 
O b e r h a u s e n. Pewien młody 

Polak oświadczył przed sądem ławni
czyn~ że nie zna języka niemieckiego. 
Sąd był zdania innego. i skazał Polalrn 
na 24 godzin natychmiastowego aresz
tu .'.!a obrazę sądu. 

Duisburg. Przy tak ' zwanei 
Czarnej drodze przejechał pociąg straż
nika kolejowego Henryka Grajewskie
go. Nieszczęśliwy zmarł wkrótce po wy 
padku. 
z _____ _ 

Od Ekspedycyi. 
Panu A. l(arm. w Ste-rkirade. O jakie oglo

~nie Panu choozi? Prosimy bliżej opisać abys 
my mogli cenę pooać. 

Ze Zjednoczenia zawod. polskiego. 
Wiec w Dlsteln w niediz.ielę, ooia 24 bm. po 

pal. o godz. 4 w Km<alu p. Anenbrik Scherle
beokerSitr. 11. 

Wiece „Zjednoczenia zaw. polskiego.'' 
w 1nieidzielę 24 listopada br. 

W Bochum-Holstede po południu o 
godz. 4 w lokalu ip. Bocker ul. ttiltroiper 
strasse• 

W Liitgendortmund po południu o 
gotlz. 4 \V lokału p. Spechta. 

W Hildesheim pr.zed ,południem o 11 
godz. w lokalu p. Wachter. 

W Misburgu po .południu o 6 godz. u 
p. Rogaly. 

· Baczność komitet agitacyjny absty
nentóYi"dla Westfalii, Nadrenii is. pr. 

W Hoistede po 1r>0ludniu o godz. 4 
w lokalu p. Bockera. 

Zebranie członków w Hamm przed 
południem o 11 i .pól godz. wlokalu p. 
Ra~chka. O liczny udział prosi 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie''. 
W czwartą niedzielę miesiąca. 

W Aplerbeck po południu o godzinie 4ej 
u pana Erdmanna. 

W Mengede po południu o godzinie 3 i 
pól u pana Vogta. 

W Starogardzie po południu o godzinie 
1-ej. Oddział rzemieślników. 

W Altenbochum o godzinie 4 ·PO połudn. 
u p. Burckhardt, Wittenerstr. 

W Delmenhorst o godzinie 4 po poludn. 
u p. Meyera. 

W Dahlhausen o godziinie 4 po południu 
up. Salmen. 

\i\r Dellwig o godzinie kwadrans na 12tą 
u pana Hoff stad t. 

W Toruniu-Mokrem. Oddział rzemieśl
ników "\V cberzy ,Pod Trzema Lipami' 
Górna ulica nr. 22. 

W Oberhausen II. o godzinie 4 po połu
dniu u p. Ch. Jansen Knappenstr. 

W Oberhausen I. o godzinie 2 po połu
dniu u p. Webbera. Duisburgerstr. 

W Sterkrade o godzinie wpól do 12-ej 
u pana Pia last. 

W Kriebitsch o godzinie 3 po południu 
u p. Kierstyge. 

W Schonnebeck o godzinie 4 po połu
dniu n pana Winkelhofer. 

W Preisenbruch o godzinie 4 po połu
dniu u ip. Overbeck. 

W Kilonii-Ciaarden co pierwszą sobotę · 
w miesiącu wieczorem o godzinie 8 
w Vereinshau$ Muliusstr. 

W Cirohn po 1-szym w wtorek o godzi
nie 8 wieczorem up. Harjes. 

W Osterfeld o godzinie pól do 5-ej w 
lokalu p. Husemanna. 

W Lehe po poludiniu o godzinie 4ej w lo
kalu Gesellschaftshaus .,Oninio" w 
Bremerhafen. 

W Gerthe przed południem ·O godzinie 
11 i pół w lokalu p. Nolte. 
Wiec w Linden Hanow. w so1b0itę 23 bm. wle 

czorem o . .godz. 8 w lokalu Ma:tiais Deisterstr. 
•• Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

WIELI(I WIEC POLSKI W MARXLOH 

odbędzie się w nied,zielę 24 bm. o godz. 11 i 
pół w ootudnie w łokalu p. Ro.senthala zaraz 
przv kościele w sprawie wyborów do rady 
~miJllflej odbyć się mających w ooniedziałek 25 
bm. O liczny udział rodaków prosi 

KOMITET. 

WIELKI WIEC SPOŁECZNO - POLITYCZNY 
WWANNNE 

odbędze się w niedzielę, dnia 24 listopada po 
południu o godzinie 4 na sali p. Unterschemana. 

O pQłoienlu robotników ,polskich na ob-
czyźnie i sprawach dotyczących każdego Po-
laka. przemawiać będzie redaktor .,WiartL~ 

Polskię~o" pan M. Kwiatk(!·Wski. - O liczny 
udział uprasza 

ZWO'łuiący. 

BACZNOSC OBERHAUSEN! 
l(oło śpiewu M·kkewlcz pQd~je oo w1iaidomości 
szan. Rodakom. iż zaba•\YaJ 24 bm. nie odbędzie 
się z powadu protes.+amckiego dnia modlitwy 

(1) _____ Zarząd._ 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade. 
Ksiąid!z polsk.i będzie s.Wohal S'POWtiedzi w 

.sobotę 23 bm. od J.(OQ!Z. 6 raino i .DO poludniu 
'Od 4. W niedzielę 24 bm. o ~od.z. 7 ra:no JPrz.ystQ 
pują czlcmkowie wspólnie do komunii św. CZJ!on 
kowie zechcą się z odznakami stawić. W ruie
dlzielę o godz. p~ do 5 po pot. :nabo·żeństwo z 
kaizaniem. Po nabożenńiStJwie zebrauk O jaJk 
·naHicz11iei.szy udział w spowiedizi, w naboień
stwie i w zebraniu uprasza 

Zarząd. 

Tow. św. Ploryana w Merklinde 
donosi swym ·członkom i wszystkim 
ro.diakom, także i sąsiednim Towarzy
s·twom, iż dJnia 24 listopa<la obchodzi 
Towarzy~two nasze 

X X 3 ROCZNICĘ X X 
na sali p. W Steven (dawniej T. Giil
lker) •połączoną z licznerni monologami, 
baird-zo ładnym teatrem i tańcami. Po
czą1tek o godz. ipół ·do 4 ipo 1poł. na którą 
rndaików jak najuprzejmiej zaprasva· 

Zarząd. 
Uwaga: Zebranie ·odbędzie się zaraz 

po wielkiem nabożeństwie I() pół do 12, 
zatem rodacy nie należący ido Tow. mo

·gą się ·za człon1ków ząpisać, ponieważ 
uroczystość .odbędzie się wzamkniętem 
lkółku. 1zatem tylko członkowie i przez 
członków wprowodzieni goście mają 
wstęp. 

Michał Dereźyński. prezes. 

Posiedzenie komitetu odbędzie się 
w przyszłą niedzielę 24-go bieżącego 
miesiąca w Dortmundzie w lokalu p. 
Schafera (Zum Tierpark) narożnik Les
singstr. w południe o godziąie 11-tej. 

Na porządku dziennym obrad: 
Sprawa urządzenia kongresu ab

stynentów na wychodźtwie. 
Następnie wspólne zwiedzenie wy

stawy alkoholowej, l 
Uprasza się o punktualne przyby. 

cie wszystkich członków. 
Na zebr'11nie uprasza się przybyć 

także prezesów i członków zarządu 
wszystkich towarzystw abstynenckich. 

Członkowie abstynenci mogą się 
przysłuchiwać obradom. 

Przewodniczący. 

Wielki wiec społeczno-polityczny 
w ~ocbum 

od•będzie się w ·niedzielę, dnia 24 listo
pada rb. po ·pot o godzinie 4 w lokalu 
.p. ttolzschnei~era (Salamander). Z po
wodu W.flżnych s.p11aw, które mają być 
omawiane u•prasza ~ię o liczny udział. 

Na wiecu przemawiać będzie pan 
Pankowski z Bochum. . · 

Wiec społeczno-polityczny w Courł 
odbędzie- się w niedzielę dnia 24 listo
pada po południu o godzinie 3 w Lokalu 
p. Schieanera. Mówcy ·Z1amiejsco.wi.. 
Baczność Rodacy i Rodaczki w Cierres-

heim i okolicy! 
W niedzielę, dnila 1 grudnia 1907 r. 

o godzinie 1 PD południu odbędzie się w 
lok. posiedzeń Tow. św. Tadeusza ,,An 
den Neuen Pohlen" (ulica Dwor\:owaJ 

WIEC 
w sprawie opieki duchownej i w spra
wie organizacyi naszej. Z powodu wa
żnych obrad upraszta się wszystkie Ro
daczki i wszystkich rodaków o jak naj
liczniejszy udział. 

Porzadek dzienny: 1. Zagajenie 
wieca. 2. Sprawozdanie z deputacyi oct 
ks. proboszcza. 3. Mowa redaktora 
,,\Viarnsa Polskiego" p. Michała Kwiat 
kowskiego z Bochum. 4. Dyskusya. 

Komitet kościelny. 
Tow. ś~_. Józefa w Hills 

donosi swym ·czfonlmm, iż w niedzielę, 
24 .bm. mies. zebranie u .p. Lechten 
bohm.ra ipo .południu O· godz. 4-ej, są 
ważne sprawy do załatwienia. O licz-
ny udział prosi (1) Zarząd. 
Baczność abstynenci i zwolennicy wal
ki z alkoholem . 

W niedzielę 24-go bm. jest ostami 
dzień wystawy alkoholoWiej w Dort
mundzie, znajqującej się w starej szko
le ewangielickiej, Friedhofstr. 3 . 

Zapraszarr tedy wszystkich mają
cych chęć zwiedzenia nader interesują
cej wystawy na wspólne zwiedzenie 
tejże, o godzinie 1 i pół w południe w 
niedzielę 24-go bm. Czas to najdogo
dniejszy dlatego ponieważ w innym 
czasie zbyt wielki jest napływ publicz

·11ości. . Miejsce spotklania: lokal wysta
wy. 
Przewodniczący komitetu agitacyjne

go abstynentów. 
Baciność Linden-Dahlhausen. 

W niedzielę dTuia 24 bm. o godlz.i:nie 6 wie
czorem odbędzie się sJę wiec kościelny ina sah 
pana Schillera. Prz.ema..w.iać będzie pa.!11 Pafo1-
&k1i z Bochum. Komitet. 

Baczność okręg IX. -
Ziazd delegatów w .r:1iedzielę, dnia 

24 listopada 1907 o g,odzinie 3 po poł. 
IW' lokalu ·p. Ernesta Buschkampa w 
Uitgendortmund. Wszystkie gniazda 
powyższego okręgu powinne przysłać 
na zjazd jednego delegata, który jest 
obowiąza'Tly wiedzieć :wszystkie 1szcze 
góły gniazda, przy sprzę:tach także ilość 
tychże (1) 

Czołem! Wydział. 
Pr. Cichy, prezes okręgu. IX. 

Towarzystwo św. Alojzego ~-Weitmar 
do~i swym czronk.o:m, iż w przy.§.zlą sobotę 
d:ma .24 bm. ~uzy.bę_dz~e k.siąd71_ pol~i. i sluchać 
~ędzue s'P?w1ed~1 sw1ęte1 ~ !lodz. 4 po po~. 
1 .w ni~1elę rruno. Czlookowie przystępu ją nai 
p.1erwsiz.eJ mszy św. dQ wspólnej kommunii św. 
Pirz.e.d poludrrneJ!1 o godz. 11 kazanie, po JJ(ll. 
Qi godz. 3 nabożeństwo. p~skie z kazaq1ieem. 
S~n. czlOilJ~ów iako też wszystkich Rodaków 
o liczny u<lzial w S])OWied'zi i kołnuhii ś"\v. upra-
szai (1) Zarząd. 

Bac1.ność Rodac.z.ki .] Rodacy 1"1 1 Essen. 
w. niedzielę, dnia 24 bm. o godzinie 4 po 

poludnm odh~dz.ie sie 12ebranie To.warzystwa 
Polek v loka~u Altfredus.haus. Fmłmhausei·
Strass.e 19. Z powodu ważnej spra11,vy liczny 
ud:zia! rnd:1icz.eik i rodaków pciądainy. 
(2) Zarząd. 



ość Ewing. Towarzystwo g;imn. „Sakół" w Catern Bractwo Żywego Różańca w Wanne. Wiec •• Straży" w Czeszewie 
odlbędz.ie się 24 bm. o godz. ~2 po P-Ot. w \I· 
zowni p. hr. Bnińs.kiego Przemawiać b 
delegat Zarządu p. Stefan Chociszewski. o b 
ny udzfa.i!' rodaków uprasU1 

Zabawa Zied'lloczcnia zawod. polsk. z ważnych 
powodów się odbyć nie może ·dnia 24 listopada, 
tylko s:ę odbędzie 29 grudnia. 

berg Uprasza sie Szan. braci zelatorów 

Wydział miejscowy. 

BACZNOŚĆ RODA.CY W HAMBORN 
Ober-Marxloh? 

Wielki wiec polski odbędzie się w 
niedzielę, dnia 24 listopada po południu 

donosi swym członkom, iż w niedzielę, i siDstry zelatorki, by iprzynieśli rri do
dni1a 24 listopa;da o godz. 1-ej ;po rpołl)- kladny spis swych :róż, bym mógł' ich 
dniu odbędzie się walne zebranie, a vo- w główną lksią.2Jkę ró7Jańcową wpisać, 
nieważ są jeszcze ważne sprawy do za- a mianowicie zelatorki winny to w jak 
łatwienia a osobliwie obór nowę~o wy- najkrótszym czasie uczynić, ri:>onieważ 
dzia'lu, więc illprasza się druhów, ażeby ich róże do tego czasu jeszicze wcale w 
jak najlic.zmiej na zebranie przybyli. książkę nie były wipisooe. Nadmieniam. 

że te zelatorki. które mi takiego sipisu 

--~Y~~ał <>!.~~~iza~~inY _ „Straż!:. 

10 i. paczl\::1 dobr~j wątrobianki 5,50 ll!r 
10 i. paczka d-0brego sałcesoou 5,50 mr · 
IO i. paczka różuyclt wybr. kiszek 6,50 · 

wysyla;my wszędzie franko nrzez zaliczkę. 
Interes specyatny 

~..t ~ M H Uwaga: Czlonikowie należący do o gUl..:Z. ':I na sali oana _ arego w am- d . ~ . . . k · · · 
born. ~a wiecu będzfo przemawiał wy z1atu 1 re:w1z?row1e' asy w1nm się 
paseł p~m Jan Breiski i redaktor p. M. W tę ~mą medz.1elę ? god;· 9 ~~zed 
l(wiatkowski. O liczny udział wszyst- połudmem ~a. sali ipcsie<l:ze~ stawie. O 
kich Rodaków z Hafl!born, Obermarx- ł Punktualne I liczne przybycie prosi 
lob i okolicy prosi Komitet. (2) Wydział. 

• 
Najlepsze kapelusze, parasole, bieliznę oraz 

wszelkie artykuły męzkie 
motna t;lko 

w wielkim domu towarowym 

.Jana Pańezaka w Essen 
Stoppenbergerstr. łt-·13, 

kupić. 1246 

Zamieis~owi otrzymah przy zakupnie już od 10 mt k. po
cząwszy, zwrot kosztów podró!y ai do 2 mrk. 

Kto raz się I o fatyguje zwiedzić mó.i skład, przekona się 

za.raz, te najlepiej i najtaniej można tylko u mnie kupić. 

J P r k dom an ancza ' towarowy, 
Esse n) Stoppenbergerstrasse 11-13. 

• _S_k_~a_d_y _w_B_ru_c_hu __ ,_B_o_c_hu_m_e_rs_lr_. _u __ s_. -·•I 
Dom kredvtowy _ - ~-=I 
Telefon ·nr. 581. „ ..... 

,.r:"' -" 
Jan Kwiatkowski 

:r 

Kartofle 
'Wagonami 

otrzyma każdy do Gwiazdki piękny zegarek kleszon1rnwy w ·skl;d~ie 

w laar przy ulicy Cesarskiej 144 
(Kaiserstr.) 

priy zakupnie od 20 mr. pocz., jeżeli W.} raźnie zaznaczy, że wyczytał to ogłoszenie w „ Wia· 
rusie Polskim". Zaznaczam wyraźnie, że ceny w mdm składzie SJl śeiśle ~tale i na 
każdym przedmiocie znajduje się kartka z wyraźnie wypisaną ceną. Podarek ten ustano· 
wiłem na pe.mią.tk~ otwarda mąg1 interesu. Zega.rki bą u mnie w Laar, Ce8arsb.a 
ulłcu nr. 11-ł w oknie wystawnem wylożone i każdy może sobie je wpnód dokładnie 
obejrztć. · (1340) 

Z po waż llll iem 

Rnbrorter-Specialbaus 
• fiirKnaben-nndHerrenbekleidung , 
lllj LA AR, Kaimsfr. 144. ilłl 
fa!__. R B li li Ił łl . •-11 !I li li 1111

1 „ ••• „ NM"Lllllrlt -- - --

do grudnia nie przyniosą, tracą pr!awo 
ich iróże do chorągw:i i do w~parcia po
śmiertnego i do innych korzyści tegoż 
bractwa. 

Zarazem donoszę, że kasyerem 
bractwa jest zelator Marcin Oierszal. 
ulica Karlstr. 47. Zelatorki w,Dnne skład
ki oo swych czlooków oo ćwierć roku 
wręczyć w jego iręce, ze wszystkiemi 
zaś sprawami, dotyczącemi bractwa, J 

winni zelatorzy i zelatorki izgłaszać się 
do naldzelatora. (3) 

Ant. l(aźmierczak, naqzelator 
ulica Karolia nr. 22. 

l(oło śpiewu „Wan!la" w Boclmm-
Hamme 

dono.si swym człookom, iż rw -niedzielę, 
dnia 24 b11J. .. PO ipoł o 3 gQ<lz. na sali p. 
Gossmann, oobedzie się zebranie na
sz.ego K·olta, .na które sie wszystldch 
·członków zapra:sza. Taikże zaprasza 
się wszystkich młodzieńców i roda
ków mających zamiar do Kola naszego 
wstąipić, aiby ti3kże ITTa tę godzhnę przy
byli i na członków dali się zaipisać. 

Cześć iPOlskiej pieśni! (1) 
Zarząlt 

„Monopolu w Dortmundzie 
Schiitzenstr. 74. 

Poszulru1e się zastępców. Oberżyści. 1, 
walrzystwa, odsprned.aiący otrzyuia)ią wy 
ralbait. ( 1376) 

-~ 

10 f. paczka naft. masła 11.50 mr. 
10 f paczka na ił. _ser.a llmb. 3,-50 mr. 
IO f. paczka najl. •sera holend. 6.90 w. 
Na próbę wYSylamy wszędJZ.ie franko pr 

zalkg;kę. po 3 funty z każdego gatull\ku w pa 
za 7 marek. 'iii 
_ I ut er_ es_ s p_e c Y. a_!..!1. Y_.(137· r/ 

„lVIonopo l'' 
~w· Dortmundzie. 

Schiitz.enstr. 74. 
Poszukuiie się zastępców- - Oberży' 

Towarzystwa i odsprzedający otrzymują wy 
ki rabat. 

I ~. F-ach-ow-a-sz_k_o_ła-kr-oi_u_ 

n szycia sukien damskie~ 
poł'ąiczon.a z pracowu1ia, przyfmuje każ'1_ego 
su uczennice do nauki. .J ęiz~ wykladowy 
ski. rniemiecki lub fra.rncuski. (13l 

Władysława Lercit<Jwa. pr 
wkuścicielka szkoly kl_10lju w Dor t mu n4 

Kai'ser~tr. 94. 

Banll Lodowy w Sremle 
Spółka. zapł.sana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w roku 1873 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya w które naJpewnh•J 
akladae mogą ciężko zapracowane swe 011ze~ęd.nolieł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
ł.O•dDIOwem 3 proeent. 
kwartalnem ' „ 

Zf.ożone u nas d„pozyła I o8:r;ezędnośoł wynosiły na Nowy 
Rok blisko t I pól mlllona marek. 

Fundusze rezern'owe l udziały członków ca 500,000 mk. 
Bank ludowy w ~remie liczy 1155 członków, którzy wszyscy ti:Uljo4tkami swym 
odpowiadają za Bank i złożone w !dm kapitały • 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Ra.dy 
Na4zorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrz)'nłali., 

. Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. KościeJ, 
llłJ nr. 15 i otwa.rte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 170 

Bank Ludowy - Volkshank 
Sellrinun (Po sen) 

Rodacy% Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejsztigo - i knwn711 
W &szym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank łudOWJ' - Volkshank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftptlicht. 

Madalłń8k.I. N. Kuehar•kł• Datk.łeu·ie•, 
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Dziewczyn~ 
B że roz·'lziel11n;y ztgarki kiuzonkowe, przy zaknpnie od 20 marek • do dojenia I oprzątac' 

li 
począwszy, i że te zegarki dobrze fnnkcyonują, podajemy poniźej li 8 krów poszukuje się WS 
nazwiska kill!u odbiorców, którz7 zrga.rki otrzymali. Nadmieniamy 1 grndn .a. Z ·isłogi . ne 
:: ;: :: jednakowot, że wszystkich nazwisk nie wymieniamy: :: :: :: - mr. miea1ęczn • e. 

• D ••bra Dre1de jeż 
W ojciesiak Ignacy, Sikorski Kazimierz. • ""' 8ehunneheeJI. ,no - Stanek Ignacy, Budziak Franciszek, 1' 

Becker li., Kocharczyk Józef, Brzekec- m ~I 
- k' K !(" kp . k M„ll . d - PUną I uezdw~" 

: =~aiiUbf Oerte·rc~~SPiziillbaiiS : sługę , ~i 
: tur Herren- und Knaben-Bekleidung. '311 

: i~UDrZill~ Ler~hDW ~ 
li I I l!I I I I I I I • I I I I I I I I łl 11 I Dortnmnd, . 

- - Kaiser11trasse 9l 

e Kwiatkowskiego 
„ najlep~~e ! ~aa· 

Popier listowi ~. 
z pięknemi nolskie- Szt 
mi naałówkami jest się 
do nabycia w księ· ko 
garni" Wiarusa P1)l· cy 
skjego" w BJch110J· be 

Wiec „Straży w Sremie l 
oc!Jbę<lzie się 24 bm. o godz. 4 po pol. mi· sali p, Pr: 

Gospodynie 
;. kupujcie tylko prawnie zantrzeżonf\ ,„ 
margarynę 

•• „ Kościuszko" Ili! 
I (674 

Wl. rus'' ---= „ a . :=--:':':"' fil 
Do nabycia we wszystkich składa0h. li -

Safacińskiei. Przemawiać będą de-les;aici zarządo ki( 
pp. Józef l(ościelski i Adam Poszwiński. O Jict· Zd 
ne prz:yibycie upraszaią rodaków śn 

l(omisar~ t 
1244 ei 

J. Pańczak, dom towar, ~ 
ESSEN. Stoppenbergerstr. 11--13, za 

Na i tańsze i naikorzysl :t 
~ t~ 

n\eJsze źródło zakupna. ~k 
Wydawca: J a n Brei ski w Bochum. Odt>ow!edzialny 2'a redakcyę: St a n is la w Ku n ca w Bochum. Drukarnia „Wia,rusa Polskie®" w Bochum. 

.- za 
t1 
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Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice oolscy ! Uczcie dzieci swe 
i14wł~. czytać I pisać oo polsku I Nie 
ltst Polakiem. kto potomstwu swemu 
11lemcrrć sie Pozwoli 1 

12 

Z wypadłl6w dni.a. 

Rząd pruski zamierza zniewolić sejm 
pruski, by nową ustawę antypolską u
chwalił jeszcze w roku bieżącym. 

Takie uchwal!anie ustaw na łeb na 
szyję, byłoby nawet w Prusach cz•emś 

· niezwykłym. 
,,Kolnische Zeitung" potwier'dza 

półurzędowo, że projekt nowej ustawy 
antypolskiej domagać się będzie więcei 
niż 250 milionów marek dla komisyi ko
lonizacyjnej. 

Seim pruski zbierze się ialk wfado
mo 26-go listopada. 

Długi Rzeszy niemieckiej wynoszą 
obecnie przeszło 4 młliardy marek. 
Według sprawozdania urzędu skar 

bowości wynoszą długi Rzeszy 4003 
iliony 500 tys. marek, od której to su
Y trzeba rocznie 145 milionów 784 

tys. 524 m. procentu płacić. 
W zrost długów Rzeszy niemiec

kiej przedstawia się jeszcze ' gorzej, je
żeli zw!'ażymy, że w roku 1875 Rzesza 
niemiecka miała dopiero 120 milionów 
marek długu, a w r. 1885 dopiero 550 
miłionów4 

~s. kardynał Kopp oniemożlłwła księ-
żom Polakom posłowanie. 

zątan· Duchowieństwu dyecezyi wrocfu
e s.ię wskiej nie wolno według świeżo wyda
ngi nego rozporządzenia ks. kardynała wy-

spotyka z kierownikiem najwyższego · 
urzędu ubezpieczenia i pod jego wpły
wem przejął się troskliwością o to, że
by kasy ubezpieczeń nie ucierpialy. 

W głosowaniu obalili centrowcy 
tak sprawiedliwy wniosek przy pomo
cy konserwatystów i innych rządow
ców. Polacy głosowali za wnioskiem. 

Na tern samem posiedzeniu miano 
rndzić o petycyi „Polskiego Związku 
Rolnego"~ który mia siedzibę w Toru
niu, o przyznanie robotnikom rolnym 
praw koalicyjnych i o zniesienie ordy
nacyi służbowej, na mocy której pań
stwu wolno bić służbę, byle jej tylko 
kości nie poprzetrącało. 

W mvśl wniosku· Koła Polskiego 
domagał się - jak się dowiadujemy -
człbnek jego, który był referentem w 
komisyi, iaby petycyę przekazano rzą
dowi do uwzględnienia. Większość, zło
żona z centrowców, konserwatystów i 
innych rządowców, uchwaliła przeka
zanie rządowi petycyi tylko do roZipa
trzenia. 

Na podstawie tej uchwlały wygoto
wał poseł polSlki z Górnego ~ląska za
cny ks. Brandys odpowiedni referat, 
który wczoraj parlament miał zatwier
dzić. Kiedy przecież sprawia weszła na 
porządek dzienny, po,vstał jeden z. kon
serwatystów i zażądał usunięcia z po
rządku dziennego referatu a tern samem 
petycyi o przyznanie robotnikom rol
nym praw koalicyjnych i o zniesienie 
niesprawiedliwej ordyntacyi służbowej. 
a to d1a tego. że rząd zamierza nieba
wem przedstawić parlamentowi pro
jekt ustawy o stowarzyszeniach. 

Poseł Brejski sprzeciwiał sie temru 
wnioskowi dowodząc, że właśnie nale
ży uchwalić wniosek w myśl petycyj. 
aby rząd zniewolić do umieszczenia w 
projektowanej ustawie przepisu, zape
wniającego robotnikom rolnym prawo 
tworzenia Związków zawodowych, ce

Socyatlści: Altman n 121. Kampe 
124, Schreiber 120, Vogt 125. 

Kilka głosów było rozstrzelonych, 
które V::ulły ·na niektórych gościnnych. 

Głosowało 2020 osób. A więc ani 
jeden kandydat absolutnej większości 
głosów nie otrzymał. Odbędą się zatem 
wybory ściślejsze pomiędzy 8 kandyda 
tarni, którzy najwięcej głosów otrzy
mali. Są to z naszej strony 3 pp.: Brze
chwa, Marciniak i Barański. z partyi ko 
palnianej Kracht, Rahmann i Morsbach 
oraz 2 z partyi obywatelskiej i to Drees 
i Scharroyinkel. 

Jak z powyższego wynika, tylko 
Pohacy trzymali się na równi, między 
niemcami zaś wcale karności nie było, 
nie troszczyli się o uchwały swych ko
mitetów i głosowali :podług swego wi
dzimisię. 

Podpada ogólnie, iż niemiecko-ka
toliccy ka:ndydaci. zupełnie przepadli 
j;ak Morsbach od partyi kopalnianej o
raz Franke i Stein od partyi obywatel
skiej. W każdym razie śledzi nasz ko
mitet uważnie całą sprawę celem po
wzięcia uchwały co do ściślejszych wy 
borów, których termin jeszcze nie jest 
oznaczony. 

Nasza wiara z pewnością w zapale 
nie osłabnie, tedy też w wyborach zwy 
~iężyrrw. l(ażdy uznaje, ii; stosunkowo 
Polacy dosyć dzielnie się spisali, bo na
sze gminne prawo wyborcze przepisu
je, że !Uprawniony do głosowania jest 
tylko żonaty, który żonę ma !I1/a miejscu 
i przynajmniej 24 lat liczy. A ilu na
szych w listach wyborczych opuszczo
no! 

Wyborcy więc, komitet i nasi dziel
ni piwiarze, Marciniak i Strykowski, 
którzy rodaków zwozili ze wszystkich 
zakątków, dzielnie się spisali. Cześć 
im ua to. L. R. 

skich w kraju w sprawie stosunku na
szego do centrowców. 

V.;' końcu uchwalono protest prze
ciw projektowanym ustawom antypol
skim o wywłaszczeniu '<>liaz o zebra
niach i stowarzyszeniach. 

Wiec miał przebieg 1poważny, ob
rady trwały 2 i pół godziny. 

Poseł Jan Brejski 
poparł w parlamencie wniosek o przy
znanie renty inwalidzkiej po utracie 
połowy czyli 50 pre. zdolności do pra
cy przemawiając w sensie następują
cym: 

Mości Panowie! Wniosek o przy
znanie renty inwalidzkiej tym robotni
kom, którzy utracili 50 proc. zdolności 
do pracy witamy my Polacy z wiel
kiem zadowoleniem i będziemy za nim 
głosowali. \Vobec istniejących stosun
ków nie rozumieliby tego liobotnicy„ 
gdyby parlament tego wniosku nie 
miał przyjąć. 

Kłopotu posła .Erzbergera o pienią
dze nie podzieJlam, bo starać się o po
trzebne na ten cel środki jest rzeczą se
kretarza skarbowości. 

Przez to, że renta inw. bywa 'dopiero 
wtenczas udzielania, kiedy robotnik u
traci 662/So zdolności do pracy zgubiło 
dla wielu robotników ubezpieczenie na 
wypadek inwalidztwa wszelką war
tość. Dowód bowioem, że robotnik nie 
może zarobić trzeciej części zwykłej w 
danej miejscowości zlapłaty robotnika, 
zbytnio bywa utrudniany. 

W każdym razie po przyznaniu 
renty inwalidzkiej ju·ż· po utracie 50% 
zdolności do ~acy, postarają się leka
rze powiatowi, żeby robotnicy nie o
trzymywali renty zbyt wcześnie, gqyż 
wiadomo z doświadczenia,że lekarze po 

3-J wiatowi Ll bardzo surowi i niejeden ro-
'A ( b Q a botnik nie otrzymuje renty inwalidz-
]f O acy na o czyirneg:. kiej, chociaż się ruszać nie może. 

(Bardzo słusznie! - u socyalistów.) . Iem polepszenia zarobków. 
st~ ieżdżać z parafii ani na 24 godzin bez Te wywody poparł socY1alista Nos
ee Pozwolenia władzy duchownej. Na ke. Oentrowcv milczeli a w glosowa-
. ~ląsku ogólne jest orzekont.rnie, że ks. niu poparli konserwatystów i razem ze 

, . i Wobec tego słuszne jest żądanie, aby 
Ewin~. W zeszłą srodę odbył się .. i ipodwyższono procent zdolności do .P.ra-

tut~j 'Yiec spolec~no-polityczny przy cy. ·, .. d'~, 1;8 
u•~ k · · · · d · . ~opp prziez ten dekret pragnie uniemo- ~ s ramvm1. agraryu.szam1 1 rzą owcami 

d?sć hcznym udz1~le rodaków. Jako J11k powiedziałem, kłopot o potrze-
p1~rwszy przemawia.I zap~oszony ~ bne na ten cel pieniądze możemy pozo
w1ec pan Pankowski, wspolpracowmk stawić rządowi. Niech rząd nie marnuje 
„Wiarusa Polskiego", i w dłuższem pieniędzy na inne nie:potrzebne wydat
vrzemówieniu przedstawił położenie na ki a za to powinie'n starać się o niezdol
sze w Prusach i napiętnowt:1ł ostatnie nych do pracy robotników. 

. Z!iw'ć k · · p 1 k ł nie pogrzebali tak W.1zną sprawę. bo teraz 
' 1 s1ęzom o a om pos owa · wogóle nie wiadomo. czv petycya „Pol 

Hakatysta centrowy ks. Olowatzky o- skiego Związku Rolnego" jeszcze do-
13 trzYtna naturalnie pnzwolenie na wy- stanie się na porzadek obrad parlamen-

~~ iazd. tu. 
d, ~---·

zapędy antypolskie hakatystów i rządu (Brawo! u Polaków). 
Spodzjewamy się przecież, że Ko- pruskiego. Po przemówieniu pana P., 

e 91 

Parlament niemiHki 
w~ Zebrał si~ W piątek po raz pierwszy PO 

. \Vakacyach latowych i radził o całym 
ls~ie- s~eregu petycyi, przyczem ujawniły 
• J~st sk1ę natarczyWe umizgi centrowców do 
księ· onserwatystów, '.a nadto centrow
Pvl· cby dopuścili sie dwukrotnie zdrtady wo

haw. ee robotników. 
. Pierwszy raz było to przy wniosku o 
h J~ ~:zyz~anie robotnikom renty inwalidz

~J· 1ei, kiedy utraca połowę, czyli 50% 
~dolności do pracy. P.oseł centrowy, gło 

. ny Jllan Erzberger wYStąpił przeciw 
244 temu wnioskowi z obawy, że mogłoby 
ar labraknąć pieniędzy, gdyby renty tak 

' Wsześnie przyznano. 
13 Imieniem Koh Polskiego dał mu 
· ' za?łużoną odprawę poseł p. Jan Brej-
st S~J, którego przemówienie podajemy 'Y' 

' : reszczeniu na innem miejscu. Pewnie 
eraz g-azety centrowe rzucą się a. ~k' ZWykłą zajadlością na posła Brei: 
iego, aby obafumucić robotników l 

~trzeć. fatalne wrażenie występu pana 
rzbergera, który podobno często się 

ło Polskie, które dało tyle dowodów któremu wiecownicy podziękowali hu
życzliwości d1a stanu robotniczego, nie c7nvmi oklaskami. zrobiono pauzę, by 
popuści tej sDr!arwy i przedewszystkiem avłecownłcy mogli pójść na polskie na
dopilnuje. żebv ustawa o stowarzysze- , l>oteJ1stwo. Po nabożeństwie radzono 
niach ~apewniała prawa .ko~l'i~yjne ~o- · nau ooorem kandydatów do rady gminr-
robotmkom rolnym a zmes1ema hame- inej. Wiecownik. 
bnej ordynacyi służbowej pewnie zafu
da stanowczo przy pierwszej nadarzają 
cej się okazyi. 

Essen. Wiec wyborczy odbył się 
tutaj ubiegłej środy na sali pana Van 

1tawaw:wwwm _ '!'A~""!- _ z -- - -· .±2""J'!'! de Loo pod przewodnictwem pana B. 

Wynik wyborów do rady gminnej 
w Wanne. 

Wilkowskiego celem wyboru nowego 
przewodnicząc-ego dla wiejskiego po
wiatu esseńskiego. Przewodniczącym 
wybrano jednogłośnie pana Franciszka 
Bogackiego z Borbecku. 

Wybory odbywały się w trzeciej Następnie mówił o projektach u-
klasie 18-go, 19-go i 21-go listopada. stetw, którymi zajmować się będą parła 
Wynik wyborów podaliśmy już wczo- ment niemiecki i sejm pruski, redaktor 
rnj. Dziś ziamieszczamy nadesłane nam „Wiarusa Polskiego" p. Michał Kwiat-
obszemiejsze sprawozdanie: kowski. 

Polacy otrzymali pp.:· Brzech- Pan Piabisz ubolewał, że przemy-
wa 608 głosów. Marciniak 616 głosów. słowców tak mało się stawiło na wiec. 
Barański 606 ~losów i Kopeć 603 głosy. Pan Bogacki zwrócił się do zgro

Partya kopalniana: Kracht 659, madzonych, by brali jak najżywszy u
Rahmann 650, Berg 617, Morsbach '581. dział w oracv obywtatelskiej. 

Partya obywatelska: Franke 604. Pan B. Wilkowski wystąpił iprze-
Stein 598, Scharpwinkel 651 Drees 650. · ciw stanowisku niektórych gazet pol-

Petyc1a Litwinów. 
Dzienniki niemieck~e potwierdzają 

wiadomość, że Litwini, zamieszkujący 
Prusy wschodnie, wystosowald petycyę 
do rady związkowej i parlamentu, w 
której proszą, aby w mającej się uchwa 
lić nowej ustawie o Towarzystwach i 
zebraniach nie zakazywano używania 
podczas obrad języka litewsknego, ani 
używania go nie uczyniono zależnem 
od kctżdorazowego pozwolenia whdzy 
policyjnej. 

W petycyi po·wiedziano między in
nemi: 

Nie należy nas stawiać na równi z 
narodami, które chcą się odłączyć od 
państwa niemieckiego. Uważalibyśmy 
to sobie za ciężką obrazę. Taka myśl 
nam nigdy nie wpadła do głowy, ani 
też nasze gazety nigdy takiej myśli 
nie poruszały. Umiemy cenić to szczę
ście. że jesteśmy obywatelami rzeszy 
niemieckiej." 

Tę petycyę poseł, radzca tajny 
Schwabach, wręczył osobiście ks. Bn
Iowowi. 



Protest przeciw antypolskim ustawom 
wyjątkowym. 

Ubiegłej środy odbył się ·wiec wy
borc~zy w Toruniu na s1li M~zeum 
przy licznym udziale rodaków i r.oda
czek. 

Przewodniczącym obrano p. Jana 
\.Vojciechow:;łcieg.o z Mokrego. Do pió
ra powołano 'P· Antoniego Brejskiego, 
na ławników pp, dr. $winiarskiego i 
Makowskiego. 

Z porządku ... dziennego 7Jabrał głos 
pos'Cł pan Jan Brejski i w przeszło go
dzinnej mowie zdał sprawozdanie z 
działalności l(oła Polskiego w parla
mencie. 

Pod koniec swego przemow1enia 
poruszył pan Brejski nowe zachdanki 
hakatystów. suszących sobie głowę nad 
coraz to nowszymi wymysbmi anty
polskimi. Projekt ustawy o wywła
szczeniu Polaków z ziemi i wyrugo~ 
waniu języka ojczystego z zebrań pu
blicznych nazwał mówca już nie lu
dzkim lecz wprost barbarzyńskim. 

Panu posłowi, który dosadnie i bez 
ogródek piętnował „ojcowskie" tra

ktowanie nas Polaków przez rząd pru
ski, zgromadzeni podziękowali huczny
mi oklaskami. 

Następnie zabrał głos p. dr. Swiniar 
ski i wyglosil odczyt o szkodliwości 
alkoholu i smutnych skutkach pijań
stwa. Zebrani wysłuchali wywodów 
tycJi z wielkiem zainternsowaniem i 
nagrodzili szanownego mówcę burzą o
klasków. 

O sprawach organizacyi zawodo
wej przemówił delegat na Prusy Za
chodnie i Księstwo p. Swiniarski z 
Tczewa. 

\V ożywionej dyskusyi, która się 
następnie wywiązała Zlabierali głos pp. 
Wojciechowski, Marszewski, SZJJydo
wski. Chmielewski i Makowski. . 

Pod koniec obrad odczyt~no nastę
pującą rezołucyę: 

Polacy zgrodmadzeni na wiecu w 
Toruniu dnia 20 listopadla rokJU 1907. 
protestują energicznie vrzeciw za

chciankom. zmierzającym do przy
musowego zabierania Polakom zie
mi i pięt11liją podobne zachcianki ja
ko rozbój i hai1bę cywilizhcyi. 

Niemniej protestują zgromadzeni 
przeciw polec.onemu prziez polakożer
ców wykluczeniu języka polskiego z ze 
brań publicznych. 

Wiecownicy przyjęli rezolucyę je
dnogłośnie poczemu okrzykami na 
cześć posła p. Brejskiego, innych mów
ców i obecnych na wiecu Rodaczek o
brady około godZ'iny 8 zakończono. 

.i --142) 

ŻUBROWIE. 
OpQwiadanle historyczne według po

wieści 

Wacława Oąsiorowskłe20. 

(Cła~ dalszy)_ 

Ody się to działo, wieść o awanturze 
dobiegła już do kw;atery marszałka Kei 
lermana, do którego już sam burmistrz 
zdolal tl-0trzeć i zawiadomić go, że od
dział Polaków, świeżo do miasta przy
były, rabuje domy.„ 

Kellerman. który włiaśnie podejmo
wał łaskawie sztab swój, a między nim 
i Jerzmanowskiego, zatrząsł się z gnie
wu. Na suchem, bladem czole mar~zat
ka uklazałv się czerwone plamy. 

- Kapitanie! - rzucił gwźnie. -
Cóż to za bandę .prowadzisz?!... Toż 
się nazywa gwardya? Rozbój, tu? „. 

-- Panie marszałku! Nie pojmuję 
co się st::iło ! - jąknąt przerażony Je
rzmanowski. 

- Zaraz zobaczymy. pułkowniku. 
Stary adjutant Kellermana wyprę

żył się. 

- Wysłać żandarmów okuć w kaj
clany. Na jutro sąd wojenny!... Prze
.prowadzJ.ć śledztwo! Generale Rogel, 
proszę tern się zająć!... Złe trzeba wy
tępić w zarzewiu !„. Przy badaniu chcę 
być!. .. 

Jerzmanowski cnciał się odezwać. 
lecz marszałek przeszył go zimnem 
spojrzeniem i uciął. 

-- Żadnych względów! Żołnierz, 
który w spokojnym a zaprzyjaźnionym 
z nami kraju zachowuje się jak opry
szek, będzie traktowany jak opry3ze:k. 

Jerzmanowski umilkl, czując, że 

Posel pa.n Cmrliński, jak donosi 
„Gaz. Tor." dla choroby we wiecu nie 
mógł uczestniczyć. 

Ziemie oolskies -Z P .w· Zaeheóbh. Warmii i Mn.nr. 
Z Starogardzkiego. W fabryce tor 

f.owej •podściółki p. Buchty w Lubicho
wie dostał się 18-letni robotnik Michał 
Witka w t~ansmisyę lokomobili która 
go tak iporaniła, że ·niebawem umarł. 

Z Chełmińskiego. Posiedzicie! Be
rent z I(okocka sprzedał jednaJk, jak do 
.• Geselligera" donoszą, swe 260 morgo 
we gosp.odarstwo Niemcowi za 166400 
marek. - A więc znów piękny klawał 
ziemi polskiej stracony. 

Toruń. W niedzielę w 111ocy za
strzelil :się w swem biurze spedytor 
Noth, cierpiący na melancholię. 

Z Wielk. Ks. PoznaAskiego. 
Piła. We wtorek .przed południem 

popeł1nił sarnobójstwo w swem miesz
kaniu idaiwniejs.zy wlaśiciciel :Pokrzyl\V
nicki (Niemiec) i to w chwili, gdy go 
miano areszto1Wać za ~ał·szowanie we
ksli. 

- W nocy z niedzieli na poniedzia 
lek włamali się złodzieje do tutejszego 
złotnika Pawła Thtimmela. Złupili oni 
wielką iliość złotych przedmiotów w 
sumie 9000 marek. ' 

l(ościan. Polwa1r~ Zmysłowo, na 
le-żący -do .obwodu Lubina rw ipowiede 
kościańskim otrzymał kulturniejszą naz 
wę „Brlenkamp:' 

Krzywiń. R.ejencya uczyirtila zatiwierdze
n.ie ustaiw g·iel"d;y strzeleckiej, w Krzywiniu z.a
łeżinem oo wystąpienia strzelców z „Sokola"' i 
„Straży". Burmistrz krzywiński odpowiedzial, 
że SOłkól w mieście tarmfojszem nie istnieje. 
Tych obywateli, którzy równocześnie nale
żeli -010 Straży i gie:My strzeleokiej, n.alkJoniooo 
·do wystąpienia ze Straiży. Dnia 6 bm. odebraJ 
p. pose.ł dr. Alfred Chlapowski, stairos.ta· Stra
ży ;n.aJ powiat kościański. CJJŚIWiaidczooi.e piśmien 
ne 18 obywafoli krzywińskich z doniesieniem, 
że dlai ważnej spraiwv tymczasowo ze Straży 
wysępują, - l..aJdni Polacv! ! 

Oborniłd. Nieszczęście ściga widocznie 
tu,.~ejs.zeg.o robotnik'3i Rybarczyka. W ubieglym 
mku z.m~rli mu roozice. w kilka dni potem u
topifa się jego córka, a obe.cnie 5-letmia córecz
lka: zbliżvfa się do rozpailanego piecar i odrniosla 
taik cięż.kie poparzenia, iż z.mada w ciężkich 
boleśoiarch. 

Dolsk. W zeszty czw.'.l!rtek oobyly się tu
taj wybory do rndy miejskiej,. Wybrani zio.

stali d\v;aj Polacy: mistrz murarS>ki p. Ocho-. 
oki i mis1trz mlynarskii p. H~szyńs.ki. 

inin. Sroi:;i ci'oś spot.kal faJmilię tutejszego 
,mfy·n.arzai Bros.towicza. Zorra jego zn.aiduje się 
w za1kfadzie dl.3.1 ob.fakaJnych. svn leży w la
zarecie, ai w SiObotę odn.iosfa pięcioletni.a có
reczka z1n?Jcz:ne popa1rze_niia podczas nieo:becJ1o
śoi swej straszei ~i ostry. 

mu się grunt pod nogami usuwa. Roz
kazy marszalka zaś wybiegly jurź z 
kwatery, podniosły na nogi szwadron 
żandarmeryi polowej francuskiej i skie 
rbwały się ku nieszczęsnej gospodzie. 
Szwoleżerzy nie zdołali jeszcze zory
'ento\vać się w odniesionem zwycię
stwie nad .patrolem księcia wtirtzbur
skiego, gdy oczom ich ukazały się kaski 
żandarmeryi cesarskiej. 

Porucznik, prowadzący oddział, z 
dwoma żofnJerzami wszedł nla górę. 

- Oddajcie brofl ! Jesteście aresz
towani! ... 

- W edJug rozkazu! - huknęli je
dnogłośnie szwoleżerzy, odpasując sza 
bl.e. 

Porucznika, który spodziewał się 
oporu, ujęło to posluszeń$two. Zag.a-
dnąi więc łagodnie: . · 

- Który n:ajwięcej nabroił? !.„ 
-- Ja! -- odezwali się równocześnie 

Ploryan i Stadnicki. 
- Wiec dwóch? 
-- Nie, panie poruczniku! - od'c-

zwat się floryan. - Jam rozpoczął, bo 
dałem mieszczuchowi w gębe ! 

- To nic, panie poruczniku - zao
ponował gorąco Stadnicki - iale ja p! 
wszy ubroczvlem !.„ 

--- Ja, ia także! - huknęli powstali 
szwoleżerzy. - Wszyscy jednakowo! .. 

Porucznik pokiwal smutnie głową. 
·- A wy, szalone głowy!... Trudno! 

Żal mi was.„ Naprzód!.. 
Konwój żiandarmeryi otoczył szwole 

żerów i zaprowadził na odwach. 
Jerzmanowski tymczasem z porucz 

nikiem Wybickim starali się dociec pra 
wdy ... ale wszystko świadczyło przeci
wko szwoleżerom. Skargi na rozrni:lry 
bójki i zniszczenie rosły ... napływaly 
ze wszystkich stron. Jerzmanowski 

Z 0-strowskiet:;'.O. \l/ edlug rozporządzenia 
władzy wyższej odlączono kilka parcel od ob
wodu dominalnęgo Mączniki i gminy Skalntie
rzyce w pawieoie ostrow~kim i zlącz.ooo w 1110-
wą gminę. na<l'aiąc tejże na.zwę .• Neu-Skaihnier
sichiltz". 

Ze Slązka czyli Staropolski 
Wrocław. Szumnie .zapowiedziarn.y zjazd 

śpiewaików niemiookich, ·nie udal się, bo w ka
sie komitetu jest wielki niedobór. - Jako.5 niom 
cy nie mają szczęścia ze swymi występami 
!kultu:r.l1'0-1hakatystycz:nymi. 

z Psi.czyóskł~<>. w vasiadlościach ksi~
cia pszczyńskie~o znakLuią sie wie~kie pokła
dy węglowe, które czekają na kh oitwarcie i 
wyd-0bywanic. Zmarly ksi1lżę pszczyński sto
sJUnkowo ma110 czyniJ dla ~órnictwa w powie
cie P&ZCZJY~im. nie rozszerza[ Joopalń istnie
jący-eh i n.le otwiera! tllowych. Podtobno i po ie
sz:o śmierci nic się w tym kienunku :n1e zmie1ni. 
O.l!ówną wage kla<lzie zairz.ą:d księcia nai gór
nictwo ·na Dolnym Śląsku, we Waf.hrzyskiem, 
gdzie ma kop.a.lnie. . 

Bytom. Nauczyciele górnoślascy znuwa
źyli, iż dzieci orzynosz:i du szko:fy swe ksją
żki obwini~te w oa'Pier ~azet polskich. Wy
szedl nakaz. ii ksii\ż~k ~kolnych nie woLno. 
obwijać w paipier gazet polskich. Dzieci muszą 
pap.ier taki U$_n-nąć, a w razie, gdy nie rnialy 
~nne.go -papieru, ma•ią otrzymać ze szkoty od
powiedni .. niewielkowl~:ki". -- Bzik ha.katy~ 
styczit11y u ·nieuncórw coraz więcej sie wz.ma.ga ! 

Karwina. S.Cużąc.a Kurusz udusita najpierw 
swe ·nowcmarodz:one nieślubne dziecko a1 uo1em 
W1lbżY.!!a dalo w komin. w którym się na pól 
spa.ififo. Wy·rodmą matkę a.resztowano. 

Z innych dzielnic Polski. 

Szpiegostwo na rzecz Niemiec. Z 
Warszawy donoszą że w spraw.ie szpie 
gostw\a na rzecz Niemiec aresztowano 
znowu kilka osób i że \vykryto w 
·warszawie organdzacyę całą, która zaj 
mowała się sprzedawaniem planów mo 
biliz1cyjnych i fortyfikacyjnych. W 
biurze organizacyi skonfiskowano \Wel 
ką ilość planów oryginalnych i skopio 
wanych, które gotowe byly do wysta
nia. 

Wiadomości ze śwlałao 

Strejk górników w Australii 

w obwodzie New-Castle zakończył się. 
W układach .pośredniczył rząd. 

W I( a rata gu zginęło około 1 O tysięcy 
osób. 

Tak donosi korespondent specyal
ny petersburskiej ajencyi telegraficz
nej. Kara tag (w środkowej Azyi) na
wiedzione zostało 21-go zeszłego mie
siąd:t strasznym trzęsieniem ziemi. 

Streik r'obotników portowych w Rot-
terdamie 

zostal obecnie ukończony. Pracę już 
podjęto. 

był zdesperowany. Wiadomość o aJ 
wanturze trafi bezwątpienia do głó
wnej kwatery.„ ttar1b1 .spadnie na cały 
pułk. .. a na jego p;łowę, jako dowódcy. 
ciężka odpowiedzialność, a może i dy
misya. 

Jerzmanowski. chcąc się czegośkol
wiek dowiedzieć. poszedł z Wybickim 
na odwach, aby winowlajców wybadać, 
lecz dowódca odwachu grzecznie lecz 
w sposób stanowczy odmówił. 

Położenie byłia bez wyjścia. Ofice
rowie francuscy, znający surowość 
Kellermana, wróżyli jak najsmutniejszy 
koniec przestępcom, wim bowiem ich 
by la oczywistą! 

Uwięzieni szwoleżerzy ani prZYDU
szczali, jak groźne chmurv zawisły nad 
kh głowami i gwarzyli między sobą 
swopodnie, wspominając szczegóły wal 
ki. Jeden floryan zapadł już w swoj;i 
zwykłą iiadumę. ale co dziwniejs.za, iż 
Stadnicki milczał zawzięcie, zezując 
kiedy niekiedy na Floryana. 

Milczenie Stadnickiego, przewo
dzącego wszystkim rozprawom, zwró
cilo uwagę towarzyszów. Pierwszy 
ozwal się Masłowski : 

- Nasz bm.gadyer Stadnicki. .. stra
cil caly humor !.„ 

-- Żal mu pewno, że mu się więcej 
Niemców nie nawi_nęło !- wtrącił Ro
man. 

- Będą go pamiętali, a najlepiej po
dobno mość wilrtzburska - zauważył 
Toedwen. 

- Panie J ózefic, co?... Jr:ikże? -
zagadnął Marcelek. 

-- Et!... psia mać„. bodaj go! -
mruknął Stadnicki, poglądając na flo
ryana. 

- Prawd.1 ! -· przyznał Masłowski. 
odgadując myśl Stadnickiego - imć 

Zatar2:i w parlamencie węgierskint. 
Obstrukcye w parl'amencie węgier, 

skim (izbie poselskiej), którą od dłuż 
szego czasu uprawiają postawie chor 
waccy, doprowadziła już ldlkakrotni 
do ostrych starć. a w ostatnich dniach 
wywołata przesilenie w łonie prezy_ 
dyum. Mianowicie zarzucano prezes.o
wi izbyd Justh'-0wi zbyt łagodne i r>oie 
dnawcze usposobienie wzgl~dem Chor 
watów. Jak donoszą z Budapesztu 
.przesilenie zażegnano i na konferen
cyi prezydyum z ministrami uch\Vlał 
no w zasadziie, że każdy przewodnicz 
cy odpowiada za rnterpelacyę regula 
minu tylko przed wtasnem sumieniem 
Prezes Just prowadzi z Chorwatam a 
uktady, którym w kotach poselskie 
wróżą powodzenie. 

Położenie wojskowe w Maroku. 
Donosiliśmy jui, że korespondeJJ 

dziennika paryskiego „Matina" w Ca 
sablance miat rozmowę z francuski 
komendantem, jenem.tern Drudem, i '() 
trzymal od niego ki1ka interesującyc 
szczegółów. 

Plemiona maurytańskie - twierdz 
jeneiral - poniosły tak dotkliwe ciosy 
iż liczyć można naoewno, że więcej ni 
powrócą. Mają oni nareszcie dosyć 
myślą jedynie o powrocie do zwykłe 
gl() trybu życia. Balon obse·rWiJcyjn 
na uwię;zi, wznoszący się dwa raz m 
dziennie, nie odkrył dotychczas żadne 
go stadu meprzyjacf eia w promieni r 
55 kilometrów; jedynie maruderzy o 
bazującej pod Tiidiana armii Mulaj tta 
fida niepokoją tamtejszą okolicę. 

Af.ulaj łfafid jednakże z pewności 
nie zaczepi francuzów, których obó 
jest ta~k silny, że mogą się opierać 2 
tysięcznej armii . 

Zgon patryarchy kościoła ormłańsk 
gregoryańskiego. 

Z Eczmiadzynu, klasztoru ormiań 
skiego, •Położonego w gub. Erwański m 
na Kaukazie, nadeszta wiadomość 
zgonie Mkrticza I. katolikosa armia' 
skiego, pierwszego patryarchy i gło 
mmiaflskiego kościoła schyzmatycki sz 
g.o, czyli ormli:lI1sko-gregoryańsikiego. 

Tradycye kościoła ormiańskiego 
bardzo dawne, sięgają bowiem czwa 
tego wieku po Chrystusie, a bardzo w 
lu p-0mników sta:rokościelnej 1iterat 
ry zachowało się tylko w języku orm 
1ańskim. Od roku 491 kościół ormiańs 
popad'l w herezyę z powodu „monof 
zytyzmu" to jest nauki o jednej niep 

· dzielnej naturze Chrystusa i dopiero 
roku 1439 dokonali unii z Rzymem. J 
dnak do kościoła katolicko--0rmiański 
go przystąpili przeważnie tylko zarn 

Ploryan Ootartowski zadal im chwac 
Ani mi w gtowie było, że ma taki z 
mach! ... 

-- I serce! - dodal tręb11cz Olsz 
wski. P 

- · Psia mać - westchnął pons~\\ ,e 
Stadnicki, lypiąc powiekami. r~ 

- Waści nieliada przysługę odda c 
Toć Niemcy na karku ci siedzieli!... 

Brygader sapnął ciężko i rzu 
przez zęby: 

- Pio ... Florek .... psi>I mać!. 
Co. brygaderze? - odrzekł spok 

nie floryan. 
Stadnicki machnął n;ką i chciał c r 

rzec, lecz w tern drzwi się otworzy że 
i do kazamaty wszedł oficer z roz~ tau 
zem. aby wieźniów mzdzielić i poJ 
dyńczo rozsadzić. Szwo:eżerzy prz 
jęli z poddaniem rozkaz. 

Tego sr.-imego dnia jeszcze zacz 
się śledztwo przeciwko ,sprawcom " 
bunku i rozboju„, jak głosit protok 
Zeznania poszkodowanych byłv jed 
myślne. Weszli do gospody i rzu 
się znienacka na spokojnvch ·1bywat 
ośmiu ludzi p'0kaleczyli. zniszczyli 
dom. stawili zbrojny opór \\t1 '.ucie ks 
żęcej .... 

Kellerman z ~niewem wYSłuchat 
portu, a gdy adiutant zapytał go, c 
należy przesluchać winnych, mars 
łek odp1:uł z rozdrażnieniem: 

- Nie trzeba! Jutro na sądzie \\ 
starczy! Wina -Oczywista! 

Jerzmanowski ze smutkiem do"1 
dzial się o rezultacie śledztwa i de 
zyi marszałka. W szwadronie ·nie TI1 
sze zapl'.rnowalo przygnębienie. dola 
warzyszy była prawie zdecydowa 

._;;~}.u ~ :„ __ .t,, ;,j. 

(Cłu 4blny 11Htł'!!>t) 



i i wykształceni Ormianie, rozprosze 
i pOZl'.ł Armenią; ludność w kraju pozo 

' ata przy kościele ormiańsko-gregory 
'skim. Głową tego kościoła jest ka
likOS, a stolica jego od roku 1441 kla
tor w :Eczmiadzynie. Klasztor ten, 
obyty z początkiem ubiegle~o stule-

·a przez feldmarszałka Aaskiewi
przeszedl pod władzę Rosyi i od

d' pod panowaniem i pod wpływem 
' 5yjskim zostaje katolikos ormiański. 

ióremu podlegają czterej inni patryar-
, 0wie ormiańscy, między nimi patry

rcha jerozolimski i konstantynopol
i, dalej 46 arcybiskupów i wszystkie 
asztory ormiańsko-gregoryaTiskie na 
au~azie, w Rosyi, Turcyi i innych ~ra 
1ch, a W'Ogóle przeszło 5 milionów 
hyzmatyckich Ormian. 

e spraw robotnlozyó'b: 
OsadzevJe niemieckich robotników kQłejo
·ch zamiast oolskich. Do „Ostdeursche Presse' 
s1,ą i wied~ikiego powiatu byugoskiego: „Waż
""irząJ.ze,nie p-<Xijęla by<l~oska <lykekcya ko

·1111·a w Slc-s.iniie wsi z ludnością przeważnie 
iską przy t'Jrze z Bydg-oszczv do Nalkla. 
rzy te,~ stacvi robotnikami kolejowymi byli w 
:ększej części Polacy a podczas strejku szko•l
o oJców dzieci w s~10le opornv:ch wJaicl.z.a 
ejawa wYdalila od pra~y. Aby Z2Jraidzić bra
wi godnych zraufa:nia: niemieckich robotników 
ud<1W'al.ai króleiwska dyrekcya kolejowa dw~ 
my robotnicze, każ.die z czterema pięknemi, 

emerrni mieszką111iami. I(ażd·a rodzina rnbot-
. za otrzyma duży kaLv\ra.l ziemi na upra1wę wa-
·wa j zjemn:.iaków. Pod'obno w przysztvm ro
ma nastąpić budlowa jeszcze diwóch domów. 
amienl1lą }est ta• okoliczność, ze ObSIZ:ar, na 
'rem te domy robotnicze zbud'Owano, mu
' pQiZYskać d.Qpieru przez p r z y m u s. o -
e. w v w l a• s z c z e n i e ( ! ! !) hrabiny 
tuliclci'ej z Potulic. 

.Z różny"h stron. 
Jutrzejszej niedzieli ·prosimy nie za
mnieć także o iagitacyi za „Wiaru
m Polskim''. Im więcej czytelników 
iarusa Polskiego'•, tern więcej czl'on 

'w w towarzystwach i organizacyach 
szych, tern więcej oświaty. 

Zima zawitała już na dobre obecnie. 
rmometr spadł w piątek rano o 2 
pnie J)()niżej zera. 
Bochum. Ciekawy proces o obrazę to-

·[ się przed! tutejszą izbą karną. 7-go li-pca 
1906 uka'Zalf się w ~ocyalistycz.ncJ „Berg
eiter Zeitung" artyikul .ood tytułem „Ouistaiw 
1ert". W artykule tym przeclstawiDno 
erta jako cztawieka bez stkmpul61W, który 

o cz.tonek chrześci_ańskiego ,,gewerkf era!i'ltll" 
aidzal socyalistycznemu „ferbaJndoQlwi" na:j
eksze ta•jemnice „gewerkferajnu". Jaiko 
ia-dkowie występmv~!i w procesie pos.!bwie 
chse. ttue i Brust. Paser Sachse zezna!, że 
mert zwrócil si,e o pożycz.kę 20 tys. ma'reik 
ferbaindu dla Konsumu siegerlandz.kiego. Sa

wówczas odmiós.1 wrruienie, j.aJkoby Em-
rt Siey:~rlandczyków chciat z.a tD o_rzylą
'Ć d'Ot ferhandu. Bmmert byl sekretarzem 
'()rkferaj ru d'la Siegerland;u i byl się w.ra
e poróżnif z .• gewerkferai1nem". ttue :zeznał', 
Podczais za.burzeń gewerkferati'nowych w 

'{)\\ .erlan\bzie „ferbam·Q." otrzymal kilkarkrotnie 

tersO\\i obr.on~ pa1ragrafn 193. Obrazę z.nalezio
no tylko w wyrażesniach jak _,junv;er Latte" (jest 
ro wyzwisko niemieckie, które trudno przetlo
macz,yć nai polSlkie) J skazano Leimpeteorsa na 
30 marek grzywny. 

Lan~cndreer. Kierownik "Pociągu Miischer 
~ma:rl wskutek obrnżeń odniesionych podczru. 
czwartkowe.i katastrofy kolejowej. 

Eving. Prz:v wyborach do rady g'Illirmej w 
trzeciej klasie, wybrano dwóch s,o.cyalisiów 
którzy odebrali 527 gl. i 532 gl. na ogólną licz~ 
bę 864 Olddain_ych glosów. Pola.cy postaiwili 
wlasnych kaindydatów, któ_rzy odebrali 80 gl-0-
sów. 

Dortmund. Nieznanego człowieka 
znaleziono przy 'Ulicy Siemensa z 
śmiertelną raną w piersi, która s·powo
dowała niebawem jego śmierć. N~zwi
sko człowieka oraz okoliczności, w któ
rych odebrał ranę, są dotąd nieznane. 

Gelsenkirchen. Towarzystwo ak
cyjne „Gelsenkirchener Berkwerks-A. 
O." ogłasza, że powodem wydaleń ro
botników zagranicznych jest brak pra
cy. 

Velbert. Prezes rejencyjny wyzna
czy l 1000 marek nagrody za schwyta
nie mordercy rolnika łfamma. 

Otrzymujemy z prośbą o zamieszczenie, 
co nastęigµ:ie: 

Usilna prośba! 
.Rodacy! l(omu z Was c.hodx.i o przyszlość 

naszej/ hraici tu na obczyźnie_. ai wiem, że ka
żidemu to na sercu leży ten a1iech tak s.zcz-e·rze, 
po br.aterSlkU, dopomaga do jak narszerSZeg'O 
r-Ol1.l'\voju $więtojózarfada - instytucyi ma1ące, 
na oku niesienie pomocy ·dz.fatwie 1i.asxwo wy
chodźt\va, a s.zczególnie tej, której B~ nie 
poskąpi! ta.tentu. Nieśmy więc .naszemi groszami 
jej 'IJ'Ol[Tloc. a Bóg, oo W].zystko dobre wyna.gra
dza, nie poskąpi ci, Brade. Siostm. Swego św!~ 
t~°' blo~sl.awieństwa za tJoi, bo saan przez 
usta Syna Swego powied'Ziall: „Coście ied'nemu 
z tych moich n•iniejStZych braci uczynili, to
ście mnie uczy.nili". 

,,Die Zustlinde der Provinz Posen". Pc<l tym 
tytwf em oglos.if ~liemiecki wraściciel ziems..ki 
Pawef Fuchs z Wituchowa pod l(wilc.zem, dzier 
żawca domeny okrólewsl<iie}.. brosziuę o polityce 
aintypolskie'.f. W slowach sta.n'O'Wczych zwraic:~ 
się aJUtor przeciw cafoi polityce przeciwvolskieJ, 
przeciw hakatystom ł przeciw łl'OIW'ym nroiek
tom prze.ciwpolsJ<Jm, mi<„nowicie przeciw prcJ>
jektowi wyiwlfaiszczenia. 

Zwracall11y uwagę Szanownym ~zytelni
kom na oglosżenie o. J. SzY1T1cxaika z Pw...r1aa:ifa, 
.który ma wielk1i WV'bór wszełki·ch prudnnfo
tów zoganmistr.wwskich i ztotniczych. 

Szanownym Czytelnilrnm zwracamy uwa2e 
.na og1oszeinie p. !.~acego Józeiowskie1ZO< z 
tterne, które j~i umieszczony w d'Zisae.jszyrn 
numerze. aawum:mwm - = = ·W'& 

Od Ekspedycyi. 
Kotu „łtarmooia" w W. Ogloszenie nald'.e· 

s.zro za· późno. 
-* 

g~~bozeńsfwo polskies 
Nabożeństwo oolskie w Bochum. 

W niedzielę dnia 24 I-isto.pada ~ godzinie 
2,15 po ool. na:boż-eństwo do św. Gerarda. 

W Weitmlłł' srposobność do sp()twiedzi św. 
od soboty, dnia 23 bm . . PO ool. Kaza11je w nie
dzielę p.o sumie i o. 4 ~. po pol. 

Freh:ienbruch. Spos{Jbność do spo
wiedzi św. 23 listopada .po ipoł. i 24 z 
rana. Kazanie polskie 24-go po ~

Stecie. Sposobność -do s·powiedzi 
św. dn. 30 listopada po pol. i 1 grudnia 
rano. Kazanie 1 grudnia po południu. 

e cynkularze i i:.ękopisy. Czy wysefal je 
rost E łi · · 1· W SJ>rawie SwJętojózalacla". 

da _ mmert, ue me wje, 1w1c ato 1 z pc-
śc1ą że mog.ry Oł!lle tylko pochodzić od Sz.atn. R.odaków, którzy są jesz.cze w po-
erta. Emmert byJ pófoiei platnym mówcą siadaniu prezernnie rozeslamych obraizów Wiel. 

związ;ku ku zwakz.a.niu socyai·nej demokra- ks. Szymańskiego i Ks. Arcybiskupa Stablew-
' a olbecnJe jest we wiernvm królowi związku skiego na rzecz funduszu żelarznego ,,Swięto.ió-
uiczym .księcia psz\:zyńskie.go. Sąd uzmal zafacia", proszę, aby obrazy lub za nie zebrane 
Emmert z<lr.a1dz.af taiiny materyaJ „gewerk- pieniądze bezzwlocrnie do mnie lub też -do ipana 
ii1u" „ferbandowi" craz. że oo newnej firmy Matysiaika <l'o Wattenscheid łeszcrLe w bieźą· 
eldorf~kiei ż.:1dal dla siebie 3 ·procent wy- cym miesią-cu pood!syl.aić zechcieli, pooieważ 

ł c r<Xtzenia za dosta!Wę dlO konsumu którym za sprai\V'fl ta musi być uregulorwana i oddana na 
zy .zair. Nie udlaw:odnicmo tylko CJ11l!!erto~ ręce nowego zarządu. 

~~~~~~~~rAf 

/~lli-~ 

~ 
Towarzystwo św. Staołstawa B. w Heme 

Szanawnemu czlonkowi 
JANOWI .MAĆl(OWIAl(OWI 

oraz dego żmńe 
JADWIDZE z domu Walkowiak 

w dniu srebrnego weseli!, skfadamy jak nats.er
decznie:isze życzenia zdrowia, s.zcz~cia i bl'o
g-0slawieństwa Bożego. Szanowni Jubila<:i niech 
żyj.ą! Teg_o Wam życzy 

Zarząd. 

'*·~----iliJHlil!łl 

~ 
l(o.fo śpiewu „ Wancla" w Holsterhausen 

zasyła swemu szain. druhowi panu 
STANISlA WOWI BURLADZE 

oraz jego do21goooej towarzysz.ce życia, pannie 
ANNIE PA WELCóWNIE 

w dz'ieł1 Ich ślubu. d11.ia 25 listopada, serdecz
ne życzenia szczęścia, zdrowia. blog.oiS.fawień
stwai Bożego i wszelkiei pomyŚilności. Ró
wnież wykrzykujemy Mloo'eł Parze po trzy
kroć: Cześć! Cześć! Czeć ! 

Towarzystwo św. FJoryana w. Merklinde. 

ZaIJ()Wiedziany na J;1iedzielę 

- OBCHÓD ROCZNICY -
się n ie odbędzie. (1) 

·~--~--------~---------Zarz~ 
Baczność Parafianie z· param OJ;JOrowskłeJ 

Pod Poniecem. 
Zebranie w sprawie chli>rągwi odfbędzie się 

w nied1z.ielę, d111ia 24 listopa.da o godrlinit pól do 
4-eti po poluctniu w Rohlinghausen u pana Mo
dera, stacya kolei elektryc.z111ej. Ponieważ, iż 
zebrairnie to jest ostatnie, 'wiec' winni się wsey
scy mężowie zaufania stawić, ponieważ przy}dą 
wa1me spr.atwy pod obrady. O liczme staiwienie 
sie wszystkich Parafian prosi (1378) 

W a tenty W oic4echowski. 
R.ohiinghausen. ttofstr. nr. 11 b . 

Wielki wiec społ.eczno-polityczny 

w Bochum 
odbędzie się w niedzielę, dnia 24 listo
pada rb. p0 pot o godzinie 4 w lokalu 
p. Holzschneidera (Salamander). Z po
wodu Wf.lżnych sprow, które mają być 
oma wiane uorasza się o liczny udział. -- * 

Bractwo Żywego Różańca w Wanne. 
Uprasza sie Szan. braci zelatorów 

i siostry zelatorki, by przynieśli mi do
kładny spis swych .róż. bym mógł ich 
w główną ksiażikę róilaf1cową wpisać, 
a mianowicie zelatorki winny to w jak 
najkrótszym czasie uczynić, uonie-waż 
ich róże do tego czasu jeszcze wcale w 
książkę nie byly WiJ)isane. Nadmieniam. 
że te zelatorki. które mi takiego S'J)isu 
do ~rudnia nie przyniosą, tracą prawo 
kh Jóże do chorąg-wi i d.o wsparcia po
śmiertnego i do innych korzyści tegoż 
bractwa. 

Zarazem donoszę, że kasyerem 
bractwa jest zelator Marcin OierszaJ. 
ulica Karlstr. 47. Zelatorki wilnne skład
ki od swych członków oo ćwierć roku 
wręczyć w jego ręce, ze wszystkiemi 
zaś sprawami, dotyiczącemi bractwa. 
winni zelatorzy i zelatorki ~glaszać się 
do nadzelatora. (3) 

Ant. l(aźmierczak, naqzelator 
ulica Karol!a nr. 22. 

Koł-0 śpiewu „Harmonia" w Wattenschefd 
donosi swvm czlonkom i lubownikom śpiewu, 
iż w niedziele. dnia 24 bm., po pofudniu o go
dz.inie 4 odbedzie się zebranie miesięczne, na 
które się wszyscy cz.lionkowie p.unktuailnie $fa-
wić ~bnni. (l} 

Zarząd. 

B-ac-zn-oś-ć -ko-mi-tet·-a-gi-tac-yj-ny -absty: 
nentów dla Westfalii, Nadrenii is. pr. 

Posiedzenie komitetu odbędzie się 
w przyszłą niedzielę 24-go bieżącego 
miesiąca w Dortmundzie w lokalu p. 
Schafera (Zum Tierpark) narożnik Les
singstr. w południe o godzinie 11-tej. 

Na porządku dziennym obrad: 
Sprawa urządzenia kongresu ab

stynentów na wychodźtwie. 
Ntastępnie wspólne zwiedzenie wy

stawy alkoholowej. 
Uprasza się o punktualne przyby„ 

cie wszystkich członków. 
Na zebr.anie uprasza się przybyć 

także prezesów i członków zarządu 
wszystkich towarzystw abstynenckich. 

Członkowie abstynenci mogą się 
przysłuchiwać obradom. 

Przewodniczący. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Ober-Styrum · 
podaje swym druhom do wiadomości, iż w nie
dzielę, dnia 24 listopada, odbędzie się zebra~ 
,nie o godzinie 6 wieczorem na siali i;wyklych 
posiedzeń. Pożąda-nem jest, a1by się druhowie 
jak naHiczniej stawili. Goście mile widziani. 

Cwl'em! (1) WydzJał._ 

Wskutek barJzo korzystnie zawartego kontraktu z fa„ 
bryką polecam dwa g tunki 

najlepszych .maszyn do szycia 
B1F9 a pięcioletnią piśmienną gwarancyą _,.. 

Ne. 5 n. 50,- Xo. 8 .U. 70, -
za zaliczką kolejową. 1302 

Wł. Radzimski, Smigiel 
(Sehmiegel, Prov. Posen). 

Największy handel polski tow. łokciowych, płucien, chustek itd. 
==== P"óby na żądanie darmo. ===== 

Z
k ze.sympatymje z s'CJ.cy1lną demokracyą, lecz Wojciech l(Qtowski, 
. ta~ urzv21n.ano oskarż. siocyaliś.cie, ~L~e~i.:;_m~pe~-=------.::G:::la::d::::b..:.ec::k.:.:.•..:.K~o.:!lp:.:.in;;,;.:g:,;;s;...tr.,: . ..;.;n_r.:-3-._----:=:--:-::-:::-----=::-=----:=::-:::---:==:--:=---:=::- -------------pm - -

prz 

Darmo . ;;~;a k~~kupnie od 1 marek począwszy 
praw dz. nikł. przJ bory stołowe w kart. albo torbę skórzaną. 

Przy zakupnie od 12 marek począwszy . 
6 ~spaniałych łyżek w piękn. opakowan·u 

tylko w domu obuwia: 

Callm.ann Her~,ll 
ulica (Bahnhofsłr. 45.) 1316 

• 



r-
Nasza kasa płaci od złożonych osz„z~dnoś"I 

41/2 procent :z;J. kwartalnem, 
f\ procent za półroc.znem, 
51/2 procent y,a rocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, a kupi grunt od Das, tem• vrypłara 
kasa nasza depozyt :riawet bez wypowiedztinia . 558 

W powia to wem mieście P z am ot u ły (Samter) posiadamy około 

łCU) plaeónr budowlanych 
a na. nich wypr„icesowane konsensy, na co tym Wiarusom, którzy 
z obczyzny chcą wrócić do Poznańskiego, l!zczegól~ zwracamy uwagę. 

Adres: 

BA~K PARCELACYJNY. POSEN, Victorisstr. 12. 

----------------------------------------------~ 
.Jan Stanina 

ksi~garnia i drukarnia w Horsthausen. 
Polecam Sz ''-n. Rodakom na 1380 

podarki gwiazdkowe! 
Wielki · wybór 

książek do nabożeństwa dla dziatek 
oraz wszelkich zabawek. 

Krzyże stojąee, wisz1\ee i pod kopułą, 
figury św., pnwinslowaniu i korfy gwiazdkowe i noworoczne. 

Cygary i papierosy z pierwszorzędnych fabryk pol-
skich. Wszelkie towary galanteryjne. 

Szan. Toa·arzystftrom w pobhtu polecam 
się do wykonywa• ia ~staw 'towarzy~kich, progra-' 
mów, odezw, kart ws\ ępnych, we~elnych i t p. 
l{to na gwiazdkę zakupi za 10 mk. otrzyma Kalendvrz 
Maryański na rok 1908 z wszelkirui dodatkami darmo. 

Gebr. R i ndskopf 
w Derne 

naprzeciw k~ei„ła katftli<·kiego. 

Wi.elłd zapas 

ubrań dla panów -- --
=paletotów dla panów= 

poniżej ce12. zali upna. 

1000.00 
harmonik 

cyter, 1nstr . muzyczD)'Cb »ta. mają zostać roz
przulane z powodu po w ększenia fir?JY po nader 
tanich cenach. "'wysyławy za zahczką nasze 

:::~;;. harmoniki orkiestrowe :1a~~ · 
~'f"1' 6 1·eg. 2 basy 

li 

Fabryka tabaki 
do !laiyf;J· an~a 

E. S om me rf e Id i 
dawn. Otto Alberty 

Grndii ądz Grand1m2 
dostarcza znani\ jako n.aj· 
lepszą i najzdrowszą. 

tabakę 63e 
do za.tywani ~. 

rroszę i qda e p11~ót 
I<'ml!la .tałoż. 18ó9 r. 

f Potv;cbuj~ nru (1381) I Przyjmuiemy kanitały 
p1sarza · w depoz1t i płacimy 

do k~respo_ndenc:>:iiczyn- 1i procent od depozyt. z ro czn em wypow. 
nośr1 w mteres~e pry- 4 ł pół pr. " z p ó lro cz nem 
w11tny • sprzedazy kupna " k I " 
i parcelacyj majątków ł pro~·ent " „ z w.a rta nem „ 
ziemskich; najchętmej z 31 poł pr." „ z ka~clorazowem 
fac~u r:·ln~c"e~o, a. e I Procenta obliczamy od nas~pnego dnia 
moze być i z rnneJ branzy l du dokonanej wpłacie i wypłacamy je 
z kancyą 1500mk. Pen- , b d . . 2. . . • 
s~ a pod ług ngod!' przy ł lu · 0~1s.uJ~ID~ razy roczme I to na 
wo:nem stole i potniesz· i 1. stycznia l lipca. 
kania; jeżeli. ka~dydat 1 Na 1. stycznia rb. wynosiły: 
biidzie 0 1 P?wiedm . włą-1 Udziały Spółki naszeJ' mk. 764 377 11 
czony bfld.z1e do pozy41 a F l · 1 705 ooo' 
familijnt>go; tylko uczci· une usz pwarancyJny ,., ,-
wi i porządni kandydaci. · I~ezerwy z fund. emetyt. „ 492 400,04 
z czego muszą się oka~d /} Spółka Rolników Pafeela•~·*1a 
będą. uwzględnieu!. Zgł1)o (18f>2) E. g m b. H. • 
szenia u <'ra~za się n"d· Poznań. _ Pot1en. 

- syłać p cd lit. B. R. 400 J K . · Wł K k J p 1 d k' 
Hauptpost Bromberg. • uzaJ. . aczmare . . a ę z -1. 

Potrzebuj~ samod.ziel· 
n~go 1387 

1 czeladnika 
piekarski~go 

zaraz lub póź dej. 

Franka 
Seh •erl n p.Kastrop. 

Młodsza 

1 dziewczyna. 
znajdzie słnibę od zaraz. 

Agnieszko WłoilińskB 
interes krawiecki 

skład sukna i bławatów. 
Kirchlinde, ul. Wiktoryi 2. 
~---_-_„ __ 
itanio a dobrze li 

· ~ Tanio! j'anłel 

· - ~ Zegary 5 
· :2 zegarki kieszonkowe oraz towary z złota, ~ 
. : srebra i doublee poleca w wielkim wyborze ::; 

, ł J Szymczak~ Poznań, i 
: ~ ul. Szeroka 24, ~. E 1370 n.arożnik ulicy $!usarskiej. ~ 
, ~ Cenniki darmo i franko. 

- „. -

Szanownym Rodakom i Rodaczkom 

w LUtgendortmund i okolicy 
ponosimy, iż odadłyśmy jako 1383 

praczki i prasowaczki 
pięknej bielizn:r 

przy ulicy Oes ~ełerstr. nr. 60 
i prosimy o łaskawe poparcie. 

Siostry: M. Trzebniak i A. Wclorki. 

J. Pańozak, U47 

dom tuw 
ESSEN. Stoppenbergerstr. 11-

N a jtańsze i najkorzy 
nieJsze źródło zakupn 
Baeznoić Bracia Rodacy w Be1 

i okolicy! 
Szanownym Rodakom donosz!J uprzejmie, iż 

paom .a P· ""Skład 1 

towarów kolonlałnrch, 
Mam na składzie tylko tani I dolłry ł(I 
n mnie uMluaaekora i rzetelna, dlatego 
lepiej usłdyć, niż kaidy Icek. Wkrótce będ~ 
dawać k?Jiążki rabatowe. Prosząc S.zan. Roda 
poparcie mego przedsiębiorstwa, kreślę 

z ezacu.nldem 

lgIDtey Józefowsk· 
Herne, Feldstr. 3 7. 

Scherlok Holmes 
Ninie.~ szem donoszę Szanownym Rodakom. I 

objąłem hurtowne zastępstwo na powyżej 
miane wydawnictwo zeszytowe i tylko n tnnie 
żna je nabyć. Podróżnych przyjmuję na. lt.a 
poBiat na wysok' prowizyę. llał& k&ucya 
trzebr a. Zeszyty na okaz wysełam za. nades 
25 fen. w inaczkach. 

Polecam obrazy „Królowie Polscy" wie 
7 4/100 cm. na papierze i płótnie, litografia 
kolorach w pięknych ramach już od .2~ ml 
cząwszwy do 100 mk. i wyżej. 

Mareln Jarczyński 
kslę.-arnla i lń.trołtgatornła poi 
w Habinghorst, ul. Biilowa 7, p. Do 

dostarcza fabryka Instr. 
muzyczn W o l f & Co , 
Klingenthal I. Sa. 
615. Centr. fabr. harm. 
zatr. p•z. 7000 robotn. 
za. zaliczką. każdemu 
w~pa.n. konc. harmoni· 
kę w 150 gatnnk. od 
2,75 m. do 140 m. -
Wiedr-nskie harmonild 
zadziwiaj. tanio Opak., 
pudło i szkółka do 
każd. harmoniki darmo 
Skr.1.ypce, cytry, git.a· 
ry. bando nią, koncer
t nyy. harmoniki ustne, 
'kańna, instr. dęte, 
fonc.grafy, autom. mu
zyczne itd. zadziwia.
jąco ~ nio. W apaniały 
kata '<.ig-, 182 str., kol. 
ilnfltt-., ca. 300 obr., 
każdemu bezpłatnie 
G-wara.ncya; odbiór, 

~~~~~~ ..... ~~~~~~~~t·~~~~~~~~~ 

0 Na złość hakacie 

I P~flniądze z rowrotem. I 
Liczne nrzęd. pośw . 

• llZ ' l• lli~. 1193 
- ~ 

Opłatki · 
na I! wiazdk.ę dla 
~ow arzystw po 
n~j fainzej uenie 
poleca l382 

St. Kaczmarek 
orir,arusta 

Marzenin, Kreis Witf\owo. 
Dwóch porządnych 

czeladników . 
k·rawieckich 
na. d ohrą. płaci) i stal~ 
zatrudnienie pot„zebnje 

Fi·. Wosiek 
Langen-dreeiT 

Mem ingenstr. 7. (1388) 

OJ powstał 'W Bochum 
ł O) wielki polski hurtowny 

I 

Za. 

30 tysię~y D1arek 
jest towaru zawsze na składzie. Dla tego jest olbrzymi wybór 
ceny bajecznie nizkie, towar zaś jak najlepsz1 
t,lko pierwszorzt:dny. 

Przybywaj2lcym Rodakom z dalszych okolic przy zakupnie o 
35 iG: zKaWA~ś NiEW SKI, właściciel. 
BIUcherstr. 44. BOUDU1'1. BIUcherstr. 4 

-·co· ·s· p .\,, d. -, - ni•e kupujcie fylk~ D?il~PSZY. ś. rodek O U ' _ prama 1 bielem~. • 
· · „Mach's aliem' 

Kat 

/. A~{.'7 
'" l' itd. po 5 mk. 

~~ ·· Riskną dwu· DS" Ola Robotników i Górników ~ 

puszka 

~li fen 
rzędną hanno· 
11ik' artysty
czną z 21 kl. 
4 basy kosz
tuje tylko 7,50 

· wk. Większe 

instrumenty or
kiestrowe z 10 
kl. 2 chór ko· 
sztują t.y lko 

, 4,50 mk. 3 chór. 6 mk., 4 chQr. 7,50 rok., 6 

poleca m bardzo tanio kilka 1369 

do1nów 
mieszkhJnych z ogródkami i bez, od 6 
do 20 pokoi w ·dobrem 'PO'łożeniu i oto
czeniu polski em. W płata mała. reszta 
ratami. Iiipoteki reguluję sam. 

Każd" kto r;ia c~k1)lwi~lc .g~osza ~o
łl e.tac moze własc1c1elem 1 

do brze .z aro bić. 

Chcącym założyć lub kµ_pić 

handel 
Garderobę mązką i dla chłopców, 

w 
olacy 
erkfe 
w 

erkfe 
w 

~ci 11 
w 

erkfer 
w 

ainiś 

chór 11,50 mk. Zastrzeżmy urzędowo głos ku· 
kutki 50 fen. więcej Dzwonek 30 fen. .Aparat 
OR!'bny z głosem cytry 50 fen. wi~cej. 
Książka do nanld i opakowa• ie darmo. Porto 
SO fen. Wymiami. lub pieniądze zwracamy z 
powrotem. Ilustrowany katalok wszelkich har· 
monik, cyter. intr. muzycv 1e, łonografów, towa.
rów gwiazdkowych darmo i franko. 1391 

Każdy musi podziwiać olbrzymi wybór śli" 
cznych nowości i bezkonkur. tanich cen. 

w tych stronach wskazać mogę dobre 
i pewne interesa, gdzie Polak na powo
dzenie liczyć może. 

konf ekeyę damską, futra, materye na suknie 
rzeczywiście dobre i nadzwyczaj tanio dostarc1a. firma 

Wy 
II er he' 
cze br 
ż fos 
Zędzi t: MUchler s Comp. Neuenrode No ~H~il 

Pierwszorzędna fabryka instrumentów muzyczn)'Ch. 

••rr"~== • A ZASL4 

Jan Kwiatkowski, 
Dom kredytowy 

Herne, Hahnhofstr. 50. Tel. 577. 

L. L. Cohen .w Castrop, ul. Munsterstr. IO. 

Wy.dawca: J a P B r et s k f w Boc-hum. Oduowit"l1:lialńv :r.3 redakcye: St a n is I a w Ku n ca w Bochum. Drukarnia „Wiarusg Pol~kie~o" w Bochum. 

Oich I 
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eodzfonne pismo ludowf dla Polaków na obczyźnie poświęcoil6 ośwłaci.() orai sprawo lla!OUO~'Jf ; politycznym 1 iurohk :r~y 
. . I ł t•'# 1. v •• • " "' r •„ -~ 1 t,,..J 

lJWr.v~•u:d ~tł s ~:iktem in! 1>-0twiqtccz
· *'1'ti~ Prudpla:ta ·nu1t.&hul :n-a noc!Z:Cie i u l!iistowych 
M~Nł 1 mr. 50 fe1.1 •• a ,, odnoszeniem do domu 1 mr. 
ata ft.ll, „Wiarus Pal.ski" zaipisamy jest w cenniku poc: 

I Imię Boże ZD Wiarę I OjCZJZlfC} 
?~ ~ra,ty placl &i u mie;Jsce ~db 41'~ ~ 
b 18 f. od~ zamieszczone przed m~•„•1„ · ~;; < 

ten. Kto często OilaSU otrzyma r&bał - V !.:h ""' 
„ Wiaruu PolakiCleo" .aldY fraokewd I ..,.. li 
rJoh aokladny adres pi!ząefl20. Rekop • ..te ~ 1P. ftntrm pod zmlkiem •• L. poln.i.ach nr. 12a. „ 

~edakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Malthescrstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
• lfiiii!MBIA Pi!~1ML~~~«' ~ __ .!_ . -· ~~~WWWV.iU'.Jł~~~WWWW8t!lli'1f;~~~~R· !Blltlł'!ll~~:iloil!!~~m;i:~11a111m;o~"'IW.;!S-, f". '!I 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe 
•dwić, czytać ł pisać oo polsku! Nłe 

test Polakiem. kto potomstwu swemu 
1•lemcz ... ,ć sie ooz woli! 

Z wypadków dnlao 

e Projekt ustawy o wywłaszczeBin Po
laków dtzedłożony zostanie sejmowi 
pruskiemu zaraz na pierwszem Posie

dzeniu. 
Posiedzenie odbędzie się jutro, w 

wtorek, a uzasadniać będzie no.;y 
projekt antypolski' kanclerz Rzeszy 
niemieckiej i prezydent ministrów pru
skich książę Biilow. 

Robotnicy Polacy na Górnym Śląsku 
achwaliłi protest przeciw projektowa-

nej ustawie o zgromadzeniach. 
Na wielkim wiecu robotniczym w 

Katowicach uchwalono: 
.Zebriani na wiecu w Katowicach 

nia 20. listopada br. na s_ali Reichshalle 
obotnicy, protestują ooergiczrri'e prze
iw zamiarom hakatystów przeci
nych wolności i organizowaniu ich ro 
otników, a ile hakatyści żądają ode
rania Jub okrojenia praw języka pol
kiego na zebr,ainiach i wiecach tak or
anizacyjnych jak publiczinych. Robot
icy są przekonani, że hakatystom przy 
em o n'ic tak nie chodzi. jak o utr.udnie 
ie robotnikom poprawY ich doli przez 
ączenie się. 

Wynik wyborów do rady gminnej 
w Baukau. 

\ Na zebraniu urz~dnikó'," .P~ywatnych ~ Wolne dlH obonentów Wioruso Poł8kieoo„. 
Polaków w Gmezme " 

1chwafono następującą rezolucyę: 
Polak Kasper Mikolajczak otrzy- 1) Zebraini na wieicu Młodzieży Ku-

mał w sobotnich wYborach 317 gło- pieckiei w Gniefoie uznają zdr.owe dą
sów, centrowiec 103, vartya kopalniana żności mł()dzieży 1kupieokiei i Cłlpelują do 
244, socyaliści 31 gl. kupiectwa samodzielnego by postarano 

Odbędą się zatem ściślejsze wybo- się w Gnieźnie o zamvkanie składów 
ry pomiędzy Polakiem i partyą kopa:l- brianży ikolooialnej, drogeryjnej i desty
nianą. Wynik wyborów jest dla nas na- lacyj.nej o g~z. 8 V:ieczorem. . . 
der pomyślny, za co wyborcom polskim . 2)_ ~ebram n'!- w1e~u Mło~z1.ezy. K~-
cześć i uznanie. 1 ·p1eck1eJ U:ZII1arw'aJą komecznosć istmen.ia 

Czeka nas jeszcze ciężka i rozstrzy orgaruizacyi ~a. per~?'.nalu żeński~go i 
gająca w.alka, gdyż w piątek 29-go polecają zało~eme t~1ze organz~C_Yl· 
listopada stanie kandydat nasz p. Kas-1 . 3). ~ebnam. na wiecu Młodiz1ezy Ku
per Mikołajczak do ściślejszych wybo- p1eok1eJ uzna~ą ·Potrzeb~ .reformy .pr~
rów z kandydatem kopalnianym panem wa o .zatrwdmauuu oczm, które nalezy 
Schlitzem. odebrać tym 1przed$iębioricam, którzy 

Rodacy, .potrzeba nam teraz en-er- nie s~ ztlolini, bv !1ależyde wyk~ztaiłc!ć 
gicznej pracy potrz-eoo dzielnej agita- u.czrnE. praiktyczme, ktor.zy zamedbu1ą 
cyi, ażeby re~ztę polskich głosów zdo- swe obowiązki wobec ucznia i którzy 
być naszemu kanQ}rdatowi gdyż przy w kierunku moralnym oklażą s!ę niezdol 
ściślejszych wyborach n~wet jeden nymi ddo należyte~o wys?Jkolenia ucz:. 
głos może być rozstrzy.gającym. alia. 

Rodacy! Zbudźmy uśpionych i gnu łl!!!!!!!!!'!!!!~---l!!!-~-.!!!l- !l!!l&llll.ll!!! __ ll!!l __ ~-~-~~--~2~.'l!!!l„.~!!l!l!!!'I!!-. 

śnych. tych, którym tak ważna spra
wia obojętną jest. Niech ani jeden Polak, 
który ukończył 24 rok życia nie Zapom
ni i nie zaniedba swego obowiązku o
bywatelskiego. I stańmy jak jeden 
mąż 29. listopada do urny wyborczej, 
niech też ani jeden polski glos nie pa
dnie .na przeciwną stronę. Pokażmy n;a
szą solidarność narodową i dołóżmy 
wszelkich starań, ażeby przy ściślej
szych wyborach nasz kandydat zwycię 
żyt 

Na wybory więc rodacy 29-go li
stopada! Glosujemy wszyscy na kan
dydata naszego p. Kaspra Mikołajcza-
ka. W. R. 

l rosyjskiej Dumy Państwowej. 
Zarząd Dumy, n~ której czele stoi 

prezydent Chomniakow składa się z sa
mych członków prawicy, wiceprezy
dent jest nawet członkiem związku pra 
wdziwych Rosyan, którzy uważają. 
Dumę wogóle za zupełnie zbyteczną. 
Nawet krzesła pierwszego sekretarza 
nie przyznała rządowa większość kon
stytucyjnym demokratom czyli tak 
zwanym ~kadetom, aby ich upokorzyć. 

Duma ma obradować do 28-31 gru 
dnia i przez ten cztas powinna rozwa
żyć i zatwierdzić budżet, rozważyć 
projekt reformy sądowej, przesłać do 

•1ua_ • ___ .~~!1!?11 1~~:= .. 2§§! komisyi prawa rolne, wydane na mocy 

Każdy, kto jest abonentem „Wiaru.
sa Polskiego". lub zapisze go sobie je-
szcze na miesiąc grudzień i udowodni 
to kwitem, otrzyma przy zakupnie ksią
żki w naszej księgarni w Bochum przy 
ul. Maltheserstr. 17. aż do końca roku 
bieżącego 

10 procent rabatu 
czyli 10 fen. opustu na każdej marce. 
Naisławniejszy z polskich kalendarzy 

KALENDARZ MARYANSKI 
Karola Miarki z Mikołowia 

na rok 1908 
otrzymają abonenci ,,Wiarusa Polskie
go" razem z czterema obrazami, kalen
darzem ściennym i kalendarzem kie
szonkowym 

· za 30 fenygów. 
Zamiejscowi powinni dołączyć 20 

fen na koszta przesyłki czyli razem 50 
fen. oraz kwit pocztowy i dokładny 
adre~ zamawiającego. . 

Celem oszczędzenia kosztów najle
piej zamawiać kalendarze po kilku lub 
kilkunastu, bo wtenczas wystarczy do
łączenie 10 fenygów do każdego kalen
darza czyli ra-zern tyłe ntzy 4(} fen., ile 
kalendarzy mamy nadesłać. 

Dla tego rodaka, który nam nade
śle kwity i pieniądze przynajmniej od 
pięciu rock1ków, dołączamy do paczki 
ba1 dzo zajmującą książkę. 

Prosimy się spieszyć ze zamówie
niami, bo wysełać będziemy tylko do
póty, dopóki zapas starczy i kalendiarze 
u wydawcy będą do nabycia. Adres do 
nas: 

,,WIARUS POLSKI" 
księgarnia 

inistrem dla Galicyi zamianowany zo W k · S k ł · 'd · · k' art. 87, dalej niektóre prawa z prawo-yro przemw o. o ~w1 roz z1ens temu dlawstwa robotniczego, wreszcie bme 
Bochum. 

stał poseł Abrahamowicz. zmes1ony. projekty, będące na porządkUJ dzien-
Nominacya bylfł pewnla już przed . d ~ 4 b nym. Na święta Bożego Narodzenia 

' - "- -

Ziemie oolsklcc 'lk d . . 1 d . t Wyrokiem z ma . czerwca r . b d . . . 
1 oma mami, ecz op1ero eraz u- d .1 . b k w Bytomiu 11 przeznaczona ę zie przerwa m1s1ę-

iadomiono o niej parlament austryacki ~;:~:~-! ~ni:·z·d:r~~lmlego w Roździe- cdz~a. PO. kbtórej wejdą· :na porządek ! Z Ptl'W i~"'.0a@tl!!Jii tn~9 ~~~:? l'.l't-ii • Hat;:.i!f; 
-

p ł Ab h · kt, d . 7 . . · · · z1enny 1z y dalsze pro1ekty oraz te, 
. ose _ ra amow1cz, . o;y. o n~u ra~em na, 4 mies1~cy. w~ęz1ema, po- które wyłonią się z inicyatywy samej Gdańsk. Wskutek nieuwagi wła-
1edawna był prezesem w1edensk1ego mewaz Sokol w Rozdz1epm rzek?m~ Dumy. Następnie sesya trwać będzie ścidela furmanki został 1c.hłorpiec szkol
ota Polskiego, obejmuje posadę mini- by~ T~~arzys.~w1 em. do kto~eg~ celow

1
1 aż do tego czasu, gdy Duma załatwi ny Piotwwsiki na śmierć przejechany, 

ra dla Galicyi po ustępującym hr. I dką~nhoscdi nal~zta 0 ode~k~me ziem po - I wszystkie projekty, uznane przez rząd co taik ·przechodniów ,Qlbur.zyło, że lekko 
. · s ie o pans wa pru,:) 1ego - prze- ·, · · . p · śl , , · b· 1· z1eduszyckim I k . § 129 k d k k d 1 . za naJsp1eszme1sze. erye ina ,,ostat- my nemu iwozmcy wygar. owa 1 po-

. · . roczeme · 0 e ~u arnego, ~ CJ ki" karnawałowe oznaczono na tydzień rządnie skórę. W końcu udało mu się 
~r. ~zieduszyckiego wybr~no ~ . za rze~ome podburz~me d.o ~wa~t~w. ferye zaś wielkanocne na 3 tygodnie. z 1niE'milego polożenia wydostać i u-

ecme wiceprezesem Kola~ dm.gim WI- · popelmane ,przez ś~ewame ·pieśm ,7, '.1· Wakacye letnie obliczone są na cztery ciekł, powstlaiwiwszy konie i wóz. Poli-
prezesem jest poseł StW1ertma. kazanyckh na z~br§a~1~3\ ~karz:stwa miesiące. Przerwa prac w komisyach cya czyni wszelkie wysilki o:kolo jego 

Jnik wyborów starszych knapszaf -
towych w dniu 23 bm. 

W Hillerheide otrzymali glosów 
olacy: Koperski 152. Nowiak 134, ge
erkferajniści 83. socyaliści 30 gł. 

W Erckenschwik Polacy 149, ge
erkferajniści 149 socyaliści 225. 

W Herten Polacy 32, gewerkferaj
ści 119_, .socyaliści 115. 

W Rohlinghausen Polacy 84„ ge
erkferajniści 118, socya.Iiści 92. 

W Hamborn Polacy 56, gewerk
rajniści 23, socyaliści 7 4. 

Wybrano więc dwóch Polaków w 
llerheide. Z innych miejscowości je
c~e brak sprawozdania, atoli, cho
z jeszcze nie zwyciężyli, Polacy 
Z~dzie zgromadzili na klandydatów 
01ch pokaźną liczbę głosów. · 

- prze rocze~1e · 0 e su . arne- trwać będzie tylko dw11 miesiące. Za wyśledzenia. 
go, or~z w k?ncu za przekroczeme pa- jeda w komisyach ulegną przerwie o Sopoty. Katolicy w Sopocie wyst6 
r~grafow Sb 1 !~· prawa 0 stowairzysze- nnc:;i~c oóźniej, niż zajęcia samej Du- ~awali do rządu prośbę o 1vozwolenie, 
ma~h, zabr.ania1ącyc~ towarzystwom my i rozpoczną się o miesiąc wcześniej. aby tam -0siaść mogly Siostry Elźbie
p~htyczny.m łącz:yć ~Ię ~ t~=Yr~hst~~= Projekt ten może jednak uledz zmianie ta!lllki dla pielęgnowa•nia choryie,h. Na-
mi zagramcznymi 0 yc stosownie do okoliczności. ideszla odpowiedź odmowna. 
dencyach. . iesion rzez oskar ~etersburska „Ruś" zamieściła sze- l(artuzy. Miejsoowość rnasza liczy 
. Nah re~i~y~ r~o osią KP r Pozn " reg interesujących liczb, dotyczących wedle ostatniego spisu ludności 3453 o-
zonyc zmos ' J~ n . „ u · · skhdu trzech Dum rosyjskich. sób. 
sąkd rbzetszy ~ wk. Lipdsku dma t1k9: bhm. kwy- Przytaczamy z nich tabliczkę z ze- Grudziądz. W Drogoszczu nad Wi-
ro Y om:s 1 co 0 wszys ic os ar- staw1·en1'em 11'czbow · ł d ·1 · d · ' ki · d · · ·h · tki Hi .... I tt · k em· s1ą zacza z1 Y się wie ·cor· poste z1-
zonyc z WYJą em .ll)a O Y l prze a- Pierwsza Duma II D m D c· . I B'ernkle'go ki tk' t · h 
zal sprawę do ponownej roiipraw:y iz- Socyalni demokraci 13 64 · 16 · 1,c a 1 „ s u iem fUJącyc ga 
bie kannei w Bytomiu. rewolucyoniści 34 ~ow z pieca .wychodzącyic:h. Starsz~ 

Nadmienić należy, ze Halolta slQI„ Le,;i 9 hczyla 20 lat I była od dwóch tygodni 
zany był jedynie za podburzanie do Socyaliści-ludowi 14 

7 
zaręclzdn~. . . . . 

gwałtów; wszelkie więc twierdzeni(a i~~~/racy ;~~ 1~ 48 Krolew1ec. ~ob?tmk 1kol~JOWY N1ess-
sądu bytomskiego co do rzekomych Koło polskie 40 46 16 W1and dos~al. się mesz.częśhwym ~'POSO-
karygodnych dążności towarzystwa O- Fr. muzułmań'.!ka 32 6 bem ~omtędzy .d'\ya wagony, ktore g-0 
raz co do rzekomeN'>o karygodnego łą- PostQpowcy i odrodzeńcy 5 9 33 na śm1erć zm1azdzyly. 

F> Z~ązek 30 ?ażdziernika ~ 40 32 96 
czen~a się z towarzystwami zagr~ni~z- Um1arllowam l 59 l 23 Z Wielk. Ks. Poznattskie"O, 
nym1 zostały przez sąd Rzeszy zmes10- Bezpartyjni 66 ( ( 5 

• Prawi 20 
ne. Monarchiści 

Oskarżonych bronili pp. 1ad,vokaci Besarabska gr. centrum 
dr. Seyda z Katowk i Wnukowski z Związek nar. rosyjskiego 
Bytomia. Konstyt. nadbałtyccy 

Ogółem 4J8 

2 

90 
44 

8 
33 
8 

W Bydgoszczy lelmr:z dr. Emil War 
miński urrnieścil tablicę <przy ulicy na 
domu po pol:sku i D0 niemiecku. Tabli
cę 1połską dwa razy strzaskano. a mwet 

..l3i - strzelano z rewolweru do jego m ieszka-



nia. W!aśck:ie!a domn rozmaitemi \prze 
śladowaniami skłoniono, że wypowie
dzitał doktorowi W. mieszkanie. - Ta
kie to owoce ro.dzi haikatyzrn. Jest to 
przekleństwu złego czynu. 

Mur. Goślina. Bawiąc się na zamarz 
niętem jeziorze ze swymi towarzysza-. 
mi, ,zanwał się 13-letni syn .posiedzicie]a 
J ·-..ssego i utonął w oczaich spieszących 
11 w na ratUJnek ludzi. 

Kościan. W ,pewnym l1okalu zgry
waino s1ię porzadnie w „loteryjkę". Ja
kiś niemiec z wątpliwą ipr.zeszlością o-
5lrubał rzete1nie głupich Polaczków, od
bierając im Dkoło 300 :ma1r1ek Potem 
siedzieli z iopusziczone:mi gtowami po 
kątach, rozmyślając może. ·zk;:rd iutro 
wziąć pienią1dze na niezbęd}I1e wydatki. 
Wstyd i hańba tctk~m 1przemysl9wo01J11 
i rzemieślnikom, w dO'Cka1tlm .Polakom, 
którzy tyle 1pieniędzy :z talk leklkiem ser
cem stawiają .na los ·szczęścia. 

Kościan. T.utej:sza cukrnwnia i esit w 
l\VieLkim ambarasie. gdyż już o.d dluż
iszego czasu inie może utrzymać żadne
go robotni1kla . .Pisainr°' swego czasu o 
tern, że jedynym :po1wodem niezado:wo
lenia mbotnilków jest niedostateczma 
żywność, obchodzenie się z 111'imi jako i 
marne :pomieszkanie. I widocznie mimo 
1kilkoraizowegr0 ·zaprzeic~enia ze strony 
zarządu cukrowni ,piolegać to musi 111a 
ipraWlpzie, 1gdyż w tYJch ·d:ni1a1ch sprowa
dzeni Oalicyanie iporzucili talkie pracę. 
Z 34 dało się 26 jako tako zaspokoić, o
śmiu odeslaino -zaś z powrotem do gra
nicy. 

Ze SJązka czyli Staropolski. 
Nowa gazeta centrowa. Dz. Śląski 

donosi: Uchwały powzięte na ostat
nim wiecu w Gliwicach: wprowadzają 
centrowcy w czyn. Prowodyrowie cen
trowi w Katowicach, j,ak ks. raddai du
chowny Schmidt, ks. Globisz, ks. Marx. 
ks. Sobek i inni postanowili wydawać 
nową gazetę, której zadaniem mai być 
- jak to na wiecu gliwickim powie
dziano - zwalczatnie pol.skich gazet. 

Mysłowice. Prokura tD.rya 1bytom 
skia zarządziła k·anfislmitę 50 książek 
wyslainy;ch z Kraik0twa do Poznania, iktó 
.re zatrzymanio na m:zędzie 1celnym w 
My.slowicach. Książki te pod iytulem: 
,,Jak Piastowie P1olslkę ·Qdbudowali", 
wielce podobno zaigrai!ały cali0:$-ci pań 
stwa pruski,e·go. 

Laurahuta. Tygodni1owa wyplata 
zostainfe na tutejszy.~h kopa~nia-ch i hu
taich ?.la.prowadzoną ·od· 1-go styicznia. W 
ka:i)dą śriodę .otrzymają .robotnicy za
Iiczikę a w so!Yotę na końcu miesiąca 
wy;platę. 

Laurahuta. Dwóch hutników, Dra
bik i Zają·c wpla1dlli do ·rozżarzonej szla
ki. Bietdacy odnie·śli 1P·Opa!r.zemia tak cię
·żkie, że jeden :uimarł już w laza:rede hu
tniczym a drugi zną]iduie się w stanie 
beznadziejnym. . .. :; 
143) 

ŻUBR OWIE. 
O.powiadanie historyczne według po

wieści 

.. . W a cła wa Gąsiorowskiego. 
{M~;·t~ 

~~"i\Br (Ciat dalszy) 
W nocy J erzma.nowski otrzymał 

rozkaz, aby dwa plutony szwoleże
rów z karabinami i ostrymi ładunkami 
.stiawily się z porucznikiem na .placu, za 
odwachem. 

Marszałek, potęgując surowosc. 
chciał, aby winni zostali rozstrzelani 
przez własnych t1owarzyszów. Szwol 
żerzy przyjęli rozkaz z panurą determi 
nacyą. · 

Dnia następnego od wczesnego na'tl 
ka przed domem, zajmowanym przez 
sztab francuski, zbierać się zaczęły tłu
my osób. Jedni przybyli dla zaspokoje
nia ciekawości, drudzy jako śwnadko
wie, trzeci poszkodowani. 

Na parę minut przed godzjmą dzie-· 
siątą zjechał dowódca warty ks ięc i , 
wiirtzburskiego, mający asystować 
przy sprawie, a wkrótce po nim 
sam marszałek w otoczeniu sztabu. W 
sali. natloczonej oficerami a oo przed
niejszymi obYWatelami ; zasiadł .c;; ;:i · 

wojenny, któremu przewodniczył Kel
lerman. 

Po odczyta·niu aktu osl~arżenia przez 
kapitana ża.ndarmeryi polowej, raz jesz 
cze przesluchano świadków i iposzkodo
wanych. Żadnych nie było wątpliwa-

Z innych dddnfo Po1§1t 
Koło kobiet poJskich w Kijowie. W 

Kijowie organizuje się ,,Koło kobiet pol
skich". Statut kola wzorowany jest 
na ustawie podobnego kofa w Wilnie 
Jest to zi.rzeszenie się kobiet dla pracy 
nad sobą dla podniesienia poziomu ety
cznego i umysłowego kobiety, oraiz dla 
w&pólnej pracy w zakresie kulturalno
spoleczno ekonomicznym. Kolo sklada 
się obecnie z pięciu sek cyi: 1) samo
kształcenia, 2) wychowawczej, 3) eko
nomicznej, 4- pracy kulturalnej nad lu
dem miejskim o.raz 5) pracy kulturalnej. 
po wsiach. 

Wiadomości it .świata~ 

Cholera w l(onstantynopolu. 
W Konstantynopolu zaszedl 1uz 

drugi WYiPaidek zesłabnięcia na 1Chole
·rę. 

Obrabowany parowiec. 
Z Bmkru donoszą, że okolo 20 rnzbój

niików wp1a;dlo na pciklad ·parowca „Ce
sarzewicza". NapastnicY. zabrali pocz
tę -i z1nie1W·olili kapita1na do wysa·dzenia 
ich na ląd w .pobliżu Baku. · 

Wiadomość o zamachu na prezesa mi-
nistrów rosyjskich Stołypina 

rozszerzyl berliński „LokaI-Anzeiger". 
Do pracowni Stołypina milał wtargnąć 
przebrany za pułkownika rewolucyoni
sta. 

Z innej strony zaprzeczono już1 roz
szerzonej wiadomości. 
Przeciw hr. Hohenau'owi i hr. Lynar' 

owi 
wystąpił na rozkaz ces.arza niemieckie
go sąd honorowy. 

Obydwaj byli, jak wiadomo ofice
rami gwardyi, a proces Moltkego prze
ciw Hardenowi udowodnił im, iż do
puszczali się wykroczeń płciowych 
przeciw naturze. 

Ziazd adwokat6w w Lipsku 
oświadczył się prawie jednogłośnie 
,przeciw 'feformie procesów cywilnych 
na drodze proponowanej przez nierniec 
ką radę związkową. 

francuski balon wojskowy ,,Patrie" 
odbyl w sobotę drogę z Paryża do Ver 
dun. Przeciętn;a szybkość słuchającego 
steru biailonu wynosiła 38 km. na godzi
nę. 

Agitacyę przeciw drożyźnie artykułów 
spożywczych 

szerzy się w całej Austryi. W Wiedniu 
odbylo sie wielkie zebranie kobiet, któ
re uchwal1to protest przeciw drożyźnie. 

Parlament niemiecki 
obradował w sobotę nad projektem u
sta wy dotyczącej obrazy majestatu. 
Wedlug projektu mają sądy ścigać tyl-

• 
ści. Zbrodnia gw11Hu i haniebnej napa
ści nie ulegala wątpliwości. 

Kellermann dał znak, aby wprowa-
dzono okarżonych. . 

Siedmiu szwoleżerów weszło z glo
, wami bardzo 1podniesionemi i ukłonęm 
wojskowym pawi.tato marsZ;ałka. 

Kellermann spoi(zal groźnie ku przy 
byłym i zagadnął surowo: 

- Przyznajecie się do popełnionej 
napaści na ludzi spokojnych? 

- Nie! - odrzekł pierwszy Plo-

ko obrazę majesta tu popełnioną publicz
nie, a obrazę popełnioną prywatnie tyl
ko w tenczas, j eśli pop.elniono ją w zlej 
wolt i rozmyślnie. 

Projekt przekazano komisyi, złożo
nej z 21 członków. Komisyi złożonej z 
14 członków przekazano także układ 
zawarty pomiędzy Niemcami a Holan
dyą w sprawie ubezpieczenia od w;y
padku. Ukt1d dotyczy przedewszyst
kiem robotników holenderskich, pracu
jących w obwodZ'ie przemysłowym nad 
rzeką Ruhr. 

Ze spraw robotniczych. 
Wiec .,Zjednoczenia Zawodowego Pol-

skiego" w Hochemmerich 

odbył się 20-go listopada rb. nl:i sali 
p. Oiese w ttochemmerich. Wiec za
gaił druh A. Roguszczak i przewodni
czył obradom. Druh Roguszczak wspo 
mina najprzód . o konferencyi hutników 
w Bruckhausen z dnia 27 plaździernika 
1907 r. i zaznacza że w konferencyi bra 
Ii udzial także nasi zacni posłowie Ku
lerski i Brejski. Posłowiie nasi prze
komli się, o smutnym polożeniu hutnika 
polskiego i przyrzekli, iż Kolo polskie 
starać się oto będzie, aby jego byt po
lepszyć. 

Kasy pensyjne, które istnieją po hu
tach nie są wcale korzystne dla robotni
ka. Winny one \V jeden związek być 
połączone i robotnicy winni mieć 

wptyw na zarządzanie kaSiami. 
Referent druh Korpus z Bochum w 

dwugodzinnej mowie omówit ·położenie 
robotnika polskiego. Najcięższą jest 
dola hutników, gdyż nas·amprzód mu
szą pracoWJać 10, 12, 14 i nawet 24 
godziny dziennie, nie mają należytych 
miejsc do spożywani.a potraw, nie mają 
odpowiedniej umywalni. Miejsca nie
bezpieczne winny być ogrodzone. 
winna być czysta woda do picia na miej 
scu. Robotnicy nie są niewolnikal]1i. 
lecz wolnymi obywatelami i winni być 
jako tacy traktowani. Panu Korpuso
wi za piękną mowę podziękow11no okla 
ska mi. 

W dyskusyi zabrał glos następnie 
druh Dorszt, który wspomniał o wyda
.Jeniach robotników po dhigoletniej 
pracy. 

Dh. Dachtera z ttochfeld zlachęcal 
zgromadzonych druhów, aby stanęli jak 
jeden mąż pod sztandarem organizacyi 
polskiej i napominral wszystkich, aby 
każdy Polak nie mający dotychczas ga 
zety polskiej w domu, natychmiast so,.. 
bie ją za;pisał. 

\V końcu zabriał głos druh A. We
g-nerowski i. wyjaśni! zgromadzonym. 
jakie korzyści daje nam „Zjednoczenie 
Zawodowe Polskie" i zachęcał gorą
co do łączenia się w organi~acyi pol
skiej. -

-- Gotartowski ! 
- Ootartowski? - powtórzył mar-

szafek. 
Na czole sędziwego marszalka uka

zała się groźna f1tda. 
-Co masz do powidzenia na swo,.. 

ją obronę? 
- Ni.c! ... 
- Więc się pirzyznajesz? ... 
- Nie ... ekscelencyo !. 
- Do licha!... gadaj nareszcie, jak 

byto?.... Podpiliście sobie i wszczę-
ryan i·· · t ? · N" , d l" . .b h 1sc1e rawan ure .... 

- ie. - o ezwa i się m Y ee o N' k 1 , N" d · b 
pozostali winowajcy. I - ie, ~ ~c.: e~cy~ · I~ ~ ~1e Y~ 

.Marszałek rzucH się gwałtownie na l ~m spoko1~ 1~1~zy m 1 trze~w1e1sz:s:'m. · 
fotelu i rozkazał krótko: ~iemcy dr~I~I.-. Jeden z mch _ośm1.ehł 

_ Badać p1ojedyńczo ! s~ę zmewazy c i;aszą .narodowosć„. W-y_ 
Dowódca warty wyprowadził szwo- ciąte.n:i :nu pohcz·ek... ~~go k~mrac1 

leżerów. pozostawiając tylko floryana. rz~cih się .n~, nas.„ bron,,ihśmy się. W 
__ Imię, nazwisko, miejsce urodze- koncu chc1e:1smy ukarac... . . , . 

nia ... stan siużby? - badał pośpiesznie - Dosyc ! Dlaczego staw1hsc1e o
,pulkownik, prowadzący ·protokół sądu. pór ~a~cie księcia,, wtirtz~ursk_iego ?„. 

_ floryan Gotartowski, z woie- P1~zec1ez ta napa~ac ;vas me miała za
wództwa rawskiego, porucznik 'legii m1aru.„. OdpowiadaJ !... 
strzelców francuskich, szeregowiec puł - Bo żolnierz jego cesarskiej mo
trzelców francuskich, szerego.wiec pul- ści cesarza Na,poleona nie oddaje bro
ku szwoleżerów gwardyi jego cesar- ni jakiemuś cudzoziemskiemu oficero
skie.i mości!... wi !... Znam tylko oficerów armii cesar 

- Co co? Porucznik? Ka'Pitan? ski ei, :a nawet sam książę wtirtzbur
Żolnierz ! ~ przerwał sucho Kellerman. ski nie ma mi prawa ani rozkazywać, 
- Kapitanie Jerzmanowski, co -to zna- ani mnie sądzić! ... 
czy?... Cisza zaległa salę po tej odpowie-

- Panie marszałku . .. szeregowiec dzi. Marszałek odwrócil gf.owę, :aby 
mówi prawdę! Wstąpił dobrowolnie„. ukryć dziw.ny blask swych ruchliwych 
pomimo rangi... oczu, przedstawiciel księcia wtirtzbur-

- Nnwisko ?... 1.~• ski ego kręcił się ni espokojnie. Oficero-

Dobrowolnej składki zebrano 5,65. 
Przewodniczący zamknął nastę pnie

wiec słowami „Szczęść Boże"! 
A. Weguerowshi. sekreta rz. 

Z Obermarxłoh skarży się nam pe
wien członek „Ziednoczenia Zawodo
wego Polskiego·' na obojętność wielu 
tamtejszych czlooków organizacyi, i 
wzywa druhów, by więcej . jak dotąd 
pracowali nad podźwignięciem sprawy 
robotników polskich w t<;tmteiszych 
stronach. 

Od Redakcyi: 
Skargi dotyczące osób należy albo · 

wytoczyć na mjejscu ą.lbo też zwrócić . 
się z nimi do biura „Zjednoczenia Zawo 
dowego Polskiego", gdyż jest to naj
lepsza droga do z;:iłatwienia ich. 

W Rohlinghausen odbył się ubiegłej' 
środy wiec, w sprawie knapszaftowe_i 
pod .przewodnictwem delegata J . Kaź
mierskiego. 

Przemawiali dh. dh. Kaźmie rski. Go
łębiewski, Walenty Wojciechowski, W . 
Józefr:1k, Antkowiak i M. Nowak. 

Protokół pi sat Jan Katarzyński. 
W obradach zachęcano do agitacyi 

na rzecz '..,Ziednoczenia Za\vodowego 
Polskiego". 
ii@!!!!!, __ ___ !32Ł§ 

Z ró.żny~b stron~ 
Na grudzień można na każdej pocz

cie zapisać „Wiarusa Polskiego" . 
Przedpłata wynosi 50 fenygó\v, z p rzy
noszeniem do domu 14 fenygów więcej. 
Najłatwiei obecnie nakłonić nieczytają-· 
cych jeszcze gazety rodl'.lków do zapisa 
nia sobie „\V'iarusa Polskiego" ; prosi
my więc Czytelników naszych sko
rzystać z sposobności i starać s ię w pro
wadzić ,,Wiarusa Polskiego" do każ
dego domu ,polskiego na obczyźnie. 

La:ngendreer. ·Aresztowano i od
stawiono do więzienia w Bochum mu-
1Jarza Władysława Pogodzińskiego. 

'Vattenscheid. Węgle zasypały na 
kopalni górnika Jana Schulza. Nieszczę· 
śliwy zmarł wkrótce po wypadku. z 

Ż Hochheide otrzym:lliśmy kores„ h 
pondencyę obszerną od pewnego człon 
ka Towarzystwa św. Wi·ncentego. Czło 
nek ów uskarża się na różne nieporo
zumienia w łonie towarzystwa. 

Nie będziemy obszerniej pisali o 
o\vych nieporozumieniach, gdyż nie 
naprawi!oby to polożenb. rzeczL lecz 
wzywamy członków, by dołożyli. wszel 
kich starar1 do usunięcia nieporozumień . 
O~y ~rogowie zewsząd_ na nas n~ci~-· k 
ra1ą niema czasu na meporozumiema e 
o rzeczy tak drobne. Członkowie to a 
z pewnością zrozumieją, a przy dob rej s 
woli powi~dzie się z ,pewnością u ~unąć te 
w szelkie nieporozumienia. · 

Z Hamborn .piszą nam, że pewien ni' 
rodak kupił meble u obcego, jakkolwiek 1/ 
~~rz 
wie poglądali na siebi.e, zdziwieni śmia 
łością, a dzielnością odpowiedzi. g_ 

- Kto między wami najwinniej szy? zi 
- zagadnął po dłuższej P1auzie marsza- si 
lek. Y 

-- Ja, ekscelencyo ! 
-- Dosyć! Następny! \v~ 
\Varta wprowadziła Stadnickiego ię 

Kelierman na dźwięk nazwiska ,,S&l cz 
dnicki" zapytał porywczo: \ 

~- Co za Stadnicki?... u 
- Ten sam, któregoś wasza eksce si 

lencya widział p;acholęciem w Barze rr 
Kellerman s.poj-rzal surowo na bry e p 

gady era. z 
- Byleś uczestnikiem wczorajszeg ni 

napadu ?.„ Ttomacz się! Co masz d at 
powiedzenia? ze' 

- Że gdyby mi jutro ktoś poW'aźY óra 
się znów tak ubliżyć ... ant chwilibY rni~ 
się nie wahał, aby mu dać taką sarn D· 
nauczkę!.. .de 

- A wiesz, co cię czeka za tak tu-
śmia1ość ? „. ~le . 

- Wiem, ekscelencyo !.„ P ochwta tac 
fa, że nie pozwolilem zbezcześcić mu .ern 
duru, który noszę!.„ . 11~k 

Kellerman pochylił Rlawę i unika 'I, 
jąc spojrzd1 oficerów, którzy szuka erz 
na twarzy marszałka wyroku, mrukną Zez 

-- Slow em, przyznaiesz si_ę? !.„ T,) raz 
pierwszy rzucił się na karabinie ro cy 
księcia... Do 

- Tak, ekscelency o !... zy 
-- Hm! Dali powód... odezw ali s sz 

nie dość przystojnie?... ,~11~ 
(Ciu d~lrozy nrdePI J ,. ' 2 
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JTlatnY polskie skladX mebli. Rod1.cy 
zanujc1e hasło: Swo1 do swego! 

s fssen. Miejscowa kasa chorych 
zakupila w Werden 27 morgów ziemi 
celem urządzenia zak_ladu dla męż
·zyzn rekonwalescentow. 
i; Miihlheim n. Ruhrą. \V dzielnicy 
ttolthausen znaleziono pr.awie bezprzy-
tomną żonę górnika J. z trupem dziec
ka na rę~e. D,ocl;odzenia policY'.jne wy
kazały, ze ~ormk J. z~~cał SJG bezu
stannie nad zoną. Ostatm i~az zrozpaczo 
na żona wzięła z kołyski jednoroczne 
dziecku. swoje chore na za.palenie płuc 
i uciekla z domu przed brutalem. Dziec
ko zmarło jej _m ręce .... vskutck mrozu. 
Górnika J. pohcya aresztowała. 

Oyseldorf. Z Renu wydobyto arma
tę z roku 1806. 

Amsberg. Dwaj robotnicy krnaccy 
przyznali się. że na wiosnę rb. zamor
dowali woźnicę \Vinterberga, któremu 
zadali 36 pchnięć noiem. 
. EU>erfeld. Zmarł tutaj pewien 66-
Jetni robo tnik \vtoski. Upiwszy się, za
s :iąl na drodze i więcej się nie obudził. 

Monaster. Wydział ktrajowego za-
k!adn ubezpiecze(1 dla Westfalii posta
nowit wnieść pe tycyę do parlamentu, 
by renty na starość udzielono od 65-go 
roku a nie j~k dot~d od 70-go roku ży
cia. Majątek zakładu ubezpieczeniowe
go Westfalii wynosi 69 milionów 813 
tys. marek. 

Duisburg. Zbiegł kasyer cechu 
rzeźnickiego Marix· nafałszowawszy 
weksli za pól miliona marek. Obiegja 
pogłoska, że Marix odebrał sobie życie. 
Wielu rzeźników traci znaczne sumy. 

Hamburg. ·wielką sensacyę wy
\rolało tutaj ,aresztowanie radzcy han
dlowego Mailera, który w ostatnich la
tach fałszował bilanse. Długi wynoszą 
9 milionów marek. Majątek ty1lko 2 mi
liony. Wierzyciele stracą zatem 7 milio
nów. 

Berlin. Aresztowano tutaj za róż
ne przewinienia byłego podoficera 
gwardyi Bollhardta. Bollhardt wystę
pow;ał też jako świadek w procesie Molt 
kego przeciw Hardenowi i poczynił ze
znania o orgiach wyprawianych w wili 

r. Lynara w Poczdamie. 
Adres skarbnika świętojózafacia: 

tanislaw Zmyślony, Wattenscheid, Bo 
humerstr. 156. Składki na ~więtojó-
1faC'ie należy przesyłać tylko do pana 
myślonego. 

---·-··-----·- ··----···----.-.'."--:.!~ 

Rozmailo.śct 
ń. w t e za wet. Zabawną anegdotę o 
e-· królu Oskarze Szwedzkim opowiada 

ewne pismo francuskie: Król jiako 
astępca tronu mieszkał przez czas dlu 
szyna Riwierze i oddawał się z wiel-
1em zamiłowaniem hodowaniu kwia

en ·~" · Sąsiadem księci'.a byl drugi milio
ek 1k kwiatów, znany pisarz francuski · 

lfons Karr. Obydwaj żyli ze sobą w 
rzyjaźni 

ia Raz Karr poslal do księcia służa
? ~o z prośbą n nożyr.zenie na dni ki.łka 
· z~el~ Linneusza „Gen era plantarum' '. 

a- s1ą~ę odpowiedział, że ksiażek z zasa
me pożycza; o ile więc Karr chce 

orzystać z Linneusza, może go czy
·~a~ o jakiej chce porze, w bibliotece 

~? ięc1a. Pisarz nic nie odpowiedział i 
ua- cząt p1rzychodzić do biblioteki. 

~ \k'to./ jakiś czas pote popsuła się księ 
u . one\vka ogrodowa; posłal więc do 

ce ąs1ada z prośbą 0 pożyczenie drugiej. 
ze rr ~dpowiedzi:al na to, że z zasady 
rY e Pozycza konewki; jeżeli jednak ksia 

z_echce korzystać z niej na miejscu, 
eg nie ma nic przeciwko temu aby po
d ał ,hyiatki w jego ogrodzi~. Książę 
. ~esrru_at się z tej dowcipnej lekcyi. 
zY or~ nie wpłynęła na dobre stosunki 
y no~~zy dwom;a przyjciólmi kwiatów. 

atrl zm-dzitsn w Białym Domu. Pre-
~ent. Roosevelt wziął się do -nauki 

tak 1~-dz1tsu. W wielkiej sali przyjęć 
~ ego Domu zebrało się w tych 

w!a tac~ większe towarzystwo (między 
mu ńek_1 . ambasadorowie francuski i ja

• 1~ I), ,aby się przyjrzeć pierwszej le
ikka 11 kto-rej udzielili prezydentowi szer 

a erze ·· , . u J.:tponscy. Prezydent nie stawał 
na ~cz~ sam do zapasów i rpoprzestat 

. T) az1e na obserwowaniu z bliska wal
ero CYch szermierzy. którzy objaśniali 

Dotem szczegófowo sposoby walki. 
. ZYdent byt zachwycony tym rodza-

11 5 0s~~r~ierki, która .pozwala słabemu 
rf n:c się przed silaczem, i oświad

,. ' ze \Veźmie się zaraz do nauki. 

Omyłka cesarza niemieckiego Wilhel- • prędzej u s trzeże sie każdy od niedoktadności a 
ma. Podcz1s mowy w ratuszu Iondyń nam u~atwi pop raw,i_ar~c o~loszeń towarzy~ki~h, 
skim Wilhelm II zwrócił się do burmi... które 1est b~rdw ,c1~z~ą 1 zmudn,ą pracą i rne-
strza Londynu t 

. . l raz powodwe opózmeme ogloszen. 
. z nas ępu1ącem1 St owy: 

"Czcigodny to pioprzednik pana, sir Jo- Szanownych kor':spondent~w na-
seph Savory, mianował mnie podczas szych, Towarz~stwa 1 wszystk!~b pi
pobytu mojego w Londynie w r. 1891 szących do „Wiarus~ Polskiego . upra
obywatelem miasta." Prasa londyńska szamy,. ~Y prz.esy~a1ąc ogłos~erna lub 
powtórzyła zdanie to bez komentarzy za~aw1a1ąc ks1ązk1 albo druki adreso-
l. ed unie tylk d · ·k d · · t ~ wah: 

· J o z1enm a m1ms racy1 w· p • k." k d B h 
miejscowej, ,.Lokal Covernment Jour- " iar~s o1s t e. spe ycya, oc um; 
n~l'' zwrócił uwagę, że cesarz omylił natomiast przes-y_ła1ących kore~ponden
SIQ widocznie, nie był bowiem nigdy eye lub zapytama do redakcy1, upra-
mianowany obywatelem Londynu. szamy adresować: 
Wówczas dopiero inne dzienniki zajrza „Wiarus Polski" redakcya, Bochum. 
ly do roczników z r. 1891, i przekonali • • 
miejscowej, „Lokal Government Jour
nal'' miał słuszność, i że wogóle monar
cha cudzoziemski nie mógłby zostać o-
bywatelem honorowym Londynu, gdyż 
.prawo wymaga, aby obywatel taki 
skfadał przysięgę na wierność królowi 

t 
Bractwo różańca św. w Horde 

Anglii, czego, oczywiście monarcha pa- ·podaje do wiadomości, iż zakończył ży-
nujący uczynić nie może. cie brat na:sz 

Zamek w Bari. Jedna z pamiątek 
historycznych, łączących Włochy · z 
Polską, a do której przywiązane są 
wspomnienia Bony Sforzy, starożytny 
zamek w Bari, przeznaczony jest na . 
rozbiórkę, która rozpocznie się w cią
gu r. p. Mury i baszty tego zamku, się
g11iące jeszcze wieków średnich, tak sa 
już zmurszałe, ·żie Tow. historyczne 
Apulji, mające opiekę nad zabytkami 
staremi, oddawna upominało się o re
stauracyę zamku, służącego zresztą od
dawna za więzienie karne. Ponieważ je 
dnak odnowienie zamku pochlanie zna
czne koszta, rząd włoski .postanowił 
przerobić budowę, aby ją uczynić zu
pełnie zdatną na więzienie. Skutkiem te 
go straci ona charakter dotychczaso
wy. Zdaje się, że już w ciągu przyszłe
go fata, pomimo protestów kilku histo
ryków włoskich, rozpocznie się przebu
dowa. W zamku· tym zmarla, jak wia
domo, d. 19-go listopada r. I557 królo
wa polska Bona Sforz'1:; poprzednio 
mieszkała tam jej matka, Izabela Ara
gof1ska. 

I(s. Robert Parmeński. Dnia 16. b. 
m. zmarł w Viareggio· ks. Robert Karol 
Ludwik Mary'a z Parmy. ks. de Bour
bon i infant Hiszpanii. 

Zmarły książę przyszedł n:a świat 
w r. 1848 we Fiorencyi, jako syn księ
cia Karnla IlI i ks. Luizy z domu de 
Bourbon-Artois. Po dwóch żonach -
Maryi de Bourbon (z linii sycylijskiej 
zm. w r. 1882) i infantce portugalskiej, 
ks. Maryi Antoninie - pozostawił 20 
dzieci. Ks. Robert J)anowal, jako nieza
leżny władca w Parmie, Piacenzy i zie
miach okolicznych. Panował krótko, 
gdyż skutkiem wojny linia Bourbon'ów 
Parmeńskich została zmuszon;a do o
puszczenia księstwa, które przyłączono 
do Zjednoczonych Włoch na mocy de
kretu z dnia 18. marca r. 1860. 

Od owego czasu ks. Robert usunął 
się z szerslej widowmi życia publiczne
go i poświęcił się wylącznie życ'iu ro
dzinnemu i .administracyi swych oibrzy 
mich dóbr. 

Majątek pozostały po zmarłym 
księciu jest oszacowany na kilkadzie
siąt milionów franków. Parme15.ska ro
dzina książęca otrzymała w spadku 
nieruchomości ziemskie i miejskie, po
łożone w Dolnej Austryi 1I1a Węgrzech. 
w Styryi, we Włoszech, Prancyi i 
Szwajcaryi. 

Najstarsza córka księcia, ks. Ma
ry·a Ludwika, poślubiona ks. ferdynan- · 
dowi bułgarskiemu. zm. w roku 1899. 
Na ż1 rczenie ks. Roberta. wyrażtone na 
kilka dni przed śmiercią, głową rodziny 
i administratorem dóbr został trzeci z 
kolei sym, książę :Ernasz. 

Od Redakcyi. 
Panu J. Pal. w 1\1.-St. Owswm, rnożna. 

Ogłaszającym Towarzystwom. Szanowne 
Zamądy wszystkich T-0warzystw polskich na 
obczyźnie prosiimy uprzejmie -0 prz<.'ISylanie 
wyraźnie atramentem p.isainych ogloszeń o ize
braniach. za•bai\vach, rocznicach itp. Ozęsto
kroć bowiem się zdarza, że otrzymujemy o-gło
szenia tak niewyraźnie spisa11e. że d.lugo ślę
czeć trzeba n.ad jednem takiem ogloszeniem, 
aby wyrozumieć, o co piszącemu chodzi. Przy 
tern prosimy pozostawin~ pomiędzy rządkami 
więcei mie~sca do wpisywania poprawek i k0-
regowania blednie napisanych \vYratzów. Nai
lepiej by bylo, o-dyby sekretarz odnośnego To. 
warzystwa, chcąc przesiać do nas ogloszenie 
towarzyskie poszukal podobne o.glos:zenie w 
iednym z. numerów ,.Wiarusa Polskiego", w 
którym tyle zawsze ogloszeń najrozmaitszej 
treści sie ~naj<luje, i wedl'ug takiego ogloszenie 
swego Towarzystwa ufożyl. W taki soosób naj 

śp. 

SZCZEPAN MADALIŃSKI 
urodzony 18 grudnia 1868 r. w Roszko
wie w pow. Kościaflskim. - Pogrzeb 
i0dbędzie się w środę 27 _'bm. o godz. 3 
po południu z dornu żalOlby, Brucb_str. 11 
O Hozmy udział w rpqgr.ze]2ie upras1za 

Nadzelator. 

Tow. św. Walentego w Horde 
donosi swym 1członkom, iż zasnął w 
Bogu nasz dl1ug·ołetni członek, dotych
czasowY sika.rbnik 

śp. SZCZEPAN MADALIŃSKI. 
Pogrzeb odbędzie się w środę, d111i.:9; 

27 bm. 10 godzinie 3-ej z domu żałoby 
przv ul. Bruchstr. 11. O jak n~jlicznieJ
szy udział w pogr1zeibie szan. członków 
uprasza się. Członkowie winni się w 
cza.pklach i odiznakaieh stawić. 

Zarząd. --Baczność Baukau ! 
Dwa wielkie wiece 

odbędą się w środę, 27 listo'Pa-da w 
sprawie ścisłych wyborów do rady 
gminnej. Pierwszy do połuidnia o go
dznie 9. u ipa1na, Winkefananma, ul'. tter
inerstr.; drugi .po południu o godzinie 5 
u p. Sehrbrncha ul. ttafenstr. Obmv'ią
zikiem każdego Rodaka, aiby na wie~e 
pospieszył i postarał się, abyśmy przy 
wyborach ścisłych swoich kandydatów 
przeprowadzić mogli. Mówca zaproszo
ny: redaktor p. M. Kwiatkowski. 

Komitet. 

Baczność Rodacy J Rodaczki w Oerres
heim i okolicy! 

W niedzielę, dnha 1 grudnia 1907 r. 
o godzinie 1 po południu odbędzie się w 
lok. posiedzeń Tow. św. Tadeusza ,,An 
den Neuen Pohlen" (ulica Dwor\:owaJ 

WIEC 
w sprawie opieki duchownej i w spra
wie organizacyi naszej. Z powodu wa
żnych obrad upraszra sie wszystkie Ro
daczki i wszystkich rodaków o jak naj
liczniejszy udział. 

Porzadek dzienny: 1. Zagajeni·e 
wieca. 2. Sprawozdanie z deputacyi OC1 
ks. proboszcza. 3. Mowa redaktora 
„Wiarusa Polskiego" p. Michała Kwiat 
kowskiego z Bochum. 4. Dyskusya. 

Komitet kościelny. 

~~~~~~ił~~ 

fet~ 

!lJl 
Tow. św. Antoniego w Laar 

zasyła szanownym członkom 

JANOWI SOLECKIEMU 

oraz jego żonie z domu 

l(A T ARZYNIE ROMBALSKIEJ 

w dniu srebrnego wesela, d'n. 27. 11. 07. 
jalk 1najs~czersze życzenia , niechlaj Ju
bilaci jatk najdliuższe Iata żyją. 

Zarząd. 

~~~~:«&-• 

~llllBl!illUłi 1~ =~~~, 

~ 
Tow. św. Macieja w Hołsterhausen 

zasyła swemu szan. członkowi 

ANDRZEJOWI KOTERBIE 
i jeg·o dozgonnej towarzyszce życia 
pannie J(ATARZ_YNIE CJSZAKÓWNIE 
w dzie1i ślubu, 26 bm., jak 11ajser<lrecz
miejsze życzenia rwszelkiej pomyślności 
i błogosławieństwa Bożego. Zacna Pa
ra niech żyje! 

ltilBllBIR
~--~ł$G~łHSU1Hl~)f(~łU~~-

W dzief1 ślubu (26. bm.) skta-damy 
naszemu czlonk:0iwi g~n.u 
STANISŁAWOWI KOSZEWSKIEMU 
ornz jego ,narzeczonej 
pannie :KAZIMIERZE l(OSZEWSKIEJ 

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
szczęśCiila, i brogoslawef1stwa Bożego i 
wylkrzy1kujemy serdeczne: 1niech żyją! 
niech żyją! 1niech żyją! 
Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark. 

llttt-m ~~lH1HłHl!JłHtH!HłH1'~iU~i 
IB!fiłU!łt~BłHt~llltHłOłH~ --~ 

~ 
Tow. św. Józefa w Witt en 

zasyła swemu szaJ111ownemu członkowi 

FRANC. GRZEŚKOWIAKOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce ży
cia 
pannie l(ATARZYNIE MICHALSKIEJ 
w ·dzień ich ślubu, w wtorek, 26 listaipa
,da, jak nla1jserdeczniejsze ży;czenia i :po 
trzykroć wykrzykujemy: Ml.oda Para 
niech żyj e1 Zarząd. 

~~lUłHłi}łH~M~łfiłJ~~~~lflt 
lfiillłll!i11Ull!iil!l'łl!l!EM 

~ 
Tow. św. Ploryana z Merklinde 

zasy la s!Wfemu 1c1zlomkowi 

panu W. KUSZOWI 
maz jegQ arzeczpnej pa1rnnie 

AGNIESZCE HOFI(UNSTÓWNIE 

w dnhJ ich ślubu serdeczpe życzenna . Po 
trzykroć wyhzykujemy: niech żyją!! t 
aż eteho się od odbije z Merklinde do 
do Bożenek! 

Zarząd. 

łi.ł&llal!BBHłli!lli 

llfl&tłillr!HEl!!!llBI! 

~ 
Towarzystwo św. Macieja w Holster

hausen 
zasyła szanownemu członkowi 

o. STANISLA WO_WI BURLADZE 
oraz„jego narzeczonej. 

ANNIE PAWELCÓWNIE 

w dniu ślubu, 26 lis0top1aida, serdeczne 
żyiczenia. - Ile dziadów na odpuści, -
Ile listków jest w kapuście, - Tyle lat 
swzęśda, sl.odyczy Towarzystwo mło
dej Parze życzy. - Młoda Bara niech 
żyje! 

Zarząd. -------W sprawie Swiętojózafacla". 
. s~. R.odak?w. którzy są jesz.cze w po

siadaruu prezemme roreslainych obraizów Wiel. 
ks. Szymańskiego i Ks. Arcybiskupa Stable'W
skieg? .~a rzecz funduszu żelruznego ,.Swiętoj6-
zafac1a , proszę_. aby obrazy lub za nie zebr.aJile 
pierriądze bezz;wlocznie do mnie lub też do pa.111a 
Matysiaika do Wattenscheid ~eszoze w bieżą
cym miesiącu poodisylaić zechcieli, ponieważ 
sprai\va taJ musi być uregulOIW~na i odda.na na 
ręce' nowego zarządu. 

Wojciech !(oto.wski, 
Gladbeck, Kolpingstr. nr. 3. 



~ ~~~ ~1 ina 
OJ I ~~=oszenia taaezek na po· 
fi I eztę i do innej lżejszej praey 

li łiier deser · I może się n~jv e:hmiast r:glosie 
p~e mfowany , Ly nie we Francy.i dyplomem · pod nr. 104.8. Pospiech ko· 
{1on .! owym i złotj m m0 daleo1

' słynny i ogólnie nif~~zny. 
'1.nany ze swej dobroci, ~zmacnia żołądek, li, ---~-„,fł· . .lii iiiiiii~ .... f.~ ;;;m;;m;~--.. ----~--, ---.----...--„-~/,--~-. 
podnieca apetyt 1 przyczyma się dl) dobrego Y; 

1 
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k 0 Przemysł 1tołski ! tra-wien1a, z 1abry i 1a41 - -=-----==---==-· -
Poeztóftkl na Gwiazdkę i Nowy Rok 

LEONA ZEHRA_ Ś ~ 
PoezCón1 kl polskie rodzajowe, serye miłosne, 

n; m1·g1u (Wielk kwiato.Ne w najrozmaitszym wykonaniu. 

JomaJny mtOpoa n• w„d.lię i Nadnnię: p • .Józ•f Tala:ezyk we Wa:~~·> :~:::::::r;?:;k:::i:::::::::~::.:~: 

otrzyma każdy do Gwiazdki pł~kny zegarek kieszonkowy w ';Jił~";Te 

w Laar przy ulicy Cesarskiej 144 
(Kaiserstr.) ~ 

przy zaknpnie od 20 mr. pocz., jeżeli WJ raźnie zaznac~y, że wye~ytal to ogłoszenie w „ ~ia.- , 
rusie Polskim". Zaznaczam wyraźnie, źe ceny w mom !łltladz1e 84 liełile stgłe i na 
każdym prudmiocie znajduje się kartka z wyraźnie wypisaną ceną. Podarek ten ustano
wiłem na pamiątkę otwarcia m<1g„ int81esu. Z"garki .i,ą u mnie w Laar, Cle1itarska 
ultea nr. 1.ł.f. w oknie wystawnem wyłożone i każdy może sobie je wprzód dokładnie 
obejrzeć. IMO) 

Z poważa.niem 

Rn bro rte r-S pe cia I ba n s 
ftir Knaben- und Herrenbekleidung 

L A A R, Kaiser sir. 144. ·Ili I 
ll:-==::ir·--=·-=--=11==--=-=•=--==11=---=11:--• li li li li li li li 

nb. Io Kwi~~~~-~~k~~go li J~ (J są - n.," h11l1t;, r? . 

Kawaler 
28 lat lirzący dla bra.h 
znajomości pań poszu

kuje 

ŻODJ'. 
Panny lub młode wdo
wy z cokolwiek mająt
kiem z dołącz. fotografii 

pcom w kraju i na obczyźnie. (1351) 
. Sprzedaż jedynie hurtowna. 

Pierwsm poznańsku fobryko:poczfówek i powinsmwoń. 
Antoni Fiedler · 

Poznaw, »luli• u.I. tł - Tt'!lełnn 8t•. 
Wzory wysela się za zalicz. poczt. od 8-6-10 m. za k~!~Yę_: 

• • • • • • • • --Ołtarzyki do noszenia. vr 
rozmW.tych. stylach. ~tacye 
Drogi Krzyżowej, wypu· 
klorzeźba.. St -. cye malo
wani; na płótnie i blasze. 
Obrazy r o ołtarzy i cho
rągwi w li:.a.żdej żlłdanej 
wi~lkośei. Fit;11ry św. Ps.ń
s tlch, ch1,,rą,gwie, rzarfy i 
t. d., świeoznik1, latarki, 
krzyże, dzwonki i t. d. 
cdna wiaro kościoły, ołtarze 
i wszelkie sprzęty kościelne 
po cenach niskich w arty· 
stycznem wykonaniu Chln· 

~~~i~~i bne polecenia. Szkice, fo. 
lj „ to r;rafie, kosztorysy bez· 

płataie i franko (1259) 

Wł Durzyński 
zakład artystyczno-kościelny 

w Po11P1Aału (Posen, Griinestr. 2.) 

Naprzeczyszezenle krwi 1 
Laar1Dann'a herbata z laMu teutoa• 
skJt1g• od lat do&wiadczona. i po~e~ona. ~erbata. 
familijna, środ11k spożywczy wzmacni&Jl\CY zołądek, 
od ty~ięcy ro łzin regnlarnie używany. Przu1 _złą 
krew powstaje: reuma•ya-m, wysypka, n1e
ezysta ~era, zaharwi.,.uia, li.ros1iy, 
hemoroidy. zat01ardzll!lllła, dolecli• 
wo~ei żoł_.ka. ot:yłośeł, lh••&Je itd. 
Cz~ści si.Jadowe: Erdbeerkraut 2, F~nchel 8, Huf
lattig 4, Caragben 4, KrausAminz 2, Kamillen 4, 
Sennesbl. 8, Althae 4, Schafgarbe 8, Fanl~anm 8. 
Loffelkr. 2, Bitttrli:lee 1, Pfeffermłnz 4, Lmden 4, 
Saseafras 4 Lavendel 8, T„usendgtildenkr. 2, Stein
klee 2, Ko;igskerzen ? , :imeder 8, Heidelbeeren 1, 
Siissbolz 8, A.rus 2,. Paczka 50 fen., 1 mk. i 2 mk. 

raczą ła;~kawe oferty na· Jedyny skład -wysyh:owy ma: Aptekarz H. 
de Jaó do eksp. „ Wiarusa •myezyńs'łi.ł, Dedln al, Gorlitzm?-tr. 48, 

e Kwiatku skiego 
są najtańsze! [1031] 

Polskiego" pod nr. 1398. „Górhtzer A.potheke'_'_·------·------_!..~3? 
--~·--- - ···-- ----··· --- ------ -- o 

<O o 
,..; 

J. Pańczak, d.om t\.l:;:;r, 
ESSEN, Stoppe~berger.jtr . 11-13, 

N<! ;tańsze ·i najkorzyat. 
niaJsze źród.ło zakupna, 
Baczność To ~arzvstwa ! 
Na gwiazdkę! Na gwiazdkę! 

Polecam dla dzieci najrO'lJmaj,tsze oodarki iakc 
to: obrazki narodowe, reii&i~ d<> wieszan~ 
i stawiainia krzyżyki nadr9Qlmaitszego rodzai11, 
krzyżyki na szyję. skarbonki z polskim na. 
pi sem. figury św. Pa6.skich. ILsiążeczkl d°' na. 
bożeństwa. elementarze, albumiki królów J>Oł, 
skłch, katechizmy, historye, itd. odpowiednit 
dla t01Wa1rzystw. - Towairzystwa. chcące za. 
mówić powyższe 1owairy, winny to WCZeśnit 
uczynić, miainowicie podać, za. ile zarnówit 
pragną, He smuk. aibyrrn mógl jaik najlepiej Jlll· 
gaitunkować. Wysylka od 20 marek franke, 
- Proszę Szan. Tow.alrzystwa., ażeby racz.y~ 
mnie zaiszczycić ~em za;ufaniem. 

Uwa2a: Jailm podiarek dla dzieci P<Mecam 
szczególmie książki dlo na1bożeństw1a Ks. Szy. 
mańsk.i~o z Paderbomu pod tyt.: uDr~ ~ 
niebai na obczyźnie''. 

~arcin Jarayński 
księgarnia J>Olska.. 

ul. Habinghorst, BUlowstr. ·nr. 7, . 

~łodsza I Jedna ~próba 
dz1ewezyna wystarczy do stategi 

używania i prtekon" 
znajdzie sla.żbę od zara.z. nie. się o dobroci 

Agnieszko Włoilińs1m oryg.- essen~~·Roicbel1 
interes krawiecki marka ,„L1cnth~n. • 

eklad snkna i bławatów. Znane 3ako na1lepsu 
Kirchlinde, ul. Wiktoryi 2. w wydajuośei i n} 

Oziewczvnę 
do dojeuia i oprzątania 

8 kró ft poszukuje się od 
1 grudn a.. Z.sługi 25 
mr. mieaiecznte. 

Debra Dre11te 
w Jłehonnebeek. 

Potrzebuję samodziel· 
n~go 1387 

1 czeladnika 
piekarskiego 

zaraz lub późlliej. 

Franka 
Seh„erln p.Kastrop. 

Dwóch porządnych 

czeladnik6w 
krawieckich 
na dobrą płacę i stałe 
zatra.dnienie potn.ebuje 

F1·. Wosiek 
Lang en dreer 

Memingenstr. 7. (1388) 

Potrzebuję zara ~ (1381) 

pisarza 
do korespondencyi i czyn
ności w interesie pry
watnym, sprzedaży kupna 
i parcelacyi majątków 
ziemskich; najchetniej z 
fachu r.ilnic·zego, a le 
możti być i z innej branży 
z kancyą. 1500 ml!:. Pen
s: a po rl łag ugod_y przy 
wolnem stole i pomiesz· 
kaniu; jeżeli kandydat 
będzie odpowiedni włą
cwny będzie do pożyc a 
familijnego; tylko uczci
wi i porządni kandydaci 
z czego muszą się okazać 
będą uwzględnieui. Zgło· 
szenia n ;irasza się nnd· 
syłać p od lit. B. R. 400 
Hau11tpost Bromberg. 

tańsze do 139l 
własnego sporządza · 
konioku, nnno i likie · 
- Za.wsze się ud~je -
Tylko w bntelkarn 
oryg·nalnych na 21 
pół litra. Cena. podlu. 
jakości 25, 40, oo. 60.I 
7~ fen. itd. Prlly 6 bu 
telkach 7-ma gl'll · 
„Die Destillirnng im 
Hausha. lt", cenna lrsą. 
ika z receptami 
- zupełnie darm() -
Prawdziwe tylko z mar· 
ką „Lichtherr" z fiu. 

Otto Reichel 
- Berlin S. O„ -

Eisenbahnstr. 4. 
Trzeba wystrzegać · 

naśladownictw. 
W Bochum maj~ 
składzie : Emil Tra 
nadw. dosta.wca; Jo 
Hackert, Central-D 
gerie; A.Peil, Fried1i .a 
str. 34; R. Peters, M 
kenroarkt 17; Max R' 
hardt, Yolt ke-Markl 
Max Treskow, Kor 
str. 16; H. Wipperm 
Ehrenfeldstr. !l ; >l'La 
Carl Eckert, lJrogir 

4:1Cłll>l';' l RODY Uttuj, 
~.l'Ofuł;r, '!lry~.-.e, "l 
~ÓnJ.ll, 

otwarte no 
1> l• la!m1ia nói;, wn.ody !li 
~r.b . fyly .knra;o,..e, · 
~„lei>. vMłl'.rzi.łe rany a~ 11 
oponiey..,-e; li.to cic.tycor.1.ii 
rew ;,1„ o~.zeluwQ] wy1e 
~le'<':: }e.uc,.,., rn s1~r?bu!f 
df,;.-'1!\ j '>i o~,1lep1olJ "· 
b1''llllm":J 

masor Rinc 
tel ~<oizr.y 1 kwa.<'' l 

r'w'1.l:a. 1.-roJ•. ('od1J(.0 ~ al 
11.1ujermy pium8 «Więk ·. ust 
'lylK<> pnwuziwa w arr 
asm OpG..l.vwaniu b\lloło-1J• 
-Cll:Cl'W".'Uen:. i :li finDtt 
Sch:ibeu &. Co., WeiD 
'.>:..JiMowłJJ nt-. Ln:eba 1 \Vr'e 

mow11of~ 
mmycla w ·1viel1J •P1 Jako 

Uwiad nie! 

~ . ..-..- ... 

Każdy odbiorca firmy S. Hohonsteina w 
metr6w dobrej i tri ałej materyi na suknię 

Herne, Bahnhofstr. 50, .który za 20 marek kupi 
domową którą, może sobie sam wybrać, jako 

otrzyma 

podarek 

S. Hohenstein, Hern.e naprzeciw 
ulicy M'o'W'e]. 

Pa 

Wielki wybór 
konfekcył dan1sldej i dzlecł~cej, materyj na suknie,· materyj na ozp 
łóżka, pierza, jedwabi na fartucl1y, ehustek na glow~, konfekcył erp: 
dla panów I ełtlopców. Meble wszelkiego 1•odzaj11. 1~óżka i tali ~w 
dal.oł. 1366 ~Yę 

'-J niesi 

•• 
Wydaiwca: J a n B rejs ki w Bo cłmm. Odpowiedzialny za redaikcyę: St a n is la w Ku n ca w Boclmm. - Drukarnia „Wianrsa Polskiego"" w Bochum. 
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Nr ~ ~73 Bo ~bum. na środę dnia 2 · listo1.1ada 1907. Rok 17. 
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@odzienne pismo Indowe d~a Polak6w na obczyźnie poświę<!one oświacie oraz sprawom. narodowym, politycznym i zarobkowym. 

I lml; Boże za llar1 I DJczyzq I 

,wus..---=~---------------------------~-··----~M---~-~ł~M·~~~M--M•Mllflllrol~~------------------------------------------------------------------------Redakcya, drukarnia i księgarnia znaiduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
_q __ 

Rodzice POiscy! Uczcie dzieci swe 
t114włć, czytać I pisać oo polsku I Nie · 
łtlł Polaklem. kto potomstwu swemu 
11łemczvć sie Pozwoli I 

Z wypadk6w dnia •. 

a Mit _ _ ... VW . i .„ .. ·-· • ---- L .... b ____ ... 
.wg Z?liłiiQ.-S~ 
zboże oraz wysokich premii eksporto
wych a dalej otwarcia granicy dla do
wozu bydła. Z polityki celnej Rzeszy 
n1emieckiej stworzonej przy pomocy 
konserwat.vstów, liberałów i centrow
ców, mają tylko korzyści wielcy posie
dziciełe ziemscy, którzy bogacą się ko
sztem szerokich warstw ludu pracują
cego. 

nawoływali do energicznej agitacyi pp. 
Brzechwa, Mańkowski, i Oto. 

Jest nadzieja, że rod'acy .mając dziel-
111ych i znanyieh z .pracy narod01Wej kan
dydatów jak pp. Brzechwa, Marciniak 
i Barański, także przy wyborach ści
ślejszych spełnią swój iobowiązeik i zwię 
lkszą jeszcze respekt .przeciwników so
lidarnością, karnością i dobrym zrozu
mieniem obowiązków obywatelskich. 

1go. że bronią robotnika oolskiego! Czy 
tam do nich ·robotnik.polski należeć mo 
że ?Czy robotnik polski, którego na każ 
dym kroku pr~eśladują, ma z nimi śpie
wać „dajczland, dajczland. tiber alles" 1. 

Sekretarz stanu dla spraw wewrtę-
1Dziś, w wtorek, rozpoczyna obrady trzmych v0111 Bethmann Hollweg prze-

~~1!1 s~m pruski. czyi wywodom Scheidemanna i zazna Z wieca społeczno-politycznego 

Robotniok polski powiITTien do o~a
ni1zlacyi polslkiej należeć, a miaoowicie 
do „Zjednoczenia Zawodowego Pol
skiego", (brą.wo na sali) które udowo
dnilo, że potrafi ze skutkiem bronić ro
botnika Polskiego. Pan poseł Brejsld 
rnzwiódł się obszemie o dizia-lalności 
,,.Z}edno~enia ZarwodowegQ Polskie
go" i jego maczeniu. 

Według ostatnich wiadomości uza
sadni 1zaraz na pierwszem posiedzeniu 
projekt ustawy o wywłaszczeniu Pola
ków minister finansów baron Rheinba
ben. 

Socyaliści urządzają celem zapro
testowania przeciw trójklasowemu sy
~temowi wyborczemu dziś 49 wieców 
w Berlinie i okolicy. 

Rząd rosyjski przedłoży w czwartek 
Dumie swój program. 

' 
Oświadczenie będzie krótkie i od-

.czyta je prezes ministrów Stołypin w 
:obecności wszystkich ministrów w 

...czwartek przed południem w Dumie, a 
IX> południu w Radzie państwa. 

Arltac:va przeciw panującej drożyźnie 
.artykułów spożyw~zycł! :w Austryi sze 

rz:v się z coraz większą siłą. 
Donosiliśmy wczoraj o zbiorowym 

proteście kobiet wiedeńskich, dziś do
noszą z Brna, że na placu miejskim 
11rząctziło 4000 robotników wielką de
monstracyę przeciw drożyźqie. Także 

w kilku innycb miejscowościach odbyły 
się pod'obne demonstracye. 

W Radzie państwa wniesiono in
. ~e·rpeJacyę w tej sprawie. 

Zamach na polskie zgromadzenia 
publiczne. 

inC Pa 1 t . . . k' r amen owi ruem1ec temu prze-
iw1 ~łał rząd w poniedziałek projekt nowej 
ę~~- ustawy o zebraniach i wiecach. 
o-P• _Projekt nie znosi różnych ograni
~~' cz.en, 1które dotąd obowięzywały, i za

wiera nadto nast~pujący~ przeciw Po
•P1 Jakom skierowany przepis wyjątkowy: 

§ 7. Rozprawy na zgromadze
niach publicznych (wiecach) win
ny sie toczyć w języku niemieckim. 
Wyjątłd dozwolone są tylko za 

'J>rzyzwołeniem krajowej władzy 
centralnej. 
W najbJiższych dniach stronnictwa f rlamentu niemieckiego określą swoje 

6 s anowisko w sprawie projektu powyż 
~~ego. Wolnomyślni, od których gło
ow wszystko zależy, dumni z tego, że 
ą obecnie stronnictwem rządówYm, 

P~awctopodobnie zgodzą się na ów prze 
is Wyjątkowy. 

Parlament niemiecki o drożyźnie 
artykułó~v spożywczych. 

0 Na ~osiedzeniu poniedziałkowym 
ył e ZPrawiał parlament niemiecki nad in
ii ó~elac~ą w sprawie drożyzny a!rtyku-

ac Spozywczych. Uzasadniał interpe-
66 /ę. Poseł Scheidemann, który żądał 

1es1enia wysokich ceł nałożonych na 

czył, że drożyzna jest skutkiem rozwo
ju przemysłu i handlu a nie skutkiem 
wysokich ceł. Życie wogóle podrożało. 
Zbiory rolników na całym świecie nie 
byty roku bieżącego dobre i dla tego 
zdaniem p. Bethmanna łfollwega obec
na drożyzna jest tylko objawem przej
ściowym. 

Zdanie ministra podzielały natu
ralnie stronnictwa, które pomogły swe
go czasu uchwalić taryfę celną, a więc 
konsei:watyśd. ·oentrowicy i liberało-
wie. 

Ostrożnie wyrai:ał się bardzo wol
nomyślny Gyssling, poseł wolnomyślnry 
Naumann krytykował również nader 

· względnie Politykę- celną rządu. Poseł 
polski dnia tego nie dostał się do głosu. 
Rozprawy dalsze odroczono. W wto
rek nastąpią obrady nad interpelacyą 
w sprawie drożyznv węgla. 

w Berlinie 
o którego ,_przebiegu j<uż krótko refero
waliśmy, otrzymaliśmy obecnie z ber
lińslkich ikół rnootnikzych następujące 
spraW10zdanie: 

Berlin. 20. listopada 1907. 
Wiec odbył się w niedzielę, dnia 

17 listopada rb. w Berlinie na sali pana 
Żurkiewiicza przy Grosse Prankfurter
Strasse 28. z udziałem pr,zeszto 500 ro
daków. Wiec za1gaił druh Regulski ze 
Złokomomwa o godzinie 2 i pół .po po
łudn. słowami „Szczęść Boże" i prze
wod11iczyl obradom. Na sekretarzai po
wołał pr.zewodniczący druha Jana Brze 
iZińsikieS{o z Moabitu. jako lawni'ków 
druhów ~witalskiego i Stemalskiego. 

Następnie powitał_ przewodnicząicy 
pt'lzybylego na: wiec posła: p. Jana 
Brejskiego, któremu zaraz udztlelil glo
su. Refereint przywtiózł zebranym poz

l!E!!!!!!-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!&!!!~•• drowi enie od główne go zarządu „Zj e-
dn oczeni a Zawodowego Polskiego" i Polacy na obuyiniee pr.zedstalwił zebranvm sprawę wycho
dttwa ludu .wlskieg.o. Oqzie tylko spoj
irzeć, mamy wszędzie lud polski, głó

Wiec w sprawie wyborów do rady W1J1ie 1zaś !rud roboczy, nafgorzej atoli 
gminnej obchodzą się z robo1mi'.kiem polskim 

w państwie niemieckim, 1bo tu na!Wet 
odbył się w Wanne ubiegłej niedzieli 0 żądają junkrowie pruscy, ażeby robot-
godzinie 4-tej PO południu na sali pana ,nitk filllSki niety~ko siły swoje ale 1tak-
Unterschemanna. Przewodniczył pan że swoją narodQIW'Ość i duszę im zaprze 
Naskręt i oznajmił wieoownikom, iie iko- dał. Często się nawet :zdarza, że lu
mitet wYborczy ugodził się z odnośny- dem polskim .r:>rzez opłaconych agen
mi osobam!, które zwołały wiec spo- tów µo .prostu handlują. Kolio polskie 
leczno - politycziny i przejął go jako 
wiec agitacyjny do wyborów ściślej- stana się 0 to, ażeby takiej g0 spo'darce 

1raz na zawsze zapobiedz. Zaznaozyl 
szych do rady gminnej. też mówca, by robotnicy ze zaboru ipru- · 

Pan Mańkowski, prezes mdy nad- sikiegp nie ·pogardzali robotnikami z 
zorczej „Zjedn. Zaw. Pol." oznajmił, iż pod innego zaboru, lecz zajmow1a.Ji sję 
także zaproszony na wiec redaktor 
„Wiarusa Polskiego" pan M. Kwiat- II1imi jaiknajwięcej, i bronili tych,_którzy 

:nie mają żadny,ch prnw. Następnie 
· kowski zgodził się chętnie, by wiec od- przedstawił referent dolę mibotnika 
był się w sprawie wyborów do rady -
gminnej i przybył także na ten wiec, by polskiego w państwie niemieckiem, kie
poprzeć rodaków w Wanne w ich pra- dy ·J1Jie było jesz.cze żadnej organizacyi 

Popyd1amo wówczas Polaków i l1ek•ce-
cy i pomódz do odniesienia zwycięstwa. ważono ich ogromnie. Referent, przy~ 
W odpowiedzi p. Naskrętowi zaznaczył 
p. Mańkowski, że na kompromisy wiele taczał z.aiścia z czasu strejku w Her-
iliczyć nie trzeba, lecz jedynie na wla- ne. k:e.cty to winę za to, co popełnili 
sne siły. W tej samej myśli przemówił inni. spqdzono na robotn1ków polskich 
pan Jan Barańsk'i i wezwał komitet wy- i 'kiedy to iw•oi~ko w;kroczyło i strzelało 
borczy, by energicznie wziął się do do mbotników. 
agitacyi do wyborów ściślejszych. Następnie mówil referent o kiero-

Po krótkiej odpowiedzi p. Naskrę- wnictw.ie „zj,ednoczenia Za:woclowego 
ta zabr'.ał głos p. M. Kwiatkowski, wska Polskiego, na którego czele sitoją wy
zał na znaczenie energicznej miejsco- łączni~ irobotni.cy. Widzimy rz tego, ~e 
wej pracy obywatelskiej dla ogółu. r.obot~·iik polski s~m .1Po!11a.f1 prowa~z1~ 
i wezwał zgromadzonych, by w zgo- . o:gamz~rę swo1~ 1 me P?trz~bUJe 1 
dzie i łączności starali się skorzystać z t me powin!i~ nal,ezeć ~o z.w1ą~kow ob
czasu, który nas dzieli od wyborów ści- 'cych_ do zw1~złkow rn.em1e:c~1~h. Jest 
ślejszych, celem nakłonienia i owy.:;h IJJOlska orgamza~ya ~lina 1uz .1 dobrz~ 
mniej uświadarnionych rodaków do spel prowadzona, . ~~c t~z. r?bo~n.1k polski 
nienia obowiązku obywatelskiego. Ro- t1:'lko ~o polskie~ naleze~ w1men orga
dacy w Wanne dzielnie się spisali przy I n~zacy1. (~kpasik1 na sali). W dalszym 
wyborach głównych i przeprowadzili o I ciągu swo!eJ. mowy IJ?rzedst~rwi! ~an 
wtasnych siłach trzech swoich kandy- ipos.el ~re1sk~ sta1:10~.vi~:ko m~m1ec.k1ch 
datów do wyborÓ\\ ściślejszych już to · ~1ązkow C'hrześc1ansdnch, ktore to ró
samo podniesie ogromnie ich znaczenie zny.m.i środkami starają się rob9·tników 
w gminie i podziała także ina ogół ro- ,pol~k1ch Z?rga·n~z,ować w swokh związ 
daków na obczyźnie. Na własne siły 1kaich. Alez związki t·e- - pragną być 
niech także przedewszystkiem liczą p~z~dewszystkiem narodovm niemiec
przy wyborach ściślejszych. ł lom1, to też stoją w wielkiej łasce u 

Przemawiali następnie jeszcze · i , rządu i iministrów - chyha, nie dla te-

Co do .pojedyńozyich trzech związ
ków polskich mówca polecił zlanie 
w jeden wielki zwiaze!k. Co do Kołai 
Polskiego z:;iznaczył referent, że Kolo 
Pols:kie stara się jaknajenergiomiej o 
poprawę doił robotnika i ws1kazał na 
odnośne wnioski Koła Poł:slkiego.. Tern 
łatwiej i rprędzej będzłe można .popna
wić dolę mł?otnika ipplsikiego 'im silniej
sza będzie polska l()fgauizaicya mbotni
cza. Dla tego robotnicy polscy w Ber
linie jak jeden mąż wimii wstąpić do 
„Z}eldnoczena Zawodowego Pol'Skie
go" . 

Panu posłowi -Brejskiemu .podzię
ikowtano okrzykami i oklaskami . 

W dyskusyi zabierali głosy p.p.: 
Szermerski, Sternalski, Grzelachowski~ ~ 
Przybylski, Baranowski, Switalski, Sta 
chowski, Żółkiewicz i S:midowicz. · 

Mówcy wszyscy przemawiali z 
zapałem. zalecając wsitępowta.nie do 
„Zje<lnoczenia ZalWOldow~o Polskie
go". Na..wet jeden z dotychczasowych 
towarzyszy socyalistycznych oświad
czy I, że z dzisiejszym dni.em chce nale
żeć <lo „Zjednoczenia". 

Socyalista Podemski zaczepił l(o
ło Polsikie ,nie mając żadny.ch dow-Odów 
i przeiz .... woje WV1Cieczki oburzył tak 
zebranych. że był zniewolony opuścić 
estradę. Następnie '.Przystą12!000 do 
przeczytaTiia ustaw, które druh Ster
nal1ski odczytał, przyczem stwierdzo
no. że ina członków „Zjednoczenia Zla
wodowego Polskiego" zapisalo się 
_prz,eszłia ozterdziestu ·rodaków. W koń
cu przemówił jeszcze rnz pan poseł 
Brejski, zbijając twierdzenia socyali
stów co ido wałki.ikłasowej, bo naszym 
hasłem jest przez lud i pracę d]a ludu 
\lOdnieść caly naród. Dh. Regulski• dzię
kował szanownemu panu poslt0tWi Brej- · 
skiemu za to, że się tak gorliwie f go
rąoo za1muje sprawami robotniozeani, 
za co ·Zlg'romadzeni-pr.zez powstanie i 
okrzyki: .,Niech żyje p. poseł Brejski" 
d'Zię.korw1aH. Dmh przewodniczący rui!. 
stępnie wniósł Qlkrz;nk na rozwój1 m
gamizacvi polskiej i zamknął wiec o go;.! 
dzi1J1ie S:ii hasłem „Szczęść Boże!" 

Jau Brzeziński. sekr. wieca.~ 
I ,;._.\1 

Wiec społeczno-polityczny · 
odbył się w Bochum ubiegłej niedzieli 
po poludrniu w lokalu fP. tfolzschnei·dera 
przy ulicy Alejowej. 

Obrady 'Zag~aił i pr.zewodniczyl im 
p. Antoni Gwizdek. -

Zabrał s.:iJos nasamprzód p. Jan Wil
kowski z Bruchu, który wdluższym 
iprze~ówieniu piętn~ał · ' laJń,typolską 
politykę i hecę J:iakatystyczną. . 

W dyskusyi przemawiali pp. Ign. 
\Vo~niak, T. Brylczl3k i Teodor Landow 
ski. Mówcy wykazywali, że tylko na 
wła~, e sily li czvć mofomy w walce o 
byt nasz. a nonieważ siły na:sze trn .ilr.
piej wykmzystamy prze21 orga'l1iz2-
cyę, wi9c też zi2d1ęcali do za.pisywania 



się na członków organizacyj i towa- 1 to pod każdym względem treściwe i za 
rzystw naszych. ł palne przemówienie podziękowali wie-

w końcu uchwalono rezolucyę, w ł cownicy mówcy burzą oklasków. 
której zaiprotestowano przeciw projek- Przy końcu przemówienia pana 
toWftt:i.ym ustaiw·om o wywlaszczeniu · Pankowskiego nadszedł telegram od po 
oraz o us'llnięciu języka polskiego z sla pana Brejskiego następującej treści: 
zebrań publicznych i wezwano rnda- Nie mogąc przybyć, przesyłam zgro
ków <lo ,obrony bytu naszego przez ży- madzonym Rodakom pozdrowienie z oj 
wy udział w praicy namdowej i oraga- czyzny. Szczęść Boże! Telegram ten 
nizacyjnej, powitali wiecownicy z wielkim zapa-

Wiecownik. lem i '\\'"Znieśli na cześć iposła p. Brej

Komitet agitacyjny abstynentów pol-
skich na obczyźnie, 

któreg-0 przewodniczącym jest redak
tor „Wiarusa Polskiego". pan M. Kwiat
kowski z Bochum, odbył ubiegłej nie
dzieli posiedzenie w Dortmundzie i u
chwalił w porozumieniu z abstynenta
mi polskimi w kraju ·urządzić zjazd ab-

tynentó\\· polskich na wychodźtwie i 
zaprosić jako mówców osoby, znane z 
prncy nad ·szerzeniem mchu wstrze
mięźliwości. 

Po posiedzeniu zwiedzano wysta
wę alkoholową urządzoną w Dortmun
dzie przez niemiecld związek absty
nentów. 

Zapowiedziany wielki wiec polski w 
Hamborn 

>Odbyt się ·ubiegłej ·niedzi.eli na sali p. 
Marrego. Na wiec stawil się znaczny 
Z:astę.p rodaków, bo coś około 800 osób. 
Wiec zagaił krótko po godzinie 4 ipan 
Maciejewski„ poczem na rozpoczęcie 
..zaśpie\vano jednę zwrotkę „Kto się w 
opiekę". Po oborze biura wiecowego, 
w skład którego weszli pp.: Maciejew
.ski jako przewodniczący. Biedka jako 
sekretarz. Szczepaniak i Drozda jako 
ławnicy, przystąpiono do oboru komi
·tetów miejscowych ·na liamborn i Ober 
marxloh. Na Hamborn zostali obrani pp. 
Michał Urbański, Piotr Szczepaniak, 
Roman Pepel, J.akób Toporski. i Michał 
Tesmer. Na Obermarxloh pp.: Jan Ma
ciejewski, St. Vogel. Jan Sibirski, St. 
Wiczka i Wal. Kaźmierczak. 

\Vedtug porządku dziennego miał 
'Przemawiać zaproszony na wiec poseł 
])an fan Brejski, ale ponieważ musiał 
być na wiecu w swoim okręgu wybor
-czym, przeto na wiec w liamhorn przy
być nie mógł. Udzielono przeto głosu 
przybyłemu na wiec kier. admin. „Wia
rus'a Polskiego" p. Pankowskiemu, któ
ry w godzinnem swem przemówieniu 
wskazał w jaskrawych słowach na 
<i.ziejącą się Polakom .pod Prusakiem 
.srógą krzywdę, na mające być przedło
żone nowe prawa ·antypolskie, srprzeci- . 
wiające się wszelkim pojęciom o kultu
rze nietylko w naszym wieku wyna
lazków i nauki, ale i w wiekach śred
nich, gdzie to prosty lud traktowano go 
.rzej od bydlęcia. Ody mówca 
wspomniał o strejku szkolnym, 
dozorujący policyant zabronił o tern 
wspominać, s;r.ożąc rozwiązaniem wie
ca. Tymczasem mówca powiedział już, 
co chciał powiedzieć i sam, bez pomocy 
policyanta przeszedł na inny temat. Za 
144f ___ _ 

ZUBROWIE. 
Opowiadanie historyczne według po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskie20. 

( Clai dalszy). 
- Nie, ekscelencyo !„. 
Kellerman za.zgryzł wargi~ 
- Więc„. nic nie masz do nadmie 

nienia? 
- Owszem, ekscelencyo ! Że 1klara 

binh~rzy księcia wilrtzburskiego powin 
ni pójść na odwach.„ 

-- Milcz! Jesteś hardy.„ 
-- Dla każdej wilrtzburskiej mości! 
- Byłeś pomocnikiem„. tego Ootair-

t owski.ego !... On was pobudzil, on 
przewodził?.„ On był głównym spra
wcą? 

- Nie, ekscelencyo ! To ja właśnie! 
Kellerman szarpnął się niecierpli

wie na fotelu. 
W prowadzono kolejno resztę prze

stępców. Żaden z nich nie tracił fanta
zyi. każdy winę przyjmował na siebie 
i w głównego s,prawcę wszystkiego 
złego się przedstawial. 

W mia1·ę badania, Kellerman obja
wiał coraz większe zniecierpliwienie. 
k tóre do zenitu doszło przy indagowia
niu Masłowskiego, gdy ten z całą wer
wą jąl opisywać przebieg bijat~rki... a 

skiego trzykrotny toast. 
W końcu omawiano sprawę wybo

rów do rady gminnej i postanowiono 
głosowla1ć na listę oby;watelską, ·na któ
rej postawiono także Polaka, p. Słomę 
na kandydata. W tej sprawie zabierali 
głos pp.: Jabloński, Strzelczyk, Szy
mański, Pepel itd. 

\Viec, który miał przebieg podnio
sły i ożywiony, trwał prawie cztery 
godziny. Zapał pomiędzy wiecownika
mi był wielki. 

W. Biedka, sekretarz wieca. 

Ziemie oolskle.J 
Z Pt'tt© Z~chodriieh. Wam1l i M,\').nr. 

Hela. Rybak f rnnciszek Budzisz z 
Kusfeldu zlO!Wił ,psa marskiego, który 
rmial długości 2 metry, i ważył 3 i ipół 
centnara. Za samą skórę ma Budzisz 
nadzieję otrzymać 7-8 marek. 

Malbork. Prokunysta zbankruto
wanego banku malborskiego Schneider 
skazany został na zapłacenie 15 OOO mr. 
odszkodowania za straty, jakie wierzy
ciele ponieśli wskutek je~w gos.podarki. 

Z Malborskiego. W Brunowie u 
wójta Kucherki wybuchł wielki pożar. 
który mu spalił wszelkie budynki i 
mnóstwo żywego inwentarza. 

Z . Świeckiego. Po sprzeczce z oj
cem swym, odebrał sobie życie 19-letni 
syn posiedzidela Krzyżanowskiego„ 
wskoczywszy do stawu. Dopiero po 

. kilku dniach wyciągnięto samobójcę z 
wody. 

Złotów. We Wielkiem Widalewku. 
wsi polskiej i katolickiej poszukuje prze 
wodniczący gminy stróża, lecz musi on 
być ewangielikiem. Dziś już nawet na 
stróża, - zdaje się, Polak i katolik nie 
zdatny. 

Z Wielk. Ks. Pozna6skjego. 
Gniezno. W sprawie strasznego nie 

szczęścia kolejowego, które się swego 
czasu wydarzylo pod Jankowem, wy
toczyła prokuratorva gnieźnieńska skar 
gę przeciw 8 osobom. Z urzędników 
kolejowych jest oskarżony zawieszony 
w urzędzie kierownik pociągu Bargel 
i palacz, z robotników kolejowych przo
downik i .5 innych robotników. 

Oniezno. Bohaterski czy.n spełnił w 
czwartek murarz p. Józef Zawada, ra
tując z narażeniem wl:asnego życia dwo 
je dz.ieci robotnika Skorego od utonię
cia. Dzieci poszły ślizgać się na j ezio
rze św. Krzyża, lód atoli załamał się, 
ę ______ . 

głównie 1epizod otrzymania tęgiego gu
za na czole. 

- J:a, ekscelencyo, siedziałem ze 
Stadnickim... Słyszę trzask„. a potem 
brzęk rozbitego szkła.„ Ootartowskie 
go Ploryana napadają. Si1ad'nicki sl5:o
czył na pomoc.„ Mnie z tyłu chwy
ta dwóch Niemców za bary i tarmosi ... 
Szarpię się, wyrywam. Napróżno ! 
Lecz Olszewski nadbiega z pomocą i 
uwalnia mnie„. Chwy_tam za ławę i za 
pieram się o ścianę„. Zhwinąłem raz 
i drugi - pusto koło mnie !.„ Chcę 
posunąć się ku Stadnickiemu, lecz w 
tern za framugi wysuwa się Niemiec z 
prętem żelaznym w ręku ... i zamierza 
się„. 

- A ty? -·- zagladnął żywo marsza-
łek. 

- Ja?... Cofam się.'.. 
- Mazgaj!„. 
- Cofam się, ekscelencyo, doby-

wam pałasza. podbiYłm pręt, kiedy mi 
oto tego guza zadaje. i tnę po ramieniu. 

Marsza.lek skinął z zadowoleniem 
głową, lecz naiiaz, jakby żałując mimo
wolnego od ru chu, zmarszczył się i ode
zwał się krótko do członków sądu: 

- Panowie ! Zdaje mi się.„ że ze
znar1 tych w y starczy do powzięcia po
stanowienia? 

Oficerowie sądzący skłonili się 
twierdząco. Marszatek się podniósł. 
S4d udał się nla naradę. 

tak iż dzie-:i poczęły tonąć. Z obecnych 
nad. brzegiem nikt nie odW.ażył się po
·dążyć tonącym w odległości 20 metrów 
dzieciom na ratunek, gdy nadszedł pan 
Zawada. który rzucił się bez namysłu 
na ratunek. Lód zarwał się pod nim. 
musiał więc broczyć w wodzie, łamiąc 
lód przed sobą pięściami, aż wreszcie 
po ogromnych wysiłkach dotarł do miej 
sca nieszczęścia. Dawszy 1nur1Ca, zdo
łał uchwycić chłopca, gdy w tern roz
legają się głosy, Ż(l pod lodem znajdu
je się jeszcze dziewczynka. Neustra
szony bohater .ponownie rzuca się cio 
wody i po dłuższym czasie wypływa 
na wierzch z dziewczęciem na ręku. 
Obojga dzieci zdołano oo dłuższych u-
siłowaniach przywrócić do życia. 

Z Gnieźnieńskiego. Wieś Woźniki 
w powiecie gnieźnieńskiem przechrzoo 
no n'a kulturniejsze „Wagenau". 

Poznań. Smutna rocznica. Jutro 
w niedzielę 24 bm. przypadla pierwsza 
rocznica zgonu śp. Najprzew. Arcypa
sterza ks. dr. Sf.ablewskiego. WiecznY. 
odpoczynek · racz mu dać Panie! 

Rogowo. W gminie Zalesiu pod Ro
gowem, został z powodu strejku szkol
nego sołtys pan Szulc złorony z urzę
du. Czynności soleckie dnia 28 listo
pada przekazał landrat komisarzowi 
obwodowemu w Rogowie, mimo iż w 
Zalesiu był zastępca sołtysa, p. Dra
heim. Kto więc chciał się o jakiej spra
wie poinformować, musiał biedz kilka 
kilometrów drogi do komisarza. Kiedy 
wybrano nowego sołtysa, komisarz wy 
stawił gmiinie Ukwidacyę za spraw-0-
wanie urzędu na 150 marek. Wiarusy 
w Zalesiu jednakowoż się na takie za
łatwienie sprawy nie zgodzili i ooda!li 
ją do wydziału obwodowego w Bydgo
szczy. 

Kępno. Inspektor szkolny w Kę
pnie p. Eckhard wzywa ·nauczydeli 
swego obwodu, aby mu nadesłali straty 
stykę języka ojczystego dzieci szkol
nych. w tym wezwaniu napisano: 
Dzieci mówiące dwoma językami uwa
ża się jako niemieckie ( ! !) J~żeli się 
tak liczy, to nie dziwić się, że statystyki 
urzędowe teraz tak wielu · podają niem 
ców w ziemiach polskich. 

· Ze Slązka ezyli Staropolski 
Bytom. Prokuratorya bytomska 

zarządziła konfiskatę i zniszczenie o
brazu, który przedsta-wiał mężczyznę 
w na.rodowym stroju, z więzami na rę
kach, a pod nim znajdował się tekst 
pieśni: ,.!Boże Ojcze, Twoje dzieci". 
,,faterland uratowany"! 

Mikołów. Ks. kardynał Ko.pp zamie 
rza gminę Górne Łaziska posiadające 
swój kościólek wraz z Kopaniną odłą
czyć od parafii mikołowsk'iej i uczy
nić samodzielną parafią. 

Z innych dzielnie f otsłd . 

OrganizacJ1e pracodawców i urzę
dników hutniczych i górniczych utwo
rzono \niedawno dla Galicyi. Organiza-

W sali wśród zebranych gwar po
wstał i zamieszanie. Oficerowie, przy
sluchujący się rozprawom, rzucili się 
ku winowajoom. 

- Dzie1nie! Wybornie! To zuchy! 
odezwały się glosy. 

Smielsi podchodzili do ławy, oto
cz.onej żandarma.mi i zagadywali uprzej 
m1e . .Jerzmanowski jeden byl niep-0cie
szony. Rozprawa wprawdzie była dlań 
miłą niespodzianką ... zmienila bowiem 
całą postać oskarżeni:a„ ale, bądź co 
bądź, co do wyroku nie byfo podobna 
się łudzić! Młody kapitan szaserów 
francuskich, z którym był się zapoznał 
J~rzmanowski, dod_flwal mu otuchy i po 
c1eszał: · 

- Kolego! Nie u1asz naszego mar 
szatka! Ogień! Ale sprawiedliwość w 
nim wielka. Jedno sfow-0 jest w stanie 
go zmienić! Nie przeczę, że objawiał 
niebywałą zaciętość i wzburzenie, ale, 
podczas badania widziałem w jego o
czach błysk zadowolenia! Wyrok su
rowy być nie może ... 

·- Ba ! Toć sąd wojenn1r ! 
- Istotnie znający tylko dwie od

powiedzi: „tak" i •. nie"„„ Jednak je
steśmy na stop'ie pokojowej.„ Sąd mo
że. przekazać ukaranie porządku dyscy 
plmarnemu !... Żal mi serdecznie tych 
młodych ludzi, bo karyera ich zwich-

i nięb jest.. bądź co bądź!.. A oa.r,dziej je 

cya przyjęła nazwę Związku górników 
i hutników, wybrała stałą delegacyę · 
której prezesem jest fr. hr. Zamoyski• 
właściciel kopalłl w Borysławiu. ' 
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Mamut we Lwowie. Preparator 
Muzeum im. Dzieduszyckich, p. Roman 
Hartel, przywiózł już do LwoWia Z'l' Sta 
runi odkryty tam kościec mamuta. Wy„ 
dobyta dotąd część jeigo JWaży 670 
kilogr. Kościec będzie złożony w praco 
wni muzealnej, poczem umieszczony 
zostanie w pawilonie żelaznej konstruk
cyi w dziedzi~cu g'maichu :muzealnego. 

,,Z 
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Wiadomości ze świala-0 

Ludność Odessy 
skutkiem gospodarki czarnej sotni w· 
tern mieście spadła w ciągu roku z 500 
tysięcy na 400 tysięcy. 

Związek rewolucyonistów rosyjskich 
w Berlinie. 

Śledztwo w sprawie ter-0rysty rosyj 
skiego, Mirskiego, stwierdziło istnienie 
w Berlinie tajnego Związku rewolucyj
nistów rosyjskich. Trzydziestu człon-
ków tego Związku, przeważnie stu

dentów , wydalono ju·ż: z państwa pru
skiego, przewodniczącego zaś, ll1iejakie
go Trofimowa, areszto-wano pod zarzu
tem organizowania zabronionych w pań 
stwie Związków tajnych. 

Sejm 6awarski 
przyjął jednogłośnie wniosek posła Mill 
lera z Meinin~en. że ławnikom i sę
dziom przysięgłym rnależy płacić wyna
grodze~ie z kasy państwowej. 

Marokańczycy napadli na oddział fran-
cuski 

pod Casablanką. Po zaciętej walce po
wiodlo się f rancuzo.m odeprzeć atak 
szczepów: powstańczych. 

Uspokojenie w Ameryce. 
Przesilenie finansowe i popłoch na 

rynku pieniężnym zmniejszył się znów 
wskutek wkroczenia rządu :amerykań-· 
skiego, polegającym na wydaniu banów 
państwowych w kwocie 150 nrilionów 
dolarów. Wpłynęło to korzystnie na 
położenie targów pieniężnych. Bank Jon 
dyński odstąpi! wobec niej od powzię
tego podobno już zami!arn podwyższe
nia st-0py procentowej jeszcze o jeden 
procent, a gdy znikla obawa przed ta
kim zarządzeniem, nastąpiła natych
miastowa pewna ulga. 

To polepszenie się położenia w Lon
dynie nie pozostało bez wpływu także 
na giełdy w Berlinie i Wiedniu. Tu i 
tam nastąpiła natychmiast zniżka kur
sów weksli londyńskich, a jednocześnie 
ożywił się także ca!y ruch giełdowy . 

Przesilenie jednakże zupełnie jesz
cze nie minęło i istnieje obawa. że od
bije się ono w najbliższym czasie na han 
dlu i przemyśle. 

szcze żal mi pana ... boć to dla dowódcy 
przykrość wielka!... 

Jerzmanowski uścisnął serdecznie 
rękę kapitana szaserów i odnalazlszY 
w Humie porucznika Wybickiego, udzie 
1i1 mu tych pomyślnych nieco nowin. 

Szwoleżerzy stali tymczasem 
wśród karabinierów i gawędzili mię
dzy sobą. Ktoś z Humu szeDt1ął im, że 
wyrok będzie bardzo surowy. 
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- Niech sobie! - bąknął pog;ardli
wie Stadnicki. -- A co tamtym się d-0-
stało, psia mać ... tego im nikt nie ~..i 
bierze. ,(\ f}l!lll 

- Marsza.lek się odgrażał! - zau· ~rna 
ważył Toedwen. Ir. 

- Widzicie! - wtrącił Olszewski: ff 
Tam na lewo, na wzniesieniu, siedzi d 
pułkow:nik księcia i czyha na to, abY · kt' 
nam skórę wytatarowali !... . ę b1 

·- Może nam się po funcie ołow.1,u om 
dostanie! --· odezwał się mel:ancholJJ· sk 
nie Roman. 

-- Wi~c cóż z tego? - przerwał 
niecierpliwie Floryan. - Choćby !. .. In; 
Strach taki?.. Stać spokojnie !„. Niech .dku 
nikomu nie postoi nawet myśl, że coś· .~ I 
kolwiek może nas zalterować! . e1·g 

Szwoleżerzy spojrzeli z szacu~k!ern nie 
na f 'loryana. Stadnicki sapnął c1ęzkD: w 
przysunął się do Ootartowskiego 1 te 

irzek ł cicho: J szn 
(Ciąg dalszy nastąpi). · ~· is 
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· Bocbum-Hofstede. Odbył się tutaj 
·dec „Zjednoczenia Zawodowego Pol
~kiego" pod .przewodnictwem druha 
Kuncewicza; ~mtokół pisal _druh Cho
rYński. Na wiecu~przemaw·:13l prezes 

o 
o 
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zjednoczenia Zawodowego Polskiego' 
druh , Sos_i~~i. ~~ ~iec. uczestnicy 
zgromadz111 się .ctosc hczme i z zaję
iem wysluchah. wygłoszony!:: :1 pr~e
inówień. T? t~z mamy" nadzi~ję, iż 
Ziednoczeime Zaw. Pol. będzt·e obe

~nie jeszcze lepsze postępy czyndt10 na 
rnieiSCP jak dotychcza:s. Do wy.dlznalu 
na przyszly rok obrano Jana Ku'1ce
wicza deleS!atem. Noskowiaka zastęip
ca St. Szymańskiego sekretarzem, 
I~iego Popraiwę slm:rbnikiem, M. Ka;cz
marka .zasteoce! .Jakóba Brzezichę i Ka 
zimierza Sworowskiego neiwizorami 
kasy. Jana Kokota. J ózeiiai Choryf1-
skiego i Zygmunta Bilażew~kiego mę-
2am: zaufani a. 

• •tĄt.R .. 

Z róinyth stron. 
Na domową agitacyę będziemy 

przedewszystkiem wsk1azani, jeśliby 
nową ustawę antypolską o zgromadze
niach publicwych uchwalił .parlament 

ń niemiecki. Rodacy! Na każd~ możli-
wość trzeba nam się przygotować, d!a 
tego rozpo·cznijmy już dzisiaj domową 

ti1 agitacyę celem szerzenia oświaty nairo
ę- Jowei, i starajmy się o to, by w każ
a- <l~r'fl1 domu po_lskim na -Obczyźnie był 

11
Wtarus Polski". Jeśli nie będzie nam 
możliwYm odbywanie wieców., gazeta 

n· polska będzie jedynym .prawie środ
kiem do rozbudzaniai i utrzymywania 
świadomości namdawej. Rodacy, rnz~ 
szerzajde wię·c „Wiarusa Pol.". Prned
ptata na grudzień wynosi tylkio 50 fen. 
a z pnzynoszeniem oo domu 14 feny
gów wiecej, 

Bochum. Od dłuższego czasu pu
~zczano tu taj w obieg fałszywe pięcio
markówki. Bochumska ipolicya krymi
alna aresztowała obecnie trzech fał-

szerzy, robotników z :Essen. 
Bochum. Dyirekicya rp.oczt wzywa 

publiczność, by poldairki i 1pacziki gwia
zdkowe wysyłała ryich1ej. gdyż rw o
tatn'ich -dmi1a1:h trudno podołać ipracy. 
d 10-go do 25-go grud1nia nie .przyj
u.ie sie .kilku ·paczek na jeden blaDJkiet 
ocztowy. 

Bochum. Pod nazwą „polskie wi
o'.' spr~edawal pan Ignacy Kwaśniew
k1 napoj, który sam wyrabiał z róż
yclt p~zy~ieszek np. slodkiej w.ody, 
mo.i wiśmowego, różnych esencyi i 
arb. Sąd ławniczv skazał z powodu te
o swego czasu p. Kwaśniewskiego za 
Ykroczenie przeciw ustawie o środ
a~h ~POŻY\Yczych na 100 marek grzy
n:,r, izba karna, do której siP odwoła! 
n K~raśniewski. k~arę tę zatwierdziła 
. ~1s~a hakatystyczne drwią obec-
1~ mem1losiernie z owerro polskiego 
·ma." ,., " 
. Langendreer. Z powodill n'ieszczę

cia.kolejoiwego, jakie wyd.a;rzyło się na 
.tei.szym dworcn, zawieszono w służ-
1~ Jednego as:ystenta _kolejowego i 
ne~o zwrotmczes:{o. Sledztwo jesz
e ltte ukoń-cz.one. 

ern t La~gendreer. Na kopalni „Bruch
if~ ~~sie zasypały spadające kamhmie 

d r1 a Pawła Hoskensa. Dotąd nie 
0 ano go odkopać. 
nk-:-- Z'.lchorowało tutaj dziecko mał
~ kowkK. przy ulicy Mlyńskiej na tę-

„ 1
' ar u. 
arnDor~ro~nd. Za rozbój skazal'a izba 
•
1 

a gormka Karola SohaMct na 2 i 
ki. ~ok~ domu karnego. 
dzi d att~nge11. W roku 1904 najei~bal 
bY · k~oi~u Iie~bede pociąg osobowy. 

· V~kym P 0m:ędzy inny.mi znajdował 
itt ko~ ze kupie12 Henryk Weytg,a.nd. na 

Iii· sk otywę ranżeruj~cą.Pan Weygand 
n . D~zyf w chwili zderzenia .na pe
n1 cieppi od dni'a tego na rozstroje
ln~r\\·ow; c? nie pozwala mu \V całej 
dku Odd~c s1ę p_racy. Krótk? P,o WJ:'
·31 • kt.o\Y -dla 1innvclupasazerow me 
·ey;rozniejszych następstw, wniósł 

eJ11 nie ~d o odsz1kodowanie; kolej żą
k-0, Wy eyga'llda odrzuciła, gdyż byłiO 

i te s-o~ie. Weygand skar.7:ył ws1ku
Uszn~? ,1 są~ przyznał mu w zasadzie 

J \\'isk se. F1sk~1s teraz zajął inne stla
; r j i bado,, kazał Weyganda przez kilka 
· ac "Przez zaufanego lekar.za ·ko-

!ejowe.go i zgodzi? się na wypłacenie 1 4-humerstr 156 Sk'adk. t· · t ,, 
Jednorazowego odszkod . I . . . 1 I na ;::, w1ę OJO
sokości 100 t . owkamaS w wy- zafac1e należy przesyłać tylko do pana 

ys1ęcy mare . urnę tę Zmyślonego 
wyd P!acon<? w niedzielę rano Weygan- -...-„,jj;J ~ ;_~ ;v-c • .._..._,.,...„~ fi" ........... -.. ~ ... „ .,. 

ow1 w bmrze dyrckcyi kolejowej w ·------.:=------=---..:.:......:.:.....---
:Essen. . Od e a cyi. 

Gelsenkirchen. W mieszkaniu swo p F · · 
jem bez życia znaleziono górnika Józe- anu ~· T_raw1ck~em1:1 w Essen. 
fa Chojnę. Zmarł na zatrucie alkoho- Spra.wy tak1_e me nada1~ się do ogło-
lem. szema. ~ p1sm,ach pubhcznych. Krzy-

Gelsenkl·rchen Ob' l • wdę c1ęzkll. ktorą Panu wvrządwno 
· · 1ega1a pisma k · d · · . · ' 
publiczne wiadomość, że wydailono z za ara1ą są Y w1ęz1emem. 
kładu „Schalker Gruben u. łiilttenver- ~-~- _____ ±±!±!!Y 

ein'' I_OO kroa_tów wskutek zaszłych w 0.łafnie Wiadomości. 
ostatmm czasie wykroczeń. Zarząd hu
ty przeczy obecnie temu i oświ'.adcza 
że 15 wydal?no ~ powodu braku pracy: 
a 18 wypow1edz1alo dobrowolnie pracę 
ina 1--go grudnia. 

Gelsenkirchen. Na budowę nowe
go budynku pocztowego przeznaczył 
rząd w nowym etacie jako pierwszą ra
tę 270 tysięcy marek. Liczba listów 
ekspedyowanych przez pocztę. tutej
szą wzrosta z 7 milionów 437 tys. 100 w 
roku 1906 do 23 mil. 714 tys. 200. 

Linden. Na ~opalini „Baaiker Mulde" 
poniósł śmierć górnik Zollikof.er. Nie
sz,częśliwy OiŻenil się dopiero pr.zed 14 
ooiami. 

Linden. Zmarla tutaj pięcioletnia 
córeczka górnika Papenhoffa na tężec 
ka1rku. 

Linden. Na kopalni Bakermulde za
bil sie sztygar Henryk Schulze. Liczył 
lat 32 i pozostawia żonę z trojgiem 
dzieci. 

Stoppenberg. w_ erllug ostatniego 
spisu lud1n~ści wynosi liczba h.tdności 
w tutejszym burmistrzostwie 42096 wo
bec 40791 1w rdku po.przednim. W licz
bie tej .pr.zypa<la .na Stoppenberg sam 

Sensacyjne odkrycie. 

B e r I i n. W domu socyalistyczne 
go radnego miejskiego l(ersina przy uli 
cy Pankstrasse 32 b znaleziono w ponie 
działek rano tajny skład rozmaitych 
przedmiotów dla rosyjskiej socyalnej 
demokracyi. Znaleziono mnóstwo ptaka 
tów, odezw i pudło z rewolwerami oraz 
~OO nabojów dum-dum, które eksplodu 
Ją? ~dy ~derzają o jaki twardy przed
miot. Procz tego znaleziono motor elek
tryczny dla napełniania kapsułek celem 
wysadzania w powietrze budynków i 
wiele ninych przedmiotów. 

• B a r c e I o n a. Pociąg pospiesz
ny idący z Barcelony do W alencyi 
spadł z mostu i wpadł w rzekę Rinde
canus. Śmierć poniosło 12 osób. 22 oso
by są okaleczone. 

P sków. J:łozbójnicy napadli na 
k!asztor Krypecki, zabili 2 osoby, zra
mli 6. Trzech zbrodniarzy aresztowa
ne. 

L i z b o n a. Położenie w Portu
iałii pogarsza się z dniem każdym. 
Rzą~ stosuje w dalszym ciągu środki 
przesladowcze. 

10048, nlEł( Catennberg 17197, na Frillen- - !!!!R!-~-~1!1!._!!!! __ !!!! __ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!_!!11!!!_!1)1!1 __ _ !!'!_!'!!_ ~-~.!!I~----•-•-•www•• 
docf 2803, na Huttroo 4053, na SchD!nne- z 
beck 7992. w burmiristrzostwie miesvka e Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
2.3 343 katolików i 18 292 -p.rotesantów. 

Oberhausen. Nowy <ló\\i'Or.zec por
towy w Meiderich, który z początki.em 
,przy~młeg.o roku wstanie oddany ido 
użytku, kosztował okolo 3 miJi.ony ma
rek 

Finnentrop. Zatrudrueni przy budo 
wie drogi żela'Zlflej Fiinnentrop Weene
metn robotnicy lk.roaccy o-trzymali oo 
w~adzy wezwanie, by w kHk1u dniach 
opuścili g_ranice państwa niemieckiego. 

Miihlheim nad Ruhrą. Pod łfomber 
giem znaleziono w Renie ciało syna 
oberzysty IiiUe. Czy zachodzi morder
stwo lub samobójstwo dotąd nie stw1er 
dzono. 

Rauksel. Szafnera Trappmanna z 
ttamm przejechał na tutejszej stacyi po 
ciąg i zabił go na miejscu. 

Habinghorst. Właścicielkę karcz
my wdowę Iiiilsmannową okradli w no
cy złodzieje. 

Monaster. W pobliskim Wolbecku 
prosty rolnik Józef Garthaus leczy ludzi 
wodą. Tymi dniami stawał Garth'aus 
przed sądem o za nizkie oszacowanie 
się do podatku i wykazało się, że czło
wiek ten ma 15 tysięcy marek rocznego 
dochodu z swej „pr':tktyki" jakkolwiek 
tylko 50 fenygów zwykle bierze od każ 
.ctego badania stanu zcLro;wia ! 

Berlin. Ponieważ mu pieniędzy 
dać nie chciała zabił własną matkę 17-
letni pisarek Jerzy Szabor. 

Londyn. Chemik angielski William 
Crookes otrzyma w roku bieżącym na
grodę Nobla za zasługi położone · w 
dziedzinie chemii. 

Bayreuth. Odebrał sobie życie śpie 
wak Teodor Bertram. 

Nowyjork. \V zamieszkałym przez 
Włochów budynku wybuchł w ponie
działek rano ogień. Spaliło się 13 osób. 

Broszura o księciu Biilowie. W tych 
dniach wyszfa z druku w Genewie bro· 
szura, w której uczyniono różne zarzu
ty kanclerzowi Btilowowi i całemu sze 
regowi wybitnych osobistości polity
cznych oraz czlonkom wyższego try
bunału w Lipsku. Autorem broszury 
jest redaktor dziennika konserwaty
wneg-o „Post", były redaktor czytywa 
nej przez cesarza \Vilhelma „Tagliche 
Rundschau", dr. lienle. Bmszura - jak 
donoszą dzienniki niemieckie, - ma 
być odpowiedzią na znane odkrycia 
Hardena, ogłoszone. zdaniem straco
nej kamaryli dworskie! nie bez wiedzy 
kanclerza. J(s. Biilow otrzymał bro
szurę już w październiku. lecz dotych
czas nie odwołał się do sądu. 

Adres skarbnika Świętojózafacia: 
· Stanisław Zmyślony, Wattenscheid, Bo 

Wielki wiec dla Marxloh, Hamborn 
BRUCKHAUSEN I CALEJ OKOLICY 

<Ydibędizie się w .niedz. 1 gmdn. rrHzed 
J>()f'u<lniem o godzinie 11 w lokalu p. Rosen
thala. Omarwiana będzie sprawa dotycząca 
kasy „Wohltat" szybu „Deutscher Kaiser". 

Wiec w Essen odbędzie się w niędzielę, d!I1ia 
I grudnia po polu<lniu o god2i111ie 4 w lokalu p. 
Meistera, prz.y ulicy f rohnhausems.tr. 19. Licz.ny 
udzia<l'. pożądamy. 

Wiec w Hombruch-Barop w niedzielę, 1-go 
grudni·ai w pofu<lnie o godzinie 12 w lo
kartu p. Schnittikera. 

Zebranie członków „Z.iednoczenia" odbę
dzie s1ę dnia 1 gTitHi'nia o ~od.z. 4 po pol'udniu na 
sali p. Th. Si111dera. Po:r.ziądek dzienny: Spra
wwxianie za rok ubiegly, sprnwa. ka!Sy lokal
nej i obór wy<lziail'u na J)'rzyszly rok. O licz
ny udziat szan. ·druhów uoraiszai sJę. 

P. Grzesiek, <lelega1L 
W Grossenubaum obrarno mężami zaufania 

w miejs-ce J. Budego druha Kazimierza Oen
deka, Rotihstr. 9. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Swiętojózafacie. 

Czfonkowie Towarzystwa „Pomocy Nau
kowej" podl opieką św. Józefata z siedzibą w 
Bochum zlori;yli: 

Wiei. ks. Szymań~iki (dar <rsobisty o<l pątni
ków z Oelsenikiirchen z okazyi pielgrzymki c1o 
Neiwiges 100 marek. Poset 11an Jan Brejsk:i z 
Bochum1 100 marek. Paini J Mi Kwiiatk.m.vski z 
HerJJe 100 nmrek. Pan Ignacy Kwaśniewski z 
Bochum 10 marek. Pan Jan Jrunkowiatk z Bo
chum 5 marek. Pa1n Płotr Paliński z Bochum 4 
maTki. Następujący Rodacy- zfożyli każ.dy po 
2 markJ ja,ko wpis ~fo Towa•rzystwa pomocy 
Na.ukoweJ. Panowie: Fr. Matysiialk z Watten~ 
schęi<l. P. Grze&iak z Ca·strop. J. Gordoo1.z. łler
ten. fr. BigońSlki z Rauxel. J. Skra.burski z Gel
senkirche11 III. Józ. Strzoda z Kray. fr. Sna
td.'Tly q; Wa111ine. A. Roszak z R_eckl.-Siid. J. Kacz
marek z Barukau. W. Kędzierski Reckl.-Stid. 
M. Skrzypek z R,ohlinghausen. A. Michczyń
ski z Gelsenkirchen T. W. Banaszak z Gelsen
kirchen Ili. St. I~c : 1 z Wa.ttenscheid. Ig. Roszak 
z Wattenscheid. St. Rosza;k z Wattenscheid. 
W. J:ichłer z Wattenscheid. St. Matuszewski z 
Wartten.schei~d. St. Kocho1wicz z Bruckhausen. A. 
Mrow.ic'ki z :Sruckhausen. P. Szczepainiatk z 
HarnborJ1. fr. Lisowski z Oels-en.kirchen-Butm
ke. J. Korpus z Bochum. M. Leng()IW'ski z Ca
ternberg. J. Krystek z Giirmigfel<l. W. Grzegor
~ki z Altenbochum. J. Kaczmarek z Bochum. 
St. Zmyślony z Wattenscheid. W. Rębowski z 
Wainne. B. Wilkowski z Rotth. M. Kowalczyk 
z Caternberg. T. N~-acki z Caternberg. A. 
Kraoc z Gelsenkirchen. J. Wilkowski z Reckl.
Siid. fr. Janasitk z Reckl.-Siid. J. Budzirłski z 
Altenbochum. J. Jakubowicz z Bruchn. Ig. Wa
chowiak z Wanrne. J. Gawron z Recki. Siid. 
T. Kmkorowski z Wannc. L. Zmyślony z Alten
boclmm. I. J(alota z Reckl.-Siid. P. MagiJka z 
tterne. J. Kazubek z Oiinigfeld. St. Jia.fziński z 
Róhłin.ghausen. J. ttalza z \Va.nnc. f'r. Nowak z 
Scherlebeok. M. Na·skręt z Walflne. \V. Szymyś
lik z Oiinigfeld. W. Ji:i~iński z Warntc. Sta11islaiw 
T(alużnv z Mcngede. Tg-nac~' Cich z Catcrn
beqr. Jan KaczM z D:il11lwusen Ignacy J(upo
ci!rs·ki z Brnchu. AT11drzei Gorzclai'tczyk z Bi-

\ ~n:~rc~. Silanis!aw K11nca· 7. f3{lchum. · Jan R.o
sc1nsk1 z Rcsse. Macie.i LącZllY z \Va~rne. Mar-

c1n Serafin z Bruckhausen. Michaf Smektala x 
Marxloh. Michel Kwiatkowski z Bochum. Piotr 
Eizop z. Altenesscn. Aloizy Mazur z Catern
berg. f ranciSlZek Staszyk z Bochum-Riemke. 
Wouciech Stelmaszyk z Caternberg. Ludwig 
Szkudlarek z .Eickel. Marcin Cebulski z Langen-
dreer. Woiciech t:J'owak z Altenessen. Wa
wrzyn Ignasiak z Altenessen. Ja:n Maciejewski 
z Hamł>Qrn. Sylwester Jakubowski z Essen. 
Jan Wierzbicki z lJeckendorf. f ra11ciszek Ja
nowski z Bruchu. Marcin Bedm1rek z Bochum. 
Walenty Banach z Wanne. Francis.zek Stęp
czak z W anne. WJadyslaw Skopaws.ki z Iierten. 
Piotr BielaiwsJd z tterten. BogusJ.aiw Domiński 
z Dortmund. Ignacy Bereszyński z Herne. Sta 
niSttarw Rad<Xiewski z Baukau. Ignacy Krzy
żański z Oberha'llsen. Marcin Siekierski z RaJU
xel. Svczepan Kowalczyk z Castrop. f'ranci
szek Babiliń.ski z Langendreer. Roman Mać
kowiak z .Laingendreer. Franciszek Sta<:howiak 
z Langend<reer. Antoni Stróżyk z L,.aJ}geooreer. 
Józef Teresifiski z Langendreer. Wojciech Sku
teoki z La.ngendreer. Andrzej Dąbrowski z Lall 
gend-reer. Józief Nowacki z Lamgendreer. To
masz. Przys.zczypkow&ki z Lacngendreer. Walen
ty Rola q; Langenckeer. Stefan Ma·rczewski z 
Latlil!endreer. Ludwig Apolinarski z Lan.gen
dreer. Michal' Lewandowski z La.ngendreer. 
Józef Stachowiak z. Lmgend1reer. Wlaldysfaw 
Peizert z: Lrungendreer. Wojciech Jędorzychow
Stki z LangeOO.reer. Józef Raczy(1ski z Larngen
dreer. Tomasz Sobczatk z La.'ngendreer. Michal 
Oryrnski z Langen<lreer. J(~zef Kubiak z Langoo 
dreer. Jan _Barańs:ki z Wanrue. Antooi Musieladc 
z Wrurme. Ignacy Bialy z ttorsthausoo. J&lef 
Kowa.lski z Holsterh_!lusen. Wojciech Stumy z 
Recklinghausen. Marcin Łakomski z Wanne. 
Józef La.gocki z Wanne. fan Karpiństki z Wan-· 
nie. Jaikób Ba•rtkowials: z ttolsterhause:n. Józei 
Toma!Szewski z Warme. lgna•cy Amtoruiewicz z 
Gelsenkirche.11! II. Micha~ Krzyżaniak z Wanne. 
Tomasz Gro'belcny z Waame. Stanisław Koniecz
nv z. Wamnc. Józef Pa1111kowski z Bochum. 

Od powyższych Ofiarooruwców wply
nę.fo 555 marek. 

Wattenscheid, dn. 18 listopada 1907. 
Bochumska ulica nr. 156. 

Stanisław Zmyślony, skarbnik. 
- .EE. 

Wiece przedwyborcze do ściślejszych 
wyborów do rady gminnej w Wanne 

odibęda się w ·cz;wartek, 28 bm. rano o 
godz. 9 u pana. U111terschemain111a j u p. _ 
Oerdesmanna •. ta'ksaimo po po.f. o 5 go
dzinie w tych samych l1okalaich. O jak 
~~jlkzniej~zy u~~~~~~pra.sza._s_ię_. __ _ 

Milspe i okolica ! 
W .niedzielę, dni,a 1 gmdnilai .rb. o go 

dzi:nie 2 po południu, odlbędzie się w lo
kalu p, Rosendahl'a w Milspe 

WIEC POLAKÓW i POLEK 
-- w sprawie opieki duchownej -
na który wszystkich Rodaków i Ro
dac~ki .z Milspe i okoHcy .uprzejmie za
praszamy. Bratnie, a 1nam życzliwe to
warzystwa 1polskie z Wetter. Iiagen, 
Haspe, Gevelsberg i Blbe'ffield prosimy 
o wzięcie Hcmego udziału. Pmgrnm 
będzie na wiecu ogloszony. 

(3) Zwołujący. 

Towarzystwo św. Jana Cbrz. w-Meiderkb -
dooosi swvm czlf ookom, iż w niedzielę, dnia I 
grudnia o godz. 4 po p_olud1J1iu odlbędzie się 

nadzwyczaine walne zebranie 
na którem będzie Obór DOWegO zarządu, przet I 

upraS7.a się czfonków ·O licz:ne stawienie si~. 
Goście mile w.Jziaini. O licznv udzial uprasw 

_(2) Zarząd. -
Bractwo Różańcowe Polek w Bochum 

donosi Siostrom, iż umarła po długich i 
ciężkich cierpieniach nasza Siostra 

śp. MARY A COBEL. 
Pog;rze:b odbędzie się w .czwartek raino 
o godzirJe 8 x domu żałoby. ul. Linden
strasse 15. - Uprrusza się Szan. Siostry 
o jak najliczniejszy udział 

Przełożona. 

Rodacy! Rozszerzajcie Wasz organ! 
Kwit r.cniżej podany prosimy wy

cia~ i :laf znajomemu z zachętą, by so
bie zapi!.'Bł „Wiarusa Polskiego•·. 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 
Ich bestelle hiermit hei dem Kaiser

Iichen .Postamt ein :Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr den Monat 
Dezember 1907. und zahle an Abonne
ment und Bestellgeld 0,64 Mk. 

Obige. 0.64 Mk. erhalten zu habe11 
bescheinigt. 

. den.---190 

l(ai~erliches Postamt ••• , • • • • • • • . • 



•~~•itnr~~8?~lt~tłillllHU Scherlok Holmes 
~w·~'~ Kinie.:szem donoszę Szanownym Rodakoa, it 

_,_ . ~ ~'\.:~ ohjlłłem hurtowne sastępstwo na powyżej wspo-

OPŁATKI. ~ Tanio! 

~ Zegary f 
j;'anłe1 

miane wydawnictwo zeszytowe i tylko u mnie mo-
Towarzystwo pcłsko-katolickie „Jeclaość" żna je nabyć. Podróżnych przyjmuję na la.aidy 

w Rohlinghausea powiat na wysokfł pr( wizyę. Mata kaucya po-
zasyla szan. czlo.nJko.wi panu trzebr i:. Zeszyty na okaz wysełam za nadesła ·1iem 

25 fen. w znaczkach. 1389 
ADAM.OWI KOSIŃSI(IEMU Polecam obrazy „Królowie Polscy" wielkości 

orai jego d{)(Zgon;ne.j towaorzyszce życia panrue 74/100 cm. na papierze i płótnie, litografia w 18 
kolorach w pięknych ramach już od 25 mk. po· 

Szanownym TowarzystW10II1 i Ro
dakom polecam na Gwia.z,dlkę opłatki po 
2,00 mr. za 100 sztuk. Pros.zę o jak naj 
rychlejsze zamówienie, 1aiby módz na 
czas 1dostawić. 

! zegarki kieszonkowe oraz towary z złota, ~ 
: srebra i doublee poleca w" ielkhn wyb erze ~ 

ł J. Szymczak, Poznań, ~ 
~ ul. Szeroka 24, ~ 
f' 1370 narożnik ulicy Ślusarskiej. ~· 

JADWIDZE PTASZYŃSl(IEJ ezą.wszw;r do 100 mk. i wyżej. Księgarnia Polska (1400 
~ Cenniki danno i franko. 

w dzień ślubu. dnia 26 listopada zdrowia, s.zcze ~larełn J arezyńskł 
ścia. btogosJawieństwai Bożego i wszelkiej po- k11t„sarnla I ln&roUcatornla pelska 
myślności. Mloda Pa·ra lllieclt żyje!!~ w Habinghorst, ul. Biilowa 7, p. Dortm. 

JózefDanlelak wWanne 
Kolejowa ul. nir. 128 

Szanownym Roda.kom i Rodaczkom 

w Lotgendortmund i okolicy 
ponosimy, iż o•iadłyimy jako 1383 

M•lfWl{•il.~WlUiUJił«•• 10 L paci.ka najl. masła U.SO IDł'. 
10 I paczka na Jl. ~a limb. 3,50 Dlł'. 

Baesaejć Bracia Bodae1 w Herne 10 f. paczka naiL sera hołeod. 6.90 mr. 
I okolley ! Na pró~ wysylamy wszędzie franko przez 

M akulaturę ~yli stare gazety praczki i prasowacz~ 
U U mtłna naby6wksi~- pięknej bielizn, 

Szanownym Rodakom donoszo 11przejmie, iż ku· zalk::z,kę, po 3 footy z każdego gaitunku w paczc. garni „Wiarusa Polskiego" w przy ulicy Oesoelerstr. nr. 6~ 
Bochum. i prosimy o łai.kawe poparcie. ~łem od p. Nowackiego J 385 za 7 marek. 

skład . . MOilOPó 1:s) - Siostry: M. Trzebniak i A. Wcłortt 

towarów kolonialnych. I '' w Dortmundzie. 
l!am na składzie tylko tani l dobr7 ło,war, 
u mnie u81u1t118kora I rz~telna, dlatego mo~ Schiitzoostr. 74. 
lepiej usłuiyć, niż każdy Icek. Wkrótce będ~ vry· Poszukuje się zastępców. - Oberżyści, 
dawaó książki rab&towe. Prosząc Szan. Rodaków o Towarzystwa i odsprzedający otr.eymują WYSC>-
poparcle mego przedsi~biorstwa, kreślę ki .raba,t. 

z szacunkiem ---------------

lgn& CJ Józefowski, 
Herne, Feldstr. 3 7. 

10 ł. paczka dobrej wa,Q:oblaoki 5,50 m.r. 
10 L J>aC;Zka dobregp sałcesoau 5,50 mr. 
I O L paczka różnych wybr. kiszek 6,50 mr. 

:wysylatt:ny wszędzie frainlro orz.ez zaliczkę. 
Interes specyałay 

„Monopolu w Dortmundzie 
Schiit~tr. 74. 

P<>SZ'tłlrute się zastępców. Oberfyści, To
wa>rzystwa. odsprzedający ot~ wysoki 
raba1. ( 1~~) 

Liszaje 
wrsody, skrofuły, ozł\'blłzn"' he-

moroidy, wyrzuty skórne, 
I• stare rany itd. ~ 
usuwa szybko i radykalnie prawie w każdym przy. 
padku maść gojąca 1138 

„aptekarza Ciechańskiego" 
od wielu lat wypr6 b. i przez w. lekarzy bardzo polecona. 
Dardso wiele ehwaleb. ozn•ń nadi 
Pnszka po 1 m., za 2,50 trzy rasy tyle. Ozęśc 
ekł&dowe: S)ringaextr. 2 proc., WolUett 98 proc, 
Jedyny skład wysyłk. ma: A.pt. H. 8m7ezyń8kł, 
lłf"rlln 'łł, Goer!itzerstr. 48, Goerliłzer Apot.heke. 
----~ -

8zew•two 
w dobrem położeniu jest 

I zaraz barozo tanio na 
sprzedaż. Zgł. przyjmuje 
eksp. „ Wiarusa Polskie· 
go' p. nr 1400. 

Ktoby wiedział, gdzie 
przebywa kuzyn mój 

Stanisław Sieracki, 
który przybył tu na ob· 
czyznę jato pomoetik 
kołodziejski, lub on sam, 
zechce mi łaskatrie po
daó swój adres. (1350) 

Dal. 8łer&t1ki 
Bochum, Blilcherstr. 46, 

u p. W. FrankL 
Dwóch porządnych 

czeladników 
krawieckich 
na dobrą płacę i stałe 
zatrudnienie potrf'ebuje 

Fr. Wosiek 
Lan,.-endreer 

Mem•ngenst•. 7. (1388) 

Baczność przy zak·upnie nalewek! 
Sławne laboratoryum chemiczne rnanego sądoweeo chemika Or. C. Bischoffa W Berlinie, 

na podstawie przedsięwziętego rozbioru chemicznego, wystawia na.stępujące świadectwo: 

I) Prawdziwa Nastójka z owo~aml, wyrobu firmy B. Kasprowicza w 
Gnieźnie, w butelce oryginalnej, ma s11 ak niez\tykle przyjemny i charakterystycznie owocowy, 
a na dnie butelki znajdujt\ się: wiśnie, porzeczki, jagody itd. Prawdziwa Na.stójka z owocami 
przedstawia znakomity, czysty wytw)r owocowy, który w nadzwyci.ajny sposób destylacyjny i 
ekstrakcyjny jest zestawiony. Farba likieru jest naturalna owocowa. 

2) Prawdziwa Nalewajka z owocami firmy 

B. Kasprowicza w oryginalnej butelce jest znakomitym likierem z cha
raktery,styczn, m smakiem wiśniowym, a na dnie butelki znajdowało się 
kilkanaście wisien. Anal•za wykazała, że · "Nalewajka" jest likierem 
owocowym z naturalną farbą, a wysoka zawartość czQści miReralnych 
itd. świadczy o tem, że jest to nadzwyczaj~a specyalność i znakomity 
wyrób fabrykacyi wódek. 

B. KASPROWICZ 
Fabryka 

BERLIN 
Gorzelnia 

G•IEZNO 
W ytłocznia . 

HAMBURG. 

li 

li 
li 

li 

li 

11•11cua••• 
Swój do swego!· I 

wszelkie ubrania, paletoty i spodnie 
po bajecznie tanich cenach 

pierwszorz~dna 
pracownia garderoby m~zkiej 

I 
Ty 
ze 

Tomasza Pietrowskiego, ·ee 

li I 'kto Euea, Grabenstr. 97. li Il- ęn 
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Nie kupujcie 

rtadnep zesarkaedllrm iz łeh katalor;ów,k.t6re 
żadn• KO poJ~eia o zegarku nie ma.1ą, a najwa
li.nlejH.eto, l;e oraz drożej odemale &pnedawaj"° 

Najtatasze i najrzetelniejue źródło zakapna; 
Sprze•aJ~ 1anłeJ, nii niejedne la„17ki. 

@ 
Wszystkie moje zegarki są starannie obciągnięte 

i na miautę uregulowane. Za kaidy zegarek daję na 
5 lat piśmienną gwarancyo- Obawy 11iema żadnej, bo 
to, coby się podobać nie m 1ało, przyjmuję s powrotem 
i zwracam pieniądze. Tn:t>ba się koniecznie pnekoMó, 
s. kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie sckodsi. Za
mówienia i podziękowania codziennie nadchodzą. 

Hurtownie! Olbr.zym1 wybór! De'łallesnłe 1 
Czysto srebrne najpiękniejue zegarki 11 Matką Boską l s zło· 

conemi bN"gami i najlepszemi werkami n& 10 kamieniach po 12, 
14, 16, 18 i 28 mrk. Najwspaniahzy z Matk" Boską zegarek, 
złocone litery, z najozdobniejszemi złoc. brzegami, cięjki w srebrze 
i z najlepsiym. na 10 kamieniach prima werkiem tylko •G mr. 
Zegarka tego z pewnościlł nikt jeszcze nie widzia.L Zegarek ni· 
kłowy 5,40 i 8 mr. Zegarek posrebnany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany la. na 6 kamieniach klucz. 7,75 mr. Zega
rek czysto srebrny cyi. na 6 kamieniach klucz. lub remont. z 2 
złoc. brzegami la. werk. 10 mr. - Ten sam oa 10 kamieniach 
l 2 mr. Łańcuszki po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe po 1, 
1,25, 1,!10, 1,75 mr. CJennlld bogat~ v 3000 Uustra
e)'l na zegarki, łańcuszki, biżuterye, także skrzypce, :6.ety, klar
nety, hatmoniki oraz noże, brzytwy, portmonetki i różne okoli· 
cznościowe podarki wysełam każdemu darmo i franko. (1231) 
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~. i> A r-ł E C K I, Poznań, ~%? 
Posen, Bismarckstr. 2. 0 s

1
t 

O&tatnla nasroda a Złot1 medal w Oernburgu. 1368 

•••••·---••••iiiii•iiiiiiiiiiiiiiiii••••iiiiill , rJftftaDD'> *znaaftł>'I_ ~~~ - ,.,,._„ Dla Robotników i Górników ._ ~~e 
polecam bardzo tanio kilka l~ Gd~ 

Jan Bloch, Essen, ul. Turmstr. nr.14. mieszkhlny~~=d~: b~~.odi·~~i 
do 20 pokoi w dobrem pałozemu i ot~ ę 0 
czeniu polskiem. Wpłata mała, reszb owe 
ratami. Hipoteki reguluję sam. eni 

Ba~zność ! ! ! 

Towary w1borne, robota mocna. : . ~ „ ~-- . ~ ~' ' '• -- ' ... 

- Ii.1·ój nowomodny uznany za najlepszy - 1399 

W nagłych przypadkach odstawiam paletoty i całe ubrania w 24 godzinach. Mam 
też na składzie wielki wyb6r gotowych spodni i to nie z papieru, ale z dobrego 
towaru i mego kroju r.o cenach bardzo niskich. 

Jan· Błoch, Essen, ul. Turrnstr. 14. 

K • d kto ma cokolwie1\ grosza~ Z~ro az 1 Ftać może właścicielem 1 Otóż 
dobrze 2arobi~. roje 

Chcącym założyć lub kupić ~1.tór . . O\Vi 

handel p'ż 
bri oJa 

w tych stronach wskazać mogę do Po 
i pewne interesa, gdzie Polak r„a p0W~ nu 
dzenie liczyć może. kilk 

-Jan Kwiatkowski, ;~ó 
ow 

· D o m k r e d y t o w y ~tór 
se· 

Herne, Hahnhofstr. 50. Tel. 57~" ~ 
--~~--~~~~~-~-----,, .~l 

12, 1ązk 

J. Pańczak, dom tow~:;~ 
ESSEN, Stoppenbergerstr. 11--1 ó~' 
Ns1'tańsze i najkorzy~ .k~0 

Rozmaite śliczne podarki na gwia2:d h~ s~ u mnie do naby eia. lll n 

!'~~ - --·- ····-·--·-···--~-„. - -- -- ~i.~J~~-- ~ó,?!~~ ~i 
Wy.dawca: Jan Brejski w Bochwn. Odpcwiedzialny za reda.key~: Stanislaw Kun ca w Bochum. - Drukarnia •• Wiarusa Polskieiio„ w Bochum. 
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,-. .Prtcdpla.1a rnirłahla. aa poozci• I a ti$towyc13 

ij irrtll 1' mr. SO hm .• a iz: od'll'O&Ze.niem do domu 1 mr. 
...... „WJ.am Pm.ski" z.apisa.B;y jest w cenniku pOC2 

Orkt ltWJ"IB pod ZDalkiem „L połnjscb m. 123." 

W .1m11 Boże za Wiarę I DJczrznc I 
Za \JJ.sera:tY J)bcJ al• za m.leJsc• rQ.db •r•.lrHj-s. a'«l
b 1! f. oelosunie. zamieszczou pJ'Ud tneratUJ' illJ 
len. Kto ~ otlasza -Otrzyma rabał - Un: ~ 
„Wiat'11A PQlsklego" dałety frankewst & ~~ ~ 
nich dokładny adres piszącqo. Rekop. łłłe RU~. 
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I Rodzice p0lscy 1 Uczcie dzieci swe 
'6wit. czytać I plsaf oo polsku! Nie 

I "8t Polakiem. kto potomstwu swemu 
I ..iemczvć sie oozwolł t 

Z wy11adll6w dnia. 

W par.lamencie austryackim przy
'tali wielką wrzawą ministra dla Ga
i Abrahamowicza wszechniemcy, 

~\ni,, oocyµliści i radykalni niemcy. 
W parlamencie węgierskim PG

·sta!a wielka burza, gdy poseł chor
acki Lorcowicz zaczął przemawiać 

chorwacku. 

§ t projel}_tu powiada bowiem wy
raźnie, że rozprawy na zgromadze
niach publicznych, winny się toczyć w 
języku niemieckim; wYiatki dozwolone 
są tylko za przyzwoleniem krajowej 
wladzy centralnej a wiec rządu pruskie 
go dla Polaków, mieszkających w pań
stwie pruskim. 

W jaki sposób rząd pruski z prze
pisu takiego skorzysta, nietylko dla Po
laków, ale także dla niemców jest rze
czą zupel1nie }aisna: nie zwwoli się po 
prostu na żadne publiczne zgromadze
nia polskie. Charakterystyczną wsziak
że jest rzeczą, że rząd przed śWiatem 
pragnie ukryć broń, którą walczy prze 
fciw Polakiorn. Ja.k w ustawie osadni
czej, .przyjętej ,ptrzez sejm pruski przed 
dwoma laty, nie powiedziano jasno i 10-

twa:rcie, że ipraginie się zak~ać Pola
kom :poibudQWainia budył1ków 1na zaku
pion~h par.celach, tak i obeo:nie znów 
rwynal_eiziono J>O długich naratlaieh i na
mY'Slach formę, ~tóra ma dopiąć swego 
a: !Ilie okazać otwwrcie, ~e ich9dzi o ustą
wę wyjątkową, skremwaną przeciw 
Polialk9fll. W uzasadnieniu .projektu o 
stowairzyszeniiale!h i zgromadzeniach po 
wiedziaoo inawet, te nie pragnie się 
stworzyć ustawy wyjątkowej i ani 

t nrurrowanle Jozyka polskiego stówkiem IIlie wsvomiiiam o Po1alka.ch, 
"1 & n lecz tylfko o ,,;pewnych ruchaoh w kra-

Z wieców. ju". Nie nt~ą d panowie Więc odwagi, 
· vr.z~niać się otwarcie do środków, kt6-

Głośny z ostatnich skandalicz- cych użyć pr~ną i ną.zwać po imieniu 
th ł)l'ocesów berlińskich książę filip cełu, do którego dążą. 
lenburg, byly ·przyjaciel i 7.l~miany Jest to jakiś osobny rodzaj wsty
radzca cesarza niemieckiego, gdy du, czy też obłudy; w każdym ra
dawno starał się wysadzić z siodła zie stwierdzić trzeba, że wstręt najwyż 
clerza lffiięckł Biilowa, uczynit mu szy w każdym uczciwym człowieku 
iędizy innymi także ten zarzut, że wzbudzać muszą takie wykręty, o któ
potrafił zwyciężyć Polaków. rych każde dziecko wie, co sądzić. Ni
Książę Biilow czyni więc obecnie komu przecież panowie ci tern oczu nie 

~illcl, by zadać kłam zarzutom Eu- (Zamydlą, ale właśnie że mimo to uwa
nrga. żają takie wykręty za potrzebne, to 
Aż dwie ustawy antypolskie naraz podkreślić i uwzględnić trzeba jako na
gotował kanclerz Rzeszy i prezy- der ciekawy objaw dla scharakteryzo
tministrów pruskich i przedłożył je wania owej polityki hakatystycznej i 
o stowarzyszeniach i wiecach par- jej zwolenników. 
ntowi niemieckiemu, drugą o wy- Parlament niemiecki za dni kilk ~ 
z~zeniu sejmowi pruskiemu. Pro- zajmować się będzie projektem owej 

ów ~ Pierw~zej wdajemy w dosłownym ustawy, dowiemy się więc niezadługo. 
1~ iaczemu. na innym miejscu. co sądzi większość o ustawie, któ-

Gdy książę Biilow centrowców o- rą -- większą ironię trudno sobie wy
hnąl i rozpocząl politykę „libertal- . stawić - nazw,ano ,,wolnościową". 
·Przyrzekł liberałom, szczególinie Łudzić się inie będziemy. Kanc-

bez od~ 01l1Yślnym, że w zamian 1za ustęp- lerz Billow zapędził się tak dalece w 
niu' i ot~. na rzecz polityki rządowej, posta- polityce antypolskiej, że cofnąć się nie 
ła rest~~ 0 ~rzedłożenie przwdziwie woł· ma odwagi, choć widzi, że mało 

' 0~e1 ustawy o tworzeniu i pro- polityka ta pomogła; rozumie on, że co-
i Zeniu towarzystw oraz o urządza- fając się, przyznałby otwarcie, że jego 

gro~a. Rromadzeń. polityka .antypolska byla złą i niemą-
• · leIIl 1 Dtó · · ie!~ .z 1 ujrzał światło dzienne obec- drą, a przyznanie to pozbawił1oby go 
bi~. k~lekt owej .,wolnościowej" usta- stanowiska. Chcąc nie chcąc idzie 

i;or~ równocześnie ma udowodrri'ć więc pan Biilow dalej na drodze dotych 
\V! Eulenburgowi i jego przyja- czasowej, a zaprzyjaźnieni z nim od 

p' ze książę Btilow potrafi zwal- niedawna wolnomyślni, od których za-
dob~ 01ak?w. leży los nowego projektu antypolskie-

ogę t>O'~~ nJ>orownaniu do dotychczasowe- go w parlamencie, nie opuszczą praw-
a ~~krzeczy wprowadzono do pro- dopodobnie kanclerza, bo miło im wy-

• k ,a mniej znacznych udogo- grzewać się w słońcu laisk rządowych. 

S
li\ ' tore zapobiedz mają nader ja-1 Lud ·polski musi się więc orzygotol ! nr szyk~nom 'Policyjnym, nat10- wać na nowy ciężki cios. Zgnębić nas 

0e znies10no absolutnie przepisu pragnie wróg W\Szelkimi środkiami i 
kt~ego przeciw robotnikom rol- I nie chcą słyszeć ani skarg ani prote-

Y ś~i rzy i. )Jadał nie mają posiadać stów ofiary swojej. Atoli walcząc o tak 
el. 577· . koahcyjnej, ani słówkiem nie świętą sprawę, nie upadniemy na du-

1241 'ią~kro o Prawach korporacyjnych chu. Byli potężniejsi ludzie na świecie 

t ·fal Drz 6~.zawodowych. wyjęto t~ż jak ~· B~low, .a silniejsi. j:a1 ~olako~er-
0 arzePisoi.y ustawy zgromadzema cy mem1eccy l śladu am po- mch am po 

1 
l Ye Y~enia religijne i kościelne. ich dzielach nie pozostato. Nie od p. 

r . 1 ,,.., ów
0
°1elg!z,Ymki i zakony. . Biilowa ~ni hakatystów zależy .też l~s 

Orzy~ ~t~czesme umieszczono w mm J społeczenstwia naszego, Jecz 1edyme 
·łll ry od razu położyć ma kres od nas samych. 

k 
1' 111 ?

0I~kim zgromadzeniom pu Zakażą nam odbywania wieców, 
Up)) 1 Wiecom. .będziemy się uczyli chodzenia od dornu 

do domu celem krzewienia myśli pol
skiej. A jeśli w tym kierunku wytęży
my wszystkie nasze sily, latwo być mo 
że że większe jeszcze Jak przez wiece 
osiągniemy skutki w pracy nad uświa
domieniem najszerszych warstw ludu 
polskiego. 
te Z& 

otwarcie sejmu pruskiego. 
nastąpifo w wtorek przed południem w 
białej sali zamku królewskiego w Ber
linie przez prezesa pruskich ministrów 
księcia Bfilowa. 

Z rozkazu cesarza niemieckiego i 
kiróla pruskiego odczytał ks. Blllow mo
wę od tronu. w której zaznaczono. że 
położenie finansowe nie zadowalnLa, ale 
mi'mo to za.powiedziarno ustawy o Po
prawie pensyj urzędników, o podwY2-
szeniu dod:atków na mieszkanie, o pod
wyższeniu pensyi nauczycieli, o :pod
wyższeniu pensyj duchownych ewan
gielickich i katolickich, o nowych po
datkach celem powiększenia dochodów 
państwowych o przeszło 100 mil. m. po
trzebnych na cele wYmienione, o zam6-
wieniu nowych wagonów i rozszerzeniu 
sieci kolejowej i o rozłożeniu . kosztów 
utrzymanta policyi na państwo ff gminy. 

NajważniejSzy w całej mowie jest 
atoli końcowy ustęp dotyczący pollty- · 
ki aatypolskłeJ. Brzmi on jak następuje: 

„Rozwói stosunków w prowincyach 
wschodnich monarchii .wykazuje, że 
prawa, które rząd na mocy ustaw po:sia 
da, nie wYStarcza!ią, by bronić i wzmn
nić skutecznie ludność niemiecką w 
tychże dzielnicach. Rząd jest wskutek 
tego zniewolony zażądać rozszerzenia 
swoich pełnomocnictw i przedłoży Pa
nom do uchwały od!oośne już w zeszłej 
sesyi zapowiedziane projekty ustaw. 
Rząd jest przeświadczony, iż w tej tak 
ważnej narodowej kwestyi znajd7J)e 
czynne poparcie w obydwóch i.zbach 
sejmu.'' 

W taki oto sposób zapowiada mo
wa od tronu nową ustawę wyjątkow<: 
przeciw Polaków. 

350 milio~ów na ~ywłaszczenie , 
( Polaków. . 

Na wczionaj.sizym .pierwszym iposie
·dzeniu se}mu pruskiego :sam p. BtiJQW 
przedłożył ITTowy ;pnojekt antyipolsiki o 
wywłaszczeniu P.olaików. Pr-ojekt żą
.cth 50 milionów na za'kupnio 1dromen, a 
300 rnmonów dna komisyi k1olonizaicyj
nej, której ma być równocześnie udzie
fone prawo wy'wlaisZJc:zain~a wli0ścian 
1pol'Sikich. 

Prezes ministrów Biilow w uzasa
dnieniu projektu do prawa o wywłasz
czeniu powiedział mniej więcej co na
stępuje: Mości panowie! Projekt do 
praWia celem obrony niemczyzny w 
prowincyi pozna11.skiej i zachodniopru
skiej, o którym w sp·omniano w mowie 
tronowej dnia 9 stycznia, dowodzi, że 
rząd, uchwyciwszy się takiego środka, 
wypełnia tylko projekt, o jakim Bis
mark myślał, stw.arzając w roku 1886 
komisyę kolonizacyjną. Naiwznioślej
szem zadaniem takiej polityki, której 
bylem i jestem zwolenn1ikiem, jest 
wzmoonienie i obronienie n~ernczyzny i 
niemieckiej posiadłości wszelkimi środ
kami. Szczególnie należy otoczyć opie
ką stan urzędniczy i nauczycielski, któ
ry ma doprawdy ciężkie zadanie około 
krzewienia niemczyzny, i starać się im 

we wszelki sposób pobyt na kresach 
wschodnich uprzyjemnić. 

W dalszym ciągu swej mowy :wska
zał ks. Btilow na to, że rząd nietylko sło 
w:amłi, ale i czynem popierał kulturę nie 
miecką na wschodzie. Oto postarał sie 
o „Ostmarkenculagi", o tanie mieszka
nia dla urzędników, o udoskonalenie 
dróg komunikacyjnych, szczególme o 
rozszerzenie sieci kolei żelaznej i ure
gulowanie dróg wodnych, o pomnożenie 
zakładów naukowych. Stworzono mu
zeum w Poznaniu i instytut rolniczy w 
Bydgoszczy, zniesiono Wiały f<>rteczne 
około Poznania, wybudowano pałac ce 
sarski tamŻ'e. Przedewszystkiem je
dnakże wzmocniono komisyę kokmiza
cyjną nowymi milionami, która też głó
wnie przyczyniła się i przyczynia do 
wzmocnienta niemczyzny na kresach„ 
Na poparcie tych błogich skutków ko
misyi kolonizacyjnej, przytoczył Biilow 
cały szereg liczb i powołyWal sie na 
rozmaite dane z ubiegłych lat. Dowo
dził także, że w ostatnich czterech la
tach osiedlono pr:awie tyle rodzin nie
mieckich, ile od początku istnienia ko
misyi kolonizacyjnej. Tern chciał .pre
zes ministrów pruskich usprawied1iwić 
tak szybkie stopienie się · tego olbrzy
miego funduszu kolonizacyjnego. Po
nieważ jednakowoż wszelkie dotych
czas vrzedsiębrane środki okazały się 
1tr~edostatecMymi w walce iprzeciw o
pornym Pofakom, przeto rząd widział 
Się zmuszonym, nim zażąda nowych 
milionów celem napełnienia kasy kolo
nizacyjnej, zażądać jakiejś pomocy pra
wnej i ustanowienta prawnych środ
ków celem skutecznego poparcia fun
duszu kołcmizacyjnego. Bo chociaż ko
misya kolonizacyill!ai naby1a w czasie 
swego istnienia 326 tysięcy hektarów 
ziemi i osiedlira przeszło 100 tysięcy 
niemców, to jednakow-0ż. jest obecnie 
skazana na kupowanie gruntów wy
łącznie prawie od niemców, bo Pola
cy mimo wysokich cen za ziemię, po
siadłości swych komisyi kolonizacyjne! 
sprzedawać nie chcą. 

Da'lej powol-ywał się Biilow na pło
dność polskiego społeczeństwa i, oPie
rając się ::ia całym szeregu liczb, do
wodził, że w ten sposób Polacy równo
ważą szczerQ_y, jakie im kolonizacya 
czyni zarws-ze~ mimo wszelkkh wysił
ków ze strony rządów, pozostają groź
ni niemczyźnie i kolonistom pobyt na 
wschodzie obrzydzają. Niektórzy za
Iizucają kolonizacyj, że z jej działania 
tylko rolnicy niemieccy maja korzyści, 
gdy tymczasem stan rzemieślniczy' rę
kodzielniczy i kupiecki po miastach nie
ma z niej żadnych korzyści. T ym c1.t t
sem -- tak mówił Biilow - zawsze by
lem za tern, żeby i niemcom w mia
,stach .na wschodzie rząd ·przychodził z 
materyalną pomocą. Rząd więc i w tym 
względzie postara się o spełnienie swe
RO zadani:1, chociaż i w ina leży po 
stronie tych , którzy dorobiwszy s i ę., 
wyprowadzają się do wielkich miaist. 
Potrzeba jednakowoż większych sum 
pieniężnych. by komisya kolonizacyjna 
mogta skutecznie przeprowadzić obro
nę uciśnionej przez Polaków niemczy
zny. 

I pod względem n:arodowym przy
czynita się kolonizacya na korzyść ca
łej niemczyzny, bo, dając takie korzy
ści w prowincvach wschodnich, odwo
dzi dużo niemców od wędrówki za mo
rze, gdzie potem się wynaradawiają. 

Nie mylę się - mówił w dJalszym 
ciągu Blilow -- jeżeli powiem, że nie
tylko na wschodzie i w Prusach( ~~ e 1 



cale·j Rzeszy wymaga się zrozumienia 
ważności kwestyi narodowościowej w 
wschodnich kresach. Czuje się, że spra 
wa ta obchodzi nietylko mieszkających 
m kresach, ale cały naród. Odyb.y rząd 
dotychczasowej polityki względem Po
Jaków zaniechał, naraziłby się na pro
test ze strony większego, zapewne nie 
· rajgor1szego odłamu narodu :niemieckie
~; o. Jestem pewien, że każdy zrozumie. 
uiebezpieczeństwo. j,akie nam grnzi w 
walce na wschodzie. Stan tej walki wY
wołał na kresach niebyWałe ceny za 
ziemię, które spowodowały niezdrowy 
stan na rynku pieniężnym i sprowJadziły 
.pewną demoralizacyę. Już w r. 1902 
wskazałem na ten stan i na to. by za
decydowano, czy kresy wschodnie ma
ją być niemieckimi czy polsklimi. Po
lacy stworzyli rozmaite instytucye fi
nansowe, które kolonizacyi nadzwyczaj 
utrudniają pracę kultµrną. Rząd więc 
:nie może nadal pozwolić ina stan taki a 
niemcy nie powinni zcierpieć. by ista1ry 
niemiecki stan J}Osiedzicielski się roz
luźnit Rząd nie może z wolnej ręki zie
mi od Polaków nabywać, więc nie po
zostaje mu nic innego jak 

wywłaszczenie. 

Według przekonania p. Billowa ta
ki środek bY.lby prawnie dozwolonym. 
la jest już nie nowym, bo już Bismark 
do tego zdążał. Nim tego środka się u· 
chwyciłem, rozważyłem jeszcze raz ca 
łą sytuacyę, ale pf1zekona:łem się, że 
bez wywłaszczenia w naszej polityce 
kresowej ·się z Polakami nie uponamy. 
Wywłaszczenie to jednakowoż niema 
być surowem, bo komisya kolonizacyj
na ma mieć tylko ograniczone -prawo 
wYWlaszczenia. My przez wyw~aszcze 
nie chcemy tylko 'QtfZYwrócić na rynku 
pieniężnym śtosunki' normalne. Nie dą
żymy wcale do wytępienia Polaków, 
tylko ostrze wywłaszczenia służyć ma 
na obwnę niemczyzny na kre&ach. 

J1akoby na szyderstwo powiedział 
Billow w końcu swej antypolski:ej mo
wY, że przecież sprawjedliwość tego 
wymaga, by i Polacy w interesie na
rodowym stawili ·swe ;ziemie państwu 
do dyspozycyi. Rząd kwestę wywfa
szczenia starannie zbadał i doszedł do 
przekonania. że nie tylko może, ale mu
si tak postąpić, wywłaszczając Pola
ków z ich posiadłości. Gdyby rząd tak 
inie postąpil, dowiódłby tem &amem, że 
izawrócił z drogi wobec Polaków. 

Mowę Biilowa przerywano często 
okrzykami pochwały z prawicy a 
śmiechem i sykiem na law.ach polskich i -145) 

ŻUBR OWIE. 
Opowiadanie historyczne według 

wieści 

...... Wacława Gąsiorowskiego. 
1l'. ~)~~ ! l~t .~ ~ . i.., .~ •. 

!1. •• .:.;~;f; (Cl.aa: dalszy). 
- Co wam, brygadyerze? ... 

po-

- :Florek ... psia mać!... Daruj, bo 
mnie dławi! 

- florek ! Nie patrz tak na mnie„. 
bo mi du-szę wYPatrzysz... Widzisz, 
ja tego„. a tyś chłopi ... na schwał, z fla
kami serdeczny. Daj rękę! Bądź mi 
.przyjacielem, daruj, przebacz! Uwa
żasz, psia pać„. tyś nasz kaprnan ... i 
koniec! 

- Ależ brygadyerze ! Nie rozumiem. 
ja dla was! ... 

- Nic, nic, florek ! Daj gęby!... 
Powiedz słowo!... A psia mać, skoczę, 
bodaj ci tego wilrtzburg.a zezującego 
ściągnę a wytuzuję !... 

Zapał Stadnickiego udzielił się re
szcie towarzyszów. Wszyscy rzucili 
się do ściskania floryana. ' Marcelek 
z dumą spoglądał na br.ata. 

'\Tynurzenia przyjaciół przerwał o
stry glos dzwonka. Cisza zal'egła sa
lę. Marszalek wszedł na podniesienie 
r:azem z czlonkami sądu i skinął na pul 
kownika. Ten głosem cichym jąl od
czytywać wyrok, zaczynający się od 
ustępu pełnego formalistyki i nazwisk. 
wreszcie zatrzymał się i wyrzucił 
gwaHownie: 

- Sąd uznaje szwoleżerów za„. nie
winnych .~brocln'i napadu i przekazuje 
sprawę naczelnikowi sztabu ... do rozpa 
trzenia jej r.a drodze dyscyplinarnej! 

Sala zabrzmiała okrzykami zadowo 
lenia i wiwatami na cześć marszałka. 
Przedstwiciel księcia wtirtzburskiego 
posiniał i wstając pośpiesznie z miejsca 
rzek! do Kellermana: 

na lewicy. Szczególnie kiedy Btilow z 
zimną krwią rzucił Polakom ową szy
derczą obelgę w twarz, że i Polacy 
przyczynić się powinni do „wzmocnie
nia" niemczyzny, stawiając rządowi do 
dyspozycyi swe ziemie ,wtenczas pod
niosły sic; żywe protesty i głosy: hań
ba! Nawet prnsa niemiecka przyiznaje, 
że mowa Btilowa była ma1rnia, a w ko11-
cu hakatyści tylko z obowiązku dairzyli 
ją oklask1ami, na które Polacy i lewica 
odpowiedzieli głośnym protestami i sy
kaniem. 
l!'!!!!!!I----·------------- 2 

Wybory ściślejsze do rad gminnych 
w Wanne i Baukau 

odbędą się w końcu bieżącego tygodnia. 
a mianowicie w Wanne, jak ®m tele
fonują, w piątek i sobotę 29-go i 30-go 
bieżącego miesiąca, zaś w piątek 29-go 
w Baukau. 

Do wyborów ściślejszych z kandy
datami niemieckimi stają w Wianne i 
w Baukau kandydaci polscy. Rodacy z 
pe\vnością, tak dzielnie spisawszy się 
przy wyborach głównych. dołożą wszel 
kich star.ań, by przy wyborach ściślej. 
szych piękne dzieło swoje ukorono
wać zwycięstwem. 

W ·ostatniej chwili :niechaj nikt trn
du nie żałuje i stara się 'Zdobyć pol•skim 
kandydatom potrzebne im do zwycię
stwa głosy. Ani jeden Polak w Wlanne 
i Baukau nie powinien pozostać w do
mu, lecz udać się na wYbory i oddać 
głos 'Swój kandydatom polskim. Okaż
my mfanowicie w chwili, gdy potak'O
żercy do jeszcze większej sposobią się 
walki przeciw nam, że praw naszych 
bronić potrafimy! 
l!!!Q!Q. • L!!& 

Z kursów społecznych w Poznaniu 
otrzymujemy następujące sprawozda
nie od jednego z uczestników: 

Poznań, dnia 25. 11. 07. 
Krótko po godzinie 8-mej wieczo

rem za.gaił kursy w imieniu ks. biskupa 
Likowskiego ks. kan. Ehaust, witając 
wszystkich, tak osoby duchowne jak 
świeckie. Nastę.pnie zwrócił się w krót 
kich slowach do zebranych iposel ks. 
prałat Stychel, a przedewszystkiem do 
ks. ks. p_atrnnów towarzystw robotni
czych i zarazem odczyta·ł Est księdza 
kardynała Puzyny jako też innych bi
skupów z pod innych zaborów życzą
cych kursom jaknajlepszych wyników. 

-- Doprawdy, nic pojmuję, jaki był 
cel waszej ekscelencyi powoływania 
mnie tutaj ... chyba, żebym był świad
kiem krzywdy i obrazy jego książęcej 
mości .. 

- Mylisz się pan! - .odp'arl sucho 
Kellerman. - Chciałem, abyś mógl do
kładną zdać sprawę i zapewnić księ
cia, że sprawiedliwości stało się zadość. 

-- Nie sądzę! - odciął się pirzed
stawiciel księcia - aby postanowienia 
sądu uwzględniało krzywdę naszych 
mieszczan i śmiem zapewnić waszą eks 
celencyę, że w tej mierze dziś jeszcze 
wv~]Pf1"1v g:ońc;::i do Parvża! 

-- Wolna Drap'! r l?nmc pamlęfaa 
tylko na przyszłość, ze feżeU mlllcya 
księcia raz jeszcze poważy się zacze9ić 
moich żołnierzy - wówczas zmuszony 
będę ją rozbroić!... 

Kellerman odwrócił się po tych 
słowach od książęcego sługi i zaczął 
żywą rozmowę ze swotm nieodstęp
nym adiutantem. 

Wyrok tymczasem już zdołał się 
przedostać poz:a mury 'Odwachu, bu
dząc szerszą radość nietylko szwoleże
rów, ale i żołnierzy załogi francuskiej. 

Jerzmanowskiemu ciężar spadł ze 
serca. Przynajmniej obyfo się bez o
fiar. 

Jerzmanowski z Wybickim udali 
się coprędzej na kwatery szwadronu, 
aby natychmiast nakazać zgromadze
nie się oddziału, a wypaliwszy perorę 
wszystkim ... winnych ukarać odpowie
dnio, niezależnie od tego, co jeszcze 
sztab postanowi. 

Lecz zaledwie Jerzmanowski zdo ... 
lal wydać pierwsze rozkazy - nadje
chał ordynans od marszalka. J erzma
nowski ze drżeniem rozerwał kopertę. 

Kellerman wzywał, aby szwadron 
stawił się za dwie godziny przed odwa
chem„. 

Jerzmanowski podał papier Wybic-

Następ.nie wstąpił na mó\\·nicę pierw- t dzicnia lu? pochoo11, oqdaJą~ ~~as. ~ . miejsce. 
szy programowy mówca ks. profesor i z.ezwolenia woLno tylko odmowie, ieslI z odby-· 
dr. Trzcii1ski i \vygłosił półtoragodzin- ! c1a z.groma<lizenia lub z urzą<lze_l)1i~ pochodu 

1 obawiać siG nalCY.ly niebezpieczeństwa dla po-
.ny wykład na temat: Praca społeczna 1· rzą:diku i bezpieczefJstwa publiczuogo. t~a zwy
a duszpasterstwo. \Vykład ten doty- kle p-oichady pogrzebowe ora:z p<>:hody we-
czył przedewszystkiem duchowień- se1ne, gdzie są zwyczajem, n1ie Potrwba z.e-
t M' · · d k zwolenia. s wa. owca lllCJe no rotnie wzywał § 5. Każde zgromadzonie, na które po-. 

<luchowie1istwo, iżby się nie odsuwało. trzeba zgfoszen~a o.glosze.nia lub zezwolenia, 
lecz brało udzi::tł żywy w pracy spo- winno p_osi'axlać prze.v1oonicząceg(l. Przewo
łecznej.- dinicząicy lub, dopóki go nie ma, urządzaiący 

Na pierwszy ten wykład kursów winien dbać o spo1kój i porządek na ZJgroma- · 
społecznych przybyło około 200 księży idzeniu. Ma ().n prawo o~rosić zgromadz.enie za 

·rozw.iązame. 
a pomiędzy nimi także kilku z poza kor- § 6. Nikomu nie wolna. przybyć uzbroronym. 
donu, kilkunastu panów Ś\Vieckich, o- na zgroma1dzooia publiczne lub poohodiy, które 
raz kilka pal1. Piomiędzy sprawozdiaw- · się odbyć maią .na uli.cach Iu:b mniejscach pu
cami gazet zauważyłem także osła- bliicz.nych, chyba że na mocy za1woo1u publicz-

lek 
inego do noszenia broni jest upraJW:Illiony lub· 

wionego P· A seg-0 Buchnera od ge- prze.z w.radzę do przybycia· z bronią upelnomo-
werkferajnowego „Górnika Polskiego" cniony. 
\V Essen. § 7. Rozprawy na zgrcmadzeni.ach pu„ 

Krótko po godzinie 10 z;akoficzył błicmych (wiecach) winny S>ię toczyć w ię
się pierwszy dzień kursów, a zauwa- zyku niemieckim. Wyjątki do.zwołooe są tylko 

za orzyzwoleniem kq1jcrwei władzy centralnej. 
żyć było można, że zgromadzeni byli § 8. Wladza pol.kyina jest uprawniona do 
wielce zadowoleni już z początków. w}'1sJ'.ania llla każde .:zigramaid~enia, na które po-

- ,. ___ R. _ J...... trzeba zgJioszenfa. lub zezwolenia, dwóch peln10-
·-------'--- mooników. Pel.nomorcniicy \virmi się, okazu

Projekt ustawy o zebnniach i zgro
madzeniach, 

który rząd prze<l.rożyl ś.wieżo parlamento1wi 
niemieckiemu brzmi jak na-stępuje: 

~ · 1. Wszyscy obyw•atele. Rzeszy mają 
prawo stawarzy_szainia się i zgrOl]Iad.zam<la się 
w celaich. które nie sprzeciwia1ą się ustalWIOlm 
i.karnym. 

§ 2. KaW.e towairzystwo, :którego celem 
jes.t wp.ł'ywain.ie na spra1w-y publiczne, winno po
~ialdać zarząd.i i ustawy. Zarząd i·~t zoóowją
zainy w :przeciągu tygoonia po zalożeniu towa
rzystwa rwiręczvć miain~ajnej dla siedziby t-0-
warzystwai wiaid'zy policyjnej ustaiwy oraz 
spis czlcmków zarządu. Trzeba równ.ież_ każdą 
z.miainę u:stal\V, oraiz każdą :zJinianę w skla•dzlie 
zairządu. w prnieciągu tygodnia· z.~fosić wa•adlzy 
policvj)nej. 

Ustawy ora:z zmiany 1!1'aileży Rrzedfożyć w 
języlcu niemieckim. 

§ 3. Kto chce zw1oJać ·zgromadzenie pu" 
·bliczne (wiec) -0,10 rozirząsa.nia Si)ra;w publicz
nych. winien o tern przv.najmnie1 24 ~odziny 
przed roz;pDcięciem zeb"1lt1ia <ionieśc władzy 
policyjnej z podaniem mie}sc.a i czasu. Zgroona
<izenia wyborców w sprawie wvbor6w do kor
poracyj l}olitycznych na•leży zgłosić przynai
mniei 12 godzin przed 11ozQOczędem. Dokona'
nie zglosizenia wi1J11na: wfa<lza natychrrniaist bez
platnie poś.wiadczyć. Po·zositawia się kra1QiWei 
wlfaidtzy centralnej <lo rozstrzygnię-oia, czy i w 
ja'ki·ch warunkach nie pO!trzebai z.gfoszenia dla 
.zgmmadzefi, które og.toszonOI publicznie w .cza
sie prze.wid:zi'ainym w ustępie pierwszym. 

§ 4. Na zgromatlzenjai publiczne pod go
~ym •niebem poitrze.ba zezwolenia wJlaidzy po
licyjnej. ZeZ',\Volcinia udziela się piśimiennie. To 
samo ·do•tyczy pochodów mauących się ódlbyć 
na ulicach i miejsicach publiczniych. Urząd:Za
iiący rwi111ien wni~eść o z.e.zwofonfo przyma:j
mniej 48 godzin przed rnzpoczęciem zgrocma-
~ez 

ki emu. 
- Masz, czytaj! Widzisz co nas 

czeka!... 
Wybicki przebiegł treść rozkazu i 

odezwał się spokojnie: 
- Przegląd! 
-- Oszalałeś! ... Nie znasz zwycza-

jów wojskowych! Szwadron jest we
zwany, aby wysłuchał napomnieni~··· i 
dowiedział się o ka;rze... Wstyd, kom
promitacya ! Krasiński mi tego póki 
życie nie darnje ! A Dautancourt? Ksią
żę Jóźef ? ... Rękę sobie pozwolę uciąć, 
że za tydzień, dwa, w W arsziawie bę
dą wiedzieli o wszystkiem ! Nie spa 
sób oczu ·pokazać! Marszałek miał 
wzgląd.. przyczynił się do uwolnienia 
ich ... ale ter:az? Słuchaj - ja iPOddję 
się do dymisyi !... W Chantilly mamy 
połączyć się ze szwadronem Łubiefi
skiego i z Gorajskim! Ustępuję tru
dno! Trzeba skwitować ... 

- Kapitanie!... Toć przecież, nie
wiadomo !. .. 

- Chcesz mnie posieszać !.... Rad
bym d:ać posłuch, nie mogę!... Nauczy
łem się śmiało myśleć o tern, co mnie 
czeka! Trzeba w porę się usunąć„. 
pomyśleć o powrocie do kraju.„ 

- Za dwie godziny mamy się sta
wić ... 

- - Masz stuszność - zawołał Jerz
manowski. - trzeba wytrwać do o
statka!„. 

J erzma-nowski poszedł do kwate•r 
szwoleżerów wydać rozkazy i dopilno
wać natychmi'::istowego zebrania się 
szwadronu. Nie byto to jednak ła· 
twem zadaniem, ile że część znaczna 
żołnierzy rozbiegła się po mieście, za
pijając i racząc się obficie n~ ::i cześć u
wolnionych towarzyszów, Jerzmano
wski atoli rozesłał co starszvch żolrnie
rzy, a wreszcie samego Wybickiego po 
mieście. Więc choć w ko11cu kilkJl lu
dzi brakło, lecz szwadron mógł wystą-

jąc swój charaficter, <liać poznać przevv'Od.11iczą
cemµ lub, ·dOIPók,i g.o •nie ma, urz.ądzająceinm 
zgromaidze.nie. Pelnomooniikom trzeba. wc<l~ug 
'kh wyboru udzielić odpowiedniego miejsca. 

§ 9. Pei!lnor.noicmky wfadzy poLicvjnej ma
ją praw:o l()d przewodJQ:icza}cegio luo, dopóki g(} 
.nie ma od urzą·d·zaJiącego zgroma<Wenie,, ria. 
.które ·J>Qltrzeba z:glos.zenia, oglosr..enia lub ze
zwolen<ia, zażądać rozwiązainia zgromaidze111ia 
'Podając J)'QW'ód. 

1) ]eśli n•ie udz.ielono .zezrwoienia; (§ 4); 
2) jeśli zaibroini się upraiwnkmego wstępu; 

pclnomocruikam wladz.y policyjnej (§ 8); 
3) }eś.li nie usunie się osób uzbror.onych„ 

któ1~Z1Y obecni są na zgromadzeniu wbrew 
przepis.om prR\'\~nym (§ 6): 

4) jeśli mówcom, których wywody za
wieraJa przestępstwo lub też w}'1kroczenil.e ści
gaine 1nrieitV1ik·o 1J1a podstaiw.ie wniosku lub którzy 
Wbrew prze.piscxm użyrwają języka nieniemie
ckiego (§ 7) pr.zewoc!lnicz.ą<.:y lub urząidzający 
zgromadzenie, :nai wezwanię pclnomocników 
w1fadzy •policyinej nie odlbiera: gfosu. 

Jeśli żąidaniu nie stanie się zadość, si.ą pel
nomoonky wtadzy policyjUJej uprawnieni do• 
ogloszenia że z:iebranie jest rozwiąza,ne. 

§ 10. Skoro .oglosz-:>no~ że z.ehrruni-e jest 
roz:wiązaine, są wszviscy obecni zobcl\viązant 
do naitychmiaistowego odejścia. 

~ 11. Grizyrwnę d'O· marek 600, w kiórejl 
miejsce w raizie niemożności z.ap!aceni:i, nastę
puje areszt, al'l:J.Qi a·reSJZtem ikaże się: 

1. kto• jako przewo.dtrnicz:ący albo ja1kcr 
cz.l'onek zarządu to.warzyst\\"a wykroczy 
przeciw przepisom o podaniu ustaw i spi
sórw (§ 2); 
2. kto urradq,a lub pro.wadzi zg.r01J11a'<iz.ienie· 

lub pochó<l bez przepisainego zglos.zenia albo· 
zezwolenia (§§ 3, 4, 5, 7); 

3. ktQI wbrew przepis_om v-rzY'będzie n<t 
z.groonarlzenie albo na pochód uzbrni10ny ail1bo · 
iteż nie ustąpi natychmiast po o.gJoszeniu rorz
wiązaniia zg:ramadzen.ia (§§ 6. 10). 

§ 12. Przepisy ustaiwy ni'l1iejsz.eJ nie doty--... _ n:..-e 

p~ć. 
Gwałtowne to bylo zbieranie się 

i szyko\Vianie; ani na staranniejsze oczy 
szczenie koni, a1ni opatrzernie mundu
·rów czasu nie było. Jerzmanowski na-
pędzał, strofował i za każdym żołnie
rz.em się uganiał. Gdy w końcu szwa
dron stanął gotowy, kapitan Jer.zma-
nm\~ski odezwał się krótko: 

- W olałbym się pod ziemię zapaść •. 
rniż z wami na tę paradę ruszać! Cze
ka nas wstyd, a to dzięki kilku iawantur 
nikom !.. Pod złą wróżbą zaczęła się 
nasza potrzeba... O jednem pamdętaj
cie, że dopóki ja będę waszym zwierz
chnikiem a dowódzcą, dopQt.Y nie spo
dziew1ajcie się odemrtie żadnej względ
ności, żadnego ustępstwa... Na krok 
nikomu nie wolno będzie z kc<szar się· 
oddalić... A co się tyczy tych siedmiu 
kawalerów, to z nimi ja będę miał je-
szcze oddzielną rozprawę!... 

Jerzmanowski zakomenderował.,. 
szwadron ruszył kłusem na plac przed 
odwachem. A czas był najwyżsizy po 
temu, bo zaledwie szwoleżerzy zdołali 
się ustawić według wskazówek czeka
jącego na nich oficera sztabowego - · 
już był nadjechał m:arszałek w otocze
niu licznej świty. Jerzmanowski zło
żył raport ceremonialny. Marszałek 
Kellerman kiwnął mu przvjaźnie głową. 

- Zobaczymy teraz - rzekł - czy 
te zuchy coś więcej umieją prócz bija
tyki po zajazdach!... Generale Arrighi. 
wcź1110 ich na e~za.min. 

Sędziwy generał kawaleryi sta-nal 
przed frontem szwadronu. Jerzmano
wski cofnął się na prawe skrzydło _. 
i rozpoczęty się zwrpty. Arrighi zwija} 
sz\vadron. wciąg·11, lamał na szóstki. 
zataczał nim półkola. zawracał .na miej 
scu, ale ćwiczenia szły kulawo, żotinierz 
nie znał dobrze komendy fr'a1ncuskiej. 
Kellerman kręcit głową. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



~roma<lzcń przepisa!nych ustawa lub też I 
'L miarodajne władze. . , ·; P. 

ie~ 13 Jakie wlad_ze rozum1ec nalezy poo. 
~ ~vlladia policyjna". p1„zepisuje kranowa 
·ą ,. - - ~ 

dia centrailna. 
• s 14. W aniejsc? ~ ?2 kodeksu cywilneg-n 
~,nuie moc obow1ązu1ącą nastęoui~cy prze-

: zarlt\d winien sądowi okt:Ggo·wemu n~ i:~-
ka:żdegOI cza~u wystawwne przeizen po

.l~czenie wręczyć o liczbie czto.nków toiwa-

.sr'\~·. Znosi się § _1.7 ~stę~ 2 ustawy wybor
'do pa\rJamentu men:ueck1e~o z di~11a 31-go 

:ar. 1869. § 2 ustęp 2, ustawy. 'v~tęor~ej cio 
!ekSU karneg-0 dla pau~twa . meuueok1ego z 
31.go mara r. 1870. o ile do~yczy 10!:;.0,bnych 

, isóW' krajowego p-ra-wa karne.go o na>du
·~u praiWru o stowa·rzyszooiach i zgroma

·ach § 6 ustęp 2 nr. 2 ustawy wsrtępnej c, 
:~rze karne;i z dnia l-11:0 luteir.o r. 1877. 
[nne przepisy. usta\\rCJIC!laws~wa Rz~sz:y o 
·~riysz.ettlliach 1 zgronnadze1n1ach marą 1 i1a
moc -01boWiązującg_, 
§ 16 Powyżsize przepisy nie id<Ytyczą prze
"~ p;a,wa kira~ol\Ve.Z·() o kościelnych i ~eligij-

stowa1rzyszeniach i zgromadzeniach, o 
· svach kościeLnych, pie4!r.z:ymkach oraz o 
,1 .~ch i koo~rega.cyach ~ucihow;nyich, 
·przepisy J}raw~ .krajowel;'o {). stow:a.rzys~e-
h i 14rcrn.'.l.d:Zel1.1a.ich. ,,- ~zasie rn~bezp1e-

·fl'.twa wolil!ly. w cv1.s1e w0uny, wczas1e ogl0· 
·N ~it3Jnn wouenneg() (oibleżmia) lub rnz
'0w we:wnetrz1wch. 
'.prz.cp isy Naiwa k raf~~\veig-o o zwia.z:kach i 
.~·zch robotnik6w rolnych i s!użby: , . 
prze1>i'SY orawa krai_o,wego w obrome sw1~
;anied:z.i.eł~ i świąt; afoli w niedziele. które 
·są r6'\v:nocześnie dnami uroczystymi. de>
t.lle są ograniczenia: rprawaJ zg-rąrna<lzenia 
tvlko d:o uko1'icz.enia gtówneg-o nabożeństwa 
l)Offidniiowego. 

~ 17. Ustawa nillli~jsza otrzym111je m(}c o
ia~ z dni ffiTI ••••• 

Ziemie Dolskie~ -
P~us Zaeheda!!ielt, Warmii i lł•1mr. 
Warmińska dyecezya. I(s. kapelam Alojzy 
em z Heinrikau przeniesiony jako kapelan 
ladzbonka. fako kapelam <l'o łfo1nrtkaiu po
any zostair ks.. ka.pel'a1n Zi11111nermaill!n z Kre
en. 
Olsztyn. Od1 kilku <l11i mamy w mieście 
im świaJtlo elektryczne. Wag-cmy idła k'O
elektyczrrej rówinież już niaideszty, tak iż 
ótce zape\vni~ kolej p-o ulic:i:ch kurwwar 
ocxnie. 
Elbl~it. W tych dniach spalH się ht wielki 
t()war()l\)f)' kupca Cohna. 
~ólewiec. Na staiwie Lauthera unz.ądziJy 
i szkolne śU.ziga:Wkę. Na1gle lód się zarwaJ 

ieci w~l:Lfy ·do wody. Trzech chfopców i 
wczę uto111ęlo. Ciailai ich wy:do.byto z wody 
godziny oo wypadku. 

Dyecezya chełmińska. Pelplin. W niedz.ieht 
. odbyJo się tu święcen:ie 13 k.leryków 

subdyakonów i 1jed!n:ego subdyakona na 
ona. Aktu święceni"u 00.pe~ni! nzjprzew. 
Bi&kup-s-uf>rnga•n dr. Klunder. 
Puck. Przy wyborach d·o rndy miejskiej 
zeciej klasie wybrano mistrza szewskieg•o 
iokiego. 
karszewy. R.odzinai Przybylskich obcho-
. tych dni trzy razy w fonie swem wesele 

vicie 72-letni stolarz Jakób P. z 66-
mah0il1iką swą zfote wesele, syin ich sre
a wnuczka ibrnta. ślub. 
ościerzyna. W procesie, k.t&ry się toczyl 
. P001ię9.zy kupcem Daliszern z Gdańska 
iatem ·koo<Cierskim, pTzegra~ powiart:. Cho
, J>rt:yrruusowe wzięci_ę_ ziemi pod sz.osę 
sk0t-struwiakiei. Prócz kosztów mus1i po 
zap!a<:ić panu I). za każdą margę 500 

elplin. Lekarz p. dr. Bre.iski opuszcza! z 
I grudnia rb. miejscowość 1-iaiszą i prze
;a. się diOI Grudziądza. Praktykę p() p. 
~1sk1m obeimuje p. dr. Soiecki z. Nowego. 
!~hnt1-0. . Przv wybQlr:ach do rady miej
ie~ko się Pola•cy spisali bo wskutek o
~ci nie _PrzeprowadzHiśmy kilku na-
I an

1
dYuatow. chociaż by.ly najlepsze wi

u emu. Żyidki, jak z.wykle. i tutaj Po
lfdraidziJi _idą:c r.ękai w ;ękę z Niem~a
aty Wwmni to so1bie dobrze spaamę-

bawa. Dzielnie się spisaili Polacy w Lu-
. P.rr . Wyborach do rndy mieisk;ieJ, ba 
~ Jecie.n mąż. glosując z wyjątkiem 

82Yscy. Dla:iego też prz.eipmwadzili 
. ~ech !a<lnych i to: w trzeciej klasie 
· kr~nikows.kiego. i dr. Lamparskiego, w 
' · asie PP: Biernackiego i Asta. 

\Vielk. Ka. Poznańskiego. 
biedz' k 
e k~i a. Y1, P~ls~ie'i wsi (forbach), 
i d ~1S~k1e1~ klizuerżf:uwcy (Szrwarz
~ waiw111.e1szemu ofiaerorwi pruskiemu, 
a 

111 
.roJ.i oikofo 1000 centna.rów perek, 

0 archesw j okoil'o 3 mórg cukrówki, 
Pt:!~ te~o·. że ludzie go opuścili, bo im 
.ii() c~!· Na 1niim się więc prz.ysfowie 
zno: ze: chcL~y dwa razy traci_. 
J'Siy Pomoomk zwrotniczy W eiq;t. ze
~ad·~ ~<l!~onu upaict.r .na sąsiednie szy

(ljna 1 zanące wagiony, które mu uje
. 13;11~gę a u drusriej zmiażdżyły wiel

e ak urmaTl w lazarecie. 

81~1'ka czyli Starovolsld. 
Gtu~zv k' 
· Pi t c •ego. W Zubrzycach znale-
~ TJ; e.k 24-letnią d'ziewcz:ynę Annę 
lziadkestrz~loną szvią w pobliżu zagro-
eiw-()1~. kto~emu _vrQwad~Ha v.ospodar-
1 tuta· erb leza~ niedaleko ofiary. Czy 
i zap~,,2 roictma, czy tc2 samobójstwo, 

;vne \V}'każe. 

Wiadomości ze świafao 
: . 

... • „.J.1.~ 

Parlament niemiecki 
obradował w wtorek nad interpel,acyą 
w sprawie drożyzny węgla. Minister 
handlu Delbriick przyznał, że węgle są 
drogie ale starał się to znanymi sposo
bami wyHomaczyć. Mówca socyalisty
czny zalecał upaństwowienie kopalń. 
konserwatysta hr. Kanitz domagał się 
da na wywożony za granicę węgiel 
oraz zniesienia zniżorrei taryfy kolejo
wej na węgiel wywożony za granicę. 

Z Koła polskieg-0 przemawiał poseł 
Korfanty. który występo:wał przeciw 
polityce wł,aścicieli kopalń. Wywody 
mówcy polskiego podamy osobno. 

Termin w procesie Hardena 
naznaczono na 16-go grudnia przed I. 
sądem ziemiańiskim w Berlinie. 

Obrońcy NasieJlo 

złożyli obronę. Z powodu tego miano
wano 5 obrońców urzędowych. 

W alka Francuzów z Marokańczykami 
w pobliżu granicy algierskiej pochło
nęła wiele ofiar. francuzi stracili· 8 
:zabitych, marokańczycy około 1200. 

Ze spraw robotniczych. 

my polskość naszą. naszą kulturę naro
do\':ą czytając książki polskie i śpie
\rnjąc pieśni pQlskie . 

Do najważniejszych środków celem 
uczynienia z domu polskiego tej hder
dzy polskości, należy gazeta polska, 
która codziennie przychodząc do domu. 
przemawia do serca naszego, budzi .za
jęcie dla sprawy polskiej i łączy wszy
stkich czytelników w jednej myśli i je
dnym dążeniu. To też mamy nadzieję, 
że wszyscy dbali o przyszłość społe
czeństwa naszego w odpowiedzi na za 
mac11y wrogów naszych zabiorą się do 
energicznego szerzenia pism narodowo 
polskich, a wiec także do szerzenia 
,,Wiarusa Polskiego''. 

Bochum. Przed sądem przysię
g lych stawał przed'Siębiorca budowl:a
iny Karol Budach z Herten~ oskarżony o 
krzywoprzysięstwo. Zawarl on układ 
pisemny z polierem Kropem, na mocy 
którego Krop żądał Dd Budacha 200 ma 
rek. Budlach 200 marek zapłacić me 
ch:::ial, a ua dobitkę obwiniał Krnpa, że 
pod układem sfałszował jego podpis i 
istawil nawet wniosek o ukaranie Kro
pa, przysiągłszy w procesie cywilnym, 
że uktadu z Kropem nie podpisał. Sąd u
dowodnH jednakże Budachowi, że układ 
podpisał i skazał go za krzywoprzysie
stwo na 2 lata domu karnegD i 10 lat u
traty praw honorowych. 

Bochum. Dziecko pewnego posłu
gacza szkolnego zm:arlo na tężec karku. 
drugie zapadło na tę samą chorobę. 

Dortmund. Za lekkomyślne luzy
woprzysięstwo skazał sąd. przysię
głych górnika· Jana Schwerte.Jjagera z 
Unn-a na 1 i pół roku domu karnego. 

:Essen. Związek miejscowych kas 
chorych Nadrenii i Westfalii odbył u
biegłej niedzieli tutaj walne zgromad'ze
nie. Postanowiono przystąpić do. to
warzystwa niemieckiego ku zwalcza
niu chorób płciowych z roczną składką 
50 marek oraz z taką samą skfadką do 
towarzy1Stwa niemieckdego agitujące

go przeciw nadużywaniu napojów alko
cho1owych. O alkoholiźmie mówił dr. 
med. Schmiiderich z liertern. 

Kilonia. Po raz pierwszy zdDbyli 
tutaj socyaliści 3 krzesła w radzie miej
skiej. Glosy ich wzrosły z 2900 dQ 
4360. 

l(aiserslautern. Aresztowano tutaj 
adwokata Kriegera pod zarzutem popeł 
nienia wielkich oszustw. 

Liczenie bydła. nierogacizny i dro
biu na całym obszarze Rzeszy niemiec
kiej nastąpi dn'ia 2-go grudnia wskutek 
uchwały rady związkowej. 
• ·-

Rozmaił ościc-

Zarząd bochumskiego -knapszaitu 
wystosował do zarządów kopalń okól
nik następującej treści: Z dniem 1 sty
cznia 1908 roku wchodzi w życie sta
tut knapszaftowy, odpowiadający no
wemu prawu górniczemu. Według te
goż statutu z dniem 1 stycznia 1908 r. 
stają się wszyscy robotnicy i wszyscy 
ci urzędnicy, których zarobek dizienny 
nie przekracza 6:! /a marki, albo których 
pensya nie przekracza 2000 mk. rocz
inie bez wszystkiiego upr!awnionymi 
członkami kasy pensyjnej, jeżeli: 1) 
osiągnęli 16 rok życia lub nie przekro
czyli 40 lat wieku. 2) według orzecze
nia lekarskiego okażą siię zdatnemi do 
należenia do kasy pensyjnej. Z tego wy 
nika, że wszyscy pan:ad 16 lat liczący. 
a nie przekraczający 40 roku życia nie~ 
stali robotnicy i urzędnicy, a mi~mowi
cie nietylko w POwYŻej określionym 
wieku znajdujący się i do płacenia 80 
fen. tygodniowej składki· zobowiązani 
członkowie, ale także i ci członkowie, 
którzy płacą 40 fen. .skladki lub są 
zwolnieni od pilacenia składek musza 
1 stycznia 1908 roku przedłożyć dowód 
swego wieku i zdatności cielesnej. Nie 
wchodzą tutaj w rnchubę tylko ci ro
nia lekarski~go okażą się zdatnymi do 
botnicy i urzędnicy, którzy już 1 stycz- „Quo vadis" - dramat muzyczny. 
kasy pensyjnej. Dalej opiewa okólnik: Znany muzyk polski .p. Feliks Nowo
V/szyscy członkowie, którzy 1 stycz- wiejski, napisał wielkie dzieło muzycz
nia 1908 nie należą jeszcze do stałej kla- ine, oparte na tle niezapomnianego 
sy, muszą, według wchodzących z „Quo vadis" sienkiewiczowskiego. Au
dniem l stycznia 1908 w życie nowych tor pracę swoją dedykował Jego $wię
ustaw knapszaftowych. wykazać, czy tobliwości Ojcu św. W tych dniach n:a
mogą być przyjęci do kasy pemyjnej d'eszła z Rzymu odpowiedź, w której 
jako zupełnie uprawnieni członkowie, kardynał Merry del Val donosi, że Oj
czy też n:i'e. Przedewszystkiem winien ciec św. przyjął bardzo życzliwie te 
każdy dostarotyć urzędową metrykę ofiarę. oddał dzielo do oceny prof. Pe
swego wieku. Wzywamy przeto wszy- Jiosiemu, który nie szczędził wielkich 
stkich niestałych członków i w.szyst- pochwal, nazyWając pracę ,,wielkim 
kich w przyszłości wbowiązanych do dziełem", i polecił przesłać autorowi 
przystąpienia do kasy pensyjnej urzę- razem z b?ogoslawieństwem papies
dników z dochodem mnliej niż 2000 ma- kiem podziękowanie i zachętę do dal
rek rocznie - bez względu na to, czy szej pr:acy twórczej. Partycy~ i wy
płacą 80 fen., czy 40 fen. tygodniowej ciąg fortepianowy niebawem wyjdą z 
składki do kasy pensyjnej lub też zu- druku u znapego nakladcy, Alojzego 
pełnie są zwolnieni od placenia tych Mejera w Fuld'zie. „Quo vadis" wysta
składek - aby już teraz 'Postarali się o wione będzie w Wiedniu jeszcze w se
swe metryki, by nJa żądanie mogli je zonie bieżącym. 
natychmiast przedłożyć zarządom ko- Zabawna omyłka. W jednej z dru 
palń. kari'1 w Konigsteinie zarpówiono szarfę 
ltl!!!!!!1'1 __ 11111 ...... „. ~. ~~!!!!!!!!l!l!!l!!!!~~!!!!'!!!!'i!!!!!!!!!~•~·~ do \.Yieńca pogrzebowego z napisem: 

Z różnyth slron. 
„$pij spokojnie! Do widzeni'a ! " Wkrót
ce potem nadeszła do drukarni od zama 
wiającego depesza treści następującej: 

W chwili, gdy wrogowie nasi za- „Po do widzenia dodać w niebie, jeśli 
bierają się, by nam wedlug swojego będzie jeszcze miejsce." Można sobie 
przekonania zadać ciosy najcięższe, to wyobrazić zdumienie zamawiającego, 
jest, by nam odbierać przemocą ziemię kiedy po otrzymaniu z drukarni szarfy 
ojców naszych i zamknąć nam usta. wyczyta! na niej wydrukowane wielki
nie wolno nam patrzeć bezczynnie na mi cz~rnemi literami następujące sło
to, co się w kolo nCLs dzieje W kim je- wa: .,Spij spokojnie! Do widzenia w nie 
szcze serce polskie bije, niechaj w po- bie, jeśli będzie jeszcze miejsce." 
czuciu krzywdy wielkiej nam wyrza- \Vycbodźtwo do Nikaraguy. ·We
dzonej, zabierze się do energicznej pra- dlug informacyi austryackiego ministe
cy na niwie narodowej. rvum spraw wewnętrznych rozpocząć 

Wzmacniajmy towarzystwa i or- się ma wkrótce na wielkie rozmi·ary 
ganizacye nasze, dom nasz niech stanie werbowanie osiecl~e11ców do Nikara
się twierdzą polskości, które~ nigdy 1 guy w A~eryce S~odko.wiej., ~as zi~
wróg zdobyć nie zdola! Tam p1elęgnu1- m1, ua ktorym maJą os1edlac się emr-

i grand nie jes"t znany; niewiadoma też 
• nic o jeiro \Vlaściwościach, ani o wa-

l runkach, pod jakiemi ziemia oddawana 
będzie przybyszom. Nikaragua leży w 

. strei1e gorącej; w znacznej części tego 
J kraju panuję_, klimat w.prost zabójczy 

dla :Europejczyków. Wobec znacznych 
odległości i braku komunikacyi przy
wołanie w razie potrzeby interwencyi 
konsulatów napotyka na znaczne tru
dności. Wobec tego odradzać należy 
jak najusilniej emigracyę do Nilearaguy. 

Reklama japońska. Za niezwykła 
uchodziła dotąd reklam:a amerykańska. 
Okazuje się jednak, że mistrzami r.ekra
my są też ich adwersarze z drugiej 
strony oceanu Spokojnego. Reklam~a ja
pm'iska, mniej jaskrawa od amerykań
skiej, jest znacznie od niej subtelniej
sza i zabawniejsza. Oto jej ki1ka pró
bek, zaczerpniętych z pism tokijskich: 
„Zamówione u nas towary v.rysyłane 
są z szybkością kuli armatniej". -

„Nasz znakomity papier jest równie 
mocny i trwały, jak skóra słonia". -
,.Noże nasze są ostrzejsze od języka naj 
złośliwszej teściowej". - „Opakovlt1je 
my swoje towary z takiem staraniem. 
z jakiem pan młody otula swą piękna 
małżonkę''. - „Przyjdźcie do naszego 
sklepu! Urzędnicy nasi przyjmąi was 
tam tak uprzejmie. jak ojciec sześciu 
dorosłych córek bez posagu". 

Katedra nauk policyjnych. W wal
ce z przestępcami sądy i policya muszą 
z każdym dniem coraz więcej szukać 
oparci'a i podstawy w nauce, gdyż i 
przestępcy korzystają skwapliwie z 
wszelkich odkryć i zdobyczy fizyki. 
chemii i techniki, by udoskonalić swoją 
.,metodę JPIJalCy". Wobec „uczonego•· 

.p.rzestępcy nie pozostaje policyi nic 
innego, jak zwalczać go wlasną bronią 
n:a gruncie naukowym. Włochy od kil
ka lat mają już oficva'lną „katedrę nauk 
policyjnych". Za ich przykładem po
szła obecnie Szwajc:arva. Na uniwer
sytecie w Lozannie litwor.zono nowa 
katedrę nauk policyjnych i powierzono 
ją prof. dr. A. Reissowi. W wykładzie 
wstępnym nowo mianowany profesor 
przedstawił nowe naukowe metody spo 
sobu postępowania przy sądowych i 
policyjnych ekspertyzach, odnoszących 
się do topograficznego badania miejsca 
przestępstw:a, z zastosowaniem chemi
cznej analizy śladów krwi i udairem
niania przestępcom zacierani~a śladów. 
zbrodni. Również wyłożył prof. dr. 
Reiss ciekawe, na naukowej podstawiP. 
oparte sposoby stwierdzania identy
czności przestępców. 
~!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!±±'ml 

iłabozensfwo polskle.h 
Nabożeństw polskie w Bochum. 

W niedzielę. dnia l izrudnia: o god:zinie 8-ej 
rano .l(omunia wspólna! Tow. św. Andrzelia. 
Sposobność do spowiedzi św. w soibotę po pot 

W niedzielę o godz. 2,15 po1 południu na
bożeń:stwo za.i dusze czyścowe. 

Nauki w ciągu grudnia. 
Dla kobiet i panien w środę .d.nli.a 4 gru

&fa o godz. 5-ej po pol. 
Dla mężC.ZY..ZD żonatych w śr<Ydę dnia 11 

grudnJa o ~odzinfo 8-ej wieczorem. 
Dla młodzieńców w środę dnia 18 grudnia 

-0 god'Zlnie 8-ej wieczorem. 
Steele. Sposobność do sipowied'zi 

św. d.n. 30 listopad!a po pot i 1 grudnia 
rano. Ka.z.anie 1 grudnia ·po poJudniu. 

NADESŁANO. 
War512:awskie wyd. ..Żywotów świętych 

Pańskich" przez ks.. O. Or01Zesa., posiadające 
aprobaty Najiwyższ. Wladzy Duchownej, sprze
daje się w 2 wielk. tomach w pięk. i b'OS::ato zt-0c 
uprawie s.kórk. za.i przystęp. cenę na odpktę. 
D7Jielo to ozod-0:b. liczn. lmlm . .obraz. i rycin, rale 
ca; się .gorąco rodzinom p(}lsk-0-kat. (1407) 

A' 

Rodacy! Rozszerzajcie Wasz organ! 
Kwit :.cniźej podany prosimy wy

cia~ i :"lat znajomemu z zachętą, by so
bie zapi~3ł „Wiarusa Polskiego'·. 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 
Ich b~stelle hiermit bei dem Kiaiser

Iichen Postamt ein :Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste · 128) fiir den Monat 
Dezember 1907. und zahle an Abo~e
men t und BestelJgeld 0,64 Mk . 

Obi~e. 0.64 Mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 
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~ 
Towarzystwo św. Stanisława Kostki w Suder

wlcb 
e:asyla. ~emu cztonkowi panu 

1V Al.ENTEMU PIOTROWSKIE.MU 

era.z jego <lozsr-:illłllie i1 to•warzyszce życia pannie 

JADWIDZE l(USTOS 

w dniu ślubu dnia 27 listooada najserdeczniejsze 
:życzenia zdrowia. szczęścia bl-osrosla<wieństwa 
boskiego. a po śmierci zbawienia wiecznego i 
m kooix wykrzykujemy: 1'.Uoda Paira mech 
~e! niech żyJe! niech żyiie! 

Zarząd. 

il!ltJCfillH--
Milspe I okolica ! 

W niedzielę, <lnla 1 gru(fnlai .rb. o go 
dzinie 2 po polu<lniu, odbędzie się w lo
kalu p, Rosendahl'a w MHspe 

WIEC POLAKÓW i POLEK -- -w sprawie opieki duchownej -
na który wszystkich Rodaków ii Ro
daczki z Milspe i okoHcy uprzejmie za
praszamy. Ęratnie, a nam życa:liwe to
warzystwa lf)Ols.kie z Wetter. Hagen, 
Haspe, Gevelsherg d Elberfeld prosimy 
o wzięcie licznego udziału. Program 
będzie na wiecu ogtoszony. 

(3) Zwołują~ 

Towarzystwo glmn. „Sokół" w Buer 
donosi sw-ym czlonkom. iż w 11'iedziele. dnia 
1 grudnia o g·odzi.nie 3 ·i pól po pol. od'bedzie się 
walne zebranie na sali _pa.ina Jana Ritterskam
pa. ulica· Bochumska nr. 25, niedaleko od wieży 
!VJ!Odnej. Liczny .udzfal druhów poiądainy. Po
każmy wrogom naszjrn. ze jeszcze „Sokól" w 
Buer iY1ie. Goście aajle widzia.ni. Czolem l (3) 

--- ------- ----~~d. 
Baczność! Baczność! 
~g XI. wschodnlo-westfałskl 

Posiedzenie prezesów. naczelnik.ów i delega
;tów okręg.u XI ód'będzie się w niedlzielę dnia 1 

Towarzystwo gimn. .,Sokół" w Altenbochum. 
Zebranie nadzwyczajne odbędzie się w nie

dzielę, dnia 1 ~rudnia. o godz. 11 przed pot w 
lokalu pos.iedzeli. Z oowodu warż.nych spraw 
uprasza się o liczny udzial. - Czolern ! 

(1) Zaqąd. 

BOTTROP! 
W niedziele. dnia 1 grudnia odbywdl Tow. 

• ~imnasty·czne .. Sokól" z Bottrop.1 swe rocme 
walne zebranie na sali p. Demonclai w Barbeck 
o god:z~nie 4 PO poludniu (Germania-platz). Po
rzek obrad: 1) zagajenie, 2) referat „Jednością 
silni"; 3) sprawozdamie sekretarza i skarbnika; 
4) obór nowego zarządu; 5) dyskusya; 6) zam 
~ięcie. Czofem! (1) Zarząd. 

Towarzy~two św. Jadwigi w Dortmundzie 
urz.qdza zebranie dnja 1 grudnia o godzinie 5 
po ooludniu w .zrwyklym lokalu. O liczny udzial 
uprasza się. lat'ząd. 

·-· ·--··-- ---

Droga do nieba 
na okn-tale. 

KSIAŻKA DO NABOżE~STW A 
zebrał i ulożyl 

X. St. Szymański. 
Te wyborną ksi4tkę, ul~ przez duez

pasterza polskiego polskiego ks. St. Szymań
!kie~o z Paderbornu i zastosowana do potrzeb 
ludu polskiego na obczytnie, mamy za'W1łze na 
skla.dzie i połecamy goraco. 

Cena WYOOsi 1 mr. 10 fen. w oprawie zwY
klei a w oprawie ozdobnej ze zlotym brr.c
giem I wyciskiem 2 m. 60 fen .• z Uimkiem 3 m. 
Pieniąd2e nale7y przyslać naprzód przekarrem 
pocztowym, zalączaJac na koszta przesylłcł !O 
fen. na kudą ksirlke 

Portretv Obelgę 
wyrządzon' panu Wa· 
rla•••wł K11ehe· 
&z.owskiemu w Ber
gen od woł ję. 1402 

Rergt>.n 2~. 11. 07. 

Marcin Regustak. 

Ił'łVa 'vłelkle I 
składy polski't . 
w Herne i w Kastro Die! 

Szanownym Hodakom 
polecam w moich dwóch 
wielkich składach 

w Herne i w Kastropie 

w wielkim wyborze 
,wszelkie sprz~ty ku-

l. chenne, piece, ma
szyny do gotowania 

--------- itd. Również ·---------

CiifoWite-wyprawy-kUchenne i magle 

Stanisław Jankowiak.~ 
Za gotówk~! 

"Na odpłat~! 

Główny skład wBerne 
prEy ulle7 llowej 35. 

Drugi •kład " Ka· 
•tropie przy ul. Kał· 

.I ser Frledriehatr. 2.l. 

r 

grudnia o g. 4 Po pol. w Ewłng w lokalu wOO- Sł 
wy K!lOOt przy k{)Ś.Ciele katolickim ul. Oórma uz· OQQ 
46. Na porząiQ.kn.l ooermym są bar<ltro ważne zakład malarsłco-artyst. 'ił 'i' otrzyma każdy do Gwiazdki plęk•T zegarek lde•zonkow7 w składzie 

Darmo 

,·:· -C~I llam:~„;i:::~., Do•ehl~:; ~~::?-:.~;~~ l~~a w Laar przy ulicy Cesarskiej 144 

I gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i I M. Twardowski, (Kaiserstr.) 
obsady chałupnicze od a-ro m~rg duże Wanne ' pn! za.kuJ?n.ie od 20 mr. pocz.,- jeżeli wyraźnie zaznae~y, te wyczytał to ogłoszenie w .,, Wja.-

a tak.że tylko · at. Hors&11łr. ff. rusie Polskim". Zaznaczam wyraźuie, te ceny w mum 1kładzie 8\ jelile 11!11ał„ i na 
domw z ógrodami do 2 mórg. każdym przedmiocie znajduje się kartka z wyraźnie wypisaną ceną. Poda.rek ten ustano· 

ł 
Nasza. kasa placl od złożonych I 2 polskie wiłem na pamiątkę otwarcia m<1gJ inuresg,. Zegarki &ą u mnie w Laar, (J~arska 

·. oazcz-=dności f Dlltil u racye :!!::ć.nr. 1
•• w oknie w1etaw.a&m wyłożone t każdy mo:!e tsobie je wprzód dok/:.~:~) 

: 1/, ::::::!: ~:::~:8..;1;:!:dzeniem, 900 
. ~O U U Z powahnlem :,:: .. 

K~ ma p:::„::~=~ ~~::;~~b~~:.e~:~:em wypowie- ~~to!::!~a ::zyj~~~!cia. Ru br o r te r -s p e ci a I ha. u s ." " I 
dzeniem, a kupi grunt od na.s, temu wypłaca kasa na.sza. depozyt Sfunisłow MR~o1.11nłtl, 
~~ ~n~ . . .. 
Dobre 5 procent przynoszące hipeteki mamy mawsze na sprzedaż. i Charlottenburg-Berłin I fiir Kna be d H b kl • d Adreao"ać trzeba jak następuje: ~ (w r!~:r:~s;0 oO 1411 n- un erren e 01 ung -· I 

Bank .Pareela•e•yj•n•y---·· I Ili LA A R, Ka1·11rslr. 14~. ~ E. G. ni. b. R. li..0111ten 1 Poseu). Zn11.na. nadreńska „ 
11111 811 gorzelnia · 

iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiłiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil! I ko nło ków I I I li • I • • • • • • • • • 
„ 1 ł: I' 

1 "~ '1~ ł I ," • •'Ir l.! 

Baczność 1 Swój do swego! ~s~:~t~ieacy:a 1~i:~:;~ ~..,f 06iii:t • n·-0-ID ·•nJ„ e ..;J.ztt. ~ l 1· łf 
- mh·jscowości obw. prze- ·~ ~zenie. R . .:'.' łl'r. fflłl ., · ł 

·po{sekdyana zniaczbnier~kwi:szok OSt'.'D mów ::::~::"t" dobm i°4hi'O . Wy s o k i z ar o b e k ! !~.?;,E;;i~:~ ~1::::!·f ~Et~K: 
J ~„ _, z as D. p c D. ziemi ze stodoł~ zara1 przy mieście, jest za 22 tys. 
b ź • \' 't Dzielnych podróżujących na łatwo mk. na sprzedaż. Wpłata podług ugody. 

na o czy nie Oferty pod ut. K A sprzedające 8iQ dzieła tueścł polsko- lrrn Woln1·e11·cz 
znajduje się tylko 8328 p1"'6yjmuje Rudolf katollekl~j poszukuje przy najwyższej & 1 

. 
1 

• Berne przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) Mosse, Kolonia (Coln.) prowizyi dobrze u~runtowana firma. Ofer- .Kostrzyn {Kostschin) . ' . 
i posiada bardzo wielki wybór M-.Jł\ własnośe ty Dflde.yłać należy pod lit . .J S 1908 1408 

Wielkie Ks. Po.zn. 

kosft>UmO' ~„ do •·15„&\•. s• -••k l:t-afralft\JCh masiw murowaną przy do eksp. „Wiamsa Polskiego." , J "' W -~ llł /il. u 'Ił f ul ;cy, p łączoną z kra- Potrzebuję $a.modzie!- 8•effliltwe 
po n„jnłższyeh C!enaeh. men koloniaJnem. do Z ~ owodu innego przedsiębiorstwa z&mienam ntgo 1387 w dobrem poloźeniu jest 

tego 2 morgi roli w mrj ctobrlte zapr •wadzony sk.la.t 1owarów I C el d ·a... zaraz ba.razo tanio na. 
Proszę Kaobego skład zobaczyć, a każdy się wie-lkiej w11i, gdzie ~Ił 2 liolonhdnH~h, tłnsz~z.ów i k,, Ótli..hh z a Illiii.a sprzedaż. Zgł. przyj1D-Uj6' 

przekona, że u swe~u lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, kościoływpo.vi ecie Obor· w pobliżu Recklinghausen piekarski0go eksp. „Wiarusa Polskie· 
z szacunkiem 651 nickiem stósowne dla • tanio Sprzedać. go" P· ru. 14-00. zaraz lub późJiej. 

każdego rzemieśln. za· Ponieważ w okolicy ba.rdzo du· o Polaków mieszka ----
mierzam sprzedać za 10 powodzenie dla Polaka bardzo dobro. Zgłoszeni~ F1•anka Sw@ł · 
t~ s . marek. Gdzie. wsk. do ekspedycyi „Wiarusa Polskiego" w Bochum pod Sel1werłnp.Kastrop. :.J 

~~r:,,!;,~~~! • ..;~'7""!w-!-:!=.!u=: =-~-::-.tlii-=-.1\:.,--".fi....,.L'"--=-8"'""-=-,~-.. ,_,zmmram:s===-===--- do sw e,:;o ! · 
Fran.cisz ls Kau'be, 

mm.aaa m 
li 

Gospód.yo „ e 
·-. kupujcie tylko prawnie zaetrzeton~ •·• . 
margarynę 

m ,,Kościuszko" B 
1 (674 

11
. -- ,,Wiarus~' 

• Do nabycia we wszystkich sklada~h. 

a 

I 
J. Pańczak, dom to;~r . 
ESSEN, Stop.penbergerstr. 11-18. 

10 ST.•t.S ~· G"=-=-------11r-;m~!1";"Ti'„ 

C IG AR E. TTE.5 

o6tesse 
OĘ LA FABRIQUL PATRIA 

GANOWICZ& WLEKUŃSKI a POSEN. 
1t zawsze były i są z fabryki 

GANOWICZA I WLEKLIŃSKIEGO w Poznaniu 
Najtańsze i najkorzyst. I 
ni0JSZ0 źródło zaknpna. wwwar•· 
.................. ---'-·--·-~ -- ..,,-~-·-~„!!!!!!!,,..!. !!,,,!!!!!!!!!!!!!~!!~!?~· ·'~~!!~~~~::;~~:!::WS~-~-~!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

a ~zczególnie wszędzie znane Noblesse Nr. SO; . Otoman, Suleika i Samsonforl. Do 
nabycia we wszystkich lepszych handlach lub restauracyach. Unikajcie lkbych naśladownictw 
a żądajcie wszędzie tylko pra wdziwy~h wyżej wymienionej firmy. l

1282 

lllilftij •J a 1 •• v·e~•• 

Wrdawca: Ja n Br e js ki w Bochum. Od~wiedzialuv za redakcrp; st a Il i cl<> \U i-:,. t'; "- ~ '·" Boc,lll.!lll. n k . \' r r l I . „ I3 b J .J"' „ ... " "· „... - •• .... :-u ur:rn. „ "::::-usa :i si:.:1c~o v.· ce urn. 



Nr ~75. Bochn1n, na piąti1·k, dnia 29 Iisto11ada 1907. Bok 17. 

• 
-- - . 

€odzienne pismo lndow~ dla Polaków na obczyźnie poświęcone oświacie oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

jlrPri!d tnun11m. s W7fl,tk:lem al p0\łwlątec%· 
•iłL p~ata kwułalna 11111, pocacie I 11 l~towycb 
grpttti 1 mr. 50 fen_, a ~ odn01SZen·iem do dmnu 1 mr. 
• fll, „Wlaras Pol.ski-" z.apisaJ!y jest w cenniku pocs 

I Imię Boże za llarc I DJczyznc I 
Za bistra.ty plad a. n mleiscł rzadka 4r.n ...... . 
kil 15 f. oazl~nie, zamleszorotM przed marauill • 
fen. Kto często oglasza otrzyma rab.at. - Uib la 
„ Wiarusa. Polski~o" nladeży łraink&WU I tcU• · • 
a.ich 4o.klaidny adres pisząc~o. R.ekop. •• nu..-; ~ pod :maikiem ..,L. połniiscb nr. 123." 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
---- . ) -

Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
••wić. czytać i pisać oo polsku! Nie 
łt1t Polakiem. kto potomstwu swemu 
r1lemcr1ć sie vozwoll ! 

Z wypadl16v dnia. 
W Bononii utworzyła się pod · nazwą 

" 
niemieckie zjednoczenie" nowa orga-

nizacym narodowo-niemieckich katoli-
ków i ewangielików. 

Centrowcy zbierają obecnie owoce 
politykj przymilania się rządowi. Po
nieważ stosunek centrowych polity
ków do rządu na raz.ie ITTie jest tak d!o
brym, jak był dawniej, wielu niemców 
katolików tęskniących za fiaskami rządlo 
wymi odłączyło się od centrowców i 
11tworzyło razem z niemcami ewange
likami ·oirganizacyę pod nazwą „Deu
tsche Vereinigung' '. Do organizacyi tej 
należy wiele katoUckiej iszlachty Nad
renii i W estf1alii, obywatele katoliccy i 
-ewangieliccy rozmaitych zawodów, 
profesorowie uniwersyteccy i ducho
wni. Celem tej nowej organizacyi jest 
złączenie katolików i protestantów nie
mieckich dla dobra interesów ojczy
stych, wyrówniania róimic wyznanio
wych i zwalczania socyalnej demokra
-cyi. Prezesem jest naczelny prezes 
Nadrenii von Sch-0rlemer. Orga111izacy\a 
założy wkrótce własny organ. 

~~';:;,,!,-,·,,-. , ~.,,: J_•:··-ł(:<"''j 

wi do uwzględnienia petycyi o wcześ
niejsze przyznanie robotnikom renty· 
inwalidzkiej, jak przeciw natychmiasto 
wernu rozstrząsaniu petycyi ,,Polskie
go Związku Rolnego" o .przyznanie ro
botnikom rolnym priawa tworzenia zwi<: 
zków zawodowych. 

Pan Behrens, paser „gewerkferaj
nu ",nie należący do centrum, glosował 
wprawdzie za wcześniejszem przyzna
niem robotnikom renty inwalidzkiej ale 
na posiedzeniu dnia 26 listonada, pod
czas r-oiipraw o drożyźnie węgla dał 
dowód, że jest skrajnym hakatystą i 
wrogiem nietylko Polaków, lecz sło
wian wogóle. Piorunował na właści
cieli kopalń, że zatrudniają coraz wię
cej robotników niemieckich. Zwra
cał się nietylko przeciw robotnikom za
granicznym, ledZ także przeciw Pola
kom, podd)anym pruskim. .Jak kan
clerz w sejmie głosił, że na wschodzie 
polska własność ziemska wzrasta a 

niemiecka się cofa. tak p. Behrens ubo
lewał, że w kopalniJach na zachodzie 
coraz więcej Polaków a coraz mniej 
Niemców. Denuncyował też właścide 
li, że zakaz zatrudnianiia zagranicznych 
Polaków ~ Słowian obchodzą w ten 
sposób, że Polaków, Czechów i Chor
watów z pod panowania au·stryf(lckiego 
zapisują ogólnie jako Austryaków czyli 
Niemców z Austryi. 

Tak postępują w parlamencie przed 
stawkiele związków t\ak 1.zwanych 
chrześciańskich a zwłaszcza sławetne
g-0 „gewerkferajnu ". Z jednej strony 
zaprzepaszczają sprawę robotników, 
poświęcając ją interesom partyi polity
cznej, d-0 których należą, a z drugłei 
uprawiają hakatyzm najczystszej wo-

Pod zarzutem urządzenia spisku a res~- dy· 
Z tego nauka dla robotntików, źeby 

towano w Warszawie 20 osób. stronili od wszelkich związków nie-
Na granicy odbywa się ścisła rewi- mieckich. Robotnicy polscy powinnti 

.zya podiróżnych. bez wyjątku należeć do „Zjednoczen~a 
Zawodowego Polskiego" a przy wsze! 
kich wyborach Pol1ak tylko na Polaka 
glosować może! 

PT T 2&2. 

.Rozdwojenie wśród centrowcow. 
Dowiadujemy się, że nie wszyscy 

Posłowie centrowi glosowali z palllem 
Giesbertsem za usunięciem z porzadku 
obrad petycyi „Polskiego Związku 
~olnego"', o zniesieniu ordynacyi służ- · 
bowej i Llladanie pr:aw koaUcyjnych ro
botnikom rolnym. Poseł Becker, redak
tor „Westd. Arbeiter Zeitung" z MiiITT
<:hen-Gladbach, glosował razem z Po
l~k~mi przychylnie dla 110botników, cho 
-c1az został wybra;1y w obwodzie rolni
czym Arnsberg-Meschede-Olpe. A więc 
n'a~aził się poniekąd właścicielom ziem
skim, wyborcom swioim. Na tern więk
kzą naganę zasługuje wlrogie robotni-

om glosowianie oana Giesbertsa, któ
~Y jest przywódcą w „gewerkferajnie" 
k Wybór zawdzięcza głównie roootni
om. .... ... -..;;_~_!_U§ __ !!b@!t ___ _ ELI 

Przedstawiciele związków chrześciań
skich w parlamencie1 

Donosiliśmy już, jak to centrowcy 
llostąpjli wobec wniosków o wcześniej
~zde ~r~Y.znanie robotnikom. renty inwa-
1 zk1e1 i o nadanie robotmkom rolnym 
prkw ~oalicyjnych ale n'ie wiedzieliśmy_. 
~· tez , głosowali w tej spr~wie_ pos!o-

te, ktorzy są przywódcami zw1ązkow 
~~rz.eściańskich. Teraz dowiadujemy 
~ię ze zarówno p. Giesberts, jak i inni 
~k~edsta'Wiciele związków chrześciań
li 1ch ,zasiad;ający w centrum, głosowa-

zarowno przeciw przekazaniu rządo-

' 
Z drugiego dnia kursów społecznych 

w Poznaniu 
otrzymaliśmy od przyjaciela pisma na
szego 1I1astępujące sprawozdanie: 

P o z n a ń, dnia 26. 11. 07. 
O godz.inie pól 10-tej rozpoczęto 

wykłady. Jako pierwszy wygłosił wy
kład ks. pr.ałat Stychel, który mówil o 
ubezpieczeniach robotniczych. o kasach 
chorych, o zabezpieczeniu na wypadek 
kalectwa, na starość i niemoc, o sądach. 
procederowych ,i o ordynacyi procede
rowej. Wymieniwszy rozmaite insty
tucye ubezpieczeniowe, przymusowe i 
dobrowolne, referent rozwiódł się o 
związkach zawodowych ii mówił o zwią 
zkach hirszdunkerowskich„ centiral
inych, chrześcia(1;skich, ale o związkach 
polskich zapomniał; czy poseł ks. pra
łat nie wie nic .o istir~ieniu . związków 
polskich? 

Jutro słyszeć będziemy prelegen
tów, którzy to swego czasu pirzebyw1ali 
także w centrali centrowej, Milnchen.
Gladbach. 

Na drugim punkcie był referat zja
zdu ksks. Patronów katolickich towa
rzystw robotnikó'v polskich. 

Ks. prałat Stychel zdał najprzórl 
sprawę z czynności związku towa
rzystw w dyecezyi1

- Z sprawozdania 
dowiedzieliśmy się. iż do związku natle
ży Ii6 towarzystw i około 24000 człon-

ków, iż liczba czytelników pisma związ 
kowego „Robotnik" podniosła się z 12 
tysięcy na 19 tysięcy, :iż urządzono biu
ra obrony prawnej w Paz.nianiu, Ostro
wie, Inowrocławiu i Dolsku iż na u
rządzenie tych biur dal ks. biskup Li
kowski 1000 marek. Zarząd główny u
waża biura te za bardzo pożyteczne i 
konieczne i starać się będzie o zakła
danie dalszych takich biur. Jeneralny 
sekretarz związku ks. kan. Adamski 
mówU o tern, jakby najlepiej pracowiać 
w towairzystwach, aby się rozwijały i 
przywiązywał wielką wagę do obom 
mężów zaufania. Mów.il o posiedzen~ach 
towarzystw itd. 

I(siądz prałat Wawrzyiniak mówi i 
o zmianie ·ustaiw towarzystw. Stosunki 
się zmiendają, 1a praca w związku poka
zała, iż zmiana ustaw .związkowych 
jest nieodzowna. 

Wybrano potem zarząd i na tern 
skończyło ,się posiedzenie przedpołu
dniowe. 

Po południu o godzinie 3 min. 40 
wszedł na mównice ks. prafat Wawrzy
niak i mówił o naszych organizacyach 
i o podziale pracy między nimi. Wy
mieniał mówca z kolei wszelkie towa
rzystW1a dobroczynne, towarzystwa 
śpiewackie, gimnastyczne, przemysło
we, kupieckie, a także związki zawodo
we i zaznaczyć tutaj trzeba, że ks. Wa
wrzyniak wiedział o istnieniu zwi3z
ków zawodowych Polskich. W końcu 
swojej .11110wy wzywał gorąco ks. prałat 
Wawrzymiak, aby księża pomiędzy ro
botnikami tak pracowali, iżby robotni
cy mogli samodzielnie toV11arzystwami 
kierować, choć towarzyistwa opierające 
się na zasadach chrześcijańskich księ
ży nigdy odpychać nie będą. 

Słowami, iabyśmy wszyscy praco
wali dla dobra społeczeństwa, i aby 
Bóg nam dopomógł w tej pracy za
ko11czył ks. Wawrzyniak swój referat. 

Po kilkuminutowej przerwie mówił 
ks. pnałat Laubitz o korzyściach płyną
cych z posiadania domów parafialnych. 
Przedstawiał referent w jaki sposób i 
jakie domy można budować p-0 wsi1ach, 
objaśniał swój wykład rysunkami i wy 
kazywał, ile kosztowałaby ich budowa. 
Na tern zakończył się drugi dzień kur-
sów społecznych. R. J. 
&!!?1!! ·-·-··------

Projekt ustawy o wywłaszczeniu] 
jest formalnie zmianą, u·zupełnieniem i 
rozszerzieniem ustaw o komisyi koloni
·zacyj nej z 26 kwietnia 1886, 20 kwlietnia 
1898 i z lipca 1902. 

Przez nową ustawę ma być powię
kszony fundusz komisyi koloni.zacyjnej 
ogółem o 400 milionów marek; z tej su
my 50 milionów jest przeznaczonych 
na kupowanie większych dóbr, które ja 
ko dobra rentowe mają być w całości 
sprzedane bez szkody dla państwa, 50 
milionów nia tworzenie domen. 

Paragrafy tyczące się wywłaszcze 
nia brzmią jak .następuje: 

§ 14. Przez królewskie orędzie na
daje się państwu prawo wywłaszczenia 
dla pewnych, mieiscowo ograniczonych 
dziedzin. W orędziu ma być ustanowio
ny czas, w ciągu którego :z prawa wy
wlaszczenia korzystać się będzie. 

Orędzie królewskie ogłoszone zo
stanie w orędowniku rządowym. 

§ 15. O granicach dziedziny, dla 
której wniosek o rnadan'ie prawa wywJa 
szczania zostanie podany, postanawia 
komisya kolonizacyjna. 

To postanowienie należy przedlo-

żyć do zbadlania radzie, składającej się 
dla każdej z obu prowincyi (Po~mui
skiego i Prus Zachodnich) z pięciu mę
żów zaufania. 

Rada zbiera się, ile razy potrzeba 
tego wymaga. Zwotuie ją przewodni
czący komisyi kolonizacynej, który t~ 
załatwia piśmienną korespondencyą z 
członkami rady. Rada wybiera z pomię
dzy sliebie przewodniczącego. Skoro 
trzech członków rady jest obecnych. 
uchwały są prawomocne; w raz.ie rów
ności głosów rozstrzygla głos przewo
dniczącego. Zresztą rada sama ustana
wia dla ·Siebie reguły co d'o biegu inte
resów swoich. 

Przewodniczący komisyi koloni
zacyjnej, jego zastępca lub też wyżsi u
·rzędnicy komi:syi są uprawnieni do u
działu w naradach rady. Muszą być na 
żądanfo każdego czasu wysłuchani. Pra 
wa głosowanif!, nie mają. 

§ 16. Pięciu członków rady i pię
ciu zastępców wybiera wydztał P'fOWin 
cyonalny na trzy lata. Wybrani pozo
stają w urzędzie, aż nowowybran1 wrzę 
du nie obejmą. 

Do rady jako członek i jako m
stępca może być wybrany każdy sa
modzielny obywatel rzeszy niemieckiej. 
który trzydzieści lat ukończył, w po
siadanliu praw honorowych się majdu
je i co .najmniej od roku w prowincyi 
mieszka lub własność gruntową Posia
da. Z~ samodzielnego uważa się kat
dego, komu rozJJt()rządzeniem sądu nli.e 
odjęto prawa rozporządzania i zicuzą
dzania swoim majątkiem. 

Do rady wybrani być nie mogą: 
naczelny prezes, prezesowie reje11cyi~ 
naczelrnicy królewskich unędów poli
cyjnych, landraci, członkowie komisyi 
kolonizacyjnej, wydziału -0bwodowe
go oraz ich zastępcy. 

Wybrany przestaje być członkiem 
rndy, sk< ~o jeden z warunków wrybon1 
przestał istnieć. WydzJiał prowincyo
nalny razstrzyga, czy taki .Przypadek 
zasz-edt. Przeciwko jego uchwale wol
n-0 w ciągu dwóch tygodni wnieść Slkar 
gę _do najwyższego sądu administracyj
nego. Także przewodniczący rady mo
że skargę podać. Skarga .nie wstrzy
muje biegu sprawy; wybór uzupełnia
jący nie może się odbyć .przed wyw-
kiem sądu administracyjnego. / 

Czlonkow;ie rady otrzymują wy
nagrodlzenie kosztów podróży i dyety 
d~iennie podług tych ·samych przę_ui
sów, jak członkowie komisyi koloniza
cyjnej. 

§ 17. Przewodniczący komłsyi ko
.Jonizacyjnej podaje za uchwałą grunt. 
który na mocy przywileju wywłaszcza 
nia ma być nabyty. 

Uchwałę tę należy właścicielowi 
gruntu doręczyć urzędowo za poświad 
czeniem, i ogłosić w orędowniku rządo
wym. 

§ 18. Przeciwko uchwale :przewo
dniczącego komisyi może właściciel i 
każdy, który odnośnie do danej własno
ści do tego ma. prawo, wnieść protest. 

Protest powinien być wni~iony w 
ciągu dwóch tygodtni po dokonlanem o
głoszeniu do rąk przewodniczącego ko
misyi kolonizacyjnej. 

O proteśoi~ rozstrzyga minister 
rolnictwa, minister spraw wewnętra
nych oraz minister ·skarbu. 

§ 19. Wywłaiszczenie rozciąga sie 
także na wszystko, co do gruntu nale
ży, o ile czego innego inie uchwaJono. 

Prawa do gruntu są z wywłasz
czenia wykluczone, jeżeli państwo 
wywłaszczeniu wniosek; poda. Wobec 



dzierżawcy albo komornika gruntu ma 
pat'1stwo prawo przejąć jego stosmnek 
kontraktowny; jeżeli to 'Uczyni, n~ten
czas stosują się do tego prawne stóso
wnie użyte przepisy takie same, jak \V 
razie dobrowolnej sprzedaży. 

§ 20. Wywłaiszczenie dokonuje się 
za zupelnem odszkodowamiem pienię
żnem. 

Do odszkodowania stosują się §§ 8 
do 11 i 13 ustawy o wywłaszczeniu 
gruntów z 11 czerwca 187 4 (P1aragrafy 
te podamy jutro). · 

JeżeH oznaczeni w § 11 utawy po„ 
boczni uprawnieni do korzystania, u
żywania gruntu, serwitutów. dzieirżaw
cy, komornicy) prawa swoje dopiero 
nabyli, gdy wiladomość orędziu królew
iskiem, udzielającem prawa wywłasz
czenia przez przewodniczącego k-omi·
syi kolonizacyjnej właścicielowi gruntu 
została doręczona, natenczas prnwa od
s~kodowania .nie mają, chyba że w 
chwili, gdy prawo nabywali, wypowie
dziane wywłiaszczenie nie było im zna-
ne. 

§ 21. Do stwierdzenia odszkiodo
wania odnoszą się w stosownem życiu 
przepisy §§ 24 do 30 ust<ł!WY o wy1wła
szczeniu: 

1. Wniosek o stwierdzenie odszko 
dawania (§ 24 ustawy o wywfa.JSzcze
iniu) już jest dopuszczalny przed za~at
wieniem protestu. 

2. Oświadczenie państwa oo do ko
irzystania przezeń podług § 19, ust. 2 z 
przysługujących mu praw, należy zło
żyć wobec komisarza :najpóźniej w ter
minie (§ 25 ustawy o wywłl%zczeniu). 

3. W ocenie rzeczoznawozej (§ 28 
ustawy o wywla·szczeniu) należy do
kładnie stwierdzić stan gruntu i tego, 
co do niego należy. 

4. W uchwale wvdziału obwodo
wego (§ 29 ustiawy o -wywłaszczeniu) 
powinny .się mieścić dokładne dane co 
do tego, jaki stan gruntu i tego, co do 
niego nalłeży, był podstawą przy stwier 
dzeni u odszkodowania. 

Także należy w niej wypowie
dzieć, które prawa do gruntu z wywła
.szczeni1a są wykluczone oraz czy pań
stwo w istn.iejące kontrakty co do dzier 
żawy j ikomo11nego wstępuje (§ 19, ust 
-drugi). 

22. Wywłaszczenie gruntu zostani1e 
na wniosek przewodniczącego komisyj 
kolonizacyjnej wypowiedziane przez 
wydział obwodowy, jeżeli zostało udo
wodnione, iż suma odszkodowamia u
mówiona lub unormo\vana (§§ 26, 29 
ustawy o wywlaszczeI1iu) prawomoc
nie została zapłacona lub zlożona. 

Ogloszenie wywłaszczenia mieści 
w sobie przydzielenie gruntu w posiadia 
nie komisyi. 

§ 23. Przy wykonaniu tego przy-
1izielenia komisarz, przez prezesa rejen 
cyi zamianowany, powoławszy rzeczo
znawców ma stwierdzić, o He w grun
cie, oraz w tern, co do niego należy, od 
ostatJni,ej oceny rzeczoznawczej takie 
zmiany zaszły, które sprostowanie u-
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ŻlJBROWIEe 
Opowiadanie historyczne wedlug po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskie20. 

(Cl.u dalszy)_ 
Skinął na Jerzmanowskiego: 
- Slabo ! Nieprawnie! ... 
- Wasza ekscelencyo, żoł1nierz nie 

rozumie dobrze komendy. 
- Zobaczy my! Dawać sygnali

stów! 
Trębacze wyjech'ali na bok i zaczeli 

grać. W szwadron jakby jedna dusza 
wstąpiła. Konie na wlos nie chybialy 
obrotów, a gdy trąby zagrały - a t1 i 
-- mnęły naprzód szalonego galopa, 
ledwie ziemi dotykając kopytami, a 
trzymając linię leb w leb. 

Marszałek podjechał do szwadronu 
i odezwał się łamaną polszczyzną: 

- Jeszcze trochę pracy, a wyjdzie
·cie na tęgich żołnierzy! tlej! Gdzież 
są ci awanturnicy? Wystąpić z sze
regu! 

floryan, Marcelek, Stadnicki, Toed
wen, Maslowski, Romain i trębacz Ol
szewski wysunęli się naprzód. 

- Zaczyna się - szepnął Jer1zma
nowski do Wybickiego. 

- Gotartowski ! - rzekł marszałek. 
-- · Jako kapitanowi strzelców, nie przy 

chwaly, tyczącej się wy\vłaszczenia, 
k.oniecznem czynią. O sprostowaniu 
stanowi wydział obwodowy. 

Uchwałę można tymczasem wYk;o
nać. 

Przepisy§§ 26, 30 ustlawy o wywła 
szczeniu majdują tutaj odpowiednie 
zastosowanie. 

§ 24. Do wykonania i skutków od
szkodowania stosują s.ię zresztą §§ 33, 
36 do 38, 44 do 49 ustawy o wywłasz
czeniu, artykuły 35 do 41 ustawy wpro
wadzJającej ustawę rzeszy IO subhas
tach i przymusowej administracyi z 
23 września 1899. 

W równej mierz·e stosują się tutaj 
ogólne przepisy §§ 39, 44 do 43 ustawy 
o wywłaszczeniu. 

z uzasadnienia nowej ustawy o ze
braniach i stowarzyszeniach. 

§ 3. nowej uSitawy mówi 10 zebrwia.ch pu
blicznych. 

Jak rozumieć to ·Określooie, dolączcme do 
projektJu uzasaidnienie u~taiwy talk i;losi: 

, Przy przepisa'ch o wykonywainiu prawa 
staw~rzyszenlia ~ię należy wy1choidzić z z.a.sady, 
że wfadize powi.Il!nY mieć możność wkroczenia 
w razie n1adużywania woLności .zebrań. Z gó
ry -usunąć należy z piod przepisów pryrw:atne 
zetbrnnia z oigra1ni>Czooa Hczbą ucze~tniików oraz 
Qmarw!iianie prywa,tn:ych, czysto naukoiwych ł 
pocllobnych spmw, naiw~t chociaż 01dbywa się 
publicZinie: Ustawa: .nowa opiera się na prze
pisatch istniejących ustru\V krajowych i ogran11i
cza s.ię na publiczne zębrai111ia, w których pu
bliiczne s1prnwy bywa.ją omaiwiai11e.„ 

· fako pu'blic_z;ne z.ebrainia U>Zina~e uistaw:a nie 
tylko fe, które wyraź.nie jruk·O· 'publiczne maiją 
być urz'l!diza1ne, lecz w prz.eciwieństwa d? .wla
śoiwych zebrań z.amlmi_ętych a sitlós.ownll'e do 
wyroków sądowyich miainowkie ·ta•kże zebrania 
ziwiąZ!ków, ,:które tak pod względem1 sz.ero-
1kieg.o terenu <lziafa-ruia. jaki obejmują,, jak i1 pod 
względem ill()ś·oi cz.fo•n:ków tak są wielkie, org1a
nizacye kh fak luźne. zyskanie lub strata czlon
lmstwa w nlilch tak częs1ta i ciągle się zmienda
jąc.a, Jż o inich .nie mOŻ'TJ1a powiedzieć, a;by ich . 
cz.fo.rukowi.e stainowili zamknięte, ścti1śle oigrn11<i
czone .koło, w~nętrzinie z 1so1bą zJączornych 
•OSób". 

Dla oceny z punktu widzenia pra!Wa nie 
ma zatem różnicy, 1czy zebriainie jesrt zebr.a
ntl1em zwiąa;Jrowem, ·CZY nie. Owszem zebralllie 
:lJW'iązkawe 1naileży tralktować i•alko zebral!liie 
pub1iczne. o ile ma cechy publicznego zebra
n.iia • 

Miejsce zeibrania inię jest przy tern roz
strzygaijące. Publiczine zebranó..e może się też 
od!obyć w mieszkainiu wywatnem. Jeżeli tam 
cho<lz,i a o\maiwianie snraiw publicz.nych, należy 
10 tern dmieeść poJJcYl. która ma 'Prawo· ta1kie 
.zebra:nie idoz,orować. 

- § 7. no1we1j ustawv tyczy s.ię języka zebral1, 
mianowicie przepisuje, że wolno na z.ebrainiach 
tyJ.ko 'P°' niemiecku mówić. Centralna wfadz.a 
krauowa może pozwolić na wyiąt.kl. 

Uzaisaidnienie do teg,o paragrafu brzmi: 
Jęz}'ik niemiecki za~QrolWiadzOlno - ile cho

dzi o ustruwy rzesizy niemieckiej - obo,wią
zkawo tylko w sądach. W Prusiech jest talkże 
tenże jęz;yk na mocy ustawy z 28 sierpnia· 187b 
językiem urzędmv-y1m wszystkich urzędów i kor 
dopuszcz:a4' idla oewnycl} powiatów albo1 czę
ści powiatów na1 prze.oią;g 20 lat wyjątk·i; oboik 
niemieckieigo można_ byfo używać oibcego ię
zyika dio ustnych narad oiraz protokularnych za
pi;sków dnizorów sz.Jrnlnych, jako też przedista
·Widelii gminnych i powiatowych, posiedzefl 

, gmi.rnny,ch itp. 
że w ustaiW'Cl'ch państw rzeszy przepisów 

co do używamia nieunieckitego języ'ka nie ma, 
ttoimaiczy się tern, iż ni() zaichoidzifa tego· ·po·trze 

-- - _!J!& 

stoi ci być żołnierzem... jesteś bryga
dyerem ... Stadnicki! Miianuję cię wach
mistrzem!... Nie dla tego, żeś się dał 
we zn;aki \Yar 2ie ksi f~r ia .,, li rtz'-iur·;;1<fer:o 
ale abvś rÓ\Yni e dzielni e st a,w ~1t n 1 po!u 
bit\Yyl„. 

. - Ekscelencyo ... niech mnie„. psia! 
-· jąkał wzruszony Stadnicki. - Na 
, . ' I sm1erc .... 

- Zobaczymy, zobaczymy! Mam 
nadzieję o tolłie jeszcze coś sły1szeć !... 
Kapitanie Jerzmanowski, a z tych zu
chów przedstaw mi kilku do awansu, 
których za godniejszych uważasz .. Ju
tro w drogę' A dziś ... żebyście znów 
jakiemu Niemcowi gospody nie zbu
rzyli .... kazałem wam zgotować poczę
stunek w koszarach moich szaserów! 

- Wiwat! Niech żyje mars~alek! 
- - huknęli szwoleżerzy. 

Jerzmanowski salutował Kellerma
na, prężył się na koniu i mienił wszy
stkimi kolorami, porwany niespodzie
waną łaskawością .a dobrocią marszał
ka. 

Kellerman zwrócił się do generała 
Arrighi: 

- Za wsze ci sami!... Teraz można 
ich zaprowadzić na dno przepaści... 

-- Dob'rze im JJiatrzy z oczu! Wa
sza ekscelencya musi znać dobrze ich 
naturę? 

-- Czy znam? Zważ tyJko ! Ile 
lat walczyłem z nimi w konfeder:acyi ' 

ba w owvch czasach, ~· których us.ta wy wy
dawano, bo stosunki byly 'Prostsze. 

Gdy jednak obecnie z powodu międzynaro
,dowego ruchu oraz pewnych ruchów w kr~u 
pojawiają się objawy istocie narodower me 
zaiwsze korzystne, zachodzi ,dla wladzy obo
wiązek, na takie objaiwy aiąglą zwracać uwa-

gę. . . k' 
Gdyby przy regulmyamu sprawy z;w1~z1. ow 

i s.towarzyszeń sprawę język.ową pOll1llIJ.Jęto, 
inaltenczas odreto by ustawodaJWstwu kra!iowemu 
m'C1żliiwość pÓcijęcia ·do obrony 1nai11odiow-0ścl 
koniecznych. 

-Jakikolwiek wYjątki są możliwe, potrzeJba 
koniecznie i pod każdym w~runkJi.em przy sipra
wie mesrulowainia spraiwy języ.lrowej ·J?OS~
wić zasadę, że od k:ażdego ob~atelai rnenrue
ckliego. iktóry idlQł wsipóJ_ol]ywateih chce ~ pu~ 
bliczmem zebpaJniu, przemawiać, należy ~ąidac 
aiby użyrwal języika niemieckiego i spodz1ewac 
się. że .to :potrafi. 

P.rzez te :przepisy ·nie ma być stworzone 
pral\vo WY'iątkowe~ chodzi ieidyni~, o t.o' aiżeby 
w iateresie nariodowym .zapewmc 1e.,.z;y.kCJłW1 
niemieckiemu przys.fmrnjące mu s1:tatt)ow1sko za 
pomocą usrt:aiw dla calej rzeszy ·i <lla ~szy~tkich 
jej obywateli waiżnych. Tego tern Wll'ęceJ ;po~ 
trzeba, poniewa.ż obcy fęzyk bywa czę.st? vl~sz 
czem. 'ROd którym u\uywia~ą się :wrng1e me
m:ueckości usilow:ania s_eparncYi1ne. 

Odv nowa ustawa wyrz:ekai się róiin1Yc~ pr~c 
pisów -policyj,nych, tern większą przyw1.ą~u!e 
w:agę do § 7. który ma mipOłbie<l~. aby wQ1asme 
tam dozór policy[ uchylono, g'dz1e ze w~gl~d~ 
z.a zrwa1kzainie alntina·i:OO.owy:ch maichma'CYl 
szczególnie dozór ten jes•t ~o~zebny. . . 

Aby Z'aipiobieidz tmdnosc1om, wYruukaiią~ym 
z wkazu używania! obceigo jęzY'J<a na: pubhcz
fVY'Ch zebraniach, malią ceąt·r.alne .iwl.'aldze kr~
jowe orawo po~olić na ~i'ąt,k1. Będą s1.ę 
musiaJv ·po·staraic o wydarne ogolnych p~.zep1-
sów, ;ażeby weicLru1g moiżności z góry umknąć 
prz.ypadików, w których· z~kaz ponrc;id' P:otrzeibę 
by 1wychodzit Także nalezy baczyc, azeby u
czestnicy w internacY'Oil!alnych ko11i&:resa\~h, 
mianowicie naulkowych, airtvstycmych i podo ... 
łn'l)ych, ale ta•kże i innych, n ie byli po~ k~żdym 
wamnkrem ogra'llliczaini co do uzvwania 1obcego 
języka. 

·~ 

W yborv ściślejsze do rady gminnej w 
Wanne 

.odbywają się w piątek i w sobotę. K1aż
dy Polak jest zobowiązany oddać głos 
na kandydatów polskich, którzy stają 

do wyborów ściślejszych. 
Polacy winni do ostatniego stanąć 

przy urmie wyborczej. · 

Wiec w sprawie wyborów gminnych 
w Baukau 

odbył się w środę, a mianowicie jeden 
przed południem o godzinie 9-tei u p. 
Winkelimanna, drugi o godzinie 5 .po po
tudtiiu u p. Sehrbrucha. Na obydwóch 
wiecach przewodniczyl p. Leonard 
Bączkowski. Przed południem przema
wiali pp.: Kasper Mikofajczak, St. Ra
dajewski Jan Kaczm;arek i Adam Bła
szek, po południu pp.: St. Radojewski, 
Jan Kaczmarek, Antoni Maik, Walenty 
Rzepa, Toroacz Szymczak, Antoni Mar
ciniak, Kazimierz Bosy, Jakób Maik, 
wszyscy z łierne i zaproszony na wiec 
redaktor ,,Wiarusa Polskiego" Michał 
Kwiatkowski z Bochum. Mówcy wyka
zywali, jakie znaczen1i·e dla rodaków - 111 au 

·barskiej! - Istotnie, oni nie wywołali 
wczorajszego zajścia, ale gdyby to byJ 
nasz żołnierz, to kara byłaby potrze
bną. Z nimi surowością nie poriadzi !... 
Za słowem dobrem w ogień skoczyć 
gotowl ! A bądź pirzekonany, generale, 
że .po raz drugi nie dopuszczą się podo
bnej samowoli! Wielebym dał, żeby 
w moim korpusie mieć taki oddział!... 

Tu marszałek zwrócił się do Jerz
manowskiego: 

- - Kapitanie! Proszę za mną! Ą 
i twój porucmik ! Szwadron odprowa
dzi ci do kwater ten twój brygadyer
oficer. 

Jerzmanowski dal rnzkaz Ploryano
wi, a sam z Wybickim ruszył za miar
szatkiem. 

f'loryan sformułował szwadron szó
stkami i dał znak trębaczom. 

Olszewski, a za nim pyzaty Świę
tarek. Dzięciół i młody Wiśniewski za
grali od ucha marsza szwoleżerów, ula 
~onego jeszcze w Warszawie przez po
rucznika Brockiego. A gdy trąby uci
chły - szwoleżer Norwm, niewyczer
pany w koncypowaniu piosenek ucie
szony a okolicznościowych, zaczął nu
cić z początku cicho, półszeptem: 
Nasz marszałek wielki wódz, wielki 

wódz, wielki wódz!. .. 
Szwoleż.erów nie dat zmódz, nie dat 

zmódz 
Dziś! ... 

tamtejszych posiadają wybory gminne r 
przemawiali za rozwinięciem dobrej 
agitacyi celem przepmwadzenia w \\'Y
borach ściślejszych kandydata Polaka 
p. K1:ispra Mikołaj czaka. 
' Wybory odbywają sę dziś w pią
tek i wzy\va się więc w ostatniej chwi
li \vyborców Polaków w Baukau, by o
bowdązek swój obywatelski spełnili. 
2!!! 

Oszukaństwa we Włoszech. 
Wfoska .,Tribuna" ogłosiła sprawo

zd~nie komisyi, delegowanej przez rząd 
dla zbadania, w jaki sposób rozdzielono 
między ludność, dotkniętą tnzęsieniern 
ziemi w roku 1905 zebrane na jej popar
cie fundusze. Okazało się, że ubodzy 
ludzie nie dostali z funduszu Zlapomo
gowego nic, albo bardzo mało, a nato. 
miast zbogacili się przy tej sposobności 
„signori", to jest osoby .zamożne, u trzy 
mujące bliższe stosunld z władzami! 
Inaczej też być nie mogło, powiada ko
misya, bo "signori'' mogli bez trudu 
przedstawiać swoje żądania i preten
syc, wyrobić sobie ·posłuchanie i !Zapo
mogę, gdy inni zbyt daleko stoją od 
wl.adz, ażeby mogli być wysluchiani. 
A ponadto ,,signori" umieli doskonale 
obudzić „wspókzucie" dla siebie. Aby 
np. wzruszyć króla, zwi~dzającego oko~ 
lice, dotknięte katastrofą, stwarzano 
wioski potemkinowskie, tylko w sposób 
przeciwny, niż to ·azynił slawny :autor 
tego wynalazku. Rozbierano poprostu 
domy, aby una1ocznić królowi „straszne 
skutki katastrofy", zapychaino łóżka 
szpitalne ludźmi, którzy przy tr.zęsieniu 
ziemi wcale nie ucierpieli, słowem, ·u
rządzano komedye, aż:eby przemówić 
do czułego serca królewskiego, a przez 
serne dostać się do jego szkatuły. A 
wtych oszustwach, 1powiada „Tribunia", 
brali udział posłowie, deputowani pro
wincyonalni, burmistrzowie, urzędnicy 
magistraccy i nawet niektórzy zależni 
od nich urzędnicy pa(1stwowi. A pomi 
mo takich nadużyć, „signori", o ile są 
dostatecznie śmiali i przebiegli, ciesz~ 
się we Włoszech południowych wielkie 
mi sympatyami ludności. Zdemasko
wanie takich ludzi nie należy byinaj- r 
mniej do rzeczy łatwych. Jak tego do
wodzi wypadek następujący: Onego 
czasu urzędował w mieście Catentaro 
w Calabryi, prefekt. nazwiskiem Chi
lari, który postanowił polożyć kres po
wtarzającym się fotrostwom i w tym 
celu zgromadzi! masę m:ateryałów do
wodowych, obciążających jednego z 
posłów. Ale pewnego pięlmego poran
ku o godzinie 7 obudził go, przyslany 
bez jego wiedzy z Rzymu, następca 
jego i przywiózł mu rozkaz natychmia
stowego wyjechania do stolicy. Dymi
syow1anemu nagle prefektowi nie po
zwolono nawet dotknąć się dokumen
tów, nagromadzonych w bimrze i 
w ten sposób największy złodziej " , jak 
pisze „Corriere della Sera" , „został u
ratowany". · ~ •1 rta 

Uczciwsi K1alabryjczy cy przemyśli-
~ -- *C2EZ 

Książę Wtirtzburg skruszony, skruszo
ny, skruszony, 

Nam przybyły szewrony, szewrony.„ 
Dwa!.„ 

Słowa piosnki zatrzęsły szwadro
nem. Chór dźwięcznych, młodych glo 
sów poderwał ochoczo 111utę. 

Odglos pieśni dobiegł do uszu mar
szałka i dumy jakieś znać w nim obu
dził, bo czoło wypukłe sfaldowało mu 
się, a wzrok pomknął w dal. 

-- Wasza ekscelencyo! - zauw1a· 
żył jadący obok generał Arrighi. ---: 
Czy nie za hałaśliwie zachowują się c1 
Polacy? .Ekscelencya zctaje się być 
zamyślonym .... a to denerwuje... Pa
zwolisz ... każę ... 

- Nie, generale! Mylisz się! Wspo 
mnienia to d]a mnie lat minionych! 
Drog'ie wspomnienia! 

Szwoleżerów tego dnia spotkał s~: 
ty poczęstunek. Honory domu ipełnill 
wachmistrze szaserów francuskich. 

Pod koniec sty.pv zjawił się mar
szałek ze sztabem i łaskawie zagadY: 
wal żołnierzy. Stadnicki, floryan a I 

Marcelek byli przedmiotami szc~egól
niejszej względności marszałka. 

- Jak ci na imię? - zapytał Kel
lerman Stadnickiego. 

- Józef! :Ekscelencyo ! . 
- Prawda!... A przypominasz mnie 

sobie? ~ -1 

(Ciąg dalszy nastąpi), d •. .. J 



. oddawna nad tern. w jaki sposób 
'1'll·~abY zapobiedz dalszemu uprawia
~oz sy.stemu rabunkowego i w swej 
r,tU aczY jeden z nich wpadł na pomysl 
!0~~kalny: znieść na 5 lat \~ Kala bryi 
~ rbOfY do parlamentu, rozwiązać rady 
~}inne i prowincyonalne, 'Ustanowić 
;~zędzie komisarzów królewskich i 
' 5rtoczyć jenera1ne śledztwo w spra
~~e zaktadów dobroczynnych. 
~ EE2ZL. PUICX~~~· . :?!!!Jl 

·-
z p ;~ Zatno~~i'h. Wm•n·: ~ i~""'· 

Gdańsk. Mfasto nasze liczy obec 
. 166 493 mieszkańców. 

nie Kleszczewko pod Pruszczem, jedy 
r większy poJski majątek w powiede 
;dańskie wyżyny, pozostał w polskierrn 
reku. Nabył go na su,b~a.śc~e jeden z 
dotychczasowych wlasc1c1eh, hr. .Ra„ 
·zri1ski, z Krolestwa za .45~ tysięcy 
jr1iek bez inwentarza. Dzi~rzawcą ~o~ 
zostanie p. Kaemmerer, ktory był mm 
Jotąd. 

Kartuzy. liczą podług tegoroczne-
0 obliczenia 3433 mieszkańców. W ro

ku 1905 bylo ich 3245. 
Kościerzyna ... Gazeta Gdańska" do

no~ że rolnik Rebischka z Nowego l(liń 
za powracając z jarmarku, .powiesił 
ię 

1

ze zgryzoty, że rząd nie chciał mu 
dzielić pozwo1lenia na .Pobudowanie so 
ie chaty. 

Ostruda. folwairk w Bizolach pod 
strudą na Warmii, kupił od Banku pl1r 
elacyjnego w Poznaniu pan J ó21ef Dra
ecki z pod Poznania. 

Z Wielk K:;. Poznańskiego, 

Z Biura Iniormacyjnego Polskiego 
entralnego Komitetu Wyborczego o-
rzymujemv n1astępujący lmmunikat: 

Nowe kłamstwo „Posener Tage
lattu''. 

W num. 513 z dnia 19 bm. pisze 
osener Tageblatt', występując prze

iwko polskim zebraniom, .odnośnie do 
ebrań publicznych w francyi, że obra 
y na nich odbyw(ać się mogą tylko w 

- rancuskim języku. Na nasze zapytanie 
·Polski em Biurze Prasowem w Pary
u otrzymujemy wiadomo·ść, że twlier
zenia •• Posener Tageblattu" nie zga
zają się z praw1dą. Pod tym względem 

- adue nie istnieją ograniczenia; - urzę
O\re zaś ustawy: Loi sur la Liberte de 

- eunien z dnia .30. 6. 1881 - najmniej
zej co do języka, w jakim obrady to-

- zyć się mają, nie rnbią wzmiank1i. Jest 
1lej faktem stwierdzonym, że polskim 
ebraniom publicznym ia'dnych nie sta

- ia się przeszkód. 
Nie daw.no nawet (29. 3. 07) znie-

- ·ony został obowiązek zgłaszania 
- ·~zelkich zebrań publicznych piolicyi. 

Tyle co do sprostowania i stwier
enia nowego z licznych kłamstw „Po 
ner Tageblattu". 
Inowrocław. Przeciwko panu Bu

rńskiemu toczył się przed izbą karna 
oces o to, że na v.1iecu n11zwat „ost
arkenculagi" łapówkami. Sprawę je
~~owoż odroczono, by powołać w.ię

.„ l SWiadkó\\·. 
. I~owrocław. W zeszłą niedzielę orl 

o- I się tutaj wiec kobiet celem zaloże
ło a.t?~:irzystwa Samopomocy Nauko

ei.zenskiej. Do nowego Towcrrzystwa 
r· Pisało s·ię zaraz 148 członkiń. 
u· . ~niewkowo. Kiepsko się Polacy 
u 1 ~~h Przy wyborach do rady miejskiej 

,[.2 Wskutek ich opieszaloś.cti zwycię 
la- 1 Wszyscy niemcy. Smutne! 
ci id~ościan. Spółka górnicza „Adel
·ć . w Jerce pod Kościanem podjęła 

t Prace około eksploatacyi węgUa bru 
a- ~iego. Pod Bielewem rozpoczęto już 

.0:v~ szybu próbnego. Jak zape
po iaią, Przedsięwzięta ma bvć na do~ 
hl ~ ekspJoatacya węgl1a na ·1 lutego 

. Yszlego roku. Wówczas rozpoczna 
fu taraz budowę fabryki brykietów o~ 

Udowę wielkiej cegielni. 
Trzemeszno. Do rady miejskiej "'~"'" 

.~o tutaj 5 Polaków i 7 niemców. U
., w

1
. Yborców z obydwóch stron był 

c iczny, · 

ć tozn~ń. Dnia 1. grudnia obcho
el· P ~zie 50-letni jubileusz kapłański 

~ 0szcz Dydyński z Gultów. 
e 1 ur. G?ślina. Zalamał 1się na ło

ie se 3~letm syn posiedziciela Pawla 
_.I ą .w Głęboczku pod Murow1aną Oo-

, .. J 1 utonął. 

Trzemeszno. W niedz·ielę w nocy 
powstał ogień w kościele św. Ducha w 
Trzemesznie wskutek nieostrożności 
malarzy, którzy celem prędszego osu
szenia świeżo odmalowanego kościoła 
ustawili w nim piec z koksem na noc. 
Spaliły się schody, prowadzące na 
chór, pi~rwsz:a partya chóru i posadz
ki w za.krystyi i pod chórem do polo
wy. Swieża zaś malatura jest zupełnie 
zniszczona od dymu. 

Z gnieźnieńskiego. Przy puszczaniu 
w bieg młockarni u posiedzicie]a Ratdt
kego w Woźnikach pod Gnieznem pot
knęła się służąo1, stojąca na górnej 
części maszyny i spadła tak nieszczę
śliwie, że pochwyconą została przez 
maszynę. Nieszczęśliwa odniosłai tak 
ciężkie obrażenia, że krótko po odstia
wieniu jej do lazaretu ducha wyzio
nęła. 

Środa Wydalenie 4-letniego dzjecka ! Do
noszą „Dz. Pozin.". że czteroletniego Wfadzia 
Stabrnwsikiego, baiwiącego przez dłuższ.y aas 
u swej rodziny w Chociczy pod ślachocinem, 
wy:dali~a policya powfa.tu średzkiego z granic 
pańs.twai pmskie-gD·, aby się znać nie stal nie
bezpiecZ'nyim". 

Września. Pociag idący z Wrześni do 
Strza,f.kowa, naiechaif ood Outu.wami wóz, na 
którym znal}uow.ail się gQspodarz J. Siwia·rz z 
Miorz.ewskich hub, żona· ie~o. dwie i·nine niewia
sty i chlr.op,iec. Maszyna wóz rozstrzaskafa i 
wy:rz1uciJa• wszystkich w glęboki rów. Gospo
darz ZQlStal zabity, koń zmiażdżon,y, reszta osób 
ocala.fa. 

Ze Sl~zka 0zyli Staropolski 
Ruda. W kopalni ,,Życzenie Jadwigi" zo.

&tal zabity podczas prncy górnik Biera~. 
l(ochło-wke Zastępcy sriminni uchwa!Hi bu

dowę wtasnej gazowni kosztem 180 OOO marek. 
Bud9wę maJą już rozmoicz.ąć na wiosnę przy
sz.lego roku. - No:stępnie poprawiono. na!llczy
c.i.eh~m myta. 

l(atowic.e. ,.Kur. Śl." przeslal ktoś ka•r
tkę pisa1rną niemieckimi Iaternmi. Tę kartkę 
pisato. d1zieC1ko. kochające baridw matkę, przed
pieirwsz.ą spo1wfodziią ś_W• Posluszne 1J1apom-
11!ieniam idus:ZIJ)asterza, chcia~b dzJecko pfZ'epm
sić matkę, którą ·Olbrazil.o. Biedne dziecko, pomie 
waż szkola uczy je tyl.ko po niemiecku, pis.afo 
jark umiafo. Ale w telj chwili. kiedy diusZJa jeg·o 
przemówjfa do maiikL nie pisafo. p_o niemiecku, 
chodaż szJkoilla nie uczy ani pacierza polskie
go. Pi~1afo po p·olsiku. Oto nieucLolne, a ·jednak 
.wz.rusz.a.Jiące s.I01Wa jego prośby do matki: „Ko
cha,no Matko rpflosan wos dla Boga schwinte
go i ncischiWti1nze Pani Ma·rie i vsikich schwin· 
tich w jo W1as Sową•rpi Mis.chlami i Uzinkacmi 
obraschua prnsa1111 woo oidpuschssche mi". -
Tutaj jiest inowy dowód na toi. ja·k straszną krzy
wdę aierpią 1I1asze dzi.eci, skoro szkola ich nie 
uczy po po.Jsku. Czy to .stmszne pisanie d'zie
cka· nie w.zruszy? 

l(nu.rów w J<ybnickiem. Zalbawa niemiecka 
a raiczej german,izatoT,skia odlbyla się tu w nie· 
dzielę przedostatrnią. Poidpatdfo nam, że i z 
Szywakl.111 zjawili się uczestn.rcy dosyć licznie, 
1a mię·dzy nimi i proboszcz tamtejszy ks. Fla
scha. -

.Z ... -? .. _ .. _______ ···- 2§. ;;._"'._ - t' 

Wiado1nośd ze świata~~ 

Parlament niemiecki 
obradował w środę nasamprzód nad. 
sprawami ·ubezpieczeniowymi, a 'ila
stępnie nad ubezpieczeniem żądlań rze
mieślników przy budowlach. 

Do ostatniej sprawy przemawiał z 
Koła polskiego poseł Sevda, który wy
raził wątpliwości, czy rzemieślnicy pra 
cujący przy budowlach będą mi·eli jakie 
korzyści z przedłożonej ust!1wy. 

Sejm badeński 
wybral na prezesa centrowca fehren
bacha 30 gł. przeciw 26, które padly na 
liberała Goennera. SocY1a.Iistyczni po
słowie, którzy dawniej liberałowi po
mogli do zwycięstwa, tą ra24 w<Strzy
mali się od glosowania. 
Ofiary przesilenia finansowego w Sta

nach Zjednoczonych. 
Ogółem odebrało sobie życie lub 

zmarło nagle wskutek strat poniesio
nych podczas ostatniego przesilenia fi
nansowego 18 osób. 

Jenerał-gubernator Odesy Nowicki, 
którego dopiero ni1edawno tamdotąid 
posłano, zmarl tamże nagle. 

Rozruchy w Macedonii. 
Po Dedeagaczem w wilajecie a

d ryanopolskim rozegrała się krwawa 
bójka pomiędzy wojskiem tureckim a 
bandą bułgarską. Po obu stronach było 
kilku zabitych -i wielu ~·annych. 
W prezydyum banku Rzeszy niemiec-

kiej 
zanosi sie na zmiany. Dotychczasow•· 
prezydent dr. Koch ztamierza ustąpić J 
wkrótce. 

Z róinydi stroe. 
Na grudzień zapisać można na katż

dej poczcie „Wiarusa Polskiego" Przed 
płata wy,no$i 50 fenygów, z przynosze
niem do domu 14 fenygów więcej. Naj
l'atwiej obecnie nakfonić można !każde
go do zapisania sobie gazety, więc pro
simy czytelników naszych, by starali 
się o zjednanie orge;mowi swojemu licz
!llych nowych abonentów. 

Dortmund. Czteroletni syn robotni 
!ka Stanisława Ligomińskiego n(apił się 
kawy z naczynia stojącego na piecu i 
tak się poparzy!, że zmarł wkrótce. 

Miihlheim n. R. Pewien tutejszy 
murarz WY.Pil kwartę wód.ki i zma1rl 
wkrótce na zatrucie alkoholem. . 

Hattingen. Górnika Pe1kę, który w 
wtorek pokaleczył ciężko w Unden no
żem trzy osoby schwytano w mieszka
niu rodziców w W erne przy Lanigen
dreer. Liczy on dopiero lat 22, lecz prze 
s·iedział już długie lata w więzieniu. 

Eickel. Ogrodowy Vierhaus, o któ 
rym przypuszczano, że zginął w pło
mieniach podczas pożaru niedzielnego. 
odebrał sobie życie pod Reckliinghau
sen, gdzie się rzucił pod koła pociągu. 

Od Redakcyi. 

Panu Ignacemu I( waśniewskiemu 
w Bochum. Wyjaśnienje Pańskie dla 
braku miejsca zamieścimy w numerze 
jutrzejszym. Wzmi1ankę o procesie za-

. mieściliśmy tylko z obowiązku dzienni
karskiego. 

:a = Ę 

h'\labozeńsfwo polski& 
Nabożeństwo polskie w Bochum. 

W niedzielę, dnia 1 ~rudnia: o godzinie 8-ej 
rnno Komunia wspólnai Tow. św. Andrze~a. 
Sposobność do svawiedzi św. w sobotę po pol. 

W niedzielę o godz. 2,15 po· poludniiu na
bożeństwo z.ai dusze· czyścowe. 

Nauki w ciągu grudnia. 
Dla kobiet i panien w środę d111ia 4 gru

dnia o godz„ 5-ei po pol. 
Dla mężczyzn żonatych w śrotdę dnia 11 

grudnia o ,~odzinie 8-ei wieczoreTI;l. 
Dla młodzieńców w środę dnia· 18 grudinia 

D godz.inie 8-ei wieczorem. 
Steele. Sposobność do S'POWiedzi 

św. d.n. 30 listopada ipo pot i 1 grudnia 
rano. Kazanie 1 grudn'ia po poJudmiu. 

Biiauck. Nabożeństwo polskie odbędzie <Się 
w niedzie-Ię; ·dlnia 1 grudnia po poJ!udntiiu o godz. 
pól do czwartej. 

Giinnigfeld. W piątek od 4 po 'POI. rw sobot~ 
i niedznele sposobność do spowiedzi św. Kaza
nie oolsklie o g,odz. 6 wiecz:orern w piątek i w 
nie<liielę iQ; gooz.ienie 4 poi poludniiu. 

Suderwich. Spos1obność do sp.owied:z·i św. 
31 •grudnia; i 1 stycznia. 1-go styczmia. w No
"vy Rak po poliuidniu nabożeństwo polskie z ka 
za1niem o godzfr11ie wpół do 4-ej. 

Ze Zjednoczenia zawo.dow. polskiego. 
Zel)ranLa „Zjednocz.cola ]law. Polskiego" 

w p.ierw~zą nledizielę miesiąca.: 

W Dortmund po pal. o 2 godz. u p. V ossa. 
W Resse po p.OIC. o 'ł go-dz. l~ p. Wilanda. 
W Wama.e po pol'. o 4 u p. Oerdesmanna. 
W Jiittendorier-flur o 12 g. u p. Bn!rabascha. 
W ł(lettwitz w pol. o 12 godz. u p. Fischera. 
W VJeueablll'I po p:ol. o 40 u p. Liichtinga. 
W Gla4becl o 4 po ·pal. u p, Kuepera. 
W Essea o 1 po poludnin u p. Meis.tra. 
W We.Umar o 4 gi0dz. po pol. u p. Heinemanna. 
W Hochstrass o 2 po })(i. u p. Vierbauma. 
W Liit2endortmłlfld o 4 po pot. u p. Spechta„ 
W Obermarxloh o godz. 11 u p. Minhorsta. 
W Dnmpten o godz. 5 oo pol. u p. Eckhnirdta. 
W f'reiseubruclm o 'ł po prol. u p. Oferbecka·. 
W AUenboclaum o 4 ro po1. u p. Burghardta. 
W Dorstfeld o 4 po pot u p. Kliinghammerla. 
W l(astroP o 11 ·orzed vol. u p. Sindera. 
W Moers o 2 PO' ool: u p. fierbauma. 
W Delmenhorst o- 4 po o.or. u p. Meyera. 
W Magdeburg o :'.ł ro poił. w Domu kait. tow. 
W Hoi~tede o gvL'.:-:. 4 po pol. u p. Wa:lburga. 
W Liinen-Sild o 4 po poC: u p. Middendorfa. 
W Gdańsku co piątek po pierwszym, o godz. 

8 wie-cz.. u p. Degcnharda~ Breiteg'asse 89. 
W Bremen w kaiżdą s01botę po pierwsz~~ A 
prócz; tegQ1 c0t trzecia niedziele zehranła nauko
we, .które sit;. odJbywają w lokalu p. Naa,tza, Ou
tenibergstir. 47. 

Baczność Hamborn ! 
W niedziele 1 grudnia o ~odz. 4 po• pol. na 

sali p. Marego odlbędzie się wiec Zjednoczenia 
zawodowego oolskiego w celu wyborów kasy 
„Wohltat". Szain. Rodaków uprasza się o lkzny 
udziia.l, gdyż jest spra~wa bardzo ważna, chodzi 
bowiem o przedsta1wiel11ie ka·ndydatów. Rodacy 
po~pieszcie na wiec, a1by obcy nami nife potrzą· 
sali. 

W. Biedka, delegat. 
W Altenessen O'dbędz.ie się w niedzielę. dn. 

1 grudnia przed pofadniem o godzinie 11 w 
Iokia·lu p. Saala, Kirchstr. 75. Sprnwozda!Ilie ka
syera i obór wvdziafa 

W Greppin jest obrany mężem zaufania 
Jan Lubiński w Oreppinie pod BHterfeldem, 
Wolfenestr. 58. Uprasza się jemu s·kfad
ki placić. 

Na wleciach •• Zjedooctienia ZawcxMwei;t<> 
Polskiego" zostali wybrani do wydziału 111iei
scowego dla Misburg: Delegatem Jan Knobel, 
[fartmanstr. 10., sekretarzem Marcin Lev:an· 
dowslci. Sandstr. 4: skarbnikiem Jan Rogalla. 
Bą!hi11hofstr., rewizorzy kasy Michal Wiśniew
ski, Vereinssfr. 4. i Fraociszek Jcmasi.k, Kurze
str. 9 

Dla Linden-Hanower zostal obrany dele
gatem Franciszek Paploć1ski, miesz.lrnJ iw Lin
den, Sterkestr. 19 a. 

Hochfeld. Na ostartniem zebraniu „Ziedno
czenia'~ zostali obrnni: sekretarzem Anton! 
Blaszczyk, liochfeld. Waldchenstr. 12. Mężem 
zaufania: Józef Lewandowski, liochfela. 
Wanheimerstr. 95. 

„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Baczność Rodacy i Rodaczki w Oerres
heim i okolicy! 

W niedzielę, dntia 1 grudnia 1907 r. 
o godzinie 1 po potudniu odbędzie się w 
lok. posiedzeń Tow. św. Tadeusza ,,An 
den Neuen Pohlen" (ulica Dwon~owaJ 

WIEC 
w sprawie opieki duchownej i w spra
wie organizacyi naszej. Z powodu wa
żnych obrad upraszia się wszystkie Ro
daczki i wszystkich rodaków o jak naj
liczniejszy udział. 

Porzadek dzienny: 1. Zagajenie 
wieca. 2. Sprawozdanie z deputacyi o<l. 
ks. proboszcza. 3. Mowa redaktora 
„Wiarusa Polskiego" p. Michała Kwiat 
kowskiego z Bochum. 4. Dyskusya. 

Komitet kościelny. 
Baczność l(oło śpiewu „Sobieski" w Herten! 

Donosi się, iż lekcya• śpiewu odbę-
dzie się w inie-dzielę dinia 1 grudnJi.a. o zwyczaJ
n.ym cz.aSiie, ai po poJill'dniu o s:rodz. 3 zebranie mie 
sięczne, za.raz po zebr.amin adlbędzie się strze
lainie do ta·rczy o nagrody. Pcmiewar.l będą waż
ne spraiwy dotvczĄce ~ola obrado.wane. upra
sza się waszystkich czfoników o punktualne t 
liczne _przybycie. 

. Zarząd. 
Uwaga: Sz);un. czfornka Józefa Puśiniaika 

uprz.eimię .się nai ·zebra.nie zaprasza. gdyż musi 
zdać sprarwozida.nie z ·ostatniej zabawy. W imie-
niu c.allego KolaJ - -

(2) Zarząd. 
Baczność Rodacy z Hamborn. Marxl<>h i Bruck

hausen. 
W dniu 14 l!rudinia odbędą się wybory dQ 

kasy „Wohltat". Glosować ma orawo każdy 
czJainek pe.tnoletni, który opfaca sktadk·i do ·ka
sy „Wohltat", w. tym obwtodzie zamieszkuje. 

l(andydatem mOlie być, ·Móry opla1caJ 3 lata 
skfad1klt i w tym obwodzie zamie.szkUiie. By miec 
p·rawo do wyborów mu~i się każdy .okazać le
gity;rnia1cyą (Ausweissschei.n), kttóre można 
od 25 listopaida1 do 12 grudnia nabyć u swego 
sztvgar.a;. Dalsze szc~ególy będą jes.zcze oglo
sz001e. Ob01Wiązkiem ie&t .nta~zych druhów, aby 
.się zajęli a.gitacyą i przedlstawili swych wlas
nych ka1nidydatów. W niedzielę odbędlzie się "" 
tej spra:wie ogólny wiec. Nńech się na niego 
stawią wszyscy, którym kasa1 „Wohltat" leży na 
S•ercu, a1by m6dz odpo.wiednie stano"'·isko1 zan~ć. 

Drez,no. Tow;arzys1tw_o Przemyslówców Pol-· 
skich obchooziii w niedziele ·dnia 1 grudnia w 
sali swych posiedz~ń, Schreibenr.asse 12 I, 38 
wcznice swego istinienia, na którą to· uro-czy
stość sza.n. rodaków bawiących w Dreźnie 1 
-0iko1licy uprzej·'l!ie si~ zaprasza. Początek o 
godzinie 7 wieczoirem. 

TowaTZystwo św. Jana Chrz. w Meiderkh 
d'oniosi swvm czforukom, iż w niedzielę. dnia 1 
gmdnia o godz. 4 po P.oludniu odbędzie się 

nadzwyczaine walne zebranie 
na którem będzie 01bór nowego zarządu, przeta 
uprasza się czlonków ·O liczne staiwienie się. 
Goście mile widziaini. O liczny ~dzia,r uprasza 

(2) Zarząd. 

Towarzystwo· św. Staltlistawa Bisłcuoa w 
Styrum 

di01nosii1 swvm cz.tonkom, iż w sohO'tę. dnia 30 
listopada bęidzie sposobność do spoiwiedzi św. 
W niedzielę, dnia 1 !{rudnia o godzinie póil do 
7-eil przyrtępują czJ-ornkoiwie tow. do ws_pólnei 
Komunii św. Po poJudiniiu o godrz.inie pó! do 4-eJ 
będz.ie taikże n.aibożeństwo Q.Olskie, po naboże1i- · 
stwie o godz. 5-ei zebranie na siali posiedzeń. O 
liczny udz.iaJ' uprasza (2) 

Zarząd. 

Rodacy! Rozszerzajcie Wasz organ! 
Kwit r.cniżej _podany prosimy wy

cia'5 i ~; ać- znajomemu z zachętą. by so
bie zapi::-ał „Wiarusa Polskiego'·. 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich besteUe hiermit bei dem K1aiser
lichen Postamt ein :Exemplar der Zei
tung "Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr den Monat 
Dezember 1907. und zahle an Abonne
men t und Bestellgeld 0,64 Mk. 

Obige. 0,64 Mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 
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Bractwo różańcowe w Neumiihl 

donosi swym Siostr0ttn, iż we wtorek, dnia 26 
bm. uma,rla Si·ostra nasza· 

śp. ANNA WITKOWSK~ 
Pogrzeb odbędzie się w pi.atek o godzinie 

8 raoo z domu żalobv ul. Froebelstr. 37 .ai. O 
liczny ud-zial sza[!. Si06tr uprasza się 

M. Koziołek. p rzefmmra... 

WIELKI WIEC SPOŁECZNO-POLITYCZNY 
w BUSCHHAUSEN 

odlbędz.ie 5de w niedlzielę, dnia 1 girudnia po po
lwdniu o godzihnie wpól do 2 na sa:li p. Schora 
Hambomstr. w spra-;vie wyborów ido rady 
giminnej. Pożą®nem jest, aby każdy Polak z 
Buschhau$_ert na wiec przy'b}'ll:. (3) 

Zwołując~. 

Wielki wiec społecm<>-polityiczny w Bruck-
hausen 

odbędzie się dnia 1 grudinia .o godzinie 4 po pot 
na sa11i palna! Brinka. Na wieC1l będzie ptzema1-
wial ]J'OIScl rp.ain Jarn Brefi.siki. Będzie też · '2'Jda111e 
sprawozdaITTie z wyborów. O b~czny udz.iftl upra
sza się. 

~~~~~~~~~~~~-

W IE Ll(I WIEC POLSl(I W RECl(LING-
HAUSEN 

w sprnwie śdśleiszych wyborów do raldy gmin 
'lH~i. odb~ie się w niedzięlę, id.mia. I grudnia po 
poludniu o godzinie 4 w l~kadu p. Michaela. O 
Jiczmr udzial Rodta;ków_ z cail'e.i Qkolicy uprasza; 

_______ l(omitet. 

Baczność Młodzieńcy w Marxk>h.-
SzairF0WI1ym Rooatkom w Marxloh i okolky 

dooosimy. iż mamy chęć 
załoźyć Bractwo ·różańca św. dla młodzieńców. 

ZaJchęcamy wszystkich inll'ooz.ieńców z Olko-
Hey <!!by się jaik naiilicmiei zechcel.il zglos.ić na 
ul:_Bei:_gstr. nr. 11 rw Marxloh. (2) 

Towany~two św Qąirbary w Brauck 
donios.i swym c7lomk'()(l1, iż w niedzielę, dnia· 1 
~rudinia. od'będ'zie się <> -~ocfainie 4 ~ pól pio ' po
ltrdniu roczne walne zebranie, będzie -Olbór no
wego zarza<fu. Wtszy'$CY czllonk·01Wie powilnni Slę 
s.~iwić. Zarząd. 

TowarzyŚtwo ~imn. „Sokół" w Steel;.
W ruoozielę, dni.ai 1 ~rudnia', -0dbęd2ie się 

zebranie o godzinie 3 vo ooludniu. Na uorz.ądku 
d~ie[JIIlym w:aŻlne spraiwy i odczyty. O lic~ny u
dzial wsz;ystkkh druhów uprasza się. Gaście 
mile~dzi_~i. - Crol~J__(l) Wydzfał: 
l(oło śpiewu „l(alina" w Recklin1?'.hausen-Siid 

Hillerhełde 
dcmooi swym czlonkom Qraz rodakom, ii roczne 
watn.e zebrani~ od,będz.i~ sie w niedzJ.elę, dnia 
1 grudnia o godzinie 4 'PO l>Olud!niu w t.okalu Po
siedrzeń ·P. J. Moaklirrw;hlOffa. O liczne i poo· 
ktualne zebranie się prosi (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo gi11U1. „~ół" w Gełsenkichen
Bismarok. 

W niedziele. dniai 1 grudnia o gooziJrni'e 4 po 
potu.dniu odbędzie sie miesięczne pos.fed·zenie 
na sali p. A. Langenscheidta:, ulica Bismafika ur. 
254. Zaitem uprasza się wszymkkh druhów, 
żeby się wszyscy starwili, bo to test <>5taitnie 
posied'renie w tym roku, a są jeSIZcze ważne 
§P.l'atwY dlOI xa.ria.twienia. Goście mile wti.ld!ziani. 
O jak najlicznieiszy udziat uprasza się. Czo-
lem ! (I) Wydział. 

Towarzvstwo glmn ••• Sokół" w Kirchlinde 
sklada swemu druhowi 

FRANCISZKOWI BI.EGAŃSl(IEMU 

orarz ie_g"O ,dozgonnej towar.zyszce tycia 

ANTONINIE POGORZELSl(IEJ 
w <lzień ślubu (28 listopa<lra tib.) ser<liecznc ży
czenia: Żyij :nam, Paim Mloda w S1iezęściu, w 
zdroW'iu m w swiQbodz.ie. i co kolwiek życie sJo
dzi, tern &ię cieszcie Państw.o Mloozi. Na 'OIS!ta
tek wykrzytl<sujemy po 999 999 999 „CzoJ'em"! 

Wydział. 

łlH••n•~1n1•iUtUlUti ••• 
Towarzystwo św. Stanisława B. w Heme 

d()!OOsi swvm cztowkom, iż przysz.Pe zebra.me od 
będzie się w niedzielę, <linia 1 grndnia w Domiz 
czeladzi kat„ przy uli~ Nowel. o giodiz.. 4 pu 
po.fudniu. O Li1czny udzial 1prosi (1) 
_____________ Zarząd. 

T<>warzystwo św. Michała w Reckli~gb-:--sud 
Zwyczajne p-osiedzeinliie odbedzie się w niedzie 

le, I grudnia, o godzinie 11 i pól w pot w lQka
lu p. Kuchema. Zebranie zarządu o zwy;ktym 
czarsie. O licznv udzial prosi (1) 
______________ Zarząd. 

Koło śpiewu •• Halka" w Castrop
podaje swym czfonkom rdo wia1domości, :iż w 
1I1iedzielę, dnia! 1 griudlnua o godz. 9 przed pot11-
dniem oc)będzie się lekcya śpiewu, nai którą 
szain. re.zJ\anlków .J. rod'aków, którzy maj1ą chęć 
do śpiewu mile 1'apraiszamy. U) 

Czeiść~ni ! I(. Antoniewicz. prezes. 

BacZ!llOść Rodacy w Osterfeld ! 
Wielki wiec śpiewacki odbędzie się w nie

dizielę dma 1 grudnia o gocfiz.ienie pól <lo 4 ina sali 
pana Husemainna prz.y ikaśiciele kawlioktm 111a 
którem będz.ie przemaiwiaf pan Paliński ż 'Bo
ch1.ln11. Upnas:m Slię sizanQ1Wnych ,druhów z Oster
iel<l .i IOkalicy o iak naiLłc7;niejszy ud'Zia.l'. Poczem 
odbędizie się :zebranie Tow. Owiama Jedności. 

-~----~----~~M'!_ek~~~ 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Buer 

crooosi sw.vm ozlookOfll, ii w 'll'iedzielę, dnia 
1 grudnia o gooz.i.nie 3 i pól' po pot. ocłb~zie sie 
walne zebranie na sali _pa!lla Jana Ritterskam
pa, uliC<l< Bochumska m. 25, niedaleko od wieży 
wadneij. Liczny ·1J4zial druhów pożądany. Po
każmy wrogom naszym. że jeszcze „Sokól" w 
Buer iyde. Goście niUe widziani. Cz:clem ! (3) 

----------____ Zarząd. 
Baczność! Baczoość ! 
Okiręg XI. wscbQdni-0-westfatski 

Posiedzenie orezesóiw, naczelników i de-lega
tów ()kręgu XI odbędzie się w nri~iele dnia 1 
grudm"ai o g. 4 l>O J)Ol. w Ewing w lokalu wdlo
wY Kilocft przy k-Ośrciele katQHc.kim ul. Górna 
46. Nai 'D'Orzą.g:kiu dziervnym są bardlzo warine 
sprawy. - C~m! (3) Wydział. 

2 polskie 

resfoumye 
11~ tanio do nabycia. 
Zgłoszenia przyjmuje 

Stonisłow Mqkowski, 
Charlottenburg-BerJin 

Krumerstr. 50 
(w reśtauracyi) 1411 

' 

lYloJ._ wlasnośe 
masiw murowaną przy 
ulicy, P' łączoną z kra· 
mem koloniaJnem. do 
tego 2 · morgi roli w 
wielkiej wsi, gdzie s" 2 
kościolywpowiecie Obor· 
nickiem stósowne dla 
każdego rzemieśln. za,. 
mi•r.zam sprzedać za 1 O 
tys. marek. Gdzie. wsk. 
eksp. „ Wiar. Pol." 1404: 

Kwiatkowskiego 
·1 " ' są OBJ ansze I 

.Jan Stanina 
księgarnia i drukarnia w Horsthausen„ 

Polecam Sze n. Rodakom na 1380 

l(oło1 śpiewu .,Wanda" w Holsterhausen 
OZt~ajmia szan. czfornk~. iż w niedzielę, ) gru
dma po pot. o gooz. 2-eji odbędlzie się nadzwy
czajne. wałne zebr.anie, na kt6rem będzie obór 
za!ządu i zarazem uipralsz.a sie tych cz.lOIIllków, 
któr~v zalegają więcej jak trzy rrniesiące z sklad 
kanu, aby raiczyli się uiścić na tymże zebramiu 
z powodu iż lista cz.lronków będzie uporząldko~ 
w:a~.a; w miesiacu grud111iu, na nO!\vy rok 1908. 
O hczny udziat w zebra1111iu pros,i (2) 

. Zarząd. 
Uw~a. Rew.1.zya kas:r odbędzie się przed 

zebranienn o godzinie 1-e.i. 

l(Qfo śpiewu „Sł-0wik" w HQ1'sthausen 
d-0nosi szan. czlonkom, iż roczne walne zebranie 
od'ł>ędzie się w iniedziel_ę 1 ,grudnia o godz. 4 
po polud<niu na sali paoo Moliera Ponie-w-az 
be<fi;ie obór zarzą'<iu, ·obr.a1chunek kaisy i inne 
w~ne sprawy pr.zy}dą pod obrady, przeto po
wm1en Jc..aż<ly czlonek na zebranie porzybyć. 

. Za·rzad i. ~ewi2)orgwie kasy pOWiiinni pu111ktool 
me o godz.m1e 3 się stawić. 
_____ M. Matuszak • . p-rzewodll1liczący. 

Bract~-; Różańca św.;; l(ray. 
\Y. ni-edz:ielę._ dnia 1 grudnia po polltdniu o 

goc1'.zmre 2 od'bedzie się zebro.nie: u p. lieihOlff 
zaraz rprzy rkośoiele. Z w>WQdu waż.ny-eh spra~ 
uorai~ .s~e wszystkie siostry i braci, talk-samo 
·rodaJkow •1 rodia.rczki z Krary- o lfczny uctzia.t. 

(1) Nadzela.tor. 
Tow. 2imn .•• Sokół" w Lioden-Dahlhausen 

dalfe swym druhom do wiaKl!omości, iż rocme 
walne ~ebr:mie odbę<lzi~ slię w niedzielę, dnia 
1 .gmdrma1 o godz. 2-ei po po.lit.td!n'iu w zrwyczali-
111YJ11 lokalu.. Komplet tl:ruMw bafldzo pożądatllY. 
Goocie mile: wird'zfa<ni. Na p01rządku d'ziemym 
jest_ Ol~_r .111~~ wYdz~u. (1) Wydział. 

Ocłoszenie. 

Wysoki zarobek! 
Dzielnych podróżujących na łatwo 

sprzedające się dzieła trzeliel połsko
~at<!ll~ldej poszukuje przy najwyższej 
prowizy1 dobrze ugruntowana firma. Ofer
ty nadsyłać należy pod lit. .J S 1908 
do eksp. "Wiarusa Polskiego." 

Scherlok Holmes 
. Ninie' szem donoszę Szartownym Rodakom, iż 

ob}ąłE'm hurto':ne zastępstwo . na powyżej wspo-
1;111an~ wyda.wmctwo zeszytowe i tylko u mnie mo
zna J8 nabyć. Podróżnych przyjmuję na L.ażdy 
powiat na wysoką prowizyę. Mała kaucya po· 
trze br s. Zeszyty na okaz wysełam za nadesłaniem 
~5 fen. w znaczkach. 1389 

Polecam obrazy „Królowie Polscy" wielkości 
7 4/100 cm. n~ pa.pierze i płótnie, litografia w 18 
kolorach w pięknych ramach jnż od 25 mk. po· 
czą.wszwy do 100 mk. i wyżej. 

Marcin Jarczyński 
kll!ll~p;a~nia i lniirolłgatornła polska 
w Habmghorst, ul. Biilowa 7, p. Dortm. 

Szanownym Rodakom i Rodaczkom 

w Liłtgendortmund i okolicy 
ponosimy, iż o~iadłyśmy jako 1383 

praczki i prasowaczki 
pięknej bielizny 

przy ulicy Oespelerstr. nr. 60 
I prosimy o łaskawe poparcie. 

Siostry: M. Trzebniak i A. WclorkJ. 

J. Pańczak, dom to~~r 
SRSEN. Stoppenbergerstr. ll-13• 

Na ;tańsze i najkorzys( 
nieJsze źródło zakupna: 
f.9iF" Dla Robotników i Górników ~ 
polecam bardzo tanio kilka 1 369 

do ID.ÓW 
mieszk~lny~h z ogródkami i bez, od 6 
do 2~ ·pejkm "!' dobrem ·położeniu i· oto.. 
czem~ po!sk1em.- Wplata mała. reszta 
ratam1. łilpotek1 reguluję sam. 

Każdy kto ma c~kolwi~'k .g:osza zo. 
stać moze własc1c1elem i 

dobrze zarobie. 

Chcącym założyć lub kwić 

handel 
w tych stronach wskazać mogę dobre 
i pe~ne. interesa. gdzie Polak na powo. 
dzeme hczyć może. 

Jan Kwiatkowski, 
Dom kredytowy 

Herne, Hahnhofstr. 50. Tel. 577. 
Z powodu innego pr!edsiębioratwa zamierzam 

mfj dobrze zaprowadzony skład towarń" 
kolonlałn,eh, tłnszezów i k., ótklch 
w pobliżu Recklinghausen 

tanio sprzedać. 
Ponieważ w okolicy 9ardzo dMo Polaków mieszk1, 
powodzenie dla Polaka bardzo dobre. z,,.łoszenia 
do ekspedycyi „Wiarusa Polskiego11 w Boc°hum pod 

·nr. ł.f05. 

;Dom. m~esz.kalny. 
prawie nowy, tuz w ulicy kościelnej, przynosząc1 
700 m. rocznie dzierżawy, obszerne podwórze z bu. 
dyn~ami znpełnie nowemi, do tego 9 mó~ I kJ. 
ziem.J ze stodołlł zarac przy mieście, jest za 22 tys. 
mk. na. sprzedaż. Wpłata. podług ugody. 

, lgn. Wolniawlcz, 
Kostrzyn (Kostschin) 

1408 Wielkie Ks. Pozn. 

Baez•oie Bracia Bodaey w Herae 
I okolley! 

Szanownym P. oda kom donoszt uprzejmie iż h· 
piłem od p. Nowackiego ' l8!ló 

skład 
towarów kolanlalnycb, 

}fam na składzie tylko tant ł dobr7 tewal'! 
u mnie ul!łluaaskora i netelua, dlategomogi 
lepiej usłużyć, niż każdy Icek. Wkrótce będ~ vy· 
da.waó książki rabatowe. Prosząc Szan. Rodaków 1 

poparcie mego przedsiębiorstwa, kraś~ 
z szacunkiem 

Ignacy Józefowski, 
Herne, Feldstr. 3 7. ~ 

Swój do swego! 
;l"'{~lffi~~ .~~~Il Szanownym Rodakom z Wanne .f~.y\l!.7,~.- \ „ .. Jł~ \..~ I . / / 

} ,, ,\ % ~>·~ 1::::;;~ /'.'.J 

i okolicy donosimy uprzejmie, iż z dniem if'5:~~~I:~f. ~~i~·~ 
=== t. grudnia rb. - v~&.TtfiJ ': r i 1\ 

otwieramy 

podarki gwiazdkowe! 
Wielki wybór w W anne przy ul. Dworcowej 160 (8ohnh0f8tr.J 

książek do nabożeństwa dla dziatek 
oraz wszelkich zabawek. 

Krzyże stojąee, wisząee i pod kopułą, 
tigury św., powinszowonio i korfy gwiozdknwe i noworoczne. 

Cygary i papierosy z pierwszorzędnych fabryk pol-
skich. Wszelkie towary galanteryj 110~ 

~zan. Towa1·z~Sift„om w poblitu.polecam 
s1~ do wykonywaJjia ustaw towarzyskich, progra· 
mów, odezw, kart ws!ępnych, weselnych i t. p. 
Kto n~ g~iazdkę zakupi za 10 mk. otrzyma Kalendsuz 
Maryan ski na rok 1908 z wszelkimi dodatkami darmo. „ 

< ~ Kwia~kowskiego 
u są 08tlensze! 

p0:12) 
.... 1!::8--'T---WW*'"-_.W ___ Jtl'lFi;i'W\~łli!iW •M•WWWW AJ &b -· IJ'PMl ... •.C UU. 

--· specyalny aklad. 

mosZYn ~o szvcio, ~o urnnio, kołowców, 
1Daszyn do gotowania 

01·0.z wszelkich sprz~tów kuchennyelt. 
• • Przytem urządzamy 

wielki warsztat reparaeyjny maszyn do szyeia, kołowców i wszelkieb 
sprzętów yospodarezyeh. 

Polecaj~c przedsiębiorstwo nasze łaskawym wzglf;dom szan. Rodaków, przyrze-
kamy skorą i rzetelni\ usług~. 1412 

Z wysokiem szacunkiem 

KRYGIER & SARNOWSKI. 
Wyda.wca: J a n B r ej s k i w Bochum. Odp{;wiedzialny za redakcye: s ta n is la w K u 0 ca w Bochum. Drukarnia „Wiarusa Polskiell:o" w Bochum. 
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• 
«odzienne pismo Indowe dla Polaków na obczyźnie poświęcono oświacłe oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym. 

llflllwtld colden:nda s rwYiatkiem ul ;pośwłąteicz
Pt'IL Pri~a.ta. ·kwarta.ma ina pociroie I 11 li:st01Wycb 
fNPHł 1 ~,r. 50 ten .• ~. :z ~osz~·iem do domu I mr. 
~fp. ,,Wiarus P>ol:Skiu • zap1saJ1::r Jest w cenniku pocs 

W lmlQ Boże za Wiar; I OJczrzna l 
Za łnsera.ty pia.eł situ miejsce rqdb 4r•U... ... 
k:11 15 f. 02ll>Szenie, zamieszczon• przed faarałUll • 
ten. Kto często ogłasza otrzyma rabał. - Ulb • 
„ Wiarusa Polskiego" należy frainkewa~ ł .._, • 
nieb doklaidny adres piszącego. Rekop. -1• O:ail•11i.11--I~ paid wla.kiem „L .. Polnisch inr„ 123:0 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje si~ w Bochum, przy ulicy Malthęserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. Telefon nr. 1414. --Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe 
mówić, czytać i oisać oo polsku! Nie 
jest Polakiem. kto potomstwu swemu 
zniemczyć sie pozwoli! 

Z wypadków dnia. 
Nowe pismo dla Mazurów ukazało się 

w W c.inne pod tytułem „Brilcke zur 

Heimat''. 

Jest to tygo'd~ik przeznaczony dla 
wychodźców z Prus Wschodnich i Za
chodnich celem zwalczania agitacyi 
,.wiej}\opolŚikiej," i socyalistycznej. 

Wojsko sułtana Mulay Aiida pobiło 

armie sułtana Abdul Azysa. 

Po dwudniowej walce krwawej 
część woj ska Abdul Azysa przeszła na 
stronę Mulay Hafi<la, reszta cofnęła się 
utraciwszy 2 annaty. 

Przy wyborach do rady miejskiej w 

Inowrocławiu zwyciężyli niemcy. 

Polscy kandydaci ponieśli klęskę w 
wszystkich klasach. 

· . Koło Polskie w Wiedniu a wywła
~t1 l~i szczenie. 

Wtonkowe -posiedzenie Kola wie
deńskiego zagail nrezes dr. Głąbiński na 
stępującym .prwrnówieniem: 
~ :smutnej ~hrwili mzpoczynamy 

oosiedizenie. Dzjsiaj mają być winiesio 
ne a~typ.olskie przedłożenia 1r.ządJu 1pru
s~iego. Mówca, ja!ko prezes Kioła czy 
ml pnzedstawienia tam, gdzie należia.ło 
'.P:zeciw tym pmj1ektom. ,przedstawie
rua nie zostały jednakże uwlJg1ędniooe. 
Brezes wyiraża nadzieję. że Bóg i 1pra
wo kultury iprzezwyciężą zama:ch na 
.ro~wój i życie oolskiego narodu i w_zy
wa członków Kola, aby w ważnej -o
beonej chwili byli zawsze obecnymi na 
b?~sie?zeiniach parlamentu, dla zapo-

1ezein11a! ewentual,nym nies1Uodziarnkorn. 
'Z;zss: ""'?'** 

Odwrót z Ameryki. 
. Według doniesień ·pism angiel

skich. okręty płynące z Ameryki do 
E~ro12v, 1przepełnione są 1obeicnie robot 
ntkaimi. 'POWr·a·cajacymi d9 o1iczyzny z 
~Wodu braku pracv w Stanach Zje-
'noc.zonyieh. -
t Brzesilenie finansowe, srożą1ee się 

·s~rnb.obecnie, .zmusHo ·aałv szereg przed 
ię i·?rstw wzemysłorwych do ograni
~zbnia .·P:oduikcyi i zmniej1sze1I1ia liczby 
<!J.
0 . ot~1kow. Uwąlniają ich nietylko od

p zielni fabrykanci, lecz nawet wielkie 
Trzedsjębiorstwa fabryk żelaza i s·tlali. 
o~war~ys,twa budowlane i kolejowe. 
se ZY\v1s~ie przemyistowcy ameryikań
dz YJtaraJ~ się przvtcrrn możliwie oszcClę 
:J>ra , swoich r.odaków, wydalają ~vięc 
z't Zede\J r:szystkiem rnbońnilkÓW CUdiZ'O
. emców. 
~o W osta.tnich czasach wycho<lźt_wo 
Ro/!1:eryk1 z Wło~h. Austro-Węgier, 
Rlo YI l lrlantiyi, szczególnie się wzmo
nat' wy,~hod'źcy bo1wicm zw1jdowali 
Zaj Y~htniaist po przybyciu. korzystnie 
z Pęocie . Obeonie całia: fa fa]a odpływa· 

Wrotem. Nietylko okręty, plyną!ce 

do Europy są już pelne, lecz nawet na 
ozas ~dłuższy z góry wszystkie-· rozpo
rządzalne miejsca międzyipokłaidowe, 

1Są ipozamawiane w biurach Torwa-
rzystw okrętowych. · 

Do projektu ustawy o wywłaszcze~iu. 
PG!iragrafy ustawy o wywttaszczeniu z 11 

czerwca 1874, wspomniane w § 20 nowej usta
wy (podanej prze.z nas wczor.aj) mające <lla niej 
ważność, tyczą się odszkodowania ii brzmią jak 
następuje: 

§ 8. Ods_:zJkodowanie za odstąpienie wla
sności .gruntownej, stanowi cala wartość gruntu, 
który mai być odstąpiony z wszystkiemi przy
IJl'ależnośaiarni i isprz.etem (żniwem). 

Jeżeli ch·oo'Zi tylko o część wlasności grun
towei, natenczas ooszkooocwainie obejmuje taik
że .cenę z.a zwiększoną wartość, j.a;ką owa częśc 
z poiwodów leikalnych lub g-ospodarczych ma, 
oraz. cenę zai mnieiszoną 1wartość. na jaiką 
reszta gruntu z powodu pd!dzielenia pewnej czę
ści jest naraiona. 

§ 9. Jeżeli tylko część gruntu ma być wy
wlaszcz·ona, natenczas wllaściciel może żądać, 
aby przedsiębiorca (państwo) całość za zaipla
tę odszkodow:nia przeiąl, jeżeli posiadfość przez 
odstąpienie części. tak bv z.ostala: rozbita. że
by poooistalei reszty do dotychczasoweg·o celu 
z pożytkiem używać nie można. 

Jeżeli zmniejszenie użytkowania tylko pe
wnych części pozostal~o gru:ltu sit< tyczy, 
obOIWiąz.ek przejęcia ogr.anicz.a się tyLk:o na te 
części. 

Przy buidyukach. które tylko częśaiJOwo do 
wywlaszczenia oo.le~a. rozcj~ga się ten obo
wiązek w każdym razie na caly budynek. 

Przepisy tego paragrnfu rozumieją przez 
wvr~en~e: posia<llość k.ażdą w l'ącz.nośc~ z so
bą pozosrtającą wlasność gruntowa teg-o samego 
wlaściciela. 

§ 10. Dotychczasowy sp01Sób użytkowania 
gruntu może zostać przy osz.aioowa111iu tylko dio 
wysokości taikiej .sumy t>iemdężne.i uwzs;lęd1nio 
ny, ażeby wl.aściciel z innei, posiaidlo&cf grun
towej w ten sam sposqb i z równym docho
dem mó$!1 korzystać. 

Zwtięk~enie wartości, której odstąpiony 
grunt dopiero z oowodu nowego przedsię
wz.ięciai (np. kolei) naibędzie, nie może być u
wz~Jędnione p.rzy ustanowieruiu ·odsz!kodo
w.ania. 

§ 11. Suma' s:zJkód, poniesionych z powo
du wywlalsz:czeinfa przez. upraf\V\nionych <lio ko
rzystania, użytkowania i serwitutów. przez 
d.zierżaiwców i komorników pow1nna być oso
bno z.apliĘtcona. o ile nie zostala uwzsdedrnioną 
w odszkodowa1ni111 za wywJa•szczony grunt, USlt<> 
nowionem podlug § 8 ąlbo nie ~kwi w użytko-
waniu z \;(runtu. 

§ 13. Za nowe budowle, kultury i inne no· 
we urządzenfa i ,poprawy nie daie stlę w na.zie 
sprzeciwu w.faściciela wynagrodzenia, raczei 
pozwala omu się wszystko to na swój koszt az 
do wywiaszczenia gruntu zabrać, jeżeLi z ca.re
go urzą·dzenia nowych zakfadów. czasu. w ~tó
rym ppwstaly, a1lbo i innych okoliczności, ia
~mo wYnika, że dokonane ziosta.rv tylko w celu 
uz.ysikami:u wyższego wynagrodzenia. 

Paragrafy zaś ustawy o wywfaszczeniiu z 
11 czerwca 1874 r.. tvczace się ustainl()IWie.nia 
odsz1kodoawania1, a przvlącwne do nowej usta
wy § 21 br:mnią: 

§ 24. Wniosek o ustanowienie ooszkodo
wa11ia powinien być podany piśmiennie prze;,, 
prz.edsiPbiorcę (państwo) ido rejencyi. 

We WT11iOS1ku należy dokladnie oznacz.yć pO
siadfość gruntową . . która m<ł! być wywhszczo.
na. i1ei wlaściciela, iakQ też o ile tylko -0 jeden 
cięhr chodzi, jakość i rozmia.r tegoż. 

Do wniosku należy dołączyć, celem wYk.a
zainia praw <lo gruntu, 'POtwier·dzony wyciąg · 
z księgj gruntowej a1lbo w braku tegori, alhv 
niedostafocz.ności, po·świadczcnie sol'tysa luD 
innej do wystawiania uoświadcze11 uprawnioine1 
w.ra1d:zy 0 wlasności i zna1nych prawach real
nvch. Odnośne wladze piowinny przedsiębiorcy 
te dokumenty na mocv stwierdzenia albo· jakie
~o innego poświadcze 1 1.' a rejencyi za zwrotem 
kosztów udzielić, także mu na przejrzenie księ-
gi gruntownej p-nzwolić itd. . 

Równoczęśn.ie z wyda,niem tego· wyc1~gu 
sędzia gruntowv powinien. o ile odnośne ks1Gg1 
gruntowe do tes:;o ie n.adaią, bez dalszey;c. 
wnios.ku, notatke o ro.zpoczetei a.J ·cyi wvwla·s:i.
czenia w księdze gruntqwej zapisać. ,której wy
mazaq1ic z dokona111cm wywfaszczeniem lub n::. 
:osobnv wniosek rcicnc~i następuje. Sędz.la 
gruntmyY jest takie obowiązany przez caJy 

• 

ciąg wywlaszczenia <lonos.ić z urzędu wladzy 
wywlaszczającej o katżdej zmianie prawnei1 w 
stosun~ach gruntu, która co do gruntu samego 
lub wyplaty odszkodowania ma zna•czeinie. 

§ 25. Uchwailę rejem:yi muszą poiprze
d~ić komisorycz.ne uklady z inrt:eresiawainymi, 
przyczeim nal_eży przedlożyć ostaiteecznie u.l'o
żonv plan. 

Komisarz czuwa. na podstawie orzepisa
ny.ch § 24 dokumentów nad tern, aby oostępo
wrunie zwracało się przeciwko rzeczywistemu 
wlaścicielowi. 

Powinien przedsiębiorcę, wlaśc.iciela. ja.ko 
też pobocznych UP.rawnionych, którzy się do 
ud!zialu w postępowaniu Ziglosili, zau.ros.ić 111a 
termin, w raz.ie potrzeby, na gruncie. 

Zaipwszeni.a wysy1a się z zastrzeżeniem, że 
w raiz.ie nieobecności zaprnszomych. oos~kodto
wanje bez ich wspóludzialu z,ostanie ustano
wione orruz ;wyplata albo deponowanie sumy 
za:rząidWllle. 

w terminie każ.dy, mający do 1wyw~'as1Z
cronego gmntu orawo. może się staiw.ić i swe
go dobra przy ustan()lwieniu odsiZkodoiwainia 
oraz przy wypłacie lub z.depcxnowanfa przy
pilnować. 

W terminie wiaściciel gruntu powinien po
dać wnioski "> calfkowhe vrzyjęc.ie pos.ia:dl-Ości, 
którego tylko część ma być wvwlaszczona. 
PóźnieJsze wnioski w tei spraiwie są niec1ozwo.
lone. 

§ 26. Komisa1rz zapisµje um1J1Wę interes-0-
warnych do protoklJfa i na żądanie d~starcza 
odpis tegoż. 

Protokul ma moc sądowego lub inotaryal
nego dokumentu. 

§ ..,7. Na termin kumisóryczny naieży po
wtol.arć jednego do trzech rzeczoznawców któ
rzy przez reiencyą dla Galego przedsiębiorstwa 
lub ooszczegól-nych jego części zamianowani zo-
1stana. Wolno także intere_sOIWanym, przed ter
minem sz.acunk<>wy1'1, ugodzić się co do rzecz-0>
mawców i tychże kamisarz·owi podać. 

Zamiarnowani rzecz9z;niawcy mu.sizą posia
dać przepisane wla~ciwości zup~nie wiarogo
<l1nych świadków: w szczególności nie mogą 
oni naileżeć do gnona osób. które raiko· upraiwnio
ne dlo odszkodowal!1'ia. rwywlaszczeniem są do
tknięte.· 

§ 28. Zdanie swoje rzeczoz,nawcy wyp·o
wia<lają ustnie do pro!toku.lu lub piśmiennie. 
Musi ono być umotywowane i z,aiprz.ysiężone. 
Jeśli rzecWiZnawcy raiz na zawsze iaiko tacy są 
zaprzy.s1iężeni, natencza~ wystarczy zaipewiruie
nie. z pQwotan.ierrn na z.tozoną przysięg-ę, że 
zdanie jeSit pocUnig nadlepszei w.iedzy odda1I1e. 

lnteres{)!Wainyim należy dać sposobność 
przed ostateczną uchwailą reiencyi do wypowie
dzenia się o ooaniu rzecwznawców. 

Sumę vdszkodowa!Ilia należy dla każdego 
wfaściciela, oraz dla . .kaŻ/dego z uprawnionych 
.na mocy § 11 interesowanych, o ile już w war·
tości wywfaszczonego gruntu zaiWarte odszko
dowanie nie zostail'o mu przyz1nane, osobno 
stwierdzić! Także tam, gdzie pobocznym upra
wnionym przysluguiące odszkodowamie w l\Var-· 
tości wywlaszcz;onego gruntu jest za:w.arte, na„ 
leży na wniosek wviwlaszczonego wlaiścici~la 
alb.o odnośnego uprawnionego pobocznego sto~ 
sunek udziału poszczególnego stwierdzić, po
dtrug którego pobocznemu uprawniooemu, w o~ 
brębie uznanę-g-0 przez wlaściciela uprawnienia, 
z sumy odszkodowania albo z praw użytkowa
nia pewne ·odszkodowanie się na•leży. 

'vV uchwale •należy równocześnie postano
\Vi6, że· wywfaszczenic gruntu tylko p.o dokou1a
niu zap.tatv lub zdeponowainiu sumv odszkod·o
wania lub kaucyi wvpowiod'ziane być moie. 

§ 30. Przeciwko ostaiteczineJ uchwale re
i encvi ma ta1k przed5iebiorca. jak i inni intere
sowani prawo w ciąITTJ sześciu miesięcy P·O do
ręcze:niu im uchwa1Iv rejencyi, wytoczyć proi
ces. Spór o stosunek ·udzi<'!Ju uobocza1e·go in
teresowainego• do sumv odszkodowania, jaką za 
grunt wywłaszczony unormowano, nowinien 
być z.alatwiony międzv nim a w.laścicieiem. 

Próbv poiednani'ai nie potrzeba. Kompe
tentnym iest sąd, w któresi;o okręgu odinoiśny 
grunt jest po!ożcmy. 

Jeśli ipartye co ·do rzeczo~nawców inie są 
~.godne. wtedy tąd mianuje rzeczoznawców. 

J cśli przedsiebiorca P·Oda wniosek o sąd·owo 
r.ozstrzygnięcie. placi \V każdym razie ko::zta 
pierwszej insta~cyi. 

!!!!!..!-~···--·- --·--·--· - _ _ _ _ . ___ ..! 

Siła przed prawem~ 

"li 

przeciw nam. Dopiero w roku bieżą
cym mąż zaufania kanclerza Btilowa: 
jener'.a·ł Liebert na zjeździe wszechniem 
ców w Wiesbadenie otwarcie wystąpit 
z zdaniem, że w polityce kroczyć willl
na sila przed prawem. Wiele .pism ha
katystycznych wystąpiło swego czasu 
przeciw Liebertowi, ale nie dla tego, że 
potępiały zasadę tę, lecz dla tego tyl
ko. że potępiały otwarte przyznanie się 
do tej zasady. Co prawda już łacinnik 
powiada, że inaczej myśleć, la' inaczej 
mówić, jest znakiem nikczemności, a
toli hakatyści z skrupułami moralnymi 
dawno sie załatwili. Wolno nlajohy
dniejsze zdania głosić, byle tyllko gło
szący je uszy sobie zatkal, wolno bić 
i mordować, byle tylko oczy były za
mktn.iętei i zbrodni nie widiziałv. 
Rzecz jasna, że z ludźmi tego rodzaju 
nie ma układów i nie ma ugody, a je
szcze mniej apelować można u nich 
do j,akichś uczuć szlachetnych, których 
nie posiadają. łlakatyści to po prostu 
osobny gatunek ludzi, coś w rodzaju 
prawdziwie rosyjskich ludzi i tylko 
względy zewnętrzne wstrzymują ich 
od urządzenia 'Pogromu Polaków na; 
podobę pogromów urządzanych w Ro
syi przez prawdziwych RosYJan. 

Nikogo też dziwić nie może, że lu
dzie tacy jak hakatyści - którym zre
sztą zbyt wielki czyni się żaszczyt na
zywając ich ludźmi - nie wiele się tro
szcza o jaikieś przyrzeczenia i przysię
gi królewskie, że mało pytają o konsty
tucyę, która przepisuje. że wszyscy o
bywatele są równi i że własność pry
watna jest nietykalną. ~miech szyder
czy usłyszy jako odpowiedź, kto ich 
wstrzymaćby chciał tern od walki prze 
ciw Polakom. 

To te~ , jeśliby inne względy nie sta
ły n:a przeszkodzie, hakatyśd gotowi 
są do uchwalenia jeszcze zupełnie in
nych ustaw jaik przedłożona obecnie 
sejmowi pruskiemu ustawa o WYWła
szczeniu. 

Gzy 'Są takie inne WZ;ględy? Otóż 
spokojniejsza i rozważmiejsza część D1a
rodu niemie1akieg·o 1już dziś sądzi, że 
polii)'lka antypol1ska prowadzona w 
lkiemnlku wskaza1nyim 1przez haklaty
stów po.chłonęła setki rmilionów bez 
korzyśd idla społeczeństwa niemieckie 
go i że kora:yści iJa1dnych z tej polityki 
1nie będzie, to też organ wolnomyślnej 
partyi ludowej zaznacza. że jeśliby 
ustawa o wywłaszczeniu miała dopią~ 
swego, trze.Qaby jesz,icze uchwalić u
suaiwę, która pozbawiłaby Polaików 
pra1wa zamieszkiwamia w obrębie gra
nic państwa .pruskiego. Być może, że 
hakatyści w 'km1cu i tego jeszcze za-
żądają, gdy się almże, że i wywła

szczanie Polaków z. no:wierzchni z iemi 
nie z.miotło. 

Przeciwmikami projektu w sejmie 
pruskim są prócz Polaków. centrowcy: 
i wolnomyślni, ·którzy tworzą mniej
szość,' konserw~tyści ma}ą pei\vu~e wąt
,pliwości, gdyż obawiają się, aby cza
sem też ich nie wywłaszczano lub nie 
wy1włas.zcZ'Olno kiedyś; od stanowi
ska. jaikie zajmią konserwatyści. ziależy 
los rprojeiktu ustawy o wywlaszczcnju 
Polaków. 

vrok w sprnwiH ~ruków JjednocrnniH 
l~wo~oweuo Polskieoo". Na zasadzie tej opiera się cara poli

tyka antypolska; mimo to usiłowali po- Czlonlkowie ,,Z'edno,C'zenia Zawo-
halkożercv .zawsze .zakryć jakimś ipla- dmv•eg·o Polskiego" .z .pe~mością je
szczykie:n środki przerrwcy stosowane . szcze mają w pami ęci, jak ·nn· wa'r1y m 



rzędnik obrony ,prawnej p. Wanot zro- B. Wilkowski byli zdania, że te slow~ ~ (1z1edz~n wiedzy. . . s~ła nad nami. A ?to nagle rozwa~ł~ 
zcbr,ai.lii: w.· rok.u 1906 dawnie. jszy u- l Ponieważ druhowie A. Błaszyk i i ~e~ o~czy~ów i pogadainck z 16ż11y:h I I cisza st~ła się, jakby śmierć prze„ 

bił zarządowi „ZjednQc.zenia Zaw. pol- p. Wainota obra~ić ,~ie m9gły, odwołah ł . We ":-:;zy.stk1ch mstytucyach Ma- . s1e bramy W~welu, t powstał <_>n z w1en 
Slk:iego'' zarzut. iż drukarnia „w~3rusa się do sądu n~~z1e~1ańsk1ego ":!famm. c1erzY. 1ktore 1nadeslały wykazy za o- ce~ na gło~1~ .. a oczy ma 1ak .dwa 
Bo. k' " kt, · · gan Zjedno Sąd nadziem1ansk1 w ttamm zmosł wy- I kn's sprawozdawczy, pobierało naukę słouca. I mow1. ,,Bądz błogosławiona, 

is. 
1~.g~ u~u· 01;~asięii~e 

1 

l~cz ni~ rok sądu bochumskiego i przekazał · 63jJoo osób, korzystalo z ochronek 14 ojczyzno moja! Za ten pruski wyrok 
~:zm:tkier dru~~{ '\VV~tawi~ .rachunki, sprawę do ponownego badain~a. P.ono- tys. 401 dzieci, a ~ czytelni i bibliotek . zagła~y. bą~ź błogosławiona! Bo .roz„ 
~ · Y · · · d' b : a varz d tacił wny termin odbył się w wrześmu, a 400,544 osoby. paczhwy S?;mew w~o~a to hołd ~łozony 
Ja!klh~.:';~. sbię ·P-0 ° amtk.. , ąM. 1P t sąd uwolnił obydwóch oskarżonych Koła liczyły ogółem 116341 człon- twej nieśmiertelnosc1. I klęski pieśń 
rac ll'lll\.l ez wszys 1ego. ia o 0 • ' k' s „ •· t „ · l l b · "ak zw ci~stwa s'piew'" ć . w· Pi 1 k" d Ulki odrzucił więc skargę P· Wanota I kosz- ow. po1eczens wo ZtOZY o ~a ce e rzm1, l. y "( ' . • . 
znadczy ' ze b,~ 1

1.anus ~ s 1 
1za r ta nałożył I> Wanotowi Macierzy 810 tys. 673 ruble czyh około UlDllkł. A po chwih, zwróciwszy 

za r~go so ie liczi:,;,: śa woda n~m z.e- Ciekawą 1·e~t teraz rze~zą czy ci któ- la/4 miliona marek. Prezesem dotych- oczy ku Warszawie, znów mówić IJO„ 
bramu ,powsta o auue lp eJrrzeme, . . - · . ' ~ " · t A t · o t · 

61. • 1 . h d h • kt • t rzy takie napaści na „Wiar. Polskiego czasowym 1es mecenas. n om su- czą . , . 
szczeg JJm.e l1J. Y~ 1 ru ow. . orzy , 0 wyko,n"{rwali a mianowicie gewerkfer- chowski z Warszawy, mąz na.der zasłu- • • „Jasnos~ su~. c~yni wokoł?! I oto 
rzaws~e więc~J wie;~ obcy~ 1 wrog~m ajnowy Górnik Polski" i niektóre ga- żoay około podniesienia oświaty naro- 1dz1e tłum ~1erm1ęzny na sxance, bez 
nas.ze1 orgamzacy1 J~k swo1einu rw. a- zety w k11aju .oraz pan Ignacy Żniński dowei. kos błyszczących. ale z księgą w dłoni! 
snemu za!rz~owi,. ktor~ szczerze 1 z który to tej hecy przeciw „Wiarusowi Wszystkie pisma polskie. miano- I żadna moc piekielna nie sprosta jego 
ca!ą e~ergid dla ~asz~J '5tra~ pra- Polskiemu" dał głów1ny powód będą wicie warszawskie poświęciły zjazdo- Potedze". 
CUJ~. arzą ' czu1ic si~ e~ wmy, ~a mieli obecnie tę cywilną odwagę i· od- wi obszerne artykuły. Tak woł~ł prorok. A z murów Wa. 
talloe. zarzuty ,stawi wrn.10s~ rna rpos1e- wolai oszczerstwa, rzuC'ane wówczas welu zerwało się echo radosne: ,,Żyje„ 

. dlj.·emu Rady Nad':wrcze1, 1aby wybraino w·ą. Polski' ego" m"· !'' A cała Polska wtóruje mu pieś-
koml~yę. któraby bezpart~jn~e spriaWę na "Dr~~~~e ZjednDc;enia zawodo- · l'y1•e·my '1 z·yc' hędz1'emył, nią: • .I żyć będziemy!" 
dru'ko~ z:badał.a. Do k.onusy1 wybrała p I ·keg;'. oraz nodacy na ob- U U „Kuryer Warszawski." 
na dmu 12 ma1a, 1906 Rada Nad!zorcza weg,o. 0 :,.gl s· t raz p.L'rzekr.1n·ać z J·a 
drnhó.w: A ~łaiszyka z ttolsterhaus~n ! ~f~fn;~ '~?wGl~inie nieraz t~z~b~ si~ Przedz!wny dzień! Gdzieś w pod- #,_____ _s _____________ !!!!I 
B. W1l!k?W~1ego z Rotthausein. c;>ba1 c1 b k ć .· ·ak w s'wietle prawdy wyglą ziemiach Wawelu korowód królów ~~].6mi"' nft!,a)lu~€6 
drnhow1e, me będąc fachowcami, po- 0 !Y ~ . 1 1 , . D h zmartwychwstałych berłami złotemi u- ~u„ ~ PV.Ułl?\l~o · 
słali druki do redakcyi „Górnoślązaka", daJą rozne napasci. ru • derza w bramę grobowca, gdzie bez 
~,Posfępu" i „Orędownika". Wszystkie M'!* .... ll!L ___ . __ "!!'!!!!§!;!:!!!!![. __ E mm ------~ purpury, jeno z wieńcami wawrzynu z p fl13 ZMbothi~a. WarttJi~ H1~&1~7• 
tir;zy pisma S1twierdziły. iż cena za dru- Ro.le działalności polskiej Macierzy na głowie. śpi ten, co serce miał wiel-
ki była normalna. Tyl~o ;u „Orędowni- . Szkoln· BJ" w zaborze rosy1"sk"1m. kie, jak Polska, .i miłość. jak cała oj-
ka", osoba. która ma jalkąś osobistą czyzna. I chylą się korony królewskie 
nienarwiść · dro pp. Brejsddch. podała, . iż przed wieszczem narodu i słych·ać ra-
niektóre druki mogłyby być !lliooo tań- · W Warszawie odbywa się zjazd de dosne wołanie: „Bądź pozdrowiony w 
sze. _ leg1atów Kół .Macierzy s~kołnej, tej. inRaj- rocznicę zgonu, o królu królów!" 

Na podstawi€ tegO' materyału ogło- waż·niejszej , instytucyi -oświ_atoweJ 0 Przedziwny· dzień! Oto w Stolicy 
sib komisya sprawoidanie dochodzeń dakćw naszych w Polsce ziaboru rosyj- Polski zebrali się męże z całego kra
w tej · s•prawie, oświadczając, iż cena , ski ego. Po·lska · Maderz Szkolna kosz: ju, aby przed światem zaświadczyć, że 
druków bvla normalna i że pa1111 Wan.ot . tern społeczetistwa zakłada s21koty 1 po długiem stuleciu mroków ponurych 
tylko chciał przez swoje wystąptenie stara się o oświatę n:arodową~ . dzień jasny świtać zaczyna ojczyźnie. 
„,Zjednoczeniu" zaszkodzić i że calą tę \V roku sprawozdawczyuni, obej- Bo oto zrodził się czyn wielki. który na 
· •akcyę ułożył z ludźmi · złej woli. Tym mującym okres czasu od 1. lipca 1906 czole ma wyryte słowo poety: „O ! gdv 
, czul się pan Wrunot obrażony i podał roku dó 1 lipca i907 roku, powstaly w bym kiedyś dożył tej pociechy, by księ-
<>bydwóch druhów przed sąd' o obrazę. całym kraju 683 koła M<1cierzy. Po do- gi moje zbłądziły pod strzechy!" Nie 
Sąd okręgowy obu naszych druhów od daniu ·cto tef cyfry 98 kół, zawiązanych dożył prorok narodu tei chwili, ale czy 
·winy uwolnił, poni·eważ w tych slo- ' ·w. :pdpr'żednim okresie istnienia Made- może być wieniec piękniejszy, _złożony · 
wach obrazy dopatrzeć się n'.ie mógł. r•iy, .agó1na liczba kó1 wyITTiesie 781. dzisiaj w krypcie wawelowej, niż ten 
Również uznał sąd, że i 'druki Podług ·.· -z tej liczby zaledwie 575 kół ruade- wielki dzień „Macierzy polskiej", ten 

~ tutejszych stosunków nie są za drogo sfalo , sprawozdania z dzia:łałności, po- pierwszy zjazd mężów niosących przed 
·policzone. Tym się p1;rn Wa;not ni1e za- zostaje ·206 kót, które powstały w dru- społeczeństwem kaganiec oświaty, ta 
dowplił, tylko wniósl' a.pelacyę do sqdu giej połowie roku sprawozdawczego, pierwsza spowiedź publiczna wielkie
ziemfańskiego. Aby nie było jakiego..: .z powodu nap.otykianych przeszkód, go dzieła; które mówi: ~,Oto są żniwa 

· kolwiek podejrzenia na drukarnie pol- nie mogty należycie rozwinąć swej moje! oto są dożynki! Plon niesiemy, 
skie, postano dn1ki do zbadania niemiec dziai·alności. Zaledwie 382 koła nadesła- plon całej Polsce w dom!" · 

"1'Jemu· związkowi drukarskiemu w Ber- ly sprawozdall1ia kasowe z~a czas do dm. Przedziwny dzień! W tej samei 
linie. Tlamstąd otrzymano dłuższą i do- 1 lipca 1907 roku i 97 kól do 1 stycZ1nia chwili, w której na Wawelu berła kró

. kładną ocenę sprawy. Związek druka- 1907 1roku - od 308 kól Zarząd .nie o- lewskie chylą się p'rzed kryptą Mickie~ 
·izy wyraził zdziwienie, ze drukarnia trzymał wcale sprawozdania kasowe„ wicza, a w Warszawie Macierz polska 
~,\iViarusa Polskiego" za tak tanią· ce- g(,. . , · · z całorocznej pracy. sprawę zdaje Oj· 

· nę druki ,,Zjednocżenia'' wykonywała. Do dnia 1 lipca rb. Zarząd główny czyźnie, wróg Polaków wstępuje na 
Na terminie, który się odbył w dniu 11 wystąpił do władz naukowych o pozwo trybunę i mówi: „Chcieliśmy zabić ich 

· kwietnia tr. uznano także, iz druki są len~e na otwarcie 1,247 szkól, uzy.skano kolonizacyą, lecz ..• żyją! Chcieliśmy za 
, , ń~rmalnie obliczone. i ż~ nie s~ z~ dro- , zaś pozwoleń tylko na 68.1 szkół. Na 316 brać duszę ich dzieci, lecz .• zyją!' Chcie 

_gie: Lecz sąd uznal zdame w oswiadcze podaniYch wład21om do zatwierdzeITTiJ. łiśmy zmódz ich ducha w kaźni więzien 
niu lfomisyi. iż p. Wan ot miał mieć kon- nauczycieli, , zarząd Główny otrzymał nej, lecz ... żyją! Chcieliśmy zmorzyć 
szathty z ludźmi zlej wolli i dążył . w mku sprawozdawczym zatwierdze- · ich głodem. lecz .. żyją! A zatem, skoro 
do · rozbicia „Zjednoczenia Zawodo- ITTia tylko 159 nauczycieli. ani kolonizacya, ani szkoła, ani męka 
wego Polskiego", za obrazę i skazał \.V akre"ie sprawozd::.t\vczym zafo- więzień, ani polityka o~łodz.enia zgła
każdego z członków komisyi na 15 ma- ż:Jno 317 od1ronek, 505 b!th.:tPł~ i -:zy- dzić ich nie mogła, nam, mości pano
rek grzywny i poniesienie wszystkich telń, zorganizowano znaczną !iczbG wie, jako ostatnia broń pozostaje roz-

. kosztów. kur~ów dla analfabetów, 011az cały sze- kaz ~ „Wywłaszczyć !" 

~)powiadanie historyczne według po
wieści 

W a cła wa Oąsiorowskie20. 

(Cl.u dalszy)_ 

Marszałek rozśmiał się serdecznie. 
- Taik jest. ekscelencyo! ... Wybor

nie! Miałem zaszczyt ciągnąć zawsze 
ekscelencya za harcap! 

· - Pamiętam cię, urwisie! Patrz. 
--~oskś !„. Kapitanie Jerzmano

wski, trzymajże go krótko!... Bo już to 
i ojciec jego byl szaloną głową. 

- Ekscelencyo ! Znam go ... tyłku 
dężka z nim sprawa, bo to siłacz, że 
mu i sześciu ludzi nie da rady! 

Kellerma·n zmierzył w.zirokiem ol
brzymią postać Stadnickiego. 

-- Znać to po nim, ale naszemu Ja
ckowi z dragonów nie dalby rady !.„ 

-- :Ekscelencyo, za Stadnickiego rę
czyłbym! Toć nasz porucznik Sewe
ryn Fredro. wielkiej jest siły a zręcz
ności. lecz Stadnickiemu musi ustąpić ... 

Kellerman się rozochocił i kaizał 
przyZ\vać Jacka, aby się zmierzył ze 
Stadnickim na silę. 

lermana nie było śmiałka, ktqryby się 
odważył Jackowi 1stawić. 

Jacek, zobaczywszy wysoką, wy-
bujałą nadmiernie postać swego przeci
w.ni ka. uśmiechnqł s·ię pod wąisem i 
odgarnął gęstą, czarną, spadającą mu 
na czofo cznprynę. 

Zapaisy zaczęły się od pm'.nc:.:>zen~J 
ciężarÓY\r. Jacek złożył wnet dowody 
nadzwyczajnej siły. Skrzynie, wypeł
nio'.le ołowiem do wyrobu kul - podno 
sił i podrzucał do góry. 

Stadnicki spogladał na te ćwiczenia 
dosyć obojętnie, a gdy na niego kolei 
przyszła, prosH o przyprowadzenie njaj
bardziej niesfornego konia. 

W pu1ku dragonów francuskich 
właśnie odbywano remotnt k01Di; pośród 
dostarczonego pułkowi zapasu był 
źrebiec bułany, m.dzwyczaj niesforny, 
któremu mistrze kowalscy nawet pod
ków przybić nie mogli, a czterech lu
dzi ledwie g-o na surowcowych kamta
rach utrzymać zdołało. Putkownik dra
gonów, Jktóry się szczycił posiadaniem 
~akiego jak Jacek siłacza - szepnął 
na ucho swemu ordynansowi, aby śmia 
łemu Polaczko\vi tego właśnie źrebca 
przyprowadzono. 

- Ekscelencyo, pozwól! Toć ambi 
cya nrasza nie pozwala go odwodzić„. 

Kellerman chciał wstrzymać Sta
dnickiego, lecz tein już doskoczył do źre 
bca, schwycił go prawą ręką za grzy
wę i kazał odstąpić stajennym. Zre
biec próbował targnąć się, zlapar! się 
nogami, lecz drgnąć nie mógł. Stadni
cki jedną ręką trzymał go w miejscu, 
n,ie okazując zbytniego wysiłku. Żre
biec uspokoił się i stal potulny. 

-- Doskonale! - .pochwalił marsza
łek. 

- Istotnie, ekscelencyo ! - wmie
szał się pułkownik dragonów. - Żoł
nierz zmh obejście się z koniecrn, lecz co 
do ,siły„. 

Pułkow;nik nie do1kończyl, w oczach 
zebranych stało się bowiem coś, czeg . .1 

nikt się nie spodziewał. 
Otóz Stadnicki Jewą ręką ujął źreb

ca za ucho, z prawej puściwszy trzy
maną grzywę. A p_otem zaparł się o 
ziemię i szarr1p.nął konia za łeb. Zrebiec, 
mimo \Vściekłego oporu, zachwiał sie 
·i runął. Stadnicki pochyJH się i trzy.: 
mal go przy ziemi .. 

Tcz,ew. W Rwkocinie zgorzaly st·odoła i 
chlew posied·zicielmvi Lchremu. W pfomieniach 
zgiinęfo 60 śrwdń. 

I(artuzy. Obywatel Leon Girocki z Pomic-
1czyńskiej tiuty skazany zoSttal na, 4 miesiące 
więzienia · z.a opór, okazywaruy · leśniczemu 
Kaempfawi 7 Kienbruch ( ?). w chwm, gdy ten 
zaimierzal mu drzewo obfożyć aresztem. 

Skarszewy. Córka posiedzidda Schw<l
chieg01 przyjęl'a wiarę luterską. - Smutne t-0, 
że 111iektórzy katolicy Porzucają wi.arę rodzi-
ców i przodków. - · 

Ze Starogardu dO'noslZ,ą do „Oa:z. Tor.", że 
wieś Karólewo (Karlha:gee) w tutejszym po
wiecie, licZ'~ca 30 g·osp.odarzy nolsldch a 5 
Niemców. obr.ala Niemca i ten zastępować bę
dr2iie gminę przy wyborach, które 28 bm. [fa· 
stąDią do ~e}miku powiatowego. Wstyd i hań
ba painom g'OS'Podarzom za kh opieszatośćl 

Z pod Chełmna. Ominę wie}ską Kot111owo 
przecprzcono1 na Kotnau. 

· Z Wielk.· Ks. Poznańsk!ego. 

Inowrocław. . Za to .. że wypowiedziano jeJ 
.miejsce, rzucila się slużąca pewnego restaura· 
tora z miotł'ą na swes.;o. praicodaiwcę.. który 
przed rozwścieczioną s.!użacą ucie.kJ' na ulicę. 

· Następnie slużąca w · re~tauraicyi potJl\u.Jda 
s1zklankh :i krzesla. Dopiero policyi udafo się 
po1s}uomić z!ośnicę. , 

Żnin. tiuczne wesele wyprawi! swej córce 
gosp.odarz 'E. we wsi S. Dla Ul!OS:Zczenia licz· 
1nych gości zabito: I woru. 1 cielę, 4 świnie, 8 
barnnów. 40 gęSii i 60 kaczek; na pieczy.wo srpo· 
trzebowamo kil.ka centnarów mąki: d-0 spr01Wa-

. <lzernia potrzebnych nalpo! trzeba byfo wiel'kie~o 
wozu o•Q. piwa. 
· · Szamotuły. Przy wyborach ściślejszy~h 
zwyciężyli niemcy, tak ie. tymrazem ,vybrano 
do rady samych 1nierncó,w. . . 

Szamotułv. Wachmistrz okręgowy Gros· 
ser W)ns.!laJ list 29 kwietnia 1884 r. do wach· 
mistrzai ża'!11da·rmeryi Muellera we f r;ieden· 
art (?). który odeibrar list „iui" 16 listopad~ 
1907 z dopiskiem, że spoczywa~ w szaie. Am 
sfowra! 

Miłosław. Do rady mieiskiei wybrano tu· 
ta~ samych Polaków. -tak, że a!lli jeden nie· 
miec w radz:ie zas·i~da~ nie będzie. 
„_ - -- .!l•KF 

· żołnierza. Ja cek usunął się na bok. n~· 
wet nie myśląc mierzyć się z tym s1· 
łaczem. 

Kellerman wśród oficerów zmza· 
dzil składkę na Stadniokiego. p,osY· 
pały się srebrne i złote pieniądze. Od)kr 
zebrała _ się spora sumka. marszałe 
przywołać kazal Stadnickieg·O. 

- Dzielnieś się spisał!... · Zuch. 
zuch! Masz, przyjmij tę małą zapo· 
mogę. niech ci będzie na nowy mund~r. 
który ci podobno Niemcy poszarpah· 

Stadnicki zgarnął obojętnie pien!a· 
dze i zaczął je liczyć spokojnie. stoiac 
przed mlarszatkiem. . 

Kellermain zagryzł wargi gniewnie. 
oficerowie oniemieli. 

- Chcesz się przekonać, czv suma 
jest dostatecwą ?... Odejdź !„. . 

-- Nie, eksceleniCYO ! - odpad 21• 
mno Stadnicki. wyciągając z zanadrlkzu 
woreczek z dukiatami - chciałem ty r 
taką samą sumę dołożyć ... i pro:sić rwa; 
szej ekscelencyi, abyś te pien~d'ze Jt~. 
dzielić raczył pomiędzy ub-Ogi~h... ie 
dnicki ma żółd. a sztuk za piemądze n 
pokazuje... k~ 

Kellerman powstiał z miejsca i re 
położył na ramieniu brygadyera.kł do 

tla 
nie. 
sie 
j,a i 

kO\ 
sce 
'\\' 

ów Jacek był nielada sHaczem. 
Mały, krępv, a niezwykle barczysty, w 
swych wielkich muskularnych rękach 
gruchotail i łamał kar1biny, zginał pod 
kowy. Jedną ręką podniósł najtęższe
go żołnierza do góry. a w kor·pusie Kei-

Gdy marszalek spostrzegł to silne a 
})Óldzikie zwierzę, szarpiące cia~ami u
wieszonych u jego uzdy żołnierzy, o
zwał się z perswazyą do Jerzmanow
skiego: 

Zy\ve oklaski zebranych nagrodziły 
brygadyera. lecz ten jeszcze inie dał za 
wygr1ną. Ka:zał sobie podać kilka po
pręgów, a gdy mu te przyniesiono, o
winął niemi zad konia i podniósł go· do 
góry. Po chwili zaś spętał szybko no
gi źrebca, i posJJinąl ramię.„ i 
pooióst go w kieruniku staijni ! 

- Patrzcie, panowie - rze .1 

oficerów - oto krew!... Polska krei\ · k 
Daj rękę!... ~ 

Kapita1ni·e ! Niech Sta'.d·nircki lepiej· 
próby zaniecha! O wypadek nie tru-
1dno„ ~ .. 1., , J'.~1 

Marszałek, generałowie i c.aly sztab 
\Yin szo\rn li Jerzmanowskiemu taki ego 

(Ciąg dalszy nastąpi). n 



Ostrowo. W wtorek staw:tli pncd izbą 
r \\' Ostroi:\'ie k~. Stanistrn· J-hindt i Do

arn~owa. J\S. Sucharski ze ~lupi i ks. Jona§ 
~ab~~ysiowic, oskarżeni na mocy s.tawetJ1eg,1 
: · rafU 110. Sąd w Ostrowie skazaJ ici1 
-~11g0 czaisu za przeczytanie listu pasterskiego 

•11 e;rcrbiskupa $ta.blewskiego każdego na 200 
s: karY wz!!I. 20 dni więzi~ni~. Skutkiem 

ink:esiMei <lo sa,du rzeszy rew1zy1, spn\Vf.' tG 
~1 ostrowskt panownie rozpatrywal. Sąd 
~zysbkich nwolnir od wi<ny i kary. 

Ze SI łzka czyli Staropolski 
Wrocław. Na rozwoziciela piwa Kwitei.ro 
Zakrzewa pod Psiempolem (pod _\Vrv-cca-

z~. m) na.paidfo w 11oqy na niedzielę trzech roz
~tntkóW w pobliżu I(a·rfowic. Rnzbć>inicy ode-
1 Jli mu 170 mk. gotówki oraz ])Oigali go noża
~(\ak że nieszczęś1l1iwy z,mart 
mi o~. Na ~opalt;'i ::cminencya". prZ}'!fHiC1

-

tl winda górnika 01ęJrnę z. Dębu. mebezp1ecz: 
.
1 ·~e śmierć nastąp1la na.tychm1ast. Żona 1 

~/:ctmioro n1ieletnich •dzfatek oip.laku.ją zgon me
;a i ajca. · z Radborskiego. {\s. kap. Wocłałtz z Bien-
. wie .zostal przesiedlony do Zawoozia na miej
s~e ks. nadkapelama I(wi,otka. który zositaif po
·wofain:r .na1 prO'bostwo do PrusiZkowa. 
~~ . - ·- - _ _ ·-·· ·- ·- ~-~l'illl._, •• „ .... „ml)W~tW"-'\'iftA!t'~ 

~owe walki marokai1czyków z Prancu-
. zam i 

toczą się 1na [rani cy angielskiej .Szczepy 
1 marokańskie p.rzekmczyly gran:icę ko-

1onii fr:ancuskiej. ' 
Skazani kierownicy jachtu carskiego. 

Jak wiadomo statek cara „Stan
dart" rt:ltknąl się ina wodach fińskich na 
skalę podczas przejażdżki ri0dziiny car
skiej. Z powodu tego skazal obecnie 
sąd maryITTarski w Petersburgu jedn1e
·go pułkownika na wydalenie z slużby, 
jednego oorucznika na 7 dini aresztu, a 
dwóch innych wy.~szych oficerów o
trzy.ma1lo :naipomnienie. 
Dalsze opodatkowanie biletów kolejo-

WYCh 
z;apowiedzial sekretarz skarbowości 
bawn StengeJ w parlamencie -niemiec
kim J>Odczas obrad czwartkowych nad 
etatem. · 

'' 

l(siążę fadenburg przeciw Hardenowi. 
„Lokal Anzeiger" donosi, że ksią

żę Eulenburg czując się obrażonym 
'tawił u prokuratoryi wniosek o wystą 
pienie przeciw Hardenowi. Prokurato
rya p.rzychylita się do wniosku ks. :Eu
Jenburga. 

Sejmowe l(oto· Polskie uko.nstytuo 
~rafo się talk samo, jaik w ubiegłej ka
<lenlcyi. Znaczy to, że wybrano: 

węzesem po~la -dra tt. Szumana, 
wiceprezesem czlonk1a Izby Pa

nów K. Ch t1apowskięgo, 

Parlament rozwiązaf kanclerz 13. 
grudnia roku zeszłego dla tego, ponie
i.vaż centrum glosując przeciw projekto 
wi koloninlnemu chcialo okazać swo
ią wladzę. W ko!1cu zapowiedział p. 
Biilow, że jeszcze raz zabierze głos w 
dyskusyi nad etatem. 

Po wystąpieniu przywódzcy libe
rałów Bassermanna. który n1a ogół 
chwalil politykę rządu, prostował je
szcze p. Spahn niektóre wywody księ 
cia Biilowa, poczem odłożono dalszy 
ciąg dyskusyi do piątku. 

i! różnv~h stron. 
Bochum. W odbytych wyborach 

knapszaftowych zdobyli Polacy jeden 
obwód, partya kopjal1niana jeden, ge
werkferajn .3. socyalistycmy ferband 
dziesięć. 

Wickede. Jedernastamlesięczne 
dziecko górnika Ruschenbauma zacho
ro\vałD na tężec karku. 

Hamm. W pociągu osobowym na 
! linii Dortmund-Hamm skriadziono pew
> nej parni sakiewkę z 225 markami. 

Dortmund. W fabryce „Union" 
zabity został pomocnik kowalski Brac
ki. Nieszczęś1i\vego uderzył odprysku
jący kiawał żelaza. - W tej samej fa
br~!Ce pokaleczy? dęż:ko nożem robot
nik Oto1n Mader mistrza Kettera. 

Duishurg. Sąd przysięgłych ska
zał 22-letniego robotnika tlermana Brei 
denbi1cha. który zabił nożem górntika 
Zorka, na 4 lata i jeden dzień więzienia. 

MiihJheim (nad Ruhrą.) W fabryce 
Thyssena poniósł śmierć wskutek wy-:
padku nie·szczęśH\\-ego robotinik tten-
ryk Iii.ittner. · 

· Diimpten. Do szybu ubocznego 
wpadl górnik Meurer i wbH się na miej
scn. 

Horde. Landrat powiatu tlorde 
dr. Rusch powalany zosfal jako ws.pól
pracownik do mintisterstwa finansów. 

Na grudzień zapisywać moźna na 
każdej IYOCzcie „Wiarusa Polskiego". 
Przedpłata wynosi 50 fenygów, i 1przy
noszeniem do dom.u 14 fenygów więcej. 
Najłatwiej obecnie naklonić można każ
dego do zapisania sobie gazety/ więc 
prosimy czytelników naszych, by sta
rali się o zjednanie organowi swojemu 
licznych nowych abonentów. 

Pan Ignacy Kwaśni ew ski pisze nam 
z powodu naszej notatki o skazaniu go 
na 100 marek g.nywny za wykrocze
nie przeciw ustaw1ie o środkach spo-

·sekretarzami dra Niegolewskiego i · 
ks . .pmboszcza Ł·osiń~kiego, 

żywczych. że wiadomość naszą jest 
zmuszorny częściowo sprostować. 

Pan Kwaśniewski ·pisze, pomię
dzy innymi co naiStępuje: sk~rbnitkiem .dm Antoinieigo Chla~ 

wwskiego, 
do komisyi budżetowej iks. ,prat. 

Jażdżewskiego, 
do kornisyi szkolnej ks. orał. Stvch-

la, · - · 
do komisyi aigrarnej drn Skarżyń

~kiego, 
ido kQmisyi pety·cyjnej dra Nieg,o

lewskieigo. 

Parlament niemiecki 
rozpoczął w czwartek walną dyskusyę 
łlad etatem 

Selweta;,z skarbowości baron Sten-
gel Przedsta wi,l nasamprzód kiepski 
stan finansów Rzeszy niemi,eokiej i ZJa-

1 P~wiiedział nowe projekty .podatkowe, 
r~anowicie nowe nodatki od biletów ko 
eJOwych, od gorzałki i tabaki. 
. ~ekretarz urzędu marynlarki von 

T.1rp1tz przedlożył projekt wzmocnie
łlla floty. 

P.oseł cen.trowy Spahn krytyko
~ał wewnętrzną i zewnętrnną politykę 
anclerza Bii1owa, wspomniał też \krót

~o o usta\Yach wyjątkowych przeciw 
Olakom, wskazał na pogłoski powsta
~ rz Powodu Procesu Mol<1:kego przeciw 
k arct.enowi \\"edlug których cale pulki 
0nn1cy maJą być dotkndęte zgnrnzną 
(0ral~ą i oświadczył w końcu, że cen
,ru111 1est gotowe do wspólpiracownict
va dla dobra Niemiec. 
~· Po prz~p.vódzcy konserw!atystów 
13 ~.~htho_fenie wystąoil kanclerz książę 
k \ 0w 1 protestował przeciw temu, ja
~ 0 Y całe puJki były dotknięte zgn.ili
ll~ą moralną. Na dworze in,iemieckim 
ż ie mogla zda'!lriem p. Bill owa istnieć 
·w~ra kJamaryJa dworsk~' gdyż cesarz 

1 1elm II ma silną· wolę własna. 

Policya śledzi nazwę polskie wi1no 
już od dawna; mnie samemu wytoczo
no w tej sprawie już dwa razy śledz
two i za 'ka~dą razą musiano gio zanie
chać, nie znalazlszy nic karygodnego. 

Pewnego dnia orzybylo d.o mnie 
dwóch Polaków, których posłano do 
mnie po rozma.ite likwory na wesele„ 
zrobili oni większe zamówienie, które 
chcieli na driugi ·dzie(1. za:brać z sobą, 
zaś a konto teg,o zamówienia wzięli je
dną butelkę i zmnieśli ją na poli'cyę. Nie 
pozwoliilem się w tym wypadku od po
licyi skanać i odw1olalem się do sądu i 
sprawę wygrałem, a koszta nałożono 
kasie państwowej. Z tej sprawy wyło
niła się sprawa z polskim winem w ten 
sposób, że ucze(1 przyJepil na dwie bu
telki etykietę .,wfoo czerwone" na ów 
napój wiśniowy; z tego powodu wyto
cwno mi proces. W 1pierwszej instan
cyi skazano mnie na 100 marek grzy
wny za to żem mi'1ł to nazwać pol
skiem winem. Ja z mej strony założy
łem apelacyę i udowodniłem świadka
mi, ż1e nigdy nie sprzedawałem tego 
napoju wiśniowego za wino n:aturalne 
ani też za wino polskie. tylko napój wi
śniow:r. Rzeczoznawca zaś twierdził, 
że ten napój wiśniowy z powodu, że jest 
czerwony jak wino naturalne i ma stod
kli smak, mógł niejednego w bMi wpro
wadzić, że kupuje wi1no naturalne. Sar1 

zaś do oweg-o zdania rzeczoznawcy: 
sję przychylH i pozosta\vil pny k;arze 
1 OO marek. Ja z mej strony założę ape
lacyę w tej sprawie do sądu nadzie
imiai'1sk,ego w Ifamm. 

Z u•szanowaniem 
Ig. I( waśniewski. r · 

1. ~ 

'"·'· 
• *'I)+ ~ ,„ .• l 

;, '1.,,:: 

t~ielki ·wiec unlem rnornłestowanio urrnciw 
~UsfiiWDm ~\vyjqf kiiwvffiW.Bf ucłibnuse-nl 
odbędzie się dnia 1 grudnia o godzinie 
4 po południu na sali pana Brinka. Na 
wiecu będzie przemawiał ooseł pan Jan 
Breiski. Będzie też zdane sprawozda
nie z wyborów. O liczny udział upra
sza się. 
.z. __ @!2212. 

Od Redakcyi. 
( 

Panu St. l(ochowiczowi w Bruck
hausen. Niech Pan pokaże urzędniko
wi staniu cyWiJnego kalendarz z spisem 
imi'On, by się z ITTiego przekonał. że 
Bogdain a Teodor, to dwa różne imiona. 
:Ewentu:alnie niech się Pan postara o 
poświadczenie księdza. Jeśli i t-0 nie wY 
starczy, niech Pan 11Jie ipodpisze proto
kołu stanu cywilnego, lecz wniesie o 
rozstrzygnięcie sądowe i poda jako rze 

· czoznawcę profe6ora literatury slowiań 
sikiej przy uniwersytecie berlińskim 
AleksaindJra Brucknera. 

Ogłaszającym Towarzystwom. Pomimo 
na1szeli uwagi w rubryce „oo Ekspedycyi", o
trz.ymaliśmy w ostat·nim czas'ie 'kilka ogJo~ize1i. 
towairzyskkh do umieszczeni~, które nie byty 
potwierdzone stemplem t()łwarzyskim aini aidre
sem wysyfają.cego'. Trzymając się zasady, o
~loszeli tvch n:ie umieściliśmy. W ostatnim bo
wiem czas1ie znOIWU za<SzJo niepornz.umienie ~ 
pewneim Torwarzystweim. Oś·wi·a~kzamy więc 
j,eszcze raz. że og\11oszeń umies?:czać nie może
my, jeżeli nie będą potwierdzone stemplem i 
jeżeli nie będzie każdorazowo dokfadny .ad'res 
wvsytającego poda111y. 
'ft·:a\~V:l§łtifDiiJSYCii!D''~~.„'~-t.niłSi!·&~-·*• . ·--

Osłalnie wiado.mości. 

Szano\vnemu druhowi 1 
ANDRZEJOWI ROSZYKOWI 

\V dz.ień godnego Imienia.. zasylarn serdeczne 
życzenia zd·rowfai, szczęścia, rwszellciej p~ 
myślności. także w pracy męstwa i zwyc_ię-
stwa ! zasyla · (1415) 

J- Piątkowski. 

Tawarzystwo gimn. „Sokół" w Ober-Styrum 
za1syia szan. drullowj 

FRANCiSZKOWI JACl(OWIAKOWI 

oraz j~o dozgonnej towarzyszce życia 

pa1Ulie LEONARDYI KUMERClYl(ÓWN~ 
w dlniu ich ślubu, 30 listopalda, serdeczne ży
czeniia: - Ile dziadów ma odpuście - ne 
Hs.tków jesit w kapuście. - Tyle lat szczęścia, 
sJ_cxiyczy - Towa1rz:ystwo mto<i-ej Parze życzy. 
W końcu wyikrzykuaemy wszyscy Sokoli sp.o-
Jem: „Grotem"! niech żyie Sokolica z Sokolem! 

(1) ~ząd. 

łlllłlli~~~·~rdł,ł!lił!• 
Milspe i okolica! 

W niedzielę, ,dni.a 1 g.mdni1a 1 .rb. D go . 
dzi:nie 2 .po poludniu, odbędzie się w lo
kalu p. Rosendahl'a w Milspe 

WIEC POLAKÓW i POLEK 
--- w sprawie ·opieki duchownej -
na który wszystkich Rodaków i Ro
daczki ,z Milspe i okoHcy .uprzejmie za-

Parlament austryacki przeciw antypot praszamy. aratnie. a inam życzliwe t-0-
'skiej polityce Prus. warzystwa 1polski'e z Wetter, tlagen, 

W i e d eń. Na czwartkowem po- Haspe, Gevelsberg a Elbedeld prosimy 
siedzeni;u olbrzvmia większość parła- o wzięcie Ucznego udziału. Program 
mentu 1austryac~iego Po przemówieniu będzie na wiecu ogłosz0111y. 
prezesa l(oła pol~kiego posła Głąbińskie , (3) Zwołuiit~Y· 
go urządziła wielką demonstracyę Bract·wo różańca św. Polek w CastrOJ> 

. prżeciw antypolskiei polityce Prus. 'Na · donO!Sli siostrom iż w niedzielę, dini<łl 1-go gru
. wywody posła Głąbińskiego odpowie- dni·ai odb,ędzie się naQ_ożeństwo różańoowe; p i l 

nafbo,żeństwie zebranie dla niewiast i panien 
" dział .pr~~yd.ent Y'f eiskirchher,„ by po.:. różańcowych. Niewiasty, które mogą wstąpić 
seł Głąbmski wmosł w 'sprawie ostat- doi :bractwa~ chętnie będą przyjęte. do naszego 

· nich projektów antypolskich Prus in- \ 'S!:rona. Zarazem donoszę SiQStmJ:P. które są w 
terpe. Iacyę a prezes m. inisfrów w tej br_acWie s~;c. a. JezusoiWego i które mai:ą za-

., · • . • , . · miar wstąip1c do bractwa, by do Nowego R,oku 
s1praw1e ~~d~te ~m.stał . zabr~c głos. ~o- s.kfadkę zalaitwiooo. .o licz.ny udział w na.bo-
seł Głąbmsk1 osw1adczył się przeciw żeństwie i zebraniu upraszą się. (1) 
sojuszowi Austryi z NiemcaQit Przetmona. 

Lwów. Rada miejska uchwaliła Towarzystwo gimn .. ,So«ót" w ttabinghorst. 
protest przeciw antypolskiej polityce Przysz!e miesięczne zebr'iainfo odbęctZlie 
Prus. się w nię:dzielę, dnia l~go grudnia, o godz. 6-ei 

wieczorem. Druhol\vie winni się wszyscy na 
Her n e. Na posiedzeniu . rady· ' zeibratJlie stawić, ponieważ będzie omawiania 

miejskiej wybrano ~omisyę. celem zba„ sprawa. iakieŚirrty dotąd ieszcze nie porus:zali. 
dania sprawy przyłączenia do Herne. Ta1kże ci druhowie. którz_v zalegają z skfad'ką 

za mk 1907, erby sie z niei uiścili. O ptlll1ktualne 
gmin Baukau i Horsthausen. . i licz·ne zgromactizenie· siit~ druhów i gości prost 
~"'!'! - L§A __ ._ -- · -·--"!!-__ _ ·----- ·- CES (1) Wydzał. 

l:fiabo~easfwo".polskien , . 
Witten. Nieustanna Ad{)lra:cya w kościele 

~w. Józefa w Witten od!będzię si~ w sobotę 30 
gmdnia. Po poluidniu ocL 3-4 go<izina na:b02:eń
sitwa dla Polaików. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego, 
Wiece na lgo grudnia: 

W .Essen po południu o 4 godz. w lokału 
u. Meister'a ul. f rohirrhausersk 

W Hombruch w pofodnie o 12 godzinie w 
lokalu p. Schnitt·ker. 

O liczny udzial w wiecach uprasza 
„Zjednoczenie Zawodowe POiskie." 

Baczność druhowie w Dortmundzie! 
W niedzielę, 1 grudnia. odbędzie się ze

brainie czfonków vZiedinoczeinia Zaiw Pol." o 
g;odtinie 2 po pol. w lokalu p. V ossa, przy ulicy 
Reinischestr. nr. 127. O liczny u<lziaf prosi 

Delegat .,Zjednoczenia Zaw. Pol.'. 
Z biura ,,Zjednoczęnia Zawodowego Pt>J. 

skiesto". 
Szialnow,nym L1„u:wm dono'Slimy, iż na; ży

czenie będzie bfor(' glówne otwarte także w 
niedzielę i ś·więta i to w po.rudnie od godz.i!Ily 
12 do 1-e~. Lecz upraszamy. aby się tylko w 
w najważnieiiszy.ch SQrawach w -njedz,ielę z 
obroną prnw!ną z~Jasza1110. miemowicie ci, kfo
-rzy w dni poiwszechn.e ca~v dzień pracuią. 

Zarząd 
•• Zjednoczenia ZawodO'Wet?:o Polskiego" 

Baczność Castrnp ! 
W niedzielę, dinia 1 gru<lnfa rb„ odbędzie 

się obwodowa konferencva mężów zaufania 
w Castrop po potudniu o i;i:odz .in~e 2-ei. 

Po poiludniu zebranie członków o godzirue 
4 w lokaJu p. Schulte-Beckera 1) sprawozda
nie roczn1e, 2) utworzenie kasy lokalnej; 3) Q

bór wydziaJu '11'a rok przyszty. O liczny udz.ial 
prosi Delegat. 

.UJAWWW 

Tow. gimn. .,SC1kót" w Dorstfeld 
dooosi swym czJonkom. iż w niedzielę, dniai I 
grudnia, o godzin.ie 2 i uót po po.fu<lniu,' OO.bę
dzie się zebranie. na l:tórem będą bardzo wa
żne sprawy .amawiame. O liczny udzi>aJ czfon
ków i rodarkćn\r życzliwych Sokofowi pro.si 

C70-tem! (1) Wydział. 

Towarzystwo loteryjne w Neumiihł. 
Zebranie odbęd.:liie się dlnia 1 grudnia! o 

godzinie 11 prz.e<l pofodiniem 1J1a sali posiedzetL 
o Jicznx_L.Jzial' prosi__ (1) z~~~d. 

Towarzystwo św. Józefa w Watteinscheid 
donos.i s\.vvm czJ'.o•rikorn. iż zebranie odb~dizie 
się w 111iedzielę, 1 grudnJa, po poJu<lniu -0 godz. 
4 w lolkalu p. Wa11tr.a. Bochumska ulica. Na 
porząd1ku dziennym bardzo ważne spr.a wy. ( 1) 

---~---~-~Zarząd 
Towarzystwo polsko-kat. „Jedność" pod opieką 

św. Stanisława Bisk. w Essen 
d.onosi wsizys,tkim czJookom. iż w nied!Z.ielę lgo 
grudnia -0 godz. 5-eJ oo potu<lniu odbędzie się 
dla ważnych spraw nadzwyczajne walne ze
branie na które się zaprnsza wszysfkich czlon
ków. Każdy cził1onek. który ma książikę z bi
blioteki ~r·alS!Za się. aby ra.czyl przynieść na 
posiedzeinie, także dzieci podać do Gwiazdki. 

f'o;siedzenie odbywa się w nJ{)lwym lokalu 
u p. Menzel ,.Borussia" przy ulicy Rottstr. (l) 

-----------~?-rZ_ą~„ 
To.w. gimn. „SoMł" I. w Oberhausen. 
W nieuzielę, dnia 1 grudnia. o si;odzinie 4 Pt' 

p.o~udniu cxl1bedzie sie zebranie u p>a~1a van der 
Berg, ulica Milhlheimska. Licznv udziat po
żądany. Goście mile widziani. 

Wydzial p.owinien się zebrnć o gooztlnie 12 
w pofuctn,ie, w fym samyim loikału. (1) 

---------~ydzi~._ 
l(onferencya św. Wincente~o- a Paulo 

w Gerthe 
donosi swym czJ:'QłJ11kom i rodakom w Oerthe t 
okolicy, iż przysz:Ie zebranie miesięczme odbę
d©e. ~;iię w nie-c:l.mele. d'nia l s;rudnia, po połu
dniu o 11:.odzinie 4 !lll sali panai Brus.tai. Goście 
mile' 1widziani. O 1iczny udziat prosi 

_____________ Zarząd. 

Wiec .• Straży" w Pin.czvnie -
odbędzie się w niedzielę. ·dnia 1 grudnia' o 1-eł 
PO ootudniu w lokalu p. Wieloiwfocki~o. Prze 
mal\viać będ7ie delei;?:at zarządu z Poznatn\a. O 
Hemy udzia1r rodaików orosi 

l(oło śpiewu „Mickiewicz" w Gelsenkirchen 111 
donosi svrym czfonkcm1, iż w niedzielę. dnia I 
1trnd71ia, odbędzie s:\ve walne zebranie o godzi
:nie 2-ei. na którern bedzie obór no-wego zarza
du. CzlOJ11kowie po.wi'nmi się wszyscy stawić. 
poniew<ł!ż przyjdą wa~ne swawy ncd obr~Hi\' . 
Zebranfo zarza<lu o godz. 1-ej ( 1) 

- . __ , . Zarz<1d. 



Bank Lodowy w Sremle 
Spółka. zapisana. z nieograniczoną odpowiedzialnością. - założ. w roku 1873 
poleca się Roda.kom na obczyźnie jako instytncya, w które najpewnłeJ 
Mkladae mogą ciężko zapra1!owane swe oszezędnośeł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
tO-dnłowem 3 proeent. 
k wartalneBI <I „ 

Złożone u na!! de1•ozyta ł oszezędnośeł wynosiły na Now, 
Rok blisko ~ ł pól ndlłona marek. 

~""undusze r~zer'ft·ou·e ł udziały członk6w ca 500,000 mi:. 
Ba.nk ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 'IUa.j.ą.tkami swym 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. . 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem RadJ 
Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. 'Vawrzynłak.. 

Lokale bankowe mieszczą. się w domu własnym Banku przy ul. KościeJ, 
nej nr. 15 i otwarte są. codziennie z wyjątkiem niedziel i iwią.t. 

Numer telefonu 59. A.dres: 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sehrimm (Posen) 

Rodacy? Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftpflicht.. 

l'łladalłńskł. JW. Kueharskł. Dutldewieig. 

Jan Błoch 
w Essen 

Turmstrasse. nr. U. 

J. Pańozak, dom to;~r 
I 

RSSEN. Stoppenbergerstr. 11-ia 

Najtańsze i najkorzys( 
nieJsze źródło zakupna. 

Z powodu innego przedsiębiorstwa za.miena 
mrj dobrze zapf'lwadzony skład towarń: 
kolonłaln•el1, tłu§zezów i lu ótkte\ 
w pobliżu Recklinghausen 

tanio sprzedać. 
Ponieważ w okolicy Qardzo dufo Polaków mieszka, 
powodzenie dla Polaka bardzo dobre. Zgłoszenia 
do ekspedycyi „Wiarusa Polskiego" w BochumJXid 
nr. •405. 

Towarzystwo _.Polonia" w D:yseldorfie 
donos.i 1Jli1niejszem, ,iż w niedzielę, dinła 1 gru. 
idnia, o god'Z1nJ.~ 8 i pól przystępnie towarzystwo 
wsipólnie do komunii św. w klasztorze Przy 

·-======~================--;;;;=== 
ulicy, Oststr. (J) Zarząd, 

Wyrok y • • sm1erc1 
na. polskie wino zapadł lecz zast~piono je natychmiast inn'ł nazwą 
kulturn2' 

H K T Gif t. trucizna hakaty. 
Jest to napój wiśniowy zawierający duzo soku wiśniowego 

bardzo mało alkoholu, a dla tego te jest czerwony drzy przed nim 
hakate i zatruwa sobie życie. 

Znane z swej dobroci i ogólnie lubiane papierosy 

Na gwiazdkę 
polecam Rodakom wielki mó1 skład cygar I papierosów 
Ganewicza i Wleklińskiego z Poznania, sławne „Noblesse" nr. 50 
i wiele innych. 

pierwszorzedny wyrób, tyloreczna robota 
Zwracam uwagę na cygaro pod nazwą 12aaa 

Moja Specyalność I Ojczyzna 
są to bardzo dobre wyroby, wybór wielki bo około milion cygar jest 
za wsze na składzie. 

w kartonach po 10 sztuk za tli fen. 
poleca 

Jl. · Droste, Poznań, 
fabryka papłe1•osów I krajalnia tytoni. 

813 ....... 

IG. KWAŚNIEWSKI, Boc;hum, 
Telefon ł.'.t.3. Bliicherstr. 44. 

Reprezentant na Westfalię i Nadrenię Stanisław Batajezak, Bochum 
Juliusstr. 2 I. 

J. Barański, Wanne, 
Najwi~kszy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy uHcy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
=---= naprzeciw kościoła. katolickiego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 

r<~~~~ 

Ceny niskie ! 
~>!fi~~ 

Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedz~nia Najtańsze i naJ·· 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego eię przekonać możecie, że najkorzyst- dogodniejsze źr6• 
dej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze dl k dl 
rzeczy tylko u ( 400) o za upna a 

Jana Barańskiego. młodożeńc6w. 
Przy całkowitych wyprawach, pł-:knc podarki 

Wszystkim, któ1zy 11 mnie wyprawQ 
kupią, wypożyczam gratis oorcelany na we
sele. 

~~~"""~'-. --Polecam także Szanownej Publiczności 
Na odpłatę! moje 

~~"""->J>.l>-11 ftla8ne warsztaty 
tapicerskie i siodlarskie. 

Na życzenie przerabiam stare materace 
w jednym dniu po cenach tanich. 

Zarazem polecam inaterace mojego 
wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce
nach fabrycznych . 

ot,zyniakazovrnoJp• . s < 

ni~ la •e•a1<1cv •OOO ilustr 
oo Kazd\. ,oJa~ Ju 1c l" „1„. 
g:d~ mó1 Ct'nn1~ tOf)dCZy ''11S· 

kie ceny pucclyt~ na <C ar111 
loeszon ku we ' Ci!UlJt "· Ou 
dZ1kt łańcui;zk1 iłote >rcbrne 
•niklowe. btzut ry 4 llfll . 1 sr . 
brn4 •nstrumcnta muzyc. ne 
wyroby •korzane, ,;talowe, ku 
chenne welocypedy masryny 
.iabawk1, perfumy, prz dmioty 
deworyJ narz<;dzu rzem . itd 
Sprz:eelatc; tanleJ olj- ole· 

1edn• 1abrykl, 
8&'0ort do w11;i;yuk kra10~ 

Regu1ato1 
1 dzwonu?• 
""eżowym 
Nr 254..?, 

,es• ostatn'• 
nowościa fa. 
bryka cyi IC · 

.e:arow Tc„ 
orzechowv 

miniaturowy 
regulato• !'Jrt 
cm wysoki • 
wyb1)an en1 

pól 1 całych 
godzin, po. 
$iada d:twii:1< 
przyjemny 1 

mile brzm14. 
cy, łudzą.:o 
podobny do 

zegara •1eżowego . Tarcz ar. 
tystycznie wykonana. 8,.25M 
R~gulator nr. 2545 

z 14 dniowym mechan cznem 
wybijaniem pół 1 całych go
dzin 100 cm wysoki. or1e
chowv, p1-wknie politurowany i 
czi;ści ~ mi matowy i po bo kac o 
przcroczysfe ~ z ~ by. Tarci 
ozdobnie emaliowana 1 wyko. 
nanie Tladzwyczej arlyst czne 
Rod$Cy I Swój do swego 1 

Adres: Hi aro nim Tilgnor, 
Berlin 27., Markusstr. 3. 

)~{,(. 

, ~~ - •" ' 

Najlepsze i . najtańsze 
źródło zakupna 

= Dt1zelkle50 = 

obn111ia 
Otto f ongmeier, 
Bochum, Hochstr. 13. 
Z powodu przepełnienia 
składu i aby uprzątnąć, 
sprzedaję wtym tygodniu 

po nodzwyczoj tonich cenoch. 
Pierwszorzędne fabrykaty i zna-

komite fasony. 1413 

·wielki zapas 

obuwia zimowego 
dla dzieci, pań i panów. 
Zadziwiająco tanio. 

. ~~ 
4y· t ~-· 

on'f ekcyę męzka i dziecięcą 
~ Obrania 

Paleto tv I Spodnie 
Kamizelki I 

jako to 

Jupy 
Koszule I 

Kale~onv 
Szkarpelki 

Kołnierzyki 
Przodki 

świeżo odebrał i poleca po stałych i niskich cenach 
I 

W .ojc. ech A. Powalowski, Bochum, Ulica Alej9wa nr.13. 
Zarazem donoszę nini~js2em szanownej Publicznośei, U z pow11du śmierci syna mego ~niosłem z dniem J. listopada 1907 

filią moją w Herne. Zamówieni,., przyjmuję piśmiennie. 
4107

a 

~N yd a wca~ · .i a n ł3 : e J s k i w Bochum. Oupt.wiedz.i~ny za reda.key~~ ~ .t a n is l a w Drukarr:ia „Wiarusa Polskleu,o•• w Bucbum. 
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Nr 277. Bochum, na niedzielę, dnia 1 grudnia 1907 . Bok 17. 

• 
lodzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcona ogwłacłe oraz sprawom narodoW)'m, politycznym i zarobkowym. 

-~ tHd.-. 1: IWJ"MWem Ul poś~ffic:z
.,.. prwdplata ·kw.air.tama na p007JCia I 11 listowych 
_.al 1 mr. 50 fea .• a ~ odoosze:n.f.em ·do domu 1 mr. 
11 fla. ,,Wlarus Polsk~„ zapisasy Jest w cenniku pocs 

I 1111 Boże za llarc I DJczrzoc r 
Z• mera.ty placł .&4 a mldsel JqdD iri•••• .... 
O 15 f, <>&loszenie, zamiGSZCZOIJ;9 przeli ........... 
łen. Kto często odasza o~ nbał. - Ullłl li 
"Wiarusa PolskJe20" należy frtakew„ ł _.. • 
lliiola dokladiny adres pisZl(l~ Rekop • .ta ft"da--• ...,-m pod makiem ..L. polniscb nr. 123." 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 141-ł. 

Rodzice oolscv ! Uczcie dzięci swe 
mówić, czytać i pisać oo polsku! Nie 
;est Polakiem, kto potomstwu swemu 
wiemczyć się pozwoli! 

Z wypadll6• dnia. 
~·· 

Ambasador niemiecki w Wiedniu był 
w piątek u austryackiego ministra dla 

spraw zagranicznych. 

Ogólnie przypuszczano, że chodzi
lo o czwartkową demonstracyę parla
imentu austryackiego przeciw anty
polskiej polityce Prus. 

Sejm pruski rozpoczął w piątek rozpra
wy nad J')rojektem ustawy o wywłasz-

czeniu. 

Nasamprzód wybrano prezydyu:m 
z p. Krocherem na czele, poczem. roz
począł rozprawy poseł Jażdżewski. 

Obszerniejszę sprawozdanie podajemy 
i!>Olliżej. 

Sprawa wywłaszczenia Polaków 
w sejmie pruskim. 

·w czo raj rozpoczęta się w se1m1e 
<iyśkusya nad projektem o wywłłasz
<:zeniu Polaków. Jako pierwszy prze
mawiał poseł ks· dr. Jażdżewski, które 
go mowa niestety 111ie spr.aw;ila głębo
kiego wrażenia. Ks. J.ażdżewski powie
dział mniej więcej, co następuje: W 
ł~ieniu mych rodaków muszę energicz
me zaprotestować przeciw !11owemu 
projektowi i przeciw wywodom preze
~a ministrów. Projekty wywłaszczenia 
a pomnożenia funduszów k{)misyi kolo
nW1za~y~nej sprzeciwiają się konstytucyi. 
. łas~1wie należałoby ·się spodziewać, 
ze polityka kolonizacyjna rzadu pruskie 
go oow.inna nawrócić z drogi nie osią
gnąwszy oczekiwf:tnych :korzyści. Poli
tyka WYJPierania nie doprowadziła do 
tego, że wielu Polaków byfo zmuszo
n~ch 'YyWędrować do niemieokich pro
w1ncy1 lub zagranicę. Prawo wywła
s~cz~nia. jeżeli przyjdzie, będzie niesły 
Ci~ame wkraczalo w iprawo własności 
Prywatnej. Nie obawiamy się wcale 
llraw. wyjątkowych, które się zwrócą 
Przecr~ko niemcom samym. My ufamy 
Sprawłedliwości Bożej. 
.. Po ks. Jażdżewskim przemawiał 

mimster rołnictwa Armin i powtrarzał 
~t~re frazesy hakatystyczne, że u Pola-
ow dobrocią się nic nie wskóra. Mini

~ter otwarcie powiedział, że 111arodowe 
mteresy niemców muszą być w gorącej 
Walce wywalczone. 
c W ~lnokonserw1atysta Zedlitz i na
. Yonalhberal f riedberg oświadczają się 
:. z~sadzie za projektem wywłaszcze-

ia, J~dnakowoż mają jeszcze pewne 
\VątQhwości co do formy prawtl o wv~ 
~ła.pzczeniu. Natomiast poseł centrowy 
ca'. ?rsch i wolnomyślny Kindler zwra 
·g' h s~ę w swych 1przemówieniach ener
r icznie Przeciw nowym bezprawiom 
t!~du Pruskiego i dowodzili, że polityka 
ni. ap s~kodzi więcej niemcom samym. 

z 0.11akom. 
ko W końcu obrad zabral jeszcze głos 
ie nserwatysta Oldenburg i powiedział. 
k narodowe dążenia rządu pruskiego 
onserwatyści zawsze popierali i p-0-

pierać będą, we decyzyą o prawie wy
wlaszczenia pozostawiają sobie na póź
niej i będą za takiem prawem głosowali, 
j1!żeli .istotnie niemcom (ealną korzyść 
przyniesie. Projekt w dotychczaso
wej formie nie mpowiada tego. W koń
cu zwrócił się w stronę poslów pol
skich i radził im, ~by nie oglądali się na 
przeszłość, ale jasno J)atrzeli w przy
szłość! „Za wami - mówił - leży bez 
powrotnie upadła Polska, przed wlami 
zaś Prusy, które swego posłannictwa 
w świecie nie spełnily". Zakończył zaś 
mowę swą patetycznym wierszem, że: 
orzeł pruski zw.raca się do światła; cięż 
ki jest jego wzlot, bo dźwiga historyi; 
świata. 

Tymczasem świat cały, ;patrząc na 
krzyżackie butne postępow\anie Prusa
ków z g.nębionym narodem, na urąga
nie kulturze dwudziestego wieku i. na 
naiświeższy zamach na święte prawo 
każdego człowieka, odpowie Oldenbur
gowi, że istotnie ciężkim jest wzlot or
ła pruskiego, bo obarczony ma grzbiet 
tysiącZ1I1ymi bezprawiami i krwią i łza
mi nieszczęśliwego narodu po)skiego. 

Po przemówieniu posta Oldenbur
ga obrady odroczono do dnia następne
g~ I~ 

rolacv na obczyźnie. 

Recklinghausen. Szanowni Roda
cy! Ubolewać należy na brak oświaty 
u tych rodaków, którzy to nie zacho
wują solid.amości z ·resztą ·rodaków. lecz 
odłączają się od nas i trzymają się fila
rów centrowych. Chociaż tam potępiają, 
nasze gazety narodowe jak „Wiarusa 
PolskiegQ" i „Gdzetę Grudziądzką" a 
zalecają gazety centrowe i ganią na
szych posłów, to jednak wino i cygara 
darmo dają. Atoli tern więcej my naro
dowcy zabierzemy się do dziela, agito
wać będziemy za naszymi polskiemi ga 
zetami i pracować nad tern, aby przy 
ściślejszych wyborach do rady gminnej 
kandydatom naszym zdobyć jak naj-
większą liczbę głosów. Wł. f. 

Bankau. Przy wyborach ściślej
szych do rady gminnej zdobyli Polacy 
431 gł., niemiec, należący do partyi ko
palnianej 573 glosów. Zwyciężył więc 
niemiec, którego poparli centrowcy. 
Zdobyliśmy jednak tak piękną liczbę 
gtosów, że na rok przyszły możemy 
mieć najlepsze nadzieje. 

Recklinghausen-Siid-Hillerheide. Ist 
nieje tutaj Koło śpiewu, lecz niestety ro
dacy bardzo mało je popierają. Rodacy 
pielęgnujmy nasz piękny polski śpiew. 
bo pieśń dodaje nam otuchy i ochoty w 
każdej pracy. Mam nadzieję, że mda
cy, którzy w innej .pracy narodowej tak 
dzieinie się spisali, nie pozwolą także 
upaść Kołu śpiewu, lecz licznie na człon 
ków się zapisywać i w śpiewie udział 
brać będą. Cześć pieśni! 

Jeden z członków. 

Marxloh. Wystarawszy się o księ
dza polskiego, wzywamy wszystkich 
Rodaków, by jaknajliczniej uczęszczali 
na nabożeństwa µolskie. Odbywa się 
co pierwszą niedzielę w miesiącu Msza 
św. z śpiewem polskim rano o godzinie 
7, a co drugą niedzielę jest po południu 
nabożeństwo polskie. Jest w Marxloh 
2 tysiące Polaków, więc uczęszczajmy 
jaknajliczniej na nabożeństwa polskie. 
aby udowodnić, ze po1winno S:ię ono odby-

wać jeszcze częściej. W towarzystwie 
św. Barbary utworzono oddział śp_ie
wu, aby upiększyć nabożeństwa polskie 
Iekcye śpiewu odbywają się co środe 
od 7-ej do 9-ej wieczorem i wzywa się 
rodaków. by na lekcye te jaknajliczniej 
przybywali. M. c. 

Liitgendortmund. Za staraniem :p. 
Józefa Trzebniaka odbył się tutaj dnia 
24-go bm. wiec polityczny. Przewodni
czącym obrano p. J. Trzebniaka, za-1 
stępcą p. K. Krygiera, sekretarzem p.' 
St. Trzebniaka, ławnikami pp.: J. Ka
czyńskiego i W. Musielaka. 

Jako pierwszy mówca wystąpił ui
rzędnik obrony prawnej 1pan Paliński z 
Bochum, który w godzinnej swojej mo
wie przytoczyl plouczające przykłady z 
.naszej historyi narodowej, ubolewiał 
nad naszym tułactwe~ piętnowta.ł kur
czycieli ziemi ojczystej i zalecał wstę
po.wanie do towarzystw polskich w pier 
wszym .rzędzie do „Zjednoczenia Zaw. 
Polsk.iego". 

Za jego mowę podziękoWlano p. Pa 
lińskiemu wYkrzyknięci-em trzykrot
nym „niech żyje!" oraz ~romkimi okla
~kami. 

Przewodniczący oddawszy prze
wodnictwo swemu zastępcy zabrał głos 
w sprawie robotniczej i knapszaftowej 
i zachędał gorąco do popierania „Zje
dnoczenia Zawodowego Polskiego" za 
znaczając, że ina obczyźnie nie pow.i
nien się znajdować ani jeden Polak, któ
ry nie nalefałby do naszej organizacyi. 

Nastąpiba potem wolna dyskusya, 
w której zabierało głos kilku rodaków 
w sprawach robotniczych. Na koniec 
przemówiła w krótkich słowach do nie
wiast pani Palińska, ubolewając bar
dzo, iż ni-e może dłużej przemawiać, po-
111ieważ niewiast było bardzo mało i 
prosząc, ażeby na przyszły raz, g_~y 
znów będzie w Liitgendortmund ta:ki 
wspaniały wiec i.lak tą razą, rodaczki 
się liczniej zebrały. 

Przebieg wieca był piękll1y. Wieco
wników była dość znaczna liczba. Po 
odśpiewaniu jednej zwrotki pieśni „U 
drzwi Twoich" pr:zewodniczący zam
knął wiec hasłem Szczęść Boże. 

Stan. Trzebniak, sekr. wieca. 

·Hojny. dar. 
Z Wiednia donoszą: Baronowa Zie-. 

mialkowsika ofiarowala 20,000 koron 
na rzecz Koła wiedeńskiego Tow. szlko
ly ludowej imiertia Sobie6kiego, rozpo
rząid:za·jąic, że proieent od tej. sumy ma 
iść ina utrzymanie szkoły polskiej w 
Wiedniu im. b:;:.r. Ziemialkows!kego. 

Etat Rzeszy niemieckiej na r. 1908. 
Prze~.fo~onv. ~alrlaimentowi etat zwyczajny 

rzeszy rnem1eck1e1 na r. 1908 wykazuje nastę
pujące wyidatki stale trwaJące·: 

1. na parlament 2 044.430 mk. 
2. ~1a ka:nclerza i urząd kanclerski 306 360 

mk. (o 3630 mk. więcej, niż w r: 1907). ..„ 
3. na urząd spraw zagrainicznvch 7 .. %9.032 

mk„ (o 694.550 mk. więcej, niż w r. 1907) wyda 
tki jed:l1oraiowe 360.950 mr. 

4. na urząd sprnw wewnętrznych 
77.278 617 mk. (2.042.072 mk. więcej, niż w r, 
1907) wydatki jednorazowe 6 042 OOO mk. 

5. na w-0ńsko 638 235 700 mk. (31.854 639 
ank. więcei. niż w roku 1907), wYdatkl jedeno
•razO<We 127 265 626 mk. 

6. na wojskowy sąd rzeszy 578 501 m. 
(5040 mk. więcej, niż w r. 1907). wydatki ;e
dnornzowe 1 430 OOO mk. 

7. na marynarkę 133 801 074 marek. fo 
12 927 779 mk. więcej w r. 1907), wydatki je

. ICLnoraznwe 125 989 100 mk. 
8. na urząd spra\vicdliwośc 1 2 463 930 

mk. (46 240 mk. więcej, niż w r. 1907). ~da~ 
tki ied'nor~owe 35 OOO mk. 

9. na urząd skatrbowości 308 483 350 m„ 
(27 276 627 mk. więcej, niż w r. 1907) wydatki 
iednorawwe 2 028 500 mk. 

10. na urząd kolonialny 1 899 147 mk. 
(250 119 mk. więcej, niż w r. 1907), wydatki 
iedinorazowe 45 768 783 mk. 

11. 111ai urząd kolei rzeszy 434 300 mk. (o 
4000 mk. więcej :niż w r. 1907). 

12. n.a admin. i oprocentowa!llie dlugóWl 
rzeszy 146 467 024 (o 9 872 524 mrk. wię
cej, illiż w r. 1907.) wY<latlki jednoraZQWC 
505000 mk. 

13. na urząd rachunkowY ł 072 746 
(53364 'Więcej, niż r. 1907). 

14. na ogólne fundus.ze emerytalne 
106 935 550 mk. (3 283 018 mk. więcej niż roku 
1907). 

15. na fundusz Jnwall.idów rzeszy 36 039 44P. 
mk .• (623 343 mk. IDllieij, niż r. 1907). 
. 16. na urząd rpoczt i telegrafów 544 108 3411 

mk. (30 511 429 więcej, niż r. 1907) wydatki 
ie<Lnorairowe 16 295 488. 

17. oo drukarnią rzeszy 7 434 56S 
(1141 250 mk. wiec.ei. nii: r. 1907) i IWY(tatki 
i oooorazowe 87 084. 

18. na a'Cllministracye kolei 95 148 OOO mk. 
(6 181210 ·mk. więcej, niż ;r~ 1907) wydatki je
d.ru>ra.zOlWe 6 832 870 m'k. Suma wydaitków 
stafte trwających llla rr. 1908 wYnosi 2152154 755 
mk. (125 526 148 mk. wię.cej. ni:! r. 1907). 

Suma.i wydatltów jednorazowych z\aś 
332 676 401 mk. (o 20 414 398 mk. wiięcej, niż r. 
1907.) 

Razem zatem wymosizą wydatkt -zwyczaj
neg-0 etatu rzeszy na 1907 rok 2 84 813 156 mk. 
(o 145 940 537 mk wie.c~. niż r. 1907.) 

Do tego doch<>dza WY<latki naidi:wyczajnc
go etaiu rzeszy na. r. 1908 wynoczące: 

111a urz.ąd spraw węwnętrzn. 24 OOO OOO mk. 
na wojtsko 1 56 624 300 mk.. 

na marynarkę 90 135 50 mk. 
ina urzad koJ.onia:lny 8 200 OOO mk. 
itral poczty i telegrafv 60 OOO OOO mk. 
ina koleje 19 736 500 mk. 
'Z powodu wyprawy <lo Chin 6 531 295 mk. 

razem 265 2'27 245 mk. 

Jiemle oolslde. -
Z P ms Zaehodnich. Warmii i Manr; 

Chełmińska dyecezya. W zeszłą; 
środę umarł proboszcz parafii św. Jana. 
w To;runiu, śp. ks. radca :Emil S!C!hmeja, 
w 82 -roku życia. Przed trzema laty ob
chodził nieboszczyk swój 50-letni ju-
bileusz kaipłiański R. i. p. 

.Kościerzyna. Nowowybudowana 
część tutej1szego zakładu Pa.tJ•ny Maryi, 
która, jaik wiadomo, ·zgorzała w dniu 16 
lutego rb. została· w tych dniach urn
czy~cie paświEioona. Aktu dokona! ks. 
kan. dr. Schwanitz z Pelplina. 

Jeżewo. Jak donosi „Ocselliger'', 
l&kazany został tutejszy wikary ks. Jó
zef Dembiński ITTa 100 marek iką;ry. Re
jenqnai zakazała przez .lantra ta świeckie 
~o ~s. Dembieńskiemu,. który ad dłuż
szeg10 1czasu przygotowywał tChłO!pców 
do gimnazyum, udzielania lelkcyi, Iks. 
D. jednakowoż nie troszczył się o za
kaz ten i chł1opców dalej uczył. 

Z Wielk. K~. Pozna6ski9go, 
Bydgoszcz. Polacy przy wyborach da 

są~u ~ro:cedernwel!:o dzielnie się spisali. bo z 
·ogo!,neJ hczby 6480 głosów prncobiorców pa
d.ro na ~andyda~ów polskich 3635. Wskutek' tego 
~brah p~·aoob1orcy 3 pols.kich kaindydatów. -
Widać \~Ięc ~- tego. wbrew wsz.elldm przy
pus~cz~mo:n. 1z Byd~osz.cz się na gwalt ger
marnzu1e. ze naszych w Bydgosocz.y sila się 
znajd'Uie i że dohrze są zo.r,.~anizowani. 

Wvrzysk. Z rąk niemieckich nabvl za 
120 090 mk. posiadJość mlyfiską w Nowym 
mly rne. w powiecie wyrzyskim, posiedzicieł 
Beto ~· ski z Gleszczonka. 

Oniemo. W czwartek toczyt się pr7ed 
g!lliei:nieńską izbą karna proces przedw nau
czycielowi Eberhardowi z ttutawerder (?) za 
przekroczenie pra'\va· chlosty. Oskarżany sam 
nrzyzn~J się, ż e w ci n~u- naiwyżei kwadra nrn, 
jak to prrnkurator stwierdzU. wymierzył 11-!e
tniemu słabowitemu dziewczęciu 18 razów na 



palec grubą trzcinką przez pleq· oraz 8 razów Sprawa bezpośrednich podatków Rze-
1>rzcz ręce. skutkiem czego dziewczę mialo I szy niemieckiej 
wedlug świadectw lekarskich - 17 preg krwią . . . , •. 
naszłych na plecach i krwią nabiegłe plamy M1mster fmansow R.liembaben o-
na rękach. Prokurator wniósł 10 mk. kary, świadczy! w parlamencie, że państwa 
do czego się sąd przylączyl. „Lech". zwiazikowe nie zg-odza sie żadr.ą ;niani 

. c;::::z:;c. ~:-;:~d tu~eisz<t i~bą ·karną toczyl na wprowadzenie beŻpoś.rednich podat 
su: proces na tle streiku szkolnego. O prze- , 
kroczeniu paraigrafu 110 051karzonych bylo kil- kaw W Rzeszy. 
ka osób. Po dluższych rozpra1wach skaza.I sąd Parlament niemiecki 
redaiktora Skworza i orgaini~tę Obera każdego 
na 3 tygodnie więzienia . .Resztę oSikarżonych po uchwaleniu w drugiem czytaniu ukła 
uwolniono. . du ubezpiecztn~o-.,.\-cgc z f!~!a>:!dyą :!JrO-

l(ościan. Do izby handl01Wei na powiaty w\1dzil w piątek w dalszym ciągu dy-
kościański. śremsiki i śmigielskr wybrano w k d 
miejsce żyda Polaka p, Dutlciewicz.a. s t:syę na etatem. 

Sroda. w wyborach do ra<ly miejskiej Bebel krytykował politykę wewnę 
wybrano w klasie trzeciej Polaka. W klasie trzną i zewnętrzną Rzeszy, mianowicie 
pierws.z.eJ i dtrugiei prz.eszli niemcy tylko ie- 1panującą drożyZ111ę artykułów spoży;w-
dnym gl-Osem większości. czych. 

Ze Sla,zka czyli Staropolski 
Bytom. Sąd skazail niejakiegoś Orpika z 

~a<lzionkowa na 7 lat dl()ll11u karne~o za d1WUkro 
tny rabunek na publicznej .Urcxi'z.e. .Raz pe
w;nemu pod]}ilemu obywatelowi wydarl port
monetkę z 370 mk., drugi raz pewnemu mura
rzowi 45 mk. 

Król. Huta. Pewien hutnik przed nieda
wnym cza•sem sponiewieral tak ·~wą matkę, 
że ta byfa chora, a obecnie w lazarecie zma·rla 
wskutek ran. Wyr-odinego syna aresztowa'l10. 

Gliwice. Pewien s;Qspoda•rz, b~dąc za spra 
wun kami w mieście, podpil sobie taik, że ·zapom" 
:nial. że przyje.cha.il woz~m. bo pieszo udal się 
do domu. Doi:>iero na .drugi dzień zamv.ażyl', 
te brak mu po.wózki. Uda.il się więc teraz !}o 
.miasta na poszrukiwarnia i wóz i konia. znalazl w 
bezpieczn.em imiejscu. Z rndości znowu sobie 
.czuorynę gorz,aJ.ką zalal i znowu pieszo pu
ścil się do diomu, zapominając o powózce, mu
.sial więc ina .drugi dzień powtórnie iść do mia
~ta po s.we~o konla. 

Z innych· d:.delnfo PotsU 

Minister wojny von Einem bronil 
armii w sprawie czynionych jej zarzu
tów. 

Książę Bu.low wygłosił znów wiel
ką mow_ę, w której atoli niczeg.o nowe
go nie ·powiedział. 

Dalszy ciąg dyskusyi nad etatem 
odroczono do soboty. 

Dla braku miejsda podamy obszer
niejsz·e streszczenie rozpraw nad eta
tem w następnym numerze. 

Przesilenie amerykańskJe. 
Mimo codziennych wiadomości u

spok1ajającyich, .nadsyłanych z ta1rgu 
amery'kańs1kie~o, mimo milionów, wv
ciąiganych z Europy, :nie ustępuje s.zyb
iko; minęła wprawdzie groźna klęska 
pienieżna, nastąpiło imutomia1st iost·re o
sr.raniczenie produikcyi przemysłowej, O 
He w samym Nowym Janku . sytuacy1a 
się poprawiła, to .przeciwnie wewnątrz 

Oimnazyum niemieckie w Oalicyi. !kraju jest ·ciężka. · W Chica·g.o 90 pmc·. 
..,

1
Alldeutsche Cor·respondeinz" .otrzymu- zakładów przemysłoiWych od.prawił.o 

je wiadomość, że w ministeryum oświ1a część i·obotników i ograniczyło godzi
ty posta1nowiono Niemoom dać w Ga- my ·pracy; 40 proc. robo.tników buido
licyi gimnazyum, 'Za zinieskme n.iemie- wla·ny.ch i czwa:rtą część mbotni1ków 
okie gimnazyum w Bro:dach. Jako sie- drzewnych ipozbiawiono 1prncy. W dkrę 
dzibę - tego gimnazyum wymieniają g·u pitsburs1Jdm na obszar:ze 50 imil ang. 
Stryj lub Białą, obwodą od.prawiono 48,000 robotników 
,IMl)Ę ... __ 11111_.B.fłll ....... - ... _ ~_ C:'.'31.J!i!!ili!IW._IFJ!ll!_W!>JU.'b!'!!'*~-~!"!Wlll!!!!!!!!~7?l!'!!l. ' i 2000 kolejarzy. vV Indian1opolis wiel-

.Strejk kolejarzy w angielskich Indyach 
ukończył się zupelnie jak donoszą z 
.Kalkuty. Żądania kolejarzy rozpatry
wać będzie sąd rozjemczy. 

W okręgu wyborczym Daun Bittburg 

wybrano w wyborach uzupełniających 
·posłem do parlamentu centrowca księ
-cia Loewensteina. 

kie fabryki ro:oouściły .połowę riobotni-
ków; w rciągu dwu dni zawiesiło ru.ch 
21 tartalków. Dwie firmv .pr:zemystowe 
obniżają ·siumę plac robotniczych do 
trzeciej części dotychczasOiwej wys10-
ikości. 

Ze spraw robotniczych 
Disteln. Pierwszy wiec „Zjedno

czenia Zawodowego Polskiego" w Di
steln odbył się 24-go listopada rb. na sa 
~!"~- 9"' i _ _ J.~Ul!P'- _S .. 

li p. Andebriigge w Distetn. Wiec zago.;! 
druh delegat P. Kapałczyński i przewo
dniczył obr.adom. Na sekretarza wieca 
powalano druha W!. !...isewskiego na 
!awniKów dh. dh. Lud. Szękę i Piotra 
Kaczmarka. Jako referent przybył dh. 
Franciszek Kolpacki z Gelsenkirchen. 
który w przeszło godzinnej mowie mó
wił o sprawach robotniczych i przedsta 
wił także sprawę nowego statutu knap-
15zaftowego. Za piękna mowę podzię
kowano druhowi Kolpackiemu oklaska
mi. Dh. referent prosit zgromadzonych 
rodaków, aby ci, którzy jeszcze do „Zje 
dnoczenia Zaw. Polskiego" nie należą, 
bezzwlocznie się 'na członków za.pisali. 
co też uczyniło 10 druhów. 

Na wiecu obrano dwóch mężów za
ufania, którymi są- dh. dh.: Lud. Pola
szyk i Ant. Piotrowski. W dyskusyi 
przemawiali jeszcze dhdh.: Józef Na
dolny. Szczepan i Jakób Dolata. W koń
cu zabrał głos dh. Wład. Lisewski wy
jaśni! zgromadzonym ~akie korzyści da 
je nam .,Zjednoczenie Zawodowe Pol~ 
skie" i zachęcał gorąco do łączenia się 
w organizacyi polskiej. Przewod111iczą
cy zamkną! następnie wiec stawami: 
Szczęść Boże ! · 

Wł. Lisewski. sekr. wieaa. 
- _Li -·- . -E2==-- fL 

Z różny"'h sf ro n. 
Skazany za oszczerstwo. Pan J.an 

Sibilski z Bochum opowiadał o redakto 
rze „Wiarusa Polskiego" p. Michale 
Kwiatkowskim różne nieprzyzwoite . 
rzeczy. 

PCłn Sylwester J~akubawski z Essen 
sły·sząc to opowiadanie oświadczył, p. 
Janowi Sibil~kiemu, ż·e doniesie o tern 
p. Kwiatkowskiemu, który go z 1pewino
ścią pociągnie do odpowiedzialności, na 
co pan Jan Sibilski odpowiedział, że p. 
Kwiatkowski ma to tylko uczynić. 
to się wszystko okaże. 

Pan Jakubowski doniósł o tern p. 
Michałowi Kwiatkowskiemu i wezwal 
go, by p. fana Sibilskiego pociągnął do 
odpowiedzialności. Ustnie nadmienił -p. 
Jakubowski ]Janu Kwiatkowskiemu, że 
jeśli pan Sibilski nie zostanie zaskarżo
ny, gotów niejeden uwierzyć w. to, co 
mówił P. Jan Sibilisiki. Pmn Michał 
Kwiatkowski zaskarżył więc wobec te 
go p, Jam Sibilskiego najpierw do sę
dziego polubowego. lecz pan Jan Sibil
ski na termin się nie stawi!. Nie pozo-

=·= www:w 

st~!0 więc nic innego. jak udać się 'clo 
uatszej instancyi. 

Termiu udbyi się w sobotę rano w 
Bochum. 

Pan fan Sibilski nie p!'zeczyl, że 
uczynił p. Michałowi I( wiatkowskie.tnu 
różne nieprzyzwoite zarzuty. Sąd prze
słuchawszy świadków, stwierdził, że 
zarzuty są najzupełniej nieprawdziwe 

W wyroku oświadazyl sąd, że pa~ 
Jan Sibilski dopuścił się ciężkiej publicz 
nei obrazy () • .Micho.tu !(;;·!~!kcwslde.. 
go, którego stanowisko jako redaktora 
opiera się w wielkiej mierze na opinii 
publicznej. 

Oskarżony zaczepi! honor p. Kwiat 
kowskiego, jest obecnie rzeczą sądu 
zdjąć 1podejrzenie z honoru p. Kwiat~ 
kowskiego. 

Obra1za popełniana przez oskarżo
nego, p. Sibilskiego mogła była poetko. 
pać byt p. Kwiatkowskiego, UZ!naiąc 
wszakże, że pan Sibilski opierał się na 
jakichś plotklach babskich, sąd odstą. 
pil od ukarania pana Sibilskiego wię
zienie01 i skazał go na 60 marek grzy. 
wny albo 20 dni aresztu i na poniesie
nie wszelkich kosztów, a pokrzywdzo. 
nemu p. Kwiatkowskiemu przyznał sąd 
prawo ogłoszenia wyroku kosztem ska
zanego w ,,Wiarusie Polskim" i w „P0• 

stępie". 
Hamborn. Szajkę złodziejską, zio. 

żoną z 15 młokosów i jednej 16-letniei 
dziewczyny aresztowała policya . 

Gelsenkirchen. W czwartek wie
czorem spadł w walcowni fabryki 
„Grillo i funke" robotnik Naujokat z 
drabki i odniósł tak ciężkie obrażenia, 
że zmarł niebawem. 

Z Neumiihl skarży się pewien ro
dak z towarzystwa św. Antoniego na 
to, że niektórzy Polacy w Neumtihl ma
ło się starają o sprawy publiczne, nato 
miast często zaglądają do kieliszka, nie 
1pamiętaiąc o tern, że alkohol, to także 
jeden z największych wrogów społe
czeństwa. 

Z Herten nadesłał nam jeden z roda 
ków korespondencyę, w której zwraca 
się przeciw lubowaniu .się w trunkach 
i obyczajach pijackich, pielęgnowamych 
niestety przez niektórych irodaków. 

Są ludzie, którzy sądzą, że to znak 
tęgiej głowy, jeśli ktoś du'ŻO wypić Po· 
trafi! Rodacy, bądźmy wstrzemięźli· 

m 
w 
ni 

wi i patrzmy ma narody, którym, cho
ciaż są mniejsze od narodu polskiego, 
lepiej się powodzi, jak nam, dla tego, iż mi 
\Są wstrzemięźliwi. aie 

Duisburg. Druga izba kama ska- 'Par 
Wa ~ ~„_zgg ·- ~ -- www.~·-111:•~±LZ~~~!9-!!'!!!'!!!!!I!!!!! 

14~ ~ q lf"'fl .·~-' R ,,.) W l'i-VK-, wnie i ktusern zbljżył się do oficerów. szy, bo przywiązanie do swego pana. wy huragan, który 'Póty zrywać, póty 
I!..& ~„ ~ • ( j_ J.:.is Wśród tych ostatnich wszczął się po- Zasługa tu wprawdzie i jeźdźc;a ! Konie szaleć nie przestaJe. póki nie wzbije się ·sza 

1.JIJOWiadanie historyczne według po- ploch. te za mojego pobytu w Polsce były już o moc sw:oią - 1póki z rozsianego prze· 
- Wstrzymać go !„ Przytrzymać! rzadkością!... Teim większą, że kto miał zeń .popiołu, rnmowisk, z utoczonej ~k 

wieści .- odezwały się glosy. konia takiego. sprzedać go nJ1e chciał. krwi, a rozsypanego żel1ą :za nie narodzi 
Wacława Gąsiorowskie20. -· Panowie! Proszę stać na miej- Zresztą stworzenie to dziw1ne .. Zmiana się siła, co go zmoże, oo mu stawi ew· kaz 

--- scu ! Odpowiadam, że koń nie tknie ni ipa1na psuje go, dęmoralizu]e ! Wówczas t10. co w pochodzie swym go rwstrzyma! 
(Clag dalszy)_ kogo! - uspokoił Jerzmanowski. tylko stoi na wysokości swoich zalet Od Renu aż po Niemen, od Rzymu 

Oficerowie jęli się cisnąć do Stadni- Jakoż koń, podszedłszy do W1ału gdy służy temu, kto go ujeździl, kto z aż do Baltyddich wybrzeży, ·na pia· 
ckiego i winszować mu szlachetnego stojących ludzi, zaczął powoli pirzeci- ll1Qm obcuje, kto go sam pielęgnuje i opa ' skach Egiptu i Arabii, w wilgotnych 
znalezienia się. Marszałek wpadł w skać się pomiędzy nimi. torując sobie truje !..„ gajach S. Domingo, piętrzyły się juZ 
świetny humor. Jerzmanowski mienił drogę poruszeniami łba - aż wydosta- Nazajutrz szw;adron ruszył w dal- ioomniki, które na wielkich cmenitar,zY· 
się kolorami z zadowolenia a dumy wszy się za linię ludzi, przypadł z radio szą drogę, kierując się, w m.yśl ode- Slkaich ludz.kkh glosily nieśmiertelną 
szczerej. snem rżeniem do ręki Ploryana i przy- branych rozkazów, na Metz, Calons, slawę Bona1pa1rtego. Miliony j1uż .zlo· 

- Stadnicki! - wolał rozochocony tuli! łeb do jego piersi. Orlean, Tours aż do Bordeaux. Zdziwi- żyły s.ię na krwawe wawrzyny. rmilionv 
Kellerman. - Ale co tego źrebda, to już Marsza tek ~ż r,011rrii::il się taldej lo to nieco żołnierzy, zaniepokoiło Jerz- zginęły w za.p<)mnieniu, byle imię Na· 
go musisz sobie wziąć!... Niech ci slu- zmyślności zwier zl,:cia. A L1:-'n tern h yło manowskiego, że P:aryż kazano mu o- poleona przetrwało _ lecz jeszcze nie 
ży za dar, za pamiątkę odemnie, od ukontentowanie, kdY floryan wypro- minąć. wyrpelnila się cŻara przeiznaczeń. 
całego .pu~ku dragonów!.„ Ty jeden wadzit siw1rn na śwdek i głosem spo- W Bordeaux miał cŻeikać 1szwole- Boinaipa:rte coraz •c•zęscieJ spo 

„ dasz sapie bezwątpienia z nim radę!.. kojnyrn, cichym zaczął n4m powodo- żerów dłuższy postój i polączenie się z glądał na kąt Europy, gdzie za lańc.u: 
Toć on drży przed tobą„. wać. innymi oddziałami pułku!.. Lecz co chami Pirenejów, wśród ikia:stylskieJ 

- Zły to jeździeć, ekscelencyo, co Koń l<i1żde skinienie rozumiał, każ- gwardya miała robić w Bordeaux? pustyni wznosila się stolica Karola JV., 
strachem konia w karności trzyma! - de slow o w lot pojmował i s·pełnnal Czyżby tlam miata wyznaczone leże?.. króla hiszpańskiego. 
wtrącił Arrighi. zwrot za zwrotem_ cicho, potulnie. łasz- Nie! Ani w Bwdeaux, ani nigdzie !„ Smutne byłv rządy Karola IV. Już 

- Słusznie! Trafina uwaga, ale u cząc się i przymilając floryanowi. Leżem pułku miały się stać wzgórza gdy 'W rofou 1785 wkładał koric~nę po 
nich.„ kiedy mają· takich Herkulesów! Lecz gdy marszałek chciał do nie- Rioseco i Tudeli, wąwozy Somo-Sierry swvim wielkim ojcu, Kaim lu III., nad 

- Ekscelencyo ! - odezwał się r go przystąpić„ najeżył grzywę ,j bi:ate pola Wagramu !..„ tliiszipi:rnią zawisły c_hmury. Narpróżno 
śmielony Jerzmanowski. - Jeżeli po- zębv wysunął-.. IV. m1niste:r Florida Blanca usiłował je za· 
zwoliisz pokaz!ać sobie, jaikie mamy ko- Do późna w niocy przeciągnęła się I zda'o ·si·ę l•·J·dom Eur.opy, z·.e nia·d · d 

1 \, ze~nać. Wojna z A1nglią odra4u p-0 • 
nie w szwadronie.„ uczta u marszałka. Koń Floryana byt gl,owami ich niebo WYJ.aśni·a~ sJ·e za- . ł f lu 

- No, widziałem ja na rewii, dziel- przedmiotem żywych rozpraw. Ztista- - cię1a inainse państwa. 1a' echa rerwo . 
ne, ale owszem! nawiano się nad jeg·o pochodzeniem. · iczęlo, i zdało się, że ·Ostatnie g~omy cyi francuskiej Żniewomv Karola JV. 

J P Z · lk' k · 'k k padły nn polach friedlandu, a dobro- dro upominania się za talk blis1kirm kr~: 
erzmanowski poszedł do lioryanla ,nawca wie · 1 a omarz. Ptlł ownd1 czynne blaski tylżyckieq,0 t""alktat•i ifla ~ c 

1 zamienił z nim parę słów. dragonów miał go z1 araba. generał dl ~ 1
' ._ - wnym. wreszcie w nim samym bnuZI 

Oficerowie z marszałkiem stanęli Arrighi upatrywał w nim śiady krwi ugie Iata staną się prawem. Zdafo się. ~aiozęty trwogę i 111ieufność. 
vółkolem. Upłynęła dobra chwila, za- angielskiej. Dvskusya wyw1iązała się że te ognie. rozniecone iprzez pierwszą , Karol IV. mi:;tł wiele zalet wystar· 
nim na placu przed koszarami ukazał ŻY\v a. Przeciął ją marszałek: rewolucyę francuską - wygasły na- 1czających do zyskania tytułu dobrego 
się szwoleżer, prowadzący siwo-iablko - Panowie! Ja coś wam o tym reszcie, a chmury, powstałe nad zgi- ·obywatela. lecz za malio na mi1::rno do· 
watego wierzchowca. Zebrani z zado koniu powiedzieć mogę. Jest to tatk lotynowanem cilał~m pomazańca kró- bres:ro -króla. 
woleniem znawców jęli przypatrywać zwany u nich polski kof1, powstały ze Iewskiego, rozproszyły się, z czezły. Karol IV., •nie ufając Blarncowi. p-0· 
się kształtom pięknego rumakla. żol- skrzyżowani::l arabskich synów pusty- .Zjazd monarchów w Erfurcie po- wołał do swego boku hrabiego Arandę. 
nierz tymczasem zarzucił koniowi cu- ni z dawnymi wychowańcami stepów twJerdzat te mni·emania, ludzil. i daleir ogląidał sie o szukał czt.owie~a. 
gie na grzbiet i puścił go. naddnieprza11skic11. wykształcony w Ludy jęły się zainfochanej praicy„. któryby zqjął z jego ramion cięzar 

Kor1 parsknął raźno, zatżał zarył bojach, a wychowany wśród potulnych R?lnik \~ra.ca! do. zapuszozm1ych pól, \\· ta,clzy ... 
kop. ytarni i obejrzał się niespokojnie. koników mazo\\~ieckich, ko1i to zalet I m1ra·sta dzw1gały się z ruin„. 
Naraz za plecami marszałka rozległ się , wysokich. bo obok przymiotów· wy- ! Burza ?rzeszla - mówiono. 
lekki g\vizd. Kot1 poruszyl się RWalto- I trwałości a rączości lączy naj\\-ażniej- • Lecz me burza to bJrla, ale dziejo-

{Ciąg dalszy nastąpi) . 
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zala robotnika Teodora Schmidta na 3 
. . J . 1-~ ···~ery,, „ ... ;;,.,;1."' Qr::i!Il"ra z Jata OJTilt n..:i1u, . .s.v, ,b'""·: ......... -.~- -~ " 
Essen na 1 i. pot r?KU ~~-~ę2~ema .. Oby
dwaj skaw.m kradli ludz10m po l<,1erma
szach w na~!ok? z kieszeni! ~o tylko u~ 
kraść mogu. .1.-go \Yrzesma ukradł.i 
wspólnie na kiermaszu w Speldorfie 9 
zegarków. . . 

Eksplozya w Dyseldoriie. W fa
brYCe Blumber~a przy ulicy Gerres
heimskiej n~stąi;iil V!' piątek rano o go
dz!!~!e !"-te~ wielki wybuch. f\abryka 
jest zupełnie zdemolowana. Z pod gru
zów wydo?yta. strai _pożar.na mlode~o 
człowieka 1 dwie dziewczyny, z kto
rych jedna zmarta niebawem. Eksplo
zya bylh tak silna, że w sąsiedztwie po
pękały wszystkie szyby w oknach. 

Berlin. Q odkrytym w Berlinie .przy 
Pankstrasse SikladJZie broni i wyda
w.nictw rerwolucyoni1stów rosyjskich do 
noszą jeszcze d:zieiooiki berliń1skie sicze 
góly :następujące: Od dłuższego już 
. ~za;su pioHcya zauważyła, że w pobliżu 
domu, ·oznaic'Zonego nr. 32 .przy, P1.:11nlk
stra~.se k1ręci się wieiłu 1podejrzanych 
Rosy,111. Przedsięwzięto więc w 
ietomu tym rewizyę, i odkryto w 
<lwóch pokojach na parterze oficyny 
rpopnzeczmej slklad .przedmiotów wyli
cz.onych już ,przrez nas Ptzed lkiJkoma 
dniami. Prócz tego zinaleziuno tam jesz 
cze póllmsz.ulki. zJ110.patrzone w kiesze
nie, a przezinaoz,one prnwdopodo'bnie do 
przemyicania broni i wydawni'Ctw re
wolucyjnych do .pańistwa rosyjskiego. 
Ilość Wydawnictw. inagromad:wnych w. 
mieszkaini·l), była tak olb.rzymi1a, że dla 
wzewjezienia kh na stacyę p'olkyj1ną 
musiano użyć dwóch wozów meblo
wych. Dotychczais nikogo w tej sprą.wie 
nie aresztowamo. 

Drezno. Tawarzyistwo Przemy
słowców Pol·skich prosi nas o podiaJie 
{\o wiaicLomości na-stępującej- odezwy: 

„Wobec coraz smutniejszych cibja
wów wzrastającej emigni.cyi naszych 
współbraci z pod zaboru 1ca1rstwa wsku
tek ciąg1ych niepokoi i grnżącego nie
oezpieczeństwa, pozwak1my iSobie przy 
pomnieć Szanownym Rodalkom, że 
Towarzystwio PrzJemysfowców ·Bol-
kich w Dreźnie już w rioku 1885. czu-
1ąc foon'ieczną ·potrzebę, utworzyło za 
·zezwoleniem władzy tutejszej •stalą ka
sę ws,pomogi, 'Przyimują~ tym sposo-

' ·oem o·oieikę nad przechodniami polski
mi potrzebu.iącymi pomocy, a którzy 
nie mająiC' w Drez.nie żadnego punktu o-

• varci:a:, zmuszeni są 1oukać do bram pry
watnych, narażając siebie i ,ofiarodaw
ców nFJ; przykre położenie. 

Licząc na wrodzone ~rs,pókzucie 
szanO\vlnyich wspólrodaików, ooklada
my 1nadzieję, że podjęte zadarlie nasze 
tak słowem jak czynem 1paprzeć raczą. 

Wszelkie odn1ośne Hsty lub prze-
kazy prosimy w danym ra1zie przestać 

u 11a ręce Towarzystwa. zaręczając z na
. ~zej striony, iż iodnie i sumiennie pod
h Jęte obowiązki spełnimy a ta'k do1ctho-

dy iak wydatki vod ścisłg :kontrolą pro
wadzone, w pismach polskich w ,pół
rocznych sprnwozda.niach 'Ogfaiszane 

y 

~dt -
W imieniu Towarzystwa 

I. P. J. Komendziński. 
b' '." c~wili. gdy wrogowie nasi za
~1ą się, by nam wedlug swojego 

Od Redakc ;. przekonania zadać ciosy najcięższe, to 
irst. by nam odbierać przemocą ziemię 
ciców naiszych i z1mknąć nam usta. Par.u ..M.. !\. w Hochheide. Sorawe 
u.:e wolno nam patrzeć bezczyrnnie na trzeba załatwić na zebraniu towarzy
ti..;. cosię w kcb nas dzieje. W kim je- stw.a, w gazecie jej omawiać nie można. 
s'tcze serce polskie bije, nie:!!ai w po- Panu K. St. w Bottropie. Człowiek. 
czuciu krz:,'wdy wielkiiej nam wyrzą- który byi żonatym może wstąpić do sta 
dzonej, zabierze się do energicznej pra- nu bpłańskieg~. . . . 
cv ina niwie narodowej. Pan August Brust ~c~0bno 1uz ~n-
. Wzmacniajmy towarzystwa i or- syi z _,,gewerkferajnu" nie pobiera. P1er 

ganizacye nasze, dom nasiz niech stanic ł wot~1e uch~alono _m_u ~50? !Darek ro
się twierdzą polskości, której nigdy czne1 1Pei:sy1, c~ociaz .me: 1uz ~la. „ge-

- d b , . d • • ~ . • . „'wr.a„1.r~P„"J..,„" ,..,o „,.,bi• . "h""''~Z pa"' wrog z o yc me z Qła ! i am p1e1ęgnu1- ""..., . ..... ...,: ·- „~ „...... „ v 1 , ~ -: ...,_.-.;. „ 
mY polskość naszą, naszą kulturę naro- Brust J~st 1es.zcze człow1ek1em zdl.ro
~1owa czytając książki polskie i śpie- ~ym, s1Lnym I ~tosu!1kowo młodym. 
,\ '. 1:ąc pieśni polskie. ~anu Marcmow1 Sz. ':"' Oberh~us~~ 

Do najważniejszych środków celem Wą~p1my, czy krewnym zony Pansk1e1 
u~2ynienia z domu polskiego tej twier- ud~1e1onioby w Prusa.eh praw obY_Watel
dzy polskości, należy gazeta polska, sk1ch. N_aszym zdam~m wcale się ? to 
która codziennie przychodząc do domu. starać me w~rt?, .gdyz bez w~zystk1e~ 
p:-zemawia do serca naszego, budzi zla- wl~dza odmow1, Jak to uczymła w w1e
j~l'ie dla sprawy polskiej i łączy wszy- lu mnych nam znanych przypadkach. 
stk1vh czytelników w jednej myśli i je-. 
ck,ym dążeniu. To też mamy nadzieję, 
że wszyscy dbali o przyszlość społe
czrnstwa naszego w odpowiedzi na zla
mac hy wrogów naszych zabiorą się do 
energicznego szerzenia pism narodowo
po!skich a więc także do szerzenia 
, .\V.;arusia PoJ,skieg·o." 

Rozmaitości. 
Numizmaty polskie. We Frankfurcie 

nad Menem ·odbytta się licytacya czę
ści zbiorów numizmatycziny1ch Wilmers 
dorffa, w których zinajdowały się także 
między innemi i polskie monety. Ceny 
uzy1slrnino stoisunikowo bard'.ło wyso

kie. I tak: idwa takny z czasów Zy
gmunta III, z r. 1630,, mareik 285, dukat 
rySki z czasów Zygmunta! III r. 1588, 
marnk 405, dukat P.:.ctraństki podwójny 
z czasów Wł.adyslawa IV r. 1642, ma
rek 380, wreszcie medal fana Sobie
skiego wykonany przez Bowersa, :ku 
UCJJC'Zeniu odsieczy wiedeńskiej, marek 
260. 

Proces przeciw nieboszczykowi wy
tocz.yła .prolkuratorya w Hali. Przed nie 
jaiki1mś czasem utopił się tam leikMz 
Wilhelm !<!och, lecz ojciec jego. nie dD
wierzając śmierci syna, oświadczy! 
wladzom, że prawdopodobnie uda{ się 
zagranicę, ponieważ w kraju ciasno 
mu bylo, jako socyaliście. Wtedy i wła 
dze wojs.ko,we wkro:czyly przeidwko 
samobójcy, jalko należą,cemu ·do rezer
wy. P.roku1rtaitor wniósl tedy o 100 mk. 
kary za „niedozwoloną emigracyę'· ., 
sąd jednak odalil skargę, przyszedlszy 
do pnzekonamia, że K. utopil się rzeczy
wiście. 

\\>iado:moś~i literackie. 
„Rodz.iny", czasoQisma illustrnwanego' na

kładu l(arnla Miarki w Mikotowie (Nicolai 0.
Schl.) wyszed.I z druku nr. 53 i zawiera: Kurs 
<lzieci~cei krnwiecczyzny (z illustracyami -
ciąg dalszy). - Zaklęty Dwór, powieść (ciąg 
dalszy 33). - Wierność nagrodzona, po\\ :eść 
spó.fczesna (ciąg dalszy 17). - Ta·iemnica na 
dwo1rze królewskim, pQIWieść historyczna (ciąg 
dalszy 8). - Z pod bie~una pó[nocnego (z illu
stracyani - dokończe11ie). Illustroi\vany pogląd 
tyg<Jdniowy. - Matka ubogich (z illustracyą). 
- I(rótka historya1 woi•ska nolskiego (z. illustra 
cya - ciąg dalszy 7). - Z życia katolickiego. 
- Rozmito·ś ci. - Osrfoszenia. 

Od Ekspedycyi • 
Szan. Panu M. n·. w Herten. Dotychczas 

rraJm w tej sprawie nic nie na.des.lano. 
Szan. Panu Olszakowi w Bismark. Rachu

nek jest tylko za ogloszenie parafii. 
Panu Marr·cinowi Chi. w Duisburg-Ruhrort. 

Listu ·z 2lnaiczkami. o który Pa1n zapytuje na 
karcie, nie odebraliśmy. 

„ ... m 

Ostatnie wiadomości. 
Biuro informacyjne P. c. K. W. o

trzymuje z Paryskiego Biura Prasy na
stępujący telegram: 

C a ł a p r a s a i r a n c u s k a z po
wodu projektów antypolskich konsta
tuje bankructwo obecnej polityki pru-

. skiei. Potępiając projekt nazywa go 
,,Temps" monstrualnym, „Debats" an
tykułturałnym, ,,Siecle" porównywa 
Prusy z Turcyą i Persyą „Etoile beh~e" 
zwie 20 otwartym gwałtem. 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Bacznośćś Hamborn t 

Zapowiedzia1ny wiec na niedzielę, 1-go gru 
d,niia., odbyć ·się nie może; takowy odbędzje 

sie 8 gmdinia· po pcUudniu o godz. 4 w lokalu 
paJJa Mairego. 

Baczność łruckhausen ! 
W skutek odmówienia sali zapowie 

dziany wiec w Bruckhausen nie odbe„ 
dzie się w niedziele, 1 grudnia, lecz póź 
niej. 

·Wielki wiec w Marxloh 
odbędzie się w nied~ielę, 1 grudnia o 
godzime pół 12ej w południe na sali p. 
Rosenthala. O liczny udział uprasza 

_______ ~!'~łujący. 

I(oło śpiewu .,Wanda" w Holsterhausen 
ozniajmia szan. czi!ornkom, iż w niedziielę, 1 gru
dni:i! Po poo. o godz.. 2-eji odbęd!zie się nadzwy
czajne walne zebranie. na którem będzie obór 
zarządu~ zarazem upraisz.a się tych czJ'ornków, 
którzy zalegają więcej jak trzy miesiące z sklad 
katmi, aby raczyli się uiścić na tvmże zebrnniu, 
z powodu iż lista czt.onków będzie uporząd.l({)
wana w miesiacu gmdiniu, na no1wy rnk 1908. 
O licz.ny u<lzial w zebra.niu pro.s.i (2) 

Zarząd. 
Uwalł;a. Rewizya kasy odbędzie się przed 

zebraniem o godzinie 1-ej'. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Henie 
don.osi szan. cztonkom. iż w czwartek, 28 bm. 
umarła: żona czJonka Józefa Starosty 

śp. ST A R O S T O W A. 
Pogrzeb odbędzie się w niedziel(! ;c p<Jl. 

o godz·mie 3-ej z <lomu ża.loby w lierne. Grenz
str. 68. Wymarsz. członków z dornu cz.eladzt 
katolidciej <> ~odz.inie 2 Po polu<lniu. O ;ak na.i
licz.niefsey ucID.al szan. członków prosi 

-- Zarząd. 

Uwaj(a: Zaraz po pogrzebie odbędzie si~ 
zebrainie miesięczne. Przewodnicz~cy. 

Zacnym Jubilatom 
naiszemu czlookowi Szanownemu Panu 

IGNACEMU KASPERSKIEMU 
i jeg<> żonie z domu 

MAŁGORZACIE BŁAŻEJCZAK 
w Altenessen, w diniu sre)lrnego wesela, za
sylamy najse.rdeczniejsze życz.enia, oby Jubi
latom Bóg z.<lroiwia udzielić ra.czyl i z.lotego 
wesela. Nasi Jubilaici niech nam żyją! a chleb 
i ·pief1niki Od niech dobrze Polakom smakują. 

Towarzy~two św. Józefa w Altenessen. 

~~~~~«i-~ 

Uilil!tiiltillUllt!iJltl!§I 
"',_\,y I Ę '\~ 
~ ~ey~Mr.il<€' 

~~ 
Szaino•wnym Jubilatom a naszym kochanym 

rodzicom i maJstrowi panu 
IGNACEMU KASPERSKIEMU 

w Altenessen w drniu srebmesi:o wesela :aesyla
my najszczer.sze życzen.ia. Niechaj Jubilaci ży
ją! jiak Ijlajdluże:i. 

Wdzięczne dzieci i czeladnik. ( 1422) 

~~-~~~~"·-·· Bacziność Oberhausen t 
Towarzystwo· gimnastyczne „Sokół" I. 

podaie swvm druhom do wiadomości, iż nad
zwyczajne walne zebranie odbędzie się w nie
dzielę, dnia 1-go grudnia o 2odzinie 5-ej w lo
kalu pana Vandenber~a. Milhlheimerstr. O Ucz. 
ny udział prosi (1) 

Czołem! Wydział. 

Na .,Dom Polski" w Bochum z.1'ożyli: Jan 
Plaż1ek 50 fe.n., Józef LampkowiSki 50 fen„ Mt·· 
kolai Klupś 50 fen., Peliksi Woźniak 50 fen., 
WO!iciech Raichelt 50 fen. Wawrzyn Pawlak 50 
fen„ Michar Pawlak 20 f„ Stan. Sfarkiewicz 
20 fen., Piotr Meisinerowski 50 fen., Tomasz 
Placzek 50 fe.n., Antoni Zieliński 20 fen. Jan Ma
j<Jrczyk 1 markę. Piotr Michalski 20 fen., Win
centy Sulin( ·rski 30 fen. Naidestal p. Klupś r.. 
Marten razem ' 6,40 marek. 
Redakcya „Pracy" z. Poznania 90 fen. 

_____ \_"N._Sosiń~ki._skarbni~. 
Składki na •• Dom Polski" w Bochum. 

Do·tychczas zebrano razem dobro-wolnych 
sk!aidek. 630,00 marek. 
Procent do lipca rb. 16,30 marek. 
Po rewizvi książek wplynęfo jeszcze 

0,90 marek. 
Suma: 647,20 marek. 

Bochum. 28 listopada 1907. 
l(omitet: 

Pose! Jan Brejski. Antoni BreJski. 
Michal Kwiatkowski, 

Woidech Sosińsiki, skarbnik. 
Ludwik Kruszewski i Shmisfaw Kunca 

rewizor{)!Wie kasy. 

pr:~Wdi:· nikł.ipł-zybclłrf stołowe kart. albo torbę skórzaną. 
Przy°'zakupnie od 12 marek począwszy 

6 lw1spaniałych. łyżek w piękn. opakowaniu 
tylko w . domu obuwia: 

C llman~ Ber· ...... 
Dworcowa ulica (Bahnhofstr. 45.) 1316 



Oryginalny francuski 

Vin St.-Hophoel 
dobrze skutkujący w . 

I chorobach nerwowych 
braku krwi 
chorobach żołądka 

Polecany od 30 lat przez profesorów 
U20 · wsżysthich krajów. 

==== Cena butelki 3,50 mk. ===== 
Nabywać można. we wszystkich aptekach i drogeryach. 
· Główny interes wyeyłkowy: 

Aptekarz H. Smyczyński „G~rlitzer Apotheke" 
Berlin S. O. 

„ Czarnikau w Poznaniu „Rote ApothekeK 
Conlzen w Kolonii n. R. „Dom Apo•heke" 

llampmanna patentowe 

IDDSZYDY do oronio 
są najlepsze. Cena od 26 mr. począwszy. Na 
sk.lladzie mam także oko.to 100 sztu'k wyźdży
maczek i ima.szyn do pralll:ia w 24 różnych sy
stemach. Ma~y do prania od 8,50 mr. po
cz.ąw:szy. (1891) 

Odpłata dozwolona! 1 ~fi~ ł:ł · : 

H. Heilon~, Horno, Bohnhofstrosse nt 

Lnbownł~y 
niepodrabianych trunków, powinni rum, ko· 
niak, likiery, punsze itd. sami wytwarzać z 
naszych najlepsz. i prawdz. „Gloria Essenzen". 
Butelka za. 75 f. wystarczy na 3 litry napoju. 

Nabyó możoa u: H. Steinbach, Herne, 
Bochumerstr. Jul. Bachem w Steele. Friedr. 
Brass, Recklir ghausen, Holzmarkt. Fr. Schnh· 
macher, Oberhausen. Carl Berghaus. Watten· 
scheid. A. Schumacher wd., Hattingen ; Fr. 
Kollmann, Linden; T. Sur mann, Borbeclt; H. 
Fromme, Bergeborbeck; C.l'Leichtfllss, La.ar; 
P. Piitz, Meiderich; A. Hnsler, Wsnne; H. 
Timmermann, Bottrop; I. Ha.a.ck, A.ptkeka, 
Eickel ; O. Albert, Witten ; H. Schneider, 
Gelsenk~chen; B. Miller, Dortmund. 142L 

N erw7 l żołądek i cały organizm wzmacnia 
szybko i radykalnie stokrotnie wypróbowany 
IW o...,. ef er ro I" [nazw. patentem zastrz., 
60067], przysparza zarazem słabowitym osobom krwi, 
wywołując wyśmienity apetyt, a przez to czerstwą i 
zdrową cerę. [Comp. Ka.wił. extr. 0,4 Condur. 
extr. 50,0 Dest. Was. 250,0 Eisenpeptonat 4,0.Zuker 
Sir. 70, Ponesranr elix óO Spic vini 50,0 Va.nil Tinc. 
6,0.] But, 2,00 mr. 4 butelki franko i pudełko gra· 
tis. Na wystawie w Wiedniu najwyżną odznaką 
honorow„ premiowane za nadzwyczaj dobre skutki 
Jedynie do nabycia pod adresem: [1091] 

,,Gorlitzer .Apotheke" 
H. 8myezyńsk.1, aptekarz 

Berlin S. o. 

~ Tanio! . • • • · ~anto? 

~· Zegary 5 
~ zegarki kieszonkowe oraz towary z złota, S
: srebra i doublee poleca w wielkim wyborze ::; 

i J. Szymczak, Poznań, 1 
~ ul. Szeroka 24, ~ 
~ 1370 narożnik ulicy Slusarskiej. ~ 
g Cenniki darmo i franko. 

• 

' !ta przeczyszczenie krwi! 
Laarmanp'a l1erbata z lasu teutoń
sldego od lat doświadczona i polecona herbata 
familijna, środek spożywczy wzmacniajl\CY żołądek, 
od tysięcy ro:izin regularnie używany. Przez złą 
krew powstaje: reumatyzm, w-,sypka, nie• 
ezysta eera, zahar,'ł'ienia, krosty, 
hemorold7, zał w ardzf'nla, dolecli• 
wośei żołądka, otylosel, llsHje Ud. 
Części s ltładowe: Erdbeerkrau t 2, Fenchel 81 Huf
lattig 4, Caraghen 4, Krauseminz 2, Kamillen 4, 
Sennesbl. 8, Altbae 4, Schafgarbe &, Faulbaum 8. 
Loffelkr. 2, Bitterklee 11 Pfeffenninz 4, Linden 4, 
Saseafras 4, Lavendel 8, T„nsendgiildenkr. 2, Stein
klee 2, Konigskerzen 2, Flieder 8, Heidelbeeren 1, 
Siissholz 8, Anis 2,. Paczka 50 fen., 1 mk. i 2 mk. 

Jedyny sklad wysylcowy ma: Aptekarz H. 
•myez-,ński, Beriln lit, Gorlitzeretr. 48, 
„Górlitzer A.potheke". 1137 

..,- Ola Robotników i Górników.._ 
polecam bardzo tanio kilka 1369 

doDIÓW 
mieszkhlnych z ogródkami i bez, od 6 
do 20 pokoi w d-0brem położeniu i oto
czeniu polskiem. Wpłata mała, reszta 
ratami. Hipoteki reguluję sam. 

Kaz• dy kto ~a c~kolwie~ .g~osza ~o-
stac moze własc1c1elem i 

dobrze .zarobić. 

Chcącym założyć lub kµ_pić 

hand.el 
w tych stronach wskazać mogę dobre 
i pewne interes.a, gdzie Polak na powo
dzenie liczyć może. 

Jan Kwiatkowski, 
Dom kredytowy 

Herue, Hahnhofstr. 50. Tel. 577. 

Scherlok Holmes 
Ninie.'. szem donoszę Szanownym Rodakom, iż 

objąłem hurtowne zastępstwo na powyżej wspo
miane wydawnictwo zeszytowe i tylko u mnie mo
żna je nabyć. Podróżnych przyjmuję na L.ażdy 
pouiat na wysoką prowizyę. Mała kaucya. po· 
trze br a. Zeszyty na okaz wysełam za nadesłaniem 
25 fen. w znaczka.cli. 1389 

Polecam obrazy „Królowie Polscy" wielkości 
7 4/100 cm. na papierze i płótnie, litografia. w 18 
kolorach w pięknych ramach już od 25 mk. po· 
czą.wszwy do 100 mk. i wyżej. 

Marcin Jarczyński 
k1dęr;arnla I Introligatornia poliska 
w Habinghorst, ul. Biilowa 7, p. Dortm. 

rranio a dobrze li Jedna próbal , 
I 
! 

• dosw.rcza fabryka instr. 
mnzyczn. W o l f & Co , 
Klingen'thal i. Sa. 
615. Centr. fabr. harm. 
za.tr. prz, 7000 robotn. 
za zaliczką. każdemu 
w!lpan. konc. harmoni· 
k~ w 150 gatunk. od 
2,75 m. do 140 m. -
Wiedeńskie harmoniki 
zadziwiaj. tanio Opak., 
pudlo i szkółka do 
każd. harmoniki darma 
Skrzypce, cytry, gita· 
ry, bandonia, .koncer
tnyy, harmoniki ustne, 
okarina, instr. dęte, 
fonografy, autom. mn· 
zyczne itd. zadziwia
jąco t nio. Wspaniały 
kata1og, 132 str., kol. 
ilustr., ca. 300 obr„ 
każdemu bezpłatnie 
Gwarancya: odbiór, 

I pieniądze z powrotem. , 
Liczne urzęd. pośw. 
uznania. 1193 

I dzieW
0

ciYnu 
znajdzie służbę ząraz. 

lg. Durczewski 
interes cygar i skład za-

bawek. 1424 
Holeterhauaen p. Wall.ne 

Horststr. 29. 

Fabryka tabaki 
do zai.ywanla. 

E. Sommerf eld1 
dawn. Otto Alberty 

Grudziądz Graud11nz 
dostarcza znan11i jako naj · 
lepszą i najzdrowszą I 

tabako 63a 
do zafywania. 

wystarczy do stałego 
używanta i prze~ona
nia się o dobroci 

oryg. · essenc~·Heicheln 
marka „Lichtherz." 

Znane jako najlepsze 
w wydajności i n+ 
tańszti do 1392 
własnego sporządzania 

konioku. rumu i likierów 
- Zawsze si~ ud~je -
Tylko w bntelkarh 
oryg nalnych na. 2 i 
pól litra. Cena podług 
jakości 25, 40, 150. 60, 
7 ó fen. itd. Przy 6 bn· 
telkach 7-ma. gratis. 
"Die Destillirnag im 
Hausbalt", cenna ksią
żka. z receptami 
- zupełnie darmo -
Prawdziwe tylko z mar· 
ką „Lichther1<" z firmy 

Otto Reichel 
- Berlin S. O., -

Elsenbabnstr. 4. 
Trzeba wystrzegać się 

naśladownictw. 
W Bochum mają n• 
składzie: Emil Trass, 
nad w. dostawca i Jozef 
Hackert, Central· Dro· 
gerie; A.Peil,Fried1ich· 
str. 34; R. Peters, Mol· 
kenmarkt 17; Max Rein· 
hardt, Moltke·Markt i 
Max Treskow, Kortum 
str. 16; H. Wippermann, 
Ehrenfeldstr. 2; Paul 
Kathagen, Doretenerstr . 
15; w Laer: Carl Eckert, 
Drogerie. 

Potrzebujt: sa.modziel· 
nego 1387 

1 czeladnika 
piekarskiego 

zaraz lub później. 

Dla górników! 
W Recklinghausen-Siid 

=~~. muły dom 7.~e:i 
i lf\ki tanio do sprzeda· 
nia. c. Sebrickeł, 
zaprz. 1mkcyonator w 
Recklinghausen. 1423 

J. Pa:ń.czak, dom to~~'r 
"RSSEN, Stoppenbergerstr. ll-13 

Najtańsze i najkorzys( 
nieJsze źródło zakupna. 

fi ·1 
Franka 

ierln p_:!'astrop. 

W skutek bardzo korzystnie zawartego kontraktu z fa„ 
bryką polecam dwa g.1tunki 

najlepszych maszyn do szycia 
a pięcioletnią piśmienną gwarancyą • e I 

No. 5 11. 50,- No. 8 Jl. 70, -
.za zaliczką kolejową. 1302 

Wł. Radzimski, Smigiel 
(Sehmiegel, Prov. Posen). 

Największy handel polski tow. łokciowych, płocian, chustek itd. 
=:::;:::== P"ób7 na żądanie •armo. ==== 

:', .... ~~·;-:':..p ~ ~.-. - . . . '; , 1 „ • ' L • ,.'••-' "' 1'~:. ~ ,..., . 

I Gospodynie 
kupujcie tylko najlepszy środek do 

prania i bielenia ~ 

„Mach's alłein'' 
puszka 

~5 fen 

Be.z tarcia bez moczenia 
bez szczotkowania bez mydlenia 

Do nabyda ws wszystkich składa.eh. 
Zaet. dla westf .• nareńskiego okregn przemysłowego 1· La)'mana "' Co., Dortmund. 

• ··- i li 
I 11 11 I 11 I • • I li I I IT 
~ Darmo .___ ~ 

otrzyma każdy do Gwiazdki piękny zegarek kleszonkOW7 w składzie 

w Laar przy ulicy Cesarskiei 144 
(Kaiserstr.) 

przy zakupnie od 20 mr. pocz., jeżeli wyraźnie zaznaczy, że wyczytał to ogłoszenie~.;:wf;. 
rusie Polskim". Zaznaczam wyraźnie, że ceny w moim 1kladzie s4 lielśle stałe i na 
każdym przedmiocie znajduje się kartka z wyraźnie wypisaną ceną. Podarek· ten ustano· 
wiłem na pamiątk~ otwarcia megil interes11. Zegarki · i,,ą u mnie w Laar, (Je9ar9k.a 
ulica nr. l.&.t w oknie wystawnem wyłożone i każdy może ~sobie je wprzód dokładnie 
obejrz11ć. ,(1340) 

Z poważaniem 

Szanownym Rodakom z Wanne 
i oko!iey donosimy uprzejmie, iż z dniem ~~~~"trir 

-- t. g1·udnla rb. 
otwieramy 

w W anne przy ul. Dworcowej 163 (8ohnhofslr.J 
**!ffł specyalny sklad Proszę Ż'\dae próL 

Firma założ. 1859 r. 

moszvn do szyeio, ~o oronio, kotowców, 
DIBSZf n do ;-oto wania 

---- oraz wszelkleb sprz~tów kuchennych. 
·- ---··~---

Przytem urz4dzamy 

wielki warsztat reparaeyjny maszyn do szycia, kołowców i wszelkich 
sprzętów qospodarezyeh. · 

Polecaj\c przedsiębiorstwo nasze ła.skawvm względom szan. Rodaków, przyrie· 
kamy skor~ i rzetelnl,\ ustug~. Z wysoktem szacnnkiem 1412 

KRYGIER & SARNOWSKI. 
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wvch~ 'COOz:iennie z wvją tkiem d11i poowiątecz
~cb. pn,OOplM:a kwartalna na. poczcie i u liistowych 
tfynosi J mr. 50 fen .• a z odnQszeniem do domu 1. mr. 
511 fen. „.Wiarus Pol.slci" xavis<!lny jest w cenn.ilku pocz-
, 1<1WY'J.D pod ~nakie:m „L. polnisch nr. 123." 

I Imię Boże za llarC I Ojczyznę l 
Za insera:ty placl się 1l<! miejsce rządka ~ tktr„ 
ku 15 f., og:loszenie, zamies:zcrone orz~ inseratami 40 
fen. Kto często oglaszai otrzyma rabat. - Listy do 
„ Wiarusa Polskiego" nale-łt frankować i podać m 
nich. doklladny adres oiszącego. R.ekop. nie zwracamy • 

..,..,,t,...-..,~ ..... Jłlr·t~HMW"'~·--------IW'9e: ___ lll!S!'lll'•:!~\ll!llllftC-llllllmL.tr:-ll:!!l?l'l!llll!IW----· !Si!WWW8'"8.i-~----~-r.=--_______ I __________________ __ 

Redakcy~ drukarnia i księgarnia znaJduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 
1~~ „.tu••-• E .. __ a. J·---·- ___ Wlł!M"!IWJ? 1+ a~·~~lii~L~-~-~·--L!L.~.-J!_l!l~=·~!l!!...·•!!!!!!l!!!!l!!!!!!!!!!!!!llJ!l.!!!~~!!!ll'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•-

Rodzice oolscv! Uczcie dzieci swe 
·mówić, czytać i pisać oo polsku! Nie 
;est Polakiem. kto potomstwu swemu 
aolemczyć się Pozwoli! 
.. .a „-= LE_ 

Z wypadków dnia~ 

'Sobotnie posiedzenie rosyjskiej Dum.v 
państwowej miało przebieg nader burz

liwy. 

Przemawiał przywódzca konsty
tucyjnych demokratów Rodiczew prze
ciw antyipolskiej polityce prezesa mini
strów Stolypina. Mówda oświadczył: 

1,J:ak długo panować będą jeszcze w 
Polsc-e takie stosunki. Dawniej mówńo
no o kołnierzach Murawiewa (mówca 
'Wykonał ruch oznaczhjący wieszanie). 
dziś mówi się o krawatach Stoły.pina". 

Prawica na te słowa Rodiczewa 
·dopadla do trybuny i byłoby niemal 
vrzyszlo do bójki. Po krótkiej przerwie 
~odiczew cofnąl swoje wyrażenie a 
Duma prze'Ciw 97 glosów lewicy uchwa 
lila wykluczyć Rodiczewa z 15 posie
~zcu. 

Pisma niemieckie twierdzą, że rząd au
stryacki potępi demonstracyę parla
mentu przeciw antypolskiej polityc; 

Prus i Niemiec. • 

Donoszą mianowicie pisma niemiec 
';kie, że prezes ministrów austryackich 
baron Beck wystąpi przeciw owej de
monstracyi w parlamencie i ·zgani postę 
vowanie parlamentu i wystąipienie pre-
zesa Weisskirchnera. • 

Ile w tern .prawdy, wkrótce się o
każe, gdyż najbliższe posiedzenie par
lamentu austryackiego odbywa się dziś, 
w ooniedzialek. Wystąpienie posła Głą
bińskiego, o którym pisaliśmy krótko w 
Piątek, streszczamy dziś obszerniej. 

Rozprawy nad ustawą o wywłaszczeniu 
w sejmie pruskim. 

W sobotę adbył się dalszy ciąg 
I?npraw nad projektem wywlasecze
nia Polaków. Przy stole ministeryalf Y'.111 ~vszysicy ministrowie z wyjątkiem 
\S1ęc1a Biilowa. Po godz. 11 zabrał 
glos iposcł z Leszna wolnomyślny 
Wom: Ubolewamy na:d 1zajściami w 
Va:rlamencie wiedeńskim. Moia 'O!ne 
P~~akom 1ylko zaszlmdzić. Właśnie 
troJzaborowa lączność Polaków jest 
Pawc·dem antypolskiej polityki. 

I<olonizacya podniosła wartość go-
8P?darstw niemiec'kkh i pośrednio pol
~kich. Za to spółlki spożv;wcze s:zJko
dz!l, bo handel nie może się dosyć mz
wmąć. 

. . .Protestujemy rorzeciwlk.Q tonowi, w 
Jakim się posel Oldenburg zwrócił do 
P~lia1ków. To brzmiafo, jak: vae vidis ! 
(biada zwyciężonym!). Takie stainoi\vi
fko inie uchodzi w państwie prawa. Po-
1 aicy. m~ją fe. same prawa. co obywate
le .nien:ieC<'y. Nawet kajdianiairzom na
~,zy .się równa wymiara sprawiedli-

o8c1. Polacy wypetniają swe ohowią
· Zki, 

.Protestujemy vrzeciwko dowoine- prywatną wlasno~, o podstawę ipań
mu ·tłumaczeni.u konstytucyi, jakiego stwowego porządku. 
dokonał sam minister sprawiedliwo~i. Uzasadnienie rządu opiera się na 
Konstytucya jest wafom obroooym memoryale komisyi kolonizacyjnej: „20 
przeciw nia<lużvdom. O ile . zachJ\1zą lat itd." Ale to ;praca nie rzeczowla, nau
wątpfirwości, nie wolno jej tluma.czyć kowa, lecz ten.dencyjnie zestawiona. 
na ·niekionzyść obywateli_, Oparto się w niej na opinii ludzi zale-

Wywody ministra sprawiedliwości foych od rządu, orzedewszystkiem na 
były sla.be. argumenty jego bezipod- zdainiu urzędników. Komisya budżeto
stawne. W motywach zaś tmdno do- wia, która dokonYWa „rewizyiu stosun
patrzeć się logicznego sen.su. ków, byla prostą, ,sztucznie zaaranżo-

Prawo należy tlumaczyć wedle rze- waną paradą. 
czywistych rnotvwów• tworców koJt- Niemcy, którzy od dawien dawna 
stytucyi. zamieszkują nasze okolice, są odmien-

Prawo btawars'kie określa jas1no isto nego zdania, czego najlepszym dow.o
tę .,dobra ,IJUblkznego", ze względru ina dem wczorajsze przemówienie ppsla 
które jedYITTie· wolno wywłaszczać. Wy- Kindlera. Ci niemcy życzą sobie szcze 
właszczanie uprnwnione j_est wylcte:z- rze pokoju. 
nie rw publicznych celaich ekonomioz- Polacy kupują ziemię nh~tylko z pa 
nych, względy polityczne nie mogą tryotycznych pobudek, ale także dla 
wchodzić w rachube. W da1J1ym przy- chleba, dla renty. Ile zresztą w tej dzie 
:padlku inie może być mowy Q ,,mtere- dzinie kwitnie przesady, tego najlęp
sie 1publicz.nym''. Dokąd z.aJdziemy, szym dowodem owe ostawione 40 mająt 
idąc w tym ikięrnnku dalej? ków .pana Podbielskiego na Pomorzu. 

Wiakzy się .przeciwko socvalistom Z jednej strony sluży polska zdol-
wtaśnie dla tego. że nie respektują pry- ność rozmnażaniu się za uzasadnienie 
iv.natnej własności. praw wyjątkowych. Teraz znów rząd 

my o pokoju. Dziś bojkotUJe s~ nawet 
ducho.wieństwo niemieckie. 

Sytuacya jest taka, że - albo chce 
my za kilka lat widzieć kresy opanowa 
ne zupełnie przez żywioł pol~i. ialbo 
zdecydujemy się ną 1proponowaną usta
wę. 

Jeżeli nie chcemy mieć tego, co by
lo pod Grunwaldem i za czasów pokoi• 
toruńskiego, musimy działać zgodnie. 
Obyśmy nie znaleźli si~ jeszcze w ta
kim polożeniu, że chwycić będziemy się 
musieli jeszcze ostrzejszego środka. 
Dobro pafistwta wymaga przyjęcia< pro
jektu. 

Bewitz (konserwatysta):· Polemi
zuje z centrowcem Porschem. Rząd 
powinien przedłożyć projekt, któryby 
bankom polskim uniemożliw-il parcela
cyę. Ustawa z roku 1904 nie wYStarcza. , 
Na obecny tenor .projektu nie bardzo 
będziemy się mogli zgodzić. 

Nl:lstępnie zamknięto dyskusyę, oo 
cinając od głosu posła polskiego. (tra 
Mizerskiego i przekazano projekt korni 
syi złożonej z 28 członków. 

Pwjektowana ustawa jest ustawą powołuie się na przyrost ludności nie- ft 1-.' b 9 o 
wyjątkową naigorszego gatunku, dla mieckiel i to znów podr:tje za motyw [r 0 .WJC\1 na o ~le. 
tego b~ziemy iprzeciwko niej głoso- dalszego ostrego postępowania. 
wali. Mówiono o parciu naprzód żyWiolu 

P.osel Oldenburg żytzy sobie, by u- polskiego. Gdzie i kiedy? w sprawie wyborów do rady mieisktel 
stawę .wym.żnie ipo imieniu nazwano Że Polacy w Westfalii się groma- w Recklinghausen 
ustawą wyjątkową. Ale zapomina o dzą, cóż w tern dziwnego? Najpierw piS;zą nam: 
tym. .że taka usttawa sprzeciwiałaby wypędza .ich się z rodzinnych stron, W niedzielę, dnia 24 b. m. odbył się 
~ię ipa:ragrafowi 4 . . konstytucyi pruskiej, następnie niemcy-wlaściciele m zacho- wiec centrowych wyborców niemców 
maz .ustiarwje gwarantującej swobodę dzie życzą sobie .polskich sil roboczych. i polaków w Bruchu. Przybyło około 
przesiedlania si_ę. Sprzeciwialaby się Polacy muszą mieszkać po norach 120 osób, między riimi może z 5 Pola
z tych samych .oowodów, dla których i na wozach. Nawet tego im się jeszcze ków. Przemawiali tam pp. radzca spra 
rząd nie mógł się zdecydować na za- zazdrości. wie<lliwości Bosch i wyższy nauczy
;projektowanie .prawa protestu. Mówi się też wiele o polskim nie- ciel gimnazyalny, ks. Wilderman:n. Sa 

Jakie skutki wydtają ustawy wyjąt- bezpieczeństwie, przyczym sięga sfę aż to przywódcy tutejszych centrowców 
kowe, ·o tym pouczają nas ostatnie:,dzie- do czasu wojen z roku 1848. i 1863. Dzi- niemców, a drwią sobie, jak się DOka
siątki lat: walka kulturna, .prawo wy- wna to rzecz, jeżeli rząd chce ustawa- zało na v\VYlil wiecp, z wszystkiego co 
j~rtkowe (l)f!Zociw S{lcvalistom i Komisya mi wyjątkowymi zdobyć sobie ludność polskie. 
ko1oniracyjna. Gdyby Bismarck .dziś polską dla pruskiej idei· państwowej. I. Walką rasową nazwał p. Bosch wy 
ożył, bylby na1pewno innego zdania, niż Czy w ostatnich wojnach niemieckich bory ściślejsze między Po~akamia stron 
jego ·nastę.DCY· Polacy dzielnie krwi nie przelewali? nictwem centrum, dla tego, że my Po-

Skutkiem ustawy o wYWlaszczeniu Czy nie uznawał tego sam Bismarck? Jacy, jako obywatele - .podobno ró
może być ty~ko podinoszemie się cen Pan minister sprawied1iwości mie- wnouprawnieni - państwa niemieckie
ziemi poza rejonem działalności komisyi sm dwa pojęcia: racyę stanu i publicz- go upominamy się praw obywatelskich 
gdzje polacy będą się o'kupywal_i. W ob- ne dobro. To jest ,pogląd z gruntu fał- także w sprawach komunalnych tutaj 
rębie •zaś tego rej10nu oofinie się gospo- szywy. Panowie weszliście im grunt na ziemi staroniemieckiej. Więc któż 
da11lm, bo żaden rolnilk nie będzie chciał więcej niż niebezpieczny. tuti'.1j tę walkę rasową w~zczyna ,___ 
robić W1kładów w celach meljoracyj- Mówca cytuje słowa Tiedemanna, czyż my Polacy? - A na wzmiankę 
nych - w obarwie przed wywłaszcze- Wagnera i Lieberta. tego kulturnika, żeśmy Polacy doznali 
łfliem, wisząlciym mu nad gławą jak Ustawa rrfa charakter rewolucyjny. tylko dobrodziejstw od stronnictwa cen 
miecz Damdklesa. Odrzucamy projekt. Jeżeli pójdzie tak dalej, dojdziemy do trum w parlamentach i prasie - po-

Nastepnie zabierał głos pas. bydgo- zupełnego upaństwowienia wschodu. zwal'amy sobie tylko pytanie - gdzie 
ski Lusensky (nt1c. liberał): Polemizu- Anarchizm i komunizm z tego samego i kiedy się to stało, aby centrowiec do· 
je z Oldenburgiem. który zarzuty ro- wypły\\~ają źródta, co projekt rządu. U- 1 prawdy był życzliwym Polakowi? 
bił administracyi Komisyi kolonizacyj- ~ st:1wa wypływa przedewszyistkiem z Proszę nam wyliczyć te dobre uczyn
nej. Mówca bronił komisyi i chwł1lil ją. I źródła nienawiści do wszystkiego, co ki, te łaski, któremi według jego zdania 

Należy - powiada - stanowczo ~ polskie. Centrum t8k hojnie rzuca!o? 
przeciwstawić się polskiemu bojkotowi. Wasze dzieci i wnuki doczekają 2. W dalszym ciągu mowy powie-
Trzeba coś zrobić dla miast, szczegół- się czasów, gdzie przewrotowcy powo- Clz~ał mówca: .,Co tylko się tyczy ra
nie tych, 'które z kolonistów nie mają lywać się będą na Waszą ustawę z ro- sy i narodowości, to każdy Polak posia 
bezpośrednich korzyści. ku 1907. da '11iezmierne, prawie nawet zbyteczne 

Jakiego Pohcy są ducha. tego do- Na ko11cowe zwroty pios~a Olden- poczucie honoru. Do tego w rzeczach 
wadem przyjęcie, jakiego w spoleczeń- burga odpowiadać nie będę, żeby dy- politycznych jest niedojrzałym jak nie
stwie polc:;kiem doznała· broszura pana skusyi nie zaostrzać. mo,vJę. Vfięc też P1>Stąrienie Polaków 
Tnrny. Polacy przyznają się tylko do le Rheinbaben (minister finansów): przeciw nam (centrowcom) było głupo
galności słuchać z.aś nie chC4 o lojalna Projekt nie wypływa z nienawiści. Myś tą i aktem niedojrzałości politycznej, za 
ści. ' · my go rozważyli głęboko. Ale nie mo- razem aktem niewdzięczności (za co?) 

My projekt rządowy przyjmiemy. żemv dopuścić, by dzieło stuletniej pra- 2ktem wiarołomstwa! 
ale pod trzema warunkami: 1) że nie cy kultury pruskiej zalane zostało Na końcu swej mowy przeczytał p. 
znajdzie sic innej ostrej broni, 2) że wy- przez slowiańską falę. Busch msza korespondencyę z nr. 267 
kai'e się. iż proi~kt dowiedzie nas do O komuniźmie i socyaliźmie mowy ,,\Vtarusa Polskiego" w Uomaczeniu. 
celu, 3) że wykaże się, iż nie wywoła być nie może. Natomiast faktem jest, że Nic udało mu się jednakowoż szyder
odwro1nvch skutków. kresy wschodnie nabywają znów cha- czym śmiechem przekonać nikogo. 

Wśród zupefnej ciszy i wielkiego · rakter wybitnie polski. twien.lz;.ic, że nikt Polakom nie odma-
wintercsowania wszedł na mównice Jeżeli Polacy życzą sobie pokoju. wiał chrześciańskich poglądów. Z1koń
poset dr. Dziembowski: W całej Izbie · niech się przedtym opowiedzą bez za- czył zaś słowy: Niema tu miejsc" .v 
panuje nastrój przygnębiający. Wielu l strzeżefł zn. pru~l~ą ideą p~ństw~w~. 1 miej~ki~J radzie ~la Polaków'. ponie\vaż. 
jest przeciw projektowi, bo chodzi tu o Ody to stw1erdz1c1e czynam1, pomow1- co c11w11ę gotowi są powrócić do stron 
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rodzinnyc•, Plit:ma więc miejsca w Reck: 
linghausen dla ustanowienia rządów po 
Rtvśli Polaków narodowców. 

- Zabral potem głos pan Wildermann, 
,rzywódzca centrowców monaster
skich, który po raz drugi powtórzył. że 
partya centrowa jest jedyną partyą po
Jityczn;t, stojącą na pozi.lllJ~ów 
chrześciańskich, a· deif8ill'f'„}eszcze: 
może mi ,,Wiarus" za to rozumu i su
mienia odmawiać i to z tego powodu 
4ziwnego: że partyl polsldej ni~ uwa· 
~ za stronnictwo polityc·zne. 

Kochani Rodacy! Boją się panowie 
centrowcy, że nasi zastępcy w r~dzie 
miejskiej mieliby głos rozstrzygarncy. 
jak ks. Wildermann sam to przyzn~ł 
na owym wiecu. Dla tego te wszystkie 
zarzuty i oszc.zerstwa ~ ?as rzuooją. 
Cóż im damy za odpowiedz? 

Otóż uczy11imy wszystko. aby 
wszyscy RodJ cy stanęli razem z rnami 
jak jeden mąż ~o ściślejszych wybo
rów w dniu. S i 6 grudnia. 

Parlament austryacki o antypolskiej 
poutyce prusko-niemieckiej. 

f zyka i ~wojej ziemi, rnuszą chybić swe
, ~o celu i przyczynią się do wstrząśnie

nia zywego organizmu także narodu nie 
mieckiego i jego sojuszu z Austro-Wę
grami. 

(Żywe oklaski). 
Jako reprezentacya .narodu polskie

go w tej Izbie, uważa stronnictwo mo
je za swój święty obowiązek zaprote
stować uroczyście przeciwko takim za
machom rządu pruskiego na przyro
dzone prawa Wlrodu polsJde~o, na ob
warowaine umową państwową iprawa 
obywateli austryackich w Rzeszy nie
mieckiej. na podstawy kultury chrze
ści11ńskiej i prawa i zwraca się do wszy 
stkkh powołanych czynników momtr. 
chii jako t.eż .przedstawicieli wszystkich 
ludów z wezwaniem, aby zastanowili 
się nad tvm, dokąd polityka taka. dopro
w11dzić musi. 

\V .imieniu Kola pol1skie~o zapytuję 
się pana marszałka, czy uczuciom tym i 
watpliwościom zechce dlć wyra1z w od
powiedniem miejscu. 

(Burzliwe brawa i oklaski!) 
Mlarszałek Weisskirchner: Sprawa 

ta nie należy do zakresu dziialalności 
parlamentu, a miejsce, z którego ;prze„ 

Doniesienie nasze pią~kowe o. de- mawiam, zabranii1 mi dać wyraz me-
monstracyi parlamentu austryack1ego mu osobistemu .zapatrywaniu wobec 

Przecl·w antypolskiej 'POlityc~. uz.upyt- przytoczonych środków. Sądzę jednak. 
-t że austryacki prezes ministrów ma oba 

niamy następującymi szc~ego. a:mi :. · wiązek zająć się tą sp nawą. Proszę uo-
Poseł Oląbiński mów1 mmeJ więceJ sla G!ąbił1skiego, aby wniósł i'nterpe-

jak następuje: . . · · lacyę do prezesa ministrów. 
Wniesione w parlamer.ic1e odnośme z 

sejmie ,pruskim dwa projekt~ a:~typol- ( ywe oklaski). 
skie. dotyczące wyklur:zema . 1ęzyka W dalszym ciągu rozpraw prote-
polskiego ze· zgromadzen pubhcznyc~ stuje poseł Stblzel stanowczo przieciw
!i wywłaszczenia są ni·ekulturalnym1 . 1 ko mieszaniu się Austryi do wewnętrz
przyczyniać się mogą d? po~kopama nych sp-ra\v Rzeszy niemieckiej i zapy
zasady prawa i stosunkow m1ę.dz~na- tu.ie się m:uszałka, czy nie są!dzi, że .po
·rodowych. Polakom w Rzeszy mermec- stępowanie prof· Głąbif1skiego może sie 
kie] ma być odebrane prawo nat~ralne przyczynić nie tylko do obrazy narodu 
i zagwlarantowane konstytucyą uzy~a- niemieckiego, ale także do wciągnięcia 
nia na zgromadzeniach .ięzyka ~olskie- moJ?archii austryackiej w niebezpieczna 
go, a w krajach pruskich, z~:n1eszka- awanturę. · . 
lych przeważnie przez lu.dnos~ polską, Protest prezesa Kob Polskiego po
ruta pruska komisya kolomzacy]lla decy sla O!ąbińskiego przeciw pruskim u
<lować 0 tym, czy i w których ok~li- s~awo.m ~ntypol~ki~ zrobil w parlamen 
cach należy pozostawić Polakom po.s1a- cie w1el'.k1e wraz,en~e. A wprost sensa
danie wlasności ziemski ei z całą. przy- cyęr wywota.lo ~swładczeme prezyden
należytością, bez względu n8: t?, ze P_o: 1 ta „zby W e1s~kirchnera. _Już wczonaj 
1acy ci osiedleni są w ojczyznie swo1ei przed połud~1~m _uchwaM_Y 'Yszystkie 
·od V.·ieków. P~rtye slow1an~kt~ z wy1ątk1em rusi-

Nie możemy pogodzić się z myślą. n?\V przyłączyc się do protestu Pola-
~aby dla projektów takich, nieslycha: kO\v. 
nych w historyi narodu k~Ituralnego 1 Prezes młodoczechów Kramarz o
będących poHczkiem wym1er~oi:yrn. ca świa~czył, ze protest nie zwraca się 
lej cywi:izacyi, mogła 2'.'n~l~źc się w1~k przeciw narodowi niemieckiemu. lecz 
.szość wśród przedstaw1c1eh narodu me przeciw rządowi ,pruskiemu. Pewnego 
mieckiego. Jesteśmy przekonani. że po- posV.1 wszechniemca. który hałasował 
dobne nieb:vwaJe środki. muszące do- podczas przemówienia Gląbińskiego 
prowadzić do zag~1dy i :wyt~pien!a n':1-- zelżyli czesi w ogromnym oburzeniu.' 
rodu. którego jedyną wmą Jest, ze me 
chce i .nie może zrezygnować ze swo-
ich praw przy rodzonych, ze swego ję-
~-..... ~--~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!'!!!!!-~~--~-1!!!1..!!'l?!::eeuca"'!!! ~D?' ~-!!.l!!!!!!!!!!!!!!!i!~-!![11!!!:!!11! .. ~- ~-~.-~m~ ... ~-!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I! 

149) 

ŻUBR O_ Wl.l~~~ 
!>~o ;;viadanie historyczne we1łng po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowslde~o. 

(Cłaai da.bzy)_ 

Tymczaisem do Ma·drytu 1przyszedł 
pies~o dw.udiziestoletni anlodzieni~c, syn 
ubogiego szlachcica z Bada1Dz w 
Estremadur1Ze.„ Manuel de Oodoy .„ 
Przyszjedl z mandoliną w ręką. z piosn
ką Jlła ustach, z ogniem w czarnych. ~1ę
bokich Olczach ... przyszedl w pogom za 
szczęściem, za losem.„ i ,grać za:cząL. 

Rok cah· przesiedział Godoy w Ma
drycie na "łasce miłosiemego oberży
sty, zbierając nieikiedy po kilka mie
dziaków. Aż carn1arera królowej Maryi 
Ludwiki zwróciła nai1 uwagę i w chwi
li najy dworskiej wspomniała o mło
dym, pi~knym śpiewaiku. 

Godoya przywołano do pałacu kró-
1ewslkie~o. i odtąd już zeń wyj·ść nie 
mi~ł. Królowa zcg_palała gwattowną mi
łością ku ubogiemu szlachicioowi. kró
lowi nocfobał się młodzieniec pełen :::r
cia a eners.tii... Manuel Godoy ZDSt-al za
licwny cl i,'} gwardyi ,przybocznej„. i od
tąd dziei1 .każdy nowe nań sprowadz.ał 
zaszczyty. W r~k byl adjutantcm gwar 
d..Yi, w dwa latia później generalem i 
kawalerem wielkiego krzyża. W c;zte
f'V Iata księciem Alcuda, ik:1 v.;a lerem 
ziotego runa i głową państwa. 

Naród ze zgrozą ~Jtrzal na te~o 
t1htbiel1ca królew ,'kiego, na h ::ii1bę do-

mu panują1cego, ··na 1zaślepienie Karola 
IV. i występne miłostki Maryi Ludiwi
iki. ' 

Lecz Manuel Ooctoy 1potram zręcz
nie ster rządu uchwycić i Iaiwirować 
wśród intrfg dworu i dyplomiaicyi. On 
to, śpieiwaJk estremadurski, zagroził 
koJ11wentowi 1nowej Rzeczypospol-itej, on 
\VIOinę wyd0.t po śmierci LL:cl·v·lo XVI. 
i prowadził ją ze zmiermcrn ~ : ~czę śck„ ~n 
dla oręża hisz;.>ańskiego, szukając 01pia:r
cia w .przymierzu z Anglią, i on pakój 
zawad w Bazylei. 

~ Kaml IV. umiał być wdzięczmym, 
a Marya Ludwika wierną ... M11<nuel Oo 
doy wy.~łiesionym zostal ido 1nie:sly
chanej w dzi1ejach królestw godności. 
bo do tytułu je1go królewicwwskiej mo
ści, odbierając również wspaniałe wy
inagrndzenie w dobrach i złocie. 

Godoy stał u szczytu potęgi. W 
wku 1796 1nowy traktat zawarł już z 
dyrektoryatem francuskim przeciwko 
.Amgliii. Ta ostatnia przyjęła we1zwa
nie; r:_nimo pozornego powodzenia„. 
klęski jęły się zwalać na ttiszpainię ... 
Skarb vus~y. miliono\ve straty w lu
dziach i otkrętad1. zastój w handl.u, 
wrzenia rewolucyjne, Uumione z tmd
ności.a .. nie~naski z duchowief1s{iwem 
gnebifv 1kraj, niszczyły, trawiły ... 

Lud z coraz większą nienawiścią 
spoglądał na· Manuela Godoya. uwa
ża.ląc go za przyczynę wszystkich nie
szcześć„ 

Karol IV., chcąc nietykalnością o
toczyć osobę swego ulubieńca. umvślit 
'luby je~o z Mary;:i Teresą ,de Bourbon, 

I
! Etat Rzeszy niemieckiej na r.1908. \ Ruch przsmysłav11 w Cząstae~ow1e 

Docltody rzeszy. · P. Ursyn pisze o przemyśie ~stQIChow. 
spadLłe~e w r. 1908 są 1następuiące: mm: J 
1. z rei 666974000 m. „SW się p-rf'ed laty 17-tu w ~howie 
2. z podavku od tytuniu i. talJ.aiki 1 1297000 m. nowy. doniosly fakt. nowY wielki nada2'Xl obec 
3. p.apierosóW 14341000 m. inych przybyszów na ziemię polską. na cudami 
4. c~ru 141436000 m. srvnący ~ród. I n~kt wów-czas inięi wolał' glo-

t 5. soH 57194000 m. sem urocnym, że &kor<;' tu idą ludzie ~ nad 
( 6. okuwjty 1161197300 m. Szprewy, .Reoo i Szeldy, to czemvt nie id~ 

7. wina iszamp. 5457700 .m. swoi. czemuż nie idą. ci nasi, lktórydl. dobro-
8. •• piwa 55266000 m. wolna,, lek·k-O!Tlyślna emi~ra.cya rozrzaca · po 
9. ze stemrpla od kairt 1757470 m. Za<l.nieprzu, Uralu. Sybinze i Mandżtlryi, -i ci 
10. ze stemiPlai od weksli 16000000 m. inni, którzy rodcowe majątki topią w jachtiklu-
11. ze stempla bach i jaskiniach Monaco? 

I. a) od akcyj. kupców. obligacyi '27 440000 m Od mku 1890 rozoocząl się P.i)d j~ Gó-
b) od •lrontraktów kupna itp. 13030000 m. rą ożywiony. wprost ba!eczrny, w oczach ro.s-
e) oo losów loteryi państw. 32589000 m. nacy ruch przemyslCYWy. Posz.łla po świecie 
d) od losów l<>tervi pryw. 7880000 m. wla<lom(JŚĆ, że Gzęst~howai ima wyborne 

II. z wlasnych pod.a.tików nz.e-<:izy warunki dl.a wielkiego przemysłu, że ma d'Wie 
a) od fralohtów 15680000 m. rzekli, obfite w wode. dobr;1 komunibcy'ę iko-
h) od biletów kolCI. 23520000 m. leJową i t.ałli9ść miejscowych niateryaA'.>w 
c) od automobilów 1960000 m. buctiowlaeych; że leży tµż nad graniC<l i>ru.ską, 
d) od tamtyemy rad nad.wr. 5880000 m. że ma w okolicy wę1ri.el kamienny i rudę że-

12. z podatku spadik<>wegp 42000000 m. lazlną, że prace ood bu~yrlki są tu bardzo ta-
3 ~r t t h l4J? nie.. a rąbotm.ik, biednv polski chlqp, na tych 

I · z v~at s a ystycmyc ... 300 m. tu obsz&rach, oosratych mineralnie, lecz malo-
z cel. Podatków.i oplatt razem 1257931770 m., ur_oozajnych - ~-otów sile swych mięśni sprze-
70343330 m. więcea. niż w r. 1907. daw.aić za be.zicen. 

, 14. z poczt i telegrafów 644106700 m. I oto wieści takie ·naipęd.zily od razu pod 
15. 'Z drukami pańslwowej 109298()0 m. fas.ną Górą caly rói: Prancuzów. Belgów Niem-
16. z kolei rzeszy 125532000 m. ców i żydów rosyjskich. I zaczela sie Cz:ęsto-
17. część zysku z banku rzeszy 19900000 m. chowa budować, zaiwrzal w niej pęd warszta-
1,8. podatek od banknO!tów '· t6w, zagrwj~daly śwista)Vki fabry9zne. A przei 

nie pokrytych gotówką 27 15000 m. grnnicę zaczęlly l).fynąć corocZ1J1ie ogromne su-
19. dochody r0iz.maitych urzędów rzeszy my - do1 obcych. · 

(oszczędlności, sprzedaże gruntów itp.) Czestoch-0\Wa stafa się potęroyrn centrem 
42652199 m. przemysl'u - w cią:~u lat trzech zaledwie! Wy-

20. z fun\luszu iruwaU.dów rzeszy 36852642 m. roSil'a, kk za <loitlmię.ciem różdżki czarodzieJ-
21. ze sk1ta1dek rnatrvkula:nnych wjedyńczych skiet A nie zasklepila s.i.ę w iaikieiś jednej prze-

pa•ństw rz.es1zy 319992811 m. wa\żnei1 specyaJnośd jak' l..ódź, lecz. obię.ta na.i-
22. z rozmaiitych źródel 2367~9.34. rozmaitsze ~ęzie, przei tę swą różnorodność 

Swma. wszelkich dochodów wynosi wla- wJ:aśnie zapewniając trwamie swej egzystencyi. 
$nie tyle, ile suma ro~chodów ·stalych i jfJdnora- Suchv wykaz nazw i cyfr wy~arczy, by 
zowych zwyic.z:~nego etatu . tj. 2484831156 m. przemówi!. Ooo· Częs.tochowai IJQSialda.. dziś na-

Deficytu tu być nie może, ponieiważ każ.dy stępujące rodzalie prziernysJu: welm czesainik0-
brak wy.równać muszą skbd!ki matryikularne wa (2 fabryki z oorofem 6 miliooów rubli.) 
poSJZCzególnych państw rzeszy (ti1. skfadki, pfa j1uta i szrpagat (3 fa!"byki 3,SOOOJOOO 
cone przez państwo rzeszy, potr!Zebne na u- rb.), farbi'annie (3 fabryki 1,515,000 rb.) prze-
trzymanie rzeszy.) W 1907 roku wyin.osiJla s.u- mysi' żelazny (8 fa:bry.k 4,890,000 ('b.), przemysl 
ma tych skladek 290 598 225 mk .• na mk 1908 paeierndczy (12 fa/bryk, 1,770.000 rb.), papa rla-
zaś 319.992.811 mk. chowa (2 fabryki, 120.000 rubli). 'J)Udclika (2 

Oprócz etaitu zwyczajnego Jest jeszcze fabryki 25.000 rubli), klej. i żelatyna. (2 fabryki 
etat .naidzwy.czajny: wy;datki z niego wynJka- 170.000 rb.), my<llo (2 fabryki. '275,000 rb.), 
jące wynoszą jak iuż p-Qdaliśmy 265.227.245 ma świece (1 fabryka 70.000 rb.). ~zkJ.lo (1 fafbrvka 
nek. 2.50.000 rb.), zaipalki (1 fabrvtka 300,000 rb.), 

Na pokry;cie tego wydatku isrtnieią pewne odlewy bmnzowe (2 fabryki 60.000 rbJ. tarta1k1 
dochody z razmaMych ź.ródel tego etaitu w su- (3 fabrylci 450.000 rb.), wyroby drzewne ('4 
mie 47.211.54 mk., oozq.staie zatem do pokry- fabryki 85,000 rb.). wyroby cellui<lowe (3 faibry 
da brnk .czyili deficyt w sumie 260.506.091 mi. ki 325,000 rb.), galamterva (7 fabryk 700.000 
Tę sumę rzesza niemiecka musi pożyozyć. rb.), ga1laint~ra drobna (6 fabry 130,000 rb.), 

Dlu11;i rzeszy niemi•eckiei wynos.iły dnia 1 -zaibaJwtki (10 fabryk . 210.000 rb.), przedmioty 
paooziemika 1907: dewocyjne (3 fabryki 30.000 rb.), cegb i kafle 

(18 fabryk 290,000 rb.). ·wa10no (12 f.3Jrbyk 240 
00 3% .suma L783·::iOO.OOO mk. t_ysiPC'" nubli). przetwory chemiczne (3 fa.bryki, po 3% suma 1.860.000.000 mk. ~ J 

r ,I 675.000 rb.). Ogó.tem tedy lismieJe w C.zęsto-
oo 37:? suma l60.000,000 mk. chowie 112 fa!brvk. oprócz mtyn6w i browarów 
oo 4 % suma 200 OOO OOO mk. 
· razem 4.003 500.000 mk. z obrotem rocznym 22,080,000 rb. Z oryginul· 

nY"ch specyalności zwrócić się godzi uwagę na 
jedyną w kraifu fabryke igiel i szkieletów do 
paras01Li M. lienig i Sika), na fabrykę guzików 
kokosowych (J. i S. Grosma1n), fabryk~ gam
ków i naczyń emaliowanych („Wulkan") na fa
bryki lal1cuchów, farb malarskich i drukar
skich, pavierów kolornwych, tape.t. spinek mc
tailowYcti. zabawek dzieci1mvch. 11:rzebieni. o
lówków, wreszcie krzyżvkó"\.Y meta!01Wych mt.:
<hiików i figu·r świętych. 

Proc.ęntu od .cl:rugów rzesza musi w 1908 
roku zapłacić razem 145.784.524 mk. lo 
9.872.524 mk. wię.ceJ1„ nii raku 1907). 

\Vy1kazy rozchodu i dio~hodu rzeiszy poda
liśmy tylko w ogólnych licZ'baJch. 

Przy otbradach nad poszczególnym.i urzę
daJmi nzeszy po•d'amy więcej szczegóJ'owych in
foramcyi co do tego. na co pieniądzie bywają u
żyte. 

cónką stryja swego Ludwika. Piętnasta 
letnia idziewczyna miąla paść 'Ofilarą Ma 
ryi Ludwi<ki !... Usłużni dworacy, chcąc 
ten związek usprawiedliwić, wywiedli 
ród Godoya od meksykańskiego Mon
tezumy!. .. 

Le_c::z wówczas stal się wypadek, 
który o maly włos .nie 1przeciąl żyda 
ulubieilca... W wigilię 21aślubin księcia 
do 1palacu królews!kiegv wpadła mto
da ~obierta, z1nana w kołach towarzy
skich Ma<lrytu pod na!Zwiskiem Józefi
ny T1uidor .. : i rzuciła się z płaczem do 
111óg królowi.„ Była to tajemnie zaślu
biana rona Godoya.„ matka jego dzieci. 

Marya Ludwika.„ pozc.stala nie
wzruszona. Śh1b się odJJyL. 

Lecz Oodoy zacząl myśleć o koro-
1nie, przyjmując udzial w knowaniach 
prneciw~ko Oyrektmyiatowi. Rząd rze
azypospolitej 1pochwycił 1nici zmowy i 
zagmzH wojną. Karol IV. musial ulu
bieńca usunąć, lecz .nie na długo. . 

Nieszczęścia tymczasem nie prze
stawały spadać na kraL Susza zniszczy 
la zia·sie1wy .południowej Hiszpanii, żół
ta febrn w całej Andaluzyi okioło stu 
tysięcy ludzi ·pochłonęła. trzęsienie 
zięmi w Granadzie napętnit-0 lud zabo
bomuy lękiem„. 

Na mornu huk dział nie ustawał. 
Anglia nie mogkr przebaczyć Karolowi 
czwartemu przymierza z· francyą. A 
niedołężny kró1. dostawszy się pomię
dzy dwa wojujące ze soba naiistwa, 
tracił gmnt pod nogami tronu... Nie 
chcial wojny z An~lią . a giorzej się bał 
jesz~ze oręża francuskiego którego sk1 

I to WS1Zystko, ten ca1y wielki, róż.noba,r
wny przemyst - jest dziś ~vylą.czną wira~rn>-

wa pod wod'zą konsula rozbrzmiewała 
coraz silniej. Wybierając z dwóch osta 
te1czności mniejszą. stał się biernem na
rzędziem f rancyi. Do tego sto.pnia, że 
gdy Lucyarn Bonap1arte przybył do 
Madrytu z żądaniem, aby Karol IV. wy
dal wojnę ... córce własnej. zaślubiooej 
regento,wi DQłftugalskiemii.. wojna„ 
wybuchła, a · z nią Ma111uel Godoy po
wrócił d'O władzy. Aingli1a ze swej stro
ny zmusiła .portugalię do obrony„. i talk 
dwa bratnie. a w zgodzie .ze 1sobą ży
j~ce ludy, mzp·oczęły ·wojnę„. Pokój w 
.ł\imiens przy1wrócit półwyspowi chrwi
lowe uspokojenie, lecz nie na długo. 

B011.apar1:e skrę,porwał swego S())rZY 
mierzeńca wariun1kami o dostarczt::i1J1iU 
mu ina 1kcrżide żądanie posiłków i coraz 
natarczywiej ich żądat Anglia przy każ 
dej sposobności nie amies.zkała szia:r
pać i rwać flotę sojusziniczJki nienawis1-
nej framcyi. Duma hi~1z·pańs'kai dłiugo no 
sila korsarstwo angielskie. aż zapa ;·J
ła chęcią odwetu„ . 

Dro.gą ofiar, drogą dężkid1 piodat
ików a wyzbycia się ostatnich piastrów 
- Oodoy uzbroit nową flote... OzterY 
miesiace polączone okręty francusko
hisZipańskie kusiły sie o zmożenie Ne1-
son1a ... aż pod Trafalgar zniszczone zo
stały d·oszczetnie. 

Wielki Nelson życiem wła1sinem o-
kupił .z.wycię~two angielskie, lecz marY 
narka angielska istnieć prawie przesta-, 
la. f 

(C i ąR" dalszy nastąpi). 

____ _... f!7T 1 ·1~~. : ... ~~ 
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Zi~mit oolskitQ 

! Pi'~ Z_aot4~ iol'l. Wan~ii i łth..za:r 

J)yelrOO'• cheł~ Przeniesieni zost3.111 
_. . ,,uaryusze: Donderski 'I. Oli-wy <.!o Ra1-r:a w~ z Raików do RaidaWiltCY, ttil-
0 ra..H i Gruczna jako <irugi wikary do Bo-
rtrsfkÓW". 

rczew. Zona 41.łdowniczego K. otrzyma.ta 
a arn:rltke od fiskus.a: 7000 marelk. Zażądano 

o1i ni~ patem zwrotu, ale oświadczy fa, że 11;1.. 

·a<ta. mwet potwre.r9'1;Ua to przysi~ą. Pro 
'atorya jednak ~ev;iu :nie uwierz.yt<L i skaza.la 

na pól roili w1ezJ ema. 
Star*'d. Na odbycie sie wfoca „Stra

. ,•• w pmczynie pol.i<cy.ai uie P-oz:wJOlUa. Prze
zaka-zcJ\ri 7.aloŻQIJ.<> protest. 
szt11111. PITLY W'yborach do raidy miejskłeJ 

,,-brai!lO w _trzeciej klasie mistr:za rzeźniokie
. Borowsdne!S!<J. 

(.hetmża. Ślusarz AlpusifJ.ski, z.aKirasną
:szy się w ·rękę, zaitrul sobie l<rew i umar{ mi 
iO oornccY lekarskiej w stra:szu1ych boleściach. 
R~ina .i~? rue po~~Llla na 1odięcie ręki, by 
,0 1Jtrzym.:iic -przy zycm. 

Lubawa. Sąd Jawniczv skazal ks. -Or. O
•lllie1\·sk.iego., adwokata .Q. Kurzętkowslkiego, 
. żuralski-ego, Zawaxfukiesrn i Kasprz.yckle

,1 kai<le$!O na 20 marek kary za to, że urn
c.ie -przy:jmowano opuszczającego więzienie 

·.dr. Okoniewskiego, upatrując w tern grubą 
swawoie". - Za- cóż to już Polaków Prusacy 
arać nie będą!! 
Toruń. W roku bieżącym splawiono Wi
poo Toruniem 'Cl'rzewa za 41/„ miliona ma

ik w 1946 tratw.ach ~podczas. gdy yv roku prze
uym splawiartO 2443 tratw WaTtości 5%: mi
ooa ma:rek drzewa. 

Wąl)irzeino. W pobliżu tuteis.oogo- dwor
strzelu jakiś ~loczyńca do pociągu idącego 

Torunia do Wystrucia i zr.anif oewnego p_odró
. ~o dość ni.ebe:zpieczmie. 

Lec. Na jeziorze z-:trwaio się dwoje ma
·~h dzieci lrstowego Niestrn.cha i robotnika 
rii ~er:1 i utonę.to. 

Z Wielk . Ks Poznaiiskiego. 
Pomań. W zakJadzie Sióstr Milos.ierdz.ki 

. arr w 74 roku życia śp. ks. Bairtlomiei Pis.z 
yglCYwa, probos.z-cz z Kozielska. 
Poz.nań. Na tutejszym dwo•r-cu towarowym 

h1ęly od <l!fuższego czasu z.naozine masy p-rze
żnych towarów, lecz złodziei wykryć nie zdo 
no. Dopi~ro ma skutek denuncyacyi pewnego 
rzę<fnika sprawka się wy.dala i za<rządzono 
ewizyę u poszczegó1nych urzędników. W. miesz 

niu kierov.rni~ai maleziona istny dom towa
·. Aresztowano 18 urzędników w PCt.Zna

:u i kilka osób w Berlinie. Sza·~ka urzęd-ni•ków
odiiel byla tak d-obrze zorganizowana .. że n~'.li

ojniet wysylafa skradzi{)lny tm,'ar spe
:alnym · ~entom do Berlina. 
Września. Do rndy miei.iskiej wybra,no tu

; w drng-iej klasie jednego Polaka, w trze-
ej klasie dwóch Poilaików. · 
, Buk. Zalożq.oo tutaj towarzystwo z.upet-
1 IVstrzem ięźliwośd .,\Vyzwolenie", do któ
o zaraz zapisało się 25 mężczyzn i 11 k-0-

et. 

Ze Sl:tzka czyli St1ropols~t 
Kato.wice. Na zatrucie alkoholem umarl w 

ęzien iu policyinym 20-letni mularz Piscula, 
rego nai ulicy znaleziona spitego jak niebo
stworzenie. 
~aurahuta. Haierowi Jakóbowi Niewsi
'1 zfama!y obrywaiące się kamienie krę.go

n, wskutek czego śmierć nastąpila na:tych-
t. - · 

~ ~lubczyckiei;?:o. J a·ko podejrzanego o po
a i~1 e 1J110<rd'erstwa na 24-letITTiej Ul1ma:nn. o 
ei donosil iśmy, że znaleziono ją zastrie
i a {)bok zwfok re'\vo!wer, aresztol\vano 22-
eiro s:\'na gospodarskiego Beyera. 

Z innych d7.ie1nic Pots~i. 
_!Stanisław Wyspiański. W Kra
~ 1~ zmarł po długiej chorobie poeta 
z 1.m~.larz Stanisław Wyspiański w 
~· zyc!:1. Strata to wielka dla całego 
tzenst~a naszego, gdyż zmarły 
Poetą wielkim i niepoślednim arty
tnahrzem. 

Skazany za obrazę majestatu. 

&~edaktor Kuhn od pisma „Mecklem 
i che VoJk-szeitung" skazany zo-
1,~~· obrazę majestatu na pól roku 
li ~a. Artykuł zajmował się z JPO

tkl Ybrania księcia Jana Albrechta 
1ś~rb~rskiego rejentem księstwa 
·hówckiego sprawą st!mow:iska mo-

z łaski Bożej. 
~Sią' zę Eulenburg nie skarży. 
2 Ber . 
Ości ~ina ~aprz~~zają obecnie wia 
~·n·' ze ks1ązę P1hp Eulenburg ~ta
ńc~~sek o ukaranie łfardenia i jeg.o 

, Nowv nuac}'·usz papieski w Mon;tchium. 
' O. frilhwirth konsek:owaJiy został 

w sobotę w Rzymie na biskupa. 

, Sprawa wojskowa w francuskiej izbie 

I poselskiej. 
Socyalista Meslier zarzucał rządo

·wi francuskiemu, że za mało stara się 
o zdrowie armii, w której. wypadki 
śmierci są liczniejsze jak w wszystkich 
innych armiach Europy. Poosekretarz 
·stanu Cheron zaiprze1:-zyl temu i o
świadczył, że armia francuska co się 
tyczy liczby wypadków śmierci, na
stę,puje zaraz pQ niemieckiej i stoi 
J)rzed iariimią wło~jką. rosyjską, au
stryaoką i td. 

Na granicy algiersko-marokańskiel 
toczą się w dalszym ciągu walki po
między oddziałami fraincuskimi a &zcze 
parni marokańskimi. Jenerał Liautey o
trzwnał znaczne posilki. Marokat1-
czycy, którzy byli pr.zekroczyli grani
cę, cofają się. 

Minister wojny Stanów Zjedn. Taft 
prz~był ido Moskwy. skąd ud!a $ię dD 
Petersburga. 

Aresztowania w Petersburgu. 
Policya odkryła pono nową orga1ni

zacyę rewołucviną, wSkutek tego od
b}'iWają się liczne aresztowania. 

Pa·rlament niemietki 
rozprawiał w sobotę w da'1szym ciągu 
nad etatem. K~anclerz książę Biilow wy 
glosil mowę o polityce, iaką zamięrza 
prowadzić przy pomocy bloku rządo
wego, złożonego z konserwatystów, li
berałów i wolnomyślnych. Kanclerz o
świadczył, że jeśli tylko jedna i druga 
stron.11 starać się będzie o umiarkowa
nie, wówczas w.szystko -pójdzie dobrze. 
Zapowiedział też kanclerz obostrzenie 
przepisów karnych przeciw oszczer
com. 

Z Kola polskiego przemawiał po
seł Skarżyński przeciw polityce anty. 
polskiej, a mianowicie przeciw z'1ma
chowi na język polski w zgromadze
niach publicznych. 

Zagranica o projekcie wywłaszczenia 
Polaków. 

„Neues Wiener Journal" rozwodzi 
siP 0 ·- ~ :,.,du własności ·i stanowisku 
prawnem wobec tych, którzy Tia obca 
targają się własność; a ostatecznie za
znaca1, że taka polityka pruska nie mo
że być obojętną dla przymierza Niemiec 
z Austryą. 

„Temns'' w bardzo obszernym ar
tykule omawia projekt wywłaszczenia i 
umotywo\vanie go 1przez ks. Biilowa. 
ZaznJ1cza, że w przemówieniu tern tyle 
jest sprzeczności, że jasno przedstawia 
się cala niesprawiedli\vość żądanej usta 
wy monstrualnej. Wywody zaś swoje 
kof1czy temi slowy: „Wszystko to 
wykazuje, że polityki tej nic uspnawie
dliwić nJe może, nawet gdyby sukce
sem została uwieńczoną. Rząd naraża 
się na kompromitacyę coraz to większą. 
I dla jakiego rezultatu? Przyszłość to 
okaże.'' 

Londyński ,,Stan dart'' w numerze 
środowym rozpisuje się w dwóch mdej
sca~h o projekcie. W artykule zajmu
jącym cafy łam pod tytułem „Germa
nisation of Pokmd" nazywa projekt 
środkiem drastycznym. Dzienniki skan
dynawskie podają sprawozdania tele
graficzne pod •na~tówkicm „Polsk Jord 
ekspropoieres of Tyskerne ! " 

. ·--- .„ - ... ~!'-•.- - -

Zawsze jeszcze zapisywać można 
„Wiarusa Polskiego" na grudzień. 
Przcdptata wynosi tylko 50 fenygów. a 
z przynoszeniem do domu 14 fen. wię
cej, Przedpłatę zDbowiązanJ1 jest przy
jąć każda poczta. Rodacy! .Rozszer
rzajcie Wasz organ. 

Bochum. Dochody i wydatki na 
tutejsze szkoły ludowe wynoszą 1 mil. 
595 tys. marek. Na Wielkanoc czyn-· 
nych było 24 rektorów, 11 nauczycieli 
głównych, 186 nauczycieli, 140 nauczy
cielek i kilka sil pomocniczych. Ogó
lem posiadano 372 siły nauczycielskie. 
W szkole katolickiej uczv.10 5642 chlor>
CÓ\\.' i 5447 dziewcząt. W szkole ewan
gielickiej 5223 chłopców i· 5210 dziew
cząt. W szkole żydowskiej uczyło się 
79 dzieci. 

Bochum. Niemiecko-luksembur
skie towarzystwo kap'.llnianc i hutni~ 

1 cze odb~rlo w sobotę walne zgromadze 
, nie pod przewodn. Hugona Stinnesa. 
~ Uchwttlono wyplacenie IO procent dy-
'widendy. , 

Bochum. Socyalistyczny ,,ferband'' 
górniczy ogłasza, że majątek jego wy
nosił 1-go p1ździernika 1 763 905 mrk. 
Członkowie „ferbandu" płacą 40 fen. 
tygodniowej składki, czyli 20 marek 
80 fen. rocznie. 

Hattingen. Winda elektryczna po
chwycita montera Frendera z Welper 
i odrzudła go tak silnie. że nieszczęśli
wy poniósł śmierć na miejscu. 

Dorstfeld. Za kradzież aresztowa
no tutaj górnika Augustyna Loskę. 

La11geodreer. W piątek rano QO
niósł śmierć Zlasypany przez węgiel 20 
letni górnik Franciszek Borowski z W er 
ne. Trupa wydobyto dopiero po dłuż
szych wysilkach. 

Dortmund. Za staraniem tutejszych 
hakatystów wygłosi wylk:ład przeciw 
Polakom posel prof. dr. Gorcke w sobo
tę 7-go grudni/a o godzinie 8 wieczorem 
w hotelu „Lindenhof' '. 

Dortmund. Toczą się tutaj ukła
dy o przylączenie <l.o Dortmundu gmin 
Ewing, Kemmingłfausen, część Brech
ter, Lindenhorst, Huckarde, Ellinghau
·Sen i Deuzen. 

Duisburg. W centrali, dostarczają
cej światło kopal.ni W estende w Mei
<ierich pochwYcil pas maszynistę Pfen
ningsdorfa. Nieszczęśliwy umarl wkrót
ce po wypadku. 

Hamm. Aresztowano już złodziejkę 
która przed' kilkoma d·niami pewnej ipa
ni w pociąg-u ukradła s~kiewkę z pie
niędzmi. 

Borbeck. Na dworcu w Frintropie 
przejechał wagon Henryka Prielinga, 
który umarł po 10-ciu minutach. 

Bergeborbeck. W hucie „Phonix" 
oderwał się przy budowie nowego bu
dynku dla maszy.n gzyms„ któlfy spa
dając przebH rusztowania i zrzucil 3 ro 
botników. Murarz Augustyn Hendel, li
czący lat 23, poniósł śmierć na miejscu. 
brat jego odniósł ciężkie okaleczenia, 
lekko ranny jest murarz Lorenz. · 

Kolonia. Otwarto tutaj nowy 
gmach akademii handlowej. 

I(olonia. Ojdec Schmidt, kiero
wnik g·ospody niemieckiej w J erazo
limie, z.martw sobotę wieczorem wsku 
tek obrnżeń doznanych podczas wy
padku .nia kolei elektrycwej. o którym 
swego czasu d'()lnosiliśmy. Zmtairly cie
szyl się wieI1kimi względami cesa1rza 
niemieckego i liczył lat 75. 

Hambur~. Sąd ·Drzysięgłych ska
zał na śmierć pochodząc_ego z Skwie
rzyny stola;rza Rei.nota za morderstwo 
popet.ni'ono w ·celach raburnku. Randt Ża 
mordował 3-go listopada r. z. 54-letnią 
klap i talistkę Ja ck 

Szpandawa. W rozprawa1c;h sądo
wych ·w sprnwie nieszczęścia kolejo
we.go, które się tutaj niedawno wyda
rzyło ska'Zano 17-lefo-1iego zwrotnicze
go Vermuma na miesiąc więzieni1a, a 
dyrektora szipanda1ws:kiej kvlei elek

trycznej na pół r·dlm. 

Rozmaitości:. 

Niezwykły tunel. Za siedem lub 
osiem lat posiadać będzie Marsylia naj
większy tunel na świecie. Miasto ma 
być mianowicie 1polączone kamalem z 
:Pobliskim Rodanem. Od rzeki oddziela 
obecnie Marsylję górzyste pasmo Ro
ve, p<rzez !które wlaśnie ma być prze
bity tunel, dluJ·)sci siedmiu kill()me
trów. Nie będzie on wprawdzie naj
dłuższym tu•nelern świata, ale ·za to nraj
większyrn. Aby dwa okręty mogly wy
gos!nie koli0 siebie przepłynąć, nowy 
tuinel musi mieć 22 m1etry szerok1Qlści, 
wy'9o'kość wynosić będzie 14 metr. 20 
om. Ilość ziemi. która rnusj być wydo
byta dla przebicia tunelu, obliczają in
żynierowie ną 2.186.000 metrów sześ
ciennych, pądczas gdy z tunelu sym-
plońskiego, dotąd najdłuższego na 

świecie !21 kim.), wydobyto 1ylko 
1,058.400 metrów sześciennych ziemi. 
Tunel Rove już dzisiiaj ina podstawie 
pla1nów uważają za a·rcydzieło sztuki 
inżynierskiej_ Okręty będą przeplywa 
ły przez tunel za pomocą sitv elektrycz
nej dostarczanej z mar-hin umieszczo
·nych po stronach tunelu. Koszty zbudo
wania tunelu oblicmją na 76 milionów 
frnnkó_w. Sam p.omysł tunelu wodne-

go nie jest -nowy, drogi takie isrnie~ą 
już od dawna. ale dotąd przebijano je 
tylko na niewielkiej .przestrzeni. 

Od Ekspedycyi. 
Na kilka stron. Pan poseJ' BreJski na razie 

nie może przybyć na wiece na które r:o Roda
cy zapraszają. i;rdyż choruie na gan}lQ a pr-zy
tern zatrz.ynrują iO w Berlinie pjlae pnace par
la-taanentame. PO'Latym ma p. Breiski także za
proszenia na: wiece w Prusiech Zachodu.ich .a 
zwlaszcza w okręgu kościersko-tcz~sta
roga'l'<lz.khn, '/. które-go zo.sta.l wybrany. Niechże 
tedy R-0d-a1cy nieprzybycia p. posta Brtjskieg9 
nieuważadą za dowód niechęci lub Jekceiważe-
nia. 

z 

Osłalnie wiadomości. 
B er I i n. Komlsyę sejm'u pruslde-

20, która obradować będzie nad usta
wą o wywłaszczeniu Polaków wybie
rze przewodniczącym posła v. ArnJma 
z Zusedomu, jego zastępcą posła cen
trowego Marxa. Z Koła Polskiego nale
żeć będzie do komisyi poseł dr. Dziem
bowski, z konserwatystów posłowie: 
v. Brandenstein. hr. v. d. Groeben, dr. 
v. Heydebrand und der Lassa,, Hołi
meyer, v. Oldenburg, Stockmann. von 
Mentzel, Wilkens. z wolnokonserwaty
s tów v. Dewitz (Oldenburg}, Schwartz
Reichenau, baron von Zedlitz und Neu
kircb: z narodowych liberałów: dr. 
Friedberg, Olatzel, Lusensky, dr. Hołtz. 
W amhoff; z wolnomyślnych: Keruth. 
Kindler, Wolif (Leszno); z eentrowców: 
dr. Hager (R,uda) Kirsch (Dysełdori)~ 
Molier (Koblencya) hr. Praschma i ł;tr. 
Spee. 

W i e d e ń. Polacy w delegacyi 
oarlamentów austryackiego i we~ier
~kie~o głosować będą przeciw bndże
towi minlsteryum spraw zewnętrz
'IVCh, by zaprotestować, przeciw so•u
szowi Austryi z Niemcami. · 
z.. -

Tow. św. Józefa w Bremerhaven. 
donosi szan. członkom, iż z piątku na 

·siabotę w nocy o pół odo 1 godzinie umar 
ła fol)a członka 

śp. Paulina Wohl. 

Pogrzeb adbęd'zie się w wtorek o 
godzienielO ,przed 1poludniem z domu ża 
ł·dby rw Lehe. I~ickmerstr. nr. 62. O jak 
111aHicvniejszy udzial szan. czlonków 

prosi 
Zarząd. 

Dom 
na mieszkania i !!kłady z urządzeniem dla piekarza 
w pobliżu wielkiej kolonii, ja.io też 

plaee budowlane 
stósowne do każdego interesu, w pobliżu dworca 
Suderwich i budującej się wielkiej kolonii są za 
poprzedniem porozumieniem się i wpłatą tanio do 
nabycia. Zgłoszenia uprasza się przesyłać do Eks· 
pedycyi „ Wiarusa Polskiego"' pod nr. 1<&•9. 

Wielce kochanemu 

Franciszkowi Ignaszewskiemu 
i żonie jego Franciszce 

w Lipówce przy Dolsku 

skradamy w dniu ich godnvch Imienin j:tk nai 
sziczersze żyozenta 7drowia. szczęścia i wszel
kiej1 pomyślności, oraz bto.g--0siawieństwa Bo
żego. Po trzykroć wykrzy kujemy niech ży
ją!!! aż echo '!fos z obczyzny do Po lski zauie
sie ! -- Teg-o życzą (1428) 
St. N., M. N., K. C. E. C; T. lg; .LI(; fr. K~ 

~-iłHtt~~t., ,. ••Ht~~1tt ~--

Podzi ękow anie 
Szan. Towarzystwu św. Kazimierr· ··, lau

k.au skladamy za podar:ek ofiarowany tv dniu 

~rebrnego wesela. staropolskie „Bóg zapłać·'! 

-Pfotr· Fibieg ·i-żoną -
z Hochlarmark. 1427 



~ Dla Roboiników i Górników ~ 
po1ecam bardzo tanio kilka 1369 

Przyjmnjemy kapit~ y 
w depozyt i placłm7 

5 procent od depozyt. z ro czn em wypow. 
ł:af# I J. Pall.czak, dom to 

1;:r. 
swego! Swój do swego l iJ I F.S~E~. stop p:nbergei;str. 11--Ia. 

dODIÓW 
mieszkhlnych z ogródkami i bez, od 6 
do 20 pokoi w dobrem położeniu i oto
czeniu polskiem. Wpłata mała, reszta 
ratami. Hipoteki reguluję sam. 

4:łpółpr.„ " z pólrocznem „ 
ł procent " „ z kw art al n em " 
3 I pół pr.„ „ z każ dor az ow em 

aczność Herten! Na ;tansze l naJkorzyst. 

łl 
Szanown. Rodakom z Hrrten e dł k Procenta obliczamy od nastąpnego dnia 

po dokonanej wpłade i wypłacamy je 
lub dopisujemy 2 razy rocznie i to na 
1. tycznia i lipca. 

i okolicy dono~zę, iż z oniem 2 gru- fiie1sze źró O ZlłJUpna. 
dnia otworzyłem przy ni. Wi:irthstr. 11 J · 

K • d kto ma cokolV\lie'{ grosza ?.oaz y bfaĆ może właścicielem i 
dobrze zarobić. 

Na 1. stycznia rb. wynosiły: 
Udziały Spółki naszej mk. 764 377 ,11 

skład towarów 

Chcącym założyć lub kµ_pić 

handel 
w tych stronach wskazać mogę dobre 
·i pewne interesa, gdzie Polak na powo

' dzenie liczyć może. 

Fundusz pwarancyjny „ 1705000,
Rezerwy z fund. emetyt. „ 492 4C0,04 

Spółka Rolników Pareelaeyjna 
(1362) E. G. m h. H. 

Pouaaa. - P••en. 
J. Kużaj. Wł. Kaczmarek. J. Palędzki. 

<ł kolonlolnv~.0 tł~s!~:!. krótki~ OPLA TKI. 
Szanownym Towarzystwnrn i I<o. 

dakom polecam na Gwiazdkę opłatki Pe 
2,00 mr. za l 00 sztuk. Proszę o ·lak na; 
irychlejsze zamówienie, ia,by módz na 
~s dostawić. 

Przy tej sposobnośoi pole~m Szan. 
Rodakom dobry towar, rzetelną usługę 
i tanie ceny. 1425 

Mam nadzieję, ie Szan. Rodacy 
poprą moje przedsiębtorstwo. 

Z szacunkiem 

Leon Czajkowski 

Jan Kwiatkow.ski, ~d!!~~J~!?'.ru. I ._ 1:'~~L Herten, Worthstr. 11. Księgarnia Polska {1401) 

pod gwarancyą dokła· mo~, pryaeiayce. w~ JózefDanłelak wWanne ' 
dnego podobieństwa, wy· tkóni.e. , Kolejowa ul. m. I28 

Dom kredytowy 
Herne, łiahnhofstr. 50. Tel. 577. 

konuje szybko, kredkowo otwarte nogi, ---------------------,.. ---~~~ 

---· „- - -
Poszukuję 14~ 6 

n Eznio pinko rskiogn 
syna ponądnych rodzi• 
eów, z dobremi śvda· 
dectwami szkólnemi, tak
że uczciwego i rzetelnego 

ehlapaka 
do rol!iwoieni~ chleba 
16-17 lat lic~cego. 

Jl. H.owabld 
:Bottrop~ Nordring 165. 

Z powodu wyjazdu do 
Pobki w,.-przedaję 

wszystkie 

meble 
bardzo tanio. 1403 

frnnEisrnk SierońsM 
Bochum, Hattingerst.r 4a. 

i kolorowo naturalnej ołln.i$1la liÓR, ""1"T.ody na. n~ 
wielkości. Piękna ozdo- pch, ł.yłf kurezow11• bol~ 

• • pal.ee, 'IMłarzałe rany ą uęsto 
ba domu l pam.iątka fa· QVoNeywe; Ir.to dotyebczaa da. 
milijna. Cena 2 marki .„mnlt. oee'3kiw&ł wyleczenia.. 
1 wyżej. 1409 al.9C!h je&e7..e ~z spróbnje o4 

St. Michałowski ~~~:;,
1

;:~n:·~ 
zakład malarsko-artysl. b81J trMizvy 1 kwaaów. 
111.o!'łehin b. Po~en. P~a 1.-mk. Codzi„ńom,y 

~~"-"'~....,.~~ 

Swój 
do swego! 

>-11>-J~l'Jl>w/J~ 

f1031} 

majemy pllnn_ll dzlęke~ytlll~ 
'J'yl.to prawdziwa w or;ti:·h1.al· 
nem opakowaniu bl:<.fo-ziruono 
«.erwonem I w; fumą 
8cshnbert & Co., WewbOlllr. 
~dladowaia me tn:cba P~>1 

mowae. 
~byołĄ w ·..telo ~ot~łl 

Pooier 
listowy 

poleca księgarnia 

"WiDfll8H Po Isk." 
w Bochum. 

Rejtan 
likier deserowy~, 

premiowany w Lyonie we Francyi dypfomem 
'1onorowym i złot.; m medalem, .słynny i ogólnie 
lnany ze swej dobruci, wzmacnia żołądek, 
podnieca apetyt ł przyczynia .się dl) dobrego 
trawienia. z fabryki 

LEONA ZEHRAwśmigln~~ 

Swój do swego! 

Ołfarzyki do nos:>:enia w 
rozmaitych stylach. Stil.eye 
Drogi Krzyżowej, wypu· 
klorzeiha. St · cy~ malo • 
wane na płótnie i blasze. 
Obrazv "O ott.arzy i cho-
rągwi· w każdej żądanej li 
wielkości. Fig iry Św. Pań-

Podlq n.ajnOWHJeh iurnalł I najgustowKdfłJ 
'lTi'ykonuje • 986 I 

snch, ch"rągwie, ~zarfy i 
t. d., świeczniki, latarl.c!, I li 
krzyże, dzwonki i t. d. 
odnawiam ko~cioły, ołtarze 
i wszelkie sprzęty kościelne li 
po cenach niskich w arty· 
stycznem wykonaniu Chln-

'ji~~~~ bne polecenia. Szkice, fo. Eł .I „ to~rafie, kosztorysy bez· 
płatnie i franko (1259) 

Wł. Durzyński 
zakład artystyczno-kościelny 

w PKDanlu (Poeen, Griinestr. 2) 

BatiZnośc Rodacy 
w Brucbu i okolic>:! 

Z:abijam świnie prywatnie i odstawiam je do 
rzezalni i do domu za 2,50 mk. 1416 

Józd Posała, 
rzeźnik poł@ki 

w Recklinghausen-Sud, Hnchstr. 60 (Brullbod). 

Swój do t§rtw'e~o ! ł 
Szanownym Rodakom z Wanne • . 

i okolicy donos1myupr2ejmie, 1ż z dniem LI 
= ·:e. g1•udnła rb. --- 1 

;
0

W~nne przy ul. Dwor~owej 163 (Bo~n~ofstr.) ł 
!_ ___ !! s ~ -cyiilny sJd>&d „ •• 11 

m·o s ZY n d o s zv c i o , d o u ro n i o, k o ł o w c ó w , ł 
1Da);~z ~n. o ;;ot.o~snia 

GiffeMMmsr&m oraz ws.zelkiclt sp1·z~tów kuclaennyclt. 
Przytem uriądzamy 

wiel~i warsztat reparacyjny maszyn do szycia, kołoweów i wszelkich 
· sprzętów gospodarezyeh. 

Polecaj~c prz . dsiębiorstwo irn.szl~ hskawJm względom .szan. 
kamy skorą i rzetelni?f usingą. Z wyscktt:m sz.::tcu1ikiem 

RYGL R A 
Rodaków, przyrze-

1412 

Kl. 

wszelkie ubrania, palatoty i spodnie 
po bajecznie· łanich cenach 

pierwszorzędna 

pracownia garderoby męzkiej IJ 

I 
I 

Ił l'eł ID li fil ł1 

· l'iłe kupuj ełe 
żacl.uego zegarka @d lłll"m i z ld1 ł!.! atalogów. ~tóre 
żadnt gu vmJięeia o ZCi;łłJtłiu nfo lllnją · a "'na"w13· 
żnłeJs~eao, ~~ort. z drużej utdemW<.ie sprzed;ft~.?J"ł· 
Najtańsze i na.ja·zete !niej~ze źródfo zakupi a. 

S1n•zedah taniej, nit. niejedn.1-' łn~ryki. 
~~ Wszystkie moje zeg„rki są star&unie obciągnięte 
~Y.łJ i n'l. millutę uregulowane. Za każdy zegarek daję na 

5 lat pi8mfonną gwarancyę. Obawy niema i!adlltlj, bo 
to, cohy się podobar nie imało, przyjmuję z. powrotill~ 
i zwracam pieuiątlzo. Trzeba się koniecznie prze~on;i.ć, 
li. k to nie kupi, toć trudno, t.en sam sobie s>.kod~1 Za· 
mówjenia i podziękowania codzitnnie 1w.dchotlzą.. 

:Uurto~m fo ! Olbrzymi. w~ bór I ~-'!.~~liHD,.!!.! 
Czysto 11rebrne r aj piękniej ~ze zl:lgarki z Mr.t.ką Boską i z zło· 

conemi bn;r,gami. i na.3lepszemi we"kami Jl3 10 kawie•1fach ro 12, 
14, 16, 18 j 28 mrk. Najwsr»inial;zy z 1, ·itkl!i Bo ;;ką. zegarek, 
zlocone litery, z n..i.jozdobniejszemi :'doc. brze g:ł1Ji, r.iężki w srt1brze 
i z najlepszym na 10 kamieniach prima werkiem tyl:;o ~6 na~· 
Zegarks. tego z pewności, nikt jeszcze nie widział. Zegarelr Dl' 
kłowy 5,40 i 8 mr. Zegarek pJsrebrzany kluczykowy 5,90 JU?· 

Zegarek :posrebrzany la. na 6 kamieniach klncz. 7,75 m.r. Zeg!L· 
rek czysto srt.brny cyl. na 6 kamicnitwh klucz. lub remo~t . . "' : 
złoc. brzegami Ia. werk. 10 mr. - 'l'tm sum na 10 kam1emac 
J 2 mr. Łancuszk:i po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe po 1• 
J,25, 1,~o, 1,75 inr. C1el.lnll.f..ł boi;ate w 3000 11ust1;a
c•yi na zegarki łaiwuszki, biżute r ye, ta11że skrzypce, flety, k- ~'.· 
n .·ty, harmo1 iki ora:.: noże, brzytwy, portmonetki i różne oko{)' 
c;mościowe podarki wysetam ka.Memu rfarmo i franko. (123 

~~ 1> A t'1 E C I( I, ?oznań, 
Posen, ~aamafi'll'ckstr„ 2 

,_...__...~,--~;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;. ........ ""':; 

~ t a '"' 1 s l a "" łf n n c 2 w Bochum. ~ Drukarnia •• Wfaroll!a Po!skl~o„ w Boclnsm. 
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Rok 7. 

• 
eodzłenne pismo Indowe dla Polaków na obczyźnie poświęcone o~włacłe oraz sprawom narodowym, politycznym i zarobkowym, 

-•'llliGWd__, __ ..,..,„,._~-----' , _ _, _____ "'""":.•..- V ~ a.ie• 'Wt I •c.-•m"WE---~------~-...... l„_!llll ______ ll""'"*-•""'"'--"M·•--------""'*' ... -"",... __ _, ______ l __ · 1·~~·" 

WyichO<bi •<Xlziennie z wyjątkiem dni poświą,te.cz
uycll. p~platia ·kwartalna n;.i ]>OCZcie i u U.stowych 
~ l mr. 50 fen .• a 'Z odnQ.szeniem do domu 1 mr. 
tf\J felll. „ Wła~s Połsk~·· xavis<l1J1y j~t w cennik~. poca:-

*<YWYIJTl ipod 7lnak1em „L. polmsch nr. 123. 

I Imię Boże za 11111 I DJczyznc t 
I 

Za .lnsera1y placi się za miejsce rządka drobnego dru
ku 15 f •• OR"loszenie, zamiesrezooe nrzed h19era.tami '40 
fen. }(to często oglasza otrzyma raba1. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" na:leżv frainkować i podać na 
nich do.l&adny adres piszącego. R~kop. nie :fWT'3'Camy. ... ----------------------·-----~-----~··--·--... -----,-~-·-

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1'41..f. 

Rodzice oolscv ! U czele dzieci swe 
mówić, czytać I pisać oo polsku! Nie 
Jest Polakiem. kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

Z wypadll6w dnia. 
W J)'9niedziałek odbyło się pierwsze 
posiedzenie komisyj sejmu obradującej 
nad projektem usta-wy o wywłaszcze-

niu. 
Prowadzono nasamprzód dyskusy~ 

jeneralną nad projektem. Jeden z kon
serwatywnych członków komisyi o
świadczył, że część jego przyjaciół gło
sować nie będzie za projektem, jeśli 

~ie rnstąpi reorganizacya komisyi ko
lonizacyjnej. 

illówny organ konserwatystów 
„Kreuz2ltg." radzi odroczyć projekt na 
czas dluźszy. 

f rancuskl balon wojskowy „Patrie" 
wyrwał się z rąk żołnierzy i zginął. 

Balon ten umieszczony był w twier 
dzy Verdun i słuchał znlakomicie steru. 
Francuzi byli dumni z posiadania balo
nu tego, dla tego wypadek ostatni uwa
żają prawie Zia nieszczęście narodowe. 
Balon trzymało 200 żołnierzy, którym 
wicher vo wyrwał. 

W Anglii widziano jakiś balon szy
bujący ku północy, ptrzypuszczają, że 
Qył to balon ,,Patrie". 
-·-60 gómików zasypanych w Pensyl-

wanii. 
W skutek eksplozyi gazów w ko

palni Mo.rmngahela w Stanach 2iedno
czonych spadające węgle odcięły dro
gę powrotu 60 górnikom. Panuje obawa 
Qjycie nieszczęśliwych. 

I<ancłerz Rzeszy niemieckiej nie odpo
wie na interpelacyę Koła polskiego w 
Darlamencie niemieckim w sprawie u-

stawv o wywłaszczeniu. 
Interpelacyę tę wniosło już Koło 

Polskie, a uza&1dniać ją będzie prawdo
Podobnie poseł książę RadziwHł. 

Ustawa o wywłaszczeniu Polaków 
sprzeciwia się bowiem także konstytu
cyj Rzeszy, co nawet uznają niektóre 
stronnictwa nJemieckie. 
'?: 

---- li!' 

Przeci V! ustawom wyjątkowym. 
-i; .ubiegłej niedzieli odbylo się w Lwo
:vie wielkie zgromadzenie, w którem za 
Prot-estowano przeciw projektowanemu 
Wywłaszczeniu Polaków w zaborze 
rru~kim. Podobne zgromadzenia odby
łt si~ fi~kże w Stanisławowie, Kołomyi, 
D rii'Ju 1 Przemyślu i innych miastach. 
d ~ Walon? bojkotować towary, pocho-
zące z Niemiec. 

dn L~O\yska rada miejska przyjęta je
tr ~~Yslme wniosek nagły następującej 

esc1: 

ne „W c~wili,. gdy mociarstwo ościen
ią~ Pvszmące się wielką kulturą, a sto
Pr e Przem.ocą oręża, depce złożone 
sa~ez Panu1ących przysirqi i, łamiąc za 

Y Prawa oraz sprawiedliwości , usi-

łuje zabraić przez WYWtaszczenie współ 
rodakom naszym odwieczne siedziby 
praojcowskie, tudzież ruguje język ich 
ojczysty -Ra<la miasta Lwowa wyra
ża oburzenie z powodu takiego, niesły
chanego w dziejach, zamachu na zasa
dnicze prawa narodowe, wypowiada 
niezłomną wiarę, że sąd wszystkich. 
prawdziwi.e oświeconych narodów po
tępi taką politykę gwałtu i ptzemocy, 
że mimo ncisku i prześladowań słu:sz
ność i sprawiedliwość w końcu zwycię
ży, a społeczeństwo polskie, przetrwn
WiSZY klęski, uzyska, odrodzone, nale
żne mu miejsce śród cywHizowanego 
świata. 

Dalej rada miejska uchwala zapro
testować przeciwko zamierzonemu 
gwałtowi antypołskiej polityki· prusa
lków; przestać Kołu polskiemu w Berli
nie wyrazy głębokiego współczucia, 
współrodakom zaś po<J zaborem prus
kim słowa zachęty do ·dalszej, skutecz
nej obrony przed gwałtem i przem<>aL 
oraz zapewnienie najgorętszej pomocy 
całego społeczeństwa polskiego. 

Prócz tego rada wzyWa prezy
dymn, aby zwróciło się do wszystkich 
posłów ·polskich w Wiedruiu z żądaniem 
jaknajenergiczniejszej akcyi fuk w par
farńencie, jak i w delegacyach wsp61-
nycłl, przeciwko zamachom, dokona
nym na naszych wspólrodłakach przez 
sojuszni1ka politycznego monarchii· au
stryacko-węgierskiej. 

W poczuciu doniosłego znaczenia 
smutnej dla nasz€go narodu chwili dzie 
jowei. odroczono dalsze ob11ady d. zam
.knięto posiedzenie. 

Radni zjawili się w komplecie. Na 
sali panował nastrój uroczyiSty." 

Hakatyści wściekają się po prostu 
z złości z powodu akcyi rodaków na
szych w zaborze austryackim. 

Centrowcy a sprawa wywłaszczenia 
Polaków. 

Ciekawą pogłoskę notuje katowicki 
„Polak'' organ posla Korfantego. Pi
sze on: 

Pomiędzy sejmowymi postami o~ie: 
ga pogłoska, że to posiedzenie frtakcy1 
centrowej było bardzo burzliwe i to z 
powodu stanowiska, jakie zajęli w spra
wie wywłaszczenia Polaków dWlaj cen
trowcy śląscy, młody Balles_trem i hr. 
Strachwitz, jeden i drugi obrani także 
głosami ludu pols~iego. . . . 

Obaj ci panowie dowodzili bowiem. 
że rządowi należy diać nietylko 400 mi
lionów marek na wykupienie ziemi pol
skiej, ale również i prawo wywłasz
czenia Polaków. 

Gdy inni posłowie centrowi zwra
cali im na to U\V\agę, że to jest hanie
bną niesprawiedliwością, że chodzi tu 
przecież o katolików, młody hrabia Bal
lestrem odezwał .się, że Polacy wogóle 
nie są kiatolikami, że do Kościo~a katoli
ckiego ich zaliczać nie można. 

Wobec tej bezczelności powstał na
turalnie ogromny hałas a szczególnie 
ks. Stnnke i ks. Abramski podnieśli 
wierność hadu polskiego dla Kościofa 
katolickiego. Staraliśmy się przez r.ó: 
żne wywiady spr c wdzić te pogłoski i 
możemv oświadczyć, że polegają one 
zupełnie na prawdzie. 
~"i!?.!'!~~--~--!!!!!!!!!!l!!!!~~~~-~:~-_!!_~--~··~.~-!I!!!!!!!! 

Hokotyści pruscy o ro~otnicy polscy. 
Berliner Tageblatt" dow~aduje się. 

że ~ razie, gdyby konserwatyści mieli 

się zgodzić na projekt wywłaszczenia, 
urządzony zostanie masowy bojkot 
wszystkich niemieckich właścicieli zie
mskich w Księstwie i Prusach Zacho
dnich. 

Ma się podjąć akcyę, aby powstrzy
mać napływ robotników polskich z Kró 
lestwa i Oalicyi do dóbr niemieckich 
właścicieli w polskich dzielnicach i 
skierować ich do zachodnich prnwin
cyi niemieckich, do Turyngii, Hanoweru 
wreszcie do Bawaryi i na:wet do Danii. 
Agitacya ta ma się rozciągnąć także na 
robotników rusińskich ( ?) i :węgier
skich (pewnie slowaków). Ponieważ 
agraryusze niemieccy w polskich dziel 
nicach bez pomocy przybyszów pol
skich z Królestwa i Oalicyi, nie iSą zdoi 
ni obrobić swej ziemi, więc .niedopu
szczenie do nich tych robotników spo
wodowałoby ruinę ich gospodarstwa. 

Tyle ,,;Berliner TageblaW'. Spo
leczeńistwo nasze posiada istotnie wiel
ką i silną broń przeciw junkrom pru
skim w polskich robotnikach rolnych„ 
iniestety wskutek tego, że wiecznie mar 
nowano siły na bezowocną i szkodliwij 
dla sprawy polskiej walkę z wycho<;lź
twem polskim w Westfalii i Nadrenii, 
zapominano zupełnie o tak ,potrzebnej 
opiece nad robotnikiem rolnym, na któ 
rej konieczność częstokroć wskazywał 
,,Wiarus Polski". 

Inaczej moglibyśmy dziś broni tej 
użyć z wielką dla sjyołeczeństwa nasze
go korzyścią. 

z kursów społecznych w Poznaniu, 
P o z n a ń, dn. 'Z7 11. 07. 

Trzedi dzień kursów społecznych 
rozpoczął się wy'kła'Clem iks. dra. Zim
mermanna na temat „stan robotnii:czy 
wobec społeczeństwa". 

Stalil ·robotniczy jest naj:potężniejszy 
liczebnie i najwięcej się rnzwija. 
,clllaJ tego też jest rzeczą koniecwą, aby 
więcej ja!k do tego iezasx nim się opie
kowano. Przytaczał ks. Zimmermann 
)mznnaite liiczby co do wyJc!h.odźtwa rn
ibotników, oo ido 1płodności w sta:nie ro
botniczym j~o te'ż co dn śmierteLności. 
Wykład ks. dra Zimmermanna byt bar
dzo 2'Jajmujący, czeigo dowodziła też bu
rza oklasków, którą mu podziękowano. 
Po krótkiej ·przerwie wszedł na mó
winkę Iks. kan. Adamski, !który ro~wiódł 
się w godzinnym wyikładzie o związ
kach zawodowych. Referent mówił o 
1p+owstaniu i kierunkach związków za-
wodowy ch i inie pominął też związków 
zawodowyJch polskich. Wymien ił ka
żdy z osobna. podał, kiedy zosthł zało
żony. ile ma członków i ile pieniędzy. 
W rkońicu zalecał, że 1byloby barci,zo po
żytec~ną rzeczą, aby nasze trzy istnie
jace związki 'POiskie po łą·czyły się w 
jeden związek. Byłby z tego pQżytek 
dla robort:niików i dla całego naszego 
społeczeństwa. Po ip o łudniu mówił ks. 
Mayer o dobrym prow adzeniu posie
dzeń towarzystw i p rzytoczył rozmiai
te )przykłady, doiWo.:_dzące, w jaki s,po
só'Q najlepiej 'POSiedze1n ia towarzystw 
robotniczych prowadzić. Mówił też, iż 
zaleca się podczas posiedzenia mówić 
każdemu robotnikowi panie, ponieważ 
zwykle mówimy temu .panie. kto le
piej przyodziany, a nie temu kto uczciw 
szv. Drugim referentem na popołudnio
wym ,p·osiedzeniu był ks. 1pen. Cze
chcroski, 'który mówił o organi za
cyach kobiet pr.ac µjących. Podni ósł 
mia1nowicie referent, jaik wielkie zna-

c2enie ma kobieta w pracy społecznej, 
jeżeli będzie dobrze zorganiwwana. Ną 
tem Skońlozono <lzień trzecL 

W czwiartełk mówił ks. proib. Niesio
·kxwski na temat, jak lączyć pracę 
dus:vpasterską i społeczną ze zwalcza
niem alkoholiznnu. 

Prelegent dał na początku swego 
wyiklaidu Qbszerny i '\yYCzerpujący po
g1ląd na szkodliwość rJJadużywania 01-
koholu dla odnośnych jednootek, jak i 
całego społeczeństwa. Pookreślit 
szozegó~nie, jakie zgubne skutki ma to 
sipecyalnie dla matek i dzieci. Celem 
zwalczanila tej choroby społecznej za
lecał 111ie środlki n~ątywne, nietylko 
moralizowanie, lecz przedewszystkiem 
środ1ki PQZytywne, jaik Podnoszenie o
światy i dobrobytu. Zaliecal dalej, aby 
duchowieństwo starało isię o jpoparcie 
~lego spote.czeństiwa i z nirn ręka w 
rękę szło w swych usił01Waniach. 
Podczais wykładu ks. Niesiołowskiego 
ukazał się na sali ks_. bislku.p dr~ Likow
ski przyjęty z wieI1kim zapałem przez 
zgromadzonych. 

Po ukl()ńcwnym wykładzie ks. Nie
siołowSkiego, im1stąpiły ~owiedzi 
na pytamiia. sta;wione z łona zgromadzo
t11ych. W końcu z~qrał głos przewie
lebny ks. Biskup dr. Lilrowski, który 
w gorących słowach żyrczył, aby kursy 
społeczne odn1osly jak najle.pszy slm
rtek i dały jak najlep~ze owoce. W koń
cu zaJecal. a;by Jroiplani jako dus.zipaste
rze brali jaJk największy udział w pra
cy społecznej, chociaż ,przez to niemo
,gą ząvomiir1ać o ich 1duchownef jako ka
płanów do której są ·powoliani. Na tern 
zakończyły się kursy społeczne w Po
mainiu. 

Józef Regulski. 

Dświodczenie Sfołypino o petersburskie 
Koło polskie. 

. Prezes ~inisti:ów rosyjskich :dożyJ obe
~me w Dum1.e pruistwowej, dawno zapawie
dzi.aarn oświadczende dotyiczące programu rzą
dowego. Brzmi ono w streszczeniu jak na-
stępuje: ' 

Wszyscy są śiwiadomj tego, :te nch nisz
c~<:ł'· stworz:ony przez skrajlllą lewicę, zmie
ml się w zwyik.Ce rozbójnictwo i że wszyistkie 
rozbójnicze żvwioJ'y zl3czyJy się w walce 
przeciw: porzą<lkowi i sprawiedlrwo6ci, 1 •rzy
czem c1., 1którzy pracują uozdwie. zostali zruj
n~i. a anlodzież 21demvralizowaną. - (Okla
ski w centrum i na pral\V'icy). Przeciw temu mu
siano z ca1ą silą wystąp i ć, a rzą<l uważalby 
wszelką s.tabość za zbrodinię . Rząd stairal się 
dotąd występować przeciw tym zbrodniczym 
wykroczenuom i na tej ·drodze dale.i '\\1-ytrwa. 
Do tego potrzieba, aby urzę<lnicy partstwQ
wf spclITTili swój obowiązek, nie powinni oni taik
że w p.rzvsztości ob i a,wiać swych politycznych 
zapatrvwaf1. Porządek legalny i dyscyplina 
muszą być w nrzysz.Cości zaprowa.dzo11c w 
sz,kok 1ch. a także _orzy nowem uregulowani• 
stosunków szkol1nych nie obei<lzie sie bez 
wpJ_ywan1 ia rządu. R.ząd jes t dalej zdecydowa
nv użyć wszelkich środków, aby możl iw'io 
szybko uregul ol\vać posteool\vanie sądów. Li
·czvmy na pomoc reprezentaintów ludu. lż będą 
wskazywali na każde_ meprawne postępowanie 
ze st rony o rgan_ów paóstwo\.vych. Jedna1kże po„ 
trzebne reformy nie mogą być ip rzepro:wa<izo
ne, póki nie doprowadzimy do skutku polep
szen ia bytu milionów obyw ateli wlościańskich. 
(Oklaski) . Rząd podnosi nietyka lność prawa 
wlasnaści , z czego wynika n i ety kalność rn aJeJ 
wlas.na..~ci jako pod~,tawa egzystencyi Rosyi. 
Rząd spodziewa s i ę. że Duma z.aaprobuic. może 
z niektóremi udoskonaleniam i, § 87 ustawy o 
zarządzeniach agrarnych. Następn ie wspo

mina ' eklaracy a rządowa o ~zcze~ólnie ko
niecznych reformach._ między temi o prze
ksztalceniu lokalnych instvtucyi administra
cyjnyich, o stara.iniach na polu oświaty ludowe, 
i zabiel;!ach par}stwovv"YCh dla klasy robotn1-
c7,cJ. W zrwiąr.ku z przedf ożen.iami na polu ad
mi:1istracyi !oka lnci . rzą<l zamierza 'WUieść 



~rzedfoienie ,,„ sprawie lokalnego sądownl
etwa. 

W ca.le.m dzfolc reiormy rząd uważa za 
s.wóJ obowią,zek popimać wszełkie zarządtze
nia na korzyść kościola j duchowieństwa. 
:gzą,d spodziewa się, że wkrótce prz.edlOiy Du-' 
mie pr<>iekt ustawy w sp.rav.rie $amorządu w 
kilku prawincyach granicznych, odpowiedruo 
4o prrewidzianego Uf'U\<łzenia stosunków we
~trz.nych gubernii, p_rzyczem rząd kieru!o 
s.ie 2asadą ledności c~o państwa. 

~mo m,Jlepsz:\rch stoSUinków <l'o wszyst
kich mocarstw rzad uv.raża za swe szczegól
ne ziadanie spełnienie życzeń naczelnika r~
syjskiej s.ify ~ennej, aby sile xbrojną P-Osta
wić na wysokości, odpowiOOaiąceJ lłonorow1 
i godności Rosyi. Przeprowadizemie tego żą<ła 
oia wymaga ma-teryalnych środków, W'CfW'J. 
siQ Dumę do ich uchwalenia. Na prerwsiZem 
miejscu ma .Duma zalatwić budżet, przyczem 
ma się starać o utrzymamie równowagi w bud
:tecle. i~ko pods<tawv przywrócenia kredy~n 
Rooyi. Rząd wszyst'k.o- uc.zyrui, aby ulatwić 
prace Dumy i Rady państwa. Wota mona1„ 
szą często '\.Vyka.zywąla. jak bardzo wla:d'za 

ntacrelna mimo nadzwyczajnych tmdn:ości 
chnm.i l>odstawy nowego ustawodawstwa i u
stanawia też granke autda1J1ego przez cara po, 
rządku reprez.entacyjnego (oklaski). 

Oświadczenie kończy się twierdzeniem, 
że historyczna wfadza ·samodzierżawna (bu
rzliwe oklaski) i rwolna wola morra•rchy są naj
droższem dlabrem pońSlbwa rosyjskiego„ oonie
waż ded'ynie tai wfaidza i ta wolą, która: obec
nie urządzenia stwornyla, powolame są do ra
towmdai Rosyi w chwilach niebezpieczeńSitwa 
i w-str.z1(lśnień r do wwcwa.dzenia jej znów n• 
d-roig:e porządku i· ht~torycznei pra'\vdy. 

Duma sklada;ąca się obecnie z 'olbrzymiej 
w.ięksZ'OIŚci z żywkllów wstec.zinych, oklasldiwa
la wywody Stolypina. 

W odp01Wie<ilZ.i zab(all' g!os imi.eniem 16-tu 
poslów polskkh ich pr~zes Roman Dmo'\vsiki. 
Pose'l .polski przyp001inal czasy d1wóch pierw
szych Dum. Czais:y wielkkh hascll czasy wiel
kich, niewykonalnych żądań, . ·miinę.t'y. l(rai 
wszedl na dirogę do uspokQienia. Zmiana· wa
runków czasu wktada na trzecią Dumę ob~ą
zek i odpo;wiedzialności 'Większe, niż na p.ierw
sze Dumy. 

Zd.aniem mówcy polityka rz<łd:owa dDpro
wadzilai dą wyniszczenia kulturalnego okręgów 
nierosyjskich, wchodzących w ·siklad palistwa 
rQ$yj'skiego, i do bierności kulturalnej wielkie
go centrum rosyjskiego. 

Prowadtlenie rw dalszym cią,gu tej polityki, 
gdyby jej nie przesz.kodzila woiina rosyjsko ... ja
oońska, doprowadiził'oby do strasznej .kata
strofy. 

.R@miar i różm~rodność pańistwa uniem~ 
żlrwiaJą zarząd: biurokraityczn:y i centralistyc;z,~ 
ny. W programie rz.ądu mówca nie widzi za
oowiialdainej jasności. Ze s.ł'ów prezesa ministrów 
nie widać, czy bęctz~C utrzymyw;any 'J}O·prze
d!li s_ystem ~d.zenia·. czy też rząd oó-jdzie 
drogą odlltOIW'k111ą przez DO\V'olanie szerokich su 
spofocznych d'o o-raq· na' całym obszarze pań
stwa, przez szeroki r~wój samorządu mieisc0-
wcg'O. 

Ztnrtiej.s•ze.nie licztby roo1l{)w z Królestwa 
Polskiego dowod.zi. że rza<l .widocznie w sto
sunku do kresó1v.r zamierza trzymać się poił
tyki popP'.lecbrjej a nie 9c!'nawi0inej. 
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ŻUBROWIE-
O.powiadanie historyczne według po„ 

wieści 

Wacława Gąsiorowskie~o. 

(Cll1 clałsiy)_ 

Karol IV. osłabł na duchu. Panował 
już tyLko Godoy z Maryą Ludwiką, 
opiera1ąc całą przyszłość up~dającego 
'J)aństiwa na· Francyi. Lecz narnz, no 
ZWYcięstwie austerlickiem, ·na dMTór 
madrycld padły słowa, które goryczą 
napełniły serce słabego króla. 

Król neapolitański. skuszony .przez 
A1nglię, iprZJ?'$tą,pil do •koalicyi. BQna
parte nie miósl niesforności i oświad
czył krótko: 

- Dynastva neapolitańska prze
stała oanrnwać !... 

A vrrzedeż ta dynastya stanowiła 
najbliższą rodzinę Karolą IV., ,prz·ecież 
przed kilku laty ·zaledwie przez zwią
zek syma swego Perdyinanda z Maryą 
Anton~ną neapa!itańska. ·chciał iW'ęzly 
riodzinne zacieśnić! 

Policzek byt .wyraźny . .Znieść go by
ło trzeba. Godoy jednak dal się wcią
gnąć do układów z Anglią ... i gdy Booia 
oa1rte rusza~ na oo·gr01)1 ruski - ulu
~ieniec królewski wwiać musiał ma:ni
rest do narodu, wzywają1cy go do sikla 
dania Olfiar i zaciągania się pod sztain
dary. 

Za.nim ta odezwa dosięgła wsizyst
kich zakątków Hiszpanii - echa Jeny i 
Aueirstaedtu odbiły się o mury Madry
tu. Ulą;kł się tkról. przestraszyła kró
lo•wa - Godoy zaś. nie tracąc orzytom
nośd. obwieścił. że manifest był sfat
swwany i jaknajpo<ldanniejsze za.rę
czenie Napoleonowi wysłał. 

Przyjął je Bonaparte z nonurym 
błyskiem oczu. Stojąc w obliczu Puł
tuska, Ilawy i friedlandu, nie miał cza-

Ludność Kró!esłwą Polskiego n~gdy nie 
zg-odzi się z vofożeniem obywateli drugi~o rzą 
du w ~tv.ie, ona nie pogodzi się z państwem. 
stawi.aij.ącern polaków w położeniu obywateli 
dru~ie9'o rzędu. 

Z tej przyczyny Koł'o Polskie. nie widząc w 
deklaracyi prezesa rady ministrów chęci pós
ścia dreya reform. potrzebnych dla Królestrwi.0 
PolskieflO. prapcmuie proste przetiście d°' 1.1.0-
rzadku dzi..elllll~ (Oklaski n.a lewky, sy',r;anie 
na orawicy). 
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Stanisław Wyspiański. 
Całe spolecze11stwo nasze okryło 

się żałobą z powodu zgonu wielkiego 
1poety. 

Na na<lzwyczajnym posiedzeniu kra
kowskiej rady miejskiej poświęcił pre
zydent żałobne wspomnienie śp. Stani
sławowi Wysp~ańskiemu w tych mniej 
więcej ~łowach: Umiłowaniem języka 
.j zlemi ojczystej zdobył sobie serca ca
łej Polski. Ze Stanisławem Wyspiań
,skim straciliśmy niezrównanego mi
strz.a słowa, genialnego poetyckiego tło 
macza zbiorowych uczuć patryotyzmu 
polskiego, straciliśmy wielkiego arty
stę rodzinnej sztuki polskiej, wielkiego 
obywatela naszego miasta, które on ja
ko PJ:ttryota, artysta, jako poeta najbar
dziej z wszystkich miast volskich umi
łowat Pod bezpośredniem wrażeniem 
holu przedwcześnie dziś oceniać, czem 
był Wyspiański dla polskiej poezyi, poi 
skiego języka, polskiej sztuki, dla ca
lego polskiego życia narodowego. Choć 
nra wskroś oryginalny, był najbardziej 
z wszystkich rodzinny ~ swojski 
i ta jego właściwość tłumaczy ów dzi
wny urok, jaki wywierał na ca-le młode 
spółczesne pokolenie polskie. Dla Kra
kowia był nietylko geniall)ym poetą, ma 
larzern, ile jego kochającym i ukocha
nym synem; był najgorętszym obroń
cą, opiekunem jego pamiątek i zabyt
ków. Niezapomnianą będzie nigdy je
go przedziwna twórczość artystyczna 
w kościele N. P. Maryi i OO. :franci
szkanów; niezapomniana choć krótka 
ale płodna w owoce działalność jego w 
l~adzie miasta Krakowa. 

Przejęci najgorętszą dlań wdzięcz
nością pragniemy pamięć jego uczcić 
wedlug możności i sil naszych i dla te
go pozwalam sobie z porozumieniu; z 

-= 
su na karanie winnych :?Jclra<ly za Pire
nejami... 

Hiszpanię czekalv już krwawe rliIJi, 
lecz może mniej bolesnymi. mniej . u
pokarzającymi one były od gorszących 
za1ść, który.eh śwadkami miały być 
ściany ziarnku Esk•myal'S'kiego·, Airan
chue:zJkiego, 1w os.tatku Bajof1skiego .... 

St~ronutict\ViO„ :nieinawid.zg·ce . ~pano
szenie się estremadurskiego mandoli
nisty, w~ra:stalo z dniem każdym. Ksią 
i:ę Asturyi, nastę.pca- tronu Per<lyna:nd, 
znieść nie mógl plamy, ja·ką G{)'doy rzu 
aa·l na kioronę ojca, i ·z cornz \viększą 
1następowal naf1 zaciętością. 

Niedkrzesainy, .niepowścia~li\.vy cha
rakter FerdYinanda, a małe je.go rnkszta~ 
cenie. oddal.o go na łaslkę zauszników 
ta(kich jak Es·coiquiz. Ad p·odsycali w 
nim n.ietyle może ;poczucie I:wnoi;u, ile 
żądzę panl()IWania. żądzę władzy, oct· któ 
rej Godoy go odsurwal. 

lnkwizycya hiszpańska, szuik1ająca 
swego odrndze111ia, podtrzymywała 

i"l1ZpoczE ła od wytoczenia GodoyoJWi 
procesu o dwużeństwo. Karol IV. osło
ll1ił atoli swego ufobieńca. Lecz Per
dynJa.nd, a wlaiściwie nieublagany wróg 
Gadoya - Escoiquiz ukuł s.pisek prze
ciwko trnnowi. Czujny Godoy wykry! 
g.o. 

Król. a głównie niepomna na ma
cierzyńskie uczucia k.róhYwa ... na:kaza
la uwięzienie nastęzycy _tronu i spi'SJko
wych. 

Ody_ w p.osępnym :Escurialu wrzała 
haniebna rnzterka między syillem a ro
dzicami - Bonaparte, po.ruszony napa
ścią, dokonaną przez Anglików na Da
nię, ~ako aliantka systemu 1mntynen
talnego - postanowił zgoto!\\'ać Ang1ii 
od.wet. 

Pierwszvm skutkiem odwetu było 
stanow1cze 1przeichylenie się cesarza 
Aleksandra na rzeoz Napoleona i roz
p-oczę.cie kroków woje~inych przeciv.1Jrn 
Szwecyi, polegających n~ przyłączeniu 

członkami $wietnej R1-1dy przedłożyć 
do uchwaly następujące wnioski: 

1} Pogrzeb ś. p. St. Wyspiańskiego 
urządzić na koszt miasta; 2) zwłdki śp. 
WJ.Cspiaf.Iskie~o zfożrć w grobie zasłu
żonych na Skałce; 3) wYrl1Zić rodzinie 
zmarłego najgorętsze wspólczucie; 4) 
zaopiekować się maloletniemi dziećmi, 
pozostatemi po zmarłym. 

Rada uchwaliła powyższe wnioski 
jednogłośnie. Przemówienie prezyden 
ta wysłuchano stojąc. 

Zwłoki zostały zabalzamowane. 
Pogrzeb uroczysty odbył się w po

niedzialek przy udziale przedstiawicieli 
społeczeństwa naszego z wszy;stkich 
trzech zaborów i niezliczonych mas lu
du. Zwłoki wieziono na rydwanie za
prz)_żonym w sześć koni. 

~. p. Stanisław Wyspi~ański zostawił 
żonę Teodorę i czworo dzieci: 15-let
niego Tadeusza, 10-letnią córeczkę tle
ie1w. 9-letnłego . .Miecia, i 6-letniego Sta 
sia. 

Stanisław Wyspiański urodzony w 
1869 roku w Krakowie, z ojca Francisz
ka, arty:sty rzeźbiarza, ukończył gim
nazyum ·św. Anny, poczem stooyował 
na uniwersyt~cie Jagiellońskim litera
turę i historyę, zajmując · sie przytem 
gorliwie malarstwem pod kierunkiem 
Matejki, który powieżał mu ważne czyn 
ności przy restauracyi kościoła Mary .. 
ackiego. Potem bawił 4 lata w H:iry
żu i osia-Ol na stałe w Krakowie. Dru
ldem ogłosił „Legendy". tragedyę ,,Me 
langer" .• „Warszawianka", „~rotesifas 
i Laodamia", dramat w pięciu aktach 
„Lelewel ", tragedyę ,,Klątwa", „Le
gion", scen dwtanaście, paemat drama
tyczny „Bolesław $miały'\ . poemat 
„Kazimierz Wielki", dramat w czterech 
aktach „Wesele", dramat ,,Wyzwole
nie'· i t. d. 

Jako 1113larz wykonał polichromię 
w kościele franciszkanów w Krakowie. 
„Skarby Sezamu", ,,Topiel". „Króle
stwo baśni", illustracye do „Ilyady" • 
trzy olbrzymie witraże, prze<lstawh
jące trupy Kazimierza \Vielkiego, tten
rvka Pobożnego i św. Stanislawa 
Szczepanowskiego, oraz mnóstwo pa
steli i rysunków. Z•ajmował się także 
rzeźbą. , 

Zgasł w nim wielki poeta, artysta 
i patryota polski. 

finlandvi dD ce~1a1rstwa Rosyjskiego. 
Drugi·111 - wykreślenie' z listy 1pa11stw 
europejS1kkh Portugalii. 

Male królestwo, zawieswne na pa
sku półwy•S1J.>U Iberyjskiego. miał o być 
.podzielicme w części na królestwo samo 
dzielne God10ya, w części IJ.ila berło Lu
zytamii ~a lkró!Ja dawnej Etrmyi... 

Egze\kutore.in wyroku Navole.ona zo
stał Ju.not, który pez zwfoki .wkroczył 
do ... ttis~anii z.'9 swoim korpusem, wi
tany z zapałem .przez ludność ... DnJa 
30 listopad.a Lizbona zostala zajętą .. 
Król z rodziną ratowat się ucieczką do 
Brazylii. ' ~ 

W imi·esiąc niespełna, w granicG 
ttis.zpanii wszedt drugi korpus fraincu
ski pod dowództwem generała Dupon
ta ... ttisz;p.ainie przyjęli ukazanie się tej 
armii !'Ów:nie przyichy:lnie, choć nie mo
gli się oprzeć zdziwieniu... W styczniu 
1808 r. wszedł marsizal'ek Moncey, a w 
kilka tygodni za nim ukazały się dy
wizye generałów: Lecchi, Chamron i 
Duchesne ... 

Co znaczyła tn: armia w przyja
źni-onym. ~raj'u ? ... Co znaczył te.11 100-
chód innych wojsk fra.ncuslkich, które 
wciąż posuwać się ku Pirenejom ~Jie 
iprzestawaly? ... Co znaczyło, że już 
Bessieres ~atrdye cesarskie pro]!a
dził, ba! i sam Murat got(W/ia~ się do 
drogi na Bidass'Oe ?„. 

Jeszcze zasta•na:wianio :się nad rnz
wią!zainiem tej zagadki w Esourialu. gdy 
armi1a. francuska rozproszyła się już po 
całym ·półwyspie. a równocześnie za
częły się dzfa,ć rzeczy zgoła nieoo
jęte, szczególniej, tam. gdzie WZ'nosily 
się skaty i mury warn!\vni hiszpań
skich ... 

Relacye z µrowincyi nadchodzily 
do pałacu królewsikiego niejasne. 

.Do1wódm twierdzy hisizpar1skiej w 
figuieres na prośbę generała Chabron 
zgo:cfo~it się chętnie na osadzenie w for
tecy stu nowozateiężnych żołnierzy, któ 

Z P ·l!u Zarutohi ~ Warmii i OO,~· 
• ldhJ.ill~ 

Chelmźa. SluJ:ący \V iśniewski 4!"ann i 
podczas jedzenia. wklelc~m w Język, iakutk' ··~ 
czego n:ąstąpilo zatrucie krwi. Udać si~ r:1 
sial !1atychmiast <lo kliniki i pocklać &ę O!lt~ 
racy1. 

Toruń. Admirnistratorem probostwa Prz 
św. farne mianowany zostaif w mieicsce z1nary 
leg-0 śp. ks. Schmei ks. wik. Suwiński. · 

Toruń. W Toruniu obradowal!a kumisn 
ministeryaln.a w sprawie zatrud.lniatnia w Niein. 
cziech robotników rol.iJYCh z Królestwa Poi. 
srkie~o i Gałicyi. Postanowion<Q.. by ZQStaty U· 
tworzone urzędy -graniczne w cetu ko11troJo. 
w~a r~otników sez?IDwych. W cela~h za. 
pob1eganw. zaś zrywania Jro.rttraiktów, mają rl).. 

bołnicy zostać zaor:a-tr_zeni przez wla!dze nie. 
mi_eckie w l~gitymacve •. bez których nie hę. 
diz.1e Wolno 4ch z.atmdrnać. Urzędy grauiCZlle 
zostać mają urządzone z dniem 1 lrn'ictnia 1908. 

Inowrocław. W wyborach oo i!Zby han
dlowej obwod'u inowroclawsldego ~wyciężyll 
po ·pierwszy raz ka~<lydaci nasi. Wybrai1Yn~ 
są aptekarz p. Wąsowicz z Irrowr.ocfawia 

1 

1kupiec p. Pi-nkows·ki z Strzelna. 
Tnerneszn-0. Samob6i.stwo popetnil w czwar 

tek syn jedynak kapita·Usty p. Danys1za. :w Trze 
me-s.wle, pobrany tej jesieni do wojska \\ 
Sz~zecinie. Przed paru dniąmi ml-ody D. z p0• 

wodu ciężikiei s•!użby woj~ikO'\vc~ dezertcwal. 
Okmpny to cios -Ola 82-letniego starca ojc::. 

Witkowo. Ks. nroboszcz Fiebig stawal 
przed sądem za rzekomą obrazę nauczycie~ 
Konetzkiego .z JaTZąbkO!Wa. Donos.icic:lką hr/a 
dziewczynka A. .l\fali11~ka. która. 7.;.eznufa, że 
ks. proboszcz orzy spowiedzi nauczy-deb. ob. 
razit. W tenni!nfo' okazafo się, że dziewc~ 
~kila.mti.fo ze zemsty za to, że ja ks. probosm 
ostro ·Hil1)<)1llina1. Ks. proboszcza sąd uwo.lnU 

Wągrówiec. Za obrazę nauczydelai sb
:i:a.na. zostaJ:a tana krawca Marya1nna Dobro· 
gojskaJ na 50 marek kary. Mia1fa ona listownie 
obr<:>;zić nauczyciela, zarzucająr..; mu nicspra· 
wiedHwość w karaniu <l.zieci. 

Śmigieł. Przy wczorajszych wyborach 
<lo ra<ly miei1S1kieó Polacy przeoa<l!i we wszy. 
stkich trzech klasach. 

Środa. Przy wyborach do rady mieiski~i 
zwyciężyli ruiemcy i żyd'Zi polski-eh ka11drda· 
tów w pieli\v·sze.i i drugiej _klasie tylko jednym 
?:!lo&e:n większo§ci. Tylkv:) w trzec'.fr klasie 
Drieprnwad•zi1i Polacy swe~o. 

Ze Sb,zka ezyU Staropobkł 
VfrocłaV1•ska dyecczya. Przeniesi·eni lub 

ust<'!11tCl\Vieni z-osta·li: Ks-ia;dz kap. Brenert z. Wro
claiWia jako II kapelan do W.aibrzycłra; ks. kao. 
Ulbrich z. Wałbrzy.c.ha jako talki oo Jeleni~ó· 
ry; ks. ka'P. l(lose z Bis.kupie jako tatki do Wiei 
kie'j Paczyny; ksiądz śi\viecki łi. Bahr jako ~a· 
pel.8.n do Pnudnika.1; ksią9,z świecki F'. Górek 1a· 
ko kapelan do Dąbrowy w Opolskiem; ks. prolJ. 

rzy na .Qezercyi przyla.pami zostali. Oe· 
ineral Chamron w gorący.eh s!owacn 
1podzięikował dawódŻcy 111· tę przyslu· 
· 2:ę. a w trzy dni później .... fortera. c
twarta w nocy z wewnątrz przez tycn 
stu ... tloświaidczony1ch ~; starych zol· 
nie1r.zy, · została zajęta .przez wojska 
francuskie! 

Generai I)ucchesne. przyby-wszy ~o 
Br r1:ielony, zaipoi\vie1dzial wielką rewię 
uia ·polu. pod cytadelą. Tlumy deka· 
wy•ch ,przez dwie godziny podziwi.alY 
1postawę i sprawność fra!l1cuskiego ~ol· 
1nierza; lioznie zebrani .o fi ce rowie h1sz· 
:pańscy .nie szczędzili ·pochwal... . 

Aż nagle. batalion, manewrujący tu~ 
ipod bm.mą fortecy, zmieniUront rzu<:!r 
się na straże hiszpańskie i... ·w iki!ka n11

• 

nut groźna forteca, bez wystmat~.~,~· 
stała opanowaną. wojska hisz;pan~1 t 
grzecmie rozbrojone i wyvroszone za 

mury... 
1 Ten sam los spotkał Pampelunę.} 

den dowódca Montijo nie dal się podeist 
lecz generał Lecchi zagroził szturrnern· 
jeż.eli mu fortecy nie wyda„. 

1 
z 

Dowódca ustąpil. Łusk:J1 spad a, 
1 

oczu Hiszpanii. Dziedzictwo Burbon°' 
zatrzęsło się w posadach.... l r 

Oodoy słał jeszcze posła za po~~:; 
ua dwór Napoleo11a. W Burg\•S zas lzl a, 

byt sthnął Murat, naczelny wodz W\. tu 
stkich korpusów a namiestnik cesais · zt 

Karty były otwarte... ai· lo 
Dwór Karola IV,, bawiący w Ar·.~. k 

chuez, rozumiał. że chwila upadk~ ~l' 
go się zbliz?.ła. , G~doy n.al~g.ał. ze o
natychrniast udac się do S1wtłll. Pr0P w 
zycyę przyjęto... . . ~stu· ią 

Uwolniony z więzienia ks1ązę, la 
ryi umiał skorzystać z chwili... , gl 

Wśród zburzony, wynis~czon~ bi 
<lem, uciemiężony podatkami, zgnę 
ny Ind padły słowa. 

„Król uciekh!" 
(Ciąg dalszy nastąpi). 
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Kubioai ·~ KrzJżo:wi~~.h r?wn~ze.śnie. admi~i-_ .• przedsta_wiony . ministeryu. m rolnictw.a ~ .w_ago:iÓ"\\' pocią.ga to\\_7~rowego. Z osób i prześciera&a dla chwytania wvska~uią.c yd-1. 
stratorem w Szerokie1_. ksi~z swiecki f. Ra i do zatw1erdzema. Na razie szkola opie ~ rnkt szwanku me pQmósl. t Jak przypuszcza;ą, 10 9S6b zginefo "'ł.r :>Jamie-
dek ja.kr.) kapelan do B1~lmp1~, ks. kap, W. Ma- 1 : t łk f d h . k . . ł niach. Szkody materya.lne wynosr.ą n r z.e~zlo 
as-zek jako taki do Benkowk; ks. kap. J. wo ... 1 ra S 1ę Y' o na un uszac zw1ąz u. Herne. Górmk Fischer, 01c1ec sze- 100,000 dolar.Qw. 
~arz z Benkowic ja.ko taki do Bogucic: ks. kap. :.IW"LZL ściorga dzieci zabil nożem górnika 9!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!1!!1~!&ii&!&~IB!P'!Ll'l!-.~···g 
f. Woyski. z Prudnika_ jako taki do Imielnicy; Schumanna. Powodem czynu byl spór 
ks. śwmck1 W. l(rałd iako kapelan d'c> zakladu ł1ljadomos·"~1" Jl!ll!łł "••'„Jala · b d Ó h ' .k, 
J)obreg-0 Pasterza we Wrocla\,iu; ks. świecki W \:a .._~ •w o zon O Y W c gorm ow. 
w. Piibeł ijako II kapelan do Lafrcuta; ks. koo- Dortmund. Na kopalni ,,Crone" za 
perator St. NO".vak z Czechowic na śląsku au- mierzają wydalić robotników chorwac-
stnraokim t.ako adm4n:l.stratar c'.-0 Brauna.u ( ?) ; Parlament niemiecki kich :i w~ookich To samo zamierza u-
ks. p.rob. Augustyn .ftgwer z Braunau zrezy- obradował „u dalszym ciągu nad etatem · · , li -11 tt"·· d V · " gnawillf na probostwo tamże. w czy me Uu:l „ or er- erem. 
· Katowice. Przyaresztowano tutaj ?, 1-::tn- Poseł wolnomyślny Schrader krytyko- Hamm. Pociąg przejechał i zabił na 

dJarzY c'7..iewcząt, P1'i.~main.na. i BinOIW.ic~a. I~tó- wał dość ostro polityk~ księcia Btilo- miejscu na dworcu tutejszym ślusarza 
rzY z sobą uprowadz1h_ w.la~rne t:zy pa1menk1. wa. Sekretarz stanu von Bettmann ttoll Li.ttgebauksa. 

z RYbnlckłefio. fiskus gónuczy nabyl pra 'veg ·wygłosił wielką mowę o t,dobrych D i bu I · b · k , ~ · 
wo ~ania soli w gminach Cz:uchO'Wie chęciach'' rządu. lis ~· „1cz ~ m1esz ancow. m~a-
i I.,esZ01Nnie. Prawdopodobnie w nier!-lu~im sta wynos1la w koncu zeszłego m1es1ą-
cz.asie r~ą się prace nad urządzeniem Poseł Payer od południowo-nie- ca 210 tys. 741. w tern 1112-85 płci męz-
s:iilłn c-zyli wydobywania solanki i soli. mieckiej partyi ludowej zaznac.zyl, że lcicj i 99416 płci żeńskiej. 

Masowe wydalenie robotnlków polskich z kanclerz Btilow nie prowadzi polityki Bott D r t I t · J , 
Górn~ S~a. Od kilku dini nwctchodzą wia- liberalnej i oświadczył się przeciw prze . rop. \\~nas ? e m syn a.n gor-
domości o masawem _wydalaniu robotników Pl°'.sowi wyjątkowemu w ustawie 0 zgro- ~1ka_ Kortla bawiąc s~ę zap>llk,a.1!11, sp~-
polskic.h z kopalni i fabrvk pruskich. ma.dze.niach or1az przeciw przedlożonej li! się w domu w meobecnosc1 rodz1-

„Schles. Ztg:• donosi. że prus1kie mu11- cow. 
stcryum spr2.1w wewnętrznych rw porozumie- sejmowi ustawie 0 wywlctszczeniu. Linden n. R. Robotnik włoski Józef 
niu z minist~ryum hand_lu _za.rządzi'.fo ·dla 'J!oł- Ostrą mowę przeciw rządO"wi wy- Cordiołi pchnął no:~em w brzuch swego 
skich robtJtniJ(ó~v z Gal1cy1 w gornośląskiem glosił socyalista David · k · · . 
za1'!1~i;hi11 przeir-v~lowern t. zw. ..Karenzz.eit", • z10m. a ~mcen!ego Pnmo.. ~tó1 ego 
którv m;~; trwa(: dni 18, po..:.ząws.zy .od dnia• 20 Hau ułaskawiony. stan Jest mebezp1eczny. Cord10h ego a-
gni:tri?-. Wszystkie. zr.tem tamtejsze ·kopalnie resztowano. 
węd": n• .u~~ przed ,2~ gru·:';r~ia ;v~,da~ić wi:rzyst- ~Vi~lki. ksiąiżę _badeński zmienił WY Essen. Na ko alni Ewald" w _ 
liich p!h'Jk1r:.:h roho·.1mk6w z (~.11cy1. Wp-ra'w- rok sm1erc1 wydany na by lego adwo- b hł bk t P ł ~' b"ł d , Yh 
dzie „Sch!Bs .. ~tg-.'· zaz~12i::z.a. że okres powyż- kata liaua przez sad przysi.ęgłych za t}C . ~a szy o s rZl:l ·1 za 1 woc 
szy zoista.<f z.mzony ·W b1ezącvm roku z 7 ty1Z;o- I . , . . . . . . gormkow. 
dni na 18 dni, to iedinak wydalenie robotników zastrze erne tesc10we1 na dozywotm po- ł Ełbe f Id N 10 l t .. d . -
polskkh odbywa się iuż faktycznie od . początku . byt w domu karnym. . r e · a a l Je en m~e 
tistopa.W,, ~y;; za>rządy kopalni muszą za- Obrońm ttaua stara się w dalszym I siąc domu kar~er.:o sk,a~~ł są<l przys1ę-
wczasu poiS1Zukać innvch robotników. ciągu 0 ponowne podjęcie postępo_)va-.. g~ch 21-letruego ~hf!er~a I(aiwla 

nia sądo~go. ; ~ ••.• ~: P1ck~rdta. z Remsche1~, ktory . nal?a<lt 
Z in1yeh. tłzieJnie Polikt -· 29 s1erpma rb. 20-letmą robotmcę Ain-

Zbrojenia Stanów Zjednoczonych. ne Lie, skaleczył ją 25 razy i00żem 
Warszawa. W zesz1ym tygodniu 

11ajwiększa polska księgarnia wydawni 
cza, stojąca dziś na czele pol
skiego księgarstwa - księgarnia za
lożona w roku 1857 w Warszawie przez 
Gustawa Gebethnera i Roberta Wolffa 
święcila półwiekowy jubileusz swego 
is!nieni.a. 

W 77-mą rocznice powstania listo
padowego 29-go listopada odbyło się 
w Lwowie nabożeństwo żałobne za 
poległych w kościele archikatedralnym 
na którem ks. Bandurski odprawił mszę 
św., a po mszy wyglosił piękne patryo
tyczne kazanie. Na nabożeństwo to 
zaprasza Komitet Tow. uczestników po
wstania z roku 1863/ 4 oraz połączone 

·Komitety stowarzyszeń polskich we 
L\rnwie. Towarzystwo muzyczne od
śpiewało mszę Moniuszki. 

Klęska głodowa grozi gubernii kiio
wskiej, podolskiej i wołyi'lskiej. Mini
sterstwo wyznaczyło milion 100 tys. 
rubli celem zakupienia zboża w miejsco 
wościach~ gdzie urodzaj dopisał i od
przedaży takowego ludności potrz:;bu
iącei. 

P~ Sienkiewicza. Z Wiednia 
donoszą, że śledztwo w procesie o obra 
zę czci, wytoczonym przez kilku stu
dentów Iienrykowi Sienkiewiczowi, od 
będzie się w styczniu 1908. Slegztwo 
już sk011czone. Akt oskarżenia obej
muje 20 stronic i opiera się na paragra
fie 488 u. k. Chodzi o odpowiedź Sien
kiewicza na artykuł Bjornsona o proce
sie studentów ruskich. Sienkiewi'cz 
d~niósl sądowi wiedeńskiemu, że sta
wi się osobiście na -rozprawę. Jako o
skarżyciele występują studenci ruscy 
Czerkawski, Lewicki~ Pałamarz, Naza
ruk i W esofowski. 

Polska szkoła górnicza na Śląsku 
austryackim. Z inicyatywY i staraniem 
„Stałej delegacyi zjazdu górników pol
skich" powstanie na Sląsku polska 
szkoła górnicza. Jest ona rezultatem 
ankiety, odbytej w październiku w Kra
~owie, która uchwaliła wniosek delega
cyi .. aby utworzyć przed końcem roku 
~iezą,cego kurs przygotowawczy szko
Y gorniczej w Dąbrowie na $ląsku i 

Prezydent Roosevelt zażąda od kon zmuszając do oddania 3 mairek; :zbro
g-resu środków na wybudowanie 4 wi~l:- dinia·rz; ipopetnil przy tern ta;kże wystę
kich okrętów bojo\vych nahviększych pek ;przeciw obVl~·za,jności. Dziewiedo-

. 6 • letniego brata ·dziewczyny, !który wo-rozmtar w. . 1 .~ 
łal o DOmoc. p.chnąl Piokardt także kil

Publiczne zgromadzenie kobiet w Dre- ka razy nożem. 
zn ie 

uchwali.to rezolucyę, w której ośw1r1d
czono. że projekt reformy wyborcze.i 
do sejmu sas.kieg-o wniesiony przez 
rząd królestwa sas!kiego nie odPowiada 
duchowi czasu. Zgromadzende zażądalo 
powszechnego, bezpośredniego i równe 
go prawa wyborczego dfu mężczyzn. i 
kobiet. . ·; ~ .. ·· 1 ~ Dt1rD 

Mason burmistrzem Rzymu. 
Rzymska rada miejska wybrała na 

burmistrza miasta Ernesta. Nathana. 
żyda, do niedawna wielkiego mistrza 
włoskiego „Wielkiego Wschedu". E. 
Nathan był dawniej zaciętym republi
kanem. później '}J'Ogodził się z monar
chią i stał się jej wiernym ·slugą. Katoli 
cy rzymscy uw(1żają ten wybór wprost 
za niestychaną prowokacyę. 

Prezydent parlamentu austryackiego 
wykręca się. 

Z Wiednia donoszą, że prezydent 
Izby posłów Wei'Sskirchner miał z 
przywódcą niemieckiego Związku na
rodowego, ·p.osłem Chiarim, rozmowę_, 
która odnosiła się do odpowiedzi. 
Weisskirchnera m zapytanie posta Ołą 
bińskiego.Prezydent Weissk1irchner ,vy 
raził żywe zdziwienie, że jego słowa 
mylnie zrozumiano. Jego oświadczenie 
nie było skierowane ani przeciw pań
stwu niemieckiemu. ani przeciw sojuszo 
wiz tern państwem. Stronnictwo chrze
ściańsko-spoleczne przyklada ·do tego 
sojuszu największą wagę, ponieważ wi
dzi w nim najważniejszą rękojmię po
koju europejskiego. Nie można dalej w 
jego uwadze dopatrzyć się tendencyi, 
zwróconej przeciw Niemcom austryac
kim. On (W eisskirchner chciat tylko po
wiedzieć, że poruszona przez Głąbiń
skiego sprawa, w której przecież ewen
tualnie także interesy austryackich o
by,;vateli mog,lyby w grę wchodzić, w 
(:lUStryackiej lzbie posłów jedynie i 
wyłącznie tylko w drodze interpelacyi 
do prezydenta ministrów może być o
mówiona. 
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RuzmaHoścl'" 
Ukaranie Adama. Znany poeta styryjski, 

Piotr Roseggar, przytacza w ostatnim zeszycie 
„lieimglaJrtenu" odipowiedź, którą otrzymał' 

jego Zl!1a}omy katecheta od pewne_go ucz.nia. 
.Na godzi,nie relig-ii, pyta kate.:.cheta malego chlop 
czyka: „W jaki sposób popeJnil Adam grzech 
w raj.u"? - „AdJam oopclnił grzech w rajau 
przez: toi. że zjadr iabfko z dnzewa za.kazane
zo". - „Pięku1ie! A kto s.kusil Adama do po.
ocJh-iienia grzechu?" -- „Ewa··. - „Wlaściwie 
nie :Ewa. bo· i ona byJa slrnszona przerz węża. 
Wąż więo skusi.f Adama< za pośrednictwem 
E.wy. A tera'Z powiedz .mi, iia.k Bóg ukaral A
dama ?„ - „Bóg 111karar Adama... ukaral .. " 
Chlopak zmiesxa1I się nie umiaJ odpowiedzieć. 
Z1rlaisza się więc 8-letnia .dziewczynka z chę
cią -0<l.po1wicde.i .. ,No, więc ty powiedz iak sp.ra
wie.dliwy Bóg uka-ral Adama za grzech niepo
sJu.szei1!łtwa ?" - „Ka:zaV mu ożenić się z :Ew_ą" 
- o<lparfo d;ziewcze. 

15,000 zawodów. .,Frankfurter Zeitung" 
umieśdta humorystyczny artykul p, t. „Niem
cy, kra!.i 15,000 zawodów". Jest tą wiazanka 
ironicznych uwag, poświęconych ostatniemu 
spisowi lucl.no.ści w Niemczech. Wedfog tego 
S'P'isu ogfosil urząd statystyczny w Ber·linie wy 
kaz ZaJW'Odów, których jest ni mniej ni więcej, 
tybko 15,016. 

„Lista ta· - pisze ,,f ranl.furter Zeitung•· 
-- jest świadectwem niemieckiego, pedantyzmu 
i drobiazgowości. 

Dowiódł spis przedewszystkiem, że upo
<lobc,111e w tytuJach ciągle ieszc.z.e kwitnie w 
Niemczech. Jest więc tam „Portschutzdienst
amwarter". iest , .. Kreiskommunatkassookalku
IatQIT" i .. Statsschuldetnzahlungskassenkontrol.
leur". Obu ostatnich jednak przewyższa swym 
pięknym tytufom: „EisenbahnbetriebsteJe.gra
Fheninspectioos~ssrstent",. Bi1trdzo poważne 
znO!WU tytuly po-siaida-tą .,łfofheubinder" (wią
zacz d~vorskie~rn siana) i .. Salonkammerdiener·. 
Poetycznie uśvosobione umysly wybrajy SOible 
ja:ko zawód „Blumi:stin" (kwieciarka) i ,,Ver-

gissmeirmichtmacher·•. (niezapominajkarz. 

Od Redakcyi. 

Na kilka stron. Pan pośel Bre.iski aa razje 
nie może przybyć na wiece na które go Rod.a.
cy zapraszają. gdyż choruje na gardło a przy
tem -zatrzymują go w Berlinie piloe pnace ar
lalamentam.e. Pazatym ma p. Breiski L'tltie za
p.roszenia m w·iece w Pruslech Zachodnich a 
zwlaszcza w okręgu kościersko-~'Sdro-sta
rog&r<lz.kim, z którego zosta.r wybrany. Niechże 
tedy Roda<cy nieprzybycia p. pas.fa Bre;~iege 
nieuiważadą za dO'W'ód nlechę:ci lub lekceważe
nia. 

Ogłaszającym Towarzystwom. Szanowne 
Zar,z.ą<ly wszystkich Towarzystw polskich na 
obczyźnie pro.sJrny uprzejmie o pru'ISylainie 

wyraźole atramentem J)lsainych -ogloszeń o ze
braniach, zabawach. rocznicach itp. Ozęsto
kroć bowiem się z<larza, że otrzymujemy oglo
sz.enia tak niewyraźnie spisane. że dlugo ślf~
czeć trzeba nad dednem tak.iem ogfoszeniem,. 
aby wyrozumieć, o "co piszącemu chodz·i. Przy 
tern prosimy pozostawia~ pomiędzy rządkami 
więcei miejsca do wpisywania poprawek i ko.. 
regowanla blędnie napisanyclt wyraaów. Nai
!epiej by bylo, P"dyby sekretarz odnośnego To
warzystwa, chcąc ·przestać <lo nas ogAoszenie 
towarzyskie poszukal podobne ogloszenie w 
jednym z numerów „Wiarusa Polskiego", w 
którym tyle zawsze o~loszeń najrozmaitszej 
treści się znajduje. i wed.lłU:g takiego oglos.zende 
swego Towarzystwa ulożyl. W taki sooisób ooj 
prędiz.ej ustrzeże sie lr:udy od niedokładności a 
nam ulatwi poprawianie o-gloszeó. towarzyskich, 
które jest bardzo cieżką i zmudną pracą i nie
raz powoduje opóźnienie ogloszeń . 

Szanownv~h korespondentów na
szych, Towarzystwa i wszystkich pi
szących do „Wiarusa Polskiego" upra
szamy, by przesyłając ogłoszenia lub 
zamawiając książki albo druki adreso
wali: 
„Wiarus Polski" elcspedycya, Bochum: 
natomiast przesyłających koresponden
cye lub zapytania do redakcyi. upra
szamy adresować: 

„Wiarus Polski" redakcya, Bochum. 
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Nabożeństwo polskie w Bochum. 

N:Juki w ciągu grudnia. 

I 
.· 1 

Dla kobiet i panien w środę dnia 4 gru. 
dnia o godz. 5-ej po pot 

Dla mężczy_zn żoo;1tych w środę d.nia 11 
grudnia O 1!0dziniie 8-e:i Wieczorem. 

Dla mlodiiefteów w środę dnia 18 grudnia 
o god'zinie 8-ej wieczorem. 

Sudarwich. SposlOboość do spowiedzi św. 
31 grudnia i 1 styc2'nia. 1-go stycznia. w No
wy Rok p.o pofudniu nabożeństwo polskie z ka 
zaą1iem o godz.inie wpól do 4-ej. 

Witten. Nieustanna Adoracy:a w kościele 
_św. Józefa w Witten od!będz.ie Sti,e w sobotę 30 
grndnia. Po polud-niu gd! 3--4 godzina nabożeń
stwa dla Polaków, 

W Laageudreer sposobność do spowledzl 
św. w sobotę, 7 bm. Kazanie w niedzielę _ po 
pie1·wsze.~ mszy św. i oo poludni.u o godiz. 4. 

W łiolsterhausen sr osob11{)1ŚĆ -do sp()\Vieu:zr 
św. w sobotę po po!udlńiu, cLnfa 14 bm. Kaz.-1mc 
po sumde i o 4 godz·. PO poludniu: 

W Altenbochum sposobność do spowjedzr 
św. przez święta Boż~o Narodzenia. 
d!P.i!. -~--~~~--Id „~J_,. &!!!!I 

Zjodnoczsnie zawodowe polskie. 
Na. ostatnim '\'viecu w Gerresheim obrruw 110-

wy~h mężów zaufania. W miejsce K. Ma'fcin
kowski~o został' obrany Mairci!n Gnmdkowski 
w Geresheim. Neubaustr. 423. ł Aleksy Rataa
czyk, Venha,usen-Bilkerstr. 821. 

Wiec w Liinen-Siid odbędzie się w niedzielę 
8 w·udnfa po pof. -0 g-ooz. 4 w lokalu p. Mid
dendorf Jagerstr. 

Wiec w Holtltausen-Castrop odbędzie się 
w niedizielę 8 grudnia pp poludniu o godzinie 4 
w lokalu P. :Eli11ghaus Ca§tropstr. 

Wiec w Duisburg-Hochfeld odbędzie się 
w niedziele 8 bm. po po.I. o godz. 4 i pól u p. 
Lo.hberga ttochf elderstr. 

Wiec w Hamborn oidbedzie sie \V ni edzielę 
8 bm. o gooz. 4 po po!. w lo~ai~u p. Marego. 

Wlec w Włesdll'f odbędzie się w niedzielę 
8 bm. o godz. 4 po Po!. u p. Schotta: liaupt
str. 135. 

prowadzić szkolę na razie z własnych 
1 przez siebie uzyskanych funduszów. 
az do zape\vnienia jej samoistnego. by
tu1 •• Na cele szkoly kopalnie krakowskie 
z ozyly 5 OOO koron, deputacya zaś z 

n· .iona de.leg~cyi otrzymała z ust marsza! 
a. Gahcy1 obietnicę przychylnego za- Z róinvth stron. 

Ciekai\vem jest także. na jak orys;ijp..alne oomy
.sJy wpada;ą lud'Z'ie w celu :zarobkowania. Je
den np. wynajmuje .,ściśnir;te powietrze". in
ny ręczniki, trzeci wreszci~ wvnańnmie k-0ta 
do ciągnień l-Ote:-yj11ych. Są także ludzie, z.ara
biaijący na chleb jako: .... obcieracz szkiel do o
kularów,., „o~rzewiaicze nitów'', tka~z sztache
towv", . obdzieracz skóry", .. suszycie! smo-· 
ly" „pieluszkatz" itp. Są w spisie nawet lu
dzie. któr2y określili swe zajęde ia:ko .• wJO
cze::ra ", <i. jest wreszde i jederl' „przemytnik'", 
który widocznie bardziej obawial się fod'szywe
~o podani.a swojego zaJęcia, niż ~ prokura
tora." 

Po.ołoch w składzie toiwMów. Z Cincin
nt1Jl1ti (Stany Ziednoczone) donoszą do Daitv 
Maila o ~·roźnym poiarze, który wybuch:n.ąl 
tam w -0lbrzymim <lonm towarowym Widldhor
sta. O~ień mzoocząl si.e w oknie ·wystaiwnem, 
napeJniorrrem muślinami. i z nies.rvchan.ą szyb~ 
kościa rozprzestrzeni! sie po gmachu 6-piętro
W,'111. \V skhdzie z.naidowato się mnóstwo 
pai1, robiących zakupy. Zanim poża1r spostrze
iono, h1ż wszystkie wyjśda zapelnil <lvm do 
tes?:o sto·onia. że o u~ieczce tą drogą nie bylo 
już mow~r. Tak kupujące więc, jak sorzeda
wac;dd, z. aicz ę.fy rwviskał<iwać okn.ami. Jednai z 
pali . pe<Uszv na bru'< vlonv.ą. z~incla na rnie!
scu. Pietna .. ~ie sprzedawaczek. wYSkocz.yw
c:.zy z okna trzeciego nietra, odni-OsJ.lo r.·=mv cię
żk.ie . p:Jtmimo że mieszka1'K:y domów sasie<lnich 
przvbicgli z pomocą. rozpościeracąc ImMry 1 

Wiec w Rhelnhause.~ odbędzie si ę w nie
dz.ielę 8 bm. oo poludniu o godzinie 6 i póJ'. u p. 
Mathiasa l(iipperal w liochemmeri-ch R.łlein
hauserstr. 155. 

0Pm:mvania nrośbv o subwencyę w 
S~fa1ie. Gmina Dąbrowa udzielila pra
~re bezpłatnie lokalu na szkolę, składa 
~ące~o się z dwóch dużych sal i kance-
ar~1 nauczyciela, zewsząd zaś otrzy
~1u1e datki na środki naukowe i urzą-
zenie szkoły. 

s.zko?a sztygarów zostanie otwarta 
z dniem 1 grudnia. Na razie prowadzo 
~Y będ'Z'ie tylko kurs przygotowawczy:. 
fr Przyszłym roku przygotowawczy i 
ach©\vy, Statut i plan nauk został 

Ani jeden Polak nie powinien się 
w czasach obecnych obywać bez gaz.e
ty polskiej. rozszerzajcie więc rodacy 
,,Wiarusa Polskiego". 

Bochum. Sąd przysięgłych skazał 
pomagacza Józefa Strackego na 8 lat 
domu ktunego. Stracke zabił 1-go paź
dziernika w \Vattenscheid wdowę Oie
se. 

Langendreer. Wykolejeło się na 
. dworcu tuteszym w poniedziałek kilka 

Baczność Hamborn ! 
W niedziel!';. 8 grudnia o godz. 4 po D(l;l. na 

sali p. Marego od'będ.zie się wlec Zjednoczen~ 
zawodowego Polskiego w celu wyborów kasy 
„Wohlta.t". Sza~1. Rodaków uprasza się<> liczny 
ud'zial, gdyż jest sprawa barozo ważna, · chodzi 
bowiem o przedstalwienie kandydatów. Rodacy 
J>O..~ieszcie na wiec, aby obcy nami nie Potrzą ... 
sal i. 

W. Biedka. delegat. 
:'ClW!!'li!O „ ___ @Ifl.._ Jl - LA 

Za ogłoszenia i reklamy, redalicya 
wnbec oubPiczności nie odoowiada . 



Towarzystwo gim.n. „Sokół" w Bu~mke 
daje swym druhom do wiadomości, iż rocme 
walne zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 
g grudnia o godzin.ie 2 po poludniu w lokiatlu 
posiedzeń. J(ompletne stawienie druhów bar
dzo -p()żądane. Goście mile widziani. Na po
·r.ząd'lru dziennym jest obór nowego v:ydzialu. 

(2) S.!.:_Ja~kowski. -~~-~~~ . 
Towarzystwo gimn ••. Sokół" w Hamm 

tłonosi swym czfonkom. iż w niedzielę, dnia 8 
~rudni.1 o S?;odzinie pól do 4-ei na sali pama 
:fasska, Wilhelmstr. w Ifamm przy kościele 
katoHckim. odbędzie sie walne zebranie, na 
którem bed.zie obór wydziaJu. Licz.ny udział 
4ruhów jest pożądany. Druhowie pokażmy, że 
jeszcze .,Sokól w liaimm żyje. Goście mile 
'W!ldziani. - Czolem l (2) 

Za~ - ------------
Tewarzystwo św. Walentego w M0rs 

f)Odaje S'WY't11 cuonkom do wiadomości. iż w 
miedziełę, dni.a 8 -grudnia o godz. 2 po pot od
będzie .się miesięcmę zebranie na sali p.aina 
Nowa.ka w Asberg p. Mors. ul. Essenberger
str. 62, na które sie wszyscy czlonkowie win
'lli stawić w odznalkach towarzyskich. Po ze
braniu bedizi'e Torw.airz;'){stwo nasze fotografo
wane. O liczny udzial w zebraniu uprasza (3) 

--~---------~--------Z_a~~~d.-
Towal'2. stlmn •• ,Sokół" IL w Wanne Zach. 

podafe swym druhom do wiadomości, iż w 
niedziele. dnia 8-go srrudnia, o godz. pól do 4 
po poludnlu, odbędzie sie zebranie miesięczne 
na sali p. Oerdesmama. H-0fstr„ na które sle; 
wszystkich druhów 2apraszai. Czolem ! 

Wydział. 
Bac~ ~wlczący d.ruhowłe! Wspólne ćwi

czenia OObe<fą się o g9dzinie 1 przed zebra
mem (1) Nacz.~~:-

Towarzystwo abstynentów w Bruckhausen 
donosi wszystkim rodakom up-rze.imie, iż przy
S11e zebra!Tłie odbęd:z:ie sie w niedizielę 8 g.rn~ 
dnia u p. Honh~a o godzinie 6 po polrt1ooiu. na 
Jctórem będą warżhe spra'WY omarwiane. O iak 
miUcmiejszy udzia.l w zebra71iu talk cz.Joroków 
iak i gości uprasza (1) Zarząd. 

~ · ESSE N. 
~-· W niedziele, 8 grudnia. <> godzfuie 11 i pól 
odbędzie sie na malej $alce paina Meistra ze. 
branle wseystkłcb w Essen łstnleją.cycb zarzą~ 
d6w Tow. Poniewaź na porządku dziennym 
jest bar<lzo wama spraw.a d-0 .zalatwienia, prze
to prosu; wszystkie zarzĄdy Tow., maz przed 
stawlcieli organizacyi naszej o punktualne przy
bycie, tak samo ci panowie kt.óryrn· ~a!'"Z1'
skie sprawy na sel'1CU leżą, ażeby zechc1e~1 się 
starwić na godzine p6l d<> 12-e] w poludme do 
lokalu gdzie sie zebr.anie odbędzie. 

. Prezes Tow. św. Józefa SHRDLUD 
W. Sosnowski, prezes TQ'W. św. Józefa. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" oddział II 
· w Oberhausen 

podaje wszystkim dh. dl() wiaidom~i.. iż w 
niedziele, dni.a 8 gru<linią. r. b., o godZ.lrne 3 po 
poludniu O(ibędzi'e sie roczne walne zebranlo 
na sali p. Webra, ul. Duisburgstr. l!pras~ si~ 
wszystkich druhów, 13ihY się jiak najhcznieJ sta
wili. ponieważ będz:ie obór nowego zarządu. 
Goście mile widzi.ani. - CZJolem! (2J 

Wydział. 

Baczność Towarzystwa! 
· Na gwiazdkę! Na gwiazdkę t 

Polecam dla dzieci najromtaitSze .Pod~~ki fa~ 
to: obrazki narodowe, rel.Jgłln~ do w1esz~i.a 
i stawiania krzyżyki na.irQZlllla1tszego rodz.a1u. 
krzyżyki ną szvie. skarbonki z polskim na· 
płsem. figury św. Pańskich. książeczki do na· 
bożeństwa, elementarze, albu11:1·1kł króló"'. pol
sldch, katechizmy, hlstorye, itd. odpowiedni~ 
dla towa·rzystw. - Tl()!Wa!rzystwa. chcące z.~
mówić. powyż.s1',e towary, winny _t-0 wcześ~e 
llCZY'nić, miain<Ywicie po<ta~. ~a ile . ~?wić 
pragną, Ue sztuk, abvm mo"l ~ak naJlepJ.eJ iro· 
gatunki0wać. Wysylka od 20 marek frainlro. 
- Prosze Szan. Tow.alrzystwa, ażeby racz;yl.y 
mnie zaSz.cz.ycić swem zaufaniem.. . 

Uwatz:a: Jako podarek dla dz1ec1 polecam 
szczególnie książki dl(} naibożeństw.a.1 Ks. Szy
mańskie~<> z Paderbornu Pod tyt.: „Droiga do 
niebą na obczyźnie". (1357) 

. ~arcin Jarczvński 
księgarnia polska, 

Hahinghorst, ul. Bulowstr. nr. 7. 

Rodacy! Rozszerzajcie Wasz organ! 
Kwit I·rniżej podany prosimy wy

ciać i ::a(· znajomemu z zachętą, by so".' 
bie zapi~ał „Wiarusa Polskiego„. 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr den Monat 
Qezember 1907. und z.ahle an Abonne
men t und Bestellgeld 0,64 Mk. 

Ob}ge 0,64 Mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 
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WIELKI WIBC SOCY ALNO-FOLTTYCZNY 
w WITTEN. 

odbędzie sie w niedzielę 8 grudnia po potudnm 
o godzinie 4 w lokalu .,Katolickich T-0w.arzy
stw". Na powiszym wiecu przemawiać będzie 
jeden z panów posJów. O llczny udzfal prosi 

--------~wotuj~ 
Towarzystwo św. Aloize2'.o w Kottenbur~ll 

W nic<lziele. dnia 8 grudnia, o godzinie 3 
po po.Iudniu. odbędzie się zebranie Towarzy
stwa naszego, na które się wszystkich czl01nków 
i rodaków, którzy się jeszcze d-0 Towarzy
stwa rtie wpisali, jak nauprzejmiej zapr.asza. Poo 
obrady przyijdą uchwa.Iy RWiazdkowe. R.odacy, 
chcący być w Towarzystwie naszem, mogą oo 
prz.ysz.le posiedzenie przybyć J dać się wpi
sać. aby z nami wspólnie gwiazdkę świxić 
mogli. (2L Z~rząd. 

&cznośćś Rodacy w Oladbeck i okolicy! 
W niedziele, <Lni.ai 8 grudnia, po poludrriu o 

go<Jlzinie pól do -4-ej odbędzie sic: 
WIELKI WIEC SPIEW ACl(I 

na saili paJita Licharza przy ul. łiermanoo., na 
który się zaprasza wszystkich R.odków a oo
bliwie mlodzież, któref sprawa polskiego śpie
wu leży na sercu, :a bedzle mial każdy ~posob
ność sfy;szeć dobrych mówców o wyk'J'adzie 
naszej polskiej pieśni ł sprawy spoleczny. U 
liczny ·i punktualny udzjaf uprasza sie - Cześć 
pieśni! Z~olulą~..:.-

Towarzyistwo św. Marcina w Deme. 
W niied~ielę. dni<ł' 8 grudnia, punktualnie 

o igodz.Lniie 3 po polu-dniu, odbędzie się roczne 
walne zebranie w sali zwykly-ch posied:zeń. Na. 
porządku d'ziennym: obór nl()Wego za.rządu. 
Czlonk<JWie .powinni się wszyscy stawić, po
njewaiż przyidą ważne s_praiwy ·pOO obrady. (2) 

Zarząd. 

Scherlok Holmes 
Ninie' szem donoszę Szahownym. Rodakom, iż 

objąlPm hurtowne zastępstwo na powyżej :wspo
miane wydawnictwo zeszytowe ł tylko n mniti mo
żna je nabyć. Podróżnych przyjmuję na ~aidy 
powiat na wysoklł prc.wizyę. lfala kaucya po· 
trze br•· Zeszyty na okaz wysełam za nadesła•iiem 
25 fen. w znaczkach. ~'''j'l~.V4' 1191389 

Polecam obrazy „Królowie Polscy" wielko~ci ~ 
74/100 cm. na papierze i płótnie, litografia w 18 
kolorach w pięknych ramach już od 25 mk. po· 
cząwezwy do 100 rok. i wyżej. 

Marcin Jarczyński 
k&l„5arnła ł lntroHgafornla polska 

w Habinghors~~!_l~~~~a~-P.~ E.:1rtrn .. 

Kalendarz Maryański 
na rok 1908 

wYdania Karola Miarki 21 Mikolowa Jut mamy 
na skladzie. 

Cena 60 fen., z przesylką 80 fen. 

„ Wiarus Polski" 
Drukarnia nakladowa i ksiegarnia 

Bochum, Maltheserstr 17. 

Towarz.vstwo św. Wojciecha w l)ortmuncl 
donosi swym szan. czlonkom, iż zebranie 
odbęd.zie się w niedzielę. dnia 8 bm., o ~odzinle 
5 i pól na sali p. Westerfelcta. Na P.orządku 
dziennym obrady o g\\ i:izd.ce. Obecność wszy
stkich cz.lonków jest pożądana. Goście mile 
widziani. (1) Zarząd. 

L 0 szaje 
wrzody, skrofuły. ozłębHznę, he· 

morołdy, wyrzuty liilkórne, „_. ...... - stare rany itd. • ł 'I 
nsnwa szybko i radykalnie prawie w każdym przy
pall.kn maść g:iją.ca 1138 

;,aptekarza Ciechańskiego" 
"d wielu lat wy prób. i przez w. lekarzy bardzo polecona. 
Bardzo wiele ebwaleb. •zn •ll'l natii 
Puszka po 1 m., za 2,50 trzy rasy tyle. Częśc. 
składowe: Syringaextr. 2 proc., Wollfett 98 proc, 
Jedyny skład wysyłk. ma: .A.pt. •· 8•yez7ńsld, 
•rlln 'Jl, Goerlitzerstr. 48, Goerlitzer Apotłieke. 

I 

J. Paliozak, dom to;~1r 
ł 

~SSEN, Stoppenbergerstr. ll -1~ 
Na ;tańsze i najkorzysf: 
nieJsze źródło za~na. 

·~ż}~~~o.,,.,.,......,..-• w,..._ 
~- Tanio! 4'aałe! 

i . Zeo-ary ~ ~ ~ ~ 
:2 zegarki kieszonkowe oraz towary z złota, ~ 
N srebra i doublee poleca w wielkim wy\orze E 
G , 

! J. Szymczak, Poznań, i 
~ ul. Szeroka 24, ! 
~ 1370 aarożnik ulicy Enusarskiej. ~ 
~ Cenniki darmo i franko. · 

Szanownym Hodakom 
polecam w moich dwóch 
wielkich składach 

w Herne i w Kastropie 

w wielkim wvhorze 

I 
wsze I kie sprzęty ku
chenne, piece, ma
szyny do gotowania 

---------itd. Również ·-----------

całkowite wyprawy kuchenne i magle 

Stanisław J BnKoWiak. ~ 
Za gotówk~l 

:Na odpłat~! 
Główny skład wHel'De 
przy ulicy Nowej 35. 

Drost •kład w Ka· 
stropie przy ul. Kał· 

I ser Frledrłebstr. 21. 

1-

Baczność 1 Swój do swego! 
„~-;;;;;iill:::mmm=mm=mi=:: 

Jedyna znacznie powięk='zona Ogłaszanie stałe 
polska fabryką kostyumów w n Wiarusie Polskim" 

Na ro~1me ogłoszenia ud~ielamy przynosi zasili r 
wysokiego rabatu; prosimy h· ' 

na obczyźnie 
znajduje się tylke 

w· Berne przy ulicy Nowej nr. 37 (Neusf'r.) 
i posiada bardzo wielki wybór 

dać bliższych szczegółów od B 1111 

~· ekspooyoyi „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

koslyumów do wszelk, sztuk I ealralnych ~~·--,..._----~--=· =t m=1WF==~-~.=,_,~-~~;·;.:~;gi1~i1 
po na:tjnłższych cenach.. ~-....____,\,. _ _, 

Proszę Kaubego skła<i zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

Książkildo nabożeństwa z szacunkiem 651 

Francisz~l'C Kaube, 
h można nabyć w KsiQgarni „Wiarusa Polskiego" w .Bochum, 

~~:=~~=-···:•:-':"1""ri??łR-ll·~;-·;j;j"~;-;;•;•;H;a;c;•;;s;;;•u;s•:=:·&:h;_:______ M.a.ltheserstr. 17. --·---1 Cif 

r Popier list OWY 
z pięknemi polskje
mi nagłówkami jest 
do nabycia w księ
garni"\!\ iarusa Pol
skiego" w B::ichuru. 

WIM 

Dobrze zaprowadzony 

interes seltershiej 
wody L40 ~ 

mam zaraz do sprzeda
nia. Stósowne µrzed ię
bion1two dla in"al1dów. 

Józef Spieczyński, 
Altenbochum, :Maxstr. 2. 

Elementarze 
wwitllkim wyborze pol•t a 

Księgarni I\ 
„ Wiamsa P olsk. ~ 

~~""" Q....-;~"""·~ 
Swój 

do swego? 
).. >-' >-' ':-I>-~ )J >-Jj 

ć~~wzność przy zakupnie nalewe~.! 
Jlm1~onujący popyt na prawdziwe B. Kasprowicza nalewki m o'łvo• 
cauni Ud. stworzył setki fahrykrntów, a. niestety wielu wyrabia wpr"st ~ •. ifmożlJwy t 1: 

w.ar, ih st-.rczając nalewkę wiśniową prawie bez wisien lub wprost z tak zwanei esencyi 
nalew:.t()w ~'j. Aby wy1cóżnlć moje, przestałen1 wogóle pro1~adzenła 
słcnwa '"nalewka" a J rowadzę znacznie ulepszone pod p1·awnie zatwter• 
· d.zoną naiwą "nałewajka" i prcszę żądać wszędzie 

Nałelvajeli z owoeamłl włśuhn1'e.f, śliwko~tJ, 
· · · · porze&-Jo it owej I c.. d. 
J=-Y oryg11alny pomysł, swrndczący o rzetelności wy= _ _ ... „ ------
N ale w aj ek k1·ystaHzowanyeb JarzączkoweJ, ś1hwli•11t; 

imponujący wynalazek firmy pomarańt•zow·ej. 

Nastójld z 01vocanti z kilku ł!tatauk.ów ogooeoit 

Fabryka 
BERljl" 

I asprowicz 
Gorzelnia 

GNIEZNO 
OtUatnlanngToda: Zł ty medal w Dernburgijf• 

m~ IR ~ 

Wy<lawca: J a n B rejs ki w Bochum. Odpowiedzialnv za redn1kcyę: S ta n is ł a w I( u n ca w Bochum. - Drukarnia „Wiatusa Polskie~o" w Bochum. 



Nr 280 Rok 7. 
,------~ --·--- -· 

RoP.hnm, na ezwarte\~ dnia 5 grudnia .907M ______________________________________________________ ..:::., _____________________ ,_,, __________ ~~~~~-----

• 
loddenne pismo ludowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone ośwłade oraz sprawom. narodowym, politycznym i zarobkowya. 
~~m~~~·-~·u.•!ł•••••·~~.~M."UGI *tli!. um MR ".„ .... ,,,...„ ........ ,,.. •• mi:a-..:w..2'W~••1111t r ltlł! 

Wycltod'zi cOOziennie z wvjątkiem dni p00wiątecz- ! 
ll}dl. Przedplota kwartalna na poczcie i u listowych I lml• Ba"e za Wiar• I g11czrzn1 I W'}'lOOSi l mr. 50 fen .• a z odnQSzeniem oo domu 1 mr. ł L ł I 
fłti fon .•• Wiarus Pooki" zavis~y jest w cenniku pocz-

towYnl pod makiem „L. poJnisch nr. 123." 

Za inseraty placi się za mie}sce rządka drobnego dfU
ku 15 f •• os;!loszenle, zamieswrone nrze<! inseratami 40 
fen. Kto często oglasza otrzyma. rabat. - Listy do 
„ Wiarusa Polskiego" należy frankować i podać na 
nich doklaidny adres piszącego. Rękop. nie zwracamy. 

------·----,114.··~·-------SJ-·--·-· -----·~---..... ---------------------------------------
~edakcya, drukarnia i ksh~gamia znaJdufe siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

i W l EJ. & I l CEL . * L • iiłł!L 

• Rodzice oolscv! Uczcie dzieci swe , ,,dobrodziejstw'' choć kilka: 1) Ukra- whlzą ze wszystkich sU niemców. nasz 
mówić, czytać i oisać oo polsku! Nie ca.Uście nam nasze prawa obywatelskie ukochany kraj westiialsld uważają za 
Jest Polakiem. kto potomstwu swemu ~ wykluczaj~~ nam n~sze tow.ai:zystwa „obczyznę" odłączają się od nas pod 

1 z ć 1 li, bądź z kosc1oła. bądz odmawia1ąc nam względem gosyodarczym i towarzy-
za emc Y s ę Pozwo • lokalów. 2) Jako nasi współwyznawcy skim i dążą w gruncie rz,eczy do .oder-

Z wypadk6w dnia. 
Ba'e.t~~ -

W sprawie szkolnej skazała starogar
dzka Jzba karna 8 kapłanów dekanatu 
Jęfłorskiego każdego na 600 marek 

2rzywny. 

Chodziło o odezwę, wydtrną przez 
kapłanów zasądzonych w czasie strej
ku szkolnego. 

posłaliście nam na procesyą, gqyśmy wania przemocą części królestwa pru
pielgrzymowali do łlardenberg Nevi- skiego i odbudowania państwn polskie

. ges, zamfast księży policyantów. 3) Po.- go! Może radny gminny Polak trosz
zamykaliście dla pątników polskich czyć się o interesy gminy? Nie! Jest 
wszystkie drzwi kościoła. 4) Ody pe- on zobowiązany rujnować wedle sil 
wnych ludzi proszono, aby się za nas pall.stwo niemieckie i gminę niemiecką. 
upomnie1i. baJiście się rządu. 5) Dla W gminie Wanne istnieje pięć polskich 
pewnej osoby duchownej nie mieliście stowarzyszeń i jedno polskie towarzy
miejsca w Recklingiiausen. To jest tył- stwo kobiet; pod sztandUrem narodo
ko mała część waszych dobrodziejstw! wo-polskim panuje 9:odna podziwu ie
Toć właśnie za te wasze „dobrodziej- dność wszystkich Polaków, robotnik.ów 
st\va" my wam teraz dziękujemy. i przemysłowców. 

Wy samJ zresztą nie wiecie, jaką Skutek ten przypisać należy rady-
jesteście partyą. Jesteście raz partyą kalno-polskim dążeniom, których przed-

z Portugalii nadchodzą w dalszym cią· katolicką. drugi raz polityczną a trzeci stawicielami są kandydaci sł;1jący do 
raz rządową. Gdy wam chodzi o na- ściślejszych wyborów. Ostatni są wszy 

Jm niepokojące wiadomości. sze głosy, to się chwytacie kościoła. scy czlonlkalllli towa:rzystw sokolich. 
Skład bomb znaleziono w mieszka

niu pewnego lekarzu wojskowego. 
Rząd dokonał licznych aresztowań. 

1ustryacki prezes ministrów zabrał 
1łos w sprawie czwartk~wej demon
stracyi w parlamencie austryackim. 

Baron Beck oświadczył, że Austrya 
nie może się mieszać do spraw wewnę
trznych innego moc<ł!rstwa. 

Mała grupa posłów wszechniemiec 
kich w iaustryackiiej radzie państwa 
;wniosła interpelacyę, co rząd zamierza 
uczynić, aby dać państwu niemieckiemu 
zadośćuczy.nienia ( ?) 'W demonstracye 
przeciw Prusakom w Oalkyi ! 

Rząd pruski przvgotowuje ustawe ma
jącą ograniczyć działalność polsk!ch 

banków p3rcelacyjnych. 
Takie oświadczenie złożył pruski 

minister rolnictwa von Arnim w komi
syi, obmdującej nad projektem wywła
szczenia Polaków. Komisya 18 gł,osami 

przeciw 10 zgodziła się już na sumę 300 
milionów marek. Rząd zamierza w,spie
rać banki niemieckie, mianowicie t>1kże 
na Siąsku celem wykupywania ziemd z 
rąk polskich. 

Le~z gdy tylko żądamy równouprawnie Liczba towa:rzyisbw sokolich w 
nia bądź to w kościele, bądź w gminie, nadreńska-westfalskim obwodzie prze
to~cie inni ludzie! my3Jowym jest nader wielka, w Warine 

Teraz wychwtalacie Tomczaka ja- są dwa! Niemiec może tylko oddać głos 
ko dzielnego czł·owieka, nie zazdrości- na kandydatów niemieckich. Kandyda
my go wam, i chyba nikt z Po\aków lllie tarni niemieckimi są dyrektor Ber~, kie
zazdrości mu kandydatury ~ was pa- rownik kopalni Kracht, dr. Rahmann, in
nowie centrowcy! walida Scharpwinkel, oberzysta Drees. 

Płaczecie, panowie centrowcy, Ż'e Z kandydatów tyck wybiera ~ię czte
magistrat nie mile spoglądałby, gdyby rech. Kto odda glos swój Polakowi lub 
pięciu Polaków zasiadlo w tak wspania też pomaga do wyboru Polaka. choćby 
łym ratuszu. Czy sami na niego placi- to się tylko stało przez wstrzymUni'e się 
liście, czy Polacy nie płacą na równi z od głosowania, jest zdrajcą ojczyzny 
wami podatków? Ale przecież to są, 1

- niemieckiej." 
sł-ow.iańscy przybysze; obywatele dru- Taką odezwę wydala party a naro-
gi ej klasy, nieprawda! Ale gdyby nie dowo-liberalna w W1anne. 
ci stowilańscy przybysze, nie panoszyU Wychodzące w Wanne pismo cen
byści e się tak i nie mielibyście z cze- trowe „Westdeutscher Herold" ogłosi
go uchwalać milionów na ratusze itd. ło również odezwę narodowo-liberalnej 
Panowie centrowcy. uhamujcie sie tył- partyi przeciw Po~akom ! 
ko, bo za dwa lata będziemy się znów Mimo takiej szalonej hecy przepro
liczyli z sobą, a potem może iMam nie wadzili Polacy w Wanne dwóch kandy
stanie dzisiejszej mądrości. datów pp. Marciniaka i Brzechwę, pror

Baczność więc Rodacy! Chodzi o tya kopalniana. którą w Wanne tworzy 
to, by pokazać wrogom, że Polak po- głównie partyę ,Jlbrodowo-Iiberalną, 
mdatać sobą nie pozwoli. Niech ani je- przepadła sromotnie, zwyciężyłli bo
den z Was Rodacy nie usunie się ml wiem jeszcze tylko dwaj kandydaci par 
spełnienia ·obowiązku swego. tyi robotniczej i obywatelskiej inwalida 

Niechaj wszyscy Polacy oddadzą Scharpwłnkel i oberżysta Drees. Wielu 
w czwartek 5-go i piątek 6-go grudnia niemców glosowało także na Polaków 
gło~y swoje na naszych kandydatów. przeciw partyi /kopalnianej, stali si<; 
Polaków narodowców. więc według zdania ~;.rtyi liberalnej 

Matk1i Polki! I Wy l:hczcie na to. zdrajcami niemieckiej ojczyzny. 
by mężowie Wa:si a także stołownicy Otrzymali głosów Polacy: Marci-
obowiązek swój spełnili! niak 1330 głosów, Brzechwa 1265 glo-

Kandydatami naszymi są: Olejni- sów. Czlonkowie partvi robotniczej i Pola,cv na ob„211inie. czak Wawrzyn, górnik; NoWlicki Sta- . obywatelskiej Scharpwinkel 1673 gl. 
..._~ nisław, kupiec; Jt1nowski Franciszek. Drees 1709 gł. Kandydaci .partyi kopal

kierownik interesu; Stubecki Wojciech. nianej Berg 1017 gl. Kraft 1017, dr. 
Obłuda centrowców w Recklinghausen. górnik; Kalota Izydor, mistrz piekarski. Rahmann 1248. • 

Górą nasi, Rodacy! Kto praw.y Wybrani więc pp. Marciniak i Brze-
Dnia 5 i 6 grudnia odbywają się wy 

bory ściślejsze do rady gmhmei pomh~
dzv Polakami i centrowcami w Reck
lin~hausen. 

Polaik, odda gfo'S swój tylko kandyda· chwa, Scharpwinkel i Drees. x. 
tom polskim. 

Wyborca. Na wybory Rodacy w Recklinghausen. 

Do wyborów ś'Ciślejszych staje pię- Zwycięstwo Polaków w Wanne. Smnowni Rodacy, jako mąż zaufa-
ciu kandydatów Polaków. nia komitetu poLskiego wzywam Was 

Centrowcy odbyli kilka wieców_, Mimo szalonej hecy przeciw Pola- w ostatniej chwili do tej walki wybor-
na których w zwykly obłudny sposób kom, urządzonej przez hakatvstów w czej. jaką stoczyć mamy w dniach 5 i 6 
lżyli Polaków, jak to iuż jeden z na- Wanne, którym się także wystugiwl'ali grudnia. Apeluję do Waszych uczuć na
szych korespondentów wykazał. Wo- centrowcy, zwyciężyli dwaj kandydaci rodowych i wzywam Was, aby każdy 
fali, że na niemieckiej ziemi nie ma miel polscy do rady gminnej. Narodowo- spełnił swój obowiązek jako obywatel
sca dla dążeń polskich. Obłudnie zarzu liberalna partya wydah odezwę, która Polak. Stańmy wszyscy jak jeden mąż 
cali Polakom n11turalnie niewdzięczność rozpoczynała się od słów: „Pamiętaj, do tej walki wyborczej, aby zwycię-

Wobec tego pisze nam jeden z zna- że jesteś niemcem!". stwo było po naszej stronie. Przede-
.nych rodaków w Recklinghausen: W odezw;e znajdowały się nastę- wszystkiem odzywam się do tych ,Ju-

,,Niedoczekanie wasze, panowie pujace zdania: ,,Ani jeden obywatel u- ciekinierów" z obozu polskiego, aby i 
centrowcy, że gadaniami takimi jak na rzędnik lub robotnik. który ma w sobie oni, jeżeli mają jeszcze tyle poczucia 
":'iecu waszym z dnia 24 zeszłego mie- jeszcze iskierkę uczuć narodowych, ni.e narodoweg? i ieśli .bije. jeszc~e ~ .~,iąi 
~ąca zbałamucicie Polaków. Zarzuca- ~o.że odlda~ głosu ~weg10 przedstawi- i serce IJ()lsk1e: aby .1 om w ~mu sc1s1e!: 
cie niedojrzałość polityczną! Oj! Oj! c1elom, zm1er:-a.Jące1 do zdrady st~n~ 

1

, szych "".~borow 5 1 6 ~rudma błąd swo1 
Będąc niedojrzałymi nie widzieliś- ~I wszechpolskoscr. Badźmy złączem i napraw1lt przez oddanie głosu swego 

~Y ,.dobrodziejstw", które nam tak silni i niemiecc~ do śpi~u koś~i.. . :na kandydat.ó": polskich naro~owców. 
licznie świadczyliście. Wyliczmy tych „Członkowie party1 .polskieJ mena- Odzywam się 1 do tych Rodakow, któ-

rzy w pierwszym głosow. glosu swe
go nie oddali, aby i oni obudzili się z le
targu nareszcie i przejrzeli i jak jeden 
mąż podążyli do urny wyborczej ~ glo
sy swoje oddali na kandydatów pol
skich, bo zaprtawdę wstyd i hańba że 
jeszcze 1500 Polaków było zapisanych 
w liście wyborczej, którzy nie spełnili 
swego obowiązku tak, jak na obywate
la-Polaka przystoi. Wówczas bowiem 
świetne zwYcięstwo byłoby od razu PO 
naszej stronie. Rodacy, pamiętajmy też 
o agitacyi za naszymi kandydatami i o 
nnszym organie, a tym jest „Wiaru:s 
Polski". Jeżeli 1głosy Polaków w Bm
chu w dniach 5 i 6 grudnia do 2000 się 
podniosą, a podnieść sie powinny, tak i 
liczba abonentów na nowy kwartał si~ 
powinna w Bruchu o całe 2000 'podnieść 
Będzie to najlep,szą odpowiedzią dla pa 
nów centrowców, iż pomimo ich wyz
wisk na „Wiarusa Polskiego" sami w. 
dołki powpadali, które innym kopali. Do 
d:zieła w imię Boże! Rodacy, Bóg nam 
dopomoże, że zwyc:~stwo będzie nasze. 

Polak-wyborca. 

Wiec w Gerresłteimle. 

Ubiegłej niedzieli w południe odbył 
się tutaj wiec polski przy licznym ucizia 
Ie rodaczek i rodaków. Zagaił obrady p. 
Fr. Mucha. Przewodniczącym obrano 
p. Józefa .Radzickiego, sekretarzem p. 
Jana Olesielskiego. ławnikami pp. Jana 
Kędzierskiego i franciszkfa Muchę. 

Sprawozdanie z czynności komite
tu kościelnego zdał pan Jan Kęclzieri:;ki 
zaznaczając, że mimo usilnych starań, 
komitet inie mógł doprosić się sta~ej o
pieki duchownej. Ksiądz proboszcz dla.
wał iotąd zawsze odpowiedź wymija
jącą. Postanowiono wiec jeszcze raz 
udać sie do księdza proboszcza i popro
sić go, by pop{)rł Polaków u ksiedza Bi
skupa, do którego zamierzają się uqać 
Polacy, gdyby ich starania u ks. probo
szcza pozostały bez ~kutku. 

Następnie przemawiał zaproszony: 
na wiec re~aktor „Wiarusa Polskiego" 
pan Michał Kwiatkowski z Bochum. 
Mówca rozwiódł się nasamprzód o spra 
wach miejscowych. a następnje móWlił 
o projektowanych nowych ustnwach 
wyjątkowych przeciw Polakom, prze
ciw którym zaprotestowano. 

Miejscowi księża niemiecko-kato
liccy z wytrwałością godną Iepszei 
sprawy starają się o wciągnięcie Pola
ków do niemiecko-katolickiego „Volk$
verein 'u". Z powo.du tego uchwtalono 
następującą rezolucyę: 

,,Polacy katoli cy zgromadzeni na 
wiecu w Gerresheimie dnia: 30-go listo
pada 1907 oświadczają się stanowczo 
przeciw wysiłkom miejscowych księży 
niemiecko-katolickich w kie runku wcią
gnięcih Polaków do niemieckiego Vol~s 
V'ereinu. 

Polacy katolicy uważają wysiłki 
takie za szkodliwe także d'h sprawy 
katolickiej. Niechaj się niemcy łączą w 
organizacyach niemieckich. P-0lacy mo
gą j powinni należeć tylko do towa-
rzystw i organizacyi polskich." · 

W dyskusyi przemawiali jeszcze 
p.anow.ie: Walenty Chwiałkowski z Dy 
seldorfu, Ignacy Orajnert, Jan l(ędzier
ski i Francisze.k Mucha. 

Wiec rozpoczęty o godzinie ;pierw
szej, zakończono o godzinie piątej. Prze 
bieg wiem był ooważny. 

Spodziewać się godzi, że na zwoła
ny.m przez „Volksverein" 1J1a przyszłą 
niedzielę wiecu, na który centrowcy 



sprowadzają sobie jako mówcę me1a
kiego Urbanowskiego, t1ni jeden Polak 
zba~2.rm:cić się nie pozwoli. 

Bauk:au. Odbyły się tu~.1j ściśleisze 
wybory dnia 29-go listopada pomiędzy 
kandydatem kopalnianym Schiltzem a 
panem Kasprem Mikohjczak1iem. Wy
tężywszy wszystkie sHy na.przeciw 
trzem partyom zdobyli Polacy 431 gło
sów. Przeciwnik nasz. kierownik kopal 
·ni Schiitz otrzymał 573. Niestety znala
zło się kilku zbałamuconych i tchórzli
wych Polhków, którzy na niemca gloso 
wali, inaczej byłoby niemożliwem. aby 
ni emiec tyle głosów ·otrllymał .. 

Byli niestety i tacy, którzy z kart
kami na Schiitza przed lokalami stali. 

Jeonukowoż Po-Jacy nadziei nie tra
cą i przy .najbH•ższej sposobności ·odpła
cą panom liberałom i centrawcom pię
knem za nadobne. Tym wszystkim Po
lakom narodowcom, którzy głosowali 
ią razą na naszego khndydata, pana Ka
spra Mikołaj;czaka, składamy serde·czne 
,,Bóg zapłać''! W imieniu komitetu 

St. Radojewski. 
~--··-·- -··!--·--------- = 

Rezolucya hakatystów. 
W Poznaniu odbyl się wiec haka

tystów z powodu wniesionych przez 
rząd prusko-niemiecki projektów ustaw 
wyjątkowych przeciw Polakom. W wie 
cu brało udział olkoło 400 'POlakoże.r
ców. 

Pan Tiedemann z Jeziorek zakoń
czył swoją mowę zdaniem, że hasłem 
niemców jest walka i to ,,honorowa". 
walka ostrą bronią niemiecką. 

Pan Wagner z Berlina ośWiiadczył, 
że Pohków trzeba wywtaszczyć, że
by na wypadek wojny · ludność była 
przyjaźnie usposobiona dla niemców. 

Uchwalono w końcu następującą 
rezolucyę: 

„Zgromadzeni na dzisiejszym wie
cu niemcy dziękują kanclerzow.i· i rządo 
wi za wniesienie projektów us1i'.lw dla 
obrony niemczyzny; mają zupełne zau
.fanie do narodowego usposobienia 
przedstaw.ideli swych w parlamencie i 
sejmie. i oświadczają. że •popierać ibęc;lą 
rząd w wnlce o utrzymanie i popiera
nie niemczyzny na kresach wschodnich. 
Stanowczo protestują przeciwko mie
s?aniu sie zagranicy do naszego usta
:wodawstwa' '. 

Na tem sko11czy-l sie osławiony wiec 
liakatystycznv. a uczestnicy opuszczali 
salę z pieśnią: ,,Deutschland, Deutsch
land liber all es". 
gg ___ ·-- ·--------------------3 

z obrad sejmov1ych nad ustawą o 
wywłaszczeniu Polaków. 

_ Dnia 29-go listopada podczas walnej d.y
:.kusyi rtald projektem ustawy o wywlaseczenju 
Polaków wyiglosU poseł .ctr. faż.dżewski prze
mówienie tei treści: 

Szanowni panowie! Izba poselska stoi z<la
niem mo1em przed nader -doniosłem zad.a-

IJ!i!il1ł_ąf 
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ż·UBROWiE. 
O,owiaidanie historyczne wedhtg po

wieści 

Wacława Gąsiorow§kieizo. 

fCl.H dalszy)_ 

I minęły piękne dni Aranchuezu ! 
Minęły na dlugie lata, może bezpowrot
nie ... 

Gwiazda. przyświecająca mandoli
niście z Estremadury, zbladła, zghsla, 
Stopnie tronu załamać się mialy pod 
Karolem i losy ludu, losy mocarstwa.: 
którego piotęga sięgatn dalekich mórz i 
oceanów. które rzadzilo światem a nie
zmiernemi władało bogactwy, losy te
go pa1lstwa miały stać się zlawislymi od 
bohaterstwa kobiet, odwagi ·dzieci, po
święcenia starców!... 

Minęły piękne dni Aranchuezu ! Na 
pierwszą wieść o zamierzonym wyjeź
dzie króla - do Aranchuez, niby stada 
czyhających na żer kruków, zaczęły się 
zbiegać ponure poshcie włóczęgów, 
Uumy opryszków i fale nędzy. Setki 
mn.ichów kręciły się między ludem 
i wojskiem. Hrabia Montijo był tu bo
żyszczem. 

W dniu 18 marca 1808 r. nastąpił 
wybuch rewofocyi, lud rzucił się m pa
łac tego, którego uważał za sprawcę 
wszystkich swoich nieszczęść. Godoy 
zdołał schronić się na dwór królewski. 

"' niem. W ciągu lat przeszłych mieliśmy w tej 
izbię liczne <:tebaty w 1kwestyi poiskiej. z cze
go wynika, że ta sprawa polsika nie zalahvio
rwi. a tak ws::techstronnie zostara JUŻ omawia
ną i r<Ybważaną, że dzisiaj rzeczywiście no
wego nic panom przytoczyć n.ie mogę. Ale to 
nie uwa·lnia ani mnie_. ani towarzyszy moich 
frakcyjnych od oborwią,zku, abyśmy nie .z.a
brali stanowczego il9su tak wobec przedJio
żonega przez r~ąd or~ektu sięgauąc~o fak 
daleko i naruszaiące!!O tak dotldiwje prawa 
moich współziomków w_ obrębie państ\va pru
ski~. - ia.k i wobec motY\vów rząd11 uz.:t
saieLnia~ącyich projekt U$tawy_. naJd którą ma
my ob-radować - a •również j wobec 1r.owy 
paoo prezesa ministrew, który urzędowe umo
tywowanie w przesiiy wtorek t.alk obszernie 
popieral i obj.aś111ial. 

Projekt rządowy wyntagai w pierwszej li-
11H 400 miliianów marek na za.kupno majętno
ści i posi.aidlości. Z tej sumy 300 miłioo6w ma 
być pootawi0111ych do <iyspmycyi ·komisyi ko
loniz.acyjnei, aby .prowadziła dalej1 dzielo osa
dnictwa. roz;pioc.zęte w roku 1886. Wobec tego 
0wymagania1 rzą:d'u, aby tak zna'Czną sumę P.9-
wierzyć państwu, stoimy dzisiaj na tern samem 
stanowisku, co w raku 1886 i sądzimy, że pań
stwo nie jesit ani umocowainern. ;mi upoważnio.
nem. do. :łuży.wania fun_duszy ogólnO'-.J}aństwo
wych w sposób, jak to <lotyiehoz;as czvnilo. 
(B~rdzo s.JusZ1I1ie ! u Polak&\v i w centrum) 

a nai które moi rod.aJCy j.aiko podatkujący skladać 
się muszą, ·aby z nich jedna tylko narodowość, 
część ludnośd kQ-rzystaila, druga zaś część zu
pelnie \.vyJlączoną i pok_rzywd.'zoną byfa·. Mimo 
i1nnych z.apaitrywań wię.kszości tej ·iz:by, twier
·dzimy stanowczo, że podobne ~ednostronne i 
par.tyjne tZ1Używania fundu·s.zy państwiowych na 
k·orzyść 'jednej grupy ludności z pokrzywdze
,niem liczny.eh rÓWJJ:O:Upraiwnionych wspóloby
wateli, z konstytucya. pafl.sitw.al pruskięgo nie 
da się p-0godzić. 

(Ba!ridz·o slusznie u Polaków i centrum). 
Druga część orojektu odntOSi się ido żądainia 

upmvażnienia na. odebranie posi.a<lfości zie:m
ski·ch, co \\r.proot sprzeciwia się zasadzie kon
stytucyi i s:prawiedlłwością po5{odzić się nie
cna. ·CO PQlliżej W krótkich ?liOłWa<Ch wyłuszczę. 

Pan prezes ministerstwa ob.sizernie praiekt 
·rzą«lowy umotywow.:ur, ~ ja jestem obowiązany 
na poszczególne punkty wywodów jego· zwró
cić uwaige izby. i dodać do nich moj1e uwagi. 

Książę Billem przedst?..1wil izbie, że .komisya 
kolonizacy)na w ubieg!ych 20 latach 326,000 
h.3!. ziemi w rodzirmych naszych dzielnicach, 
Pozn:ańs\ki~ i Prusach Zachodnich, nabyfa i 
z tego 235,000 ha pom_ię-dzy niemieckich osa
dników rozkodoni.zow:a./a. Ludnc·ść, którą na tej 
wielki ei przesfr·zen( osiedlono, składa się wy
Jącznic z niemieckich osaidników. liczba tych 
wynosi. w!ącznie z ro~zinami przt-sz.fOI 100,000. 
Zatmono .Ula nich 315 nowych wsi, a przytem 
rzad okazuje osadnikom pod wsze}J{im wzglę
dem największe wyRody. bud.owal r.aJ kos~t 
pa(ls,twa szkoty i kościoł'y, i.aik również i inne 
budynki publiczne, tak :l:e pod tym wzgJędem 
wyka.z;a.no dru1!iei części ludności. polskim moim 
wsoólrocb11kCJ1JTI, którzy koszt.1 tych wszystkich 
zarz.ą<llzeń także ponosić musieli. że na polu 
rzad01Wcgo osadnictwa całkowicie wykluczoną 
i Doszkodoiw:aną zosta.ta. 

Sąd'zićby można, że państwo, które przez 
finansowe przedsięwzięcie takie rezultaty osią
gnęi!'.o, jedynie w celu pod1noszenia· niemczyzJ1y 
- •CO ma być celem usfo:wodawstwa osadni
czego - ograniczy tempo da:lszego o·sadnictw:t 
wobec pcJiożania obecnego finan~ów pa!1shrn, 
albo zuocfoie go p<>niccha. Mimo tego je.tlm.k 
wniesionym zostar do ir.bv nov.-y pro+ekt usta
wy, mocą któ_rei idotychcza~.owe tak znaczne 
funldusze mają być jeszcze P'CJWiększone i mol:[! 
które.i czyrnaość .kornisyi kolonfza:cyjlnej ma byt 
jes7Jcze \VZmocnion~ i nowemi pra:w.smi zaop_a
trzoną. 

Kf.iążrc Bii!ow wskazał nam na to, że pro
centualnie w dzielnicach na·szy.ch ludność nie
miecka powiększyl.a sie. a polska, pornniejszyla. 
Jest to zupelnie rraturalnem. Jeżeli boiv.riem 
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Rewolucya wzmagała się. Rozszahły 
motl'och jął grozić„ 

WyklętY. Karol IV. nazajutrz po zbu 
rzeniu pałacu swego ulubieńca oglosił 
usunięci.e go od władzy. 

Lecz -r~go by !o m do. Ocz~· t!umu 
zwracały się ku księci'.1 Au:;tur:,-:, 2:::.!(0 
1nogąccrnu odwrócić \Vszystko złe .. 
Ferdynand umLql tę chwilę wyzyskać. 
Mając za .sobą lud. wojsko, przewód
ców rewolucyi, w obliczu wściekłego 
motłochn, otaczającego palllc i miotają
cego obehd na k1óla, wobec tłuszczy. 
która z pianą na ustach zaczynałh rękę 
wyciągać lrn tronowi... ferdynand po
dyktował ojcu zrzeczenie się korony. 

Wybuch szczerej radości Powitał 
w·:; tą pienia na tron f erdynandh VII. Ale 
Joachim Murat czuwał. Zawiadomiony 
o zajściach w Aranchuez. przyśpieszył 
pochód, zajął Madryt ... i wysłał posłó\ 
do Knro'.a IV. 

Stary król. czując podporę„ otrzą
snął się z pierwszej niemocy i ogłosił 
unirważnienie zrzeczenia się swojego. 
jako napisanego pod przymusem ... 

Ferdynand dawszy ujście swej zem 
ście i wtrąciwszy Godoya razem z od
danymi mu slug'ami do więzienia i zwo
ławszy surowy sąd na niego wyjechał 
do stolicy. W Madrycie jednak panował 
Murat„. Wszelkie zabiegi Ferdynanda. 
aby go namiestnik cesarski uznat kró~ 
Iem, spetzly na niczcm. Jedyną nadzie
ją Ferdynanda byHl zapowiedź Murata. 
że N3 poleon żieżdża do Madrytu spra-

lud!t1-0~ć oolsiką wypiera się z ziemi, którą do
tąd zarni~iwala i ustGPOWać rnusi osadni
kom, 'W-tedy lu<lno.ść ti _musi szukać sobie po
mieszkania w innych prowincyach, aby wogóle 
zarobek znaleść. Z po.w·odlil tego widzimy, że 
emigr.acya do Ameryiki w ostatnich latach wię
ksze p-rzybrala rozmiary. i że w innych prowin
cyach państwa., szczególlllie n.1 zachodzie, 
skon:centcowaila się wielka masa ludności pol
skiei1. którą w ten spusób odebrano rodzinnym 
stronom i wywo.!2..oo taJn straszny brak rooo
mika·. 

Pan prezes ministrów powiedzial, że pod
n,o.szą sJe sd<:argi na to, że przy zastosowaniu 
ustawy kolooizacyinea JJie zootala uwzględnio
ną <l-0statecznie ludność mieiska, a przynai
nmiej niie w tej mier,ze, jaik sobie niemieccy 
mieszkańcy miast życzą, i przyobiecal, że pod 
tym względem ną przysz!'ość dobrnd!ziejstwa u
s.Ławy kolonizacyi11eii splyna i na miasta, że 
p.1ństwo więc i miąszka·11ców mia.·st niem-ców, 
szczegqbnie rzemieślnJków, kupców i innych 
pr.zemys.Iowców po:d szczególniejszą swoją o
pieke weźmie. 

Roziwa.żcie panowie, co wobec tego mmia
ru rządu stać się ma z przemysJową ludnością 
·polską. 1której ma być odebrana klientela. wieJ
sk.1 przez. wyparcie tubylczej pol~ki.e.i ludnooci ·? 

(Ba>rdw sluS'ZT!ier - u Polaków.). 
(Ciąg da·lszy nastąpi). 
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Koło polskia w sprawie drożyzny 
węgla. 

Z powodu interpelącyi wmes1onei przez 
socyalistów i konserwatystów w sprnwie dro
ży:my węg.Ja i polityki syndykatu węglowego, 
·dnia 26-go listo_!Qada. 'Zabral gil'Os imieniem Ko
ta polskieS?;o w parfamęncie niemŁeckim pose! 
Korfanty i rhówil jak 11astęp-qie: 

Z powodu spóźnionej pory nie będG panów 
dł'ugo zatrzymywaJ; krqfko zaznaczę nasze 
stamowisko <lo• wywodów poszczególnych po
~ów i reprezentantów rządu. 

Nasamprzód oo ~tę tyczy pięlknej. mowy pa 
na- Shesiemainna, który chciaf syndy;katy, o 
ile one szkodzą ogólowi. podać silnej pięści rzą
du i po<lni'ósl, że takie iest zgodne mniem.::unje 
wszystkich jego przy,iaciól, ro nie wątpię wpra
wdz.ie, że mówH' w dobrej wierze. ale .nie są
dz.ę, iżby wszyscy narodt0wt liberalowie mieli 
taikie zd·anie. W każdym razie i·ego mCJ1Wa by
li11by odpowie..dniejsza wobec naroci'(;iwych libe
raliów w sejmie pruskim. 

Syndykaty mają tę dobrą stronę, że re
gulują w pewn:ej mierze profinkcyę f utrwalaią 
stosunek oracy, ale inne jest pytanię, czy ich 
zalety przewyżs;z:a.i •ą ich ujemne strony. Prze
w.:ugę svndy:katów uczuwają zwfaszcza robotni
cy. a nadto syndykaty przez wyśmbcwanie 
cen nie kiedy wprost ograbiają ludność. Często 
już tu i na inne:m mieiscu mówiono o pozbal\Vie
niu robomika praw obyw.:i.telskich i lu~kich, Q 

miidarnern podtrzymyvraniu ni~;kiej p.!acy. o 
nniemożliwianiu niemilym ,dla z:arządu kopalni 
rohotnikom zna1ez.ie-ni.:i, gdzieindzej pracy. 

Minister handlu powiedzia.1', że przed
w~zesne.m jest prnw11em uregulowanie kwestyi 
syndykatów. Sądzę j.ednak, że rząd móglby 
po prostu środkami policyj.nemi w)rstąpić prze
chvko niektórym Tow.?t·rzystwom wlaścicieli 
k::>-p<i.111 i hut, o.mawiającym na s·wokh posie
ci'zeniach d!oniosłe sprawy publiczne. jak kwe
stye plJacy i czarn~'ch ksiąg r{)lbotniczych. Po
licya pruska nie wysyL.l swoich urzędników 
na posiodzenia tych Towarzystw, aby je do
zormv'3.li. Państwo zaś i spa.leczei1stwo mają 
w tern więkm:r interes, abv się dowiedzieć, o 
czern ci o.:ino\\lie mówią nrzv zamkniętych 
drzrwiacl1. Ale skoro sie odhvw.a zebranie ro
Lntników. które nic wa·żnego. nie omawia na
tencz:ts wys!laftcy policyi są zawsze obecni 
często robią zebr.ainiu najwieksze trudności_ 

(CiąR' d<i.lszy r2sfa.pi). 

wę pomiędzy ojcem a synem roz.strzy
g11ą9: .. Nie namyślając s.ię długo, posta
nowił zabiedz drogę Bormpartemu, jako 
wierny lennik ... 

Ferdynand wyjechał do Bajonny, 
za nim udał się Karol IV„ Marya Lud
\Yika, a w kof1cu, uwolniony przez Mu
r:1ta Oodoy. 

Napoleon nie ociągał się z wyrokiem 
W śród zgrozą przejmujących sce!ll, w 
których rrl1tka przeklinała wlasnego sv 
na. ojciec dziecku \vlasnemu Vlyrzucał 
zbrodnię, a syn nie wahał się najhanje
bniejszych czvnić ro.dzicom wymówek. 
Bonaparte nakhzaf zarówno ojcu, jak 
synowi i infantom zrzec się na wieczne 
czasy wszelkich praw do ko'rony. 

Perdynand próbował się opierać.„. 
Karol chciał warunki stawiać, lecz 
gwardye cesarskie otaczały pałace obv 
dwóch królów.„ Bonaparte, raz posta
nmviwszy pozbyć się niemiłego sąsiedz 
t\va Burbonów ... nie ustąpriL Gdy zaś 
go1ke z Madryt uprzynieśli wiadomość 
o zaburzeniach na rzecz Ferdynanda. 
Napoleon postawił kwestyę na ostrzu 
nożła„. 

Imię Ferdynanda stało się hasłem 
do formowania się pierw·szych, tajnych 
zebrań. 

Chunta w Oviedo, stolicy asturyj
skiej, pierwsza dt1ła hasło do zbrojnego 
oporu, wypowiadając śmiało wojnę.„ 
Napoleonowi. Za przykładem tej gar
stki śmiałków poszły chunty Sewilli, 

Na wykonanie woza dla p. Drzymaly w 
Podg-radowicach rozpi·swjemy kookurs pot! na
stęp-ującymi waruinkami: 

1) Wóz ma mieć <llugości 8 metrów. sze 
rokości 2,40 metr., wysokości .ni'e licząc kói 
2,50 mtr.. w środku, podc1..as -gd'y ścia.nv maii, 
być wysokie 2 mtr. 

2) Wóz ma spoczywać mi czterech 4-calo
wych kofa.ch, ma mieć rysory. Osie lUOłgą byc 
J1iepatentowane, lecz zwyczajne do smarowa
nia. 

3) Pod-ł'og.1 i ściany woza winny mieć DO
dwójne deski fu~o·wane, międzv •któremi mą 
być '\Vkla.dka korkowa lub torfowa. rabiCO\V·a 
gLosowa. aol1bo asbestoWa. Deski xewnctrzn; 
winny być z drzewr:u ·od.ziemkmv~o. heblowa. 
ne • .nutowane i w.kfadain.e w pióra, wewmętrzne
mogą być szpunoowane i dobre s0&11owe. 

4) Dach ma być <J\valny, również musi 
być podW'óiny i wy.pefniony jak ściany, a krv-
ty p,:oolejonem plótnem. -

5) Okien· pad1wó}nych z żałuzyami, otwfo. 
raja,cy.ch się na wewnatrz. i zewna1:rz, ni.a. być 
6. z każdej strony woza po 3. 

6) Wnętrze woza musi być podzielone na 
dwie części ścianq, z drz;wiami do· suwani.a. 

Płerwszy przedział' ma być kuchnią, i dli 
tego musi mieć żela'Zlny, wykJa<lany s~21motami 
piec z kominem i p!yte n.a 3 garnki. 

7) DrtZ\.Yi wchodow_e z okier~kiem mają byc 
pomieszczone w tylnej krótkiej stronie woza 
po brzeg:u (nie w środ:ku), wejście me. p_rnwa
>Cl.'zić <l.o m;.1!ego prz.edsicmka, z które~o drugie 
lżejsze dr:uwi na ziarwiasad1 prO'Wad'Zić mają det 
wnętrza. Drzwi. otwierać sie winny na z~
wnatrz. 

8) Wejście do wo-z.u z,::oipatrzone ma mieć 
w ruchome S<chódiki. • 

9) Przednia ściana woza ma mieć również 
drzwi z okienkiem. do których J)'rowadzić ma •. 
ją z haku schódki ruchome. 

10) $ciany oraz wszystkie części woza 
zewnętrzne i wewnętrzne muszą być mabwane 
oleiiną farbą. 

11) Wiaz.a.nic woza ma być z dębowego 
drze'\V-.c., spoczywać mu~i na że~.1.znych szv· 
nac!L 

12) Konstrukcya woza. ma być pros.fa., sil
na i praktyczua. znieść musi cięż.ar 100 cen-
tnarów. . 

13) Po bok::i.ch woza mają bvć na za\\ia
sadt deSiki O<Chroirme d:o sp.uszczani.a. 

14) Ko~rztorysy. rvsur.ki i pl:rny 111dsyl~c· 
rt<'.leży do dnia 8 grucnia rb. ns. r~e podplf·1il1C
go. 

15) Odlstawa woza nastąn-ić musi naioóźnicJ 
do dllli;:i, 1 lutego 1908 i to do Poznani.a. 

16) Cerva \.vynosić może okol·n d'\Va ty~ 
stące marek. 

K™llitet Dr1.vm9Jc;wv w Pow.~miu. 
Z oolecenia 
B. Mils!d, 

Po1z:n.3ń, \Vilhelmo\vska u!. m. 28. 

···----m· --1Uaa!ll!--•t111_•. -~- .Il.,. 

·z P;-a~ Zaebo~~„!alt, WarmH i f.ł~~r 
Chojnice. Rekto-r.a Gustawa Stemmera _z· 

Bialem borku skaza:J.ai swego czasu tutejsza 1-

zba ka!rna na 4 miesiące wi~zieni~i za s.przenie-. 
·wierzenie pieniędzy zih?żonvch u nic-~o prleZ: 
dzieci szkolne. - Ladny pedagog! 

Pra.buty. W Kolodzieju krowa 1:ależą\:a 
<lo nosiedziciela Mazur::i· V1'Yd2_!a c'.elc: z dw~ma 
gfowami. Krowę musiano zabić; cielę zdecnlo. 

Grudziadz. 2 i pól-letnia córeczki':ll robo. 
tnika Schil.tza wpad.ta do garnka 1napeł'nione~O· 
wrzącą wodą i tak straszliwie się pap.arzyl'a, ze 
wrkótce potem umar.fa. . 

Elbląg. Wierzycielom malborsk1er.o ~a11-
ku. których liczba przefł{)si 2000 wyplacą iako 
_ ... „._._,,~~~~ 

Santanderu, Khdyksu. Granady, Sara
gossy, Kartageny i Leon u. 

Lud porwał za brof1 i zacząt od zem
sty! ... Chu n ty zadrżały ze zgrozy 1 ie:_ 
ły przedsiębrać kroki, aby ro~poczęt~l 
wojnie rl.1dać charakter walki, a nie 
mordów!. .. Więc rozpoczęły równoc;e
śnie pościg za dowódzcami napadow. 
nie falując miecza ani szubienicy ... Mn: 
rat wydal suro'.ve rozkazy wo}sku -k~ 
oto ttiszpanh spłynęła krwią. Ję 1 

mordowanych a bezbronnych, zaciekle 
potyczki, krwawe._o.dwety wojsk~. sal
wy wystrzalów wstrząsnęły połwY
spem. 

Na czele zbrojnych gromad co_raz 
częściej uki1zywać się zaczęli mn s1 z 
krzyżami w dtoniach, prowadzącr do 
boju w imię Tesro. który milośclą naka-
·zał zwalczać nieprzyjaciołv s,xoje ... 

IiiszpanJe szli zn godłem . w1~1 Y 
Chrystusowej. niby na bój z niewier
nymi. niby na nowa krucyatę. 

Żołnierz francuski na widok tych 
g-odel ... żegnał się, cofał, a wresz~i,e ?· 
burzony. dż mu z pod krzyża grozie się 
ośmielliją - ściskał karabin i tratował. 

Legia nadwiślańska ponuro spog!~-· 
dala na hiszpańskie sztandary. Tu w1:v 
ra hyta równie silną. może gtębs~a. 
choć spokojni.ejszą. Legionista ku .~ 1~i 
bu oczy zwrac~'t. jakby czekając, i~a ~ 
grom nie wytrąci z rąk świętokradco' 
godła męki Zbawiciela!„ 
vti il«~?:·,~p 'M (Ciąg dalszY nastąpi). ~ . f.„1 ~J 1 
1L.1~:t • .i :1 .'..L;-:;;:, ~J „. . :) t;,. J I . 
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pierwm:.ą ratę 630 OOO mk. Razem otrzymają 
k~ rz,·delc tvlko 7 procent. 
~l~ • 

z Wielk. Ka. Poznafrntuego. 
Kościan. Przed kilku tygodniami 

odbYl się wYbór członka dozoru szkol-
erto w Bonikowie (majątku posła dra 
~1freda Chłapowskiego) w. miejsce wy
. 50wanego P· Kolanowskiego. Wybra
!~ p. I(. ponownie jednoglośnie. Wybo
"1re('(o1atoli władza nie zatwierdziła. 
n • b • K I . . ~t . " 
poniewaz. pdan ... na etzy <.10 „:.:iKrazy 
·bez zaw.rn om1ema o em pana ., wy-
~naczono nowe wybory. Wybrano te-

, raz Jj~na Maciejewskiego, stelmacha z 
Ku~c)\va, majątk1:1 pan~ L?renza z ~ia
nowa. P~n M. Jest Lakzc czlonhicrn 
Straiy", a nie chcąc z niej wyistąpić, 
~~'Yborn do dozoru nie przyjąl. Z tegD 
powod11 mhl kilkakrotn~ przesłuchy u 
komis~uza, a_z .PrywatneJ str_ony za~r?
żono mu. ż.e J~ze.h wyboru ~1e przy]mie 
i ze ,,Strazy· me wystąpi. oostrada 
miejsce u pana Lorenza. - Tak wy~lą
t'i wolność obywatelska \V Pru3ach. 
' P!f:l. Na tutejszym dworcu drap...: 

nt; la z pewny!11 mlodzikie~: żona p~
wn~ \40 czlow1eka w chw1lt, gdy t~nze 
\l',S7Cdl n~- miasto, mając czas do na
st~pnego pociągu. Niewjerna pofowida 
zabrała całą gotówkę, którą miafa przy 
sobie. Malżef1stwo to powracało w stro 
nr rodzinne do Prus Wschodnich, zao
sŻczędziwszy sobie pewną sumkę pie
niędzy na robocie w Westfalii. 

Bydgoszcz. W OdańSJku zmarl na paraliź 
serca żyd f riedlaender .który s'ltupyw.ał zie
mie od Polaków i by.I prawą n~ką komisyi ko
lonizacyjnej. 

Łabiszyn. Pewien cygan z·ranil cięż.ko 
swego szwagra wystrz.ałem ,z rewolweru. Ram.
ni· wrkótce :potem uma.rl, a: zabójcę are~zto
wano. 

Pomań. Zebrauie hakatystów odbyto się 
w niedzielę. Przemaiwiali wszyscy znani me-ne
rzy ha1k.atvstyczni, mięcdzy nimi także woja-
1er osbmarkenfera,jru Wasrner z Berlina. W 
końcu uchwafono rezofocv'ę, wyrażaiącą kan
clerio1wi uznanie za "\YUiesienie orojektu ·wy-
wlaszczenfa i zakazu polSJkich zebrań. - Zre
sztą 1I1a zebran~u tern hakatyści ~ru.kli starą sfo
mę antypolską i nic U{JWe~o nie powiedz.iii. 

I(rotoszyn. Powstanie tutaj w rni.jbliż.szym 
czasie seminaryum ewangelickie. Rząd prze-
znaczy! na budowe 300 OOO mk . 

Gostyń. Do rady miejskiej wybrano, w 
drugiej i ,trzeciej klasie samych Polaków. 

Srem. O bi!1ilią rzecz zaskarzy.I io~.pod-arz 
Wawrz. Skrzypczak z Kawcza nieiakiegoś 
Blaszczyl\ra i w sądzie dopuścił ~.ię krzywoprzy~ 
siestwa. Skrzypczaka \Vięc zar:iz aresztowa
no. To tak sobie \V';dąl do sercą„ że w wię
zieniu s.ie obwiesU. ·- Oto smutne skutki proce
sowania ~1ę ! 

Ze Sls,zka czyli Starctpols~ ł 

Król. Hut3. Wyp!atę tygo<la1iową postanfl.
wil magistrn,t tutejszv wyp!aca.ć. na próbę tym
czasem. dla wsizystkich . robotników miejskich. 

Bytom. Lmbraci bytomski i tarnogórski wzy 
Waią przez. amtol\.vych nauczycieli. aby urzą
h:li 1.aberuty". Jest to ży<JEeniem w.ł'adz. aby 
~en „abent" urządzono przed gwiazdką, a dru 
~'na uroid'z.i1ny cesarza. - łiakatyści chwyt.a
!ą si.ę 'Wszystkich środków, hy Polak6w zger
ma111z-0wać ! 

1
. Dąb, R.<M:lotnik Sobczyk dotknął się nieszczęs 
ll~m soooobem szyją przewodu elektryczne
g() 1. rażo.ny silnym p•rądem upadl1 na miejscu 
trupem. Nieboszczyk pozostal\via \VdO,VG i v 
dzieci. 

Zaginiony balon. 
. Z Glasgow w Szetlandyi donoszą, 
7~ Widziano tamże balon frtancuski „Pa
lne.", który wyrwał się z Verdun trzy
ma1ącym go żołnierzom. 

Nieszczęście kolejowe. 
Na stacyi Porth w Wales naje

~a~ Pociąg towarowy na pociąg oso-
wy. 31 osób odniosło ok~leczenia. 

P Minister wojny Tałt 
/ZYbył do Petersburga. Pismo urzę
a~~e ,.Rosy a'' pow italo go osobnym 

1 Y~ule~. Dz.iś będzie minister woj!ly 

Ca
.anow Z1edMczonvch na audyency1 u ra. -

n Sejmowe Koło polskie 
lezup~tniło zeszłoroczny swój skład de
tegatow do poszczególnych komisyi w 
że~ spo?ób, że wyb11:llo do komisyi bud
a[ owe1. ks. prałata Jaźdżewskiego, do 
~arar?e1 dr. Skarżyńskiego, do kommni-
0/e1, ra~zcę dr. Mizerskiego, do sz~ol: 
dr1 h~· Prałata Stychh, do .petycy1ne1 
· iegolewskieO'o B h • 

Urza w parlamencie niemieckim. 

tią Parlament rozprawial w dalszym 
li~ru pact iet~tem. W końcu zabrał głos 
Dra a. dr. Paasche i ośwtiadczył w 

Wie Proeesu Moltkego przedw Har 

denowi, że obwinieni oficerowie s~ 
istotnie winni, oraz że nie trzeba ka
mienować człowieka, który tychże ofi
cerów chcillł usunąć z otoczenia cesa
rza niemieckiego. 

Wobec tego zabrał głos poseł latt
mann od gospodarczego zjednoczenia i 
zarzucil posłowi Paaschemu, że wystę
puje z tym w nieobecności ministra woj 
1llY i nasuwb podejrzenie, że czyni to ze 
względów rodzinnych (syn posla Paa
schego ożenił się z córką byłego nad
burmistrza poznar'1skiego Wittinga, bra
ta ttardena, obydw'aj .Witting i Iiarden 
nazyvrnli się kiedyś Witkowskimi). Po
'vstala wskutek tego wielka burza. któ
ra za111lienila się po prostu w ryk. Kon
serwatyści stali po stronie Lattmanna. 
Jiberalowie bronili Paaschego. 

Nie zapominajcie Rochcy, o agita
cyi za organem Waszym. Gazeta. to 
najważniejszy dziś środek w naszej o
bronie narodowej, więc prosimy, rnz. 
szerzajcie „W La rusa Polskiego". 

Bochum. W 03tatnim czasie po
częły się znów mnożyć wypadki zesła
bnięcia na tężec karku. 

Bochum. Izba karna skaz\lla sier
żanta policyjnego ttornnbauma z Wa
tenscheid za okaleczenie ciah j;Opeł
rrione w urz_ędzie na 100 marek grzy
wny. 

Bochum. Izba karna skazała kel
nera Iiermana tteiken;1 za ciężkie kra
dzieże na 4 Iata domu karnego. Należał 
on do szajki, która w kilku miastach tu
tejszego obwodu przemysłowego popeł 
niala ciężkie kradzieże hotelowe. 

Hattingen. Do więzieniia odstawio
no żonę górnika Wiemera, jej 21-letnie
go syna!l górnika Stratmanna i górnika 
Wittkop~1 z Unden pod zarzutem usi
Iowanego morderstwa i pomocy w tych 
usiłowaniach. Syn Wiemersowej po
strzelil powracającego z kopalni ojca. 

Oberhausen. Na drodze od ulicy 
Orenzstrasse do dworca w niedzfo
lę 1-go grudnia zgubiłem książkę oszczę . 
dności Banku Przemysłowców w PO'
znaniu, gazety z papierami i pocztówkę 
do Cieszyna. Uczciwego znalazcę u,.. 
prasza się odd.1ć zgubę na policyi w O
berhausen lub wlaścicielowi w Ham
b~rn przy ulicy Backerstrnsse nr. 188. 

Jan Dziełasz. 
Od Red.: Panu Dzie1aszowi radzi 

my, aby o utrnde książki oszczędności 
doniósł natychmiast Banko\.vi Prze
my.slowców, jeśli teRo dotąd nie uczynił 

Elberield. Policya tuesztowała 
szajkę zfodziejską, złożoną z 22 chłopa 
ków, z których wielu nie ukończyło je
szcze 14go roku życia. 

Duisburg. W wtorek .po poludniu 
wykoleił się na stacyi W erden pociąg 
towarowy. Prze\v:rócHo się 6 wago-
nów. , 

Duisburg. Robotnika Roberta Ga
łęziaka z Bruckhausen. który 21-go 
września zażgał nożem w wagonie kolei 
elektrycznej górnika Welsingf:l skazał 
S(ld nrzvsięgtvch na 3 i pól roku \Vię
zienh~ . 

Hcrne. W Lasku leżącym ku So
dingen znaleziono pewnego robotnika 
zastrzelonego. Przegrawszy caly zaro 
bek miesięczny w ktarty odebrał sobie 
życie. 
~: __ ... & ·-· ·· • ... · .. __ J!'!'P'!!!_L&Ull" Y!I!! 

Rozmaitości-. 
,!Zatrucie •samochodowe". Pis.ma 

londyflStkie donoszą, że lelkn:rze tam
tejsi zwrócili oo :kiliku miesięcy uwagę 
na norwą chorobę, którą określono ja
iko .zatrucie samochodowe. Chorobie 
tej ~ilegają liczni .przechodnie na uli
cach. Objal\Vami chorobawemi są: 
gwalt01W!I1Y ból głowy i mdlości, któ
re mo;gą się spotęgować aż do chwilo
wej 111ieprzvtomności, co na.raża do
t:kniętego slabością na przejechanie. 
Badania stwieridziły, że przy1ezyną 
choroby j.est wdychanie gazów, wyrzu
canych z :samochodów, i że wvstępuje 
ona najczęściej w pobliżu stacvi doro
żek samochodowy.eh I omnibusów. któ
rych kiernwnky, dla 1ułatwienia sobie 
.prncy, inie .zarrnykaja motorów podczas 
chwilowego 1pastoju. Szozególnie szko„ 
dHwie działają te trują.ce gazy w uli
cach ·węższych. w ~których powietrze 
jest i taik zepsute, i tam, gdzie ruch sa:.. 
mochodowy jest bardzt0 ożywiony. Ob-

jawy chorobowy zazwyczaj ustępują 
szybko, zwłaszcza pod wpływem świe
żego powietr,za, stwierdzono jednak i 
talkie przypadki~ które wymagialy po
mocy i dłuższej, opieki lekarskiej._ Naj
modni_~sza ta choroba zaczyna się po
dobno zjarwiać i w innyJch miastach: w 
Paryżu i Berlinie. 

Z SLLS!Jlł 

• Od Redakcyi. 
Panu St. R. w Unser Fritz. Wychodzą diwa: 

pisma nieilustrowane. Czy wychodzi taik:że 
Pismo iłustrowcm,e, tego nie wiemy, lecz zdaje 
nam się, że pismo takie nie wychod'zi. .. -
~ł!boześsfwo polski& 

W Laniendreer sposobność do spowiedzi 
św. w sobote, 7 bm. l(azanie w niedzielę po 
pierwszej· mszy św. i po poJurlniu o godtz. 4. 

W Holsterhausen sposobu ość do spowiedzr 
św. w sobotę po poludll1iu. dnia 14 bm. Ka.zanre 

·po sumie i o 4 godz. PO ooludniu: 
W Altenbochum sposobna ść do sDowied·zt 

św. przez święta Bożego Narodzenia. 
2 a 

Związek Polaków w Niemczech. 
W niedzielę, dnia 8 grudnia 1907 r .• 

o godzinie 5-tej po poluclniu odbędz.ie 
się w Dortmundzie na sali pana Scha
fera (Tierpark) przy ulicy Leibnitza 

WIELKI WIEC 
w spńawfo nowych projektów antypol
skich. 

Rodacy! Wywłaszczenie Polaków 
z ziemi ojczystej \Vywrze skutki także 
na wychodźtwo, a zakaz mowy pol
skiej na zgromadzeniach publicznych 
mierzy wprost w nasze życie publdczne. 
Nie o Siam protest nam idzie, lecz także 
o zaznajomienie się z istotą projektów 
rządowych i obrnyślenfo kroków zarad
czych. Wiec w Dortmundzie przeto bę 
dzie miał znaczenie szerokie. Prosimy 
zatem rodaków tak z Dortmundu jak i 
dalszej okolicy o liczny udzial w wiecu. 
Komisva wiecowa Związku Polaków. 

HER NE. 
Wielki wiec w sprawie opieki ducho-

wnej 
odbędz\ie się w przyszłą niedzielę, dnia 
8. bm., o godzinie 43"~ po południu na sali 
pana Nitki, ulica Nowa (Ncustr.) Na po
rządku dziennym uchwalenie petycy_i 
do ks. Biskupa. Na wiec ten wszyst
kich Rodhków zapraszamy. 
Stan. Jankowiak. Jan l(wiatkowski. 

- • ..._ -- _„ .... - -

B;>iezn<>śćś Rodacy w Gładbeck i okolicy! 
W 11iedzielę, dnLai 8 grudnia, po pc.1'1.1'dn1u o 

godzinie pól do 4-ej odbędzie się 
WIELKI WIEC ŚPIEWACKI 

na sali paJJ1a Licharza przy ul. Hermanna. na 
który się zaprasza ws~ystkich Rodków a 03-
bliwie mlociz.ież, której sprawa polskiego śpie
wu leży na sercu, a ·będzie mia! każdy sposob
ność slvszeć dobrych mówców o wykJad:zie 
naszej polskiej pieśni i sprawy SJ}olecz.ny. U 
Jicz1Jy i punktualny udział uprasza się - Cześć 

pieśini ! ___ _ „ • . . ----- -----„- -----·-- Zwotu_i_ący. __ ._ 
WIELI(I WIEC SOCYALNO-POUTYCZNY 

w WITTEN. 
odbędzie się w nłedzielę, 15 grudnia po południu 
o gQctzinie 4 w lokalu „Katolickich Torw.arzy
stw". Na powższym wiecu przemawiać będzie 
jeden z panów posłów. O licz.ny udzfa.l prost 

Zwołują~}'-· _ 

Tow. św. Antonie~o w Recklinghausen-Siid 
na Ludwlli:u 

donosi siwym cz.tonkom, iż w niediz.ielę, dnia 8 
grncb\i:a, odbędzie się zwyczajne zebranie 
przed poJudniem o- go$}zinie Yi12. O liczny n-

·d~!~~r p_r~i ______ (I_) ------~~r3ąd. 
T0>w. gimn. „Sokół" w Wiemelbausen. 
Prz1'szfo zebranie miesięczne odbędzie si~ 

w niectzielę, dnia 8 • .zrµdnia. o godz.inie pól 12 
w pofudnie w lokalu posie.dze(1„ Z po~vodu 
ważnych spraw mJ.i.ących orzyiść pod obra
dy uprasza! się wszystkich druhów o iak nai-
liczijiejsey udzia!. Cz or em! (3) 

_ __ _ __ Wydlfat:_ 
Bacxność Diimpten ! 

W wbótę, 7 grudni.a, przybędqje do nas 
ksiądz polski w celu słuchania spowiedzi św. 
od godzino/ 3-ej i w niedzielę rano od 6-ej. O 
f.{OO:&inie 8 1rifa. 55 jest msza św. dla Pobków 
r. pols1kim śpiewem. podczas której przystę
ouie Tow. św. Józefa do wspólne:i komunii św. 
i także wszyscy Pol.acy. Po p'aludiniu o godzinie 
4 naJbożeństwo oolskie. z kazaniem. O liczny u
dz.i3J w przysteoowaniu do Sakramentów śś. 
i w nabożeństwie upr~rza się. (1) 

iiiimiiiiiiiiiiiiiii- --------- ~arząd. 

Towarzystwo św. Ignacego w Ober
hausen. 

Dzisiaj o godz. 12 w pot. stracił ży
cie wskutek nieszczęśliwego v.rypadku 
na kopalni ,,Prosper" członek nasz śp. 

Stanisław Gałza. 
Zarząd. 

Towarzystwo św. Walentego w M0rs 
podaje SwYfil czlonkom do wiadomości. i:t w 
niedziele, dnia 8 grudnia o godz. 2 po pol. oo
będzie się miesięC2.ill~ zebranie na saii p:::.m1 
Nowaka w Asberg p. Mors. ul. Essenbergcr -
str. 62, na które się wszyscy czlonkowie win
ni stawić w odZ111.a.kach towarzyski-eh. Po ze
braniu będzie Tow.arzystwo nasze fotografo
wane. O liczny ndzial w zebraniu uprasza (3) 

Zarząd. 

I 
Opłatki 

na gwiazkę, l OO s-ituk 2 mk. Także 

kant1czkł 
na. Boże Narodzenie poleca 1434 

St. Kochowicz 
lu1h:garnła polNka 

w Bruekhau11ea, ul. Albrechtstr. 2. 

•••••••• 
?rzcmysł polski 1 

-
P-tleztówt kl na Gwiazdkt> i Nowy Rok. 
Pot>ztóuki polskie rod~a.jowe, serye mił<l.•me, 
kwiatowe w najrozmaitszym wykona.niu. 
1•0,"in8zowania od skromnych don&jozdo~niej
szych, na imieniny itd. 
l'f 8vtelkie ltrtykuły papierowe poleca pp. Kn
pcom w hajn i na obczyźnie. (1351) 

Sprzedaż jedynie hurtowna. 

Pierwsm poznońsko fabryko:paG1tówek i powinszowoń. 
Antoni Fiedlefł 

Po-.:eań, Długa ua. :llł - '.l'elelon 811. 
Wzory wyseła się za zalicz. poczt. od 8-6-10 m. za kolekcyę. 
-------------,..,..~~"""'"' 

~- Dla Robotników i Górników ~~l 
polecam bardzo tanio kilka. 1369 

do111ów 
mieszkialnych z ogródkami i bez. od 6 
do 20 pokoi w d-0brem położeniu i oto
czeniu polskiem. Wpłata mała, reszta 
ratami. Hipoteki reguluję sam. 

Kaz• dw kto i;ia c~kolwie~ .g~osza ~o
J stac moze własc1c1elem i 

dobrze .zarobić. 

Chcącym założyć lub kypić 

handel 
w tych stronach wskazać mogę dobre 
I pewne interes.a, gdzie Polak na powo
dzenie liczyć może. 

Jan Kwiatko ski, 
Dom kredytowy 

H~me, Hahnhofstr. 50. Tel. 577. 

Podzłękow~nle. 
Wszystkim Ro~akom i Rodaczkom, 

którzy udział brnli w pogrzebie irojego 
kochanego męża 1438 

śp. Micha,ta Langnera 
oraz Szan. Przewodn. Tow. św. Andrzeja 
i całemu fowarz,·stwu oraz Bractwu Ró
żańca św. także "i Kołu śpiewu " .Jedność" 
z Hamborn .ra odśpiewanie pieśni żałobnej 
przy grobie składam na teJ drodze ser
deczne podziękowanie staropolskiem 
„ Bóg ziipłać !" 

Joanna Langner z domu Ludwika. 

Rodacy! Rozszerzajcie Wasz organ_! 
Kwit :,cniżej podany prosimy wy

cia~ i ::a(: znajomemu z zachętą, by so
bie zapi:.-a ł „Wiarusa Polskiego''. 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser

lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tun~ "Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr den Monat 
Dezember 1907. und zahle an Abonne
men t und Bestellgeld 0,64 Mk. 

-""'obii~~·o:64--Mk-:-;rłia1t~~-·zu haben 
i be cheinigt. 

ł • . • • . • • • . den. 198 

I KalserDches Postamt , , • , , , , , , , • , , 



I J. Pan.czak, dom to; -
---CS *AAFMW&4*9A ;ąawnpppffJM 

I ' ·~ -CD 10 ST.·•S~. ,,-::-_=-:----~~~ 
~'.~. C•GARE.TTE.S Najlepsze 

~?~ OUlesse 
I 

a 1eros Of LA FABRIQUL PATRIA 
GANOWICZ& WLEKUŃSKI a POSEN. 

• · .,. ; zawsze były i 

WL EKLINSKI EGO 
~ą z fabryki 

GANOWICZA I w Poznaniu 
a ~zczeg6lnie wszędzie znane Noblesse Nr. SO, Otoman, Suleika i Samsonforl. Do 
nabycia we wszystkich lepszych handlach lub restauracyach. Unikajcie lichych naśladownictw 
a ż~daicie wszędzie tyllrn pramdz1·wy4h wy·;eł wymienione·i firmy Re~rezentant na. W~~tfalil) i Nad· [1232 

'i 'J u ~ 14 'J J • renu~ lgn. Kwaśn ews u, Bochum. 

Każdy 
się dziwi, zkąd to pochodzi, te przy zakupnie towaru od 20 mk. 

począwszy rozdł!ję .dobrze chodzące zegarki? 1433 

Panna 
27 lub 28 lat z cokolwiek majątk. pragnie wyjść 
za mąż za hutnika, który ma około 800 m. maj., 
aby m6dz jaki int.res założyć. Zgłosić można eię 
z dołączeniem fotllgrafu pod adr. 1437 

Helena Korek, Dortmund, Postlagernd. 

RSSEN, Stoppenbergerstr. ·u .... 
Najtańsze i najkofzy 
nieJsze źródło zakupn 

Swój do swego r Swój do sm1~ ! 
Baczność Herten ! 

Szanown. Rodakom z Her~ll 
i okolicy donoszę, iż z dniem 2 gru. 
dnia otworzyłem przy ul. Wiirthstr. n 
skład towarów 

koloniolnych, tłuszczów, krót~ioo 
win i cygar. 

Przy tej sposobności poleeam Szan. 
~od~kom dobry towar, rzeteln'ti usługę 
1 tame ceny. 1425 

Mam nadzieję, że Szan. Rodacy 
poprą moje przedsiębiorstwo. 

Z szacunklem 

Leon Czajkowski 
He:rten, Worthstr. 11. 

1>o łaskawej wiadomości! 
Poniewat do 1. stycznia 1908 nie płacę komorneg(t1 dla tego 

at do gwiazdki podarki te doręczać b~dę. Zaznaczam wyraźnie, 
=====~j,~===========~Cl~.~ - ·--·- w P&lska czeladź Mamy zawsze na sprzedaż: po 

" r Ił w., H c k ił I gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i DY 

. . X . ', ·""""' > v-· ~: ''"Y"'. : :'V'"' ~' ""V" V 

!e tylko do gwiazdki zegarki odbiorcom daruję. Ił u u obsadw chałupnicze od a-20 mórg duże 
znajdzie stałe zarudnie- 1 a także tylko 

Polska usługa? nie. 1432 
S·. Kucnerowicz, dam, z 6grodami do 2 mórg. 'du 

ł 
Nasza kasa płaci od złożonych 

Ruhrorter Spezialhaus mistrz krawiecki d Ó~ • 
I w Resse pod Herten. OSZCZfł n •Cl 

4 proeent na każdorazowe żądanie, 
•81 proeenł za kwartalnem wypowiedzeniem, 

Dobrze zaprowadzony a proeenł za półrocznem wypowiedzeniem. 

I 
'1ntores l'Blte1111"1·e1· Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· µ I) I ilł\ dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depoz~ 

str 

ffir Herren- u. Knabenbekleidong · 
Wody 1431 natychmiast. 

Dobre 5 procent przynoszące hip et e ki mamy u"W'llłl na spmdat r 

Laar, Kaiserstr. 144·. 

Baczność Rodac7 I 

mam zaraz do sprzeda- Adresować trzeba jak nastopuje: 

nia. Stósowne przed ię- Bank Pareelaewj n7 
biorstwo dla inwalidów. J, E. G. m. b. H. li.011ten (Posen). 

Józef Spieczyński, 
Altenbochum, ?rlaxstr. 2. 

Bracia Grełka w Herne 
urz2'dzaj~ od 

czwartku, 6 gru.dnia, d.o Died.mieli, 15 g1udD-1a_, 1438 

10 tanich dni gwiazkowych, 
które wskutek kolosalnej taniości towarów w Herne i okolłe7 

wzbudzają o;;-ólny podziw. --ec 

Sa! 

14 
cie 

Bu 

nak 
Ta nadzwyczaj tania wyprzedaż trwa t1Iko JO dni. mie 

Przy zakupnłe od IO mr. począwszy zwraca si~ koszta podróży. tu 
0 

,..,_.„ 'Ha@41ł"'4S fłlte 
D otrzyma kaidy 

m 0 przy ·za kupnie od 7 m uek począwszJ 
prawdz. nikł.~ __ p1~z&. b c•·••J stołowe 1Y ka,rt. albo tOrbę skórza 'ł· 

Przy zakupnie od 12 marek począwszy 
6 wspan1ałyeh lyżek W' pi~kn. opako1Yanin 

tylko w domu obuwia: 

Callmann w Berne 
Dworcowa uli a (Bahnhofslr. 45.) 
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Nr 281. Bochum, na pląt~~.' dnia 6 grndnia 1907. Rok 7. 

• 
lodzienmt pismo lndowt dla Polak6w na obczyźnie poświęcone 9'włacle ora1sprawom1arodowym, politycznym i zarobko~ 

_ .......... „~ 

~ cOOziennie z wvjątkiem dni poświątecz
~. p~ata kwa·rtalna na poczcie i u Hstowycll 
WJUOSi l mr. 50 fen .• a 'Z odnQszeniem do domu 1 mr. 
tli fen. „ Wiarus PoJ.siki" .zavisainy jest w cenniku poc:z-
~ pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I lmlc Boże za 11111 I OJczyzq J 
Za inseraty placi się z.a miejsce rzą<lka drobnego ~
ku 15 f„ oszloszenie, zamieszczone orzed inseratami 40 
fen. I( ta często ogl.asza otrzyma rabat. - Usty de 
..Wiarusa Polskiego" należv frankować i palać na 
nich dokladny adres piszącego. R.ekop. nic z~y. 

Redakcya, drukarnia I księgarnia znajduje sic: w Bochum, przy ulicy Maltbeserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

f .. ·,„;,·~ 
Rodzice -.olscy! Uczcie dzieci swe 

móWi~ czytać i pisać oo polsku 1 Nie 
test Polakiem. kto potomstwu swemu 
zniemczyć się pozwoli! 

z wypad.ll6w dnia. 

W sprawie paragrafu przeciw ięzykowi 
polsfdemu na zgromadzeniach publlcz
oych sta,'10Wisko wolnomyślnych iest 

niepewne. 

,,Liberale Korrespqndenzu dowia
'duje się z kół parlamentarnych, że 

stronnictwa wolnOt1f Yślne nie zgodzą 
się na § 7. Także inne przepisy nie 120-
doba1ą się wolnomyślnym, lecz braki te 
powiedzie się usunąć. Przedewszyst
kiem spodiiewają się wolnomyślni, że 
rządy związkowe nie będą obstawać 
przy przepisach § 7. 

Komłsya sejmowa odrzuciła paragrai o 
wywłaszczeniu w ustawie antypolskiei. 

Na posiedzeniu środowym 19 glo
sami przeciwko 9 odrzuco@ paragraf 
l~ dotyczący wywłaszczenia w projek
cie nowej usfawY antypolskiej. 

Zwyniku głosowania wniosków ża 
dnych dotąd czynić nie możm, gdyż 

komisya odrzuciła coprawda § 1-4 w 
brzmieniu rządowym, zgodziła się atoli 
na określone w innych pą.ragrafach spo
soby wywłaszczania. Odcz·ekiwać więc 
trzeba w tej sprawie dalszych rozpraw 
w komisyi. 

Burza nad kanclerzem~ Bulowem 
i jego blokiem. 

zarazem stosunkowo najwięcej rady-1· my. Jeśli kanclerz obstuje przy takie.i 
kalnym. PonieWi1ż zaś pan Billow w polityce polskiiej, wówczas sam wbija 
sejmie pruskim prowadzi polityke na klin w blok. 
wskroś konserwątywną i wsteczną, tru- W sprawie polityki gospodarczej 
dno mu w parlamencie niemieckim pro- Rzesz!,'" niemieckiej oświadczył p. Oot
wadzić politykę wolnościową zwłasz- hein, zwi:ócony do konserwatystów: 
cza, że blok składa się przecież także z Wy jesteście nasyceni, my jesteśmy glo 
konserwatystów. Ztąd też posłowie dnymi.Ani na krok nie ustąpimy w zwal 
szczerze wolnomyślni nie koniecznie są czaniu waszej polityki gospodarczej~ 
zadowoleni z polityki dotychczasowe! gdyż korzyść mieliby z tego tylko so
ksjęcia Biilowa, chociaż część wolno- cyaliścL 
myślnych znalazła wielkie upodobail!ie Po p. Gotheinie wystąpił narodo
w tern, że mogą się zaliczać do stron- wy liberał wiceprezydent parlamentu 
nictw rządowych. dr. Pllasche. Mówca ten zaznaczył. że 

W trzecim dniu obrad .ru1d etatem nie pójdzie za przykładem swoich przed 
wygłosił kanclerz_książę Biilow wJelk~ mówców Gotheina i Kretha. 
mowe o polityce blokowej. w której o- Bronil sie nasamprzód p. Paasche 
świadczył, że polityka blokowa to poli- przed zarzutami p. Bebła, jakoby z po
tyka wzajemnych ustępstw ze strony w od u drogiego _ zboża radził piekarzom 
konserwatystów i liberałów i wzywał piec mniejsze bułki. Pan Paasche przy
stronnktwa blokowe do umiarkow~- znal. że wskutek mowy p. Bebla otrzy
nia zaręczając, że · on z ..swej strony u- m11ł wielką liczbę listów treści dla mów 
czynił wszystko, by umożliwić taką Po- cy nader nieprzyjemnej. 
litykę kompromisową. Stanowczo wystąpił p. Paasche 

W wtorek, w piątym dniu obrad przeciw pruskiemu ministrowi finansów 
nad etatem, wysłali konserwatyści na Rheinbabenowi, któremu zarzucił. że 
mównicę posl aKretha, który wygłosił w mowie swojej z góry traktowtal przy 
mowę · ostrą i wsteczną. Pan Kreth o- wódzcę narodowych liberałów Basser
świadczył caprawda, że konserwatyści manna, co nie przyczynia się do wzmoc 
pragną szczerze popierać politykę blo- nienia bloku. Chyba minister RheinłJa
kową, o ile ona się zgadza z ich zas~- ben _sam nje · wierz.y w to - mówiil p. 
d!aini, atoli równocześnie zaznaczył, że Pa/liSche, że żądają~ podatków bezpo
w ostatnich wyporach do parlamentu średnich, torujemy drogę socyalistom. 
wyborcy wcale nie oświadczyli się za A teraz przechodzę do stanowiska mi
polityką liberalną i wystąpił przeciw po nistra wojny von :Einem'a w sprawie 
słom wolnomyślnym Gotheinowi i von zajść wykrytych w procesiie Moltkego 
Payerowi. Ostro zaczepił p. Kreth by- przeciw Hardenowi. Pan von Einem o
łego pułkownika Gadkego, członka re- świadczył tutaj, że dr. Lymrowi i hr. 
d'akcyi wolnomyślnego „Berliner Tage- Hohenau'owi byłym oficerom gwardyi 
blattu ", za jego krytykę stosunków woj w Poczdamie nie udowodniono zboczeń 
skowych i za krytykę stanowiiską mini- na tle płciowYm· Tymczasem 24 godzi
stra wojny w sprawie skandalicznych ny przed wystąpieniem ministra wojny 
rzeczy wykrytych w procesie Moltkego wojskowemu sędziemu śledczemu w 
·przeciw Hardenowi. Ubolewał też pan Poczdamie przedłożono odpisy listów 
Kreth, że socylalisty dra Liebknechta za kompromitujących w wysokim stopniu 
broszurę przeciw obecnemu systemow~ hr. Lynrara i hr. HqJienau'a. Przedłożo
wojskowemu nie ooadzono w domu kar no list hr. Hohenau z zamku cesairskie
nym i oświadczył się przeciw przyzna- go w Wilhelmshohe do Bollhardta, by
niu prawa koalicyjnego robotnikom ko- lego podoficera gwardyi i głośnego 
lejowym, a m polityką wysokich świadka w procesie Moltkego przeciw 

W większej części wczortajszego cel na zboże w interesie wielkich wil- Hardenowi. List ten Jest nader czuły i 
nakładu pisma naszego zdołaliśmy za- ścicieli ziemskich. wynika z niego, że hr. Hohenau przesy
tnieścić następujący telegram: Posłowi Krethowi odpowiedział po lał pieniądze Bollhardtowi. Wierzę, 

Ber 11 n : Posiedzenie parlamen- seł wolnomyśny Gothein, należący do że minister wojny w najlepszej mówił 
tu orzerwane; nastąpiło przesilenie kan tych posłów wolnomyślnych, którzy wierze gdy twierdziil, że dotąd ani hr. 
c!erskie; Biilowa większość blokowa nie chcą zdradzić swojeg() programu Lynarowi, ani hr. Hohenauowi nicze
się rozpada. dla tego, by módz jaknajdłużej pozostać go nie udowodniono, atoli minister po-

Dla wielu wi;ldomość powyższa w w lask\.ach konser~:itywnego rządu winien był wiedzieć, zanim tutaj wystą
tej chwili była niespodzianką, znający księcia BiHowa. Posel Oothein, którego ,pił, o tym, co się wykazało 24 godziny 
Położenie rzeczy 1atoli przekonani są o kenserwatyści, gdy wstępował na mó- przedtem w Poczdamie. Nie trzeba też 
tem, że polityka, rozpoczęta przez kan- wnicę przyjęli wrzawą, wystąpił na- chcieć kamienować ludzi, !którzy oso
clerza Rzeszy niemieckiej księcia Bil- samprzód przeciw wywodom Kretha. by takie jak hr. Lynar i hir. Hohenau 
Iowa 13-go grudnr.a roku zeszłego, ry- Następnie oświadczył się poseł Oothein pragnęli usunąć z otoczenia cesarza nie 
chlej czy później skończy się bankru- przeciw dotychczasowej polityce cel- mieckiego. 
ctwem. A1n Bfilow stara się bowiem nej. która sprowad:uila tak wielką dro- Występ ten p. Aaaschego zrobił 
sprawować rządy przy, pomocy konser żyznę chleba i innych artykulów spo- wielkie wrażenie w parlamencie i wy
wk ~tystów i liberałów, czyli stronnictw. żywczych i przemawiał za 11aprowadze wołał następnJe wielką burzę, gdy po-
t~rych programy w punktach zasa- niem podatków bezpośrednich, a więc seł Lattmann, odpowiadając p. Paa

dn1czych są sobie zupełnie przeciwne. państwowego podatku dochodowego i schemu wspomnhł o związkach familij
Do konserwatystów należą także· wol- podatku majątkowego na pokrycie wy- , nych, łączących p. Paaschego z Iiarde
nok?nserwatyści, rządowcy, posłowie diatków Rzeszy. Wystąpił też p. Got- nem, i oświadczyl, że p .Paasche powi
z. niernieck·iego związku rolników i z hein przeciw wywodom posła Gląbiń- nien był przedtem poinformować min~
Z]ednoczenia gospodarczego, do libera- skiego w austryackiej Radzie państwa stra wojny o tern, co chciał wytoczyć z 
low narodowi liberałowie i wolnomyślni w sorawie prusko-niemieckJej polityki trvbuny parlamentu. 
Wszystkich odoieni. Cały ten ,,blokL' antypolskiej, oświadczył atQli, że pru- Na tern 211kończylo się posiedze-
Mronnictw konserwatywnych i liberał- ska polityka antypolska jest policz- nie wtorkowe. 
n~ch rozporządza w parlamencie nie- kiem dla nJemców zagranicą. Posiedzenie wczorajsze, środowe, 
łlltec_kim większością tylko kiilkunastu Blok - mówił p, Oothein - zagra- r r?zpoczęł9 się wśród. wielkiego ~api~-

·~losow przeciw Polakom, centrowcon:i żony jest pr~ez sa111ego kanclerza. ~~n- 1 c~a umy_sl?W· Wystąpił nasamprzod m .. 1-
1 s.ocyalistom. Polityka blokowa, po kto clerz obc1ąza blok kolosalnY_m c1ęzl1- m~ter woiny von .Einem z przemową, 
~ei.prze~ewszy-stkiem wolnomyślni spo re~ us~awy .o wywtaszczenm. Jest. to . skierowaną przeciw poslo'Y"1 Pa.asche-
ZkWlah się ustępstw wolnościowych w 1stoc1e pohczek. dla nas .. Skąd moze- t mu. ~apr~eczył pa~ von Emem Jakoby 

z strony rządu, trwa już rok, dotąd atoli my pisać się jako hberałow1e na tł1~~ po J był ~1edzml ? te.m, ~e pan Pa~sche wy
owoców spodziewanych przez wolno- 1 litykę. Dziękujemy za to, tego me· u- , stąp1 ~ oskarzemam1 w sprawie hr. Ly
lllYślnych nie data. Wolnomyślni zaś są l czynimy. Także. pan~.zraf~ z-g? usta~y I nara 1, hr. Iiohenaua. Pan ,Pa~sche był
~ bloku czynnikiem rozstrzygającym i o stow.arzyszem.ach przy1ąc ?Je moze- l by mogł kuzać przyWolac mowcę. Za-

przeczył też, jakoby wyrażenie lobu
zy by l zastosował do osób cywilnych, 
którzy zaczepiają w cel~ch niemoral
nych żołnierzy gwardyi. i do świadka 
Bollhardta, natomiast byl bronił hr. Ly
nara i Hohenaua. 

Oświadczył też vo~ Einem, że hr· 
l.ynar i h r.Hohenau stawili się sądowL 

Minister wojny przyznał, że 29-go 
zm. nic nie wiedział jeszcze o tern. co 
wykazało się w śledztwie na sadz.ie wo 
jennym 28-go. był zatem uµrawnion.Y 
do oświ'adczenia, że niczego jeszcze me 
ud-0wod.niono. Z listów przedłożonych 
w odpisie sądowi wojennemu 28-go 
przez pana Hardena n1e wynika jeszcze 
nic, gdyż i mówca (minister wojny) pi
sał serdeczne listy do podwładnych, po
syłał im pieniądze w potrzebie, dawa~ 
im swoje fotggrafie. z czego przeciez 
wnioskować nie można na skłonność do 
zboczeń płciowych. Jeśli pan Paasche 
posiada jakie Listy, powinien ie przed
łQżyć sądowi wojennemu i również wy
mienić sądowi nazwiska owych WYSO
ko postawionych ofiicerów, którzy mai'! 
coś wiedzieć. Pragniemy przecież wy
dobyć sie z tego brudu. 

Powyższe słowa ministra wojny 
oklaskiwała tylko prawica, zresztą 
przyjęto słowa mJnistra wojny milcze
niem. 

Pan Paasche oświadczył, że dotąd 
z.:awsze zaliczał ministra wojny do swo
ich przyjaciół i ubolewał tylko w swojej 
mowie i ubolewa, że minister wojny nie 
wiedział o tern, o czem wiedział mówcą.. 

Na wniosek stronnictw blokowych 
odroczono w imiennym głosowaniu o 
godzinie 2 i pół obrady do czwartku 169 
głosami przeciw 134. Pan Wiemer o
świadczvł przed zamknięciem, że wa
żne poi yczne wypadki czynią odro
czenie koniecznym. · 1~:::~1~tl!łlll 

• * • 
O wypadkach za kulisami nadcho

dzą różne wiadomości „Berliner Tage„ 
blatt" pisze: 

„Wyjaśńienia dzisiejszego odrocze 
nia, jak się dowiadujemy, szukać nale
ży w tym. te kanclerz Rzeszy grozi u
stąpieniem ze swego stanowiska, je
śliby stronnictwo narodowo-liberalne 
stanęło w obronie p. Paaschego. Książę 
Biilow jest oburzony na onegdajszy 
wy~tęp p. Pa'aschego przeciw ministro
wi i ośwJadczył, że żadnym sposobem 
nie zgodzi się na dalszą pracę, jeśli nie 
zapobiegnie się na przyszłość podQ
bnym wypadkom. Narodowo l1iberalna 
1urtya określi SW{)je stanowisiko w tej 
sprawie dziś po poludniu, także reszta 
stronnictw odbędzie narady. Położenie 
jest jeszcze wskutek tego powiktane, że 
jak z pewnością donoszą, pomiędzy kan 
clerzem i ministrem finansów Rheinba
benem oraz sekretarzem skarbowości 
baronem Stenglem panuje 2łęboka różni 
ca zdań. Istotną przyczyną wypadku 
jest atoli występ p.! Paaschego. 

* * 
Ostatni .telegrtam w tej sprawJe 

donosi, że przywódzcy stronnictw blo· 
kiwyph na dzisiejszym. czwartkowym 
posiedzeniu parlamentu wyrażą zaufa· 
nie kanclerzowi Billowi i oświadczą 
gotowość do prowadzenia w dalszym 
ciągu polityki blokowej. Nastę
pnie przemówi jeszczP poseł cen
trowy Grober i wol~0myślnv Milller z 
Meiningen, poczem zamknięta zostanie 
walna dyskusya nad etlltem. 

Wypadek pomiędzy ministrem woj
ny von Einem'em i P. Pa11sche został 



już ustnie zatahviony jak Clonosi inny 
telegram. 

* 
Zatem politykę blokową prowa

dzić się •będzie dalej w Rzeszy niemiec
kiej aż do - na.stępnego przesilenia. 

1 .!!I J I !'U±t2 ?VTE?@z._ B 

Zamieszanie w BerillDle. 
W sprawie przesilenia w polityce 

wewnętrznej Niemiec piszą nam: 
Podczas .• kiedy cesarz Wilhelm le-

czy się w Anglii, w Berlinie zamiesza
nie wzmaga się z dniem każdym. Zwtal
czają się oo cichu ministrowie razem z 
kanclerzem, zwalczają się także mie
dzy sobą stronnictwa rządowe. Nie 
brak też ntatarć na rząd ze strony stron
nictw rządowych czy1i tak zwanego 
bi-Oku. 

Ten sławetny blok J)<)pękał się tak 
niebezpiecznie, że w środę 4 bm. nawet 
odroczono parlament, aby nie dopuścić 
do dalszych ufarczek a zyskać na cza
sie, celem sklejenia bloku, bo inaczej 
książę Btilow, twórca bloku, chciał u
stąpić. 

Podobno na razie udało .się zaże
gnać burzę ale pyinnie na jak długo. 
&& -~----·-- - ____ !!!!!!!! 

z obrad sejmowych nad ustawą o 
wywłaszczeniu Polaków. 

(Ciąg dal. z mowy iks. Jażdżewskiego). 
Ludność wiejską, wy.pieru sie po wsiach z 

.ziemi crlców, a Sikoro przeniesie sie do mias~ 
aby tam szukać izarob.lru, rząd chce niemie
ckim mies2.lkańc-0m miast podążyć z wszelką 
pomocą. marlącą n:ai celu podk_Qpanie możll
wości zarobku ltDd.111QŚci polskiej. Czy postę.pu
w.anie takie je~ wynikię_m ojc01Wskiei polityiki 
i mądlreit aidminisstracyi, to niechad rooważą IDt
oowie papierafrący rzad i niech s01bie poswiedzą, 
że to je.st NICZeU P.OSt~pOlWande podkopujące 
każdy rOOzai uporz,edlkowanego zaroblkoiwanti~ 
opiera,ią~o się na w.ra~ pilności i w.kllsniych 
usU'OWalliach w walce o życie, a tworzące gro
dny proletaryat. To przecież rupellnie jest j.a
snem, 

P. prezes mintistrów na to miano1\vicie po
lożyl mcisik. że mimo ustaw-Y k.olooizacy;neJ~ 
Polaicy w *zyźnie sweti w QS.tatnioh Laitach 
10 wykupili z rą.k niemieckich 75 437 ha. resp. 
l®,000 ha. ziem1 wi~ej, aniżeli niemcy od Po
laków. Niepodobno mi naturaLnie slronstato
wialć, czy lic.Wy podane przez P. prezesa mi
nistrów są pral\vdziwe; ale przypuśćmy, że są. 
I cóż z tego wynika? Otóż nie wynika z tego, 
aby dotychc~ą l)Qlitykę osaid.iniczą dailej 
p1„J\.vaidz.ić, iad.e raąej ż~ l1Jd111ość polska, mimo 
wgzelkich przeszkód i utrudnień różnego' ro
dzaju wlasną sila.l wl~ną pracą w pocie czola 
Wllasność ziems~ą nabywa i czyni wszystko, 
co lud w tr.z.eźwem poczuciu swej s.ily z m)
większemi ofiaramf zdzialać nt{)f.le. Z tego za
rzutu pe>lskie~ lu<llności robić nie można i .s.ta
wiać ie.ii prze$zkody. 

Miano to ten. w&śnie chl\v.afol>ny fakt pocl
niosi rząd ,jailw powód, a:by da1lszą dz.iaJ'alnośC 
ekonomiczną P.Qlaków pod każdym względiem 
krępować .i pod.kopywiał, a J)'roiekt rządlOWY 
to wlaśnie jako szkodę zaiznacza. 

I(onstytucyę to wszystko nie tylko dla tej 
tu izby, ale ~kże d1.ai calei ludności naszej tam 
po ws.lach. aby wiedziala, 'że pilność jej,_~o·s.po 
dairniość, ~eii powaga w ·kialżd'em położeniu żv
c.ia dila tego przyczyniać się musi.a. aby ją no
wemi, osaidnicremi ustawa:rni wypierać 01 ~~ 
cbwaly godną zabiegliwość powstrzymać 1 

J)Odiciąć. . 
Jeżeli, Polacy kawal ziemi nabyli, to mu

sici~ przvoomnieć sobie panowie, że i państwo 
od 1886 roku 326.000 hektarów ziemi kupifo i 
to po cześci z rąk polskich. W skutek tego Po
la-cy, którzy cz.eściow10 komisyi kolonrzacyjneJ 
sprzediali. okupili sie gdzjein<lziej, nawet w 
innych prowincy.aoh. g<l.zicl3 przecież rrmsz.ą 
znaleźć mtcisce doi zawodowej dziafalności i 
_. .. ł~~f''R'U!!!':U'' 4M!3 _ TL_. ~.!:!__.1222!.!J 
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ŻUltROWIEa 
0.J.'owiadanie historyczne według po

wieści 

Wacława Gąsforowsldei?o. 

(C1-1 dalsZJ'l 

Ody dano znać do ataku szedł, uni
kając 'Spotknnia z habitem ... Lecz kiedy 
z pod nasuniętego kaptura błysnęły ku 
niemu oczy krwią nabiegłe, a ręka, trzy 
mająca krzyż, wyciągnęła cuchiłlo· i 
podnosifo się do ciosu. wó,,vczas legio
nista nie zna.l pardonu ... 

Szwadron Pawła Jerzmanow.skiego 
dotarł si:iczęśliwie <lo Bordeaux, choć 
w drodze musi11ł pozostawić poruczni
ka Wybitkiego z chorymi i końmi. 

W Bordeaux czekała szwoleżerów 
niespodzianka, na po;.vitanie ich bowiem 
wystąpił wcześniej tu przybyły szwa
dron TomaGza Łubieńskiego i oddzrat 
przyprowl1dzony przez Gorajskiego, z 
szefami Łubier1skim i Kozietulskim na 
czele. 

Żofn~erze \vitali się z zapałem. Przy 
bywający - ożywieni nadzieją wypo
czynku - spotykający napełnieni otu-

z fego powodu z2rz11tu czymc 1m nic można, 1 

że kupowali zienuę tam, gdzi6 !ą dostać mogli. 
Pa.n prezes ministrów uskarżal się na to, 

że w ostatnim czasie zach-0dz.Hy czesto nie
czyste m:ruchinacye, któ~e sł/usznic jako njemo
ralne i J>Oteplenia godne napiętnow.al. Wielka to 
racya, Ale czyjaż to wina, że za-chodzą dzisiaj 
takie machi:nacye., którę naiwet w .ocza-ch rzą
du potępienia są godne? Przecież winą tego 
jest tylko komłsya kolOłllizacyjna; przez 
swych agentów z wytarłem czolem bowiem 
rozpoczela nabvw.anie ziemi, któr~ wprosi: ja
ko niemoralnem napi~tno"\\~Ć trzebat 

(bardro ~lusznde! u PohkówJ 
a nadto używa jeszcze komisyai kołooizacyjna 
rodowitych Polaków, ząJ><DJinaiących o swych 
obow.iąz.kaich i uie stojią.cych wysclrn w o-
1czach ludności 1>0lskieJ i te to pr.zedews:zyst
lkiem żywioly przez kląmshvo i aszukaiłstwo, 
iwyllKiz31fy kupno madątków, które k<>lonizacya ' 
później osiedlalai. (Bardzlo slusznie u Pola-
ków). . -

Mości pa.nowie, jeiell rządoiwe p.rzedsie
wzięcia prowadzi ąie taJdemi środlkarni, któr_e 
sam prezes m~nistrów jako niemoralne pJętnuje, 
to mo-);ecie sobie wystawić, co ludność poł
sika odczu.w.a wobec takie,xo postępowania 
Wlfaidz. albo jeżeli nie wfa·dz samych, to ich agen 
tów i jaik ich moratlnie ocenia. 

Pan prezes ministrów wymienia trzy 
czynniki, kt&re '\V'PlY""'-aią u nas na targ zie
mią: parcela'Cyę połską. potrzebę komisy i ko
'1cmizacv·i111e.i, która 30 OOO ha rocz.nie do za
kupna mieć musi, a n.arreszde tak polską, jak i 
niemiecką spekulacyą. Nie możecie panowie 
wymagać od ludrro~ci polskiej, aiby !JOZOsta
w.al.a bezczynna wobec dzhlaloości rzą.du, któ
ry calą s.jlą popiera działalność komisyi kolo
niza•cyfnei .. Polacy w państ\vie orusiki~n mogą 
dziaJ.aić jedyrn.ie na polu rnlnkzem i 1>rzemysfo ... 
wetn, rozwii<l!i'ąc tam calą swoją silę i inteli
gencyę, od pa{\stwa nie otrzymują żadne~ porno 
cv, ni poparcia, tych kilku urzedników Pola
ków. którv.ch jeszcze mamy. ta·k są we wszysl 
kitch swoich orawach ~rnniczeni, że nawet 
przy p101itvcznvch i innych wyborach 111ie mo
~ą irłbsill swego na tego oddać kandydata, któ
re~o z:::u odpowiednie1ro uważają. 

Z PQ1Wodu tego, rrl{)i wspólzi'omkowie prze 
rzucili się 11a dZlialalność na wsi i starają się 
na tern polu o zaspokojeniu potrzeb życia:. 

Pan prezes ministrów· mówil <Chlej o potl
lllO\S.Zeniu się cen ziemi w ostafuich latach i 
zuvcl'nie się z nim zgadzam co do zdania., ie 
to podniesiienie s.ię cen ziemi jest niezdrowem i 
p.rzv wvższem .teszcze podniesieniu, nieobli
czalne skutki mieć musi. Ależ . .rnood oanowie, 
czY}aż to test wi1lla? Przecież tylko samej ko
misvi k·o.loi!1izacy jnej ! (Bar·dz.o1 sJusznie w 
Centrum). 

Daiwafa Olna, aibv o' ile możnnści Polaka do 
ku;pna nie ·dopuścić, w ost1tnich latach ceny za 
ziemi~. przy których nabywca prywatny nie 
móglby istnieć. 

(Bar<l'ZOJ s.Jus,znie u polaków i centrum.) 
Jeżeli pan prezes ministrów n.a to wskazy

wal. że l\V roku 1895 plaJcono za ha. 571 mk., w 
roku 1!>00 809. a w ro.ku 1906 1383 marek, czyli 
że cena ziemi w przeciągu lat dziesięciu pod
niosfa się 01 142 procent, to samo, przez się 
ro2umie się. że sprzedaią<:Y dobrze na tern wy
chodzi~. Czy jednak lrnoiec utrzym1ć się na 
sta<r1e ·może. je~.t pytaniem. W interes1ie \\o1ęc 
pal1stwa i calej lu<lności bvfobv lrnniecznem. bv 
pa•ństwo nie p()l\viększa.l'o funduszu kolonizacyi
ne~o i nfo przyklad:3fo re.ki do d:alszeigo nic
zdnoiwego pDdwvższenfa cen ziemi, ale raczei; 
powstrzymało dziafalność kolonizacy·ina. abv 
:na t11nm zi1emia cenv in.1czei się u.lor.tyJy. Jak 
t~. snrawa odzisi::i .i sie orzed~.taw!a. rll!e fest tu 
możliwlCm, bo 00<roń za wysokiimi cen~mi tak 
g:\vnJt'.J\vne przybiera formy: że 1rrozi katastro 
fa fi11:rnsorwo· mniej sih1vm kupcom. 

(Ciąg dals.zy nastapi). 
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Koło polskie w sprawie drożyzny 
wągla. 

(DokQ01.czenie). 
Co się tyczy taryf '\vyjątko1wy~h eh~ wy

wozu węgli z.a. ~ranice. to, iesteśm .~· za ich 
zniesieniem Ale z drugfoi str.cJ<ny mle~y ubo
lewać ntad tern. że zągrnnica. aż do· ostatniego 
czasu otrzymywaif.a węgle z Oórn~o Śląska 
znacz.nic t ~. :iic,i. n' ż tn~cjsi r 1~ ;, · y · :i.tc 'c_ 

eh~. że odtąd wid~szą gromadą ch0dzić 
będą .... 

Naczelne dowództwo objął z prawia 
star:>zeflstwa szef pierwszego szwa
dronu, Tomasz Łubieński, pod pozor
nym dozorem pierwszego gros-majora 
pułku, Delaitr 4a, który pod ten czas sie
dząc w Paryżu, z11jmował się głównie 
admini'stracyjnemi sprawami sęwo1eże
rów. 

W Bordeaux po raz pierwszy zazna 
czyły się sympatye ,j, kwasy żołnierzy. 

Tomasz tubie11ski nie byl lubionym. 
Choć oficer dobry :1 dbały o fołnierzy. 
choć powściągliwy w wymierzani1u 
kar, nawet lagodny i wyrozumiały -
miał w swojem obejściu coś, co dzień 
odpychało szwoleżerów, co mroziło ich 
szczere. twarte serca. co wznosiJo mie 
dzy nim a żołnierzami nieprzebytą za~ 
porę ukrytych niechęci. Czy może 
dzi11łala tu głównie pewna piyszałkowa 
tość czekująca skrzywioną protekcyo
nalnic twarz pana Tomasza, czy owo 
Je~ro mzwodzenie się w kole ofrceróv.r 
nad swymi airtystokratycznymi "\Vęzla
mi, stosunkami. przydosthlo się do k-0-
szar, dość, że nic miał miru Łubie11ski. 
Rzecz to była tem dziwniejsza, że wła-

Jltotm )mwt~_rnm!ster, ze h1da pta1 :; 
siębiorstw kopa1m ... nycn kol0!$i<lTJlle s.ie po- 1 

wię.kszyly i że placa dla gómikó•Af wynosi G

kul'o 60 proc. tych kosztów. Wob~ te~o twier 
dzenia nie rozumiem, jak może gómoślą~ka 
konwen~ya węglmv.a sorzedawać \V~glę do nag 
dalszych okolic zagranicą o okolo 50 proc. ta- • 
niei. niż w kraju. Przytem prze.deż nawet nic 
otrzyma tyle, co wyno?-i pLa.ca dla rot>atników. 
Takie niskie ceny '\vę1i1:li bylyuy o:dpowiednie, 
g<l'yby wielkie zapasv byly nagromadzone, ale 
w ostatnim cz.asie rnieliŚTJlY wlaśnie brak W«:
itii. 

Mówit też miillister o braku .rolbotników. 
Wielu i!Ulych panów potr\vierdza, że brak ro
botników rest wielki. Ale pytam ministra. cze
mu \\"Ohec tego bra,ku robotników wyd'.!l!ano od 
pracy na .}\oyąln.i Królowej w l(rólewskiej łiu
oie przeszfo 150 rob'otniJców za to, że brali u
dziaif w strwku. Między nirnl zaś byli robotni
cy, którzy przyp.31dkiem nie przybyli do pracy, 
a którym papiery odesfaną pocztą, Wielka 
część tych robotników do dinia dzis4eisre1ro da
remnie s.zuikai pracy; wszędzie odmaJWia Im się 
przyjęcpi, ponieważ są zapisani w czotrnei księ
dze. Dyrekcya hop.aJnr zaprzecza istnienia 
czarnych ksią~. Nie mam 00'\Vodu .cto poda
w<mia tego w wątpliwości, ale stwier<i'zam, że 
wielk.:li cześć wydakl~wch od pracy robotników 
do dm.ia dzisi'ejszeg-OJ d~:remnk s·zuka pracy; 
gdzie kolwie.k sie zgl-Oszą, wszę<tz.ie im odma
wiają pnyjęcia, po.rtie'\\"aŻ br.a1i' udz.ial w stre:i 
ku. 

Bardzo pmstem jest wyjaiśnienie, czemu 
rezultat dziennej pracy górntków jest obecnie 
mniejszy niż daw.niej. Nie jest ro winą gónri-
1ków, leą; \\",'łirunki \Vy~ywania wcgla ~ zna
cznie trud'niei'sze. Nie trzeba zapominać o 
tern. że wa·runki pr:rcy sta1'1 się >eoraz trudniej
szemi, ponieważ gómicv .cor·.łZ gJ'ębiej pracu
ją; z tej i>rzyczy1ry ij.est rezultart o.racy dzicn
. neJ z roku na rok mniejszy. 

Dalej powiect.zial mini~ter, że a<lministra
CY..'.12 rządawta kieruje się również motyv.r.ami 
socyailrro-politycznemi. Ni~ \Vidzę jednak so
cvalnych urz<1Jize11 <lojJroczynn:rch w p1.tedsię
biorstwach rządowych na Górnym śla.~ku. Nic 
mogę ·widzieć takich urzą<l.zeń w bibliotekach 
ludmvych. których książki dla. wielkiej czę~i 
robotników nie ~ą użyteczne, poniew.:uż nie są 
pisane w ich języku ojczystym., anl w przedsta 
wienfach teatralnvch, które są robotniklO!n nie
zrozumiale, ponriev.r.ai nie OOb.Y''\Vają się w kh 
języku -0Jc.zystym, a'TlJ w wyktadacll wieczor
rwch w niezrozumiałym dla robotników ję· 
zyku. 

(Wielka pr.a:\\xla! - u Polaków). 
ROłblotnik nie może przytem 11icze.g-o sie na

uczyć, ani czasu· spęd!zić w sposób przyjemny. 
(Bar.ctzo sfusz:nic! u Polaków). 

TD• wszystko sa dla nieiz;o rzecey niezro
zumi.:ul'e. Ale nic widzę w przedsiębiorstwach 
rządowych. takich urzad'Zeil jak wielki park 
}a'ko miei~e odpoczynku dla roootruiJkow w wal 
nym cz.asie; t;i,ki p11rk należy urz.ądrzić w Zabo
r.zu_ Już dai.vno g-0 się dDmagamy, ale darem
nie, oomim{) że rząd ma 1mkisaJne zyski · ze 
swokh przedsiębiorstw. 

·oale.i mówil minister: „W nas.z::vch przed ... 
siebiorstwach robotnikqw nie pozbawia się 
praw". To twierdzenie szczegófowo podkre
śl<i.m. M,1tmy w przyszlym roku ·wybory do 
sejmu, podczas których się pokaż.e, jaikie pr:i
w2 obywatelskie sie P.rzvzri.1je roootnikom. 
Dotychczas nwsze urzędnicy fiskalni pro\va
dzili robobłików do urny wyborcze}. i nie wą
tpię bynrujmniej, że i w przysz.fym mku wy
'vier. ~ić s.ię będzie v.rplyw podobny. 

Powioo1..iar też minister, że p_rzedsiębior
stwa rządowe za·UI1mią zawsz.e przvchylne sta
nawisko d'la robotnik.:i.. Przyoomimm mint· 
strOf\Vi, :le podczas ostattftego strejku w KrO
lewskioj ttude wl'aśnie urzędnicy fiskalni zaJ
mow.21li w sposób wprost brutalnv pa.ińskie sta· 
nowiskp J?a!IlÓ'W Kirdorffa i Stinnesa. Porntjam 
zupelnie kwC's.tyę. czy strejk ze względów tak
tycznych się zaleaal lub nie, ale t-0 winie11em 
stwierxl.21ić, że drożyzn.<!', którai u rus pan{)fWała 
i jesz.cze oanuic. robotników z pmV'O<l'u niskie1 
pJacy <lo streiiku p·wchnęla. Skorn zaś roba
tnicv chcieli nawiązać rokowania. oświ:Mczy
ra im axlministracya iiskalnai: •• t-iie chcemy 
miceć nic do czynienia z organrzacyą robotni
czą". A więc t0> S3mo st1111owisko, Jakie zajęh 
mc.'gnaci kop<l!lniani w Westfalii! (Wielk a pra·· 
w<la ! - u Poh .... \:ów). 

śnie cieszył się by! względami samego 
Napoleona. 

Wykonywano bez szemranih rozka
zy Łubief1skiego, poddawano się wszel
kim jego zarządzeniom, lecz oz.iębłość 
do ui1ia wzrastała. Żołnierzowi nie po
dobał się sztywny, wysmuikany szef 
szwadronu, który n11wet w chwili unie
s.ienia umial pamiętać o formach towa
rzyskich, który bodaj ani razu nie umiał 
przemówić do nich bez konwencyonal-
11ych, sztucznych efektów. 

Usposobienie żołnierzy udzielii,to się 
i oficerom. Ci znów mieli Ll1 złe szefo
wi. że 11t!e szczędził uwag złośliwych 
Wincentemu Krasiflskiemu), pułkowni
kowi i zdaiwał się iywić doń urazę. że 
ten może go wyprzedził w laskach u 
Bonapartego. Nadto oficerowie co 

dnia do \Viększej ze sobą dochodząc 
zażyłości a .braterstwa, nawet dopu
szczając doń wielu żolnierzy ... nigdy nie 
przeszli Rubikonu powszednich grze
crności z Łubieńskim. 

Ten ostatni miewat wybuchy. w 
których py3zność jego zdavrnh. sic ta
mać, sprawiał nawet kolegom częste 
uczty, a]e chłód wial za stołem szefa, 
niewyczerpanego w rozwodzeniu się 

Pr.zytem przedstawiają ~a~ ~rzedsii;b ;or. 
sbwa fiskalne 1aoko vrwrowe i maw1ą, że Oi:ie ~ 
polityce socyal:nej srużą innym za wzór~ 

Przvpomin<itrn też ministrowi - me Wi 
dobrze, czy. to już b:rl-0 podczas jego urzG: 
wania lub <la\wriei -. że nai kopalni l(ró'.awe 
Lu<l!whld wydalono od pracy C2iforrków WY'lizJaJ 
lów robotniczych. Twierdzono~ że ci robotlll. 
cy st:llii si~ winnymi W$:t:echpolskiev aRitacyi. 
To twierdzenie jest niesłuszne wed1e m1)jej zna: 
jomości1 tarutych stosunków. Ci lumie w , 
dzialach robotniczych i?OJJierałl żqd~u'iia r~ 
tników, dła tego stali sie niewygodnY1.11i dl~ 
admmstrcyi; z te.i przyczyny wydakJ.n.Q kh ~ 
prncy, wtenczas musieli oni wystąpić z , 1 .. dzialu robotniczego. 

Co się tyczy upa11stwov..ienia kopałiJ, to 
zd'Zhvilem .,sie temu, że reprezenfa.nci rządu oru 
skiego, którzy .na tę interpełacyę OOJ>Qwiauali 
l konseJ:'lwatyści nie prz.edfożyli wniosku o '1ry; 
wywlaszczenie m3Jgnatów kopałnianydt T~ 
oni w ostatnim cw~ie uznali zasadę W'YWłasz
czenfai, i pruski prezvde.nt ministrów dziś w 
sejmie pruskim te za.$?1dę ba·rdro 'W1'clnnlaJ 

(Wielka prawda! u Polaków). · 
Jeżeli panowie już raz uz:naliści i~.1~~ 

wywlaszczenia, to podaj.cie sobie .rece z socya. 
listami i prze<llf óżcie wniosek o v:ywlhis~czenie 
magm.Łów kopaliniamych. 

(Bard~:> słusznie! u Polaków). 
Nie wątpię, że ·.naipotkacie it.1 opór panów 

I(iroorffa i Stiooesa, alę ten opór można usu
ina.,ć. Zwiazek rolników .i .,Deutsche Tages. 
zeitu11g" równięi byli pferw~tnle n.::tiwiększYtnt 
przeci\v.nikam.i Z'łSB.d'V ·wywlaszczen.ia. ale t 
cza1sem sie nawrócili. Z }}rzociwników stali si~ 
zwolennikami tei zasa<ly, Nie · wątpię · rei, że i 
panowie Kirdorff i Stinnes s.ię nawrócą: może 
otrzymzją potem tytul hrabiów, 

(Wesołość u Po laików). 
Pan dr. Roesicke z.ą swoje naymkenie s i ę 

ma f)do.bno· zostać baranem . 
(BraW'O ! i w.es:™ość u Pc!aków}. 

_z !&JJE@!IU .. Lli LEE &ES&! . .. a M I --- · - __ ;g 

Z P .~~» ifoe~Hd~b. WarmH i 1.4,ittr 
Borzyszkowy. W poniedziałek wde

czorem umarł długoletni proboszcz. 
przy tutejszym kościele śp. ks. Jan Su
charski w 80 roku życia. R. i. p. 

Waplewo. Leśnv Czarkowski ubił 
jednym wystrzałem dzika, ważącego 
trzy centnary. 

Komorsk. Robotmk Grabowski zo· 
stal uderzony przez koło obrotowe 
sieczkarni tak silnie, że skutkiem tego 
śmierć nast~piła. 

Z Wielk Iii. Pezna6skiego. 
Z Bydgoskiego. Ominę Kabat w po„ 

w! ecie bydgoskim przechrzcono na kul· 
turniejsze „Qro3swalde." 

Piła. Niecltlwno zaginął nauczyciel 
łiartmann ze Śmiłowa i sądzono, że 
go zamordowano lub stało mu się jakie 
nieszczęście. Tymczasem znalazl ~ 
się w Berlinie, skąd pisał o zwolnienie 
ze slużby. 

Gniezno. Przy wyborach ściślej· ' 
szych. w drugiej klasie przepadli Poła· 
cv. Wskutek tego 15 tysięcy Polaków 
nie będzie miało swego przedstawiciela 
w radzie-

.Jarocin. 650-letni jubileusz istnie?ia 
obchodziło w mi.n\ioną niedzielę mi~· 
sto Jarocin. Wyprawiony w tym celu 
fe ~; tyn niemiecki udał się po<loboo zna· 
k{)micie. W dniu tym miasto \\rygla· 
dało jak „urdajcz" .siedziba. 

Poznań. Dwa nieszczęścia na dwor· 
cu kolejowym w Poznaniu ·wydarzył~ 
się w sobotę. Po południu o 5 straci 
życ:e przesuwacz wagonów Kilgler! a 
~~!181~~.i~~'ij.'Q.~~ 

nad tern, jakie lud jego wiążą koligac~e. 
z kim śniadał. z kim obiadował, a z ia· 
kiemi to .osobami już rozmawiat PY· 
cha czasem tik unosHa pana Tomasz~. 
że niekiedy brat jego rodzony, f.ranc1• 

szek, kapitan pierwszej k:ompann, sfYfł 
ny jąkała, przer:ywał bratu swemu u· 
lubionem: . 

- Po ... oomówimy ooo... czcm 111
• 

nem! , . 
Przeciwieństwem Tomas~:t Łub1en· 

skiego był szef drugiego s~v.·ad ronu 
Jan Kozietulski. . 

Mlody bo dwadzieścia lat l i cząc} 
pan Jan, ~ już okryty sławą dzieLne~~ 
żolnierza i oficeru w krwawych bi 
wach; stal się duszą pułku. yi 

Trochę zawadyaka, w fantazza 
przewyższa? Jerzmanowskiego. \1'~ 11 palczywości może nie miał s.obie r~l~ 
nego. Żołnierzy kochał. Burcza!, icJe 
groził, lecz w ko11cu przebaczal ka ~3 _ 

przewinienie. ujmował się nawet e· 
szwoleżerami, a w chwili rozochoC 
nia, z ciurą gotów był zdrowie pić. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

... ,,_... ..• 



koł0 12 w :10cy przesuwacz wagonów 
Kretschmer. Pierwszy spadł z masztu 
5ygnałowego i dost'ał się pod kola po 
ciagu, drugie~o zmiażdżyły wagony. 

· Srent. Waelki i,Ożar wybuchł w 
Tworzykowie na folwarku. Spaliła sic 
obora. a w płomieniach zginęło 86 sztuk · 
bycth. Skotarz, który spał w oborze, 
ledwo zdolal uratować życie. Przypu
szczają, że ogief1 zos tal .podłożony. 

Osfrów. Po<l.fug wyniku liczenia 
mieszkańców miasto nasze liczy 13837 
mieszka1iców. W zes'Zlym roku było 
13~14 młeszkańców. 

Ze SląUa ezyll Staropellkł 
Król. Huta. Na dwa tygodnie wię

zienia sktnal sąd żonę górnika Matyldę 
K. za to, że na posterunku strejkowym 
liYła lamistrejków i przeszkadzała im 
w pracy. 

HajdukL Odkąd ujęto szajkę wła-
e I ntj'\vHCZY, z których jeden ma odpo

wiadać wkrótce za usilowane morder
stwo, nrnjq stróże nocni za zezwole
niem landrata i reJencyi być uzbrojony 
mi w rewolwery. 

Halemba. Polsko-kato1ickie towa
rzrstwo mężczyzn i młodzie6ców od
mÓ'wiło tym razem lokalu swego nau
czycielom, chcącym urządzić tam osła
wiony ,,ełternabend"; odmowę słusznie 
nzasadnil przewodniczący ks. Lex, tern, 
że w czasie adwentowym Kościół zaka-
zuje wszelkich zabaw publicznych. lfa
kata wścieka się, podsuwając fone przy 
czyny, iście po krzyżacku. 

Sośnicowice pod Gliwicami. Ks. 
prob. Kempa zakoflczyl w niedzielę 1. 
grudnia, PO południu swój ż.ywot docze
sny. Dożył 71 roku. Zmarły był długie 
lata proboszczem tutejszej rozległej pa
rafii. N. o• w. p. 
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Wiadomości ze świafao 

Ambasador japoński w Waszyngtonie 
wicehriahia Aoki został . odwołany. Za
ręazają jedmakże, że stosunek Jaiponii 
do Stanów Zjednoczonych jest dobry. 

mi i tak dobrą organizacyą handlowo
przemysłowa. jak Stany Zjednoczone. 
Dalej oświadcza się prezydent Roose
velt za ogólnym zaorowadzeniem ośmio 
godzinnego dnia riracy i zmniejszenia 
strejków za pomocą sądów rozjem
czych. W końcu oświadcza się ,prezy
dent za uzupełnieniem zbrojeń przez 
budowę dalszych czterech pancerni
ków. 

l(onferencya nadzwyczajna biskupów 
Niemiec 

odbędzie się IO grudnia w Kolonii. U
działu w konferencyi brać nie będą pi
.skuoi bawarscy. 

l różn~h stron. 
Baczność Rodacy w Reckling-

hau~.en! W ostatniej chwili przypomi
namy Wam Wasz obowiązek obywa
telski. Kto jeszcze nie glosował przy 
odbywający~h się wyborach ściślej

szych do rady g.mh:mej, niech natych
miast uda się do lokalu wyborcze~rn i 
odda głos na polskich Jrnmdydató\v. 
Dziś 6-go ostatni dzień wyborów. 
Prócz tego ma każdy uświadomiony 
Polak .obowiązek starać się o to, by 
także mnie~ uświadomionych i nieczy
tających gazet polskkh rodaków zdo
być dla 54prawy polskiej · nakłonić do 
głosowania na rodaków. 

Wanne„ Na s~acyi Mecklenbeck na 
linii Wanne-Monaster zderzyły się 2 
pociągi towarowe. tlamulczy Oelshoff 
poniósł śmierć, jeden .dozorca bydła od
niósł ciężkie okaleczenia. Zabitych jest 
też kilka sztuk bydł!'.l. 

Lilnen. Powracającego z kopalni 
„Preussen II'' górnika P-Ochwycila 1o
ikomotywa. Nieszczęśli\vy poniósł na 
miejscu śmierć. 

Duisburg. Trup.a Thumowej która 
zaginęła od 20-go zm. znaleziono w l•e
-sie qJ{)d Duisburgiem . .Pnzyczyny śmier
ci dotąd nie stwierdzono. 

Bergisch Gladbach. Zaszły tutaj 
Nieszczęście kolejowe„ trzy wypadki tężca karku. Robotnik 

Pociąg osobowy wykoleił się w Piotr Brewer uległ chorobie. 
pobliżµ Paisley w Angl.Ji i najechał na Linden. 19-leini robotnik włoski 
grupę robotników. 7 osób poniosło Primo, którego pchnął nożem ziomek 
śmierć. jego Cordioli zmarł w domu chorych. 

Wyrok przeciw Oooldom. - Wdowa Brune, którą pchnął no-
żem robotnik Pelke z W erne, umarła. 

Swego czasu wywołalo wdelką Trupa ;p-odtlano badaniom lekarskim. 
sensacyę morderstwo popeinfl1no w ce _ w sprawie usilowanego mor-

e Jach rałnmku na niejakiej Lewin prze?: derstwta, którego ofiarą miał być gór-
małżonków Gooldów w Monte Carlo. nik Wiemers, aresztowano dotąd 8 o

~, Trupa zamord-0wanej znaleziono p-0krtt- sób. Zachodzi także kradzież, podpale
Janego w kufrze. Sąd skazał obecnie · nie i krzywaprzysięstwo. 
~ooldową na śmierć, a męża jej na do- Dyseldorf. Niejalką Siegerową, któ-
zywotni pobyt w domu khrnym. ra utrzymywala ·stosuniki rnil·osne z in-

Oręd7ie nrezyd~nta Roosevelta. nyrni mężczyznami, skazał sąd przy-
W wtorek rozµoczęły się w Wa- sie,głych za usiłowane otrucie męża na. 

szyngtonie obrady senatu, i Jzby po- 15 lat domu ikamego. Prokurator wniósł 
stów. Odczytano orędzie prezydenta I o uznanie Siegerowei winną morder
St:i.nów Zjednoczonych Roosevelta. Pre stwa. gdyż mąż jej uma.rl na skutki 
ZYdent nawołuje do rozwagi i zaufania zatrucia stry;chininą. -którą z)a<lł z zupą 

.
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~o .banków, gdyż ani jeden kraj na grochową i wypił w herb.ade. Są<l u-
~ci~ nie rozPorządza takimi środiktl- znal, że wszystko rwSikazuje, iż truci-

! . TilW.arzystwo ghnn. „Sokół" w Annen p t t 
a ~*do wia:tlomości swvm druhom, iż w nie- or re ,y 

Ztelę, dnia 8 grudnia. odbedzie pół.roczne wal· po<lłog każdei fotografii, 
ne zsbranie o ~oclzinie 3-e.i• po po,fudn.iu na· sali pod gwarancyą doida-
P: W. Ehrenberga, Witteńska ulica nr. 21, gdzie dnego podobieństwa. wy-

• się Z~braniai i ćwiczenia odbywają; zarazem od- . konuje szybko, k:J:edkowo 
~edz1~ się obór ;nowe~o za:rządu. Rewizorowie i kolorowo naturalnej 
Oa~y l slrarbinik winni ~ooziinę prę<lze~ przybyć. wielkoścL Piękna ozclo-

.la!k nailkzniejszy udziaił' w zebrnrviu orooi (1) ba domu i 1mrniątlrn fa. 
- Wydział. mili ,nn. Cena. 2 ma1·ki 
T -- - ··- - - ·-- - ł ·~.~ ' ej. UOH 
d owa'.ZYstwo św. Tadeusza w Hochemmerich Sf M. h ł k" 
8onosi ~W}!'m czfonik001, iż w nied2Jiclę, dnia I . IC auOWS I 
z grudrna· rb .. o godz.inie 4 po poł'. odbędzie się zakład malarsko-artyGt. 
u7Y~zaine zebranie na s.aJi M. l(i1pQera. O JJl.tii1!1dli11. b. Po ~en. 

. zny u<lzial w zebraniu uprasza (2) 

znę do potraw wsypała Siegerowa, któ
ra zarzekała się do ostatniej -chwili, że 
jest ni~inną. 

Dyseldori. Przed kilkoma tygod
niami strzeliła nakladaczk-U Krystyna 
Miiller do ślusarza Gustawa Klose, któ
rynią wzgardzil. Kłos zmarł ołrecnie w 
domu chorych. 

Adres skrabnika świętojózafacia: 
Stanisław Zmyśl-0ny, Wattenscheid, Bo 
chumerstr. 156. Składki n.a Swiętoió
zafacie należy .przesyłać tylko do pana 
Zmyślonego. 

•e Lfrll == 
ZJ ednoczenie zawodowe polskle.1 

Huckarde. Zebrani.e „Zjednoczenia Za::w. 
PolskiegD" w niedziele. 8 ~rudnla. w lokalu 
paJJi Schnekler, przy kościele kato!. o godz. 
-4 po polooniu. 

Zebranie „Ziednoczenia Zawodowea;o Poł
skiegou w Dorstfeld odbędzie się w niedzielę, 
dnia 8 grudnia. o godz.inie 2 i pól po porudniu w 
lokaht P. Klinkhammera. ul. Roo.rrstr. nr. 15. 
O Uczny udział druhów r rodaków uprasza się. 

(2) Zarzad. 
Bac1.ność Mężowie Zaufania w Hamm' 

i WischerhOien ! 
Pmszę m~żów zaufania, aiby raczyli przy~ 

być na niedzielę. 8 bm., do pana Rasscka o go
dzinie 2-ei· po południu i zarazem ci, którzy na-
leżą .U.o wydzialu. Del~at. 

Wiec w Oberhausen I. w niedzielG. <lnfa 8 
grudnia przed poludniem o godzinie 11 i pól 

w lokalu Zerbst;t, przy ulicy Marktstr. 172. 
Baczoość Essen! 

Zebranie · cz.fonków 'v ni'edzielę. 8 grudnia, 
po poJud'niu o godzin•ie 1-ej na malej sali p. Mer
ster'a. Będzie -0bór wydziafo. Cuoc1lrnwie win
ni się okazać książką kwitową. 

Delegat. 
te ~-

Od Redakcyi. 
Panu St. R. w Unser Fritz. Wychodzą dw~ 

pisma nieilustrowane. Czy \Vychodzi taikże 
pismo ilustrowa1J1e, tego nie wiemy, lecz zdaje 
nam się, źe pismo takie nie \vy<:hod'zi. 

- .. - !.Ili ·- ---

Osfafnie wiadomości. 
Z Berlina otrzymujemy następujący 

telegram: 
Ber I i n. Blok chwilowo załatany. 

Po oświadczeniach przywódców posie
dzenie parlamentu zamknięto. 
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BACZNOŚCI 
\V s-praiwie wyd:aw,nictwa kalen<la.rzai ko

ściefa1ego id11.ai ,dekanatów Dortmund-lfoerde 
zaprasza1m uvrzeimie pp. prezesów wszystkich 
towarzy·stw polskich z dekanątu Dortmund
Iioerde w Illiedzielę, dinia 8 grudnia o godzinie 
5-eJ po poJu<lniu na pogadankę <lo Dortmundu 
na sailę p. Szuberta, narożnik Nord-łiciroklstr. 
(obok kościo!a św. Józefa). 

Jeżeli p. prezes jakiegoś tmvarzystw.a. n.ie 
mógłby osobiście sie stawić, proszę o vry-
sfanie delegata . (2) O. _Bazyli. 

Tow. 2Jmn. "Sokór' w łfołthausen · 
donosi siwym druhom, .jż w niedzielę, d11ia 8 
gMK!n~a, w lokalu P. Eillinghausa o godzinie 6-ej 
wieczorem odibędz.ie się z.ebt"anie na którem be 
dą wa·żne spra:-.vy omawiane. Liczny udzda' rlru 
hów pożąid~ny; goście mile wroziani. - Bra
d31 do szeregu! .niech z. nas ża<lnego nie bra
knie, bo kto Polaki. ten „Sokół". - Czo.ł'em ! 

(2J Wydz;ał. ------
J(oł'o śpiewu .• Harfaii we Wanne. 

W niedzielę. dnia 8 gruod11ia, o godzinie 4 
po polud111iu odbędzie się walne zebranie i obór 
nowego za.rządu. nai saH P. Kottmanna. ulica 
Karóla, gdzie się Kolo obecnie znaidUie. Pożą
danem icst. ażeby szan. członkowie stawili się 
w komplecie z pawodu ważnej sprawy. „Cześć 
oieśni polskie.i! (2) Zarząd. 

+ . 
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To.warzystwo glmn. „Sokółu w G.aitmen 
zasyJai naszemu druhowi sekretarwwi 

Mll(OLAJOWI l(AŻMIERCZAl(OWI 
w dnJu g.odnych Imienin. dnra 6. 12. fll. na.tser
decmieJsz.e życzenia i po trzyikroć walamy; 
Czołem!!l (1) Wydział. 
Tow. św. Antooiego w · Recklf.ngh,auser.-Stld 

na Ludwiku 
donosi $Awym cz.tonkom: iż w niedzielę. dnia 8 
grudnia, odbędzie się zwyczajne zebranie 
przed połudrliem o godzinie %12. O liczny u-
d~ial JlTOSi ( 1) Zarząd. 

l(oło śpiewu ,,Lutnia" w Unden n. R. 
donosi swym czJonkom, iż w niedzielę. dnia 
8 grudnia, po pQ!udniu p godzinie 2-ej odb~
<lzie się roczne walne z-ebranłe. Na porządku 
<lziemmym: obór nowell'O zarządu. O kom-
pletne stawienie się uprasza. (2) 

~~~~~~~~-~~Zarząd. 
Towarzystwo g.ium • . ,Sokót1

• w Langendreer 
daoosi swym cz.kxnlrom, iż w niedziel~. dnia 8 
grudnia, o godzinie 4 P9' polu<lniu odbędzie si<; 
w.alne zebran~e na sali p. Spreta w Lo.ngen
dreer-wieś, uL Cesąrska. I)cmy udział dru
hów por'.l.ą<lany. Po.kaZ1lly że jeszcze „Sokó.r·· 
w Langendreer żyje. 0-0Ście mile widziani. 
Czofem! (2) Pilarski, prezes. 

Ba:czn-0ść Linden-Dahlhausen! 
W nieidlzielę, dnia 8 grudnia. o g-orlztnie 4 

oo p~udniu odbędzie się wiec Związku Pola
ków na sali p. Schillera. Z powodu ważnych 
spraw liczmy udzia:r rodaków w \Vieoeu pożąda
ny. 

Uwaga. Z powodu wiec2i zebranie To'l.rn
rzystwa św. W.adaw.a się nie odbędzie. 

(3) Związek Polaków. 
Bractwo różańca ~w. w Liitgendortmimd 

poda·}e -Oo wiadomośąi siostrom róit św., iż 
w niedzielę, dnia 8 grudnia rano· m druS(iej 
Mszy św. przys.tęptr.ienry do wspÓl:ncj Komunii 
św. Powinnośoia jest. ażebv sie wszystkie s:o
stry w -0z1iakadt st::vwify. Do spowiedzi iuż mo 
żna w sobotG po po.fu<lniu przystępov.rać. Po 
pruud;niu o ~odzinie 3;.i wspólnv różaniec i 
zmiam1 tajemnic . . O ounktualne stawienie się 
uprasza (2) Mkhallna Trzebnłak.. przef. 

Towarzystw-0 f!l1mnastvcxne ,,Sokół" w Oerthe 
diOnosi swym druhom. iż przyszłe miesięczne 
zarazem walne rocme zebrianie odbędzie słe w 
lokalu zwykłych posiedzef1 w niedziele dnia 8 
grudnia o godzinie 5 no południu. 

Uwaga: Wydz.Lal i rewizorowie kasy po
winni się stawić o gooi;.inJe 3 po p.otud'I1iu. (2) 
Czolem 1 .l~Dudek, s:ekret.arz._ 

BACZNOSC! 
Zarząd i Rada Nadzorcza Związku Polaków 

odbędzie swe wspólne zebranie w niedzielę, 
dnia. 8 paź,dziernika, na sali „W.iktor;-a" 0° go
t:lzinie 10-eii rano przy ulicy Alejowej w Bo~ 
chum. . Na1 zebranie to powinni się wszyscy 
czlonkowie zarządu i rady naidzorQzej stawić, 
ponieważ przyida ważne spraiwy pod obrady. 

Zarząd Związku PolakQ_w 
(2) Jan Skraburski, Gelsenkirchen- III. 
Towarzystwo św. Wojc_iecba w Rohlins;:hausen 
donosi swym czJ.onJwm. iż tmvarzystw_o przy
s.tępuje w niedzielę, 8 bm .• wspólnie do KomuJ1ii 
św. i to nai pierwszej mszv św .. Sposobność do 
spowiedzi św. iest od pi_ątlru a'Ż do pooicdzialku 
poTudni:a. Zarząd. 

Uwaga. Zebranie mi..:s1~czne odbędzie się 
te~o saimeg{)I dnia· po po.fudniu o godz. 5-ei. 
C~onk01Wie ! iest to ostatnie posiedzenie tego 
roku, zatem l}roszę wszystkich kompl. się s.ta
wić a prz.e.cl'ewszystkiem proszę tych. którzy 
zalegają ze s.klaidkami miesię.cznemi. .aiżeby ja-
ko z ukończ&.iem roku i ulatwieinia książek, 
przvoyli i z tatowych się uiścili. Czfonkowie. 
którzy p0S1ia<laią książki z biblioteki Czyte·tni 
ludowej. a.by także n-a: tern zebraniu zechcieli 
je z'V'rócić tow .. ażebv z ukończeniem starego 
roku m~na dać dOth."lfadne sprawo~danie. (2 

W ojciecbowski, vrzewodrrlie7,ący :_ . 

'Swój :do swego! 
~ w„~(~-„ ... -~...;.!::~ !:"::'"'_J::~~~· -~ 

Szauownym Rodakom z Wanne 
i okoli~y ii o nosimy npr2ejmie, iż z dniem i:::~~~~~~ 
=:-.-:-1:-g.:11d'il1a-:rli:-:::.:::::._ 
otworzyliśmy 

w W anne przy ul. Dworcowej 163 (Bo~n~ofstr.) 
specyalnjy ~kled 

moszvn -~u~sIYcio, ~o omni o, kołowc;ów, 
· Dł&SZJ~ 11 do G'otowania 

. .__ . ·- _ - ·----. _ . _Zarząd. Skład towarów 
- oś w I A D c z EN IE. kolonialnych, 

ro :>O. łtl~1re1< nagrody otrzyma, kto mi poda dobrze iraprowadzony1 

llt~FteieU oszczerstw, rzuconych na o je.a i w ożywionej rniejsco fO· 

ni e !ak, że nastąpi sądowne ukaranie. Po- ści, gdzie znar.zna liczba 
s~Waz„te pOgłoski krążą bezustanme i zdolne Polaków, jest z powodu 
li tvOdl z1c dobru su-0łeczei1stwa. obwiesz~zaim choroby tanio do naby-

ko z tego powodu: cia. Zgl. do eksp „ Wia· 
\Voct I) Na~ki mei zaprzestać m~sial'cm z po- rnsa Polskieg1," p.nr.1441 

u chro111cznej choroby gtowy 1 serca. El -t - -
w 2) W.ięzie~ karę oos-iedziai?em za artykul emen arze 

, Spra\Vle apieki <:luchO!\Vtlej. . . 
ni ~)" ~olitycznych zapatrywań stronnictw wwu:~m. wyborz~ polea d:1ei.;k1ch nie dzielę pod ż.aidrrym wr.si;lę-1 I~siegarma 

. (1443) nr• • p ~ 1... " 
n~~ ł Do • , , . l"terat ,.. '''V Iarusa OJ~łli 
JJ'Ul!.lłS aw mmSKI, I • 

+ meeił n 01·a.z wszelkich sp1•zt:tów kuebennych. .... \.. ~ .J ' '1' • ' • \ •• 1.'~\: 

Przytem urząd~amy 

wielki warsztat reparaeyjny maszyn do szyeia, kołoweów i wszelkich 
sprzętów gospodarczych. 

Polecaj~c przedsiębiorstwo n&sza łaskawvm względom szan. Rodaków, 
kamy skot!\ i rzeteln'\ usługa. Z WJ8, ktem szac nkiem 

KRYGIER &. SARNOWSKI, 



Towarzv5two św. I~nacego w Oberltausea 
CO'mO!i Cl. rntk:om. i ż we wtorel.'. 3 grudnia ~
siał ubin na kop".llni ,.Prosper" czlonek naiZ 

śn . ST ANISLA W GALZA. 
Pogrz .. o odbędzie sie w niedziel~ 8 grudnia 

po polucl., Jiu o godzinie 2 i pól z domu żaloby 
Sohlach : ofstr. 1. Chorążowie i c7lonkowie 
"Wi.ruri si ·: sła'wić o 2 godz.inie. O liczny · udzial 
w pogrzebie prosi Zarząd. 

---- -„.„_. _ _ _ 

St. Wciórka, 
Kray, ul. Karola· nr. 21. 

Szan . Rodakom .,, Krayu i okolicy poleca!ll 

na adwent 
1:- polskie powidła funt 25 fen. = 

olej siemienny litr 45 fen. 
i rozmaite inne postne towary w najlepszym ga• 
tun.ku i po najtańszych cenach. b@~ . ~·~ .. '412 

.Jan Stanina 
księgarnia i drukarnia w Horsthausen. 

Polecam Sun. Rodakom na. 1sso 

podarki gwiazdkowe! 
Włełld wybór 

książek do nabożeństwa dla dziatek 
oraz wszelkich zabawek. 

Krzyże stojące,_ wiszące i pod kopułą, 
figury św., powinszownnia i korty gwiozdkowe i noworoczne. 

Cy gary i papierosy z pierwszorzędnych fab ryk poi„ 
skich. Wszelkie towary galanteryjne. 

Szan. TowarzystD·om w pobli.tu polecam 
się do wykonywa11ia ustaw towarzyskich, progra· 
mów, odezw, kart ws~ępnych, we~elnych i t . p. 
Kto na gwiazdkę .zakupi za 10 mk. otrzyma Kalendarz 
l\faryań ski na rok 1908 z wszelkimi dodatkami darmo. 

Wdowa 
kat., licz. 40 lat, z 8 
r zie6m.i, tnt111igentna i 
miłej powierzchowności, 
poszukuje 1 UO 

męila. 
Zgłoszenia. proszę nad
syłać p. 1. L. A. J. 1021 

~~~~~~~ 

Polska czeladź 

krowieEho 
znajdzie stale zam.dnie
nie. 1432 

S. Kucnerowicz, 
mi11t.rz kra.wieeki 

w Resse pod Herten. 

J P r ak, 1.247 . anoz dom towar 
• 

RSSEN. Stoppenbergerstr. 11-ia. 

Najtańsze i najkorzyst 
nieJsze źróftło zakupna. · 

Dobrze zaprowadzony Od 1 *tJ'czaia Po~&· 

interes selterskiej bna dzlawczyna14* 
Wody U31 

do 'poslu.g~ n& ~ę • 
mam zaraz do sprzeda- 20 mk. miee.ęeznie, 'IV' 
nia.. Stósowne przed dę- dom~ mów~ si.ę Po Pol· 
biorstwo dla inwalidów. sku 1 po n1em1eeb. 

Józef Spieczyński, f M. Olesch, GmmldJBin. 
Altenbochum, Maxstr. 2. Kr. DDsseldorf, Kartatr.32e 

e Kwiatkowskiego 
są najf ansze ! 

0031 r 

~:· „' " ' . • ~' ... • . . ~ ~ ' ł • • • .,.;. • • li· 

Uwiadomienie! 
Każdy odbiorca firmy S. Hohensteina w Herne, Bahnhofstr. 50 kt6ry za 20 mk. knpi towaru, otrzyma 6 

metrów dobrej i trwalej materyi na suknię domową, kt6rą może sobie sam wyrwać, jako 

podarek 

S. Hohenstein,, Herne, u~:~r;:!:1. 

Wielki· wybór 
konfekeyl damskiej ł dzlecl~eej, mater7j na suknie, materyj na 
łóżka, ple1·zo, jedwabi na fartuchy, chustek na glow~, konfekc1ł 
dla panów I chłopców. Meble wszelkiego 1•odzaju. Łóżka I tak 
dalej. 1366 

' . . . ~t . . "~ . ~ • , '', 1(. ! ' ' ' • ' ' < .„ .„ . 

Ph . . Aronheim, 
, , 
Scłsle 

stale ceny! 
Usługa polska! 

Kastrop, Wittenerstr. 20, naprzeciw ewang. kościoła. 
- .7'„,,., ".··.. . -

·Ili" Wi e I k a w y p r z e d aż u w i a z d k o w a. ~ 
Aby moje wielkie .iapa~y 

u braĄ 1:Ilezkich i dla chłopców 

Ubrania męzk.fe 
do wyboru. 

Serya I. Serya I [. 

do Gwiazdki uprzątna.ć, sprzedaję: 

Ubrania dla chłopców. 
s~rya I 

warto~ć do 4 mr. teraz 
1)50 
flmr. 

Paletoty dla panów 
do wyboru. 

Serya I. Serya II. 
WartośC do 20 mr 1350 Wartość dn 32 mk. l]fj50 

teraz ffik. te 8.Z (lfl ffif. 
Serya II 450 

wartość do 7 mk. teraz mr. 
Warto3ć do 19 mk.11)50 Wartość do 27 mk.1850 

teraz fi mr. teraz mr. 

Paletoty cłla cl1locpów 
od mk. 20 do 350 

mr. 
Serya !I[ 

Warto ~ć do 10 mk teraz 650 
mr. 

Pałeryny dla chłopców 
od 11 mk do 

Wielkie zniżenie cen 

na wszelka konf ekcyę damską 

350 
mr. 

Teraźniejsze ceny wyznae.zone są oboli cen da"rnlejszych niebieskim ołówkiem na etykiecie 
1439 każdego przedmiotu. 

~"'...::~-·„ . 
... ~-·J.lW'lr.r."!.,.;:: • .;,;•k._':;'~ - ---·-... -.„--. __ .„ -. W n iedzielę będzie mój skład cały dzień otwarty. iiiii* iii' ---• 

Wydawca: J a n B re isk i w Bo churn. Odpowiedz.ialnv za redakcyę: St a n is la w Ku 'Il o a w Bochum. - Drukarnia •• Wiarusa Polskiego" w Bochum. 
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,,,,-- •• 
·todzienntt pismo Indowe dla Polaków na obczyźnie poświęcono ~włada oraa sprawom sarodow)'ll, politycznym i zarobkowy&, 

I lmla .Baże za Wiara i Ojczyznę! 
Za i.nsera ty pJaci się za miejsce rui<lka drobnego dra· 
ku 15 f .• os;rloszenie, zamieszczone przed inseratami 40 
fen. l(to często oglasza otrzyma rabat. - Listy do 
•• Wiarusa Polskiego" należv frankować i podać na 

.... „.---„...,,.,.._...,.. ____ _.,........, __ .• __ ill'l:l:a...,„.-.„ ....... -:-~,~----.-.u„111,, ________ _...._ ______ ~--UI··c·h•d•o.klt-adn-"y-ad•r•es_.;.p1•·szą~c~eg;.o •.• R~ę-kop~ .• w.·e.ZW'l'.-•a•cam~y- · 
Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres ,,Wiarus Polski" Bochum._ Telefon nr. 1414. 

wrcho<hi coclzien.nle z wviątkiem dni poświąte~z
OjCb. Przedp.Jata kwartalna n~ poczcie i u listowych 
WYDosi l mr. 50 fen .• a z odnQszeniem ero domu I mr. 
IW fen. „ Wiarus Polski" z.avisainY }est w cenniku pocz

łOWYIJU pod z1nakicm „L. polnisch nr. 123.'' 

i.. . - ' l , 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe l , Pan mecenas Łaszewski w przeszło ~ cili ~ powracają do ojczyzny na 200 ty- iest Polakiem" i dooa:je „bedzi61l1Y sobie przy-
mówić, czytać i pisać 0-0 polsku! Nie .r polt~ra go~zin_nej ~wietnei ob~onie uza-: ~ sięcy; wraca ~akże dużo wychodźców wlaszczali za pei'1nem WYnagoodzeniem i:eclynie 
16st Polakiem •• kto potomstwu swemu ł sad.~1ł mewm?o~ć oskarzonych i ~ z Niemiec, którzy powiększą liczbę bez tę ziemie, której dla wzeprowadzeni.a ozn.aczo-.., wn10sl o uwolmeme ~ b t h nego celµ osadnictwa potr~buiemy". _, 
zniemczyć się pOzwołi! · . . . · . ro 0 nyc · M. P .. być może, że byl to bl~·d. ·który s1·p 

Op1era3ąc się na par_ agrafie 110, o- ~ "' • J& ~ dostal ·do mowy prezesa minJstróW; a.le mimo 
g1osil sąd po dwugodzinnej naradzie wyplagania pewnej ceny nie jest oo niczem i:n-

z WVA&.lh6Ulf dDI&- wyrok, moca którego ośmiu księży pro- J_~i'~(Qi ~M> na Ob(~U~dJe aiem, Jak przywlaszczaniem, a sądzę. że w pań-
w 3 r UD w „ boszczów skazano każdego na 600 ma- r q'"" J • ri ~"~~~ t . stwie prawa rząd nie może sobie niczego bez 

--- rek kary i koszta; ks. wiik\aryusza Ło- wszystkieg-o przvwlaiszczać, nicreg()ł, czego wlaściciel dobrowolnie od<lać nie chce- cho-

i k
• P • " od • ~ , wickiego uwolniono, redaktora p. For-

1
. O w . . . ciażby za to pmą sume p.iadt i nie mÓże go 

Balon rancus 1 ,, atrie nalez1ony • i mańskiego skazano na 200 marek kary. ste~feld. . medzie~ę, 1 grudma zmusić ·do pozbycia się swei wtiasnQ.ści. 
z Londynu donoszą, że balon „Pa- -. O wyroku donosiliśmy krótko przed od~yl się. staramem .tute1szego Ko_ł,~ Pan prezes ministrów wzedstarwit tutaj, 

· " dl bl' · f B ll _ ~ trzema dniami. 1 śp1e\\~a~k1ego. „Gwita;zda Jedności jakoby przywódzcy ruchu polskiego z wied2ą 
lne spa _ w po IZY ermy a ystł-

1 
wiec spiewacki na sah p. Husemanna. starali się i z planem nad tern praoow.aJi, ruby 

}agh w Irlandyi . ·• Hl?i&& Wiec zagaił pochwalenie :eana Boga nietylko Polaków od niemców oddzielać„ ale . ~ p . ·1 . St h z· d h i octśpiewnniem jednej zwrotkipieśni także.. abv niemC'Qill pobyt nai kresach wschod-
;w Berlinie ~b~la się po?owna kon~e- l rzes1 OOID w anac JB noczonyc • „!(to się w opie~~" .p. M. Łuczak, pier- ~~"ah u';,~~~~::~ćclewnl:~r~:,~1~t~~~u si~;i: 
rencya mimstrow Hnansow urzędu1ą- • Donosiliśmy już 0 tłumnym powro- w~zy pre~e~ n:1e1sco~ega_ Koła,_ który pietać. „Nie ze stror.y niemieckiei; ale ze stro-

i tez na ogolne zyczen1 wiecowi prze ny polskiej prowadzona iest politv:}<a wypiera-

c,_ ,ch w poszczególnych państwach ł cie 1rot...otntkA.-. .. ·przenny-stfV'.uych z Sta- . e -·' b 'U u w v vv d l S k t b ni:a w sposób cichy, niepodpadający, ale tem-
związkowych Rzeszy. 

1
, nów Zjednoczonych do .Europy z po- wo mczy · e :e ar~em 0 rano pa~a bardziej skuteczny". 

, . . wodu wielkiego .przesilenia w handlu i F~. Horyzę, ław.r:ikami PI?· A. Smolarkie , Pytam się vanów: ia:kże to oest możebncm? 
~a posiedzenm rozpatr~W\ano po~o- pr.ziemyśle. w1c~a l fr. P.1~czyńsk1egq. _,Na.sam- ~ Państwo pruskie rr,a do swei oyspozy<:yi kolo-

wrne s.prawc zaiprowadzema podatkow l z calert:o sz""reirru fabryk, kto' re rza- przod przewo, .d~1czą_ cy da,l, kr.ot.ki po- I s.ailna armię i cale z.a.stępy urze-dników: ma w I b '·' b I d d ł 1 swem ręku wszelką silę. wszelką moc i mia.lo-
bezpośrednich w Rzeszy niemieckiej. stanowiły lub zmniejszyły ruch, przy- g ą na rozw~J 1 zta a ~osc. m_i;1sco'Ye 1 by być bez,bronnej oolskiei ludności możliwem, 

Obiega też pocrłoska iż kanclerz ksią- t taczamy rponiżej najważ,niejsze których I ~.° Koła, z ktorego dowied~ie~ismy się. wypięrać niemc6w, których rząd na .wszelki 
!'.!> ' f d ·k bł' b ł l: • · 1z Kolo nasze bardzo pomyslme dotych d1oiz1wolony i niedozwolonv sposób wspiera? Nie 

i~ Billo-w przyrzekł prz~wódcom stron-
1
. ~ u: c;a 0 iczona Y a g owme na ; czas się rozwi~ało. C~fonków liczy o- wiem, w jaki spo~ób. bylo:by to możliwem .. Pola 

11ctw blokowych ogramczyć wpływ p. ~~t d~ BurP'PY: bl it.. Th A. ł koło 250. ~p1ew ćwiczono na jeden cy z wolnej reki lkupuia od niemców, jeżeli ci . . I J. iavfY1.l\.a cyny I aJC!uY „ e n..1me-1 · t ł K ł b ł . ł majątek im ofiarują: wzeimu;ą od nich roz.-
. · RJiembabena na politykę Rzeszy. · lfica in Sheet i Tiin P1ate .Co." zasta•no- 1 n~ cz e~y g ~sy, o o na, o udzia maite przedsiębiorstwa itd. ia.le ro wszystko w 
. ·1 ł . h . yd l"l 2 800 takze w kilku Z1azdach, na ktorych zo- sposób sp01kogny: ze strooy n~emieckiei, nikt 

:Mlnisfer finansów baron ~belnbaben ' ::"-~'!'pe 0 pJ;uc ki1 Y'
1 

a 1.a t' r [ 0- stało nagrodzone trzy razy pięknymi I nie iest z:musz.on_ ym oo tego, nikogo się me 
n·e st i ' m aw.. rYi z~ a~ 1 s a 1 „ u- obrazami których atoli nie może wy- WYViera. nikomu nic zl~ się nic robi. 

1 u ą~ • · lkens Iron 1 Steel Co. limited" zrednlko- wieszać 'w lokalu z powodUI za}ra-zu .. ~tosunkó~ pomiędzy Po~aka~ a niemca-
Nie po raz tfrerwszy donoszą o głę- watv pro<fokcyę o 60 .pre. a wy<lal9no policyjnego Dalei żalił się mówca na m1 rue po_psuh Pol~cv: rozb1ly ~1e one. pod~ 
· . . · , . . . dlrofo 3 OOO robotników Znaczne tQwia... . b • · . , . czas w.ai1.k1 kulturne1, ~1ed'V cześć ludności sta-

"ok1 e1 rózmicy zdan panuJąCeJ pomiędzy tw · k D . Dol r~ A ozię tosć tute1szych rodakow w s.pra- 11ęla po stronie rz.adu i ustawy kulmrkampru 
'ruskim ministem finansów :P· Rhein~- rz~ t' 0 ,~1 c. " avi~,- dlY-vvbv-~~v-~r-f s- wie śpiewu i zachęcał, aby odtąd' lepiej slo:vern 

1

i czynem ipnpi~rala. A kiedy nastwnie 
• • „ soc1a ioo zastanCYWi o a rdll\."u un- tą sprawą się zajmowlano pohtyicz1ne ustawy wv1ątk<>W'e w roku 1886 u-

benem a ks1ęc1em Bulowem. Ztąd w d:uszów TUCh w ikopalniaich w Coaters- N t . b ł • · p· t p chwalooo, przep.-aść pomiędzy obu _narodowo-. . h . . 
1 

. . . as ępme za ra gJOS p. io ·r a- śc' . t ba dz. . l b'al . 
o?tatmch ~ntac pisano w1: eo u~tąp1e- vilte, i=:r~dgepart i J?utte. Około 10.000 liński z Bochum, który w swej przeszło p~~~~~e° ter~~ 1<l~ ~;s~i,a 051

1ie pro-
mu p. Rhembabena, który 1est tez pono robotmkow pozbawionych wstało pra- godzinnej mowie przedstawił sprawę Jekt rządoiwy zgadzai s.Vę z konstytucyą, a są
autorem paragrafu 7-go w ustawie o cy. . śpiewu w ogólności, a polskiego w dzę, że i P. minister sprawied_liw~i bedizie s.ie 

~\ d . h . t . h R,a1Unerye cukru: „American SugM szczególności- Szanowny mówca wy- c~ul spow~dowany~ usprawuxhl~ić to jast_l-0· 
zgroulla emac i s owarzyszemac Co" w Jersey City następnie Na- l .1 b . . Nie będę s1ę zaiglęb1ać w tę spraw~, ~1e-
~ierowanego przeciw Polakom. "-" ·al c;:... R f" . 'C L " 1 g osi swą mowę ar?zo .pou_cza1ąc~ ~ waż prawnicy tefizby za!fmować się tern będą 

• • • • 'LlOO -:iu·gair e im~g o. w Ontg s- wykazywał znaczerue p1eś01 polsk1e1 tak w plenum, 1iiak i _p.od.czas obrad komisyi; 
Z Berlma donoszą obecnie, iz pan land City 21astanowily ruich .z :powoda przytaczał różne przykłady z dz!iejów poz;wąl~ sobie ~robić tylk_o ki~a uwag. 

Rheinbaben oświadczył sam, że ustąpić 

1

. ogromnych zapasów i dla ·braku zbytu. naszej Ojczyzny, gdzie to rycerstwo Mośc_ 1 painow.ie! W pans~e .. u~dko-. · . . p~·'hr 1' 1· osow' The Amer1· 1 k. 'd d b . ś . l . . w.anem tak samo państwo to, Jak 1 stOJący z:a 
me myśh, gdyz 1ego poglądy w spra- i:llU YAa pap,?r :~ - po s ie, 1 ące" o OJU, PI_ewa o p1eśm nim nąd. ma obowiązek bronić praw WM.Y-
rwie podatków bezpośrednich podzielają Clm? !obacoo Co „~ Bal~!\filore, zatru- .. Bo~arodz1co oraz z chWllą nasze młQ stkich obvwaiteli. oez wzgledll na naroslowość 

. . . ómaJącą 600 wbotników została wpel- dości, kiedy to ntasza matka przy koleb i wYznanie, ponieważ wedl~ artyklllu 4 kon-
rządy zwuiz~ow~ R~eszy i wie~szo~ć ! [lie zaimknięta-. ce śpiewała itd. w końcu zachecal stytu ... yi w_s"LY~Y maj~ być równi wo~ec pra-
parlamentu mem1eck1ego, chocfaz me Akc. Tow. tkad:ie „Southern Hard- mówca zebranych aby się licznie do ~: WJ'.'mk.ai ~- tego. z; uaństwo _w pierwsuł · · y S · A '' t A+.· • 6 OOO K · . ' . . . , hm) powmno uszanowac zasadę menaruszaln-0-
Jest to większość blokowa. am pmner ss. za mU'11ia1ące • oł1a śpiewu zapisywalt i p1eśn polską ści wlasności wobec wszystkich obywaiteli i na 
8!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~11!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!~!!!!!1!!!!1=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!! robotników zantlrnęlo ws•zystkie 11- pielęgnowali. Zgromadzeni wysłucha- tej podstaiwie pos1tępawać za tymi obywa,tela-

z d 
. k ł . l ./!•-:a bryki oo polowy listopada do polowy li mowv z wielkim zadowoleniem, a sza mi. . z teg~ 'W'.Yni~a. poniewai art. 9 k?DSty-

asą zan1 ap am 1 • ) ~„;fft StYJC!Znia 1908. flOWnego mówcę Z" jego piękną mOW~ tuicyI o:11J:OS1
. Sle me tYllc~ do ~asnoścl rze-

~· we- . ..,.,,....__..... Wedle telegraf1'.f'zne'<'/o W'nkazu po nagrodz1·11· burzą oklasko' w czy w sc1śle1szem z:nacz'e'Thlu, ale i <lQ praw w 
. '""..- '"""~ • . ""' • b • J · - - • • ogólności, że należy uznać pral\Vo nienarusz.al-

Przed .starogardzką izbą karną to- Wlrócila z portu nowo1orsk1ego od po- Po tym zabrał gtos sekretarz w1eaa ności wszelkich na legrulne.i drodze nabytych 
czyła sie J-go grudnia pod przewodni- czątku listopaida następująca liozba ro- p. Fr. Horyza, który się żalił. iż tutejsi pra_w._ P.raiwo talkie . może być ograniczonem, 
ctwem dyrektora sądu p. Hartwiga spra botników do :Europy: rodacy tak malo się o śpiew polski tro- ~mienmnem. lub _usunu~!em w wypa:dkach , wY-

L
. · K da. · · , . iątkowych t w interesie ogólu m1e.szkanców 

wa przeciwko dziewięciu księżom z de- 1in1ą, ~n~r · . _ , szcZ<:ł· z.e podcz_as nabozenstw ~olskich. pa.ństwa. iak to opiewa na wstęQie ogólne pra-
kanatu lidzbarskiego ,i górzeńskiego o- P~urow. „S:Javoma 1. ltst. osob 101.f lub Jak1chkolw1ek uroczystości towa- wo krntowe w§ 73 do 75. Do tego ogóJu miesz 
-raz przeciwko redaktorowi ~,pielgrzy- „ ,.Uhtooia" -4. ., „ HOO f rzyskich nlie śpiewa się prócz kilku o- kalńców należą i Pola~y. a ieżeli w ogóle nie-
.-ia", p. Formańskiemu, oskarżonych o ,, ,Caronia" 16. •. 2400 : gólnie znanych pieśni. Żalił się też mó- na·rusza~ność ~v1lasn{)ści m~. ~yć ograniczoną! 

C
' h' " 23 2300 . · · · 1 K ~ · kb l to n.alezy takze uwzgl~dmc mtere~ lud1100c1 

t>diezwe w sprawie polskiej nauki reli- ~' " arpat I~" - ., " ~ wca? Iz mie s.cowe Oto Ja . Y ~s~~ o, pol skiej, a nie pomiiał 11;0 zupełnie , albo zu-
gii, umieszczonej w .. Pielgrzymie". ,. .,Pannoma 24 „ ., 2000 · gdyz od dluzszego czasu me cw1czy ocln ie g-o wyJ:ączać, i2lk to wedle prze<Lroio-

Osk1arżonymi byli: ks. dziekan Linją łiamibu,g-Ameryk!a: I wcale z powodu braku ochotników do n ego nam projektu sta~ _s:ie ma. P_al1stwo •. ktO-
I<latt z Lidzbarka ks. proboszcz Ku- ' Parowiec listopada osób śpiewil oraz z brtiku odpowiedniego dy- re n.arusz:a, prawo cbociazby ~lko 1edn~~o swe„ 

~ k' n k' k d M 1·ń · k' H 'k " 5 10951 rygenta W k ńcu zachę ał d go obywatela wbrew przepisom kom;tytucyt 
CZY HS _ l z i.,adosz , s. r. a 1 s I ~ '.'• •• uaimuur~, · ,, " . · 0 c . O ;i~zę- podkopuje zarufaniie do wladzy państwowej l 
Mroczna, ks. prob. Pabusch z Szczuki, ~ · ,.Amery:~a ,. 14 „ " 1600 szc~a_n~a na .lek~~e,. aby mozna sp1~w przyczynia się samo <lo -0bluźruienia wszelkich 
ks. prob. Sychowski z Boleszyna, ks. „Batawta 21 ,'.\ „ 2000 polski 1ak na1lep1eJ p1elęgnować. Udzuał węz!ów lączą.cych ie. 
11>rob. Wietrzychowski z Górzna, ks. Półn.-niem. „Lloyd": ł w wiecu był bardzo liczny i zapal wiel Pr~eP.Jsy ·konstytucyi są oc~1roną p~zeciw 
:v~ob. W?llcnberg z .Brzezia,. ks. prob. Parowiec "JistQpada osób , ki, to też mamy nadmei~, że. rodacy w :!~~~:;' pzr~~!~mT;a~;~~u1:!\~!::';g~o\ak7.; 
:Zorawsk1 z Jastrzęb1~a, ks. wikary Ło- „ "PrydeI"Yk w. 2. „ „ 1223 ł 9~terf~ld będą odtąd w1ęceJ. dbac o przez ustaWY uchwalone w zesuym roku ł 
:?ricki z Lidzbarka. „ „Król. Luiza"' 16. „ „ 1600 I sp1ew i _tla ~ekcye ?CZ~szczah. Lekcye projekt rządowy .niniejszy i t alk. 'Qod wz:glę-

Jako obrońcy występowali p mece- White-Star-Line: odbywa1a się co medz1elę rnno o godz. dem fo~~lnym 1ak materyalnym mal<l być 
!l d Ł k' O d . d ". Parnwiec lis~da osób 9-tej na wiielkiej sali p. ttusemanna, na- pozbaw1em praw, za-gwarantowanych im przez 

as r. aszews l z ru zią za I P· me . " 'V.,.,..... I . k ś . ł k r k' konsty;tucyę, jednem sJ ow em: Polacy mają zo-
.cenas Stenzel z Brodnicy. . · ~Rep~b}!c 3. " " 1378 przeciw 0 ew a ato ic iegśo.. st~ć :vl?rost oozbaiwi~ni . wsrz.el~ich . praw w 

Prokurator wniósł o 3 miesiące wię- „ „Crehc 7. „ ,, 2118 piewak. dz1edzm1e za ro?kowam~ .1 wfas.nośc:. . 
zienia dif1 6 księży i to ks. ks. Klatta ... ,.Republic" 26. '.! " 2200 ł -· .. - -· -. Zwracam się do m1?1stra spra'Y'1oollwoocł, 
ill' · - '.' · S ' W d 1 „ • d . Z b d • h d f aby nam wytłfomaczvl, truk dadzą s1~ pogodzie 
'J.'.uczyńsk.1ego, Malms~1ego, ychow- . . 11 szym C}ągu onoszą o prze- I o ra se1mowyc na us awą o postępoiwania o prawie wywlaszczenia 'Y pro-
łnego. W1etrzychowsk1ego, Wollberga. pefmemu parowcow ply_nąc~ch z Now~- ł · p I k ~ iekcie rządowym z treścią i brzmieniem §§ 4 I 
\Ila k~. ks. Pabuscha i Żurawskiego o go Jorku do Europy, mimo ze podwyz- wyw aszciemu o a ow. 9 ~onstytucyi. l(westyi tej P. prezes ministrów 
2 mies. iącc więzienia, gdyż nie byli o- szono ceny przejazdu do Europy mniej- I (Ciąg dal z mowy ks. Jażdżewskiego). aini i~nem slowem "'?' mowie. swei nie tlotlmąl. b · d · od · dl · · 50 k dl d " · h · · ~ Że rneslvchany 7,a,m1ar ten rządu nawet w ko-
. ecm przy zre agowa:irn ezwy '. a w1ęce1 o mare a PO roznyc mi~- Pan prezes ministrów powiada: „Niko- lach, które pochwadaia politvkę osadnicza. rzą--
lredaktona p, Pormańsk1ego o 2 miesiące dzypokładowych. W Włoszech obli- ma lliie ma być zahraną madętność, jeżeli pm- du, wieLkie wywcJaJ wątpliwośd. okazuje st~ 
~ięzieMia. czają Hczbę robotników, którzy 1>0wr<>-, Jett ten 115tarwą siE: stanie, dta1 tego tylko; że z bardzo powa,żnych orze~zeń, zal]lieszcwnych 



w pismach v;sz tkich odcieni. w rozmaitych 
.!tpecyalnych dziclach i finnych publikacy.ach. 
Przytoczę jecl!n-0 tylko orzeczenie z dziela dr. 
Marcin.a Belgaroda: „Parcelaicya i kołonizacya 
wewnętrzna." Powiada oo: 

że zmierzone prawo wywlaszczania 1>rzed
staiwia niesłychane na·ruszenie niet}"lko Wlla
~ności prywatnej, ale ca.lego ·istnieiąc_ego 
prawa ą otwiera. mimo wszelkich zastrzezel'l. 
wrota .mpelned samDWoli. 

Podobne wątpliwości zostaly przed 2 lałty 
wygloszane iz.e strony konserwatywnej: w. ko
mfsyi budżetowe.i posel dr. Wolff z Górki o
śwriadczyl przed dwoma laty w imiel1du SWeJ 
irakcyi, że nai możliwe żądanie państwa wy. 
wlasz.cza!Ilia w sp.rawie koloni:z;acyinej. konse1-
·vratyrwne stronnictwo. ziodzić się nie może, a 
jeżem się nie mylę, posel v. Kessel, czy to t:utaJ 
w lz:bie czy też w komisyi takie samo oświad
a.enie zl.ażyl. Zobaczymy Jakie sta:nowiSlkQ 
vrobec tego projektu zajmą ipainowie ikcmserwa
tyści • .którzY przecież w t>jerwszej linii powo
lam są do obrony nieniaruszalnooci prawa 
wfasności IU<fu. Mvślę.. że stronnictwo kan
serwatywne, sądząc po tern, co o niem od ca
l~o sieregu lat sfyszyuny, ze względów polt
tycznyclt me zgodzi sif: na proJę_kt rządowy, 
.datyc~cy wywlasz.czeniia. 

Przechodiz~ terM: do te:f części mowy P. 
prezesai ministrów którą w oczach moich wiel
kie watu,liwości W21bndzić rnusł. 

· (Dokodczenie nastą;pł). 
aa: Lf&L2E2Li &&! 

Koniec przesilenia. •• Nowa burza w 
parlamencie. 

Jeszcze w większej części wczoraj 
szego nakladu mogliśmy w telegramie 
z Berlina donieść, ·że na razie zdolano 
zażegnać niebezpieczeństwu rozbic~ 
-się bloku konserwatywno-liberalnego w. 
parlamencie niemieckim. 

Na wczorajszym czwartkowym po 
siedzeniu parlamentu obecni by1i wszy
scy sekretar.ze stanu, kanclerza księcia 
Btilowa nie byto. 

Nasamprzód zabrał glos poseł kon
serwatywny von Normann i oświad
czył, że konserwatyści, rządowcy, po
-słowie zjednoczenia gospodarczego i 
partyi reformowej pragną i nadal popie
rać politykę blokQwą księcia Btilowa, 
o ile zgadza się z ich zasadami. 

Naste,pnie złożył przy.wódzca na
rodowych liberałów oświadczenie, że 
także liberalowie pragną popierać na
dal politykę blokows kanclerza Billowa. 
2a którą oświadczył się ńaród niemiec
ki (protesty głośne centrowców i so
-cyalistów) w wyborach stycznio
wych. Oznajmił też, że różnica zdań po
między p. Paaschem a ministrem wojny 
2ostała 7J1latwiona. · 

W końcu imieniem wolnomyślnych 
wszystkich trzech odcieni zabral głos 
powitany wielką wrzawą urządzonq 
przez socyalistów i centrowców poseł 
Wiemer. Przeszło minutę poseł Wie
mer czekał, zanim mógl zacząć mówić. 
Oświadczyl wśród burzliwych prote
stów i śmiechu centrowców i socyali
stów, że wolnomyślna partya ludowa. 
wolnomyślne zjednoczenie i niemiecka 
partya ludowa ipragną jednomyślnie po
pierać nadal politykę blokową, zacho
wując wszakże swoje zasady politycz
ne. i pnacować będą dla dobra ojczyzny 
niemieckiej. 

Przemawiać mieli następnie poseł 
centrowy Grober i wolnomyślny Mill
łer z Meiningen. W śród wielkiej wrza-

±--··- ____ zu_ 
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ŻUBR OWIE. 
ł)Jowiadanie historyczne według po

wieści 

W a cła wa Gąsiorowskiego. 

(C&.lrc da.łs~v) 

Kozietulski nie mial postawy Sewe
ryna Fredry, nie mój:!f sie równać z Am, 
brożym Skarżyńskim w szlachetności 
marsowej, lecz lączyl w sobie jakiś 
wdzięk młodzieńczy a tak swojski, 
tak sarmacki. tak polski, że porywał 
szwoleż·erów i niewolił ich serca. 

Kazietulski byl szczupły, smagły o 
włosach płowych, ocmcb skośnie, za
rysowanych, jasno-niebieskich, małych. 
niedbałe zwieszonych się wąsikach i 
bujnej a rozwichrzonej czuprynie. 

Na kształtnie wykrojonych ustach 
rysoW,ał się dobrotliwy a łagodnych 
uśmiech, w oczach błąkał się często 
smętek. Zdawał się być uosobieniem 
dobroci - nic nie bylo w niem, coby 
znamionowało wielkiego rycerza. 

Ale gdy Kozietulski dosiadł konia. 
a dobył szhbli, działa się w nim niepo
jęta przemiana. Na twarzy Kozietul
skiego zja\viała się stalowt1 wola, skry 
mu szły z oczu, a glos młodego szefa · 

wy domaga. ł się Bebel głosu do porząd- ł i~snc sicrn:ulc\\'anie, bądi .co bąd~ wszy-
k obrad prezydent parlamentu udzielił ł stk1e trz~ mocarstwa __ zobowiązały stę po-

u . ' l · G ··b · kt' szanowac narodowosc polską. Potw1er-
wszakze glosu pos OWI ro ero~I, 0 - dzaią też to dwa manifesty, jakie do Pola-
ry zaznaczywszy wobec powyzszych ków wydał car Aleksander Il. i król prus
oświadczeń szyderczo: „Hans pocalo- ki 'Fryderyk Wilhelm III. Car Aleksander 
wał „Gretę" i wszystko znów było do- utworzyl wtenczas Wielkie I(sięstwo War
brze" podziękow:3.ł za głos. To samo szawskie. A król pruski powiedział w 
uczynił poseł Miiller z Meiningen. swyi:i ma~ifeś~ie z 15 .maja 1815 .. r?k~: Je-

Bebel zabrawszy glos do porządku stesc1e. w.c1el~m do. me1 mon~rchu i me po.
obrad pytał się jakim prawem udzielo- trzebu1ec~e się. za~1erać s~e1 na_rodo~ośc1. 

ł t ' · • m mówcom I wy Pos1adac1e 01czyznę 1 wacie mo1e z~-
no g. O?u !zem pierw~zy . . • pewnienie poszanowania waszego przywią 
choc1az dm~ P.oprzedrnego me było ich zania do niej. Potem następuje zapewnie
jeszcze na hśc1e mówców. . nie poszanowania języlta polskiego w sądo 

Prezydent hr. Stollberg odpowiada wnictwie, Kościele i szkole. 
wśród wielkiej wrzawy i protestów, że Mości Panowie! Jak wyglądają te 
on wyznacza, w jakim porządku mów- ~róle_wskie obietnice "':obec fakt~, że cłziś 
cy mają przemtawiać. Je~tesmy ~ra~towani. Ja~ he.loci. Coraz 

Singer oświadcza wobec tego. że W1eksze widzimy zdz1cze.me pohty~z.nych o: 
· · ł d · l byczaJów tak po strome Prus, Jak Rosyi. 

prezydent me u~z1ela P?pr~e mo g osu (Racya ! wołają· polacy). Z wszystkich 
do porządku dziennego. IZ me ma prezy trz:ech monarchów tv~ko Jeden cesarz au
denta parlamentu, jest tylko ;prezydenf stryacki, Franciszek Józef, dotrzymuje dziś 
większości. (Wielka wrzawa u konser- obietnicy, którą dal jego przodek. A to ni~ 
watystów i libertałów). wychodzi na zte ani jego mocarstwu, aru 

Hr. Stollberf{ wyprasza sobie wszel- jego dynastyi.. . .. 
ką . krytykę, co wywołuje ponowną '!'A· ~anow1e ! - Zechc1eJ.c1~. teraz zro-
wrzawę w całym parlamencie. zum1eć, ze w. roku ~870 !11us1ehsmy prote-
. N · l t · bk stować przeciw wc1elenm nas do ZJedno-astępn~e za a. Wiono s~y 0 . V: czonej Rzeszy niemieckiej, :>koro przytym 
pierwszym I dru~Im czytamu pro1etkt artykuły traktatu wiedeńskiego uas doty
ustawy o. stosun~~ch ha_nd!owych PD- czące, mialy być zupełnie pominięte. To 
między N1emcamI 1 Anghą I odroczono · byl jedyny powód i jedyny sens ówcze. 
obrady do piątku. snego protestu, bo tylko na tej drodze mo-

. ca& kZ!&&W gli§1ny zastrzedz sobie na:sze prawa do za

Z rozpraw etątowych. 
Mowa posła dr. SkarzyńskieKO wyidoszo
na na sobotnimposledzeniu parlamentu przy 
obradach , nad etatem, streszczona według 

„I(ur. Pozn." 
Zawsze bylem zdania, że polskai fraik

cya powinna przy każdej rozpoczynającej 
się sesyi, a więc przy obradach nad eta
tem, zaznaczyć swój prawnopaństwowy 
stosunek do Rzeszy i do narodu niemiec
kiego, by usunąć zachodzące nieporozu
mienia, jakie się też np. w ostatnim czasie 
pojawiły 

Mam na mySli rozmaite artykuly pra
sy, a także slowa profesora Delbrilcka, do
lączone do pewnej politycznej broszury 
jako przedmowa. W przedmowie tej po
wiedział on : J eźeli rząd cofnie profekt 
wywłaszczenia, albo sejm pruski go od
rzuci, polacy powinni korzystać z tej oko
liczności, by dowieść, że uznają, iż po stro
nie niemieckfoi jest gotowość do zaniecha
nia dalszej walki. I(oło polskie w parła· 
mencie powinno ze swej strony te\same wy 
razić uczucia i cofnąć protest, który w ro
ku 1870 zlożyl poseł dr. Niegolewski prze
ciw wcieleniu Poznańskiego do Rzeszy 
niemieckiej. 

Tak pisal w swej przedmowie profe
sor Delbrilck. 

Mości Panowie! Skąd powstał ów 
protest? Czy wyplynąl z nieprzyjaznego 
uczucia dla zjednoczonych Niemiec i dla 
narodu niemieckiego? 

Bynajmniej! (Slu~znie - wru'aJą po 
tacy). Założyliśmy w roku 1870 protest 
dla tego, że kongres wiedeń~i z 1815 roku 
zagwarantował Poznaskiemu i Prusom Za 
chodnim, które oddał pod rządy pruskie, 
zachowanie narodowśc.i polskiej. W arty. 
kule 3. traktatu, zawartego pod dniem 24 
maja 1815 między Rosyą, Austryą i Prusa
mi powiedziano, że wszystkie trzy mocar
stwa dadzą polakom urządzenia, które im 
zapewnią zachowanie ich narodowści i to 
w formie, jaką każde mocarstwo uzna za 
stósowną. Co prawda, jest to nie zupelnie 

---&------------·-- j 

dźwięcza! hk metal, którego nh~dy 
zgłuszyć nie mogly ani sHlwy ~rmatnie 
ani zgieJk i lomot bitewny. 

Głos Koztietulskiego miał moc nie
znaną, która pętała żołnierzy, obezwła 
dniała i porywała za sobą, która tra
fiła do najzacieńszych zakamarków 
1serc szwoleżerów, kędy wzechowy
wać zwykli byli najdroższe„ ntaiświęt
sze. najczystsze uczucia, kędy tryska
ly źródta ich siły, ich zapalu, skąd po
święcenie początek swój bralo, gdzie 
się zrodziła ich pierwsza myśl, nby sta 
nać w szeregach. 

Kozietulski nie dobierał wyrażeń. 
Zdania i słowa jego byly proste, gra
niczące może z grublijaństwem, lecz 
plynęły z duszy, z uczuć czystych, 
jasnych. 

Z domu rodzicielskiego wyniósł on 
by! rzadką bogobojność a umi!owanie 
religii p1rzodków. Rzadką, bo choć wia 
r.a w opiekuńcze skrzydła Bogarodzi
cy nie zginęła, choć pieśń jej przetrwa 
ła ... atofi pod koniec czasów prusklicti 
nowe prady z zachodu z11kradać się 
jęły. Loże masońskie mnożyty się w 
ca!ym krtaju, a setki młodzieży przy
stawałv do nich. 

Wiec i w pulku szwoleżerów n!ie 
braklo ani oficerów, ani żołnierzy, któ-

chow:mia swej na.rodowoś.ci także w . grani
cach Rzeszy. 

M. Panowie ! Dosyć wylaliśmy krwi 
przy zjednoczeniu Niemiec, spodziewamy 
się przeto, że w tym wielkim państwie nie· 
mieckim nasze prawa narodowe będą do
statecznie szanowane i zasłaniane. Dla te
go też - mimo naszego protestu - wstąpi„ 
liśmy do parlamentu. bierzemy udział w 
jego komisyach i choć nie mamy parla
mentaryuszów z powołania przy szczuplej 
liczbie naszej, wypowiadamy nasze zdanie 
przy rozmaitych ważnych sprawach. 

Stąd widzicie Panowie, że protest 
·1t31SZ 2 1870 roku niema' wobec parlamentu ~ 
narodu niemieckiego tego znaczenia, jakie 
mu profesor Delbrilck nadal w swej przed
mowie. 

(Barct10 slusz:nie ! - na lawach polskich.) 
Za to protest ten ma wielkie. politycz

ne znaczenie, o ile jest uroczystym prote
stem przeciw gwałtownej, wynaradawia
jącej polityce pruskiej ostatnich lat 30. 

W szakie pominąwszy ów .Protest, któ 
rY zachowa zawsze swe historyczne zna
czenie, my prawo ~asze do zachowania 
swe.i narodowści w obrębie Prus i Nie 
m!ec, opieramy na szers~ej podstawie, na 
podstawie prawa przyrodzonego, prawa 
międzynarodowego. na podstawie konicz
nych praw ludzkich. (Brawo na lawach 
polskich). Na nich się dziś musi.my opireać 
tym wicceJ, skoro wlaśnie temu prawu, 
jak na ironię systemowi pruskiemu, za
wdzięcza frakcya nasza w parlamencie 5 
nowych posłów z Górnego Sląska, a więc 
powiększenie swoje o 20 proce,it. Lekce
ważenie naszego przyrodzonego prawa do 
bytu narodowego wprowadziło rząd pruski 
i caty jego system pruski na pochyłą powie 
rzcłmię tak, że w końcu w sejmie stawil 
wniosek o wywłaszczenie, a w parlamen
cie przy projekcie o stowarzyszeniach § 
7, zakazujący używania języka polskiego 
na publicznych zebraniach. 

W roku 1886 powiedzial ks. Bismarck, 
żeśmy nasze prawa narodowe w Prusach 
sami zatracili. Powstań z 1830 i 1863 nie 
można tu przeciw nam przytaczać, a w 
!!---~.---..:_. ____ § _ ____ ._ . ·--- .. _! . Pl 

rzy nosili godla „~wiątyni Hesperydy", 
„Rycerzy tarczy pół.nocnej", .~leusis ". 
,,Swiątyni szczerego połączenia i dosko 
nalego milczenia", Swi~tyni Palomo
na" i w. in. 

Kozietulski nie dal się skusić. W 
wierzeniach. swoich pozostał takim, ja
kim byl w dziecif1stwie swojem, gdy 
za rodzicem, imć panem Antonim Hab
dank Kozietulskim, starostą bendziń
skim, odmawia! wieczorne i nanne mo
dlitwy. 

Kozietulskiego kochali żołnierze. 
„Starościć", jak go poufale tu i owdzie 
nazywano, posiadł serca wszystkich. 

Za Kozietulskim szedł Jerzmanow
ski, istny z;awieruclla-kapitan - potem 
Seweryn f red ro - dla trafnego dowci
pu, szlachetnego obejścia, a nieskażonej 
prawości, obok niezwykłej dzielności a 
nielada rycerskości... 

W przeciwieństwie do ·tych trzech 
byJ Stanisław Gortljski, już kapitan pią 
tej kąpanii, ,.płaksą" obwalany. 

Gorajski był wątłym, oichym mło
dzieńcem, na którego kto spojrzał, ten 
dziwić się musial, że taki służbie woj
skowej się oddal i tak wysoką sziarzę 
dostaL Gorajski byt uosobnieniem do
broci i potulności. Nigdy nie szemrał. 
nigdy nie narzekał. _Niekiedy wśród 

roku 1848 walczyliśmy razem z nie.n, 
w Berlinie i tego nie Potrzebujemy stę'd 
wstydzić. 

ft~ . 
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. ł±-2Z!LL ___ !2!!!L_L 

ze 
Wr 

Do wyborców Polaków okręgu t~ ··:~i 
mińska-krotoszyńskiego tf1°ci 

ogłasza odezwę prowincyonalny {\
0111 

Ko 
tet Wybo:czy na .w. Ks .. Poznańsu''~ęwY 
W odezwie mianu1e Kmrutet na łllett · 
§ 9 regulaminu wyborczego wraz z dei' W 
gatami okręgu koźmińsko-krotoszr/ 
skiego ka.ndydatem polskim do u1~· 
mentu niemieckiego p. dr. Ed\Var~ , 
Trzcińskiego z Oocanówka. tt1

1 
Wybory uzupełnlahlce odbędą li. ~~;L:. 
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Z P.:in ZaeHOJełl. W•r•łi i Mt1ti f 
Wrzeszcz. Ur~ik kołe.J<n.; Józei u. byla 

booki · zmienił za przyzwoleniem ~aict.ey n,. \ono 
zwisko swe na »Liebert". "" 

Odańsk. Jesiotry, których łJrz;r uUcii cyall 
Wfaily do ostatnich czasów wylowi.ono en n:t Streł 
dosyć wiele. staly. sie z .chwil.<\ przebicia ~· 
ścia PQd Siedlersfahre r:zadkoocut Związek ry • 
backi zaimienm ·przyczynić sie do sztuczn~o 
rozoloou jesiotra. a, g<lyby się to nie POWioQI~ cząl 
nafonczas w ladze na przeciąg 2 do 3 'lat za~ro. drug· 
nią pol<n"U tej ryby. . 75 t) 

Kraienka. Posiedzici~ .farrmcltowsiki 1 
Panifrodz.a nabyl od niemca Wendlera posia. 125 
dlbść obejmująca 400 mórg- z.a 158,000 marel 

W annińska dyecez.ya. Ks. kat>elain Ziegle; cy 
z tteiligenthal orzeniesiony do Liebsta.dt, ~. 
kapelan Podlech. tymcrasowo zajęty w LitU. 
sbdt wraca d-o Wolfworf. wy 

Iława. Pa111 Orański sprzeda! swói maj1. sok 
tc:k Dietrichstein (?). 1300 mórg obszaru. JlP •• i 
.Raczkowskiemu i Bresińsk:iemu z lnO'Wrocla. sm 
wia. Od obcych rnql(t p. O. otrcym".ł.ć za lei NI 
m~Jątek 65,000 mr. ·wiece:!, w<Xal ~G:k sprzt· któ 
dać r-Od'3llc001. - Brawo! Me 

-·zwi;(k:-hPoz1uul1kieg~ nad 

Poznań. Zaciekłość hakatystyczna. 
,,Goniec Wielkopolski" pisze: Pewien·: po. 
dróżujący firmy niemieckiej zamieszkal t 
Poznaniu w Bazarze. Z hotelu wyslal do 
zarządu dóbr G ..• _. w okolicy Międzyrze. 
cza list, omawiający sprawy handlowe. u. 
iyl rzeczy;wiście pąpieru l.i:st<JWestO i kc· 
perty z polskim naglówkiem: Hotel Bazar 
w Poznaniu. Na to odebrail na otwartej kaf· 
cie taką odpowiedź,-która w tłomaczeniu 
polskim brzmi: 

Pan X..... na razie w polsklcl oberzr 
Bazaru - Poznań. Upoważniony jestem 
donieść Panu, że z firmą, której zastępca w 
polskich oberzach zamieszkuje i polskich 

ni a. 
nyc 
rei 
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kopert się posluguie. nie robi si~ interesów. zn 
l(obyJłn. Na odnOl\Viepiie kościola poddasztor· 

irego zlooyli w dalsrziYJTI cią·gu: Zebrane na.~ w 
selu pa.:nnv Maryaruw J arus w Maryamm.:e: ją, 
Poślednik 2 mr .• Jęd'rtkowiak 2 mk„ Rdbasilcte· 
wicz 2 mk .• Dąbrowskii 1 mk., ttudy 2 mk .. Ja
'ińsk~ 50 fen., Grakulski 1 rnr .. SC'b.ubka 50 i., za 
K<>rdus 2 mk .... .Robakowski 50 fen., Wciórka 56 cz 
fen .• Czwadtlrak 50 fen .. Mloda Par,a 4 mk„ ~'.a· O 
-nisiJl.aiw Swora z żoną z Kas.trop w W estfaln 5 
ma rek. N OJW<roka 50 fen. - Razem 23,55 mk. -
Serdecz,ne „Bóg zaplać" ! O dalsze d:a&i prosi W 
po.kornie l(s. Zalewski, proboszcz. 

Żnłń. Pewie!1l S·:letni chla,>iec zalamał 
się na lodzie, ale go v.ryratowaoo. Z priestra· 
chu stracil mowę. . 

Chodzłri. Nieaakaś Man.delke z Autonina 
ZO!Stala p.rzy m!\)cce pochwycona. f}rze'Z kola 
maszyn~·. które t-ej po.gniot.tv i ~ram.a.tr recc 
WWWW!U&i& _ ._;_ .l±C&._ .L .-.. ±!!. . ?ii~ 

snopów i kłębów roieznośnego. pyru. 
który na mustrze wyrywal się z pod 
kopyt końskich - Gorajskiego chw'Y·_ 
tal kaszel suchy, gw:altowny i targa~ 
nim. Niekiedy znów gorąclAca j~kas 
obezwładniła go i trawiła po dni kilka 
Goraj wystrzygaJ się, otulał, chr?
niL. a czasem i skarga z ust mUt się 
wyrywa la... .„ 

Żartowano sobie czysto z „·{}łak:s; · 
a Już łiermehus Jordan nie dawa! mu· 
spokoju. 

-·- Stachu, od morza do morza.:· 
znów sję strzyka pod łopatkę?. .. Wt· 
dzisz, kofl się pod tobą zagrzał i ... ka
taru cię nabawił! Alboś może ~apom: 
nial w rumianku się wymoczyć! ... Wt 
d?Jisz ! 

,,Plaksa" uśmiechał się smutn·e: kf 
gdy mu raz ttermelaus żywiej dop1e ' 
wytykając, że powinienby raczęj w ~.0~ 
J1'.U ~a piecem siedzieć, r:ifo przY. ta

0
1e: 

memocy na wojaczkę srę rwac. 0 

rajski odrzekl spokojnie: 
- Długo zawadzać ci nie bę~ę !tt f' 
·-- Oo! - przerwał rubasznie e. 

mela us. - Ani rusz z tobą! Jakbyś nie 
zaczął od mor~1 do morza, jużci na. me~ 
Iancholii. a sentymentalności utkntesZ· 

, (Ciąg dalszy nastąpi). , ~J 
•. J._..i.:..-;U...<" . „- -'-"""L-· „.-



· Biedna kobieta Pt1 dwóch ~o<lzinach w Sejm pruski :Essen.· Kierownik szybu „Katha- Baczność:Rodacy wOladbeck i okolicy! 
,;~~1ytJll bołeściach umarła. obradcwał w czwartek nad sprawami Tina" należącego do korf.łlni „Herkules" w niodzielę, dni.a: 8 gradn.ia, po polu-dnm o 

ze Sł~zt::a tT.yli Stu~poiskł. mniejszej wagi przy nielicznym udziale stawał przed sądem oskarżony o v.-y- god'zini~~~L:f \\7~E~b~i~.:1cl:I 
Wrocław. (Wypadek we fabryce). W posłów, gdyż uwaga cah zwrócona proczenie przeciw §§ 93d ustęp 2 usta- na sali pana Licharza przy ul. ttermruna, na 

- sdorfskiei przędzalni przebil kawał mu byla na wypadki w parlamencie. · wy górniczej z dnia 14-go lipca roku który sie zapr.aisza ws~ystkich Rodków a ~-

K 
, 'erach nowei kotlowni i spadl na tamże 1905. Kazał on górnikom po rannei bliwie mlod.zież, ldćrei sprawa Polskiego śpie-

n1 d h b t ·k, w l(atastrofa parowca. szychci'e ukon' czoneJ· 0 21~ ipo południu. wu leży na. sercu, a beqzie mial każdy sposob-
v, tr"dnionyc ro .0 1:11 ·ow. · szyscy zo- 7 2 oość slyszeć dobrych mówców o 'W1 • . ·kfadzie 

" k ran1en1 Do Genui nadeszła wiadomos'c', z· e st1 ć d r ht b · godz1'n1·e r cież o po · ~ n~ o sz~ c Y po oczneJ o · naszej polskiej pieśni i _spraw spoleCT..n.i"Cb. Na 1
gosnowice. l(ozak zastrzelił tutaj górni paro\viec „tiguara" na wysokości przy 9 i •Pól wieczorem. Ustawa przepisuje, wiecu ·orzernawiać będzie redaktor P. M.ichal 
Kortaszeńskiego, ponieważ chciał mu Jądka Becc.:ifico dotknięty został nie- że pomiędzy jedną i drugą szychtą win- Kwiatk:>~ski -.& Boch:im. Zw9.ł~~Y._ 0

ttt. k2 \vyd.rzeć. gdy go chcial aresztować. szczęściem. Na pokładzie parowca znaj na być .przynajmniej ośmiogodzinna Towarzystwa potsk~k.at. w Wllhełmsburgu 
S~!~ :;.....~-~-- :±!!!!IJ!t .su &il!WM" ••!ft!•" 11 

- duie się 160 podróżnych, wysłano trzy przerwa dla odpoczynku. Kierownik ko- obchodza 

d~el: t&ł~adomoścł ze świata. parowce ratunkowe. palni bronił się tern. że w ustawie nie - rocznlcę llstopdową -
Z}t: W• „_ określono jasno. co to jest czas odpo- ~ef~U<lnia w lokalu p. H. Stiiben, Reiherstieg-

lrla, Zatarg zarobkowy. '2 ro' -'AVt:h llfOR„ czynku, w innym pira~rafie zaś pół Towarzystwo św. Barbary w Bochum 
• 6i r' godzinnego zjazdu i wyjazdu nie uzna- donosi swym czlonk°om, iż wspólna.i Komwtia ar~ UórY wybuchł_ w przemyśle tkackim no za cza.s pracy, więc sądzil on (kiero- św. odb~dzie się w niedzielę, dnia B bm. o~ 

AngHI. został, 1ak donoszą z Manche- Bocbnm. Sąd przysięgłych uwołnit wnik) że nie licząc wjazdu :i wyjazdu, ®nie 7-eJ rano w klasztorze. - Po pa.~ o 
~ ~erlł. zak011czony ugodą. od kary inwalidę lgnaC'ego Makftlldę_, od godziny 2 po poludniu, do 10 wieczo godz.inie 4-ej walne zebranie z ooczyt-e:m o św. 

który usiłował zabić swoją żonę. Le- Barbarze. ku uczczeniu patronki nasugo to-
Katastrofa w Londynie. k ra pozostawil robotnikom ów przepisa- warzystw"" nai które się sz. czJcxnków z ro-arz uznał Makfalda niepoczytelnym, ś · d · A.... k ""' W pewnym lokalu londyńskim za... ny o u11ogo zmny czas o\.Jjvoczyn u. dzinami zaprasza. o liczny ud'Zlal cTJcmk6w, 

wskutek tego nastąpił wyrok uwalnia1·a p d ł • • 1 d d , · t · · <1 K ·· ~ · k t .; Waliła gję. rpodlogt1. 50 osób odniosło o- c·u. rze s11aw1c1e urzę u na gormczego przys ąp1eme o Qtnunn ::1w. Ja <> e(. w ze-
.Y jako rzeczoznawca oświadczył, że cza- braniu ®rasza (1) Zarząd. 

~aleczenia. Wattne. Pociąg przejechał i zabił na su Fjazdu i wyjazdu 'Ilie można uważać To.w. św. Wincentego a Paulo w Heeren 
Walka '!'. rewOłucyonistami. miejscu robotnika Jakóba ttauwelza. donosi swym szan. rodakom uprzeJmie, iż ze-

H S h za czas odpoczynku. lecz tylko ten cms, branie .C!dbędzie się w niedziele. 8 grudnia 0 ! Pod.czas rewizyi, którą policya ed- agen. c wytano mordercę 15-to w którym górnik sam sobą rozporządza pól 1-ej w polu-Onie, na które cz.lonków .lak i 
u. byla w pewnym domu w Rydze zastrze letniej córki wdowy łiartmannowej. Przedstawiciel ,,BergbauHcher Verein„ gaści zaprasza Zarząd. 
n1• !ono dwóch rewolucyonistów. 2 .poli- Jest nim robotnik leśny Franciszek Hes dr. Bodens.tein jako rzeczoznawca sta- Uwasra. w niedziel<:, 8 grndnia będziemy 

;'. cvantów· postrzelono. se. nął po stronie kierownika kopalni. Sąd mieli polskiego księdza. B~zie więc ~oor..oSc 
c; • Annen. W tutejszej lejarni stali roz- do przystąpienia do SJ>oyried-zi i l(omunii św. 
tl\ Streik robotników w Petersburgu i sttanąl również po jego stronie ·i uwolnH Polski .ksi~z bedzie iuż w sobotę i w 1uedueI~ 
UJ. Moskwie. lata się nagle stopiona stal. Robotnicy go. Prokurator wniósł rewizyę do naj- spowiedz.i s.Iuchat. (1) Zarząd. 
ry. Wskutek procesu, który się rozpo- Folkmann i Stliter odnieśli ciężkie obra- wyższego sądu (Kamergerychtu), który Toiwarzystwo św • .Józefa w Altenbochom · 
~c cząl .Przeciw posłom socyalistycznym żenia. Kilku innych robotników jest lżej wyrok zniósł, oświadczając, Ż'e czas uwlaJdamia stWych cr..fonków, iż zebrnnie od· 
" d t 'k . p t b poparzonych. . odpoczynku należy rozumieć tak, jak go bę<lzie si~ w nioozielę, 8 grudnia, po poludniu 

ro. drugiej urny, s re1 u1e w e ers urgu Herne. Za stawieniem 200000 ma- ó o godzinie -4. Cu'cmkowie, którzy obrazu nie 
75 t'l.•sięcy robotników Ila ogólną · liczbę określi.Z przedstawiciel urzędu g rnicze zamówili a' takoum ż<>d~Ją, mus~"' "'„o ni:i~pói:niei 

' rek kh u cyi wypuszczono na wolność Sąd k t k t k ł k' · ··' „ ..,... ~ 1 
•• 1 125 tys. bankiera Siekmeyera, aresztowanego go. ws u e ego s aza terowm- <to nie<lzieli zamówJć. Z powod;u wa7.Jlych 
e~·. W fv!oskwie zastrejkowali robotni- ~ na trzy marki grzywny i poniesienie sprałW co cto gwiazdki~ li{;zny \!'d'zial Jest po-
1 _ u swego czasu pod zarzutem krzywoprzy k t' T k · k k d 'ł d ,;adany (1) 'e: cy w 35 1abryru1ch. osz ow a· 1n11z ą arą uzasa m są „ · · 

sięstwa i namowy do krzywoprzysię-- niejasnością przepisów ustawy. Uwaga: Zebranie zarzą<lu zaraz ~~_?ądm. l'C 
h. SprJ;ysiężenle w Petersburgu stwa. "-"'• ~ 

Ustawa odnośna jest glównie dzie- Towarzystwo polsko-katolickie św •. Józefa 
wykryla oolicya. Znaleziono liste wy- Gelsenkirchen. Na koksowni ko- Iem centrowców, a kierownicy kopalń z w Horst nad Emscher 
soko posfuiwionych osób, skazanych na palni ,,Rhein-Elbe'• szyb Il wskutek o- pewnością nie będą się wał(1łi ani chwi do.oosi swvm szan. czlm;kom, iż zebranie odbę-
śmierć przez sprzysiężonych. sadzenia się smoty w rurach nastąpił li przestąpić ów przepis, bo wobec zy- dziei się w niedz.ielę. idnia s hm., o 4 goozin1e 
NlemJeckie towarzystwo kolonia~ wybuch, który wywolal wielki ipoż·ar. sków, jakie mają z tysięcy sil robotni- po pofodniu na sali u vana Plaitty~ Na porządku 

Jeden robotnik ogniósł cięiżkie obra• b h k dziennym obrady o gwiazdce i oodanie liczby 
t· którego prezesem jest ks. Jan Albrecht czych I chy a trzec mare r grzywny o- dzieci. ObecnoSć wszvstki-ch cz..fonków jest P<>· 

Meklemburski obchodziło w frankfurcie żeni a. Straż pożarna zdołała wkrótce bawiać sie nie będą. żą.aana. Oosc1e mHe widziani (1) Zarząd. 
nad Menem 25-cioletni jubileusz istnie- ogień ugasić. i.LL - :. z Towarzystwo gimn •• „S~ół" w H<nthausen 

M·ilhlheim-Styrum. Balon Bamler. Zj•ul • d ' I kl donosi swY111 <lruhom. iż w niedz.iełe. 8 gra-
nia. Sekretarz stanu dla spraw koloniał- który miał słę . wznieść tuztąd, uciekł DU00CZ8Rl8 zawo owa po s e. dnia. o godzinie li pól po pot. odbędzie sie po-
nycb Dernburg Wygłosił mowę, W któ- · · Ś ~ • h siedzenie w lokalu P. Miillera. Na porządku 

· rej chwalił .kolofhie,, niemieckie i oświtad- przez meostrozno c trzymaJącyc go Wiece odbędą się 8-go grudnia: <lziermym wykfad. o liczny udzial szan. dru-
żolnierzy. Jeden z żołnierzy podczas hó · o~" · ·1 wid · · c czyi slę za budową nowych dróg żela- w Lanen-S. 0 4 po J>Ol. u P. Midden<lorfa, . w uorasza s1e. v:ic1e m1 e z.1a1m. zo-
napełniania balonu gazem omdlat. Pod- lernt (1) WydzJ-• znych. W Hołhausen-l(astrop o 4 PQ pol, u Elli!ng·hausa ~ 
czas budzenia «o, uw_ aga reszty trzyma , w n "sb Hocht Id 41L L hb T p lek ś J d 1 1 w Hr. Lynar i hr. lf obenau ,... u1 urg- e o r- u p. o erga. owarzvstwo o w. a w g w anoo. 
jących balon żołnierzy .odwrócona by fa W Hamborn o 4 w lokalu P. Marego. Miesieczne . zebranie odbędzie się w nie-

, stawili s~ sądowi, jak: o tern onegdaj od balonu. \Viatr, który nagle zerwał W Wiesdori o 4 ·Po pot u p. Schotta, ttauptstr. dzielę, 8 bm .. o godz. 4 po noil'. na sali pan• 
r minister wojny doniósł parlamentowi, i się silniej, wyrwał balon z rąk żołnierzy w Rheinhausen o 67'2 po pot u p. Ktippera w Schafera, Bahnhofstr. Q liczny udział prost 

zostali .przesluchani przez wojskowego i uniósł RO w kierunku pólnocno-wscho ttoche-mrnerich, Rhei.nhauserstr. 155. (1) Zairiząd. 
sędziego śledczego. dnim. ZEBR A N I A rowarzystwo gimn. ,,Sokół" w Bochmn-W~ 
Zaginiony balon francusld ,J>atrie", Huckarde. 19-to letni górnik Hen- W drugą niedz1elę miesiąca: melhauseo. 

który uderzył 0 ziemię w Irlandyi, jak ryk Baum odJlliósl na kopalnJ· ,.~nsa" W Re~i o gooz:· 2 po Pol. u p. Raichorwskieg<J. Przysue zebranje 1J1iesięczne odbędzie się 
J..ta W Bant o godzinie 4 po pal. w Heppens „flora w niedzielę, dnia 8 2:f1?dnia. o godzinie pól IZ o tern donosiliśmy na ·innym mielscu. ciężkie okaleczenia. saal" u p. Twele. w poludnie u oruna Knawrnaam:a. z pCIW'Odu 

str.acił dwa skrzydla i inne części żela- Amsberg. Prezydent rejencyjny w Meuselwłtz o godz. 3 po .poł', u o. Winklera. w.ażlflych spraw ma1'ących przmć pod' 00ra„ 
zne, wskutek czego wzbił się ponownie von Schwerin przesiedlony zosttał w W Huckarde o godz, 4 P.-O poi. u p. Bayera·. dy upras~ ste wszystkich druhów o jak naj_ 
w górę i poszybował, jak przypuszcza- tym samym charakter.ze do Opola. Dó- w Wanne o gooz. 4 po oof. u .P· Untersche- Hczaiejszy udzfal. Czotem! (3) 
. k N manna. Wydział. Ją, ·u wybrzeżom orwegiL nosi o tern ,,Nordd. Allg. Ztg. 11 w Bruckh.ausen o godz. 2 po paL u p. Honiga. 

lról szwedzki Oskar Kilonia. Wskutek burzy zatonęło W Wiemelhausen o Kodz. 4 po pot up. J(ickuta. Tow. ghnn.. ttSokór' w Hołthausen 
za · ' l · "k · odd t d t na Bałtyku wiele statków. W J(owalewłe w lq_kalu P. Wojciechowskiego. dooosi swym .druhom, iż w niedzielę, dnia 8 

memog c1ęz o l a rzą y ym- W Holthausen-Miihlheim o srodz. 11 u P. Brans„. grudni.'al, w lokalu P. Bllinghansa o godzinie 6-ef 
czasowo w ręce następcy tronu. Król Adres skrabnika świętojózafacia: w Hombruch-Barop o godz. 3 PD por. u P. wiecrorem odlbędz.ie sie zebranie na którem bę 
Oskar liczy lat 79. -....._ Stanisław Zmyślony, Wattenscheid, Bo Schnitke, dą ważne sprawy omawiane. Licz.:ny udzfal dru 

Str.,..., robotników W"'°'IOwych chumerstr. 156. Skłailld n.a Swięto1"6- Baczność delegaci obwodu xn Ruhrort! hów pożądany; goście mile wrozialni. - Bra-
""µl ~8 Konferem:ya odbędzie się u p. Lohberga, dru do szeregu! niech z nas żadnego in.ie bra-

Wybuchł w Wiednip. Robotnicy żądają ·zafacie należy przesyłać tylko do pana ttochfektersitr. a nie Wanheimerstr. knie. bo k~<> Polak, ten „so.kól0
• - Czołem! 

I>Odwyższenia placy. Z.r:nyślonego. w. Sosiński. ... (2) Wydztał. 
ł--iii-mi"~m~.~ ......... ~ui1~11i!l~„.~·w~e~11~11 eiiiiiiiii1miiimriiiii-:iiiiiria~,.,.,,,D.i"'~Wł~.-=~T~ow=8!r~Z~Y:st~w~o;--~~w~W\V;ofc~~~h.a;-;w;iH(;;oc;jbhi1ar;;;m~a;;rkkl---:Tno~w;~a~r;zy;;s~tw~o~ś~w~. ~JUó;;zeclf;a~w;-jDlccrrlrtm;un;ddt-f\WVlllE~Lł(j(il--;WMIEC SOCY ALNO-POLITYCZNY 

100000 
harmonik 

cyter, 1ns~r. :m11zycznych Jt<l. ms.łą zostać roz
pr~dane z powodn pow.ększenia fh·my po nader 
tanich cenach. Wy11yłall:ly zn. zaliczką nasze 

~lf~~~:;. harmoniki orkiestrowe :ia~~ 
6 reg .. 2 basy 
itd. :ro 5 ml<. 
Riskną dwu· 
rzęd 1>ą harmo· 
n k artysty· 
czną z 21 kl. 
4 basy kosz
tuje tylko ·;,50 
mk. Większe 
instrumenty or
kiestrowe z 10 
kl. 2 chór ko· 
sztują tylko 

4,~0 mk. 3 chór. ~ mk. , 4 chór. 7,50 mk., 6 
chor. 11,50 mk. Za strzeżmy mzędowo głos kn· 
kulki 50 fon. więcej. D:r.won~k 30 fen. Aparat 
0 ~• :b~y z gloiu·m rytry 50 fon. więcej. 
Ksiąika d-0 nauki i opakowar.ie darmo. Porto 
SO fen, Wymian ... lub pie:aiądze zwracamy z 
powrotem. .Ilustrowanv .katalok wszelkich har· 
m.onik, cyter. intr. rnu~yc1:ne, fonografów, towa
row g l\iazdkow;ych darmo i franko. 1391 

Każdy musi podziwiać olbrzymi wybór śli
cznych nowości i bezkonkur. tanich cen. 

MU~~ler & Gump. N~uenrode ~~ aau i. w. 
Pierwszorzęclr.a fabryka instrull!entów muzycznych. 
~'Yi!'r==v J!\&itsptWip '"*iMi!Sł!!MWiD 

donosi uprzeimie swym czion.kom, iż w nie-- donosi swym c?Jonkom, iż w niedziele. dnia. 8 w WITTEN. 
<lziele. dnia 8 grudni.a:. o godzinie 4 po poludniu grudnia1

, odbędzie sie zwyczajne posiedzenie o <Kbbędzie sie w nłedzielę, 15 grudnia po potudniu 
odlbędzie się miesieczne zebranie. O jak naJ- gadzinie 6 wieczorem 11 P. ttertzoka. Oester- o g. 4 w lokalu „Katolickich Towarzystw". 
liczniejszy u<f·zial cuonków uprasz~ sie. (1) holzstr. 24. O liczny udzial czfcmków uprasza Na wiecu, na który zaproszono także iposlów 

Goście ~-i~ wio~~<l!Jli. _______ Zarząd. się. Goście mile widziani. (l) Zarząd. pol~kich, przemarwrał będzie redaktor 12. Mi-

Wiele pieniędzy zarobi, 
lłto potrzebując 

moszynę do szyciu, rnoszvnę do gof owonio, 
111·.zadzenie kuchenne 

wsz~lk.iego rodzaju, u nas zakupi. 

lłiaszyny do szycia, 
iyl ko pierwszorzędne fahJ'ykaty, czołenko""e,, z puJłem i wt1zelkimi 
uiiosk naleniami, z długoletnią gwarancyą 48 mk. W sprz1:d ,ży 
detaliciniej koszt.nją te maszyny 90-100 mk. Z czołenkaml o.IU'ą· 
głerui i suzydełkowemi, szyjące naprzód i wstecz, 80 misi.„ w de
tali czniej sprzedaży 125 mk. 1414 

Maszyny do gotowania 
w każdej wielko8ci i wy konaniu. 

TcW"ary emal1ow-ane 
jako też 

111•.ządzenła domowe I kuchenne 
zadziwlajqeo tanio. 

Bez składu! Bez ajentów! 
Dla tego 01:1zczędnożć ta przy~~da na dobro knpu.ią?ych. Za

miejscowym z I' racamy koszta podrozy. Porządnym odbwrcom da· 
jemy towary na odpłatę według umowy. 

Krein & Ci)., Herne Bahnhofstr. 60. 
Współwłaściciel bernei1skiej fabryki maszyn do gotowania 

We.iście do skladów tylko przez wjnzd na prawo. Ilustrowane ka
talogi darmo i franko. 

----------''---ch_al_K~~~s~!· Zwołujacy. 
g;., 

Dobi--e i tante 

obuwie zimowe 
jest najstosowniejszym podarkiem gwiazdkowym. 

Speeyalnłe tanie ceny l 
Damskie pantofle skórzane bar~:w:ie;~:a~k:lu- 1,90 
Damskie trzewiki, nowe fasony, im't. chevreaux tylko 4,95 
Mqzkie trzewiki boxcalf, modne fasony tylko 7 ,26 
Damskie ~alosze t~lko 1,16 

. Mązkie kalosze tylko 2,~ 5 
Trzewiki na guzikach z końskiej skóry dla dzieci 

2 -24 25-26 27-30 31-35 

~,to ~,:;o a,oa . a,o:. 
Trzewiki i buty dla robotników. 

Wiaściciel interes.i pochodzi z Prus Zachodnich i mówi dobrze po polsku. 

Ph. •@ss, Bochum, 
Bongardstr. 3. 



., 

: ..... 
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W. Karłowska w Poznaniu 
Ameryki: Gwi•~~ Roaakom i Towany•twom polecamllł:: J. Pańozak, dom. toi 

Dalłlze O PL AT K F.SSEN, Stoppenbergerstr. 11 

s;:;~; ck;it 100 szt. za 2,00 rerk. NB jtańsze i najkorzy 
okr~to'ft ych. n. Jęd:row bak e:kłaJ tow. kolon. • źródło zak Otto zur Hellen. Gelsenkirchen-Bulrnke, Bulmk•'9tr. 7. al0JSZ0 up 

Jana Kierczyńskiego W Herne, Dortmnud, K• nigoh•f. "~-~~«i~lłdł~~~.m~ 

dostawhL uą j pit;kniejsze chorągwie, zatem 
~ ownrzyetwa, które mają zamiar cborą
gj ew spr„ wić a chcą tanią i piękną cho
rągiew mieć , niech si~ z c.l.łem zaufan iem 
zgłoszą do głJwnego zastępcy e66 

Swój I Niniejszem donoszę, iż na sezon zimowy już nadeszły W&zelkte 
l ulica Gesellenbausst1asse nr. 1, Bowoicł w 

który sMy wzorami i rysunkami • cennikiem aknajspieszniej do swegol I materyach 
~N ł . „ ~~ h k • ~ I! na obraata., paletoty I spodnie: ·= wie I;= a z osc a ac1e == ~ w moim wielkim składzie własnej 1101 ~eh. 

powstał w Bochum gotowej garderoby męzkiej j,dfa chłopców ·'
1

~ 
wielki polski hurtowny I 

Skład Cygar li . pap'1eroso' w lf.! ::'z~::~• c::::. !0~:1ru:;:::~koi:io;~ zty!~d;~P':if,JJ°e~a ż~~!!hlm;k~ W wprawdzie ma towar tam, ale za to tak zły 1 słaby, ze su~ wnet ro11leci, 
1'Jł U mnie natomiast każdy kupi tanio, ale przytem towar bardzo trwały. Po. 111ó 

lf& lecam również · ieSt 

pod nazwą „\\>ESTF ALIA". I ;rarderobę dla robotników zole 
Za przeszło (1233) -ł<* • 

30 tysięcy JDarek ~I~. a mianowicie spodnie, jaezkl, konznle, szkarpety, •• ekl~ł, .i t. ~ 

jest towaru uwsze na składzie. Dla tego jest olbrzymi wybór, w mojej praCOWili garderoby męz 10J Prz 
ceny bajecznie nizkie, towar zaś jak najlepszy, wykonuję ubrania na miarę wedłng n:i-j~owszp,j mody; _krój pi~n~sz?rzędny usta 
tylko pierwszorzędny. ~ ceny przystępne. Każdy Rodak pC'wmien tylko do mme przysć 1 s1ę prze. 

Przyby~aj4cym Rodakom z dalszych okolic przy zakupnie od konać o rzetelności mego inrerJsu. sze 

a5 marek zwracam ko~zta pndróży. Wojciech A. Powałowski 
I G. KW AŚ N IE WSK I, właściciel. 0 I Bochum, Alejowa ul. nr. 13. :!:: 

BIUcherstr. 4ł. . BOUHIJM. BIUcherstr. 44 OJ I Zarazem donoszę nini•jszem szanownej Publiczn~ści, iż z powodu ;;
01 

I ś~ie~ci syna. m~go z~~o~łem. z dniem l. 11. 07 filię lllOJą w Herne. Zan:ó świ 
wiema przyJmUJQ p1smienme. 

L.. 

kw 
-~·~-~~ij;ICllJ«i~ ma . Jł Barański, Wanne, 

Najwięksxy i najstarszy polski skład 
mebli~ maszyn do gotow8nia i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karłstr.) nr. 3 
=== naprzeciw kościoła btolic1riego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do r.wiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego e,ię przekonać moźede, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u ( 4:00) 

Jana Barańskiego. 
Pny całkowitych ""1J>ł'&Wach, pł~knc podarki 

Wszystkim, którzy u mnie wypraWQ 

kupią, wypożyczam grab~ norcelany na w&

sele. 
--Poleca.m także Ssianownej Publiczności 
moje 

włattne wa•1Htaty 
tapicerskie i siodlarskie. 

~~~~---~~ 
Ceny niskie ! 

"""~""'~>-J~ 

Najta4sze l na~ 

dogodniejsze źr6· 
dło zakupna die 
młodożeńe6w · 

Znane z swej dobroci i ogólnie lubiane papierosy 

li 

pierwszorzedny wyrób, tylko recznarobota 
w kartonach po 10 sztuk za 15 f~n. 

poleca 

1'1. ·Droste, Poznań, 
fab1•yka papierosów ł krajalnia tytoni. 

jes 

mo 

Or 
w 

bi 

Na życzenie przerabiam stare mat.erace 
w jednym dniu po cenach tanich. · 

Zarazem polecam matenee mojego 
wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce
nach fabrycznych. 

Reprezentant na Westfali~ i NadreniQ Stanisław Ratajczak~ Boehull sp 
Juliusstr. 2 I. 

Baczność Rodacy? . 

• ae1 k w re 
urz~dz~ją od 

ca art ' u, . 5 g r. \J.d.nia, do nied~ieli, 15 gtud.i11a; 

ł4. - vr'• r , , ' łfł .... 10 t anich dni gwiazKowjrch, 
kt~re wskutek kd osa1nej taniofo1 towarów w He1•ne i okolicy 

zają . o;rólny 
Ta nadzwyczaj tania wyp1·zcdaż trwa t1łko IO dni. 

P„zy zakupuie od IO m1·. począ,vszy zw1·aea sł~ koszta podrói1· m 

Breiski w Bochum. - Drukarnia „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 
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11 • 
~odzłenne pismo lndowt dla Polaków· na obczyźnfo 'poświęcone oświacie oraJ sprawom narodoąa, politycznym i zarobkowym. 

\fcbOcłzi cod~ennie z wv.1.ą,tkiem dni poświątecz
W:ch przedplata kwartalna na poczcie i u listowych 
~~i 1 mr. 50 fen .. a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
11• fen .• ,Wiarus Polski" zapisa1ny jest w cenniku pocz
, towYm pod znakiem •• L. polnisch nr. 123.'• 

I. Im!; Boże za ll1rc I Ojczyznę! 
Za inseraty placi sie za miejsce rzqdka drobnego dra• 
ku 15 f„ ~loszenie, zamieszczone orzed inseratami 40 
fen. I(to często oglasza otrzyma rabat. - Listy do 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować i ootlać oa 
ruch dokladny adres piszącego. Rękop. nie z\vracam:v. 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Pol~kł" Bochum. - Telefoł'l nr. 1414. 
_z_g_L&Z wg !"D~@.!Sii „_..,... trmr? • e 

~-·, 

Rodzice eolscv! Uczcie dzieci swe f nowcizo i bezwzglęc;lnie politykę anty- członków z;ipisało się do „Zjednocze-
111ówić, czytać i olsać oo polsku! Nie .p·ols·h :rządu pmsko-niemieckieg•o taik, nia Zawodowego Polskiego". 
est Polakiei:tt• kto po!o, mstwu swemu iż głosów niejednego z pism zagranicz . Piękną mowę wygłosił następnie 
lemczyć s1e nnzwoh dh. Leon Osowski· z Marxloh, który 

in ..,..... • .nyoh powtórzyć nie można, nie ch1cą1c ·=----· przemawiał w sprawie zamierzonego 
się narazić na więzienie za obrazę ró- wywlaszczenia Polaków na polskiei 

t. d. 

ędny 
prze. 

Z wypadltów dnia. 

Przepis przeciw językowi polskiemu w 
ustawie o zgromadzeniach i stowarzy
szeniach odrzucają pono wolnomyślni 

stanowczo. 

N1 posiedzeniu frakcyi wolnomyśl
nych wszystkich trzech odcieni prze
pis ten odrzucono jako wyjątkowy, a 
\\'ięc Gprzeciwiającv się programowi 
"olnomyślnych. Taką pogłoskę notu
ją gazety niemieckie. „Lokal-Anz." o
świadcza w numerze piątkowym, że 

kwestya językowa w ust'.1wie o zgro
madzeniach i stowarzyszeniach uie 
jest rozstrzygająca. 
Wnioskować z powyższych wiado

mo~ci na ostateczne stanowisko wol
nomyślnych jeszcze nie można, gdyż 
wielu z nich za wszelką cenę pragnie 
zachować sobie łaski rządowe. 

Organ właścicieli kopalń „Rheinisch 
WestHiłische Zeitung drwi z „polskiej 

niemocy 2'.0spodarczej". 

Stanowcze protesty rodaków na
szych w zaborze ,aiust.ryaokim przeciw 
nowym ustawom wyjątkowym rzą•du 

vrusko niemieckiego i akcya ich w k,ie-
łA rnnku 1bojlmtoi\VaITTia towarów pocho
ld dzctcych z Niemiec, jest dla kupców 

niemiecl<ich rwczą nruder nieprzyjem
ną. To też or·gan tutejszych katPitali-

sta stów pociesza się; że .Polacy nie mogą 
się obyć bez hniego towaru niemiec
kiego a rwszełkie wvsiłki w !kierunku 
bojkotowania towa1rÓw niemiecldch mz 
biją się o .;polską niem_oc gospodarczą". 

W zdania o polskiej niemocy go
spodarczej tkwi .niestety dużo słuszna
~. -
~ząd pruski obstaje stanowczo przy 
Projekcie wywłaszczenia Polaków. 

Z Berlina ,donoszą, że rząd pruski 
rozpoczął układy z stronnkrt:wami sej
mu Pruskiego celem osiągnięcia poro-
2umienia w sp:nawie ustawy o wy1wla
szczeniu, którą jak wiadomo komisya 
sejmu w piePws.zym czytaniu odrzuciła. 

Poset Pruski przy Watykanie tfr. von 
M·fihlberg bawił w Poznaniu. 

1 
Pooyt dr. Miihlberga w Povnamiu 

~czą z sprawą obsadzenia tronu arcy
biskupiego gnieźniefisko-poznańskiego. 

Pisma niemieckie zaznaczają, że 
tanowisko <lir. Miihlberga jest na,der 

trudne, gdyż Ojciec św. jest wielkim 
Przyjacielem P.ol'aików. 

Najpoważniejsze pisma zagraniczne 
Występują przeciw ustawom antypoł· 
Sk' 
li' nn Wniesionym przez rząd prusko-
ierniecki w seimie pruskim i parlamen

cie niemieckim. 
k Prasa a11giel~ka, francuslka, hel.gij~ 
s a, szwajcarska i wtaska piętnują sta-

żnyich wywko ff)Ostal\vionych osób. ziemi. Przyjęto w. tej spnawie nastę-
1!!!!!!!.!lli 2E!E!!llZ!L _l@ ' -~ pującą rezolucyę: 

obczyźnie. 

Hochlarmark. Jeden z Rodaków pi
sze nam: Nawet uczciwi niem cy nie 
pochwalają tej metody zdradzieckiej, 
jakiej się chwycili centro\vcy w Reck
lnghausen, że sobie wybrali ·tlednego 
Polaka przy wyborach do rady gmin-
nej i wygrywali go pq:eciw reszcie 

Polaków. Polakom jest przecież' rze
czą jasną, że jeden P,olak, choćby został 
wybrany pomiędzy tylu niemcami zna
czenia wielkiego nigdy posiadać ni-e bę
dzie. 

Widzicie więc rodacy, jak to niem
cy dobrze wiedzą, kiedy 1się slomę młó 
ci. Jeśli u Polaków niezgoda i roz
dwojenie, tedy dla niemców żniwa. 
Czyż mamy być jeszcze takimi naiwny 
mi i dać im się za nosy wodzić. A je
dnak odmawiają nam członków cen
trowcy od polskich towarzystw, a n.a 
mawiają do swoich. I to im jeszcze 
ksiądz w tym ·pomaga, chociaż tak sa
saimo katiobiikianni jcesteśmy. Jak zaś Po
lak. który jest pod komendą \C'entmw
ców, staje· się dfa s:prarw inarodowych 
obojętnym, na to przytoczę tylko na
stępujące 2Jdarzenie: Jeden tak .przez 
centrnwców zbalamuoony ·rcoda.k w 
Hochla,rmank zaipytany, dla iezeg10 nie 
należy do jedneg·o iz towar,zy:stw pol
skich ty1lik0' ido niemieickkh, odpowiada, 
iż mu się to r11 nic nie przyda, bo Pola
cy i tak wymarnieją, ą jak jest u niem
ców. t·o (ksiądz go ,odwiedza, a my 
księdza: rnie mamy. Smutnie! Drugi ta
ki rodaik, 1gdy g.o zaiohęcalem do za-pi
sania polskiego pisma, o<lDowiada, iż 
.nile może pnlskdej 1gazety aibonować, bo 
jest dwanaście lat w Westfalii i za1pom
nial Po iPOlsiku czytać .. 2Ie musi niemiec 
ką „caijtung" abonować, ibo by nie 

wiedział. tkiedy 1będą sprzedawać mniej 
wartościowe mięso w .rzezalni. 

Oj! ·oj! Gdyby tyJko gazety pol
skie ·Czytal, starczyfoby mu z pewmo
ścią tak, jaik innym na .dobre mięso i 
nie .Potnzebowalby kości obgryzać. 

Teom Niew;adomski. 

Bruckhausen. Odbył si<; tu wiec spo 
teczno-polityczny dnia I-go grudnia na 
snli p. Rosentala. Dh. Szymański zagaił 
ohrady. Przemawiał nasamprzód druh 
Korpus z Bochum o kasie .,Woltath" 
Obrano komisyę z 3 druhów, którzy 
mają z gron.a druhów wybrać mężów 
zaufania w sprawie ki:isy „Woltath". 
Następnie rad:z.ono 1) spr:iwa.::h r.tbo
tniczych. Dh. Korpus w ;]r)b1tnych sło· 
wa1ch wyjaśnił. jak 1kapitaliści się bru
ta'1n1ie ·obchodzą z robotnikiem, i wzy
wa1ł zebrainvch. aby jak najliczniej się 
organizowah, jeżeli pra:gną ibyt swój 
.polepszyć. Mówca poruszył .Potem spra 
wy knapszaftpiwe i sprawę wolnego 
oboru lek.a1rzy obwodowy1ch. Rolbotni
kom wielkie się krzywdy dzieją z po
wodu, iż nie ma wolnego oboru lekhrzy. 
Dalej wystąpił mówca przeciw proje
ktowi ustawy o zgromadzeniach, któ
ry głównie jest wymierzony przeciw 
robotnikom polskim. Wszystko, co 
mówca na wiecu omawial . trafHo dru-
hom do serca se1ca i wielu nowych 

.,Zebrani Polacy-katolicy na wie
cu w Marxloh, dnia 1-go grudnia r. 
1907 w liczbie przeszlo 300 protestu.:. 
ją jak najenergiczniej przeciw proje
ktowi wy\.vłaszczenia Polb.ków i 
przeciw zamierzonemu zakazowi ję
zyka polskiego na zebraniach. 
Uchwalając ust1awy takie naród 

niemiecki wystawHby sobie wobec 
świata świadectwo barbarzyństwa. 
:i Polacy z pog)1rdą będą patrzeli 
na naród, który dawniej zapalałsię do 
wolności i swobody, a dziś stoi n:i 
uslugach polakożerców". 

St. Brzeziński, sekr. wieca. 

Wilhelmsburg. Sprawozdanie z czynnQtŚci 
T·owarzystwa św. Stanis.l'.aiwa Biskupa z Wil
helmsburga. Od wailnego rocznego, zebrania 
dnia 9 czerwca rb. do 20 października rb. oid
bylo Tow. 8 posiedzień, z tych 5 zwycz:aijnych 
i 3 ·nai<lzwyczaine, przytem dwa posiedzenia za
rządu. W z~rządzie pracowali następujący 
pa1now.ie: prezes St. Matylewicz, sekretll\rl 
Józ,ef Matuszczak, skarbnik fr. Pawelczak. bi
bliortekarz Wl. Jędryk. W czasie tym ws.tąpi · 
l:o do Tow. 15 czfonków~ zatem liczy Towarzy
stwo 80 czfornków, w tern 5 honorowych. 

W diwóch ur.oczystościalch ·i 'dl\vóch obchO·
dach bra.fo Tow. udzial z sztandarem; odbyly 
się także dwie zabawy, z tych jedna zwyczai
,na, drnga z. oka.zyi ob;;.hodu 13-tei roczni
cy pośw.:ięcenia sztandaru. Tow. posiada także 
bibliotekę. w .której. się mieszczą książki z 
Czytelni Ludowej: w_ Poz;na,niu. Zaoszczędzo
JJe\!O majątku pos.iaidaJ Tow. 500 mk. w kasie 
nszczędności w Poznainiu. W dniu 20 paźd'zier
ni1ka rb. odbylo sie ipó.troczne walne zebra
nie i wybór .nowego zanądu. Wybrani zostali 
na-stępiujący pa~iowie: .W aiwrtyini Chudzińs.ki 
prezesem, zast. L. ~yąowic. Józef Matuszczak 
sekreta•rzern, zast. p. J. Serwański, skarbnikiem 
fr. Paiwelcz.ak, zast. St. Lipiński, biblioteka
rze'R\ Fr. Ko&cielski, zaist. W. Stelmach. cho
.rążym Powicl-.1, mairszalkami St. Matylewicz 
i St Nowicki. lal\vnikami Kaiź. Kościelski i L. 
Iwainek, rewizorami kas.y St. Matylewicz i St. 
NOIWiC'ki, naczelnikiem oddzialu kofown:ików 

Karol Matylewicz, reżyserem Pawelczak. 
Józef Matuszczak, sekretarz. 

Adres prezesa~ Wawrzyn Chudziński, uli
ca Szkolna 25 (Schulstr. No. 25). 

Kirchlinde. To1~varzystwo św. Marcina w 
Kirchlinde odbyl,o roczne walne zebranie dnia 
24-go listopaida r. 1907. Towarzy!:.two• odby.ło 
w ciągu roku 24 z,ebrania i 4 walne zeóra:nia, 
uczeszcza1fo na zebrania1ch przeciętnie 25 do· 30 
czlooków. Na ooczątku wku mieliśmy 92 
czI<mków. a w końcu pozostańe na1 1908 rok 
raz.em 88 czJonków. Towarzystwo miafo w 
ostatnim roku dochodu 455,41 mr. rozchodu by
fo 268,41 marek pozosta6e na rok 1908 w 
kasie 159,41 mr. Towarzystwo posiada 13:Z 
książek z Cz:ytelni Ludwych w Poznaniu, To
wairzystwo abonuje na rok bieżący nadal 
„Wiarusa Polskiego". Zebrania .odbywać się 
będą w roku bieżącym co 2 i 4 niedzielę 
każde·go miesiąca w !okaht p, Pr. Wollhofa. 
Do zarzadu nia rok bieżacy wstępują następu~ 
jący czlonikoiwie: Józef Górecki, orzew .. Wa w. 
Luczak zast„ Woi. Bie_gal1ski sekretar~. Jan 
Tatarek zast.. Stefan Józefia1k skarbnik, 
Andrz. Targoszyk zast .. Fr. Czajkawski biblio-
te.karz, Jakób Kowalski, zast.. Pr. Bo·ryca 
·chorąży. Jalkób Olejniczak zast.„ Ludwig Bl'a
szyk i Józef Olejniczak asystentami, Andrzej 
Kofo<lziejek i Michal Vogt zast. asystentów, 
Pawel I\affak i fr. Wojtera rewizorowie k2sy. 

Ws.zelkie listy tyt.cz<lce się Towarzystwa 
naszego. ad1resować orosimy: Józef Górecki, 
prezes. I(irchlin<le, ul. Bahnhofstr. nr. 17 a 
lub Wojciech Bieg::u1ski, sekretarz, Kirchli'llde, 
Moltkestr. nr. 56. 

Wili Biegański, sekretarz. 

flochlarmark. Sorawozdanie z czynności 
kola śpiewu „'Róża Leśna" w ttochlanna•rk. -
Do zarządu na nowy rp.k zosfa.li obran_i dnia 
20-go listopa<la na walnem zebraniu następu-

Tu 

jący pp.: Teofil Bonia przewodniczącym, Józef 
Kruk zastp., Franc. Grobelny sekretarzem; 
MichaJl ttorala: zastp. sekretarza; Pi'otr ou:.. 
ban skarbnikiem; Ignacy Gulcz zastp, skarbru
ka; Antoni Suiko~ki bibliotekarzem; lRnacy 
Zierzdzalka zastp. bibliotekarza: Antoni Stelma 
szyński protokolistą; Wawrzyn Liberski zastp_ 
'P rotokóli~ty, lawn i kami: Antoni Ole}nicza,k l 
.Wojciech Spręgier: delegatem Franciszek 
Grodz.ki; tegoż zast~cą Mateusz Lisaws·ki. 

Zebrania nasze -i1a:k dotą·d, tak i nadal od
byiwać się będą co. trzecią niedzielę każ.dego 
miesiąca, w lokalu posiedzeń pana Wehnera. 

Teofil Booi.a, Frnnciszęk Grobelny 
przewodlniczący. sekretarz. 

Wattenscheid. Tutejszemu Towa
rzystwu świętego Józefa od czasu po
święcenia chorągwi tutejszego Towa
rzystwa św. Wojciecha w którym To
warzystwo św. Józefa także wzięło u
dział, zaczęła policyi1 czynić różne tru
dności. Pierwsze posiedzenie Tow. św. 
Józefa po owej ;uroczystości policya 
rozwiązłała jedynie dla tego, że nie u
wiadomiono o nim policyi, chociaż te
go nigdy dotąd nie czyniono, a preze
sowi panu Stanisławowi Zmyślonemu 
przysłano mandat karny na 15 mflfek. 
Pan Zmyślony kary tej nie zapłacił i 
od.wolał się do sądu łhwniczego w Wat 
tenscheid, który karę zatwierdził. Pan 
Zmyślony założył rewizyę do są
du zie111ia(1skiego w Bochulłl. Chodzi
ło głównie o to, czy policya miała iprt.t
wo iądać zgloszenia zebrania towarzy
stwa. Na pierwszym terminie w Bo
chum nie mógl sąd nic •Stanowczego 
stwierdzić. obłożono więc aresztem 
protokularz, dokonano rewizyi książek ... 
z których kika policya zabrała i zam
knięto szafy towarzystwu. 

Drugi termin odbył się \V czwartek„ 
dnia 28 Hstopada. Jako świadkowie 
stawali inspektor policyjny Lukas i poli 
cyiant Banasch z Wattenscheid. Na ter 
minie tym przedłożono zabrane ksiaż
ki. pomięrlzy innymi elementarz ABC, 
opisy z dziejów Polsk:, oraz kartę Q.a
wniejszej Polski. Przetlomaczyl tak
że p. Banasch dwta protokóły. Proto
kóły te nie zawierały nic obciążające
go, więc na mocy tychże prok'urator 
wniósł o uwolnienie od kary 10. Zmyślo
nego. Sąd jednakże oświadczył, ne:1 
mncy wyżej zabranych książek, które 
się znajdowały w szafie towarzystwa. 
że towarzystwo popierla wielkopolskie 
dążności i wrogie niemcom tendencye 
i na tej podstawie rewizyę odrzucił. 

S ding en. Z lana towarzystwa Ś':\'. 
Jakóbh otrzymujemy korespondencyę 
zaprzeczającą doniesieniom korespon
denta z Sodingen w nr. 270 ,.Wiarusa 
Polskiego". Na zebranie członko\vie 
stawiają się licznie. Do kościoła n/1 na
bożeństwo też za mało nie uczę5zczają. 
widziano to, gdy tu byl polski duszpa
sterz; także na nieszporach polskich 
kościół byl zapełniony. Polacy też nie 
chodzą na niemieckie zabawy, a jeże
li zdarzają się wypadki, to tylko u lu
dzi. których Polakami nazwać nie mo
żna. 

Wzywa się Rodaków w Sodingen, 
by jak najliczniej wstępowali do towa
rzystwa Ś\V. Jakóba . 

Hochlarmark. Sprawozdanie z 
czynności tow. św. Wojciecha w łloch
lannark. Towarzystwo· liczyło przy 
kotku roku 137 członków, z których zo 
stało skreślonych 17 z powodu zmiany 
pracy lub tel z powc. lu ni1e1płacenia 
skfadek, i11k iż towarzystwo liczy na 
rok :1 owy ll20 członków. Tow. urzą
dziło w zeszłym roku gwiazdkę, świ~-



conk( i rocznicę, które to uroczystości Recklinghausen· . niepodzielnie. Polacy 'I ~a I M'. powiecie ~et~·Pilisk~m. na~ywą 
się w zamkniętem kólku odbyły. Od- wykazali obecme centrowcom po raz się ter~z .• ,Engell~e11-_n , Szkaradow-0 
wiedziło towarzyntwo bratnich towa- pierwszy, że siłą im pti1wie dorównują. ł w ~ow1ec1e. r.~:wi:oknn „pe.utsclrwer
rzystw IO. Dochodu mialo towarzy- Z pewnością panowie centrowcy ter~z 1 der·, qoct~1ęto.:v w ~?wrnc1e ostrze
stwo 1014 mr. 36 fen., rozchodu 699 m. inaczej liczyć się poczną z Polak~m1; S'Z?~S1k1im. „C?~ukc~shofEb' S~ąpe ,:vtlpo-
17 fen·, pozostaje zatem .nadwyżki 315 dla wszystkich rodaków w Recklmg- w1ec1e wrzesms_ l~ ,, em~gę.n , ya 
mr. 19 fen., (wliczywszy sumę z roku hausen zaś. wspaniała liczba glosów, j~ ·Centowo w ,paw1e·c1e gosty-r~1k1r:i nf.1ch 
zeszłego 364 mr. 28 fen .. pozostanie w ką zdobylii niechaj będzie zachętą do t~~h~f", Ma1r_Yanowo"w ipowrnc1e wrze 
kasie 679 mr. 47 fen. Z tych pieniędzy dalszej energicznej pracy. a z pewno- smskl1m „Klem. Eben . . . . 
mamy złożone 300 mr. w pew.nym ban- ścią, gdy ponownie przyjdzie zmierzyć . Z Wągr~wieck~ego. Ptos1edz1c1~l ?· 
'ku w Poznaniu. W bibliotece posiada- siłv owoce pracy będą jeszcze lepsze. Jam11ahowsik1 z Parngrodza w ipow1ec1e 

· my 215 książek, które są whsnośctą sz~~egółowy wynik wyborów wągrowiecki~ nab_Yl na ~fasność 400 
Tow. Czvtelni Ludowych w Poznaniu. · jest następujący: morgową ;po~1aJdłosć od imerrnca Wen-

. Korzystało z biblioteki 53 członków. , Polacy: · dlera W Kro1aince za ~~8000 ma.rek. 
Oby wszyscy członkowie to·warzystwa , Olejniczak: staremiasto Recklinghaus-en . Żerk_?~· Na: _dommmm w Kretko-
korzystali z biblioteki i czytali nasze 1 283 gł. wie .pdbodl 1:Juha1 ._oar1o~ka .. Szy~ona 
piękne 1powieści i oświecali się parnię- l Recklinghausen-S. (Bruch) 1695 gł. Ganca tak mebez:p1eczrne, IZ w.krotce 
taiąc: Oświi1ta ludu dokona cudu. Do raz·em 1978 gł. zmarł. 

~ k t 1· • i. Ze Żnińskiego. Obwód dominialny Chrza-nowego zarządu .na ro nowy zos .a 1 Now1ck. · · n01Wo w powiecie żnińskim. po wcieleniu do nie-
obrani nast. członkowie: Michal Wu1ek 1stare miasto 282 gł. 

1 
go gminy Obieczanowa. zamieniooo w gminę 

przew., Jan Kruk zast. przew. Woje. Bruch 1693 gt wiejską poo wspólną nazwą „Marienfeld". 
Okoniewski sekr., Antoni Chudy za.st., 11azem 1975 gl. l(ośclan. Gospodarza Fr. Oimzickiego '· 

b ·k· Józef Piechanina · skazaJ swego czasu tute}szy są-0 Woje. M111cherek skar m tern, Janowski: laiwniczy na miesiąc więzienia za obrazę nau-
Koszewski zast., Stan. Ratajczak bibl.. stare miasto 283 gł. czyciela Ja.gscha, ponieważ wymawiając mu po. 
Stan. Otulak zast., Michał łforała pro- Bruch 1694 gł. niewierańie dzieci. przypomnial mu przyka-
tokolistą, fr. Kruk zast., Rewizorumi razem 1977 gł. zanie: „n)e zabijaj'~ P. G. odrwolaJf się do sądu 
chorych zostali obrani: Na łfochlar- Stubecki: w Lesznie. który wyr9k poprzedni zniós.r i ska-
mark. II (Stuckenbusch) P1"otr Guban 282 • zal p. G. na JOO marek kary pieniężnej. 

stare miasto · gł. Z Naramowic pod Poznainiem donoszą „Dz. 
(Nr. 50/3). Na obie kolonie: Wojciech Bruch 1693 gł. Pozn.", ~e tam_kręcą się agenci i namawiają 
Silczak (Kar.Jstr. nr. 30). Gospodarz.em razem 1975 gt gospodairzy, żeby §Qri;edali ziemię, bo skarn 
obr.any: Pr. Ochotny. Dyrygentem tea- l(alota: prw}dzie1 ustawa/ w..vwlaszczająca. g;ospodar-
tru .. St. Kurtek, zast. Mi.chat OleJ·niczak. · t 282 gł. stwa będą musieli sprzedać .znacznie ta:niei·. Za~ 

1 stare mias o czy1;1a sie~ więc już wyzySik! · 
Do chorag \vi są obrani: Wal. l(ajczyk Bruch 1694 gł. Wies,iicz~rczyn. Na odbudowanie Spalonci· 
chorążym, Ignacy Pratat i St. Cierniak razem 1976 gł. go kokibla wplynely w dalszym cią!.!u na„ 

t t · Z) st chorążego Marcin Centrowcy: stępujące orfia1y .na moje ręce: 
asys en ami. 1 · P. Antoni Dudek zebra.I na chrnciinach u 1'. 
Wieszczecz.yflsiki, za:st. asystentów Ig Józef Pankfeder: Miohala KaŹimierczaika w ttorstermark 20 mr„ 
Gulcz i Wawrzyn Uberslki. 1stare miasto 1502 gł. a mianoVfide Diiarowat: Antoni Dudek z żonq 

· Zebrania Tow. odbywają się co 2 Recklingh\lusen-S. (Bruch 775 gł. Konstanty Maici.c:.1jczyk z żoną, Woicie~h Oieia'k 
i 4 niedzielę każdego miesiąca w lokalu razem 2277 gł. z ż. po 2 1111r .. Michał Kaźmiercza·k z ż. i dz1ec:-
p . f'_ Welmera w ttochlurmark-Stucken W · h 1 mi 4 mr.:;Michal Haremzai i feili'ks Osowski oo 

·· zwla- em 
0 

z: 1498 rrł. 2 mr., Wojciech Nieborak 3 mr., Ignacy ttairem-busch. Rodacy w ttochlarmark, 1 stare miasto eo • 3 · 
k l za 2 z. fDr. szcza ci, którzy mieszkają w nowej o- Bruch 771 gł. Zebr<!ne na chrzcinach u P. Józefa Za1lisz:. 

lonii, prosimy Was, wstąpcie do grona razem 2269 gl. 8,50 mr.l' Mam Kamedula ze Steele 10 m1., 
naszego. gdyż tylko wspólna moc zdo- Tomczak: Józef Na•\hocki ze Sooingein 5 mr.. Grzegorzew 

.ski z Dorstfeld 3 mr ., Michał Ruszkows)ki z Ja n:1s ocalić. stare miasto 1495 gł. Dortmunicl 15 mr., Czesl'aw Kraska 2l Berlina 
Michał Wujek, w. Ołconiewskił Bruch 772 gł. 3 mr .. Roch Nowak z Dortnnund z prośbą o mD~ 

przew. se/k;retarz. razem 2267 gł. <llitwę 5 mr., Wiktorya Sobczak z tlamburg::t 
wr.--. . - -· "' u u; · - -~-~-""!:t-A 7 mr .. Ja.rt Nowak z ttenikei111d!Orf 10 mr„ sz,frn-. St- kat stro/(a kop~1n1·ana l(aiser: l radkiewicti i Oberhausen 10 mr., Towarzy-raszna a I u I stare mia·sto 1493 g . stwo św:,Antoni.ęgo z Preisenbruch 21,50 mr. 

pa i r mon t, 7 grhdnia Bruch 771 gł. Wszystkim wspanial'Omyślnym Ofiarodaiw-
razem 2264 gl. com sklaldam w imieniu rnoiei biednej pa.rafii 

Pewna tutejsza ga!Zeta· donosi, że Minnhaar: szczere uMzięikowanie z1 ·obfite dodatki z tem 
W3kutek eksplozyj gazów w kopalni stare miasto 1494 gł. zapewnietiiem. że w modlitwie o dobrodz.iejach 

P • t Co · zginęło naszych z ohczvzny zawsze pamiętać będzie-ii rmy a1rmon mpagm Bruch 771 gl. mv. Porftewat dokol1czenie rozpoczętej budo-
425 '2órników. w pobliżu kopalni roz- razem 2265 gł. w~ nowego koiściofa zna.cznych v;yma~a fun-
grywały się straszne sceny pomiędzy ·.· „ Liberałowie poparli centrowców_. .o.uszów, nrzeto prosze pokornie o dalsze. choć 
krewnymi zabitych. Kopalnia pali się. Polacy więc tak pokaźną liczbę glo- by no.i'skr.jmnieisze ofiary. 

PóznieJ'sza nieco wiadomość z fair t se1~ ecznem po.zdrowieniem 
sów otrzymali o własnych siłach, za co · x. W?.lenty Now.!cki. 

montu donosi: wszelkie należy im się uznanie. Wieszczytzyn o. M<i.srowo, 3. 12 .07. 
· Ogień wybuchł pono w kopalni. · · ••• . __ .„ - t = -·•u •.e-~ pow. śremski 

gdy puszczono w bieg maszynę ~o wJe- Ziemie oolsklco z~ Sla..zlta r.ivl• Staronolskł 
trzenia kopalni celem wypędzema ga- ,___ Króh Huta. Samobójstwo usiłował 
zów. Wskutek tego prace ratunlcowe i Gil • • "" p·opetn1·c'..i:p·o·dpi'ty hut.ni··k Teofil Cieślik. • W d b t d Z P ·-U~ ~2fJJ.\~'(!,!! 6f.J. 'li\!! ~Pm1~ l n~Ulf 1 f był~' prawie niemożhwe~ V o Y- e 0 iooiąc się w stawie. ponieważ gniewał 
tąd trupy są tak spalone. że ich rozpo- Tczew. Miastio naisze otrzyma się. że star.ać sie musi 

0 
matkę i 

0 
sie-

znać nie można. . zape!\vno w przyszłym wku kanaliza- mtę. Znewu skutki przeklętej ()!pary! 
' -· s--.~~ cyę. Bogumił. Wsttetne sceny roz.g"rY 
W~ni'k wyborów ściślejszych w Reck- Uawa. Na torze kollejowy:m po- waty sf~ na dwioricn tutejszym. gdy 

J mię<lzy Iławą a Biskupcem najec.hal 2400 .osób 1powracało 7 Ameryki do 
. linghaUSGD. ipociąg strażnika 1kolejowego Rohwun- Aiustrn-Węgier. Wysłać w da~'Szą po-

w ukończonych w piątek \Vybo- dera d ucią·l mu 1pół .srtowy. Nieszczę- dróż bowiem można byfo tylko 1500, 
raclJ do rady gminnej padlo na Pola- śliwy żył jeszcze. gdy go ·znaleziono. a 900 •dqpiero po czekannu 19-g.orlzin
l<ów 1895 2'.łosów. na centrowców 2220. Darkemy. W poniedziałek zmarl,a· nem. Oozeikują,c poidobny1:1h zajść ·w 
Wybrano zatem tą razą jeszcze pięcin w wieku 104 lat wymiernica Bocik z drniach n~stępnyich postarnno się o 
centrowców. Stropk~n. liczniej's.ze wag1ony. 

Centrowcy wielkiej radości z swo- Z Wielk. K~. Poznańokiegc. Z jnnvcb dzielnir. Po JR~ f. 
jego zwycięstwa 11ie mt1ją. Natomiast Nowe chrzty pruskie. Znowu Łódź.• W przedmieściu Bnluty za-
Polacy dumni być mogą z skutków swo .przechrzcono kibka µolskich ·nazw miej strzelili socyaliści 2 robotników i pora
jej pracy. Centrowcy dotąd panowali w scowośd ina niemieckie. I tak: Anioł- nLi pięciu innych śmiertelnie nożami. 

---· qq,; 111~,----,.. ........ ..,.. .. „9 ~----- -.-.---- - - ·- . . 
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"~~ jw1ad.anie historyczne według po
wieści 

Wacława Oąsiorowslde20 

CCil1 dalszy)_ 
Widzisz, nie lepiej toby ci było osiąść 
gdzie na dewo cyi w zaciszu? Go? ... 
A tu. uważasz, może się zdarzyć jakaś 
potrzeba ... kula gwizd.nfo i choć się roz 
płaczesz, delikatną figurkę przewierci! 
Ce lepsze. może wyprawić cię, dokąd ci 
11ic pil110 ! Uważasz, ptakso od morza 
. ' oo morza .... 

- Właśnie na nic czekam! - u
ciął sucho Goriajski, a w glosie jego tyle 
b} lo gorzkiej determinacyi, że Jordan 
na długo chęć do żartów odbiegła. 

Szwoleżerowie tymczasem nie pró
żnowali. Szef ŁubieI1ski i Kozietulski 
codziennie a nużące odbywaii musztry, 
zaprawiając żolnier1t1 do slużby. A 
nadto generał Le Pic, dowódca dywizyi 
konnicy francuskiej, stojącej z.atogą w 
Bordeaux, mając swej oieczy powie
rzonych szwoleżerÓ\Y, również nie da-

wal im spokoju. Dwn razy tygodniowo 
\\'Yciągał ich bądź z grenadyeramł kon
nymi. bądź z szaserami i rewie odby
wał. 

Na tych ćwiczeniach a ·mane\\· rach 
zeszło szwoleżerom trzy miestlące. Od 
czasu do czasu nadchodziły jakieś wie
ści niejasne z Paryża, zwiastujące nie
chybne wyruszenie z Bordeux, lecz na
wet sam Le Pic nde wiedział. ne jest 
prawdy w tych pogtosk;~ch. .z;dawalo 
się szwoleżerom, że zapomniano o nich. 
Boć przecież dotąd w niczem się jesz
cze nie sprawdzHy te wróżby o zaszczy 
tnej slużbie przy boku cesarza! 

Żoluierze codzień gubili się w umy
słach, co znaczyć mogło, że ich trzy
mają w mieścinie nadmorskiej - ofice
rowie codzień posępniej wita~i mgły, 
ztTwnjące się z ponad koryta Girondy. 

W kotku lutego gruchnęła nowina. 
że szwoleżerowie wraz z kawalerya 
francuską mają wyruszyć za Pireneje 
do Hiszpan~i. A w ślad za nią rnadeszły 
z Paryża zagmatwane szczegóły o za
targu z Portugalią, wkroczeniu armii 
Junota do Lizbony i zapowiedzianym 
przyjeździe Murata, księcia Bergu. 

w rattąm -· 
.• Monitbr" milczał, zamieszczając 

dwuzrt1czpe artykuły, które rnzwodząc 
się ~zerokb nad upadkiem Hiszpanii i 
złą admfoistracyą - nic nie mówiły. 
W śród szwoleżerów nieukontentowanie . 
się wzmogto. Tytn! gwardyi był wi
docznie czczym przydomkiem, mieli sie 
stać uczestnikami jakiejś demonstracyi~ 

Jeszcze nie zdołano z temi nowinll
rni się oswoić, gdy w nocy nadjechał 
kuryer z rozkazem do generała Le Pic. 
5pokoine, ciche miasto zakot!owalo sie. 
Wymarsz wojsk nakazt1110 natychmia
stowy. 

W koszarach szwoleżerów zawrza
ły gorączkowe przygotowania. 

Ploryan przyjął rozkazy z ukonten
towanie. Jednostnjność pobytu w Bor
deux dala mu się już we znaki. Nie 
takiej służby się spodzie'llral.. 

·wprawdzie zarówno towarzysze 
szeregpwi, jak i oficernwie darzyli go 
życzliwością i przyjaźnią, lecz w tej 
ciszy, w tern wypoczyw(rniu wróciły 
darł ucichłe nieco żale a myśl.i ponure. 

Pierwsze zebranie kawaleryi nazna 
czone zostało na godzinę dziewiątą ra
no„. Czasu więc było dosyć !.„ Gdy 

Wiadomośd ze iwlałao 
1 ....... 

W akacye sejmu prusłde~o 
rozpoczną się prawdopodobnie l 2-go 
grudnia, a trwać będą .do 8-go stycznia 
roku 1908. 

Powrót wychodźców z Ameryki. 
Parowiec ,,Prezydent Linc-0ln·" na. 

leżący do towarzystwa żeglugi mor
skiej Hamburg-Amerika Linje odpłynął 
z Nowego Jorku do Genui, wioząc 3848 
podróżnych. 

W sprawie interpełacyi Koła parłamen. 
taro ego 

donoszą, że sprawa lnterpelacyi · Kołla 
parlamentarnego z powodu projektu 
wywłaszczenia znajduje się w stanie 
zt1wieszenia. Dalszy jej rozwój zależeć 
będzie od obrotu s12rawy w komisyi sej 
mowej. 

Położenie w Maroku 
jest obecnie znów groźniej3ze. Na gra
nicy algiersko-marokiulskiej pobił jene
rał francuski Liautey szczepy marokan 
skie, które .napadły na francuzów. 

Mułay Iiafid, brat dotychczasowe
go sułtana Abdul Azysa, rozwinął go
rączkową czynność celem stracenia z 
tronu brata. Wyruszył on na czele zna
czniejszych sił ku Mazaglcrnowi. 

Eksplozye w Włoszech. 
Z Rzymu donoszą, że w San· Pe

lice a Cancello pod. 01sertą fabrykował 
potajemnie pewien obywatel matery11ł 
do ~ztucznych ogni. Nastąpił wybuch, 
którego ofiarą padło w piątek 6 osób. 
W wiosce Lamforio zginęło w taki sam 
sposób kilka osób. 
l(s. kardynał Kopp a encyklika papie

ska. 
Ojciec św. Pius X wydał w roku 

bieżącym encyklikę przeciw moderniz
mowi czyli przeciw tłomaczeniu pisma 
świetego i zasad wiary niezgodnemu z 
duchem orawdziwej nauki Kościoła. 
Pismi1 niemieckie don.oszą -obecnie, że 
ks. kardynał Kopp starał się wykazać 
Watykanowi że w Niemczech' rzeko
mo przepisó~ encykliki wykonać nie 
można, gdyż fakultety teologiczne na 
uniwersytetach niemieckich dostałyby 
się w nader trudne położeni·e·. · ' 

Jeżeli powyższa wiadomość zga
dza się z prawdą, wówczas dostarczy 
nowego materyalu na oświetlenie kato
licvzmu dhjczkatolików. 

- W parlamencie niemieckim 
obrado~7\rno w piątek nad otoczeniem 
opieką stanu średniego. Z Kola polskie
go przemawiał w tej sprawie pos~l Ku
lerski wykazując, jak rząd uposledza 
polski stan średni. Udział posłów w 
obradl1ch byl stosunkowo niel'iczny. 
Protest niemieckiego zgromadzenia lu-

dowego. 
W Frankfurcie nad Menem odbył 

się wiec ludowy wolnomyślnych, na 
którym zaprotestowano ,przeciw usta
wom wyjątkowym, skierowanym prze
ciw Polakom. 
Centrowcv a sprawa wywłaszczenia. 

Naczelny organ centrowców „Ger
mania" zaznacza, że na zebraniu frak
cyi centrowej sejmu stwierdzono jedno
myślne odrzucenie ustawy o wywłasz
czeniu. „Germania" nie zaprzecza ato-

wtem około szóstej, wśród szarzeć ~1-
czynających mgieł marcowego pora~
ku uka;zał sie pluton pędzą..:ych, jak w.1-
cher. białych ułanów Murata.„ a w dwte 
godziny shm marszałek ze sztabem sta
nął na placu Oirondy. 

Zamie.szanie wzmogło się. Sygnałv 
zagrzmiaty krótkie, gorączkowe. K/1wa 
lerya miała iść za marszałkiem i ekskor 
tującą go gwardyą ... 

Łubieński sprawil szyk szwadro
nów i już miał d!.1ć znać do ruszenia ~a 
plac obozu, kiedy przyszło mu na mysi. 
że ·należy zostawić pluton żołnierzy na 
miejscu dla uprzątnięcia porzucony~h 
gwałtownie koszar i rozciągnięcia opie 
ki nad kilku chorymi żołnierz;1mi.Wzrok 
Łubieńskie~o pa-dł nci_ Stadnickiego. 

·- Wachmistrzu Stadnicki! - za
komenderował oschle. - Wystąp ze 
swoim plutonem! 

Stadnicki spełnił rozkaz. 
- Zostaniesz się w Bordeau~!.„ 

Wyślesz kuryera z papierami, ktore 
doręczę ci przed wyruszeniem do g~os
majora Delaitre'a i czekać tu będziesz 
na dalsze jego rozkazy! 

_ (Ciąg dalszy nastąpi), ,, [ ~ •. ~Li 



:e 11r. Ballestrem i ł!r. Strachwitz 
:Crnawiali za wywJaszczeniem. 
' Skład rewolucyjny w Berlinie. 
Sledztwo w sprawie sktadu rewolu 
iistóW rosyjskich, wykrytego w 

~:inie, wykazało: że z_nalezione itam 
~O a(kuszy papieru białego ze zna
. i wodnemi przeznaczone były do 
·r~biania bank~otów trzyrublowych 
. ·jskich. Z kazdego arkusza można 
. 1~ wykrajać ośm banknotów - tak, 
'na zrtalezionym papierze można było 
'bić falsyfikatów za 456000 rubli: Płyt 
·igraficznych ~o tych tr~yrublówek je 
:~ze nie z~al~z1ono. Papier wykonała 
piernia ryiemiecka pod li~now~_ren~ ~~ 
mówienie buchaltera „Vorwarts u , 
ronsela, który oś~iadczyl, że papier 
bywa jedn~. z panst_:v południowo-eu
ejskich. Gunsel zbiegł. 
Ustl·1Iono też, że itma papiernia nie 

:ecka wykom1la znaczną ilość papie-
1 w tym gatunku, jaki używany jest 
paszporty rosyjskie. Papier ·ten wy

.!llY zostat do jednej z .,fabryk" pasz
rtów w Szwajcaryi. 
Znaleziona w składzie brof1 palna 

ladunki J)ochodzą z fabryki w Karlsru-
gdzie je zamówił ktoś, podający si~ 

~·inżyniern rosyjskiego Turpajewa i 
;zal wystać do Liege. 

'a co służyć ma jeszcze wvwłaszcze
nie? 

W jaki sposób hakatyści jeszcze l}ie 
rawomocne prawo wywłaszczenia wy 
skać pragną, przekonać się możemy 

·lego, co naczelnik ich p. Tiedemtrnn po 
lug „Danz. Ztg." wypowiedział na ze 

niu „Ostmarkenverajnu" w Pozna
·u, \\'ystępując przeciw głosom wlaści 
eli dóbr Turny i Pussa, zmierzającym 
·0 zgody pomiędzy Niemc\lmi i Póla
ami, po\viedQ:ial między innemi: 

.,Jeżeli tylko ustawa o wywlasz
zeuiu prawomocną zostanie. byfobv 
że Wituchowo wcale nadającym do 

Twlaszczenh przedmiotem''. 
· Pan Tiedemann chciałby więc na 
asadzic nowego prawa wywłaszczyć 
.fussa i nieznwodnie tych wszystkich 
iemieckich właścicieli, którzy nie my
lą kroczyć po drogach „Ostmarke.n
rainu". Skqteczniejszego środka. aby 
stawie o wywłaszczeniu wszelką sym 
atye odjąć, zaledwie wymyślić możlf\1. 

Tak odzywa się „Danz. Ztg." 
osiedzenie pruskiej rady ministrów 
było się w piątek pod przewodtni

twem prezesa Biilowa. 

Z socyalistycznego konsumu. 
Z Offenbachu donoszą, że na zgro 

.adzenin członków konsumu stwier
ono brak 12 tysięcy marek. Postano-
10110 nie \vyplacić pensyi zawieszo
nn w urzędzie członkom z\arządu. 
areczynv księcia Ferdynanda bułgar-

skiego. 
Z Rosztoku donosza że w zamku 

rrahn nastąpiły zaręczyny księcia 
lgarskiego Ferdynanda z księżniczką 
euss linii młodszej. 

Napad na klasztor. 
. 7. Petersburgl1 donoszą, że pod Ple
KOWem napadło 20 rozbójników na 
asztor. Zabili 6 mnichów i zńmili J. 
Policyą wraz z oddziałem wojska 
zęła ścigać napastników, którzy 

~ron~li się do pewnego budynku. Da
'.~gnt1. Budynek zapalił się. 4 rozbój
~0w spalilo sip 4 zabito reszta ucie-a. Y.• , 

inister wojny Stanów zjednoczonych 
Taft 

.tr~Y.mal się tylko na kilka godzin w 
rrldu.11e, poczem wskutek choroby mat 
~ JeclJ,al natychmiast do Nowego 

irr.1. 
'-+ t 

- a - - „-°' ----„---"~ 

e spraw robotnlozyoh 
d~Itenesse~ •. Wiec odbyty dnia ~- XII zajl;a-
0 ~at 1.meiscoiwy „Zied'nocz.ema Zawodio

·ere:ols~1ego" dh . P. Eizop i udzieli.r ~l~u 
:e· tow1 dh. fr. Koiłp_gckicmu z Ueckendonu 
oi~11~ Przedstawi! różne sprawy dotyczące 
'tne11 1~ ro.botnika i zachęcJI obecnych do 
l:. p~;cz~1ejszej pr.acy, d1a ... Ziednoczenia 
No sk1e~o" W dyskusvi zabrał ' glos dh. 
NaWruk ~ Altenessen. 

'Wejs~1m1_e sk~rbnik zdal sprawę stanu miei 
or as) ._.Ziednoczenia Zaw. Pol.", p.o

i~u :stąp1ono d'° obom miejscowc~Q wv
: dh. p·,które~o skład wchodzą •ialkOI dele
h . J.>tr E11,op, ia·ko zastp, Pawel Po~-· 

1 L~~;o s~kr. Tomasz Ce~delny. jaiko s.karn. 
·lran1i \ Jako w.st. Antco1i Bla.szczyk. Re
~. Jó asy obrano dh. Tomasza \Vie.lgosz<i 

zeta M roczyftskieg-o. Mężami zaufanta 

· są dhdh.: Wincenty Leonarczyk, Józef Straus, 
P.r. Wypelo i Maks. SchrOder. - Delegat Piotr 
.Eisop zamknął wiec slowami .• Szczęść Boże". 

M. Wasilewski, sekretarz wieca. 

s. -- - li 

Z różnv~h stron. 
W każdą niedzielę aż do Gwiazdki 

jest nasza księgarnia do godziny 7 wie 
czorem otwarta. 

Przeciw ludowi polskiemu walczą 
hakatyści wszelkimi silami. StanaitnY 
się więc, naszą obronę ·narodową zrobić 
jaknajsilniejszą. Rozszerzajmy darodo
we pisma polskie. Każdy Polak na ob
czyźnie powinien czytać „Wiarusli Pol-
skiego". ... 

Popisy ,,kulturników". W wielkim 
składzie mebli partl Jana Kwiatkow
skiego w Recklinghausen-Bruchu wy
bili niemcy 7 wielkich okien wysta
wnych. Polski skład p. Kwiatkowskie
go w domu narożnikowym ozdobiony 
polskimi napisami jest od dawna solą. w 
oku polakożerców. Z powodu wyborów 
ściślejszych do I11dy gminnej, centrow
cy w Recklinghausen poczęli taką hece 
przeciw Polakom, że oto niektórzy kul
turnicy w ten sposób „ulżyli" swoim 
uczuciom nienawiści do Polaków! 

Bochum. Za dwukrotne krzywo
przysięstwo skazał sąd przysięgłych 
Demantj.i na 3 lata i 9 miesięcy domu 
karnego. 

Gerthe. U piwiarza p_olskiego p. Luka$za 
DudziaJ:a, które,go za<lemmcyorw~no• po.Ucyl, 
odbyla si~ rewizya. Policva atoli nic nie zriia-
lazla. I 

Dortmund. Przy wyborach ściślej
szych do Rady gminnej wybrano 4 cen 
trowców. 

Recklinghausen~Siid. Trzeba tutaj 
bylo jeden budynek ·opróżnić, który gro 
zil zawaleniem -się. Także dla kilku są
sied11ich budynków istnieje niebezp~
czeństwo. Czy przyczyn należy szukać 
w podebrhniu węgla przez kopalnię 
„Konig Ludwig" czy też w budowie. 
kanału dotąd nie stwierdzono. 

Gladbeck. W kufrze znaleziono tu
taj trupa now~narodzOJJego dziecka.Ca 
to znajdowało się w nim już około p~l 
roku i było w takim rozkładzie. te 
stwierdzić nie było można, czy dziecko 
żyto. Matki niejakiej Anny Prańczek z 
powiatu koźmii1skiego w Poznańskiem 
dotąd nie odnalezio.no. , 

.Essen. Balon ,.Bamler", który ~ 
Miihlheim-Styrum zbiegł żolnierzo$.. 
pękł w powietrzu. Części jego znalezi~
no w północnej Westfalii. 

Essen. Sąd przysięgłych skazał 
rendanta Brocka z Gelsenkirchen za 
sprzeniewierzenie 30 tysięcv marek 1}a 
7 miesięcy więzienia. 

Kupierdreh. Na linii Kupferdreh
Nierenhof przei .echl1ła kolej elektrycz
na syna oberzysty Fabera z Dilldorfu. 
Nieszczęśliwy poniósł śmierć na mie -
SCU. I 

Kray. Na kopalni „Bonifacius" 
16-to letni robotnik Kauffolz pochwy
cony został przez maszynę i tl1k po
kaleczonv. ie zm8.rł niebawem. 

Cate-rnberg. Podczas bójki w karcz 
mie Augustina przy ulicy Rotthausener
Strasse odniósł svn oberżysty Karol 
ciężkie ·okaleczenia na ręce i zmarł 
wskutek tego w piątek. Aresztowano ·w 
tej sprnwic d\J.róch Janów Krajewskich. 

Zwracamy uwa.gę na o.głoszenie op 
Krygiera i Sarnowskiego, którzy \J, 
Wanne zał·ożyli sklad rnaszy1n do szy
da, kołowców, sprzętów kuchernnych 
i warsztat reoara.cvjny. PanOl\vie ci 
~nani są jako dzielni mlodz-i przemysłc 
wcy, dla teg·o przedsiębiorstwo ic!h 
p.oledć możemy Szan. n~rszym Czy
telnikom i v.:szvstkim Rodakom. 

Zwracamy uw.a..gę na ogłoszenie 
ory~dn. wina St. Raphael, które jest 
według orzeczeń lekarskich dobre rt.~ 
wszelkie clo!cgliwości żołądka i inne 
cierpienia. 

Adres skrabnika Świętojózaiacia: 
Stanisław Zmyślony, Wattenscheid. Bo 
chumerstr. 156. Składki na ~więtoió
zafacie należy .przesyłać tylko do pana 
Zmyślonego. 

~~;;.;;..~--------~~~ 
Zj ednoczsnie zawodowe polskie. 
W Bruckhausen odbędz1~ się w środę <laia 

] 1 grudnia wieczorem. a gt~dzienie 8 w, lokalu 
p, Brinka. Na porządku dz1cnnvrn. Obo~ k 'n
dyda•tów do kais.v chorych. O liczny udzial ro
daków także z Marxloh uprasza. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Rozmailośct. 
Handel śmiercią. Gazeta finland

zka „Musi Suometaf" donosi, że '\\' 
Szwe.cyi przypadkowo wykryto ory
ginalny „hlamdel śmiercią". Niejaka Ida 
z Reinów zachorowała, inagk zmarła 
i 1pochował ją '11iepocieszony jej mał
żonek. R1osenkwist-Lindstrem. Po .pe
wnym czasie miano wykopać grób obok 
mogiły pochowanej niedawno owej 
Idy. Grabar.ze, kopiąc świeżą mogiłę, 
prze.z nioostrożność uderzyli łopata w 
trumnę 1nieboszcz1ki i trumnę orzedziu
rawili. Z trumny zaczął się sypać pia
sek Wówczas trurnpę ·otworzono, i o
kazało się, że J.)ochowainy w niej byłJ 
ziami.ast z;marłej Idy, worek, ;pełen pia
sku. Śledztwo sądowe stwierdził·o 
zręazne oszustw.o i wkrótce are
sztowano „żywą nieboszczkę" razem 
z jej „nie'oocieszonym małżonkiem'· 
w chwi,Ii. gdy jedno z nich miało za
miar 1przygotować się do śmierd. 
Stwierdzono następnie, że małżonrko
wie umierali .ma· przemian po k·olei. u
bez.pieczają.c się natura~nie Drzed :sko
nem na przy;paideik śmie.rei na poważną 
sumę. I tak za ostatnią śmierć żony nie
pocieszony ,.IWido.wiec" RosernkiWist o
trzymał od Tow. ubezpieczeń 10 ty
sięcy koroo. 

Ucieczka balonu. Jak już pisaliśmy 
w telegramach, francuski balon wojsko 
wy ze sterem .,Patrie" porwany został 
przez burzę i uniesiony niewindomo do
kąd. Balon znajdował się ostatnio na 
stacyi balonowej w Verdun. W dnin fa
talnym przedsięwzięto wzlot próbny, 
:podczas którego balon doznał uszko
dzenia. 

Przyczyną uszkodzenia .był zbyt ma 
ly rozmiar lodzi i umieszczenie w niej 
aż siedmiu ludzi. Jeden z maszynistów 
zbliżył się zanadto do motoru, kolo zę
bate pochwyciło jego kaftan, podarło 
go na strzępy i strzępy te wbilo między 
poszczególne części maszyny. Wskutek 
tego przyrząd sterowniczy i zapalacz 
magnetyczny uznały uszkodzeń. Acz
kohviek wypadek ten zaszedł już pod
czas pierwszych chwil jazdy, mechani
cy sądzili, że uda się im odbyć dalszą 
podróż i dopiero po dwóch godzinł1ch o
puścili się na ziemię pod Souhemes. o 
15 kilometró\v qd Verdun. Do Souhes
mes sprowadzono znaczne oddziały 
wojska. które otoczyły miejsce wylądo
wania i miały strzedz baJonu. Nazajutrz 
uprawiono uszkodzenie. Spodzie\\1mo 
się, że balon dojedzie własną siłą do 
stacyi w Verdun·. Wzlot jednak w.sku
tek coraz .silniejiszego wichru był nie
możli\vy. 

I 
przyczem worki z h3.lastem wypadły 
na ziemię. Balon wyswobodził się z ci~ 
żaru. z silą ·i.moszącego go wichru złą.,· 
czyła się jego własna siła wzlotu. zmę
czeni ciag-łą pracą żołnierze nie mogl{ 
go utrzymać. balon wydarł się z ich 
rąk i uleciał \Vysoko w górę. 

Donosiliśmy, że ł:hlon ukazał się w 
Irlandyi, zkąd pozbywszy się nieco cię
żaru, wzbił się znowu i poszybował nie 
wiadomo dokąd . 

-·--- ·-·--·---- --- ---
·wiec w ·sprawie założenia Koła śpiewu 

odbędzie się w Recklinghausen 
w niedzielę dnia 8 grudnia o godzinie 4 
~o połudnu w lokalu p. Michaelsa. O 
hczny udział .Rodaków z Recklinghau-
sen-Wschód prosi Ant. Przybył. 

Wielki wiec socyalno-społeczny w 
Miihlheim nad Ruhrą · 

o~będzie stę w niedzielę, dnia 15 grud
nia_ po południu o godzinie 2 na wielkiej 
sah p~na BebhoJza, Regentenstr. nr. 9. 

Na. porządku dziennym: I) spra
wa pro1ektu wywłaszczenia oraz · za
i:na:h na nasz język. 2) Ogólne polo
zeme Polaków pod zaborem pruskim. 
3) fJysk~sya. Na powyższy wiec zJa
pra.~~a się rodaków z Miihlheim , Ko
l on u 1 cal ej_ okoli cy. __ Zwołujący. 

Wll~C ~OLITYCZNY W IQ.RCHLINDE 
o~lbę-dz1e się w niedziele, ·dnia 15 bm. o go.dz 
3.Yz PO polu.d.niu na sali P. Schumaohera w Kirct; 
lmde. Przemawiać bedzie P. J. Pankowski 2 
Bochum. O liczny udzial R·odaków uprasza 
się. ___ (_4) Zwołują~y. ' 

.Baczność Schalke ! . 
l(oło śpiewu „Zgoda" w Scbalke 

donosi swym czlonkom, iż roczne walne zebra
nie od~~zie się w niedz.ielę, dnia 8 grudnia rb. 
o g?dztme 2 PQ polu<lniu w lokalu p. :Eversloh'a 
(Wilhelsm~arten) przy ulicy Oststr. 23. Na po
rzą~ku <lz1eninym obór nowego zarządu i wie
le mnyc.h bar-dz-o ważnych spraiw. Obecność 
wsz!stk1c~ czlonków jest .konieczną. Zarząd i 
rew1zo~o7'7ie kasy winni się stawić punktualnie 
o go<lzmie I po p0Jud111iu. - Goście mile wi- · 
dziani. O liczne i punktuaurn przybycie pros~ 

(2) Zarząd. 
• I 

. .Towarzystwo św. Józefa w Resse. 
M1.es1ęczne zebrainie odbędzie się w niedzielę 
<lma 8 IJin. po poludniu po polskiem nabo2eń
stwie. Sposobność do spowiedzi św. w sobotę 
od g.odzJ~ny 4 po po.J:udniu i w niedziele rano; 
W medz1ele dnia 8 grud11ia orzystępui.e Towa
rzystwo nasze do wspólnej komun.ii św. potd 
siztanda;rem chorążni winni się stawić 08 rano'.""', 
O liczny udział czfonków i rodaków w zebra 
a1iu i nabożei1stwie prosi Zarząd. (1): · 

Uwaga. Amatorów i dyrygenta teatru u
prasza się, ażeby się na nied'zielę 8 bm. o godz . 
2 po polI. stawili na próbe teatru. Taiksano i 
czlonkowie którzy posiadają 1książki Czytel
ni LudoweJ by je nam do nowego roku prz.y
nieś.li, gdyż musimy książki te policzyć, 
--- BacznoŚĆ ___ LUt~endortmund ! 

Zwycza1ne zebranię odbędzie się w nie-· 
dzielę, <Inia 8 bm. o godzinie 5 po poludniu. O 
liczny udzia1 członków uprasza się, ponieważ 
są w.aż.ne sprawy na· porządku dziennym. 
(1) . Ed._~icka, przew. 

Baczność Rodacy wGladbeck i okolicy! 
W niedzielę, dni.a• 8 grudnia, po pafodniu u • 

godzinie pól d 4-ej od'będ'Zie się 
WIELKI WIEC ŚPIEWACl(I 

na sali paina Licharza przy ul. tterman1Da. na 
który się zaprasza wszystkich Rodków a O!
bliwie mlod.zież, której sprawa polskiego śpie
wu leży na sercu, a będzie mial każdy $POS'Ob
ność slvszeć dobrych mówców o WYkladzie 
naszej polskieii pieśni i spra.w spolecznych. Na 
wiecu 'Drzemawiać będzie redaktor p, Michal 
Kwiavkowski z Bochum. Zwołujący. 

W sobotę wieczorem mimo orkanu 
wydawało się, że balonowi nie grozi 
mebezpieczeństwo. Ponieważ obawfa
no się, że obciążenie balastem mogłoby 
być niewystarczające, wezwano 200 
żotnierzy, którzy chwycili za liny i pod 
trzymywali balon. Zrazu udawtalo się 
zwracać go dziobem przeciwko orka
nowi, balon drgal, posuwał się nawet 
trochę po powierzchni ziemi, ale nie u
nosił się do góry. Nagle jednak zmienił 
się kierunek wichru, siła wichru ude
rzyta w 1dego w cała długość, pochyla-
jąc go zupełnie na bok. Gondola, a na- Za ogłoszenia i reklamy, redakcya 
wet podstawa przechyliły ·się_g!ęb_o_k_o...:... _w_ob. ec publiczn~ści _ąie _odoowiada. ,_ 

~-=-,1 
Każdy 

dtiwi, zkąd to pochodzi, te przy zakupnie towaru od 20 mk. 

put ząw " zy rozd ję dobrze chodzące Zt'garki? 1433 

Do łaskawej- wiadomości! 
Poniewai do 1. styczoia 1908 nie płacę komornegJ, dla tego 

aż do gwiazdki podarki te doręc~ać bE;dę. Zarnaczam wyraźuie, 
I 

~e tylko d:> gwiazdki zegarki odbiorcom daruję. 

Polska usługa! 

Ruhrorter Spezial.haus 
fllr Herren- n. Knabenbekleidong 

I 

Laar, Kaiserstr. 144. 



Bacznfłić Bodoey z Brnchu ł okolicy! 
Donosimy Sz. 't'ubliczno~ci, iż otwor~yliśmy przy ul. Ma· 

ryańskiej pod nr. 5 1'63 

inter s malarski„ 
Wykonujemy wszelki~ prace _w zakres naszego przedsiębior· 

stwa wchodzące. Polecając su~ łaskawym względom Szan. 
R daków, kreslimy z poważaniem 

Wincenty łociok i Bronislow Liskowiok. 

Telecram. Bank Lodowy • Bremie 
Spółka zapisana. z nieogra.nicz<:'ną odpowiedzialności~ - założ. w roku 1878 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które najpewndeJ 
•kladae mogą ciężko zapracowane swe Ollilzez~dne6el.. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 

O łO·dałoft'em 3 proeea•. ----< kwartalnem • „ 
W nocy ze ŚfOdy lla CZWattek zbdmbar• Złożone n nas depoz1ta I oazez~dnojcł wrnosiły na. Now;J 

J. Pa:ńozak, dom to~r. 
RSSEN, Stoppenbergerstr. 11-18 . 
Najtańsze i najkorzyst. 
nieJsze źródło zakupna. 

No nodchodzoco gwiozdk~ · 
polecam moie znane z dobrego cho. 

dzenia 

re~olatory 
i zegarki kieszonkowe 

Polecam także stosowne przed. 
mioty na podarki: łańcuszki dla pa
nów i pań w różnej cenie. Broszki, 
pierścionki, bransoletki, różne garni
tury stołowe, buziki itd. 1456 

Rok blisko • I pół młllona marek. 
d i d "e}kiCh 1.Jefi WJStaWfiJCh mego Fundul!!lze rezerwowe J udzłal7 członków ca 500,000 mt. owano S e m Wl Oli1 Bank ludowy w $remie liczy 1155 członków, którzy wszyscy snaj.,tkami 8Y1D Jul. Hils berg, ·do mu kredytowego odpowi~:~ ;:d:~nk ru!1::;ż~~e z~:~ ~~~\~·Zarobls.owyeh. Prezesem Rad7 

. 
Nadzorczej naszego Bank.u jest Patron Spółek k8. prał. Wawrz7nłali.„ 

Lolta.k bankowe mieezcz' si~ w domu własnym Banku przy ul. KoicieJ, 
a.ej u. 15 1 otwarte 84 codziennie z wyj,tkiem niedziel i hilłt.. 

w Hrucbu, puy UlicY Bochumskiei nr. 11~ N=u::;· iu~~ - V olksbank 

I• ') · Sebrłn11n (Po11en) 

(obok Po 111y1 
1 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewn,a 
IJ Waszym Banki, do Związku naszego należlłC•, polecajcie. 

k Bank ludowy - Volksbank Szkoda, wynosząca przeszło 3000 mare ' eingetragene Genossenschaft mit unbeschrii.nk.ter Haftpflicht. 
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zegarmitstrz · 

Neustr. ~7. Her:a.e Neusfr. ~1. 
Reparacye wykonuję dobrze 

i tanio. 

Na przeczyszczenie krwU 

i N b lftadalłń•li.ł. IW". H.uehar111kł. DutkJe,vłr.•. pokryta podw6jnłe zabezpieczen em. owe szy y J'l;-~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·~~~ ...... ,~ 
- zamówione telegrafi.cznie - jui w drodze. ~~ ,...., ,...., """" "" ,..., ,..., """'"' ,,.., ........ ._..........._~~ 

Laarmann'a herbata z ła•u teutoa. 
8kłes• od lat doświadczona. i polecona herbat& 
familijna, środek spożywczy wzmacniajj\cy żo'4dek, 
od tysięcy rodzin regularnie używany. Przes z1, 
krew powstaje: reuma&,,.zm, wysypka, aie
ez,,.sta eera, zaharft·ienia, kro8ty, 
hemorold7, załwardzenla, dołeliłi• 
woiei żołądka, otylośeł, lłszaje itd, 
Części składowe: Erdbeerkraut 21 Fenchel 8, Huf. 
lattig 4, Caraghen 4, Krauseminz 2, Kamillen 4, 
Sennesbl. 8, Althae 4, Schafgarbe 8, Fa.ulbaum 8. 
Loft'elkr. 2, Bitterklee 11 Pfeffermłnz 4, Linden 4, 
Saeeafru 4, La.vendel 8, Tansendgiildenkr. 2, Stein. 
klee 2, Konigskerzen 2, Flieder 81 Heidelbeeren l, 
Sii.ssholz 8, Anis 2,. Paczka 50 fen„ 1 mk. i 2 mk. 

Z powodu zmiany dekoracyi urządzam ~ Rodacy! ~~ 

wielko wyurze~ol gwioz~kowq · ~ B;;~·k~ j}d·;;;i;i ;·:p;:·is1a~;aardz1e, ~~ 
pn.y cenach zniżonych ! 1459 ~ który przyjmuje depozyta (oszczędności) katdego czasu, płacąc od nich ~ 

=pfokne-zabawki dla dzieci. :~ z:a ć:::~:o~!e:YP~~::~::ie;.'.:P:o::tt ~: Jedyny skład wysyłkowy ma: Aptekarz H, 
•myezyńsld, Berlin 51, Gi:irlitzenitr. 48, 
„ Górlitzer Apotheke". 1137 

Oświetlenie elektryczne. ~ Pieniądze mozna pocztą nadaełać pod adresem. (1079]_ ~ 
~ Bank Ludowy in Pr. Stargard. ~~ l\'aJlepsze I 

Jan Kwiatkowski, 
Herne, 

Bahnhofstrasse 50. 
Beekl.•Siid (Broch), 

Bochumerstr. 115. 

r- Baczność Rodacy 
I w Me:ngede i okolicy! 

Uwiadamiam Szan. Rodaków, iż mój dobrze za.-
opatrzony 1455 

skłod skór ·i nomdzi szewskich 
przeniosłem na ulicę 

Dworcową (8ohnhofstr.) 38 narożnik Amtsstr, 
Zarazem polecam mój / 

warsztat szewski, ••*' &+ 
w którym wykonuję obuwie podług miary w najnow
szych fasonach, z najlepszego . m~teryału, po ce?ach 
umiarkowanych. Mam także wielki wybór cygar 1 pa· 
pierosów na składzie. 

Polecając przedsiębiorstwo moje łaska.wym wzglę
dom szan. Rodaków prz;rzekam skorą i rzetelną usługę. 

Z wysokiem szacuc. kiem 

Jan Mizeraczyk. 

• • a = 11 • a = u a e8~1 „ ~wój do swego! fi 

li 

IR 

li 

Pedług na~now•Z)'ch iurnall I naJsus•owul{.j li 
wykonuje 986 

wszelkie ubrania, paletoty i spodnie 

e 
li 

•• mi li 

po bajecznie tanich cenach] li 
pierwszorzedna il 

pracownia garderoby męzkiej 

Tomasza Pietrowskiego, il 
Essen, Grabenstr. 97. fi 

li 
11 n a ~ a EJ ~ m ~ 11 

~ri.ar.--".- _. „ ·-• I 

.... ~~~~~~Ili.."'· ,.;; ~ ~ ~ ~ ~ r1 .... "lltJ,~ 
~~111"'" ....... ~...A..~ .......... ~ ~ ~ ~ ~ 'Al~..: ~ =Opłatki= 
(Tanio a dobrze! Darmo. polecam Szanownym •rowarzyl!ltwem i Rodaum 

' nie; ale --:: t a n i o = sprzedaje na g" lazdk~ 

• do11tarcza fabryka instr. 
mnzyczn. W o 1 f & Co , 
Kling e n't h a 1 i. Sa. 
616. Centr. fabr. harm. 
zatr. prz. 7000 robotn. 
za zaliczk• każdemu 
wspan. konc. harmoni· 
kę w 150 gatunk. od 
2,75 m. do 140 m. -
Wiedeńskie harmoniki 
zadziwiaj. tanio Opak., 
pudło i szkółka do 
każd. harmoniki darme 
Skrzypce, cytry, gita
ry, bandonia, koncer
tnyy, harmoniki ustne, 
okarina, instr. dęte, 
fonogra.!y, autom. mu
zyczne itd. zadziwia· 
jąco taAnio. Wspaniały 
kata'og, 132 str., kol. 
iludtr., ca. 300 obr., 
każdemu bezpłatnie 
Gwarancya.: odbiór, 

I pieniądze z powrotem. I 
Liczne urzęd. pośw. 
uzr :mia. t 1 !'.lf\ 
___ !!!'!!!"!!' __ _ 

Fabryka tabaki 
11.o t:aiywan i.a 

E. Sommerfeldt 
da.v. n. Otto Alberty 

Grodziądz' Graud~nz 
dostarcza znani\ jako naj· 
lepszą i najzdrowszą 

tabako 636 I 
do zaiywania. 

Proszę iądae pró~ 
Firma ~i.łoż. Usó9 r. 

Od 1 stycmia potrze-
bna 1445 

dziewczyna 
do posługi na pens:rę 
20 mk. mies ęcznle. W 
domn mówi się po pol
sku i po niemiecku. 

M. Olesuh, Brossenhoum, 

skład skór „Zur ledernen I07" 
skórę na podes.1wy i artykuły szewskie. 

'.l'owar7 I Szczotki : 
Torby podróżns Szczotki do rzeczy 

100 sztuk za. 2 mk. Proszę Rodaków o jak 
najprędsze zamawianie, ażebym mógł na czas 
każdego obsłużyć. 1418 

Fr•nciszek Józefoski, 
(księgarnia poll!lka) Herne, Bahnhofstr. 52• skórzane: I 

od 1,00 mr. pocz. od ~5 fen pocz. 

Torby na rynek Szczotki do bntów St w • ' k 
od •O fen. pocz. od ~45 fen. pocz. I c1or a 

Torebki na łańcuszku I Szczotki do włosów • . ' 
od •O fen. pocz. od ~li fe~ poez. 

Portmonetki Szczotki do w1ksy Kray, ul. Karola nr. 21. 
od $ fen. pocz. I od. ó fen. pocz. 

{)eraty, lartueh7 eeratowe, Szan. Rodakom w Krayn i okolicy polecun 
od 75 fen. od 35 fen. d t 

grzebienie, htliltra ł t. d. na a wen 

I 
od 10 fen. od 10 fen, ._ 

J Zlt H · ~ polskie powidła funt 25 fen. -.. os. a, . erne, -- . 1. 4 f 
Dworcowa, (Bahnholstr.) nr.107 . olej Siem1enny Itr 5 en. 
Kcńcowa stacya kolei elektrycznej Herne i 1ozmaite inne postne towary w najlepszym ga• 

Recklinghausen. (1311 ) tnnltu i po najtańszych cenach. 44~ 
'==~~~~~~~~~~---~---~~~~~ 

Najepsze 
motna t,Ylko 

kapelusze, parasole, bieliznę oraz~ 
wszelkie artykuły męzkie 

w wielkim domu towarowym 

Jana Pańczaka Vf'· Essen 
Stoppenbergerst1·. 11-13, 

kupić. 124.6 

Zamiejscowi otrzymaj t\ przy zakupnie już od 10 mt k. po
cząwszy, zwrot kosztów podróty ał do 2 mrk. 

Kto raz się pofatyguje zwiedzić mój skład, przekona się 

za.raz, ~e najlepiej i najtaniej mo!na tylko u mnie kupić. 

Jan Pańczak, 1o::~wy, 
E s s e n, Stoppenbergerstrasse 11-13. 

Wyd.9JWca: Ja n Br e J ski w Bochum. Odpowiedz.ialnv za redakcyę: St a n is la w I( u n o a w Bochum. - Drukarnia „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 
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Dodatek do nr. 283 „Wiarusa Polsk~ego". 

Głosy polskie, niemiBckie i zoornniczne 
w s~rowie ontypolskich projektów rzqdu 

prusko-niomiockiouo. 
Wspa!lliata manifestacya parlamen

tu wiedeńskiego przeciw antypolskiej 
poNtyce rządu prusko-niemieickiegJ 
zrobiła wszędzie_ najwi1ękisze wraże

nie. Większość ludów Austryi. która 
dot_ąd była naj'wierniejszą sojusznicz
ką Niemiec, w najostrzejszych słowach 
zwróci la się przeciw Niemcom. Jest 
to jeden z najdonioślejszy.eh wypad
ków a inaczenie jego sięga daleko poza 
granice Austryi. 

BriaJcia nasi pod zaborem aiustrya~ 
dkim protestują stanowczo przeciw 
antypolskiej polityce uprawianej w 
sprzymierzonych Austryi Niemczech. 
Podaliśmy iuż protest lwowskiej rady 
miej~kiej i wspomnieliśmy :.> wielkim 
wiecu protestµjącym odbytym w 
Lwowie, w którym uczestnkzyty wszy 
s1lkie partye polityczne. Na wiecu tym 
przyjęto rezolucyę, w której plJ'.VJe-· 

d?Jia:no 1J)'Otniędzy ~nnymi: 

„Zgr0łl11adzeni na wiecu oirywd'tele 
wszystkich stronnilctw i odcieni pl)lt· 
tycznych .piętnuj a nowe .zamysły t·ząJ :i 
pruskiego przeciw polakom, 'alko prostą 
z ... „. . . urągającą wszelkiemu pra

wu, etyce i ludzkości oraz oświadcza
ją reprezentacyi polskiej w W'iedniu 
że nie powinna poprzestać r.a proteś
cie. r~eczą jej bowiem jest doprowa· 
dzić do tego. przez zagrożeuie zmiany 
stanowiska Polaków względem sojusz
ntków w monard1H, ab \T krzyw:la, gro
żąca . narodowi polskiernJ, ktfr ego 
część stanowi liczbę •::tk pf)f'vażna w 
państwie aiustryaakiem. znala7ła od~ 
parde skuteczne w polityce zagranicz
nej państwai. W .przec;wn-., u: r:-..z!,· re
prezeintacya po[sika rw \\„~edP-l11 . wy
ciąiginie z .oostępowainia rz4du oliT>Dwie
dnie ikonsekwencye. 

Zgromadzeni wyra7.ają dalej hold i 
wdzięczność tym w~.zjstk.: .11 p- ,:ed.

stawicielom iLnnyoh ffHO'.l<'\V, którzy 
przyłączyli się w pari,rrencie .Justry
aokim d·o protestu oolaków prz<<wb 
ohydzie zamierzonego ~ZV!Ll·. 

Wreszcie zgromadzeni śi4 z głębi 
serca ,poz<lirmvienie brad~>m z pDd za
llxYru ·ornslkieg_o, wyra/y niezarl1wia
nej wiary w wytrwah ';2 ich \vypróbo · 
waną~ !która wszystk) pr zcm:.>.i.~.'' 

Podobnej treści re7,'Jl.1.:yę .pr .~v jęla 
ied1noglośnie ra<la m1a~_;t.l }{rak . wa, a 
da1ej rady miejskie w T:lrnowie. Prze
myślu. Brzeżanach, G'Jrli:ad1 ; Miel
cu. W wieh1 innvch miasta1.;h i gmi
nach przygotowują się podobne mani
festacve. Prasa iPOl-ska zab~ru rosyj
skiego niemniej ostro pięm:tje nowe 
Pro~eikty / antypolskk 

Prasa niemiecka pieni się /., złości 
z ;powodu a(kcyi rodaków naszych w 
Austryi, zresztą po.g1ąidy prasy halka-
tystyczmej są zrrrnne. Oto na przy
kład głos rpółu.~.zędo.wej „Schlesische 
Zeitung'': .,becyzya· rząQ.u - pi1sat 
organ hakatystyczny- oznacza urato ... 
Wanie naszej politylki iod haniebnego 
b~nkructwa - i przy dobrem stosowa
niu praiw.a wywłaszczenia - pewne 
~idoki na rychłe, chwalebne zmusze
nie Polaków do ulegania widokom pań
stwow ego prn&kie110 i niemiedkiego in
teresu Rzeszy. BliŻsze wyłożenie te
go, czetro wvn:iagają te interesy w 
szicize:gólrnośdi, musii być odfożonem 

dn t.ego ,czasu. kiedy wywłaiszczenie 
stanie się prawem i zostanie uchwalo
ne Przez sejm. Będzie to środek, roz
~r~ądz.?dacv siłą o najwyższem na
iię01u . . Tem niemniej będzie on osta-
e~znie środkiem noko}owym, bo Pofa
~ z.aiWrą do·piero wtedy z mami poikój 
ł kiedy zolbaezą, że wobec nas na sta
e są bez 'Sił i nadziei". 

Podobnie odzywa się cała prasa ha 

Bo~hum, na nledzlel~ dnia 8-go g1·udnła 190,. 

katystyczna. Nie godzi się na projekty 
antypolskie tylko prasa centrora, wol: 
nomyślna i socyałistyczna. Gazety 
wolnomyślne, jak naprzyklad ,,Berliner 
Taigeblatt" odznaczają się atOli przy 
tern niemniejszą nienawiścią do Pola
ków jak hakatystów. Kurs antyP. popbi
ca teraz. Pism niemieckich, <k~óre bez 
ogródek potę.piają polityk~ ant~polsiką, 
nie ·11lial wieI.e. Do chlubnych wyją~ 
tków talkich należy wol(nomyślna 
„Frankfurter Zeitung". 

„Wywłaszczenie jest - Zdaniem 
jej - ja~krawem 1pokrzywdzeniem 
ludności palskiej i tego nie zmie1nJą ża
dJne wyikręty. Interes ,wyższy, ina któ
ry powołuje się rząd. dla ludności pol
skiej nie istni'eje. ., Nie mo1żna od wta
ścicieli .polskich żądać, ,a1by swo~e słusz
nie zdqlbyte prawa zł.ożyli na ()ltairzu 
ojczyzny, która wszelkie korzvśd za
p~nia tyl'ko >drugiej narodowości''. A 
•przytem, następstwt;m ikażdego slusz
ineg·o wyiwłaszczenia jest przejście po
si1adłości w~właszczonej ,na właisność 
ogótu. Tymczasem rz~d ·Pruski ipie 1,ohce 
zatrzyimać dla siebie ziemi wywłasz
cwnei. lecz oddać ją koloniistom nie
im_i.ecldm. „ To znaczy inn emi 1 słowy: 
N1emC01wi wolino ,posiadać grunta, a 
Polakowi t?e wolno." Zadąe piękne 
frazesy o interesie ·puib.li'c:znym, naro
dowym i t. d., nie zmienią faktu. że Po
l~~om .~a stać s!ę lk_rzyw-da .. ''Ale Jibera 
11~m rne zapomniał Jeszcze, z.ei sm.arwie
dhlWlOść j~st ~~lniejsza od najsilniej:sze
go człowieka . A skutki nowe; usta
~Y? „Być wprawdzie może, i nawet 
Jest ~ ip.rawdop00obne·„ że ' projekt 
.p_rzec11Wlp'0tlsk,i„ mimo ws.zystko, stainie 
si~ ipraiwem. Ale to osłabiłoby Pola
k~ tyJ~o pozornie. Paktyie~nie do
znaJ.,ą io~111 wzmocnienia, bo ka2:iga usta
wa WYJątkowa wzmaiCtnia wyjętych z 
IJ?Od prai~a i cala kwestye ,pol:ska uło
zy lab~. się ~ sposób jeszcze fatal1n1iej
szy, rnz ułozyła się już, wskutek prze
~rotnej polityki w latach ostatnich. A
Ze!by. ta _najnowsza akocya miała przy
czyimć się do wzmocnienia blioku, któż 
w to uwrnrzy? Trzeba stwierdzić, że 
.kanc!erz rzeszy J iprezes m~nistr6w o
ka;z~Ją ~alo zręcznooci taktyie.zi ej, sta
w1311ąc liberalizm rwO!bea pytaniia na 
ktore ten może dać tylko orl1r..o~· d, 
odmowną'·~ wv 1 e z 

p ~Y1,; z . gł?s~~ prasy piemi'eckiej. 
.01111ze.J .po~ai1emy głosy praisy zagm

mczne!, lktorego dfa bra:ku miejsca w 
~l~~m~h numerac_h pisma 1naszego od-
d . . . Y 1 my zmewoleni do numeru 
·z1s1 e1szego. 

Prasa francuska : 
„J{)IUrnal de Debiarts" (28 11') · znane . . , pismo 
. ze sweg-o charakteru ibardzo po-

waz.n~·~w. ;pi~ze· fartykul P. M. Mure): 
„~an.t.łerz ~ulow powofał się ,na pamięć 
Bismarroka I F.ry.deryka Wiellkieg-0.; jest 
to ta sta,ra ·gwar,dva. dD której prawo
za:wscy 'P:usc~ uciekają się stale. ile-
roć zam1er.za1ą pt0pel1nić czyn zly 

(commettre une mhuvaise action) Co do 
Fryderyka II zresztą, to ten il\ról filo
zof bywał czasem władcą tolerancyj
nym i Ju<lzkim. a cza.sem zatborcą cy
ni?znym: Kiedy zagarniał Sląs:k, mó
wił: „B1erz,my w każd;ym razie, a już 
potym znajdą s.ie uczeni, którzy do
starczą pod dostatkiem dokumentów, 
aby wyikazać nasze praiwa. do ibran.; a''. 
Czy. to nie takiemu wlaś.nie Frydery
kowi II oddał wczoraj nieświadomie 
hold książę Bi.ilow ? ... Leikcye, płynące 
z historyi są czasami okrutne. A już 
s~czególnie nk.nutna jest ta nauka. która 

.płynie z wewnętrznego rozwoju Nie
miec. Wielu Judzi wierzyło njegdyś, 
,1 Niemcy ciągle jeszcze wierzą w ro
k cywiliza~yjną te~o kraju. albo przy
najmniej w wi'ellki ud.ział jego w po·~tę
pie wolności i ducha tolerancyi. Pani de 
Stae:l, :Ernest Rernan. by tylu iirmych nie 
wspomnieć. wderzyli mniej lub więcej 
silnie i długo w „misję" Niemiec. Ale 
dzisiaj, w:oibec 5mutne~-0 wiid01Wi3ka, 

jakie kraj ten z jakąś złośliwą rozko~z.1 

daje całemu światu, któżby mógł pod 
tym względem zachować najmniej ~Ll~ 
złudzenia? Mowa wczorajsza ks. łfo .. 
Iowa nie Jest czymś zupełnie nieocze
kiwanym; jestto tylko moment natu
ralny w rozwoju logicznym; ale też 
ty:mba.rdziej jest on smutnie zn.am!en
ny." -

„Le T·emps", organ francuskiego 
ministra spraw zagranicznych, porzudl 
w tym wypadku zwvtkłą ,rezerwe i dy-
1plomacyę i w ,airtykule naczelnym p. 
n. „Niemcy a Polska" ude·rzyl bard7D 
stanowczo w proiekt i· wywody ka n
derza. Za'Czynają ten artykuł w ! e 
słowa: „Ks. Btilaw przedłoży! we ~o
raj Sejmowi no-we prawo. maJące na 
celu gi1ermanizowa:nje Polski. Gdyby 
Polskę można <był.o ~:giermanizowJć, 
byłaby ocna zgiermanizow,rna o1da'.\."B· 
Ale nie można. bo wnan~dzie pa~· v )
tyiCznym siła moralna ~ryumfuie zaw
sze nad silą ma1teryalną„. Bankruc+·,\ ,, 
ckolonizaieyi s.kłonifo kanclerza do prz·:d 
łożenia nowego ·projektu który TJOii
tycznie i prawnie. i„st 1vawdz!w1 r, -
twomością. Nie iest rleczą dziwną, 
że członkowie Sejmu (vvedle zapewnie
nia „Berliner Tagebhttu'· mewę przy-
1ęto dosyć zimno) :bdali s·ih'e sprawę 
z chana1kteru niemorah!eg.) i niespra
wiecHiwe„go nowy1ch oo.;;tan ':w~eń. Kan
clerz zastosował się do przyjętej tam 
metody~ wedle której \Vysbwia się 
sukcesye gie;rmanizacyi w!Jśnje wte
dy, ki·edy przez żądanie r.;\vvch broni. 
przyznaje się, że te sukcesye są mier
ne. h11b żadne. Ileż to w~rEc7~'l ks. Bti
ilow szczęśliwych nowin dla p.olityki 
pruskiej! I zaiste jest się z. !•Jmionyrn. 
że właśnie. ·gdy wszystko tek dobrze 
s,i'ę wiedlzie, żąda się jednak jeszcze 
1p,raw wyjąt!kowych„. Nie ~ryśJimy na
wet wchodzić we wszystkie sprzecz
nośd arg1uimEmtacyi kainclerza.. Na sł.o
wa jego (że będzie się wywłaszcz.aił-0 
tylko niektóre zieanie i przy pomocy 
komitetu znającego tkrai). Po'Slowie Pol
scy wybuchnęli oo ·p;rostu śmieciheun, 
a zarazem odevwaty się kh proitesty: 
i śmieoh i protest sa uzasadnione. Kon
ikluzye \kanclerza wykazują 1zresztą, 
jalk ba:rdz,o by się mvlono, gdyby się 
przyiWiązywalo jakaś wagę do 1e,go o
bietnic umiarkowania. P01Wiedziat on 
bowiem, że historya potępia zapatry
wani~. iż drog1ai życzliwości i pojedna
nia jest najwłaściwszą celem uspoko
jenia Pols1l\JL. Wszys:tko to jest poli
tylką, której mk nie broni. nawet powo
dzenie. Rząid p.ruski. uipierają1c się cprzy 
niej, naraża się na to, iż będzie 1ooraz 
ba:r4zi'ej rysduedytorwiaJ, czyH, jaik mó
wią w Berlinie. „s.icfl. blarrnieren". A dla 
jakich Tezultatów? Powie nam to przy
szłość". 

,.Le Rappel" zamieszcza artykuł p. 
n. „wyigrwizda.nie", w którym na wstę-
1pie charakteryzuje w ba1rdzo ostry.eh 
słowach :politykę Prus wobec Polaków, 
porównując ją z przvildaidami' d'rastycz
nymi z ·czasów starożytnych i wi elków 
średnich; tej części artykułu nie może
my przytoczyć ze wzgl'ędru na praw{ 
ipras·awe. 

W dalszej części mówi doslownie 
„Rząd niemiecki twierdzi. że zważ1~ 
więcej na formy, gdyż będzie zastoso· 
wywal teksty ipra1wne o wywlaszcz·enh: 
w imię użytec~ności vublicwej. Ta te
orya nie 211sługuje na dyskusyę. Cho
dzi tu zaiwsze o zabieranie ludziom ich 
ziemi ina mocy wawia· niegodnego bei 
i1nnej wymówki niż ta, że siła tlumii stusz 
ność. To też posłowie polscy nie dy. 
skutowali z tynn wielkim 1kainderzem 
ale 'popwstu wygwizdatli nieludzki_t 
teorye ipmskiego męża stanu. Te gw1· 
zdania będą sły.szane i znajdą odidźwięk 
w 1ciałym świecie". 

Prasa s1Zwajcarska : 

,,Journal de Geneve'! zajmujący, jruk 
wiadomo, bardzo wyibitne miejsce w 
prasie eurapejsikiej, ogłasza w nr. 326 
(28. 11) artykuł wstępny p. n. ,,Wywlas2 
czenie Polaków", w którym pisize: 
"Teraz chodzi już nie o kupowanie zie· 

mi od polaków, którzy chcą sprz 
wać. al_ę wprost o wywłaszczenie z 
su.nę oznaczoną przez państwo. Będzi 
się mówiło polakom: „wynoście si 
ten dom, w którym rodzina wasza ż 
la od wieków, te rpola, które przodko 
wie wasi upr.aswiali„ już do was nie nal 
żą; oto piendądze, wynoście się! A p 
tym osadzi się przy ogni·sku, które r 
dzina ipoJska będzie musialo apuści 
rodzinę niemieckich osad:njkó;w„. P 
st~J)O!Wainie rządu pruskiego jest .. „ i 
. . . . Nie gwałci się mowy narodu, kt ~ 
.ra jest wyrazem jego duszy i myśl 
ale .... stlę go. wpr.aiwdzie za pienią.d.z 
z jego ogniska domowego i ziemi. Ni 
może tu być mowy o· racyi stanu i i 
teresie państwowym. Nie było jeszcz 
w historyi faiktu. 1który :~łam .zadał t 
wielkiei ·prawdzie. wyrażonej raz rprze 

genewczyka· Jakóba Nedkera tym 
słorwy: ,,Nigdy sprmwiedliwość 11'i 
jest w s.przeczności z interesem pa11 
stwa i nigdy interes Q.aństwa nie jest · 
s<przecznośici ze sprawiedliwością_''. 

Prasa włoska: 
„Secolo" (Medjola;n 28. XI) zamie 

sziciza teleig.ram P. t. „. . . . . dekla:raicy 
Bii1owa :przeciw narodowości polskiej 
i 1d!odaje IYOd telegramem: „. . . szoz 
rość kanclerza :niemieckiego przeno 
nas w epo!kę terom ibismarokowski 
go. Chce się zniemczyć wsze~ki 
gwałtem polaków. przygni,ecionych iJa 
,rzmem germańskim. Chce się im za 
brać jęz)l1k • . zwyczaje,. trndY1C1Ye. - Jes 
to J>OIJ)rostu ·coś 111iesłychanego. 

Prasa an2iełska . 
„D}lily Telegraph" (28. XI.) pisze 

„Jak należało oczekirwać ustawa anty 
polska spotkała się z przyjęciem racz 
e;imnym'' a •nlaistęprrie zapowia-da oipo 
zycye ipola!ków w dele.gacyach a~str 
węgierskich i 1projelkt wstrzymama 

grncyi zarobkowej robotników ro 
ny;ch do niemiooki1ch majatków zie 
skkh w Pmsiech. 

Momirng Post" (28· XI) streszc 
gło~y niemieckie i między nimi podaj 
oplnię Volkszeitung' ż.e wlększ::>ść ~e 
mowa pmska pr,zyjmuje rw 111~~pe~rne 
szej formi·e brutalną zasadę. 1z sit.a 
idzie ;przed ,prawem". W idalsz~ cJąg 
pisze: .~Peiwien berliń'~ki prawmk, d 
Wagner~ powied'.ziat, med~w~o :na z 
braniu niemców w Poiznanskiem; P 
tala się irocznie Prainlkfurter Ze1tun 
czy j.est to . drobnostk~lłwą kwe.sty 
c:zy ipolalkom dzdeje. s;1ę ,s~rawt~dil 
wość . .;:,zy niespraw1edhwosć, talk 1es 
jest to kwestyą znaczeni~ podrzędn 
go". Otóż fra~furt~r Zeitun~. od . 
wiada: „liberahz.m me: ·~~pomm.~ł, ~ 
sprawiedliwość jest s1~meJszą mz naJ 
silniejszy ,cztawiek". 

Times" otr.zymmł od swego kores 
µon'denta z Wiednia telegram prz~ 
'Pamiętnym posiedzeniem Rady Pan 
stwa: 

Mowa hr. Bil]owa w s·ejmie pruski 
o vroiekde wywłaszczenia _T>Ol.akó 
sprawiła ibardzo groźne :vr?z~1e 
A1stryi. W rażenie odnosi się metylk 
do samego •projektu, który jest uwa 
żany ·jako ska:ndaliczny,_ niet~lko de 
mowy. w 1którei sie uw~doczma wsty 
dne i tchórzliwe usiłowanie ukrycia si 
poza pośmiertny cień żelaznego k3ll1 
der.za, o ile od1nosi ię do następst\\ 
oolitycvnych, ja-kirni p9lsika ipolityk~ 
polityka Prus grozi dwoistei monarch1 
i trójprzymierzu. Że austrya1~1cy pola 
cy sa oburzeni na projekt. chsącv bez. 
względnie („arbitrariby") wydrze, 
oo1aikom w Prusiech mają1:iki, w wiel1 
razach przelanych z ojca na syna 01 
wieków jest łatwym do .z.rO'zumienia 

I Lecz to' oburzenie mogfoby zaważy 1 

nie-w:iele _na obl~~zeniach austryacko 
węg1erskoch męzow stanu, gdyby ni 
o'koliczność. że 1a,ustryaccy ipolacy mo 
gą dać bardzo poważne ktapotv kiero 
wnikorn austrvacko-węgier.skiej po1i 

tyk] zagranicznej. 



Z obrad sejmowych nad ustawą o 
wywłaszczeniu Polaków. 

(Dokol1czenie mowy ks. Jażdże\vskie
go). 

P. prezes ministrów wspomnial, że w ()
statnich 1cz.aisa.oh doszly i do niego rozmaite 
oświadczenia ze strony Polaków, że znaiduią 
się taikże w licznych artykulach pism publicz
nych i broszura-eh itd. a w których znajdują się 
przedsta/Wienia robicmie rządowi. w iaiki sposób 
·móglby z Polakami zawrzeć pokój. W owych 
.a·rtykulach i broszunkaich polskich, o !których 
tuta1 mowa. wyrażono żąd'allie, ażeb.y rząd ko
lcmiziaicyę, istniejącą na mocy ustawy z r. 1886 
j następnych ogr.aniczyl i powstrzym~'. i prz.et. 
•dziailalno6ć na tern oOłl.u nie niepokoi/ szeroki1ch 
kól ludności polstktei, żeby dal~i· w politycti 
.szikolnei dokonaJ1 ro~są.d'n'YCh mnia1n .a na in
·nych r9wnież pola.eh okąµ/ Polakom życz.li
ll'IOŚĆ, Na to -oświadcz.yl p. prezes minisitrów 
doslownie. 

.Rząd pruski musiałby być chyba glu
ch'YITTl •na wszystkie nauki historyi zesrz.łego 
stulecia.i, gdyby mial cta.ć QOS.liuch tak.im pro
pozycyom, takim prz.edSitaiwienrom, takim wa
bikom. Mimo swej ·owocodajnej pracy od
nosząicetj się do kultury i d01brobytu. do pe
iwności zapewni.onej przez prawo i woJności 
konstytucY\inei naszy1ch polskich ws.póto'by
wateli ile razy gorzko1 tego ża:fować mu
sial. 

Z stów tych wynii.ka, że rząid nie życzy so
ibie pok>ojn z Po.takami, że wszelkie uklaidy od
rzuca, (bardzo sluisznie! - u PolaMw), że W'1Jl

tkę, którą sam przez administracyę S1Woją i u
stawy wywolal. beiiwzglęcl:nie dalej prowa
-0.zić zamierza. 

Wobec taikiego nader zastainow1ie1nia i po
źaJ'o:wmia ·godnego oświa1dczenia p. prezesa mi-
1nistrów. oświadczyć pr~gnę, że taikie zasa:dn.1• 
cze oś:wiadiczenie co do sta111101Wiska rząrdu w 
przyszJ:ości, że tubylczej ludności nru poju pra
wnem żadnych ustępstw zrobić .nie chce, balf'
dzo jest niebezpiecznem. Zajęcie podobnego 
-stanowiska wobec ludów i plemion zawsze w 
historyi znalado potępienie i skarcenie. Je
żeli wogóle pragnie się uregulO!Wać naprężo
·ny stosunek, w ja!kim si_ę znajdu1e ludność pot
.ska w państwie prnskiem, należy tr.z.ymać su; 
nauk, .które daje historya świataf i wszystko·, 
co się z nią wiąże a nie zaahcia·nek i g,l·osó·w 
z lona 1wlasnej wladzy. które dÓtychczas me 
pokaJzafy jeszcze chwalebnych skutków. 

Praii;rnąlbym przypomnieć kHka sl6w z mo~ 
wy .mańego a1ngielS1kiego męża stanu, Bdmun
.da Barke, wygloszonej 22 marica 1775 a doty
cząceii postepo1w.atnia: w l(siięstwie Wa.Jes. Wy
razil sfe w s,po.sób nastę.pujacy: 

Duch ludiiki po~tępuje 'W"Oln10. Potrzeba 
bylo la·t 200 na rozpoznanie, tego, że O
patrzność na mocy od1wieczny1ch praw gwal
ty żalobą aJ rabunek nędzą odlplaicać zwykla. 
Prnodkom waszym - mówi id'o aJTh~lików -
otworz.yly się wreszcie oczy na niespra1W1ie
c.Lliwość. przekonali się, ie tyrania wolnego 
lu·du ze wszystkic_h tyranii n.a1imniej ma Wil
d.oków powodzerniai i że ustaiwy '\vyidane 
prneciwko ca.temu ludowi nie mogą być teg-o 
rotdz.aiu, aijJy zapewnJJ'y sobie posluszeńsitwo 
'i posz.auawainie. 

PQl.ityka Anglii id.ą,je nam naijlep·sze doiwody. 
.eta .czego tOI prowaidzi, skoro p_a.ń·stwo pr.zyn„
dz.onych wlaśdwości, narodowego indywi1ctual).
zmu ludu nie U'Wz.ględnia. Pokaizuje to -OJWa 
Wlielka wal1ka lrla·ndvi p•rzeciwko prześlald:o
w.ainiu Anglii. Jak Anglia obchod'z1la się z ir
land:cz.ykami, .ctowiwzicć 8ię mooecie panQIWłl:; 
z mowy GlaKistonea, który kilkakrotnie byl 
prez:esem ministrów w Ansrlii i który bar.dzu 
iest wtajemniczonym w tajniki polity;ki an
giels~iej. 

Na <lniu 24 ma.rea 1887 nwzwal angielską 
polity.kę w Irlaindyi nie tylko polityką gwlliftu, 
ale nap.iętnowal · i ·ą ja•ko połączoną z obrazą, 
oszczerstwem i nienawiścią ludu. O poJitvce tel 
i ppartych na niej ąstawach powiedz.i<&:- Usta
wa przeciwtlw Irla111dczykom nie jest wyply
wem spra.wiedliwości. ale in1strumentem tortur 
gwa.!tu wobec stabegq. Obawiam się, że jeżeli 
.rząd pruski dalej pos,tępowaić będzie w polity
ce sw.ej na dotychczasowej droid~.e wobec lu
·diności p0tlskiej, kiietdyś ten s.am werdykt na sie
•bie ściagnie, który rzucil Gladstone na ..iingieł
.siką politykę '\vyni·szczeniai w Irlandyi. Jako 
Olbywaitel pragnący pok·oju imam obowtiązek 
-przestrzeżenia rz(\'du, aby w w.taisnym iuteres.ie 
za daileko nie poszedl w swych stra&.znych za
miarach i w poniewiei:aniu natu1rnlnych j zaipe
wniouych praw polskiego ludu, a czyni~ to w 
poczuciu mego prawa i abOlwiązku. 

(bardzo sfus.znie! - u Poila1ków). 
Jeżeliby w obronie praw tych miaity sre 

wydarzyć ja.kieś ·wykroczenia, które z góry 
potęmpiam natenczas należy zapisać je Pa kon
to rządu w Prusad1. pąnieważ nie umie zado
wolnić ludności, którei na rodowe prawa przez 
międzynairndowe ukfaqy i urocz.y_ste przyrze
czenia monarchów zai~warantowane i zabez
pieczone zosta~v. 

N1iechcG przecUużać już tych rozpraw, w 
których prawdopodobnie;! inni jeiszicze czfonko
wie ~troirrnit:twa; meg-o udzial wezmą, Zupelnłe 
jednak pozytywnie chciaJbym jeszcze przedfo
żyć królewskiemu rządowi. czego w życiu poli
tycznem żadamy. a czego nie żądamy. a czynrę 
to nawiez'l.liąc wPrnst dn _mowy \\'YJ?Joszonel 
wr wtorek przez prezesa ministrów. 

Nie m Rmv wmia.ru - oświadczam to nic 
tylko w imieniu me~o stwnnktwa, ale w imie
aiµ wszystkich 1f10ich wspólbraci w kraju -
po<l ża1d1tl)'m względem hamowa1ć praw nuod'o
wości niemieckiej, oraw niemców w naszych 

-Ojczystych dzieltiicach. po.z.ostawiamy im naijz.u-
pclniejSl7.a swobodę ekonomicznego i narod.o
\Ve~o rozwe;:u, 21 zarr.uty robione nam. jako

·byśmy rozwój ten wprost t :;; 1mować i podkt}py
wać prar;nęli odpieram najstanowczeL 

Jeżeli jednak prawa niemców pod wzgle
<1em ekon~micznym i idealnym w kr31ju naszym 
·w wpcfności uznajemy i u z1w.\V"J.Ć chcemy, t<> z 
dn1g icj strcny żądamy. aby tak .rząd jak i lu-

dność niemiecka praw n~szych i ook~o1wych 
usilowa:1 przez wyją_tkov<e ust:i.wy nic ście
śni.la i nie tamowała. 

(Bardzo slusznie w centrum). 
Potępiamy dla tego najstanowczei wszel

kie ustawy i wszelkie środki wyjątkowe) po
nieważ sikiewwame są nie tylko przeciw ekono
micznym i duchownym interesom naszym, ale 
ponieważ dotykają naszego honoru, poniewaz 
zawierają w robie obraz~ naszego na!ro<lowe
go .poczucia, 

(p-0takiwa1nie u Pola'ków) 
a żądamy i oczekujemY.:, aby naisr.ego indyiwf
dualnego, narod·owego l1onoru nie zaczepial am 
rząid, ani żaden cz.lowtek w państwie. 

(Gromkie brawo u Polaków). 
Narodowego honoru n<l!szego bronić będzie

my do ostateczności, z wytężeniem wszelkich 
sil wso.ierać traidycye _ojców naszych, bronrłl'.. 
b~d.ziemy utrzvmania narodowości na:SIZej, po· 
piera1jąc w wszelki dozwolony spo~b ro-zwói 
ję21yka.i naszego, i żądać będziemy rów.ruież 011 
rząidu pruskiego pooaroia narodowości naszej 
i oielęr-nOłWania języka nai~zego, jako naszego 
oraw.a i obowiązku. T~go żądać moiżemy, ho 
rozwój narodoiwości zakreślonym jest boskim 
planem ro0wo@u świata, przed którym ukorzyc 
sie musi :każda wlaidza i:;>aństwowa:. 

(Braiwo! - u Polaków). 
W krótkich tych ~lowach iprze.ctlożylem 

panom caly na.sz program polityczny. Wsparci 
na sJ'usznych żądaniach .• nie potrz:ebuiemy ste 
obawiać żaidnych ustaw wviątlwwych w Pru
sach; bo ostatecznie skutki wszelkiego wy
jątkowego prawodastwa spaidają na tych, kto
rzy wbrew wszelkiemu chrześciańskiemu i mv·· 
railnemu przy~azaniu uchwala1ją ie, obofętnie, 
czv dla racyi stanu, czy 2 innych powodów. 

(Bardzo shusznJe !) 
Pragniemy w waszę.m paflstv;fo żyć, dzia

lać i umierać jako lud ·szlaichetny; 
(potakiwanie u Polaków) 

czy w nairnuconei nam w:alce uleg-niemy lub 
J1ie. ob0lj1ętnem jest dla nasze~o pratwnego sta
no1wiska: prarw naszych trzymać się będziemy 
bez uszczerłJku i nic z nich nie umnimy, 
chociażby ~1ię stafo nie wiem co. 

(Powtarzające si'ę brawo u Pol3.1kói\.v). 
Nie na wtąsnej tvlko sile opieramy obro ... 

nę naszą. Są jeszcze w świecie większe mo~ 
ce, iruk sil.a. państw_a. ze wszystkiemi swerm 
środkami jest moc, która .z góry przychodzi I 
która temu dopomoże. kto w niej ufa. 

(W1ielka prawd'a!) 
Jest oorni. wynikiem opa.trzności i ~prawiedh
wości Bożej, <lo której rozkazów wszyscy 
stosoiwać się musimy, tak w szczęściu. ja:k i w 
·nieszczę§"iu. 

(Brawo!) 
Naród _polski ufny jest w opatrzność i ~pra

wiedHwość Bo.ż.ą, a z spoJkojem i ufoośc1ią -po„ 
Jeca jeti s.we losv. Naid:z.ieie nasze pDkfadamy 
w Bogu:, i J e.gOI fasce i sprawieidliwuści, która 
dziiala . wprarwdzie powoli- wobec poijedy(1cz;ycI1 
ludzi i calych narodów, ale ostart:eczrnie wszv
stko wyrównuje, naigraidza karze. Paticns, 
quia aeternaJ! 

(Gromkie bra!Wo! - u Polaków). 

·- .~'--·-- . • 
Z rozpraw etatowych. 

Mowa posła dr. Skarzyńskiego wygłoszo
na na sobotnimposiedzeniu parlamentu przy 
obradach nad etatem, streszczona według 

„J(ur. Pozn." 
(DokQ.ńc.zenie). 

Wtedy to w roku 1886 wymyślono o
we szumnie brzmiące frazesy o wielkopol
skiej agitacyi, o oderwaniu sie odi pafl.stwa 
pruskiego, frazes o polskirh niebezpieczefl 
stwie, wreszcie jalowy frazes że kwestya 
polska jest najważniejszą kwestyą tak we
\vni:;trznei. jak zewnętrznej polityki pru
skiej i niemieckiej. Pod zasłoną tych fra
zesów rozpoczęto krzywdzenie naszej na
rodowości -- bez wszelkiej winy z naszej 
strony. A najgorsze przeciw nam pociski 
kuto w kuźni hakatystycznej, przy której 
narodzinach stary Bismarck w Warcinie 
stał jak ojciec chrzestny. (Bardzo slusznie 
11a faw:ach polskich). Nasze starainia, aby 
na drodze pra\rnrj bronić intncsó \v mro
do\\ ych, traktami \Viedel1sk'm i nam pon;:
czonych, okrzyczano jako v. ielkopolsk4 a
gitacr~. nieoma1l iako zidra:dę stanu. 

Jakie to sprowadzilo zdziczenie oby
czajów politycznych, jaką nienawiść mię
dzy obu narodowościami, jaki ogrom 
krzywd na narodowość polską, to tylko po 
krćtce tu wspomnę. Najprzód rozpoczęto 
kulturkampf, potem wypędzono 100 tysię
cy Polaków z granic pruskich. Po trzecie 
J:aprnwadzo•no kolonizacyę z wykluiczeniem 
Polaków. Jeżeli dziś dowodzicie, żeśmy 
także na tern zarobili, bo się dla nas także 
coś dostało z owych milionów, to my na 
taki pieniądz nie jesteśmy wcale dumni; pie 
niądz z takiego źródła - nie smakuje. 
(Słusznie!) Po czwarte dano nam szkolę lu 
dową z niemieckim wykładem, nawet reli
gii uczą w niej po niemiecku. Po piąte, za, 
kazano chłopu i robotnikowi polskiemu po
budować sobie chałupę z kominem na wła
snym zagonie i zmuszono go, że mieszka z 
swoją rodziną w cyrkowych wozach z ko
minami. Po szóste -- jako korona systemu 
pruskiego - przychodzi wywłaszczenLe i 
zakaz uży\.vania mowy polskiej na publicz
nych zebraniach. Wszystkie te ustawy, któ 
rymi system pruski wali, jak maczugą, wy
rodzily się w głowach hakatystów. Bro
szury przeciw nam wydają dzisiaj setkami 
rozmaici ludzie, także młodzi referendaryu 
sze i asesorzy -- dla zarobku i karvery, 
Podjudzają umysły nicty!ko w Prusiech, 
ale także i w całych Niemczech. Urządza-

ją formalne wojuy krzyżc\vc przeciw 4 mi
lionom Polaków i przeciw słowiańskiej ra
sie. W pierwszej odezwie hakatystów po
wiedziano dosłownie, że walka ta jest skie
rowana przeciw żywiolowi slowiańskiemu. 

Mości Panowie! Nie jeden z was po
wie może: to jest racya, ale cóż robić 1 już 
się pierwsze kroki poczęło, nie można się 
cofać. Zresztą chod~i o salus reipubicae, a 
wobec tego każdy środek jest dobry, a 
więc i wywlaszczenie i zakaz mowy pol
skiej na zebraniach. Nie brak tu takich, co 
stoją pod wplywem kierującego ks. kan· 
clerza, i wierzą w jego niebezpieczeństwo 
polskie", jak w jaki dogmat polityczny. Roz 
patrzcie się bliżej M. Panowie - proszę, 
jak to niebezpiecze11stwo polskie wygląda 
i co ono ma znaczyć. Ciągle się mówi o tern 
niebezpieczeństwie, atoli nikt dotąd nie sta 
wil dowodu na to, że ono rzeczywiście ist„ 
nieie. 

Czego chcą Polacy w Prusiech, w Ro
syi i Austryi? Czego chce dzisiaj caly pol
ski naród między trzy mocarstwa podzie
lony? Do ja~ich celów dąży? Czy organi
zuje spiski i powstania? Za tak naiwnych 
nie będziecie nas przecież mieli! Powsze0ch 
na służba wojskowa i wydoskonalenie bro
ni i zbroi, cala technika, uzbrajająca milio
ny żolnierza wyklucza dziś wszelkie rewo
lucye z bronią w ręku jakiejś czę-ści naro
du. O tern wiecie panorwie równie d·abrze, 
jak my. Takimi szopkami można dzieci 
straszyć. 

Czegoż więc chcą Polaicy- Oto jcdy· 
nie zachować swą narodowość, religię, ję
zyk ojczysty, obyczaj polski, literatmę. 
sztukę i historyczne tradylcye swych ty
siącletnich dziejów 

(Bardzo dobrze - na lawach polskich). 
W wszystkich trzech państwach, do 

ktt'>rych są przyd_zieleni, nie żądają niczego 
innego wiecej, jak jedynie to, żeby swą na
rodowość mogli zachować i rozwijać. 

Przypatrzcie się M. Panowie zachowa
niu się rolaków w wszystkich. trzech za
borach, a ·prz.ekonacie się że ta, co w tej 
chwili mówię i twierdze, jest prawdą. 

W Austryi osiągnęli Polacy takie pra
wa. że mogą S'\.vą narodowość utrzymać i 
rozwijać. Są oni tam podporami państwa. 

Jak się zachowują Polacy w Rosyi? 
.Rosyą wstrząsnęła straszna klęska w woj
nie japońskiej i wewnętrzna rewolucya i 
u Polaków ani na chwilę nie powstała rnv ..: 
rewolucyjna. Nikt tam ani słowa nie powie
dział, aby Królestwo· Polskie od R.osyi o
derwać, jeżeli tam zażądano autonomii to 
nie w myśli oddzielenia sie od całości Ro
syi, ale w takim rozumieniu, w jakim R.o
sya sama przyznfiła autonomię Pinlandyi 
Polacy zachowali się tam podczas całego 
przesilenia prawidłowo, za co sromotni·e o
graniczono im prawa konstytucyjne. Stalo 
się to pod naciskiem zewnętrznych wpły
wów, które. rzecz więcej Jaik jasna, mo
gły tylko od tego paf1stwa pochodzić, któ
re ciągle straszy „niebezpieczeństwem pol
skim". 

Zapytuję Panów, czy możecie z czy
stym sumieniem powiedzieć, że naród pol
ski jest źle, wrogo, rewolucyjnie usposo
biony dla państwa rządzącego się zasa
dami chrześcijańskimi, ludzkimi? 

Ludność polska, składająca się tutaj z 
rolmków, kupców, rzemieślników robotni
ków, stanowiąca razem około 4 milionów. 
ma być niebezpieczef1stwem dla Rzeszy 
niemieckiej? W to wy sami nie wierzycie. 

A jak się przedstawia sprawa polska 
na tle stosunków międzynarodowych poli
tyki zagranicznej? Tu kwestya polska sta
je się kwestyą stosunku dwóch ras na 
wschodzie. A że Polacy nie stanowią sa
modzielnego państwa, więc występują tyl
ko jako czlonek wielkiej rodziny slowiań
skiej. Jak sobie ks. Btilow przedstawia te 
nowe kombinacye w przyszłości? Zape
wne przypuszcza, że przyjdzie kiedyś do 
starcia między światem germańskim a slo
\\'ia11skim, a więc międzv Rosyą i Prusa
mi. Jeżeli tak, to zachodzą tylko dwie alter
natywy: albo niemcy, albo slowianie zwy
ciężą, a trzecią alternatywą mogłoby być 
zgodne pożycie niemców z sławianami. 

Zastanówmy się teraz, czy wobec ta
kiej przyszłości mądrą jest wytępiająca 
Polaków poliry'ka pruska? 

W razie zwycięstwa Niemiec i zajęcia 
większych obszarów słowiańskich, bylaby 
ona tylko przeszkodą dla pozyskania sobie 
umysłów zachodnich sfowian. Nie zap01ni
najcie, że wyparcie slowian w głąb Rosyi 
wywołalqby odruch między Polakami, aby 
dawne siedziby odzyskać. 

W razie zwycięstwa Rosyi nie sądźcie 
Panowie, że się zwyciGzcy słowianie za
trzymają przy pruskich wschodnich kre
sach dla tego, że je system pruski razem z 
wywłaszczeniem przeinacza. 

System pruski zaostrzony od lat 40, 
wywoła żądze zemsty u sf owian, która żą
dać będzie wynagrodzenia aż po Odrę za 
wszystko, za wywłaszczenie także. Jeżeli 
chodzi, żeby w przyszłości zachować jakie 
takie pożycie zgodne międzv niemcami i slo 
wianami, żeby wstrzymać potoki krwi w 
V.'a!ce rasowej. jakiej świat dotąd nie wi
dział. czy dzisiejsza eksterminacyjna poli
tyka Prus da się z tym po~odzić? 

Cokolwiek się w przyszłości stanie. 

politykę pruską należy uważać iako 
.gruntu falszywą, a owe strachy o Pols . t 
nicbezp:eczeństwie rozpływają się ]ak bki~ 
ki mydlane. an. 

Trzeba tu apelować do całych Niern· 
Niech Rzesza broni równouprawnieniaie · 
bywatelskiego dla wszystkich bez ró 0• 
cy narodowości. Niech tarcz jej będzie c~ni. 
stą i ustawami wyjątkowymi nie zarn y. 
na! Niech będzie ostoją pokoju także~~
POt!ruków i Sl·owian - ku wlasnemu llOż. a 
kowi i honorowi. Tym życzeniem ko~t
przemówienie moje. ~ 
(Żywe oklaski na lawach polskich.) 

Obrazy świellane.-Ć!!!@ 
Nasz apar.a,t i wszęlkie przybory, &luż 

do przedstawienia obraizów świ:etlanycb Je 
liśrtny doi wylą:c.zne~o rozporządzenia dtzisieisz!· 
mu prezesowi „Zwią·zku towarzystw hid • 
wych" katolicko-polsl~ich, któr:}tm iest o-

P. Stanisław: Kunca 
;w- Bochum, Maltheserstr. m. 17. 

Tyf.kOJ te towarzystwa· mog-ą ko·rzystać 1. 
.na~zego .a1p.aratu do dbrazów św:ietla'Ilych któ. 
re przyniajmniej dwai tygod•nie na.przód' z~Jo. 
szą się ·do pana Stauisł'aiwa Kuncy, który POsta. 
r;a si~ taikże o przedsta•wiai1ącego i obi·aśnia'ą. 
cego 0ibrazy, · 

Wikrótce każemy umyślnie -...vy,konać se. 
ryę nowych bardzo, pię'knych obrnz.ów, abr si~ 
w ten s.posólb przi_vsilużyć towar.zystwom. 

Zazna•czamv wyraźnie. że iak diotąd, takt 
nadal aparat na!Sz s!użyć będzie wszystkim to
warzystwom polskim, a więc ta.kie śpiew( . 
ckim, s01kolirm. z.aiwodowym itd'. 

Pie·rwszeństwo będ~ mfaly te miei~CO\l'O· 
śoi, które jeszcze oibra.zów nie oglą<laly, Od· 
.nośnie z~Josily s.ię nairy.c;hlei. 

Dai Boże. ~eby PrzedstawieI}Ja obrazów 
świetlainych .przyczvnily się do rozszerzenia 0• 
światy wśród luidu i do wz.rostu towarzntw 
polskich. Jeżeli zgłoszenia o• przedstawienia 
będą tak licZine. że jeoen a'P~rat nie starczy, t~ 
nie będ~iemy żatowali znacznych ofiar i zaku. 
oimy idrugi aparat wrnz z potrzebnymi )lrzi:
bo·rami. · 

Wydawnictwo „Wiarusa P0lsk.ieKo" . 

Wiadomoś~i lił~rackie. · 
Treść numeru 21go „KUPCA": 

Odezwa. - Wywóz zboża z Amennki. -
Nieco o wekslach. - Przemys.l' rodzJmy w i:u· 
stracyach. - O iruwenturze. - Nowe źroolo 
sily. - Zużytk01Wa;nie odpadków. - Nasze 
spr.a1wy. - Monitowanie ka-rtą pocztową jest 
karvgodne. - Kon:jimktury. - Wa·żne wia
domości ze świata hand'lmvego. Kronika 
pr.zemysJOJWa. 

„~.upca„ a•bonować możn.a na poczcit 
za 1 marikę kwartalnie. 

Numer 11. (na listo.!la1d) .,Przewodnika zdro 
wia" (Czarnowski, Berlin. Weissenburgerstr 
27) wyszedl i zawiera: Pielę.gnowamie zebów 
w pierwszym okresie życia. - Pielęgnmvan1t 
w.tooów i środki kosmetyczne. - Anatomia 1 
fiŻyoilogia· 01rgamów tr.awienia - Odgryzanie 
·paznokci u dzieci. - .,Gdyby w malżeństwie'' 
- Przymus, szczepienia ospy w Austrvi. -
Przestrogi i rady. - R9'ZITJfl_itości. - Piśmien· 
nic two. 

Choroby narzędu oddechowego (ka· 
szel i cierpienia piersiowe, choroby płuc 
i opłucnej) ich przyczyny, leczenie i zi 
pobieganie. Z 17 rycinami. Nakładem 
wydawn .•• Przewodn. Zdrowia" (Czar· 
nowski, Berlin, W eissenburgerstr. Zi). 
Cena z przesytką 1,10 mr. = 1,30 kor. 
= 60 kop. 

.,R O•d z i ny" czasopisma ilustrawanego 
naldadu Karola Miarki' w Mikofo1Wie (Nic~ai 
0.-Schl.l, wyszedl z druku nr. 54 i z~wiera: 

l(urs id'Ziecięcej kraiw:ieczyzny (illustra· 
cyami - ciąg dalsz.y), - Zaiklęty Dwór, pr· 
wieść (ciąg idalsizy 34). - Ku czci Naiśw, M~· 
·ryj Panny Niepokalanie Poczętej (ipoemat -:-.i 
illustracyą), - Wiemo5ć .nagrodzona. pow1es. 
spoo'ecznai (ciąsr d:alszv 18). - Tajemnica 1~ 

1dworze krói!eiwskim. powie..qć historye7Jil 
(ciąg daJs.zy 9). - Gr.ób zabójcy śiwięt~o Sta· 
nislawa (z illus.tr.acyami). - - IllustrowanY po 
gl~d tygod·niowy. - Niepokalane Poczęde.; 
Krótkai historya woj·ska polskiego (z illustra· 
cyą - (ciąg 1dals<zy 7). --- Kominiarczyk ~r' 
lewsiki. - Z życia katolickiego, - Rori:11a1to· 
ści - Ogloszenia. 
I b ----- _ ___ .- - - :a; 

Od Ekepedycyi. 
Panu 1\1.. l(r. w Herten. Listu, o którym PJ.l 

wsponUm.a. nie otrzymaliśmy. Gazetę pod ~;ka.· 
zamy:m kl.idres.em swego cza.su przekaza\'S~·l· 
a jeżeli adresat nie otrzymuje, to już nie nasz.i 
"rina. ..,,„ • · ,~ . 

(%Jn· 
Pa.nu Wł. Gronk. w Heeren. List z P ·c 

szowaniem nads.zedt ·dopie.ro 5 g-rudt!ia o;~. 
a jaik na stęplu stoi, wysiany za.stal z lie~~ 
d'ooieru 4 bm. pomiędzy 6 a 7 godziną po P 
dniu. 
41111!!illllmllllllll„ ......... „ ... „„„~~~-~ . ,. 

Zjednoczenie zawodowe polskie. 
Z biura .,Zjednoczenia Zaw Pol.". . „ 

donosimy, iż nasze biuro obrony prav:11c 1~, 
Bochum, przy uli.cy B,liicherstr. 1 1es~t3dnii 
w n!ed'ziele od godziny 12 doi I-ei w P ; ,,~ 
otwairte. Lecz orosimy się tylko w wa ntJa· 
sprawach w niedziele z -0broną prawną z.t~· 
szać, mianowicie d druhowie, którzy ~e:'~· 
godniu cafomi dniami pracować są zwu · 

„Zjednoczenie Zawcdo'we Polskie". ~ 
Na astatniem posiedzeniu w Wattensch:dc 

obrano nowych meżów zaufania: A<la•ina ~ien· 
na Wcstenfeld i Jana Bo·ronczyka n:i tfoał 
.stein·. Deleg ' 
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Otrzymałem orz~szll> 

P
olecam bardzo tanio kilku! t 1369 

ań. . dOIDÓW Wskutek bardzo korzystnie zawartego kontraktu z fa ... 
bryką poJecam dwa g-'ltunki 

5 PO płyt polskie ' 
do fonografów, (9a1) 

-- bardzo śmiesme kawałki. --

ilu· 
ód Io 

• ien· 

:ie\, 
ni 

cZiil 

Sta· 

mieszkalnych z ogródkami i bez~ od 6 
d-0 20 pokoi '?' dobrem położeniu i oto
czeniu polsk1em. Wplata mała, reszta 
ratami. Hipoteki reguluję sam. 

K ~dJ kto ma cokolwielc grosza 7.0· 
3LI stać może wfo8cicielem i 

dobrze Hrobić. 
Chcącym założyć łub kypić 

handel 
w tych stronach wskazać mogę dobre 
i pewne interesa, gdzie Polak na powo
dzenie liczyć może. 

Jan Kwiatkowski, 
Dom kredytowy 

H~rnc, łlahnhofstr. 50. Tel. 577. 

najlepszych maszyn do szycia 
I 9 2 pięcioletnią piśmienną gwarancyą • •li 

No. 5 Jl. 50,- . No. 8 Jl. 10, -
za zaliczki\ kolejową. rno2 

Wł. Radzimski, Smigiel 
(Sebmiegel, Prov. Posen). 

Największy handel polski tow. łokciowych, płucien, chustek itd. 
=== Próby na ri,danle dar.mo. === 

Polecarm fonografy, począwszy oo 5 marek. 
Klarnety we wielkim wYborze i bardzo tanio; 
plszczałkl różnego gatunku. kootra i czeloba· 
sy już od 20 marek. J)udy od 1,50 mr. po-
czą~vszy. Harmoniki do roocia~ania w różne& 
wrielkości; prawd:ziwe wie<ieńskie skrzypce~ 
najlepsze i tanie skrZYoce do nauki iu:t od 5 
marek, Struny do skrzyołec ł basów, smyczki_ 
w~sie <lo smyc:zJków i wszełkie mne 1>rzybory 
do wszystkich instrumentów we wielkim wy
borze i tanio. 

Na<lmieniam, iż przyjmuje ~lkle repa· 
racy~ instrumentów, któr.e tanio i do.9rz:e we ... 
wla'Sllym warsztacie naprawiam. 

Najwiokszy skład polski wszelldeh 
instrumentow muzycznych. 

Franciszek Józef oski, 
Herne, Bahnhofstr. 52 n. Nowej ul. 

Na Gwiazdkę! 
Jedyny polski skład w Lanoendreer i okolicy! 

Polecamy szanownym Rodakom w wielkim wyborze H~7 

materye na suknie • 
I bluzki w ślicznych deseniach, 

poszwy, ws7py, ple„ze (czysto gęsie) darte 'POcząw~zy od 3,~5 za funt, halki, ~chusty doże I fartuchy. Wszelka bielizna damska 
I dla dzleeł. Kołłfehcya damska, kabatkl, ukrycia, blaztd1 11pódołce i t. d. w wielkim wyborze. Kożuszki począwszy od 50 fen. 
aż do 48,50 mr. Kabatkł dla dzieci w ślicznem wykonaniu. , 1457 

• ' 1 ~ • ··~ ~--.• " ~-,•,•;I ) • •' • "~' • _.„',tłł:••• 1 Konf ekcya damska 
Paletoty złmowe począwszy od 10,50 do 38,50 mr. 1Jbrąnłs. męz"łe począwszy otl 9,50 do 44,riO mr. PaJetoty dla dzłe· 

ei I ubranka w pięknem wykonaniu i po bajecznie tanich cenach. Mimo już i tak tanich cen wyznaczyliśmy przy zakupnie zimowych rzeczy, nastę
pujące podarki : przy zakupnie od 15 mr. począwszy jltezny budzik, od 25 rnr. pocz. mt:zki zegarek pozłacany lub czarny oksydowany, chodzący 
30 do 36 godzin bez nakr~cenia, od 35 mr. pocz. 81iczny zegarek stojący lub garnitur, tj. zecarek •toląey z dwoma wazonami do kwla· 
tów lub zegarek damskł. \Vszelkie podarki są wyłożone w oknie wystawnem. Prosimy, aby Rodacy z t.ej okazyi jak nailiczniej skorzystali. 

Nasz skład jest w każdą niedziel~ aż do G·włazdkł do T godz. otwarty. . 
Rotłakom z okolicy zwracamy koszta pod1·óży przy .zakupnłe od 16 mi·. począwszy • 

Piotr Poewiardowski wi Antoni Landówski. 
w firmie 

• O., 
~esarska ulica 173. Lan;;-endreer-Sttd. Kaiserstr. 173. 

Da 
otrzyma każdy 

m o przy zakupnie od 7 marek począwszy 
prawdz. nikł. p1~z1bo1·y 8tolowe wr kart. albo torbę skórzaną. 

Przy zakup nie od t2 marek począwszy 
6 wspaniałyeh łyżek w pi~kn. opakowaniu 

· tylko w domu obuwia: 

Callmann Berne 
Dworcowa ulica (Bahnhofslr. 45.) 1316 



~n El eh Es · en~ li. Turmstr. nr. 14. 

Baczno.8ć !!! 
15 do 20 ma:rek osmc;zęd.mi llażd.y, kto odemnie zimowe palto kupi. 

------• Towar7 w1borne, 1·obota mocna.------• 
lirój nowomodny uznany za najlepszy -1 a 1399 

W nagłych przypadkach odstawiam paletoty i całe ubrania w 24 godzinach. Mam 
też na składzie wielki wybbr gotowych spodni i to nie z papieru, afo z dobrego 
towaru i mego kroju i o cenach bardzo niskich. 

Jan Błoch, I 

Essen, ul. Turmstr. 14. 
Rozmaite śliczne podarki na gwja.zd~ę 82' u mnie do nabyoia. 

-- -·~CA?:brZ/CT~~~~--~śfJifE~iutr?C9\T::b 

Pierwszy speeyalny interes biel~~nr- 01ęzki~j 
ul. Cesarska 209 Kaiserstr ·nr. 209 ~ 'zum LO„ wen'' > 

naprzeciw poczty 1 naprzeci.w poczty 

:====::============================= Langendreer. =========~================== 
Poleca we wielkim wyborze 

1 

kapelusze, bieliznę męzką, ,; parasole, 

Po Iska usługa, 

krawaty, rękawic~, 
~ p o n aj t a li s z J c b o e n a o h. 

1464 

Swłij do swe;;o ! 
Szanownym Rodakom z Wanne 

i okolicy donostmy uµrzejmie, 1ż z dmem 
== t. grudnia 1·b. „ - · · -
otworzyliśmy 

w W anne przy ul. Dwof cowei 163 (Hobn~of str.) 
specyalny akl•d V 

Polska usługa. 

ł'oszukuh ludzi uzci
wych i' rzetelnych przy 
dzienDym zarobkn 10 do 
l~ mk. Zicłaszać się 
mogą tak mężczyźni ja.Jr 
kobiety. Uprasza się o 
odpowiedź. Zna.czek do· 
ł"czyó. 1453 

P. Stachowiak 
(Poznań) P .-sen W. 6. 

(ulica. Otsarza. Wilhelma.) 
Kajser WHhelmstr. 32. 

Dobrze zaprowadzony 

inte1·es 

mlBEZHf8ki moszyn ~o szvcio, do omni o, kołowców, 
Dł&SZJD do ;;otowanła 

jest zaraz lnb później 

do sprzedania 

I oraz ws.zełkiclł sprz~tów kucl1enn)'eh. 
Przyt e .n urządza.my ' 

wielki warsztat reparaeyjny maszyn do szycia. kołowców i wszelkich 

r o • ..._ "„' 'ł -..- ~ ~1 "I ! •'i I 

Zgłos:.1ema d.1 Ek:„pedy · 
cyi „ Wiarnsa PolsldegJ" 
pod nr. t•at. 

Wdowa 

sprzętów gospodarezyeh. · 
kat., licz. 40 lat, z a 
r'zie~mi, łnteligentna i 
miłej powierzchowności, 
poszukuje 1440 

Poleca.he przedsiębiorstwo nr. sz ~ bskawvm w7g!ędnm szan. Rodaków, • 
anęzm. 

kamy skorą i rzetelna. ustugą. Z wy s k H m szacrt• kiem 

KR · Gl ~ R & SARNO SKI. 
Zgłoszenia pro11zę ua.d. 
syła ć p. 1. L. A. J. 102 I postl·ge~:;.t 

kupujcie tylko najleuszy środek do ł ~~ 
prania i bielenia ~ .„ 

M !,. ' 11· • ' . ,, ac.11ł s łl e1n. „. 

pu-1zka 

t5 fen 

Bez tarcia be;,. moczeni . 
bez szczotkowania be.z myd lenhl 

Do nabyda we wszystkich składa.eh . 
Za.ot. dla. we~tf .. n:i.reńs !deg!l dnę1rn przemysłowu~ 

ljay„l111iw1n & Cu„ Ilf flr•nn~nd. 

·- _ _ do Sft'ego? 
Przyjmti jemy kapitały 

\V depoz)'t i płacimy 
łS procent od depozyt. z rocznemwypow. 
41 pół pr." " z p 6łrocz nem " 
ł procent " " z kwartalne m „ 
3 1 t•Ółpr. " „ z każdorazowem 

Procenta oblicv. arny od nastQpnego dnia 
pu dok?n~nej wpla.de i wypłaca ·ny je 
lub do _.ISUJemy 2 razy rocznie i to na 
1 tycznia i lipca. 

Na 1. stycznia rb. wynos.Hy: 
Udziały Spółki naszej mk. 764 377 11 
Fundusz pwarancyjny „ l 705 000:-
Rezerwy z fund. emetyt. " 492 4< O 04 

Spółka Rolników Pa„celacyjna' 
(1352) E. G ru b. H. 

Poz.nań. - ~Oll!ł„n. . 
J. Kużaj. Wł. Kaczmarek. J. Palę<l.zki. 

M. Ml edzlńslr 
w DEBNt 

ul. Nowa (Neustrasse) 
poleca Rodakom swój ( 2 

warsztat krawie~ 
w którym W) konuje 
wszystko . p(J dług mi 
z dobrych materyi p 81' 
nach tanich. 0 ~ 

Zwracam takte UWQ.~ na mól 

skład IDebli 
i:tóre także tanio ~przed~t. 

Sw6J do sweao I Sw61 *> '"'"'' 
-~ 

Klo na święta .' 
pragnie coś 

, . , / · dobr~~o 

, · :'~ · f ~~·~, lubwy~1:goś 
' . ...i ~~~;'' po.oz,ęs~<>-

~~EE::O=.=:-;. ,0 wac, niech 
-.::11~\D . .., _ S~lll prz;" 

_ _, lf4dzi 

hnnink, rum, likiery, ehstrnhty punsznwe il~ 
z orygina.In:vch esencyi Reichela znak Licht 
herz." Żadne sztuc1ne wyr9b;y. n 

Naturalne destylaty i ekstrakty. z or · 
~alnych esencyi Reichela sporządzone liki!gr. 
itd. są znpelnie prawdziwe i spr()stają p/Y 
próba.eh najlepszym likierom światowy~. ty 

Uznane przez zna.v;ców za. najlepsze 
W buteJkech oryginalny<;h na 2 i pól Jft 
Cena podług gatunku 26, 40, 50, 60 75 fen. i~~· 

Przy odbiorze G but. 7 d~rmo. ' 
Każda próbu ·się ndaje. Oszci:ędność nie d 
poj~cia •i.elit~. Żądajcie zaraz brosz1lr; 
„Die Destillat10n im Ha.use'"' bardzo d11bra 
książka z receptami z przedmową darmo' 

0.tto ~~ich.el, ~Brlin, 8 O, Eisenbohnslr. ~: 
N1ech!l'J 1nę n1kt nie da oszukać przez naśl&· 
dowmct:wa. Jedyaie prawdziwe ze znakiem 
mah na. ~Madzie: W Bochum Emil Trass 
nadw. dostawca; Józef Hackert, Central·Dro'. K 
gerie; A.Peil, Friedricbstr. 34; R. Peters, Molt· 
kemarkt 17; Max Reinhardt, Moltke-Markt· 
Max Treskow, Kortumstr. 16; ff. Wippermann: 
Ehrenfeldstr. 2; Paul Kathagen, Dorsteneratr. 
15 i w Laer: Carl Eckert Drogerie. 139& st 

1420 

Oryginalny francuski 

. Vin St. ·HHD~i~ 
dobrze skutkujący w 

I chorobach nerwowych I 
braku krwi . . . 
chorobach żołądka . 

Polecany od 30 lat prz615 protesoli 
wszysthich krajów. 

wo 

==== Cena butelki 3,50 mk. ===~ 
Na.bywać można we w~zystkichaptek:achidrogery1:· 

Główn'.'1 interes wyayłkowy: 
Antekarz H. Smyczyński „G~rlitzer Apotheke' zie 

Berlin S. O. 
„ Czarnikau w Poznaniu ,.,Rote Apotheh ko 

Contzen w Kolonii n. R. „Dom Apotbeb 

~~f/ł~·~"f'.~~:Yt'i'' · 

~ Tanio? l'anłot 

~ Zegary , 
~ zegarki kieszonkowe oraz towary z zioła,~ 
: srebra i doublee poleca w v, ielkim wyborzs; 

j J. Szymczak, 1_)oznań, 1 
~ .., 
~1370 

.Q 
Q 

ul. Szeroka 24, 
Aaroźnik ulicy Ślusarslrie,i. 

Cenniki darmo i franko. 
aa ą __ m :aur 

o „ 
i 
~ 

Dla górników! Polska czela~! 
W Recklinghausen-Sud 

=~~.muły dom „~e.m~ 
i ł!lki tanio do 11przeda
nia. C. 8ci11r iekel, 
zaprz ,ukcyonator w 
Recklinghausen. 14 23 

kro wie~~i 
zr;ajdzie stałe zarn~n. 
rue. , 

S. Kucnerow1~i 
mistrz kr1rwiec!i 

w Resse pod He!.et< 

Swój do swego! Swój do swagal 
Riczność Her te n! 

Szanown. Rodakom z Dertrll 
i okolicy donoszę, iż z dnk n 2 gru· 
dnia otworzyłem pizy ul. Worthstr. 11 

skład towa1•ótv 
holoniofny~h, tłuszczów, krótkW~ 

win i cygar. 
Przy tej spoR · bnoścl p olatam Sza.0• 

Rodakom dobry towar, rzetelną uslug: 
i tanie ceny. W 

· Mam nadzieję, że Szan. Rodac.Y 
po.llrą moje przedsięb orstwo. 

Z szacunkiem 

Leon Czaj~owskl 
He-rten, W orthstr. 11. 

l . 

l)Ow 
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-~nn~. ~i~~°.„~~d~~~ .~a ~~':9'_~~~.źnie poświęcona ośwlacłt oraJ sprawom :aarodow711, politycznym i zarobko'ł7a, 
~~i c<Xf.ziennie z wviąt1dem dni poświątecz- l p pnelfplaita kwartalna n~ poczcie i u listowych w 

1 
Za inseraty plad się za miejsce rządka drobnego dra-

WJ'll'OSi 1 ~r. 50 fen .• ~.z ~zeniern do dorrm 1 mr. I ml'- Boże za l"-r1 I Ojczyzn.! ku 15 f„ ogloszenie, zamieszcmne orzed inseratami 40 
·RIJ len. „wiarus Pol.s~ xav1saJny jest w ce:nnilku po-cz- 'ł la 'ł •'I fen. I(to często oglasza otrzyma rabat. - Lbty tł> 

toWJ1I11 pod z:nakiem .• L. polnisch nr. 123." „Wiarusa Polskiego" należv frankować i podać n• 
..,. .... --_. ... __ .._ __ .,_ .... ..__.._a._._„ •••• _ •• _....,.;....~"" __. mu •w~~·ni ... •..,•••~~~~~,,,,... .... ..,,..,,,~.._.._llflijii;_...a..._.n.ic•h•do--kl'a•dn--y•a-d•re_s_p_~_zą __ ceg--o._R_ę_k~OJ>-·-m-·e~~wracamY ... _... • 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe się w Bochum, przy ulicy M.altbeserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

l. 
Rodzice oolscv! Uczcie dzieci swe 

11ówJt, czytać i pisać oo polsku! Nie 
jest Polakiem. kto Potomstwu swemu 
zniemczyć sie pozwoli! 

Przeszło pół tysiąca górników zginąłoi a „N s~czegó~ności z Berlina sprowa- i Techników; 3) zwrócić się do wyda
dzać me ~ęd.z1e.my. Powod. em naszego wnictwa „Przeglądu Technicznego„ o-

Donosiliśmy w ostatnim numerze t t k id 1 pisma naszego o okropne1· katastrof1'e pos anow1ema J~S s an ~a iczne pr~wo f.az innych pism zawodowych i zwy-
k o wywłaszcze~m Polrak?w, wmes10ne kły.eh w kraju z propozycyą, aby nie 
o~alnianej, która się wydarzyła w pod obrady se1mu 1pruskiego. Z naro- umieszczały ogłoszef1 firm niemieckich 

Pa1rmont w. Stanach Zjednoczonych dem, w taki sposóp ucywilizowanym, i 4) prosić Radę Stow. Techników o 

Z wypadków dnia. Półn?cnej Ameryki. Wrażenie, jakie nie chcemy nadal mieć stosunków. przesłanie do ważniejszych pism zagra-
czym na nas wiadomość, o katastro- A. Wodniakowski. nicznych uchwal wczorajszego zebra„ 
fie i współczucie z ofiarami jest tym Ruch bojkotowy przeciw towarom nia. 

Król Oskar szwe~zki zmarł w niedzielę głębsze, że pomiędzy zabitymi górnika niemieckim rozpoczął się także wśród Akcyę w kierunku boijrntowania to-
mi znajduje się także wiellra liczba gór- włościan, a mianowicie Kółka rolni- warów niemieckich śledzą w Niem-

rano. ników Polaków. cz~ w kongresowym Królestwie pol- czech nader uwiażnie a także prasa ba-
z fainmont (stan Wirginii) donoszą ska1~ zaczęły nadsyłać do s~ndykatów katystyczna tutejszego obwodu prze

że katastrofa w kopalni węgli MJanagua rolmczych swe uchwały o menabywa- mysloweg0 zajęła się nią już kilkakro-
Zmarły liczył lat 79. Na tron szwe

dzki wstępuje najstarszy syn jego Gu
staw. 

jest jedną z największych, jakie kiedy- nie towarów rolniczych oraz nawozów tnie. · 
kolwiek wydarzyły się w Ameryce. · sztucznych~ flabry~antów ni~mi~cki~h: V(obec tel akcyi rodaków naszych 

W wtorek, I O·go rozpoczynają isię w 
Kolonii obrady nadzwyczajnej lionie

reocył księżv biskupów Prus. 

Wybuch gazów podziemnych byl Z uchwatam1 takn!11 wy6tępu1ą rowrnez po.d mnymi ~aborami tern głg_śniej po-
tak gwałtowny, że si>rawiał wnażenie towarzystwa rolmcze okręr;owe. między nami rozbrzmi~wrać i panować 
trzęsienia ziemi· Wyrzucony w powie- ,,Kuryer Lwowski" w artykule pod winno hasło „Swój do swego'". 

Na porządku dziennym konferen~yi 
stoi sprawa nodwyższenia pensyi księ
ży proboszczów i sprawa zatargów po
między ks. ks. biskupami a uniwersyte
tami. 

Parlament niemiecki rozpocznie dziś, w 
.poniedziałek:. dyskusyę nad projektem 
ustawy o zgromadzeniach i stowarzy-

szeniach. 
2 Berlina donoszą, że konserwaty

ści godzą się na 1projekt a tiakże wolno
myślni zamierzają Poddać rewizyi swo
ją pierwszą uchwalę w tej sprawie by 
. ' 

me czynić trudności blokowi. Pisma ha-
katyrstyczne witają z nadością zamiar 
wolnomyśln. i zaznaczają, że w takim ra 
zie także§ 7, skierowanv prz·eciw języ
kowi polskiemu, jest zabezpieczony. . 

trze 1silą wybuchu budynek szybowy tytulem „Bojkot narodowy" pisze po-
przelecial nad osadą i upadł z dru~iej między innymi: 
strony rzeki. · Nikczemny zamach na prawa naro-

W chwili wybuchu pracowało w du. hasła wytępienia nas, które znowu 
kopalni około tysiąca górników, prze- z krzyżacką bezczelnością rzucono w 
ważnie Polaków, słowaków i włochów. Sejmie pruskim, wywolaly potężny od-, 
Zarząd kopalni wątpi, aby oooła:n:o rura- ruch w naszym narodzie, który manife
tować jeszcze kogokolwiek z nieszczę- stuje się na wiecach, w prasie, w var
śliwych. Tymczasem zamówiono 300 lamencie i znajduje wyraz w rozliCz
trumien. nych rezolucyach, potępiających gwał-

·Ostat.nia wiaidomość głos.i. że rw ty Prusaków. 
kOIJ)alni xnaidufo sie je'S1zc.ze 311 górni- Pomyślnym jest objawem, że od 
ków, iktór.zll zginęli ipra.wdQpodobnie pierwszej chwili, gdy proiekt wywla
wszyscy, gdyż wskutek wybuchu szczenia ogłoszono, społeczeństwo na
IJłOWStał . w koi>alni ;pożar. Siła wybuchu sze nie ograniczało się na odruchowych 
byta tak wielika, że kilku górników z manifestacyach i protestach, które s.pra 
ipod!ziemi rwyrzucila szy,bem 1powi'etrz- wiają pewną ulgę wzburzonym uczu
.nym na wierzch. Jeden ocalał IW ten ciom, lecz uzn1ało potrzebę konieczn~ 
1$J>OSÓb cudęm praw.ie. jakiejś czynnej samoobrony, jakiejś wal 

Inna wiadomość głosi, że liczba za- ki odwetowej przeciw bezprawiu. 
bitych w Fairmont dochodzi 600, Poruszono myśl bojkotu wyrobów 
gdyż dyretktor kopaitni Podał itylko 478 pruskich, słychać o zamiarze zatamo
brakująicych górników, a nie liczył oko-- wania emignacyi zarobkowej do po5fa
lo 100 ohło.pców, których zatrudnia1110 dłości 1pruskich, o qnikaniu miejsc ką-

--- ipod ziemią przy pr~cacli po!bocznych. pielowych i kuracyjnych w Prusiech, 

losy ustawy o wywłaszczen1· ·u rozo.rawia się nawei o ograniczeniu do 
I B "k t t ro· w niemieckich niezbędnej konieczności stosunków na 

. Na ostatniem posiedzeniu swoim OJ o owa . polu naukowem z 'krajęm brutalnych 
ZaJmowaJa się sik 00 · · , tteca antypolska prowadzona w gv.~lcicieli prawa narodów. 
prQjektem u~ta~u 

0 
a ~1::~~~=- Prusach przez polakożerców, wywoła- Ale nie brak i przeciwnych głosów1 

Konserwatyści praginą, by ustawa skie- na jest najskrajniejszym i najwstręt- które wiskazują na podobne porywy 
~ana byla1 ty.llk:o ,przeciw Polalkom i niejszym samolubst\yem. To też roda- bezpośrednio po sprawie wrzesińskiej.,_ 
J to 'WYra~ni.e w ustawie zaznaczono. cy nasi pod zaborem rosyjskim i gali- nieuwieńczone pożądanym skutkiem. 
'k"ząd rpruskri rne godzi się na żądanie cyjskim .podnosząc w protestach swo- Mimo tych krytycznych refleksyi 
ooserwatystów i rozpoczął z nimi u- ich konieczność bojkotu towarów me- przewyższa nastrój walki ekonomicz

~łady. Prasę obiegła 111aiweł pog.toskia:, mieckich tnafili w najczulszą strumę nej z wrogami nieprzejednanymi naro
ze rząd zaimierza 1oofinąć rproje1kt us.ta- polakożerców pruskich. du polskiego, a .odnosi się wnażenie, że 
Wy Wywłaszczenia, atoli półurzędowo Wskazaliśmy w zeszłym numerze ten żywiołowy prą<l jest obecnie glęb-
U!Jnrzeczono temu. na to, że hakatyści pocieszają się, iż szy niż przed laty i że może okazać się 

. „P~ankf.urter Zeitung" taik oceni.a I nic z tego n1ie będzie. Zdaje się atoli, skuteczniejszym. 
'Włdok1 ustruwy o wywłas~czeiniu: że rodacy nasi w zaborze rosyjskim i Podobne glosy znajdujemy także w 

„~zą~ Uczył niewątpliwie na to, iz . .austryackim energicznie zabierają się wielu innych -d~ennikach galicyjskich. 
'POW1edz1e mu się pr'.:mprowadzić nową 1 do dzieła. Ze Lwowa donoszą, że 6 polskich 
Nstaiwę 1p,r:zeciwpoils}(~ ~r1~ed B~iie~ 

1 
\V Warsza~ie akc~a ws.trz~ma~ia towarzystw kobiecych wezwało kup-

arodzemem, przyna1mme1 w rnb1e ~ się z zakupami towarow mem1eck1ch ców tamtejszych do bojkotowania to
P<>selskiej sejmu pruskiego. W kolach l rozszerza się. Projekt zaś utworzen~ wiarów pruskich, aby pokazać, że losy 
rzą~o"7ch, jaik się ZAdaje. przypuszcza- I „Ligi popierania przemysłu i ~an~l~ Polaków pod zaborem omskim nie są 
n?, ze izhai poselslka w nariotdowem za- f krajowego" znajduje coraz hczmeJ im obojętnymi. Miejski zakład elektry cz 
cietrzewi'eniu u.pora .się z tą doniosła u- szych zwolenników. ny we Lwowie doniósł 29 firmom prus
~ta~ą 'W j~ inaj~zybszem tempie. I je- Kupcy warszawscy ~odj~tą akcyę kim, że wobec panujących stosunków 
kYlnie .w te1 nadziei zwolaino w tym ro- zaczyn1ją na seryo 12np1erac, o czem nie może w dalszym ciągu 'sprowadzać 
u. ~e1m ipxiusiki rychlej, niż zwykle. . świadczą otrzymane listy. od nich materw1lu. 

Bzis atoli już widoczne jest. że zamiar ł · Właściciel jednego z większych w_ Warszawskie Stowarzyszenie tech 
rzą:~~ ~ie ~a się zrealiwwać: Wątpi.i- ~ Warszawie magazynów towarów gu- ników uchwaliło w sprawie bojkotu to
\lłos~1 1 ?Por prze1ciwko nowe·J ~rstaw1e mowych. zabawek i cerat przesfuł do warów niemieckich, co następuje: . · 
rnno~ się z kaiiidym dniem. Juz nawet Berlina list treści następujacej: 1) Wydanie odezw do wszystkich 
~ k?J członków izby 1panów. odzywa· j Do redakcyi „Przewodnika handlo- kr:ajowych stowarzyszeń i związków 
Ją1s1ę głosy zasadniczo przeciwne WY- · wo-przemysłowego" w Berlinie, Koch- zawodowych, zachęcających w miarę 
:. as~eniu .polaków. Co w końcu st~- strasse nr. 67. sił i możności do rozpoczęcia bojkotu, 
•1e się z ,projektem rządowym. dziś Na skutek przesłanej mi oferty, w nawet w działaniu rozstrzelonem; 2) 
~~ze.ze p~z~~idzi~ć nie można. T~ ato- · przedmiocie nahyda książk! ~dreso~ej ut:"'orzenie z ~o~ró~, ,,k~misyi 6" - k?-
1 uc~OO.'Zi 1uz za rzecz pewną, iz na- firm eksportowych w Berhri1e, zaw1a- m1tetu ochotmkow, ktorzy w zakresie 

'Wet izba poselska nie załatwi się z tą damiam że z tejże nie skorzystam. bojkotu mogliby dzi1alać na własną rę
~Praiwą wze<l świętami." ł gdyż ni~ tylko ja. ale ws~yscy kupcy ł k~. lecz w ~yśl ws.kaz?wek kQmite,tu. 

i polscy z Warszawy i Krolestwa Pol- ł Lista dQ zap1sywama się na cztonkow r! t skiego żadnego tow1aru nadal i z Prus I ma być złożona w kancelaryi Stow. 

Odezwa. 
Zebrani ·niedawno temru Najrprzew. 

X.X. Biskupi przy g,robie ~. Bonifa~ 
cego, wskazali rw ws.pólnym swym li
ście ,pasterskim na zloty jubileusz ka
płaństwa Ojca św. Piusa X .• przyp~da
j!!CY na 18 wrześni~ 1908 r u wzyrwa
jąic wiernych, 1by Ojcu św. w IDQlllOC 
przyiszli :przez iwodHtwy a daniny. Wez
wa1nie to inie ana 1przeb.rzmieć ibeiz echa: 
nasze se1rca, nasza miłość i wier
ność należą do Namiestnilka Chrystu
sowego na stolicy Piotrowej; a pod 

· ozas jubile11szu ITTie ma Ojciec św. bar· 
dziej sobie OO!da,nych ctziecl ;widzieć bli
żać się do tronu swego jako :katolilków
Polalków. Najprzew. X. X. Biskupi wska 
zali już na to, że prócz hołdu duchowe
go mają także materyalne ofiary na po
trzeby Stolicy św. być wyrazem naszej 
radości i naszego przywiązanila. Jesteś
my też iprzekonani, że w myśl naszych 
Szan. Czytelników działamy, dając te
mu wez w-aniu zar.az nraktyczny wyraz. 

Zbliża się czas, w którym tak wiele 
na ja}detylko cele się daje, nadchodzi 
chiwila, w której chętniej :niż zwykle 
do dalllia skłonni jesteśmy. Czyż nie 
mielibyśmy też chętniej - klażdy po
dlug swej możności - cokolwiek na 

„ŚWIĘTOPIETRZE" 
ofiarować? Jeśli zważymy, że Ojciec 
św. właśnie w bieżącej chwili wsparcia 
naszego szczególniej potrzebuje? 

Materyalne położenie Stolicy św. 
jest obecnie z powodu niepomyślnych 
dla Kościo~a okoliczności bardzo przy
kre. Pominąwszy pomnożone wydatki, 
które z powodu wielorakich prześlado 
waf1 i uciemiężeń w niektórych stro
nach dla Kościola urosly, stoimy przed 
ową smutną rzeczywistością, że w nie
których krajach ofhrodajność katoli
ków się zmniejszyła a i nawet niemal 
zupełnie ustała· Niech wystarczy wska
zać na Fra1rnc'Yę, gdzie katolicy dla zra
bowania w ostatnim czasie kościołów 
ledwo, że własne potrzeby pokryć zdol
ni, nie mówiąc już o tern, aby w da
wnie}szy sposób hojnie na Świętopie
trze skladiać mogli. 

Mianowicie powiększyły się wy
datki Stolicy św. na u.trzym~nie dziata:l

·ności misyjnej po całym świecie. A przy 
wielu innych okazy1ach, jak np. przy ze
szłorocznym trzęsieniu ziemi w Kala
bryi i przy niedawnej powodzi w Wło
szech musiał także i Ojciec ŚW· nieść 
pomoc nawiedzionym neszczęściem. 

Dotychczasowemi dochodami nie 
mo?e Stolico. św. wystać. W tak nad
zwyczajnem Położeniu okazuje się nad
zwyczajna pomoc koniecznością. Prze-



~widziana organizacya ku intenzywniej-
szemu zbieraniu Swiętopietrza może 

dopiero na przyszły rok działalność 
swą rozpocząć. Tak długo atoli nie mo
żemy czekać! Jeśli kiedyś, to tu są na 
miejscu owe sł·awa :Kto prędko daje po 
dwóinie daje. 

Otwieramy więc niniejszem w zgo
dności Najprzew. ks. ks. Biskupów oso
bną składkę na dar jublleuszowy dla 

··Ojca św., który Mu z okazyi jego zło
tego jubileuszu przez Najprzew. ks- bi
skupa Paderbornskiego ma być wrę
czony. Jeśli kiedyś, to dziś 1aoelujemv 
do ofiarodajności naszych Szan. Czytel
ników, będąc przekonani, że prośba na
.sza nadaremną nie będzie. Żywimy też 
nadzieję, ż.e z kół Czytelników n1aszych 
1pdkhmy dar jubileąszowy 1pr.ze.d tro
nem Ojca św. Piusa x. złożonym za-

.stanie. 
Redakcya pisma naszego przyjmu

je ofiary nl1 „Swjętopietrze'' i będzie 
każdą ofiarę ogłaszała, a pieniądze ode
ślemy do generalnego wikaryatu w Pa
derbornie. 
V 

Powrót z Ameryki. 
\V ostatnich pięciu dniach zglosilo 

się na statki samej tylko „Hambur_g
Amerika-Linie" 18 tysięcy osób powra 
cających do .Europy z Nowego Jorku. 

Prasa niemiecka porusza wobec te
go dość ciekawy objaw, będący ponie
kąd -odwróceniem dotychczasowego 
porządku rzeczy. Idzie o Amerykę, a 
właściwie o kierunek, jaki obierają so
bie fale wychodźtwa europejskiego. 

Od stu la·t 'Z górą obszary nowego. 
lądu 'Uchodzą Zia ostatni, lecz i naj1pe
wniejszy przytułek. Zdawało się, że 
,,pochód na zachód'' jest dla Europy 
dewizą. jej nadrozwoju kulturalno-g_o
spodarczego. Do Ameryki pchały set
ki tysięcy, ba, miliony wychodźców nie 
tylko pragnienie zdobycia większego 
i latwiej1szego zarobku. lecz również" tę 
sknota do lepszego życia, wyzwolone
go z wszelkich pęt i !ańcuchów. Komu 
było za ciasno w k~aju ojczystym, ko
mu zapierała oddech w piersiach „op_ie
ka" państwa policyjnego - ten otrzą
sał pyt ziemi ojczystej z własnych stóp 

· i jechał za morze - do nowej ojczy
zny. 

Obecnie stwierdzono objaw wr_ęcz 
przeciwny. Rozpoczęła się emigracya 
z Ameryki do .Europy, a raczej ,powr(>t 
na starv ląd tych, którzy niegdyś po
rmcili' i wywędrowali do Ameryki. Czy 
dla wychodźców europejskich nie ma 
istotnie miejsca na olbrzymich obsza
rach Stctnów Zjeidnoczonyieh? Z.daje się, 
że miejsca jest jeszcze dosyć i ziemi 
pod dostatkiem, za ciasno jest natomiast 
'Y amerykańskim ustroju -gospoclar
czym dla tych •przybyszów z 'Za 1ocea;nu 

ŻUBROWIEo 
DtJowiaida:ni·e historyczne według po

wieści 

Wacława Oąsiorowskie20. 

( Ciii41 dalsz.y). 

Stadnicki poczerwieniał. Żołnierze 
jego plutonu ·i brygadyer floryan Go
tartowski zbledli. 

- Pułkowniku! - Ozwht się śmia
fo Stadnicki. -· \V naszym szwadronie 
jest k;Hku żolnierzy słabych„. może oni 
by zostali.„ 

-Powiedziałem! Zjechać na bok! 
Formuj się! · - zakrzyknął niecierpliwie 
Łubieński. 

Stadnicki zacisnął usta i skręci! ze 
swoim plutonem na stronę. 

Kozietulski, n za nim Jerzmanow
ski podjechał do Łubieńskiego. 

- Kolego1 -- rzekł łagodnie Kozie
tulski. - Pozwól im! Są tacy, którzy 
chętnie zostaliby się! Tym dusza rwie 
się do pochodu !„. 

' - Najlepszy pluton w całej mojej 
kompanii! - wtrącił ·Jerzmanowski. 

Łubief1ski zmarszczył się, wydąl 
pysznie policzki i zawołał swym piskli
wym gfosem: 

- Hm owie! Proszę na miejsca! for
muj się - powiedziałem raz! Marsz! 

Jerzmano\v3ki z Kozietulskim za
wrócili do oddziałów. Szwoleżerzy ru
szyli na plac. 

Stadnicki z plutonem swoim stał 
..na boku osłupiały. wreszcie, gdy ostat-

którzy nie przy\vożą z soJJą nic więcci. 
prócz krzepkich ramion i zdolności do 
pracy. Brak 1pracy jest w Ameryce 
dość większy niż w Europie. Wy-
chodźcy, którzy nie posiadają pewnego 
choćby bardzo małego kapitału, są ska
zani na bezgraniczną nędzę. Ci, dla 
których Ameryka zamiast obiecanego 
raju stała się pieklem, wracali pospie
sznie na „zwischendecku 0 do „starej 
Europy", ~dy tyllko z;dofali odłożyć kil
kanaście dolarów. 

Teni ruch powrotny przybrał ostat
niemi czasy rozmiary bardzo znaczne. 
Coraz części przyplywają do Bremy i 
~amb~rga okręty. wiozące po trzy ty
si!lce 1 więcej wracających wychodź
cow. Dodać należy, że powrót jest w 
obecnych warunkach dość utrudniony. 
gdyż rtiemal wszystkie towarzystwa 
żeglugi trans-atlantyckiej podniosły ce-
ny przejazdu. · 

Pawrót tylu tysięcy 1ludzi, !którzy ipo 

czn~ szuJkać pnaicy w kraju nie pozio
st,ame bez wplywu na położenie robotni 
kow, a wpływ ten mianowicie w chwili 
słabną·cej lkonjwnktury będzie band:zio nie 
korzystny szczególnie pod \vzględem 
zarobkowym. 

O OE Z WA. 
.Wielk~ część towarzystw polskich 

be~ustanrne utyskuje na brnk od•powie
dmch s.zt~ teatralnych, monologów, 
ipaintom1m itd. dla :przedstawień ama
torskich. 

. Zwykle kat·ologi księgarskie taikże 
.me•zbyt 1ułatwiają wybór. ·podając za.~ 
zwyczaj tyll\io :na.pis. J'i.czbę aiktów i licz 
ibę osób. Skiutkiem teg·o priiewodini
. ciz_ąicy towarzystwa, ·Chcąic 1urząid.zić 
amatorsikie 1p.rzeldstawienie czy wie
cz.omicę„ jest zniewolony wzec'Zytać 
cały szereg s:otuk, narażają1c •się na stra 
tę czasu i vieniędzy. 

Wi·elu kiero.wnikom t101warzystw, 
mia•nowicie niew1pra;wnym w urządze
niu prizeds.tawień i wieowr.nk s.p,rawia 
wie1kie tmcłnośd zestawienie dobrego 
programu. 

Chcąc ułatwić 1dobó.r sztuk i zesta
wi1e:rnie zręcznych programów, zamie
rzam w dągu roku przyszlegio wYdać 
książecZJkę, obejmuj.ącą tytuły i opłsy 
o i'le możności jak najwi'ęks.zej Ji.czby 
sztu!k teatralnych. :p1amtomim, progra
mów itd. Podafoby się zarazem iwsk:a
zówki, 1dla których towarzystw szcze
gólnie się Of\Ve sztuki .nadają, ile •osób 
występuje. ozy trudne lub 111.ie itd. 

W taki sposób możnaiby znctcwie u
łatwić w tym kierunku 1pracę kultura:l
,ną inaszy1ch towar.zystw. 

Dla przeprowadzenia wymienione
go zamiaru upr;:i.szam najuprzejmiej 
wszystkie Szan. towarzystwa, księgar
nie, prezesów towarzystw, i wszytkich 
Q __ X_ I_? _ li 

nie rogatywki zniknety na zakręcie uli
cy, odwrócił się i SROirzał na towarzy
szów. 

- Co? Szczęście! Tfy ! Bodaj go, 
psia mać! I co?... A no, chodźmy do 
budy! 

· - Miałeś dostać papiery jakieś! _, 
upominał \Vincenty Toedwen. 

- Bierz je iicho ! Wracajmy. 11ie 
óylo rozkazu, żeby czekać. 

Pluton zwrócił apatycznie w stronę 
lwszar. Octy !szwoleżerzy rozkulth
cza.!i konie, nadjechał w pełnym galo
pie szerego\viec Żwan i podał Stadnic
ldemu zwój papierów. 

Od pułkownika dla gros majorl1 ! -
rzuc!l spiesznie. 

Stoicie jeszcze? 
- Czekamy na marszałka !.„ Wach

mistrzu żegnajcie mi! Cały szwadron 
11:1sz oburzony .. „ ,,Starościć" aż zęba
mi zgrzyta.. Et! lepiej wam może że 
ł'.,ubieńskiego nie będziecie mieli na kar 
ku! ... 

- Bierz go licho! Ale jeżeli mu się 
zdaje, że na to zaciągnąłem się do pułku 
abym granatów i rupieci żołnierskich 
piln0wal, no. to myli się. psia mnć. Je
szcze ja mu się .przypomnę! 

- Bywajcie! - zawołał Żwan. 
zwracając konia. 

-- Bywaj nam! - odpowiedzieli 
chórem szwoleżerzy. 

W oddali dały sie słyszeć dźwięcz
ne tony trębaczy marszałka ... Szwole
żerzy zwiesili ponuro głowy. 

Naj ięcej tym niespodziewanym 
rozkazem był wzburzony floryan, bo 

urządzających przeustawicnia wie
czornice, aby raczyli mi przesyłać PO: 
zostające w ich posiadaniu: 

1) sztuki teatralne, monologi, nu
ty, opisy pantomim, żywych obrazów, 
śpiewy, deklamacye itd. ze swymi u\Va 
gc~lmi. 

2) programy nowsze i starsze 
przedstawiet1 amatorskich, wieczornic 
itd. dolączając o ile możności także u
wagę, jak długo wieczornica trwała, i 
jakie się wyikaza1ły niedogodmości'. 

Przesłane materyaly zwrócę przed 
1. września przyszłego roku. Przesyłki 
upraS'zam adresować tyLko: Robotnik 
Poznań, (Posen) . 

Ks. St. Adamski. . „ 

Ziemie polskie. -
Z Pms Zaeh@d~!oh, Wam~i i Manr 

Gdańsk. Robotnika kolejowego A. 
Schlicht-a z Orunii ,przygniotły dwa wa
gony t<:i.k, że śmierć nastąpiła na. miej
scu. S. pozostawia żonę wraz z czwor
giem drobnych dziatek. 

Nytych. Tutejsza cukrownia za
kot1czyła w ubiegły poniedziałek swą 
tegoroczną kampanię, przerobiwszy 
649820 centnarów buraków. 

Kwidzyn. Portyer 1111 dworcu tu
tejszym Jan Steppuhn wyratował w 
niedzielę od niechybne] śmierci 4-letnie 
dziewczątko i to w chwili, gdy zale
dwie 10 kroków odd11ielono je od pC'cią 
gu. 

Z Wielk. Ks. Poznaflskiego. 
Księża przed sądem. W Ostrowie 

stawali w środę przed izbą karną ks. 
prob. Kozierowski z Siemienic i ks. 
prob. Nowacki z kępna o „podburzanie 
przeciw rozporządzeniom pallstwo
wym". Sąd ni1 wniosek iprokuratora po 
naradzie uwolnił ks. prob. Kozierskiego~ 
a koszta nałożył kasie państwowej. Ks. 
Nowacki skazany został na 200 mk. ki-1-
ry i koszta. 

Szulmierzyce. W wyborach do 
rady miejskiej wybrano we wszystkich 
trzech klasach samych Poktków. 

Poznań. Stan depozytów zlożo
inych w Banku Przemysł-owców wy
nosi na 1 grudnia rb. 15 003 003,21 mr., 
przed! .rokiem było: 14 657 634,16 mr., 
1przybylo zatem: 345 369,05 cmr. Stan 

1ud:Z.ial.ów na 1 grudnia wynosi: 
5 128 828,07 m .. przed rokiem wy.nosił· : 
4 450 145,51 mr., przybyło: 678 682,56 
mr. 

Ze Sla,zk~ ezyJi Sta1~opolskł 

Głogowa. 11-letnia córeczka rot
mistrza SchlebrUgge wywróciła przez 
nieostrożność palącą się lampę tak, że 
w jednej chwili stanęh w plomieniacb. 
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nietylko rozdzielił go z Marcelkiem~ 
lecz tym razem na zUipełną prawie 
wsk:azywał go bezczynność. 

Stadnicki klął na czem świat stoi. 
Toedwen, Roman, Masłowski chodzili 
jak struci. Pozostali szwoleżerowie 
pocieszali i uspokajali wachmistrza. 

Cierpliwość jednak Stadnickiego i . 
jego towarzyszów na długo miała być 
wystawiona próbę - codzień prawie 
widzieli przeciągające przez Bordeux 
wojska. codzień przypatrywali się u
roczystościom, spnaw:ianym przez mia
sto rozmaitym pułkom... Kuryer, wy
słany do _Paryża przez Stadnickiego, 
ruszył natychmiast i zginął... 

Na domiar utrapienia ooś w tydzień 
po wyruszeniu szwadrnnu pod Łubień
skim nadciągnął kapitan Radzimiński. 
prowadząc z Chantilly szóstą kompanię 
szwoleżuów. 

W Stadnickiego i Gotartowskiego 
otucha wstąpila. Poszli ztaraz meldo
wać się kapitanowi i przekładać. aby 
ich zabrał ze sobą. Radzimiński wysłu
chał dokładnie St":idnickiego i rzekł z 
żalem w głosie: 

-- Ot! chciałoby się, lecz nie mo
żna! Sami to widzicie! Rozporządze
nie szefa Łubief1skiego zmienić mi się 
nie godzi, a tern mniej tu, piod bokiem 
gros-majora! ... 

Odpowiedź była stanowczą. Sta
dnicki zęti1mi zgrzytał. Wszystko zda 
ło się zaipowiadać, że jeszcze i miesiące 
cale zejść mogą, zanim się to pokutowa 
nie w Bordeaux sk01kzy. Na trzeci 

Gied~ct:vo odt~iosfo tak straszne Po J 

rzema,. ze. wkr~tce potem zmarła. a 
. Ghwic_e. Za zamordowanie rob 

mka Kabeh skazał tutejszy. sąd Prz ,ot, 
gb:ch 22-letniego parobka Płoszk ~się 
dozywotnie więzienie. ę na i 

Bytom. Na trzy lata domu ka 
go _.skazał sąd ~!ejakiegoś Walosz;ne: 
t?, ze będąc w pi1anym stanie chciąt ~ za 
hć wlasne dzieci i całą chudobę. w tPa 
celu wyrodny ojciec pozbierał róYtn 
.pla ty i podpalil je pod kolebką, w kt ~n~ 
spały. najmłodsze dzieci. poczem ~~el 
sz.ka~te zamknął ! poszedł do oberz ie, 

le1. pić. Na szczęscie sąsiedzi sposE da 
gh wy?obywający .się dym, Wyła rze~ p 
drzwi 1 wyratowali n/1 pól już d~ah ~ 
~d~szo:ie maleństwa od niechyb~~ r 
sm1erc1. Do jakich to zbrodni ta · !
szczęsna gor~alka ludzi doprowact;u~, sz 
. Zory. 1:-1czba mieszki1ńcó,v w/· że 

s1 4735, a więc 27 mniej jak w rok no. 
biegtym. ' n u. n 
Ei ... l!!liil 

Parlament niemiecki 
obradował w sobotę w dalszym cią 
nad pok~pszeniam bytu srtainiu średn~u z 
go. ie- k 

Dodatki dla 
c 

urzędników w dzielnicach s 
polskich. i 

Rz~do~c~ · i k?nserwatyści 'Y par- 4 
lamencie ~iem1eck1m stawili do drugie. I 
go ·~zytama e~atu pocztovvego wniosek 
o \\ yz~oczerue 200 tysięcy marek na 
do~at~1 dla urzędników pocztowrch w 
dzielnicach polskich. 

Burze w Austryi. no 
W ~}ększej części monarchii au- ka 

stryack1e1 burze ooczynily znaczne 
szik~y. Wwielu miejscach ,połączenia te li 
lefomczne i telegraficzne przerwane. sz 

b 
Powrót robotników z Ameryki. w 

. ~imo bezustannego wysyłani.a po- ki 
c1ągo~ nadzwyczajnych znajduje sie 
40 tysięcy wychodźców pod Oświeci: ci 
mem. czeikających na mieJsce "\V -pocią· ta 
g.ach, celem powrotu do domu. 

Wydalenie 700 studentów. ~ sp 
st 

Z uniwersytetu kijowskiego wyda· g 
lono 700 sluchaczów i wszystkie słu
chaczki Zia udzial w zakazanych zgra- m 
madzeniach. P 

si 
Stan dochodów i wydatków Francyi. 

Na 'Piąt'kawyrn .posieidz1eniu izby de· d 
1 putowanych, podczas obrad nad budże. w 
tern~ minister skarbu oświadczył, że w 
budzet na rok 1908 jest .pomyślny, i że 
wogóle stan fin.i :rnsowy jest zadowalnia· h 
jący. Oświadczenie to przyjęto oklaska· d' 
mi. ce 
.,.._ .. . _m 11r __ i!!iM&&!L!!!I że 

dzie11 po swojem przybyciu Radzimi1l· 
ski ruszy l dalej. zg 

Kuryer z Paryża nie wr;acal. Znó11· kti 
dnie płynąć zaczęty plutonowi na wy· na 
patrywaniu go11ca, bądź na zasięganiu 

rz. 

wiadomości u komen<lan-ł\a placa W I 
Bordeaux, iżali nie ma rozkazu. an 
... Aż pewnego wieczora, wśród wio· me mu 
sennej na\\::ałnicy, która dobywszy z 
pod chmur resztek śniegu. lunęła na ry 
Bordenux, SZ\troleżerzy posłyszeli zna· nik 
ne im wdzięki marsza Brockiego. po, 

Był to Jan Dziewanowski z trzecia 
kompanią trzeciego szwadmnu. 

. floryan szczerze uradował się pa· Sta 
I chi: nu Janowi i z\vierzył mu się ze swoicJ 

utrapień, le.cz Qzie\V11nowski uśmie· zaf 
chat się a mrugał filuternie. Zm 

- Widzisz, panie Floryanie, rwa· 
łeś się na;przód. nie chciałeś czekać, a 
wr-ndleś w moje ręce! 

- Jakże to? 
- Masz, czytaj! Gros-major kaZ~~ Jak 

mi was ze sobą zabrać i do kompanii mt 
wcielić! Na wasze z:a.ś miejsce nad· zw 
ciągnie tu .porucznik Wybicki z chorY· sto 
mi ludźmi!... Biedak·owi temu aż ser· ene 
ce się kraje, że ma taki szpitalny ordt dru 
nans. ale rychlo pewnie za nami poi: za 
dzie ! D\Wl dni b~dziemy spoczY"'all zbu 
i mszymy! tra1 

Stadnicki, Toedwen. Roman i Ma· cho 
Blowski przyjęli tę nowinę. z zapatern: trat 
Uciecha ich byh tern większą, że.'' bee 
kompanii Dziewanowskiego znatez1?; Pob 
no setnych towarzyszów 1a serdeczno~c We 
taką, jakiej pod Kozietulskim nawet nie szc 
bylo. Nadto całą gromadę znajomych· kilo 

... (Ciąi dalszy na!ta.pi). .. ly · 



)., 'ikrócenie ćwiczeń 'Yo~slrnwych w f ran 
~ ... cyi. 

Minister wojny wniósł do komisyi 
ot. do sprav~ wojs~ow~ch w s~na~ie pro

. kt tennmu ćwiczen rezerw1sto'vV i po
~~olitego :uszeni.a. Pier~sze ć~vi~zen~a 
rezerwistow maJą trwac 21 dm, urug1e 
15 pospolitego ruszenia z,1ś 7. Odrocze
ni~ i uwo!nier.1ie od stużby ni~ będą _u
dzielane zołme.rz.om, ~ozosta~ącym Je
den rok w słuzbie woJskoweJ. 
Książę Biiłow a sprawa rządów parla

mentarnych w Niemczech. 
Niektóre pisma niemieckie z postę-

awania kanclerza Btilowa 1\vywnioSlkio 
~aly, że rozpoczynają się w Niemc.~ech 
rządy partarr:entarne. Ki~ncle!z Bu!ow 
wezwał bowiem p~zy.wo,dz~ow wi~k
szości w pa;t.amenc1~ i osw.1adczył im. 
że ustąpi, jeslr go popierać .m~ będą. . 

0• Wobec tego w doniesiemu z Berll-
u. na zaprzecza ·półurzędowa ,,Kolnische 

Zeitung" z~patryw~;iiom. jako~y za1pa: 
trywanie ..s:·~ ks. Bu low a w ciągu dm 
ostatnich oz~a.czalo zwrot kanclerza ku 
rządom parla.mentarnym. Zapatrywa
nie takie jest w możności rzucić na ks. 
Biilowa podejrzenie, że działa w~re:v 

gu zamiarom cesarza, będącego iprzec1wm
e- kiem rządów parlamenfolrnych. Kan

clerz zobowiązał się jedynie wobec ce
sarza do rządzenia przy .pomocy bloku 
i ztąd pochodzi zajście, jakie miał dnia 
4-go bm. z przywódcami stronnictw. na 

r- leżących do tegoż bloku.'' ie. 
ek --~-----

na 
w .Z różnyth stron. 

Langendreer. Wydarzył się tutaj 
nowy wypadek zesłabnięcia na tężec 

u- karku w Langendreerholz. 
ne Dortmund. Wydarzyły się tutaj w 
te listopadzie ogółem 324 wypadki nie-

szczęśliwe w tutejszych zakładach fa
brycznych. 4 wyp,1dki były śmiertelne; 
w 27 wypadkach byly okaleczenia cięż-

. kie, w reszcie wy,padków lżejsze. 
się - łfamulczego Stehmanna pochwy 
ci- cita lokomotywa i ciężko .go okaleczy
ią- ta. 

Werne. Na ko·pa1lni „Gustav Adolf" 
spaidająice kamienie pr.zy 1podbijaniu 
stempli zabily na miejscu pewnego 
gómnka. 

Essen. Od.byt.o si'ę tuta•j Hcz.ine zgro 
0• maidzeinie iurzędników państJWowych 

Prus i Rzeszy. Obeonii 1byli także ipo
slawie Oiesberts i Behrens. R·oZJpra
wiiano n31d ~anuj_a;cą drożyiZną i żaidai:o 

e· 'dokładek d~ 1pensyi i ;podwyższema 
wsparcia na miieisz\ka:nia. U chwalono 
w tej sp.r.c:1wie odpowiednią r,e.zolucyę. 

Duisburg. Policya wyposrodkowa 
h 7 osób, które z biegiem czasu z skła
dów tutejszych skradły przeszło 5000 
centnarów w~gli. Do szajki należał tak 
że ka·pitan większego statku· 

Lennep. 59-letni robotnik Len~artz 
zginął w płomieniach podcZJas pozaru, 
który wybuchł w jego mieszkaniu. Żo
na jego i syn odnieśli śmiertelne P·opa
rzenia. 

Wattenscheid. Na kopalni „ttol
w land" odniósł 18-toletni robotnik Beu

io· mer ciężkie okaleczenia i zmarł w do
z mu chorych. 

R.ecklinghausen. Po spożyci~ n;a
rynowanych owoców zmarł tutaJ gor
nik Kastner wśród objawów otrucia· 
Pozostawi! żonę i kilkoro dzieci. 

Adre~ skarbnika świętojózaiacia: 
Stani'st~w Zmyślony, Wattens~he.id, ąo 
chumerstr. 156. Składki na SwJęt010-

ie· zafacie należy przesyłać tylkD <lto pana 
Zmyślonego. 

:a- ~~--~-1!E-1@!!!!!. ___ L.----'-
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Rozmaitości„ 

zal Tramwaje elektryczne bez dr~tu. 
nil Jak donosi ,.Petit M1irseiilais". pewien 
d· młody uczony francuski z Lugdunu, rta
y· ZWiskiem Guercin, wynalazł sposób z~

er· stosowania fal Hertza do przenoszenia 
y- energii elektrycznej na odległość bez 
ói· drutu. Wynalazek ten ma umożliwiać 
ali za Pomocą specyalnych. pomysło\~O 

zbudowanych odbieraczy poruszema 
a· tramwajów łodzi motorowych i samo 

~~0~ów .sile elektryczną z odle~łeJ cen 
\\' raJ.i. Pierwsze próby odbyły się w o

io· becn.~ści komisyi elektrtechników. w 
ść P?bhzu zamku wielkiego przemysl?

nie \\ca lugduńskie&ro. Centrala była umie 
eh· k~czona w zamku. W odległości kilku 

ł 110rnetrów od zamku umieszczono m~
Y Wózek motorowy, który Guercm 

wpra wir w ruch za pomocą zbudowa
nych przez siebie przyrządów. Próba 
udała się podobno dobrze, wo
bez czego rozpoczęto nowe próby z 
lodziarni motomwemi w porcie marśyl
skim. I te próby dały również pomy
ślne wyniki, Być więc może, że dzięki 
·wynalazkowi Guercina ustanie brzyd
kie i niebezpieczne drutowanie ulic miej 
skkh przy zaprowadz.ianiu tramwajów 
•elektrycznych. 

Zapominalski. Zapomina. się nieraz 
w lokalu publicznym laski lub part1sola; 
czem jednak jest tego rodzaju roztar
gnienie w porównaniu z tern, jakiemu u
legł w tych dniach pewien chłopek z 
pod Gliwic ze wsi odległej od Gliwic o 
półtrzeciej mili przybył do miasta chło
pek jednokonnym wozem. Pozallltwiw
szy sprawunki „oblal" wszystkie do
kładnie poczem piechotą i.ldał się do do
mu. zapomniawszy o wozie 1 koniu, 
które pozostawił w gospodzie. Nliza
jutrz wytrzeźwiawszy, przybył ;po swo 
ją strate piechotą i odnalazl ja na poli
cyi; z radośścią więc zajechał przed 
gospodę, gdzie ·oczywiście tizeba mu 
było znowu ucieszyć się i „oblać" zna
lezioną zgubę. Odurzonv opuścil lokhl i 
- pieszo podążył do domu, zapomina
jąc znowu o wozie; dopiero nazajutrz 
przybył powtórnie QO nią i .nie\viadomo.. 
czy z nią wrócił do domu. 

Kamorra w Neapolu. Do znainego w 
Neapolu antykwarza Cito di Torremso 
przybyli dwaj nieznajomi, przebriani za 
urzędników policyjnych i ośwadczyli. 
że chą obejrzeć w jego towarzystwie 
starożytne freski. Wyjechali wszyscy. 
a wtedy rzekomi urzędnłty, którzy byli 
kamorystmi, zaciągnęli Torremsa go 
jaski•ni i tam 1~musili go do naipisainia lds
tu do żony z doniesieniem, że musi na
tyich mi'ast wyjechać j żąda przysłania 
sdbie 10000 lirów. Kamorysta, który ów 
list przyniósł do żony Torremsa, za,pJą
t,a.ł się w sprzecznościach, skutkiem cze 
go chciano go oddać w ręce policy.i, ban 
dyta jednakże wyskoczył oknem I um
knął. Policya znalazła Torremsa i u
wolniła z rąk bandytów. 

Żebranina listowna jest bardzo 
rozpowszechniona w Af!Ieryc~. Pan~a 
Helena Gouldówna, ktora me Qalezy 
bynajmniej do najbogatszych milione
rek zrobita przegląd listów z prośba
mi 'o wsparcie i oQJiczyła, że w ciągu 
roku musiał13.by wydać przeszło 1000 
milionów dolarów, gdyby chciała z~
dowolić wszystkie żądania. Tygodmo 
wo otrzymuje około 300 listów, w któ
rych ją proszą o n3:jrozm~itsz~go r?dza 
ju przyslugi. W ciągu siedmm dm pro 
siło ją 11 osób o fortepian, •a 4 o zegar
ki złote. Inne domagaly się znowu ma 
szyn do szycia. bicyklów, wypra""." ,ś!u
bnvch i. .. zębów sztucznych. Jakis Je
gomość prosił o nagrobek dla s'Y"ojego 
ojca, inny zaś żądał drob~ostk1 - . 4 
miliony na założenie kolonii na Kubie. 

Banlm1ctwo cyrków. W Paryżu\ 
zwinięto znany cyrk zimowy „Cirque 
d 'hiver", który przez pól wiek.u piel~
gnowat jazdę konną, wyrze~aJ~C. s1~ 
isztuczek Barnuma. Poprzednio JUZ zw1 
nięto też cyrk letni,. „Cirąue d'~te". 
Wlaściciel cyrku zim:Owego, KJ'.lrol 
f ranconi który się cofnął w zacisze 
życia prywatnego, był synem i spadko 
biercą masztalerza Napoleona. Il!-go. 
Po upadku Napoleona francon.1 kiero
wał przez długi czas tak ~yrkiem let
nim. jak też zimowym, ktorę były za
wsze pelnc widzów. zwlaszcza zag_r~
nicznych. Turyści P?lscy z .dawme~
szych czasów ws.pomm'.3.h o .me~ ~v h
stach swoich. jako o oso?h~o~ciach! 
godnych widzenia. Właśc1~v1e Jednak 
oba cvrki zatożyl poprzedmk franco
'lli•ego: Dejea•n. Cyrk zimo:vy powstał 
w roku 1853 pod n~azwą „Cirque Na~o
leon" cyrk zaś letni no sil nazwę ."~ir
que d~ l'Irnper~trice": D~iś na m1.e1scu 
tych przybytkow \yyzszeJ szk~ły Jaz,dY. 
powstaja olbrzym1.e teatry k~nemato
graficzne. Słynnemu cyrkowi Barnu
ma i Bayelya grozi też bakruct~o. 
gdyż rok ubiegły przynió~ł mu, za.miast 
dochodów milion frankow deficyt~. 
w szvstki~ „freakom", to je~t osoblt
wościom, kobietom z brodami, karl~rn: 
ludziom kauczukovrym i t. P· dano JUZ 

dymisyę, 

Kradzież 140 OOO koron. W _nocy z 
soboty na niedzjeJę niewykryci dotąd 
rab11sie włamali sie do urzęd~ P.0d~ 
ko\~ego w Borszczowie w Gahcyi. 
kasie znaj'gowalo się 300 QOO koron w 

P:1J ieni ch i srebrze. Pieniądze te przy 
szły w sobotr; na wykup tytoniu. Opry 
szkowie zabrali pieniądze papierowe 
i nieco srebra - - razem około 140 OOfJ 
koron. Obok kiasy znaleziono wszy
stkie narzędzia, to jest 3 drążki żelazne 
i 2 świdry. Zfoczyńcy „pracowali" do 
5 rnno. szyjąc pod koniec woreczki z 
plótna na srebro. Sploszyl ich woźny, 
ktqry 1przyszedł sprzątać ikancelaryę. 
Pościg, zarządzony przez ż;andarme
ryę, nie dat dotąd żadnego rezultatu. 

Nabo!eesfwo polski& 
Nauki w ciągu grudnia. 

Dla meźczn.n Zonatych w środę dnia 11 
grudnia o ~odzinie 8-ej wie:::zorern. 

Dla młodzieńców w środę dnia 18 !<{rudnia 
o godzinie 8-ej wiecrorem. 

W Altenbochum spMobna ść do soawiedz1 
św. prze.z świeta Bożego Narod'Zenia. 

Essen. Spos01bność do spowiedzi 
św. w sobotę_, 14 •bm. po cpołudniu i 15 
rano w tkośdele św. Jana. Kazan.ie w 
ITTiedzielę o 4~ ;po 1potudniu. 

Essen. Sposobność do spo.wiedzi 
św . . podczas świąt Bożego N'aro'dzenia 
w kośiciele OO. frandszkanów. 

Horst (Ruhr}. Spospbnoś~ do spo
wedzi św. w soibo1:ę, 21 grudrua po P.oł. 
i 22-go .rano. Kazanie po1lskie w me-
dzielę po połudiniu. , , 

Schonnebeck. S;posoibnosc .do spoiw. 
św. 28 grudnia po .pot i 29 rano. Kaza-
ITTie dnia 29 po ·pn~uidniu. . . 

Suderwłch. Sposobność do spow1~dz1 św. 
31 grudnia i 1 stycznfa. 1-go stycZ'l1"1,. w No
wy l(ok po polud1J1iu ·nahożeńs~o polskie z ka 
zainiem o godzrlllie wpól do 4-ei. . 

Witten. Nieustanna Adoracya w kościele 
św. Józefa w Witten od!będ.zie s1~ .w sobot~ ~O 
grudnia. p 0 poJudniu od 3-4 godzina na-boz.en-
stwa dla Polaków. . · d w Holsterhausen sposobn nść do sip<>w1e z.t 
śJW. w so-oote po po.rudlniu. dnia ~~-bm. Kaean1e 
po sumie i o 4 godz. po ootudnm. 

Zjednoczenie ·zawodowe polskie. 
w Bruckhausen odbędzie ~ię .w środę dnia 

11 grudnia wieczorem o godzieme 8 w~ lokalu 
p Brinka. Na porządku dziennym. Oba~ kan
<ly<l:ałów {\,o kasy chorych. O h~zny udział ro
daków także z Marxloh uprasza. 

„Ziednoczenie zawodowe polskie". 

Od Ekspedycyi. 
Panu M. Grajkowi w Heissen. Obra

ziki śwdet1aine na oba świę~a B~·~· .N~
rod~. już wmówione. Moze .pozmeJ. 

w .szystkim krewnym, znajo1~ym i 
Rodakom donoszę, iż P..odo~alo się Pa
nu Bogu zabrać z teg? świat~ po dłu
gich i ciężkich cierpieniach moJa kocha
ną ż.onę i naszą dr.ogą matkę 

śp. Antoninę Budzyńską 
urodz. Kaczmarek w 33 roku życia. 

Pogrzeb odbędzie się w środę ~ano 
0 godzinie ;h9 z domu żałoby ul: ~itte
nerstr. 90. O pobożne westchmeme za 
duszę zmarłej i liczny udzi~ł w pogrze
bie proszą w smutku pogrązony 
( 1469) m ą ż z d z i. e ć m i. 

U w ag a: Msza św. iia. duszę zm.ar 
lej o godzinie 71/4 rano. O hczny udział 
uprasza się. 
-..:- '.\. ~~ ''. : . '•:/ {;.~.r~~'.\. ~ ;,,' :· ·, : '. . : . . 

·- ~ . ' . . 

Towarzystwo św. Józefa w Alte•-
bochum 

uwiadamia swych czło~ow, iż w 
środę, dnia 11 bm. bierze towarzystwo 
udział w pogrzebie żony czlonka za
stępcy .kasyera" J. Budzyńskiego 

śp. ANTONINY BUDZYŃSl(IEJ 
z domu Kaiczmarnk. Pogr.zeb odbędzie 
się w środę ramo o godz. 80 ; iprze<ltem 
nabożet1stwo żalobne ·o godz. 7Yz. O 
jak najli:czniejszy udział szan. członków 
uprasza Zarząd. -• a ltp•i aiihula2 =tiJ&i • 

Altenbochum. 
Uwiadamiam wszystkie siostry ró

żailc01we, iż umarła sil(J~tra z trzeciej 
róży 

śp. ANTONINA BUDZIŃSKA 
uro&z. KaicZimarek. Pogrzeb odbędzie 
się w śrddę, 11 grudnia o pól do 9-ej z 
domu żałoby ul. Wittenerstr. przy ko
ściele katolickim. Uprasza się wszyst
kie siostry róża11.cowe io j,ak urnjliczniej
szy udział w ipoigrzebie. 

J. Dopierała. 

t 
W sobotę 8 grudnia utracił życie w 

skutek nieszczęśliwego wypadku na kc:> 
palini ,.Konkordya", nasz ukochamy mąz 
i ojdec śp. 

WOJCIECH BŁAŻEJCZAK, 
o czem doITTosi ws.zystk1m .krewnym 
znajomym w smutku pagrąrona 
(1470) żona· z dziećmi. 

WIEC POLITYCZNY w. I<IRCHLINDE . 
o<llbedzie się w niedziele, o.ma 15 bm. o g~z. 
30 vo polud'niu na sali p, .Schumaohera w _Ki:ch 
linde Przema:wiać będzie P. J. Pankowski z 
Boch~m. o licz.ny udziat Rodaków up~asza 
· (4) Zwołu1ący. 

SH~•_:_· __ ___:.....:..._ _____ _ 

Wielki wiec socyaJno-społeczny w 
Miihlheim nad Ruhrą 

odbędzie się w niedzie.lę! dnia 15 .gru.d: 
nia po południu o godzmie 2 na wielk1e1 
sali pana Bebholza. Regentenstr. nr. 9. 

Na porządku dziennryf!l: 1) spra
wa projektu wywlaszczema _?raz za
mach ma nasz język. 2) Ogolne po.ło
żenie Po'·l'ków Pod zabo~em p~usk1m. 
3) Dyskusya. Na po wy~.szy :v-1ec 7,/a
prasza się rodaków z Muhlhen!1 , Ko
lonii i całej okolicy. ZwołuJącr:__ 

-Baeznośc R;("· dacy 
w llerne I okolieyI 

Niniej~zem podaj12 do wiadomości, ~ż otworzyłem 

interes towarów kolomalnych. 
Pelecam takżP kartofle, marchew, jabłka na gwi~zdkę 
5 funtów 50 feu., na drzewka. mam bardzo śliczne 
pierniki, karmelki t'unt po 50 fen., ka.wa po 80, .90 
fen. 1,00 i 1,20 rok. Masło, jaja po bard~<! u:mch 
cenach. Proszę Rodaków o poparcie mego. mte.esu, 
bacząv na hasło ! Swój do swego ! Kazdy kto n 
mnie za 5 rok. kupi otrzyma. podarunek. 1465 

F. Diiwsken w Herne, 
ul. 8 eho1Mtr. 60, narożnik Finkenstr. 

Rejtan 
likier deserowy, 

premiowany w Lyonie w~ Francyi d~plof!le~ 
~onorowym i złotym me?a1e11, słyn~y i_ ogolme 
znany ze swej dobrac1, wzmacnia zołądek, 
podnieca apetyt ł ~rzyczynia się d~ dobrego 
traw ie nta, z fabryki · 1a41 

.LEONA ZEHRAwśmiglo~~!~.) 



polskif go, 
silniejszą 

BEiJ_ 
z kBzdym 
staje się 

handel mebli i wrypra ~ 

~omo krB~Yf OWBOO 

Jon K wiotkowski 
Beclllln gb ·i. (Broch), 1468 

ulica Bochumska nr. 115. 

Powrodzent·e bezprzykładne, które do 
rozpaczy doprowad1a mo 

ich konkurentów łydo wskich, jest d ta mnie bodź· 
tern do dalszego. Biernego trzymania si~zasady: 

Tanie c' ny, wielki wybór! 
__.., ""'"·-··· . _.._„ -~- .r· ~..,..... ....... „~- 7····„ • ~ 

Usługa skora i sumienna pod 
kłerownletwem Franełszka 

~ .Janowskiego. ====== 
Wlei!z~ I oświetlenie elek.tryczne o blasku 

ea 4000 świec .•• a 

Koso oszczędnoś~i w Herne, Bohnhof sł r. 50 

Koniak, rum, lik.tery,- -

ekstrakty punczowe, syrop do limonad 
robi eię samodzielnie z najlep~zych 
easencył Jlelllntrboff'a 

w oryginalnych butelkach po 75 fen. 
Uzyskuje się nadzwyezajną oszez~dnol;ć, zn· 
pełnie pojedyńeze wykonanie pod gwarancyą. udania się, 
eudown1, e1.y~t7, aromatyezn7 •mak, i bar· 
dzri przyjemny. Każdy otrzyma bezpłatnie w naszych 
składach praktyczne wskazówki oo wyk nywania Melling· 
hoffa essencyi poi tytułem: ,,Dl" Ge'łrank„•Drr 
stilUerku ,„.,., lur .Jedt>rmann", które przeszło 
100 re. ept zawierają. NB. Jak ogól.tie jest znanem Siło 
Lr Mellinghoffa eseocye najstarsze w użyciu. najtańHz111 i 
najlepsze. Nie trzeba się dać z11Vłeść wieln polteeniom 

podrabianych esse»cyi, tylko żądać trzeba Mellioghoff'a eseencyi z fabryki 
essencyi 1446 

Dr. Mellilghnff & Co. w BUckeburgu. 
Nabyć można w Bochum : EmiJ Frings, interes tow. kol., Aug. Hackert, 

nadw. dost., Briickstr. 43, - Aptekarz C. F. Hornung. - E. A. Hucklenbroich, -
F. & H. Knepper. - Aptekarz H. Marx. - Emil Trass. - Eugen Schuh. -
W Gert be u: Hirsch, Hanholz i Rud. Hfincke. - W Eiclrel: H. Brune. - Apte
karz J. Haack. - Fr. Leveloh Nachf. - O. Bernhard. - W Hamme: Apt. B. 
Ebrecht. - W Rohlinghausen: O. Kleffmann. - W Holsterhausen : J. Merz. -
W W erne : Herm. Klarnbt. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

~eble ~·~~~~!~~i~oo 
Wiele piemędzy zarobi, 

kto potrzehując 

muszynę do szyciu, moszynę do gof o won i o, 
u1•.ządzenłe kuchenne 

wszelkiego rodz.aju, u nas zakupi. 

l'łl aszynf do szycia, 
iylko pierwszorzęrlne fahrykaty, czołenkowe, z pmlłew i wezelkimi 
u •osk naleniarui, z długoletnią gwarancyą -&8 mk. W sprz1 d ży 
detalicirniej kcszt.UJIJ. te maszyny 90-100 mk. Z l'Zołenkaml oKrą 
głemi t s&rzydełkowemi, ~zy1ące naprzód i wstecz, 80 mk.., w de
taliczniej sprze· a.7.y 125 mk. 1414 

1łlas.zyny do gotowania 
w każdej wielkości i wykon~niu. 

jako też 

u1·zą1 zenia do1nowe i kuchenne 
zadziąl~jąeo tanio. 

Bez składu! Bez ajentów! 
. . Dla tPg11 OS7.'izędnożć ta przyp11.da na dobro .kupujących. Za

!IlleJ~cowym z raLan y k )szta podró:t.y. Pllrządnym odbicrrcom da
Jemy towary na od~latę 11edług umowy. 

~ c . , Herne Bahnhofst r. 60. 
Współw ł" ~·· irwi l h1>rnt-ń;;kiej fabryki n a~1.yn do gotowania 

Wejście do s ł:: dó~· tylk ' przez wjazd na prawo. Ilustrowane ka· 
talogi darmo i frar1ko. 

S-*LliSMWiilMł}W 

s .j 
...._... _____ ==.=io.w -U:.-~ .Li' iiiliiiiiii-.C.u.;;iiiMilGil ... "'°'1!11iUii 

Jedyna .znacznie powiększona 

połs ·a t'ab y a T s jnmów 
na obc~yźnie 
znajduje się tylko 

v Berna przy ulicy Nowej nr. 37 (Neustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór 

· kostvumów do iwszell. 1z~uk I talralnych 
po n;; j ałższych cenach. 

Proszę Kaubego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

z szacunkiem 651 

Franc:lsz~k Kaube, ... „„„„„ ... „ ... „„„„„il!!!!!!!! 

r- •• 'r ' .. , , 

Najtańsze ceny. ------- . . . 
' ,• ..,.,. ' .,. ' 'I• .~ ~~ „ • ~ I 'l • I 

111 Kto mądry, 11 
ten nie da. się uwieźc krzykactwu mojej konkurencyi. 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsh,żo ym, ten 
nie bedzie się ani na lewo ani na prawo oglądał, ale 
(1450) podąży wprost do mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kredyt. 

:Nieble I Łóżka, materace, Wyprawy 
maszyny do go- A wpłata 8 mr. 

na towania, szafo-
1 pokój, wpł. 5 m. nierki, komody, B „ 15 mr. 
2 pokoje, " 8 m. lus~ra, wóziki do C „ 22 mr. 
3 pokoje, " 15 m. dzi~ci, kanapy, D „ 28 mr. 
4pokoje, „ 25 m. bufety, szafy do 
Wspaniałei urzą- rzeczy. Wszyst- Pierwszorzędne 
dzenia do kuchni, ko na l mi-. od· dobrze odrobione 
pokoj. mieszkał· pł„tiu tygod. I bl . t 

b · · ln _„J me e i ma erace. nyc 1 sypia . ,, 

&DN "jwtt;ksi.y 'fłZJłłąd po.dezas braku pracy. 
~· Każdemu mejemu odbiorey w7•tawia ka• 
•a w Reeklinghauseu kslą~•ezkę ka87 eszezt
łłno~ei. ~ 

Josef Schwarzhoff, 
Reklingh~usen-Sud .(Broch) !~:~i':un:.::e:~~·p::: 

~ajwiększy wybó 
' '. „ .~- ! - -

' I ' ' • ' • • ; ' ' ~ ,1 

znajdzie miejsce od 15. 
gmdnia. 1466 

M. Kasztel~iiczyk 
mistrz krawiecki 

W anne, ul. Karola 11. 

J. Pańczak, dom to 1~ 
I 

~SSEN, Stoppe?bergerstr. U-ą 

Na ;tańsze i najkorzy t. 
oieJsze źródło zakupna, 

Ołtarzyki do no~ 
rozmaitych stylach, Sta' lt 
Drogi Krzyżowej, ~: 
kłorzeźba. St cy~ lit 1 
wane na płótnie i bla~· 
Obrazy !'Io ołtarzy i ehe, 
rągwi w każdej ż•d· ~ 

· lk ' · F' ś 't •neł Wit'> 08Cl. lg "ry w. p . 
~· b h . ~ s 11.1c , c 1,,rągw1e1 gzariy . 

t. d., świeczniki, Jatar~1 

krzyże, dzwonki i t. d, 
?dnawi~m kościoly, oltari~ 
i wszelkie sprzęty koście! 
.l'l0 cenach niskich 1ł' n~ 
stycznem wykonani1. :~· 
bne polecenia. Szkice, Io. 
toęrafie, kosztorysy bez. 
płatnie i franko (125S) 

Wł. Durzyński 
zakład artystyczno-kościelny 

'v Poznaniu (Poeen, Griinestr. 2.) 

111 ___ 1111. Jl 

li 

Baczność! Bacznoś6? .... 
Dr. Seebo:rgera ruł!lkł rdest, 
Najlepszy wypróbowany i najsknteczniej. 
szy środek do prędkiego wyleczenia na. 
wet i zastarzałego kaszlu i cl rypki. Je. 
dyny środek przyooszący ulgę snchotni. 
kom i wstrzY.mujący dali.ze rozszerzanie sil) tej strMznej choroby. Wzmacnia 
płuca, wstr11ymnje pot nocny u suchotni· -
ków, nawet przy ogólnych cierpieniach I 
nerwowych. N11j!epszy napój dlt. skł6nnych 
do kaszlu. 1 paczka 50 fen., 5 paczek 2,25 
mk., 10 paczek 4,00 mk. poleca (1460) 

Fraa.eJ&zek Jlftller 
Poznań, ul. Wodna 13 (drogerya) 

(Posen, Was1Jerstr. 13 (Drogenhandl). 

Prawdziwy środek tylko z napisem Dr. 
Seeburger i do nabyeia. w dro11;eryi Frat1A 

M!lllera, w Poznaniu ul. Wodna 13. 

Ili 1111 li 
BaCzno-ść Towarzystwa! 

Na 2wlazdkę ! Na KWlazdkęl 
Polecam clla dlz.ieci najro11II1aj.tsze _p.odarki jako 

11 

Je 

to: obrazki narodowe, rełlzilne do wiesm w 
i staiwiania krzytyki nadr()mlaitszego rOOzall, • 
krzyżyki na szyję, skarbonki z l)Olskl11 • 
plsem. fiKUC'Y św. Pańskich. książeczki do Ili· ( 
bożedstwa. elementarze, albumiki królów Po~ 
sklch, katechizmy' histocye, itd. odpO'Wiedlle n 
dla towarzystw. - Towanystwa_ chcąte U· J 
mówić powyższe towary, winny to Wt:Z~e 
uczy.nłć, mianowicie podać, za ile zamów1i 
pragną. ile sztuk, abym mógł jak naJlepief pe· sz 
iratunkować. Wysylka od 20 marek fratk(). m 
- Proszę Szan. Tow.alrzystwa, aż~by raczvly w 
mnie zaszczycić swe:m .za.ufaniem. 

Uwaua: Jailro podarek dla dzieci PołetatD Pr 
sz~ólnie książki do naOOżeństw.ai Ks. Sn· 
mańskiego z Paderoormu pod tyt.: „Droga )do 
niebą na obczyźnie". (1357 

~arcin Jarczyński 
księgarnia polska, 

Habinghors~ ul. BUlowstr. nr. 7. 

St. W ciórka1 
Kray, ul. Karola nr. 21. 

&an. Rodakom w Krayu i okolicy ~e. n 

. na adw•nt 
: polskie powidła funt 25 fen. : 

olej siemienny litr 45 fen. . 
i rozmaite inne postne wwary w najlepSll'lm Ji1 
tun"n i po najtańszych cenach. ~ 

==---·- -- - Polska czeladź 

:Ęiaczność :Rodacy 
--- w Wan11e i okolicy! E:: 

Zwracam uwagę szan. Rodakom na moje 

.d . iel ie składy mebli · 
I ealkowłtyeh wypraw 

jed< n przy ulicy Kolejowej naprzeciw kościoła katolickiego 
drugi p1zy ulicy Karola obok " „ 

Na czas gwiazdkowy polecam w wielkim wyborze: konie na błegunah. 
wózłkł dla ózfeeJ, oltłeczkł, hoźdawkł itd. Także wezelkie inne 
podarki gwiazdkowe j. t. komody polerowane, szafonierka, stoły kanapowe, 
lustra, kanapy, chodniki, dywaniki przed lustra. 

Za gotówkę. Całe wyprawy. · Na odpłatę przy odpow. wpłacie. 
Staraniem moim zawsze było i jest, każdego Rodaka jak najlepiej za

Proszę o łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa. 
Z szacunkiem 1467 

Jan Barański 
Śl;lad mebli wypraw kuchennych, wJasne warsztaty s1odlarskie 

· i .tapi<'erskie. 

krowie~~~ 
znajdzie stałe zari;dn. 

S. Kucnerow1~Z1 
mistrz kra.wieclri 

w Resse pod~ 

Portrety 
podług każdej fotogt1~ 
pod gwarancyą do . 
dnego podobieństwa, fY 
konuje szybko, kredk~: 
i kolorowo naturad• 

. . p· kna oz~ wielkosc1. ię . ii· 
ba do.mu i pamiątka ..: 

.li. O 2 !llM~ 
m1 l~a: ena 14~ 

I sr;.uchatows!i 
zakład malarsko·arlY 
Ho8ehin b. Po~: 

dzOD' Dobrze zaprowa · 

interes, 

mlecznu~1 ~ 
ótDll) 

jest zaraz lub P, ję 

do sprzedaniaa,. rn 
Zgłoszenia d 1 Eki:,;• Pl 
eyi „ Wiaru~a Pola 1 " 

pod nr. t45l:....-.-' 
........ „ ..... 

w Bochum. - Drukarnda „WiaJrusa Polskiego" w Bochum. w Bochum. Odpowriedz.i.c.lnv z.xre<lakcyę: Stanislaw Kunca 
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lodzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcona ogw1acł1 oraz sprawom :aarodowym, politycznym i zarobkowym. 

\Vychodzi cod,ziennie z '\VVi.ątkiem dni poświątecz
;lYCh. prze.tlplat>a kwartalna na p~cie i u listowych 
wrnosi 1 mr. 50 fen .• a z ocinoszemem do domu l mr. 
~fen .•• Wiarus Polski" .zapisany jest w cenrnku pocz ... 
' toWYfJil pod znakiem „L. poinisch nr. 123." 

11m11 Boże za lłar1 I OJczrzncJ 
_ . ....... ._ ....... \ • _ .,..... - ~- -..J • # ·'~ ,,r... ... 'Ili 

Za inseraty pl.aci si~ za miejsce rzlldka drobneg-0 dr•~ 
ku 15 f .• 02loszenie, zamiesoczone przed inseratami 40 
fen. Kto często ogfasza otrzyma rabat. - Listy do 
•• Wiarusa Polskiego„ należy frankować i podać lłłl 
cich dok.ładny adres piszącego. RekoP. nie zwracamy. 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje siew Bochum, przy ulicy MaltJieserstr. 17-. ~ Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1-41.f. 

2~~)· L Rodzice oolscv ! U czcfo dzieci swe 
11ówić, ~zytać i oisać oo Polsku! Nie 
~est Połaldem. kto potomstwu swemu 
inłemczyć się pozwoli! 

O § 7 sprzeczano się już namiętnie się potrzebie ~twierdzenia, że pr,ojckt wowanie., są<lzićby można. że chodzi o zarzą
w prasie. Jesteśmy państwem r.arodo- .wywlaszczeniia je.st czemś wprost bez- dzenie podrzędniejszego znaczenia, np. mele 

vcxlwyż~nie dodatków dla kresów wscho
wym ta nie państwem narodowościo- przykładnem w dziejach państw cywili- dlnich; w tym pr.zypadku mo:tnabv po-
wym .. Szanujemy i cenimy ludność na zowanych· dane uzasadnienie uważać za wystarczaiace 
granicach, czy to Polaków, czy też Dm'1 „Magyar Orszag" tr.aktuje kwestyę Ale rw:wa.żcie panowie, że chodzi tutaj o zu-

... Z wypadll6w dnia • 

Prezydent banku Rzeszy dr. Koch ustą
pił. 

czyków, Wendów, i Mazurów, jeśli tyl- WY.)Vlaszczenia ze tStaqowiska prawni- ~~~~1:~e~ra.ieie~ ~~~lnieiońj~a;o'd~~ 
ko pracują dla dobra narodu niemieckie czego i dochodzi do wniosku, że polity- to wymagać trzebai aby i umotyw.owanie ~ 
go. Nie znamy w armii naszej żołnierzy ka tego rodzaju, w czyn wprowadzona. odpowiada·lo treści i aby koniecwość takiego 
języka obcego. Językiem sądowym wytworzyłaby podstawę dla najroz- środka tak ·iaS'l1IO wylożoną zostafa, by. można 
jest język niemiecki. Po niemiecku mó- maitszych prądów komunistycznych. przypuszczać możliwość ta!kiego gwaltut Ur~
wi się w se1·mie i w parlamencie. Jestże „Budapesti łii.rlap" poświP_ ca nroje- duwe uzasadnienie nie zawiera w rzeczy .~meJ "" .., nic. oprócz starych reminiscencyi, czyta stc 

Dr. Koch liczy ht 73. Następcą je
- go pono zostanie prezydent banku „See 
I handlung" Havenstein. 

tedy przepisem wyjątkowym, jeśli ni_e- ktowi wy_wlaszczenia dwie całe stron- tak. iakby umotywowanie t<> z.bron.ionem bylo 
mieckla ustawa o stowarzyszeniach u- nice, i dowodzi, że w dziejach świata przed 20 laty, ZnaJduiettJ!Y tam t>rzytoczooa rn().. 
stanawia jako regułę, by ntemiec, gdy nie było jeszcze podobnego zdarzenia. wę_ ·ministnu v. Oosslera z. r. 1885, spra.'W'02lda-

. · bł. · d · ó , o t· tt· J " b ł 111ie prezesa rejencyj. z r. 1886 a to oo do obec--mow1 pu iczme o memc w, mowił po ,,i. es 1 Jr ap z ywa ca ą sprawę .nych stosunków odnosi sie, nie. wylączailc 
niemiecku? Nie byłoby to niedbałością dość krótką relacyą, nie szczędzi ja- sw_sizystkiego, co zawiera memoryaI komisyi ko 

Komisya sejmu pruskiego rozpoczyna 
dziś, w wtorek, drugie czytanie projek

tu ustawy o wywłaszczeniu. 

Rząd zamierza złożyć ośwnadcze
nie w komisyi, które będzie odpowie
dzią na życzenia konserwatystów wyra 
żone w komisyi podczas pierwszego 
czytania. 

narodową, gdyby niemiecka ustawa o dnak rządowi pruskiemu\ bardzo o t.o.nizacyjnej, nos~ preteru;yonal!ny tJ'fllł; 
stowarzyszeniach przepjsów takich nie strych zarzutów. „~ lat niemieckiej pracy kulturnei" - któreJ 

W . i ? (Gl N' ' '11..t· ')N. b ,,Alkotmany0 bierze po1aków gorą- .to :pracy nie mogę uważać za naukowa, a.le za 1era1a. osy: ie. 1:"Ie. le Y- raczej za, tendem::yJną polityczną broszurę -
łoby to podwójną niedbałością wobec oo w obronę i dziwi się, że w ojczyźnie (Bardzo slusznie u Polaków} nie zawiera ona 
namiętnych zaczepek ze strony wielko- Goethego i Szylera mogły powstać tak żadnych pewnych danych. 
polaków przeciw przepisowi temu? barbarzyński·e projekty. Najlepszą od- Nie jest możliwem tutSt-1 w plenum pr~ 

Pan Bethmann-łiollweg przyznał, powiedzią na świeży atak bylby bojkot pierwszem czytaniu r<YLbierać JJOliedyńczę pun-
• k h k b kty tego memaryalu; w koonisyi jednak do-

że niemiec nie jest lubiany za granicą. tow;arow prus. ie i s ierowanie ro o- wiooi:, Jaki brak wszetldei obiektywności w 

Pomiędzy rządem a 
stami nastąpilo pono już 
w sprawie projektu. 

gdyż częstokrotnie podkreśla swoją nie tnika polskiego na zarobek gdzieindziei wielu p_rzypadkach tworzy podsta.Jw.~ obecnego 
mieckość prowokacy}nie, lecz mimo t-0 nie.do Prus. projektu. Przypatrzcie się tylko ~ foto-

konserwaty- żądał uchwalenia przepisu § 7. · Podobnie pisze „Az U}sag" i „Buda- grafiom zamieszczooym, a z. zestarwienia. ~-(} 
Konserwatvsta Dietrich godz1·1 s1'ę pesti Naplo". a mnóstwo naJ'lepszych vrzekonacie si~. że sąid mói +est uspraWiedh ... porozumienie J ~ wiony co <lo tendencvtności a. nie bez.'W'Zglę-

na ogól na ustawę! lecz w wielu miej- felietonistów węgierskich, jak: Herczeg dnei ob.łektywnośd. Jest to jedna z pods1B'W'· 

Kapitaliści wastfalsko:nadreńscy a 
~rojekt ustawy o stowarzyszeniach. 

scach była mu zbyt wolnDściową i za Biró, Dóczi, Hegedils i inni, poświęcają umotyw{JW'a111ia projektu, który zn&w Jest wy
bardzo ograniczającą wpływ policyi ! :po kilka szpalt uwagom na temat wy- nikiem zupełnie niestusznei zasady, którll kłe

Centrowiec Trimborn odrzucał sta wtaszczenia i zakazu mówienia po pol- ru;e ·si~ rząd przy swoich wywiada-ch. w 
kwestyi kresów wschodnich informuje 'SI~ 

nowczo przepis § 7-go i oświadczył, że sku na zebraniach. rzecznviście z: urz.ę<l<y.wych rap.ortów i z do-
Polacy będą prowadzili jeszcze tączooych oo tych raport()w wycinków z. ga-
niebezpieczniejszą (!?) tajną agitacyę. eet. Któż iedrua!k sklada te raporty? l)~i-

Niektóre pisma niemieckie dono- Wskazal też na zupelne pozbawienie Czesi· 8 1y1łaszczan1·u. cy u nas, należacy prawie bez wyjątku li? To 
Ż § k · watrzystwa dla. ikresów wschodnJich. Uczbe 

szą, 'i) 7 w proje cle ustawy o zgra- praw robotników zagranicznych, na ró- łch znacie Dwie trzecie wszystkich cZilon-
madzeniach i stowarzyszeniach, skiero- żnicę w traktowaniu robotników i pra- „Narodni Listy•· ~amieszczają ol- ków Tow~rz;ystwa dla kr~ów wschołnich w 
wany przeciw Polakom wiprowadził do codawców podcws ruchu zarobkowego brzymi artykuł ,;Walka o PoznańskieH Poznainiu tworzą urzędnicy. (Słuchajcie, s.lu~ 
projektu minister finansów baron Rhein gdyż na zebraniach praoo<lawców w ta- (ZaJ)as o Poznansko). Postawiono tutaj cha;®! u Po.Lak&w.) 
baben na życzeni·e właścicieli kopalń i kich sprawach nie ma policyi, robotni- pod pręgierz opinii ·publiczne1· . . plityk'" Z teg'O' wklzicie panowie, że urzęd.nky kto-
• "' rzy należą d'o Towarzystwa. dla kresów wscho-
tabryk w obwodzie westfalsko-niadreń ków 7Jaś dozoruje policya; p. Trimborn iimtypol5ką, która policzkuje ludność dnicll i którzy w tei politycznej akcyi są 
skim. Pana Rheinbabena łączą z kapi- wskazał też na wyjęcie z pod przepi- całą na początku dwudziestego wieku c~ynnymi. nawet gictyby chcieli być obiekty
talistami tutejszego obwodu pokrewień sów towarzystw religijnych. nie przy- i wprowadza środki owieczne prawo wnymi, obt.ektvwnvmi byc nie ~ą. Rat>QI"tY 
stwo oraz stosunki fateresowe. Mini- znanie związkom zawodowym praw pięści. Smutne jest. że wybitni 'POli- ich mu§Zą mieć zabarwie11ie. Dalej na jeden je-
t • szcze punkt ziwra<::am t:tWaRę. 

s row1 powiodlo się też zariaz na pierw- korporacyjnych, a robotnikom rolnym tycy nie mają innej drogi wzmocnienia Polit}'lka dla kresów w~hodll.k:h, tak ia.k 
szym posiedzeniu pruski·ej rady mini- praw ka.alicyjnych, chociaż co do ostat- swego narodu, iak tylko siłą przem-0cy teraz jest prowadzoną z swemi ostremi pra
strćt.v wprowadzić do projektu ów prze ·niego punktu wyraził się nader ostroż- ale ,,ipo dwakroć smutniejszą jest rze- wami wyjątkowemi przynosi tej wlaśnie kła· 
pis wyjątkowy przeciw Polakom, a or- nie. Projekt dopuszcza coprawda kobie- czą, że do tryumfalnego wozu brutalne- słe ·korzyści z tego pqwodu dziwić się nie m~ 

+ · żecie paioov.rie, że owe ra·porty tak brzmtą, 
gan .utejszych kapitalistów „Rheinisch ty do pracy politycznej i znosi różne go polityka, nie wahając.a się jechać Wpraw<lzie przyjeżdżają tam i czlookowtc 
Westfalische Zeitung" podała płerwsza drobne ograniczenia, przewiduje atoli PO trupach całych narodów, wprzęga rza<lu. S1y51Ze o !!odr{>ta<::h ministrów. komisrit 

an brzmienie owego przepisu. ,,Berliner na lrnryzbyt wysokie i ;przyjąć go nie się rn.auka, aby zbrodnię usprawiedli- budżetowai ~mu zr0bila także piękną WY
T.~gebłatt" uważa powyższe przedsta- można z przepisem wyjątkowym prze- wić". Przedstawicielem takiej p.rze- cieczkę w akolke rozlwlooi:rowa.ne. Ale czem 
Wienie sprawv za prawdziwe. ciw Polakom. wrotne1· ,,nauki" .J·est Aleksander We- to jest w rzeczy sarnei? Przedstawieniem pa~ !! No .J rady. (Banlzo shlsznie! u Pola\{ów). 

- " · rddeutsche AlJgemeine Zeit- Liberał dr. Hieber żądal tak samo ber, który w Monachium wydał ksiq- Więcej przecież nikt nie zobaczy, iak· tył-
ung" zamieściła dziś gołosłowne zaprze jak konserwatysta Dietrich, by wier- żkę pod tyt.: ,,Preussen und Polen". ko to, co chcą pokazaić panowie urzędclcy . 
czenie, które atoli nikogo przekonać nie nvch królowi Mazurów i Litwinów prze tla~atystyczny ,,uczony" usiluje wmó Oni oprowadzaią. Z kim rozmawiaJą rninistro-
może. ipfs językowy nie dotyczył, zresztą go- wić w świat, że ziemia polska w Po- wie, przybywszy d·o Porzna.nia·? Czytalem J?łe-S kne rapQT'ty o tvch odwiedzlinach; rozmawia~ą 
. POSÓb W jaki miał się dostać prze- dzi się rua ustawę a mianowicie na prze znańskiem jest z prawieków niemiec- z ur~nikami, a może jeszcze z kimś, przy 

P~s -antypolski do ustawy o zgromadze pis wyjątkowy przeciw Polak-0m. ką, że ją polacy chwilowo POdstępem wora 111yni na rozmowy _przez urze<lników. Ale 
niach i stowarzyszeniach, oświetla ia- Socyalista Heine wykazywał, że · za~arnęli, że ją niemcom wydarli, jako praiwdz.ilwy obywatel poznański, nawe~ nairo,. 
skr~wie „patryotyzm" tutejszych libe- projekt ustawy jest gorszy, jak dotych- przywódcy łlord mongolskich i bandy dowośd rnemieokiej, dopuszczonym rne zo
r~łow, który tak, 1·ak u J'unkrów prus- czasow. a pruska ustawa o stowarzysze- hunów i awarów, że wreszcie nie bę- stanie. A strw~liby f!ie ba rdw, by d~uśdt k h kogokolwiek z Polaków <lo tych obrad, aby 
~c rozpoczyna i kończy się w kiesze- niach. Projekt ustawy zawiera tylko dzie stratą dla cywilizacyi, jeżeli sie nće dać su-0sobności orzedst:<1wie:ni~ tych sto-

ni. trzy ulepszenia, mianowicie zniesienie wytęipi polaków, a nawet wszystkich sunków w piaw<lzhvem świetle. Siy$zeHścic 

Y I Przepis antypolski w projekcie u- ograniczeń co do udzialu kobiet w pra- -słowian. Niemcy nie mogą być kowa- 11>3.nDwie wc;wra} z ust t>. posla KirnHera - ~~ 
. s~aWy o z~romadzeniach i stowarzysze cy politycznej, co do małoletnich i co do dlem, więc muszą być młotem - do bywatela miasta· Poro3.lnia. Niemca, aż 00 szpi-

gra~· n~ac~ umieszczono na to, by kapitaliści wręczania policyi spisu członków. któ- tego wniosku doszedl patryota germaf1 ~~!:~ ~t~~~;~~t~i:~~~~i~\~~~;by~t~~ 
do ·niemieccy mogli jeszcze lepiej i swo- ry to obowiązek projekt znosi. P. ttei_ne skj. niepomny, że młot się może zła- tam mieszka_ Jakie usposobienie p-lnuje w ko 
~:: bodniej wyzyskiwać robotnika polskie- sł.awił patryotyzm socyal. i wyrazal mać na kowadle. lach do których należy, a zape'W'lliam panów, 
ra1»1 go. , .1 r : ~ , „ ł. ł się lekceważąco 0 PolakJach, a miano- że ~{l.yby rza<.t chcia1 zrobić ma.łą próbę, nic 
ozM · ~tc wicie wystąpił przeciw kapitalistom, że wie.Lkie ztą<l pcl\"rstalyby koszta - r urządzii 
a ~· . Wywłaszczen·1e w se1· m·1e u 00.S ulebiscyt, wyl'ączmie pcxmięd:ey Niem-

!llart Pro· kf . h . Polaków sprowadzili do Westfalii i • cami z wvklucz.eniem urzędników i z suro-
1401 Je ustawy o zgromadzen1ac, I Nadrenii. (Mowa poola DzjembOIWskiego.). wym zakazem a~ itaoeyi, wiecie, coby wam nie 

..,~~I f Dalszy ciąg rozpraw odroczono do mieccy Qby\\·atelc oduowiedziell? Nie życzymy 

"~! s owarzyszeniach w parlamencie. wt0rku. i ·d~y~c;_~~~y~~~~. ~~~~~w~~~\~?~: ~~~: l~:i~h i~~~J:~~~~j_ r;~zp;;~z.~~ 
~b t Projekt uzasadni' a! wczoraj sek re- ' ~(Zlec; Wiszędz1e usp~~b1em~ )przygnębione. Pr~.<;! nie-rnv z n<.>.szymi w si;>ó!obyW'3telami ·P~-
• r a Oho. :U narodowych hb~raJo~: 12.kami v~-c6!nie rracnwać. tak . .iak to czyrn -
dion, R rz stanu dla spraw wewnętrznych w ł j eniu Widmo wywfasz.cz.em ai c1ązy na W$zy- r ' - d d . . tk . 1 _, 

h
zeszy von Bethmann-HoUweg, który ęgrzy o wyw aszcz I I s tkich. a są<lze, że w sk. rytości. nawet ci pa no- ismv pr(e . Zie!'-lU ami ;··! 1 , · ) 

.: ~Valił wielce cały projekt. O § 7. wie. którzyby pub.licznie odważyli sję te- Wielka prawa u o a ico'\\ . . 
l\tory przepisuJ·e, z' e dozwolony ru:t zgra Niemal \Vszystl'ie dzienniki węgier- 8 go wYPOWiedzi~ •. ~ar<lzo: byliby za~owolc:1i, I _ Są<l.~itcm m. ?·· że w .u~0tvwo:w--anm do-
111 d k. b t · tw rządowvch 0 _ I g;dyby projekt run1eJsz.y me byl wogole wrue- wremr ste o czcms now em 1 rnteresuiaccm. A1e 
. a zeni a~h publicznych ma być tylko s ie z o ozu s ronmc . · . f si onym . 'l2.-.. n,·c:i 11 iw', c.1. ~iml):tów wi d?:r'' ia nic przed-
Język niemiecki, mówił P· von Beth- Ś\Vi<1dczyły, iż bez zamiaru wtrącn.~ta t P rz.eideiwszysfkiem chciatbym nacisk po. stawiono. N. aiS?;lówniejsza rzecz. d·') której rza 1 ł 

Pl1l~nn-Hollweg mniejwięcej jak nastę„ się w ~prawy wewnętrzne zaprzy1a- \ fożvć na ogólne zdziwienie. które wywora to i wvsoka iiba wa-gę i;irzywi c:zu_·c ·es~ r~oko: '.\ 
UJe : 

1
1 i źnionego mocarstwa nie mogą oprzeć \ umotywowmie projektu. Czytając to umoty - nic 1·orzys t1!r bilans oo strorrc mcnueck1ei. 

~.il. „„ ·' 



Pr1JY·~ że w ()St-atnilR czasie rzekomo 
&kolo 100 OOO ha więc.ei przeszlo z rąk: niemiec
kich ·W' polskie. To i~t w rzeczy samej nai
&lównieiszym P._UI!łktem .w umotywowaniu pro
jektu. 

Już wczoraj kolega dr. Porsch wyka.z.al 
,anom, że to jest skutek komisyi kofonizacyjneJ 
Od roku 1860 dO r.. 1886 stosll'llek mi-afr się 
-wprost od'W:rotoie a jeszcze coś imrego pragnąl
by.m w uwpeJ:nieniu tego przytoczyć •. Na polu 
1a'f'1gll ziemią stosulllki ~ieniają sJ.ę wedle -0-
koliczności: raz kupula Polacy _wiecei. to ZiIIO
wa Niemcy Nieslusznie sąqzą po str911ie nie
rniecklei. co czytać mowa P.O różnych pi'Slllach 
aiemieakich. •a co róWI;tież dowodzi, że malo 
rzą<l zna stosunki nasze - że polscy wlaścicie
le kupują dedynie z pą:tr_yotyzmu, Proszę o na
zwą.nie choćby jednego jedynego nazwiska I 
Wszyscy wlaścii;ńele, których znam.. ai którzy 
majątki ziemskie kupili, uczynili to po dlugich 
iar~acb, po długiem .wahaniu, maiąc za.ulanie, 
że przy rozwoju rolnictwa rentę z ziemi wy 
toSPodarować bę<lą mqgli - zrobili więc to 
dl-ai interesu a inie w celu zadokumentowania pa 
tryotycz.nego poczucai. (Bardzo sluszmie u Po
laków.) 

Z powodu tego w sposób zupelnie natura.l
ny orzyS12:1lo do tego, że z roku na rok zmiamy 
w stosunku wla&n-OŚci nastąpić mogfy. 

Zdaniem moiem, statystyka, którą rzą<J 
pod tym wziględem pr_owadzi, bardzo niepe
wną i miarodawczą bvwa. M. p., u nas bar~ 
dro dest trud.nem sądzi~ wedle nazwiska, po
niewlati są 1niemcy z nazwiskami polskiemi i 
ina odwrót. Utnudnia to bar.ctw statystykę. Są
dzę ·więc. że statysty;k~ rządowa podaje nam 
liez;_l)y niepewTue. Poniewaiż wl·aśnie do tego 
•f)rzywi~zuię się tyle wagi„ skontrolujemy do
kladlniej w: kcnnisyi ową statystykę. Jedno je
<Lna.okże P'rąignąJbym już dzii:Siai zaznaczyć. W 
roku 1906 minister von Podbielski zaikomuni
kawatl wYraźnie w lromisyi budżetowe.i: „Bi
lans po stronie niemieckiej byl przez pewien 
czas niekorzystnym, ·ale rok ubiegly zamknięto 
~nowu przewyżk~ na ..stronę niemiecką". - O
statni rok nie. jest jeszcze zamkniętw. Jeżeli 
więc sk0111Statuijecie panowie ten ob;aw - tu 
upadnie przez to naj~lównieiszy wa·sz argu
ment: niekorzystlny bilans wlasmtości ziem 
skiej po stronde nięmieckiei Ja:ko u2laSadnienie 
projektu, a na tern polu ~a;czególnie ostrMnie 
trzeib'a się ·Obchodzić z raoportami. Przypomi
namy sobie dokllaid'nie. rakie to wrażenie zro
bilo w roiku 1894 - jakie to liczne glosy „5lu
chałcie _ sluchajcie!" odzywafy si ę ze wszech 
stron tej izby - kiedy p~n minister von Pod.
bielski podkreślil fakt, że 40 majątków na Po.
morzu zakupiony.eh zostafo przez Pola:kótw. 
Z.durnieliśmy. a ca!'a izba mówifaJ naturalnie 
„znaczne bardzo posunięcie się polszczyzny". A 
tymczasem \vykazail'o ~i_ę, że to byJb nie.]ral\v· 
dą, 11'..ad.zupelnieis.zą nięp raiwdą ! · 

(Sluchajcie! s.Iuchaide ! - u Poraików) 
Jeżeli przypa<lkiem ,referent nie wykreślil 

w raporcie owvch 40 majątków, to może liczba 
owa stosuje się. sąctz.ę, że tę kwestyę bardw 
starannie zbadać bę.<lzięmy musieli. 

Prawie u wszystkich mówców wielką ro
lę od:grywalo mnożenie się Polaików. Przy tej 
soooobności skonstatQIWailem ta,k u rządu, ~ruk 
i u rozmaitych cZ\łonków tei izby, bair.ctzo orygi
nalną Jaghkę. Przed kilku laty pawiedziat ks. 
Buel<YW: „Polacy mnożą się j.ak króliki, a to 
i·est wielkiem niebezipieczeństwem dla niemczy
zny", ergo fak najostrzejsze śrooki zastoso
wać wobec tyc)l ludzi. Obecnie skonstatowano 
że stosunek sie zmienil; Niemcy mnożą się 
bardziej, ·na.wet procentualinie. iaik Polacy. A 
wynikiem tego1: ostrzejsze środki nawet w dro
dze wYWf aszczenia. 

(Wesolość) 
,.., .! .•• 
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ŻlJ lłR,OWIE~ 
( 1powiadani·e historyczne wedłui po

wieści 

Wacława Gąsiorowskie20. 

(Ci4« d~tgzy) 

Więc Piotr ·wasilewski z Wasina, 
waiehmistrz, Benedy1kt Zielonka, Woj
ciechowski, dwaj bracia Sokolowscy. 
brygadyerzy - Krzyżan-0wski, Babe
cki , Rudowski, Niegolewski, poruczni
cy -- a śród szeregowców wielu mło
dzief1ców co z przedniej~zych rodów 
ob·)k synów kmieci, mieszczan, kup
ców a zagonowej szlachty. 

Wszyscy tu żyli ze sobą gromadą. 
Dziewanowski -.s11m w chwili wol

nej między żołnierzami zasiadał i żar
tov.ral z nimi a gawędził. 

Kompania Dziew•anowskiego była 
już słynną, że w niej _podobno było naj
więcej nazwisk jednobrzmiących, tak 
iż nieraz cały pluton zawierał szwole
żerów jednego naz\viska. 

Gdy po rozstJasowaniu kompanii Sta 
dnicki z kolegami swego plutonu 
wszedł do koszar witać towarzyszów, 
natrafil na tak zwany w kopmaniii plu
ton ,.dwóch drzew'', ponieważ było w 
nim jedenastu J awor.skich, dwunastu 
Grabowskich, jeóen Jaworowski i je
den Grabczyf1ski'! Szwoleżerzy ci nie 
byli ze sobą nawet powinowatymi. 

Stadnicki poszedl do gromadki żoł
nierzy, wyciągnął rękę i huknął: 

- Stadnicki jestem! 
- Grabowski! - Grabowski! -

Grabowski! - sypnęły się odpowiedzi. 
Stadnicki pokręcił wąsa. 

f dla czego? Pooie\Jtat wolniej si~ rozinaa
żamy, aniżeli Niemcy. 

(O~rorrma .weoolość}. 
Ta:k mo.śyi rpanowię. tej logiki zrozumieć 

nie mogę Przy.znać muszę, te nie IJ101'~ wyna-
. leść rzeczywistego związku przyczynow~o 
1>amięidz;y mnożeniem sie ludłnoścl polskiej z ' 
;ednej strOlly. a tym środkiem z dru~iei strony; 
rozumialbym. że w razi~ ii<lyby Poła.cy mnQ
żYili sie w ta.k zastraszafą'9Y SDasób, mózJ1by 
być wydany zakaz zawierani'ai ffi.aJlżeństw, 

(Wesolość) 
albo wwtr.zełanłc wszystkkh bocianów w Po
znańskiem (Qiroinna wesofość); to morż..na
by pQniekąd z sobą polączyć i skonstruCJW!alć 
zwi~k przyczynowy. Ale wypędzać Polaika 
z tej przy.CZY'JlY. że ma wię_le d~ied - m. p., 
teJ logiki. zup~nie nie rozamilem. 

(Bardzo slusznie ltl Polaków i -w centrum). 
W cz-0raj .zrobil pan ministei:. A mim bardzo 

i.nteresullącą uwagę, którą sobie natyd1mra&t 
zanotJowalem. Poiwiedz.1al: „Polakowi trzebb 
raz nareszcie jasno wyti;omaczyć, ralkich ko
rzyści i przyjemności w państwie zażywa". Na 
to mości pan-0wle. musz~ odpowiedzieć: Oo· 
czka ironio! Czyż p-aai minister Irle pomyślal 
o obrachunku, który dolączyl <Ip sw~ me· 
moryalu? Widzimy tam owe ogronme budowle 
w Gołlenhclie (Golęczewie) - czyste pa.lace! w 
nich Niemcy! A dal natn także fotogradię ma
lej ubogiei1 chatki polskiej w Mrow1nie. Tam 
mieszka Polak. A jednak temu biednemu cha
lupniikowi w Mrorw1nie 1Jaizdrosz.czą rodziny 
polskie. które z powodu zakazu buid01Wania nie 
są w stainie wy~tawić takich domków i któ
re z tego pOfW1odu po Słtodolach, star.nrach, ja· 
mach ziemnych lub wozach chronic się muszą 
(Potakiwa111ia u Polaków, śmiechy u narodo-

wych Hberrulów). 
Tak m. p. mogę palJl()!ID dowieść to kaiŻdego 

czasu, mogę panom faktycznym marterya:lem pod 
tym w~ględę_rn slużyć - i to nie polskim, ale 
pr.zed.llożyć urzędio\'C_e dokumenty i rozporzą
dzenraJ. Na tem miejscu z pOIW'od,u rozpraw 
nad mem()lryaJlem przed.Iożyem w roku ze
sz.lym caly materyal. 

Czyż oa111 minister może .dow,ieść tym pol
skim chlapom, którzv na każdem zebranłu 
zgla1Sz.ają się i narzeik°'ają: że im bud!ować nie 
wolno, [dzie maiją mieszka( - na d1worze zi
ITlJl01 -

(WieJ.ka.1 prawda! - u PD'1aków). 
c.zy pan m1ni$t"er może tym ludziom dowieś.ć, że 
z.ażvwaią szczególnie.i.szych przyremności od 
państwa? Nielatwe to z.aictia'rhie i niechaj je sam 
oan mi1nister pod,ejmie! Mam sobie za 0Q-o1wią
ze1k ludzi tych z. iedinei_strony ośw:iecić, ale z 
drug-jeil także uspiaka1ja9. Trudnem toi będzie 
zadaniem teraz, kiedy jako podarek gwia~dko-
wy ohcec.ie pol.skiemu ludowi pol'oiyć na stóI 
wj.~iJUny projekt wywfaszczen1e, kiedy ra..ni 
chwili nie będ~ie mórol ~pać sp<Yko}nie. że iutro 
rano .odbierze przez. pocztę wez:wanie, by dom 
i mierrie 'Opuści1 Pod takimi w:arunkaimi o przy 
jenmościach z 1pewności~ rmorwy być nie może .. 

(BardZQ s:tusrnie! - u PobaJków). 
(Cią·g d·a.tlszy nastąpi) . 

z aa _n_ a 

o morderstwo w Monte Carlo. 
Donosiliśmy przed kilkoma dniami 

o wyroku, który zapadł przeciw mał
żonkom Oooldom, zasądzonym za mor
derstwo. Oboje, jak dziś donoszą, za
łożyli przeciw wyrokowi rewizyę. tti
stonra tej wysoce sensacyjnej sprawy 
jest Ilastępująca: 

Dnia 6 sierpnia rb· przybyła do Mar 
fil _ -- . Łk g__ . ' 

- Panom towarzyszom... żarty! „ 
Moja stryjenka Grabowska z domu! Za 
kpa mam tego, kto imieniu Grabow
skich vvhży się przemawiać!... 

- Wiwat! niech żyje Stadnicki! -
odpowiedzieli chórem wszyscy Gra
bowscy, ujęci wielkiem dla ich imienia 
zachowaniem. 

Stadnicki nachmurzył się i zawró
cił do obok stojącej gromadki, lecz tu 
no\va czekała go niespodzianka -
trafił na jedenastu Jaworskich. 

Za szóstym Jaworskim SUadnicki 
już nie mógł się strzymać. 

- Do czarta! Cóż wy! - ozwało 
się kilku Jaworskich, urażonych to
nem Stadnickiego. 

Stadnicki garście już Zlacisnąt i mar
sa postawił, lecz w tejże chwili ktoś go 
uderzył z impetem w plecy. Wach
mistrz obejrzał się. Przed nim stał 
młody brygadyer z twarzą jowialnie 
uśmiechniętą. 

- Podnóżek wachmistrz11! Jestem 
Gąsiorowski do usług ... jeden! Uważ, 
wachmistrzu, jeden tymczasem! 

- Gdyby mi nie ·szło o uniknięcie 
zwady, dostałoby się tobie i tamtym 
trefnisiom ... 

- W ach mistrzu! - perswadował 
brygadyer. -- Toć z w1:iszeci nikt dwo
ro\vać nie myśli! Jużci taka 'kompania 
zd~rzona ! Nie dość tego, bacz, że ma-
my u siebie.„ dziesięciu rozmaitych 
Bieńkowskich... pół tuzina Laskow
skich, mendel, którzy nazwę swą wzięli 
od wiśni... t rzech Michałowskich, sie
dmiu Orłowskich, dwunastu Piotrow
skich - jeden, ani chybi, Judaszem bę
dzie - pięciu Zieleńskich i czterech 
Za•wa1d~kich ! Uważ, jaki big,as mamy. 

syHi pociągiem z Nicel poważnie i przy 
zwoicie wyglądająca ·para małżonków. 
w starszym wieku. Zawotlli tragarza 
kolejowego i oddali mu kwit na kufer. 
który polecili wysłać jako przesylke 
pospieszną do Londynu, sami zaś udafi 
się do hotelu „Du Louvre et de la Paix' '. 
Tragarz zabral kufer z m1gazynu, za
ładowując go jednak na swój ręczny 
wózek9 zauw~żył, że z dziurki zamku 
kufra sączy się jakaś czerwonawa 
ciecz, kiedy się zaś do cieczy tej przy
bliżyl, poczuł dobywającą się z kufria 
niezmiernie przykrą wof1. / 

Po otworzeniu kufra przez komisa
rza policyi w_ obecności urzędników cel 
nych„ 1prztdstawił się oczom obecnyct.i 
straszJiiwy widok. W kufrze leżały o
winięte, w szmaty zwloki kobiety, po
zbawionej nóg i głowy. Natychmiast 
ares7fow_ano' -0wą nieznajomą parę w 
hotelu, kiedy zaś odstawi.ono oboje do 
policyi i otwrzono torby, ·jakie mieli ze 
sobą, znaleziono w jednej z nich głowę 
i nogi odcięte trupowi, schowanemu w 
kufrze. 

Aresztowana para, malżeństwo Gool 
dowie, zeznali, że przybyli z Monak·o. 
gdzie. żyli w przyj11źni z niejaką Emma 
Lewin, Szwedką. Przed trzema dnia
mi, kiedv Lewinowa u nich bawiła. 
wpadł nagle do pokoju j,akiś młody czło 
wiek" prawdopodobnie jej kochanek. 
z.amordował j~ i uciekł. Oool<lowie 10-
bawiając się, aby ich o _morderstwo nie 

·posądz.ono, postanowili usunąć trupa 
i zatrz·eć ślady zbrodni. W tym celu 
wsadzili go do kufra i wyjechali. 

Kiedy im 1przedstawiono catą naiw
ność podobnego tłumaczenia się, zmie
nila Oooldowa zezn;ania swe o tyle, że 
Lewinową zabił jej :mąż oodczaiS kłótni. 
Wobec tego, że podczas rewizyi znale
ziono przy Gooldowej wszystkie klejno 
ty Lewinowej„ nie ulegało wątpliwoś· 
ci, że morderstwo mi11to czysto rabun
kowy charakter. 

Sorawę Oooldów sądzil już trybu
nał w Monte Carlo. Prokurator do
magał się dla obojga oskrżonych kary 
śmierci. Sąd skazał na śmierć Gooldo
wą. niedołężnego zaś jej męża na wię
zienie dożywotnie. 

Księstwo Mor.ako nie posiada kata, 
a stara konwencya z :Francyą postana
wia, że zbrodniarzom z Monako uciniać 
ma głowy kat francuski. Konwencya ta 
obowięzuje do dziś, tymczasem jednak 
urząd lmta we Prancyi wstał zniesiony 
Gooldowa więc stracona nie będzie, ale 
na całe życie ma \pójść do ciężkich ro
bót przymusowych - znowu we :Fran
cyi, gdyż Monako, oprócz zwykłego a
resztu, ciężkiego więzienia nie posiada, 

- UL. &± _g __ SE. ZL US 

Waści miano Stadnicki... To będziesz 
trzecim, bo mamy już Ignacego i Ada
ma ... 

- Tfy! Toście się chyba w korcu 
maku szukali! - zauważył wprowadzo 
ny w dobry humur Stadnicki. 

- .Panie!. .. Mamy w kompanii stu 
trzydziestu siedmiu ludzi... nie licząc 
marudedów, którzy dla kataru w Chan
tilly ... rumianek zapijają, ta raptem wy
starcza nam dwadzieścia trzy nazwi
ska! Gąsior tylko w całym regimen
cie jest dotąd jeden !.„ 

I jeden Pucfata ! - rozległ się prze
ciągły ba,s za plecami Stadnickiego. 

- Nie drzyj się, borsuiku nieśwież
ski. bo nie jeden Puciata. tylko jedna 
Puciata ... masculima z ferriinimami nie 
mieszaj .. a wstydu infimie nie .czyń!... 

- Ło-ło-lo ! - zaśmiał się basem 
Litwin. - Świergolisz ... nu!... 

- Boda'j was .psia mać! - ·sekll!ndo
wał wesolo Stadnicko. - Jeno, mości 
Gąsiorowski, muszę twoją py.chę zła
mać... 4owiedz się, iż.. w pierwszym 
regimencie jest towarzysz Gąsiorowski. 

- Ło-ło-ło! - ,huknął basem Pucia
ta. - Nu, widzisz!... 

- Gąsiorowski, powiadade? Hm! 
W·cale mi nie dziwno. boć to :wam nie 
tajno, wachmi1strzu, że zawsze musi 
być 1para ! Octy ipr.zeto na j'ednym koń
cu świata. rodzi się chlopak, na dru
gim w te1jże .godzinie jarwi się dziew
czyna! Sprowiedliwa więc rzecz, że i 
tu w regimencie gąsior znajduje .gąsikę. 

- Nu, nu! świergolisz, a oo Puda
ta ?„. 

-P1udata? - PQ:_ckhwycit wesoło 
Gą;siomwski. - Prosi na dzba1nelk wi-

a płaci tyllfo za swych zbrodnia.r~y I 
kowanych w francuskich zakladact' 0• 
nych, odpowiednie odszkodowi1nie. kar 
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Ziemłt POllkico 
, I 

Z PMlll Za~tUi"*'· Wtjt•ri i M_, 
. Tczew .. Na tutej~zym dworcu kol 
1owym prze1echal poci~g pospieszny iae 
<lący z Torunia do Gdańska pewne ' 
8-letniego chłopczyka i natychmiast go 
za bil. . go 

Star~ard. Pan Łazarski w Ja 
blówku z.aprzepaścil swój majątek ie: 
dnakowoz. Za 518 mórg bez inwen~ 
rza i żniw zaphcił mu fiskus 36000() ; 
- Hańba sprze.dawczykowi ! · 

Z Wielk K1. Peznat11kiego, 
Babimost. Do rady miejskiej WYbr 

no tn w trzeciej klasie Polakla p. P. Wia 
niar~a, p~siedziciela c-egielni. Zaś resz: 
tę Niemcow. 
. Koź~in. Kandydatem niemiecko. 
zydowsk1m do parlamentu niemieckie. 
go w okręgu krototSzyńsko-koźmińskim 
jest' r:adzca sprawiedliwości łfampel z 
Krotoszyna. 

. Z. Poznańskie~o. Z pewnej miejsca. 
wosc\ ,naszego Księstwa piszą „Dzien. 
Poz~. : Co nasz lud myśli o nauczycie 
I~ me rozumiejącym polskiej mowy i 
n~e władającym tym językiem, o tem 
mech świadczy· następując.a rozmowa· 
W to~arzystwie soltysa wchodził na: 
uczyciel do pewnego domu i odzywa 
się do gospodyni: „Ich komme, urn die 
vorschriftsmassige Viezaehlung vorzu. 
nehmen". (Przybywam w celu prze
pisanego zliczenia bydł1a.) Słowa re w 
dość wysokim stylu wypowiedziane o- 5 
twie~aja o~~Y i usta_ kobieciny, która p0 r 
male1 chw1h odpowiada: .,Ich nicht ver- c 
st~hen ". (Nie rozumiem). W 1prostych ~ 
więc slowach mówi dalej naucżyciel: 
,,I~~ verstehe. n_icht polnisch, einige n 
Worter nur. die 1ch vom Kindern gelernt 
habe". (Nie rozumiem volskiego, tyl-
ko niektóre wyrazy, których się od " 
dzieci nauczylem). Na to twardym ję- s 
zykiem gosposia: „Nu ja, frilher Kin- ,, 
der lernten von Lehrer, jetzt Lehrer 
ler_ne~ von Kindern". (No tak, dawniej n 
dzieci uczyły się od nauczyciela, teraz rj 
nauczyciele uczą się od dzieci). 

$migief. Renomowany interes de· 
stylacyjny oraz nagrodami odznacza- d 
na fabryka octu, któr:.a w roku 1832 za
łożoną została i w rodzinie ttambur· 11 

gerów aż do o~tatniego czasu się znai· f 
dow.ala, przeszła dnia 20 zm. drogą ku· J 

' pna w P.OSiadanie ogólnie znanego ku· d 
pca i posiedziciela fabryki p. Leona G 
-a. ZL i a 

na bordosikiego, o tktórem nam f.ratlłCU· 
zy przez ·całą drogę dziwy prawili... 

Ochota w 1kompanii zawrza·ła wiei· 
ka, ile że wśród z-bratania się sZJwole· 
żer.ów rachunki nie Jstnialy, a jeden 
z drugim idzi·elil się wszystkiem, więc 
kampanii na ·niczem .nie zbywało. 

Dla ;plutonu Stanickiego była to tern 
większa uciecha, iż k-0ledzy jako pó· 
źniej z Warszawy wyr,ziudwszy, moc 
nowin ze sobą ·przywieźli z kraju i t-0 
nowin pomyślnych. ro 

Więc ,przedewszystkiem opowaa· gr 
1dam sobie o uroczystościach, o ob· 
chodach, jakie na cześć króla saskiego <:ibj 
wyprnwaino w Warnzaiwie, o :niezmier· Sz 
nej dobroci, łagodności jeg-0 i wiei· s!y 
·kiem umiarkowaini.u w rozta:cza111iu kró· 
lewskiego majestatu. 

Dalei przywieziono .nowiny 10 no· 
wym podz~~lle Księstwa na sześć ~~
partamem tów. o miianowanych mrnr 
strach. o zarządzeniach wojslkaWY~h 
marsząlka Davoosta, -0 wy,pra:wien~u 
cztereich pu~ków piechoty do mswantli 
o kwasach, jakie zaszły pomiędzy ,gene 
raiłem Zajączkiem a księciem JózefeJll 
wskutek tego, że nie rpiierwszy, lecz drt 
gi mianowany wst;iJ wodzem naicze · 
nyim... A ołfl 

W tych opowiadaniach nie br~ 0 

byli{) aini wa:rszawskiich nowinelk. a .ni~: 
kiedy i 1plotek. GlÓt\Vnym ich , prze e· 
miiotem ·by ta ipani Walewska, lktora 'W 
ldlł1ug opawieśd miala catkowi.cie ~ 
w-0j1owa1ć ser·ce Naipoleona.... w zn1 ~o dało pole . do nader śmialyieh i da e 
idących przewidywań„. ·• ·k 

) r,· „ I (Ciąg da1szy nastąpi . a t 
. :r'"'f r ' - • 1 erni 

-~~f: ·t. ~~ ~t.. -.. ~~Ul-~ 



Zehra w Smiglu. - Jak się dowbduje
.rriY. zamierza p. Zehr powyżej wsp0m
nianY interes a zwła6zcza fabrykę o
ctu. 1połączoną z fabrykiacyą octu win
nego. zaopatrzyć w najnowsze urzą
ttzenia i maszynerye i ją w najwyż
szym stopniu pod względem technicz
nvm uzupełnić, przewyższając w ten 
sposób wszystkie dotycbczasowe istnie 
jace octownie w Księstwie. 

Ze SI~• ei;yli StaH;-)allkł 

Nysa· · Sędziwy dąb wydobyto z 
ysy nia przedmieściu Rocha w pobliżu wili Gaszynów. Drzewo w przekroju 

jest zupełnie czarnem, znawcy twier
dzą że dąb ów rósł przez mniejwięcej 
1000 łat a 2000 lat przeleżał we wodzie 
tak że liczy obecnie 3000 lat. 

Zawodzie. Liczba mieszkańców po
mnożyla się od zeszłego roku o 703 oso 
by. Obecnie gmina liczy 21 262 miesz
kańców. 

.Mysłowice. Tutejszy dworzec jest 
codziennie przepelni·ony powracający
mi z głębi Niemiec robotnikami. Każ
<lodziennie po południu odchodzi tustąd 
pociąg nadzwyczajny. Stan ten 'POtrwa 
-Oo 18 bm., do którego to czasu według 
rozporządzenia ministeryalnego w tym 
roku sezonowi robotnicy za~raniczni. 
muszą opuścić państwo niemieckie. 
Czas. w którym w przysz?ym roku mo
gą wrócić rownież już jest oznaczony. 

Z inayeb .tzie1ofo Poliki. 

Dla uczczenia pamięci Stanisława 
Wyspiańskiego. W Krakowie zawią
ial się komitet, który ogłosił następują

. q odezwę: 
,,Dla uczczenia pamięci Stanisława 

Wyspi1a11skiego i spełnienia choć w czę 
śc! jeg-0 nieziszczonych dotąd zamie
rzań artystycznych, wzywamy społe
czeństwo polskie, by dostarczało środ
ków materyalnych: 

l)Na wyst'1wienie sceniczne niegra 
nych dotąd sztuk poety, ściśle według 
myśli i p!.'.lnów poety. 

2) Na wykonanie w szkle witrażów: 
. .Kazimierz Wielki", „Swięty Stani

ę- staw", „Henryk Pobożny", .. Polonia", 
n- .,Ślubv Jana Kazimierza". 
er 3) ·Na zakupno spuścizny artystycz
iej nej celem stworzenia w Muzeum naro
az dowem oddziału imienia Stanisława 

Wyspiańskiego. 
Oddaliśmy cześć i ego zw lokom, od

dajmy cześć jego duchowi. 
Zenon Przesmvcki-Miriam, Ferdy

Jl'llld Ruszczyc, Adam Chmiel, Wiihelm 
Feldman, Karol Frycz, Jan Kasprowicz. 
Józef Mehoffer, Konrad Rakowski, Wła 

u- ~vs!aw Reymont, Lucyan Rydel, Adam 
Grzymah-Siedlecki, Józef Skąpski, Je
rzy Warchalowski, Zygmunt Wasiele
l~wski. 

Składki zbierają administr,acye 
Pism ipolskich, oraz mecena.s dr. Józef 
Skąpski, Kraków, ul. św. Jana nr. 12. 

Wszystkie pisma polskie prosimy o 
oowtórzenie niniejszej odezwy". 
--

\\>iadomości ze Ś\f.!iafa. 

Parlament niemiecki 
rozpocznie wakacye świąteczne 13-go 
grudnia. 

Jako Gustaw V. 
er· ~biął sz~.edzki następca tronu rządy w 
iel· s

1
zwecy1 1 złożył jui przysięgę na kon

, s Ytucvę. ro· · 
Katastrofa okrętowa. 

no- Trzy statki francuskie powracają
~~ ~:z Nowej Fundliandyi zatonęly wsku
t1l1 k burzy. Zginęło 125 osób przeważnie eh ryb k, ' 
Y ·u ~i a ow. którzy rok rocznie udawali 
n~ ę do Fundlandyi. 
:ntl. 
ene ~· Parlament francuski 
fern chwalił budżet 451 głosami przeciw 46 

drlu 20 milionów podatku spadkowei.m 
ze • Przypad . d 

~w· nie w udziale należącemu o 
to r:e,i'k~u szwajcarskiego pa11.stw~ ge

nie· ~rz s temu z majątku ·pozostaw10nego 
· ed· ez zmarłą baronową Rothschildową. 
we· Znów !>omby w Lizbonie. 
~~ ożv ~~perze królewskiej znaleziono w 
o: 0 rę·c _rolewskiej 2 bomby połączone 
eik ~, źn1 e z b:ate;yą elcktry~zną za sce-

a k ~mach, ktory miał byc wykonany 
' la {0la ~ariosa nie powiódł się tylko 

...;;1 ttn ~go, ze jeden z spiskowców przez 
,_,J~· s ę zdradzit plan. 

' 

Ze spraw robotnlozych. 
Wybory do kasy „Wohltat". 

Na kopalniach „Deutsch er Kaiser'' 
w' Bruckhausen, Marxlob, Obermanlob 
Hamborn i Neumiiltl odbędą się w dniu 
14 grudnia rb. od godziny 8 rano do 6 
wieczorem wybory do kasy „ Wohłtat". 
Karty wyborcze i i<Jarty legitymacyjne 
można otrzymać do 12-go grudnia u 
swego sztygara. Polacy jak przy in
nych wyborach tak też i go klasy W ohl
tat" postawili swych własnych kandy
datów. mając to przekonanie. iż intere
sów robotników polskich tylko Polak 
należycie bronić może. , 

Kandydatami do zarządu w obwo
dzie dra Loose (lokal wyborczy gościn
ny Geek w Hamborn) dla Polaków są: 
Antoni Morela, Leostr. 8.; Piotr Szczepa 
niak, Brei;nerstr. 23; Józef Kędzierski, 
Josefstr. 11 ; Andrzej Kaczmarek KI. 56. 
Mężami zaufania są: Piotr Janicki Klo 
sterstr. 39; w. Wroblewski Kloster· 
strasse 48; M. Przybylski, Klosterstr. 
48; St. Muraś l(losterstr. 41; w. Mig· 
dalski, Bremerstr. 18; Fr. Twftrdowski. 
l(losterstr. 20 ; W. Dryg as, Klosterstr-
39; 

Obwód dra Zuralsta. . 
ttamborn JL Beeck (lokal wybor

czy Strungmann Priedrichstrasse). 
Kandydatami do zarządu są: w. 

Nawrocki, .Eduardstr. 2; Adam ' Gol
dian, Ostackerweg 120; Jakób Topor
ski. Auguststr.13; mężami zaufania są: 
Jan Andrzejewski, Moritzstr. 24; Jan 
Pawlak, Auguststr. 21; Franciszek No
wak Eduardstr. Jl. 

Marxloh obwód dria de Beauclair 
(lokal wyborczy Rosenthal Marxloh.) 
Mężami zaufania są: Jan Cieluch. Ju
łiusstr. 18; Michał Smektała Annastr. 
nr. 25. 

Obwód dra Bossmanna (lokal wy
borczy ttogeweg w Bruckhausen Marx
loh). Kandydatem do zarządu jest: Ą.n
toni fiołkowski, Ottostr. 25. 

Mężami zaufania są: Teofil Sioi, 
Provinzialstr. 50a; Józef Michalski, l(o
loniestr. 4; Jan W i.del ny, Provinzialstr. 
66; Stanisław Tyrakowski, Provinzial
str. 64; Wawrzyn Szajdak Bergstr. 23. 

Każdy Polak. mający prawo do gło 
sowania, winien tylko na tych kandyda 
tów glos swój oddtać. 

Rodacy! Sprawa kasy „Wohltat" 
winna nas jaknajwięcej interesować. 
Składki do niej zmuszeni jesteśmy ptia
cić, lecz dotychczas nie mogliśmy 
stwierdzić, jak w niej się gospodarzy. 
gdyż nie mieliśmy w niej ani jednego 
naszego przedstawiciela Polaka. Obec
nie mamv sposobność kandydatów do 
zarządu jako też mężów zaufania z na
szego gJOona przedstawić. Rodacy, ma
my do Was to zaufanie, iż rozumiejąc do 
brze Wasz własny interes, okażecie so 
Iidarność Waszą i w dniu 14-go grudnia 
staniecie wszyscy jak jeden mąż do ur
ny wyborczej, i oddacie tylko glosy 
Wasze na powyżej podanych kandyda
tów. Przedewszystkiem niech się każ
dy zawczasu postara o kartę legityma
cyjną, bo bez niej głosować by nie 
mógt , 

Rodacy, pokażcie hakatystom i po
lakożercom, iż chociażby nas chcieli 
jaknajprędzej zgładzić. my żyjemy i 
żyć będziemy! Nie pozwólmy się trak
tować jako obywatele drugiej klasy. 
lecz walczmy o równouprawnienie w 
wszelkich instytucyach · robotniczyc~. 
Górą więc nasi kandydaci, dalej do ag1-
tacyi za nimi od domu do domu! 

.Z róinyt.h stron. 
Bochum. Wkrótce w tutejszym ob

wodzie przemyslowym zostanie za
prowadzania policya k~ó~ewska . . . Od
nośny proiekt przesłał JUZ rząd se1mo
wi pruskiemu. Burmistrzowie. Bochumu 
Essen, Gelsenkirchen, Herne I Obe~hau 
sen wnieśli obecnie petycyę do se_Jmu. 
w której wypowiadają swoje zdame. w 
tej sprawie. Mianowicie żądają wmo
skodawcy, by policya rządo~ia ~prawo 
wała także shlżbę nocną, ktoreJ ab.so
lutnie odłączyć nie można od słuzby 
dziennej w tutejszym obwodzie prze
mysłowym. 

Weitmar. Na kopalni „Prinz Re
gent" wpadł ~órnik Latawicz d~ ~zy
bu pobocznego i zabił się na m~e1s~:11. 

Liltgendortmund. Na kopalm „l\· ·.t 
Jserlohn" odniósł ciężkie okaleczL. .. J,' 

górnik Karol Miiller. Spadające kamie
nie zasypaly trzech innych górników 
na tej samej kopalni. Dopiero po, dłuż
szych wysiłkach zdolano nieszcześli
wych odgrzebać i o<lstawiono ich do do 
mu chorych. 

Gelsenkirchen. W stanie nietrzeź
wym wyskoczył pewien robotnik na 
tutejszym dworcu z pociągu i złamał so 
bie kręgi. 

Gelsenkirchen. Policya areszto
wala S włamywaczy, którzy popełnili 
różne kradzieże w ostatnich tygodniach 

Hocblełd. Pomiędzv wagonami, 
które go zdusiły, znaleziono trupa 19-to 
letniego robotnika na dworcu tlochf eld
Stid. 

Recłdinghausen. Dyrekcya kolejo
wa wypracowata 2 projekty bezpośre
dniego połączenia kolejowego pomię
dzy Dortmundem i Recklinghausen· Je
den projekt przewiduje budowę drogi 
żelaznej przez Mengede, Ickern-tten
richenburg iStiderwig, drugi przezttem 
minghausen, Brechten, Braumbauer i 
Walt rop; ostatni projekt ma najwięcej 
w!doków, że z-Ostanie urzeczywistnio
ny. Nie jest atoli rzeczą wykluczoną, że 
później wybudowane zostaną obiedwie 
linie. 

Recklinghausen. Policya areszto
wała niebezpiecznego złodzieja Pranci
szka tlarbuscha, któremu zarzucają 
kilka popełnionych w ostatnim czasie 
kradzieży. 

Dortmund. W niedzielę po południu 
wskoczyla do kanału 20-letnia dziew
czyna. Znaleziono 1przy niej list pod
pisany imieniem Ema; w liście oświad
CZia, że winną śmierci iest matka jej, któ 
ra ją wypędziła, i prosi, by ją na wscho 
dnim cmentarzu pochowano. 

Essen. Za krzywoprzysjęstwo ska
zał sąd przysięgłych murarza Jakob.a 
Klausa na 2 i pól roku domu karnego. 

Kray. Przy ulicy Korthstrasse wy
bi}chły w nocy na poniedzialek 3 nabo
je roburytowe, wskutek czego popęka
ły ~zyby w domach pod nr· 14 i 16. 
Sprawców dotąd nie schwytano. 

W erden. Z tutejszego domu karne
go wypuszczono bylego rolnika Franci
szka Stef.ansa, który swego czaisu za
mordował swoją kochankę i skazany 
został na śmierć. Wówczas zamienił 
mu cesarz niemiecki karę śmierci na 
dożywotnie więzienie; obecni~ po 30-
toletnim pobycie w domu karnym w
stał zupełnie ułaskawiony. 

Ewing. 50-cioletni robotnik Schroll 
spadl z schodów i zabil się na miejscu. 

Duisburg. Węgle, które tutaj skra
dziono. przedstawiały wartość 6000 ma 
rek. Szajka złodziei była dobrze zorga
nizowana i pracowała tylko w nocy. 
Poszkodowa·n.a jest pewna firma w 
Duisburgu i syndykat węglowy. 

Duisburg. Za fałszowanie dwóch 
weksli skazala izba kiarna przedsiębior
cę Antoniego Overbecka na pół roku 
więzienia. 

Dyseldori. Skazana na 15 ht domu 
karnego za usilowane otrucie swojego 
męża 23-letnia Siegerowa nie założy 
rewizyi przeciw wyrokowi, j;akkolwiek 
do ostatniej chwili przeczyta, że wsy
pała truciznę mężowi do potraw. 

Bononia. Liczba studentów na uni
wersytęcte tutejszym wynosi .3209 wo
bec .1005 w ubiegłym półroczu. 

Oldenburg. Sekretarz stanu dla 
spraw kolonialnych bawił tutaj i wygło 
sił mowę o podróży swojej do Afryki 
wschodniej, mówił naturalnie o koniecz 
ności budowy nowych dróg żelaznych. 
na co potrzeba nowych milionów. 

\V Rzymie toczyć się będzie skan
<.lahcz11V proces, w którym zawikła
nych jest wielu Niemców z wysokich 
gier· W Rzymie przy ulicy Korso nr. 
33.:) znajdowała się agentura niemiec
ka, wysyłająca na cały świat młodych 
ludzi. którzy różnym wy5oko postawio
nym -0sobom służyli za przedmiot nie
naturalny do zaspokajania żądz ciele
snych. Agenturia posiadała wielkie al
bumy z fotografiami zapasowych wzo
rów w każdej wielkości i położeniu 1 
kolekcva tychże wy.syłftją lubownikom 
i znawcom, rozrzuconym 1po całym 
świecie. Mfodzi ludzie, których im po
tem przvsyłano, wstępowali w „służ
bę" n.1 mocy kontraktu. który opiewał 
zupełnie wyratnie, w jakim celu wstę-
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l /•·dres skarbnika świętoiozafac1a: 
:.:~nislaiw Zrryślany, Wattenscheid, Bo 

chumerstr. 156. Składki na Śwłętojó„ 
zafacie na.leży przesyłać tylko do pana 
Zmyślonego. . 

RuzmaHoścL 
Dziecko w kasie ogniotrwałej. R~d 

ki wypadek zaszedł w Berlinie. Trzy
letnia córeczka pewnego rzeźnika ba
wiła się ze służbą w pokoju, w którym 
znajdowala się ktasa ogniotr.wala. Słu
żąca straszyla dziecko-' że zamknie ie 
w kasie, a gdy dziecko naprawdę wtlo 
czylo się wewnątrz, udawiala, że za
trzaskuje drzwi; tymczasem drzwi na
prawdę się zamknęły . Nadomiar nie
szczęścia bachalter, który miał klucz 
do kasy, wyszedł byl wiedy za inte
resami. Sprowadzono ślusarzy z są
siedniej fabryki kas ogniotrwalych. 
lec.l kasa. w której dziecko było zam
knięte. okiazala się tak doskonale zro
bioną, że dobić się do niej nie bylo 
można. Ponieważ dziecko, odpowia
dające ztazu na walanie rodziców za
milkfo zupełnie, wywiercono w kasie o
twory, przez które przywolana tym
czasem stnaż ogniowa tlen pompowała. 
Nareszcie powrócił posłaniec, którego 
posiano po klucze i kasę otworzono. 
Dziecko było nieprzytomne, lecz za 

staraniem lekarzy przyszło niebawem 
do siebie. 

l(a~strofa na morzu Azowskiem. Nieziwy
kle wczesne i siLne mrozy, jakie od paru ty
god:nlt p.anują illlż na 9bszarach cailej ~chodniej 
:R-0syi, spoW!O<lorwaJy straszną katastrofę na 
mor:zu ~OW'Slkiem, ~w pobliŻlJ Taig.anrogu. 

Lód' uimOIW,al' z dnia na dzień w twarde 
okowy w~ystkie po kp.lei porty tego morza. 
Zamarzl port w Rostowie, Jejsku i iI11. Parostat 
czynny tvlko ·port w . TagaITTrogl!. który wła
śnie stal ~ię widownią kat_aistro(v. 

Pewien żag'fowiec grecki, zerwallly przez 
burzę z 'kobwicv u<lerzvl tak silnie w urzepel
niany ~bożem p.airowiec angielski, iż prz.eblr je
go bok. Parowiec osi•ajl na dnli.e. a zb<Yże zo
stafo zamoczone. Kapitan parowca. pragnąc ra
tować swój okręt, wezwalC do pomocy w.siz.yst
kie barki pprtcwe. oddając wzamian be-.1..p.fatme 
caly zapas zamoczonego zbofa. Wieść o d'o
brym :zarobkiu obiegla natychmiast caly port 
i oornimo szalejącej bl!rz;y śnieżnej mnóstwo 
bairek ruszyle> ku tonącemu parostatkowi. Zbo
że przelaidowano szyb.kQ na barki. ale wkrótce 
okazato się, że grozi im niebezpieczeństwo za
tonięcia wraiz. z tym fa\Chmkiem iwe wz.burro
nych falach morskich. Wszystkie barki skie
rowaXy się ku brzegol\Vi, wiele z nich wYrzu
dfo niaJWet odlrazu do morza caly swó; l2liunek. 
Ale bylo już zapóźn-0. Rozszalale morz.e poc.hla
·niaito 1barki jedną po idrµ;giei. N1kt nie odwalżyl 
.się pośpieszyć im z. pomocą. 

Zaton~ Q>gólem okol'o 200 osób. 
102 lata życia. W Berlinie obchodzU sc

tn.!l i dirugą rocznicę .swoWch urodzi.n general 
erąerytowany Filip franck, 1Móry jeszcze przed 
kilku tygodln~aimi chod~if na obiaid do resitaura~ 
cyi, gdzie mial SIWÓj staly stoHk. .Filip Franck 
ie.§t sy,nem .angielskiego oficera, rodmn z łia
nowern i Angielki. Slużyl jednak w wojsku 
pmskiem. DosJużyw's:iy się stopnia podpulko
wnilka, poszedl f'rn'Tlck na emerytur~. Przed 
dw.Qmai .laty w setną roczmicę swoich urodzin 
otrzymal stopień generaila „aid honores". Jaik 
wspQmnie!iś · v, do nied.awnai starzec uczęs.z
czai jeszcze do restauraicyi, obecnie z p<JWodu 
zimowej, pory nie wychodzi z domu. 

Pamiatka miodowego miesiąca. Na stacye 
pogotO<Wia ratunkowego we LwO!Wie zglosila się 
żona pewnego1 murarza z od~ryzioniym z1upelnie 
lewym uchem. Placzac z. bólu opowiadala. iż 
przed czterema tygod11iami wyszh; za mąż a oo 
chwili ślubu mąż jej pije bez opamiętania. Raz 
wreszcie powróoiW$ZV po p,H.anemu do demu, 
pobiJ ją i odgryzl zupelnie uch{), iktóre bied:na 
kobieta ~albraJl'a ze s,obą po opatrzeniu, na pa
miątkę miod!Q!\vvch tv~odni. 

Z humorystvki i'.ermantzacyjnej. Cz.tyalJlY 
w .,Slowie Pols.kim" Rzecz. ą.zieje się w jednem 
z. biur pocztowych w Poznaniu. Żyd polski 
wysydla nrzekazem nocztowym Qienia<l'Ze na 
rę-ce sv, ei źoov do Królestwa, a pgn.iewai ma 
nazwisko• 1k-0ńczące si_ę na ,„ski". wynisrut na 
przekazie naziwisko• żony z kof~cówka ,,s~a„. 
Urzędnik pocztowy, pojmując zbyt gorhwre 
swa misyę germanizatorsk~. zapy~ie inte~e
senta; „Kto jest to osooru. do które1 pam pie
niądze nosyla?" - ,.To mo.ja .żona". -.„J.ak
że to może być pańska żona .. k1edv i:>na się ina
cz~ niaizvwa ja,k pan?" - .. Ona. się wcale nie 
nazywa inaczei'". - „Przecież pan się pod
p,isuiesz .,.,ski", a tu ie.~t „ska" .. - „N~. bo i~ 
jestem ożeniony z kobieta. a n~e ~ męzcz.yzi:ą 
(„Ich bin <loch verheiratet mit a frauenz1m
mer nich mit a Mann"). 

,'po t~kim argumencie ~ermaniz.ato.r w biu
rze pocztowym dal za wvgr,aną. Może przy
pomniral mu się glośny proces Hardena? 

Wielki wiec socyalno-społeczny w 
Miihlheim nad Renem. 

odbędzie się w niedzielę. dnia 15 grud
nia oo poludoiu o godzinie 2 na wielkiej 
sali pana Bebholza, Regentenstr. nr. 9. 

Na porządku dziennrym: 1) spra
wa projektu wywłaszczenia oraz za
mach na nasz język. 2) Ogólne poło
żenie Polaków pod zaborem pruskim. 
3) fJysk11 sya. Na powyższy wiec Z4a
prasza się rodaków z Milhlheif!I , Ko-

l lonii i całej okolicy. Zwołu1ący. 



Ze Zjednoczenia zaw. polskiego. 
Wiece odbędą &ię: 

Wlec w Bruckhaasea -w środ<: 11 grudnia po 
poludnill o godzinie 3 w lokalu P. Brinka. Na 
porządk11 dziennym obór kandydat.ów ' do kasy 
yhorv'Ch. 

J. Pa:ń.ozak, dom to;~r; 
W niedzielę dnia 15 grudnla r. b.: RSSEN, Stoppenbergerstr. ll-13 

• 

Towarz. św. Jana Chrzciciela w Altenessen. 

W l(ray przed pot. o g, 11 u P. l(efenhorstra. 
W Stecie po Pol. o "l u p. Drees. Rottstr. 
W Dyseldorfłe po poł. o 2 u p. Voelpla. l(oel
nischestr. nr. 252. 

Oświadcza11 
iż z dniem 28 czerwca przyjąlem wYfączn• 
5przedaż na Na.drenie i Westfalię: 

Na ;tańsze i najkorzyst. 
W niedziele. 8 grudnia, zasnęla w Bogu 

żon'd cz.fonka Pawla Grobelnego 

śp. T e o f i l a O r o b e I n a: 
Pogrzeb odbędzie ~.ię 11 grudnia rano o 

godzinie pó! do 8-ej 7 ·dOt.!!U ż-aloby, ulica Vo
~elheimerstr. 192. C1lbnkQWie winni sie sta
wić rano o godzinie 7-ej na saJłi Tow. O licz
ny udzial w pogrzebie µpraisza 

Zarzqd. 

T1>Warzystwo św. MJchała w ReckUngba11sen
Siid. 

W niedzielę, 15 bm„ o godzinie 4 po pohtdn. 
odbędzie swe miesięczne zebranie. O Liczny 
udział prosi (1) Zarz.i. 

Posiedrenie Z'a!rzą-4.?J o z.wyklym cz.asie. 
Przew00nlczący. 

Koło śpiewu „Fiołek" w ReckUnirhausen-Siid 
Bruch . 

do~i swym członkom, :i:ż w niedzielę dnia 15 
gruclinia o godzi11ie 4 pą po.tu<lniu od9ęd'.zie się 
rocme wałne zebr.anię. ~ obór nowearo zarządu. 
O Hemy udzrai prosi (3) Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu o godz. 2 po 
palu<fn~u. 111a które i rewizor.owie kasy są po
rządam. Lekcya: śpiewu o godzinie 8 wi~zo-
rem. O liczny udzial w lekcyi prosi -

StanłsJaw Weehta, sekretarz. 

Towarzystwo 2fmn. Sokół w Mors-łloohstr.ass 
®nosi swym d1ruhom iż w niedzielę dnia 15 gru 
dnia, o godzinie 4 po J>i)l. odbędzie ih: mie~ę
czne zebranie, na sali zwy.klych zebrań. O licz
ny adzial d1111hów w zebraniu uprasza sie. Goś-
cie miłe w.idzatni. -

Uwaga. Zairząid i rewizoroswtie !rasy wirmr 
się o godzinie 2 po paludniu stawić. (2) 

Ciołeml Wydz.taf. 

Towarzjrstwo łotery)ne .,Jedność" w Dulsbunt-
Meidrl'fh. 

~ upr0a~e. iż w niedzielę, 15 grudnia o 
2'odtinle 2 odbędzie się walne zebranie, n.a któ- -
em będzie obór ll'QW~lrO mirzą<iu, W~stkich 
cz.lbn.kó.w na zebranie się zaiprasu.. Oo&cie miłe 
iWidz.ianJ. (1) Zarząd. 

Towarzy·stw-01 ltłmn. .,Sokół" w Schalke 
dal1o:si swym czlon.Irotn, iż od zaloienia towa
rzystwa naszego od·b.ęd'zie się pierwsze walne 
:i.obranie w rtloozielę, dnia 15 i!rudrnd'a, o godz. 
3 po pcWchliu w lokalu pana: Ewersloh, Wil
helms.ga'!"ten, przy ulicy \ \Ostrstr. 23. Na pQl
rządiku dzienuiym obór .nawiego wydz.iailu i 'Wtie
le iooych ba.rdz.ó ważnych spriarw. Obecność 
wszys.tJcich druhów Jest ·kooie~. Wydzial i 
1-ewizurowie kasy iwinni sil} staJwił punktualnie 
o goo'4i.n1e 2 po o&udniu. Goście mile wi-
~iani. (1) Wydmł. 

W Dahlhausen przed pol. o ll_u P. Salmeh. 
W Liodea-Ruhr po pol. o 4 godz. u p. Schiller. 
W Baukau o 4 ~odz. po ool. u y, Sehrbrucha 

tta!fensitr' 
W Schonnebeck o 11 godz. u P. Winkelho-

fer, Mittels.tr. 
Wlec w Neumiihl po polucLniu o godzinie 1 w 
lokalu p. Schreer w Bµschhausen,, mi porządku 
dziennym sprawa kasy chnrych i kasy pośmiert 
neu. 

Zebrania odbędą się: 
Zebranie c.zlanków Z. Z, Polsk. w Langendreer 
w nied·zielę 15 grudnia po ipdfudniu o god~Jnie 
5 ·W lokalu P. Arnst daJWniei Knipping. Spraw0o~ 
;Wa.nie skarl>ni'kiai i idelegata i obór ~o rwy. 
&i.a.Ilu nai rok 1908. 

W DułsburK·Laar w niedzielę 15 grudnia 
po pal. o godz. 6 m sali p. Sc}1wana. .Spn
'WUZd:amie skarbni<k'al i obór wy<lz.ial.u. 

W Oelsenlclrchell-Błsmarck w ·niedzielę, 
15 gmd111iai o igoozi. 4 po pol, ·na sali pana Lan

genschei<l. Bisrnairck$k Będzie spraswozdla;
uie .skarbtllika i obór zarządu. 

W Wattensclleid dnia 15 grudl!lia o g<Jldiz. 
30 DO pol. u p. Pru}ropa. przy Nordstr. Bę
chie .SQ.raiwmdainie ska<rbnjka i dele~ta, o.

raz obó_r wy.ctz.ialu oo rok p rzyszly. 
W Kolonii 15 grudnia o godz. 1 -po pol. 

w loka.tu p. J(irs~ha.. '.Engel~tein 51. Bedzre 
sprawozdanie ~karbn~ktt, delegata i Olbór wy
dz.i.a.l'u ntaJ rok prz.yszly. 

W Marten 22 grudnia -prred paludlntem o 
11 godz. w lokalu p, l\arte. Będzie sprawozda
nie skairl:mik-al i deleg-ata i obór wydzialu na 
rok przysxly. -

Na ostatniem posiedzeniu w Wamte Il o
brano delegatem Wince&tCiO Staclmwiaka, za
miesmralego przy ul. łlofstr. 91. 

Towanzystwo 2id. .•• Sokół" w I(arnap 
don-OSi dru·hom, ił w nioozielę, dlnia 15 grudlniia. 
w · lokalu wdowy P. Orundanann, przy ulicy 
l(rólewskieJ, pu~tualnie o godzinie 3 oo polu
dniu odbędzie się ml~ęczne oraz ~zne walne 
zebranie, dat którem będzi~ talkie obór no
wego zarządu. Ponieważ przyJdą barxioo wa
tne si>rawy do <JUaswianra~ przeto kompletny u
dz.ial druhów pożądany. Goście mile widziani. 

Czolem ! (3) W dyzlał. 
Uwaza. Czlookowie, którzy są dlużej jak 

3 miesiące zalegli ze skladkami miesiecz.nemi. 
mQgą się na zebrani-u z nich uiścić, w przeci
'W'nytn razie nie mają P.rawa pr~y 'Oborze za
rz.ą.du. - Zatrza,<1 i rę-yriz.orawie kasy w.inni· si~ 
starwić godzinę t>rędsziei m posiedzenie. 

_Józef Babski. sekretarz. 

.Jak pisać Usty? 
czyli N()wy sekretarz polski. Nowe to powię
ksz.one wydanie za;wiera nauke o pisaniu li
stów. wzory na lis.ty milosne, z powinszowa
niem i rozmaite w życiu tow-airz.yskłem, ro. 
dzimlem. hMldlowem, rolniczem. dal eł: Listy 
makemłtych pisarzów, jak Mickiewkza. Sien
kic;,wicza i innych. Dalej: Spis błędów języko
wych i główne zasady pisowni polskiej. -
.Egz. brosa;. t.60 DH'., egz. wr. 2.80 DH'. Oplata 
poczty 20 fenygów. 

łJhwala Polski. 
Piękny obraz kolorowy 1>11Zedsta1W"ia Dzle. 

Je nasze w wniefętnie ul<Ylonych portretach. Są 
tam królowie, hetmani. uczeni. rycerstwo pol~ 
ekie, koostytuc~ 3 mada. legioniści i czasy 
Koociuszkowskie. Obraz ten mile na nas robJ 
wrażenie. bo mm przYJ>Omina wielką prze
szlość naszą. Cena. 1,50 mr •• z przesy(ką 1.78 

Dzieje Polski 
przez Raczyóskiesw. Okazale to dzielo lllit 60-4 
stroo, dkoto 200 pięknych iUustracyi: portrety 
królów. hetmanów. zamkł, porrmioki, kościoly. 
miasta! bitwy ł 8 mapek, Dzialo napisane 
tak zatmująco, że sie Je czyta Jak powieść ta
ką. Cena egz. opr. w plótno 7,50 rnr. - Na od 
lllatę 8 marek. - Dla detaUstów wysoki ra
bat. 
I(. KOZLOWSKJ. wYdawca. Poznań, ulica Dlu. 

~a or. 8. 
016wny zastepca: 

St. Kochowicz, Bruckhausen n.R. 
przy ulicy Albrecllta w. 2. 

Zaraeem .oolccam 

ksl"żkł do nabożeństwa~ 
ł powieściow~ obrazy rell1riJne i narodowe. :tak 
te oprawiam obrazy. wianki i wiązarki. Wielki 
wybór pocztówek z widowami. pawinszowatl 
' wląiz.arków. (995) 

--- ·iłMiA] P bCZ 
~ Tanio! _ fl'anlet 

j Zepry s 
§ zegarki kieszonkowe ol'all towary z złota, fł 
: srebra i doublee poleca w -.vielki.m wybo.rze :; 

i ]. Szymczak, Poznań, 1 
i ul. Szeroka 24, ~ 
~ 1870 narożnik ulicy Ślusarskiej. ~ 
g Cenniki darmo i fnuiko. 

nieJsze źródło zaknpna, 
..... 

Patrzcie tak tuczy „Sa motuk" ! 
Ta świnia była t&lt 

mU&ern.a, że myślałe111 
że mi zmarnieje. Za: 
dawałem jej „futter. 
kalk;, i inne zachwa
lane w •kładach pro. 
szk.i, leru; nic nie. 
pomogło. Zrobiem. 
próbę ze „Smakotu. 
kiem" i 'Ił' krótkim 
cn11ie tak mi ei~ 
upasła I Opowiedzia

-~; łtim wszystkim w Ila· 
"..a;;===----r. siej wiosce i teraz 

mamy w n.a~ej Wili 
i okolicy :najdo4 konalsze l największe tuczniki! 
„Samotuk" dzli.ła z&dziwiaj4co ! 

JI.areln 8ter;•anu, 
t / 2 worka. 2,50 mk., cały wnrek 4. mk. i franko w dom. 

Laboratorium „Alchemia" Klimel 8 Ca 
Graudenz 2. 1473 

BacJność Rodacy 
w Wanne I okollł'yl 

Polecam na g-wiaid.kę zahawk.i dla dzłeet 
i .a Nowy Rok karty w pięk.Hm wykonaniu i po· 
winszowania, także ehraim7 llw. I narode•e 
ftpry 1h'ł'. Pan11kłeh, krz7ie, kalążkf 
•• aaho:tea•tw'• • wielkim wybo~. ey. 
a•IT l paple•••Y i wiele inn;reh artykułów. 
Każdy odbiorca otrzyma kalendarz ście11.111 i będzia 
dobrze obaluoa;r. .Pro~ uan. Rodaków o popat· 
cie me~ p1zed!li.ęb!orstn.. lł72 

Wojciech Kościelni 
ksiQgamia polska w Wa••e 

p~y ulicy Dworcowej nr. 93 (Bahnhofstr). 

O 
• G1sp1darst1a 

Z I 8 WC Z Y U H 93 mor~ „ t•m 7 mórr 

Palaka łąki, swój torf; budynki 
w po~dku z komplet. 

najdzie oi 1. l'ltycznia nym inwen.tarz01, pól 
etałe i dobn miejsce. mili od Gniema, jest 
Wł. Wiśniewski, zaraz do sprzeWJa. 

Cena 84:000 mk. pny 
Barxle•, wpłaeie 8-10 tya. ma· 

naróżnik Wiesen- und rek. Znaczek na "dpo· 
:Butenstr. U71 f wiedż. M. G.ułeZJbski, 

Charlotłenhof p. Gnesen. 

· ·Dobre i taiiłe 

.obol.ie zimowe Baczność przy zaJmpnie nalewekl 

jest najstosowniejszym podarkiem gwiazdkowym. 
Speeyalnłe tanie ceny 1 

Damskie pantofle skórzane bar::„:i;;:a~:1u- 1,90 
Damskie trzewiki, nowe fagony, im:t. chevreaux tylko 4,96 
Męzkle trzewiki boxcalf, modne fasony tylko 7 ,25 
Damskie kalosze tylko 1,65 
Męzkie kalosze tylko 2,45 
Trzewiki na guzikach z końskiej skóry dla dzieci 

2 -24. 25-26 2f-80 31-35 

~,to ~,Ao a,o5 a,e5 
Trzewiki i buty dla robotników. 

Właściciel interesu pochodzi z Prus Zachodnich i mówi iobrze po polsku. 

Ph. 
1'51 

Gross, Bocbum, 
Bongardstr. 3. 

„ ) .. „ • , t • ' ~·~ ·, ' "ł' "ł, ,,•, 

Sławne laboratoryum chemiczne 'nanego sądoweeo chemika Dr. C. Bischoffa w Berłinie, 
na podstawie przedsięwziętego rozbioru chemicznego, wystawia nast~pujące świadectwo: 

I) Prawdziwa Nastójka z owoeamł, wyrobu firmy B. Kasprowicza w 
Gnieźnie, w butelce oryginalnej, ma smak niezwykle przyjemny i charakterystycznie owocowy, 
a na dnie butelki znajduj~ się: wiśnie, porzeczki, jagody itd. .Prawdziwa Nastójka z owocami 
przedstawia znakomity, czysty wytwór owocowy, który w nadzwyczajny sposób destylacyjny i 
ekstrakcyjny jest zestawiony. Farba likieru jest naturalna owocowa. 

2) Prawdziwa Nalewajka z owoeamł firmy 

B. Kasprowicza w oryginalnej butelce jeat znakomitym likierem z cha· 
rakterystycznym smakiem wiśniowym, a. na dnie butelki znajdowało się 
kilkanaście wisien. A•alłza wykazała, że "Nalewajka" jest likWrem 

owocowym z naturalną farbą, a wysoka .zawartość czqści milleralnych 
itd. świadczy o tem, że jest to nadzwyczajna specyalność i :makomity 
wyrób fabryka.cyi wódek. 

B. KASPROWICZ 
Fabryka 

BERLIN 
Gorzelnia 

G•IEZ•O 
Wytłocznia 

HAMBURG. 
0Mtatnła napeda a Zloty medal w Bernbur5u. 13&8 

.~ K.onf ekcyę męzka .i dziecięca ~~ 
jako to 

~ Ubrania 
g Paleloly I 

Spodnie 
Kamizelki I 

Jupy 
Koszule I 

Kalesony 
Szkarpetki 

o 
CIJ ..,., 
~ • E-t 

św!ezo odebrał i t!Olt~a po stałych i niskich cenach 

Wojciech A. Powalowski, Bochum, 
fi 

Za~azem donoszę niniejszem ~zanownej Publi cinośd, ił z pow)(iu śmierci syna mego zniosłem 
llą mo1ą w Herne. Zamówienia przyjmuję piśmiennie. 

Jan Breiski w 

I Kołnierzyki Przodki 

ulica Alejowa nr. 13 • 
z dniem 1. listopada 1907 

~u 

pr 
ko 



Bochum, na cz~a•·telt·, dnia 12 gru~, aia 1907. ok 17 . 

• 
Codzienne pismo lndowt dla Polaków na obczyźnie poświęcone ogwłacł1 ora1 sprawom 1.arodo\1')'8, politycznym ł zarobkowym. 

·~ cor;Wiennie z wviątkiem dni puświątecz
p~ta kwartalna mi. poczcie i u listowych 

l mr. 50 fen .• a z odnQszeniem do domu I rnr. 
fes!. ww-us Polski" .zauisattJy jest w cenmku pocz
~'111 pod makiem • .L._ polnisch nr. 123." 

I lmlc Bote za llarc I DJczrz111 
Za tmeraty placi sie za mieisce rządka drobnego ..._ 
łw 15 f., odoszenie, zam:ies1.1CX011e przed inseratamł 41 
fen. Kto często ogkis7.a otrzyma rabat. - Listy do 
•• Wiarusa Polskiego" należv frankować i pOOat • 
nich dokl.adny adres piszącego. Rękop. nie ~. 

Redakcya, drukarnia I księgarnia znaJduJe ale w Bochum, przy ulicy Maltbeserstr. 17. - Adres „ Wiarus Polski" BocJiam.. - Telefon nr. J.414. 

Rodzice eolscy! Uczcie dzieci swe 

16\Vić, czytać 1 pisać oo polsku! Nie 
~st Polakiem, kto potomstwu swemu 
.,remczyć się pozwoli! 

z wypadk6w dnia. 

Czlnownicy rosyjscy wysługują się 
pruskim polakożercom. 

z Wiarszawy donoszą, że kilka tam
tejszych gazet 'Skonfiskowano z powo-

a du artykułów przeciw antypolskim pro-
2 jektom prusko-niemieckim. Policya za

kazała także odbyciia wszelkich zgro
madz.eń oraz ogłoszenia odezwy nawo
lującej do bOJkotowainia torwarów nie
mieckich. 

D Rodacy nasi w zaborze rosyjskim 
~ spodziewają się, że ta akcya czynowni

ków i policyi rosyjskiej spiesz.ącej na 
pomoc pruskim polakożercom :pogłębi 

st tylko oburzenie ogólne 1 przyczyni się 
do tym energiczniejszego bojkotowa

a· fila towarów niemieckich. 

eruskl przycotowu)ę jeszczę dał· 
sze ustawY antypolskie. 

„'Rheinisch W estf. Zeitung" dowia
~uje się, że rząd pruski przygotowuje 
projekt ustawy przeciw polskim ban
kom parcelacyjnym. Ustawa ma prze-

! szkodzić dzieleniu wsi między przyle
głych gospodarzy. Dzielenie takie wsi 
ma być zaleime od zezwolenia wła· 
dzy, :·· ,{·· łit%'i 

Inna ustawa ma zapobiedz fumu, 
iżby wywłaszczeni włościanie Polacy 
w przyległych okolicach szczególnie 
na Górnym Sląsku się nie osiedlali. W 
tym celu rząd zamierza wspierać nie:
mteckie banki ziemskie pieniędzmi pail 
stwowymi, którymi to pieniędzmi banki 
owe mają regulować hipoteki zadłużo
aYcil niemieOkich wtaścicieli ziemskich. 

Olbrzymia walka 
l przemyśle budowlanym. 

Zanosi się w Niemczech na wa1k~ 
~robkową, jakiej w podobnych roz
łtl!anach jeszcze nie było. PrzedGiębior 
cy budowlani pragną skorzystać z sla
bn~cej konjunktury i albo złamać albo 
tez ZUipełnie zniszczyć organizacye ro
botników. 

Centralny związek pracodawców 
Przemysłu budowlanego w Niemczech 
Odbył 11arady, w których pOtStanowio
~o wypowiedzieć wszelkie kończące 
się z ostatnim kwietniem roku 1908 u
kłady taryfowe i uchwalono następujące 
N-skazówki dla or,ganizacyj lokal1nych :. 

Ie wolno zgodzić się na skrócenie cza 
su Pracy poniżej 10 godzin, nie wolno 
~odwyższyć zarobków nie wolno u
·~nać Prawa do święt~wania w dniu 
·go ninja, dozwolona ma być praca a

kordowa. Nowe uikłady taryfowe wql
n~ ZaWierać tylko z pozwoleniem nie
nueckiego związku pracodawców. 

P,racodawcy wiedzą, że surowe wa
~bki te musza sprowadzić W1alkę za
do k~wą i na wyoodek taki gr-0żą, wY 

(I aleniem wszystkich robotników budo-

wlanych w całych Niemczech, a chodzi 
o mniejwięcej milion robotników. 

Wynika · z. :powyższego, że ufni w 
potęgę zlata, lktóre ax>~iaidają, 1praoo
dawcy pragną walki na życie i śmierć 
z organizacyami robotniczymi, które 
rozbić 11>raigną. Ro!botnik ma być nie
wolnikiem pracodawcy. Takie poglą
dy i zamiary powstai.a na tym samym 
gruncie, na którym opiera się polityka 
antypolska. Jeśli rząd w polityce iswo
jej wobec słabszego społeczeństwa kie 
ruje się zasadą, że siła kroczy przed 
iprawem, nie dziw, że butny pracoda
wca O"Qarty o swoją żelazną szafę de
ptać pragnie PO robotniku. 

Polacy na obczy"1ie. 
Recldlnghausen. Wybory się od

były, a ich wynik, zwycięstwo centro
wo-liberalne. Otrzymaliśmy 1978 gło
sów, przeciwnicy 2'277· Spodziewamy 
się atoli, że niedłu~o partya centrowa 
będzie się cieszyta z tego ,,ZWYcię
stwa' ~. Przecjw wyborom założony 
zostanie prawdobodobnie 1protest 
Stwierdzono bowiem, że w lokalu wy
borczym p. Krummego odbywały sie 
wybo~ _aż do g-qciziny kwadrans na 8, a 
nawet niemieckie tutejsze glazety po
twierdzają ten fakt. Sprawa budzi ró
żne domysły, gidyż_ .painowie ci posiaidali 
przecież zegarki i wiedzieli, że )VYbory 
kończą się o godzinie 7-mej.. 

Wybory sa więc nie ważne, i trze
ba przeciw nim zaprotestować, co z 
.pewnością komitet nasz uczynić nie o
mieszka. 

Gdy ogłoszono wynik wyborów cen 
trowcy pofolgowali sobie, a sercom 
hakatystycznym sprawili ulgę rycząc 
na całe gardło ,,dajczland, dajczland 
liber alles", chociaż tutaj wcale o „da!
czland" nie chodziło. 

Charakteryzuje też doskonale pa
nów cemtrmyiców i sposób, w jaki 
rzekomo walczą „za prawdę wolność i 
prawo", że denuncyują niektórych u
rzędników, którzy mieli zachęcać do 
głosowania nla kandydatów polskich. 
,.Morgenpost", organ centrowy dla 
Redklingharusem, wola, że to się inie zga„ 
d.va z polityką rządu, jeśli urzędnicy w 
ten sposób postępują! Centrowcy uda
ją się więc tutaj wyraźnie pod opiekę 
hakątystów i rządu. Niech im to wyj
dzie na zdrowie. Polacy zaś z pewno
ścią sobie fo spamiętają i wiedzieć bę
dą, co uczynić wobec tego. 

Roztrząsa1I1ię_ w ta'kim kierunku 
spr.awy wyborów wykazuje, że centrQ 
wcy sami czują, iż nie mają się z czego 
radować. Za to pomiędzy Polakami 
rnnuje duch jaknajlepszv i nadzieja, że 
skoro wybory zostaną unieważnione 
lub przy najbliższej innej sposobności 
sprawa jeszcze korzystniejszy dla Po
laków weźmie obrót. 

Horsthausen. Z wszelakich miej
·scowości na obczyźnie czytamy w na
szym organie „Wiarusie Polskim" ko
respondencye albo też sprawozdania z 
zebrań lub z wieców publicznych, z 
Horsthausen jednakowoż w tym roku 
żadnej korespondencyi ani ~orawoz-. 
d~inia nie czytałem, a jednaik 1 z nasze} 
miejscowości byloby dużo do pisania. 
I u nas odbywają "ie zebrania i wi~c~; 
że jednak tutaj nikt kmespondency1 me 
napisze. zdawaćby się mo~lo, iż wsz~
scv Rodacy z Horsthausen na zebram.a 
i ,~riece uczęszczają i ogłoszenia takie 

hyly.by wy_teczne. Niestety tak się je· 
dnak u nas nie dzieje! Mamy w miej
scowości towarzystwo św· Józefa, Ko- · 
ło śpiewu, „Sokola'' i towarzystwo lo
teryjne; prócz tych towarzystw mamy 
Bractwo różańcowe męlżczyzn i nie
wiast. I oto gdy się ,przyjdzie na zebra 
nie jednego lub drugiego towarzystwa, 
bardzo mal-o uczestników się znajduje 
na zebraniu. Szczególnie na lekcye 
śpiewu mało członków uczęszcza. Nie 
lepiej rzecz się ma z zebraniami „Zje
dnoczenia Zawodowego Polskiego". Ą 
przecież sprawy robotnicze powinny 
nas robotników najwięcej interesowiać. 
W6zak ani jeden naród kulturny tak 
niedbale na sprawy robotnicze się nie 
zapatruje, tylko stara się, iżby je na 
najlepszą drogę wprowadzić· Gdyby
śmy wszy.scy Polacy na obczyźnie 
szczególnie sprawami robotniczemi się 
zajmowali, działoby się mam pod nie
jednym względem już dziś lepiej. Mo
żemy też to łatwo uczynić, mając „Zje
dnoczenie Zawodowe Polskie" i „ Wja
rusa Polskiego". Gdybyśmy oto cho
dzili na zebrania i wiece, gdy urządzia
ne bywają, moglibyśmy się z niejedną 
sprawą robotniczą zapoznać i wzaje
mnie się pouczać. Nie mamy wprruwdzii; 
inteligentnych osób dosyć na obczy
źnie, iżby nam nauki da~ały „ nie mo
żemy się też na takie osoby oglądać .. 
boć oni albo w części własnej 1pracy 
mają dosyć aibo też niestety nie wiedzą 
albo wiedzieć nie chcą, co to jest dola 
robotnicza. Tak więc musimy się sa
mi istarać o to, ażeby byt nasz PoPra
wić- Na zebraniach mogłyby być od
czyty o sprawach dotyczących robo
tnika i nie brak i nam książek rozma
itej treści, z; którychby na zelbrarniu „Zje 
dooczenia Zarw. Pol." odczytać można, 
gdyby się . tylko Rooący a szczególnie 
członkowie na zebrania kznie sta
wiali. 

Prtyszłe zebranie „Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego odbędzie się w 
niedzielę, dnia 15 grudnia w południe 
o godz. 12 na ~ali p. Moellera, przy ul. 
Ludwilm, a będzie nowy wydział miej
scowy na przyszły rok wybierany. 
Mam nadzieję, iż na tym zebraniu sala 
ibędz1e uupefoiona i odtąd lepszy duch 
pomiędzy nami zapanuje. Żywiąc na
dzieję, iż w przyszłości ktoś inny o na
szej miejscowości więcej napisze koń
czę korespondencyę, gdyż osób, które
bY. się tern zająć mogly, nam nie brak. 

Tułacz. 
'P-J.w; _n :.-.. ·---- - ·- ···- _ ____ . ______ _ .!!!.._.__ .• _!!!!!!!!:I 

Wywłaszczenie w sejmie. 
(Dakończenie mowy ·p-osla 1dlr. Dziem

bowski eg.o). 
M. P. W dyS!kusyi prawie wszyscy mów

cy opero\.vali nifzym mieuzasadnionym twier
<lzeniem o naporze polS!k:ości. Niechaj p mini
ster z.echce IJlJJie pq:uczyć, niech mi wymienJ 
fakty: Co? gdzie? kiedy? kto? Napór polsko._ 
śd !!.P'art:rvw.albym chyba w objawje, że robo
tniicy polscy emigru.i<t dio Westfalii, Sa1ksonii i 
Hanowera, wogóle za zachód. Ale, M. P. czy 
można tam mówić o naporze? 

Byna~mniei, robotnik nasz pr.zybywai na 
we21Wainie, i to n:ie czasem na wezwanie rady
kalnych Polaków. tylko na w.ez:watnie poczci
wych niemieokich fabrykantów i wlaścicieli 
dóbr. którzy w.abią go d'OI siebie. Powiadają: 
Zapllacimy ci dobrze, poniewarż potrzebną nam 
jest twoja sila rohocza. Robotnik zaproszenie 
przyjmuje, a potym rozlel!.a się skarią. Napór 
Po1$Mci! . . 

(Balrd:zo slusmie l - u Polaków). 
NiełJ.ezp;i-eczeństw()j ·polskie jest z:wyik.l'}m 

argument~ naszych vrzeciwników. Wczoraj 
i <lz.isiai wszyscy mówcy na to wskazywali, 
Wobec tego oodnosiliśmy zawsze. co i ja dzi-

sian PQWtarZ'alm z caty-m naciskiem. że żadeit 
ri nas nie myśli o oderwaniu się od paftsftra. 
Ale to pain.OIItl nie wystarcza. Odpowiadacie: 
Gdyby Danstwo znajdawalo się w niebez:pie
czeJ1stwi~, IIlie mogloby liczyć na Polaków • 
Potrzeba nam lµdnoś.ci zupe!nie pewnei. Wydaje 
się dziwnym, że prawami wYiątkowymi m
mierza się nawródć ludność do wie~ci i 
prz.ywiąza:ni1aJ. Ze sposób taki nie itest pedago
~ czny. o tyrrn pouczą panów specyaliści '1fl 

dziedzinie .peda~ogiki. 
(Bardzo Stlusznie !) 

W wasze wspomni.enia historyezn:e wda
wać się nie mogę, byly one piękne, ale me 
historyą.zne. Wymienię mitomiaist .Jata 1870. 
3 1866 2Jllane każxlemu •• Wówczas państwo znaj
dawalo się w niebezpieczeństwie, a cóż uczy
nili Pola<:v? W odlt>aw'ioozi przytoczę slawa 
Bismarcka. na któreg-0 paooswie powtlll'ywali
śde się również w uzasadnieniu oroiektu. Bi
snJarck powiedzial 18, marca 1867 ·r.: 

Tę same uczucia przy·wiąuni!al okazali 
i-Ołnierze polscy we wszyst15:ich bit>wach. 
Przypl-eczętawali swoją wierność do króła 
krwią wJa.sną, przelaną na poLa-cb bitew ':w 
Danii i w Czi.x;hłaieh z wlaściw;nm swemu na
rodowi mestwem. 

( Sluch.a;cie_! Sludraocie !) 
Okazałi SW'Qfą wierność, gdy ojczyzna =ai

r:kJwala się w niebez.ipieczeństwie, a teraz. od 
1ra1ZU ka.Mv Połak proodsta:wia wielkie niebez
pieczeństwo. Wobec t~<> stwilerdzam tutai: 
Polak uczynil swo1<ą powinność, teraz można· go 
wywlaszczyć, Tak przedstawi& się spraiwa. 

M. P. Oddlalwna sroimy n.a staioow:Lsktt, u 
projekt sprzeciwia sie ikonstytucyi i dzilwi~ ~ 
że w projekcie tak wielkiej donioslości ro~ w 
mnotyiył'owaniu inie zl<YiJQno w kwestyf tej do-

-~laclnych wyiaśnień. 
Sąid-zilem wc210raj, że P. mimster spra:wiedii-

1\JroŚ.Ci da nam w tym kierunku ;i.alciekołwiek 
.wyjaśniooie, lecz omylilein się. Pain minister 
na pytanie wicemarszaJ•ka P. dr. Porscha, czy 
prOi,,ekt sprzeciwia sii: artykufuwi 9. konsty
tacyi, odpowiedzial kró1lk-0, że iest to kwesty-a 
czy_oo, faJ nie .kwestya P.raw~ Bardzo sliusznie. 
ale Jmleży roz,ważyć, czy fa'ktyczna istota: pra
wa tego da si~ pog_9dzić z konstytn<:yą. We
dlug moiich zapiskQ-w minister tle pr_;ytoozyl 
.art. 9. konstytu<:yi. PowiOOzital wprawdiie. 
że w~ooć odbierać tpOŻ.na ze tWZgl.edów na 
dobro ipubliCZ1.lle. aie dodal „ze w.zigl~ na 
dobro -pµibliczne państwa". Jest to zapatryiwa
nie blędne. Tr.z.ebo bowiem zrobić róanicę po
między ogólnym <lobre:m publicZ'!lym, a pQli
tyczazymi iinteresami państwa. 

(Ba·rctro s.fusznie ! - 1J. Poltltków ). 
Można więc wywla...~uć tyliko ze w.zglc:

du na <Ogólne d'obr-0 public2Jlle. Także artyXul 
4. J\lonstytucyi wYkl~dal p. minister m'Odm rzx:J:a
niem blednie. Jest to la!rtykul d-Oityc-zą.cy ró
wnoupraW'11Jiema. Pan minister twier.dtzi{, .ze 
a-rtyikul ~en dotyczy Jedynie usunięcia różnic 
stanowych. W roku 1904 gdy poprzedinik obe
cnego ministra wyoowiedz.ial podlObne zapa
tr;riw.aJiliia, udiowodlnil mu posel Cassel, że pod
czas tworzenia konstytµcyi podn:iesiooo funda
mentalną zasadę r6wnio.5d w państwie, ró
WiIJoOŚci rwobec prawa, skutkiem czego i to 
twierdzenie P. ministra uvad'a. 

Zwraicam uwagę także na to, że proiekt 
sprzeciwia sdę ustawie o swotxxfoym Jll"Ze.l1D
szeniu się z miejsca na miejsce. Nie ignorajlcie 
wi.ęc '"''am.owie q1.lej d1pniOtSlośd i macwria 
stanowiska prawnego, gdyż z.najdziecie się na 
pochylej równiinie, 11a drodze wiodącej do pod
kopania poczucia prawnego. A to by16by dl.a 
państwa większym ·niebezJ)ieczeńsir.Vem, niż 
niebezpieczefistwo pols.kie. 

(Bardzo slusz.nie! - u Polaków). 
Autor broszury .,Recht muss Reoht bleiben" 

p. Otter, powioozia!ł' między .innymi: .,C.zlo
wieka przvzwoitego odróżnrai od zbrodniarza 
nie obawa. przed domem karnym, gdyż tę ma 
w newny m stopniu także zbrodrri!Jrz, różnica 
polega na posiiadaniu pewnej dmy poczuda 
orawnego. 

(Bardzo sTusznie ! - na. l. p.) 
To QOCZUcie prawne u nie'których lud.z.i po

czyna zanikać. I tak n. P. zn:my '!}, Tiedema.nn 
z Jeziorek oświad.czv.r: „W walce narodowo
ściowej ·nie wolno cofać się przed ostrymi środ 
kami. I my nie zlęl<niemv się, jeżeli ktoś w 
na<lmiia1rze sumien.oości powie: to lub owo 
sprzeciwia s i ę konstytucyi: 

(Sluchajcie! sfachajcie! - u Połaków). 
A 1J11.ainy pr.aw.nik, radca spraiWiedliw00ci 

\YM.ner -oświadczy!: ~zy Połacy malią stus.z
ność. -c:!.,Y te-.l d'zieie im się krzywda - t~ jest 
rzecza obojętną!" - Czytajcie oanowie „Pos. 
Tc . .geblatt', tam z:nai<lziec.ie wiecelł podobnych 
:Wail. śv..ia<lczących o stoDfli<AvYm .zaniku no
czuciw pra~Q w niektórych kolach. Zbli
i'a.mv się nvolna do nihilizmu prawnkze__go, ie-



żeli pra.wo wolno deotać nogami. Bedziemy f 
2ądali, .aby k-0misya rak najdokladniej zoadala 
kwostyę prarwną projektu i nie zadawolila się l 

taktyką krzykactwa pa<tryotycznego. 
Powtarzam, że nie możemy przyjąć projektu, 

jak nic może przyjąć go żaden czlowiek, 
stojący nai gruncie nowoczesnego p0r~dku pat1-
stwowego sp-Ollec.z.nego. Jest to projekt rewo
lucyjny. Obecnie za~ądano 400 milionów. gdy 
te nie starczą, nastąpi podwojenie, a w kot1cu 
przyjdzie do upaństwowienia calych dzielnic 
wschodnich. 

Zwracam panom uwagę na to, że każdy 
ruch rewolucyjny, a zwfasa:cza anarchistyczny 
i komunistyczny, W}"P'isal na swoich s.zta.nd1a
rach „Wywlaszczenie". Natomiast wszystkie 
państwa stojące na !ffU:ncie .nowoczesnego po
rządku państwaweg-o i społecznego uznafy wy
w.tasz.cz:enie za niedlQ1ZWolo.ne. Jeżeli z nami 
zrobicie początek, to dzieci i wnuki wasze d'ó
czekają się chwili, .w której socyaliści w parla
mencie uzasadnrat będą podohny iprojekt i po
wiedlzą: Wy w r. 1907 ~ądziliście się sami na 

sie paragrafu 7-go wyraził sie nader I toryi, chodzi o kupowanie w Poznari
ostrożnie i oświadczył, że w tej spra- skiem t Prusach Zachodnich ziemi pol
wie nastąpić musi jeszCZię 'Porozumie- skiej, aby na niej osiedlać niemców.„„ .. 
nie. Pan Miiller oświadczył, że jest - -~ - - -- - - -
wrogiem roboty podszczuwającej pol- Pod jakąkolwiek formą prawną lub de
sko-klerykalnej ( ! ?), protestował prze- klamacyą nacyonalistyczną staranoby 
ciw demorrstracyi parl2,1mentu austrya się to ~kryć, będzie to zawsze praw
dkiego i oświad'czył tylko, że wolno- dziwą •.... ·. Cały świat powinien prze 
myśl·ni mają na:der ciężkie wątpliwa- mówić na rzecz zwyciężonych Pola
ści co do środków. ,które w pHY\vin- ków z powagą stanowczą. jaka przystoi 
cyach wschodnich pragnie zastoso- tej wielkiej sprawie. Bo chodzi tu nietyl 
wać § 7. ko o Rolskę, ale o całą cywilizacyę no-

to„ 

Następnie ·zabral głos prezes l(oła wocze~ną. - Czegoż należy oczekiwać, 
polskiego_ książę Ferdynand Radzi- jeśli Ptusacy w pełnym pokoju,.·.· .. · 
wiłł, !który zaiprotestował iprzechv na- swychc własnych obywateli? Czegóż 
paściom na Polaków i napiętnował należy·· oczekiwać, jeśli państwo potę
je jako oszczerstWia, za co go wice- żne, w sercu Europy, wYznaje w swych 
marszatek hber.a~ Paasche 1powolal do ustawach zasadę, że prawo musi ustą-
1porzą;dku. \Vykazywał też książę R.a- pić wobec t. zw. racyi stanu, t. zn. pra-

(Bardzo sluszniel _u Polaków). dziwiU, że dobro publiczne a dobro pa11. wa sildiejszego. Slawny Kant, który był 
z osobistej odpowiedzi kil'ku mówcom, któ- stwowe, na które rząd się ,powołuje przecież Prusakiem, i to prusakiem 

rzy .zaczepili nasze poczucie narodowe, rezt-. są dwie różne rzeczy. Dla ""'d{)lbra pań- wschoo~im, osądził już napr~ó~ obec?Y 
' gmti_ę aiby nie ZlaQs.trzać przeciw:ieństw. Nie stwowegi0'' ścięto swego czasu w rząd whsnego kraju, gdy mow1ł: „Bta-

- mamy takiego zamiaru i nie leży to w i-ntere- Fr.runcyi Juóla Ludwika XVI. i 1'eg.o z·o- dą tym, których polityka nie uważa za 
sJe naszym. l(ończę uwagą: Caly projekt po-
dyikt'dWalo uczucie nierraiwiści oo wszyistkiego nę. Zaprotestował też mówca przeciw święte ; przykazań sprawiedliwości." 
cp polskie, a uczucie takie iest niecbrześciań- 1p.rzeicillóżonej sejmowi ustawie o wy- ,.La, Ubre P.aJrole" (2. XII.), a.ntyse
skie. wlaszcZiniu i zaikończyl~ że w całym micka. zamieszcza artykuł znanego 

Odrzućcie wiec panowie i ten projekt nie · świecie cywiliza•CY.ilnYm rozlega się dziennikarza E. Drumonta, który pisze: 
·· chrześciańsiki. 

(żywe bra,wa na bwach pol.Stkich). ' okrzyk oburzenia na postępowanie rzą- „Cywilizacya niemiecka - wyższa po-
WkllllL!!lll __ 11111 __ !1!11_ ~ __ 1R.1! __ !1!1_~_ 111!1_11111 .. . 11111_ 11111_1111_ -~- 14!1! •• i!il. llJ!ll • . 1111!. -~- 19111!11~ •. 1!1!'! •. !1!!!_1!!! __ !!!!!1_!!!1.!!!!!!Ll du 1pr(usiko-nieimieckiego wobec Pola- nad wszystkie inne, wedle ustawicz-

ków. . Mowę !księcia RadziwiUa: µoda- nych zapewnień Wilhelma II., uwydat-
Obrady kom.isyi . , .· ·: my w czasie najbliższym w obs·zerniej- nia się nietylko w owych sielankach sui 

· ·· · ł · d szyni. ·stresżczeniu). generis, o których niedawno dowiady-
· .. W~ Spf8Wl8 .WYW 3SZGZ8fll3 0 fDCZ~00, , 1. ·. Z i1o•wą mową antypolską wystąipił wał· się cały świat i którym tylko Wir-

·. z Berlina donoszą, że komisya sej-'· minister P~ von Bettmann Hollrweg, któ- giliusia brakło, by je ozdobił czarem 
mu pruskiego. która rozpatruje projekt . .ry · stairal się wykazać, że Polacy_ my- poezyi. 
WYi\\~laszczania, a ·która miala w wto-. ślą zawsze j•eszcze o stworzeniu wiei- Podczas gdy generat~ Moltke na 
rek rozpocząć drugie czytanie projektu . kiego- państwa _POl'Skiego i dla tego ko- współkę z księciem Eulenburgiem pię-

. , -..11.a· życzenie rządu odroczyla obrady i . ·· niecztia ·jest taka potityka~ · jaką ·prnwa- knie się odznaczał dla kultury niemiec
.. rozpocznie je dopiero po Nowym Rol\u._ · ctżi rtaid ·prusko-niemiecki. kicj, ~rzygotowywał książę Billow dla 
: . . ;l~ząd prag:nie zyskać czasu do; . narad ' · .._. '. Godził się na projekt usta'wY a taik- sejmu";. piękną, malą ustawę ; .... pr~e-

·
·. _ ·:dalszych. · że ·na § 7 poseł Roth w. imieniu zjedno- ciw P~l'akom. 

czenia· gospodarczego. · Dalsze ustępy musimy opuścić nie 
··· · ___ c_ --- ·-- - -- ' Ptzeciw. § 7 'w interesie Duńczy- chcąc~narażać się na proces. 

.= ·Projekt USfDWY O ZOfOmHdZBUiHE~ -i ·SfOWH- ,_ko~ ~rotes.,to~at posel. ttaqse~, jedyny „L:Inf?.r.mation·', org~ agenc:yi. praso 
·. , • •. , • . • , i Dm;iczyk w parlamencie. we1 te1ze nazwy, zamieszcza duzy ar-
r ':worzvsrnmoEh w PHflHlnencm memmch1m •. ' ~ .Pisma niemieckie: zainaczają, że O- . ty~ul„ \~ _który,m czytamy: „A?y uja.rz-

·' , . . ) .. , ' · · ~ra.?om. wt_?rk?wym prz;vstu.cłliwal się m1c Jak1s n~rod,. zasym1~owac go z~ 
-Wtorkowy drug) . dz1en. oqrad. par"' ·tak.ze mem1eck1 na;stępca tronu. zdobywcami, ·uzywa się zazwycz.aJ 

.:„ .,._ Jame1ntu niemieck!.ego; . ~ad. -p(o~~:~tem .. ··. Dalsz;e 6bradt ,odrocz()rio do środy. dwóch.środków: z~~ar.nienia ziemi i ~i-
::·. ustawy o zgromad!zemąch .1 stow1airzy-·· ·'· ·· - · · · ~ · szczema mowy. Jesh się ma do czyme-
. ··'·szeniach był .z.nacznie ważnięjszy, , jak: '· 1 nia z narod·em .o żywotności silnej, kt(>-

dzień pierwszy. Pod~zas, gdy .. sta- . ·· .~Jl$.8 ffa~C~Sk8 0 WJWf 8SZCZ&niU • . , rej 11ic nie zdoła ob'alić, odchodzi się z 
i .nowisko stronnictw! .. k~óre dostały niczem, .a tylko z 1prostą,· hańbą. że się u 
„:· • .b ~i.~; c,io głosu V! .pou.ie.~i;,UUeik, byto Z'l}a- Paryski,e biuro Fnfonmacyino~pr.aiso... ży~valo środków, które : wzburzają śu- · 
. . ąe. _'oczekiwano z \vi1elkim zajęcievi w . 'we. R~rdy Narodowej nadsyła w dal- mienią. powszechne_ A naw.et jeśli rzecz 
· . . ·,t w_tore~, _jakie stan~wisko ~ajmC\ ·wol-' '. sz:Yiv. · <;:iągm .Poniiższe wyjątki" ·z pism się .u~ .. nieubf.agan~ historya ~i~ za
,\·).,. ąl()q1y~lm w _sprawl,~ . -~ 7 d:oty~z~~e-g? · francus'ki·ch, ornawiaiących prb]ekt iwy- pom~~ j {) pog~ałce.mu . sluszn~sc1 .. W 
·. Polal]s:ow. . . . . , . '. wl'a~rncz;enia,; wyciągi te są ' tym zna- chwili obecne1, Prusy przeds1ę~~1ęłv 

„ - PQs~ł lotary_n_gsk1 Orego1re. os~ia~-.. mie·nniejszymi, te ·pochodzą z pism bezroiumn_ą probę. N1.e ~ogą . ~mesc, by 
czy,ł,ł ze Judnosc francuska me · moze ' ws·zdktch obozów ,i ,odcieni połity- Polacy, ktorzv dostali się _pod ich pano-

. c\erpieć ~a Polaków . i żądał,_ by języ~ ,. : cznych. . wanie_ wskl:!tek . ·.... zostali Potaka-
. _fraincusk1 ~yl · d·ozwolo,ny ~v ĄJz~cy1_. · . "L'Action" (3, XI.). Pismo ra1dyikal- mi . 

. . :· l L0taryin_gn. . . ,. . • , • . nei zam_ieszoza artY1kul" swego ręxeren- I tutaj musimy . główną, dłuższą część 
Pr~YW:?dca wo.l~omyslne1 ~arty1 ~u- fa dla spraw zaig-.ra.nicznych .p. L. artykQ'lu powyżej wymienionego pismą 

. · ,.dowe1 ~ulle~ M~1~1ngen ~r9111ł gorąc.o Esitayel: „Sejm pruski obraduje nad pro zuQe?n'ie wypuścić. 1 

·µstawy 1 pohtyki .mokoweJ. 9 .ptze.pi:. jęktem, :który będ'~ie stanowi! datę his- .,he Journal des Debats", wielki or 

.. ' ż ·UBROWIE. , 
· 'Jowiadanie historyczne wedł11g po

wieści 

Wacława GąsiorowsldeJ.?o. 

._ 
!&@-

- To tajemnica i·eszcze!.„ Niewol- śc ia tóby nie t)mienił·o!.„ Pusto ,i tyle!... 
no mi ·na1wet moim ·zuchom tej ,oowiny Nie wiem, lecz mam jaik:ieś .przeczucie 
zwiastować! Toby się cie'Szyli !.. Pa- że już 1nigdy ~i.o kraju nie rwrócę!.. 
tr·zaj, nie ~podziewałem się takiegl() ho- - Co? Dllaczego? „. 
norn! My 'Pier1\v"Si z całego pul.ku, bJ - Nie wiem sam. Taik mi ·coś sze1p-
tamci (J)oszLi za Muratem!... Mam or~ ce dl() \ucha! I... śmiej.cie się ze mnie --. 
dynarn.s zaadresowainy wprost -na imię ale .ot, wożę ze siabą garść naszej 1pocz-

(CLu dalszy)_ I S 
Floryana cneikala tu może nierównie cesar·za. te\!d i uciecha i strach. Co- ciwej, imaziowidkej ziemi... Kto wie!... 

milsza •pogawędka z panem Janem, dzief1 molestuję towarzyis'Zów, aby u- - Panie Ja.nie! Toć grzech takiemi 
który złożywszy ceremonialiną wizytę mundorowanie, rynsiztunek a konie supozycya1111i głowę 1z.aiv.rzątać... Wy, 
koonendantówi mia·sta i ,prezydentowi mie1i w posZ'czegól1niejS'zej pieczy !.„ roł,nierz zaslużony, fak wysQkiej ran-
bordoskiej municyipalnrrści, wpmsU do - .Ce1sairz w Bajonnie! - powtó- gi... 
siebie Ootart()!Wskiego \Ila cały w,i.e- rzył z -ipodziwem fioryan. _:__ Chcesz mi przymawiać ?„. 
czór - ani razu nie daj~c ucŻuć mu - Sza·! A'lli sfowa!... Wam .się zdra- -- Nie. Widzicie, ja na nic się iprzy-
swej wysokiej w stosunku do Floryana dzilem. bo ufam wam, bo 1niobym skry- dać nie mogę. Zlamało mnie, lecz wy!.. 

· tego .przed wami mieć nie chciał!... Ale. ktoś z kooipanii Radzimsikie __ rro po-rang1. !'> 

I~ozmowa wszczęta de publicis, cią- - Painie fanie, ,powinszowania mo- wiadał mi, że chcie!Jii· 1Wa!S żenić, i nie-
gnęła się długo. je mzyjmijcie ! Cieszy mnie. że to iwa1111 tylko inie dziwiłem się temu, Jeicz szcze-

fioryan 'Z udekaw.ieniem a zapar- w ud.-ziaile 1p:zyi~adło! . , rze się cieszyłem ... 
tym -oddeohem wysłuchiwał relacyr . --:- A mme, ze w~s m1~c ibę~ę .oo.ok - Nie mówmy o tern! - przerwał 
Dziewanowskiego. s1eb1e ! Pusto człow1ekow1 na sw1ec1e ! energicznie Dz.iewanawski. - W War 

- Przv1kra to rzecz tak daileko od I rpo waszyim wyciągnięciu! Et! Co tam szawie swatek nie bir,a!k !... Nigdy o tern 
kraj.u wędiwwać. jaiko my •l1'1lprz3rkfaid, Niby przyikr? by!o ~ Warszaiw'):, ale nie pomyślałem!. .. klnę się„. 
lecz goązę się i ina to, choć zgola pojąć g:dyU: roz.~az~ł, ze im'kogo tam me z~- - Na cóż zaklęcia!... Czyżby grze-
nie mogę. do'kąd i pr1zeciwko ikomu iść stawiam zyczhwego.„ ch?ba Marcysię chem było ?„. Czy nie masz, panie Ja
maimv. Z tlisizpanią iprzymierze zaiwar- szyn1kankę ! Dobre .. 1poczcn.ve stworze- nit!, praiwa.„ 
te. Portugalia dawno w rękach Jiu- nie! Chwyciła mnie za ser-ce na odjezd- Dzie\.vanowstki potrząsnął smutnie 
ta!... nem. Imaginujcie sobie, pod Sacha- gławą. 1 

- Coś się tam szykować rnuisi ! Więc czew., '.'Ż ·naięty'!'i końm~ zabie~la !. .. 

1 
·-;- Af.oże i. inie ma.m ! Nie pytaj minie 

wyruszamy dalej. 1· Ponoc 1edyna to istota, ktora ;noze w- waqp.a1n !.„ Nie dlatego, bym się skryl 
- Ba! Wam. panie floryanie, mo- sp{)ITTlni czasem... . . przed tobą.„ Przyjdzie czais -- powiem. 

gę rzec ica~ą ip.rawdę, bo i korci mnie 1 
- Nie doszły was, ·panie Ja.nie, wieści 1 Teraz pozwól zamilczeć„. 

wyigadać stle. .przed kimś !„. Anim ma- nowe o tern nieszczęściu? Po dwudniowym wypoczynku Dzje 
rzył o tak zaszczytnym ordyna'llsie, ja- - Nic !.„ Przepadło wszystko!... wa1oowskiego mszył :na połuidnie. za
ki nas spotkał!... U waż - mam ro~kaz Cha! Starałem się o zar.ządzenie jesz- ·garną.wszy ze sobą pluton Stadnickie
maszer{)IWania d-0 Bajonny i tam za- cze rnz badania - ale gdzie! Zamiesza go. 
trzy-manh się dla asystowania pobyto- nie jeszcze trwa dotąd, .nowy rząd in- - W Baj_onie wiadomość .0 przyjeździe 

gan umiarkowanych, zamieszcza .. 
drugi w tej sprawie artykuł p. M. MuJuz 
p. n· „Prusy przeciw Polsce" (4. xfl 
07) Arty~uł ten, bardzo rzeczowy, 0~ , 
wia mamrestacye w parlamencie w· '. 
de!1skirn. akty ·soliduności narocto~e: 
d~vu in.nych ~abor~w z. zaborem Pru:~ ~) 
kim, między mnym1 pro1ekt bojkotu r 1 .1 nego właścicieli pruskich. Ody się z 0 z 
siłę węzłów łączących dziewiętnaścna 
milionów Polaków wszystkich zab~e ~ 
rów, trudno powstrzymać się od sądu. 
iż Niemcy popełniają ciężką nieroztrop' ~ 
ność, zaciekając się w polityce hakaty: 
stycznej. Ale przy obecnym stanie UlTJy 
słów w Berlinie, wezwanla do urniarko 
wania, skądkolwiekby płynęły, nie ina: 
ją widoków dobrego przyjęcia. 

Wiatr ten więc wieje w kierunku. 
i.... i ... O samym projekcie mówi: 
Jestto, jak widzimy, prawo wyjątkowe' 
n.iesłychanie surowe". · ' 

'!!!SL 

liemie oolskleo 
- b 

Z P m?!t ~~aebt;;\b hm. \V armii i Malllr 
Lubawa. „Do „Oaz. Gr.·· donoszą 

że małemiu Karkutowi, o którym don-0: 
si:liśmy, że trzymano go 6 miesięcy we z 
więzieniu za to, że przestał . na katoJi. z 
akg rwfairę, ida:wano mu ;we więzieniu 
.ro.zmaite czy-sto-l1uterskie ksiąiJki do 
czytania, iprzytem nie_ ipuszczcmo g-0 
aihi raizu na 1rtiszę św. Młody Karkut 
oświaJcficzyl jednatk()'.Woż staino~czo do. 
zoroam, że J.ute11skich książek czytać 
nie będzie . 
.· Skarszewy. . Przy WY1borach do b 
ra<ly miejskiej przeszeqł Polalk tylko w 
pier.wszej klasie.. W drugiej i trzeciej z 

. klas.ie . wybrano .mimo przewagi Pola. 
ków samych Niemców. -.,.-- . Źle! 

Grudziądz. Sa.molbój,stwl{) -popełni! 
w 'Sf\vem mieszkaniu przy llllicy forte.cz 
111.ej m. l.9 rpo.rucznik Eryk Iianig ze In 
pul.ku ipiechoty wys.trzalem . z rewo!· ·p 
~eru. o 

·Brodnica. W żartach .zepchnął je. ~ 
den · robotnik drugiego z ' rusztowania. 
Skiutek byl ten, że .spadły na ziemię ro· ~ 
botnitk Orążowski w godzi1nie ŻJńcie za. ~ 
kończył. 

Susz. ·SO-letni czeladinik ·· szewski 
· .Ja.n Kosiński, dostał. podczas dmlacvi 
napaldu kiurcziu, który od czasu do czaŚu 
miewal. Strawa, iktórą mia ł w m;tad! 
.ct0stała mu się do 1kanału udechowego 
i ~])O\VlO!dlował.a śmierć przez udusze· 
nie_ _ . 1· 

Zitkiemy. 3 i 10-Ietnie córeczki po· <I, 

siedzk.iela Beyera w Bieleniu zarwalv 1 

się na l9dzie i utonę~y. Oici,ec, który 
1począl szukać je we wodzie. sam za. 0 
-cz_ął tonąć i z trudem tylko zdołain-0 go b 
.uratować. · t1 
~!!!!!!!~~!!!!!1!!!!!!~~~1!1111!!1~~~~ ni 
być tajemnką. Szwoieżemwie przyjęli ! 

n~i1nę z zaipałem i zaczęli · inatych· zi 
miast sz~ować się do !llroczysteg-0 wy \ 
stąipienia, ile że rw Bajoninie Iaidlcc dzień 
już spoqzie1wano się Bonaipa:rtego. 

F10rteca baj.ońsika Iedw,ie pomieścić in 
mogla tych, których tu z .przycz~ny ra 
nrzyjazdu cesąr.s'.kiego ściągnęli. ty 
Wy·porządktawa.ne .ulice. zapr.mva· to 

dzone m.id brzegami .szerokiego Aduru w 
kwi'etn~ki, girlandy,· orłv cesarskie. fla· 
gi, t.rnnsparenty przystrajały miasto. ~ 
Co mzleglejsze domy za}mawano na to 
:palace d.la dostiojników ichvoru. Dla Na· 
ooieona wyikoń·czooo urządzanie zani· 
ku Marrnc, _pofożo11eg·o ·na wzgórvu !JO· h 
·za Bajonna. wśród gajów «)!krytych bui· lą 
ną zielonością, z przepysznym wido· ci 
kiem na faliste wzniesienia ,ni1k11ących. w be 

· AtLamtylku Pirenejów i urn szeroki prze· ~, 
stwór gaslkońskiej zatoki. 

RóWin?cześnie pod miasteczkie!ll nit 
-n~dmorskwm Biarritz s.zy1k01wa·n-0 na: e 
1moty, budowano ozdobne ,pawilonY .! no 
uprzątano pole do uroczystości a reWJl do 
cesa1rskich. 

Dnia piętnaistego kwietnia sto jeden W 
salw anmatnich 1oowita!o m01narchę. 
W śród brnm tryurnfa]ny;oh, hołdów de· 
putacyj, orsza1ku, ka1piące~o od zlot~. dn 
0idbyl Bonapairte S'Wói wjazid. Pm. ~n 
st~.r.ożytnY_m moście zwodz()lnym.' zna~ ~e 
du1ący.m s1e w baszcie, broni~ceJ prZ} r a 
stępu do 1dru.ziego mostu na ka~ale ~- "\~· 
<luru - wyciągnął się szwadromk ozie ' 
wanowskiego. 

(Ciąg 
n I cz 

dalszy nastąpi). . 1 .r0 wi cesarza !.„ staluie. Rozgardvasz. 1t11e wiaidomo co cesana i przeznaczeniu kompanii ~ 
- Cesairz tam jedzie? do kogo należy!.. A przecież 1nieszczę- szwoleżerów do służby - przestała t _.i:„ 

c • • 
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Z Wielk. Ki. Poznarlskiegi). I R~syjski minister finansów ł l(arty legitymacyjne dla robotni-
Trzemeszno. W jeziorze Popielow- ~ przedfoz:rł. \\" wtorek w Dumie budżet. ł ków zagranicznych mają być zaprawa

,; m znaleziono trupa 22-letnicj słu- D.o pok;.rc1~ \\ ydatkó\v trzeba znów z.a • dzone w tutejszym obwodzie przeu1y
."~e i ·peiwtnego gospodarza z Popielo-. c~ągnąc pozyczkę wysokości 195 milio słowym. Rząd zamierza w ten sposób 

ie. 
Wej 
rus. 

ro] 
zna 

t~"e."która z 1niewyUomaczonej przyczy now rubh. osiągnąć lepszą kontrolę nad robotnika-
~;-w ten sposób targ.nęła się na swojo Stan. wojenny w północnym Natalu mi, przybywającymi z zaboru rosyjskie 
ivcie. • ~ , - agfo'S1l rząd angielski. Areszto- go i austryackiego oraz nad innymi ro-

szamocm. Za 12 szklanek .gmku wa:no naczelnika szczepu Dinizu- botnikami zagranicznymi. Karty za-

ście 
bo. 

Sllrzedano V( ·pewnym lok~lu ,w. Szamo- l~, który stał na czele spisku i postarał prowadzone być mają z dniem 1-go lu
inie 3 ~rosi~~~· .z, t~~<? w1da~ 1aką war się o .z~~ordowa111ie naczelnika kilku za tego roku 1908. 

t-0ść maJ~ dz1s1aJ sw1·~1e, a m1~10 t•o ce- przyJazn~onyich Anglikom plemion. Langendreer. Na kopalni „Bruch-
ądu, 
rop. 
aty. 
Utny 
rko. 
rna. 

, za 1rr11ęso wcale me spada1ą. p .
1 

• • • strasse" uderzył kosz, v.: którym się 
O) Nekla. w lesie, Q dwa ki1ometry rzesi eme w me1!1i~ckim „iłottenierai- znajdował9 6 górników o koło nad szy-
~ miaista, napadło dwóch drabów na . . . me · bem. Górnicy ponieśli .poważne obraże 
ewnego oby,watela z Czemiejewa, N1~m~e~k1 „flo~enferajn" pracuje nia. Pięciu trzeba bylo odstawić do do-

~tórY }ed1ał na kole. Tenże atoli z1oo- ~sze.lkim1 srodk~m.1 :iad tern, by flota mu chorych. 
• vJ z JdJrogi i zdołał zbiedz. Naipastnicy ~1en;i1e~ka był~ silme1sz~ od angi.elskiej Ciężkie okaleczenie odnieśli górni
d~ii ża ucieGcającym kilka strzalóJW; 1 .agitu~e przeciw s.tronmctwom, które cy Augustyn Rudat i Oton Schiemann. 
d,rie kule utkwiły w kole, trzecia zaś s~ę na Jego pracę me godzą. Przy ostat- Odwieziono ich do górniczego domu 
uszkodził-O gumy. Napa•dnięty dojechał mch. ~~borach, parlamentarnych „floten chorych w Bochum· Do lecznicy w Wit 
. szcze do domu. _ P.rzed kilku mie- fer~Jn ~a ktorego czele stoi jenerał ten odstawiono górników Jabóba Macie 
~~ącami znaleziono w tymże laisku pe- tKe1Jm a,g1tował energicznie ·~rzeciw ce.n jewskiego, Antoniego Siekinga i Erne
wmego wędrowneg.0 zastrzelone~o i 

0
_ droobwa~aomsi:ę Rwobo!a

1 
flokte

1
nfehraJnu n1. e po- sta fichtnera. Górnik łfordel został -0d-

N d - 1 wie u ·o ac , a protektor stawiony do domu. 
br~b?wa~ego. , ~wy napa :vzbu~z~ bawarski oddziału kraijowego f1otenfe- Herne. Góm.ilk Wincentv Bobkie 
wsr~ _a-ryiet~:?Jkahncow okollczn:ych m1e3- raj~u książę Ruprecht oświadczył, że wicz zmarł wskutek okaleczeń, które 
sco\\ DSCJ ~ rac · . złozy protektorat, jeśli kierownikiem odniósł na kopalni Shamrock" Nieszcze 

szą, 

-Ono. 
Skał~1erzyce .. Pev:rn~ llmb1eta w flotenferajnu iponownie wybranym zo- śliwego wraz z towarzyszami pracy za 

Pod,k~:L 1b1 1 .~o~otdził0adm~zyw~ drazem stanie jenerał Keim. Ponieważ tto się syapły onegdaj ikomienie. Obydwóch 
zrosnięte ' ~21ni.ę a.. · es1ano Je o mu- stało, więc obecnie książę R.uprecht pro w yd obyto żywcem, lecz Sobkiewicz u-
zeum ido W~oclarwia„ . , tektorat złożył. Poni~Waż na sprawe legł odniesionym okaleczeniom. 
O~~rzesz~w. Gruma K·oby~eJg?·~Y u- tak jak książe Ruprecht zapatruje się z Gelsenkirchen. Policya aresztowa-

ctn:ra:I1la ~m1an_ę. n:azwy .oweJ m1e.JSCO· pewnością talkże rząd bawarski, . więc ła w dalszym ciągu 4 włamywaczy. Ra 
~~~c1 na kułtm rneJ brzmiące ,,Schloss·. sp~awa. wywołała wielką sensac'.)1ę i bę zem aresztowano 9 osób, które przy
.al · „"'. dz1e miała prawdopodobnie dalsze na- znały się już do jednej wielkiej kradzie-

Ze Slą.zka czyli Staropolsk!. 
stępstwa. ży. · 

Horde. Własnego brata napadli bez 
przyczyi:iv braci.a Kieferowie i pożgali 

Król. Huta. W uroczystość św. Bar
bary. urząd.zali •zwykle gónnicy ze 
wszystkich kopa~ni uroczysty pqchód 
z chwągwiami do !kościoła ina nabożefr 
stwo. W tym miku jedinako1woż zarzą
dy kopalń nie pozwoliły na ,pOlchód ta
ki za 'karę za ostatni strejk. 

Gliwice. Kupcy w Gliwicach agi
tują w ·ostat~im . cz·~sie i starają się. 
-przeqJrowadzić zarnykamie skfadów ·już 
o godz. 8 w.iec.ziorem, zamiast o godz 
9-ei·. -· · 

Radzionków. Na Jrnnalini rnd:zion
k?ws.kiej 'J)OStrarda! życie górnik f ran
;;1sze1k Mat ej czak· z Orzecha. Nieboż
~zJnk p.o~osfa1wia wdowę i 4 dzieci. · · 

:ZS. 

Wiadomości ze świafi~ „ 

P.arlament niemiecki 
~0? ~ 0czni e ob~ad.v -po. No-\vym. Roku· dn. 

i po· )~go stycznia. Wakacye rozpoczynajg, 
aly 'Je 13-go. · 

tóry ~omisva parlamentu niemiecki.ego 
obra?ując~ nad projektem ustawy 0 o
brazie ma1estatu uchwaliła różne zmia
ny w ~rojekcie i poruczyła zredagowa
~ie ~irnan osobnej komisvi. Co do zmian 
!S~111eje pomięd1zy rządem a komisyą ró 
z111ca zdaf1. 

Watvkan a sprawa katolików Polaków 
w zaborze pruskim. 

I 111111.'11 ·11111·11.11 .111 

OJCZYZNA~ 
'.Tygodnik Narodowy, 

poświęcony· .oświacie i rozrywce 
·' , zacznie z Nowym Rokiem 1908 
wychodzić · w Bocimm raz na tydzień 
z bezpłatnym( d9datkami, którychłtytu

ły są: 

Dzień Boży, „. t. 

~' ~ pismo religij111e. 

·" Szkółka Narodowa, 
· pismo dla dzieci i mlodzi~ży . 

Przedpłata wynosi na caly kwartal 
tylko · 

75 fen • ..._ r 

a z odnosze~iem w dom przez list~we
go 83 fen. 

Numery na okaz darmo za zgij)sze
niern pod adresem: 

Ojczyzna, Bochum. 

I•·•••••••• I _,...JllSIO".....,..e--- --
1 

Z róiny~h stron. 
. f Otrzymujący z Watykanu często 

yiny ~1~.?rm.acye dziennik .,Corriere della Se Przygotować już trzeba obecnie 
·pisze w artykule wstępnym: Wa- grunt do agitacyi za „Wiarusem Pol

va· ~~~~~ ani ni~rnieckich, ani polskich ka- skim" na nowy kwartał (styczeń, luty 
<luru w~,~w P?Pierać nie będzie (w spra- i marzec przyszłego roku). Ziemię nam 

fla· . k' l: . PG!: tycznych) lecz w Poznań· zabrać i usta nam zamknąć chcą, więc 
· sto. iem za!llianuje arcybiskupa na które- pozostaje nam tylko dom, który stać się 

na ~·~~odz1 się większość tamtejszych ka powinien twierdzą polskości· Do tego 
Na· 1 ?.;;V· · p..otrzeba, by w każdym domu pol
ani· 

11
ie artykule wyrażono też ubolewa skim była gazeta n.arodowo-polska, roz 

po· h~~ z PO\\~odu odwołania barona Roten- szerzajcie więc Rodacy „Wiarusa Pol
bui· lą sa .. ktore~u ipod !kardynałem Rampo skiego". 
ido· ci\~~~'~odło się często załagodzić prze- „Swój do swego!" Mamy obecnie 

cb w ber iei.,t~a. Nowy poseł pruski Milhl- czas gwiazdkowy, w którym każdy 
rze· Wa1 ~101 :- być pewnym neutralności czyni mniejsze lub większe z.akupna. 0-

Y anu. bowiązkiem każdego Polaka jest pa-
ieni . Marł narka an2ielska miętać przedewszystkiern o Swoich! 

tHe spie.sz · Każdy ~-rosz polski oddany przeciwni-
'f]a· {'.e .k Y s1e z hudową nowych pan- 1 b · b d lk' 

nY ! nor~1 ·ów. Liczba budowanych co rok rnm naszym, o rocony ywa o wa I 
ewi1 d \~ Vch Petncerników ma być żniżona przeciw nam. Więc niechaj każdy Po-

o Jednego lub dwóch. lak, co tylko może, kupi od rzemieślni·· 
eden \V~'hr k' ka kupca i przemysłowca Polaka· 
chę. · Y 1 narodowo niemieckich studen „Sokół" w Bochum-Wiemelhausen 
de· \, . . tów. r~zwij.a si~ ~nakomicie. Li~zba c~łon7 

to1a dn· V J)Omedz.iałek zamierzali w Wie- kow s1ę~a 1uz 60; do ostatmch ćw1czen 
rz~, · Rn~u, studenci wszechhiemieccy wtar- stan~ło 30, druhów. N~ ostat~irn yosie
znai neg cd? drukarni chrześciańsko-socyal- d~emu, ktore od.byto się w 111ed~1e_Ię u
rZ'' ka 0. Pisma .J~eichspost''. Personat dru biegłą w poludme uczczono pam1ęc zna 

ef... ra~~f bron!ł się. Po obu stronach sa ne~~ w.ielkiego poety Stan!sława Vf_Y~ 
Dzie \\ań ·

8 
Pohcya dokonała kilka 'areszto- sp1.ansk1.eg;o. q zasłu~~ch sp. Wy~p1a.n 

· Prawa rozegra się przed sądem. skiego. 1ego dz1etac11 i 1es;o gorące1 m1.-
1 cz .Prasa wszechniemiecka w Niem-1 łości ojczyzny i ludu polskiego mÓ\\'Jł 

ro~b~· z. ~ewnością wszechniemieckich prezes „Sok?la" red~ktor druh .~iclrnt 
„1fJ iaik OJJnkow w Wiedniu sławić będzie Kwiatkowski. Zeb~ante odbyłp s~ę, P~ ·:· 
„„. 0 „bohaterów". nader licznym udziale czlonkow 1 ~o .... 1. 

go nożami. · 
·· Dortmund. Dziewczyna, ktÓra.)ty

rni dniami ·Utopila się w kanale ruazywa
ła się Emma Kr-011 i oochodzHa z powia
tu toruńskiego. .- · · · 

··· Kasfr9p. .,Dortmunder Zeitung' : 
napada na Polaków tutejszych z powo'T 
du. iż na pewnej Mszy ś:w. wygłoszo
no kazanie polskie. Pismo hakatystycz
ne „ twierdzi". że na to polsikie kazanie 
nie byto zezwolenia, gdyż .byłoby u
mieszcz,ono w miejs.cowej gazecie - Do 
parafii w Ka~troipie należy okoł-0 3000 
dusz polsko-katolickich i powinno się 
dl'a nich co niedzielę i święto odbywać 
polskie nabożeństwo . i polskie kazanie. 
Narodowo-liberalni polakożercy któ
rych . organem jest „Dortmunder Zei
tung'' dotąd nie rząd~ą w kościele kato~ 
Hckim, to powirnna wliafdza duchQ/Wna 
polakożerczym masonom i żydkom od 
„Dortmu.ąder Zeitung" dać wyraźnie 
do zrozumienia. 

Dyseldorf. Izba karn:a skazała przed 
siębiorcę budowlanego Anton]ego Hauf.
sa z Obercassel- na 2 lata więzienia z.a 
sfałszowanie weksli w wysokości oko
ło 70 tysięcy marek. 

Saarbriicken. W odbytych tutaj 
wyborach starszych knapszaftowyuh, . 
toczyła si ·ę zacięta w1alka µorniędzy 
centrowym ,.gewerkferajnem" a cen
trowymi „fa.chalbtaj1liurngami". Zwycię
żył „gewerkferajn", który przeprowa
dził 80 starszych, podczas gdy „fach
abtajlungi" tylko 19. NJez.orga1niz.owa· 
nych ·Starszycl1 wybrano 5. 

Hamm. Znaleziotrn tutaj w lasku 
trupa pewnego górnika. Zdafe- się, że · 
zachodzi samobójstwo. Trup miał pierś 
przestrzeloną. 

Wiedenbriick. Zbiegł tutaj · ewangie
Jicki pastor Grothaus, który dopuścił 
się róvnych występków przeciw mora] 
n ości. 

Siegen. Pociąg towarowy najechal 
w bok pociągu osobowego na stacyi 
Vormwald. Pieć wagonów osobowych 
wykoleitn i przewróciło się. 10 osób 
od11 io-; lc' l żejsze okaleczenia. Tylko wło 
ściani1 i Sassmannsh'ausen ma w dwóch 
miejscach zlarnaną rekę. 

W Homburgu ·w )prowincyi Heska 
Nasawskiej znaleziono w ścianie zamu
rowany szkielet Judzki. Swego czasu 
został tutaj przedsiębiorca budowlany 
p~awdopodobnie przez własnego syna 
zabity i zamurow11ny. Przed laty obie
gała już pogłoska taka, gdy ów przed
siębiorca znikł nagle. PoJicya też wów 
czas w kilku miejscach kazala rozbijać 
mur. atoli niczego nie odnaleziono. Do
piero teraz pogh-;ka zostala potwier
dzona. 

Polskie „króliki•'. Bocian zjawit się 
nagle w drodze do Polski u powracają
ce.i wraz z męzem do domu żony ro
hotnika polskieS?:o. Porodziła ona w po
r i " ,..,.„ pomiędzy stacyami Anrochte i 
SC~beringhof potl Lippstadtem trojęta. 

I ' 

Przypadkowy znajdujący się w pocią_. 
gu kaplan katolicki ochrzcił dzieci. Po
dróżni urządzili składkę i obdarzyli mał 
żerlstwo znacznym datkiem. 

Jak zaznaczają pisma niemieckie. 
fiskus kolejowy okazał się do tyla ,,wiel 
kodusznym", że trojęta za darmo kazał 
przewieść do Polski. 

Jak się o tern dowie książę Btilow. 
z pe\vnością się zasmuci wielce, a cen
trowa ,,Morgenpost'' z Recklinghausen 
z pewnością. nieomieszka stwierdzić. że 
sprzeciwia się ta „wielkoduszność" fi
skusa polityce, jaką rząd prowadzi 
przeciw Polakom. 

!!@_ 

Rozmailoścl 
. Odpowiedź chłopca polskiego. Z miasta 

piszą do „DZ!. P02ll. ". Dziś bylem świadkiem 
laik przechodzący ujicą Pryderyk0<wską n.ie
miec - a może i polak zbyt g'rzecz11y i ostró
żny - zapytał chlQ1pca polskiego: „Wo ist dfo 
P~st" ?' --"- Chtopiec, myślący Q.91 polsku, od.po
wie-dz.ml: „Post jest w: . piątek". - Jakie g,d
powiedź ta nas u wa myśli! · Iluż to polaków w 
tramw1a~u lub gdziekolwiekbądź indziej odzy
wa się po niemiecku - chociaż zupelJ1ie ńie
potrzebnie l Czyż ,ich n.ie zawstydza ów chfo-
piec . Polski? . · · ' 

'"'~ . 

.ie · ~Zjedn~czenia zaw. polskiego.~ 
Wiece odbędą się: 

W Braimbauer .po poi. o godz. 4 w lokalu p. 
Schulte-Strtaitha1.1s. "' · 

w Osterfeld po J?ol'l.idniu o godz. 4 na Siali 
P.. J. łfaisenmanna · • , . ·, , 

. Zebrania: · · 
W Neumiihl-Buscłi.ł}aus~n u p. Schoera, .. „ 
W Gdańsku po 15 u P. Degenhardta. 
W Buer o godz. 4 po. poi. u P. Po~inghausa. 

, W Dyseldoriie 01 2~ D.O pot u P. Grove, Kolner 
· strasse · · . ·· ., · . . 
w· Blum~nthal' o :• g, 3 po pot u p. Flocke .. 
W Ueckemfurf O• god.tZ. 11% u p. {(rama. 
W Horsihausen o g. 12 w pot u P. Moellera. 
W · Dortmundzie Oi· g. 3 po p_Qtl'; u P. Ahlke. 
W Altenboe~ge JJa ·siali p. Wie~manna. ·: . 
·w Blttterfeld na sali pana Schroedera. . . . ; : 
W Brambauer na slaili pana· Schulte-Strathaus 
W ~auxel ·o g. 2 u p. ·aestreicha, Prohnlindestr. 
W Marxl.oh 9; godz .. 11.% w poi, u P. Platza. 
W . WJt~en w. lokailu 'painai Koesfora. 

„ W f:lo:rd.e o, g. 4 po polu<lmiu u p. Baumb"ećka. 
~Unden .n . .Ruhrą o g„4 po poi. u P. Schillera 

. W Wllhelmsburg w riioozielę, · 15 · grudnia ·po 
·:,,, . Q~udni~ o godz. 4 :.'1:1 .. P. l(ordes. . i 
.W -PY.setdortie ·po p'o( 'o 2 u p, V()pta. Koel-
nischestr. nr. 252. ' „ . : · 

: ~Zebranie cztooków w H'1binghorst i ' 'Po
wodu od! delegata~ niezależnych przyczyn, .nie 
odb~dµie się dn, 15 gmdnfa. tylko 6 styczru'1, 
w.„$1\yięto Trzech ·l(rqli, 

. ,f '·' - t 

I, WIEC . POLITYCZNY w KIRCHLINDE 
·oolbęfili.e się .w niedzielę, dnia 15 bm. o' ·godz. 
3.Yz 1PO. P.olndniu na sali p~ Schumachera w l(frctt 
lincle. . Przema'Wi.ać będzie p, J. PankowŚki z 

„Bochum: O liczny udzial Rodaków uprasza 
·się. ( 4) - · Zwołujący. 

WlfLl(l WIEC SOCYALNO-POLITYCZNY 
w WITTEN. 

Qdibę<lzie się w niedzielę. 15 ,gru~ia po poJUCt1niu 
· o g . .; .4 . w lokalu „Katolickich Towarzysfw". 
.Na wiecu, na · który zaproszono także t;>ósiów 
polskich, . przema"."iać będzie redaktor v.' .fv1i-
cha.f l(wiailkowsk1. Zwołujący. 

Towarzystwo św. Stanista·va B.-:-w- M;rxloh. 
. Ponieważ rok uchodzi a jes?Jcze wiele 

czlonków jest zaległych ze skl'a'dkami mie
sięcznemi, więc, aby uniknąć nieprzyjemności 
pqwinn.i się jak najprędzej ze s.kladek miesięci' 
nych uiścić. ponieważ w obchodzie gwiazdko
wym i walnem zebrnn.iu tylko ci członkowie 
mogą brać udZJial, którzy są wypl'atni. - Za
razem podajemy członkom do wiadomości iż 
z. powodu .wielkie.go wie.ca hutniczego, który 
~1ę ?'<lbędzJe, posiedzenje Towarzystwa św. 
Stamsfaiwa B. w M1anloh odbędzie się już w 
niedzielę, dnia 15-grudnia, o go<lz. 4 po p.ol'u
dniu na sali p. l(asper.s przy J()!hannismarrkt 
Poinieważ są bardzo ważl1,e sprarwy do za.la~ 
twienia. więc pożądan-em jest, aiby czlonlrnwie 
Jak n'a~JicZ<l1ieii się stawili. Goście mile widzia-
11i. (2) Stanisław Brzeziński, seki. 

Baczność Rodacy w Herten -i okolicy! 
l(oło śpiewu ,.Sobieski" w Herten 

<lonosii swym cz.!onkom i wszystkim Rodakom 
z Herten i okolicy, że nasze Koto urządza w 
niedzielę. dnia 15 bm. n•a sali P. Menge (ttotel 
zur Post) teatr amatorski pod tyt •. ..._Geno
wefa". przytem monol9g pod tyt.: .,Przebra
·TIY amant". Początek o ~odz. 6 po polu dniu. 
Otwarcie k'aisy o 5 . .Mamv nadzi~ie, że Roda
cy skorzystają z tego i sie Jiczinie stawią , gdyż 
w lierten nie mo'lemi tak ci'· innego urzą
dzić jak teatr odegrać i to jeszcze pod wielkiem 
ograniczeniem, dla tego spodziewamy się, że 
rodacy licznie udzial wezmą, gdyż wstęp jest 
nizki: mężczyźni p.lacą 50 fen. a niewiasty 25 
fen. Karty wstępne moż.na nabyć u wszystkich 
czlooków Kola i u pana Degellinga w lokalu 
posiedzeń. (2) -

Uwa~a: CZ'fonkowie, którz} zr~~egają 
ze sktaidkami dlużei jak 3 miesiące, muszą się 
przy kasie uiścić z nich Zarzad. 
-.- To~va-rzystwo Ś;-Barbary w Herten. 
\V niedzielę dnia1 15 bm. po por. o godzinie 4 
odb<;dzie się zebranie w tym roku ostatnie, z 
tej priyczyny uprasza s_ię czlon.ków, ażeby się 
ze swy ch składek uiśc'ić raczyli, ażeby mo
li hyć \\ nową 1listę wpis··::i:ni i tak samo podali 
li czb~ swojej familii latosiei gwiazdki dla tego 
jest D' ~ innością każdego cz.tonka 11a zebranie 
się st.:.' \ ić. O liczny udziaJ uprasza (2) Zarząd. 
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Szanownym Rodakom 
polecam w moich dwóch 
wielkich składach 

w Herne i w Kastropie 

w wielkim wvhorze 

I 
wszelkie s.przęty ku
chenne, paece, ma
szyny do gotowania 

---------itd. Również ·--------

ealkOWite wyprawy kuchenne i magle 

Stanisław Jankowiak~ 
Za gotówkf!? 

:N a odplat-f! ! 
Główny skład wHerne 
przy ulicy Nowej 35. 

D:rogł skład w K~· 
stropie przy ul. Kał• I ser Frf edrichstr. 21. 

Każdy 
' 

I 

się dziwi, zk~d to pochodzi, ie przy zakupnie towaru od 20 mk. 
począw.iey rozd•ję dobrze chodzące z~garki? uaa 

Do łaskawej wiadomości! · 
f 

Poniewat do 1. stycznia 1908 nie płacę komornego, dla tego j 
at do gwiazdki podarki te doręczać b~dę. Zaznaczam wyraźnie, I 
te tylko do gwiazdki zegarki odbiorcom daruję. 

Polska usługa? 

Ruhrorter Spezialhaus 1 

rur Berren- o. Knabenbekleidong I 
Laar, Kaiserstr. 144. 

:Baczność Bodac:v = w Wonne i okołiey! = 
Zwracam uwagę i:1an. Rodakom na moje . 

z 

dwa wielkie składy mebli 
I ealkowłtJ'Ch WJ'praw 

jeden przy ulicy Kolejowej naprzeciw kościoła katollekłego 
drugi przy ulicy Karola obok " " 

Na czas gwiazdkowy polecam w wielkim wyborze: konie aa błepnah, 
wózłkl dla dzieci, owieczki, huźdawkl itd. Także wezelkie inne 
podarki gwiazdkowe j. t. komody polerowane, szafonierka, stoły kanapowe, 
lustra, kanapy, chodniki, dywaniki przed lustra. 

Za gotówkę. Całe wyprawy. Na odpłatę przy odpow. wpłacie. 
Staraniem moim zawsze było i jest, każdego Rodaka jak najlepiej za. 

dowolić. Proszę o łaskawe poparcie mego przedsiębiorstwa. 
Z szacunkiem 1467 

.Jan Barański 
sklad mebli i wypraw kuchennych, wlasne warsztaty s·odlarskie 

i tapie~rskle. 

Swój 
do swego! 

-ilacżność 1,: 
l'osznknjt ludzi uzci· 

wych i rzetelnych przy 
dziennym zarobku 10 do 
16 mk. Z~łaszać się 
mogą tak mężczyźni jak 
kobiety. Uprasza się o 
odpowiedź. Znaczek do· 
i,czyó. 1453 

P. Stachowiak 
(Poznań) Posen W. 6. 

(ulica Cesarza Wilhelma) 
Kaiser Wilhelmstr. 32. 

Portrety 
podła~ każdej fotogratli, 
pod gwarancyą dokła· 
dnego podobieństwa, wy· 
konuje szybko, kredkowo 

l '\Vyfej. 1409 

Jan Slauina 
ksit~garnia i drukarnia w Horsthausen. 

Polecam Szan. Rodakom na 1380 

podarki gwiazdkowe! 
Włełld W)'bór 

książek do nabożeństwa dla dziatek 
oraz wszelkich zabawek. ~ 

Krzyże stoja,ee, wisza,ee i pod kopulą, 
liUUl'Y ŚW„ pnwinszowonia i kilffy gwiazdkowe i ooworoczne. 

Cygary i papierosy z pierwŚzorzqdnych fabryk pol-
skich. Wszelkie towary galanteryjne. 

Szan. TowarzystftTom w poblitu polecam 
się do wykonywania ustaw towarzyskich, progra
mów, odezw, kart wstępnych, weselnych i t. p. 
Kto na gwiazdkę zakupi za 10 mk. otrzyma Kalendarz 
Maryański na rok 1908 z wszelkimi dodatkami darmo. 

i kolorowo naturalnej 
wielkości. Piękna ozdo· 
ba domu i pamiątka fa.

1 
milijna. ~na 2 marki 

St. Michałowski ----------
zakład matarsko-artyst. al(llllllŚlllll••„„111t„.+~Tiillll!.ll•lil i*•111Ś„llllllli•lll•• fto8ehln b. Po.en. 

Pooior 
listowy 

poleca księgarnia 

„Wioruso Polsk." 
w Bochum. 

Nie kupuj ełe 
ża•neso zesark.aodftrm iz hh katal•A"ów,li.łón 
ilada~„ poJ~eJa o zełJHku nie maję, a ,n.~
:hlłeJHeto, rłe eru droił'J odemale Bp ... edaw•Jlł• 
Jajtaśsze i najrzetelniejsze źródło zakapna. 

8prudaJt 1anłej, nlł niejedne lab17kL 

, .__ a··*3 
li&my zawsze na sprzed.at: 

I gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 

Mledzlńskl9 

Wsz1stkie moje megarki są starannie obcilłgnięłie 
i na miautę uregulowane. Za kaidy zegarek da~ na 
5 lat piśmienną gwarancyę. Obawy iaiema żadnej, be 
to, coby aię podobaó nie miało, p.rayjmuję z powrołem 
i zwracam. pieniądze. Trzeba się koniecwe pnekoaa6, 
a. kto nie kupi, toć trudno, ten am sobie szkodzi. Za
mówienia i powdękowa.nia codE•nnie nadchodzą. 

Hurtownie! Olbrzymi "1Jbór r Dełalieznłel 
O.,sto srebrne najpiękniej'!te zegarki z llatq Boską 1 11 zło. 

conemi bl'?gami i najlepszemi werkami na 10 kamieniach po 12, 
14, 16', 18 i 28 mrk. Najwspania.Wzy z Matki\ Boskit zegarek, 
zto.one litery, z najozdobniejszemi llłoc. brzegami, cięiki w Sl'&brze 
i z na.jlepi;Rym na 10 kamieniach prima werkiem tylko 28 •I'• 
Zegarka tego z pewności' nikt jeszcze nie widział. Zegarek Jlli. 
kłowy 6,40 i 8 mr. Zegarek posrebrzany klncaykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany la. na 6 kamieniach kluCll. 7,75 mr. Zega
rek uysto srebrny cyL na 6 kamieniach klucz. lub remont. z 2 
złog. brzegami Ia. werk. 10 mr. - Ten sam na. 10 kamieniach 
12 mr. Łańcuszki po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe po 1, 
l,~, 1,ao, 1,75 mr. Cenniki hogatf> w 3000 Husara• 
eył na. llegarki, łańcuszki, biżuterye, także skrzypce, flety, klar· 
nety, harmoniki oraz noże, brzytwy, portmonetki i różne okoli· 
cznośeiowe pod&.rki wysełam każdemu darmo i franko. (1231) 

a także tylko 
domy z 6grodami do 2 mórg. 

ł 
Na.sza kasa pła.ci od złożonych ł' 

oszczędnóści 
.& pr0 t.,oent na każdorazowe żądanie, 900 
,at/1 proeenł za kwarta.lnem wypow?-edze~em, 
A proe„nł za. pó:trocznem wypowiedzemem. . 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za. półrocznem wypowie
cheniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hip 0 tek i mamy owsz;e na sprzedaż. 

Adresować tr..:eba jak następuje: 

Bank Pareelaeyjn7 
E. G. m. b. H. Ku11ten (Posen). 

w DERNE 
ul. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (10S) 

·warsztat krawiecki 
w którym wykonuje 
wszystko podług miary 
z dobrych materyi po c& 
nach tanich. 

Zw.racam ta.kU wwag,~ n.a móJ 

skład JDe.bli 
które taikte tanio sprzedait:i. 

Sw6J •o 1wero f SwóJ tle 1w-ep l 

a szczeg6lnie wszędzie znane Noblesse Nr. SO, Otoman, Suleika i Samsonforł. Do 
nabycia we wszystkich lepszych handlach lub restauracyach. Unikajcie lichych na~adownfctw 
a żądajcie wszędzie tylko prawdziwyeh wyżej wymienionej firmy. !~~e;;~.taK!a~;ie!eki~e~~h!m~ad· [1282 

' !~" 
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• 
lodzienne .pismo ln.dowt dla Polaków na obczyźnie poświęcone o§wiacle orat sprawom aarodoąa, politycznym ł zarobkowy-. 

„ . AJlll'P ~-~1..;,g.91!1& g U :.\'IJ,., tk.t>J.0„~Flll•· P:m "8'°"/l.~-alQl! ... IN!llmlllmidl.i'..._.mic:: ___ IZDt"llllilllllll:llU~----------------------.-.-
JlycllOdJi codziennie z wviątkie.m dni poświą,tecz
!łfdł. Pnedplaita kwartalna mi. poczcie i u listowych 
~ l mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
111 fen .•• Wiarus Polsiki" ,izaDisall1y jest w cenni•ku po-cz-

toW}'UJ pod makiem „L. polni.sch nr. 123." 

1 · 1m11 Boże za Wlarc I 8Jczrz8' J 
Za mseraty pl.ad się m miełsce rządka drobnec"O ~ 
ku 15 f •• Ojl[oszen.ie, zamiesz.czone vrzed inser.ata.mi .fi 
fen. Kto częstQ oglaszai otrzyma rabat. - Listy dlll 
•• Wiarusa Polskiego" należv frankować i podać • 
nich dokiadilly adres piszącego. R~op. nie Zwracam7a 

Redakcya, drukarnia i ksi~garnia znaJduje siew Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

Rodzice 90lscvt Uczcie dzieci swe 
111ówłt, czytać l oisać oo volsku ! Nie 
1tst Polakiem, kto potomstwu swemu 
.iemezyć sie pozwoli! 

I wypadków dDla. 

W obwodzie krotoszyńsko-koźmińskina 
wybrane toslem do parlamentu niemie
•ieao dra Trzcl6sldeQ:o z Oocanówka. 

Wybory uzupeln.iające odbyly się 

:łO-go 1radnia w miejsce dr~ Mleczko ... 
wskiego, który zlożyJ mandat. 

loseł k!. probeszcz Skowrotilkł za.żył 
ma adat. 

Pr:1yezyny szukać należy w roz
por:aądzeniu ks. kardynała Koppa, któ
ry. ~Y uliiemożliwić ksi~żom Połakom 
,asJowanie, zakazal opus2czać księ

~ )ioboszczom parafie na dlużej jak 
?4 gocbiny bez zezwolenia władzy hlr-

' śupicj. Ksi~dz kardynał Kopp odmówił 
też poehtJącym k:aplanom cze ~ląska. 
łi! ,prosili o przysłanie zastępców. 

O Jłoieniu mandatu przez ks. prob
SkowroJ\skiego uwiadomił parlament 
w ~rodę wiarszalek parlamentu. 

l(s. Skowroński był posłem z okrę
P ~lczyńsko-rybnickiego, w którym 
w udbytych wyborach otrzymał 20038 
dos<>w, podczas idY rządowi ee miał 
rlosćw 6992 a centrowiec 321i)B. Okręgi 
len byl oci roku 1871 w rekach centrow
<tiw i ~ostal w roku bieżącym po raZJ 
icrw~y zdobyty przez Polaków uaro.. 
t>\VOOw. 

Wybclr Rl>era1- Odia uaała k'°inl9Ja -.aw wyborezycla patilameatu ale-
, •ieddeao za oleprawkllew:y. 

Orte1 -wybrany został nieznaczną 
~ks:rością glosów przeciw kandyda
ttrwi 1>0łskiemu w okręgu wąbrzesko
cłtełmmsko-toruńskim. 

tomtsya sejmu p1111łdello obraduMca 
ltd J>ro)ektem wywłaszczenia zw&łaaa 

:iostala na pląteL 
Wirew pierw·otnym 'dQniesieniom 

• odroczen!u obr.ad komisyi ogłasza 
.!ok Anz." •, że komisy a zwołana zosła 
ła na 13-go bm. 

j Kalendarz śCienny 
w wia na rok 1988 . 

:i sa· • 
~ 'ł1d2ie rw wydaniu ozdohnem 

aJ z ogłoszeniami. 
(~:i Nakła(} b~zie wynosił przynajmniei 

1tot1 aoooo. 
I f8fi (>~a}~l"'l do1ączymy oo ~,Wi~TUiSa 
-11· 0łsik1ego„ i roześlemy lJeZI>łatme. 

+ Zamówienia cm ogłoszenia„ któ-
ySLi "Ych cena będzie umiarkawain~ przyi

:1e adtniinrstracya „Wiarusa Pol-
n& WO' ' lV Bochum. r " · . • 

,J 
(,,,I 

Sprnwn § 7-go w usłowie o zoromodzenioch 
i sł oworzyszenioch. , 

Niektóre pisma niemieckie doooszą: 
„W kolach parllamentarnych obiega 

pogłoska, że rządy związkowe w inte
resie polityki blokowej nie b~dą obsta
wać przy § 7 ustawy o zgromadzeniach 
dotyczącym zakazu językowego, jeśli 
w komisyi ujawnilyby się trudności 
wskutek tego przepisu. Wedlug innej 
pogłoski zamierza rząd zfagodzić prze
pis ten ~ zezwolić na uiywanie iezyka 
obce~o w mieszanych co do języka ob
wodach natomia-st utrzymac zakaz ten 
dla czysto niemieckich okoli~ (W inte
resie kapitalistów niemieckich w West
falii i Nadrenii· Przypisek: Red. „Wiar. 
Polsk. • ') Za takim zla2odze•iem (??) 
głosowałoby eweatualnie także cea
trum. - Urzędowo nie było można nic 
sie dowiedzieć w tej sprawie." 

Tak piszą gazety niemieck.ie i przy 
puszczają, że centrum zgodziłoby si~ 
na zamknięcie ust Polakom w Westfa
lii. Nadrenii i sąsiednich prowincyach. 

dawości, robienia renegatów z całego 
ludu, oo nigdy moralnym celem być nie 
może, ale ipsim obowiązkiem jego jest 
oo.pieranie i 1i>Oldtrzymywanie wlaśnie 
kul1ury polskiej. Te 3 miliony płacą po
idlatki i zatdość czynią obawią.z,kowi sluż 
by wojskowej. Z 1p0iwodu tego narodo-
'WlOŚĆ i1oh 111\lli prawo żądania opieki 

(państwa i starania państwa. Państwo 
więc J>QW'iooo dla polskich swych pod
danych zatożyć m1liwersytet polski, iktó 
ry pr_ędzej czy ipóźniej polacy uzySlkać 
muszą w mi.astaich z mieszaną ludno
ścią~ oowirmo s.ubwencyonować ta(k sa
mo teatr polski jaik 10iemiecki, 1po.w~nno 
.zaikfadać !biblioteki •Polskie, muzea pol
sllde. Naturailnie na tern wszystkiem nie 
powinna cierpieć ludność niemiecka, któ 
.ra ie.o na}miej takie samo prawo ma dla 
swej narodmvości. . Państwo nie po
winno się identyfikować z je<l111ą tylko 
narodowością i gwałtem do przewo~ 
dzenia )l prowadzić." 

„Z naszego stanowiska ·patrząc -
rnówii: idlale,j Schildking - wudzi:my w 
języku polskim część !kultury J>Qlskiej 
j uważamy za dbo:wiąwk ;państwa, a
łid>y Jtzrt łetn 1pielęgnowalo, ~dyż mó-

usta'a O Z1 romadzenla0h I stowa- wią inim miliony ipoc\danych. I pod tym 
& • względem jednego jesteśmy zdiania 

rzysze11acb I parlam1ncie. I ~ wielkim myślicielem ludu nas2est·O, 
Kantem. Powiada on doslownie: 

W środe ukończył parlament nie... „Wogóle, lubo nie po kaooym języ-
miecki rozprawy nad projektem i prze~ !ku taJdch rezu1tatów oczektwać mo
kazal go komisy~ zlożonei z 28 poslów. 2na, iednak ważmą irzeczą jest bardzo, 

Nasamprzód przemawiał antyse- ażeby rw cel.u WY1ksztalceniai ludu w kra 
mita Bindewald, który żądal ulepszenia it.n " 'D p lak~„ n ·eoh _,_ ~ ... , „... . o uw: w r .ros1 I w SLm.0-
projektu w komisyi, atoli nie sprzecl„ lach i z amtariy IIłauczano w najczy-

Hamburg. Szanownej Redakcyi do
noszę jak najuprzejmiej, iż z dnJem ~. 
Jistopada rb· zawiązało się w Hambur
gu Towarzystwo polsko-katolickich ro
botników pod opieką ,,$w. Rodziny". 
Jezusa, Maryi i Józefa, d wybralo sob._ 
za organ ,,Wiarusa PQlskiego„. 

Zebrania odbywtaią się co 1~ dni -w; 
lokalu p. Michalaka, ulica św. Michale. 
Nr. lS. 

Do zarządu wybrano następuj~cy~ 
panów: p. Iwaszkie~icza prezesem. 
Matczaka zastępcą, l(rul>f; sekretarze• . 
Dobroniaka zastępcą. Michalaka kasye
rem, Nitkę bibliotektarzem, ławnikami 
pp.: Frąszczaka i Rutkowskiego. Kore~ 
pondencye wszelkie pro.simy nadsyłaf 
do kuvca p. Iwaszkiewicza, Michaelii
Strasse nr. 36 p. 

l(rapa. sekretarz. 

Buer. Sprawozdanie z stanu e
szego gniazda sokolskiego. 

W nied~i:elę, dnia 1-go grudnia od
było się Wlalne zgromadzenie, na któ
rym obrano zarząd, a mianowicie 'dra1t 
Antoni Żotędziewski przewodnicząC"YtR 
dh. Walenty Molski sekretarzem9 dh. 
Stefan Olejniczak skarbnik. Radnymi 
druh Józef Sobierajski, Pr. Meiza i J. 
P.apisz. Gniazdo nasze liczy 40 człon
ków, i dopiero po długich miesiącach 
J>rzerwy może zebrania odbywa~ i ćwi 
czenia. Obecnie ćwiczenia odbywaSą, 
się w środę ii· sobotę o godzinie 7 wleczo 
rem u pana Ritterskampa ulica Bocha
merstrasse 25. Cz<>łend' 

wiał się zbytnio przepisowi§ 7-go. stszym języGrn 1.ŁQlslkim, chociażby njlrn 
Alzatczyk Wetterle z:wracal s~ (tYm czystym Jezyikiettn ipolskim; przy-

przeciw § 7. plsek red„) móWiono tylko poza gra- / Konserwatysta Scbickert wskazy~ nicami kraj.u, pmvoli należy przys~ " 

A. Żołędzlewsld; przewodn. 

~tal na lojalnośt Litwinów„ j~ go, iponiewa:ż przez Jezyk, który 
Centrowiec Spahn wyiStąpił prze., należy do wlaściwości Jadu pojęcia jego 

ciw wtorkowym WYWodom JX)Sta Muł- bardziej sie rozJ.a1śrl~ ~. 
łera z Meinjn~en. ., ,,A Wif;IC Kant twiendzi. ze gdyby 

Socya1ista Legi~n oświadcz~J, że Polacy języka swego XoafPOTTl[lie1i, trze
wielkapolska ~.gitacya przez§ 1 taksa- baby kon1eczrtie jako część narodowej 
mo wzrośnie 4ak przez pruską volityk~ kultury, skutecznie orzyw.rócić mi go, 
antypolską. Wolnomyślnym Legien za źeb .1r I 
rzucił, że chCĄ sie z.godzić na§ 7, ale ~11Y d~~~~ do wlaściwego roz-
stal"lllą się przedtem coś wYtargować 
od rządu i żądał pnawa koalicyjne_go 
dla robotników rolnych. 

Poseł Chrzanowski wYkaz~ą.I, że 
§ 7 uniemożliwiłby wogółe Polakom 
zgromadzanie sie i jest tylko wyrazem 
nienawiści do społeczeństwa polskiego, 
którego iprawo do językia ojczystego 
się depce. 

Następne pos.iedzen.!e odbędzie się 
w czwartek. Na porządku dzieooym ob
rad stoi projekt ustawy giełdowej, któ
rv dla liberałów i wolnomyślnych jako 
nagrodę za popieronie polityki rządo
wej wygotował kan,.elerz książę Blilow. 
ll!B'J11f( AL !id!!&Z2& u 

lant o 1er1anlzacyl. 
Prof. Schilcking z Marburga oglo

sił świetną .rozprąwę przeciw ipolityc~ 
ge·rmanizacYinei pru_,~ów, w któreJ 
!przytacza między innemi roainie Kanta 
Q obowią11kach tk.iulturalinych państwa 
niemieckiego w vrowincyacb poJ
sklch. 

„Uzillajemy d~isiaj - powiada P\Of. 
Schiiclcing - za cel państwowego zY· 
cia obowiązek pop:erania każdego za
dania kulturalnego, którem intere~je 
się większe kolo osób. Wynika ~i~ z 
tego, że Jeżeli ;państwo ma .3 m1hony 
poddanych polaków. nie powmno uwa
ża~ ze sw~ zadanie ucisikania ich nara~ 

eubernułor u~nH niemieckiej przmf SłJlf em. 
Przed sądem dyscyplinarnym sta

wal byly gubernator kolonii n!iemiec
kiej Togo Wialdemar Hom. Skarga z 
wielu oskarżeń wytoczonych przeciw 
Hornow.i uważa za rzecz udowodnioną: 

1) że na rozkaz Horna murzyn Ce
du tak ·silnie zostal okuty w kajdany, że 
z bólu głośno jęczał; 

2) że Cedu :wśr'ód niesłychanego u
pału pod promieniami .słońca stal przy
wiązany do masztu przez 24 godziny 
bez pokarmu i napoju; 

3) że Horn murzyna Cedu, gdy go 
widział po oalooocnym skrępowaniu wi 
szącego pr_zy maszcie w omdleniu i wi
doczn.ie ciężko chorego, nie kazał _go 
natychmiast uwolnić, lecz kazał mu 
Jeszcze przez 4 godziny w;~ieć. Mu
rzyn Cedu, gdy go odwiązano, zmarł w 
kilka chwil wskutek doznanych męczar 
ni· Wyrok w tej spr.1wie zostanie ogło
szony 23-go grudnia. 

W pierwszej instancyi zostal Horn 
skazany na 900 marek grzyWny i y.ryda 
lenie z służby. Pozostawiono mu jednak 
że wówczas dwie trzecie pensyj. 

Reckftapausea. W niedzie)lf) dnia 
8-go grudnia odbył się tutaj wiec v ce.,. 
Ju zaloże'"1ia Kola śpiewackieKO. Wiec 
.zagaił p. Antoni Przybyl. Przewodni
czącym obrano p. Pranciszlm MaćkP- · 
wiaka, sekretarzem p. Antoniego Jago
dzińskiego. Pan Ludwik Kruszewski ~ 
Bochum w dluższem pri_emówienbl 
przedstawi;} wieoownikom„ jaki cel ii>· 
siadają Kola śpiewackie i zachęcał, aby 
się Rodacy jaknajliczniej zapisvwall do 
Koła śpiewackiego, a szczególnie mło
dzleż. Następnie mówca odczytał msta
wy. Nowe kolo przybralo nazwę ~oto 
śpiewu Wyspiański" w ReckUnghau.
sen-Wschód. Na czJonków zapisało się 
25 roJaków, poczem przystąpiono do o
boru zarządu, do którego zostali wy
brani: Antoni Jcagodziński, przewodru.. 
czącym. Antoni Przybył, sekretarzem~ 
Franciszek Maćkowiak, skarbnikiem. 
Konstanty Mazerski i Józef Miisch ~
wizorami kasy. Duch na wiecu pano· 
wal najlepszy. 

Antoni Jagodziński. 

litmle oolsldco -
Z Pt118 ~ie\. W mil i ~-n~ 

Wrzeszcz. Szafner !kolejowy Ll
boaki zamienit swe J)Olskie oowwi~o 
na niemieckie „Uber:t". 

Lębork. Na dobrach r~~erskkh w 
Lisewie powstał .pożar. który zniszczył 
szopę, W plonlieni.ach zgin~k> 75 ~z~uk 
bY'dla rog.a\tego. 3 korri_ę i 350 świń. 

Chełmża. Miasto nasze Uczy wedle 
QStatmiego spisu ·ludności 10 348 miesz
kańców. W ostatnich <lwóch Jatach po
większyła się lk.zba mkiszkańców o 

I 339. 



Warmitiska dyecezya. Rząd pruski f . ~lee. ~odlug ostatniego . liczenia ludM-
~. b k b S sd hczy m1.asto nasze 4604 mieszkańców, gdy 

za17rezen;towal µvuO no ' s. pro · ta- , w roku zeszlym 4567 osób nali.cwno. 

Z lnnych &dt)!rue Po1fik.ł 

lińskiego w Sztumie na :kanonrkat w Mi"... z t . . tal od ku -.vz.yrzecz. a o. ze me p<JWS p -
Prombort .. czas okrzyku na cześć cesarza, skazał sąd 

Sienkiewicz o W yspiańskillL Hen
ryk Sienkiewicz nadesłał z Paryża na 
ręce prezydenta miasta Krakowa nastę
pujące pismo: , • ł • nieiakiegaś MtiUcra na kare więzienną. Ten 

· Z Wtelk. Ks. I oznrdult1fgo, ioon.aikże uda.t sie cto s-ąctu rzeszy, który go u

Bydgoszcz. Komisya kolonizacyjna wyku-
1tila w oólnocnej części naszego pmviatu liczne 
Jos.iadlo§ci naokól Koronowa i tworzy tym spo
!Obem pierścień opasują<:y mta'Stecziko. Koloni
zacye już r-0zpoczęto. W przeciągu lat 20 :vry
b~owano przeważnie z [)OITIOC<l Gustawadolf
ferajna okolo tuzina: kościotów ewangelickkh. 

l(oronowo. Szewc WilheLm Da
niel JiutrowsJGP w Karooowie .przybrał 
wraz całą .rodziną nazwi&ko „Klein'', 

czeliaid:nilk desielsiki Wil'helm M:amko
wiak w Bydgoszczy przemienił się na 
Haedtke'go. 

Inowrocław. P-0nieW'aiż woda w tutejszych 
kopalniach ciągle przybiera, zaprzesta:no ta!kże 
w tych dniach wyd-0b~ania gjpsu ze szybu ko
J.alń soli k'anliennei. 

Z Inowrocławskiego. W uie<lz.iele 1 ~rudnia 
·adibylo sie w Lisewie uroczyste poświecenie 
nowo \vybudowanego kościola przez 'ks. pra
lata Ponińskiego z. Kościtlca. KośdóJ' wybudo
w.al arch.itekt p. Przylu~ki z Inwrool'awia. Jesi 
to już pią-ty koociól, ja}d w ostatnich 15 la
•ach w IMwroclawskiem wybudowano. 

Do czego doprowadzają różni brut· 
dzłciełe ! „Lech'' pisze, że obecny dzier 
żawca „Hotelu Europejskiego" w Gnie 
żnie pan Bloch zobowiązał się nie odda
wać swoich lokalów na wrogie niem
com zebrania polskie. Skutk.:rem tego 
zniesiono zakaz whdzy wojskowej i od 
bywają się tam ternz koncerty wojsko
we. Polskim towarzystwom pan Bloch 
wypowiedział sale, a nawet odmówił 
sali już wmówionej na wyklad z dzi~,e
dzinv ekonomicznej ks. prof. dr. Trzcif1-
skiego. Dodać jeszcze wypada, że pan 
Bloch wydam Polaka, który miał pod 
sobą garderobę i scenę, a wziął sobie 
żyda, który przez zrnajomości swoje 

sprowadza mu żydowsk1ie wesela. -~
Tyle wiadomość ,,Lecha'' Wielu roda
kom w Westfalii i Nadrenii jest p. Błoch 
znany z tego, że przybył swego czasu 
na obczyznę w celu brużdżenia i jako 
wyslaniec ,,Dz. Ber I." zamierzał ag.i;to
wać na wiecach przeciw „Wiarusowi 
Polskiemu". „Dz. Beri." wychwalał 
swego czasu pana Błocha pod niebiosy. 
Na takich oto ludzi wychodzą bruździ
ciele ! 

Wągrówiec. Podług ostatnie.i statystyki 
ws1elkiego zwierza domowego na.Uczono: 285 
koni, 229 sztuk bydla, 1 bara,na, 1206 świn, 596 
kóz.. 4158 sz.tuk drobiu i 171 ulów ps;zczelnych. 
P. 
158J 

ŻUlłROWIE. 
l 1rowiadanie historyczne według po

wieści 

Wacława O~slorowskłe20. 

wolnu Ód wszelkiej wif!y i kary orzek'a:iąc, że 
niepowstanie podczas okrzyków na cześć ce
sarza wcale nie m<.Yi:na nuwać ooraa.ą maie-
smru. · 

Kościan. PocHug liczenia ludności z 
10 listopada rb. liczy miasto nasze 7439 
mieszkańców, w tern 3401 rodzaju mę
skiego. W c:iąRn raku ludność powię
iksizyla się o d.kQlo 300 osób. 

Z Kościańskiego. Z powodu hraku 
robotników kilku wlaścicieli zi'em
skich w tutejszym rpowtlecie ma jesz
cze na oolu dużo .perek i buralków. któ~ 
re niewątPliwie zmarnną; straty są 
więc wielkie. 

Ze Słązka e~yli Starep&lskł 

Gliwice. Z bardro drobnostkowej 
przyczyiny 1JJO$P.rzeczal się 17-letnli• Jan 
Godula z szkolarzem Wilhelmem Ko-

. wa:lskian, będącym we wieku l;art: 13. W 
bójree pierwszy pchnął nożem Kowal
skiego w ,piersi. wskutelk czeg9 tenże 
niebawem umarł. Zabójcę aresztowano. 

Toszek. Na drrodze OiJ>o<l.al miasta 
znaleziooo z.wł.akii 62-letniego mękzy
zny, a jak stwierdzono. wstał zabity 
ceglami. Pewnego podejrzanego wyro
stka aresztowano w tej s_praiwie. 

Z Raciborskiego.'- Na"7r-µn_t_a_c_h_g_rru_· -
ny Bogunice pod Nędzą znaleziono po
dobno 1krus:z.ce żelazne. a jedinJa: z firm 
zcrbrskikh postainowila ztbadać je pod 
względem ząiwartości żelaza, aby wi1e
dzieć, czy opląciloby się wytapiać z 
tych kruszczów żelaza. 

Zaborze. Nieszczęl)lna gorzailka stala si~ 
znowu ·przyczyną smutnej tragedy.i rodz.innej_ 
Górnik P., lubiący zaglądać do kieliszka, P?
sprxec:zal sie razu jedne~·o z Ż0!11ą. która mu się 
0dgraż.ala, że go opar~y wrzącą wodą. Onegd'aQ 
P. wrócil .~10 domu poóchmielony i :zasiaidl za 
sto.lem. aby spożyć obiad. Zona pode_sz.!la: do 
stolu z rosole:m; tymcz_~e:m P. poct·e1r.zywal, 
że ixma zamierza oblać go ·wrzątkiem i ude
rz.yl ją Slilnie w twarz Kobieta' uouścila na·czy
nie na podfogę, pobiegla <lio przyleglego po.
kołu, zamlmęfa drzwi i w .strachu ws~ocz;yla 
na oK:no. P. wvwa-;,yt drzwi i za.cząl bić swą 
żonę po rękach, rktórenni trzyma~·~ sie z.a ·rame 
okna. Nareszcie biednai kobieta me m~gla wy
trzymać, puścila się o}rna i spadla .z pierwsze
go piętna na d6l. l'alrmąc sobie nogi. 

~ „ .w .&Jl 

„Późno dowiedziałem się o śtnierci 
Wyspiańskiego, albow.:tem dzienniki 
polskie1 dochodzą do rąk moich nie 
wprost, ale pośrednio. Pomimo jednak 
spóźnionego terminu, pragnę oznajmić, 
że łączę się z uczuc!em powszechnegQ 
żalu. jak w sercach polskich rozbudzi
la przedwczesna śmierć poety, który 
głęboką miłość dla kraju łączył z nie
zwykle\ i prawdziwie wzniosłą czysto
ścia myśli i uczuć. Jeśli nieraz ~otykal 
stę z zarzutami, że twórczość jego nie 
była dość jasna. to jednak zawsze i zu
pełnie jasna była w niej ta właśnie mi
lość, ten lot ku ideałom i to szybowanie 
wysoko nad błotem i pyłem ziemi. Słu
żąc ojczyźnie, potrafiił wstrząsnąć i po
ciągnąć ku sobie seroa polskie, a więc 
niechże te glosy głębokiego żalu, które 
tak zgodnie odezwały się ze wszy,stkich 
ziem naszych, będą miarą jego talentu, 
jego chwalą i przekażą jego pamięć 
przyszłym PDkoleniom' ' . 

,,Mucha". Po dwuletnim zakazie 
ukazała się na ulicach WarsZ!awy pono
wnie ,.Mucha", najlepszy 1i najdowcip
nielszy tygodnik humorystyczny. 

Robotv na Wawelu. Marwałek 
krajowy Galicyi Stanisław hr. Badehi 
obejrzał szcze~ółowo roboty na Wawe 
lu i postanowił wykornanie całego 
stropu kasetonowego nad drugiem 
piętrem krużganków poludni'Owej czę
ści podworca. Strop ten z drzewa mo
drzewi-0wego wykona fabryka stolar
ska Romana Muranyiego w Krakowie. 
- Bedzie to od szeregu wieków pierw
szy monumentalny strop drewniany bo 
gato profilowany i rzeźbiony wYkona
ny w Polsce. Długość calej galeryi, któ 
ra pokryta będzie stropem, wynosi trzy 
dzieści dw.a metry. Polichromia części 
tego str.opu wykonana będzie zaraz po 
ustawieniu całości w roku przyszłym. 

Konstrukcya żelazna dachu nad tą 
częścią krużganków, pow.~·erzona zosta 
fa firmie L. Zieleniewski w Krakowie. 
Dach pokryty będzie w deseń dachów
ką kolorową ,glazurowaną, wyrobu fa
bryki ks. Ogińskiej w Bobrku, polewa
ną według odnalezionych wzorów kolo 
ru niebieskieg·o, zielonego, białego i 
żółtego w fabryce kafli „Józef Niedź-
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go i s.z;ykowaniu •jalki~jś :Pr.óhnej rewi~ Orszak ten iPQnury. mirmo świetności 
mowy być nie moglo. Dz1eiwanowsk1 swojej, zalkrawal ma jalkąś :wyiprawę 
z poruczmiikami ledrwie tyle •ew.siu miał zbro.iuia. 
111iekiedy, żeby mundur do porządku <lo- W Iruni·e, kędy na gratriicy hiszpail-
.p.r-0wadzić luib .zmienić. kiej miej.soowy allkala wyszedł na s.po-

Szwoleżerowie wipadli w wir wiel- tkanie -wyslań·ca cesarskiego, Berthiięr 
kiego ży;cia dworu. Tuż .przed ich oczy- ledwie mu gł0iwą skinął z okna karety 
ma ·Odbvwały się uczty, zebrania, świ·e i narw:et .nie wysiaidił z niej, nagląc tyl
tne przyjęcia, festyny, tuż przed kh ko do sz}11bkieigo przeprzęg;amia koni. 

Bonaparte, wjeżdżający konno na oczyma rozegrać się miała pamiętna w W Tolos~e poid Vittoryą, po .przeby-
czeile świty adiutantów i gener.aticyi, dzieja,ch Hiszpanii d1rwila .. !· ci111 ciężikiej, bo wijącej się już wśród 
skinął ;przy}aźnie sziwoleżeirom. Moc.airz .Europy nie naipróżno wszaik: .gór drogi - marszałek zmuszony był 

Książę Neuchatelski, jadący tuż o- stawał ina grani:cy swego .pańistwa, nie. zarząd·zić wy,poczynek 
bok Napoleona, zauważył ~łośhwie: ina1próżno 1przeci~gał ipod Pirnneje, nic W vrzydrnżnei hosteiryi iwy;porząd 

- Ńajjaśniejiszy (panie!... Można im nawóżno przybywał w .pełnym bla:slku kowa1no naiorędce kwaterę dłai m<rrszal-
po:wfaswwać stroju! Przeszli Marne- swego majestatu. ka i dwóch jego nieodstę,pnych adju ... 
luków„. Nic rpodobnego 'narwet na tea- Ploryan zaraiz p-0 przyjeźidlzie ce- tamtów. Dopiero g.dy Berth'ier wy-. 
trze paryskim niema! sarza wraz z ,p]utonem Sta!dnickieg:o, s.iadł z karety i zamknął się .w kiwa te-

- Prarwda ! Mundurem ·zakasowali ipod 1poruczni1kiem KrzyżainQ\V'skim zo- .rze, gidy Krzyżanowski zaJciągnąl rwiar .... 
caJą gwardyę„ .. A oo bęzie gdy pirzej- stal wysany dla towarzyszenila mar- ty - szwoleżerzy odetchnęli sw·obo
dą ją na ipol111 boju ?.„ szał.kawi Berthier w dr-odze do Vitto- dnier. Wówczas Krzyża111owski prze

- Ach, sire! Tegio się nie obawiam! ryi gdzie miano srpotikać 1J1addągadą- konał się, że i ten marsowy kapitan 
Twoi ~uidp::"'ie ~aWIIli '~~e dadzą wy- cego !króla Pendy.nanda VII. ' . grenadyerów \konnych. i towarzyszą-

drzec Sl()lb1~ !p1erws.z~n.stwa.„„ . Zr,~- Szwoleżerowie z ochotą wielką cy mu .porucznik sa dobrymi komipa-
sz~ą fal młod·z1ez ,prędze1 z paz1arn1 POJ- 1 rprzyj.ęli wiad·omość o nowym zas~c·zy- nami. 
dzte w zarwody.... ~ cie, który ,na ,na.eh spływał oczyw1śq1e, Z~ sk}lem, w gosuodzie, przy szikla-

- ·· Zo:baczymy !... Ty1rnczasem chcę ł zcircha szepcąc. między wbą, jak to bę- nicaieh wina nawiaza~a się o<lrazu mię-
icb mieć 1przy Siobie !.„ · I dą mogli na1patrzeć się hiszpańskiemu dzy oficerami petna werwY a ochoty 

Szwadron Dziewanrnwskiego tego dwomwi pO'P-awaęd!ka. 
samego dnia znalazł rpomieszezooie w Cała ta wy.prawa JJdarwała im się J(ąpita:n Lnplace pierwszy wyrnzn-
pobliżu zamku, otrzymawszy rozkazi być uroczystym pochodem, wielką pa- miał z21dziwienie Krzvżanowskieg.o. 
aby oodzień n~ s~użbę wysyłał ptutO'II raida. - Cóż.? iporuczniku, nieibardzo je-
SZ\\'O!eżerów. $wita księcia Neu.ha1telu sudaidafa się steś zachwycony ... bliższa znajomo-

Ze świtą Bonapartego ·spadł z Pary- · zaledwie z !kilku acljutarntów, a poza ścią z 1naszym księciem? Co ?„. 
ża grosmaior Delairc, nie chc~c pomi- ! szwoleżerami pod Krzyżatnowskim i - Ależ nie ... 
lląG iakazyi zbliżenia się do BonaoParte- kilku Mamelukami, dodanymi dla - No, nie udaiwaj !... My jesteśmy 
g·o. Delaitre jąt rt?1chodzić koszary, nu-i większej ok'1!z.afośd, a 1Przyidzielonyimi dQ tego ,przyzwyczajeni!... W·ielki 1ge-
dzić. męczyć szwoleżerów pyta.n: a- do komendy 1polslkiej - ni\kogo więoej neraL. ba!. .. Ty1ko to nie La:nnes. 

mi, k1tórj'1e:h często1kroć nie rozumieli, a nie był·o. Lecz na samym wstępie na- - Nie Bessieres ! - dodal .porucz-
z przerażeniem bia'dać nad tern, co bę- dzieje szwoleżerów zwar7,;0.nemi zo- ni1k ViUeneu\i"e. 
d'zie. gdy cesa.rz kaiże sobie szwadron stały. ·_O tern j mówić tu niema co! Bes
sprezentować ! A fit cze.su na naukę nic \I Milczący, nieprzystępny, zamknię- sieres, to !kolega, przyja1Ciel... żolnie
byk>. Dzień i 1noc lurowafy się kolejno ty w s'Obie charalkter m_arszałka nie rzy !. .. Davoust jest zamkniętv w so-

·plutony. Służ.ba ·ordY'nansoi\va ciągle 71nosił żadnego Tozgwaru, nie do.µu~z- bie lecz .gdz~e ... porównać ·z 1księciem 
rozpraszala żiołnierzy. Nadto znacz- cz.a,t najmniejszej swobody. Oficerowie • NeuchMelu L. Służba .przy !nim mę
niejsze podja2Xly wystano Ub::1przeciw jego świty jechali za karocą księcia, bo czy!... Czlawiek 9id świtu do nocy mu
T>rzybywającej z ~a1rY:ża cesai:zowej Jó jąc się ~st otw:or~yć. S~w~oleż~rnm z:ty l si ·być opię~y. wyszrnurowa'UY !.„ Uf!... 
zenny. Q Z'?lbrarnu \\lięC OOdztaJU całe- humor 1 zasępteme udz1eltto Slę taJkze. poznasz &10 Jeszcze!... 

wicckii i Spółka w Dębnikacłi pe11 Kra„ 
kowem. 

Będzie więc nad południową czę-
, ścią krużganków zamku wykonany k0-

lorowy dach polichliomowany i stro, 
kasetonowy z rozetami, pod którym na 
ścianie ciągnąć się będzie na trzy me
try wysoki fryz figuralna-barwny, odre 
staurowany podług zachowanych do
brze śladów. Pryz ten, przed zaczęciem 
robót obecnych, został odpowiednio za 
bezpieczony od uszkodzeń po rozebra
niu dachu d w toku robót tej części zam
ku· 

Wiadomości ie .świata" 

Nagrody Nobla 
zostały w wtorek rozdzielone w Sztok
holmie, a mlanowicie otrzymał nagro
dę za zasługi położone w dziedzinie me 
dycyny profesor Laveran, w dziedzinie 
literatury Rudyard Kippling, w chemii 
Edward Buchener, fizyki prof. Michel
sohn. 

Cesarz niemiecki Wilhelm li 
opuszcza dziś, w czwartek, Anglię i od
wiedzi królową holenderską w Amster
damie. 

Odroczony proces. 
Proces iprzeciw członkom drugiej 

Dumy oskarżonym o przygotowywanie 
zamachu na cara zostal odroczony na 
czas nieogran~czony. 

Jenerał Stessel pr1ed sądem. 
Instancya apelacyjna w Petersbur

gu rozpoczę!a w wtorek rozprawy prze 
ciw jenerałowi StOslowi, Pockovrii., Reis 
sowi ·i Smirnowowi o poddanie przed
wczesne Japończykom Portu Artura. 
Wezwan-0 123 świadków, pomiędzy 
którymi znajduje się także jenerał K.u
ropatkin. O zarzucanej Stesslowi zdra 
dzie, za którą go w pierwszej instancy•i 
skazano na śmierć. pisaliśmy swego 
czasu obszernie. Proces potrwa .pra
wdopodobni(" tydzień. 

Z Szwecyi. 
Król szwedzki Gustaw V liczy lat 

49. Ojciec jego, zmarly król Oskar II 
Fryderyk był czwartym z rzędu któlem 
Szwecyi z dynastyi Bernadiotte. Po
śwl ęcił się marynarce i wydal kilka 
dziel fachowych. Pracował wiele na 
polu historycznem i literackiem. Wy-

Krzyżanowski chcial coś odipawie
dz.ieć, gdy do izby iprzybiegł Stadni„ 
cld z ordynainsem od adiutanta„ że mar 
szalek wzywa do siebie dawódcę 
szwoleżerów. Laplace spojrzał zna
cząco na Villneuve'a. 

- Trzymaj się, parucznilru, Oi&tro! 
Bo na dobirt:ek marsza.łe!k .dziś nie w 
humorze! 

Krzyżanowski, nie słu'.c;J:iając L(łJJ
lace'a, iporwal si~ z za stołu. przypa
sał szablę i ruszył dio marszalk,a. 

Adiutant wprowa'Clzil g-0 niebawem 
do iiibv ... zajmowanej przez ksit}cia Noo
.chatelu. 

Berthier siedział ·pochylony nad 
.paipier.anni. Ody Krzvżainowsiki 1wszedł 
i zatr.zyunal się wvprostmvany, jak 
s.tmna, przy drz.wia.ch, marszatek od
wrócił się i za·gadnąl z grymasem: 

- Pan„. porucrniku, vrowadzisz 
ty.eh.„ żolnierzy„. 

- Talk jest, ekscelenicyio! 
- Czy jeistd ich perwnym ! 
- NalzUipelniej,L. 
- Powoli! - przerwał sucho Ber-

thier. - Mogą zajść wypadikli·, że po
trzeba mieć lrrndzi oddanych, którychbY 
nic ITTie z1dioląfo skusić„. przeku:Pić !... 

- .Bkscele.ncyo ! Ręczę honorem!... 
Moi żołnierze nie służą dla pieniędzy· .. 
mają... dosyć własnych!... 

- No, tak ... slyszalem .coś o tern ... 
NJe zawadzi wsz;atkże wdrożyć im raz 
jeszcze ... bo w razie uchybienia sąd po
lowy nie będzie się w'Clawat w długie 
rozprawy! Zrozumiałeś? 

- Bksice1encyo ! 
- Temz uważaj! Wybierz z twe-

go oddziału czfowie1ka, za kJtórego 
mógłbyś glową własną ręczyć ... Czło
wieka nadto przytomnego i nie prosta
ka ... Otrzyma on bardzo ważną misyę ! 
Proszę odpow.i.edzieć szczerze - jes! 
taki? Jeżeli nie, trzeba będzie inaczeJ 
rzecz poprowadzić· .. 

(Ciąg dalszy nastąvi)'. ,i:;";" ·, "7!f.'1 
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dał szereg monografii historycznych z 
dz:ejów Sz~e.cyi, a takż~ klika tomi
ków p.oezy1 lirycznych i dramatycz
nych. W monografiach swych histo
-rycznych przedshwil stosunki, lączc;tce 
szwecyę z Polską i był zawsze. w1e.l
~irn przvicielem Polakow .. ~anowam.e 
·ego. które 1przeszło spoko1me, zamą?1l 
~ ostatnich latach zatarg z Norwegią. 
Król Oskar, nie chcąc ~opusz~za? do 
wojny i do rozłewu.~rw1, zgodz1l ?I~ na 
odlączenie Norwegu od Szwecy1 i u
tworzenie z Norwegii ·Osobnego kró-
lesh1ra· 

Aresztowania w Czarno2órze. 
Masowe aresztowania ,L rewizye w 

Czarnogórze trwają dalej. Chodzi pono 
0 sprzysiężenie rewoluc~jne· Wszyst
kie więzienia są przepelmone. Areszto
wano także wiele ~obie~, żon wysoko 
postawionych osob:·stośc1: 

Wrzenie w Portugalii. 
Na licznych zgromadzeniach poli

tycznych w Lizbonie zaczepiano ostro 
króla Carlosa. Oburzenie na rządy po
licyjne w. całym kraju wzrasta. 

Przesilenie w niemieckim „flotenferaj-
nie". 

Pisma niemieckie omawiają żywo 
sprawę zło~~ni.1 prote~to~a.tu nad „flo· 
tenferainem przez ks1ę~1a .Ruprech.ta 
bawarskiego. W Bawary1 wiele wyb1t
nvch osobistości wystąpilo już z „flo
tenferajm1' '. 

Z Maroka. 
Jenerał Liautey na granicy algięr

~ko-maroklańskiej rozpoczyna w p;ąt~k 
na czele 8000 chlopa operacye przeciw 
szczepowi Beni Snasen. który to napad! 
na oddziały francuskie na granicy tal
-giersko-marokańskiej. 

ie spraw robotntczycb, 
Baczność Rodacy w Bruckhrausee ! 

Wybory do kasy chorych odbędą s.~ 
w piątek 13-go i sobote 14-go grudnia 
i jest obowiązkiem każdego rodaka od
dać swój glos na kandydatów polskich. 

Kandydatami Polaków są: Jan Ro
~zak, Józef Madejka, Stanisław Młyń
czak: Stanisław Wojciechowski, Paweł 
Matyja, J:3.n Wojciechowski, Piotr Ga
ca, Wojciech Strzelczyk, Leoni Chyla, 
Ignacy Peifer, Walenty Siwka, Stefan 
Bubacz. J~n Młvńczak. WalentyMłyni
~owski1 Wojcie-ch B:utniczak, Szcze
an Chyzorek, Franciszek Czartowski 
r. Suda, J. Sliwa. Walenty Kępniak, 
ranciszek Glowczewski, Antoni Dola-
a, Ignacy Strzelczyk, Wincenty Oso
·ski, Jan Maćkowiak. Maircin Chytry~ 
ózef Straszyński, Szczepan Wojcie
. owski, Franciszek Jakóbowski, fran
szek Ginter. 
, Do ka~v .,Wohlthat" zostal obrany 
awrzyn Nowicki!. 
godacy. jeżeli chcecie naprawy sto

nków w kasach chorych, oddajcie gło 
~asze tylko na powyższych kandy
tow. 

czność Rodacy z kopalni ,,Deutscher 
Kaiser''· 

Donosiliśmy już, że wybory do lm
"Wohlthat" odbędą się w sobotę 
go grudnia. W ostatniej chwiltL zwra
tny się jeszcze raz do Was Rodacy. 
Y w ~obotę każdy ~wój obowiązek 
P~łnrł. Wiadomą jest przecież rze
'klaka była dotychczasowa gospo
~ a w kasie „W ohlthat" i że już p ra
·~Padla. C~c_ą~, by kasa ,.~ohlthat" 
g ~ nadal istweć i robotmkom rze
~~te .k?rzyści przynosić, trzeba do 
zi ,u ·~ Jako mę_żów zaufania obrać 
11Jks,w1atłych i dbających o dobro 

?W kasy. Rodacy, dl:a nas Pola-· 
nikt .lepiej pracować nie może, jak 

. Jn~as i bracia P olacy. To też niech 
Ie 'Pozostanie w sobotę w domu. 

~~daży na wybory i głos swój od
. 0 na kandydatów Polaków. 
~0lllbruch. Odbył sie. tutaj wiec 
ilocbeniaZawodowego Polskiego" 
0~? ra~y delegat druh Stani1Slaw 
ziet~~cki · sł o wami „Szczęść Boże'' 
a~ głosu prezesowi ,,Zjednocze: 

' sk~dowego Polskiego'' druhowi 
Pó;~mu z Bochum, który_ w prze
lloto?ra.godzinnej mowi~ przedsta
~al zfni~ robotnika IPOlskiego i 
iw akze na ~Memwane głównie 

robotnikom polskim nowe usta 

wy wyjątkowe. Wzywał w końcu dh. I Wattenscheid. Starszy knapszafto 
Sosiński, by k1ażdy rodak pamiętał o za wy Kleikarnp z Oiinnigfeldu został po
pisaniu się z początk.iem Nowego Roku cłrn-ycony przez lokomotyw~, ~~Y 
do pierwszej klasy knapszaftowej i za- przechodził przez tor kolejowy i pomosł 
chęcał rodaków, by jaknajli'1czniej wstę śmierć na miejscu. 
powali do „Ziednoczenia Zawodowego Herne. Na ·kopalni „Konsta1ntin der 
Polskiego". Następnie poruszył mówca Grosse" szyb IV i V. zaĘwaly kamie
sprawy hutnicze i wskazał na koniecz- nie 50-cio letniego p:órnika Józefar Ter
ność ośmiogodzinnego dnia praćy dla schana z Miltrnpu. Nieszczęśliwy 
hutników. Druh dele~at Stanisław Ma- zmarł iW!krótce. 
ko:v;ec~i podziękował druhowi .sosi~- Herne. Przygotowania do budowy 
5k1.emu 1 ztac~ęcal gorąco do popiera~1a kanału z tterne do Renu nie postępują 
„Z~~dnoc~ema Zawodowego P~lsk1e- tak szybko, jak się tego spodziewano. 
go . V-(1ec zamknął. P1~~ewodm~zący Trzy biura w Du.isburg-Meiderich, AI: 
slowam1 „Szczęść Boze. tenesisen i tterne już urządzono. Atoh 

Oberhausen. W niedzielę, 8-go zanim rozpocznie się właściwa budo
grudnia odbył si1ę tutaj wiec .,Zjednocze wa kanału odczekać trzeba ukoń~zenia 
nia Zawodowego Polskiego" na sali P· regulacyi rzeki Emscher- Kopame ko
Zerbsta. Wiec ztagąil delegat słowami ryta kanału rozpocznie s.~~ wiec dopie
„Szczęść Boże", poczer.n udzielfł głosu ro w roku 1910, ukończony będzie ka
druhowi Korpusowi z Bochum. Mówca nal prawdopqdobnie w roku 1913. 
przedstawił sprawę nowych ustaw kna Gelsenkirchen. Sąd przys.i ęglych w 
pszaftowych, poczem wykazał. jaką ko Essen skazał byłego asystenta kasowe 
rzyść przynosi robotnikompolskim„Zje go przy głównej kas_ie mieskiej w Gel
dnoczenie zawodowe Polskie" i nawo- senkirchen Ferdynanda Loosa na 2 ha
ływał rodaków, by jaknajliczni.;j w~tę- ta więzienia i utratę praw honorowych 
powali do „Zjednoczenia Zawodowego na przeciąg pięciu lat. Loos sprzeniie
Polskiego ". Przedewszystkiem zwra- wierzył i zużył na wlasną korzyść z 
ca! się mówca do młodzieży pol~kiej. kasy miej1skiej 18 329,95 mr. 
ktor~ bardzo mal~ ? to db~, a.P:v: wnręce1 Baukau. w miejsce ks. kapelana 
p~m1~vala o polsk~eJ org~n~zacy1 rorn:>t- liumperta władz.ru ··biskupia rw Pader
m~ze1. W mowie swo1e1 WSipommał barnie [l)Owolala 'ks. ttermamna Mernne 
tez .mówca o dwóc~ nowych wstawa.ch z Bazylei. . 
WYJ~t~owych przeciw P?la~om, a m1~- Liitgendortmund. Górnika Woźnia 
~ow1c1e o w~wlaszcze~m ri.. z~kazamn ka, mieszkającego przy ulicy Oespeler: 
J~zylm polskieg? na w1ecach 1 zebra- str. 22 zasyipaly kamienie na kQ.Palni 
mach. ,Następ~~e zabrał głos dh. Be:- „Germania" szyb II. Po dlugiej ciężkieJ 
ger, ~tory wn!osl o zapr~testowame pracy zdołano go wydobyć. Nieszczę
pr~ec1w usta:w1e o zaka~:e Języka pol- śl.!weP-o odstawiono do katolickh~go 
s~1ego na w~ecach P?b.hcznych,. !Ja c~ domu-chorych. 
się, Rodacy 1:d~ogłosme zgod~1b· ~ Witten. w przystępie obłędu uto
k~ncu przem?:v1ł druh delegat I ozna1- piła się wdow.a po robotniku Schlicker-
mil druhom 1i z roczne walne zgroma- · 

Z d cie. 
dZ'enie miejscowego oddziału „ je no- , Wetter. w domu przy ulicy Cesar-
czenia Zawodowego Polskiego" odbę- skiej nr. 4. wybuchł pożar. Chł0piec pe
dzie się w niedzielę, 29-go grudnia o go wien poparzył się tak oliężko, ie zmarł 
dzinie 2 po poludniu na siali p. Webera wkrótce. 
ul. Duisburgerstr. 419. Na zebraniu tym Arnsberg. Pono prezydent poHcyi 
nastąpi obór nowego wydziału· i prosił berlińskiej Borries ma zostać prezesem 
druhów. aby jaknajliczniej na walne ro rejencyi arnsberskiej. Pan Borries ro-
czne zebranie przybyli. dził się w Arnsbergu. 

M. Szymański, sekr.erorz. Osterield. Przez klusowników po-
__ ._a; ___ fil2 _____ _ .ZE2.&- .--!!!I"' strzelony został dzierżawca polowania 

111111111111111111 

OJCZYZNA 
Tygodnik Narodowy, 

poświęcony oświacie i rozrywce 
zacznie z Nowym Rokiem 1908 

wychodzić w Bochum raz ria tydzień 

z bezpłatnymi dodatkami, których tytu
ły są: 

Dzień Boży, 
pismo religijne. 

Szkółka ~arodowa, 
pismo dla dzieci i młodzi~ży. 
Przedpłata wynosi na cały k\vartał 

tylko 
łi1IF' 75 fen•..._ 

a z odnoszeniem w dom przez listowe
go 83 fen. 

Numery na okaz darmo za zgłosze
niem pod adresem: 

Ojezyzua, Bochum. 

Steinmann· Napastnicy zbiegli. 
Borbeck W środę rano spal.i.la się 

cegielnia hr. :Ebbinghausa i Wilh. MOI
lera przy ul. Wolfstr. Mimo, że nad ga
szeniem pożaru pracowaro 5 straży po
żarnych nie zdolano uratować cegielni. 
Szkoda wynosi 150 tys. marek· 

W Meiderich aresztowano pewne
go robotnika pod zarzutem, że zamie
rzał zabić swoją żonę, znajdującą iS-ię w 
połogu i chciał zabić dziecko o podłogę. 
Pisma niemieckie podkreślają znów, że 
był to polski robotnik, jakoby pomię
dzy niemcami się jeszcze gorsze rzeczy 
nie działy. 

Essen. Konf.e1rencyi, na której po~ 
stafI110wiono za-prO!Wa<l-zić karty legity
macyjne dla robotników za~ranicz
nych, przewodniczy! ,pewien radzca 
ministerY,aJLny z Berlina. Owe karty 
mają być czemś w rodzaju paszportu i 
mają utrudnić ;pQlbyt robotnik-Om zagra
nkz.nym, którzy stać będą pod rwiecz
ną kontrolą .p01icyi. 

Kolonia. W konferencyi ks. ks. bisku
pów brqli udział ks. kardynał J<opp, ks. 
arcY1bi~kup Norher z Frvbur~a w B. 
ornz ks.ks. 1bisllmpi Komm z Trewiru, 
DJ1ngelstad z Monasteru, Fritzen z 
Strns·l)urgu, Willi z Limburgu, KeppJer 

I li li li 1111 li I z Rottenburgu, Voss z Osnabmkru, li li li SchneideT z Paderibornu. Be.nzle.r z 
Mecm. V.n'Jmar z Berlina, Kfrsteiir1 z 
Mw: t•n, ·v i. Schafer z Drezna. Bertram ~94@@4! ___ . -.-EE„&f._. ___ Q . ___ EL_!Wtf __ _ 

Z róin\'th sfron. 
z fIJdc;heimu. Schmitt z Fuldy i ks. bi-
skup Likowski z Poznania. Przybyć nie „ mogli z powodu choroby ks. biskup Ro-

Bochum. Na ostatniem zebralfliU sentreter z PelpJina a dla podeszłego 
k,na~szaftu oświadczył iprzedstaiwidel wieku kĘ. biskup Thiel z Warrn_i.lr 
urzędu nad.górniczego że statut przy~ W sprawie nadużyć władz przeciw 
musowy jest jtuż talk da1eoe gotowy. iz urzędnikom i robotnikom kolejowym 
wkrótce będzie ogloszony. iprosi Polskie Kolo Sejmowe o naide-

-- W 'Pierwszej wl·owie roku 1908 slainie pospiernne w'iarogokinego ma
rnzpoc'Zętą zostanie hud@'a novyegio teryału id!O Biura lnformacyjmego P. C. 
budynlku 1p.r.zeznaczonego n.a1 1pom1esz- K. W. 'QOd adresem: Dr. Tadeusz .Ja-
czenie biur kma1pszaftowych. worski, Poznań - Po'Sen. 

Bochum. Nowy gmach knapsza~- Adres skarbnika Świętoiózafacia: 
tu w Bochum-Ehrenfeld kosztować bę- Stanislaw Zmyślony. Wattenscheid, Bo 
dzie 2 mil. 282 tys. '591 m. 60 fen. żel.1- cht1merstr. 156. Składki na Swi"'to1'ó-zny s'klad dla aktów 537 tys. 285 m. 60 ... 
fen. założenie ogrodu 45 tys. 122 m. 80 zafacie należy przesyłać tyhko dto pana 
fen. Wewnętrzne urządzen:e i oświetle- • Zrriyślooego . 
nie 115 tys. m. ogótem budowa kosz';- ( ~. 
wać będzie 2 miliony 980 tys. marek _ " • . . F.i· r-~ 1 • 

\"J4"·:~'ł.6:ł~d~ ..-.·-·~.'!'•:t1-9'· 1.~~~ $-~t>~< „.~ 7,'1~·"'·' 
,_, ."· .~•.._-, ,'' ~"', ·~"' •. :"·N' :.-rf-·•"' • , x:·g--~~-~ miJ.i~ 
~~ ..... .....:.......~."),! ,t. .. .„ „u...., ..,.~ - >J:_ ~ ~ .... .,. . ... ·- -

Od Redakcyi. 
Pa&.1 J. St. w Bot tropie. Jeśli śv.riaidków 

nie byl'o. trudno coś w tej sprawie zrobić. Je
śli stalo się to przy pracy, wówczas zdaniem 
naszym kasa chorych jest -Odpowiedzialną. Ra
dz.finy Panu udać się w tej sprawie do biura 
„Zjednoczenia Zawodo.w~go Polskiego". kt?
re oo takich spraw ma bmro obrony prawneJ. 

Panu Andrzejowi M. w Hambont. Poczta 
do pew:n~ ściśle ograniczonej sui:ny iest od
powiedtlailną, atoli i eśli op-'.lkowame ~yfo wa
dliwe wówcza'S poczta me odpowrada za 
S'.ljkodę. W drugiej s1)rawie trzeba stawić od
powiednio uzasa<liniony wni~ek d~ knapszaftu. 
W trzeciej spraiwie trzeba wn!eśc protest do 
urzędu podatkowego i kauć się zapisać do od-
oośneJ pa.rafii katolkkiei. . 

Panu fr. 1(1. w EvlnSi?. Red'alktor J>. Michał 
Kwiatkorwski, o ile możnoś~ przybęd~e na 
wiec. jeśli urządumy wstame w ipolu~me. . 

Panu W. Sz. w &rdel. W czvnne1 ~żbie 
wo.Fskowei wogóle nie byl i ula tego oficerem 
być nie rnógl. 

Panu A. K. Ostatni rOlk: pr.ze~tępny byl 
rok 1904. 
9@ 3 

~a'bozensłwo polski& 

NABOŻE~STWO POLSKE W BOCftUM. 
Dla młodzleltców w środę dnia 18 grudnia 

o godzinie 8-ei wieczorem. 

W niedzielę dnia 15 grudnia, o godzmie 2,15 p_o 
poludniu: nabożeństwo brackre do Maitki Bo
skiej Nieusta1jącej Pomocy. Zupelny odpust dla 
czlcmków bractwa. 

Nabożeństwo polskie w łlordeł. 

W sobotę, 14 bm .. po paludniu, w niedzielę 
i w poniedziaiek d'O poludnia jest sposobność do 
sp<JWi'edzi św. W nied.zielę po pal. o 4 polskie 
nabożeństwo z kaZ'arriem. 

W Altenbochum spooobne ść do spowiedzi 
św. przez święta Bożego Narod'Zenia. 

Essen. SposoiłJność do SPowieclzi 
św. w sobotę, 14 ·bm. w ooludniu i 15 
.rano w kościele św. J.ana. Kazame w 
niedzielę o 4~ va ipoludniu. 

Essen. Soosol:xność do spowiedzi 
św. podczas świąt Bożego NarO'dzenla 
w koście·Ie OO. Franci~zkanów. __ -„ ••••. _ 

Horst (Ruhr). Sposobność do spo
wedzi św. w sobotę, 21 grudnia p0 poł. 
i· 22-go ranu. Kazanie :potlskie w nie
dziele. po połud1niu. 

Schonnebeck. SPoSQ1bność do spow. 
św. 28 grudnia po ipoJ. i 29 rano. Kaza
inie dnia 29 po l00ł1udiniu. 

W HołSterhausen sposoon ooć do spowiedZt 
św. w sobotę po po.ludl!iu, drrnia 14 bm. l(auintc 
po sumie i o 4 ~od.z. Po poludniu. 
ZL„ a 

Ze Zjednoczenia zaw. polskiego. 
Wiece odbędą się: 

W Brambauer po po.l. o godz. 4 w lokalu p. 
Schulte-Strtaitłlaus. 

W Osterfeld po polud'll!iu o godz. 4 na sali 
p. J. ttasermnanna 

W Merkllnde przed poi!'. o' godz. 117'.l w lokalu 
p. Stewen. 
W Preisenbruch przed pol o godz. 11 u P. Ofer
becka. 

Zebrania: 
W Neumiibl-Buschhausen u p. Schoera . 
W Gdańsku po 15 u P. Dege.nhardta. 
W Buer o godz. 4 po vol. u P. Poepinghaus.a. 
W Dyseldorfie o· Z% D_O pol. u p, Grove, KOliner 

strasse. 
W Blumenthał o g, 3 po pol. u p. flocke 
W Ueckendorf o a-od.z. 110 u p. Krama. 
W Horsthausen o g. 12 w pot. u P. Moellera. 
W Dortmuodzie o g. 3 po ~or.\!. P. Ahlke. 
W Altenboe2ge :na sali p. Wie.§manna. 
W Bittterfeld na sali 11ana Schroedera. 
W Brambauer na s'a!li_ pa·na Schulte-Strathaus. 
W ~auxel o g. 2 u p. Oestreicha, Prohnlindestr 
W Mar:s:loh o gvdz. 11% w pol, u D. Platza. 
w wmen w lokalu pana K~tera. 
W Hocde c g. 4 po polud111iu u p. Baumbecka. 
W Linden n. Ruhrą o g. 4 po poi. u P. Schillera 
W Wilbelmsburg w ni~zielę, 15 grudnia po 

poludniu o godz. 4 u P. Kordes. 
W Dyseldortie po po!. o 2 u p, Vopla1 Kool
nłschestr. nr. 252. 

Zebranie cztonków w Habingborst z po
wodu od delegata• niezależnych przyczyn, nie 
odbędzie się dn. 15 grJ.!dnia. tylko 6 stycznia, 
w święto Trzech Króli. 

Na ostatniem posiedzeniu w Wisdod, obra
no nowe~o delegata. W miejsce druha Piątka 
obrano Władysława l(omvalda, mieszkającego 
przy ulicy Lichtstr. nr. 12. 

Na QStatniem p-0siedzeniu w Wiemelhausen 
·obrano nowy :wydział na · rnk 1908: delegat . 
Ign. Bogajewski, Wiemelhauser str. 266, zast. 
Jan Jankowiak; sekr. Andrzej Pawlowski; 
sk~rbn. Józef Klemek, Wiemelhauserstr. 348 II. 
z.ast. · Oskar Winkler: r_ewizor. kat.5y Szczepan 
I(onieczny i Woj, Szymański; law n. lgn. Przy
wecki i Stan. Konieczny ; mężami zauf. Woi. 
Kasprzak. Wiemelhausen, Hiids.chedestr. 116, 
Andrzej Parwlowski. Hiidschedestr. 103 i Te
ofil Drweski, :Ehrenfeld, Dierbeckstr. 22. 

Wydział w Hochemmerich. Dele'f(at Pawel 
Jasicki. Col'Qnie 52 d., zastp, Antoni Stenzel, 
Colonie 52 a; sekret. Antoni W egnerows.ki, 
Bergheim 9i: r1:wi,z. kasy Micha! Budny, Co
lonie 49 b. i Vh:ceintv Lorczyk, Colonie 92 b. 
Męża-n i zaufama : Józef Sroda., J(ruppsche M~
nage nr. 310 i Wojciech Skrz\ ,)czak. Colonie 
60 a. 

0 Zjednoczenie Zawodowe Polskie.'' . 



ZełwaaJe Komitetu wvborczeio aa Recklillg-
ltause9 

Cld1:lędzie ~ię w nie<lzielę o gndz. 3 i pól po poi. 
w lokal• P. M~llera. Na zebra:nie witmi się ws-&Y 
cy c71onkowie stawić 
~-------·----~ • __ M~ozkmyl~k. _ pr!e"~~. 

WIEC POLITYCZNY W KIRCHLIND.E 
odbędzie się w niedzielę, dnia 15 bm. o godz. 
3~ po poludniu na s ali P. Schumachera w Kirch 
lin<le. Przemawiać będzie P. J. Pankowski z 
Bochum. O licz.ny udzial Rodaków uprasza 
się. (4) . _ Zwotuią'?Y..:_ 

WIELI(} WIEC SOCYALNO-POLITYCZNY 
w WITTEN. 

odbęchie !ię w niedzielę, 15 ~ła 1>0 pol~niu 
o g. 4 w lokalu „Katolickich Towarzystw". 
Na wiecu, na którv zaproszono także 'iioslów 
polskich, przemarwiać będzie redaktor 12. Mi
chail Kwiatkowski. Zwolu.Ją~~-

Włelki wiec socyalno-społeczny w 
łł-iiblheim nad Renem. 

odbędzie się w niedzielę, dnia 15 grud
nia po poJudniu o godzinie 2 na wielkiej 
sali pana Bebholza, Regentenstr. nr. 9. 

Na porządku dziennym: 1) spra
wa projektu wywłaszczenia oraz za
mach ma nasz język. 2) Ogólne polo
zenie Pol~ków pad zaborem pruskim. 
3) Dyskusya. Na powyższy wiec Zfcl
prasza się rodaków z Milhlheim , Ko-
lonii i calej okolicy. Zwołuj~cy. 
WIBLKl-WIEC -SPIEW ACKI--DLA LAAR. 

MEIDERICH I OKOLICY, 
odb~e ~i~ w niedzi'el1;, dnia 15 bm. o godz. 
.f Po poi. ~~lip. Schraven w La:a'r. Wiec ten 
odbe<hle se staraniem Kola śpie-wa Wanda, 
.-etem a"horzerna chóra k:oście~nego. 

Zaira-a po wiecu odbędzie sic; wahle rocme 
arme. --~a) ZarZld. 
Wlełtł wlec polski odbedizio sfę :w oiedz.ielę 
15 grudlria 1907 roku przed potud'nlern o godz. 
11-teJ w OberłlallMlll na s.ali -pana Webera prą 
ul. D•~•riz:er1tr. 

Z polecema I(omitefu miejscowego: 
.Mtcllał Juskowiak. 

Wte.lkl wiec w Berllałe 15 bm. 'P<> pol. o gooi:. 
iY2 przy •licy Wielef!)tr. 2'4 (Mo&bitter Oesel
~d1-aftshaas). PorZlłdek: dzienu: 1) Dla czego 
mamy .!ie onranizować w ~i2lzkaeh pols.kich. 
Referent poseł p . .ł(uler3i:i. 2) Wcwnętrz,ne urzlł 
<\-Zenia Zlpdnoczenia zawodowego .po1skie1to. 3) 
Zapyta11ła i odpowlcdzl. 

J• Brzezljskf, 01-ąż Z1ałlfania. 

Bac~ Ro4acy w Duf.sbar1-Hocllfeld! 
W niect.z:łele. 15 bm .• o godz. 5 po pol. na 

u1i p, Bertrama „Victoria.saał", Wertha~r
atr. 190 odb~ie si~ polski wiec społeozao-po.. 
UtyclJQ. O liczmy a<lziall Rodaków prosi: (2) 

Zwołujący. 

KONFER"ENCYA DELEOATóW--OORNIK.óW 
odbędzie słę w lliedzlelę dnia 15 suudnia po po. 
łudllł• o aodz. 4 a p. Zerbsta w Oberllausea 
Marktstr. 

CENTRALNY ZARZĄD 
„lplnoozenła zalrodow~o połslc~o" 

Towarz}'5two „Polollła" w Dyaeldorfl;.-
Na: ~iedzeoiu w Poniedzialek, dnia 16 bm., 
q-gOOz. 8 !Wieczorem w-Yklad pooczais.CJ" przez 
p. lg. ŻmJ\sdciego z Bochum. O liczny ucttial 
czlm.k&w i go.ki prosi (I) Zarząd. 

l'mr~wo św. S.iilawa B. w Herwt. 
DonOill swym czlonkom i rodaikom. <którzy 
ma4ą ch~ć d-0 in.asie~ TowarzyatwaJ wstql)ić, 
ii ~ebranie oob~ie sj~ w niedzielo 15 gr-.dni• 
a. godzjnie -4 po pol'udni11 w Dam. czcla4:zi ka.t. 
1tlica N<Jwa, Neustr. O lic1i11Y lłdUal 1.Vrasu się 

(1) Zan.Ma 

l(oto wiewu .,Wyspiańikł", Recklinihausea- I Tow. Serca Jezusowego " Bochum-Hamme. I J p r k 1247 
W~ód. .,., w niedziele. dnia 15 bm .. rano o godzinie anaza d t I 

Piecw~ ~ed~e. lłOWQ .zalożooego . pól do ?-ei przystępnie Tow. nasze do wspólnej „ J Om 0\Vaf, 
Kol.a odbędzie się w n.tedzielę, 15 bm .• o godz. ł l(omunn św. pod chorągwią. na co się zwraca 
11yz w~· w lokal~ P. Miche:la w starem mio ł tt'W'a/!<~ s~~ególnie chorążyVI. Sposobność do RSSEN Stoppenbergerstr 
ścre. O hczny udz1al Rodakow uprasZ'a (2) ł spawiedZL sw. w klasztorze w Bochum w so- ' ' • 11- 13. 

Zarząd. ! botę Po pot. Zarazem donosi się czfonkom, 
Towarzyst_w_oi_g_imn-. -. -.-So-kół_"_w--Pr-e-=isenb==r~uc:!_h_ · iż w niedziele. 15 tm., o 4 godz. J>Q po/u dniu, od-

W niedzielę. , 5 grudnia, o go-dz. 4 po pol: b~dzie się z~yczajne zebranie Tow .• na które 
odbędzie się walne zebranie. na którem będzie s1e wszystkich czlonków zaprasza. ponieważ 
abór n~ego rwy<lzialu. Uprasza się druhów, są .ważn.e spr~ d?. zal.<l'~ienia, .tycziące się 
ażeby iak Tradlicz.n.iej n.a zebranie przybyli. _ KWI~<l!~1. O 1ak naJhCZ.tl}CJSZY udz1a1 w przy-
Czolem f (2) Wvd~iał .stąpiemu <Io Sakramentow św. i w zebr.a:-
Tow. polsko-kat. „Jedność" pod oplek,Św-. niu się uprasza. (1) Zar~d. 

Stanisława Biskupa w EsseL l(oło śpiewu .• Wanda" w Catember~. 
W niedzielę, ·dnia 15 "rudnia. podcw.<s W ni~zielę, 15 grudnia, o ~odz.. 2 po .pd'. 

ffi$ZY św<. o g'Odz. 8 p-rz:ystepujc Towarzystwo oobedzie s1e ~oczne walne zebranie. Rew1zya 
wsipólrne do Komunii św. w kościele św Jana kasy o gcxiz. 9 przed Pol. O Ucmy uctzral cz1on 

(Mi.insterkirche). S~bnooć do spo~fodzi ków uprasza się; ~oście mile widziani. (2) 
św. w sobotę i w ni~iele ralnO. - Zebranie Zarnct 

Na jtańszo i najkorzyst. 
nieJsze źródło zakupna. 

O a pisania adres d 1 
i pomocy w ekspedycyi na kilka. ty. 
godni, ewentualnie na. stałe, przyj. 

mierny panienki lub chłop„ 
ców od zaraz. 

odbędzie si~ o ~odlJ. 3 p0 poludniu. Uprasza 
si~ tych czlon.ków. którzy d~ieci SWQje do 
;gwfa.z<ild nie podam. a'by raczyli to uczynić, 
także wYPożyczone .ksiąilki ccwrócić. Ponie
iwa~ jest ostatnie zebranie w tym roku, dła. 

Zdolny "Wiarus Polski.'' zecer 
M „ k 0 I at 0 r ę czyli stare gazety 

tego zailel!aiący;ch ze sklad'kami miesiecznemi mote się zaru zgłosić. U U mołna nabyć w ksi~-
uprasza sie z nich uiścić. O Jak nadliczniejszy 
udZial w wspólnej l(Of11.unii św. i w zebrami!U 
pr.aisz.a (1) Zairząd. „Wiarus Polski. 4• 

garni „Wiarusa Polski ege" w 
Bochum. · 

Kwiatkowskiego 
„ najlepsze! [:M.I 

Na Gwiazdke 
poleea we wielkim wy•orze 

ksiĄ.tki do nabołeństwa i hL'łto-

ryczne różnej treści. Elementaru. 
śpiewniki. listoWDik.i itd. 

Kmpiołnice. ró1ońm, obroIY IDt~ Boskiej Czę1t. 

Polskie kalendarze 
do czJłania i kartkowe. 

Księgarnia .,Wiarusa Pollkieao•~ 
w Boe:h.um, Kaltheserstr. 17. · 

e Kwiatkowskiego 
8' najtansze ! r··„1 

Drukarnia 

Bac1noić 1; I 
Opłatki~ 

własnego wyrobu p<> 2 
marki za sto, tylko 11 

Hipolito Sibilskiego 
w Bochum, U. d. Linden I. 

w pobliżu klasstoru. 

ł wł~kszy 

loka I na skład 
z mie11zkaniem w d(Jbrem pelożenin do w7noJ\'• 
eła. Bliisz1ch -wiadomości udzieli p~uwoiniC11Sący 
Tow. •w. Stanieł&wL ••· Śm.leJk•w•kl u 
•oderwie• ł W. Is•el•teiu, 8•der· 
włell. 148ł 

h A.-:s~:~;,.;ld7 asztorna nr. t2 Boc'"ihm . Telefoa 
Klotterstr.) Ilu 17.Q. 

~ 
lat• ... apllłurowo·komisow,. 

Zasttpea 11 tylko ft.r.m. p1•rwuo~dnych wehodsąeyeh w aakrea 9ramy 
Jt:ololliah11.j. M.H 

8ftMJ'•i..łe1 
•••lkie:o roduj• wUkł, paaqe, li.e-.lakł l ..-..„ .,. 

--- Wielki wybór eyg&r i papierosów.---====== 
Tylke ..... •wn.le. E

•••załlle„u.„e. 

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

a„1 •, r ... , ltluery 
ekstrakty ponczowe, syrop do łillOIU 

.robi •i• s&111.o4lmielDie z najlepayoa 
es.eaeyi •elllJl.s•eff'a 

w oryginalnych butelkach pe 75 fen. 
Uey1ikaje ałę aadi1W)'elilA~ "IHrAfdRoA, z•· 
pełnie poiedy!cą wybnanie pod gwr.raney, Haaia się, 
eu.•eway. •J"'l>•7• are„atyezny M••łi. i bar-
d&() pnyjemny. Każ-11;y otn)'Dl& bezpłatnie w Jlal!IB1Ci 
&'Ida.dach prllty~n• w11Jruówki do wyk, nywania )(elHng• 
hoff& •••n.cyi po' trtnł••: ,,Die Ge"łrA•lu~·D~ 
•1D1Je.tl.1llllł•t 16r .l"ederm-", kUn i--l• 
100 recept r.awi.ra~ NB. Jak ogóhrle jelłt 1111&11•• 8' 
Dr Kellin1hotfa eeencye najetarM• w uayciu. na,._ i 
najlepae. Nie trnba mo dd n-teść wiela poJe1„ioa 
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Kantyczki 
„u 

%biór koh:d 'i pieśni 

Boae Jlaro·dzenle. 
Cella 3:5 tea. z pnet11łkit _, fe•· 
..ł..dres: „Wiarus Polski" w &dm•· 

I.to samówi 10 bnt,ozet otrzyma I .,, do· 
datku i pr11esyłkę freko, przy aamtwicnbl 26 kal' 
ty~et 6 w dodatb i prM87łkę franko. 

WiaFusa J>oiskiego 
Sanoyn;ya :aoi111 odbioreo• ._... 

uprmejlllie, 2e 1488 

=pierniki= 
l!lłynneJ fi.my 

A. Markiewicza w Kos'trzynie 
•• swtaadllę jui nadesdr i pl01'1't • 
wuee.ae zamówienia. 

w )3oehum 
-,rykonuj& 

sz,rhko, A"DS-f:ownle I tanie 
wszelkiego rodzaj11 

.&. Banlszewsld 
B~•m, ul. Klasztorna 12. 

Tel. 17-ł~. (Xlost.eJSir.) 
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lodzłenne pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone Mwłacłe ora.1 sprawom 1arodo WJ•, politycznym i zarobkowya. 
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~ ccxl~ennie z wvląt1dem dni poświątecz
Qdl. przedplaita kwa-rtalna n!l J>OCZCie i u listowych 
~ 1mr.50 fen .• a 3 odnoszeniem do domu I mr. "'ko. .. Wiarus Polski" :m'lJisa!ny jest rw cenniku poc:z-

I 111111 Baże za Wiara I DJczrznc l 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobnego -... 
kn 15 f., OJZloszenie, zamieszczone orzed inseratami iC1 
fen. l(to często ogks:za otrzyma rabat. - l...isty 4e 
„Wiarusa Pol.sldego" należv frankować i J>'.Od86 1111 
nich dokfadny adres piszącego. Rek<JP. Die ~7· ~im pod znakiem „L. polnisch nr. 123. „ ______________________ ..._ __ ..._~--------U:hMl!limlR!t!IK!IBl'fł!~MF.W'.lllll ___ mlMM'A. ____________ ...,. . ...__ __ ""'°"'"• 

Redakcya, drukarnia i ksiegarnia znaJduJe si«= w Bochum. przy ulicy Maltheserstr. 17.. - Adres „Wiarus Polski0 Bociu~ io- Telefon nr. 1414. 

\..-
Rodzice 90Jscy! Uczcie dzieci swe 

Z Essen pisze nam jeden z rodaków: 

116wit, czytać i pisać oo Polsku! Nie 
"6ł Polakiem. kto Potomstwu swemu 
uJemczyć si~ pozwoli I 

, Mówiłby może nie jeden, że w :Essen to 
W!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I na ile piej się dzi ei e, bo mamy dosyć to-

Z wypadll.6• dnia. 
--..... J 

Konserwatyści udzielają napomnienia 
księciu BuelowowL 

Na odbytym w środę kongresie de
legatów stronnictwa konserwatywnego 
oświadczył wicemarszałek pruskiej 
izby panów i przewodniczący kongnt
su baron Manteuffel: 

,,Zupełnie niespodzianie naP1adl po
seł Baasche na ministra wojny von 
Einema. Książę Buelow potrafił przez 
narady z przywódcami przywrócić je
doość pomiędzy stronnictWtami bloku. 
~aknajusilniej trzeba jednak radzić ksi~ 
ciu Buelowowi, by na· przyszłośCtakich 
trodków się nie chwytał, gdyż minister 
cieszący się zaufan:em cesarza, nie po
winien czynić stanowiska swego zale
żnym od stronnictw w parlamencie: 
trzeba wyrazić nadzieję, że podobne zaj 
ście się nie powtórzy." 

Wynurzenia te darzyli zebrani dele
gaci gorącymi oklaskami. 

Rząd austryacki zamierza zaopiekowat 
się wychodźcami oowracającymi tłu

mnie z Ameryki. 

R.ząd zamierza do miast portowych 
szczególnie do Bremy i Hamburga na 
koszt rządu wysłać komisarzy, którzx 
Zaopiekują się robątnikami, towarzy
szyć im będą do Austryi i starać się 

będą o robotę dla nich· 
Pomiędzy powracającymi znajduje 

sie także wielka liczba robotników t>Ol
skich z Galicyj, a krok rządu austryia
ckiego jest także skutkiem starań po
słów polskich w Wiedniu. 

~ząd Qzeszy niemieckiej przygotowuje 
J>Ono projekt nowej ustawy prasowe}. 

Projekt ma więcej odpowiadać wol
nościowym poglądom, jak zaznaczają 

Pisma niemieckie. To samo twierdzono 
Jak wiadomo, także o projekcie usta
wy o stowarzyszeniach i zgromadze
niach, którv m;mo to okazał się nietyl
ko wstecz~y. ale zawiena nawet prze
pisy wyjątkowe. 

Kalendarz ścienny 
na rok 1908 

"WIYidzie w wyda111iu ozdobnem 

z ogłoszeniami. 
Nakład ·będzie wynosił przynajmniej 

50000. 
·I(alemiciarz dołączymy do i,,Wia·rusa 

Polskiego" i roześlemy bezpłatnie. 
Zamórwieniia m ogloszeinfa„ któ

lY'Ch cena będzie umiarkowana. przyj
łnnJe adminrstracya „ Wiarusa Pol· 

·~·· 'W Bochum. . I . , •. ' _ , 

warzystw i przecież rodacy nad tern 
pracują, !aby jak najlepiej s:ę oświata 
narodowa rozwijała, ale znajdują się tu 
taj niestety i tacy rodacy, którzy do 
niemczyzny lgną, a pomiędzy rodakla
mi dobrej myśli niezgodę s;eją. Nie do
syć, że sami do żadńych towarzystw 
i organizacyi nie należą, lecz jeszcze i 
innych zn:echęcają i mówią, że Polacy 
nic nie robią. Oj, gdyby wszyscy Po
lacy takiej myśli byli, topy do .tego cza 
su już o Polakach z pewnością nic nie 
bylo słychać, ale lJlY Polacy bronić si~ 
winniśmy prz·ed uciskiem politycznym i 
w sprawiedliwości trwać. Jest to bar
dzo smutną rzeczą, że mamy takich 
wspólbr:ac;,, którzy niezgodę sieją, cho
ciach pochodzą z rdzewnie polskiej zie
mi. Wytykaią oni jak socyalista Tu
szyński szlachcie dawnej błędy, jedna
kowoż oni właśnie są naśladowcami tei 
części szlachty nie co do posiadania 
majątków ale z post~pków swoich. Jak 
w opisach stoi, że część szlachty pol
skiej przed stu laty nie chciała ni~dy 
zgody, jeździla do innych krajów, była 
wiecznie vrzeciwna polskiemu królowi 
i przyprowadz'.Ja. Pnlskę do upadku, tlak 
też ci rodacy nie chcą łączności pomię
dzy Polakami, nie chcą się Qrzylączyć 
do towarzystwa i do polskich organl,.. 
zacyi, a mtamy niestety takich rodaków 
wiele. Pracują oni przeciw Kołu pol
skiemu i przeciw calemu .społeczeń
stwu. Zapomnieli już, że się narodzili 
i wychowali na ziem: polskiej. Ten i 
ów czyta jeszcze jaką gazetą polską, 
„Wkłrusa Polskiego" nie abonują, bo 
to jest „\Viarus Polski", pismo przez 
niemców bardzo znienawidzone. Gdy
by tak „Wiarus Polski" miał nazwę 
„Volkscajtung" albo „R.ajnisz Westfa.: 
lischer Ancajger" toby był więce jiabo
nowany, bo te blaty to się często znaj
dują w domach takich rodaków. A przy 
tern by się mogły dz.ieci więcej niem
czyć. Nięjeden svnek po polsku nie od 
powiada, a rodzice też na to nic nie mó
wią. U takich rodziców dzi.eci nie odpo
wiadają na polskie pytanta. Bardzo smu 
tnie, że znajdują się takie rodziny, k.19-
re dz.leci swoje niemczą, lepiej gdyby 
taka matkta węża wykarmiła. jak takie 
dziecko, które potem ma być wrogiem 
Polakom. Jednakowoż jest wiadom~ 
rzeczą, że taki ojciec i taka matka. sa~i 
się lękają polskLej mowy. Na ustronrn. 
gdy zdaje się im, że ich nikt ni~ słyszy 
mówią po polsku, ale gdy gdzieś ktoś 
si~ ruszy, to słychać już; „Vater, ja Mut
ter". Po Ziakupna chodzą naturalnie do 
żyda, chocfaż żyd jest tak za~iętym 
wrogiem Polaków jak hakatysta 1 sv.:o
ich oszczędności nie oddają do 1polsk1e
go banku; wrogom życzą, którzy QO
tem m1ają za co wykupić ziemię polską. 
Szanowni Rodacy, chodźcie na polskie 
wiece i na polskie nabożeństwa, bo tam 
was zawsze brakuje. Do światlejszych 
rodaków zaś zwracam się, by szerzyli 
ośw:atę. by takich ludzi pomiędzy na
mi jakich poy·yżej opisałem bylo coraz 
m~iej. Młodzieniec. 

Wiec śpiewacki w Oladbeck odbył 
się tutaj ubie·głej niedzieli po południu 
poJ przewodnictwem p. Żołędziewskie
go. Głównym mówcą był redaktor 
W iarusa Polskiego0 P· Michał Kwiat-

" . 

kowski, który mówił o znaczeniu pLeśni 
w życiu rodziruiym, towarzyskim i na
rodowym. 

Zapał na wiecu był wielki .i jest na
dziei1a, że miejscowe koto śpiewackie 
lepiej jeszcze jak dotąd r'ozw:.jać się b~ 
dzie. 

Z Wltten uskarża się w liście do nas 
pewna Polka na skłonność do rzucania 
obelg i oszczerstw u pewnych 
lu dz!„ J estto wca.da niestety bargzo roz
powszechniona, a wszyscy uczciwi lu
dzie powinni do tego ręki przykładać, 
by zdemaskować oszczerców i prze
szkodzić ,im w uipraw\aniu niecnego rze 
miosla. Takie pokątne rozsiewanie osz
czerstw jest łlowiem znamiemiem ludzi 
podłych, którzy z tchórzostw.a walczą 
tak wstrętną i zatrutą bronią przeciw 
osobom, które im się z jakiegobądź 
względu nie podobają. 

Z O b e r s ty r u m otnymałiśmy ko
respondencye, w której pewJ.en członek tamtel• 
szeKQ •• Sokoła" ubolewa ud różoymł r01tter
kami w tamtejszym .,Sokole". Sporów tutał 
osobistych l>Ol'USzać nie b,ędziemy. gdyż naile
płej załatwić fe mo'!na na miejscu, na c.o jest 
rada w „Sokole'' a da lei wyd.ział okrę~owy. 
atoli 1napiętoować trzeba ludzi tak.kh. którzY :z 
tych tub owych wzzlędów starają się sztodzlć· 
•. Sokołowi". Zdarzvło się nawet. że st:dY •• so~ 
kół" ogfosił obchód rocznicy, ktoś naumyśhtłe 
porzą plecami „Sokoła" o~roslł w ostatniej 
chwllł. iż r-ocudca się nie odbędzie. Wzywamy 
zatem tamtejszy-eh druków, aby patrząc, z Jaki? 
zaciętością wró~ w hasz byt ~odz.1 obecnie. 
wYbaczYll sobie wzajemnie ' nieiedno I starali 
w ~o.ii.fe l ledoości priarować nad ro.zwołem 
gniazda mieJscowegQ! 
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Nowa katastrof a w kopalni. · 
Podaliśmy już wiadomość o strasz

ne! katastrofie. która nawiedziła kopal
nię węgla koło Fairmont, w Wirginii 
Zachodniej. :F.airmont liczy około 11 ty
sięcy mieszkańców, którzy bez wyjąt
ku prawie trudnią się górnictwem· Ka
tastrofa wydarzyła się w kopalni To
warzystwa „Pairmont-Co.al-Compan:y'' 
Przyczyna katastrofy nie wstala 9.otąd 
stw'.erdzona: istnieje atoli uzasadnione 
przy.puszczenie, że nieszczęście zosta
ło S.Qowodowane wybuchem pyłu wę
glowego. Kopalnie wymienionego To
warzystwa są urządzone w sposób no
wożytny, elektryczność zastosowana 
jest na wielką skalę, to też powszech
nie uważano owe kopalnie m ubezpie
czone przeciwko wszelk.1m wybuchom. 

Katastrofa nawiedziła szyby 6 i 8 
kopalni Monongach. Wybuch pierw
szy nastąpił w szybie 6, w którym wi
docznie 1Japalil się sam pyl węglowy. 
co wywołało olbrzymi wybuch, a na
stępnie pożar. Wkrótce płomienie 
przerzuciły się do szybu 8, ogarnęły 
tam maszyny parowe i spowodowały 
straszny wybuch i rozsadzenie kotłów. 
Gruzy zatarasowały wyjście i odcięły 
odwrót tym górnikom, którzy nie zginę 
1. P' di.. ta~ w' r. u~hL' Wybuch h~ t ·ak 
silny. że słyszano go w promieniu 8 mil· 
Cały teren doznał wstrząśnienia; po
wstał straszny popłoch. Z szybu 8 czę
ści maszyny i poszarpane zwłoki robo
tników wylecLały wysoko w powietrze 
ponad powierzchnię szybu, jakby nabój 
z olbrzymiego dziala. Zdziwienie wy
wołał fakt, że kilku robotników wyszło 
jednak cało z tej katastrofy. 

Jeden z tych cudownie uratowa
nych górników opowiadał w następu
jących słowach o katastrofie: „Pośród 
zupełnego spokoju, bez jakkhkolwiek 
oznak niebezpieczeństwa. zostałem na-

gie lakby zaślepiony błyskawicą i usty 
szalem straszny }luk. Nie mam poję
cia, w jaki sposób wydostałem sie z ko
palni. Widocznie s~utkiem ciśnienia 
powietrza .zostałem wyrzucony w gó
rę. Myślalem z początku, że mi wyrzą 
dzono psotę, później dopiero spostrze
g lem, jakie niebezpieczeństwo mi gro
ziło". W kopalni znajdowało się w 
chwm katastrofy 500 górników. Z te
go, jak na razie obliczono, zginęło co 
najmniej 400. Niestety pośród nich znaj 
duje się spora },iczba naszych rodaków. 
Za dni kilka, gdy nadejdą polskie dzien
niki z Ameryki, będziemy mieli b1iże 
wiadomości o losie polskich górników. 

Z trczby 500 górników udało sie u
ratować kilku przez napompowanie 
świeżego powietrza do szybu, co zacho 
wała ich od uduszenia się. Podobano 
jednak właśnie przez puszczenie w 
ruch wentylatorów 1i doprowadzenie 
świeżego .powietrza do kopalni powstał 
w niej pożar, który uniemożliwił zupeł
nie akcyę ratunkową. 

Wedle przekonania fachowców wszy 
scy górnicy, którzy zostali w kopalni„ 
są bezwarunkowo straceni. Nad szy
bami rozgrywały się straszne sceny 
rozpaczy. Kobiety wśród 1ptaczu łami; 
ręce, wiele z nich mdleje, niektóre chcia 
ly się rzucić do szybu, inne zaś pragnę
ły zjechać do kopalni, ażeby ratować 
mężów. Trzeba je było silą usuwać. 

Powodem katastrofy, jak już wspo
mnieliśmy, był wybuch pyłu węglowe-

. go. Nasycona takim lotnym pyłem a
tmosfera może równie łatwo zJapłonąć· 
i spowodować wybuch, jak gaz. Taki 
wybuch rozchodzi się jednakże stosun
kowo powoli ii obejmuje nieznaczna 
przestrz-eń. Działa więcej wysoką tern 
peraturą, parząc lub paląc górników, a 
rozwfa niezbyt wielką siłę mechanicz
ną. O wiele grożniejszy jest wybuch 
gazów, a zwłaszcza metanu, czyli gazu 
błotnego, w których 4 atomy wodoru 
są połączone z jednym atomem węgla. 
Wetan jest więc węglowodorem, gazem 
palnym i lżejszym znacznie, niż powie
trze. Otóż gaz blotny stanowi najgłó
wniejszą część składową (95 proc.) ga
zów kopalni1anych, reszta przypada na 
azot, tlen, tudzież dwutlenek węgla. Ga 
zy te są tern in:ebezpieczniejsie, iż nie 
mają ani barwy, ani smaku, ani zapa
chu. skutkiem czego bardzo trudno 
~twierdzić ich obecność w ipow;etrzu. 

Gaz się zapaLa, jeżeli się znajduje w 
dostatecznej ilości w atmosferze. Ka
tastrofa jest możliwa, gdy zawartość 
wynosi 6 do 16 proc· powietrza. Za 
pomocą wentylacyi zmniejsza się za
wartość gazów poniżej 6 procent. Do
świadczenia wykazały, że szybkość. z 
jaką rozchodzą się płomienie przy pa
leniu się gmzów wzrasta w miarę, jak 
zwiększa się procent zawartości ga
zów w atmosferze. Szybkość wzmaga 
się także skutkiem tego, że powietrze 
w kapalni dobrze wentylowanej w cią
głym majduie się ruchu. W galeryach. 
czyli chodnikach wieje często jakby 
silny wiatr i ten prąd Qowietrza sprzy
ja rozszerzeniu się ognia. Przy wy
buchu temperatura ogromnie s!t; pod
no..o;;i, obojętość gazów wzrasta. W cho 
dnikach podziemnych powstaje jakby 
straszliwy huragan, palący i zmiatają
cy wszystko, co mu stanie na drodze. 
Nie można wobec- tego dziwić się, że 
g-órnicy bywają rzucani z taką siłą o 
ściany chodnik(>w, że im czaszki pękają 
J kości się łamią, że nieraz rozrywane 
są ciala ich Ilia strzepy. 



Kto uniknie cudem śmierci natych
miastowej, narażony jest na inne niebei 
pieczeństwa. Najczęściej skutkiem wy_ 
buchu powietrze w kopalni przesyaa 
sie niezdatnym do oddychania dwutlen
kiem węgla, albo nawet i tlenkiem wę
gla, czyli czadem, skutkiem czego gór
ni.cy sie duszą. A kiedy ich to ominie,_ 
padają ofiarą pofaru, kt(>ry zwykle po 
wybuchu powstaje w kopalni. 

Gazy znajdują się w pokładach wę
gla i nieustannie się z nich wydobywa
ją. Cllasem gaz na~romadzony jest pod 
ciśnieniem 5 a nawet 9 atmosfery w 
pustych mi.ejscach w skale, w tak zwa
nych ,,workach", Jub · „kieszeniach". 
Gdy górnik w pracy swojej, łupiąc wę
giel. kilofem, zbliży się do takiego miej-' 
sca, giaz rozsadza słabą już powłokę. 
następuje wybuch, który nawet qez wy 
walania pożaru powoduje katastrofę, 

· gdyż zatruwa powi.etrze i w ten sposób 
powoduje śmierć górników. 
1!1!'!!1- . 222. EL&! 

czeaie prawa tego na pewne obwody. , wam za zaufanie przy wyborach mi o
Obwód taki, w którym rząd otrzymał- kazane i wyrażam me głębokie ubole
by pr'awo wywłaszczania, obejmował- f wanie, że nie mógłem tak, jak tego go
by w Prus!ech Zachodnich 12 tysięcy . rąco pragnąłem, przez dzielną obronę 
hektarów, a w Poznańskiem (wyłącz- naszych idealnych i materyalnvch dóbr 
nie w obwodzie rejencyjnym bydgo- w parlamencie stać się godnym tego 
skim) 45 tysięcy hektarów. W skutek te waszego zaufani·a do mnie. Złożywszy 
go ograniczenia prawa wywłaszczenia mandat nie przestanę atoli bronić ludu 
wyznaczona ma być suma Z75 milio- polskiego. Bóg z wami i z naszą sprawą 
nów marek zamiast 400 milionów. świętą! 

Suma przeznaczona na zakupno L i g o t a pod Bialą dn. 9 grudni.a 07 r 
domen ma być podwyższona z SO mi- Ks. Skowroński. 
lionów do 75, do tej samej wysokości Ks· kardynał Ko.pp zmusił więc ks. 
ma być podwyższona suma przezna- prob.

1 Skowrońskiego do zf ożen!,a man 
czona na utworzenie wł-Ości rentowych. datu, nie pozwalajac mu na dłużej jak 
pozostanie więc ·na zakupno nowyćh 24 godziny opuszczać parafii i nie chcąc 
gruntów 125 milionów zamiast 300 mi- przyżnać ks. Skowrońskiemu zastępcy 
lionów. w duszpasterstwie. Wobec tego za-

Kompromis na powyższej podsta- znad:a .,Górnoślązak": jesteśmy prze 
wie jeszcze nie jest zupełnie gotowy. i konapi. że okrzyk oburzenia wyr,w;ie 
niejedno w nim moż"e uledz zmianie. się '.z ust każdego, który się za
zdaje się jednakże być rzeczą pewną. stanowi nad nieznośnemi stosunkami. 
że rząd otrzyma prawo· wywłaszcza- wśród których żyjemy. Skutki , będą 
.nia. nader smutne. 

„Wiarusowi Polskiemu", ~by &i~ l>r 
podobać możnym jego przeciwnikoty 
byliby potulni, jak baranki. hl, 

Ale „Wiarus Polski" opier.a ca 
swój byt na ludzie, któremu sluż 1~ 
którego wolę popiera z szczerego Pr; 1 

konania, że w ten sposób Prncuje db 
dobra narodu. Nawzajem przeciet łlla 
,,Wiarus Polski" prawo żądać, aby 
lud pracujący na obczyźnie POPler!L 
aby mu dawał pierwszeństwo przect in 
nemi P.olskie111i gazet~mi, których a~ 
nowarne - obok „Wiarusa Polskiego" 
również zalecamy. Niech zawsze hę 
dzie w pamięci stare hasło wychodź: 
twa: 

„ W fa rus Pełskl" · z ludem, a lud POI 
ski z ,,Wiarusem"! · 

To hasfo ulatwilo wychodźtwu 
zadziwiający Rodaków w kraju rozw6· 
oświaty, organizacyi J przemysłu i 
tern h_as!em walczą~ odnosiło wych~dż. 
two sw1etne zwyc1ęstwa w chWilaca 
bardzo ciężkich i zapewniJo S-Obie 

( wszechstronmą niezależność .i poszan().. 

~„z 008„ },. Rodacy·' wanie jako poważny czynnik narado. 
v U • wy, społeczny i polityczny. ,, 

Zbliża się Nowy Rok a więc czas Im większa liczba Rodaków Przyj. 

Borys Saratow -zamordow~ny. „. 
z Sofii nadchodzi sensacyjna wia- ' Ośwlodczenie ks. prob. Skowroóshiego. 

domość, że słynny przywódzca rewołu 
cyonistów macedońskich Borys Sara- Donosiliśmy wczoraj o złożeniu 

· fow i przyjaciel jego Garwanow zostali mandatu poselskiego przez ks· prob. 
,i>astrzeleni przez przywódzcę ba.nd·y Skowrońskiego i o powodach kroku te
Panicę. , go. Ks. pwb. Skowrońskiego ogłasza o~ 

. Pomiędzy Borysem Safarowe.m ,a hecnie następujące oświadczenie: 
innym przywódzc~ rewolucyonistów Szanowni wyborcywyborczego okręgu 
macedońskich Sandańskim panował za- .· Pszczyńsko-Rybnickiego! 
targ, którego skutkiem jest morder- Z bólem serca widzę się zniewoło-
$tWo popełnione obecnie przez Fankę. nyrrt do złożen:a mego mandatu posel
Morderoa uda wal, że stoi po stronie Bo ski ego. J es tern bez kapelana a nie mam· 
·rysa Sarafowa i zastrzelił go wraz z żadnej nadziei żeby mi się udało wypto. 
jego przyjacielem Garwanowem w ie- sić dla siebie zastepcę w duszpaster
go mieszkaniu w Sofii. Ludność Bułga- stwie podczas mej nieobecności w~ pa-

. ryl ,jest wielce zasµmcona wypadkiem: · nafii; gdyż wszelkie staranne · zabiegi 
raduje się natomiast rząd turecki, który pod tym względem doprowadziły tylko, 

, na głowę Sarafowf! WY~naczyl 2000 dó ·5mufnych 'i przygrtębiających do-· 
.' funtów tureckich. '· , · . ·. ś\.Viadozeń: Dla posła ludu polskiego n;e: 

-;"r · „ .• La ·- , . · • ·' ;: ma: zastęi:>cy .. Cóż zaś tak szanownym 

·· KGmpromis rządU"Z konserwatystami · · :ir~g!~~~ ~~r~g~n:~ro~ż;;a~e~f; j~~· 
W Sprawie WJff3SZCZ80i8, st'em··w tasnie. 'W'.Ybierzcie .sobie. przet~ 

:· posła· Polaka mmej odemrne dz1wnem1 
O kompromisie dowiaduje się „Lo- · 

· kal Anz." z kół' parfam,entafoych ni:t.-. 
" stęp·ujących szczegółów: ,· ; , .. .. 
. ,· . ,,R.ząd rezygnuje 't ' ogólnegó p'rawa 
·-· wy\vlaszczenia w Poznańskiem i Pru
(';sach- Zachodnich i ··g0dzi ! ·się· 'na· 'Ograni• 

stosunkami· skrę'pOwahego ! Nie miejcie· 
żalu do '.mnie, inaczej postąpić nie mo
gę.· Tam .w. Berlinie kują pi:zeciw nam 

: wyjcttkowe prawa .- a ja, wasz poseł, 
niestety muszę siedzieć . w, domu. Jestto. 
wprost nieznośne poloienie. Dziękuję 

m;: _ - JLE & 

odnojvić przedpłatę. Od 15 do 25 bm. bę mie owe stare hasło wychodźtwa, i111 

dą się listowi zglasziali po p!eniądze. więcej czytelników i zwolenników bę. 
Prosimy więc przygotować 1 m. 50 fen. dzie miał „Wiarus Polski", tern glia.dziej 
i 42 fen. za odnoszenie, aby je wręczyć pójdzie praca narodowa i tern lepszy 
lis tow emu. · będżie jej skutek. 

Prosimy też zachęcać do · zapisy- · Roz~owszechniaicie tedy, . Bracia 
wart.ia „\Viarnsa Polskiego" innych R.o- Rodacy, ,,Wiarusa PolskiegoH dla do 
daków, którzy go jeszcze nie mają.Wy- bra wlasn:ego. i dobra ogółu, agitujcie 
tłumaczcie im. kochani B.racia, że każ- . za nim przy pracy, na zebraniach, cho. 
dy Polak na obczyźnie powinien abo- . dząc od domu do domu i wszędzie 
nować koniecznie i przedewszystkiem ·gdzie Polak spotkia Polaka. Nię ustąp: 
pismo, założone dla ludu polskiego, roz cie, aż Wasze namo'Wy skutek e>dniosą. 
proszonego w stronach niemieckich. Po · Aby Wam, kochani Rodacy', ulat. 

W 1 k wić praeę, czynimy dla naszych abo . 
wiedzcie im .też, że '' .Jarus Po s i" nentów IlJastępujące ustępstwa: . 
broni praw ludu pracującego, popiera 
jego organizacye i ·za to' wielkich do- · ·~.ż do końca marca roku I9P8 mogą 
znaje prześladowań od tych wszyst- . abon·en9i . ,,Wiarusa Polskiego", naby . 
kich, którzy . polski .lud pracujący uc!- .wać ,,Kal en.darz Maryański"' .K:ar.ola 
skać i w L)ależności .utrzymać .Pragną. M.Jarki ·na ·r. 1908 z cztęrema pięknymi 

Kochani Rodacy! Gidy by „Wiarus obrazami, kalendarzem. ściennym i lffi. 
Polski" chdał ulegać wpływom . mo- lendarzem 'kieszonkowym po 30 fen. a 
ż.t1ych i pisał tylko to, co ich nie razi, , z "przeselką po 50 fen. · 
lecz przeciwnie do gustu im przypada, · Obraz przeds.tawiający ' :nas~ych 
gdyby . wie.lkim Jrnd~H a maluczkim '·rt.ajzna:komitszych pi~ariy, oddamy abo 
przyganiał. broniąc ich tylko dla pozo-· nentom po 40 fen. a · z przesełką oo 50 
ru i pól-gębkem, to miałby spokój i po- fen. . . . 
moc finansową. Ci bruźdzh~iele. którzy. ) · · · Na ks.:ążkath zaKupionycł' w księ· 
teraz tak zuchwale walczą przeciw . garni „Wiarusa Polskiego"' w

1
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159) ',„ u B" R· ·o w· IE·fl· . ; - ' ;CJ,!en wyislaniec nie pędzie mógł dostać Gotartowski odrzekł krótko: 

~ _ się.„ do k1róla, ani. wydostać!. .. Ty z;a -- O nic mnie nie pytajcie! Z.akii- : 
~ l~( 1Wia<l.anie historyczne według po- t·o będziesz -0dpowiedzial.nym... K10-, nam was, abyście w milczen!u wypeł-

fabr} 
miec 
ml.al - Florek.·. psia.. no, a teg.o, gdyby 

mość hiszpańska? To także? :i 
- Niema wyjątków! wi ed 

wieśCI menda 1pazoimie be\}.:zie podlegała no- niali to, co wam powiem ... Nie o wywyż 
Wacława Gąsiorowskieu;o . . -: mc.znilmwi. .. w istocie tobie .. „ · Sfo1wem szenie tu idzie, lecz o glowę .. o los całe-

---.-.- nie zdradzisz się.' ani z otrzymanej mJ·- go pulku ! 
ccs.1 UJazy)_ syi, ani z wladzy swej! Zachowywać - florek„; psia mać gadaj! Cóż! 

Ek I bl„uig~v1 rue- si .ę będziesz tak, jak brygadyer, nie-· Sekrety przed nam!, ni·e lubię; - wmie 

' ,I . 1 

I ' . , .. „ ... 

· sce ency-0„. mam " a!U·J , • S k • 
1 .r1. b · swiadomy celów otrzymywanych raz- szał s1e tadnic i .porywczo. 

r.a-. ·· ep.sz.eg '° tfl11iu:no Y „ · · k ' 1 W b C d t · d • _ Bez wstępów!· Krótko! . Co zia · azow .... razie potrze y 'Użyjesz bro - zy o rzymu1esz an ego s10-
, jeden? · ni i siły ... gdyby nawet trzeba jej było wa? . 

_Był w legH wł•oskt·ej poruczni- użyć przeciwko najwyżej postawi·onym - O! Florek.·. Psia mać! Wątpisz? 
, ki em, służyl w trzynastym pu~ku strzel osobom! ... W razie wykrycia czegoś .. · Sł-0\\~o u mnie mur! 

ców francuskich, teraz jest w mojej dasz mi znać wprost ... będz.!,esz miał -:- Więc pozwól i mnie go dotrzy-
k ·· przystęp ufatwiony ! Powtarzam ci za- mać! - rzekł spokojnie Gotartow~ki. 
· ompamI... 1 z - P l k 1 d h 1 _ za co zdegradowany? danie. chwilą polączenia się orszaku ozosta i o e zy c cie i jeszcze 

_ Ws1ąpH dobmwolnie do nas„. królewskiego ze · mną nikt z przyby- nalegać, lecz w tern rozległ się sygnał, 
Awansów nie było!... łych ~ie może się oddalić„. ani 1nikt się powofający wszystkich na koń. Od Vit-
~ Dobrze! Przyślesz Q'O dio mnie. dori przyłączy!.·. Masz sposobność wy- tory.: ITTadjechal goniec generała Savary 

Proszę uważać! zwola'Sz dziś swoich różnienia się ... i zasłużenia na względy z wiadomością o zbliżaniu się krola. 
żołnierzy i .za1powiesz im, arby ślepo najjaśniejszego pana i moje!.·. Wracaj Marszafok Berthier dosiadł konia i 
wyikooywali rozkazy te~o... bryga- na st1anowisko i strzeż s.i ę wygadać z stanął na czere swego sztabu, ki erując 

dye.ra. A sam swoje rozkazy będziesz czem, bo czekałaby cię odpowiedział- się kn wąwozowi górskiemu. 
stosował... ,ność, której życiem byś nie okupił!... l K{zyżanowski zjechał na t. yl kompa-

-.Ekscelencyo ! Brygadyer„. - Wedlug rozkazu, ekscelencyo ! nii, d~ floryania, i zagadną! go zcicha: 
- Strz.eiż sie przed kim zdradzić - odrzekł zimno floryan. - I jakże u marszalka? 

tajemnicę!... Dziw.nem ci 1Się wydaje.. - Pamiętaj, że jest to zarazem eg- -- B_Ylem !.„. Mam pro~b.ę d.o wa...;; 
Otóż •pan jesteś pomcziniikiem... N:a zamin. mający spr.awdz'ć o ile cesarz poruczniku! Pierwsze, bysc:e me brah 
niego oczy będą zwrócone„. i dlatego może liczyć iia waszą wierność!... Idź mi za złe, jeżeli coś w zachowaniu wy
IJJOtrzeibny mi jest ktoś, nie wzbudza- i namyśl się- a postępuj poważnie. da się Wiam dziwnem, a powtóre, aby-
jący iniepakoju... Dosyć! Chcę wi- floryan' salutował po wojskowemu ści e mi pozwolili wybrać ośmiu ludzi i 
dzieć go naty;c:hmiast.._. i wyszedł. tych uwolnili od służby ... ile że .czekać 

KrzyżanO'Wski wyszedł, a po malej Rozkaz niespodziewany marszałka ich będzie o wiele cięższa!. .. 
chwili do pokoju marszałka •wszedł napawał go trwogą ·i dumą. Pojął, iż tu - ·Zgoda! Uczyn:ę, jak zechcesz! .. 

. fioyran. Berthier zmierzył go od stóp o n:elada sprawę ~hodzilo . . To rozpo-1 Rozkazuj, masz prawo... Byleś nie za-
do gtiowy. f rządzenie rozciągni,ęcia straży nad kró wiódł nadziei marszałka! Wiesz, on 

- Imię i inazwisiko? lewskim orszakiem nie było milem. lecz i tak krzyw nam wszystkim!... 
- floryian Ootartowsiki. FlorY1an zbyt długo byl żołnierzem, by Krzyżanowski powrócił na m1eJsce. 
- Słyszałem o tobie!.. Slruchaj,! Ko- "-~ażvć się na krY..tykowanie zwierzchni Ploryan tymczasem, n'. e~nacznie prze-

~enda kompa1nii 1P'f'Zechodzi na cie- kaw. . . . suwając się między czwórkami szwole-
bie„. :Ror~cz~1k. Krzyzano~vsk1 .tymcza- żerów~ odwołał m tyl plutonu Stadni-

- :Ckscele1~cyo !... . . 1 sem ~dązył J;1z plutonowi swo1emu roz ckiego, Nidermajera. Toedwena, Masło 
-:- Te~az milcz! La·d,a chwll~ moze ł k~zac, ... aby slepo. słuchał we wszyst- wskiego, Kasarka, Norwila, Ponińskic-

na~Jechac orszak z krolem . b1szpań- ł k1em C10tartowsk1eg:o - nawet w wy- go .: Jeziolkowskiego i sformował z 
skim. !.„ 9d pierws~ej chwili S1potk;21nia · padku, gdyby to nie zgadzało się z wy- nich dwie partye pod dowództwem 
rO'zc1ą~n!es:z ·~'ad mm wa~ę !... ~stre danem i przez n.ie~o rozkazami· Stadn~ckiego i Maslow ski ego, dając im 

.ładunki i br·on w po.g-otow~u!. .. Nikt '1 W plutonie słowa porucznika wy- stosowne instrukcye. 
z orsza~u ikrólewskJieg? 11)1e .może s!ę wołały poruszenie. Ody więc Floryan Stadnicki sluchat rozkazu Ploryana 
o~lączyc V:- dro~~e ... m~ moz~ .zawro- J wróci! między towarzyszów, ci otoczy- ł z roztwartem; z podziwu oczyma i mru 

·ci~„. do ttisziparm ! Żadęn gomec., ża- li g:::> kołem i nsypal.i' pytaniami. cza! co chwila i zarzucał go pytaniami. 
/'ł ' 

- . Wiem! A czekaj ... gdyby tak któ· pnie 
ry z fnancuskich oficerów? 1 

- Powiec;lziałem ci: jeden rozkaz 
!.!L.t wszystkich. 

-Aha! No, a gdyby? 
- Zawsze to samo! 
Stadnicki spojrzał z uwielbieniem na 

Ploryana. . 
-- To lubię, psia mać!... Niechno 

który· .. za ucho chwycę, a przytriY· 
mam. 

Tymczasem zdała, wśród czerwo· 
nych blasków zachodzącego słońca !i 
poza góry wyłonił s·ę orszak królewski. 
Berthier ściagnął konia i i·1k gdyby u· 
myslnie, opóźniał chwilę spotkania. 

Karoca króla f erdynanda mknęla 
szybko naprzód. Tuż przed Bert~i ~· 
rem kawalkada się zatrzymała~ -Ks1ąze 
Neuchatelu salutował flerdynanda i WY 
rzekł kilk:a powitalnych wyrazów, ty· 
.tułując go „ieg-o królewską mościa'' „ . 

f'crdynand udał, że ·nie zwrócił uwa 
gi na ten tytuł i zaprosił księc:a do ka· 
rocy: w której już siedział nieodstęp~r 
a o cl da ny królowi .Escoiquiz .j ks1ązę 
Infantado. Berthier usadowił się obo~ 
króla, konwój marszałka sa lutoWlał ~wi· 
tę Ferdynanda i ruszono ku Tolosie. 

· Orszak króla f erdynanda byl na~er 
szc.:zupły. Składał się z trzech pol,8i 
vdów, z których pforwszy zajtnO\\a 
król, drugi Don Carlos z ministre~ Ce; 
vallos i generałem Savary, trzecL pa 
grabia Musquis z kawalerem don / 
dro Labrador, don Justa, de !"fax. ~~ 
varro. Za poj;1zdami wlokt się fU'.gt'" 
królewski, ośm'u mułami zaprzągnlj ·;. 

Bokiem jechało d\vunastu gwa~ f~ 
stów królewskich w białych me a eh 
wych kaskach pod dowództwe!fl trz~a· 
oficerów, pułkownik.a Bu tron 1 ka Pl l' 
nów: Lazani Don J ozego Palafo.xa /o 
Melz.i. Nadto za karocami ktusowarr 
czterech ordynansów generała ~afv~n· 
z dwoma adiutantami z gwardyt r 
Cl!:-kiej. 

(Ciąg dals.zy nastąpi). 
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daiemY abo~entom 1 O fen. opustu 
każdej markt. 

Na drukach i ogloszeniach, które 

z . stępnie pp.: Zdziechowski, Żółtowski 
Adam z Poznania i Kaz. Morawski mlo
dszy. Dalej przemawial.i ks. Chotkow
ski, p. Wicherkiewicz, Koneczny, Jó
zef Męciński. Jerzy Moszyński i Li
sowski. P. Zdz:echowski odczytał list 
Pogodina w sprawie jedności słowiań
skiej. 

nasi abonenc~ Rodacy od dt~ia . dzis:ej
zego po koniec marca zamow1ą, damy 

im 5 .p.roce111t rnadzwyczajnego rabatu.i 
Kto żąda opustu, powinien udowo

dnić kw.item, że jest abonentem „Wia
rusa Połskiego". 

A więc, Kochani Rodacy, spodzie
warny się. że może,m~ liczyć na to, ~e 
każdy z Was namow1 nam przyna1-
mniej jednego nowego abonenta. 

Do dzieła, do agitacyi dla oświaty. 
dla dobra lu<lu pracującego! 

---
z Pt&S ZaelMlAliell. Warmii i MAnr 

pruszcm. Nauczyciel Hesse w Swioowie 
~ebrail' soQie życie iwystrzalem z. 'fewolweru. 
co io do saanobój~twa popchnę.Co, n.iewi'a1domo. 

aorzyszkowy. Prez.entę oo. probostwo w 
p,o"iyszkom:cb dostal tutejszy kS!. aidnliiinlistra
tor Kroplewski. Patronem są obywatele wsi 
Borzys7.k6w. 

Oołab. l{obotnik O lsrewski z Oolkówka 
IJr'lejeźrlżciDąc orz.ez rów, wa,idl z woza i poniósl 
śmierć na miejscu. Os.ierocil żonę oraz 7 drob-
11ych dzieci. 

MMgrabowa. Z rąik niemieckich wyikupil 
posiedzioiel P. Jankow~ki z. Borkow}n •W. po
wiecie mMgra'bowskJ.IJ'p w Prusach Wschodnich 
345 · morgową p-O<Siadlość w Jia'śkach w tym 
satJ1'Yll1l powiecie. 

Ząd-Lhork. 17-le/tn.iego rdhotnika Lakusa 
z Dobrego lasku. zatrudnionego przy ścinaniu 
drzewa w lesie, zalb.ifo upadagące drzewo na 
111ieiscn. 

z Wielk. K1. Pezaataskiego. 
„Dziennika Bydgoskiego" wyda

wa1~ego przez p. Jana Teskę ·wys·zedl 
numer okazowy w 100 , tysięcach eg

ogą zemplarzy i zawiera treść bardzo uroz• 
by. maiconą. Nowemu 'pismu ży~zymy po 
rola wodzenia. , . · · . · ' 
yml Piła, W Orab01Wie poklócil się oici'eG z„sy-

11em; OOsz.P do bójki .• w. której syn prz.ebil oj
ka- ca .nożem. klaidą.c goi trupem na miejscu. za·;. 

1 

n. a lJóice aresi,t01Waoo. , 
W. l(stą,żu zafożono nowe towarzysifwo ro~ 

1Jotników. · do' 1którego przystąpilo od rażu 120 
.donków. 

Oniemo. Pani Nowakowska z OnJez!Jla 
mzpoczę.la odsiadywaić 10-dniową kaźń, na 
którą jią sąd skazaI z.a ro.zdawanie kartek strej-
:kowych. . 

Gniezno. Pewien podróżujący chemic:mei 
fabryki z CharlOlttenburga wsa:!edlsz.y :cl.o nie
mieckiego skbdu a nie zastaws.zy pry1ncyipala, 
wdal się w rozmowę :z P.QJT110Cllildem nazywając. 
ilrzytem Pofa.ków „dumme Polaken". Trałil je
dnakcYw'Oi na sweS?;o, ba pomocnik Polaik pO
wiedzial mu naj<pierw ciernką pr<l!Wd'ę a oostę
p11ie hał<atystę wyrzucił za drz.wi. 

Z On~eżnieński~Q. Stara to r.zecz jak 
kaz świat, że kto grzeszy 0001 wxględem n01rodo

wym, ten W()1ł:Ó!e ni·e wiele jest wart. T·alk się 
też miala spra'\Vla z córką pewnego obywatela 
z Leśniewka, która chodzifa nia zaiba,wy k,ry
~erferaJnu do Chwal'kowa· a teraz dra.pd.a. z nrie-

na letnim wyrostkiem do \VestfaJlii. ku wielkiemu 
zmartwieniu rodz.ic&w 

Pożyczki na cele. ~erma11izacyjne. Maa.sito 
hno Poz.nat't świeżo zadą[nie nową pooyczkę w 
ZY· kwooie 26% miliona marek. z których lwią 

część - 10 milionów mk. - "ttoźre fundusz. przc
WO· Zl]3Jczony 'Ila nabywanie posiadfośd miei1S1kich. 

135 OOO mk. przezn.aczano na bud0wę niemie
a Z ckie)l;o teafru miejskie~o. 
ski 

u· Ze Sł'\zka ezyli Staropolski 
Dyecezya wrocławska. W miejsce łoka~-

11eg0; kapelania iks. l(aschnego w Szczelj)'a!nkOWl
cach. z.amiamowanego duszpasterzem wojsto
\lfYm w Nys.ie, r>rzychodzi jako prabosz.cz do 
SzczeP.a!nk.awk ks. orob Musch·alek z łfościal
kow!c. AdmiI1istrac,ye r>robostwa w flościaJ
kow1caich obejrtmie ks kap. l(aluza z Hukz.y~ 
~m.ka na je~o mie.isce orzychod·z.i rks. kap. Pia- · 
ze!. 

. Bytom. Na Górnym Śląsku paihowaly w 
111~dzielę .nawa,r71.ice śnieżne. które w w.ielu 
miej.~(!~ch p{)przery\vaty <lruty telegraficzne. i 
'.el_eronicznie. Więks~::i.: część p-01Ciąs.:ów svo-
ZHL!a się o kilka godzin. . 

T~1zek. Na drodze polnei w pobliżu mia
sta zostar w czwa1rtek wieczór pewien 62-letni 
Pastuch w drod.7,e do domu 1J1:a'Padnietsm i za·bi
tyrm. Na1pastnik rozbil cegią czaszkę swej ofie
~z:. .lako podejrzanego o oopclnienie tej zbro-

ili arcsztOl\vano pewne1to wvrostka. 
w ~ . Głubczyck~ego. Podczas ostatniego po~ o 
/·111a ~ nag;mką w J arrniowie bra!y ta:kże dz~e
i~s u<Iz1at. Chfo.pioc Osilka. jako zbyt maly 

1 
• zcze, znstal odesJ'any do domu. Chloipiec 

7ednak. z:aib.!1ąkat się i zmarz.f. W tych dniach 
0~aleii1·0.no !{o w odleglości okolo dwóch mil 
ki 1~rmowa. N1;1' twarzy jego zauważono bryX-

" 1.lU, były to ostatnie !zv przedśmiertine. 

Z innych dzielnic Polski. 

d ~raków. Odbyło się tutaj pos'.e
P ze;ne klubu słowiańskieS?;o. Zagaił je 
bro · K:~z. Morawski. Tematem obrad 
c[1Y namowsze ataki germanizmu prze 
P w Polakom. Pan Aug. Sokołowski 
k~iZPdsta\~ił historyę obecnego ~t~sun-

olakow do Prus. Przemaw1ah na-

Otwarcie szkoły górniczej polskiej · 
na Śląsku. Szkoła górnicza w Dąbro
wie Sląskiej, założona przez stałą dele
gacyę zjazdu górników polskich, utwo
rzona została w dniu 8 bm. Do szkoły 
przyjęto 25 uczniów; pozostałym kan
dydatom mus.:tmo odmówić z powodu 
braku miejsca. 

li li Ili li li 11·11 li li 

OJCZYZNA 
. ~ 

Tygodnik Na.rQdowy, 1 

poświęcony oświacie i rozrywce 
zacznie z Nowym Rokiem 1908 

wychodzić w Bochum raz na t-ydzień 

z bezpłatnymi dodatkami, których tytu
ły są: 

·Dzień Boż1, 
pismo religijne. 

Szk'ólka 1Warndowa, 
pismo dla dzieci i młodzieży. 

,,Ojczyzna'' będzie zamieszczała 
stale przynajmniej dwie zajmujące po~ 
wieści obok jednego lub dwóch artyku
łów treści narodowej lub spółecznej, 
nie mieszajac się do Polityki. sporów 
politycznych.. , 

Krótsze powieści znajdą pomiesz~ 
czenie w dodatkach. 

Przedpłata wynosi na caly kwartał 
tylko . 
. : ..... 75 fen • ..._ 
a -~ odnoszeniem w dom p'rzez listowe-
go: 83 fen. .. • 

Zapisywać można tak na poczcie, 
jak z:a' .Pośrednictwem pqlskich księ
garzy, kupców i przemysłowców, któ
rzy otrzyIQaią od nas odpowiednią pro
wizyę. 

Nume.ry na okaz darmo za zgłosze-
niem pod adresem: ·~ 

· Ojezyzoa, BoJ.hum. 
~ 

l•••••••~•I 
ena· 8 

.·Wiadomo.śd ze swi~aQ 
:'.> 
t:! 

Parlament niemiecki ~ 
rozpoczął w czwartek pierwsz~ fZyta
nie proj. ustawy giełdowej, która jest u
stępstwem uczyn1onym przez rz~ libe
rałom i wolnomyślnym. Projekt dla kon 
serwatystów zawiem zbyt wie\kie u
stępstwa, dla wolnomyślnych Z'ł małe· 
Dla tego też mowę ministra )rnndlu 
Dellbrticka uzasadniającego · ojekt, 
przyjęto nader zimno. , 

Przywódzca konserw.atysto hr. 
Kanitz zesłabł nagle podczas pnemó-

Sejm pruski 
rozpatrywał w czwartek projekt usta
wy o rozłożeniu kosztów na utr~yma
nie policyi. Projekt naklada w1ększ:e 
koszty na gminy, przekazano g-o kom1-
syi, złożonej z 22 członków. 

Nastąpila .interpelacya konserwa
tvstów żądająca ostrzejszych kar na 
robotników rolnych łamiących kon
trakty. Konserwatyści domagają się po 
prostu ustawy wyiątkowej przeciw ro
botnikom rolnym. którzy mają się jesz- . 
cze więcej jak dotąd stać niewolnikami 
junkrów pruskich. Minister rolAictwa 
von Arnim odpowiedzial, że po dotyc~
czasowych doświadczen;ach rząd takie 
go projektu j1ak dawniej (tak zw. cucht
hausvorlage) przedłożyć nie może, 
atoli zaprowadzi ścisłą kontrolę nad ro 
botn\kami zagranicznymi przez zapro
wodzenie kart leg'tymacyjnych. 

Przymus pos:„ dania kart legityma 
cyjnych zostanie także rozszerzony _na 
zagranicznych robotników zat~udn 1 ~
nvch w przemyśle. Na owej karcie Icrr1-
tymacyjniei ma być także wymienic: :c 

m1e1sce pracy, na które robotnik zo
stał zgodzony. 

Imieniem Kola polskiego przema
wiać miał w tej sprawie ks. pr.ałat Sty
chel. Większość odcięła jednakże po
sła polsk:ego od głosu przez zamknięcie 
dyskusyi. 

Przesilenie w „flotenierajnie". 
Prezydent flotenferajnu ogłasza, że 

prezydyum nie ma powodu zabierania 
glosu w sprawie złożenia protektoratu 
przez księcia Ruprechta bawarskiego, 
gdyż stosowało się i stosuje się ściśle 
do ustaw. 

Bierny opór 
rozpoczęli niżsi urzędnky pocztowi w 
całej Austryi. Urzędnicy .domagają się 
podwyższenia placy. 

Sejm chorwacki rozwiązany. 
Przeciwieństwa pomiędzy Chor

wacvą a Węgrami zaostrzyły się w o
statnim czasie znacznie. Posłowie opo
zycy i w sejmie chorwackim ziażądali po 
stawienia w stan oskarżenia ttlarrniest
nika RaJk-adJczava, wskuteJk teig-0 tenże 
w imieniu króla rozwiązał sejm. 

Prezydent Roosevelt 
nie przyimie ponownego wyboru na 
prezydenta Stanów Zjednoczonych. Agi 
tacya wyibo.rcza w sprawie wybocu no
wee-o prezydenta rozpoczęła się już 
wszędzie. 

Powszechna służba wojskowa 
zaprowadzona zostanie w Brazylii na 

· mocy uchwały powziętej przez izbę po
słów. 

Prezydentem Szwajcaryi 
na rok 1908 został wybrany radzca 
z.wiązkowy Brenner z Bazylei, wice
prezydentem radzca związkowy Zemp 
z Lucerny. 
-·- LES .22 

Ze spraw· robęt~lozypb. 
Pracodawcy a kasy chorych. 

Zwi<lzek przemysłowców niemiec
kich przyjął rezolqcyę. w której doma
gał si.ę podwyższenia„ składek praco
dawców do kas chorych z .jednej trze
ciej częśc~ do połowy~ by pr~ez t6 -pra~ 
codawcom zapewnić większy wpływ 
nad admhdstracye k~s chorych. ' ' . 

Elberfeldzka izba handlowa oświad
czyła s~ę obe-cnie przeciw temu, zazna
czając, że nie wszyscy przemysłowcy 
na to s=ę zgodzą, szcze.gólnie nie godzą 
się na to pracodawcy przemysłu tkac
kiego~ gdyż obciążyloby ich to zbytnio. 
Czas do -zrównania skladek pracodaw
ców z sktadkami pracobiorców do kas 
chorych jest zdan:iem elberfeldzkiej 
izby handlowej tym n'.edogodniejszy, 
że mające wejść w życie ·ubezpiecze
nia wdów i sierót oraz urzędników pry-

. watnych nalo7_,ą nowe obowiązki praco 
dawcom. 

Bardzo . ważne dla polskich kupców 
i przemysłowców. 

Polecenie firm tych kupców i prze
mysł(:)wców polskich a zwłaszcza księ
garzy, którzy się zobowiążą do poma
gania Rodakom przy zapisywaniu na 
poczc.!e „Wiarusa Polskiego", „Ojczy
zny". ,,Gazety Toruńskiej" i „Przyja
ciela" z Torunia, oraz przy zamawianiu 
druków, zamieścimy bezpłatnie w na
szym kalendarzu ściennym na rok 1908. 

Kalendarz ten wyjdzie w ozdo
bnem wykonani u w nakładz'ie przynaj
mniej 50 tysięcy egzemplarzy, zostanie 
dołączony do gazety a resztę roześle
my bezpłatnie. Ogłoszenia będą więc 
bardzo skuteczne. 

Prosimy o rychłe zgłoszenia. 
Dn~h arnia .,Wiarusa Polskiego" 

w Bochum. 
~'"~ „~,.....-- __,._......,......,.e..,._,.._ 

Z różny~h stron. 
Gminy wiejskie tutejszego obwodu 

1przemyslowego za przykładem m:1ast 
przygotowują petycyę do sejmu pru
skiego w sprawie zaprowadzenia po li cyi 
król. w tutejszym obwodzie przemysło
wym. Dwie pi4te części kosztów poli
cyi mają nonos.:ć gminy. Bvlby to wy
datek tak znacznv. że niektóre gminy , 
byłyby zniewolone podwyższyć pod1a
tek. Niemniejszą niedogodnością jest 
ta okoliczność, że policya królewska 
sprawowałaby tylko slużbę dzienną.Pe 
tycya gmin będzie tej samej treści co 
r~ ctycya miast, o której już pisaliśmy. 

I.'ionaster. Ks. wikary Henryk Weiss 

w Bottropie mianowany został rekto-
rem przy kościele św. Pawla vr Bruck
hausen w parafii Hamborn; ks. wikary 
Bern!ard Heckmann z Osterield rekto
rem przy kośc:ele filialnym w Horster
marku. 

Bochum. Przy wyborach do miej
scowej klasy chorych zwyciężyla lista 
związków chrześciańskich nad listą so
cyalistyczną. Pierwsi. otrzymali 43 
·przedstawicieli, socyaliści tylko 13. 

Borbeck. Dwóch nieznajomycłl 
przybyło do karczmy Kerkhoffa w śro
dę wieczorem i siedzieli tamże, dopóki 
wzyscy goście nie wyszli. Nagle h~ąen 
z nich zerwał się i zmusil karczmarm 
i jego córkę do milczenia grożąc rewol
werem, podczas gdy drugi wypróżnił 
kasę. Napastnicy uszli następnie nie 
poznani. 

Wattenscheid. Zatrudnionemu przy 
przesuwaniu wagonów robotnikowi 
Schadenbergowi odcięły koła lokomo
tywy głowę. 

Wattencheld. Na śmierć zdusily dwa 
wagony młodocianego robotnika f ah-: 
renberga na dworcu tutejszym. ·~ 

Kalk. \V jednej z tutejszych fabryk 
chemicznych zarwał się sufit. 4 robo
tników odniosło ciężkie okaleczenia, je
den z nich umarl. 

Oldenburg. W Lohne rozbił 13-to 
letni chłopiec szkolny i:elaznym drą
giem swojemu rówieśnikowi czaszkę". •, 

Scharnhorst. Lokomotywa przeje
chała na dworcu tutejszym p·ewriego 
urzędnika, który zmarł niebawem 
wskutek doznanych obrażeń· 

Langendreer. Górnika Arringhau
sa znalezi<mo w Querenburgu z prze..:. 
ciętem gardłem. Zdaje się, źe zachodzi 
zabójstwo. A. pozostawił żonę z pię
ciorgiem dzieci. 

Dortmund. Na hucie „Unicm" ~atru
dniony robotnik pomocniczy Franciszek 
Ruitschiff ng udusił się w centrali ga
zowej. · ·· 
: " Rauksel. Uchwalono budowę no
wej s·zkoły · katolickiej i uchwalono na 
cel .tefi 38 tysięcy marek. · · 

Gelsenkirchen. Przejechany przez 
pociag starszy l\_napszaftowy nazywał 
się Kammann i liczył lat 70. 

Krefeld. Streikujący robotnky w 
tkalniach jedwabiu zwrócili się do s_~d 
1frócedefo\\7 ego d' pbśrednictwo. · 

W Emmerich' strejkuje 400 robotni„ 
ków zatrudniqąycP, przy fabrykacy.i 
~ygar. · 

Lipsk. Pomocnicy księgarscy rbz
poczęJi bierny opór_. domag.ając się po.dl 
wyższenia zarobków. 

Hagen. Robotnik Franciszek Hes 
sę, który zamordowal 16-to letnią sprze 
dawaczkę Ifartmannównę, ma podobno 
jeszcze inne zbrodnie na sumieniu. · 

Oberhausen. Kilika IIliesziazęśliwych 
wyipaidków wy;darzyl.o się tutaj 1w o
sta·tnich dnńaich. Na kopaihlti „Ooncor
dia" wp""dł pewien 7onaty gómik do 
szybu :oowietr,znegio i :pooiósł śmierć 
na miejscu. Na kJ samej k·opalni zaisy
pały S<Oadające w~gle innego gó.nnika. 
Na 1kop1aJni .• Deutische.r Kaiser" zabiły 
spa1dające kamienie dwóch młodzień
ców. 

Dortmund. N a ,_paczą tku półrocza zj .... 
moweg.o wy1nosila lic.zlba ,uazniów w tu
tejszych szkolach elementamych 29 066 
w tym 14 703 1katolickich, a 14 363 ewan 
g·łe·li oki eh. 

Kray. Schwytano już spri8/Wcę za
macliu dynamitowego, tktóry spow0d'0-
'"7'.1ł wybuch .1 nabojów przy ul. Kort
str. 14. Jest nim pew=en mieszkający 
w tym samym domu stołownik, pracu
jący na kopalni ,który chciał się w ten 
sposób zemścić na swoim gospodarzu. 

Monaster liczy według ostatniego 
spisu ludności 82870 mieszkańców, w 
tym 5027 osób wojskowych-
~1!!9'~.~....,._.,.,.~, . ~,,ra•~ ........ _. __ 

Od Redakcyi. 
Panu M. P. Scharpenbcrg-Moors. Pan posel 

Brejskj przybył obecnie ·na jeden tydzień dD 
Bochum. 
!!....-- ·--·---·- ·--· -~t - ·-· ----

Nadesłane. 
Zbliża się g,wiazd·k$l a z nią sposobność 

d~rowania upomrnków. Zwracamy szczegól
ni~ uwagę na O·gloszenie_ p. H. Tihtnera w Ber
linie, ~arkusstr. 3. który ma olbrzymi wybór 
r?Zma~tych towarów odpowiednich na podar
ki. Niechaj nikt nie omieszka sorowa.<izić so
bie cennik. zawieerająQy 4000 różnych arty
kulów po zdumiewająco niskich cemch. Szcze 
gólnie tanio mo·żna kuoić u P. Ti.IS?:nera zegarki; 
świadczą o tern setki pochwal nawet z Ame
ryki, F ran cyi Syberyi i A wryki. Naiważniei
sze, że P. Tilgner Zna!Ily z swe.i znajomości. 
wiec ni<Y.ina go szczerze polecać. 



a list -UończY."IH~8-D~tem. 
a N;t~winnie aresztowany! 
~.· Za morderstwo miano w podejrzeniu Sokoła i 

~:·~~ przy rewidowaniu kieszeni jego znaleziono sakiewkę 
natkaną złotem, co podejrzenie znacznie powiększało! 

a Komisarz 
~ patrząc zdumiony na sakiewkę, pyta w ostrym tonie: 

~ „Zkąd więc s~Ok.'6 i . 
a 
-M 
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odpo1iada stanowczo i śmiało: ·„Rzecz bardzo prosta, 
bo wsrelkie towary dla całej rodziny zakupuję z Paj
tańszego źródła polskiego i przez to zaoszczędziłem 

owe zfoto:' Zródłem tem jest: 

Tomasz 
I 

Recklinghausen. ~Ud (Hruc~) 
ul Bochumska 130· 
:-===:E:• Dar Dl o ===== 

t laranski, Wanne, 
\Największy i najstarszy polski skład 
.·mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje si~ 

~~ przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
1 

na.przeciw kościoła. btolickiego. === 

t. Polecam wszystko w wielkim wyborzo. 
; Zapraszam Szan. Rodaków do ~wiedzenia 

._mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
ł czego się przekonac możecie, że na~korzyst
J11iej kupicie całe wyprawy oraz po1edyńcze 

Jl 

Najtailsze i 11~ 
dogodniejsze tr~ bl 

dło zakupna dla ~o rzeczy tylko u ( 400) 

Jana Barańskiego. mlocloieńc61 cz 
• d 

Przy całkowitych wyprawach, płękne podarki 
Ws~ystkim, którzy 11 mnie wyprawq 

kupifb wypożyczam gratrn r.;orcelany na we
sele. 
--Polecam ta.kże Szanownej Publiczności 
moje 

wła•ne war•11taty 
tapicerskie i siodlerskie. 

donoszę; iż na sezon zimowy już nadeszły ws11elkłe 

m.ate1'3'ach 
co 

na obrania, paletoty I spądnle; - od 

W moim wielkim składzie własnej 110'1 

gotowej garderoby mezkiej i dla chłopców 
.znajdzie każdy · Rodak wszystko, co tylko zaprngnie a przytem po tak 

e Ił nizkich cenach, że konkurować mogę z każdym składem żydowskim, który 
• W wprawdzie ma towar tani, ale za to tak zły i słaby, że się wnet rozleci. 

Wf U mnie natomiast każdy kupi tanio, ale pr.zytem towar bardzo trwały. Po-
: lfł lecam również 

I ;;arderobę dla robotników 
I'- a mianowicie spodałe, Jaezkł, ko1zule, Hka.rpety, tuelkl, i t,. d. : I W mojej pracowni garderoby męzkiej 

00 
~ I wykonuję ubrania na miarę według najnowszej mody; krój pierwszorzędny sp 
11111'9 ceny przystępne. Każdy Rodak powinien tylko do m:e.ie przyść i się prze· pa a I kon•Ćw·~j~i~~hre"""A. Powałowski ~ 

: Boobam, Alajowa ul. nr. 13. ~: 
za 
an 
eh 

w a doruję 6 metrów muf ery i przy zokupnie od 20 morek, : , B.ampmaaaa patentowe Gwi~~ Rodakom i Towarzystwom ~leu~ :Z 

czą wszy. (1891.) 
. i popłoch wyw~· lały zatem u wrogów polskiego prze- • i Odpłata dozwolona! 

100 szt. za 2,00 mrk. 
m .Jędrowłak. skład tow. kolon. 

Gelsenkirchen· Bulmke, Bulml:erstr. 1. 

-M my~łu nadzwyczaj niskie ceny towarów fokciowych, : ·u. Heilond, Herne, Bohnhofstrosse 111 

a wełnianych i bawełnianych. Specyalaość: garderoba •• • Baczność Towarzystwa! · IWajlepsze 

robocza i ubranka dla chłopców własnego 'N\1• Pol~w~~i~ nafromnaat!~2:.:i~r::e:a.1ro =Opłatki= 
konania, to: obrazki narodowe, reUgiJne do wieszamia polecam Szanownym Towarzystwem i Ro~~ 

•• i starwiainia krzyżyki nadrQ!ZII11aitszego rod~u. na gft lazdk~ 
Gd t t I c • • krzyżyki na szvję, skarbonki z polskim na· f óVI 0 ~t Y "(>0 em zaraz 0 010IllCZill0 Z8W0ZWallO pisem figury św. Pańskich książeczki do 03• 100 sztuk za. 2 mk. Prosz~ Rodak c~ 

•. bożeó;twa. elementarze, albumiki królów poi· najprędsze zamawianie, ażebym m/Jgł na 1411 

właśeieiela interesu i ten potwierdzil, iż Sokół ski~b, katechizmy, historye, itd. odpowiednie I kaFżdregao onb~uz •• ·.yćz. ek Jo'zefo~i~~ 
dla towa-lizystw. - Tl()IWaJrzystwa. chcą.ce za- u 9• 

11 
!.m.· J·est j' 01lQ Stałym OdhiofC!l, pUSZeZOilQ ffQ Ilatyeh- mówić powyższe towairy, winny to wicześnie (księgarnia polska) Herne, Bahnhofetl'· 
~ ~ "t ~ uczy.nić, miainowicie podać, za ile zamówić 

.:. = m1' ast na w olnos' ,/,,.. p ra1:rną. ile sztuk, aibynn mógł aak na}iepfoj po- ~ 
c; 1489 ~atunkować. Wysylka od 20 marek franko. J p k 

- Proszę Szan. Tow.airzystwa, ażeby raczyfy 
11 

an• cza J dom to~ 
1 mnie zaszczycić swem zaufaniem. 

8 O k O, ł n 1· B 1· B st l ~ro ~n I H r le m ' Uwa'l?a: Jako J>Odarek dla dzieci polecam 
I 

szczególnie książki ero nalbożeństwai l(s. Szy- RSSEN, Stoppenbergerstr. 11"" 
• mańskiego z Paderbornu pod tyt.: „Droga dio 

niebą na obczyźnie". (1357) Na ·1tan' sze 1· n~ikorZY • "larcin Jarczyński ai_, 
księga.mia polska. 1·e1sz źródło zakup Habinghorst, ul. Bolowstr. nr. 7. 0 « 0 

.... ...........,~~ft\t,..1.'~ ... „ ... .9'filf.~fl-----·----...... --------..---------_....---_;;.... _______ ...... __ 
Wydwwca: Ja n Br e J ski w Bocllum. OdPOWi-edzialnv 7'3' redakcyę: St a n i s la w J( u n o a w Bochum. - Drukarnia „Wfa,rusa Połskie1r0" w Bochum. 
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Dodatek do nr. 288 „Wiarusa Polskiego". 
;;.---: 

Pierwszy uniwersytet robotniczy. 
Ciekawe szczegóły i daty o tej 

11ato zn~nej a pi~kn~}, instytucyi podaje 
,,Dzienmk Poznansk.1. . 

la~ Do kompleksu starych, gotyckich. 
bluszc~m obro~łych g!Ilachó'Y w Oks

tr~ !ordzie, ,w Anglu, w ktorych ciszy mlo
~ dzież upóywilejowanych klas społe

czeństwa angielskiego oddawata się stu 
61. dyom uniwersyteckim, przybyła nieda

wno budowla nowa, której cel odRQW.ia 
da nowoczesnym kierunkom myśli. W 
intie hasł~: ,,wiedza dla wszystkicb". 
powstała mstytucya nosząca nazwt; 
puskin College, a będąca pierwszym 
~iwersytetem robotniczym w ścisłym 
tego po~cia znaczeniu. Pomysł stwo-

. rzenia podobnego z.akladu dali dwaj A
' 01erykanie: V rooman i Beard; Amery

kanka p. Oraffin dostarczy łia pierwszych 
funduszów, potrzebnych do wykonania 

" tego projekta. 
,,Ruskin College" powstal ·przed 

sześciu baty w celu wy~sztakenia mlo
dych. a zdolnych rot>otników i przygo
towania ich tym sposobem do dziafalno

e I ści kierowniczej w związkach zawodo-
wych J, stowarzysze11i;ich robotniczych. 
Jak wogóle wszystkie uniwersytety, 
tak i ,,Ruskin College" jest internate\n. 
co umożliwia jego studentom zupełne 
oddanie się pracy naukowej w przecią
gu roku lub dwóch bez tro~k.i, o cłileb 
powszednL 

Plan wykształcenia oraz system ca 
lego zakład'u jest tego rodzaju, aby zdoi 
uych robotników nie wyrywać z ich śro 
dowiska, lecz przeciwnie, klasie robot 
uiczej zapewnić zast~p sił lnteligent
nych do pracy sp-0lecznej, organizacyj
nej przygotowanych, ·któreby mogly 
skutecznie pracować nad podnh~sie 
niem poziomu kulturalnego swych 
współtowarzyszów. 

Wykłady obejmują następu~ce 
przedmioty.: 

d. Socyalogia. Teorya rozwoju. Loii-
ka. Psycholog.ia. Ekonomia spoleczna. 
Historya przemyslu. Historya prądów 

Y socyaln.ych. Zagadnienia polityczne i 
społeczne. Historya układów prawno-

ze· państwowych. Zasady gospodarki miej 
skiej. Pr.awo szkolne. Prócz tego dużo 
czasu pośw.ięca się na ćwiczenia w za
kresie stylu i wymowy, aby dla stu
denta, opuszczającego .~Ruskin Colle
ge" jasne wyrażenie myśli w slowie 
czy piśmie nie stanowiło trudności; po 
~ ~em nauka języków: francuskiego, 
angielskiego lub niemieckiego w razie 
chęci studenta. ' 

l(oszt utrzymania jednego studenta 
wyn.o~i rocznie 52 funty sterlingów. 
~zyI.1 około 300 rubli, liczac w to naukę, 
srod~i pomocnicze i całkowite utirzy
mame. Część robotników sumę tę zao
szc~ęd.za kosztem największych ofiar. 
- .mm zaś otrzymują stypendya od 
zv.: :ązk6w robotniczych. Tak np. angiel 
~k9ie Zjednoczenie mechaników, liczące 
0 .ooo stowarzyszonych robotnikó \\ 
co~ocznie zapewnia dziesięć stypen
~row dla najzdolniejszych swych człon 
ow, ,_ prócz tego ziaś znaczną sumg 

stale zasHa żelazny kapitał instytucyi. 
~odczas pierwszych pięciu lat swe

Eo istnienia mlody zakład liczył 194 
studentów, z którvch przeważrna więk-
tszość przebyła rok reszta zaś dwa laa. 

Szczuplość pomieszczenia stoi na 
daiQ~ Przeszkodzie rcizwojowi; rozszerzenie 

gmachu ma jednak niebawem nastąipić. 
a Wtedy liczba miejsc w internacie 

o i11 Wzr , · 
dJI osme do 50 - jednocześnie zaś P.O-

a u1i Wstać ma internat dla kobiet, dla któ 
rych i dziś S•a.le wykładowe są otwarte. 

,,Col1ege" prócz tego prowadzi na 
~zeroką skalę kurs ksztakenfa przez ko 
b~~P?kdency_ę. Przez pięć lat, 5,572 ro
ny nhi ów korzystało z systematycz-

c Wskazówek, oraz korektury wy
~racowań. Nauka ta prowadzona jest 

l' d~stematycznie, według planu wykła-

z~ latwk.tylko naturalnie. rozłożona jest na 
J r Ilka. Oplata za kurs wynosi szy

Ulga, czyli 31 kop. miesięcznie. 

P t Zdumiewająca jest wprost wy
. l"Walość, z jaką ci ludzie oddają się nau 

Bochum, na sobo~~ dnJa 14-go grudnia 1907. 

, a,r. 
ce w najtrudniejszych nawet ;{ warun
kach. Tak np. pewien fryzyer, pracując 
80 godzin tygodniowo (wraz z niedzie
lami)~ zdołał przejść całkowity kyrs hi
rstory1 współczesnej; górnik przy dzie-
sięciogodzinnej pracy dziennej, przy
czem 2 i pól godziny dziennie ZJajmuje 
mu droga z domu do miejsca prc\cy, -
systematycznie zapoznaje sie z współ
czesnymi prądami społecznymi .itd. 

Sklad ciata nauczycielskiegq jest 
tak dobriarty, aby zapobiegał zarówno 
zbyt akademickiemu„ jak i zbyt P.a·rtyj
n~mu traktowaniu na~ki. WYk~adają 
więc zarówno pirofesorowioe. jak i wybit 
ni dz~ialacze na polu reform s@lecz
nych, cieszący się zaufaniem rObotni-
ków. ; „. 

Z pieśni 'lfJsplańskl~go. 
I. 

Wieniec mój, wieniec 
Rwalam _go sama i wiążę. 
Na ciebie czekam 
Kochanku ... 

li 
i 
t1 
ł. 

1 

Oj chciałabym to wiedziet, „ 
Żeby umieć powiedzieć, c ·.'. 
Żebym kwi0t ten trafila. ·f. 

Co z mem życiem związany,) 
Gdyby .kwiat był zerwany, ::-
Jabym wtedy nie żyła. ! · l 

l 
Szukam kwiata .przez pola. 
Bo mi. życie ni-ewola, 
Wtedybym si~ cieszyła, 
Gdybym kwiat ten trafiła. 
Gdyby kwiat był zerwany. 
Już.Pym wtedy nie żyła. 

II. 

Jest ci śpiewka śpiewana, c 
Taką śpiewke śpiewuję, 
Co się w sercu dzieje (bis) 1 
Ze śpiewki to zgaduję. ~: 1'-

We wianeczku z wierzbiny 
Najp.rzysto}niei mi bęclz:e ) 
Koniec mojej kolędzie 
Poniechanej dziewczyny. :1 

Jak mnie woda utopi, 
Przyjdą kopać dól chłopi, 1 

We wianeczku dziewczyna, ' 
Do wianeczka wierzbina. 

Taka śpiewka śpiewana, 
Taką śpiewkę śpiewuję, 
Co się w sercu dzieje, 
Ze śpiewki to zgaduję. 

trypoozpek zapełDJ.'· 
Clifton. zamknął -energicznym ru

chem wierzch ~wego biurka, rzucił osta 
tnią kopertę do kosza ·i kia.zał zawołać 
do gabinetu wszystkich swychi urzę-
dników. , 

- Wyjeżdżam - powiedział krót 
ko - .pamiętajci.e, żeby wszystko byłQ 
w porządku podczas mojej nieobecno
ści. Nie przysyłać mi żadnych listów, 
nie telegrafować, ani telefon.ować, cł].o
ciażby dom stanął w płomieniach od do 
łu do góry ... Rozumiecie. potrzebuję zu 
pełnego wypoczyn}}:u. 

Powiedziawszy to udał się pospie
sznie na dworzec, gdzie miał się spot
kać z żoną. 

- Nareszcie, ukochana; jedziemy 
- powiedz1iał Clifton do żonya siedząc 
już w wagonie. - Pierwszy to raz od 
w ielu lat zrobiłem rzecz rozsądną. Ża
dnych korespondencyi . .żadnych intere 
sów, wy.JlOczynek zupełny. A! to cu
downe!. .. 

Na dworcu czekały konie, które .po 
wolutko zawiozły państwa Clifton do 
małego hotelu, pobudowanego na sto
ku samotnej góry. 

Clifton przebrał się pospiesznie w 
garnitur flanelowy i1 ud~ł się z ż.oną do. 
cichego lasu nad brzeg szemrzącego po 
omszałych kamieniach strumyka. 

- Cudownie r - szeptał Clifton, 
ściskając czule za rękę swą żonę. - To 
jest przedziwniy wvpoczynek i, kiedy 
myślę o gwarze sto1icy, nie rozumiem 

po prostu, jak moglem tam wytrzymać. nO'\\t"'Y konkurent - Ameryka. Dla niej 
Chciałbym spędzić tu całe życie. ~eż. a właściwie dla zaćmlenia blasku. 

Nazajutrz· rano pełen szacunku wła przemysłu samochodowego amery ... 
ściciel hotelowy żwrócil się z zapyta- kańskiego organizowany, zdaje się, Jest 
niem do swego gościa. · ·'ten turniej. 

- Jakże pan znajduje nasze wio- · Zorganizowianie owego wyścigu 
seczkii.? samocho.dowego pa około bieguna za pro 

- Wspaniale! - krzyknął Clifton panował „Matin'owi" komisarz gene-
- prześliczne! Ale, ale. czy nie ma pan ralny wyścigu Pek.in-Paryż, p. O. Bour 
dzienników porannych? ci er Saint-Chaffray i w liście swym do 

- Phi, !!hi, - odrzekł gospodarz, prezesa rady zarzg.dzającej dziennika 
- tu ludzie przyjeżdżają dla odpoczyn- ,,Matin" wskazał korzyści .i niezwykły 
ku i nie pytają się -0 nie nigdy. rozgłos. jakiego uabr.ać moźe ten nowy. 

- To słuszne ..• chci'ałem tylko rzu . ' nieprawdopodobny wyścig. 
cić okiem na telegramy. Clifton pod· Rozpoczęcie wyścigu wyznaczono 
szedł do żony, która już ~pacerował? na 25 lutego 1908 roku. Z Paryża uda
przed domem- dzą się samochody do Kolonii, przebędą 

- To jest istotny przybytek wypo Anglię i w Liwerpolu władowane zosta 
czynku - powiedział - nie mają na- ną .na okręty, które przen:osą je do A
wet wcale gazet. - Pani Cl.ifton spoj- meryki. 
rzała na męża podejrzliwie. Z Nowego Jorku do Chicago droga 

W południe pan Clifton wezwał jest miejscami niewygodna dla samo
znowu oberzystę. Twarz jego wyra- chodów, ale zawsze jest; z Chicag:o do 
źalia niepokój, a ustami gryzł nerwowo Klondyke dążyć będą samochody brze
swoje cygaro. giem Missuri· Alaskę przejedą PO za-

- Qzy nie macie tu w okolicy te- marzniętych korytach rzeki, dalej le!ży 
legrafu. albo telefonu? - zapytał gos- ocean - cieśni·na Beringa; ocean zwy
podarza. ciężą samochody po lodzie w pełnf zi

-Nie panie, wieś nasz;a jest prze- mv podbiegunowej. Ciężk:m orzechem 
znaczona dla zupelnego wypoczynku. do zgryzienia pędzie podróż przez Sy-

- Bardzo pięknie - odrzekł Glif- beryę, gd·z;e miejscami stacya odległa 
ton - proszę mi przygotować rachu- jest od stacyi o 900 kilometrów, le~z 
nek. samochody mogą tu pędzić całą siłą. 

Rozzłoszczony wszedł do swego po gładkiej, jak stół JX>Wloce Jodowej. 
1J>Okoju. ,,Podróż ta - kończy „Matin" -

- Najdroższa - powiedział do żo- może się wydać niewykonalną. .. niema 
ny - czyby ci bardzo było przykro, · 
gdybyśmy najbliższym pociągiem wyje ~;~~~1}:7"oścl, 0 ile się chc;e dopią~ 
chali z tego przedhistorycznego zakąt-
ka? 

Pani Clifton • zaskoczona tak na
gle, patrzaia przez chwilę na męża, a 
p0 chwili rzuciła mu się na szyję. 

- Naturalnie że nie - WYkrzyk
nęla - mogłabym tu pozostać tylko 
przez miłość dla c!ebie. Nie śmialam ci 
mówić, jak bardzo czułam się osamot· 
mona. Chcąc wieś ocenić, trzeba się do 
niej przyzwyczaić. 

We dwie god~iny potem państwo 
Cłifton jedli obiad w wagonie restaura
cyjnym pośpiesznego pociągu. 

- Zatelegrafowałem do biura, aże 
by przysłano mi korespondencye do do 
mu. Jak tylko przyjedziemy, zatelegra
fuję do kiasyera. Na g.i eldzie papiery idą 
w górę. A teraz, jeżeli pozwolisz, prz_ej
dę i tą paczką gazet do przedziału dla 
palących - muszę wynagrodzić sobie 
tych dwadzieścia cztery godzin straco-
nych. Tłum. F. P. 

Samochodem naokoło świata. 
Jeszcze nie przebrzmiały tryumfy jedy 
nego w swoim rodzaju przedsięwzięcia 
- wyścigu z Pekinu do Paryża na sa
mochodach, gdy oto ten sam 9ziennik 
parysk.i ,.Matin", który organizowal 
wyścig poprzedni, występuje z i.nicya
tywą, mająca zadziwić jeszcze bardziej 
ludzi - wyścigu z Nowego Jorku do 
Paryża. Podróż tę mają odbyć samo
chody drogą określoną przez trzy czę
ści świata. Samochody z Nowego Jor
ku posuną się na północ Ameryki i 
przez cieśninę Beringa 1prz·ejadą do 
Azyi bez pomocy parowców, korzysta
jąc z chw]i, gdy cieśnina pokryje się po 
włoką lodu. Przez Azyę i Amerykę we
dle wskaizanej marszruty dotr~ zwycię 
skie samochod_y do celu podróży - Pa
ryża. 

Podróż tę urządza najruchliwszy 
dziennik paryski ,.Matin", przyczynia 
jąc się do tryumfu przemysłu samocho
dowego fnancusk.i ego na obu półkulach. 
Wpodróży tej poza se·nsacyjnemprzed
sięwzięciem widzieć należy cel bardzo 
poważny: zareklamowanie samocho
dów francuskich. Na zachodzie prze
mysł samochodowy zatacza coraz szer 
szoe kręgi i stał s.ię źródłem bogactwa 
narodowego. Nic też dziwnego, że 

· Prancya, Anglia, Niemcy. Włochy wie
cznie sobie ten kęs smacwy usiłują wy 
rwać. Francya trzyma dotąd prym i 
zwalcza skute~znie zakusy sąsiadów: 
w ostatnich jednak czasach sp,oteżnial 

RÓJmaHoicL 
Gromadne morderstwo. Na przed

mieściu San ~igarina w Genui spełnio
ne zostało gromadne morderstwo. Kon
duktor tramwaju, Blanchi, zajmował 
tam mieszkanie, z którego od pewnego 
czasu odnajmował pokój małżeństwu 
Quatrocchi. Ponieważ lokatorzy nie 
placili czynszu, przyszło tymi dniami do 
sprzeczki. gdy gospodyni mżądala za
płaty komornego. Quatrocch1 podczas 
sprzeczki rzucił się na gospodynię, któ
ra miała ni·emowlę na rękach i zamordo 
wal oboje astrem nożem. Morderca! 
następnie rozpruł cięciem noża brzuch 
Biianchiemu. Z trojga· pozostałych 
dzieci Bianchiniego jedno zemdlało na 
widok mordu dwoje zaś chciało uciec 
z mieszkania· Wtedy małżonkowie 
óuiatroc hi chwycili dzieci i udusili je. 

Dopełni1wszy gromadnego mordu. 
Qutrocchi i jeg-o żona wybiegli na ulice. 
ale przechodnie puścili sie za nimi w po 
goń, widząc, że oboje krwią ociekali. 
Tlum, dowiedz!awszv się o zbrodni, u
rządził prawdziwą obławę na morder
ców i zdołał wreszcie oboje pochwycić. 
W tedy roznamiętniony tłum zaczął Qua 
trocc!.ch bić laskami, a wreszcie rzucił 
oboje pod przejeżdżający tramwaj Z 
pod kół wydobyto posza-rpane zwłoki 
zbrodniarzy. 

Przęsifenie dyamentowe panuje w wiei 
kich ogniskaei h:mdlu i szlifowniach 
tych kosztownych kamieni, szczególnie 
w łfolandyi i Belgi.:. Powodem tego 
jest, że z ustaniem wojny transwalskiej 
otwarto na nowo kopalnie dyamentów 
z-aczęly wysyłać do Europy tlakie ich 
masy. że targ ich pochłonąć nie mógł. 
Zdarzyło s=ę iuż z tego pow()du wiele 
krachów i wiele szlifierni zbankruto
wało; mimo to sytuacya jest zła, a. ce
ny dyamentów spadają wskutek osła
bionego przez przesilenie zbytu ame
rykańskiego. 
,K_ ----- - -----·-·- ·--------·. ____ _!~ '!I 

Towarzystwo Pomocy Naukowej. 
Na srebmem weselu 111>. Jana Rogowskie

go w Wetter n. Ruhrą: Jan RogO"W'ski z żooą 
1 mr .• lgn. R~ki 50 fon .• Jadwiga Rogow
ska 50 fen., Mwryanna R~owska 50 fen.. ich 
synek Janek 25 f •• Piot-r Rogowski 50 fen., J6„ 
zef Rogowski z ż. 1 mr .• All't. Ta rac.ki z żooą 
1 ~r„ Ant. Jendiraszczak z ż. 1 mr,, ich synek 
J~zm 30 fen., Ant. l(waJś.niew.skł z i. 2 mr., A. 
L1pińsJd z żoną 1 mr.. ich synek Prancisz.ek 
ZO fen., MaryailGI! Lipl/lska 50 fen„ M. S:z;y-



,ula 50 f(S., T. Jendr~iak 50 fen .• J. Nowak ! 
~fen. „ 

N.adeslal i porto za'))lacil P. Antoni Taracki 
z Wetter n. R.uhrą razem 11,75 mr. 

Na chrzcin.a.eh u p. Tomasża Kmiecika w 
f rintrop: Tomasz Kmiecik z żoną 1 mr., ich 
błoci: nowonarodzony Pranciszek 20 fen .• Pe
lagia 20 fen .• Maryann~ 20 fen .• Jan 20 fen., 
Jfuef 20 fen., KatarZY'tl'aJ 20 fen .• Waclaw 20 
fen., chrzestny P. Józef Kaczmarek 2 mr., 
chrzestna panna Jad wiga R.atajczaik 50 fen„ 
An~i Sobański z. żoną 1 mr„ Józef Kelnerow
ski z żoną 1 mr .• Piotr Maćkowiak z ~ona 1,50 
mr .• Antoni K•a.czmarek 50 fon., MarCJn R.ata!i
czyic SO fen„ Józef KuQ:czyk z żoną z M~rs 1 
mr„ Pranclszek Kaszczak 'Z żoną z Sodmgen 
l mr. - Nadesla1 p. P_randszook Kasi>rzYk z 
~i:ngen, na porto odchodzi 30 fen. r. 11,11 Dll'. 

Na. chrzciu~h u p. Franciszka Stasiaka w 
Brauk: Pra'llciszek Sta~laik z W.na 50 fen.. S. 
Stasiak 20 fen .• W Nowak z żoną 40 fen .•. T. 
l(ościetntak z wną 50 fen„ A. KwaJniarz z zo-: 
uą 20 fen., J. lioroowski 40 fen. -:- Nadeslal 1 

porto zap1adl P. Pram;lszek StaSiak razem 
2,30 mr. 

Nai chrzcinach u p. Arrtonie,go Woiciechow
tkiego w Bruckhausien: Chrzestny Antoni Woi
tcza'k 1,50 mr., chrzestna Antonina Dola~ 1,5,0 
mr., inowonarodzooo córka 50 fen .. Antoni Wo.1-
ciechow'ski z żona 1 mr„ Józef Dotata 1 mr.„ 
Stanislaw Mlyń.czak z żoną 1 mr.. Sxczepat'! 
Wojciechowski z żoną 50 fen. - Na<dest.aiF 1 
J>Orfo zapJ'.adl p. Stan. ~...tyńct:ak z Marxloh. 
Raizem 7,09 mr. 

Na weselu u -P. IS?:n. TwardeS!O w fiiorsthau
sen· !gm.cy Twardy z żoną 1 mr., Waclarw La
~ 1 mr .. Michal Talal?:a 50 fen .• St. Radojew
ski 1 mr. - Nadesf•<tl P. St. Radojewski z Bau 
kau ·razem 3,50 1ttr. 

Z skarbonki Tow. św. Kaźmierza w Bau~ 
kau z ooia 28. 4. 1,91 mr; 2615. 2,67 mr; Z3~6 
5 66 mr, 2518. 2,17 mr„ 8/9. 1,66 mr., 22!9 
1:90 m;. NaidesJar St. Radoiewski z Bau-
kau raizem 15,97 mr. 

Panowie StanisJaiw Lukowczyk z Bruck
hausen 2 mr., Michahl Strzelczyk z Bruckhau
sen 2 mr.. Szczepan I(amiński z Hamborn 2 
mr - Na weselu u o Stefana Jarora w Bruck
h.a~se:n wręcz.yl p. Stainislaw K1ochowicz z 
Bruckharusen razem 12,22 mr 

Panowie frarnciszek Bloch z Oberhausen 
3 imr., St. Krzyżański '/. Oberhausen 2 mr „ 
Walenty Da!nielewicz z Oberhausen 2 mr.. An
tom Dytkiewicz z Oberhausen 2 mr., Stan. Ka
szuba z Oberhausen 2 mr .• Mich.'lt Jusikowiruk 
z Oberhausen 3 mr., Stain. Krzyżoszczak z Reck 
lb~h.-S. 5 mr .. Piotr Paliński z Bochum 4.00 
mr .. 

Na chrzcinach u o. Andrzeja Skrzypczaka 
w Bar end orf: Andrzej Skrzypczak z ż·oną 1 
mr .. nowonarodwna córka Maryanna· 50 fen .• 
cór.ka Pranciszka 50 fen.. Paweł' Ooldmann z 
żoną 50 fen„ f r.anciszek Giezek z żoną 50 fen„ 
ich d.z.ieci Janek 25 fen .. Andzia 25 fen .. ]'an Mat 
ci:niak 1 mr .. St~nis.law Woiciechowski z żoną 
1 mr., Warwrzyn Owczarcwk z żona 50 fen .. 
Piotr Wojdechowski 50 fen. - Wręczy! P. Jan 
Gie.zek razem 7,00 mr. 

Na chrzcina.ch u p. Michafa Horaly w 
ttoch.Ja.rma•rk: M. Horala z żoną 1 mr., nawoJ 
narodz:ony syn 50 fen .. syn Franciszek 25 fon., 
córka Stanis.liaiwa 25 fen„ Piotr Iiorala l mr „ 
chrzestny Mare. Baranowski 1 mr .• chrzestna 
I:lźbieta Kolib~bka 1 mr.. Józef Koliba.blm 1 
mr„ Stain. Otula1k z żona 60 fen .. Feliks Kubczak · 
z roną 1 mr., Micha·! Wuiek z żoną 70 fen. -
Na<ies.IM i p-orto zapfacjJ P. Michal Wujek z 
Iiochlarma•rk razem 8,30 mr. 

Na chrzcinach u P. Jórera Lissa w R.olling· 
hausen: Józef Liss z żooą 50 fen .. Jan Wojcik 
-z żoną 50 fen., Stefan Chwalisz z żoną l mr., 
Mar·cel Oolus z narzeczoną. 30 fe.n„ Józef Oo
luszyńsiki z żooą 40 fen .• Idzi Janicki z żoną 
50 fen„ St. Kiepul z żoną 50 fen. - Na<les.f a1 i 
porto Z'apXadl o. St. Kiepul z Rellinghausen 
razem 3,10 mr. 

Na zebraniu miesięcznem Tow. św. Ba1rba-. 
ry w Unser Pritz. - Na<lestar P. J. Banaszak. 
Razem 5,20 mir. 

Z sk'airbonki To.w św. Józefa z Iiorsbhau
sen. - Nadeslar P. Framcis-zek Bartkowiak 
razem 10,00 mr, 

Z SJkair·banki Tow. św. Józefa w Herten. 
- Wreczyl P. J. Taidysz;aik razem 11,00 mr. 

Dziś zehr:amJO 138,04 mr. 
W kasie by.tlo (wb. inr. 49 „P. I\") 809,04 mr. 

W kasie 947.67 mr. 
Bó~ z;:i,.plać! $w JóZ<l!faicie módl s1e ·za na· 

mi! - Z·~ Ofia!rod1a.w.c&w odbywaiją się Msze 
św. co miesiąc. 

Wattenschełd, dnia ll grudnia 1907. 
Bochumska ulica nr. 156. 

Stan. Zmyślo-ny, skarb·nik. 

Sprost()wanie. W pokwitowa·niu z dnia 2 
iis1to:paida, mia.to być Walenty N{)IWa•k z Alten
essen 2 mr., nie Wo1ciech Nowak i.ak bylo o
?.:los:zo111e. 

Uwaga, Upraszam szan. Ofiar-Odawców 
orzy wszelkich przesylkach' dodać daklad:ny 
adres na czlonka się zsrlasmiąceg-o oraz zebra
ne na uroczystośctach, adres odsy.faJą1cego, aże
by moirnla wyslać karty wstępne czyli legi
tymacye. 

St. Zmyślony. .._ ___ , __ -·--CP-UM.Gl._..~ t rtt::.«?:.!!"7 

Wielki wiec socyalno-społeczny w 
Miihlheim nad Renem. · 

odbędzie się w niedzielę, dnia 15 grud
nia PO południu o g-0dzinie 2 na wielkiej 
sali pana Bebholza, Regentenstr. nr. 9. 

Na porządku dziennym: 1) spra
wa projektu wywłaszczenia oraz za
mach na nasz język. 2) Ogólne polo
żenie Polaków ood zaborem pruskim. 
3) fJyskusya. Na powyższy wiec 1.la
prasza się rodaków z Milhlheim , Ko-
lonii i całej okolicy. Zwołujący. 

Towarzystwo &Ima. ,,Sokół'' w Dettwii 
W niedzielę dnia 15 bm. o godz. 2 po poił, 

odb. się roczne wahte zebranie. Na porządku 
dziennym pomiędzy innymi obór nowego za
rządu Druhowie zalegai_ący ze skla.dkarni pro
simy się z takowych uiścić i podać swój dokla
dny adres, w przeciwnym razie nie możemy im 
zamówić organu „Sokota" który -Od 1 stycznia 
na koszt Towarzystwa <tosta1rcZasJ.Y będzie kaiż
domu w dom, Czol~.! __ (! __ ) _Zar_ząd. 

Baczność $płewacy w Llnden-DahlłlattSen! 
W niedzielę dnia 15 grą<lni.a odbędzie się nad
-zwyczakte zebranie o -gooz. 11 przed po.(. Na 
porządlru dziennym sa ważne sorawy do za
latwienia. przeto komolet druhów śviewaków 
bardzo pożądany. Cześć oolskiej pieśni! (1) 

----·· -·--·-----·· -·-~-
Baczność t Oberhausen! )3acznoś~ t 

Towarzystwo gimn. Sokól I urządiza w niedzie
le 15 bm. „wieczorek l(ościuszkowsld" z przed
stawieniem ooraizów świetlaay&h. Pocz~tek 
punktualnie o godz. 5 po J)()l. na sali van d'er 
Berg, ulica MUlheimska nr. 114. O liczny udz.ia.t 
Rodaków i Rodaczek prosi __ . (2) Wydział. 

Tow św. Józefa w DoctmUJldzle 
donosi niniejszym. .iż . zwyczajne zebranie od
będzie się w niedziele d1nia 15 bm. o godz. 12 
w p()fudm.ie w z:wyklym lokalu. O liczny udlz.ia1 
·cZ.OOnków uprasza sJt. Goście mile wi·dzia111i ! 
(I) Zairząd. 

Baczuość W attenscheld ! 
W niediiielę, idni•a lS tm„ po pol'tidinLu o ~o

dZLltie · 6-ei1 odlbectzie się na sali pana Prukopa 
zebranie czł-Onków „l(om;.umu Polskiego". U-
p~asza slę_QjkzIJY ud~iaJ. (1) Komłsya. 

Tow. sdmn. „Sokół" w Recklingh.-Sild. 
Zebranie mieslięcznę. ocLbę.dzie się w nie

dzielę, dnia 15 grudnlia. o ~otdz. 11~ urzed pol. 
w lokalu posiedzeń u oania MolleraJ. O liczny u-
dział' prosi (1) Wydział. 

UwaJra.. Zebranie wydzialu o godz. 11 przed 
P<Jt w lokalu pana Miille11a. O pu111ktualne sta
wien~ si_L1:!~~~-~~---A.J!t. _ ~lf)llski, se.kr. 
~~~'!'l:'.lllli~ 

100000 
harmonik 

cyter, ~- rou;ycznych-itd. maj~zost.a6roi
prz1dane z powodu pow ększenia firmy po nader 
tanich 4'enacb. Wysyłamy za zaliczką nasze 

~w;~;;. harmoniki orkiestrowe :ia~~ 
6 reg .. 2 basy 
itd. po 5 mk. 
Riskną dwn· 
rzęduą harmo· 
n k artysty·· 
CZllą z 21 kl 
4 basy kosz· 
tuje tylko ·; ,5 
mk. Wi~ksze 
instrumenty or
kiestrowe z 10 
kl. 2 chór ko. 
sztują tylko 

4,50 mit. 3 chór. S mk., 4 chór. 7,50 mk., : 6, 
chór ll,50 mk. Zastrzeżony urzędowo głos ku· 
kulki 50 1'tin. wi~cej. Dzwonl'k 30 en. Aparat 
ost'bny :.: głosem cyt.ry 50 en. wi-ecej. 
Książka do nauki i opakowanie darmo. _Porto 
80 fen. Wymia11.i. l:ib pieai.ądze zwracamy z. 
powrotem. Ilustrowany katalok wszelkich har· 
monik, cyter. intr. mnzyczi.1e, fonografów, towa· 
rów gwiw.z;dkowyeh da!mo i ftanko. 1391 

Każdy musi podziwiać olbrzymi wybór 'śli

cznych nowości i bezkonkur. tanich cen. 

Móchler & Comp. ~~_00~1 ~au i. w. 
Pierwszorzędna fabryka instrumentów muzycznych. 

li.sl~garnła 

l(alo ŚPiowu •• W)'spiański", Recldinpausea· 
Wschód. 

Piecwsze oosiedzenie nowo zalożonego 
Kofi odbędzie się w niedziele, 15 bm .• o godz. 
11% w Pol. w lokalu p, Micheela w starem mie 
ście. O liczny udzial l(odaków uprasZ'a (2) 

Zarząd. 

Listy i koperty 
żałobne 

wykonuje szybko i tanio 

Drukarnia 
,, Wiarusa Polskiego" 

Maltheserstr. 

••••••.•••. „.tli 

I Towarzvstwom ·ii 
ftR polecamy • 
1ł dla sekretarza, g 
• KSIAZK.I bibliotekarza., • fi kasyera: książ- ft 
lJ.. „ ki do z·apisywa- M 
• uia członków q; 
::di~ d' d ~ ~ t. . 1 t. . . ą 

li Adres: li: 
łl „ ł'f"ła1·us Polski"• ~ 16 do eh u m Malthelli!rstra&se nr. 17 .• 

··-··········· 

Polski 

Elementa1·z 
dla dzieci uczących się w 
szkole tylko po niemiecku. 

Jestto najlepazy elemeotarz, jaki 
dotyche&ałl zoetał wydany, dla tngo 
~owlltien sujdowaó się w ręku ku. 
dego dziecka polikiego na obczy&nie. 

Elementa.re wykonany jest bardeio 
guatownk. oIIAiobioay lloMlymi obr11Z~ 
kami, • ałoż..>ny tak, ie dziecko umie

, , ~ caytaó po nlemiecb, łatwo stv 
D&1UllJ1' po polak11.. 
Oma 80 fm,, • przesylkq 4v /en., 

Adree: Wiar•• Polsld, 
~ Beellum. 

SE i t 4&, ; M UĄiJIF!l"4'M"'t1.„~r.a;41„ 

Darmo . 
nie, ale t 8 D i O :::= sprzetlaje 

skład skór „Zur ledarnen I07" 
skórę na podeszwy i artykuły szewskie. 

Towary I Szczotki• 
8ken••e: I • 

Torby podróżnG Szczotki do rzeczy 
od 1,00 mr. poez. od 95 fen po.-:z. 

Terby na rynek Soozotki do bntów 
od 40 fta. poez. od 95 fen. pocg, 

Torebki na łańcuszku Szczotki do włosó"' 
od .ł,O fen. poez. od 35 fen pocz. 

Portmonetki Szczotki do wiksy 
od 6 fen. pocg. I o.i 5 fen. pocz. 

ł'erat.y, lariue•7 eeratowe, 
od 75 fen. od 35 fen. 
sne•łe•ł.", Ju11tra l t. d. 

od 10 fen. od 10 fen, 

Jos. Zlta, Berne, 
Dwnrcowa, (Bahnhol•tr.) nr.19' 
Końcowa stacya kolei elektryc~nej Herne 

Recklinghausen. {1311) 

Znane z swej dobroci i ogólnie lubiane papie·rosy 

pierwszorzedny wyrób~ tylko recznarobota 
w kar1onaeh po 10 sztuk za 13 fen. 

póleea 813 

1'1. · Droste, Poznań, 
fab1•yka papierosów i krajalnia tytoni. 

Repr.ezentant na Westfalię i N a.drenię Stanisław Ratajczak, Bochum 
J uliusstr. 2 I. 

I 
Ono Krebber ~ Oberhausen (Rhld.) 
Telefon 17. Friedrich-Karłstr. 20. Telefon 17. 
N•JlepM:r;~ lłlłłery u b•t4'lkar.h od t,80 mk. pocz. 
Koniak niemłeekł „ ,, 0,80-2,00 mk. 11 

H.enłak lraneuakł ,. ,. 2 OO- 6 oo „ 
Różne wódki i likiery w butelkach litrowych 'po' 0,75 ~k. " 

Speeyatłnosł: · 1447 
Wiarusa Polskiego 
l*tJ.ft~~ w Bochum ~lt7*Jłł 

Maltheserstrasse 17 
poleca 

= po eenaela. jal1. naJ11H••z,-ell ==::=== 

••• OBRAZY MATKI BOSKIEJ ••• 
CZĘSTOĆHOWSKIEJ, KARTY Z 
WIDOKAMI, a\SIĄŻKI ROZMAITEJ 
TRESCI PRZYBORY BIUROWE 
I DLA TOWARZYSTW, KOPERTY 
„·. .·. .·. I PAPIERY •• •• ••• ,•, 

••• 
Wielki wybór 

ksią~ek do naboieństwa 

Krebbera „Artillerie-Feuer" w butelkoch po 2,IO mk. 
„Kornblumchen" w butelkoch po 1,20 mk. 

r r: r • 111y 4am'd iw a a n· 51 

Franciszek Józefoski i 
w Derne, Dworcowa ul. 52 

---- poleca w wi"lkim wyborze i po tanich cenach : -

1.abawkł, albumy de lete~ralil z muzyk" I JJes, 
najwiodniejsze 1orebk.i akórzane, portmonetki, efoi 
do ers•r,. e~·a~ntezkł c plankt morskiej z bur• 
ot~uem i wiele innych pr1edmi?t6w 1490 

stosownych na podarki' 
gwiazdkowe. 

Kto chce dobrej tabaczlll zaiyć, ten musi 
~u Pranctszka Józef oslllego nabyć. 



Bank Lodowy w Bremie 
·ita. zapisana z B ~eograniczoną odpowiedzialności4 - założ. w roku 1~7S 

~&Ci się Rodakom u~ obczyźnie jak.o instytncya, w łt-Ore .najpewniej 
riir•clae mogą clęzko zapracowane swe oszezędnolieł. 
' Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 

10-dalowem 3 proeeat. 
.kwartalnen:a 4 „ 

Złośone u nas depozyta I ••zezędnoliel ~~Uy na No'W1 
i blisko e I pół miliona marek. 

llO :Fun•u.11ze .rezevn·owe I udzl.ty cdonków ca 500,000 mk. 
~}udowy w SreDlle liczy 1155 członków, któny wszyscy 1t1a.j.ątkami swym 
~ '91iadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

pO Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobi.owych. Frazesem Rady 
i&dzoresei U.Bllego Banku jest Patron Spółek kił. prał. WaWPlili)'Dłałl. 
· Lokale bankowe mieswzą się w domu własnym Banku pny ul. Koście] 
cti !U'· 15 1 otwarte 8fł eodzieunie z wyjątkiem niedaitl i 'wiłłt. ' 

Jhmel' telefonu 59. Adres: lO'i 

Bank Ludowy - Volksbank 
8ehPłn1111 {Pe11ea) 

Rodaey; Korzrytajoie sami - z .ogłos~enia .niniejuego - j krewn1Jł> 
ti.szym Banki, do .Związku naszego nalezące, poleca]cie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrii.Akter Haftp:fłicht. 

nadalłń8kJ. 11. H..ueharakt. 'UałkłewleL 

Książki do nabożeilstwa 

~~~" I pap1·or I a ' • t * , I - * •:• * a llfł'.:~. · · ~. ł · U Nie kupujł' le 
ni h~~r i ~ I ' f żadneso zegarka od firm iz Ich •atalosów.które 
~ rlll • I s o w V żad • co poj~eia o zegaTku nie ma:ją, a najwa-
~J~000~8' lfll~rf1®IUID ~ ~ żnłejszeto, :te oraz drożej od~•••~ spne•awaJ1t• 
tt11ngr~,i~c~~~r~~~~ 141 -, Najtańsze i najrzetelniejsze źródło zakupna. 
Dlrot~e Bezuaaqu,elle filr 2: 3, 4, l p :>leca księgarnia 

?it i~riló ~~~~:ń tt~~~~~ ł w·1aru(la Pol(lk." 
fjarmonlkas nad} UJ!qnrr nrt. "" U IJU Il 

ReaerlCatałog aa Jedermann trel I 
.- 0000 ~nrkf)rctbtn • ._ W Bochum 
2tnbtte lDlufillWren ft~r bUUg ! • 

Baczność I 
Pouukujł ludzi uzci· 

:wych i rzetelnych. przy 
d~ien•1ym urobku 10 do 
10 mk. Zdasgć się 
mogą tak: mężczyini jak 
kobiety. Upraiua 11ię o 
odpowiedź. Znac~ek do· 
ł\czyć. 1453 

P. Stachowiak 
(Poznań) P .• sen W. 6. 

(ulica Ct!sarza Wilhelma) 
Kaiser WHb.elmstr. 82. 

Elementarze · 
w wi1'1kim wyborze poi.ca 

Księga.mia 
„ Wiarusa Polsk." 

O ~1 ""(' 1 f · -•nk } 

I 8przedaJo ianłeJ, ni.i niejedne fabryki. 

& 
Wszystkie moje zegarki są starannie obciągnięte 

i na minutę uregulowane. Za kaidy zegarek daję na 
: 5 lat piśmienną gwarancyę. Oba.wy Diema żadnej, bo 

to, coby 11ię podobać nie miało, przyjmuję z powrotem 
i zwraca.ro pieniąd• Trzeba się koniecznie pnekon•6. 
a kto nie k11pi, toć trudno, ten sam sobie sikodzi Za
mówienia i podalękowania codziennie nadchodzą. 

Hurtownie! Olbrzymi wybór r Detalłean•e 1 
Czysto srebrne najpiękniejne zegarki Jl llatkit Boską l z zlo

eonemi bl"ł6ga.mi i najlepszemi wel'kami na 10 kamieniach po l 2, 
14, 16, 18 i 28 mrk. Najwspanialazy z llatlał Bosk<ł zegarek, 
złooone litery, z najozdobniejszemi złoc. brzegami, cięiki w srebrze 
i z najleps~ym na l O kamieniach prima werkiem tylko 98 mr. 

można nabyć w KsiQgarni ,,Wiarusft Polskiego" w Bochum, Swój 
.~-------M_a_ltheserstr. 17. do swego! 

"!riyaa Ka z dy AlOJ ;iohi~, , " 
"'~ za• H~•a1;icy 4000 llu11tr 
O.:> K.izdv rodal. du •c e O.:> 
fd~ m01 cen111w tobaczy; n1\
k1t ceny PUC: C Z\'lil '•' tt! 1.rl\1 
1<_•es1onkowc -~e11IJ1 " · bu. 
flr.1k1 łańcu.z k • doic , ,ebrnt' 
'n1kfu--.c:, C•tZuL: l)4 !Int" I ~r ·
bm~ •nstrumenta muz~c, nc 
wyroby skórzane, >talowe, k" 
che nc wtlocypedy mas ' Yn, 
tabaw1<1 ~erluniy, prz dmiot) 
dewor y] narzędzio rz~m itd 
Spriedaję tunlc1 ali ole· 

Zegarka. tego z pelfDOŚci" ni.ltt jeszcze nie widział. Zegarek ni· 
klowy 5,40 i 8 mr. Zegarek posrebrzany klnczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany Ia. na 6 kamieniach klucz. 7,75 mr. Zega
rek czysto subrny cyl. na 6 kamieniach klucz. lnb remont. z 2 
złoe. brzegami Ia. werk. 10 mr. - Ten sam na 10 kamieniach 
J 2 mr. Łańcuszki po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe po 1, 
1,25, l,~o. 1,75 mr. Uennlld hosate w 3800 łlustra• 
e7ł na. zegarki. łańcuszki, biżuterye, także skr.z1pce, flety, klal\o 
nety, harmoniki oraz noże, brsytwy, portmonetki i różne okoli· 
cmościowe p odarki wysełam każdemu darmo i franko. (123 l) --------------------- ---

. 1edo• 111brykł. 
6l!1>or1 do wtzyst„ . krajO• 

Wskutek bar,dzo korzystnie zawartego kontraktu z fa„ 
~ R6~01aco1 

• d~won~ n· 
"'":żowym 

~. i> A N E C K I, Poznań, 
1 
ł Posen, Bismarckstr. 2. 

bry1ką poJecaa dwa g Jtunki . 

najlepszych maszyn do szycia 
Nr 2541 

1tt• ostatn14 
no ... ościa fa. 
brykacy1 le· 
tirów Tc" 
orzechowy 

miniaturowy 
1er;ulato, b'4 
cm wysoki i 

a~-~-  a - ~.::.. . ·. „· ' -r, . ... ~ ~ ' "" 
~ . ' . . 

Zakład a1·tystyezny 
~ ż pięcioletnią piśmienną gwarancyq -- wyb1Jan1elll 

pół i całyc• 
,odz1n, po. 
siada dtwię~ 
przyjem11y 1 

miłe brZmi4-
cy, łudz4cc 
po:!obny do 

w. Karłówska w Poznauiu Ne. 5 li. 50,- No. 8 J(. 7'0, -
.za zaliczką kolejową. 

Wł. RadziO.ski, 
(Sohmietel, Prov. Posen). ~ 
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zegara wieżowego. Tarcz ar
tystycznie wykonana. 8,25M 

dostawia nąjpiękniejsze chorągwie, zat.eru 
towarzystwa, które ma,ją zamiar chorą· 
giew sprawić a chcą tanią i piękną cho
rągiew mieć, niech się z calem zau~~iem 
zgłoszą do gł :Jwnego zast~pcy 966 

Największy handel polski tow. łokciowych, płucien, chustek itd. 

Rt=gulator nr. 2545 
z 14 dniowym mechanicznem 
wy_bijaniem pół i całych go
dzin 100 cm wysoki, orze
chowy, pięknie ptliturowany i 
cz~śchmi matowy i po bokach 
przeroczyste $:&yby. , Tarci 
ozde>bnie emałiewana i wyko
nanie nadzwyczaj artystvczne. 
Rodaey I Sw6i do •We&v I 

Jana Kierczyńskiego w Herne, 

Wiele pieniędzy zarobi, 
kto potrzebując 

moszynę do szyciu, moszynę do gotowonio, 
u1·ządzenłe kuchenne 

wszelkiego rodzaju, u nas zakupi. 

. lłła.sz)'"ny d.o szycia, 
1ylko pierwszorzędne fabrykaty, czołenkowe, z pudlem i wszelkimi 
udosk naleniami, z długoletnią gwarancyą. .as mk. W sprzed 1ży 
detal~czniej kosztują te maszyny 90- tOO rok. Z czołenkaml o.krą · 
gle~1 t snzydełkowemi, szyją.ce naprzód i wstecz, 80 mk. w de
taliczniej sprzedaży 125 mk. ' 1414 

Maszyny do gotowania· · 
w każdej wielkoiici i wykonuiu. 

· 'I'o"Wary· e1%1al10W'ane 
jako też · 

u1•ządzenła domowe I kuchenne 
zadziwłaJ-.eo tanio. 

Bez składu! Bez ajentów! 
. . Dla tego oszczędnożć ta przypada na dobro kupujących. Za· 

~eJ,cowym z~ra.camy koszta. podróży. Pllrządnym odbiorcom da.· 
Jem1 h>wa.ry na odpłatę według umowy. 

Krein. & Cfl>., Herne Bahnhofstr. 60. 
W . , 'Współwłaściciel berneńskiej fabryki ma1uyn do gotowania 

l!~ś~1e do scładów tylkJ przez wu i na prawo. Ilustrowane ka
talogi darmo i frauko. 

Adres: H11101im Tilgnor. 
Berlin 27., Markusstr. 3. 

ulica GesellenbausstI asse nr. 1., 
który służy wzorami i rysunkami z cennikiem aknajspisznaiei 

Swój do swe;;-o ! 
szanownym Rodalio~~-""~·w a~ne 

i oko1ir.y doo.osimy uprzejmie, iż z dniem 

-- t. g1•udnia rb. 
otworzyliśmy 

w W anne pny ul. Dworcowej 16~ (HohnhofsW.J 
---· s_pec;1am.:v skl•d.-·~~~- ·- - - """- ~ 

mosIYn do szvcio, ~o oronio, kołowc·ów, 
. · . D1asz~'n do ;-otowania . · ~r- ~~ I 

---·-···· ę1·az wszclkłeh sprzf!tÓ~-~kuehe-- nyeii.:•r.::-.;··: ·::"-~--=-..::. 
Przyte m urządzamy 

wielki warsztat reparacyjny maszyn do szycia, kołowców i wszelkich 
· sprzętów gospodarczych. 
PoleC8jae przedsiębiorstwo nasz~ łaskawym względom szan. Rod~ków, 

kamy skor~ i rzetelną us·ng~. Z wysokiem szacullkiem 

KRYGIER & SARNOWSKI. 
Swój do swego 

Tanie· d ·ni 
firmy 

B;racia G retka w :a:·erne 
wywołują wskutek bajecznie tanieh cen 

ogólne zdumienie. 
Kto . zaoszczędzić pragnie wiele '.pieniędzy, ten powinien skorzystać z niniejszych tanich dni. 

... "i" 
l 1 "~ ,, • ' : • „ ..... , • . . • • f • • 
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T.warzystwo św. Bał-bary w Oberhausen. 
W aiedriele. 15 grudtllila,. OO.będzie się po

truł> naszego cz{onka 

śp. KASPRA PIEPRZYKA 
• ~e 3-ej po polu.dniu z kafulickiego domu 
tborych. O U-czny Ddz.i.al c7l®k6w w pogrze-
~e np-rasza Zarząd. 

P o cl z I ę k o w a n I e. 
Wszys1ikiim krew1nym i Rodakom a. szcze. 

dmie Towarzystwu św„ Józefa i Bractwu ró
~cowemu w Altenbochum za liczny udz.ial 
w ~rzebie 

śp.,,ANTONINY BUDZYŃSKIEJ 
'sldad.aany statropolskie ,,B@g zaplać" ! 

W smutku Pogrążeni 
( 1496) Jan Badzvdskl z dzleóml I siostrą. 

Wlelkl wiec socyalno-polityczny 
w Witten 

odbędzie się w niedzielę, 15 grudnia po 
poludniu o godzinie 4 w lokalu ,,Kato
lickich Towarzystw". 

Na wiecu przemawiać będzie f)OSel 
p. Brejsld. O liczny ·wdział rodaków 
prosi Zwołujący. 

Za Zja~noczenla zaw. polskiego. 
{ . 

Wiece odbędq się: 
W niedzielę dnia 15 grudnia r. b.: 

W I<rax przed pol. o g. 11 u P. Kefenhorstra. 
W Steele po pol. o 4 u p. Drees. Rottstr. 
W Dahlhauseo przed p(){. o ll_u P. Salmen. 
W Unden-Ruhr po pol. o 4 godz. u p. Schiller. 
W Bauk&łl o .C godz. po poi. u .)}. Sehrbrucha 

IWensrtr' 
W Schoonebeok o 11 godz. u ·P. Winkelho

for, Mittels1r. 
w Brambauer po i>Ol. o godz. 4 w rokalu p. 

Schulte-Stra.thaus. 
W Osterfeld po l>Oludniu o godz. 4 na s.ali 

p. J. Ifasenrna'R'lla 
W Merkllnde p_rzed pall'. o giodz. 11Yz· w lokalu 
p. Stewen. 
W freisoobrucb przed polo gOOz.. 11 u P. Ofer
becka. 
Wlec w Neumiihl po poludniu o godziinie l w 
Jakalu p. Scbreer w Bµschhausen. mw porządku 
dziennym sprawa kasy chorych i kasy pośmier.t 
aeij; 

Zebrariia odbędą się: 
W Neumiihl-Buschhausen u p. Schoera. 
W Gdańsku po 15 u P. Degenhardta. 
W Buer o godz. 4 Po po.I. u P. Poepinghausa. 
W Dyseldorfie o 2:% w pol. u P. Grove, KC'>lner 
• strasse. 
W Blumenthal o g, 3 po pol. u p. Plocke 
W Ueckendod o godz. 11:% u p. l(rama. 
W Horsthauseo o g. 12 w pol. u P. Moellera. 
W Dortmundzie o g. 3 ·po P..91. u P. Ahlke. 
W Altenboe~ge na sali p. Wie~manna. 
W Bittterfeld na sali ~ana Schroedera. 
W Brambauec na s·aiH pa'!1a Schulte-Strathaus. 
W Rauxel o g. 2 u p. O.estrekha, f rohnlindestr 
W Marxl<>h o godz. llYz w pol. u P. Platza. 
W wmen w lokailu pa,nai Koestera. 
W HOI-de o g. 4 po poludiniu - u p. Baumbecka. 
W Linden n Ruhrą o g. 4 po pol. u P. Schillera 
W Wilhelmsburg w niedzielę, 15 grudnia po 

po.ludniu o godz. 4 u P. l(ordes. 
W Dyseldodie po pol, o 2 u p, V()pla. Koel
ułscbestr. nr. 252. 
Zebranie czJonków Z. z. Poisk. w Langeodreer 
w niedzielę 15 grudnia po pdl'udniu o ~od~inie 
5 w lokalu p, Arnst daiwnki Knipping. Sprawo-
2Xla.nie skarbnikl'ćll i delegata i obór nowego WJ'· 
<1-UaJlu n.a rok 1908. 

W Duisburg-Laar w niedzielę 15 grudnia 
po pol. o godz.. 6 na siali p. Schwana. Spra
'WIOZ<l:anie skarbnik'a! i obór wy<lzialu. 

W Gelsenkirchen-Bismarck w niedzlełę, 
15 grudnlia o godz. 4 no pol, na sali pa.na Lan

genscheid, Bisnrarckstr. Będzie sprarw<J"lda
nie skarbrtika i obór zarządu. 

W Wattenscheid .dnia 15 grudnia o godz. 
3~ oo pol. u p. Pru~'()J>a, przy Nords.tr. Bę

ci"zie so..raiWozdanie slrarblllika i <lelegjata, o.
raz obór wydzialu na rok przysuy. 

W l(olonii 15 grudnia o godz. l po pol. 
w łolmlu p. J(irscha. :Engelstein 51. Będzie 
aprawozdainie skarbnika, delegata i otbór wy
dz.ial'u rra- rok p rzyszly. 

W Martm 22 gll!.dnia ·Przed pofudniem o 
11 godz. w lokalu P. Korte. Bc:<lzie sprawooda-

nie skarbnika i deles,rata i obór wydzialu na 
rok przyszly. , 

Zebranie cztonków w Habinghorst z po
, wodu od delegata· niezależnych przyczyn, nie 
odbędzie się dn. 15 grudnia. tylko 6 stycznia. 
w święto Trzech Króli. 

l(ONFERENCYA DELEGATOW GORNII<OW 
odbędzie się w niedzielę dnia 15 grudnia po po
łudniu o godz. 4 u p, Zerbsta w Oberhausen 
M.arktstr. 

CENTRALNY ZARZĄD 
•• ljOOnoozenia zawodowego P-Olskiego" 

CWJ,s.• +•"'!. ,. s„ - . ..;..-...;...;,_ -- 1 1rm ......_ . ---~--~ 

Wi~lki-;lec pol~ki--;dbędzie sfę w niedzielę 
15 grudnia. 1907 roku przed poludniem o god2. 
U-tej w Oberhausen na sali pana Webera przy 
ul. Duisbwrgerstr. 

Z polecenita Komitetu miejscowego: 
Michał Juskowiak. 

Wielki wiec w Bef'lłnie 15 bm. po poi. o godz. 
J;·~ p~y ulicy Wielef~tr. 24 (Moabitter Gesel
sch"aiftshaus). Porządek dzienny: 1) Dla c~go 
mamy się organizować w związkach ipolsk1ch. 
Referent oosel p. Kulerski. Z) Wewnętri;ne urzą 
dzenia ZUXJnoczenia zawodowego polskiego, 3) 
Zapytam1a i odpowiedzi. . 

Jan Brzeziński, mąż z~fama. 

B-ac-:mość--Rodacy w Dułsburg-Hocbfeldt 
W niedzklę. 15 bm„ o godz. 5 po I>Ol. na 

sali P. Bertrama „Vicroriasaał", Werthauser
str. 190 odbędzie się polski wiec społeczno..po
lłtyczny. O li<;ZlllY udział Rodaków proot. (Z) 
____________ Zwołujący. 

WIEC POLITYCZNY W KIRCHLINDE 
odlbędzie się w niedzielę, dnia ·15 bm. o godz. 
3Yz po poludniu na sali P.. Schumachera w Kirch 
linde. Przemawiać będzie P. J. Pankowski z 
Bochum. O liczny udzia.l Rodaków uprasza 
się. ----~4) Z~ot~Jący._ 

.Zebranie Komitetu wyborcze1to ua ReckJA011-
hausoo 

cadbed'zie sie w nied:tielę o godz. 3 i pól po pol. 
w lokalu p, M<>Ilera. Na Z"ebranie wi'l1ni sie wszy 
ey czlonkowie stawić 
_______ w. _ Mrozko'!Vlak._ prz~~·-

WIELKI WIEC SPIEW ACKI DLA LAAR, 
MEIDERICH I Ol(OLICY, 

odbędzie się w niedziel~, dnia 15 bm. o godz. 
4 po poi. ~al sali p. Schraven w Laar. Wiec ten 
odb~e sie staraniem Kola: śpieWll Wanda, 
selem utworzenia chóru kOściel•nego. 

Zaraai po wiecu oobędzie się walne rocme 
:eebranle. (2) Zarząd. 

Baczność Druhowie w Bochum-Włemelhauseo ! 
UwJ.aldamiam druhów, iż ćwkzenia odbe· 

clą siQ rw ·SObote o zwy)s'lym czasie. również w 
niedziel~ odi goctzj<ny 2 do 4-eJ. Prooz.ę zate.tn 
druhów o liczne st~wienie sie. paniewa.ż mam~ 
duż<o do ćwiczenia, jeżeli chcemy naszą za
bawę, która sie odbęd7.lie 9 lutego rozrnaitem; 
Ć'Wiiczenramti upiększvć. Prosze także tych 
rodaik6w1 którzy nie są jeszcze w n.aszynl 
Onie:lxbie. aiby do ICTOOO naszego przystąpili. 
Cmtem! (1) Naczelnlk. 

Baczność Druhowie Onłazda Rauxeł
HabJnghorst ! 

W oi't~d.zielę. 15 grudnia, o godz. 4 po pof. 
odbędzie -się zebranie. Komplet druhów pożą-
dany. CZ'Olem ! Wydział I. 

ĆwJ.czenia o g;odzinie 2. O liczne struwienie 
się orosi (1) Naczelnik. 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen. 
uw~ s:da!nownyioh druhów po lutni a 
zwlaszcz.a: tych, którzy należą db zarządu, iz 
w .niedmelę, dma 15 grudnrai. przed l)Olll. o g.odiz. 
llYz adibęclzde się walne zebr_anie, na kt6rem 
będzie obór n'OIWego zarządu. Cuonkowie za-: 
·r:ządu Wi1!1111i się stawić pól goo:ziny prędzej, O 
liczne ~punktualne stawienie się uprasza (1) 

Przewodnicz.ą.oy. 
Uwaga: Lekcya śpieW'll idla· czlonków Ko

la i wszvstkich \> czfonków TOIWarzystwa św. 
Ignacego, którzy się 21glosili jako ochotmiicy do 
śpiewu, od1będz.ie sie w nriedzielę, ,dnia 15 11:ru
dlni.a, po poludniu ,o god'z,i;nie 2-eL O liczne 
pu111ktualne starwielrlie Sitę uprasza 

Feliks fiziuba. 
~---,-·~----~----~---

1( oło, ~piewu „Fiołek" w Recklinghausen-Siid 
Brucb 

donpsi swym czlookam, iż w niedzielę dnia 15 
grudnia' o godzinie 4 pq po.ludniu odb~dzie się 
roczne walne zebrani.e i obór nowego zarządu. 
O liczny udzral prosi (3) Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu o godz. 2 P'O 
poludniu. na które i rewizorowie kasy są po
rządanr. Lekcya śipiewu o godzinie 8 wieczo
rem. O liczny uidzial w lekcyi prosi 
_____ st!nis_iaw Wechta,_~:kretar~ 

TowarzyiStwo św. Jadwigi w Gerthe. 
Ostat!'Jli'e posiedzenie Qr.zed g-wiaz.diką odbedz.ie 
się w niedzielę 15 grudnia o godz. %12 w po
ludnie, ponieważ to jest ostatnie zebranie, dla 
tego uwas1Za się wszystkich ci.Joników, aby się 
jak jeden staiwtli i uiścili się z skl'aldek miesię
cznych w przeciwnym razie będą z książki 
Tawarzystwa wykluczeni. St. R.atarczak, s_ekr. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten. 
W niedzielę dni'ai 15 bm. po p&, o godzinie 4 
odbęd'Zie się zebra.nie w tym roku ostatnie, 'I 
ttj przyczyny up-msza s.ię cuoinków, ażeby się 
ze swych skladek uiścić raczyli, arżeby mo
li być w nową ·listę wpisrunl i tak samo podali 
liczbę swojej familii latosiei gwiaroki dla tego 
Jest po1Winnością kaidego cz.tonka na zebranie 
się stawić. O liczny udzialł" uprasza (2) Zarząd. 

l(oło śpiewu „Halka" w l(astrooie. 
Roczne walne zebranie odbędzie si'ę w ·niedzie
lę dnia 15 grudnJa o gadz.inie 6 wiecrorem. Na 
porządku d1ziennyrm obór nowego zar.ządu i wie
le innych ważnvch spra.IW. Obecność wszysit
kich czlonków jest •konieczna. Gości mile wi
dza-ni. O lilczny udzial i punktualne przybycie 
prosi (2) Zarząd, 

Uwaga: Lekcya śPiewu w ten sam d'Zień 15 
~rudni.a po po.l, o godz. 4 prze<l zebraniem. 

Towarzy~two św. Stanłsława B. w Marxloh. 
Ponieważ rok uchodzi a jeszcze wiele 

czlonków jest zaleglych ze skfadkami mie
sięcznemi, więc, aby uniknąć nieprzyjemności, 
powinni się jak najprędzej ze s.kladek miesięcz 
nych uiścić. ponieważ w obchodzie gwiazd.ko~ 
wym i walnem z.ebran.iu tylko ci cz.lonkowie 
mogą brać udzial, którzy są wypl'atni. - Za
razem podajemy czlon.kom do wiadomości. iż 
z powoąu wielkiego wieca hutniczego, który 
się odbędz.ie, posiedzenie Towarzystwa św. 
Stanisława B. w M1anloh odbędzie się już w 
niedzielci dnia 15-grudnia, o godz. 4 po po.Cu
dniu na saH p. Kaspers przy Johannismarkt. 
Poniewa'ż są bardzo ważne sprawy do zal'ar
twienia. więc pożącianem jest, aiby czJ<mkowie 
~ak n'aijJi.\;z,nie-0 się starwili. Goście mile w:i<lz.ia-
ni. t2) Stanisław Brzeziński, sekr. 

Towarzystwo glmn. ,,Sokół" w l(arnap 
donosi óruhom, iż w niedzielę, cllnia 15 grudlnda, 
w lokalU wd'CXWY p. Grundttnann, przy ulicy 
l(r6lew9kieJ, punktualnie o godzinie 3 DO polu
ctniu odltędzie się mi~ęczae oraz roczne walne 
zebr.anłl, nat którem będzie także obór no
wego zarzą<lu. Ponieważ przyJdą ba·txlZO wa• 
żne sp~~ do ooiarwianra„ prz~to k.ompl~r u.
dz.ial dr hów p-0żądany. Goścte mile widziaru. 

Cz m! (3) Wdyzlal. 
·uw za. Czlonkovrie, którzy są dlużeJ iak 

3 miesiące zalegli ze skladkami miesii:cznemi, 
mogą się na zebraniu z nich uiścić, w przeci
wnvm razie nie mają prawa prz,y oborze za
rz<\Au. l Z•airząd i rę)Vtzorawie k~y winni się 
staJwić ..godzinę prędz.ieJ '1la posiedzenie. 

ł 
Józef Babski, sekr~tarz. __ ., .• 

i: 

~ Zaproszenia~ 
Jf 

i·· lt ~ weselne 
~.) 

1• w ~m wykonaniu i n• 
lltpnctim brtenie On.& iii• 

u draki wykonywa 
D.akarnła 

., Wiarusa Polskiego 
• Boebum, '·. 

111. llaltbeHnłnue 17. 
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Koło śpiewu •• Sobieski" w Henea 
don.osi swym c71onkom i wszystkim R.ooakOln 
z Herten i okolicy, że nasze Kolo urządza w 
niedzielę, <inia 15 bm. na sali P. Menge (liotei 
zur ~ost) teatr amatorski pod ty: ~ „Oeno. 
wefa • przytem monolog pod tyt.. ..,Przebra
ny aimant". Początek o godz. ~ po DOludniu 
Otwarcie k'a-sy o 5. Mamy nadz1efe. że goda · 
cy skorzystają z tego i sie licmie stawią, gdyt 
w tterten nie mo.żemi taik c0 innego urzą. 
dzitć jak teatr odegrać i to Jes~e pod wielkiem 
ograniczeniem, dla tego spociz1ewamy się że 
rodacy licznie udzial We2mlą, gdyż ~tęp 'ie~t 
nizk.i: mężczyźni p!'acą. 50 f ęn. a niewiasty 25 
fen. Karty wstępne moż.na nabyć u WSZystkicb 
czlank6w Kola i u paina Degellłnga w lokalu 
posiedzeń. (2) 

Uwaga: Cz:lonkqwie, ktorzy ~egaj~ 
z.e skl'aldkami dlużej jak 3 miesiące, muszą sir: 
przy ·kasie uiścić z nich. Zaf7.ad, 

l(oło śoiewu "C.ecylła" w. Heme. -
W niectzielę,. 15 bm., o i"Odlz,. 3-ei PO ~ 

odlb~.ie się zebr.anłe. O licmy mzlal 1>rnsi • 
(1) ~d. 

Uwiadomienie! 
Szanownym Rodakom i Rodacskom 

w Rlhlinghaueen i okolic1 1 
denoszę uprzejmie, iż otwonyłem ui ~ 

przy ulicy W łlheba9' r. 9. 

skład towarów kolonialnych. 
Polecam szczególnie polski mlod, wino, papie. 

rosy i wiele innych towarów. - Także ławki m0• 

żn& n mnie hmawiać. G1f 1 
Proszę kochanych Rodaków, aby zechcieli 

akorzystać z niniejn1go poda.nia i poprze-O m&j in„ 
teres, a mojem staraniem będzie każdego odbio~ 
pod każdym wzgledem zadowolić. . 

~arcin Adamczak 
Rohlłn~hausen, Wilhelmstr. 2. 

.~ Poszukuje kto 
if szybko a dyskretnie 

~ kupca, ~ 
.8 wep6lnika, albo hipote'kę na alt ład, grunt, fol· !i 
;- wark, gośclaiee ltd., niech się zaraz zwróci, de. ti· 

o · łączając źycmeniado nauej renomowanej irm,. t 
9 GwarantujeMy za rzetelne załatwienie każdego ; 
a zlecenia. Możliwie w48 g1dzinach DH~pttjąod· ""· 
.! vłedz.i•y celelll obejrzenia i omówienia B'prawy, ~ 
8 Mając stale wielu inłerneató•, mog\ ewentl. ~ 
;... nast'4pi' natyehaiaat umowy celem sprzedaży. ~· 
~ ... lite aJe•eł!. ~ t--

·j; Pah• a llla19, 
<3 oosseldorf 114, Gerresbełnmrsłr. 24. 

I a k 0 I a t 0 r ę cz, u •tare aazety 
U U młna nahy~ wksię-

tarni „Wiarasa Pelskiego'' 1 
Beel111m.: . 

Skład 
kolonłalnf 

z powodu innego przed· 
eiębionrtwa mam tanio 
na sprzedaż ładnie uną· 
chony i w dvbrym po· 
łożeniu, gdzie si~ kilkt. 
kopalń i !abeyk znajduje, 
a rowar sprzedaje si~ 
tylko za gotóirke. Z~o· 
11enia przyjm•je ek.ap. 
„ Wiarusa Po skiego' " 
:8ochum Pod u ·.fU88. 

Slużą~a 
Polka 

znajdzie oa 1. stycznia 
stałe i dobre miej9Ce. 

Wł. Wiśniewski, 
"4 :l~rn41~ 

li 
: ~ e!I Turmstrasse. nr. U:. nar:id(l•, 

-1 !' ~. ~ .· J naróżnik Wiesen· nnd 
~ ; ~ Entenstr. ~ 

'fl•wi6B~~·-·~···~1 1 ?? Wie Pan już rzecz najnowsz~ ?? ł 
ł , A. Klec~!!~~~·k,!~!!!!:h ~.~~i?,~!str, 68 1491 łł 
Jl niebywałą doty~hezas wvprzedai. ,
4 

Sprzedawane będą tylko dobre, modne, be„ 5kazy, l, 
, nie odloio••e tow arf. r 

ł Naprzykład kupuje się teraz w firmie ł 
. A.. li.leezewskł, ul. Dworcowa 8 (Bahnhofstr.) 

ł dopóki zapas starczy -- • . eleganckie l 

I I Ubrama męzk1e i nowe f 
ł Męzkie jupy "Loden~: 395 

1 
I Paletoty męzk~t S'a _ ł 

ł L•ży " i•:i'~i.;":;:1:"'d~ł;~h:zas spr:tedaż ł 
M wywołuje zdumienie i powoduje każdego do niezwłocznego kupowania. . ł 
~ Nie trzeba się dać krzykliwemi ogłoszeniami zwieźć, tylko trzeba podąiyć póki ~~ 

1 :~~l~J!~]l~~Sm~i,~ru!~m~Jpn~!r~i~~~!~!f ~lH~J 
*·····~··~····~ 



Ro hnm na ni~dzielt, dnia 907. 7. 
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foddennt pismo lndowt dla Po!ak6w na obczyźnie poświęcone ośwłaclt ora1 sprawom •arodoW)1m, politycznym i zarobkowya. 

JWycbodzi codziennie z wviątkiem dni p~wiątecz
llf.dh· Przedplata, kwa·rtalna n~ poczcie :i u listowych 
:wfnosi 1 mr. 50 fen .• a 'Z odnoszeniem do domu 1 mr. „ fen .•• Wiarus Pols1ld~' xal)isainy jest w cenniku pocz-

I lmlc Boże za Wiara I OJcziznc J 
Za i.n.sera~ plad sie za mieisce rządka drobnego .._ 
iku 15 f •• ex1:loszenie, zamieslJC.ZOlle orzed inseratami 41 
fen. l(to CZ't4Sto oglasza otrzyma raba.t. - Listy Ml 
..Wiarusa Polskiego" należv frankować i podać • 
nich dokladny adres piszącego. Rekop. nie zwnicamJ'• toWYm pod makie.ro „L. polnisch nr. 123." 

m1mwr.w mw am au Qł.31 Lll!ltl$JllllJ!l $ mm 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znajduje się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 11. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. -Telefon nr. 1414. 
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Rodzice JK>łscy! Uczcie dzieci swe ł d-0 uwzględnienia odnośnych wątpliwo
m6wić, czytać I oisać oo polsku! Nie ·1 ści stronnic~w i ~o ~go~z~nia się na pe
jest Polakiem, kto potomstwu swemu I wne og~°:1czen~e, Jeśh hczyć . imozna 

na przy}.ęc1e \vmosków w sejmie prziez 
plemczyć się pozwolł ! znaczną większość· Rząd zniżył prze-

Z wypadków dnia. 

z bawarskiego oddziału .,ilotenierajnu" 
wystąpiło w ostatnich dniach około 

7000 członków. 
Bawarski oddział krajowy „floteru

ferajnu" liczy ogółem 20000 członków; 
Judn-0ść Bawaryi pochwalra krok wielce 
popularnego księcia Rupprechta, który_, 
jak wiadomo, złożył protektorat nad 
bawarskim oddzralem. 

Spodziewają się, że cesarz niemiec 
ki, gdy powróci do Berlina, zajmie sie 
przesileniem w ,,flotenfera-jn!e' ~. 

Właściciele kopalń tutejszego obwodu 
frzemysłowego nie godzą się na pod
wyższenie pensyi młodszych inwalidów 

o 40 marek. - .. .._....._ 

-.. Trucie oświadczenie złożył przewo-
dniczący związku pracodawców (Berg 
haulicher Verein 'u) tajny radzca górni
czy Krabler w odpowiedzi przesłanej 

do. przewodniczącego związku inwali
dów. Jana Weindorfa w Borbecku. Plan 
Krabłer oświadczył, że większość wla
~cicieli kopalń na jeneralnym zebraniu 
knapszaftu dni'a 28-go grudnia godzić 
się b~dzie na wniosek pośredniczący 
tządu z zeszłego walnego zebrania. 

Parlament niemiecki odroczył się do 8-
go stycznia 

0.stnie obrady odbyly się w ipiątek. 
Projeikt ustawy giełdowej pr.zeikazano 
komisyi złożonej z 28 członków. Z Koła 
!lolskiego przemawiał posel Sas-Jawor 
ski, oświadczając, że Koło polskie nie 
<ldrzuca wprost ustawy, atoli aż do Qb-
1ad w komisyi· zajmie stanowisko wY
-czekujące. 

~ząd pruski przygotował pono ustawę 
liyjątkową przeciw kapłanom katolic
killl w dyecezyach chełmińskie} I gnieź 

nieńsko-poznańskiej. 

,;Munstenischer Anzeiiger" .donosi, 
ie w :Projekcie ustawy dotyczącej ure
gulowania pensyi księży proboszczów 
lrykluczeni są z pod przepisów projek
tu kapłani dyecezyi poznańskiej i cheł-
121ińskiej. Sprawą tą zajmowała się pra
Mrdopodobnie odbyta codopiero konfe-
rencya ks. ks. biskupów w Kolonii. 

l~misyo sejmu pruskiego zuo~ziło się no 
wvwtoszczenie włościon Poloków. 

to żądanie swoje z 400 milionów na 275. 
milionów i zgodził się na przyznanie 
prawa wywłaszczenia w dwóch więk
szych obwodach kolonizJacyjnych." 

Na powyższe oświadczenie ministra 
zgodzili się kolejno imieniem konser
watystów poseł von Heydebrand, imie
niem liberałów dr. Priedb_erg a imie
niem wolnokonserwatystów poseł b.'a
ron Zedli tz. 

·przyjęto następnie wniosek, że na 
żądanie właściciela wywlaszczenie o
bejmować nie będzie przedmiotów i 
rzeczy niepotrzebnych bezwzględnie 
do gospodarowan.~a na wyw~aszczonei 
ziemi· W końcu przyjęto projekt wy
właszczenia w myśl kompromisu za
wartego z rządem 18 głosami przeciw 9 

Pisma polakożercze wyrailają na
dzieję, że po przeprowadzeniu „dzie
ła" kolonizacyjnego w uchwalonych 
dwóch obwodach, konserwatyści będij 
gotowi uchwalić prawo wywlaszczenia 
dla dalszych obwodów. 

Większość sejmu pruskiego z pe
wnościa zgodzi się obecnie na uchwały 
powzięte w komisyi. Pozostaje następ
nie jeszcze izba panów. 

Złudzeń atoli niecłtaj nikt sobie nie 
robi· Nadzieja nasza cala spoczywa w 
podniesieniu dzielności i oświaty ludu 
Dolskie~o i w sprawiedliwości Bożej. 

Wyzysk uprowiony przez syndyko1y węolowe. 
W~aścic:ele kopalń w Niemczech, 

zorganizowani w sHne zwdązkii dyktują 
publiczności ceny na węgiel a górnikom 
zarobki, a kieruje nimi przytem wy
łącznie bezwzględna chęć osiągnięcia 
jaknajwiększych zysków. Zarobki ro
botników w stosunku do panującej dro-

. żyzny artykułów spożywczych są na
der nizkie, a ceny węgla i zyskl wfaści- · 
cieli kopalń nader wysokie. Przytem w 
Niemczech panuje sztucznie przez wła
ścicieli kopalń wywołany brak węgla 
celem utrzyman:~ cen węgla na dotych 
czasowej wysokości· Za pomocą spe
cyalnie dla właścicieli kopalń zniżonej 
taryfy kolejowej, wywożą właściciele 
kopalń, szczególnie syndykat westfal
sko nadreński węgiel zagranicę i sprze
dają go zagranicą taniej jak w kraju. Bo 
wiem w kraju panujący brak węgli dzie 
sięć razy im to wynagrodzi, co mniej 
uzvskaja za węg:el zagranicą. Nawet 
półurzędowo przyznają. że .panuje wiel
kl brak i wielk.1 drożyzna węgla, którą 
rodziny robotnicze i rzemieślnicze na- · 
der dotkliwie odczuwają. 

Kanclerska „Norddeutsche Allge
meine Zeitung" pis akt świeżo: 

Z wschodnich dzielnic państwa, 
mi"i~~wide z Pozmańskiego, Pr.us Za
chodnich i Wschodnich donoszono w o
statn"m czasie kilkakrotnie o panują
cym tam dotkliwym braku węgl'a· Z po-

t wodu tego odbyła się w ministeryu1!1 

I handlu dnia 7 bm. 'POd przewodm
ctwem m:tnj~tra handlu narada, w której 

, wzięli udz;ał posłowie do sejmu z ~d_no-
. W piątek odbyło ~ie drugie czyta- ~ śnych dzielnic jako też przedstlaw1c1ele 

'41e projektu ustawy 0 wywłaszczeniu i hurtownego handlu węglowego. 
" odno'śnej komisyi sejmu pruskiego. ł Rozprawy dotyczyły rynku węgl?
M.i~ister rolnictwa na początku obrad ~ wego w og~lno~ci jako też poloże~1a 
~ozył następujące oświadczenie: łl handlu węg,am1. w odnośnrch prowm-

,,'Rząd uważa cop11awda nieograni- cyach specyal~ !e· Przedł?z~ny n:ate; 
~zone prawo wywłaszczenia za lepszy 1 ryał wyka7J1l, 1ż rzeczyw1ś~1e W. niekto 
1 łagodniejszy środek, jest atoli skłonny • rych częściach tych orowmcyi brak 

węgla zachodzi. Przyczyny szukać na
leży po części w przypadkowym zbie
gu rozmaitych nieip0myślnych okolicz
ności, polegającycJ:i na ogólnym położe
niu interesu i n:a stosunkach lokalnych. 
Jedną z przyczyn jest nadzwyczaj wiei 
kie zapotrzebowanie węgla na .kolejach, 
drugą zaś późne zamówienia węgla w 
kopaini:ach ·i brak innego materyału o
pałowego, jak drzewa, torfu itp. 

Podczas omawiania środków, mają 
eych zaradzić złemu, zapewnrali han
dlarze węgla, że już w najbliższym cza
sie eksploatacya węgla stanie się wię
kszą i równocześnie zapanują zdrow
sze stosunki na rynku węglowym.Wszy 
scy zgodzili się na to, że dzielnicom 
c ; erpiącym na brak węgla jak najprę
dzej dopomódz trzeba. Przedstawiciele 
dwóch wielkich firm węglowych o
świadczyli gotowość niesienia pomocy, 
a mlnister h1andlu ofiarowal również 
swoje pośrednictwo, jeżeli otrzyma od-
powiednie wnioski." · 

Powyższy głos półurzędowy nie 
szuka atoli przyczyn calego nieszczę
ścia w tern., gdzie go szukać należy. 
mianowicie w bezwzględnej samolub
nej polityce syndykatów węglowych, 
które węgiel wywożą tanio zagranicę. 
za to tym drl'żej każą go sobie w kraju 
zapłacić, wywołując ~ztucznie brak 
węgla. ' 

Mimo, że w Nowym Jorku naprzy
kład w ostatnich tygodniach cena wę
gla spadła o przeszl9 markę na tonie. 
właściciele kopalń w Niemczech ceny 
węgla utrzymują na dawnej wysokości, 
a syndykat wlaścic;eli kopalń na Łuży
cach nawet jeszcze ceny na węgiel pod 
wyższyl. 

Hamulcem dla samolubnych dąż
ności syndykatów, w których panuje 
duch takich Kirdorfów, znający tylko 
rozkazujących butnie panów i słuchają
cych pokornie niewolników, mogłyby 
być przedewszystkiem organizacye ro
botnicze. Atoli rząd nietylko, że nie sta
ra się ukrócić potęgi właścicieli kopalń. 
ale jeszcze ich zastania. Wykazuje to 
taikże oroj1ekt ustawy o ·zgromadzeniach 
i stowarzyszeniach, który za staraniem 
właścicieli kopalń i fabryk tutejszego 
obwodu miałby zamknąć usta robotni
kom polskim, Qrzeszkodzić im w organi 
zowaniu się, i wydać ich poprostu na la 
skę i nieM!ske kapitailistom niemieiokim. 
Sęk tylko w tym, że nawet część społe
czeństwa niemieckiego poznałi:1. się na 
tej p-01ityce właścicieli kopalń i fabryk 
tutejszego obwodu przemysłowego. 
Być może więc, że wysiłki ich w tym 
kierunku przynajmniej pozostaną bez 
tak pożądanego przez nich skutku· 
.,,.._______ _ LJ, __ _ 

Prosrr zooroniczno o projekcie wywłilszczenio. 
Nowojorslki „World" ipisze w arty

, kule 'PQdi nagłówaci.em: „Biedna Pol
ska": 

Projekt antypolski przedłożony 
przy otwarciu Sejmu 1przez kanclerza, 
księcia Billowa1.. posuwa politykę Bi
srnaroka o j1eden krok dalej przez upo
ważnienie państwa do nabywania zie
mi w Polsce drogą wyw taszczenia. 

Rząd przysipiieszal giermani.zacyę 
zdobytej d.z:ielnicy ,przez kolonizowanie 
lecz pollaicy nie chcą sprzedawać swo
ich posiadłości. Mają więc być usunięci 
drogą przymusowej sprzedaży .. „Jeżeli 
pa(1stwo ma prawo wywłaszczenia zie
mi w celu budowania kolei". mówił Bii
low, Hto czemuż nie m-0że powoływać 

4 

się na toż prawo dla o wiele wyższego 
celu niarodowego ?" 

Gdyby prezydent Roosevelt i kon
g.res sądziLi. ·że 1ludiność 1w stanie Mas
suchusetts jest więcej lojalną wobec 
rząldill anli1żeli ludność w stanie Connec
ticut, gdyby poszli do Connecticut i WYi 
klllPili 1prnemącą staire sied~iby, gdzie 
J'Q~ziiny żyły 1przez gieneracye i gdyby 
kolonizowali na ich rod'zi:ny z Massadm 
seitts. sp.rzedajct!C ziemię tanio„ .p•rzy dłu
goterminowych laindsiZafta~h o niskich 
procentach, to mielibyśmy coś podob
nego do tej zdumiewającej polityki, tak 
zimno zapowiedzianej, a tak -- bro
aiionej. 

Lecz nawet i to przy.równanie nie 
.zdola wyrazić ·całego położenia. Gdy
by owym ,biednym iprosk.ryboWlaJnym z 
Canlt1leictioot, Olbolk grozy__. że będą wy
•pędzeni z 1S1W01ich siedzib, ich 
dzieci d oszkół, gdzie muszą uczyć si~ 
w obcym języku i modlić się w sposób 
-- albo cierpieć strasznie kary, wten
czas nJe wyobrażalna ta sytuacya odp.o 
wiadałaby lepiej temu, co się dzieje w 
.pruskiej Polsce. 

Upłynął p·rzeszło wiek o;d czasu, gdy 
naród 1polski· rozćwiartowano, ta jest on 
j,eszcoo ci«tgile myślą d uczuciem. języ
kiem .i •religią, odrębnym krajem. Jego 
lud i1est jednym z najdzielniejszych i 
najświatlejszych na ziemi· Polacy celu
ją w sztuce. w .mruzyce, w literaturze, 
w wynalalikach. 

Są t·o właśnie Prusy, naród oowiie-
1oony. 1lmmpletnie nowożytny d hardzo 
,,posteyp01Wy'' gidzie robi się naj.w,ięlksze 
wysiłki, aiby kiedyś wielką rasę. 

Z rozpraw nad projektem ustawy 
o zgromadzeniach i stowarzyszeniach 
(Z lll()IWY posła księcia Radziwiłła wyat<>Szoa.eJ 
w parlaru.encle niemieck'm we wtorek 10 snu-

dnła b. r.). 
Mości pa.nowie, jeżeli w tern staidyrum obrad 

za·bieram glos, to panowie prawdopodobnie przy 
pusz.czacie, że w pierwszvm rzędzie uczuwa6 
sie eęde pow()laarym do odparcia zarzutów, ja
kie podniesiono nde tY.llro przeciwko naszema 
str-0111nictwu, lecz przeciwko caJ1emu narodowi 
polskiemu. 

P rzedewszys.tldem .zwracam się przeciwk() 
wywodom sekretarza stanu &a spraw we
wnętrznych, WYStosowanyrn przeciwko nam 
przy przedlożen iu projektu ustawy, o którym 
mowa. :Roziumiem to dobrze, że s~retarz sta
nu usilOIWal temu prniekt<J!Wi ustawY naic:Lać cha
r.ailder postępoiwy w duchu liberalnym. Ale 
sekrP.tarz .stanu ·nie może sądzić, iżby jegt' wY
wody napotka Jy na odźwięk w tej wysoki.ei 
Izbie. Przeciwnie, mniemam, że jeżeli sekre
tarz st.arrn.t '))'od.n.iósJ, it chodzilo o usunięcie re
sztek z rupieci dawnego państwa policyjnego. 
to br~mienie projektu usta.wy nie odpowiaida 
tym slawom. 

(Ba.rdzo slusz111ie ! - u Polaik6w). 
M-~ tern 1krócej wYrazić się o tern, że 

wcz.ora1jsze morwy p_os.lów Trimborna (cen
trowca) i Heinego (socyalisty) nie pozosta
wiają wątpliW'o.śd co do tego. iż ta u~1tacwa nie 
ma charakteru istotnie Liberalnego. Sekretarz 
stanu pod'Il iósl też S"tczególowo część ustawy, 
przewidującą dla ludności, którą mamy za
szczyt reprezentować, zakaz używania ję.zyka 
<Qiczys.tego na zebr.ąniach. Powiedzial on ~ 
7apisalem sobie odnośnę slowa: - „CzY isto
tnie wyjątkową moż.na naq;wać ustaiwę o nie
mieckich Towarzystwach i zebraniach, prze
pisującą jako regulę, ą1by nierrriec w rzeszy 
niemieckiej do niemieckich wspólziomków mó
wil na publicznem zebraniu oo niemiecku?" Tak 
'Panie sekretarzu stanu. ~le przytem jeszcze po
trzeba., ·aiby obywatel rzeszy niemieckiej do
brze wladal językiem niemieckim, 

(Glos na lawach polskich: System sZlkolnyl) 
a paoorw.ie nie możecie zaprzeczyć faktu. że w 
rzeszy niemieckiej mili<~łl'V obyWateli mieszka
ją, którzy nie są .n iemcanti. lecz Polakami, uży
w.adąC\mi języka polskieR"o jako ojczystego. Se 
krctar"': stanu przytacu;tl ;alko przykfa.dv sto
sunki obyWateli z wfa.dzami, rozorawv w kor
poracya.ch pństw·owych, pod'llOSzą<;, że tn Je-



(Jllł• ~ aiemtocki jest używmy ... Ale w 11~ 
lłaiwie aie chod1JiJ przecież o niemców w myśh 
urodaweit. lecz o t>OtOZJUmiewanie sie między 
1<>bą obywa.teli, którzy nie są niemcami'. 

(Wielka prawda! - u Polai!cówJ . 
w usafWle chodzi o porozumiewalllle Sie mię.„ 
<.tLy sobą milionów Polaków, którzy są obywa
telami l)lńslwa, którzy maią por~~e pne2 

tl<JWQ królewskie prawo dQ u~ywania sweg~ 
j~ka ojczystego, i kt()rym me lllOtn~ odma 
wlać prawa. }akie przyslupJe wszystkim oby· 
watelom rzeszy nięm!eck.ieJ. ) 

(Bardro .slu•e t - w centrum • 
Nie ronmiem, jask 'l_nód sekretar~ s~u W 

km sPoS6b chcieć stwierdz.lć. ~~ nu~ 
naml którzy w sełmie pru~1m l w ~rl2Illcm 
cle Dlemicckłm rcpreumuiemY, u~}ąc Ję
eyka rucmtecklei;to. praiwa ·nasiych ziomków. • 
Potrzebami llcmych kól ludowych, nie rctLU· 
miejących I><> niemiecku. J'!ko pQWOtany rep-re
zentanł wszystkicłl interesów ~alnycli w 
rzeszY niemiecki el sekr~rz stru1U ,~ożem::: 
fQ zaprzeczyć. rie ckodzi tu o Ż.J "'"",,.._. 
resY .socya..lne szerokich warstw hludu. bardz? 
1todnych uwa~'i. ) 

(Bardro slus~nie ! - W' centrum . 
Móglbyun spr~e te i z inneJ pr~~aiwdć 

&trony panie sekret!arzn stanu! Pow1~ieć,si 3 
nawet. ud.-wodnić nm~. że tutaj nad1;1ż~ ~ 

. do'Wledrz:i<>IJYcłi i nie datących s1~ n1czem 
· ~eść zami'lłlrów oderwania się ja'ko plaszczy. 
ka:. a;by tylko ~z.kOdzić żywot~Y'tll. Ln~eresom 
równoopra1wnfonego w i;zeszv memteak1.eJ lutlu, 
aby zniszczyć iego rozw6ti1 umysl~ .'1 kultu
ralny j aby zniszczyć gQ ekonootlczme i duch<r 
wot 

· (Bardw slusmie t u Polll'ków): 
J'alkże9; to nrożna losdctmie pogodzić, m. p., 

ieśli sie z jedin.ej strony poctoosi skarili na wro
gie niemieckości dąt;nośd separastycme ludu 
oolskiei'o - z dru.gtie.i .zaś strony oaraigraf em 
7 'przedl<OŻoneS?;o prawa unłemoilfy/la mu słe 
wspólną 1>raicę przez omawianie ~6hzy-ch, ~· 
calem oa&twle }el110litv9h spraw politycznych. 1 
pozibawtl.a się gv jedvnego ·w tym WZJgl~z1e 
.§'.rodka:. jak.im ;est język ojczysty_ 

(Wielka slUsZlllOŚć I w cernrum ·i na laiwach 
połskich). 

(Dokończenie nastąpił. 
a _ ---·· _ _ a _.a a 

liemle polskie~ -Z P ~~11 Z~r·~ ... b.1~h~ '11n1lj" ~ ; M ·ł·?l~'f 
Sztum. U posiedzicief.a Klingenber 

ga w Nowejwsi wybuchł po~r, który 
1.1·;~ ,c.zył ~ta!nię, szopę 1 stodotę. 

Wszelkie zbiory żniw, które niestety 
nie były ubezpieczone, zginęły w pło-
mieniach. . 

Łasin. Wiec „Straży" odbył się tµ
tai ubiegłej niedzieLi1. Na wiecu zapisa
ło się 40 nowych członków. 

Chełmno. P·rzy wyborach ściślej
szych do rady miejskej odnieśliśmy 
zwycięstwo całkowicie. Przeprowa
dziliśmy bowiem obydwóch naszych 
kandydatów, i to kupca p. Zawitowskie 
go, .który otrzymał 330 głosów i bu
downiczego p. Plucińskiego, na którego 
pau.ło 317 głosów. Kandydat niemców 
p. Bischoff otrzymał 310 głosów. 

Kowalewo. Koloniście Liedtke'mu 
w Ostrowitem zmiażdżyła młóckarnia 
prawą rękę. Nieszczęśliwego przewie 
z!ono do domu chorych w Toruniu, 
gdzie mu prawdopodobnie lekarze ręk~ 
tędą odjąć musieli· 

Sprawa kart legit}·macyjnych dla 
robotników zagranicznych. Pisaliśmy 
już kilkakrotnie o mają,cej być zapro
wadzonej wi ~kszej kontroli nad robotni 
kami zagranicznymi. W tej sprawie 

. donoszą jeszcze: Nowe urzędy pogra-
-~.#? ... _ ·- - -'-- ··-· 34_L! .- .:!!!! 
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niczne dła robotnik'ów, którą ee zaar• traktuje tak w1żną sprawę JaK: towa
nicy przychodzą na robotę do państwa rzystwo Czytelni Ludowych. Wobec ta 
niemieckiego, zam·.erza rząd stworzyć. kich faktów Poznań nie może żądać, 
W urzędach tych będą odbierać od ro aby Polacy na wychodźtwie, których 
botników za2"ranicznych ich papiery le- każda sprawa narodowa żywo obcho
gitymacyjne, dotyczące ich osobista- dzi i którzy liczniej się na wiece i Po
ści, ·a zarazem wręczać im będą papie- siedzenia zbierają, pozwolili politytkom 
ry czyli paszporty krajowe. Ody ci ro· poznańskim uchwycić ster ruchu naro
botnicy wracać będą do domu, odbiera- dowego na wychodźtwie. Niech ci pa
ne im będą, w tych urzędach paszporty nowie lepiej starają się u siebie pobu
krajowe. a wręczone ich papiery legity dzić rodaków do lepsz~go dzia~ania na 
macyjne z powrotem. Odzie już istnie niwie narodowej,' - bo uświadomione 
ją pogruniczne biura pośredniczą~e w i dobrze zorganizowane wychodźtwo 
poszukiwaniu pracy, urzędy te będą po- bez ich przewództwa sie zupetnie do
łą..:zone z temi biurami, a mianowicie brze obejdzie! 
w Poznań~kiem w Kruświcy, Strzałko- Trzy newe Towarzystwa robotni
wie, Skalmierzycach, Grabowie, Pod- ków zawiłłzaly s!~ niedawno: W Stia
zamczu i Ostrowie, ta na Sląsku w rym Gostyniu w środ~ dnia 20 listopa
Kluczborku. Olefaie, Herbach, Mysto- da przybył ks. kanonik Adamski. Prze
wlcach, Nowym Bieruniu i Chałupkach mawiał ze zachętą, wskutek tego zapi
w Raciborskiem· Poza: temi biurami stało się 91 członków. Patronem Towa
pośredniczącemi maj~ być jeszcze oso- rzystwa obrano ks. dr· Sobkowskiego a 
bno stworzone wymienione urzędy w wicepatronem p. Biskupskiego z Stare-
Katowicach i Pszczynie. ·go Qostynia. - W Krzywiniu dnia 24 

ki listopada rb. również ks· kanonik Adam 
Z Wielk. 11. PUD1ł1 eaio. ski wygłosił moiwę.Zapisralo się 42 człon 
Bydgoszcz. P,frm>-a Moritz Pried- ków:' P!ltronem obrany ks. prob. Na

laender w Bydgoszczy, której wlaści- wrocki. - W Wieleniu na zebraniu ce
ciel zmarł przed dwoma tygodniami, Iem zawiązania Towarzystwa przewo
oglosiła upadlość i jest podobno 800 dniciyt ks. pr-Ob· Spychalski z Roska. 
tysięcy marek długu. Yriedlaender, jak Zapi~ało się 61 czlonków. Patronem 
wiadomo, niejeden szmiat ziemi sprze- mianowany ks. Michalski, wicepatro
dal kolon!.zacyi, lecz widocznie ten nem tks. Wierbiński z Wielenia· 
grosz judaszowski nie przyniósł mu ko 
rzyści. · 

Z Szubińskiego. W Szczepicach w 
powiecie szubińskim aresztowano pe
wną służącą, która podejrzana jest ·o 
zamordow1anie swych nowonarodzo
nych bliźniąt. Nieludzka matka podo 
bno zairaz po narodzeniu się dzieci zgnio 
tła im czaszki. 

Nekla. Syn wlaściciełia Pfeifera w 
Targowejgórze, chlopiec 13-letni, zacho 
rowal pod dziwnymi i nieznanymi do
tąd objawami. Pewnego dnia rano u
tracil mowę. Rodzice niatychmiast u
dali się do lekarza, który nie mógł a-
toli pomódz; gdy wracali do domu, 
chłopiec mowę znów odzyskał. Naza
jutrz rano znów ut11acił, a po kilku ·go
dzinach ją odzyskał. Lekarze próbowa 
li różnych środków daremnie. Choro
ba ta ~owtarza się regularnie codzien
nie. Chłopiec tracąc rano mowę, poci 
się strasznie, a przy odzyskaniu jej na
stępują napady placzu. Nowy ten wy
padek zainteresuje zepewne szerokie 
koł'4 lekarskie. 

Rogowo. W łfermlansdorf ( ?) ode
brał sobie życie przez utopienie się w 
jeziorze koJonista :Fr;ischke· W tym 
raju pruskim tak się Niemiaszkom podo 
ba, że jeden po drugim idą dobrowol
nie na tamten świat. 

Poznań. Ponieważ n:a pierwsze wal
ne zebranie Czytelni Ludowych zebra 
la się tylko kilku członków, przet-0 zwo
łana ponownie walne zebran · e, na które 
jednakowoż znowu stawiło się około 40 
osób. Wskutek t·ak malej liczby zgroma 
dzonych programowi mówcy wykłady 
swe wyglosili tylko w streszczeniu. -
Smutną nad wyraz jest opieszalość po
znar'1skiej polonii, która tak obojętnie 

~e Sl-zka ezylł 8t1ropel1kl 
l . 

Laurahuta. Dwudziestoletni ipomoc
nik golarski !Glirol Granidel w przystę-
1pie rchofOłby umyslowej wskoczyl do 
144 metrów · glębolkiiego szybu kopalni 
„fii.cinus ", i z.abil się ina miejscu. 

· Lipiny. Wskutek .podbierania węgla 
sk!azana jest na zgladę kolonia Kopani
·na, bo :po kolei rozbierają wszystkie 
danw. Równileż dwie i!Jlne. kolonie talki 
sam, los czeka. 
· Z Lublinieckiego. Robotnik Czaja, 
w:rócj·wszy do <llQlmu pijany, chcial Olbić 
swoją żonę. Goniąc ją, iPotknąl si·ę o 
próg i upadl tak niesz,częśliwie twarzą 
na ~iemię, tie na miejscu się zaibił. Tak 
pijaJmm bywa! 

Wiadomości ze świata. 

Przesilenie w „flotenferajnie". 
Wydział krajowego „flotenferajnu9 

bawarskiego oglosil oświadczenie skie
rowane przeciw jeneralowi Keimowi; 
w oświadczeniu skladają urzędy człvn
kowie wydzialu, solidr:uyzująic się z 
księciem Ruprechtem i będą tylko za
latwiali sprawy do najpliższeg-0 zebra
nia delegatów. które natychmiast ma 
być zwokrne. 

Kafastroia kolejowa. 
Podczas zderzenia się dwóch pocią

gów na Jinii Vesoul-Besanson w :Fra.n
cyi, ? poniosło śmierć 5 osób, rany odnio
slo 15. 

Sejm pruski 
odroczył się do 8-go stycznia przyszłe
go roku. 
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ho~o~owej ~skorty robl;;.~~ jakc\ś straż 
zbrojftą! 

. ·; _t p 1wiadanie history.czne według po- Krzyżanowski zmieszal się i przy -
zwał Ootartowskiego: 

poszanowania dla osoby króla. Ber
thiet' nie silił s.:ę bynajmniej na zaba
wianie Ferdynanda, raczej ten ostatni, 
znaiac wpływy księcia Neuchatelu, sta
rał się go sobie zjednać. Kanonik Escoi 
quiz i książę Infantado pomagali królo
wi, lecz rozmowa się rwała. 

wieści 

Wacława Oąsiorowsk1e20. 
· -·- Co się dzieje?.. Oficerowie bu-

rz't s : ę na ten porz4dek ! Czy nie za 
daleko posuwasz daną ci władzę? ... 

tCIJa" aat.s.zri - JLaczej mi n:e wolno! - odrzekł 
Kiedy orszak króla połączył się z ~ . ·i· · h fkn211 1 odjechar 

Berthierem -· porządek pochodu nieco Laplace, który nie zrozumiiał stów 
się zmienił, a to za wski::tzówką Florya- 1.arrnt :ii onych po polsku. r.zwał sit; i r~i
na. Za każdym pojazdem stanęło po czn!e: 
czterech szwoleżerów. Oecerowie fran - Pańscy podkomendni nie grze
cuscy, z wyjątkiem adiutantów księcia szą zbytkiem poszanowania dla~ swych 
Neuchatelu, którzy jechali przy oficerów. 
.drzwiach karety, usunęli się ku kole- -- Prawda kapitanie!... Powinie
. gom ~ pod dowództwa generala Sa- ,1 nem był przed chwilą pierwszy salu-
. vary. tcw·ać ! 

Pozostali zaś szwoleżerowie z Ma- - Co pan mówisz.? .Takto? Bryga-
melukami rozc;ągnęli się wzdłuż całej J c1y et a? .. · 
kawalkaty, tak że nie tylko przód za- Krzyżanowski opowiedz.al pokrótce 
mykali i strzegli furgonów, lecz opasy- ł dzieje służby Floryana. Laplgce slu
wali i boki, mając pośród siebie żołn' e- I cha4 z podziwem. 
rzy gwardyi królewskiej. Nadto jechali ·- Wiele mi o was mówiono - rzekł 
z karabinkami wspartymi na siodle... w końcu. - Lecz im biiżej wias pozna-

Szyk pochodu sprawiony został tak ję. tern większego nab·eram szacunku. 
nieznacznie, tak błyskawicznie, że le- Tylko ta postawa twoich żolnierzy.„ 
dwie to spostrzedz zdołano, gdy paja- dzisiaj wydaje mi się nieprzystojną ... 
zdy ruszyły już wyciągn:ętym kłusem. - Kapitanie, jednemu chc~ej wie-

Kapitan Laplace. jadący obok Krzy- rzyć, iż bez rozkazu nic się nie dzieje. 
fanowskiego, odezwał się niechGtnie Hiszpanie zdawali s·ę nie zwracać 

-- Panie! Patrz, co się dzieje!... Z uwagi na ten dosyć niezwykły wyraz 

W drugim powozie minister Ceval
los, pozna\vszy już skrytość Savare
go, nawet nie zdawał sobie trudu ba
wienia go .i prowadził obojętną poga
wędkę z księci em Don Carlosem. W 
trzecim - trzej panowie hiszpańscy 
dyskutowali zawzięcie. a niekiedy za
mien:ali oderwane wyrazy z przysu
wającymi się do nich oficerami gwardyi 
hiszpańskiej. 

Tak dojechano do Tolosy. Król Per 
dynand chcial zarządzić wypoczynek 
dłuższy. Rerthier at01i zaoponował. 
przekładając, że wyruszywszy na noc . 
s1 aną w południe w Bajonnie, gdzie po
czyniono już przygotowania na przyię
cie gości. 

Ferdynand próbował si ę opierać, 
lecz marszałek nie chcial ustąpić. Po
przestano na krótkim popasie przed o
puszczoną dopiero co przez marszałka 
hosteryą. 

Ludność Tolosy zebrata się tłumnie 
na powitan:e tyle upragnionego król,a, 
który kraj myolnił od niecierpianego fa 

Cesari: 11lemł„ cel 
odwiedził w piątek królowe bołeirder 
ską i jej męża w Amsterchmie gdti" PCJ 
go uroczyście przyjęto. ' c Jut 

Zachoduło-pruscy konserwatyśe{ a~ 
a ksl~ę Bulo w. 

wi 
Zgromadzenie zachodnio-pruski~ 

konserwatystów wyslalo telegram d o-d 
księcia Bilłowa tej treści, że popie~~ D 
jego politykę mianowicie ta·kże w SPra .dy 
wie polskiej. Książ~ Biilow PO<izięk~ <l 
wal telegraficznie, za energiczne POJ>ł · z 
cie polityki r~du przez niemiecki~ bY 
mies:z;kańców dzielnic wschodniclt i~t jes 
rządowi cenne szczególnie .w obecn~ po 
chwili. :. 
Mordercy Borysa Sarafowa ł Gal'lfa. po 

110wa do 
dotąd nie schwytano. Rząd bułgarski kó 
kazal przeszlo 100 osób aresztować i 
ściśle strzedz granicy. Dokąd morder
ca Pa.:iioa się udal nie wiadomo. 

Przeciw przywilejom urzędników. 
Biuro zajmujące się uru\dzen.iern 

sejmu miast pruskich przesłało r~dowi 
pe~ycyę o usun~ęciu prz~ilęju ur* 
dmków, osób duchownych .; niauczycie!i 
w · sprawie podatku gminnego„ · 

Zmiany w sądzie Rzeszv w Lipsku, 

w 

Dotychczasowy nadprokurator Jłze 
szy dr. Olshaus1en. mianowany został 
przewodniczącym jednego z senatów 
nadprokuriatorem Rzeszy został doty~ 
czasowy prokurator dr. Zweigert, w 
miejsce którego mianowany został pro
kuratorem Rzeszy dotychczasowy dy. 
rektor sądu z~emiańskiego w Berlinie ną 
dr· Dietz. .cy; 

StreJk w Kazowni i elek~rowni 
wy.buchl w Bo.rdeaux w firancyi. Wsku 
tek bralku oświetlenia zamknieto wie. 
1crorern wszystkie składy, rwarsztaty l 
hiura. Kruw,:iatrnie i netstauracye oowie
tlano świecami i lampami naftowemi· 
Brzechoonie :po ulicach chodzili wie-
~zor_eu:!! z latarkami w ręce. mi 
W sprawie projektu nowej ustawy ląc 

pi:asowej się 
donoszą :z BerJitna, że zm~einiiotne llllaią <los 
być tylko niektóre ·przeipisy, szczegóhiie do 
przepis doty1c:zący przymusu świoocze- ·vrz 
nia redaikitorów. ~o 

Wlec w sprawie ~tskiej w Pradze. ~o 
Wiec w sprawie_ polityki antypol· 

S'kiej w Ni1emczech odbędzie się rw Pra· 
dze w niedzielę, dni·a. l5 grudnia o go
dzinie ipól do 10 rano w ,Domu Nwo· 
dowym" na Kral. Winohraid.ach. Wszy. 
stkie czeskie partye polityczne, przed· zos 
staiwiciele miasta Prag.i i uniwersyte· poli 
tów czeslkkh, przy.rzekli swój udzial. ny -· 

2 róia""i slron. 
Jutrzejszej niedzieli każdy z Czy· 

telników naszych z ipewnościa zechco 
.poświęcić kilką chwil na agiitiaicyę za 
n Wiarusem Polsikim' '. Im więcej CZY· 
telni1ków ga1zety narodowo polskiej. tym 
więcej uświadomionych ,p00 wzg~ę· 
dem narodowym Polaków i tym w1ę· 
4S€1X O Z LLLL_fr . -- _z *-=-'!!!I' 

woryta, Godoya. Deputacya miastecz 
ka i okolicznych obywateli przygot.o· 
wala s.: ę do uroczystego wYStąpienia. 
Król wszakże nie wysiadl z karocy,.a 
nadto, gdy alkala chci.al do orszaku się 
przysunąć, spotkał się z ostrą odprawa 
szwoleżerów.„ 

Tłum wzburzył się, szemranie roz· 
legać się zaczęło. wieść, że król jesthu· 
w c-.:z iony przez francuzów, :przec o· 
dzila z ust do ust... Lecz .adjutanci rn1~J sza łka czuwali. Zanim iskry za pa 1 

zdolały umysły, orszak ruszył z koPYta 
ku granicy fr.~mcuskiej. . 

Noc byla cicha, gw.:aździsta . . Ks1J; 
życ ostrym sierpem rzucał swe, ~la al 
światło na skalista drogę górską, shz~r 
się> po błyszczących lmskac~ gwar a~ 
krolewsk1ej, przeglądał w b!al~ch Pto 
sach .i wypustkach szwo.lez~ro"Y, ne· 
znów chowat się za grzeb1en.1e Pireh\\i 
jów, nikł za szczytami, aby się. po \ia· 
li wychylić i rozświetlić ztoc1ste żOl· 
chy na karmazynowych czapach 
nicrzy. , ksia· 

Pojazdy zalega la cisza. Krol,. hi· 
żęta, marszałek, minister, pan~~ie fU' 
szpańscy, znużeni jednost.ajnosc:a 
chu, wpół drzymali. 

(Ciąg dalszy nastąpi). •.~ .-· ,. ij 
~,;:;.~~ ~b· 



cej obrońców sprawy polskiej, . Rorz
szenajicie więc, Rodacy, „W.12.rusa 

· polgkieigo''. Przedpłata na styczeń, 
Juty, marzec, 1którą obecnie wszystkie 
paczty rprzyj<mują, wynosi 1 mr. i 50 fe.n. 
a z przynoszeniem do domu 42 fenygi 
wi~ej. 

Zwl;µ:ek biur wskazywania pracy 
odbył w czwafltek walne zebrtalllie w 
Dortmandzie. Sprawozdanie zdał syn 
,ctyk dr. Su~der. który wywodził pomię 
-OzV' innymi: 

·Do końca września pracy w3zędzie 
bylo ipod dostatkiem, gdyż panowala 
jeszcze dobra konjuJJ.ktu ra. Dla tego 
popyt na robotnika był wielki a zarobki 
podr,osiły się. W Westfalii atoli iuż na 
początku roku bieżącego ustal ruch bu 
doWiłany, wskutek czego czt:ść robotni
ków. która pracowala przy budowlach; 
powiększyła liczbę bezrobotnych. W 
rolnictwie 'natomiast skarżono sie bezu 
stannie na brak robotnika. Położen i e 
ekonomiczne pogorszyło się znacznie 
w końcu października. 

Sprawa robotników wędrownych 
zostanie obecnie inaczej uregulowana, 
wskntek ustawy uchwa1onej w tej spra 
w!e przez sejm pruski w roku biei{t 
~ym. W tej sprawie proponuje wnio
.sek by robotnikom wędrownym tylko 
raz' w roku bylo dozwolonem zgłosić 
się na jednej i tej samej stacyi. Zdaniem 
wniosku robota, którą w zamian za bez 

' płatny stół i stancyę żądano od robo
tnlów wędrownych jest zbyt łatwą 
krótk'ł ( !) Trzeba też stworzyć cen
iralę, która jedynie by~aby uprawnio
ną do wystawienia papierów legityma„ 
.cy;n1ch:. . 

Mów ca wskazywał w dalszym r.1ą
_gu na shbnącą konjunkturę, wskutek 
której prawdopodobnie różne zaklady 
ograniczą liczb~ robotników i radził, 
by nasamprzód wydalono i odstawio
no do granicy robotników Z'agranicz-
11ych. Związek nie ma powodu ( !) zaj 
mować si~ robotn:kami zagraniczny
llli ( !). Robotników kra}owych znajdu
jących się bez pracy związek będzie 
stę star<al umieszczać na wsi. Pracy 
dostarczy też i budowa kanału z Herne 
do Renu. mówca wyraził nadzieję, że 
·przy budowie zatrudniać się będzie tyl
ko robotników krajowych. 

Bochum. Wielką sensacyę wywoła 
ło tutaj aresztowanie pewnego maję

, tnego kup·ca pod zarzutem zboczeń 
. plciowvch lrnrianych § 175· W sprawę 

zawiklanych jest kilku uczniów pewnej 
tutejszej szkoty wyższej. wem. 

Bochum. Donoszą, że Bochum ma ~1-M!!!P-~~-.. !f!!!l_ !l!l!!!!!!!!Pll!tlllllll!lc111. zlll!.~E!!!Jll_!!l!!_l!!I!_ !!ll!.11!!!!11!11_.!ll!. -!l!!!!!.LZ!!!!!!!!!!!!!!l!!!it 

zostać siedzibą prezydyum królewskiej Od Redak.cyi. 
e· policyi. Na prezydenia policyi upatrzo Panu fr. P. w .M~becb • . Woolui.r ifrojektu 

· I d t O t · rzą<lowego za1kaz iezYka pol!skłego mia się oono 
ny Jest pono an ra ers em. sić tylko dlo w:ieców publi-oznych i db zebraf, 

Hagen. Aresztowany pod zarzutem taikich towan-.zystw, które liczą bardzo wielu 
.zamordowania Hartmannównej robotnik c.zlooków albo rozszerzqne są iIIa dalsw ok-0lice 
Pi'anciszek ttesse dotąd n;e przyznał albo też cz.ranków bez wszelkich formalności 

'· s ię do czynu, jakkolwiek poszlaki są przyjmują. ~o tov."iarzystw nmiejszych, zam-
lrniętych. nietiako zakaz się nie odinoisi. Do ~--ci~żkie. chwailenia ustawy jeszcze da1eko- i jest nadz1e-

~iemke. W szyb poboczny wpadł ja, że zostanie ooai zmieniona na naszą ko
i zabił siG na miejscu górnik Bauer na rzyść. Na rarz:ie więc towarzystwa mogą 
kopalni „Constantin" . jeszcze prac<J1Wać po daw.nemu. W swoim cza-

Horsthausen. .....l uteJ·sza smi·na kato- sie „Wiams. Polski"' poda -Odpowied'nlie 1 'Wsika-
t:. zówiki. Już ter:az ra.ct z.imy wprowaJdtz.ić do u-

licka rozpocznie na wiosnę budpwę no- stai\v p.rz.eWs, ż.e cz.tonków prz:(jmuje zairząd~ 
Weg-0 ikiośdoła klatoHd.ciego. Czy będą w jeżeli oolecą .ich dwati cz.tonkoiw1e. Gdyby trz~J 
nbm Polacy równoupraiwnte.ni~ chociaż cz.fonkowie prrzeoiw vrzyięciu zavrotestowa11, 

• ~ł rozstrzyga naibliższe ZwYCZa}ne posied!Ze_nie ~leieden giroSfZ 1!_}0h;lki z .pewnością uo- większością .glosów obecrrvch cz.lonkó:w. WJCl-
o- ZC·ny został T'~i budowę? - kie wwairzystwa moglybv s.ie podz.ielłć na 
a. Gelsenkirchen. Z okna spadła i zabi kó.l!ka oheimuiące co n~iJWYżei 100 czfonków, 

i „ ... „ 
~ ... ~-..UŁ'\<fiić.;J. 

kó.lka zbieralyby sie wt~ncza.5 kole;iR.o. Na cz~
le kólka móglby stać prezes kółkowy. Takie 
kólika m~lyby rmprawiać po polsku. choćby 
vroiekt rządowy rosta.l uch\\1-alony bez zmia
ny. 

" '-. .... ·; ',;)~ ·. '„ .•. 

Do numeru dzisiejszej.!o załączamy 
jako dodatek nadzwyczajny zaprosze
nie do przedpłaty aa „Ojczyznę" ltd. 

Elementarze 
wwitdJdm wy bo1·z• polet a 

Ksi~ga.rnia 
„ Wiarus'1 Polsk." 

Dla górników! 
W Recklinghausen-SOd 

:~~. moly dom ~~em~ 
i łitki tanio do sprzeda
nia v. Seltriekel, 
zaprz. aukcyonator w 
Recklinghausen. 1423 

otrzyma każdy 

7 Joni~J.~.~~rze 7 
• Fr. Noltinga • 

w Berna 
Bahnhofstrasse 54 - Kirchplatz 7. 

Fonograf5, skrz1p~e, 
harmoniki, cytr1, bębenki, nety ltd. 
·Fajki, laski, cygarniczki i towary skórkowe„ 

Cygary i papierosy 
w ładnych pndełk a.eh piudkoWJCh. 
Płyty i walkl z polskiemi i niemieckiemi melodJllni. 

Biuro lado• e. 
e.zanownej Pnblicaności dononę uprzejmie, źe 

w Herne otworzyłem 1Ml 

biuro ludowe 
i polecam się do 11poraądzania weaelkich pismiea
nyeh prac, jak skarg, podań, 1ażaleń, rekJamac7i 
podatkowych itd. Załatwia si~ spro.wy 1akże w pol
skim jęmY:kn. 

Edward Lem.ki 
Barie, ul. Bochumerstr. 9. 
W domu gościnnego Lamfermanna 

przy starym rynku. 

1!1pra11'ia M. ·Brockmanna światowe ••P•• do żen~ 
znak B. i kat<Jem. Funt 85 fen., 10 · funt. „ie
szek 3,60 mk., 25.ftrntowy mieszek 6,60 ak. Wy
l!lyłka do każdej miejscowości. Za :aaliczk~ ~O fen. 
iri ęeej. . 1502 

1420 

Droce•7a (). Wina-en, 
VatJłrep, Vidumeretr. ~a. 

Oryginalny francuski 

· Vin ~t„Hoohoel 
dobrze skutkujący w 

I chorobach nerwowych I 
braku krwi 
chorobach żołądka 

Polecany od ao lat przez profesorów 
wszysthich krajów. ====== Cena butelki 3,50 mk. ====== 

Nabywać można. we wszystkich aptekach i droger,ach. 
Główny interes wysyłkowy: 

Aptekarz H. Smyczyński „GlSrlitzer Apotheke" 
Berlin S. O. 

Czarnikau w Poznaniu „Rote Apotheke" 
Contzen w Kolonii n. R. „Dom Apotheke" ----
Lubownłey 

nie-poiłrablanych trunków, powinni rum, ko
niak, lik;"ry, punsze itd. sami . wytwarzeć ,~ 
naszych najlepsz. i prawd.„ .,Gloria Essenzen • 
Butelka. za 75 f. wystarczy na 3 litry napoiu. 

Nabyć moż a u : H. Steinbach, Herne, 
Bochumerstr. Jul. Bachem w Słeele. Friedr. 
Brass, Recklit ghansen, Holzma.rkt. Fr. Schnh· 
macher, Oberbansen. Carl Bergba~11 1 Watten 
scbeid. A. Schumacher wd., Hattrngen; Fr. 
Kollmalll', Linden; T. Surma.nu, Borbeck; H. 
Fromme, Bergeborbeck; C. Le:chtfa11s, Laar; 
P. Piitz, lfeiderich i A. Ilusler, Wrnne; H. 
Timmermana, Bottrop 1 1. Ha.a.ck, Aptkeka, 
Eickd; O . .Alhert, Witten ; H. Schneider, 
Gelflenkirchen; B. Miller, Dortmund. 1421 

Darmo przy z upnie od 7 marek począwszy 
~„ ... , '\ .f !f""Ol „ • ,: ' ' • .., .,..,.' ' i f I •, ' ., 

pra w·dz. nikł. prz1bory Mt lowe w kart. albo torbę skórzaną. 
Przy za.kupnie od ·12 marek począwszy 

6 wspaniałych łyżek w pifił n. opa 
tylko w domu obuwia: 

• owaniu 

Callmann w Berne 
Dworcowa uli„~ (Bahnhofstr. 45.) 

" 
1316 



lWajlepsze 11 
=Opłatki: 
polecam Szanownym Towarzystw~m i Roda'!wm 

na g~łazdk~ 
100 sztuk za 2 mk. tProozę Rodaków o jak 
najprę<łaze zama'Wianie, ażebym mógł na czae 
każdego obsłużyć. 1418 

I Franciszek Józef oski. 
(księgarnia polRka) Dernf', Bahnh()fstr. 52· 

Ne•W7 I &olędek i cały organizm. wzmacnia 
szybko i ndykalnie stokrotnie wypróbowany 
1W o" e Ie r ro I" [nazw. patentem zastrz., 
~06'7], przysparza zarazem słabowitym osobom krwi, 
wywołując wyśmienity apetyt, a przez t.o czerstwą i 
zdrową cerę. [Comp. Kau.il. extr. 0,4 Condur. 
extr. 50,0 Dest. Was. 250,0 Eisenpeptonat 4,0 Zuket 
Sir. 70, Ponesraur elix 60 Spic vini 50,0 VanH Tinc. 
6,0.J But, 2,00 mr. 4 butelki franko i pudełko gra· 
tie. Na wystawie w Wiedniu najwyższą odznak, 
honorowfł premiowane za nadzwyczaj dobre skutki 

' Jedynie do na.bycia pod adresem: [1091] 
,,G«irlitzer Apotheke" 

H. 8m7e117ń&ki, aptekarz 
•erUn 8. O. 

Skład 
kolonialny 

z powodu innego przed
siębiorstwa mam tanio 
na sprzedaż ładnie urzą.
dzony i w d brym po· 
łożeniu, gdzie się kilka 
kopalń i fllbryk znajduje, 
a towar sprzedaje się 
tylko za gotówkę. Zgło
szenia przyjmuje eksp. 
„ Wiarusa Po skiego" w 
Bochum pod li'. l.ł86. 

Fabryka tabaki 
do ~ał.ywanla 

E. Som m erf e ldt 
dawn. Otto Alberty 

Grudziądz Grauden.s 
dostarcza znaJUl jako naj· 
lepszą i najzdrowszą 

tabako 636 

do załywania. 
Prosa~ żądae prró'L 
Firma z&łoż. 18o9 r. 

Przejęcie interesu. 
Szan. Publiczności z Włtten i okolicy do· 

noszę uprzejmie, ~e z dniem dzisiejszym prze
jąłem od wdowy p. Leop. Koster, 
Wltten, ul. Hauptstr. 65 

restanraeyę 
i proszę mnie tem samem zaufaniem obdarzyć, ja
kiem cieseyła się moja poprzedniczka. O dobre 
potrawy i napoje zawsze starac się będę:----- -

Z wysokim szacunkiem 

Ludwik Messe. 

------- -----·--
A. BarciazeW'ski, 

ul Klasztorna nr. 12 Bochum Telefon 
(Klosterstr.) 1742. 

Interes agenturowo·komisowr. 
Zastępca 11 tylko firm pierwszorz~nych wchodzących w zakres l>ranży 

I kolonialnej. 1482 
Spe„yalnoie 1 

wszelkiego rodzaju wódki, punes.e, koniaki I rumy orAE 

E Je bezalkoholłez.ne. 
ami;a;:m~ Wielki wybór cygar i papierosów. ========= 

T)'lko huriownle. 

---· --------

Otrzyfdafem ....r• ., ~' ~-~l'f t;' 
500 płyt polskie!! 

do fonografów, {931) 

-- bardzo śmiesme kawałki. --
Polecam fonografy, poc~wszy od 5 marek. 

l(larnety we wielkim wyborze i bardzo tanio; 
piszcT.ałki różnego gatunku, Jmntra i czeloba
sy już od 20 marek. Dudy od 1,50 mr. pe>
czą)Vszy. H.armouild d·o roociągania w różne.i 
wielkości; prawdziwe wiedeńskie skrzypce, 
najlepsze i tanie skrzypce do nauki już od 5 
marek, StrtWy do skrzypiec i basów, smycz.ki. 
wrosie do 9mycz!ków i wszelkie inne Drzybocy 
do wszyStkkh instrumentów we wielkim wy
bor,;e i tamo. 

Nadmieniam. iż przyjmuje wszelkie rcpai-
racye instrumentów. któr.e ta:nio i dobrze we 
wlasnym warsztacie naprawiam. 

Najwio\szy skład polski wszelkich 
instrumentow muzycznych. 

Franciszek Józefoski, 
Herne, Bahnhofstr. ó2 n. Nowej ul. 

111 __ _..1111 __ ) li 
Baczność! Baczność? 
Dr. Seebara;era ruski rdest. 
Najlepszy wypróbowany i najskuteczniej
szy środek do prędkiego wyleczenia na
wet i zastarzałego kaszlu i c~ rypki. Je
dyny środek przynoszący ulg~ suchotni
kom i wstrzymujący dalsze rozszerzanie 

· się tej struznej choroby. Wzmacnia. 
- płuca, wstrzy•uje pot nocny u suchotni· -li ków, nawet prz.r ogólnych cierpieniach li 

nerwowych. Naj!epszy napój dh, skłennych 
do kaszlu. 1 paczka 50 fen., 5 paczek 2,25 
mk., 10 paczek 4,00 mk. poleca (1460) 

Franełsz.ek Itłiiller 
Poznań, ul. Wodna 13 ( drogerya) 

(Posen, Wasserstr. 13 (Drogenha.nd.l). 

Prawdziwy środek tylko z napisem Dr. 
Seeburger i do nabycia w droceryi Franc. 

Xnllera, w Poznaniu nL Wodna 13. 

Ili ••I Ili 
ł -ślużąea ffinio a dobrze ! I 
znajdz~~:~~tycznia , . 
stałe i dobre miejsce. 

Wł. Wiśniewski, 
Marxle.h, 

naróżnik Wiesen· und 
Entenstr. 14-92 

Polaka 

akuszerka 
p. Ziemak z Wonne 
prlleprowadzila się na uJ. 

Bahnhofstr. 8. 
1497 

~ 
dostarcza fabryka instr. 
muzyczn. W o l f & Co 
Klingenthal I. Sa. 
61C>. Centr. fabr. harm. 
utr. P"Z· 7000 robatn. 
za zaliczką każdemu 
wapan. kone. harmoni
kę w 150 gatunk. od 
2,75 m. do 140 m. -
Wiedeńskie harmoniki 
.zad.siwi.aj. tanio Opak., 
pudło i szkółka do 
każd.harmonikidann& 

Wyrok „ • • 

Skrzypce, cytr.r, gita
ry, bandonia, koncer
tn11, ha.rnu:miki ustne, 
okarina., instr. dote, 
fonografy, autom. mu
zyczne itd. zadziwia· 
jąeo t~ nio. Wspaniały 
kata'og, 132 str., kol. 
ilutr., ca. 300 obr., 
każdemu bezpłatnie 
Gwarancya: odbiór, 

sm1ere1 
na. polskie wino zapadł leez zasb\piono je natychmiast inną nazwą 
kulturn2' 

· H K T G ift trucizna hakatr. 
Jest to napój w1smowy zawierają<·y dużo soku wismowego i 

bardzo mało alkoholu, a dla tego te jest czerwony dczy przad nim 
hakate i zatruwa sobie życie. 

Na ;;-wi.azdkę 

I pieniądze z vowrotem. 
Liczne ur.r;ęd. pośW'. 
TIZ ' t:Dil!-. 1193 

Swój 
do swego? 

lłl?''"®it!M,FłfB 

furto~[ 
przemysru polskiego, z każdym miesiącem 

silniejszą, staje się 

hand.el mebli i 'Wl7PE'&W' 

~omu kre~ytoweuo 

Jon K wiotkowski 
BeollUugh. -s. (Broch), 1468 

ulica Bochumska nr. lló. 

Powodzenł·e bezprzykładne, które do 
· roipaezy doprowadza mo. 

leh konkurentów !ydowskicb, jest dla mni~ bodź· 
tem do dals.1ego. wiernego trzymania si~ zasady: 

~~ie c•~nrt„~!ielki wy bór! 
Usługa skora I sumienna pod 
lderownletwem Franciszka === Janowskiego. =====::::::::: 

blasku 

Koso oszczę~ności w Herne, Ho~nhof str.~~ 

• •• ____ a1!_11!!111 ______ IDlllBll 

• • L. G. Weinberg 
Uastrop, Wittenerstr. Ił. 

Pierwszorzędny i najtańszy skład z całej okoll~J r 
do zaknpna 

wszelkich polskich towarów. 
l'tia swi~ta 

wielki w7bór 1494 c 

ładnych chustek, jedwabnyc~ 
fartuchów, .pięknych małeryi 

na żakiety i suknie 
po bardzo tanich eenaeh. 

polecam Rodakom wielki mói sit.lad e1gar i papierosów 
Ganrwicza i Wleklińskiego z P\. Zlla.uł a, sł~wne uNttblesse0 nr. 50 

wiele innych. się ddwi, zkąd to pochodzi, te pr.zy zakupnie towaru od 20 mk· 
Zwracam uwagę na cygaro pod nazwą 12aaa 

Moja Spee7alność i Ojczyzna 
Sł\ to bardzo du bre wyr1;by, wybór w1t1ki bo około miiion cygar jest 
zawsze na składzie. 

16. KWAŚNIEWSKI, Bochum, 
Telefon ł".ł3. llliicherstr. iłtł. 

J P ' k 124
'i f ł wł~liszy 

. anoza,domtowa1. l·o k~I na skład 
RSSEN, Stoppenbergerstr. 11-U. O 

Najtańsze i najkorzyst 
nieJsze źródło zakupna 

Il mieszkaniem w d11brem położeniu do WJ'DBJO• 
r l a . f'. liiszych wiadomości uiłzieli p•zewodnicU\CY 
To w. św. Smnisława . 8t. Śmf„Jkowald w 
fhułerwłrh I W. 18~ełstetn, Sodf!r· 
hich. 1484 

„ __ _ 

Wydaiwca: J a n B r el s k I w & chum. Odpowiedzialny .z-a redakcye: 

począwdzy rozdaję dobrze chodzące zegarki? 

Do łaskawej wiadomości! 
Poniewat do 1. · styczi.i ia 1908 nie płacę komornego, dla tego · roz 

aż do gwiazdki podarki te dor~czac będę. Zaznaczam wyra.inie, Dar 
Ski te tylko d:.> gwiazdki zegarki odbiorcom daruję. Ski 

Polska usługa! :~i 

,/ Ruhrorter Spezialhaus 
~ffir Berren- u. Knabenbekleidung 

Laar, Kaiserstr. 144. 

~· • 11 tJ w,a.,.. .... ~$ •. „.te att n 
Dmbtnda „ Włllrvsa Pobkiet&0'1 w ~ 
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'Zaproszenie do przedpłaty 
na pismo powieściowe: 

Od lydannictwa. 
Nieprzyjaciele naszego narodu obm~,ślili 

w Malborku i Bydgoszczy plan iście szatań
ski, aby Lamknąć ludowi polskiemu usta i u
!"1iemożliwić mu nabywanie oświaty. W tym 
c-elu poczęli agitować za uchvvaleniem usta
·wy, zabrainiajacej używania języka polskie
go JJla wiecach i na zebraniach towarzystw. 

Nie wiadomo, co stanie się z tym projek
tem, ale ludzie przezorni nie czekają, aż P·O
wódź pr.zyjdzie, lecz wcześnie sypią groble. 
aby uniknąć topieli. T10 mając na oiku a razu
niiejąc. 2;e wiece publiczne to tanie pismo, po 
~więcone oświacie i rozrywce, zastąpić jest 
zdolne, postanowiliśmy za radą i na życzenie 
wielu światłych Rodaków powołać do życia 
:ygodnik narodowy pod tytułem 

OJOZYZlVAs 
Pismo to będzie poświęcone oświacie i 

rozrswc•e. Na jego treść składać s,ię więc ma 
ją pouczające artykuły treści narodówej i 
spółecznej, zajmujące powieści - przynaj
mniej dwie - oraz informacye treści powa
ż.nej, anegdoty, żarty itp. 

Do polityki, ani do sporów partyjnych 
„Ojczyzna" pigdy mieszać się nie będzie. 

Pomewtaż Rodacy na obczyźnie tak rzad 
ko usłyszeć mogą słowo Boże w czystym ję
zyku polskim, przeto będziemy do „Ojczy 
zny" dodawali co tydzień bezpłatnie pismo 
religijno-powieściowe pod tytułem 

„DZIEŃ BOŻY". 

Wobec tego zaś, że liczba rodzin pol
skich w stronach niemieckich z dniem każ
dym wzrasta, a dzi'eci wśród otoczenia nie
mieckiego str:isznie się wynaradawiają, ko
niecznie potrzebne fest wydawanie polskiego 
pisma dla dzieci i młodzieży. Takie pismo 
ł:ędziemy dołączali ,co tydzień bezpłatnie do 
,.Ojczyzny" jako drugi dodatek pod tytułem 

„SZKÓŁKA NARODOWA." 
Razem z dodatkami będzie ,,Ojczyzna" o

bejmowała trzy arkusze, czyli 24 stron dru
ku. 

Aby każdy - obok ga:zety politycznej 
- ·-· mógł sobie zapisać „Ojczyznę", oznaczy
liśmy przedpłatę kwartalną na tylko 

75 feu. ~~ 
Za odnoszenie przez listowego dopłaca 

· 5ię 8 fenygów na cały kwartał. 
Zapisywać można „Ojqyznę" na pocz

tach oraz u polskich księgar.zy, kupców i 
przemysłowców, którzy za fatygę otrzyma
ją od nas odpowiednią prowizyę. 
, Szanowni Rodacy! Doświadczeni· wy
<Iawcy ostrzegali nas, że przy tak nizkiej ce
nie nie możemy wyjść na swoje, ale my li
czymy na to, ż'e lud polski na obczyźnie doj
rzał już kulturalnie do tyla, iż nie wystarczy 
mu sama polityka. Jesteśmy pewni, że całe 
wychodźtwo powita założony dla niego ty
godnik narodowy, poświęcony oświacie i roz 
rywce z wielką radością i od razu przez licz
ny abo'nament ~apew.ni mu byt i powodzenie. 

Nie powinno być domu polskiego n;a ob
czyźnie, w którymby „Ojczyzna" nie była 
czytana i iabonowana. Rodacy! Jeżeli, się o 
to postaracie, to na nic się nie zdadzą zama-

l VG O O N I K N A HO O O W V, 
POŚWl(CONV OśWIACU I HOlHVWCI 

chy polakożerców na nasz piękny język pol
:sk:. na polskie wiece i stowarzyszenia. 

W tej myśli rozpoczynając nowe dzieło 
dla dobra narodu pozdr1awiamy Wszystkich 
Rodaków sl,owami. które sobie obraliśmy za 
hasło i drogowskaz: 

Bóg i Ojczyzna! 

Bochum, w Grudniu 1907 roku. 

Redakcya i wydawnictwo „Ojczyzny". 

~Wyjątki z nr. I-go „Ojczyzny": 

o szkodliwy~h skutkn~h nlkoholu. 
Początek artykułu. 

Od~zyt dra Świniarskiego, wygłoszony nCJ 
wiecu „Tow. Wyborczego" w Toruniu. 

Każdy człowiek czuje w s·obie popęd u
żywania nietylko tych rzeczy, które mu są 
niezbędnie do życia potrzebne. tj. jedzenia i 
picia, ale· także tych, które mu sprawiiają li 
tylko zadowolenie duchowe albo zmysłowe. 
Ostatnie fo działa na 5 zmysłów naszych. a 
przez ich pośrednictwo na uczucie i nerwy. 
Rzeczy te właśnie nie są potrzebne do życia. 
~1:e sycą i nie wzmacniają nas, raczej sprawia 
ią nam tylko przyjemność. Należy do tego 
rodzaju między innemi tytuń, o.pium, kawa, 
herbata, przedewszystkiem n1apoje podnieca
jące. tj. alkohol pod każdą postacią, czy to 
wódki, wina lub piwa. Zadaniem dzisiejszego 
wykładu będzie przyjrzenie się bliżej skut
kom używ,ania alkoholu, który jest u nas naj
\\'ięcej rozpowszechnionym środkiem podnie 
cającym, jak w innych krajach .np. opium· 
Nalóg ten widzimy nietylk0 u majętnych, ale 
i najbiedniejszych. którym nieraz na chleb· 
powszedn'i Z1abraknie, a na wódkę starczy, -
nie tylko u dorosłych ale i u wyrostków 
i zdarza się nawet, że nierozsądne matki, nie 
znając szkodliwości, małym dziedom wódkę 
albo wino dają bądź to clla uspokojen~a albo 
dla wzmocnienia. 
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~Y' 
Na kraj świata. 

Powieść nawdow11. 

ROZDZIAŁ I. 
Przygody moje na wyspie San-Domingo 

gdziem się znalazł w lecie 1802 r., jako or
dynans jenerała Wladysłtawa Jabłonowskie
go, zwanego powszechnie w naszej legii 
naddunajskiej „Murzynkiem" dla tego, że 
miał rysy twarzy zupełnie murzyńskie, za
\.·zęły się od zdarzenia następującego. 

Bylo to, pamiętam, w początkach wrze
~nia 180;~ r· i mój kochany jeneral ,,Murzy
nek" był chory. Szki1radna to wyspa owa 
wyspa San-Domingo. Upały byly straszli
\Ve, o jakich w kraju nikt wyobrażenia nie 
ma .. a z licznych bagnisk i błot, znajdują
cych. się w środku wyspy, unosiły się białe 
mgły niezdrowe, które rozwłócząc się leni-

••• 

\Vie, niosły w sobie niebezpieczną zarazę, 
zwaną „żółtą febrą". Miejscowi mieszkańcy 
murzyni i mulaci, nie zapad!ają wcale na tę 
chorobę, ale my Polacy i wogóle Europej
czycy. stawaliśmy się jej ofiarą. Ledwieś
my tam przybyli, zaraz, bodaj czy nie na 
trzeci .dzień, doistalo w naszej legii tej wstrę
tnej choroby blisko stu żołnierzy, i odesłano 
ich na sąsiednią matą wysepkę, którą nazwa
no HŻólwią", może dla tego, ż·e tam kiedyś 
liczne gromady tych płazów się znajdowa
?y. To też sam slyszalem, jak dowódda mu
rzynów, którzy nie chci:eli podlegać Francu
zom, głośno sie odzywał, że nie potrzeba się 
bić z najeźdzcami, bo ·ich powoli żółta febra 
wytępi. I tępHa ich też, a i nas bez litości. 

J1a tam co prawda, nie bardzo jej l5ię ba
lem. Byłem młody, miałem zaledwie lat 16 
i nigdy mi nawet przez myśl nie przyszło. 
że można umrzeć. W tym wieku umierać!' 
Któż to słyszał? Drwiłem więc sobie z mu
rzynów i ich sprzymierzeńca, żółtej febry, 
ale gdy mój kochany jenenał zapadł na tę nie 
godziwą chorobę i leżał blady w namiocie. 
ciężko oddychając~ taki mię żal i gniew ogar
nat żem wymyślał na murzynów, ich wy
spę i pana pierwszego Konsula, Napoleona 
Bonapą.rteg-oi że nam. tu kaz1al się udać. 

Ciąg dalszy w 1-szym numerze „Ojczyzny" 
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'Wilcze doly. 

P 10 w i e ś ć w s p ó l ·c z e s n a. 
C z ę ś ć 1p i e r w s z a. 

I. 
Walenty Palillch...2- stróż je!dneigoi z do

móv;T, położonych przy ·uHcy Hożej, wzoirem 
byl dla okoHczny,ch ikolegóiw lSwych p 10• mio
-tle. Trzeźwy, rprnl'.owity, służmy i grzecz
ny w~ględetJJJ Iotkamr6w_. char~k>tenu nader 
S:pokojnego, lu1bia!lly byl ·p01ws1zeichnie. Jedną 
miał tyliko waldę :maleńlką., że rnna!dt10i ulegał 
fa.ntazjam srwojej ,polorwicy... Pani Palucho
wa bowiem rej wodziła nietylko w podwó-
1rzu i bramie domu, ale i w. G.ałem \ pożyciu 
malżefrslkiem. · . 

Paluchowie nie mieli dzieci i tai właśnie 
'Oko:Hcznio1ść glówną była iprzyczy,ną - kłótli
wej i nies1polkoj:nej1 natury tej kobiety. 

Zamalo .zajęcia, a z.aWiiele Siwobady wy-i 
wo1luje zwykle amoonalje, a nawet mniejsze 
I~b więks:ze występki u ludzi w każdym sta
nie ... 

. By,~a: to niewiasta kof\pulentna, o naider 
fP01C1ąga1ąt·em obliczu, azarnych wy!razistych 
oazai~h, w 1~tórych odbijał się cały spryt ze
psute] z gruntu i pełnej waid wla(ściwyich tej 
sferze - · foobiety. 

Służ<:tce z całego domu, zawojowane 
iprze:z pa1nią Walentow~, znosily >do niej pra
wdziwe· lub ~.rojone wieści, doty,czące s1wyich 
chlebo.daiwcow i jak z rogu obfitości z~sypy
wały swą iprotektorkę miejsoo1Wemi plotecz
kami. Że ·zaś dom był obszerny a lokatorów 
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DZIEŃ BOŻY 
i jego. wygładzając zmarszczki, które na 

I kształt chmur zaw:sly mu na czole. Odtrą
ciwszy psa, leżą•cego tuż _przy nim, przyklę-

1 

k_~a, z_ ciekawością wpatrując się w brzeg są-
siedni. 

]3ezpłatny dodatek lfeligijny do „Dje~y~ny". 5 Widocznie był to br:at i siostra. Tenże 
==================================== ~ sam wyraz twarzy. Złociste włosy spada~y 

Na ~O'WY Rok. 
Lekcya Tyt. li. 11-15. 

Najmilsi, okazała się łaska Boga, Zbawi
ciela naszego, wszystkim ludziom nauczają
ca nas, abyśmy zaprzawszy się niepobożno
ści i świeckich pożąd1iwości trzeźwie, spra
wiedliw.e i pobożnie żyli na tym świecie, o
czekiwając błogosławionej nadziei i przyj
ścia chwały wielkiego Boga i Zbawic:ela na
szego, Jezusa Chrystusa, który dal samego 
siebie za nas, aby nas wykupił od wszelakiej 
nieprawości, ażeby oczyścił sobie lud przy
jemny, n 2 śladowce. dobrych uczynków. T10 

mów i napominaj w Chrystusie Jezusie,· Pa·
nu naszym. 

Ewangelia Łuk. II. w 21. 
W on czas, gdy się spełniło ośm dni, iżby 

obrzezano dzi eciątko; nazwano jest imię je
go Jezus; które było nazwane od Anioł1a pier 
wej, niźli się w żywocie poczęlo. 

Mau ka, 
W dzisiejszej Lekcyi przypomina nam 

Apostół Paweł św. tę laskę i te dobrodziej
stwa, których doznaliśmy przez to, iż Pan 
Jezus na świat przyszedł. Dotychczas jęcz1ał 
ród ludzki w niewoli grzechowej i niebo by
ło dla niego zamknięte - teraz już przyszedł 
na świat Ten, który miał koniec położyć nę
dzy ludzkiej. Syn Boży stał s i ę człowiekiem. 
aby nas odkupić i zbawić. I nie dość na tern, 
że: nam Pan Jezus niebo otworzył, ale · chciał 
pomiędzy nami pozostać, aby nauczać i 
wskaza·~ drogę do tego nieba i zarazem być 
uczestn 'kiem niedoli człowieka na tym pa
dole płaczu. Aby się stać godnym tej laski, 
powinniśmy się wyrzec wszelkiej niepobo
żności, nie przywięzywać serca do tego. 
czem ·nas świat ludzi, żyć trzeźwie, to .zna
czy: wypelni'ać obowiązki względem sa -
mych siebie, korzystać z _ sił ciała i duszy i o
chraniać je, a mianowicie .pracować, jak Pan 
Bóg przyka~:il i zapracować na niebo, a nie 
chcieć sobie nieba stworzyć na ziemi, gdzie 
jest miejsce zbieral) ja zasług, a nie nagrody. 

Ciąg dalszy w pierwszym numerze. 
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Hymn do Niepokalanie Początej, 
Radością niebo brzmi cal1e, 
Po ziemi płynie pieś11 święt1a 
Tobie, Dziewico, na chwalę, 

Niepokalanie Poczęta! 

O Tobie w życia pomroce 
Wygnaniec ziemi pamięta, 
Przyjm jego prośby sieroce, 

Niepokalanie Poczęta! 

Ciąg dalszy w pierwszym numerze. 

Tajemnica grobów. 
Powieść z cz1asów Nerona. 

SloI1ce południowe jaskrawo oblewało 
morze Sródziemne. Błękitne fale były tak 
spokojne. iż odbijał się „w nich każdy rys o
krętu greckiego, płynącego ipo nich, a zara
zem tak .przezroczyste, iż majtkowie z l1atwo 
ścią widz1eć mogli ruchy ryb, które w prze
strachu przed wiosłami żeglarzów szybko się 
kryły w ~tębinach. Cisza w około panowała 
taka, że listek nawet nie zaszemrał na drze
wie. ~ciągnięte ·żagle całym ciężarem zawi
sły na wysokich masztach; zwierciadlana po 
wierzchnia morza gdzie niegdzie tylko za-

rysowała się długiemi pasami_, zataczanemi 
przez wiosła i ostry brzeg okrętu. Wszystko 
zdało się drzemiać w okol o. Jedni żeglarze 
spali na pokładzie inni wpatrywali się w 
ciemną dal przed sobą. Nawet żeglarze-ga
lernicy śpiewali tak cicho, a tak żałośnie, że 
pieśń ta ich zdała się w niqem nie naruszać 
ciszy ogólnej. 

I 
warkoczam:, przypięte szpilką z kości sJonio-
wej. Lekki płaszcz błękitny był zarzucony 

I na jej ramiona, 1a skoro odkrywał się pod ru-

Na ~amym przodzie okrętu, _na wielu 
wspaniałych poduszkach siedział a raczej le
żał dorodny młodzieniec. Z pierwszego rzutu 
oka na jego cokolwiek nizkie, choć przepię
kne czoł"o, otoczone ciemnym włosem, jasne 
wielkie rozumne oczy oraz piękny nos, odga
dnąć w nim było możrta greka. 

Po c_hwili pogrążył się w z1adumie; brwi 
jego ściągnęły s : ę, a usta przybrały wyraz ja 
kiś dumnv i proga1rdliwy zarazem. Nagle ktoś 
z tylu zbliżyf się ku niemu, :poczem jakaś mi
la ręka delikatnie przesun_ęla się po twarzy 

i chami jej prześlicznych rąk białych, z pod nie 
go ukazywała się suknia z białej tkaniny 

I przyp:ęta złotym pasem. 
- Patrz, Filipie, rzekła dzieweczka, mi

le patrząc na psa liżącego jej ręce, jak to 
wie doskonale, że podróż nasza dobiega kre
su. Tak, tak, drogi przyjacielu, z przyjem
nością podokazujemy znów z tobą nia twar
dym ·lądzie pom~mo że podróż nasza wodą 

I caty czas byla bardzo przyjemną. 

I
. - Czyliż tak gwaltnwnie pragniesz po-
znać naszą Rzymską ojczyznę? Wyzn~am, że 

ft chętniej puściłbym się w nieznaną mi kraine 
i zwaną oceanem, aniżeli do tego uroczego n:~ 

by Rzymu. 

Ciąg dalsz:y; w pierwsz:vm numerze. 
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J'ismo dla dzieci x młodzie;ty. __. Dodatek do ~,DjezyznyH. 

fi$ 
J:,i s 1niody I sta1·y. 

Młody lis nieświadom myśliwych sztu
ki, cieszy! się, że na zimę slerć nową dostał. 
I~zekł mu stary, mający więcej doświadcze
nia: nie masz się z czego cieszyć; gdyż wla
§nie to piękne futro jest naszej zguby przy
czyną. Nieraz piękność niebepieczna by
wa. 

I ścielnych, cywilnych i wojskowych Króle
stwa. Ludność Warszawy wzrasta szybko. 
/Vl'.asto nasze liczy przeszfo 700-000 miesz
kańców. Pod względem ośwklty, literatury, 
sztuk rpięknych, przemysłu i handlu - War
szavva pierwsze zajmuje miejsce wśród miast 
p~lskich. Posiada też wiele pięknych i pa
!tVątkowych gmachów: zamek królewski. 

Szezu.1~ i kot. · 
Szczur siedząc na oltarzu podczas na- I 

uoże11.stwa, pysznił się, że mu kadzono i I 
cześć boską w:yrządzano. Ale wkrótce du
ma jego ukróconą została; bo gdy się z·a
krztusił od dymu zbytecznego kadzidła, -kot 1· 

czychający nań z boku, ·skoczył i udusił głu-
piego szczura. · I 

Ka1·oł Uhodldewicz. ł 

Ciąg dalszv w -oierwszym numerze. 

Rodzico_m v.1 Nowym Rok111a, 
W Nowym R1oku, Ojc.ze. Mamo 
Nie1eih W1a1111 szczęście !Płynie samo! 
Mnie zaś więcej nic Jiie .ctaijcie, 
Tylko, jcuk 1dziś. wciąż lmchajde ! 

Qi·cze, Mamo, w dJrug·ie Ja ta 
Zyjde w zdrowiu, oornyśl1ności, 
N~echaj pokój dni W a:m sp la ta, 
Nie doznajcie prne.ciwności. 
Niech mijają Vv as goryie.ze. -
Tego z serca Wam dziś życzę. 

Dla ucznió\V gimnazyum wileńskiego I 
uroczystym był dzień , w którym król Ste:
fan Batory w towarzystwie hetmana Zamoy- I 
skiego i innych znakomitych panów, przy- St „ I ~t • 
bywał w mury szkolne, aby zwiedzić zakład I - anns aw ~ RSZICo 
i zachęcić młodzież do nauk 1} pilności. Staszic urodzi! się w r. 1755 w Pile w 

· Z dobrocią spoglądał Batory na uczniów_, dzisiejszem Księstwie Poznańskiem. Po u
powstalych na jego powitanie, i myślał o kończeniu nauk został k1siędzem. Cale swe 
tern, jacv to ludzie z nich wyr.osną. Prze- życie poświ!.ęcil dla innych. Długi czas był 
chodząc wśród nich, król Stefan zatrzymał nauczycielem synów Andrzeja Zamoyskiego. 
się przed pewnym młodzieńcem, którego o- Pra~ą i oszczędnością zebrawszy majątek 
twarte oblicze i wysokie czoło budz-iło zain- kup1l starostwo Hrubieszowskie i oddal je n~ 

Ciąg dalszy w pierwszym numerze. 

łJo ja dać n1og~. 
Mój PiI1otrusiu ! Nie mam grosza, 

Bom i maly i ubogi, 
Ale .sądźmy sobie razem 

Na tym wzgórku koło drogi. 
Ja z ksiażeczki mojej nowej 

Przeczyt·am ci powieść sławna. 

Ciąg dalszv w pien,vszym numerze. 

\Varszawa położona wśród obszernych 
równin na lewym brzegu rzeki Wisły, jest 
największem i najpiękniejszem miastem pol
skiem. Zygmunt Ili. którego pomnik stoi na 
placu zamkowym przeniósł tu stolicę Polski. 
Dziś jest siedliskiem wszystkich władz ko-

własno~ć- ~hlop~m, którzy vvtenczras byli 
bezrolrn. P1sal wiele k3iążek między -innemi o 
podniesieniu hą.ndlu. przemysłu i sprawiediii
wości w sądach, o polepszeniu doli ludu i 
m'.eszczan. Własnym kosztem zakładał szko
szkoły elementarne. Wielce się zasłużył St1a
szic krajowi; szukan'O jego rad, wybierano 
na kierownika. Zasługi te znalazły uznanie i 
Staszic dostał godność mirnistra. 

A jaJ<: żył ten zacny człowiek? Jak u
Ży\val swego majątku? Oto innym rozdawał 
a sobie żałował. Mieszkał w dwóch pokoi~ 
kach, jadał skromnie i chodził calemi latami 
w jednym :i. tym samym czarnym, wytartym 
surduc1e. Mieszkał w blizkości okopów. 

W tym czasie, ażeby powstrzymać prze
mytników od przemycania towarów do War 

Ciąg- dalszy \V pierwszym numerze. 
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Baczność Rodacy! 
Zbliża się Nowy Rok a więc czas 

odno:wić. prze?platę. Od 15 do 25 bm. bę 
dą się listowi zglasz.ali po p.:eniądze. 
Pro:;imy więc przygotować 1 m. 50 fen. 
i. 42 fen. za odnoszenie, aby je wręczyć 
hs t<i\Y emu. 

_Prosi{~Y też zac~ęcać do zapisy
wania „Vv iarusa Polskiego" innych Ro
daków, k~ó1~zy go jeszcze nie mają.Wy
tlumaczc1e un. kochani Bracia, że każ
dy Polak Pa obczyźnie powinien abo
nować koniecznie i przedewszystk:em 
pismo, zalożone dla ludu polskiego, roz 
proszonego w stron:ich niemieckich. Po 
wiedzcie im też, że ,,w.:arus Polski" 
broni praw ludu pracującego, popiera 
jego organizacye i z~ to wielkich do
z~aje p1:ześładowai'1 od tych wszyst
kich, ktorzy polski lud pracujący uc.l
skaćI i w z1.leż.ności utrzymać pragną. 

t\?,cham. l~odacy ~ Ody by „Wiarus 
Polski chciał ulegac wp.tywem mo
żHych i pisał tylko to, co ich n;e razi, 
lecz przec~wnie do gustu im przypada, 
gdyby wielkim kadził a maluczkim 
przyg~nial, ~ron:ąc ich tylko dla pozo
ru i polgębk:em, to miałby spokój i po
moc fina1nso\vą. Ci bruździciele, którzy 
ter3:z taK zuchwale walczą przeciw 
„W1arusow.i Polskiemu··, ,aby się przy 
podobać możnym jego przeciwnikom. 
byliby potulni, jak baranki. 

Ale „Wiarus Polski" opiera cary 
swój byt na ludzie, któremu służy i 
którego wolę popiera z szczerego prze
konania, że w ten sposób pncuje dla 
dobra narodu. Nawzajem przecież ma 
,,Wiarus Polski" prawo żądać, aby go 
lud pracujący ma obczyźnie popierał, 
aby mu dawal pierwszeństwo przed in
nemi polskiemi gazetami, których abo
no\vanie - obok „Wiarusa Polskiego'' 
również zalecamy. Niech zawsze bę
dzie w pamięci stare hasło wychodź
twa: 

„Wiiarus Polski" z ludem, a lud pol
ski z ,,Wiarusem"! 

To hasło ułatwiło wychodźtwu 
zadziwiający Rodaków w kraju rozwói 
oświaty, organizacyi .i przemysłu, z 
tern hasłem walcząc odnosiło wychodź
two świetne zwycięstwa w chwil1ach 
bardzo ciężkich i zapewniło sobie 
wszechstronną niezależność i poszano
wanie jako poważny czynnik narodo
wy, społeczny i polityczny. 

Im większa J.jczba Rodaków przyj
mie owe stare hasto wychodźtwa, im 
więcej czytelników i zwolenników be
dzie miał „Wiarus Polsl(i", tern gładziej 
pójdzie praca narodowa i tern lep·SZY 
będzie jej skutek. 

Rozp_owszechniajcie tedy, Bracia 
Rodacy, ,,Wiarusa Polskiego" dla do 
bra wlasnego i dobra ogółu, agitujcie 
za nim przy pracy, na zebraniach, cho
dząc od domu do domu i wszędzie, 
gdzie Polak spotk1a Polaka. Nie ustąp
de, aż Wasze namowy skutek odniosą. 

Aby Wam, kochani Rodacy, ulat
wić pracę, czynimy dla naszych abo
nentów rnastępujące . ustępstwa: 

Aż do końca marca roku 1908 mogą 
abonenci ,,Wiarusa Polskiego" naby
wać „Kalendarz Maryaf1ski'' Kiarola 
M.iarki na r. 1908 z czterema pięknymi 
obrazami, kalendarzem ściennym i kia-
1endarzem kieszonkowym po 30 fen. a 
z przesełką po 50 fen· 

Obraz przedstawiający naszych 
najznakomitszych pisarzy, oddamy abo 
nentom po 40 fen. a z przesełką no 50 
fen. 

Na ks.iążkach zaKupionych w księ-
garni „Wiarusa Polskiego" w Bochum, 
dajemy abonentom 10 fen. opustu z 
każdej marki. 

Na drukach i ogłoszeniach, któr~ 
nasi abonenci Rodacy od dnia dzisiej
szego po koniec marca zamówią, damy 
im 5 .prioceint 111adiz:wyczaj111eg10 rabatu. 

Kto żąda opustu, powinien udowo
dnić kwitem, że jest abonentem „Wia
rusa Polskiego''· 

A więc, Kochani Rodacy, spodzie
wamy się. że możemy liczyć na to że 
każdy z W as namówi nam przy~.aj
mniej jednego nowego abonenta. 

Do dzieła, do agitacyi dla oświaty, 
dla dobra ludu pracującego! 

Wydawnictwo Wiarusa Polskiego. 
MW ASH2 9 N 

Cennik książek do nabożeństwa. 
DO BOGA ·-

Oprnwa nr. le. Cena 60 fe11", z przes. 70 fen. 
Westchnienie d() Boga 
książka malej wielkośdi. 

Oprawa nr. 1 Imitacya, wyciski brzeg na
krapiany, ·Cena 50 fen. z przes. 60 fen. 

Oyrawa nr. la·. PtótnQ, wyciski. brzeg na
krapiany, cena 70 fen. z przes. 80 fen. 

Opr. 4. Skórka czarna, wyciski, brzeg zfo-
cony, cena 1,00 mr. z przes .. 1,10 mr. -

. 9Pr. 7a. Skóra szagrynoiwa, wyciski naroż
mk1 okrągle, brzeg z.loicony. cena 1,20 mr. z 
przes. 1,30 mr. 

Opr. 10. Skóra szagrynowa, podwatowana, 
bar0z? ~ustowne wyciski: brzeg- z!ocony okrąg

. n11oizmk1. cena 1,30 mr. z przes. 1,40 mr. 
Opr. 17. Okl'aidka bia.Ia, imitacya kości, g.fad 

ka. wypkla, taiki sarn przbiet, na oiewszej stro
nie okładki obrazek, brzeg zJocony, zameczek 
cena 2,60 mr. z przes. 2,70 mr. 

Pobożne . modły. 

(książka średnieii wielkości) 

Opr. la. PlMno1, wyciski, brzeg nakrapia
ny, cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

Opr. le. Plótno. wyreiski, brzeg zllocony, 
cena 90 fen. z przes. 1,00 mr. 

Opr. 4. Skór.a cza(na, wycis1ki brzeg zfoco
ny, cena 1,30 mr z przes. 1.40 mr. 

Opr. 7a. Skóra szagryn. \vycis.ki, brzeg zXo
cony narożniki okrągl'e. cena 1 ,70 mr. z prz.es. 
1,80 mr. · 

Opr. 10. Skóra szagryno.wa, podwatowana, 
bardzo gustwne wyciski. brzeg zJ:ocooy, cena 
1,60 mr. z przes. 1,70 rnr. 

Opr. 11. Tak samo jak nr. 10 lecz z zamiecz
kiem. cena 2,00 mr. z przes.. 2,10 mr. 

Opr. 20. OkJ'ad:ka oowleczona bardzo piek
nie pras1owanym piótnem, wyciski, wewnętrzne 
brziegi okfadki zJ:ocone, brzeg z.toconv. cena 
2,00 mr. z prze·s. 2,10 mr. 

Módlmy sie. 
(książka średniej wielkości) 

Opr. O. Grzbret z u!ótna. boki p.owleczooe 
papierem. wyciski, brŻ.eg nakrapiany, cena 80 
fen. z przes. 90 fen. 

Opr. nr. 1 b. P!ótno, wyciski, brzeg czer-
wony, cena 1,00 mr. z prz.es. 1,10 mr, 

Opr. nr. 6. Imitacva skóry, wyciski, brzeg 
zlocony, 1okucie z,arneczetk. cena 1,50 mr. z 
przes. 1,60 mr. 

Opr. nr. 7 ';kór3- szagrynowa, wyciski, 
brzeg ztioco•ny, okucie i z•aimeczek, cena 2,20 mr,. 
z przes. 2,30 mr. 

Opr. ;:ir. 8. Oprawa z imitacyi, k<,ści slo-
nłowej, grz.biet aksamitny, na okJadce upiększe
nie. brzeg zliocony, okucie i zameczek~ cena 
cena 2,50 nu., z prz.es. 2,60 n1r 

Oprawa 111r. 22. Okladka biała, initacyc1 
kości, gfa.dka, wypukla.. taki sarn g rz bi et. na 
piePwsze1i ·stronie obrazek Matki Boskiej Czę
stochowskiej lub upięksiZenie, cena 4,00 mr .. z 
pr1es. 4,10 mr. 

Dunina, l(siążka do naMi.eń~;wa. 

Oprawa. Skórka !Jrzeg zfoty (os.anno dla 
kobiet i ·dla mężczyzn), ~en::i v. :1c mr .. z p:1es. 
3,30 mr. 

DROGA DO NIEBA NA OBCZYŻNIE. 
Opr. la. Plótno. wyciski, brzeg nakrapia

ny, cena 1,10 mr .• z przes. 1,30 mr. 
Opr. le. PlOrtino wycisikJ, brzeg zfoconiv 

cena 1,30 mr., z przes. 1,50 mr. 
Opr. 11. Skóra szagrynowa podwatowa

na, bard1zoi gutow:ne wyciski, brzeg z.t1ocony i 
zameczek, cena. 3,00 mr ~· z przes. 3J20 mr. 

BOŻE BĄDŻ MIŁOŚCIW. 
Opr. le. Plótno, wyciski, brzeg zliocony, 

cena 2,00 mr.. z przes. 2,20 mr. 
Opr. 4. Skóra czarna, wyciski, brzeg zfo-

cony. cena 2,00 mr„ z przes. 2.20 mr. 
Opr. 7,. Skó..ra szagrynowa, wyciski, brzeg 

zlooony, okucie i zameczek cena 2,7U mr., z 
przes. 2.90 mr. · 

Opr. 10. Skóra szagrynowa, podwatowa1na, 
bardzo gustol\vne wyciski, brzeg z.tocony ce
na 2,30 mr., z przes. 2,50 mr. 

Opr. 11. Talk samo iak nr. 10, lecz z za
meczkiem, cena 2,70 mr,. z przes. 2,90 mr. 

Opr. 22. Okladka biala, imitacya kości, WY
pukla, taki Siam grzbiet, na pierwszej stronie 
ohr.azek Matki Boskiej Częstochowskiej lub 
upiększenie i zamecz:ek, cena 5,00 z przes. 
5,20 mr. 

BOŻE BĄDl MIŁOŚCIW. 
Książka drukowana wielkieml literami. 
Opr. 2. Skóra czarna, WYciski, brzeg nakra 

p_iany, cena 1,90 mr., z przes. 2,10 mr. 

Opr. i. ~kóra ~zavynowa, wyciski. brzeg 
zlocony. okucie 1 zameczek, cena 3,20 mr. z 
przes. 3,40 mr. 

WESTCHNIENIE DO BOOA. 
l(siażka średniej wielkości, drukowana 

wielkiemi literami. 

Opr. nr. 1. lmitacya, wyciski, brzeg. na
kraoianv. cena 1,10 mr. z przes. 1,20 mr. 

Opr. le. Plótno, 1yyciski, brzeg zlocony, 
cena 1.50 mr. z przes. 1.60 mr. 

Opr. nr. 10. Skórn szagrynowa, podwa
towana, bardzo gustowne w~ciski, brzeg zło~ 
eony. ce11a 2,50 mr., z przes. 2,60 mr. 

Opr. 11. Tak samo. jak nr. 10, 1lecz z zamecz
kiem, cena 3,00 mr. z przes, 3,10 mr. 

PANIE ZMIŁUJ SIĘ. 
Opr. 00. Płótno, wyciski, brzeg zfocony 

cena 50 fen .. z przes. 60 fen. 

BÓG Z. TOBA. 
. :i 

Opr. OO. Ptótno, wyciski, brzeg zlocony, 
cena 65 fen. z przes. 75 fen. 

Do Boga. .....~ 

Opr. 10. Oprawa imitacya skóry watowa
na, złote wyciski. brzeg zlocony, cena 1,20 mr., 
z przies. 1,30 mr. 

Opr. 11. Skóra S.zagrynov:.a, pod\vaitowana, 
gustov.:ne wyciski, l:n:zcg zlocony, cena 1,40 mr. 
z przes. 1,50 mr. 

Opr. 13. Skóra kozloiwa, p.oclwatowana, 
bardzo 1n1sto1wne wyciski, brzeQ;.. :zfocony, za
miast zameczka, rzemyk, cena 2,60 mr., z 
przes. 2,70 mr. 

JEZUS PRZYJACIEL DZIATEK. 
. Opr. O. Plótno, wyciski, brzeg m3.Jrmoro· 

wy lub C?;erwony, cena 50 fen„ z przes. 60 fe.n. 
Opr. nr. 4. Skóra szagrynowa, \lryciski, 

brzeg ztocony, cerr1 1,10 mr. z przes. 1,20 mr. 

WYSLUCJJAJ PANIE. 
Opr. OO. PJ'ótno. wyciski, brzeg z.tocony, 

ceina 80 fen. z orzcs 90 fen 
Opr. 4 Skóra sŻ.agrynowa,. wyciski, brzeg 

zlocony. cena 1,20 mr .. z. przes. 1J30 mr. 
Opr. 10. Oprawa imitacya skóriki, watowa· 

na, z.ł1otc wyci~ki, brzeg zfocony, cena 1,80 
mr. z przes. 1,90 mr. 

CHWAŁA BOOU. 
Opr~ 11. Skóra; szagrynowa, podwatowana, 

gustowne wyciski, brzeg zlocoiny, cena 2,70 
mr.. z przes. 2,80 mr. 

Sl(ARB DUSZY. 
OPL 11. Skóra szagrynowa, podwatowana. 

gustowne wyciski, brzeg zlocony, cena 2,40 
mr. z przes .. 2,50 mr. 

WYBÓR NABOŻEŃSTWA. 
Opr. OO. Plótno, wyciski, brzeg ztocony. 

cena 80 fen., z prz.es. 90 fen. · 
Opr. 4. Skór.a SIZ'ąlgrynowa, wyciski, brzeg 

zloc0;ny. cena1 1,30 mr. z przes. 1,40 mr. 
Opr. 10. Opr. imita,cya skórki. watowana. 

zfote wyciski, brzeg złocony, cena 1,80 mr. 
z przes. 1,90 mr. 

Oor. 13. Skóra kQ·zlowa, podwatowana, 
gustowne wycisk.i, brzeg z.loco.ny, zamiast za
meczka, rzemik cena 3,40 mr. z orzes. 3,50 mr. 

Opr. 14z. Skóra gladka, pod'watO'wana, gu 
stow.ne koJorowe i zfote wvciski. brzeg zfoco ... 
ny, zameczek, cena 3.60 mr .. z przes. 3.70 m. 

DROGA DO NIEBA. 
Opr. O. Płótno, wyciski, brze~ czerwouy. 

cena 60 fen. z przes. 70 fen. · 
Opr. 4. Skóra szagrynowa, wyciski, brzeg 

zlocony, cena 1,30 mr .. z przes. 1,40 rnr. 
Opr. 5. Skóra sz.aigry1nowa, wyciski, zloty 

brzeg i okucie. cen.a 1.60 inr. z przes. 1.70 mr. 
. Opr. 7z. Skóra szagrynowa, wyciski, oklad

k1 skoś1no praso\\ ne, brzeg złocony, zameczek 
cena 1,80 mr. z przes 1.90 mr 

Opr. 10. Oprawa frriitacy·a skórki, watowa
[1ia. zJote wycisiki, brzeg zfocony. ceua 1,80 mr. 
z przes. 1,90 mr. 

ZDROWAŚ MARYA. 
Opr. OO. Plótno, wycisiki, brzeg zJ:ocony, 

cena 1,70 mr .. z przes. 1,80 mr. 
()or. 4. Skóra szagrynowa, wycisiki, brzeg 

z11ocony. cena 2,20 mr .. z przes. 2,30 mr. 
Opr 7. Skóra szagryno.wa wyciski okład 

ka skośno prasowana, brzeg uocony, ce~a 2.70 
mr. z przes. 2,80 mr 

Opr. 10 Qprawa i.mitacya skórki. wato~ 
wa'11a, z.rote wy·ciski, brzeg zlócony, cena 2,60 
mr. z przes. 2,70 mr. 

R A T U .l D U S Z Ę. 
Opr. OJ Plótno wy~iski, brzeg czerwony, 

cena 1,60 mr„ z przes1. 1,70 mr. 

CZESC MARYI. 
Opr. O. Plótno wyciski, brzeg czerwony 

cena 1,80 mr. z przes. 1,90 mr. · 
Oor. 4. Skóra szagryoowa. wyciski. 

brzeg złoco'!1y, cena 2.80 mr, z przes .. 2,90 mr 

Pobożny Katolik. 
Opr. 10. Pólskórek, wyciski, brzeg c~er~ 

WO'lly, cena 2,40 mr. z przes. 2,60 .mr. 
Opr. 4, Skórn szagrynowa. wyciski, brze~ 

zJocony cena 2,70 mr .• z przes. 2,90 mr 
· Opr. 7, Skóra szagrynowa, wyciski, o-

kladka skórna prasowana, brzeg z.looany cena 
3,10 mr. z rprzes. 3,30 mr. 

Opr. 10. Ol?ra~a imitacya skórki, wato· 
wana, z.rote wyc1sk1, brzes:! zfocony, cena 3,10 
mr .. z przes. 3,30 mr. 

• 



JEZUS MARYA JÓZEF. 
Opr. 1. Pólsikórek. :wyciski, brzeg czerwo· 

ny cena 2,20 mr. z przes. 2,40 mr. 
Opr, 4, Skór.ai szagrynowa, wyciski, brzeg 

z.lloty, cena 2,50 mr., z. przes. 2,70 mr. 
Opr_ 7 z. Skóra szagrynawa, WYais.ki, o

klaldki skośno pras<;>waine, brzeg zlocany, za„ 
meczeik, cena 2.90 mr„ z przes. 3.10 mr. 

Opr, 11. Skóra s,zagry:nowa, podiwatOIWfana 
gustowne wyciski, br:zeg ziliocoiny, cen1a 3,20 mr. 
z przes. 3,40 mr. 

WIANEK PANNY MARYI. 
Opr, 1. Pólskórek. wyciski, brzeg czerwo,_ 

ny. cena 2,20 mr. z orzesylką 2,40 mr. 
Opr, 4, Skóra sz.a.nynowa, wyiciski, brzeg 

zl09Qł1'Y. cenia 2,50 mr. z p·rzes. 2,70 mr. 
Opr. 10. OprnWla imitacy;a skórki, watowia

ua, z.fote wyciski, br~eg z.rocony, cena 2,90 mr 
z pr:zes. 3,10 mr. 

PRZEWODNIK DUCHOWNY. 
Opr, 3. ImitJa·cya S1kóry sza·gr, 1dkJrwdk.a gię„ 

tka. wyciski, brze~ czer:wo1ny ce:na 2,70 z 
przes. 2,90 mt. 

GLOSY DUSZY DO BOGA 
z grubym drukiem. 

Opr, O. Plótno, wyciski, brzeg cz.erwony 
ce.na 90 fen., z prZ/es. 1.10 mr. 

0'.Pr. OO. Plótno wyciski, brzeg zlooony, cena 
1,20 mr. z pr.zes. 1,40 mr. 

Opr, 4. Skóra szagr„ wydski, brzeg zfo. 
oony, cen1a 1,60 mr„ z vrzes. 1,80 mr. 

SERDECZNE MODŁY.., 
Z grubym drukiem. 

Opr. OO. Plótno, wyciski, br.zeg ztocany 
cel1\a 1,90 mr. z ·przes. 2,10 mr. 

Opr. 4. Skóra sza_grynowa, wyciski, brzeg 
zloccmy, ·cena: 2,40 mr. z pr.z'es. 2,60 mr. 

Op.r. 5. Skóra s1za1grynowa, wyciski. zloty 
brzeg' i 101kucie. ceina 2,80 mr. z prz.es. 3,00 mr. 

DROGA DO NIEBA. 
Z griubym drukiem. 

Opr, 00. Plótoo. wyicisk.i, brzeg zloc0111y, 
cena.i 2,20 mr., z przesylką 2,40 mr. 

Opr_ { Skóra s~a1gryinowa0, wyciski, brzeg 
zliocoJ1iy, 'Cena.i 2,70 mr. z przes. 2,90 mr. 

Ow. 5. Skóra szagrynowa, wycisiki. zfot~ 
brzeg i okucie, cena- 3,20 mr. z urz.es. 3,40 mr 

.POCIECHA STAROŚCI. 
Z grubytrn drukiem. 

Skórai siza_.g.rynaw.a, wyciska', z.foty brzeg i 

okuoie, aena 4.90 mr., z przes. 5.10 mr. 
KATOLIK W MODLITWIE. 

Z grubym d•rukiem. 
Póf.sikórek, wyciski, brzeg cą;envony, cenia 

2,60 mr„ z przes. 2,80 mr. 

PRZYJACIEL DUSZY. 
Opr. 5. Oaila skór.a, brzeg zloty, cena l,Hł 

mr., z przes. 1,20 mr. 
Opr, 8. Skóra podwatorw:ama, brzeg zlioty 

ce111a 1,75 mr., z przes. 1,85 mr. 

WYBOREK. 
Oor. O. Plótoo. brzeg zloty, ·cena 1,00 mr . 

z J>r.zes. 1,10 mr. 

OŁTARZYK. 
Opr. O. Plótno, brzeg zfoty, ·cena 1,30 mr., 

z przes. 1.40 ·mr. 
Opr. { pólsikórek, brz;e-g zloity, cena '1,50 

mr. z prz.es. 1,60 mr. 
Opr. 5o. Skóra, brneg zloty, okucie, cena 

. 1,80 mr. z oirzes. 1.90 mr. 

WIANEK KU cze.i NAJ$W. MARYI PANNY 
Opr, nr. 4 O. PóJ!skórek, brzeg z.foty i oku

cie, cen.a 2,10 mr. z orzes. 2,30 mr. 
_ ~Lil 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein :Exernplar der Zeitun,g „Ojczy
zna" mit den gratis- Beilagen „Dzień Boży" 
und „Szkólkia Narodowa" aus Bochum filr 
das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an !tbonne
ment und bestellgeld 0.83 Mk. 

Obige 0,83 Mk. erhalten zu hab en be-
scheinigt. 
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POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 
Ich b'estelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein .Exemplar der Zeitung „Ojczy
zna" mit den gratis- Beilagen „Dzień Boży" 
'Und „Szkółlm Narodowa'' aus Bochum fiir 
das I Vierteljahr 1908, und zahle an Abonne
ment u.n,d bestellgeld 0,83 Mk. 

Obige 0,83 Mk. erhalten zu haben be
'Scheinigt. 
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Opr, 8. Skóra podwat·owana, brzeg zloty, 
cena 2,50 mr. z przes. 2,70 mr. 

BÓG Z TOBĄ. 
Op·r. c. Plótno. z.l'ote wyciski, cena 60 fen. 

z przes.. 70 fen. 
Opr. 4 c. Skóra kolorowa, oklaidka: miękko 

watowaina, cena 1,50 mr., z przes. 1,60 mr. 
Opr. 4 C. S. T.aik sanno jak n.I. 4 c. lecz z 

zameczkli,em, cena 1,90 mr. z przes. 2,00 mr. 
Opr. 6. Skórka 1Kolor·owa, wyciski, oklad'ka, 

zdobną obwódka metalową z zameczkiem, cena 
1,80 mr .. z iprzes. 1,90 mr. 

DZIECIĘ DO BOGA. 
Op0r. c. Plótno, zJote wyciski, cena 60 fen. 

z przes. 70 fon. 

WYB OREK. 
Op•r. c. Pl6tnia, zliote wyciska, cena 90 

fęn. z prz.es. 1,00 mr. 
Opr_ 4 ·C. Skóra kolorowa, okladka miękko 

wait:owana~. cena1 1,90 mr. z przes. 2,00 mr. 
Opr. 4. C. S. Tiaik samo jak m. 4 c. lecz z 

zamecZ\kiiem, .cena 2,30 mr. z pr.zes. 2,40 mr. 

PERL Y NA.BO ŻEŃSTW A. 
Opr, 4, C. S. Skóra,_ okladka miękkOI wato'

wanai, zaimecz.ek cena 3,00 mr .• 'Z przes. 3,20 m. 
Opr. 6. Imitacya .skóry, ok~ad. z1c1JoJ:ma leik

ką obwód!ką metalową z zameczkiem. cena 
3,00 mr. z. pirzes .. 3,20 mr 

GŁOS SERCA. 
Opr. S. Skytogen okfadka1

, grzbliiet wycisik. 
i ·zlloc. cena 1,20 mr. z. przes. 1,30 mr. . 

Opr. 4 •C. Skóra ok.l:a0dika. okladka miękko 
w:airowa111a,, ·cena 2,80 mr. z. prz·es. 3,00 mr. 

Opr, 6. Imita.cya skóry,okJ. zdobna lekką 
oihwódką metalowa z zameczkiem, cena 2,80 
n;ir. z P:~zes. 3,00 rnr . 

GŁOS SERCA. (Z dużym drukiem}. 
Opr. S. Skytoigen .cJlkfad'ka, grzbiet wycisk. 

i ·zloc. ,ce111a· 1,30 mr. ·z przes. 1,50 mr. 
Opr, 4 c. Skór:a 01klarlka, miękko watowana 

·ceinai 2,90 mr„ z przes. 3,10 mr. 
Opr_ 4. S . C. Tak saimo jak .nr. 4 c. lecz 1i 

Ziarneczkiem, cena 3,30 mr. z prz.es. 3,50 mr. 

A N I ó L S T R ó Z. 
Opr. S. Skytogen oik:Ja.dk.a grzbiet "ryciska

ny 1i ZIJ:loco1ny, ceina 1,30 mr. z przes. 1,50 mr. 
Opr. 4c. Skóra gl.a:dika„ miękko wat01w<anai, 

·cena 2,80 mr. ·z przeis. 3,00 mr. 
Opir. 4SC. Taksalmo jak nr. 4c lecz z z:amecz

kiem cen.w 3.20 mr. z przes. 3,40 mr. 
Opr. 6. Skórka koloroiwa,. wyds1kii okucie 

zc:meczek. cena 2,80 mr. z przes .3,00 mr. 

PRZYDŻ KÓRLESTWO TWOJE. 
Opr, 1. Skóra czairna, 0okfaidka wyciskama, 

cena 1,80 mr. z orzes. 2.00 mr. 
Opr. 4c. Skóra v,latdka, miękko w.atowa1r..a, 

cenąi 3,10 mr. z prz.es. 3,30 mr. 

BŁOGOSLA WJ\1.Y PANU, 
Opr. 1. SkMa czarna, o klacLka wyciskana, 

cena' 1,80 z prz.:es. 2,00 
Op.r. 4c. Skóra 1rlaidka. miękko w:atowana . 

cena 3.00 mr. z przes. 3,30 mr. 

GWIAZDA NIEBIESI(A. 
Op>L 4c. Skór.a daidka, miękko w:atowa:na~ 

cena 3,10 mr. z; urz:es. 3,30 mr. 

OL T ARZYK POLSKI. 
Op.r. 4c. Skór.a !!fad'lm. miękko watowana. 

cena 3,40 mr. z p.rzes. 3,60 mr. 
Opr. 6. S.kóirk~ wyciski, okuoie i zaimE}czek, 

cena 3,40 ·z przes. 3,60 mr. 
i!'!!! Q _ 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlkhen 

Postamt ein Exemplar der Zeitung „Wfarus 
Polski" aus Bochum ftir das 1 Vierteljahr 
1908, und Z1ahle an Abonnemen~ und Bestell
geld l,9d Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu hab en be-
scheini,gt. 

den. 190 

Kaiserliches Postami 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 

Postamt ein .Exemplar der Zeitung „W1iarus 
Polski" aus Bochum filr das 1 Vierteljahr 
1908, und ziahle an Abonnement und Bestell
geld. 1,92 Mk. 

Obige l,92 Mk. erhalten zu haben be
scheinigt. 

den.---190 

Kaiserliches Postamt -------
Drukiem J na;k~ad!em „W.iarusai Polskiego"~ Bochum. 

OGRODEI( DUCHOWNY. 
(z d:ru.kiem średniej wielkooci.) 

Opr, 1. Skóra czarna, okladka wyciska·na.,. 
cena 2,20 mr, z prz:es. 2,40 mr. 

Opr. 4SC. Skóra glaid'ka, mię.kko watowaJiia 
zameCZikiem. ·Cena_. 4,30 mr. z przes. 4,50 mr. 

Opr, 6. Skóra, wyciski~ okucie i zameczek„ 
cena 4,00 mr. z prze$_. 4,20 mr. 

WIANEK l(U CZCI N. M. P. (małe wydanie)„ 
Opr, 1. Skóra! czarna, okladka wyciskana 

ceoo 1,80 mr. z przes. 2,00 mr. ' 
Op,r. 4c. Skóm 1rfa.dka. m4ę:kko watoiwana„ 

cena 1..90 mr. z przes. ~.10 mr. 
. Opr_ 4SC. Tiaksaoo j1aik m. 4c lecz z zamecz

kJiem, cena. 2,30 mr. z prxes. 2,50 mr. 
Opr. 6. Skóra, wy.c].:.ski, okucie i zameczek„ 

cena 2,00 mr. z prz.es. 2,20 mr. 

KATOLII( W MODLITWIE (z dużym drukiem~· 
. <?Pr. 2. Śliczina czarna stkóra, z. pięknym \VY·· 

c1sk1em cena 3,20 mr. z przes. 3,50 mr. 
Op.r. 6. Skóra, wyd'Sild, okucie i zameczek," 

ceina 4,60 mr z przeSi. 4,90 mr. 

Zamawiać należy pod adrese~!J: 
„Wiarus Polski'', Bochum, 

Maltheserstr. 17. 

Najstarsze codzienne pi,smo katoliolm-połskie 
dla wsizystkich stanów, 

1wy:chodZ1i codzien~ie w Toruniu i ma sześć bezpła-· 
tnych dooatkow ba,rdz.o poucz.a1jacej treści. 

Przedpłata wynosi 1 mk. 50 ienygów kwartalnie 
Wyid;awiniotwio „Gaz·ety Toruń1S1kiej" daue swoim ·aibo.. 
:nentom. „l(alendairz Mairyański" na: GwJ:a.zdK:ę i vn!lle 
podarki, a 1i;ia pog~z~b abonentów, Zlm<a:_rJyich wskutek 

rneszq_ęsl1wego wypadku w:ypliaca 

łliO marek. 

Przyjaciel 
l(atOilicko-poJ1skie pismo ludowe 
W'Ydhodizi tr.zy razy tyigodniowo 

w Toruniu 
i mai niaistępu]ące dodatki bezplatne: 

.RODZINA CiiRZEśCIAI'ISKA, SZKOLKA POLSKA~ 
PRZEWODNIK NAUKOWY I LITERACKI, GOSPO

DARZ, KUPI.EC I ~RZEM YSLOWIEC, OGRODNIK 

! PSZCZELARZ. 

Na Gwfazd'lcę --
o~rzyima każdy a:bone.nt ,,l(alendąrz Mary.ański". W 
c11ąigu r01ku GaJe Wyid'a\Wlniatrwo Jako podarki r6faw 

1ki~i5łżki i obrazy. 

-- Na pogrzeb abonentów_. --

którzy umrą wskutek niesiz1c:zęśliweg.o wypadku za
raz lub w diwa tygiodnie po wyip.aic:Lku, wy;pJ'aca 

„Przyjaciel" 

tliO marek. 
Pr.z.edpla.ta na „Prz:yij1ac.i_ela." i ws.zy:stki~ dodatki: 

uai ·trz.y mie.s1iące wy11asi 1 markę, na idwa miesiące 
61. feny~ów. na· jeden miesiąc 33 ienygów • 

Numera okazowe otirzyma bezpłatnie, kto ich zażąda. 
, pisząc pod adresem: · 

„PRZYJACIEL"- ThQrn, 
LB 

POSTB:ts·.1 fLLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen. 
Postamt ein Exemplar der Zeitung Gazeta 
Toruńska" aus Thorn fiir das 1 Vi~~teljahr 
1908, und zahle an Abonnement und Bestell
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben )Je-· 
scheinig;t. 

den. 190 

Kaiserliches Postamt 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiserlichen 
Postamt ein Exemplar der Zeitung „Przyja
ciel'' aus Thom fiir das 1 VierteJrahr 1908, 
und zahle ah Abonnement und Bestellgeld 
1,24 Mk. 

• Obige Mk. 1,24 erhalten zu haben be
srbeinigt. 

---·----den. ----190 

Kaiserłiches Postamt 



r ~90 Bochum, n . 907~ o • 

• 
ledzłenne pismo ludowt dla Polak6w na obczyźnie poświęcone o~włacłe oru sprawom •arodoąa, politycznym ł zarobkowya. 
~ cOOzierntle z wviątkiem dni poświątecz.. 
.,dl. pr.ie,dplata kwartalna na poczcie i u listowych 
Wynosi J •r. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu l mr. 
al ten •• Wiarus Pol.skł" za.visainy jest w cenniku pocz,. 

1IOW'Y1JI pod .anakiem •• L. polnisch nr. 123." 

I ~mlc Boże za Wtarc I DJczyzq I 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka tłrobnego *• 
ku 15 f •• OR:loszenie, zamieszczone t>rzed i:Mer.ałami .fi 
fen. Kto często osrlasz.a otrzyma rabat. - Listy i• 
„ Wiarusa Polskiego" należv frankować i padać 11• 
nich dokladny adres piszącego. R~kop. uie ~~am.7. 

------~-------------·------------··---·M.ll'tt---·~---..... --·-•Wilt1W21411-llill~-------------... -----------tl~ ....... ,, ..... 
Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

1&„!!!!!~!!!!!!!l!!!l~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!ll!!!!!!!!!~!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!l~!!!ll!!!!!!!!!!!l!!!!!!~!!!!!!!!!l!!l!!!!~. !!!!l!!!!!~!l!!!!!!!!~~!!!!!!!!!~!nl!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!l!!l!l!~i~. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IR!!l!!l!!!!!l!!!!!!!!lil!~!ll!l&~t"'!!!!!!!!!l~!!!!!!~~~~~~~l@!!!l~~-!~~rt:(~: 

Rodzice -.ołscy! Uczcie dzieci swe ·' 
116włć. czytać i uisać oo polsku! Nie 
leit Polakiem. kto Potomstwu swemu 
plemczyt się pozwoli! 

Z ypadltów dola. 
ftenryli ~ienklewicz wystąpił przeciw 

wywłaszczeniu. 

. Zniakomity nasz powieściopisarz or-
1anizuje ankietę w całej Europie w spra 
wie wywlaszczenia. Techniczne wyko-
1anie powierzył Sienkiewicz zarządowi 
paryskiego ,,Biura Prasowego." 

Agltacrc- za bojkotem towarów nie
aiecklcll w Polsce zaboru rosyjskiego 

roiwiia sie w dalszym ciągu. 

Na piątkowym posiedzeniu Stow. 
Techników w WarsZiawie, drugim z 
kolei poświęconym sprawie bojkotu to
warów Dliem;eckim, stwierdził 1Jrzewo-
4niczący inżynier Obrębowicz, że agi-
łacya za ograniczeniem przyw6z.u z 
Niemiec, posuwa się naprzód coraz po-

4. ważniej. 
Poczyniono też kroki celem utwo

litJ rzenta biura informacyjnego. 
Ponieważ są poszlaki, że rozterkę 

w przemyśle Polski zaboru rosyjskiego 
• wywołali ·niemcy, aby zrujnować prze 

mysi vołski i otworzyć rynek dla swo
ich wyrobów, :uchwalono poczynić kro
ki do utworzenia stałego sądu rozjem-

49ł czego dla rozstrzygania nieporozumień 
c~ pomiędzy fabrykantami z robotnikami. 

vi Kalendarz ścienny 

a• 

na 1•ok 1908 
lliYidzie 'W wydainiu ozdobnetn 

z ogłoszeniami. 
tłdkła<l będzie wynosił przynajmniej 

liOOOO. 
~alendar21 do.łączymy do ~,Wiarusa 
Polskiego" i roześlemy bezpłatnie. 

Zamówienia n."ł,; ogl'Oszenia, któ
'Y'ch cena będzie umiarkowana, przyj

tnu]e a'dminrstracya „Wiarusa Pol-
_:go'' w Bochum. 

-!! ... „~. ; -

~rusy, Watykan a sprawa polska. 
0 

~edyo]ański ,,Corriere della Sera" 
Zpisał się w obszernym artykule, o
k~thYm na informacyach z kół watykań 
~c 'o zamiarach, w jakich rząd pru-
1 ":Y.SYła do Watykanu swego przed 
~.i Clela p. Mtihlherga, oraz o' jego 
htyce antyPQlskiej. 
Y 9 .artykule owym wzmiankowaliś
. iuz 'Przed kilkoma dniami, dziś po
ie1VJ obszerniejsze streszczenie. 

rze e~łng informacy,;·, otrzymanych 
1 z dz1~nnlk medyolański. nowy P?

Prusk1 ·przy Watykanie ma uczynić 
ęZYstkn, co możliwe, aby skłoni~ St~ 
t Apos~olską do poparcia pol;tyk1 
t~olskłej, lecz osiągnięcie tego celu 

ardzi wątpliwe. 
terW:tYkan dąży jedynie do obr-0ny 
caJ es w kościelnych i nie zamłerza 

e "&lądnąć w sprawy polityczne. 

Jednakowoż obecni.e stanowisko Kuryi stytuawaniu się biura. do którego wy„ dobrem państwa (Staatswohl) i w imie państwa 
różni się wielce od sytuacyi, jaką wy- brano jako przewodniczącego P. Góre- dal zezwolenie na ustaiw.e, która w miei.sce obr• 

ny prawnej oddaje vod decyzy~ wladz admini
tworzy la polltykia Leona XIII, oraz je- ;ak-iego, jako sekretarza iP. Vo~ta, jako str.a.cYdnych rozstrzygnięde o bycie i val<YL.eniu 
go nadzwyczajna sklonność do u- larwników ipip. Kaję 1i Ta.rgioszyika. Po mHiooów oby-wateli pruskich. z <loI>'lsx.czeniem 
stępstw wobec polityki berlińskiej. krótkiem wsitępnem 1przemówieniu za- jooymego rekursu ido instancyi ministeryałne;, 
p· X · · t b kt' b · b ł l · k. Polityka anzypolska wJaściwie tylko cze· rns me 1es oso ą, ora y się zgo- ra g os zaDroszony na wiec · 1er. ści-owyrn c·iągiem dalscym politykj kultarkam· 
dziła na odgrywanfo roh narzędzia w a<llmin. „Wiamsa Polskiego" ip. Pankow fowei 
jakiejkolwiek sprawie politycznej, la ski z Bochum ,i w dlużsizem przemówie- (Żywe: bardw sl.us.znieJ po s.trooie Polak.ów.) 
zwlaszcza w sprawie takiej, jak ucisk niu omówil nowe ia1ntyipolskie projekty zaisluguie na to. aby ią z.rew-idowaoo. 
lub niemczenie Polaków w zaborze pru rzadu .pruskiego i wskav1'\lral drogi, (Bard'z.o slusznie! u Polaków i centrum). 

J " Mooci panowie! Zbliżam sie kru końrowi. 
skim. Z drugiej strony jednak Stolica jakiemi Pobcv Pod zaborem pruskim Wy.rażenie .pana ministra sprawiedliwości, że 
apostolskia powstrzymywać się będzie postępować V.Owinni, by zamachy a:J!f!U.- d()lbr<> publiczne iast to samo co dobro uaństwa. 
od jakiegokolwlek akcentowania swej ;sikie s.poleczeństwu naszemu ·zaszf.k.o- nasuwa mi ·ieszcze iedn<; uwagę. Czyż pano
wali, które narodowcy polscy mogliby dzić nie mogly. Za to pouczające prze- wie od stolu ministcryalmego w Prusiech jako 
wyzyskać dla swoich celów. mAi..u1·el1il·e TV'ld·z1·ę1''awal1' w1·eic"""u,n1·cy i w rzeszy niemieckie! n-ie wiecie. że pojęcie o 

- V'VV tJV li\. flJ'VV dobru publicznem W toku historyi dafo v<>wótt 
Co się tyczy mianowania nowego prelegentowi hucZ111ynni dkliaskami. do na.Twieikszy-ch zbrodni? Czy w ~ re--

arcybiskuPia poznańskiego, ,.Corriere W dyskusy1i•, jaka się następnie wy W!Olucyi franJCuStkiej. g<ly ustanowiono komitet 
della Sera" pisze; . wiązała zabierali gł·os ipp, Marciniak, oobra p-ubli-cz.oog-o (Comite de sail11t public) • . wfa 

„ To jedno jest rzeczą pewną, że Glapa, Biały, JaikObelk, Józeflualk, Łu- śnie ()IW() dooro publicz.ne me spowodowa.to, że 
Watykanowi jest to zupełnie obojętne, czaJk. CzajlkoWJSki. Kaja. w lkońou p'. ~~t;!\ XVI i Marya Antoa.n.eta poszli pod gi-

czy będzie mianowany Polak czy Nie- Pank01wski. który w dysikiu'Syi kilJrnikro- (Brawo! j bard7Jo dobre! u Pola:ków i w 
miec. Ale Watykan nie zgodzi się nig- tnie jeszczei 11Jrzemawial, przeczytał centrum). 
dy na nominacyę takiego arcybiskupa. nrotest, który iW•ilecownky 1· ~,A :~o.glaśnie Żądamy stal:Yc.h zasad prawnych i zgadzamy 

... oui1 się pod tym wmrle<lem zupetnie z PO!Slelll'l p. 
który nie byłby mity szerokim war- wzyfęli. P.o wyczeirpnfo się dyskusyi Trimbomem. iż dobro P'llbliczine odnosić sir: 
stwom ludu katolickiego i byłby podej- wlkończono wi_ęc. !Ila który starwilo się mus.i. do dobra public:zmego wszystkich obywate 
rzany o to, że mógłby stać się popro- o:koło 200 .rodaków, oośpiewainiem je- li tak rw kraju pruskim, jako i państwie niemie-

stu narzędziem po li tycznym w rękach dinej ziwr-0tki ipieśni ,Serdeczina Matko'! c~iWystępowainie przeciwko narodlO'Wi połsdcie-
rządu pruskiego. W każdym razie za- Sekretarz wieca. mu wYWofalo w calym c)"Wi1izowanyin świecie 
powiedziane przybycie Miihlberg~ sprl,l ------ okrzyk oburzenia. 
whf niemało kłopotu Watykanowi". Dłsteln. Walne roczne 'Zebranie ko (Brawo.) 

Dalsze głosy prasy zagranicznej o 
projektach antypolskich. 

Pr,asa rosyjska milczy o projektach 
antypolskich rządu .prusko-niemieckie
g-0, tylko półurzędowa ,,Nowoje Wre
mia'' wsPomniala o nas w sposób dla 
nas wrogi, a organ konstytucyjnych de 
mokratów ,,Ruś" w sposób dla nas 
przychylny. 

W piśmie ostatnim zamieścil zna
ny dziennikarz Nestor artykuł vod na
główkiem ,,W wigilię wojny polsko
niemieckiej". 

„Zaczyna sie znowu, pisze p. Ne
stor, ąntyniemiecki bojkot handlowy. 
To jest jedyna forma wojny zaczepne!. 
możliwej dla narodu, nie posiadającęgo 
wlasnej armii. Doświadczeni w wojnie 
obrończej Polacy powinni .przyswoić 
sobie .najdoskonalej i dostępne sobie 
metody zaczepne. Samą tylko obroną, 
j;ak wfadomo, nigdy sie nie zdobyw.a 
rozstrzygających pomyślnych wym
ków. 

NieplCY. zdaniem p. Nestora, potra 
ci1i glowy: 

To jakaś nJenawiść, granicząca z 
rozpaczą, ze smutną świadomością bez 
siłności niemieokiej prze<! bohater-
stwem polskiej1 obrany. . 

Og1ianiczenie praw w Królestwie 
Polskim <Odbywa się równocześnie z 
nową kampanią przeciwko Polakom w 
sąsiedn:.ch Prusach· Gdyby było ina
czej to rozczarowanie co do rozstrzy
gnię'cia kwestyi polskiej .w Ros~i spe: 
cyalnie, a za jej pośredmctwem I caleJ 
kwestyi polsk'ej - wywalałoby reak
cyę na korzyść Niemiec z ich surow:Ym 
al'e bądź co bądź prawnym porzą~k!em 
zabezpieczającym dotychczas c1ęzką. 
ale w wyrok.1ch swoich pomyślną wal
kę o zwiększenie polskiej s,ily narodo
wej. · 

---·-
l(irchllnde. Wczoraj w niedzielę ~

był się tutaj w1iec p-rotestujący przec!w 
amtypolskim pmjektom ,rzadu pruskie
go. O godz. 4 zaga-i'ł wiec p. Góreicki 
pocłrwalentem Pana Boga. Po ukoo-

la śpiewu ,,Wanda" odbyło się w nie-
dzielę 8 grudnia. Do zarządu zostali na
stepujący obran: pp.: Józef Puźniak, 
przew., Szczepan Dolata, zast., Wł. Li
sewski. sekr., Jian Stróżyk zast. Franci 
szek Szai. skarbniikiem, Jakób Dolata, 
zast.. lg. Błażejczak i Michał Puźniak 
:rewizorami kasy, delegatem Wl. Li
sewski. zast. Ludwik Jankowiak. 

Szanownych Rodaków z Disteln i 
okohcy prosimy, aby jaknajliczniej 
wstępowali do Koła Il!aszego, pamięta
jąc o tern. że Polakowi należy pielęgno 
wać wszystko- co polskie. 

Cześć :pol,skiej pieśni1 ! 
J. Puźniak, przew., Wł. Lisewski, sekr. 
& 

z rozpraw nad projektem ustawy 
o zgromadzeniach I stowarzyszeniach 
{Z mowy posła księcia R.adz.łwłłła wygłosi.onej 
w parlamencie niem. we wtorek 10 grudn. br.). 

(DokQ!kzenie). 
Zgadzam sif: w zupełności z tymi panami, 

którzy uważają poprawkę przedlotonego praiw.a 
- pomIDąwszy już niemożliwy do _przyjęcia 
~ 7 - za konieczną ze wzglę<lu M niejasność 
ialkich pojęć nieokreślonych, ialk „publiczne 

St>reJWY", „publiczne zebrania.", Stanowczo 
1rWażam xa konie-czne, aby p0j~cia: takie zrozu
miale byly wyrażone - mianowicie - celem 
munięcia samowoli nie~ycharrleJ, która. wog;óle 
ai w -szczególności w naszych dz.ielnicach. m'O
li:laiby być p~z policyę s.tois!Owaną. Koniecz
nem jest. aby wykluczyć nadużycia policyi, któ 
ra pod J>QZOrem bezpieczeństwa spraw publicz
nych wciska Slię bezkarnie nawet do 9gniska 
d<m10WeR"Q. a wszystkie rooprawy iakiel{okol
wlek rodzaju, towa:rzystkie zebram.ia, nawet 
teatra amato~kie, na który.eh pvls.kim poslugn
ją się językiem, uważa jako wszechpolską, a11;i
ta.cyę. Jeśli jakkiekolwiek 1>0ięcie wolnośd ma 
być 'P(1episern praiwa: niniejszego :oapewnłone, 
wtedy należy sie o to postarać, aby zebrania, 
na których nie omawia się spraw nie maiil\CYch 
mnei stycroości z kwesfyą polską, nie podle
gały sam01Woli Policyi. 

Opuszczając. ternz _projekt ustawy musz~ 
dotlrnąć kilku S.Cow:ami tak szeroko tutaj O'!Tla
w.iain.ą .antypolską politykę uprawiana w ce
sarstwie i Prusach. M. 'P. P. kanclerz zrobil 
z tel a.ntypolskiei polityki prawie kwestye ist
aienia Prus i państwa niemieckiego. 

To co dotychczas uważane byto za podsta
wę porza<lku orawne~o i spolecznego, ti. nie
tykalność wlasnośoi, która miala być zapewrr.io
n-ą i sta.ć pod opieką ziasad pra1Wnych, zakwe
~tyooowait l)'am 0.rnski minister sprawiedliwo
ści„ g<ly w izbie deputowanych, przy sp-oso
bności wypowfadania swego zOOllia o dObrn 
publicz.nem podlug poję.cia ogólnej usta.rwy o 
'W'Y'WluzczeMt. :gt<>żSaarril to dobro JYDblicz.ne z 

W tej samei sprawie wydosił JJ(lMł Ber
nat'd Chrzanowski w ~Qdę. dJda 11 JUudnia br., 
mowę następującej treści: 

Chciałbym panom stanowisko mojego 
stronnictwa, odnoszące sie do projektu u
stawy o Towarzystwach i zebraniach, a 
zaa:naocrone wczoraj przez kslecia. Radzi
willa w ogólności, objaśnić jeszcze szcze
gółowo. J estto dla nas sprawa poważna i 
proszę panów o cokolwiek uwagi. 

Przez paragraf 7 projektu ustawy o To 
warzystwach i zebraniach staje sie dla nas 
iluzorycznem cale prawo o stowarzyszeniu 
się i odilJ}""· niu zebrań. Dla tego § 7 nuca 
cień l?)a wszystkie inne .()r$episy projektu. 
Wskutek tego z jednej strony ma.ro uczuwamy 
zadowolenia z korzyści, .takie nam ten proi,ek.t 
przynosi, np. pod wzgl.~dem nieogranic-Lonegio 
dopuszczenia, kobiet do życia Towarzystw; z 
drugiej zalś strony nie uczuwamy osobliwego 
zMioWi9lenia z POl\Vodu stron ujenmvch, jakie ten 
prajekt poz;Ol.5tawia i ia.l\ich n.ie usirwa. np. o
graniczenle prawa koall:yjnego robotników 
wletskich. oo do którego to ograniczenia tak 
bardro pragniemy, aby ie usunięto. .Nasm ca
la myśl. cale nasre ucxucie zwraca sie prz.e
ciW!~o temu, co iest nOl\Vem rw Niemczech i: oo
wem :nai calym świecie, co ani w przeszlości, 
ani w cz.asach obecnych mgd'Z.ie nie bylo z.na:.. 
nem, przeciwko zakazowi używania ięzyka Oi
CzYster'> na zebraniach.· 

(Bardzo srus1zmie! - u Pol.akw). 
M. p ., niech 111asze stanowisko nie wydaie 

się panom p1.tesa~nom. albo zbyt nami11.trde zar 
1.lna<:wrrem! Jeżeli panowie to lłWZłllędnicie. 
oo ten pl'QJekt ·wobec :nas astanaiwia, to ~po
dziewam sie. że zrozumiecie nasze sita~wis.ko. 

Nasamprzód. żą<la projekt. aby obywaite1e 
Rzeszy niemJeckiei~ narodmviości niemieckiej. 
k·tórzy wladają językiem niemieckim, tym ję
zykiem n.a zebrainjaieh przema.wiali. Jeżeli to 
uważatmy za vrzepis nietolerancyjny, to to nie 
jest fanatyzmem z naszej stroov. jak to sie 
WY<laiwalo posJowi Miillerowi z Me.irrringen. Sko 
ro parłOl\V1e tego nic rozumiecie. to to iest tyl
ko dawodem, że nie jesteście zdolni •czuiwać 
teg-o. cze~ó sami nie doświa<lczYliście. PCU!u
wie nigdy nie byliście ~niewoleni do obrony 
wl·asn~o języka ojczystego przeciwiko wypie
raniu ~-0 przez inny jezy:k. i to w 1kraiu, byl ko
lebką te~o języka. Toż język niemiecki nn
szerzai się swobodinie na cal'yrm świecie, wal
czy z francuskim i angielskim o hegemonię. 
Pa:oowie ni-g<iy nie bvUS:cie zniewolern do wza
fen1.nego poroznm1enia sią •W OO.cym języka, i 
ro pod groźbą. że, -gdy byście posługiwali się 
językiem Qjcz.ystym -zakazanoov warn ·dalszej 
rozmowy, Ale s.p-robujcie panowie stawić się w 
to położenie! Wyobraźcie sobie n. p. publiczne 
zebranie niems:;ów w Wę~rzech, wvst.a'Wcie 
sobie. że ''iV'a:Si tamtejsi rodacy sa zniewoleni, 
omawiać i.darzenia w svroJej dalekiei1 ojczyźttie. 
;w Niemczech, Językłem maKłziairskim; wy
staiwcie sobie, ie '\WSi rodacy mtllSzą ~ytować 
zdania z mów Bisma~ w języka lllEldUar-



'Skim. Nie fyczę niemcom w Wę~rzech takich 
-stosunków; pr.cvtaicz.aim to tylko jako przy
kla<l, aibyśc·ie PJlnowie zrozumieli to., co tein 
projekt wobec nas zawiera anormalnego_ nie
zwyleiro. pot:wornego. 

Oprócz tegQ projektu chce tyah obywateli 
~zeszy niemieckieji, którzy nie wladają języ
.tiem niemieckim. - aJ oni tworzą większą 
cześć ludności polskiej w Niemczech 

(Wielka prawda! - u Polaków) 
poz.ba/wić prawa zgromadzania się. 

Wieksrz..a część ludności J><)Askieł w Niem
czech - są ro 4 miliony - nie wladai języ· 
itiem oiernreokim. iako to -gospbdane wlościań
'3f:Y, robotnicy wiejscy, wj~za część robotni 
ków fabrycznych. rzemieślnicy i mniejsi kupcy, 
li przedewszyistkiem kobietv. 

(Wielka praiwda! - u Pcl.aików). 
-ki ~=e podiniesittQ.ie zarzUlt: I to mimo nau 

OdJ)OWia.dam 'la. to: W części wlaśnie z. po„ 
'MJdiJ na.aki iSzk:olinei. metody igw.ailtownej, bez 
pamocy Je:zyika ojczystego, 

(Wielka praiwda! - u Polaków) 
.metody, którai odstręcza umysl od ięzyka., nie· 
·mieckiego i isprawiai, że go dzieci prędko za
~ po opuszczeniu s1.flmlY. 

(Panowne potakiwanie u Polaków). 
.Piai n.as znajoroość j~zyka niemieckiego iest 

ootą-0.:aną. już dlatego, że <iest brOiliią w. wake 
drorl()rJlJ.cznej, 

(Bairdzo slus~e! - . u Polruc6w). 
Ale chocia~by r nauka szkolna byl.ai naijlep

szą,, to ~ednak jestto -wproot niemożliiw~ aby 
polski i:obotndk wieiski który nauczyl słę w 
~le mów.ić po nłemie.cku, potem. gdy s:zkoł'ę 
OJJU~c.il i mawę niemiecką tylko .przypadkiem 
slyszy, moż.e pr:zy .stosunkach z wlalCl:z.ami, jesz
C'Le po kilku latach wladlat językiem nilemie
ckLm. Abiturvent, ~tóry w gimnazyum })'rzez 
.dlugie la.tai U<::żyl się i1ęzyka1 fr.aincusklego, po 
opuszczeniu irmmaiz:vum ~ie rozumie dluższych 
wywodów fr:amcuskLch, a tern mniej umie je sam 
wv~l.aszać. 
(Wielka praw1Cf.a ! - u Polaków i w ce.ntrwm:), 

Czy czegoś pod!obnego mOina żą<iać od 
f'obot:rui.ka? 

Dla tego. S!dyby to, czego pr.ojekt żąda, sta
ro się ll'Staiwą, nosl'owie piolsk·iej n.a-rodlQIWości 
nic mogliby na zebraniach 1Zida1Wa~ sprawy ze 
SWQjej czynności parlannentarnei. 

(Wfolkai praJW1Cia.! u Polaków l w centrum.) 
Uniemożliwi-000iby po!Skiej ructności i.nfu.r

mow~ie się w .cza~ie wyborów o sprarwach 
wyborczych, o wykonywaniu prawa wyłwrcze
sro. 

(Pon<J'Wlne pota.k~waniai u Pola'ków i w 
centrum). 

Polski robotnik nie móg!by n:a zebraniaich 
obradiawać naid swoiemi sprawami za:mbkawe
mi i zaw-Odowemi, nie móglby przysluchlwać 

) się wyklad~ naukowym, Illie móglby w ogóle 
się podinieść P-Od względew <kultur.alnym. 
(Wielka praiwida! - u Polaków j w centrum). 

A tego wszystkiego żą<l.a projekt nie wzglę
-dem oodizoziemcóiw_ którzy tu .przywędrowali, 
lecz względem ludności, która tu w swojej q;:
czfźnie ntiesz.ka od tyisi(\!ca: lat, której język 
już w 16 wieku stal sie literackim w d.zielach 
Kocha.nowskieg'O, któref język jest ~ęcykiem 
lrulturnym, ~ w 'której1 języ1ku naipisarne .uoematy 
,staly ~i.ę duchową wląsinością call'ego świata. 

(Baroz-o dobre! - u PoJ.aików). 
Gdyby to, czego pr_ojekt ż·ąida, staro się u

stawą . naitenczas anai!fabeta niemieckiej naro
dOW'ości mi.alby prawo1 przemaiwiać na zebr.a„ 
idach, a J1li.e mialhy tęgo prwa czloJWiek wy
bzta.rcouy, któryby nie wladal <d.lostateczinie .ie 
Z}'lkiem niemieckim. 
(Wielka praiwdral - u Polaków i ;w centrum.) 

. Odyl]y to, czego prpieikt żąda, stalo się u„ 
stal\Vą, inałencz.ais byloby t0t gor.zką imni'ą i urą
gdwiskiem wz.ględem Judlnośd ·czteromiliono
'Wej, z której maiatku i .si!y- roboczej korzysta 
$ię w czasach p-okQiru. ar której krew wyzysikuie 
się w czasie wojny, 

(Wi:elka prawda! -- u Polaikórw). 
To byfoby -niesprruwiedliwem, nieludJzkiem, 

1o byfoby <okmtnem l 
(Wielka praw<la! - u Polaków). 
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ŻUBR OWIE. 
OJ110wiadanj.e historyczne według ·po

wieści 

Wacława OąslorowskieRo. 

1.w ·· (Ct.&1 •alsn>. 
Oficerowie i żołnierze kiwali się aa 

tomatyczn:e na kulbakach. Konie szły 
'Ociężale, strzygąc strachliwie usziami. 
Muly tylko, ciągnąc furgon, tuptały ra
źno, pobrzękując zawieszonemi u cho
mąt dzwonkami. Niekiedy trzask bicza 
woźnicy rozległ się wśród ciszy i roz
pływał w dalekich echach, lub osie po
jazdów zatrzeszczały silniej. 

A chociaż ten projekt chce stworzyć takie 
stosunkj, to to ma być - zdaniem sekretarza 
stainu - tylko „spokojnem zaznaczeniem nie
mieckiej n.arodowbści". dążności zaś które wy
tworzeniu takich stosup.ków się sprzeciwiam. 
są rzek-O!Irlo _,:zaniedbaniem pod wzg;lędem na
rodowym." 

Ody uwz~lędnirny stosunki. jakie wytwo
rzyl.a.bv ta ustaiwa, to nie mDżemy twierdzić, 
iżby jakiekolwiek anrumenty przemarwialy za 
tym projektem. A iednak U$ilowano takie ar
gumenty przedlożyć; przytoczę je po kolei. 

Nasamprzód argument: pr.aiwQ policyi do 
nadzoru Towairzystw i zebrań i utrudnienie jej 
tego nadzoru przy używaniu ję.zyika <niemieckie
go na zebr.anda<ch. Mości pa•nowię, jeżeli polkya 
ma takie trudności_ to Jest to jej $prawa, zna
leźć sp0i90by, aby te trudności usunąć. 
(Ba!r<lzo s.tusz.niel - w centrum j u Polaków)• 

Wykonywanie praw politycznych wz.e2 
ooyiw1atell państwa mus.i mieć pierwiszeństwo 
przed polł.cyjnęm prawem nadroru. 

(Wi.elk.a prawda! - w centrum). 
}(to iinaiczej argumentnje, ten jest nai po

-0hylej drodze, która prowadizi n„ P. do nastę
pujących konsekwencvi. 

Pierwszy przykfad. Policya iest także faj-
11tal.. Jej zadaniem jest między iilmemi, zbierać 
rzekomo w mteresie o.aństwa odpowiedni ma.
teryal i dla te_go podsluchiwać rozmowy w 
pu·blic:z.niych lokalaich, na ulicach i placach pu
blicznych. Na z.achod'Zie rzeszy niemieckiej 
1liewaelu tajnych poljcya·ntów wlada języikiem 
P.9ls&im, a jest tam wielu polskich robo.tników. 
Możnalby więc żądać zakazu roxm.arv.riania po 
po!Slku na ulicach i placaich publicznych i 12.u
błkznych lokaJa.ch (Olas z centrum: I do te~·:> 
jeszcze przyjdzie) - WPra<Wd'Zie takie żą'Cl'a.in.ie 
illlż wypowied1z.iaJnK) J)Olfl.ieważ powstają tmdno 
ści .dla tajnych policvantów w nadzorze roz
mów. proiwa1c!ztonvch w języku ~m obcym. 

(Dokoakzenie nastąpi). 
ZL 

lłemle polskie. -
Z Prns Zackoc!Bfoh. W1rmii i lb%1łf 

Chełmińska dyecezya. Przesiedle
ni zostali !księża iwtkairzy: ~raiuse z Lę
cka do Jeżewa, Dembiński z Jeżewa do 
Łążyna, Lipiński z Łąży.na do Lęcika. 

. Puck. Dla braku rąk do pracy nie 
zdołano na wielu gruntach powiatu tu
tejszego .powyb;erać okopowizn z ziemi 
Naturalnie, że wskutek teraźndejszych 
mrozów wszystko pomarzto. 

Osie. Zalożono tu „Ostmarkenfe
rajn", do którego natychmiast przystą
piło 40 członków. 

Chełmża. Odbył się tutaj wiec „J?ol 
s.kiego Związku Rolnego", na który 
przybyło ·około 350 osób. Na wiecu 
przemawfat.ł p. Antoni Brejski z Torunia. 

Szafa.Id. Przy kładzeniu rur wodo
ciągowych u właściciela młyna p. Chre 
nowskiego znaleźli robotnicy pod pro
giem domu mieszkalnego w garnku 1500 
mr., w tern za 600 mr. talia.rów, reszta 
w 1-markówkach i austryackich gulde
nach. 

Z Wielk. Ks. Poznatłskiego, 

· Bydgoszcz. Kołodziej Lib.eracki w 
Szwegerowi.ei •POO Byid\goszczą sprzeldal 
swą posiadłość za 17 OOO marek niem
cowi, woźnicy Bohlemu. 

Gniezno . .Pa:nowie &winiarSlki i Sule 
rzyski, k 1tórzy zaipr.ze1Paścilii1 Mac1lisze
wko komisyi koloo.izacyjnej, zaskarzyli 
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nachylił się ku j 'adącemu obok niego żoł 
nierzowi i wręczył mu jakiś zwój pa
pierów. floryan jął baczniej się wpa
trywać„. Oficer atoli otulił się swym 
faldzistym płaszczem .. żołnierz wlókł 
się jak przedtem, chwiejąc się w takt 
stąpającego miarowo konia. 

Po dluższej chwili floryan zauwa
żył, że koń żołnierza, jak gdyby osa
dzał się powoli. cofał. 

Gotartowski dotknięciem ręki zbu
dził lekko Stadnickiego i Masłowskie
go. Zaledwie ci zdołali się ocknąć, koń 
gwardzisty wykonał gw1ałtowną wolt~ 
zarył się na miejscu i ruszył wycią
gniętym galopem ku Tolosie... Stad
nicki z Masłowskim pomknęli za nim. 

W ciągnącym orszaku nikt nie zwró
cił uwag·i na ten wypadek. Gotartowski 

· wezwal do siebie Norwiłła i Jeziołkow
skiego, nakazawszy im opatrzenie pi
stoletów. Zaledwie ci zd(\żyli stanąć o
bok Ploryana, z poza furgonu wysunęło 
się śm~afo trzech gwardzistów hiszpań
skich i, spiąwszy konie ostrogami, rzu
ciło si ę gwałtownie do ucieczki. Norwm 
z Jieziołkowskim ruszyli -za nimi. 

Floryan ze Stadnickim i Maslow
skim jechali na tyle pochodu. w~ch-:
mistrz, a z nim Masłowski słaniali się 
nawpół bezwładnie na koniach, zmę
czeni pochodem. Ootartowski jeden 
czuwat. Czuwał nie dla ostrożnośc.:, 
bo czeg-0 tu się strzedz bylo w tern i:m
stkowiu? lecz troszcząc się o konia. 
bojąc się, aby go nie odparzył, o co 
przy słaniu się ociężałem na sio
dle jest bardzo łatwo. Aby zaś seność 
-0dpęd'zić, floryan wytężył wzrok i roz 
glądał się uważnie pośród fantastycz
nych olbrzymich cieniów, rzucanych 
J>rzez skaty, zawały ziemi i góry. 

Ootartowski nie wahał się dlużej, 
. skinął na trębacza„ 

Naraz zdawało się Gotartowskie
mu, że sunący o kilkanaście metrów 
J>rzed nim oficer gwardyi hiszpańskiej 

W wąwozie, którym ciągnął or
szak, rozlegly się alarmujące syignaly. 
Ocknęli się wszyscy. Szwoleżerzy po
chwycili za karabinki. Sród oficerów 
francu~kich i h:szpańskich wszczęto się 
zamieszanie. Z pojazdów wychylać się 

redaktora „Lecha" rzekomo o obrazę w ł 
artykule omawiającym sprzed:iż tego ~ 
majątku. Rozprawy będą ciekawe, bo 
wykaże się przynajmniej, o ile zawinił 
także w sprawie sprzedaży dawniej
szy właściciel Modliszewka p. Niesio
łowski. 

Cesarz niemiecki 
powrócił już do N:emiec z Hofandyi. 
Kanclerska ,,Norddeutsche A1Igerneine 
Zeitung" zamieściła artykuł powitalny 
w którym stara się rozproszyć wieści 
krążące o z~ym stanie zdrowia. Wilhet~ 

Szamotuły. Robotnik Thiel, wcią
gając pas na kolo w tutejszej cukrowni, 
został przez transmisyę pochwycony 
i z taką $ilą rzucony na ziiemię, że wkró 
tce po wypadku ducha wyzionął. Nie
szczęśliwy lfczył dopiero 23 lata. 

W rześnla. W katolickie] szkole w 
Bierzglinku powstał w ubiegły wtorek 
wieczorem ogień i spalił cały dach. Nau 
czycieJ p. Dakowicz był w tym czasie w 
Poznaniu i kiedy wrócił do domu zastał 
już szkołę w plamieniach. Przy pomocy 
sikawek zdolano ]ednakowoż ogień u
miejscowić. 

Ostrzeszów. Z powodu długotrwa
łych deszczów i ogólnej odwilży wystą
piła Prosna z swego kpryta i zaLala ni
żej polożone łąki i pola na dalekiej prze 
strzeni. 

Ze Sltłzka ezyli Staropolski. . 
Gliwice. W dzień św. Mikołaja prze 

bral się 14-letni Kowalski zi:i „dyabla'' i 
obchodził domv. W mieszkaniu Goduli 
obil w żartach is-letniego syna. Na dru
gi dzień Godula, spotkawszy się z Ko
walskim, począł mu się odgrażać, ma co 
tenże -Odpowiedział, .że jeszcze raz się 
.przebierze i g.o obije. To talk rozg1niewa 
lo Godulę, że wyciągnął nóż i' pchnął 
nim Godulę prosto w serce, kładąc go 
trupem na miejscu. 

Mikołów. Przed dwoma tygodnia
mi zamknięto tu z powodu griasującei 
szkarlatyny szkoły ludowe, a teraz mu
siano z tej samej „przyczyny zamknąć 
także wyższe szkoły dla chłopców i 
dziewcząt. 

Ligota pod KatowioamL Pożar wy 
buchl w mieszkaniu jednem z oberży 
zwanej „Ftirstenschloss", i przytem 
52-letnia siostra oberżysty została tak 
poparzoną, że w pięć godzin później 
zmarla. Nie mogta się ona ratować, po
n ieważ była sparaliżowaną i nie mogła 
się o własnych sitach ruszać. 

Z innych dzielnic Polski. 

Warszawa. P.:sma hakatystyczne 
rozszerzały wfadomość, że władze ro
syjskie wystąpiły przeciw wszystkim 
dziennikom, które zamieściły krytycz
ne artykuły z powodu pruskiej ustawy 
o wywlaszczeniu, że zabron~ly wszel
kich w tej sprawie zgrnmadzeń, skon
fiskowały odezwy, wzywające do boj
kotu towarów pruskich~ oraz zakiazały 
odbycia wieców w sprawie bojkotu. 

Wiadomość powyższa, jak zape
wnia dobrze poinformowana w1uszaw
ska ,,Gazeta Codz;enna", jest z gruntu 
fałszywą. 
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zaczęły głowy. Równocześnie w od.dali 
dal się słyszeć odgłos strzałów. 

Toedwem z Nidermajerem na roz
kaz Floryana ruszyli ku strzałom. 

Marszałek skinął na jadącego obok 
karety adjutanta. Ten skoczył ku Krzy
żanowsk~emu. 

- Pa;i prowadzisz? Co się dzieje? ... 
Krzyżanowski zmieszany nie wie

dział, co odpowiedzieć i zwrócił się ku 
floryanowi: 

- :co znaczsi; ten alarm? Te str . 
ły?„. 

- Nic zgoła, panie poruczniku. Żoł
nierze moi ścigają kilku włóczęgów. 
którzy dobieraJi się do furgonu królew
skiego-.. Wszystko w porządku. 

Marszafek, odebrawszy z kolei za
pewnienie od adj1utainta, pośpieJSzyl wy
jaśnić królowi powód zamieszania. P.er 
dynand przyjął skwapliwie to tłóma
czenie.„ Panowie hiszpańscy zdawali 
się nie zwracać uwagi na ten wypadek. 
Oficemwie francuscy objawili żywe 
niezadowolenie, szczególniej kapitan 
Laplace był poirytowanym. 

- Co to za nierozsądek - mówil do 
Villeneuve'a - powierzać taką służbę 
młokosom! Zamiast trzymać wartę, ooi 
dopuszczają włóczęgów do orszaku, a 
potem wszczynają alarmy i strzelaninę. 
Ten porucznik dosyć sympatycznie wy 
IS!łąda, ale ·odl\V1ach go arndtnąć nie POIWi 
ni en!... Kompromitują nas wobec Hisz
panów, którzy nie odróżniają natural-

ma II. • 
Z królestwa saskiego„ · 

Królowa. wdowa umarla w niedzie 
lę rano w 7 4 roku życia. 
Proces przeciw Stosslowi w Peters„ 

burgu 
przedstawh tego „obrońcę" Portu· 
Arthura jak też jenenałów Reisa i fo„ 
ka w coraz gorszym świ·etle. Jenerało
wie oskarżeni okazali się tchór1J:uni 0 • 

szukiwali cara i władze wojskową.· 
Uszkodzony balon. 

W skutek szalonego wichru, który 
srożył się w niedz~elę w poludniowycit 
Niemczech balon- hr. Zeppelina w Frie
drichshafen i hąla, w której sie znaidu
je, odniosły znaczne uszkodzenia. 

Przesilenie w ,,llotenierajaie". 
W sprawie ostatnich wypadków- 'O

raz w sprawie zwołania niadzwyczaj
nego walnego zebrania odbędzie się w 
środę zebranie prezydyum ,,ftotenfer
ajnu" niemieckiego. 

Pamiętniki Bebla. 
Przywódzca socyalistów Bebel pi

sze od kiiku miesięcy pamiętniki? w któ 
rych opisze życie swoje i doświadcze
nia polityczne. 
Proces M.oltkesto przeciw Hardenowi. 

Ha111dlen wezw~rł na świadka w pro.. 
cesie swoim, łktó.ry dziś siiię mial rozpo. 
cząć pr.zed izbą karną w Berlinie, także 
kanclerza księcia Buelowa i naczelnika wys 
gabinetu wojskowego hr. liiilsen-Hae· lym 
selera. 

W Berlinie obiegały w sdbotę po
igroski„ że rozpraiwy zostaną odiroczone. 

Hr. Lvnar, 
w którego wili w Poczdamie 
m;aly się odbywać owe wstrętne 
orgiie wy,kryte w .procesie Molllkego 
wzeciw Hardenowi, ni·e- stawił się d-0-
tąd sądowi, lecz znajduje się w Swajca~ 
ryi. lir. Lynal!', o 1ktorym rw parlamen
de mówił minister wojny, że stawil się 
sądowi. nadeslal z Szwajcaryi poświad 
cienie Ieikarsili:ie, że jest tehory i prz:r
być inie może. 

nocn 

s 
lrown 
dy. 

Rusini a antypolska polityka prusko-nie 
miecka. 

Pisma hakatystyczne stwierdzały. 
że Rusini solidaryzują się z pruskimi 
hakatystami w sprawie wywłaszcze
nia Polaków. Prezes klubu ruskiego po 
sel Romańczuk .f wiceprezes poseł Wa
silko przybyli urzędowo do prezesa Ko 
la polskiego w Wiedniu posła dr. Glą
bitłskiego i oświadczyli im:eniem klubu 
ruskiego, ż-e nie solidaryzują się z wy-™- __ !!!!8' 

w 

nie, że nie z francuskim żołnierzem ma-
ją do czynienia. mas 

Opinię Laplace'a skwapliwie po- Smier • 
dzielili wszyscy oficerowie, nawet pul· c~lopa 
kownik hiszpański, Butron, zwrócił u- mesze 
wagę na dosyć niezwykły nief,ad. Phzycz 

Zajśc; e odjęło wszystkim ochotę ~o ter. 
snu i drzemki· Rozmowa potoczyła s1~ 
dosyć. żywo. Marszalek ubolewał nad I~ d 
śmiałośdą i zuchwałością łotrzyków. ur z 
Escoiquiz delikatnie zwfiacał uwagę. 
czy żołnierze eskortujący nie zbyt go
rąco wzięli się do nic niez,naczące~o 
wy1padlku? Jeden general Savairy m~ m Pol 
uważał za właściwe krępować sie -- ~ g[slo 
wręcz zapewni:1l księc:a Don Carlosa 1 ga~~Y, 
ministra hiszpa11skiego, że dowódca od· Poe ta. 
działu pociągniętym zostanie do suro- zny~~rc 
wej odpcwiedz:alności. ciela'~ ' 

Dla nadania zaś większe 10 tonrr druk· 
swoim pogróżkom przywal.at adjut~nta szyrno 
i polecił mu zanotować nazwisko ofice- K~ 
ra. • , d· bnern 

Krzyzanowski, o uszy ktore~o -0 1 tnnie· 
bijały się co chwili! przymówki, 1e~hti dolą~z 
skwaszony, przeklinając tę całą po r my b 
razem z Berthieren i Ploryianetn· . f bardz e 

.Nieobecności czterech żolnier~ 0 

gwardyi i sześciu szwoleżerów nikł nie- Pr 
zauważyl-.. ci· 

Na świtaniu dopiero nadciągnęła ti t 

cho gromadka żołnierzy i zgrwpo«a 
się około f'loryiana. 

, (Ciąg dalszy nast®i). ., .. ~· :r 
:. ·~ I -, . , 

.• ,·: r."..t.I 



ie•'em posła swego klubu Lewic- J. 
-~aP 0 k:tóry w sprawie protestu w au
k1e~a~kiej radzie państwa zamieścił ar
.tnuł .., wiedeńskiej „Neue Freie Pres-

i. }~ a oprócz tego napisał do posla sei-
e .e 'prusk~ego Gotheima, że Rusini inie 

~1~idanrzują się z manifestacyi1mi an
~pruskimi ~ :parlam~n~ie austryacki!fI· 
~ tepiają ont wystąp1en,e posła Lew1c
t~go. i wyrażają w tej sprawie Kołu 

I sek socvalistów z Bochum oostanowio
no wydawać polski organ socyałistycz

Chwila obecna najstosowniejsza, by ny dla westialsko-nadreńskiego~ obwo
zachęcić rodaków do zapisania sobie du przemysłowego - Socyallstow .,poi 
„Wianusa Polskiego". Ws~ystkte stron- skich" 'Y tutejszrm ob~odz~e 'na pal-

. . . . cach poltczyc mozna, więc tez nowy or 

'· 

[ 
m~1:wa_ pohtycz~e st~ra!ą s~ę o to, by i. gan socyalistyczny. jeśli wogóle się u-
prasa ich byln1 JaikmaJw1ę~1 r·ozszerzo- każe. z pewnością długo światła dzien
ną, o ile więcej my Polacy w cza5ach nego oglądać nie będzie. 

c 
!sk1em11 sym~atyę. 

io eesarz austryacki Franciszek Józef 
zybedzie 20-go grudnia do Wiednia l 

~~worzJ osobiście obrady delegacyj 
~rlamenttt austryackiego .r węgierskie 

tak srogdego ucisku .oowinni sie starać 

u go. 

o :krzewienie oświaty i myśli polskiej! 
Rmszerz<rjcie więc, Rodacy, „ Wiaru~a 
Polskiego''. !który na styczeń, łurty i ma 
rzec. kosztuje ty)ko 1 mr. 50 fen. ai z od
OO'Szeruiem do domu 42 fen. 'Wię€ej. 
Brzedpłatę w.zyjmuje każda IJ)O'Cxta, 

od 15 do 25-go także ltitSt-0!\Vi. 
prezydent pruskiej izby panów 

tsiąię Inn und l(~yphlaus~ . obchodził 
W-cio letnią roczrucę urodztn. Prezy
~ya sejmu i parlamentu złożyły życze
n:a prezydentowi izby panów. 
Nowa klęska wojsk Abdul Azysa. 

W czasie gwiazdkowym niechaj ka
żdy zakupna wszelkie stara się czynić 
tydrn u kupców J przemysł-Owców Po
laków. 

Bochum. W listopadzie roku bie
Dotychcmsowy sułtan Abdul Azys ~ącego liczba urodzin przewyższyła 

ne ma szczęścia ~v walce z br~tem hczbę wypadków śmierci w Bochum o 
swoim Mulay Hafidem. W 'nowe1 po- 282, liczba osób, które się przeprowa-
!yczce wojska Abdul Azysa straciły d · ł d B h . 

1 1.1·1ku wodzÓ\\' , dwie armaty i o. k, oło .1.00 ZI Y 0 oc urn, przewyzsza iczbę 
~ 8iiiZi:lllJ tych, które się wyprowadziły, o 794. 
po!eglycli. ;& ~"1• 1kJll l~:-- Horstm~r. Na polu znaleziono tru-

i- Selm księstwa sasko-altenburskie20 pa żony górnika Omuela. Dnia poprze-
w przyjął projekt usta~y znoszącej przy- dniego ITTieszczęśliwa kobieta ooiekla 
r- wileie ppdatkowe osob duchownych, u- od męża~ !który ją poniewieirał. 

rzędników i nauczycieli. Wattensch.eid. Na !kopalni „łfasen-
winkel'' poniósł śmierć rpewien rnbo-

Nowe podatki. tnik, ;którego uderzyfa rw głowę diwi-
Urząd skarbowości Rz·eszy nie- gm.ią ,żelazw.. 

mieckiej rozważa odrzucony swego Brackel. Na linii Brackel-Dortmund 
czasu pr~ez parlament projekt naloże- lokomotywa pochwycila i ciężko okale 
nia podatku na inseraty i plakaty oraz czyła robotnika kolejowego Schild-
na dz.i'erżawców polowania. heuera. . · 

" Bawarski prezydent ministrów hr. Po- Kastrop. Rada miejska zajmowała 
dewils się w poniedziałek wnioskiem miasta 

f1 + f · " d ·, ł tterne, dotyczącym udziału w budowie 
a wystąpił z " OLen eramu i omos 0 kolei elektrycznej . łlerne-Sodingen 

!ym zarządQwi. 
przez Holthausen-Bruch, Behringhau-

ł4anewry floty angielskiej. sen do Kastropu. 
- w której weźmie udzi ał przeszło 100 Habinghorst. Dochody gminy tutej 

e. statków wo]ennych odbędą się na p.o- szej wyinoszą 128 362 m. 17 fen., wydat 
czątku roku przyszłego na morzu Pół- ki 110 tys. 24 m. 95 fen. 
nocnym. Mors. W budoiWli karczmaf?•a Ko-1ie Lol 

ne l(oniec strejku w Bordeaux. stermainna w Meerbecku zawaliło się 
go kilka sufitów.. Pod gruzami poniosło 

S~reik r?botnik?w w g~zo~ni i elek śmierć dwóch robotników a mianowi-
lrowm zakonczyl się podpisamem ugo- cie pomagiacz Jakób Willbring z łfolan-

1 
dyi i Ryszard Immendahl z Frankenhau 

W petersburskim procesie o zdradę sen w Saksonii. 
stanu I Ruhrort. Policya aresztowała dwie 

skazano 49 socyalistów, w tym 37 by- I dziewczy~y, które za pomocą sfalszo
lych posłów z drugiej Dumy- 11 skaza wtanych hst skladkowych domu chio
no i;a 5 lat robót przymusow~ch, 15 na rych w Oregenroth :popełniły liczne o-

nie 4 lata a 12 na prŻymusowe osiedlenie· szustwa w Ruhrorcie, Miihlheimie, 

ly, Nieszczęścia na morzu. 
im1 Angielski olbrzymi parowiec ,,Mau 
ze· retania" osfadł na mieliźn: e u wejścia 
po do portu w Liverpoolu. Jest nadzieja, 

z~ powiedzie się wydostać parowiec z ' 
nebezpiecznego położenia. 
. - Pod Biarritz w pobliżu wyb.rze
za osiadl na skalach żaglowiec wielki· 
~otychczasowe wysiłki celem uratowa 
n1a zalogi pozostalv bez skutku. 

- Amerykański żaglowiec „Tho
mas W. Lawson" utonął na Atlantyku· 
Smierć w falach morskich znalazło 17 
c~lopa zalo~i. Donoszą także o wielu 

u· nieszczęściach mniejszych rozmiarów. 
Przyczyną nieszczęść był str'aszny wi

d() cher. 

Oberhausen, Dyseldorfie, Kolonii, Bono 
ni :, Bochumie i Krefeldzie. 

Pierwsza z aresztowanych nazy
wa się Rottgen i liczy lat 21, druga Vo
gel i liczy lat 17. 

Dortmund. Górnik Józef Śrnielew
ski, mdeszkający przy Ofenstr· 20, od
niósł na kopalni ciężkie okaleczenia. 
Nieszczęśliwego odstawiono do dlOmu 
chorych. 

Duisburg-Meiderich. Znaleziono tu
.taj itr.u1pa\ :rło!wonarooironego dz:ił'cika. 
Matkę, ;pewną sł·użąicą, tktóra dziecko 
owiITTięte rw IJ)laty w domu .pewnym 
schowala, odstawiooo do domu cvo
rych. 

Oberhausen. Aresztowano tutaj 
h:wdlarza Filipa Kocha i kupca Karoła 
Feldhausa .pod zarzute1111 fałs.zowanfa 

____________ m dokumentów. Odstawiono ich do wię 
się 'r •tas 

nad n 
ów. u!r~ZO WBŻ09 dla polskich kUpCÓW 
:;: i przemysłowców. 
ego 
ni~ m Polec:11ie firm tych kupców i prze

-- 1 Yslowcow polskich a zwłaszcza księ
sa i iar~y, którzy się zobowiążą do poma
od- Pania. godakom przy zapisywaniu na 
1ro- z~~~~i e „Wiarusa Polskiego", „Ojczy

ciel ,~ ,,Gazety Toruńskiej" i „Przyja
onu druk' z Torunia, oraz przy zamawianiu 
.nta sz ow, zamieścimy bezpłatnie w na-
1ce- Yrn kalendarzu ściennym na rok 1908. 

bn I<alendarz ten wyjdzie w ozdo
od- rn:~ Wykonani u w nakładzie przynaj
cha~ doł:J 50 tysięcy egzemplarzy, zostanie 
rói llly ~zony do gazety a resztę roześle

~ bard ezI>ffitnie. Ogłoszenia będą więc 
r~Y zo skuteczne. 

t ~I~ p . 
rosimy o rychłe zgłoszenia. 

Drukarnia ,, Wiarusa Polskiego" 
w Bochum. 

zienia w Duisburgu. Koch miał fałszo
wać hty frachtowe i pobierać na 
nie zaliczki w \vysokości kilku tysięcy 
łllC1;t h. 

Oberhausen. Z rzekj :Emscher wy
dobyto trupa 18-to letniej córki górnika 
Jol;riga. 
· Arnsberg. Zaprzeczają obecni'e wia 
domości, jakoby prezydent policyi dr. 
von Borri.es miał przybyć do Arnsber
gu jako prezes rejencyi. 

Miihlheim nad Renem. Przy wybo
rach do kasy chorych zwycięży1y zwią 
zki socyalistyczne nad związkami 
eh rześci ańskimi · 

Adres skarbnika Świętojózafacia: 
Stanisław Zmyślony, Wattenscheid, Bo 
chumerstr. 1S6. Składki na SwJętojó
zafacie należy przesyłać 1tylko do pana 
Zmyślonego. 

Osłałnie wiadomości. 
K a m e n. W sobotę i niedziele od

bywał się tutaj zjazd partyi socyalisty· 
cznej dla zachodniej Westialll. Na wnio 
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OJCZYZNA 
Tygodnik Narodowy, · 

poświęcony oświacie i rozrywce 
zacznie z Nowym Rokiem 1908 

wychodzić w Bochum raz na tydzień 

z bezpłatnymi dodatkami, których tytu
ły są: 

Dzień Boży, 
pismo religijne. 

Szkółka Narodowa, 
pismo dla dzieci i młodzieży. 

,,Ojczyzna" będzie zamieszczała 

stale przynajmniej dwie zajmujące po
wieści obok jednego lub dwóch artyku
łów treści narodowej lub spółecznej, 

nie mieszając się do polityki. s1>0rów 
politycznych. 

Krótsze powieści znajdą pomiesz
czenie w dodatkach. 

a z odnoszeniem w dom przez listowe
go 83 fen. 

Zapisywać można tak na poczcie, 
jak "' z:a• pośrednictwem polskich księ
garzy, kupców i przemysłowców, któ
rzy otrzymają od nas odpowiednią pro
wizyę. 

Numery na okaz darmo za zgłosze
niem pod adresem: 

Ojezyzna, Bochum. 

I • • • • ri-ii~ • • • l 
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1tiabozeńsfwo polski& 

NABOŻEŃSTWO POLSKE W BOCHUM. 
Dla młodzieńców w środę dnia 18 gruooia 

o godz.inie 8-ej wieczorem. 

W Altenbochum sposobn• ść do svowiedzi 
św. przez świeta Bożego Narod'Zenia. 

Essen. SPosobność do spowiedzi 
św. iJ}Oldczas świąt Bożego N arodzenla 
w kościele 00. Franciszkanów. 

Horst (Ruhr). $posobność do spo
wedzi św. w sobotę. 21 grudnia p0 pot 
i 22-go .rano. Kazanie pOllskie w nie
dziele po połudtniu. 

Schonnebeck. SJ)OlS()lbność .do spow. 
św. 28 grudnia po pot i 29 rano. Kaza
nie dnia 29 po :t>oliudniu. 

Suderwich. Sposobność do spowiedzi św. 
31 grudnia i 1 styczma. 1-go stycznia.. w No
wy Rak po poludniu nabożeństwo polskie z ka 
zaniem .o godzinie wpól oo 4-ej. • 
Jl!!!! ·-· .... • 

Ogtasz.aiącym Towarzystwom. Pomimo 
naszej uwap:i w rubryce „od Ekspedycyj", o
trzymaliśmy w ostatnim czasie kilkai oSZ:loozeń 
tawaJrizyskich do umieszicz:enia·, które nie byly 
potwierdzone stemplem tawarzyskim ani aid:re
sem wysylaią•cego. Trzymając się za.saidy, o
gloszeń tvch n:ie umieściliśmy. W ostatnim bo
Wtiem cz.asiie mowu zasz.l:O rrieP-Omzumienie . :.ii 
pewnem T01Warzystwem. Ośwfak:lczaany więc 
jeszcze raz. że ()R1f-0S7..eń umieszczać nie może· 
my, jeżeli nie bedą potwierdzone stemplem ł 
jeżeli nie będzie każdorazowo dokladoy ad·res 
wysylaiącego podany. 

Ze Zjednoczenia zaw. polskiego. 
Baczność Delegjci ! 

Kanferencye delegatów gómilków 
odbędą :się w niedzielG. dnia 22 gnu.dnia. 
w Essen pnzed poł'lldniem <>godzinie 11 
u :p. Meistra„ Alfredush:arus id1~ obwo
<lów Essen, Bochum, Gelsenkirchen i 

Wanne. Po południu ó godz. 4 u p. Ja 
!ko\VS'k·iego ;przy ul. Betemstr. w Dort-

muncJzie. Dla obwodów Ca.strop, 
Hamm, Dortmund i Witten. 

,,Zjednoczenie Zaw. Pol." 
W .Martm 22 grudnia przed I>Oludmiem o 

11 godz, w lokalu P. l(orte. Będzie svraw~
nie skarbnik-a. i delegata i obór wyd:tial• • 
rok przys:zly. 

lladelłano. 
·"'ajtaiiszym i aairzetelnieiszym ._ 

zakupna Jest 
EMMEL I Co. 

Ba Im te, Waanerstrasse nr. I.U. 
Wydawanie znaczków ,-abatowycla. 

Towarzystwo iłom. „Sokół'' Il w W ane Zadl. . 
Zebranie wydziału i rady odbędzie sie w nie 

dzielę, dnia 22 grudnia, o iodZ. 4 po ~iu 
na malej sali paina GerdesrnamJa:. uli<:.a Ho.f&tr. 
Czolem! (1) St. Szl.avka. sekret.ac~ 

l(oł0i śviewu .Mickiewicz" w obe;ha~
Lekcve śpiewu odbywają stę. co niedzielę 

o ~odz. 10 do 12 przed poludniem. O liczny u· 
<lmal upraisza (1) Zauąd. 

Czołem? J<astroP C~em! ·-
U.wi3!damia się Druhów. iż ćwiczeniai od

bY_Warą się regularnie co wtorek i pi(ltek oct go
<tzmy 5 l!o 7-ej .na sali p. Schulte-Becker -
Druhowie! W dzisiiejszych tak trudnych cfila • So 
~ols~ai cz~ach POIWinniśmy .s:ię o ile mo-i.oości 
Jak. in~1chetmej zgromadzać i starać sie siay cia
ł.a .i du~ha przez gimn~tykę w:zma~iać, abyś
my byli yr możności wytrwać w pracy na<! u4' 
tr.zYmaJrnem llllaszych J'llalr100iowych ideatów 

Tak . s~ pr\lSi się tyGh .Rodaków. którzy 54 
Pola~m1, ab~ wstępowali w szeregi Sokola~ a 
poz·na1ą, że R'Lnmasitvka .iest leps.za~ niż łeka:ri 
1 apteka. Na przyszlyeh -lekcyach mc1JJ1ą si'ł 
~we ćwiczenia!. <llaczeR'o .kQmplet druhów Jro. 
rueczny. (2) Naaelnłk. 

. ·~~~~-.„~i:.d""' 
E Tanio! Tanio' ..... . . 
~ Zegary ~ 
- ark" k" • ~ .2 zeg •. 1eszonłcowe oraz towary z zioła, ; 
: srebra 1 doublee poleca w wielkim wyborze -

~ J Szymczak, Poznań, -i 
=a ul. Szeroka 24, ~ 
~ 1870 narożnik ulicy Slus.arskiej. ~ 
g Cenniki darmo i franko. • 

Ołtarzyki do noeze-;fa. w 
rozmaitych stylach. Stacye 
Drogi Krzyżowej, wypu
kłorzeźba. St eye malo
wane na płótnie i blasze. 
Obrazy " o ołtarzy i cho
rągwi w każdej żądanej 
wielkości. Fig·1ry św. Pań
skich, ch"rągw1 e, ezarfy i 
t. d., świeczniki, latarki, 
krzyże, dzwcnki i t~ d. 
cdnawiamkościoly, ołt.arze 
i wszelkie sprzęty kościelne 
po cenach niskich w arty· 
stycznem wykonaniu. Chlu
bne polecenia. Szkice, fo. 
to~afie, kosztorysy bez• 
płatnie i franko (1259)· 

Wł. Durzynski 
zakład artystyczno·kościel n v 

'w Poznaniu (Po8en, Grtinestr. 2'ł 

Bac ność Rodacy -
w Wanne i okolicy? 

Polecam na gwiazdkę ze h a wid dla •złe eł 
i ~a Nowy_ Rok ~arty w pięknem wykonaniu i po· 
wmszowarua, także obrazy śu·. ł narodowe~ 
Iła-ur, thv. Pańskł~h, krz7i.e, kslątiki 
do naboień8twa \V wielkim wyborze, ey
&"•.IT ł l!apiero8y i wiele innych artykułów. 
Kazdy odbiorca otrzyma kalendarz ścienny i będzie 
dobrze obsłużony. Proszę szan. Rodaków o popar· 
cie mego przedsiębiorstwa. 1472 

Wojciech Kościelny 
księgarnia polska w Wa:ane 

przy ulicy D'ltorcowej nr. 93 (Bahnhofstr) . 

Baczność Braeła Rodaey 
w Herne ł okolłc7 ! 

Poltcam mój 

skład towarów kolonialnych, 
win, eypr, papierosów, tabaki I te
wary wełniane na czas zimowy. lfam też 
na adwent polridła z Polski, olej siemienny, łworóg 
i nawet masło z Polski. Kochani Rodacy nie za. 
pominajcie więc o Józefoskim, który was rzetelnie 
obsłuży i każdego zadowoli. Prosz~ epróboTać i 
u mnie kupić. Swój do swego! l('f8 

Ignacy Józefoskł 
He•ne, Feldstr. 87. 

BILETY WIZYTOWE 
WYKONUJE 

SZYBKO I GUSTOWNIE 

DRłJHA.BlWI.& 

,,WI&BłJS.&. POLSB.IEGO'' 
W BOCHłJJI 



Jedyna 

Beter.~t.-. t5 

fe-iks Jonkowski. , . . .„„ I iiiiiiiii' I 

I --świftlfte"klszki I 
j i kiełbasy polskie j 

poleca 1504 

I
. Poznańska fabryka· kiszek -

1 Leona Ustrzyckiego 
w Boehu1n, Ottostr. 48. I 

ml --- I - I • I -:i• - --------

Dom mieszkolnv 
z lokalem n:rządzonym na skład piekarski, w 
pobli:in wielkiej kolrnii. Również place pod budo
-wie, niedaleko dworca Suderwlch i nowo budnj„cej 
~i9 większei kolonii. przy wpłade 1 z.11 poprzedniem 
porozumieniem się są do nabycia. Zgłoszenia przyj
muje e1iapedycy11. „ Wiarusa Polskiego" w Bochum 
dod lit. Ui06. 

OPŁATKI. 
Szanownym Towarzystwom i Ro

dakom 1polocam na Gwiazidkę opłatki po 
2,00 mr. za 100 sztuk. Proszę o jaik nah 
:rydiJejsze !Zamówienie, aby módz na 
czas dostawić. 

Księgarnia Polska (1401) 
..Józef Danielak wWanne 

K-0lejow1ar ul. nr. 128. 

~ Poszukuje kto i szybko a dyskretnie 1493 

4) kopca, ~ 
.c wspólnika, albo hipotekę na skład, grunt, fol- CD 

~ wark, gościniec itd., niech się zaraz z'Wl'óci, do- t<ło 
o łączając liyczeniado naszej renomowanej firm1. ~ 
~ Gwarantujemy za rzetelne załatwienie każdego ~ 
S zlecenia . .Możliwie W 48 godzinach następUJ:t> od· ~ 
.! wledziny celem obejrzenia i omówienia sprawy. ~ 
8 Mając stale wielu inteHsentó~, mogtl ewentl. ~ 
>. nastąpić natychmiast umowy celem sprzedaży. ~· 
~ ~ Nie ajenci! ..._. t""· 

-; Fuhr & Konig, 
ó Dosse;dorf 114, Berresheimersfr .. 84. 

-Baczność Towarzystwa! 
Na gwlazdke ! Na 2włazd.kę t 

Polecam dla cla.ieci najroomajtsze .oodarki jako 
m: obrazki narodowe, reJ.lgłjne do wieszania 
i stawiania krzyżyld nadr~aitszego rodzaiiu, 
krzyżyki na szvi~. skarbonki z polskim na
pisem. lłgury św. Pańskich, książeczki do na
bożeństwa. elementarze, albumiki królów pol
skich, katechizmy, hłstorye, itd. odpowiednie 
dla towarzystw. - T.ow~rzystwa. chcące za
mówić powyższe towary, winny to wcześnie 
uczynić, miainowicie podać, za ile zamówić 
pragną. ile s.ztuk, a1bym mógl jak najlepiej po
gatunkować. Wysylka od 20 marek franko. 
- Pro.sze Sza<11. Tow.airzystwa, ażeby racz,yly 
nmie . za.szczycić swem zaufaniem. 

Uw.aR;a: Jako podarek dla dzieci polecam 
~6lnie książiki de nabożeństw.al Ks. Szy
mańskiego z Paderborou pod tyt: „Droga do 
aiebą lta obczyźnie". (1357) 

Marcin Jarczyński 
księgarnia polska. 

. ~~hinghorst, ul. Bolowstr. nr. 7. 

Najlepsze 

=Opłatki: · 
polecam Szanownym Towarzystwem i Rodakom 

na głl iazdk~ 
100 "ztu~c za 2 mk. jProszę Rodaków o jak 
najprędsze zamawianie, ażebym mógł na czas 
każdego obsłużyć. 1418 

I Franciszek Józefoaki, 
(księgarryia poll'lka) U erot"', Bahnh •fstr. 62· 

J. Pańozak, dom to:1, 
RSSEN. Stoppenbergerstr. 11- 18. 

Najtańsze i najkorzyst. 
nieJsze źródło zakupna. 

zakład malarsko-artysł. 
1'Io„ebin b. Po ,en. 

Slużą~a 
Polka 

znajdzie od. 1. stycznia 
stałe i dobre miejsce. 

Wł. Wiśniewski, 
I Jlarxloh, 

naróżnik Wiesen- und 
Entenstr. 1492 

---------- ----11----------------

r,.:·~ Na gwiazdkę 
polecam Szan. Rodakom prawdziwe i za n aj lep s z e u z n a n e -wyrob 
B. Kasprowicza z Gniezna a mianowicie Bojar, Nastójkę i Nalewaj"; 
z O\lłoc 1uni. Sokołówk4' iKarpatówkę, Szodon i Złotą 'Yode 
Ra.mi i Ara k.J. l{onłak we wie 1 kim wyborze pocz~wssy 0·J 
1,60-6,00 m. za bu~elkę. Wymienione tu. napoje można także nabyć lt'e 
wsz: stkich lepszych oberzach, kawiarniach i drogeryach. 150' 

fr KrRJ.BWS'"I gener.i:;!:: !· ~::~;:,adn:!:~a:~~~g, 
I u n 9 'Telefonu nr. 1756. 

Najtańsze .źródło zakopna na 

Przy wJ~kszym odbiorze udzielam znaczny rabat. 

Skład 

„ wesoła, chrzeiny i ~aba:Jw. 
~~~~--~~~~~~-.~~~~--~~~~~~~~-

~~~~~~~~~------------------~~-·--------------------------------------~ 
kolonialny 

z powodu innego przed- I 
siębiorstwa mam tanio 
na sprzedaż ładnie urzą
dzony i w dobrym po· 
łożeniu, gdzie się kilka 
kopalń i fa.bryk znajduje, 
a towar sprzedaje się 
tylko za gotówkę. Zgło· 
szenia przyjmuje eksp. 
„ Wiarusa Polskiego" w 
:Bochum pod fr. I ł86. 

Polska 

akuszerka 
p. Ziemek z W~nne 
przeprowadzila si ę na uJ. 

Bahnhofstr. 80. 
1497 

Przyjmujemy kapitały 
w depozyt i płacimy 

5 procent od depozyt. z rocznem wypow. 
4łpółpr." " z półrocznem " 
ł procent " „ z kwartalne m " 
3ipółpr.„ " z każdorazowem 

Procenta obliczamy od nastąpnego dnia 
po dokonanej wpłacie i wypłacamy je 
lub dopisu.jemy 2 razy rocznie i to na 
1 tycznia i lipca. 

Na 1. stycznia rb. wynosiły: 
Udziały Spółki naszej mk. 764 377 ,11 
Fundusz pwarancyjny „ 1 705 000,
Rezerwy z fund. emetyt. „ 492 41 0,04 

Spółka Rolników PateeJacyjua 
(1862) E. G. m h. H • 

Poznań. - PeMen. 
J. Kużaj. Wł. Kaczmarek. J. Palędzki. 

Biuro lodowe. 
Sza.nownej Publiczności donoszę upnmjmie, ie 

w Herne otworzyłem 1661 

biuro ludowe 
i polecam się do sporządzania wsgelkich piśmiea
nycb. prac, jak skarg, podań, zażaleń, reklamscyi 
podatkowych itd. Załatwia. si~ spraw7 iakże w pol
skim. języku. 

Edftard Lemk.i, 
Berna, ul. Bochumerstr. 9. 
W domu gościnnego Lamfermanna 

przy starym rynku. 

-------------A. Sarciame'W'ski, 
ul. Klasztorna nr. 12 Bochum Telefon I (Klosterstr.) 1742. 

I Interes agenturowo-komisowy. 
I Zastępca U tylko firm pierwszorzędnych wchodzących w zakres branży 

I kolonialnej. 1482 I 
S peeyalnośe : 

I wszelkiego rl)dzaju wódki, puneze, koniaki i rumy oraz 

E e hezalkoholłczne_ :J ===== Wielki wybór cygar i papierosów. 
I · '•'J'łko hurio\wnłe. 

:_ ___ --------

Elementarze 
wwiłlkim wybolie pełte 

Ksi~garnia ' 
„ Wiarusa Polek.~ 

Liszaj 
coby I aiełly ..... ~ 
akrc~.~-„ 
tkórue, '-V 

otwarte nogi, 
obrdenia nóg, lYl'llOdy n. u„ 
cach, fyły ~ ~ 
11alOO, 2'Uta!'7.ałe l"Nl'y q ~ 
upo~we; ktodot~dł. 
ramłe~~enta, 

tt włł:kszy 1 Popier listowy ~.q:-07e I ok a I na skład z pięknemi polskie- .:.~":t ~ 
. , łó k . , m11jemy pM:ma ltllęk~ 

Z :'1'eszkaniem W d<1brem nołożenin do ''l'"D&j"• fil nag W amI ,JeBt Tylko pnłwdidwa w O?Yifnal. 
m ł' , v d b • k · D'.!lm opakowania lll~elon~ 

eła. Bliższych wiadomości u1zieli ptZewodniCZ'łCY O na yma W się• ezerwonem l :is ftrmit 
Tow. św. Stanisława. 8t. Smiejli.owMki w garni "Wiarusa Pol- 8chubert • Oo„ Welab61ia, 

l W I llil d k Ndladowałl me ift1ba !l2yj. H lhtderwieh • SliH'lłltełn, ~o er· s iego" w B~>ehmu. mowllĆ. . 

mełł. :--:=::--~14~8~4~~~--~~~~~_!_~naby~~ela~w:.·~wq~-~~ 

Rejtan 
likier deserowy, 

premiowany w Lyonie we Francyi dyplomem 
·1onorowym i złotym medalem, słynny i ogólnie 
znany ze swej dobroci, wzmacnia żołądek, 
podnieca apetyt ł przyczynia się do dobrego 
trawieata, z fabryki 

„ na1·1ep~ze '· [1._ obsady chał~~-=.~:lk~ od 3-.00 mórg __ • 

....... .domy z ógrodami do 2 mórg. . 

ł 
Nasza kasa płaci od złożonycli 

e 
• ~M·· .„.~ . .,. ,· ••••••••••„• 
• Baczność? Rodac1! Baczność! • 
•. Na zbliża jącą się porę zimową i nadchodzącą Gwiazdkę pole· •• 

unii Sz. Rodakom wiełki wybór 1418 

: w towarach wełnianych, galanteryjnych : 
• I dewocyonalU. • 

Pole <'am: ciepłe ja) i dla dorosłych i dzieci, pońct;ochy, &k&l'- (I: 
petki1 kosiinle normalne, makko, barchanowe i płó ienne. • 

Specyalnośó: Bieli~na męzka ja.ko to: półkoszulki, kołnierze, • 
manki t> IJ' białe i kolorowe parasole i lallki, ubiorki ćwiczebne dla I 
Sokołów i maciejówki. Wielki vybór w krawatkach. Mocne modre blnzy @ 

• 
i s ._iodnie do racy, cerata. na stół już od UU-1,40 m. Zabawki dla • 
dzieci i wiązarki. Jako stbsowny podarek'. gwia , dkowy polecam: 

• krzyże pod k:o „ntam.i, figury i książki do nabożeństwa. Wyśmienite • 

• 
cygary i papierosy stale na składzie. ..&t.. 

Po '1<1mo tak już tanich cen, dodaję przy zak11pnie od 10 mr . ...,. 
loiJ, wygrywa 1ący przedmioty w wartości od 50 fen. do 5 mr. • 

Rzetelna i skora usługa, łf.!f!fi 

Woiciec~ Wojf czol M.-SWrum, Morienp101z • 
przy .k1 ściele N • .M. Panny. . 

oszczędnóści 
. A proe•nt na każdorazowe żądanie, 

lj1/1 proeent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
li proer,nł za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za p6łrocznem wypowie-
dzeniem, a kupi grunt od D.&8, temu wypłaca. kasa nasza ieposyt 
natychmiast. 
Dobre 6 procent przynoszące hip et e ki mamy zawsze na ~· 

Adresować trzeba. jak następuje: 

Bank Pareelaeyjn7 
E. G. m. b. H. KoiJten (Posen). 

su 
Koalak, rum, IJ1k.ier7 

ekstrakty punczowe, syrop do limonad . 
robi si~ samodzielnie z najlep~zvch 

eHencyl Rellłngboff'a , 
w oryginalnych butelkach po 75 fen. , . . 

Uzy~kaje . się nadzW}'czaJnł\ oszez~daos!i ~ \V 
pełme poJedyńcze wykonanie pod gwaraneyit adani~ SJ(, loz} 
cudowny, ez~t-.,, aromatyezny s•ak, 1 ba!' 'kó 
dzo przyjemny. Każdy otrzyma bezpłatnie 'ff •a~~ "V 

składach praktyczne wskazówki do wykonywa.nia Helnng 
hoffa essencyi poi tytułem: ,,Die Getranke·D~' 
atlłlierku~•t IGr Jedermann", które prAł3 0 

100 recept zawierają. NB. Jak ogólnie jest znanelll ~ 
:rr. Mellinghoffa esencye najstarsze w użyciu, najta~~ 1 

najlepsze. Nie trzeba si~ ds.ć zwieść wielu połeoeJUO~ a 
podrabi~nych esBencyi, tylko źądaó trzeba lfellinghoff'a es~ncyi a Jeb'?',~ in 
essencyi 1~ łl1 l 

Dr. Mellinghnff & Co. w Bilckeburgu. ri, Po 
Nabyć można w Bochum: Emil Frings, interes tow. kol., Aug. Hacke Zi 

nadw. dost., BrOckstr. 43, - Aptekarz C. F. Hornung. - E. A. Hucklellbroish,: tak 
F. & H. Knepper. - Aptekarz H. Marx. - Emil Trass. - Eugen - Ob 
W Gerthe n: Hirsch, Hanholz i Rud. Hilncke. - W Eickel: H. Brune. -a~ j n 
karz J. Haack. - Fr. Leveloh Nachf. - O. Bernhard. - W HaJDUle: ,,,.. ' 

-·· •• „ . ............,.. . 1o1111· ·- .„ ........... 1„ - - „ ..... ~" ....... "' 
~\ł~.' ,Wydawca: J u1 Br eh k t w Boclmtn. Od;powiedzialnv za redakcye: 

Ebrechl - W Riihłinghausen: O. Kleffmann. - w Holaterha.ueen : J. MerZ· _,, 1sa1 
W W ~rne : Herm. Klambt. Ch 

no"' S ta n is l a w Ku n o a w Bochum. - Drukarnia "Wiairusa Potskieg.o„ w Bochum. 



7. 

('Jdzienne pismo Indowe dla Polak6w na obczytnie poświęcone o§włacł1 ora1 sprawom 1arodoW71', politycznym ł zarobkowya. 
„. . ~ • J -fłychodBI C'Odaiennle z wvłątkiem dni poświątecz-

.,dJ. pr3e(lplaia kwartalna ~ poczcie i u listowych 

.~ 1 •r. 50 fen .• a 2 odnoszeniem do domu 1 mr. 

111 fen. „ Wiarus Pols.Jd" iml>isatny jest w cenniku pocz-
I 1m11 Boże ZI lła11 I DJCZJZll I 

Za inseraty płaci sH: za miejsce rządka drobnel'O .._ 
ku 15 f •• Ollloszeoie, zarniesu:zane orzed inseratami 41 · 
fen. Kto często oglasza otrzyma ra.ba.t. - Listy „ 
•• Wiarusa Polskiego" należv frankować i ~ • 
nich doldadoy adres oisząc~o. Reką>. oie z~. tt>'WJ9 pod makiem „L. polnisch or. 123." 

Redakcya, drukarnia I księgarnia znafduJe się w Bochum. przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres "Wiarus Polski" Bocluun„ -Telefon nr. 1414. 

Rodzice oolscyt Uczcie dzieci swe 
•6wit, czytać I pisać oo Polsku! Nie 
test Pola.klem, koto Potomstwu swemu 
salemczyć siei pozwoli I 

Naszych dłużników 
którzy jeszcze nie zapłacili za ogłosze
nia lub druki, prosimy usilnie. żeby je
szcze przed swi_ętami uiścili się z długu. 
gdyż mamy teraz znaczne wypłaty. 

z wypadków dnia. 
' ' „ 

Hakatyści esseńscy chwalą rząd pru
sko-.niemiecki za Jego antypolską poli

tykę. 

W E~sen odbyło się zgromadzenie 
wszechniernców, na którem wyrażono 
zadowolenie z przedłożonych projek
tów antypolsk•lch i wyrażono także zau 
fanie jenerałowi Kieimowi od ,,tloten
ferajnu". - Jak wiadomo z powodu, iż 
Keim obrany został pcmo~nie kierowni 
kiem flotenier ·n!! złoż ks~tf Rupp
recfrt 6awarsló protektorat nad bawar
skim oddziałem „flotenferajnu". 

W stolicy Persyi, Teheranie. wybuchły 
rozruchy. 

Ludność urządziła wielką demon
str.acyę przeciw szachowi. który kazał 
aresztować prezesa m;·nistrów· ChoP,zi 
Q walkę ~zacha z parlamentem. W ca
le! Persyi ujawnia się wrzenie rewolu-
<:yjne. i'1, 1 

Proces Moltkego-Hardena został odro
czony. 

Harden, jak stwierdził lekiarz są
~owy, }e5t ciężko chory i .nie mógł się 
tawić na rozprawy. Proces odroczono 

· ~o 19-go r;rudnia. 
1
a wielkim wiecu w Pradze przyjęto 
ezolucyę protestującą przeciw antypol 

sklej polityce prus~o-niemieckiej. 

Na wiecu przemawiali iprzedsta
·iciele wszystkich stronnictw czeskich 
usini, R-0syanie i P0lacy. Polityk~ an-
YPolską napiętnowano w obszernej re
lucyi hko politykę gwałtu i przemo

Y· 

Amery~e wydarzyło sie znów wiei• 
kle nieszczęście w kopalni. 

Z Birtningham w Ameryce donoszą. 
. · 

1 
\V kopalni pod Y o.lande nastąpiła eks 

ę •. kozya, Zasypanych jest pono 75 gór
ch ów. 
g· 
~~!!!!!!~!!!!!!!!!!..~!!!!__~_!!!!!!__.!!-~ __ !1!!!!!!!!!!'!'!~!!!!!!!!!e 
do 
~ 
i 

Kłamstwa polakożerców. 
a Ani· kapitaliści niemieccy. którzy 
Jną .z~kazu wieców polskich, by 

lep1~1 wyzyskiwać mogli robotm
ert. Polskiego, ani ci wolnomyślni, którzy 
.... tak~chowania sobie łask rządowych 
,., 0b

1 Z~kazzgodzićbysiępragnęl.' i. tył 
s. i /Wlają się jeszcze opinii publ cz
,,. ~~a~e .:rn~gą znaleźć dostatecznego 

Cb nie~1a na tak niesłychany za: 
now~a l~zyk polski. Sami to czują 01 

Je, ze to„ co na „usprawiedliwie-

w 1 ....... „ .• --·~ ... „~'1.ift' I ą „ 
nie" swojej hecy antypolskiej przyta-
czają, nie ·wYtrzymuie absolutnie kry
tyki. 

Wymyślni więc nowe kłamstwo, 
którym obecnie ag.:tują i które działać 
ma więcej przekonywająco na opinię pu 
bliczną. Otóż twierdzą oni, że trzeba 
konieczn.:e coś uczynić przeciw Pola
kom i językowi polskiemu "w obronie 
ludności niemieckiej i wolności zebrań, 
ildyż Polacy przychodzą na wiece nie
lllieckie, poczynają na nich mówić Po 
polsku i rozbijają je lub wyzyskują Je 
dla swoich celów. 

Jest to ostatni wymysł polakożer
ców, za pomocą którego pragną prze
prowadzić przep:s przeciw językowi 
polskiemu. 

Stwierdzić więc trzeba, że twier
dzenie odnośne polakożerców jest kłam 
stwem, gdyż Polacy nie chodzą na ze
brania niemieck.:e i nigdzie niemcom 
wieców nie rozbijają, nie mogą też ci, 
którzy kłamstwem tym się posługują. 
wymienić an:. jednego wypadku, który 
możnaby uznać za dowód na ich twier
dzenia. 

Wiecznie jedna i ta sama obłudna 
taktyka krzyżacka. która. choćby tylko 
Jeden jedyny Pola~ żył, zawsze światu 
opowiadałaby o uciśniQ!l~tego 
Polaka niemczyźn'.e". 

Sprowo nowvch ustow knopszottowych. 
Urząd .nadgórniczy 1uz no-

we ustawy knapszaftowe opra-
cował i kazał wręczyć star-
szym knapszaftowyun. Z biur:a „Zjedno
czenia Zawodowego Polskiego" otrzy
mujemiwYkaz,jakie szkody~órnicy p0 
nieśLby .podług nowych ·ustaw, gdyby 
miały stać się obowiązkowymi w poró
wnaniu do dotychczasowych ustaw· W 
nowych ustawach zaznaczono, ii 12-ta 
i 13-ta klasa upada tak, iż pozostaje w 
kaste chorych tylko 11 klas. Dotych
czas wynos·to wsparcie w czasie cho
rnby w 11-tej kLasie 2 m. 60 fen. podług 
nowych ustaw wynosić ma tylko 2,50 
mr. Ws.parcie w niższych klasach po
zostanie takie same, jak dotychczas. Po 
śmiertne najwyższe w kasie chorych 
wvnosi w 11-tej klasie 100 marek. Do-
tychczas wynosiło 104 mr. . 

tygodnio~o. Dotychczas wynos!ty tyl
ko 80 fen. 

Przedlożenie takich ustaw przez 
urząd nadgórniczy jest policzkiem dla 
górników; gdyby ustawy takie miały 
obowięzywać, przyszłoby w górni
ctwiie do wielkiej i zaciętej walki. Nie 
podobno przecież. by górnicy takie u
stawy przyjąć mieli· Niech robotnicy w 
górnictwie obecne położenie rozważą. 
i n=ech nie omieszkają do ,,Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego" przystąpić. 
aby być przygotowanymi na wszelkie 
przypadki. 

l?olaą na obczytnie. 
Miihlheim nad Renem. Odbył się tu 

taj ub~egłej niedzieli wiec, na który 
zgromadzili się Rodacy z Mtihlheimu. 
Kałku, Kolonii i okolicy. Obradom prze 
wodniczył p. Dymek z Milhl.heim. 

O ostatnich projektach antypol
ski eh rządu prusko-niemieckiego prze
mawiał redaktor „Wiarusa Po.lskiego" 
pan Michał Kwiatkowski. Uchwalono 
rezolucyę, protestującą przeciw pr9jek 
tom odnośnym. 
- Obszerniejszy referat zamieścimy, 

skoro ~o otrzymamy od sek1tetarza 
wiecu. 

Schalke. Walne zebranie }(o.la śpiewu 
.• Zgoda" w Scha.tke oobylo się dnia 8-go gru
dnrai. - W roku bieżącym oobylo Kolo 12 ze
>brań miesięcmych, w tym diwa kwartalne, je
dno pólroczne i jedno nadzwyczajne oraz .dwa 
.zebrania ~rn·rz.ądu. Dyrygent Kola P. Ignacy Ka 
c7Jmarek udzitelil 52 lekcye śpiewu. W prze
ciągu bieżącego roku wstapilo do Kola 39 no· 
wych cziloinków. Kolo należy do Związku Kól 
śpiewackich w Nadrenii i Westfarn (dQ ()kręgu 
Il). Na zjeździe tegorocznym w Bruokhausen 
wystąpil() l(cXo z śoieiwem cz:te~lowwym l 
2Xłobyfo n·a,igrodę pierwszą w d'rugiei klasie. 
Majątek w gotówce -prócz sprzętów różnych 
wynosi 198,43 mr. 

Do zarzą<iu na przyszły rok zosta1i wy
brani: przewodaliczącym I11:nacy Michalski, za
stępcą Michail Lipiński, ·sekretairzem Jgnaicy 
Brożek. zastępcą Michal Rogodziński. sikar
bnikiem Stanislaw Lutomski, zastępc:a. Józef 
Brożek, dele~atem Józef Goździewski, biblio
tekarzem Stainislaw Jenziorny, rewizorami ka
sy Ad.am SkowiorowS:k~ FaJk;iewicz, lawnikiem 
Stefa.n PiotrOIWski. 

Bo oborze n01Wego zarządu przeW'odniczą
cy druh I~na-cy Michalski P,odzięlmW'a~ stare·· 
mu zarząd-01wi za dziel!).ą pracę. 

l'tllacy BrO'iek, sekretarz, 
e=_m„ __ Q ___ __fl._ ·--222 

z Witten. 
Niższe klasy pozostają te same. I 

tutaj jest więc wielkie pogorszenie do
tychczasowego stanu rzeczy. Wspar
cie pośmiertne dla inwalidów wynosi Miasto Witt en (w Westfalii) posia-
50 marek jak dotychczas. Największe 'da silną i ożywioną dobrym duchem 
pogorszenia wykazuje kasa pensyjna kolonię polska i:czącą na 2500 głów. To 
(renta górnicza); podług dotychczaso- war zys twa są tam cztery tj.: Tow. św. 
wych ustaw wynosiła renta górnicza Jana najstarsze, liczące 150 człon
po 6 latach członkostwa 159,92 mr. O- ków, Tow. św. Józefa, liczące 200 człon 
bccnie nowa ustawa przewiduje tyJko ków. Tow. gimnastyczne „Sokół", .li-
134,16 mr. czyii 25,76 mr· mniej, po 10 czące przeszło 50 członków i kolo śpie 
latach wynos 'la renta podług dotych- wu, które jakiś czas chromało ale te
czasowych ustaw 193,20 mr. podług no- raz zaczyna się podnosić, głównie dz· ę 
wych ustaw wynosić ma 223

1
60 mr. po ki poparciu innych towarzystw a zwła-

20 latach według dotychczasowych u- szcza ruchliwych sokolów. Trzeba bo
staw 297,20 mr· według nowych 371,80 wiem wiedzieć. że w Witten Towarzy
mr. po 30 latach w starych ustawach stwa n=e zwalczają się i nie zazdrosz-
422 mr. w nowych ustawach 478,40 mr. czą sobie wzajemnie powodzenia, tyl
Po 40 latach w starych ustawach 567,60 ko jedno popiera drugie, co jest głównie 
mr. w nowych ustawach 569,40 mr. W~- za~lugą Z;~rzą~?w, dbający.eh .więcej. o 
dzimy więc. jakie pogorszenie. na.stąp_1- door~ o~oł~1,. mz o zaspoko1eme swoJe-
łoby zwlaszcz.a, że renta na dz1ec1, kto- go w1dz1m~1ę. . . . 
ra dotąd istniała, ma '."'.0stać zniesioną. :Rozu1!11e się~ ze P~lacy w ~1tten 

Początkowo zaznaczano, że renta są zorgamzowan~ w ,,,.Z1edn.oczemu ~a
państwowa ma być całkowicie obok w~dowem P?lsk1em : Dele~atem Jest 
renty górniczej wypłacana. Urząd nad-1 d~1~l~y kraw1e~ pol~k.1 P: Jas!czak. Cho 
górniczy pozostawia tylko rentę dodat- c1az J,ako rzen:JJeślmk n~e .1?1ał ~ t~m 
kową (Zusatz-rente). Składki mają o- inte~esu, przy1ął on uc1ązh~y i, ~·!e
becnie wynosić do kasy pensyjnej 95 f. wdzięczny urząd delegata 1 dzw1gał 

go z niemałem poświ~ceniem a z po
żytkiem dla sprawy tak długo, aż sie 
wśród robotników wyrobi.li ludzie zdol
ni do przyjęcia obowiązku de.legata. Te 
'faz, jak słyszę, zamierza p. Jasiczak z 
końcem roku urząd ztożyć na młodsze 
barki, ale Rodacy nie zapomną mu je
go pracy w służbie sprawy robotniczej 
i będą go jako sumiennego rzemieślnika 
tern gorliwiej popierali. 

Dz1ęki zabiegom .panów Jasic:naka 
i innych gorliwYch Rodaków odbył si~ 
tu w niedzielę wiec narodowy, na któ
rym przemawiał poseł p. Jan Brejski. 
umyślnie na wiec przybyły. O wiecu 
tym napisze niezawodnie do „Wia
rusa Polskiego" sekretarz wiecowy. Ja 
tu tylko nadmieniam, ż·e wiecown.icy u
chwalili protest przeciw zamachom na 
mowę i ziemię polską, przyjmując na 
wniosek P· Kowalki jednomyślnie na
stępującą rezolucyę: 

,,Polacy. zgromadzeni na wiecu w 
Witten dnia 15-go grudnia 1907 r. pro
testują wobec całego świata cywi.lizo.
wanego przeciw zam~erzonemu zabiera 
niu Połakom ziemi i przeciw wyklucze
niu języka polskiego z zebrań puplicz
nych. 

Zgromadzeni uważają podobne po
łektY'„~:Ciężką krzywde dla siebie a 
za obrazę dla priftwa i sorawiedliwośc;. 

Wzywają tedy sprawiedliwych po 
słów w sejmie i parlamencie, żeby glo
sowali przeo;w krzywdzącym naród 
polski projektom.'' 

z rozpraw nad projektem ustawy 
o zgromadzeniach i stowarzyszeniach 

(Dokończenie m<>'WV P. Chrzanowskiego). 
Inny przykla<l! Towanystwa w ostatnim 

czasie bardzo sie rozwinęły i przybraly szero
kie rOiZmiairy. Możnaby wie" z powodu trudno
śd, talkie powstają dla policyi z nadzoru 
tak licznych T<JWarzystw: i zebraił żądać kon
tyngenta.cyi Towarzystw. ·i n. o. w Berlinie 
<>graniczyć ich fa:zbę. (8air·dzo dobru! - u 
polaków.) 
To ma być rzekomo liberalnem stanowiskiem 
stronnictwa n.an)l(fowo liberalne~! Ale to nie 
jest niczem więcej iaik stanowiskiem surowo po~ 
licyjnem. (bardzo slusznie l - u polaków) 
Ale obsta'\va11ie przy tym argumencie nie leży 
też w interesie państwa. Dotychczas policyfa 

znalazla dosyć urzędników, aby mieć 1t1adzór nad 
wszystkiemi naszemi zebraniami i kontrolować 
wszystko, co na nich mówimy - a mówimy 
dużo i otw2:rcie. 

Jeśli wszeła!ko projekt zost.mie prawem. 
tedy to, .;zemu się na ~trooie 27 :z.apobied:z za
mierza. tj, .• niepożądamym tajnym knowaini-Ol!ll„ 
wl'aśnie się rozwinie i kontrol_a -ze strooy policyi 
stlainie się trud11iefszą. 

Drugi argument streszc1.a się w s.fowach~ 
111arodowe pańsl'\\.·o. niemiecki iGZ.Yk urzędowy. 
Jest to argament pma sekretar.z:i stanu. Już 
P. <leputawany Pach.nicke zwrócil uwagę, że 
Rzesza niemiecka 'Ilie jest o.a.ństwem J1arodo
wem. Ale gdyby naiwet i tak bylo ł istnial ję
zyk par1stwawy niC'l11iecki, to nie dotyczyłoby 
to i·eszce języka w 2""Wiązkach i tow.airzvstwach 
M~ę się_ przvtem porwoJ'.ać na wanie, które 
j dla pana sekretarza s1anu pewnie będzie po
ważnem. ti: na zdamie króleswsko-pruskieg<l 
naiwvższe~o sądu administracyjnego. W wyro
ka.ch z dnia 20 marca 1903 r. i 29 maja 1903 
roku w sprawa.eh Spychalskiego z p-0licy\111ą, 
włtadzą bydgooką i wlad'Zy poJky)n.ei w tterne 
z Sokolem herneńskim najwyższy sąd admini
stracyjny z.bil dosz.czętnie teorye profesora 
Zorna o państwie na rodov.rooi i języku państw-0 
wym. Sąd ten wyraża się: 

„J ęzykiem państwowym i est tęn język, któ 
rym vrzemaiwiaią organa państwowe. Z po

jęcia te5r-O nie wYnika nic, coby się odnosilo do 
1ezvka. którego użvwa·i~ obywatele państwowi 
przv wykonywaniu praw zebrania i stow.airzy
szenia. zagwarantowanych konstytucyą." 

(Sluchaijcie, sJuchnioie! u Pol.ruków). 
Trzecim .najważ11iętszym an~umentem są 

.• wr-0gie państwu idążności". o których rozwo
dzil sie oan sekretarz sta111u. 

Przyznaje. że argument ten mnie nie m~ 
dziwil; r<YLUmie się on samo przez się. Jeżeli 



bowiem aieda·1.\'l!Q temu tu w wysokiej izb:c lub zaniedbanie sie w sprawach narodowych a ponoszą głównie firmy berliłlskie. r· Bojkot tO\~;arów liiemiecłd.:b. Zwi~„ 
ezlonek frakcyi konserwaty\\·nej mógl zanucic przyspieszą germanizacyę, to się bardzo mylą. Malbork. Cegielnią i fabrykę wyro- . zek szewców w Lublinie wys~pił z 0_ 
cz;fonbwi drugiej partyi rządowei. że ta par- }(to taką pociesza się nlłdzieją, ten jest zlym 
ty.a: w pewnei mierze \\'Yslugujc ~ie socyalnei psycholQ.~icm i nie rozumie duszy mmxlu, ani bów gliniany1ch, która zbankrutowane- dezw~ przedw rozpowszechnionemu 
remokracyi, tO'.:: przecież minister o Polakach nie zna pr.zesz.l·ości narodu niaiszego, który już mu banikowi malborskiemu była winną zwyczajowi kupowania nie111ieckiej Pa
przyn.ainmieł wyrazić się musi, że są wrogami tyle zniósJ: ciosów okrutunych. ZebraI11ia - o- 300 tysięcy marek, kuipita jakaś spólka sty do obuwia, droższej, a rorszej od 
rrnństwa.. prócz QRniska rodzinnego i kos.ciola - są ie- za 147,500 mik. 'Od wtlerzycielj baniku. past kmjowych. „Pocóż - gJosi ode-

(Bardzo slusznie! u Polaków). dynem mie.isccm, gdzie rozkoszować sie mo-
Rozumie sie tc:i, że twierdzenie to pozo- żerny dźwiekami ojczystegQ języka. Skoro i Ogól1ne długi tego przedsiębiorstwa wy zwa - gros~em naszym wspomagać 

st<lllo bez dowodu. z te~o miejsca język n~z przemocą się us.unie, noszą. 660.000 mk. - Ładna ,,deutsche wrogów odwiecznych naszego narod• 
Co prawda pan sekret.;.rz stanu mówil, że wtedy nie nawiść, o ktQrei vrlaśnle pan sekre- Wirtschaft" ! gnębiących braci naszych lV Pozna.ft~ 

przvtoczvć chce d<JWOdy. Musialem domyślać ta,rz stanu wspominał, wzmocni się ie~li i:uż isrt:- Sz~fald. 74-letni pasterz Bania roz„ skiem, kiedy mamy o wiele lepsze wy. 
się, że pan sekretarz stanu przed.loży tu. Jeślt nieie - a jeśli iei niema. to się na pewno rCYL- k h l . . 72 1 t . . t K roby tego rodza1'u knaJ·owe."° 
już nie wvroki zaipa<lle z J)OWOdu zbrodni stanu nieci. oc a się w - e me:i s arusoce em-
- boć takie nie istnieją - to może dane o ja- (Wielka pra°\\'"<la! - na lawach polskich J>OWSkiej.i Wszystko jruż bylo na we- W Kielcach kowale powzięli nastę-
kieiś zrr.acmei Hczbie śledztw wytoczonych o i w rentrum). sele przygotowane„ miapo tyiliko wziąć pując~ uchwalę zbiorową: ~My niżej 
Ebrodnie stalll'u przywódzcom ruchu PolskJei;ro„ Powinno ta być .zrozumialem i dla tych, jesz.cze u)r.zepisainy prawem ślub cy- podpisani majstrowie cechu kowalskie-
Jecmaki~ zamiast tego na pierwszem miQi~_cu któr.zy śJepymi są, zwolennLkami antypolskiej K' 1 h · · d 
rozwiódl sie pan sek.retairz stauu 0 rzekomo boi polityki, Atoli - prócz nienawiści, - co dla wilny. „Mlada pani" stawi~JJ :się w u- go w Ie cac postanawiamy Je nogJ1 
k-0,t{}waniu niemieckich kupców, a potem uta.a tych panów iest iuż mniej zrozumiałem - inne r.zędzie na .cza;s, .Jmlody pan" zaś jak-Oś śnie i solidarnie - żadnych towarów i 
artykulem ctziemnikarskłm jako też nad mową jeszcze ucZt.1cie się sp-ot!:guJe, uczucie mifości i się ociągał, bo ,~rn idlugo widać nie było. narzędzi pomocniczych ko,Yalskich i in-
pochodzącą. z przed lat 60. przywiązamia nioogrnniczonei:;D do języka o.i- Balbina więc, :oburzona ,na !Iliepunktual- nych, pruskii.ch, i z Prus sprowadza-

(Sł'ucha.ide! studi•aicie! _u Pola-ków). czysteg-0, do wszystkich naszych $lkarbów na- h t h tk' h któ 
Gdyby ruawet &w materyal, 0 którym ,,an ro<towvch. Jeii zaś dzialaniie będizie mfafo cza- ność s1wego tadonitę, 1porzudła chęć ny~ • oraz yc wszys IC , na rych 

sekretarz stainu mówiJ, byl większy i znacznieJ rodzieJska wprost silę. wyjścia Źamą1ż i wróciła <lo dornu. Je- są etykiety niemieckie, nie nabywać." 
szy, i gdyby orzedlCY.lono u ten ,.oirromny" m.a- Już teraz wispomlnaią - z vrzesa~ - o na- dnakowoż stypę weselną ·urządzono, Interesmvane kola w Nierrnczeci 
terval o którym w.s~mrial deputowany pan szych socyalnych cnotach. I tern tlumaczą chociaż bez „młodego ipana' ·. patrzą z wielka obawą 11i3. ruch, który 
l(olbe, to tes7JCre nie zmłenil'oby moiem z.daniem prarwo °' wyWlaszczepiu ! R.ząicty z.wiązkowe, I powstał pomięazy rodakami naszymi w· 
oostaci rzeczy. pra.g-ną.c zlego, wbrew w.fasnei woli spowodują Z Wieli: Is. Poz:.na6&kiefO. 
(Barozo slusznie! _ w centmm 1 u Polaków). d<>bre. Nawe prawo sprowadzi na 111as wpra- B Polsce zaboru rosyjsk!,ego i austryac-

Móglbym bowiem pMiu sekretarzowi s.ta- wd'Zlie cierpienie aile nie zn.iszczenie, lecz we- ~ Gniezno. „Lech" donosi, że ro- kie~o. . · 
nu. gdyby mi d:ano cz.11.s poi:emu, daleko wię- \vnętrme wydiOSkonialenie. I' dowo, należące do p. Telesfora Wiś- Berlif1ski ,.Konfektionar" pisze w 
mą pirzedlożyć plike wro)!ich państwu mów ł (Bardizo slusznie! ną. la\\rach wlskioh). niewskiegio .zaprzepaszczone ~ostało. dalszym ciągu: „Nie podobna przewi-
artyi!rul6'w od r. 1848 aż do dnia d'Zisietjszego, Wspomne jeszcze 0 stadoswisku wysokieJ , Mai'ąta1 ', .r>/be'muJ'ący 750 mo' rig ziemi · b b · · g afu 7 M1·e1;,~'lll"'' l;;J\. v ~ dzleć, dio ·czerro to wszystko doprowa-
tj. "~ dnia 11 gmdmia 1907 r ..• coby w lo 0 'icznej J IZ Y wo ee orzeprsow para' r · "" " b l f t"1, - t. O · d "' uv "' 1 b k' ś · d ·· ż d d na'. y 1n. e un.erntener z mezna a o d · 1 J k · t b. ·· lronsek·wencyi }ego twierd·zeń spOIW10dować zawsze g e o ie prze w1a czeme, e ~ po o- eł' Zl. 1a zawsze, muszą I eraz o •erać 
rnusiail ipana sekretarza stanu. aby cofną] ni- I bneg-o wvwlaiszczenia z języka oicz.ysteg__0i, do niego wlkrótce 1potem niejalruś Otton cięgi kupcy i przemyslowcy niemieccy 
nieó-SZY orojekt ustawy 0 st01War.zyszeniach. a taikieg'o b-ez.prawia nie Przyfożą wspiera.iią-cei rę Chriotmann z Pleszewa. - Tak więc i pokutować za to, do cz·ego się bynaj-
w.ziniósl nrojekt inny zakazują.cy uoproistu naro I ki orzienigdy ci, którz:v. walczą xa P1rawdę, wol lista przebrzydłych s1pr:zedaWiazyków 1 s 
d-Onr.i .... 1·,emi·ecki·emu odb''"'Yarth zebra.ii. ność i prawo, (Wielka prawda! w centrum). b d . . . . t~ 1 l mniej nie przyczyn; i. ą to niezbyt po-

„. „ J • • • • k · · k. coraz ar z1eJ s1ę zw1P11\.sza. ' · · 'd k' J ~~ dl (Baniw slusz.nie! i weso.Ioś6 _ w centrum i u .Jesteśmy też swH~G1e prro ·on~ni. ze rę 1 !ł. ~ r. c1esz.a1ące WI o I na przysz o~ a 
Polaków). nie przylo-tą do tego taikże ci. którzy są prze- Leszno. Na torze kolei Les·zno Oło przemysłu niemieckiego. 

Wr~ie palistwu dążoności, które pan se- jęci woLnomyślnemi zasą<lami prnwcLziiw~o goiWa, wypadł z 1pocią:g;u galicyjski ro- 1.l.'l:~.:łlllllMlllaa11•111„_..•Ntilll!~l!!!!!._'1'JJ!!!!IJ!.IM!M!lll~~!!Włl~H.J!'-"!_.lll!J~_ !!!!!lt!:l!!!!~!ł~-·-·1111.±•as• 
kretairz stat11tu tu wyluszczyl uparywać moż:oo postępu i prawdziwej w•olności. Powinn.ilbyś- botnik. Stna.żl1lilk ikolejowy słyszał jęki. 
też P'Q(lJ'ug i:el!o mniemania w pr~dach sepa- my przypuszczać, że taskże i ci, którzy 0 przy- a podszedlszy bliżej zobaczyl robotnika 
ratyic.znych. M.i;aJ on oczywiście na mlyśli. że wiązaniu do swojego niemieckiego iezyka oj
trzymanny się naszej nawd.towości. Od tego je- czyistego tak często w t\'}J WY1Sokiei1 izbie ws.po- Jeżącego na torze. Jed!nę nogę utracił 
dnaikże odwieść sie ·nie pozwolimy, bo mamy mirDafą nie będa obrażali uczuć miJ!ości i prz,y~ biedaJk do połowy. Ciężlm ra111neg-0 od
m sobą. prawo. Określil to prawo w zeszlei wiązania clk> języka ojczystego obcych. Tegoś- wieziono do lazaretu w Głogowie. 
zimie tu książe R>'łdziwill: Przynale-i,ność do my nde spotkali. f'JJ' S! I Q J ł 
pa6stwa prusikicgo, aly z drugiej wów strony Z dirugiei Jed!nahe stronv napotkaliśmy - "'e ąz!ta ~zy i ~usrtpO @k 
przynależność do narodu, którego pod zab-0.rerr. ;ak ~wykle - na żywe :ooczucie spraiwiedliwo- Pyskowice liczą. wedł1ug ostatni~go 

k. ~' t lk d t ·ain cząstilcę' ści u tyd1. którym rzą,dy państwowe zairzuca- . . , . , , 
prus im(~~~ sl~s:f:, ~ ~la~~w). · ją bi'alk ideałów i przyr>isuią materyalistycmy zestaw1enlla 5026 m1eszkancow. 

Tego sę trzymać będziemy. świa-tooo1!1ąd - mam na myśli socyalnych 1~de: ł Bogucice. . UbeZ1pie1czenie sług na 
Mości painowie! T<rka podstc.nva upraiw1i.ia makra:tów. . . . "r "'~ ! wypadek ·Charoibv zrnmierza tu j.!mma 

1J1a1s wla&nie ·do przema1wiamfa do was w spo- Nie r?zumier~Y .. iak w?'bec omr:k.~ wy- zaprowadzić i to za opłatą ·roczną ,-lda-

,Układy w procesie Moltkego-Hardena. 
Pomiędzy hr. Moltkem a Harde~ 

nem toczyly się za pośrednictwem ich 
obrońców układy, które jednakowoż 
rozbity się, gdyż ttarden ni:e chce sta
nowczo wyrazić ubolewania z powodu 
uczynionych hr. Moltkemu zarzutów. 

I(atastrofa kopalniana w An~lii . 
. sób otwarty, męski. rzetelny, a gdyby nasze wrias'L:czema w s1e1m1e pruskim oraz nm1e1mego d l . , ' .;, 
postępowanie nie zrobi.Co może . <liobreg-o wra- projektu wyw.f1:11szczenia nas .z iezy.ka Ołiicz:Y: aną_ przez s uzbodawcow, we wysu- V\1 kopalni Dinas-Main w obwodz/~ 
żen~a" na rza.<lzie. _ oan sekretarz stamu za- stego, m01g~ j_eszcze r~~d~ z:v·1ą1)ko~e wzywac kości 4 do 6 mk. od głowy. I Wales nastąpił ubieglej soboty wybuch 
zu.aczyf \.VCwraj pod tym WZ~ledem różnicę narody V! Imię chrZCSCianskicgo ŚWJat-Opo~!ądu Z SmU'Cftl 4.zifllnfe {>C)i(f'.l)j. l gazÓW którego Ofiarą padfo 7 górni-
pomiędzy mrtWa księcła Raiclziwilla a. pana tle- do1 walki i socyalną demokracyą. · · ~ , '. , . 
putowaneg-o Gregoiire - to przecież zachowa- ł (Bardzo sJ:usizniel - w centrum). . . Język polski w gminach na Ślą- kow .. Nieszczescie. by!oby przybr~ło 
nie się nasze zrobi dobre wrażenie - iaik sądzi- ł . Nic straciliśmy ieszcz~ t~go. o:·zek_on~ma, sku austryackim. Ak·cya za urzędowa rozm ary dalekow1ę~.sze,gdyby chwilę 
my _ na wszystkich szlachetnie myślących \ ze. rcpre~ent:i.cy:i narodu. mcm .. 1 eck1 e9:~. 11:c P~Y niem w . języku polskim weszła w okres przed wybuchem me było wyjechało 
niemcach w tei tu izbie, którzy również i serca ~ozy ręki <lD tes:.o. ~by w ~eJ wy;so .iei iz 1~ r ·t t ~ · O , d na wierzch 150 górników. 
są oddani swei narodowośc-i. . 1dea:ty rzą,du ~rus1k1eg_o .,Sit~ p~ze~ p_rawem. S} s ema yczneJ pracy. p;ocz o f~l-

(Brawo! __ u Polaków i w centrui;n)._ . 1 od:mos!Y .. zwyc1_est:vo 1u i.Jd .w1elkHm11_ 1c~~ata~1 chowych uchwał poszcz~golnych _gmm Pogrzeb Borysa Szrafowa. 
Wres.7.;r,ic oain sekretarz stanu mow1ł, ze I wo1nosc1 Schhilleia! Mar:iy _to _pizek?nam,e, na Siląsku, wprowadza1ących Język Uroczystości pogrzebowe w stoli-

nikt z nas nie ośmieliJ się zaprżeczyć, iż ist111ie- :;;,? reprezeut~c~-a. nar'.'iduk n11em1el c~1eł.go ~1~ ds!a- po]ski do urzędowania odbyło się dnia cy Bułgaru1· Sof1·1· mi·a•y przeb.:.eg wspa-
ia m~1 rzet~ia 0 wskrzeszcni·u paiistw;:i, J.'.lgiello- t rne \V pr1ec1w1en,stw1e 11tura1n_c 1 na11 o ow _ . , .. , : 1 .. - , . j ł 
nó\v. Mości pa1mwie! Da1Jmy spokói marze- czisieiszvch cz1sow ~:eh n~'rodow, kt~re ~ / bm. zebrame WOJt?\\ 1 pisarz~~v gm~n .niaJy. W pochodzie bralv udzial tysia-
niom Wszak ie w Niemczech rozpowsze.ch- rnos.;ę to tut«i prrdkreśJic - me z rządami zwią nych z okręgu połltycznego Cieszyn- ce ludu i wielu dygnitarzy. Uczczono 
nione są taikże róiine marzenia. Istnieją m.a.rze- ~k:owymi lecz. z nami są w saiiuszu.. ~ skiego. go jako bohatera narodowego, który 
nia o ~rujęciu !"folandy~ v zai,ę_ci~h!.>elgii. <: uregu- r._....~!.!!!~~~~dl=~;,~_;ę.~ I~ . Po długich i gorących wywodach. całe życ."e poświęcił walce 0 wolność. lov.'a:nm 1trruni~y na ,, . sch?~zie ,_,,z P.0 Wistc, ma - ·- - - -··- -- ·-· hcznych mówców którzy wskazywali 
rzema o podziale Austry1 i zabranm tych czę- dll!l'31Jtlłl':f.!""- · ;!Jt;.lf\\llaL-2~t· • , , ct' · · k ·. 0"'trzez'en1'e przed wychoditwem 
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ści w których u1aJduje się niemieckim ie.zv- ,)l~~~i:~11.~~ k11 "1Jli;ti~~~·fa0 I na ruanosc urzę owama W Języ u me " · 
kiem wfad1:iJąca ludność. S,a to pewnie marze- . --. ·~. • . . . I micckim, dla którego, z p0\1."0du niezna \V Wiedniu ogłoszono komunikat zac 
nia wsze~hniemców. Nie _twienlziliśmyz aby -r.„ „ . ~.„ · . '.!- 'Ctilr1' ~,..,,'.;. ".\·~.„ .,

1 
. jomości tegoż, musi gmina oplacać dro Przędo-wv ·w sprswie wychodźtwa do Qac 

r~ądy zw1~z-k~ve z tern rruaJy sty~znośc. Ta- ~ Z P · ~.·i;-· li-r.ił"i·~~-a .!> ·· ~ ,,, ł "~ tl .e "· · · · :+''<$ . go osobnych pisarzów, - uchwalono Stanów Zjednoczonych. Stwierdza on. "'-
kie marzema me są oraktyczrrą poht)ką. \V tym I D , h . . , k r:.:i iedlen' I . d t , • d r , • „ . k t • . . . f. w wzg!ęd;zie musimy się wobec ]J'a111 a sekretarza Y:ecezya_ c ełmms a. rzes. u 1 l 1e nog1'osme urz.ę o-w ac od ]; s_tyczn 1a 1z me orzys ne po1ozeme mansowe 
sif:a~nu powo.rać na pow.agę dla niego miarodajną zostali ks. w1k. Krause z Lęck~ do .Je- 1908 r. tylko w 1ęzykn polskim 1 starać Stanach Zjednoczonych spowodowało 
ti. m ~.ci.me~o k•'.'.!rlclerza księcia BiilOl'W"a .. Ks~ą-1 żewa. ks. wilk. Dembiński z .Jezewa do się, by gminy tylko w tym języku fak- zamknięcie Jub też znaiczne ograniicze· 
żę .. kancle_rz ua po.s~e.dzeniu parlmentu rnetme- Łążyna .• ks. wik. Li.pińs1ki z Łążyna d{ tycznie urzędowa tv. .Również uchw1a- nia mchu w \vielu wielkich zakladaclt 
ck1ego 1d1111a 4 grudma 1907 roku ze względu na L k 1"-l t i..~ ·t 1 1 b · .- k ł h · h · 1· stosunki z Austrva oświ.1idczy.f: ,.Myśli są do- ę.c a. - ri~ezen ę na.i p.rovu~ wo Vi „on_o, a y pism w .tęzy u .obcym

1 
o~ o_d- przemys1·owyc , 011aiz zamec ame · 1cz-

zwolone, a uczucia także!" Nie troszczcie się . Borzyszkow~e otrzymal tamte1s~y ad- nosnych władz me przy1mowac i pis- nych zaimierno1wch .robót. Zakłady 
wiGc o mar1.enia! ł ministrator ks. Albin Kwplews\ki. ma te bez odpowiedzi natychmiast przemysłowe wydalają wciąż rnbotni-

~i:ard.to s.ruswie_! - u Pola;ków:) , Starogard. Tutejsza firma obuwia zwracaG. Osobny komitet przedlożo- ków, a setki tys.ięcy cmojpejskich wy-
. Jeslt zas rz~dv. zwi.ązkowe sądzą, ~e rod- I Outh i Sro. zawiesiła swe wy.płaty. nyd1 a-min ma czuwać nad temi uchvvia choMców, nie morr~c znaleść pracy, k1em prnw1~ym. 1aik1 da~e § 7, soowodu1ą u mus . - . e. , ,,.,"'t 

zohojętnienie narodowej energii zniec11ecenie I Długi wynos.zą 170 OOO ma1-.eik. Straty lamI· DOi\vraca do ojczyzny. W tllikich warun 
.„4 „ _ ~~?!! .. ~~!~-'".~-· _ . .. ??.?~ 1 '&·-- ·- · j ~1 --·--··· ·· · ··-2-- - . 2§ §__ ~ r•~IZ"ftl&&ł 1L~- ] _____ -U __ .!-''~ 
162

) " T O ·w Jlli~ . f - Ze swej strony mogę zapewnić się spodz!e\.vałem-. jakże to było, żeś je słuszeństwa. Uchybili królowi·. wlas· Z lJ RR . ..1:1. 1 waszą królewską wysokość~ ozwał przejął? nemu oficerowi stawiają opór. 
O""··w;f-lctanie historvcz.ne wedłnR: PO· f1 się zim110 ksi4~:.ę Neuchatelu - że najja- floryan opowiedzk1l krótko wy- I -- Generale. czy podobna? 

śnicjszy pan ma jak naj!epsze chęci„· padki nocy. -- Nie wierzyłbym, gdybym na wła, 
wieści f k' d W I Na granicy r.ancus 1ej zarzą zono -- ięc opierali się? ł sne oczy nie widział. Król chciał wy· 

YC 

be 

Wacława Oąsiorows~ie2-0 . I popas. Król, książęta, marszałek i pa- - Trzech żołnierzy ranionych, Z słać zawiadomienie do chunty madryc: 
-·-·- -- now:e hiszpańscy zajęli przygotowane Hiszpanów dwóch zginęło, dwóch do- kiei i kortezów o szczęśliwym wjeźdz, ale 

'Clat 1hJszyl dia nich .namioty. prow2.d~diś:ny 11~, sn. " - konwoju pie- w granice francyi... Tymczasem goi1: leś 
Około szóstej rano kalwakata prze Berthier, uwolniwszy się. ocl 1asy- chotJ·· ; c1 królewskiego obcesowo zatrzymalt 

jechała most na 8'.dassoi, poza którym stowania królowi, przyzwać kazał na- - Dobrze! Kontent jestem z ciebie. ! szvrnleżerzy, ściągnęli go z konia i ode~ 
pr7,ywitaly ją trzy kompauie francu- tychmiast Ploryana. Myślalem, że było inaczej l Odda/eś wa I bra~i mu pap.ery... Escoiquiz przybiegl 
ski~i piechoty. -- Oba.wy moje się sprawdziły! - za- . żna usługę! Masz tu ... tymczasem. ·. do mnie. wyslałem, ma sie rozumi~~ ~d 

~Jesteśmy więc na ziemi cesarza, cząt surowo marszałek, patrząc pogar- Marszałek sięgną! do kieszonki jutanta„. Żołnierze nie tylko .staw1h s~ę 
- odezwał się gorąco .Escoipuiz. - dlhvie na Ootartowsk:ego. - Mialem mundnru i podał Floryanowi kilka sztuk ostro. lecz wręcz oświadczyli mu ze 
Mam przeczucie, że Bóg natchnął wa- J nieszczęście postąpić wbrew przekona- złota. nietylko żoln:erza, ale iywej du~zy po-
szą królewską mość i sldonił do pod- , niu ! Naraziłeś mnie na wstyd swoją - Ekscelencyo... pieniędzy tych za pikcty inie przepuszr:zą ~ardz? 
jęcia tej podróży! Jestem dumnym z 1 głupotą„. Nie tłómacz się! Karę zaslu- przyjąć mi n·e wolno!.. przykrre zajście. Niema watoliwości, 
tcga, że miałem szczęście nie odwo- żoną odbierzesz! Możesz odejść! - Co?-.. że dojdzie ona uszu najjaśniejszego pa· 
dzić \Vaszei królewskiej mości od po- Ootartowski stał wyprostowany z - Pobieram żołd - ten mi wystar na, a wówczas„. 
wziętego Vlmiaru ! ustami zaciśniętemi. cza! · - Może si~ spotkać gruba niespo· 

- Istotnie! -- wtrącił iks.iążę linfan- 1 - Czego czekasz? - mruknął o- -A! Jesteś bezinteresownym! Mo dz·anka! 
tarło. - Anibyś przypuszczał, panie t str o Berthier. że ':,i za malo? No, zobaczymy później! Sa vary nie zwrócit uwagi na zagad· 
marszałku, jak gorącego zwolennika ł - Mam papiery do doręczeni~! Ob nie spuszczaj z nich, czuw:aj !.. Na- kową odpowiedź marszałka. . 
ma cesarz Napoleon w naszym k.3.noni- l - Co jakie papiery?.„ grada cię .nie„.. , . 1 ·--- Jak się zachowa król hiszp3.(1s~1 • 
ku!.·. I ~ Odebrane wczoraj czterem Be~th1er me ~kor1_czyt, gdyz zaslo-.1· rzecz nie moja! Jednak ja mam pra\\ ~ 

- Nie przypuszczałem! - odparł t gwardzistom! na nam ;otu uchyliła się i generał Sava- i będę i muszę mieć zupełną satysfa 
chłodno Berthier. i floryan podał marsz.alkowi zwo1 ry wszedł z miną wzburzoną. kcyę ... 

- Moje przekonania nie mogą ró- papieró\V· Ksieżę Neuchatelu jął je prze -- Marszałku! - rzekł gło$em zinr-1 - W tej chwil:! - odrzekł zirn11? 
wnać s'ę z zaufaniem, żywionem przez I rzucać szybko, nie mogąc ukryć zado- tow~nym .. - Daruj, że wchodzę bez o- Berthier. - Chodźmy do króla ll'i1j 
jego królewską mość - dodał Escoi- l wolenia. powiada ma! Spraw.a gwałtowna! Twoi pierw. 
quiz. - Dobrze. bardzo dobrze !„. Tego Polac;y bunt podnoszą„. Odmawiają po (Ciąg dalszy nastąpi). 



·at koim.<1rnikat ostr~cg1~ . przed wy- z ,tł' imyłĄłi (;Iron" ~ Essen. Firma Kruppa .uchwa.1iła 'YY-
~ho~twem do ~tanow Z1e<lnoc~~o11ych. ~ pl~~en!e 10 procent ~yw•dendy czyh 18 

z b n·a chorwackie ł Ubiegła niedziela nie koniecznie za · m1;ronow marek. Procz tego do fu~~u-
a urze •. . . · . ł dowoliła kupców; deszcz, który co szow rezerwowych przekazano 5 m1ho-

5ejm c~1orwack1. zwołany yrzez chwilę padał. wielu zatrzymał w domu. nów 750 tys. marek i 1 milion dla fun
rząd glówn!e. dlatc~o, aby osłalm.: o?- i· Kupcy pocieszają się więc na niedzielę dacyi robotniczej. Dywidenda przypa
srrukcyę _1c,1onv~aką ~v ipar.larnenc1e następną. Ka. żdy Pola)< przy wszelkich da w udz~!ale rodzinie Kruppa, która jest 
eszteńskiim, mus~1al byc zar~z '.po otw~r zakupnach niechaj pamięta 0 haśle: w wyłącznym posiadaniu akcyj.Na każ 

~iu ro~ny, 1ak o tern 1uz donos:- , „Swój do swego! 11 dym r-0botniku zarobiła firma na czysto 
iśrrrJ· . . . . . t Bochum. „Bochumer Verein" tak- 400 marek. 
; w J1t-Zedm10c1e tym wę~1~rnkie bru- że w roku bieżącym udziela urzędni- Kolonia. Na rozn-0szącego pienią-
ro korespondency}ne do?os1 Jeszcze: kom fabryki i kopalń jako dodatek nad- dze listowego Abelsa napadł w domu 

oiilfejsze pos1edze~1e se~~u chor- zwyczajnv ze względu na drożyznę po przy ulicy Druzusa jakiś nieznany czlo 
,,·ackiefo rozpoczęło się - Jak tego ło\vę pensyJ miesięcznei. _ A rąbotni- wiek. Abels uderzony butelką w glowę 
oczektwano - wśród h1rd.zo. burzli- . cy? padł bez przytomności nn ziemię. Wy
wrca eeen. Ban chor·waidkt me przy- Bochum. Deputacya karczmarzy padek spostrzeżono i zdołano napastni
byl ..a salę o?rad wedle ~otychczaso: wręczyla prezesowi rejencyi podanie. ka aresztować. 
wego ~czaJu w otoczemu depu.tacy1 dotyczące uchwalonego przez radę miej Adres skarbnika Świętojózalacia: 
p(}Sł6w~ ale wszedł ·~· salę s~m J~en ską porządku w sprawie podatku pro- Stanislaw Zmyślony, Watten.scheid, Bo 
\'·śród 1}11raganu wrogich dla mego t dla I cederowego i podatku od zabiaw. chumerstr. 156. Składki na Swiętojó
r~ądt1 węgierskiego okrzyków: ~Precz'! f Bochum. Palszywe dwu i pięciomar zafacie należy przesyłać tylko do pana 
Sługa 111aidz1iarów ! " i inne 1ego rodza- ' kówki są w obie~u· Zaleca się wielka Zmyślone.go. 

j~ okJ';&yki mzlegaly się dlug9 w całej ! ostrożność. falsyfikaty łatwo można .t!!!!!!!!L!!J!!!!ll!-._~-!!!. ~~~!!!!!!!11!!!1!!!1!!!!!!!!!1!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!!!!!~!!! 
ali ·tak. w wzewOOinLazący nie mógł rozpoznać. Rol!tmaiłos'ca·. 
doJść do glosu. _ Bochum. W spraw:e aresztowane- • 

CJłotlkowie partyi St:r&rce·wicza i go o wykroczenie przeciw § 175 kode-
t zw. "l„rezolucyoniś~i" zgłosili protest ksu karnego kupca Mummentheila dono Śmierć w podróży poślubnej. 35-cio 
przedJ'[ ugodzie i przeciw ustawie ko- szą, że słuchano kilku dalszych ucz- letni lekarz dr. Syhyes~er. Blum z P_ir
tejawei- Kiedy zaś wśród ~rzyków niów szkoły realnej. Policyi doniósł po- m~sens odebrał sobie zyc1e .w oranze
.:aiei ;zhv odczytano WTiiosek o PQsta- no 0 sprawie pewien lekarz. . ry1 :v Strass~mrgu w Ąl~acy1., Dr· B}um 
.,/ienłl )liua w st-.at oskar'.łe~ baa • . Bochum. Na Unii Bo~hum-Siid znaido\~at się w .~o.drozy poslub!leJ z 
wstaf i ogiosil rozwiązainie sejmu. i Lam.gendreer-Siid wykoleił się pociąg ł mło.dą zoną. "'!.li.se.ie po.zostawi?nrm 

Daiei donoszą z Zaigrzebia: osobowy w niedziele rano. Przy~z~mą I d? zony. don?s1 _JeJ, z~ 0?~1era sobie zy-
Zapcwiedz;i~ny strejk jenerailny roz- wyikolejenia się ipociągu była ta ekoll..:t- c~e, pornewaz .me m~ze _JeJ zgoto~ać ta

począł się. Wszystkie rest~uraicye, ka- ność. że wskutek bezustarunych dl'S/,- kiego szczęścia, na 1ak1e zastugu1e. 
wiarnie i inne I01kale .publirozne są zam rezów osunąl się w jednym miejs;:-u nie- y -= ·- ~ 
knięite od rana. W mieście ustal wszeł co tor kolej-0wy. Ni1kt wskutek wy- Od Redakcyi. 
ki ruck wozów. dorożek i tramwajów. p@diku nie poniósł szwanku. 

W .poludnfe odbyl się ogromny ·PD- Gelsenkirchen. 20-to letniego gór- Panu Franciszkowi w. w Busch-
chód demonstracyjny, nika Jana Klicha uderzył pewien nie- hausen. Urzędnik jest zobowiązany za 

h ~Mrr.L. ·-· • __ mllllS!!!!IJ znany człowiek tak silnie w głowę, że pisać imię Pelagia. Jeśli urzędnik imie-
ż Ze ~nraur fAb"'łfDIC,..V"h. Klich zmarł wkrótce w domu chorycch. nia n:e zapisze, niech Pan protokółu w 

ii1r w v "' ..,_, v Heme. Na kopalni Shamrock szyb I urzędzie stanu cywilnego nie podpisuje 
Neamilhl. Dnia 21-go grudnia od- i Il poniósł śmierć górnik Kirch, gómi- i sprawę odda do rozstrzygnięcia sądo

cy Eberte i Skudlarek odni:eśli tak cięż- wego. 
u 

będą się wybory na kopalniach ,,Neu- kie okaleczenia, że życiu ich zagraża Pan pooet Ja~ Breiski w~lec~yl i~ż gandlo 
miihl" do kasy pośmiertnej, k~asy cho- wielkie niebezpieczeństwo. Nieszcze ł na tJ'.lc1 ze ~1·~ salt nte zadym1~1 .moze. p-rze

t rrch, i kasy familijnej. Kandydat winien T . . h 1. k ]·t' d maw1ac. Az do 11oJoeyy stycznia przecie.z za
h 11a l:opa;ni trzy .!ata pracować i 30 lat s IWI wy~ec a I na . oszu, \.ory u erzyl l jęty będ'Zie wiecami w Pol~ce a zwlaiszcz.a 
i- przyi\ajrnniej liczyć. Głosować może "I o kolo wmdy. ! w okrę11:u, z ·którego posl'uae. Nie będzie więc 
{) Dortmund. W żartach Postrzelił I mógl na -raaie przyl)yć na wie_ce na .o?c_zyinie, 

każdy, kto na kopalni· pracu1· e i składki któ R cl Pó nie eh"' · znów jeden chtqpak robotnika Chojnac- 11~ re :go '? ·a.cy za.prasza1ą„ z · J "'-
ę ~placa. Jak przy mnych wyborach, tak I 1 . k . I tnie będzie sl'uzyJ l~()(lakom o ile mu pozw<?'.!~ 
o , na kopalniach Neumlihl" zam·erzają ! o ego w rę ę. . prace w parlaime!1c1e a zwfaszcza czvnnosci 

Polac rzed t· " ·, h ,1. h 1 Aplerbeck. Na kopalrn „Mar~a- w komisyi, wybran9i celem zha-Om1ia rządo-
k d ~ ~- , s n.wie swyc " asnyc i rethe" zabił spadający potężny kami.eń l w~go projektu ustawy o stowarzy~zooiach, z.a-
a~ } a OW • • . . • . ~ 19-to Jetniego górnika J-foye}manna. r• Wiera\\.ące~o .z:akaz J'OZ~raw W Języku ~Ol-_ 

Mamy nadz1e3ę, iz Rodacy pomimo i .. . . , skim. Pan po~er Breisk1 ma w te1 kom1sy1 
i- :rótkiego czasu do agitaryi każdy swój 1 .Mors. Pohcya Jeszcz~ ~ S·90~tę ~ hronić gtównie praw polskiego_ wychodźtwa. 

obowiązek jako robotnik Polak spełni. badała w Meerbecku mie1sce me- i N_a ~en cel p_otrz~hne mu :vyrok1. rnzpor~ądze-
n0d • · 1· · t. , d b d szczęścia gdz;e wskutek zawalen'a I ma 1 wszelkie w1a<lomośc1 o postępowamu po-
1\ acy, Jeze I JeS esmy O rzy O pra- . . , ' ' , . '. Jicyi 'Wobec polski<:h zebrali i stowarzysze1i. 
r t:a kopalni i do płacenia składek, na- SI~ sufito.w beton.owych .d~och :obotm- ł Pan Jan Forma?tkicwicz w Getsenkirchen-

1t:1cms musimy sie postarać. abyśmy ~o.w POnI?Sl~ śn:iierc. W1esc o me~zczę- Hiilłen. Ksiegam~a . Wiarusa. Pols·kiego" pro
je'l. mieii naszvc.Ji przed-tawicieli '" 

1
. sc1u rozmosrn się lotem błyskawicy po si P. a.<~n. o o<lrdame _te-g .. Yo n'aldl!cZ'bow~~o obra-

iv~·1 k h N. , h ~ ,:, . d całej okolicy i sprowadziła wielkie tłu- zn iak1emu rodaikow1 aiby go zachę.c1c do za-
... asac . ·ee więc nasi ro acy j ' k ·. ~ .~ + . • arbonowania naiszci.;o pisma. 

at zaczną ~-Obrą agitac:yę domową. Kandy I my cie aw:v~h. Jedrn .":.1~rdzą, ze ~od- •i:_ll! ""?"'!,.,;t- X':'''Y~.~!:~~~ 
dac1 nasi będą. wkrotce ogłoszeni. ~ pory pod suflt~m zbyt ~Z) bko usumęto. .m-o 

s-

a-

~Złl!!.st·i;1.!".-r;ie._, l rnm, ze mury 1eszcze me były dostate- 1}.'ł p. 'i1 ~v..~'1t 't((;.:;~1 ~i~w~· n ""'-~Sk1e~ ... -

1

, cznie spojone. Dwa piętra trzypiętro- ;.;'mą~ '/•~" ·=-""'l"' "' A 'il.i' .&!''' v.a &~ •. 

~U;.·1 J.; c z y l N' A wego budynku zawarły się zupełnie. ~ Duisburv.. Dochody i wyd11tki mia NABOżEŃSTWO POLSKf w BOCHUM. 
~ sta równoważą siQ w sumie 9 mi.I.ionów Dla młodzieńców w środę- 'fola 18 grudnia 
~ 120 tysięcy marek. Na oprocentowanie 0 godzinie S-ej wieczorem. 

Tygodnik Narodowy, 

Poświęcony oświacie i rozrywce 
zacznie z Nowym Rokiem 1908 

Ycho<lzić w Bochum raz na tydzieł1 
bezpłatnymi dodatkami, których tytu

ły są: 

Dzień Boży, 
pismo religi}ne. 

~zkólka ~ arotlo'ft'a, 
ł'tsmo dla dzieci i młodzieży. 

,,Ojczyzna'' będzie zamieszczała 
~le Przynajmniej dwie za1·mujące po-
1e· • • sci obok jedne~o lub dwóch artyku-
w tr ś . . 

· e c1 narodowej lub spółecznej, 
, łllleszaiąc się do polityki. sporów 
htycz1ych. 

I< rótsze powieści znajdą pomiesz
en e W dodatkach. 

-0. k:rzedplata wynosi na ca~y k\vartał 

t• 75 fen. --
z~~noszeniem w dom przez listowe-

1.Ą) fen. 
Zapisyw , · · , ac mozna tak na poczcie, 

. za Pośrednictwem polskich księ-
izy, kupco· . l , kt, . 1 w I przemys owcow, o-
,; rzymają od nas odpowiednią pro-

ę. ~!i,\1 
~ . .,. . 
~ uniery na okaz darmo za zglosze

POd adresem: 

Ił i umożenie dłurrów trzeba wyznaczyć '. W Altenbocbum sposobność do spowiedzi 
200 tysięcy ma,r~ek. I św. przez świeta Bożego Narodzenia. 

~ .Essen. Sposobność do spQ!Wiedzi 
ł Duisburg. Rozprawy przeciw gór- i św. ·Podczas świąt Bożego Narodzenia 

nikowi ~ustawi i jego kochance a~u- ł w kościele 00. Franciszkanów. 
szercc Drostowej z Marxloh oskarzo- l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!•!!!!!!!!!!!!!~!!!'!l!!!!!!!!!!!!!!!!!.'!!!!!!!!.'-~!i"Jłl'~--~·~ 
ny~h o otrucie żony Justa odbędą się 
prawdopodobnie przed sądem przysię
glych w styczniu. Oskarżeni, których 

Ze Zjednoczenia zaw •. polskiego. 
swego czasu aresztowano w Ameryce w IE c E 
i przytransportowano do Niemiec, prze od~ si~ w niedzielę dnia 22 grudnia: 
czą. jakoby zbrodnię popełnili. Także ze w W(sdorł przed pot. o 11 u P. Schotta .• ulica 
zmnia świadków są sprzeczne. Sekcya łfaupstr. 135; 
trupa Justowej, dokonana przed rokiem W Orossenbaum DO pot, 0 2 u P. Breutigama 

ul. Karlstr. 17; 
wykazala znaczną ilość żywego srebra w sterkrade przed por, o 11 i pól u p. Liicke-
w wątrob·e i innych częściach ciała. Do herma1, ttuettenstr. 
tąd nie stwicrdwno, w jaki sposób tru- W Rnenthe po pot. o 4 u p. Blumenkaempra. 

r W Oelseairirchen-Bttlmke -Przed J>Of'. o· 11 u 
cizm dostała się do, ~ia1a· , . . P R('kb W;:wmerstr. 110. 

Barmen. Podrozy naokoło swaata ł w i(~rnr~. p;. pol. 0 3 u p. Ooertt.a:, ' Bahnłmfstr. 
zachciało się 17-to letniemu uczniowi I Om,nvianc b,ędą spra'\vy kna;pszaftowe i 
I(aro~·owi Dangelowi z Remscheid. Swo f zarobkowe orar. będzie obór· \vYdzialu na _rok 

I jemu szefowi budowniczemu Bockoldo I p~zys:ZfY. ~?~ądanem jest. aby Rodacy hcz-

0 k . b' ł 111e się st:li\\ 111. 
\~; ukradł 283 mare I z ieg z.agr.a- - „Zjeduoczepie Zawodowe Polskie". 
nICQ· Ptaszka schwytano W Londynie. :Na ostatniem zebraniu w Vienenburgu o-
Izba karna skazała chlopałm na pół ro- brano nowy v:y<l'7.ial: Delegatem B. Józwo
kn więzienia. wiaka, zast. SL St,=wikowskiego, ska:f'bnikiem 

Solingen. Za czynną zniewagę ro- M. Nowaka,. za:st. I. Koźmińskiego. ~ekreta~zem 

b t · M · van ffaus j za oszustwo L. ~tacl1~v1ak za~!ępcą St. Starn~cm"Sk1e~o. 
O ni.cy arri . rewrzoramr ka-sr: E. Tluczykorrt'a 1 W. Ga

na mekorzysć dz:ewczyny ska~ł sąd worka. 
ławn'czy fabrykanta Pawła .E1gena z Na ostatnicm oosiedzeniu w Duisburll
Grtifoath na 330 marek grzywny lub Hochfeld obr.:llllo sekretar_zem druha J. ~a-

110 d · · · · E' k zystal z szczyka a mężem zaufania J Walend0\vsk1e-
n.t w!ę~1ema. ige~l s or go. - Zebranie cz.J.onków odbędzie sie 1 sty-

tego, ze az1ewczyna me znała dost.a: cznia po po.tudniu o godz. s u P. Lohberga w 
tecznie języka niemieckiego i kazał JeJ Duisb.-ttochfeld, łfochfelder.str. 
podoisać kwit, w którym rzekomo po- Na osta~niem zebraniu "': Ch~rlottenbur~u 
, ·ad cza la odbiór książki roboczej w obrano wyidz1ar: Dele"atem f ranc~s~ka Skrzyp 
SWI . ' , . , . . ' , czaka, zastępcą Spychalę, sk::ubmk1em Józeta 
rzeczyw1stosc1 zas pośw1adczeme. ~.l- r '''<fora. zasten<:ą .Matysczak'a, sekretarzem 
wierało zdanie, że dziewczyna mciił.. • ~te>.ria Jabfo(1.~kiego. zastępcą filipowskiego, 

Oj"zyzua, Boehum • .. już nic do żądania. r:.. wizorami Sp:rcha!e i Sternn·stego. 

Baczność Delegac·. 
Kanferencye delegat:' w · ó 

odhę.dą sie w niedziel<;. dnia 22 grudnia.. 
w Essen przed południem o godzinie U 
u 'P. Meistra, Alfredushaflls dłą obwo
dów Es~en. Bochum, Gelsenkirchea i 
Wanne. Po ·południu o godz. 4 up.. Jaa 
kowskiego przy ul. Betenstr. w Dort-

mundzie. Dla obwodów Castr~, 
łiamm, Dortmund i Witten. 

,.Zjednoczenie Za w. P81. •• 
EL - __ u. -- ·-·. - .:za 

Kalendarz ścienny 
na rok 1908 

WfYjdzie .w wyda111iu ozdobnem 

z ogłoszeniami. 
Nakład będzie wynosił przynajmniej 

50000. 
Kalendarz ootączymy do „, Wiarusa 

Polskiego" i roześlemy .t>ezplatnie. 
Zamówienfa ina. ogl'Oszenia. któ

rych cena będzie umiarkowana, przyj
muje administracya „Vv'iarusa Pol

skiego" w Bochum. 
A 

NADE SL A NO. 
Najtańszym 1 nairzetehtieiszym eto.~ 

zakupna iest 

.:sg: 

. ~ 

' . ~ :f M M :E L i Co. 
Bu Im k e. Wannerstrasse nr. 14.1. 
Wydawanie znaczków rabatowych. 

~~!!l!!!·!".!l!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!IJ!!!!!!!!!!!!!!!ł 

.Tow. gimn. „Sokół'' w Bochum-Wiemelhaueit. 
Cwiczooia dzisiaj w środę wypadają, Na

stępne ćwiczenia odbędą się w p·iąteik, 20 bm„ 
w lOikalu p. Hannefelda. W l•okalu tym ćwicze
niai tymczasowo odbywać się będ~ o .zwyklym 
~zasie. Czolem! (1) ~ydzfa~-
Towarzystwo św. Antooi~o w Recklinghausen 

Sild (na Ludwiku). 
W nie:dzielę. dnia 22 grudnia, prżyst~P'UJC 

Tmvarzystwo naisze do wspólnej Komunii św. 
o godziJ11ie 9-~ raino. Sposobność do spowie
dzi św. w soootę po p()fudniu o godzinie 3-ej i 
w niedzielę rano do godziny 9-ei. Uprasza się 
CJloników, ażeby jak najJiczniej przystąpili do 
Sto.ru Pańskiego ponieważ przybędzie także 
.ksiądz Szyma1\ski w celu sluchania SQOWiedzi. 
Szamiaw·:nych czJ.onków się uptas7.a, ażeby już 
w sobotę jak naHicmi,ej przystąpili do spowie-
d'Zi św. (2) . Zarząd._ 

Towarzystwo św. Mikołaja ,w Stoppenbergu 
donosi swym czlonJrnm, iż w ndedzfolę, dnia· 22 
grudnia, o godzinie 4-ej odbędzie się miesięcz~ 
ne oraz roczne walne zebranie, 1J1a którem bę
dzie obór nowego z.arz~du. O liczny udzial 
uprasza się wszvstkich czlolllków. 

Uwaga. Czlonkowie, którzy d.fużej, niż 
3 miesiiące zaleyai:ą ze skladkarrni miesięcz
.nemi. powinni si~ na zebraniu z nich uiścić_ w 
przeciw11ym razie nic mają pral\Va do gfosr0wµ
nia przy obonzc zarządu. Zarząd i rewizoro
wie kasv winni ,się stawić o godz. 3. Zairazern 
oznajmi~ s.ię czlonkom i wszystkim ro
dakom w Sto1.,... eJ1bergu i 01k'olicy, iż gwiazdkę 
obchodzi Towarzystwo tTiaszc w pierwsze świe 
to o giotdz.. 4-ej po pDfadniu na sali poo.iedz.eń 
pa.na Kłimpen, dawniej Br:-..ndhof. O liczny 
udzfa.l sic: uprase-a (1) 

Adam Zyber, przewodn. 
„--.. -·-

Baczn~ć Młodzieńcy w Oberhausen! 
Bractwo żywego różańca Młodzieńców w 

Oberhausen 
donosi swym braciom i wszyst.kim mlodzień
com, iż w niedzielę, 22 grudnia, o godzinie 12 
w pof. za·riaz po ostatniej mszy św. oobędzite 
się zebrainie. na które sie wszySttkkh m10-
dzief1ców zaprasza. {I) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w Rohlfnghausen. 
Dziś w środę_ odbędzie się walne zebranie 

i obrachtWek kasy. na które s.ię wszystkie 
siostry zaprasza; tak samo wszystkie przcllo
żone róż. Poczatek punktualnie o 4 god'Z. po 
poludniu. (!) Pt'zełożona. 

ldrowie, to skorb drooi! 
W każdym domu, w bibliotekach wszyst

kich towarzystw powinno znajdować się opra
oow.aa1c przez najznakomitszych lekarzy dzieło 
pod ty tulem: 

. Księga zdrowia 
czyli nauka pielęgnowania zdrowia. 

Jest to wspaniale dzieło. w czterech gru
bych tomach (856, 800, 624, i 900 stroo d'fUku) 
z 432 obrazkami w tekście i 114 tablicami je
dno, dwu i trói kolorowemi. 

Obfity matery;ił do odczytów! 

I Ce11<!! w przepysznej oprawie ze z.toconymi 
wyciskami 30 ma,rek z urzesylką franko . 

Jest to piękny podarek na Gwiazdkę i pa
miątkę dta bibliotek towarzyskich. 

Pole a tylko za gotóWkG 

Ksi~gorniq „Wioruso Polskiego" 
w Bochum, Ma!ttteserstr. 1 i. 



r.:_---- -~ --==--=---~ ---• --:i 
P tt .A.CĘ'' , . . A . Barc aze'Wski, , 

• ł . I uf. Klasztorna ar. 12 Bochum Telefon =============== I j (Kiosterstr.) 1742. ; I 
„P ACA I kosztu, e na kwartał 11 Interes agenturowc-komisow1. o 

tylko I 50 mk. I I Zastępca ll tylko fi rru pierwszorz~dnych wchod:tących w zakres bra~ży I I ' I· k , lonialnej. 1482 11.:t 
z odnosze.iem llo domu 1,62 mk. 1

1 

• • Spec)'alność: . lł\11 
zamawld można „PlłAł;E" na. wszystkich I wszelkiego rodza1• wódki, puoc1.e, koniaki ł rumy oraz 

•- \. lb Ad · •. ~ · p , I HpoJ• l>ezaUrnh<>llczoe. ::J poczwoca a o wprost. w min1s.racy1 „ racy . w· lk' b. • · • ' I 
• . . . .... 1e 1 wy or cygar 1 pap1erosow. ! 

1 

PRA„A•' ~ycho.dz, co med~1elę w Poznamu T1·Uut bul'tonnłe. · ; 
" " i zawiera obok hcznych artyku· - -- - . - · „___ , 

I ~ów: powieilci, opolriadania, ro~prawy l?°ucza· --··-- - • • ----- - • • 
Jlłte, w1er11e, dowcipy. zaga·JkL oraz liczne i ;;;;;;;;;;;;;_-;;-;;·;;- ·-;;-;;-;;;;,;.;;--;,;;;;:;;;-;;;- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;....;;...;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;,~-

piękne ryciny. Poszczególne zeszyt, „PRACY" I Ubrania dit pan o' w 
obejmuj-. o2 stron1 druku. ===== 

! ,,,,,,;."PRACA" jest ludowem, kato- Paleloły dla panów 
lickiem i narodowem pismem. - Ubranka dla dzieci 

Adminfstra03 a „ P&A..C'l'.'•'4 

Poznań (Posen) Płaszczyki dla d1ieci 
P. s. Na ~d~:r~;s! ~~::~J~~zowe darmo. Konfekcya damska 

JłDODI. .o 19 pok.ojac~ 
1 z 6 st&Jnam1 

w Holstar ha usen przy H erne 
na aprzedaż. Cena 22 tys. marek. 
Wpłaty 30000 mk. KQmorneg~ przynosi 
1464 mk rocznie Zgłoszenia do El(sp. 
„ Wiarusa Polskiego" pod nr. ISIO. 

Hipoteki 
5 ·procent!lwe pierwszomieJscowe od 
1 OOO do 1 0000 marek s~ kddego 
czasu u nas do nabycia. 1513 

Bank parcelacyjny E. G. m. b. H. 
Przement - Priment. 

--Uwiadomienie-! --
oąginalne fabrykaty fabryki likierów 

O. Kosprowiczo z Gniezno. 
Likier na wesoła. „Bit siada'' u mnie do 

nabycia. 1507 

Au;:. Loekertz, 
Wanne, Bahnhofstr. 156. 

Najlepsze . 

=Opłatki: 
polecam Szanownym Towarzystwem i Rodakom 

na gw lazdk~ 
100 SEtuk za 2 mk. 'Proezę Rodaków o jak 
najprędS111e zamawianie, ażebym mógł na czas 
każdego obsłużyć. 1418 

I Franciszek Józefoski, 
(księgarnia pol11ka) Hł'.'rnr, BahnhoMr. 62· 

-------------·-
Scherlok Holmes 

"łat erye na suknie, bluzki 
Spódnice koslyumowe 

f arluszki ozdo.bne 
Towary ciepłe I chustki 

Garderobę robotniczą 
kupuje sł~ najtaniej u ftrmy 

1'1. Fromm 
Bochum, Oberemarktstr, 28. 

L. G. Weinbero 1 H: 
14-•. Uastrop, Wittenerstr. 

Pierwszorzędny I najtańszy skład z całej okolicy 
do zakupna 

wszelkich pGlskich towarów. 
·Na świ\'ta 

"'lelki w1bó1· 1494 

ładnych chustek, jedwabnych 
fartuchów, pięknvch maleryi 

na żakiety i suknie 
~, po bardzo tanich cenach. J : 
~ • 11 ••••--------••••-• a• a 

= Glasówki, duńskie, jelonkowe itd. = 
ręka"'iczki 
czyści i farbuje we 1511 

wszystkich odcieniach 

forbiernio. Galluschk e Prolnio. 
Składy we wszystkich częściach miasta. 

Telefon 911. Założ. 1873. 

Pole-0amy nasz naj wifJltszy skład Zi 

ze gorków i fOWiln1W Zll ZIDll 
zeg11rkl kleliuonkowe od ó m.k. poez~wszy 

zesarłlł damakłe od • . 6#) • 
Bud•lkl . • . . . • . • 2150 „ 
Regulatory . • . . . . 15,00 „ " 

Szczero zh>te stemplowane obrąezkl szerokie 
i okrągłe we wszelkiej cen· e. Pierśoionki z imlt&cyi 
od 1 rok. pocz. Na kudy ztgarek dajemy 3-letnią 
gwarancy. !fila 

!Uparacye rzetelnio i tanio. Obsługa rzetelna. 

Baumer & Co. 
Derne, ul. Bahnhofstr. 74. 

Wiele pieniędzy zarobi, 
kto potrzebując 

moszvnę do szy~io, moszynę do gofowoni1 
urządzenie kuchenne 

wszelkiego roduju. u nas zakupi. 

Maszyn)' do szycia, 
1ylko pierwszorzędne fabrykaty, czołenkowe, z pudłem i wszetkbnł 
u'1osk•,naleniami, z długoletnią gwarancyą. 48 mk. W sprzc• ży 
detalic1miej kosztują te maszy.oy 90-100 mk. Z caołenkaail o.krą· 
głemi 1 ~rzydełkowemi, szyjące naprzód i wstecz, 80 mkq w de
talicmrlej sprzedaży 125 mk. 1414 

Masz1ny do gotowania 
w każdej wielkoiei i wykon'llliu. 

To'Wary emal1ow-aDe 
jako też 

urządzenia domowe ł kuchenne 
zadzłwłaJl\t!O tanto. 

Bez składu! Bez ajentów I 
Dla tegJ oszczę<łnożć ta przypada na dobro kupujących. Za

miej~cowym z~ racamy koszta podróży. Porządnym odbiorcom da· 
jemy towary _na odpłatę według umowy. 

Krein & Cf)., Herne Bahnhofstr. 60. 
Współwłaściciel berneńskiej fabryki ma151yn do gotowania. 

Wejście do s 'tładów tylko przez 1uzl na prawo. Iluetrowaneka· 
talogi darmo i franko. 

Ninie' ~~m donoszę Szanownym Rodakom, ii 
<lbjąłem hurtowne zastępstwo na p-0wyżej wspo· 
miane wydawnictwo zeszytowe i tylko u mnie mo
żna je nabyć. Poiiróżoych przyjmuję na ~aidy 
powł'iat na. wJsok„ pr "Wizyę. M:nła kaucya po· 
trzebr a. Zeszyty na okaz wysełam za nadesła .iem 
25 fen. w anaczkacb 1P 89 

Polecam obrazy ,.,Królowie Polscy" wielkości 
741100 cm. Jla papierze i płótnie. litografia w 18 
kolorach w pi~knych ramarh już od 25 mk. po· 
cząwszwy do 100 mk. i wyżej. 

Baczność Rodacy 
w Wanne I okollcyl 

Polecam na gwiazdkę zaha·nk.i dla dzłeeł 
i na Nowy Rok karty w pięk r•em wykonaniu i po· 
winszowania, także obrazy 1hw. ł narodoo·e, 
f,gur, św. Państ.łel1, krz)ir, ło1łą.ż"i 
do nabożenstwa w wielkim wyborze ey· 
garJ ł 1•ttph„rosy i wiele innycl>. artykułów. 
Każdy o biorl)S otrzyma kalendarz śdl'nny i będzie 
dobrze obsłużony. Proszę szan. Rodaków o popar · 
cie mego przed~ ęb orstwa. 1472 

~:~-- p:::i:::!:~: 

Marcin J a1·t'.z11skł 
· lisł~a;arnia I łnłroHgatornła polska 

w Habinghorst, ul. Biilowa 7, p. Dortm. 

Biuro lodowe. 
s.ano uej pn b\iczności donoszt: upr.r.;ejmie, że 

w iiłii°f O ludowłiOI 
i pole~am się do sporządzania wsi:elkich piśmien
nych prac, ja1.t skarg, podań, 2.11ża ' eń. reklama.cyi 
pnda\kowvr.h itd. Za!&twia sit' spraNy akie w pol
skim językL 

Edward LemLi, 
Berna. ul. Bochumarstr. 9. 
W domu gościnnego Lamfermanna 

przy starym rynku. 

J. PaJiozak, dom to:1. 
RSSEN, Stoppenbergerstr. 11-·U. 

Najtańsze 'i najkorzyst 

Wojciech C<ościelny 
ksiągarnia polska w Wa111ne 

przy ulicy Dwor..:owej nr. 93 (Bahnhofs tr). 

OPŁATKI. 
Slkl:nownvm Towarzystwom i Ro

dakom ipolecam na Owia:~dkę opłatki po 
2,00 mr. za 100 sztuk. Proszę o jak nah 
rychlejsze ·zamówieni1e, aby módz na 
czas dostawić. 

Księgarnia Polska (1401) 
Józef Danielak w Wonne· 

Kolejowia ul. nr. 128. 
· -~~~~ ............. ...,... 

~ Tanłot hołot 

i Zegary ~ 
CD 'k• k ~ ~ zegarki 1eszon owe oraz towary z złota, S' 

'N srebra i doublee 1>oleca w vdelkim wybone -
CD ~ 

ł J. Szymczak, Poznań, i 
. ~ ul. Szeroka 24, ~. 

sprawia M. Brockmanna światowe wapno do żeru. 
znak B. z karłem. Funt 35 fen„ 10 - funt. 11::ie
szek 3,50 mk., 2ó f 11 ntowy mieszek 6,50 mk. Wy· 
sy· kl.I. do każdej n;iejscowośd. Za zaliczkfł 20 fen. 
W (!C~j. 1502 

Droge„ya CJ. Wlmmerif, 
ł;astrop, Vidumerstr. 23. 

~~~=--:---~~~-

Jako praktyczny 

podarek gwiazdkowy 
polecam 

obnwi.e 
od najzwyczajniejszych do najwspanialszych 

po najtańsz1ch eenael1 

KDlner Schuhhaus 
. M·.arxloh 

nieJsze źródło zakupna. 
::.:::!.:::_.::;;:;...:~~~~~~~~!..!..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~-

W yxla wca: J a ·n Brel ski w Bochum. Odpowiedzialny m redakcyę: St an is r a w i( u n ca w Bochum. - Drukiairnia „Wiarusa PolskJle~o" w Bochum. 

~ 1370 aarożnlk ulicy ~Husarskiej. ~ 
~ . 

cg Cenniki danno i franko. 

Proviniłalstr. 97a. 
naJrzeciwko poczty. 



) 

Ir 292 Boehnm, na czw•rtek. dnia 907. 7. 
-- • 

~odd~nna pismo Indowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone o§wlacł1 orat sprawom narodowym, polityc--tnym i zarobkowyra . 
---------------------~-----------·--------:'°~~ ZA 9 H _.. .ł.NUD~-wii'lb.a_.. . -. ...,._"'~·~"-- "',_.... ......... ~ 
Wfcll<Jdli ~nie z wviątkiem dni poświątecz
lfdl. P~ata kwartalna n~ poczcie i u listowych 
.waoei l nu. 50 fen„ a z odnoszeniem do domu 1 mr. „ fell, „ wmas Polskt' "Za'Disattly Jest w cenniku pocz. 

I lml1 Baże za lla11 I OJCZJZDC 
Za inseraty phci sie za mieisce rządka drobDeao..., 
k1J 15 f •• ~loszenie, zamies:zc:rone orzed inserammł 4ł 
fen. l(to często agia.sza: otrzyma rabat - Usty a 
„Wiarusa Polskiego" naleiv frankowa~ i Podać • 
nich doldadny aóres piszącego. Rekop. Ole ZWftCllR'J. ~ Poci znakiem ..L. polnisch nr. 123." 

----------------------------...:. ..... ______________ _.. __________ -..IJllMlllll~~-------------------------------------~~~ 
:Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe alQ :w Bocllum, przy ulicy Maltheserstr. 17 • ....:.. Adres "Wiarus Polski" Boclaum. - Telefon nr. 1414. 

L.:. 
Rndzice oolscv I Uczcie dzieci swe 

196wić, czytać i oisać oo polsku! Nie 
1t5t Pełakiem. koto potomstwu swemu 
.iemczyć sie pozwolU 

Z wypad.kó·w dnia. 
' . ·.~ " 

z wielu stron donoszą o szkodach po
czynionych w ostatnich dniach przez 

wicker i deszcze ulewne. 
Z tutejszego obwodu przemysłowe

IO na.dchodzą wiadomości takie z Ha
fe.!1 i Trewiru. W oda w Renie wzra
sta szyb.ko. Na morzu Północnym wy
iarzyJo się wiele nieszczę§llw.ycll w-y_ ... 
padków. 

Z południowej Rosyi donoszą o wiei 
kich śnieżycach, k16re wyrządziły zna„ .... 
Wiec w sprawie polskiej odbyty w 

~radze miał przebieg wspapiały. 
· O przyjęciu rezolucyi donosiliśmy 

wew raj krótko. Według telegramu 
„Dzien. Pozn." brali udzhał w w.1ecu 
rektor uniwersytetu czeskiego, prof e
sorzy ~zescy~ prezes .,Sokola'' i wybi
tni przedstawiciele narodu czesk.iego. 
Przemówień było dwadzieścia z rzędu. 
Przedstawiciele wszystkich partyi cze 
sk:ch jednozgodnie potępiają projekty 
antypolskje rządu prusko„niernieckie
go. 

Polityka antypolska rządu prusko· 
ni~mieckiego a polscy robotnicy. 
Rodacy »asi pod zaborem rosyjskim 

i austryaokim rozpoczęli w odipow1:e
łizi na walkę rządu prusko-niemieckie
go przeciw społeczeństwu polskiemu. 
akcyę przeciw niemcom na polu go
spodarczym. Za mało jest społeczeń
stwo nasze pod względem gospodar
ezym i społeeznym zorganizowane. 
aby akcya taka przyniosła takie skutki. 
jakie przynieść by mogła w innych wa
runkach· Atoli m~mo braku takiej or
ianizacyi akcya obecna zdaje się nie 
pozostanie tez skutku Don()siliśmy 
iuż o rnzwijającym się bojkocie towa
rów niemieckich, n:e mniejsza rozwija 
się agitacya I-a skierowaniem polskich 
robotników rolnych, przybywającychna 
•Pr.acę do Prus, w inne strony. Rodacy 
aas: pod zaborem austryackim i rosyj
skim pragną w ten sposób dać zapłatę 
junkrom pruskim, którzy są głównymi 
J>Odrporami polityki antypolskiej a przy 
tym bez robotnika polskiego obyć się 
n:e mog,ą.. · 

Wychodzący w Częstochowie 
„Olos Ludu" w artykule pod tytułem: 
Dłoń p-odajcie im Rodacy! tak się od
ZYWa w tej sprawie do czytelników 
swoich: 

Jak dowodzą uczeni, co badają go
spodarstwa wszystkich narodów, czyli 
Profesorow;ie gospodarstwa spółcze
snego, Prusacy bez naszych robotni
ków, wychodzących na te 8 albo 9 
~iesięcy za granicę, ani roku się obyć 
JUŻ nie mogą. Nie z laski oni dają W~ 
zarobek! - Gdyby jeden rok tylko nas: 
-Wychodźcy ominęli Prusy, a choćby ty~ 
ko Księstwo Poznańskie i posz.'.i dale1 
na roboty, to majątki prusk.ie pójdą z 
kretesent, stracą wiecei niżby prre-

- ~~~ 
grai; największą wojnę. To rachunka
mi stwierdzają tacy uczeni jak prof. u
niwersytetu dr. Czerkawski, dr. Leo
rpold Caro, a nawet słynny niemiecki u
czony profesor Sering. 

Otóż komitet akadem:cki wzywa 
cale społeczeństwo polskie do przed
stawiania tej sprawy wychodzącym na 
roboty zagranicę, aby do Prus, a szcze 
gólniej do Księstwa Poznańskiego do 
majątków niemieck.i<;h do roboty w tym 
roku nie chodzili, to prusacy te bezpra
wia, jakie wydadzą na szkodę Pola
ków cofnąć muszą. Zamiast Polakom 
grunt wydrzeć, za Waszą sprawą sa
mi się jeszcze go pozbędą. 

A nie znaczy to wcale, żebyście za 
granicę iść nie mieli. - Owszem, kto 
w żaden sposób tu na swej ziemd zaro
bić nie może, niech ·idzie, tylko majątki 
niemieckie w poznańskJm, a nawet w 
całych Prusach niech omija nie da 
się zbałamucić agentom - faktorom. 
Wszystkie te mailltki. które należy orni 
jać, b_ędą ogłoszone i wyrachowane w 
gazetach i w odezwach. 

Już je spisują i do druku podadzą 
niedługo. 

A nie bójcie się, że Wam roboty 
zbrakme. Po za Prusami są całe Niem
cy, czyli Bawarya~ Wirtenbergia, Alza· 
cya i Lotaryng.la, Saksonia, Meklen
burg, nadreńskie prowincye, Pomorze. 
Dania, Szwaicarya, już tam nasi kilka 
lat chodzą i .lepiej zarabiają, tylko się 
zapytajcie swoich, to się przekonacie. 
Tamci dalsi Niemcy nietyle nam szkodli 
wi i narzekają w gazetach, źe im Prus;a 
cy zabiera)ą tąńszego a lepszego robot
nika. 

A wszędzie d-0magajcie się lepszej 
zapłaty; jak kto zarabiał 2 marki, niec~ 
kontraktu nie podpisuje„ ale żąda 3. Om 
muszą wam zapłacić więcej, bo nikt z 
żadnego narodu za taką zapłatę nie bę
dzie robił. Niemcy chcieli się was już 
dawno pozbyć, sprowadzić już i mu
rzynów, chińczyków i rusinów, ale to 
drożej ich kosztowało, tylko biedny 
ciemny polski robotnik za te pieniądze 
robić chce. 

A więc podajmy dłoń Rodakom, 
omijajmy 'POznańskiie majątki niemiec
kie i całe Prusy, po za Prusami lepszy 
zarobek i traktowanie. 

Nasze. organizacye 
a gewerkferajnoWy „Górnik Polski''. 

Na kursie społecznym w Poznaniu 
wyglosił referent k~. kanonik Adam
ski o naszych orgamzacyach przedsta
wiając stan naszych organi~cyj robo
tniczych. Ks. kan. Adamski wskazał 
na ,.Związek ZawodowY Polski'' w Po
znaniu na „zw.:ązek Wzajemnej Pomo
cy" n~ ~Jąsku oraz n.a „~jednoczeni_e 
Zawodowe Polskie", o ktorym mówił 
jako o organizacyi bardz<? poważnej, 
rokującej jaknajlepsze nadz1e1e na przy 
szlość· 

Na kursie. tym był także obecny u· 
rzędnik centrowego „Związku chrześ
c: ańskich górników" w Essen p. Ąle~,sy 
Buchner, który w „Górniku Pol~k1m .o 
referacie ks. Adamskiego rozpisał się 
jak następuje: . 

„Wresz.cie przeszectł mówca. <k? zw1ązJc6w 
czysto polskich, które przed p1eQI• taty J>O
wstaly, i tu za~ząl mówić z krewk~clą, właś
ciwa młodemu wlekowł. która me pyta o 
skutki. ty}k1o stwarza sobie jakieś 1J1Iepochwytne 
ikfeafy i stara· ie się l)rop.agow~ całą sl.łą ~ło· 
dzłeńczego ducha „Mamy pr.aiwo, jak mn~, do 
~~ ~~ zawodowych połski-ch I 

obłowią.zek popierania kh bez zastrzeżeń" wolal 
mówca z patosem w szlachetnym zapale. Prze
szkody, trudności, dlań nie istniej<\, a jedna.Je 
powinny byly referentowi wątpliwości rw tym 
względzie, oow.ażnycb wlekłem i pracą PU• 
bUcmą w dziedzinie spolecZinej d:ziailaczy jak 
ks. pr.alatów Stychla i Wawrzyniaka, dal\vać du 
fu <Io myśleni:a1. Nie będ:iiemy spierać się z ks. 
kain. Ada'lll!SkilJTI o to, czy ,.mamy praw-0 
zaikladaoć" związki polskie, toć jesteśmy e-0-
dz.ietnnie śwfadkarrni, iak szczególnie w tutaj
szym obwod2ie przernyślQWY'Tl1 powsta~ą ro
zmaite, „R.auch.kJluby", „Kegelkluby". „Bando
niumklubv" kluby loteryjne i kolownicze. 
Wszystkie 'talkie stowairzyszenia powstają dla 
tego, że interesowani maiią prawo za1klad:ać &e. 
N a tej samej zasadzie więc powstaly taikże 
zwlltziki piolskie. Inną rzeezą zupelnie jest, 
czy potr.alfoi,ą sve.lnić zadam.ie. do ~órego je po. 
wolano. Jeżeli miairą ·dbskon.alości czysto pol
skich ZJWią;zik&w zawoo'OWych ma: być to, co 
ks. kan. Ammski sam o 111ich pow.iedizial, to 
przvznać musimy, że J>()IWinien być daileko o
stl10Wiejszym z zalecaniem PoPieraniai ich „bez 
Za.strzeżeń' '. Zwią,zecwk poznański jest _ "'.'e
ditug ks. .Adamskiego pamimb ~weg-01 plęcło
lctniego istnienia slabą rośliinką, którą trzeba 
dopiero wychować, Związek wziatiiemnei pomo
cy który iuż 17 „w:ilostm" liczy, nie wyszed.l 
trukże poza ra:my kasy pC>g1rzeh01Wej i ~k nie 
pori;ostalo referentowi ink, wię~ej, jak pOCI~ć 
siebie i sfuchaczy nadaieją na przyszlooć.. Z 
wywodów tych wymkalo rv.jęc, że te ~1ą~lu 
czysto polskie, które Sikaimne SA na. si~b1e ~
me, nie okaizuią żaodnei. żywlotnośCJ," ze w'~~ 
tet zor-ganizoWa\tlYID w nl-ch robotmkom . J>Q!
skim pofożenia materyalnego J)Olepszyć me s~ 
xd'Qlne. To też ustr<:JIW'31 relererrt odsz.kod~ 
wać sie wybulałyml ogromnłe przechwałkami 
wiairusowego Zjednoczenia, przedsta!Wiają,-c tę 
organizacy~ jalko bardzo poważną. plaiców~ę 
spoleczeń!Stwa polskiego. Co o meJ mówil, 

.~~ że ba•rdzo niedostaitecznie .Jest poin
formowany, że swe informa'Cye cterpał bezkry
tycmJe z o~bliikaicyj re!klai:mowych wla~~~ 
ZJędlrrocrenia, które takowe <:ll'laisza. gdzie 1 Joe
dy tylko może." 

Tak odezwał się „Górnik Polski" 
o referac:e ks. kanonika Adamskiego. 
Kto jest ks· Adamski, a kto p. Buchner? 
O p_. Buchnerze w.iedzą wszyscy, że 
jest człowiekiem młodym, bez wy
kształcenia i doświadcxenia, chciał zo
stać ekonomem, ale nawet na to stano-
wisko s;.ę ITTie nadaw;ał, więc, chcąc 

nie chcąc, wstąpił do kopalni. Czy tam 
byl koniarkiem, czy pchał ~ózk1! czy 
kamyki wybierał z węgla, me w 1r·emy. 
ale znajomi jego zaręcziają, że vrzed 
węgiel go nie dopuszczono. A ze był 
człowiek nie skory do ciężkiej pracy, 
w!ęc bardzo chętnie przyjął urząd w 
centrowym „gewerkferajnie" z obo
wiązkiem wyzywania na p~lskie orga
nizacye i na tych wszystkich, ktor~y 
je popierają, a nawet tylko z.achowuJą 
się wobec nich bezstr,onnie. . . 

Nie dziw tedy, że p. Buchner. 1ak1 
jest, nie wahał się zwymyślać jak ża
ka ks. ikaJncmika .Aid\aJJns1k1egio za to, 
że o Zjednoczeniu" wyrafał s~ ę spra
wiedli~ie, a nie oczerniał . go wedłu!t 
oszczerstw p. Buchnera. Nie powstrzy 
mał od tego p. Buchnera wzgląd na to, 
żs ks. kanonik Adamski jest poważnym 
w.!ekiem i zasługami kapłanem i mę
żem wszechstronnie wyksitalconym, a 
szczerze oddanym sprawie robotniczej. 

Dowodzi to, że w „gewerkferainie" 
wpły-wy P· Behrensa i innych wybit
nych protestantów są dziś już s:lniej
sze, llliż wpływy !katolickie. 

Maluczko a gewerkferajno~y .,Gór
nik Polski" pokaże swoje pazurki bez
wYZnaniowe i hakatystyczne. 

łlolsterhaDSen. Kol'° śpiewn „Wanda'' w 
ttol:sterhausen odbyto wa1ne zebranie, na k~ó
rym zostali do zarządu oorani '.PP· Adą~ Cie
sielki, pl"W'W'Odni~ącym, Antom Pa!łelski zastp
C4.. JOOei CichOOski sekretaTZem. Stan. .Na-

skręt izas,tp,, Jan Wosicki skarbnikiem, Anticai 
Lisewski zastp., Michal Wosiek.i bibliotekarzem 
Antoni Gr:nądzielewski zastp., f ranciszek Spy
chafa chorążym, Jan Mikołajczak zastp., Lu
dlwiik Galiński i Ant. Ignaszak asystenta.nJ.l Roz
mia1rek i Mackowski zastp, <lelegatem Marcin 
faJbianczyk, raidlnymi Ignacy Patel.Sik~ i Franci
szek Spychaila, rewizora.mi kasy Jakób Bartko
wia1k d Michal Przybylak. Dyrygentem jest P. 
Srotk:ai 'JJ lfolsterhauseil!. 

Lekcya śi;>iewu odbywa się oo nioozielę o 
go4z. 2-giej; uprasza si~ SzatL Dn1h~ o licz.. 
ne przybywanie na lekcye. 
Adam Ciesielski, przeiw. Józef Cichoński, sekr. 

--·---- - --- - - w 

Głosy prosy duńskiej o ostotnich pmjoktocb 
onijpolskich. 

„PoJ.itiken''· organ radykalny, pisze 
dnia '27 listopada: 

... Oba projekty ks, BiiJowa wpro
wadzają na zupełnie nowe tory narodo
wą politykę, która bezwzglednościa 
swą przechodzi wszystko, co dotych
czas na polu tern w Prusiech uczyniono 
Jest ona smutnem świadectwem stop
nia kultury, na jakim jeszcze zniaJdują. 
się rządzące kola ni'emieckie. 

„Kobenhavn''~ 1pismo umfarkowa
ne, 26 listopada pisze: 

Do krótkiej osnowy tej ustawy 
iei dług.iem umotywowaniem my z du1 
sklel strony nie wiele dorzucimy. Mó 
wi ona sama za siebie; świadczy 71 
swej bezwzględnej formie. że na obecny 
rząd spada bez wątpienia odpowiedział 
ność za tak niesły_chanie pogwałcenie 
praw obywateli państwa„ jakiego do
maga sie paragraf wyjątkowy. Ze Jla
ragraf ten zwraca się w pierwszej lin~~ 
przeciw Polakom, wynika jasno z ca- · 
lego umotywowania. W całym świecie 
.wzbudzi to ogólne· zdum:enie~ że pań
stwo, przodujące w kulturze, sądzi si~ 
rnprnwnionem do zastosowania takiego 
i;rwałtu i przymusu przeciw obywate
lom, nie władającym pewnym określo
nym •ęzykiem. 

„Daneborg", 0rgan rządowy z dn'.a 
26 Lstopada pisze: 

Paragnaf 7 ustawy opiewa, że mo
gą być dopuszczone wyjątki, lecz to w: 
sposób oddający na przyszłość kwestyJ:: 
językową właściwie w ręce biurokra
cyi, a zastosowanie wyjątku robi ak
tem łaski. Jakim krokiem wstecz w 
ogólnym postępie kulturalnym jest te• 
paragraf, wynik1a i z tego, że stało si~ 
komecznem położyć nacisk na to, że nie 
może zostać zabronione używanie ob
cych języków na międzynarodowych 
1rnngresach. 

Ten sam organ z dn;a '27 listopada 
pisze: 

Oznacza to przymusowe wywla
szczenie - po]acy więc, którzy już r 
tak podle&ajq ciężkim i ostrym ogra
niczeniom prawnym pod względem 
du~howym, zostaną terg,z nadomiar u
karani· i pod względem swobopy ekono
micznej. 

„Sociahlemokraten" z dnia Zl li
stopada pisze: 

By dopełnić miary, przedłożył po
nadto ks. Biltow sejmowi pruskiemu 
projekt ustawy, żądającej do 400 mrno
nów marek na wywłaszczenie polskich 
wlasności. Projektu tego bronił wczo
raj w nadzwyczaj wojowniczej mowie. 

,,Nationaltidende", organ tprawicy__. 
p.:sze Pod dniem 26 listopada: 

Oba te przedłożenia Bfilowa to 
pierwsze żądania tego męża stanu, z ja
kiemi zwrac1 się do dwóch ·przedstawi
cielstw narodu ni·emieckiego. Rzadko 
można było się spÓtkać z bardziej ot
warłem postę11ow~niem nowoczesnego 



polityka. który ·pragnie zaznt:iczyć, że 
przyznaje słuszność zasadzie średnio
wiecznej. gdy mówi: ,.Das Recht sitzt 
in dem Specrschaft. •' 

c~nt uniwersytet.u dr. M,a,rsan. Nast~p.1~ie wst.ą- ( się znaj~ie. I(csztkl zw:·erzęce. owoce 
p1.f na estradę, 1ako ~o.se z Paznansk1ego pan ' drr ·ł · ia t d t b d 
Kaźmierz Ruciflski, witany przez czech6w dlu- na ·"-m e, c · S a n~ psu e. ę , ą. zawsze 
1Zimi, nie milknącymi okla_~kami. w pelnei spr~edane, byleby tylko me raziły wzro 
uczucia przemowie p1.:zędstaiwil polożenie Po- ku I zmysłu powonienia. 
l~~ów. pod zaibor~m pnuskim l . ws.k~z<;1J ~1a Fabrykanci chicagowscy nie tają się 

Macierz Szkolna w Polsce zaboru ro- w~e~. 1~'~0 nru dobitny WY.raz sohda:rnosci sJio- z tern że nie gardzą pomocą chemików 
w1ansk1eJ w walce o ws.polne cele. Przemówie- ' . · , . , . 

syjskiego rozwiązana. nie to "rywolailo burzę oklasków. nafalsyflkatach artykułowzywnosc1 do 
Nastepnym mówcą iest mfodoczechci Prot. • robili si{milionów. Powieść Upton Sin-

Ciężki los padł na · Polskę zaboru Niederle, dzieka,n lll!nhv·e.rsytetu, po nim: ~vygla- c!aira wyjawlfa wszystkie taj iki „trn 
rosyjsk=ego. Telegram z Warszawy . · sz~ . pa.trv?ty~z~ą mQwę_ J>?Sel lwowsl\i ttudec: cicieli s-'oleczer1stwa" i wyw;arła na 
don · · • ł a.. t Sk łł w1tainy rown1ez gromktm1 dklaskanu, DaileJ . l" . . . . 

1 

OSI, ze 1enera -gu~,erąa,. or a on przemaiwiaiią pose!' staroczeski dr. Matus. p·o- czytelm!'ach w1elk1e wrazeme,. ale tyl-
nakaz~ł rozwiązać .Macierz Szkolną i sel prof. Srdinko z oartyi ·agrarnci. w imieniu ko chwifuwo. Fałszerze zmieni.li nieco 
zamknąć wszystkie · przez . , łnstytucyę czesko-s.fowiańskich s~yat. .. istów przemaiwi. a sposoby#hemiczne konserwa cyi, a suto 
te urządwne szkoły polskie . .fundusz . posel dr. S-Oukup, za ~owaków. re<laiktor d~. oplacani·reklama zdyskretoWiała auto-
.... • S kol • i · Bohdan Pavlu, Z kolei wyst~puJą przedstawi- „ . . 1 

macierzy "'z ne1 um eszczono zagra- ciel czeskich narodowych iSOCYalistów Sei<ll, ra w. OC?f.Ch pubh~zności· Roz~łoszon?· 
nicą. m>rzedstawiciel czesikkh realistów (postępowca że SmclJire popisał umyślnie takie 

N'edawno nałożył ieneral-gubema- ceska) redaktor Wladyslaw Kunte, reprezen• zmyśJ'()ne sensacye"', aby on .i wydaw
tor Skallon na Macierz Szkolną karę t~nt _czeskoiei pa:rtvi „Wolnej M-;:śli" dr. Ba1rto- ca mogl~ się grubo obłowić. 
wysokości 3000 rubli za przemówienia sek 0~;:~z~::~~ r=~:YP~~fea:~ta rosYi- fałiz:erze handlują zep~utem mię.
p. Józefa Kościelskiego z Poznania i skiego z Moskwy d-r. NovikQva. redaikto-ra Ru- sem. ka~~ą, mąką. jarzynami, owocami. 
kilku ,f'nnych panów z pod zaboru pru- ,skaiwo srową. Po nrm pr.zemawia rusiin Bazyli tlusz·czafui i zarazki zgnilizny toczą 
skiego i Rustryackiego. Struk h~ynieii, a w imi~iu fede.r.acyi ruskich zdrowy.:.. org11nizm ~rołeczeństwa. A 

. Jenerał-gubernator SkaU:on jest aiauczyc1el P. Pehorevsk,ii .. w. koncu wy~la'SZ3: · · _ . t1 A , N. 
z::1 .. prZ.YJ"aźniony i spokrewn. i.ony. ·z rodzi- cieple i ser-0.eczne przemowien1e P. dr. Jaworski ~zego _ się. me podr~b1a w . meryce. ie 

":'l ·~ z Poznania. które zebrani nagradza.ią zoowu 1est to ta1emmcą, ze w miastach parto-
nami niemieckimi i otrzymal niedawno hucZilly.m1. okl~sbmi; ~ . , wych (iw. w Nowym Jorku) podaje się 
WYSOki Order niemiecki ··; . . . . . PrzY11ętQ J~nogl~INe ·re--.w,ucyę . : . · po- marynafzOm tanio . czarną kawę, WY-
' · 1.. - ·· , •. _ • 2!!!1!2!..!!• -~ 0 • J: ~ · :'.._ . . ' 'm1 htykę prusiką iakio. .politykę przemocy 1 . . • • • t · . · k · k · 
Dep. uta„. c·ya li'twt"no· w u pr'uski'e'·go: mi .. n: ·ist~a. a wyra.żadącą dzietnym \l_oJownikom ppiz.aiai1skim war~anp.. ze sp1 osz owan~J s ory, ~o-

'" , . {)I święte prarwa narodowe cześć i uznanie. Re- chodząc.~] ze stareg-o obuwia, zna1dywa 
· · oświaty .. '·. .. zolucyę te porwitaoo d.r~!{otrwalvmi oklas;kami. nego na"'ulicach. Tajne fabryki wyra-

Pólurzędowo donoszą· , że --ihluister . ,wie.c za;Kończyl się -~v inas~o.i'u peleyrn entuzJa„ biają ó~ Pn<?Szek .. kawowy". ia kawia-
zmu a rreidnak pmva;znym ·1 uroczystym, rze nab_vwa1ą CJ'O za bezcen. 

oświaty dr. tlolle przyjmował dzputa- ----~-----· • ·, i::. 

cyę .!Hwinów;. którzy .mini!;)trowi przed- '·. „ Jak sio tr' u1·ą w A. meryce? 9!!!!!!1!~~) ~!!!l!!!!!!~~-R·-~--;-~-S!!ll!!!l_l!!!ll!_L!!Ml!IJ!ll&~-&!!!ll!!!ł 
łożyli życzenia w sprawie udzielania 'ł I ' • rzJ.emłe DOiskie. : 
Ra.'1ki religii w sz-koł~cb Judo~ych w ję · „:Fałszowanie środków żywności -
Z:Y.k.u. litewskim. M:nister przyjął. litwi- . jed,1a i plag, wspólnych niimw.l wszy-J · v 
nów nader przyćhylnie . ·i .' 1 oświadczył . stkim krajo'm cywilizowanym _ czyni . Z Prus„;1Zacho4nicb, Warmii i Mazur. 
gotowość · postarania '•Się ·O -to, by . od- r corii .większe ' postępy w Ameryce· Gda6sk. w . ubiegłą niedzielę odbył 
nośne przepisy zostaly _. wy;konaqe. Wsz'ystkie usiiow_a,nia wladz. mające się tuta1 · w:ec „Straży'", na którym 

:""'., j I .' ·' '!- lf „ $ 1l _ jW I!! l!I '..: 1,"l .Wi!t.P-1 ·- . .§ , fla celu obezwładnienie tych, którzy sa przyjętq protest przeciw :antypolskim 
·Katastrofa kopalniana w . Ameryce. · rozr'nyślnymi szkodnikami zdrowk1 spo . projekt&m rządu pruskiego. 

u·i, .. :·, 'Potwierdza się wfaaoniosć o 'nO\vel łecz.efrst\va, dotychczas· żadnego pra- Pszczółki. Pomocnikowi zwrotni;. 
katastrofie kopaln '. anej~ 'o ;której WCZO'- . w.fe' nie t0dniosły skutku. Dziś doszło efo czemu Karolowi Englerowi uc:ął po
raj donosillśmy." Z Nowegojorku ·dano- · . tego _:.__ czytamv w sprawozdaniu „Bu- ciąg to.warowy niedaleko -'biniewa o
s.z4, _ze z kopalni dotk11iętef kat.astrof~ . reau of Chemistry" - że wielka rer>u- bie nogt Nieszczęśliwego odw:eziono 
pod · Birmingham (w ·stanie Alabama) blika· airieryka.ńska przemienia się w ol- do domi1 chorych, gdzie w kilka godzin 
\V~rdoąvto dotąd 35 h .upcnv. ' brzymią fabrykę trucizn. · potem umarł. Osierocił wdowę oraz 
""-~,... =- _ ·- 6!2 "'"'' • ~-~~·'! . .~ , Przemyslowcy i kupcy amerykaI1- 2 dzieci. · 
·~·--:. !"' Wiec protestutąc·y w· Pradze . „' 1· scy wysHaJ,ą się na to,_aby spo~~WCOI~ Starogard. Pan łJaz:arski w Jabłó-

.;" ·: · . . ·. „' ·' , „ · · ' „ · . • • sprzedawac .artykuły zywnośc1 1ak rnaJ wku .zaiprzepaścił swój. majątek jedin a-
0 ·:'„ .· ~torym JUZ wzmia~1.1~P.)"~ałl~m;y, . 1:r11at \ tanie.j i aby te artvkułv miały wsze.lkie ·· kowoż. : Za 5J8mórg inwentarza i żniw 

· w.ecUug .. Kur. Pozn." następt1Jący . przeb1.eg: · ..\·.· · d. „ : • ··1 t 
· · · Ubie~Jej niedz.ieli. 15 ·grudnia, ' 'odbyf się1 1 . ppzory pro u kto\v }1aJ epszego ga un- zapłaci I mu 'fiskus 360 OOO marek. -'-.-
w:. Pradze wielki w.icc ' słowiafiśki protestują- , ka. · · · . liańba !sprzedawczykowi! 
cy · przeciw µolityce a.ntypoilskici'w PrusJed1, '' ,, · ·ratszerze · zashniają się względa- · Wielec. Odbyl s i ę "tutaj wiec za sta 
SZC7.'.(':g?ln.~e :przeeiw ~vlaS2!C"Z_efli1l. ,Rada -m~ej' ·.: n-ii ' na -Oszczędność. Kt1pcy . we włas- raniem ks. proboszcza. Na wiecu za-
slrn.,_-0flawwata b,ezpl'atmc •mtJiwi.ęks.zą sailę miej . • • ' l T T • •t 1 ł _! • • > • ' • 

ska. · w N<l!rod:nim Domu. która, liczna . publicz- nyrn mter esie na J'Y\\ a1ą a1 YKU Y zy- · łożono .kółko rolnicze, do którego przy„ 
1ł:Óść· :zapelnifa po !brzegi; Repre2enta:wane by- wności •. en gros". a że ich nie mogci stąpiło ·;·zar.az dość dużo członków. 
lY .wsz:Y;stkie str~~nnict:va, ąz~s~i.c, ·qp:ócz Jego · sprzedać, pospieszn·e i że taki towar ry- Rytel. Zalożono tutaj towarzystwo 
'ł;rW·hy.U d~~egaci rosyisc;y., - rpsi~s.cy 1 slQwac- chlb' Hlega rozkki.dowi odsyłają towary flisaków, celem polepszenia bytu mate-
cy. .NastroJ pci,oowair uroczys.ty 1 serdeczny. . . ' l f b k k' r d · · · · · 
,'.. Wiec zat)l;ai! 0 godz. ·10. przed · południc'l1l nadpsute co a ry onsern, g z~e za · rya.J.neg_o i ochrony przed wyzy~kiem 

· prezes· Qg,niska, inżyłlJier ·p. Juljusż PLncus, ,wi· i pomocą procedun· antyseptyczne1 zu- ze strqpy handlarzy i wlaśc ; cieli tra-
taiąc zeb1~anych podnioslym ,vrzemówienlem. I żytkowuje się i towar bardzo nieświe- tew. . 
Pr ~ewoduuczv! re<la,ktor P. Ja.·roslaw R.o;-v~da _. 1· żv„ Nic się .zatem nie traci .; wszystkie- Lębork. W Lisewie spam pożar o-
GTowny referat o stioswnkach w P oiz.na11sk1em · 't • 'k b b 
i).O_c zą~szy od rozbioru ~ofSkl W~'grosil d~- f :~e-~~~ SlQ u-~~a. -;;.~~.! .. ~:w_c_~ .. w wsze 4~~~~ominialne i stodołę. W płomie-

\"'6·:~;-'~.Z·:; ... l:.~1--;;-.• ~. !.-,~-1-~.:' .-~·~ ··· .J'1· r -- w tern v1jściu należy się scpoctzie 
~"-' I..~ . '1'ł.11 ~~ wać i sprzeczki między żołn:erzami· 

. .., · · Zresztą osoba wasza, panie marszałku, 
~, , ... t 1t:.riadanie historyczne wed;ug po- jest rękojmią, że wypadek ten znajdzie 

wleśc; . . zadośćuciyriienie ... 
W 2ctawa O~s·ioro-\vs:ldeilo . -- Tvmczaseru zaś - dodał mini-

ster Cevallos - goniec jego królew
1 ch~tl dalseyl 

Marsza.tek z Savaryrn kazali się za 
meldować w namiocie Ferdynandia. 
Król przy,iął ich natychmiast w otocze
niu świty i ks :ążąt, odzywając się na 
samym wstępie: 

- Masz niesfornych żołnierzy, panie 
mar5Zt::ilku !-.. 

- Wasza króle\v;czowska mość, 
ch~'ba nieporozumienie? Armia francu
ska nie zna tego wyrazu. 

- 1· ja tak sądziłem - odparł po
r n\·czo ferdynand, marszcząc groźnie 
S\\ c krzaczaste brwi. - Niestety, na
der dotkliwie dano m: uczuć, że są wy
jątki! Twoi oficerowie, generał Sava-
n. oodzielają zdaje się, to mniemanie! 

- Wasza królewiczowska mość! 
-- rzekt sookojn e Berthier. - Nie 
śmiem przeczvć ... Zły przykład działa 
piornnująco !.. Gwardziści hiszpar1scy 
da i ubiegłej nocy naukę szwoleżerom. 

- Mości marszałku! 
~- Tak, czterech ich uciekło w no

cy wczoraj„. Moi żołnierze zaś wyka
zali .tylko zbytnią gorliwość, widząc 
pi: 1 tecro z kolei żołnierza siadającego n~ 
koJi. zatrzymali go, obawiając się. bv 1~ 
wasza królew;czowska rność nie został 
be7'. ~ależ.ytej eskorty. 

Ferdynand rzucił marszałkowi zło
wrogie błyskawice z pod przymrużo
nych oczu. Savary spoglą.d•al niespo
kojnie na Berthiera. Dostojnicy hisz
pa·'1scy patrzyli na sie nom· <;szan i. Es
coiq11iz chciał ra !ować sytuacyę. 

sk:ej mości, zwiastujący stolicy rado
sną wieść szczęśliwego przybycia.-. nie · 
spotka przeszkód? 

Najmniejszych!„ Komendant 
poczt otrzymał już rozkaz stosowny. 
Każdy pap·ier, doręczony mu. będzie 
przesł:qnym przez naszych gońców na 
miejsce .. · 

--- Za pozw.olcniem przerwał 
marszatkowi min:ster. -- Król ma wła
snych lrnryerów !.„ 

··- W Jiiszpanii !.. Tutaj nie mogę 
zgGdzić się na bezpośrednie komuniko
wanie; mundur gwardyi hiszpa11skiej 
jest tu niezn'.łnym ... bałbym się uchy
bienia .. 

f'erdynand 5zarpał nerwowo koron
ki żabotu. 

- - Nie mówmy o tern! Uprzedzam 
was, panie :narszałku, że panowie mar 
~nbia Lazan i Don Jose Palafox wra
cają dziś jeszcze do Madrytu ... zgodnie 
z naszem poprzcdniem postanowieniem. 

·- W takim razie będę zmuszony 
prosić tycl1 panów, aby zostali przy 
os0Lie ... 

-- Cóż to ?! - wybuchnął f er dy 
nand, zrywając się z krzesła. - Jestem 
tutaj na prawach więźnia, czy na pra
wach zaprzyjain 'onego króla? ... 

- Wasza królewiczowska mość -
odrzekł flegmatycznie marszalek Ber
thier. - Przyjazdu jego k·rólewskiej mo 
ści, króh hiszpańskiego Karola IV., spo 
dziewamy się lada dzief1 ... 

Fercl:ynand posin:at. 
była aż nadto zrnzumiałą. 

Odpowiedź 

- Panowie! - ·Odezwał się dumnie 
kr6I. -·-.Wobec tego ośwhdczenia nie 
pozostaje nam nic innego, jak wracać ... 
Proszę a:arządzić przygot·owan;a !.. 

-- Wasza królewska mość! ~ sze
pnął bł.agalnie :Escoiquiz. - Rozważ ... · 

·- Odjeżdżamy natychmiast! 
- Stanie się zadość waszej króle

wskiej mości -- wmieszał się marsza 
łek -- lecz stąd jest już tylko jedna 
droga, a, ta prowadzi do Bajonny. 

Ks ·ążę ~euchateh1 skłonił się cere
monialnie i wyszedł. Za nim uczynił to 
samo generał Savary. rozumiejąc, iż 
stracił pod nogami swój dyplomatycz
ny grunt... 

W ~odzinę później pochód ruszył 
w dalszą drogc;. P1nowh~ hiszpał1scy 
jechali w pon u rem milczeniu. Ferdy
nand ani słowem nie odezwat się uu 
marszal'ka. zachowując sic tak, jak gdy 
by RO n."e widział naprzeciwko siebie.„ 
\V k :w·c~' ··· 

W Bajonnie powitała orszak cisza 
ipoproludniowej syesty. Żadnego przyj<;-.. 
cia, żadnego powitania. Ody kareta 
s1·anęla przed skromnym pałacykiem, 
przeznaczonym na mieszkanie hisz
P<lf1skich1 gości, Ferdynand rozdraźnin 
ny dq g 'ięb1 zagadnął ostro: 

- Racz zakomunikować panie 
rriarszall\.u, jego cesarskiej mośC:i. że 
życzcn : em N!Szem jest jak n.ajprędzej 
~)ożyć mu osobiście nasze pozdrowie
nia„. 

- Stanie się zadosć woli \vasze_i 
wy~oK:0ś · ; ... Nie sądzę, żeby to mo~fJ 
na~mwić zaraz ... Cesarz mieszka za Ba 
jonną, w pm ku Marrac ! ... Żadne rozka 
zv dc.tad nie doszlv !... 
· Ostatnie nadzieje prysły. Hiszpa-

! 1,iia~,h. zgin~ł? 70 sztuk rngac:zny, 200' 
I s·Nm I 2 kome, a 2 poparzone konie rn 

siano dobić. Pożar powstal wskutek 
nieostrożności lud z·. 

Stary l(iszpork. Niejakaś Zamer. 
ska z Baumgarth ( ?) przecięła sobie 
tętnicę i wkrótce potem umarła. Nie 
ule.cz,alna chor?ba umysłowa popchnę: 
la Ją do samobojstwa. 

E!błąg. 103 l~ta skorkzyla tu 9 b. 
m. n;eJaka Ludwika Ku ester, teściowa 
kapitana Netke.„ Staruszka ta m~ ie= 
szcze wyborny apetyt, jest rzeźką na 
ciele i duchu, sama przyrządza sobie 
lóżko, jeno wzrok postradała z biegiem 
lat. 
. L~c. Listowy ~ichalczyk rzuci! 

sję medaleko Wydmma pod kola pocią
gu, które go · zmiażdżyły. M. miał 
wkrótce się ożenić. 

Z Wielk. K1. Pezna6skiep, 
Piła. S~minarzystę .J ohanra tu~ei

szego semnłaryum nauczyc:elskiego 
znaleziono w koście!e · katolickim :ukry
te~o za . or.ganami .. ,- ,Poz~?Hł Qn się 
w1doczn-:e zamknąc w kosc1~le' .. celern 
obrabowania skarbon kościelnych. Je
dnę skarbonę już wypróżnił„ . ..;..: Ani 
słowa, prześlicżny owoc dojri.ał'ej kul-
tury pruskiej! · · 

·. Sz.amotuły. .Ubieglei. nieqi:'eli od
byt si,ę tutaj_ .wiec. na który-rn · .. z4awał 
sprawozdanię poselskie hr ... l'y\ielzyń

skL w "\'(i ecu . brało udz!ai 'OkOto 'Scio ' 
rodaków. · . · · 

Poznań. Na 6 tygodni \\ri~~ienia 
skazał sąd ławniczy 14-letąiegó' chło
paka. Scqnekego za poraniefr'ie rioŻern 
chlópca Skrzypińskiego. ,Są<;i d~~ · tego 
ukar,C;łł Schnekego tak ostro, gdyż zwa

'żyl, iż będ~c tak 'rhłodyrn,· Już· · posłu-
giwał się nożem i poranił ta~ -!ciężk0 
Skrzypińskiego, iż ten 4 tygod.nre cię-
żkJ chory przeleżał w łóżku. · : · 

Ze SJ~a czyli Siarevols~ 
·Nysa. Załamało się na cienkim· !o

dzie \V rowre fortecznym trzech chlap.a 
kG w. Udała się · wprawdzie ich z wo
dy wyciąg~ąć. ale niestety ju·f ·1y;lko jr
d negc. :z :i'kh do życia ~rzywol:łno. 2 
innrch · AFJ ed·~ i JuLu'sza Krhrs.c11ów. 
synów· . rohotirika; ocucić f1tŻ ;!l'ie • frr~ 
ło , można. · · · · .„ · · • 

Świętochłowice~ Rada gmiliha przy-
. znała rzeźnikowi Szkodzie, którego 
policyant ·podczas bijatyki wziąf za in-
11egr i go por.an:l jednorazowe odszko
dowanie w \v:\rsokości 200 marek. Lan-

. drat pośredniczył w tej sprawie · u za
rządu gminy i polecil, aby uszkodzone
mu placono rocznie 300 marek, pon:e-
@@li --· nm 

nie przesta.'ii się łudzić. Escoiauiz, twór
ca tego politycznego kroku, ·który mi~! 

· utrwalić koronę Kamla IV. na · głowie 
Ferdynanda, W;pad! w rożpacz. Wszyst 
kie po mistrzo:y.rsku obmyślą.ne p-1.any 
byly zagrożone. Tryumf nad Oodoyem 
mógł s :e rozbić fada chwila 0 jedną 
zmarszczkę Bonapartego... Przyjęcie, 
jakiego doznano, pozwalało się spodzie 
wać najgorszej przyszłuścL 

floryan ze szczerem zadowole
niem powitał mury Bajonny - ta 
służba strażnicza nie po myśli mu byla. 
Szwoleżerzy n:emniej uradowani byli. 
że ów ponury a dziwny pochód skoń
czył się nareszcie. 

W Bajonnie atoli zawiódł spodzie
wany wypoczynek, gdyż ledwie zdą
żono się oporządzić, 1kon:e oczyścić, a 
jak towarzysze floryana, u 1ryru.1,jka 
ra:1y lekkie obmyć a przewiązać, gdy 
ordvnans gros-majora Delaitrea iprzY
biegl z rozkazem do Dziew.anowskiego. 
że na ranek dnia następnego naznaczo
ny został przegląd SZ\Voleżerów pod 
zamk"·em Marrac. 

Pracq gorączkowa zawrzała w ko
szarach. Dziewanowski z poruczriika
mi, a w ko1'icu sam gros-major każdą 
sprzączko. każdy ,drobiazg żo.tniersk1 
ilustrowali. 

Delaitre byk w doskonałym hurn.o
rze. Przegląd zapowiadał s;ę świetnie. 
Pochwaia cesarska wisiała już w po
wietrzu.„ no, i bezwątpienia na to. abY 
sp:iść na głowę tego, który najmniej tru 
dó\v poniósł przy organizacy; pttłku„. 
Dziewanowski natomiast był skwa
szony, zły nawet. A gdy floryan. we
dłu~ zwyczaju; wpadł doń na sercteczt1a 
pogawędkę, zastał pana Jana .niezwykle 
nachmurzonym. (C. d. n.) 

.L 
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szkoda teraz o połowę mniej mo-
źarabiać. , . , . 
~zopienice. Na snll~rc zbił 13-let-

"'"' syna sweg~ ~órnik B_~rs~: z Ja
.o Musiał on JUZ zaptac1c kilka ra-
·,,~~ry szkolne za _syna .. w. śr~dę o- · 
~rnał znowu zawiadom1eme, ze ma 

1~ aplacenia nową karę szkolną. To go 
zrozgni:ewa,lo, że \vziąl laskę i syna 
~ 0 bił tak długo, aż tenże pod raz~
Jucha wyzioną!. Matkę, ktora rzuc1-
·ę na ratunek dziecka, bestyalny oi-

5.1 również tak ciężko pokaleczył, że 
.~;ano ją ·umieścić w lazar~cie. B.ąr-
; go are$ztowano natychmiast. 
, eżonr· Rzeźnik Karol Bujok i pie
·zyk Antoni Papiorek o.puściwszy 

r;i dnia wi·ęzienie poktóci.'li sięi '\V 

,rży. Br.au~ra, i: kow~lem, ~lf.onsem 
~iegJem i kilku mnym1 goscm~. Obu 
1rzvcieli wyrzucono za drzw:. . Za-
1aii'i się więc przed . dome~1,. a kiedy 
ezadh1{(o''- poterp Sp~egel · 1eszcze ~ 
~·oma to\varzyszam•. wyszedł prze a 
1erżę. rzucili s_ię obaj z~czaj~ni . n~ 
,cli, a Bujok n ozem. pirzec1ąt Sp1egl0\~1 
lo\\·ną żyłę_ \V szyi:. Ram1y ~dolał ~ -·ę 
11eówie zawlec do izby, ·gdzie wkrot-
·e potem . ws~ut~~ qp~yw.u kr:vi ~ucha 
·rzionąf. Hu1ok; i Pap1erok uc1ekh, lecz 
' d"·i i ~szc;:c \\<eczora pnchw~·cono ich 
·0~~<lwnó"W wiezięniu., 

Oszustwa w Rosyi. 
z Petersł.rnr&a donoszą, Że w ban ... _ 

11 państwowym odkryto.oszustw.a wy
oszące około milion rubli. 
'alka sz.a~ha perskiego z parlamen- · 

· · · tern. 
Położenie :W sfolicy Persyi Tehe

ranie jest groźne. Parlament strzeże 
·siące uzbrofonych .~udzi. Szach z.a
:~rzal rozpędzić .parlament; -areszto
·anego prezesa ministrów musiał wy
~uśc!ć na wolność wskutek wrnjesza
nia się Anglii. 
O odszkodowanie za odciętą rękę. 
Podcź.as· ro·zrnchów strejkowych \v' 

\hocl~wiu bdciąr pewiert policyant r·ę-
1.~ robotn:kov.-i Biewaldowi, który w 
rozruchach ·wcale nie" brał , udziału. 
Nazwiska policyanta nie stwierg_z9no. 
Biewald zaskarżył miasto o odszkodo
iianie i obecnie także sąd Rzeszy za
t11<erdzit \vyrok„ że Biewaldov.ri należy 
się odszkodowanie. 

Przeciw pojedynkom. 
.Król włoski Emanuel należy jakci 

lZlonek do honorowego komitetu ligi 
Pracującej · nad· usunięciem pojedynków. 
ao komitetu honorowego należy ta~że 
\1·Joski· minister wojny. 
w sprawie reformy prawa karnego. 

Kanclerz Rzeszy niemieckiej zwró
\I! się do rzadów związkowych z pis
mem, w którym oświadcza się przec>w 
1xistępowaniti ·sądów \V niektórych wy
padkach stosowania kary więziennej 
elem \\'Ytnuszeni.1 zeznania. Kanclerz 
Rzeszy zapowiada, że sprawa zostanj'c 
ureg~Jowana w ·przygotowywanej re
formie pra\va karnego. 

Z Watykanu. 
qkiec św. na tajnym konsystorzu 

Po tępił znów stanowczo dążenia do nie
,godnego z duchem prawdziwej nauki 
~ościoła tłomaczenia p ·sma św. i za
sad :viary. Dążenie takie, zwane mo
r1zmem gfówn;e przejawia się w 

1.emczech, pom: ędzy katolikami nie-
1111eckimi. 

- Ojciec św. kazał rozwiązać ko
m:tet zajmujący się sprawami pielgrzv 
~ie l~ . do Rzymu. Pielgrzymki mają być 
da~ ieszoneł dopóki zarząd miasta bę-
z e w ręce masonów. 

!id ,-~~tdność 'Rzymu brak pielgrzy:mck 
7~~ ':llJ~ d?tkliwie, gdyż pielgrzymi po
st,tw1a1t \v .Rzymie zawsze znaczne 

,:my. 

Aresztowanie rewolucyooistów. 
bt, .;~ _Rydze aresztowano czlon~ów 
ns:l ' k.: e1. socyalnej d~mokracyi. ktorzy 
r ·O\\ a !1 szerzyć a~itacvę rcwolucyJ
ą Pomiędzy wojskiem. 

Przeciw wyrokom niemieckim. 
~e ·~~ząct kanadyjski poczyn'l z~rzą
~: ~ia, by przeszkodzić dowozowi to
p arow niemieckich przez Ang.~ię na zni 
rzesilen1e w niemieckim łlotenferainie 

ia- P:as3. niemiecka zaw:.;ze jeszcze 
70~1Tłu1e się obszernie ustąpieniem księ-
. il~ taryfę celną~ . 

cia Rupprechta bawarskiego. Donoszą, t liolcnderczyk, posprzeczał się z swoim 
że prawdopodobn=c u~tąpią pierwszy f przyjacielem. który Ja.11sena motyką u
przcwodllicząc:y zarządu glówn~go derzył tak silnie w gł<n ę, że tenże 
książQ Salms-ttorstmar i kierownik głó zmarł wkrótce. 

WIELKI WlEC „ZJEDNOCZENIA Z W. P ~ 
W DORTMUNDZIE 

odbędzie si ę. " ' niedzielf!., „2 bm .. po polu.dniu o 
godz inie 5-cj na saii P. Herzoga (daw1Jiei Ahlke) 
Oesterholzstr. 34. Ponieważ bardzo ważne 
sprmv-y będą omaw iane. o jak naidiczniej.szy u
dziaJ rodaków prosi 

wny jenerał Keim. Miihlheim nad Ruhr~. Według tym 
flota Stanów Zjednoczonych cz~sowe_go ze~ta,wienia liczy .mi~sta 

~ . ·. , . . • 99105 m1eszkancow razem z wo1sk1em. 
„Zjednoczenie Zaw Polskie''. 
~ „.„. - · - ...,._ „ ---„ 

złoz?na z 1.6 pancermkow i .mnyc.h o- Duisburg. Robotnik Sztenk zatru-
k:~t?\V wo1ennych wyruszyła 1uz ku dniony w zakładach ,.Niederrheinische 

WIELJ<I WIEC WYBORCZY W HABll 0-

Filtpmom. ttiitte" spadł z wysokości 20 metrów z 
Bójka w parlamencie austryackim. rus1.towania n.a krawędź szkuty. Wsku 

HORST . 
odbęd.z.ie się w niedziel~. dnia 22 bm„ na' sali ·~ 
pani We~el o godz. 4 po p-oludn.iu. Na wiec I 

ten zaprasza~ny wszystkich rodaków. Porządek . · · 
obrad: l) sprawozdanie komitetu; 2) spral\Va . i 
wyoorów <lo reprezentacyi i zarzą-du kościel- 1 

n.ezo, a mirunowicie sprawa ·kompmrnisu, 3) ·~ i 

uzupelnienie komitetu; ·4) \\"Olna <tyskus:ya. 

Na posiedzeniu poniedziałko~ym tek odnies! cmy~h obrażeń ,nieszczęśli
parlamentu austryackiego postowi~ru- wy zmarł wkrotce. 
sińscy starli się z posłami niemiecko- Essen. Na torze koiejowym Essen 
socyalnym:. Rusin Baczyński uderzyi Nor~-Alt~nessen znaleziono tru~a pe
posla Bankowica tak silnie że t~'nże .wncJ kobiety z raną na czole, stw1erdzo 
padł bezprzytomny. Posło~ie cl;ze- no, że kabi.eta byla Polką i P?chod~i z 
ściańsko-socyaln\ rzucili się na Baczyr1- St~ele. Pol!~Ya przypuszcza, ze zacho-:-

· Komitet dla spraw opieki ducbowneL · :: 

Baczoość ·Rodacy ~ Heme i okolicy t = 

. Wielki wJec polityczny w Herne·· ''r 

skiego, któremu po<larto ubrani·e. ro- dz1 samoboJstwo. . 
siedzenie przerwanp, po podjęciu o1łrad . Solłn~e~. Włoscy robotmc~r _po
przewodniczący klubu rusińskiego po- sprzeczalt s1~ o zar?bek z przeds1ęb.1or
seł Romańczuk wyraził ubolewanie .pre cą Kel~terem. Z gniewu potrzask":ah w 

odbędzie się w niedzielę, dnia 22 gru~-·: 
nią :1907 ' roku o ·godzinie 4 pg południu -.1 
mu~~li . pana Nit}< i, Neustr. 

, P.orządek , dzienny: . :· ·: 

.: zydentow'i We~sskirchnerowi z pow-Octu bu~J.:'nku budowlan~m wszystko i pod
zachowania się Baczyńskiego. j pal.111 budynek. Pollcya zdołała aresz-
• uuL · „ _.a tować 2, 8 zbies;do. . 

1. Sprawa 'projektu wywla.szcze.nia , 
oraż ·zamach na nagz. język. 2. Ogólne ,;:· 
pofożcnie Po'aków „na obczyźnie . . J. ,•;
Sprawa ·założenia Towarzystwa \Vy-: ~~·~ 
borcz'ego. -1. W olim: dyskusya. Upra_. 
sza· się o liczny . ~tdziat rodaków, gdy.Z~~•:! 
na wiecu będzie . przernawi·ał redak'tor · · 
„Wiarusa Polskiego" p. Michal Kwiat-. · 
kO\V.ski. 

Miihlheim nad I~enem. Odbyło się Ze .spraw robotnlczyob. tu wielkie zgromadzenie. na którym o
świadczon·o s'.e za przyłączeniem Miihł
heimu do Kolo11ii pod stosownerni wa
runk-lmi. 

Wybory, 
Przy wyborach do kasy ,.W~hl

that'' na .kqpalniach „Deutscher ai
ser~ ', wybrano kandydatów „Zje no
czenia Zaw~lowego Polsk iego" ja1~ 
następuje: w Bruckhausen jednego,;do 
zarządu. w _ Hamborn c~terech do •a- . 
rządu i siedmiu mężów zaufania. {'W 
·Marxloh mają się jak nam donoszą od
być wybory ściślejszy rpomięd'Zy so
cyalista a Pol<akami. · .,Gewerkferafn'' 
centrowy ponlósl zupełną klęskę, bo na 
kandydatów. jego padło tylko ·PO 13 do 
30 głosów. ' Wykazało się znów, iż 
gdzie Polacy choć tylko jako tako agi
tacyi dopilnują, zwycięstwo jest za"7-
s.ze po naszej stronie„ . , .~ 

W sobotę przychodzi . kolej jna ko
palnie „Neumilhl". Mamy nadzh~ję, '· iż 
Rodacy i tam . obowiązek swój ta~że 

· dzielnie spelhią. , . ~ 
· v 

Bardz~ ważń'Ś ·dla polskich kupc9w 
I i p ~zemysłowców. 

~ 

Polecenie firm tych kupców i wi::e
myslowców polskich a zwłaszcza księ
garzy, którzy się zobowiążą do poma
gania Rodakom przy zapisywaniu ba 
poczcie „Wiarusa Polskiego'', „OjcZiY'
zny". ,,Gazety Toruńskiej" .i .,Przyja
ciela'' z Torunia, oraz przy zamawiarHu 
druków, zamieścimy bezpłatnie w qa
szvm kalendarzu ściennym na rok 1908. ' 

· Kalendarz ten wyjdzie w ozdo
bnem wvkonan:u w nakładzie przynaj
mniej 50~ tysięcy egzempfarzy. zostaftie 
clołąĆzony. do gazety a resztę roześ1e
my bezpl1atnie· Ogłoszenia będą · więc 
bardzo skuteczne. ~ 

Prosimy o rychłe zgłoszenia. 3 
Drukarnia „Wiaru~a Polskiego" 

w Bochum. 
wwwwa1maaw.ro~ ··•"'<t_..., 

z różnv"łi stron. 
! 

Codziennie prawie nadchodzą wi,a
domośc; o wysiłkach wrogów naszych, 
prag11~cych zabić oświatę i kulturę pol
ską i zgnębić lud polski. Każdy z, -n~s 
jest pełen oburzenia na barbarzynsłm~ 
postępowan:e przeciwników . •na.iSzych, 
atoli wrogowien::isi z oburzenta naszego 
tylko drwić będą, jeśli ono. ~ię nie ~ka.
że czynem, który unicestwi ich wys1_łk!. 
Czvnem takim nader skutecznym Jest 
sze;·zen;e oświaty narodowej pomię: 
dzy ludem polski~1, najlepszym. .zas 
krzewicic'1em oś\viaty narodowe1 1est 
gazeta polska. Rozszerzaj~ie :Vięc, ~o
dacy .1Wiarus:i Po1~kie~o , m~ch 1:n~a
now'cie na obczyźme me będ:-1e am J~
dneS!o domu P?lskiego~ w ~torJ:':n me 
czvtanoby ,,Wiarusa I olskiego . Pro
sirr1y więc skorzystać z załączonego do 
pisma naszego kwitu przedpłatow.c~o. 

Langendreer. Aresztowano me1a
kiego Streckerta z Lang~dreerhol~z, u 
którego znaleziono skrnd~10ne w o~tat
n:m czasie druty telefoniczne. 

Dortmund. Robotnika Józefa Bło
cyana, zatrudnionego w gazo.wni, ude
rzyła wisząca rur.a. którą 'yc1ą~ano ·do 
góry, tak silnie w głowę, ze meszczę-
śliwv zmarł n iebaw 'm. . 

W a ttenscheid. Wóz prze1ec1ia t 
7-mio letniego chłopca górnika Midcl-cl
hausa i zabił go na miejscu: 

. Gelsenkirchen. Robotnik Jansi:.-!1. 

Liineburg. Na d"\va lata więzien:a : 
skazała izba karna 16-to letniego chło- I 

paka Milllera za usilowane zabójstwo. : 
Usiłował on przed kilRoma tygodni~- · 
mi na szkucie po H.itzachcr z.abić to- · 
porkiem i obrabować pewnego szkttcia-

l(o.mitet wyborczy miejscowy. -· .„, 1 
. Baczność -Ilfu.;;Włe ~ lRÓdaev 1 1 • • 

To~ił'rtY~t~o gimn, „SOk:ół" w Marten .. - ·v 
tebi-ante odhędz:le się" _ w' ni.edq;ielę, dnia zz, .1 • 

gru<in.ia o ·godzin.i.e a w lokalu P. Kortmanma na /; 
które . druhów () lkwe i ounktu.alne stawi em~ !• l 
się uprąsza. a prze·dewszystkiem mlodtież·.„ i 1 .r~ 

rza. RoQ.acy, którzy w' żądinem tQlwarzystwie nie1 są; ·::' 
Monachium. Dyrektor pierwszo- zechcą. sie fa ~nici'zda ,itąi• druhów zarodsać, a..- .„, 

r:zędnego . hoteJ..u „Bayerischer tlof'' l)yśm\ tem lepieJ i · śmi·ele,1·w Nowym :&oku pnt · > 
zbiegł pozostawiwszy 100 tys.: ęcy ma- cowaemogli, Ni.ech w: Nowym Roku· oowe ży- :1. 

, · cie i praca w nas zakwitnie i z.na,jdzie mie}~e,.· 
rek długow. ł1a polu .nar.odowem i re:\i'gii,t1em. P·rz.edew:S~~~- · 

Lipsk. Sąd Rzeszy odrzucił rewi- ki~n 1111ie.ch· ustanie .. kair~i,airstwo 'PP! szynk<_>7 .:. 
zyę robotników chorwackich, skaz~- wniach ' i oomacli1 i .,~atwanie naszych gro~ ;; 
nvch na śmierć niedawno przez sąd iSzY. · Lepie/ poJ}ieraimv sprawy nam p00ytecir, :„ 
P~zysięglych w Bononii. . ne dta ·ltaS'Zeg() spoleqeństwa. oo wychowa-:·: 

nie dobrych svnów nasz.ei Ojczyźnie i wstęp~ ··' 
Erfurt. Wielki pożar zn: szczył za- · wą.nie do T~:arzysny, dla tego 'l'Jliech To\"L 

. kłady wielkiej kwiaciarni Schmidta. ' ~imn. „So:kóJ'' w Marten przynaijimnieij do· sto.! 
Szkody wynoszą podobno l 250 OOO mr. ~ruhów w Nuwyril Roku licZy. · · 

E i R · 1 · · k Uwaga: Wvidzial i rewiz.oroiwje kasy pól~ " 
w ng. ew1zya p.o .i cyma wy a- to:rei gcjdzrny " Pr~ze.i i\V1·rni1 się stawić; - Go+. „.1· 

zał'a, że w obwodzie tutejszej gminy śc~e mile wict~raini. Czolemt (2) . Wy·ctzJ.at. ·-•. 
mieszka 1297 stqło\vników w 654 sta.n- 1 --., -Tqw~ri~t)Vo/śś;.- r~ótra iPawła · . ;.1\a;· 
cyach. . . . . w ijuschhau~. . .-·' 

Heissen. Na kopalni „Humboldt" .J~onie~aż. !<*„. i~~hodz~ . ą• zar-ząll Towa1r~ :„, 
wpadł: gómik Weller do basenu zapel- st-.ya. będ~e ~-'!:s1~i.„ .~d~ć sp.r~wc ~z~ s~~~ .. :; 

• · . d N. . T • dZialłah!!oś01„ WJ.~c :pot_rzetl'tlem Jest. a.P.Y ka7Al\ ,1 rno~~go wrzą~ą. \~· o ą. ies~czę~ lWJ G.Zfonek się uiścil ze s1\Voich składek miesiec:i-„; 
odmosl tHk c1ezk1e poparzema, ze u- nych na · wa~nem zebran\1t1 w niedziele, 22 i?;m:.. , 
Iccr{ n· ebaw~m cierpieniom. dnfai, u P. T•rautesa ó -4 godz; po pol. Dalej naa„,,; 

{'-, Hontrop. Po.licya cfresztbwala ~zte · mier._iai:rn. że _ do kor~xs9h„ 'iakie Toiwarzvs~< ~ 
• . ł , J kt, . · b J' ' d . CZfollikOlU 1SWY'1TI <la1e · pO~·CZaS Ul'QICZYStO\S-C.! 
rcch. 1azęgo\V, 01 zy ze ra l po o- gw,faz,'d'kói\vej, · tylko ci·' ma.ją prarw·CY, którzy są ; 
mach. .. . '\vYp.l'atnT. A więc da~j ja·k i eden maż na watne •: 

Bottrop. Ubiegłej soboty Wydarzy- posjedzenie. gdvż . będzie -też oibór nol\vego 2:~-- -

.ły ~;ę tut~j aż dwu samobójstwa. Jeden rząd'lt. pa·~ej: _ Roq~cy. ręl\a w rękę. do pr.a- -.; 
r . . b" , T r t . l'ł . ' b . . CY. do IO'SWJaty! „ (1) Zarząd,; .. 
z samo OJCO\\ zas t ze 1 się \\ ramie uwav.a. ,.Zarr:ą q . w~9 ! ~n się zebqtć vót : 
cmentarza. 1<0dzoi1ny_.prędzej, -~ ~·--- ~--~ : ; 
'' -.i;u ___ -- · - -2 ~~'* · ~ T(}warivstwo św; Kazimierza w LiltJ!enrlort--, 

Od· Redakcyi„ 
Do Oberhairnen. Nadesłano nam · 

kilka plakatów, z których przekonaJ.iś
my się, że i;a odbyty ubiegłej niedzie
li zapowiedziano na nich prze
mówienie redaktora ' „\Viarusa Polskie
go" pan.a M. K'viatkowskiego. Oświad
czamy, że stało się to bez przyzwole
nia p. Kwiatkowskiego. Otrzymał pan 
Kwiatkowski wprawdzie zaproszenie 
na wiec od p. K. z Oberhausen, :ale już 
po wydrukowaniu plakatu i od.powie
dział, że na jego zaproszenie przybyć 
nie może. 

l(ołu śpiewu „Zgoda" w Schalke. 0g1o~ 
szenia rdotvchcza~ lllie otr:zymaiUśmy, Jeżelt 

przed riiedzielą 01{.loszenie ma być zamiesz
cx<me, prosimy o natychmiastowe przesianie 
brzmienia. 
li~· ..., • •• M\i!NQS'!&~~W#!'!!~4!!!!!!!~!'!!~!!! 

1~ :-v fi>ł4'-»~«~~stwo polski& 
Nabożel1stwo połsłde w Bochum. 

W niedzielę, dnia 22 strndnia, o godz.i.11k 
2, l 5 p{)· pol. nabotief~stwo do św. Gerarda. 

Przez świeta B-0żego Narodzenia: cztet
dziestogodzinna A<l-0racya ProoncJjśw. Saikra
mentu. Porządek dla Polaków: o izodz. 11 
Msza św. z polskim śpiewem (bez kazania), 
Od 11-ej do 12-cj picrw5za adoracya:. - Po pol. 
od 2-ej doi 3-ei dru1rn a<l.oracya. 

W pierwsr.e Ś\V i~to o i;rod-z 8-eti Komunia 
św. wsnólna Bractwa Matki Boskiej nieusta
jącej PÓnłocy_ 

-
Ze Zjednoczenia zaw. polskiego. 

W konf erencvi delegatów j(órników w 
Essen bierze jeszcze udziail obwód Reckling
hausen. 

Dclegact\x/{) Merkłinde-Bovlnghausen: De-
i c~atem jest M. ~artosz, Bovinghausen Dorfstr. 
11 r 62; zastp, Ant. Bachorz; sekr. St. Proch-o:w
~ ki l)n-r-fstr. 38; s.karbn. I11:n. Cichy, Bovinghau
! en. bmmastr. 51: rewi7. K. Kurpisz i B~m<l~sz • 

· · · ~ „mund „ • ; 

do.nosi wszystkim s·w:rm cz.tonkom, iż. tego- .. 
mczua Gwiazdka odbędz:ie się w pierwsze ., 
śWięto B'oż~o- Naro<lzeni~. 25 grudnia po por. , 
o godzinie 4 na wielkiej sali P. Spechta. Cztan
kf)CWic, kt_órzy zalegiJ.1ą · .ze $k!Mkami miesięcz
na'lli. m-0~ą się taikże. z nich uiścić przed ~a· . 
zd·ką, to Jest od ~0<lz. 4 dp 5-ei, z.aś cztmk01Wie,. , 
którzy _nie są trzy miesiące wyplami nie rn~ą 
już udz.iatu brać w gwfaz<lce. CzJ'ookowie, któ
rzy maja na święta ~ości portarrniejscawych. , 1 

taksamo mo,gą ich 1n ~wiazdkę przyprowad'Zić. ; 
O jak najlic7lnieiszv udziait w ~vi<l!Z<lce się · 
uprasza. ( 1) Stan. l(airnlerczak. J)rez.es. 

NADESŁANO, 
Najtańszym i najrzetełnieiszym dornem 

zakuona jest 
EM MEL i C-0. 

B u I m k e, W annerstrasse nr. 143, 
Wydawanie znaczków rabatowy~ 

Rodacy! rozszerzajcie Wasz organ. 
Kwit poniżej podany prosimy wy

ciąć .: dać znajomemu z zachętą, by so
bie zapisał „Wiarusa Polskiego." 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

'Ich bestelle hiennit bei dem Kaiser
lichen Postamt ein Ex:emp.~iar der Zei

. tung „Wiarus Polski" aus Bochum flir 
das 1 Viertcljahr 1908, und zahle an 
Abor,nement nnd Bcstell~eld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. crhalten zu habe·n 
bescheinigt. 

----~ d'en ----- 190 

Kaiserliches Postamt -----

. .: „ ) . ,.„ :.:1n 't, 
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.Jiłll 1 z 6 stajnami • J Oil 
w Holsterhausen przy Herne ~SSEN S b 

na sprzedaż. Cena 22 tys. marek. ~ • ,' topp~n ergei:str. l t-1 
Wpłaty30000mk. Komornegoprzynosi Na;tansze 1 naJkorzys 
1464 mk. rocznie Zgłoszenia do Eksp. 0 ' ódł k 

Szanownym Hodakom 
polecam w moich dwóch 

„Wiarusa Polskiego" pod nr. 15IO. 0.10JSZ0 zr o za Up 

wielkich składach 707 
w Herne i w Kastropie 

w wielMm wvhorze 
wsze I kie sprzqty ku-

1 
che n ne, piece, ma

·" szyny do gotowania 1--------- itd. Również . ·--------

całkowite wyprawy kuchenne i magle 

Stanisław Jankowiak. 
Za gotówk~ l I 

:iwa odpłat~! 1 

Główny skład wBerne 
przy ulicy Nowej 83. 

Drugi skład "' Ka· 
stropie przy ul. Kał· 

I !~1: ... Frłedrlchstr. 2L 

. - . . ' ' . ' ~ . ' :. . . 

Baczność! 
:ł'osamkujt; lndzi uzci

~y<:h i rzetelnych przy 
dzien1·ym zarobku 10 do 
H mk. Z ~łaszać się 
mogą tak męiczyźni jak 
kobiety. Uprasza się o 
odpowiedź. Znaczek do· 
ł11czy~. 1458 

P. Stachowiak 
(Poznań) Posen W. 6. 

(ulica Ctaarza Wilhelma) 
Kaiser Wilhelmstr. 32. 

Wdowiec 
w 50 roku życia, bez· 
dzietny, pracowity, po· 
rządny i mają.cy dobrą 
pracę, poszukuje 

• zony 
Nielll'fasty w stosownym 

I 
wieku zechcą zgłoszenia 
swe nadesłać pod literą 
F. A. 106 do ekspedycyi 
„Mark.ische Volksblatt", 
Letmathe. 1514 

Bacznośc zakupnie nalewek! 
Imponując)'" pop)'t na prawdziwe B. Kasprowicza nalewki z owo
~amł ltd. stworzył setki fabryb.ntów, a niestety wielu wyrabia w ,•rust niemożliwy h
war, d< sta.rczaj~c nalewkę wiśniową prawie bez wisien lub wprost z tak zwanei esencyi 

nalewkowej. Ab)'" wyróżnić moje, przestałem wogóle prowadzenia 
słowa "nalewka"' a prowadzę znacznie ulepszone pod prawnie zatwier-

dzoną nazwą „nalewajka" i proszę Żt\dać wszędzie . 

1ł alewaj ek z owocami I .. ś.toweJ, Śliwkowej, 
iedYDY oryginalny pomysł, iwiadcqcy o ruwl.nośei wyrobu porzehk ~ weJ ł t. d. 

Ił" ałewaj ek kr7staUzowan)'cli ;:r'LfłezkoweJ, śnwkoweJ 
imponują.cy wynalazek firmy pomarańezowet. 

lWastójkł z owocami z kJ lku 1atu•ków owoeów. 

H. K a s p r o w i c z 
Fabry~a 

BERLIIW 
· Gorzelnia 

GNIEZNO 
· Wytłoezalnta 

H.tl.ltlBłJRG. 
O•tntnłanagł'eda c Zl•t1 medal w Dernburgo. 

ened'W·: r . ,. I= 
mż"ri"' ____ Pft' • •• •• •••-

---...------:::-.. IO S"l'.• &.S 4 G=-=---l~~~l 

C•G ARE.TTE.5 

o6lesse 
OE LA FABRIQUL PATRIA 

GANOWICZ&WLEKUŃSK1 ~P05E.l'ł. • 

N a Gwiazdkt} 
poleca we wielkim wyborze 

książki do nabożeństwa i histo. 
ryezne różnej treści. Elementarze, 

śpiewniki, listowniki itd. 
Kropielnice, rólilńCB, obrozy Motki Boskiej Cl" 

Pnlskie kalendarze 
do czytania i kartkowe. 

Księgarnia ,.Wiarusa Polskiegou 
w Bochum, Maltheserstr. 17. 

•o+A*rta+ 
Nie kupujcie 

żadnego zeA"arkaodlłrm iz leh katalegów'4kte.e 
iadn..-go poJ~eia o &ega~ku nie ma.ją, a a.,iw..., 
inłej8zeto, u oraz drożej odemnle sprzedawaj._ 

Najtal\sze i najrzetelniejsze źródło zakupna. 
Sprzedaj~ taniej, ałł niejedne labrylli. 

& 
Wszystkie moje zegarki są starannie obciągni~ 

i na min.utę uregulowane. Za kaidy zegal'ek daję • 
5 lat piśmienną. gwarancn. Obawy 11iema żadnej. bi 
to, coby ei~ podoba6 nie miało, przyjmu~ E powro4iea 
i zwracam pieniądze. Trzeba sił) koniecznie przekon1~ 
&. kto nie kopi, toć trudno, ten sam sobie s111kodai Z.. 
mówienia i podzlł)kowania codziennie :nadchodzą.. 

Hur•ow•łet Olbrzymi wyb6r ! De'łalhmtlet 
Czysto srebrne najpłękniejó&e zegarki z llatką Boak4 l 11 rJt. 

eonem.i bn-gaml i na.jlepB2;emi werk.a.mi na. 10 kamieniach po l!i 
14, 16, 18 i 28 m.rk. Najwspanialszy z Matk' BoRktt łl&g&N. 
zloc&ne litery, z najozdobniejsze.mi złoc. brzegami, cięlJki w srebra 
i z najlepsz1m na 10 kamieniach prima werkiem tylko H lllłt 
Zegarka. tego z pewności" nikt' jeiucze nie widział. Zegarek 11· 
klowy 514-0 i 8 mr. Zegarek posrebrzany kluczykowy 5,9ó m. 
Zegarek posrebrzany la. na 6 kamieniach klucz. 7,75 mr. V. 
rek czysto srebrn.7 cyL na. 6 kamieniach klucz. lub remont. z Z 
złoc. brzegami la. werk. 10 m.r. - Ten sam na 10 kam~ 
J2 m.r. Lańcuszki po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe pe~ 
1,25, 1,40, 1,75 mr. Uennlkł łloga'k> w aeeo 11usłra
e7ł na zegarki. łańcuszki, biżuterye, także skr.z,pce, ·:flety, ldat
nety, harmonik.i oraz noże, brzytwy, portmonetki i ióżne okoli· 
cznościowe podarki wysełam k&żdemu darmo i frank.o. (l~I) 

:.:.:.9 ; „ -• ·.-•. >-•' ·-' 
1, , ' 

Dom mieszkolm 
z lokalem urządzonym na sklad piekarsll, 
pobliiu wielkiej kolonii. Również place pi>d ~. 
wle, niedal.eko dworca Snderwlch i nowo!~~ . 
się wi~kszei kolonii, przy wpłade 1 ila po.I-"'. ... 
porozumieniem si~ są do nabycia. Zgłosze11& pn. 

muje ekspedycy4 7> Wiarusa Polskiego" ":8-0C 
dod lit. UiOli. 

·~~~~~~~~~-----
~---------------------

~ajlepsze 
~ zawsze były i są z fabryki 

GANOWICZA I WLEKLINSKIEGO w. Poznaniu =Opłatki: 
polecam Szanownym Towarzystwem i Roda~oll 

na g'ft łazdk~ . i 
a szczególnie wszędzie znane Noblesse Nr. SO, Otoman, Suleika i Samsonfort. Do 
nabycia we wszystkich lepszych handlach lub restauracyacl1 Unikajcie lichych naśladownictw 

I • d • • Szędzie tyłJm prawdz1·wy11h Wyżeł Wymienionei firmy Re~rezentant na. Wes.łfali" i Nad· [l232 a zą aJC1 e w V 'J J • renię lgn. Kwaśmewsk1, Bochum. 

10-0 sztuk za 2 mk. lProszę RodakeW' • ~ 
najprędsze zamawianie, ażebym mógł n11 {411 
każdego obsłużyć. • 

I Franciszek J6zefo•k•~t 
{księ11:~r lia polska) Hernf', B!lhnhof8tr. 

p 

był 

Obuwie, stosow·ny podarek ;;wiazdkowr====i'lrvd( 
dla panów, pań i dzieci. ~~Po · -

Pantofle skórzane, pluszowe, trzewiki filcowe, kalosze, trzewlkł boxeałf I _,he-vreao~ chr~ 
1518 od najzwycmajniejszych do najpiękniejszych po zadzh'ł'iaJl\eO tanłeh eenaeb. Strze 

I Na trzewiki filcowe · 10 procent .rabatu. ~ł 
Bongardstr. 3. Philipp Gross, BochnDI. Bongardstr~ 3a ~i1; 

•-•-•-•-•_ .... 111„_„„„„„„„„~~~~~~~~~~~~:~-~-:u:-~::· :=•~•:· JiJA~M~W-'.WA~.;~z~s::~cw~;:•:w:•:J!lłm~•:1w:· :JłStl:;;:w:milih:- ~"*!·!!!~~~~~!!!!!!~~~!!'!~!!!~!!!!!~~!!!:=='taa~ 
Wydawca: J a ii B f' ei s 1k ~ w Bochum. Odpowiedzialny m redakcyę: S t a :n i s l a w I( u n c a w Bochum. - Dru.ilrarnia ochum. 
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„Rlldzlce p0lscvl Uczcie dzieci swe To też rozp0cznijmy agitacyę za na- ' Głosy prasy zagranicznej o najno- ' I „Figaro" cytując argumen~y ministra 
116włt, czytać I pisać oo polsku! Nie szym nauczycielem i obrońcą w wsiel- • • Bethmann Hollwega: „Czyz trzeba u-
lttł Polakiem, kto potomstwu swemu kich s.pirawach, za naszym „Wiamusem ISZJCh Pf0j8kfaCb 80typOISklCh. wydatniać ubóstwo tej argumentacyi? 
pJemczyć słe Pozwoli! Polskim"~. Dowiedzioną jest rzeczą, I w parlamencie francuskim mówi się 

,_,łrl że gdzie się „Wiarus Polski" znajduje, Paryskie Biuro prasowo-organiza- tylko po francusku, a jednak my nie są„ 
• !ff!l!Hs 4 tam też oświata panuje. W .przyszłym cyjne rady narodowei. komunikuje nam dz=my, że całość państwa jeśt, na · 

I 1''1J'ft&dk6W diila. roku będzie znó:w wiele nowości z sej- znów wyciągi z gazet zagranicznych, szwank narażona, gdy na zgromadze-
1 r mu 1pruskiego i parlamentu niemieckie- które zawierają tak ostre słowa prze- niach mówią p0 baskijsku, katalońsku, 

ckiego. Hakatyści jad s.wój na nas wy- ciwko projektom antypolskim, że ze bretońsku". Dalej zaś: „Wielu jest 
Rząd 2amierza -pono zakazać wywozu łewać ,będą, a DJ'Zed napaściami wro- wzgJ~dów prasowych tylko w małej niemców, którym zaczyna być tego za 

węgla z Niemiec. gów broni nas ta:k !}zięłnie „Wiarus części je podać możemy. du.żo, że mają rząd najmniej liberalny 
Podczas gdy syndykat znacznie ilo

ści wegla wywozi zagranicę, panuje w 
Niemczech Wi:·elki brak i drożyzna wę
gła. ' i i 1;} ~ 

Polski", to tei ])fZY każdej sp.osobno- · „,Times" po wymownych wiado- w Europie". 

R2Jąd zamierza zakazać wywozu 
tylko, kśli nadreńsko-westfalski syndy 
kat węglowy dalej pas.tępować będzie 
na dotychczasowej drodze. Wiado
mość JJrzyjąć trzeba z zastrzeżeniem. 

ści agitujmy za „Wjarusem J>olskim". mościach telegraficznych daje krótką i.Jak silne wrażenie wywarł w ca
Niech inie będzie niedzieli ani święta, aloe bardzo dobitną ocenę projektu wy_- ·iym św;iecie projekt wywłaszczenia, 
nawet dnia, gdziebyśmy nie agitowali wtaszczenia w dwu artykułach redak- tego dowodem także głosy prasy skan
za „Wita.rusem Polskim". Spełnijlmy cyjnych, poświęconych polityce nie- dynawskiej. Wychodzący w Chrystya„ 
przeto obowiązek nietylko rwid.zięczno- mieck.iej. W pierwszym z dnia 5 bm. nii dziennik „Vedensgang", który pozo
ści, ale zarazem obowiązek narodowy. pisze: „Jeżeli liczy się, że prawo o wy staje w stosunkach z Bjornsonem, zna„ 
Nie wystarcza Rodacy.., iż my sarni ga- włiaszczeniu przemówi do patryotycz- nym pangermanistą, poświęcił sprawie 
zety polskie czytujemy, iaJe sta;raniem nych uczuć hl'Oku parlamentarnego nie obszerny artykuł pod nagłówkiem :1 
naszym być powinno z.budzić tysiące mieckiego, to okaże $ię zapewne, że te ,,Tyskland og Polen", w którym wyra
braci nas·zycQ. z ·letaTgu duohowego. rachuby są mylne, bo ,Projekt ten nie- ża zdu,mienie, iż w cZ1asie obecnym za
Ha:slem nasrzem w obecnych C'Zla.sach tylko podniósł huragan oburzenia znacza się tego rodzaju samowola. Or-

Zatar:.1 w niemieckim •• łloteołerajnie" być 1powinno: "precz z gewerikferajna- wśśród Polaków pruskich, nadreńskich gan norwegski sądzi, iż tego rodzaju 
:la6strza się coraz więcej. mi, precz z folksbJatami, precz z Arbei- i austryiackich, ale także umiarkowane polityka posia<la znaczenie, wychodzą

Przeciw jenerałowi l(eimowi, któ
ry w ostatn:ch wyborach swojego sta-

•· nowiska w „flotenferajnie" użyf do 
agitacyi politycznej. na rzecz bloku ks. 
B!ilowa, oświadczył się także zarząd 
kra}owego oddziału ilotenferajnu w Ba
deni:-. Na uchwałę zaruidu badeńskiego 
godzi sit; pono także wielki książę ba
deńskJ. Najzacięciej bronią Jenerała Kei
ma pisma wszechniemieckie. 

tercajtungami '', w mieisce ich nrech ii liberalne poięcia znacznei części na- ce poza granice jednego ipaństwa, i że 
zawita ,,Wiarus Polski" do domu poi-- rodu niemieckiego wzburwne są tak nią powi:nni zająć się dyplomaci. 
skiego, ten nieustraszony obrońca lu- średniowiecznym ~posobem postępowa 
du polskiego. . .~1 nia (so medieval a ·scheme of opera-

Czytelnik „ Wiarusa Polskiego:'· tions)". - W drugim 1.1aś artykule z 
dnia 6 bm. powtarza wielki dziennik an

Dulsburg-Hochłełd. Odbył się tutaj gielski: ,,Nawet konserwatyści uwa
wiec polityczny ubiegłej niedzieli na sali p. żają taki projekt obsadzenia ziem pol
Betram. Zagaił obrady p. Ignacy Jaźwiec, ski~h z.ialogami kolonistów niemieckich 
przewodniczącym wieca obrano p. Pran- za zbyt zbyt średniowieczny (too me-
dszka Dachterę, .seikręihlrzem P. Tornas2lal ) d b 
Ratajczaka, ławnikami pp. Michała Wasie- dieval , a nawet powie zieli yśmy nie-
Ję i Jana Płończaka. za zbyt średniowieczny, (too me

Przemawiali tako mówcy pp. Dachte„ nian)' '· . 
ra, Jędrzejak i Plończak. Mówcy nap~- Angielska „Daily Chroni cle'' z 5 b. 

P~·-M···l na obr21>. •.n.l•aQ tnowali projekty antypolskie i inne zama- m. pisze p. t. „Kwestya polska w.chodzi 
~MJ, 1 -...rr• .... chy nam wrogie. Pan Tomasz Ratajczak w grę": Br. Beck, mówiąc w parlamen 

~zyta.t rezolucyę, k~óra iednomyś~n:ie przy- de o niedawnej mani.festacy.i antypol-
Jęto. ReJZOiucyia ·br7llt11. k' • · b' ł ~ d I d ść · „Zebrani na wiecu 15-go grudnia w s . tel w iz ie pos ow, a za o uczyn~e 

Haaborn. W niedzielę, 8. bm. od- Duisburg-Hochfeld Polacy protestują jak me niemcom, ale. w. tym s~rr1Y1!1 cza~1e 
był się w Hamborn na siali p. Marego najuroczyściej przeciw projektowi ustawy I dano do zrozum1ema Berlmow1 z w1e
wioc w 51Prawie kasy „Wohltat". Wiec o stowarzyszeniach i zgromadzeniach: deńskiego ministerstwa spraw zewnę
zagaj'ł ae1egat miejscowy, który też szczególnie przeciw paragrafowi 7 oraz trznych. jakie trudności miałaby Au
Wiecowi przewodniczył. Po -0idczyta- przeciw wywlaszczeniu wniesionej do sei- strya, w większości sł.owiańska, w po
niu porząd!ku <lziennego, zdal naj;pierw ł mu pruski_ego przez rz':\~ pruski. _Projekt zostaniu w trójprzymierzu, gdyby niem 
sprą_w.ozdani_e skiairbnik miejscowy z I ten uc~ybia ~onstytucyi .1 porę~zemom k!~ j cy trwaty w swej polityce ekstęrmina
ll-to miesięczmego dochodu i roz.cho- _le wskim. ~IubuJ~my Jak. narnroczyścieJ cyjnej względem Polaków." 
du :z 'kt' . „„t, • . . d ze strzedz 1 bromć będziemy naszych ~ W k' M 'd „ d . 12 b ' · oreg~ się w ytn.~Zało., 1~ ro acy skarbów narodowych aż do deski grobo- j parys ~m ,, ess1 or z ma 
ędący iw „Z~ectn:aczenru Z: P. , oirzy- wej przekażemy pokoleniom naszym nie-1 bm. na~zelny 1ego redak~o~, pose~ Oe

mbują nader hczme ws.parcia na choxo- skalane, o He to tylko od naszych sił za- . rault Richard, przedstawia1ąc pro1ekty 
ę. Dalej nastąpił obór kandydatów leży". antypolskie, pisze: „Pragnę podnieść 

~ do W'Y·Żej wymienionej klasy, 1któryich Tomasz Ratajczak, sekr. wieca. ł1 głos wraz ze wszystkimi przyjaciółmi 
n~islka rodakom są_ znai11e. Nastt;p- ~;t ___ · _ __ 4R™4== wo.In-0ści przeciw rządom. . . . . . pod 
nie w_ybrano wydział na rok ;przyszły; którymi cierpi Polska zaboru 'PfllSkie-
Oj)rócz sekretarze ·P· R- Pepla, 'W [Id(>- o Matko nasza! go.,, 
re~o miejsice zostaf obrany rp. Józef W ,,Le Nouveliste Roquen" umie-• f iersz·owski, '\\rydziia~u nie zmieniono. O MaiJko, Ty nJaisza, Ty Boża, szczono dwa duże artykuły. }).. 8 bm. 
aik:o referent przybył na wiec dh. K-0r- Do Ciebie wołamy z tej ziemi, p. O. Duprat pisze: „W Niemczech, a 

~ Plł~, ~tó_ry w przeszło godzinnym prze Ty wielka, Ty jasna jaik zorza, rac~ej w Prusiech, jest zapewne coś 
~o~emu wykazywał dziejące się ro- Miej litość ·nad dzieómi smutnemi. ~gmłego, ~o sprow~dza znane skandale 
ftmk()n} a szczególnie Polaikom ze I powodu1e chorobhwy stan w sferach 
~ r.cm~ k~pitalistów ikrzyw<ly i udowo~ O Matko p.rzed Tobą padają wpływowych. To, czeg~ dz.'siaj żąd11 

~ ~I~, ze Jedyną obroną .przecitw ucisiko- I wielcy i mali nędzarze, I hakata, to wywlaszczeme bez pardonu. 
; 1 test organizacya, <l1a Polaików „Zje- Niech milość im drogę tę wskaże, Czy moglibyśmy bez ściśnienia serca 

i.- ~()~zenie Zeiwodowe Polskie" a dalej Odzie czyści~ wzm0tcnieni powstla~ą. patrzeć na to?" Jak można jeszcze 
Ms;viata szerzona· przez pisma ,polskie. ·:- , . ł twier~zić,, że środki te są niezmierni~ 

owcy J>Od'Ziękowano burzą dklasików. O Matlrn ! w dniu Twego imienia,

1 

ł. sp~1w1edhwe; h? są zgodne z prawami 
Cztenn.asteigo bm. odibyly si_ę wybo- Gdy płyną Ci pieśni na chwalę, panstwa. To tez trzeba, by do uszu T do kasy ,,Wohlthat''. Wynik Jest na- My se1rca oddając Ci cale wszystkich tych panów chwiJ.i·, do-

~ ępujący: w okręgu dra Loosego Pola- Litości błagamy sipoj,rzenia'. sz~dł p~m.stę nios~cy .głos s~m!~nia: 
h otrzymali .gfosów 99. socyaJiiści 93. 1 „Niech zy1ą zwyc1ęzem panowie! 

(\ r?Jeściańscv 46 kilka glosów bylo roz O Matko Król()IWO Ty nasza! .,Depeche de Lyon" z dnia IO bm.: 
~ rzet?n_Ych. • W· okregu Dr. Zuralsta, l(1r6lestwo Ti\Ve dzisiaj wśród cierni, „I ten projekt :°la w~do~i JJ?Wodz.eni~ ! 

~ z \Vyc~ę~li socyaliści: w Bruakhausen . I dziatwa sie Twoja rozprasza, Konserwatyści powmmby mepok?1ć się 
s7'c1ęzyli Polwcy. Socyialiści byliby Lecz zawsze my Matfko, Ci wierni. pogwałcamem ms~dy w!as~ośc1 pry-
sf 1e iie złości języki połamali, tak im watn~~· ale odpow1~da się .im '?r~cyą 
ę WJrzwis1ka na Polaken" z gęby sy- Pod Twoim .sztaJildarem idziemy, stanu , która zwalma od wszelkie] ra-

Pały. " " Odzie prawda - gdzie słońca są cyi. Im wystarcza, że to nie przeciw 
~ n d blask' . k' I" „ a ?.~o acy, zbliża ~ię koniec tkwartnlu l, mm s iero:van.e. 

'łltnJ koflczv się rok stary; z no- Pod Twoją opieka żyjemy, . O i;>ro1ekc1e ustawy o zgromad~e-
~ rokiem, zaczyna się ,nowa praca. Boś Matka litości i laski. mach pisze p. E. Lautler w paryskim 

Pokwitowanie dla polakozarc61. 
Wiecie, Kochani Rodacy, że pola

kożercy chcieliby ludowi polskiemu 
zamlmąć usta i odebrać sposobność 
zdobywania oświaty i uniemożliwić o
bronę in!eresów zarobkowych na zgro
madzeniach i wiecach publicznych. ~ 
tym celu obmyślili projekt ustawy! prr.e 
pisujący, że na takich zebraniach.rwie
ca~h tylko po niemiecku mówić wolno. 

Ten przepis miałby się przede
wszystkiem odnosić do wychodźtwa. 

Nasi przeciwnicy spodziewają się, 
że jak I·,dowi p0lskiemu zamkną usta, 
to ten lud jak bezbrunne owce, pójdz.ie 
na rzeź germanizacyi i wyzysku, co
by, - zdaniem polakożerców - vo
ciągnęło za sobą także upadek gazet 
polskich, 1a zwłaszcza znienawidzonego 
przez ·nich „Wiarusa Polskiego". 

Kochani Rodacy! Sprawa jeszcze 
n.='e załatwiona i możecie obalić projekt 
polakożerców, jeżeli im wcześnie oka
żecie, że ich pomysły prowadzą, do 
wręcz przeciwnych wyników. Zamach 
na wiece i towarzystwa polskie na ob
czyźn: e należy pokwitować zdwojoną 
agit.icyą za ,,Wiarusem Polskim" ~ za 
powstnjącą z Nowym Rokiem „Ojczy
zną~'. Jak się przeciwnicy przekonają~ 
że przez ich zakazy gazety polskie na 
obczvźnfe nie upadają, jak spostrzegą~ 
że lud wobec zamachów ma żywe sło
wo. tern skwa'PJiwiei garnie się do dru
kowanego, to gotowi się zastanowić i 
zan iechać swojego polakożerczego pro 
jektu. 

Kochani Rodacy! Od Nowego Ro
.ku nie powinno ma obczyźnie być ani 
jednego Polaka, któryby nie abonował 
,,Wiarusa Polskiego" i ,,Ojczyzny". 
które to pisma nawzajem się dopełniać 
mają. Kto z.a temi pismami obecnie bę
dzie a~itował, przysłuży się najlepiei 
sprawie towarzystw i wieców polsk.fch 
na obczyźnie, bo może odwrócić od 
nich uwagę i zaciekłość naszych wro
gów. 

Ale nie dosyć na tern! Pohakożercy 
spekulują, że jak wymrze obecne poko
lenie a język polski z wieców polskich 
zostanie wyi(lucrooy, to Polacy me 
będą mogli się pomzlll11iewać, bo mlo
dzie!i; nie będzie· umiała czytać po pol
sku. Na ten obrachunek trLeba dać Po~ 



".l~\·itowan ie przez rozs~c rze~ie .elemc1:- J 1a o ni~h zupe!nie. „P.apie~ki:' s?8.dl.y P.rn:vdo- j 
t arzv i ip rzez zachęcanie dz1ec1 by s i ę P~0011.1 e na pod!ogę 1 s.luzq\: aJ zar111a.t a11ą\; _Pl>- I 
uczyły po pol .Ku czytać. N1gdz1e na śmieciami i wrzucih do rorzpalonc}..".o pieca. Po • • • 

- ' , • ' • koJ dma następnego nad ramom, zam1otla Je :r: l 
.stole gwiazdkowym po towarzy- niewaiż poszko.Jcm anym numery od.nośnych stu Posłowie Bre1ski I Seyda 
stwach i domach prywatnych nie po- m~rkówek nie ?YlY znane, _gwiazdka tegorocZJ1a wybrani ~ostali do komisyi parkune~-
winno braknąć elementarza polskiego zaiste drogo im wypadm~. . taniej, ktora zaraz po wakacyach za1-

ł dz . . l , d . l . Środa. Chrzest prus.k1 przyią! gospodan; • c' się będ"ie stawą sto a m O rnz, Z-Wtasz~za zas ziem so- Lis z pod $rody, Przekabaci! on swe naiziwisko mow·a . · "'. nową. u 0 . -
rkoli. ·powinni się zająć uczeniem dzieci. ,na „kulturnieisze" Fuchs; a za to pewnie należy v·.:uzyszeniach I zebraniach. Kom1sya 

Tera·z czas najlepszy. aby polako- ter_az do wyd'ziaJu ~o'Yiatow.eg-o. . ukonstytu?wała się w ten sposób, . że 
=·~ercom 1diaić skuteczne pokwitowanie, a Gosty~ .. \Y" P?bliski~en; mi~~t~1:7.ku Piasb~h przewod~1czącym jest nar-0dow~ hbe-

. " d d , ł Rod· ' c?ra2 mnie1 z-yd.ów. tak ze boznil;a oka.zala się rał dr. tt1eber za ~tępcą centrowiec dr. w1ę.... o zie a. acy. mepotrzebną. ' .::i , 

n.-------- _a_m Strzałk@wo. Sezonowi robotnicy wraca- Zehnter. 

liemle oołlkieo 
ją do ~raru. Co 1dzieti pr:zy)jeżdżadą do n~s~a Położenie w Persyi. 
/fjctg-ra:rnczneJ osady nadZWycza~ae poc1ąg\1, 
Granicę przechodli dzierutie 2-3.000 r<>botni- jest według telegramów urzęrlowych - ków. . . . . w dalszym oiągu groźne. Zatarg pomię-

z Pras Za•ho~nieh, Warmii I Mazur. PO'l.ll:Wi. Skutki ~~srnl'S:zei;ro systemui dzy szachem a parlamentem trwa dalej " v szkoln~. Dwuna-stoletrn chfop1ec. uczen s.zko- . , . . . . 
ly lud'orwei w Dębinie, Wo.iciech Ber~er. sta- Odzy~aJą ~tę cora~ h.czmeJ głosy do-

Gdańsk. Wiece „Straży" od'byly się ubie
gle:i .niedzieli w Pińczynie i Zblewie przy dość 
licznym ud2'1iale rodaków. 

Tczew. Jeden ZI tutejsz.ych .kupców gry
wał iitż oo lat w loterY.e pruską, z czego mu 
~ona czynila wyrzuty. Nareszcie nie wykupi~ 
fosu i za.przestal grmia W .następnem atoli 
-cią~nieniu pa<llla na los ten ·wYgra1n'ai w wYSoko 
ści 100 OOO marek. ŻQn_a 1kupoa taik sobie to 
wziela. do Berclł, że ci<:ż>ko zachorowah. 

Chełmża. Tutejsza cukrowina zakoń;;Lyla 
swą 26 kamQanię. ~a dobę przerabian10 53 814 
centnarów czyli razem 3 201 920 centnarów bu
raków. 

Toruń. Tutejszy 61 pu~k piechoty v. d •. 
Matiwitz przeniesiony zostanie z dniem 1 kwie 
tnia r. p. do Ilawy i D.zial<!owa, .a tatTI't?hU· 
-rulki pr.zen!esione zostaną do Tonrnia. 

Z Wielk. Ks. Pozna6skiego. 
Byd~OS1Zcz. Wskutek wielkiej plaiity ko~ 

1oniz.atora żyida Priedilanctera wielu posiedzi
-cieli ponioslo znaiczne szkody. PodpisywaJl.i bo
wiem owemu żydowi wekle na znaczne sumy, 
uważając go za bogatego czJowietka. PoszkQ
.Qowanvch też }est d111:io Polaików, którzy z 
Fitiedlanderem lconszaichto,waH. 

Bydgos~cz. Dzieciobójczynię ł(azimierę 
ChmielewicZIO'Wą z lnOW'roclatWia, którą sweg9 
czasu tutejszy sąd przy~1ięglych ska!zal na 
śmierć, utaskaiwiano na dożvwotne więzienie. 

Z Bydioskłego. PodczJIS parowed mlócki 
.zaplątala s•ę guspe>dyni Dole~o z O. prarwą rę
ręk<l w ma·chlinę, 1która lłrwaila jej rękę powyżej 
rokcia. Niesz.cz:ęśliwą odstaiwi·ano do lmaretu 
w Bydigoszczy, g-d1zie jej calą rękę musiano od
jąć. 

~ogowo. Robotnik Marciniak tak siię upil 
na jamnairku, że przy obied.~ie paldl bez życia. 
- Tak w p1i11ikom bywa! · 

Inowrocław. W~ zesz.tą sobotę podra:fo1il 
pewien chfopak żo.l,nierza stoiąces.;o na poste
runku. że ten opuści! posterunek i puścil się za 
chlopa1kiem w pogoń. _Dopadlszy ~o, :począl 
go obrabiać kolbą i kto wie. co bvloby się sta
lo. gdyby na krzyk chJ9paka nie b_yl nadb~egl 
ślusarz p . Dalaszyński i rozbestw10nego wt
<laika rozbroi( i. aresztował. 

Międ~yrzecz. W tutefazem więzienliu stra
-cono om.gdań rano parob'ka Jana Kosickiego, 
iktóry w kwietniu roku zeszlego zamord:owa1 
trzy ~oby rodziny Greiserów. . . . 

Krotoszyn. Pewien posiedzHc1el z okoli
cy dal żonie swei czterysta marek w czterech 
stumarikówkach na zakupna gwiazdkowe. Za
n ia-;t p.eni~dze c;ch•ować w bezpieczne miejsce, 
p{)IZ()s!a \\ifa je una ~.-:wiruięte nCIJ stole i zapo:mnfa-„ H _ _ _ „ .Q ___ J_!@!!§@! _ _. _ ___ _ ''!'tL ..... ą _ __ .J!I 
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ŻUBR OWIE. 
.Oiovtiadanie historyczne według po

wieści 

• ;r.· 
I 

Wacława -Oąsiorowskie20. 

fCl.ag dalszv) 

- Coś wam, kapitan :e, ten •prze
gląd się nie uśmiecha! 

- Kapitanie !.„ N:gdy może tak bar
dzo nie pragnąłbym być we własnej 
kompanii brygadyerem lub wachmi
strzem, jak dzisfaj ... Jak sobie pomyślę 
o jutrze, to mi s:ę trzewia łamią!... 

- Dlaczego? Szwadron przecież ... 
-- Nie o szwadron tu chodzi, lecz o 

De!aitrea ! ... Mam zle przeczucie i oba
wiam się, żeby nam phva n ie nawarzył! 
Zapowiedział mi, że on poprowadzi re
wię! Nic pojmuję. Człowiek, który an: 
razu nie miał z n:i.szym żołnierzem do 
czynienia.... Gotóweś przypuścić, że 
mnie .idzie tu o wydarty zaszczyt! ... 
Pal gn kat! Lecz sprawa o kompanię 
naszą ... Złe na mnie się może skrupić ... 
Jak wiecie, nasz szwadron nie ma do
tąd naznaczonego szefa - Dziewainow 
ski ani chybi będzie wisiat.. Licho tu 
przyniosfo tego narwatka paryskiego. 

floryan uspokai,ał, jak mógł, kapi
tana, lecz Dziewanowski był niepocie
szony. 

-- Gdyby choć jedną d·wie musz
try z Delaitrem odbyć - co .:•nnego ! Je 
-steś starym, doświadczonym żołnie
rzem, w"iesz. co to za zamęt z nowym 
dowódcą.„ ile czasu potrzeba nieraz. 
aby żołnierz nauczył się rozpoznawać 
akcen.t komendy. W dodatku wiesz, że 
żołnierz nasz z francusk.;m jest 1niebar
dzo !„. Mówiłem o tern majorowi! Ale 

wal zeszJ'ei soboty przed tuteiszR pierwsiza Izbą maga1ące s1ę ustąp1ema szacha. 

~~~: ~=k~ap~~~~!01;~~!fi~~i;;e:o aw;= W alka z rewolucyonistami w Peters-
trumaczai. czy mtane mu są dziiesięciom l}rzyka- burgu. 
za_fl. a. 'Z'Wlaszcza siódme. Nie. kradlJ:U -:- oopo... Podczas rewizy,i domowej dwaj re 
w1edz1al chlapak, że o tern mgdy me nie s.tv- I · • · d 1· · t r1· d 
s;w;f! Sąd przyzna! oskarżanemu okoliczooścl wo ucyo~1sc1 a I ogma, za.s. rze·~ I PO 
laigodizą·ce i ska'Zal g;o na tydz:ień więzienia. - pułkowmka Kolczaka, zramlą dwoch u-
TOI sa skutki wvchowa.wcz.e ·szk&y vruskiei? rzędników i zbiegli. 

Chodzież. Za obrazę nauczyciela Tonna • 
sika:zaino rolnika Boles!awa S:r.vmankiewicza z Walki w górnictwie w Stanach Z1edno-
Hel.J.dorfu w l>owiecLe chodzieskim na 300 mk. czonych. 
gr.zywny lub 60 dni wiezienia. Urzędowo stw.:erdz.ono. że w stanie 

Ze Sluka czyli Staropolsld. 
Wrocław. W pociągu. którv stąd wyje

chait do F(aJi.sza do Królestwa Polskiesro, ode-
, bral sobie życie pewien podróżny w przedziale 
II klasy, fak się oóźniei oka.zalo, byl to pewien 
urzedinik koleimvv z Raiwicn. liczący 41 lat 
życia. Odebral S'obie życie wystrzałem z re-
wolweru. . 

Swłdnka. W Ky110Wie pod ~widn:icą ~pa
li.t sie wielki tart<.k firmy Conrad ZJwpeJnie. Przy 
pus:r.c:ta się, że zostal podpalony. 

Racłbórz. W niedziele ocLbyl się w Racibo
rzu na wielkiei sa.H „Neue Welt'' wiec polsko
katolioki. Ud;z:ia,~ lu.du w tern 7Jgr'Omadzeniu byl 
ba•rdzo wielki, tak ii S'.:llla i iralerve hvl~r z.u-· 
pefoie Z!!.pef.ni0!1e. Można śmiailo liczyć, że w 
:niC1111 rwzie.fo• ud:r.ia.r przesz.!o 1000 osób. nrzy.
byJych orzeważ.nie z pOIW'iartu raciborskie~o. 
ale z i1111wch strnai, .iaik z o·o••w1htćr•' o.szczvń
skie'!<> i rvbnickieg-o. z lro.zielsldei;ro_ a naiwet z 
opolskiQiro. Na C'Stradzie i także wśród wieco
wni'ków zna1d0!\Vail' sie liczny zn.step p1rzedsta
wicieli z. kót inteLi<{'encyi nols·kfeJ. 

Przema'Wi'at między innymi ks. p<Jse.l Bra11-
1dys, 1który oświadczy!. że an~ oo, a·ni ksi. Ja.n~ 
kowski maooaitów nie zlożą. 

Bytom. Liczba mieszikańców miasta Byfo
mia wynosi obecnie 63 110. czyli o 1832 więcej 
niż w roiku prz.esz.fym o tym samym czasie. 

Michałkowice. Na k oipalni „Ma1ks" zabi~y 
obrywające się węgle mlodego i.;órnik'a Kir.sa.~ 
niolra; d1mR5ei12:0 nazwjskiem Scloofa niebez.
piecznie poranil0. 

Głubczyce. O wielkich śnieżyqtch dono
szą tu z gór śląskich, poloianych na granicy 
ślasko-czesk·ieL Miei1scaimi zawierja śnieiJTa wy 
rządziJla wielkie siikody, 

gdzie! Wzruszył tylko ramionami. Pe
wny był, że chcę z nim iść o lepsze ... 

Szwadron według rozkazu wycią
gnął się nazajutrz w pobLżu palacu. De 
laitre z zadowoleniem toczyl koniem 
przed szwoleżerami, starając się przy
brać równo imponującą postawę . 

Upłynęła dobra godzina zanim na 
ścieżce, wiodącej do pałacu, ukazał się 
orszak świty z Bonapartem. 

Napoleon szedł z rękoma założone 
mi, słuchając opowiadań Berthiera o od 
bytej podróży z Ferdynandem. 

Marszałek sko11czy\vszy, pow11żyl 
się zagadnąć: 

- Sire, kiedy rozkażesz stawić się 
króh~w.: czowi hiszpańskiemu? 

- Nie wiem! Nie dziś i nie jutro„. 
dowiesz się od Duro ca! 

Poczem zwracając ~ię do generała, 
wielkiego koniuszego, odezw.al się, spo
glądając na .linię szwoleżerów: 

- Du Rosnel !. .. Patrz!... Dobrze 
wyglądają!. 

- Postawę mają świetną sire! 
- Zobaczysz zaraz resztę! .„ 
Adiutant gwardyi dał znak Delai

trowi. Gros-maior w pełnym galopie 
stanął przed cesarzem, salutując sz~a-
dą. I 

- Trzecia kompania trzeciego szwa 
dronu pułku szwoleżeJów polskich 
g\vardyi jego cesarsk''ej mości!... 

Bonaparte zmierzył Delaitre1 by
strym wzrokiem. 

- Ilu ludzi? . 
-- Stu... dzie ... dziesięciu l - wy-

jąknął gros-major, tracąc przytomność. 
Napoleon spojrzał na lin:ę szwadro

nu i rzucił przez zęby. 
- Zełgałeś! ... Zaczynaj! Najpierw 

rozwinięta linią! 
Delaitre zawrócił kon ia i ruszył ku 

Nevada panuje wielkie naprężenie po
między organizacyą górników .a organi 
zacyą właścicieli j{opalń, wskutek cze
go niejednokrotnie .zachodzą walki. Pra 
codawcy obwiniają or~:inizacyę górni
ków, że prowadzi walkę przy pomocy 
bomb i rewolwerów ,podczas gdy gór
nicy stwierdzili, że zamachy różne wy
konują najmici pracodawców, by w
szkodzić na sławie organ :za cyi górni
ków. 

\V sprawie hr. Lynara i br. Hohenau'a 
donosi „Notddeutsche Allgemeine Zei
tung", że hr. Lynar stawił s:ę rzeczy
wiście sądowi w Poczdamie i byt ki.1 ... 

kakrotnie przesłuchiwany. · 

Zatarg pomiędzy parlamentem au
stryacklm i parlamentem węgierskim. 

W parlamencie austryackim przy
jęto rezo.Ilucyę, któm wzywa rząd wę
g ;,erski, by ustawę narodowościową z 
roku 1868 przeprowadzil w duchu wol
ności i sprawiedliwości. Rezolucya ta 
skierowana jest przeciw uciskowi naro
dowości · niemadziarskich szczególnie 
słowaków przez madziarów. 

Rezolucya ta wprawHa w wielki 
gniew madziarów, którzy ostro zapro
testowali przeciw mieszaniu się parla
mentu austryackiego do wewnętrznych 
spraw węgierskkh. · 

W parhmencie austryackim pre
zes ministrów baron Beck wezwał par
lament, by zachowywał zasadę niemie-

szwadronowi, a odsadziwszy Si(/ na 
kilkanaście sążni od cesiarskiego orsza
ku, zakomenderowal zadyszanym glo
sem: 

- Fermez vos rangs ! (Formuj się!) 
Szwo~eżerowie stal.i w miejscu, spo 

glądając niespokojnie po sobie. 
Gros-major po raz wtóry podniósł 

szablę d.o góry i zawołał z wysHkiem: 
- Fermez vos rangs ! (Formuj się!) 
Lecz i tym razem słowa komendy 

nie doszły żolni erzy. \Viatr silny, idą
cy ku nadjeżdżającemu gros-majorowi. 
Hum:ł jeg·o z natury cichy, piskliwie 
niewyraźny glos. 

Bonaparte szarpnął się gniewn:e. 
--- Ces jeunes gens ne savcnt ricn ! 

(Ci ludzie nie umieją nic.) 
Dosyć! Du Rosnel ! ! ... 

- Sire? ... 
- Weźmiesz ich pod S\voją komen 

dę ! Od pierwszej musztry zaczniesz! 
Napoleon odwrócił się z gn:ewem i 

'pcszedł do palacu. 
Konfuzya była niepo\vctowana. De„ 

laitre trząsł si<; z gniewu i w pierw
szym impecie wp1dł na Dz.:ewano
wskieg.o. 

- Kapitanie!... Ładną masz kom
panię !„. Żołnierz nie zna rozkazów nie 

. . ' ma 'POJęc1a .... 
-- N:e, majorze! ... Żołnierze znają 

komendę, lecz aby ją wykonać, musza 
ją słyszeć!... · 
. · - Jak pan śmiesz mi tak odpowia
dać? ... Wiesz, co może cię spotkać za„. 
t1kie niedbalstwo? - degradacya! ... 
.Jak Dautancourt mógł wypuścić tych 
rekrutów! Wstyd [ hat'1ba! · 

Dziewanowski zac:ąt zęby i zbyt 
milczeniem wymówki Delaitrea. 

Wiad11mc..ść o niefortunnym prze
glądzie dosięgła wnet Bajonny. I za-

szania się do sp_raw WC\Ynętrzn~·ch Ino 
narchj WGgierskicj. -

Skazani za wykroczenia przeciw 175 
kodeksu karnego. 

Za nadużycie władzy i wykrocze. 
nie przeciw§ 175 kodeksu ~1rnego (zbo. 
czenia płciowe) oraz za dezercyę "ka. 
zany został poruczn:k von Patow przez 
sąd \vojenny w Berlinie na 8 miesięcv 
więzienia i degrachcyę. · 

W Nysie skazano poruczn'ka Hen. 
niga za wykroczenie przeciw § ns na. 
rok więzienia i degrad,acJ'ę. 

Nowa łódź torpedo.wa. 
Z Londynu donoszą, że Podczas

jazdy próbnej ptynęta nowa łódź torpe. 
dowa „TartarH 37.6 węzłów na gOdzi
nę. „T,artar'' jest w~ęc najszybszym 
statkiem na świecie. 

W sprawie procesu Moltkego nn~ciw 
Hardenowi 

donoszą, że za pośrednictwem pewnej' 
wysoko post~rwionej osoby (pono by!e
~o min:·stra) toczą się uklady pomiędzy 
Moltkem a Hardenem celem pokoio_we
go zalatv:ienia sprawy. 

= .SJi!!!! 

Ze spraw robotniczych, 
Duisbm·g-Hochiełd. Wiec „Zjednocze

nia Zawodowego Polskiego" odbyty dnia 
8-~o grudnia; otworzyl delegat d'ruh Da„ 
chtera hasłem „Szczęść Boże" i ubolewa! 
że się Polacy na wiece i zebrania nie u: 
cznie zbierają. Następnie udzielił głosu 
prezesowi „Zjednoczenia Zaw. Pol!' dru
howi Sosińskiemu z Bochum, który przema 
wiał przeszlo godzinę i przedstawił J>Olo
żenie hutników i robotników. Potem za. 
bral głos delegat druh Fr. Dachtera, za. 
chęcal do wstępowania do „Zjednoczenia 
Zawodowego Polskiego". 

W dyskusyi przemawiali dh. dh. Stel
maszyk, J. Pietrzak, Kamzol i Pr. Nowak 
z Laar. Sekretarz wieca. 

Steele. W<iec .. Ziednoczenia Z. P." r.idhyi 
s.ię tutaj ubiel{łei nie<łzieli na sali P. Drees. 
Wiec otwo:r.zy.t s1Iowaimi „Szczęść Boże" dele
gat dh. fr. Pog!wziń~ki. który te'l, prze
wodni czy I Dbradom. Do pióra powofa~ urzew-0-
<luiczący dh. lVL Maijchrzaka. ·Ja·ko pierwsrzy 
mówca wystąpi! .dh. Korpus z Bochum, który 
zci.chęcat rod aków do wstępowani a do •• Zie· 
c.tnoczenia Zawodoweg-o • P oJ,skiego". Mówca 
przedstawiJ też Sj)raiwę usta.w knapsz~towych 
i oz:naJmiI, że. kto jeszcze nie skof1czyl 40 lat, 
może tera.z być przyjęty <lo I. klasy knapsza~ 
ft<YW1eL mówil dalej o sądach procederowych, 
o powrocie robotrriików z Ameryki do Europy, 
oi ostatnich nieszczęściach kapalnia!llych i fa. 
bryc.znych i o konferencyi gómików w Solno
grodzie. Drugim m-Owca byl del~gart dh. Przy
byJ'a z Essen, .który wskazal na siJ.ne oria.niza
cve kapitalistów, mówił' o w1ielkich pO!htkach, 
o J1as.zej a1Jedoli i w korku nawofy-w:iJ tych 
rodaków, którzy są w obcych organiza...-:ya-ch, 

częto odtąd uśmiechać się ironiczn'e 
na widrik ka rmazynowych wyłogów. 

Delaitre prawie nie pokazywał się 
na ulicy, udaj ą c chorobę. Dziemrno-
,,,,.~ki był niepocieszony. · 

Wszyscy spodz·ewali się ważnych 
zmiau. kar nawet, lecz wbrew przepo· 
vY iedniom te nie nadchodziły. Nato
m1a~t' w h 1Ez1rach zjawił się pewnegQ 
dnia generał Du Rosne! i rozpoczął d!u ' 
g'~ codzienne musztry. Pierwsza, dnt c 

ga, trzecia szła dosyć kulawo, lecz za 
cz\vartą szwadron tak dzielnie siG spi· 
sat. j_e aż Du Rosnel się zadziwi!. 

Tego samego wieczora pluton SZ\\O 

l~:źerów znów rozpoczął codzienną stu· 
żot; w zamku Marrac. Floryan 2HŚ zo
stał wyznaczonym na ordynansa w pa~ 
!..tcu„ zajmownaym przez króla f erdY
nanra. 

Położen · e tego ostatniego jakby za· 
częło się poprawiać. Bonapart ~ przy
jął go kilkakrotnie na posłuchaniu , roz· 
mawial z Escoiquisem, a choć oświad· 
czył, że dotad nie może uznać FerdY- i 

nanda królen.1, dopóki· z ust Karota IV· 
przyzw-olenia nie usłyszy, atoli w or
suku Hiszpanó\.v zapanO\vało łep sze 
us i=·cscbi et:ie. 

Flory~n. którego służba ogranicza-
la się na nudnem \Vystawaniu w antyka 
merze Ferdynanda~ był niemym św:11d~ 
kiem dziwnych i niezrozumialych dłall 
prawie wizyt, które oddawały rozma· 
ite figury n'eznane, a nie budzące po: 
wierzchownością swoją zaufani~~· DJ1 

wił się niezm:ernie Gotartowski tej o: 
bywającej się codzień procesyi, .lecz ni~ 
mieszał się do n 'ej, nie mając żadnyc 
w tej mierze polecei1, a będąc dla osten 
tacyi przeznaczonym do dworu Pe.rdY
n.1nda. 

(Ciąg dalszy nasiąpi}. 
·' I ;l . " ' . 



l z aic11 \\'fSi<~piii a w~tąpili do .. Ziedn. Z. P.' 
' .br Mówców nazradzono oklaskami. Rodaków 

aJa się znaczna liczba. Do wydzialu miej-
5 ~r ,..ego zostali 1\vybraa1i dh.dh. Wo.i'cicch 

. ~].ro'\viaik delegatem, Ludwik l~ębowski za
orz J\11.i-cha! Konieczny sekretarzem. \Va

.~ . ;e~~~· And~rsz: _kasyerem,_ rew.izo:am~ kasy 
tr katarzynsk1 1 l(ąz. Kaidan, męzam1 zaufa-

0. f!· Franciszek frank i Piotr Kubaszewski. 
1

• •1a 1AfejscoiWOOć Ueberruhr zostanie przyfą-
a do Stęełe od 1. 1. 08. 

cion Antooi M.ajthrzak. sekreta:rz wie{:a. 

Oyseldorf. Wiec ,,Ziedno~zenia Za
, dowego Polskiego" zagaił druh Rasze
~00 godzinie 3-ciej po południu. Przewo
µ ictwo objąl druh Nowacz:y!k, sekreta
~ent byt dru_h _Szukał~ a ławnikami dh. dh. 
·trzyrzewsk1 i Rasze1a. 
~ Druh Stanko zdał krótko sprawę z kon 
rerencyi delegatów w Bruckh.ausen i ?ma
·iat następme sprawy robotmcze. Mowca 
:-spomnial też o proieklach antypol~kich a 
ianowicie o skierowanemu przeciw ro
~tnikom polskim paragrafowi ~-me1!1u w 
roickcie ustawy o zgr,omadzemach .1 sto
~·arzyszeniach~ W k.onc~ zachę~ał R.oda
~ów do orgamzowama się w „ZJednocze
• :11 zawodol\Vem Pols1ldem". 
'' Druh Nowaczyk wypowiedział kilka 
reściwych zdaf1 w sprawie organizacy.i. 
Miasto Dysddori posiad~ czlon~ów 365. 
Nas1ępnie obrano r.a rewizorów Kasy dru
~óW Stankę i Stowińs~_ieg?· Druh 9om~r 
(li 11b0kwa! nad tvm. 17. \v1clu Polakow me 
p~siada uśw!~ty ~ostateczn~j i. zt~d dadzą 
!ie :zbal~muc1? ~g1~torom . i:~enueck~m:· J?h. 

- Raszeja oznaim:l, IL". w mieJscowosc1 R.eis-
a nolz na walcowni zanosi się na bezrobocie, 
- 1 l)OW(Jdu. iż pracodawca.i chce o 10. procent 
1~ ekroić zarobek od 1.5·'{0 b. m. : o~trz~-· 

ga Rodaków, aby pode ias bezrobocia me 
u ~śli tam za mniejsz~ '_en<~ prac?wać.. ~ 

1ei sprawie przemawiali druhowie W 01c1e
a chowski, Gonersk! i Stan~o, poczyrr_i prze 
· v:odniczący zakonczyt wiec o godzm1e 5. 

Na wiecu było przeszl 1 stu członków. 
jakób Szulcła, sekretarz wieca. 

Bechum. Tutejsza izb,1 karna zaj
mowała się kwestyą „czy wolno poli
cyantowi rozwiązać zebrarue. ieśli nie 

· otrzymał do tego polecenia". Sąd ła
- wniczy w Recklinghausen skawl kilku 
r robotników budowlanych i murarzy za 

wykroczenie przeciw ustaw;e o stowa
rzyszeniach i zgrnmadzeniach na 15 m1'.ł 
rek grzywny. Ki.'.1ku skazanych odwoła
Io się do izby karnej. Rzecz miała się 

, lak: 11-go s!erpni11 roku 1906 zebrało 
się około 50 członków socyalistycznego 

· związku murarzy i robotn. budowl. na-
nar1ady. Zebrania nie zgłoszono policyi. 

. Nagie przybył policyant i rozwiązał ze
' branie, jakkolwiek n'e miał do tego po

lecenia. Obrońca oskarżonych wywo-
• dzil, że według § 4 dotychczasowej u

st1wy o zgromadzeniach ma politya 
Prawo wysłania 1-2 urzędników na 
zgromadzenie. Urzędnicy pol'.cyjni nie 
mają prawa nadzorowania i rozwiąz.ri-

- nia bez wszystkiego zgromadzenia. Sąd 
Przychylil siG do wywodów obrońcy. 
Odnośny paragraf ustawi[ mówi o urzę

- unikach, którzy otrzymali polecenie i 
- tylko tacy mogą na zebranie P'rzybyć. 

~ąd zwolnił dla tego wszystkich oskar
zonych od kary i zazn~czył, że dotych
cz~sowa ustawa ·wykazuje tutaj braki, 
Ktore nowa ustawa winna usunąć. 
. Bochum. Budynek sądu ziemia11-

sk1ego okazał się za maly, wskutek te
go u.mieszczone zostaną biura prokura
~ry1 w sąsiednim domu Crimberga. 
orn wynajmie fiskus sądowy. 

Bochum. Burmistrzowie, 111:1czelni
cy_ gm:n i wójtowie z powiatów wiej-
~1ch Essen, Gelsenkirchen, ReckHng: 
. usen, Doirtmundu, i Bochumu zebrali 

się w hotelu Neubauera celem narad 
~a~ s~rawą zaprowadzenia policyi kró
:wsk1ej w obwodz:e przemysłowym 
;ie~tfaI:sko-nadreilskim. Uchwalono wy 
~e Petycyę do sejmu i wysłać deputa 

~~e celem osir=ivnięcia innego .rozk.ła~u 
sztów utrzymania po.~.icyi 11 ob1ęc1a 

noPrzcz 'POlicyę królewską ta1kże służby 
cnej. 

~ ~tit~endortmund. Na kopa11.ni „Ger
.an·a II" odniósł górnik Sttiwer cięż
ie Okaleczenie ciała. 

"'' Dortmund. Podczas bójki w karcz•111e w·i 6 ór . 1 msa przy ulicy Bornstrasse 
er~ 1 k. łien:yk Seu.the pchnął n~żem w .. 'l/ 1 zabił na m;ejscu robotmka Ed
~ ~a I<leffa. Robotnika Kerna pchnął 
0u. ~nożem w płuca i zbiegł. Seuthe
zi 1 kilka innych osób, które brały u
'a~ł .w bójce zdolala policYt:t areszto

ieszcze tej samej nocy. 
Essen. P:ęcioletni chłopiec Broni-

staw f oj at spadł z czwartego piętra z 
okna i zabił się 111 miejscu. 

Hagen. Na aresztowanym pod 2'a
rzutem zamordowania 16-to letniej 
sprzedawaczki Hartmanówny robotni
ku Franciszku Hesse ciąży także podej
rzcn :e, iż w podobny sposób zamordo
wał przed kilku laty dziewczynę Ama
lię Mander. Dawniejsza kochanka Hes
se~o wręczyła obecnie sądowi broszkę, 
któnt jej Hesse podarnWial dzień po speł 
nieniu morderstwa na M:inderównie. 
Pono rodzina Manderówny poznała, iż 
broszka ta należała do Manderówny. 
Ryłby to nowy moment obciążający 
bardzo Hessego. 

Z Resse pod Buer donosi nam pewien 
rodak, że tam znajdują się jeszcze niektó
rzy tacy Polacy, którzy do „krygierów" 
na ta1ice chodzą i jeszcze w inny sposób 
się wysługują przeciwnikom naszym. Wzy 
wa więc korespondent rodaków, by sza
nowali swoją godność narodową i popie
rali . przedewseystkiem wszystko, co pol
skie, a więc także polskich kupców i prze 
mysloiwców . 

Z Hamborn donosi nam pewien rodak. 
że policya odbyła rewizyę u „Sokalów". 
Jednego rodaka pragnie policya wydalić z 
granic państwa pruskiego, jakkolwiek oj
cie~ jego już byl slużyl w wojsku pru
skim. 

Z Marten donosi nam pewien rodak, 
że u. pewneg-o kairc.zmairza tamże ~gry
wano się w karty. Grano szczególnie w 
„mauszla", w grze brał udział także pe
wien Polak, który wygral od Niemców 
znaczniejszą sumę. . W drodze do domu 
niemcy, którzy przegrali. napadli owego 
Polaka uderzyli go w glowę z tylu tak 
silnie, że padł na ziemię, a potem pchnęli 
go jeszcze nożem i zabrali mu pieniądze. 
Napastników areszt<;>wano dnia następne
~o. Oto do cz.e_go doprowadza karciarstwo! 

Wvbory na kopalni „Neumiibl". Niech ka
żdy rodak pos.tara się .o ka1rtę legitymacyj.ną 
czyli ·tak z.warny „Ausweisschein", 1który otrzy
ma od sztygara. lub od majstra. Glosownie od
ł>ędz.ie się 21-go gruidrlia od 9-ej do 12-ej raoo 
i od 3-ej ct:o 6-c:i pOJ poludiniu. 

Obwód drai Milllera glosuje w lokalu P. Bo
heima. Obwód Drai Holma glosuj'e u Ehr·inga, 
FiSikiusstr. Obwód· dra Buschmana u pa111a Za~
na w Buschhausen. 

Kiat1dydatam.i „Zjednoczenia Zawod.owejto 
Polskiego'', na których każdy Polak głoso
wać wwinien są: 

Na obwód dra Miillera do kasy pośmier
tnej Józef Ferfet. Haldenstr. 134. Stanisław Ja
błońs.k·1, Haldenstr. 100 a; Roman Tomczak, Hal
denstr 102 Do zarządu kasy wsparcia: Józef 
ferfet; Haidoostr. 134. Stanisław Jabłoński, 
Haldenstr. HO a; Roman Tomczak, Haldenstr. 
102; Stanisław Górny._ Helenenstr. 19 a; Sta
nisław Murawski, Schroerstr. 21. 

Mężami zaufania: Paweł Urbaniak, Halden
str. 130; Wojciech Bartk()!Wfak, Haldenstr, 109a; 
Franciszek l(leczewski, Scbroerstr. 18; Józef 
Ferfet, Haldeustr„ 134; Stanisław Qórny, He 
łenenstr. 19 a; Wincenty Przyniczka, Ernststr. 
14 a; Franciszek Karolczak, Schroeerstr. 18; 
Franciszek Ko1.J<>łek. Haldenstr. 114; Józef 
Przybylski, Haldenstr. 104.; Woidech Tafelskl. 
Schroorstir. 19 a; Ignac;: Taielski, Schroerstr •. 
34 a; Maksymilian Kwiatików~.ki. Schroerstr. 
21 a· Stanisław Jabłoński, Haldenstr. llOa ; 
Rom'.an Tom.czak. Hałdenstr. 102; Stanisław Mu 
rawski, Schroerstr. 21; 

Na obwód dira Holma do kasy pośmiertnej: Pa 
weł Anse!m, Alfredstr. 18 a; Jan Łuczak. Ał
fredstr. 20; Antoni Wicher, Adolistr. 2. 

Do zarządu kasy wsparcia: Jan Jankow
ski, Alexstr. 63; JM Piotrowski. fis·kustr. 15 a; 
Jan Ka1..1niecki. Joachimstr. 17; Józei Wróbel, 
Lehrerstr. 128 a: Roman Kubiński, Fiskusstr. 

nr. 38 a. • J h' 
Mężami zaufania: Adam Wicher, • oac 1m 

str„ 17 Piotr Dudka. Alfredstr. 12; Antoni Wi
cher, Alfredstr. 2; Józłi Wróbel, Schroerstr • 
128 a; Jan Wichłacz. Schroerstr. 128; Jan Ka.r
niecki, Joach!mstr. 17; Leon Warmiński .. Fisku5 
stir 13 a· Stefan Dopierała, Adolf str. 7 c; Paweł 
A~elm, 

1

Alfredstr. 18 a; Tomasz I~nasiak, Ale~
str. 79 c; R.om~n Kubiński, Fiskusstr. 38 a; ~1-
kołai Kusz. Alfredstr:. 3 a; Jan Piotrowski. f1s
kusstr, 15 ti; .łan Jankowski. Alexstr. 63 a; Jó
zef W1róbel, Lehrerstr. 128 a; 

Na oowoo dr~. Bm:chmanna do kasy oo
śmiertncj: Francisizek Adamczew·ski, Lehm
bach 28; Józef Roszyński, Hanie!str. 2 c; 

Do z.airz.ądt~ k~sy wsparcia: Frand~~k 
Ada.m<:zewski. Lehmbach 28; JózeJ. Rzeznik. 
Wittbruchstr. 18; Józef Kędziora, W1ttbrucbstr. 
18· fózei Roo-zyński. Hanielstr. 2 c: 

' Mężami zaufania: Jan Irott. Hanielstr. 8; 
Józef Roszyńskl. łlanielstr. 2 c: Stanisław l(u
biak Hanielstr. 6; W<J<iciech Janowiak. franc
iStr '16 a· Jan Boruszewski frrancstr. 16 c; Jó
zef l(ęd~i~a Wittbruchstr. 18; Franciszek A
damczew~łd, 'Lehmbach 28: J~zef Rzeźnik. Witt 
brucbstr. 18; Frandszek Kwiatkowski, franz
str 12· Stanlsław Doczekatski. Buschhausen-
tr' 32 b• Franciszek I(u.balik. Buschh:msenstr. 
~oi fra~iszek ~uJSławski, Feldstr •• 13: 

ROdacy! Głosu1cie tylko na wymienwttych 
powyżel kandydatów! 

'-····- --- -· . - - ·-- --- • SS!! 

Od Ekspedycyi • 
Dla wygody członków towarzystw, 

którzy sa abonentami ;;Wiarusa. Pol
skiego''• lub ,,Ojczyzny ' chcąc m1 D
szczędzić wydatków na portorya, aby 
nłebogacić bez potrzeby poczty, roze-

laliśmy 1r.nom pn~ zesam rćr/,ny .:.!1 to
warzy tw po dziesięć _ .,Kalendarzy 
Maryań~kkh" na rok 190 z pro~bą, 
a1by je oddali abonentom po 30 fen. i 
odesłali nam pieniądze po potrnceniu 
:kosztów przesetki. Kto nie ·je~ t :alhonen
tem ,, Wiarusa Polskiego" ani „Ojczy
zny", może otrzymać kalendarz tylko 
z1 pełną cenę 60 fen„ 

Jeżeli który z panów prezesów ży
czv sobie dla abonentów więcej kalen
darzy, to prosimy się zgłosić. a chętnie 
mu' nadeśiemy dopóki zapas starczy. 

Do Holtbausen. Nie zajmujemy 
się sprzedażą opłatków. Zamówienie 
-Oddaliśmy p. Sibilskiemu. 

AaboJ:eiisfwo polskie. 
Nabożeństwo polskie w Bochum. 

W niedzielę, dnia 22 2rudnla~ °' g-Od.zin~c 
2,15 po J}{jf. nabooeństwo do św. Gerarda. 

Przez świeta Boteio Narodzenia: cztet
dzies1og00z.ii111na A<loracya PrlJ6na,iśw. Sakra: 
mentu. Poirządek dla Polaków: o godz. Y:lll 
Msza św. z polskim śpiewem (bez kazania). 
Od 11-ej dloi 12-eJ pierwSjZa adoracya. - Po poi. 
od 2-ej d-0 3-ej druga admacya. 

W pierwsze święto o i.!od'z. 8-ej Komunia 
św. wspólna Bractwa Matki Boskiej n!eusta
ją,ceJ Pomlocy, 

Ober-Meiderlch. W niedzielę., 22 grudnia, 
będzie kazalllie polskie o godzinie 4 no, poru
druu, JXll kaizaniu nai!>ożeństwo. Spooobność do 
s.powJedzi św. będz.ie przez trzy dni Bożego Na 
rncLze111ia 24, 25 i 26 grudnia. - Niechaj rodacy 
skorzystają z te.i sposobności i licznie d0t Stołu 
Pańskiego przystępiufą. 

Castrop, Sposobność do· spowiedzi św. 
dlai Palaków od piątku 19 aż do 25 włącznie. 
W niedzielę Po południu kazanie ornz bfo~o
s.lruwi.eństrwo. 

Ze Zjednoczenia zaw. polskiego. 
Z biura •. Zjednoczeni.a Zawodowego Pol

skiego". 

Jak nais dosz.l'y z niektórych miejsc 
platniczych wia·domośd, pa>Iluie pomiędzy nie
którymi wyidzfaJami nieporozumienie rwectlu~ 
ich urzęd-owa·nfa. Za7' • .naczamy, iż wydzialy 
maią być o ile mO'tności w grucb1iu obrane, lecz 
ich praca .zaczyna się dopiero w przysziłym 
roku, w styczniu, po zdaniu obrachun11ku przez 
stary wydzial. Prosimy si<; do· tego .za.s:tosować. 

Centralny zarząd. 

Zebrania czto.nków nadzwyczajne na 22-go 
grudnia: 

W Marten przed P~. o 110 u p. Korte. 
W Bant-Wilhelmshafen o godz. 2 u pana Wolt

maJrma, Tondeicherho.f. 
W Hildesheim. w piątek 27 grudnia o godz. 8 

wieczorem u p Wechtera. 
SprnWioz(da~lie delegaitów i skarbników 

obór •l1iOWy1ch wy;dziaJów na rok 1908. 
W llochfeld, 1 stycZ'llia, o godz. 5.Yi tt pana 

paina Loihberg,a, łfochfelderstr. 

Zebrania w · 4-tą niedzielę miesiąca: 
Thale przy łfarcu 01 4 P. Brnune-ttirsch. 
W Herne po poludniu .o 4 u P. Nitki. 
w w .Jschenhoefen-Hamm po pot. 4 u P. Rassek. 
W Apl.erbeck po pol, o godz. 4 u p, J:rdmanna. 
W Men~ede po po.tudniu o 3Yz u P. Vogta. 
W Star~~-rdzie o I po Vof. Oddz:iail rzemieśln. 
W Altenbochum o 4 'S1;-0dz. u P. Bu.rkh'airdta. 
W Dahlhausen o goo'Z.. 4 u P. Salmen. 
W Dellwig o godz. 11~ u P. Iioffstadt. 
W T<l11'uniu-Mokrem: Oddzial rzemieślników 

w Ołbcrzy pod Trzema lipami, Górna ul. 22. 
W Oberhausen II. o 4 u P. Jansen, Knaippenstr. 
W Oberhausen I. o 2 u p. Webera, Duisb.-Str. 
W Sterkradc o ~od.z. 1 H~ u p, Palasta. 
W l(riebitsch o gc><lz. 3 u P. Kierstyge. 
W Scho.nnebeck o godz. 4 u P. Winkelhofer. 
W freisenbruch o i,rod~i. 4 u P. Overbeck. 
W Kirchlinde o godz. l u P. Schum·achera. 
W Grohn po 1-szym w wtorek o godz. 8 wie

czorem u pana Haries. 
W Osterfeld o godz. 40 u P. liusemanna . 
W Kilonil-Oarden co 1-szą sobotę w miesiącu 

wieczorem o 8 w Vereinshaus, Muliusstr. 

NADESŁANO. 
Najtańszym i najrzetelniciszym domem 

zakuona Jest 
EMMf L i Co. 

Bu 1 m k e, Wannerstrasse nr. 143. 
Wydawanie znaczków_r~at~Łch. 

-Odzieblizny:- popękane ręce, liszaje, 
oparzelizny, otw. rany na ~ogach! ~yrzu. 
ty skórne, rany (szczególme u dzieci), po
cące nogi. hemoroidy, ischias, kurczowe 
żyły i wszelkie wrzody leczy szybko i pe
wno polecana przez znanych. lekarzy, ~ 
kraju i zagranicą najwyższem1 nagrodami 
odznaczona (1521) 

~ maść Wacława <-:~o7e~e~@:r~~·1 
Do nabycia we wszystkich aptekach 

lub wprost w jedynej fabryce 
Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach. ...... ·---·--- „ 

Towarzystwo św. Michała w Recklin~hausen
Siid (Bruch) 

podaje 'do wiadomooci swym cz!'onkom, _iż 
~wiazdkę obchodzi Towar..iys~:o w drugie 

święto. dnia 26 grudnia, o i;roowue 4 po po.fu
dniu w :okalu pana Moliera (ul. Bochumsika, na
rożnik Maryańskiei). Cz.ton1kowie winni przy
być w czapkach i oornP,kach i by~ zoopa
trzeni w usta1wę. O liczne przybycie wszv
stkich czI1onków z rodzinami prosi 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo ~w. Wawrzyńca w J(as1rOJ?. 
Zebranie miesięczne odbędzie się \ nie -

dzielę , 22 grudnia., z -powodu nabożei1s :i. a d~a 
Polaków już o ~ouz. 2 po poJ. Zwraca się 
szan czlonkom uwagę, iż jest to ostatnie ze
hrnnie w s tarym roku . Czlonkowie zalegający 
ze skfadkami rn iesięcznemi oraz na koszta są
dowe. zechcą się na zebra:niu z nich uiścić. Go
ście mile w;i<lzi ani. .(1) Zar~·-
Tow. ojołsko-kat. św. Jerzego w Altstaden 

-Odbęd:zie swe miesięczme zebranie w niedziele, 
22 grudnia, o godz.inie 5 Po południu zaraz J>Q 
nabożel1stwie p()Jskiem. W pierwsze świ~to 
Bożego Namdzenia jest dla Polaków msza św. 
o godz. 7, podczas której przystępuje Towa
rzystwo i Bractwo różańOO\\'e do wspólnej Ko
munii Ś\V. Sposobooś.ć do spowiedzi św. iu.i 
w w.tgilię od ~odz. 3. O liczny u<l:zial w zebra 
~i11 fak i Komunii uprasza (1) Zarz~·-

Towarzystwo pol. św. Rocha w Dyseldorfie. 
W niedzielę. dnia 22 grudnia. o godzinie 8 

rano, przystępujemy wsp_óLnie do Kooiunii św. 
w ·kościele O. Franciszkanów. UpraS?..a ste 
aby cdonkowie ;ak najliczniej się sta,w:ili. 

Uwaga. W 1)ierwsze święto Bożego Naro
dzeniai urzą-dza Towarzystwo obchód 2whrzd
kowy a god:".cinie 4 po południu w zwyklym lo-
kalu posiedze(1. (I) 

Zara7,em uwfaidamia sie,. iż w oierwsżą 
nieu1;~ 1łę Po Nowym Roku, 5 stycznia, odbędzje 
się roczne walne zebra.nie i obór noweg-o za
rządu. Uprasza ~ję czlonków, aby sie ialk naJ-
liczniej stawili. Zarząd. 

Tow. św. Barbary w Unser Fritz. 
W niedzielę, d:!•ia 2~ grudnia, przystępuje

my do wsp6Jnej komt~i św. Do SJJ-9\Viedzi św. 
JnO>gą czlonkowie w sobotę po poludniu i w 
niedzielę rano do Wann_e iść. ponieważ tu na 
Unserfritz Polskiego spowiednika uiema. O Jak 
n.a!Hiczniejszy udx.ial uprasza się. (2) 
~~~~~~~-~~~~~-Zanąd. 
Towarzystw& św. f)oryana w Merk:Hnde 

podaje do wiadomości, iż w picr\\rszc święto 
Bożego Narodzenia obchOOJLimy 

wspólną gwiazdkę. 
Początek o g--0dz. poi {to 4, na którą wszrstkicl1 
czlonków wra:z rod7.inami uprzej1rmtie się z.a-
praszai (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Liinen-Słid 
·poda.ie swym czlcmkom do wiadomości, ii w 
pierwsze święto Bożego Naroozenia po Pol. o 
godzinie 4 odbcctzic sie gwiazdka w loka.lu zv.ry 
kly-ch posiedzef1. Zarazem się uprasza sza
UO\Wlych czlonków, ·aby się ja:k naj(i~zniej wraz 
z rodzmami swemi zebrali, Ci rodacy, którzy 
tam zamieszkują a nie Itafożą d'O Tow. św. 
Barbary, nie mają wstępu ·l'l'a: obchód, tylko 
goście zamiejscowi, którzy przybędą z c71on-
kami. (3) 

Uwaga. Donosi się zarazem, iż 28 bt~ .• 
prz.ybędzie polski spowiednik, który będzie 
słuchał spowie<lz.i św. W n.ie<lzielę, 29 bm„ 
będ1:łe Ms.za św. dla P()laków z polskim śpie
wem. Godtlina bę<lzie z3;powiedziana z arn
bonv. Po pofudniu o wpól do 4-e-i nieszpor:r. 
Uprasza się. szan. cztonków i wszystkich ro
,daków, aby w nabożefistwic :polskiem jak nai
licmiejszy udzial wzięli, ponieważ możemy na 
mszy św. pa polsku śpiewać. 

f. l(ubiak. przewo<l11. 
TOO'._a_r_z_y_st_w_o-gi-mn-as-tyezne-~,SÓkół" I. 

w Oberhausen. 
Ro<:zm;i walne zebranie odbędzie s.i ę w 

niedzielę, ·dnia 22 grudnia. o godz.j.nie 4 P<> p_or. 
w lokalu posiedzei'1 p·:ma van den Berg, Ponie
waż będzie wybór nowego wyd1.iialu. przeto 
k-QIT!plet druhów p<Yiądainy. Goście mile wi-
dziani. - Czolem ! (3) Wydzlat. 

Uwaga, Zarząd i rcwizoroiwie kasy go
dzinę przed ,zaisem. 

Uwiad.omienie ! 
Wskutek :iuż od kilku miesięcy panują

cych wysoklch cen na m'lkę, dlaczego za robek 
stal s.ię mniejszym, widzieli się piekarze i cu
kiernicv westfalskiego okręgu związ.koweF;u 
spowooioiwan.i, by za1pe-wl!lić swą egzvstency~. 
nie doda1wać nadal nic do. chleba ani podarkainu. 
gwiaizidkowym~ uJie ob<l.\wzać. Spodziewamyr 
się, że obywatelstwo uzna taikie QOStąpie
nie p.iekarzy i cukiemików 7,a slu~zne. Przy
teim przyrzekamy ·naszym szan. Odbiorcom i 
nadal dobrą i rzetelną obslugę, ( 1522) 

Zjedn. piekarze pp. w westfalskim 
okręgu związkowym. _ __ 

Lou s Brand 
Oberhausen, Marktstr. 19 

pelcca 11wój nłeUsł lllk.lad 1517 

zegarków i biźnteryi. 
Regulatory i zegary z wahadłem 
przeszło 1 OO wzorów na składzie. 

Specyalność: Złote obrączki. 
Jedyna 

polska restauracya 
= ·w Dortn1undzie= 

Beten•tc. •:t 

f eliks Jonkowski. 
e _ _filL ______ LE&ZS 

Za ogłoszenia i reklamy, redakcya 
wobec publlcznośct nie odoowlada. 
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·•• " i~ w ar eh wełn ~ nych' galanterv1·nu"h ~ znę męzką, jako to: koszule wierzchnie, wełniane. przodki 

g, iW I b r o białe j kolorowe, kołnierzyki i wielki wybór w krawatach • 

Jt Pańozak, dom t 

RS~E~, Stopp~nberge~tr. 11-u, 
N a 1tansze 1 naJ kor~y .f 

• i dewocyonalli. . . ma St:~ najmodniejszych, portmonetki, cygarniczki i perfum: - • -

• Polecam: ciepłe jaH dla. dorm1łych i d&ieci, pońcflochy, skar· ~ D 't<a S 1 ~ 
nieJsze źródło z~kupn~ 

.• peiki, koszule normalne, makko, barchanowe i płó ienne. • ru~om oke om . 
• 

Spticyalność : Bielizno. męzka jako to : półkoszulki, kołnierze, Najlep~ 
•a11r..iet7 białe i lmlorowe parasole i laeki, ubiorki ćwiczebne dła . poleca.ro 

• Sokołów i maciejówki. Wielki vybór Y! ~rawatkach. Mocne modre b.luzy @ maełej ów kl, 9podnie, paski, koszulki, sokolłld, =Opłatki:: • 
i Bl)odnie do ;)racy, cerata na stół JUZ od 90-1,40 m. Zabawki dla • 8 llzieci i wiązarki. Jako atósowny podarek gwiat1dkowy polMJam; • orz.el~i i pler ołonkl. . 

• kr.zyte pod kopułami, figury i książki do nabożeństwa.. Wyśmienite • a- --li 

• cygary i papierosy stale na składzie. • • • Dalej poleeam gramołonT, harmoniki i • 
polecam Szanownym Towarzystwem i RodL\Oll 

na g" łazdk~ 
Pomimo tak już tanich cen, dodaję przy zakupnie od 10 mr. - dubełtowe płyty polskie, wielki wybór kart na święta -i -

• łeM, wygrywający przedmioty w wartości od 50 fen. do 5 mr. • Nowy Rok, wiązarki, powinszowania, kalendarze Maryań- 100 sztuk za 2 mk. p>roezę Rodakó'w • jak 
najprędeze zamawianie, ażebym mógł na etae 
każdego obsłużyć. 1418 • Rzetelna. i skora usługa, • skie i papier do pisania, odleżałe cygara i papierosy. 

: Wojciech Wnitczol M.-SWrnm, 1ononp101z • : Włildysłow Domżolski, Oherhousen, I Frenciezek Józefoski 

• 
przy kościele N. M. Panny. • ~ ul. Bl'nkowa (Marktstr.) Uii, 

---• naprzeciw restauracyi polskiej p. F. Zerbsta. 

(księgarnia polaka) Herne, Bahnllofstr. i»-

•
Dom .o 19 pok;. 

••••••••••••••••••••••• Swój do swer;o ! 

= Głasówki, duńskie, jełoakowe itd. = 
rękawiczki 
czyści i farbuje we 

wszystkich odcieniach 

fili1dernio. Galluschka Pnllnin. 
StladJ we wszrstkich częściach miasta. 

Telefon 911. Z&M 1873. 

Polecamy nasz największy skład 

rngorków i toworów m złoto 
zer;arki ldet1aonkowe od ó mk. pocąwsq 

zesarki d'.am•kie od • • 6,60 " „ 
Budziki • • . . • • • • 2,50 „ „ 
Regulatery . • . • . . 16,00 „ „ 

Szczero złote ste~plowane OllPlłezld szerokie 
i okrągłe we wszelkiej cenie. Pierścionki z imitacyi 
od 1 mk. pooz. Na katdy zegarek dajtuą 8-letnią 

gwarancy. lóli 
Reparacye rzetelnio i tanio. Obsługa netełna. 

1 z 6 etajnarni 
w Holsterhausen przy Herne 

na sprzedaż. Cena 22 tys. marek. 
Wpłaty 3000 mk. Komornegoprzyn0si 
1464 mk. rocznie Zgłoszenia do Eksp. 
„ Wiarusa Polskiego" pod nr. ISIO. 

Hipoteki 
5-procentowe pierwszomieJscowe od 
1 OOO do 10000 marek są kddego 
czasu u nas do nabycia. 1srn 

Bank parcelacyjny E. G. m. b. H. 
Przement - Priment. 

--· lf'Jl 5* ~J&W 'tTM „ 
~ Tanio! hnłol ~ 

~ Zegary 5 
! zegarki kieszonkowe orM towary z złota, ;. 
: srebra i dNll&e poleoa w wielkim .,,,.bor.de :; 

~ j. Szymczak, Poznań, j 
-= ul. Szeroka 24, ~-
~ 1370 narożnik ulicy $Iusarski&j. .;: 
~ Cenniki danno i franko. • 

Każdy 
się dziwi, zkąd to pochodzi, ~e przy zakupnie towaru od 20 mk. 
począwszy rozd~ję dobrze chodzące zegarki? · uaa 

Do łaskawej wiadomości! 
Poniewał do · 1. stycznia 19 08 nie płacę komornego, dla tego 

a~ do gwiazdki podarki te. doręc1ac będę. Zaznaczam wyrażnie, 
te tylko do gwiazdki zegarki odbiorcom daruję. 

Polska usługa! 

Ruhro'.rter Spezialhaus 

Służą~ 
zdolnfł do WHelkiet ~. 
bót domOWJeh, po11B11ku~ 
eię od 1 styc2Jl.iL. (152E 
Restauracya ~ 
Bochum, Viktoriattr. 10. 

Poszukuję 4ob1' -

g11pady11, 
od zaraz. 1623 

lg. Durczewski, 
Hołsterhausen p. faD1e 

Ho:rstatr. 29. 

wwi•lkim wyoompe!eu 
Księgarnia 

„ Wiarusa Polek, u 

' . 
Potrubna od 1 llJ· 

cznia 1615 

stu.i~~~ 
która się z.na n& praniu 
i gotowaniu. 

Roman Paul 
Herne, Neutr. Jll', 50. 

Popier lisłm 
Baumer & Co. 

ffir Herren- u. Knabenbekleidnng 
Laar, Kaiserstr. 144. 

z pięknemi polskie· 
mi nagłówkami j~t 
do nabyeia. w ksi~· 
garni „ Wial'll.8a P~l· 
skiego" w B;)cha.ni. Derne, ul. Bahnhofstr. 7 4. 
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Uwiadomienie! 
K~żdy odbiorca firmy S. Hohensteina w Herm·, Bahnhofstr, 50, który za 20 mk. kupi towaru, 

metrów dobrej i trwalej materyi na suknię domową, którą może sobie sam wyrwać, jako 
otrzyma ó 

l • • • ..."'"',). ,,.., • • • ~ • podarek 

S.Dohe steiu, 
.•l 

r.;,o: 

Herne, 11.aprzeci~ 

ulicy !low-ej~ 

Weelki wybór 
, _ '• • ,t

0
• , ' , , • ro • •• , • 

· konfekcyi damsldf'j i d.złeelt:cej, materyj na suknie, materJj na 
łóżka, płe1·za, · jt1'dwabł na fartuchy, chustek na glow~, konfekeył 
dla panów I cl1lopców. Meble wszelkiego rodzaju. Lóżka i tali. 
dalej. 1526 

Szanownym moim odbiorcom donosze. uprzPJmie, że od dnia 
15-;;-o .·t„eznia 

począwezy wykupujemy bony. 
S. Hohenstein, IIerne . 

" 
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• 
Codzienne pismo Indowe dla Polaków na obczyźnie po~więcone ośwłacłe oru sprawom narodoWJa, politycznym ł zarobkowylti. . 

--~~·ow -„. ·a..__._..,...~~~-„,~„1ł./~\,M~y B'llml"Ut'6F i ·~~CW'U • - - - FifMUYl~~QCWk W ... l ..... .~ .... ,„ :..~~~"~' ~"'"~~~ .......... ~..-
~ cod1.iennie a WYJątkiem dni poświątecz
Qdl. P~ kiwartalna na poczcie i u list-owycli 
~ l mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
at fen. .,Wiarus Polsld" IZ3J>isatny )est w cenniku pocz-

llP'WYID Pod makiem „L. polnisch m. 123." 

I 11111 Boże za Wlarc I DJczyzq I 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobneao ,,.,.. 
ku 15 f •• 09:loszenie, z.a:nOOszc.zone przed inseratami • 
fen. l(to c:zesto oglasza otrzyma rabat. - Listy a 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować i poda6 • 
nich do,l(la.dny adres piszącego. RdcoP. n.ie zwncua _______ • __ ,,,,„ ___ ,__...,_...,. _____ ..,..,,vmm _____ llllLW-.!'Nlfi*.llłtłh'...... =· ~.„lł.J _ _. _ _,_ 

Redak:cya, drukarnia i księgarnia znafduJe się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17:. - Adres „Wiarus Polski0 Bocllum. - Telefon nr. 1414. • 
~ . .. _ . ___ ···it?_ ZEZ_ - '*•1 . ________ *AL- - ·----'· . __ 2_241:---- 2 4?-~---- - -;:- ·-·- . ~· . „„-~~ ~·r. 

• •.• • f-. · .,„~: ·1.llrlii-~ ~ ..... ,1;~<':.l:.r .... a;,4-·, ..-c~ -~- - -4:-r ... ·~ -'i';,V~ . 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe Pan Gohrcke oświadczył, że polityka sili protest przeciw robocie~ Schultza. nalistami. Wrzenie w Teheranie ciosie 
ldwłć, czytać I pisać oo polsku! Nie antypolska jest konieczna, gdyż Pola- Protest ten podajemy wedle ,,Po- gło ostatecznych granic. 
lffł Polakiem, kto potomstwu swemu cy wszelkimi środkami starają się poi- laka•' amerykańskiego: . Ulegając namowom swego najbliż ... 
plemczyć się Pozwoli! szczyć niemców na wschodzie i narzu- My Polaicy, zamieszkają.cy pól-nocną CZlęść szego oto~zenia, szach uz~ał, że stoso-

Z wypadków -dnia. 
', Ojciec św. wręczył w środę świeżo 

mianowanym kardynałom kapelusz 
kardynalski. 

Nazwiska nowych kardynałów 
brzmią: Oaspari, Luoon, Andrieux i de 
Lai. lmieni·em klard'y.nalów dziękował 
Ojcu św. ks. kardynał Gaspari. 

Rząd Rzeszy niemieckiej w zupełnej 
cichości przygotowuje nowe projekty 

oodatkowe. 
Rada związkowa ~ajmować się bę

dzie ·nowymi- projektami· podatkowymi 
w drugim tygodniu stycznia; parlament 
zatem projekty rozpatrywiać będz;i.e do
piero w lutym. Pomiędzy przywód
cami stronnictw blol\owych a rządem 
tqczvly się ju~ uklady celem stwierdze 
nia, jakie projekty podatko~e ruajpe
wniej liczyć mogą na przyjęcie. 

łłillmłYZm rnbotniczeuo zwiqzku ńiemieckieuo. 
\\'ychodzi w Hamburgu pismo pod 

tytułem ,,Deutsch- nationale-Arbeiter.
Zeitung·". Wydawcą pisma tego jest ro
botnik portowy Karol Heide i jest ono 
organem związku niemieckich robotni
kó'.v portowych. W numerze grudnio
wym p;sma znajduje się artykuł, który 
zawiera następujący ustęp: 

„Przeszło 4 miliony ludności prze
bywającej w Prusach, mają zatem ję
zyk ojczysty nieniemiecki, nie trzeba 
·atoli sądzić, że ludność ta nie zna języka 
niemieckiego, ona go tylko po najwięk
szej cżęści znać nie chce. Nawet słowa 
cy, włosi, węgrzy, chorwaci i czes:. zna 
ią tlostatecznie język niemiecki, że mo
gą sobie pomódz w kraju naszym. 

Także owe 3 i pól miliona Pola
ków, z których około pół miliona jest 
osiedJonych, znają dostateczni'e język 
n!emiec~i , by sobie poradził w ojczyź
me niemieckiej i czynić konkuren.cyę 
robotnikowi niemieckiemu. 

Nowy projekt ustawy o stowarzy
szeniach może zatem spokojnie żądać 
w interesie ludności niemieckiej języka 
niemieckiego dla wszystkich zgronia
d~eń pubUcznych. Kto o stosunkach nie 
rmeckich mówić chce na zgromadze
niach, niechaj tylko mówi po niemiecku, 
~ domu może gadać (plappern), jak mu 
s·ię podoba, tam mu nikt nie przeszka
dza.' 

Pełne nienawiści do wszystkiego, 
co polskie słowa powyższe robotnika 
P~Iakożercy podobają się niatur~ilni.e 
Wielce organom niemf'eckich kapitali
stów i hakatystów. 
""!!ot____ _ _ ·- ma *--- !! 

uUciśniona" niemczyzna. 
W Dortmundzie odbyło się tymi 

1lniami zebranie miejscowego ,,ostmar
k~nferajnu", który obchodził 10-cio let
nią rocznicę swojego istnienia i jest naj
starszą organizacyą hakatystów na 
zachodzi'e Niemiec .. Wyklad. wygłosił 
Pryfesor dr. Oohrcke, którego przystał 
iglowny zarząd „ostmarkenferajnu". 

cają im polski zwyczaj i obyczaj. miasta Buffalo, obywatele Stanów Ziednoczo- wna chw1.la nadeszła - 1 zdecydoWJał 
Wstrętne klamstwo o ,,uciśnionej'" nych. zebrani w dniu 1 grudnia 1907 na obcho- się na zamach stanu o którym donosilu,.. 

przez Polaków niemczyźnie charakte- .ctzie listopaid<xwym, uchwalamy ninieiSZY prQI- śmy. Jaki b~zie miata ,u·u,nik walk_ a 
test. którym pralglliemy wykazać k.CamS<twa ~u „ J 0 

ryzuje znakomicie owych patryotów przedstarwiciela oruskiegx> „Ostmainkenvereinu" szacha z parlamentem na razie nie wia 
niemiec~ich, którzy się tak palą do po- w. Schoultzai, a zarazem ·wyjaśnić spraiwę na- domo, atoliv sziach już się począł cofa~ 
Iityki antypolsk·iej. Nie mogą nic przy- szym wspótobywatelom pochodzeni·ru nie- i rozpoczął układy z parlamentem. 
toczyć na uzasadnienie polityki anty- miec~~~~ znane pruskie hakatystyczne to- Deputacyi poselstw zagranicznych 
polskiej, więc operują kłamstwami i o- warzy.sitwo pod naziw.s „OstmaI'lkenverein" w oświadczył .szach, że starać się będzie 
błudą, czem pragną zakryć szpony naj- swojej zajaldlei przeciiw Polakom 'W'allce, po- o to, aby ni·e było dalszego krwi roz-
brutałniejszego samolubstwa: narodo- sunęlo się d'o te~o staonia. że aż do Sta00w lewu. W ostatnich dniach bowiem na 

kt ' · · d , „ d Zjednoczonych wy.slalo swego prz.edstaiwiciela 
wego, ore Jest Je ynym zro lem Victora Schoultza; ulicach Teheranu odbywały sie codzien 
całej hecy antypolskiej. poniewaź celem „Qstmairkenvereiw" iest nie starcia pomiędzy broniącymi: parl'a 
,...iw w~~~~ wmieoić pQTl1ię&z:.y tuteitszą Polonią a Niemca"'\ mentu narodowcami perskimi a zwo

mi, z.amieszk'alymi w Stanach Ziednoczonych lennikami szacha. 
nienawiść i narndową walkę; 

ponieważ pruscy łtaikatyści przy pomocy Położenie w Persy.i jest w dalszym 
swegiµ wysłan111iika zbierają pomiędzy obyWa- ciągu groźne . 

Duisburg-Laar. Wiec, który się od
by l staraniem miejscowego Koła śpie
wu, zagiaił przewodniczący Kola p. Ho
ryza o god:dnie 4 po południu pochwa
leniem Pana Boga i odśpiewaniem pie
śni ,,Kto się w opiekę". . 

. telami amerykańskimi J]ieniąd'ze na wYkupn() IP-!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!l!!!mll!!!!!!~!!!l!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!I!~!!?.!!!~ 
polskiej zi.ęmi z rąk Po.Jaków; L -!!'!I!'!!!!!!! 

Na przewodniczącego wiiieca obrano 
p. M. Depę; tenże powotał do pióra p. 
f. Mroza, na ławników p. I. Springe.i:a 
i p. L. Depę. 

Po ukonstytuowaniu się biura prze
mówił przewodniiiczący p. Depa obia
śniając zebranym, w jakim celu wiec 
zwołano i zachęcał zebranych do piele 
gnowania śpiewu polskiego, .poczem 
zabrał głos prezes Zw1iązku Kół śpie
w.ackich p. L. Kruszewski z Bochum. 
Mówca dobitnie wyjaśnił zebranym 
piękność pieśni naszej polskiei a. zach~ 
cal zebra~Qych do licznego przystępo„ 
wania do Koła śpiewu i pielęgnowanda 
śpiewu tak kościelnego jak i narodowe 
go. Mówcy podziękowan-0 hucznymi 
okłaskamlf. 

Pan przewodniczący podziękow~ł ró 
wnież p. Kruszewskiemu za jego pię-
kne przemówienie. · 
Przewodniczący oznajmił ~ebranym, 

liż w kościele teraz odbywać się będzie 
więcej nabożeństw z śpiewem polskim. 
dla tego zachęoał zebranych POdaków 
do wstępowania do Koła śpiewu, aż-epy 
w kościele można wystąpić ze śpie
we~n wspólnym. 

Następnie zabnał głos p. Pabiński z 
Bochum. urzędnik obrony prawnej, któ 
ry w dłuższym przemówieniu zachęcał 
wszystkich a szczególnie młodzież do 
pielęgnowania pieśni, za co mu również 
podziękowano oklaskami. 

Wiec zamknął przewodniczący po
chwaleniem Pana Boga i hasłem śpie
wackim ,,Cześć pieśni polskiej"! 

Sekretarz wieca. 

po!lli.eważ .sekretarz. jeneralny „Ostmariken
vereinu" Schoultz w odezwie du Niemców w 
Stanach Zjed111ocz.onych pO\Wiada. że: „Nierilcy 
w cesarstwie niemieokiem toczą walke z coraa-; 
bardŹiej napierającymi Polakami i Potrzebują 
wsze.lkiei moralnej pomocy od• wspólroda-ków 
na całej kuli ziemskiej. m<>rcmnej pomocy tak 
daleko, ażeby pn:.ekonaić niemiecką narodowóśC 
że walka ta :nie zQStaila wyiw-Olana przez Niem-
iców; . . 

materya1lnej, ai.by Niemców utrzymać na kh 
d'ZiecLzicznei ziemi na kres_aich wischodnich, na 
ziem}, która ich żyrwi - w.obec sl01Wiańsk.iego 
miJcisku ( !) ; 

iponiew~ Victor _ SchoultzJ ogiasza•, że! 
Wsobodnie prowiincye dizisiej.sZeg'O pańsflwa nie
mieckiego byly sluszinie i ze zg-adą sejmu pdl
skiego przy rozbiorze_ Polski przez Fryderyka 
II. króla :pruskiego, zabrane; 

pcmiewaiż haikafystyczny wyslain:nik ogla,
sza, że Polacy w Sta1nach Ziednocronych sta
ra1ą się tendencyinie rwplywać na prl,loS!ę krał<>
wą, ażelby ta bur.zytai Amery:ka11ów przec!Tw 
Niemcom. uchwaJ.anry, oo n-astępuJe: 

Pirotestu:foniy przeciw haniebnej poilityce 
haikatystycznego ,,Ostn)iar:kenve.:reilllu''. który 
w - - - - - - - . . s~0$6b przeciw Polailmm 
walczy; 

pięmujemy Victora1 Schuiltrzai ·iako •. „ 
który ~lasza, że walkę z cesarstwem niem.ie
.okiem Polacy wyw_olali; walkę wyw.olal hakar
tystvczny „Ostmarkenverein'„ a Polacy nię 
walczą z cesarsrtiwem niemieokiem, ale bronią 
sie przed zachlamllOŚcią pruskiicll hakrutystów; 

piętnujemy go jaiko . . .. - - -, poniewa~ 
twierdzi, że ptowincye polskie są dzi_ed'ZiCZIDą 
ziem~ niemiecką - a tymczasem I(sięstwo Po

.znańskie jęst kolebką P9lski. 
Prote9tujemy przeciw . . • • • - - - - - -

wys:l'anruka hakatystów, 'który powiada, że król 
pruski Fryderyk Wielki odebral polskie prn
w.ilncye Polsce za „zgodą sejmu polski~o", a 
tymczasem historya powiaJda, że „zabrano l'e 
przemocą pod g-r-oźbą b~netów'• 

Towarzvsrtwo orusikich hakaty~tów pod mi
zwą .;Os.tmairkenyerein" za . wstrętną walktl, 
·iaiką prowa-dzi z naszymi rodakami w JJQlskich 
prowiincyaich. za ·wykupywanie ziemi z pol
skich rak, za . . . . . . - - - - - - - 00Iskl_e1. 
że chce modilić się po ool..sku. za wys.tamie swe
.go przedstarwiciela do Stanów Ziednoczonyct~, 
acieby tutaj czifonków do hakatystycz1nes.;tJ 
„Vereinu" werbowal, wyrażamy slowa n0J- , 
wyższej· .. . .. -. zaś Racfalkom naseym i ich 
. . .•. - - pr:zesylamy slowa zacb ęty d-o 

·w wytrwtal-ości w poojętej watce o naiświętszt: 
Caternberg. Koło śpiewu " an- narodmve ska•rhv: ziemię i ięzyk ojczysty, 

dau odbyło w ·niedzielę, dnia 15 gru- Cześć Wam! 
dnia ro.czne walne zebranie. Do zarzą .,,.,llll',l'll:szn __ „_ !ll9l'BIS'l!ą+""wwwl!f'.i_ -----~--!!l!!I!!'!!~.' ... li!!l"'l".nr;!W""l'!:W...l""•am.>.-~~~:"4"" 

Niepokoje w Persyi. du na przyszły rok zostali wybrani: 
przewodniczącym Ludwik Brychcy_, -
zastępcą Jan Brychcy, sekretar2.-em 
Marcin Piętka, zastępcą Ignacy Nowa- Nadchodzące już od dłuższego cza 
czyk, skarbnikiem Franciszek Szwarc. su wieści z Persyi nie pozostawia.ty naj 
2;11stępcą Wincenty Walendowski, de- mniejszej wątpliwości, że w położeniu 
legatem Jan Sosiński, zastępcą Andrzej wewnętrznem i zewnętrznem pań
Koźlik ławnikami Józef Staron i Jan stwa szacha zbliża się groźn-e przesile
Kamel~ki. M. Piętka, sekr . . „ nie. Wtadze tureckie na pograniczu 

ti zmusiły gubernator:a hr. Permana Par-
W Stanach Zjednoczonych Północ- na z Azerbejdżanu do cofnięcia się z 

nej Ameryki podróżuje obecnie jene- wojsk+em. W. Porta wysłała na grani 
ralnv sekretarz ,,ostmarkenferajnu" . cę ~~ recką cz\".'arty i szósty. korpu's 
Schoultz i zbiera pieniądze na walkę fi armn reguliarneJ. W Tebryz1e trwała 
przeciw Polakom pod zaborem pruskim r od dłuższego czasu walka między zwo
Rodacy nasi w Buffalo uchwa!Hl i ogło- lennikami absolutyzmu a konsty tucyo-

Polska Macierz Szkolna, 
rozwiązana świeżo przez jenerał gubeli 
natora warszawskiego, 1-go lipca rb. li-
czyła 116,341 członk. należących do 

781 kół, rozsLanych po całym kraju. 
Qf,iarność publiczna na cele Kół i Za
rządu Głównego łącznie dosięgnęła W1 
roku minionym sumy 810,673 rubli, nie 
licząc nieruchomości ~· placów pod bu
dowę szkół, ofiarowanych poszczegól
nym Kołom. 

Szkół dozwolnych przez władze i 
posiadających 2Jatwierdzonych nauczy; 
cieli bylo w dniu I lipca rb. 141. nieza„ 
leżnie od szkół zatwierdzonych na imię 
osób trzecich. a utrzymywanych i po
pieranych przez Macierz. 

W l·iczbie wyżej wymienionych 1411 
uczelni znajdowtały się szkoły średnie, 
założone przez Koła miejscowe w Puł 
tusku i Łęczycy. 

Nadto Kolo plockie subwencyono
walo 8-klasowe gimnazyum płockie z 
liczbą 467 uczniów; Kolo siedleckie 
szkolę podlaską w Siedlcach, liczącą 
320 uczniów; Kolo wieluńskie szkol~ 
4-klasową w Wieluniu i Koło siieradz
kie szkołę 4-kljasową w Sieradzu. 

Wiele kół zajęto siE; założeniem Do 
mów ludowych w celu pomieszcze.fi,ia 
oprócz biura koła, czytelń, sal zebrań, 
biblioteki, ewentualnie sklepów ipo
żywczych, sal zajęć i t. p. Domy takie 
r ::>ws trały w w.ielu miejscowości eh. 

W ciągu roku ubiegłego założono 
3'2'7 ochronek, 505 bibliiotek i czytelń, 
zorganizowano znaczną liczbę kur
sów dla analfabetów oraz cały szereg 
odczytów i pogadanek z różnych dnie-
dzin wiedzy. -

We wszystkich tych instytucyach 
Macierzy, które nadeslaly zarządowi 
glównemu przed I lipca rb. wykazy, 
swej działalności za rok ub;~gły, po
bierały naukę 63,000 osób, korzysta
lo z ochronek 14,401, dzieci, a z czy ... 
telń i bibliotek 400 544 osoby. 

W sprawie rozwiązania „Macie
rzy" pisze korespondent „Dziennika 
Poznańskiego": 

Przy nadchodzących świętach ob
myślał generał gubemator warszawski 
stosowną Gwiazdkę dla polaków. My
ś lał dfogo, nareszcie obdumał: zam
knąć Macierz Polską !„ 

Czyż może być stosowniejszy pod.a 
runek gwiazdkowy ze strony niemca. 
noszącego mundur ro3yjski. w dodat
ku podsze\vkę czynowniczą podszyty, 
któremu rządy nad Polską poruczono. 
~ tel egramie urzędowym ;wyraźnie 



l 

naplsa·no: „z rozkazu warszawskiego 
gen.-gubernatora''. A więc co do teio 
nie może być wąpłiwości. Niema nawet 
zwykłego w tych razach dodatku trwa 
nLa stanu wojennego. Tylko gołosło
wnie: Polską Macierz Szkolną za wie 
szono w jej działalności. A przytem 
dodatek: Zamknięte zostają nietylko 
szkoły Macierzy w War.sziawie, ale i w 
całym kraju. 

Istniejący od niedawna (od maja) 
związek katolicki czyni już staranie, 
aby szkoły macferzy przejąć pod swoją. 
wład~. Ale związek jest dotąd rozpo
wszechniony dość słabo, posiadając 
tylko 80 kół paraHalnych. Tymczasem 
Macierz posiadała około sześciuset 
kółek w kraju. Pociechę więc tę nale
ży brać sceptycznie. 

Gala praca około Macie.rzy, krwa
wY grosz. wyciśnięty na korzyść Ma
cierzy przez cały rok urzędowego jej 
istnienia i owocnej działalności idą w 
niwecz, przepadają. Ciesząca się sym 
p.atyą i umaniem ogółu instytucya, ma 
jąca istotnie na celu. nie jakąś politykę, 
al~ oświatę, otrzymała cios śmiertelny, 
przerwai:iie Jej dzial1a!ności, choćby tył 
1ko na cza.s trwania stanu wojenne~o, 
który może trwać długie lata. 

Znów okropna katastrofa kopalniana 
1 Ameryce. 

W krótkim C7)asie donoszą już o 
trzeciej wfoJtkiej katastrofie kopalnia
nej w Stanach Zjednoczonych Północ
nej Ameryki. Nadeszły następujące te
legramy: 

P i t t s b u r g. W kopalni Dareml
ne należącej do „Pittsburg-Coal Com
pany" wydarzyła słe w czw.artek przed 
p0łudnłem wielka eksplozya. Z szybu 
wydobyły się gęste ~łęby dymu. Za
sypanych jest 400 górników, którzy 
·pono wszyscy ponieśli śmierć. Kopal
nia pali się. 

Pittsburg. Wskutek pożaru do 
czwartku popołudnia nie można było 
rozpocząć robót ratunkowych. Zasypa
:nych jest około 100 amerykanów, re
szta robotników pochodzi przeważnie z 
\Vęgier. 

Pittsburg. Według ostatntch wta
domości liczba zasypanych robotników 
'\',-vnosi 500. 

- W ostatniej chwili dono~zą, że pre
zydent towarzystwa akcyjnego „Pitts
bu rg Coal CompanyH oświadczył, iż 
w chwili. ~ybuch~ zn~jd'owało się praw 
dopodobnie pod z1em1ą 160 osóbl 

W kopalniach Stanów ZJednoczo
„ nych zginęło według śwleto· ogłoszonej 

statystyki ·w ostatn•ch 17 fatach 22840 
osób. . ·. . . . . ·• 

Powodem :n ieszczęść były p.rzew~ 
żnie niedostateczne urządzenia kop;al;
niane, a więc lekce\vażenie zupełne zy-' 

·· Gia r.obotnika przez kapitalistów ri pań- · 
stwo. , , 

.. 165)--. -

, · . ŻUBROWIE. 

,, 

iłlf<>wiaoonie historyczne według ~o
w-ieści 

Wacława maslorowskleio. 

(CliU 4alu'J). 

Służba królewska nie . robiła sobie 
z· nim ceremonii, otrzaskała się z wy .. 
prostowaną figurą szwoleżera. a wie
dząc oczywiście, że Gotartowski nie 
zna językia hiszpańsk1iego, rozprawiała 
przy nim głośno. Nawet panowie . ze 
świty tuż przy floryanie żywe prowa
dzm rozprawy. · ! 

Gotartowski wsłuchiwał sie mimo
woli w dźwięki obcej mowy i zaczął 
chwytać pojedyńcze wyrazy, przyporni 
n1:i.jące mu żywo łacinę. 

Stadnicki i Masłowski·, którzy lu
zowali Floryana, ró.wnież szybkie czy
nić zaczęli postępy. Szczególniej 'Pierw
szy prym trzymał, ;1e że zaprzyjaźniw
szy się z gwardzistą hiszpańskim, u
miejącym trochę po francusku, szerokie 
z nim prowadził rozprawy, zabii.ając 
dłużący mu się czas. Choć dobrze Lm 
się działo na tej służbie ordynansowej, 
gdyż Don Pedro Labrador pełniący_ u
rząd marszałka dworu Ferdynanda, su..: 
te wydawać kazał szwoleżerom poczę , 
stunki, czem szczególniej ująt sobie 
Stadnickiego. 

1~1111Yłlni 1 § 7 osf nwv o zoromodzenocłl. 
Cześć wolnomyślnych w:ęcej ceni 

łaski'rządowe jak z_gsady programowe
go swojego stronnictwa. Wskazywaliś
my na to kilkakrotnie, potwierdza to 
także obecnie ,,Vossische Zeitung". 
Według doniesienia pisma tego po~et 
wo.Jnomyślny Kopsch oświadczył na .ze 
braniu wolnomyślnych w Deutsch 
Wilmersdorfie, że w paragrafie 7-mym 
(zakazującym używania języka pol
skiego na zgromadzeniach publicznych) 
nie widzi przepisu wyjątkoweKo. gdyż 
wctiodzącym w rachubę ludom nie o
gr:aniczono używania języka niemiec~ie 
go w towarzystwach i zepraniach pry
watnych. Zdani,em p. Kopscha język 
niem:ecki jest jedynym, którym publicz 
nie posługiwać s:ę można i każdy ma 
możność nauczenia się go. 

W dyskusyi mówcy różni wystąpili 
przec!w odnośnym wywodom p. Kop
scha i wyrazili nadzieję, że w poglą
da~h swoich na paragraf 7-my będzie 
·prawdopodobnie odosobniony. Pa;n 
Kopsch Qdparl, że nadzieja ta pewnie się 
nie ziści. 

Proces Moltkego przeciw Hardenowi 
podjęty przez prokuratora, rozpoczął 
się w czw1artek rano o godzinie 9.0 
przed .izbą karną w Berlinie. Harden 
przybył, lecz znać po nim chorobę. Za
pytany przez przewodniczącego sądu 
oświadczył Harden, że urodził się w ro 
ku 1861 i jest żonaty, ojciec jego nazy
wał się Arnold Wittkowsky. Harden u
częszczał do gimnazyum do sekundy 
wyższej. Pracą literacką zajmuje się 
od roku 1886. 

Cale przedpołudniowe rozprawy 
zajęte były sprawą, czy postępowanie 
prokuriatora odpowiadało przepisom 
prawnym. Nadprokurator dr. lsenbi.el 
był zdania, że wolno mu pomimo skar
gi prywatnej każdej chwili wytoczyć 

· skargę publiczną, podczas gdy obrońcy 
Hardena byli zdania przeciwnego i dla 
tego wnieśli, by sąd uznał się niekom
petentnym. Wniosek obrońców sąd od1.. 
rzucił. 

Po odczytan:u odnośnych artyku
łów z czasop~ma ,,Zukunft" wydawa
nego przez Hardena przewodniczący 
sądu rozpoczął badanie oskarżonego. 

Harden przyznał, żę w artykulach 
swoich nazywał ks. filipa Eu.lienburga 
„harfiarzem'' a hr. K. Moltkego ,,slod
kim ". 

Harden przeczy, jakoby był zarzu
cał osobom, o które ·.potrącał w ,swoich 
artykulach n;enaturalne czyny płcio
we. Artykuły jego mi,aly cel politycz
ny. ,,Grupką'' nazwał ·połączonych 
wielką przyjaźni~ ks. Eulenburga, hr. 
K. Moltkego i Lecomte'a, byłego człon- · 
ka f!mbasady francuskiej w Berlinie. 
Harden uważał działalność ks: ęcia Eu
lenburga za szkodliwą i dla tego wystą
pił z artykt,1łami swoimi. 

- fi orek, psia inać ! zwierzał 
się z tego powod1u wachmistrz. - Mów 
sobie, co chcesz, a te Iiiszpany, to ho
norowy lud! A tąki ci dworski, że aż 
człeka chwyta, psia mać ... Niby kuchnię 

, mają gorszą od piwnicy.„ bo ta bara
nina i ta oliwa ich, psia mać, już mnie 
dławi. P 1ieprzu ani Q.ośwJeć, soli skąpo. 
przaśne jadło, ckliwe zgoła„. lecz dla 
ga_rdla święto nielada. Te ich petercy:
menty, małmazye, czy po ichniemu 
malagi, zgoła błogością cię smaruifl··· 
Grzeczni ludzie, aż mi żal, żeśmy tam
tym czterem karku nadkręcili w drodze 
Francuzów ci nienawidzą -Okrutnie ... 

· ale cóż, psi.a mać. my też nie f rancu
zy ! ... 

• 
1 

...!__ Ba, jak dla nich, to i francuzy! 
- Pewnie! ... Jecz tych czarnych 

dy abłów Jubię, choć przysiągłbym, że 
coś tam knują . nieczystego!... · 

- Co mówisz?! 
· - Trzech groszybym za to nie 

dał! Nie dalej jak wczonai nad wie
czorem - ty byłeś na służbie ... ja sto
ję sobie za węglem no, i łap·ię się bez„ 
myślnie... aż tu od bramy hiszpańskiej 
w.l!ecze się biedak o kiju... myślałbyś 
włóczęga, psia mać ... oberwany, W.Y
tarty i staje przed podjazdem ... Gwar
dz!sta oburknął go. lecz naraz wypro
stował się drągal, i wpuścił nicponia 
wprost do pałacu ... Splunąłem! Nie lu
bię, psi1a mać, taki.eh komedyi !. .. I po
wiadam ci. że to nie pierwszy raz! ... 

I . 

Krdtko przed ·godzirtą czwartą, :od
roczył ~d rozprawy .do piątku. 

)bonujcie „Ojczyzną" I 
PtÓsimy popierać i rozpowszech

niać pitmo powieściowe pod tytułem: 
. Ojcz,zn• 

Tygodnik narodowy, poświęcony o
świacie i rozrywce, który z Nowym 
Rokiem zacznie wyichodzić co tydlJeń 
z dodatkami „Dzień Boży" I ,,Szkółka 
N a rodowa". 

Przedpłata wynosi na cały kwar„ 
tal tylko 

75 fen7gów. 
a z odnoszeniem w dom 12 fenygów 
więcej~ 

„Ojczyzna u zapisana jest w cen
niku pocztowym: „Erster Nachtrag Li
ste 14, polnisch". Na poczcie żądać: 
Besztele polnische Oajtung „Ojczyzna ". 
aus Bochum. 

llemłe oollkie. 
Z Pnia Zachodnich, Warmii i Mazur. 

Pelplłn. Miejscowość nasza liczy 
obeanfo 3703 dusz. 

Kamionka. Odbył się tutaj wiec ,,Zie-
dnoczenia zawodowego Polskiego" 
przy dość licznym udziale rodaków. 

Nowe. Ubiegłej niedzieli: odbył się 
tutaj wiec „ZJednoczenfa Zawodowego 
Polskiego." · 

Złotów. Na podstawie ·p.rzywileju 
wojewody Andrzeja Grudzińskiego z 
roku l665 było wolno burmistrzowi i 
ralcon;i z pobJizk,!ego je:ziora robić uży
tek bez zdaW1ania rachunków. przyWile 
ju tego się też trzymali i chowali cały 
zysk z jezi,ora do kies1zeni. Obeoni rać;lni 
jednakowoż są innego zdania i twier
dzą, że dochodami z jeziora może ma- , 
gistrat rozporządzać, ale nie na ko
rzyść własną, Jiecz miasta. Ponieważ 
burmistrz i rajcy tego uznać nie chcą, 
przeto radni wnieśli do wyższych 
władz administracyjnych o rozstrzy
gnięcie. 

Nłbork. Prusy Wschodnie. W tu
tejszym powiecie sprzedał pan Volk
mann swój 500 morgowy majątek Wą
dzyn Polakowi p. Stemskiemu. 

Nibork. 45-letni posiedz·idel Iwa
nek zabił pięciu uderzeniami, żelaznej 
sztab~ w głowę 75-letniego Baranow
skiego, posądzając go o niedozwo.lbny 
stosunek ze swą żoną. Po tym krwa„ 
wym 'czynie chciał także swą żonę za
mordować, ale jej nie znalazł. W 
karczmie przy k1:.eliszku przy.znał się 
ś1am do zbrodni, wskutek czego go na-· 
tychmiast aresztowano. 

Ostróda. Przy dolewaniu d'o ogni.a nafty 
eksp!:odowal'ai 1butelkiai, wskutek czego ~aipaili
ly się suknie na robotnicy. Dapiielew.icz.. Mimo 
natyd1:miasrowej vom.ocy lbied!aczka odnioslai 
taikie popa.rzeni1ą;, że· leży bezmdziiejru'e chora. 

. P~ptOI •• Mazur''. y;yidarwane dlla P-Oll.alków
Ma~r~. ?>rzesta.tlo- ~ 15 bm. wych'ocfaić. Pi-

floryana uderzyło opowiadanie 
StadnPckiego, bo potwierdzało w zu
pełności jego wł1asne spostrzeżenia. 
Przy sposobności wsppmniał o tern 
Dziewanowskiemu. 

ł(a pitan się zasępił i rzekł niechęt
nie: 

- Już mi się ta cala awiantura hi.sz 
pańska nie podoba od dawna! na dwo
rze ceśarskim szepcą na dobre ... że ko
rona hiszpańska 'ma się dostać Murato
wi, ktdry już się podobno zainstalował 
w Mad.rycie ... Hiszpanie się burzą : ii" o 
zbr~ntm oporze myślą. Nie w smak 
mi ten najrazd ! ... To ci, powiadam, mar
twi mnie! Sam nie wiem... co z tern 
zrobićL Czekaj! Toć wczoraj przy
był Dęt:':ydery Chlapowski, który mia

·nowa~n" został własnym jego cesiar
ski~j ości ordynansem!... Temu rzecz 
wyłoż ... 

Dziewanowski udał się ·zaraz do 
Chłapowsk1iego; rezultatem widzenia 
się byl rozkaz. aby Stadnickiemu wach
mistrzowi dodać jeszcze .czterech szwo 
leżeró:Y' i_ zalecić w razie zauw,ażenia 
czegoś podejrzanego użycie s-ily i za
alarmowanie załogi. 

Wachmistrzowi rozkaz ten popsuł 
humor. 

- Florek! - zwr'ócił się Stadnicki 
z prośbą do Gotartowskiego. - Ratuj, 
bo się załamię, psia mać!... Na takich 
sztuczkach się nie znam i nie tubie„. 

ima to ł>:Yfo WY<iawa1ne za polskie l>ieuiftdre 
;administrator nlemiec f aLkenber2. który ~f ' 
iwal maizura, zdradzil sprawę, i z pisma P<>lski '° 
g-o z.rooil pismo polaJkożęrcze w J>Olskim języh 
Ale n.a zdrowie mu ·ta nie wy:szJf'a. bo J>łsana ma· 
zurzy czyt.ać nie chcieli. . • 

Z Wielk. I.I. fo1na61~91e. 
Oalezoo. .,Lech-owi" donoszą z Obórti. 

W!ę<:h·OWa4, że ttauczydele ta1!11tejsi nakla~ t 
.n:a.rwyższą ka1rę 1 mk. na 1rodiz1c~ ~leci, k~ 
re 'Zmudzą łeY."yę ·W szkole w p1ątk1, biorąc 11 
dzi.aJ1

' w nauce D_nz.y~otawatwczei. do S2ikramen: 
1tów śś. - Naiuczyc1ele pruscy raikoś nk ~i 
nie robią z nakatru reiencyi, 1która. ka-te dzi ~ 
uczeszcza;ąc.e na nauk~, zwalniać ~ lekcyi s~ 
iJJY'Ch ! -

Wrooki. Ks. prot>. Jezierski z ł<WlOwa 
ści~ w soibOlte o g'odz. l w południe mu'ry Wi ~ 
nia w:e Wrorak.ach po odsieEł·zeniu cz.terotygJ: 
wei katni zia. spra!Wy szkolne. Rti 

Krotosz.yn. W poniedzialek 16. bm., zam.. 
kin~la się funta wie:ziennia za ~· ~r. W. Botew. 
sk~m z Kr.otoszyna. Na, 3 m1eS.1ą:ce więzienia 
zasądiz.ila go .izba kama krotoszyńsika za POJ>ie- ie s' 
r:anie streiku ·szkolnego. iak 

l(ępno. teśrr~czy Qyrnafa zabil orla, fctó. tak 
rego szerakooć skrzydlla wy.nosi 2„20 mtr 

Ostrów. W chwi1Li, gdy 1peW111a robOtnica !Uf' 
niQ.$ąc ·mężowi obiad, przeichQd'z.illa: przez: szYny sie 
ilrnlejawe, •naijechailia ią lokomoty;wa, raażernją. pie 
ca vraigony :p10oią.gu. i uddai je.ii obie oo~i. 

Ze SIĄZka „zylł Staropolslt. 
.Król. Huta. Skutki~m sporów o t>fac:e 'llo- nas 

żyili hutn1ilcy s.tailowni tuteiszej pr.a<:ę w sobQ. bro 
tę po I>Oludniu, oooni praic01Wnicy · przyl'ączyli 
się do nkh; 111ai mocy te~o mu1si:ano na razie 7.Q.. 

wiesić ruch. 
--l(atowlce. Liczba ludnośd KatoW'k "WYno

si 38 396 czyli o 2192 glów wi~cei', nit w rokQ 
:zeszlym o tym czasię. 

Emtrachtltuta. 17-letniego r<>b-Otnib Chwc
libota porw:a!l w sus~arni wózek i zmiażdiyl ll\Jl 
zupelnie glowę o ścia·ąe. 

Bogucice. Nai k.oo;alni Per·dynami1 spuścU 
się - · chcą1c ,wygrać zaklad - 100 metrów do 
szybu na. linie pewien robotnik ira.IicYisiki. O!lll 
ściily go jednakowoż sily, a nierozsąidlny ci/o. 
wiek spatdl do szybu i 11.abil się na· mi.eiisc:u. się 

Biogucłce. . Z nairai~niem w·lasn.ego żYtla wy 
wyraitOIW'al 13-lei:ni chłopiec Brzę:cz.yk córea 
kę górnilka Sp„ ,która się 2'la•rwal.ai 'fllai 100.'Zie 1 wa 
dostalą: się pod' lód. Odlważ,ny chlopiec wsi<o- ko 
czvl bez 1namys1-lu w wode i d'aiwszy nur4 
:wydobyl dziewczę, które w.krótce przyszlo 
-do siebieA 

Nojwvtszy CIOS IHPISHĆ „Wioruso Polskie~1"! 
Przedpłata na „Wfarusa Polskie

go" z „Posłańcem Katolickim" wynosi 
tylko 

t mr. :;o fen. 
uk 

a z odnoszeniem w dom 1 m. 92 fen. na le 
cały kwartał. Jó 

„Wiarus PoLski" będzie i nadal wy. R 
chodził codziennie w dotychczaso- sy 
wych rozmiarach. 

Pros:my Rodaków zachęcać, by ~~ 
sobie zapisali „Wiarusa· Polskiego". go 

Wiadomości ze świata. 
Przesilenie w niemieckim · „m>teaferal· 

. nie". 
· Prezydent „flotenferajnu" książę 

Oton zu Salm zwołuje z powodu astat· 
nich wypadków w ,,flote"nforajn1e" nad 

na 

· z:wyc;zajne· walne zebrani.e na 19-go ż 
stycznia do Kasel. bu 

tn i 

Bić, to bić, ale tu trzeba zimnej ro~· tn 
wagi! Radź, przyjacielu, bo mnie te Hi· n 
szpany w pole wyprowadzą!... ~ 

f.Jloryan przyrzekł pomoc, lecz S_ta· w 
dnicki n:e był wicale tak niezara-dnym, zn 
za jakiego się wydawał. w 

W dwa dni później, gdy floryan w 
czekał z Norwilłem~ aby zluzować ~a 

· słowskiego i Kasarka, niespodziewanie ni 
nadszedł Stadnicki, który powinien byt ni 
zajrhuwać pierwszy posterunek vr an· !0 

tykamcrze królewskiej. !e 
floryan zaniepokoił się opµszcze· . Je 

nie·nr watty. .1 c 
·- Wachmistrzu! Co w_y? TutaJ . 

A tam? ... 
Stadn!cki przewrócił znacząco o

czy.ma i zatoczył się bezwtadnie. 11 
.,_ Florek! - · bełkotał. - Ps~ · 

Ani r~1ru-mru .... psia mać! ... Mal-:aa~:~ 
psia mać, porządny cabarelo ... Don kil 
sto de lbare... avarro ! Drugi.„ ta 
psia mać ... Palli... fox! ~ 

- Panie .Józefie! Na litość„. t 
spi.IJście się! il 

- Ja ?.„ Nie! To, mal aaiaga, P5 

mać!... 1. 
- Chodźcie stąd, na mity Bóg„ 

żeby was kto n!e zobaczył.„ i 
Ootartowski .skinął na Kasar~a ·ei 

zaciągnął Stadnickiego do p~bldist~ 
austeryi nad Adu rem i tam w 1JZ e 
nu lawie położył. 

{Cłąg dalszy eutąpj). ~."~.'.k!7~ 
.:?.: ;;;. t: .„„ 
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, DoWódZtwo 7 ·KO armlkulu, 
. 0 komenda znajduje się w Mona

rtore: objął w miejsce Jenerała v. Bis-
~~~ jener•al Bernhardi. 

td zmarłego króla· szwedzkie20 
oir Oskara 
b 1 sie wśród wielkich uroczystości 

ft iwartek w Sztokholmf e .. V:' pog~ze
. c brali udział przedstaw1c1ele wielu 
;~·orów europejskich. 
' sztowanle anarchistów w Berlinie. 

' ~re Policya areszto":ał.a. jed~ego fran
cuskiegą i jednego .memieck1ego anar-
chiste. 
Rtad a syndykat w~glowy westfailsko

nadrenskf. 
Jedno z pism berHńskich dowiadu

·e się z kół miarodawczych, że rząd nie 
~akaże wywozu węg.Jia z~ grianicę, myśl 

ka nie powstała w łome rządu. - Na 
:~ralnle, d1na.'czej syndykat gnie~ałby 
~ię bardzo na rząd, a to rzecz mebez-
pieczna' 

fkspf ozya w składzie broni. 
z Palermo donoszą, że w czwartek 

o- nastąp:r stra~zny wyb~~h w s~ładzie 
broni przy uhcy Latta_nm. Do w1.ecz?ra 
1n·dobytg z ppd gruzo\Y 10 trupow I 60 

- ra.nnych. Liczba o.fiar jest pra~dopo
dobnie jeszcze większa, gdyz nad 
skladem bron~ znajdowal się hotel. 

O projekcie wywłaszczenia 
pisze radca sprawiedliwości Stranz. 
znany prawnik, w „Deutsche Juristen
Ztg.": 

.. Poważne wątpliwości na.suwają 
się ·co do możliwości prawnej tej usta
wy, tak bardzo wdzierającej się w pra
wa prywatnej własności. Ustawa wyjąt 
kowa, mająca na celu wyparcie z ziemi 
pewnych klas ludności, sprzeciwoi'a się 
~ 9 pruskiei konstytucyi. W ostatecz
nym swym celu skierowaną jest nie 
przeciwko wł1asności, ale przeoiw właś 
cicielom. Do te,go dodać należy, że przy 
wykonaniu tej ustawy obyćby się nie 
moglo bez surowości .[ samowoli'' __ 

l:złonkowie rosyjskiej Rady Państwa, 
Polacy 

ukonstytuowali się w dwa Koła. W Ko
na le Królestwa wybran'o na prezesa hr. 

Józefa Ostrowskiego, w Kole Litwy i 
• Rus! hr. Jana Olizara. Do składu komi- · 

syi wrlamentamej weszli z pierwsze
go ~oła p. Eust. Dobiecki i na zastęp
cę bar. Leopold Kronenberg, z drugie
go zaś p. Hipolit Korwin-Milewski, a 
na zastępcę p. Wacław Jełowicki. 

Żyd burmistrzem Rzymu. 

Donosiliśmy niedtawno. że Ojciec 
al· śi.\-. kazał zaprzestać urządza,nia piel

grzymek do Rzymu. Stało się to dla 
tego, że burmistrzem starego miasta 
Rzymu, środowiska św~ata chrześciań
skiego i katolickiego, został wybrany 
żyd Ernest Nathan. Nowowybrany 

burmistrz Nathan nie jest nawet Rz_y.: 
mianiaem. tylko pochodzi z Londynu, 
tnatk:a jego była Włoszką. Na 72 obec 
nych radnych, głosowało za Nathanem 
60, reszta powstrzymała się od głoso
wania. Zatem Nathan został wybrany 
znaicżną większością glosów, to głoso
wanie daje też miarę o usposobieniu 
Wszystkich radnych. 
. Naturalnie prawJ1 kato.licy rzymscy 

n~e mogą być cicho na taikie postępowa 
nie rady miejskiej. Gazeta „Osserva
!ore Romano" pisze, że wybór ten nie 
~est tylko „prowokacyą i obrazą, ale 
Jest także hańbą dla metropol;~ katoli
cyzmu" .. 

ąi~ ~--== ------------- - _!I 

o· Ze spraw robotalozyob. 
yt1 s W~ „Ziednoczenła Zawodowel'O' Pof .. 

S ' ~le1ut w Berlinie. Zapaw:iedzńan;y wiec na 
aga, 1 °~b1ce od.byl się pomimo niedlzieli prziedświę
ł{u· 3~J Przy ba,r<lzo licznym udziale rooak~w. Ob
kil bze~ ~ala. Plizy Wielef~tr. byla -zaipelln.ionai po 

~r~eg1 1 znaJdowaio się w niei okolo 700. osób, 

tn.' 1 r _tko J>O godz.inie 2-ei zagaiil wiec mą.z za'U-
v• a.rtHL „Zjedn<>cz.enia z p „ dh Brzezi'ńskJ. pióro Jlrrn„ • • ~ • 

"'"'adzil <lh. W. Sterna.Iski. Mówca programo.-
psil k( k~e:f I<ulerski, prr.ybyl i zostal P!Zyjety ~

Il as am1. Posel }(uler,ski w referacie sw-01m 
1 trzedstarw-il!, cH'acz.ego w daw:n-iejszych _lait.ac~ 

g„· z ~o PO!sok.i.e 1mniej się wraiwami r?botmcz.J'.1111 
t ~1 11_1°wafo, 01tóż dla -tel{o, że nie m1alo nait.ezy
Oh inf?rmacyi o sprawie robotni·k~ polsk1ew. 
t ~ni~ 'r.zecz m'a się iooczei, tak •. iż na;w~t ~ 
c~.ah~c1 . .Przyznaną, że Kollot pOtJsikJ.e brom . rze·-
0~1śc1e spraw robotniczych. Szczegól;nie ~ 
Ca.il onych czasach. kiedy hakatyści staraiią s1~ 
JlrQt SPalecz.eństwo naszie zepchiniąć rw szer~ 

~:-:~ dla etaryatu, Koto oolskie jest iedyn~ obrnn.ą 
~ " r~ntka polskieg·o. Mniemanie jakoby 

a i 
sklei 
ebce 

·bogaci poslowie nie mogli sprawy rob~ic.zei 
bronić, .ies.t mylne, Socyaliści ma.ją prLecież 
poolów mUionerów. Ks.iąże Rad~iwJll tąda.r 
w parlamoocie. ażeby. r.:_obotnikom rolny przy 
z.nano praiwo ko<lticyjne, Zarobek robotni· a l)e>
winien być ta!ki, ażeby 1) robotnik mógl się do
brze od.iiy;wiać. lrdYż przy lichym odżywianiu 
robotnik traci sily do pracy. Robotnik angielSlkt, 
który lepiej zarabia i się lepiej odżywi~ wy
.konuje ctaileko więcej oracy aniżeli robotnicy ill"
nych narodowi0ści za.r1abi~cy d'aleko ~el. 
2) aby robamik rnógl mieć od.pow, . mies~kanie, 
bo gdy rnbotnik µo ciężkiei; pracy pośród- cty
OliU i kurzu praycbodzi qo domu ciasnego ciem 
nel{o i wilgotnego, to o~zyw.ista rzec.z.. ze tra
ci na zdrnwiu i wychowuje dzieci chore i nie-
1,.dolne do pófoiejsz.ei pracy, 3) Należy sie ro
botnikowi odzież dostateczna i na tę Jl'()Win•en 
zarobek stairczyć, 4) Zarobek robotnika powJ
nien być taik unormowany, ażeby robotnik 
mógl na starość parę groozy Oldlożyć i zape
wnić sob:Le byt na starOŚtĆ, DzisieJsze zarnbkt 
na, to nie pozwalają. I chociaż nieraz w parła· 
mencie robotnikom W'Yll_laiwia sie. że etos ć :za
raibiaiją,, t0i są tylko nedme kpiny i drwjny nle
mieokJch agraryusrzy i kapitalistów, którzy 
zaipornłnaJą,, że przez kucie prarw wyijątkowyctt 
przeciw Po_laikorn przyprowaidzają setki tysięcy 
rdbotników i rzemieślników <Io biedy i nędzy . 
Plaica minimalna, robotniikai powinna być urzę
dowo unormowana, wtedy pracodawcy illie m()
g1Lihy uikrócać robotn'ikOm olacy. Lec-i. rząd bor 
się .kaipitalistów czego dowcadem ostatni wielki 
strejk w Westfalii. Atoli Kolo polskie an.i ime 
iStmnnictwa parlanientarne nie salme należy
cie bronić m~ą rdb-Otnika, jeżeli rnbotruicy saml 
ręki nie doilbżą, to jes.t. jeżeli się nie zorga
nizutią Pracodawcy orga1n.iZ1U1ią, się p-rzedw rn~ 
botnikOITTJ, zatem inaJw_iększ.ym obowiąz.ikiem 
rnbotnika jest, by się .organiz01Wa.r. Polacy or
gan.i'ziOtWać się wfal!I~ w P.Qlskich zwią,z:kach, in
ni w swoich. Polaków w i1J1ny,ch z;wiiąiz.kach 
widzą tylko. gdy placą sklaK.lki, w im1ej spra:w.to 
kh nie zna~ą. Polski pie:ruiądz w poiski.ch ka
sach sklaidać i tam korz:yści z niego ciągnąc 
trzeba. · 

Zebrani hucznymi oklaskami da1r:ziyli mów
.ce. co •bylo dowodem, te tram d'o serca sl11cha
czów. W dyskusyi zab-ral głos dzielny aigita1101 
.• Ziedlnocze!1iiia Z. P.". druh Rev:ulskii. Potem 
z.a·bral gilos sekretarz d1h. WilllCenty Sternalskr, 
iiwra:cal}ąc się d•O> Pole'.k t>rnsząc . ażeiby i nie
wiasty zatrudinioue w domach t()warowyoh, 
fabrykach, szwalniach itd •• poczy;~ił~ krorki, a~-y 
sobie byt polepszyć pr.7.ez wstąp1erne d·o Zwią
zku Praoaw.nic PoJSikich". Mężcz.yźnl 
powi;nn.i do tego ręki przykifadać, a o~ól c~y 
powiniern tę omy~l popier:ać. Na ·oStatku zabrał 
rz:los dih. Świtalski, ząchęca•iąc wszystkkh do 
wspófa1ed p·rncy. Wiec mial przebieg wspaniiaity, 
Charaikt~rystycznym Jest to. że obecni ma: sali 
socyailiści zachowali się tą razą wzorow-0 i spo 
koi•niie, nie przeory.wają,~ ·ni komo w .mowie amii s.~ 
też do glosu nie zgia_s.ząli, co Jest znaikiem, że 
poz,naoli, ii „Zjednoczenie Za.w-odowe :Polskie" 
jest orgwi1iacyą d'zielną.. którą · chcąc niechcąc 
uinać mus.z.ą., co przez ,jedonei;ro mówcę ina osta
bnim wie•cu ·IlQJ W$Chodzie Berlirna i'uż otz.tta~
mili. Wkrótce odbędzie s.ię wiec celem z.or~u.· 

· niwwania, pracownic pol-skkh w Berlinie i oko
licy J spodziewamy si.ę, _ ie odniesie pomyśln:y 
sk'lltek. Sekiretarz wlec.a. 

Z róża~h sfron. 
W ciężkich czasach, które przeży

wa spoleczeń'Stwo nasze, niechaj każ
dy Polak spełnia swoje obowiązki na
rodowe. Pamiętajmy o przysłowiu.i 
że „oświata ludu dokona cudu". Krzew 
my oświatę za pomocą gazety. Nfechai 
nie będzie na obczyźnie domu polskie
go, w którym nie znaj,dowałby sięl „Wia 
rus Polski". Prosimy Rodaków. skorzy
stać szczególnie w n:edzielę z do czo
nych do pisma naszego kwitów przed
pla towyc;h. 

Przy zakupnach gwiazdkowych 
niechaj każdy Polak pamięta przede
wszystkiem Q kupcach i przem)lsłow
cach polskich. 

Szanownym Redakcyom pism polskich z 
októremi d:otąd wymienialiśmy pismo nasze. do
nosimy na tej drodze, zamia':wt przez P-OCftę ~ 
miecką, że przekaza,Jiśmy im znowu „'!Jia
sai Polskie.go" na pierwszv kwartal 19Q8 1 pro 
simy równi.ei o przekazanie nam swega pisma. 

Bochum. Kapłani sprawujący o
piekę duchowną nad więźnf.ami ks. ks. 
proboszczowie Sagemtiller i. Qlima~t 
zwrócili się do nas o um1eszczeme 
prośby o datki dla więtniów, dla wy
puszczonych więtoiów oraz dla ro~iiin 
więźniów. Chodzi przedewszy.stk1em 
0 wsparcie rodzin pozbawionych bez 
własnej w.:ny żywicieli. Datki przyjmu
ją kapłani więzienia centralnego ks. 
proboszcz SagenmiiHer i ks. proboszcz 
Olimart w Bochum. 

Bochum. Policya wydatila 20 .ro
botników chorwack:ch. Z innego iródła 
donoszą, że wyda.leni są robotnikami z 
Galicyi, którzy mieszkali przy Mar
brilckerstr. bez policyjnego z.ameldowa 
n:a. 

Langendreer. Robotni~ka Sand.era 
zasypała glina. Nieszczęśliwy odniósł 
ciężkie 'lrrażeni.a wewnętrzne. 
· Milhlheim narl Ruhrą. W środę po 

południu wydarzyła się eksplozya gaz~ 
wskutek pęknięcia rury w stalow~1 
Thyssena w Styrum. Jeden robotr11<: 
odniósł ciężkie obrażenia, trzech :n
nych lżejsze. 

ł\C}rbeck. Rząd zatwierdził wybór 
p. Baasela na nadburmistrza gminy. 

- Górnik Jarosz zmarl na tężec 
karku. Zmarły liczył lat 19. 

Barop liczy ogółem 10426 mi~szkań 
ców, a mianoW.cie Barop sam 4869. 
Eichlinghofen 2555, Menglinghausen 
2369, Persebeck 386 i Salingen 247. 

Dyseldorl. Dochody i wydatki 
miasta równoważą się w sumie 22 mi
.Lionów 323 tys. marek. Podatek gminny 
przyniesie 5 milionów 900 tys. marek, 
podatek gruntowy 2 miliony marek. 

Horstmar. Prokuratorya zarządzi
ła krajanie zwłok kobiety, które znale
ziono na polu tymi dniami. Jak wia
domo, nieszczęśLwa kobieta uciekła 
p.·zed mężem, który ją wiecznie ponie
wierał. 

Bornig. Ładny podarunek gwiazd
ko\VY odQi_erze peFna tutelsza służąca. 
która wygrała w loteryę 75 tysięcy ma 
rek. Nie brak naturalnie oświadczyn o 
jej r~kę. 

l(irchhorde liczy 16540 mieszkar1-
ców· według ostatniego spisu ludności. 

l(refeld. Zgromadzenie fabrykan
tów jedwabiu postanowiło zażądać od 
strejkujących tkaczy podjęcia pracy do 
soboty na dawniejszych warunkiach. 
ląaczei zamierzają fabrykanci wydalić 
wszystkich robotników, których liczba 
wynosi 30 tysięcy. 

łlamburg. Przy ulicy Victoriastr. 
zranił lakiernik Knak wystrzałem z re
wolweru ciężko swoją żonę i odebrał 
następnie sobie samemu życie. Knak 
znajdował się od dłuższego czasu bez 
pracy. 

Wilhelmshaven. W hotelu Continen 
tal zaczadziły s·lę dwie dziewczyny. 

Lubeka. Parowiec norweski „U
nion" zatonął. Cala załoga zginęła. Do
tąd wyrzuciło morze 6 trupów. 

Drezno. W teatrze miejskim w Gros 
senheim wydiarzyła się eksplozya ga
zu podczas próby. DWiie osoby odnio
sły niebezpieczne obrażenia. Kilka in
nych lżej1sze. Odgłos wybuchu słyszano ~ 
w całej okolicy. . 

Karlsruhe. Wśród wielkiego natio.. 
ku publiczności rozpoczął się tutaj 
przed izbą karną proces przeciw baro
nowi von Lindenau o obrazę panny Olgi 
MoUorównei; głośnej z procesu adwo
kata Haua, i o us;łowane wymusz,enie 
pieniędzy. Pan Lindenau, krótko po za
biciu pani Molitor, matki Olgi, napisał 
do panny Olgi list, w którym oświad
cza. że widział jak ona zastrzeliła mat
kę swoją, atoli mi.Uczeć będzie, jeśli go 
weźmie za męża. Baron Lindenau o
świadcza i terą.z, że był świadkiem 
morderstwa i przeczy, jakby od panny 
Olgi był zamierzał wymusić pieniądze. 
Uskarżał się też na sposób, w jaki go 
traktował prokurator w śledztwie. 

Śmierć weterana z roku 1831. W 
tych dniach zmarł w Strasburgu w AL
zacyi w żydowskim przytułku „Eliza" 
Karol Elkan, licząc sto lat i 7 miesięcy. 
Rodził się w Suwałkach i brał udział w 
powstan;u r. 1831, po którego upadku 
przeniósł się do Strasburga. Tak dono
si gazeta „Courrier de Metz' 1 w nume
rze z dn;a 13 grudnia rb. Gzem się zmar 
ły zajmował i czy pozostawił rodzinę, 
p:smo to nie wspomina. 

Stósowm.y podarek gwiazdkowy dfa .ka
ż.doego jest i będlz:ie zegarek z pierwszorzędnego 
<Iamu wysy!kowego P. Daneckieg-o z Poomnia, 
ul. Bismairckai nr. 2 I piętro. Oprócz tego tysią
"Ce innych stosownych ,najpięknie-jsz.ych podar
ków tam rtabyć możną., na co zwraca Slię 
szcze~ó}ną it-wai{ę. Bliższe sa:czeitóly w oglo
szeniu. 
==-----E& 

Osłalnie wiadomości. 
W sprawie Polskie) Macierzy Szkolnej 

dowiaduje się warsza1wski .,Goniec Wie 
czomy", że szkoły I biblioteki należące 
do Polskiłej Macierzy Szkolnej, na ra
zie mają być jeszcze czynne aż do d'31 
szego rozporządzenia władzy. 

Z Petersburga donoszą w te) spra 
wie: Zawieszenie Polskiej' Macierzy 
Szkolnej wywarło w kolonii polskiej ł 
w ·rosyjskich kolach postępowych 
przygnębiające wr.ażenie. Prasa postę
powa wyraiJa współczucie. Oczekują 
tu, że l(oło Polskie wniesie w Dumie 
interPela cyę. 

NADESLANO. 
NaJtańSZYm I na)rzetelnlelsZYJD domem 

zaluapna Jest 
EM MEL I Co. 

8 u I m t e. W armerstrasse nr. 143. 
Wna"Jllie. aa~zków rabatowych. 

.. 

ilow.-uatwo ..-st',.Sat6ł'4 w Bam~ · 
W nied!zielę. dnia g?-go bm, o godzime 4 

po poludniu odbedzie się roczne walne t.ebralile. 
Na porząd'ku :cfz.iennym mi~zy inn}mi obór 
mYW'ego z.a~u.. .o li~y ~d'Zi~ a..lonków 
uprasza się. Gosc1e m.Kc ~'\dz.lam. 

CroCern (1) Wydztał • . 
Towaizy-stwo ilma ••• Sokół" w Catera_..... 

w nied2.ielę. cf.nia Z2 grudlnia po peiu-dnia. 
o ~odzi.nie 1 odJJe<iz.ie sie !Whwycz.atoe ~al 
11e zebranie. Pooiewaź s.~ bar~zo w~e 
spr~wy do znlaitwienia, w1ę.c o hczny ndz.ia( 
członków i gości pr~i {1) 

C2QłtaJ Wyclz.&ał ! 
--·- Tow.arzystwo Polek w ~· . . 
W niedziele. dnia 22 grudnia o godzm1a 

'4 po pdudniu odbędzie &ię zebranie w Al~redUs
baius. frohnhauserstr. nr. 19. na które .się ~ 
:Rodaczki oraz przychylnych Rodakow iak 
~·jser<lec.7llliej z114>rasza. _ _(2). _ __ Zanąd._ 

Towarzystwo św. Józef.a w Herteo. . 
W nie®iel~. ~11ia 22 bm. po poludmu 

o godzinie 4 zebranie i to ostatnię w t~ ro
ku. Uprasza: sie czlonkóW:, ~~rz.y .za:lega1ą ze 
skladkami, by się z •nich GiśCic raczyli, w yr~ 
ciwnym razie b~dą z. listy czlonk6w _skresl~1. 

Uw.aaa: RóW111ież -dQnosłtrly~ '~ laito:;1a 
gwia2'Jd:ka w tCJ1Warzystwie odibęd~1~ się w p1~r 
.wsze święto po polu<l:niu o godz1rne 4. O b
czny "Odział c.U!on1ków z rodzinami uprasza się. 
(1) ~~oc jo~-~· p_rzew._ 
Towarzystwo św. Andrze)a w Ober-Marxłoh. 

Rocme walne zebranie odbędzie się w nie
dzielę, dnia 22 bm., o iitodzinie 4 po poJudnJu. 
Wszyscy ci, którzy ma·i~ 1jaikie żądainie od Tow. 
św Andrzeja, niech się starwią, w przeciwnym 
rai'ie nie bierze Tow. żadnej odpowiedzialn<>
śd. Czlonkowie, którzy posiaida!ją książki z 
biblio-teki, winni je na zebraniu odstawl_ć. (2) 

Zarząd. 

TC>warzystwo ~w. Józefa w Hotsterbausen. 
W niedziele, dni$ll 22 grudnia, po południu 

o godziinie 4 od:bedzie się zebranie w lokalu P. 
Uffelmainna. Cz.fo111kowie winni sie jruk naliłicz
niei na zebranie $tawić. Goście mile w.idlz.ianl. 

. (2) Zar:z;ad. 
Uwap. Zarazem <lonosi się sza1n~;ym 

czlonkom. ii Towarzysilwo niasre obchod.,z1ć b_ę~ 
dlzie wspólną giwlaidkę w pierwsze święto Bo-. 
że.go Narodzenia po pol, o god1~inie 3 w loka
lu pana Uffelmannat. Czlonkow1e . . którzy zale· 
gaóa z.e sklaidkami. rniesięcznemi -Olużeii~ niż tr~ 
mies.i~e. zechcą się na powyższem zehra·n~u 
z nich uiścić, w przeciwrnym bowiem ra~e 
będą, jako goście uwatianil, • O ~iczny .ud:z:1al 
wszvstk.ich czlionków z rodiz.mam1 w ~1azdce. 
uprasza stlę, A. Ciszak. pr.zecwod.n. 
Towarzystwo św. Wmcentego w Hom~er~- . 

H()Chbelde. 
Zebranie odbę_dizie się w nietl'zieleA 22 

bm., o god'Z'. 4 po poi, Obchód gwiazdkowy 
unzą.cliza T'()W'arZ.'YStW'QI w drug.fe święto Bo· 
żego Na.rodzenia. O Ucmy u~iial czlonków U· 
prasza sie. (1) Zanł\11. 

Tow. św. Andrzela w Ober-Marxlob 
p003de do wiald'om00ci wszystkim •czl'onk'{)ttl, iż 
w niedczielęi, 22 bm., będzie obór IW'INelR'~ 
prz.ęwodnicząceiz-0. O liczny udziial wszystkich 
c1'onków i g~ci prosi (1) Zarząd. 

-l(<>ło śpiewu „i.umfa" w Liinen-Słid. 
Walne zebranie odb_ędzie się d'nilai 22 tm. o 

godzinfo 4 po poludniu u pana Rebbe, a że 5"ł 
bardro ważne sprawv do zalatwieni'~ zapra
szao się WszY&t:kich c:zlonków. oraz rodaków. 

(I) Zarząd. 

Towarzystwo św. Władysława w Holtbausen 
podaje swym czl'onkorn do wiiadomości, iż :w 
nierwsz.e śwje,to Botżego Na:rodlzenioai l>Q pol, 
o god'Zinie 4 obchodzimy wspóhtą gwiazd.kę w 
J.okatu. 'ZiW)"klrych p05iedzeń; w razie p{)'lskiego 
nabożeństwa ~azdkoa: odbędzie się J>O nalJo.. 
żefl.Stwie. o liczny u<llz.i~ cm0trt1k6w z. rodzina.
nu uprasza ś.ię, Goście mile widzian~ 

No nodchodzqcq gwiHidkU ·i 
polecam moje znane z dobrego abo-

dzenia , 

re;rnlatory 
i ~egarki kieszonkowe 

Polecam taki.e stosowne przed
mioty na podarki: łańcuszki dla pa
nów i pań w różnej cenie. Broszki, 
pierścionki, bransoletki, rótne garni: 
tury stołowe, buziki itd. 14.66 

Jul. Hils berg,. 
zegarmits~rz 

IBUstr. ii. He~e IBDll. fi. 
Reparacye wykonuję dobrme 

i tanio. 

-Louis-Brand 
Oberhausen, Marktstr. 19 

pełeca •~óJ wie lid. ak.lad. lit 7 

zegarków i biżoteryi. 
Regulatory i zegary z wahadłem 
przesz~o 100 wzorów na. składzie. 

Specyalność: lłole obrączki. 

1.a ogłoszenia I reklamy, redakCł'lł 
wobec pubUczaoścl aJe odoowlada. -·" 



Za najlepsze 8it uznane 
i pozcstały temi samel'Jff z ręcznego wyrobu tureckich tytuni 

' 

J. Panozak, do• to 
Olło Krebber w Oberhausen (Rhld.) . ftarłposa ,,&. Wanda 

Sokoły , T Tui:kfory 
Vulkan7 Kosciuszke 

zmzsts e ftrna 941 

Telefon 17. Friedrich-Karlstr. 20. Telefon 17. RSSEN, Stoppenbergen:tr. lł 
Najlepsze likiery w butelk.aeh od 1,80 mk. pocz. N "ta' • •k """ 
Keniak niem.leekl " n 0,80-2,00 mk. " a ł . nsze I Daj orzy 
Kun1ak. francus.k.ł ,. „ 2,00- 6,00 „ „ „ dł 

J. F. J. J{omend~ińskiego z Drezna. 
Główny zastępca 

Jan li.łerczyńskł, Herne. 

Różne wódki i likiery w butelkach litrowych po 0,75 mk. fi}01$Z0 ŹfÓ 0 z~kup 
Spel"7alność a 1447 ~ " 

Krebbera „Artilłerie-F euer" w butelkoch po 2,IO mk. 

Wszystkie ręce eh wytają 

„Kornblumchen" w butelkoch po 1,20 mk. I Dom mioszkol~~ 
S!an. Rod11.kom i Towarzystwom polecam na-·E·l·e·m·e·n·ta-r

1

z·e· ~~~~e~el~J~~r::i. n~ó~: ~:~ 
Gwiazdkę 1444 wlt1, niedaleko dworca Suderwtch i nowo· b db. 

----r--~4·4'-~-
„ 1 „ • . „ 1 • • ' r , "."' ,:; / ~ 

OPŁATKI 
wwMkim wyborze poltca się większej kolonii, przy wpłal.ie i Ea Po~ t. 

Księgarnia porozumieniem się są do nabycia. Zgłoszenia 

„ Wiarusa Polsk." ~:Je li~;~;:a "Wiarusa Polskiego" "~ 

r:---:---:.i~~--=-· 

1524 

mówiące maszyny 
· firmy • 

Fritz Noltino, 

100 szt. za 2,00 mrk. 
n. Jędrowfak, skład tow. kolon. 

Gelsenkirchen·Bulmke, Bulmkerstr. 7. 
M 

·-

Baczność Rodacy 
w Wanne i okolłcyl 

Polecam na gwiazdkę zabawki dla dzłeeł 
i na Nowy Rok karty w pięknem wykonaniu i po· 
winszowania, także obraz,.- św. I narodowe, 
figury św. Pańskłel1, krz7ie, książki 
do nabożeństwa Vfl ' wielkim wyborze. ey
a-ary l papierosy i wiele innych artyknlów. 
Każdy odbiorca otrzyma kalendarz ścienny i będzie 
dobrze obsłużony. Proszę szan. Rodaków o popar· 
cie mego przedsiębiorstwa. 1472 

Wojciech Kościelny 
ksiągarnia polska w Wa•ne 

przy ulicy Dworcowej nr. 93 (Bahnhofstr). 

B.ampmanna patentowe ł 

· mosnnv· ~o oronio I sa najlepsze. Cena od 26 mr. począwszy. Na 
sk.Jlaidzie mam także okolo 100 sztuk wyżdży
maczek i maszyn d-0 prania w 24 różnych sy
stemach. Maszyny do prania od 8,50 mr. pQ
cz.ąwszy. (1891.) 

Nie kupujcie 
żadnego zegarkaodlłrm i.z łell katalogew,k.~ 
żadn~go pojęeia o zegarku nie ma,ją, a •-J'T,. 
inlejszeto, że oraz drożej odemnłe sprzetla•aJ•· 

Najtaiasze i najrzetelniejsze źródło zakupna. 
Sprzedaj~ "łaniej, nit nlf>jedne labqkJ. 

Wszystkie moje zegarki są starannie obciągni~te 
i na minutę uregulowane. Za kaidy zegarek daję n' 
5 lat piśmienną gwarancyę. Obawy niema żadnej bo 
ro, coby się podobać nie miało, przyjmuję z powr~~111 
i zwracam pieniądze. Trzeba się koniecznie przekou~ 
&. kto nie kopi, toć trndno, ten sam sobie sikodzi. Z&o 
mówienia i podziękowania. codziennie nadchodzą. 

Hurtownie? Olbrzymi wybór! Detaliei1niel 

Derne, Bahnhofstr. nr. 54. Odpłata dozwolona! 

ff. Heilond, ff orne, Hohnhofstmsse nt ' " ~ • t ~ ' -I• • - • • ,, • • • • ,,) • -

. -' ~o/ 

~~ t ~-~ 
Konf ekcyę-męzka i dziecięcą 

jako to 

h Ubrania 
I · Paleloty 
o. 

I. Spodnie I Jopy I Kaleso~y I 
Kami %elki Koszule Szkarpelki 

Kołnierzyki 
Przodki 

CD 
~· · 
~ • fł 

świeżo odebrał I poleca po stałych i niskich cenach 

Wojciech-A. Powalowski, Bochum, ulica 'AlaJora nr.13. 
Zarazem donoszę niniejs2em, szanownej Publiczności, ił z powodu śmierci syna mego inloslem z dniem 1. listopada 1907 

filią moją w H~rne. Zam6wienia przyj maję piśmiennie._ ll07a 

' .r,j '\'I~ ,._, ~2....:._,.._:_.„ „~ „„ . ._.";/ ~ •r ~', • )'.~:.( ,· !''"·"'':,„~) 

(Sprzedajemy tylko towar dobry""• 

I i gwarantujemy za trwałość 
,.-. ·: każdego przedmiotu. ·; :-j 

Rodacy I nie zaniedbajcie sposobności i kupujcie gotową 
garderobę dla panów, młodzieńców, chłopców i 
robot1tlków jako też wszelkie obuwie teraz podczas 

io.01u tanicb--~-dni -tylko u: 

Posiadamy na składzie za około 
160 OOO m. gotowej garderoby dla 
panów i chłopców i gol obuwia.. 
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11 Ir Bracia Cretka w· Herne. I · 1 

I -

, ' 
I 

:. ·: Całe Herne i okolica ·; :. I 
mówi o bajecznie tanich cenach 
:. ·: naszych towarów. ·: :. 

-" 11wwv•u W QW •ww.I 

I 

Koszta podróży :1tt1'racam7 nasz7m szan. Odbłoreom. 

T a k t a n i o n i e k u p i s i ę j ·u ż n i g d y. == 
, . im· ., 

I .·. ·: Bezpłatne dodatki: ·; :.1 
wspaniałe podm·ki gwiazdkowe 
·: w wartości do 20 mrk. ·;J 

'-~--_..,._.., ............. _,,. __ .....,,., _____ , ____________ ~ ___ ..._.._.. _ _............ -
-----------~------------------

_...,.'mli_t __ r&-...---,-~;:r.:ru.a-:t. ~ • ·•· 1,.. ,, __ au'''"~-~•= 
w Bochum. Odpowiedzialny za rcdakcy~ : S t an i s la w Ku n c a w Bochum. - Drukarnia „Wiarus:1 Polskiego" w Bochum, 

11' ... 
I 



.. ( . .Dodatek .do nr. -294 „Wiarusa Polskiego". 

·.· · · ~.~il .'. . ·~~·.· · : ··~ . „. 

f l . • ~ . .. • • : 

Wsiy5tktm 1kre\1/nytń. znaJJ~ym (?raiz c7Jlo~ 
kom ZJCdoocie11Tirai · Za;w;" Pol." w Duisb.'-Laar 
dono~ się~ iż. d'niC: 177-~o ~r.ur~1nia ~,m~:it nasz 
druh . .. : . • .. . . . . , 

śp •. Antoni ; i(•Cz'81arek ... 
urodz. w Lesznie w ·dniu· 16. ·s. 1882. Pogrzeb: 
octbęd:ziie się w J1iecfa1etę_, 1dnia 22 i.?;rudnia o go
dzfnie 3 ·i pól 'PO pof.udąiu z domu 1chorych w 
Laiar. Msza, św. w pol'Liedzia.lek. 23 bm . . .....:... O 
licWY itd.Z'jaJ w po.grzebie• i Pobożne westchnie
nie zai duszę..E.TI·a,rlęg.°_p_Pra~~~ ... się. __ (15~ 
- · „ , •· · . · Druh ::r K . „ . .. 

' ' 1 • I I 

Towar.wstwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi czlonkOIJl1, iż w niedizie1ę, 22 grudnia, 
0 godizirtle Yz 12 w poludnie, odbędzie się w 
Lirich, Ułmenstr. 32, puzrzeb żony czlonk:ar na
sz~go Józefa Nowaka 

„ śp. N.OWAKOW:EJ • . „. 
O · jaik' naiłicZ<nieiszy udzial \V pogrzebie 

wszystkich c7.!!.ooków i rodaików uprasiz;a się. 
' " · ·Zarząd. 

l,} ,.r:::. () .:~·· '~ . ' li '·~ .:„ „ ... " ' .„~~' 

ltlflt•IJHifhfi~.·~~ •·~~401t 
·Towarzystwo gimn, „Sokół" w Lontrop 

zastra swemu szanowrnemu druhowi 
JANOWl fORNALll(OWJ 

w dntui ·godnych · urod1z:in, dinia 21 grudnia ib. 
- Odym ·ra.no wst~ T w ndebo spoJrzal,' usly
~alem ~los z ini~ba, żę dzi.ś kochany Druhu, 
Twoje uroctZ\i.ny. pewn10 to Attiol z nieba 
tryumfuje i czynić tego nie pr zestanie„ <iopGkl 
Cię do n:leoa ni.e d ~x;t,!1Jie .. Jak r:.~1<ny w nwju 
{lnranek i ~ l;"zn a. ~ę:::J.a n:J r.iclJic- uy\va ~n Ci 
1oże ria wiane!; , pry:iob:ią D rub~ ·eJ C1.ecit. Ile 

. w morzu kropel W J 'b. doznaj N:'i~ . :11 i ~wo„ 
body. Niech Ci sciite zdrOIWie Siruży, żyj Druhu 
taik nruj<llużei. . Niech Ci1ę Pan Bóg blog·oslawi 
i te.tli dom„ gdzie się to' powinszowa•nie stawi. 
Wjns~uię Ci wsizystkiego d01breg() co tylko 

' pragnt:eruierń. serca Twojęgo~ będę klęcząc Boga 
prosić, by się spelnily moje życzenia. żebyś o
sięgnąl koronę zba wienia, abyś przeid Stwórcy 
tmnei:n zażywal .chwaiy_. , W końcu wofamy ty
le razy, ile wska.izują te WYrazy 999 999 999: 
Kochany druh Jam Fornalik niech żyje! aż si-ę 
echo po ćaJlem LoenfroD od•biie. -Czdem! · 

· Wydział. 

llllH•~•H1••~~~Ht«ł1łt 
di 

] Poszukuje kto i szr.bko a dyskretnie 1493 

~ kup~~ ~ 
~ wspólnika, albo hipotekę na skład, grnn,t, fol- ;
~ wark, gościniec itd.; niech się zaraz zwróci, de- No 

~ łączając życzenia do naszej renomowanej firm'. ~ 
~ Gwarantujemy za rzetelne załatwienie każdego ; 
! zlecenia. Możliwie w48 godzinach następują od- ~ 
~ wledziny celem obejrzenia i omówienia sprawy, 'El 
Q Mając stale wielu inter•sentó~, mogą ewent!. ~ 
~ na.sU.pić natychmiast umowy celem sprzeda.żJ. Ę 

~ . -- Nie aje~cł! ~ ~· 
·; . · ·Fuhr & Konig,„ . 
~ Dusseldoń 114, 6erresheimersfr. 84. 

7··1 oni~J. ~ę~~rze 7 
•Fr. Noltinga. • 

. w· Berna· '· . 
Bahnhofstrasse 54 - Kirchpiatz . 7~ 

Fonografy, skrzypce, · · 
ba.r~oniki, cytry, · bąbenki, rlety itd. : 
Fa1k1, · 1aski~ cygarniczki ·j towary skórkowe. 

Cru••, i pap'ieros, 
"' ładnych pudełkach gwiazdkowych. 
Płyty i wałki z poJskiemi i niemieckiemi .~lodyami. 

=--------...:........;;·----------------~ Najlepsze . ł 

::=Opłatki: 
Polecam SzanowJJym T~wa.rzystw:e~ _i Rodakom 

· · . na . gMlazdk~ 
.10? eztnk za 2 mk. tProflzę Rodnltów: o .jak 
naJpręd1>ze zamawianie, ażebym mógł na czas 
każdego obsłużyć. . 141~ 

l Franciszek Józefoski, 
;~g11ba pohika} R~•nr, Bahnhofstr. 62." 

„,,. ·„: • -~."' ł • 

.c . 

Bochum, na soliof~ dnia tł-go grudnia 19„t • . 

'C 

Wyprzedaż gwiazdkowa. Potrzebna od 1 sty-

S tu i q c 015 Praktyc~na ~ pod~rki na gw)azdką 
• I bardzo tanio! · 

sk6rę na podes.1wy ia11YkUły e.łewskie. 
I ' • ' 1 

która się zna na praniu 
i gotowaniu. 

Tornistry ' do szko1y Cerata, metr · 
od 80 fen. pocz. od 86 te.,{~ pocz. Roman Paul 

Torby do podróży · ·Linki do bielizny 
od t,OO mr. pocz. od ~O fen~· poęz. 

Herne, Neustr. nr. 50. 
Przeprowadziłam się z 

ul. K&l'ola do domu . Torby na rynek . Sz<Yl:otki do rzeczy 

I 
od •O fen. pocz. od 115 fen pocl!I, przy ulicy 

Porłmonetki Szczotki do Q(ltów 
· od 5 fen. pocr:. od 95 fen. · pocź. Dworcowej nr.146 
Etui do cygar Szczotki do włosó.-

(Bahnhofstr.) od ••· fen. „ pocz. od ~5 fen ;pocz. 
Portfele · Harmoniki ustne 

od .fO fen. · pocz. od. 10 fen. · pocz: 
• Fartuchy ceratowe · I Lns erka kie8flonkow6 

naprzeciwko katol. ko
ścioła, Proszę Szan. Ro· 
daczki o łaskawe po· 
parcie. 1560 od 35 fen. pacz. ' od IO fen.! pocz. 

' itd. itd. Tylko w składzie skóry { · 
~ pod skórzaną 107. (zur lederr.en '!()7) A. Kruk,,· 

Jos. Złta, Herne, 
Dworcowa, (Bahnhol•łr.) nr. JO'f 
Końcowa stacya kolei elektryc1nej llerne. 

polska akuŚzerka· 
w 'Vanne. 

l Swój 
. do swego? Recklinghausen. (1311) 

Donoszę Szant Rodakom 

w Gelsenkh·elłeo i okolicy, 
iż przeniojłem mój • l!H9 

warsztat oprawy obrazów 
' ~ . . 

z Gelsenkirchen .do Oecllendorf 
przy ulicy Be1·gmannstr. .t,li 

obok polskiego krawca Józefa Kow~lskiego i naprzeciw składu pana 
Jana. Skralfurskiego. - · 

Polecam Szon: Rodakom wi~lki wybór obrazów nar~
dowyeh i reJłgijn:yeh, także kMiąikł do naboi~ń· 
l!ltft'a. Nadmieniam, li o~rawa ohrazow, wian
ków I włązarków . i w~konywa~e wszelk.łeh 
Janyeh prae w my.aa zakllldzie wykonuje si~ b·ar• 
dto szybko nawet na poezekaniu, z powodu, iż zaopa
treyłem t1rządzenie moje w maszyny, ktore będłł p~dzone prf\dem 
elektrycznym. O łask&we poparcie mego interesn. sumownych Ro· 
daków pr~szę Ź szacunkiem 

Adam i\łi~hczvński, . .: 
Gelsenkirchen Ili,: Bergmannstr. 45. 

A " Sarcis.zew-sk1, 
ul K1asztorna nr. 12 llOChUm . Telefon. ~ 

('Klosterstr.) N.J 1742. 

,I Interes agenłurówo-komisowy. 
I Za.s~pca U *flko firm pierwsaorzędnfch wchodzących w zakres branży 

I kolonialnej. f 1482 I 
I 

Speeyalnoie i 
wszelkiego rodzaju wódld, pun~e, konłakł ł rum7 oraz 
napoje bezalkohollezne. :J ======::a:=== Wielki wybór cygar i papierosów. ======= 

l --

· Tylko hmiownłe. - ·- - - • „ - -8wóJ do )nweso ? 

81znll Hodo~r. w Obe11musen ! 
Na zbliłająą si~ ~w i)azdk.\' polecam we wiel

kim wybone parasole, kape~sze, ł~ski i "':szellu+ biefi: 
z:nę męzką, jako to: koszule Wierzchnie, wełniane. przodki 
białe i kolorowe, kołnierzyk! 11i wielk! ~b?r w krawatach 
najmodniejszych, porbnonetk11, cygarmczk1 1 perfumy. 

·-------------------....,.---:-~------
:Druhom Sok.clom. 

. · polecam · 
. J • 

maełej ówld, spodnie, paski, k.oMzolkł , &okolłld, 
· , onel• i i plericłonk.ł. 

a~--·-----------~-----------._...,,..,,.__.m 
Dalej poleeam sramolon7, harmoniki i -

dubeltowe płyty polskie, wibki wybór kart na święta i r 
il~fsi~f i~t~~l~~~ii; . 

· ul. RJak..owa (Marktstr.) H5, 
naprzeeiw restauracyi· polskiej p. F. Zerbsta. · , w 

Swój de 8we50 1 1619 

Polecamy nasz największy skład 

ugorków J toworów ze złoto 
zf!r;ark.i ki.eszonkowe od 5 m.k. 

. zea-a~ld ·cri,ma•ie od • • 6,50 • Ił 
Budzik.i • v • • • • • • • ~,50 „ „ 
~egułato~(. . . • . . . 15,00 • • . 
·. Szczera złote stemplowane obrąezki szerokie 

i okrągłe we \rszelkiej cenie. Pierścionki z iwitacy 
od l mk. pocz. Na każdy ,zegarek dajemy 8-letnią .., 
gwarancy. 1612 

. Reparacy~ rzetelnio i tanio. 

Baumer & -Co . 
H r e, ul •. ··eahnhofstr. 7 4. · · 

• 

.I 
Franciszek Józef oski 

• I 

w Herne, Dworoówa ul. 52. 
===poleca w wielkim wyborze i po tanich cenach : ==-~ 

ir.abaw~ł, albumy do 1otogr~ltł ·ż muz7kq I b~s, 
najmodniejsze 1ore•kt 8k.ór~aoe, por'hnonetkł, etui · 
do cysar, e;ysarnł-ezkł 11 plan.kr mor8k.łej z bur- · 
l!IZł)'nem i wiele innych przedmiotów 1490 

· „stosownych na podarki 
g,.r • azd kowe. 

L
Kto chce dob~ej ~ab-.czkl zażyć, ten musf „ 

u Pra~ctsz-.a Józef oskiego nabyć,, 
' ... . . . I . . 

aa• 
• 

L. G~'W_einbergi:= „ 

. łJas~rop, Wittenerstr.· 14-~ 
Pierwszorzędny i najtańszy · skład · z cał~j okolicy 

. . do zak.up'na. : 

wszelkich =polskiCti-'towarów. „ 

== ,-._T ~ • t == . ..L:~ -a · s·w1ę. a . 
. ·wielki. wjrJtór 14914 

. ładnych · chustek, · jedwabny~~ 
fartuch.óW, pięknych malervi 

·na *aki~IV i ·suknie . .... 
,' •,, 

ptł . bard·z.o .taÓ.le.h ;~enaeh. • . r. • -· all~ 

'• 

.•, 

. Koniak, ra,,n, likier7 
ekstrakty punczov1nf, syrop do limon~d 

robi się samodzielnie z najleptzych . 
. essencyi Jlelllnghoff'a · ·· 
w oryginalnych butelkach po 75 fen. 

Uzyskuje efę nadzwy"zaJn~ oszezfdnośe, :zu-
. pełnie pojedyńcze wykenanie pod gwarancyą uda.µ& ,się, 
eudowa.7, ez,-s1y, aromatyezny sma~, i bar
dzo przyjemny. Każdy ,otrzyma bezpłatnie w · nas~ch 
składach praktyczne wskazówki do wyk' Jiywania Melling• 
hoffa essencyi po? tytułem: ,,Die Ge'łranke•De• 
lllltiłlłerkua•t 16r .~edermann", które przesz.Io 
100 r;ecept uwierają. NB. Jak ogólnie jest :manem Sił 
D\'. Mellinghoffa esencye najst&rsze w uźyciu, najtańiiz• i 
najlepsze. Nie trzeba ei~ dać zwieść wielu pol1ceniom 

podrabianych 
eseencyi 

eesencyi, tylko · tądać trzeba Mellinghoff'a. eaeenc7i z fabryki 
1«6 

Dr. Mellinghnff & Co. w Buckeburgu. . 
Nabyć można w Bochum: Emil Frings, interes tow. kol„ Aug. Hackert, 

nadw. dost., Brlickstr. 43, - Aptekarz C. F. Hornung. - E. A. Hucklełlbroich' -
F. & H. Knepper. - Aptekarz H. Marx. - Emil Trass. - Eugen SchUh. -
W Gerthe u: Hirsch, Hanhołz i Rud. HOncke. - W Ei ck el : H. Brune. - Apte
karz J. Haack. - Fr. Leveloh Nachf. - O. Bernhard. - W Hamme: A;l B. 
Ebrecht. - W .Rohlinghausen: O. KleffmanlJ. - W Hol.ate:rhaneen : J. Merz; -
W Werne: Herm. Kłlmbt. 

Wiele pieniędzy zarobi, 
. kto potrzebując 

moszvóę do szvcio, . moszynę do gotowonio; 
·· · 11:rządzen1e· ·kuchenne 

· . wszelkiego rodzaju, u nas zakupi. 

. . ' Maszynf d~ . szycia, 
1ylko płerwszorzętlne fa.brykaty, czółenkowe, z pudłem i ws~lkimi 
udosk naleniami, z długoletnią. gwarancyą .«8 mk. W eprz • • ą"· 
detalicuiiej kosztują te · maszyny ·90-100 ruk. Z czołenkaml o.lt.rą· ;. 
głemi 1 sllrzydełkowemi, szyjące naprzód i wstecz, 88 mil., w cle
talicmiej sprzeijaż1 125 mk. 1414 

1łlas~yny do got~wanła 
• l. w każdej wielkości i w3kontiniu. • · , , 

Tcwra:rY emal1cw-a:a.e.· ·· ... 
' ja.ko też ; 

urzą4~enla domowe I kuchenne · · 
. . zadziwłająeo tamo. ' ..... 

Bez . sktadu ! . ( . Bez ajentów I . . , 
, Dla t.ego oszczędnożó ta przypade. na dobro kupujących. Za

xni~jecQwy~ z v- raca~y koszta. ' podróży. Porządnym odbiorcom da· . 
jemy towary ~a od~atę wedłu~ umowy. , · · . 

Kre.~·~· & · C9., Herne Bahnhofstr. 60.„ 
Współ~łaściciel berneńskiej fabryki mas ,yn do gotowa~~. 

We.iście „ do s!\:ładów tylko p rzez waz,f na prawo. Ilnstrowaneka-
, tafogj darm~ i franko. · 



~N~~~~~~~~~~~ 
~ . 

(I - W skutek wyroku sądowego jesteśmy . zmu· 
szeni nasze lokale składowe z dniem 1 maja 
1908 uprzątnąć. By . zapasy towarów · 

li27 

~ krotki eh, biały eh 1 

~ .. weloi·any eh, obuwia, . 

- .. specyalnej garderoby dla robotni1kiów, 
w o;;-ólnej wartości . - . 

~ 
Prosimy przeto . Szan.· naszych Odbiorców, z lej , , 

prHW~IiWiB rIBłBlnoj PD~HŻY ; 
przy zakupnie podarków gwiazdkowy eh i wszelkich· innf Cb-po~ jak 
najobfitszy użytek zrobić. , · 

-sm- ' ~??:·!'?~~-;,.~~ ·~·o k 'f: '.',; ~·~Ą~,~~~ 

. ul. Dworcowo 70. 

. ' 9 =-(BaliiiiiofS[) 



Ja •aszewski, mistrz uawiecki 

'fjssen, Grabenstr. U. 
Największy skład s11kna na Essen i okolice 

, 5Ae s~an. Rodakom do wykonywania 
tkiej garderoby męzldeJ po bajecmie tainich 
b Jedyq:JY ~nteres w Essen. który w wla 
.;...arsztacie wYkoouie I polską czeladt za
. Ubiory dla panów w wlasnym wair

.-e. lf'Ykooane od 48-75 mrk. Paletoty od 
• iO 11trk. Spodnie od 10-22 mnk. Damskie 

1 
1 .-J a~ielsikie od 70-2000 mrk. Ka·batkł 
J6-70 mrk .Plasz<0ze od 60-150 mrk. WStLy 

11 wlasnym zakladzie wYkooone. (1187) 

(Jwładomłenłe ! 
~ne fabrykaty fabryki likierów 

l losprowiczo z Gniezno. 
Liklef na wesoła. „Dłe•iada" u mnie do 

~ ™1 
lot:· Loekertz, 

Wanne, Babnhofstr. 156. 

Znane z swej dobroci 

Jan Błooh 
w Essen 

Turmstruae. nr. H. 

ogólnie lubiane papierosy 

pierwszorzedny wyrób, tylko reczna robota 
w kartonach po IO s.ztu·k .za 15 fen. 

poleca 

Jl. Brosie, Poznań, 
fab1·yka papierosów ł krajalnia tytoni. 

Reprezentant na Westfalię i Nadrenię Stanisław BataJezak, Boehum 
Juliusstr. 2 I. 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR.: 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai"' 
serlichen Postiamt ·ein Exemplar der 
Zeitung „Ojczyzna" mit den gratis
Beilagen „Dzień Boży'' und „Szkólka 
Karodowa" aus Bochum filr das 1 Vier
tcliahr 1908, und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 0,83 Mk. 

, Obige 0,83 Mk. erhalten zu haben 
uescheinigt. 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ein Exemplar der 
Zeitung „Wiarus Polski" ans Bochum 
filr das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgel'd 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben 
bescłreinigt. 

Bacznoli6 ! Sw6j do swegol - -Jedyna znacznie powiększona 

polska fabryka kostyumów 
na obczyinie 
znajduje si~ tf lko 

w Berne przy ulicy Nowej nr. 3~ (laustr.) 
i posiada bardoo wielki wybór 

koslyumów do ws1elk. 1Jłuk lealralnych 
po ••Jalźuyeh ee-•h. 

Pros~ Kaabego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

z szacunkiem 651 

Franciszek Eau.be, 

J. Barański, Wanne, 
Najwi~kszy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i cał.Ko-

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
=== naprzeciw kościoła. btolicJdego. === 

Polecam wszystko w wielkim wybol'?..o. 
Zapraszam Szan. R-Odaków do zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego Bię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u . ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Przy całkowitych wyprawach, pł~kne podarki 

Wszystkim, któczy u nmie wyprawQ 
kupią, wypożyczam gra.tas oorcelany na we
sele. 

~~~~,..._ --Polecam także Szanownej Publiczności 
Na odpłatę! moje 

-..,........,._....,.~.>J wla•ne w •••siaty 
tapicerskie i siodla ... kie. 

N a życzenie przerabiam stare materace 
w jednym dniu po cenach tanich. 

Zarazem polecam materaee mojego 
wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce
nach fabrycznych. 

Najta6sze i n~ 
dogodniejsze źr6-
dło zakupna dla 
mlodo!eńe6w. 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei 'dem Kai
serlichen Pos.tamt ei·n Exemplar der 
Zeitung „ Wiarus Polski" aus Bochum 
filr das 1 Vierteliahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obi~e 1,92 Mk. erhaJ~en zu haben 
bescheinigt. 

----- den. __ ......;._· 190 

-..... ł 

Ich bestelle hiennit bei 'dem Kai
serlichen Postamt ·ein :Exemplar der. 
Zeitung „Gazeta Toruńska" aus Thom 
filr das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnernent und Bestellgelld 1,92 Mk„ 

Obige 1,92 Mk. erhaliten zu biabetb 
hescheinigt. 

- - ----den. ---190 ~---- den. ---190 ----- den. ---190 I 
~aiserłiches Postamt ------ I Kaiserliches Postamt -----~ I KalserUches Postami ------ Kaiserllches Postamt ------

-
POSTBESTELLUNOSFORMULAR. -

1 
.Ich bestelle hiermit bei dem Kai

tl1chen Postamt ·ein Exemplar der 
tung „Ojczyzna" mit den gratis
~eilagen „Dzień Boży" und 0Szkółka 
;e~·rodowa" aus Bochum filr das 1 Vier
un~ah8r 1908, und zahle an Abonnement 

este11geld 0,83 Mk. 

nes '~~iąe 0,83 Mk. ·erhalten zu haben 
C1n:m1gt. 

-------- den. - - -190 

~alserliches Postamt - .------

POSTBESTELLUNGSFORAIULAR. -
Ich bestelle hiermit bei 'dem Kai

serlichen Postamt ·eii'n :Exemplar der 
Zeitung „Wiarus Polski" aus Bochum 
fiir das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

. fi 

Obige 1,92 Mk. erhalten zn haben 
bescheinigt. 

_ _,__ ____ den. ---190 

Kaiserff ches Postamt ------

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiennit bei 'dem Kai
ser 1 i chen Postiamt ein :Exemplar 9er 
Zeitung „Wiarus Polski" aus Bochum 
filr das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abon11ement und BestellgeM. 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erh~en zu haben 
bescheinigt. 

------ cien. ---190 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei 'dem Kai
serlichen Postamt ein :Exemplar der 
Zeitung .J>rzyjaciel" aus Thom fiir das 
1 Vierteljahr 1908, und zahle an Abonne 
ment und Bestellgeld 1,24 Mk. 

Obige 1,24 Mk. erhalten zu haben 
bescłreinigt. 

------ den. --'--190 

Kaiserllclles eostamt ------·· Kalserllches Postamt ------
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~ . N a złoś~ hakaeie 
· M·a.ły :pod .. =r.oc·zn.ik I S~ój do „J1f?.~gol 

- \! Szan. Rodakom z :.drneliu i 
~o nau · i języika nieinieckie.go dla . użyi; okolicy donoszę uprzejmie, ił z dniem 
t~u Polaków ruapisał Władysław P.au- 1 grudnia· r. b: otworzyłem pri.r ul. 
Ius~ ·na1iczyciel korpusu kadetów w Bochumskiej 97 Bochumerstr. 
Warszawie~ Opt41rwna··w półtno 2 ·mr. „ kl ~ 1 • 1 k 1 

J.eri wyśmienity pąqręc.~nik "Zaprowa- I .·' s u ... r 1e1 n· 1 ~ I 
, dził. si(t dobrze w polsk·ch ~olach ,a 
przez Polskie gazety. ciepło Polecany. 
KsiążkQ Ję można każdemu poleci<;, i wyrą.bi~ni pr6dz wszelkich towarów 
ktoby chciał sie latwo i szybko:;po nie mięmy.ch . t~kte . kiełbasy pol· 

.(; 

./' powstał . W: Bochum === włelld poJskł hurtowny === 

Skl8d Cf gar-: i papieros~ól 
.~·iecku ńauczyć. , ~,ąkta'.~~~:. Jul!usza skle. - . Prosząc o poparcie, kreślę 
O.roosa w Heidelb.ergu., . Oo nabycia we · . " " · · z · ·szacunkiem .: 15 3? ·· ~ · . . . pod nazwą „WESTFAUA•.•. . . : .. ~ 
wszystkich księgarniach :i w księgarni 
;?Wiarusa Pot." w ·Sochum. : {1529) „ M. )Ya,kowiak, Hecklingh.-Sut Hochumskn'ul. 07. ~ ,Za przeszło „ : . • · (Uaai ~ 
~ ~ „. . 

L· .. _. 30 ty~1-:ey 1Darek ·, ~ 

Wypravia 

;est_ to:waru !awsze. na .sk_ładz!e. . Dla tego jest ol'?tiz~mi. wybóp~ I 
~eny . baJeCzn1e n1zk1~; towar z8" J&k . 1m1lepazr, 
piko pierwszorzędny. · · . 
~ · :Przybywającym Rodakom z ~alszych okolic przy zakupnie od I 
~5 marek zwracam ko~zta podróży. 

; lG. KWAŚNIEW,SKI, właś~iCtel. ·: ~ 
A. 8 mrk. .,-płaty ~ 
B 15 „ „ . ~IUcherstr. 44. BO()DIJM. BIUcherstr; 44 ~ 

' c 22 " " " ., ' 
D 28 „ . „:" 
· Pierwszorz~d.ne„· . 

dobrze wykonane'· 
meble i mat.erace. 

--,,--~~--====================~~==========--e 

jako praktyczny · 
Szafy za szkleni . Komody 

szafo ni erki 
zwierciadła 

podarek gwiazdkOWJ 

.. ....... 
'ce= 

·:s:. 
' c::::n 

bufety 
miśniki. : · ._. ·,. Na skladzie posiaaam tylko 

pi:erwmrzęd~e meąlei da.ję 
· n~ każdą„ sztukę 'gwarancyę. 

·<Proszę się przekonać \ pro- · 
szę zwiedzić moje olbuymie 

' .składy .i .niech każdy :kupuje 
· , tylko · 

-. Lóżka, materace, 
maszyny do goło.wania, 
·szafonierki, komody, 
zwierciadła, wóziki do 
dzieci, kanapy, buf ety, 

szafy do rzeczy .. 
wszystkol mr tygodn. 

na .odpłaty 

. · .. . · polecam . · . „. I 

·obuwie 
" od najzwyczajniejszych do najwspanialszyc~ 

_ · . po · najtańszych eeila4'h . 

~.- • KDlner _:8chuhhaus·„ ,. 
-..6:, „ .•. : •, I •, •• . • 

· · l\/T" · · ·1 · h. Proviniialstr . . 97a . . . . .iu_arx o . naprzeciwko poczty . 

. ' . . . " li 

. , ... · UWiadamienie r 
. . '. t~. 

·, ~ażdy ·" odbiorca ·: firmy. S. Hohensteina w Herne, B~hnhofstr. 50, kt6ry za 20 mk. knpi towaru, otrzyma 6 
metrów: dobrej i trwalej . materyi · na suknię domową, kt6rą może sobie sam wybrać, jako 

. . „ •. . „_ , pod~rek 

· ·s;· , Holł.ensteill Her·ne . :a.~pr••ci• · 
. . . . . , . ;, „ . . . . .. . . ' , \1.liO:V :NovcreJ. 

' ) ·' . ·w 11 '" i:.,. k. . b , „ J ~onfekcyl damsklt\J I dzleeł~cej, mater1J na' suknie, 1nater1J DB . ·:1re: . · 1 ··w·y o·r. łóżka, ,pierza, jedwabi ą~ fartuchy, chustek na glow~, konfekeył 
''

1

• • • 1 ", • • • · dla PllllÓw l ehlopeów. · · Meble wszelkiego rodzaju. Lóżka I tak 
I• ,' I•.; ' ;• • ' '•'.,' ,' d„l.ej. I~·. '' ' , • 1526 

.J' ,. I·• Ir • 'oj • ,• ) ; • • ~:f „"': • , ' . ł ~ ' ' • • • ł. 

. „; Szanq\YnyID. ~ moim odbiorcom donoszę .up~ejmie, że od dnia · 
l - . . • . '. ~ .• • . l '. . ' .• 

· ·· · · ,. . .. , · , .l5•;ro s(ycznia .„ .. -· ----~ 
- •' " I l :'i; "~"ii/ " • I ' 

" po~Zą~cZy '· : wyJi~puj~my bony . . · ' „ • 

t ! .• 

' r :-'· .. „ 
,,„eł 

===-·':···= .... =· .· ~buw e, stosowny podarek ;;wiazdkow1·=====-
, · .~:· , ~ ' · „ · · >: · ' • . · ) · dla panów, pań i- dzieci. „ .. · . ' · · ·. 

P~ntofte skórzane,. pluszowe, trzewiki fłleowe, . kalosze, . trze'D·lkł boxealf I . ehe-Vreaux 
· · , · od najzwyczajni.ejszych do najpięxniejszych po zadzłwiaJ&\e'O tanleh eenaeh. . : · · · · · 

Na· .t:rzewi . ::Q.łCowe . ·10 :procent :rabatu. 
: 1518 

·1·;: 
'_ ~ 1

1 
I I Bongar~~tr~ · 3. ,·. " : . , „ h t PP .... GrosM;:. · oehum.· . · · . Bangardstr1 3. "· j .· · 

, ... ~ • ~ ~;--""1·· ~.:.·tm~d::.nir1~:~r&T~u.::i· ·~csm:mm•m:D11„a:mc:...mm11111am!:iE~ID'i•~1 



___ B_o_,~_.h_u_m __ , _na_~ n_i_e_dz_i_el_e.;._, _dn_ia_2_2......:g;....r_n_~o_i_a_1_9_0_7_. _____ B_o_a:_· _l~ 

to<tzłenna pismo J Indowe dla Polak6w na obczyźnie poświęcone ośwłacla oraa sprawom narodowym, politycznym i iarobkowy~ ··l ... „. L& w- - w:wwwwww•.ua u:• auam th m•'O' ~ 

·I lmlc Boże ·za Wlarc I DJczrz111 
Za fu.sera.ty placi sie ~a miejsce rZą.dka dr~ n.. 
ku 15 f., ~l08Zenie, zamieszczone Dned inseratamf !Cl 
fen. l(to czesto oglasza otrzyma. rabat. - Llst.v. fi• 
„Wiarusa Polskiego„ należv: frankować i pod.ad H 
nich dQk'ladny adres piszącego. l(ekop. nie ~CUIJ1 • 

swemu 

folska partya socyalistyczna w Polsce 
1a1>oru rosyjskiego postanowiła nie 
,zyłączać się do bojkotu towarów nie

mieckich. 

Jeśli :wiadoniość powyższa zga<lza 
' się z prawdą, wówczas nic lepiej oświe 

dić nie może 2~leŻ!ności ,rpolSikich'' so
cya[;stów od agitatorów niemieckich, 
~k powyższa uchwala. 

Organ kapita:listów niemieckich 
„Rheinisch-Westfaelische Zeitung'' ra~ 
~uje się wielce z ipowdu stanowi·Sika so
cyalistów „polskich' '. 

Czy panowie socyaliści nie pomy
ślą może o wysłaniu deputaieyi, !która 
pokloni się księciu Buelowowi za jeg9 
antYPolską ipolitykę ? 

miłowanej ziemi, którą od tysiąców lat 
zamieszkują i na której całe szeregi po
koleń rodzą się i grzebią. 

Odłam narodu polskiego, zagarnię
tego przez państwo Hohenzollernów, 
nie rozniecał rewolu,cyjnel pożogi, za
chowuje sie spokojnie," spełnia ściśle na 
rzucone mu przez stan rzeczy ciężkie 
obowiązki, płaci podatki i dostarcza 
żołnierza, ·którego dzielność bojową po
dziwiał n;ejednokrotnie sam Bismarck. 
To też gdy pierwsze wieści o zamie
rzonem wywłaszczeniu ukazały się w_ 
prasie europejskiej, uważano powszech 
nie taki zamiar z:a - - - - - -

- - - Zdawało się, że państwo ucy
wi.lizowane i uznające prawo własno
ści za kamień węg~elny budowY spo
łecznej, nie ośmielili. się nigdy na: tak 
bezwzględne - - - - tej zasady na 
- - - - - - - - - - najpro,st
szym pojęciom sprawiedliwości. Nikt 
nie mógł uwierzyć, aby to było możli
we w społeczeństwie, które uważa stę i 
podaje się jako chrześciańskie. 

A j'ednaik kanclerz Btilow wniósł w 
sejimie ipruskirn ,projelkt przymusowego 
wywtiaszc:zenia }?olaków, i 1 sejm ode„ 
słał nie kanclerza do - - - - - -
- - -· ,_ - - - ale proiekt do ko-

• • I • 

m1sy1. 
Urzędowa \.Viadomość o tern roze

Og(>lem nies'Zcz_ęśliwych wyipaid- szła się już po calym świecie - i na 
ków w r<.>ku 1906 było 6861. Smiertel- . 1 chwalę ludzi.kości stwierdzić !llależy, że 

· ny~h wypadków w ostatnich 17-tu wsz~dzie ~ołala jeden !krzY'.k prote-

Llczba ~miertelnl::ch wypadków w gór
nictwie w Stanach Zlednoczonych wy

nosiła 2061 YI roku 1906. 

fath b ł • k . . . d . 'SVu 1 oburzema. Pr.asa europ,eJsilm bez 
I ., ac . Yio. Jai JUZ wrezona.1 onos1- różnky brurw i stroonictw, a z nią ra-
. llsmy, 22840, z których połowa wyda- zem cala niezawisła prasa niemiecka 
rzyła się w ostatnich 6 latach. napiętnmvała post~pek rząidu :pruskie1go 

Q ostatniej tkatąstrafie kopa'lnianej jako - - -:- ~amach na elementa!}le 
w Pittsiburgu bnak dotąd szczegóło- prawa lud~1e. 
wYch w· ..1~- ś . I z tym głosem powszechnego obu-

Iauvmo c1. rzenia 1: - - - nawet - - ~ rząd 
m m= łiczyć się musi· Ale my, Polacy, ;pra

Henryk Sienkiewicz 
w sprawie wywłaszczenia. 
Zażywający sławy światowej pi

s~rz nasz Henryk Sienkiewicz zwrócił 
s1ę do wszystkich znakomitych pisarzy 
uczonych i portyków europejskich i po 
z~~uropejskich z odezwą, w której pro
si ich o wyrażenie swej opinii z powo
du Pru&kiego projektu wywłasz·czeni1a. 

b 
pdezwa Henryka Sienkiewicza 

rzm1 1ak następuje: 

gnęłibyśrny, aby ów protest przeciw 
b- - - -- - trwal jaknaidlużej i 
przybrał ~aiknajobszerniejsze rozmiary. 
Z tego powodu głQsów prasy, !która zo
howiązainą jest codzień dlnnemi r.iajmo
wać się wypa'Cllkami, nie uważamy za 
wyst1arnzające i dostateczne. Trwalość, 
a zarazem niezmierną powagę może 
nald'ać prntestowi tylko wypowiedziana 
oddzielnie opinja 111aj1znaJk.omit!:1zych 
przedstawicieli 111au:ki, literatury i sztu 
:Id całego świata. Będzie ona oota1tC'CiZ
nym wyrokiem :µowsze:ehnego s,umie
nia na niebywiałą - . - - - - i za-

Czcigpdny Panie! razem najpotężniejszem slow em obro-
Zaszedł w XX wieku fakt wprost ny dha 2nacznego odłamu na;rodu kul

- - - - - _ _ cywilizacyi, pra- turalnego i zasłużonego w dziejach· 
\~, ~prawi'edliwości i tym wszystkim Tu :nie chodzi już o mieszainie si.ę do 
Po1ęc10m humanitarnym, które są pod- sinraw iwewnętrznyiel1 królestwa Hohen 
~tawą życ :a i kultury nowożytnych spo zollernów. Jest to sprawa, dotycząca 
teczeństw. calej ludzkości, spral\va. w !której mia 

Oddawna już istniała w pruskiej !Prawo zabrą.ć głos każdy ucywiliw
Polsce komisya kolonizacyjna, mająca wwny człowiek, a iprzedewszystkiem 
za zadanie wykupować ziemię. należą- tacy męż~ie, któr.zy wśród swych na
c~ do Polaków i osadzać na niej niem- radów są filanami 1cywJJizacyi i kultury. 
cow- - za sumy, do których musieli Z tegD ipowodu ~wracam się Kio Ozci
Przykladać się i Polacy. Dodawszy do godnego P~ma z 1gorąicą prgśbą o rwy
tegQ - - _ _ dzf eci w szkołach ni·e- rpoi\Vie'dzenie swej opvnii w lk:westyi 
lllie k' h , · · kt wniesionego rprzez rzad prus\ki projektu 
k c I~ i sw;eżo wnies10ny pro1e . za in. rzymusowego wywłaszczenia 'Z ziemi 
azu 01czystego jęiyka na zebraniach, . Y. 

z?awało się, że krzywda i _ _ _ _ IJ}Ofaków. Zw:racamy się nie dla tego, 
rowności wobec prawa nie może być ~byślT!Y. choć, r1Ja. chwil~ mogli ~ątpić, 
Większa _ 'ed k · d ze op1ma ·pan.ska bedzze cwm mlJlem 
_ .._ __ ~ na ze rzą_-=- -=_ - nie jalk głosem ołvirzenia i potępi~nia, a~e 
chciał się na tern ograniczyć. · ~l~tego? że pubH?21~e wy:pow1edzem~ 

I oto świeżo wniesiono w sejmie Je'J. n~pkętnuJe na1wię~~i kr~~"i:dę. 1 

Pruskim projekt przvmusowego wy- na1w1ę szą. - - - w ;s ory1 . w~e
Wlaszczen;a Polaków: podległych berłu l iku, n1ape~m ofa~chą naród pols\k1, a. J,e
~ruskiemu, z ich własuej ojczystej i u- s. dnocześme moze być pomocą nawet 

dla tych wszystkich uczdwych niem
ców, którzy nie chcąc - - - - się 
wobec całego 1ŚWiata. zwalczają usilnie 
sprzeczny z konstytucyą ~ - - - ~ 
projekt pruskiego rządu. 

H e n r y k S i e n k i e w i c z. . ' 

Witten. Odbył się tutaj ubieglei nie 
dzieli wiec w domu katolickich czeladzi 
Rozpir·awy zagaił o godzinie 4Y2 p. M. 
Jasiczak .pochwal'eniem Pana Boga. Do 
biura wiecowego obrano pp.: Jasicza
ka przew., Kowalkę ~ast., Kmiecia se
kretarzem. Golę zastępcą, Kaszaka i 
Winkia ławnikami. 

Pan Jasiczak wskazawszy na chwi 
le, które obecnie przeżywamy 1i na cel 
wieca oznajmił Rodakom, iż na wiec 
przybył szanowny pan poseł Brejski! 
którego wiecownicy, powitali oklas~ami 
i okrzykami. Pan poseł Podziękowaw
szy za serdeczne powitanie przedsta
wil nasamprzód dziala1iność Kola pol
skiego, mianow.!cie obronę robotni
ka polskiego przez liczne wnioski i re
zolucye ,przedłożone parlamentowi. Na
stępnie pan ·poseł Brejski przedstawił 
nam ostatnie projekty antypolskie, a 
więc Projekt ustawy o zgi:omadzeniach 
i stowarzysz,eniach oraz projekt usta
wy o wywłaszczeniu. Jeszcze nieda
wno nikt się nie spodziewal, by przed
łożenie takich prroiektów w Wiieku dwu . 
dziestym było możliwe, to też w całym 
świecie cywilizow1anym rozległ się je
den okrzyk ·oburzenia 'i potępienia. 

Pan poseł Brejski wzywał następ-
1nie rodaków, by się garnęli do towa
rzystw polskich, do „Zjednoczenia Za
wodoweg·o Polskiego" i pracowali nad 
szerzeniem oświaty. 

Pięknych i nader pouczających 
słów pana posła Brejskh~go słuchali 
zgromadzeni z natężoną 'Uwagą i wiel
kim zapałem i podziękowali mu burzą 
oklasków. 

Przewodniczący p. Jasiczak w cie
płych słowach podziękował p. posłowi 
Brejskiemu za jego przemówienie i za -
jego pracę d.Iia dobra ludu polskiego, 
szczególnie dla robotników polskich na 
obczyźnie. 

Przemawiali następnie h~szcze pp.: 
Ludw;k Gola, Jan Winke i W. Kmieć. 

Treść rezolucyi przyjętej na wiecu 
podana już była w ~,Wiarusie Polskim". 

Wiec, który się odbył przy udziale 
350 wieco_wników, zamknął przewodn·
czący okr,zykiem na cześć posła Brej
skiego i K.1oła Polskiego. 

Wawrzyn l(mieć, sekr. wieca. 

Z Miilheim nad Renem 1nad e.sł.a no 
nam następujace sprawozdanie: 

Odbył się tutaj ubieglej niedzieli na 
sali pana Rebholza przy Regentenstr. 
9, wiec Polaków gla Miilheim i okolicy. 
Dzień ten navwać możn1a. wiełkiem 
świę,1em ipolskiem, jalldeg.o tutaj jeszcze 
nigdy nie było. Wiec oobyi się za 
staraniem p. Dymka, gorliwego praco-
wn~ka ma niwie narodowej. Niktby 
był też urządzeniem i\V ieca tutaj się nie 
ziajął, bo 'Sprawa narodowa każdemu · 
.niestety tutaj dotąd dość obojętna by
la, lecz manny nadzieję, że odtąd duch 
się ożywi. 

Na wiec zebrali się rodacy e; Miil
heimu, K.olonii. Kałku i W iesdorfu. U
dział rodaków w wieou byt dosyć li

czny, chociaż z ipowo.du doniosłości 

, 

sprawy, dl~ jakiej wiec się ooby~, po-
winno byfo się zebrać już 1I13!}mniei 

1000 osób.. Wie<! zagail ip. Dymek po
chwaleniem Pana Boga o gódż. 3 po 
1poludniu i ina jednogłośne żądanie tak
że wiecDfWi {>rzewodniczył. Sekreta-
1rizem wieaa obrano p. Kaczmarka z 
Kallkm, a tawnikami pp. Dąbrowskiego 
i Pieytlka z Wiesdorfu. 
' Po krótkiem objaśnieniu, w la:kim 
celu ów wiec zwołany został, udzielił 
P· Dymielk głosu p. Kwiatkowskiemu, 
redaktorowi ,.Wiairusa Polskiego" z 
Bochum, który zap.roszony .vrzez . Ro
daków na wiec ów 0przybyJ.!. Pan Kwiat 
!kows!ki w dwu.godzintnej mowie pi;zed
struwił sluchaczom 1całe nasze położe
nie i ciągłą walkę z odwiecznym wro
giem naszym. począwszy od czasów 
zakonu krzyżackiego, aż do najnow
szych czasów. Mówiea z serca pły
nącymi slowiami tak potrafił słucha
czów nastroić swą mową, że zauwa
żyć ·bYło można na niejednym policz
ku lzy z oczu spływające w niejednych 
chw:.lach jego mowy. Szkoda tyl
ko, że ministrowie Pruscy nie bio
rą udziału -w wiecach polskich. bo gdy 
by tak u nas był choć naprzykład i sam 
prezes ministró:w ,pruskich ks. BuelDw, 
byłby się od nas miłować bliźniego na
uczy1l, a z dmgiei strony się iprzetkonał. 
.iż mimo jego wysi~K.ów skierowa111ych 
1przeciw narndow1 .nas..zen1u iyjęn y ! 
żyć 1będziemy. Mowę p. l(wiatk.ow
skiego rodaicy co chwilę 'J)rzerywiali sal 
wami oklasków, w~olośd lub oburze
nia. Po obszernym omówiooiu no
wych 1projektów mtypolskich zaikoń- · 
czył mówca, że ctioć u wrrogó:w na
szych dziś §i'ła kroczy ,przed prawem 
los narodu polskiego i P-rzysiztość jego 
nie od !Wrogów, lee.z od nas samych za
ileży, 1a drzewo polskie, ichoć niejedna 
1Sncha ga-lęź odp_?dni,e, pielęgnowane 
lf)rzez lu~ 1Polski, stać b~zie i przetrwa 
tę 1burzę 1alk, jak p:-zetrwało ieszcze 
gorsze czasy. Mowa pana Kwiatkow
slkieigo wywołała wśród zeibl1ainych 
wjel!ki zaipat. a Po skończeniu zerwała 
się burza: oklasków, !która długo, długo 
nię umilikla. Gdy się .na sali nieco uci
szy i.o vr.zewodnicząc;y p. Dymek po
<lziękawal mówcy zia tak serdeczną 
mowę. 

Potem przemawiał jeszcze ~ró
tko ip. Dymek o skutkach, jakie za sobą 
podągnie wywlaszczenje i zakaz ję
zyka polsddego na wiecach, jeśli istotnie 
zc.>ta.J!by uchrwalony. W końcu wzy
wał mówca, ażeby każdy rodak w o
becnych czasach należał do towarzy
stwa rpolskiego i do „Zjednoczenia za
wodowego 1pol'Sikieg·o", oraz iażeby ka
żdy rodak abonował ipolską gazetę i 
speł1nfal sumiennie oibowiązki marodo-
we. . 

W ko1icu zabrał jeszcze głos pan 
· Chwiałkowski z Dyse1dorfu · i mówił 
o tdlugiach państwowych, o polityce rzą 
du prusikiego i o postepach jakie robi 
,.Zjednoczenie Zaw. Polskie". W koń
cu wzniósł p. Chwiałkowski okrzyk na 
cześć Ojca św. Piusa x. 

P. Dymeik przed'Stawił zebranym re
zolucvę, która jednogłośnie zgromadze 
ni przyjęli a w której zaprotestowano 
-przeciw 1projektowi ustawy o wywła
szczeniu araz przeciw zamierzonemu 
zaka0Qiwi języka polskieg<> na zgroma 
dzeniach publicznyich. 

Wiec, 1który zakoń·czooo o godz. 6 
rwieczorem pozos tanie rodakom na . dłu
go w pamięci. 



„Wdzięczność'' posłów LGtaryna'I. 
Podczas rozpraw nad projektem 

ustawy o zgromadzeniach i stowarzy
szeniach w parlamencie niemieckim 
przemawiał także poseł lotaryng-
ski Oregoire w obronie ludności 
francuskiej i zajmował się szcze
gólnie paragrafem 7-mym projektu prze 
pisującym~ że dozwolons na zgroma
dzeniach publiczny dt jest tylko język 
niemiecki. Pan Oregoire zyskał wiele 
POchwal za swoją mowę u hakatystów. 
gdyż oświadczył, że przecież ludność 
w Lotaryngii Polacy 11ic nie obchodzą 
i nie może ona ci erpieć za Polaków. 
Wobec tego przypomina panu Oregoire 
pismo „Lothringer Volksstimme", jak 
to inaczej zachowali się Polacy wobec 
posłów Alzacyi i Lotaryngii. 

Byto to w lutym roku 1874, kiedy 
posłowie Alż:acyi i Lotaryngi.i poraz 
Pierwszy ukazali się w parlamencie nie
mieckim. Stawili oni natychmiast wnio 
sek, by ludność Ałzacyi i Lotaryngii, 
którą bez pytania się iel wcielono do 
Niemiec, dano , możność WYPowie
dzenia swojego zdania. Gdy nad wnio
skiem tym obradować mi<l!no 18-g·o .lu
tego stawił poseł Teutsch wniosek, by 
pozwolono wyjątkowo posl-0m Alzacyi 
i Lotaryngii mówić po francusku, gdyż 
nie znali oni jeszcze dostatecznie ję
zyka rniemieckieg-0. Wniosek ten je
dnakże wskutek protestu liberałów od
rzucono. Wniosek uzasadniał, jak mógł 
Teutsch, a przeszkadzali mu ironiczny
mi -Okrzykami liberałowie ,~ konserwaty 
śd. Teutsch oświadczył, że jest libe
ralnym protestantem i republikani
nem. Większością gtosów konserwa
tystów i Iib.eralów dyskusyę zamknię
to wkrótce, a -posłowi Teutschowi jako 
wnioskodawcy udz!elono gfos jako o
statniemu. Poseł Teutsch, który źle 
władał językiem niemi~ckim, oświad
czy!, że fogo zwolennicy pokładają uf
ność w Bogu i decyzyi Europy. Nastą
piło glosowanie nad wnioskiem. Kil
ku posłów powstalo, podczas gdy po
słowJe Alzacyi i Lotaryngii wśród o
·gó1nej wesołości nie powstali za wnio
skiem swoim. Wówczas oowstał poseł 
polski dr. Niegolewskl i wniósł o po· 
nowne głosowanie. Wykazało się bo· 
wiem. że posłowie z Alzacyi i Lotaryn
gii nie znali dostatecznie języka nie
mieckiego, nie mogli śledzić przebiegu 
rozpraw, prowadzonych w języku nle
mieckillL i nie zrozumieli zapytania 
marszałka parlamentu, wskutek czego 
głosowali przeciw własnemu wnlqsko
wi. Nad wnioskiem, nad którym już 
raz głosowano, nie urządzono ponowne 
go g!osowania i nie uwzględniono wnio
sku dra Niegolewskiego, który bezin
teresownie udzielił pomocy posłom Al
zacyi i Lotaryngii. 

Tak' oto postą~ili wówczas Polacy! 
Nawet pisma niemieckie zaznaczają, 
że istotnie na inną zasłużyli Polacy za
płatę, niż ta, jaką dał Polakom obecnie 
poset Lotaryng;i Gregoire, który w do
wód wdzięczności starał się jaknajdo
bitniej wykazać, że Polacy p,:o nic nie ob 
chodzą. 

Była to pierwsza mowa p. Gregoi
ra. adwokata w Mecu; jeśli nią chciał o
kazać swoją •. wielką mądrość politycz
ną'·. nikt mu t~go .nie zazdrości. 

ł.66) 

ŻUBR OWIE. 
O~wiadanie historyczne według po

wieści 

Wacława Oąslorowskle20. 

(Cl11 „als%Y). 
Stadnicki upiern.ł się i bełkotał z 

11porem. 
·- Florek, odczep się! Tobie s i ę 

zdaje. że ja jestem pijany! Nie! To. mal 
aaga !.„ Porządni Hiszpanie !„. Mają 
drzwiczki z antykamery do ogrodu !„. 
Niech sob 'e mają! ... Chodzą rozmaici ... 
niech chodzą, psia mać!... Ja nie je
stem Francuzem! ... Mal-aaga !.„ Daj gę
by, Plorek! Tobie się zdaje! Cha, cha, 
czekaj !... Wracam na służbę! Służba! ... 

Ootartowski z Kasarkiem zaczął 
ukladać Stadnick:ego do snu, a chcąc 
mu ulżyć, rozp ' ął wachmistrzowi wy
soki, a niewygodny kolnierz mundura„. 
w tejże chwili, pęk papierów wysunął 
się z vanadrza. 

Wachmistrz uśmiechnął się wpól 
przytomn·e. 

Połoienia finansowe Rzeszy 
niemieckiej 

jest naider niekorzystne z powodu ol
brzymich wydaitków ra wojsko mary
narki i kolonie. Naprzyklad wydatki 
na wojsko w roku bieżącym wynoszą 
891 milionów 860 tys. 447 marek i są o 
59 milionów mauek wyższe jak w ro~n 
ubiegłym. 

Tymczasem tegoroc~ny budżet pań
stwa niemi,eckiego wynosi zf,i miliarda, 
długi ipaństwowe 4 milirurdy, tegorocz
ny z:iś def '. cyt 200 milionów~'. 

W.cale niedawno - pis;ze wobec 
tego „Koeln. Vol!ksztg." był nasz bud
żet drwumHjandowym. dziś liczy już nie
mal 3 miliardy, w raku zaś 1909-ym z 
p w.nośieią i tę liczbę przekroczy~ przy
czeim zauw1atiyć należy, że wydatJki ro
sną w tempie o wiele szybszem, !Ili 1ż do
·chody. 

W dniu 1-szym Października prze
kroczyliśmy już 4 miliardy długu. Sa
mo jego oprocentowranie wyunaga 147 
m.iilionów roczinle. Cofnijmy się o kilka 
lait wstecz i patrzmy, ja;k szlta ta la:wi
na. W ·roku 1901 mieliśmy 2,395, mi
N'Onów długu, w 1902 r. 2,813 milj. w 
1903 roknl 2,813; w 1904 .rdlru 3,003 mil.~ 
w 1905 r. 3,213, a w 1907 r. 4,003 milio
nów. Tak więc w ciągu ostatnich lat 
7 ciężar naszy,ch długów z<lwoił się nie
mal. 

200 milionów deficytu vaństw01Wego l 
Mitmo iż i'Stnieje ustJa;wa, postanawiają
ca sptacanie długów rpaństwowyieh w 
wysokości 3/ :.% roc:mie, IJ)ozostała ona 
na papierze, gdyż nie tylko ani fen. na 
długi nie zapł:acono, ale jeszcze trze1ba 
będizie nowe zaciągać :na pokrycie 200 
miqionowego .deficytu. Deficyt ten bę
dzie wkróke znaicznie wyższym, gdyż 
iw ciągu 3-ch lat wy.czer,pie się 1pańs:two 
wy fundusz iinwalidów, wynoszący dziś 
około 100 milionów, którego bierze si:ę 
oorocz:nie po 30 mHionów na pokrycie 
bieżących wydatków 'oaństwmyych. W 
naj1bliż:szej więc przyszlości pOżyczyć 
znowu musimy 400 milionów - i taik 
idal.e-j, bez koń·ca . .Położenie finansowe 
ipaństwa jest ogromnie niebezpieczne, 
określenie zaś obecnej 1polityki rządu 
wyrazić można zdaniem: Ni-ech kosztu
je co chce, byleśmy utrzymali się na 
koźle''. 

Abonujcie „Ojczyzną" ! 
Prosim'y popierać i rozpowszech

niać plsmo powieściowe pod tytułem: 
Ojczyzna 

Tygodnik narodowy, poświęcony o
świacie i rozrywce, który z Nowym 
Rokiem zacznie wychodzić co tydzień 
z dodatkami 9,Dzień Boty" i „Szkółka 
Narodowa". 

Przedpłata wynosi na cały kwar
tał tylko 

'5 fen1gów. 
a z odnoszeniem w dom 12 fenygów 
więcej. 

„Ojczyzna" zap:sana jest w cen
niku pocztowym: „Erster Nachtrag Li
ste 14, polnisch". Na poczcie żądać: 
Besztele polnische Cajtung „Ojczyzna" 
aus Bochum. 

lianie oolslde. 
Z Prus Z aehod.nieh, W armil i Mazur. 

l(ośderzyna. Tutejszy „~1irn'arkenferaJn„ 
liczy obecnie-, ·iak donosrią gazety niemieckie 
548 czlon.kóW. 

Cho)nlce. Miasto nasze liczy obeonie 11023 
mies2ikańców. 

Czersk. Liczba mieszkańców w miejsco
wości naszej pod.niD!Slla s_ię w roku bieżqcym 
do 6650. 

Brodtdca. Omint BryńSlk w tutejszym po
wiecie przechrreooo na „Langendorf". 

Elbląg. W tutejszych nizinach sta.nialy świ
nie. Zai centnar dobre·i żywei waigi placą tu 
obeonie 37 do 39 marek, za wyrosle proszcz.a,.. 
ki 25 do 30 marek, a pros.iąt w ogóle kuJ}()'WaC 
nie ch~ą. A mimo to ceny za mięso bynajmnieJ 
nie spadl'y. 

Bartąg. J.aik okrioq:JUle zepsucie pa·nuie 
wśród mlod'Zieży. o tem świadczy nast~puią~y 
wypadek. Oto orzed tutejszą rzbą karną stai
wal 15-lettti ucze(1 ·k<owalski Juliusz Zint z Luoo 
W<l'. Wyrostek ten orzyznat w t oku rozpraw 
z naizbmnieiszą krwia. że Il pa:hdtiernika br. 
2:3lbil topor.kiem dozór,cę Gro<:....sai, Jedynie z tego 
powodu, ażeby d<Qiść dq 10 marek pifmiędzy, 
któremi chcial pokryć dlugi, z~nal dalej, że 
fuż na dwa tygodnie przedtem drwukmtnie czail 
sie na nie~o z poz.ai .kupy drzewa•. Morderstwo 
yry.konal w ten sposób, że ws'Zecll do mieszka
nia Grossa i wręczy! ID1J fuilszorwaną kartecmkę, 
rzekomo przez maistra iego pisaną. W chwih, 
gdy Grnss czyta!. wydobyl Zint z. pod ubrania 
siekierkę i 21acząl jej ostrzem obra.bia!ć Grossa 
po glowie. Ten zamierzal sięgnąć p-0 fuzyc;, 
ale si.Cy S?;o opuśćily i mnąJ ja•k dlui;ri na zie
mię. Wówczas Z1nt dobil ~o do reszty. Na
stęipnie przetrząsmil pQmiesx~~nie, i zabrał Zt! 
soba 530 marek Morderstwo wyikrylo się w 
ten sposób, że podpadla· rozrzutność Zinta, któ
ry J)Olllięd:zy i r~mi z pewną kelnerką prze
trwoni.( 41 marek jednego wieczora. Prokuratior 
wyraziiJ uo01lewanie, że prawo ze WZl(lędu na 
mlodość oskarzoneQ:o nie przepisuje ostrzejszei 
.kary, na którą morderca sobie zaslużyl. 

Z Wielk. Ks. Poznataskieito. 
Masowe zmiany nazwisk. S!uswrzowi Gu

stawowi R.aaz;kowskiem11 i jego bratu blachnie
nowi Prvderykowi w Bydgoszczy „pozwolo
no" z.mienić naz:wisdm swoje na „R.oter"; robo
tnikowi ~kolejowemu Szudrowiczowi w Gn1e
inie .na „Schudmwitz" _i robotnikowi MarciniC>
wi W aszko.w:i.alkowi w Szwederowie na 
„ttaU'pt". · -

Poznań. Celem zwalczania alkoholu na 
mie}$'Cach pracy zaprowaidzilo towarzystwo po
wiatowe na próbę kuchnię ciep!ą i war.zelnJę 
kaiwy na ·bu<lowli nowej •s.zkoly na Łazarzu. Pra 
ba tu udala się w zupelności. Obecnie postano
wilo miasto zarprowa>dzić takie >kuchnie na 
wszystkich większych budowlach mieiskich 1 

·fiskalnych. - Przyklad wart naśladowania! 
Poiznad. Onegdaj rano zaistrzelil się w 

mie~kaniu swym przy ul. Półwieiskiei, oficer 
od' artyleryi, Eichler. Bliższa przyczyna samo-
bófstwa oo. f'a'Zie nieznanai. , 

Niemiecka gospodarka. Ko.lonlsta Ryszard 
Brunkoo z Nowe.iwsi ·DOO Obornik.ami, kasyer 
11iemieckied kasy pożyczikowet.i i m.z:czędnoścl 
spr7eniewforzyl pienią.du kais_owe. Kwoty nre 
zdolano ~twierdzić. po.niew;a.ż Brunken spalil 
wszystkie ksiąóki. Zarząd kasy wni6sl skargę, 
skutkiem czego B. aresztowaino w ~hwili. g<IJc 
siprzedaiwail ca.Iy inwen:mr~ by ulotnić się. 
Brunken prz;y1ZJ1al się. i.ż wzi.ą,l z kasy okolo 
170(' mr. na zaplacenie weksla. - Piękny bu1 
turnik, aini sil-owa! . 

Krotoszyn, Za przel\roczenie § 110 o kazal
nicy skazano swego czasu ks. prob. $niaitalę na 
150 mk„ przeciw !któremu to wyro1kowl X. Sn. 
wniósl o rewizyę. Sąd · rzeszy w Lipsku prze
kazal sprawę do ponowneg-0 rozpatrzenia tej 
s001ej iźibie karooj, która po przesluchaniu 
świadków i d1uższ.ej narnd'Zfo skazala X. S. na 
100 mk. 'S!rzy;wny lub 10 d'l1i wiezienia. 

Z Kępińskiego. Vj tiuteJiszej -Okolicy wyda
rzyly się dwa napady pawallidroigów na prze
chodniów„ W jednym wy;padku napadli raibu
sie na ucznia gola:rskięgo NQIW'ahli i porainili go 
'<lość dężlko no-lami. W drugim WYPadku 11apa-
1<.Ui rabusie na iaidą.cego wozem gospodarZ'a 
Schmidita, 1który w ohawie o swe ŻY'.Cie wstawil 
1konia i rwóz i uciekl. Powr6cirwszy pokrótce 
znalazl wóz w rowie: towary jednaikowoż ra
busie skrndli. 

Zł' SJ,,.zka rzvlf Staro 'O(s~ 
lrłl .•. łt. 'fi '*'~· ~ 

82 roKu ŻYCJ<11 wuowa w JUHus:i::u Li . 
nym ok-olb dobra 11ł<hl ślązkiego u~O!liu. 
poetą ludowym, era 

Bytom. Ponieważ ba.rdzo znac . 
sla liczba protestantów i kh dziec.i T.ltie 
śląskim obwod'Z.ie pqemyslQWym „~ t 
czasie. przeto i szk~y prote.staockie ~ 
żą. Nieząólugo maią budować si.kory sit 
ckJ.e na .Rozbarku, w R.aidz.ior.Jcowie J>r~ 
nadl, i podobno w kilku innych mi. r 
ściach także. - Wzrost protestanht..:
taikte imak czasu! ·'ot.11111, 

l(amleń pod Bytomi~m. W okolicy ~ 
ma. na gruntach sprzedanego w tych dDi h 
woctu dóbr, będą o.becr).ie bić dziury ae 
cze. poszukując poklaidów węgla w ~~ 
dzo jest prawd'opodobnem, iż wegie tani' 
dą i że niezadlugo powstanie tam ll(n,'ll k 
mai wę.gtai. · 

Michałkowice. W kopalni „Maks'' 
dlall życie 'Jltadgórnlk M. Skowrooski ~ 
rahuty, Dwa1 wózkl, zderzając si~, 'LgnfoU' · 
klatkę piersiową. Nieszczęśli'wy tiiczyl d~· 
30 l~t ży~ia~ 1byl żonaty i poz.ostawb. \\'do~ 
d'WOle diz1ec1. 

Mysłowice. Los . robotnicv. W I>tieież 
o!Jleżysasów przez MysJowice 2~oorowa1a 
pewm robot111i-ca. Nieszczęśliwa t>OWila u 
ckOI.. poczem odbyl'a jeszcze dJugą męczącą ś 
dróż ze Saksicmi. ai do M}"Silowic. Tuta; , 
czerpana zupelinie z sil, zachorowa.11ai, a kro 
potem 'fJopad.!ia w obląikanie. Lekarz l>OWia\ 
kaz.a.l umieścić nieszcześliwą w lazarecie. 

Z innych dzielnie Potslt. 
Łódź. Tutejsze stowarzyszen 

robotników chrześciańskich rozwija c 
się tak dobrze, że zarząd zamierza k z 
Pić dom celem pomieszczenia biur i z z 
gniskowania wszystkich kół w jed 
siedzibie. · · c 

Frysztat na $ląsku austr. Przy 
zupełn!ających wyborach w tutejszj 
okręgu do austryackiej Rady pańsh· 
zwyciężył socyalista Daszyński kandv 
data chrześciańsko-społecznego Bur 

trzema czwartymi głosów oddanych. 
W okręgu tym, opanowany 

przez socyalistów, poseł socyalistycz 
ny Reger złożył mandat, by w R.adz! 
państwa ustąpić miejsca Daszyńskit 
mu. 

\\1iadomośd ze świata~ 

Rosyjski minister handlu 
Filosofow zmarł nagle w Petersbur 
rażony paraliż-em. 

Przywó<Izca robotników ameryk · 
skich przeciw kapitalistom tamteim 

Prezes związków robotniczych or· 
ganizacyj amerykańskich. Samuel O 
pers. wygłosił mowę, w której wręci 
zarzucił amerykańskim potentatom f 
nansowym, że rozmyślnie wywołują 
jakfś czas popłoch na rynku pienl~; 
żnym, aby w walce kapitału z Pracąu
zyskać przez ten środek gwałtoWilY 
przewagę dla kapitału ·oraz przez upa· 
dek zarobków robotnika, następujący 
zawsze po takiem przes:leniu finanso
wem, zmniejszyć koszta produkcyi WY· 
robów fabrycznych. 

List Henryka Sienkiewicza 
podany na pierwszej strnnie pisma na· 
szego ogtos!l dziennik francuski ,,Echo 
de Paris" i kilka innych czasopism„ 

Z Maroka. 1 

Sułtan Abdul Azys zamierza sam 
objąć dowództwo nad wojskami wal· 
czącemu przeciw bratu swemu Mu.laY 
łiafidowi. 
;JD[ .. :· L _ - __ ,_; _ 

·- ··-·'--
- Widzisz, Florek„. psia mać! dla mnie miepojęta, bo przysięgnę ci. miast. Na wszelki wypadek trzeba ~ę· 

Stadnicki uważasz.. co mal ... aaga - stojąc w gtównem wejściu, n:kt tu dzi- dzie sprowadzić kilku naszych zuchoW· 
to mal-'aaga, a co papiery, to papiery, siaj, prócz zwyklych osób, nie wcho- Ootartowski pobiegł szybko. do 
Uważasz! Oni porządni i ja porządny dził i nie wychodzi!... Tymcvasem Dziewanowskiego. oddając mu pap1erY 
- a pap'. ery służba!.„ Cabalero ... a ·Su przed chwilą, ~dy pokojowiec uchylił i wyrażając swe obawy. 
saluted de usted ! Po naszemu, w wasze n:ebacznie drzwi, dojrzałem kilka ob- Kap:tan nie zdawał się podzielać 
ręce! mal.„aaga ! cy~h z~pełnie ~w.arzy ! _Rękę dam. sob~e I ni~po~oju Ootarto'Yskiego i, .1e~wie ule~ 

Wachmistrza trunki na dobre roz- uciąć, z·e tu cos się knu1e ! Ba! Juz mme ga1ąc iego naleganiom, pozwoht mu za 
marzać zaczęły. floryan powierzyl go ·dwa razy ciągnęli na poczęstunek ... do brać pluton „dwóch drzew", prosząc. 
opiece właściciela gospody, a sam po- tei tu izdebki .. Co robić? aby możliwie szybko zwrócił go do ko
d~żył zająć opuszczone prze.z Stadn_ic- - N:e przypuszczasz, że mogą szar z uwagi na ludzi„. Papiery za.~ 
k1~go_ stanowisko, Kas·:u~ow1 za.!1ecaiąc i, mieć drugie, boczne jakieś wejście? przyrzekł oddać wieczorem Chtapo,\· 
0~1ęc · e nadzoru nad zmianą posterun- - Jestem tego pewny nawet. skiemu lub Laplaceowi, aby je ta~ roZ· 
kow. , . . - Stadnicki coś belkotal o tern. patrzyli. W końcu upominał Dziewa· 

W anty~amerze krolews~1e1 zost~ł Ale teraz z nim się dogadać nie można, nowski Flory.ana: .. 
Gotartowsk1 tylko Masłowskiego, kto- Cz"'kaJ· i'al pr b: . k. . . · - Byle rozważnie byle ostrozn1e. 

go k . . r ś . .... 1 
, m zy so e 1a ies papiery. . ' . . k' go 

:Y z rącz ową mec1erp 1wo c1ą przy Widzisz lecz kto je tak zrozumie zeby nam ta gorLwość piwa 1a ie 
Jął Floryana.. . . . . hiszpań~ku pisane„ ' po nie nawarzyła! Ten nieszczęsny pr~e· 

- Jes~es nareszcie! Mato się me . . . gląd do dnia dzisiejszego nam pam1ę· 
skręcę ... Widziałeś Stadnick:ego„. upoili . - ~asz pap,_ery ? ... Musiał l~ s~a- tają ... Byłem przed chwilą w za111kU· 
go. Mniejszą. żeby tylko ni·e doniosło 1 Y ur~is zabrać 1 ~·;· Przed chwilą Je- Niegolewski Jędrek trzyma dziś warte 
się do ~w~tery.!.:. Ale słuch~j, tu .w pa- szcze ich tu szukal:·:·· . . . przy cesarzu„. mów] mi właśnie, że mar 
lacu cos s i ę dz1e.1e, czego ~OJ~ć me mo- -~loryan zamyshl się :a Po chwili szalek Berthier, zobaczywszy go, ode· 
gę ... Jacyś ludzie zakradh się ... Teraz rzekl · zwal się ironicznie: Cóż kawalerze, 
tam w pokojac~ królew~k;ch z~brali się - Gra tu się zaczyna nie.1ada ! nauczy.Uście się już m'~szt/y ?" Miłe o· 
ws.zyscy pra~v1~.„ ... Of1cerow1e gwar- zm·erzch zapada ... Nie ruszaj się stąd. dezwanie, co? Aż mnie poderwalo„. 
dy1 przybram, Jak do pochodu. R zecz Pójdę do kapit1na i powrócę natych- • gdym s ~ę dowiedział. (C. d. n.) 



· Strelk robotników węglowych J Heme. W nocy z czwartku na pią- · 
wybuchł w porcie Said, wskutek czego 1 tek zauważono tutaj Jakoby uderzenie 
statki odplywają z znacznym opóźn'.e- podziemne. Wykazało się, ie na kopalni 
niem. „von der Heydt" zawalił się jeden ca-

l(atastrofa w Palermo. ly ganek, wskutek czego poniósł śmierć 
Wybuch prochu u puszkarza Aiello człowiek. dozorujący wydobywanie 

zburzył wszystkie sąsiednie domy. z węgla; 2 robotników odniosło okale
pod gruzów wydobyto dotąd 54 zabi- czenla. 

h i 81 h R d ł k" d · l'ł Dortmund. Górnik Karol Scheffer grozil tyc rannyc · zą w os 1 U zie 1 r>0dczas sporu z rodzina. że calą chalupę wv-
20 tysięcy lirów jako pierwszą zapo- sad~i w p~etrze. Z powodu tego odbyla Śię 
mogę. Aktor Liborio Bassj, który utra- u niego rew1zya i znaleziono kiLka nabojów dy
cil calą rodzinę, popadł w obłęd. Po- na~to'WJ'.ch, które Scheffer izabraJ z sobą z ko-

międ_zy zabitymi znajduje się dużo, któ- palm. Sąd ska.zal go na najwyższą krurę tJ, na 
trzy miesiące więzienia, 

rzY powrócili codopiero z Ameryki i . Unna. Lic7Jha miesikańców wedlug osta-
tnk~szkali w pobliskich gOSPodach. tmego spisu ludn:ośd wync>Sł 16581. 

Mtihłheim nad Ruhrą. Do R.ury wpatl.to d:zie 
ckQ, które z narażeniem wlasnego życiai wyra
towal od niechybnej ś)llierci pewien gómi-k 
tustąd. 

Stracona za zamach. 
popełniony na życie jenerał-gubernato
ra moskiewskiego, została w piątek pe
wna kobieta w Moskwie. 

Położenie w Persyi 
jest zawsze jeszcze krytyczne. Pomię
dzy szachem a parlamentem toczą się 
układy. Wzburzenie pomiędzy ludno
ści~ jest \Vielkie. 

W sejmie bawarskim 
obradowano w piątek nad interpe
lacyą w sprawie projektu ustawy 
o igmmadzeniach i stowarzyszeniach. 
Minister odpowiedzint, że przeważna 
część paragrafów projektu nie zawiera 
znacznych zmian. także § 7-my nie 
zawiera ich. ( ! ? ) 

Projekt krytykowali socyaliści 
centrowcy. Bronili go liberałowie. 

Pojedynek ministra z posłem. 
Prezesowi ministrów wę"ierskich 

Wekerlemu zarzucił w sejmie poseł Po
Jonyi, że postępuje jak człowiek bez 
czci. Wskutek tego p. Wekerle posłał 
świadków Polonyemu. Pojedynek uwa
żają za nieunikniony. 

Skandale w Serbii. 
Serbski następca tronu głośny jest 

z powodu różnych wybryków. Obecnie 
donoszą, że następca tronu uderzył pe
wnego stolarza, który rzekomo nie ucz 
cit go należycie. 

Proces Moltkego przeciw Hardenowi. 
Piątkowe rozprawy toczyły się pra 

wie cały dzień z wykluczeniem publicz
ności~ Nawet przedstawicieli prasy 
zniewolono do opuszcze11ia sa.H sądo
wej. Słuchano przez trzy godziny księ
cia ·filipa Eulenburga w sprawie sto
sunku do hr. K. Moltkego, a następnie 
panią von Elbe dawniejszą żonę hr. 
Moltkego. 

Delegacye parlamentu austryackiego 
i węgierskiego 

zebrały się w p1ątek na narady nad 
wspólnymi wydatkami monarchii au
stro-węgierskiej, a więc także nad wy
datkami na politykę zagraniczną. Pod
czas obrad nad po·Iityką zagraniczną 
poruszy prawdopodobnie Koło polskie 
sprawę sojuszu Austryi z Niemcami. 

Zaznaczyć trzeba, że z powódu 
zmienionego składu wiedeńskiej Rady 
Państwa, także skład delegacyi au
stryackiej uległ zmianie i to na nieko
rzyść niem ców. Z 40 członków deleg.a: 
'Cyi mieli dotychczas niemcy 19, słowia
nie 17, włosi 4 delegowa:nych. Teraz 
będą niemcy mieli tylko 16, sławianie 
21, włosi 3 deleg.owanych. Tak więc 
Słowianie mają teraz w delegacyi au
stryackiej bezwzględną większość. 

~ojwytszy CZHS ZHaisoc „WiHFUSO PolskiBOD1 
Przedpłata na „w:arusa Polskie

go" z „Posla11cem Katolickim" wynosi 
tylko 

ł m1•. li O fen. 
a z odnoszeniem w dom 1 m. 92 fen. na 
cały kwartal. 

„Wiarus Polski" będzie i nadał wy
chadził codziennie w dotychczaso
wych rozmiarach. 

. Pros:my Rodaków zachęcać, by 
~1e zapisali „Wiarusa: Polskiego". 
-=S 

Z róiay~h stron. 
W niedzielę kc;tżdy z Czytelników 

z Pęwnością znajdzie chwilę czasu na 
~~chęc~nie znajomych do zapisania se: 
~e ,.Wiarusa Polskiego". W szerzeniu 

~hsw~~ty pomiędzy ludem polskim ani 
Will n!.e wolno nam ustawać! 

t . Przy wszelktCh zakupnach ~ami~
kairny przedewszystkiem o rzem1eślnt· 

Ska.eh, kupcach i przemysłowcach pol-
1ch ! I 

. l-.i.-.. '.!..&:.'..- l'x 

Duisburg. Polk:y:a areS1Ztowafa dwóch lb
letnich chJ.opaków, którzy pewnemu kolekto
rowi loteryjnemu w Es.sen ukradli lilst zaiwie
rający 1024 mr. 

Liidenscbeid. W piątek okolo po
łudnia wykoleił się tutaj Pociąg osobo
wy pomiędzy stacyami Mei-nertzhagen 
a Holzwipper. 6 podróżnych i 3 urzę
dników kolejowych odniosło lżejsze 
obrażenia. 

Gottingen. W przedmieściu Grone 
zastrzelił 19-to letni syn ojca swojego, 
gdy mu tenże czynił wyrzuty z powodu 
życia, jakie prowadził. 

l(arlsruhe. Baron Lindenau skaza
ny został za usiłowane wymuszenie 
pieniędzy i obrazę Popełnioną w liście 
pisanym do panny Olgi Molitorównej 
na trzy lata więzienia. W drugim dniu 
rozpraw sądowych słuchano panne Ol
gę, która zeznała pod przysięgą, że 
matki swojej nie zabiła, że z skaza
nym na śmierć adwokatem łfauem sto
sunku miłosnego nie mlała i ie tylko. 
zanim Hau ·uprowadził jej siostrę, ~ię 
nim interesowała. Później zainteresowa 
n;e to zniklo zupełnie. Gdy owego pa
miętnego dnia szła z matką i matkę jej 
za-;trzelono, widziała uciekającego szy 
bko wysokiego mężczyznę, otulonego 
w płaszcz, atoli oświadczyć tego nie 
może, że to byt Hau. I w niej utwier
dziło się przekonanie, że Hau zabil jej 
matkę, gdy się dowiedziała o wszyst
kkh szczegółach. - proces ten budził 
wszędzie wielkie zaciekawienie. 

Brunśwlk. Izba karna skazała li
stowego Mansfelda, który list czeko
wy ukradł, na Jeden i pół roka więzie 
ni a. 

Hala nad S. Adwokat radzca 
sprawied.l·iwości Suchsland odebrał so
bie życie wystrzałem z rewolweru. Po
wooy samobójstwa nieznane. 

Eisleben. W drodze do domu po
strzelono tutaj ciężko żonę pewnego 
górnika. Wykazalo się, że czyn spełnił 
górnik Bartkowiak, który rzucił się pod 
pociąg i poniósł śmierć na miejscu. 
Przyczyny zbrodni i samobójstwa do
tąd nie stwierdzono. 

Kupferdreb. W sprawie Preutego 
wybuchł ogi-eń, który zniszczył w krót
kim czasie cały budynek. Kilka osób 
tylko z trudem zdołano uratować. 15-to 
letnia uczennica przyznała się, że o
giezi podfożyla, aby módz POwróc:ć do 
domu. 

Rozmaitości. 
Królowa saska, wdowa po królu 

saskim Albercie zmarła w niedziele w 
Dreźnie, była ostatnim potomkiem dy
nastvi Wazów, panującej w· Polsce w 
XVIi. wieku. O jej rękę starał s·:ę ce
sarz Napoleon III, wówczas jednak 
sprzeciwił się temu związkowi dwór 
austryacki, opiekujący sie ks. Waz~ a 
potem dop:ero Napoleon oświadczył si~ 
o ks. Montijo, obecnej .EkscesarzoweJ 
Eugenii. 

Napad na mia~to. Nieprawdopodo
bna wiadomoćś nadchodzi. ma się ro
zumieć z Ameryki1

• W nocy z dn. 7 na 
8-go bm. 500 zamaskowanych jeźdź
ców napadło na m. tlop'kinsville, w. st~
nie Keartwcky, i ·z.aijęło stacyę pohcYJ· 
ną oraz bi1Urn telefonów i . telegrafu, 
zmuszając rprzytem wszystkich miesz
kańców, srpotkanych ina ulicy, do w~j-, 
ścia do d'Orr.ÓW. Nieposłusznych bit~ 
talk, ż.e j~den z nich. dyrektor fabr.yk1 
wyrobów tytuniowych, zmar~ sku~~nem 
na.n. Po :zuoełneft11 opanowaniu .11masta, 
banda podioalila .j składy tytunm., VfY
rządzając szkody .na 200.000 dolar?w~ 
dokonawszy zaś tego. rozjechała s1~ t 

znikkl1 bez śladu. Jak przypuszczaJą, 
jest to zemsta zbiiorowa plantatorów 

tytuniu, wyzyskiwanych przez trust 
tytuniowy. 
222 &li z 

Ostatnie wiadomości. 
Odezwa Sienkiewicza. 

Korespondent rzymski .,Dzienni· 
ka Poznańskiego" telegrafuje, że 
dzienniki włoskie ogłosiły odezwę 

Sienkiewicza w sprawie wywłaszcze
nia. 
W sprawie zamknięcia Polskiej :Macie

rzy Szkolnej 
ogłasza obecnie warszawski · ,,Oooiec 
Wieczorny": 

Podana przez nas wczoraj wiado
mość o tern, że szkoły i biblioteki, na
leżące do polskiej Macierzy SzkolneL 
na razie mają być czynne, odnosi się 
wyłącznie do Warszawy i ma- podobno 
na celu zapobieżenie zbvt raptownemu 
zamykaniu tych szkół. 

~abozeestwo polski& 
Nabożeństwo polskie w Bochum. 

W niedziele, dnia 22 a:rudnia, o si:od.z.inde 
2,15 po pot. nabOtieństwo do św. Gerarda_ 

Przez świeta Bożego Narodzenia: czter
dziesrogoclzinna Adora:cya Prrena,iśw. Sa.kra
mentu. Ponądek dla Polaków: o godz. 011 
Msza św. z polskim śpiewem (bez kazania). 
Od 11-ei do 12-ej pierwsiza adoracya1. - Po pol. 
od 2-ei do 3-ej druga adoracya, 

W pierwsze święto o godz. 8-e-0 Komunia 
św. wspólna Bra-ctwa Matki Boskiej nieusta
jącej Pomocy. 

Hamborn. W pierwsze święto Bożego Na
rodzenia przed· J>Oiludlniem o godz. 11}4 odbe
dzie się polSikie nabożeństwo z kaa.aniem. O 
liaz.ny udzial w nabQŻeństwie uprasza się. 

Naborżeństwo polskie w Brauck. 
W pierwsze święto Bożego Narodzenia o 

g~inie 7~ rano, msza św. z śpiewem pols.kim 
i kazanięm, we wtorek spOSIOboość oo sp-OWie
dzi św. 

Nab<Xleństwa polskie w Barop, Annen, COlłrl 
zamiast w s.1yczniu odbędą się nabożeństwa 
polstkie: 

W Baropłe w pierwsze święto Bożego Na
rodzenia. Spąsolxmść do spowiedzi św. we 
Wigilie od 4 godiz. po pal„ w św~ęto pierwsze 
rano od' 6 godziny. 

' W AIHlen 29 grnd111iia. Sposobność do spo
wiedzi. św. 28 grudnia od ~~5 PO poi., 29 rano od 
6 godziny, 

W Coorl na N()WY. R.ok. SpoSl().bność do 
sp01Wiedz.i św. 31 grudnia od 05 po pol., w 
N-0wy Rok ra:no ·od pól 7-eL Nieszpory z kaza
niem w BaroPie. Annen i Courl po pOOldTiiu o 
zwyklei godz.inde. 

Ze Zjednoczenia zaw. polskiego. 
WIE Cf 

odbędą się w niedzielę dnia 22 grudnia: 
W Wisdorf przed poi. o 11 u P. Schotta,, ulica 

Haupstr, 135; 
W Orosseubaum po poi. o 2 u p, Breutigama 

ul. Karlstr. 17; 
W Sterk·rade przed pol. o 11 i pól u p. Liicke

hermai. Huettenstr. 
W Ru.entbe po poi'; o 4 u p. Blumenkaempra. 
W Gelsenklrchen-BnlmJ:ee iprwd pol'. o 11 u 

P. R.eicka.. Wainnerstr. 110. 
W Kamen po poi'. o 3 u p. Goertzai, Bahnhofstr. 

Omawirune będą sprawy knaipsz.aftowe i 
zairobkowe orai będizie obór wYdxi.ailu na rok 
przywly, Po-ląd'anem iest. aby Rodacy licz
nie się ~iii. 
W Oelsenkichen-Bułmke o godzinie 6 wieczo

rem u p. Reicka, Wannerstr. 110. 
WI:ELKI WIEC „Z.J:EDNOCZ:ENIA ZA W. P :' 

W DORTMUNDZIE 
odbędzie się w nie<l'ziele.. 22 bm .• po południu <> 
godzinie 5-eł na sali p, Herroga (daw.nie.i Ahlke) 
Oesterholzstr. 34. Pomeważ ba·rd!ro ważne 
spr(łW}' będą omawiane. o jak naHkxniejszy u
dxiaf rodaków pros.i 

& 
. .Zjednoczenie Zaw Polskle''. 

ŃADESLANO. 
Najtańszym i nalrzetełniełszym domem 

zakupna jest 
EMMEL I Co. 

Bu Im k e, Wannerstrasse nr. 143. 
Wydawanie znaczków rabatowych. 

„ 

!!!!!EL ~'!J!! 

Baczność Oiłarodawcy ! 
Szawwnych Ofiarodawców proozę, by 

sklade<k na „$więtojózafacie" <io mnie. nle 
przysyłali, ponieważ nie jestem już skarbni
kiem i sprawia mi t01 trudności i pawoduie nie
potrzebne koszta. Skarbnikiem „Swiętojóza
facia" jest obecnie P. St. Zmyślony w Watten
scheld, Bochumerstr. 156 i tylko na jego re.ce 
ofiary skladać należy. - Pieniądze od p. Be
dyńskieg0 'Z. Wanne przeslaJem komu należy . 

_______ B._~ilkowskt 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Marten. 
Roczne walne zebranie odbędzie się w nie

dzielę, dnia: 22 grudnia w lokalu P. Kortmanna 
o god'Zinie 3 po pQfudniu. Na zebranie to za
prasza się druhów, gdyż będzie obór wy· 
dzialu. - Wydz.ial i rewizoroiwie kasy ze
chcą przybyć póltorej godziny prędzej. Go-
ście mile widziani, - Cz.of em! Wydział. 

Tow. św. Józeia1 w Osterfeld 
obchO'Clzi gwia·zdU<:ę w ipierwsze świę
to Bożego Narodzenia o 4 godz. po 
poludiniu na sali posiedzeń. O liczny 
udział członków uprasza się, goście mi-
le widziani. (2) Zarząd. 

To"·ar.zystwo- św. Jam Cllrzclcłeła iv Uecken-
•orlle 

obchod2i WSl>ółmt ~łazdkę w piorwsze święt9 
druia 25 grudnia Q godz. .f po poludniłl. BędZl• 
przedshvienie źlóbka. Uprasza sio serdecz.n~ 
czlonków z rodzinami o liczny udzial. Goście 
nmile widzeme. (I) Zarząd. 
Towarzystwo pol5ko-katolickłe św. Józefa w 

Horst-Emsclllet" 
oznaimia swym czlonkom, iż gwia7Akę obcho
dzi towarzystwo nasze 'Yf drugie święto, o g<r 
dzinie 5 po poludniu ną sati posiedzeń u JJ&l& 
Platty, izaraz przy kościele kat. O 11:odz.inie 4 
po pol. miesięczne nabO'Żeństwo. które jesreu 
Jrniądz z ambony oznajmi. Na pr:res:zlym ze
braniu uchw\<ilcmo, że każdemu czlonkowic 
wolno jednego gościa z .sobą wProwadzić i za
razem do towarzystwa zachecić, przeto o jak 
:nadlicznieJszy udzial prosi (1) Zarząd. 

Towarzystwo bł. Broołsławy w Wlemelbausetr 
podaje SwYlll czlonkom do wiadom~ci, iż w 
drugie święto Bożesto ~arodzenia po pot o 
godz. 4 odbędzie się gwiazdka w lokalu -z;w-,.. 
klych posiedzeń. Sza1I1ownych cz.lonków SJ' 
uprasza. aby się jak naj)iczniej wraz z rodzi.na
mi swemi zebrali. Ci rodacy, którzy tu za
mieszkują a n.ie należą do Tow. blg. Branisla
wy, nie mają wstępu na obchód, tylko goocie 
zamienscowi, którzy przybędą z cz.tonkami. (1) 

___________ .Zariąd. 

Towarzystwo św. Jana Nep. w Frintrop 
urządza w pierwsze święto Bożego Narodze
nia o goctz. 3 po pol'U<lniu gwiarokę na sali 
P. Korza w Oberhlusen, na którą wszystkich 
cz.ranków wraz z rodzinami mile ~ę zaprasza. 

Uwa2a: Roczne walne zebranie. na kto
rem będzie obór zarządu odbędzie się 1-go sty 
cznia 1908 o godz. 3 po poludnfa na sali P. 
Korza, na ktróe się wszystlkkh c.zllonków za-
prasza. (2) Zar_ad. 

Towarzystwo św Czesława w Buhnkę. 
W drug.ie święto I?ożego Narodzenia ob

ch<lozimy gwiazdkę ,laik co rok po poludniu o 
5 ~inie. Zwracamy przedewszystkiem u
wa·J?:e. iż nieczlonkowie z Bulmke, chcący brać 
u<l'Zial w uroczystości. IJlUSZą sie na cz:ronków 
dać zapisać. O liCZ'IlV udz.ial czlon'ków z ro-
<lzi.n.ami uprasza się. (n 

Uwag.a: Ilnia..5 sty_cznia po pcludrriu -o i;ro
<lzinie 4 odbędzie się r9cme walne zebranie I 
obór nowego zarządu. R.ewizorzy kasy i za
rzno muszą się o godz. 3 s.tarwić. O Hczny n-
dzia1 pr,osi Zarząd. 

Towarzystwo św. Rodzlny w Scherlebeck. 
W niedziele, 22 bm., o godz.inie 4 po po.

ludniu odbędzie się ostatnie zebranie w tym 
roku. Zarazem uprasza się tych c11ook6w, 
którzy jeszcze zalegalią ze skladkanti miesie
czinemi, aiby sie raczvli z nich uiścić. O iak 
najlicxniejsz:y udzial uor,ais.z:a sie. 

Uwaga: W dlJień BCY.iego Narcxlzenia ob
chodzimy wspólnną gwiazidikę o godz. 4 vo J>Ol. 
C:donkowie. zalegający ze składkami miesię
C1Jllemi będą uważani za i;i:ości. O liczny u
<liziaJI w zebra'lliu i w S(Wiazd'<:e uprasza 
(1) Zanąd. 

Towarzystwo św. Marcina w Klrchlinde. 
T01Wa:rz:ystwo nasze obchodzi wspólrus 

StWlazdkę w dizień Bożęgo Narodzenfa o godz. 
30 po pol'udniu na: sali lJ. H. Schumachera, na. 
którą się zaprasza wszystkich czlor11ków, prze= 
dewszystkiem uprasza się tych czlonków, 
którzy posiaidatia dziatkl, aby je ze sobą przy
prowadzili. Woowy J}O zmarlych c1lonkacb 
mile widziane. CzlonkQwie. którzy dostaną 
gości pozarnieJsoowych, mogą kh na obchód 
wprowadzić. O licz.ny ud'zial uprasza, się. 
(I) . Zarząd. 

Towarzystwo św. Stapisława B. w Herne 
podaje do wiadomości.,_ że w pierwsz.e święt<> 
Bożego Narodzenia, ob:chod:zi wspólną gwla
rokę ina wieLkiej sali w Domu <:zela<l'Zi kat'.. 
przy uli y Nowel Początek o godzinie 4 po 
poludniu. Szanownych ~zlonków wraz z rodzi
nami sie uprze:.:::.ie zaprasza. P-Oriąda1nem jest,. 
żeby każdy czlooek ustawę ze sob_ą przyniósł, 
Ci rodaicy, którzy chcą udzial z nami wziąć 
w gwiazdce. morrą się w gwia!Zdkę iz.apis.ać na 
czlfonków. (1) Zarząd. , 

Towarzystwo św. Walentego w Moers. 
W pierwsze święto Bożege> Narodzenia, 

przybędzie ksiądz polskj w celu sluchania spO-:. 
wiedzi św. O godzinie 4 P-0' J>C)Judniu odbęd.z1e 
się nab-0.ż.eń-stwo z pols~iem kazaniem. Po na
b:ożeństwie sp~obność do swwiedzi św. O 
god!z.inie 6-ej wieczorem zebranie na sali pana 
Kropp~. gdzie Towarzystwo urządza SW<\ 
gwiazdkę. W drugie święt-0 o godzi.nie pól do 
sdódmei Ms-.ra św. z polskim śpiewem n:a inten
cy~ towarzystwa. Rodacy winni na natożeń-. 
stwo jak najlicz.n~ej PQc\.ążyć, aby .pokaizać jalk 
liczni tu w tej miejscowości ·i esteśmy i że d<>
tyohczas opieka duchowna w ojczystym języku 
byla dla nas nie wystar{;zaiącą. (1) Zarząd. 
Towarzy~two Przemysłowców Połskłch w 

Hambom 
od'byl'o zebranie. dnia l5 grudnia, na którem 
wybrano nowy zarzą·d, w którego s.klad wcho
dzą: przewodniczący R.oman Peppel, zast~pca 
Józef Wlosik. sekret:uz Michał Grzegorek, za
stępca Jan DzialacZ'. ~karbnik Franciszek l(ą
tny, zastp, Michal Tęsmer. ławnikami Antoni 
R.ybka i Franciszek St_erlink. 

(1) Michał Grzeirorek, sekreta~ 
Towarzystwo św. .lacka w Bismarck 

podaje swym czlonkom do wiadomości, iż p-la· 
cenie miesieczn.ych skladek odbędzie się w 
pierwsze św. Bożego Narodzenia. dnia 25 bm .• 
o godz. 11~ przed palu.dniem. Po p-Ofudniu o 
godzinie 4 odbędzie się podzial gwiazdki, na 
którą się wszyscy czlonkowie powinni komp-
letroie stawić_ (!) Zarząd. 

Towarzystwo św, Barbary w Hamborn. 
W pierwsze święto BożegQ Narodzenia dnda 

25 grudnia po poludniu o godzin.ie 4 na sali panai 
M.air~o obchodzimy wspólną gwlaroke na któ
rą mpraszamy szainownych cz.lo111ków z rodzi
nami. Cz.lonkowie. którzy zalesraią rz skladkamt 
dłużej niż 3 miesiące. winni sie przed czasem 
z tychże uiścić, w przeciwnym razie nie mogą 
brać udziaJu w gwfazdce. (I} Zanąd. 



Wskutek baruo korzystnie zawartego kontraktu z faw 
bryką po1€cam d •va g~tunki 

Fabryka tabaki 
do 1:aiywanla 

E. S om m er fe Id t Uczniu 
J. Pańozak, dom to:,, 
RSSEN. Stoppenbergerstr. U-Ia 

"' 

najlupszych maszyn do szycia 
dawn. Otto .Alberty 

Grudziądz Graudenz 
dostarcza. znaną jako na.j · 
lepszą i najzdrowszą. 

przyjmie zaraz 111b od 
1 kwietnia 1520 

Tomasz Kuśnierek 
' golarz 

Najtańsze i najkorzyst 
~.~~ ż pięcioletnią piśmienną gwarancyą -=Ili tabak„ 636 

do zaiywania. 
Wanne. Bahnhofstr. 166. nieJsze źródło zakupna. 

No. 5 n. 50,- No. 8 Jl. 70, -
aa :aaliczką kolejow(\. 1302 

WL Radzimski, Sinigiel 
(Schmiegel, Prov. Pesen). 

Największy handel polski tow •. łokciowych, płu ci en,·· chustek itd. 

Prosw.~ iądae pró\. 
Firma za.toż. 1859 r. 

Bacznoś61 
!'oszukuj• ludzi uzci· 

wych i t•zetelnych przy 
dzien"ym zarobku 10 do 
16 mk. Zgłaszać się 
mogą tak mętczyini jak 
kobiety. Uprasza się o 
odpowiedź. Znaczek do· 
1,czyó. 1453 

P. Stachowiak 
(Poznań) p ,_.sen W. 6. 

(ulica Cesarza Wilhelma) 
Kaise.r Wilhelmstr. 32. 

===============- --
N a swiazdkę I 

polecam Szan. Rodakom prawdziwe i za n aj 1 e p s ze u znane wyroby I 
B. Kasprowicza z Gniezna a mianowicie BoJar, Nastójkę i Nalewajkę 

-
= Glasówki, duńskie, jelonkowe itd. = 

rękawiczki 
czyści i farbuje we lMl 

wszystkich odcieniach 

Forbiernio. Galluschke. Prnlnio. 
Składy we wszystkich częściaeh miasta. 

Telefon 911. Założ. 1873. 

z owo"amł" Sokołówkt iKarpatówkę, Szodon i Złota\ wodę, 
Bumł i Araki. Konła.k w e wie l k i m w y b o r z c począwszy od 
1,60-6,00 m. za. bu~elkę. Wymienione tit napoje można także nabyć we 
wszystkich lepszych oberzach, kawiarniach i droger_yach. 1504 

:,. r ,;Qgg _., 
J Mamy za.wsze Jl& sprae<lai: I 

f K 
• w k'I gener. reprez. B. Kasprewicza i właśc. hurtownego 

r r"JB s interesu w Bochum, Gneisenaustr. 2. 
I U 9 Telafonu nr. 17 56. 

„„~.:, ·~· Najtańsze źródło zakopna na li 
J~ .. ~ ___ ;.:~::..7~~~- - . wesoła, ehrzciny i zabawy.I 
ł · , Przy .większym odbiorze udzielam znaczny rabat. . ~ 

1 ·---------------· - ---
Swój -dO swe;:o ! 

Szanownym Rodakom z Wanne 
i okolicy donosimy uprzejmie, iż z dniem ~~~~ == I. grudnia rb. == 
otworzyliśmy 

w W anne przy ul. Dworcowej 163 (Bohnhofsf r.J 
. specyalZ1.Y sklad - ·-

IH HS ZY H do sIYcio~ do nrnnio, kołowcó-w. , 
„ D1aszyn do ;:otowani:a · . . 

„ ..... „- o,az wszelkich sprz~tów ku~l1ennych. -----• 
.·l Przytem urządzamy 

wielki warsztat reparacyjny maszyn do szycia, kołowców i wszelkich 
· . sprzętów gospodarezyeh. 

Polecając przedsiębiorstwo nasze łaskawym względom szan. Rodaków, przyrze-
kamy skora; i rzeteln~ usmgit. Z wysckif.m szaetwkiem 1412 

. ·KRYGI-ER & SARNOWSKI. 
?''I' 

I goło·· gospod•··tw· od 20-50 mórg , I 
obaadw chałupnicze od 8-20 mórg dute 

, d 
6

...r adtakże ~lko 
omy z gro am• do 2 mórg. , 

ł 
Nasza kasa płaci od złożonych 

oszczędności 
.& proeent na każdorazowe żądanie, 

'. 4t/1 proeent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
5 proeent za półrocznem wypowiedzeniem. 

900 

Kto m& u nas depozyt złożony, choćby za pół.rocznem wypowie· 
dzeniem, a knpi grunt od nas, temu wypłaca. kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 6 procent przynoszące h i potek i mamy a wsze na sprzedaż. 

Adresować trzeb& jak nas~puje: 

, . Bank Parcelacyjny 
w • • • E. G. m. b. H. H.osten (Posen). 

' ) • • • , ,' ":• l I /"~,.., '' • • .,.„'j,,'• ~ 

, . !_ł~rmo ;;~;a . k;;kupnie od 1 marek począwszy 
prrf . . wdz. nikł. przJ bory stołowe w kart. albo torbę skórzaną. 

· Przy zaknpnie od 12 .marek począwszy 
6 't sponiały"h łyżek w pi~kn. opakowa niu 

tylko w domu obuwia: . 

Callmann w ·:a:erne 
DWOrcoWa uli a (Bahnhof,str. 4S.) 1316 



a. 

Dodatek do nr. 295 „Wiarusa Polskiego". 

Na ogóln„ poparcie 
zasługuje pismo narodowo-polityczne 
,pod tytułem: 

Przyjaciel. 
Przyjaciel" wyichodzi w Toruniu 

pod' redakcyą vana Antoniego Brej-
skiego 

1rzy razy tygodniowo 
j ma 111astępujące.! bairdzo .pożyteczne 
dodatki bevpłatne: 
Rodzina Chrześcilańska' ', 

" Przewodnik Naiukowy i Literaoki", 
'' .Szkółka Polska'', 

'· ,.Gospodarz'', 
„Kupiec i P:rzemyslowiec' ', 

„Ogrodnik ł Pszczelarz". 

Kto nadeśle swój dokladny adres, 
1<wit na dowód, że zapisał nPrzyjacie
Ja" na styczeń, luty i marzec, oraz 10 
fen. na parto, otrzyma ·zupełnie bez'Pła
tnie ślicwy _ . "'"" ' 4~ ' 

• .Kale_ndarz Maryański" 

11a rołk 1908, wydanie Karola Miarki z 
Mikolowa, a razem z nim 1różne piękne 
obrazki i t. et. 

Wszyscy nowi abonenci, którzy 7Jai
piszą sobie „Przyjaciela" na przyszły 
kwartał, otrzymają prócz. tegp bez
platnie za nadesłainiem adresu i 10 
ienY1gów t1n porto. bardzo zajmującą 
powieść Pod tytułem: 

"Obrona Świecia", 
a dalej, także bez wszełkiej dopłaty ra
zem z .,Obroną Swiecia'' 

,J(antyczki" 

i:zyli ·~biór pieśni na Boże Narodzenie; 
dnlej nauki: 

.,O ustawie O'.iadniczej". „O kasach 
chorych" i „O przepisach budowlanych 
na wsi." . 

Na oogrzeo abonentów, , 
którzy .Mla:rli wskutek nieszczęśliwe
go wypadku zaraz lub . w dwa tygodnie 
po wypadku, ~wypłaca ,.Przyjaciel" z 
dobrej woli 

tao marek. 
Chociaż ,,Przyjaciel" daje tyle 

be?Jpfaitnych .doda.tków, jest mimo to 
ba:rdzo talJli, bo kosztuje na cały kwar- . 
fal tyl!ko 

I ma1•kf!, 
a z od1noszeniem do domu 24 fen. więcej. 
Ponieważ „Przyjaciel" gorliwie pra

cuje dla sprawy narodowej, przeto na
łeiy się starać, aby go czytywano w 
lcaidym domu polskiui-

Na poczcie żądać wyraźn,je: 
Besztele polnische Cajtung Przyjaciel 
3!!s Thorn. 
~-'! _______ Ulfiiii!i, ____ _ 

Czołem! Baczność Laar! Crołem! 
W niedzielę, cklia Z-2 tm. o g-odz.i.nie 4 po 

!łOt, OObędzłe się 'la~ , .... „ ...... -... "'" • \da°.ti• 
wn::c SOl(OLSKI 

oa sali P. Schraven na pr.z.eciw koścrofa kato!. 
N~ wieou będą przernaiwiali mówcy ramieisco
'1i, prz~ o liczny ud:zial uprasza się. Czolem ! 

Wydział. 
Uw.aga: Po wiecu odbędzie sle kwar-

ta!ne zebrame oraa; obór nowego wydziału tu
te-iszego gniaooa. Obowiązkiem jest ka:żdego 
~ruha 1na wiec taksamo: oo zebranie przybyć. 
~ (2) Wydział. 
towarzystwo św Stanisława B. W aune-Zach. 
raje . Swym SIZ~n. czlonkQill do Wiiadom-Ości, 

W ru.ectzieiłę dnia 22 bm. o godzi.nie 1 po po!. 
tcrbędizie się zebranie miesięczne oo sali pana 
Breiinga, puy Gelsen1k:drd1enstr. Uprasza sie 
\\'zan. czJonków, ażeby się na to zebrnnie wszy
~Y s~a~li, ponieważ jest to osLatnle w ty~ ro·· 
. · więc Jest powinonościa karoego czlooka, zeb:t 

-sie ze swych skfadek uiścU. O jak naHiczni~i
~Y udzi! U'pra~ sie. - Zarazem oznajmia się_, 
c W ~1eń Bożego Narodzenia t. j, 25 bm. ob-
hodz1my naszą wsoół!lą gwiazdke o godz . .of oo 

llolutiniu. Jest poż~ainem, żeby się kaixly czlo
nek ~wą nstwa okazal- ·zaś ci czlcmkowie, kto
ł'Zy ~alegają dlużei jatk 3 mie:siące, a nie ułsz
l!Z~ ~ę na osta:tnim zeł>rainiu ze skladek będą za 
~sc1 UWaiżaru. O iak nailkznie.tszy udzial w 
~iu i srwiaizdce uprasza (2) Zarzad. 

To~anvstwo św. Ploryana w Merkłłnd~ 
~a1e do wiadomośoi, iż w pierwsze św1eto 

ego Naroozenia obchodlz.imy 
p wspólną gwiazdkę. 

0cZ<tte.k o giodz po.r do 4 na którą w-szystkicl1 
tzfonk6 • ' · · ~ "Jw wraz rodzina,mi ttprzejmme się za-
' rasza (3) Zarząd. 

Bochum, na nłcdzlelt: dnia lt-go grutlnła IDO,. 

Towarzystwo polsko-katolickie św. Antonie~ 
w dabłn2horst. 

Przyszl'e zebra,nie odb~z.ie się dnia 22 bm. 
o godzi.nie I-ej w poludnie. O liczny udzial u-
prasza się. (2) Prezes. 

To-warzystwo gimnastyczne „Sokół" L 
w Oberhausen. 

Roczne walne zebranie odbędzie się w 
niedzielę, dnia 22 grudnia. o goozinie 4 po p_ol. 
w 1okalu posiajzef1 p-a•na van den Berg, Ponie
waż będzie wybór nowego wy<lzialu. przeto 
•lromplet druhów pożądany. Goście mile wi-
dziani. - Czolem ! (3) Wyd.ział. 

Uwaga. Zarząd i rewizorowie kasy go-
~~inę_przed ~~~~m_. ___ _ 

Towarzystwo św. Józefa w Hiils-LOntrop, 
W niedzielę. 22 ~,mdnia, odbędzie się ze

bra1nie i obór zarządu o godz. 4 po pol'. na sali 
pos.iedzeń. Pawinno_~ią jest każdego cz.tonka 
na zebra1I1ie przybyć, bo b~dą ważne sprawy 
omaiwiane. O liczny udzial prosi (2) 
______________ Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Lilnen-SUd-
podatfe SwYl11 członkom do wiadomości, iż w 
oierwsze świeto Bożego Narodzenia po P<>l. o 
godzinie 4 odbędzie sie gwiazdka w lokalu zwy 
klych posiedze1i.. Zarazem się uprasza sza
nOW!Ilych czlonków, a1by się ja1k nailiczniej wraz 
z rodzi~rnmi swemi zebrali. Ci rodacy, którzy 
tam zamiesz;kuią a nie m1'1eżą do ToOW. św. 
Barbary, nie mają wstępu na obchód, tylko 
goście zamiejscowi, którzy przybędą z człon-
kami. (3) 

Uwaga, Donosi się zarazem, iż 28 bm., 
przybędzie polski spowiednik, który będzie 
sluchal spowie<lzj św. W niedziele. 29 bm .• 
będz1ie Ms.za św, dla Polaków z polskim śpie
wem. Goilizina będzie z:apawiedzjana z. am
bony. Po po.ludniu o wpół do 4-ei nieszpory. 
Uprasza się szan. czfonków i wszystkich ro
daków, aby w rrrubożeństwie polskiem Jak nai
li!czniejszy udzial wzięli, ponieważ możemy na 
mszy św. po pol~ku śpiewać. 
-------- _ f. Kubiak. przewo<ln. 

Towarzystwo św Alojzego w Kottenburg, 
W niedzielę 22 grndnia o ~zinie 3-ej P<> 
poludniu odbędzie się zebranie ostatnie w sta
rym roku. W razie 110lskiego nabożel1stwa, od
będz.ie się zebranie po nabożeństwie. Uprasza 
sie wszystkiich Rodaków, którzy jeszcze w 
Tiowrzystwie nie są, aby na zebranie się sta
wili j <lo Towarzystwa się dali zapisać. Więc 
ochocro na zeb.ranj.e niech an.i ieden w doanu 
nie porz'OStainie. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Schonnebeck 
podaje do wiadomości swym cuon':kom, iż 
~iazdkę ®chodzimy w pierwsize święto Bo
żego{} NarodUJria po t>ol'udniu. o goozinie 4, na 
które zapraisza się wszystkich C2Jlooków z ro
d~inami. Wd01wy po zmarlych czlonkach tak 
saano miile 'Widziane. Nie w_ątpimy, że wszy
scy Rodacy przybędą na en obchód. by się 
podzielić oplatkieim. Na1 obchodzie wystGP dzia 
tek człooików. O licznry ud-z.fal prosi 

Zarząd. 
Uwaga, Również p10dajemy do wiadom-0-

ści czlookom i wszystkim Pola·kom ·w Schan~ 
nebeck, iż przybędzie polski spowiednik, któ
ry będzie sluchal so{)IW'iedzi w sobotę, 28 i w 
niedzielę. 29 grudniiai. Towarzystwo przystę
puje wsoólnie do Komuinii św. w iniedzielę t>O 
pierw1s.z.ei, Msizy św. Cz.tonikowie przystępują 
do K'OltOOnii św w odzna!kaich towarzyskich. 
Po 'PC)ludniu nabOIŻeństwo z kazainiem polskiem. 
O licz:nv udiz.ial w ~itJowiedz;i św i nabożeń
słWi_e_uprasia __ (2)_ J. SoslAskl, _pr.zew!.-

Towarzystwo Polek w Essen. 
W niedzielę. dnia 22 grudinia o godzinie 

4 po pofudniu odbędzie się zebranie w Alfredus
harus, frohnhauserstr. nr. 19. na które się szan 
Rodaczki oraz przychylnych Rodaków jak 
nlaJserdecZ'tliei zaprasza. (2~-- Zarząd. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Ober-Marxloh. 
Roczne walne 7.ebranłe odbędzie się w nie

dzielę, dnia 22 bm,, o ~odzinie 4 po polu<lniiu. 
Wszyscy ci, którzy mają jakie żądanie od Tow. 
św Andrzeja, niech się stawią, w przeciwnym 
ra~ie nie bierze Tow żadnej odpawiedzialno
śd. CzJonkowie, którzy posiadadą ksiiążki z 
biblioteki, winni je na zebraniu odstawi.ć. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
uwiadamiai sz.ain. czJonków, iż na święta Bo
żego Narodzenia przybędzie ksiądz polski. Sp~
sobność do ,spowiedzi św. jest .od wtoliku w wi
gilię po pof. ·o godz. 2% i przez_oba święt~. :ro
warzystwo przystępuje w pierwsze sw1ęto 
wspólnie do .l(omunii św. P orz.<l.dek nabożeń
stw.a: W pierwsze świ~to rnno o godzinie 60 
msza św. ~e śp.iewern ~ ·kazaniem polskiem i 
wspólna Komunia św. tow.; <lrugie k<ł:zanie. po 
sumie 0 go<l'Zi.nie 11. Porz:<!_dek w drugie święto 
będzie w kościele Qgloszon y. _ _, Gwiazdkę. ob
chodz;i T,ow. w p.ien.vsze święto po poJudnm o 
godz. 4, n.a którą się wszystkich członków ~ 
rodzLnami zaprasza. Aby każ.demu rodaikow1 
daić rnowb~ość do towar4ystwa się zapisa~ 
znieśliśmy wpisowe na C(",wiazdk_ę o P?lowę, 
więc kto się wpis.ze do 26 grudnia, plac1 _tylko 
polowe wstępne_go. Wpisać się można ka:zdego 
cz.asu u c7Jl'onków zarządu i także prłdczas 
ir\Vi.azdok·i. na którą się wszyst~ich rodaików 
chcących s.ię do towarzystwa wpisać. z calą ro
dziną mile zaprasz~ __ (2) Za!zą~.i-

Towarzvstwo św. AlQ)Zes;o w_ C-Ott~~.nbur~u 
donosi szan czJonkom i ich rndzmom, iż Towa-

. rzystwo rr::1~e w ph..rwsze święto f3?iego Na
rodzenia, o godzinie 3-ej po polu~m. obd10-
dzi uroczystość gwiazdkową na sah p~na Z~1-
biirn. na która wszystkich czfonków z ~onam1 ~ 
dz.iećmi się 1...apraszl. Goście pozam1ejscow1 
mile widzia.rtl. (2) ' Zarząd,. 

Towarzyswo ttłmn. .-Sokół" w Schonnebeck. 
Walne zebranie odbędzie się w niedzielę, 

dnia 22 grudnia. o ~')(!zinie 3 Po pol'udniu na sa
li posiedzeń. O liczny udzial uprasza się. Na 
porządku dziennym. obór wydzialu oraz inne 
ważne sprawv. (2) Wydział. 

Towarzystwo św, Józefa w Wanne 
donosi swym czfonkom i rodaikom, iż w nie
dzielę, 29 grudni·a. urz_ądzamy g_wiazdkę na 
sali p. Unterschemanna. POCU\tek o godzinie 4 
Obchód gwiaizdki bedzie pięknie 'urozmalcooy, 
O godzinie 7 rozpocznie si~ ba;rdzo pięk~ 
teatr P. t „Hanna z Cichanowa", 

Odslcma pierwsza prze<lstawia: Jak pe
wien rycerz bawiący nru dworze ks. Zbiegnie
wa usiłuje obczernić żonę jego Hannę o zdradę 
ma!żeńską. 

Odslona druga przedstawia,. jak ks. Zbie
gniew fafszywymi dowodami dal' się przekonać 
o niewiemości swej żo1;1y Hanny i gotoie jei 
straszną ka>rę, 

Odslona trzecia przedsta"\via: Jak ks. 
Zbieg-niew z.a radą, srwe.R"o rycerza, Mestwina, 
ikarzę żo.nę swoją H2~nnę i jej mniemanych 
wspólników 'Okropną śmiercią. 

O<lslona czw:a,rta przedsta1\via. Jak wspól
nicy z!brndni, na lotu śmierci, przyzna·ją się 
do winy i \VY'ZOOją. niewfaność księżnej łfannl; 
z Cichanowa. 

O<lslooia piąta przedstawia: Jak ks. Zbic
gniew czairpany męka,mi roZpac-.ty, dowiaiduje . 
się o niewinności swei żooy. 

Od.sJona .szósta przedstawia: Jak ks. Zbie
gniew ·ukaral rycerza Mestwina z Winterthatu 
i pomści! swą żonnę Hannę z Cich'alflowa. 

Goście mogą przez cz.ł'ooków naszego to
warzystwa być Wprowadzeni. winni atoli przed 
stawić się zarządQIWi. Wstęp 'na gwiazdik! 
wolny. 

Uwaga: Rodacy chcący brać udzjal w za
bawie i vrzypatrzyć się pięknej sztuce teatrał
nei, winni się P,OStarać o ·niniejszy numer „Wia
rusa Pols1kiego" i zatbrać go rrai sak (3) 
~~~~~~~~~~~~~Zarząd._ 

Towarzystwo św. l\\ichata Archn. w Hochfeld 
obchodzi w pierwsze święto Bożego Narodze
nia gwiazdkę na sali posiedze1), na którą wszyst 
lkich cz.ł'onków z rodzinamj uprzejmie zapra
szamy, Początek o godzi;nie 4 po pol. Goście 
mile widziani. Zarząd, 

·Koło śpiewu ,,Zgoda" w Schalke 
W ni~z;ielę. dnia 29 grudnia, obchodzimy 

wspó~ną gwiazdkę o godiz. 4, na którą wszyst
ikich iez..!'onków wraz z rodzinami uprzeiIDie 

s.ię zaprasza. G()ście mile widziani. (2')· 
Zarząd, 

Uwał?:a. Uprasz.3! się tych cztonków, któ
rzy czailegairi 3 miesiące ze skladkami, aby 
przed gwiazdką z nich s.ię uiścili. 
_ _ ______ J~~acy _}Jro~ek. ~ekretarz. 

Towarzystw(}! św. Szczepana w Rauxeł 
donosi swym czl{mk:om. iż t01W. nasze obcho
d1L.i \V Pterwsze św;ięto I}ożogo Narodzenia uro
czystość gwia:zidki, Poc~tek o• godzinie 4 po 
J>Q.ludniu, na którą się sizainowny;ch czlonków z 
r-odzirnami mile zaprasza. O licziny udzial i pun-
ktualne p.rzybycie uprasza (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne. 
donosi uprzejmie, iż miesięcz!ne zebranie od
będz.ie sie 26 bm. czyli w drugie święto Bożego 
Narodzenia, na s_a_li P. Schtiferct. o godzill1ie 4 no 
patudniu. Uprasza. sie szaITT. cZJtornków, aiby się 
Jak na.iliczniei stawili_ Goście mile widiziani.-

(2) · Zarząd. 

Towarzystwo św, Józefa w Resse. 
Owiazd'kę obchodzimy w <lrngie święto Bo

żego Narodzenia dnia 26 grudnia punktualnie o 
godzinie 4 po poludniu. Od g()ld/Zil1'Y 5 do 6 po 
pol. będ'zie rozdawa1nie _ gwiaedki. Po gwiazdce 
będzie odegrany teatr. na które zaprasze się 
wszystkich czJonków z rodzinami. W do wy po 
zmarJych cz.f.onkach taksamo mile widziane. Nie 
wątpimy że wszyscy Rodacy przybędą na ten 
obchód by się podzielić oplatkiem. O Uazny 
u<lziat" prosi (1) Zarząd. 
Towarz~1stivo św. Idziego;,- Ob0rhauseo-

Lłrich 
donosi swvm cz.lankom oraiz wszystkim roda
kom i rodaczkom. w Oberhausen, iż w 90bot1;, 
28 grudnia. przybędzie do kościola św. Kata 
rzY!J.Y ksiądz polski celem sluch·a1nia spowie
dzi św. W niedzielę rano o g-odz. 8 polskie na
bo.żeństwo. podczas którego Towarzystwo przy 
stępu.je do wspólnej Komunii św. Po p_ol'udniu 
o godzinie pó[ do 5-ei p0fskie kazanie. 

Uwaga, Po karnnit~ zebraaiie, na które się 
wszvstkich czlonków zaprasza. Niewiasty tak
że mają wolny wstęp. Goście miele widzrani. 
(3) Zarząd. 

' BaczooŚć-Druhowie lRodacv ! - · -
Torwarzystwo gimn. „Sokół" w Marten. 
Zebranie odbędzie się w niedzielę. dnia 2Z 

grudnia o godzinie 3 w lokalu P. Kortmain:na na 
które druhów o licz.ne i ounktualne s tawieme 
się uprasza, a przooewszystki~ mlodzież i 
Rodacy, którzy w żadnem towarzystwie nie sa. 
zechcą się do gniazda na druhów za.ois3ć, a
byśmy tern lepiej i śmiele; w Nowym Roku pra 
cować rno~U. Niech w Nowym Roku nowe ży
cie i praca w nas z.a.kwitnie i znajdzie miejsce 
na polu narodowem i religij,nem. Przedewszyst
kiem niech ustanie kairci.arst'W'o po szynko
wniach j domach i wydawanie naszych gro
szy. Lepiej papieraimv sprawy nam pmytccz
ne dla nasze,!!o spo.lecze1istwa. na wychowa
nie dobrych synów naszej Ojczyźnie i wstępo
wanie do Towarzystw, dla tego niech Tow . 
gimn. „Sokó.l" w Marten prz)rnaimniej do sto 
druhów w Nawym Roku liczv. · 

Uwae:a: Wvdzial i rewizorowie kasy pól
torej godziny orędzej winni się stawić. - Go-
~e mile widziani. CzoJ'em! (Z) Wyd?Jał. 

" u WWWW 

Towarzystwo św. Władysława w Holtbaasea 
podaje swym czlonkom do wiadomości, ii. w 
pierwsze święto Bożego Narodzenia po pał. 
o godzinie 4 obchodzimy wspólną 1włazdkQ w 
lokalu zwyklych posiedzeń; w razie polskiego 
nabożeństwa gwiauika odbędzie si~ po nabo
żeństwie. O liczny udzial czf cmków z rodzinar
mi uprasza się. Goście mile widziani. (2) 

~~-~~~-~~--Zarząd. 
l(oło, śpiewu ufłolek" w Rauxel 

donosi SwYITI relonkom -oraz I(oda:kom w Rau
xel. iż nasze Kolo obchodzi ~wiazdkę połącwaą 
z loteryką. Gwiazdka odbędzie się w drugle 
~-wieto Bożego Narodzenia ogodz. 4 po pol. na 
sali p. Schfattera. na kt_órą się szan. czlonków 
oraz rodaków mile zaprasza (3) 

Uwaga. Lekcya śpiewu odbędzie się w 
niedzielę, dnia 22 bm. o godzinie 2 po pohtdnfu. 
O punktualne stawienie się up-rasza. 
~~~~~~~~~__:~~!!.,~R~~el, p~
Towarzystwo św. Stanisława Błsik. z Marxłołt 
pOOa.je swym czlonkom do wi'adomości, .ii tego 
roku gwiazd.ka odbędzie się dnia 26-go o godz. 
4 po południu w uroczystość św. Szczepana. Po 
nieważ będą przodstawiane obrazy śwfotlane, 
wieic wszystkich członków na to zajprasza.rny. 
Goście będą mile przvi~ci. (2) Zarząd. 

T<>warzystwo św-:An-CW-Górnym Styrum 
podaje do wiadomości wszvstkim czl'onkom o
raz życzliwym rodakom i rodaczkom, iż przy
padly nam bardzo lactne świeta, gidyż będzto 
ksiądz polski przez oba święfa w Styrum; w 
pierwsz~ święto po poludniu o ~oJizinie 3 bę
dzie polskie nabożeństwo z kazaniem, po na
bQ!".leństwie sposobność do spowiedzi św. dla 
mężczyzn. W drugie świeto o godzinie 8 rano 
przystępuje Towarzystwo wspólnie do Komunii 
św. pod chorągwją. Czlonkowie Towarzystw• 
winni się stawić w odznakach. W drugie śwlę 
to także po po.ludrn.iu przystępują ·niewia,sty do 
spowiedzi św. a w piątek ramo na pierwszej 
mszy św. przystępują niewiasty wspólnie do 
Komunii św. pod chorą~ią różańcową. Dał
szy porz:tdck uabożeń~twa będzie ~loszony 
z c;rnbcmy. O jak najliczniejszy udzial w nabo-
żeli.stwie i spowiedzi uprasza (1) Zarząd. 

Uwaga. W niedzielę. dnia 29 bm., Qlbcho
dzi Towarzystwo św. Antoniego ~kę o 
godzinie 5 po poludniu. Dalej zwracamy uwagę, 
aiby ci czlonkowie, którzy zalegafą ze skladka
mi mies~ęcznemi przez. 3 mies~ące. si~ z nich 
uiścHi, gdyż w przeciwnym razie będą uważani 
w gwia!Zdkę za gości Na gwiazdkę się za
prasza wszystkich czł'on.ków z rodzinami. 

______ Michał Graczyk, sekretarz. 
BACZNOSC! 

T<>w. Przemysłowców Polskich w Essen 
urzą<lz:ai na wielkiej sali P. Mafstra (Alfredus
haus). Prohnhauserstr. 19. we wtorek, w dzień 
Sylwestra, dnia 31 grudnia br., zabawę, polą
czoną. z przedstawieniem .amatorSikiem P. t.: 
„Bankructwo partacza". komedyo-opera w I 
akcie. Osoby: Kopytowicz. cechmistrz szew
ski. Dratewka, partacz szewski', Grzegorz. ma
sztalerz, Frnnusia. oberzysta z pod ,,ZliQt. osra•• 
Po prz.edstawiendu zabawa z tańcami. Początek 
zabawy o g1odz. 7 wieczorem. (3) Zarząd. 

Uwaga. Dzieciom niżej lat 14 wstęp na 
salę wzbroniony. 
Towarzystwo Polsko~katór~-:J~~ość" 1>oo -~. 

św, Stanisława B. w Essen. 
Donosi się uprze~mie szanownym czlon

koon, iż w piierw~e święto Bożego Narodze
nia obchodzimy gw.iazdkę punktualnie o god'z. 
20 po prtudniu na wielkiej sali „Bor.usia", na 
którą zapraszamy sza: ownych czlooków z 
rod~i·nami. (1) Zarząd. 
Tow, .,Jedność" p. op, św. Barbary w Lontrop 

W pierwstZe świ_ęto BożcQ:o Narodzenia 
odbędz,ie się zebranie o godz. 4 po południu. Po 
zobrainiu rozc1anie gwiazdki. NiewY1)fatni c1Jon
kowie, muszą się najpierw z zale~Ivch sikladek 
uiścić, jeżeLi chcą w obchodzie gwiazdkowym 
brać ud-zial: (1) - Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Holsterhausen. 
W nied.z1elę, dnia 22 grudnia, po południu 

o godzinie 4 oobedzie się zebranie w lotka.lu P. 
Uffelmanna. Czlonkowie winni się jatk naU!icz
niej na zebranie Ętawić. Goście mile widziani. 

(2) Zarząd. 
Uwaga. Zarazem donosi się szanownym 

czlo.hkom. iż Towarzystwo wasze obchodw; bę
d'Zie wspólną gwiazdkę w pierwsze święto Bo
żego Narodzenia p-o vol. o godzinie 3 w loka- · 
lu pana Uffelmanna.. Czlmkowie, którzy zale
ga-ja ze skladkami miesięcznemi dlużei" ni?: trzv 
miesiące. zechcą się na powyższem zebraniu 
z nich uiścić, w przeciwnym bowiem razie 
będą jako goście uważani. O liczny udzial 
wszystkich czlonków z rodzinami w ~iazdcc 
up-rasza s.ię. A. Ciszak. przewodn. 

Towarz-ystwo Serca Jezusowego w Bochum.-
Hamme 

donosi wszystkim s_wym azfon;kom, iż tegor<X:.Z ... 
m gwiazilkę oobęd:zie się w pierwsze święto -. 
Bożego Narodzenia, 25 grudnia, po pol. o ~o
dzinie 4 na sali pani 09ssmann, 'Il.a którą stc: 
wszystkich cz.lonków z ich rodziną zaprasza. 
Goście mile widziani. O iak najliczniejszv o
d·zial w gwiazdce tak cz.tanków jak i ~ośc.i się 
up_~as~. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Walentego w Wan:ne 
podaje szan01wnym czlonkom do wia<lornoścr, 
iż w drugie święto Bożego Narodzenia, 26-go 
grudnia. o ~odzinie 4 po poiudniu obchodzi 
taw. wspólną gw.iazdkę. Prosimy szan. czlon
ków:, ażeby przybyli z rodzinami. Najprzód bę
dziemy się dzielić oplatkiem potem gwia'Zdką, 
a potem nastapi teatr pod tytu.fem •• Scięc!e itłO-

św. Barbary". C1..Tonkowie naszego towa
rzv twa malią wstęp wolny. O liczny udzial 
cz«onków orosi ( 1) Zarzą,d. 



I Praktyczne ~rewnione 
pluszowe podarki g iazdkowe 

· dla pań" .-1 'dlci · panów ' I dla panie.nek 
palet1ty ubrania i paletoty suknie i żakiety 

j 

„sk·ńrrnn·e 
I , . 

· „ · Polecamy 
peleryny 
spodnie 

płaszcze i peleryny 
futerka 

kamizelki fantazyjne 
parascle 

czepki 
fartuchy itd. 

f v I ko nie rws1or1ę~ne łobrvko f y . 
spodnice kostyumowe 
futra 
chusty dla· chłopców krawaty 

bielizna 
rękawiczki ubrania 

• (l • ·i posiadamy 
czepki żenilowe 

parasole 
bielizna 
rękawiczki 

paski 

szelki paletoty i peleryny 
szkarpetki czapki 

. n oj większy wybór no miejscu. 
gorsety 

ochraniacze kołnierzy~ bielizna 
ków parasole 

bie!izna spodnia świtery 
itd. itd. chusteczki do nosa itd. szaliki i koszule 

kupuje się najtaniej i najlepiej 
u firmy 

1!111 ' 
ul. Dworcowo 70. r. 

' . (Bahilhofstr.) Bo~~um 
Obere Marktstr. 20. 

·uastrop, · Ph· 
Wittenerstrasse 20 e 

Telefon 115. 

--- Tylko :do· Gwiazdki 
, · .~ · ' daję na wszelkie 

uprania mę~k:re·t , 
ptlletoty męzkie 

mimo moich tanjch cen jeszcze 

Obecne ceny obok dotychczasowych są na każdej etykiecie niebiesk_im ołówkiem wyznaczon·e.: 

Konf ekcya dzie~ieca: Bluzki: Spódnice kostyumowe: 
Żakieciki ·dla dzieci od 22mr. do I!~ 
Peleryny „ „ „ 12mr. do 1:::
Sukienkl „ u „ 28mr. „ I!?. 
lporło\1ie ·auk.łeakł dla dzieeł w vfelldm 

u1bone, bardzo tanio. 

Bluzki bobrowe • • od 3!~ do I!~ 
Bluzki wełniane • • „ 28mr. „ 4:~ 
Bluzki jedwabne • • „ 48mr. „ 3!:. 
Bluzki tiulowe • „ 4Smr. ,, 7:~ 
Bluzki aksamitne • „ 32mr. „ 6~:. 

Spódnica sportowa, w deseń I!~ 
Spódnica sportowa, szara 2!~ 
Spódnicasport.,marszczona od35mr.dos:r~ 
Spódnjca kostyumowa, czarna „ 55mr." s:~ 

======================- t1s 1 u ga po.iska! ==:==:==::;:==:==:==:==:==:==: 
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fortB~J_ 
przemysłu po1skiego, z każdym miesiącem 

. silniejszą staje siE; 

];1.and.el mebli :l -wypraVtr 

~omu krB~Yf DWBUO 

Jon K wiotkowski 
Recllllngh • !ł. (Broch), 1468 

ulica Bochumska t~r. 115. 

Pawodzenie bezprzykładne, kt6re .do 
U rozpaczy doprowad1a mo 

ieh konkurentów .tydowskich, jest dla mnie bodź· 
eem do dalsrego; tt )en ego trzymania si\ zmsady: 

Tanie CPDf, wielki wy bJ:r! 
_.-~a....,,.~......,...rr-~„ -·~"'-:i"~•~~ • · ··,...._...,~ .... 

Usługa skora i sumienna pod 
kłei-ow11ietwen1 Franciszka 
=== .Jano"Tskiego. ======== 

Wieczorem oświetlenie elektryczne o blasku 
~- ca 4000 swiec. -. 

~oso oszczędności w Herne, Hohnhofstr. ~o 

Książki do na1bożei1stwa 
woźna. nabyć w Księgarni „vV1arusa Polskiego" w Bochum, 

Malthnserstr. 17. 

Otrzymalem pczP.sifo 

500 płyt polskie b 
tło fonografó"·, (931) 

-- bardzo śmieszne kawałkL --
Polecam lon0grafy, począwszy od 5 marek. 

Klarnety we wielkim wyborze i bardzo tanio; 
piszczałki różnego gatunku, kontra i czeloba
sy już od 20 marek_ Dudy od 1,50 mr. po
cz_ąwszy. Harmoniki do rozcią~ania w różnej 
wielkości; prawdziwe wiedeńskie skrzypce, 
najlepsze i tanie skrzypce eto nauki już od 5 
marek, Struny do skrzypiec i basów, smyczki. 
włosie do smyczłków i wszelkie inne J>rzybory 
do wszystkich instrumentów we wielkim wy
borze i tanio. 

Nadmieniam, iż przyjmuję wszelkie _repa· 
racye instrumentów, które tanio i dobrze we 
wlasnym warsztacie naprawiam. 

Najwioks~y skład polski wszelkieh 
instrumentow muzycznJch. 

F1·anciszek Józefoski, 
He1•ne, Bahnhofstr. 52 n. Nowej ul. 

Hipoteki 
5-procrntowe pierwszomieJscowe od 
1000 do 10000 mar~k są katdego 
czasu u nas do nabycia. i 511 

Bank parcelacyjny E. G. m. b. H. 

Przement - Priment. 

Oryginalny francuski 

· Yin ~t.-Hoohoel 
dobrze skutkujący w 

I chorobach nerwowych 
braku krwi . . 
chorobach żołądka 

I I 
Poleoany od 30 lat przez profesorów 

1420 wszysthich krajów. 
==== Cena butelki 3,50 mk. ==== 
Nabywać można we wszystkich aptekach i drogeryach. 

Główny interes wy<1yłkowy: 
Aptekarz H. Smyczyński „GBrlitzer Apotheke" 

Berlin S. O. 
Czarnikau w Poznaniu „Rote Apotheke" 
Con1zen w Kolonii n. R. „DomApotheke" 

•••••• •••• ··= 
11 Towarzystwom • 
li polecamy 
• dla sekretarza, 

I r) bibliotekarza, KSJ i IJKJ k~syera, .ksią!t-
• l\ ki do zap1sywa-
• nia członków i 
• t. d. i t. d. 
Ił Adres: 
• ,, w·1a1•us Polski" '4 d o ~ b u m Maltheserstrasse nr. 17. 

• • • • • „ 
li 

Popi er Usf OWY 
z pięknemi polskic
mi nagłówkami jest 
do nabycia w księ
garni" \Viarusa Pol-
13kiego" w Bochum • 

Poszukuję dobrą. 

gospodynię 
od zaraz. 1523 

· ••••••-•••• • Elementarze 
świetna egzyst.encya dla rodaka r 

~ I lg. Durczewski, 
f!llt 

1 

Holsterhausen p. Wanne 
_.. Hor&tstr. 29. 

Jodyno polsko restourocyo : ~i~=r~d;y~~; 
się tygodniowo 4 razy zabawy ·z tańcami , i całko
witem urzątlzeniem do przedstawień żywych fot 1-

grafii w wiehiem mieście zach. półn . Niemczech, 
gdzie zamieszkuje około 20 tys. Polaków, jest za 
cen~ 160 tys. mar~k od zaraz na sprzedaż. Obrót 
może być · książkami udowodniony. Wpłaty potrzeba 
15 do 20 tys. marek. Oferty npr. si~ do Eksped . 
„Wiarnsa Polskiego" pod nr. 1534. 

p 
o 

POLAK 
A 
K 

uczący się po niemiecku. 
Praktyczny przewodnik, któ1·1 peil&'• 

wskazówki, rozmowy i nauki, aby "' .ł1'6~ · 
kim czasie możns. czytać, rozumieć i iMł· 
wió po niemiecku. Cena 1 m.r., a prn· 
sył~ą 1 mr. 10 ,fen. ZQ..inówien!a pn7)· 
mUJ9 ' . 

„Wła1rc1s Polski'' 
k.BiQgarnia i drukarni& 

w Boehun1, Maltheseretr. 17. 
! ł . -~- ---. - ' --. ~- ·-
1 · ~·~~~ ......... 'l.,..;~„<;>or:/m 

wwielłim wyborzcpolcca 

Księgarnia 
„ Wiarusa Polsk." 

uarmo i (1 20.kO 
~ł·;:ymll k3 ;.dy mój rols' f cen
"1 1< zami~r:i ący 4006 uluatr. 

K lłiOy rodale. zdumieje 
gJ m6 ,- ~ nnik zoba ..: 7.y i nis-o 
I. i · c ~ny p r „ czyta n.1 zeic •rki 
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Ad ·er. Hieronh11 Tilgner, 
~e rl in 27. Markusstr • • 1. 

POSTBESTELLUNOSFOR~1ULAR. POSTBESTELLUNGSFORMULAR. POSTBESTELLUNGSFORMULAR. POSTBESTELLUNOSFOR.MULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai-
1erlichen Postiamt e!n :Exemplar der 
Zeitung „Ojczyzna" mit den gratis
Beilagen ,,Dzień Boży'' und „Szkółka 
Narodowa" aus Bochum filr das 1 Vier
!cljahr 1908, und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 0,83 Mk. 

Obige 0.83 Mk. erhalten zu haben 
~es che i nigt. 

----- den. ---190 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ein Exemplar der 
Zeitung „Wiarus Polski" aus Bochum 
filr das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erha.lten zu haben 
besch'einigt. 

----- den. ---190 

kh bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt eh1 :Exemplar der 
Zeitung „Wiarus Polski" aus Bochum 
fiir das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhaHen zu h~ben 
bescheinigt. 

den. ---190 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ·eln Exemplar der 
Zeitung „Gazeta Toruńska" aus Thom 
filr das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erh~ten zu haben 
bescheinigt. 

" 

den. ---190 

hiserłiches Postamt I l(aiserliches Postamt Kaiserliches Postamt Kaiserliches Postamt ____ ..;..__ 

, POSTBESTELLUNGSFORMULAR. POSTBESTELLUNOSFORMULAR. POSTBESTELLUNOSFORMULAR. POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

1.kh bestelle hietmit bei dem Kai
\1chen Postamt 1ein :Exemplar der 
e\ung „Ojczyzna" mit den gratis
ei agen „Dzień Boży" und „Szkółka 
j.r0ctowa" aus Bochum fiir das 1 Vier
n~ah8r 1908, und zahle an Abonnement 

estellgeld 0,8.3 Mk. · 

sc~~i~e 0,83 Mk. erhalten zu haben 
ll't:lijigt. 

- den. ---190 

aiserliches Postamt -------

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ei'n :Exemplar der 
Zeitung „Wiarus Polski" aus Bochum 
filr das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgekl 1,92 Mk. 

/ 

Obig·e 1,92 Mk. erha.lten zu haben 
bescheinigt. 

den. ---190 

Kaiserliches Postamt ------

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ein :Exemplar der 
Zeitung ,,Wiarus Polski" aus Bochum 
ftir das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement ' und Bestellgield 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erha.l:ten zu haben 
besch-einigt. 

----- den. ---190 

l(aiserliches Postamt ------

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ein :Exemplar der 
Zeitung ,,Przyjaciel" aus Thom filr das 
1 Vierteljahr 1908, und zahle an Abonne 
ment und Beste11geld 1,24 Mk. 

Obige 1,24 Mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 

den. ---190 

l(alserliches Postamt ------



li 
Wskut.ek nieszczęśliwego wypadkn na 

kopalni „Rhem Elbe" utracił życie nasz 
najukochańszy syn, brat i .FZiVagier śp. 

Franciszek Maćkowiak 
w 25 roku życia. Pogrzeb od9tldiie się I 
w niedzielę po poł. o godz. 4 z domu 
chorych ,,Hergmannsheim·' w Ueekendorf. 
- O ciche westchnienie za duszę jego 

rosi w smutku nieutulone 

pl54l ~ 

. '•·' . ; : . ' . " .. : . ' . . ". . . 

Bractwo różańca św. w parafii Serea Jezuso
wego w Oberhausen. 

W <:Zwartek ia~ę.l.a,. w Bogy, opatrzona 
śś. Sakramentami Siostr.al 

śp. M a r y a n n a N o w a k o w a 

Pogrzeb od:będZJie ~ię w niedzielę o go
dzinie ~ 12 w pcJudnie w Lirich, U1menstr. 32. 
O liczny udziaiI R.o<Laików i R.od'aczków w po-
grzebie prosi Pirzełoiona. 

Towarzystwo św. Józefa ";.V Horsthausen 
Ido.nosi S\YVlTI s-.z.an. cz.!cmk~"-rn, re Qbchód gwla 
.zdkowy odbę.dzie się \\- picr~;lsze śwJęto Bo
lźego N airodzenia o zodz. 4 Po por. Na J?O
rwyżsZ<l uroczystość orosimy pr.t::y'być z żon.a
.mi i dziećmi. o .najliczniejszy oozial prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Bremeł"haven. 
urząd·za ooiai 25 grud11i;t. o ~{,'<Jzinie 5 po pel. 
obchód gwiazdkowy w lokalu zwyiklych pom~
dzeń „Gesellschaftshaus Unioo" w Bremerha
ven, J:a•kobstr „ 1T1a: który uprasza wszystkich 
szan. czJcxn.ków. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
~ooaje czllonkom do wiadomości, ii tegoroczna 
gwiazdka oobędz.ie się w pierwsze święto Bo
żego Na!rodzenia o godzi·nie 4 po pdudniu, na 

1którą wszystkich czfonków z rodz.inami jak 
:najlserdleomi'ej zapraszamy. (1) Zar:zad. - --

Tow. św. Woiciecha w Rohlinghausen 
podaje swym cZilookom do wfa.domości, iż w 
!Dierws.ze święto Bożego Narodzenia obchodzi 
wspólną jtWiazdkę ina ~ali pana f unke o godz. 
5 po pol1ud!n~u. na która wszystkich czfookóiw z 
irodzinami uprzejmie 'Zaprasza (1) ZarzaJ!:_ 

- T-OWarzystwo św. Jqziego w Giinnigiefd 
ipodaije dlo wiałdoano.5ci, iż w pierwsze święto 
Bożego Narodzenia obchodzi wspólną ~włazd
kę o goozinie 4 po poludniu, na którą wszyst
kich czlonków wraz z rodz.i:nam-i uprzejmie Q':a-
prasza (2) · Zarząd. 

Towarz}'stwo św. Wawrzyńca w RecktJnJt-
b2usen-Ost (Huetteo) 

'Podaje swym szan. C2-Ionkom do_ wiadooiośct, 
iż swą tegorocmą nroczyst~ gwlazd~ową 
obchodz.imy w święto ~w. Szczepana, dma 2ó 
grudni.a po pol. o 04 na sali P. Joergensa, la.
bi posiedzeń. Na po..,,vyż~zą uroczystość za
ipraiszamy szan. C1lfookQ<w" z IOlhinami. Go
scie prze.z cz!onków wprowadzmł mile wid'Zia-
ni. Zarząd. 

Uwaga: Cztonków z.ailegaj<1,cych dluże1 
llliż 3 miesiące ze skfadkarni miesięcz.nemi pro 
szę i kladę im na sęrcę, aby się z nich przed 
gwiazdką uiścili, w razie przeciwnym uwaiżać 
ńch się będzie za nieczkimków i nie mają pra
w.a ·do podarków gwiazdkowych. Szan. Ro
d.a.ków, którny mają chęć wstąpić do naszego 
grona. prOfrzę uprze1mie, aby się przed cz.asem 
na cz.f Mków zapisali, aby mogli otrzymac 
gwiazdkę. · - Tak samo już ter:az. <lorndsZQ 
szan. cz.tonkom. iż wahte roczne ·zebranie oo
be<lzie sie w niedlzie1ę, 5 stycznia po poludmn 
o godlzmie 4. . (2) 

Pr. Maćkowiakf przewodni. 

Ważne dla początkujących 
Od 6 lat i1<tnieiąey, dobrze zaprowadzony 

skład towarów kolonialnych 
jest z powodu innego przedsiębiorstwa z wszelkim 
i prawie n o w em urządzeniem od 1 stycznia 

do nabyela 
z n:ieszkaniem lub bez. Bli szych szczegć!ów adzieli 

Heinr. Giel, Merklinde. 1535 

Przyjmujemy kanitały 
w depozJ1t I płacimy 

CS procent od depozyt. z rocznemwypow. 
41 półpr. „ " z p6łrocv.nem „ 
ł procent „ " z kw artaln em „ 

• 3łpółpr.„ „ z każdorazowem 
Procenta oblicv.amy od następnego dnia 

pu dokonanej wpłacie i wypłacamy ,je 
lub dopisujemy 2 razy rocznie i to na 
1 tycznia i lipca. 

N a 1. stycznia rb. wynosiły: 
Udziały Spółki naszej mk. 764 377,11 
.Fundusz pwarancyjny ,., 1 705 OOO, -
Re?.erwy .z fund. emetyt. „ 492 41 0,04 

Spółka Rolników Parcelacyjna 
(1352) E G 01 b. H. 

Poznań. - Posen. 
J. Kużaj. Wł. Kaczmarek. ,J, Pa.lętlzki .. 

Towarzystwo gimnastyczae •• Sokół" 
· w Attenbogge. 

W środę, dnia 25 grudnia urządza 
nasze Towarzystwo 

WIECZOREK GWIAZDKOWY, 
na który zapraszamy wszystkich dru
hów naszego Gniazda z żonami i dzieć-
ci. Czołem! 

Antoni Krydwuski, prezes. 

Tow,arzystwo św. Antoniego w Freisenbruch. 
W pierwsze świeto ~żego Narodzenii.a ob

chodzi T<OWarzystw-0 gwiazdkę na sali P. Over 
beoka. Poaz.ątek o godz. pól do 5 po polud111lu. 
Uprasza się czfor.kwó, .aby się wr& z swe
mi rodz.inami lk1..nie zgr-omadzilC Czilonkowie, 
maóący gości zamiejscowych, mogą fch przy-
prow.adz.ić z sobą na salę . (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Wetter n. R. 
podaje czfonikom z Wetter, łierdecke i okolicy 
do wia/Cllomości, iż nasze towarzystwo 6bch<h 
idzi wspólną gwiazdkę w pierwsze święto Bo
żeg-0 Nairodzenia o godzinie 2 po poludniu. na 
saJli p, tt. Overbecka, Kaisersłr., na •którą się 
szan. czlonków ser<liecz.nie zaprasza. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau 
donos.i SwYm czl()nkom, iż teg-OlrOC'Z'ną ~wiazd
kę obchodzić będzie w pierwsze święto Bożego 
Na1r-Odize11ia o god.'zjnie 4 po poludniu na sali po-
siedzeń. O liczny ud'Zl.al pr~i (1) Zarząd. 

M. Miedziński, 
w HERNE 

ul. No wa (Neustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (lOE) 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje 
wszystko podług miary 
z dobrych materyi po ce
nach tanich. 

Zwrac.am także uwagę na mói 

skład 1Debli 
które takZe tanio si>rzedaję. 

Swój oo sw~o! SwóJ do swego! 

Oorte gęsie pierIE 
ł kwap 

'j)O n aj tańszych cenach. 

•••~r=rn 
~ Tanto! Tan lol 

~ Zegary ~ 
,S zegarki kieszonkowe oraz towary z złota, S
: srebra i doublee poleca w \\ ielkim wyborze :; 

~ J. Szymczak, I' oznań, 1 
~ ~ 

::;: ul. Szeroka 24, ~ 
~ 1370 narożnik ulicy ~:Husarskiej. ~· 

. ~ Cenniki darmo i franko. 

ii -

-------------------------------.- Baczność Rodacy :Naflepsze 

=Opłatki: w Wanne I okolicy! 
Polecam na. gwiazdkę zabawki dla •~• 

i na Nowy Rok karty w pięknem wykooaniu i tet 
winszowania, także obrazy &w. ł natedo"~· 
figury h"· Pańskłeh, krz)'ie, Ji~tąt:' 
do naboteń11twa '\117 wielkim wyborze I 
gary i papierosy i wiele innych artykn~J'· 
Każdy o~biorca otrzyma kalendarz ścienny i będ ~· 
dobrze obsłużony. Proszę szan. Rodaków 0 "" zie 

polecam Szanownym 'fowarzystwem i Rodaaom 

na g\\ iazdk~ 
100 eduk za 2 mk. bPro11zę Rodaków o jak 
najprędsze zamawianie &.żebym mógł no. c:t.:\s 
każdego obsłużyć. 1418 

I Franciszek Józefoski, · d · b~ t ""par. 

(k11ięgsr,1ia polska) Hern•, Bahnhofatr. 52· 
cie mego prze 1nę .ors wa. 14

72 

Wojciech Kcścielny 
księgarnia. polska w Waaue 

przy ulicy Dwórcowej nr. 93 (Bahnhofstr). 
111 ___ 1111 __ 111 

Baczność! Baczność! 
Dr. Seeburgera ruski rdest. lal --- I - I 

Najlepszy wypróbowany i najskuteczniej· 

1 
·-świBZdói'enk•.

1
:

8
_

1
~i 3 

1 
szy środek do prędkiego wyleczenia na· -= 
wet i zastarzałego kaszlu i ctryplti. .Te-
d.yny środek przynoszą.cy ulgę suchotni· 
kom i wstrzymująry dali:.~e rozszerzanie 
się tej stra.iznP.j choroby. Wzmacnia 
płuca, wstrzymuje pot nocny u suchotnl· 

ków, nawet przy ogóloych cierpieniach Ili - 1· k1·e1ba sy' połsk· 
nerwowych. N11j!eoezy napój db skłennych _ 

1 
I ~poleca ~~ I 

do kaszlu. 1 paczka 50 fen., 5 paczek 2,25 
mk., 10 paczek 4,00 mk. poleca (1460) 

li 

... 

FraneJszek. Mailer p ' k f b k k' k -
Poznań, ul. Wodna. 13 (drogerya.) I oznans a a ry a ISZ8 I 

(Posen, Wasserstr. 13 (Drogenhandl). L o t kl 
Prawdziwy środek tylko z napisem Dr. eona s rzyc ego 
Seeburger i do nabycia w droiteryi Franc. 

lfllllera, w Poznaniu ul Wodna 13. . w Boehum, Ottostr. 48. I 
11 l, ___ l li I 111 ml --• I - I --•i 

1'"a kredyt 
otrzyma u mnie każdy na Gwiazdkę 

lDf'ble na 
1 pok<'j, wpl. 5 mr. 
2 pokoje, „ 12 „ 
3 " 18 „ 
4" „28„ 
Wspaniałe urządzenia 
kuchni, mieszkań i 

sypialć. 

łJbranła. I ' ' 91F Serya A. 5 m. wpłaty ~ 

.,, B Sm. ~ „ C 12m. · 
„ D 15m. " 

Tyg. I mrk. -_. I, li= 

Wyprawa 
A 1,50 mrk. wpłaty 
B 2,0o „ „ 
c ,300 " 
D3,50 „ „ 

Pierwszorz~dne, 
do brze wykonane 
meble i materace. 

Maaz7n7 
do gotowania 
lóżka, materace, 

szafy do rzeczy ko
mody, pierzyny, wóziki 

do dzieci, bufety, 
wszystko 1 mr tygodn. 

na .odpłaty 

N aleźJ .kupować t7lk.o u a 

I 

J. Sehwarzhoff 
Reollllngbaosen • Siid (Broch) nop~~:;Ti~~pi~.~~.· 0= 

Plenł'szy i najftl~lu~zy interes w mieJseu. 1533 

-=====================1 li Ty·lko do Gwiazdki! 
1
1
1
1 

li . li Ele;:an~kie paleto ty, dawniej 36 m. teraz 24 m. li 
li · „ ubra.nia „ . 30 „ „ 20 „ li 
li_ DaDł~kie cz• rne płaszcze ,, 40 ,, „ 25 ,, 11 
H „ kol@rowe „ ,, 24 ,, ,, IO „ I 
li u~.•ranka dla dzieci li 8 " " 5 " li 
li Piękne f'uterka " 15 „ li S „ li 
11 Wszelkie to wory mon uf okturowe ~or~zo tonio. 1639 11 

11 MUnstersf r. 10. • 1 1 li 

u= ========·· ========' 
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Nr~ 298 Bochum, na wtorek, dnia 24: grudnia 1907, 
-------·· · ---~· 

Ro 17. 
~ 

• 
----~·-··-·*~-~-----·----------------------------- ----------------· ----
-- łod.z1enne pismo Indowe dla Pnlak6w na obc~yźnie poświęcone ogwfacfo oraz sprawom „1arodowy11, politycznym ł zarobko..Y., 

J,dt<XDi eOOziennie 21 wviątldem dni poświątecz
łrcb· przedp;l.ci.t:a kwartalna na poczcie i u listowych 
~ 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem d:o domu 1 rnr. 
91 fcm. „Wiarus PoU;.ki" riavisaJny jest w cenniku pc>cz-

łe>WY'tnl pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I 1111 Baże za Wiarę I OjCZJZIQ I 
Za 1nseraty placi sie za miejsce rządka drobn~ Im· 
ku 15 i„ ~loszenie, zamieszczone JJrzed insera1ami 4t 
fen. l(to często o,glasza otrzyma rabat. - ListY a 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować i poda~ Ili 
nich doldadny adres piszącego. :Rękop. 11ie zWTaca:mJ:. 

Redakcya, drukarnia i księgarnia znaJduJe się w Bochum, prty ulicy Maltkeserstr. 17„ - Adres „Wiarus Polski" Boclaum. - Telefon nr. 1414. 
o -------- ------ · 2 ___ @% ____ 5cgg:....zg_ __ Je_ __ _;www _____ ... „ __ fil± __ st __ ------··- _ r~ 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe 
•'wJić, czytać i pisać Po Polsku! Nie 
ll&ł Polakiem. kto votomstwu swemu 
plemczyć sie pozwoli! 

as n 2&&l 

W dzień Hożego Nomdzenio. 
„Ludzkości pelne wesele, dzisiaj 

świat caly odnosi. - Że się narodz;ł 
Bóg w ciele, który zbawienie Przynosi". 

Na nutę radosną nastrojona jest każ
da pieśń przeznaczona na czas Bożego 
Narodzeni,a. 

Raduje się caly świat chrześciań

ski, radujemy się imy Polacy, obcho
aząc rocznicę przyjścia na świat Zbawi
ciela. A jednak radość nasza nie będzie 
taką, jak u wielu innych narodów,nie bę 
dzie taką, jaką była w każclym domu 
POiskim z.a dawnych lepszych czasów; 
liczniej popłyną ku niebiosom kolędy, 
~v których prócz radości także i prośba 
i smutek się odzywa. A przy wiecze
rzy wspólnej „obsiadlszy stół, ująwszy 
w dloń biały opłatek pochylicie·- skroń 
albowiem każdy będzie żywiej czu'l. 
:iże w ten wieczór wesela tylko na smu 
tek' stać głąb prawych dusz-" tak traf 
nie określa usrpejSobienie duszy polskiej 
w wiUę Bożego Narodzenia poeta 
.wsp6kzesny. 

Gromy biją zewsząd w biedne spo
łeczeństwo nasze, jedna wieść smutna 
goni drugą, wróg z uśmiechem szyder
czym na ustach wyciąga rękę, by nam 
zabrać wszystko, co nam drogie i świę
te. 

Zagrożone są nietylko nasze prawa 
narodowe, ale także nasze skarby reH
gijn·e. Żyjemy w ucisku bezprzykla!.d
nym, a oddźwięk uczuć wywołanycl:J 
okropnym położeniem naszym ujawni 
się z pewnością także w tegorocz
nym obchodzie tak radosnego 
8więta Bożego Narodzenia. 

Ale chociaż uczucia te zasępią 
twarz na chwilę, nic jej znów rozpogo
azić nie zdoła iepiej jak to, co nam u
Przytomni.a obchód Bożego Narodzenia. 

Obchodzimy prz~cież dzień narodze 
nia· Tego, który sam jest dobrem nie
sko1kzonym a który przybyl na świat 
'dla tego, by zwyciężyć moce szatań-
skie. l(olebka Jego nie stała ani w · 
pałacach .ani nie otaczali Go możni tego 
świata, lecz na si.a.nie spoczywał w 
żlobku w stajence. Ochodziimy dzień na 
rodzin Tego, który sam j~st nieskończo
ną sprawiedliwością, obrońcą wszel
kich uciśnionych i prześUadowanych 
tak potężnym, że wobec niego wszy-
stkie p0t~gi tego świata są niczem zgo
ła. 

. To też z tym większym skupieniem 
ducha i tym większą ufnośoią zabrzmi 
z głębi piersi na'szych ów wielki hymn: 
„Bó~ się rodzi, moc truchleje!" a w ok'll 
zablyśn:e nam nadzieja, bo przeciw 
inam wróg, ale z nami Bóg. Po naszej 

, 

J(olęda. 
---

NarodzH się, narodził Pan Zbawiciel świata. 
Któregośmy czekali przez tak długie lata: 
Więc się cieszmy iz tego narodzenia Jego, 
Chwa~ę oddawajmy, wesoło śpiewajmy. 

Hej, hei. hej, hej, wesoło śpiewaijmy. 

Już się cieszmy na świecie utrapieni lud~ie. 
Odtla:wając t>dk·ł-OnY, 1W tej to lichej budzie, 
Gdyż 1:en Pan fa.sklawy wszelkie .złe sprawy 
W dobro nam obróci, i ,p()kói ·przywróci, 

Her, hei, hei, hej, nie1ch się nikt nie smud. 

O Najświętsza Maryo błagaj swego Syna, 
że;by u nas nie byla tak wielka ruinra: 
Boć aias zewsząd gnębią i na życie dybią, 
Nieprzyjaciołowie i inni wrogowie, 

Hej. hej, hej, hej, każdy to .opowie. 

Więc się zmiłuj mój Jezu, dla matki ikochan1ej 
Chciejże już chdei. pocieszyć !kraj op~aikany, 
Byśmy wolni .byli i w p.okoiu ŻY·lL 
A rpatem zaś Ciebie oglądali w niebie, 

Hej, hej, hej, hej. przyjmij nas do siebie. 

stronie sprawiedliwość i prawda a „Z 
prawdy się rodzi Syn Boży, Kruszy
cie! więzów ~ Rozdawca łask". I dla te
go pełni otuchy razem z synem ziemi 
wielkopołskriej Janem Kasprowiczem 
mowić będziemy dzjś: 

Błogosławiona bądź 
Chwilo, coś }est 
Po to nam dana, by przez ofiar chrzest 
Mogły się dusze ku wyżynom piąć 
Bosk·;,ego Objawienia, 
Że człek, choć z prochu wstał, 
Szatana zmógł, 
Jeśli nie stracił śród roztajnych dróg 
żądzy swobody! Blaskiem wszystkich 
Ona go opromienia, (chwal 
Boć najprawdziwszy to niebiosów 

(bląsk. 

,,Bóg się rodzi„." 
„.A kiedy .przebrała się już miara 

niesprawiedliwości wszelkiej na św!·e
cie wYbrał Bóg Dziewicę, błogosław~o
ną ~iędzy niewiastami i dobrą jej zwia
stował nowinę - Jako że zbawca l~dz
kości nadchodzi z niebiosów na ziem
ski padoł krzywdy i złości, .ai m_atką o
nego Mesjasza czekanego będzie Ona. 

Słowo ciałem się stało. 
l powiła Panienka Przenajświęt

sza Syna w ubóstwi~ między pastuisz: 
kami - w wiarę wielką bogata - 1 

Ze zbioru Kantyczek polskich. 

własnej Piersi mlekiem wykarmila Je
zusa, który swą krew miał oddać za 
nas na drzewie Krzyża. 

Ofiara 'Spełniła się na Golgocie i 
Ojciec przyjął dla naszego zbawienia 
męczeńską śmierć Syna-Odkupiciela. 

Ród Judzki zasię błądzi nadal w 
grzechu - nito po omacku w ciemno
śc\ach pogaństwa grzęznąc po progach 
życia, mimo że bijące od krzyża Chry
stusowego światłQ miłości, wiary-na
dziei jasno wskazuje nam szlaki praw
~Y i sprawiedliwości. I Lat bez mała dwa tysiące wołamy 
w dzień świąteczny: ,,Bóg się rodzi!" 
i kłaniamy się Jemu w szopce, lecz mi
j.ają wiieki jedne po drugich i coraz i;cz
niejsze rzesze modlą się „przyjdź kró
lestwo Twoje" - .a wśród ludzkości 
dzień nie świta, w któryby zawołać 
można, it w nas Bóg się rodzi, Bóg Mi
łości i Pokoju ... 

I pod przydrożną figurą Matki Bożej 
klęczące dzieci placzą i proszą o jej 
zmilowanie, by im pozwolono w ojców 
mowie słowami Jej Syna modlić sję: 

„.Ale nas zbaw ode złego„. 
Pod krzyżem przydrożnym z Męką 

Pańską na rozstajnych drogach, klęka
ją bezdomni gospodarze z rodzinnej 
swej ziemi, z pod własnej strzechy wy
gnani i modlą się bez łzy w oku - nie 
tracący wiary: 

O, Ty, któryś władzę miał wielką, 
ia w ·szo12.ce mizernej na ten świat z nie
bios przyszedł>eś„. nie opuszczaj nas.„ 

wszakżeś ty przez całe życie na ziemi 
naszej nie miał - gdzieby głowy skło
nić... daj nam moc wytrwania! 

„Ziarno". 

Węgrzy a ludy słowiańskie 
na Węgrzech. 

Tymi dniami parlament austryac
ki, przyjął rezolucyę wzywającą rząd 
węgierski, by ustawę narodowościow~ 
z roku 1868 przeprowadził w sposób 
lojalny. Sprawa ta wyw.ol.ała wielką 
wrzawę Pomiędzy madziarami, a je
dnakże polityka węgierska wobec 
mniejszości słowiańskich nie jest taką., 
jaką być powinna. Szczególnie zwraca 
uwagę coraz więcej się zaostrza
jący zatarg z chrowatami i bezwzglę
dne gnębienie Słowaków. 

Chorwacya posiada względnie sze
roki samorząd miejscowy, atoli tam, 
gdzie nie można zastosować niemUo
siernego ucisku, tam stosują Madzi1arzy 
z całą znajomością rzeczy system szy
kan. 

Ma tych szykanach opiera się oQe
cny zatarg Węgrów z Chorwatami. 
Idzie głównie o sprawy kolejowe. Na 
wszystkich koleiach w Chorwacyi ję
zykiem urzędowym jest węgięrski -
i nie tylko na papierze, lecz i w rze-
czywistości. Ostre stosowanie tego 

prawa językowego, spór o obsadzenie 
.posad na kolejach chorwackich kilku
set urz(}dnikami narodowości madziar
skiej i drobne nieporozumienia finaJn„ 
sowe - są tłem obecnego zatargu, 

który doprowadził do rozwJązania sej
mu chorwackie.go. 

Nie wglądając w kwestye, po czy
jej stronie w owym zatargu jest słu
szność, należy jednak z góry zazna
czyć, że stanowisko Węgier wobec 
Chorwfłtów już pod względem Porny-
cznym - lekkotryśłne. Madziarzy 
traktują swój stosunek do Chorwatów 
jako sprawę czysto miejscową. Tym
czasem tak nie jest. Wszelkie zmi~y 
w stosunku Madziarów do Chorwatów 
odbijają się natychmiast na polityo~ 
austryackiej, bośniackiej ł .politY~'! 
zagranicznej Austro-Węgier. Im poloże 
nie Chorwatów będzie si.e stawało gor 
szem i jawniej i bezwzględniej Ma
dziarzy będą lamali. ustawY, poręczaj§. 
ce Chorwatom ich swobody narodowe, 
tern podejrzliwiej narodowości serbskie 
i '3ulgarzy zachowywać się będa wo
bec Awstro-Węgier, tern większe ich 
polityce gospodarczej stawiać będ~ 
przeszkody. 

Monarchia habsburska musi 
pod groźbą stopniowego rozkładu i o
statecznego upadku - myśleć o roz
woju gospodarczym i Politycznym. 
Od roku 1871 stoi, dla niej tylko jedna 
brama otworem. Brama, prowadz.aca 
na Bałkan. Wszelkiemi silami monar
chia habsburska musi się starać, iaby 
przynajmniej na Bałkanie zachodnim 
pozostała najsilniejszym czynnikiem · 

gospodarczym i politycznym, czynni
kiem, nie potrzebującym się obawiać 
współzawodników i nie mającym do 
zwalczania wielu przeszkód. 

Bałkan zachodni' jest na północy 
słowiańskim, na południu albańsko
greckim. Monarchia habsburska, ży
jąca w rozterce z własnymi ChorWia
tami, zmuszona panować w Bośni rzą
dem wojskowym, budzi podejrzenie 
wśród Serbów ·na całym Bałkanie pół
nocno-zachodnim. :Wpr,awdzie Serbów 



i Chorwatów dz ielą różnice rnligijne i 
odmienny alfabet. Ale w czasach naj
nowszych i różnice ustępują na drugi 
plan wobec wspólności pochodzenia i 
języka. Więzy kulturalno-narodowe 
między Belgradem (stolicą Serbii) i Za
grzebiem (stolicą Chorwa'Cyi) a nawet 
między Belgradem i Lublaną, nie mó
wiąc już o Serajewie, mnożą się i po
tężnieją. 

Polityka domu habsburskiego mu
si się .J.iczyć ;i z tą okolicznością, że ma 
na Bałkanie zachodnim coraz liczniej
szych i coraz .niebezplieczniejszych 
przeciwn;ków. Powainymi wsrpółzawo 
dnikami na polu gospodarczem są Pnan 
cya i Niemcy .. PrzemysloWicy :i, kapi
taliści obu tych państw dążą do ekono
micznego podboju Serbii, Bułgaryi, · a 
nawet i Macedonii. Dalej, ·coraz groź
niejszym dla Austro-Węgier przeci
wnikiem politycznym· i gospodarczym 
stają się Włochy. Umieja one wyzyski
wać każdy błąd, popełniony w monar-

. Ghii habsburskiej, i garnąć ku sobie te 
sym·patye, które się od tej monarchii 
coraz dalej odsuwają. 

· To są właśnie względy, które po
winny zwrócić Węgrów z toru ich poli 
tyki zaściankowej i skierować 
na · drogę rqzumnej i . lojalnej polit~1ld 
względem narodów słowiańskich, osia 
dłych na obszarze korony św. Stefan~. 

.z 

możliwy. Wywody Posła Głąbińskiego 
poparł poseł czeski Klofacz. 

Minister spraw 7)agranicznych b:' 
ron Aerentha.l oświadczył na to, że Au
stryi nie wolno się mieszać do spraw 
wewnętrznych innego państwa. 

Przedsmok wvwłoszczenio. 
Z pogranicza śląskiego z Królest

wem Polskiem rozchodzi $ię wieść, któ
ra daje pewien przedsmak o rozgłoś
nym obecn:e projekcie wywłaszczenia 
i o .sposobie, jak odnośne władze przy
znane im prawo stósować będą goto
we. 

Wiadomość ta, szerzona iprzez 
„Kuryera Zagtębia", brzmi jak nastę
pu.ie: 

„0-runta niektórych obywateli mia
sta Sosnowca przylegają do rzeki Bry
nky. oddzie.lającej gnjnfoe nasze od 
Prus. 

"W dniu 11 liPca rb. landrat kato
wicki przez władze miejscowe zawia
domił pp. Hibnera, Dziurowicza, B ga
ja, Dz '. urkę, Urgacza, Kokota. Tomec
kiego i Mitasa, że grunta ich przy rzece 
Brynicy na mocy · rozkazu ministra 
skarbu w Berlinie stanowią terytoryum 
państwa „boją.źni Bożej'', wskutek cze
go będą wywła~zczone na wypadek 
nieuiszczenia dobrowolnie podatków 
do Prus. · Z · 'WJp&dll.ÓW' dąia« , „Ponie"1aż grunta te nigdy do Prus 

. . ' ···-- · nie 'należały i wszelkie podatki optaca-
Rząd Rze~zy niemieckiej przedłożył iuż · ne były do kasy tutejszej (tj. w Sosnow 

cu), wyżej wym;enieni obywatele żąda
radzie związkowej projekty nowych nie władz pruskich uważali za zwykły 

podatków. absurd, mimo to wnieśli odpowiednie 
I~ząd domaga się ~iaprowadzenia no- Podanie do pp. gubernatora piotrkow

.wychpodatkówodcygar i upaóstwowie sk:eg;o i naczelnika powiatu w Będzi-
nja sprzedaży gorzałki.Przez upaństwo n~e. „yv tych dniach pan Hibner i inni 
wienie takie rząd zapewniłby junkrom; :ku wfolkiemu zdziwieniu swemu otrzy
którzy są właściciela!hi , gorzelń,. ".V~ę.l-c mali zawiadomienie z Prus, że grunta 
1<:ie .dochody i podwy~~ZY!~Y ,:-• ęępy i.Sh 1(8 ~órg) ·już zos~ały_ sprzedane n~ 
\.vódki do t'ego stooni·a by sobie same:. llcytacy; w Myslow1cach .za sumę .az 

· • • I ' ' I • ~·. - 600 marek, wskutek czego gramce 
mu zapewmc .dobry _ do~hod. . ., Pfll'istw.a „bojaźni Bożej" kosztem mia-

. Zatem i nowe sumy. ·na· pow1ę~sz·e- · sta Sosnowca zostały powięk:,szone o 8 
nie floty i · budowę 9r~g . żela'znych .. w rpórg. a grą.nice Sosno~ca o tyleż 
koloniach mają być wzięte z k ieszeni i, zmniejszone! . 
szerokich warstw ludu pracującego. . . # , „Niesłycha_ne rzeczy, aby granica 
.·. · . ' „. „ · · '· ·~··· ... p.anstwa mogla być . naruszoną przez 

Proces Moltkego-Hardęna · to~zy sie . \V r. sam?~zielfre . rozporządzenf e pruskiej 
· dalszym ciągu przy zamknięty~łb r .1;·, a~mim~tracyI. . . . 

. ' · ,,Ciekawe wywłaszczeme i cieka-
. - drzwiach. . . ' ,.... we rozwiązanie tej sprawy, którą za-

'. Dziś, w poniedzidłek, nastąpią dął~ pewne zajmie się dyPlomacyą rosyjska. 
sze . przesłuchy świą~ków. '· W , wtg~e,k; ,_,:~~:,Czy ty.!foo . będzie umiał'1: i chcia-
posiedzenia sadu nie .będ~ie, Mowy ,o„ . . ł~ ~ · 

~ -·---
~~~:c!";,;~~::oczną &ię " prawctovocto- . , . Abonujcie „Ojczyznq" I 
w delegacyi austryackiei poseł otąbiń• . 

ski zaprotestował ponownie przęclw 
antypolskiei polityce Prus. 

. :J;?.iosimy · popierać i ro;?:powszech
; nJać pismo powieściowe pod tytułem: 

· · Ojczyzna 
Tygodnik narodowy, poświęcony o
świacie i rozrywce, który z Nowym 
Rokiem zacznie wychodzić co tydzień 

1z dodatkami „Dzień Boży" i „Szkółka 

. Posel Ółąbińs~i napiętnowawszy 
o'srntnie projekty rządu :Qrusko-niemiec 
kiego, oświadczył, iż sojusz Austryi z 
państwem niemieckim stanie się nie- · Narodowa"~ ' · 

7) wyao~tać się z ogrodu, zatrzymywano 
bezwzględnie. ŻUBROWIE~ 

Tak się sprawiwGzy, sam zawró
(t~owiadanie historyczne według PO- cił do glównego wejścia, 1aby zluzować 

wieści nareszcie Masłowskiego. 
Wacława O~siorowskie20. Jakież atoll było zdziwienie florya-

--- na, gdy wszedłszy do przedpokoju kró-
(Clai 11a1szvJ. lewsl\iego, nie zastał towar~ysza ! 

Jeszcze jedna taka historya, c1en Ootartowski przeraził się. Czyżby 
jakikolwiek, i może być koniec z na- podobieństwem byl©, aby i ten dal slę 
m'. ! W sztabie cesarskim jeszcze teraz upoić, czy lekkomyślnie porzucić stano
oµowiadają o karze, która nas ma spot- wisko, a _przec!eż za to spotkać go mo
kać ! Tfy!„. Miałem złe ·.przeczucie. gla ciężka odpowiedzialność ... Floryan 
Więc strzeż się jak ognia, wszystkie- machinalnie jał się rozglądać po słabo 

T ł t t k dł oświetlonej antykamerze, lecz nie było go... u m o , a u owa 110 ••• 

' - p . I s ' ham s'ę b n'ie' r w niej żywej duszy. Nawet gwardzista ewme. am wa i , o h' , k. t · l 
dosolić źle, a przesolić także źle. Te ~ ; s?.:P~ns 1• s. o1ący przez ca~ą noc Przy 
paP;·ery mogłyby być wskazówką... t ?rzwiach w chodowych, me przybył 

Zd . . . 1 Z . . . , 'd 1eszcze. . . , . 
~ a1e c1 się.... 1 ~sz~ą POJ ę za Ploryanow1 1przysziło na mysl, ze 

chwilę ~am. Tyl~o strzez się _pokazy- może Masłowski poszedł ido sąsiedniej 
~ać zw1ększone1 w~rty; bo za to mo- austeryi, gdzie Kasarek z NorwiUem się 
ze być kara, w razie czego. 'Yytkna dzieli może .przy Stadnickiim, i w tym 
nam samowolę. c.esarz po~p1su1e ~am celiu skierował się-śpiesznie ku drzwiom 
rozkaz, wyznacza1ący ludzi na słuzbę. aiby ich z gosrpody wyciągnąć. Zale-

Ploryan udał się do koszar, zebrał dwie jedna1k postą;pil kiVka kr9ków na
Jaworskich ~ Grabowskich i omijając pnzód. gdy rdrzwi. prowadząice <lo kcró
główne ·ulice, poprowadzi! ich zaukami lew~kich pokoi, 01tworzyły się szybko. 
na tyly pałacu królewskiego. floryan uj1rzał przeld sobą demrtą. 

Tam trafiwszy na otoczony niskim ściągniętą -twarz oficera gwa1rdyi Pafa-
Parkanem ogród, rozstawił ich, zaleca- foxa. · . 
jąc surowo, aby każdego, ktoby chciał - ttei ! Mości brygady erze! - za-

Przedpłata wynosi na cały kwar
tał tylko 

7@ fcnygó,v. 
a z odnoszeniem w dom 12 fenygów 
więcej. 

„Ojczyzna" zapisana jest w cen
niku pocztowym: „Erster Nachtrag Li
ste 14, polnisch". Na poczcie żądać: 
Besztele polnische Cajtung „Ojczyzna" 
aus Bochum. 

== 
Ziemie oolsklło 

Z Prus,_ Zachodnich, Warmii i Mazur. 
Puck. Majątek Tanneburg ( ?), nale

żąicy do wdorwy Drawa, a ipolofony w 
bezpośredniem pobliżu miasta,, sprze
dała pani Drawa obywatelowi Wyso
ckiemu za 82 OOO mk. 

Tczew. Na tutejszym dwor1ou prze
jechał pociąg robotnika Klawuna. Po 
przeniesieniu nieszczęśliwego do domu 
chorych odję.li mu ·lekarze obie nogi. 

Grttd1:,iądz. Podczas rewizyi szyibu 
kamalizacyj111ego nad Wisłą utrncił ży
cie wsilwtek ·ulatni11ją1cych się tmjących 
gazów ~ robotnik Wiśniewski. 

Toroń. Wiardomość. jako:by tutejszy 
61 1pułlk piechoty przeniesiony mial zo
stać id<J Uaiwy i DiiaMiowa nie ·po
twierdza się. 

z Wiełk lb~. Poznatrnkiego. 
Wiad?P1ości urzędowe kościelne. Archtdye

cezya g11,1efoieńsika. Ądmin~stracę J.?O'W~erzono. 
rks. DratWie, komendarzow1 z Żem11k, na be
.neficyum w DembowJe; ks_ Wierzbickiemu ze 
Żnina na beneficyum w Zemikach. ks. dzieka
ni0wi Sz~'Zińskiemu z Powirdza rua beneficyum 
w Mielżynie cum jure substituendi ks. Pocztę z 
Bmdzew~; kSi. dziek.a.inowi Szy.ntańskiemu . z 
Dz.iewier~ewa na•rafii w Kozielsku ·cum faculta
te substituenidi ks . wikaryusza Cegielskiego w 
Łeknie. J· . . 

K.anoni~zn,ą instytucyę otrzymali: ks•. Iwu1-
1Siki na btmeficyi.11)1 w Kuczkowie; ks. Duczmai 
nił be:nefitynm w Chp-lnie; ks _ Czyżak na bene
fJcyum w cLubowie. 

Na wikaryaty powotano: ~s. 'Spychaitowicza 
z Strz.eląa mi I wikaryusza do Kcyni; ks. Za
rembę z i(cyui na II wikarYiUSZa do Żnina; ks. 
Langrrer~z Obry do Jaksic. 

Naiwiiew. ks. Administrator dyecezyi za
miano1Wal pradziek<rnów ksi_ęży Pasztalskieg·o:. 
Szudzińs0ego~ Galeck,iego i $migielskieg,01 1dz.ie
kanami ~· 

. Nasfę}'.iujący kap.fani zl'oźyH egzamin pro be
neficio obtinendo: Barlik ·z Bydgosz.czy, Ducz
mal z Cl\oiiny Gieburowski z Duszna, GJatzel ~
lrnowroclawi.a. Grocksch z Bydgoszczy, Kammer 
z Śka.rboszewa. Siudziński z Gniezna. 

Archidy ecezyia poznańska. Kanoniczną in1-
s1tytucyę otrzymali: dnia 3 grucl!nri.a r. b ks. 
Pisohbaoh. \Viirkaryusz przy kościele św. Jana w 
P ozmaniu . na beneficyum w Kostrzynie: KS. ko
.merodarz ·J(itzmann na heneficyuin w Bukówc~ 
deka1natu lesz.czyńskiego; ks. kornenda~z Biail:ars 
na beneficyum w Ruchocicach; k's. odminristra
tor SchW.QJd.a z Dlugiei Goś:liny na beneficyum 
w Biatężynnie; ks. komęnidarz NeJczyk na pro
bostwo w Swarzędzu i ks. 1kcmieI1Jdarz Wyrzy-
kowski rn<fi beneficy.µm w Jaraczewie · 

Rogo'tno. W zeszłą niedzielę odbył 
się tutaj ·wiec rnbotników rprzy udziale 
około, 500 wdaków. 

Książ. Założono tutaj va sta,rainiem 
ks. prób. · Echausta towarzystwo robo
tników, rdo którego zapisał·o się zarnz 
125 .człaltków. ' 
· Ford@]. Przy wyboraich do rndy 

-- -- . \ ___ --- ) . 

cząl Dst~o ten ostatni łamąną franous:z 
czyvną . .:;___ Jakieś 1nieporzą;dki między 
was się t~kradły ! Przed chwilą potrze
.bny był ktoś dla odnos1zenia 'J}O'pierów 
rp1amu mairszałkowi dworu· .. żaidne1go z 
-was nie 1qylo ! Nie wiiem, czy to się zga
.dza z W?Szą instrukcyą ! ... 

Gotattowsiki zmieszał się. 
- Kapitanie! -rzekł. - s~wole

żer, który tu stał, musial być wezwa
nym ... Niepodobna mi nic innego przy-
1puśdć... . 1 

- To się pokJa,że ! Dowiemy się, ja
kie to w a·s prze:pisy obo.wiąZ!llją ! Tym
czasem .odniesiesż te ato oaipiery do 
zamku Mia1m1ic i doręczys,z je sliużbo
wemu oficerowi.„ 

- Według rozkazu !„ 
fiorya1n· wyszedł z cię]jkiem sercem, 

czując. że no<wa burza zawisła 1111ad 
szwadronem. Mijając gos.podę, wiStą
pil 1był, aby uipomnieć Masłowskiego, 
a rprzyn:rnajmniej Kasa-rik!a: z Norwiłlenn 
napędzić, lecz ku iwielkiemu zdziwieniu 
prócz pogrążonego we śnie Stadniak:ie
sro i kiwającego się inad nim gosamda
rza, w. gospodzie żadnego ze siZrwO'l1e
żerów łflie było. 

Właściciel austeryi zaś zapewnił, że 
~araz po oddaleni1u się Ootartowskiego 
szwoleżerów 1wyszli ido ;pałacu i do
·tąid nie wrócili. 

miejsikiej wybrano w drugiej klasie p0 
laikia Ceg1airskiegc, dwoma głosami Wi
kszości. ę 

l(rotoszyn. W Dobrzycy zalożono w 
tych 1diniacb. Spółkę „Rolnika". które
przewodniiczącym ~brano ~s. probosz~ 
cza Sniatalę. - Gospodarz tieilmann w 
Dobrzycy sprzedał swe gospodarstwo 
za .33 OOO mk. tamtejszemu bainkowi l>oł
s:k1emu. 

Pieszew. P1rzedrrnieście Pleszewa 
dotychczasowy Tomaszów, otrzY'tnał~ 
·nazwę !kultu mą „Thomashof". l(urpiła 
je kolonizacya i już wszystkie parcele 
obsadziła kolonistlaml. 

Ze Slązka czyli Staropolsld 
Świdnica. W Swidnky odebrał so„ 

bie życie 1przez powieszenłe reknut 
Pryderyk Meier z ·tutejszej załogi ar
tyJeryi polnej. 

Środa (Neumat.ik). W sprzec.2Jce za
bił 'pchnięciem noża parobek Schink 
swego pracodawcę dziedzica · Kleina. 
Za;bójcę a.resdowano. 

Opole. Miastq Opole liczy ·obecnie 
i·uż przeszło 32 bOO mieszkańców. 

Laurahuta. Żona górnika Józefa Pa
kuły ,powiła w ubiegłą sobotę trojęta. 
Matka i dzieci cieszą się bardzo dv
brem zdrowiein. - Co też :pmvie na 
to książę Bi.How, gdy się idów'i:e o , tak 
li.czinem przybyciu na świ1at il:>olskich 
królików? · · 

Zabrze. Stras:zną śmiercią zg,inął w 
faibryce amoniaku koksowni "·pqir_ęibskiej 
pewien mbotnik, który wpadl 'do. ba-se
.nu napeinioneg.o gorącym .'PtY:iwm gazo 
"WY'Ill· 
~-- •• ~- - :&J _j! ·, __ - 2S§ 

. 
Parlamentowi niemieckiemu 

rząd przesłał proj.ekt noweli · do ustawy 
proceder(\wej, Projekt zawiera przepi
sy dotyczące książek i kwitów wypła
ty, stosunków robotnic i robotników 
młodocianych oriaz robotników; domo
wych. 

Cesarz austryacki Franciszek · Jóże~ 
po raz pierwszy ·po chorobi~ przybył 
do Wiednia na przyjęcie delegacyj par 
lamentu 1austryackiego i węg,i erskiego . 
Ludność powitała morratchę owacyj-
nie. ' 

Pojedynek ministra z PQsłem. 
Prezes ministrów węgierskich We

kerle bil się na ·pałasze z .Posłem Polo
ny'im, który go obrazif. Pojedynek był 
bezkrwawy · i zakończył się pojedna
niem Przeciwników. 

Przesilenie ministeryalne w Holandyi. 
Sejm holenderski odrzucił 53 glosa 

mi przeciw 38 budżet wojskowy. Skut
kiem odrzucenia budżetu będzie praw
dopodobnie ' Ustąpienie ministra wojny 
van Rapperda. 

Zrabowanie kasy woiskowei. 
Wypadek Przypominający czyn 

,,kapita·rna'' z . Kopenic;ku wydarzył się 
w sobotę w Wiedniu. Przebrany za ofi
cera rachunkowości oszust zabrał ka-
J&@ . ..• 

Ploryan przeiraził się tern oświadc~~ 
niem. Oczywiście •koledzy pozwohlt 
sobie na jakąś tlekkomyślność, mogąicą 
pociągnąć wPTO>st zgubne następstwa 
dla miich i całego 1PUłlku. 

Ootartowski. chcąc ratować zagro
żoną sytuacyę, podążył ·za rgalaic, gdzie 
1był :w,artę rnzstawiłt aby którego z Ja
worskich •postaiwić tymczasem dla nie
rP.ozn1aiki rw antykamerze. Lecz tam, slko
rn się zibliżył do 1pi.e,rwsze1go z brzegu 
towarzysza. ten jał mu dawta.ć 1Zlt1aiki ta
jemnkz.e, a w końcu ująl \Z~ rękę i po
prnwad'zit \ku trzem Orabowskilm, przy
glądającym się pilnie ;przez sziezelinY 
.parkaniu, co się w ogrodzLe królew~kirn 
dzieje. 

floryan, zniecierpliwiony tem dzi
wnem zachowaniem się kolegi, zagad
nął oschle: 

- Cóż wy tu widzicie osobliwego, 
m'..ast służby pilnować? 

- Brygadyerze ! - szepnął WY
straszony Jaworski. - Ani stowa 
Patrz! 

Floryan przysunął głowę do p~r
kanu ; wzrok wytężył. Wśród mrokoW 
zapadających ujrzał pięciu uzbrojo
ny·~'h ludzi, opatrujących karetę dw.or

. ską i zaprzęgających spieszn;;e konie ... 
( Cial! dalszy nastąp il. 
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>0• pewnego pułku artyleryi w Wiedniu 
vię cd pozorem zrewidowani1ą kasy i u

~kf· Oszust był dawniej urzędnikiem 
w rtY kasie wojskowej. 

rej Zbrojenie się Anglii. 
~z. Naczelny redaktor „Review of R~-
w ·jews" Steaq, znany zwolennik poko-
o 1 zami.eścił w ostatnim numerze swe

.; przeglądu artykuł zupełnie niepoko
owego brzmienia o konieczności pod
~esienia budżetu marynarki .angiel
tei wobec budżetu marynarki niemiec 
~i· „Za każdy statek niemiecki dwa 
tatki angielski~; taką powinna być -
~wiada - konieczna formułka pe\vno
!,i nad którą dyskutować nie powin
;ś~Y, tak samo jak plyv.ną.k nie na-

o„ mvśla się. czy trzymać głowę nad wo
~· ~im.ot~ m?,żemy pozostać przyja
·iólm i N1em1ec. 

a, 
Io 
ła 
Ie 

Wedle Stead'a Niemcy rozpoczęły 
nudowę dwóch Pancerników W roku 
!906 i dwóch w roku 1907 a Anglia je-

a. ' rnie trzech w roku 1906 i trzech w ro-
K;1 1907; dwa więc pancerniki kon,iecz

ie ~ie są potrzebne. a te razem z nieodzo
~·nymi sześciu pancernikami, których 
budowa ma być uko11czoną w ~oku 1908 
jopdnią potrzeby kon~ ecznej. 

Z!agodzcnie przymustł świadczenia 
przed sądem w Prusiech. 

Stosownie do rozporządzenia wy
Janego niedawno przez k1anderza ro-
2es!al pruski min'. ster sprawiedliwości 
Jo wszvstkich prokuratoryi okólnik • • 
nakazujący · fagodnielsze i rzeczowe sto 
sowanie przepisów w przymus ie świad 
aenia. 

Wedle tego okólnik.a mają prokura 
torzy, nim stawią wniosek o 1aresztowa 
~ ie nieposlusznrgo świ adka, zbadać do- . 
k!adnie, .ezy w danym przypadku za
tosowianie przymusu świadczenia o
·ięgnie prawdopodobnie jakikolwiek 
skutek i czy tak ostry środek stoi w 
tosunku do ważności sprawy, o któr9, 

chodzi. 
O każdym· takim wniosku, stawfo

nym podczas głównych · rozPraw sągo
wych należy bezzwlocznie zawiado
mić pierwszego prokuratora, przy wriio 
ku stawionym poza glównymi roz
prawam Ł należy przedtym zasięgnąć 
po~wolenia pierwszego prokuratona. W 
wypadkach wątpliwych ma· pierwszy 
rokurator ref.erować do nadIYrokura..: 

iora. · 

Sejm pruski a rosyjska Duma. 
Niehki Ryszard Graf von Pfeil o

!osi ł \V ,,Taglichc Rundschau" artykuł 
polakożerczy pod tytulem ,,Kwestya 
PQl~ka w Dumie rosyjskiej". Graf von 
~ie :! kłania się do nóg czarnym sotniom 
· ~rawdziwym rosyanom ~a ich stano

·:sko względem Polaków, oglasza da
lei. z tryumf em że Sto łyp in zapowie
\lzi~l. koniec wszystkich ustępstw dla 
11rolestwa, pod niebiosa wynosi także 
owy rosyjskiego posła Aleksiejewa 

w W~rszawie i biskupa Eulogiusza 
:ze.c1w narodowi naszemu, a w końcu 
sw1adcz~ z radością, że gdy się czyta 
tenogr~ftczne zapiski z Dumy obecnej. 
~ma się takie wrażenie, jakby to by: 
) sprawozdania z sejmu prusk·iego." 
.„.,A POmimo to - tak kończy Pfeil 
~OJ ~rtykuł - są jeszcze ludzie, któ-

11 ;nts1~ zdiaje, że z Polakami można się 
h W1ć ~ sposób upr'.iejmy. Raczej 
ereram1 ! (murzynami dzikimi)· z 

Olakami nigdy!" ' 
e· To PDrównanie Dumy rosyjskiej z 
)~em., Pruskim poleca słusznie „K_ur. 
lo\'~2 ·, szczególniejszej uwadze oałej 

• 1anszczyźnie. 

rasa rosyjska o rozwiązaniu Polskiej 
Macierzy Szkolnej. 

rat9rgany konstytucyjnych demo
·a ow. ,.Ruś'' i ,,Riecz'' zwracają u
~~s~"~'~ znane artykuły Półurzędowej 
go IJI ~yły pierwszą zapowiedziią 
re~ co ~1ę stafo obecnie. Następn:e 
iej z~a1~ dwuletnią dziala.Lność ,,Pol
iecz' 'ac1er~y Szkolnej" przyczem 
za st~1erdz.a, iż byla to naiwię

iw· 0~&'arnzacya oświatowa'' w pań
u~~· 1 ~~st~~uc~a, która przepełniala 

0 m1honow ludności. 
:os to~a~wa ~~ien~iki stwi~rdzają do
ranic _lęs~1 I mmemają, ze nawet 0-
·10 f ekue hczb posłów polskich nie 
illk/ . d~tkliwe dla Pi0Ia\ków, iał~ 

raju ~7c1 e instytuc:yi nauczającej w 
Ń '. c~ącym 75 proc. analfabetów. 

~Usi '~lciekawszy jest atoli z artykułu 
ustęp następujący: 

I W Warszawie odbył się niedawno 
olbrzymi zjazd doroczny delegatów kół 
Macierzy, a 29. listopada Macierz ska
zano na 3000 rub.!.j wobec skargi kon-
sula niemieckiego, iż w zjeździe brało 
udział trzech Polaków z zaboru Pru
skiego. 

Drugi tunel przez górę Simplon. 
Szwajcarska rada narodowa u

chwaliła natychmiastowe rozpoczęcie 
b~dowy drugiego tunelu przez górę 
Simplon. Budowa tunelu tego powierzo 
na będzie tej samej firmie, która zbudo-
w.ala pierwszy tunel. ' 

Austrya i Węgry. 
Austr~acka izba poselska przyję

ła w trzec1em czytaniu cały projekt no
wej ugody z Węgrami. Po ogłoszeniu 
wyniku glosowania, z wielu stron ski.a 
dario Powinszowania prezesowi gabine
tu; tylko radykaliści czescy protesto
wa.U burzliwie. 

wol~. Kesse podczas swoich godz.in urze- Towarzystwo św Stanisława B. w Onunme 
dowych zalatwial glównic sprawy Siekmeycra przystępuje wspólnie do spowledzi i KOJ111Dlii 
Ody przeciw I(eesemu wytoczono śled"ltwo dys św. Komunia św. na Mszy św. o godz. 7~. 
cyplinarne usifowal Keese rzekomo z polece- Uwaza: Gwia'Zldk.a odbędzie się rw 
nia Siekrneyera namÓ'wić śwjadka Vietza do Nowy Rok po nabożeństwie. Uprasza się iwszy 
zelmania1 fal:Szywego. stkich. czlonków o liczny udzial w Komunii 

Laogendreer. W sobotę rano pęk/a jedna z św. i gwiazdce. Zarząd. 
glów:nych rur wodociągowych. Woda· zalaJa Towarzystwo Polek św Jadwi21 w Wanae 
glówną ulkę pr:owadzącą ku dworcowi i Jąki donosi swym cz1onkom, iż gwfazdka, z powodu 
okoliczne zakazu policyi się nie odbędzie. (3) 

Dortmund. Na jednej z tutejszych l(ościelna, J?~ewodnkząca. 
kopalń odniósł 34-letni robotnik fran- Towarzystwo św. Wawrzyńca w Castr0p 
ciszek W ulle tak ciężkie okaleczenia, obchodzi ~wiazdke w pierwsze święto o g~. 
że zmarl niebawem w domu chorych. 3 po poludniu w lokalu p. Sindera, m: którą za-

prasza się wszystkich czlonków i gości po
Miihlheim nad Ruhrą. W fabryce zrumierscawych. o liczny udzial uprasza się. Gó-

maszyn Thyssena wybuchł kocieł. Je- ście mile widziani. W Zarząd. 
den robotnik poniósl śmierć na miejscu. - Tow. św. Andrzeia w Obermarxtoh 
inny odniósł lżejsze obrażenia. Wy- donosi cz.t-0nkom, iż. iwiazdka odbędzie się w 
bu h b ł t k ·1 · k · • b"ł drugie święto o g-0diin;ie 4 po pal. w lokailu po-

c Y a Sl ny, ze ociet prze 1 siedzeń. O jak naijlicznieiszy udziail czlo111ków 
mur, obalil dwa wagony i zmiótł prawie z rodzinami upras:za· (1) Zarząd. 
zupelnie jeden budynek biurowy. Tow. św. Mardna w Derne 
Szczęściem, że w budynku nikogo nie pOO.aje swym cz.tonkom do wiad·omości. i ż w 
było, gdyż nieszczęście byłoby przy- oierwsze święto · Bożego Narodzenia po J>(lllu-
brało znacznie większe rozmiary. -dniu o godzinie 3 obchodzimy wspólna gwłazd 

Mill. lh kę na sali 'ZWyklych p-osiedzeń. O liczny udzial 
t eim nad Ruhrą. Z rzeki WY- wsiystkich czllonków z rodzinami· \'li gwiazdce 

. De!egacye parlamentu austryackiego i dobyto trupa zaginionego od listoQada uprasza sie. (1) Zarząd. 
. węgierskiego . 40-to letniego ślus1arza Qua}'1te'go z Towarzystwo św. Barbary w Annen 

i · b d t , b d ... Gelsenkirchen. poda.je do wi:,iidomości s.wYm czJonkom, że w 
~ 0.wne 0 ra Y OCZ°J:'C ę ą dopiei;p Po _ Zaginęła 18-to letnia szwaczka dzieil Boie~o Narodzenia, w pierwsze święto, 
sw1ętach. Przewodmczącym dele~cyi K 1 odbęc\zi e się gwiazdka o godzinie 3 po po.l'udniu. 
austryackiej wybrano dra f uchsa, wi- aro. ina Plinius. Przypuszczają, że na którą winni wszyscy c.z.ł:onkow.ie licznie się 
ceprezydentem Polaka dra Madajskie.:. dziewczyna popelnita samobójstwo, stawić; niewiasty także niech przybędą z 
go. Stanowisko Polaków w delegacyi gdyż ostatni · raz W·idziano ją w pobli- dziećmi. O jak najliczniejszy udzia.f prosi (1) 

jest nader poważne. Zasiadać ich~ bo- żu .Ruhry. · . " Zarząd . 
Essen Złodz i e" hot lo J Tow. lot. „Szczęście" w Duisbur11;-Hochfeld. wicn1 będz1·e ·n r deleg.acyacl1 9· a m1"11:- · Ja e wego a-

w u; k' b M tt h 1, l k · obchodzimy w drugie ··święto drugą rocznicę ł 
nowi cie: 4 członków Koła polskiego, ' O a a usc a Sl\.iaza1a izba arna na zarazem gwiazdkę na sali pana Lohberga. ttoch 
2 przedstawitieli stronnictwa lud~~e- 4 lata więzienia. fcldcstr. nr. 99. narożnik Reichstr m. 101, po 
go. 2 z izby panów i 1 ze ~ląska. . Rheinhausen. Na dworcu Rhein- po.ł'udniu o 4 godzinie, na któ rą sie szan. czloo-

- ł1ausen fr1'emershe· d • · ków i rodakó\v mile z.aprasza (1) Zarząd. Od Kola polskiego są wybrani: - im z erzyt S i,ę po-
DulęlJa, Dz1"eduszyck1', Głąb1"n'sk1" 1· Ko- ciąg towarowy z pociągiem ranżerują'- T()IWarz.ystwo św I z yd or a w .flerne. 

~ t W pierwsze święt-0 B.ożego Narodzenia ob-
złowski; od ludowców Stapiński cym, rzy wagony zostały przewróco- chodzimy wspólną gwiaz<tkę, Początek gwiazd-
tuszczkiewicz; z izby panów Mad ski ne. Jeden hamuło:y odniósł ciężkie ob: k.i rozpocZ111ie s·ię po poludniu o godzinie 4 w 
i Wodzicki, ze S.!ąsk.a ks. Londzin rażenia. Straty są znaczne. lok.alu " posiedzeń. O iaik n.atilicznjeiszy .udzial 

________ Oberhausen. Zatrudniony w biu- czlonków- z cal'.ą rodzina uprasza (l) Zarząd. 

N 
· Z rze kopalni „Concordia" książkowy -TQ:war~vstwo abstynentów w B'fuckhausen 

HJWY szy c.rns mpisoć ,,WiHrUSH Polski•go"! Hanitsch odebrał sobie życie wystrza~ donosi wszystkim uprzejmie, iż uroczystość ! t gwiazdk0iwa odbędzie się w drugie ~więto Bo-
Przedplata na „W·iarusa Pol~kie- 1em z rewolweru. Hanitsch mial pono ;;;~o Narodzenia o godzinie 4 po poJudniu u P. 

go" z „Posłańcem Katolickim" wy~nosi wieie długów. łfoniga. na którą w§zystk:ich czfonków iak i ro 
tylko Monachium. \V nocy z piątku nai daków , przychylnych -·towarzystwu u11rzeimie 

t mi·. a O fen. sob~tę z.a~trzelił podczas !Jójki pr~y uli- zapras.7."1 " ci> · '· Zarząd. 
. cy Schellrngstrasse pewien pohcyant·· Towarzystwo. św.' Wojciecha w Hochlarmark 

a z odnoszemem w dom 1 m. 92 fe,.ł na studenta Mos chla. Prasa wyraz· a obu- donooi SWJ'1111 · czlonkom, iż' w pierwsze święto 
caty ~vartał. . " . . rzenie z powodu wypadku i zaznacza. · gwiazdkę na sali p. ·W~era w Stuckenbusch (I) 

• k 1i l ~żego Narodzenia, a.ubchodzirny wspólną 

ch0'ct~łiar~~d~f~~~~e b~:Zl~~t~~i~~l~~= :.:!!;!~!c-*7zel:~~!.i::by. a Tow··· św~ . Jizel~ ~ :·· W-;ttensc&!~;ząd, 
wych rozmiarach. ft . , . · ~·ai9}ia swym GzlookPlJl. , iż gwiazdka \atosia 

Pros'. my Rodaków zachęcać, by ozma1tosc1, I .QŚ,OęSi:z:ie:S~e w~ samym porządk.u Jak roku 
b. · 1 W p - ~p eszfego. W t1i>:H>flWsre &Wlęto Bozego Naro-

SO ie zap1sa i " iarusa olskiego". M' ys•11• 1' zdan1'a. dizenla dla wszy~tkich ., cz.lonków z rodzinami 
• = 1 

- •LA z :·))ar:afii sw. .Oertrudy.:lna sali P. Pruk-0pa~ . Ze sp. -raw-rob.otnfcz11cb. Łzy cię dławią? Serce boli? Nordstr.; w drugie . św~ęto dla wszystkich 
.7 W myślach burza, w piersi harpie ·! czJloinków, zt parafii koo(!:_ic)ł'a św. Józefa . na salL 

Krefeld. Robotnicy 4 fabryk ma- Duch upada i hart woli, . p~ Waltra, Bg.churhska ńlica. Początek Q godz. 
tery i do krawatów uchwalili jednolło- A wnętrzności głód ci szarpie? 4.:.ei. - 'Upraszamy wsźYst~i-ch cz.l'.onKów, · ażeby 

4·ei. Uprasza.my · wszystkich czfonków, ażeby· 
śnie wytrwać w bezrobociu, wskutek Milcz! Stłum w sobie swe męczarnie! :. sta•wili. .i: ·'. (1) " 1 • Zarząd. 
tego nastąpi zamknięcie fabryk w ca- W ale z sam z losem, póki stanie l(oło śpiewu ,.Gwiazda Jedności" w Osterfeld 
łym odnośnym przemyśle porno ni- Sił! Przed światem nie placz marnie! urząq·za ·w drugie ś\vi~t:P i:ia wielkiej sal.i pana 
c1ym. Na i'JZ~c wydalają iahryk nci Łzy ?„. Swiat wzgardą płaci za nie! _ Iiusemanna swa Jatos1ą gwiazdkę, połączoną z 
14 t s' botn'k I - . prt.edstawieniem żywych qbrazów. Pocz.ąte;k o 

Y 1ecy ro 1 ow. J. Klemens Podwysocki. · ~odzinię 4 po· po.I. O, liczny .udzial czlanków 
,,Gwiazdka" dla robotników. • 2•11·~„·~~;,m~·-- z rodzhiii·mi się ·ui>r'asza.' g-dyż do domu gw.iazd 
Z Bruckhausen piszą nam: Czyta ZWIĄZEK POLAKÓW. ki nie dajemy. (1) Zarząd_ 

się wiele o tern, że różne fabryki .; ko- . :v dirugie święto Bożego Narodzeiti.a 0 g()· . : B4'CZNOść ZMIANA! · 
palnie dają podarki na gwiazdkę ale dzm1e 1-ej poi poJ:udniu odbędzie się w Horn- ~ Koto śf)fowu „l(aILna" w Hillerheide donosi 
tylko urzędnikom, robotnikom nato- bruch-Barop w lokalu p. Schnittera (przy ko- w~fystkitó członkom, ·iż gwiazdka,: z powodu 

ściele katolickim) zakazu polłcyi. nie odbędzie się w pierwsze 
miast ukraca się zarobek n::t gwiazd- w I.EL K 1 w 1 .E c . święto, lecz w drugie święto o i:odz. 4 po pot. 
kę. Tak się stało 'także na „G. D. K." w sprawie rząd01Wych projektów antypolskich. „ (1) ; · · Zarząd. 
w BtuckhauS'en. Bez wszystkiego wy- ~-------'----'-'· l(omisya wiecowa. Towarzystwo ŚW, Kaźmierza w Baukau 
płacono robotnikom zatrudnionym w WIELKI WIEC W BENRATH przy Dysel- ' Dniia 25 gmdnia w pierws·z.e święto Bożego 

I · · d t · 40 f dorfłe . Narodzeni.a; obchodzimy wspólną · gwiazdkę. 
Wa COWlll l przy a jus azy O eny- odb d · · d Począte ·k o rrod"'J.n1·e pó.I -d•o· 4·ei·. Porzą·d•="k i·~ ·'· ę ZJC się w rugje święto o godzinie 11 · h ,_,, "' i:llJ\ 

gów na dzień mniej. Także przy wyso- przed poiudniem w loikalu „Benrather łfof" inne Jafa. Przeto prosirhy ·wszystkich czlonków 
kich piecach murarzom ukrócono f.za- Mittelstr. 47. Na porztądku dziennym: z.al<>że~ wraz z · ich żonami i dziećmi. a'by się ~ak nai-
ro bek. nie p_rntestu, na skórcenie zarobku na tamtej- liczniej stawili a przedewszys~kiem dzieci do 

o podarunk. ach gwiazdkowych szych fabrykaiCh. O liczny udziar uprasza śpiewu i deklamacyi, za co bedą obdarzone ro-
„Zjednoczenie Zawodowe Połskie". zmaitemi podarkami. -

całemu światu kapitaliści ogłoszą, ale -T~rzystwo -Św. Józeia w Diimpten Uwaga: Po:nieważ w ten sam dzień przy-
0 ukróceniu zarobku nietylko że milczą, obchodzi w dzień Boi:ego Narodzenia, 25 gru- pada taikże ieszcze zebranie i to ostatnie ,w tyjll 
ale jeszcze rozmaitymi karkołomnym; dnia, wspólną gwiazdkę, na którą wszystkich roku, Up"asza się wszystkich czł«mków. a1by siP 
obliczeniami starają się "udowodnić". cz.tanków ornz rodaików przychylnych toiWa- z platy mi.esięcznej uiśdć raczyli ido godz. 4-ei 

k · · I · · · • d · rzyst0wu z rodzinami serdecznie zaprasza. Po- po pol .• bo kto będzie Wi ęcej jak trzy miesiące 
że ni omu na św1ec1e ep1e1 s1ę me zie- winfon skladki miesięczne_ i, nie mor.ie ~„ • .,. 

k czątek po poludniu o godZJinie 4. O liczny ud•zial J.'VU'' „ 
je, jak - robotni owi · upra-sza (l) Zarz~d. ustaw, być wpisany do naszej listy. O .;ak nai-

c:mw ww _ -- .liczniej~zv· udziaJ' orosi (1) Zarząd. 

Z różnvth stron. 
W święta każdy z nas zetknie s.ię 

z znajomymi i krewnymi. Czasu więc i 
sposobności będzie dużo · do zachęcania 
się wz.iajemnego do wytrwania w speł
nianiu obowiazków narodowych. Pa
miętajmy iprzedewszystkiem o krze
wieniu oświaty, a więc o rozszerzapiu 
„Wiarusa Polskiego", by nie było do
mu polskiego na obczyźnie, w którym 
nie znajdowałby się „Wiarus Polski". 

Ubiegłei niedzieli wszędzie ruch na ulicach 
paJnowa.f o·lbrzy,mi. sklady byly przepelnicme. 
Kupcy zd'aj.e się mogą być zadowoJeni z „zfotei 
'!1iedzi1eli." 

Bochum. Nru rok i 7 miesięcy domu karnego 
skazal'a iZ!bai karna byleg< asystenta sądowego 
Karola Kessego '!J łierne za oszustwo, namą1wę 
do krzywoprzysięstwa. i kilka innych prze
stępstw. Kessego uważano za prywatnego se
kretarza bankiera Siekmeiera z łferne. które
go jak wiadomo pod zarzutem .namowy d?' k.rzY 
woprzysięlstwa .aresztowano J za staw1en:•' '1 l 
200 ty~ięcy marek kaucyi wypuszczono na 

l(oło śpiewu „Biała Róża'' w Wanne-E.ickel 
podaje swym dlruhom do wiadomości, iż w Towarzystw.o św. Barbary w Herten 

podaje swym cifonkom do wiadomości, iż tego 
pierwsze święto Boże1to Narodzenia po polu- roczna gwiazdka odbedzie się w pierwsze ś·wię-
dniu o •. >dz. 5 obchodzimy wspólną gwfazdkę to Bożę~o Narocfzenia po po.ludniu 0 godz. 30 . 
w lokalu zwyklych pos.iedze11. O liczny u<lzial O' liczny udziar ct1Ioakó"· z rodzinami unrasz.a 
druhów z rodzinami wprasza: się Zarząd. (l) Zar"ząd. 

U \laga. Goście przez druhów wprowadzeni' 
na obchód gwiazdki mają wstęp wolny. (1) 

______ ;;;_:,Fr. Boszulak, przew. 
TOIWarzystwo św Franciszka -w Wafi"ne-Ełckel 
podaje SJWym czlonkom do wiadomości, iż w 
drugie święto B<Y.lego Narodzenia. po p-oludniu 
o gcxl'zirne 5 obchodzi:ny wspólna gwiazdkQ w 
lokalu zwykfych posiedzeń. O licZ'ny udzial 
czlonków z rodzinami uprasza się. 
_______ Fr. Boszulak. sekretarz. 

Towarzystwo św. Barbarv w Bochum 
donosi "'\VYm czionkom, iż gwiazdka odbędzie 
się w pierwsze święto Q godzfoie 4-ej po pofu
dniu na 'Sali p. Pischedicka, WiemelhaJUserstr. 
Pair1 W. Powal owski, c.zlonek naszego tow., 
iak inne lata tak też i teraz podarowal kilkana
ście ubiorków dla chlopców aż do 15-go roku 
celem rnzda11i a1 na gwiazdkę ubogilfll rodzi· 
com. T?.k'l.-e ro<lacy nienależące do naszego to.
\V:arzys+w1 mogą sie zgfosić. Zgloozenia przyj
mnic pr .... zeSi fan Kaczmarek, Bochum, Ka- I 
stropcrstr. 58. W Zarząd. 

NADESŁANO. 
· Odzieblizny. popękane ręce, liszaje 

oparzelizny, otw. rany na nogach, wyrzu: 
ty skórne, rany (szczególnie u dzieci) po
cące nogi, hemoroidy, ischias, kurc~owe 
żyły i wszelkie wrzody leczy szybko i pe
wn? ~olecana. przez. znanych lekarzy, w 
kraJu 1 zagramcą na1wyższemi nagrodami 
odznaczona (1521) 
li ,„ maść Wacława (We~zel8alb•) 

sło.iek 1 mrk. 
Do nabycia we wszystkich aptekach" 

lub w prost w jedynej fabryce 
Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombacłi. 
Najtańszym i n.ajrzetelnłeiszym domem 

zakupna fest 
EMM EL i C<>. 

B u I m k e, W annerstrasse nr. 143. 
W:rcfawanie znaczków rabatowych. !J 



Donosz~ Szan. Rodakom 

w Gelsenlih•chen i okolicy, 
iż r1rzeniosłem mój 

warsztat oprawy obrazów 
z Gelsenkirchen do Ueckendorf 

przy ulicy Be1•g1nannst1·. 4:i 
obok polskiego krawca Józefa Kowalskiego i na(lrzeciw składu pana 

Jana Skraburskiego. 
Polecam Sun. Rodakom wielki wybór obrazów naro

dow7eh i reJłgijn1eh, także Judąikł do nabożtń• 
ahwa. Nadmieniam, tł uprawa obrazow, wian. 
li.ów I włązarków ł wykonywanie wszelkłeb 
b1n7eh prae w mym zakładzie wykoauje tt1it: bar• 
d. o szybko nawet na poezekaniu, z powodu, iż zaopa
trzyłem urządzenie moje w maszyny, ktore będf\ pędzone Pl"lldem 
elektrycznym. O łaskawe poparcie mego interesu s t anownych Ro· 
daków proszę z szacunkiem 

Adam Micbcavński, 
Gelsenlllrcben Ili, Bergmannstr. 45. 

Koniak, ram, likiery 
ekstrakty punczowe, syrop do limonad 

robi się samodzielnie z najlepszych 
esseacyl .!lellłnghot'f'a 

w oryginalnych butelkach po 75 fen. 
Uzyskuje się nadzwyezaJnł\ oszez\'dnośe, zu
pełnie pojedyńeze wykonanie pod gwarancyą udania się, 
eudowny, ezy8t1", aromat1·ezn1" smak, i bar
dzo przyjemny. Każdy otrzyma bezpłatnie w naszych 
składach praktyczne wskazówki do wyk··nywania Melling· 
hoffa essencyi po? tytułem: ,,Dłe Getranke•De
atłllferkua11t lilr Jedermann", które przeszło 
100 recept zawierają. NB. Jak ogólnie jest znanem są 
Lr Mellinghoffa. esencye najstarsze w użyciu, najtańsze i 
najlepsze. Nie trzeba się dać zwieść wielu poleceniom 

podrabianych essencyi, tylko żądać trzeba Melllnghofi'a eseencyi z fabryki 
essencyi 1446 

Dr. Mellinghnff & Co. w BUokeburgu. 
Na.być można w Bochum: Emil Frings, interes tow. kol., Aug. Hackert, 

ftadw. dost., Briickstr. 43, - Aptekarz C. F. Hornung. - E. A. Hucklenbroich' -
f. & H. Knepper. - Aptekarz H. Marx. - Emil Trass. - . Eugen Schuh. -
W Gilrthe u: Hirsch, Hanholz i Rud. Huncke. - W Eickel : H. Brune. - Apte
karz J. Haack. - Fr. Leveloh Nachf. - O. Bernhard. - W Hamme: Apt. B. 
Ebrecht. - W Rohlinghausen: O. Kleffmann. - W Holsterhausen : J. Merz. -
W Werne: Henn. Klambt. 

e Kwiatkowskiego 
~ najlepsze! :. 

Polecamy nasz największy skład 

ze gorków i toworów ze złoto 
zegarki kieszonkowe od 5 mk. począwszy 

zegarki łlaml!!kie od • • 6,50 „ „ 
Budziki . . . . . • . . 2,50 „ 
Regulator7 . . . . . . 15,00 „ „ 

Szczero złote stemplowane obrrtezki szerokie 
i okrągłe we wszelkiej cenie, Pierścionki z imitacy 
od 1 mk. pocz. Na każdy zegarek dajemy 3-letnią. 

gwarancy. lól2 
Reparacye rzetelnio i tanio. Obsługa rzetelna. 

Baumer & Co. 
Berne, ul. Bahnhofstr. 74. 

Kwiatkowskiego 1 ~s~~~~=!~~g~= :::: 
Sii najtańsze! Na ;tańsze i najkorzyst 

J~dyna 

polska restauracya 
===w Dortmundzie=== 

Betenatr. •ó 

f eliks Jonkowski. 
1·--··-···· • Towarzystwom I 
• polecamy • 
• dla sekretarza, • 

I KSI• ZKI i!~::~k~~~ż- I 
łl .tł ki do zapisywa- • 
• nia członków i • 
• t. d. i t. d. • 
• Adres: • 
• . „Wiarus Polski" • „ do eh u m Maltheserstra.sse nr. 17 •• 

••••••••••••••• 

rios
11 niaJsze źródło zakupna. 

Na Gwiazdk~ 
poleca ~ e wielkim wyborze 

książki do nabożeństwa i histo
ryczne różnej treśei. Elementarze, 

śpiewniki, listowniki itd. 
Kropielnice, rótońce, obrozy Mothi Boskiej Częst. 

Polskie kalendarze 
do czytania i kartkowe. 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego" 
w Bochum, Maltheserstr. 17. 

Swój do swe;ro ! 
Szanownym Rodakom .. z Wanne 

i okolicy donosimy uprzejmie, i~ z dniem 

== t. grudnia rb. == 
otworzyliśmy 

w W anne przy ul. Dworcowej 163 (Hohnhof ~lr.J 
specyalza.y •klad. 

moszvn do szvcio, do ornnio, kołowców, 
D1asz1·n do ;rotowania 

----• oraz wszelkich sprz~tów knehenn)'"ch. ---
Przytem urządzamy 

wielki warsztat reparacyjny maszyn do szycia, kołowców i wszelkich 
· sprzętów gospodarezyeh. 

Polecahc przedsiębiorstwo Dasza łaskawym względom szan. Rodaków, przyne· 
kamy skora\ i rzetelntł usług~. Z wysokiem szacunkiem 1412 

KRYGIER & SARNOWSKI. 
~ • 

1 
'~ • I ... ' '~ ' I ' • l • > '7/ > ' .-. ' '~ r' • 

Uwiadomienie! 
Każdy odbiorca firmy S. Hohensteina w Herne, Bahnhofstr. 50, kt6ry za 20 mk. kupi towaru, otrzyma 6 

metrów dobrej i trwałej materyi na suknię domową, kt6rą może sobie sam wybrać, jako 

podarek 

S. Hohenstein, Herne, u:~r;::1. 
Wielki wybór 

konfekcył damskiej I dzlecl~cej, materyj na suknie, materyj na 
łóżka, płe1·za, jedwabi na fartuchy, chustek na glow~, konfek~Yi 
dla panów I chłopców. Meble wszelkiego 1·odzaju. Lóżka tall 
dalej. 1526 

Szanownym moim odbiorcom donoszę uprzejmie, że od dnia 
15-;;-@ stycznia 

poeząwczy wykupujemy bony. 
S. Hohenstein, IIerne. -I -~„ ..... ......... - - .J w.6ł'· ... . .._.~. „„. ~„ ...... ..........,....~•"11"'- .... - ~-er=:tra.wi..>ł ~~~.._..~,..~ .;#o~-, ....... ~· 

y./ydawca: Ja n Brej ski w Bochum. Odpowiedzialny za redakcyę: St a n is la w Ku n ca w Bochum. - Drulmirnia „Wiarusa Polskiego" w Bochum, 



Dodatek do nr. 296 „Wiarusa Polskiego". 
u 
st 

J aseł.k.n. 
• „~ -

J aselka • • - talki· tytuł dal Kraszew 
~Jednej z większych swych powieści, 
a Marya Konopnicka wierszem, do któ
rrch mu.zykę dorobił Piotr Maszyński. 
Jaiselkami" nazwał też ksiądz Leonard 

solecki oratoryum ludowe, iktóre wydał 
we Lwowie 1881 r., a Józef Szujski na
pisaną w formie komedyQwej satyrę na 
stosunki galicyjskie. Cóż więc 02111acza 
wlaściwie to siłowo? 

Otóż ,,Jasełkami" zwan~ rnzmaite 
fjgurlki, które iprwdstarwiać miały taje
om1ce Bożego Narodzenia i 1Przytbycia 
pastuwków ! trzech króli z dtarami do 
Betleem. Ustawiano je na Boże Naro
dzenie w szqpce oo kościołach. 

Najstarsze, 'Z'Ilane rw Euro:pi1e figuriki 
jasełkowe w XIV wieku znajdują się w 
klaszto~e ŚW· Andrzeja rw Krakowie, 
spnawi<>ne prawdopodobnie 1Hzez bó
}awfd węgierską Elźbietę„ siostrę Ka
źmierza Wielkiego. Ciekawe figurki: z 
XVII i XVIII wieku posiad'ają MU'zeium 
Narodowe i Muzęum książąt Czairtory
skich w Krakowie. Wy.rób takkh figu
rek był specyalnością włoską, zwłasz
cza n~apolitańską.. a zawodowi rzeź
biarze, nieraz .pierwszorzędni, zajmo
wali się wyłącznie ich wyrobem. 
Bywały też rochome jasełka, szcze

gólnie gdy wyobrażały trzech króli, 
zdążający.Qh z wsnanialym orszakiem 
za gwiazdą 1przewodnią tCl~ Betleem. 

Piękny zwyczaj .przedstawjenia Ja
sełek ~ięga odleglych wieków. K:o
ściól bardw żywo opiekował się tern 
wklowistkiem, a szczeg61niejszym po
plecZIIlikiem jego rnial ·być św. Pranci
sz~ z Asyżu. Zalkony też św. Fran
dslika, jak to Minoryci, ReformaiCi„ Ka
IJ)ucynl~ Bernardyni, Klaryski ms•łynęly 
pnzoo innemi ze swych Jasełek. Przed
stawiały one od Bożego Narodzenia do 
święta Mtodzieniaszków króla Heroda 
i rzeź Niewilniątek, po iktórem to ś.wie
eie powraaalo pierwsze przedstawienie 
i pozostawało aż do Nowego Roku. W 
dzień ten Obrzezania Pańsikiego usuwa
no ,pasterzy, a na ich miejsce rwsuwano 
na jedeR dzień arcykapłana, dwóoh 
k(l!Pła!I1ów i prorolkinię Annę. W święto 
Trzech Króli Dzieciątko Jezus spoczy
walo jillż na rękach Matki Boskiej, a o-
prócz św. Józefa ukazywali się z or
szakiem trzej Królowie. Po olktawie 
Trzech Króli ~ż do Matki Boskiej Grom
nicznej wracało ,p!erwotrie Przedsta
wienie z tą jednalk odmianą, że .zamiast 
żló!J!ka stalo krzeselko, jakie widzieć 
można w tldra:szt(jfze św. Andrzeja. w 
Krakowie, a na niem ·siedziało Dziecią
tko Jezus. W święto wreszcie Matki Bo 
skieij Oromniloznej zjawiła się NajŚW. 
Panna z Dzieciątkiem na ,ręku. iarrcy!ka
Plan Sy,meon z dwoma kapłanami i pro
Tokiru Anoo a odśpiewaniem kalend o 
~ierzchu kończyło się to misteryurn 
Jasełkowe. 

Sredniowieczne, ujlmuj(łce prostotą 
Jaselka_przyihraly w XVII i XVIII wie
ku więcej teatralną 1pompę. 

W Polsce, na Rusi i Litwie szeroko 
byt 'lliel{dyś ro~owszechniony zwyczaj 
P:zedstawienia ·Po kościolaicb Narodze
nia Pańskiego za pomocą teatru maryo-
~etek czyli jasełek. „Tam widzieć mo
zna było, 01>awiada pamiętn.ilkarz z 18-
go wi~ku, muły, osły, woły, owce, pa
~S2k1, anioły i różne osoby, do owyieh 
ta!emnk nałeżąice, a lud i obywatele od 
j;'.Iedzal.i te .kiselk.a., tak iąk .groby w W. 
,iąt~ i W. Sobotę, księża zaś, zalk.o.n

nicy i zakonnice sadziH się na ;przepych 
~eh .Ja~elek, przy.więzrujg_,c chlubę s(ąd 
<i~ siebie, czyje ladniejlsze były. Wi-

z1.aJem je oitocz<;>ne łudem ·klęcząieym i 
~lącym sie bez względu na N. Sa
n~~~ent, rua ołtarzu wieltkim wystaiwio-

w· „D~iś, pi'sze ,pewien autor, daleko 
c Ięce1 ~ użyciu jest 1noszenie KWiamy, 

Bochum, na wtorek dnia ~•-go grudnia 1907. 

gólnie te sceny, które 'W bliższym zosta Jeszcze gwiazdy świecą. o pólno~u 
ją związku z Najświętszą Panną." dnieje. 

Z-wyczaj przedstawienia Jasełek (W tern Maciek spostrzega światło i z 
przez osoby żywe istniał takżie w Pol- :przestrachu woła): 
sce i do dziś dnia prz.echowal się w nie-- w ejno ! weino ! słońce świeci, 
Móryich miejscach np. w Grybowie pod Jakieś wojsko z nieba leci, 
Tatrąmi. W Łań.cucie rprzez lat kilka Zdaje mi się, że śpiewają, 
przedstawiali pod ;przewodnictwem gor Ogniem ziemię zapalają. 
liwego katechety w dziewiątym dzie- (Aniołowie w oddaleniu śpiewaaą do 
siąttl0t przeszłego wieku szopkę i pa- trzech ra;zy): 
sterzy ucmiowie miejscowej szkoly i (Glosy anieilsJde chtopcy naśladują). 
rzesząwskiego gimnazyum z :wielką „Oloria in Excelsis Deo," 
znajomością akcyi, przy odpowiedniej a Maciek słucha, potem przestraszony 
deil<:onacyi, a 1kru rozpowszechnieniu te- woła na Stacha: . 
go widowiSka napisał powyżej wymie- _ Staichu ! 
niony 1ks. Leonaird Solecki ze Lwowa o- Stach. A czego? 
ratoryum ludowe w sześc:u oddzia- Maciek. Gwałtu! 
lach. eh c ł ? 

Z J ł ,..l, betl k' h · k. p , Sta . o z ego. 
., . ase on. , • eem:s i~c i mę 1 , an- 1 Maciek. Nie zleć t-0, ty~ko gdzieś 

sk1e3 na Golgocie .powstał dramat ch:rze d . glosy 
ściańsłki. w :zu~czne · 

W P . . . k 1 . . Stach. To wysdko. 
oznamu uczmow1e 1 o egmm 1e- M lek Ach wierz mi bo w ogniu 

zuickiego i: s21koły Lubrańskiego, od ~cbi·os.y ' 
T h K ór b' r są me · . rzec . r i, po~z~wszy, .. pr~e . 1era I Stach. Ogrzej się. 
J~o trzeii lkr&low1e ~ cho4:z1h z 1aseł~a- Maciek. żart ina stronę. 
m1 IP.O d~mach, ba"'Yiąc mieszcZiaJn śp1e- Stach. .Czy prawda? 
wtamem 1 oracyami.. Maciek. Widzisz łunę? 

Z czasem do p1er:vot~ych 1Ypów Stach. A to co? (wstaje). 
~as.ele~ JY!'ZYłąc.zyły się u~me, więcej Daj mi sulkmanę. co wskok sta:nę, -
sw~eclne 1 koap1czne, w luzn~~ tylko Niech oko zobaczy co to znaczy. - O 
izw!ązJku z ~ło:vnym pr.ze~1ot~ zo- nieszczęśliwa taka godzina! - Smut-
sta1.~ce. J ·~~k 1ase!1lrn _rozpadły się. na nać to będzie jakaś nowiln~·· . . 
dwie częsci .. powazn~ I ·we~ołą, św1ait?- Maciek. Nu jeno wstan chyzo, me 
:V'!:· w. teł wysrtępu1e obza:rtuch, ;pro- bredź wkle~ _ Będziesz miał wnet 
z~iaJk, .zyd. co.wytrząsa, fu~re~, a dm~ smutek, W!Ilet wesele. 
~1 mu JC badzie, ztąd ikłot~1a :w1e~a, az (Staich porwawszy się na nogi~ pyta): 
zyd skrzry~iz?nY. p-0~azu1e się .z insty- (Pasterze tym samym tonem ś'Piewaj~:) 
ga~o.rem I zri«.uerzanu .. którzy biorą ,zł·o.- Stach. A kędyż ta luna co nam o 
<Lz~eJ.a ,pad wairtę. B1skrnp :po~ansik1, niej !bredzisz? 
ks1ązę T~odor Czar~orysk1, w iroi~u 1739 Maciek. Dla Boga czyś ślepy, czy 
zakazał. ich w kośc1e~e •. pozwala1ąc tył- Jeszoze nie widzi·sz? - P1rzetr:zej jeno 
ko na me:ruch.oi_ne rehg1me. oczy, sipojnyj w prawą stronę, - Nad 

Szczególn_ieJszego ru:oku nadawały samem Betlejem rwidać wielką łunę. 
J~sełkom ikos7i~lnym mernz:łąc~one ?'1 Stach. Oj prawdać już widzę~ a~e 
m'~~ lkian~k1, Jak np. „W złob1e ~~zy, to nie żarty_ Tyś mi prawdę moWl}, 
lkto~ pob1ezy kolend?w~ć małemu -:- ja ibyłem uprurty: - Mói Maćku, mól 
,,Amol past~rzom mow1ł: ~hrystus s:ę ślicmy, cóż więc oczyniwa?-:- Ja my
nam nar?dz~ł ~ Betle~, r:ie bard.zo ipo- ślę, ,tlfajlepiei drugich ·pobudwwa. . 
diem mieście - ,,Bog się rodzi, moc Maciek Poctkaj jeno trochę, 1ie
truchle~~:' - .,Wi~t dzisi.aj B?Slkiej szczenie ·chódź Stachu, - Może naid~
Istnośc1 ---::-. „Lu:Iaa:ze Jezun~. ~Ja P~: remoo narobiłeś strachu - Sam s<1b1e 
,reN<:o, LuJ!a'.)'ze ulujJione me p1eśc1delko nie wierzę, może mi się marzy; - Trze 
- i inne. ba by uważać co si~ to tu wa;rzy. -

„Zalden .'Podobno naród„ mówi Mic- Stach. Jlalkiegoż kaduka będziesz ~lu 
kiewicz, wielki wiel.biciel tych starych żej czekał, _ Ja kirzyJrnę na d~gJ:ch 
pieśni, nie może się pochlubić takim sam będę udeika·ł: - Im .Pręd:zeJ tern 
1Jborem, jalk .kantyczki polskie. w któ- lepiej że bydło zajmiem-s:, . - Bo iak 
rych :znajduje się pierwsizy zawiązek na spóźnimy do szczętu z.g1memy. 
rQdowei .pi'eśni polskiej. Twór<;y ich Maciek. żebyś by1l cierpliwy słyszał
niewia:domi: by.Ii to, jak się zdaje, du- byś śpiewanie, - A!e kiedy ,~iechce~·z, 
c·howni niżsi i bakalarze szkółek; są niechże się tak starue; - ldzmy więc 
jednak ślady, że i wielcy 'Pisarze dorzu- wołajmy ,iliech!aj rwsZYSICY w~t~ją, .
cali tu kHka hYmnów. Ucwcia w nich .Mnie si~ wszystko zdaje, Ameh śpie-
wy.rażone tak są .:delikatne, tlak czyste, · 

Wa.Ją. 
tak niehiesikie, że tłumaczyć je prooą (Anieli śpiewają trzy razy): 
1byl-oby to znieważać świętość; 'J}Onie- . „Gloria in Excelsis Deo.'' 
waż jetdnak ci poeci prostaczkowie (Ody Anieli: S1kończyli, Maciek i Stach 
Wtrącali czai.sem wyrażeniJa gminne, rwołaja): 
pieśni 1te długo slużyily za pośmi~i- Maciek i Stach rnzem: Bartek, Szy 
S'koludziom,niezdolnymjeocenić."Taik mek, Wail'eik, Wojtek, Tomek, Kuba,-: 
wyrnża się o kantyczkach największy Gwałtu! wstańcie chyżo, bo nad wami 
geniusz :poetycki w~ród słowian. zguba: - . Me re i alk pożnięci ,wszyscy 

,,Dz. Pozn." tęgo śpiicie, - Już dawno wrzeszczy-
---- ' wa, a WY nie slyszyde. 

Przedstawienie Jasełek. Obudzeni. A czegoż wrzeszczyta, 

Poniżej Podajemy przykład „Jase
łek granych w Polsce w czasie gwiazd
kowym. 

(OBRAZ). 
(Noc. , - ·Pasterze śpią. jeden z nich 
tylko Macie'k czuwa; a zapę<lzaaąc by
dło to w tę to w ową stronę~ głośno 

wola: 
„A od szkody! A od szkody!'' 

Następnie stanął na .pagórku i śpiewra.) 
Szczęśliwszy pastuszek w swojej pro

~ titocie, 
Niźli Książęta, którzy chodzą w zlocie; 
Choć pod golem niebem. - prześpi się 

pod miedzą, 
Gdy tamci w puchach i przysmaki· 

. jedzą. 

Ich rozkoszem taki skutek, 

cóż się złego stało? - P~nie naszą 
trzodę nieszczęście sip.otkało„ - Albo 
się wiam oo śni, albo .dusi zmora, -
Możeście też sobie .podpili z wiecwra. 

Stach. Takci ja też mówił jak mię 
Maciek hudzil, - Wstać mi się nie 
chcialo, kęs żem się nie ~udzil: - My 
ślałem że iprzez sen tein nocny marnda, 
.- WrzesŻcząc opowiadał jalkieś nowe 
cu.dJa .• 

.Maciek. W stawajcie no bracia, a 
wszystko ujrzycie. - Cuda niesłycha
ne, którym nie wierzycie, - Gdyby_ 
ciężkim młotem serce we mnie bije, -
Może już żaiden z was jutra nie dożyje. 

~odzeme z kozą z (koniem prze'biera-
~Ie się za żydów: cyganów' Ud., jednak · 
iO'f)lk~, gdzie jeszcze żyje między lu-
elll~ ·1est zawsze ważniejszą od zaibaw 

~~rn~enionych. Oqy koza, koń. gwiia
,g! a .1M. uważane są już ·za dziecinne fi
,111.e 1 bałamuctwo, szopka by1wa przyj-

Że w weselu mają smutek. 
Pastuch doć ubogi. goly, 
Jednak w biedzie swej wesoły. 

Wszyscy (widząc światło). Gwał
tu! iniebo gQre, ziemia się ziapala, - JuQ; 
też na cały świat nieszczęście sję zwa
la. - Uciekajmy 1ry.chło, nie ma tu co 
czekać, - Dyć lepiej za:wczasu niż pó
źniej ucielk:ać. 
Wałek. Dyć nasz stary Bartosz jest 

rczlowiek piśmienny, - Jemu można 
wierzyć ho jest idość sumienny; - Mo
żem w się spytać, toć to nie zawadzi, 
- A potem uczynić jak on nam Pora
dzi. .... „ łla0'Wan~ z wię{{szą ceremonią i słucha

.z Więketlą uwaga i pilnością, szcze-

(Przegrawszy melodyę nia. fleciku, za-
czyna na nowo): 

A jesz'czeć nie baczę, żeby moje oczy , 
Oglądały kiedy talkie ślic~ne nocy, 
Jak dzisiejsza nocka, nie wiem co się 

<lzieie. Wszysc}~ fradzą sie Ba„tosza). 1'my 

nasz Bartoszu cóż na to mówicie? -
Cóż to mamy czynić, iakże nam ra ... 
idzide: - Jużci wy się lepiej pewno na 
tern znacie; - Bo umiecie czytać, stare 
lata macie. ~ ,, .~ Ił .-

Bartosz na to: Poczekajieieno bra
cia, aż człek 1J?Qmiarkuje, - To światło 
jest z nieba co się połyskuje. - To 
zaś śliczne wojsko, co hen widać w 
bieli, - Jako się domyślam, że to s~ 

·Miieli. -
Uspo!kójcie się moje miłe dzieci, -

Oto jeden z tamtych Aniół ,do ms leci; 
- Wszyscy na 'kolana razem poklęknij 
ma, - Czego od nas żąda dobrze uwa
żajma. 

Anioł w, jasności: Szczę'śliwi zie
m:anie nie troszczcie się wiele, - Oto o 
ipowiladam wam 1Wjełkie wesele: - W. 
mieście Daiwidowem Chrystus się nairo 
dzil, - Pan oraz Zbawiciel, by was 
'WYSWO!bodził. 

Idźcie do Betlejem, prędko pospie
szajcie, - To słowo wcielone wszy
scy oglą<lajcie: - Znajdziecie memo 
wlę nowo-narodzone, - Powite w 
pieluszki, w żłobie położone. 
Cały Chór Aniołów śpiewa na głosy: 
Chwała Bogu, cześć i dzięki 
Niech będą na wysokości 
A zaś 1udziO!Il1 dobrej woli_, 
Pokói' na ziemskiej niskości. 

(Muzyka anielska toż samo pr,zygry
wa). 

(Potem pa:Sterze śpiewają): 
~zymek. O jakaż to nuta! cóż to za 

śpiewanie, - Pewnie żadnego z nas 
na talkie nie stanie; - Co za śliczne gło 
sy, jaJk: w<i_zięczrna kctpela - Idzie •Pod 
111iebiosy. serce rozwe$ela. 

Bartosz. Otóź mili bracia_samMcie 
sJyszeli, - Co święci Anieli teraz po
rwiedzieli: - Lecz nie wj,em ozyiliście 
zrorumieli wszyscy, - Ze nam iść ka-
·zali gdzie się światło błyszczy. . 

Wałek. Już ja rwaale pie~zy nie 
pojmuję tego, - Każą iść do Betlejem, 
a nie wiem dla czego: - Qd światła 
rwfollkiego kęs człek n\ie oślepnie. -
Serce radooć cmjie a !krew iZ strachu 
krze.pnie. 

Stach. Ot niech nam Bartosz lepie} 
fW'Ytlomaczy, - Ozy nie M~sYdasza 
ten Zbawicie-I znaczy: - O którym sły 
szalem co starzy gadaili, - Ze go Bóg 
obiecal światu, powiadali. 

Bartosz. Toć nie co! Bóg stworzył 
czlawieka pienwszego, - Dal rrm przy
kazanie, - A pr.zezto zasłużył na wie
CZine karanie. 
Byłby naród ludz'ki wiecznie ,poku

tował - - W piekile, csdyiby się Bóg nad 
mim 1J1ie zmiłował; - Bóg dobry, obie
oal zesłać Syna sw~o. - Ażeby oo
klupił człowieka grzesznego. 

Oto się narod.2ii~ ten to Odkupideł, - · 
Ja1k :powiedział Anioł, Chrystus nasz 
Ebawiciel: - Więc jemu dziś od nas 
ma być cześć oddał:la, - PójdiAnyż do 
Betlejem witać tego Aana. 

l(uba. Jakże, 1podarunków żadnych 
nie weźmiemy? - Z gołemi rękoma 
przed Panem sta'lliiemy? - Wszakże 
kiedy idziem do naszego państwa, - . 
Ni.esiem podarunki Jla dowód poddań
stwa. 

Bartosz. Więc wy gospodartZe bie
gnijcie do domu. - Przygotujcie dary 
jakie Bóg dał komu: - Toć mu się po
doba ubóswo poczciwe, - Nad zbiory, 
bogactwa, a niesprawiedliwe. · 

Wy zaś parobczaki, co darów nie ma 
I cie, - Na fu.iiarkach. dudkach i trąib

hwh z~rajcie; - A ty zaś Michale na 
twej ducymeli, - Będziesz mruczał 
basem przy wdzięcznej kapeli. 
Wałek. Tak też! wszyscy pójdą. a 

:kto dojrzy trzody, - Może wilcy przyj 
idą i narobią sZikody; - A z tego wszy 
stkiego_ truki be<lzie skutek: - Wilcy 
zjedzą bydło, ,nam zostawią smutek. 

Stach. Ej co się ty trwożysz, trzo
da nie uciecze, - Niech ją Bóg najświę 
t~zy ma w swojej opiece; - Spieszmy 
się 1a idźmy i opuśćmy trzodę - Wi·l
cy tu nie chodzą na swoją wygodę. 

Wszyscy. No milv Bartoszu już go
towe ·dary. - Już też i parobcy przy
nieśli fujary, - I t rąbki i dudki. ja
k ' rozoo rządzil. - Prow.a<lźże na 
teraz, zważaj, byś nie zbłądzi!. 
Bartosz. Poczekajcie no trochę, sko ... 
cze no barana. -.leb:vm ła td afti~!I 
ofiarę dla Pana: - Wnet Ja słe nwf ... 



nę. wy sobie .postójcie, - Tymczasem 
muzycy wasze dudki strójcie. 

(Tiu muzyika stroi instrumenta). 

Wszyscy. Jużci dudy strojone, lecz 
1cóż będziem grali, - Powiedz, żeby
śmy się na jedno zgadzali: - Dobrze 
by też było j.aką piosnkę śpiewać, -
- Boiby lepiej było śpiewaniiu P.rzygry 
wać. 

Bartosz. Oto jaik ja myślę, że najle
pier będzie, - Zagrać ow.ą piosnkę co 
to ,po kol~zie; -Więc terra1z 1przez 
drogę na próbę zagrajcie, - Powoli a 
.razem, wszyscy się zgadzajcie. 
(Idą, a ,przez drogę śpiewają i grają 

taką kolędę}: 

KOLĘDA. 

Po kolędzie z tą drnpelą do Betlejem 
pójdziemy. - Teig-o Boga wcielone.go 
dziś ogląd:aić b~dziemy: - O jak wiel
kie na_s pastuszków dzisiaj szczęśde 
spotklalo. - Gdy się nam .wojsko nie
bieslkie jawnie 02'1lądać dało. 

Ody Gloria in excelsis śpiewali, 
A nam bieżyć do Betlejem kazali. 

(Muzyika gra toż samo bez śpiewan~a). 
(Gdy przytbyli do Szopki, Bartosz ich 

szykuje). 
Bartosz. Stańcie t1u 1porządkiem 

przed ~więtęm Dzieciątkiem, - Parów 
dobyiwajcie -.przed żtobem składajcie; 
- Wy drudzy na swojej muzyce zagraj 
cie, - My będziem śoiewali, tylko się 
zgadzajde. 
(Śpiewają z muzyką przed żtobem :) 

Pieśn 1. 

Ach ubogi żłobie cóż ja widzę w tobie, 
Droższy widok niż ma inieibo w maleń-

kiej oso:bie. 
Zbawicielu dirogi, takżeś to ubogi, 
Opuścileś ślkzne nieibo. obrateś ,bart.ogi. 
Czyżeś inie rnógl sobie w największe} 

00dobie, 
Obrać .pafacu drogiego, nie w tym le

żeć żlobie. 
Gdy na świat przybywasz, grzechy z 

, z niego zmywasz, 
A na ·ZmYicie tej sprosności, ,gorzkie 

łzy wylewasz, 
Któż tu nie struchleje, wszystek nie, 

· zdretwieje, 
Któż Cię widząc płaczącego ł~zami się 

nie .z.le1e. 
Pirzed Tobą 1)adamy. ,czołem uderzamy. 
Witając Cię w tej stajence imiędzy by

dlętami.· 
Zmiluj się na.dnami, obmyj z grzechów 

łzami. 
I pr.zyjmij podaruTI\ki które Ci składamy. 

(Tu Pasterze siklaidają dary). 

Bartosa;. Już więc ·bracia mili zło
żyliśmy dary, - Jes~cze 1pozostaje zło 
żyć z serc ofiairy, - U nóżek Dziecią
tlru i Matce Panience, ~ I czołem u
derzyć w tej świętej stajence. 

{Tu wszyscy z pdkłonem ul)adają). 

Bartosz. Teraz już czas .bracia do 
trzody powracać, - Patńięta·icie odtąd 
Bogu ~ię wyipłacać - Swiętemi· cnota
mi, obyczajem dobrym, - A On nam 
da niebo~ .będąc 1dLa nas sz.czoidrym. 

Trzeba uspokoić świętą d.ziecine
czkę - Z płaczu, - i zagrać Mu weso
łą pio~:necZlkę: - Więc wszyscy po
.f1ządkiem stanąwszy wokoło, - Przed 
świętem Dzieciątkiem, 'zagrajde we
soło. 

Pieśń 2. 

(Strofę śpiewają z muzyką. a strofę 
grają). 

. „. 

Witaj Jezu nasz kochany, 
Zbawicieliu pożada111y; 

Witaj jedyna ,pociecho, 
Tobi·e :pieni naszych echo 

Dziś poświęcamy. 

W'Szechmogąicy wielki Boże! 
Któż Twą dobroć ,pojąć może, 
Którą stworzeniu wyłuszczasz, 
Ody dla nas niebo opuszczasz. 

Na świat stępuj:esz. 

Będąie Panem. będąc Bogiem 
Ziemskim nię_ 1garidzisz barł·ogiem; 

Na. bogactwa nk nie godzisz, 
W podłej stajence się rodzisz, 

Jezu kochany. 

Królem ,będąc naid' wiekami, 
Tu otoczcm by<lletarni: 

Ztożon na sianikll.1 zastajesz, 

l;f. - Smierci dla nas się ipoddajesz. 
·.;:~. Boże prawd·ziwy. 

Radością się cieszmy stalą. 
Albowiem· llas to spotkato; 
Przywitać Go przed Panami·, 
Radość Jego jest być z nami 

Tu ubogimi. 

Z łona Ojca nam zesfany, 
Zbawiciel nasz Pan nad pany, 

Porzoca dziedzictwo swoje, 
Dzieli pracę, trudy,' znoje. 

Z tobą stworzenie. 

W sprowie sprowodzenio zwłok Juliuszo 
Slowockiego do kroiu 

otrzymujemy następującą odezwę: 

Od szeregu lat żyje w społeczeń
stwie po.tskiem myśl. - potężniające .co 
raz bardziej ·uczucie, - wola, by drogie 
prochy Juliusza Słowackiego przewieść 
do ojczyzny, aby po długich latach 
wygnania spoczęły wreszcie wśród 
swoich kochających serc współbraci. 

Idąc za tym powszechnym głosem.! 
„Akade:rp..:Cki Komitet dla sprowadze-
nia zwłok J. Sfowackiego do kraju" 
od dziesięciu blisko lat pracuje bezusta
nie nad zgromadzeniem potrzebnego 
funduszu, by wreszcie urzeczywistnić 
to gorące pragnienie, wypełnić ten na
rodowy obowiązek. 

I oto zbliża się chwila, zbliża się 
najstósowniejsza ku temu pora„ dzień 
setnej roczni~y urodzin wieszcza. 

I teraz, gdy s.ię zbliżamy już do celu, 
stajemy wobec pytania tak zasadnicze
go, że uważamy sobie ża święty obo
wiązek, by po odpowiedź zwrócić sie 
do całego społeczeństwa polskiego. 
Niech ono da wyraz swoim uczuciom. 
niech zawyrokuje, gdzie mają spocząć 
prochy ,,sternika duchami napełnionej 
łodzi', niech wskaże miej1sce spoczynku 
godne królewskiej szaty Jego ducha. 

Co do nas, to pierwszą naszą myślą 
wprost instynkt.owym odruchem, było 
to, że Wawel i jedynie tylko Wawel 
jest tą świątynią godną, by przecho
w1ać te najdroższe szczątki. że tylko 
tam, w tej ,,piastowej świetlicy", winny 
spocząć prochy teg·o, który zostawił po 
sobie ową „moc i pieśń, któr~ s·erce 
przeobraża i niewolnika przedzierżga 
w człowieka" „. 

Ale wyłoniły się inne pomysły ucz
czenia tych drogich pamiątek. Jedn: 
pragnęliby złożyć je wśród chmur, 
gdzieś na szczycie Tatr, foni w akade
mickim kościele św. Anny, inni wresz
cie na Wawelu, ale poza obrębem K.a 
tedry. 

\Vobec tego zwracamy się dziś do 
całego spoleczeństwa Polskiego z py
taniem, gdzie złożyć te świętę prochy. 

Niech każdy, komu imię Jego drogie, 
niech ~ażdy kto wspinał się za Nim po 
niebotycznych wyżynach ducha, kto z 
Nim cierpiał i wierzył, kochał i niena
widził, kim wstrząsał dreszcz zapału 
na brzmienie Jego słów, - niech każ
dy wypowie swe zdanie, - niech się 
stanie wola całego Narodu. 

A teraz zwracamy się jeszce raz do 
wszystkich. Niech lmżdy spieszy z dat
kiem choćby najdrobniejszym, byl1eby: 
wszyscy. Niech to wielkie dzieło eks
pijacyi, dzieło hołdu i wdzięczności, 
będzie czynem całego Narodu, wyra
zem Jego uczuć i woli. 

Pamiętajmy o żywych, ale nie za
pominajmy o zmadych, bo „jakżie zmar 
twych wstaną serca umarłe, jeżeli ich 
nie ukochają żywe''. 

Odpowiedź w sprawie ankiety Pro
simy nadesłać na ręce ,,Akadem. Ko
mitetu dla sprowadzenia zwłok J. Sło
wackiego do kraju", Kraków, Uniwer
sytet Jagiell., najdalej do dnia 1 marca 
1908 roku, poczem Komitet zebrawszy 
je w obszerny referat, opublikuje w 
dziennikach. 

Pod tymże samym adresem prosi
my o nade.stanie datków na sprowadz~ 
nie zwłok Juliusza Słowackie.go i budo 
wę dlań grobowca. 

Za KOMITET: 

Wincenty Wysocki 
sekretarz. 

Dr. Stefan Góra 
prezes. 

RoJmailoścL 
Jak leczą pijaków w Kanadzie. Nie 

łatwa to rzecz. jak wiadomo, dokazać 
tej sztuki, aby pij.alka odzwycza:ć od 
kieliszka. Na nic się by przydato zam
knąć pijaka o chlebie i wodz:e, to by 
go nie naprawiło, lub bardw mało. W 
północno amerykańskim państwie Ka
nadzie odkryto przecie środek skutecz
ny. Każdy pi1ak opilstwem swem 
wzbudzający zgorszenie, dostaje w po
Jicyi lśniaco-żólty naszyjnik, czyli ta
ką obrożę, której nie wolno mu zdejmo
wać przez czas pewien, a właściciel 
karczmy nie sprzeda temu, kto nosi ta
ką obrożę, ani kropli piwa, wina, lub 
wódki; tak się boją tej żółtej opaski 
na szyi, że kto ją r<JZ nosił, rzadko kie
dy narazi się na to, aby ją dostać po 
raz drugi. W spaniały pomysł: żeby u 
nas, w Polsce było takie urządzeni\e, z 
pewnością lepiejby było i ludzie błogo
sławiliby takiego wynalazcę. 

Zegarek Ojca św. Piusa X. Oidec 
św. Papież Pius X. przyjmował rązu 
pewnego ks. biskupa z Piacenzy. W 
czasie rozmowy wyjął papież zegarek i 
to stary, niklowy, przez długd!e używa
nie zupełnie z.czerniały. Ks. biskun u
śmiechnął się i ośmielił się ze wzglę_du 
na długoletnią zażyłość i przyjaźń z 
dawniejszym kardynałem ks. Sarto, 
więc rzekł: „Ojcze św. pozwól, że za
mien;ę swój zegarek fla zegarek Ojca 
św., oboje na tern zyskamy" Przy tych 
słowach wyjął przepiękny złoty remon 
toar z sutanny i podał go z największą 
czci'! papieżowi. Myślał ks. biskup, że 
gdy się zam:eni z Ojcem świętym na 
śliczny złoty zegarek, to zrobi przy
jemność Ojcu świętemu, .lecz się orny
m, bo P,apież odrzekł stanowczo: ,,Miał 
bym się pożegnać z swoim niklowym 
zegarkiem? - przenig_dy ! Na zegarku 
tym starym więcej mi zależy, niż na 
wszystkiem innem. Jest bowiem pami ąt 
ką po biednej mojej matce; wskazywał 
godiznę jej śmierci; - ma zatem dla 
mnie wielką wartość 1i: za nic w świe
cie nie zgodziłbym się na · to, aby sie z 
nim rozłączyć". Przy tych słowach 
miał Ojo:ec św. łzy w oczach. Czy rpy 
tak stare pamiątki ko~hamy i szanuje
my? OJ. często i bard,~J często t ohi
m~· i: ;-zcdwnie, bo nie do·~c, ż,~ pam ą
teł( p:, oleach nie szanuj·~my, ak i 10-
dzt.:ami pogardzamy. 

Nowe udoskonalenie gramofonów. 
Wielki przewrót w wYiroibie gramofo
nów może sprowadzić 1wrynafazek niem 
ca !annerykańs!kiego Newmanina, !który 
za1stąpił walce i płyty gramofonów taś 
maiini.1 ze specyalnego mart:eryatu. Linje 
d~więku ,przenosi się na taśmy drog_ą, 
otograiczn9..,chemiczną lub mechank1z
ną. Koirzyści z nowego wynaJ1a1vk1U są 
.rozmaite. Przedewszystkiem taśma 
może bvć .dowolnej długości. co ,po
zwala r-epr1odukować z pomocą gra
mof·onu całe opery, utwory diramatyoz
ne, 1prelekcye i t. .p., poQ.czas ·gdy dotąd 
ciąg repr-0dukcyi pr.zerywał si'ę usta:
wiczini e z powodu zmiany 1plyt. Dzięki 
temu maszyna mówiąca może się stać 
ważnym środkiem pomo:cnkzym w 
naiuce. Drugą ważną zaletą jest to, że 
dźwięk jest zapisainy nie jednym rnw
kiem. jak dotychczas, lecz szeregiem 
irowk6w tuż obok siebie wgJębiooych. 
Igła posuwa się tylko jednym rowkiem, 
Jeżeli jednaik wvskoczy ze swego toru 
wpada natychmi~st w drugi, 1identy1c·z
ny. Dotychczas wyskoczenie iigly z 
rowka powodowato przykry szmer. a 
nieraz i przerwanie repro~u\kcyi dźwię
ków. Taśmy zwijają się, wi ęc transport 
jest znacznie ulatwi·ony, próc.z tego są 
lekkie i zajmują niewiele miejsca. 

Wiadomoś~i literackie. 
Nr. 12. (na grudz.ie6). „Przewodnik z,dro

wia" (Czamow~ki Ęerlini, Weisse111burgerstr. 
27) wysiedl i zawiera: R.eforma w pojęciach 
przyrod111iczych. PocUlu.g <lra Jeżekai (z 3 ryci
nami). - Zaburzenia żoł'.adkowe i · jelitowe wo
góle, P.odlug dlaJ Jeżeka (z 11 rycinami). -
Choroby żofa<lka. Zaburz~ia w trawie11!µ 
wskutek przelaidol\Vamia żolądka. Choroby żo
Xąidka .wskutek zaz:iębienia. Wrzo<liy żafą'Cl.1korwe 
Rozszerzenie żo:Iądka. R.alc żolądka. Jak nale
ży zapobiega·ć choroboll11 żotądkowym i jaik 
je leczyć? - Choroby wifosów. - Zmyst po
wonienia· i jego zaniedbanie. - W jaki sposób 
usuwać z oka jęczmyk? - Przestrogi i rady. -
Rozmaitości. Piśmiennictwo. 

Ooieka nad dzieckiem przed urodzeniem i 
nad nowonarodzonem - wedfog wymagaf1 przy 
rody, Wydanie II. do.peJlnione i nowemi ryci
nami wzbogacone. Nakladem wydawnictwa 

„Przewodmka Zdrowia" (C~ Berllc 
N_ Weis~burgerstr. 27). - Cooa Ił Pt"ZeSyfkl\ 
60 fen - - 10 ł:.'.ł:l, -· 20 !m p. 

Jaką metodą sie leczyć? Podrog dra Kii. 
rttas.zew$kiego i innych lekarzy przyrod!nkzyc,k 
Naklaidem Wy.da1wn. „Prze\vodnika ZdrOcWia·: 
(Czarnowski, Berlin, Weissenbu~ers.tr. 27) 

Ceoo z przesylką: 55 fen. - 65 hal. - 30 kop: 

Towarzystwo św. Barbał'Y w Oberbauseu· 
danosi swym cziQitk.Qllll, iż w pierwsze śiwięto 
Bożego Narodzenia, 25 .}!rudnia obchodzi toWa~ 
nzystwo wspólną gwiązdkę na sali pana Webra 
przy ulicy Duisburgerstr:. o godzinie 3-ed oo J>Ol. 
Rodaików. którzy ma.ią Z'arniar. przystąpić do 
niaszezo ~rema. taksam<;> sie zaprasza na 25 
grudnia f tani się na czlonków dlać zaipisać f 
taksamo gwiazd1kę otrzymają. Będizie za& 
przedstaiwienie amatorskie r>od tyt. , ,Jasiek 
,sierota". O talk n.ajlic~niejszy udz.ial w tej uro. 
czystości cz.ro!l!ków z rodzinami sle upraSQ'.a. 

(1) Zarząd. 

-Towarzystwo ŚW. Stanisława K~tkl .. w -
w Hamm ·-._.__..._,_ 

dl()lnosi swym cZlł'ookom, iż w dn1gie święto Bo
żego Narodzenia, dnia 26 hm., o ~odzi·n.ie 3 od
będzie się zebranie, na którem będ>ą ważne 
s~rawy do zalatwienia. Po zebrarniiu rozdanie 
gwiazdk.i. na które zapraszamy wszystkich 
czilonków i r.oidaMw. (1) Zarząd, 

T:Owarzyst 'wo gimnastyczne „Sokół" w 
w Orohnie 

wYPral\Via gwiazdkę teg_orocmą dnia 29-go gru 
dnia. o goc:Winie 5-ej DQ p-0.fud:Uiu 1nai sali ćwi
czeń u :p . M. Borjes w Vegesack, Se<lanpLatz, 
Na obchód ten s.ię wszy1)tkich druhów i zwolen 
Ri!ków Sokola uprzejmie zaprasza. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi swym czlonk<llm i rodaikom, iż w nie
dzielę, 29 grud!ni'a, uFz.ądzarrny llWiazd~e. na 
sali p. Unterschemanna. Początek, o godzm1e 4 
Obchód gwia!Zdki będzie pięknie urozmaicany. 
O godzinie 7 rozpocznie si~ bairdzo piękl.Jl: 
teatr P. t_ ,,Hanna z Cichanowa". 

Odslona pierwsza przedstawia: Jak pe
wren rycerz baiwią.cy n'<ll dworze ks. Zbiegnie
·Wai usiluie i0bczernić żonę .jego Hannę o zdradę 
mal żeńską. 

Odslona druga przedsitawia, jak ks. Zbie· 
gniew falszywyrriJ dowoo'arrni dal się przekonać 
0 niewierJlOŚci swej żoey Hanny 1 got{)łje ier 
straszną kalfę, 

Odslona trzecia p:rzedstaiwia: Jak ks. 
Zbiegniew z.a rndą srwe_go rycerza Mestwina, 
ikarrzę żooę swoją Ha!Ilnę i jej mn:lemanych 
wsp61ników okropną śmiercią. 

Odslcma czw:a1rta przeidstaiwia. Jak wspól· 
nicy Z'bwd'ni. na fo~u śmierci, przyznają się 
do winy i wyiznają niewinność ksi'ężnei Haiiml: 
z Cichainowa. 

O<lslOIOO piąta nrze9.starwia : Jak ks. Zbie
~niew czairpany mękami rozpaczy, dawiaduje 
się °' niewinności swej żony. 

Odsilona szósta przedstawia: Jak ks. Zbie
gniew ukaraf rycerza Mestwiina z Winterthalu 
i pomścit swą żonnę Hannę z Cichanowa. 

Ooście rnO'gą przez czfoników naszego to
warzy>stwa być wProwa·d'Zeni. winni atoli . przed 
stawić się zarządoiwi. Wstęp na gw1azdk~ 
wolny. 

Uwaga: Rodacy chca{;v brać u<lzial w za
baw:ie i przypatrzyć się pięknej sztuce teatr~ł· 
nei, winni się postarać o niniejszy numer ,,Wta· 
rusa Polsikiego" i ziaibrać go n'aJ siailę. (3) 

Zarząd. 

OJCZYZNA 
Tygodnik Narodowy, 

poświęcony oświacie i rozrywce 
zacznie z Nowym Rokiem 1908 

wychodzić w Bochum raz na tydzień 
z bezpłatnymi dodatkami, których tytu

ły są: 

Dzień B~ży, 
pismo religijne. 

Szkółka Narodowa, 
pismo. dla dzieci i młodzieży. 

,,Ojczyzna" będzie zamieszczala 
stale przynajmniej dwie zajmujące po· 
wieści obok jednego lub dwóch artyku
łów treści narodowej lub spółecznei, 
nie mieszając się do polityki. sPoróW 
politycznych. 

Krótsze powieści znajdą pomiesz
czenl e w dodatkach. 

Przedpłata wynosi na caty kwartał 
tylko 

75 fen. -a 
a z odnoszeniem w dom przez listowe-· 
go 83 fen. 

Zapisywać można tak na poczcie, 
jak ~a' pośrednictwem polskich księ ... 
garzy, kupców i przemysłowców, któ
rzy otrzymają od nas odpowiednią pro
wizyę. 

Numery na okaz darmo za zgłosze„ 
niem pod adresem: 

Ojczyzna, = eehnPI• 



Polaki 

Elementarz 
dla dzieci uczących się w 
szkole tylko po niemiecku. 

Jestto nadlepBzy elementarz, jaki 
dotycheus ~stał wydany, dla t"'go 
pawi!li~ snaJdow~ dię w ręku każ. 
dego dziecka polskiego na obczylnie. 

Elem~nta.rz wykonany jest unrdzo 
gnstownie. ~P..<lohinny _lic nyml obraz
u.int, a ułozl)ny tak, ze dziecko umie
~ ~ytać po nlemieckJ, łatwo się 
Dilłay po polsku. 
(Jtna .W fm., z przesyłką 4ó fen., 

Adres: Wiara~ Polski. 
'? R11•ebnm. .) 

lrietna egzystencya dla rodakaf 
~ ~olskH rest ourocyo : ~~~:r~d:y!a~~ 

tigudniowo 4 razy zabawy z tańcami, i całko
. nrzą.dzeniem do przedstawień żywych fotJ· 

:i w wiel.dem mieście zach. póło. Niemczech, 
· 1aroie~.t!:kHj.P, około 20 tys. Polaków, jest za. 

!60 tys. marek od zaraz na sprzedaż. Obrót 
· być książkami udowodniony. Wpłaty potrzeba 
~~· o ty~. martik. Oferty upr. się do Eksped. 
ruru~a. Polskiego" pod nr. 1534. 

łJ władomłenłe? 
Oryginalne fabrykaty fabryki likierów 

l Kosprowiczo z Gniezno. 
Ltkier na wesoła „Błeala•a" u mnie d > 

nabycia. l S07 

Au;:. Loekertz, 
Wanne, ·Bahnhofstr. 156. 

- -- Różańce -

Rejtan 
likier deserowy, 

premiowany w .Lyonie we Francyi dyplomem 
honorowym i złotym medale.m, słynny i ogólnie 
znany ze swej dobroci, wzmacnia żołądek, 
podnieca apetyt t przyczynia się d 1) dobrego 
trawierna, z fabryki 

LEO N A ZEBRA wśmiglo~~i~~~-) 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
rlichen Postamt ein Exernplar der 
eitung „Ojczyzna" mit den gratis
. !lagen „Dzień Boży" und „Szkółka 
rodowa'• aus Bochum filr das 1 Vier

cliahr 1908, und zahle an Abonnement 
nd BestelJgeld 0.83 Mk. 

Obige 0.83 Mk. erhalten zu haben 
sch-einigt. 

den. ---190 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ein Exemplar der 
Zeitung "Wiarus Polski" aus Bochum 
filr das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

• 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben 
bescłreinigt. 

den. ---190 I 

Ołtarzyki dt) noezenta y Portrety I Prnpronazila.m si~ ~ -
maitych stylach. St.acye ul. Karola do domu 
gi Krzytowej, wyptr podłag każdej fotografii, przy ulicy 
neźba. St1cye ma.Io· pod gwarancyą dokł&· O . 

146 • na płótnie i blasze. worcow&J nr ,Obrazy (o ołtarzy i cho· dnego podobieństwa, wy· ' 
'?_ ągwi w każdej żądanej ~onuje sqbko, kredkow~ (Bahnhofsłr) 

1.. l kolorowó na.turaliIBJ . • 
~wi~lkoici. Figu~ "'"'·Pań: wielkości. Piękna ozdo- ~a„rzee1wko katol ko-
sk1ch, ch~rąg~1e.' ezarfy 1 ba domu i pamiątka fa. scioła. Proszę Szan. Ro-
t. d.. świeczniki, 1atarkt, I m·· c 2 k . daczki o łaskawe po· 
kr · d ki · t. d m JD&. ena mar 1 zyze, zwon 1 • l w ie' 1409 parcie. 1580 
odnawiam kościoły, ołtarze Sy l· • • A -- --
i wszelkie sprzęty kościelne t. M1chałowsk1 . Kruk, 
J'O cenach niskich w arty· _._lad alar I k k k 
stycznemwvkonanin. Chln· .z-. m sko-artyst. po s a a uszer a· 

liilE~łi -„ Moaebtn b. Po11en. w Waaae. 
bne polecenia. Szkice, fo· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim;-iiiiii to trafie, kosztorysy bez· 

r płatnie i franko (1259)· .~ Poszukuje kto 
Wł. Durzyński ~ szybko a dyskretnie 1493 

ł kopca, E: zakład artyetycz no-kościelny 
'" Po&nanlu (Poaen, Griinestr. 2:) .D wspólnika, albo hipotekę na skład, grunt, fol-- $ 

~ wark, gościniec itd., niech ai~ zaraz zwróci, do- g
o lączając życzenia do naszej re nomowa.nej firm1. ~ 
~ Gwarantujemy za rzetelne załatwienie każdego a 
a zlecenia. Możliwie w 48 godzinach naatępnJą od- ~ 
~ Wledziny celem ()bejrzeniai omówienia sprawy. ~ 
~ Mając stale wielu interesentó~, mogą ewent!. ~ 
~ nastą.pić natychmiast umowy celem sprzedaży. ~-

Darmo i rra1la 
otny111a ka:i4y m6J polaki e.... 
nil< zamieraj,cy ~ ..._.., 
Kdayruakldtl•leł• 

gd , mó, "'nnlk zobaczy I nł8-
kie cf!ny przeczyta na :r:er3rkl 
kieszon ower.eg•l atory, bu
dziki, łańcusiki uote, srebrne 
f ni kl„ biiutery• złot.t i srebrn4o 
iMtr. muzyczne Wszelk. 111da., 
wyroby skórzanac,stalowe,ka
chenne, Welocypedy, maszy11y, 
1abawki, rerf11my, pr7edmio1J 
dowo<yj .• ~„,,,; J'" ;Id. 

\! r. 4408 Trąbk<1 !\.o . ..,..,. 
1r stco dobudowvi lon1c , ncgo 
nJstrojcn1a na; lepsz4 I po ~1 d da =: wvgl.id wspaniały. :::;::: 
Bes ryzyłla I lwmam pieniąd ze I 
gdyby tr;ibka ntOJ~mu o•· iso„1 
nie odpowiad~ła. Mo~e lr4bk1 s• 
w najsławniejszych fabrykach 
wyrabiane I każda prJed wy
słaniem badana i przegranL 

AdtH~ Hiaronhn Til~nor. 
(Scrlin 27, Markuutr .. ~ 

Swój 
do swego? 

---· 

Pooier listowv 
.z pięknemi polskie
mi nagłówkami jest 
do nabycia w ksi~
garni "Wiarusa Pol
skiego" w Bochuru. 

·~ ~ Nie ajenci! ....._ t"· i Fuhr & Klnig, 
6 Dusseldoń 114, Berresheiniersfr. M. 

(fil • • 
Ogłaszania stałe 

w "111arosle Polskim" 
Na ro~zne ogłoszenia u~iela.my przynosi zusll.11 
wysokiego rabatu; prosimy tą· „ 
dać bliźszych szczegółów od • • • 

g ekspedycyi „ Wiarusa Polskiego" w Boehum. 

• • 
A~ :e:r:s':e':r:ki7 --, 

l
i ul. Klasztorna nr. 12 Bochum Telefon! I! 

(Klosterstr.) 1742. 

·I · Interes agenturowo·komisow,. 11 
I 

Zastępca. ll tylko firm pierwszorzędnych wchodzących w zakres branży 
I kolonialnej. . 1482 

I 
Speeyalnołe : 

, wszelkiego rodzaju wódki, puneze, k.enlakł 1 rumy oraz 

E e bezalkol1olłezne. 
==== Wielki wybór cygar i papierosów. ======== 

_ T7l.,.o hurtownie. 

---- -------- --1 
POSTBESTELLUNOSFORMULAR. POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

I~h bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postiamt ein Exemplar der 
Zeitung "Wiarus Polski" aus Bochum 
filr das 1 Vierte]jahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhaiłiten zu haben 
bescheinigt. 

------ „den. ---190 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ·ein Exemplar der • Zeitung „Gazeta Toruńska" aus Thorn · 
fur das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgefd 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 

den. 

I Kaiserliches Postamt ------ ' I<alserliches Postami ------aiserliches Postamt -------

---190 

Kaiserliches Postamt ------

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

se 1.Ich bestelle hiermit bei dem Kai
Ze~ ichen Postamt ein Exemplar der 
Be~lung "Ojczyzna" mit den gratis
Na1 agen „Dzień Boży" und „Szkółka 
1/

0dowa'' aus Bochum filr das 1 Vier
~n~a~r 1908, und zahle an Abonnernent 

estellgeld 0,83 Mk. 

~eschO~i~e 0,83 Mk. ·erhalten zu haben 
~lnigt. 

-----_den. ---190 

~aise li r ches Postamt 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ein Exemplar der 
Zeitung „ Wiarus Polski" aus Bochiim 
filr das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgield 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 

d n. ---190 

Kaiserliches Postamt ------

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

' Ich bestelle hiermit bei dem Kai-
serlichen Postamt ein Exemplar der 
Zeitung- ,.Wiarus Polski" aus Bochum 
fiir das l Vierteljahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestelłgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu na.ben 
bescheinigt. 

den. ---190 

I(~dserUcbes P&Słlmt --------

POS7 BESTELLUNOSFORMULAR. ' 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ,ein Exemplar 'der 
Zeitung ,.Przyjaciel" aus Thom fiir das 
1 Vierteljahr 1908, und zahle an Abonne 
ment und Bestellgeld 1,24 Mk. ;..) 

Obige 1,24 Mk. erhalten zu haben. 
bescheinigt. 

den. ----19(} "}:'"" 

Kalserliches Postamt ------· 
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Baczność! Baczność? 
Dr. Seebur~era ruski rdest. 
Najlepszy wypróbowany i najskuteczniej
szy środek do prędkiego wyleczenia na· 
wet i zastarzałego kaszlu i c} rypki. Je-

p ,, zapowiedzi no,vego prawa wywłaszczenia jako prawa dyny środek pnynoszący nlgę snchotni-

~ '.l'anłot Taołol 

~ Zegary 5 
_:e zegarki kieszonkowe oraz towary z złota, S
: srebra i doublee poleca w wielkim wyborze :; 

~ j. Szymczak, :Poznań, ł 
fi ul. Szeroka 24, ~-
i!' 1370 narożnik ulicy ~!usarskiej. ~ 

cg Cenniki darmo i franko. . tk p 1 _ k b · · k kom i wstrzymujący dalbze rozszerzanie 
wyJą owego przeciw. Om om w styczniu r. . meomiesz a- się tej straiznej choroby. Wzmacnia 
liśmy natychmiast zmienić ustawy nasze rozszerzając działalność płuca, wstrzymuje pot nocny u suchotni· - --N j I I 
Banku naszego w ten sposób, że w razie przejścia tego sła- li ków, nawet przy ogólnyclt cierpieniach li a epsze e 
wetnego prawa, będziemy nietylko parcelowali i s~rzedawali nerwowych. N11j~e ::iszy na1-1ój dit} skfonnych - · Opł·atki = 
grnnta większe lub mnieJ"sze w całości, lecz także udzielali do kaszln. 1 paczka 50 fen., 5 paczek 2,25 

mk., 10 paczek 4,00 mk. poleca (1460) 
pei7ezek za podkład.li ą i d1skontowali weksle. J!raoeJszek JUiller 
Mając kapitał do dyspozycyi i że dyskont Banku Rzeszy Poznań, ul. Wodna 13 (drogerya) polecam Szanownym Towarzystwem i Rodakom 
w tym roku nadspodziewanie wysoki, a skutkiem ' tego inne tPosen, Wasserstr. 13 (Drogenhandl). ita gł\ łazdk~ 
banki stawiały trudności przy pożyczkach, dla tego udzi~lali- Prawdziwy środek tylko z napisem Dr. 100 sztuk za 2 mk. Proez12 Rodaków 0 jak 
śmy pożyczek za podkładkami pewnemi już w tym roku i Seebnrger i do nabycia w droteryi Franc. najprędsze zamawianie, ażebym mógł na czas 
przez to ma nasza kasa o~zez~dnoieł tak wiele do czy- . Xłlllera, w Poznaniu ul Wodna 13. każdego obsłużyć. 1418 

.Dienia, że naszych szanownych Deponentów zniewoleni li I I li I 111 I Franciazek Józefoski 
jesteśmy prosić na tej drodze, · aby ksłążeezkł swe już (księgarnie. po1ska) Herne, Bahnhoistr. ~2· 
przed Now1m Bokiem do uregulowania. przysyłać --~•llJ!I! __ •••·~·-•••••• 
•echcieli, bo w pierwszych dniach po Nowym Roku będzie za B. k c k 

· Haftpfhcht wiele do czynienia. 15441 an zers Eing. Gen .. m. unb. 

BacJność ·Rodacy A.d.re11: k) . . . . . d 1877 . w Czersku (Czer• - istineJe JUz o r. - przyJ-Bank Parcelacy1·0y - Posen muje w każdej ilości i każdego czasu też od nieczłonków 
Oszozęd.Do*ci 1 ~i'~ó: ;:!~eh 

Vłktorłastr. 19. 

w Wanne I okolle7% 

Poszukuję dobrą 

~-------------~ gospodynię 

Za depozyta złożone odpowiada przeszło 800 członków Spółki 
całym swoim majątkiem. J 546 

Członkom udziela pożyczki pod dogodnymi warunkami. 
Lokal kasy otwarty codziennie od 9 do 12 przed poł. 

i 3 do 5 po poł. W niedzielę i święta od 12 do 1 w południe. 

Polecam na gwiazdkę zabawki dla dzłttl 
i na Nowy Rok karty w pięknem wykon.aaa i 
winszowania, także obraz)" 8w. ł naredo/e' 
lłga17 św. Pańskłeh, krz7ie, ksl-.żkt 
do nabołeń•twa w wielkim wyboNe 
gaP)' I papłero•y i wiele innych artyknł,. 
Każdy odbiorca otr..1;yma kalendarz ście1U17 i będz~ 
dobrze obsłużony. Proszę szan.:Rodaków o popar. 
cie mego przedsiębforstwa. lf/2 

I 

Podogm i; nmmuivzm 
mu.skuł lub stawów, przy stałych lub cza· 
sow1ch napadach z objawami febry lub 
bez, z bólami w członkach, rwaniem po· 
dagry lub drżeniem itd. pomagają zadzi· 
wiająco s.iybko mokre okłady z „Eltrol" 
bez szkodliwych skutków, jakie pozostawia. 
leczenie wewnętrzne. Prze~ wielu lekarzy 
bardzo polecany. Najlepsze polecenia ze 
wszystkich sfer przemawiają same za tem 
le~arstwem. Niektóre wyjątki licznych 
podziękowań: · 1545 

Pan O. M. Ritter van Son, holenderski kon· 
sul jen., Wiedeń, 7. 6. 07. Przed 8 dnia.
mi dostałem na.pa lu podagry w obydwnch 
nogach, okropnie zaognione nabrzmienia. 
z wielkimi bólami. Kazałem sobie przy· 
słać butelkę „Elgolu, '' uczyniłem niechętnie 
prób~ ; skutki były cudowRe; dzisiaj są nogi 
moje w normalnym stanie. Gdyby Pan sły
szał, jak ja Pana chwaliłem! Proszo mi 
od wrotni• przysłać znowu trzy butelki 
,,E golu". List mój można. we wszystkich 
gazetach ogłoQić. 

Pan Dr. St z Monachium, 5. 9. 07 : Wypró
bowałem .Pański „Elgol" ja.ko pierwszo
rzędny środek przeciw podagrze. 

Pan O. Wiese z W., 30. 9. 07: Proszę ·o 
jednę butelkę „Elgolu" dla pana . • • Ów 
pall chiwił się, że mogę znowu chodzić, 
gdyż zwykle chodziłent o dwóch kijach. Jak 
tylko począłem używać „Elgolu", zaraz 
poczułem polepszenie. Po kilkak.rotnem ob
kładaniu byłem uzdrowiony tak, że mogłem 
nadal me obowiązki spełniać. Byłbym pi
sał już wcześniej, ale czekałom, czy reu
matyzm się nie wróci ; dodychczas jedna
kowoż jeszcze nie ; składam więc serdeczne 
podziękowanie. 

Pan Dr. H., lek. prakt. z G., 7. 10. 07: Od 
mego kuzyna dowiedziałem się o Pańskim 
adresie i proszę o nadesłanie próby „Elgolu", 
ponieważ cierpię na podagrę i niedawno 
temu bardzo z powodl:l niej cierpiałem, 
przyc~em natarcie ,,Elgolem" bardzo mi 
dobrze słuźyło. 

,,Elgol" wytwarza. się z cząstek rośliny 
tabaki. Oryg. butelka 4 mrk., przy 2 but. 
przesyłka. franko. Do nabycia w aptece: 

od zaraz. ló2a 

lg. Durczewski, 
Holsterhausen p., Wanne 

Horststr. 29. 

ZARZ AD 
Dr. Zieliński. Bonin. Stracke. 
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Wojci•ch Kościelny 
księgarnia. polska w Wa•ne 

przy ulicy Dworcowej nr. 93 (Babnhofslł'). 

1 Ele;;anekie paletoty, 
I ,, ubrania 

dawniej 36 m. teraz 24 
20 
25 
10 

5 

m. 
„ 

I Damskie ezsrne plasz~~e „ 
B „ kolorowe „ 
n·. IJhranka dla dzieei 

,, 
" 
" 

30 „ 
40 ,, 
24 " 
8 " 

15 " 

,, 
" 

'' 
,, 

,, 
" 

" " 
" s " li Piękne Cuterk& 

11 WszolkiB toworv nmnuf o~urowo bordzo tunio. 
. 

1 ~osłrop, 
Berlin s. o. 33., Boriifzersfr. 48 b. „,.. . • 

I 0
• sm„"z1ń~kł, 111 -.--·· ... M_ UnstersW~ ll · ·l 1 

Prospekt i broszura gratis i franko . .... ______ „, 111=•-"====2221===:·.---·--='IJ=== 
I Tyfao I mark„ 36 I. na kwartał. SzaDowni Czytelnicy! Abonować moina na każdej poczcie. 

WydajZ\e w Poznaniu tygdnik ilustrowany „Gwiazda1
' zapraszamy rodzfny polskie do zapoznania si~ z Nowym Rokiem z pismem nas1em. 

G 
I ~ '' jfst najhń8zym tygodnikiem ilus•rowanym polskim, kosztuje na kwartał tylko 135 mk., wychodzi co sobotę i za-

' ' 
W I Ol O 

wiera w ka:!dym numerze kilkanaście ciekawych i pouczaj4cych art1kułów. „Gwiazda" zapoznaje Czytelników 
z przeszłością nnodu polskiego, z postępami wyna1azków i techniki, z zasadami nauki zdrowia w artykułach pod 
tytułem: ,,Co mów . ą lt-karze? i wiele innych. Piąkne iluslracye zdobią każdy numer. Numer gwiazdkowy składa 
się z 3 2 stron na. pięknJm gładkim papierze i z kolorowej okładki. Szczególnie polecamy Szanown. Czyttlnikom 

powieści. 

„Gwiazda'' drukuje stale przynajmniej trzy prześlłcz~e powieści. 
W przyszłym kwartale zamieścimy piękną powieść narodowi\ oraz jedaą niezmiernie ciekaw2\ powieść sensacyjną. Drukować będziemy takie wspo-

. · mnienia najsławnie}~zego agenta śledezegc. 
Powieści jak'e „Gwiazda'' w ci~gu roku za111ieśe-1 (o~~lo 25 tomów) kosztuj, w księgarniach pr1ynajmniej 26-30 marek, - rzne 

i dowcipy, oraz krótkie „rozmaitośt.i'' uzupełn aj~ bogat2\ treść numeru. . 
Na poczcie nale!y żądać: ,Gwiazda'' aus Posen. 1547 
Prosząc o łaskawe poparcie, zapewniamy, że starać się będziemy zadowolić Czytelników naszych. 

Hedokcvo i Wyduwnictwo „GWIAlDY" 
Zygmunt Iłiarweg. 
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!r~ 297 Bochum, na środe r dnia 25 gru inia 1907. 
~-----------------------------------------------• 

Wrc:hochi codziennie ~ wvieltkiem dni poświątecz
avcb. Przeóplata kwartalna na poczcie i u listowych 
fffDO'Sii l mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 

!' łJ fer .•• Wiarus PolSrki" :zapisany jest w cenniku pocz
W 1m11 Boże za Wiara I DJczyz" J 

Za lnsera.ty placi sie za m~isce rządka d~ b 
.ku 15 f •• Oilloszenie. zarnieszc:rone nr.zed inseratami • 
fen. l(to często oglasza· otrzyma rabat. - Listy „ 
„Wiarusa Polskiel!o" nale-lv frankować i podat • 
oich dokl'adny adres piszącego. Rekop. nie zwnu:a•~· WW"Ym pod znakiem „L. polnisch nr. 123. „ 

~ Redakcya, dru~arni~-1 ksi~~-~~n~ znaJduic się w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. 17. - Adres „Wiarus Polski11 Bocb11m·. - Telefon nr. 1414. 
--------- ---- - ------ - . -- _______ && __ L!J 

Rodzice polscy! Uczcie dzieci swe 
•ówłć, czytać i pisać · oo polsku! Nie 
leiił Polakiem. kto potomstwu swemu 
~1iemczyć sie pozwoli! 

Podczas ostatniego nieszczęścia kopal- szaftowemi, które obecnie urząd nac.1-
nianego w kopalni Darrmine nod Pitts- górniczy górnikom narzucił. Ustawy 
burgiem zginęło około 250 górników. owe mają obowięzyw11ć od 1-go stycz

nia 1908 roku. 
W przeciągu 17 dni zdarzyły się W dniu 28-go grudn :a odbywa się 

w kopalniach pod Pittsburgiem w Sta- walne zebranie knapszaftu. Jeżeli w 

I 1111 
m li li 1111 li li I nach Zjednoczonych 4 wielkie katastro- dniu tym nie nastąpi porozumienie, łat
• fy. wo przyjść może po Nowym Roku w 

górnictw!e do walki, jakiej jeszcze ni
gdzie w takich rozmiarach nie widzia

I 
Wesołych świqt ! I 

I 

I I 

I zvc~y wszystkim Czytelni- I 
kom i lwolennikom pmmo 

I I 
I 

DiłSIBOO 
I 

·1 Bedakoya. I -

Z wypadk6·w dnia. 

Rząd ba iarski zgodził się na § 7 gdyż 
Prusy sobie tego życzyły. 

Wykazały to obrady w sejmie ba
warskim ;podczas interpelacyi w spra
wie projektu ustawy o zgromadzeniach 
i stowarzyszeniach. Przyznają to nra
wet gazetv centrowe z powodu oświad 
~zenia ba~arsikiego rninisitra spraw we 
wnętrznyieh, że§ 7 nie \.V!)ro~adza zna„ 
czniejszych zmian. Niektóre pisma uie 
mieckie wzywają z ,powodu tego po
łudniowych niem-ców, by energicwie 
wystąpili przeciwko temu, jcśr rzą<ly 

kraiowe tłumią swoje wątphvoś~ na 
życzenie Prus. 

Proces Moltkego Hardena odroczony 
został do piątku 

W poniedziałek tylko na półtorej 
·godziny dopuszczono publiczność. Cho
<lziło o mniej ciekawe sprawy a miano
wicie, czy byla żona hr. Moltkego pani 
von EJbe jesJ tylko w zwykłym stop
niu nerwową, czy też wprost histe
ryczna. 

Obiegają vawsze jeszcze pogłoski_, 
ie Pomiędzy obrońcą hr. Moltkego a 
obrońcami Hardena toczą się układy w 
sprawie ugody. 

'.Szach Perski uległ :!ądaniom parłamen· 
tu perskiego. 

.Szach poprzysiągł ponownie, że 
·zanować będzie przepisy konstytucyi. 
zgodził się na wydalenie doradzcy 
:Wstecznego Saada ed Dauleh, na uka
~anie tych, którzy podczas zatargów 
tlopuścili s.ię gwałtów. Dalej zgodził slę 
/Szach na to, by parlament miał włia
sną straż, złożoną z 200 żołnierzy. 

Szach poniósł więc w walce z par
lamentem k.1ęskę, która znaczenia je
-go nie podniesie. Głównie obwiniają po 
rno w całej sptawie rosyjskich dora.dz
;2ów szacha. którzy mieli go. popchnąć 
<Io walki z parlamentem. 

W Stanach Zjednoczonych P. A. zabiło 
_ pono wojsko 200 streikujących robotni· 

ków. 
Dziś rano nadszedł z \Vaszyngtonu 

następujący telegram; 
Departament państwa otrzymał od 

mieio .przedstawicielia w Suiquice te
legram o zderzeniu się wojska z strej
kującymi robotnikami • kopaltlsale~ry. 
Wojsko użyło karabinów maszyno
wych, zabito 200 osób. 

Wiadomość krótka, ale przeraża

jąca. Uwierzyć trudno, iż zgadm się z 
prawdą. 

Polacy na obczvinle. 
Wiec protestujący w Heme 

dd·byl się ubi-egłei iedzicli po ·południu 
n1a sali p. Nitki pod ,przewodnictwem 
p. Magieliki. · 

Głównymi mówcami by!i ro>- Jan 
Wi1kowski z Bruchu i redaktor „Wia
rusa Polskiego" Mi.chał Kwiatkowski z 
Bochum. 

Na wiecu ·uchwalono protest prze
ciw przepisowi językowemu w proje
kcie ustawy o zgrom~dzeniaieh oraz 
przeciw ustawie o wy,właszczooiu. 

W wiecu wzięło udział około 300 
osób. t 

Powiat Oelsenklrchen członkiem 
„ostmarkeniera}nu''. Sejmik powia
towy powiatu Gelsenkir~hen u~hwalił 
.przystarpić do .,ostmarkenferatirn·' z 
roczną składką 100 marek. --- Że u:::hwa 
ły takie obecnie są rmożli)ve, świa<l:zy 
jas'kraiwo o tym, jak nieJktóre bła por 
mują zasadę si>rawiedliwośd. Nas Po 
laków ostatecznie nic w tym względzie 
już nie dziwi; kto ma poczucie sPnawie
dliwości. będzie wiedział, iaki s~d wy
dać o takich uchwiałach. 

Przeciw towarzystwu Polek. 
Z Wanne donoszą nam. że ipołicya 

zamlrnęla towarzysttwo Polek aż do 
wyrOku sądowego, mimo, że towar.zy
stwo Poleik w Wanne SJ}rawami polity
cznymi absolutnie się nie zajmµje. . 

Schałke. Walne zc.branie tawairzystwa 
gimn. „Sokót' w Schalke odbylo się dnia 15-go 
grud11La. Z-alOtione zostaJo towarzystrwo dnia 
24-go marca roku bieżąceg<> Zeibrań odbylo .,., ~ 
towarzystwo 9, w tym jedno kwartalne i jedno 
pólrocz:ne. Do ćwiczeń :Staje 30 druhów, ćwi
<:zenia ochbywa:ją się każd:ego tygodnia: w J>-0-
niedziałek i czwartek. Majątek towarzystwai za 
rok 1907 wynosi 144,75 mr. Do wydzialu na 
roik 1908 wstali wybrani następujący dhdh.: 
prezesem Jan Mieczyński. sekreta1rzem Ign.ac.y 
Bróże!k skaribnikiem Józ.ef Bróżek, delegatem 
Józef Ooź.dzieński, naczelnikiem Józef Grocki, 
radnym Józef Nienieża, Roch Szaszika, Józef 
Urbanilaik, Walenty Lengowski 

Ignacy Dróżek, sekretarz. 
Uił!" • 

Walka o nowy statut knapszaftowy. 
W Bochum odbyło się dziś posie

dzenie Komisyi Siedmiu i Komisyi star
szych knapsmftowych. Narady były 
wspólne. Radzono nad ustawami knap-

no. Powinni zatem wszyscy oi, któ-
rzy jeszcze nie znajdują się w organi
zacyi, czemprędzej do niej wstąpić. 
Górnicy Polacy, wstępujcie więc do 
„Zjednoczenia Zawodowego Polskie
go"! 

Zatarg wewnętrzny w Belgii. . 
\V ostatnich latach król Leopold 

belgijski coraz więcej tracil na szacun
ku w kraju, którego rządy sprawował. 
Jego zatarg z rodziną, awantury milo
sne i ciągle podróże zagraniczne dużo 
napsuty krwi. 

Miarę derplirwości bardzo ·potulnych 
Belgijczytków przetbrala wreszcie spra
wa państwia Kongo. Jalk wiadomo, król 
Leopold, jako „suweren niezawisłego 
państwa Kongo''. wyciągnął z tego 
nieszczęśliweigo kraiu tyle mHionów, 
zmie~y.ch z krwi~. potęm i l,zami ka
tmvainyich ipo nieludzku murzynów, że 
do'Szedł do wniosku, iż inie więcej wy
ciągnąć się już inie da. Wówczas posta
nowił WS!}Ya.nialomyślnie ,,,obdarować" 
państwem Kongo swych „wiernych" 
Belgijtczyków. Lecz ~dy !król gromadził 
dla siebie olbrzymie skarby. na admini
strracyę tego państwa kolonfalnego ło
żyć musiała głównie Belgia. Skarb bel
gijski udzielil bólowi na ten cel bezpro~ 
cento:wej rpoży,cztki w wys(j}{ości 25 mi
lionów franków, skarb belgijski pładł 
:potem roczne subwencye dd 2 do 3 mi
lionów fraflików. A mimo to państwo 
Kongo ma dziś przeszło lQO milionów 
franków dłuigu. 

I gdy Belgia wreszcie dbejmuje w 
posiadanie ten olbrzymi obszar ziemi 
afrykańskiej, otrzyma go wraz z wiel
kiemi ciężarami, ze znieprawioną do 
głębi admiinistracyą, z ludnością, tchną
cą najdzikszą nienawiścią do białych 
swoich p:-mów, :krai- wyczerpanv i znie-
słaiwionv... · 

Zdaj_ę si~. że ten ,.,upominek" króle
wski Jl)Oróżni króla ostatecznie z potul
nymi dotychczas Bel~iijczyikami. 

W komisyi, która rozpatruie sprawę 
1pa1\stwa Kongo. większość oświadczy
ła się ,przeciw projektowi rządu. Pod-' 
noszą się głosy domagające ~ię ustą
pienia króla Leopolda. 

Tłumny DOWró1 wYchOdtców I Ameryki 
nie erotyka tyle Nienniec, ile Rosyę i 
Austryę. Zapewniają coprarwcJ.2., że po
łożenie w Stanach Zjednoczonych po
prawiło się już. 

Pomimo wszatkże tych zapewień, od
wrót tłumny wychodźców nie ustaje. 
Jak donosi nowojorski 1kores:ponde11t 
ajencyi Reutera. liczbę wychodźców. 
któr.zy opuścili Stany Zjednoczone :w 
ciągu drugiej polowy ·października i ca
łego IistoJ)ada rb. oceniają na 400,000 
osób. W ciągu ostatniego tygodnia z. m. 
opuściło port nowojor~i 60,000 wy
chodź,ców, w pierwszym zaś tygodniu 
1bm. okoto 75,000! W ciagu dwóch ty•liko 
Kl.ni. a mianowicie 4-go i 5-~o bm.„ wyje
ichato z Nowego Jorku 7.000, z Bostonu 
e,500 i z Filadelfii ·- 2,000 wychodź-

ców. wszystkie zaś miejsca III klasy, 
na wszystkich parowcach, odpływa ... 
jących z Ameryki do Europy, wykupio
ne są już na 2 tygodnie naprzód! 

Przeważnie wyjeżdżaja włosi, sło
wacy i Polacy, z•atrudnieni w zaikładach 
przemysłowych i ;przy budowie kolei. 
gdzie wstrzymano pracę skutkiem bra
ku gotówki. 

Jednocześnie z tym gromadnym od
plywem wychodźców daje się zauwa
żyć wielkie zmniejszooie kh przypły
wu. W ciągu listopada naprzyklad przy 
byfo do · portów amerykańskich o 60 
.procent mniej wychodźców, niż w prze 
~iągu listopa'<ia r. z. 
Wychodźcy wiozą przeważnie, ch.o

daż niewielkie. sumki zaos.zczędzo
nych ipien;ę.dzy, dla tego fala powrotna 
mianowicie v;·ychodźców polskich z Ga 
licyi i Królestwa kongresowego może 
:pod niejednym względem ddbre· :przy
nieść skutki. dla kraiu. 

Jeszcze głosy urosy IHomnicznoj z powodu 
prusko-nimnietkiBi poliijki nnWpolsldei. 

Z Prancyi i Włoszech .nadchodzą 
wiadomości. że najpoważniejsze dzien
niki drukują ·pódany już ,przez nas list 
wielkiego oisarna. naszego Henryka 
Sienkiewicza. Opinia publiczna Euro
py nie ·przestaje si~ więc zajmować spra 
\\'.9 polską. 

N aj.większy dziennik europejski, lon
dyński „Times", zajął się świeżo .Pono-
1wnie polityką antyoolską rzą(lu pru
sko-niemie~kiego~ k.tórą :piętnuje :w 
słowach stanowczyre.h i pisze taik da
lej: 

Czego najwię.cej obawiają się . w.-e 
f.rancyi, to ruchu („1rou1ble"), Jaki anty
polstka 1oolityka Prus może spowodować 
wśród austryaokicłl i rosyjskich PoJ:ta
ków. Z tego punktu widzenia kwestya 
jest międzynar~ową. Nie chcąc bynaj
mniej mieszać się d-0 wewnętrznych 
spraw Niemiec, należy :przecież wyra
·Zić nadzieję, że rząd prus\ki ni~ dQJJrn ... 
wadzi do ostrego kryzysu polskiego. 
Ci, którzy pamiętają przejmujące dresz 
czem wrażenia, wywołane w c.atym 
świecie .przez polskie wypadki w rokiu 
1863, mogą tylko z obawą śledzić co
dz!.enne objawy w GaHcyi i Królestwie. 
A nietylk-0 zwyikli obrońcy prześlado
wwych narodowości maią powódi do 
poważnego zastanowienia się wobec 
zamachu na polską narodowość .w Niem 
czech, lecz ci wszyscy również. któ
rzy - wjedząie. iż istniejący, :polkoio
wy .,status quó'' wymaga wielkiei oirlę 
diności i deli1katności - przewidują z 
wielkim niep.akojem giermanizacyi Pol
ski. 
Może być niewdzięczną rzeczą czy

nić porównanie, ale w kotach fro1ncu
skich, tak samo jak w innych, ludzie 
się pytają: Dlaczego austrya1Ccy Pola
cy są .ziawsze, jak o nich :pawiedziat hr. 
Beust, najlojalniejs.zymi poddanymi ce· 
sarza Franciszka iózefa - podczas gdy 
z tamtej strony ·granicy słychać tylko 
płacz i zgrzykmie zebów. w przededniu 
każdej wojny ks. Bismarok zwykł był 

·podejmować idrastyczne kro'.ki, ażeby 
powstrzymać w rnie ewentualności 
tych, których uważił za ludzi obcych 
w Niemczech. mianowicie Polaków. Nie 
toimyw tej chwili w przededniu wojny 

ale wszystko, co może zapalić uczucia 
'ró<1 ras i narodowości, może zara-



zem :p.rzy1czynić się do zaJdócenra ogól
nego 'J)Okoju.-

T.a:k więc .,Times'' nadaje sprawie 
polskiej charakter międzynarodowy. 
~ - ·- ... „ - · -

Przedawnienie żądań. 
Według przepisów kodeksu cywil

nego przedawniają się po dwóch lata~h 
1) żądania fabrykantów, kupców, 

kramarzy, rz-emieślników, artystów za 
towary, wykonanie robót. załatwia
nie cudzych interesów, z doliczeniem 
;wydatków i aptekarzy za łekarstwil: · 

2) żądania osób, trudniących się 
roln ictwem i leśnictwem za dostawę 
płodów rolniczych i leśniczych, 

3) żądania przedsiębiorstw kole
jowych, woźn!ców, fornali, lodzarzy, 
posłańców, 

4) należytości oberzys.tów, restau 
ratoróv: i hotęlistów, 

5) żądania osób, trudniących się 
sprzedażą losów loteryjnych. 

6) ż.ądania osób, trudniących si:t 
zawodowo wydzierżawianiem przed
miotów, 

7) żądania prywatnych urzędni-
ków, 

8) żądania robotników w przemy
śle, fabrycznych, czeladników, najemni 
ków i innych rękodzielników co do 
wypłacenia z1arobku, 

9) żądania pryncypatów i majstra 
co do zapl1aty za wyuczenie ucznia, 

10) należytości szkól publicznych, 
prywatnych pensyonatów i zakładów 
wychowawczych, 

11) żądania nauczycieli publicz
nyc1i i prywatnych, 

12) żądan ia lekarzy, dentystów, we
terynarzy · i akuszerek, 

daje ją wierzyciel komornikowi sądo
wemu, celem doręczenia dłużnikowi. 

Jeżeli dłużnik rozkaz zapł~ty o
trzyma przed 31 grudn ia, \Vtenczas 
sprawa .załatwiona i żądania czyli na!e
żytości wierzyciela istnieją dalej 6 mie
sięcy. 

Upadają one już jednak po sześ
ciu na'Stępnych miesiącach, jeżeli w 
tym czasie dlużnik przeciw temu nie za 
protestuje, a wierzyciel n:e każe go fan
tować, oraz upadają również w tym 
wypadku, jeżeli dłużnik zaprotestuje, 
a wierzyciel w 6 miesiącach po otrzy
maniu wladomości o tern nie założy 
skargi u sądu ziemi.ańskiego. 

Więc każdy wierzyciel, któremu 
się cd jakiegobądź dłużnika coś należy 
jeszcze w roku 1905, jeżeli nie chce u
tracić prawa do tej swej należytości. 
niechaj niezwłocznie przed skończe
niem roku b;eżącego WYśle dłużnikowi 
sądowy nakaz zaolaty (Zahlungsbe
fehl) - a przez to orzedluży Prawa do 
swej należytości do 30 czerwca 1908 
roku. - -==-- L '!li ZHI 

Nojwytszy crns zopisoć „Winruso Polskiego"! 
Przedpłata na „Wfarusa Polskie

go" z „Posłańcem Katolickim" wynosi 
tylko 

a z odnoszeniem w dom 1 m. 92 fen. na 
cafy kwartał. 

„Wiarus Polski" będzie i nadal wy
chodził codziennie w dotychczaso
wych rozmiarach. 

Pros:my Rodaków zachęcać, by 
sobie zapisali „Wiarusa Polskiego". 

. 24G!łl!LllJ!:!!!!!!1!!! d & !Y!!&§LJ&d. 

Ziemie oollkłe„ 13) żadania adwokatów, notaryu
szy i komorników sądowych, 

14) żąd.an ia należytości świadków z Prus Zachodnich, Warmii i Mazur. 
rzeczoznawców, również co do zwrotu l(ościerzyna. Odbył się tutaj w u-
wydatków. biegly piątek wiec wyiborczy, iila któ-

P-0 czterech latach przedawniają się rym zdawal spmwę z czynności Koła 
zaległe procenta, dzierżawy na miesz- polskiego :poseł p. Jan Brnjski. 
kania i rolę, żądania rentowe czyli ieme z Człuchowskiego. Pod Sę.polinem 
rytury, pensye urzędników rządowych . h l 0• podro'z·u1·ącego na m.a-. · d h d t · · or.ze1ec at w z " _ 
~- ,1?lle OC o y, pow arza1ące się w szyny Stanisławskiego i zabił go na 
roznych odstępach czasu. 

Ostatnim terminem przedawnienia mie1s_cu. 
tych wszystkich żądań i na.k~żytości nie \ Z Wielk. Ks. Poznaflsk\~go. 
jest ten dzień Po dwóch lub czterech t z Szubińsldego. Stanisław Baranow
lata ch. w którym one powstały, lecz lw- ki, gospodarz z Jabłowa, w ipowiecie 
niec roku. Wobec tego wszystkiego szubiń~ikiim, sprzedał swoje, przed dwo
żądania i należytości, które powstały w ma latY. z wielkim trudem za pośre
ciągu roku 1905, przedawniają się z dniietwem innych życzliwych ludzi oo 
końcem roku bieżąceg·o, o ile wogóle nieroda1ka nabyte_gospodarstw9 znane
s i ę przedawniają po dwóch latach. mu żydowi agentowi z Bvdgoszczy. a 

Jednakże przedawnienie może być ten sprzedał zaraz kolooizaicyi. 
na jakiś czas wstrzymane lub przedlu- Nakło. Prawd.0:pod01bnie wskutek 
żone. potknięcia się s1padł -z pociągu .pomocni-

Termin przedawnienia odroczyć czy 'hamulczy Zehlau tak nieszczęśliwie 
' czyli przedłużyć może wierzyciel tyl- między szyny, że pociąg g:o przejechał 

ko przez wysłan! e do dłużnika „sądo- i na miejscu zabi.l. Dopiero w Nakle 
wego rozkazu zapła{y" (Zahlungsbe- spostrzeżono bmk jego, tyncz~sr:::;. ::::
fehl) przed końcem roku bieżącego. In- deszla już wiadomoś(, :: c Z. 7'~ ?1r.., '. n· · ) 
ne W\\-ezwania nie mają wobec sądu nieżywego na szy n"' c'1 y1- Kn-:ic;:-:;) r:·:c. 
żadnej wartości. · 

o wysłanie sądowego nakazu za- Ze Slązka czyli Staropolstł. 
płaty robi sie wniosek ustnie lub piś- Z Oleskiego. \V k"inic c:1 8- t ~1~r:· '. : D7. 
m :ennie do sekretarza sądowego. Po o- oglądał strzelbG w obecn o ~, ci ~-\\·c : ) - :2-
trzymaniu rozkazu zapłaty od sądu od- tniej córeczki. gdy nagle s~ r 7.clln w~,-'J. 
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.. ŻUBROWIE. 
Dtłowiadanie historyczne we-dług po

wieści 

Wacława Oasiorowsklesr;o. 

ELE ---- -EE-------·--

Nie namyślając się dłużej, skinął 
na dwóch Grabowskich, aby szli za 
nim, i przesadziwszy parkan, puścił s:ę 
w zarośla ogrodu, chcąc możliwie najbli 
żej dojść do karety. Zaledwie jednak 
kilka kroków zrob;t naprzó_d, jeden z 

(Cil1 UlszJ'). 
W głębi gromadka mężczyzn, u.brana 
po podróżnemu, przypatrywała się tym 
Pr zygotowanl.om. 

. Grabowskich, sunący o!!o]:c _floryana. 
potknął się i upadł. 

Pośród gromadki floryan do
strzegł nachmurzoną twarz k1róla 
chude, żółte oblicze Escoiquiza. 

floryan stropiony tą sceną, chciał 
coś rzec, lecz Jaworski odciągnął go na 
bok i na końcu małej wązkiej uliczk: 
wskazal mu kalwakatę jeźdźców. 

- Widzisz, tamci czekają !„. Radź, 
co robić? Wyjazd gotowy !.„ część par
kanu ruchoma .. 

Gotartowski sam nie wiedział, co 
czynić. Władza jego nie sięgała tak da
Iek0, aby samowolnie na krok jakś się 

· .ważyć. Bo nawet gdyby król chciał wy 
ciągnąć z Pałacu, nie miał rozkazu na 
zatrzymanie go ... Ta rzęcz należała do 
komendanta, strzegącego bram i prze
jazdów Bajonny„. Jednakże te nocne 
szykow ania wydały mu się podejrzane 
m:. 

- Na miłość Boską! Uważaj, bo 
nas spostrzegą! - upominał Gotartow
ski. 

- Brygadyerze! - mruknął Gra
bowski. - Tu ktoś leży. 

:Floryan pochylił s~ę i natrafił n· 
leżące bezwładne a jakby skręcone 
dato. Grabowscy unieśli je pod parkan. 
kędy na wolnej od zarośli przestrzeni 
padały Promienie księżyca. _ 

Gotartowsk: nachylił się nad cia
łem. Był to Masłowski skrępowany po
wrozami, z głową szczelnie owin.iętą w 
platy i ustami zakneblowanemi. Gra
bowscy uwolni.ki szybko towarzysza z 
więzów i napoili .winem z żołnierskiei 
manierkL 

Masłowski odetchnął ciężko. :Flo
ryan pochyli t się nad nim. 

- Co wam? ... Skąd wy tutaj? ... 
Kto was skrępował? 

Masłowski jęknął ciężko . 
- Ratujcie ... zdrada! Zamach na 

dow.afa się, a nab?i ug~dzil dziewczyn- zaznac~a .. ,~chles. yotks Ztg." •. it są nci 
tkę i cię·żko ją zraml. Dziewczę zmarlo l to dw11 sw1adkow1e, czlonkow1e depu. 
następnego dnia. tacyi kongresu chrześciańsk:ch robot. 

Z Tarnogórskiego. Urzędnikom ko- ników, do których kanc'.,erz Btilow to 
palni hrabiów Donnersinarków z Kar- powiedział. 
Juszowca wyznaczono 1nagrogy droży- Zatem pozostaje prawdą, co Pier-
źniane na gwiazdkę. Sztygarowie o- wotnie w tej sprawie donies:ooo. 
trzymają .po 80 marek. - A dlia robo- , Naro~owi libenalowie bowie~ żą-
tników ćo? dac mogh paragrafu 7 tylko na zycze

nie kap;talistów tutejszego obwodu, iak 
Wiadomości ze świata'" prasa zależna od tychże kapitalistów a~ 

zresztą już zdradzila. 

Proces przeciw członkom pierwszei 
Dumy 

toczyć s:.ę będzie w Petersburgu w 
sprawie podpisania manifestu . wybor
skiego. Na liście oskarżonych znajduje 
się 169 byłych posłów, w tym caie pre
zydyum pierwszej Dumy. 

Hr. Lynar i hr. Hohenau 
głośni z 1pierwszego 1proce~u Moltkego 
przeciw Hardenowi znajdują się pono 
w areszcie wojskowym w Poczdamie. 
Proces przeciw nim toczyć się będ.de 
w połowie stycznia. 

Z Maroka. 
Sułtan Abdul Azys ogl·.aisza, że brat 

jego Mulay Hafi.d poniósł klęskę w wal
ce z szczepami wiernymi Abdu.~ Azy
sowi. 

Tymi dniami król hiszpański przy
jął w Madrycie na Posłuchaniu po.sł.a 
francuskiego w Maroku, Regnaulta. Po
seł wyraził królowi wielkie zadowole
nie z 'POWodu dojścia do skutku pomię
dzy :Friancyą a Hiszpanią porozumienia 
w sprawie marokańskiej. • 

Proces o agitacyę przeciw wojsku 
toczy się w Paryżu przeciw głośnemu 
agitatorowi :i przeciwnikowi wojskowo 
ści Herve'mu. 

Były gubernator kolonii niemieckiej 
w Togo. 

p. Horn skazany został na 300 rparek 
grzywny i przesiedlenie. W pierwszej 
instancyi ·skazano go na wydalenie z 
służby za sposób, w jaki się obszedł z 
murzynem Zebu, o czem Przed kilkuna
stu dniami obszernie donosiliśmy. 

Bomby w Barcelonie. 
W dwóch miejscach nastąpił w 

poniedziałek w Barcelonie wybuch 
bomby. Okaleczenia odn i osły trzy oso
by. 

l(atastrofa budowlana. 
W Cannes w francyi zawama się 

fabrylra perfµmu. 9 robotników ponio
sło śmierć. 
l(apitaliści westfalsko „ nadreńscy a 

§ 7 ustawy o zgromadzeniach. 
„Schlesische Volkszeitung'' wska

zała na t-0, że § 7 wprowadzono do pro-
jektu dop;·ero później na życzenira po
śtronne. Półurzędowo zaprzeczano te
mu. Wobec tego ,.Schlesische Volks
zeittt'ng" wskazała na to, że nikt inny 
jak kanclerz książę Btilow sam oświ1ad
czył, iż paragraf ów wstawiono do pro
jektu na życzenie członków pn:iwicy, 
szczególnie narodowych liberałów. 

Kanclerska „Norddeutsche Allg. 
Ztg:" zaprzeczyla temu. Wobec tego 

cesarza... słyszysz! Dziś mają napaść, 
w Bajonnie pożar ... 

- Mów :wyraźniej ... przez litość.„ 
Majaczysz! 

Masłowski potrząsnąl głową. 
- Nie! ~ jęknął z wysiłkiem. -

Patrz, oo ze mną! NorwiU raniony, I\a
sarek ! Chw:li nie trać, zaklinam cię! 

Masłowski omdlał, :Floryan prze
stał się w,ahać. Pluton cały sprowa
dził do ogrodu i uformował łańcuch, go
towy wystąpić na każde skinienie. Je
dnego zaś z Grabowskich wysłał do 
koszar dla zaalarmowania porucznika 
Krzyżanowskiego, a dwom Jaworskim 
nakazał trzymać wartę Przed pałacem 
od strony głównego podjazdu. 

Ody przygotowan~a te zostały ukof1 
czone, :Floryan wysunął się śmiwlo z 
zarośli i jął podchodzić do karety. Kil
kunastu ludzi czynilo ostatnie przygoto 
wania do odjazdu. Z pałacu wynoszo
no pośpiesznie puzderka 1i skrzynki, lo
kowano ie pod siedzeniem i przytracza 
no w tyle między kołami. Król z Escoi
quizem, ministrem i książętami stat na 
uboczu i przyglądał się przygotowa
niom„. 

:Floryan zastana wiał się jeszcze. co 
mu czynić \Vypada, ·i namyślał się, czy 
n:e lepiej będzie czekać rozkazów, któ-

Pczestroga d!a wychodźc6w. . 
Istnieiące w I(rakowie To:warzystwo opieki 

nad wychodźcami „Opatrzność" zwróciło się z 
zapytaniem do podobnej instytlłC}'i w Ameryce 
„Austrian Society oi Now Yok". czy obecne p~ 
silenie ł'ychło się skończy i czy nowi emigran. 
cl mogą tam znaleźć zarobek. Na zapytanie te 
nadeszła odpowiedź stanowczo przec.zą1'.a. _ 
..Austrian Society" wzywa Towarzystwo „o. 11 t 
patrzność", ażeby usilnie odradzało od Wy. 
cbodźtwa do Stanów Zjednocz.onych, ponieważ 
tam obeonie ani w fabrykach, ani w rołnictwie 
robót 7.inaleść nie można, tak, że wychodźców 
czeka t~m wprost nędza. 

Ze spraw robotnlozycb. 
W ubiegłą nioozielę odby'·v ::1e w Esst:~ i 

Dcirtmundzie, :-. w 1:1 ~d 7i <" lG -przed wn w Ober
hausen konferencye delegatów górników z u
działem polskich starszych knapszałtoWych, 
całego zarządu i wydziału Rady Nacborczei 

Zjednoczenia Zawodowego Pol.s'kiego". 
" Na 1konfere.ncya·ch 9mówiono przed.ewszy
.s.tkiem spr.aiwę nowych l\lStaiw kinaoszaft'Owych 
ia szczególnie statut narzucon'Y przez urząd naid
górnJczy. Pomięd.:zy zebranymi -deleg~taTl!i 
na wszystkich koillferencyach pa:nowalo W1elk1e 
oburzen·ie, iż ljrząd nac;lgórniczy n.31rzucit je
szcze gorsze ustawy jak prz~dywaf ostatni 
szósty iprojekt. Zebrani żądaLi energicznie, by 
w.ailne zebra·nie w d1n.iu 28-go grudnia rb. po
starallo się o uchwalenię lepszych ustaw knap-
sra.ftawych i aby przyna irnniej ·UWZglę<i'nion_() 11 P 
to co starsi 'knapszaftqwi żądali n:a walnym 
zebr.arrviu w dniu 28 Ji~topada. ~a 

G<lY1bY przedsiębiorcy na t.o się znów 
zg.odZ'lć nie chcieli !!1aią Q.yć czemprędzei ~- ian 
czyni·otje starania ze strony zarządów ~rgaru- )Ud 
zaicyi i K0011Jisyi Sied:miu, by spraiwą zaiar s-1ę 
pairlament, celem osięgnięcia. ustawy ~psza
ftowei na cala R.zeszę '11iem1ecką. Seim pru
ski bowiem w wieksz-ąści swojej, mię_ stailńe 
p.o stronie robotni1kóvz, lecz zawsze Po stronie 
pra:codawców. 

Wielkie oburzenie panuje pomiędzy robo
tnl~kami z. powodu p·ostępcr.wa:nia p·r.acodaJWcÓl\V 
Gdy bowiem dla kopalń .koniunktura jest z~
wsze jeszcze dobra i mwet brak węgla p.anui;. 
zarządy kopalń z.aczynalią już zarobki ukr?· 
cać. Zebrani delegaci uważają pos1:ępowame 
praoodawców za pr.o.w-0klacyę. Pra~ooaw_c~ 
bowiem dobrze w.iedzą, że przechodzi to .1.uz 
poniekąd g ranicę cierpliwości_! jeśH się ~wazy, 
iż obecnie renta· ma być zmnie jszona. wspar· 
cie chorych irów:nież i pośmiertn~. z~robki zaS 
1ob.niża się bez powodu, a skla<lk1 d'O ~napsza-
ftu poowyższa się z 80 fen. tygoomawo na 
95 fenygów 

Zebrami · delegaci wzywają „Komisya Sie-
dmiu", by przeciw takię_mu posrtępowaniu przed 
siębior.ców energicznie zaprotestowała. .tl na 
'J)Oparcie wszy s1tkich robotników w górmctw1e 
liczyć moź~. . 

Rezolucye przy.jęte są treści powyżei o-
kreśLo!nei. . _ . 

Potem -01brnd-0wano nad wewnętrzn~nt 
spraiwami „Zjednoczenia Zawodl{)l\Veg? Polsilo.~- , 
go" i ra:dzono natd tym, co nam nalezy cz~nic, 
ieśliiby parlarrnent praiwo o stowarzys~ia<:h 
i zgromad·zeniach uchwalił' w myśl proiektu 
rządowego. Delegaci oświadczyli iż przez '.0 

ami rzą.d anL tutejsi kapitaliści swego1 celu n1e 
oo~~ . 

Na zehrarniu stwierdzono, i ż praca w nuel· 
s<:ach p.latniczych się o cale niebo polepszyl~. 
Zauwa>źyć też to bylo moż1;a podcz_as dyisJ?1d5Y1

• 
j.ak wielkie za;interesowa:111e paJ11uJe panuę. '!1 
L SC · · ··- - -- !!!' 

re od porucznika nadejść muszą, gdY ~ 
nag.he zadrżał z przerażenia. Oto z poh 
za karety wysunęło się naraz d:"oc 
oficerów pułku strzelców gw1ardy1 ce· 
sarskiej. ., 

Więc to, co się tu działo, było za 
w;adomością cesarza... . 

Gotartowski otrząsnął się, mro;1~ ~ 
go przeszło na myśl, coby go spo an 
moglo za zbytnią gorliwość„. fl~rY!~ 
cofnął się pośpiesznie ku oparkan~en1 ~· 
zamierzając co tchu ściągnąć placowki. 
byie uniknąć zajścia z oficera.mi fran· 
cuskimi. 'li 

Lecz było już za późno. Z ~aros· 
w które miał zamiar skręcić f'loryan. ~ 
wyszedł trzeci of!cer strzelców franc~· 
skich i rzucił ostro Po hiszpańsku: 

- Kto tu? . d 
· Gotartowski zmieszał się. Nogi~ 

n'.m się ugięły. Awantura byla nieun1 • 

niona i to .... z oficerem guid~w. ro 
- Odpowiadaj natychm1~st - gn· 

ził oficer. lecz tym razem juz po fra 
cusku. ar· 

- Brygadyer szwoleżerów gw 
dyi jego ces.arskej mości! , . ? ~ 

- Co tu robisz? . Jak sm1esz · a 
gromil oficer, podchodząc do florYa~ · 

(Cial? dalszy nastąpi}. )J 
:' L''" 



erł:! 'l'aimi dla ws-zystkich spraw robotni- I 

'.y~ końcu uchwalono. by w nowym roku ł 
·a1lO się do jeszcze enendczniejszei pracy 
~;tacYi jak d-0tychczas. Niech więc każdy 
~~I 11.chwail' pracuje~ 
~~.ęść Boże ! 
····~~~~ 
:::;.------~---- -·-----

Abonujcie „Ojczyznę" ! 

z odnoszeniem w dom 12 
'1ęcej. 

,,Ojczyzna" zap;sana jest w cen
la pocztowym: „Erster Nachtrag Li

.re i4. polnisch". Na poczcie 7,ądać: 
~esztele polnische Cajtung „Ojczyzna" 
;US Bochum. 

Wesołych świąt 

Dosiego Roku! 
wszystkim Szanownym Odbiorcom, Przyjaciołom i Zwolennikom mej firmy. 

Koso Oszczę~ności 
w Derne 

:Bah.Ahofsłir. 50. 

·I I 

Meble, wvnrowv 
Reollllngbaosen-Siid mruch) 

Bochumersfr. 115. 

. . 

1553 



l(-0d1a.nemu Kuzynowi 

Szczepanowi Sworowskiemu 
życzy w <lniu Ś\\'. Patrona1 zd~owia, szczęścia, 
pomyśloości i blogoslawieństwa Bożego, Do 
teg-0 v.rina beczkę i w rnku ladną a poczciwą· 
żoneczkę. Wiwat Szczepanowi! - Tego Mu 
życzą i , • 

Fr_ Chi. z toną. 

llilBBrlE
~-·ll•IH~rlOJi~Hl~110lJ~ 
• w~zy.stkim moim Szan. Odbiorcom i jl 
~ dobr.t.e myślącym Rodakom i Roda.czkom tt't 
- na obczyźnie i w kraju życzo Ilf •· . ~ I W esr~łych Swiąt! I 
! Jan Gawron, 1555 I 
~ ll'il8trz 11.rawieeld 'I li w Recklinghausen-Sod, • 
• Maryańska lll. 1 'f. łM 

-~~~IHlHlttiUitltlllllfifltlt 
4' •••••• „ •••••• 
• Szanownym moim Odbio com i wszy- • 

• st.kim gorliwym Rodakom i Rodaczkom -
• b na obczyźt<ie i w kra.u życzę • . ~ 

: Wesołych świqt! 1556 : 

~ . 
• .A.ntonl Słbłłskl, • 
: Recklinghausen-Sild, : 
• . M: a r y a. ń s k a u l i c a 18. • 

~tt-•'ł•4'i••··-~~.-. 
·~tA!~stcl~~, 

I Wesołych świnn i 
I życrę wszystkim dobrze myślącym Roda

kom i Rodaczkom 11& obczyźnie i w kraju. 

, Fr. Janowski, 155! 

I! Reeldłnghausen-Sfi.cl I Jlochumsko uHca. 

if~~lfflCIWICIWł& 

Na święta 
polecam mój najlepszy ram do grok6w 
po 1,~0, 2,00 i 2,50 mr.; prawdziwą 
JialewaJk~, bojar i szodea z fabryki 
B. Ka s p r o w i cz a z Gnie21na.. 

H. D1·oghołr, 
G lad be ck i. W., Kaiserstr. 5. 

........ --• •ajlepsze --•;.• 
ekstrakty ponczowe 
do własneio sporządzenia! 

1 oryg. but. Reic~el'a i litra albo litr wy· 
skoku winnego, ~ edług przepisu ~robione, 
dają dwa litry c:!obrego najczystszego ponczu, 
gotowego do picia po dodanm 2/ 5 czę~t.1 go
rącej wody. Poncz taki Jest wspaniały w 
smaku. 1395 

Gotowe są następujące ekstrakty: ana· 
sowy, cesarski, drzemkowy, szwedzki, gro
kowy i do gliwiny 75 fen„ burgundzki i dy
seldorfski 90 fen., royal i płomitonny 1 mr., 
każda but. dająca • lltrT pODf':& u. 

Musi się udać! - Nic nadzwyczajnego ! 
Z próby przeko•ae 111~ możaa o 

niebywałej oszł!zędnojci, 
„Die Destillierungim Haushalt"----
cenna książka. recertowa dol b I t 1 I własnego sporządzania wszel ezp a n e 
wszelkich likierów, jakoteż-------: 

koniaku, rumu it~. 

I Otto Reichel, Berlin S. O., Eisenbohnstr. 4. 
Nie trzeba sobie dać wkręcić naśladownictw. 
Tylko znaczek „Lichtherz" ręczy za prawdzi

wość i skutek. 
Składy, w których otrzymać można. eks 

trakty, oi.naczone są moimi szyldami, gdzie 
takiego szyldn nie ma, wysyłka wprost 
z fabryki. Do nabyc.ia. w Bochum: Carl 
Balkenhol, Kaiser Friedrich-Platz, Josef Hackert, 
Kortumstr. 23. E. A. Hucklenbroich, Briickstr. 
60. A. Peil, Friedrichstr. 34. Max Reinhardt, 
Moltke-Platz 39. Emil Trass, Wilhelm.Platz 
9. Max Treskow, Kortumstr. 16. Heh. Wipper
mann, Ehrenfeldstr. 2. Eickel : Paul Gruhnwald 
Kaiserstr. Laer : Carl Eckert. -

Patrzcie tak tuczy „~:1.~~ub~:; t.k J, Pańozak, dom to;; 
mizerna, że myślałem, RSSEN 1 

że mi zmarnieje. Za- ~ • Stoppenbergers{l'. l I-11 

::1~~~ei~~eJ ;~~~:~: N a -,. tańsze i n aikorzyst. 
lane w składach pro- a,.I 

;~~~gł~cz z~~~bi~:: oie1sze źródło zakupna.· 
próbę ze „Smakota- ~ 
kiem" i w krótkim 

;e:~i~s~:r;~~~!z~~ ~łuz·q~H P"p1·0r 11·~10~ .._ __ -e •a=!~ s~ej wiosce i teraz U U I) 
mamy w naiJzej wsi 

i okolicy ajdo 1konalsze i największe tuczniki ! z pi"knemi JsL• 
l! Samotuk"ndziała zadziwiaJ"ąco ! znajd!lie zaraz miejsce u • " ł6 k po ~e. m1 nag w ·ami . 

lllarein 8te&"mann. d b Jest 
1; ! worka 2,50 mk., cały W•'rek 4 mk. i franko w dom. 8.Jonkowioko w HB111B o n.a ?rJ.ia w księ. 
Laboratorium „Alchemia" Klimek 8 Do. gkiarm,," iarusa. PoJ. 

Graudenz 2. 1473 Nowa ulica 35 6 ego w Bochu 

~P~os~zn~k~u~ję~===li~55~1l7iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiii(Nieiusitr~.)iii15i5i0ii· Z: 
pohói moblowony 

. . 

z całem ntrzym„ruem w 
Henie od l stycrrnia 
1908. 

Zgłoszenia przyjmu e 
W. Rychwalski, Thorn Wpr. 

Breitestr. 43. 
Czerwona pluszowa 

kanapa 
jest tanio do nabycia 

w Linden 
ul. Nowa nr. 3. (1534 

t ' I ' ' • ~ ". 

"· - 1· • 

Najtańsze ceny. 
' . " . . . ~- .' . ·.· 

r1 Kto mądry, 11 

·e Kwia~ko~ski~go 
s, na1tansze. [10311 

ten nie da się uwieźć krzykactwu mojej konkurencyt 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsłożo ym, ten 
nie będzie się ani na. lewo ani na prawo oglądał, ale 
(1533) podąży wprost do mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kredyt 

Meble I Łóżka, materace, 
maszyny do go
towania, szafo
nier ki, komody, 
lustra, wóziki

1 
do 

dzieci, kanapy, 
bufety, szafy do 
rzeczy. W szyst
ko na I mr. od· 

Wyprawy 
A wpłat:& 8 mr. 
B „ 15 mr. 
C „ 22 mr. 
D „ 28 mr. 

Baczność Rodacy 
w Wanne 1. okolic,.-! 

Polecam na gwiav,dkę zabawki dla dzleel 
i na. Nowy Rok karty w pięknem wykoaaniu i po· 
winszowania, także obraz)' ~w. I narodowe, 
lis11r1 św. Pańskłeb, krz7że, ksl,P.kl 
do nabożeiuJtwa w wielkim wyborze, ey
sary ł papierosy i wiele innych artykułów. 
Każdy odbiorca otrzyma. kalendarz ścienny i będzie 
dobrze obsłużony. Proszę sza.n.„Rodaków o popar
cie mego przedsiębiorstwa. 1472 

Wojciech Kościelny 
ksi<tgarnia polska w Wanne 

przy ulicy Dworcowej nr. 93 (Bahnhofstr). 

KaHel 
to początek suchot! Dla 
tego trzeba za.raz w po· 
czątkach kaszlowi zapo
biegać a zastarzały do
brt:e wyleczyć! Najlep
'rodkiem przeciw kaszto· 
wi, katarowi, astmie (dy
chawicy), chrypce i bólu 
w piersiach jest llłynna 
herbata księdza Kneippa 

ruski rdest. 
Znak ochr. krzyż z kot
wicą. Paczka 1 m. 3 pa· 
ezki 3 m. franko w dom 

wysyła 1552 

Klimek B Do., 6rnudenz 1. 

e · Kwiatkowskiego 
~ najlepsze! ~ 

na 
1 pokój, wpł. 5 m. 
2 pokoje, " 8 m. 
jj pokoje, " 15 m. 
4 pokoje, „ 25 m. 
W spaniałE' urzą
dzenia do kuchni, 
pokoj. mieszkal-
nych i sypialn. 

płaty tygod. 

Pierwszorzędne 

dobrze odrobione 

f meble i materace. 

Na.1większy wzatąd podezas braku pracy. 
.... Każdemu mojemu odbiorey wystawia ka· 
•a w Beekliqhau11en klilią.łeezk.ę kasy oszez~-
4no8ei • ..._. 

Josef Schwarzhoff, 
Reklinghausen-Su d Bru eh) :0~~i~n::~~·~·p::: 

Największy wybór. 

" ,, 
" 

2'1 
20 
25 
10 

5 

m. 
„ 

" 
" 

8 " 

ló39 

I 
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fł)'cll-Odzi codziennie z wvją,tkiem dni poświątecz
och. Przedpl.ata kwartalna n{!. poczcie i u listowych 
JrTEOSli 1 mr. 50 fen., a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
li len. „Wiarus Pols.ki" z.avisaJny jest w cenniku pocz-

I lmlc Boże za llarQ I DJtz1z11 i 
Za inseraty placi sie za nńeisce rU1dka drobne('G ira„ 
ku 15 f„ 0S1:loszenie, zamieszczone przed inseratami iii 
fen. Kto czesto oglasza otrzyma rabat. - Listy •• 
„Wiarusa Polskiego" należv frankować i poda6 n 
nich do~adny adres piszącego. Rekw. nie zwracuu~ io'WYtn pod znakiem •• L. polnisch nr. 123." 

----------------------------------..m.-. ... ,... ........ ._. .... _.. __ ,~··~w-.----wcml'a8Bm11-...••._~~~111111MUe.-eWT"mirAtt•=a..--..~---•--------------··n:1UCilld.-w---..a"S11--~~~t 
\; Redakcya, drukarnia i księgarnia znalduJe sic: w Bochum, przy ulicy Maltheserstr. li. - Adres „Wiaru1 Polski" Boc1lum. ,_Telefon nr. 1414. 
,...;g _@J@ł\\lłlii ~~"..!!!~ ____ .!'.>tlm!!IL &i&b _a L . zn„ ·-Rodzice polscy! U czele dzieci swe 
•4włć. czytać i pisać oo polsku! Nie 
llst Polakiem. kto potomstwu swemu 
.iemczyć się pozwoli! 

Z wypadk6w dnia. -

wet i inne mocarstwa, gwarantujące te Dr. Kramarz: Rozumiem, że naród wi.ększym błędem popełnionym przez 
traktaty. Stawiam pytanie, coby rząd dla obrony swej narodowości cl1wyta WeLllmana, było to, że balonu swego 
pruski na to powiedział, gdybyśmy za broń i poświęca ostatnią kroPl~ poprzednio nie wypróbował. Dotarcie 
chcieli tę samą politykę w Austryi u- krwi. Ale gdy najuboższych. którzy do bh~guna północnego samo przez sie 
prawiać wobec pruskich poddanych. Za nic innego nie zawi111idd, jak tylko, :ie nie jest zbyt trudne, przynajmniej i~t· 
rządzenia rządu Pruskiego drwią z za- pragnęli utrzymać swą narodowość, nieją po temu wszelkie warunki. -
sad chrześciańskiej kultury 1i między- wywłaszcza się i wypędza ze swej zie- Przedewszystkiem w owych szeroko
narodowego prawa, uważam więc za mi. to to nie jest żadna obrona narodo- ściach geograficznych szybkość wia
nasz obowiązek, właśnie z austryackie wa! J~ bar. Aehrenthal jest w prawie trów jest bardzo mała, w lecie nie prze 

Zmarł w Toruniu Ignacy Danielewski go stanowiska nie ominąć sposobnośol. przy swem zapatrywaniu, że ze wzglę- nosi 4 metrów na sekundę. Powtóre w 
nestor dziennikarzy polskich. aby w tern wysokiem zebraniu dać wy- du na międzynarodowe stosunki mu- miarę wznoszenia się w powietrze, 
Pierwszy jego artykuł drukowany 

był w 1847 r. w Gnieźnie w piśmie „Ko 
śdól i Szkółka". Zmarły by_ł dlugie la
ta redaktorem „Gazety Toruńskiej" i 
„Przyjaciela". Zaisługi jego około po
dniesienia oświaty ludu są wielkie. 
Niech odpoczywa w pokoju! 

W sobotę odbywa się jeneralne zebra
nie knapszaitu bochumskiego. 
Wszyscy górnicy z wielkiem na

pięciem oczekują wyniku obnad zebra
ni-a tego, na którym ma zapaść uchwała 
w sprawie nowych ustaw knapszafto
:w-ych. 

W Warszawie odbyły się masowe 
aresztow..anfa. 

Za propagandę rewolucyjną pomię
dzy robotnikami aresztowano· w War
szawie 150 osób. Skonfiskowiano także 
Hstę socyalistycznej organizacyi boj,o.
,wej. Na liście znajdowało się 800 na
zwisk. 

raz poważnemu ostrzeżeniu. simy zachować pewne granice, tak ró- zmniejsza się szybkość. prądów, a mia-
Niemiec Pascher znowu protestuje. wnie nie możecie panowie się i nam dzi n-0wicie na wysokości ponad 400 me
Dr. Głąbiński: Zachodzi obawa wić, jeż·eli jesteśmy wiernymi braćm trów wiatr zaledwie daje się odczuwać. 

że sojusz z państwem niemieckiem Polaków. (Burzliwe oklaski. Mówca Po trzecie wreszcie całą podróż można 
przez niesłychane ~arządzen1h rządu odbiera gratulacye.) odbyć z liną wlokącą się, rnie potrzeba 
pruskiego - które sprzeciwiają się za- Niemiec Pascher oświadcza, że dLa więc ani sterowania prostopadłego, ani 
sadom międzynarodowych trakta~ów, tego glosować będzie za prowizoryum, też balastu. 
może rozniecić narodowe przeciwień- iż minister Aehrenthal odparł ataki pod- Wyspę Duńską uważa dr. Elias za 
stwa w Austryi, a z drug1iej strony za- noszone pod Adresem Niemców. punkt najdogodniejszy do Podobnej wY 
chwiać pewność korzystania z tego so- Polak Kozłowski zbija w-ywody prawy. WY'spa ta leży pod 80 stop-
juszu poddanym austryackim. Hoffmanna co do Rus:!nów. Polacy w niem północnej szerokości i dostać się 

Minister spraw zagranicznych Prusiech mogliby .się uważać za szczę- do niej można stosunkowo .wygodnie. 
Aerenthal usiłuje dowieść, że poruszo- śliwych, gdy_by posiadali te Prawa, co w każdym razie wygodniej, niż do 
na sprawa nie ma związku z budżetem Rusini w Galti.Q~:. Podniesione przez Grenlandyi północnej, lub do kraju 
i uw.aiża za swój. obowiązek przestrzedz delegata Głąbińskie~o zażialenia nie są Franciszka Józefa. Według obliczeń dr. 
przed naruszaniem stosunków między- wmieszaniem s,;,ę w wewnętrzne kwe- EHasa co do szybkości balonu i ;siły 
narodowYch. stye Prus, bo ani wydalanie austryac- wiatrów, mógł Wellman dotrneć do bie 

Czech Kl-ofacz zaznacza, iż gloso- kich obywateli, ani niaruszanie traktatu gunia północnego w ciągu 40 godzin, a 
wać będzie przeciw budżetowi i prote- pocztowego, ani wywlaszczan:;e au- przy wietrze południowym nawet w 
stuie przedw polit:y:c.e antypo skiej w stryackich obywateli, nie są wykluczo 24 godziny. Powrót miat się odbyć 5an-
Prusach. ńe ze spraw naszych. Także wyw~a,.. kami, ciągnionemi przez psy. 

Niemiec Hoffmann wytyka Pola- szczanie Polaków, poddanych pruskich., · Balon Wellmana miał pojemności 
kom ucisk Rusinów w Galicyi. nie jest wewnętrzną kwestyą Prus, bo 7,300 metrów sześciennych.Gaz wytwo 

Młodoczech Kramarz: W odpowie prawa Polaków ~ą zagwanantowane rzono na miejscu, tj. na wyspie Duń
dzi na wywody ministra spraw zewnę- traktatem kongresu wieqeńskiego, a do skiej, z żelaza i siarki. Ż·elazo, które z 
trznych i dt!legata Hoffmanna ośw~ad- mocarstw, które traktat podpi~y, na- sobą przyWi:ózł Wellman, nie nadaw_alo 
czam: Nie potrzebuję mówić, że .nas.ze leży także Austrya. I w parlamencie się do fabryk1acyi gazu, ale na wyspie 
najgłębsze uczucia są w zupełności po rzeszy 9mawiane są kwestye, które są znajdowało się 28,000 kilogramów :że-

Pięoiu robotników POniosło śmierć stronie naszych brao1 Polaków. (Burz- wmieszaniem się w sprawY nas~ego laza, pozostawionego tam przez Andre' 
:wskutek katastrofy, która się wydarzy liwe brawo u Polaków). Tu w delega- państwa. Wywłaszczanie jest nam- ego przed dziesięciu laty. Otóż Well-
ła przy budowie kolei podz~;emnej w cyach już wiele o stosunkach w sąsie- szeniem boskich i ludzkJXh praw. man użył tego zapasu do wyrobu gazu. 

dniem państwie słyszano, a nikt Prze- &LE LB Balon Wellmana posiadał ster, a w ło-
Paryżu. ciw temu się nie zwracał. Dla tego nie Wyprawa Wellmana do bieguna. dzi komorę do przechowania benzyny. 
Herve skazany został na rok więzienia. pojmuję przeczulenia, jakie dzisiaj tu tud:Z'° eż osobną komorę dla psów. Nie-

painuje. Przecież z państwem niemiec- Gdy Wellman udał się w lecie bie- stety, konstrukcyia steru była błędna. 
Gł.ośny wróg woj.~kowości łferve koiem stoimy w sojuszu. Sojusze, we- żącego roku na wyspę duńską, gdzie za Oś obrotowa nie była umieszczona na 

skazany został za obrazę armii i za o- dług naszej teoryi są małżeństwem ro- lożył stacyę, z której miał balonem wy- końcu, ale w środku. Również lina w.lb
szczerstwa rzua:me na nią na rok wię- zumu. Odkąd zasiadamy w delega- ruszyć do bieguna północnego, w to- kąca się, OPClłłlCerzona zewnątrz, nWe 
zienda i 3000 franków grzywny. Proces cyach, zawsze mówi-0no. że nasz sto- warzystwie znajdo.wał s.ię pośród in- byłia praktyczną. 

sunek z Niemcami nie jest małżeń- nych osób także dr. Henryk Eltias, spra- Ale nareszcie przyszła pora wznie 
toczył się przed sądem przysi~głych w stwem rozumu, :ale małżeństwem z wozdawca dziennikarski z Berlina. Po- sienia się w Powjetrze. Jak wiadomo, 
Paryzu. miłości i kwestyą serca dla austryac- nieważ wyprawa Wellmana nie przy- próba ta skończyła się nieszczęśliwie, 
I!!!!! sss!&&S kiich ludów. Ale właśnie dla tego, że szła do skutku, dr. Elias powrócił do gdyż halon· rychło opadł na ziemię i 
Polityka antypolska prusko-niemiecka nas tak wychowano, nie można się dzi- Berlina, gdz:e wyglosił odczyt o niedo- musi~no go po utracie gazu napowrót · d I • wić jeżeli skarzymy się, że w innem szlem przedsięwzięciu. zawlec do hali, w której go napełnio-

W austryackieJ e egacy1. piań;twie tak malo znajdujemy miłości Dr. Elias ~nznaczył przedewszyst- :no. Stracony giaz kosztował 90,000 ma-
Donosiliśmy już w zeszłym nume- dla tak znacznego narodu, jakim są kiem, że pierwotnie z zupełną niew.:arą rek. Na pytanie, czy Wellman powi

rze, że w Austryi poruszono znów spra- Polacy. zaipatrywał się na plan \Vellmana. JJak nien po raz drugi podjąć swoi"' przed-
wę polityki antypolskiej rządu prusko- Przecież nie możemy pozbawiać wiadomo, W el1man jest dziennikarzem sięwzięcie, odpowiedział dr. Elias twiier 
ni'emiecfil·ego. się uczuć, jakie żywimy dlia naszych po amerykańskim, a wyprawę swoją u- dząco. Błędy, popełnione Przy pierw-

Na sobotniem posiedzeniu austryJl- bratymców w innem państwie. Nie mo- rządzał częściowo kosztem jednego z szej prób'e, można z k1twością usunąć_. 
ckiej delegacyi w Wiedniu oświadczył żerny pano\Y.ie nikogo zmusić, by w dzienników nowojorskich. W miarę je- zwłaszcza poprawić wadliwą budowę 
prezes Koła polskiego iP· dr. Głąbiński? swych uczuciach kJierował się wzglę- dnak wtajemniczania się w szczegóły steru. 
imienienn Kola Polaków, że !będą om darni na międzynarodowe przepisy i na planu, ndewiaira p;erzchala, aż wreszcie Podczas dyskusyi, która się rozwi
,gfosowali za budżetem w .tern przeko- obce państwa i nie pr-0testował Prze- dr. Elias stał się wiernym sojuszni- nęla po odczycie, podnoszono jednakże 
naniu, że monarchia austryacka w przy ciw temu, jeżeli w niebywały sposób kiem Wellmana. liczne wątpliwośc: , co do wniosków dra 
szłości zawierać będzie tylko talkie so- w innem państwie uciska się it~go braci. P.lan dostania się za pomocą baio- Eliasa. Kapitan Hildebrandt na podsta
jusze które są w stanie w~moonić pań- Przykro mi, że właśnie stamtąd, zkącj nu do b=eguna nie jest wcale nowy. Zna wie doświadczeń, które poczynił pod-

tak wiielkie przyszły myśli, obecnie wy na jest wyprawa Andreego, który ze czas swoich lx1dań aerologicznych na 
stwo ·tlia zewnątrz i wewnątrz z posza- · · · t d i·t k. · · b 1 ·k • b 'l d le Isl'l·11dyi, zaprz.eczył wywodom Prele-nowarniem równouprawnienia w.szyst- chodzi m1cya ywa o po 1 Y 1 mweczą- swoim a on em zm ną1. ez s a u, a u.i 

- ki1ch narodowości. Chodzi 
0 

to, aby Au- cej nasze stosunki prawne. (Oklaski). niepowodzenie jego nie może być uwa- genta, -0dnoszącym się do szybkości i 
strya brała w o\bronę przy zawieraniu W kraju, z którego od tych wszystkich żane za niepomyślny precedens, gdyż kierunku wiatrów w owych okolicach. 
tnrkta,tów swoich poddanych. w P.ru- bohaterów, którzy tworz_ą ni.emieckość, od owej pory aeronautyka poczynJla Profesor Berson twierdzi ł, że w wyso
saich atoli nie szanuje się równoupra- zwyk}iśmy byli słyszeć ~~r.uj~ce i po.- bardzo znaczne postępy. Swoją dr"ogą, kich szerokościach, jeżeli nie można PQ 
wnienia ludów czego dowodzi projekt rywa1~ce ,sł?w.a o ~olnosc~ 1 rownośc1, dr. Elias twierdz:, że mimo to korzyści marynarsku określić punktu, na którym 
WyWłaszczeni~ Polerków z ziemi.:.. który , ob~cme gtos1 się ~0L1tykę mszcząc~. J~- naukowe z takiej wyprawy nie byłyby znajduje się badacz, badania astrono
ipotępia· cały świat kul,turalny. t żell w celac~ pohtyk1 wynar~dawian]ła wielkie, zwłaszcza pod względem geo- miczne i geogra.ficzne są niemożliwe. 

Ni . p k t stował przeciw dokonywa ~tę wywlaszczama, to PY- graficznym. Wellman pragnie odkryć W reszcie major Parseval zwrócił uwa-
ko fymiec ~ er ~~o nTe należą do rze- tam, do czego to doprowadzi? (Pota... nowe wyspy, zbadać lodową powłokę i gę na niebezpieczeństwo wybuchu, któ 
czy. m WYr;F Olll1, IZ ~ kiwania u Po1aków.) . . . stw.;erdzić rozmaite stany temperatury. re niewątpliwie groziło balonowi. Well-

Dr Gł biński· Chodzi także 0 au- I Niemiec Pascher: Jez~h m?z~a Otó~ pod?bne .r~ec~y. wykona~ z bal?- mana. W każdym razie próba Wellma-
strya~kichą . dda~ ich 

0 
traktaty wie- \ wywłaszczać na rzecz kolei, czyz me nu 1est memozll,wosc1ą, ogra.mcz)~ć . 1ę na przyniosła aeronautyce znaczne ko

d , k' po Y ' d b h dzi ~ można wyv.rfaszczać dla obrony naro- trzeba do badan meteorolog1czff.> eh. rzyści i powinna wśród pomyślnych 
ens ie wraku 1815, a ztą o c -O • • · ~ Według mniemania dra Eliasa, naj · w anmków być powtórnie podjętą. 

ta · tr , Ie.cz ;na- „ doweJ. 



liemle oolskłeo 
Z Pros Zaehodnieh, Warmii i Mazur. 

Chełmińska dyecezya. W niedzielę. 
2-go bm .• najprzew-. ks. biskup sufraga~ 
dr. l(lunder wyświę:cil idyakona dr. Emi 
J-a MaSike na kapłana a 13 subdyakonów 

. na dyakonów. - Ks. wikary Olis.zczy~
ski .ustanowiony wikarym w Dz1erząz
nie. 

Gdańsk. 60-letni krawiec Pr. Zim
mermann odebral sobie życie wystrza
łem z .rewolweru· Powodem samobój
stwa mają być niesnaski rodzinne. 

Starogard. Miasto nasze liczy obe
cnie 10 364 osób i to: 3527 mężczyzn, 
8514 kobiet i 3 323 dzieci. 

Czersk. Tutejsza miejscowość li
czy już obeonie 6550 mieszikań1ców. 

Z świeckiego. R obotruik Gusta w Kan 
ta!k, IPOwracaj~c z Przechowa do Lu
szkowa, spadl w pobli'~u Oruczrna tak 
nieszcszęśliwie z woza, iż 1na miejscu 
się ząbił. K. liczył lat 33 i pozostawił 
żonę i czworo młodych dziatek. 

Radzyn. W tutejszej spóke raiffei
senowskiej wykryto podczas rewizyi 
rozmaite :nieregularności. - Kasyer 
owej spółki zniewolony został do zło
żenia urzędu. 

Chełmno. W jesieni zniikt bez śladu 
pastor Schmehling :z Wieldządza, pozo
stawhv-szy przeszło 80,000 marelk dłu
giu. S. sprzeniewierzył pieniądze urzę
dowe i iprywatne oraz sfałszował we
ksle. Donoszą teraz, że iinajduje się w 
Bq1zylii. 

Z Wielk. Ks. Pozna61kiego. 
Poznań. Wskutek strat materyal

nych odebrał sobie życie przez utopie
nie się mist,rz rzefoi.oki Budziński. De
sperat krnpit krowę i kilka świń. które 
były zarażone, więc mięsa z nich sprze
dawać nie mógt Mąc więc z swym 
szwagrem nad brzeg_lem Warty, wsko
czył naraz do wody i znikł vrzed o.cza
mi jego :pod ikrą. Przedtem jeszcze zia
teilefonowat do swej fotJY, że ·W Sze
lągu sobie życie odbieirze. Żona przy
była naty1chmiast, by męża odwieść od 
zamiaru samobójstwa, ale już byto za 
późno. Zwlok desperata jeszcze z wody 
ni.e wydobyto. . 

Starołęka. \V niedzielę wprowa<lw
no tu w urząd w obecności 3 innych pa
storów nowego pastora dla kolonistów. 
Starołęka może się poszczycić tern, że 
obok pastora ma teraz Niemca leka
rza, iktóremu 1powie(zano i aptekę. Nie
którzy wygodni Polacy korzystają z 
tego urządzenia dla kolonistów i nie 
chodzą już po poradę 1ekairską i J)O leki 
do Poznania. - Na gruncie 'P· Marcina 
Szymkowiaka ze Żegrza, który wyzbył 
się ziemi polskiej na rzecz „baillver·· 
ei;nu" sta·wiają teraz szkołę ewangeli
dką i kośieiót luterski. 

Tow. Czyt. Lud. zaprowadzifo w osta1nim 
roku na 1korzyść czytelnictwa ro:zlmaite zmia
ny: 1) zaJ.ożono osobnn biuro, 2) urządzono po 
25 lataich pierwszą wymianę ksij:lżek, 3) zaku
piono szafki dla zna·cznej ilości bibliotek. 4) po
ezeto wydawać kwartalnik i dostarczać go bi-
bliotekarzom bezp[atnie. Przeprow~clizenie 
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ŻUBR OWIE. 
Opowladalllie historyczne według po

wieści 

Wacława Gasiorowskie20. 

r::'l'· rc•1 Ubz:f J. 
- Kapitanie! - jąknął Gotartowski 

rozpoznawszy już szlufy. 
- Jesteś aresztowanym! Wytlóma 

czysz się z tego nocnego ziakradaniia 
się ... 

- Według rozkazu - odrzekł po
nuro Ootartowski. , 

Oficer klasnął w dłonie. Z zarośli 
wychylily się dwie ciemne postade i 
zanim Gotartowski zdołał zdać sobie 
sprawę z tego, co się dzieje, rzuciły się 
na niego i jęty go krępować. 

F.loryan, przytomnością oficera 
zbity z tropu, nawet się nie bronił, gdy 
Jednak wiązano mu ręce, szarpnął się, 
a mając nogi skrępowane, zatoczył się 
ku oficerowi. / 

1(1apitan zaklął z cicha i zawalał 
na zbirów po hiszpańsku. 

- Trzymać mi tego psa francuskie 
go! 

Gotartowski rzucił wzrokiem na 
oficera ·i teraz dopiero w świetle księ

. życa poznial w nim Palafoxa. 

zych reform, które by'y od da:v„··na konieczną 
potrzebą, a których CUówny Zarząd T. C. L. 
się pocl'ją.l w uiności, że usilowania iego znajdą 
w naiszersrzych kolach pomoc i uznanie, wyma.
gaily nadzwyczajnych wydatków ba·rdzo wie
le. Koszta bedzie moźna pokryć tylko wten
czas, jeżeli caly nasz ~ól sprawiedliwie oce
ni ważność sprawy oświatowej w obecnych 
mianowicie warunkach i jeżeli poprze sluszną 
dążność ·do stalych i ciąglych ulepsze11 organi
zacyi towarzystwa przez hojniejsze niż zwykle 
datki - o któi:e niniejszem apel:ujerny do caJe
l!O nasze.go spolecz.eństwa w przekonaniu, że 
nikt się oo spełnienia swego najważniejszego na 
czasie obowjązku nie uchyli. 

Adres skarbnika: Dr. Kapuściński w Po
znawu. 

l(ruchowo pod Trzemesznem. Tu ... 
tej'SZla gmina szkolna ściąga nie mniej 
inie więcej tylko 350% ipodatku szkol
;nego. Do szktoy uczęszczają przewa
żnie dzieci robotników prncujących w 
dobraich p. Dokmvicza. Pan Dakowicz 
tymczasem nie placi żadnych podatków 
szkolnych. 

Wieszczyczyn. Posiedziciel Franci
szek JęQ.rzejczak w \Vieszczyczynie w 
powiecie śremskim przefrymarczył swą 
21-morgową pa;rcele za 9000 mk. kolo
niści'e Oruhn'owi w Nówcu. Iiańba 
sprzedawozyJkom ! 

Pobiedziska. „Lechowi" donoszą, 
że pan Stanisław K1alets, zamożny go
spodarz z Łagiewnik pod Pobiedziska-

mi, cztonek Rady nadzorczej Banku 
Ludowego· w P.ob:ectziskach, zakupił w 
ostatnich dniach w Pobiedziskach w 
handlu niemieckim mebli za przes.zło 
400 marek, mając kilku naszych stola
rzy, którzy równ!1eż tak samo obslużą, 
a może jeszcze lepiej. Takim sposobem 
zarobek dostał się firmie, która od 
kwietnia rb. na ogłodzenie Polaków 
jest sprowadzona. 

Gospodarka niemiecka. l(olowista 
Ryszard Bruken z Nowejwsi pod Obor
nikiami, kasyer niemieckiej kasy po
życzkowej i oszczędności sprzeniewie
rzył pieniądze kasowe. Kwoty me zdo
lano stwierdzić, ponieważ Brunken 
spa.lil wszystk: e książki. Zarząd kasy 
wniósł skargę, skutkiem czego B. aresz 
!owano w chwili, gdy sprzedawat o.aly 
mwentarz, by ulotnić się. Brunken przy 
znał się, 1'. .ż wziął z kasy około 1700 ma
rek na zapłacenie weksla. 

Trzcianka. Miasto nasze według 
ostatniego spisu ludności 7777 czyli że 
liczy jeszcze raz tyle, ·ile liczyło w ro
ku 1877. 

Ze Slązka czyli Staropol&ld 
l(atowice. Bojkot tutej·szych kup

ców przez Królewi1aków ·zaostrza się 
coraz .bardziej. Niemieckie gazety 1bia
dają. że wskutek bojkotu tutejsi kupcy 
ponoszą wielkie straty. Na dworcu w 
Sosnowcu prywatni ludzie ·rewiidują 
wracających z Katowic i oblewają to
wary, jeżeli tarkoyve niosą z :sobą, naftą 
lub witryolem. 

Mysłow:ice. Wielu obywateli ze So
snowca :posia:da obszary na tery ~tHymu 
·pmskiem tui przy granicy. Cbszary 
mają .być zakupione. a gdyby włiaści
ciele, którzy nie chcieli odrla6 gruntów 
dobrowołnie. otrzymało uwiadomic;1ie· 

-· --- ---· _ _ „ __ - · - „- ~- -- ·-~lĄ!E .„ą:x:! 

Zbirowie zdołali go już dosięgnąć. 
usiłując mu głowę workiem okręcić Flo 
ryan zaczął s:ę bronić rozpaczliwie, a 
uwoiniwszy się na chwilę z dławiących 
go rąk - huknął gwałtownie: 

- Do mnie, towarzysze! Na po
moc!... 

- Skończyć z nim! Dalej! - ko
menderował oficer. 

Zbir wyciągnął nóż. Równocześnie 
prawie zakołysały się zarośla - zwar
te koło szwoleżerów otoczyło polanę. 
Pialafox dobył szpady, zbirowie odstą
pili Ploryana. 

Szwoleżerowie, widząc mundur o
fcera francuskiego, stanę.li jak wryci. 
Palafox zrozumiał niepewność żołnie
rzy i cofnął się w tył, chcąc się wydo
stać Zia laf1cuch, lecz Ootartowski roz
kazał krótko: 

- Brać ich! Zdrada! ... 
Szwoleżerowie rzuc:Ii się na Hisz

panów. Floryan uwolniony z więzów. 
objął dowództwo czterech ludzi odko
menderował dl,a strzeżenia obezwła
dnionych więźniów, a sam z pozostałą 
częścią plutonu, uformowawszy pólko„ 
le, 7bl·;żał się do karety. 

Wtem, tuż za oparkanieniem ogro
du buchnął snop ognia ponad dachem 
drewnianej lepiankę i szeroką łunę roz
laf na niebie ... 

że posiadlość ich już wywłaszc.zoua 
przeszła w inne ręce. 

Laurahuta. Liczba mieszkaf1ców 
wzrasta· tu z każ,d~m rnkiem. Według 
naj1nows.zego obliczenia gmina faura
hooka ·liczy 15 912 <dusz, a siemianowi
aka 16 490 dusz. 

L·a2fewniki. l(oniec żyda przeczu
wał górnik Józef Respondek, vr.acują
cy na kopałni .,Redensblirak". Ody przy
szedł :w sobotę. do pracy na kopalnię, 
prosil nadgórnika, aby go dzisiaj zwol
il1il od pracy, gdyż czuje ja'kąś niezwy
kłą niechęć do oracowiania. Naidgórnik 
jec;lnaik do prośby tej się nie zastosował 
i domaga~ się. aby R. ·poszedł do pracy. 
co się stało. Ledwo jednak R zacząl 
pracować, zerwal się węgiel i ,przysy
oał go ta'k nies21cześliwie, że śmierć 
nastąpila natychmiast. --· 

Nojwvlszy czos zopisoc „Wioruso Polshieoo"I 
Przedpłata na „Wfarusa Polskie

go" z „Posfańcem l(atolickim" wynosi 
tylko 1 

ł inr. aO fen. 
a z odnoszeniem w dom 1 m. 92 fen. na 
caly kwartał. 

„Wiarus PoLski" będzie i nadal wy
chodził codziennie w dotychczaso
wych rozmiarach. 

Pros:my Rodaków zachęcać, by 
sobie zapisali „Wiarusa Polskiego". 

Wiadomości ze .świat 1, 

W sprawie wykluczenia publiczności w 
procesie Moltkego-Hardena 

donoszą, iż minister sprawiedliwości 
wydal rozporządzenie zaostrzające 
:przepisy w ~prawie wykluczenia pu
bliczności. 

Jenerał von Endres 
naczelnilk jeneratnego sztabu armii ba
warskiej zmarł w Monachium. Był on 
przez kil'ka lat bawarskim pełnomocni-
kiem w Berlinie. 1 

Koniec dyktatury w Portugalii. 
Dyktator Pranko, który rządził zu

pełnie samowładnie. rozpoczął uktady 
z strorunictwami. Wvbory do sejmu por 
tugalskie1go odbyć się maj'ą 5-go kwie
tnia przysa:teg.o rOiku. 

Rozprawy o QOiityce zagranicznej 
toczyły się w wto.rek w senacie francu
skim. Rozprawy rozpoczął minister 
spraw zagranicznych Pichoń, który 
podniosl w mowie swojej serdeczny 
stosunek po)11iędzy Wfo~hami Francyą 
i Anglią. O Niemczech wspomniał Pi
chon tylko naz, mianowicie, że Francya 
w zbrojeniach musi zamsze dorówny
wać Niemcom. 

Ministeryum holenderskie 
podało się do dym:syi. l(rólowa przyję 
la dymisyę. Powodem przesilenia je-st, 
jak wiadrJmo odrzucenie budżetu woi-
~kcwegr.. · 
swww. ··-

· Radośny okrzyk około karety po-
witał łunę. l(on:e 1 uszyły naprzód. 

Floryan wahał się. Około karety 
widać było jeźdźców w mundurach 
fran(:uskich ... 

Kareta zmierzała wprost alej,ami o 
grodu ku miejscu, gdzie szwoleżerowie 
pokazywal,'. Floryanowi ruchomy par
ka.n. Oot,artowski nie namyślał się dłu 
żej. 

- Baczność! - zakomenderował 
szeptem. - Broń opatrzyć! ... 

A gdy kareta zaczęła najeżdżać na 
łańcuchy, zawołał groźnie: 

- Stój, kto idzie? ... 
. Na głos ten dokoła karety wszczął 

się popłoch. Jadący na czele oficer 
ściągnął kon:a. 

- Do mnie żołnierze! - huknął 
wyciągając palasz. - l(to śmie nalm 
zastępować d rogG ? ... 

Floryan chciał odpowiedzieć, lecz 
oficer c:ął go po ramieniu. Pałasz ato
li rozpłatał mu za1edwie rzemień od 
przewieszonego patrontasza. Równo
cz~śnie prawie padło sześć strzatów. 
Jeden z Grabowskich zatoczył się, bro
cząc krw:ą. Szwoleżerowie podnieśli 
karabiny. 

- Mierz w konie! - k.omendero
\Yał Floryan. - Pal! Nabijaj! Cel !„. 

Wojska rosyjskie w finlandyi. 
Z Petersburga wysłano poc:ąg z 

wojskiem zlożony z 30 wagonów. Woj-' 
sko wysłano rzekomo celem 1ia.pobie-
.im1 !a 1przemytnictwu. ' 

W Pinlandyi panuje obawa, że 
rząd przygotowuje zamach stanu. 

Miliony na cele oświaty . 
Z Nowegojorku donoszą, że bo

gacz amerykański Rockefeller ofiaro
wał 2 miliony doalrów (przeszło 8 mi
lionów marek) un:wersytetowi w No
wymjorku. 

W sprawie hr. Lynara i hr. Hohenau'a 
donoszą, że przewinienia, zarzucane im 
są już przedawnione. $ledztwo toczy 
się jeszcze tylko w spraw~e jednego. 
wypadku. 

Ułaskawienie. 

Suttan ułaskawił Belg:Jczyka Jer
cza, k~ć-! y przed dwoma laty za 211mach 
na życie suHana skazany został na 
śmierć. Wskutek 21amachu poniosło 
śmierć lub ciężkie okaleczenia kilka
dz .crn: ! osób. 

GL 

.Z róinyd1 stron. 
Zbliżają się dni, w których nastą

pią uchwały rozstrzygające w sprawje 
ostatnich projektów antypolskich rządu 
prusko-niem;,eckiego. Nie ma spraw, 
które obecn:e mogłyby więcej intereso-
wać Polaka. Nie pÓwinien się więc ani 
jeden Polak obywać bez gazety polskiej 
Prosimy zatem o rozszerzanie wszędzie. 
„Wiarusa Polskiego", który o wszyst
kich sprawach informuje szybko, bro
niąc interesów ludu pohskiego. Rodacy! 
Rozszerzajcie Wasz organ. 

Szan. naszych l(upców i Przemy· 
słowców, którzy swym odbiorcom 
składają noworoczne życzenia przez 
naszą gazetę, upraszamy o r y c h ł e 
nadsyłanie ogłoszeń, :abyśmy mogli o
głoszenia tak·e w noworocznym nume 
rze umieścić. 

W święta panO\vała w obwodzie. 
tutejszym pogoda.W drugie św:'..ęto rnie 
liś~y przymrozek, po południu pruszyt 
nieco śnie_z. Powietrze dziś w piątek . 
jest suche i zimne. 

Bochum. Na torze kolejowym po
m;ędzy ttermannshohe a Wiemelhauser 
strasse przejechała i zabiła na miejscu 
lokomotywa pewnego czlowieka. 
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skradziono pewnemu panu paletot, w 
ktfaym znajdowal się złoty zegarek z 
łańcuszkiem, podarunki dla nairzeczonej 
oraz pierścionki zaręczynowe. Przed
mioty skradzione miały wartość 250 m. 

Milhlheim nad Ruhrą. Wszystkich 
WJ.ochów, którzy brali udział w rozru
chach n1i hucie Fryderyka Wilhelma 
wydalono w 1!1'.czbie przeszło 20. 

Herdecke. Policya wzięła w opie 
kę brukarza Jul. Br. z Hagen, który na 
górze Sonnenstein w jaskini urządził so 
bie mieszkan:e. 

Dyseldorf. Żyjącego od lat z kra
dzieży kotowców Waltra Raszkow- -
1skiego skazała izba karna na 18 mie-
W4Z.t.L !!!. ~ 

Trzy salwy jedna po drugiej rozle
gły się w ogrodzie. Dwa konie u karety 
padły na miejscu. Cztery pod jeźdźcami· 
ranione, wspinały się i mięszały szyk 
orszaku ... 

Zdrada, zdrada! - daty się słyszeć 
nawoływainia Hiszpanów. 

- Poddajcie się! - wotali szwole
żerzy. 

-Naderaj! Za mną! - 1komendero
wał ofker, prowadzący 1kalwakatę. 

łiisZipanie skupili się i sunęli kru szwo\ 
leżerom. 

Gdy wtem śród ciszy nocnej rozle
gly się tlllż .za ogrodem bębny piechoty 
francuski ej_ 

Hiszpanie cofrnę1i się ... Z karety wY
skoczylo ikilika ciemnych postaci' i rzu„ 
cifo się 1ku pałacowi. W śla<l za niemi 
deźd~cy jęli .porzucać swe konie i na 
przełaj uciekać ku pokojom królewskim. 

Zanim szwoleżernwie się sipostrze
gli, przed nimi była już tylko próżna kar
reta i 'kilkanaście rozbieganych i pawa„ 
!onych na ziemię koni. . 

Gdy się to dzi<aJo, w zamku .Marrac 
zgoła inna rozegrała się scena. 

(Cią2'. dalszy nastąpi). ."i 



·f więzienia za kradzież. Za takie 
e przewinienia stanie R- wkrótce 
d sądami w Dortmundzie, Akwiz
-ie i Hanowerze. 
·~oJonia. Dwu.~etni chłopiec spalił 

1utai w nieobecności matki. 
ffamburg. Aparaty tutejszej sta
obserwującej trzęsienia ziemi '.lla
~1,1ly trzęsienie ziemi w odległo
~niei więcej 9000 kilometrów. 
,,.. Spadający słup podtrzymujący 

:}· tele~o~icz~e zabil j~dną osobę. 
nit c1ęzko mną, Dwie osoby od

: tżejsze okaleczenia. 
unden. W wilię Bożego Narodze
przejechała kolej elektryczrna i za
na miejscu trzyletnią córeczkę pe

igo górnika. 
~sen. Pol'icyant, który prowa 
•pewnego człowieka na odwiach, zo 
1 napadnięty przez dwóch braci Ka 
i Wilhelma Lapschies'ów i oklale

.ny nożerr,i. Po!icyant użył rewolwe
:zastrzellł W11helma Lapschiesa na 
:5cu. Karol L. otrzymał strzał w 
·~i jest ciężko ranny. 
"Gelsenkirchen. Na kopalni „Alma' 
Jarzyło się ciężkie nieszczęście. 
roik L. wpadł do szybu pobocznego 
;o:I się na miejscu. 
~z Mengede donoszą nam, że ubie
.i niedzieli napadli robotnicy włoscy 
aka naszego .Jakóba Malego na uli
ttannsemannstr. i zażgał go sztyle
., Nieszczęśliwy osierodl żonę 
"OrD drobnych dzieci. 
Hamburg. W poc'.ągu idącym z 
burga do Lubeki zastrzelił się pe

m 17-to letni gimnazyasta, który 
i1dl do pociągu z kartą uprawn:ającą 
~o do wejścia na peron. 
Monachium. Zmarł na za·palenie 
ej kiszki 37-letni syn sekretarza 
rbowośc: Rzeszy niemieckiej baro
Stengla. 
Giltersloh. Burmistrzem miasta 

.'brano sędziego Tummesa z Duis-
rga. „. .i 

Wiedeń. W V olosce pod Abazyą 
;ztowano 20-to letniego wyrobrnika 
Którym ciąży podejrzenie, że w cią-
kilku tygodni popelnit pięć mor

rstw w celach rabunku. 

Abonujcie „Ojczyzną" ! 
Prosimy popierać i rozpowszech

ć pismo powieściowe pod tytulem: 
Ojczyzna 

go~ni~ narodowy, poświęcony o
·1~c1e 1 rozrywce, który z Nowym 
klem zacznie wychodzić co tyd~ień 
~odatkami „Dzień Boży" i ,.Szkółka 
rodowa". 
Przedpłata wynosi na cały kwar

tylko 

75 fenygów. 
.i odnoszeniem w dom 12 fenygów 
~cej. 

„Ojczyzna" zapisana jest w cen
\~czto~ym: „Erster Nachtrag Li

' polmsch". Na poczcie żądać: 
iztele Polnische Cajtung „Ojczyzna" 
Bochum. 

Wiadomoś~i literacki~. 
Ważne dla lmpców i przemysłow

~I Zwracamy pp. kupcom i Prze
~no~com U\vngę na wychodzący w 
. aniu od blisko roku organ handlo
e"K~pie~",_ który w ciągu krótkiego 
:io istmen.1a j?~ dw~krotnie powię
: zas,~ą ob1ętosc. Kazdy numer „Kup 
uzied~iera a~ły szereg a~tykutó.w t~k 
•
0
, .z.ny ogoln()-ekonom1cznej 1ak I z 

.\1~~ny techniki kupieckiej. Obok te
't . aie ,,!(upiec'' wiadomoścL o ce
\~/onjunkturach rnajważniejszych 
ed/:' subhasty, nowo zatoż.onych 
0 7~ę 10rstw etc. J estto jedyne pi-
ikirn~odowe dla kupców w zaborze 

·i~~ wzgI~du m. znaczenie, jak:e 
dlow zawodowa, szczególnie zaś rnu/ w naszych wrarunkach posia

or imy pp. kupcom i przemyslow
rata lan ten gorąco polecić. Prenu
Od 1 ~V~rtalna 1 M. Abonować moi
~ Poe t in .. po~ząwszy na wszyst-
W z ach . u hstornoszów. 

ladzie Poznaniu abonowiać można w 
·e Pa .cYgar p. M. Drostego i w skła 
rciniieru „Aąuilla" Przy ulicy św. 

........ .-..1.... r ·'--·•'~- ~ - .., .. ~ ~~~ 

Od Ekspedycyi. 
Panu Sz._ Lw. w Ałtenbocbum. Karta na

·~e.szl~ za pózno. przet0 poprawki uwxglę.d.nit 
JUZ nie mogliśmy, 

. Panu J. Pr. w Dahlhausen Nowe pismo 
„q1czyzna". jest iuż na _poczcie zameldowana. 
W.1ęc ~~te.rszy urząd pocztowy Powinien o tern 
~ed~1ec .. Pr?simy i~szcze raz na poczcie za
zą~ac zap!~~ma „Ojczyzny" i powiedzieć, że 
„Oiczyzna Jest zameld~ana My ze swej stro
ny pos~ramy się, aby urzędy pocztowe bez 
wsz:ystk1ego abonament na „Ojczyznę„ przy· -
rnowaly. 

1 

P~u Fr .. Skrz. w Hamb. Prosimy nam 
wyraźn.ie . napisać, . co Pan sobie życzy. bo z 
nadeslane1 karty me możemy się dowiedzjeć 

Do L0ntr-OD. PowJnszowanie do świąte~z-
~ieog. ~.umeru nadeszlo zapÓŹinO. Zaimieszczaimy 
Je <iz1s1ai. 

ttabozeistwo polski& -
. \\:' Annen 29 gmdnia. Sposobność do sp-0-

Wledz1 ~w. 28 grudnia od 05 po pol,, 29 rano od 
6 god:z:my, 

~ ~rl na Nowy Rok. Sposobność do 
spow.1edzi św. 31 grudnia od 05 po JX)ł. w 
N:<>wy Rok rano od pól' 7-eL Nieszpory z kaza-
1n1em w Baro.pie. Annen i Courl po pol'udniu o 
zwyklej godzinde. 

. Grumme Sposobność do s')Jowiedzi św 
dma 31 gruidt11ia, po poludniu o godz. 4 i w No~ 
wy R°:k rnno ~ i.t. 6. Msza św. o g_ 7%, po 
M~zy sw. _Polskie kazanie. Tak samo po polu
d_mu po1sk.1e nabożeństwo o godz. 4. Uprasza 
su~ zam1eszką.lych Polaków i Polki z Grumme 
i odrnlicy o liczny udzial. 

Und~n-DahJhausen. SpO'Wiedniik polski 
przybędzie. 2~-~8 ~rudni:a w piątek i sobotę. 
Rodacy wmrn llczrue skorzystać z tej sp<Jso
bności. 
i!!!!! - - ---- ---=--·----- - - &3 

Ze Zjednoczenia zaw. polskiego. 
W niedzielę 29 grudnia: 

WIECE 
W Hochbeide po ool. o godz .. 4 u P. tleier'a 

(daw. VJerbaum). 
W Horst nad Rurą po pot. o 4 u p. Stecker, 

Schottlanderweg, 
W Kircbllnde po po!. o g·odz. 2 u p. S<:humacher 
W Resse i f..rle dnią 29 przed poi. o 11 u pana 

Wielanda. 
ZEBRANIA 

w niedzielę 29 grudnia rb.: 
W Herne po pol. o gO'dz. 4 u P. Nitki, 
W Mengede po pot, Q g. 3 u p. Vogta, 
W Wischerhofen-Hamm po pol . o 4 u p. R.ass.ke 
w Ifamm, Wilhelm~tr. 30. 
W Gerthe przed poL o godz. 110 n.a. sali pan.a 

Noltego, 
W Moabit pod Berlinem 29 gru<l'Illia1 po poJ'. o 3 
u p. tlandschuh. Oldenburgerstr. 38, 
W Hofstede-Riemke po po1 o 5 w ll(}kalu P. ~l 

Pilkiego, Hiltroperstr. 
Moabit. Posiedzenie czlonków odbęd:z.ie 

się w niedziele. dnia 29 grudnia rb., o godz.inie 
2 po· potud1niu w lokalu druha ttandschuh, Olden
burgerstr m. 38. Dla ważnych spraw upra
szam druhów o punktualne przybycie. 

Jan Brzeziński. delegat. 

NADESŁANO. 
Najtańszym i najrzetełnieiszym domem 

zakupna jest 
EMM EL i Co. 

Bu Im k e, Wannerstrasse nr. 143. 
Wydawanie znaczków rabatowych. ----· Konsum „Merkur" w Wanne. 

Walne zebranie odbędzie się w niedzielę, 
5 styczn!ia o godz 4 po pol. na ma.Jej sali P. Un
terschemanna 

Porządek. ·dzienny: l) Obór jednego cz.lon
ka zarządu; 2) obór cal'ęj Ra<ly Naidz.or·czerl; 3) 
roizmaitości. 
Konsum „Merkur" zap.isana spółka z o. p. 

w Wanne 
R.a1da Naidz:oircza. 

Jan Andrzejewski, przewodni czą cy. 
Towarzystwo g.imn. „Sokół" w Cottenburg 

dolll'O'Si SIWYll1l druhom. iż nasze Gniazdo obcho
dzi w :niedzielę. 29 bm. o godlz. 4 ~wiazd·kę na 
sali p. Bartlinga, na któr,ą się uprzejmie zacnych 
druhów wraz z rodzina:rpi zaprasza Goście po-
zamieJscawi mile widzjani. Czolem! (1) 

Wydział. 
~-------------~~~~--~ 
Koto śpiewu .,Fiołek0 w Recklinghausen-S. 

donosi wszystkim czJlonkom. iż gwiazdka odbę
dlzie się w niedzielę, dnia 29 grudnia o godz. 5 
po pCJIJ'ud1niu. przeplatall'1a rozmaiitemi grami dla 
sta;rszych i dzieci O liczne stawietnie się prosi 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray 
donosi czlonkom. iż w niedzielę, 29 grudnia bę
dzie roczne walne zebranie o godz. 1-e+ po po
Iudniu. Będzie też Qbór nowego zarządu . O licz 
ny udz.iaI cztonków w zebraniu pros.i 

(1) Zarząd. 

--Towairz.ystwo św. Antoniego w Laar 
oznaumia swym .czlonkom, iż dnia 29 grudnia, 
0dbędzie się obór nowego zarzą·du. ( 1) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Echo majowe" w Baukau 
donosi szan. czlon.korn i życzliwym rooaikam, 
iż lekcya śpiewu odbędzie się w niedzielę, dnia 
29 12. 07. o gotdz. 3 uo południu. O godz.inie 
4 zebranie. na które się szanowny<:h czil'on.ków 
i życzliwych rodakó\v jaik na1juprzejmiei za-
prasza. 

Uwaga. W powyższą niedziele obchodzi-
my pierwszą 2wiazdkę na którą się szam>
wnych czlonków z rodzinami zaprasza. (1) 

Zarząd. ---
-Towarzyistwo gimn. „Sokół" w Gertbe 
cłonosi swym druhom, iż w niedziele. dnia 29 
11:rndnia o i;i;odz.inie 5 po. po.ludniu obchodzimy 
gwiazdkę, rrai którą wszystkich "vyplatnych 
druhów wraz z rodzinami się zaprasza. (I) 

Czalem ! Wydział. 

BilD 

Towarzystwo &inm. „Sokół" w LOntro.p 
zasyła serdeczne życzenia w dniu godnych 
Imienin druhowi -

SZCZEPANOWI KRAWCZYJ(OWJ 
(w dlniu 26-go grudnia). - Gdym rano "11<-Stal i 
w. ~ebo spojrz.al usty~zalem glos z nieba. że 
dZJs, kochany Druhu, Tw.oie Imieniny Pewnie 
to Ani'OI z nieba tryumfuje i dla Ciebie koro
'Il~ gotuj~, i czyrńć tego nie przestanie, dopóki 
Cię do Illleba nie dostanie. Jak piękny w maju 
poranek i śliczna tęcza na .niebie. :zrywam ·Ci 

·różę na wianek, podobną Druhu do Ciebie Ile 
ile w morzu kr-opel wody, doznaj pociech i swo
bod'y. Niech Ci stale zdrowie sluży, żyj nam dru 
~u. jąk naJdlużej. Niech Ci Pan Bó:g bl~oslawi 
I ten dom. gdzie się to powinsz01Wanie stawi. 
Winszuję Ci wszys.tkiezo dobrego co tyLko 
pragnieniem serca Twoi_ego, Będę klęcząc Bo
ga prosić. aby się spelnily moje życzenia, że

,byś osięgnąl knrooę zbawienia, a.byś przed 
Stwórcy tronem zażywa.l' chwa:ly ze swym Pa
trc:-nem W końcu walam tyle mzy, ile wska
ZUJą te wyrazy: 999 999 999 kochany druh 
Szczepan Krawczyk niech żyje. aż się echo po 
calym Lfuttrop odbije! Wydział. 

llB-•l!lł&EH11 --· --------------
Koło. śpiewu ,,Halka" w Castrop 

oznajmia swym cz.tonkom i roda1k01J.11, iż gwia
zdkę ?bchod'z.i Kolo nasze w Nowy Rok. 1 
s~czn~a r. 1908 o godzinie 5 po pol_ •na sali po
s1edzen u paina Piotra No.isten, zaraz przy ko
ściele kat. Upra~a się szan. czJonków, aby się 
jak n:11jl.i.czniej wraz z rodzinami swe.mi zebrali 
ponieważ na-sza urnczystość będzie urozmaicO..: 
na. Zapraszamy także czlonków TOIW św. Wa
wrzyńca i czlonk6w tow. „Sokoła" z Castroip 
wraz z ich rodzi.nami. Cześć pieśni! (2) 

-------------~Zarząd. 
Tow. pod op. Serca Jez. w Recklingha~ 

poda1e do wiadomości, iż gwiazdka odbędizie s.i~ 
w niedzielę 29 grudnia o godz. 3 po pot'. na sar
li p. tt. Micheela przy ul. łlernerstr. 39 Szan 
czllonków i wszystkich rodaków z: rodzinami 
mile zapraszamy, PO'lliew.aż będ:zie odegrana 
„Pasterka". Wstęp wo.Jny ma .każdy Pola.k. O 
liczny udzial prosi (1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Kray 
<lianosi rodakom w J(ray i okolicy, iż w niedzie
lę, d.llli.a 29 grudnia. o godz. 5 po pol'ludniu na 
sali pana J(ofenherster. przy dworcu Kray-S,, 
urząd7la! zimową zabawę z przedsta:wieniem. 
Wstępine ·dla czlonków wszystkich towarz. pol
skich 50 fęn._, dla gości przed czasem 75 fen., 
przy kasie 1 mk. ( 1) Zarząd. 

Towa~zistwo-Św. Jana Chrzciciela w Meiderich 
donosi s.wym czlonkom, iż w niedzielę, 29 gru
dnia, przystępuje towarzyshvo do wspólne.i 
Komunii św. o godzinie 7 rano. Sposobność do 
spowiedzi św w s·obo<tę po potudn.iu o godz, 4 
i w niedzielę aż .do poniedziałku polud111ia. prze
to uprasza się czlonków, ażeby jak najliczniej 
przyst~i.pili do Stofu Pańskiego. W niedzielę po 
po.IU<liniu o godz. 4 będzie pQJskie nabożeństwo 
z kazaniem. O liczny in·dzial w naibożeństwie 
mdaków z Mei<lerich i okolicy uprasza się, Do 
nosimy też szan. cz~Oil11kom. iż w niedzielę, dnia 
29 o godz 11 przed p-0.tudniem ,odbędzie się ze
branie i to ostab1ie w tym roku. Uprnsza1 się 
szan. cz.f onków, którzy zalegają ze skladikamj, 
by się z nich w starym roiku uiścić w przeci
wnym razfo będą z listy czfonków skreśleni. 
Goście mile wi<lzialJli'. Zarząd. 

Uwaga. Zana:zem d'Onosi się cz.tonkom, iż 
tol'\varzystwo nas.ze obchodzić będzie wspólną 
gwiazdkę po polskiem nabożeństwie. Początek 
o god'z. 6 wiecziorem O liczny udzial wszyst
kich .czJonków z rodzinattni uprasza sie. Go
ście mile widziani. (1) Zarząd. · 

Koło śpiewu •. Kościuszk0<" w Resse 
poidaJe swym czllonkom do wiadomości. iż w 
Nowy Rok urząctzam;r wleczo.rek iamiJiiny, na. 
którym bGdZie p-icie kawy o nagrody, teatr pod 
tyt. „Zaczarowane skrzypce" i losowanie. Po
czątek oi godzinie 4 po po!udniu. Zaprasza się 
wszystki<:h czl'onków 'Z rodzii.niami. Rodacy.!. 
którzyby chcieli przed wieczonkiem d10 nasze
go grona przystąpić, będą chętnie przyjęci 

Uwaga. Roczne walne zebranie odbędzie 
się w pierwszą niedzielę po nowym roku. dnia 
5 stycz.i.na, na którem będzie obór noweg-0 za
rządu. O Jiczny udzial w wieczorku i zebraniu 
uprasza. (!) Zarz.ą~~-

Baczność Alstaden ! 
Tow. gimn. „Sokół'' w Alstaden 

podaje swym druhom do wiadomości. iż w nie
dzielę, dnia 29 bm., o godzinie 5 po pol. obcho
dzimy uroczystość gwiazdkową, Uprasza się 
wszystkich druhów. aby się wszys'Cy jak jeden 
na tę uroczystość zebrali. Gwiazdka będzie ob 
chodzona w lokalu P. Thomassen. Goście mile 
w2dz.ioo_~-~zolem! (1) ~ydział. 

Baczność druhowie Gniazda Sodlngen ! 
Gwiazdka wspólna dla druhów odbędzie się 

w niedzielę. dnia 29 grudnia, w lokalu P. Borg
manna o godzinie 4 po poludn.iu. O liczny u-
dziat w gwiaz.cice prosi ( 1) Wydział. 
Towarzystwo gimn -:Sokół'' w Gelsenkirchen 

Bismarck. 

Towarzvstwo św. Antoniego w f reisenbruclt 
donosi swym czlonkam, iż podobalo się PBm 
Bogu zabrać x tego świata, dnia 25 bm .• 

śo. ANDRZEJA KRAWCA. 
teścia! nasz~o czlonka Józefa Lewandowski~o. 
Pogrzeb odbędzie si~ w poniedzialek 30 bl)I. 
przed J)Oludniem z dom1:1 żaloby. Czknkowie 
winni się stawić o godzinie ćwierć po 7-ej na 
sali pasiedizeń. O liczny u<lzial prosi (1) 

Zarząd_ 

t 
Towarzystwo św. Józefa w Diimptea 

po.daje do wia<lomośd ,wszystkim czlonlrnm i 
roda·kom, iż dnia 25 gru_dnia. zasnąl w Panu o
p~trzony św. Salkramentami, po dlugich cierpie
mch nasz gorliwy rodak i czlonek od zalożenia 
Towarzystwa śp. 

FRANCISZEK STASIK. 
Pogrzeb ?<fbe.dzie się dnia 29 bm. o g~ 

8 _ra:no. Pomewarz swói żywot zakończyl w 
f nntrop a w Dumpten będzie chowany, dla tego 
~ksp?r~cya ~lok odbędzie się w frintrop 9 
~odzm1e 7 rano w pobliżu lokalu Klein-Sem
h~ghaus tlofstr. 19. Czl_onkowie willni się sta-
wić nai c21as oznaczony Zarząd_ 

. W dniu 25 tm .• zasnąl w Bogu 
śp. FRANCJSZEK STASIK 

z Diimpten. u_r. 2~. 1. 1881 w Czenninle. Po
grzeb odbędue się 29 tm. o godzinie 7 rano z 
don:iu żal ob~ 11 f rintrop w blis'kości lokalu P. 
~Iem - Seml1I?ghaus .~ofstr. 19. 7.marly byl gor 
hwy~ cz~~nloerrn_ „ZJedn°'.cz.enia Zawodowego 
Polskiego O licz.ny udziall w pogrzebie prosi 
w smutku POSl'rążona (1558) 

Rodzina Stasików. 

T0<w . św. Stanisława B. w Herne 
donosi szan. czlonkom. iż umarl nasz czlonek 

śp. FRANCISZEK TUŁODZIECKI 
w dzień św. Szczepana, dnia 26 12. 07. PogTZeb 
odbędzie się w niedziele., 29 12: 07. po poludniu 
z dJOmu chorych w tlerne o godz 3. Pmszę 
szam. czlonków, ażeby się .zebrali o 2 godz. po 
J>ot. w Domu czeladzi. O licz.ny udzja! prosi 

Zar 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR.: 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt -ein Exemplar der 
Zeitung „Ojczyzna" mit den gratis
Beilagen „Dzień Boży" und „Szkółka 
Narodowa" aus Bochum fiir das 1 Vier
teljahr 1908, ad zahle an Abonnement 
und BestelJgeld 0~87 Mk. 

Obige 0.87 Mk. erhaltoo zu ha1ben 
bescheinigt. 

den. ---190 

l(aiserliches Postamt -------

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt •efn Exemplar der 
Zeitung „Wiarus Polski" aus Bochum 
filr das 1 Vierteljahr 1908, und zahle an 

. Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

W niedzielę. dinia: 29 grudnia, obchod'.z.imy 
wspólną gwiazdkę w lokalu P. A. Langen-
scheidt, ulica Bismarkowa nr. 254 o szodzinie Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben 
4 po poł'udniu, na która wszystkich czJonków 
z rodzinami uprzejmie siię zaprasza. (1) bescheinigt. 
-------~---Wydział. 

Towarzystwo św Jana Chrzciciela w Dorstfeld. 
Szan. Czlcmkom i Druhom Sok·ofom dono

szę uprzejmie. iż wsoólną rz:wiazdkę obcho
dzić będziemy w niedzielę. 29 grudnitai. o godzi-
nie 5 Po porudniu w lokalu u pana J(linkham-

den. ---190 

mern. R.oonstr. 15. Uprasza się o liczny udzial. 
(1) . Zarząd_ i l(aiserliches Postamt ------



Bank Ludowy w Sromie 
Spółka ::l11pisana z nieograniczon~ odpowiedzialnością - założ. w roJrn 1878 
poleca si ~ Rodakom na. obczyźnie jako instytucya, w które liłajpe"M·nłeJ 
11.kład'~ tr mogą ciężko zapracPwane swe oszez~dnoścł. 

BaJ.l;: płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
łO· nłoue1n 3 proeen,. 
k wartalnem '-' „ 

ZłMnne n nas depozyta ł Olł~ezt:dno (li wyno~ily na Nowy 
Rok blisk•• ~ I pól n Ulona Jnarełi. 

i;·~łndusze rezerwone ł 1uSzłal7 członk6w ca 500,000 m.~ . 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy sna.j.ątk:uni swy~ 
oclpowiadvją za Bank i złożone w nim kapitały. 

B:ink ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rad1 
Radzorc~ . .:j naszego Banku jest Patron Spółek k8. prał. 'Wawrz,-nłak, 

Lokale bankowe mieszczj\ si~ w domu własnym Banku przy ul. KościeJ, 
i.ej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i iwiąt. 

Numer telefonu 69. .A.dres : 107 

Bank Ludow7 - Volksbank 
Sehrinun (Polilen) 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
Wa.azym Banki, do Zwi11-zku naszego należą.ce, polecajcie. 

Bank ludowy - Volksbank 
eingetragene Genossenschaft mit unbeschrankter Haftptl.icht. 

llHalłńskł. !W. H.ueharsk.I. Dotklewłe ... 

Bank Czersk Eing. Gen .. m. unb. 
Haftpfhcht 

w C~ersku (Czerak) - istnieje już od r. 1877 - przyj
muje w każdej ilości i każdego czasu też od nieczłonków 

· Oszc11ęd.12.oici 1 p!a:~:: ;:!:e!!eh 
Za :depozyta złożone odpowiada przeszło 800 członków Spółki 
całym S"Y.oim majątkiem. 1546 

· . C:zł~nkom udziela pożyczki pod dogodnymi warunkami. 
Lokal kasy otwarty codziennie od 9 do 12 przed poł. 

i 3 do 5 po poł. W niedzielę i święta od 12 do 1 w południe. 

ZARZ AD 
Dr. Ziellński. Bonin.. Stracke. 

Baczność ? Swój do swegol 
--===:il;==-======-== 

·Jedyna znacznie powiększona · 

polska fabryka kostyumOw 
na obcay:.łnie 

, znajduje się tf lko 

.w Berne przy ulicy Nowej nr. 37 (Neusfr.) 
i posiada bardzo wielki wy bór 

koslyumów do wszelk. 11tuk ltalralnych 
po najnłżu7ch eenach. 

Prosz~ K.aubego skład .zobaczyć,' a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

-
.z szacunkiem 651 

Franciszek Eau.be, 
Koa.lak, rum, liki•ry 

ekstrakty punczowe, syrop do limonad 
robi eię eamodzielnie z najlepszych 
esseac7t lleIHnchoff'a 

w oryginalnych butelkach po 75 fen. 
Uzyskuje efę naduvyezaJn-. oszez"dneśe, zu
pełnie pojedyńcze wykrmanie pod gwarancyą udania się, 
eudowny, esy~t7, aromat)'ezny •mak, i bar
dzo przyjemny. Każdy otrzyma bezpłatnie w naszych 
składach praktyczne wskazówki do wyk·nywania Helling• 
hoffa essencyi poi tytułem: ,,Dte Getrank„·De
ttiltłllterku••t IAr Jedermann", które przeszło 
100 recept zawierają. NB. Jak ogólnie jest znanem Bił 
Dr. Mellinghoffa eeencye najstarsze w użyciu, najtańsz4' i 
najlepsze. Nie trzeba sio dać zwieść wielu poleceniom 

podrabianych essencyi, tylko żądać trzeba Mellinghoff'a eseencyi z fabryki 
essencyi 1'46 

"Dr. Mellinghnff & Co. w Bockeburgu. 
Na.być m<Xina w Bochum: Emil Frings, interes tow. koł., Aug. Hackert, 

nadw. dost., Briickstr. 43, - Aptekarz C. F. Hornung. - E. A. Hucklenbroich' -
f. & H. Knepper. - Aptekarz H. Marx. - Emil Trass. - Eugen Schuh. -
W ~rthe u: Hirsch, Hanholz i Rud. Huncke. - W Eickel: H. Brune. - Apte
karz J. Haack. - Fr. Leveloh Nachf. - O. Bernhard. - W Hamme: Apt. B. 
Ebrechl - W Riihlinghausen: O. Kleffmann. - W Holaterhausen : J. Merz. -
W W errie ~ "Herm. Klarnbt. 

-. szaziowni Czytelnicy!· 

~ 

El 

li 
Swój do sfl·ego I 

Pad.ług najnow1tr.7ch żurnali i najgustowniej 
wykonuje 986 

Yi szelkie ubrania, paletoty i spodnie 
po IH~jecznie tanich cenach 

pierwszorzędna 

pracownia garderoby mf}zkiej 

J. Pańozak, dom to1~ • 

RSSEN. Stoppenbergerstr. 11-

Na jtańsze i najk rzy 
nioJsze źródło zakupu 

Hipoteki 
11 Tomasza Pietrowskiego, E 

li 

5-procentowe pierwszomiejscow~ 

1000 do l 0000 marek s~ kttd , 
d 

. e 
czasu u nas o nabycia. ' 

lt 
Essen, Grabenstr. 97. li 

.„l!lll3111!Ultll'!!'i!. 
Bank parcelacyjny E. G. m. b. 

Przement - Priment. -·· 
Oo HHSZYC~ SZH UOWH YC ~ ł szybko!::!!~:;~: kto 1!-

0 t ' I ~ wsp6lnika, albo hip"Jtekę na stła.d, grun~ fol. 

· S łączając ~yczeniado naszej renomowanej ft~ e D O n e n O W 
~ wark, gościniec itd„ niech się zaraz zwróci do. 

I i:s Gwara~tuJe~y z~ rzetelne z~łatwienie każde~ 
Po zapowiedzi nowego prawa wywłaszczenia jako prawa ~ zlecei:ia. Mozllwie ~48 ~odzmach ~astęp11.14od. 

· k · p 1 k t · b . · k 1- wiedzmy celem o beJrzema i omówienia spraw. 
WY,Jąt owego przeciw o a om w s ycznm r. · meom1esz a- ~ Ma1·ąc stale wielu interesentów mog .,, 
· · · · ·' · d · łaln • • ' 'ewenU. 11smy natychmiast zmiemc ustaw~ nasze r~zszerz~~ą? z1a osc .S' nastl\pić natychmiast umowy celem sprz~. 

Banku naszego w ten .sposób! ze w razie przeJs?ia tego sła: ~ ~ Xie ajenel! ...... 
wetnego prawa, będziemy metylko parcelowali i sprzedawali .~ Fuhr & Kin1g 
grunta większe 111b mniejsze w całości, lecz także udzielali ~ Dusseldorf 114 Berresheimerstr M 
pożyez"k " za . 1>odkładłi ą i dyskontowali weksle. ' · · 
Mając kapitał do dyspozycyi i że dyskont Banku Rzeszy 
w tym roku nadsp9dziewanie wysoki, a skutkiem tego inne 
banki stawiały trudności przy pożyczkach, dla tego udzielali
śmy pożyczek . za podkładkami pewnemi już w tym roku i 
przez to ma , na.sza. kasa oszczędnoMtr.-1 tak wiele do czy
nienia, że nasz~ch szanownych Deponentów zniewoleni 
jesteśmy prosić na tej drodze, aby ksłążeezkł swe już 
przed No,v1m Bokiem do uregulowania przysyłać 
zechcieli, ho . w ·'. pierwszych dniach po N owym Roku będzie za 
wiele do cz)ruie'.nia. 1544 

li ' 

Baczność Rodaą 
w Wanne ł okolleyl 

Polecam Rodakom zahawk.i dla d.zl 
na Nowy Rok karty w pięknem wykonaniu i 
winszowania, także ohrazr św. I narodov 
lfgury św. Pańskłeb, krzyże, kit 
do naboi.e6stwa w wielkim wyboru, 
a-ary ł papierosy i wiele innych arty 
Każdy odbiorca. otrzyma kalendarz ścienny i 
dobrze obsłużony. Proszę szan.~Rodaków o A..dre~ti,., 

Bank„,Parcelacyjny -- Posen 
cie mego przedsiębiorstwa. I 

Wojciech Kościelny 
księgarnia. polska w Wanne 

przy ulicy Dworcowej nr. 93 (Bahnhofstr). Vlktorlastr. 12. 

Baczność przy zaku~nie nalewek! . 
Sławne laboratoryum chemiczne 2nanego sądowego chemika Dr. C. Bischoffa W Berlinie, 

na podstawie przedsięwziętego rozbioru chemicznego, wystawia następujące świadectwo: 

I) Prawdziwa Nastójka z owocami, wyrobu firmy B. Kasprowicza w 
Gnieźnie, w butelce oryginalnej, ma serak niezwykle przyjemny i charakterystycznie owocowy, 
afna dnie butelki znajdują się: wiśnie, porzeczki, jagody itd. Prawdziwa Na.stójka z owocami 
przedstawia znakomity, -czysty wytwór owocowy, który w nadzwyczajny sposób destylacyjny i 
ekstrakcyjny . jest zestawiony. Farba likieru jest naturalna owocowa. 

2) Prawdziwa Nalewajka z owocami firmy 

B. Kasprowicza w oryginalnej butelce jest znakomitym likierem z cha· 
rakterystycznym smakiem wiśniowym, a na dnie butelki znajdowało się. 
kilkanaście wisien. Analłza wykazała, że "Nalewajka" jest likierem· 
owocowym z naturalną farbą, a wysoka zawartość CZQŚCi miReralnych 
itd. świadczy o tern, że jest to nadzwyczajna specyalność i .znakomity 
wyrób fabryka.cyi wódek. 

B. KASPROWICZ 
Fabryka 

BERLIN 
Gerzelnia 

GNIEZNO 
Wytłocz:e.ia 

HAMBURG. 
Oatatnła nagroda 1 Złoty medal w Bernhurso. 

I Tytko • mark~ 35 I. na kwa~· I 
Abonować można na każdej poczc!-. 

Wydaj~c w Poznaniu tygdnik: ilustrowany „Gwiazda1
' zapraszamy rodziny polskie do zapoznania. się z Nowym Rokiem z pismem nas2em. · 

'' 

jest najtańszym tygodnikiem ilustrowanym polskim, kosztuje na kwartał tylko 1,35 m~, ł 
wychodzi co sobotę T zawiera w ka~dym numerze kilkanaście ciekawych i pouczajł\cych artykułóW· 

„Goiiazdau zapoznaje Cz:ytelnlk6w z przeszłością narodu polskiego, z postępami WJ~ 
nalazków i tetbniki, z za.sadami nauki zdrowia w artykułach pod tytułem: „Co mówią lekarze~ 
i wiele innych. Piękne ilustracye zdobią każdy numer. Numer gwiazdkowy składa się z 3 

stron na pięknym ghdk.im papierze i z kolorowej okładk'. Szczególnie polecamy Szanown. czy· 
telnikom nasze powieści. 

„ Gwiazda'~ drukuje stale przynajmniej f rzy prześliczne powieś-ci. 
W przyszłym kwartale zamieśctmy pięlmą powieśc narodową oraz jedną niezmiernie ciekawą. powieść sensacyjn~. Dra· 

ko\\aĆ będziemy takte wspomnienia najsła.wniej~zego agenta sledezege. 

~~~ł jak' e „Gwiazda" w c~ą11u roku zamieści. (około 25 to~ów) kosztu.i llł, w ~s!ęgarniach prJY81!: 
mme1 26 do 30 ma1•ek. Li;:zne żarty 1 dowc1py, oraz krótkie „rozma1tośr.i" uzupełmaJ~ bogatą. treść n 
meru. 

Na poczcie nalety żądać: .,Gwiazda" aus Posen. 
Prosz~c o łaskawe poparcie, zapewniamy, że starać się będziemy zadowolic Czytelników naszych. 

Redakcya i Wydawnictwo qGwiazdy" Poinań, ul. Rycerska 38. 
Z)'~munt JJiarweg. 



l(r. 299. ffonbnm, n· 7. 
-----·-··· _„ .•• -

• 
e 

U „...Ani oo· · · ' ..... · d · -~·· Pfrc'"""~· c z1enrue z WVJą~Alem m pl.Jl:)wu\tecz-
lt web· Przedpla,ta kwartalna n~ poczcie i u listowych 

'1Jlosi 1 mr. 50 fen .• a z odnoszeniem do domu 1 mr. 
łil fen, .,Wiarus Pol5'ki" zapisany jest w cenniku pocz

lloWYm pod znakiem „L. polnisch nr. 123." 

I 1m11 · oże za ~ larc I Ojczyzn;: 
Za inseraty placi sie za miejsce rządka drobn~ ttr . 
ku 15 f., os;rfoszerne, zamieszczone nrzed inserata.mi 
fen. Kto często oglasza otrzyma rabat. - Listy Ił~ 
„ Wiarusa Polskiego'' należv frankować i Pod.1.6 
nich dokladny adres piszącego . .Rękop. nie zwracn 

Redakcya, drukarnia i księgarnia Hafdufe si'= w Bochum, przy ulicy Małtheserstr. IV,. - Adret „Wiara• Polski" Bochum. - Telefon nr. 1414. 

1
••• ··.~-!!l!@!!~!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!IJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l~„~ll!i!!!!![!~!!!~~~~;;~~~~~-~-~~-~4W~. ~~~~;;~>W~- ~~*;;~'!*~-~;;~!&~~~~~~~~!!!l!J!~~~ałi!~ 
'\Io ":'"~ --------- _ _____.:~ . 

Rodzice oolscy! Uczcie dzieci swe bryk zostaje zniesione. Przepisy te od
t,fo\. -6włć• czytać i oisać oo polsku! Nie noszą się teraz do wszystkich przed
i,de. !tit Polakiem. kto potomstwu swemu siębioristw. w których zatrudnia s; ę 

piecznym, przeważnie ai;iarchistycz
nym. 

Energiczna akcya w kierunku bojko
towania towarów niemlackich 

·~~ dlemczyć sie pozwoli t przynaimniej l O robotników. Określenie 
J4od. ee · =!!' 91 to jest jaśniejsze od giętkiega pojęcia 

,.f ał'r· yki". e: Z \f Jp&dll.Ólf dDI&. Nowela ustanaw1a, że robotnice 
muszą mieć przynajmniej 11 godzin od

,folska Macierz Szkolna w Polsce za
bOru rosyjskiego rozwiązana została z 
powodu mowv pana Józefa Kościel-
1klego 11a walnym zebraniu Macicr;.

w Warszawie". 
Taka wiadomość obiega obecnie 

ia l pnasę. Jeden z dzienników rosyjskich 
:~· wskazal już na to, że w sprawie tej 

ri~, działał także konsul niemiecki" w War
rt7 szawie. 

y I 
o~ 

i Persya powraca do stanu normalnego. 
J Ludność uspokaja się powoli. Szach 
e z!oży prawdopodobn-:C ponowną uroczy 

ofslr). s~ przysięgę, że szanować będzie kon
tytucyę. 

~iąd chiński zamierza zaprowadzić 
konstytucyę. 

inie, Edykt tej treści wydał jut rząd, iak 
tonoszą z Pekinu. Terminu zaprowa
dzenia konstytucyi rząd nie wyznacza, 
Edyż, jaik powiedzi1ano w edykcie, za
wowadzenie konstytucyi · odbyć się mo 
t!Ylko stopniowo. 

lo~ela do ustawy. procederowej. 
cha· , 
się · Sekretarz stanu dla spraw wewnę 

lrznych Rzeszy niemieckiej rozesłał 
roiekt różnych przepl·sów, mających u 
pełnić obowiązującą obecnie ustawę 
ocederową. Nowela ta ?.awiera dro-
ne.korzyści dla ludu pracującego. Ato
nie spełnia ani malej części nadziei 
,wet patryotycznych robotników nie
eckich. którzy to na odbytym nieda

. o kongresie w Berlinie tak bardzo 
ę z rządem -brątali. 
. Projekt, ja'k już wspo112ina-
~my zaprowadz~ przedewszyst-
rn Pewne formy w f• zw. książecz
ch Płacy (Lohnbilcher), które na mo
rnzporządzeni1a Rady zwiążkowej 
gą. być zaprowadzone w pewnych 

1~z~acn Przemy~h : które ·doty'chczas 
kicią, ty.~iko w wzemyśle krawieckin\. 
z onfekcyi bielizny. Oprócz dotych
asowych ,notatek mają w książecz.-

.~ch ty<;'.h być wymienione dzień odda
Oś~oboty ~r,acownikowi, rodzaj i wiei 
vs kracy, dziet1 wykończenia roboty, 
a·ro~kość Płacy i dzień wypłacenia 

u. 
g \\'. ainiej,szym jeszcze jest przepis. 

zęs~uny ~ogą ustanowić ooowiązek u 
Kże cJ

1
ania do szkół uzupełniający: eh 

0 
a .pracownic niżej lat 18. 

0 st sohn1: artykuł reguluje szczególo 
ik?su~k1 prawne \\-erkmistrzów. te-

\(.w ow 11tp., opierając sie przytym w 
ze~Ych zasadach na istn:'.ejących już 
ndJ sacb dotyczących pomocników 
ncy?WY~h. Jedynie klauiula konku-
roie~~a Jest ostrzej unormowana, co 
'sle- u~asadnia osobną rpotrzebą 
zed~io~~rony tajemnicy interesów w 
ż w ~ 1?rstwach przemysłowych, 
D upiectwie. 

Sów otychczqsowe ogiraniczenie prze
o ochronie .robotnika do fa-

poczynku nocnego bez przerwy. Nie
zm:ernie doniosłym jest dalej artykuł, 
który przepisuje dla wbotnic 10 godzin
ny maksyma!1ny dzicfl roboczy od 1. 
czerwca 1910 roku. Wyjątki są jednak
że dopuszczalne. 

Aż do 1. czerwc1a 1910 r. ma trwać 
czas przejściowy, który ma ułatwić 
])flzemystowi przejście do zmiany. 

Usiłuje rozciągnąć nowela ochronę 
robotnika także na przemysł domowy, 
rozszernając w tym celu istniejący już 
projekt dotyczący fabrykacy1i cygar w 
induistryi domowej na inne gałęzie prze 
mysłu domowego. Główne zadanie 
przypadnie tutaj Radzie Związkowej, 
która ma poszczególnymi rozporządze
nhami zwalczać istniejące nadużycia. 

Zaprow1adzenie 10-cio godzinnego 
czasu pracy dla robotnic iest skutkiem 
uchwały międzynarodowego kongresu 
w tej sprawie. Atoli dziś przepis fon me 
posiada już tak wielkieg'O znaczenia. 
Co · rząd tutaj robotnicom przyznajie„ to 
wywal~iyly sobie one już w wielkiej 
części. Rzad dopuszcza na dobi.tkę w 
noweli 1różne wyjątki, 1ja.kkolwi·ek da
wno uznano już, że koniecznym byloby 
zaprowadzenie ośmiogoftzinnego czasu 
pracy dla robotnic. 

Ważinieiszem prawie od tego, .co w' 
projekcie znajdujemy, jest to. czego 
projekt nie zawiera a co sie znaleźć spo 
dziewano w projekcie. 

Parlament tylokrotnie żądał ogra
niczenia czasu' robot~!.ków do 10-ciu 
godzin przynajmniej; ~Moli rząd o tym 
ani )słówkiem w noweli nie wspom~rut, 
:nie rozszer-zia też czasu święcenia nie
dzieli. 

Rozszerzenia tprawa ikoalicyinego, 
robotników, którego żąd11ła w.:ększość 
parlamentu, również napróżno szukano 
by w noweli. O § 153, który robotnicy 
uważają za prz~pis wyjątkowy przeciw 
robotnikom, nowela milczy. ·To, co no
wela o opiece nad robotn:k.ami domowy 
mi zawiera, równa się także zeru, gdyż 
wszvstko zależeć ma od rady związko.
wej,~ która to i owo wedłu~ noweli u
czyinić może, .ale 111c uczyn:c nic jest 
zobQw~ązana. ' , 

Odrobina ustępstw, zawartych w 
noweli nie zakryje wrażenia, że rząd w 
dalszym ciągu nie myś.!ii uwzgl~dnić ży 
czeń robotników. Robotnicy niemiec l 
a szczególnie centrowi, którzy czołem 
biH na kongresie w Berlinie przed p. 
Bethma:nn-HoUwesdem i tak. byli z 
przyrzeczeń jego zadowoleni, że na ca
łe g.ardio woJ.al~.: „dajczlaITT:d, dajc~
laind liber alles , mogą sobie obecme 
powledz.:eć: obiecanki cacanki, a gtu-
piemu radość. 

Czy parlament niemie<:ki, zmieni 
wiele na korzyść robotmkow, czy 
szczególnie wo.'1nomyślni •. na których 
padł niejeden glos robot~1k~ przy ostat 
nich wyborach, to uczynić się będą sta
rali 0 tem według doty1chczasowych 
doś~iadc·zeń wątpić .należy. 

wzbudziła wielkie obawy w szerokich 
kolach kupców i przemysłowców nie
mieckich. Pisma hakatystyczne nadra
biają miną, atoli w Katowicach odbył się 
już wiec kupców i przemysłowców nie 
micckich, którzy zaprotestowalii prze
ciw ostatnim antypolskim projektom 
prusko-niemieckim, gdy.ż bojkot dał im 
s i.ę już \Ve znaki. 

Tymczasem nadchoid!zą prawie co
dziennie gtosy z Polski zabom ro
syjskiego i austryackiego dowodzące. 
że oburzenie rodaków naszych poczyna 
zamieniać się w czyn. 

Pod wielu względami z pewnościa 
nie będzie tak, iak mogłoby być, atoli z 
tern, co jest, już poważnie się liczyć 
trzeba. 

Liga pomocy przemysłowej w Oa
licyi rozesłała ipo całym kraju kilkaset 
tysięcy oświiadczeń w sprawie bojkotu 
towarów pruskich. D~klaracye te 
brzmią: 

Ośwhłdczam 'oWf:I clry~ ate· „ 
skiem i stanowczem, że od dziś wszę
dzie i zawsze zwalczać będę przywóz 
tow:arów pruskich do kraju, tudzież u
trzymywan:e jakichkolwiek stosunków 
z firmami 'P.ruskiemi i w miarę sił i mo
Y;;toś,ci 1pracować nędą 1nad .rozwojem 
r dz'.mej pra,~y wytwórczej. W dowód 
z bowjązania ktiadę oniżej własnorę
cz.ny podQ.is". 

~ .... ) ' 
Spodziewają się, że ci, którzy pod-

piszą owe deklaracye, dotrzymają tak-
że swt>go zobowiązania. . 

Z Kilbwa 1n1adeszła wiadomość, że 
przedstawiciele instytucyi handlowych 
i przemysłowych założY~i komitet skła 
dający Się z 16 osób w celu ułożenia 
programu dla podniesienia przemysłu 
krajowego. Komitet przyjmuje także 
przedstawideli innych narodowości Ro 
syi. W celu w.yparcia towarów pocho
dzenia niemieckiego zamierza komitet 
sprowadzać towar produkcy:i. krajowej 
z innych dzielnic Rosyi. 

Powyższa wiadomość kijowska o
biegła prasę niemiecką, a uwag.i, które 
prasa ta d01i dołączyła. dowodzą, że 
niemcy przestają jakoś kpić z akcyi ro
daków naszych. 
J!Ę - !ifS4 

Sprawa amljanla Prus przez polskich 
robotników rolnych. 

Glębokie oburzenie, jakie wywo
łały ostatnfo kroki antyJ!)'olskie w roda
kach naszych pod zaborem austryac
kim .j rosyjskim. tą razą zdaje się będzie 
miało inne dotkliwsze d.Ia Pru&aków 
skutki jak dawniej w podobnych wypad 
kach. 

W sprawie powstrzym:inia wycho 
dźtwa sezonowego robotników polskich 
do Niemiec wyraża „Nowa Reforma·· 
przekonanie. że .największe widoki po
wodzenia ma skierowanie ni1szych 
obieżysasów do Francy;~ gdzie brak sił 
roboczych jest równie dotkliwy, jak w 
Niemczech. Rolnictwo i przemysł fran 
cuski przyjmą z radością napływ ro
botników polsk.: ch z Galkyi. ho dotych
czas musiało się posługiwać robotnika
mi włoskimi, żywiołem bardzo niebez-

I z kół czytelników otrzymuje „No 
wa I~eforma" mnóstwo listów, zaleca
jących przyspieszenie jak najenergicz
niejszej akcyi w tym względzie. 

,,Należałoby zaraz przeprowadzić · 
agitacyę w kraju, albowiem po Nowym 
roku, w połowie stycznia robotnicy za
czynają już. wyjeżdżać. My pod każ
dym względem na tym tylko zyskamy. 
Chłop nasz pozna o w.iete wyższą i sub
telniejszą kulturę romar1śką, zobaczy, 
że jest ktoś mądrzejszy od niemca„ a 
nie poniewierający Polską i Polakiem. 
będzie lepiej traktowany, gdyż francu.: · 
z! znani są z delikatnego obejściia; na
wiążemy przytem na nowo rozluźnione 
stosunki z Fr.ancyą, a niemcom pokaże
my, że i na nich jest sposób, gdy im 
ziemia nam wydarta, poleży odłogiem. 

,,Mojem zdaniem, nie należy się o
bawiać, iż R'llsini wypełrni ą luki. które 
powstaną w Prusach skutkiem braku 
polskich robotników, .albowiem po pier
wsze emigracya ruska liczebnie jest 
znacznie słabsza i kosztowniejsza wo
bec znacznie większej odległości. po 
drugi- mniej mteftgentny ruski robot
nik nie zaws~e skutecznie za:stąpi pol
skiego, 1a po trzecie doświadczenie u
czy, że rusini zawsze ciągną ylko za· 
po1skim robotnikiem, szlakiem przez 
nieg<> utartym; więc za lat k:ilka i onł 
pojadą do Pr.ancyi. Tylko akcyę 1niałeży 
cie zorganizować, a zadamy straiszny 
cios niemi,eckiemu r.olnictwu.'• 

Za przeprowadzeniem możHwie 
najrychlejszej i najszerszel akcyi w 
tym względzie. przemawia także p. J. 
Okołowicz, redaktor „Polskiego pr~e-
glądu emigracyjnego". Z walem on na 
wstępie poglądy kierownika krakow
skiego urzę u pośrednictwa pracy, ila
koby akcyi oojkotowej względem Pmis 
stał na przesz}_rndJie brak cz.aasu do jej 
~organizowania. 

„Jakikolwiek, - pisze pan O. -
ze ~zględu na krótki, okres czasu, dzie 
lący nas od wiosny. nie zdołamy praw
dopodobnie w akcyi tej pasnnać się tak 
da.11eko, aby zupełny bojkot udał się już 
w tym s-ezonie, możemy jednak już na 
wiosnę wywołać znaczne zmniejszenie 
się wychodźtwa sezonowego do Prus .• 
skierowując ie częściowo gdzieindziej: 
w ciągu roku wś będziemy mieli dQść 
czasu ao poczynienia wszystkich }\ro
ków, aby całkowity bojkot dQ~l)zedl do 
skutku w następreym sezonie. to jest 
w roku 1909. W tym też celu należało-
by natychmiast powalać do życia od

powiednia instytucyę. 
Krajowe biura pośrednictwa pra

cy zadania w tym kierunku spełn1ać 
nie mogą. Są to instytucye biurokra
tyczne, dążące przedewszystkicm do 
dostarczania naszym obszarnikom ta
niego robotnika. Zamiast pracować nad 
uregulowaniem wychodźtwa zarobko
we~o i opieką nad niem, biura te zdra
dzają raczej skłonność do powstrzymy 
wania ruchu wychodźczego z.a każ.clą 
cenę i stawiania mu wszelkich prze
szkód. Nic dz1wnego, że instytucya ta: 
zawiodła oczekiwania wielu, u ludno
ści zaś wiejskiej nie zdołała zdobyć zan 
fan:ia i wpływód, potrzebnych do kiero 
wan~a ruchem zarobkowym.•' 

\ 
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Bilsseł prą Domap pod Elberfeldem odbylo 
w •iedzielę. dnia 8-go grudnia, swoje r-0ezne 
walne zebranie. Do zarządu na· przysuy rok 
wybrani zostali następujący czlonkowie: Józef 
bbicti przewodniczacym, Józef Dorociak zia
stępc-. Ja11 Bednarek sękretarzem, Jan Doro
ciak zastepcą., frandsiek Kalużny skarbnikiem. 
Antooł MokrOtlO'Wski zastępcą, Józef Kalużny 
bibliotekarzem, Jao Wal:kiewicz ztastęocą, An
tom Owsianowski chor!lżym, Mikolai Srnies:z
kowski i Jaa Walkiewicz podchorążymi Proi!!i 
się mrazern wszystkie listy przysyJlał dO prre 
wodniczącego Józefa JOrbickiego w Flanders
ł>ach, poczta Wiilfrath. alb() do sekretarza Jana 
Bednarka w Hlabnenfurth poczta Dornap 
.J. Rybłcld, przcw. J. Bednarek, sekretarz. 

Oberhausen W niedzielę, dnia 8 grudnia 
od'bylo się roczne walne zebr.anie towar2yst.wa 
gimn. „S<Jkói" oddzial II, na którem byl o';ór 
nowego zarządu. Wybrani zostali dhdh.; lgna
ay .Kaczmarek prezesem, Jan Homla zastęµcą, 
Marcin Szymański sekretarzem, Jan Zyber za
stępcą, Jan Ba11dasz skarbnikiem. Walenty Wi
śniewski zalłtępcą, J:'ranciszek Berg-er bibliote
karzem. Marcin Oes.twa zaistp., 'li'.lczelntk;cm 
Piotr Bella, Szczepan Sobkowiak zac;tępcą, :a
dnymi Józef Biniek i Frtainciszek Kac.zmarek, 
rewizorami kasy Jan Witkowski i An1rz;j Oe
stwa, delegatem fan łforala Nasze Oi1lazdo : :
~zy obecnie 52 <lruhó~ czyrmych. - Czden.t 

. l.anąd. 
· Uprasza się wszystkie listy :adr !s,•wa~ do 

Jrczesa lu·b sekretarza lgn. Kaczmarek pre-
1.es,. Wachalstr. 83 w Oberhauser: - M~r:- 1 11 
SzYmański. sekreta.rz, Orabenstr. 28 .. ·Oberh:rn
sen. 
QlfłlP_.llllJlllllllllllllllll!l!!~!l'l!!!l!!~!!li!!!!l~4~L~!!!!!!!!!!l!!!!!i!!!~ 

Noiwttszv ·czos zopisoć „Wioruso .PolskJeoo"! 
· Przedpłata ua „Wfarusa Polskie

go" ' z •• Posłańcem Katolickim" wynosi 
tylko „, · 

t mr. 60 fen. , .,„. ! · 

L I .' ' !,I li. ; 

a z odnoszeniem w dom. l m. 92 fen, na 
cały kwartał. · 1 

. „ , · . .. 
. . „Wi?rus Po1ski" będzie i _qag;:il y.ry
cho.dzil . codziennie w dotychczaso- . 

,wy~h~ rozmiarach. -· ' I ' , · . '', 

: : Pros;my Rodaków zac\lęcać, by i 

so.bie zapisali „Wiarus<:!: Polskie~o'\ „ . 
~ ·- ____ J11!7.f_ z__ _aa: 

~ : . Ziemie DQlskle~ · ·. . . ~ 
• " i r l , , , • , 

. Z i~ru, z~~be.dnieb,. W.~r~,\t i 1Ma,~~~: 
l(ościerzyna. Ubieglej ~odzięh odł)yl się 

tutaj wiec przy liczn~ udziale ro~~ó-~; ~a 
wiecu 'priemawia.l posel p; Jan Bre1skl. · - Ro
wnicż . od:byJ'y się wiece w Gnieźnie, w Starem 
Ovaibowie, w; Grabowie i w Pol , CekcY:~i.i~i W,e , 
wszystkich wi~cach byl ur1,z.iaJ rod.aikó;w bardz.;<> 1 

li~~ . • 
· Dzimlany. W naszeti wiosce z.Jawil się nie-

jaki Silbermann, który zwal się da·wniej S~e
brzrńskim. W.idoc~nie ~asmak~wa:f w , ~mrn, 
nach -nazwy bo zamierza~ zaraz i na:szą wioskę 
p.rierobić n~ Sophienwailde, Napisal pet~c'y_e 
do 'rządu, i rozes.lat ią naszym · Polakom, azeby 

· ślę -na niej podpisywali, Jednakowoż ni,e 'mial . 
w tein wielkiego powodzenia_ · , ·. ,. ·. '.: 
. ,. Lubi.chowo. Nasz,ą wioskę opus~1l daw:1.1e~

szy· ·nauczyciel p .. Swleczkowski;· który zm1eml 
swe połsikie nazwisko 111a Kramer, ażeby . z-a:do
kumentować. że zrob.il się ' z niego pra:widz1wy 
niemiec. Czytywał dużo luterskich książek, nad 
sybnych mu z luterskiego „ver.ein~", i daw~ł 
fo innym do czytania W nasze1 w1os~e pclmJ 
-0bowiazki pokątnego pisarza ~ doradzcy. Pan 
Swieczkowski należaX również do tych. którzy 
wygot-0wali prośbę o zaiorowiad'zenie , kazań nie
mieckich w naszym kościele. · 

Gniew. Oberżysta StUrz sprzedat swą ~
bi!łe w ('oi?tewie P. Pig.3Jsklemu z Pelplina za 
17 OOO marek. f 
•"*'!' - ~ - - -· _ .. !,_ ·-H . . .• '"!'5"-„ ;mi 
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ZUB ROWIE. 
P«~owiadanie historyczne według po~ 

wieści 

Wacława Oąsiorowskte20. 

l..iferilc, pow. hd>AW\iki. Przy spaszcr.a
mu drzewai zabila sosna robotnika Józefa 0.
browskiego. Nie~czyk osierocil żone i dwo
je dzieci. 

Iława. W niemieckich gazetJach skarżą sic: 
na to, że wlskość w tuteiszvm powiecie wzbie
ra. W Biskupcu niemczyma pono się cOOa;. W 
Kisielicach, które przed kilku laty Jeszcze byl~ 
miastecz.kiem na wskroś niemieckiem, nabvU 
Polacy kilka JX)6iadlości miejskich i kiLk.a inte
r6SÓW Jrupieok.ich. Za to giną polacy lutrzy. We 
wiełklei wsi Qoryniu nądłczyć ich tam m()ŻJJ]a 
zaled'Wie 20 do 30 W zborze luterskim w Ua
w.ie odprawia się jeszcze nabożeństwo luter
skie. ale polaków-lutrów jest na niem coraz 
nmlei. Toną On.i coraiz więcej w niemczyźnie. 
Wldac z tego, jak to niemczą się polacy, n.ie 
Irulliący katolickiej wiary. 

Labiewo. 16-letniego paistuszka . Wilhelma 
Pauzęrai w Is~d'aga.ch J)Obódll rozjuszony stadnik 
tak straszliwie, że biedak zmarl wśród okrop
·nyoh bol~cl. 

Z Wielk. Ks. Poznańskiego. 
Nowe towarzystwa rot>«nłcu. W Pszczól

czynie pod Rynarzewem.,, w Wyrzysku i w Ko
·Patnicy -zalożono towarzystwo roootn.ików pol
skich Robotni-cy Liczni_e w.pisują sie do tych 
towarzystw. 

l(siąż. Założono tutaj towarzystwo prze
mys.lorwców polskich. 

Trzemeszno. W edlug ootaitnieg-o Liczenia 1µ 
d111ości wYnosi liczba mieszkańców na.siz.ego 
mias~a 5 224 g1osów. 

Z Onle:tnłeńskiego. ijaslQ ,,Swói do swego" 
niez.nane ;est wi·docznie p. Szcze:pkowskiemu z 
Górowa. - jak pisą,e „Lech" - bo• prace bla· 
''har~kie w swoim . madatku oddal pewnemu żY
dowi z Gniez;na, który sam podobno wysmie
wal sie z glupich Polat~&w; 'J)Opierających w 
dzisiejszych czasach obcych. Na-d wyr:::z 
smutnv obia·w ! 

l(~otoszyn. Na szo~ie koimińskiei rozbie· 
gfy się kon·ie gospodlarza Ign Krysa z SkaJowa, 
pnyczeni K. · wyoaid.l'. z woza i uderzy! sie tak 
·.silnie o ·drzewo< iż śmierć ·nastąpi/a natych
miąst. K. <osieroci? żonę i kilkoro nieletnich dzie
ci. 

' Trzcianka 1\ijasteczko 111as1ze liczy w fyln 
·roku 7777 mieszkańców. . : · · 

·Mosina. Podlug ostatniego J.iczenia ludno
ści .znaiduie się w mieście naszem 1 853 mie~z-
1\ańcóW', z !których 1 252 jest katoH~ów i · , 497 
ewa1J1gelików. W zes:żlym roku' naliczonlO 1'731 
mieszkań~ów. ' ' . . • · . . ' ~ ,. . 
„ · Ze. Slllzka· czyli Staropolski.. ;: 

I: • •· ;, • '\• ' , . • I ' 

. · ' -Bytom·, Na kmialn.j „łiohenzollepi" . pod
wyż.szono „za19b.ki w nast~puiący sposób. _ I(to 
·Pracuje oonajmniei 5 · lat na kopalni, otrzyma 
10 fenygÓw na szyohtę więcej, po · d'ziesiędole
tnieJ pracy zwYżka:;wvn,osi 20 fenygów, po pię
·tiustu latach 30 fen~gów, a kto -ąracuie .dlużej 
niż 20 •l•at. ten otrzyma zwyżkę 40 fenygów . 

- Częś_ciowy zakaz ' sprzed?.wania trunków 
upajających ·w dnfo wyplaty i zaliezek · z~l 
jeszc7.e,. bardziej obostrzony. Landrat bytomski 
rÓzporząidzil, .że odtąd ta'kże w lepszych lQka:. 
1~ą.la~h we )V.SZ.ystkie daf e wypla tv i zalJcz:ki 
' pqcz~wszy od godz.iny 4 po potudniu ąprocz pi
wa nie wolno- sprzedawać żadnych innych trun ... 
'ków upajając~ 1•. 

Tara 06. :y <;twierdzQitlo i u c~ery w-
p.aioki zach·orzenia a p awdz iwą czarr.i o ·w. 
Z tych trzy z.a lmńcZ} v ie śmierc ą. Pomiędz 
'zmarlymi icst dwoje i · i ied 1a .dór a o-
.soba:: ' 

Z Rył:tuickiego. Na 1 kalnei nm' ej kopµ lni 
w Knurowie w -sobotę za twalo• · i ę okolo J:l mi;;
trów 'wyso1:ie Ntsztowame, na którmn praco
wali lud1J1e .oko.Io spmani żel aznych po ci~w·w 
Sześciu· lndz;i 'l)a.dlo z. wrW'anom ru t:Own
uierh. Na mieJ cu zabil ~i i; przytęrn n iejaki Kr„.
rnny ze Zaibrza, pięciu innych odnio.s.!''Cl : Z.I ie 
ok'.aleczenaa. · 

Strzele~. · Jak ,,<1 7.. OP" d i0~~" ir s7to 
się u obywaltela p .. Sz d1 kilku mtrid ·!,i'-~'1có:w i 
kilku panien w celu śpi~wallia kvlęJ, ;,;dy w 
krótce zi.awil· się żandarm celem doo;orow.a11da. 
Pam Szydło iednakowo.ż sobie stanowczo "'!-'Y
prosil, aby żand1rm dom i c .~o n~c:v·l ::J ~· 11 -

<lar.111 starar ·się p, Sz. n :iktrmi·~. lr: •'i'' 1·} '.··~ 
la.l swe~<> mieszkania na śpiewa'11·~ kolęd , .ie 
p. Szy<ll10 mu ida1 porząd,n ą. o<lprnwę. 
\.Z. __ -· .. a 

Papiery zaś doręczone nie wyda
wały . mu się dość ważnymi. aiby docie
rać do pokojów cesa rsk ich i wszczy
nać afarm. A że kapitana Lapla;ce'a nie 
było także, · gdy ten oddalil się wta
śnie do Bajonny razem z marszałkiem 
Berthierem, wiec Dziewaiuowski ipo na-

) myśle oddal ·papiery Niegolews'kiemu, r Cln da l~'TV 
Dziewanowski, otrzymawszy od prosząc, by je Chłapowskiemu ·doręczył 

f'łoryana papiery. zaledwie na9 wieczo- i, udzieliwszy mu oojaśnie(1, jaką drogą 
rem wybrał się z nimi do ziarn1rn, chcąc te papiery rąk jego doszfy. zawrócił z 
równoczeŚ>nie. jak to miał w zwyczaju, powrotem ku Bajonnie. 
naocznie przekonać się. czy w :plutonie Zaledwie atoli Dziewa.nowski się od 
pełniącym słu~bę .PtZY cesarzu. wszy- dalił, gdy na odwach w.padł i·ak wicher 
· st'ko jest w porzadku. Chtawwski. 

Na odwachu zamkowym zastał Dzie- - Dowodzący wartą?! 
wan owski Niegolewskiego, siedzącego - Porucznik drugiej kJ asy, J ę-
razem z drugą zmianą szwoleżerów i ga dr,zej Niegolewski, panie adiutancie! 
wędzącego z nimi. l(apitan jął pytać o - Wysłać natychmiast szwoleże
Chłapowskiego, lecz i'ł_iegolewski zape- ra do Bajonny~ do komenda1nta, 1aby 
\V.nit go, że Chłapowski jest w tej chwi- dwóch kmryerów bylo gotowych! Da
li na służbie i że pewno wówczas będzie lej! Co tkot'1 wyskoczy! ... 
wolnym, gdy cesarstwo przejdą do - \Vedług rozkazu! Szwoleżer Mi-
swok:h sypialni; teraz bowiem Duroc dmtawski, na :koń L 
ma swój raport wieczorny. 1)0 którym I ~ Gdy kury ery 1na<ijadą, dasz mi 
·eszcze ,ces•arz zwykł był pracować znać p9ruczniku! 

-zez czas ·pewien. Dziewnowski. i -- Wedle rozkazu! 
ljąc zwyczaie dworu,. zrozumiał, że Cbkl:po.wski zawrócił spiesznie. 

·ry nie było. aby przed 1północą mo- - Panie adjutancie ! Mam papiery 
·ridzicć Chłapowskiego„. do wręczenia mu! 

Z innyeh dzielnie PotsH. 
Skarga Rasłaów przeciw Sł~ 

wiczowl odrzucona. Skargę o obrazę 
wnieśli - jak wiadomo - przeciw Hen 
rykowi Sienkiewiczowi ruscy studenci, 
którzy brali udz:ał w tak zwanym 
strejku głodowym w więzieniu lwow
skiem. 

Adwokat Rusinów, dr. WiaMer Ro
de, zażądał w skardze przyznania kom
petencyi _ wiede1łski.ego sądu przysię
głych. Skarga opierała się na artykule 
Sienkiewiciia w wiedeńskiej ,,Zeit". 

Zastępca Sienkiewicza wykazał 
naprzeciw temu, że ;inkryminowane zda· 
nia wogóle nie zawieraja_ obrazy czci, 
i że slmrga jest zredagowana w niedo
puszczalnej formie, przez wciągnięcie · 
kwestyi politycznych w partyjno-ten
den ...:} j::.l ~. ;-;:)~.'>h 

\Vyższy sąd krajowy w Wiedniu 
przychylił się do tego odrzucając skar
gi~ w re J br inie. 

W motywach orzeczenia sąd wska 
zał na , to, że wprawdzie w inkrymmo
wanych ustępach m.cżna się dopatry
wać .obrazy honoru, że jednak skarga 
jest zredagqwaną w niedopuszczaln~j 
formie, ponieważ zawiera 1ataki na pań
stwową in~tytucyę;, a wciągnięcie mo
mentów politycznych mogloby wywie
rać wpływ na sędziów przysięgłych. 
Ol;Jroilca Rusinów wniesie nową skargę · 
a studenci ruscy z.amierzają odrzuconą 
wyd1ać w formie broszury. 

W sprawie reformy ustawy . wybor 
czei do sejmu galicyjskiego. Z Wiednia 
do'noszą, że na ostatnim posiedzeniu Ko 
ła Polskiego p,rezęs Głcibiński1 wyraził 
ubolewanie,· że Sejm w bieżącej sesyi 
dla . zatat\yi~nia się ze .sprawą ref.o~my 
wyborczej 1iie będzie Już zwotariy mi
mo u chwaty .Kota: Ministe'r Gall cyi z~
komunikow.al ·prezesów.i . Głąbip.slłiemu, 
1i,ż marszałek hr: 'Badeni oświadczył~ że 
obecnie >Sesya s·ejfp:owa . byłaby niemo-
żliwą. · · · 

Wobec tego odbędą się w-ybory do 
Sejmu na wipsnę na podstawie. dqtych-
czasowei ordv'nacyi. . . . · , 

; "I, , I ' ' 
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Bardzo ważne · dla-„ polsfiC-h ·kupców 
· „· ~'. ·. • · ~ 1 ·prża·mysto~·cow. · · 

Polecenie firm tych kupców i prze
mysłowców polskich a z,\rłasz'~za' księ
garzy, którzy się .zobowiążą do poma
gania Rodakom p~zy zapisywaniu na 
poczcie „Wiarusa Polskiego". „Ojczy
'zny". ,,Gazety Toruńskiej" i „Przy}a
ciela" z Torunia, oraz przy zamawianiu 
druków, .zamieścimy bezpłatnie w .na
szym kalend~rzu ·ściennym ~a ro~ 1908. 

Kalendarz ten wyjdzi.e w · ·ozdo
bnem wykonaniu w nakładżi~ przynaj
mniej 50 _tysięcy egzemplarzy,· zostanie 
d,olączony do gazety a. resztę · roześle
my. bezpłatni~· · Ogt9szenia będą więc 
bardzo skuteczne. , · 

Prosimy o rychłe zgłoszenia. 
Drukarnia „Wiarusa Polskiego'~ 

Wiadomośd ze śwlal1o 
O zniesienie poselstw rosrillddi • 
mniejszych książęcych dwwacll D.ie

miecldch 
stawiono wniosek w rosyjskict dumie 
państwowej. 

Raut u Stołyplna. 
Prezes ministrów wydal „ CŁWar

tek w.ielką ucztę, na którą zaprQSil licz
nych posłów do Dumy i wielu drgnita
rzy. 

Eksplozya dynamitu. 
W Tarencie nastąpił wybuck dy

namitu. 3 osoby poniosły śmierć. kilka 
innych osób odniosło dężkie oka.lecze
nia. 

Walki w Macedonii. 
Banda grecka, złożona z 28 osób 

napadła na kilku włościan bułgarskich 
z których p1ęciu zabito podczas walki.' 

l(to wykonał zamach na gubernatora 
moskiewskie20 Horschelmanna? 
W Petersburgu obiega pogłoska 

że ścięta tymi dniami za · zamach n~ 
łiorschelmanna kobieta była księżną 

. Meszczerską, która niedawno nagle 
zniknęła z Petersburga. 

W Alzacyi. · 
Dz1ennik paryski ,,Matin" przy

nosi wiad.omość, że władze niemieckie 
:?akaz!illY w Alżacyi i Lotaryngi:i przed
stawień słynnego poety francuskiego 
Moliere'a Wypadek taki zaszedł w Mul 
huzię, gdzie 1policya w ostatniei ·chwili 
odmówiła pozwolenia na odegranie w 
teatrze miejskim· ,,Le bourgeois genfre 
honmie" ;i „Les precieuses ridicu.Ies": 
.(VUejŚcowy dz.iennik „Expres de Mulhou 
se'· umfośeił w numerze 17-ym bm. 
skargę na ciągłe rugowa·nie języka fran 
cuskiego z pub.l11cznych zebrań i zakła
dów w Alzacyi i Lotaryngii. 
· · Zazna.czają'.c 'ten· fakt, londyński 
,·,Times" .dodaje: ,.Szerzenie iężyka n:e 
mieckiego"· jes.t jednym z potężnych 
środków· ni~mieckiej propagandy poli
t:\rczrie],. czegt) najśw:dszemi przykła
dami sa: kwestya językowa w Austryi 
1 grożące Polakom czyny ciemięsk:e." 
, '. . . Kat~'stroiy ·kolejowe.. , ~ 

·Podczas zderzenia się dwóch pocią 
gów osobowych w pobliżu Lodhiana w 
Indy~ch wschodnich, _ ponlosło śmierć 
20 osób. 

„ · __ .::_ Pod Camdon ~v stanie New Jer· 
sey zdęrzyl , się pociąg pośp:eszny z 
pociągie;m miejscowym; 8 osób ponio
,slo śmierć, J4 znajduje się jeszcze pod 
paląe!ymi s ;ę , gruzami. 

·watki· now·e w Maroku. 
I·. • ·Wójsl{ia francuskie stojące pod Ca
sablanką mają obecnie \VYkonać. ekspe
dycyę ptiedw miejscowości. Madiuna. 
Wskutek chqroby jenerała Drude1a ob
jął dowództwo pułkownik Boutegourd, 
który . prawdopodobnie zastąp:ony zo
stanie wkrótce innym jenerałem. 

Proces MoJtlrngo Hardena 
-Odroczony został do poniedziałku. O
brońcy Hardena oraz nadprokurator dr. 

. . 'w 'f;ło.chum. · Isenbiel stawili szereg pytań, które m~· 
!$Z ~--.-- .. - ,. „. 

- Co za papiery?! - Sam nie w.iem! Jakieś <papiery 
Niegolewski ipowtórzyl sfowa Dzie- hiszipań&kie 1 Odebrane czv znalezione 

wanowskiego. pod pałacem f erdynanda ! · Obiaw gor· 
Chła.powski wziął nie.chętnie ,papie- liwości ! Nie wiem. co z nim· zr-0bić r 

ry. Obawiam się, czy niezbyt blahe to.,. 
- Dzieciństwa j1akieś! No, zobaczy- papiery! 

my!... Kmyerów 1natychmiast zarapor- - Pozwól, tkole~o. niech przejrzę·„ 
tować. · - Znasz hiszpańSlki? 

Chłapowski powrócił spiesznie na - O tY'le, że rozumiem! ... 
staTiowisko - swoję_ w komnacie, poprze- Villeneuve jął niedbale przewracać 
dzającej gabinet cąesarski. papiery naraz drgnął i porwał się z 

P-0rucznik .grenadyerów gwa:rdyi, miejsca. 
VUleneuve, który chwilowo pełnił obo- - Kolego! -·rzeki szybko. - Nie 
wią.zki drugiego oficera ordynansa ce- pojmuję! Własnym oczom nie w.Jerzę! .. 
sar·skieg.o, ·oowitał Chłapowskiego sze- __ Go takiego, co? _ pytat goracz 
ptem: kowo Chłapowski. 

- - Latasz kolegia, jak fryga! d c 
- - Zdaje się koledze, że za prędko! - Rozkaz do •. chunty" ma rY . 

No, ręczę ci. że zanim żołnierz zdąż,„ kiej ... wzywający ją do zbrojnego opr 
.J ru ! ... Manifest do wojska! Do ludu„. 

dopaść do Bajonn~·, najjaśniejszy pan Spisek, spisek na ŻY. cie najjaśniejszego 
już ziapyta, dla czego .jeszcze -nie ma t ce 
kuryerów? Już to noc będzie dzisiaj pana! Kolego, chwi.li niema do s ra . 
ciężką! nia„. Natychmiast zaraportuj! 

- Z czego to wznosisz. kolego? - Do gabinetu cesarskiego·? CzY 
- Najjaśniejszy pan zasiadł do nie za śm~ało? . ·a 

1przeg-lądania papierów i podpisywania. >o - Id~ natychmiast!.. A nte, ~1 .~ 
Papier podpisany nie może godziny POJdę ! Kazda sekunda tu decydai ·· 
czekać! Duroc do rana będzie wy-1 (Cia~ dalszy nastąpi). . J 
sylał!... A~ 

- A to co, kolego, masz w ręku? - f _,,.... ·· '" 



~vć przedłożone byłemu lekarzowi 
A,Warcka tajnemu radzcy Schwenin
rowi i Jego żonie, którym domu by
li i łiarden i P.ani von .Elbe. Lek.arz 
f reY z Wiednia oświadczył. że pani 
~ Elbe iest nerwową w stopniu nie
rrnałnym. Zapytany, czy hr. K. 
oltke ma skłonność do zboczeń płcio
·ch. zaslonił się dr. :Frey ob-Owiąz

ell1 zachowania tajemnicy lekarskiej. 
Redaktor dr. Liman oświr,dczył, 

Bismarck uważał księcia .Eulenbur
za skłonnego do zboczeń płciowych 

jernu przypisywał wpływy różne na 
. rza ni.iemieckiego. 

alendarz ścienny 
na rok 1908 

·yjdzie ·w wydaniu ozdobnem 
· z ogloszenla1nł. 

lad ·będzie wynosił przyinajmniej 
60000. . 

Kalendarz dnłączymy dio i,,\Ątfarusa 
olskiego" i roześlemy pe~platnie. 

Zamówienia 11ta ogłoszenia, :któ
rrch ceina b.ę~zie umiarko"':ana, przyj- · 
ml!:e adm1mstrncva „Wiarusa Pol
'iego' ' w Bochum. 
f!!' ... .JL - „-- „ 

·Z róiny'-h stron. 
Jeszcze tylko . dni kilka dzieli nas 
początku nowego kwartału. Prosimy 
iem Czytelników nasżych jeszcze w 
latniej chwm dołożyć starafI i zjednać 
g~nowi Swojemµ. jaknajwiększą ~icz.., 
nowych abonentów. Kflżdy z na$ 

jerzy w . prawdziw:ość pr?ysłowia~ ~ę 
1wiata ludu dokona cudu, więc, Platńię:.. 
~c o przysłowiu tym, starajmy się 
erzyć oświatę, jednając „Wiarusow: 
olskiemu" jaknajwiększą li.czbę no-
ych czytelników. · 

Langendreer. łfandlarzowi' W :iJ- · 
i!mowi Pottowi skradziono· w 'drugie 
więto wiecżorem z 'mi.eszktania· za 
~O marek ·gotówki i różnych towa-. 
w. ł , 

- Dwa pociągi towarowe zderzy
s!ę na dworcu tutejszym. Lokoino
·Ą.'f>i, kil.~a .... v.'agon<?w.. jest, uszko-
nych. . . . . 
Gelsenkirchen. Na kopalni ,,Biu-

enthal '' przejechał wózek .riaładowa
nvęglem 17-to letniego górnika ':Feier 
enda. Smierć nastąp i ła na miejscu. 
Miihlheim nad Ruhrą. W elektro-

ni Thyssena po.niósł śmierć pewien 
botnik. który za bardzo ~bliżyt si~ 
przewodów elektrycznych. 
HQ!thausen. ,,Oelsenkirchener-Berg·-
·erks-Aktien-Ges'ellschaft" · zakupiła · 
subhaście posiadłość górnika Augu

·na Pośledniczaka za 10735 mr. 
Horstmar. Idącego sob:e spokojnie 

ogą górnika Jelinka · postrzelili gór
y łiaseJkuss i Kramer tak ciężko, że 
tpią o jego wyzdrow.i.eniu . . Napast
Y dali do Jeli.nka kilka strzaJów. Ha
kussa i Kramera aresztowano. ~ 
Y, Polak dopuści się jakiego przew1i
ma pisma niemieckie tłustym dm
( donoszą, że to byl Polak, że atoli 
Ym Wypadku niemcy bez wszelkie
oowodu postrzelili spokojnie drogą 
ce.go Polaka, tego naturalnie pisma 
ll11eckie nie podkreślają. 
Wattenscheid. W .piątek rano w.·
hł Pożnr w składzie obuwfa Wiene

.,. e~o. Spaliło się za 15 tys. marek o-
~ia. Przypuszcznją. że ogień po<lło.
o. 
Hagen. Morderca Pranciszek Hes

D.rzeczy zawsze, jakoby był zamor
/' Iiartmannównę. Co do pierwszej 
· ~Y Prokuratorya nagromadzib 
~1~1e materyału dO\vodowego. W 

2;
1e
1
1 sprawie odbywają się jeszcze 

· s Uchy świadków. 
Essen. Z zawiedzlo·nej miłości o-

~~ła1. sobie życie służąc-a Else Lcihse 
· u icy Renatastr. 
E~berfeld. Wybuch kotła w ełek
~1 miejskiej wyrządził znaczne ·P· Z ludzi nikt szwanku nie po-

~~Olonia. Z powodu zatargów z~„ 
la~W.Ych część robotników w hucie 
'ie~J .w Przedmieściu Ehrenfefd wy-

'Pow~Iał~ pnacę, wskutek tego huta 
ni .1edziala pracę wszystkim robot-
13e' robotnicom. 

Prz ~lin .. W składzie sreber Koerne
l!Jv~ ulicy Pr.incessinstr. udało się 
· aczom po długich. usiłowa-

niach otworzyć szafę żelazną. Złodzie
je skradli 20 tysięcy marek w złocie i 
pap:erach wartościowych. 

Berlin. Poseł z okręgu raicibor
skiego znany ks. Wilhelm Prank z Ber
lina, przesied.!ony został jako kanonik 
do Wrocław:!a. 

Aresztowanie naśladowcy kapita
na. z ~openicku. Donosiliśmy, że w 
W1edmu o~radł pewien ,,lejtnant" kasę 
42-go regimentu artylery~ dnia 21-go 
grudnia. 

Przebrany ten złodziej brał się zu
pełnie po oficersku, tonem rozkazują
cym zażądał kluczy od pokoju kasowe
go. Odebrawszy fe, otworzył pokój, a 
następnie kasę za pomocą orzyniesio-
nych narzędzi. zabrał swobodnie 30,000 
koron i znikł bez śladu. 

Złodzieja ,aresztowano w czwar
tek w Freysingu w Bawaryi. Jest nim 
były podoficer Golg·schmidt. Znaleziono 
przy n:m jeszcze 21240 koron. 

Skradziony I odnaleziony naszyjnik. 
U jednego z jubilerów berliilsk~.ch speł
niła niedaw.no pan.a międzynarodo
wych oszustów wyrafinowaną kra
dzież kosztownego naszyjnika z pereł 
j brylantów. Klejnot ten v.n:siał przez 
dfugi czas w vknie wyst1wnem. Tymi
dniami przyszła do sklepu jakaś wy
twornie ubrana dama, mówiąca źle po 
ni~m:.ecku, z wyraźnym akcentem fran
cu~kim i zażądała pokazania jej naszyj
nika. Po chwili przybył także jej mąż. 
Nie mogąc się jednak zgodzlć na cenę, 

· opuścili sklep. Gdy pewnego czasu ju
biler chciał z powrotem wstawić na- . 
szyjnik do okna, zwrócił jego uwagę 
zapach, wydzielający się z naszyjnika. 
przypominający perfumy klientki. Bliż
sze obejrzenie naszyjnika dowiodło. że 
jest to tylkó bezwartościowa imltacya. 
którą oszuści zastąpili zr.ęcznie skf.adzl 
ny klejnot. Policya przedsięwz;ęła na
tychmiast ś!edztwo. Jubiler ocenił swą 

. szkpdę na kilkadziesiąt tysięcy marek. 
. . Obecn~e schwytano złodziejską pa 
rę· w Czerniowcach. on nazywa się Lu
pasc,u, ona Michalescu i była śpiewacz
ką. W rafinowany sposób przecho
wała Michalescu perły skriadzione w 
swoim c:ele i zdołano je dopiero za po
mocą różnych środków i procedur z . 
niej wydostać. · Znaleziono wszystkie 
skradżione 61 pereł. 

Michaiescu nochodzi z Jassy, gdzie 
była żoną kapitana. Po śmierci męża 
objeżdżała z kochankiem swoim Ale
ksandrem Lupascu różne wielkie mia
sta; parka jak ·Się zdaje, dokonała iuż · 
wiele kradzieży, gdyż znaleziono u n:Jrch 
wiele cennych przedmiotó\V. Naneta 
Michalescu włada · językiem rumuń
skim, tureckim, francusk.im i greckim. 

Pod Anderłues nastąpiła eksplozya 
gazów w kopalni „.Emir'. Dwóch górni-
ków poni.osl·o śmierć. · · 

Londyn. Podczas POżaru w środlm 
miasta spaliło s!ę troje dzieci w wieku 
od lat 4-9. Matka odniosła ciężkie obra 
żeni a. 

Obostrżenie przepisów o święceniu nied.zieJi. 
Sekretarz: stanu rzesz}' niemieckiej Bethmazu1 
HoUwel{ rozesłał do wszystkkh rejencyi w 
Niemczech prn.lekt obostrzenia przepisów o 
śiwięceniu · niedzieli. Po~lug tego pr~ktu nie 
tyiko w interesach handlowych. soólikach, ale 
taikże w. otwartych skfadach przemysfow~ów 
i rzemieślnbków nie będzie woloo w niedziele i 
świcta zatrudnia.ć pomocnikórw. uczni i robotni
ków. W 1J1iektórych albo mooe we wszystkich 
S<:a.l:ęziach kup·iectwa i handlu. spólck S])-OŻyW
czych i innych :z.airobkujących spóJek może być 
do.iwolona: praca w niedziele i święta z wyia
tkiem pierwszego dnia świąt Boże~o Narooze
iilia, Wielka.nocy i Ziclooych $wiątek na mocy 
-0staitnicg.o zezw{)lenfa, każde~o czasu odwolal
ncgo, wsza.kże z następująccmi ograniczeniami: 
1) W ostatnich dwóch nie<l'ziela!Cl1 przed Bożem 
Narodzeniem wolno zatrudniać ludzi przez 10 
gcxlzin dziennie, ale ty1ko do g-och, 7 wieczo
rem· 2) w następne trzy niooz.iele i święta po 
Boż~m Narodzeniu wolno będzie 7.atrndni . .eć, 
gdzie ruch handlowv tęgo wyma1!a. dziennie 
6 godzin. ale tylko do g-oclziny 4 po 'polu<lniu; 3) 
w inne niedziele i święta wolno zatrudniać lu
dzi 3 godzfo:y dzienn.ie, ale tylk<> dQ goozfrly 2 
po 'IJ'{}ludniu. I w tych przypadkach praca mu
si być tak r01Jożona, żeby ·ludzie magli być na 
na•bożeństwie w kościele 

W sJ)l"awie przedawnienia pretensyi kupie
ckich za2lnatzyć jeszcze trzeba, że przerwa w 
przedstawieniu następnie także, Jeżełi dlużnik 
przyzna wierzycielowi je,:!o pretensye (przez 
rokle ustne lub piśmienne upomnienie albo 
wezwatrJie do zarplacenia. przedaiwnienie się nie 
przerywa) lub Jeżeli p<>dczas okresu przeda
wnienia o<ip:laci część oretenisyi, albo też procen 
ta lub da J.akie Zla!pewnfonie. 

Wolne dln obonentów „Winruso Polskieoo". 
Aż do końca marca roku 1908 mo-

gą abonenci "Wiarusa Polskiego" r· 1- 1 

bywać ~,Kalendarz Maryański" Karo-

la Miarki na rok 1908 z czterema pi~
knymi obrazami, kalendarzem ścien
nym i kalendarzem k!eszonkowym po 

· 30 fen. a z przesełką SO fen. 
Obraz przedstawi1ający naszych 

najznakomitszych pisarzy. oddamy a
bonentom po 40 fen., a z przeselką po 
50 fen. 

Na książkach zakupionych w księ
garni ,,Wianisa Polskiego" w Bochum, 
dajemy abonentom 10 fen. opustu z każ 
dej marki. 

Na drukach i ogłoszeniach, które 
nasi abonenci Rodacy ·po koniec mar
ea zamówią, damy .im 5 procent :nad
zwyczajnego t'labatu. 

Kto żąda opustu, powinien udowo
dnić kwitem, że jest abonentem „Wia
rusa Polskiego". 
I 

Od Redakcyi. 
· Panu Janowi l(Jlmkowskłemu. Sprawni jest 

w biegu. Z powody ważnych wypadków jej 
dotąd nie za.łatwiono Atoli spodziewamy sj.ę, 
:te w czasie ua8'bliższym w tej sprawie JJ-OOZY
niooe zostaną odpowiednie kroki vrzez odnośny 
Komitet. 

LES 

Od Ekspedycyi. 
Panu St I<. w Roll. Dziękujemy za przyslu

ge W zaproszeniu do przedplaty na „Ojczy
znę" i w formulanach do 2'.arpisania „Ojczyzny'' 
za.szla pomylka. „Ojczyzna" z odnoozeniem do 
-domu kosztuje na caly kwariaJ 87 fen. a nie 
83 fen. 

Panu L. I(_ w łłr. Na pocztach już „Ojczyznę" 
z:ameldOWa'llto, wi~ wszystkie urzędy P.,Ocztowe 
wiedzą o. tern i przedpłatę na. „Ojczyznę" przyj 
mować muszą. 

NA DES LANO. 
Na)tańszYtil i najrzeteltiieiszym domem 

zakupna Jest 
EMMEL I Co. 

Bu Im k e, Wannerstrasse nr. 143. 
Wvdawanie znaczków rabatowych. 

Niebezpieczeństwo przez opieszałOść! 
Latwiei jest blednice wyleczyć, · niż .sucho

ty. Jest wielkim M~dem "ble:dniCe reS.p: brak 
ikrwi zaniedbać. ponieważ' Mtwg-. ·z tego ·~·po
wstaią 'sudmty. Jedyny sposób, aiby blednicę 
resp brak krwi usunać, polega ·na tern, by krwi 
brakujących ska<l.ników. dodać i przez to nie
bezpieczeństwu zapobiedz. Blednicy towarzy
szą rozmaite dole~iwości, jak bicie serca, ból 
gl9·wy, brak energii, zmeczenie i senność za 
dnia a niespokój w nocy, nerwowość, brak 
apetytu i ogólne nsłabienie. . Tysiące kobiet 
więdną wskutek tej choroby, którą t<bk latwo 
usunąć można. jeżeli tylko wlaściwego środka 
przeciw niej si§ użyje. Takim środkimn jest 
Noveierroil, który już setki ludzi jako radykalny 
przeciw tym niedon:mganiom wypróbowało. 
Przez uż,Vwanie gn powstaje w cafom ciele 
zupelna zmiana. Jectna chorba po drugiej znika, 

. cheć <Io . życia, sila i energia znów. powracaią. 
Noveferrol usuwa wszystkie chorobj ::i pomna
ża zdrową i czystą krew. Przy kupi ie tego* 
proszę Z1waiać na u-raw111ie zastrzeżoną nazwę 
„Noveferrol". Do nabycia jedynie w· aptece ~ 
chem. Iaboratori1:1m ~ptckarza . H, SmyczyńS<kie
go w' Berlinie, Oor·litzers!r. 48. 

Odzieblizny. popękane ręce, . liszaje, 
oparzelizny, otw. rany na nogach, wyrzu
ty skórne, rai1y (szczególnie u dzieci) • ."PO· 
cące . nogi. hemoroidy; Ischias, kurcżowe 
żyły i wszelkie wrzody leczy szybko i pe
wno polecana przez znanych lekarzy, w 
luaju i zagranicą najwyższemi nagrodami 
odznaczona · (1521) 

JiDiilF maść Wacława <•:~o7e~e~s:r~~·} 
Do nabycia we· wszystkich aptekach 

lub wprost w jedynej fabryce 
Cltr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach. 

~ "" -·' E& 

Towarzystwo św. Jam\ Chrzc. w Altenessen 
donosi, jż w ·Nowy Rok, 1 stycznia 1908, po po
ludniu o go<lzirrie 4 odbędzie się roczne walne 
zebranie. Na porządku dziennym: Z1agajenie, 
s.pr.awoz<lanie sekr i sikarbniklai z 3 kwart. i ca
lego roku, obór nowego zarządu i wolnę gJosy. 
O liczny udzial. uprasza (1) Zarząd. 

-Kol~ śpi;~u oHarmooia" w Rotthausen. 
Rocznne walne zebranie odbędzie się w No 

wy 'Rok u P. Waldmanna o godz. 4. Będz.ie o
bór nowego zarządu i rewizva -kasy_ W świę
to 3 Króli urządzamy gwiazdkę na sali pani 
'Roehl o godz. 4 po por. Cz.lonkorwie, którzy za
le!!a.ią z skfadkami mie~ięcznemi więcej ;ak 3 
mies!;1 ce. powimli się z skladek uiścić, w prze
chvnyr,1 1 azie będą tvlkp za go0ści uważani O 
Jicznv udz~ai w zebra111i11 i gwiazdce prosi (l) 

- ___ Zarz!'<!·_ 
l(olo śpie~u .,Mickiewicz" w Oberhausen 

podaje do wiaodomości swYm cz.lionkom. iż w r•ie 
d1..iele, dnia 29 bm., odbędzie się o godz. 5 oo 
południu roczne walne zebranie i obór nmvego 
zarządu Upraszu się szan. czfonków, aby Eię 
wszyscy punktualnie stawili. Goście miłe wi-
dziani. (1) Zarząd. 

BACZNOSC! 
Tow. Przemysłowców Polskich w Essen 

nrzą<l'z:a, na wielkiej sali P. Majstra (Alfredus-
haus). Prohnhauserstr. 19. we wtorek, w dzień 
Sylwestra, dnia 31 ·grudnia br., zabawę, połą
czoną, z przedstawieniem ·amatorskiem P. t.: 
,,Banknictwo partacza". kome<lyo-opera w I 
akcie. Osoby: l(opytowicz, cechmistrz szew
ski Dratewka. partacz szewski, Grzegorz. ma
szłttlerz, Franusia. oberżysta z pod ,,ztot. osra•• 
Po przeclstawicnilu 7.abawa z tańcami. Początek 
zabawv " godz. 7 wieczorem. (3) Zarząd. 

Uwq~a. Dzieciom niżej lat 14 wstęp na 
salę wzbrooion:r. 

Towauystwo św <de&ława w Bulll*e 
donosi swym cuonkom. lt mnula żomi Clf•
ł<a '11aszego p. Duszyńskiego 

śp. BRONISŁAWA DUS~ 

Pogrzeb odbe<izie się w niedzielę 119 poi'. 
o ~'Z 334. Czlonkawię wirmi się o ioU. !/.ia 
w lokalu posiedzeń stawić. O liczny Ddziar pr. 
si UJ Z-.. 

-
Tow. glmn .,Sokół" w BruckhaltSell. 
Walne zebranie odbędzie się w Nowy Rok 

o godz. 2 po pO.Cudniu w sali posiedzeń 11 oau 
Brinka. __ (~) I( __ Lanrentowskl, sekr„ 

Tow św. Woiclecha w l(amap 
J>odaae <lo wiooomooci, iż we wtorek. 31 po po
ludniu i w śwjęto No\Vy 'Rok rano jest spoiso
bność do spowiedzi św. W Nowy Rok po pvlu
dniu o godz_ 4 polskie kaztanie, ootem z.ebraaie 
tow. O Jiczuy udzial vrosi (2) Zarząd. 

-·T~~-:-;.;n-:.sokół" w Liihtendortmund -
pocla.łe druhom do wiadomości, iż Jitwlazdka od
będzie się w Nowy 'Rok o godzinie 4 11 pana f. 
Buschkain:wa l2) E. l(itschke, prezes. 

Uwaga. Cwiczenia o nagrody odbędą sie 
31. 12. o godzinie 6 wieczorem Naczelnik. 

Wszelkie listy uprasza się naidsylać potd. 
adresem Ed. Kitschkc. Somborn P. Kley, Pla
netenstr_ 53. --- - -·~---------·---

Towarzystwo św. Józefa w Hills . 
ohchodz.i gwiazdkę w niedzielę, dnia 29 ~ru
"lnia o godzinie 5 po ppludniu w lokalu p Loeck 
tenbohmera. O liczny udzi·al z rodzinami pro-
si (1) ZarzrJd. 

Cześć pleśni! -
Koło śp'e" u „Dwoo" w Essen 

urządza dnia ·5 stycznia rb. 
-. _. zimową zabawę -

polączoną z koncertem, przedsta1wieniem t&
tralnem i śpiewem cztero,2'.losowym, potem tą-
n1~9. . . . 

Uw~ga. Dz:ięciom niżej lat 14 jest wstęp na 
salę · wzbrotjony (1) . · Zarz.~d. 

r. -·~ --.., " . 

TO'War,zystwo Jedność w J..angendreee 
podaj&::'sw-Ym .czlonkom do wiadomości, iż . w 
Nowy Rok odbędzie się walne kwartalne zebra
nle, o godz:. ·4 po pol. w lokalu p. Arenza, 
na które się szan. czJonków zapras11.a, ponieważ 
będzie sprawozdanie z. ostia·tniego zebrania i z 
ostatniego kwartalu, potem b~dzie obierany no-
wy zarząd O Jiczny: udzial s.zam. czJQIIlkO.w 
upraszia. się. Goście mile w.idz.iani. (2) .'··· 
_,..._ _____ _.M ... lch. Orzegorz~~ski, _ orzew. _ 

Towarzystwo głmn. „Sokół" w Dorstfetd. 
w niedzielę„ 29 ~udnia o godz. 3-· or. 

w zwyklym ·1ok:ai1l b'e<Iziemy obchodzić ~wia
zd.kę. O liczny udział czfonków wyplatnych 
prosi ( 1) · Wydział. 

Uwaga. Zebrania odbY'Wa;ą się w każdą 
~ierwszą nic<lzielę_1.nies!ą~~· ------.--'n ac z n ość Wattenscheld! 

W niedziele. 1drnia 29 tm. po polu.dniu o go
dzinie 7śs odbędzie się zebr.anie czlcmków kon
sumu polskiego na sali P. Prukop.a, Nordstr. 
W~zystkich · rodbików, którzy się na cz.lonków 
z~losiłi. tlpra:sza się o punktualne stawienie. 
' · ·· (I) · l(orplsya, . · 

1 Wiec w . c ·astrop . dla . paraflaa z Borku~ 
• „. . • , , (pa Zdz.feżu) . .· · 

.9dp~dz!e ~i{; \v, ni~a. zięlę .• . dnia ?9 grud!lia, ó ~Q.~ 
dzuuę J-.e1 po poJudrnu na sah p. No1sten. ~
prasza się wszystidch „pa1:afiain oraz. szan. Offa
ro~awców,,por· ~waż będzie sprawozid:ainie j " : 
z~mknię~~z~eranL~ _skla<lek. __ M,_Grucbała. 

Wiec Związku Polaków w Altenessea. 
Aby ·publicznie zaprotestować przeciw wy

właszczeniu ziemi polskiej, odbędzie się w nie
dziele, 29 bm. o godzinie 4 na sali p. Saala włee. 
l(to jeszcze czu)e się Potakiem, niech na wlec 
oodąży_ Związek Poldków. · 

-Odezwa do -Mazurów! 
Wychodzący w Szczytnie „Mazur" prze

szedt znów pod kierownictwo ludzi dobrej woli 
a wi~c zasluguje .:na p0parcie. Zamieszcza on 
mprosz.eme do przedolaty. na które p.rooimy 
zwrócić uwagę ,.Mazurów". Opiewa ono tak: 

„Z uplyrwem tego mi~iąca rozpoczyna sie 
no\\ry kw .rtal, a ~raz~m kończy sie ab<ma
ment na gazetę Kto nie chce p02ostać bez pi
Silna polskiego niechaj zawctJaisu odlmy kilka 
groszy .j odnowi abonament na przyszły kwar
tal. 

Kochani Ma-zurzy! Żviemv dziSiiaj w ta
kich czasach, że żaden czlowiek. czy t-0 rooo
tnik. rolnik, czy też rz.emieśLnik nie powinie• 
zostawać bez ~a.zety. Po dziś dz.ieii musimy 
walczyć o polepszenie nas1,ej doli. A wa!łka ta 
ciężka i potrzeba na{ll w niej koniecznie do
rad y i przyjaciela. Takim przyjacielem jest do
bra g-azeta 

Ale nie dosyć na tern, że sami ?!aaobnujecie 
,,Mazura" na przyszly kwartal, powinniście się 
poziatem jeszcze starać, aby to uświadomillnie 
zaszcz.ep.ić jnnym, mnięj uświadomionym, a 
czynicie .~o wtenczas, jeżeli r()Zpowszechniacii 
„Mazura . 

A wie<: agitujcie za ..:Mazurem". Najprzód 
sami zaaibonujcie J.rO na przyszly kwarta! a po
tem innych staraicie się naklonić do abona
meniu. 

„Mazur" wychodz.acy 2 razy 111a tydzień, 
pismo z obrazkamj i dodatkiem niedzielnym 
„Przyjaciel Rodziny" kosztuie na pq.czde •• 
ćwierć roku. 

tylko 75 fenyJZów 
z odnoszeniem do dornu 18 fen. wię.cei. czyłł 
93 fenygi. 

Mazurzy ! Zaoirujcie. czyta;cie J rooszerzal
cie „Mazur." jedyne pismo dfa Mazuró.w WJ"• 
zna1J1ia ewanjtieliokiego. 



a ... •lh+ • 
:Nie kupujcie 

ż& ,~tego ze~arkaod llrm iz 1.-h l.atałogów,które 
ża~ ·•« ~o pOJf!~ia o zeg1nku nie mn.Jlt• a najwa
i.nlt• szeto, że oraz drożd odemnłe sprzed"'wają. 

N c.~ jtal\sze i najrzetetnfej ze źródło za1':upna. 
8przcdaj\' taniej, nit niE>jedne la~.ryki. 

· W szystk;e moje zegarki są startrnnie o uciągni~to 
i nu. minutę uregulowane. Za każdy zegarek daję na 
5 lat pismienną gwarancy~. Obawy ?ien;ia ładnej, bo 
to, coh,Y si„ podobać nie m ało! przy.JmUJ~ z powrotem. 
i zw11u:am pieniądze. Trzeba su~ komecz~1e przek_onić, 
a. kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie stkodzi. Z11.
mówienia i podziękowania codziennie nadchodzą. 

J!'Iurłownłe! Olbrzymi wybór! Detalicznie t 
Czysto srebrne na.jpiękniej : ze zega7ki z lbtką :So~ką l z zło· 

,z 1 onemi bri.:'"gami i na.jlepszemi werkami n& 10 kam1eruach po 12, 
H 16 18 i 28 mrk. Najwspanialszy z Matki\ Bosk4 zegarek, 
zto'con~ litery, z najozdobniejszemi złoc. brzegami, ciężki w srebrze 
i z najlepszym na. 10 ka.mieniach prima werkiem tylRo ~6 mr. 
Zegarka tego z pewności~ nikt jeszcze nie widział. Zegarek ni· 
klowy 5,40 i 8 mr. Zegarek posr~br7any kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany la. na. 6 kam1emach klucz. 7?5 mr. Zega
rek czysto srebrny cyl. na 6 kamieniach kinez. lub remoi;it .. z 2 
złoe. brzegami la. werk. 10 mr. - Ten sam na 10 kam1emach 
12 mr. Łańcuszki po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe po 1, 
1,25, 1,!W, 1,75 mr. CJennłkl bor;at~ w 3000 ilustra• 
eyi na zegarki, łańcuszki, biżuterye, także skrz~pc_e, fl.~ty, k.la~-
nety, harmoniki oraz noże, br:<iytwy, portmo?etk.i 1 rózne okoli· 
cznościowe podarki wysełam każdemu darmo i franko. (1231) 

"'~ D A ~ E C K I, Poznań, 
ł Posen, Bismarckstr. 2. 

aDGl)ann..,onAQana 
J. Barański, Wanne, 
Najwięks:r:e i najstars~e polskie składy 
mebli, maszyn do gotowania i tialko· 

· witych wypraw kuchennych 
, znajdują. si~ 

I. skład przy ul. Karola (Karlsf r .) _nr. 3 
===naprzeciw kościoł& katolickiego. 

2. skład przy ul. Kolejowej (Bahnhofstr.) 
wprost kości-Oła katolickiego. 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mych składów bez p;zym~s~ kupna, .wskutek 
czego eię przekonac mozeme, ze na~korzyst-· 
r:.iej kupicie całe wyprawy oraz po1edyńcze 
rzeczy tylko u ( 400) 

Jana Barańskiego t 
Przy całkowitych wyprawach, pł~kne podarki 

Wszystkim, któt zy n mnie wyprawQ 
,...c~~~~ kupi'\, wypożyczam gratis porcelany na we-

18 odpłatę! sele. s . p bli ś . 
~'-"-e,...~~ Polecam także zanowneJ u czno ci 

moje 
'lda11ne war11s1aty 

tapicerskie i siodlarskie. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. . 
Zarazem polecam materace moJego 

wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce
nach fabrycznych. 

Szanownym Hodakom 
polecam w moich dwóch 
wielkich składach 707 

w Herne i w Kastropie 

w wielkim wvhorze 
wszelkie sprzęty ku
chenne, piece, ma
szyny do gotowania 

'ło t'. ·, ... „ • ·,"'' „ .. 
' ' . 

Czerwona pluszowa 

kanapa 
jeBt tanio do nabycia 

w Linden 
ul. Nowa nr. 3. (1534: 

Najtaiłsze i naj· , 
dogodnfoj!!.ze ir6~ 
dło zakupna dit 
młodoteńc6w 

--------- itd. Również 11
--------

całko\\ite wyprawy kuchenne i magf e 

Stanisław Jankowiak~ 
Za gotówk~I 

Na odplat~I 

Główny skład wile1"ne 
przy ulley Nowej 33. 

Drugi skład w Ka-
11tropłe przy ni. Kał· I ser Frłedrichstr. 21. 

WY'J"dwca ! Ja n Br e; s k t w Bochum. O~O'Wiedtialnv m redakcve: 

- ....,. ___ ----

są najlepsze. Cena od 26 mr. począwszy. Na 
skXadzie mam także ok-Olo 100 sztuk WYŻ<lży
maczek i maszyn do praini.a w 24 różnych sy. 
stemach. Maszyny do prania od 8,50 mr. P<l· 
cząwszY. (1891) 

Odpłata dozwolona! 

H. Heilond, Hemu, oohnhomwilSse 111. 
-- - - --

- - Przeprowadziłam się i 

'li . ul Klaszto~;. 1'!3arcBiosczhuemW'Ski, Telefon 

I 
(Klosterstr.) · 1742. 

I ul. Kai·ola do domu. 
przy ulicy 

Dworcowej nr.146 
(Bahnhofstr.) .I Interes agenturowo-komisowr. I 

I' Zastcpca Il tylko firm pierwszorzędnych wchodzących w zakres branży 

I kdonialnej. 1482 I 
I 

Speeyalnośe i 
wszelkiego rodzaju 'vódkł, puneze, koniaki ł 

li Mtapoje bezalkoho:Uezne. 

I 
..... z:::::::; Wielki wybór cygar i papierosów. 

'.r)'lko laurtownle. 

-- lill iill - - „ - ------~ 

rumy~ 

·~· 

na.przeciwko kato!. ko, 
1:1ciota. Proszę Szan. Ro. 
daczki o łaskawe po. 

1 
parcie. 153(}. 

A. Kruk, 
polska akuszerka· 

w 'Vanne. 

Znane z swej dobroci i ogólnie lubiane papierosy 

pierwszorzedoy wyrób, tylko reczna robota 
w kartonach po 10 sztuk za t5:r~n. 

poleca 813 

:n. Droste, Poznań, 
fabryka papierosów I krajalnia tytoni. 

Rep~entant na Westfalię i Nadrenię Stanisław BataJezak, Bochum 
· Juliusstr. 2 I. 

~ZWll I Niniejszem 
R nowoieł w 

I 
J,f.ą ---

1 i W moim wielkim składzie własnej 1107 

I ~a~~~~~~ ~~~d~~~~: ~~~~~~ł~ł~ ~~~!~oÓ~ I 
I& nizkich cenach, że konkurować mogę z każdym składem żydowskim, któ17 e wprawdzie ma towar tani, ale za to tak zły i słaby, że się wnet rozleet. ł1 

1J( U mnie natomiast każdy kupi tanio, ale przyt.em towar bardzo trwały. Po- I 
I! lecam również I 

11 ;;arderobę dla robotników I 
l'-

1
. a mianowicie !!pOdnłe, jaezkł, koszule, 11Zkarpety, Helkł, i t. d. 1 W mojej praeowni garderobf męzkie} I 
I wykonuję ubrania na miarę według najnowsz.,,j mody; krój pierwszorzędny j 

ceny przystępne. Każdy Rodak powinien tylko do mnie przyść i się pr* I 
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Bochum, na wtorek, dnia 7 31 grnłnia 1907. Bo 17. 
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Rodzice Polscy t Uczcie dzieci swe 
· wić, czytać I piśać oo Polsku 1 Nie 

Polakiem, kto potomstwu swemu 
lemczyć sle pozwoU ! 

Ostatzu numer 
,Wiarusa Polskiego" w kwartale i ro
bieżącym otrzymują dziś Czytelni
nasi. Kto więc 2:1apomruiał jeszcze od 
wić przedpłatę na pierwszy kwartał 

owego roku, niechaj to natychmiast 
zyni. Zarazem zwracamy sie w ostat 
j ch~li_d? Czytelników naszych, by 
tak c1~k1ch dla polskości czasach 
an Swój jaknsajenergicz111iej popiera

L „Wiaru~ Polski" zajmuje w prasie 
~lskiej jedną z najtrudniejszych placó 

k, tym wi~cej go Rodacy popieralć 
· ni i starać się winni, by nie było d0-

1Polskiego, w którym n'ie byłoby 
i~rcisa Pol~." W dzief1 Nowego Ro 
v;;.~ .ysl y zetkniemy się z krewnymi 

. <l jomymi, których prosimy, zachęcać 
~ l apisania so.bie „Wia51sa Pol.skie
~ ' na strczeń, luty i marzec przyszłe 
10 roku. l1rzedpłata na poczcie wynosi 
~lko l m. 50 fen., a z odnoszeruiem do 

u ł m. 92 fenygi. 
~ !"' ~'{t!' 12&! 

-rpadll6• dnia. 

f rankenreutera w pociągu dfa tego, że 
państwo Kończakowie rozmawiali po 
polsku. 

Inn:y niemiec~ Leiendecher miotał 
na Kończaków wyzwiska. Sftd skaml 
ich na IPOWYŻe} wymienioną karę. -

Jak wiadomo skazał sąd w Bo
chum za obrazę nauczycieli niemiec
kich popełnioną tylko słowem pewnego 
Polaka na 2 miesiące wrięzienia. 

Włościciele kopolń nie czyniq ustępstw. 
Nadzwyczajne walne zebranie knap 

s~aftu bochumskiego odbyło się dnia 28 
gru~nia. Zebranfo zagaił tajny radca 
\Va1dmann z Akwizgranu o godzinie 3 
i pół po południu. Po raz pierwszy zja
wi1ła się policya na zebraniu knapszaftu, 
co wywoł;llo wielkie zdziwienie pomię
dzy zebranymi. Pan Waidtt11ann zapy
ta·ł się wachmistrza, czy na zebranie 
dostał zaproszenie, ponieważ zebnanie 
to nie podlega kontroli policyjnej. W ach 
mistrz oświadczył, uż jest z urzędu po
licyjnego wysłany do dozorowania ze
brania, poniewiaż na zebraniu będą spra 
wy publiczne rorpa:t wą.ie. Jeżelii a~ 
li przewodniczący tego żąda to on 
(wachmistrz) lokal opuści, co też na 
życzenie przewodniczącego uczynił. 

Walne zebranie bawarskiego oddziału Atoli po kilku minutach wachmistrz .t?O
• wrócił znów nra salę i · zasiadł sobie 

i110tenbrajnu" zażądało ustąpienie Je· przy stole. Przewodniczący oznajmił ze 
rała l(elma. branym, iż władza policyjn_a znów na 

Zd1ranie odbyło się w niedzi1·elę i zebranie przybyła. Tą razą ujrzano już 
f:-,ł,!l) telegram go ksi~cia Rupprech- w końcu sali kilku innych policyiantów. 
~ . Przewodniczący zapytał się znów 
~ tcrr Jak wiadomo złożył protek- wachmistrza. czego sobie życzv, n po 

·it. ".lfo godząc si!; na tatktykę jene- trzykroć go wezwał, by lokal opuścił, 
' a .Kclma. „ , Iecz wachmistrz odparł, że tego nie u-

hrnania tajnego radzcy Schweningera 
. są korzystne dla Hardena. 

Były lekarz Bismarcka oświadczyl. 
P'.'Hi<i von t:Ibe uważał za osobę zu
me w1arogodną i zdrową. Harden 
y.k ' l6:11 swoich nie pisał dla tego, 

łf obra21:ć hr. I(. Moltkego, lecz jedynie 
l celal:h politycznych. 
. Wi\;kszość pism niemieckich wy-
:a rnimt1 to orzekonanie że Harden 
tanie , kazany. ' 

d gałicytski zamierza robotników 
racających z Ameryki zatrudniać 
Przy robotach państwowych. 

Z Lwowa donoszą, że 5000 robotni
zna.i dzie pracę przy regulacyi 

k, a l2 tysięcy przy regulowaniu 
ewostanu w lasach. 

Yiska Duma państwowa odroczyła 
~i~ do 21-go stycznia. · 

Duma na ostatnim posiedzeniu 
Waliła ustawę udzieJ;ającą 15 milio-

18~ tys. rubli jako wsparcie dla 
ości d<ltkniętej klęską nieurodzaju. 

s:;nlewteranie rodziny polskiej z 

6 
u rozBtowy nn.Jskiej skazał sąd 

eh • · I"" me111ców, jedneS!o na SO m., dru 
~ie~o na 40 m. grzywny. 

t
Prze<.1 sądem ławniczym w Wrze-
oczył '" 2 . nie . ~ię 8-go grudma proces o 
t Wteranie państwa Kończaków z 
oszyna, dokonane przez kolonristę 

czyni i pozostanie, a Jeżeli go nie 
pcnostawi s.i~ w s·pokoju, wówczas ze
branie rozwiąże. Na salii powstał wiel
ki śmiech. Z powodu zajścia tego wy
słano telegraficzne zażaleni-e do rejen
cyi, a wachmistrz pozostał na sali do
póki tajny radca z ministeryum handlu 
p. Steinbring ni·e zaczął przemowy. Gdy 
wachmistrz usłyszał nazwisko radcy 
wyszedł z sali. 

Stwierdzono, iż stawiło się 322 star
szy\.:h knapszaftowych na zebranie. 

Nasamprzód obrano 4 ławników' 
do wyższego sądu rozjemczego w Ber
linie, a mianowicie z pośród zastępców 
robotników pp. Siebmranna i Althoffa, z 
pośród pracodawców pp. Haslacher'a i 
Lenz'a. Do wydziału rachunkowego 
ohrano z pośród robotników pp. Munds
becka i Bon.Jnghofa, 111a zastępców fti
schlera i Reisego. 

Po załatwieniu spraw tych przysta 
piono do obrad nad odrzuconym w ze
szłym walnym zebraniu projektem u
staw knapszaftowYch. 

Prz·edstawioiel pracodawców ase
sor górniczy p. Kleine starał się wyka
zać, iż górnictwo w tutejszym obwo
dzie wiekszych ciężarów przyjąć na 
siebie nie może, przyzłllal atoli, iż zna
czna część inwaJ1idów młodszych, któ
rzy mają dzj.eci poniżej lat 14 gorzej we 
dług nowego projektu mają być posta
wieni jak dotąd. W końcu oświadczył 
pan Kleine, 1iż przedsiębiorcy ani kroku 
dalej nie uczynią jak w dniu 12-go li
stopada. Następnie stawili starSii· knap
szaftowi swój wniosek, który uzasa
dnił pan Nobis. \Vniosek starszych 
knapszaftowych był tej treśoi. iż w od
rzuconym projekcie ustaw z dnia 12 li-

stopada rb. renta miała być podwyż
szona po 6 l~tach o 54 fen. tygodniowo$ 
po 7 do 10 latach o 44 fen, po 11 do 14 
latach o 31 fen, po 15 do 20 latach o 26 
fen., po 21 do 25 o 10 fen., po 26 do 30 
latach o 17 fen., po 31 do 35 lat o 18 fen. 
w dalszych latach o 17 fen tygodniowo. 
Składki do knapszaftu miały być pod
~ższone z 95 fen. na 1 markę tygo
dnnowo. 

Od 1-go stycznia 1908 roku miała 
być tak zw. dodatkowa renta (Zusatz
rente) zniesiona, a w miejsce renty tei 
winni· inwał1idzi otrzymywać tak rent~ 
górni.czą, jak i rentę państwową. Ogól„ 
ny knapszaft bochumski przystępuje do 
związku knrapszaftowego, opartego na 
wzajemności z tym zastrzeżeniem, iż 
na walne zebranie związku wYbierać 
się będzie połowę delegatów z grona 
pracodawców, ca polowe z grona robot
ników. 

W niosek powyższy starszych 
knapszaftowych został przez pracodaw 
ców odrzucony. Stars-: knapszaftowi od 
rzucili wniosek asesora górniczego p. 
l(.leim~g.o. 235 głosami. Za wnioskiem je 
go głosowało 88 starszych knapszafto
v~·ych. · 

Jeszcz;e; ed rvm:U kiem tym sta-
rali się stars1 Knapszaftowi stawić inny 
wniosek. lecz pracodawcy nie choleli go 
wysłuchać. _ 

Starszy knapsziaftowy Schulte sta 
wa tedy wniosek, by składka wynosiła 
1 markę tygodniowo, a zresztą projekt 
ustaw miał być przyjęty według wnio
sku Pośredniczącego zas_t. m~nisteryum 
p. Steinbringa z ostatniego walnego ze ... 
brania. Zarząd knapszaftu miał sam o
znaczyć, o ile możnaby r.enty podwyż
szyć z nadwyżki, która p.ozostiałaby po 
obustronnym podwyższeniu składek o 
2 fen tygodniowo, nadwyżka ta miała 
być rozdzielona na renty inwalidów po 
5 ido 20 latach pracy. 

Na wniosek pośredniczący p. Stein 
bringa pracodawcy się god:zJili. chodziło 
więc tylko o 'Podwyższenie składek o 2 
fenygi na członka. 

Milionowi właściciele kopalń nie 
zgodzili sie jednak na przyznanie tych 
2 fenygów inwalidom. Większośclg 
głosów wniosek odrzucili.Za wnioskjem 
głosowała nieznaczna mniejszość pra
codawców. 

Pomiędzy starszymi kruapszaHo
wymi powstało wielkie oburzenie i ode
zwały się głosy: „Hańba!". 

Zatem od 1-go stycznia 1908 r. o
bowięzywać będz,ie narzucony przez 
urząd nadgórniczy statut. Stiatut ten 
jest mimo podwyższenia składek o tyle 
gorszy od dotychczasowego, że walka 
w górnictwie zdaje się być nieunik.neo
na, a odpowiedzialność spadnie na pra-

. .codawców, którzy siedząc na milio
nach 2 fenygów inwalidom przyznać 
nie chcieli - inwalidom, którzy groma
dząc z nanażeniem życia dla nich owe 
miliony, stracili zdolność do pracy. 

Sila przed prawem i słuszn-0ścią ! 
Zasada ta stosowa·na przeciw Polakom 
przern'knęła już w społeczeństwie nie
mieckim te warstwy, które rozporzą
dzają silą finansową. A więc także słrib
sze pod względem finansowym war
stwy społeczeństwa niemieckiego na 
własnej skórze odczuwać będą teraz 
zastosowaną przez kapita.listów kopal
nianych zasad<; ,,Siła przed .prawem!" 
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Biosy zogronicy o wvwłoszczeniu. 
Jak wiadomo, Henryik Sienkiewicz 

podał pod ocenę 1ma\komitych cprzedsta
wicieli kultury we wszySkich krajach 
~ruski projekt w:ywlaszczenia. Ich od
powiedzi ogłasza Paryskie Biuro Infor
macy}ne Pras01w~ Rady Narodowej~ 
któremu wielki_ nasz piSta·rz powierzył 
techniczne zajęcie się ankietą, - roz-
1poczynamy dzisiaj. 

1) P. Delpech. senator i wiceprezy
dent senatu francuskiego • .prezes stron
nictwa większości parlrumentarneL 

Projekt nie :wywłas~zenra, ale .... 
.... przedłożony sejmowi pruskiemu 
Jest obelgą rzuconą światu cy:Wiłizowa
nemu. Siła mą~e gpieść prawo, ale nie 
idzie przed rrtiem .nigdy. Prawo zostaje 
:prawem. Siła jest gOdna szacuntku je
dynie pod tym warunkiem, by była słu
żebnica spraiwiedliwości. Inaczej jest 
ona wstrętną; a jest niJl szczególnie 
wtedy, gdy zwraca się przeciw części 
obywateli, pod,danycb jej opiece. 

Poo.ad wszelkicmi .interesami po
szczególnych jedno~tek i iposzcregól
nych narodów unosi się dzisitaj opinia 
świata. 

Są sprawy, które są międ;zynaro
dowe. ogólno-lud1kie. 

Idea srprawiedliwości wyiraiŻa się z 
równą silą na wszystkich miejscach zie 
mi. Jeśli prawo doznało jakieiś rażącej 
!7)biorowości, wszystkie .narody, świa
dome swych wspólnych obowiązków. 
czują się ia}{by mieważonymi na swem 
uczestnktwiei w ludzkiej rodzinie i 
k-r.zycza głośno swe oburzenie. 

I to właśnie jest rysem znamiennym 
i za~zytnym doby obecnej. 

Siła -zbrodnicza może urągać temu 
wielkiemu głosowi. Lecz ani wla4'cy 
państ·w ami ich wspólnicy 1I1ie zdołają u
ni1knąć piętna wybijane go tym, którzy 
prawa Iud1.1kie pogwłacHi. Racz przy-
jąć Paltlie... DeLpech, 

senator departamentu Aniege. 
2) P. Camille Belfaigue, liter~t i kry

tytk muzyczny: 
Galą· myślą łączę się z Panem, ~ 

wraz z Panem z całej duszy się obu
rzam. 

3) Ks. Gayraud. deputowany fini
steru: 

Za1dm~. miarą nie mogę być niecwły 
na zamachy .wymierzane tyrzeciw Pola-
1kom w królestwie pruskiem. Wszelkie 
sumienie chrześciańskie, w imię bra
ters~a łudzi w Chrystusie, wszelkie 
sumienie ludzkie, w irniQ godności oby
watelskiej członków cial!fl społecznego 
i solidarności powszechnej, musi zapro
testować z oburzeniem. Nie chodzi tu o 
sprawę polity,ki wewnętrŻnei, .do której 
cudzoziemcy nie mają się wtrącać. Wo
bec aktu despotyzmu. który grozi lu
dziom w ich ludzikich .prawach. protest 
ludzkości staje się oboriązkiem dla 
wszystkich. A niadto jaki to .przykła<l 
gotuje kapitalizm pruski dla soc}1ialnej 
<lem<?krac_y, przystępując <lo wywłasz
czenia przymusowego, tak niesprawie
gliwego, tak ;potwornego! 

Ks. Gyraud. 
deputowany Pinisteru. 

Brentono .o wvwłHszczoniu. 
W „Frankfurter Ztg." zamieścił zna

my ekonomista L. Brentano obszerny 
artykut omawiający kwestyę polską i 
sprawę wywl·aszczenia. Brentano z no
wego tanowis.ka zapatruje się -na te 
sprawy J wywodzi, że nawet najzupeł-



nie)sze wywłaszczenie nie aoprowa
<lziloby do germanizacyi niaszyclJ dziel
nic, ponieważ .przyrost ludności polskiej 
jest ~nacznie większy jak niemieckiej, 
czemu żadne gwałtowne środki nie 
przeszkoqzą. 

.,W Poznańskiem i Prusach Zacho
dnich toczy się wal.ka o ratowanie niem 
czyzny - mówi Brentano - a· przy
rost ludności polskiej wykazuje, że środ 
ki dotychczas użyte do celu nie prowa
dzą. l\s. Blilow skarżył siG ·na ~ielką 
płodność kobiet polskich i temu prze
dewszyistki em przypisywał winę, że 
ludność polska wciska się do Niemiec. 
Przyjąwiszy, że większa ulodiność jest 
w rzeczy samej przvrniotem przy ro
dzonym Polaków. czvż przez wywłasz
czenie wszystkich właścicieli ziemskiich 
w obu tamtejszych dzielni.cach zapo
bieżemy rozrostowi ipolskości? 
- Wedle pruSikiej statystyki obdłuże
nia w r. 1902 w Prusach Zachodnich by
fo 23,630, a w Poznai1skiem 67.650 wł1a
ścicieli ziemskkh, będących jedynie 
111ominalnymi wlaścicielami, .bo rze·ozy
wistymi są nieznani właściciele listów 
kredytowych i ka.pitaliści; tak zwani 
właściciele ziaś .są niczem ininem, jak 
tyilko zarządzcami należącej do wierzy 
deli ziemi. 

Przy.puśćmy, że wszyscy ci zarządz
cy Polacy 'Wsfa.ną zastaoieni przez 
ll1li·emców. Jakich robotników ci tak z\Vla 
ni właściciele nierńieocy 1Jżywać będą 
wtedy do prowadzenia gosipodarstwa 
111a majątkach ·należących właściwie do 
wierzycieli? Innych rnbotntków jak 
polskich inie ma tam, bo przecież skoro 
rząd za1kazał ściągania robotników ze 
w~chacJlu, owi nominalni właściciele pod 
nieśli krzyk, że zbankrutować będą mu
sieli. Cóż przecież nadaje mrodawy 
rcharalkter krajowi? Czy tych kilka ty
sięcy właścicieli ziemskich, albo bez
narodowościowi kaipitaliści, którzy z 
tyich wlasiności ciągną korzyści? Nie, 
chairaikter narodowy nadaje masa lu
dności. Tę masę tworzą Pola,cy, któ
rzy Polakami pozostaną, chociażby 
projekt wywłaszczenia stał się prawo
mocną ustawą. Niechaj 1kla.żdy prze
czyta sobie i zasta.nowi .się nad dziełem 
Ludwika Bernharda: „Das .polni~che 
Gem.eindewesein im 1preussischen 

Staate", w którem autor wykazuje, ,jak 
to robotnik polski nabywa 1najpiePw 
kawałeczek ziemi i na}więkiszych :nie 
szczędzi ofiar, a.by do tego nową par
celę dQk_upić i w fon sposób .powj~kszać 
sw9ją wl•asność, wobec czego ni'emiec 
większę_ mający wymagainia, walki ~ 
nim!prowadzić nie jest w stanie; 'CZYŻ w 
takich stosunkach .Projekt wyw,faszcze
[lNlJ doprowaidzilby do czeg.oś więcej, 
ialk tylko do tern większego rozgorycze 
111ia obu 1naradowości ! ChybClJby rząd 
pruski poszedł dalej i W}'lku:pil wedle 
vroielctu. który Schtmoler w mku 1895 
podał do wniosku Kanitiza, wszystJdch 
właścicieli ziemskich oo p.rawej stronie 
Elby, wszystkich wbotniików 'DOlski·ch 
wy.wł1aszczył, a na miejsce ich osadził 
chłopów ITTiemieckich na takich gospo
darstwach. któreby sami z rodziną obro 
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ŻUBR OWIE. 
()JJowiatlanie historyczne według po

wieści 

Wacława fiłtsłorowslde20. 

fClu 4atuy) 
Chłapowski, podniecony wzburze

niem Villeneuve'a, odebrał szybko pa
piery i poszedt do drzwi gabinetu ce
sarskiego, lecz zanim zdążył ująć za 
klamkę. te otwarły się gwaHownie, sta
,nął w nich Bonaparte. 

Oficerowie wyprostowali się. 
- Kuryerzy gotowi? - spytał o

stro Napoleon. 
- Natychmiast będą. według roz

kazu. najjaśniejszy panie!. ... 
- Powinni już być! Jak staną, dać 

mi natychmiast znać!... 
- Według rozkazu najjaśniejszy 

panie! - odpowiedzieli raźno oficero
wie. 

Bonaparte odwrócił się. Chłapow-
ski postąpi.I naprzód. 

- Najjaśniejszy panie!... 
- Co takiego? 
- Doręczono mi papiery, przejęte. 

wypadkowo w palacu jego królew
skiej mości! 
. , Napoleon skrzyw.ił się pogardliwie. 

bić mogli. Ale zkądże wziąść (rch nie- ·1 
mieckich chłopów ? - Wszystko tó są 
utopie !„ 

W dalszym cią.S?;u wyv,:odzi Brentano. 
że jedynym sposobem odwrócenia od 
Niemiec niebez.0.iecze1łstwa rpolskiego. 
jest udzielenie Polakom S\vobody jak 

bótv. za odzte:iie itP. rz~cz~· drogo musi pta- ~ 
cić. a swoje produkta taniei sprzedawać mu- 1 
sL Z gazet szanowni słuchacze możemy sie 
dowiedzieć gdzie bieda siedzi. kiedy przyjść 
może i jak się od gjej obronić. 

Abonujcie „Ojczyznę0 1 
Prosimy popierać i rozpM1szec1t 

niać pismo po\vieściowe pod łvtułem 

najszerszej rozwoju ekonomicznei{o· 
Skoro tylko pomiędzy ludnością polską 
dobrobyt się wzmoże, najgroźniejsze 
niebezipieczer'lstw dla Niemiec, wielka 
plodność Polaków ustanie, tak j1ak sie 
to dzieje u wszystkich wysoko cywili
zowamych narodów. Przytac.zia· przy
kłady z._ historyi Rzymu, Ameryki na 
poparcie swych twierdze11. 

.,I w tej kwestyi (polskiej) 01kiaże się 
prawda niewzruszonego faktu - ko!1-
czy Brentano - że 1korzyść jednej naro 
dowości nie potrzebuje być pol(lJczoną I 
ze szikodą drugiej. ale racze.j PTZY dzi
siejszej organizacyi gospodarstwa spo
l,eie·znego, naród każdy p01d tym jedynie 
wamnikiem rozwijać się może, jeżeli 
w1szystkie ludy równocześnie rozwiji.1ć 
się będą''. 

o DDłrZBbiB GZYłHnio. 

Trzeba tylko kooiecznie umieć czytać ga
zety, ti. czytać z rozmysłem. od fJQczą.tku do 
końca, o przecz.ytanem ze sąsiadami porozma
wiać. aby o każdej rzeczy wławe sobie wyrG
bić zdanie, a wtedy v<>żvtek będzie wielki. Za
pewne że trudno doslmnałooci znaleźć na świe 
cie, to też i w gazetach znajdzie się czasem 
iakaś wiadomość nieprawdziwa, przez pomył
kę umieszczona. Tem jednak gorszyć slę nie 
należy. boć różni ludzie do takiej gazety wia
oomości Podają. Ale też jeżeli fil.ę pomyłka 
przytrafi, to zaraz w następnych numerach 
głów_ny pisarz gazety czyli redaktor ią pro
stuje. 

Znajdą się i dzisiaj tacy, którzy zaprze
czaią po.żytku z. czytania gazet. a nawet po
wstaią przeciw ws.zelkiemu czytaniu i nauce; 
ale na takich nie ma co zważać, bo to są lu
dzie niedobrzy, tak zwani półmę<trld a raczej 
niedouczki, którzy fabią bardzo w cudzej a 
zwłaszcza mętnej wodzie ryby łowić, Tacy to 
wielce się światła nauki obawiafą bo trudno 
byłoby im innych wyzyskiwać. Ciemnei.to czło 
wieka naUatwiej złowić. taki hultaj splącze bie 
daka różnemi fałszyweml wiadomościami, uwi
kła w różne interesa. a potem ssa jak pająk 
muchę aż w końcu zadusi. 

Na końcu nadmienić muszę, że gazety to 
wielkie lekarstwo i środek pewny, żeby się 
uchronić od kary za obmo.wę; po przywitaniu 
się zaraz pytamv. a co tam słychać nowe1.[o? 
i zaraz rozpoczynamy opowiadać lub słuchać 

Z odczytu wygłO'Szooego przez dr. Laurento- różne rzeczy bywałe lnb niebywałe, a najcze-
wskie~o na wiecu Towarzystwa Czytelni Lu- ściej plot.Id, 'Z których żadnefl'.O użytku niema, 

dowych w l(ościenie a które najczęściei tworz.ą sprawy ·i do są.du 
Bardzo to wdzięczne zadanie D którem za- prowadzą. Człowiek taki, co czvta gazety. 

myślam dziś kilka słów v-0wfodzleć, bo cho- nie będzje sie wdawał w żadne plotki, tylkÓ 
ciaż jestem przekonany, że każdy z nas wie, zacznie opowiadać i słuchać o rzeczach pe-
la.kie korzyści płyną z czytania dobrych ksią- wnych, nowinach, obchodzących ogół miesz-
żek i pism, to niejednego żywe słorwo pobud·zJ kańców, niez_myślonych, niepoprzekręcanych, 
do tem wiekszei.!e> wypełniania tego prawdziwie bo czytanych osqbiście w gazecie. 
nar-0dowego obowiązku kształcenia się ·coraz Szanowni sfuchacze. takie czasy teraz na-
więcej w najmilszym dla każdego języku, to stały, iz bez gazety, jak bez kalendarza. lu-
iest języku ojcz.ystym. dzie, którzy czytać umieia. roozumnieisi, iuż 

A nie brak nam zajste sposobności ku te- dziś obyć się nie mo~ą., i ci, co we wolnym 
mu bylebyśmy tylko z niej korzystać chcieU. cz.asie gazety czvtaią, nie myślą o żadnych hul-
Mamy dwa wielkie źródła. czyste, płY1rtące taJstwach, lecz w trzeźwoiści. w oracv. a za-
szerokiem korytem, z których każdy Polak tem i w zdro:w.!u życie swe orowadząc. majątek 
może i powinien czerpać oświatę. a temi źró- i poważanie u sąsiadów zyskuia, ich dzreci zaś 
dtami s~ .książki i 2.azety. patrząc na dobry przykład rodziców, wstępu-

Na co sie przyda czytanie gazety? Takie jią w iich ślady i z pewnością staną się pooporą 
to pytanie staw.i niejeden z nas sąsiadowi swe- ich starości, czego zapewne każdy z nas sobie 
mu, albo i samemu sobie: przecież co się sta- życzy. 
ło, to się nie odstanie, a 0 tern co będzie. to Garnijmy się wię-c szano-wni słuchacze do 
gazety też nie powiedzą; ojcowie nasi gazet oświaty, pielęgnujmy nasz kochany język oj-
nie znali i czytać nie umieli. O szanowni słu- czysty przez czytanie dobrych książek, jakich 
chacze ! pomiędzy dawnlerszemi czasami a nam poddostatkiem udziela to na wskroś szla-
teraźnJejszemi jest wielka różnica! DawnieJ chetne Towarzystwo Czytelni Ludowych; po-
wszelka wiadomość szła ustnie, teraz na mowę pierałmy to Towarzystwo ~roszem naszym, 
coraz mniej się zwa:la a więcci na pismo, a który nam stokrotne odsetki przyniesie, czy-
ma się rozumieć najwięcej nr yny. A stąd taimv nasze czasopisma, nasze gazety, które 
i prawa, które idą z oostępem ·u w ty.m du- tch9ą dla nas wszvstkie duchem narodowym. 

. chu ·się zm~enity. Ptawie ws,,. ie żądaią do- ? p.oś\vlęćmy te kilka ttoiaków na kwartał za 
wodów na ptśmie. Zatwierdzone prawo, wy- ł gazetę. z którei czytania tvsiąckr-0tne odnie
drukowane w gazetach już się uważa za ogło- ł siemy korzyści: uczmy dziatwę naszą czyta~ 
szenie i obowiazujące i nikt nie świadome>ścią i Pi1sać p() Polsku. aby nam umiała książkę i 
jego ttomaczyć 5ię nie może. - Dawniej lu- gazetę orzeczytać i oóźniet gdy dorośnie, oo-
dzie nieznaiąc kolei żelaznych, telegrafów, ga- p.ier.ała ksiąikł i pisma polskie słowem i czv-
zet. nie tak wiedzieli o sobie i nie potrzebo·- nem. Ślicznie powiedział Wielk0p0lanin Ka-
wali wiedzieć, nie mieli tych potrzeb co dzisiaj, rol Liebelt: z całą usilnością rwij się do oświa-
nie mieli ze sobą takich interesów takiego ty; pamiętaj, że oświata ta wszystkie ciem-
handlu. Dla tego też nie ootrzebowai'i wiedzieć oości zwycięża i rozprasza. Jeden wątły pło-
co się tam dziele w krajach dalszych. zagra- ~Yk lampy yozśwłeca obszerne, ciemne wie-
nicznych, a teraz to, co w tamtych krajach się zień s1klep1ema. a łuna zapalone~o budynku na 
dz:eeje to i nam czuć się daje, Niejedna zło- mil kilka w cJeniach nocv jest widną.. .Jeden 
tówka .i marka idą na marne dla tego, ie nie błysk rozumu chmurv przesądów rozświetla, 
zna się stosunków handlowych lub przepisów, a pochGdnla oświaty oświeci Hzeszłość i orzv 
trzeba Się więc uczyć a w tem najwięcej nam szlość". Tak się wyraził o oświacie w.lelki 
pomoże czyt.anie gazet~. uczony polski, który oracą, i nauką zdobył so-

Na tych kartach papieru mieszczą sfę nie- bie w całym świecie wielkie znaczenie. 
raz sto.wa długiego ł ciężkiego, wieloletniego Postępu!lny J}Odłuiz tvch słów szanowni 
doświadczenia, z których k0>rzystać moleruy słuchacze. ood11ośmy lak naiwyżei sztandar na-
dowolnie f powinniśmy. Gazety diJiwsią 11am szej narod{)wei oświaty_. trzymaimy go wciąż 
gdzie, co i jak się stało, obiaśniają o• stosunkach wysoko. w silnych dłoniach, a Opatrzn~ć. kt6-
kupleckich, o nrzemyśle, rzemiosłach. wynala- ra o każdym robaczku pamięta, nie zapomni o 
zikach, ulepszeniach w gospodarce, strat:zch, nas i da Bóg - 1nic z.~.iniemv. 
jak inone narody się rządzą. iaki nam przvl•h1d 
dają, dla czego to np. gospodarz za td:t:c.>, za 
_ ______ WJ?Ali. ___ ._ E__ -~~~~ 

- Oddasz je jutro marszałkowi 
dworu!... 

- Najjaśniejszy ·panie„. papiery 
bardzo ważne!... 

- Powiedziałem! 
- Najjaśniejszy panie ... 
- Jak śmiesz? ... 
- Tu ... o życie waszej cesal1$kiej 

mości idzie!... 
Bonaparte spojrzał zdumiony na 

Chla powski eg;o. 
~ Oszalałeś?!... 
-- Manifesty do „chunty", do woj-

ska!... ~l w 1 ~1\·~•·r~ :~~-~·Mfs.i 
Napoleon Qdebrał niecierpliwie pa

piery z rąk Chłapowskiego i wy~zedł. 
Rustan drzwi za cesarzem zatrzasnął. 

Chłapowski po wyjściu Bonaparte 
go spojrzał przerażony na Villeneuve'a. 

- Ko1ego, \na miłość Boską! ... Czy 
aby nie pomyliliście się ... Jeżeli słowa 
wasze się nie sprawdzą .. . 

-- Bądź, kolego, spokojnym!... I 
popraw raczej szablę i opatrz pistolety. 
Mogą nam być dziś potrzebne!... 

Chłapowski ~pojrzał niedowierza
jąco na Vi.lleneuve'a. lecz naraz drzwi 
gabinetu cesarskiego rozwarty się po 
raz drugi, szybciej, gwałtowniej.„ 

- Ru stan! - dał się słyszeć· stalo
wy głos Bonapartego. - Szpadę i pl.sto 
!ety! ... 

• . 
- Mameluk spełnił rozka'Z w 

mgnieniu oka. 
- Duroc ! Alarmuj odwach! 
Wielki marszałek ruszyf naprzód. 

Napoleon rzucił okiem na oficerów. 
- Panowie, za mną!... 
Przed pałacem rozległ się wy

strzał karabinowy - a tuż w ś.1ad za 
nim gwałtowne, chrapliwe dźwięki 
trąbki. 

Pluton Niegolewskiego zerwał się 
na równe 1nogi, dosiadł stojących w po
gotowiu koni i sunąl ga.~:opem przed ga
nek. 

Bonaparte spojrzał ku szwoleże-
rom z zadowoleniem. 

- Ilu was jest? 
- Pluton, najjaśrn· ejszy pani.e !... 
- Karabi1ny nabite? 
- Nie mamy nabojów!. .. Po ostat-

niej rewii inspekcya wstrzymala wy
dawanie! ... 

- Słyszysz, Duroc? ... A czemże 
wy mnie broruić będziecie? 

- Wasza cesarska mość! - rzekl 
z zapalem Niegolewskl;. - Mamy sza
ble ... Po naszych· trupach drog1a do cie
bie, najjaśniejszy panie!... 

- Odzie reszta warty. Duroc? 
Mariszalck chciał odpowfodzieć. 

lecz muaz z za węgła zamku wysunąl 
się oddział grenadyeró\v. 

Ojc2!yzna 

Tygodnik narodowy, pośw~co y 0• 
świacie i rozrywce, który z Nowyn I Rokiem zacznie wychodzić co tydz.ie 

ł z dodatkami „Dzień Boży" i 9,Szkółk 
Narodowa". 

Przedpłata wynosi na ca13· k\va~ 
tal tylko 

'5 fenygó,v. 
a z odnoszeniem w dom 12 fenygó\ 
więcej. 

„Ojczyzna" zap:sana jest w cen. 
niku pocztowym: „Erster Nachtrag u. 
ste 14, polnisch". Na poczcie żądać 
Besztele polnische C;aitung „Ojczyzna i' 
aus Bochum. 
~1& 

Przedłużenie konkursu na 
odczyty, 

Na życzenie z wielu stron wyrażo. 
ne, przedłużamy niniejszem czas nade. 

I 
słaniia odczytów na nąsz konkurs do 31 
marca roku 1908. 

Termin ten będzie ostateczny nie. 
odwołalnie. 

Wydawnictwo „Wirfrusa Połsłdego11 

· w ·Bochum. 
EZ 

Z Prus Z&ehodnieh, Warmii i Mazur. 
Z Kaszub. Już nawet dD wozó 

drzymalowslcich prusacy się dobierają! 
Oto pan Pawel Gackowski z Blęd~
mia otrzymał od wójta wezwanie, by 
pod kl1rą pieniężną usunął w trzech 
dniac;h z swego mieszkania na kolad 
piec do gotowan:a. Pan Gackowski wY· 
sfal natychmiast wżalenie do landra· 
ta, mimo to przysłal wójt stugę gmin· 
nego, który zafantował \\ óz i oświad· 
czył, że w 8 dniach go ina licytac 
sprzedia. Okropne! To chlewy, kórniki 
psie budy itd. budować wolno. tylko bii 
dnym Po1akom usiłują prusacy unie· 
możLiwić mieszkanie nawet w wo
zach! 

Warmińska dyecezy_a. W niedzielę 22-
bm. najprzew. ks. biskup sufragan łiermar11 

1 
wYświęciJ kleryków Certę i W:ilkow~ld~o Pl 
subdyiakonów a suhdyakonów Barcze\.vski~ 
Glassa, Klemensa Preuschoffa, Justusai Preut
schoffa, Rehnke. Scha·cht i Tamma na drak~ 
nów. 

Chełmno. Na: Ryba.kach zgorza1 det 1 

mieszika.1ny, w którym zginąl także wlaścicid 
Borowski. Po ugaszeniu pożaru wydobyto z1· 
pe~nie Ziwęglane zwlokd nieszczęśliwego. 

Wa.tez. W tutejsze; okolicy poczęla Pł 
międziy dziećmi graso:wać epidemicznie s.zkl'· 
latym._ . . . 

Brodnica. P. rzecznik Wyczyusk1 1J-0zt 
wszy 1ootaryat obejmuje kierownictwo Ba 
Przemyslowców w Po~naniu. 

Susz. W naipaidzie oblędu ooebrala ~o 
życie przez powieszenię 40-letnia żon3 mlY 
rza Philippa z Baloszyc. 

·-·=---~ ~alllll_ .• U1_ „ .. Wi. Nl!lllil. ••l)'llMM!'IU11ll: ~-----· ~--

Bonaparte podszedł ku nim. 
- Do pioruna! Stare wąsy gren 

dyerskie, ładnie się spisujede !„. Patr 
cie, ta giarść dzieciuchów od kwadra~ 
zdąży la zebrać się na alarm, a WY· „ 

- Sire ... - vróbował ozwać s:~ 
oficer dowodzący. 

- Milcz!... Przez miesiąc nie wło
ży z was żaden wielkiego munduru 1 

Szeregi żol!ll1~erzy zialegta cisza gr~ 
bowa. Bonaparte wydal rozkazy ~ur~ 
cowi. Mamelucy pałacowi r.oz?~ec 
pochodnie. Grenadyerzy pod.z1ehLt h~ 
na mate oddzi1aly i rozpoczęh obc. 
zamku. Szwoleżerowie stali przed gali' 
kiem, czekaiąc dalszych ro~~azó\~. Ó' 

Napoleon przechadzał ~ię. mes~ 
kojny. wzburzony, poglądając '\Bai~ 
nie ... Naraz na skraju' miasta u aza~ 
się płomienie, w ślad za nimi w trze 
innych punktach również buchnęły 
gnilste języki. wi 

Boniaparte wskazaJ je Duroco t 
- Widzisz je. piekielny pornY~· 

Ferdynand podpalit własna koronę.„ 
- Sire, nie każesz zaałarrnow~ 

załogi? . . . Be!· 
- Po co? Tam przeo·ez 1e~t ·ef; 

thier - a ten ma obowiązek -w1edz1 

co się wokoło niego dzieie. 
(Ciaiz dalszy nastąpi). 

„.1.'t" „, 
....... „·._!...„ \ „, : 

• _„ „ ~ 
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Eitluny. Z zupe_tnie odmroion~:ni uszami " odkrył środki, za pomocą których po- sta\,~iono do granicy okoto 1000 r-0bo-
ł re:koma przybyl <lima 20 bm. do t1tkun pro- ' w"odł . 1: ~ 1 1 kt "k, l k" h 
(.id2l<lCY pociąg toruńs-ki, Brittkin, Nie mógl ~ i tO mu się_ za pa 1.c an_ipy e e rycz- tm ow c 1orwac 1c . _ 
~ drz:wi ot\\'1:}rzyć do swego prze<lzial:u, któ- ł n~ na od.!egłosć 270 metrow bez wszel- Oberhausen. Prace nad :JJOWięk ze
re zamarzly. Ws.kutek. tego byf zniewolony ł k1d1 przewodników i wprowadzić w niem dworca tutejszego już rozpoczęto. 
prtebyć drogę z StoJup1an d? Eitkun na. st?- ł ruch motory. I Annen liczy 12 785 rniesZ'kar'1ców. 
~eh wagonu przy 8 sto.pmaich mrozu i sil- M"t 'd ""' · K b' h 
rtvrn wietrze Podcza~ tej piekielnej iaizdy 1 ~ekord szybkości angielskiej łodzi tor- 1 we1 a. "'' wiosce o IS.O za-
;e !Ili.al na sobie naw?t p.faszcz.a., leci, tylko I pedowej. strzelH pewien 43-letni ..rzeźnik swoją 
1~kk1e uzę<lo,. : ubrarne. tak zwaną litewkę_. A . 1 k •, d, t d ,1, , 34-letnią żonę i zranil następnie siebie . ~ . ngie s a iO z orpe o-wa ,. artar • , 1 Z MieHt. K~. ł'ozm.tASK!ego. osiągnęła przy ostatnich próbach szyb- samego smierte nie. 

Oberrulersdorf. 53-letni pastor ewan t śp. Józef Szmyt, długoletni re- kość 36,95 węzlów ~zyli 68 i: pół kilo- gielicki zastrzelił się w di:-ugie święto 
daktor ,,Wielkopolanina'._ zmarl w dru- metra na godzinę. Jest więc najszY.b- Bożego Narodzenia z żalu ipo śmierci 
~ie śi.yię~o Bożego Narodzenii;'l w 71 szym statkiem świata. żony. 
roku zyc1a. Nreboszczyk bral czynny l(atastroiy okrętowe Osnabriick. W pobliżu wioski Diss.au 
udział w powstaniu w roku 1863 i był z Ant ·· d . · • · 1 k' znaleziono .pewneCYo robotnika zamor-
d. tantem pulkownika Edmunda Cal- . werpu onoszą, ze ang1e s. I ..... 
a JU - • parowiec Bresham" zder yl · ~ dowainego. tiera. J1ako redaktor zapoznał się także " , z 1 się z me 

· ęziern:em pruskiem bo przesiedzial znanym parowcem, ktorego załoga Geestemiinde. Hala aukcyjna w 
z wi · zfozona z 4 sób zatonęła tutejszym porcie rybackim stanęła w 
J, miesiące w fortecy za sprawy pol- _· . 0 ,· · .• ,· . . 

Podczas w elk1e1 sn1ezycy zato piątek w ipl.omieniach. Pożarpowstat 
Skie i obecnie byłby powęgrowat za n ł l'd' . '" •• ,, -
raty więzienne, ale Opatrzność powo- <, ę1~ tO z no~weska „M1m1 . Jeden ' sikutkiem przypadkowego zetknięcia się 
k la go tymcmsem do swej chwały. cz!o;iek ~ało.g1 utonął, , ~esztę zd?łano •prze.wodów elektrycznych. Straże po 

r
ial.ech odpocvrwa w pokoju! wsrod„wl'elki1ch trudnosc1 ura!ow~ac; . żarne z Geestemtinde i Bremerhaven 

J Z liamburga donoszą ze 'odz za całą noc wakzv. ly z ogniem. W sobotę Trxemeszuo. Niemcy -chcieli tutejsze bm- -- . , 1 -

,wo ·knr'kowe zupełnie zniemczyć, - między glowa wzywala o pomoc za pomocą rnno wezwaino do pomocy całą artyle-
;;~eimi żądali, aby na urnczystościach bractwa znaków. Łodzi później nie odnaleziono. ryę 1Il1arynarską, ząłogującą w Lehe. 
,;ywano tylko języka niemieckieg~. Na ze~ra- Przypuszczają więc, że utonęła. Darmstadt. Z zazdrości za1ż·gał 29 
$1U ostatmem P'rzyszlo dv ostr.e1 wynuany z M d · b letni mistrz szewski \Vilhelm Ohl w 
iJait Przew'.Xl:niczący bractwa burmistrz - , es_yny ?:noszą, ze ,?SO j 0-
'i!liiter zJożyX swój nrzą<l. wy parowiec wloski „Taskana zr11 Raibenhausen swoją 20-to letnią żonę 

·' Najwyższy sąd administracyjny zatwier- rzyl się z parowcem m·.emieckim „Schle i stawił się policyi. 
d.il pol~ie z.w!ązk_~ familiin? k~ o?.rnnie ::~a- swig". Parowiec .,'foscana" odniósł 'li!~ ~~~~·~. '!!'!I!". i!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
!}Ś ci ~, JC)~~k!CJ. \\ 12.rlom11. -~e l '.łn ' .!1a. hr. Z?l-1 ciężkie uszkodzenia i zatonąl Zdaje Ulatno dl" ahonen1o·w ,,m1·arusa Pol(lil1'ego". 
•\VSkiCh utworzyła swego czasu związek ra- . . . ~ . Hu li u uu Vł u u an 

~ilHnY Jrn obrnnie wfasności z.iemskiej, Prze- się, ze wszy~tfo:ch pasaze~ow zdołano 
'.iw.ko temu zafożyJ prezes pbl.icyi P. v. tleli-

1 
uratować mimo olbrzymiego popło- Aż do ko1ka marca roku 1908 mo-

'11.l11111 protest z tern JJZasadnienlem, że p-Oi\Vyż- chu. ' gą abonenci „W.iarusa Polskiego" rna-
s'V vwiązek ma tend'encye polityczne. ponie- bywać „Kalendarz Maryański"' Karo-
";ż cb~e _krzy~~ać dzi~Ialn~ć kornisyi ko-1 Wrzenie pomięd7:Y wojskiem rosyi- la Miarki na rok 1908 z czterema pię-
or.izacyme1. ktorei zaidamem Jest, skupywać sk1em. k b 
mmty polskie. Sprawa: przesz.ta wszystk:Je tn- • • • • . h nymi o razami, kalendarzem ścien-
,:ancye i opurfa się o najwyższy trybunał' ad- i . w. tI zy~asteJ ~ywizy1. ~1ec oty. nym i kalendarzem kieszonkowym po 
ninistracyNiy, który otzekt że z przedfażo- ' sto3ąceJ na połwysp1e taury3ski•m doko- 30 fen. a z prZ'esełką 50 fen. 
1.ych ·~u 1usta_w byna.jn:1~·~ej ni~ wynika, ażeby 

1
, nano aresztowań z powodu a~itacyi re- Obraz przedstawiający naszych 

'f!IVY'Zszy zwią·zek fam 11!rn~ miaJ t~dencye po- w.olucyjnej. Także pomiędzy wojski-ami najznakomitszych pisarzy. oddamy a
~~!~:·P~~~eg~ot~~~~1 się załozony przez s~ojącym w Turkestanie panu.ie wrze- bonentom po 40 fen., a z przeselką po 

Brutalna napaść Niemców. „Gaz. Pol." do- me. 50 fen. 
osią ·o n.iesJychanym przykfadzie brutal11vści l(omisya chińska Na książkach wkupionych w księ-
buty ha!katyslycznei. Będąc w podróży, wstą k , , b d . b' . d. ~ i:;' • w· p 1 k' " B h 
Jl PP. Jurga z Kiekzewa i gospodarz Stawe- w rotce znow ę zie o 1ez zac LUTO- garm ,, iarusa o s :1ego w oc urn. 
ki z Mszczyczyna do -Qberży w Kunowie. Za- pę w celach studyj. dajemy abonentom 10 fen. opustu z każ 
.tali tam przy p_i;.vie dwóch Niemców, z: których l(atastrofy kolejowe. dej marki. 
,eden byl borowym, a drugi jak się zdaje, rząd- Na drukach i ogłoszeniach, które 
ą gospodarczym. Niern·cv wzywali przyby- Na torze Halle-Zegań-Chociebuż. na'si abonenci Rodacy po koniec mar-

:vch. aiby zasiedli do jednego storu i raizem z przeJechal pociąg syginał wstrzymują-
1i:ni piH. lecz pp. J. i st. 1J1ie mając zamiaru . • h „ b k . t 0 ea zamówią, damy :im 5 procent nad-
dugo się zraibawiać, grzecznie al~ stan'O'wcw cy 1 w1ec at w 0 ·pociągu owar - zwyczajnego l'labatu. 
1Jmó.wil.i. Tern owi Niemcy bardzo się obu- wego. Kitka osób odniosło feikkie o- Kto żąda opustu, 1powinien udowo-
·.iy!i, a DO!Z'nawszy w przvbylych Polaków, kalecze111ia. dnić kwitem, ?~ jest abonentem „Wia-
iaczęli ich w 111ajohydnieiszy sposób wyzywać W Lipsku wskutek tego, iż hamul- rusa Polski~ na-. 
, odgrażać się im, wobec czego Pola-cy, nie ce odmówiły posłuszei1stwa, wjecha~1a 
:ncąc' sie oorażać na dalsze niewzyjemnoś·ci, K"'k 
. puścili Ir.kal i pojechali dalei. Tak ~rygląda lokomotywa W budynek stacyjny. h u 
,Qbrona" Niemców na kresach! podróżnych 1odniosło lekkie okalecze-

BojanQwo. Z rąk niemieckich w pol&kie nia. 
orzesz.ro znowu pi_ękne gospodarstwo stumor- o nieszczęściach kolejowych bez 
·owę w Go:l1a1Szynie pod Bo}anmvem. Dotych- poważnych skutków donoszą także z 
1.aswym wfaścicielem byl Niemiec August -
\'ilke, jeden z kolonistów saskich, po.śród któ- Wiesbadenu i M. O.hdbacb. 
\'Ch -dobra golaszyilskie rozparcelOIWal przed ~ ___ -'-' ~Xlf!!i• ~~......,..,. -··--·!._,j''L. -· 

:i~i:k~~~~1 k'' \V Berlinie. Cen~J: ·kupna wy- Nu1·wv1szv crns 'zopisnc „WiHrUSil Polskiego"! 
Odolanów. Miasto nasze liczy 1825 katoli

ow, 377 ewa:ngelików i 112 żydów, a wi~c 
·azem 2314; w roku zes.zlym liczyło m~sto na
:re 2298 OISÓb. 

Ostr2eszów. Miasto nasze liczy 5396 tnie
.zkallcuw. W roku zeszłym byJo tylko 5200 
usz. 

Ze Slązka czyli Staropo1s!ri 
Bytom. Lipińska spóJka akcyjna nabyfa ob

\1\d dóbr w ~a1rnie111iu pod Bytomiem od księ
cia Donrersmarka z.a milion 200 tysięcy ma
rek i zamierza budol\vać kopalnie. Zaikupiony 
teren wynosi milion kwa:dr.atoiwych metrów a 
tęgie! -majdu}e się w glębokości 400 metrów. 

Bytom. Pewnemu robotnikowi u1paidb pra.y 
~bace.nru <fziesięciofenygówka. schylając si!$_, 
Y ią P<Xln:ieść, uderzyl się o narożni·k ;akiegoś 
sprzętu ta>k nfoszczęśliwie w skroń, że paxll 
lntpem m miejscu. 
.Połów na elementai:ze polskie. W Kostu

Ciime Pod M ikoJ'owem w s~kole poszukiwali nau 
~Yciele u idzieci elementa·rzy polskich. Pewien 
~11opatk mial takOIWY, a ponieważż inoo d'Zieci 
nosk'alrżyfy na niego. 11aiuczyciel z.ażąctal eleme
lllelłtarza oo niego. Potem kazal nauczyciel 
'.nl?J>cu czytać. czego g-dy chJ.opiec uczynić nie 
~hc1~, zostat obity. Dalej wypvtywaX się n-au-
~1el '{h;ieci, które z nich mają jeszcze takie 
·~1n~1tarze w <lemm. i zglosiJy się 111iektóre 
l'ztec1, że maią. Nauczyciel podoboo z.apisal so

na kartkę tych. co się z1ir.Fosili. 
.I<atOWke. Bojkot Pola.ków z Królestwa 

sia.r się kupcom katowickim już dobrze dać 
~re ~naki. g>dyż w ubieglą sobotę o<lbylo się ze
anie, w którem brafo okofo 100 samodziel
~h ~Pców udzJaJ. celem narady, jak szkodę 
~! r~w1ć. Postanowiono oglosić w gaa;etach 
1~~t'.~h rezolucyę, protestuiąca l:>rz.eciw anty
-.1m PrC\iektom rządu pruskiel'O'. 

. . c;g;: ·--- JLZ.ss; „ .r" ~-„ -- P• - :!!!I 

Wyprawa francuzów w Maroku. 
. ~owództwo nad \vojskami francu
~·r Pod Casablanką objął jenerał 
la nnancte w miejsce chorego jenera
~ł rude'a. D' Amandc otrzyma 6000 

0Pa Posiłków. 

Sensacyjne odkrycie. 
1 

Niejaki Harri Grout liczący lat 19 

Przedpłata na „w.:arusa Polskie
go" z „Posłańcem Katolickim" wynosi 
tylko 

a z odnoszeniem w dom 1 m. 92 fen. na 
cały kwartał. 

Wiarus Polski" będzie i nada] wy
ch0'ctził codziennie w dotychczaso
wych rozmiarach. 

· Pros:my Rodaków zachęcać, by 
sobie zapisali .,Wiarusa: Polskiego". 

-.. . ·_ -.:_ 

z róinyth stron. 
Langendreer. Za kradzież a.reszto

•wano rnbotnika f1raJ11cis~a Zoba. 
Wattenscheid. Do szy,bu poboczne

go wpadł górnik frichling i _za1bi~ si~ na 
miejscu. Nieszczęśliwy osierocił zonę 
i troje dzieci. 

Gelsenkirchen-Bismarck. W sobotę 
rano najechal pociąg towarowy na 
,wagony stojące na dworcu. ~tlco.da 
:materyalna .jest znaczna. Z ludzi mld 
szwanku ·nie poniósł. 

Rauxel. Górnik Kaczmarek zmarł 
wskutek .pchnięcia pałaszem w brz:ich, 
jakie O'trzymał przed tyigodmem. 
Dwóch w tej siprawie aresztowanych 
żotnierzv wypuszczono na wolniQść, 
gdyż nie można im był.o niczego do-
wieść. 

Essen. W Alstaden aresztowwno, 
dwóch anarchistów, którzy tamże pra
cowali ja1ko górnicy. U areszt?wanych 
znaleziono różne pisma anarchistyczne. 

Duisburg. W mieszkaniu rodziców 
przy ul. Esseinbergerstr. zastr~elił się 
syn :prokurysty Gisskego bawiący na 
urlO!R_ie. Służyl ·on ~rzy 59-tym pułku 
piechoty w Miihlheimie 111.a<l Rurą. 
' Oberhausen. W zaklad3!ch Ruhr
ortu wydalono robotników chmwa
ckkh. Mówią. że w ostatnim czasie odi 

Roimaitości~ 
Drogfo honoraryum. Laureat Nobla, 

znany p_gwieściopisarz ,1 poeta angiel
ski, Rudyard Kipling, pobiera od wy
dawców po 3 szylingi (3 marki) za 
każdy wyraz swoich utworów. Bajecz
ne honoraryum takie możliwe jest tyl
ko w Anglii lub Stanach Zjednoczonych 
gdzie utwór każdego wybitnego pisa
rza przechodzi się w setkach tysięcy 
egzemplarzach. 
~- _!&§ 

ze Zjednoczenia zaw. polskiego. 
Duisburg-Hochfełd. Zebranie czlonków od

be<IZ'i.e się 1 styczmfa o godz. 2 po południu w 
lokalu P. Lohberga. Na zebraniu będzie obór 
wydziaifu. O liczny udiz.iaJ czl·onków uprasza 
się. 

.Kalendarz ścienny 
na rok 1908 

wyjdzie w wydaniu ozdobnem 
z ogłoszeniami. 

Nakład będzie wynosil przynajmniej 
50000. 

Kalendarz do-łączymy do „,Wiarusa 
Polskiego" i roześlemy !;>ezplatnie. 

Zamówienlia in:a ogłoszenia, któ
rych cena będzie umiarkowana, przyj

muje admtnistracya „Wiarusa Pol
skiego" w Bochum. 
•:e±± -

NADESŁANO. 

Najtańszym i na}rzetelnieiszym domem 
zakupna jest 

EMMEL i Co. 
Bu J m k e, Wanoerstrasse nr. 143. 
Wydawanie znaczków rabatowych. 

Odzłęblizny. popękane ręce, liszaje, 
oparzelizny, otw. rany na nogach, wyrzu
ty skórne, rany (szczególnie u dzieci), po
cące nogi. hemoroidy, ischias, kurczowe 
żyły ł wszelkie wrzody leczy szybko i pe
wno polecana przez znanych lekarzy, w 
lf raju i zagranicą najwyższemi nagrodami 
odznaczona (1521) _.„ maść Wacława c-:foj:~e:·:r~~·) 

Do nabycia we wszystkich aptekach 
lub wprost w jedynej fabryce 

Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombacb. 

TowarzYstwo· św. Wotctecka w Robnnghauseo 
dionosi, iż dnia 1 stycznia w Nowv RQk Po poi. 
o godz. 4 w lokalu posiedzeń, odbędzie sie 
roczne walne zebranie i obór nowego z.aruidu, 
Czlonkowie winni się stawić kompletrue. Czlon 
kowie, którzy na zebranie nie przybędą i przed 
czasem się u zarządu nie uniewinlłią, ofacą 25 
fen. kary. Zatem obowiązkiem jest każdego 
czlonka na zebranie się stawić i to punktualnie. 

Zarząd. 
Uwava. Zarząd i rewizorowie kasy win

ni się stawić tego samego dnia po pierws.ze; 
mszy św. o godz. 8-cj ra:oo w lokalu posiedzeń. 
gd:z.ie się odbędzie też rewizy.ai kasy, (1) 

Wo~~i~h~s~, _ p~ze~. 
-..--~----------~ 

Baczność Rodacy w Hombruch-Barop ! 
W Nowy Rak vo poludniu o godZ'inie 4 w 

lokalu p. Schnittker·a, qbchodzi miejsce platni
cze Zjednoczenia Zawodowego Polskiego" 
gwiaz°dkę potączoną ze świetlanymi obrazamL 
Wstęp dla czlonków 20 fen., dla nieczlonków 
30 fen. Nieczfonkowie muszą się n!a cz.fonków 
wpisać. Ponie'\vaż obchód będzie bardzo uro-

. zmtaicony. dla tego się sp-odziewamy, i2 udzial 
rodaków będzie wielki. (1584) 

St. Makowiecki, delegat. 
Tow. -S-e-rca--Je-z-usow~o w - -Bochum.riirll'mc. 

W środę, \V Nowy Rok, dnia I styc:zm!a 
przed południem o godzinie 11 po wielkiffiTI na
bożeństwie odbędzie s.ię obrachunek kasy z 
czwarte~o kwarta.Tu i z ca.leg-o roku, na co się 
zwr.aiea uwagę calemu zarządowi. a przede
wszytstkiem rewizorom kasy. W niedzielę, 5 
stycznia o godzinie 4 odbędzie się roczne wal· 
ne zebranie. Porządek dzienny: 1) Sprawo
zdanie x. czynności towąrzystwa i z kasy tow.; 
2) wnioski czfollików; 3). ·obór n01Wego zarządu. 
O liczny udzrair w zepra:niu uprasza się. 
(1) Wardziński. sekretarz. 
Towa:-zystwo św. Jadwi~I w Dortmundzie. 

Po.siedzenie odbedz.ie się dnia 1 stycznia 
o godzinie S po po.ludniµ u p. Vossa. O Uczny 
udziat uprasza się c~r·onków, poniewo:ii ważne 
sprawy są d() zal'atwienia. Ta1kże ksiądz, pnl
Siki przy~ę~ie. __ (l) __ l\l!-.Michalak,_sekr. 

Bractwo róźańcowe w W aime 
donosi Bradom i Siostrom, iż kwartalne ze-
1J't1anie odbędzie się w niedzielę, dinia 5 stycz-
111ia o god1z. 5 po poJuqniu na wielkiej sali p. 
Unterschemanna. N>ai _zebranie to przybędzie 
także Wiei. ks. Hubert. O liczny udziat upra
sm się. (2) Ą!__l(aźmłerczak. nadze!. 

l(oło śpiewu „Bcho'' w Weitmar. 
Roczne walne zebranie odbędlzJe się w nie

dzielę, dnia 5 stycznia o godz. 4 po pal. w lo
ka-lu P. Heinema'Ilna. Na zebraniu tem będzie 
zdane sprawozdanJe z diochotdu j roochodU z 
categ0t roku i obór nowego zarządu. O liczny 
udzia.f członków uprasza s.ię. Goście mile wi-
dziani. (2) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Recklh.-Siid:-
W Nowy Rok, o godz. 4 po }>Ol. w loka:lu 

p, C. H. Mailera odpędzie s.ię gwiazdka połą~ 
czona z przedstawieniem teatralnem na które 
się wszystkich Druhów zaprasza. Druhowie 
winni przybyć w od,znakach i zabrać karty le-
gitymacyiine ze sobą, (1) Zarząd . 

Rodacy! rozszerzajcie Wasz organ:1 
Kwit poniżej P.Odany prosimy wy

ciąć i; dać znajomemu z zachętą, by so
bie zapisal „Wiarusa Polskiego." 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser

lichen Postamt ein :Exemp.l!ar der ze;
tung „Wiarus Polski" aus Bochum fiir 
da~ 1 Vi rteljahr 190R, und zaWe an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. . 

------den---- 190 

Kaiserliches Postamt -----

POSTBESTELLUNOSfORMULAR.1 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
ser.lichen Postamt ein •Exemplar 'der 
Zeitung "Ojczyzna" mit den gratis
Beilagen „Dzień Boży" und „Szkórka 
Narodowa" aus Bochum fiir das 1 Vier
teljahr 1908, und zahle an Abonne111ent 
und Bestellgeld Ol87 Mk. 

Obige 0.87 Mk. erhalten zu haiben 
bescheinigt. 

den. ---190 

Kaiserllches Postamt ------
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I Towarzystwo św. Aatcmiego w Laar 

wdaje <i-0 w.iadomości swym czl'ookom, iż 
wspólna gwiazdka odbędzie się dnia 1 sty~znia 

I na wielkiej Slalli Doom tow. o godz. 5 po poi. -
Walne rocme zebranie w n\edzielę ~a 5-go 
stycznia o godz._ S _po pol. _(2) Zarząd. 

W <laiu 29 gmdnia. 2asnąt w Bogu 
opan ·~·>ny śs. Sakramentami p > długich i 
ci~ż j, o;b cierpieniach wój na,iukochańsq 
mąt, na.a ojciec, teść i dziaduś 

ś. P• 

Antoni Moryson. 
Pngrzl'b odb4)dzie się dnia. 1 stycznia 

1908 r. e godz. pól 4 z domu chorych 
w Oastrop, o czem donosi krewnym 
i znajomym w smutku pogrążona 

Rodzina. 
Osobnych uwiadomień się nie wysyła. 

~~~ 
Towarzystwo św. Stanisława B. w Onumne 

przystępuje wspólnie do spowiedzi i Komunii 
św. Komunia św. na Mszy św. o godz. 7~. 

Uwag.a: Owiazx:lka oc!Jbęd•zie się w 
Nowy Rok po nabożeńs;tw;ie. Uprasza: się wszy 
stkich- czlcmków o lkmy udzfal w Komunii 
św. i gw.iawce. Zarząd. 

Towarzystwo Połek św Jadwigi w Wanoe 
daoasi swym czlonkom, iż ~dka, z pawodu 
zakazu policyi się nie odbędzie. (3) 

l(ośclelna, przewodnicząc.a. 
Tow. gim.a ,,Sokół" w Bruckbausen. 
Walne zebranie odbędzie się w Nowy Rok 

G godz. 2 po południu w sali posiedzeń u pana 
Brinka. (2) I( Laurentowski, sekr. 

Tow św. Wojciecha w Karnap 
~e do wiadomości, iż we wtorek. 31 po pp
l00niu i w święto Nowy Rok raoo jest sposo
hoość do spowiedzi św. W Nowy Rok po plllu
clnlu o g-Odz. 4 polskie kazian.ie, ootem ~braaie 
tow. O liczny u<i'zial pr~ (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. SUqiisława B. w Styrum. 
. W Nowy RQk o .godz„ 1 do 2 odb~e się 
~ie naboiiet1stwo, a po nab<>żeńsltwie będzie 
rozdawana l{Wi'.az<f.q nia sa1li posi*eń. O Licz 
uy 1Jdzliall c.donków z (odizinami uprasza 

Zarząd. 
Uwaga. Zwracamy szanownym czlOOlkom 

11wagę, iż :na.tesuy oowe odlznaki. 1które towa
l"JJYStw'o zamówiło. wiec ci czlonkowie. któniy 
iaJcieg.o odzoaku nie pos~dlają, mogą ·go pod.,cąs 
gwiazdki otrzymać; (2) , 

· Pran. Grze~~· sekre:ta!~-
Baczność Koło śpiewu „Słowik" w Buec. 
·w środę, dni'al 1 stycZ111ia 1908 oobę<Wie się 

walne zebr.anie na sali p. Poppi1nghaus'ai. 0-
bierainy będzie nowy zarząd, dla t~gr0 Liczny u
dzial pożadarrry, Goście mile widlzliani.. - CzlOn 
kowie, którzy zalegają 3 miesiące z sktadka.mi 
muszą się z. nich uiścić. ponieważ n.ie będą, wpi-
salilli u.: nawą listę. (1) 

Tomasz Michalak, przew. 

Cześć pieśni! 

Koło śpiewu „Wanda" w Hołsterbausea 
don%i, smn. rod~lmm, .iż . obchód gwiazdki od
~zie się 1 stycznia 1908 na sali .pana. Krafta. 
Uprasza si~ <> liczne s1;llwieniie się wra'7J z ro
<lzina!mi. Początek o godz. 4 po poilldniu. . 

Uwap. Zebranie czlonków Taw odbędzie 
Uwaga. Zebrani.ie czlonków Tow. odbędzie 

noścU\ naszą Jest pieśń polską pielęginQ'Wlał, 
rwiiet prosimy, by żadnęgo czllondrn1 nie braiklo. 

(1) Zanąd. 

Tow. św. &u-bary w UMer Fraz 
JJOdaie do wi00oaności8 iż gwiazdka odbędvie 
się w dzień Nowego Rolra QI godlz. 4 po pol. na 
sali paua Gąrthmanna. Zawaszamy wszyst
•kich czl'-0nkóW' i taikże rodaków z okolicy, Po
niewż będzie bardzo piękny teatr odegrany 
rtj. „Nowy Rok". O ticroy ud'Z)ial upraszai (1) 

Zarząd. 

Tow. św. Jacka w Bismarck 
J>Odaie s.wym cz.lonikOlm dio wiadomości, iż 
rocme walne zebrattle odbędzJe się w NOW}' 
~ m .sali P. Lindego, 11la którem będz,ie obór 
nowego :Zar.z.ądu o godzinie 4 po poludniu. Za
rz.ą<l i rewizorr01Wie kasy whmi się starwić o 
g~inie 2 po polu<lniu. O \.aik n:ajlicznrieji:sizy u-
dzial prooi (1) Zar.ząd. 

Torwarzystwo Jedność w Langendreer 
nodaje sv,rym czlonkom do wiadomości, iż w 
Nowy Rok odb~dzie się walne kwartalne zebra
nie, o godz. 4 po po!. w lokalu p. Arenza, 

I, na które się szan. czlonków zapra&Za, ponieważ 
będzie sprawozdanie z os~a.tniego zebrania i z 

f ostatniego kwartalu. potem będzie obierany no
wy za.rząd O liczny udzirul sz.an. czlonków 
uprasm się, Goście mile widzjani. (2) 
. Mich. Orzegon.ewskł, n rzew. 

Skorb ·domowy 
·kalendarz wszechś1lata11 · 

na rok 1908, 
oprawną w twardą, sztywną okładkę 

z siedmiu dodatkami 
zasługuje na j,aknajwiększe rozpowsze
chnienie. 

Cena 1 m. z przesetką 1 m. 30 fen. 
Zaviówlfenia przyjmuje 

l(sfęgarnla „ Wiarusa Polskiego" 
w Bochum, Maltheserstr. 17. 

Baczność Rodacy 
w Wanne i okolleyl 

Polecam Rodakom zabawki dla dzleeł 
na Nowy Rok karty w pięknem wykonaniu i po• 
winszowania, także obrazy św. t narodowe, 
lisury św. Pańskłela, krzyie, książki 
do nabożeń11twa w wielkim wyborze, ey· 
sary ł papierosy i wiele innych artykułów. 
Każdy odbiorca otrzyma kalendarz ścienny i będzie 
dobrze obsłużony. Proszę szan .... Rodaków o popar· 
cie mego przedsiębiorstwa. 1472 

Wojciech Kościelnw 
księgarnia polska w Waune 

przy ulicy Dworcowej nr. 93 (Bahnhofstr). 

Ołtarzyki do noe~nla w 
rozmaitych stylach. Stacye 
Drogi Kreyżowej, wypu
kłorzeźba. St eye malo
wane na płótnie i blasze. 
Obrazy do ołtarzy i cho
rągwi w każdej żądanej 
wielkości. Figary Św. Pań
slich, eh1..rągwie, szarfy i 
t. d., świeczniki, lat&r1ił, 
krzyże, dzwonki i ~ d. 
odnawillmkościoły, ołtarze 
i wszelkie sprzęty kościelne 
po cen „iskich w arty· 
styczne kone.niu. Chlu· 
,bne po1t....;nia. Szkice, fo-

~~~~~f \tot;rafie, koszt-0rysy . bez· 
:::: lptatnie i franko (1259)-

Wł. Durzrński 
zakład a.rtyetyczno·kościelny 

' .w Poznania (Poaen, Grti.nestr. 2~) 

Liszaj 
~ I n•by 11-.i . ~OJM'· 
llllnfllłJ, p~ee. wy:„.., . 
*'me, 
otwarte nogi .. 

9bndlmla nóg, WNOdj na m 
peli., łyły kurczowt!, bolJtt·· 
palee, r.ułuuJ:e rany ą c!l.;.s!· 
aporur-; kto dotychezu ,' ... 
NIDDle ou.eklwal wyl~:t.„nla. 
aleeh jeacze raz 1próbu.1" " ' 
clawna jak najlepiej wyp~ł 
bow&Mj 

maśoi Rino 
l>es włimy l kwuóvr 

PQaka 1.- mk. C<>dmeń o""'" 
!Dujemy pilltll& dzlękci, V >n<. 
Tylko p:awdzlwg w r.rygk.ll.I 
Dem opakowa.nJ11 biulc>-w•lo<.\I · 
m&'WOD.8m. l S firmą 
Sehuber~ •Co., We1ull <Jhu 
t(UJadowań nie trzeb& prnyj 

mowaó. 
nabyeia w ·wielu •ti"""„''' 

Portrety 
podług każdej fotografii, 
pod gwara.ncyą dokła· 
dnego podobieństwa, wy
konuje gybko, kredkowo 
i kolorowo naturalnej 
wielkości. Pi~kna <ndo· 
ba domu i pamiątka. fa
milijna. Cena 2 marki 
1 wytej. 1409 

St. Michałowski 
zakład malarsko·artyst. 
lłlosehin b. POden. 

Elementarze 
wwMkim wyborze pohca 

Ksif.}garnia 
„ Wiarus9, Polsk." 

Abonujcie ,,Ptt,A.CĘ'' 
J. Pańozak, dom „;~ 
RSSEN, Stoppenbergentr. ni- n, 

„PRACAH kosztuje na kwartał Na itańsze i najkorz~ st. 
oiaJsze źródło zak pn, 

tylko 1,5_0 mk. ---
z odnoszeniem do domu 1,62 mk. 

Zamawiać można ,,PR.&C:Ę" na wszystkich 

pocztach albo wprost w Administracyi "Pracy"~ 
Jedyna 

PRA„Ą•' wychodzi co niedziel~ w Poznaniu 
" ~ i 1:awiera obok licznych artyku-

polska restauracy1 1 łów : powieści, opowiadania, rozprawy poucza
jące, wiersze, dowcipy, zagadki oraz liczne i 
pi~kne ryciny. Poszczególne zeszyty „PRACY" 
obejmuj11i 82 strony druku. ====== 

=w Dortmundzie~ „PRACA" jest ludowem, kato
lickiem i narodowem pismem. 

Betea11łr. •a 

f el iks Jonkowski. Administra'*a. ,,PBACT''1 

Poznań (Po sen) 
Rycerska 38 (Ritterstr. 38.) 

P. S. Na żądanie wyseła. się numery okazowe darmo. 

Korty noworoczue Polskie 
korty noworoczne 

w pięknem wykonaniu i 
wielkim wyborze poleca 

Ernst Neumann 
Osterfeld, Houptsfr. 

(1563) 

Potrzebna od zaraz 

służqco. 
Roman Paul, 

mistrz rzeźnicki 

Herne 1515 

' ul. Nowa 50 \Neustr.) 

Przeprowadziłam się z 
ul. Kal'ola do iomu. 

przy ulier 
Dworcowej nr.146 

(Bahnhofstr.) 
na przeeiwko ka'°l. ko· 
śeioła. ProSBę Sztm. Ro· 
daczki o łaskewe po· 
parcie. li60 

A. Kruk, 

Posznknję 1551 

pokój meblowony 
z calem utrzymaniem w 
Herne od 1 stycznia. 
1908. 

Zgłoszenia przyjm uf e 
W. Rychwalski, ThornWpr. 

Breitestr. 48. 

poleca l5ł 
Księgarnia Polska 

Leon Lewandowski, Hambar1, 
Buchstr. 8, w pobliżu kościoła. 

Specyalność: oprawa ohrawów. 

Dono!lliH) Szan. Redakom 

w Gelsenklrehen I okolłey, 
iż przeniosłem mój 

warsżtat oprawy abraz6w 
z Gelsenkirchen do Uecllendor(' 

przy ulicy Berg1nannstr. 45 ,j ·!· .... . 
óbok polskiego krawca Józeia Kowalskiego i n•przeclw ~lpatia. 

Ja.na. Skra bUMkiego. · 
Poleeam Sun. Rodakem wielki wybó:r ebrazów -~ 

dowyeh I reJtalJnyeh, tak.je ksl._tkł tle aa•elini . 
11łwa. Nadałealun, Ił ......... eb•az0w, wian• 
Il.ów ł wł...-rków i w7kon,-wanłe w11selk.łeh 
1-7eh prae w 111,...a zaklaclsłe W)'k.oauje •i~ Ił....,. 
d„ ..,-bko nawet na I""Zekanlu, z powodu, i.i zaopa
trzyłem urządzenie moje w maszyny, ktore ~d11i ~ne ~ 
eiektrycznym. O łaskawe poparcie mego intereau SZ~W1lfeA Re-· 
daków proszę z sacunkiem 

Adam ~ichayński. 
8elseaklroben Ul, Bergmannstr. 45. 

Rejtan 
likier deserowy, 

premiowany w Lyonie we Francyi dyplomem 
1onorowym i złotym medalem, słynny i -0gólnie 
znany ze swej dobroci, wzmacnia ' Żołądek, 
podnieca apetyt ł przyczynia się do dobrego 
trawie111a, z fabryki · iił41 

LEON A ZEBRA wśmigln~~) 

Swój do swego! - •'"' 
Baczność I 

Jedyna znacznie powiększona 

polska fabryka kostynmOw 
na obczyinie 
znajduje się tflke 

• Berna przy ulicy Nowej nr. 37 (Neostr.J 
i posiada bardzo wielki wybór 

kosfyumów do wszelk. 1J1uk leałralaych 
po najniższych eenaeh. 

Proszę Kaubego skład zobaczyć, a każdy się 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

z szacunkiem 651 

Franciszek Eaube, 
•• „t, • • ~'J1J'"-' • +·! ': , 



wychfdm u.eśó rr..zy tyg~ 

dniowc1. Fitntn arata w1noai 

l mk. 50 fen. 

)"wartalnie. 

., Posłańca katolickiego" otrzy· 

i;:uijl\ abonenci w dodatku. 

Rek 17. 

~ ~ sio . i pracuj I ~ 

Księgarnia "Wiarusa" 
poleca " wielkim wyborH 

książki do nabożeństwa, po· 
wieściowe, historyczne, 

śpiewniki, listowniki, papier 
listowy, wiązar ki, powinszo

wania itd. 
Adres : „ Właru.• Pol•ld", 

Boehum.. 

•r. I. Bochum, na niedaielta dnia & stycznia 1907. 
~~ - „...... ,,... ---~=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~-- -
~a li niedzielę po Bożem Narodzeniu 

Na uroczystość Ttrzech Króli. 

Wstań, oświeć się Jeruzalem: bo 
nrzyszla światłość twoja, a sława Pań
~ka weszła nad tobą. Bo oto ciemności 
kryją ziemię, i mrok narody: ale nad 
lbą wznijdzie Pan, a sława jego nad 
ibą widziana będzie. I będą chodzić 
lrody w światlości twojej, a królowie 

11 jasno§ci wejścia twojęgo. Podnieś 
!r okola oczy twoje, a oglądaj: ci wszy 
•:Y zgromadzili się, przyszli do ciebie: 
1ynowie twoi z daleka przyjdą, a cór
l twoje z boku powstaną. Tedy oglą 
1asz, i opływać będziesz: zadziwi się 
ro.zszerzy się serce twoje, gdy się o

~ óci ku tobie zgraja morska, moc po-
~. ~ przyjdzie do ciebie. Obfitość wiel
·~dów okryje cię, wielbłądy prędkie 
iladian i Efa: wszyscy z Saby przyj
. a, złoto i kadzidło przynosząc, a 
. hwalę Panu opowi dając. 

Ewangelia. 

1 Gdy się narodził Jezus w Betleem 
.uda, we dni Heroda Króla; oto mędr-
Y ze wschodu słońca przybyli do Je
:ozolimy, mówiąc: Gdzie jest, który 
'~lę narodził, Król Żydowski? albo
wiem widzieliśmy gwiazdę jego na 
~.vschód słońca, i przyjechaliśmy poklo
~ftć się jemu. A usłyszawszy Król He
-ód, zatrwożył sit:i i wszystka Jerozo
l jllla z nim. I zebrawszy wszystkie 
lrzedniejsze kapłany i Doktory ludu, 
~owiadował się od nich, gdzie się miał 

i Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w 
~ Betleem J udzkiem, bo tak jest napisa
,ho przez proroka: I ty Betleem, ziemio 
:ludzka, z żadnej miary nie jesteś naj
podlejsza między Książęty Judzkimi: 
albowiem z ciebie wynijdzie wódz, któ 
ryby rządził lud mój izraelski. Tedy 
łleród wezwawszy potajemnie Mędr
eów, pilnie się wywiadował od nich 
czasu gwiazdy, która się im ukazała. 
l Postawszy je do Betleem, rzekł: Idź
cie, a wywiadujcie się pilnie o dzieciąt
ku; a gdy znajdziecie, oznajmijcie mi, 
~bym i ja pojechawszy, pokłonił się_ 
!emu. Którzy wysłuchawszy króla, od
iechali. A oto gwiazda, którą byli wi
dzieli na wschód słońca, szla przed ni
mi, aż przyszedłszy stanęła nad miej
scem, gdzie było dziecię. A ujrzaw
~zy gwiazdę, uradowali się radością 
bardzo wielką. I wszedłszy w dom. 
~naleźli dz~ecię z Maryą, matką jego, 
1 upadłszy pokłonili się jemu; a otwo
~ZYwszy skarby swe, ofiarowali mu 
Gary: złoto, kadzi dl o i mirę. A wziąw
~zy odpowiedź we śnie, aby się nie 
~~acali do Heroda, inszą drogą wró
cih się do krainy swojej. 

Kazanie. 
Widzieliśmy gwiazdę Jego na 

Wschód słońca, i przyj,echaliśmy po 
kłonić się Jemu". (Mat. 2.) 

Ewangelia dzisiejsza opisuje nam 
'Zdarzenie, jakie miało miejsce podów
{~as, kiedy Jezus stawszy się człowie
t iern. narodził się w Betlejem; i gdy 
rzech mędrców od wschodu słońca 
Przybyto za pośrednictwem cudownej 
;~1azdy, ahy Mu oddać pokłon. Otóż 

trzej mędrcy oddawszy pokłon Je-

zusowi i złożywszy Mu dary, inną dro
gą wrócjli do krainy swojej a nie tą, 
która wiodła do Heroda; chociaż ten 
Her(>d osobiście ich prosił, aby do nie
go wrócili. 

Chcąc wyrozumieć znaczenie E
wangelii dzisiejszej i odnieść z niej po
żytek zbawienny, to trzeba zwróci.:; 
uwagę na to: Co się rozumie przez 
tych trzech mędrców? Co vrzez ową 
gwiazdę, która im przyświecała do 
Betlejem? co przez Heroda i ową kra
inę, do której powrócili święci trzej 
królowie? 

Otóż, przez tych trzech mędc;ów, 
mamy rozumieć ludzi pow o iny :h na 
głos .łaski BożeL którzy nie idą za po
żądliwością ciała, świata i czarta, ale 
za wolą Boga, i tę zawsze c:;p~'n: ti.:\. -
Następnie przez ową cudowną gwiaz
dę, rozumieć mamy natchnienia Boże, 
k!órych nam Duch święty .1dzi~ła, a za 
którerni bez wahania, jak ~ 'fi ś,~ri<;d 
trzej królowie postępować winniśmy, 
niezv:ażając na żadne trudności, jakie 
byśmy na tej drodze spotkać mogli, 
bylę tylko trafić do Chrystusa. - tte
ród, oznacza ludzi zmysłowych, pysz
nych, myślących tylko o tern, jakby się 
wynieść nad drugich, opanować świat 
cały, i zmusić go do oddawania sobie 
boldów służalczych. - Nareszcie przez 
ową drogę, którą trzej mędrcy wrócili 
do krainy swojej, rozumieć marny: 
Przykazania Boskie, kościelne, obo
wiązki stanu, które powinniśmy su
miennie wykonywać za życia, aby po 
śmierci trafić do krainy swojej, czyli 
Królestwa niebieskiego, do którego je
steśmy stworzeni. 

Otóż wyrozumiawszy w ten spo
sób znaczenie Ewangelii dzisiejszej, wy 
pada nam zwrócić uwagę: czy jesteś
my naśladowcami świętych trzech kró
li? czy tak powolnymi jesteśmy na 
głos laski Bożej jak oni? czy opiera
my się złym pożądliwościom ciala, 
czarta i świata, i tylko wolę Boga wy
konywamy? Następ,nie, czy idziemy za 
natchnieniami Ducłl'a świętego jakie 
nam coraz daje, abyśmy nie zbłądzili 
na manowcach występków? Czy nie 
wracamy do Heroda porzuciwszy raz 
grzechy .... i czy na nowo nie szukamy 
przyjemności w zmyslowem życiu, my 
śląc tylko o zabawach. uciechach, god
nościach i wyniesieniu się nad drugich? 
A wreszcie, czy postępujemy tą dro
gą, która wiedzie do krainy naszej czy
li Królestwa niebieskiego, zachowując 
sumiennie wszystkie przykazania Bo
że, kościelne, i obowiązki stanu, czy na 
leżycie wykonywamy? 

Otóż jeżeli to wszystko spełniamy 
według sil naszych~ możemy być pe
wni, że jesteśmy naśladowcami świę
tych trzech mędrców, i że nas równie 
z nimi czeka nagroda wi'eczna w nie
bie; ale, jeżeli wbrew temu postępu
jemy, biada nam! bo nas czeka kara 
wieczna i potępienie duszy. Zechciej
miż wniknać w tajniki sumienia swego 
l zastanowić się nad sobą: czy jesteś
my podobni świętym trzem królom? 
a jeżeli nie, tó prośmy ich o wstawien
nictwo za nami do Boga, aby za ich 
przyczyną Bóg r~m udzielit łaski na
śladowania ich w życiu, a po śmierci 
dozwolit nam połączyć s_ię z nimi w nie 
bie i ciec;;zyć chwałą Boga po wszyst
kie wieki wieków. Amen. 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Ciąg dalszy~. 

§ 3. 
2. Bóg stworzył wszystko, co prócz 

niego istnieje. 
Wyrażenie pisma świętego: Bóg 

stworzył świat, wskazuje nam na wszy 
stko, co prócz Boga istnieje. Tak tló
maczy samo pismo św. te słowa, tak 
je pojmował ocl najparniętnych cżasów 
Kościół św. mimo przeciwnych zdań 
heretyków. Stąd zarazem wynika, że 
Bóg jest niograniczonyrn Panem wszy 
stkiego, co istnieje, i że z pod Jego 
panowania nic się wyzwolić nie może, 
czy to na niebie, czy też na ziemi. 

§ 4. 
3. Bóg stworzył we właściwem zna
czeniu tego wyrazu, czyli z .niczego go 

uczynił • 
Kościół św. uczy wyraźnie, że Bóg 

stworzył świat we .Fłaściwem znacze
niu tego wyrazu, to jest że go z nicze
go uczynił jedynie dla tego, że tak 
chciał. Ta nauka kościoła opiera się 
tak na piśmie św., które ją częścią 
wprost, częścią nie wprost wypowia
da; jako też na jednozgodnej nauce oj
ców, a sprzeciwia się błędnym mnie
maniom pogan, herefyków i nie chrze
ściańskich filozofów. Jako stworzone 
z niczego, mają wszystkie rzeczy nie 
doskonały tylko, ograniczony i zmien 
ny ,byt, który w porównaniu do boskie 
go bytu, jest raczej niebytem. 

§ 5. 
4. Bóg stworzył świat w czasie. 
Jeżeli świat nie powstał ani z isto 

ty Bożej,_ ani z odwiecznej materyi, 
ale z niczego, wynika ztąd, że powstał 
w czasie, jak tego Kościół, opierając 
się na powadze pisma św. i ojców św., 
wyraźnie uczy. Skoro zaś w czasie 
powstał, to też ulega przemianom. Prze 
ciw tej zasadzie wiary ci tylko mogą 
walczyć, którzy jej nie rozumieją, lub 
ją przewrotnie pojmują. 

§ 6. 
5. Bóg stworzył świat z zupełną wol

nością. 

Cały świat stworzył Pan Bóg z 
zupełną wolnością i to w dwojakim 
względzie. 

Bóg bowiem mógł świat stworzyć 
albo nie stworzyć, a J;?rzedewszystkiem 
mógł jeszcze więcej stworzyć, aniżeli 
rz~czywiście stworzył. 

I. Bóg mógł świat stworzyć, albo 
nie stworzyć, ponieważ nic Go nie przy 
naglalo do tego stworzenia. 

2. Mógł stworzyć świat tak albo 
inczej, a przedewszystkiem mógł je
szcze więcej stworzyć, aniżeli rzeczy
wiście stworzył, gdyż jako wszechmo
cny, może wszystko uczynić, co się nie 
sprzeciwia Jego istocie. 

§ 7. 
6. Bó~ stworzył świat na swoją cześć. 

Bóg działa wszystko dla siebie sa
mego. Każdy inny cel byłby Go niego 
dnym; Bóg więc sam j1est celem ostałe 
cznym wszystkiego, co czyni na ze
wnątrz. To też pismo św. uczy wyra
źnie. że Bóg stworzył wszystko dla 
siebie, nie dla tego. że Bóg prócz siebie 
czegoś potrzebował, gdyż sam w so-

bie jest nieskończenie doskonałym i 
nieskończenie szczęśliwym, a Jego nie 
skończona doskonałość i szczęśliwość 
już ani mniejszą ani większą być nie 
może; lecz Ęóg uczynił wszystko dla 
siebie w tern rozumieniu. że wszystko 
uczynił na swoją cześć i chwałę, któ 
rą Mu stworzenie oddawać winno. O
bok tego pierwszego celu, miał Pan 
Bóg jeszcze drugi poboczny to jest u
szczęśliwienie stworzeń rozumnych. 

iPierwszy, ostateczny i najwyższy 
cel stworzenia, to jest własną chwałą, 
osięga Bóg zawsze, nawet u tych stwo 
rzefi, które mu się sprzeciwiają, opie
rając się własnemu przeznaczeniu; dru 
gi zaś cel podrzędny to rest zbawienia 
rozumnych stworzeń, osięgają tylkQ 
stworzenia zgadzające się z Bogiem i 
z własnem przeznaczeniem. 

(Ciąg ctai.r nastąpi.) 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 
(Ciąg dalszy'~. 

K OLCZ K OWI CE. 
Wioska, która niegdyś należała do 

starożytnej rodziny Kołaczkowskich. 
Już w piętnastym wieku byl tu kościo
łek. Obecny kościółek z belek i z gli 
ny zlepiony, chyli się do upadku. W, 
głównym ołtarzu jest tu obraz N. Pan 
ny według częstochowskiego obrazu 
malowany, a na nim jedno votum, bez 
wszelktej zresztą ozdoby, obraz po 
części zatarty. Wspomina o nim ks. J. 
Korytkowski,,, że go lud Kważa za cudo
wny; miejscowe jednak. akta parafial
ne nic o ~im nie wspominają; między 
okolicznym ludem nic słychać też nic 
o cudowności jego. 

KOSCIAN. 
Wspomina ks. Jan Korytkowski, że 

w tym mieście w kościele parafialnym 
znajdują się trzy obrazy cudowne, mia 
nowicie: Opieki Najśw. Panny, św. 
Józefa św. Walentego; atoli podanie 
o cudowności tych obrazów zamarło w 
parafii i okolicy Kościana; nie ma też 
o nich wzmianki w aktach parafial
nych miejscowych. 

LUBASZ. 

W Czarnkowskim dekanacie, nieda 
leko Czarnkowa, leży wioska Lubasz 
z pięknym, w ksztakie krzyża muro
wanym kościo~em, na tak zwanej 
górze Lubawskiej". Mówi podanie, 
że tu stala niegdyś świątynia pogań
ska, a po przyjęciu wiary chrześciań
skiej, postawipno na miejscu zburzo
nej śwątyni, kościół na cześć Najśw. 
Maryi Panny. W połowie siedmnaste 
go wieku rodzina Gorajskich powięk
szyła i okazałą wieżą ozdobiła ten ko
ściół, który ks. Wojciech Tholibowski 
Biskup poznański poświęcił dnia 10 li~ 
stopada roku 1666. 

Obecny kościół zbudowany został 
staraniem i nakładem miejscowego pro 
boszcza: ks. Franciszka Siatkiewicza, 
tudzież Wojciecha Bończy Miaskow
skiego, dziedzica lubaskiego i wielu in
nych pobożnych fundatorów. Poświę 
cit go ks. Francis7ek Ksawery RY-



dzyński, Biskup sufragan poznańs~i, 
pod wezwaniem Naroctzenia Najśw. P. 
Maryi unia 16 maja 1778 roku. 

Wcześniej, bo już _w roku 1761 w 
przededniu uroczystości Narodzenia _N. 
Panny przeniesiono do no\ , ego kościo
ła: cudowny obraz Najśw. J.:Sogarodzi
(;,Y z kościola św. Wawrzyń~a, w któ
rym podczas budowy kościola byl u-

mieszl:zony. Przeszlo 30 kapłanów 
wraz z ks. Antonim Miaskowskim, bra
ł.J udział w tej uroczystości. Na tryum 
falnym wozie dwóch kaplanów w or
natach trzymalo ten obraz wspaniale 
w kwiaty i wieńce przybrany. W uro
czystej vrocesyi brały udział kompa
nie z Czarnkowa i Wielunia, dziedzic 
Lubasza: Wojciech Miaskowski, Woje 
woda kaliski, tudzież wielu innych wo
jewodów, kasztelanów, urzędników,. i 
niezliczony tłum pobożnego ludu. Li
czne cuda i laski goznawane w Luba
szu od Najśw. Panny, po ścisłem do
chodzeniu, zatwierdzila osobna komi
sya duchowna pod przewodnictwem 
ks. Józefa Tadeusza Kiwskiego, Su

fragana poznańskiego i wydala wy
rok, że obraz ten rzeczywiście jest cu
downym. Z dalekich miejsc spieszą 
po dziś dzień do Lubasza wierni, aby 
przed cudownym obrazem uprosić so
bi1e pomoc w rozmaitych przygodach. 
potrzebach, chorobach i klęskach. A 
jak wielkie przywiązanie i siJna wiara 
tkwi w sercach ludu wiernego, świad
czą niezliczone i piękne wota, w głó
wne uroczystości (na Narodzenie N. 
M. P. i Zielone Swiątki) wystawiane. 
Pomiędzy innemi kosztownemi wotami 
odznaczają się szczególną pięknością 
roboty: dwa wota zlożone przez da
wniejszych właścideli dóbr Lubaskich, 
braci Łukasza i Teodora Gorajskich na 
pamiątkę i na podziękowanie Panu Bo 
ill za cudowne ocalenie w bitwie pod 
Beresteczkiem 1651 roku, przy wezwa 
niu pomocy Najśw. M. Panny Luba
skiej. 

Wieś Rasko za ucieczką do Najśw. 
Panny w Lubaszu została od szarańczy 
uwolniona. Jan Ki wski ofiarował swe 
go syna ciężko chorego, bez nadziei 
życia, opiece Najśw. Panny w Lubaszu 
i wyprosil dlań zdrowie. 

O Lubaskim obrazie wyszła druko
wana książka pod tytułem: „Lubaska 
Krasna góra cudami Najśw. P. Maryi 
wsławiona". z rozkazania Hieronima 
Wierzbowskiego, wydana 1682 roku. 
Wspomina o nim ks. Jan Korytkowski 
<Brevis descriptio) str. 53, Łukasze
wicz T. I. 23.3. „Tygodnik katolicki'· 
1873; „Tygodnik illusti'owany" VIII. 
i inni. 

fCią~ dalszy nastąr>i.J 
~"- .... - --- -- _________ . _ __zn __ uu:=; 

Kartka z naszyeh dziejów 
w 1831 roku. 

Porozbiorowe dzieje nasze obfitują 
w chwile pełne chwały, ale i w chwile 
tak tragiczne, tak bolesne, że wspom
nienie ich głęboko wstrząsają sercem 
każdego wiernego syna biednej Ojczy
zny. Do takich chwil należało przy
musowe przejście granicy pruskiej 
przez część wojsk polskich i zdanie 
się tam na faskę także nieprzyjaciela. 

Znakomity malarz odtworzył tę bo
lesną scenę, gdy żołnierze rozstawali 
się z swymi końmi, wiernymi towarzy 
szami chwały i naprzemian ciężkiej do 
li, rozstawali się - zmuszeni broń skla 
dać. 

Byto to dnia 12-go lipca 1831 roku, 
gdy generałowie Gielgud i Dezydery 
Chłapowski, doszedłszy do granicy pru 
skiej, na południe miasteczka Garsden, 
zdecydowali się na przejście granicy. 
Nazajutrz nastąpilo przejście korpusu 
Chłapowskiego w ilości 250 oficerów 
i 2361 żołnierzy pod bronią. Dwa dni 
później 14 i 15 lipca, generał Roland 
zniewolony był to samo uczynić; 361 
oficerów i 3904 żolnierzy broń złożyło. 
Przejście to przez ~ranicę pruską ge
nerał Dezydery Chłapowski, tak opi
suje w swych pamiętnikach: 

„Dnia 1.3-go po naradach Gielo-uda 
z pruskim landratem i oficerami, prze
szły na~ze oddziały ~ranicę i zaczęty 
bruń składać, z wyjątkiem tylnej stra 
ży. 

Gielgud stoi na koniu, otoczony li
cznym sztabem i oficerami pruskimi. 
Generał Roland nadchodzi od Gorzd 
ponad granicę i przysłał Gielgudowi 
list od generała rosyjskiego, adiutanta 
cesarza Mikołaja, Delingshausen. Giel
gud przeczytał wszystkim ten list, w 
którym genera( wzywał go i prosił, 
by do Prus nie wchodzil, ale jemu się 
poddał, a on mu zapewnia ułaskawie
nie dla wszystkich od cesarza, gdyż 
do tego jest umocowanym. Dodawał, 
że każdemu po wojnie będzie wolno 
wrócić do domu lub służyć dalej, ale 
jeżeli Polacy pokażą tę nieufność cesa
rzowi, że w Prusiech będą szukali 
schronienia, cesarz nigdy im tego nie 
przebaczy. 

Gielgud, przeczytawszy otaczają
cym go oficerom ten list, (o którego tre 
ści dopiero później się dowiedziałem, 
gdyż w owej chwili byłem przy szwa
dronie, który właśnie nad ~anicę był 
przyszedl), radzi! się wszystkich, jak 
zwykle, pytał, co czynić wypada, sam 
nic zdecydować nie mogąc. 

Korpus Rolanda przeciągał właśnie 
za nami, wielu oficerów przejeżdżało 
do IJaszych, nasi do Rolanda. Było to 
pewne zamieszanie. Wtem oficer z 7 
pułku wpadł na koniu przez granicę, 
przejechał obok mnie aż do Giełguda, 
który stał z listem w ręku, i strzelił do 
niego z pistoletu. Ugodził go prosto w 
serce, tak że spadł z konia i zaraz du
cha oddal. Stało się to za szwadrona
mi ułanów, którzy właśnie broń zloży
li. Strzał i wrzawa ich zaraziły. Po
wsiadali na kof1 i w nieładzie zaczęli 
głębiej w Prusy, uchodzić. Rozgnie
wany, widząc ułanów w rozproszeniu 
i wstydząc się przed cudzoziemskimi 
oficerami, siadłem na konia, ułanów do 
padłem, uporządkowałem w szwadro 
ny i porządnie na granicę przyprowa
dzilem. Już też Hempel z tylną strażą 
z Rosyanami się ucierał i przed nimi 
cofal. Przeszedł granicę i broń zlo
żył. Wszystkie cztery _szwadrony 
bezbronne dostały jeszcze kilka wy
strzałów armatnich. Wtedy wolno po
stąpiliśmy dalej w Prusy. 

Nie mpgłem mojej osoby tak wyso 
ko cenić, żeby opuścić oddział, który 
wszędzie pod mojem dowództwem 
dzielnie sobie postępował„ opuścić go, 
kiedy położenie stawało się najprzy
krzejszem. Ni1e wątpię, iż gdyby mo
żna było cały oddział przeprowadzić 
do Warszawy, byłby na zapewnienie 
moje mój oddział ze mną poszedł, ale 
kiedy to było z kilkudziesięciu ludźmi 
do wykonania, pasowałem się ze sobą, 
aby jeszcze w nocy puścić się w lasy. 
Ale byłoby to nadto mUości własnej, 
żebym myślał, że pewno przeprowadzę 
a potem że moja osoba i te . kilkadziesiąt 
ludŻi będzie wielkim sukursem pod 
Wa.rszawą. Tak podzielilem los tych, 
którzy go ze mną dzielili. Po śmierci 
Giełguda pozostawała mi zresztą nad 
wojskiem opieka. 

Pomaszerowaliśmy o milę ku Mem 
lowi. Na obóz wskazał nam generał 
pruski na gołym piasku, ale przynaj
mniej nad rzeczką z czystą wodą, o 
trzy mile od Memla. Roland z Szy
manowskim pomaszerowali po nad gra 
nicą aż ku Nowemu Miastu. Tam~ zasta 
wiwszy przed obą część korpusu ro
syjskiego, który im drogę zastąpił, 
wkroczyU także do Prus i stanęli obo
zem pod Pakomonem. 

Dowiedzieliśmy się później w obo
zie pruskim, że Dembiński szczęśliwie 
się dostał do Warszawy. Wyruszy
wszy z Kurzan do W ołkomierza ob
szedł wkoło Wilno, odparł Rosyan, za
stępujących mu drogę i ścigających 
go, przeszedł Niemen, różne oddziały 
powstańców i Różyckiego Samuela 
ściągnął i znaczny korpus przeprowa-
dził do Warszawy. Dowiedziawszy 
się w niewoli naszej o tym szczęśli
wym ich powrocie, jedni zazdrościli 
drudzy się cieszyli, że tylu naszych u
szto i jeszcze służyć może krajowi. Ge 
nerał Dembiński zasłużył sobie na 
chwałę przez swój odwrót - ale za
miast wytłomaczenia w Warszawie 
swoich nieszczęśliwych kolegów i ob
jaśnienia. że i oni, kiedy sie z nim 
rozstawali, dzieląc się, aby ujść przed 
tylekroć liczniejszym nieprzyjacielem, 
mieli nadzieję obejścia wkoło jego le
wego skrzydła tak, jak jemu udało się 

kolo prawego się przesunąć, - rozu
miał, że powiększy swą s{a wę, zosta
wiając opini~ publiczną w mniemaniu, 
że w Kurszanach myśI)lY już byli zde
cydowani przejść do Prus, a on sam 
tylko przedsięwziął orężem przerznąć 
się do Warszawy i że jemu tylko Ro
syanie zastępowali drogę. 

.W pruskim obozie~ pod Scherwen 
staliśmy aż do końca września. Stam 
tąd też napisałem list do me~o przyja
ciela, Francuza Caramana, aby wyjaś
nić nasze dotychczasowe niepowodze
nie, przez stratę czasu Chłopickiego i 
że wypq1wa na Litwę nie powiodła się 
przez niedbalstwo Gielguda, nie jak 
wówczas gazety pisaly, przez ozię
błość Litwinów. A to pisalem w je
dnym celu służenia naszej sprawile, wie 
dząc, że we Francyi fałszywe mają o 
naszych siłach wyobrażenie. List mój, 
posłany przez Anglię, spóźnił się w 
drodze i przyszedł zamiast w lipcu, w 
końcu sierpnia. Po wzięciu Warsza
wy nie byłbym pisał. 

Nasi po ukończeniu wojny rozłoży
li się około Królewca. 

W lutym r. 1832 opuścić musiałem 
wojsko i powrócić do domu." 

Tyle generał Dezydery Chłapow
ski, zacny czlowiek i gorąco czujący 
syn swej Ojczyzny, który w swych pa 
miętnikach pozostawił nam cenne 
szczegóły z owych czasów, jako mąż, 
biorący czynny udział w walce o na
szą niepodległość. 

_g. L 

Róża czarna- Róża biała. 
Powłeie. 

! Ci~ dalszy). 

Czas uchodził i tted-Kab poczynał 
się niecierpliwić. 

Na wybrzeżach ruch po ~'w.:iał się 
zwiększać z każdą chwilą, !lareszcie 
gwizd ostry oznajmił „Black-Starowi · ', 
że spostrzeżono go na brzegu i pozwo
lono mu posunąć się dalej ku zachodo
wi. 

tted-Kab zwrócił się szybko ku ma
szynie, lecz w tej chwili jakaś maleń
ka rączka spadła mu na ramię i czyjść 
przyciszony głosik szepnął mu do u
cha: 

- Nie lękaj się i nie odwracaj, słu
chaj tylko uważnie. Jesteście zdradze
ni. Zbliż się nieznacznie do wielkiego 
masztu, a ujrzysz tam człowieka, któ
ry wśliznął się jak wąż, aby wywiesić 
pewien znak. Ten znak, to zguba dla 
was, nieznających się na tern, to ostrze 
żenie \Vładz angielskich i wezwanie 
ich pomocy... Jeżeli ta chorągiew roz
winie się z masztu, ty, Magwar i w~zy 
scy twoi zginiecie ... Spiesz więc, a u
derzaj silnie.„ 

Przez chwilę ' stał tted-Kab jak ocza 
rowany. Kto była ta ni\eoczekiwana 
wybawicielka?... Somalijczyk uczuł 
jej rękę, słys~ał jej głos, lecz w jego 
zabobonnym mózgu wydało mu się to 
zjawiskiem nadnaturalnem i skłonniej
szym był do przypuszczenia, że był to 
raczej wysłaniec szatana pomocy, ani
żeli . istota ludzka. 

Nie rozmyślał jednak długo. Je-
dnym skokiem przysunął się do masztu 
i przytulil się do niego cichy i nierucho 
my, niewidzialny wśród stosu nagro
madzonych lin ... 

Nagle o pół kroku od niego rozległ 
się leciuchy szmer„. człowi(ek jakiś zbli 
żał się ostrożnie do grubszego pnia ma 
sztu. W jednym ręku trzymal zwinię
tą flagę, drugą torował sobie drogę. fa 
ssili, gdyż to był on spieszył się bardzo. 
Piersi rozsadzała mu nadzieja oswobo
dzenia - za chwilę zbawcza chorą
giew zawiśnie w powietrzu, a wtedy 
zmieni się wszystko, zdrajcy zostaną 
ukarani, a „Black-Star" stanie na kot
wicy, oczekując ukochanego pana ... 

- Psie przeklęty! - zabrzmiał mu 
nagle nad głową przyttumiony głos 
łied-Kaba i uderzenie sztyletu spadło 
mu między łopatki, raniąc śmiertelnie. 

fas sili wydał jakiś rodzaj łkania i 
upadł na wznak na sztylet, którego rę
kojeść złamała się w ranie. 

Wieczorem powrócił Mag-war z peł
nemi skrzyniami wę~Ia i wódki. 

lied-Kab pokaz<'J mu trupa Fassili'
eg-o, nie mogąc jeszcze powstrzymać 
dreszczu na myśl o przebytem niebez-

pieczeństwie„. 
- Kekuru nam pomaga - rzek/ 

Magwar, składając na piersi ręce. , 
A teraz w drogę ... a palić gorąco!... 

Ostry świst przeszył powietrze 
słup dymu uniósl się w powietrze i 
Black-Star posunął się naprzód, kieru. 
j4c się ku brzegom Afryki... 

A na dole, w kajucie więźniów, zro. 
zpaczone Lili i .Edyta lamaly ręce, nie 
wiedz4c, co się stalo, czując tylko, że 
jakaś potęia piekielna sprzysięgła się 
przeciwko nim, że niewola ich teraz 
stokroć "orszą, niebezpieczniejszą hę. 
dzie. Obok nich siedziała nieruchorn~ 
Zuma, ciesząc si~ w glębi, że, dzięki je: 
piękny Guy d' Alteroche nie poślubi ni'. 
gdy siostry-rywalki. 

XV. 
Nad jeziorem Atczaka. 

Jeżeli weźmiemy do ręki dobrą ma. 
pę Afryki, chociażby którąkolwiek z 
wydanych przez francuskie ministe. 

ryum wojny, i posuniemy palcem po u. 
nii równika, to przekonamy się fatwo 
że dotyka ona dwóch punktów: !~aha'. 
nuane, mało znanej części kraju Somali 
sów i rzeki Szeri, stanowiącej granicę 
polu dniową. 

O pól stopnia na południe od równi. 
ka znajdujemy przylądek Bisel, na któ 
rym rozlożylo się male miasteczko 
Dyombo, składające się w rzeczywista 
ści z kilku nawpół zamieszkałych cha. 
łup. Dwa inne, znane pod _nazwą Ki· 
smaju i Goch, stanowią jakby strażnice 
rzeki Dżubba, która, płynąc pod 3,0 
szerokości geograficznej, stanowi gra. 
nicę pomiędzy krajem Somalisów, a 
krajem Galla'ow, który ciągnie się, aż 
do Zanzibaru. 

Kraj Somalisów jest dziś stosunko
wo dość znacznym, przeciwnie ziemie 
Galla'ow przedstawiają jeszcze wiele 
tajemnic, ciekawych może, lecz nie
bezpiecznych dla europejczyka. 

Dotychczas zaledwie w 1.894 r. Chau 
Jer dotarł do 1,0 stopnia szerokości, po 
nim w tym samym roku próbowal 
szczęścia Swayne, który dotarł do Ime 
pod 6,0 szerokości, ostatnim był Rus. 
poli, który po wielu przeszkodach mu. 
siat zatrzymać się w Ouch pod 5,0 sze. 
rokości. Oto i wszystko. 

Z pomiędzy obydwóch szczepów SO· 
malisowie sa. silniejsi, dziksi i mniej zdoi 
ni. Rysy ich twarzy grube, wargi wy 
gięte, wzrost często olbrzymi i torsy 
potężne i muskularne nadają im wygląd 
jakichś przedpotopowych olbrzymów. 
Oalla'owie przeciwnie, drobniejsi, 
szczupli o zadziwiająco regularnych ry 
sach i. przepysznych oczach przyporni 
nają żywo posągi ruin tebańskich. Sa· 
mi oni nazywają się „synami ludzkimi" 
a za kolel?kę swoją uważają podnoża 
śnieżnych gór Kenia i Kilimandżaro. · 

Ale powróćmy do naszego opowia· 
dania. 

Miesiąc upłynął od wyżej opowie· 
dzianych wypadków. Jesteśmy teraz 
w krain Galla'ów nad jeziorem Atcza· 
ka. 

Przypominamy tutaj, że lianga 
przed wysłaniem do Waszyngtonu pr~~ 
pominał Nioce i Zozulowi koniec~nosc 
przyspieszenia wyjazdu do Afryki, do· 
kąd wysiane zostały t_rzy statki. 

Pierwsza ta wyprawa wyruszyła z 
Luizyany pod dowództwem Mani-Ko~· 
bo, dzielnego i energicznego pomocnhJ· 
ka liangi, całą duszą oddanego ukoc a 
nemu przedsięwzięciu. Wysoki, o atle 
tycznych kształtach, zepsutych cokol· 
wiek or-zez somalijską kulę, która str~a 
skala -mu ramie, Mani-Kombo by.ł .cz.0 

wiekiem idei, o wyobraźni żywe1 l nie 
ustraszonej odwadze. , rnu 
z radością przyjął misyę, ktorą . , si 

powierzy l lianga i z radością porno . 
pierwsze prorniene cywilizacy1 do u 
kochanej ojczyzny. . a-

Murzyni umieli wyrabiać lanc~, rn 
czugi topory straszne i niebezp1ecz~ee 

' · ' raw1 w ich reku, lecz bezużytecz~e P h. u-
wobec ognistych strzał'' b1atyc ' ·a 

" · czyni mieli wvrabiać młoty, p1ly, .~a. one 
kuchenne, ławy i maty, lecz 1 ez . cza 
wymagały pracy, ile sit Z?ży~ały ~ po· 
su, to też marzeni_e liangi, ktor.eK rnbO 
święcił życie, było dla ~ani- 0 nie 
świętem i nie żałował sit m ~racY; stW 
lękał się żadnych niebezp1eczen zyn 
lub przeszkód, aby je tylko w c 
wprowadzić. . ć szla„ 

Fortuna zdawała się sprzy1a 
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cbetnemu przedsięwzięciu HaIJgi. Mani
Kombo dopł~nął szcz~śliwie ao_ yrz~
Jądka Bissel i wylądował spokoJme, me 
zaczepiany przez nikogo. Nadbrzeżn.e 
plemiona opuścily n~razie swoje s.iedz.i
by, zajęte wydaną 1m przez sąsiedme 
szczepv wojną, młody dowódzca mógł 
więc bez przeszkody wyładować nie
zliczone paki i skrzynie i przy~otować 
je -do dro~i. Maj4c pod sobą stu dwu
dziestu ludzi, wybranych z najdzielniej
szych i najprac9witszych robotników 
w Oalla-Lodge. Mani-Kombo nie lękał , 
się napaści nawet po dwakroć liczniej
szego nieprzyjaciela. co innego jednak 
niepokoiło jego myśli: Dotychczas 
wszyscy członkowie wyprawy okazy
wali jednakowy zapal i energię, z je
dnakową ochotą szli w głąb kraj.u, 
dźwigając ciężary, torując drogi, prze
rzucając mosty, ciesząc się jak dzieci, 
wypuszczone na swobodę i wdychając 
pelną piersi_ą powietrza ?kochanej z~e
mi ojczysteJ. Lecz Mam Kombo w1e
dzial, że to dopiero początek, że to go
rące słońce, te wichry dmące z pustym, 
lub od gór wysokich. muszą podzialać 
na nieorzyzwyczajone organizacye, 
muszą sprowadzić pewne oslabienie fi-
2yczne i moralne, które wobec dale
kiej i niebezpiecznej drogi stać się mo
że bardzo szkodliwem. To też oszczę
dzając siły wyprawy pospieszał je
dnak. aby jaknajprędzej dojść do jezio
ra Atczaka, gdzie miał się rozłożyć o
bozem i oczekiwać ttangi. 

W ten sposób doszli do Longhaud, 
wielkiej osady zamieszkałej przez Ke-

nów, plemię pobratymcze Galla'om, 
którego królem byt w owej chwili Sul
Dime. Kene'ow:ie często ~ęsto łączyli 
się z somaliiczykami. lecz traktowali 
ich zwykle zgóry i Mani-Kombo nie wą 
tpft, że znajdzie w nich jeśli nie przyja 
dół, to w każdym razie życzliwych; 
nie zboczył więc z drogi, lecz owszem, 
przybrawszy przyjacielską postawę 
zbliżał się do osady. 

Nagie od strony pustyni rozlegl się 
chrzęst, krzyki i groźby i gromada 
Kene'ów wypadła z boku z podniesio
nemi do uderzenia lancami. Ludzie Ma
ni-Kombo, przerażeni tym niespodzie
wanym atakiem, schwycili za broń i nie 
czekając komendy dali ognia. Mani
Kombo z narażeniem życia rzucił się 
naprzód, chcąc zapobiedz rozlewowi 
krwi, który mógłby się stać dla wypra 
wy nadzwyczaj zgubnym, fecz usiło
Jy skutek. Klątwy i groźby posypały 
sie ieszcze gęściej i gromada Kene'ów 
wania jego wprost przeciwny wywoła
przyjGla nieprzyjacielską pozycyę. 

Trudno przewidzieć na czem skoń
czyłoby się jo nieporurnienie, gdyby w 
ostatniej chwili nie zjawił się Sul-Dime 
Na dźwięk imienia ttangi murzyn zwró
cił się do Mani-Kombo z oznakami sza
cunku i przyjaźni. pr..zepraszając za mi
mowolną pomyłkę, jakiej padl ofiarą Wi 
dząc zbliżajgcy się nieznany oddział, 
rozstawione straży przyjęły go za 
Pierwsze forpoczty somalijczyków i 
dlatego z taką siłą uderzyły na niego, 
teraz jednak, kiedy sprawa się wyjaś
niła Sul-Dime zaprasza Mani-Kornbo i 
cały jego oddział do osady, gdyż przy
bycie drogiego gościa fest dla nich pra
wdziwą uroczystością. 

!\ról Kene'ów był to wysoki tęgi 
murzyn, ciężki i niezgrabny, lecz zdra
dzający więcej niż królewską skłon
ność do kieliszka. 
. Napróżno Mani-Kombo wymawiał 

się brakiem czasu i koniecznością przy 
stosowania się do rozkazów ttangi_, któ 
r~ zalecał mu możliwy pospiech, Sul
~Jn1e ni~ chciał o niczern slyszeć. i m~o 
/ dowodzca, ukrywając staranme m10 
~Jący nim niepokój musiał wejść do 
c aty królewskiej. 
. Mani-Kombo z tajemnem przeraże

~en:i Patrzył na swoich ludzi. Trudno 
t ni~~ bylo poznać nawet owych wpół 
/:Vihzowanych osadników Florydy -
t;1kość. pierwotna, plemienna, insty~k
<l ~odz1~e rozwinęły się w nich w 1e-

ne1 chwili. 

s· P:ze.z większą część nocy rozleg~ly 
nię dzw1ęki rikka. bębnów i miedzia
PYc~ cymbałów, których posępne tony, 
r 01111 ~szane z okrzykami pijanych mu-
fzY.now tworzyły przerażającą kako
on1ę •• , 

lil' Mani-Kombo słuchał ze drżeniem i 
n· 11110Woli pytał się siebie, czy marze-
ia liangi nie są tylko utopią, szlachet-

ną, idealną lecz niepodobną do urzeczy . 
wJstnienia utopią. · 

Patrząc na tego nawpół nagiego kró 
la, którego ciało w pijackiej bezwładno 
ści leżało na gołej macie, widząc te po
mięszane lecz jednakowo bezmyślne 
pod wpływem wódki twarze Kene'ów 
i Galla'ów wątpił mimowoli w potęg~ 
tego człowieka, co sam jeden stawał 
do walki z demonem dzikości i ciemno
ty, co wierzył, że wplyw ie2'o potrafi 
z~iweczyć wrogie instynkty i pragnie-
11ia tych mas od wieków zdziczałych.„ 

. Zaledwie w dwadzieścia cztery go
dzm mógł Mani-l(ornbo doprowadzić 
swój oddział do jakiej takiej przytom
ności, minęła jednak i druga doba za
~ir_n. zniknęły ostatnie ślady uroczysto
sc1 i wyprawa stanęła gotowa do dro
gi. Sul-Dime dodał mlodemu rnurzyno 
wi jeszc.ze dwustu ludzi, którzy mieli 
doprowadzić karawanę do jeziora i 
czekać tam nowych rozkazów swego 
wladzcy, pomagając tymczasem swym 
braciom w ich pracy. 

Na pożegnanie król oddał Mani-Kom 
bo żelazny mlot, który miał służyć do 
utrzymania porządku i posłuszeństwa. 
Napróżno rnfody dowódzca przedsta
wiał mu dobrodziejstwa cywilizacyi, 
która innemi środkami dąży do utrzy
mania fadu i karności, Sul-Dime pokle
pał ~o po ramieniu i rzekł protekcyo
nalnie: 

- Bij, bij, bracie Galla ... później bę
dziesz miał czas jeszcze się ucywilizo
wać ... 

Nareszcie trzeciego dnia rano ka
rawana wyruszyła w pozornym porząd 
ku, bystre jednak oko, Mani-Kombo nie 
widziało w niej owej zapalającej ią we 
Florydzie idei, zdawało się, że wszyscy 
ci ludzie nie ocierali sie nigdy o wpły
wy cywilizacyi, że z chwilą wstapienia 
11a ziemię ojczystą zrzucili z siebie nale 
cialą skoruve. a żalazny mfot Su1-Dime 
g-a wiła się nieustannie pomiędzy wzgó 
ce slowa dowódzcv. 

Pomiedzy Lon~houd i jeziorem dro
ga wija sie nieustannie oomię<lzv wzgó 
rzami. nornsłemi olbrzvmi~mi orzewa
mi„ których gęste konarv dawały schrn 
nienie nrzed p~lacvmi promieniami 
z\vw+riiko'''E'~:m słońca. 

Mani-Kombo pozwalał czesto wv
nn('zvwać. Jpcz i;;faJe OCTfZll<'Clł \JrszeJ
kie zanrnsinv. frikie snotvkałv k::ira
w~n~ nd s~<:iPrlnif'h ofemion. wienz::ic 
it!Ż z doświ::inc;r,enia. czem one O'ro7::1.. 
Pipn„rs7::1 nrńh::i 11~itczyfa go \Vie1e i na
ht7"1~ nr7e7nrność. 

()~niPO'l"I r1„i0 nri "lvv1~c'i11 '7 T nnhnnr1 
wvon:nva ~tnneh n::irP~7C":ip mici it>zin-
1·01'!1 ,:\ fr?:l lr-:i. n"11 l_-+p~ ~r()rH{ffmv...,, nn
r>'liPrł 7v "IUVh„7P7Pm. 'l f{'7,inrpm n~m()• 

stanmviacem 0i:-t~terznv cel podró7:y. 

Utwor7one orzez zlanie sie '"ód 
Oalanu i Sal:-:ilu, jezioro Atcz~b nrzed·· 
shnvici S7Pr0k<1. vł('.ldka. szc:ifirowa po
'-"iP.r7diniP. Mvszczaca na He szrncir::i
gdowei zieleni rosnacvch tutaj w obfi
tości oRt8t0w i b8n;:inów i 11krvwafr:ic0, 
'" qvpi rrf Pbi niezmirr11e hogactwo ryb 
najrozm::;itszeg-o gatunku. 

Pierwszego zaraz dnia Mani-Kombo 
rozpocząl gorączkową pracę. Przede
wszystki em kazał wystawić olbrzymią 
szopę dla ochrony skrzyń i narzędz~ 
przed możliwemi burzami i deszczami 
potem pomyślat o ludziach. 

Przez dwa tygodnie na ciepłyc!1 oo
tychczas brzegach jeziora wrzała mró": 
cza działalność. Robota szła szybko 1 

skladnie, karność dawna powrócila z 
całą silą, także przybyli z fl~ry_dczy~a
mi Kene'owie mimowoli dah się wcią
gnąć w ten w~r i o_kazyw~li niezwykłą 
n nich czynnosć. N1ektore Jednak narzę 
dzia budziły w nich nieklamane przera 
żenie: piły __ kołowe, umieszczone na 
swoich wysokich postawach, ":'ydawa 
ły im się jakimiś fantastycznymi ~otwo 
rami, a olbrzymie topo~y 1!1echanH;zn~, 
które kilkoma uderzemam1 lekko 1 _ro
wno powalały największe drzewa, 1 _tę 
zwykle ciężką i męczą~ą prac~ zmmej 
szały do minimum, rob1ly na n.ich wra
żenie maszyn piekielnych. ~1erw~tne 
te umysły nie mogły zrozu.m1eć . wielu 
wvnalazków ludzk1\ego gemu,szu I uwa
żały je za siostry {Jjące, ktorym nale·· 
żala się cześć religijna. . . 

Mani-Kombo zabronił uzywama s~ 
rowego mięsa, lecz pomiędzy Oa!lam1 
znalazło się kilku kucharzy, ~tor:v. 
mając mniejscową florę, poczęli uzy-

wać korzonki rozmaitych rośrin i przy 
gotowywali z nich oryginalne i nie
znane potrawy, które K.ene'om smako 
wały niezmiernie. 

Wieczorem, po ciężko przepracowa 
nym dniu wszyscy robotnicy weseli i 
swobodni słuchali dźwięków narodo
wego bajo, lub śpiewali sarni owe ta
jemnicze, afrykańskie pieśni, które ra
zem z mlekiem wyssali z piersi swych 
matek. 

Młody dowódca czuwał nad wszy
stkiem z ojcowską pieczołowitością, 
robotnicy i Kene'owie słuchali go bez 
słówka opozycyi. 

Nareszcie wielkie roboty zostaly u
kończone, i Mani-Kombo zaczął obli
czać czas przypuszczalnego przyjaz
du ttangi. Niestety trudno się bylo spo 
dziewać go wcześniej, niż za trzy ty
godnie, lub nawet miesiąc; tymcza
sem zajęcia ważniejszego nie było, a 
bezczynność źle bardzo wplywata na 
karność i usposobienie osady. Galla
owłe traktowail Kene'ów z lekceważe
niem i nieukrywaną pogardą, posługi
wali się nimi bezustannie i zaprzęgali 
do najcięższych robót, sami zaś ucie
kali nad brzeg jeziora, gdzie, nawpół 
drzemiąc, wylegiwali się bezustannie. 

Mani-Kombo wynajdywał jesz~ze 
rozmaite zajęcja, lecz Oalla'owie zro
zumieli wkrótce, że nie miały one po
ważniejszego znaczenia, a celem ich 
bylo tylko zabicie czasu, coraz więc 
mniej chętnie zabierali się do nich. Po
mimo powagi mlodego dowódcy, około 
którego ugrupowało się jakich trzydzie 
stu ludzi wiernych i uczciwych, na 
których można byto polegać, objawy 
rozprzężenia stawały się coraz groźniej 
sze, tak, że pojawiło się nawet kilka 
wypadków dezercyi. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Swiętojózafacie. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Stanistawa 
Biskupa w Wanne-Zachód za r. 1906, nadeslal 
skarbnl·k p. Pr„ Lapawa razem 10,00 mr. 

Ze zebran;a Towarzystwa girmnastycznego 
.. Sokól" w Dorstfeld, nadeslal p. Fr. Walczak, 
r2zem 3,00 mr. 

Na chrzcinach u p. J. Goździeli w ttabing
borst: J. Regulski z żoną 1,50 mr., J. Smi
gfolski 1 mr., J. Tb<rnaszewsk~ 50 fen„ J. Goź
dziela 25 fen„ J. Wawrzyniak 50 fen., A. Micz
kiewicz 1 mr., A. Ooździela 50 fen., Fr. Ooź· 
dziela 50 fen., A. Apolinarsk~ 50 fen„ J. Na
wrot 50 fen„ M. Józefiak 50 fen .• J. Dlugi SO 
fen„ St. Wlodarczyk 50 fen., Jan Dlugj 50 fen. 
Nadestal i porto zapfacil p. J. Regulski ra-
7.Gm 8,75 mr. 

Na chrzcinach u p. Szczepana Matuszaka 
w Wanne: Matuszak z żoną 1 mr„ nowonaro
dzona córka 25 fen., M. Law:cki z żoną 1 mr., 
A. Galka z żoną 1,50 mr., J. Szeląg z żoną 1 
mr., ich córeczka 20 fen., M. Wiatr 50 fen„ 
A. Szeląg 50 fen„ J. Borko1wski 20 fen„ nade
slal i porto zaplacil p. A. Gatka 6,15 mr. 

Zebrane na posi1e-dzen:u Kola śpiewu „Zgo
da" w Schalke 10 mr„ na chorego czlonka A. 
Skomorowskiego, który nie przyiąl ich, tylko 
ofiarowal na „Swiętojózafacie". Wręczy! p. 
W. Wildaczyk razem 10,08 mr. 

Dz"ś zebrano: 37,90 mr. 
W kasie z dnia 18 grudniCJ.: 753,09 m·r. 

Dochód razem: 790,99 mr. 
Rozchód: 92,00 mr. 
W kasie: 698199 mr. 

R. o z, chód. 
Druki 92.00 mr. 
Panie Boże zaplać! Nadm'cniam, :ż Msze 

św. odprawiają się za żywych i umarlych o
fiarodawców. 

Bochum-Hafst~dc, dn:a 25 grudnia 1906. 
Gmmrncrstr. nr. 26. 
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Wiece „Zjednoczenia zawod. po Isk". 
W OsterfeJd odbędzie się w l}tectv:elę dnia 6 

stycznia o godz. 3 i pót po poludnu u p. Ja 
na ttusemanna obok lrnściola k:ito~ickiego. 

W Preisenbruchu odbędzie się w niedzielę, 
dnia 6 stycznia przed poludnem o godz. 11 
i pól w Jokału pana Oferbeck'a. . 
Ponieważ na wiecach b~dq bardm wazne 

sprawy omawiane, uprasza .s:ę aby R.odary jak 
najliczniej na wiec przybyli. 

„Ziednoczenie zawodowe 1><>1sJde." 

Baczność członkowie „Zjednoczenia zaw poi." 
w Wanne! 

W szelkich sprawach dotyczących o
brony prawnej prosimy się udawać do delega-
ta Pr. Mańkowskiego, Carlstr 10. . " 

„Zjednoczenie zawodowe polskie. 

Zebranie członków „Zjedn. zaw. polskiego" 
w Obermarxloh 

odbędzie s·c w niedzielę 6 stycznia na sali p. 
Minhnr~ta o 4 i.rodz. po pal., na którem bę
dzie takie wsnarcie chorym wyptacane. 

Zaznacza s·e wszystkim druhom. ' ż zeb~a
nia będą się odbywać w każdą pierwszą me-

dziele w mesiącu, w powyższym lokalu. Ro 
dacy, którzy jeszcze nie są członkami, mogą 
t<1kże brać ndzial w zebraniach i na tako
wych sic: zapisać. O liczny udzial uprasza 

Wydział mie}scowy. 

Wiece priedwyborc.ie 
odbędą się: 

W Dortmundzie u p. Tobina w piątek dnia 
4 bm. o godz. 8 wieczorem. · . 

U p. V ossa. I(he!gische'str. w sobotę, dma 
5 bm o godzinie 8 wieczorem. 

W Marten u p. Kortmanna, w. niedziele, dnia 
6. bm. o ~od.z. 11 i pól w poludme. . . 

W Kłrcblinde u p. Schuhmachera w n1edz1e
Ję, dnia 6 bm. o ~odz . .f i pól po poludn.1u. 

W Derne-Hołstede u p. Lambert-Re1ners w 
niedzielę, dnia 6 bm. o godz. 5 pv rol. 

Kom ii et. 
Wiec przedwyborczy w MiiJalbeimłe nad 

Reoem .. 
odbedzie sie w niedziele, 6 stycznia, o godz.inie 
2 po pot. w lokalu przy Regentenstr. 9. O hcz-
ny udział R.odaków_ prosi_ Zwołuj~cy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W BRAMBAUER 
odbędzie ~e w niejziele, dnia 6 stycznia <.> 
godz. 4 po pot w sali p. Schulte-~tratmar.n. 
O liczny udzial Rodaków uprasza s1e. 

Zwołujący. 

Rotthausen. 
Wiec polski przedwyborczy odbędzie się 

w niedzielę 6 stycznia o godz. J 1 pól w lo~ 
kalu pani R.ilhl przy ulicy Diippe}str. Na P<;>WYZ 
szy wiec zaprasza sie wybor.c~w P?lakow. z 
Rotthausen; mówcy · będą zam1e1scow1. O 111cz: 
ny udztal prosi 

l(omitet miajscowy. 

Wlec pnedwyborczY w Altenessen. 
odbędzie się w niedzielę, dn.ia ? . styc~ma o 
godzinie 11 pr Led pol. na w1elk1e1 sali pana 
Kelersohn'a przy k_ościele św. Jana. Porządek 
dzienny: 1) Zagajenie wieca; 2) Dla czego glo
sujemy na Pole.ka? Mówca: przew. Kom. Po 
wiatowego p. J. Wilkowslci z Bochum; 3) U
zupelnienie Komitetu miejscowego; 4) Dys~u
sya. O liczny udzial Wyborców oraz rnlodz1e
ży z okolicy Altenessen prosi 

l(omitet. 

BACZNOŚĆ WYBORCY W ESSEN! 
Urząd policyjny w mieście Essen, porozsy

lal karty drukowane z podpisem burmistrza 
(Oberbiirgerme1ister) do wszystkie~ wy~orców 
Na owej karcie jest numer oraz 1 rewir wy
borczy umieszczony. Jest to rzecz pra~tyczna. 
Kto z naszych .Rodaków takiej karty nie otrz.y 
maI niech się za.raz zglosi na biuro, gdzie 
list~ wyborców iest do przejrzenia: Burg
platz (Einwoh1;er-Meldeamt) na ~1erwszem 
pietrze na prawo. Niech ze ~obą zał11erz~ kar
tę zameldowania (Meldesche1~) a tam się _do
kladnie przekona, tylko do p:OJ,t~u 4 bm. 1est 
czas do przejrzenia. -- Idź ł.nac1e kochany, bo 
gdy nie jesteś zapisanym, nie móglb~ś 2? st~cz 
nia glosować. - Od innych partyj rnemieck~ch 
wlóczą się ludzie i zbierają po domach polskich 
pieniądze. R.odaku. pokaż tym. faryzeuszom 
arzwi jak próg twój przeg.tąp;ą. A zate'n 
ł•aczr.ość ! Wyhorca. 

WIECE PRZEDWYBORCZE W BRUCHU 
dla pow~iatu Reck!ingahausen 

odbędą się w poniedziałek, 7 stycznia o godz. 
I O przed poludniem 

i 5 po rol. w lokalu p. Ph. Milllera P.rzy ul. 
Maryańskii~i. Zwołuiący. 

Uwaga: Na wiece przybędą mówcy z 
Bochum. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA POIAKÓW 
w gminie Hamborn 

odbędzie się w nied~ielę, dnia 6 stycznia„ pr.zed 
poludniem o godz. pól 12 (zaraz. po ~1elk1e1!1 
w1.bożef1sitwfJe) na sali p, Marego. O 1ak ~a!
llczniejszy udzial wszystkich Polaków z m1e1-
scowości ttamborn i okolicy prosi, 

. Komitet. 

BACZNOSć OBERSTYRUM! 
W niedzielę, dnia 6 stycznia, odbędzie się 

WIEC PRZEDWYBORCZY o ~dzinie 2 ~o 
polud„iu na sali pana Wolber~a. na. kt~ry 1ę 
wszystkich wyborców jak narnprze1mmeJ za-
prasza Zwołujący. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W LANGEN-
DREER 

odbędz.ie s:ę w niedzielę, dnia 6 sty~z~ia, o go 
dzinie pól do 4 po pol. na sali. p, l(mpm~a, :rn
raz przy dworcu. Liczny udzlial R.odakow po-
żądany. Komitet. 

WIELKI \\'lEC PRZEDWYBORCZY w 
CASTR OP 

odbędzie się w niedzielę, dnia 6 stycznia po 
poludniu zaraz po polskiem naborieństwie w 
lokalu p. Th. Slnder'a. Na porządku dziennym 
wybór komitetu rnieiscow~o oraz 1inne ważne 
sprawy. O liczny udzaaJ uprasza si~. 

Z polecenia P. Grzesiek. 

WIEI.KI WIEC PRZEDWYBORCZY W 
HORST-EMSCHER 

odbędzie się w niedzielę, dnia 6 stycznia po !'ot 
o ~odz. 4 na sali p. Platte naprzeciw kośc1ofa 
kafołiokieyo. O !icznv udzial Rodaków z 
Horst-P.mscher uprasza Zwołujący. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W STEELE 
Ru hr 

ndhedz:e c::ie w niedziele 6 stvcrni::i n .,.orh. ł t 
nrzed noJndn:em w lek"'IH n. Fr:tz nr"""· f. 
l;>"+tc::tr. O tr.czny udzial Rodaków nrnsi 

· ,"""• t „ Kom tet. 



BACZNOSC RODACY W APLERBECI( ! 
Wlec pn;edwyborczy odbędzie słę dnia 6. 

stycznia o godz. 2 i pól po poi. na sali pani 
.Erdmann, Chaussestr. nr. 36, na który sza
riownych Rodaków z Aplerbeck, Solde, Asseln 
i łiorde zapraszamy. 

Komitet powiatowy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA GRUMME 
I Ol(OLICY 

odb~dzie się w medzielę dnia 13 stycznia przed 
poi. o godz. 11 i pól w lokalu p. Schmietz, Li
borinstr. O liczny udzial Rodaków uprasza 
się Zwołujący. -
WIEC PRZEDWYBORCZV W HILLERIIBI-

DE RECKLH.-SUED 
odbę.dzie Ł~ w niedzielę dnia 6 bm. o godzinie 
5 po pol. na sali p. Jana Mocklinghoffa przy 
ulicy łiernerstr. 

WIEC PRZEDWYBORClY W HOCHSTRASS 
odbędzie się w niedzielę dnia 6 stycznia o go
dzi.nie 11 i pól na sali p. Viiert-auma, ulica Ce· 
cedienstr. nr. 3. Komitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W KARNAP 
odbędzie się w niedziel~. 6 bm. o godz. 3 po po.I 

BACZNOSC ESSEN! 
Prezesi miejscoweg-o komitetu wyborczego 

mogą otrzymać bony u skarbnika p. J. Blocha, 
Essen, ul. Wieżmva. Schonnebec~. Rotthausen 
Stoppenberg, Steele, Kray, Altenessen i Kar-
nap. 

W. Moszczyński, 
prezes l(omi'tetu mietiscawego. 

WIEC PRZEDWYBORCZL I WIEC ZJEDNO 
CZENIA ZAW. POL. 

w Liinen-Siid w r.it:dzielę, 6 stycznia przed po
łudniem o 11 i pól w lokalu p. Middendorfa. ----
WIEC PRZEDWYBORCZY DLA MIEJSCO-

WOSCI UECKENDORF 
odbędzie się w niedzielę, 6 stycznia o godz. 
4 po pol. w J.okalu p. Dreiokhausa. ulica Sued· 
Strasse. Zwołujący. 

Baczność Polacy w Rohli:nghausen ! 
W niedzielę, d'nia 6 stycZ111ia, odbędzie si~ 

\1JCiec przedwyborczy w lokalu paina Nettlinga 
(stacya kolei) o godz. 5 p<> pol. Rodaków z 
R.ohlinghausen i sąsiedniC'h miejscowości za-
01asz.a Zwołujący. 

WlEC PRZEDWYBORCZY W HOMBRUCH 
odbęd.zlie s~ w nitt<lzielę, <lnia 6 stycznia, na sa 
H p. Brandhof a ~ godz. 3 po pol. O liczne 
przybycie rodaków z łfoentrop r kolky upra-
sza KomJtet. 

WIEC PRZEWYBORCZV m HOMBRUCH-
BAROP 

od.bę.dzie się dnia 6 styczn!a o godz. 4 po poi. 
w lokalu p. SZ1ni1Jker przy kościele. Proszę 
szan. Rodaków z Iiombruchu-Barop, Kruckel 
i okolicy, aby się jak naliczrne:I zebrali 

Komitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W MARXLOH 
<><!'będzie się w ntedziele, 6 bm. o godz. 11 i pól 
w lokalu p. Rosellithala. O liczny udzial R.o-
daków orosi Komitet. 

WIELl(I WIEC PRZEDWYBORCZY W 
OBERHAUSEN 

'Odbędzie się we wtorek, 8 stycznie, wieczorem 
o godz. ptil do 7 na sali p. Koltera przy No
Wym Rynku. O jaok nailiczni~jszy udzial prosi 

Zwołujący. 

Baczaość Frintrop! 
Towarzystwo św. Jaaa Nepomucena w Frlntrop 
podaje do wia•domości wszystkim Polakom w 
f rintrop i okolicy, iż w sobotę po p'Oludniu o 
godzinie 4 i w nie~zieilę, będziie sposobność 
do spowiedz.i i Komunii św. C7.lonkowie Tow. 
będą przystępowali w niedzielę ·o godz. 8 rano 
wspólnie do Komunii św. Chorążowie winni 
się na czas stawić. 

Uwaga: W niedzielę, drtia 6 stycznia, wi'llni 
się czlonkowie wsizyscy stawić o godz. 1 po 
po4udn iu na sali p.. Kortza, gdyż bę.dzie rocme 
zebranie. Oaśdie mile wi<lziani. 

Tow. g,imn. „Sokór' w GetsenlQ!rclten III 
obchodzi dnia 13 styczrfa swą 6 rocznicę za
łożenia na wielkiej sali liotel-Germania", u
pana Baumeistra, ul. Arminstr. 16. 

Program jest następują: 1) Otwarcie za
bawy o godz. 4 po pol. 2) Ogólny śpiew. 3) 
Cwiczenia gn iaz.da miejscowego z chorągiew
kami. 4) Koncert. 5) Cwiczen ia gniazd sąsie
dnich. 6) Cwiczenia gniazda miejscowego na 
r,rzyn:.ądach: a) na prężniku, b) na poręczach, 
c) pyramidy. 7) Koocert. 8) Cwiczen1a 
gniazd s-ąsiednich. 9) Cwiczenia gniaz<la miej 
scowego z lancami. 10 Kozak, polonez i dal
sza zabawa z tańcami - Zapraszamy nai111-
przefmie.i wszystkich druhów i Rodaków z Oel 
senkirchen i okolicy i mamy na~ieję, iż szan. 
goście nas -swą obecnością zaszczycić raczą. 

Cz.ofom! (3) Wydział. 

Towarzystwo Serca Jezusowego w Hamme 
uwiadamia swych czlonków. iż w niedzielę, 
dnia 6 stycznia odbędzie się walne zebranie. 
Porz;; .'ek zebrania następuJący: Sprawowa
nie z czynności Tow. z ca.lego ostatniego roku 
Obór 'owego Zarzą<lu. Cz.lonklowie winni s;ię 
stawi <' na zebbranie w czapkach towarzyskich 
WsZJ " kich czlonków bez. wyjątku zaprasza 
się i2.'.;, najuprzejmiej (1) Zarząd. 

rem będzie obór eowego Zarządu. O jak naj
liczniejszy udzia.l czlonków upra.sr.za 

Zarząd. 
Uwaia: Posiedzenie Zarz.ądu odbędzie się 

god.2linę prędzej. O punktualne przybycie upra· 
sza (1) Przewodniczący. 

T <>warzystwo św. W alenteito w Mors 
podaje swym członkom i Rooa·kom do wia
domości, iż w 01et:zielę, 6 stycznia, o godz. 3 
po pol. odbędzie się roc:me walne zebranie 
ua sali Cesarskiej w Mors . Uprasza się szan. 
członków, aby się jak najllczmej zebrali, albo 
wiem przy.jdą w_ążne sprawy po.ci obra<iy. Na 
porządku dlJiennym: Roczny obrachunek ka· 
sy, obór Zarządu i obór sali do zebrań. (1) 

Zarząd. 
Uwaga. Cz.lonkowie zarządu wlnni się sta 

wić godzinę prędzej. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Dortmundzie. 
Roczne walne zebranie odbędzie się w me

dzielę. 6 bm., o godz:. 5 i pól po pol. w loka
lu p. We~terfelda. Na porządku dziennym obór 
r.owego Zarządu. O li<:zny ud7Jial czlonków 

proS1i (1) Zarząd. --Tow. gimn. „Sokół" w Bruckhausen-Marxloh 
podaje do wiadomości szanownym dh., iż wal
ne roczne zebranie odbędzie stę w niedZJielę, 6 
stycznia o godzinie 2 po poludniu w lokalu po
siedzeń u p. Brinka. Na porzą·d.iku dzt.ennym 
obór nowego Wydzialu. Prosi się SZ'anownych 
druhów, ażeby się uiścili ze Sikladek mies,ęcz
r:ych, bo nie będą mieli prawa do glosowania. 
l'prasza się sza1h)Wilych dh. o ptmri.mafoe sta
waenie się na z.ebrarne. rJośc.e mile widziani. 

Czolem ! (2) Wyd.ł. 
Uwaga: \Vydzial godzinę prę.dzej. 

l(oło śpiewu •• Gw.i:azda Jedności" w Gelsenkir 
chen·Bism.ar·ck 

donosli swym czionkom, iż zebranie oobę<izie 
się w ·niedZ'ielę, 6 s.tycznia o godz. 5 po pol. 
Na porz<ądku dziennym obór nowego Zarządu. 
Zarząd i rewizorowie kasy wanni S'ię stawić 
godzinę prędzej. O jak najliczniejszy udzial 
i:prasza Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpriewu odbędzie się o 
godz. QóJ do 12. (1) Zarząd. 

Baczność Neumuehl-Buschhausen ! 
Czfonkom Kola ~.piewu „Cecylia" w Neu

rvuehl, Schmi·ithorst i Buschhausen donosimy, 
iż walne zebranie z os.tat11iego pól roku odbę
dzie się w niedzielę. 6 stycznia po pol. o go-
dz.inie 4. O liczny udtial prosimy. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Anto.niego w Essen-West 
(frohnhausen). 

Zebranie walne odbę.dzie sie 13 stycznia o 
~od~. 1 po pol. w sali p. Over.ci.icka, ul. Adel
kampsitr. 95. O liczny udzial uprasza (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo Polsko-katol~ie św. Antoniego 
w Habmghont 

Wafoe zebranie odbędZ'ie się w przys7.lą. 
dzielę, dnia 13 bm. o godz. 4 po poludniu na 
sali zwyklych posiedzeń. O liczny udzial w 
zebraniu czlonków oraz gości pro~i (2) 

Zarząd. 

llaczność Bruc~haUJSen! 
W niedzielę, w święto Ttrzech Króli urzą

dza Ko.CO śpiewu „Jedność" zaba_wę, polączoną 
z koncertem, śpiewem i tańcem. Początek o 
godz. 4 pr> pol. Wstępne przed czasem 75 fen. 
przy kasie 1 mk. Cz.lonkowie polskich to
warzystw 50 fen. O liczny udzial prosi (2) 

Zarząd. 

Baczność druhowie w Derne ! 
Oznajmia się wszystkim szan. drurhl)m, iż 

zebranie odbędzie stę w niedizielę, dnia 6 stycz 
nia, o godz. 3 po po.I. na sali zwyklych p(..sie
dzeń. Uprasza się wszystkich druhów o licz
ne i punktualne się stawienie. Goś~i(: mile wi· 
dziani. Czolem! (1) Wydział. 

Tow. gbnn. „Sokół" w Dorstfeld 
podaje swym cz.lonkom do w!adom.;s;;.i, iż w 
sobotę odbęd7.ie się zehrnn;,; o ~njz. 7 wie· 
crorem u pana Klinkenham•11c-·3, Roonstr. 1:; 
O liczny udzia! R.odaków p msi L 1 ! W yd zlał. 

Tow. św. Józefa w Herter. 
podaje do wiadomośCli, ii w niedzielę, dn. 6. 
styczrJlia odbędzie się zebranie o g•Jdz 3 pa pcA. 
O liczny udzial czlonków i gości proSli (I) 

Zarząd. 

Tow. gi:mn. „Sokór' w Marten 
urządza w niedzielę. dnia 6 styicznia, u p. Kort 
manna gwfiazdke, polączi0'ną z tańcem i tea
trem. Początek o god:z. 4 oo poludniu. Upra
sza się druhów ·o jak .naiiliczn;ejszy udzia1 i 
punktualne przybycie,. gdyż gwiazdka o godz. 
5 będzie roz.dana, a potem taniec i teatr. Go
ście mi,le wLdziani. Czolem ! (2) Wydział. 

Towarzystwo św. Antoniego w U eckendoriie 
W ll'iedzielę, 6 stycznia o godz. 4 odbę

dzie się jeneralne zgromadzenie:.. na które sza
npwnych czlonków zaprasa;am, aby jak naj
liczniej przybyli, pcmieważ będ~ ważne narady 
i obór' Zarządu. Zarząd i1 rewtizorowie kasy 
godzinę prędzej. (1) Przewodniczący. 

Towarzystwo św. Józefa w Dortmundzie 
podaje swym czlonkom, do wiadomości, iż w 
niedzielę, dnia 6 bm. o godz. 5 po pot odbędzie 
swe roczine walne zebranie. Ponieważ spra
wozdanie skarbnika, obór Zarządu i inne ważne 
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Nowo ot•orzony pierw•zy 

W Reekł.·Siid czyli Bru eh 
ulica. Maryańska naprzeciw Nowej ulicy, blizko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa Szymańskiego, księgarza.; 

Polecam wszystkim Rodakom i całej Publiczności w okolicy Bruchu, 
Herne, Baukau, Hochlamark, Stockeabusch i całej Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

skład kapeluszy 
======= rozmaitego wyboru ======= 

czapek, szelek, krawatów ł wszelkiej bie
lizny dla m~żez)"zn, maciejówek i lasek 

sokolskich. 
Zarazem donoszQ Towarzystwom miejscowym jako też i za

miej:;cowym, iż posisdać bądę w krótkim c~asie wszelkie towarzy
skie czi pki, a któreby na składzie nie były, będą podług życzenia 
i wzoru spiesznie wykonane. 

Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiście 
życzenia załatwić. Równ · eż dostawiam cylindry na wesoła i wszel
kie inne potrzebne rzeczy. 

Składam niniejszem wsiystkim rodakom podzi<;ko_wanie za do
tychczasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaakawe dalsze po
parcie i względy . Z wysokiem peważaniem 

Walenty Mrozkowiak 

li • „ 
•• 
• „ -Ili 
li. 

-.. w Bruchu. 

Baczność Polacy w Wanne ! 
Ponieważ rozc'hodzi sią pogłoska p 1.otkarska. 

jako bym ja miał w swoim intere1ie od pewnej nie
wiasty, która kupowała wózek dziecięcy, 2 marki 
więcej żądać dla tego, Żl" mówiła po polsku, przeto 
sądzić mogę tylko to, że polega ta wieść od ludzi 
takich, którzy tylko chcą w interesie szkodzić. 
Ostrzegam publlnnle ludzi tych, którzy tę 
plotkę rozsiewają, aby poprzestali tego, gdyż po
ciągnQ ich do odpowłedzlalaoiel z& ezkodzenie 
w interesie, na co już mam dowody. 

w ózek„ który kupiono w maju .I no5 r., a wiąc 
już temu półtora roku, pomimo że nie był zaraz 
tylko na a raty zapłacony, nie więcej nie kosztował, 
a zresztą w interesie moim nie ma różnicy narodo
woici, czy Polak lub innowierca, wszyscy równo 
rzetelnie obsłużeni bywają. 

Pożałowania godnem jest tylko to, że taką 
plotkę roz~iewali nawet ludzie, którzy w towarzy
stwach występują i też interesa własne posiadaj~ 
a wiedząc o ttm. jak taka ""'jeść. szkodzi w inte
resie nie poczuwali się do tego, ażeby się wpierw 
o prawdzie przekonać. Osoby zaś, które ta spr&wa 
interesuje i wiedzieć by chcieli, która osoba i dla 
czyjego dziecka wózek ten kupiła, chętnie osobiśeie 
mu tę sprawę wyjaśnię. Dowodem zaś najlepszego 
~ad o wolenia. są setki moich odbiorców, którym nie 
tylko takie drobiazgi, ale całe wyprawy dostarcza
łem i dostarczam nie tylko tu w miejscowości 
W anne, ale i po .za miejscowością. 

Czy w innej narodowości też takie plotki za. 
chodzą? · wątpiQ o tern. B 1 

Jan Barański, 
skład mebli oraz kompletnych 1ypra1. 

Wanne, Uarlstr. 3. 

.JedJDJDl •astępeq, 

na tabake do zażywania 
sławnej firmy 

D. Wovthaler z Bydgoszczy 
jest i pnsi o faska" e zlecenia 

A. BARCISZEWSKI, 
BOCBUll, ni. Klasztorna nr. 12. 

Telefon nr. ł'ł..a~. 29 

Po~uknjt kilka 

łzleWOZJD 
na wieś i do miasta na 
wysokie zasługi. 
A. A•dryezak, 

polska stręczarka. 
Beek.lł nc ha11se11 

8Ad 
Leusbergstr. 21. (25) 

Sprzedawaczka. 
Do interesu kolo· 

nialnego potrzebna 
od zaraz (26ł 

Fr Brzechwa, 
Gerthe, nr. 91. 

Obram 
śp. k•. areybłsk. 

FI. Stablewskieg~ 
Cena 1 markę z przee. 

1
1,{0 mr. Adres: 

.,Wiara• Poll!lld11 

w •oebum, 

ft~:t;t~~' 
Dobre cygarn 

papierosy 
można n11.by6 
w Bochum przy -ni. 

lialtheserstr. l 7a. 

~~.»~~~~ 
Choroby skórne! 
usuwa szybko sławna 

Dassin„ • 
Heilsalbel 

Pudełko 1,00 mr. we wszy· 
stkich aptekach. 1877 

To···arzystwo św. Jdzi]ego w Giilllligfeld sprawi mamy do zalatwienia, Vv'lięc pvżąda-
podajc SiwYm czlonkom do wiadomości, iż w nem jest, aby wszyscy czJoniko'Wie bez wy- la 01łoszenla I reklamy redakcya wo-
niedzi cle, dnfa 6 stycznia o godz. 4 po pol. iątku w tęm zebraniu udzial wzjęli. (1) ~ bił śns I d 1 da 

r rzy zamów~e· 

niach prosimy za· 
hęca6 kapcow i 
pr zemysłow có ''. 
aby zamieszczati 
swoje 01tłoszenił 
w naszem piśmie, 
Kupcom i przt 
mysłowcom, któ· 
rzy w naszej ~I' 
zecie ogłaszaJł. 
niech kupujtteY 
powiedzfl, !e tł 
oglos.zenie czY~8' 
li, aby ogłaszaJ~ 
cy wiedzieli, te 
ogłoszenie JDiał• 
~kutek. ___..--ocbęd21le s i ę roczne walne zebranie, Qa któ- , Zarząd. ~ 1>U czno "4 n e O pow a • 

Za druk, nakład i redakcy~ odpowiedzialny Antoni_Brejski w Bochum. - Drukiem „Wiarusa ?olskiego" w Bochum. 

do 
A 
cz 
Je 
eh 
ie 



„ Wiarus Polski" 
wychodzi sześć razy tygo
dniowo. Prennmerata wynosi 

1 mk. óO fen. 

kwartalnie. 

„Posłańca katolickiego" ołny· 
JJJ.AjĄ abonenci w dodatku. 

••• 17. 

Na nit dzielę li po Trzech Królach 
Lekcy a. 

Bracia! Mając dary wedle lask4 
która nam jest <;lana różne, bądź pro
roctwo wedle przystosowania wiary, 
bądź poslu_gowanie w uslugowaniu, 
bądź kto uczy w nauce, kto napomina w 
aapomnieniu, kto użycza w prostości, 
ktQ przełożony jest w pieczołowaniu, 
kto czyni miłosierdzie z wesołością. Mi
łość bez obłudności. Brzydząc się złem,, 
przystawając ku dobremu. Miłością bra 
terstwa jedni drugich miłując; uczciwo
ścią jeden drugiego uprzedzając: W 
pilności nie leniwi, duchem pałający, 
Panu służący, nadzieją się wesęlący, w 
11trapieniu cięrpliwi, w modlitwie usta
wiczni, potrzebom świętych udzielają
cy, w gościnności się kochający. Błogo
sławcie prześladującym was, błogosław 
cie a nie przeklinajcie: we~elcie się z 
weselącymi. Toż jeden o drugim rozu
miejąc: wysoko nie rozumieją.c, ale się 
l pokornymi zgadzając. 

· Ewaegelia na nfędzlelę drugą po Trzech 
Królach. 

W on czas były gody małżeńskie 
w Kanie Oalilejskiei, a była tam matka 
Jezusowa. W ezwan też by l i Jezus, i 
llczniowie jego na gody. A gdy nie sta 
wala wina, rzekla matka Jezusowa do 
lliego: Wina nie mają. I rzekl jej Je
zus: Co mnie i tobie niewiasto? jesz
cze nie przyszła godzina moja. Rzekła 
matka jęgo sługom: Cokolwiek wam 
rzecze, czyńcie. I bylo tam sześć stą
~iew kamiennych, według oczyszczania 
~Ydowskiego postanowionych, biorą
cych w się każda dwie albo trzy wiadra 
~zekł im Jezus: Napelnijcie stągwie 
Wodą. I napełnili je aż do wierzchu. I 
r~ekl im Jezus czerpajcie teraz, a do
nieście przełożonemu wesela, i donieśli. 
A gdy skosztował przełożony wesela 
lł~dy, która się stała winem, a nie wie
~z1ał, skądby było, lecz słudzy wiedzie 
1! którzy wodę czerpali, wezwał oblu
bieńca przełożony wesela, i rzekł mu: 
Wszelki człowiek pierwej kładzie wino 
~o~reś: a gdy się napiją, tedy podlejsze. 

Y dobre wino zaG_howal aż do tego 
~zasu. - Ten Qoczątek cudów uczynił 
chzus w Kanie Galilejskiej, i okazał 
. Walę swą,.i uwierzyli weń uczniowie 
1ego. · 

Kazanie. 
l'Yc Z okazyi gód małżeńskich, na któ
sp h Jezus znajdował się i cudownym 
st~~ob~m wodę na wino przemienił~ po
ści .0Wiłe~ przemówić do was o ważno 

1 obo_wrn..zkach stanu małżeńskiego. 
dny Malze~stwo chrześcijańskie jest je
tychtn ~ siedmiu Sakramentów świę
lern '~Jest t~k ważne w znaczeniu swo 
nies'z ze ?~ mego zależy szczęście. lub 
?oni~zęs~1e całej społeczności ludzkiej. 
godno~~z wszystkie stany, urzędy i 
tych sci s~ladają się z członków. któ
kazct:vWYdaJe .małżeństwo. Aby więc 
dowf ?dPow1adał godnie swemu zawo 
g0 k~ 1 ~by społeczność miała z nie
~o te;ztsć, to trzeba, aby od rodziców 
Czern ° .''Yl usposobiony i pokierowany. 
~st zły się to dzieje, że dziś tak wiele 
nrzęctn~~ oby~ate!i, niesprawiedliwYch 

l
~ów n~kow,. rnerzetelnych rękodzielni

' iesunuennych i leniwych do pra-

-
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cy rolników ._oraz służących i wyrobni
kó~? Małżeństwo jest tego powodem, 
bo jeżeli dziecko nie widzi w rodzicach 
swoich c;nót tych, jakimi człowiek każ
dy odpowiednio do położenia swego od
znaczać się winien, to choćby jaknaj
surowiej bylo prowadzone i u12ominane, 
pójdzie ono Jednak za przykładem ro
dziców i taki.em będzie, jakimi oni byli 
i jak postępowali. 

Daremnie ojcze będziesz napominał 
syna, aby się oddawal pracy i odzna ... 
czal trzeźwością, jeżeli ty sam czas na
próżno trwonisz i upijasz się przy pierw 
szej lepszej sposobności. Napróżno be
dziesz go zachęcał do pobożności i cz~
stego przystępowania do Sakramentów 
~więtych, jeżeli ty sam rano i wieczór 
do pacierza nie klękniesz, a do spowie
dzi raz na rok, albo i wcale nie przy
stępujesz, napróżno będziesz się doma
gał rzetelności i wstrzemięźliwości w 
kzyku i obyczajachJ jeżeli ty sam do
puszczasz się oszustwa. złorzeczysz za 
lada okazyą. słowa plugawe mówisz, 
żarty nieprzystojne i życie nieskromne 
wiedziesz. Od was rodzice zależy szczę 
ście rodzin, sława narodów, chluba oby 
wateli i przyszłe zbawienie wszystkich 
ludzi, jeżeli wy, obowiązkom na siebie 
przyjętym godnie odpowiecie, i w sta
nie małżeńskim cnotliwie żyć będziecie. 

Ale czuję, że niejedno z was sły
sząc mnie w ten sposób mówiącego, pra 
gąęloby mnie zapytać: a od czegóż to 
są. szkoły? nauczyciele i kapłani? Je
żeli cały ciężar wychowania moralne
go spoczywać ma tylko na samych ro
dzicach? Słuszna bardzo uwaza; bo 
właście ci wszyscy dopiero wymienieni 
od tego są, aby szerzyH oświatę wszcze 
piali zasady moralności i przyświecali 
dobrym ze siebie przykładem; a gdy 
oni tego nie czynią, to któż je~t powo
dem Jeżeli nie rodzice? że za młodu nie 
wpoili w nich tego poczucia obowiązku, 
w którym się później zaniedbują i lek~e 
sobie go ważą? 

Pismo święte mówi: „I będziesz ja
ko lud, tak kapłan". i słusznie bardzo, 
bo kapłani i nauczyciele z nieba nie 
spadają, ale powstawają ze społeczeń
stwa. Dopokąd była żywsza wiara i lep 
sze obyczaje w rodzinach, wówczas to 
byli gorliwsi i świątobliwsi kapłani, u
rzędnicy i rękodzielnicy sprawiedliwsi, 
a służący i wyrobnicy sumienniejsi i 
nie leniący się w pracy. A dziś. jeśli te
go nie widzimy „ winę należy przypisać 
rodzicom za ich złe przykłady i bez
religijne wychowanie dzieci swych. 

Oby więc Pan Jezus laskci swoją 
to sprawił, iżby jak owym małżonkom 
na których godach w Kanie Galilejskiej 
znajdując sie. cudownym sposobem wo
dę na wino przemienil, tak podobnie i 
dzisiejsze małżeństwa, aby ze stanu o
bojętności religijnej i nieroztropnego 
kierowania dziećmi, przywiódł do gor
liwszego sJ1ełniania obowiązków rodzi
cielskich, a tern samem zapewnił wszy
stkim pomyś1ność i spokój sumienia w 
tern życiu, a w przyszłości zbawienie 
wieczne. Amen. 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 
.MA DRE. 

Mądre, wieś położona pod Srodą, 
należab od niepamif;~tnych czasów do 
dóbr biskupów poznar1skich, którz-y: 

„ 
prawdopodobnie w piętnastym wieku 
zafożyli tamże na wzgórzus z daleka 
widzianem, pierwszy parafialny ko
Sciól. Tych też czasów sięga rzeźbio
ua z drzewa figura Najśw. Panny Bole
snej, do której lud okoliczny gromadnie 
Mę,, ucieka, prosząc tutaj o pomoc Matki 
Naiśw. w ciężkiej doli i boleściach do
czesnego życia. 

W aktach parafialnych nie wiele znai 
dujemy dokumentów, z którychby mo
żna stwierdzić cuda i szczególniejsze 
łaski tutaj od Najświętszej otrzymane. 
Wszy~tkie bowiem dawniejsze zapiski 
spłonąć musiały w pożarach, które kil
kakrotnie kościołek ten nawiedzały. 
Najstarsza księga, przechowana do
tąd w aktach parafialnych, sięga roku 
1744. W księdze tej zapisywano metry 
ki: chrztów, ślubów małżeńskich i 
śmierci parafian mędrskich. Znajdu

jemy w niej nadto niektóre zapiski do
tyczące figury Najśw. Panny Bolesnej, 
we wfelkim ołtarzu umieszczonej. Czy 
tamy tam, że okol o roku 17 59 zdobiło 
tę figurę 36, większych i mniejszych, 
s1 ebrnych i pozłacanych wotów za
wieszonych z wdzięczności za ~trzy
mane łaski. W następnych latach przy 
by'Yafy nowe wota i rozmaite dary, 
słuzące do ozdoby i do służby Bożej a 
składane tamże zarówno od szlachty 
jak i od ludu; między temi miecz srebr
ny, ważący przeszło 13 łutów. korona 
ważąca lutów 11, podtrzymywana 
przez aniołków ze srba, z których każ
dy ważył jedną grzywnę i lut jeden. 
Wszystkie te kosztowności. jak czyta-
my w tychże zapiskach, skradzione 
zostały w roku 1751 przez świętokra
dzcę. 

Obecnie znajduje się w skarbcu ko
ścielnym zaledwie dziesięć wotów sre
brnych, oraz pięć kawałków srebrnej 
blachy, pozostałych z misternej sukien
k„ pokrywającej dawniej figurę Najśw. 
Panny. Naiwiększe z tych wotów dłu 
gie 22 ctm. a 18 i pól ctm. szerokie, wy
obraża Najśw. Pannę Bolesną, u której 
s!óP pomieszczono kolebkę z dziecię
ciem. To dziecię zapewnie zdrowie 
a może i życie odzyskalo za wystawie~ 
Iiiem się Najśw. Panny. Inne wotum 
19 et~. długie, a 16 ctm. szerokie, przed 
stawia serce mieczem przebite - na 
znak, że ta Matka Boża, której serce 
p~z~szył miecz bole.ści, osladza cierpie 
ma 1 leczy boleści duszy tych co u Niej 
osłody i lekarstwa szukają. ' 

W księdze wyżej wspomnianej znaj 
dujemy nazwiska starożytnych ro
dzin, które tu szukały łaski i opieki Naj 
świętszej Panny, a następnie składały 
dziękczynne ofiary. Napotkasz tam 
Żółtowskich, Łaszczyńskich, Walknow 
skich, Łąckich, Radolińskich, Skórzew
skich i wielu innych. Oto niektóre do
słowne wyjątki z tej księgi: 

„W roku 1745 Imć Pan Michal ''i 
Werbna Łaszczyński. dziedzic dóbr 
Pigfowic, zeznał. że w drodze do Piotr 
kowa na rowach głębokich od rzeki: 
cztery konie jego z kolaską zarwaly się 
z lodami i już, zaplątawszy się, na głę
bi tonąć poczęty. W takowem nie
szczę5ciu westchnął pokornie do Najśw. 
Panny Bolesnej Mędrskiej i zaraz bez 
wszelkiego szwanku, lubo już zdrętwia
łe dla mrozu tęgiego, wyszły. Ten cud 
i inne doznane łaski zawsze gotów przy 
się~ą. gdyby tego była potrzeba, stwier 
dzić". 

Księgarnia „ Wiarusa" 
poleca " wielkim wyborn 

książki dó nabożeństwa, po· 
wieściowe, historyczne, 

śpiewniki, listowniki, papier 
listowy, wiązarki, powinszo

wania itd. 
Adres: „Właru8 Polakl", 
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„Tegoż roku Imć Pan Stanisław Chel 
micki, dzierżawca Nadziejewa. obsypa„ 
ny będąc wrzodami od stóp do glowY1 

gdy już żadne medykamenta i starania 
o zdrowie nie pomagały, udał się de 
Najśw. Matki Bolesnej i jejmość małżon 
kę swoją obligował, iżby do Mądrych 
p9szla, Mszę świętą zakupiwszy ofiaro
:wała. Co gdy wypełniła. zaraz od go
dziny przed tymże obrazem Mszy świę 
tęj_ odprawionej, lepiej się mieć począł 
wkrótce zupełnie wyzdrowiał.•' 

„Roku 17 46 ciż sami państwo Cheł
miccy ofiarowali dziecię, półtora roku 
mające, imieniem Marcyanna Anna 
które przez kilka czaiów wielką m!ewa 
ło chorobę: po kilkadziesiąt razy co

dziennie od godziny. da godziny. fot 
zdesperowani o życie, ostatnią su;)liką 
pokorną u~zyniłi rekurs do Najśw. Ma· 
tki Boskiej tutejszej, pieszo idąc z telli 
dziecięciem, w tak ci~żkim i nieustan
nym paroksyzmie zostającem, Mszq 
św. zakupiwszy ofiarowali i zaraz tegc 
dnia wyzdrowiało.'• 

W starych czas·ach stary, drewnia- ' 
ny kościołek, budowany w roku 1785, 
upadać począł, a szczupła i uboga para· 
fia nie łatwoby się mogła zdobyć na bu· 
dowę nowego kościoła. Atoli pleban 
,miejscowy, ks. Franciszek Adamczew
ski ufHy w pomoc Najśw. Panny i chęt
ną ofiarność czcicieli Maryi, rozpisa; 
ski- a i 
wkrótce tak znaczne zewsząd popłyn~
ly ofiary. iż bez trudności w dwóch la
tach stanęła piękna murowana śwfąty
ni~, która dnia 27 czerwca roku 189' 
konsekrowaną została. 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Ciąg dakzy). 

ODZIAL DRUOL 
O stworzeniu świata w szczegcnnoścł 
a najpierw o stworzeniu i stanie pier

wotnym Aniołów. 
§IO. 

O b j aś n i e n i e. 
Swiat stworzony składa się z dwóch 

gJównych części, z cielesnego i ducho 
wego, a obadwa łączą się w człowie
ku; człowiek .bowiem jest istotą złożo
ną z ciała i ducha czyli z ciała i dus1v • 

Swiat cielesny stanowią bezrozum
JJ,.e a duchowy - rozumne stworzenia. 
Ostatnie są stworzone na obraz i po
dobieństwo boskie i przedstawiają do
skonałości boskie w wyźszym stopniu, 
bo są przeznaczone na to, aby dosko
nałości Boga poznały, miłowały, po
dziwiały, a przez to doszły do szczę
śliwości: przeznaczeniem zaś nierozum 
nych stworzeń, które Boga poznać i 
kochać nie mogą, jest pobudzanie nas 
do poznania i mil ości Boga; ich istnie
nie, porządek i piękność gloszą mimo 
wiedzy i woli Boga; rozumne zaś stwo 
rzenia do tego obowiązku poczuwać 
się mają ze samowiedzą i wolnością. 

Rozumne stworzenia, tj. czyste du
chy czyli aniołowie i ludzie są tedy 
szlachetniejszą częścią stworzenia· i o 
nich to pomówimy następnie. ' 

§ 11. 
Nauka l(ościoła ś. o stworzeniu i pier

wotnym stanie Aniołów . 
Bóg stworzył prócz istot cielesnych 

i tot cielesno duchowYch (ludzi), także 
czysto duchowe istoty. które nazywa
my Aniolami. Jest ich bardzo wielu; 



nie mają ciała, a obdarzeni są rozu
mem i wolną wolą. Z natury doskonal 
si aniżeli ludzie, podzieleni są na o~
dzialy, wedle doskonałości i ~odnośc1. 
Przeznaczenie ich jest pozname Boga, 
miłość Boga i slużba Bogu, .a p~z~z to 
adzial w wiecznej szcześhwo~c1. W 
tym celu udzielił im Bóg w~sok1c~ przy 
rodzonych darów, pierwotme takze nad 
przyroqzone rady, nadprzyrodzoną 
sprawiedliwość i świętość. 

Naukę tę rozbierzemy szczegółowo. 
§ 12. 

Aaiolowłe lstniel• rzeczywiście. 
Za pomocą, rozumu s'1:mego. mo

~emy już poznać, że. są Amołow1e, ~ 
~bjawienie przekonu1~ .nas o te~, 
chociaż pismo św., op1su1ąc, s.tworzeme 
$wiata nie wspomina wyrazme o stwo~ 
rzeniu Aniołów (zawartem ~o. juz 
jest w stworzeniu nieba), prz~c1ez na 
wielu miejscach tak Nowe~o Jak .s~are 
go Zakonl_l ~ów~ on~ ? Amoł~c? 1uz t.o 
wyraźnie, juz tez mmeJ wyrazme. w.1-
<izjmy też, że pismo św.- prze~staw1a 
Aniołów nietylko jako meoso?1s~e du
chowe sily, lub jako uosobm.ema . do
skonałości Boga, ale jako rzeczywiste, 
osobiste, żyjące istoty. . . 

Na zasadzie pisma św. me mozna 
również powątpiewać, że aniołowi~ są 
()drębnemi osobistemi istotami. W mem 
bowiem występują aniołowie jako peł
ne samowiedzy, osobiste, mówią, ma
ją poznanie, cie$Zą się, wykonują roz
kazy Boga, modlą się Q._o Niego. Ws.zyst 
ko to zaś wlaściwem jest tylk~ isto
tom osobistym, mającym samowiedzę; 
właściwości tych silom nieosobistym 
żadną miarę przypisać nie można. 

Aby zaś matki mogly z pożytkiem 
µouczać dziatki o szkodliwości trunków 
powinny c~ytać pisma i książki wyka
zujące tę szkodliwość, oraz same nie 
powinny używać trunków. a wtedy wy 
chowają dzieci na ludzi zdrowych i 
przyslużą się wielce społeczeństwu. 

Róża czarna- Róża biała. 
Powleie. 
(Ciu dalszy). 

W podobnym stanie znajdowala 
się i reszta osady. 

Powietrze, przesycone wyziewa
mi alkoholu, stawalo sie nie do znie„ 
sienfia ciężkiem. Wkrótce ,i załoga 
„Black-Stara'' uległa mimowolnej po
kusie i rozpoczela poszukiwania jakich 
kolwiek resztek ulubionych napojów -
niestety beczki by ly próżne, a butelki 
rozbite. Zdeprawowani widokiem od
bytej uczty, podwładni Magwara za
częli szemrać, lecz mlody naczelnik, 
którego instynkty zbliżały niezmierne 
do dzikich afrykańskich kacyków u
krócił szybko te chwilowe objawy fer
mentu„. 

Z pomiędzy setki Judzi, składają
cej załogę „Black-Starra" wybrał dwu 
dziestu pięciu najdzikszych i najokrut
niejszych i złożywszy w ich ręce u
trzymanie w porządku p0zostalych to
warzyszów, utworzył z nich pewien ro 
dzaj straży honorowej, cieszącej się 
najzupełniejszem zaufaniem wodza. 

Kilka surowych kar, kilka glów, 
przebitych kulą rewolwerową lub od
ciętych jednem uderzeniem miecza, na 
uczyły opornych ślepego posłuszeńst-

walka kob .18f Z plrian'SfW8m wa rozkazom dzikiego władcy. I wszy 
~ 1 

scv ci ludzie. którzy tam, we Florydzie 
Dowiedzioną jest rzeczą, iż kobieta odznaczali się pracowitością. w czyich 

ma wielki wpłym na mężczyznę i ~nnże piersiach coraz silniej budziło sie po
albo go uszlachetnić, jeże~i jest zacn.a czucie ludzkiej g-odności. zda sie. z 
i cierpliwa, albo sprowadzić go n~ na1- pierwszym krqkiem na ziemie ofczy
gor';ze drogi, gdy jest przewrotną i zł~. sta. zrzucili z siebie naleciafe jarzmo i 

Szczególnie w sprawie zwalczama instvnktownie nawrócili do pierwotnej 
pijaństwa ma wiele kobiet wielkie za- dzikości praojców swoich. 
slugi przez to, że odwiodły swych ~ę- Dziś trzvmać ich moi;rf~ jedynie 
żów od pijaństwa, już to swem1 prosba hrutalna sita·. z nod której jednakże co 
mi już też innymi przeróżnymi sposo- chwll:'l wvrwqćby sie nragnęli. . 
ba~i. Oto kilka przykładów: J edvnie ttamrn mógJbyt utriymać 

W roku 1837 kobiety w amerykań- w nich te zalety i cnoty, które ich zdo
skiem mieście Bostonie zapalały chęcią bilv w Ameryce. - lecz ·Han~i nie by
walczenia z pijaństwem, wyszły więc ro.· a Ma gwar dzikością swoją budził 
na ulicę i snuły się długiemi procesya- w nirh mli~rnrsze instvnktv. 
mi ze śpiewem z kościola przed szyn- c~fa ta tluszczq jedvnie Lili i Zume 
ki. Pomiędzy niemi były panie z naj- vrvróini~l!> coJrnlwif'k i korzyła się 
wyższych sfer społeczef1stwa. Czasa- przed majestatem nierwszej. 
mi siadywały przed domami szynków, Od chwili przybycia do osady u
tak, że goście nie śmieli ze wstydu tam wiezione zamknieto w szouie, którei 
wchodzić. Ten „krzyżowy" pochód ko ści~nv tworzvłv ]iczne i cieżkie paki i 
biety doprowadził do tego, że w 250 paczki, przed drzwiami zaś ustawiono 
miastach i wioskach sprzedaż napoj w stra?:. którei ohowiazkiem było czu
alkoholicznych znikła prawie zupełnie. wać nad r.ałośdą i niebezpieczeństwem 

Sławną też jest w Ameryce pani Sa nies?:cześliwych kobiet. 
ry Leswit, która w ciągug 24 lat obje- Podcns. kiedy Mag-war przygoto
chała prawie wszystkie kraje świata, wywał sie do wvruszenia w dalszą po
zachęcając ludzi do zupełnego zaniecha dróż zamkniete kobiety oczekiwały je-
nia Riiaństwa. go rozporzadzeń z goraczkowym niepo-

Pani Mary łiunt zajęla się naucza- kojem. Jedynie stara Dansa jakby z_a-
niem dzieci o szkodliwości trunków; za hypnotvzowana cieszyła. się _ ~adzi~j~ 
jej staraniem uczą się dziś dzieci we walki, która nareszcie uspaka1ała 1e1 
wszystkich szkołach amerykańskich o namiętną nienawiść. w jej chorej du
szkodliwości pijaństwa. Ona także po szy z~inęła zupełnie pamięć o ukocha
starala się, że w różnych krajach po- nym niegdyś synu __ Ma~war stal się 
tworzyły się „stowarzyszenia dzieci", dla niej wzorem dzikiego lecz piękneS{o 
nie używających napojów upajających. wojownika. 
W Anglii takie stowarzyszenie liczy Pomimo wszystkiCh trosk i niepoko-
blizko Dól miliona dzieci. jów Lili nie tracila zimnej krwi i z ca-

W Pinlandyi nie ma po wsiach zu- Iem poświęceniem ooiekowała się nie
pełnie szynków, a zasługa tu znowu pa szczęśliwą_I:dytą. Bi,edna dziewczyna 
ni Alicyi Heleriius. Będąc biedną nau- żvla w nieustającem przerażeniu. Wyr
czycielką, poświęciła się pani Helenius wana tak brutalnie z otoczenia zbytku, 
szerzeniu wstrzemięźliwości od trun- v.:y~ód i miłości. strącona z raju na sa
ków między młodzieżą. Jeździła po ca- mo dno piekła, córka bankiera nie umia 
lym kraju, pouczała młodzież o szkodli- la przeciwstawić tej zmianie hartu i po
wości napojów alkoholowych, wydawa tegi swej woli, ugięła się i złamała w 
la pismo o tej szkodliwości .. dla dzieci nieszczęściu. · 
i dokazała swą pracą tego, że dziś w Przez całą niemal dro~ę trawiąca 
Pinlandyi nie ma wcale szynków. gorączka, wywołana cierpieniem duszy 

Trudno, co prawda, wymagać od na podJrnpywała jej wątły on~anizm i kto 
szych polskich niewiast miejskich lub wie. może uleg-laby potędze choroby, 
wiejski~~· aby w ~aki sam s~osób z'Yal- gdybv nie troskliwe starania Lili. Od 
czaly p11aństwo, Jak to robią kobiety chwili niespodziewanego wvznania !:
np. w ~meryce północn~j, bo inne są u dyty młoda murzynka uważala ją za 
nas, a mne ~am. stosunki, ale dwi~ rze-1 skarb powierzony sobie przez. ukocha
c~y nasze m.ew1as~~ bez tr~d~ośc1 ~peł- nego brata i z cala miłością i poświęce
r;1ć mogą, m1anow1c1e: dz1ec1om me da niem czuwafa nad zdrowiem i bezpie
wać napojów upajających, owszem I czeństwem nrzyiacińlki. Trudniejszą 
przyzwyczajać je do wstrzemięźliwa- jednak niż choroba byfa do zwalczema 
~ci. o~ trunków, i pouczać o ich szkodli- rozpacz beznadziejn::t. rozpacz. która 
wośc1. mimowoli udzielać się zaczęła i Lili. 

Czyż to mogło być inaczej?.... Po 
sto razy zawodzona nadzieja µjrze~ia 
liangi, z którym razem przycho~z1la 
wolność i spokój, musiala nareszcie u
paść ... ltiożność powrotu do kraiu. do 
swoich i ukochanych z chwilą wstą.pie
nia na ziemię afrykańską, zdawala si~ 
również ginąć na zawsze ... a ta ziemia 
obca. znana zaledwie z vobieżnych opi
~ów, ziemia widm i potworów, co mo
gla przynieść jej, wydelikaconemu dzie
~ięciu cywilizacyi? ... ~ 

Napróżno Lili starała się natchnąc 
ją odwagą, napróżno staral się Jej wpo 
ić nadzieję ... sama musiala walczyć ze 
sobą, aby nie upaść pod ciężarem niepe 
wnoścL 

Dziś wiedziała, do czego Magwar 
byl zdolnym, wiedziala, że O.la osiągnie
cia swoich ambitnych celów nie zawa
ha się nawet przed zbrodnią, i lęk o
krutny szarpal jej sercem ... 

Ale nie! nie może temu wierzyć, 
pomimo n!epokoju serce jej nie chce 
przypuścić ich śmierci!... Oni nie umar
li, lecz przybyć nie mogą jeszcze. spo
k,ojni, bo wierzą w nią, w jej silę i ener 
gię„. i ona nie zawiedzie tych ukocha
nych, ona potrafi obronić Edytę i siebie 
i starą matkę i tę maleńką kapryśną 
siostrzyczkę! 

Zuma ! Co działo się w tej zamknię
tej duszy ? „. 

Od owego haniebnego czynu zdrady, 
który mial rozłączyć Lili z jej narzeczo 
nym, mloda dziewczyna_zmienita się do 
niepoznania. Zmilkły jej pieśni. jej 
śmiech wesoly, jej nieustanny szcze
biot, znikla jej żywość i figlarność. a na 
jej miejsce zjawiła się ponura apatyc:t. 

Calemi dniami leżała wyciągnięta na 
matach, bez ruchu i słowa. z zamkmę
temi oczyma, jakby lękając się wymo
\.\ y światla„. 

Nocą dopiero, jak to zauważyla za
niepokojona Lili, Zuma otwierała oczy 
i nieruchomym wzrokiem wpatrywala 
się w przestrzeń, jakby szukając nie
widzialnych dla innych obrazów.„ 

Przerażona tym niezrozumiałym dla 
niej stanem dziewczyny Lili próbowala 
z początku wybadać siostrę, lecz Zuma 
odwracała głowę i odpowiadala pierw
szym lepszym wyrazem, nie troszcząc 
się nawet o jego związek z pytaniem ... 

Pomimo giemności Lili poznała kil
ku ludzi z faktoryi, lecz pozy ich i wy
gląd byly tak wyraziste, że niedoświad 
czona dziewczyna poznać się na nich 
mo~ła„. wszyscy ci ludzie byli pijani„. 

Lecz Mani-Kombo? Wszak znała 
go jako dzielnego, wiernego i szlachet
nego przyjaciela!... Lili nie rozumiała 
nic. lecz niedowierzając kłamstwom 
Magwara, postanowiła poznać położe
nie i namyśleć się nad niem. 

Cisza panowała wokoło, Edyta, zmę 
czona i słaba zasnęła spokójnLe, Zuma 
Ieżala jak zwykle na swej macie. Dan
sa tylko skurczona w kącie mruczała 
przez zęby jedną ze swych wojennych 
pieśni i przed drzwiami rozlegały się 
miarowe kroki szyldwacha. 

Blade światło poczęło zaglądać przez 
szpary improwizowanych ścian, a Lili 
myślała jeszcze. Czyż już nazawsze 
mają zostać więźniami, nieświadome
mi losu, jaki im jutro przyniesie ?„. 

Cała jej dusza wzdryg-ała się na to. 
Znala ona murzynów, wiedziala, jak ła
two zapanować nad nimi i zmusić ich 
do posłuszeństwa, jeśli się posiada dziel 
no§ć i odwagę, a tych nie brakło młodej 
dziewczynie; cokolwiekbądź się stanie 
ona nie podda się i nie osłabnie. 

Kiedy przyniesiono uwiezionym ran 
ny posiłek, Lili królewskim ruchem 
zwróciła się do żolnierzy, lecz twarze 
ich byly dla niej najzupełniej obce, byli 
to 1bowiem Kene'owie, pierwsi„ którzy 
otrzeźwili si.e_ po wczorajszej orgii. 

Drżąc o swoją drogocenną skórę, któ 
rej nie miał kto bronić, gdyż pan ich 
i król odsypiał jeszcze dzialanie alko
holu, postanowili spełniać wszystkie 
rozkazy Magwara i na początek zanie
śli posiłek uwięzionym kobietom. 

Lili zwróciła się do nich z zapyta
niem, lecz Kene•owie, choć pobratymcy 
Oalla'ów, mówią, oddzielnem narzeczem 
z trudnością więc zrozumieli żądanie 
młodej dziewczyny. Lili musiała pow
tórzyć im kilka razy zanim zrozumieli i 
zgodzili się zanieść Magwarowi jej roz
kaz, aby stawił się u niej natychmiast. 

Mloda dziewczyna nie spodziewała 
się spełnienia swych życzeń; przypusz-

cza.la„ że M.~war. odkrywszy zupelnio 
swe karty, nie bedzie śmial spojrzeć iei 
w oczy i - omylila się. 

Magwar rzeczywiście nie odpowie
dzial na jej wezwanie~ lecz doczekaw
szy zmroku poslal kilku zaufanych. aby 
dobrowolnie lub silą sprowadzili prze'1 
niego opornll dziewczynę. 

Nie byli to już Kene'owie lecz Galla~ 
owie, towarzysze Nioki i Azi-Xego, któ 
rzy ją znalI od dziecka i zawsze oka
~aU szacunek i posłuszeństwo. 

- Czyż ci ludzie nie slyszą,, nie pozna
ją glosu swej królewny? Lili przem().. 
wiła do niech, lecz wszelkie jej usilow~ 
nia okazały sie bezowocnemi. Zdrat
cy, jak Ma~war pol~czyli już swoje lo
sy z jego losem ..• 

A kiedy Lili, oburzona brutalnem 
zachowaniem się wysłańców Magwara, 
oiwiadczyla im, że j_ęst ona przedstawi
cielką brata swego Hangi, a zatem ie
dyną panią i wladczynią, murzyni nie 
oddali jej czci należnej, lecz zbiwszy się 
w gromadkę naradzili się chwilę, J.hl

czem jeden z nich. coś ·.;..' rodzaju do
wódzcy, zbliżył sie do mej, d1cą~ ją po 
chwycić przemocą ... 

Lili drgnęła, a twarz jej oblała ~~ 
n_urpurą Kniewu i wstydu„„ Nagle uj
rzała przed svbą Edytę, ~toi a mepomn-. 
niebezp:ecz·~ństwa sko~zv'' aa pmnoc 
swej przyjaciUce. Ten ruch ulJi zyt1 4 

mnil Lili, zrozumiała swoją fizyczną 
slabość przeciwko kilku zbirom i usu
wając na bok młodą ~111e1yi\ankę, ~·Le
kla dumnie~ 

- Ide z wami. 
Nagle ból ostry przeszył ser.::e dziew 

czyny. Zuma od chwil kilku śledziła 
przebieg tej sceny z pewną obojętno
ścią, na widok jednak podniesionej na 
siostrę dloni siepacza na usta jej wyply
ną,ł złośliwy uśmiech zadowolnion_ei 
zemsty i uśmiech ten dojrzała Lili. 

Poraz to pierwszy dopiero mignęło 
przed nią podejrzenię_, że ]:urna nie ko
cha jej wcale. że mloda ta dusza, tak: 
bezwzględna i dumna. karmi się niena
wiścią względem starszej swej siostry. 
Nie dala tego jednak poznać po sobie i 
spokojnie napozór zwróciła si~ do Edy 
ty= 

- Bądź spokojną, siostrzyczko.„ nie 
wiem, co nas w J;>.rzyszłości czeka, 
wiem tylko, że losy nasze zlączone s~ 
na wieki.... 

- Na wieki - powtórzyła mloda 
dziewczyna, obejmując w serdecznym 
uścisku swą przyiaciólkę. 

Lili spojrzała na siostrę, a glos jej 
drgnął · mimowoJi, kiedy rzekła: 

- A ty, Zumo, czy~nie przylączyck 
się_ d_o nas ? ... 

- Nie - odparła glucho dziewczy
na - poco te dramatyczne przysięgi! 
Ja się niczego nie lękam !.„ 

Tym razem nie można było wątpić, 
było to formalne wypowiedzenie woj
ny ... 

Serce Lili ścisnęlo się boleśnie, lecz 
dzielna dziewczyna stłumiła rwące si~ 
jej na usta słowa. Godzina zobopól
nych zwierzeń i wyjaśnień nie nadeszła 
jeszcze, więc i usta milczeć powinny, 
11śmiechnęła się tylko i rzekła Jago
dnie: 

- Bojaźń?... Dziewcz~ta naszego 
rodu nie znają tego uczucia ... do widze-
nia, siostro! . 

I wyszła, otoczona strażą jak me
wolnica, lecz z podniesioną głową i ~urn 
nie błyszczącym wzrokiem, jak krolo
wa. 

Magwar przygotował się tymcza
sem na przyjęcie siostry. 

Próż11ość jego i pycha, wyrwa~a z 
pęt, jakie im obecność Hangi i odmien
ne warunki bytu w Ameryce nakładaly
wybuchnęly z calą nieposkromioną st-
lą. ć 

Przedewszystkiem chcąc zazraczy 
swoją królewską godność opasał . cz.olo 
kawałkiem złotej wstążki, która 1m1~0-
wać miała koronę, a której połysk dzia
lal jednakże na pierwotne instynk~Y po~ 
wladnych, powtóre urządził .sobie co 
na ksztalt wzniesionego tronu, na któ
rym f:asiadl z napuszoną powag~. 

Nie dowierzając jednakże sile. ~ej 
swej powagi umieścił poza wzmesieh 
niem dwudziestu zbrojnych, gotowYC ć 
na każde jego skinienie rozszarpa 
śmiałka, któryby chciał naruszyć go
dność nowego monarchy. . d e-

U stóp tronu, na niziutki em s1e. z 
niu umieścił się Sui Dime, imponu1acY 
wielkością swojego ciala, lecz z wYra· 
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trwożliwego oczekiwania na bez
~1nej twarzy pokonan~go zwierzę-

a. Lili weszła śmiało w koło otaczają
Magwara i zwróciła się wprost ku 

emu: ł • • • • t ..- Wezwa,es mme, więc 1es em, roz 
zela dumnie. - Czego sobie ży

. ·sz odemnie? Czyś zapomniał. kto 
!jestem? Jeżeli lianga żyje. oboje 
·teśmY mu winni wierność i posłu
eństwo... jeżel~ zaś nie~a. go ~ię~ej 
'ród żywYck ... Ja tylko, Ja 1edyme 1e
;!11 królow~ Gall_a'ów:·· Co więc ro
:.z tutaj, na tym trome? ... Ustąp,., o 
~nim dla mnie jest tylko miejsce; je

,11 jesteś tylko szalonym. przebaczam 
· Jecz nieposłuszeństwo rozkazom 
, .. 
im.„ 
Magwar milczał przez chwilę, poko

nY silą i śmialością młodej dziewczy
. ostatnie jednak słowa obudziły w 
:~ cal~ niep?~~mowaną jego wściek-
1ść i menaw1sc. 
_Milcz: - krzyknął zajadle. - Je

i kto z nas jest szalonym, to tylko ty!.. 
'y chcesz być królową Galla' ów - do
l szyderczo - lecz kieqyż to dzielne, 
·ojowniczc plemię bylo poslusznem 
obiecie ?.„ Czyż to ty poprowadzisz 

jena nowe walki? czyż ty dasz mu ~ła
·ezwyc~ę.stwa!... ~omysl - dodał Jes~ 

·ze ciszeJ 1 po angielsku - wszyscy c1 
wdzie należą do mnie, jedno jeszcze 
Iowo twoje, jedno skinienie z mojej 
irony„. umrzesz!... 

- Smierćr - powtórzyła Lili w 
· zyku rodzinnym. - Ty, ty ośmielasz 
·ę 'grozić mnie? ... ty wier~ysz. że ci 
udzie na rozkaz twój ośmielą się pod-
1ieść rękę na córkę swych ·· królów .. ~ 
aj im więc ten rozkaz, a ja zabraniam 

· uczynić jednego kroku, pod groźbą 
ary potężnego Kekuru i wszystkich 
,ogów gniewu i zemsty ... 

I z ręką wzniesioną do góry gestem 
groźby, z blyszczącemi jak dyamenty 

zyma„ z tym głosem harmonijnym, a 
rzenikającym Lili była niewymownie 
~~n' -

Straż i żolnierze słuchali jej z po-
·orą i mimowoli poddawali się jej wpły 
'owi na dźwięk imienia Kekuru dreszcz 
rzesze.dl przez tłum i głuchy pomruk 
al się słyszeć w szeregach. 

Magwar stracil zupełnie panowanie 
,adsoba. Gwałtownym ruchem schwy

ci! olbrzymi miecz, wfszący mu u boku 
iiednym rzutem wydobył go z pochwy. 

Lecz w żyłach Lili plynęla krew· 
ieustraszonych bohaterów. Ani ha krok 

nie cofnęła się_ na ten widok, owszem, 
odajqc naprzód swoją pierś dziewiczą. 
zekla dumnie: 
-A więc uderz! Uderz, jeśli syno-

wie Oalla'ów są tak nikczemnie tchórz 
'wi, że pozwolą zamordować siostrę 
wego prąwego króla, Haugi !... 
.P?mruk stal się_,~lośniejszy i kilka-
1es1a_t rąk czarnych wyciągnęlo się 
. królowi. Magwar dojrzał ten gest 
mi~owolny i zrozumiał, że walka z tą 
!1elną. dziewczyn_ą stać by się mogła 
Zlly~ niebezpieczną dla niego. W je
~ei. chwili opanował swoje wzburze
ie r rzekł glośno napozór spokojnie: 
1 -.- Kto mówi tutaj o morderstwie? .. 
t~nre ~Yl?ym zdolny do tego, gdyż ko 
•am cię I szanuję, moja siostro! lecz 
Wtarzam dla wojowniczych Oalla'ów 

w;~z~1b~ym jest \vódz, któryby popro-
s!a\ zi ich do walki, do zwycięstw i 

1
? a. tym nie może być kobieta„. 

mu zę, ze musimy pomówić z sobą, 

1,rę. przedstawić ci moje plany, a
Wzdn~ P_rzeczyla mi i przeszkadzała 

Y 0 Yc1u pot~i... Usuńcie się wszy 
-~ill-- dodał zwracając się ku żolnie

W - będę mówił z moją siostrą!... 
anie .szeregach dało się widzieć wa
u tnl 1 ;'~zy~tkie oczy skierowały si~ 
Krz ? e1 dziewczynie, lecz Lili ze 
• 1111~z~wanymi na piersiach rękami, z 
eh c ~m1 pogardy na zwartych u
N~ nu czala obojętnie. 

óre Powtórzony rozkaz Magwara, 
ani go glos drżał od wysiłku pohamo-
·ę n~ swej. wściekłości, tłum usunął 
Yszałc~ę~me... Jedynie Sul Dime nie 
Od 1• nie Widział nic .•. 

\li 
0 

Pierwszej chwili pojawienia się 
Pos~z~ Pokonanego króla wpily się 
·arz a „ mlodej dziewczyny. Szeroka 
il1 url~ka rozjaśniała sję bezmyśl
~ tej mie.chem ogłupiałego zachwytu 

Pozie Doząstal nieruchomy, nie-

zdolny zromucieć nic, co sie w kolo 
niego działo ... 

Nagle Magwar spostrzegł tę nieru
chom~ bryłę, i wściekłość jego znalazła 
ujście: 

- Powiedzialem, żeby się wszyscy 
usunęli! - krzyknął zajadle. - Precz 
st~d bydle!... 

I silnem kopnięciem zrzucił zt6iedze 
nia nieszczęśliwego króla„. Poczem za 
dowolniony z te~o dowodu swej siły 
zwrócił się do siostry: 

- Oszalałaś chyba, mówiąc do 
mnie tym tonem wobec tylu 
świadków ... czy nie rozumiesz. co nam 
grozi? Jeżeli nie będą mnie słuchać, 
jesteśmy zgubieni... Co zaś do twojej 
władzy - to jest ona niewykonalną.„ 
kobieta nie może dowodzić wojskiem ... 
ja chcę i muszę być panem, a ty wiesz, 
że czego chcę, to mieć muszę i mieć bę
dę„. A teraz µlożmy nasz wojenny sto
sunek, niechaj będzie jasny i wyraźny„ 
Pokój. czy wojna, wybieraj ... 

Zatrzymał się. oczekując odpowie
dzi, lecz Lili milczała zimna i nieru
choma jak posąg. 

Po chwili Magwar rozpoczął znowu. 
- Nie chcę ci grozić. Pomimo wszy 

stko jesteś moją siostrą!... cierpliwości 
posiadam dużo, bardzo dużo„. lecz po
wtarzam·: wojna lub pokój... Jeżeli 
wybierzesz pokój - nie pożałujesz te
go ... dam ci więcej niż sama zamarzyć 
możesz... Tam nad jeziorem Gamo, 
gdzie znajdziemy się za tydzień, wybio 
rę ci najpiękniejszego i najdzielniejsze
go małżo_nka, zrobię go wielkim i potę
żnym, będzie pierwszym po mnie. mo
im towarzyszem i przviaGielem„. Czyś 
mnie zrozumiała ?„. Wybieraj!... 

- Nie powiedziałeś jeszcze, co 
mnie czeka, jeśli wybiorę wojnę - rze 
kła po~ardliwie Lili. - Daj mi zup_ełną 
możność wyboru ... 

(Ciąg dalszy nast~pi). 
.IB!!2!2! EL 

Z Botti:opu otrzymujemy co następuje: 
l(ocłla.ai Rodacy! 

. 

Stosunki, w jakich żyje tutejsza Poloni•, 
s~ nader smutne. Pozakladano '\\rprawdzie z 
biegiem czasu kilku towarzystw, aby zadokn. 
mcntawać w ni.eh życie narodowe. ale dobre 
chęci tychże tamuje wrogi nam istniejący tu 
by~tem, który nie po:Jwala nam we wielkiej 
liczbie się zibierać z powodu braktt schronisk, 
tj. odpowiednich sal. Aby z.lemu zaradzić, po
wstala przed maiej w!~cej 3 laty pomiędzy tu 
t(jszymi Polakami myśl zbierania sk1adek na 
budowę w1asneio domu. Zapal dla tej spra
wy początkowo by/ wielki. bo wp1ynęlo prze 
sclo 2000 mr. na rece p. Jana Swobody. W o
statnim roku iedtiakże wspomniany zapal o
stygl 1 nie można dociec, czy tuteisza kolonia 
po~ka stracila wiarę w wlasną pomoc, w wla
sne sily, czy też inne pobudki przyczynily się 
do tego zastoju. Jedrostki nie tra(.ąc jednakże 
r.a<lzie~ wierz.ąc w dobre chęci tutejszych Po
laków, utworz:yly komitet. aby wszczepić wi~ 
cei z~ufar.ia do zaporzątkowanej pracy i i<1 
szcześli.wie doprowadzić do końca. Dla teg:) 
prosimy Was. Szan. Rodacy, usilnie, okażcie 
komitetowi zaufanie a sprawie Wasze.i milość 
; skladajcie przv każdej sp0sobn~ci cho(; na~~ 
mniejszy datki na pDwyższy cel, bo_ bądźcie 
mocno przekonani. że stworzenie leps2ych wa 
runków bytu naszego w Bottropie, lepszej 
przyszlości li tylko od nas zależy. a. żadna 
obca s=za nam n!e pomoże, <;hoć byśmy 
joj cale .życie slużyli. Gdyby k~żdy z nas .co 
kwartal jedną markę dal, zebrahbyśmy w b1e
iącym roku taką sumc, że śmialo P?Wiedzieć 
byśmy moglii: teraz wybudujemy sobie wlasny 
domek, a tam będ~iemy mogli śmialo n.asze 
bóle i skargi wypowiedzieć i nóe potrzebmemY 
czolem bić prze~ tymi, którzy nam dużo z~
wdz:ieczają, a odmawtiają nam sal na zebrama 
i wiece. . . 

Ws.zelkie datki. chociaż najmniejsze, prosi 
" rry na ręce p. J. Swobody, Bottrop, feldstrasse 

Nr. 3, prz.esylać. które j2k dotąd pokwńtowane 
w gazetach zostaną. 

Izydor J(ocyan. prze-w. Jan ~atarczyk sekr. 
Jan Swoboda, skarbnik 

B ot t rop, w styczniu r. 1907. 
Jae Demel. Jerzy Kłosok. 

ac 

Wiece przedwvborcze. 
WIEC PRZEDWYBORCZV W SOD~GEN 
odbędzie file w nt'ed-zielę„ ~nia 20. styczma . o 
gOclz. pól do 12 w po1udrue. o lwzny u~r'al 
upra9za 9ie. K01Dfto..:;-N 
WIEC PRZEDWYBORCZV W HA 1:'flN ,L, 

odbed:t.e się 20 stycznia o 5'odz. 7 W1eczorc:m 
w lokalu p. Steffenl\ ttegerat. O lkzny udz1al 

prcm 
Komitet miełsCOWY 

Tyczewski, prezes. Gomółka, sekr. 

WIEC PRZEDWYBORCZY ULA f~OHN· 
HAUSEN I o ·oucY • 

odbędi:ie ,ję w niedziele. dnia 20 stycm1a, 0 

odz. 12 w poludn'e na. sali p, Of~rath. Ad~l
~ampfstr. 85. Rodaków upras~~ się, aby oz1ę
blych zachęcili i nr7.'1T1rowadz11J na Wiec. 

. Komłteł na m)ato l!BHll. 

BACZNOSC. ESSEN! 
W alecbielę. dnia 20 styc~nia o ~od& 10 

przied poludniem na malej salce p. Van de Loo, 
Schiitzenbahnstr. 58. zebranie mężów zaufari~ 
ei az rozdanie kartek wyborczych na posla. -
,Rodaków, którzy sic na wiecu zapisali do sta
n!a a kartkami oraz i ,Rodaków ch~tnych upra
~ !l:ę, aby na godzinę 10 przy-bylL 

l(omitet na miasto· Essea. 

WIEC PRZr:DWYBORCZY W HORSTER· 
MARI( 

~b~dzie ~C: w ni-edzielę, dnia 20 stycznia. • 
~od~. -4 po poludniu -na sali p. tieidrichs, dawn. 
Brass. Mówca p. Sosir1skł z Bochum. O licz 

·ny u<lzial wyborców z florsterrnark i Horst-Em 
scher prosi ł(omitet. 

WIEU(I WIEC PRZEDWYBORCZV W 
KOTTENBURGU 

odbędzie się w n'.ectzielę, dnia 20 stycznia o g().. 
dzinie 4 po polu<lniu na sali Zeibiga. Na wiec 
ten zapra~za sie wszystkich Rodaków z Kot
tenbunra, R.ąuxeł, Kastropu i Merklinde. Na 
wiecu przemawiać bcdzie nasz kandydat p. Jó· 
zef CboclszewstJ z Gliexna. O liczny udział 
Rodaków prosi Komitet miejscowy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W HOE'RDE 
o<ibę<izie sie w nie<lziełę, dnfa 20 stycznia. o go
dzinie pól do 12-ej na sali pana I3aumbecka, za
raz po nabożeństwie. Na wiecu będzie pne
mawlial mówca z Bochum. O udzial wszyst-
kich R.cxl.aków z łfocrde prosi l(omitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W GELSENKIR-
CHEN-BISMARCK 

odbędzie się w sobotę, dnia 19 stycznia, • 
godzinie 6 po poludn:u w saJi p. A. Langen
scheida, Bismarckstr. 254. Wszystkich wybor
ców z Bismarck i okot=cy upni:ejmie zaprasza 
się wogólności, a szanowną naszą mloo".lież w 
sz·czegóJności. Z udzialem niewiast.. 

Komitet powiatowy. 
WIEC PRZEDWYBORCZY W HAMBORN 
odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycznia o 
i!Od1lin:e ~12 w poludr.ie. O liczny udzial Ro-
daków uprasza się. l(emitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W OELSENK.IR-
CHEN-BULMKE 

odb~dzie !ie we wtorek, dnia 22 stycro:a, o 
godzinie 7% po poludr&u w ~ali p. tiundta, ul, 
Wannerstrasse. Wszystkicll ·wyborców oraz 
mlodzież z Bulmke i okolicy zaprasza się. -
Udz:ial niewia5t dozwolony. 

A. l(ranz przew. 'komitetu pow • -WIEC PRZEDWYBORCZY W BUER 
odbcdz1e si~ \\i n;edziełę, ZO bm. o godz. 11 ~~ 
w ooludnie na sait r. Peppinglw..;.; l. :J l1. "IPY 

udzial Rodoików prosi l(omitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W KATERNBERG 
odbędzie si-ę w niedziel(!, dnl\a 20 styczma, o 
godzmie 3 po po.tudniu na sali p. Bli.rgera, ul. 
Ka~taniens.tr. nn. 8. O rczny udzł.aI Rodaków 
uprasza Komitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA DUISBURGA 
- J HÓCHFELD 

octbedZ11e się w nioozielę, dnia 20 stycznia o 
l.'.Odz. 12 w poludnie w lokalu p. Giesen, ul. 
Wanheimerstr. 96-98, niedaleko kościola e-
wangielickiego Mówcy zamiejscowi. 

Komitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W STERKRADE 
odbędzie się w niedzielę, dnia 20 ~tycznia, o 
godzin.:e 11~ przed poludniem w lokalu pana 
Brohsa w Sterkrade, lVlarktstr. 50. R.ooaków 
z Sterkrade, Bipang_, Schrnachtendorf, łfolten 
i okolicy zaprasza Zwołujący. 

Baczność Rodacy 
z Diissel, Docnap, Wiilfrath, Vohwinkel i okolicy 

PIERWSZY WIEC PRZEDWYBORCZY 
odbędzie się w niedzielę, dn'a 20 stycznia, w 
Dilssel u pana Jana Schmitza o giodz. 2-ej po 
pt>ludniu. Na \~ecu będą arnaw~ane sprawy 
wy1borów do parlamentu niemieckiego, przeto 
o liczny udziaI ,Rodaków uprasza 

Zwołujący. 

Baczność Rodacy w Neumiihl-Buschh. 
-Wielki wiec przedwyborczy 

odbędzie się w niedzielę, 20 stycznia w 
Buschhausen przy ul. łiambornerstr. 

Ma sali p. Schroer o godz. 1 w południe. 
O liczny udział prosi 

Komitet miejscowy. 
Wiec przedwyborczy w Horsthausen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia o godzinie 4 po południu na sali p. 
H. Mollera. O liGznY udział Rodaków 
prosi Zwoluj~cy. 
Wiec przedwyborczy dla powiatu dort-

mundzkiego 
odbędzie się w niedzielę, dnia 20 bm. 
o godz. pół do 12 w południe u p. Scha
fera, Leipnitz- i Lessingstr. Na wiecu 
będzie przemawiał kandydat p. Józef 
Chociszewski z Gniezna. dla tego upra
szamy o liczny udział Rodaków z po
wiatu. Komitet powiatowy. 

WIEC PRZEDWYBORCZY NA AI.-
TENESSEN I OKOLICĘ 

odbędzie się dnia 20 stycznia rb. o godz. 
2 i pól po południu na sali pana Keller
sohna w Altenessen, ul. :Eisenhorststr. 

,Jako mówca przybędzie p. J. Pankow
~ki od •• Wiarusa Polskiego" z Bochum. 

l(omitet. 

Wielki wiec przedwyborczy w Marte• 
dla niewiast i mężczyzm 

odb€;dzie sit; w niedzielę, dnia 20 stycz
nia o godz. 3 po pot w sali wdowy p. 
Korte, ul. Cesarska (l(aiserstr.) 43. w 
pobliżu katolickiego kościoła. O liczny 
udzial Rodaków uprasza się, gdyż na 
wiec zapraszony został nasz kandydat 
p. Józef Chocisze\vski z Gniezna. 

Komitet. 

Szczeci& 
Polski wiec przedwyborczy dla 

Szczecina i dkolicy odbędzie się w nie
dziele, 20 stycznia_ o godz. 4 po połu
dniu w Szczecinie w lokalu p. Dyszko
wskiego przy ul. Gr. Wollweberstr. 30. 
Wszystkich Rodaków z Szczecina. i o
kolicy zaprasza na wiec ten jak najusil
niej Polski komitet wyborczy. 

Drugi wiec przedwyborczy w Wie!lleł-
hausen 

odbędzie się dnia 20 stycznia o godz. 6 
po południu. na którcm będzie już mo
żna dostać kartki wyborcze. Liczny u
dział pożądany. Mówcy zamiejscowi. 

Zwołujący. ---
WIEC PRZEDWYBORCZY DLA 

GERTHE I Ol(OLICY 
odbędzie się ·ctnia 20 stycznia o godz. 4 
po południu na sali pana Sokeland. -O 
liczny udział wyobrów prosi 

Komitet. 

Wielki wiec przedwyborczy dla Pola
ków z Kolonii, Miilheimu, KalkuJ Wies-

doriu i okolicy, 
odbędzie się w niedzielę, dnia 20 sty
cznia, o godz. ! po poł. w I<:oloniiJ przy 
1:1. Eigelstein 51 na sali „Zum Over
stolz". Na wiec ten wszystkich Roda
ków z wymienionych okolic jak naju
przejmiej się uprasza. - Z polecenia 
miejscowego komitetu J. Dymek. 
Na wiec przybędzie mówca z Bochum. 

Wiec przedwyborczy dla Frintrop 
i Diimptea 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia, o godz. 1 i pól po pol. na sali pana 
Eckardt w Diimpten (down. Retz), ul. 
Mellinghoferstr. O liczny udział Roda 
ków z Printrop i Diimpten i okolicy u
prasza się sie głównie z Printrop i Dum 
pten, gdyż na te dwie miejscowości be
dzie trzeba wybrać komitety miej
scowe. 

Wielki wiec przewyborczy w llolster-
hausen 

odbędzie si~ w niedziele, dnia 20 stycz
aia po pot o ~odzinie 4 na sali pana 
Krafta, W-eststr. 35. · 

Na powyższy wiec zaprasza ~ię 
wszystkich rodaków z Holsterhausen, 
Eickla, Herne, Baukau i calej okolicy. 
Na wiecu bl faie przemawiał nasz kan
dydat do parlamentu p. Józef Chocłszew 
ski z Gniezna. l(omitet. 

Baczność Rodacy! 
Wiec przedwyborczy dla Scharn-
horst, Gahmen, ;iinen-Siid i Derne 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz
nia, o godz. 1 po poł. na sali p. Reinder
sa w Hostedde. Liczny udział Roda
ków z Derne i okolicy pożądany. 

Uwaga: Uprasza się bardzo, aby w 
tej okolicy wieca r.a niedzielę nie zwo-
łano. Komitet. 

Wiec przedwyborczy na Homberg, 
Mors i okolłcę 

odbędzie sie w niedzielę. 20 stycznia, 
o godz. 1 po pol. na sali p. Vierbauma 
w łiochstrass. Jest to ostatni wiec przed 
wyborczy, przeto pożądanem jest, aby 
Rodacy tak ważnej sorawy, jaką jest 
sprawa wyborcza nie zaspali i liczniej 
jak dotychczas na wiec podążyli. 

Komitet wyborczy. 

Baczność! 
W miejscowościach Sodingen, Ca

strop, Oamen, należących do naszego o
bwodu, nie ma jeszcze komitetów miej.
scowych. Rodacy w odnośnych miej
~cowościach powinni się porozumieć i 
jak najszczerzej zająć się agitacyą wy
borczą. - Zarazem podajemy do wia
domości że w niedziele 20 bm. o godz. 
pól do 11 przed pol. odbędzie się zebra
nie komitetu powiatowego, na które 
powinni się stawić zastępcy wszystkich 
miejscowości należacych do nasze~o po 
wiatu. Komitet powiatowy. 



Wiec przelVyborczy w Holthausen 
p. Kastrop odbędzie się w niedzielę, dn. 
20 bm. o godzinie 4 po poludniu w sali 
p. Ellinghausa, ul. Kastroperstr. O licz 
ny udzial uprasza się. Komitet. 

Wiec przedwyborczy w Linden od 
będzie się w niedzielt" . dnia 20 stycz
nia o godzinie 11 przed południem u 
"'1lla Schillera w Linden. O liczny u
dział Rodaków z Linden i Dahlhausen 
•prasza się. Komitet. 

WIEC PRZEDWYBORCZV DLA BRUCl(-
HAUSEN i OKOLICY 

.lldbę<Izie sie w niedzielę, 20 bm. o godz. 11 i pól 
w poludnie oa sali p, Bdnka. O liczny adzial 
~odaków pros.i 

l(omiłet mie)scowv. 

WIEC PRZEDWYBORCZY DLA STffLE. 
l(RAY I OKOLICY 

llAędzje się w .aiedJ.lelę, d11ła 20 stycuda, o 
łQdi.ial.e 3 I pół po połudn.dl na sali pana Rah
manna, przy rynku. Wszvstkłch Rodaków się 
•prasza, ażeby aę licznie stawili. Także Ro· 
daków z l(ra)J bo w l(ray już wleca nie bę· 
dr.ie, 1dyt ~ale zajęte. l(omłtet. 

BACZNOSC RODACY W OLADBECI(! 
W n1edzitle. dnia 20 stycznia, o godzinie 

wp6l do 4 po poludniu odbe<izie sie 
wiec przedwyborczy 

.a sa.Ii pana Rychard. O liczny udzial wszyst 
kich .Rodaków z Gladbeck uprasza si~ 

l(omitet. 

BACZNOSC STOPPENBERot 
Wiec J)t'zedwybor.czy 

edbędzio s:~ dla Stoppenberg w niedziel~ 20 
stycznia o godzinie 11 przed poludniem w lo
t.rUu p. Kl6s.termanna. 

A.. KoźLk, sekretarlJ komitetu powiatowego. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W LUETOEN-
DORTMUND 

ed~dz·e sie dnia 20 stycznia o godzin.ie 5 po 
Jł(>ludniu na sali pana Buschkampa w Liltgen~ 
41ortmund. Przemawiać będzie p. Józef Cho
ciszewski. Na wiec ten zaprasza sie wszy· 
stki<:h Rodaków. l(om.itet. 

WIEC PRZEDWYBORCZY W BLUMENTHAL 
pdbęd1.li.e się w poniedzialek, dn:a 21 stycznia, 
wieczorem o godz .nie 8 wieczorem, w lokalu 
~na Fłocke. O liczny •dziaf uprasza 

l(otllJftet m'ielSCGWY, 

Wtec p.rzedwyborczy w Oelsenki:riehen Hiilien 
edbędzie sie w sobotę, dnia 19 bm. o godzinie 
'l wieczorem, Lt pana Hayemanna, Wanner-ulica 
Na wiec z.aproszonQ kandydata naszego, p. 
Józefa Choci.szewsk~ego z Gniezna. O t:czny 
Ddzial Rodaków prosi Komitet. 

Wlec przedwyborczy dla Oberstyrum 
i okolicy 

odbędzie się w niedzielę, 20 bm., o go
dzinie 12 w południe na sali p. Wolber 
ga. Na wiec zaproszono p. Józefa Cho
cfszewskiego z Gniezna. O liczny u
dział prosi 

Komitet miejscowy. 

Baczno~ć Rodacy! 
Wiec przedwyborczy dla Scham-
borst, Oahmen, Liioen-Siid i Deroe 

odbędzie się w niedzielę, dnia 20 stycz-
11ia, o iodzinie 4-ej po pol. na sali p. Reinder-
8a w ttostedde. Lic:my udział Roda
ków z Derne i okolicy pożądany. 

Uwaga: Uprasza się bardzo, aby w 
tej okolicy wieca r.a niedzielę nie zwo-
łano. Komitet. 

WlfLl(I WIEC PRZEDWYBORCZY W 
KOTTENBUROU 

odbędzie się w n edzielę, dnia 20 stycznia o go~ 
ćz1nie 1 po południu na sali p. Zei.b ga. Na wiec 
ten zaprasza 9ię wszystkich Rodaków '}, Kot
tenbursrn, R<U1xel. Kastropu i Merklinde. Na 
w.iecu i;irzemawiać będzie nasz kandydat p. Jó
zel Chociszewski z Oniema. O licmy udział 
~odaków prosi l(omltet mieisoowy. 

WIEC PRZEDWYBORCZV W KIRCHLINDE 
odbędzie się w n'.edz:ete, 20 br. po poludniu o 
godz. 3 w sali pana ~. Rennekamp (Coloni). 
Mówcy na wiecu będą zamiejscowi. 

KomłteŁ 

Aby materye uchronić od plam deszczo 
wych i zafarbowauia się, trzeba się zgłosić d1 
P ARBIERNI OALLUSCHKE, PRALNIA W BO 
CDUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hofstede, Heme, Eickel, R6hłia~
hausen, Linden. Hattin2en, Lan~endreer, Mar· 
ten, Castrop, Kam~ Dortmund. Oertbe, 
SorockhOvet. 

____ Nowo otworzony p•erwazy GOSPODARSTWO 
• ' . . . b d ' 

~ 
I: 
N ·-aa ·-.a ·-
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W Q erki. ·Sttd czvll Broch 
ulica M arynńska naprzeciw Nowej uHcy, blizko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa Szymańskiego, k~ięgarza. 

Polecam wszystkim Rodakom i całej Publiczności w okolicy Bruchu, 
Herne, Baukau, Hochlamark, Stockenbusc~ i całej Westfalii i Nad-

renii móij (28) 

skład kapeluszy 
------- rozmaitego wyboru ======= 

czapek, szelek, krawatÓH" I wszelkiej bie
lizny dla m~żcz)7zn, maciejówek ł lasek 

sokolskich. 
Zarazem donoszq Towarzystwom miejscowym jako tei i za

miejscowym, iż f osia dac b~dę w krótkim C:lll.Sie ws7elkio towarzy
skie cztpki, a którfby na składzie nie były, będą podług życzenia 
i W%Oru spiesznie ~ykonane. 

Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiście 
życzenia załatwić. Rówmeż dostawiam cylindry na wesoła i wszel
kie inne potrzebne rzeczy. 

Składam niniejszem wsy;ystkim rodakom podziękowanie za do
tychczaso~ e poparcie mego interesu, a proszę o łaskawe dalsze po
parcie i względy 

Z wysoki em~ poważaniem 

o morg pszenneJ ~nern1 przy 1 u ynk 
w środku wsi, koś.!iół i ~szkoła w ~.c . 
scu, jest z powodu objęcia wielkiego ieJ 
spodarstwa od zaraz na sprzedaż. z~°' 
wentarza pozostanie tylko jedna kr~~lll· 
Cena 1100 talarów, l\·płaty 500 talar· a.. 

i Zgłoszenia prz,jmuje (~ 
.f~:~ n:. N~słtt.dek w K~pnfe 
"~ (Kempen 1. Pos.) Wan~haue:ntr.2~1. 

·il GOSPODARST~ 
~ 41 mórg dobre;! ziemi, 2 krowy, 1 koń, 1 

• 
ciora, 3 morgi ląki, śliczna ooada, szkola i~· 

Ili' ściól blisko, ad miasta 7 k:Jometrów, " teo. 
.... jest maly wymjar, a sprzedam ze wszystki :r. 
• jak sto~ i leży, z dobremi meblarni~ tylko : 
& ściel zaibieram. Cena kupna 3 2oO talarów 

wplaty 1 800 talarów, reszta stala hijloteka n' 
dlu'S{ie lata. - Zgloszenia z znaczk iem przyjn:: 
je Józef IS:rzytostamak, Rt.etnła P. l(ochlow, ~r 
~empoo _(Bez. Posen). (7i) 

„ 
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Na\jnow&ze eo t.o je.t w Peznaii'U 
otóż 

etwarcie hartoneao i ••taliezneg• 
domu wysyłk. zegarmłstrsonkiego1 

li. Walenty J.lrozkowiak li 

llam sobie _za. zaszc~yt S~~:a. Pll'1.liezno~i Irinie~ 
azem npr11eJm1e donieść, lZ e cln11m dz1siejsiy111 
przeaiosłem moje za.kłady zt:garmi11trzowskie, Mło; 
Bicze, interes wytyłko'Wy i wa.rszU.ty reparaeyjn• 
• lUłej•kłej Górłłl łl• Poznlłlła. 
Dziękują.a wielee •oim łask. Odbiercom ZI dane nu 
w przeciąi;u 10-cin lat ezcz.ni ZH.fuie, :przyrz•kal! 
i nadal skorą i rzeteln• usłng{ł era.z najniżeztllli 
cenami zadowolić każdego. lf tej milej nada.iei ii 
S.1Jan. Rod1ey te moje tu nowe i znacz.ie pnięk. 
azone przedsię!:iiorstwo w Pe11naniu1 ła11kawi& Jl&o 

pierać raczą, kreśfę z pnra.łaniem 
· wBruchu.:::=:== 

l) 

~SHSllSS4> 
Baczność Rodacv 

z Wanne i okolicy! 

Polecam na n. B. G1·omnł· 
emaą 65 

~· Dan~kł, 
P O Z 11 A l'W, aJłea Bł•m•rka ar. t, 
Burto"fty 1 detaliczny skJad ze:arków I piętro n1. 

przeeiwb p. Ciehowieza. 7~ 

Dobrze zaprowadzony 1~ 

sllład llelomamy 
jest ,.. p•wodu wyjudu w ojczyate stroay 
na spr.r;edaż. W miejecn jest dnżo Pola
ków; Rodak b~dzie miał dobre ptworu~ 
nie. Wpłata według ugody. Zgłosz. dt 
eksp. „ Wiar'!.lH Polskiego& pod nr. 10, świece gromniczne 

w wielkim wyborze. 
-o Ta.nie ceny t o-

ul. Ul•marella •· (1416 

a 

Interes wy&yłbwy 1f lt•lonii poszabje oa I l.ep8rJ7, io~rze prospen. ~c7, starair •klatl -•r• •• ••1••• t kel•weew 
enk& wasętzie '16 

ló-go lutego albo prędzej 7'l 

buchaltera i korespondenta, spnedawacz6w. łi.sł~garnła Polska 
JÓZEF DANIELAK ftt 

ul. Dworcowa 128. UJ 
llS\\S\\~ 

włada.jącego jęeykiem. polakim. Ofert7 w j~yku 
polskim i niemieckim z odpisem śwladedw i poda
niem pensyi przyjmuje eksp. n Wianea Polskiep" 
pod nr. 1'1. I Zap41W'Dia si~ najwylisq prem7ę. Zgło

&Z&Ria PNTj111.uje • Wiarn1 Polski• p. u. 'f•. 

Ignacy .Dorowski, 
Bochum, lłlaarbriiekerstr.nr. 18. 

Szanownym Rodakom z Boehum i okolic1 donoszę 
uprzejmie, iż (63) 

mó.] shład k.rawiecki 
==== i praeownł-: moją ==== 

zaopatrzyłem we w8zelkle nowości na •ezon wło• 
aenno-latow1. - 'lt'łelkł wybór k.rajowyeh 
ł zaa.ranlezn. maftrlł na ubrania, pałełot7 

ł spodnie. 

W mojej pracowni krawiecldej 
wykonuję wszelkie ubrania pod gwarancyą dobrego przyl&gania 

gustownie i po cenach umiarkowanych. 

Usługa rzetelna. Cen,- nlzhfe. 

Ignacy Dorowski, 
Bochum, lłlaa1•brii~kerstr. nr. 18 

w pobliżu "Wiarusa Ptlskiego". 

Szan. Publiczności donoszę, 
w moich lokalach przy 

l/estenllellweg nr. 134 
wielki 

11ałożę 
(80) 

skład towarów w partyach 
z powodu czego w yprzedajQ moje d4łtycbczasowe zapasy 

konfekcyi męzkiej i dla chłopców i obuwia, 
by szybko uprzątnąć, po widocznie znlże•yeh 
eenaek. 
Proszę r.wiżać •a moje okna wystawowe! 

Eduard Langer, 
Skład konfekcri męzkiej i obuwia. 
Dortmund, W estenhellweg 131' 

(naprzeciwko „Reichshallen"). 
Pobka usługa. .Polska usłasa. 

Pr~dać ~~~~zków rabatowych, k'óre tę samą po

~!Jt!lfHfiił:łlll&illlHSl11-
siada~ą warto8ć j~k przedtem. 

I i J. P ~!!~~~~:.}E~sen, I 
I Księgar~~ayt~S!~ ~ .• ~~ł~d0~0~~~~yonalii. I Niniejszem podaję do «iadomości Szan. Rodakom z Vanne 

i okolicy, iż z dniem ~O-go •t1.eznia otwieram 

~ Polecam Szan. Ro 11 akom w ''ielkim wyborze krzyże fil 
B k Z • a.,,. ~ ~ stojące, wiszące i pod kopułumi, .IU'Z.)Żyki do "'zk.a- łif 

80 lelll8iMj ł)l pierzy i różańeó ~, , książki do nabożeńs"wa fi 
Koronowo (Crone a. S .) „ w najró.żnieJszych oprawach, kMłą,żkł powłeieiowe, ~ 

drogi z:ikład fotograficzny 
w W anne przy ul. Karola nr. t, ~ 

(ltś;a;;,;· R; ;;b~;~d·t:· ~ ~ I na.nkowe, papier listowy z napisem: Pozdro- ~ 
knpuJe folwarki i gospodarstwa a sprzt>• «@ wienia z Essen i pięknymi wierszykami, pocztówki il 
daje w całosci i w parcelach na długo łi oarodo)l e 1 powinszowania, obrazy n„ rodo· lj 

letni&e odpłatę. l(ą · "e i religłjne z oprawą i bez; instrumenty mu- -

;;;o,-' 

. Zadaoiem mojem będzie jak df)tąd i nadal wszystkich z~do· 
~ohć. Pr ł ez moją d!ng• letni~ praktykę jestem w stanit'I tans2:J 
l lepszy towar dustli wić, jak. każda obca konkurencya. <82 

. Prosząc życzliwych mi Rodaków o poparcie, kreślę się z sza· 
cunk1em 

l67t' i z . ~zne różnego fabrykatu po bard~o nizkłch ee- = Kasa oszczędności Banko nach. 1242 
przyjmuje depozyta i płaci od takowyd Swój do swego! St. Pierszkalski, fotografista polski, 
j procent za natychm. wypov. iedzeniem J. Pańezak, Essen, M I zakład w Wattenli!lcłtełd, Frełhełtsstr. ao, 
4: i ćwierć procent za kwart. wyr•owiedi. [ł! Stoppenbergerstr. ll. li Il zukła11 w Wanne przy H.arlidr. t. 

'= i pół procent za półrocznem wypowieo7. 11'81111!9-•lf.~IHi'i~flłUKUlfł?l?IB-t SSSSllSllSll·~~~s~>~ 
Za druk. nakład i reda.key~ ou puwtt.:uz1a1ny Antom Bre•skl w bocbu m. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „ Wiarusa Polskiego„ w Bochum. 





fialnem, czytamy, że kiedy się zabierał 
. do buc.ow y tej świątyni, nietylko uie 
posiadał potrzebnych na to pieniędzy, 
ale przcci\Vnie miał kilka tysięcy dła
gn, j _dnak za pomocą Matki Najśw. bez 
W!e1kich t rudności Q_udo\VQ dJ skutku 
doprow..,dził. ·rym sposobem zacny 
fund a tor Ll1cial zachęcić nastGPCÓ\V 
swoich, a!1y się nie oglądali na fundusze 
gdy co dia ~hwaly Boga i Najśw. Pan
ny butlov:a6. będzie potrzeba. Scianv 
te..,o pięk1 1ego kościólka są podwójne: 

syn jego ks. Marya Morawski T. J. w 
tym kościele tegoż roku odprawił. 

Wiadomość ta wyjęta z aktów para 
fialnych; o tym obrazie wspomina tak
że ks. Jan Korytkowski. 

Róża czarna- Róża biała. 
Powleie. 
( Ci4i dalszy). 

mjanowicie wewnątrz drewiane, ze-
wnątrz zaś z muru pruskiego. - Ach - krzyknął Magwar - ty 

Obraz Najśw. Panny, do którego lud szydzisz! odgrywasz role bohaterki i 
pkoliczny s7czególne żywi nabożei1stwo pogardzasz mną!... dobrze, słuchaj!... 
mieści się we wielkim ołtarzu. Zdobi Jeśli wybierzesz wojnę, zostaniesz ni
go suknia 1;; srebrnej blachy i bogate ko czem ... ~przedam cie jak niewolnicę i 
rony drog.emi kamieniami wysadzane. zginiesz dla nas na wieki. a miejsce 
Archiwa parafialne mało nam 0 nim twoje zajmie Zuma, której ofiaruję to 
przec110waly wiadomości. Prawdopo- wszystko, coś ty odrzucita ... tak. Zuma 
dobnie un:! eścil go tam sam fundator będzie dla mnie miafa podwójną 
kościola, ale skądby pochodzi!, nie wia wdzięczność; czyż to nie ja ocalilem ją 
domo. Że jednak od sam ego początku przed strasznym okularnikiem, którv 
w tym kości ele szczególne budzi! na- już miał się na nią rzucić, czyż to nie 
boże1L~\'. ,> c) Najśw. Panny, świadczą ja dam jej ~eraz wszy~tko, ? ~zem za
o tern wotQ. k t6n~ go ju~: w roku 164o r:iarzyć m_oze? Z urna 1edyme Jest moją 
zdobHv. \V parafia inych zapiskach s10st~ą,. moją wspólniczk:t ona mnie ro
czyt~r n ~', że aż do roku 1667, zawiesza- zum1~.1 goqną jest lask moich!... 
nycl1 b~. i O !l'l nim 37. wotów, ourócz Lill 

1
sluchalo uważanie. Co mogly 

i1wycl1 cfaró •.V, które w ierni czdciele f znaczyc te slowa? .Rzeczywiście Ma 
}\, g,v, h ti 111v składali w O porowie na g"Ya~ zda:vał s.ię być w jakiemś porozu
~·ri•:n~,: !lit , ;l"!e u Niej rozmaity ch rmemu ta1emmg~e~ z ~urną i Lili za
~ :i ~ ' : . :-:.!ho dziGkując za otrzymane łaski pragnęła poznac ta1emmcę. 
Vv k<;;;ic(l r,e c-l:arodawców zapisane są Znając bezmyślną. próżność młod
fmiona najpierwszych rodzin szlache- sz.ego ąrat3ł, młoda Q.z1ewczyna postano 
ckłch, Jak i ubogich prostaczków. I tak w~ła .na te1 dr~dze .dobadać się prawdy 
czytamy tam, że na koronę większą Usr~uechnęla się więc lekceważąco i rz~ 
znajdującą się na obrazie, dał miejsco- kla · . . . . . . 
,wy nauczyciel (rektor scholae) 12 zło- . - ~urn~ za1m1e w1~c ~01e ~m~1sce ! 
ty_ch. a um'erając resztę dolożyl. Mniej V~!zęc m_e w~sz o tern, ~e 1 na mą h~z3"."c 
szą koronę (na 7,łowę Dzieciątka Jezus m~ m?z.esz · .„ Zuma. me ma do c1eb1e 
sprawił i~dam Sucharzewski , dzierżaw na1i;i~ie1s~ego zaufania.„ Ona czuje i 
ca opor')\V<;ki roku 1653. mysli ~orowno. zem_ną„. ona, jak i ja, 

W dz:d1 Wniebowzięcia Naiśw. Pan oczektl]e łf~~gi, kto.ry zia\yi się, a~y 
ny roku 1676 przynosi wotm;1 I(azi- n;s wyzwoI1c, a.bv.c1ę strąci? z naduzy 
mierz Koszutski „ofiarując się - do obra v; anego przez c1eb1e stano'Y1~ka„., . 
z u J'hj ś ,v. Panny Oporow ski z całym h Magwar wybuchnął dz1k1m sm1e-
l . . tk . C ' " c em. < 0:1win 1 wszys ą wsią zartrnwem . -· Ch 1 Ch , Ch , T k · · d 
Podobnież Stefan Golit1ski, paraliżem 'e' . a. a .. a„„ a ~1 się z a 
rażony, składajac w otum ucieka się do 3 .• „ . ~ie •. Zuma 1est zemną· Zuma 

· k. N ., p 
0 

. . menawtdzi Hangę!„. 
opie 1 a3sw. nnny porowsk1eJ. In __ Na czem op1·erasz t · · 

-> t , . . ł • d b ę SWO]ą wiarę 
m wo_a mow1ą wyraznie o cu ownyc _ rzekła Lili z s·łą choć · · l 
r a shac~1 do~nanych od Najśw. Panny się pod ni·ą 1• boll n

1
1·e.wy ~ogdi _ngma, ~ 

r . \ , ( • • rr t . I b kt h ~ powie Zlany set 
"' '?>1 ow1~ . 10. e~ 11 owa ac ~a skał jej serce.-Byćmoże „ • k' ś 
raL~'.„yr .~ 11 111~ zna1du1eew ś l ad u, aby kie szalone niejasne wyrazy ' IZ Ja ie 
dy JCł.ka konusya duchowna dochodzila ·--- w·' yrazy? f _ prz"e' 'H ł ł 

j · „ ł 1 • d ' d . „„ n:va gwa1-
prn' \' ( z_ :\'OSCI as1\: i ~u ow prze tym townie Magwar. -- Czyt to b ł -
oz~r~;?n:"dnzndanyc11, Jednak te a kta na- zy, kiedy tam, na przylądku ~r~t~~~f a 
~ \ . ,dą <:> o CU ownym. mnie i ,,Black-Stara" przed zdradą ras 

Nie \'/s.zystkie w ota doczekaJy na- sili' ego ?„. 
SZj ci! czasów. Część tychże ważącą Lili drgnęła. W jednej chwili zrolu 
grzywien jedenaście i dwa ł uty, sprze- miała wszystko: i tę nieoczekiwaną 
cd nucjscowy proboszcz ks. Andrzej i niespodziewaną śmierć. sternika i to 
NicdLblkowski w roku 1655 z polece- wykrycie się nie!ldanych planów„. A 
nia wbdzy duchownej, na potrzeby więc Zuma. ta jej male11ka siostrzycz
rzccz.) pospolitej. Obecnie wisi na o- ka. to dziecko prawie, zdradziła uko
brazie oko!o 30 wotów. Jedno z tych chanego brata. zdradziła siostrę, zdra
ozn!lczone literami K. S. z roku 1650. dziła kraj swój!... 
Przedstaw iona jest na nim niewiasta Ąle dlaczego ?„. prawdopodobnie 
kl Gezą ca przed, . P. J ~zusem i N~jś'Y" Magwar nie wiedział. lecz z,e slów je 
Matka . ~bok prozne łoze: Z ust ~1ew1a go 9,a się cośkolwiek przecie wywnio
sty. ;1.v~hodzą sł?w.a ?~pisane w 1ęz_Yku skować i Lili hamując się calą silą, za
ht1.:msk1 m: !,Pam, 1esh chcesz, mozesz częla znowu pogardliwie: 
mi zdrowie . wyjedn~ć' ' ; . z ust Na_jś~. - Ach, ty jej tak wierzysz dlatego, 
Panny : „Wiara tw o1a etę uzdrow1ta , że na przylądku odkryła ci plan fassi
a z ust Pana J ezusa: „Weź loże twoje li'ego.„ ale to kaprys mlodej dziewczy. 
a idź·': lł1?.e z ostatnich ~zasów w ny„. nic innego r Lecz zdaje mi się, ż~ś 
ksza~c1e tro1kąta przedstawia oko w me wypowiedział mi jeszcze wszyst
promieniach, a na drugiej s tronie nosi kich życzeń? .„ Czekam.„ 
n~pis: N. P. Op?row~ki~i wotum Wo_i- M3J{war nie mógł się dłużej poha
c1ech~ ~or~wsk1,e,go .za o~z wyle~zeme mować. Ton Lili spokojny i szyderczy 
8 grnuma 1.845. I enze za uczestmctwo drażnił go coraz bardziej. Złamie on 
w yo~ws~amu r. 18:30 ~tugo t~zymany w jeszcze tę dumną dziewczyne i zaplaci 
\V1 ~z;em_u, nabawił s1~ tamze ~ardzo jej za wszystko~ Lecz teraz nie pora na 
przykre1 choroby oczow, a za uc1eczką to. 
d~ Najśw. Pannr Oporowskiej zdrowie - Co do ciebie i Zumy, powiedzia-
oazyskat lem wszystko -- rzekł krótko - lecz 

W r. 1~06 zaprowadz~nem zustało wy nie jesteście same„. 
w Opo.row1e bractwo ~iepokalanego - Tak, jest jec;zcze Dansa, nasza 
Poczęcia N. Panny, do ktorego rok rocz matka„. · 
nie dni~ 8 grudni~,z~~isywano nowych - Stara waryatka! Tę łatwo zmu
członkow. ~ po~rne1.szyc~ latach po- sić do posłuszeństwa - przerwał Ma
s~lo ono w mepa!111ęć 1 dopiero w stycz gwar, podnosząc zaciśniętą pięść ze 
mu r. 1886 ?d 01ca ~w: Leon~ XIII. na znaczącym wyrazem. 
n~ vo potwierdzone I hcznym1 odpusta Lili nie zmarszczyla się nawet. 
mi 'Yzbogacone z~stalo. . - Pozostaje jeszcze jedna osoba -

Jozef Moraw~k1, refer?nd~rz ksi~- rzeki znowu eiszej. 
stwa warszawskiego, a dz1edz1c Oporo _Kto? 
wa wymurował z początkiem tego. ":ie - Znasz JĄ. Amerykanka, Edyta 

I ku wrasnym n~kladen: okazal4 w1ezę; Woodwille ... 
przez ~o kośc1~ł .pow1ęks~ony został' - Dobrze. Jakiż Io' jej „rzezna-
tl syn 1ego wyze1 wspomma11..v Woj- czasz?.„ 
ci ech .t>~zy v,011!ocy . parafian odnowił . - . Naj'i~kniei~zy L. Słuchaj, Li-
wspama · ~ t~ .sw1ąty~1e roku 1870 na, U• 1I - .c1ągnął młody murzyn głosem fa-
roczystosć p1erwsze1 Mszy ~w., ktorą " godniejszym - bądimy przyjaciótmL 

Zapewniam cię, że spójnia pomiędzy na 
mi doprowadzi do wielkich czynów ... 
ty masz tak wiele wpływu na .Edytę.„ 

- Ja? Skądże? Bronię jej i O,Pie
kują się nią dlatego, że jestem córką, 
naszej matki, która, wyrwawszy ją tak 
ł:rutalnie z objęć rodziny, popelniła na 
niej czyn zbrodniczy ... 

- Nie mówmy o tern - przerwal 
Magwar. - Obecnie jest ona naszym 
więźniem i nigdy nie ujrzy już rodzin
nego kraju ... jestto fakt dokonany„. Li
li... ona jest tak piękną!... Kiedy już 
formalnie zostanę królem, przystosuję 
się do starego obyczaju naszego.„ wy
buduję domki, w których pomieszczę 
żony ~woje, wybrane z pomiędzy naj
piękniejszych i najszlachetniejszych 
dziewic naszych ... z tych domków je
den będzie najwspanialszym, a u drzwi 
jego postawię na1 straży dwudziestu 
ludzi, aby dniem i nocą czuwali nad 
spokojem i bezpieczeństwem tej, która 
tam mieszka ... tej białej Róży, Edyty 
W oodwille, której nadam godność kró
lewską, która będzie mi najpierwszą, 
wybraną i ukochaną żoną.„ 

Lili siłą woli powstrzymała drżenie„. 
o tern nie pomyślała nigdy.„ Edyta! u
kochana, narzeczona liangi!... biedna 
gazela w szponach t ego dzlkieflO i chci 
w ego krwi potw ora!... 

Zdawało się jej, że nie pow strzyma 
swej pogardy, że rzuci ją w twarz te
mu zdrajcy, dla którego nic świętego 
nie bylo na świecie , a potem niech z 
nią robi, co chce!... lecz nie, ona była 
jedyną opiekunką tego dziecka, które 
z taka ufnością powierzyło jej tajemni
cę swego dziewiczego serca!... 

Magwar tymczasem przypisując to 
przedlużające się milczenie siostry pe
wnemu wahaniu, rzekł jeszcze łaska
wiej: 

- Widzisz, siostrzyczko, jak wszy
stko składa się znakomicie. Wiem, że 
będziesz rozsądną.„ ty zajmiesz drugie 
miejsce, po tobie Zuma, a Edyta zosta
nie królową„. Czarna I~óża i biała Ró
ża„. jakież cudowne zestawienie!... Wo 
jownicy moi zaniosą te dwa imiona, aż 
tam w głąb Ab!ssyni, na brzegi oceanu 
Indyjskieg.o„. 11a wzgórza Kongo, skąd 
wypędzimy przeklętych Europej ·:.zy

ków... I kto uczyni? Ja. Magwar, a 
sława moja przebiegnie świat caly i po 
stawi imię moje w rzędzie najsławniej
szych wojowników.„ 

Lili otworzyła usta, aby przerwać 
ten potok zwierzeń, które krwią wstydu 
oblewają jej lica, gdy nagle uszy oboj
ga uderzyly dziwne odgłosy. Byly to 
przeklęf1stwa, zmieszane z wystrzała
mi broni, jękami i wrzaskami... 

- - Co to jestt? -- krzyknął zanie
pokojony Magwar. 

Do namiotu wpadło kilkudziesięciu 
murzynów, krzycząc przeraźliwie: 

-- Zdrada L J csteśmy zdradzeni! 
Napadają nas! 

·-To lianga! - porwała się radoś
ni:e ~.ili. -- ' .J~o wolność i wybawienie! 

Niestety me był to Hanga„. zdrajca 
tylko wystąpił przeciwko zdrajcy nik 
czenmy zbieg tted I(ah zebrał s~oich 
somalijczyków i niespodzianie napadl 
na obóz .Magwara„. 

XVII. 

Zdrajca przeciw zdrajcy. 

i:1rzypominają . ~obie zapewnie czy 
telmcy, ze w chwili, kiedy „Black-Star' 
pr~echodzil około przylądka Biesel, po 
m~ędzy ~agwarem i Hed Kabem W:f
w1ązała się walka. 

Toc~yla . s~e ona oddawna, pokry
w~na !11enm1e1etnie i wybuchająca przy 
k.azde1 . nada~zającej się sposobnoś~i. a 
wywołana, n~e!yle przez rasow~ .JOmic;: 
d~': O~Ha mt I Somalijczykami niena
wis~, ile pr~e~ osobistą antypatyę 
~woch ~spolm~o'Y, kt~rzy w gl~bi du
~ zy byh dla s1eb1e meprzejcdn my·ni 
wrogami. 

Od chwili, kiedy przeszfa im prr,~z 
g~owę zbrądnkza myśl okradzenia lian 
~I ~e s~a!ku i P?Z~awi.enia go w~zelkL:j 
moznośc1 ~romem~ się, obaj zdrAj "'Y, 
zled~ocze~1 przec1wlrn wspólnemu Aie 
hezp1~e:ze;1stwu w P0!5taci H•ngi, . oz 
chodz1h si_e coraz bardziej na punkcie 
korzystania ze wspólnej zbrodni... 

Magwar w swej niepomiarkowanej 
pysze, ustąpilby prawodopodobnie 

wiele, ~dyby somaliiczyk zechcialby 
·go uważać za samowładnego pana swe 
go, gdyby zgodził st~ być 01ernem na
rzędziem w jego ręku, on, jecten z najsil 
niejszych i najdzielniejszych ludzi. Leci; 
dla tted Kaba niepodobieństwem bylo 
uledz wladzy takiego Magwara, dzi
kiego, nieokrzesanego i nie uznające"o 
mczyjej powagi młokosa, - na to zgo
dzić się nie mógł. 

Wyczekiwal więc z niecierpliwo
ścią chwili, w której będzie się mógł 
pozbyć niewygodnego sojusznika, ze 
wzg~du jednak Lili - ukochana sio
stra tlangi. Pycha. Magwara została. 
glęboko dotkniętą. Nie mógl znieść ta
ki~j hańby, aby nędzny somalijczyk 
śmiał wznieść oczy aż ku siostrze kró
lewskiej i korzystając ze swej przewa
gi rozkazał wrzucić łied Kaba w mo
rze. 

Lecz somalijczyk twarde mial ży
cie: odrzucany co chwila przez fale, 
walczył z nimi jak potępieniec i powo
li, ale nieustannie zbliżal się do brzegu, 
- nareszcie stanąl na ziemi. Zaledwie 
otrząsnąwszy się z wody począł b1edz 
w głąb kraJu, jakby pragnąc uciec od 
widma zemsty. które tam z oddalające
go się statku szczerzyło do niego zęby 
i prz:ywoływało szyderczo. 
- Po kilku dniach nieustannego prawie 
biegu, zmęczony, nawpól żywy, przy
był do plemienia Manderesów, dzikich 
najdzikszych może i najbardziej zabo
bQ_nnych murzynów środkowei Afryki. 
Jego niespodziewane zjawienie się po-
między nimi fantastyczne opowiada
nie, jakiem je ubarwil, jego przytem 
dzikość i energia wywarly wpływ na 
ciem_pe umysły i otoczyły go niebem ni 
by boskości. 

. .A przytem, c_zyż nie byl on wrogiem 
Galla'ów, czyż nie wzywał do walki 
przeciwko odwiecznym nieprzyjacio
łom i nie obiecywał bogactw i obfitej 
zdobyczy na nich? · Manderes'owie 
wystawili okola tysiąca ludzi. okrzy
knęli go wodzem i rzucili się jak sza
kale naprzód przez ziemie Somalisów 
aż do kraju Galla 'ów. 

W taki sposób tled Kab nieoczeki
wany znalazł się nad jeziorem Atcha
ka i jak huragan spadł na obóz Magwa
ra. 

Kiedy na odglos somalijskich rogów 
bębnów i piszczałek ten ostatni obej
rzał się na swoich ludzi było już zapó
źno myśleć o racyonalnej obronie. Ma 
gwar posiadal zaledwie stu ludzi, gdyż 
Longhudzi i towarzysze Mani-I(ombo 
osłabieni niedawnem pijaf1stwem leże
li bladzi i leniwi, niezdolni do myśli, a 
tern mniej do czynu. Na szczęście nie
którym z dawnych florydczyków na wi 
dok niebezpieczef1stwa powróciła roz 
waga; jednym skokiem dotarli do drze 
wa, pod którem leżał związany Mani
Kombo, z niewypowiedzianą szybko
ścią poprzecinali krępujące go więzy i 
uprowadzili ku obozowi. Mani-Kombo 
i .Magwar znaleźli się r.a~1e n~przedw 
siebie: 

- Przeklęty gadzie - krzyknął Ma 
ni-Kombo - tw oja nikczemna zdrada 
zgubi nas, lecz przynajmniej i ty zosta. 
niesz ukarany!... 

Magwar stracił zupelnie głowę. Bla 
dy i drżący, zwrócil się do mlodego 
murzyna i składając ręce rzekl blagal
nie: 

- Ratuj nas! Połączmy nasze sily 
i pomażmy sobie wzajemnie!. .. 

- Ach! - odrzekl twardo Mani
Kombo -jesteś więc nietylko zbrodnia 
1 zem ale i tchórzem„. dobrze, jeżeli 
będziesz mi poslusznym sprobuj~ was 
ratować ... 

- Tak, oddaję ci dowództwo . .Roz-
kazuj, a będę ci posłusznym.„ · 

- Dobrze - odparz krótko Mani
Kombo i energicznie zabrał się do dzie 
ła. 

Somalijczykowie szli w nieładzie. 
Hed Kab w goraczce zemsty nie chciał 
tracić drogiego czasu na zaprowadze
r.ie jakie~okolwiek porzadku i caJa ta 
masa dzika niesforna szla jak chciala, 
niebezpieczna napozór swoj~ potegll, 
lecz słaba i chwiejna w gruncie ... 

To też pierwsze rzedy, które z 
krzykiem i wrzaskiem spadły na ob6~ 
zostały powita.ne ogniem rotowynL 

Oalla1owie !flieli w tym wziledzie o
~.rommt przewagę, gdyt Hed Kab po
~1ada1 zaledwie jakieś p~ćdziesiĄt ftt
zyj starych, znjszczonych odwiecznych 
niewyfodnych systemów„ .:>i*o ai 



• · s ua córka 50 brojonem było przewazme w no 1 , k z ż 1 . m:. A. 1~owaczyk f,O icn., Fr. \\'•'.! 
uz rYt maczugi. luki i lance, stra- ' ~.l.:. 50 f~ mr., A. M.c '.ats~i 50 mu_, K11.0.ssalla 

toPO. h silnych dłoniach. lecz bez- wski :<,#.:~·· J . .M. .chalsk1 z z. 1 mr., Jan I osze-

zne w wa ce Z romą ' · z. 00 fen. Marcm Nowak z ż. 50 fen. Nadesla! 
e w ie l b . palną . ~ „ nar_zeczoną I mr„ Szcz. Kaczmarek z I 
·teC ZY atak śmiertelnym był dla so- . i porto zaplacil p. er_ ldalczak razem 7,00 mr. 
'.~s kóW. Na uczcie u p. s~. G?leb.ewskiego w łiam I 
11czY . . h oczęły się fama(; i ,. bc)rn St. 0oJeb.ewski z z. I mr., córka Pran-
~zereg1 lC P , · l . ł - 0 - e.szka 20 fen_,, córka Zofia IO fen., Matka Go-
."'.~ki i przeklenstwa nape ~1 Y po- lęb1ewsk !ef!o, M.. Baraniak 30 fen„ t'r. Golebie- ł 
·, 1 e. a kiedy ze strony Galla 0w po- ws~i l~ fen .•. J. Goleb.ewski 1 mr„ Mich. An
:etrz, y rozległa się komc~1cta i pas tomew1cz z z. so fen„ St. G~wnka 20 fen., cór l 
wtor . .·. . ka M1chala Anton.ewicza W1ktorya 20 fen., I". 
ia ukazał s~ę zno~u z':: 1astuJąc no- Anton ewicz I rnr., Fr. filipiak so fen., Jan 
spustoszenia, WOJO~ .ucy łied Ka- GoJ'ębiewski 50 fen. Nadeslal i porto zap1aci1 • 

e anowani bezgrardcznem przeraże p. St. 9oJemLiewski. raz:m 7,IO mr. 
OP ~m się do ,..'t...:ieczki tlocząc się i Na im enmach u p. Szcz. Grzeskowtaka w 

ern, rz.uiv . - . . Wanne: Szcz. Grześkowiak z ż. 50 fen ich 
cac 1edm PO. d.rug1ch.. , . . dzieci franc.szek, Stanislaw, Maryanna, i An-
PNastała chwila spoko1u. z ktoreJ me tosia IO fen. razem '40 fen., babcia 20 fen., J. 
;eszkał ,skorzystać Mani-Kombo. Z~wadzki} ~· 1 mr. w„ \;"alęcka 2~ fen: w. 
, , dowodca odznaczał się zdolno- K ausa ~ z_. nO f~n. ~· Wo,ciechowsk1. z z. 50 
1od} • . . fęn. J. Sw1dursk1 z z. 50 fen„ A. Wasielewski 
~szybkiego oryen~owama s~ę w po- z .ż 60 fen. Jgn. świdurski z ż. 25 fen. M. Kla 
żeil it' i doskonalą zimną krwią. rzyf1skt 50 fen. A. Grześkowjak 30 fen., lgn. 
L~I. równie odważna jak szlachet- Talar~zyk 50 fen., W. Szósta~ 50 fen„ fr. Sta-
omagala mu dzielnie. chow~ak 50 fen„ A. St~chow1ak 50. fen., pan_na 

~. P . · t dk' . b d . ~ Wlos:k 20 fen., I. Wozny 20 fe.n„ M. Was1e-
Glos leJ Sto. l, ~ ~nenpczny u Zli lewski 50 fen., \V. Wodarczyk 15 fen., St. Urzc 
sercach WOJOWmkow mezwykle mę śkow.ak 50 fen., nadeslal p. St. Grześkowiak I 
~o, nawet osłabieni i nawpól jeszcze razem . . 9,0o mr. 
urzeni po przebytej nocnej orgii, lu- Na wesem l\ p. ~ogal~1 w Marxloh: Ml od.a 

M 
. K b 1. . para 50 fen., V\. Kic! z z. 1 mr., J. Kozal z z.

1 
·ie am- om o zrywa l się ze swych t mr., li. Artz SO fen„ J. Kannelski z ż. 50 fon., 
~owisk i ~tawal.i g:otowi. do walki. W. Regulski z i. 50 fen„. J. Z: : ęt~k 50 fen., P. 
W przeciągu kilku chwil skrzynie z łfoffmann 1 mr., F . .M.us.iclak z z. 1 mr„ na 
ronią zostały rozbite i dwustu dobrze deslal i porto zapt p. fr. .Mus ielak r. 8,30 rnr. 

Na chrzcinach u p, P. Lukaszewsklego w 
brojonych ludzi uformowało szeregi Altenessen: P. Lukaszewski z ż. 1 mr., nowo-
ojskowe, gotowe do ostatniej kropli narodzona córka Apolonia 20 fen„ ich syn .M.ar-
wi bronić swojej królewny. cinek 20 fen„ Szachmistrz Pawlak z -ż. 1 mr., 
Co się tyczy Lough~:mdów _ to na Sz. Strzelczyk z ż. I m„ Fr. M.chalak z ż. 50 f .• 

ich dzieci Ignaś i Marysia po 10 fon ., fr. R.a
·~h nie można było liczyć. Dzielny jewski z ż. I nu .... Kaź . Lukaszewski 35 fen., n~ 
line od pierwszej chwili walki zniknął deslai i porto zaplacil p. Szcz·. Strzelczyk ra-
jednem z zagłębień tak licznych na zem 5,45 mr. 

· · d l d · , Z gwiazdki T(JW. św. Józefa z Ober-Marx-
zegu JCZJOra, PO W a m zas jego, sto- loh. NadesJat ~karbnik p. Tom. Jędrzejczak 
oć bardziej pijani niż Galla'myie, pa- r~zem 5,00 mr. 
zyli tępym wzrokiem w około, nie Ze skarbonki Tow. św. \Vojc iecha w Scho-
zumiejąc nic i nie ruszając się z 11ebek nadeslal p. Jakób Lemańczyk razem 

icjsca. Jedynie kobiety ich poruszały ze skarbonki Tow. św. Jana Ne~~~:C~na 
·~energicznie, lecz dzialalność ich za w Fintrople w roku 1907, nadeslal skarbnik p. 
ęla przedstawiać poważne dla na- Antoni Sobańskt razem 5,00 mr. 
dniętych niebezpieczef1stwo. Prze- Na<lcsJ'ane o1 p. Kolanowskiego z Dyseldor-
. k · · fu: p. Walczak 50 fen. p. Kol~da .50 fen., z ob-
~one u ·azamem się nieprzyjaciela, chodu' rocznicv Adama Mickiewicza d. 25 11. 
1edzą~ dobrze, co je czeka, jeśli wpa- 06. 2,73 mr. N~ porto odchodzi 20 ien r.3,53 mr. 
ą w Jego ręce, przebiegaly one obóz Na uroczystości puświęcen : a chorą~wi Bra.· 
okrzykami trwogi i przerażenia sze- c.twa Różańca św. Polek w ł1ab inghoirst w św. 
. c nieład i upadek ducha. ' Trzech Króli, zlożono na sali przy wspólnej 
L'I kawie za przyczyną pani M. Udowsk ;ei, nade-

. I i, nie mogąc sobie z niemi pora·· ~lal i porto zaplacil p. J Udowski 13,10 mr. 
I~, roz_kazala je schwytać i zamknąć Na „Swietoiózafac e" zlożyli następujący 
iednei. z szop, stojących na uboczu. Rodacy z Bottrnpu; Teodor Knb· ca 30 fen., 
Dopiero teraz mloda dzi·enrczyna Jan Olombica 30 fGn., Wik. Kotvrzyna 50 fen. 
I vv I~n. Liszka SO !en., z Bulmke: D. Kurelski 50 

g a vomyś!eć o niebezpieczeństwie fen . - Na porto odchodzi JO fen„ ,nadeslal p. 
eh, czyj los najbardziej jej ciężyl na Kotow~ki z Essen razem 2,00 mr. 
rcu. - Na chrzcinach u p. J. Szymaflsk 'ego w 
Edyt b Dell wig: J . Szymaf1ski z ż. l mk „ chrzestny 
. a, zgnę iona tyloma jedno za St. Staśkiewisz z mk., chrzestna J. Szymańska 

g~em. spadającemi na nią nieszczęś- 1 mr., W. Tomaszewski .z ż .. 1 nu., J. Donoro-
.m1, me zdolną byla do żadnej samo- wicz z ż 1 rn:-., A. Katużny z ż. 1 mr., K. Przy 
Iel~ej myśli; Zuma obojętna 1.akgdy- tvla 50 fen., Nadeslsf i porto zaplacil p. St. 
nte my '1 · · • Staśkiewicz z Rauxel - razem 7,50 mr. 
te .. b ~ ąc o zycm, bez słowa oooru Dziś zchrano . . . . . . 78,78 mr. 
dzi~ 1 .ez chęci pozwolila się zapro- w kasie z d. s. I. 07. . . . 998,76 mr. 

t 
s1o_strze do pewnego rodzaju DC\chód razem . . . . 1077,54 mr. 

. Y, na ::;amem wybrzeżu w kt~ . Panie Bo:ie zaotać! Na<lmien·am, iż Msze 
le z B' l' n, · . ' oreJ św. o~lprawiaią s:G za ży,vych i urnarlych ofia-
a. 

1~ ą i,ozą ukryć S!ę mialy pod ~..i , 
zą Wie 1 . flJ".lawcow. 
Sta gYc.1 Galla 'ów. I Bochum-Hoft~e, dn. 15. I. 07. 

a na·ra a1:s~ na odglos walki stra-1 Orummcrstr. 26. J. Hala. 
tv JZu~efrne1 panowanie nad sobą· · Et - __ l!! 

cv;~ySica rz~cila sie w środek wai . 
1vzniez.rozwi_anvm wlos•m, z ręka- l\Tabożtliltłla polskie„ 
·ami 1 s1on,em1 :V. górę. z przekleń-
Gan!~g!~ami 1 okrzykiem wojen-

N· . 1te bylo sity ludzkiej, któraby mo-
na eh • k. nąc starą murzynkę szczyptą 
~iJ~lu_b r?zsądku, - dla niej istniał 
llJien rog .1 cala jej nagromadzona 
ie. na menawiść musiala znaleść 

kMag~ar przywołał całą swoją zim rw l wrodzoną chytrość, aby u
Przed wzrokiem podwładnych 
Wszelkiej siły i inicyatywy w so

~d Wobec ~ego 'niespodziewan.ego 
a u_zrozumial nareszcie, że nie po
le n.ietylko najmniejszych zdolności 
stsgicznych, . lecz zbywa mu na naj 
eh z~ch wiadomościach wojsko
ni~ n

0
ie ~ówiąc już o odwadze, któ
os1adal wcale 

Io t · .•. 
al do~,~ calą pozorną gotowością 
c led 0 ztwo Mani-Kombo, ukla
za t nocz~śnie w duszy plany zem 
ll1ur~ chw.1Iowe wyniesienie mlode-
1,,.0i:na I Post~nawiafąc zagarnąć 
Zdob '9rylączme korzyść wszyst
Okaż~cz.e wygranej, o ile natural-

31t: ona możliw!l r .,, ... 
Cl-~ bH~łJł.~ 

'-i•to)6aafacie. 
ai. --. C11rzcina h 
· Michar N ft o. Mieli. Nowaka ~ Me11~ 

0~ak ie t. 1 mr ., nowonarodz~ 

Witteu. SpowlePź św. od soboty 26 sty· 
cznia rano. - Kazania w niedzielę o 10 i o 4. 

Linden. Spowiedź św. od soboty 26 sty-. 
cznia rafl(). - Kazan.a w niedzielę okola 11 i 
po pol. o 4. . 

Wattooscheid. Spowiedź św. od piątku I 
lutego po pul. - Kazania w sobotę i niedz.ielę 
o god.z. 012 i o 4. 

Ueckeodod. Spo~ooź św. od piątku I 
h. t~go po pal - Kaz~ie w_ so~otę tylko ~o 
Svmie okolo 11 1irodll. 1 w medz1elę Q.O Sumie 
i po pol. o 4. 

Lanii!e11dreer. Spowiedź św. O<l soboty ~ 
h!tego raoo. - Kaz_auia w niedzielę o 012 1 

po uol. o ~. 
HolsterbauSe11. Spowiedź .św .. od sob~ty 9 

lrte.go rano. - Kannia w medz:~lę okolo 11 
i po pol. o ~. • 

iJ w a z a : Dla Polaków rcnpocznie s1e 
czat5 te1orocmei spowiedzi św. włełkaoocnei 
już od. sobotY 2<i stycmła. . 

Sclm1Hbedc. Sposobność do spowi.ed11 w 
sobote dn·ia 26 sty~znia p~ P?l· i w wedz ~lę 
ruo. Kazanie polskie w niedziel~ po ~oludn.u. 

StHle: Sposobność do ~pow1cjz1 . f'iv..' •. w 
sobotc dnia ~ 1utc1iro po poludn·u i w 111edz1elc 

r1n~wa1a. W archidyecezY'i' kolofls~ej . roz.
poc-znie sie w tym r<;>ku czas soow.~Ji1 w .elka
nocnej jnf 26 styczma. 

l('ofo śpiewu „Huta" w ~aitn 
donosi Szan. Czlo1kom i '1'7JZY~tlnm ~odakom 
z Wanne i okolicy, :z w 111~z:elt, dnia 27-~0 
stvczn!a. urz~dza Kolo na.~(le zabaw~, poląc:io
na z tańcem., śpie-wem t:hOrO'WYJ!l I PJZ1'ÓS~aal
wien"em humorystrcznem. O I <:zny' udz1 

-1mrzeJmie nro!i (12) blrq.• 
Cześt ,iehil ------

Tow. r:Jlltft. „Sókół" w Derne . 
pod'aie wszystk'm ·szan. drnhom do wradomo-

(;~:', iż \\' ni edz' -: ! • dn:~ ?7 "' t3czn·.a, u:z'!..:z:i 
~:„tmwę 1jnio,n1 11<t sr,I p . „>:e„dcrs.1 ; ~ L.:. Cl: 
de. Po.czątek z-abawy o ~c.<lz. -4 };O pel. 1J r~
SL:a się bardzo druhów, aby jak 11aH1czniej się 
stawili. Uprasza s ·e także cz.lonków Tow. św. 
Marc;na. aby również na zebranie przybyli. 
Goście mJe widziani. (2) Wl'dział. 
Towarz. śś. P.-0tra i Pawła w Bruckhauseo 

podaje czfonkom <lo wiadomości, iż 27 bm. o 
godz. 2 po poI. w lokalu posiedzei1 odbęd:i:e 
:o.ię zwyczajne zebran:e, na które sie wszyst-
lich czfonków zaprasza. (1) Zarząd. 

Kolo śpiewu •• Jedno~ć" w Hamborn 
podaje swym czlonkom i wszystk m życzliwym 
rodakom do wiadomości , iż w niedzi'elę, 27 
styczn 'a obchodzimy ósmą rocznicę istnienia 
naszego Kola ha sali p. Mare'go. Program u
rcczystośc1 następując_y: O godz. 4 przyimo
wa1Iie KóJ1 śpiewackich i Towarzystw miei
~cowych. Mowi:i. Pt7Witalna przewodniczącegc 
Śpiew chorowy mi'cJscowego Kola na 4 glo
sy. Koncert przeplatany ś.o :ewem zamieisco
wych Kól śp ~ewackich, potem nastąpi teatr 
„Kominiarz ·i mlvnarz''. Po teatrze: taniec. 

Wszystkie Kola śp i e\vacki e i Towarzystwa, 
~. tóre zaproszeni·;\ odebraly i te, które dla 
braku adresu ll'C odcbra.ty, serdecznie zapra
s.zarny, a mi1anowicie Kolo śpiewu z Buschhau-
sen i KoJo z Du;sburga. (2) Zarząd. 

UwaJ!;a: lekcya ~piewu odbędzie s · ę o 
godz. pól do 12. na któni wszyscy śp'ewacy 
1;aszego Kofa staw1ć się powinni. Zarząd. 

Tow. św. Antoniego w Recklinghausen-Siid 
uonosi. i'ż pos 'edzenie starego i nowego zarzą
du odbędzie siG w 1r·e<lziel~, 27 bm., o godz. 
9 przed po!uctn!ern w lokalu posiedzefi. Upra 
sza s ·j o punktualne przybycie. (1) Zarząd. 

Uwaga. Wszystkie listy tyczące s ę To
warzystwa, prosimy llrzcsylać na ręce 01 c1c
sa J. Bergera, Królewska ul. (Konigstr.) 75, 
ai.lbo sekretarza r ' r Kasp erskiego, ul. .M.aryafl
ska (Marienstr.) 7. 

Towarzystwo polskoukatolickie „Jedność" 
w Rohfn2hausen 

ornaimia swym czionkom i rodakom w 'Roeh
lmghausen i okolicy, iż w n ' edzi'elę, dnia 27 
stycznia, urządza zabawę zimową, polaczoną, 
z koncertem. teatrem ·i taflcem. Na powyższą 
zabawę wszystkich nam życzEwych Rodaków 
jak nauprzejmiei zapraszamy. (2) 

Zarz~d. · 

Tow. polsko-kat. pod op. św. Jana 
Chrzciciela w Essen Altendorf. 
W niedzielę, dnia 27 stycznia, o 

godzinie 5 po pot. urządzamy zabawę 
zimową z tańcem na sali pana Post 
(Kaiser~arten), na którą się Szanow
nych Członków i Druhów bratnich To-
warzystw uprze1m1e zaprasza (2) 

Zarząct 

Baczność Uckendorf i okolica! 
Kolo śpiewu ~,Micldew~~z" 

urzą<lza w niedzielę, dnia 27 l.pca na sali p. 
Krama przy ulicy Ueckendorferstr. zabawę zi
mową, poJączoną z koncertem i p . ęknym tea
trem. Na zabawę tę szan. R.odak.Qw uprzejm:e 
zapraszamy_ (3) Zarząd. 

Towar.zystW() gimn. „Sok.QI" w Habingborst 
podaje do wiadomości, iż w ni?dz·1 elę, dnia ~7 
styczni1a obchodzimy zabawę zimową, na kto
rą się wszystkich druhów b_ęz ~yią.tku zapra
sza. Ponieważ zabawa odbę~z e ~1ę w zam
kniętem kole, przeto winien s1;ę .ka:tdy o kartę 
wystarać już p_rzed czasem, gdyz na salt karty 
nie będą, sprzedawane. Początek zabawy. o 
godz. 4 po pot Program zab,;\WY następuJą
cy · k<Yncert kapeli druha Ignacego Mus.elaka, 
po~isy gUmnastyczne. odegranie .sztuki· teatra! 
nej pod tyt.: ,,Chfopi arystokraci'.'· ~alsza za: 
bawa z tańcclJ!. Zabawa odbę~z1e s ę, na sali 

Kettlinga w ttabinghorst. lizolem· 
p. Uwaga: Wszelkie listy dotyczące n.asze;,0 

gnfaz<la, proszę przesylać po~~ adre~e~Ś W r 
c.iech Pawlak, ttabinghorst, R.omerstpi. . 

) 
.rezes. 

(2 

Towarzystwo św. Jana Chrzciciela 
w Rilntbe 

podaje do wiadomości Rodak?m i ~o
c.iaczkom z Ruenthe, W anne 1 . okolicy. 
ii w niedzielę, dnia 27 sty~zma, urzą
dza zimową zabawę na sah pana ~lu
menkempera. Początek po połudnm o 
~odz. 6. wstępne p~_zed czasem dla go 
ścąi 50 fen., przy kasie 75 fen., ~złonko
wie płacą 25 fen. O liczny u dz tal w_szy 
stkich Rodaków i Rodaczków prosi U) 
· Zarz~d. 

Baczność Rodacy z Ałtstaden 1 
W niedzielę, 27 stycznia odbędzie 

się na sali p. Thomasen zabawa z tań
cami i strzelaniem do tarczy o nagro
dy. O liczny udział Rodaków i ~oda-
czek uprasza (96) Komitet. 
Wstępne 50 fen. - Muzyka polska. 

BACZNOSC EICKEL ! 
Towarzystwo św. Pawła i Kolo śpiewu 

„Kochanowski" 
urządzają w niedzielę, dnia ?:7 bm.; na 
~li p. Felthego 73J>ewę z teatrem I td 
cami, na którą życzliwych rodaków z 
Eickia i okolicy się uprzejmie zapra„ 
szit. (2) 

Zarząd Zarz~d 
„. ~ ~;·~~~ 

lVa I tJ I marzeo 
można zapisywać lcażdell:O czasu oa wszysf1clc.b 
pocztach 

,, Wiarusa Pol kiego„'' 
Prenumerata aa te dwa mieUłce wnoat 

tylko 

tł mrk. 28 fen., 
a z odnoszeniem do domu 28 f eo. więcej. 

Rodacy! W czasie obecnej ar}tacyj wybor· 
c1ej pokazuje się dobitnie, jak ootrzebn~ Jest 
rieczą, by każdy Polak na obczyźnie abono
wał „Wiarusa Polskle20", dlate1,1;() też każdy 
dotychczasowy czytelnik ojsma nasze20 oowi
ruen odwiedzić swych znajomych i zachęcić icb 
do zapisania „Wiarusa P-0łskie~o" na luty i ma
rz.ee. 

Ktobv pragna,1, abyśmv .,Wiarusa Polskie
go" ~rzez luty i marzec Qosylali krewnym ie-
1w, ~ ech nadeśle 1,28 m. i dokladny adres oso
SY: Kt~;a ma gazetę otrzymać, a „ Wiarusa Pol
skiego przekażemy poczdo. 

Teatry amatorskie. 
Ab.Y handel szedł~ Obrazek ludowy. (takt, 

G męzczyz11, 3 niewiasty). Cena 1 markę, z 
~rze~ylka l,lU mr. 

Akadem~k, czyli ofiara za Ojczyznę. (l 
akt, 2 mężczyzn, 1 uic\viasta). Cena l mr., 
z przesylką I.JO mr . 

Bursztyny l(asi. Obrazek ludowy z muzy
~ą,. śp 1~warni i tańcami. (3 akty, 4 mężczyzn, 
" rnew1ast) . Cena 1 mr„ z przc_fil'Jką 1,10 mr. 

Bankructwo partacza. Komed_ya - opera. 
H akt, 4 mętczvzn, 1 niewiasta). Cena 1 mr., 
z przesylką 1,10 nir. 

Babunia. Komeclya Maryana Oawalewicza. 
(2 akty, 4 me±~ZVZ,!1, 2 niewiasty). Cena 80 
fen„ z przcsyJką. 90 fenygów. 

Błażek op~tany. Krotochwila ze śp:cwar.u. 
(1 akt. 5 męi.ciy:zn, 3 niewiasty). Cena 1,30 
mr., z prze~Ika 1 40 mr. 

Bartos z ood Krakowa, czyli Dożywocie w 
letar~u . Obrazek sceniczny. (I akt, 4 mę
żczyin, 1 niewiasta). Cena 1 mr., z orzesyllq 
1,10 mr. -

Bilecik miłosny. Drobnostka s.<:enfozna Mi
c~ala Baruckii:go ( l akt 2 mężczyzn, 2 n.e
w1asty). Cena 80 fen„ z przesylką 90 fen . 

--: Chłopi arystokraci. l(omedya ze śpie
wami. (1 akt, 6 m. 3 n.)_. Cena 1,30 rnr„ z 
prze.s. 1,40 mr. 

- Chło_:,iec studukatow:v czyli zaklęta w 
kaczkę książniczka na Ordnackiem. I(ome
dyo-apera. (okt, 8 m., , 1 n.) Cena 1,00 mr., z 
przes. 1,10 mr. 

- Chłopi arystokraci. Muzyka i śpiewy. 
Cena 50 fen„ z przes. 60 fen. 

- Czartowska ława. Dramat ludowy. 
4 akty, 15 mężczyzn, 9 niewiast). Cena 4,00 
mr., z przesylką 4,20 mr. 

Cztery dramaciki na tle dziejów moraw
skich: 1) Ostatnie napomnienie Swiatopluka 
(4 m.) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3) 
Bożena czyli córka kmiecia lla czesk1im tronie 
(3 rp. 4 n.). 4) Sąd Spitygniewa (4 m. 2 n.). 
- Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Ci~kawo~ć pienYszy stopień do pjekła. 
Pr~yslow1e dn .. natyczne prze.,, Jana Chęoiń
sk1e_2'0. (I akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen. z 
przes. 90 fen. -

-=Delikatne zlecenie. Komedya Mieczysla
wa Chrzanowskiego. (1 akt, 1 m. 2 n). Cena 
80 fen. z przes. 90 fen. 

- D<>Qrodziei. Obrazek dramatyczny. (1 
akt, 4 m. 2 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Dla świętej ziemJ. Sztuka ludowa. (4 
aktv, 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z przesylką 
l,70 mr. 

- Dwaj rodar1r11ien). Krotochwila. (1 akt, 
3 m. 1 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Kuzynek. Drobnostka sceniczna Michala 
Baluckiego. (I akt, 2 m. - n.) Cena 80 ien. z 
przes. 90 fen. 

- l(onoelerya otiwarta. Komerya przez 
Zygmunta .1.=>rzybylskiego (1 akt, 3 m. 4 n.). 

- Kusicielka Indu. Sztuka ludowa. (5 a.kt. 
12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

l(apitan, jakiCh mało. (2 akty, 9 m. 4 n.) 
Cena 25 fen. z przes. 35 fen. 

- Lokaj za pana. Monodram ze śpiewami 
·i tańcami. (1 akt. 2 m. ln.) Staruszl\owie w 
zalotach. fraszka scen;czna ze śpiewem (1 
akt, 1 m. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. 1, 10 mr. 

Lew zwyciężony. Dramat. (4 akty, 6 m. 
7 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. 

- Łobzowianie. Obrazek dramatyczny ze 
śpiewami. (1 akt, 8 m. 3 n.) Cena 1,30 mr. z 
prze~. 1.40 mr. 

- Flisacy. Obrazek ludowy ze śriewatni, 
przez Wl. L. Anszyca. (I Akt, 6 m., 2 n.). Cena 
J,30 mr. z przes. 1,40 mr. 

- Gwiazda Syberyi. (3 akty a '4 ods.Jony, 
13 m. 1 n.) Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Gwiazda i Gwiazdor. zbiór dramac:ków, 
komedyjek, dyaologów i widowisk szopkowych 
na ~iazdkę i kolende. Cena 80 fen z pn.es. 
90 fen. 

- Grabe ryby. l(ornedya Michala. Balnc
kie11:0. (3 akty. 7 m. 3 n.) Cena 1,50 mr. z prz.e 
&ylh 1,70 mr. 

- Janet z pod O)cowa. Obrazek wiejski z& 
śpiewami. (1 akt, 4 m. '4n.) Cen-0 1 mr. z 
przes. J,10 mr. 

- l(~k tw'latów. Obraz dramatvcznv 
ludowy. Opracowal Józef Chociszew~ki. (5 
akt6?1, 9 m. 6 n„ Cena 1,50 mr. z prze!.) t,60 
mr. 

Jslą11rnla „Wlaru1 Połsk.''Boc~um. 



J.. .Y 

z _"je ~zego ' a10 m 

naprzeL~wko wielkiego skladu żelaza i maszyn do goto Yania 
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"Vfiarus Polski" 
WJeAodzi ueśó ru.y typ 
duiowo. Prenumerata wynosi 

' 1 mk. 60 f ea. 

lnrari&lnie. 

,,Poał&ilea katiolickiego" ob.sy„ 

~ ab~ooncl. w dodah 

Księgarnia „ Wiarusa" 
poleca " wi•Ikim 1f1bona 

ksiątki dó naboteństwa, po
wieściowe, historyczne 

~piewniki, listow~, ~apier 
listowy, wiązarki, poWlll8ZO

wania itd. :::::::::;::::; 
Adres „ Wł..-.. Pelak1'4 

•• 1a .... 

t$( 'M'6dl sit i pracuj l ~ 
~~~~~~~.!_:..__:~~::.=;::;..;:-:;-:.~~~=~;;;;;:--~~~~~~~.„~s. 

Bochum, na niedaielq dnia 3 lutego 1907 • 
a .n & z 

Ka uroczystość M. B. Gromn~t 
:;;::=: Lekcya. Matach. 111. 1-4. 

:. To powiada Pan Bóg: Ot? ja po
syłam Anioła mojego~ a nagotuJe drogę 
rzed obliczem mo1em. A zar~zem 
~rzyjdzie do kościo.la ~we~~ Panu~ą~y, 
którego wy szukacie, 1 Amol prz~ m1.e-

a którego wy chcecie. Oto 1dz1~, 1~Ówi Pan zastępów. A ,kto b~~z~e 
mógl myślą ogarnąć dzi~n p~zy!scia 
·ego a kto się ostoi na w1dzeme Jego, 
~o ~n jako ogień zle'Yaią~y, i jako z_ie
łe-farbierskie; a us1ądz~e wypa!~Jąc 
i wYCzyszczając śre.b~o,.1 wyczyś~1 .sy 
ny Lewi, i przecedzi 1e 1a~o złoto 1 J~
ko .śrebro, i będą Panu ofiarować of~a 
ry w sprawiedliwo~ci. I spodoba_ się 
Panu ofiara Judy i Ieruzalem, 1ako 
ini wieku, i jako dawne lata, mówi 
Pan Wszechmogący. 

f wanaielia. Ł qk. II. 2?-32. 

kie. A ludzie sie dziwili mówiąc: Ja
kiż jest ten, że mu i wiatry i morze są 
posłuszne? 

Kazanie. 

słu~zeństwa jeden jako ich naczeln!k
Tego właśnie pismo św. nazywa dJa
błem w szczególności, szatanem, n~~ 
czelnikiem djabłów, Belzebubem, ks1c 
ciem ciemności itp.; był on według !1a„ 
uki wielu ojców świętych najprzedmej-1 
szym pomi~dzy wszystkimi; dłateg_o na 
zywa go też pismo św. Lucyperem, a 
obrazowo mówiąc o królu Tyru, WY..PO Aby wyrozumieć znaczenie Ewan- c wiada że był pieczęcią podobieństw~ 

gielii dzisiejszej, trzeba wiedzieć: co bożeg~, pełnym mądrości i doskonale i 
to znaczy ta łódka, do której wstąpił o · ·e Kos' ci·ora katolickiego piękności. 

słusznie?" Oby! mówię, ten Jezus spra 
wil laską swoją, abyśmy we wszyst
kich niebezpieczeństwach duszy' . na 
wzór Apostołów uciekali się do ~iego 
0 pomoc, i zbawienny s~ute~ modlltWY 
naszej odnosili, a po śm1e~ci, . abyśID:Y 
mogli o~lądać Go w niebie, 1 chwahć 
po wszystkie wieki wieków. Amen. 

Jezus! CO morze i jego wzburzenie? zie J I , że naczelnikiem odpadłych anioł ÓW 
a wreszcie, co znaczy ten sen Jezusa? (Ci'llC dalszy). był najprzedniejszy z pomiędz~ nic~. 

Łódka oznacza Kościół święty zgro § dowodzi wedlug św. Tomasza 1 to, ze 
madzenie wiernych. Morze jest świai 17

· A • wielkość tego anioła mcgła być powo .... 
• Przeznaczenie i pierwotny stan mo· · + • d by czyli ludzie żyjący na świecie, a nawa.- dem do pychy, jako tez i .o, _z, ~ Y 

ności morskie, są namiętności ludzkie. łów. nie byl pomię~zy wszystkm11 naJprze ... 
Jak więc lódka na wzburzonem mo- Pan Bóg stworzył na to Aniołów, dniejszyrn, "\\tedyby IJie Lył podmósł 

rzu chwieje się i kołysze na wszyst- aby Oo kochali, J~mu służyli i patrzą~ buntu w pysze swej pr:l'.t'ciwb fio~n, 
J.ie strony, i potrzebuje być kierov.:_aną na Niego, wieczme byli. szc~eś~1wymi. ale raczej przeciwko _wy~~:zym od s1e
przez sterników, aby ją bałwany mor- Dopomagając im do os1ęgm~c1a tego bie duchom. _ . -· -·· .... - ··-------- --· -· 
skie nie zanurzyły i nie pogrążyły w przeznaczenia, dal im Bóg wiele p~zy: · Naczelnikiem zaś reszcy upadłych 
przepaści, tak podobnie Kościół święty rodzonych i nadprzyrodzonych darow' aniołów został albo dlatego, że ich do 
potrzebuje być kierowanym przez ster dal im mianowicie zaraz przy stworze odpadnięcia od Boga naklonjl, albo te~ 
i:ików czyli przełożonych duchownych. niu laskę uświęcającą, czynią_\: ie~ te~ że ich złym przykładem za sobą pom 

W on czas: Ody się wyp_elnily dni aby wierni do t~go Kościoła_ na!eżą~y samem Jlrzyjaciolmi !(Woimi i d~iećmi. gną!. Uwiedziony~h i z nim. u11adly.ch 
eczyszczenia Maryi według zakonu r.ie poszli za złymi sklonnośc1am1, 1 me Tych przecież przyrodzonych 1 na?- aniołów nazywa pismo św. iego amo-Moiżeswwego, przynieśli Jezusa Jo dali się pogrążyć w przepaść występ- przyrodzonych łask nie dal Pan B?g !ami. . . 
~eruzalem aby gp stawili Panu, jako ków. Sen Jezusa, oznacza pozosta- wszystkim aniołom w równym.st~pmu, 3. Według nauki pisma św. 1 01ców 
napisano • w Zakonie P~ńskim: _że Wienie człowieka chwilowo Jego w la- a1e je różnie między nich podz1e!:i,_ Kościoła, zgrzeszyli aniołowie ~ y c h ą 
wszelki mężczyzna (otw1era1ący zy- ~nej woli i rozumowi, które na to mu § Istota pychy polega na tern, ze stwo 
wot), świętym Panu nazwany będ~1e. są dane od Boga, aby potrafił odr~żnić 18· rzenie rozumne, nie chce być poddane 
\\ iiby oddali ofiarę w_edle t~g~, cą iest zie od dobrego i nie szedł za poządh- Próba Aniołów. Bogu, przepisanemu prz~zeń porzą,Jko 
llQWiedziane w zakome Panskim, parę waścią ciała, ale r•czej poddawał wol( Mimo nadzwyczaj wielkich przyro: wi i prawu; że, odwracane s1e od. f:!.:i. 
synogarlic, albo dwoje goląbiąt. A oto swoją pod wolę Boga, i do niei. się "'.e dzonych i nadprzyrodwny~h d.arów. 1 ga, najwyższego d?b~a. z~nu.rza się Vf 
byt człowiek w Jeruzalem, któremu wszystkiem stosował. Jak ow! ucz_n10 doskonałości, nie posiadah ai:10low1e sobie samem, uwaza1ąc s1eb1e za na1-
imie SymOOn: a ten człowiek sprawie- v.ie w łódce, widząc wzburzenie wiei- nadprzyrodzonej szczęśliwości; Pan wyższe dobro i mia~to się.p~ddać PCJ
dllwy i bogobojny, oczekiwaJący PO- kie na morzu, nie polegali n• wl~nych Bóg postanowił ich do~wia?~zyć, cz:I'. rządkowi i prawu bozemu, 1dz1e za wł~ 
ciechy Izraelskiej, a Duch Swięty był silach, ale zbudzili Jezusa, aby ich ra- się okażą Jego .Przyjac10lm1 1 slug~m1 sną wolą i samo sobie che~ być prawi 
w llim. I Odpowiedź był wziął od Du- towal. tak podobnie i my ws~yscy w i czy sobie zasłużą dobrem użyciem diem i prawem. Najwyzszą pychę 
cha $więtego, że nie mjal oglądać pokusach i gwałtownych poządhwo- wolności na tę nadprzyrodzoną szczę- okazuje ten, kto usiłuje aJ Bogr, b7ć 
!mierci, ażby pierwej oglądał Chrystu ściach do złego, nie powinniśmy po- śliwość. Bóg bowiem sam tylko Jest niezależnym, na sobie samym się op1e
sa Pańskiego. I przyszedł w duchu do przestwać na własnych silach, ale mo- z natury szczęśliwym; wszystki_e zaś rai, kto w sobie samym naJwyzsze kościoła. A gdy wwodzili dzieciątko dlić się gorąco i prosić Jewsil, aby nas stworzenia rozumne na szczęśhwość szczęście upatruje, kto. Bogu . ":'!ró~ezusa rodzice jego, aby za nie uczynili wspomagał i nie pozwohl upaść w tę muszą•obie dopiero zas.lużyć; a cel wnać, nad Boga nawet $:c wymesc po
wedle zwyczaju zakonnego, on te~ grzechy. Jezus obudzo~y przez. ucz- ten zdolaią osięgnąć Jedyme przez do- żąda. ', aką też byh pycha owych uwziął Je na rę_ce swoje, i blogoslaw1I niów, rozkazał wiatrom 1 morzu, 1 sta- bre uczynki. w próbie, w której po: padlyc~ aniołów. 
Boga, I mówił: Teraz ouszczasz siu- Io się ucieszenie wielkie. A przez to d~l dobalo się Stwórcy Ich 11oddać, magi! Były zdania, że pierw.szym gr;:e: gę twego Panie w pokoju, według sio- do zrozumienia: że chociaż zdaje się byli aniołowie wytrwać przy Bogu 1 cbem czarta była zazdrosć; przec1ez 
wa twe_go. Gdyż oczy moje oglądały być obojętnym na nasze walki. z ~rz~- przez to za pomocą nadprzyrodzonej już psychologiczne powody spr;·.eciw1a
.2bawienie twoje, któreś zgotował ciwnościami, jak gdyby. zas~~1al ! ~Ie laski wieczną sobie szczęśliwość wy- ją się temu stanowczo. Nie pycha wy
przed oblicznośc'ą wszystkich naro- wiedział co się oQok nas dz1e1e, to ie- służyć, ale mogli także jako wolnością pływa z zazdrości, ale zaz~rość z P~
dów, $wiatlość na objawienie pogan, dnak gdy w gorącej a wytrw:alej mo- obdarzeni, stać się nieprzyjaciolmi Bo: chy. Wtedy tylko ~dy meporz~dme chwalę ludu twe golzraelsJr:ego. dlitwie przedstawiamy Mu mebezpie- ga i odpaść od Niego. Przyrodzone .1 wyższe jakie dobro os1ęgnąć pragmemy 
!!'?!!!!!!'!!!!!i!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!"!!l!!!!!!ll!!!!!ll!!!l!!!!!!!ll!!!!!ll!!·!!-!!!!!11!!-!!!! czeństwo nasze i prosimy o ratunek nadprzyrodzone dary i doskonalośc1l t. j .gdy pycha nami kieruje, widzimy 

mówiąc· z Apostołami: „Panie za.cho- choć one bardzo były wielkie, nie czy- w czyjejś wyższości przeszkod.ę , da 
waj nas bo giniemy", nie pozostawi n~s nity ich przecież bezwzględnie i nie: dopięcia własnych naszych zam1arow, 
bez pomocy, lecz doda siły ~trwama zmiennie doorvmi; owszem stworzem smucimy się, a smutek ten jest zazdro
w przeciwnościach, i zapewmb~a~ w{o- z niczego, mogli się także w ~iwe.cz o- ści~. 

Na niedzielą IV po Trzech .Królach 

Lekcya. Rzym. XIII 8-10. kój duszy. Wspomnijmy so ie Y 0 brócić, to jest mogli odwrócić się od Nienawiść, zazdrość, niechęć prze-
Bracia! Nie tądźcie nikomu nic wir na jakie to walki i pokusy. byh wysta- Boga, przestąp'ć Jego święte prawo, ciwko Bogu i Jego obrazowi tj. czlowie 

li, jedno abyście się społecznie milowa wieni $więci Pańscy, gdy ich .męcwno! czyli zgrzeszyć. kawi, wypływały u aniołów upadly~h 
ft! bo kto miłuje bliźniego, zakon wypel na śmierć skazywano, aby. s!ę zaparh Bóg tylko sam jest bezwzględnie i z pychy, która też słusznie nazywa su; 
lll. Albowiem: nie będziesz cudzolo- prawdziwego Boga a kł3;m~h ~balwa- niezmiennie dobrym i, będąc sam pra·· pocyątkiem wszelakiego złeg_?, tak w Żl'I, nie będziesz zabijał, nie będziesz nom, a jednak oni wspar~i silą t;hrystu wem, prawa przystąpić nie może. dziedzinie duchów jako i ludzi. kradł, nie będziesz mówił świadectwa sa, niedali się pokonać 1 

wytrw:ih "'. w próbie, na którą Bóg anioló_w y<Y 4. tli aniołowie nie mogą już ni~dy fałszywego, nie będziesz pożądał ; i j€ cnocie aż do śmierci. A ~Y bracia mOI stawił, wytrwała .i edna cześć amolow, powstać z upadku; po s:rzechu bowiem źh które jest insze przykazanie, w tern czyż tak mężnymi jestesmy? .czy l~- druga odpadła od Boga. Tamci w do: stali się zatwardziałymi, a więc odku-~blowie się zamyka: będziesz miłował da PO\\dew pok:;':i~i~~~~~~~1~ed~:~ 1'rem utwierdzeni wieczną osięgneh pienie ich jest niemożebnem •. TC? _też łiźniego twego, jako siebie s~mego. wprawia na!r~echowego? czyż ta na- szcześliwość, a drndzy w ziem zatwar Kościół potępił zdame Oryg1emstow, t.lilość bliiniego złego nie czym. Wy- do up~dku d 1, Jezus uczniom swoim dziali. skazani zostali na wieczne iio- twierdzących, że źli aniołowie staną ~elnienie tedy zakonu jest miłość. !'ana Jaką d !lwcza~ nie utwierdzonym tępienie. si); dobrymi, gdy nadejdzie czas po-
1eszcze po 

0 
1 h. Czemu § 19. ws7.echnego odnowienia. 

Ewangelia. Mat. VIII. 23-27. w .w}1~rz_e,. wstetśyc~~ ~~fe~c~iar'Y?" _ Teologowie dwie zwykle przytacza 
W . , d boiaz 1w1 ie , · · · o upadku Aniołów; - o złych Aniołach ją przyczyny, dla których aniołowi o k on czas gdy Jezus wstąpił w Io nie .stosuje się do nas. ktorzy naimmfi nie mogą być odkupieni. Pierwsza le-ę Weszli za nim uczniowie !ego. A szego oporu nie stawiamy zl~mu, 3: ~ 1. Ci aniołowie, którzy w dopu~z- źy w naturze aniołów, albowiem, gdy 

oto Wzruszenie wielkie stało stę na me 'ak te muchy na lep dajemy s!ę. low1c, czonem na nich przez Stwórcę dosw1ad raz stanęli z własnej woli po stronie 
rzu tak, iż się lódka walami okryw•!~, l służymy tylko złym sklonnosc10m? ozeniu upadli. wvszli bezwątpi_enia d?- przyjaciół lub nieprzyjaciół Boga, już 
!.?n .spał. I przystąpili do niego ucz~10 . Ob . c ten na1'droższy Zbawicrel brymi z ręki Boga; Bóg bl owk1em, ~Te postanowienia swego cofnąć nie mo.gą; ~1e Jego · b d ·1· • · c · Parne Y wię d · ·1· może być twórc_a zlego; as ę usw1ę-

: 
1 

o u zi 
1 

go mowią ·. ' kt' e;,.o w;zechmocności ziwi 1 postanowienie to rozstrzygalo o w1~cz 
?.achowa1 nas, !{iniemy. I rzeki im Je: n.asz. .or ~ d uśmierzy! nawalność cajacą i oni otrzymali. nym ich stanie moralnym, a ~tąd I o ~~s: Czemu bojaźliwi jesteście, mal~1 się lt~dz1e, ·e~n~i chwili i wołali: „Jakiż 2. Wedluir nauki ob!aWi~nia . po- wiecznym ii;h losie. To też mówi św. t!ar~? Tedy w~awszy rozka~al !~1~a-~~m~Jo~r~s~~ąw~,~~~~~u~i~~wia~t:r~y~i~m~o~rz=e~są~p=O~· ~c:~:-g:n=ą~l -o~d=p~a~d~ly~c-h~a-n_1_01_o_w __ ~o~n-1_ep_o_-~~~~~~-~ ~~~~~~~~~~~~-10m 1 morzu, i st•lo się uciszeme w~l- i 1es en, z 



Ian ~ Damaszku: „czem dla ludzi' jest 
śmierć, tern jest dla aniolów upadek w 
•rzecb". J)rugą przyczyną jest wola 
Boża. . I ~· '"..J 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 
(Ciąg dalszy). 

OSIEC ZN A. 

Osieczna, miasto w powi'ecie W scho 
wskim między dwoma jeziorami Osie 
czno { Swierczyna, przy trakcie ze 
~remu do Leszna, nazwę swą wywo
dzi od słowa „odsiecz'\ z jaką jej wła
ściciel przybył mieszkańcom okolicz-
nym, od dziedzica Koźmina gwałto

wnie w XIII wieku napadniętym. W 
XIV wieku była Osieczna własnością 
Wojsława z Gryżyny Kasztelana sano 
ckiego. Późniejszy dziedzic Górka 
wyniósł tę osadę za zezwoleniem Zy
gmunta I. do rzędu miast, nadal jej ro
ku 1530 prawo magdeburskie i sprowa 
dził do niej osadników niemieckich, któ 
rzy ją dla pośmiewiska Storchnest, to 
jest „bocianie gniazdo'' pr~ezwali. W 
XVI. wieku wystawili tu Górkowie za
mek, który od Czarnkowskich roprze
strzeniony zostat Zniszczony roku 
1665 przez pożar, odbudowany został 
na nowo przez ówczesnego dziedzica 
Jana Opalillskiego. 

W tern to mieście zbudował roku 
162? Adam Uih.<t--· 1 . ,[ ~ 1, Obo
źny koronny, skromny klasztor i oddal 
go na mieszkanie i do użytku 00. Re
formatom. Po pożarze roku 1665 od
budowała spalony klasztor roku 1683 
ówczesna dziedziczka Osi_eczny: Zdia 
z Przyjemskich Opalińska. Koś :iól 
zaś dop:ero później, za przyczyną J ó
zefa Mycielskiego, hrabi na Tusznie i 
starost~ Kruświckiego, dziedzicznego 
pana Osieczny, został zbudowany, a r. 
1742, przez Biskupa Kierskiego poświę 
eony. W tym tedy kościele pod we
zwaniem świętego Walentego znajduje 
się w pobocznym ołtarzu, po lewej stro 
nie wielkiego ołtarza obraz Najśw. Pan 
ny laskami słynący. W kronice Ojca 
Onufrego Reformata, zapisane są na·A 
stępujące laski nadzwyczajne za przy.
czyną Najśw. Panny Osieckiej zdzia
łane: („Roku Pańskiego 1727 Anna z 
Osieczny, za przyczyną Najświętszej 
Panny Osieckiej od ciężkiej choroby 
uzdrowiona; roku 17.37 po wielkiej la
towej suszy przyczyna Najśw. Panny 
Osieckiej pocieszyła nas deszczem; 
dnia 2 września 1747 roku Regina Stę
życka z Kleszczowa, będąc przez trzy 
lata ociemniałą., za przy_czną Najśw. 
Maryi Panny Osieckt.ej nagle wzrok od 
zyskała; również roku 1759 pewna O· 
soba ociemniawszy, cudownie wzrok 
odebrała~ Regina Chałupnik z Grodzi· 
ska, .za przyczny Najśw. Panny Osiec
kiej z wielkiego niebezpieczeństwa ży
cia cudownie uratowana; Pranciszek 
Kaczmarek z Karchowa z niebezpiecz
nej chorobv ócz cudownie uratowany. 
W lutvm 1793 roku. w dniu dokonania 
trzcci~go rozbioru Polski, podczas pu
blicznego nabożeństwa, zasuwa przed 
()brazem Matki I3oskiei bez naruszania 
nagle spadta i zasłoniła cudowny o
braz przed oczyma strwożonych za
konników i zgromadzonego ludu". 

Po zniesieniu klasztoru 00. Refor
matów przez rząd pruski w roku 1842; 
klasztorny budynek został przeznacza 
ny na dom rekolekcyjny dla dyecezy
alnych kapłanów, najprzód pod zarzą
derp świeckich księży, następnie 00. 
Reformatów, \vreszcie księży Pilipi
nów. W rokII 1874 wskutek praw ma
jowych także księża Pilipini Osieczna 
zmuszeni byli opuścić i od tego czasu 
klasztor zamieszkują osoby świeckie, 
a kościól przeszedł pod opiekę ks. Pro
boszcza. Odtąd tylko na wiPksze uro 
czystości Najśw. Panny odb~rwa się 
uabożeństwo w tej świątyni~ zwyczaj
nie zaś kościół bywa zamknięty. 

Łaski i cuda otrzymane w Osiecz
tlie opisali dwaj księża Reformaci w 
Kronice klasztornej. Mianowicie OO. 
Koralewicz i Mystkowski. 

•1 (Ct'f <Wszy nasłQl.I . e 

W Nazarecl•e I wszy tkiemu, co napotkafo. płynąc 
• \\ qzką uliczkę. BarwiJo naczynie garn 

- carza, równie jak deskf; zgrzytającą 

Razu jednego, w tyllł ~zasie, kiedy po~ pilą cieśl~ i chustę białą okalającą 
Jezus miał dopiero lat pi~ć siedział obhcze Maryi. 
na progu warsztatu swego dica w Na- Jednak najpiękniej połyskiwał blask 
zarecie i z bryłki miękkiej gfiny, którą słońca w. małych. kalużka~h, j_akie się 
dostał od garncarza z przeciwka ura- zgromadziły pomiędzy duzymi chro
bial gliniane kukułki. Byl usz~zęśli- powatymi płytami bruku ulicznego. I 
wiony jak nigdy przedtem, gdyż wszy.. nag.le wy~iągnąl Jezus rękę do naj~liż 
stkie dzieci z sąsiedztwa uprzedziły Je- sze1 kałuzy. Wpadło mu na myśl, ze
zusa, że garncarz to nieużyty c zło- by pomalować szare ptaszki połysku
wiek, który nie da się wzruszyć ani u- jące~ światlem słońca, ~tóre nadaje 
przejmemi spojrzeniami ani słodkimi tak piękny kolor wszystkiemu wokoło, · 
jak miód przymówkam1,'nigdy więc uie wodzie i ścianom domów. 
odważył się prosić go o cokolwiek. A sloi1ce rade dało się chwytać, jak 
Sam nie wiedział jak się to stało. doś1~, farba z palety, i gdy Jezus muskał niem 
że gdy Jezus stojąc raz na progu są- swe gliniane ptaszki, zosrawał0 ua rn~n 
siada, przyglądał się pracy jego około i okrywało je niby dyamentowym bla 
naczyf1, garncarz odgadując jakoby skiem. 
ciche pożądanie we wzroku dziecka, Judasz, który od czasu do czasu rzu 
wyszedł ze swego warsztatu i sam dal cal okiem na Jezusa, aby zobaczyć czy 
mu tyle gliny, że wystarczoyłoby na nowe i czy ładniejsze ptaszki urabia 
duży dzban do wina. od niego, wydal okrzyk zachwytu, wi-

Na schodku przed domem tuż obok, dząc, że Jezus maluje swoje kukułki 
siedział Judasz, brzydki rudy chłopak, gliniane s1ońcem, nabieranem z ulicz
z twarzą pełną sińców, w sukniach po- nych kałużek. Więc Judasz zanurzył 
targanych w nieustannych bójkach z także ręk~ w połyskującej wodzie i 
ulicznikami. W tej chwili siedział ci- chcial biask słońca pochwycić. 
cho, nie drażnił nikogo, nie targał się Ale slor\c~ nie datom~' się ująć. Wy
z ntkim, jeno obrabiał także kawałek ślizgiwalo się między palce i jakkol
gliny, równie iak Jezus. Gliny tej nie wiek usiłował chwytać szybko. um
dostal od garncarza; nie śmiałby byl knęlo mu zawsze i nie potraf il ze orać 
pokazać mu się na oczy, sąsiad bowiem ani odrobiny pozłoty dla swych bie-

· obmawiał go, ie rzucat kamieniami w dnych ptaszków. 
jego kruchy towar i byłby go kijem - Czekaj, Judaszu, - rzekł Jezus 
przepędził; Jezus podzielił się z nim - przyjdę i pomaluję ci ptaszki. 
swoim zapasem. -- Nie potrzebuję, rzekł Judasz -
. Obaj ~hłopcy, w_y~oficzywszy swo- ani . mi się ich dotknij. Są zupełnie do
Je, kukułki, poustawiali 1e przed .sobą w bre takie, jakie są. 
połkole .. Wyglądały one ~ak, Jak .P0 Wstał z chmurnem czołem i zaciś
w~zystk~e czas~ wyg1ądaJą kukułki z j niętemi ustami. Szeroką stopą zdeptał 
gl~ny, ~iały duzą ~zerwoną brył~ za- I swoje ptaszki jedne po drugich tak, że 
mias! n?g, a1?y st~c .mogły, kr~tkie 0-1 się zmieniły w spłaszczone gomółki. 
gonk1, zadneJ szyi, I ledwo widoczne Zniszczywszy swoje ptaszki, po-
skrzydł~. , , . szedł do Jezusa; ów siedział, głaszcząc 

. ~.ądz co bąd~ wkrotce pokazała SI~ swoje, które połyskiwały jak klejnoty. 
rózmca w robo~1e małych towarzyszy. Chwilę przypatrywał się im Judasz 
J_uda~za ptaszki tak były. ko.szla we,. ze w milczeniu, potem uniósł nogę i zdep 
51ę ciągle przewracały I 1akkolw1~k tal jednego. 
wysilał swe sztywne drobne palce, me . . . 
mógł przecie utworzyć niemi zgra- ł ~ie~y stopę cofnął 1 ~J~zał p~a~z~a 
bnych kształtów. Spozierał niekiedy z~m,ec~onego, do~nal .t.ak1eJ. radosc1, ~e 
ukradkiem na Jiezusa, aby podpatrzyć się smiać zaczął 1 .zbhzyl się ponowme 
Jak on to robi$ że jego ptaszki gladkie aby zdeptać drugiego. 
są jak liście dębu w lasach góry - Ju~aszu! :---- z~woł~ł Je~us -
T~bor. ~o. ty. rob!s~? ~zy me w~esz, ze one 

Z każdą nową ulepioną ptaszyną zy1ą 1 umie1ą śpiew~ć ~ . . 
stawał się Jezus szczęśliwszym. Je- . Ale ~udasz rozesmial s1~ I zd~ptal 
den wydawał mu się piękniejszym od Jeszcze Jedne.go. Jezus ?Pe1rzał się ~a 
drugiego. i poglądał na nie z dumą i mi p~mo~ą, Judasz był ?uzy, Jezus n~e 
łością. Miały mu być towarzyszami miał siły powstrzyi:uac go. Oglądał. się 
igraszek, jego malem rodzeń~twem, za matką. B~ł~ medaleko, ale zamm
mialy spać w jego łóżeczku, rozmawiać b~ nadeszJa, J~zby mu Judasz wszyst 
z -nim, śpiewać mu piosenki, kiedy go kie ptaszki pomszczył. Łzy stanęły.~ 
matka samym w domu zostawHa. Ni- oczach Jezusa. Judasz zdeptał J~z 
gdy nie czuł się tak bogatym, nigdy czter?, zosta:wały tylk~ trzy J?taszki. 
1uż nie będzie się czul samotnym albo Miał d? mch u~azę, ze t_ak ~nerucho-
opuszczonym. ~o stały I ~ały s.ie deptac, meumyka-

Stary nosiwoda przeszedł mimo. Ją~ przed m~bezpiec~enstw:er:n .. Klasnął 
zgięty pod ciężarem swego bukłaka, a wi~c w dłome, aby Je zbudzić i zawo-

. d' I ł k . , lal. zaraz po mm na 1ec 1a prze upien wa-
rzywa, który się kiwał, siedząc na ośle - Lećcie! umykajcie! 
między dużymi, próżnymi koszami z A ptaszki zaczęły bić skrzydłami 
,~kliny. Nosiwoda położył rękę na i trwożliwym lotem wzniosły się na 
jasnej kędzierzawej główce Jezusa i brzeg dachu, gdzie już były bezpieczne 
zapytał go o ptaszki, a Jezus powie- Kiedy Judasz zobaczył, że ptaszki 
dział, że mają imiona i że umieją śpie- na słowo Jeznsa ruszają skrzydłami i 
wać. Wszystkie jego ptaszki przy le- podlatują, zaczął płakać. Wydzierał so
ciały do niego z obcych krajów i opo- bie wlosy, jak to widywal u starych, 
wiadaly mu różne rzeczy tylko im i gdy byli w wielkim strachu lub zgryzo
jemu wiadome. A Jezus mówH w taki f_ie i rzucił się do nóg Jezusa. 
sposób, że tak nosiwoda jak handlarz Leżał tedy i tarzał się w prochu 
jarzyn na długą chwilę zapomnieli o jak pies, całował stopy Jezusowe i pro
swych zajęciac]l, przysłuchując się sil, żegy i jego tak zdeptał stopą jak 
dziecku. on przedtem sam deptał ptaszki. 

Kiedy się już zwracali aby odejść, Judasz lubił Jezusa, podziwiał go, 
wskazał Jezus Judasza, mówiąc: ubóstwiał i nienawidził zarazem. 

- Patrzcie, i on ładne ptaszki ro- Ale Marya, która cały czas pogląda 
bi! la na zabawę dzieci, wstała podniosła 

Wtedy zatrzymał handlarz jarzyn Judasza, wzięta go na kolana i pocie-
dobrodusznie swego osla przy J1:1daszt szala! 
i zapytał, czy i jego ptaszki mają na- - BJedne dziecko! - mówiła do 
zwy i czy umieją śpiewać. Ale Judasz niego. - Ty ani wiesz, ż,e chciałeś do
nie odpowiedział, milczał uparcie i o- konać czegoś, czego nikt nie potrafi. 
czu nie podniósł od swego zajęcia; gnie Nie porywaj się na to nigdy więcej, je
wnie kopnął handlarz jego ptaszka· z że!Lnie chcesz być najnieszczęśliw-
podstawki i pojechał dalej. szym z ludzi! 

Tak minęło popołudniu a słońce schy Coby się z nami stało, gdybyśmy 
lilo się tak nizko, że promień jego chcieli w zawody z tymi iść. który 
mógł wejść w nizką bramę miejską, słońcem maluje i martwej glinie daje 
która ustrojona w orga rzymskiego tchnienie życia? 
wzniosła się na końcu uli~y. Swiatlo (f(ONl!!t1. 
słoneczne, padające na schyłku dnia, 
było zupełnie różowe, jakby z krwią "7\:~7m;;~f;'e'' 
zmięszane, nadawało też tę barwę 

Róża czarna - Róża biała. 
Pow lelie. 
( c~ dalszy). 

Mani Kombo tymczasem, opartsi.~ 
!.:ię tyłami o jezioro, które choć stano„ 
wiło przyrodzoną obronę przed niespo ... 
dziewanym atakiem. lecz jednocześnie 
niepozwalało myśleć o jakiejkolwiek ... 
bądź ucieczce i tym sposobem zmusza 
Io do walki na śmierć i życie, rozrzuci& 
przed sobą w tyralierkę wszystkicla 

swych ludzi. zostawiając środek dla re„ 
zerwy, zlożonej z czterdziestu za!e„ 
dwie lecz naidzielniejszych i najodwa ... 
żniejszych zuchów. Bylo to bardzo zrę ... 
cznem, gdyż falista powierzchnia ~rut 
tu doskonale ukrywała rozrzuconycl 
strzelców, kiedy tymczasem nieprzyja 
del znajdował się w odkrytem polu 
wystawiony najzupelniej na strzały. ' 

Naglte dzikie wrzaski przeszyły p0 ... 

wietrze, równina ożYła i czarna masa 
niby olbrzymich piekielnych widzia
del rzuciła ~ię ku obozowj. Zdawałe 
się, że nic nie będzie w stanie ocalić 
garstki napadniętych. 

Lecz ł:langa sam dobierał ludzi. 
\.Vszyscy podwładni Mani Kombo do„ 
skonale umieli obchodzić się z broni~ 
i należeli do najlepszych strzelców fa
ktoryi. To też z calą świadomością d1» 
puścili nieprzyjaciela na strzal i •agle 
z kryjówek swoich poczęli go prażyć 
bez wytchnienia. 

Somalijczycy drgnęli i straszliwe 
przerażenie zac.zęło paraliżować im ru-· 
chy. Przed nimi była gromadka; 
wzgórz, kopców raczej, pustych, zda 
się, i nagich. lecz z kopców tych lecia; 
ly ku nim kule. które śmierć niosły. 
wszystkim. Dzika ta masa stanęła se
kundę nieruchoma i nagle obj~ta nie 
dającym się niczem poskromić stra
chem, rzucila tłocząc się, w tyl i depcąc 
po sobie... Hed Kab posinial z wście
klości„. 

Jakto, ta marna garstka . śmie si~ 
b~onić przed dziesięćkroć liczniejszym 
meprzyjacielem? Ośmiela się walczyć 
przeciw niemu, który zgnieść ich może 
samą liczebną potę~ swoją? Hed Kab 
poczuł, że nienawiść rozpiera mu pier 
si, że nię ustąpi dotąd, dopóki choćby 
jeden człowiek tej znienawidzonej ra
sy zostanie przy życiu. 

Stara tylko Dansa, porwana sza
lem, skakała jak czarna, giętka pantera 
i wy la, rzucając ku wrogom dzikie prze 
kleństwa, wzywając na nich wszyst
kie potęgi piekła„. Wokoło jej siwej 
glowy świszczały strzały, lecz żadna, 
zda się, nie śmiała dotknąć pott;żnei 
wróżki i prorokini Galla 'ów. 

Lili tymczasem, poważna i skupio
na, naradzała sę z Mani-Kombo: do-
tychczas utrzymali nieprzyjaciela w 
należytej odległości, lecz jak długo prze 
ciągnąć si~ tp może? Czy nie nalcza
łoby przedsięwziąć czegoś stanowcze
go?. A jeżeli zbraknie im żywności lub 
amunicyi czyż nie zostaną wtedy na ła
sce wroga dzikiego i bezlitośnego? 

Trzeba uczynić jakieś postanowie
nie, gdyż niebezpieczeństwo groziło 
poważne. Lili zaproponowała prze
drzeć się przez nieprzyjacielskie szere
gi i wziąć wroga we dwa ogni;e, lecz 
Mani-Ko.mho uspokoil mtodą dziewczy
nę: żywności i amunicyi było jeszcze 
dużo, szczególniej tej ostatniej, czekae 
więc można długo.„ a tymczasem ~o
malijczycy zdziesiątkowani kulami nie 
widzialnych wrogów, których w koń
cu będą musieli uznać za istoty nad
przyrodzone, z konieczności cofną się 
nawet mimo woli Hed Kaba. 

Lili zgodziła się czekać i MagWar 
nie znala~l nic przeciwko temu plan~
wi, temwięcej, że cala osada powróc1-
la nieświadomie prawie do dawnej .ka.r 
nQści i posłuszeństwa. Nikt nie ośm1ellł 
się zejść ze stanowiska, a jakaś wiara 
we własne siły podtrzymywała duch~ 
wojowników. Przeszło pięć ataków 1 

łatwo można bylo zauważyć, że pie:w
sze byly o wiele silniejsze i energie~: 
niejsz.e niż ostatnie, gdyż więcej niz 
setka trupów leżała w nadbrzeżnym 
piasku. . 

Nareszcie nadeszła noc: w obozie 
wzmocniono straże. Longhoudzi VI!" 
szli naresicie ze swego nawpól l\!e
przytomnego stanu i zrozumieli nie-



JPJl'~eństwo~ ,dla nich nie moglo 
ć kOllłPromisów; z chwilą wpadni~
f/ r._ce wroga czekała ich śmierć, 

b ,orsza od niej niewola. Zwrócili 
·e „~c do Mani-Kombo z prośbą o na
żenie do obrony. Uradowany do-
ódZCa ustawił ich nierozerwalnym· 
ncucłaem, polecając śledzić czujnie 

aairnniejszy ruch nieprzyjaciela ... _ 
prócz tego na dachu szopy ustawio 

0 straż, któ~ej obowiązkiem było 1.a
,.zenie na kazdy ruch lub szmer w o
tczie ~e~rz~jacielskim rozłożonym u 
IÓP aiew1elk1ego lasku drzew kopalo-
-ycb i muszkatołowych. 
oodziny przechodziły jedna za dru

ta· Lili, niezmordowana, postanowiła 
tiuwae osobiście nad wypelnieniem 
ozkazów Mani-Kombo; znając swój 
ipl~ na te dzikie umysły„ obchodziła 
i·szystlde stanowiska, niosąc słowa po 
icchJ i zachęty i wspominając uko
chane~o brata.. którego dzielnej r~ki 
~rakowało teraz na każdym kroku. Z 
radości~ też w sercu przekonywala się 
rnloda dziewczyna. że to !:kochane i
mię eor·"z większą zyskiwalo władzę. 

_ O! gdyby tianga był tutaj! -
daw•1o si~slyszeć coraz cz~ściej, pod 
~zas. kiedy imię Magwara, głównego 
sprawcy obecnej ·niedoli, przeklinać za
,zęli nawet ci, którzy na pokładzie 
,,Black-Stara'' stanmyili najzaufańszą 
je~o rade: .. 
Ob~zedłszy cały obóz dookoła. Lilli 

kierowała się teraz ku grocie, w k1 órej 
zamkniete byty Edyta i Zuma. Młoda 
Amerykanka wstydziła się teraz swe
go tcgórzostwa. Widząc -Lili tak dziel 
ną, tak: nieustraszoną, zapragnęła do
równać jej w dzielności, zapragnęła po 
kazać, ż~ j w jej sercu, sercu córy po
tężne~o narodu gościć może dzielność 
i odwa~a. To też zaledwie mfoda mu
rzynka Qokazała się u wejścia, l:dyta 
rzucila się ku niej. prosząc gorąco o 
wyznaczenie jakiej pracy, choćby w 
szere2ach wal~zących. 

- Nie bądź tak wojowniczą, moja 
biala Różyczko - rzekła Lili z uśmie
chem, ściskając serdecznie przyja
ciólke. - Lecz, jeżeli jesteś rzeczywiś 
cie tak dobra i chcesz nam pomódz. ·to 
mam dla ciebie pewną misyę ... 

- Mów, siostrzyczka - przerwała. 
Edyta z zapałem. - Jestem gotowa na 
wszystko ... będę ci~ słuchała, tylko ro
zkazuj!... 

- Mamy tutaj dwadzieścia ko
biet, które oszalałe z rozpaczy i trwo
gi rwą na sobie suknie i kale~zą ciało 
paznogciami. .. to nawet mniej niż dzieci 
pod względem rozumu i inteligencyi... 
czy chcesz siostro zanieść im posiłek, 
uspokoić je, dodać otuchy? ... 

- Dobrze... lecz ja nie mówię ich 
językiem ... 
. :-A jednak zrozumieją cię ... dobroć 
1 p1~kność to język wszechludzki, dla 
~szystkich jednakowo zrozumiał~1 ••• 

lhocl.ź, zaprowadzę cię ... 
Edeta z litości w swych pięknych 

oczach, potęgującą jeszcze jej czar 
Wrodzony, wchodzila do szopy~ w któ
ieJ zamknięte ąyly nieszczęśliwe kobie 
1Y

1
Lo?ghoudów... Na jej widok stanęly 

os up1ale... Rial.a; w aureoli swych 
zl~t~ch wlosów, wydala im się czaro
dz1e1ską wróżka, zesłaną na pociechę 
~rzez wszystkie opiekuńcze bóstwa; w 
Jednej też chwili zgrupowały się wkofo 
~!o.dej dziewczyny i podczas, kiedy il rączka wydzielafa im porcye, pa -
. rzyfy na nią, szczerząc do niej w przy 
iaznym. uśmiechu biafe swe zęby, za
~1~tna1ąc o niebezpieczństwiet zajęte 
1 il' 

0 ~owem. a uroczem zjawiskiem. 
~ 1• ~u~!a racyę byly to dzieci, 

nie1 niz dzieci... 
cif Mlod~ murzynka tymczasem wró
klea d~l s1ostrv, Z urna sjedziąła jak zwy 
nier m~ cząca,_ z zaciśnietemi ustami i 
dz nc o.mvm wzrokiem~ jakby nie wi
d~fuf~. nie słysząc nic, co ~ię wkoło niej 

\v ;mibliżyła się do siostry, objęła i~ 
er eczny uścisk f szepnęła cicho: 

nnę't- Ąch ! siostrzyczko. takbym pni-
b a zeb I • z• YS mme jeszcze kochała ... 
Re~t unia drgnęła i mimowoli zrobiła 
lQ·' Jakby odsunąć się chciała. Lecz 
: r~ek~zvgarnęła sio_stre Jeszcze silniej 
nia gł a Wolno, drgającym ze wzrusze-

o~em: ie; P~słuchaf mnie, dziecko, być mo 
Wiele zostaje nam życia być mo-

że z.a chwiit; padniemy obie pod strza
łami napastników... nie rozstawajmy 
sic: w gniewie ... 

-- Lili~ przestań! - jęknęła Zuma. 
- Oh ! ~qybyś ty wiedziała! ... 
. - \'{iem wszystko! - szepnęła Li

li, spuszczając mimowoli głowę. 
- Ty, to niemożliwe! te moją stra 

szną tajemnicę ... 
-- .znam -:-: przerwała Lili łagodnie. 
Wiem, dziecko. coś zrobiła na 

,.Black-Starze'; ... 
-- Nieprawda! Kto mnie widział?! 
:._Moje serce - odparła starsza sio 

s~rą. -- Lecz ja się ciebie nie pytam ... 
me chcę nic wiedzieć ... pamiętasz Zu
mo - zaczęła znowu słodko - jakaś 
była mala, taka malef1ka, przychodzi
łaś do mnie, kołysałam cię w ramio
nach. a ty obejmowałaś mnie rączkami 
tak serdecznie, tak słodko!... Obejmij 
mnie raz je<;zcze, Zumo ... 

. -- Nie! - jGlrnęła dziewczyna. -
Nie mogę ... nie śmiem ... 

-:-- Nie możesz? ... nie śmiesz? ... Dla 
~zego, Zumo? Czy myślisz, że i ja 
1estem taka jak Magwar. że cię niena
widzę?... Nie dziecko! ja ciebie ko
cham f z serca przebaczam ci wszy
stko!... 

-Tak mówisz, Lili - zaczęła z ro
zpaczą dziewczyna - bo ty jesteś do
bra ... ale ty nie wiesz dla czego ja to 
zrobiłam ... 

- I nie chcę wiedzieć, nie pytam 
nawet... 

- Lecz ja chcę, żebyś wiedzia1a ... 
żebyś mnie odepchnęła ... ;i,ehy5 mme 
nienawidziła.„ 

- Ja ? nigdy!... 
- Lil~! ja popełniłam tę zbrodniG, 

bo ... bo kocham Guy'a d'Alteroche i 
chciałam ciebie z nim rozdzielić ... wy
rzuciła jednym tchem dziewczyna. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

L'.(· -~:\: . s,vię~ojózafaciec: 
Na chrzcinach u p. Wal. o:eln:ka w Rauxel: 

W. Oielnik 1 mr., jego ~yn 50 fen., J. Miel1-
czyński z żoną 1 mr., T. l(rynajews!-:i z żoną 
I mr., J. fręśko 7 żoną l mr., W. Chudy z 
żoną 1 rnr., B. Sadz'k 1 mr.. "fr. Pawlaczyk 
2 mr., lRm. Staśkiewicz 2 mr., J. Tadeusz 50 
fen. Nade~al il zaplacił porto p. Jgn. Staśkie
wicz - razem 11 OO mr 

Ze skarbonki Towarzystwa św. wavJrzyńc~ 
w Kastrop z <Inia: 2 9. 06. 1,25 rnr., 16 9. 115 
n!f ... 7 10. 2,10 mr., Z8 10. 2,96 mr., 9 12. 2,10 
n r„ 24 12. 1,38 mr. - na porto odchodzi 20 
fon. NadesilaJ' p. Tomasz Bąk 10,75 mr. 

Z dobrowolnych skladek i z gwiazdki Tow. 
św. Józefa z Dah!hausen nad Ruhrą (na porto 
odchodzi! 20 fen.) Nadeslal sekretarz p. Marcin 
Nawrocki - -- razem 9,90 mr. 

Na weselu 11 p. Andrz. P~ączyńskiego w 
Oberhausen: Mloda para 2 mr .. J. Kowalewski 
z żoną 1 mr., fr. Kowalewski z żoną 1 rnr., 
lgn. l(owalewski z żoną 50 fen., M. Kortylewski 
z żoną 50 fen ., St. Mi.koJaiczyk z żoną 50 fen„ 
}(. Nowacki z żoną 50 fen., Wl. Marcin:ak z 
żoną 1 mr., M. Cichowski z żoną 1 mr., St. 
Klemczak z żoną 45 fen., Wal. Sierota z narze
czoną 1,50 mr. , J. Klemczak l mr., L. Grycz
ka 70 fen., Sz. M:ekarck 50 fen., Obraźnik 
polsk i St Switala 50 ien., od graczy razem 2 
rror. Nadeslal i porto zaplacil p. J. l(owa1ewski 
- rc:i.zem 14,65 mr. 

Na chrzcinach u p. M. Ratajczaka w Oer
the: St. Ratajczak l mr., J. Lnkaszczyk 25 fen., 
St. Glowacz z żoną 50 fen., A Zurczak z żoną 
Sfr fen., J. żurczak 50 fen .• M. Ratajczak 1 mr., 
I. Kędzilcrski z famil'ą l' mr., J. Zurczak 50 fen., 
M. Ratajczak z żoną 2 mr., nowonarodzona cór 
ka 1 mr .• druga córka Jadwiga 1 mr.,M. Bn
chert z żoną 30 fen., lgn. Szeper 40 fen., W. 
Jurga z żoną 1 mr. i porto. Nadeslal p. W. 
Jurs;!a --- razem 10,95 mr. 

Ze skarbo!lki Towarzystwa św. Jana Ch. 
w Ueckendorfie. Nadeslal p. fr. SteRdera -
razem 6,00 mr . 

Towarzystwo św. Józefa w Horst-:Emscher • 
iebralo w ·roku 1906 w na5tępujących zgroma
d7en·ach: H stycznia 2,20 mr., :Il lutego 3 
n1r., tl marca 2,43 mr .• 8 kwietnia 1,90 mr., 
13 maja 4,r>2 mr., 10 czerwca 3,69 mr„ 24 czer
wca na obchooz_ie . 15 rocznicy istnienia 13,70 
mr., 8 l'pca 2,48 mr .• 5 silerpnia .ii,03 mr., 9 
września 4 mr„ 1..f października 1,10 mr.,11 li
stopa<la (zapomnilano, 9 grudnia 3,22 mr., 26 
groonila na gw'azdce 7,33 mr .• 24 listopada na 
rogrzebie u czlonka Kryszaka matki 3,20 mr. 
Nadesta1 i porto zaplacil przewodniczący p. 
Jan l(limkows.kl - razem 56,80 mr. 

Na chrzc:nach u pana W. Uciechowskiego w 
11ofstede przy Bochum: W. Udechowski z ż. 
i nawonarodzoni synowie Walenty il Antoni Z 
mr .• K. ChY'biak z żona 1 mr., M. Paw1owi1cz 
z żoną 1 mr .• Fr. l(opeć z żoną 1 mr .. M. Ba
s'ński z .narzeczooą 50 fen., J. Borowski Z mr.. 
M. Uciechawski 1 mr .• A. Banaszak 1 mr.. M. 
Banaszak 50 fen., J. Uc:echowski 50 fen. Wrę
l"ZYI p. M. Pawławilcz z Orumme lł,00 mr. 

Ze skarbonki T<JWo.1 zystwa św. Józefa z 
Wattenscheid z IV kwartalu 1906 roku 20 mr., 
na obchodzie zabawy zimow(.i 20 stycznia br. 
13,57 mr. Wręczyl przewodniczący p. Stan. 
Zmyślony - razem 33,05 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Józefa w 

~esse 6,,28 mr., z pr:azdkil 3,68 mr., p. M. Sa
bieński od siebi:e 60 łen., wn:czyl p. Jaroszyń
ski - razem Jt,56 mr. 

Ze skarbonki Taw. św. Czeslawa Gelsenk.
Bulmke za IV kwartal 1906 wn;czyl na wiecu 
w Bulmke skarbn. Swi~tojózafacia, przewodni
czący p. Jak. An<lrzeiczak razem 22,.(0 mr. 

Na chrzc nach u p. Szwackfego w Ober
hausen: Stan. Szwackil z żoną 1 mrakę, nowo
narodzona córka Jadwiga IO fen, chrzestny 
P iotr Poślednik 1 markę, chrzestna Marya Bak 
sLJtary. z mężem 50 fen .. J 6zef Siadek 50 fen. 
lgn. Wachowiak 50 fen. Jadwiga Poślednik 50 
fen., M 'cha.l figaszew~iki 50 ien .. Szczepan Dur 
czewski z żoną 1 markę, wrGCZ'Yl p. Stan:s1aw 
Szwacki razem 6,10 m. 

Na chrzcinach u pana Ploryana Smolarka 
w l(ray: fl. Smolarek z żoną l markę. Bar. 
W.lkowski z żoną, 1 markę, fr. Malrowski z żo
n~ 1 markę. Adam l(ups z żoną 1 111arkę. Lud. 
Walczak 1 m .. W. Bróstowicz z żon;i 1 markę 
Wręczyl p. Bar. Wilkowski razem 6,00 m. 

Na chrzcinach u p. St. Kaźmierczaka w 
Rellnghauscn. St. Kaźmierczak 1 markę, no
wonarol\Wny syn Antoś 50 fen. M. l(aźmierczak 
z żo1n 50 fen. Józefa 5nela 30 fen. Ant. Kaź
mierczak z żerną 50 fen. Ludwik Rybarczyk z 
żollą i dziećmi 1 markę. Fr. Celech 20 fen. St. 
Sncb 30 ien. Ant. }(osmala ZO fen. fr. OJ! 1 
markę. Ant. Ta.ran z żoną 50 fen. Nadeslal i 
porto zaplacil p. M. Kaźmierczak z l~cckliog-
hausen Si.id razem 6,00 m. 

Na lo{wiazdce tow. św. Jana Chrzciciela w 
Altenessen. Nadeslal p. P:otr Eisop razem 

- 2,26 m. 
Na we~ielu p. Jóf. Talarczyka w Hombruch 

Mloda para 1 markę. Ant. Szymura 50 fen. Woj 
Kopaczyk 20 fen .. Jan Ambroży 50 fen. Jan 
Kaczur z .. żoną 50 fen. M. J..ukowczyk :!) żoną 
50 fen. MVchal Wo.żny z żoną 30 fen. Jan Bed
!'arek z żoną i dziećmi 1 markę. Jan Niezgoda 
z żoną 40 fen .. Jan Plackowski z żoną 50 fen. 
Muzykanci Ant. l(urzynowski i Czesr. Paprockjj 
1 markę: Na porto odchodzi 30 fen. Nadeslal 
p. Jan Plackow.:ski razem 6,10 m. 

Z inviazdki Tow. św. Waclawa z Linden 
wręczy] p. N. Ząkolewskil razem 5,90 m. 

Dz ·ś zebranQ 229,32 marek. W kas:e dnia 
15 i;1;rudnia 10,77 m. Dochód razem 1306,86 m. 
Rozchód 289,50 m. W kasie 1017,36 m. R.oz
ch6d: B. W. z R 40 marek. Cz. P. z E. 20 
marek. A. T. z B. 55 marek. M. S. z M. 32 m. 
S. K. z O. 20 marek. J. K. z R 30 marek. S. S. 
z \V. 20 marek. S. S. z H. 20 marek. H. S. z 
W. 32,50 m. J. l(. z B. 20 mare!<. 

P~nie Boże zapiać. Nadmi'eniam, iż Msze 
św. odpraw·ane bywaią za żywych i umarlych 
ofiarodawców. 

Bo-chum-Hofstede, dnia 29 stycznia 1907 r. 
U\va.ga: Z pokwitowanila z dnia 18 grudnia 

1S106 roku n'e byfo umieszczone nazwisko Ste
fan Oularek I. Chrzcinach u p. I~n . Józkowia-
ka ziożrmo 1 markę. J. Hain. 

<!!• ..iZ --·-== -
Towarzystw<> św. Stanisława B. w Herne 

podaje do wiadomości, iż kwartalne walne ze
bran c odbędzie się w niedziielę, dmia 3 lutego, 
o ~odz. 4 po pol. w domu czeladzi katolickiej 
przy ul'cy Nowej. Z powodu ważnych spraw 
Hczny udz.iaJ pożądany. Goście m·le widziani·. 

(1) Zarząd. 

Towarz. św. Wincentego a Paulo w Heeren 
donosi swym czlonkom, iż przyszle zebranie 
odbędz'e się w niedzielę, dni'a 3 lutego, w lo
kalu posiedzell u p. Schneidra o godz. 4 po pot. 
Czlonkowie wi'nni się wszyscy stawić, gdyż 
zcbran e będzie nadzwyczajne, na którcm przyj 
dą ważne _sprawy pod o·brady. Goście mile wi
dziani1. Zarząd winien s '.ę stawić godzinę prę-
dzej ( l) f.ranci~zek Górny, se kr. 

Baczność Rodacy w Osterfeld. 
Dnia 3 lutego, w niedz '. elę, o ~odzinie 4 po 

poJ'udnilu odbędzie się nabożeństwo polskie, na 
które się wszystk;ch Rodaków i Rodaczki z 
Osterfcld i okolicy zaprasza 

Komitet kościiełny. 

Towarzystwo św. Tadeusza w Gerresheim 
urzą.dza w niedz'elę, dnia 3 lutego na sali. p. 
Kops, restauracya „At1 den neuen Polen", za
hawę. Prostmy szan. Tow. ']) Di.isseldorfu, trn
den, Rath, flberfeld i Barmen. aby nas Rodacy 
odwiedzić raczyli. Pocz<1,tek o .~odz '.nie 4 po pol 

(1) Zarząd. 

Tow. św. Mithała w Reck. Siid {Bruch). 
podaje do wiadomości swym czlonkom, iż w 
n!edzielę. dnia 3 lutego o godzinile 4 po poludniu 
odbę.dzie s :ę walne kwartalne zebranie, rw. któ
rcrn obecność wszystkich cz.lonków pożąda11a. 

( 1.) Zarząd. 

BACZNOŚĆ KASTROP! 
.l(oro śp~u „Halka" w Kastrop 

obchodzi dnia 10 lute!(o zimową zabawę na sali 
pana Sin<lra o godzinie 4 po pol. Program zą
bawy: Koncert, śprew na cztery glosy, dekla
macye. o godz. 6 taniec. Zabawa odbędziie si~ 
w zarnkniętem kole, na którą wszystkich Roda
ków z okotilcy jaknaduprzejmiej się zaprasza. 
Ocście powinni się prz.e.d czasem postarać o za
proszenie, bo przy kasie sic nile dostanie, po
n' eważ jest ścisla kontrola. CzJonkowie winni 
się stawić jaknailiczniłei z odznakami. O licz-
J>'!. udzial uprasza (3) Zarząd. 

Towarz. 2imt!. „S<l·kól" w Gelsenkirchen I. 
odbędzile swe m lesieczne zebranie w n:edzielę. 
dnia 3 lutego po poludn·u () i;1;odzinie 3 w sali 
hotelu „Germania" (Baumeilster) Arminstr. 14. 
O licznv udz.ilal druhów iak i gości prosi (1) 

CWJ'em ! Wydział 

c; i Siostry, kt.6reby a~ chcialy zapłlll 
Bractwa naszeio, aitb7 Jalmaillczn tł 1.(1 •-
brali. (1) Przetoi-,y. 

Tow. ~lmnastycme ,.sokół" w RóllBU.11at=-i•• 
11rządza w n;e<izielc:. dnia 3 lutego 

zaba · ę zlmo ~ 
na s.ali p. Fr. Petera. Bochumska ulica, u tlOl:tl 
sz<in. Rodaków z RohLnghausen i okolicy •
przejmie zaprasza. Otwarcie zabawy o ~od&i-
r.ie 4 vo poludniiu. (I) Czolcm! 

Wydtiał. 

K<to śpiewu „fiołek" w Rauxel 
podaje do wiado91ości. iZ zebran e odbęd1l• aio 
w niedzielG, dnia 3 lutego o godzin e 2 po poi. 
na sali zwyklych posiledzeń, oa które sie wszv 
stkich czlonków, oraz nam życzLwych Roda
ków mile zaprasza. Na porz[idku dziennym &Ił 
ważne sprawy do zalatwienia. 

Uwa2a: Lekcya śpiewu odbędzie si~ w 
sobotę. w św:ęto Matki Boskiej Gromniczaef • 
godzinie 2 po poJ. w nitedzielę zaraz po zebra-
niu. Cześć pieśni polskiej! 

c1> nrząd. 

Towarzystwo ~imnastyczne „Sokół" w Laar 
obchodzil dnia 10 lutego 5-tą rocznicę i.!!tnicnia 
swego na sali p. Ungra „flora", na którii sza• 
Towarzystwa, które zaproszenia odebraly, i 
te, któ.r.e dla braku adresów zaproszeń nie o
debraly, tak samo wszystkich nam życzliwycll 
Rodaków i Ro<laczki z Laar i~ okolicy, jak aai
uprzejm' ej zapraszamy. Pro1o1:ram ies:t nastep•
jący: 1) od _godziny 3 <lo 4 przyjmowanie To
warzystw i gości. 2) Powitanilc delegatów i ~o
ści. 3) Sp'ew wspólny: „Bracia Rocznica" 4) 
Przemówienia delegatów. 5) Cwiczenia miejsc<> 
wego gniazda. 6) Cwiczen·a przybylych gniazd 
7) Spiew na p;Josv l(ola śpiewu „Wanda" z 
Laar. 8) Przedstawienile amatorskie „Chlopiec 
studukato\\ry". Następn·c taniec dv godziny 6 
rana. \V5tępne dla druhów 50 fen. dla gości 
1 markę (3) Wyd.zlał. 

Baczność komitety miejscowe wyborcze fO'W! 
GelsenkDrchen ! 

Pos'.edzenic odbędzi'e się w niedziele:, dnia 
3 lutego, o godz. 2 po pol. w lokaLu p, Lobeck. 
ul. Kirchstr. naprzeciw l(atolilckiego domu cho
rych.) Na. posicdzen·c winni się stawić prezesi 
i skarbnicy komiltetów miejscowych wybor
czych, aby zdać sprawozdanie z_ czynności i 
kasy. Skarbn:cv powinni zabrać ze sobą wszy 
stkile kwity dochodu i rozchodu. 

Uwaga: Do powiatu naszego należą nastę
pujące miejscowości: Schalke, Bismark, Buh 
ke. łiiillen, l(ohlinghausen, Wanne, Holster
hausen, 'Eick~ Hordel, Wattenscheid, Ueclcen
dorf. Punktualne i kompletne stawilenie się po
źq.dane. 

Andrzef Kranc, przewodniczący kom. tow. 

Baczność Wiitten ! 
W niedzielę, dn'.a 3 lutego, o godzinie 4 

po polu<lniu urzadzam na sali moiei zabawę po
ląc_zoną z tańcami, na ·którą szan. Towarzy
stwa oraz Polaków z Wiltten uprzejmie zapra
szam. Muzykę dostawr p. Kouik z Herne. (1) 

L. l(ilster, gościnny. 

Towarzystwo św. Władysław.a w Holthaasea. 
Poświęcenie chorągwi odbędzie się w świ~ 

to Matki Boskiej Oromniczej, 2 lutego, po pol. 
na polskilem nabożeństwie. Czlonkowie winni 
się stawić przed nab<Y.leństwem w czapkach i 
odznakach w lokalu pos : edzeń w tym samym 
lokalu. (I) 

Uwaga: W niedzielę, 3 lutego obchodzi 
T~warzystwo zan~kniętą zabawę. O lilczny u-
<lz1al Rodaków prosi Zar~• • 

Towarzystwo Przemysłowców w Bntcl:au 
urządza dnia 2 lutego z .mową zabawę na ~li 
pana l(uchema. Początek o godzinie 6 wileczo
rem. Podczas zabawy koncert i teatr pod tyt.: 
,.Szkoda wąsów". ( 1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Essea 
urządza dnia 3 lutego zabawę, połącZC> 
ną z koncertem i przedstawieniem a
matorskiem. Początek zabawy o go~ 
dzinie 5 po poł. Zabawa odbędzie się 
na sali p. Meistra, frohnha enerstr. 
nr. 19 (Alfredus-Haus). 
~ hu~ 

Uwaga: Dzieciom niżej lat 14 jest 
wstęp na salę wzbroniony. 

Baczność Polacy w Schonnebeck t 
Zabawa karnawal'owa, która się miala o<l

być w niledziełę, dnia 27 stycznia, nie odbyla 
się z powodu wielkanocnej spowiedzi. Odbę
dzie się przeto teraz w niedz'elę, dnila 3 lutego 
na sali pani Niekamper. Początek o god7ini~ 
4 po poludn·u. Czlonkowie Tow. św. Woj
ciecha, chcący brać udzial w zabawile: placą 
30 fen., nieczlonkawie przed czasem 75 fen., 
przy kasie 1 markę. Na zabawę zapraszamy 
Rodaków z Schonnebeck i okolicy. (2) 

l(omitet. 

*- ------ x=---· ---

Wiece ,,Zjednoczenia zawad. polsk." 
Oberhausen del~actwo Il. 

. Zebra.ni~ będą się odbywaly w ostatnią nie
dzielę m!es1ąca po p_oludnilu o godz. 4 w lokalu 
p. Jansena, l(naopen~tr. 

Bractwo źywego Różańca św. w Bornig i So- Dla Diimpten. 
dinv.en Zebrania odbywają się w pierwszą fliedzile 

donosi, iż zebranie różańcowe odbędzile s·.ę ~n. lę miesiąca po .P?l. o 5 godzinie w lokalu p. 
2 lutego u p. Plumpa przy kościele katolickim f.c,khard (da..w111e1 Retz). 

0 godz. pól do 12. Uprasza się wszystk ich Bra- "Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

„ "·-~.:r'f#· · .tz~-~~~ ~ 
__,...__ ________________________________________________ ~. '· • „ -~~...;..~~d.;j. .-•t.-\!.' ...... 



i wyprawr . dla mtodożeńcOw Jan Kwiatkowski, 
Bruc~, 

ruoehumentr. nr. UH. sprzedaje za gotówkę i na odpłatę (117 

nojtani~j Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50, · 
,..,,...,.~J<Jr"'<~~~~.,..~ 

, Szall. Rodakom w Bochum i okolic7 po· j r leu.a aoj11 (810 

·pracownię stolarską 

.-. ki&d "iii8ilii.. ~ 
1peeyaln·e całkowitych wypraw. ] 

, Lu~wik Kruszewski, t 
1 B o e hu m~ Johannitterstr. 22 l 
I: „ A'•łówkę. Na odpUat<• J 
~r<"~~~r<~~~ ...... 

Olbrzymi zarobek 
·esfegną wędrowcy i podróżujący (tak
że koQ.iety) . przez rozsprzedaż mej 
wszędzie dobrze zaprowadzonej kar
packiej herbaty. Prospekty polskie J 
niemieckie darmo i franko. 

Bliższych wiadomości udzieli 

~ISllSllSS 

Prawdziwe woskowe 

sw.iece 
na Matkę Boską Grumn. 
w wielkim wyborze i bar
--dzo tanio --

poleca 

FR. JOZEFOSKI, 
w HERNE, Bahnhofstr. nr. 52 

naprzeciw ul. Nowej. Bukowieckit Posen W. 6. 

l~lfHłH~IUifl~~ll{fłHlllM <fSSllSllSll 
S Ro IAld. Budzik-gł. dzwonek. r,85 mk• 

Polecam się zanownym - = w dakom ao wykonywania 15 ~ Zegarek ::::~k. 21s5 mk. I ubrań podiug miary. I ,, ... , Zegarek „::::: 6,a;; m 
; 

Za króJ i dobra le~enie daię ~\t · ~·~ '„... Cenniki 0 1r010 2000 ihutra· " m . . ~(, cyi wys. darmo fr. 
gwarancyę. ~ , ~~~ - , 

~ . .i.* M. Danecki, Poznan I M!~~L~-~~.~~~~ ~[89!•1 fi · ul. Blsmareka •· (V2) 

lłłl•n~••••••••M ••u••••••••••
PiBrze czysto gęsie I e•chumska fabryka = 

• b' . h. darte +unt mk. 1.75, 2.-) • wyro ow pap1erowyc • 
~- •. Al~ 3.-, 3.50, 4.-. puch I H J 1c· h {982 • 

ua.ry wk. ~.50, 3.-, biały 4.-, 4.50, 5.- • a ISC t • 
Korespondencya polska. Przesyłka za IW ul. Schillera 3 lż . Telefon 676 •• 

zaliczką. (17 43) JW dostarcza. po naj a l!!IZ)'eh eenaeh 

Bo lur & Bersteln . I tJtkl I iófbj ~.d::i:: •I 
Leipzig (Sachsen) 11 papier pergamtnow,.- w rolkach • 

al. :Nleelalav. nr. .t. • i paczkach, papier do margar7• • 

~',PERKI __ 
tło jedzenia i sadzenia poleca 

li • wagonami • Sil 

Jan Kwiatkowski, 
import kartofli, 

Berna. Bahnhofstr. nr. 5c. 
Przy ładowaniu każdego wa· 
gonu jest mój zastępca, więc 
gwarantujQ za czystość i dobre 
J.•rzcbranie. (118) 

Tani chleb! 
Dobry, pożywny chleb pad~rn
horskl po 1,25 mr. I po 85 fen, 
również westfalski chleb wiejski (Bauern
atuten) po l,Oo mr. przesyła pospiesznie 
koleją przy odbiorze 4 bochenków franko 
fabryka chleba Joh. Haf!e, Upsp:rung 
p. Salzkotten. (1800) 

ny, k81ł\żkł kontowe, tytki 
• do enrar, tytki do kawy, kslą- • 
• żeezkł rabatowe itd. itd. • 

-············· Bank Zi.eDlski 
Koronowo (Crene a. 8.) 

kupuJe folwarki i gospodarstwa a sprze· 
daje w całosci i w parcelach na długo-

=== letni!\ odpłatę. ==-
1676 

Kasa aszczędności Banko 
przyjmuje depvzyta i płaci od takowych 
4 procent R.ta natychm. wypowiedzeniem, 
' i cwierć p~ocent za kwart. wypowiedz~ 
.1 i pół procent za półrocznem wypowiedz. 

I Polski 

Elementa1~z 
dla dzieci uczących się w 
szkole tylko po niemfock11. 

Jeat:to najlep15zy e1em~ntarz, jaki 
dotychco.s został wyda.ny, dla t"i;o 
powinien mutjdows.ó się w :ręku kd
dego dziecka polskiego 'la obczyfoie. 

Elementarz wykonany jest bardzo 
ptownle. Gzdobiony licm ymf obr11z. 
b.m1, a ałotony .tak, te dziecko umie
j„ce c.ytać po Jli.smiecku, łatwo w~ 
D&UCIJ po polaku. 
Cmca SO fen., e przea'!lłlcą 40 /en., 

Adres: Włarua Po!8kł, 
Bochum. 

Swój do swego I Swój do swego! 

Najlepiej lełące. najtailsze i z 

najlepszych materyj wykony· 

wane 

ubrania, paletoty i spodnie 
do tarcza 

A. PARYSEK, 
krawiec polski, 

BOCHUM, Henriettenstr. nr. 22. 
(w pobliżu kościoła św. Antoniego). 

Rodacy ! Popierajcie swoich ! . . 

-- . Od l·go lutego znajduje stę 116) 

1Doje biuro ~-. 
w Herne przy ulicy 

Bahnhofstr. nr. 50 I p. 
(W chód z ul. Oststr.) 

Jan Kwiatkowski. 
Interes kred.--Kasa Oszoz d.Dośol. 

1 I paozkQ za trzr marki. 

l) Para mocnych elastyeznyclt ~mowych szelek, marka 
„Herkulesu. 2) Elegancki portfel dla panów z wielu przegroda
mi, notes i ołówek. 3) Ładne etui do cyiar 1 patento,,,.m zam· 
kiem, napełnione dobreml cygarami. 4) Nożyk kieszonkowy z: 
2 noiami i k ·,rkociągiem. 5) 25 sztuk rozmaitych kart z wi· 
dokami i życzeniami na Wielka.noc i Zielone Swi1ttki. Do tego 

I dodaję jeszcze do k.aidej paczki darmo I.OO ••tok 
dobrych cnar i papierosów, 1 harmonikę u11tnl} z 32 głosami 

, i ione lepsze artykuły. (104:) 
.łednorazowa oferta i nigdy nie wracająca ko· 

rzystna okoliczność. Co sio nie podoba odbieram z powrotem. 
Przy zamówieniu trzech paczek {waga 10 funtów) jeszcze jeden 
nadzwyczajny podarek. Opakowanie darmo. Przesyłka za. V.&· 

}iczki+ nlbo Z& poprzedniem nadesłaniem należytotioi. 

. Dom towarow7 

..LR. ,BOWIEM. Gdańsk. (J>aniig) 

1111 

I 

Pomoc. krawleeti 
potrzebny od zaraz, 'Py 
godniowa. płac& 10-i& 
marek. 101 

Józef Właźliństi 
Merldinde, t 
'7łktorla11Jtr. '· 

Zegary 
przedmioty 

ze zlo•a, 
ł 11rebra 

alfenłdy 

Artykuły na podarki 

Carl Bremmen, 
Herten, 

30 Ewaldstr. 30. 
Reperaey~ l'lle„ 
telnłe I tanie, 

1138 

Poszukuje od zaraz 
trzeźwego (llł 

lowaUdę, 
umiejącego pojez. 
dżać w konie. 

A. Bartkowiak, 
Gelsenk. „ Hiillen 
W anner•tr. Iła. 

11n:1 
~zy zamówie 

niaeh prosimy za. 
hęca6 kupc0w i 
pr zemysłow c611 
aby zamieszezali 
swoje ogłoszenia 

w naszem płśmiei 
Kapeom i prze
mysłowcom, kt6~ 

rzy w aaszej t•· 
zeełe ogłaszaj~ 
niech kupaj~y 
powiedz~ ie tł 
ogloszenłe czyta• 
U, aby ogłaszaj~ 
ey wiedzieli, tP 
oełoszenie miałt 
skutek. 

11111!11 

Niech echo brzmi daleko od ucha do ucha! 
że 1430 

Józef Wiśniewski, 
".""' ..... ...,,,...~ 

w Herne, Neustr. 61, w Bruekhausen, Kaiserstr. 71 
ma towar rzeczywiście dobll"y, Wwal7 ł tant jako to: 

l Maszyny do gotowania, emal. I 
garnki itd .. oraz całkowite urzą
dzenia , kuchenne, maszyny do 

prania i wyżdżymania. 

Masz):ny do szycia 
z najlepszego fabrykatu, w każdej cenie_ 

z gwarancyą na 5 lat. 

Przybory do takowych. 

Zamawiać proszę w niemieckim ję
zyku i podać dokładny adres i stacyę ko· 
lejową. Składy w Bochum: J. Pollmeier 
Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorsteneretr. 
L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, Sternstr 5., 
Ph .Lohof~ Maltheserstr. 6, G. Kir,•hner .• 
Lindenstr, 32, Ed. W elsch, Konigsstr. Swój do swego? I Kołowce pocz. od 60 marek t Dodst,arczam I • 

Bac"" 0S'c' WDa008 ·' Szan. Rodakom z ALTENESSEN i okolicy aż do najlep@z-yela. mo ory. JJO ug zyczema, 
MU W donoszę uprzeimie. iż otworzylem --------------------------- ----

Frzeprowadziłam się i mieszkam naro'7nik skład to••1aro-- ·a1 knlon1·a1nych I . Za gotó,yk~ I !Wa odpłat~ I 
ulic Iia1·0Ja i Hammerschmidta Gil la U ---------------·------..;...------
ar. 43 w domu1p. Gronostaja. Przy tej w A..łtenessen, przy ul. Czarnej I Bacżność Rodacy! Swój do sw.ego ! 
sposobności polecam się szanownym Ro-
daczkom i Matk "\ fil :Ił Wanne i okolicy. (Schwarze-S r.ra. ss f' ) Nr. 100. Kt<> cał~ t.irządzenie kuchen-1 Proszc, ten. Inserat wy• t.ażdy, kto ten wycinek wr! 

TJ"' \ .., . O popa_rcie mego i:nteresu proszę uprzejmie. ne kupi, otrzryma ładny po· czy otrzyma 5 1roc. raba 
~rU.o, z szacunkiem tlarek. eła\e? w towa1'Ze. . -

połtJlia aku111zerka w Wanne. A_ntoni lłlaszczyli.. ---~ 
· Za druk, nakład i redakcy1 odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski wBochum. Nakładem i czcionkami Wyda wnktwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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"Wiarus Polski" 
l• 

wychotizi eześć razy tygo-

~n.iewo. Prenumerata wynoai 

1 mk. 60 ·fea. 
~.alnie. 

„f r~idce luitoliikjfgo" ob.ty• 

lllai~ &bonenci w dOdatku. * 

-

·~ Mćdl sit i p.raca.jl ~ 

Rek 17. Bochum, n• niedaieha dnia IO lutego 1907. 

la aiedzlelę Zapustną 
Lekcya. 1 Kor. XIII. 1-13. 

Bracia ł Gdybym mówił j~zykaml 
fudzkiemi i anielskiemi~ a miłościbyril 
'nie miał„ stałem się jako miedź brzą
kająca, albo cymbał brzmiący. I cho
ciażbym miał proroctwo i wiedział-
bym wszystkie tajemnice, i wszelką 
naukę; i miałbym wszystka, wiarę tak, 
iżbym góry przenosiJ, a miłościbym 
nie miał, nicem nie jest. I choćbym 
wszystkle majętności moje rozdał na 
żywność ubogich, i ~hoćbym wydal 
ciało moje tak, iżbym gorzał, a miłości
bym nie miał, nic mi nie pamoże. Mi
łość cierpliwa jest, łaskawa jest: mi
lość nie zajrzy, ztości nie wyrządza„ 
nie nadyma się, nie jest czci pragnąca, 
nie szuka swego, nie wzrusza się ku 
gniewu, nie myśli złego, nie raduje się 
z niesprawiedliwości, ale sie weseli z 
prawdy; ws~ystko znosi, wszystkiemu 
wierzy, wszystkiego się_ spodziewa, 
wszystko wytrwa. Miłość nigdy nie 
ginie, choć proroctwa zniszczeją, cho
ciaż języki ustaną, chociaż umiejętność 
będzie zepsowana. Albowiem po czę
ści znamy, i po części prorokujemy·; 
ale gdy przyjdzie co jest doskonałego 
co jest po części zniszczeje. Gdym 
był dziecięciem, mówiłem jako dziecię; 
rozumiałem jako dziecię; myślałem ja
ko dziecię. lecz gdym się stał mężem, 
wyniszczyłem co było dziecinnego. Te 
raz widzimy przez zwierciadło, przez 
podobieństwo, Jecz w on czas twarzą 
w twarz. Teraz znam po częś~i, lecz 
w on czas poznam, jakom i poznany 
)est. A teraz trwają wiara, nadzieja 
miłość: to troje, a z tych większa jest 
mil ość. · 

Ewa~elia. ł'..uk. X VIII. 31-43. 

grawany, ubiczowany, zamordowany 
od nich, a wreszcie dnia trzeciego zmar 
twychwstał. A chociaż Apostołowie 
tego na razie nie zrozumieli co im Pan 
Jezus powiedział, to jednak później 
gdy się to stało przypomnieli sobie, i 
tym sposobem wiara ich w Zmartwych 
wstałego utwierdzoną została. Pozna
li, że Jezus nietylko był człowiekiem 
ale zarazem Bogiem wszystk~ 
naQrzód wiedzącym i wszechmoc
nym, jak się to pokazało z uczniów Je
go, które coraz dokonywał w oczach 
uczniów, aby ich wiarę w posłannictwo 
swoje umocnić, a tern samem przygo
tować do męstwa, w obronie tejże wia 
ry świętej. Oto i w :Ewagielii dzisiej
szej cud przez Chrystusa zdziałany 
nad owym ślepym, któremu wzrok mo 
cą wszechmocnoścj Swojej Boskiej 
przywrócił, nie mało przyczynił się do 
utwierdzen~a uczn~w w wierze; a nam 
daje otuchę. i budzi uwagę żywą w 
Chrystusa, i we wszystkich potrzebach 
naszych uciekać się do Niego o pomoc 
wiedząc, że nam wszystko uczynić 
może. A któż z nas jest tak szczęśli
wym aby mu niczego nie brakowało? 
Oto właśnie ten ślepy, o którym wspo
mina :Ewagielia dzisiejsza, jęst obra
zem naszej duchownej nędzy i ślepoty· 
bo chciaż widzimy oczyma ciała co si~ 
obok nas dzieje, to często bardzo postę 
jemy tak, jakbyśmy nie widzieli wła
snej zguby i przepaści, w którą przez 
grzeGhY nasze pogrążamy się. Wiemy 
naprzykład jakie są przykazania Bo-
ga, ustawy .Kościoła świętego, znamy 
obowiązki jakie ciążą na nas odpowie
d~io do stanu w jakim się znajdujemy; 
wiemy_, że za niespełnienie ich czeka 
nas kara i utrata największych skar
bów, bo łaski Boga, a Jednak postępu
jemy tak, Jakby nas wcale nie obcho
dziło, jakbyśmy nie wierzyli, że Bóg 

W on czas wziął z sobą Jezus dwu- sprawiedliwy wymierzy nam kiedyś 
nastu, i rzekł im: Oto wstępujemy do karę za zniewagę Swego Majestatu. 
J~ruzalem; a skończy się wszystko, co Czyż to nie jest ślepota większa aniże
napisano jest .przez Proroki 0 Synu . li żebyśmy byli pozbawieni wzroku 
człowieczym. Bo będzie wydan poga- ·. A .wszak~e Chrystus Pan wyraźnie mó 
nom, i będzie naigrawan i ubiczowan WI: ,,J eśh oko twoje gorszy cię, wyłup 
i uplwan: a ubiczowaws~y, zabiją go; le, i zarzuć od siebie. Lepiej tobie z je
a dni.a trzeciego zmartwychwst~mie. dn~m okiem ~nijść do żywota, niżeli 
A om tego nic nie zrozumieli, i było d~1e oczy . ma1ą~~ być wrzuconym do 
to słowo zakryte od nich i nie zrazu- p1ekla ogmste@ · 
~ieli co się mówilq. I s'tało się, gdy Siep~ P?Zbawiony w~rok~, czuł n~
s1ę przyb1i2al ku Jerychu. ślepy nie- dzę swo1ą, I dlatego dow1edz1awszy się 
który siedział wedle drogi, żebrząc. A od rzeszy, że Jezus Nazareński idzie, 
usłyszawszy rzeszę przechodzącą py- wola~ na 9ałe g~rdlo aby go ~z,drowil! 
tal, coby to było. I powiedzieli mu: m?~1ąc: „Jezus!,e Synu Daw1dow zm1 
Jezus Nazarański mimo idzie. I za- lu1 SJfl ~~demną .. A Jezus nigdy nie 
Wołał mówiąc: Jezusie, Synu Da wi- odmaw1a1ą:y Sw.e1 P?mocy !Ym, któ
dów, ~miłuj się ·nademną ! A którzy szli rzy Oo o ~1ą z w1a~ą 1 ufnością proszą~ 
Wprzod, fubli nań„ aby milczał. Lecz ulttował się nad }e.go kal~cJwem 1 

~n ~e~ 'Yięcej wołał: Synu Dawidów, wz~ok mu yrz~wr?c1l, dod~Jąc. te. sło
lVn11lu1 s1e nactemną ! A Jezus staną- wa. „~r~~JrZYJ, wiara two1a c1eb1e u-

szy, rozkaznł go przywieść do siebie. zdrowil~. . . . . 
~igcty się przybliżył. pytał go mó- . Bracia mot. 1akaz to :v1elka otu~ha 
on ąc. ~o c~1cesz, abym ci uczynił? A t pr~yklad dla n.as pogrąz~nych w sle
A Powiedział: Panie. abym przejrzał. pocie duchowneJ, ~byśmy idąc za przy 
tw Jezu~ r:iu rzekł: Przejrzyj: wiara kłade1'.1 tego ~alek1 ?rzy drodz~, naśla 

cfJ~ c1eb1e uzdrowiła. I natychmiast dowah go~ widząc, ze Jezus mimo nas 
PrzeJrzał, i szedł za nim, wieibiąc Bo- przech.odz1, . bo oto n~ ołtarzu po~ 
ga, A lud. wszystek widząc dawał prz.ym~otam1 chl~ba u~a1ony w Hos!YI 
~hwalę Bogu ' św1ęte1, dla pubhczne1 czci wystaw10-

. ny, a·byśmy mieli sposobność prosić Oo 

Kazanie. 
ncz~,rzepo,viednia jaką dal Pan Jezu:; 
llly Iorr, swoim wchodząc do Jerozoli
zm' ~ ~\Vcikh cierpieniach, śmierci i 
do ~r\:Ychpowstaniu, spełniła się co 

J.y, bo był wydany poganom, naj-

o laskę i zawołać o uleczenie nas 
z grzechów naszych. A więc nie trać
my czasu i z głębi duszy naszej zawa
lajmy: .,O Panie! i Zbawco nasz, wie
my że niegodni jesteśmy Twego miło
sierdzia, jednakże idąc za przykładem 
tee-o ślepesro. któremuś cudownym spo 
sobem wzrok przywrócił, pokładamy 
ufność w Twą wszechmocność Boską. 

i prosimy Cię o uleczenie nas z grze
chów; a Ty o Panie! rzeknij tylko sło
wo, a będziemy uzdrowieni na duszy. 

Amen. 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

POZNAŃ„ 

W kościele OO. Franciszkanów, 
który ci zakonnicy ze składek poboż
nych wybudowali między rokiem 1668 
a 1730., znajduje się cudowny obraz 
Najśw. Panny malowany na wzór cu
downego obrazu Najśw. Panny w Bor 
ku na Zdzierzu. łiistorya jego jest na
stępująca: Roku 1666 braciszek fran-
Ci§zkański, r omasz Dybowski, kupił 

go za pozwoleniem przełożonego od 
Marcina Malarczyka i przechowywał 
w celi zakonnej dla własnego nabożeń
stwa, palił przed nim lampy i modliwy 
swe codzienne odprawiał. Razu jedne 
go spostrzegł, że obraz cud.ownie się 
pocił, poczem z polecenia starszycl\ 
przeniósł go do klasztornej kaplicy. Od 
tąd obraz cudami sie wsławił; wspom
niany braciszek Tomasz zachęcał roz
mai te ciężko chore osoby, aby się 
przed tym obrazem opiece Najśw. Ma
ryi Panny oddawały. Tak rozszerzyła 
się sława cudownego obrazu, bo ci cho 
rzy otrzymali nadspodziewanie zdro
wie. Do tych należał Paweł z Chomę
cic Morawski poborca 1>0znański, który 
z wdzięczności za otrzymaną łaskę o
zdobił na tym obrazie srebrnemi pozła
canemi koronami głowę Pana Jezusa i 
Najśw. Panny. 

Ody sława cudownego obrazu do
szła qo uszów władzy duchownej, Bi
skup poznański, ks. Szczepan z Chrząs 
towa Wierzbowski wyznaczył ducho-
wną komisyę dla sprawdzeni~ cudów, 
poleciwszy wpierw, aby aż do orze
czenia władzy nie wspominano o cu
dach, ani rzeczonego obrazu publicznie 
nie wystawiono. Dwa razy zebrała się 
wyznaczona komisya celem przesłu
chania zeznań zaprzysiężonych świad
ków cudów doznanych od Najśw. Pan 
ny przed Jej obr~em u OO. Prancisz
kanów,.a trzy razy złożyła swe oświad 
czenie pisemnie w rece ks. Biskupa, 
który zbadawszy osobiście orzeczenia 
komisyi, obraz cudownym ogłosił, de
kretem wydanym w Warszawie dnia 
5 kwietnia 1669 r. 

Miedzy innymi stawił się przed ko
misyą duchowną sześćdziesięcioletni 
Adam Koszudzki. którego sześcioletni 
syn ciężko chorował przez kilka tygo
dni - lekarze leczyli go bez skutku: 
dopiero gdy go opiece Naiśw. Panny 
przed tym obrazem ofiarował, chłopiec 
do zdrowia przychodzić począł. Brat 
Franciszek, zakonnik tegoż klasztoru 
mi ewał od dzieciństwa chorobę zwa
ną św. Walentego. Trapiła go ta choro 
ba czasem trzy razy na dzień, a prawie 
dnia nie było, żeby napadu choroby nie 
miał. Tenże ofiarowawszy się opiece 
Najśw. Panny przed tym obrazem, c:lo 
zdrowia przyszedł. 

Vl tym wlaśn1 e czasie budowali OO. 
Franciszkanie w Poznaniu nowy ko
ściół, pod wezwaniem św. Antoniego. 
Ody już znaczna część budowy została 
wykończoną, przeniesiono cudowny o
braz najpierw do kościoła św. Maryi 
Magdaleny, a stamtad w uroczystej pro 
cesyi do nowego kościoła dnia 18 Maja 

Księgarnia „Wiarusa" 
:Poleca " wielkim wyborze _ , t 

książki dó nabożeństwa., pe- r 
wieściowe, historyczne ~ 

śpiewniki, listowniki, papier f 

listowy, wiązarki. powinszo-
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1670 r. W tej uroczystości brało żywy, 
udział całe miasto i liczne duchowień.:. 
stwo. Na pamiątkę tej uroczystoścJ 
wydali OO. Franciszkanie osobną ksia 
żk„, w której oprócz opisania samej u 
roczystości pomieszczone są dosłownie 
zeznania świadków wobec wspomnia
nej komisyi, urzędowe dekreta cudo• 
wności obrazu dotyczące, jakoteż roz
maite cudowne łaski otrzymane od Naj
świętszej Panny przed tym obrazem 
aż do roku 1678. 

Po zniesieniu klasztoru OO. Franci 
szkanów w Poznaniu, kościół ten przy 
łączony został do parafialnego kościo
ła św. Maryi Magdeleny i przeznaczo
ny na nabożeństwa dla piemców katoli 
ków dnia 29 grudnia roku 1833. 

Po dziś dzień część dla cudo:wnego 
obrazu Najśw. Panny w kościele OO. 
Franciszkanów żyje w Poznaniu; . po 
dziś dzień Matka Najśw. nie szczędzi 
łask swych tu o nie proszącym, r 

Książka o której wspominaliśmy 
nosi tytuł: „Nowosiedliny PrzenaJśw. 
Bogarodzicy Matki oraz Panny Mary•i", 
przez ks. Jacka Bieniędę w Poznaniu 
1672 roku. tbu 

'-'Cl ; 

Drugi łaskami słynny obraz Najśw. 
Panny w Poznaniu. znajduje się w da;.. 
wnym kościele OO. Dominikanów. ma-· 
lowany na wzór obrazu częstochow
skiego. Ks. Korytkowski w dziele swo, 
Jem nazywa go „obrazem starożyt„ 
nym", a łiyacynt Pruszcz w księdze 
pod tytułem „Morze łask" wydanej w 
roku 1662 tak się o nim wyraża: 0 W 
Poznaniu, gdzie toż bractwo (RóżańCo
we) ma obraz tejże Parmy na wejr~ 
nie pocieszny i na westchnienie do Pa
na Boga pobudką serdeczna wznieca
jący, i do otrzymania rzeczy proszą
cych od P. Boga każdego upewniający, 
wielą wotów ozdobiony, dla wielu do
brodzieic;tw ptzez tę Panne u Syna ~
j ędnany_ch' •. 

Inny zaś pisarz, ks. Nowowiejski 
(Phonix), opisując poznański kościół 
OO. Dominikanów tak się o tym obra
zie wyraża: „Jest tu osobna i , dość ob 
~zerna kapli~a różańcowa. którąby mo
zna za kościół uważać. ozdobiona pię
knemi malowidłami, mieszcząca w so
bie pięć ołtarzy. We wielkim oltarzu 
znajduje się obraz Najchwalebniejszej 
Bogarodzicy Panny..... słynnej cudam;, 
których jest bardzo wiele spisanych w 
os~b11ei księdze na to przenzaczoqei~„. 
kaz1ej soboty śpiewaną bYW«il z m~zy. 
ką Msza różańcowa i odbywa się· pro
cesya po niższym kurytarzy klasztor
nym z litanią loretańską i tąk_ lic..znem 
uczestnictv.:em ludu, jak gdyby u jaka 
uroczystośc byla obchodzon~" ~ ... • a ~ „ 

(Ci~ dalszy nastąpi.) ob·t:: 



był także arcykapłan w napierśni.ku z 
drogich kamieni, zasłony z B~b1lonu 
tkane w złociste róże, były duze br~
my miedziane, tak ciężkie, że, aby Je 
poruszyć w zaw iasach, trzeba było wy 
sitku trzydziestu ludzi. . . 

Ale dwunastoletni chłopiec me wie-
le się tern wszystkiem zajmował. Mat
ka opowiadała mu, że to co te~az ,P?
kazują jest największą osobh~osc1ą 
świata. Powiedziała mu, że długi czc~s 
minie zanim coś podobnego będzie 
mógł 'znowu oglądać, gdy~ w. małem 
miasteczku Nazarecie. gdzie m1eszkal„ 
nic nie było do widzenia, tylko szare 
uliczki. 1 . d 

Upomnienia jej nie na wie e się z a-
ły. Chłopak był~y n~jchętnie~ umkn~! 
z wspaniałej św1ątym„ aby się baw1c 
w szarej uliczce Nazaretu. . . 

Dziwnem jednak było, ze im obo
jętniejszym okazywał się chłopiec. tern 
bardziej zadowoleni i radośni wydawa
li się rod~~e. Ponad ieg;o ~łow.ą mru
gali do siebie z porozum1emem 1 ukon-
tentowaniem. 

Wreszcie miał chłop ! ec pozór tak 
znużonego i wyczerpanego, że matce 
żal się zrobiło. 

- Za daleko szliśmy z tolią, - rze-
kła -=- chodź spoczniesz chwilkę. 

Usiadła pod kolumną i powie~ziala 
mu, aby się położył na posadzce i gło: 
wę oparł na jej kolanach. Posłuchał 1 

r.aychmiast zasnąt 
Zaledwie usnął, rzekła kobieta do 

męża: . 
- Niczego bardziej nie obawiałam 

~ię jak chwili, kiedy on wnijdzie d~ 
świątyni Jerozolimskiej. Zdaw~lo m1 
się, że skoro ujrzy ten do~ Bozy, ze
chce na zawsze tu pozostac. 

- I ja obawiałem się tej pielgrzym-
ki - rzekł mężczyzna. . . 

- W czasie, gdy się urodził, wiele 
było znaków, odnoszących się do t~~ 
go, że on będzie wielkim władcą. ~?~ 
by mu jednak innego mogła przymesc 
godność krola niż troski i niebezpi~
czeństwa? Zawsze powtarzałem, ze 
tak dla niego jak i dla nas najlepszem 
byłoby. że-by nigdy niczem innem ~ie 
chciał zostać, jak cieśla w Nazarecie. 

- Od jego p :ątego roku, - rzekła 
matka zadumana - ustały cuda kolo 
nie.go. A on sam nie przypomina sobie 
nic z tego, co się działo w jego naj
wcześniejszem dzieci6stwie. Jest on 
teraz zupeln ie dzieckiem między inne
mi dziećmi. Niech się wola Boża prze 
dewszystkiern pełni, ale złe zaczynam 
mieć prawie nadzieię, że Pan w łasce 
swojej kogo innego przeznaczył na te 
wiełkie godności, a ·mn:e syna zostawt. 

- Co do mnie, - odparł mężCLr 
zna, - to pewny jestem. iP- wszysiko 
dobrze jeżeli tylko on nie dowie się o 
znakach i cudach. jakie się działy w 
pierwszych latach jego życia. 

- N'.gdy z nim nie mówię o tych 
dziwnych rzeczach, - odparła kobieta 
- Mimoto obawiam się. że bez mojej 
przyczyny może zajść coś takiego, co 
da poznać, kim jest. Przedewszyst
kiem obawiata.rn się, prowadzić go do 
tej świątyni. 

- Możesz być spokojną, niebezp:e
czeństwo minęfo, - rzekł mężczyzna. 
- Wkrótce będziemy go mieli z powro 
tern w Nazarecie. 

- Bałam się uczonych w piŚmie z 
tej świątyni, - dodała matka. - Ba
łam s !ę wróżbitó~, którzy tu oto sie
dzą na swych matach. Zdawało mi się 
że gdy stanie przed nimi, oni pochyli 
się przed nim i powitają go jako króla 
żydowskiego. To szczeg_ólne, że nie 
zauw~żyli Jego cudowności. W szakżc 
nigdy takiego dziecka nikt nie widział. 

Chwilę siedziała milcząc i przypa
trywała się dziecku. 

- Nie pojmuję tego, - rzekła. -
Mnie się zdawało, że skoro ujrzy tych 
sędziów, którzy tu w świątyni spory 
ludu rozwadzają, tych nauczycieli mó
wiących do uczniów, i kapłanów odpra 
wiających służbę Bożą, ocknie się i za
woła: Oto aby tu żyć między tymi sę
dziami, uczonymi i kapłanami, przy 
szedlem na świat. 

- Cóżbv to by to za szczęście, wtrą 
cil me7czyznrt. - być zamkn:ętym w 
tych kol11mnadach? Lepiej dla niego, 
żę może s r0hodnie przebiegać pola 
wwór7a koło Nazaretu. 

Matka westchnęła z· cicha. 

- Taki jest u nas w domu szczęśli
wy, - rzekła. - Tak jest zadowolony, 
gdy może towarzyszyć trzodom owiec 
na ich samotnych wędrówkach, albo 
gdy wyjdzie w pole i przygląda się :Qra
cy roln!ków ! Nie sądzę, że dzialamy 
na jego szkodę usi!uj?,; zatrzymać go 
ze sobą. 

- Oszczędzamy mu tylko cierpień 
największych, - rzekł mężczyzna. 

Rozmawiali tak póki się dziecko nie 
zbudziło ze snu. 

- A no, widzisz, - rzekła matka -
odpocząłeś sobie. Teraz wstawaj, wie 
czór zapada i trzeba wracać na nocleg. 

Kiedy się zbierali do odwrotu, znaj
dowali się w najodleglejszej części gma 
chu. · 

Po chwili minęli stare sklepienie, 
które utrzymało się jeszcze z czasów, 
gdy tu pierwszą świątynię budowano, 
tam leżała pod ścianą star~, ogromnie 
długa trąba, ciężka jak slup; do ust przy 
!ożywszy możnaby w nią dąć. Leżała 
tam pogięta i odrapana z wierzchu a 
wewnątrz pełna kurzu i pajęczyny, oto
czona wstęgą napisu z starożytnych 
zgłosek. Od tysiąca lat pewno nikt nie 
próbował t...onu z niej wydobyć. 

Kiedy chłopię ujrzało tę trąbę ogro
mną, stanęło zdziwione. 

- Co to takiego? - spytał. 
- To jest duża trąba, zviana głosem 

książęc'.a światów, - rzekła matka. -
Nią to zwoływal Mojżesz lud izraelskr, 
kiedy jeszcze byl rozprószony w pu 
styni. Od jego czasów, nie zdołał nikt 
glosu z niej wydobyć. Kto jednak tego 
dokona, temu będą poddane wszystkie 
narody ziemi. 

Uśmiechnęła się mówiąc to: co mia
ła za bajkę dawną, ale chłopie~ zatrzy
mał się przy wielkiej trąbie tak długo, 
że go musiała odwołać. Z wszystkiego 
co widział w śwątyni ta trąba była 
pierwszem, co mu się podobało. Chęt
nie byłby pozostal, aby dlużej i dokła
dniej ją oglądnąć. 

Nie dlµgo potem wyszli w duży, ob 
szerny dziedziniec świątyni. W skali
stym gruncie ziała tµ przepaść głębo-

-ka i szeroka tak, jak z pradawnych 
czasów zostafa. Rozpadliny tej nie ka
zał król Salomon zasypać podczas bu
dowy świątyni, nie przerzucił mostu po 
nad nią, ani otoczył głębi szeroką kra
tą. Zamiast tego przeciągnął nad cze
luścią kilka łokci długą, klingę stalową 
ostrzem do góry. Po nieskor1czenie dłu 
gich latach i zmianach, klinga leżala je
szcze nad przepaścią. Zjedzona 'już 
prawie rdzą, słabo przytwierdzona na 
końcach, drżała i chwiała się, jeżeli 
kto ciężkim krokiem szedł przez dzle
dzin~ec. 

· Gdy matka prowadziła chłopca nao
koło przepaści, zapytał ją: 

- Co do za most? 
- Król Salomon go urządzil, - od-

parła matka - nazywamy go mostem 
do raju. Jeżeli nad przepaścią przejść 
potrafisz po tym drżącym moście, któ
rego ostrze tak cienkie jak promień 
słoneczny, to możesz być pewnym że 
pójdziesz prosto do raju. ' 
' Uśmiechnęła się śpiesząc dalej, ale 
chłopiec zat(zymał się dumając nad 
wąz_kim, drżącym brzeszczotem, aż go 
matka odwołała. 

Poszedł, ale westchnał z żalem. że 
mu wcześniej tych rzeczy nie pokazała 
byłby miał czas przypatrzyć się im do
kładn:e. 

. S~H teraz nie zatrzymując się, aż do 
~1e,Ik1ego, portyku u wnijścia gdzie 
p1ęc rzędow kolumn się wznosiło. W 
kąc'.e stały dwie kolumny z czarnego~ł 
marmuru na wspólnej podstawie zsu
nięte tak blizko siebie. że zaledwo mo
żna biło źdźblo słomy pomiędzy nie 
wetknąć. Stały wyniosłe i majesta
tycz~e, a w około bogato ozdobionych 
ru1glowek wychylał si_ę rząd dziwnie 
~zezanych gł.ów zwierzęcych. Nie było 
Jednak cała Jednego na tych pięknych 
~łupach, kt?ryby nie był porysowany 
1 .I?o.szczerb1ony, .były zniszczone jak 
me mnego w sw1ątyni. Nr:twet posadz
ka byla w kolo nich wytarta i nieco 
wglębiona od licznych kroków. 

Znow u zatrzymał chłopiec matkę i 
SP.,Ytal: 

-- Co to za kolumn~: ? 
- To są stupy. które nasz ojciec 

Abraham przyw:ózł do Palestvny z da 
lel.de.i. CłJ~l~ci. Nazwał .ie f 1rf''t sora
w1edhwosc1. Kto pomiędzy nimi przej 

dzie, ten jest sprawiedliwym przed 
Bogiem i nigdy nie zgrzeszył. 

Chłopiec zatrzymał się i zdzhvione
mi oczyma oglądał słupy. 

- Przecież nie zechcesz próbować 
przecisnąć się pomiędzy nie? - Rze
kła matka z uśmie·c_bem. - Patrz, ka
mier1 wydeptali ci wszyscy, którzy u
siłowali przejść przez tę ~zparę, ale 
wierz mi, nikomu się nie udało. Chodź 
że. Słyszę gi:zmot miedzianych bram, 
trzydzieści ramion prężąc się w ruch je 
wprawiają. . 

Chłopiec przez całą noc leżał w na
miocie nie zmrużywszy oczu, ciągle 
widział przed sobą bramę sprawiedli
wości, most do raju i glos książęcia 
światów. O tak cudownych rzeczach 
nie słyszał nigdy przedtem i nie mógl 
sobie ich wybić z pamięci. 

· Następnego dnia doświadcżył tego 
samego. O niczem innem myśleć nie 
mógł. A onego ranka mieli już wra
cać dQ domu. Rodziców wiele zajęcia 
czekało, trzeba było zwinąć namiot 
wyładować go na wielbłąda i spako
wać wszystko. Nie zamierzali wracać 
samotnie, j~no w licznej gromadzie kre 
wnych i sąsiadów, a ponieważ wiele 
ludzi wybierało się razem, pakowanie 

·szło bardzo powoli. 
Mały nie pomagał przy robocie, sie

dział milczący śród zgiełku i pośpie
chu i rozmyślał nad trzema cudowne
mi rzeczami. 

Nagle wpadło mu na myśl, że ma 
czas pójść do świątyni i jesz~ze raz 
je zc,baczyć. Mnóstwo rzeczy było 
nie zapakowanych. Będzie mógł _wró 
cić nim wyruszą w tl.rogę. 

Pomknął, nie mówiąc nikomu do
kąd idzie. N!e zdawało mu się to po
trzebnem. Wszakże miał wrócić nie
bawem. 

Nie długo zaszedł do świątyni. 
wszedł w kolumnadę i zatrzymał się 
przed czarnemi dwojakami. 

Skoro ujrzał kolumn·y, blysnęły mu 
oczy radoś~ią. Usiadł na podłodze i 
patrzył ku nim w górę. 

Kiedy pomyślał, że ktoby się mię
dzy temi kolumnami przesunął, _uspra
wiedliwionym byłby i bez grzechu 
przed· Bogiem, zdawało mu się_, iż ni
gdy nic cudowniejszego nie widział. 

Rozważał jakby to było wspaniale, 
wnijść między te słupy, stały jednak 
tak . blisko siebie, że niepodobna było 
choćby tylko spróbować. S iedział te
dy nierucflomo z godzinę może przed 
kolumnami, ale nie wiedział wcale jak 
długo. Zdawało mu się, że zaledwie 
chwil parę pogląda na nie-. 

Zdarzyło się jednak. że we wspa
nialej kolumnadzie, gdzie chłopczyk 
się zabawił, zgromadziła się wysoka 
rada sędziów, aby w sporach narodu 
pośredniczyć. Cały portal pelen byl 
ludu. Ci ze skargą o naruszenie gra
nic. ci o owce porwane ze stada a zna 
czone·potem fałszywie, inni znowu do
magający się zwrotu pieniędzy od 
swych dłużników. 

Między innymi nadszedł bogacz, 
strojny w powłóczyste purpurowe sza 
ty i Qrzywiódł przed sędziów ubogą 
wdowę; miała mu być dłużną kilka sy 
klów srebra. Biedna kobieta za wodzi
ła głośno wołając, że bogacz niesłusz
nie ją oskarza, gdyż dług zapłaciła. Te
raz zmusza ją do powtórnej spłaty, a 
jeżeli sąd uzna ją winną, wtedy oddać 
mu będzie musiała córki swoje jako nie 
wolnice, gdyż nie jest w stanie zapła
cić. 

Nąjwyższy sędzia zwrócił się tedy 
do bo~rnc'.?a i zapytał: 

- Czy mpżesz przysiądz na to„ że 
ci ta kobieta jeszcze Qieniędzy nie od
dała? 

Wtedy odrzekł bogacz: 
- Panie, wszak jestem zamożnym 

człowiekiem. Czyż bym się trudził 
żądać od .biednej wdowy pieniędzy: 
gdybym me miał prawa do tego Przy 
sięgam ci, że tak jak nikt nie prze
szedł przez bramę sprawiedliwości, tak 
ona długu nie oddała. 

Sędziowie słysząc to. uwierzyli je
go słowom i wydali wyrok, aby wdo
wa córki swe oddala mu w niewolę. 

Ale chłopczyk siedząc opodal. s ły
sza ł to wszystko. Pomyślał ~' obie w 
duch~ : Jakżeby to dobrze było, gdy
by s1e, kto przez tę bramę przecisnąć 
potrafił ! Bogacz nie mówił prawdy. 

Tak mi żal tej starej niewiasty, która 
córki swe musi oddać w niewolę. 

SkoGZYł na podstawę bliźnich ko
lumn i zairzał przez szparę. 

- Ach! gdybyż to nie było zupełnie 
niemożliwem ! - pomyślał. 

Tak był zmartwiony dolą starusz
ki, że nie myślał w tel chwili nad teru 
jako trzeba być sprawiedliwym i be~ 
grzechu aby tędy przejść. Dla tej ubo
giej tylko, chciał tego dokazać. 

Wparł ramię w zagłębienie między 
kolumnami, jakby torując sobie drogę. 

W tej chwili wszyscy zgromadzeni 
spojrzeli ku bramie sprawiedliwości. 

Sklepienia zagrzmiały bowiem, kolu
mny zgrzytnęły rozsuwając się w pra 
wo i w lewo, o tyle właśnie, że szczu
płe ciało chłopca prześlizgnąć się zdo
łało. 

Wtedy nastało wielkie zamieszanie 
i zdumienie w tłumie. 

W pierwszej chwili nikt nie wie
dział co mówić. Ludzie stali w oko!o 
osłupiali, gap iąc się na małego chło
pca, który uczynił tak wielki cud. Pier
wszy, który się opamiętał był najstar
szy sędzia: Zawolal, aby pojmano bo
gatego kupca i aby go przywiedziono 
przed ław_ę sędziowska. Poczem ska- a 
zał go, aby całe swe mienie oddał ubo
giej wdo_wie, za to, że krzywoprzysiągł 
w świątyni Bożej. 

Gdy tego dopełnił, zapytał sędzia 
chłopca, przed l<tórym się b(ama ~pra
wiedliwości rozwarła, ale gdy się lu- s 
dzie za nim obejrzeli, zniknął..: W tej 
samej chwili kiedy się słupy rozsunęly1 
ocknął się jak ze snu i przypomniał 
sobie rodziców i zbieranie do powro
tu. Muszę pospieezyć, myślał, aby ro
dzice na mnie nie czekali. 

Nie mial jednak świadomości, że ca. 
łą godzinę zabawił przed czarnemi ko
lumnami, sądząc, że zaledwie parę mi7 

nut tam spędził, i dlatego był pewnym 
\Ży zanim opuści świątynię ma czas 

rzucić jeszcze okiem na most rajski. 
Lekkim krokiem pomknął przez 

gromadę ludzi i zaszedł do mostu po- u 
łożonego w zupełnie innej części ogrom g 
11ego gmachu. P 

Ujuawszy wyostrzony brzeszczot, 
co się nad przepaścią pr~żył, przypo· 
mn;ał sobie, że człowiek. któryby ten 
most przeszedł, na pewno: poszedłby 
do raju a wtedy zdawało mu się, ii to 
jest najosobliwsza rzecz, jaką kiedy si 
kolwiek oglądał. Usiadł na· krawęd~i 
przepaści i wpatrywał się w stalowe 
ostrze. · · 

Siedział tak i rozważał, jakby to 0 

miło było, dostać się do raju i jakby b 
chętnie ten most przekroczył. Ale za- ie 
razem miał poczucie, że tego próbować 
niepodobna. 

Trwał tak ze dwie godziny i rozmy 
ślał, nie wiedząc wcale, że tyle czasu 
mija. S i edział rozpamiętując o raju. 

Na dziedzińcu koło przepaści stal 
duży ołtarz ofiarny, kapłani w białych 
szatach chodzili na około niego podsY· 
cając ogień na ołtarzu i przyjmując ~ u 
fiary. Bylo w dziedz : ńcu wiele osob 
ofiarujących i tłum który się tylko slu· 
żbje Bożej przypatrywał. 

Przyszedł tam takfo ubogi starzec, 
niósł jagnię, mate i bardzo chude a w g 
dodatku ukąszone przez psa, tak, ze 
duża rana widniała. 

Starzec zbliżył się z tern jagnięciem al 
do kapłanów i prosił, aby mógł z!o· 
żyć ofiarę, ale odmówili mu. Powiedzie· 
li. że tak nędznej ofiary nie można skla 
dać Panu. Stary błagał, żeby prze~ 
miłosierdz; e przyjęli to jagnię, gd~Z 
syn mu śmiertelnie zachorował a on nic 
innego nie posiada, coby za jego wY· 
zdrowienie mógł Bogu ofiarować. I· 

_ - Przyjm,ij_g_ie moją ofiarę, - b ~ 
gał - inaczej modlitwa moja nie weJ· s 
dzie przed ob!icze Pana i syn rpói um· 
rze. 

- Wierzaj, że mi żal ciebie, ; ci 
rzekł kapłan, - ale zakon wzbrani d 
n.am kłaść zwierząt zranionych na ~ ~ 
fiatę. Jest tak niemożliwem wyslu~hsL 
twojej prośby, jak niemożliwem 1e

11 
aby kjo przeszedł ten oto. mo~t do.raze 

Chłooczyk siedział tak bllsko, 
wszystko słyszał. . te· z 

- JaJrn szkoda przecie, że ni~tab' 
go mostu przejść nie zdo ';' . . M?zn ja· 
sta rcowi uratować syna, jezehbYh U· 
gnie ofiaro\ "ano. - myślał \V duc 1 

Staruszek odszedł zasmuconY tw z 
dziedzi11ca, ale clllopiec wstał, przYS 



il do drżącego mostu i postawił nogę 
ostrzu. 
wcale nie myślał o raju dla siebie. 

·atern pra~nieniem jego było, dopo
'dZ ubog_iemu. 

f.lO Cofnął jednak stopę gdyż zastano-
„1 się: to niemożliwe. Most jest stary, 

<:.I e1nie zardzewiały, nie uni_ósłby mie 
·JP I 

' wet. . . . 3Ale raz jeszcze wyobraził sobie b1e-
a]ca, którego syn leży w_ śmiertelnej 
~orobie i .znowu postawił nogę na o
"1rzu klingi. 
' Wtedy spostrzegł, że przestała 
i żeć i pod stopą odczu.wał pewną pod
{awę. A kiedy krok uc~ynił. pocz~ł, 

··e Dowietrze wkolo unosi go, tak, ze 
:.e mógłby upaść. Niosło go, jakgdy
~~bY był ptakiem, co skrzydła ma roz-
~;arte. 

e Stal jednak wydała pod jego stopa-
aii drżący, czysty ton, a ktoś z tych co 
itali na dziedzińcu, Oj?;lądnął się sły-

o 1zac ten głos. Kr.zy.knął.' a teraz obej
rzeli się wszyscy 1 u]fzeh małego chłop 

• ·a idącego po stalowem ostrzu. 
• Zadziwienie i przerażenie obecnych 

- bYło ogólne. Pier}Vsi opamiętali się ką 
o piani. Natychmiast posłali po biedaka, 

a kiedy powrócił, powiedzieli do niego: 
Kiedy tego dokonano, p"ytali o ma

lego chłopca, który przeszedł nad prze
paścią. .Ale gdy się za nim obejrzano, 
już go nie było. 
Właśnie, skoro przeszedł most raj

. ski, przypomniał sobie rodziców i po
ej wrót do domu. 
y

1 
Nie miał świadomości że ranek i po-

al ludnie minęły, pomyślał tylko: 
o- - Teraz trzeba się spieszyć z po
O· wrotem, aby na mnie nie czekano. Mu-

szę tylko przedtem zajrzeć jeszcze do 
a. trtby. 
o- I przemknął się między ciżbą lekką 
i· stopą ku mrocznemu sklepieniu, gdzie 
m trabą miedziana leżała pod murem. 
as Kiedy patrząc na nią uprzytomnił 

sobie, że ktoby z niej ton wydobył, te
ez muby ludy całego świata były poddane 
o- uczul pewność, iż nic równ!e osobliwe 
m go nie oglądał jeszcze, usiadł więc i 

przypatrywał się pilnie. 
ot, Rozw~żał, jakby to byto wspaniale, 
0• wszystkich ludzi całego świata sobie 
en zniewolić, jakże gorąco pragnął zatrą 
by bić w starą trąbę. Widział jednak, że 
to to jest niepodobieństwem i nie ważył 
dy się nawet próbować. · 
zi 
.e S'.edział tak kilka godzin nieświa-

domy że czas mijał. Rozmyśla1 tylko 
to o tern, jakie się uczucię mieć może, ze

by brawszy wszystkie ludy ziemi pod swo 
za- ie panowanie. 
ać Zdarzyło się, że w tern chłodnem 

~klepieniu siedz;ał uczony kapłan i po
uczał uczniów swoich. Teraz zwrócił 
się do jednego z tych co u stóp jego sie
dzieli, i nazwał go szalbierzem. Duch 
mu zdradzH, mówił dalej, świątobliwy 
kapłan, że on nie jest izraelitą tylko ob 

sy· cym. Pytał go tedy, dlaczego pod przy 
0• bran~!11 imieniem wkręcił się między 

sób uczmow jego. 
siu· Wtedy obcy młodzieniec powst.ał i 

rzekł, jakoby wędrował przez puszcze i 
ee. m~rze dalekie, aby zaczerpnąć praw
w dz1wej miłości i naukę o Bogu jedynym 
że głoszoną posłyszeć. 

- Ousza moja usychała z tęsknoty, 
-- rnówił do świątobliwego męża, -
~I~ 'Yiedziałem, że mnie nie pouczysz, 
~keh się nie opowiem liebrajczykiem. 

1 
łamałem, aby zbyć się mojej tęskno

zei { Błagam cię zostaw mnie przy so
dyt Je. 
nic P d.A~; mąż świątobliwy powstał 

~y· 0 niosł ramiona ku niebu. 
i --: Nie zostanksz ty przy mnie tak, 

bla· ~~ ~1~ Powstanie nikt coby zatrąbił na 
ei· seie ~1~ne~ trąbie, którą zwiemy gło

urn· w 111 s1~c1a światów. N!e wolno ci na
p et s~ąpić w progi świątyni, bo jesteś 

~ cfgani~em: Spiesz i uchodź, inaczej tam 
ania d uc~niow1e rzucą się na ciebie i roze-

0' g~~~1 ~ ~a sztuki, obecność twoja plu-
cbat · - 1 sw1ątynię. 
jes.t. • ~le młodzieniec nie ruszył się z 
rai~ nue1sca i rzekł: 

· źe ia; N;e pójdę nigdzie, gdzie dusza mo 
Zginieć znajdzie pokarmu. Wolę taczej 

t te· zą u t""'.'oich stóp. 
abl llczn~le~w1e padły te słowa porwali się 

Ja· natr 1r· 11 c świątobliwego męża, aby 
hU·s iedn ę k '1' 'YPedzi ć. Ponieważ opierał się 
st~· Zabi~. ' rzucili nim o zitmię, chcąc ~o 

Chłopiec siedział tak bli zko, że 
wszystko mógł dokładnie widzieć i sły 
szeć. Wydało mu się, że kapłan jest 
człowiekiem bardzo twardego serca i 
westchnął: 

- Ach, gdybym mógł zadąć w tę 
cudowną tr~be. uratowałoby to bieda
ka. 

Powstał i dotknął ręką trąby. Za
pragnął dobyć z niej tonu nie dlatego. 
że nadawało to władzę nad całym świa 
!en;i, c~ciał jeno poratować kog.oś, czy
Je zyc1e było zagrożone. 

Objął więc trąbę drobnemi rączka
mi i usiłował ją podnieść. 

W tej samej chwili uczuł. że olbrzy
mi.słup sam do ust jego się_ podaje. I 
lekki oddech dziecka sprawił, że trąba 
wydala głos potężny, grzmiący, który 
naQełnił całą olbrzymią przestrzeii 
świątyni. 

Oczy wszystkich zwróciły się ku 
niemu i poznali, że to ów mały chłopiec 
dobył z_ trąby głosu, od którego w świą 
tyni wszystkie sklepienia i kolumny za 
drżały. 

Uczniowie zawistni1 chcący zabić 
obcego młodzieńca cofnęli się, a świą
tobliwy nauczyciel rzekł do niego: 

. - Pan cud uczynił i dal znak, że 
chce, abyś został wtajemniczony w 
zakon Jego. Pójdź, usiądź napowrót u 
moich stóp! 

* * 

Dzień się miał ku schyłkowi, a męż
czyzna i kobieta przyspieszonym kro
kiem zdążyli ku Jerozolimie. Zdawali 
się zaniepokojeni i wylękli i każdego 
po drodze pytali, czy nie widział małe
go chtopczyka. Zgubił się nam! -
mówili. Sądziliśmy, że poszedł z kre
wnymi i sąsiadami, tymczasem nikt go 
z nich nie widział. 

Ludzie idący z Jerozolimy odpowia 
dali im: 

- Nie, waszego chłopca nie spotka 
liśmy, natomiast w świątyni pokaza
no naill najcudowniejsze dziecko w 
świecie. Piękne jak anioł z nieba, a 
wyobraźcie sobie, przeszło przez bra 
mę sprawiedliwości! Byliby opowia
dali o tern zdarzeniu szeroko i długo, 
ale zatroskani rodzice nie mieli czasu 
słuchać. 

Uszedłszy kawał drogi, spotkali zno 
wu gromadę ludzi i wypytywali ich. 

Jednak wracający pielgrzymi opo
wiadali tylko o cudownem dziecku, któ 
re wygląda jakby z nieba zstąpiło. 
Dziecko to przeszło po rajskim moście. 

Byliby chętnie szczegółowo rozpra
wiali o tęm, rodzice jednak nie mieli 
czasu słuchać, tylko spieszyli do mia
sta. 

Szli ulicami to w górę, to w dół, ale 
dtiecka nie byto. Przyszli wreszcie 
pod świątynię. 
Przechodząc tamtędy kobieta rzekła: 

Skoro tu już jesteśmy, trzeba wstąpić, 
~obaczymy to dziecko. o którem mó
wią, że z nieba zstąpiło. Weszli i pyta
li, ,gdzieby to dziecko widzieć można. 

- Idźcie tam, gdzie mędrcy siedzą 
z uczniami. Między nimi jest to dziecko 
Uczeni zabrali je między siebie, wy
pytują chłopię, ono wzajem ich pyta, a 
wszyscy zdumiewają się nad niem. W 
dziedzińcu zaś czeka tl.!.!m zbity, pra
gnąc ujrzeć bodaj cień tego, który do
był głosu książęcia światów swojemi 
ustami. 

Mężczyzna i kobieta z trudem uto
rowali sobie drogę w natłoku i ujrzeli, 
że dziecko siedzace' śród mędrców i u
czonych - to syn ich. 

Kobieta poznawszy go, iaczęła pła
kać. Chłopiec zasłyszać pfacz i odczuł 
że to matka. Wstał natychmiast, przy 
szedł do niej, a matka i ojciec wzięli go 
za ręce i wyszli ze świątyni. 

Gdy matka nie przestawała płakać. 
spytało dziecko: · 

- Czemu płaczesz? wszakże przy
szedłem natychmiast, skorom twój głos 
usłyszał! 

- Jakże ja nie mam płakać! - od-
rzekła - zdawało mi się, żeś dla mnie 
stracony. 

Wyszli z miasta, noc zapadła a ma-
tka ciagle płakała. 

- -Czemu płarzesz? - rzekło dzie-
cko. Nie wiedziałem. że dzień cały 
minał. Zdawało mi się, że jeszcze ra
nek i zaraz przyszedłem. korom tylko 
głos twój posłyszał. 

- Jakże nie mam płakać! - rzekła 
matka. Wszakże cały dzie11 daremnie 
cię szukałam w trwodze, żeś mi już 
przepadł. 

Szli całą noc, a matka wciąż płaka
ła. O świcie spytało· dziecko : 

- Czemu płaczesz? Nie szukałem 
własnej chwały. Bó'g jeno dopuścił, a
bym tych cudów dokonał; chciał ws_po
módz przezemnie biednych ludzi. Na 
głos twój wróciłem przecie zaraz do 
ciebie. 

- Synu - rzekła matka - płaczę, 
gdyż mimoto straconyś ty dla mnie na 
zawsze. Nigdy już do mnie należeć nie 
będziesz. Odtąd celem życia twego 
9ędzie pragnienie sprawiedliwości, ce
lem dążeń niebo, a miłość twoja obej
mie wszystkich ludzi biednych, cierpią 
cych i pokrzywdzonych, cały świat 
boleści!" 

Róża czarna- Róża biała.·~ 
Powłeie. 

(Ciąg dalszy), 

Lili zbladła, a dreszcz chłodny 
wstrząsnął jej ciałem. Tego nie prze
widziała, nie przeczuwała nawet tej 
namiętności, która z taką siłą rozwinęła 
się w tern młodocianem sercu„. I po
mimo całej dobroci, pomimo całej po
błażliwości wrodzonej, budzić się_ w 
niej poczęła zgroza na myśl o św:ięto
kradzkiej rywalizacyi z siostrą„. 

Tak, więc to już druga ofiara nami<; 
t110ści... I tamta, Edyta, popełniła zbro
dnię„. wszak zdradziła tego, którego 
koc.hala, a którego zdawała się nienawJ 
dzieć.„ 

Lili całą silą panowała nad sobą„. 
Ach! jeŚli przebaczyła tamtej, która 
przecież była rzeczywistą sprawczynią 
nieszczęść, a może i śmierc.i ukochane
go brata, to czyż nie przebaczy Zumie, 
siostrze, takiej młodziutkiej, takiej nie
świadomej.„ Czyż ma prawo być nie
miłosierna dlatego fvlko, że tutaj o nią, 
o jej osobiste szczeście chodzi? ... 

Bezmierna dobroć rozlała się na 
twarzy dziewczyny, serdecznym ru
chem przygarnęła siostrę do swej ko
chającej piersi i, całując jej czarne, krę 
cone w fosy, szepnęła cicho: 

- Wiem o tern„. wiedziałam dawno 
i dawno przebaczyłam!... 

Zuma została ~wyciężona. Z krzy
kiem rzuciła się siostrze na szyję i, przy 
tułając się do niej, szlochała namięt
nie„, 

Nagle w tej samej chwili przeraźli
wy okrzyk przebił powietrze, a u wej 
ścia do groty pokazał się czerwony 
płomyk, niby kropla krwi świecącej ... 

Obie siostry wybiegły przerażone. 
Przed nimi, rozjaśniając ciemnoś

ci nocy, stal w ogniu skład drzewa, i 
płomienie lizały już dach szopy.„ 

Cóż się stało? 
tted-Kab nie ukrywał przed sobą, 

że atak w otwartem polu przedstawiał 
poważne niebezpieczer'Jstwo. Murzyni 
są z natury tchórzliwi: jeżeli pierw
szy atak im się powiedzie i nieprzy
jaciel okaże się słabym, podwajają swo 
je siły i energię, w przeciwnym je
dnak razie szybko bardzo następuje wy 
czerpanie, a instynkt samozachowaw
czy vcha ich do ucieczki. To też nie 
rzadko się zdarza, że garstka wyćwi „ 
czonego żołnierza europejskiego zgnie
cie całą hordę murzynów ... 

lied-Kab napróżno prowadził tak 
często swe szyki d-o ataku, przerzedzit 
ły się tylko ich szeregi, a znużenie i za 
bobonny przestrach przed niewidzie 
nym wrogiem stawały się z każdym 
dni"em silniejszemi... Napróżno do
wódzca starał się rozbudzić w nich 
chęć zemsty, napróżno obiecywał irr 
bogatą zdobycz, naczelnicy oddziałów 
wypowiedzieli uosłuszeństwo i wcale 
ni€,dwuznacznie zabierali się do odwro
tµ. 

tted-Kab czuł się zgubionym. Takie 
zakończenie niefortunnej wyprawy ni
weczyło wszystkfe jego ambitne plany 
utworzenia pot<;żncgo państwa somali! 
skiego, na czele którego stanąłby on 
sam, niezwyciężony wodz i wojownik. 
Na te> dumny murzyn nic mógł się zgo
dzić. 

Korzystając z resztek swej władzy, 
skłon i ł naczeln ików do pow ·tania je

~ 

szcze czas jakiś, przysięgając im uro
czyście, że w razje niebezpieczeństwa 
wyprowadzi ich sam, nie poświęcaj lC 
n!kogo. 

Dla wzmocnienia przysięgi kazał 
wytoczyć dwie beczki spirytusu i o
fiarował je żołnierzom, którzy je śami 
na własnych barkach przynie~l!: 

Było to bardzo ryzykownem, lecz. 
Hed-Kab nie miał już ni~ do stracenia. 
Óparjy o drzewo niedaleko od jednej 
z baryłek, którą przeznaczył dla sie
bie, rozmyślał, nuszczając kłęby won
nego hawana, przywiezionego jeszcze 
stamtąd, z tej pięknej, spokojnej Flory
dy. l)uszę murzyna toczyly ponure i 
groźne plany zemsty, a wzrok jego z 
nienawiścią kierował się ku cichemu. 
jakby uśp:onemu obozowi. Nareszcie 
obudził s.W z marze11 i machinalnie się
gał po zapałki, chcąc zapalić zgasłe cy
garo.„ Nagle stało się coś niespodziewa 
nego ... Paląca się zapałka upadła na o
twartą beczułkę alkoholu i w jednej 
chwili nastąpił wybuch. Somalijczycy 
porwali się zaniepokojeni, lecz lied-Kab 
uspokoił ich przerażenie i rozkazał za
chowywać się cicho. Na widok tego 
wybuchu piekielna myśl zabłysnęła w 
jego głowie, i nikczemny zdrajca w je 
dnej chwili utworzył równie okrutnY:, 
jak jego dusza, plan zguby nieprzyja
c~la„. 

Teraz zwycięstwo jest pewnem„ .. 
Somalijczycy musza mu uledz, a kto 
wątpi w jego moc i potęgę, gorzko po
żałuje swej niewiary. Zresztą obieca 
im solennie bogate łupy, jeśli zgodzą 
się poświęcić dwóch ludzi... 

Porwani jego dowodzeniami i chci
wi obiecywanych korzyści,. murzyni 

· zgodziliby się oddać na pastwę nie 
dwóch, alę dwudziestu ludzi, wymaga
nia więc lied-Kaba nie wydały im się 
zbyt wielkiemi, i wkrótce dwie ofiary 
zostały wybrane.„ Okrutny dowódz
ca rozkazał im wziąć na plecy barył
kę alkoholu i iść za sobą. 

Bez słowa opozycyi, jakby czując, 
że nic nie może zmiękczyć tego dzikie
go serca, wzięli nieszczęśliwi swój cię
żar i skierowali się ku owemu laskowi, 
o którym wspominaliśmy wyżej.„ 
chcąc się tam jednak dostać, należało 
pr4ejść niewielką, otwartą ze wszyst
kich stron i oświetloną polankę, której 
strzegł niewidzialny nieprzyjaciel. 

Nie byló wyboru drogi, i trzej mu
rzynL zataczając szerokie koło, rzucili 
się naprzód, pod gradem kul przebiegli 
polanę i zatrzymali się douiero u stóp 
gromadki drzew gumowych. Galla' 
owie nie ścigali ich wcale, to też Hed
Kab rozkazał swoim towarzyszom za
trzymać się tutaj i usta~ić drogocenną 
baryłkę. Zapalono pochodnie, gdyż 
blask ich nie mógł się przedrzeć przez 
gęstwinę drzew, i przy ich świetle 
tted-Kab rozpoczął kręcić lont długi na 
kilka łokci. Kiedy na;eszcie wszystko 
było gotowe, zdrajca własnoręcznie 
wywiercił dziurę w beczułće, umoco
wał w niej jeden koniec lontu, a sam & 

drugim oddalił się szybko, zostawiwszy 
ną straży obydwóch murzynów. U
szedłszy kilkanaś'cie kroków. łied-Kab 
zapalił lont, ułożył go na ziemi i ,nie 
tracąc czasu, nie myśląc o pozostawio
nych . na pastwę ofiarach, szybko prze
biegł polanę z powrotem. 

Lont, silnie nasiarkowany, zajął się 
· łatwo i yv przeciągu kilku minut dosię
gnął baryłki z alkoholem. Nastąpił st~a
szliwy wybuch. Obaj strażnicy wyle
cieli w powietrze, parząc się niemiło
siernie, płomief1 strzelił w gór<~, a w 
chwilę- potem cały lasek, wysuszony 
przez upały, przedstawiał olbrzymi 
sjos ~orejący. 

Galowie stanęli osłupieni i bezmyśl
nie zaczęli ostrzeliwać pożar. Ogień 
zwiększał się z każdą chwilą i poczy
nał już lizać liściaste poszycie przyty
kającej do lasku szopy, w której wnę
trzu przechwywano kosztowniei:;ze i 
delikatniejsze z przywiezionych narzę.o. 
dzi i większą część amunicyi. .. 

I podczas .• kiedy Mani-Kombo i Ma
gwar patrzyli bez.silni na tę orgię roz
igranego żywiołu, dach szopy zajmo
wał się coraz silniej, i suche belki trzesz 
czcć zaczęłv. 

Nagle Lili wydala przeraża,,., , · 
krzyk rozpaczy: wszak tam, do tej 
szopy, posłała Edytę, jako an :oła oo
cie zvciela . A teraz ta nieszczęśliwa 
ofi. ra tylu spełnionych na sobie zbro-



9ni, miala umrzeć najstraszniejszą ze 
wszystkich śmierci!... 

Jak szalona zerwała się młoda mu
l'zynka i niepomna ~ na niebezi>ieczeń
~iwo, jakie jej samej 'grozić lJlOgło, jak 
strzała pobiegła do palącego się budy~
kl:t, z którego wnętrza dolatywały dzi-
kie okrzyki i wycia. . 
" Zamknięte kobiety ze strachu naj

zµpełniej straciły przytomność: jak o
błąkane biegały w kółko, rwąc włosy, 
szarpiąc paznogciarrti ciało, · przewra
eając i rozbijając się o nagromad~one 
,aki, nie umiejąc znaleźć ' pomocy ni ra 
tunku ... 

Napróżno Edyta starała się znakami 
11spokoić je choć trochę, objęte panicz
•Ym strachem, nie chciały patrzeć· i nie 
rozumiały nic... . 

Na szczęście w tej chwili zjawiła 
~ie Lili. Przemówiwszy w ich rodzin 
11ym języku, uspokoiła ie cokolwiek i 
wskazała wyjście, do którego nieszczę 
śliwe rzuciły się z silą huraganu. Sto
jąca na drodze Edyta w jednej chwili 
zPStala przewrócona i zginęłaby może 
pcxl ciężkiemi stopami ty~h kobiet. gdy 
by nie Lili, która silnę_m uderzeniem 
ramion odepchnęła szaloną gromadę i, 
))()Chwyciwszy w objęcia zemdloną 
dziewczynę, wyskoczyła z płonącego 
budynku, uciekając w stronę jeziora ... 

Za nią rzuciły się uratowane kobie
ty i reszta osady, która, rozumiejąc 
i:rożące a nieunjknione niebezpieczeń
stwo, w ucieczce również szukała ra
tunku. 

Nagle za nimi rozległ się potężny 
1iuk i świst, niby tysiąr~ -żmij, i paki z 
narzędziami z siłą wy . .. • wwie-
trze„. . . 

Z piersi uciekających wyrwał się 
okrzyk rozpaczy„. Mani-Kombo ciężko 
ianny upadł na ziemię, patrząc z bó
lem na szerzące się wkoło zniszczenie. 
Dla niego był to koniec wszystkich ma 
rzeń i nadziei, był to arkan, który nie
powrotnie niweczył dzieło Hangi ... 
Longhoudzi i Oalla'owie biegli jak o
gJepieni, potykając się i potrącając wba 
J.emnie ... Magwar z dobytym ręwolwe
rem przeciskał się pomiędzy pierwszy 
mi szeregami, szerząc nieład i zamię
szanie ... 

Tego tylko czekat Hed-Kab. Jak 
sęp rzucił się ze swymi somaliiczyka
mi na rozpreżony obóz, i rozpoczęła 
Śie straszna rzeź„. 

To nowe niebezpieczeństwo oprzy
tomniało niektórych. Z pozostałych re
~ztek utworzono naprędce barykady, 
za którymi ukryło się około pięćdziesię 
ciu ludzi, postanawiając drogo sprze
dać życi-e ... 

Mani Kombo, pomimo·ranv nie stra 
cll przytomności i ze swego wysokie
go posłania słabym, lecz nieustraszo
nym głosem objął komendę„. 

Somalijczykowie, pijani krwią 
mordem, podżegani przez okrutnego 
Hed-Kaba pławili się literalnie we krwi 
wrogą., od tylu wieków znienawidzo
nego ... 

BACZNOSC l(LEY! 
Towarzystwo św. Andrzeia w l(ley przy Liił· 

gendortmund 
ebchodzi dna 10 lutego swą plerwsią roczni· 
cę f uroczystość poświęcenia chorągwi na sali 
pana Bussmanna. Przyjmowanie bratnich To
warzystw od godz'ny 2 do 3 po poi. na sali 
:pana Reichsmanna. Prosimy wszystkie TIYWa
n:ystwa. które zaproszenia odebraly i te, któ
re dla braku adresów zapros'zeń nie odebraly, 
aby nas swoją obecnością zaszczycić raczyly. 
O ti1czny udzial w zabaw·e szan. cuonków i 
wszystkich nam życzliwych Rodaków uprzej
mie prosi Zarząd. (2) 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urządza dnia 10 lutego na sali p. Rohl, 
Dilppelstr. 

- zabawę. karnawałową -
z teatrem p. t.: „Szlachta czynszowa, 
czyli klótuia o wiatr". Początek o go
dzinie 5 po pot Wstępne przed cza
sem 50 fen., przy kasie więcej. Czapki 
karnawałowe można przy kas:e nabyć. 
Mamy nadzieję, że nas szan. Rodacy 
i Rodaczki z Rotthausen iak najliczniej 
odwiedzą. (3) Zarząd. 

Towarzystwo gitnn. „Sokół" w Liitgen
dortmlłlld 

donosi szanownym cz.lonkom oraz Rodakom, iż 
w niedzielę, dnia 10 lutego, urządza swą 

ZIMOWĄ ZABAWĘ 
na sali pana Buschkampa. Początek o godz. 4 
po polu<lni.u. Zabawa bedzie urozmaicona ćwi 
czeniami gimnastytcznemi, losowaniem, dla nie
w:i.ast tluczeniem garnka o nagrody. O licz-
ny u-dzial druhów, oraz gości Qrosi Zarząd. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się zaraz po 
nabożeństwie o godz. 11 i pól. Na porządku 
dziennym obór zastepcy prezesa. obór sekre
tarza i inne ważne sprawy. Prosi się ilruhów, 
aby okazali zainterewwanie dla naszego Gnia-
zda ii sie stawJli Jak jeden mąż. (2} . 

Czołem! Wy~zlał. 

BACZNOśC l(ASTROP! 
. l(oło śpiewu „Halka" w l(astrop 

obchodzi dnia 10 lutes,ro zimową zabawę ina sali 
pana Sindra o godz:nie 4 po pol. Program za
ba\vy: Koncert, śpiew na cztery gJ0sy, dekla
macye~ o godz. 6 taniec. Zabawa odbędzi;e się 
w zamkniętem kole, na którą wszystkich Roda
ków z ok9'liJcy jaknaJuprzejmiej się zaprasza. 
Cieście powinni się przłtd czasem postarać o za
proszenie, bo przy kasie się nre dostanie, po
R'.eważ fest ścisla kontroła. Czilonkowie winni 
się stawić jaknajlicznrej z odznakami. O licz.-
ny udzial uprasza (3) lanąd. 

Tow. gfmn. "Sokół" w Neumiihl-Buschhausen 
podaje swym druhom do w'adomości, iż w nie 
dzielę, dnia 10 lutego, urządzamy 

- kMnawałową zabaw~ -
na sali: o. Schroeera w Buschhausen, na którą 
się wszystkich .Rodaków z Neumilhl i okolicy 
jak najuorzejrrtieJ zaprasza. Początek o godz. 
4 po J>Ql. Oośc:e mogą być tylko przez dru· 
hów V{Prowadzeni. Czolem! 

Uwaga: Przed zabawą o godz. 2 odbędzie 
si'ę miesięczne zebranie. Jest pożądane, aby 
kM.dy punktualnie się stawl. . {Z) 

St. l(ubiak, sekretarz. 

Baczność Holsterhausen ! 
Koło śpiewu "Wanda" w Holsterhausen 
urządza w dniu 10 lutego 

ZABAWĘ Z TAŃCAMI 
na sali p. Krafta o godzinie 4 po poJu
dniu. Szanownych Rodaków, chcą
cych wziąść udział w zabawie, prosi
my dać się na cz~onków. zapisać na ze
braniu, które się odbędzie tego samego 
dn-ia o godz. 3 i pół w lokalu posiedzeń 
bo zabawa będzie zamknięta. 

Uwaga: Ponieważ urządziliśmy 
podwójną kapelę, to jest polskie dudy 
i kapelę dętą. przeto lubownicy tańca 
mog_ą się bez przerwy natańczyć. O 
jak najliczniejszy udział w zebraniu i 
zabawie prosi (3) Zarząd. 

Tow. glmn. „Sokół" w Altenessen 
obchodzi dnia 10 lutego 3 rocznicę swe 
go istnienia na sali p. Saala, naprzeciw 
kościoła katolickiego, na którą szan. 
Towarzystwa, ·które zaproszenia ode
brały i te, które zaproszeń nie odebra
ły, tak samo wszystkich Rodaków i 
Rodaczki z Altenessen i okolicy jak 
najuprzejmiej źapraszamy. Początek 
zabawy o godz. 4 po poi. 

Czołem! (3) Wydział. 

T~anystwo św. Józefa w Honthauseo 
or74dza w n : edz;elę, dnia 10 bm. po pol. o go
dzinile 4 na sali p. Kortego zimową zabawę, po
łączoną z koncertem, teatrem pod tyt.: „Cy
gan Murengo, czy~i jaskinia potep:enia" w 5 
aktach, a 6 odslonach ze śpiewem z polą,czoną 
orki:estrą p. Michala Pietrysri z Brochu, Sztu
ka bardzo zajmująca. na którą szczególnie 
zwraca się uwagę. Początek teatru o godzi
nie 6. Po przedstaw·.eniu tańce. Karty wstęp
ne mo:ina nabyć u czlonków Towarzystwa oraz 
u gościnnego p. Korte i w księgarni. p. J. Sla
niny. Karty -dla czlonków 30 fen, dla gości 
przed czasem 75 fen., przy kas:e 1 markę, dla 
ezlonków sąsiedrrich Towarzystw, Jeżeli si~ 
okażą ustawą, 50 fen. Na powyższą zabawę 
\Vseystkich życzliwych Towarzystwu Rodaków 

Zarząd. 

Towarzystwo _,gimnastyC7.fle „Sołcół" w Laar 
O'bchodzil dn a 10 lutego 5-tą rocznicę istnienia 
swego na sali p. Ungra „flora", na którą szan 
Towarzystwa, które zaproszenia odebraly, i 
te, które dfa braku adresów zaproszeń nie o
debraly, fal{ samo wszystkich nam życzliwych 
Rodaków i Rodaczki z Laar i\ okolicy, fak naf
uorzeim ej zapraszamy. Program jest następu
jący: 1) od S!Odziny 3 do 4 przyjmowanie To
warzystw i gości. 2) Powitani'c delegatów i go
ści. 3) Sp .ew wspólny: „Bracia .Rocznica" 4) 
Przemów· eni:a dele11:at6w. 5) Cwiczen ja mieisco 
wego ~niazda. 6) Cwiczen·a przybylych gniazd 
7) Spiew na glosy Kola śp i ewu „Wanda" z 
Laar. 8) Przedstawieniie amatorskie „Chlopiec 
studnkatowy". Nastepn ·e taniec do godziny 6 
rana. Wstępne dla druhów 50 fen. dla gości 
1 markę (3) Wydział. 

Tow. glmn. „Sokół" w Recklingh.-Siid 
urządza pierwszą, zabawę zamkniętą 
połączoną z koncertem, teatrem i ćwi
czeniami, w niedzielę, dnia 10 bm. o 
godzinie 6tej wieczorem w Jiinglings
Haus. O liczne przybycie na zabawę u
prasza się. (2) Wydział. 

Towarzystwo gfmnast. „Sokół" w l(irchlinde 
urz4dza w niedziele. dnia 10 lutego, zabawę 
w zamkn :ętem kólku, na ~ali p. Schumachera. 
Początek o godzin·e 4V2 po południu. Druho
wie zalegający dlużej niż 5 miesięcy ze sklad 
kami, w.inni s · ę wprzód z nich uiścić, w innym 
razie bę.dą za n ~eczlonków uwafani. Goście 
mile widziani. Czo.rem! Wydział. (1) 

Swiętojózafacie. 
Na. chrzcinach u p. M. Wrobińskiego w 

Hombruch: M. Wrobiński z ż. i nowonarod.zo 
na córeczka 1 m. Józ. Lyskawai z ż. 1 m., We
ronika 50 fen., ·Jan Kaczmarek z ż.. 1 m., Elźble
ta Ulbrych 50 fen.. Nadeslal i porto zapl. pan 
M. Wrobi-ński razem 4,00 m. 

Ze skarbonkr Tow. „J ednośćo.: w Langen
d.reer nooeslal p, R Maćkowiak razem 

6,50 m. 
Na chrzcinach u p. Minty w Gilnnigfeld 

Jan M.inta z ż. 1,50 m., nowonarodzony syn 
Józef 50 fen.~ P:otr Bijak-owski z ż. 2 m., Pr. 
Roszek z i. 50 fen .• , Jan Dudek z i. 1 m., W. 
Szychowiak 50 fen., Katarzyna Jagla 25 fen., 
Jan Plociennik z ż. 1 m., nadesl'al i porto za-
placil p. J. Plociennik razem 8,25 m. 

Na chrzcinach u pana W. B'.eganowskiego 
w Osterfeld: W. Bieganowski :i ż. 1 m.„ Piotr 
Kulczak z ż. 1 m., St. łlalajda 1 m., lgn. Mie
dz.iński z ż. 2 m., T. Staszewski 2 m.,. Na<leslal 
i porto zaplacil W. Bieganowski razem 

7,00 m. 
Tow. św. Pawla z Eickla dni'.a 1 stycznia 

1907. Nadeslal prezes p. Pr. Krup.ka razem 
4,78 m. 

Ze skarbonki tow. św. Antoniego w Reck
linghausen-Sild d11ia Z8 październ·ka 1906 r. 
3,80 m., dnia 11 listopa~a 1906 r. 2,90 m., dnia 
25 listopa<la 5.20 m„ <inia 22. g'rndn'a 1906 r. 
3,50 m., dnia 9 listopada 1906 roku 5,30 m., Z 
gwiazdki dnia 30 styc,;niia (Jl 10 m., Nadesl'al 
i porto zaplacil .p w. Kędzierski razem 

31,00 m. 
Ze skarbonki Tow. św. Barbary w tterten 

nadeslal pr.ezes p. M. Krępulec - razem 
12,80 m. 

Na chrzcinach u p. P. Bekra w Oberhau
sen P. Beker z ż. 1 m., .nowonarodzony syn 
10 fen., Woźnica T. Staszewski 1 m., W. Szy
mański z ż. 50 fen., A. Beker z ż. 1 m., F .. Wal
czak z ż. 50 fen.„ ich syn 20 fen.., P. Wasielew
ski z ż. lrnarke .• A. Beker z ż. 50 fen., St. Dą
browski 2G fen._ Nadeslai i porto zaplacil p. 
W. Szymański razem 6,00 m. 

Na chrzcinach u p. Mi<:hala Lisa w Holt
hausen: M. Sis z i. 2 m., ich córka 20 fen., To· 
lusia za fen., Józ. Us 50 fen., A. Walczak 50 
fen., A. Stęszewski z ż. 1 m., P. Bączykowski 
1 m., L. Michafowskj z narzeczoną p. Bana
siak 1 m.,. W. Zając 50 fen., St. Prętki 50 fen., 
St. Wojciechowski 50 fen., J. Szonknecht z ż. 
1 markę, L. Du<iziak 50 fen .• A. Hudy z ż. 1 m., 
Nadeslał1 i porto zaplaciI A. Hady z ttochlar-
mark razem 10,40 m. 

Na zaręczynach u pana Karlikowskiego w 
Essen: Fr. Karli·kowski z i. 2 m., ich dzieci' l 
m., Zaręczona mloda para W. Kubiak z panną 
A. Karlikowską 3 m., Br. Karlikowski 1 mr:, A. 
Sawicki z narzeczoną p. W.ktoryą Kubiak 2 
m. Panna Weronika Kubiak 1 m .• A. Brajer z 
ż. 1 m., W. Ginter 1 m. St. Zalisz z żoną 2 
mr. Nadeslal i porto zaplacil p. St Zalisz z 
Essen W est razem 15,00 m. 

Na weselu u p. Jak. Sobczaka w Holster
hausen. Mloda para Ant. Olejnik z Maryanną 
Ol!eijnik ur. Jankowiak 2 m., Józ. Olejnik 50 fen. 
Szczep. Urbaniak 50 f .• Teof. Wojtakowski 50 
ten., Jan Kosowski 50 fen.. St. Jankowiak 50 
fen.. Jan Klemenczak 50 fen., Jan Zybala z ż. 
50 f., St. Malecki. z i. 50 f.,J. Sobczak z ż. 1 
m., St. Michalski z ż. 50 f .• Marya-nna Jankow
ska 60 fen. St. Klamzowska 20 fen., Cecylia 
Fundament 50 fen., Nadeslal ł porto zap.lacil p. 
St. Malecki z Erkenschwik razem 8,80 m. 

Dz·ś zebrano 113,33 m. W kasie z dni.a 15 
stycznia 07 r. 1017, 36 m., Dochód razem 1130 
marek i 69 fenygów. Rozchód 374,00 m. Do-
chód razem 756;69 m. 

~ozchód: 
P. B. z H. 32,00 m., E. B. z R. 30 m. S. 

W. z W. 40 m., P. z M. 200 m .• M. N. z C. 40 
m. J • .R. z W. 32 m. 

Towarzystwo św. Jana Ewang. w \Vftt 
zasyla swem.]J szanownemu czlookowi ee 

· Ałeksandrow'.i Sknerskiemq 
ora:z Jego towarzyszce życia, pannio 

.Maryannfe Przewotniaków&'Ie . 
w dnień ślubu, 9 lutego najserdeczniejsze .._ 

• czenfa, ·ii po trzykroć wYkrzykuje: •. MlOc!a p ~t · 

niech tyje! ~e; ~ 

Tow-arzystwo ,Jedność" !)od opiefc41 h". St. 
ołsława Bisk1&1>a w Essen • 

. zasyla swemu szanown~mu cTlonkowt l ~ 
<lozgooneJ towarzyszce życia pannie () 

Maryannfe Błaszak. 
w dniu ślubu, dnia 9 lutego najserd~nte1te 
życzen:a na nową droge życia. W końcu 'lrf· 
krzykuJemy po trzykroć: „Ml-Oda Paell nitd! 
tyję_! niech żyje! niech żyje." 

Nowo 

••JlepsŻe 

źródło zakopua 
m ebli urządzeń mieszk. 

MA ODPŁATĘ 
meble na 1 pokój wplata li mk. 
meble na 2 pokoje wpłata 18 ruk. 
meble na a poko.je wpłata 9 il mk. 
meble na 4 pokoje wpłata 80 mk. 

1 ubranie wpłata 4' lllk. 
1 ubranie wpłata 8 mk. 
1 ubranie wpłata 8 mk. 
1 ubranie wp)ata IO mk. 

Całkowite wyprawy! Wspaniałe urr,ą
d.unia kuchni, pokojów mieszkalnych t 
sypialni. (134) 

Wtt•J•łko na llredytl 

J. Scb11rzboff, 
Reeklinghauen·Sid (Brach). 

al. Boelaumt1k• (Bochumerstr.) 
nr. 19e (w pobliżunpoezty i apte1i.) 

otwor~onJ! 

Bank Parcelao) jnr 
e. G. m. h. H. 

w Śremie (Schrimm i. Posen) 
kupuje i sprzedaje m1jątki katdij 
wielkości, przyjmuje depozyta po 4 

procent za kwartalnem~ 4 i pół pro· 
cent za 1: ółrocznem wypowiedzemeDl· . 1111 
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"Wiarus Polski" 
tJYchodm ueść razy tygo
daio•o: Prenumerata wynosi 

I mk. IO fen. · 
kwartalnie. 
foeJdca katolickiego" oba7• „ 

•ai4 abonenm w dodatku. . 

- Mćdl sio i pracuj I ~ 

R9k 17. Bochum, n• niedaieh1 dnia IO lutego 1107 • 

lk ua nleezlef a pierwszą Postu I dliw~ść użycia _poka~m?w, w który~h I się ~ uczynieniem cudu, i nie okaz~ł 
6 llt. R 'ł ludzie zmyslow1 naJw1ęcej podoba1ą swe1 władzy, choć mógł był spuścić 

ó sobie- i wszystkQ na to łożą, aby tył- ~i; z gąnku kościelnego, bez szwanku 5 
llt. fit'" ykcya~ ~ I<or! VI. l-l ' . ( ko J~ŚĆ i pić. A gdy rta JVtti punkcie dla siebie. A wreszcie, gdy nas chęć 
~ Btatial Napoml~a~~ was, abyście nie uda się szatańska pokusa, bo i!! ~e- w~edzie, aby cudzy_m kosztem zb°b 

an, adaremno laski Boze1 me prz~Jęll. Al- zus odparł dowodem z Pisma sw.1e- gacić s1~, zdoby~ ma1ątek, sł~~ę lu_ 
~wiem mówi: Cza~u . przy1em!1e~o tego, że „nie sa'!'ym chlebem cz!ow1ek z~ac~en.ie u świata, ~spomm1my so_ 
W)'sluchalem cię, a w dzień zbawiema żyje, ale wszelkiem slowiem, ktore po- bie: ze Jezus wszystkiem tern wzga~ 
towałem cię. Oto teraz czas przyje- chodzi z ust Bożych" - wi~c szatan dzil, i ty~ s~osobem pokonał duc a 

rany oto teraz ·dzień zbawienia. Nie da uciekł sie do drugiego rodzaju pok u- zie go; a wiec i my Go w_ te!11 na~laduJ
:ając nikomu żadnego zgorszen!a, aby sy. - Widząc, że' ~ezus jest pokor- m~, a pozy~k~my zbawieme _wieczne~ 
nie było nManione p~sługowame na- nym i malo . o sobi~ tr~yma1ąc~1;i, kto~ego sobie 1 wam wszystkim z ser 
sze ałe we wszystkiem stawmy sa- chciał Go wbić w ambicyę 1 przywiesć ca zy~zę. Amen. 
my~h siebie jako sługi Boże, w ci~rpli- do pychy. A więc wziął Go do miasta l!!!!!!!!l!!!!!!!ł:!!!!!!!!!!!ł!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
wości wielkiej, w utrapien~a~h, w ~o- świętego, ! postawił Oo na . ga.nku ko
trzebach, w uściskach, w bicm, w w~ę- ści~lnym, i r~ekł· M~: „J eśhś. 1est sy.n 
zieniu w rozruchach, w pracach, w me- Boży, spuść ~ię na dol: albowiem napi
spani~ch, w postach, w czystości, w u- sano jest: iż aniolom swoim r.ozkazal 
miejętności w nieskwapliwości, w la- o tobie„ i będą cię na ręku nos·1ć, abyś 
rodności, ..;, Duchu świętym, w mi łoś- snać nie obraził o kamień no.gi swojej . .'· 
ci nieobludnej, w mowie prawdy, w mo - Le~z Jezus, który czymł cuda me 
cy Boż°ej, przez broń sprawiedliwości dla tego, aby s~ę popisywał z~ swą po'° prawicy i po lewicy. Przez chwałę tęgą Bos_ką, am też dla zachcianek złe
( zelżywość; przez ostawienie i dobrą go dueha i jego pokuszeń, lecz głów
~awę. Jakoby zwodnicy, a prawdziwi; n·ie czynił je wtenczas, kiedy chwala 
jako którzy nieznajomi, a znajomi; jako Boga 1~1b zbawienie ludzi tego wyma
umieraJący a oto żyjemy; jako karani, gało, wzgardził namową ducha złego 
a nie umo;zeni; jako smętni, lecz za- i odpowiedział mu: „Zasię napisano 
wsze weseli; jako ubodzy a wielu ubo- jest: nie będzie k!J.sił Pana Boga twe
(lłcającyeh; jako· nic nie mających, a go.'' Po tej odpowiedzi_ nie dał 7:łY du~h 
wszystko mający. za wygraną Jezusowi, ale uciekł stę 

/! EwaBgelia. Mat. IV. 1-12. 
,-- W on· czas byl zawiedzion Jezus na 
puszczę od Ducha, aby był kuszon od 
~abła. A gdy pościł czterdzieści dni 
I czterdzieści nocy potem łaknął. I 
przystąpiwszy kusiciel. rzekł mu: Je
~iś. jest Syn Boży, rzecz aby te ka
mienie stały się chlebem. Który odpo-
wiadając, rzekł: Napisano jest: nie sa
mym chlebem żyje człowiek, ale wszel 
kiem słowem, które pochodzi z ust Bo
zych. Tedy go wziął diabeł do miasta 
~więtego i postawił <YO na ganku kościel 
ny1p; i rzekł mu: J ;śliś Jest Syn Boży, 
spuść się na dół. Albowiem napisano 
Jest: Iż Aniołom swoim rozkazał o to-
bie, i będą cię na ręku nosić, abyś snadź 
nie obraził o kamień nogi swojej. Rzekł · 

tdej mu Jezus: Zasię napis.ano jest: Nie bę-
0 ł dziesz kusił Pana Boga twego. Wziął 
pro· ~o zaś diabeł na górę wysoką bardzo; 
iem· ~ukazał mu wszystkie królestwa światą 

tchwalę ich; i rzekł mu: To wszystkq 
~am tobie, jeśli upadłszy, uczynisz mi 
l>Oklon. Tedy mu rzekł Jezus: Pódź 
~recz szatanie! Albowiem napisano 
Je~t: Panu Bogu twemu kłaniać się bę
~z1esz, a jemu samemu służyć będziesz. 
:cty opuśc;ł go djabeł; a oto Aniolo

llie Przystąpili i służyli jemu. 

jeszcze do trzeciego rodzaju pokusy, 
którą największą liczbę ludzi zwykł ło
wić. Widząc, że Jezus pozbawiony 
jest wszelkich dostatków i zasobów 
maferyalnych, za którymi ludzie świa 
towi uganiają się i wszelkimi SPoso
bami staraJc, aby. je zdobyć, choćby z 
obrazą Boga i pokrzywdzeniem bliź
niego. sądził, że na tym punkcie przy
wiedzie Jezusa do ch~iwości i pożąda
nia ·rzeczy marnych. A więc wziął 
Oo na górę bardzo wysoką: i ukazał 
Mu wszystkie królestwa świata, i 
chwałę ich :.i rzekł Mu: „To wszystko 
dam Tobie, Jeśli upadłszy uczynisz mi 
p9kłon." .Ale Jezus, który nie po to 
przyszedł na świat, aby podbijał kró
lestwa. i rozpościerał władzę swą nad 
n·imi; lecz głównie, aby przekonał lu
dzi i dał im poznać marność rzeczy 
ziemskich, które wkrótce przemijają ' 
nie stanowią stałego szczęścia, a tylko 
sa powodem dO" zapomnienia o Bogu ! 
zbawieniu duszy: zgromił szatana 1 

rzekł mu: „Pójdź precz szatanie: :tl
bowiem napisano jest: Panu Bogu twe 
mu klaniać się będziesz." Wtedy ~za
tan poznał. ie m~ał do czynienia: nie 
ze zwykłym śmiertelnikiem, ale z i
stotą wyższą po nad to wszvstko co 
jest ziemskie; więc opuścił Jezusa, a 
aniofowie przystąpili i służyli Mu. 

Kazanie. 

Patrzcie .bracia moi. jak wielki 
przyklad daje nam Jezus ze siebie, jak 
mamy postępować śla~em Jego, P?ko: 
nywać złego ducha, ktory nas swo1em1 e~tl z .Ewangielii dzisiejszej dowiaduje- poduszczen·iami wiedzie do upariku w 

O~.~ ~Y się, że Pan Jezus przed rozpoczę- grzechy. A naorzód co do nostn: iM: 
pl!r e1ern opowiadan:a nauki swojej, wprzód my za przvkfadem Jezusa i zac.howaJ 
i:i~ !dtdalil się na puszczę czyli osobność, my post. Nie dajmy sie u~odz1ć dn-
sz11f 1 arn . J chowi złemu, który wmawia w nas, ,~ d Przez dni czterdzieści nic me e- z"e zdrowi"e ciafa naszego wymaQ"a. ahv d~ ząc ani pijąc, przygotowywał się do · d 
11e·1 Sp ra:vs bardzo ważnej bo odwrócenia rtie pościć. oo wlaśnie zdrow:e uszy 

Udz db - ' · jest wa7niejsze od ciała. a ono doma-
t ~h ~o alwochwalstwa, a zechęcem~ <ra sie. aby po§cić i tym sposobem ~d-
tb Słu· o. uzn<1nia prawdziwego Boga. i -pokutować za grzechv. N. asteum: :;e-
l Zenia Mu wiernie. y 

D I d h żeJi nas pvcha mdvma 1 w1!1awia.' lłid a ej dowiadujemy się, że zły u~ nas. że my coś z11aczvmv. ~e moze-
n· ząc w Panu Jezusie cnoty umartw1e mv komu coś zfe~o wyrzad~'Ć dla posk~· ~kromności i pogardę rzeczy ziem- kazania. ie.mamv moc na<l mm: w.~oo
tu'~ • Przystąpił do Niego i począł Go mnf!mv snhie. że .Jer,ns bvl Bo;nem 
~ Shć. Naorzód widząc Go głodnym, wszechmocnvm. a fe~nak abv me 11-
I se ~cał aby z bmieni 11czvnił chleb, Jedz pokusie szatańskiej, powstrzymal 
„ Pozyciefłl takoweio zaspokoił poż. . „~ 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Ciąg daluy)4 

§ 20. 
)(ara upadłych Aniołów. 

Upadłych aniołów spotkała kara 
odpowiednia winie. 

Polegała ona: 
1. Na tern, że im Bóg odebrał nad 

przyrodzone dary, oddając ich na · łup 
własnego, od~ąd nędznego jeste1:>t :.v~. 
To też dawniejsza miłość przemieniła 
się teraz w nienawiść ku Bogu, spra
wiedliwość w złość, mądrość w nie
szczt;sne zaślepienie i ciemnot~ dll !ha. 
Każde bowiem stworzenie, którego 
pierwej przeznaczeniem było poznać i 
m'ilować Boga, staje sie ciemnem, za-, 
ślepionem i nędznem. skoro mu Bóg 
światło i laskę usunie. 

2. Aniołowie nie utracili wpraw
dzie darów przyrodzonych. mianowicie 
przyrodz.onego poznawanfa 3 mocy; 
dary te wszakże zostały skierowane 
ka ~lemu, władzy poznanwania chytrze 
do zdrady używają~ a mocy do od~p
chnięcia zgubnych i złośliwych zamy
słów. 

3. Nareszcie odrzucił ich Bóg od 
siebie na zawsze i wskazał na wie
c_zne męki w ogniu piekielnym. 

Por. 2 Piotr. 2, 4.: „Bóg aniolom, 
gdy zgrzeszyli nie przepuścił, ale po
wrozami piekie1nemi ściągnąwszy, do 
piekła podał na męki, aby na sąd byli 
schowani." Jud. 6.: „A anioły, którzy 
nie zachowali zacności swej, ale mie~z 
kanie swoje opuścili, na są.d dnia wieJ
ki~go zwi~zkami wiecznemi pod chmu 
rą (w ciemno§ci) zachował". 

Upadli ci aniołowie cierpią już te
raz karę w piekle; jednakże aż do dnia 
sądu ostatecznego nie są do piekla stale 
przykuci; owszem za dopuszczeniem 
Bożem mogą je opuszczać, gdy p;smo 
św. mówi: ,.djabeł, jako lew ryczą.cy 
kraży, szukając ko.g-oby pożarl" (1 P. 
5, 8.): w innem zaś miejscu powiada: 
,zie duchy, z któremi walczyć mamv, 
są w powJetrzu" (Efez. 2, 2.; 6, 12.). 
Odwolując się na te mieisca pisma św. 
mówi św. Tomasz z Akwinu: „Jeżeli 
nnadJi aniolowie są w piekle, to pie
kło jest tern mieiscem. które odpowia
<fa ich P'rzechowi, a jeżeli są. w powie
tr711. f w n::l<:7em otoczeniu. to im to 
rniełc:re nohvtu za szczeQ'ófnem dopu
szr7pniem Ro!!~ jest dozwoionem aż 
no rlni~ ~::ir'ftt ost~te:~zne !.'•1 ze wzgle<fn 
na -C7low:eb: oodohnie7, przebvwają 
i anin1owie rfnhrzv w dwóc11 mieiscach, 
w njehie. ktńre nnnowiada ich z:is1ndze 
i w hfisko~ri Jndzi. ahv s:e nimi opfe
kow:l Ti." (Snmm. T nu. 64. art. 4.). 

Wszel::Jkoi. J!'nzieJrnlwiek zle duchy 
sie znafdnfa. wł::lściwa kMe ciernią 

wszerfzie: wszP-rl?::f". oowiatia czci<>'o
dnv Becfa. g-dzieftoJwfek sie znafrłuia, 
noszą J;>f eklo ze sobą, tak jak dobrzy 

Księgarnia „Wiarusa„ 
poleca " wielkim 1r1boNI 

ksią:2;ki dó naboteństwa, po
wieściowe, historyczne 

-śpiewniki, listowniki, papier 
listowy, wiązarki, powins1„ 

wania itd. 
.!dres "w1..-.. ••hkł~ 

ee bum. 

...... 
aniołowie, którzy si~ opiekują luclim.i 
na ziemi, wszędzie niebo ze sobą maJ-.. 

Kara, którą źli aniołowie już teraz 
cierpią, będzie jeszcze większą w dniu 
sądu ostatecznego. Albowiem a) wte
dy tajemnica ich złości całemu światu 
objawioną będzie; w obliczu całego 
świata stan jako istoty szkaradne i go 
dne pogardy; b) wtedy nietylko Bóg 
sądzić ich będzie, ale i ci dobrzy lu
dzie, którym w życiu szkodzić usiło
wali; c) wtedy utracą i moc szkodze
nia lµdziom, które im obecnie sprawia 
szatańską rozkosz i nasyca ich niena
wiść; a nareszcie d) odtąd już ludzie 
nie będą im schlebiali, nie będą im na
dal boskiej czci oddawali, a to właśnie 
sprawiało dotąd tak wielkie zadowo
lenie ich szatańskiej pysze. 

§ 21. 
Stosunek upadłych Aniołów do ladzL 

1. Równie, jak przeciw Bogu, tak 
i przeciw człowiekowi, jako obrazowi 
bożemu, tchn~ upadli aniołowie niena
wiścią, zazdrością i złością. Chcą oni 
szkodzić ludziom. Ponieważ mimo 

upadku swego nie postradali wysokich 
darów przyrodzonych, ponieważ, jak 
z doświadczenia wiemy, w stworze„ 
niu zawsze wyższa istota wywiera 
Wpływ na niższą, przeto wątpić nie 
można, że szatani, jako wyżsi od nas 
swą naturą, mogą w pewnym wzgl~
dzie na nas wpływać,_ że więc mogć\ 
nam szkodzić, i to nawet bardzo, je
żeli Bóg im dozwoli. Mogą zatem i 
chcą nam szkodzić, jak tego pismo św. 
wyraźnie uczy. Czytamy w niem bo
wiem, że szatani mają moc szkodze
nia nam; czytamy tamże nazwy złych 
duchów, jako to: rządzcy moce, księ
stwa, mocarze i t. p_.; wystawia nam 
ich J.!ismo św. jako duchy, które cią ... 
gle nad tern przemyślają, jakby nas 
do upadku przywieśc. 

1 Piotr. 5, 8.: „ Trze twymi bądźcie· 
·i czuwajcie, boć przeciwnik wasz dja ... 
bel, jako lew ryczący, krąży, szuka
jąc kogoby pożarł." Efez. 6, 11 i n.: 
.u...Obleczcie się w zupełną zbroj~ bożą„ 
abyście mogli stać przeciwko ciału i 
krwi, ale (i) przeciwko książętom i 
władzom, przeciwko rządzcom świata 
tycb ciemności, przeciwko duchowym: 
złościom w niebieskich (w powietrzu). 
A przetoż weźcie zupełną zbroję bożą, 
abyście mogli sprzeciwić się w dzieli 
zły : we wszystkiem doskonali stać.'' 
Na inneitI miejscu także nazywa Chry 
stus Pan szatana mocarzem, księciem 
tego świata (t. j. rządzcą tych, którzy 
nie są z Boga, lecz woli bożej się o
pierają). Por. Mat. 12,29.; Jan l.f, 
30. i i. 

2. Mocy szkodzenia ludziom oży
wali szatani w wysokim stopniu przed 
Chrystusem; utrzymywali rodzaj lu
dzki, mianowicie pogan, w ciemnocie 
niewiary i zabobonu i w okowach grze 
chu, a zniszczywszy prawdziwą służ
bę Boga, zgotowali sobie na tym świe 
ci~ królestwo i odb:erali cześć _boską. 
Czas przed Chrystusem był zatem głó 
wnie czasem p_anowania duchów oie 
ki<:lnych, i w tern rozumieniu nazywa 
tez Chrystus czarta: książęciem tego 
świata. Panowanie szatana zburzył 
Chrystus Pan; zwyciężył On przez 

śmierć swoją krzyżową potęge szatana 
tak, ze, wedle słów Kościoła, ten, któ
ry na drzewie zwyciężył, na drzewie 
też zwyciężonym zostal ut qui in li
gno v ncebat, in Iigno quoque vince
retur; Praef. de cruce). 



Por. Jan, 14, 30.: „Idzie książę te
go świata, a (ale) we mnie nic nie
ma". Por. oppwiadanie o kuszeniu 
Chrystusa, jako też o wielu cydownych 
wypadkach wyrzucania czartów z ludzi 
opętanych, mianowicie Mat. 12, 28, 
29.: „Lecz jeśli ja duchem bożym wy
ganiam czarty, tedyć na was mzyszło 
królestwo boże. Albo jak może kto 
wnijść do domu mocarzowego i sprzęt 
jego rozchwycić, ażeby pierwej zwi~
zal mocarza? toż więc dopiero dom 
ie~o rozchwyci." 

3. Atoli, chociaż ~hrystus pokonał 
moc djabelską i to nietylko za siebie, 
ale i za nas, wysłużywszy nam siłę 
do pokonania szatana, to jednakowoż 
następstwa tego zwycięstwa nie się
gają tak daleko, aby nam czart prze
klęty wcale już szkodzić nie mógł. Ąl
bowiem szatan ·nie postradał jeszcze 
swych potężnych darów przyrodzo
nych; to też już po śmierci krzyżowej 
Chrystusa pisze św. Paweł, że „szatan 
krąży, jako lew ryczący, szukając ko
g oby pożarł." 

4. Szkodzić nam może djabeł i na 
ciele i na duszy. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
i 

Cudowne obrazy Matki -Boskiej 
w Polsce. 
POZNAŃ. 

W kościele Bożego Ciala znajduJ6 
się obraz malowany według obrazu 
częstochowskiego Najśw. Maryi Panny 
ozdobioną srebrną sukienką i zlociste
mC koronami. Obok około 140 wotów 
rozwieszonych świadczy o doznanych 
tu łaskach od Naiśw. Matki Zbawicie
la. Nie ma jednak historyi tego obra
zu, istnieje tylko pieśń o nim do Najśw. 
Panny: · 

Niebieskich pułków wielowładna 
Pani, - Poskromicielko piekielnych o
tchłani - Przykryj nas płaszczem mi 
losierdzia swego, - A broń nas grze
sznych gniewu Syna Twego. 

Tobie na jasnej częstochowskiej gó
rze, - Gdzie Twojej łaski śliczne świe 
cą zorze, - Wszyscy grzesznky ukłon 
.swój oddają, - Ucie~zką grzesznych 
:pokornie uznają. 

Podobny honor Poznań Ci oddaje, 
- Kiedy się w Twojej łasce być uzna
je, - Tyś sobie miejsce za miastem 

- obrała, - By cała Polska wolny przy-
stęp miala. · 

Pole poznańskie u Bożego Ciała, 
- Nie bój się Polsko byś kiedy prze
grała, - Z obroną Matki zwycięstwo 
gotowe, - Wiem, nieprzyjaciel że 
przegra na głowę. 

A gdy na Polskę ciężka padnie trwo 
ga, - Z_agniewanego błagaj za nas Bo 
~a, - Zastaw nas Matko piersiami swo 
femi, - Któremiś Boga karmiła :ia 
ziemi itd.. 

RO l(ITN O. 

Matka Opata Opalińskiego miala szcze 
gólne nabożeństwo do tego obrazu. Ra
zu pewnego przyniosła go do bardzo 
chorego człowieka i włożyła go na nie
go, przez co chory natychmiast wy
zdrowiał. 

Razem z obrazem odzieczyl Opat 
Opaliński po matce swej najgłębszą 
cześć ku temu obrazowi; z początku 
miał go w swem mieszkaniu, później 
złożył go w klasztornym kościele w 
Bl~dzewie. W podróży zabierał go ze 
sobą i tak się do niego przywiązał, że 
skoro się tylko od niego oddalił, uczu
wał, jak mówił, nieopisaną trwogę, któ
ra dopiero w bliskości obrazu ustępo
wała. Tenże sam Opat Opaliński kil
kakrotnie tak niebezQ.iecznie na zdro
wiu zapadł, że lekarze nadziei wylecze
nia go już nie mieli. Wtedy zwra~ał się 
w ufnej modlitwie do Matki Boskiej w 
owym obrazie, albo też w kościele Ble 
dzewskim przed tym obrazem Mszę 
św. na intencyę swego wyzdrowienia 
kazal odprawiać i za każdą razą Matka 
Boska zdrowie mu zwracała. 

Aby powiększyć cześć cudownego 
obrazu przeniósł go Opat Opaliflski z 
Bledzewa do Rokitna, gdzie też osobny 
kościół na uczczenie Najśw. Panny po
stawił i klasztor założył dla siedmiu ; 
konników roku 1677. Tu wzmogła się 
cześć Najśw. Panny i ufność pobożne
go ludu do tego obrazu, który tu licz
nych łask i cudów doznawał. Poznański 
Biskup ks. Stefan Wierzbowski wyzna
czy! komisyę duchowną dla sprawozda 
nią, cudów r. 1670 dnia 11 lutego, złożo
ną z ks. W oj ci echa Dobrzelewskiego, 
infułata laskiego, archidyakona poznań
skiego, ks. Stefana Moręckiego, pro
boszcza poznańskiego u św. Maryi Ma
gdaleny, ks. Tomasza Mlodzianowskie
sro z zakonu Towarzystwa Jezusowego 
i ks. Jana Kazimierza Steczewicza, dzie 
kana i proboszcza zbąskiego. Na mocy 
badań tej komisyi wydał ks. Biskup 
Wierzbowski dekret ogłaszający ten 
obraz Najśw. Panny za cudowny, dnia 
15-go lutego roku 1670. W roku na
stępnym obraz przeniesiony był z wiel 
ką uroczystością do Warszawy na ży
czenie króla Michała, i tego samego 
roku3 z tą S?mą okazałością przenre
siono go do Rokitna i umieszczono we 
wielkim ołtarzu . 

O tym obrazie wydal książkę ks. 
Jan Kaźmierz Steczewic~. pod tyt.: 
„Skarb nieprzebrany.„ obraz cudowny 

N. P. Maryi Rokitnickiej". Poznań 
1672. Wspomina też o nim ks. Jan Ko
rytkowski (Brevis descriptio) str. 272; 
Chociszewski i inni. - . 

Chusta świętej Weruniki. 
I. 

W jednem z ostatnich lat panowa
nia cesarza Tyberyusza zdarzyło się, 
że ubogi robotr:iik z winnic osiadł z żo
ną w onuszczonej chacie, wysoko w gó 
rach sabif1skich. Byli tu obcy i żyli w 
największej samotności, nie przyjmu-

W.ieś Rokitno należała do klasztoru jąc nigdy nikogo w gościnę. Aż je-
00. Cystersów w Bledzewie. Pier- dnego ranka gdy wincerz drzwi otwo
wszy drewniany kościółek wybudował rzył ujrzał, na swe wielkie zdziwienie. 
tu roku 1333 ks. Jan Doli wa, Biskup że na progu siedziała skulona stara ko~ 
poznański. Z początku opiekowali się bieta. Była otulona w szary płaszcz i 
nim kapłani świeccy, dopiero Biskup miała pozór bardzo ubogiej, gdy jednak 
Thelikowski r. 1661 oddał go \v opie- powstala i zbliżyła się ku niemu, wyda 
kę OO. Cystersów, którzy w Rokit- ła mu się tak wspaniałą, że mimowoli 
nie aż do zniesienia tego klasztoru w przyszły mu na myśl podania o bogi
roku 1835, posługi parafialne spełniali. niach, które w postaci starych kobiet 

Teraźniejszy obszerny murowany ludzi nawiedzają, 
kościół z dwoma wieżami stanął w la- . - Przyjacielu, - rzekła niewiasta 
tach 1746-1748 staraniem bledzew- - nie dziw się, że noc dzisiejszą prze
skich księży Opatów: Michala Kona· spałam na twoim progu. To chata mo
narzewskiego i Józefa Gorczyńskiego. i~h rodziców i tu się urodziłam przed 

We wielkim ołtarzu tej pięknej dziewięciesięciu prawie laty. Sądzi-
świątyni znajduje się od 200. lat cudo- łam, że ją zastaną opuszczoną. Nie wie 
wny obraz Matki Boskiej, do którego działam, że ją ludzie na nowo wzięli w 
lud wierny szczególniejsze ma nabożeń posiadanie. 
stwo i okazuje je przez liczne piel- - Nie dziwię się wcale, żeś myśla 
grzymki na tak zwane „$więta piel- la zastać tę chatę, leżącą tak wysoko 
srrzyms~ie".' !o jest w czwartą niedzie- między niedostępnemi skałami, pustą i 
lę po W1elk1~1 Noc1, w Zi~}on~ $wiąt~i, opuszczoną; - rzekł robotnik. - Ale 
w u;oczysto~ć TroJ~Y Na1~":· 1 w św1ę- my oboje z żona. jeste~mv hiedni przy-
to Narodzema Matki. Bosk1e1. bysze z dalekich krajów, nie mogliś· 

Co do P?chodzema cudownego tegq znaleść innego schron ska. A tobie. 
·obrazu ~świadczył Opa~ klasztoru OO. co tu przybywasz po długiej wędrówce 
<)s.tersow ":', Bl~dzew1e: ks„ Jan .Ka- podjętej w tak późnym wieku, może 
z!m1~rz Opahnsk1 pr~ed kom1syą b1sku I jest pożądańszem, że zastajesz tu lu
p1ą, ze obraz wsoom1any nabyła matka 1 dzi, niż wilki sabiiiskich gór. Musisz 
Jego, o~ Kanclerz~ ~oronnego: . Lesz- l OYĆ znużona i głodna, znajdziesz u nas 
CZYnskrego, po ktore1 on go odz1eczył. legowisko na ~oczynek, czarkę kozie-

~o mleka _i chleb, jeżeli ci to wystar
czy. 

Stara uśmiechnęła się z lekka, ale 
uśmiech był tak przelotl!Y, że n!c mógł 
z.a trzeć wyrazu ciężkiego strapienia, 
jaki trwał na jej obliczu. - Garą mł0-
dość przeżyłam w tych górach. - rze
kła. - Nie zapomniałam jeszcze jakto 
się wilka z chaty wypędza. 

W istocie wyglądała tak mocna i 
dzielna, że wincerz wcale nie wątpil, iż 
mimo późnego wieku, ma jesz.:;lc si
ły dosyć, aby podjąć walkę z leśnym 
zwierzem. 

Powtórzył jednak zaproszenie i 
stara weszła do izby. lJ-;1źl :Ha do po
siłku z ubogimi ludźmi i jadła bez wa
hania. Jednak, pomimo, że zdawała się 
bardzo zadowolona, jedząc chleb razo
wy rozmoczony w mlekl!. m przecież 
goszczący ją rozmyślali nad tern, skąd 
może pocbodzić ta stara k0hieta? Po
znać było bowiem łatwo. iż czl(ścicj mu 
siała spożywać bażanty ze sreb~·:-iy::;h 
półmisków, niż chleb razJW)' i mleko z 
glinianej czarki. 

Niekiedy rozglądała si~, jakuy szu
kając wspomnień po chacie. uboga izba 
o wylepionych gliną ścianach, z t~kiem 
ubitym zamiast poctlogi, ni0 o wiele 
mogla się zmienić. Pokazała ~ospo~ta1 
stwu zarysy psów i jeleni, które nie 
gdyś ojciec jej kreślił na ścianie, aby 
swym malcom sprawić uciec!1ę. '.Vy
soko u pułapu dopatrzyła na pólce cze
re{_> glinianego naczynia - ongi sama 
w nie kozy doiła. 

Mimo to małżeństwo mvślato w du
chu: może być, że tu urodzona, później 
jednak musiała się w ży .::i .i czem :nnem 
zajmować,' niż dojeniem kóz i wyra
bianiem masła lub serca. 

Zauważyli również, że •11yśtami czę 
s.to odbiegała w dal, każd \.'tn zaś ra
zem, gdy się ocknęła z zadumy, wzdy 
chała jak w ciężkiem stran~en:u. 

Wreszcie wstała od posiłku, a dzię
kując za gościnność, zwró~ih się ku 
wyjściu. 

W tej chwili żal jakiś _ ogarnął serce 
robotnika, wydała mu si~ tak godną 
współczucia w swej sata0tncj ~· taro
ści, że powiedział do niej: 

- Jeśli się nie mylę, to zdążając tu 
wczoraj nie mieliście zamiaru tak rv
chlo opuścić ·tej chaty. Może istotnie 
jesteście tak ubogą, jak to sądzić mo
żna z pozoru i pewnie zamierzaliście 
przebyć tu resztę życia. Teraz odcho
dzicie dlatego, że chata przez nas zaję
ta. l(obieta nie przeczyła. 

- Powiem ci jeno, -- rzekła - że 
chata od tylu lat opuszczona może ró
wnie twoją, jak moją własnością. Nie 
mamy prawa usuwać się stąd. 

- Jednak twoja to ojcowizna. -
rzekł wincerz - z pewnością masz do 
niej więcej praw, niż ja. Zresztą myś
my młodzi a tyś wiekowa. Zostań my 
zaś odejdziemy. ' 

Staruszka słuchając tej mowy, mia
ła pozór nadzwyczaj zdziwionej. Zwró
ciwszy się na progu patrzyła w męż
czyznę, jakby słów jego nie rozumie
jąc. 

Poczem ozwała się młoda kobieta: 
- Jeżelibym śmiała słowo jakie 

'?ftrącić w tej sprawie, - rzekła do mę 
za, - to prosiłabym cię, abyś zapy
tał, ~zy ta staruszka nie chciałaby nas 
uwazać za swoje dzieci i zostać z nami 
~byśmy ją pielęgnować mogli. Jak~ 
zeby to było, gdybyśmy odeszli zosta
wiając ją w samotności. Straszny to 
los zostać opuszczoną w pustyni! Tak 
jak~yśmy ją na śmierć głodÓwą ska
zalt. 

Staruszka zbliżyła się do obojga 
wpatrując się w nich badawczo. ' 

- Dlaczego przemawiacie do mnie 
słowami litości! - spytała. - Dlacze
go czynicie miłosierdzie? Wszakże je
steście mi obcy. 

. -. Dla~zego, żeśmy doświadczyli 
m1los1erdzia, - odrzekła młoda kobie 
ta. 

z 

Róża czarna- Róża biała. --
Powłeie. 

(Ciąg dalszyl 

Wtem na barykady wybiegła sta
ra Dansa. Włosy jej powiewały z wia
t~em, c~ude długie ramiona wzniosły 
się w gorę, a głos ostry i skrzeczący 

drżał i mienił się nienawiścią, kiedy 
w~rzucała z gardła wojenną pieśt Gal 
laow: 

· Zemsta tygrysom! Zemsta krolco. 
dylom! Zemsta somalisom f Huh I łiuht 
Wak! Wakl„. · 

Swisnęła strzała, głos murzynki 
drgnął i zlainał się, a ona sama ze skrzy 
żowanemi na piersiach rękami Padła 
twarzą ku ziemi. 

Tymczasem Hed-Kab dodawal du. 
cha swym ludziom, dość trwożliwie ob„ 
chodzą~ym barykadę, która fortyfiko. 
wała si~ coraz silniej i coraz bardziej 
poddawała się wojskowej organizacyi i 
posłuszeństwu. Oszczędzają.c teraz na 
bojów, Galla'owie strzelali rzadziej 
lecz każdy ich strzał sprowadzaj łuki 
w szeregach napastników i trzymał ich 
zdaleka. Niestety nabojów było niewic 
Ie i oszczędzać należało ich coraz bar
dziej. 

Nagle Hed-Kab i Magwar znaleźli 
się przeciw sobie ... Brat Hangi patrzył 
na swego śmiertelnego wroga nierucho 
mym, osłupiałym wzrokiem. W ręku 
połyskiwał mu rewolwer, le.cz Magwar 
nie miał sily podnieść go do wysoko
ści gtowy przeciwnika. Nagle łied-I<ab 
zrobił ruch naprzód, i Magwar, jakby 
pchnięty niewidzialną siłą. rzucil się do 
ucieczki. Biegli, wytężając wszystkie 
sily, lecz odlegtość pomiędzy nimi nie 
zdawała się wcale zmniejszać, dwa ra- poz 
zy zatrzymywał się somalijczyk, aby 
rzucić swój topór w głowę uciekające- się 
go i dwa razy musiał się schylać, aby nib 
go podnieśQ napróżno„. w takiej chwill 
Mągwar zyskiwał na czasie i olbrzy. wa 
mim skokiem odsadzał się naprzód„, 
Nareszcie wody jeziora, odbijające 
pierwsze promienie poranku, ukazały 
się przed nimi... · 

Magwar skręcił na prawo, instynkt 
kazał mu biedz ńaprzód, ciągle naprzód 
nie oglądając się _poza siebie, nie my. 
śląc, nie rozumując, czując tylko, że 
tuż za nim spieszy śmierć i zguba„. Na
gle w różowem świetle poranku ucie- zm 
kający ujrzał przed sobą prześliczną 
grupe~. · pól 

To Lili z różowym odblaskiem na 
swej czarnej twarzy i słodkim wyrazem 
oczu podtrzymywała nawpół zemdlo
ną .Edytę, starając się łagodnemi slowy 
uspokoić jej przerażenie. 

Na ten widok w przeklętej duszy 
zdradzieckiego brata zbudziła się sza
tańska radość. Ach! wszak to biała Ró 
ża, ukochana Hangi, której on również 
pożąda namiętnię ... los jednak wie, ko· 
mu ją przeznacza, skoro mu ją postawi! zup 
na drodze„. I Magwar jednym skokiem nac 
rzucił s.ię na obie kobiety, jak piórko dzi 
odrzucił na bok Lili i, porwawszy EdY· (ni 
tę w ramiona, zniknął z tym ciężarem kie 
SFOim w gęstwinie leśnej„ 

łfed-Kab zatrzymał się niepewny„. ich 
Lili, ta dumna ,i pqgardliwa królewna, ioś 
leżała teraz przed nim blada i niema, roz 
zdana na jego łaskę i niełaskę, z której 
on skorzystać musi... Oczy murzyna na 
miętne i pożądliwe objęły spojrzeniem 
postać młodej dziewczyny „. lecz Lill 
przeczuła niebezpieczeństwo, - szyb
kim ruchem porwała się z ziemi, sch"WY· 
ciła z za pasa rewolwer i wymierzyla 
we wroga. Niestety jednak kula drasnę· 
la mu tvlko ramię i zginęła w prze· \Va 
strzeni... chn 

łfed-Kab ryknąt, jak zwierz ranlo· koi· 
ny„ ręka jego,. uzbrojona toporzyskiem, 
gdyż ostrze zgub=ł P.9 drodze, spadla l!Ju 
nagle na głowę młodej dziewczyny, .o· 
głuszając ją na chwilę.„ Lili pochyl fa glo 
się jak kwiat, lecz zdrajca pochwycił Ją lę u 
w ramiona i na pól Q~zalały pobiegf.11 ll!y 
stronę osady, gdzie walka wrzała ie· 
szcze nieustannie. - llr 

Położenie Galla 'ów n;e polepszY~0 ~~f 
się wcale. Somalijczykowie coraz gęs· st.ę 
ci ej otaczali improwizowaną fortecę, 1~ za 
której niestety coraz rzadziej odzy'Ya' 
się nieszczęśliwi obrońcy. Pożar zn·sz· na 
czył prawie połowę amunicyi„. po~o· nie 
cy z nikąd oczekiwać nie było mozn~, Prz 
i pomimo rozpaczliwych wysilków zb~ llla 
żala się śmierć straszna, ohydna, z re 1 

pogardzanego wroga„. ga 
łied-Kab złożył Lili na stronie, P~ 

stawił przy niej kilka najzaufańszYC 
ludzi, sam zaś pragnąc skrócić nierówn~ 
walkę i zadać śm1Clłkom cios ostatecz 
ny, wrócił na pole bijwy. . k• 

Nastała chwila ponurej ciszy, Ja 
zwykle poprzedza burzę. l et 

Mani Combo, nawpół żyWJ, e 



dy ~zupełniej przytomny, gasąącym glo 
lal 8eiń W)'dawal sw-oim ludziom rozkazy 

\zczedzania nabojów i dokładnego mię 
:o. 0zenia. ażeby żaden strzał n.ie padł na
lh! rróżno .... wtem jego oczom ukazał si~ 

P wracający tted-Kab ... Mani Kombo 
ki ~tynkto_wi:ie por~~ł leżący obQk nie-

0 karab.m i wymierzył w samo serce 
1! !drajcy ... lecz w tej chwili wybuchnął 

;1omień ... stos ~agr01~adzo1.1eg~ drzewa 
u- a którem wsp1eral się um1era1ący, za
b- ~I sie mom~~talnie i jak pochodnia ośle 

·il nieszczęshwego .... 
P - Naprzód! Smierć Oalla'om! -
··rzykncil tted-Kab, rzucając się na cze
~e dwustu ludzi na przerażonych obroń
·ów ... To był już koniec!. ... 
· Przy blasku ognia w jaskrawych 
oromieniach wschodzącego słońca czar 
ne wYkrzywione i ziejące nienawiścią 
'.~arze somalijczyków, wydawały się 
iakiemiś ~otwor~mi na_?natur~lnymi, 
zjawiska!111, prz~c1~ko ktorym sąa ludz 
ka nic jąz począc me mogla. Mam Kom
bo zamknąl na sekundę oczy, lecz nagle 
palący ból nad zmarnowaną pracą, nad 
z!amanemi siłami i straconą przyszło
ścią, a przcdewszystkiem nad dolą uko 
chanef królewny przeszył mu serce .. „. 
Miody murzyn otworzył oczy, a z piersi 
wYdal mu się mimowolny krzyk_ żalu 
i zwątpienia. 

- O ! ttango ! Hango ! Czyż ty nam 
ra- pozwolisz umrzeć? 
by ł nagle tuż obok, niedaleko, rozległ 

sie młody, silny glos, którego dźwięk 
niby piorun, uderzyl s_erce zdrajcy. 

- Odwag.i, przyjacielu! Jestem z 
wami. 
Jednocześnie rozległy się gęste wy

strzały, i ttanga, Nioka i Zozul Patu po 
jawili sLę na czele stu ludzi, którzy z 
szybkością błyskawicy rzucili się na 
przerażonych Somalijczyków, tłukąc i 
siekając na wszystkie strony. Ouy d'Al 
teroche rzucił sie przedewszystkiem na 
Hed Kaba, schwycił nędznika za gar-

a- dlo i jednem uderzeniem rewolweru 
zmiażdżył mu czaszkę. 

Głos ttangi zbudził i Lili z owego 
~ó!omdlenia, w jakie pogrążyło ją ude
rzenie Hed Kaba, podniecona radością, 
młoda dziewczyna wyrwała się z rąk 
przerażonych stróżów, jak strzała po

wy biegła polaną i drżąca, osłabła ze szczę 
ścia, padła w wyciągnięte ku sobie ra

szy miana narzeczonego ... 
za- - Żyje! - krzyknął radośnie mło-
Ró dy człowiek. - Chwała Bogu I nie spóź -
iei niliśmy się bardzo. 
ko· Pole walki tymczasem zmieniło się 
wil zupełnie„. Somalijczycy, pędzeni przez 
iem nacierający oddział Hangi, bici, kluci, 
rko dziesiątkowani nieustającym prawie o
dy- gniem karabinowym, wpadli w stari ja
em kiegoś przygnębiającego przerażenia. 

. Żałosne wycie wydobywało się z 
ich piersi, padli na kolana, błagając li
tości, obiecując wdzięczność, łamiąc i 
rozbijając własną broń swoją. .. 

Nioka i Zozul nie chcieli dawać par
donu zdradzieckim i podstępnym wro
gom, lecz Hanga nakazał zaprzestać 
bbezuży_tecznych mordów, a slowo jego 
~Io dla nich świętem... Somalijczycy 
Więc zostali tylko do reszty rozbrojeni, 
a .straż nad nimi powierzył ttanga Sui 
Dimemu, który z chwilą ukończenia 
whal~i'. pojawił się znowu na powierz
c ni ziemi. 

.-: Gdzie matka? - zapytal niespo
kom1e Hanga, szukając oczami starej 
lllurzynki. -

- Umarła! - rzekł przerywanym 
f10sem ~~ni Kombo - tak jak za chwi 
~ 0rn.rę ! Ja.„ O, Hango! Hango! jak eś 
Y c1eb1e czekali !.„ 

P - Niestety nie mogliśmy prędzej 
c~z~bYć„. pewien lotr, którego Ouy 
d ~fał uczynić nieszkodliwym i sprowa 
st1 na Pokład, zepsuł nam przez zem
zaę rn~s.zynę, a potem lękając się kary 
na ~~OJ czyn n:kczemny, vowiesił się 

pa u w swojej kaiucie. 
nie 0 Wylądowaniu na brzegi Afryki 
Prz~stttne przeszkody, przyg:otowane 
tnarz ~d Kaba. nieustanne walki z so-

isami. O.Dóźniły nasz pochód ... 
ga =Lec~, ~iii - przerwał nagle Han 

L' .gdzie Jest Edyta Woodwille ?„. 
sem Ili Po~hYlila gfowę i głuchym gto
c.r. OQow1edziała zdarzenie ubiegłej no 

jak• Drz~anga. ?~ryl twarz w dłoniach, .a 
~rub, k~c•sniete palce sączyły mu się 

Jeci e ropie łez. 

Lili nie_ołakala - suchem okiem :pa
trzyła na ukochanego brata, a serce jej 
ściskał ból niewypowiedziany. Ona wi 
działa, co się dziać musi w duszy nie~ 
szczęśliwegQ, a jednak nie wolno jej by 
ło ukryć okrutnej prawdy. 

lldyta w mocy Magwara, dzikiego 
nikczeIJ1.nego Magwara! Czyż rzeczy
wiście miłość murzyna nrzynosi nie
szczęście bialej dziewczynie ... 

Wydawszy pospieszne rozporządze 
nia, co ·do przyprowadzenia obozu do 
normalnego stanu i jaknajszybszego za 
tarcia śladów spustoszenia, ttanga z 
przyjacielem usunęli! się na brzeg jezio-
ra ... 

Tam zatrzymali sie obaj i patrząc na 
gładką błyszczącą taflę, na której oczy 
ich próżno szukały tajemnych śladów 
nies.z.częśliwej Białej Róży~ zamyślili 
się smutnie... Gdzie szukać :Edyty? .. . 
Przed jaką niedolą bronić jej należy? .. . 
Czy nawet żyje jeszcze? ... 

- Nie 11miem ci wypowiedzieć, bra
cie, jaka beznadziejna rozpacz duszę mi 
rozpiera!... - szepnął wreszcie złama
nym głosem młody murzyn. Lękam się 
tej strasznej odpowiedzialności, jaka 
spada na moje barki... bo pomyśl, wszy 
stkich zebranych tutaj ludzi wyrwa.Iem 
samochcąc ze spokojnego i dostatniego 
bytu w Ameryce, obiecując dawną 
szczęśliwą ziemię rodzinną~ wzbogaco 
ną zdobyczami wiedzy i cywiliza
cyi, na mój glos pozrywali wszelkie wę
zly i ze mną i dla mnie przybyli tutaj ... 
I cóż ... wszystko, cośmy dotychczas zro 
bili - zniweczone, środki moje wyczer
pane, zewsząd otaczają nas zdrady i 
niebezpieczeństwa ... 

A przytem.„ czyż nie jestem mimo
wolną przyczną śmierci :Edyty? ... Czyż 
nie moja to milość zburzyła spokój tej 
dziecięcej duszy ... czyż nie na mnie 
spada zbrodnia jej porwania? „. 

- Którą Dansa odkupila śmiercią! 
- Tak. Lecz dla czego ją popełniła, 

dla kogo? Dla mnie, tylko dla mnią, 
o którym wiedziała. że kocham :Edytę, 
jal{ tylko kochać można kobietę... A 
ojciec jej, ten nieszczęśliwy ojciec!... 
przed którym czuję cały wstyd i żal po 
óe~nionęj zbrodni, a który przekl.ina 
mnie, sprawcę niedoli ukochanego dzie 
eka i nigdy, nigdy wiedzieć nie będzie 
żem niewinien„ że kto innych popełnił 
ten czyn haniebny.„ 

- Mylisz się, bracie - przerwał spo 
kojnie -Francuz. 

- Jakto, co chcesz powiedzieć ?„. 
- Nie do wszystkiego przyznałem 

ci się, mój drogi. Zataiłem rzecz wa
żną, lecz j teraz nie przyznam ci się 
do winy, dopóki z góry nie otrzymam 
od ciebie przebaczenia za moją śmia
łość wtrącenia się w nieswoje sprawy, 
odrzekł z uśmiechem d 'Alteroche. 

- Mów - wykrztusił gorączkowo 
ttanga, ściskając dłoń przyjaciela. 

- A więcs pamiętasz, co zaszlo w 
Hawariie? Pamiętasz, że zniknąłem 
wam z oczu na cały dzień i zjawiłem 
się dopiero z moim ptaszkiem, tym ban 
dytą Philsem, któr~ na szcz~ście ode
brał już zasłużoną nagrodę„. 

Ale nie o niego mi złównie chodziło, 
przedewszystkiem chciałem się dowie
dzieć, czy pewne moje przypuszczenie 
nie są oparte na fałszywych podsta
wach i niestety przekonałem się tyl
ko o ich trafności ... dowiedziałem się 
mianowicie, że dom bankierski Wood- · 
ville jest najzupełniej zrujnowany ... ' 1 „ 

- Zrujnowany! - krzyknął zdu
miony Hanga - to niemożliwe ... Taki 
pow~żny kredyt... 

- Oh, ten już zużyto zupelnie.„ zre 
sztą jakkolwiekbądź w owęj chwili po
łożenie było bardziej niż krytyczne ... 
Dowiedziawszy się o tern, udałem się 
do telegrafu. 

I? ... 
I wytlomaczylem panu Woodwille, 

że córka jego została porwaną i wywie 
zioną do Afryki, i że my, niewinni tej 
zbrodni, udaj_emy się za łupieżcami w 
pogoń. 

- Uczyniłeś to. Dziękuję ci, bracie! 
rctat' dałniY 11a:stu>tA 

tiaboieńsfwo polskie. 
Baczność Wiemelhausen ! 

Szanownym Rodakom z Wiemel
hausen podaje się do wiadomości, iż 
jak rok rocznie, tak i tym razem będą 

si~ odbywały „Gorzkie żale" i to o go
dzinie 3 po południu. Pierwsze takie na
bożeństwo odbędzie sie w niedzielę, 
17 lutego. Uprasza się, ażeby Rodacy 
jak najliczniej się zbierali. bo jeżeli się 
licznie na „Gorzkie żale'' zbierać nie 
będziemy. to nam ksiądz proboszcz od
prawiania „Gorzkich żali" wzbroni. 
Szanownych Rodaków uprasza się 
więc z tego powodu, aby nie zaniedby
wali naszych polskich nabożeństw. 

Komitet kościelny. 

Misya w l(irchlinde ! 
Podczas misyi w Kirchlinde będzie 

miewał kazania polskie O. Bazyli Mazu 
rowski i to w niedzielę, 17 bm., o godz. 
2 i pót po pot a w dni poprzednie o go
dzinie 2 po poł. 

Tow. św. Antoniego w freisenbruch 
donosi swym członkom oraz rodakom 
z Preisenbruch, iż każdą niedzielę postu 
o godz. 4 po południu będą śpiewane 
,,Gorzkie żale". O liczny udział upra
szamy. 

Stanisław Włódarczak. sekr. 

Swiętojózafacie. ~ ~ 

Na chrzcinach u pana Marciniaka 
w Suderwich: Antoni Marciniak 1 mk., 
Franciszka Marciniak 50 fen.. Stanisła 
\va Marciniak 50 fen.. Ant. Baliniak 
50 fen., Józef ttwalisz 50 fen., Józef 
Kaczmarek 50 fen., A. Brzeziewski 50 
fen.. nadesłał i porto zapłacił pan A. 
Brzeziewski z Rilnthe razem 4,00 m. 

Na chrzcinach u p. Pr. Grockiego 
w Altenessen Pr. Grocki z żoną 1 m., 
St. K. 25 fen., P. Eisop 25 fen., M. 
Adamski 50 fen., A. Roszak z żoną 30 
fen., P. Bartnik z ż. 30 fen.. Jan Pa
wlicki z żoną 50 fen.. Jan ttantkiewicz 
z żoną 50 fen.. A. Grocki z ż. 50 fen., 
St. Sobieraj z ż. 50 fen.. St. Przybyła 
50 fen. P. Pawlak 50 fen., A. Tomczak 
60 fen., J. Mikołajczak 50 fen., St. 
Bryl 50 fen., Ooryński 10 fen. razem 

7,80 m. 
Na chrzcinach u p. M. EisoP. w Wie 

melhausen M. Eisop 1 r.1., P. Gąd 1 m. 
W. Welakowiak 25 fen.. W. Pachol
ski 1 m.l T. Wilakowiak z ż. 50 fen., 
W. Ęisop z żoną 50 fen., Stanisława 
Eisop 30 fen., .A. Bortlisz 20 fen., P. 
Eisop 25 fen.. M. Bortlisz 20 fen., Jan 
Wilakowiak z ż. 50 fen., raz. 5,70 m. 

Na pogrzebie zmarłeg-o W. Andersz 
w Altenessen zlożono razem 5.15 m. 
na porto odchodzi 30 fen. Nadesłał p. 
P. Eisop z Altenessen razem 18,35 m. 

Na chrzcinach up. M. Rze.Qy w Ha 
binghorst: M. Rzepa z ż. 1 m._, Piotr 
Kaczmarek z ż. 1 m.,. Jan Owczarek z 
ż. 1 m., W. Jankiewicz z ż. 1 m., An
tonina Regulska 50 fen., Jan Ligenza 
10 fen., nadesłał i porto zapłacił p. P. 
Kaczmarek, właściciel księgarni pol
skiej w Habinghorst razem 5,10 m. 

Na chrzcinach u p. T. Bączyka w 
Wanne: T. Bączyk z i. 1 m., nawona
rodzony syn Jan 50 fen. J. Rożok z ż. 
1 m., J. Wachowiak z ż. 1 m., M. Bą
czyk z ż. ł m., lgn. Frąckowiak 50 
fen., J. Witkowski 1 m.. M. Barczyń
ski 50 fen., St. Kupczyk z ż. 50 fen, 
J. Bączyk 1 m., nadeslal i porto ~apł. 
Jó-zef B.2,czyk razem 8,00 m. 

Na chrzcinach u p. St. Zgóreckiego 
w Hochlarmark St. Z~órecki z ż. 1,50 m 
W. Zgórecki SO fen. M. Zgórecki 50 
fen., Fr. Zgórecki z ż. 50 fen.. K. Zgó
rerJ-;i z ż. 1,50 m., w. łiajdrich z ż. 50 
fen., W. Urbański z ż. 50 fen., nadesł. 
i porto zapl. p. K. Zgórecki razem 

6,50 m., 
Na chrzcinach up. W. Goździa w 

Wanne, chrzestny M. Mikolajczak 1,50 
m. J. Mikołajczak 1 m., J. Wawrzy
niak 1,10 m., St. Ratajczak 1,20 m., 
St. Karolowski 1.50 m. T. Oóźdź 50 f. 
T. Oóźdź z ż. l m., ich dzieci J. J. M. 
30 fen., Nadesłał i porto zapłacił p, J. 
Góźdź razem 8,10 m. 

Ze składek dobrowolnych Tow. 
św. Walentego w Wanne. nadesłał i 
porto zapłacił przewodniczący p. Jan-
kowiak razem 14,l O m. 

Ze skarbonki tow. św. Stanisława 
~ostki w Courl nadesłał skarbnik pan 
L. $Jedź z Hussen razem 12,75 m. 

Na chrzcinach u p. St. Kucharskie 
'J:O w łfochheide St. Kucharski z żoną 
1 m., Nowonarodzony syn Jan 50 fen. 
J. Wojciechowski z ż. 1 m., ich synek A 

Wojciechowski 20 fen., w_. Szymański 
z żoną 1 m., W. Mendera z ż. 50 fen., 
ich córka .Franciszka Mendera 10 fen„ 
M. Konik 50 fen., fr. Wieczorek 50 
fen., W. Kucharski 50 fen .• J. Szyszka 
50 fen. nadeslai i porto zapłacił p. M. 
Konik razem 6.30 m. 

Na weselu w Langendreer. Młoda 
para M. Izydorczak 1 m .• J. ~niegow
ski 50 fen., J. Piątkowski 50 fen.. P. 
Przewoźny 50 fen.. P. Lau 20 fen., St. 
Marczyński z ż. 30 fen., Kapałka 50 
fen. J. Migas z ż. 50 fen ich syn 20 fen. 
Bronisława Krawczak 30 fen.. J. Te
resiński z ż. 50 fen., ich syn 20 fen., 
1_<. Mróz 50 fen., Bronisława Groba
rek 50 fen., wręczył p. J. Teresiński 
z W erne razem 6.20 m. 

Na chrzcinach u p. Musiołowskie
go w Hombruch l3arop Pr. Musiolow 
ski z ż. 50 fen.. nowonarodzone blii
nięta Wiktor-Juiianna 50 fen., chrze-. 
stni Wiktorya ttain z mężem 1 m., J. 
Tomaszewski 50 fen., Maryanna Tóma 
lak z mężem 50 fen .. St. Makowiecki z 
żoną 1 m., ich syn T. Makowiecki 20 fen 
St. ttain 25 fen.. L. liain 25 fen., Ku
charka Józefa Palicka 50 fen., wrę
czył p. Fr. Musiałowski razem 

5,20 m. 
Dziś zebrano 94,60 m. 
W kasie z dnia 5 lutego 756,69 m. 
Dochód razem 851,29 m. · 

Bochum-Hofstede dnia 12 lutego 07r. 
Józef Hain, Grummerstr. nr. 26. 

Tow. św. Barbary w OberhauseR 
donosi swym członkom oraz wszyst-

kim rodakom, i Rodaczkom, iż we 
wszystkie niedziele postu o godzinie 1 
po południu w kościele Najsl. Serca Je
zw~owego będą śpiewane Gorzkie żale 
i rozmyślanie męki pańskiej. Prosimy 
usilnie szanownych Braci i siostry, aby 
jaknajliczniei na te nabożeństwa przy
bywali. 

Uwaga: O godzinie 5 po nabożef1 
stwie polskiem zebranie Towarzystwa. 
O liczny udział w nabożeństwie i z·e-
braniu prosi (1) . Zarząd. 

Koło śpiewu „Halka" w KQstrop. 
Posiedzenie Kola naszego odbę

dzie się w niedzielę, 17 lutego o· godzi
nie pól do 7 wieczorem. Zarząc;l powi
nien się stawić pól godziny wcześniej 
do obrachunków z zabawy. 

Lekcya śpiewu zaraz po zebran:u 
o godzinie 9. Liczny udział członków 
pQż_ądany. Goście mile widziani (1) 

Zarząd. 

Tow. św. Stanisława · Bisk. w Herne 
donosi swym członkom. iż zebranie od 
będzie się w niedzielę. dnia 17 lutego 
o godzini . 4 po południu w domu cze
ladzi katolickiej przy ulicy Nowej, na 
które wszystkicb członków uprzejmie 
się zaprasza. Goście mile widziani (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św • . ldzie~o w Ober-
hausen - Lirich. 

PQdaje swym członkom do wiadomości 
iż w niedzielę, dnia 17 lutego, o godz. 
5 po południu u pana Wika przy ulicy 
Rosenstr. odbędzie się walne zebra
nie, IJa którem ani jednego członka nie 
powipno braknąć, ponie~aż będą bar
dzo ważne sprawy omawiane. Rewizo- · 
rowie kasy winn{ się o Rodzinie 2 do 
skarbnika stawić. Rodacy, którzy ma
ją chęć przystąpić eto naszego Towa
rzystwa, mile widziani (1) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. Polek w Wattea 
scheid 

donosi swym siostrom, iż w niedzielę~ 
dnia 11 bm. bierze bractwo udział w 
uroczystości poświęcenia chorągwi 
Bractwa Różańcowego w Oilnnigfeld. 
Wszystkie siostry uprasza się, by o go 
dzinie 1 stawiły się w szkole, gdzie się 
odbędzie zmiana tajemnic, a potem po-
chód do Gilnnigfeld. (1) 

Przełożona. 

BACZNOSć W ANNE I. 
Wielki wiec polski w ceJu założenia 

l(oła śpiewu 
odbędzie się w Wanne I w niedzielę 
dnia 17 lutego w lokalu pani M?iewert 
ul:ca Królewska (Konigstr.) o godzinie 
4 po południu. O liczny udział szan. Ro 
daków z Wanne i okolicy prosi 

l(omitet. 



Baczność Alstadeot Towarzystwo św. Józefa w Altenessen BACZNOŚĆ RECKLINOH.-SUED! 
S:ian. Rodakom z Alstaden podaje donosi Rodakom i Rodaczkom, i~ w Tow. św. Wincentego a Paulo . 

się. do wiadomości, iż jak po inne la~a kościele Serca Jezusowego (Seyeroth) zaprasza na niedzielę, dnia 24 lutego, 
tak i w tym roku odbywać się będzie odbywać się będzie „Droga Krzyżowa' po południu o godzinie 4 wszystkich 
~roga Krzyżowa" przez ~aly. post w przez cały czas postu, P.Ocząwszy od Rodaków i Rodaczki na 

, każdq niedzielę, po poludnm p ~odz. przyszłej niedzieli 17 lutego, o godz. ZABAWĘ ~ODZINNĄ, 
JJ()l do ..f. Uprasza się Rodakow, zeby kwadrans przed 4 • O liczny udział z której czysty dochód przeznaczony na 

· się ja.k najliczniej zbierali. , prosi (1) . Zarząd. cel dobroczynny. Zabawa połączona 
Baczaość Rodacy i Rodaczki w okolicy będzie z wielkim koncertem i z pięknym 

__ ·.:.~ - Tow. 1timn. „Sokół" w Rauxel-Habing teatrem p. t.: „Ciocia Kachna". Zaba· 
LINDEN-DAHLHAUSEN! horst wa odbędzie się w lokalu p. C. H. MOI-

Podaie się do ,władorqości, iż j~k po Zebranie odbędzie sie dnia 17 bm. Iera. Zarazem upraszamy Towarzy-
inne lata tak i w tym roku, będą się od- 0 godzinie 6 wieczorem, na które się stwa, które karty odebrały, by rozdać 
ltywały "Gorzkie żale'' i to o godz. 6 wszystkich druhów bez wyjątku zapra między Rodaków na te zabawę, aby 
wieczorem każdej niedzieli. . Uprasza sza. Również zapraszamy Ro- się tą ·sprawą zajęły. (4) 
.i,i. Rodaków, ażeby jak najliczniej na daków na powyższe zebranie żeby ze-
ó;N"' b k chc1·e11· przystąp1'ć pod sztandar narado Uwaga. Zebranie wszystkich bra-

Poje dyńcze 
meble. 

tc 1 t1abożeństwa si~ zbierali, a Y po a- p I ł 
· lk' · 1· wy, kaz·cty powinien pamiętać o tern, ci Tow. św. Wincentego a au o zwo u- • zać obcym, żeśmy tutaj w wie teJ icz 

1 17 
I t 

że kto Polak, to Sokól. (2) Czołem! je Zarząd na niedzie ę, u ego. o go- s. 

Całkowite urządze„ 

Aia mieszkań. 
bie i że słusznie się staramy o nasze pra Wydział. dzinie 11 i pól do lokalu posiedzeń ... 
wa w kościele. (J 1· h · ) P · · Komitet kościelny~ Uwaga: Wszelkie przesyłki, ty- ling mgs eun . omewaz sprawy ~ UBIORY. ~ „. czące się gniazda naszegQ proszę prze- ważne, więc przybycie wszystkich bra .i 

Baczność Reckllqghausen! sylać pod adresem: Piotr Wilczyński, ci pożądane. Zarząd. • Niedościgły 
Podczas wielkiego postu będą śpie Rauxel, Bahnhofstr. 2S. --- iS b Ó I 

wane uGorzkie żale" co niedzielę o Tow. ~w. Wawrzyńca w Recklinghau- ! W "17 r 
~odz. 3 po poł. w kościele gimnazya_l- Baczność okręg VII nadreński! sen-W schód I : rl • 
11ym, tam gdzie się zawsze odbyw~Ją ZjaŻd prezesów i naczelników donosi swym członkom, iż w niedziel~, Q 
polskie nabożeństwa. O liczny udział gniazd so.kolich odbędzie się wOberhau dnia 17 lutego, przed pot o godz. 11~ 11-1 
Jłtosi Antoni Roszak. (1) &en, w medzielę, dnja 24 lutego 0 go- odbędzie si~ zebranię. - Donosi się ~ 

~?,..,... przew. Tow. Serca}e~2;owe§Q; dzlnie 2 po południu w lokalu P. Kolte- także członkom i Rodakom z okolicy, iż f. 
~·: :· .: - {~ •• 77!1 • 1 r~ w Oberhausen, przy Nowym ~ynku 9rzęz caly post co tttedzielę o godz. ~ 
rTowi\rz. św. Józefa w Wattenscheid J. Cłtq<J~i~ski, J ~4 po pot odbywać się będą. „Gorzkie ~ 
~nosi śwYrtt ~złonkótrt óraz ~szys~~ f BACZNOŚĆ RAUXĘi_t żale" w kościele w Res;klingh.-Wschód .; 
firn Rodakom w Watte~s~hetd, ;~ Lek.sfa śpiewu kościelnego odbę- (Hill en). Jest pożądanem,_ aby szan. ·X 
Jrzez cały czas postu będą spiewar!,~ w I dzle s1ę w niedziele dnia 17 lutego .o' członkowie jak i rodacy z tej sposo· ~ 
aiędti.~!~ o g?dz. poł .. do 4 „Qorzkie godzinie 2 po pot n~ którą wszystkich bności , skorzyst~li., .O liczny u~zią.ł w ? 
la:le44 w k:ośe1ele pataf1alhytn. Uprasza członków Towarzystwa św. Szczepa- zebraniu i nabozenstwach prosi ~ 
$it: przeto szałt. cztonkow i rodaków a- na· oraz Sokołów i Koła śpiewu „fio- (3) Fr. Maćko'1lakł przew. 
żeby ź tego skorzystali. lek" mile zaprasza (2) sekretarz. 

Uwaga. W przyszłą niedzielę „Go-
rzkie Zale" się nie odbędą, ponieważ 
bierzemy udział w poświeceniu chorą
cwi Bractwa rożańcowego Polek w 
Oilonigf eld. Członkowie winni się sta
wić o godz. pół do 3-ej na sali Tow. 
w czapkach i odznakach. O liczny u-
cział prosi (1) Zarząd. 

~ ,fi 
Tow. · św. Józefa w Dortmundzie 

•-onosi szan. członkom, iż posiedzenie 
edbędzie się w niedziel.ę o zwykłym 
.asie na sali posiedzeń u p. Ahlke, 
Jrzy Osterholz ulicy. O liczny udział 
!Zlonków i gości prosi Zarząd. (1) 

Towarzystwo ·św. Barbary w Bochum 
conosi swym członkom, iż w niedzielę, 
dnia 17 bm. bierze Towarzystwo nasze 
udział w poświęceniu chorągwi Bra
ctwa różańca św. w Gilnnigfeld. - Wy 
marsz z lokalu Żebrań o irodzinie 10 
po poludniu. O punktualne przybycie 
11prasza (1) Zarząd. 

.Tow. glmn. „Sokół" w Hochstrass. 
Zebranie odbędzie s~ę w niedzielę, 

17 lutego, o godz. I-ej pÓ pol. na sali p. 
Vierbauma (2) Zarząd. 

Bractwo różańcowe w Wetter 
ROdaje do wiadomości, iż w niedzielę, 
dnia 17 lutego po poi. o godzinie 2 od
będzie się zebranie na sali p. Broka, ul. 
Cesarska. Na porządku dziennym spra
wozdanie z całego roku kasy i obór no 
wego zarządu. Pożądanem jest, aby się 
członkowie jaknajliczniej zebrali, po
nieważ przyidą ważne S!lrawy pod ob
rady. Zarazem proszę Zelatorów i ze
latorki, aby raczyły przybyć pół godzi
ny wcześniej. >O ljaknajliczniejszy u-
dzieł w zebraniu uprasza się (1) 

Roch Bazak, nadze la tor. 

Tow. św. Wojciecha w Scbonnebeck 
podaje do wiadomości wszystkim człon 
kom w Schonnebecku, iż „Gorzkie ża
le" odbywać się będą jak po inne lata o 
godzinie 2 po południu. Wszyscy Po
lacy z Schonnebeck winni przybywać 
na nabożeństwa. 

Uwaga: W niedzielę, dnia 17 lutego 
o godz. 11 przed połudn.iem odb~dzie się 
nadzwyczajne zebranie. na którem bę-
dzie obór przewodniczącego. (2) 

Zarzad. 

Nowo otworzony pierwszy 
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W Reekl.,•Sod · czyli Brneh 
ulica Maryańska naprzeciw Nowej ulicy, blizko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa Szymańskiego, kbi~garza. 

Polecam w SZ)Stkim Rodakom i całej Publiczności w okolicy Bruchu, 
Herne, Baukau, Hochlamark, Stockenbusch i całfii Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

skład kapeluszy 
====== ro11maitego wyboru ====== 

czapek, szelek„ krawatów ł wszelkiej ble
lizn7 dla m~żczyzn, ma~łejówek ł lasek 

sokolskich. 
Zarazem donoszQ Towarzystwom miejscowym jako też i za

•iejscowym iż posiadać bQdQ w krótkim c:t:asie wszelki.o towarz!-
1kie cz; pki,' a którt by na akład.zie nie były, będą podług życzenia 
i wioru spiesznie wykonaae. 

Na życzenia towarzystw poza~iejsco~ych przybęd~ o~obiście 
życzenia załatwić. Równ,eż dostawiam eylmdry na weso1a 1 wszel
kie inne potrzebne rzeczr. 

Składam niniejsMm wsizystkim rodakom podziąkowanie za de
tyrhc.zasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaskawe dalsze po
parcie i wzglę lJ 

Z wysokiem poważaniellł 

Walen.t:v Mrozkowiak 
w Bruchu.-------

ił ... -Ił a. ... 
" „ CD -c: 

I! ,. 
I • li 

Baczność parafianie kobierscy z pod 
l(rotoszyna. 

Zapraszam wszystkich szanown. 
parafian na niedzielę, 24 lutego, o godzi 
nie 3 po południu do Gelsenkirchen do 
gościnnego Heinrichsa. Bochumerstr. 
16 na pogadankę, a w niedzielę, dnia 3 
marca, o godzinie 3 do Ruhrort - Laar 
Kaiserstr. 106, żeby każdy parafianin 
mógł się stawić ponieważ będzie list od 
nas~ego wielebnego ks. proboszcza 
przeczytany, ażeby każdy wiedział, na 
jaki cel wszystkie składki obrócone zo
stały. Zebranie odbędzie się ostatni raz 
więc proszę wszystkich parafian. żeby 
się każdy stawił. (165) 

St. .Mazajczyk. 

BACZNOSC! 
Donosimy członkom Towarzystwa 

św. Wojciecha i , św. Jana z Matty i 
wszystkim Rodakom z Wetter i okolk.y 
iż przez cały post co niedziele o godz. 
pół do 4 będą śpiewane „Gorzkie Zal·~'·. 
O jak najliczniejszy udział upraszają o
bydwa zarządy -Towarz. św. Barabary w Liinen-S. 
uwiadamia swych członków i rodaków, 
iż podczas postu będą co niedzielę śpie
wane „Gorzkie żaleu po południu o go
dzinie pół do 3-ej. Uprasza się Roda
ków, aby w tern nabożeństwie jak naj-
liczniejszy udział brali. (3) 

Przewodniczący. 

BACZNOŚĆ W ANNE! 
Ci dwaj mężczyźni, którzy w środę 

6 lutego_ o godz. 1 w południe z podwó 
rza maszynę qo prania wzięli, proszę 
w trzech dniach na to samo miejsce od
nieś_ć, .również jeżeli byla kupiona, a ja 
zwrócę podwójnie pieniądze. - W ra
zie niezgłoszenia się w oznaczonym cza 
sie pociągnę tych panów do odpowie-
dzialno~ci sądowej. (158) 

W al enty Banach 
skład kolonialny i warzyWa, ul. Karola 

nr. 26 . 

Zniżenie cen! 

Od Bzynki funt. 711 fen. 10 funtów 6,50 
przer11 słe font 6fi f~·n. 

okrasa funt 60 ft•n. 

sadło funt 71 fen. 

nogi funt 50 ten. 
Głowizna funt 45 fon. 

W ułowina sk c~p o1 "I na, eiel~cina 
'bardzo tanio 

. Josef Meyer, 
us 1 0 11 lil'bt'-IDI Bochum, Heinricbstr. 7. 

Baeznośćl 
Doe.oszQ zacnym Rodaczkom w Ka• 

•tropie i okolicy, iż osiedliłam się w 
.Kutrep przy !lłinstentr. lł1.' 45' 
w lokalu wdowy p. Becker jako 

aDszerlla polska. 
Zarazem polecam si~ ł~kawym wgłę• 
d~ p~ 

&. Lerob, 
polska akuazerka. 

Bank ZieD1ski: 
Koronowo (Vro11e a. 8.) 

kupUJe folwarki i gospodarstwa a sprr.e
daje w całości i w parcelach na długoo 

=== letni!\ odpła~. ==== 
16'lł 

Kasa aszczqdnoścl Banku 
przyjmuje depuzyta i płaci od • tako~ch 
4, procent za natyc~ wypowiedze~em, 
' i ćwierć procent .za kwart. wypo~edr. 
l i pół procent za półro~nem wypomedr. 
& ezeładnill.ów I Posznknj• ..1. tóf 

L- k • h 2 pomoenlll•lf 
nrawle( IC krawieckich 
potrzebuje od zaraz n• 
stałą ro ho tę 1~9 na małe i dnie sztuki~ 
T. J aroszyk :~1o~obotę i prac~ 
Beclt.llnsh•u•en 1'Ilebal Te9•er, 

•ud, mistrz krawiecki w Ha~· 
:Bochumska ulica nr. 87. bom, Beecker. ul.~ 
Pilną i rzetelni\ katolick~ Piękne narodowe 

słnżą4·ą p1cztó1kl 
potrzebnje od zaraz poleca . 

C. Kiihle, Księgarnia ,;WiBl· 
Homher5 a. Rhein, 1 k' o'' 

llorserstr. 76. (162 Po S 1~. 
POSTBESTELLUNOSf'ORMlJLAI· . 

K ·serl1· Ich bestelle hiermit bei dem ~eittSł 
chen Postamt t m Exemplar der(Z "tullP 
„ Wiarus Polski" aus Bochum eJ Marz 
pre1sliste 128) fiir den Monat t urtd· 
1907 und zahle an Abonnemen 

Bestellgeld 0,64 Mk. 

ha be~ Obige 0,64 Mk. er hal ten ~u , ) 
bescheinigt 1 ,i ' ' 

• • • • • • „ d. • • • • ·-- 190··-
. 'I I 

Kalserlłclles Postamt • • • • • ~ 

~- druk. 1aklad ł rectucye qo powiedzialny,; Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „ Wiarusa PoL" w Bochum. 



„ Wiarus Polski" 
trychodzi sz~ razy tygo
dniowO. Prenumerata wynosi 

\ 1 mk• 50 fen. 

. 'kwartalnie. 
trfoelat:ca :ka.tolkkiego" otrzy· 
· IDAj~ ·abonęoai w dodatku. . ·· . 

.. 
•• 11 .11. 

la niedzielę drugą Postu · · 
Lekcya. 1 Tess. IV. 1-7. 

Bracia! · Żądamy was i prosimy w 
Panu Jezusie, aby jakoście wzięli od 
nas, jako się macie sprawować i Bogu 
się podobać; tak żel?yście się sprawo
wali, żebyście więcej obfitowali. Bo 
wiecie, które rozkazania dałem wam 
przez Pana Jezus a. Albowiem fa jest 
woJa Boża, poś!Vięcenie wasze, że
byście się powściągali · od porubstwa, 
aby umial każdy z ·was naczynie ·swe 
trzymać w świątobliwości i uczciwo
ści; nie w namiętności żądzy, jako i 
poganie, którzy nie znaią · Bo_ga; aże
by kto nie podchodził, ani ośzukiwat 

~ w sprawie brata swego, . albowiem 
mścicielem jest Pan wszystkiego tego: 
)akośmy wam przedtem powiadali i 
ciświadczaJi. Bo nas Bóg nie wezwał 
ku nieczyśtości, ale ku poświęceniu w 
Chrystusie Jezusie Panu naszym. 

Ewangelia. Mat. VVII. 1-9. 
W. on czas-wziął Jezus Piotra i Ja„ 

1 kóba i Jana brata jego, i wprowadził 
„ Je na górę wysoką, osobno, i przemie-
? nil si~ przed nimi: a oblicze jego rozja ... 

śnialo jako słońce; a szaty jego stały 
l• się bfałe, jako śnieg. A oto si~ im 11-

~ kazali Mojżesz i Eliasz z nim rozma
wiający~ A odpowiadając Piotr, rzekł 
do Jezusa: Panie, dobrze jest nam tu 
być. Jeśli chcesz, uczynimy tu trzy 

~· przybytki: tobie jeden. Mojżeszowi ie
) den, a .Eliaszowi jeden. - Gdy on je

szcze mówił, oto obłok iasny okrył je. 
A oto głos z obłoku mówiący: TeQ j_est 
Syn mój mily, w którym sobie dobrze 

·i·. upodobałem, jego słuchajcie. A usłysza 
wszy Uczniowie, upadli na twarz swo 
ie, i bali się bardzo. I przystąpił Je
zus i dotknął się ich i rzekł im :_Wstań-

~ de, a nie bójcie się. A podniósłszy o
~ · czy swe, nikogo nie widzieli, jeclno sa

mego Jezusa. A gdy zstępowali z gó-
l&• ry, przykazał im Jezus, mówiąc: Ni-

komu nie powiadajcie wiazenia, aż Syn 
b człowieczy zmartwychwstanie. 

I, „ 

Kazanie. 
We wszystkich czynnościach i cu

dach, jakie Pan Jezus coraz w oczach 
uczniów swoich wykonywał, miał na 
celu chwałę Boga i zbawienie ludzi. 
Oto i ten cud, o którym czytamy w 
Ewangielii dzisiejszej, że Jezus w przy 
tomności trzech uczniów przemienił 
~i~ i ukazał im cząstkę chwały Swo
~eJ. sprawił dla tego: aby utwierdzić 

e, Ich_ we wierze, i zachęcić do pracy na 
zbawienie duszy, oraz osiagnienie tej 
~h;vały; która im się tak podobała, że 
mz chcieli pozostać w tym stanie na 
zawsze. A chociaż chwała ta wkrót
ce znikła, jednakże Apostołowie nie za
PomnieJi o niej i mężnie walczyli ze 
!Vszystkiemi trudnościami aż do utraty 
~Yhcia, byle w przyszłości osiągn~ć tę, 
Walę. 

k' h Chwała ta, bracia moi i nas wszyst 
s~c I' czeka, bo wszyscy stworzeni zo
s· a iśrny w tym ceJu, aby tę chwałę o
<i~gną?· Ale niestety! mato kto z nas 
~ ~ąo 1 , dla !ego, że .ma Jo. kto. postę~uje 
iest rogą, ktora do męj w1edz1e. „W1eJe 
ny ~ezwanych, lecz mało wybra
ni eh - mówi Pismo święte. I słusz
sz~ ~a:ctzo, bo mało kto m:Yśli o przy
co ~sci. Każdy ubiega się za tern tylko, 
noś u .w tern życiu sprawia mu przyjem 
nać 1 zadowolenie, a niedba, c_o będzie 

Przyszłość. 

. •ti...: .. 

· ~ ~dl~~Sifi praca.j1 -~ 
. . . 

Księgarnia Wiarusa" " ·. . 
· poleca • wielkim wybont · · 

ksiątki . dó nabo~eflstwa, po~ 
wieści.owe, historyc~e ~ 

śpie~;. µ~t?wniki, pap.ie~ 
"listowy, wiązarki. powinszo-

. . . . w~nia: ~~~· . ~ 
Adrt!! „ Wlaru• Pelakł'' 

eeh~ • 

-----------------~---------------·~:--:-:--Bochum, li• niedaieht dnia 24 lutego.1907. •r. 8; 

Ukazanie się Mojżesza i Eliasza 
r~mawających z Jez11sem podczas je
go prżemienienia_,_ przypomina nam sta
ry zakon i Proroków. Stary Zakon o
czekiwał przyjścia Zbawiciela i w na
dziei tej żyjąc, spodziewał się zbawie-

nia; Prorqcy przepowiadali czas 
i miejsce urodzenia Jego, oraz mękę i 
śmierć przez niego Q..Odiętą. Mojżesz, ja 
ko prawodawca Starego Zakonu, który 
mocą Boga oswobodził naród żydow
ski z niewoli Egipskiej cudownym spo
spbem przeprowadziwszy go przez 
morze, wiodąc przez puszczę_ do ziemi 
obiecanej, znajdował się w chwili prze 
mienienia przy Jezusie, naprzód dlate
go, aby mu oddać hołd, a następnie, 
aby dać świadectwo, że ten, a nie inny 
iest ów Messyasz, który od wieków w 
sfarym Zakonie był przyobiecanym, a 
teraz już się ukazał świaJu, i publicznie 
objawia wolę bożą ludziom. Ten sam 
cel miał i EUasz prorok, który również 
obok Chrystusa przy jego przemienie
niu znajdował się, aby· zaświadczyć, 
że ten sam Zbawicie], który był prze
powiedziany przez proroków przyszedł 
już na świat i głosi I:wangeli~ p9twier 
~zając cudami prawdziwość jej. 

Nadto dał sie stv.szeć i glos z ob-
'łoku mówiący: „ ren ie!>" "J'H. moJ 

miły w któremem sobie d9brie upodo
bal: Jego sluchajcie.„. Wszystko to 
bvło uczymonem Chrystusowym za
pomnieć uczniom Cbrystusow:v.r.n za
miary Boże względem całej ludzko_ści, i 
sposą]J, w jaki Bóg postanowił ją zba
wić. To też Apostołowie po · zobacze
niu tych cudów, już niczem nie dali się 
odwieść od przepowiadania Jezusa u
krzyżowanego, jako prawdziwego Mes 
sy~sza i Zbawcy świata. Mężnie podej 
mowali największe trudy i prześlado
wania za szczęśliwych, poczytując się, 
gdy mogli dla Chrystusa zelżywość 
Qonieść. - Ciągle im w uszach brzmia
ły te Boskie słowa słyszane z obłoku: 
, 1Ten jest syn m,Ój miły, w któremem 
sobie dobrze upodobał: Jego słuchaj
cie." To też słuchali go i wykonywali 
to wszystko, co im Jezu~ pr?;ykazal; a 
obok tego zachęcali drugich słowem i 
przykładem życia swoj~o, do wyko
nywania praw bożych. i starania się o 
Z!lpewnienie sobie zbawienia wieczne
go. 

Oby! więc i nas głos ten przenik
nął i tram do głębi duszy naszej, abyś
my oderwali serca nasze od ziemskich 
znikomości, za któremi tak bardzo u
ganiamy się, a zasmakowali w szczę
ściu pr~szf em i chwale niebieskiej, za 
którą Aoostołowie ciągle tęsknili i ora
gnęli jaknajprędzej być rozwiązanymi 
z więzów ciała tego, byle się połączyć 
z Chrystusem. 

A zatem prośmy Zbawiciela Pana, 
aby jak owym trzem uczniom odsfonU 
cząstkę chwały swojej i tym sposobem 
zachęcił ich do pracy na niebo„ tak po
dobnie, aby i w naszych sercach roz
niecil ogień miłości Bożej do zaparcia 
się świata i jego powabów złudnych, 
a skłonił do pracy na szczęście wieczne 
któreg_o sobie i wam wszystkim z ser
ca życzę. Amen. 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Ciąg dalszy). 

§ 22. 
I. Szatani szkodzą nam na duszy. 
Na duszy może nam szatan szkodzić 

pokusami i poduszczeniami, wpływając 
na naszą wolę, żeby zezwoliła na złe. 
Dla tego też nazywa go pismo św. ku
sicielem (tentator). Nie może on prze
cie wpływać na naszą wolę wprost i 
bezpośrednio, tak iżby nią mógł rozpo
rządzać wedle upodobania;__ - bo 
wprost i bezpośrednio może nią tylko 
Bóg powodować; - tylko niewnrt>st 
i P..Ośrednio wpływa on na naszą wolę, 
osłabiając zdrowe pojęcia o rzeczy o
mamianiem- i ułudą, zatruwając naszą 
wyobra1nię, zaciemniając rozum i 
wprowadzając nas tym sposobem w ta 
kie położenie, że wolną wolę, za pomo
cą której przy łasce boskiej wszystkie 
jego pokusy zwyciężyć byśmy mogli, 
dobrowolnie pod jego oddajemy pa„ 
nowanie. Zawsze tedy .nasza to jest 
winaf jeżeli nas diabeł skusi do złego; 
Chrystus bowiem wysłużyl nam łaskę, 
a za pomocą niej W_$zystkie zaczepki 
i pokusy czarta łatwo pokonać może
my, łaską uzbrojeni, nie potrzebujemy 
się obawiać jego mocy, ale raczej jego 
podstępu. 

§ 23. 
2. Szatani szkodzą nam na ciele (opę-

Złe duchy mogą człowiekowi z do
puszczenia Bożego szkodzić i na ciele 
i na dobrach doczesnych; mogą miano
wicie całe ciało człowieka opanować, 
używać go za narzędzie i rozmaicie je 
męczyć, o ile Bóg na to zezwala. Pi
smo św_., mianowicie w Nowym Zako
nie, poucza wielu przykładami, że sza
tan zawładnął ciałem ludzkiem (stan 
ten ńazywa się opętaniem, nim dotknię
ci, opętanym (obcessi, daemoniacii); do 
wodzi też pismo św., że Chrystus dya 
błów - wypędzał i że ich raz nawet w 
wieprze wpędził. Mylnem więc jest 
zdanie, że ci nieszczęśliwi, których pi
smo św. opętanymi zowie, byli chory
mi na umyśle. Często też najdawniejsi 
a,pologieci, .J.)owołując się na 12rzykła
dy wyrzucania diabłów mocą imieąia 
Chrystusowego, dowodzą tern, że 
chrześciaństwo jest religia, Boską. Ko
ściół · św. wierzy w opętanie, bo usta
nowił urząd egz.orcystów i przyjął u
żywanie egzorcyzmów do liturgii. 

a) :Rozs~dny człowiek zaprzeczyć 
nje może, że szatan jesJ zdolny czło.
wieka opętać. Skoro bowiem szatani 
są istotnie bez ciała. czemużby za do
puszczeniem Bożem nie mogli wnijść 
w ciała ludzkie i niemi dowolnie się 
posługiwać? Szatani daJeko -wyżej pQ 
stawieni od materyi, chociaż nie mogą 
tworzyć ciał nowych, mogą je prze
cież przekształcić i niemi poruszać; a 
ponieważ, według św. Jana z Dama
szku, aniołowie tam są, gdzie działają, 
stąd słusznie twierdzić można, że całe 
duchy wchodzą w ciała, biorą ie w po
siadanie, są w nich, gdy w ni_ch dzia
łają, gdy je poruszają, albo prze
kształcają. 

b) Szatani mogą c iała przez siebie 
opanowane rozmaicie przekształcać. 
Czynią to najpierw cielesnym sposo
bem, męcząc cialo l_udzkie wedle upodo 
bania, sprowadzając na nie choroby, 
pochylając je i wykrzywiając. Mocą 
sob'e właściwą mogą i zzewnątrz 
działać na zmysły człowieka, osłabia
fąc je, łudząc, tak ie człowiek nie wi
dzi czegoś wcale lub nie ·widzi w pra
wdziwem świetle. Jest to przecież nie 
zupełne jeszcze opętanie; ludzi w ten 
sposób przez szatana niepokojonych nie 

nazywami opętanymi, ale raczej iirę-4 
czouymf (_vexati). ·Podobnie mogą iłe. 
duchy opanować i ciała zwierząt. na 
co mamy dowody w ewangelii św. (sza 
tany wpadły . w wieprze i ~zart wsze.dl 
w węża). Zupełne zaś opętanie po~ega 
na tern, · że szatan do tyla porusza i du„ 
I:.J.Y wyobraźnię człowjeka, iż 'tenże na
wet rozumu swego użyć nie może, że 
mówi i czyni to, co się sprzeciwia je
go naturze, że nawet nie wie, co ·mówi 
i czyni. 

c) Pełnym znaczenia jest fakt, że 
właśnie · za czasów Chrystusa tylu .by
ło opętanych. Czart mąjąc już utracić 
panowanie, które sobie był . vrzywla
s.zczył, spotęgował niejako moc i złość 
swoj_ę, ażeby władzę swą utrzymać. 
Bóg dop·uścil tego, już to w tym celu:t 
aby człowiek tern dotkliwiej począł cię
żkie jarzmo szataną, już też dla tegoi 
aby panowanie Chrystusa nad światem 
duchów tembardzlej się uwydatniało. 

d) .I dziś może ~zatan opętać czło
wieka; wszakże, gdyby taki przypa
dek zaszedł, należy wszelką zachować 
ostrożność i sąd clo{Jiero po dojrza
łym wydać namyśle. 

O~v•••• 

Otrzymujemy, co pastępuje: 
Dajcie a będzie Wam dane - a kto 

Panu Bogu daje, temu Pan BQ.g stokro
tnie już na tym świecie wynagradza. 
Temi słowy odzywamy się do Was, ko 
chani Bracia Polacy, zachęcając Was 
do składania ofiar na bu_dowę kościoła i 
domu Księży Misyonar.zy. Czyż może 
być coś lepszego jak przyczynić się do 
~hwaly Bożej przez postawienie nowe 
go kościoła - MY Księża Misyonarze 
także obcymi dla Was nie jesteśmy, 
_g_dyż zawsze g,otowi do pracy spieszy
my na z .prosiny Waszych czcigodnych 
duszpasterzy z pomocą duchowną, czy 
na misyę, czy na odpusty. - Nie n.owi
na to dla Was kochani Bracia Polacy. 
wybudować kościół, tyleście ich wybu· 
dowali u siebie, a Waszemi ofiarami 
przyczyniliście się do Chwały Bożej i 
po za granicą, co wszystko świadczy 
o Waszej poczciwości i pobożności 
Cnoty te są dla nas otuchą z litką wy
ciągamy do Was rękę z pr_ośbą, abyś· 
cie nam pomogli wybudować kościół i 
klasztór w Tarnowie. Kościół ten ma 
stanąć pod wezwaniem św. Rodziny 
Ojc.0wie i matki, chcecie, aby na W~s 
i Waszych dzieciach błogosławieństwo 
Jezusa, Maryi i Józefa św. spoczywa
ło, przyczyńcie się do wybudowania 
tego kościoła a my za Was i za Wa
sze Rodziny modlić s_ię będziemy. Naj 
mniejsza ofiara będzie . z wdzięcz;10ścią 
przyjęta. Aby prędzej wybudować ko
ściół, założyliśmy Związek Mszalny. 
Do tego związku można zapisywać tak 
żywych jak i zmarłych. Kto zapłaci 
najmniej I markę, ma udział w 12 
Mszach św. rocznie po wieczne czasy. 
Kor.zystajcie ze sposobności .i zape
wnijcie sobie pomoc duchowną po Wa
szej śmierci a ta kże o Waszych Rodzi
cach, braciach i siostrach. które od Was 
pomocy wyglądają, nie zapol)linajcie. 

Chętnie także przyjmujemy inten
cye na zwykłe Msze św. lub Gregory
a11skie, (30 Mszy św. bez przerwy). 
Prosimy przesyłać listy i p;eniądze 
pod adresem: - Wielebni Księża Mi
syona rze w Tarnowie 2, albo „po nie
miec u: Hoch. Patres. Missionaere in 
Tarnow 2, Oestrreich-Galizien. 



Chusta Srw1· •f91i Wernn·1k1·. Przybysz odpowiedział uprzejmie, 
'I ~ • równocześnie Jednak osobliwszy u-

f: śmiech przebieg_ł mu usta. 
L (Ciu dalszy). _ Slyszaleś może, iż Tyberyusz 

Staruszka zosta1a zatem w chacie mial dotąd przy sobie zaufaną istote, 
i zaprzyjaźni la si~ z młodą pal Ił· Mi- której przyjaźni wierzył, gdyż zaw.sz~ 
JllJ to nie zdradził~ sie nigd~ s.k4d prz! mu prawdę mówiła. Wszyscy mm 
była i kim jest, om za~ czuh, ~t! na PY- dworacy pochlebstwem polują na zlo
łania odpowiadałaby mechętme., . to. Wysławiają oni zarówno jego o: 

Jednego wieczora, po skonczoneJ hydne i podstępne czyny, jak d?br~ I 
pracy, gdy wszy~tkQ troje_ spożywali bohaterskie. Była Jednak przy mm Je
wieczerzę na duzym gła.tte .u pr?gu, dna wierna dusza, nie obawiająca .§ie 
spostrzegli niemłodego człowieka Jdą- nigdy powiedzieć prawdę cesarzowi, ~ 
eego ścieżką od dolu. tą osobą odważniejszą od senatorów 1 

Czlowiek sluszny, silnie zbudow~„ dowódców wojsk, była stara ]ego ma
ny. z barami szerokiemi jak ~ ~apas- mka Faustyna. 
'ika z zawodu, patrzył prze~ s1eb_ie po- - SłysŻalem o niej._ - rzeki robo
sępnie i ostro. Czolo sklepiało su; nad tnik - mówiono, że w wielkich była 
oczyma głęboko osadzonemi a usta wy laskach u cesarza. 
r-aitały gorzką pogardę. . ~zedl wypro- - O tak Tyberyusz umiał ocenić 
stowanl;,. miarowym krokiem. . jej wierność 'i poświecenie. Obchod~il 

Ubrany był skromnie. Robotmk się z tą ubogą wieśniaczką, z gór sab:ń 
patrząc na niego potnyśla~: t? pewno ~e skich, jak z drugą matką. W Rzymie 
gionista; otrzymał uwolmeme od sluz- pomieścił ją w swoi~ pał~cu na Pala
by i wraca w rodzinne strony. tynie aby zostala blisko mego. Żadna 

Ody przyszedł w pobliż~ chaty, za- z do;tojnych matron rzymskich nie do
trzymał się jakby z wahaniem. Ro~o- znawala większych zaszczytów. W Ie 
tnik wiedzac, że ścieżka zaraz ~owyzej ktyce ' noszono ją przez ulice miasta, a 
~haty się kończy, zawołał do mego:. szaty nasila królewskie. Skoro się c;e-

- Człowieku, zbłądziłeś chyba· kie- sarz przesiedlił' na Capreę, zabrał ją 
rując do naszej siedziby! Nikt t~dy z sobą i zaraz kazał zakupić dla niej 
nie chodzi, chyba miał spra~ę do ko- wspaniałą willę pełną niewolników i 
go z nas, mieszkających tuta1. . kosztownych su~zętów. 

Podczas tych słów przybysz się - Swietne miała życie! - zauwa-
zbliżył. żył robotnik rozmawiając dalej z przy-

- Masz słuszność. - rzekł - mu- byszem, podczas gdy żona jeg_p ze zdu 
sialem zmylić drogę a teraz nie wiem mieniem patrzyla w staruszkę. 
kędy się zwrócić. Będę oi .bardzo Od czasu gdy obcy przyszedł, nie 
wdzięczny, jeżeli mi tu pozwollsz od- przemówiła ani słowa. Twarz jej stra 
począć, a potem wskażesz drogę do cila lagodny i uprzejmy wyraz. Odsu 

· nęła misę daleko od sjebie i siedziała WSJ. 

To mówiąc siadl na jednym ~ ka- wyprostowana, oparta o odrzewia pa
mieni leżących przed chatą. Mloda ko trząc swojem skamieniałem obliczem 
)Jieta spytała, czy nie ch_ciałby się po- wprost przed siebie. 
silić z uśmiechem odmówił zaprosze- - Cesarza życzeniem było, żeby u
niu.' Natomiast okazał się bardzo sko- żywała szczęśliwego żywota, - mówil 
rym do rozmowy. Podczas gdy ta!11- przybysz. Ale mimo tylu dobro
ci spożywali jadło, wypyt~wał o . i.eh dziejstw i ona już go opuścHa: 
sposób życia, o pracę, a om odpow1a- Staruszka drgnęJa na te słowa, a 
dali swobodnie i wesoło. młoda jakby uciszając ból, położyła 

Nagle zwrócił się wincerz do wę- dłoń na jej ramieniu. Poczem słodkim, 
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wać: . - Nie mogę uwierzyć. żeby stara 
- Żyjemy w takiem odosobnjeniu, Faustyna tak QYla szczęśliwą u dworu, 

- rzekł - od roku nie mialem sposo- jak opowiadasz. Pewną jestem. że ją 
bności rozmawać z nikim, oprócz pa- Tyberyusz miłował jak matkę. Rozu
sterzy i robotników w winnicach. Pe- miem jak dumną byla jeg_o szlacl)etną 
wno powracasz z jakiego obozu i mógl milością, ale pojmuję zarazem jaką. 

· byś nam opowiedzieć nieco o Rzymie zgryzotą musiało ją przejmować, iż na 
i o cesarzu? starość popadł w podejrzliwość i okru-

Zaledwie to wymówi!, zauważył, cieństwo. Codzień musiała go upomi
że mu staruszka dąje znak ostrzegają- nać i przestrzegać. Strasznem było 
.cy, aby się mial na baczności w roz- dla n!ej to ciągle nadaremne błaganie. 
mowie. Wreszcie nie mogła znieść widoku jak 

Przybysz jednak odparł uprzejmie: coraz niżej i niżej upadal. 
Widzę, że masz mię za legionistę, isto- Przybysz na te słowa pochylił się 
tnie nie mylisz się, jakkolwiek dawno na.przód ciekawie. Ale młoda kobieta 
już ukończyłem służbę. Za panowania nie podniosła oczu. Miała wzrok spusz 
Tyberyusza nie dużo było roboty dla czpny i mówiła z cicha i pokornie. 
nas W.Qjaków. - Może i masz słuszność w tern, 

- Raz jednak okazał się wielkim co mówisz o Faustynie, - odparł. -
wodzem. Szczęśliwe to były czas_y je- Faustyna w istocie nie była szczeęśliwą 
go! 'teraz nad niczem nie przemyśli- u dworu. Ale przecie to dziwne. że o
wa, tylko jak się ustrzedz od sprzysię- puściła cesarza w tak późnej starości, 
żonych, a w Rzymie o niczem innem nie przetrwawszy całe życte przy nim. 
mówią, jeno o tern, jak przeszłego tygo - Co ty powiadasz! - wpadł mę
dnia za cień podejrzenia. kazał cesarz żczyzna. Czyżby Faustyna opuścila 
pojmać i ściąć senatora Tycyusza. cesarza ukradkiem? 

- Biedny cesarz! nie wie co robi, - Nikt nie wiedział, kiedy opuści la 
- zawołała młoda kobieta. Załamując Papreę, - rzekł obcy. 
ręce kiwała głową z wspókzuciem i - Odeszla tak uboga, jak przybyła 
zdziwieniem. nic z skarbów swoich nie zabrawszy. 

- Masz słuszność. - rzekł przy- - I cesarz nie wie, dokąd się udała 
bysz, podczas gdy mars ponury zasę- - spytała kobieta. 
pił jego oblicze. Tyberyusz wie, że - Nie, nikt tego nie wie, domyśla
wszyscy go nienawidzą i to go dopro- ją się tylko, że obrała schronisko w 
wadza do szaleństwa. swoich górach rodzinnych. 

- Ależ co ty mówisz? - rzekla - Czy cesarz i tego nie wie z ja-
kobieta · - za co]jyśmy mieli go niena- ki ej przyczyny odeszła, - spytala mlo 
widzieć? Zal nam tylko, że nie jest da niewiasta. 
j~ż tak szlachetnym cesarzem, jak z - Nie, pojęcia o tern n:e ma, nie 
początku swego panowania. mógl przypuscić, żeby go porzuciła, 

- Mylisz się, - rzeki obcy. - za raz w uniesieniu rzucone prżypusz
Wszyscy pogardzają Tyberyuszem i czenie, jakoby i ona równie jak inni, 
nienawidzą go. Dlaczegoby tego czy- trwała przy nim jedynie po to, aby 
n1ć nie mier? Wszakże jęst on okru- 1 zagarniać bogactwa i złoto. Znała u
tnym, tyranem bez miłosierdzia, a w fność cesarza w poświęcenie jej i wier 
Rzymie przypuszczają, że będzie w ność. Czekał na powrót jei.. Wsza
przyszłości jeszcze sroższym niż do- kże ona jedyna wiedziała jak dalece 
tąd. jest samotny. 

- Czyż zdarzyło się coś, co go je- - Nie znam jej, - rzekła młoda ko 
szcze wśc·eklejszym uczynilo potwo- , b;eta - a jednak rozumiem. dla czego 
rem niż był dotąd? - zapytał mąż. ł opuściła cesarza. Wychowana w pro 

Gdy to wymówił. spostrzegła żona, stoc:e i b09'obojności. na schyłku żv
że st?ruszka ponownie dała mu znak wota zatęskniła do tych cnót. Ponie
ostrzegający, tak jednak nieznacznie, . waż j~ obraz i ł. czułri się uprawnioną 
iż go nie zauważył. pomyśleć o sobie. Na jej miejscu po-

stąpilabym tak samo. odesztabym, aby 
duszy mojej dać zakosz~ow~ć s":obo
dy w prawdzie i spraw1edhwośc1 za-
nim ten świat opuści. . 

Przybysz zwrócił na mlodą kobiet~ 
swój wzrok zasępiony. 

- Nie zważasz na to. że cesarz o
krutniejszy teraz będzie niż yrzedtem, 
Nikogo nie ma, ktoby go śmiał pr~eie
dnywać, skoro go podejrzliwo~ć i po
garda ludzi ogarnie. ~omyśl .ieno, ~a 
całym świecie, niema mkogo, knuby me 
pogardzal. 

Na te rozpaczliwe słowa drgnęła 
stara i zwróciła oczy ku mówiąc~mu, 
podczas gdy młoda kobieta mówila sta 
nowczo: 

- Tyberyusz może być przekona
ny, że Faustyna wróci, skoro. on tego 
zażąda. Przedtem jednak musi być pe
wną że stare jej oczy nie będą zmuszo 
ne p~trzeć na zbrodnie i ohydy. 

Na te słowa wszyscy powstali. Przy 
bysz nie odrzekł nic, tylk? wzrok jegą 
zdawał si~ pytać staruszki: Czy t? .t~ 
i twoje ostatnie słowo? Ale wargi JeJ 
tak drżały, że słowu trudno było 
przejść przez nie. Młoda ją wyręczyla 
mówiąc: 

- Jeżeli cesarz miłował swoją sta
rą sługę, to nich jej dozwoli spocząć 
u schyłku żywota. 

Przybysz wahał $ię jeszcze, gdy n~ 
gle rozjaśniło się jego oblicze: ~01 
przyjacjele - zawołał -:---- cokol~1ek
bv można Tyberyuszow1 zarzuc?ć, to 
zawsze zostanie on mistrzem w zr~e
kaniu się. J_edno tylko jeszcze nadmie
nię: gdyby przypadkiem Faustyna za
szła do tej chaty, przyjmijcie ją dobrze. 
Łaska cesarska zapewniona każdemu, 
kto ją wspomoże. Otulil się plaszczem 
i odszedł drogą, którą przybyl. 

III. 
Po tych odwiedzinach ani robotnik 

~zy Tyberyusz umarł? Czy mamy no-
wego cesarza . 

- Nie, - odparl rzymianin - Ty. 
beryusz panuje jeszcze, tylko pt~ta
liśmy się modlić za niego, nasze rno
dlij'N'.'Y już mu nie pomog_ą. 

- Przyjacielu, - rzekła stara 
mieszkam w górach, daleko, nic łłit 
wiem co się na świecie dzieje. ~ 
wiedz mi, proszę, co za nieszc~ic 
spotkało cesarza? 

- Najstraszniejsze jakie wogólc ist 
nieje, - odparł rzymianin. - Popadl w 
chorobę nieinaną dotąd w Italii. a czę
sto na W schodzie. Odkąd zaraza tknęli. 
Tyberyusza, twarz jego zmienila się d<> 
niepoznania, glos stał się chropawym 
a palce u rąk i nóg odpadają mu. Niema 
lekarstwa na tę chorobę. Powiadaj,. 
że za parę tygodni umrzeć musi, gdyby 
jednak nie umarł, to trzeba go usunąć 
od wladzy, gdyż nędzarz, taką chorob~ 
złożony nie może sprawować rza.dów 
Pojmujesz, że to nie koniec jego. N'.c nie 
pomoże blagać za nim bogów. A nawet 
nie warto. - dodał z uśmiechem. 
Wszak nikt się już po nim niczego nie 
spoażiewa, ani trupa obawiać s i ę potrze 
buie. Po co udawać modlitwy? 

Sktonil się i odszedl a stara zo~tala UJł, 
Jak ogłuszona. Pierwszy raz w g,yciu 
ugięla się i miała pozór jakby ~ sta
rość zmogla. Stala pochylona, driĄca, 
a ręce niepewne· szukały oparcia w po
wietrzu. 

Chciala odejść, a nie mogła ruszyć 
się z miejsca, powoli wlokł.a nogi uty. 
kając co chwila. Daremnie oglądała się 
za kijem do podpory. _. 

Wysiłkiem woli udalo jej się po d1uż 
szej chwili przemódz oslabienie. Wy
prostowała się i usiłowala przej~ n.e
wnym krokiem ludne ulice mia~ta. 

Róża czarna- Róa biaraż• 
Pow lee i. 

(Dokończenie). 

ani żona jego nie wspominali staruszce 
o cesarzu. Między sobą tylko wyraża 
Ii podziwienie, iż w tak późnym. wieku 
zdołała zdobyć się na porzuceme bo
gactw i wladzy, do jakich przywykła. 
Domyślali się czy I).ie wróci do Tybe-
1y u~L.Q' u"uqc ao mego tak przyw1ąza- - Poczekaj. To jeszcze nie wszy
ną odeszła w nadziei. iż go tern przy- stko ... .domyślając się z góry, że klopo
wiedzie do opamiętania. ty finansowe nie pozwolą bankiermyi 

- Człowiek w wieku cesarza nie nic przedsięwziąść w celu odszukama 
schodzi już z obranej drogi, - rzekł dziecka, otworzyłem mu u mego ban· 
wincerz. Kto mu odejmie Q.ogardę dla kiera w Nowym Orleanie nieograniczo
ludzi, kto go 12ouczy w miłości bliźnich? ny kredyt. .. i wiem, dodał z uśmiechem 
I kto wogóle może zbliżyć się do niego? szlachetny chłopak, że użył już tego 

- Ty wiesz, że istnieje ktoś coby środka ·na wszystkie swoje dole"liwo
tego dokazał, - rzekła ko.bi eta. -Nieraz ści... l 
rozmyślam nad tern, coby to było, gdy- - I to wszystko dla mnie - iekną 
by ci dwaj spotkali się na świecie. Je- Hanga - więc jesteś zrujnow~ny ... 
dnak skryte są sądy. Boże przed nasze - Oh ! zrujnowany - powtorzyt z 
mi oczyma! tym samym uśmiechem d'Alteroche -

Staruszka nie żalowała wygód swe istnieją przecież jeszcze na ziemi ban· 
go minionego życia. Po niejakim cza- ki frfancuski i angielski, a i kilka inny~h wa 
sie przybyło małżeństwu dziecko a ona pomnjejszyćh przedsiębiorstw~ gdzie go 
pielęgnufąc je, zdawała się tak zado- się może jeszcze cośkolwiek dla 
woloną, jakby o wszystkich troskach mnie znajdzie. Tak, mój drogi przy
zapomniala. . jacielu, mam rodzinę, która uważ~ s~ 

Co pół roku wdziewała swój szary bie za zaszczyt możność pozostaw1en1a 
płaszcz i schodziła do Rzymu. Nie od- mi kilka milionów ... a ponieważ zdobY 
wiedzała tam nikogo, szła prosto na cie ich kosztowało mn:e zbyt malo, 
Forum. Na wspaniałym placu zatrzyma przeto postanowiłem sobie. że mu~zę z 
ta się przed m,alą świątynią; w dzie- nich dobry użytek zrobić... Dla te~o 
dzińcu brukowanym marmurowemi więc stary bankier zachowa niet~m~· 
płytami stał ołtarz, nad nim Fortuna, tym swój honor handlowy... Ale 1esz· 
bo~ini szczęścia, niżej zaś posąg Ty- cze coś... k . 
beryusza. Naokoło dz:edzińca bylymie- _ Co takiego- - zapytał niespo ot 
szkania kapłanów, zapasy paliwa i staj- nie Hanga. 
Qie dla bydła ofiarnego. - Myśmy, śledząc Magwar~ P?· 

Wędrówka staruszki nie wiodla ni- j.echali dłuższą drog~ a zdaje m1 51~' 
gdy dalej, jak do tej świątyni. Tu skła- jest jedna o wiele krótsza. a mian?w~· 
dano ofiary na szczęście Tyberyusz~. cie przez Abissynię, do ziemi Galla 6 · 
Skoro zastała tam pełno świeżych wień - Tak, przez kanal Sueski.... k 
ców, ogień płonący i tłumy· wielbiące - Ach w'ęc nie omylilem się„. ta 
cesarza. oraz kapłanów, którzy półgło- też donio;łem panu Wopdwille. przr: 
sem odmawiali swe hymńy, zadowolo- czem n2pomknąłem. że jeśli che~ ~~
na wracała w swoje góry. baczyć córkę, nie pozostaje mu. nic eJJI 

Tym sposobem, n:e pytając żywej nego tylko kupić za pośrednictw 
. i u· duszy, mogla się zawsze dowiedzieć, Azi Xego przywoity parow1e9 

czy cesarz żyw i czy wielu ma jeszcze dać się ją drog-g na poszukiwama ... steś 
przyjaciół. ·- Zacnym, szlachetnym je d· 

Kiedy po raz trzeci podjęła swą piel- d'AJteroche !... Czem ja ci się za to 0 

grzymk_ę. czek~ła ją. rzec~ niespo~zia- wdzięcze ?... ,. sta 
na. Zastała świątynię zan-edbaną 1 pu- - Nieupadaniem na duchu, moJ ·e· 
stą. Ogień nie płonął, nikogo z wielbi- ry... A teraz posłuchaj mojei;!o PJ01tę 
~ieli n_ie stało., I\ilka uschł~ch w.ieńcó,~ ktu. Magwar, poc~wy~iwszy .Eś te~ 
1ak? Jedyne. sladr dawnc1 św1et?osc1. będzie się_ starał unreść Ja w 1ak1e mo
zw1esz? ło się z ołtarza. Z kaplanow m 

1
. pieczne miejsce, być w·ec b~rdzo co. 

kogo, a posag cesarza pozbawiony stra ż~. że idąc jego śladami. traf1~Y ~k 
0
• 

ży. uszbdzony był i obrzucony błotem f W tej chwili niezwykły dzwię je· 
Staruszka zwróciła się do pierwsze 1 derzył uszy obydwóch mężczyz~. ·~co· 

go lepszego przechodnia: ł dnocześnie Lili. n · espokojn~. po /teka: 
- Co to ma znaczyć, spytała - na przybiegła ku nim, woła1ąc z a 



_,... Sluchaicie ! słuchajcie! Albo ia 
fłTlł szalona, albo to s~ piszczałki a
rJkańskie ... 
_.] 0 Yankee Doddle" - dorzucił 
~teroc~e,, d~żąc. - Nie„ najdroższa, 
oinyhłas się wcale ... 
JfłSZYSCY troje stali nieruchon:ii, ło-

, 11chem oddalone, lecz coraz wy-
'ejsze dźwięki narodowego mar
llOinej Ameryki, które dalekiem 

stern echem. oc,lbijaly się od gorące
aleba Afryki ... 
ClJżby r~eczywiś~ie byli tylko o-
rauii jednej z owych halucynacyi, 
częstych pod tern upalnem niebem? 
bo oto ze wszystkich stron poczy-
8;ę zbierać Galla 'owie, a na ich 

rnych twarzach maluje się dziecin
radość z posłyszenia tych, tak nie-
~ blizkich, prawie rodzinnych, 
~óy ... 
D'Alt~roche przyłożył do oczu łu
t~ ale zaledwie spojrzał, okrzyk ra

i v.ryrwal mu sie z piersi. 
·- Wiktorya ! - zawolal - czy wie 

· kto ku nam zdąża tak uroczyście?! 
02gkier Woodwille we własnej osobie 
1 obok niego, otoczo11y strażą, Ma-
(farf 

- A Edyta! Edyta! - krzyknęla 
Ufi, od~zuwaJąc niepokój liangi. 

- Poczekajcie! tak! nie mylę się ... 
10 lektyka, oparta na ramionach czte
rech murzynów, zdaje mi się naszych, 
daktoryi... w lektyce Edyty. i ktoś dru 
ti.„ Tak. to on ... Azi Xego, nasz czarny 
medrzec !... 

Hanga porwał się w jednej chwili 
i ri!!cil się ku przyb~wającym - Lili 
i d'Alteroche poszli za jego _ przykła
~em, podczas kiedy Nioka i Zozul gwał 
!em powstrzymywali resztę na brzegu 
~tlora. 

W -przeciągu paru dni wyprawa by
ła gotowa i wyruszyła w drog~ kieruh1 
się ku kanałowi Sueskiemu. Przetrzy
mawszy burze w cieśninie Gibraltar
skiej, odbywszy kwarantannę, u wejś
cia do kanału, stanęła nareszcie na wy 
brzeżach Ąfryki, stąd, utworzywszy. ol 
brzymią karawą,nę, puścila się w iłąb 
kraju. 

Po długim i męczącym pochodzie 
dosfęgnęli nareszcie jeziora Gamo. 
gdzie czarni Galla 'owie przyjęli ich z 
zapałem, lecz o Handze, niestety, nie 
mogli dać żadnych wiadomości. 

Naczelnik kraju chciał natychmiast 
wyruszyć na poszukiwania syna daw
nych królów, tern więcej, że tJrzypusz
czał wszelkiego rodzaju nieszczęścia. 

- Poczekaj - mówił mu Azi Xe
go - nie idźmy na oślep, lecz przygo
tujm~ się lepiej. - Hangi szukać musi
my nad jeziorem Atczaka, na granicy
Somalisu, a kto wie, jakie nas tam o
czekują zdrady i czy nie będziemy mu
_sieJi odbijać liangi lub mścieć się za 
niego ... 

W kilka dni później doskonale u
zbrojona i uprowidowana armia sz.fa 
forsownym marszem w stronę jez:ora 
Atczaka, zatrzymując się zaledwie dla 
krótkiego wypoczynku ... 

Nareszcie zbliżył sie. do osady i za 
kryci wyniosłością gruntu„ zatrzymali 
sie dla ostatecznej narady ... Nagle w za
roślach, pokrywających brzeg jeziora, 
ujrzeli przesuwającą się czarną jakąś 
postać, trzymającą w objęciach ludzką 
istotę w bieli ... 

Kilku wojowników poskoczyło za 
tajemniczym zbiegiem i wkótce ku wiei 
kiej radości bankiera Edyta osłabiona 
lecz żywa i zdrowa leżała w jego ob
jęciach. 

Wkrótce oba oddziały witały się 
radośnie. Nie bylo to zludzeniem ! Sta
ry bankier ze szczerem uczuciem wy

- ci~gnąl do Hangi obie dłonie, a zamie-

Po pierwszej chwili powitania dziew 
czę pą~Uo znowu w swój ponury smutek 
i na zapytania ojca, zdradzając mimo
woll.;.ie tajemnicę swego dziewiczego 
serca, wypowiedziała swoja rozpacz na 
myśl o zniknięciu Hangi i braku wszel
kiej wiadomości o nim. 

• 1 niony uścisk wygładził w ich pamięci 
Z. wszystkie żale i nieporozumienia ... O

bok ojca, z rumieńcell) szczęścia na po
bladłej twarzyczce, stanęła Edyta, a jej 
drobne dłonie spoczęly z ufnością w rę
ku tego, którego tak długo zdawała się 

szy„ r.ienawidzieć. 
opo- - Depeszę zredagowałem w two-
owi- Jem imieniu - szepnął Handze mlody 
ania Francui - pamiętaj o tern !.„ 
ban· 
czo
hem 
tego 
iwo-

• • • • c • 

Depesza D'Alterochea przyszła rze 
czrwiście w chwili, kiedy stary bankier 
zrozpaczony zniknięciem jedynego i u
kochanego dziecka stracił całą swoją 
energię i postanowił zamknąć interes w 
najgorszych dla sieb=e okolicznościach. 

-Tak, tak-kończył swe opowia 
danie bankier, kiedy już osiedlimy się 
nad Gamo, opowiem ci moje projekty, 
które wcale nie przeszkodzą twoim ... 
Jestem amerykaninem, lecz pragnę pod 
niesienia się Afryki. Żona moja cierpiąca 
cokolwiek .IJO zniknięcJu Edyty, nie mo
gla mi towarzyszyć ... Będzie tutaj do
piero za dwa miesjące ... Jlrzyszłość jest w naszych rękach„. 

Bankier mówił spokojnie, choć w 
sobie czul już gorączkę interesu ... 
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Dowiedziawszy się jednak, że Edy 
ta ż~je, odzyskał dawną sprężystość, 
DOdniósł bez straty czasu odpowiednią 
sumę, uregulował rachunki. zlikwido
wał interesa i w towarzystwie Azi Xe
go puścił się w drogę. 

Oprócz gorącej chęci odnalezienia 
ukochanego dziecka w duszy starego 
bankiera obudzila się żyłka wielkiego 
negocyanta. Plany i zamiary Hangi, u
Wypuklone jeszcze objaśnieniami stare 
go murzyna nie wydały mu się już nie 
Dodo~nemi do urzeczywistnienia, a wy
nalezienie nowego rynku obrotów han
~lowyc~ przedstawiać mogło poważne 
do;zy~c1. Była to bądź co bądź ziemia 
z ew1Gza, która ~prytnemu i obrotne

rnn przedsiębiorcy oddawać mogla 
~~ZYstkie swoje skarby i bogactwa. W 
r m s~.mym czasie stary mędrzec mu
n~ńsk1 powziął stanowcze postanowie 
ie. 

. Os.tatnie wypadki utrudniły nie
~rern1e, aż wreszcie uczyniły wprost 
temożliwem do zniesien.ia położenie 
~urzynów w Saint Augustin. Ludność 
ro~isc?wa, podżegana nieustannie przez 
za rna1tych społecznych wyrzutków, 
nyc~owy:Vał się względem swych czar I 
szcc są_s·adów gorzej niż wrogo, nie . 
i obZ,dząc wszelkie~o rodzaju dokuczeń I 
żo e g, nawet czynnych. Azi Xe_go, znu 
W~k tą wyczerpującą a bezużyteczną 

1 
ranką. sprzedał pewnego pięknego po„ I 
1110 u faktoryę i oznajmił uradowanym 
dzi rzynom powrót do Afryki. Dowie
za;wszy się zaś o zamiarąch bankiera 
\Voropo~ował wspólną podróż. Dla 
ani ?~w lle'a. nie znające~o ani kraju, -
to n1i„~Y~a afrykańskicłJ tubylców, byto 
ścią t ,ryiierQem udogodnieniem. z rado-

ez Przyjął pro..oozycyę Azi Xego. 

- A Magwar? - przerwał nagle 
Hanga, nie widząc brata i czując, że i::e 
może się oprzeć litości dla k~o me
szczęśiiwego, zbłąkanego serc~ i umy-
słu. 

,M.agwar rzeczywiście 9mylil cz~j-
ność swych stróżów i zniknał z pomię
dzy nich. Hanga nakazał najsilniejsze 
poszukiwania i wkrótce głośny okrzyk 
oznajm:ł mu, że zguba się znalazła. Mło 
dy murzyn pośpieszył w tę stronę, lecz 
na widok brata, w którym winowaj~a 
widział tylko surowego i bezlito~1:e_;;:o 
sędziego, ..Magwar wyrwał ,się ~ rąk 
przytrzymujących do Galla ów n~es~o
dzianym wystrzałem odebrał sob!e zy
cie i stoczył się martwy w spokojne wo 
dy jeziora... . 

W miesiąc później nad jez10rem 
Gamo zaczęto powstawać nowe i czyste 
miasto w którem przedewszystkem 
zwrac~ty uwagę eleganckie i wygodne 
wile łianp;i, ba11kiera i wiernego przy
jaciela OQYa d'Alteroche'a. Z dawnej 
osady przeniesiono tutaj wszy~tko, co" 
kolwiek ocalało z pożaru, i Galla'ówie, 
patrząc_y z początku na wszys~kie n~e
zna.ne narzedzia z pewnem niedowie
rzaniem i religijnym strachem, potrochu 
oswajali się z nimi, przyzwyczaj~li .si~ 
do ich użytkowania i powoli zamiem~t 
się w spokojnych i pqnych pr_aco~m
ków .... Wszystko to cieszylo mezm1er
nie bankiera, który tworzył coraz szer
sze plany i _o.ie bez pewne~ ukrytej du
my zgodził się zostać teśc·em króla te
go młodego i wielce obiecując.ego ~udu:·· 

Wszystko to cieszyło mezm1erme 
bankiera, który tworzył coraz szersze 
plany i nie bez prwn.ej. ukryt~j dumy 
zirndzil się zostać tesc1em krola tego 
młodego i wielce obiecującego ludu ... 

Wreszcie w trzy miesiące później 
przvbvta do orndy i pani Woodwille i 
radość ogarnęła wszystkich. Na nią 

tylko czekano z odbyciem uroczystości ' 
zaślubin dwóch kochaj4cych si"' par: 
Hangi i Edyty, Lili i młode~o francY.
za. Obie Róże z radościa i spokojem 
powierzały swe losy dwom szlachet
nym ludziom, a w duszy graly im hym
ny najpiękniejszych uczuć serca: miło
ści i ~owszechnego braterstwa. 

Zuma zwalczyla swoja nieszczęśli
wą namiętność i oddala rekę sąsiednie
mu negusowi abissyńskiemu, który na 
ołtarzu milo~ci złożył dotychczasową 
nienawiść... _ 

Somalijczycy równie zapragm;li spo 
koju i otworzyli Oalla'om swe drogi, 
przez co ci ostatni zyskali dostęp do 
morza i rozpoczeli szeroki handęl na o
ceanie Indyjskim ... 

Marzenie Hangi spełniło się w zu
pełności... 

- Koniec. -

Swiqtoj6zafacie. 
Na chrzoinach u p, W. Rzeźnika w :Esslu: 

W. Rzefolk z żoną 1 mr., i'ch dzieci Andzia 10 
fen„ WerOlllika 10 fen .. Janek 10 fen., francisz
ka 10 fen .• Marynia 10 fen .• And. Jackowiak z 
żoną 1 mr., St. Smiejkowski z żoną 1 mr., ich 
dziec: Andzia IO fen., Ploryan 10 fen., Marynia 
10 fen., Boleslaw 10 fen„ Józiu 10 fen., fr. Hu
chrak z żoną 60 fen., ich dzieci :Elźbieta 10 fen., 
Peliks 10 fen., Marynia 10 fen., P. łiuchrak z 
żoną 50 fen., St. Malecki z żoną 50 fen .• Jan 
Jakubowski: 1 mr., Zofia Pawłowska 1 mr., J. 
Rybarczyk 1 mr„ Wal. Nather 10 fen. (Na por 
to odchodzi 20 fen.) Nadeslal p. St. Smiejkow
ski z Suderwich - razem 8,80 mr. 

Na chrzcinach u v. Piotra Donaja w łierne: 
P. Donaj z żoną 50 fen., nowonarodzony syn 
Józef 10 fen., W. Dz:erz.a z żoną 50 fen., ich 
córka Marya 10 fenu St. łian<lziń.ski z ż001ą 50 
fen., j(;h <lzjeci Ludwik 10 fen., Józef 10 fen., 
St. Precz I mr., W. Kazubek z żoną 50 fen., 
lgn. BurdaJewi-cz z żoną 50 fen .• J. Sim"ński 
10 fen. Nadeslal i' porto zaplacil p. St. Precz 
z RohHnghausen - razem 4,00 DH'. 

Na zaręczynach u p. Bart. Wawrzyniaka w 
Beecku: ~an Ojciec B. Wawrzyniak z dz;ećmi 
50 fen., zaręczona para Wl. Jackowiak z panną 
Wiktoryą Wawrzyniak 2 mr .. St. Szulz l rnr., 
P. Gajdziński 1 mr., panna K. Wawrzyniak l 
mr., J. Jarzbor 1 mr., St. Wawrzyniak 1 mr., 
J. Chudzińs1ki 50 fen., J. A<lamczewski .z żoną 
50 fen., Sz. Wawrzyni·ak l mr., J. Frąckowiak 
1 mr. Nadeslal r porto zaplacil p. J. frącko
w:ak - razem 10,50 mr. 

Na weselu u p. Wl. Plóciniaka w Wanne: 
Mfoda Para 1 mr., Ludw. Wasielewski 50 fen., 
Jan Sworowski'. z narzeczoną 2 mr., Jan Kai:óle 
wi'CZ 1 mr., St. GuHk z żoną 50 fen., M. Kromski 
J mr., P. Michailowicz 50 fen., T. Buliński z żo
ną 50 fen., A. Brzechwa 50 fen .• M. Parada 50 
fen., J. Jurga! z żoną I mr .. L. Leziejewski z 
żoną 1 mr., ich maly: synek 50 fen., kucharka 
15 fen. Nadeslal i „orto zaplacil p. Tom. Bu
liński z Unser-Fritz - razem 10,65 mr. 

Na weselu u p. Wal. Rachuty w Liissum-Blu 
menthal w Hanoiwersk:em: znalezione 60 fen., 
W. Rachuta z żoną lmr„ Fr. Nowak 1 mr., 
K. J.onalik 1 mr., K. Mazajczak 1 mr., P. Pi'Wo(1 
~ki z żoną 50 fen., l(ózka z żoną 50 fen., St. Ma
luszek z żoną 50 fen., :t:. KupUać 1 mr.. Pr. Ro
siejka z żona 50 fen., L. Stvbaniewicz 50 fen., 
L. Bartos!k 50 fen., L. Twardowska 50 fen., 
O. Weber 50 fen.,, :E. Trilbler z żoną 50 fen., K. 
łiiibner 40 fen .• M. Konieczny 20 fen., Wilczek 
z żoną 40 fen., T. Orobarek 20 fen .• W. Groba
rek z żoną 1 mr. Na porto odchodzi 30 fen. 
Na·deslal P.- Wal. Grabarek - razem 12,20 mr. 

Ze skarbonki, Towarzystwa św. Józefa w 
Wanne dnia 11 2. 1907. Nadeslal p. T. Kroko
rowski• - razem 15,00 mr. 

Zebrane w Towarzystwie św. Józefa w Es
sen. Nadeslal skarbnik t>. A. Przybyl_a dnia 
13 lutego 1907 - razem 40,29 mr. 

Na chrzcinach u p. Jana Pogorzelskiego w 
Borbeck: J. Pogorzelski z żoną 1 mr., nowona
rodzona córeczka Maryanna 25 fen., Jadwiga, 
Pranciszka i Agnieszka 30 fen.:.- M. Tg,baczka 
z żoną 1 mr., ich córka Mary2.nna 75 fen., St. 
Leśny z żoną 1 mr., J. Sztul 1 mr .• W. Wojtko 
wiak z żoną 1 mr. Na<lesla1 i porto zaplacil 
Jan Sztul - razem 6,3~ mr. 

Zebrane na srebrnem weselu u p. W. Wal
kiewicza w Wambelerholz przy Scharnhorst. 
Nadeslal p. W. Walkiewicz - razem 4,00 mr. 

Na zabawie urządzonej przez panów Piotra 
Barona i Stan. Mursk:ego zebral i nadeslal p. 
Jan Wierczyński z lierne - razem 20,25 mr. 

Na weselu u p. Tom. Korbasa w Biefang: 
Mloda Para 1 mr., Tom. Korbas z żoną 50 fen., 
fr. J(orbas 10 fen., W. K.orbas 10 fen .• Magda
lena Korbas 10 fen .. Stanis.lawa Korbas 10 fen., 
Katarzyna Korbas 10 fen., Jan Korbas z żooą 
50 fen., ich s;yn Jan 10 fen., Sz. J(orbas z ż~ną 
30 fen .• ich syn Stanislaw 10 fen., Jan Mazu
rek z żoną 40 fen., ich syn Józef 10 fen., L. 
Mazurek 10 fen., Maryanna Mazurek 10 fer.., 
Fr. Kośc;ański z żoną 30 fen„ ich dzieci Józef 
10 fen., Stasiu 10 fen., Wladzila 10 fen., Jan Ro 
kus z żoną 50 fen., jch svnek 10 fen., St. Stacho
wiak z żoną 40 fen., St. Szulz z żoną 50 fen., 
A. Szajek z żoną 25 fen., Ign. Szajek z żoną 
30 fen .. ich synowie Jan i Józef po 10 fen.,M. 
Piokarski z żoną 20 fen., Fr. Przebylski 20 fen. 
J. J(orbas z mlodą 50 fen., Pr. W. Korbas z swa 
chną 20 fen .. Edward z swachną 30 f., trzech 
i;rraczy 70 fen., W. Bokś z iona 50 f., ich synek 
Jan 10 fen .. A. Korbas z mlodą 50 fen. Nades1al 
p, Wojciech Bokś z Eickla - razem 9,75 rnr. 

Na weselu u p. Goźdus2Jika w Wanne, Ka
rola uli'ca nr. 37. Nades!ala pani Duchalska z 
łiolsterhausen - razem 6.00 mr. 

Na po~rzeb:e druha Antoniego Zarzyckiego, 
który ~i'ę, o-dbyl dnia 20 stycznia br. zebrano 

A. Zarzyscki W fen., Maryanna Zarzyscka f. 
A. Zobywalski 60 fc11., K. Zobywal_$ki 21 łla .. 
Antonina Zobywalska 10 fen., Jan Nowak 
20 fen .• Apolor(a Nowak 20 fen .• 'Fr. ?a~:..t. -
50 fen., M. Wysocki 50 fen., Ant. DI?Lek _,J 
fen„ P. Czerwiński 50 ien .• Ja!. Brzuszkie,·1e& 
50 fen., K. Kocialkowski 50 fen .• M. P~wiiaaki a 
synem 20 fen .• Teofila Dombkicwicz 20 i., fr. 
Kapuścmski 5 fen., M. Kapuścińska 5 fen.. J„ 
Krengielczyk 10 fen., A. P„etrowiak <fO fen. Na
deslal i p_orto zaRlac l p. Antoni Zarzycki ~ 
Warnbelerholz - raztm „35 w. 

Zebrano na p<>sirzebie u Jana ~dowica 
w tlochfeld:·· J. Mlgdowicz 1 mr., M. M.i&d<> 
wicz 50 fen., J. Brzezi<:ha 50 fen., J. Jedr~ 
30 fen., Maryanna Marczyk 50 fen., Maryanna 
Wilk 40 fen.. Petronela W ewior 50 fen.. St. 
Lukowicz 50 fen., J. Lukowi<:z 50 fen .•. Pranci
szka Nowacka 20 fen., Katarzyna Jąnsen 5lł 
fen., J. Sobczak 50 fen., svn Janll, Brzezichy 10 
fen .. synow;e J. Migdowicza 20 fen. (Na Port() 
odchodzi: 30 fen.) Nade5lal p. Jan Jedrzejak 
z Dnisburg-tlcx:hfeld - razem 5,91 mr. 

Na w~elu u p. Augustyna firleja w ~ott
hausen: MI oda Para fr. Florkowski z ŻOIJal 
3 mr., J. Florkowsk~ z żon'l,2 mr., P. Kubaazew 
ski z żoną 50 fen., St. Konieczny z foną. 50 
fen., Piotr Plork()"ił.ls)d z panną M. Koniecz.11ą 
I 11.!L,Sz. .f rankow;ak z panną M. Koniecz~ 
2,50 rnr., Jan Frankowiak z vanna St. Sztiler 
1 mr., w. Maćkowiak lmr .. Ludwika Matusze 
wska 1 mr. Jan Kowalczyk z panną M. Majnert 
C mr., Jan Konieczy z ~!lnną St. }\on eczną. l 
mr., A. Wrubel 50 fen., gracze P. Winow&k:i 
10 fen., St. l(asprza,k 30 fę_!J., L. Krzyżan;ak 30 
fen. Nadeslal ~ porto zaplaci.l ~. MacierJ Ko
nieczny z Schonnebeck - razem 15,78 IBI'. 

Na weselu. w Warw I.: Mloda. Para Józef 
Maćkow:ak z żoną Agmeszką 2 mr., A. Stęiyc
ki lmr., fr. Kukwisz z żona 1 mr., Jan 'j/yr
wa z P..anną Stanisfawą Walkiewicz 2,20 mr .• 
A. Kaczmarek l mr .• Sz. Mi'koladczak 1 mr., 
Katarzyna Walesa 50 fen., Katarzyna Kmieć 
50fen., Jan Przybylski z Katarzyną Twardą 75 
fen., Ant. Maćkowski 50 fen., T. Konieczny z a 
ną 50 fen .• J. I(ygus z żon~ 75 fen., ich dzieci 
!\.oman 10 fen.. Cesia 10 fen., Helci'a 10 fen .• 
Pra·nuś 10 fen., fr. Konieczny 50 fen., wpHz- . 
czone w miednice przy umywan'u rąk , a ze
brane przez panią Kaczmarek 3,72 mr., lgD. 
Stężycki 1 mr. Porto zaplacil p. lgn. Stężycki·. 
Nadeslal p. Mi.eh. Lączny 17.62 mr. 

Na pofiledzen:u Towarzystwa św. Stanisła
wa B. w Schalkę w dniu 10 lutego br. zebrane 
(porto zaplacila Ma~a Nowak. Na.deslal p. 
Stefan Pi'otrowski z Schalke -4.00 m-r. 

Na chrzcinach u p. W. Bialkowskiego w 
lfochlarmark: W. B'alkowski 2 inr., M. Wujek 
50 fen., A. Cierniak 1 mr. NadeslaJ i zaplaci1 
porto p. W. Bialkowski - razem 3,SQ mr„ 

Na zaręczynach u p. Jana Lącznego w 
Wanne: Mloda para 3,20 mr., M. Gejczek z na
rzeczoną. 2 mr., J. Jankowski z żoną 50 fen., 
J. J(lupczy(!ski i żoną 50 fen., fr. Padorek z 
żona. 50 fęn .• Jan Otwórzedrzw:musiol 2,10 mr .• 
W. Ksiażkiewicz 2 mr., J."\.Yalochowski 50 fen .• 
St. K:uaelka 5U ten .• J. ~awluw:<>h:i :'50 lt:11., J. 
Walczak 50 fen., M. Lączny z c6rką 50 fen., 
Józefa Tomys 10 fen. Nadeslal i porto zapla-
cil p. Madej Lączny - razem 13,40 mr. 

Dd zebrano: 214,21 mr. 
W kasie z dnia 12 lutego br.: 851,29 mr. 

Dochód razem: 1065,50 mr. 
Panie Bme zapłać! Nadmienbam, ii Mn• 

św. odprawiają sie za żywych i umarłych OMa 
rooawców. 

Bochum-Hofstede, dnia 19 lutego 1907. 
Grumerstr. 26. Józef Hain. 

SPROSTOWANIE. 
W pokwifowaniu z dn. 15. 1. 07. z Ober

Marxloh mialo być Tow. św. Andrzeja, 
W pokwitowan.iu z d. 5. 2. 07.: Na chrzcinach 

u p. Miinty w Oiinnigfeld zlożyl także Józef 
Minkusz z '-· 1 mr. 

Na zaręczynaci u p. Karlikowskiego 
:Essen zlożyla także panna M. Gi:nter 1 mr. 

Panie Boże zaplać. - Nadmieniam, iż Mszo 
św. odprawiają się za żvwYch i umarlych ofia
rodawców. 

Bocbum-Hofstede, d-n. 19 lutego 1907. 
Grummerstr. 26. Józef Hałn. 

ule Zjednoczenia zawod. polsk." 
Wie-ce oraz zebrania członków odbęd~ 

się w niedzielę, 24 luteRO rb. 
W Alstaden przed potudn:em o 11 godz. 

w 1okalu I!.· de Poel ,przy kościel „,_ 
W W ambelerholz po pol. o 5 godz. w 

okalu p. Hamke, ul. Dortmundzka. 
W Duisburg-Hochield po pot o 6 godz. 

w lokalu p. W. Lohber~ Hochfelder
str. nr. 99--101. 

W Hamborn odbędzie się w niedzielę, 
dnia 24 bm. o godz. 11 i pół przed po
łudni em a nie o godz. 4, jak mylnie 
podano. 

W Asseln po południu o godz. 4 w lo
kalu p. tteinen. 

W Ewing po południu o godz. 50 w lo
kalu p. Lamm 'a. 

W W anne po południu o godz. 4% w 
lokalu p. Gerdesmanna, Hofstr. 

W Erckenschwick po poł. o godz. 4 w 
lokalu p. W eltra. 

W Hamborn przed południem o godz. 
110 w lokalu p. Mare. 
W Blumenthat w lokalu p. flocke. 
W Toruniu-Mokrem. oddział rzemieślni 

ków, w oberzy „Pod trzema lipami", 
Górna ulica 22. 

W Dellwig przed południem o 11~ w 
lokalu p_. łlofstadt. 



W Hombruch-Barop po poludn. o godz. 
• j' 4 w lokalu p. Bocka. · . 
' W Oberhausen II po południu o 2 godz. 

· w lokalu p. Webera. 
, W Dahlhausen po ._ południu o godz. 4. 

· w lokalu. p. Salmen. 
" W Osterfeld po południu o godz. 5 w 

. i lokalu p. Husemanna. , 
_· w Sterkrade przed południem o 11~ 
. godz. w lokalu. p. Brohs. . · 
~ , W~ Oberhausen I po południu o· 4 godz. 
·,: . u p. Jansen, Knapoenstr . . '. 
-W Oladbeck odbedzi~ sje w niedziele. dnia 24 

-.,„ 'tu tego przed polu<lniem ·o 11 ggdz .. w lokalu 
p. W. Kuper yl. Cesarska. 

· 'IV ·Dellwlg odbędz.ie sie w niedziele. dnia 24 
. lutego p_rzoo poln.lniiem o godz. 11~ w Io-,„ kala p. Hoffstadt. . . 

·~:. W Wanne niedzielny wiec odbyć 
~, rstę nie może. ' · „ ·\ ·•· • 

r: ,. ,.ZJe.dooczenie Za~odowe Polskie". 
i:: .·• ,, I 

. . Sterkrade. Zebranie człOnków od
, 'hedzie się w niedztele~ ·24 ltitefo;· pfzed 

· 1'Qłudniem o godŻ. UV2 w ·tokafo ·p>Pa-
~'łasta, Hilttenstr. '~'\ ' · " ,, ' · 

\ ·. ,,Zjednoczenie Zawodo-w*'J'Polskie.". 
( .'! ': ' ' - #' '„;' „ I :·, -. 

DLA MARTEN. · 
,; . .:Zebrania c7Jlonkó::w będą sie odb:Vwać 'W' dru 
~ •. niedziele w miesiącu przed poludni'em o 

· ~odz. 11 i pól w lokalu p. l(orte-i. I(aiser~tr. 
„ZJednoczenłe ·;ątwocJowe poJSkkf."-• " ·"··") 

·wieki wlec · Ziednoctenia Zawodowe-
, go polskiego_ w Dortmlind~le , 
Odbedzie się w niedzielę, dnia 24 lutego 
l>ó poł. o 5 godzinie w lokalu p„ . Jan
kowskiego ul. Betenstt„ Na porządku 
dziennyl}l: Obecne położenie robotni- . 
ków w fabrykach, kopalniach . i innych 
przedsiębiorstwach. Obór wydziału na 
rok 1907. O liczny udżial „uprasza 
, , „Zjednoczenie Za_wodowe Polskie"" 

~ „ 'r 

Baczność Dułsb'1rg-HocbJeld ! 
Wiec „Zjednoczen~" w niedzielę, 

24 bm. odbędzie się w lokalu p. Lisse 
po południu o godz. 6, ·wannheimerstr. 
a nie u p. Lohberga jak poprze~nio po-
dano ·· 

Tow. Khnn. „Sokół" w Altstaden 
podaJe swym druhom i1 wszystkim Rodakom do 
;wiadomości, ii przyszle zebranie odbędzie si~ 
prasza sie wszystkich druhów o Liczne stawie
"' niedziel~. dnia 24 bm., o ~odz. 1 po pol. U
l)io ~icc 11<\ salę p~.t;c(1, Jl• Tomd~n. D~
'howłe i R.odacv! Wszyscy do szeregu sokol-
9Jciiego, kto w sobie jeszcze ducha polskiego 
czuje. Ni-e dajmy się pochlonąć morzu ger-
mańskiemu. Czatem! (2) Wydtiał. 

Bacz.ność Rodępy !" _Ba~kau 
Za kilka. dni · 

·czekają nas wybory do Rady gminnej~ 
w której nie mamy .dbty.chczas Polaka 
choć nas tutaj kilka tysięcy. - By spra 
wę omówić, urządzamy w niedzielę. 
dnia 24 lute"o o godz . . ~5 po południu 
na sali p. Sehrbrucha, przy .ul. Bismark 
stras se 

wielki wiec wyborczy. 

Na porządku dziennym: 1) obór ko
m~tetu V.:.Yborczego, 2) obór kandyda
ta naszego do Rady gminnej, 3) wolne 
glosy. - Na wiec ten wszystkich Ro
daków z Baukau zapraszamy, bo tylko 
gdy poznamy nasze prawa, gdy uświa-
domieni staniemy do walki, będzie 
zwycięstwo naszem. - Dalej więc go
tować się do wyborów. które nas cze-
kają! Kilku Polaków. - -
Wiec ogólny dla Polek i Polaków we 

f'rohnhausen (:Essen-W est) 
odbędzie się w przyszłą niedżielę, dnia 
24-go lutego, o "odz. 3-ciej po pqłudniu 
na sali p. Overatha, przy ul. Adel
kampstr ~ 95. Przybędzie mówca za
miejscowy. Zwołujący. (3) 

Wielki wlec w Essen. 
Dla .dekanatu Essen w sprawie opieki du

ch-ownei odbędzie si'ę w niedzielę 24 bm. o go
dzinie 1 i pól po poi. wiec na ~ali p. V::i.n de 
Loo. Na wiec ten zaprasza sie wszystkic~1 Po 
laków z dekanatu E~en, a przedewszystkiern 
komitety. abyśmy mogli sprawę wys.lania de-
putacyi zalatwić, l(omitet. 

tkowski z Bochum. O liczny udział Ro 
daków prosi 

Tiw. &im.n. „Sokół I" w · Oberhause& 
...... -. 

WIEC POLSKI 
celem· założenia „Sokoła·· odbędzie się 
w Sinsen w lokalw p. Schroedera o go
dzinie 6 wieczorem w przyszłą niedzie 
lę 24 lutego. ZwołJJjący. 

Towarzystwo św. Józefa w· Waru.e 
donosi swym czlonkoni, iż zebranie mies.i~z::. 
ne odbędZie się w rriedzielę. dnia 24 lutegQ, n 
saLi p. Schafera, tylko nie o godz. 4 ·Jak zwy
kle, lecz o 5-ej z powodu nabożeństwa ·· .<pol:-; 
skiego, które -odprawiać się będzie w Wabn~ 
w każdą riiedziel,e postu o ~odz. 4. O jak.r.~ 
licmti~~ odzial w. zebraniu uprasza się. '.,O<i 
ścio miole widziani. . '1 

W lat-" , 
"'~ ~ 

TOWARZYSTWO SW. STANISLA~A ·a. ' 
W ORUMME 

upr.asza wszystkie te Towarzystwa I tyoh Ro
daków, którzy pisać chcą litsłY do TQ.war.zy
stwa, aby przysyła1' ie na ręce prezesa p. Mii
chała Pawłowicza albo sekl'etarza p. J. Miko-
łajewsk~o, ·Bocbum-Grumme, V.iierhausstr. 

nr. 35. · Zatzid. 

BACZNOSć PARAFIANIE PONIECCY! 
W spra1w:e spraiwienia chorągwi odbędzie 

się w Bochum w lokalu p. Beholda w .niedziele 
24 bm. zaraz p() polskiem n<>„lJożeństwie w kła 
sztorze, pogadanka, na którą •serdecznie zapra
szają, 

O. OIOOtsz i A. Ba1tidsłd~ 

Tow. św. Wotjciechal i Tow. św. Józefa w 
Wattenscbe!d 

poda~ą dQ. wiadomości:. iż Gorzkię Żale odby
wać sie będą col niedziele o godz. 3 pól. Ze
brania odbywać się będą o godz. S i pól. 

Oby~~a zarządy. ----
Tow. "~· „Sokór' w Wetter. 

Szan. druhów uwiadamia sie n:niejszem, iż 
w nuedziełę, d'nia 24 bm. po pot o godz. 1 od
będz.ie się zebranie. Poż,adanem jes.t, aby ·sie 
druhowie jak .nailiczniej stawiJii 1 zarazem za
prasza si~ tych Rodaków, którzy są przychylni 
Sokolowi. aby wstepowali w szere~i1 Sokola, 
ponieważ w dzi.slej~zych ta•k tru~nych czasach 
dla SÓkoistwa, powinniSmY się za~ze chętnie 
z~r.oma<lzać i' starać się sily ciala .~.ducha prz~z 
gi:mnastykę wzmacniia<S, a:byśmy byli wstanie 
wytrwać w pracy nad utrzymaniem wytknię
te2'.o celu! Nadmieniam. iż na przyszJ'e zebranie 
powilnni się wszyscy druh,owie konie\:znie sta 
wić. · 
- Czooem! Wydział. 

Uwqa. Zarazem wna.imia s:ę zarządowi 
staremu .i nowemu, aby si~ sta„wili na przyszle 
zebranie. (2) 

Baczność pielgrzymi z Reckll!n1thausen- Dor
sten i ok-olicy! 

Pielgrzymka polska z wyrnieni·onych deka
natów poiedzie niezawodnie w uroczystość 
Wniebowstąpienila Paf1skiego, dnia 9 maja. Po
nieważ 'Zam~erzamy zamówić dwa pocią~i. je.
den z Reckliinghausen glówny -Owoi:_zec, który 
stanie w Recklinghausen-Sild, drugi z Buer
Sild któ-ry ma stanąć w Bismarck, Wann·e„ R.oh 
lilnghaus.en, lub też Hordel-Ekkel, albo.. H~f
stede-Riemke, przeto uprnszam wszystk1~h pp. 
przewodnicząc~h p9l~kich Towarzyst:w I n~~
zelatorów Bractw różailcawych a mranow11c1e 
z Lenkerbeck, · Lontrop, Ercken~chwiik, Sud~r
wich, ReckLingh.-Wschód, R.eckhngh.-Poludnte, 
D;tSiteln~ Sche.rlebeck, łiQ:Chla·rma:rck, tterten, 
Buer, Beckhausen, Olci.dbeck. lforst-Ernscher. 
Erie , BUsmarck, Resse, Wanne. Baukau, tteme, 
lfor~thauwn, łfo~terhaus_en, E:·ckel, R.i'.emke, 
Rohlfnghausen, Oiinni~fel<l., Unser-f ritz 'i t. d. i 
wszystkich Towarzystw, któreby chci'aJ'y brać 
udzial w pielirzymce do Nevige~ mając dogo-· 
dne warunki, zapraszam na pogadankę do pana 
U)lterschemanna w Wanne .. w niedziele, dni'a 
24 bm., o godz. 1 lYi w po.ludnie. Aby oszcze
dziić kosztów proszę, żeby sza11. Towarzy
stwa byly wszystkie reprezentowane. W razie 
nie możności przybycia prosze o piśmienne o~ 
.świ•adczenie, czy odnośne Towarzystwo wiet
mie udii'aI r czy mi ie wolno zastąpić. 

Z braterskiem poz<lroiwieniem ~ 
Antouv ~osza,k. -prŻewodnik, ReckliJighausen, 

Hil1erfeldmarkt m. 57. 

Zebranie prezesów i. naczelników okrę-
gu IX. 

o.dbędzie się dnia 24 lutego br. o godz. 
3 po południu na sali p. B_uschkampa w 
Liitgendortmund. O liczne i punktual
ne stawienie się uprasza 

Czołem! Wydział. 

Baczność Ewing~ ! 
Wiec parafialny odbędzie s ię w nie

dzielę, 24 lutego, po pot o godz. 3 na 
sali pana Lamma. Na wiec ten zapra
sza się wszystkich Rodaków z parafii 
Ewing. ponieważ jeszcze mamy takie 
sprawy do załatwien ia. które dotyczą 
każdego Polaka-katolika z parafii E-
wing. Komitet kościelny. 

p. Kramera, przy Nowej ul„ (Neustr.) 
naprzeciwko Domu czel. katol. O li
czny udział członków ·i gości prosi 

Ząrząd. 

Wielki wiec polski w sprawie opieki 
duchownej dla dekanatu Hordę 

odbędzie się w Horde dnia 24-go lute
go, o godz. 3 po południu na sali pana 
Baumbecka, Schildstr. 11. Na . wiecu 
tym zda sprawozdanie Komitet ze .swej 
tlotyćhczasowej cżynności.. Mamy na 

· :dzieję, że Rodacy tlumnie na wiec .Qrzy 
· ·b.edci ·, o ' co serdecznie prosi -· 

./·' ., Komitet. 

:„ towa-rzystwo ~l~n. "Sokół" w Marten 
.·, '•; Zebranie. odbędzie sie w niedzielę. 

„ dnia 24 bm'. po poi. o godz. 3. Komplet 
druhów pożądany, gdyż · sa ważne spra 
wy wedle złotu na porządku dziennym. 
Po zebraniu wolne piwo i próba śpie
wu .. Uprasza się o liczne i punktualne 
przybycie. . Czolem ! (2) Wydziat 

· BACZNOSćm 
Wiece Z~:ik:u Polaków w Bochum 

W niedzielę 24 bm. o godz. 4 po polu<htłb 
odbędzie się na wiel'kiei saljl .,Hotelu Wiktorya' 
przy ulicy AUeestr. nr. 17. Na porządku obrad 
uSocyati:zm a Narodowość" i: wolne glosy. Pro
filmy Szan. Rodaków z Bochum i okoticy o jak 
nailicznieiszy udzial. ponieważ nie wiemy ~kedy 
nam sie znów sposobność ·na<larzy na zwolante 
powtórne.go wieca. · 

,,ZWiJłZek Pol~ków w NłemcJeell. 
.--·-·- •. „ __ _ 

Baczność Rodacy w Milspe! 
Wiec w sprawie ·założenia polskie

go Towarzystwa w Gevelsbergu odbę 
dzie się w niedzielę, 24 lutego,, w lo
kalu p. Scllaefera jr. {Gasthof zur f?ostł 
am Nirgen w Oevelsergu. O liczny u
dział Rodaków prosi Zwołujący. 

Wiec· odbędtle się o ~- 4 po pOOadnlu. 

Tow. św. Macieja w Holsterhausen 
podaje do wiadomości wszystkim człon 
kom w Holsterhausen i okolicy „ iż w 
niedzielę, dnia 24 lutego, o godzinie 10 
przed południem bę_dzie odprawiona 

msza św. na intencyę Towarzystwa. 
Członkowie winni w jaknajwiększej 
liczbie udział wziąć w tej mszy św., 
temwięcej, że jest dzień patrona nasze
go Towarzystwa. 

Uwaga. Po południu o godzinie 4 
odbędzie się kwartalne walne zebranie, 
na które się uprasza wszystkich człon 
ków. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donosi swym szan. członkom. iż posie
dzenie odbędzie się w niedzielę 24 po 
poł. o godz. 5. O liczny udział prosi 

(1) Zarząd. 

Tow. św. Barbary w Herten 
podaje swym członkom do wiadomości . 
iŹ w niedzielę, dn. 24 lutego, po połu
dniu odbędzie się zgromadzenie o godz. 
4. O liczny udział członków uprasza 

Zarząd. 
Uwaga. Wszystkich członków za

rządu uprasza się o stawianie się pól 
godziny prędzej, gdyż mamy sprawę 
pilną do omówienia. (1) . 

M. Krępule,c, przew. 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark 
donosi uprzejmie swym członkom, iż 
Vf niedzielę, dnia 24 lutego o godzinie 
4 po południu odbędzie się kwartalne 
waloe zebranie. O liczny udział człon 
ków prosi (3) Zarząd. 

Uwaga: Członkowie zarządu i re
wizorowie kasy winni się stawić pun
ktualnie o godz, 2. 

Tow. św. Stanisława B. w Waa.e 
podaje swym sczłonkom do wiadorn z. 
ci, iż w niedzielę, dnia 24 tm., o gOd ot 
pół do 6 po poł. odbędzie się zebra/ 
miesięczne ną sali p. Breiingał na któ ie 
się wszystkich członków jak najuprzr~ 
miej zaprasza. Po zebraniu wolne P~J 
wo. ( l) Zari,d ... 

Baczność Osterleld ! 
W przyszłą niedzielę. 24 bm., zara 

po Gorzkith Żalach odbęgzie się n z 
wielkiej sali p. ttusemanna zebranie / 
ża11cowe i to tylko dla ·tych. którzy sió 
~hcą zapisać, oraz dla tych, którzy sę 
zapis~ni, a nie odebrali jeszcze Taiern ą 
nic. Bractwa kółka z Vonderort Po· 
winny się wszyscy stawić dla obrani~ 
zelatora. Na owe„zebranie· zapraszalTr 
wszystkich zelatorów i zelatorki 
(1) Fr. Horyza, n~dzel. 

Bractwo Różańcowe P.olek w l(astro 
donosi Siostr()m Bractwa i zaraze: 
wszystkim Rodaczkom i Rodakom, it 
przez cały post w niedziele w kaplicy 
Qdprawiać się będzie „Droi;ra Krzyżo. 
wa'.' o godz . . 2 po poł. O li<:;zny udział 
w nabożeństwie uprasza 
(1) · Przełożo„a„ 

Baczność U nter-Meiderlch f 
W niedzielę, 24 lutego, Ódprawi si~ 

nabożeństwo. z . kazaniem .polskiem ~ 
godz. 4 pb poł. Sposobność do . spowie. 
dzi św. i komunii wielkanocnej. I(siądz 
polski przybe.dzi~ w sobotę po pQ.ł. 0 g~ 
dzinie 3. 

Place budowlaDe 
w. Ram~om, . pr•y ezybie IV „DtlltttCher ,Kaiser 
w każdej wielkości ma na sprzedaż przy bard11 
małej wpłacie. (łOI 

. Albert Busa, 
H !. MB O :a N, Gottliebetr. nr. 25. 

Polsk.dzlawczyaa Czelad. plekmtl 
mówiąca ta kie po nie• moie aię sgłosi6 u ila· 
mięckn znajdzie •d za. 

łe zatrudnienie d, l8ó raz miejsce. (187) 

J. Kulczy„ w. Kindla 
Marxloh Miittelstr. 7. 

W De11wig f. ~·r 
9 p••orałk'• •era-••r. fil, 

kra 11lecklcb Peldł.a •l•~lf 

potrzebuje od zaraz władająca t.ak.ie ję17ki11 
niemieckim, znajdlie • 

na stałą pr&CQ raz miejsce u państn 

S. Kucnerowicz, Klotz w Nieren1t1f. Zglo-
szenia przyjmuje pant 

w Resso p. Buer. •••••rl!łer 
w IHeele, Gel•et• 

Służąca~ 
ldre.lleaermtr. 11 
obok składa Jr. S.rbl· 
noW'5kiego. (17! 

potrzebna od zaraz. AGBlWCI. 
Stare towarzystwo 1be1 

K. Kucnerowfcz i:ieezeń na tycie, kt~re 
uLezp. także na WIP· li· 

w Reae p. Baer. beapiecza d1ieci, poltl· 

& ezeladntk6w 
kuje jeszezc kilkn 

•••ttpeów, 
krawieckich władających jęm,1klem 

potrzebuje od zaraz na 
polskim na •ysokie pro· 
wiaye all.o na 1tale 'f' 

stałą robotę U9 nagrodzenie. Zgłosna1a 
T. Jarosz)'k przyjmuje inspektor ob-

ReekllnM' haa •en wodow1 (IS!) ... , ~- •łoek••••1 
Bochumska ulica nr. 87. Geterfeld Wf· 

Tani chleb! 
Doltry, poływny c:hleb pad~rt· 
ber1kł po I,a5 mr. I po S5 1e1, 
również westfalski chleb wiejski (Baue~· 
atuten) po 1,0o mr. przesyła pospieszlll& 
koleją przy odbiorze 4 bochenków frank0 

fabryka chleba Job. Hake, Upspru8~)· 
p. Salzkotten. (1 . 

Tow. św. Wincentego w Hochheide ę 
podaje swym cztonkom do wiadomości, Zamawiać proszę w niemieckim ~ : 
iż przyszłe zebranie od.będzie się w nie rAyku i podać dokładny adres i stacy~ .~ 
dzielę.!' 24 lutego, po poł. 0 godz. 4. (l) lejowf\. Składy w Bochum: J. Pollroei~ 

Uwaga: Uprasza się członków 0 Ji- Moltkemarkt 15, J. Krab, Dorstene~~· 
cz11y udział w _ zebraniu, ponieważ na L. Weber, Rottstr. 51, Pennig, St~rn~ner: 
porzątku dziennym omawiane będą Ph .Lohoff, Maltheserstr. v, G. ~.rr. ssU 
śprawy tyczące .się święconki i roczni- Lindenstr, 32, Ed. W elsch, ~ 
cy . Goście mile widziani. ~ 

W. Pilarczyk, przewodn. 11~1 
T i S kół" H i okolicy polecam mój wielki skład ow. g mn. „ o w erne: bił 

donosi swym członkom, iż przyszłe ze- ws.zelkicil me . 
- --· ·-· I Sża.nownej Pnbliczno ści Lan1:enłtreet 

branie odbędzie się dnia 24 lutego o od najtańszych do najlepszych. Wyk:i~~ 
Wlec Sokolski w Oberhausen Towarzystwo Polek „Wanda" w Herne godz. ~4 w domu czeladzi kato!. (Ka- I wmoim warszt. wszet. prace tapleer: 

odbędzie się w niedzielę, dnia 24bm. donosi swy m nowo wpisanoy m człon- tholisches Gesellenhaus) przy Nowej Sprzedaj~ także na odpl• ł'J• 
o godz. 11 przed południem na sali p kiniom, iż pierwsz posiedzeni.ę nowego ulicy. o jak najliczniejszy udział upra I Andrzej Firlej, Langendreef ~1s 
Koltera. Na wiec ten przybędzie jako Towarzystwa odbędzie się w niedzie- szą s i ę_. Goście mile widziani. . Im~ 
główny mówca redaktor druh M. l(wia le. 24 lutego, o godz. 5 po pot w lokalu (I) _Wydział. ~ 

Za druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny: Michał Kwiatkowski w Bochum. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 
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„ Wiarus Polski" 
·1łfChodzi ueść razy tygo
.dmowo. l.>rcnumerata wynosi 

I mk. óO fen. 
kwartalnie. 

„,F o~łt::ćca katolickiego" otrzy

m&f4' abonenci w dodatku. 

Bek 17„ 
- = lAJriUJ && j 

Na niedzielę trzecią Postu. 
Lekcya._ Efez. V. 1-9. 

Bracia! Bądźcież naśladowcami 
Bożymi, jako synowie najmilsi; a chodź 
cie w_ m~lości, jako i Chrystus umiłował 
nas, i wydal samego siebie za nas o
biatą i ofiarą Bogu na wonność wzięcz-· 
ności. A porubstwo i wszelka nieczy
stość, albo łakomstwo, niechaj nie bę
dzie ani pomi_enione mi_ędzy wami, jako 
~więtym przystoi: alb_o sprosność1 al
po glupia mowa, albo żartowanie, któ
re (;Io rzeczy nie należy, ale raczej dzię. 
kowanie. Bo fo wiedzcie. rozumiejąc. 
iż wszelki porubca, albo nieczysty, albo 
lakomiec (co jest bałwochwalstwo) nie 
ma dziedzictwa w królestwie Chrystu
sowem i Bożem. Niechaj was nikt nie 
zwodzi próżnemi słowy, albowiem dla 
tegoć przychodzi gniew Boży na syny 
niewierności. Nie bądźcież tedy uczest 
nikami ich. Albowiemeście byli niekie 
dy ciemnością, lecz teraz światłością 
w Panu. Jako synowie światłości 
chodźcie, bo owoc światlości jest we 
wszelakiej dobrotliwości i sprawiedli
;woścł i prawdzie. 

• I Ewangelia. Łuk. XL 14-28. 

W on czas wyrzucał Jezus czarta, 
a on był niemy. A gdy wyrzucił czar
ta, przemówil niemy, i dziwowały się 
rzesze. A niektórzy z nich mówili: 
przez Beelzebuba, książęcia czartow
skiego, wyrzuca czarty. A drudzy ku
sząc domagali się znaku od niego z 
nieb~. A on skoro ujrzał myśli ich, 
rzekł im: Wszelkie królestwo przeciw 
sobie rozdzielone, będzie spustoszone, 
i dom na dom upadnie. A jeśliź i szatan 
rozdzielon jest przeciw sobie. jakoż się 
ostoi królestwo jego? gdyż powiadacie 
iż ja przez Beelzebuba wyrzucam czar 
ty. 8. jeśliź ja przez Beelzebuba wyrzu 
cam czarty, synowie wasi przez kogo 
wyrzucają? dla tego oni sędziami wa
szymi będą. Lecz jeśli palcem Bożym 
wyrzucam czarty, zaisteć na was przy 
szlo królestwo Boże. Gdy mocarz zbroj 
ny strzeże dworu swego. w pokoju jest 
to. co ma. A jeśli mocniejszy nadeń 
nadszedlszy ~wycięŻy go, odejmie 
wszystkę broń jego, w której ufal, i ko
rzy.ści je..,go rozda. J(to_ć nie jest ze mną 
przeciw mnie jest; a kto' nie zgromadza 
ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty 
Wynidzie od człowieka, chodzi po 
miejscach 1bezwodnych, szukając od
poczynku. A nie nalazłszy, mówi: wró 
.cę si~ do domu mego: zkądem wyszedł. 
A przyszedłszy, najduje go umieciony 
ochędożony. Tedy idzie_, i bierze z so
bą siedmiu innych duchów gorszych 
nad się; a wszedłszy. mieszkają tam. 
I stawam się pośledniejsze rzeczy czło
wieka onego gorsze, niźli pierwsze. I 
stało się, gdy to mówit podniósłszy 
glos niektóra niewiasta z rzeszy, rzekła 
lllu: Błogosławiony żywot. który Cię 
nosił, i piersi, któreś ssał. A on rzekł: 
I owszem, blogoslawieni, którzy słu
chają slowa Bożego, i strzegą. go. 

Kazanie. 
. Często sie zdarza pomiędzy ludźmi, 
ze niektórzy ·dobre uczynki nawet wy
kon~wane przez drugich uważ~i~ .za 
~le, 1 sądzą ich jak najniesłusz~1e1, 1a: 
oby to co czynią dzialali w mtency1 

złej ~la oka tylkot' lub pozyskania roz-

~Módl si~ i.. ;prac'-'jJ ~. 

Bochum, na niedaielę dnia 3 marca 1907. 

glos_u. Otóż takie posądzania są nie
sprawiedliwe, i uwlaczając.e sl~ie bli 
źnego. Wyraźnie Pismo święte mówi: 
„Nie sądźcie, ai nie będziecie sądzeni". 

Orzechu tego dopuścili się niektó
rzy z owej rzeszy, o której wspomina 
:Ewangielia dzisiejsza; bo widząc, jak 
Pan Jezus mocą wszechmocności swo
jej Boskiej wyrzucił czarta z niemego i 
ten przemówił, powiedzieli, że Jezus 
mocą belzebuba dokonał tego. A na
wet znaleźli się i tacy, którzy zuchwale 
domagali się, ażeby Jezus dał im jaki 
znak z nieba, że to co czyni, mocą Bo
ską dokonywa. Jezus dla wyprowa
dzenia ich z btędu, dał im taką odpo
wiedź: „ Wszelkie królestwo przeciw 
sobie rozdzielone, będzie spustoszone, 
i dom na dom upadnie: A jeżeli i sza
tan rozdzielony jest przeciw sobie, ja
koż się ostoi królestwo jego". r- Co 
znaczy: jeżeli ściany domu nie są z so
bą powiązane, r uną, i dom na dom 
upadnie. Czyli innymi st owy: 
gdzie niema zgody w rodzinie, rządzie 
lub królestwie, to takie królestwo upa
da i rozdzielon! zóstaje; ponieważ zgo 
dą i jednością małe rzeczy wzrastają, 
a niezgodą, i duże rozpadną się. Tak 
samo rzecz by się miała i z szatanem, 
który walczy przeciwko mnie - mówił 
Jezus - bo gdyby on mnie dopomagał 
i Ja mocą jego wyrzucał czarty - jak 
wy twierdzicie, - toby on dzialał prze 
ciwko sobie. Lecz jeżeli palcem Bo
żym wyrzucam czarty, zaisteć na was 
przyszło królestwo Boże. Czyli: że Ja 
silniejszym jestem od czarta l zwycię
żę go, a wy należeć będziecie do mego 
królestwa i pod moją władzą pozosta
wać; bo taki jest porządek w świecie: 
że kto kogo zwycięży, odejmuje mu 
wszelką broń jego, i korzyści jego za-
garnie. Tutaj dał do poznani.a J ez.us 
owym ludziom, co Go posądzali o spol
ke. z szatanem: że takie dowodzenie 
jak oni czynili jest blędne, i sprzeciwia
iące się zdrowemu sądowi. cz.yli: ~e 
powinni pójść za Jego nauką, I ws po l
nie pracować nad własnem dobrem, 
które im miało zapewnić spokój wtem 
życiu, a w przyszłości zbawienie wiecz 
ne. 

I dziś dużo jest takich ludzi, którzy 
walczą przeciw Chrystusowi, sprzeci
wiają się Jego postanowieniom. i prz~
kazom, a tym sposobem sami sobie 
szkodzą: bo rozdwajaj a królestwo J ~
go, do którego po śmierci należyć pie 
będą, idąc za wolą duc~a z~ef40, ~to_ry 
ich skłania do występkow, i ~otu1e im 
wieczne zatracenie. 

Dalej mówi Jezus: „Ody duch nie~ 
czysty wynijdzie od człowieka •. chodzi 
po miejscach bez wodnych szu~a1~c od~ 
poczynku. A nieznalazłsz~ mow1: wro 
rę się do domu mego z ktoregom wy
szedł. A przyszedłszy znajduje . ~o 
umiecionym i ochędożonym. Tedy 1d~1e 
bierze z soba siedmiu innych du~how 
gorszych nad się, a ws;edt~z:y miesz
kają tam. I stają się posledme1sze ~~e~ 
czy człowieka onel.[.o gorsze, an!zeh 
pierwsze". Tutaj jest mowa o ludz!~ch 
takich, którzy po upadku w grze.cli idą 
do spowiedzi i jednają się z Bogiem w 
Sakramencie pokuty; ~ty ~uch opusz
cza ich na chw·;ę, al~ me da.1e za wygra 
ne; wraca na nowo 1 s~łam.a ~o ~-

. stęp ku; a jeżeli oni. op1e.ra~a. s_1ę 1ego 
pokusie, uderza na mch s1Ime1. 1ak gdy
by kilku naraz miał ze sobą złych du
chów, i jeżeli zwycięży ich .• _to sta.n ta
kowych ludzi jest gorszym, 1ak był po-

przednio; bo grzech, którego się po
wtórnie dopuścili staje się nałogiem, a 
z którego nie łatwo już podźwignąć się. 
W końcu Ewangielii dzisiejszej czyta·
my: Że gdy Jezus mówił: podnioslszy 
głos niektóra niewiasta z rzeszy, rze
kła mu: „Błogosławiony żywot który 
Cię nosił, i piersi, któreś ssał. A on 
rzekł: I owszem, błogosławieni, którzy 
słuchają słowa Bożego i strzegą go.'' 

Niechże przestroga ta. jaką dal Je
zus owej niewieście i nam posłuży za 
przykład, abyśmy i my, nie tylko po
dziwiali naukę Bożę i błogosławili tych 
którzy nam ją głoszą, ale przyjmowali 
słowa Boże do duszy, i według niego 
życie swe urządzali. 

Postępujmyż tak, a zyskamy błogo
slawieństwo Boże i zbawienie wieczne 
którego sobie i wam wszystkim z ser
ca życze. Amen. 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Cią.g dalszy). 

§ 24. 
O Aniołach, którzy przetrwali próbę, 

czyli o dobrych Aniołach. 

1. Jedna część aniołów odpadła od 
Boga, druga przecież w próbie wytrwa 
la. Aniołów, którzy w próbie wytrwali 
nazywamy aniołami dobrymi. 

2. Z pisma św. wnioskować można, 
że liczba aniołów, którzy wiernymi po
zostali, większą jest niż up,adłych. 

3. Jak źli aniołowie na zawsze w 
złem się zatwardzili, tak dobrzy u
wierdzili się w dobr.em na zawsze i 
nigdy zgrzeszyć nie mogą. Odpadłych 
Bóg natychmiast odrzucił od siebie na 
wieki, a dobrych za to, że w próbie wy 
trwali, wynagradzając, przypuścił do 
oglądania swej chwaty i do posiadania 
wiecznej szczęśliwości. 

4. Tak źli jak dobrzy aniołowie ma 
ją naczelnika. (Obi. 12. 7-9: „I stała 
się wielka bitwa na niebie: Michał i 
aniołowie jego walczyli ze smokiem i 
smok walczył i aniołowie jego; i nie 
mogli (nie zwyciężyli), ani miejsce ich 
dalej znalezione jest na niebie''. -
Djabeł jest wiec naczelnikiem wszyst
kich złych aniołów, a św. Michał, we
dlug wniosków różnych teologów, na
czelnikiem dobrych; pismo św. nazywa 
także zlych aniołów aniołami czarta, 
a dobrych aniołami św. Michała; -
stąd też imię archanioła. które dajemy 
św. Michałowi, nie oznacza, że on na
leży do przedostatniego rzędu aniołów, 
ale raczej, że jest książęciem wszyst
kich dobrych aniołów wogóle.) 

Prawdy tego twierdzenia dowo
dzi i to, że św. Michałowi. jako naczel
nikowi wszystkich dobrych aniołów, 
powierzoną została opieka niegdyś nad 
Kościołem Izraela. obecnie zaś nad Ko
ściolem Chrystusowym; równie i to, 
że Kościół w dniu jego uroczystości 
święci zarazem uroczystość wszyst
kich dobrych aniołów wogóle. _ ~~-

5. Jak źli aniołowie upadli przez 
pychę, tak dobrzy zwyciężyli przy P?
mocy łaski bożej przez pokorę; zwyc1ę 
żyli. bo się Bogu poddali, bo do Niego 
wszystko odnieśli, od Niego wszystkie
go się spodziewali i w pokorze uznali. 
że On jest najwyższą istotą. z którą s ię 
nikt równać nie może. 

Księgarnia „Wiarusa" 
poleca w wielkim wyborze 

książki dó nabożeństwa, po· 
wieściowe, historyczne 

· śpiewniki, listowniki, papier 
listowy, wiązarki, powinszo

wauia itd. 
A.dres ,, -.w-Ja:·~•• Pol•kl" 

Dochuni. 

Nr. 9. 

---
Odpowiednie też jest imię naczelni

ka aniołów: Michał bowiem znaczy 
po polsku: „Któż jak Bóg"? W imieniu 
tern zawarte jest najwyższe uwielbie
nie, jakie złożyć mogą ludzie i anioło
wie niezrównanemu. wzniosłemu maje 
statowi Boga. 

6. Upadli, do piekła wtrąceni anio
łowie nienawidzą Boga i bluźnią Mu, 
a na ludzi, którzy są stworzeni na obraz 
i podobieństwo Boga, czynią zasadzki; 
dobrzy zaś aniołowie, którzy się cieszą 
wieczną szczęśliwość!ą, pałają najwyż
szą ku Bogu miłością; troszczą się je
dynie o Jego chwałę i chętnie spełnia
ją Jego rozkazy, podejmując się szcze 

gólniej posłannictwa i pośrednictwa 
między Stwóra a człowiekiem. 

§ 25. 
Aniołowie stróżowie. 

1. Objawienie uczy nas, że Bóg 
używa aniołów za pośredników do wY
konywania swych postanowień. Pismo 
św. wspomina a ojcowie Kościoła uczą, 
wyraźnie, że aniołowie pośredniczyli 
przy wszystkich teofaniach. mianowi
cie także przy nadaniu praw na górze 
Synai. Szczególnie zaś używa ich Bóg 
do kierowania, prowadzenia i strzeże
nia człowieka, a to stosownie do po
rządku przez Niego samego zakreślo
nego, w którym wyższe stworzenia 
WJ}lyw wywierają na niższe. 

Nauka ta jest w piśmie św. częścią 
wyraźnie w słowach, częścią faktycznie 
w dziejach objawienia zawartą. 

Historya objawienia stwierdza licz
nymi przykładami, że aniołowie opie
kowali się ludźmi. Serafin został po
słanym do proroka Izajasza; Michał 
był duchem opiekuńczym ludu izrael
skiego; Gabryel, „który przed Bogiem 
stoi", nnajmia Danielowi, kiedy przyj
dzie Zbawiciel świata. zwiastująe Za
charyaszowi, jako też N. Pannie błogą, 
nowinę; Rafała Bóg posyła, aby ule
czył Tobiasza i Tarę; aniołowie otacza 
ją Jakóba; aniół składa wedle Objawie
nia św. Jana modlitwy świętych, jako 
wonne kadzidło u stóp tronu Najwyż
szego itd. 

Na mocy tych i innych jeszcze 
miejsc pisma św. wnioskować możemy 
jaką jest aniołów nad ludźmi opieka: 
oddalają oni od nas cielesne i duchowne 
niebezpieczeństwa, bronią dusz naszych 
pl'zeciwko nagabywaniom duchów pie
kielnych i dopomagają nam do zwycię
stwa nad nimi, święję w nas wlewają 
myśli i pragnienia, udzielają nam rady, 
dodają otuchy, wstawiają sie za nami 
przed tronem Boga i składają nasze 
niegodne modły u stóp Jego, aby tern 
prędzej były wysłuchane. 

2. Uczy nas także obiawienie, że 
nojedyńczy ludzie a przynajmniej tftale 
dzieci i pobożni wierni, mają aniołów 
stróżów, którzy im dopomagają do uni
kania skrytych szatana zasadzek i do 
postępowania drogą do nieba. 

Niektórzy teologowie przyjmują 
wprawdzie, że nawet niewierni i nie
sprawiedliwi mają aniołów stróżów, te- · 
go przecież ani pismem św. ani poda
niem boskiem udowodnić nie można. 

Ponieważ aniołowie nami się opie
kują, przeto powinniśmy ich czcić i mo 
dli ć się do nich. a mianowicie do anioła 
„ tróża . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



Cudowne obrazy Matki 
w Polace. 

Bosk·1e1i r księdze, jak to było poleconem~ jeno W' 
~ księgach parafialnych. Dlatego ks. lgn. 
· Gliński wizytując tę parafie w roku 

1684, żąda ponownie, aby cuda te do 
osobnej księgi przepisanoL. do której i 

vu iprawiedliwego Boga, który jest J - Co. fo znaczy, Milo, dlae-.. ftr 
nieubłaganym sędzią i straszliwie mścić tak pusto? - spytała. - Powiedllibo 
się będzie za uciemiężone syny swaie. mi przecie, że cesarz bawi na Kąr-e~ 

(Ciąa dal~y). 
(Tu Ojciec św. powstał) - Rozpędził całą służbę, - nckł 

„~102'.0Sł~wi~ Koronie Polskiej (re- niewolnik - ma podejrzenie. że ktoś z 
gno d1 Polo~ia) i proszę Bo2'.a, aby to nich podał mu w winie trucizno~ lłfZY
bło2osławienstwo spłynęło n~ cał~ ~i~- czyne jego choroby. Byłby mnie i T.y
~1, waszat. Ku temu c~low~ stara1c1e tusa także przepędził, gdybyśmf' si~ 
s1~ usunąć przyczynę medoh waszej, rozkazowi nie byli pparli, wiesz ~io 
któr- Jest grzech~ przyczyna ~szelkie- że cale życie wiernie slużyliśmr e~sa-

... " -i!r„:... później otrzymane łaski wpisowane 

RYDZYNA. być mialy. Niew.iadomo, czy to tak 

RJdzyna (po niemiecku Reise~}, !e
iy nad granicą ślązką, przy kolei mtę· 
4zy Lesznem a Rawiczem: Pierwszy 

rewniany kościółek parafialny posta
wił" tu w roku ·1410 Jan Czyrmiński na 
miejscu dawniejszej kapliczki, i wyro
sażywszy go odpowiedniemi dochoda
mi zalożył w Rydzynie osobną pa:-a.
fię~ Syn jego, również Jan. Kasztelan 
1ni~dzyrzecki, wystawił pó~niej muro
wany kościół; gdy wreszcie RYdzyna 
książetom Sulkowskim sie dostała, Au-
1ust książę Sulkowski wybudował tam 
w roku 1727 teraźniejszy pięknsr koś
ciół. Ten sam wspaniałomyślny Ksią
żę wybudował póź.niej przy tym l\oś
ciele klasztór dla księży Pijarów i po
-starał się o oddanie im w zarząd ry
dzyńskiej parafii, w roku 1774. Ody 
atoli roku 1817 rządowym dekretem 
klasztor księży Pijąrów zniesiono, pa
rafia rydzyńska przeszła ponmvnie W. 
ręce księży dyecezyalny1~b. 

ważne J}Olecenie zostało wykonane, czy 
też ksic;ga owa razem z innemi dawniej 
sźe"mi dokumentami zagint:tła; w aktac~ 
bowiem parafialnych obecnie śladu jej go prześladowama. Przypommam SQ.- rzowi i matce je~o. · 

bi~, te mi to pomiędzy innemi powie- _ Nie- pytam 0 slużbe jeno. _ łte
dz1al o ~rzyczynach up~dku :vaszego kla Faustyna. _ Gdzie senatocowłc i 
jeden z 1.eneralów polskich,. me t~lko dowódzcy wojsk? Gdzie za--~Y 
na. polu bitew waleczny, ale 1 p.obozno- cesarza i pochlebne ślinolizy? 

nie ma. 
Z końcem przeszlego wieku osty

gło snać nabożeństwo do tego obrazu 
Najśw. Panny i kościół też zaczął po
padać w ruinę, a ponieważ braklo da
wnych fundatorów. rozebrano go zu
pełnie, a obraz Najśw. Panny tylu las
kami wstawiony. przeniesionD. do para 
fialnego kościoła w Rydzynie. Dziś 
mało kto nawet z rydzyńskich para
fian wie o laskach i cudach, jakich oJ
r..owie ich doznawali przed tym obra
zem. Nie słychać też o nowych cu-
dach. 

śct't sie odznaczający. . . . 
Błogosławie wam tu obecnym, ro- - Tyberyusz me che~ s1e td 12ka-

dzinom waszy111,. plogoslawię wam pod zywać ob~ym •. - rzekl mewol~it" Sc~ 
względem doczesnym i wiecznym, nie- nator ~ucmsz i dowódzc~ straą ttrey 
chaj to blogoslawieństwo będzie . za- boczn.e1, przychodzą co.~z1e1\ po rodra
datkiem przyszłego blogoslawieństwa zy. Nikomu mnemu zbhzyć s1e ~ :woł 
w niebiesiech''. no. 

Faustyna weszla do willi, aie.w~ 
szedl przed nią. 

Szczegóły te wyjęte są z aktów pa
rafialnych kościoła rydzyńskiego. 

A J. eśli Ciebie zapamiAta. - Co powiadają lekarze o ~t>:ra-
'-t bie cesarza? .::_ spytała. 

Po lewej stronie tej pięknej świąty
ni, widzi.my na bocznym ołtarzu staro-

O tym obrazie wspomina ks. Jan 
Korytkowski (Brevis descriptio) str. 

129; Łukaszewicz II. 78 i inni 

(Ciąg dalszy nastą.pi.) 

A jeśli Ciebie zapamięta, 
Ty Wiaro święta, moj~ serce 
To niech odpadnie mi zeschnięta 
Prawica moja, niech oszczerce 
I wrogi będą moi sędzie, 
I niechaj pamięć moja będzie 

- Nikt nie zna tej choroby. Nłe wie 
dzą nawet czy zabiją szybko ~po
woli. Jedno tylko pewne, że Tybc
ryusz umrzeć musi, jeżeli dale! będzie 
się uchylał od pokarmów z obawy~ ze 
:Gatrute. A zresztą, nikt nie wyłteyma 
czuwania dzień i noc w stracha przed 
mordercami. żytny obraz bardzo dobrego oęclzia na .,Cierpliwości, stałos' 1 ·i 1· męstwa·'" 

-desce malowany, okolo póltora metra , ... 
wysoki, przedstawiający Najśw. Pt_umę - I Przeklęta! 

A jeśli Ciebie ja zapomne 
Ojczyzno moja., ziemio święta, 
To niechaj pomrą bezpotomne 
Synaczki moje pacholęta, 

~;:;,~ ! Jeżeli ci będzie ufal jak dawaie«~ to 
może zdolasz nakłonić go do su ł ja
dla. Mogłabyś mu tern dni życia trzc
dłużyć. 

nawiedzającą św. Elźbie~ę. Ozdoh1w1y 
jest srebrną sukienką i takiemi. ż pre- Pisząc o nasz.ej smutnej doli, w ja
mieniami; z góry zawieszona jest sre- kiej pozostają Polacy od kilku lat dzie
brna wy_zlacana tablica. na której wy- siątek, przypominają gazety polskie, raz f 
rvtowaną jest tajemnica Nawiedzenia poraz, przytoczone w powyższym ty- i 

Najśw. Panny. Jestto jedyne dotąd po- tule cnoty, na które wskazał Wielki Pa- f 
zostale z licznych wotów_, kcórn nie- pież, Pius IX w dniu 6 czerwca 1877 r. i 
gdyś zdobiły ten obraz. Dziś 7,daje podczas przyjęcia pielgrzymów poi- l 
.się. jakby był w zaniedbaniu - - bo na- skich w Watykanie, przybylych z Wiei j 
wet bez ram stoi na olta"!"ZU -- ;•Je da- kopolski (czyli Księstwa Poznańskiego} ł 
wniej liczne rzesze pobożnyc11 czcicieli do Miasta wiecznego. Dziś, kiedy ta ~ 
a'faiśw. Bogarodzicy garnęły się do nie- niedola do najwyższego stopnia i prze l 
io;_ albowiem Matka MiłJsierd·lia me- kracza miarę, jaką przetrwać jest zdo- 1 
:zwykłych task udzielała wiernym, któ- len zwykły śmiertelnik i naród cały„ ~ 
irzy przed tym obrazem Jej opie~i s.~u- jest na czasie powtórzyć w całkowitem ' 
lkali. brzmieniu te wielkie slowa pociechy, '. 

Oto jego historya: W połow 1~ µię- wyszłe z ust tego prawdziwie życzli- ; 
tnastego wieku Jan Radzyński, KasLH~- w~o nam przyjaciela, ouiekuna i o- : 
1an międzyrzecki, wystawił w Kłodzie brof1cy. A zatem Ojciec św. mówił 
(wiosce należącej do parafii rydzyń- tak: 
skej) kościółek pod wezwaniem Naw:e „Synowie mili! Nie wiele będę ' 

I niechaj serce me bez wiary 
Przygniotą brzemię i ciężary 

Ogromne! 

A jeśli Ciebie stłumie w lonie 
Ojczysta mowo, to ułomne 
Me serce w bólu niech utonie 
I niech się kurczy wiarołomne 
Niech ze szpon troska mie nie puści 
Niech język przyschnie do czeluści 

Przy zg_onie r 

A jeśli puszczę Cię z opieki 
Ma ojczyzno, mój zagonie, 
Niechaj mn;e trapią wieczne spieki; 
A nawet jeśli lzy uronię, 
Niech spali się w pożarów dymie 
I niech przepadnie moje imię 

Na wieki! 

Njclwolnik wiódl Paustyne przez 
obszerne dziedzińce i korytarze •a te
rasę, gdzie Tyberyusz zwykł był prze
bywać najczęściej, używając wspanta
łego widoku na zatokę i pyszny We
zuwiusz. 

W szedfszy na terasę ujrzala Fa.st)' 
na leżącą na ziemi . skuloną postft.{! ll 
potwornej twarzy i pozorze zwierz~
cym. Ręce i nogi w bandażach, z po
między opasek widne byly jednak pół
zżarte chorobą palce rąk i nóg. Odzież 
tego ~zlowieka pełna była kurzu i bru
du. widocznie było, że nie mogąc cho
dzić, pełzać musial na ~zworakacb po 
terasie. 

T~raz lefr t z zamkniętemi oczyma, 
w na1dalszym kącie terasy i nie poru
szyl się wcale, gdy Faustyna nadeszla. dzenia Najśw. Panny, który później mógł do was mówić, gdyż słaby je

Piotr i Mikotaj bracia Rydzyńscy roku steru i strudzony, atoli dam wam choć 
1519 odbudowali; a gdy ponownie ru- kilka rad i napomnień, które w waszem 
i ną groził, odbudował go roku 1776 położeniu przydać się wam mogą. · 
wspomniany już August książę Su}~?- Między licznemi pielgrzymkami, \ 
wski. We wielkim ołtarzu tego kosc1~ł które .r>rzybyły do R.zymu, ażeby pocie ! 
,ka mieścił się obraz, o któryi:n mówi- szyć Namiestnika Chrystusowego w je- 'i 
my, pewnie koło półtrzecia wieku. A-1 go opuszczeniu obecnem, bar- 1 

kta parafialne móiwą, że szczególniej- dzo milą jest pielgrzymka polska, tern : 
szycb. łask i dobrodziejs~w Boż~ch d~- ł milsza i piękniejsza, że walczyć musia- 1 

- Nie pojmuj_ę Milo, - szepnęła do 
~~~~5it!1T4.<:.t+rnw niewoln'.ka - jak mogliście kogoś po

dobnego wpuścić do domu. Usuńcie go 
stąd ~o żywo! - Ujrzała jednak, że nie 
wolmk przed tym nędzarzem pochylił 
się aż do ziemi i zawołał: 

Chust a świętej Weroniki. 
(Ciąg dalszy), 

IV. 

znawali przy nim wierm. Do mego 11- . ły z tylu przeszkodami i trudnościami, W ~ydzień później szła Faustyna ska 
czne odbywały się pielgrzymki o dwie o których nie tu miejsce szeroko się roz listem wybrzeżem wyspy Kaprei. Dzień 
ł trzy mile przyby_waty procesye z mu- : wodzić! byt srodze upalny a straszne poczucie 
zyką_; z.wfas~cza w _ur?czys~?ść Nawie i Dziś na całym świecie Kościół św. ze silnej starości opanowało ją znowu, 
dzen.;a 1 Wme?owz1ę,cia NaJsw .. Boga- walczyć musi i potykać się bezustannie podczas gdy zwolna mijając kręte ście 
rndz1cy; w kazdą zas sobotę śpiewano walka ta i bój wre i we waszych dziel- żki i schody kute w skale, dążyła do 
przed nim godzinki o Niepokalanem Po nicach. Aby w nim wytrwaćJotrzeba willi Tyberyusza. 
częciu Najś:w. Panny. wam trzecb przymiotów: cierpliwości Uczucie to spotęgowało się jeszcze, 
. ~ łask~ch dozna~ych przy tym o- (pazienza), stałości (fermeza) i mę- gdy zauważyła jak bardzo zmienione 
braz1e śy11adczyły lIG.zne sr_ebrne wo- stwa (coragio). Cierpliwości potrzeba, wszystko, od czasu jej nieobecności. 
fa, o ktorych czytamy w ~nwe~tar~u bo do cierpień stworzeni jesteśmy. Sta- Dawniej ciągły ruch panowal na 
~ r~ku 172., ~re~r~ych strc 1 tabllc .ro~ łości, bo ona tylko zwyciężyć zdolna tych drogach. Roiło się od senatorów 
zneJ welko.~ci w1s1alo 137 na oł_>raz1e i wszystkie prześladowania. Odwagi we niesionycti przez olbrzymich libijczy
()ltarz.u NaJsw. Panny. Na. tabliczka.eh wszystkiem, aby się nie obawiać pogró ków, od posłów z prowincyi otoczo
wyrazone b~ły: oczy, nogi, ręc~. n~e- żek prześladowców. nych tlumem niewolników, od petentów 
n:owlęta, zwierzęta, na oznaczenie, 1a- o te dary prosić będę Boga dla i dostojników, spraszanych na festyny { 
kiego rodzaju lask doznawano przy Polski. f cesarskie. 
tyrri obrazie. Nie brakło pomiędzy wami ludzi ł Teraz pusto tu było zupełnie. Cho-

Z początku ni~t nie spisywał tych którzy utrzymywali, jakoby siłą prześ- · r?ba ces~r~a trwała zaledwie parę mie 
łask; polecono więc roku 1667 czasu ładowanie odeprzeć należało. Jest to , sręcy, a JUZ ze szczelin stopni marmu
wizyty kanonicznej księdzu Proboszcza nie dobre zdanie. nie dobre dla Polski rowy~h bujały chwasty. Szlachetne 
wi. rydzyń?kiemy, aby je w osobnej która pamiętać powinna że nie przemo~ 

1
1 krzewy w ozdobnych wazach poschnię 

ks1ę,j.lze spisał, Jak o tern czytamy w cą jeno modlitwą przemoc odpierać na- te a zuchwale szkodniki załamały na
aktach tej wizyty w te słowa: „Po- leży. A na stwierdzenie słów moich wet w kilku miejscach marmurową 
n'.eważ ogólnie wiadomą jest rzeczą, przytoczę wam stawa, które zbawiciel b_alustradę. 
że wiele łask i dobrodziejstw doznają wyrzekt do pierwszego Namiestnika Najosobliwszę wrażenie robił je
:Vierni uci~~ający się w potrzebach swo Swego, kiedy tenże miecza dobyl na dnak brak ludzi. Odliczywszy, że 
1ch do Na1sw. Panny przed Jej obra- obrone Jeg-o: wstęp na wyspę byl obcym wzbronion 
zem, znajdującym się we wielkim ołta- Sci10waj miecz twój do pochwy ny, gdzie się podziały niezliczone za
rz~ ~ości.oła kłodzkiego parafii rydzyń- (Mitte gladium in vaginam.) stępy żołnierzy i niewolnych, tancerek 
s.k1eJ, a zadna z tych łask i dobro- Nie silą przeto powtarzam raz je- i muzykantów, straży i ogrodników 
dziej st~ nie jest zapisaną; poleca się szcze, jeno modlit~ą odpierajcie prze- stan9wiących służbę dworu cesarskie~ 
tedy Wrel. Ks. Proboszczowi teraźniej- śladowan ia nie zapominając o środkach go? 
szemu, aby te dobrodziejstwa, które 1 które zalec~ roztropność. Dopie~o gdy ~vyszla na najwyższą 
był~ si~ i będ~ tu ~ozn~wan~ w oso- ~ Wierzajcie, że modlitwa uciemiężo te.rasę,_ UJrzala k1lk;1 starych niewolni
bn~J ks1~~ze spisał 1 by Je~ o ile to bę- nego, Jeśli nie nawróci prześladowcy, k?w ~1edzącyc~. na sc~?dach. Gdy ją 
dz1e mozhwem: przedstawił do zatwie.r to stanie się zarzewiem płonącem na u1rzel1, powstah 1 skłomh sie nizko. 
dzenia ks. BisĘupowi dyecezyi". Za- ! głowe je~o. - !-3ądź pozdrowiClna Faustyno! _ 
częto więc spisywać cuda i laski w 1 Módlmy się wszelako za prześla- rzekł Jeden. - Któryż z bo~ów spro
Kłodzie doznawane, ale nie w osobnej dawców, aby nie uczuli ciężaru gnie- wadza c.ię do nas? 

- C_esarze ! nareszcie przychodz~· i 
dobrą nowiną! - poczem zwrócił się 
ku Faustynie! Nagle stanal jak wryty 
nie mogą<;; słowa przemówić. 

Nie mial już prz.ed sobą wspaniałej 
matrony, o tak silnej postawie, te ją 
starość czyniła podobną Sybilli. Bez
wład starczy ogarnął ją i niewolnik uj
rzał pochyloną babuleńkę z wygasłym 
wzrokiem i trzęsącemi rękami,_ które 
chwytały powietrze. 

Zape:wne, Faustyna slyszala o tern 
jak strasznie cesarz zmieniony, ani 
chwili jednak nie przestała wyobrażać 
go sobie s ;lnym mężczyzna. jakim byf, 
gdy go ostatni raz widziała. Mówie1110 
ta~że. iż choroba ta latami niszczy czło 
wieka. Tu wystąpiła gwałtownie, po 
kilku miesiącach cesarz był nie do po
znania. 

Chwiejnym krokiem zbliżyła się do 
chorego. Mówić nie mogla stala mil-
cząc i plakala. ' 

- Przyszłaś wreszcie Paustynol
rzekł nie otw i erając oczu. Zdawało 
mi się, żeś nadeszła i płaczesz nade
mną. Nie śmiem spojrzeć z oba vy, że 
to może urojenie tylko.„ 

W tedy usiadła staruszka przy nim. 
Ulożyla głowę jego na swoich kola
nach a Tyberyusz leżał bez ruchu oczu 
nie otworzywszy. Uczucie błogiego 
uspokojen=a ogarnęło go i po chwili za
padł w sen kojący. 

V. 

W kilka tygodni potem wysłano j~„ 
dne~o z niewolników cesarskich w ~o„ 
ry sabińskie do samotnej chaty. Wie
czór z2padal a wincerz z żona stali 11_e 
drzwiach patrząc na zachód stońca. Nte 
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zbliżył się do nich, poczem wy
'11 pasa ciężką sakiew i złożył ją 

1 mężczyzny. 
przysyla ci to Faustyna, której 

,..,ileś miłosierdzie. - rzekł niewol
__. Każe ci powiedzieć, żebyś sobie 
za to wlasną winnice i zbudował 
uie tak jednak wysoko. jak to or 

~do. 
,,. Więc żyje Faustyna! - zawołał 
. zna - a my szukaliśmy jej po 
paściach i trzęsawiskach i gdy nie 

a pewny _bylem, iż znalazfa 
. r4 w tych obmierzlych górach. 
,,.. Co do mnie, nie przypuszczałam, 
Plarla. Czyż nie .mówiłam, że mu 
wrócić do cesarza? 

.... Istotnie, - przyznał mężczyzna 
; .;eszę się, że mialaś słuszność, nie 
' dla tego, że nas Faustyna obda

ale także ze względu na cesarza. 
jewolnik zwrócił się zaraz do o-
ia, aby przed nocą w zamieszkaną 

· okolicę, małżeństwo jednak nie 
posła. 

-Musisz zabawić u nas do rana -
ifi - opowiedz nam o losach Fau-

1y, jak to było, gdy spotkala z cesa
, czy zadowolona teraz u dworu? 
~ewolnik dal sie nakłonić. Wszedł 
iillf do chaty i przy wieczerzy opo
~aat o powrocie Paustyny i o choro
cesarza. 
Qdy skoilczył mógł zauważyć, że 
tB'k i żona jego siedzieli bez ruchu 

.:zyma spuszczonemi, jakby kryjąc 

. ~ie jakieś wzruszenie. 
\/reszcie mężczyzna Rodniósl glo
ti powiedzial do żony: 
-Czy nie poznajesz w tern zarzą
a Bożego? 

-Zaiste. - rzekla żona - przez 
za i dalekie lądy skierował nas 
do tej cbaty, a tu znowu sprawa

. Faustynę. 
Na te slowa zwrócil się robotnik do 
ńca. 

- Przyjacielu, - rzekł do niego -· 
iekażę ci wiadomość dla Faustyny. 
cz, abyś słowo w slowo powtórzyl: 
~zlęczny ci przyjaciel, wincerz z 
. 5abińskich powiada. Znasz żonę 
, czy nie widzialeś jej w krasie u
l pelni zdrowia? A jednak dotknię 

~yl~ tą samą straszną chorobą, jaką 
era Tyberyusza. 

.Twarz niewolnika zdradzała niedo
rzanie. 
.- .Gdyby ci Faustyna nie chciala 
~1ary: - mówił wincerz dalej -
.1edz, ze pochodzimy z Palestyny, 
e choroba ta często się pojawia. 

awo tamtejsze skazuje trędowa
ch.na wygnanie z miasj i wsi. Miesz

im w9lno jedyn:e na puszczy, w 
~howeach i jaskiniach skalnych tam 
~zukają sc_hroniska. Powiedz ,Fau

nie, że żona moja jest dzieckiem 
em dotkniętych rodziców urodzo
w iaskini. W dziechlst~ie zdro

, dorastając w dziewicę dostała trą-

~dy wincerz skończył, posłaniec po 
!~ glowę z uprzejmym uśmie-

Et Jakże. ~a~styna moglaby uwie
. emu, Jezelt znala twoją żonę je
i ~.zdrową i kwitnącą a wiadomem 
·~ izt na tę chorobę ludzie nie znają 
.rs wa. 

: ~ailepi~jby bylo, gdyby uwierzy 
ać .ze~l w~ncerz. - Mogęjednak na 
e!uswiadko.w„ Niech poszle do Na
" w Gahle1. Byle kto poświad
„rawctzie słów moich 

·: 8Może .żonę twoją ul~czył cud ja
Ol?;a? 

°'"' Pra d ~. Pe w ę rzekłeś, - odparł robo-
rdowat"'~go. ct;iia na puszczy doszła 
Iw N Yc w~esć: Prorok wielki pow 
duchaa~r~c1e galilejskim! Pelen mo 
~ąc h ozego leczy wasze choroby 
rzy ~ ory~ rękę na czolo... Jednak 

'. swe1 nędzy nie uwierzyli wie 

~liNikt nam Jiomódz nie może -
'I ani-: 3ct czasu starych proroków 
Zna1~; ne~o z nas nie uleczył. 
lewicą la ,się jednak między nimi 
Oniacty' ktora _uwierzyła. Od·~szła od 

le Pro szkuka1ąc drogi do Nazaretu, 
ro, Przebywał. 

fCiatr duszy Hs~l)ł., 

P1E GRZYM Z p:zEMENT '· 
Opowiadanie 

Piotra Pałińskieio 

I. Przybycie do klasztoru. 
Byla to wilia Bożego Narodzenia. 

Slońce już nisko stalo na zachodzie, 
gdy u furty opactwa Cystersów *) w 
Przemencie ** stanąl młodzieniec. R~
ka jego już od dłuższego czasu trzy
mala. rękojeść dzwonka klasztornego, 
ale s;ę ten nie odzywa. Trzy do czte
rech razy ręka konwulsyjnie drgnęła.„ 
nareszcie pociągnął ją na dół. Dzwo
nek sie odezwał. Młodzieniec zadrzał 
przy tych krótkich, przenikliwych 
dźwiękach. Może nim wstrząsnęło sil
ne zimno„. Mroźny bowiem wiatr dął 
z całą siłą od wschodu, a jego ostre 
tchnienie wywołało na szybach opa
ctwa w różnych kształtach kwiaty lo
dowe, które się w promieniach zimo
wego slor1ca mieniły w srebrzystych 
kolorach. Gdy mlodzieniec odjął rękę 
od rękojści dzwonka, dostrzegł, że ta 
byla do niej przymarzla. Nastawił u
cha do grubej dębowej furtki. Upły
nęło kilka minut. Czekający nie sły
szał nic więcej jak chrzęst chorągie
wki na wieży i bicie własnego serca. 
Nareszcie ozwaly się jakieś szorgające 
kroki. Słuchającemu bylo, jakoby ser
ce jego pukało o deski furtki. Teraz 
odsunięto wewnątrz rygiel, a male 
drzwiczki w furtce otworzyły się i 
slowami „Niech będzie pochwalony Je
zus Chrystus!" pozdrowil młodziana 
monotonnym głosem furtyan. cierpiąco 
wyglądający i podeszły w wieku braci
szek klasztorny. Kaptur miał wsunię
ty na głowę aż po same słabym bla
skiem połyskujące oczy. 

- Na wieki wieków. Amen! odrzekł 
młodzieniec, zdejmując kapelusz. I głos 
jego drżał. Z pólciemnes;o przedsion
ka wionął nań zimno wilgotny chłód. -
„Chciałbym pomówić z Naju.rzewiele
bniejszym księdzem Opatem 1

) - cią
gnąl lękliwie dalej, spoglądając proszą
co na braciszka. Cała ielł:o postawa 
znarnienowata pokorę. 

Furtyan zdawał się to zauważać z 
zadowoleniem, gdyż z pewnym rodza
jem współczucia odp_owiedział: 

- Może chodzi o wiatyk? 2
) Naj

przewielebniejszy ksiądz Opat jest je
szcze na nieszporach. Wiatyk zależy 
wlaściwie od księdza szafarza 3)„. Za 
to ja na razie posłużę szklaneczką pi
wa i kawałkiem chleba. 

To mówiąc zamknął furtkę i w mil
czeniu przeszedł dziedzin iec udając 
się do wnętrza klasztoru w tern przy
puszczeniu, że obcy bez dalszego pro
szenia za nim pójdzie. Obydwaj prze
szli i drugi przedsionek wyłożony ka
miennemi płytkami, na który~h głucho 
się odbijały kroki młodzier1ca. a potem 
weszli do celi furtyana. 

- Tak. teraz siadaj pan przy sto
le, a zaraz uszykuję zakąskę, - ode
zwał się znów zakonnik swym mono
tonnym bezdźwięcznym głosem. . 

Zamiast pójść za jego wezwaniem, 
zabrał młodzieniec głos: 

- Niech Bóg wynagrodzi bratu, za 
jego dobre serce. Aleć ja nie. przych~
dzę prosić jałmużny. Mam 1a z Na1-
przewielebniejszym księdzem On,at~m 
coś daleko ważniejszego do omow~e
nia. - I błagalnie spojrzał młodzie
niec na zakonnika i to z taka otwar
tością spoglądał mu w oczy, j~k~y w 
nich usiłował znaleźć choćby iskierkę 
współczucia. . 

Braciszek wejrzał ponowme na p~o-
szącego, a wzrok jego zawisł. na m~ 
dłużej niż poraz pierwszy i w1doczme 
musiał rezultat jego badań wypaść za-
dowalniająco, bo zesunąwszy kaptur 

z głowy rzekł wychodzac: 
_ Spóbuje pana zamel?ować. St~

sze kroki... nieszpory skonczone. Nie 
fortunny obrałeś sobie . pan czas.„ ~ 
wilię„. Za dwie godziny 0rbo:-poszn~~ się kompleta •)„. zobaczę. iecac m 
nie mogę. • d · · 

za całą odpowiedź miał i:nto ~iemec 
tylko blagalny wzrok, .i - 1ak się br:
ciszkowi wydało - błyszc~aly w o ~ 
jeP:o łzy. Wlokącyr:n kro~1e~ opuści 
z?konnik celę i -. me myhł się. Potok 
łez spływał po obhczu młod~~o wrdr~
wca gdv go braciszek opusc1ł. Zwo -
na j~dnak przestały lzy te płynąć, a 

młodzieniec obejrzał sie po ceJi. W ' 
środku długiej ś..:iany i.: isia ł \ ie lk' kru
cyfiks 11

). Pod nim widniały viclkiemi 
gloskami następujące slowa: 
„l(to mnie naśladuje, ten nie claodzi w 

ciemności!" 

Przeczytał je i znów miał w nic 
wlepiony wzrok. I czy to bylo przyje
mne cieplo celi, czy też w slowach 
tych zawarta poc!echa: rrlodzieniec od 
chwili do chwili czuł się swobodniej
szym. 

Teraz powrócił braciszek i rzekł: 
- Chodź pan zemną. 
I ponownie zady~otalo mu serce a 

tyll1 razem silniej niż poprzednio, gdy 
za swym przewodnikiem po szerokich 
brunatno malowanych scbodach kro
czył ku pomieszkaniu Opata. Z każ
dym stopniem stawał się jego oddech 
krótszy i było mu jakoby kto gardlo mu 
zasznurował, gdy stanął na pierw
szem piętrze. Tu kazał mu bra
ciszek w przedpokoju przed podwoja
mi z drzewa orzechowego zaczekać, 
podczas gdy on wszedl w boczne drzwi, 
które do kurytarza 11

) prowadzić się zda 
wały. Przedpokój z brunatno matowa 
ną podłogą, był obszerny i przyozdo
biony dobrze rzeźbionym krucyfiksem 
z kararyjskiego marmuru.7

) figura 
Chrystusa była naturalnej wielkości. 
Po obu jego stronach stały w wielkich 
doniczkach cyprysy. Z sufitu zaś zwie
szala się lampka w gotyckim stylu,8) 

której knot paląc sie w kolorowym 
szkle, rzucał różowo-fioletowe blade 
światło na wizerunek Zbawiciela. W 
kolo niego cisza grobowa i zapadający 
zmrok. Jakiś uroczysty nastrój owład
nąl duszę czekającego. Na sc1anie 
ponad krucyfiksem widniał i tu napis. 
Przystąp il bliżej i czytał: 

„Zaprzyj sam siebie, weźmii na siebie 
swój krzyż i pójdź zamną. Albo czy 
mniemasz uchronić sie krzyża, któremu 
jeszcze żaden żyjący ujść nie zdołał?" 

Nie był wstanie odwrócić oczu od 
tych słów. Prawde ich odczuwał w 
swem rnłodem sercu. I zaczęło się lu
zować krępujące uczucie w jego piersi. 
Mimowolnie zgiął kolana przed wize
runkiem Ukrzyżowanego i ogarnęla gp 
jakaś dziwna blogość. Podobne uczu
·cie owladnęlo go kiedyś - ale bylo to 
już dawno temu, - gdy jako chłopiec o 
świcie na wzgórzu swej rodzinnej stal 
wioski, i stamtąd spoglądał na dolinę, 
gdzie rzeczka Jordan9

) niby srebrna 
wstęga przezierała przez mgłę poran
ną. Tam na prawo z poza świerkami 
porosłego wzgórza zaczęlo zwolna 
wychylać slor1ce swą ognistą twarz, 
najprzód czerwoną jak krew i plaską 
niby tarcz, potem jednak zaczęły się 
brzegi jego zmniejszać aż sie coraz wy 
żej wznioslo niby wielka zfocista kula 
na strop nieba. Teraz zaczęło ono swe 
błogodajne promienie zsyłać na góry 
i doliny. a przed niemi rozpierzchły się 
niby wylęknione sarny przed myśli
wym, mgły poranne. I w całej przy-
rodzie zaczęto się budzić nowe. 
piękne, pełne radości życie. Zamglona 
powierzchnia rzeki srebrzyla się w pro
mieniach słonecznych, a krzyże na wie 
żach kościoła klasztornego w Gost
kowie (Paradyżu) mieniły się w bar
wach zlocistych. Lekki powiew wie
trzyku igrał w wierzchołkach świer
ków, ptaszki zbudziwszy się ze snu; 
wesolym świergotem i melodyjnym 
śpie';i. 'em witały nowy, cudny dzień, 
~ r'~·1, ony wzywaly ludzi do odrnó
wic1"a „Av_e Maria" 10

). Dech Boży 
owionął ziemię.„. Wtedy to chło
pczyk zdejmował z głowy swą czapecz
kę i szeptal: „Zdrowaś M? rya łaskiś 
pelna !... " I jego młodociane serce 
było wtenczas przepełnione radością„„ 
Wyrósł z czasem na młodzieńca„. Aleć 
od dawna już nie był widział takiego 
budzenia się natury„. Chłopczyk byt 
teraz młodzieńcem, lecz już nigdy ser
ce jego nie odczuło owei radości. Tyl
ko obecnie - w przedpokoju starego 
Opactwa Cystersów w Przemencie, 
obudziło się w duszy jego nagle uczu
cie spokoju lat dziecinnvch. I w rze
czy samei usta jego szeptały: „Zdro
waś Marya". 

•) Cystersi, zakon, będacy odmiana Bene
dvktów ściślejszej re9'ulv. Otrzvmal nazwisko 
swoje od ooactwa ooTo:l:oneii;o w Bunninrtyi 
(prowincyi francuskiej) wśród lasów i skal, w 

mieJs cu z ~'anem Cisterr.am al o Cis. r iurn 
po francu~ku Citeaux w:rma\\ i i Cy to). gdz e 

Robert (ur . 1024, urn. llOd r.). opat Benedykty
nów w Melcsmc, w;<lząc rozprężen i e kara°"i 
pomiędzy swymi zakonnikami, wrbraw~y 
sześciu z towarzyszów 1098 r. schronił 
się do wspomianego miejsca i zalożyl kla.9ztor. 
Wyrzeczenie si~ wszelkie140 przepycha ko6ciet 
ne1'o, uleglość bi~kupom dyecezalnym. Mrwwa: 
wstrzemięźliwość stanowUy r~~ ,;"rcaa
dzenia. - Ubioirem zakonników byl bialy lta
bit z czarnym szkaplerzem. - Zakon ten. liCQł 
w iranicach l(rólestwa Polskiego i Wielki~ 
l(sii:stwa Litewskiell:o aż do 1774 rok:1 20 kk
sztorów i to w nastepujących miejscach: ,,
Lędz.ie nad Wartą, fundowany 1145 r. pr
Mieczyslawa HL Stare1'o; w W~arówca aa4 
W elnói, fund. l 117 przez Piotra Zbił uta hrabit!i• 
na Panigrodzu; w Jędrzejowie w <lycce.ań 
krakowskiej, fund. 1154 r. przez Klemensa ii 
Jana braci hrabiów Gryf w Oliwie pod Oda&l
sk:iem, fund. 1170 r. przez księcia pomorskiei• 
Subislawa; w Slejowie w dyecezyi krakowakitł 
fund. 1176 r. przez Gedeona biskupa kr~kow
skiego; w Wachocku w dawniejszej dJ"cOZY.i 
krakowskiej, fund. 1179 r. przez Kazimierza li. 
Sprawiedliwego; w l(oprzywnicv w dyecezyi 
krak. fund. 1183 r. przez Kazimierza II. Spra
wiedliwego; w Oioboku w archidyccezyi "•it
źni eńskieJ, fund. 1213 r. .orzez Wladyslawa 
Plwacza. ksieda poznańskiego i kaliskieio; 
w Mo~lle w <lyec. krak. fun<l. 1221 r. przea 
Iwona czyH Jana Odrowąża, biskupa krakow
skiego; w Obrze, w dyec. vozn. fund. 1234 r. 
Skandywoj, kanonik i kantor katedraley; w Pa 
radyżu (Gościkowie) w dyec. pozn. fund. 1~34 
roku przez. Dyonizego Bronisza, hrabiego poł
sk.iego z Gościkowa; w Szczyszycy w dyec. 
krak. fund. 1234 r. przez. Teodora woiewod4 
krakowskiego; w Bledzewie na<l rzeka Obra 
w dyec. pozn. fund. 1235 r. ·wla<lyslaw Plwacz, 
książę Wielkopolski; w Koronowie w dyec. 
chelmińskiei we wsi zwanej szpitalnej. fundo-
wal 1243 r. Boi.rusz wojewoda mazawiocki; 
w Owlńskach, w dyec. pozn. fund. 1250 r. PJZezi 
Przemysława, księcia poznańskiego; ·W Peł
plin:e, w dycc, chelmińskiej, fund. 1258 "· przetJ 
Sambora księcia pomorskiego; w Przemeacre, 
w dycc. pozn, fund 1278 r. przez wojewodę 
Benjamina, ksiec.ia glogowskiego; we Włstycy 
fund. 1690 r. przez Ty~zkiewicza, podkomOf"Ze
go Brzeskiego; w Ciemnej Dolinie, fund. 1711 r. 
przez Zygmunta Szuksztę podczaszego I(i,iow
sk~ego przeora Doliny Ciemnej, profesora prze
fund. 1743 r. przez k$tedza Bene<lykta Kożat\
skiego przeora Doliny Cielecnej, profesora prze 
menckiego. Te trzy klasztory istnialy w W • . 
Ks. Litewskiem. 

„) Przement. wioska w powiecie babimÓj
skim, w Wielkiem Księstwie Poznańskiem, przy 
torze kolejowym Wolsztyn Leszno, na pólnoc
nem wybrzeżu jeziora orzemenckiego, liczylo 
ono w 1899 roku razem ze wsia Przement 1447 
miieszkańców, z których .bylo Polaków-katoli
ków 1421 a lutrów 26. Dzisieiszv Przement byJ 
kiedyś miastem, ale w XIII i XIV wieku pod
upadl do tego stopnia, że liczyl wtenczas tylko 
87 mieszkańców. W Przemencie wedle podad 
miejscowvch mial' jeszcze w X wieku być za
mek, do które~o sie schronili mieszkai1cy iJ 
okolicy podczas wojen ttenryka I. cesarza aie
mieckiego ze slowiaą1ami. 

ów ttenryk, znany pod przydomkiem Ptasz 
nika (Vogelsteller ), byl największym wrog.iem 
Slowian. Nie mogąc ich pokonać, zlączyl sie z 
.Madziarami (Węgrami) i wznosi! na granicac\l 
twierdze (fortece). otoczone wysokiemi mu
rami. Kazal z całych Niemiec zebrać W$ZY
stkich Iotrów i zbrodniarzy do Merseburga 
(miasta w <lzisiejszej prnwincyi saskiej) i tym 
rozkazal bez litości obdzierać i mordować 
Slowian. 

Ale historyc.. pierwszy raz ciopiero wzmiain
ke o zamku przcmenckim czyni w roku 1242, 
kiedy strai jeg'o pod wodza kasztelana swego 
Wojciecha, trzymając się strony Boles.lawa Ly
sego, ksie_cia ślaskiego, wzbrania.la sie otwo
rzyć bram synom Wladyslawa Odonicza. Bo
leslawowi i Przcmvslawowi. powoJanym do 
rządu kraju od obywateli Wielkopolskkh. Gdy 
Cystersi przybyli z Wielenia do Przementu, 
wtedy zostar zamek dla nich obrócony na kla
sztór. W XVIII wieku byl opatem w klaszto ... 
rze przemenckim slawnej pamięci mąż ksiądz 
Józef Andrzej Zafoski, (ur. 1701 r. urn. 17i8 r.) 
zalożycicl bibliotckj publicznej swego imienia. 

1
) Opat (z la.c. Abbate). jestto w rozmai

tych rzymsko-katolickich zakonach przelożony 
zgromadzenia. 

2) W iatyk (wyraz łaciński) oznacza pie
niądze, jalmużne na koszta podróży; w Kościele 
katolickim nazywają ,,wiatykiem" komunią u
mierającego. 

3
) Szafarzem byl znany po klasztorach za

konnik, który zawiadywal' zasobami zgroma-· 
dzenia zakonnego. - Taki tytul mia1 także u
rzędnik celny w slużbic woiskoweJ u kozaków 
ukraińskich. 

•) l(ompletą (wyraz. laciński) nazywają 
ostatnie wieczorne modlitwy, które się odma
wia po nieszporach. 

8) l(rucyfiks (z lac. tyle, co ukrzyżowany) 
jestto krzyż z wizerunk.Wm ukrzyżowane:;o 
Pana Jezusa. 

o) l(urytarz, dlugi ganek w klasztorach. 
zamkach, palacach i innych gmachach. 

Cyprys (po niem. Cypresse) iestto drzewo 
z rodzaju szyszkowatych. Jest ono zawsze zie
lone ,i oodobne z ksztattu do topoli, barwy ciem 
no-zielonei. Drzewo użvwaja do rozmaitych 
wyrobów, owoce jego znai<luia zastosowanie 
w medycynie. Drzewo to sadzą na grobach i 
cmentarzach. Oiczvzna jegr> sa WVS!lY morza 
Sródzicmne~o i :Europa opludnio\\'a. 

1) Marmur. rodzaj kamienia · wapiennel!o, 
znach odzonv w rozmaitvch harwach. Najpi~k
nieiszy marmur biały. użvwanv do POSCll!ÓW, 
(f igur ) znajduje s;e w okolicach m!a.sta Carary 
( 'rn. Kararv) we Wto.1zcch. 

~) Stvl ~otvcki czyli niemiecki wchodzi 
w :zal n~s hudownictwa: budowle w tvm stylu 
\~Znie sione odznaczaia sic we ' 1szystkich swvc11 
czcściach tak na wewnątrz. jak i na zewną~rz 



()Str:rmi lukarni (Sp.itzbogen). W takim stylu Jf 

ebudowauy jest Tum koloński. 
s) Jordan czyli Paklica, jest poboczną rze

ką Obry; przeplywa Paradyż czyl_i. Gościkowo i 
(zwane także Gostkowem), wioska, polożoną w 
powiecie Międzyrzeckim (Meseritz). 

Jo) Ave Maria (fac.) 'żctrowaś Marya. 
(Ciąg dalszy nastąpi). 

Baczność Wlemelhausen Baczność! 
~zanownym śpiewakom z Wiemelnausen i 

6kolicy donosi się uprzejmie, iż zebranie wal-
11e odbędzie się w niedzielę, dnia 3 marca -0 go-
4izinie 4 po południu na sali o. Schmidt. Zebra
,nia odbywają s1e zawsze w pierwszą niedzielę 
w miesiącu. Lekcye o godzinie Y:i 12 po nabo
eeństwie nadal co drugą i czwartą niedzielę, 
11atem prosi się wszystkLch lubowników śpiewu 
.aby iaknajwięcej z tego skorzystali. - Wszyst
kie listy, tyczące się ł(ola, proszę nadsyłać pod 
«dresem: Józef Sp.ieszyński, Altenbochurn, 
Maxstr. Nr. 2. (I) Cześć Pieśni! 

J. Spieszyński, o.rzewodniczący. 

Baczność W anne i okołłca ! 
Upraszamy niniejszem szanownych pp. 

przewodniczących Towarzystw polsko-katolic
kich, lub też ich zastępców, upl]lszamy także 
:Zelatorów Bractwa Różal1ca św. z Wanne i oko 
Jicy na pogadankę w sprawie pielgrzymki pol
skiej do Neviges, na ·niedziele dnia 3 ma,rca 
punktualn'.e o godzinie 1 w polu<lnie w lokalu 
p. Unterschema·nn w Wanne przy kościele ka-

. tolickim, a mianowicie zapraszamy z miejsco
wości w pobliżu Wanne, jako to: z Holsterhau
sen, :Eickel, Rohlinghausen, GiinnigfeLd, liiillen, 
Bulmke, Bismarck, Gelsenkirchen. Unser Pritz 
oraz rn:ne miejscowości mogą się także przyi1t-
ezyć. Z polecenia, 

Prana.iszek Snadny. 

Osterfełd. 
Z 1>owodu, iż polski ksiądz nie przybędzie, 

IO<łbędą się Gorzkie Żale 9 zwyklym czasie 
to jest o godzinie 3 po pol. O jak najliczniejszy 
udzial uprasza sie. 

Komitet kośdiełny. 

T<>warzy'StWQ. św. ,Jadwigi w D-0iritmWt<lzłe 
~onosf <Swym .czlonkom, iź zebranie odbędzfo 
<Się w niedzielę, dnia 3 marca po południu o go
dzinie 5, w lokalu p. Vossa ul. Reń·$ka nr. 127. 
O liczne_ i punktual:ne stawienie sie uprasza się 
Goście mile widziani A. Lemiesz, przew. 

Koło śpiewu „Fiołek" w Rauxeł 
edbędzie zebranie w niedzielę dnia 3 marca 
:po polu<lniu o godzinie 5 (1) 

Cześć Pieśni Polskiej! Sekretarz. 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w Oerthe 
·donosi swym druhom, iż pi:zyszle miesiięczne 
:aebranie odbędzie sie w niedzielę, <lnia, 3 mar
ca o godz~nie 5 po pQludniu, na które o jak •nai
łicznieiszy udziaX druhów sie. uprasza. Goście 
mile widziani. (1) Czołem! 

J. Dudek, sekretarz. 

Tował'Zystwo św. Józefa w Dortmundzie 
donosi szan. czfonkom, iż przyszle posiedzenie. 
<>dbęd-zie się w niedziele dnia 3 marca o zwy-
1klym czasie na• sali posiedzeń (pani Ahlke). Licz 
ny udzial czJonków pożądany, ponieważ są 
bar<l.zo ważne sprawy do zalatw.ienia. Goście 
mile widziani. (1) Zarząd. 

l(oło śpiewu w Neumiih{ 
urządza w niedzielę, dnia 3 marca o godzinie 
2 po wlu<lniu zebrnnie. O liczny u<lzial prosi 

I 
i. 

(I) Zarząd. 

Baomość .,Sokoli" w Marten! 
Donosi się Szan. druhom. iż ćwiczenia 

iiimnastyczne będą sie odbywać przez caly rok 
we wszystkie niedziele i święta o goozi:nie IYz 
po poludniu. Pierwsze ćwiczenia odbędą się w 
•i-edzielę, <lniia 3 marca, na których będzie wy
brany zastępca ,naczelnika. Uprasza się wszy
!tkich Rodaków z Marten, aby się dali ido 
„Sokola" wpisać i spędzali wolne chwile na 
i:ebraniach i ćwiczeniach, bo taka praca tylko 
1am przyniesie korzyść. a nie karty, iktóremi 
sie Rodacy w Marten po większej części zai-
muJą (2) Pastuszak, naczelnik. 

Towarzystwo 1dmnastyczne ,_Sokólł'" I Wanne 
J)Odaje swym cz.lonkom i Rodakom id.Ot wiado
moścJ, iż ~rzysz.l'e miesięczne zebranie odbę
łzie się w niedz: elę., dnia 3 marca po poJ:u<lniu 
o godzinie 1 w lokalu o. liomburg, przy uliiey 
Szkólnej. Dalej Bracia do szeregu. lączyć si'ę 
wspólnie, ramię przy ramieniu. Pokażmy, że 
żyjemy. O iak najliczniejszy udzjal druhów u
prasza się. Goście mile widziani. 

erotem! (1) WydzEał! 

Koto śpiewu „Słowik" w Hor&thausen 
QZnajmia szan. czlon kom, iż kwartalne walne 
zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 3 mar
ca o godzinie 2 po ooludniu na malej salii p. 
Mollera. O liczny udzial uprasza si~. Goście 
mile. widziani. 

(1) W. Landzwoiczak, sekr. 

SUDERWICH! 
Będą się tu w każdą niedzielę przez ca.ly 

post odprawiaiv Gorzkie żale. Uprasza się 
wszystkich Rodaków z Suderwich 'i okolicy, 
ażeby się iaknailiczniej stawili na powyższe na 
bożeństwo. St. Sm!teikowski 

Towarzystwo §w. Stanisława B. w Herne 
donosi swym czlonkom. iż zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dnia 3 marca o godzinie 5 po 
południu w Domu czeladzi katolickiej, przy ul. 
Nowej, na które wszystkich cztonków bez wy
jątku się zaprasza. Ponieważ będzie omawiana 
sprawa święconki. 

Uwaga: Z powodu polskieRO nabożer1stwa, 
które się odprawia o godzinie 4, prosimy Ro
daków, aby w nabożeństwie polskiem jak naj-
liczniejszy udzial brali. Zarząd. 

Baczność Rodacy w Herten i okolicy! 
Donoszę Szan. Roda kom, iż osiedliłem się przy 

ul. U.-sarskłej (Ęaiserstr.) nr. G,,&, obok 
gościnnego Baumeistra jako 212 

szewo polsllt 
Wykonuję reparacye prędko i tanio. Nowe o~mwie 
podług miary. Daję g J;arancyę za dobre leżenie. 
Staraniem mojem zawsze będzie Rodaków jaknajle
piej mojem towarem cbsłużyć. Mam nadzieję, iż 
Rodacy moje przed.;iębiorstwo poprzeć raczą . 

. Michał Zimmer. 
Zarazem poszukuję ł!zeł<l-dnika szewslde

go na stałe zatrudnienie. 

W doutu 
w Eiklu, ul. Roenstr. 6, jest lokal składowy z po
mieszkaniem, stosowny do składu towarów kolonia.I· 
nych, lub handlu warzywem, natychmiast do wy· 
dzierżawienia. Posiadtość ta jest także pod bardzo 
korzystnemi warunk:ami wpłaty do sprzedania. -
Bliższych wiadomości udzieli Pb. A.nsebel, 
Boehom, 8iidhellwec J. 206 

M. Mledzlńskl,-
w H.E~BNE 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca R<id11kom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykomJ8e się 
wszystko podług miary 
z dobrych materyi po ce
nach tanich. 

Zwracam także uwagię na mój 

skład JDebli 
które także tanio sprzedaję. 

Swój do swego! Swój do swego! 

DOM 
masyw murowany, w mieście Kępnie, blizko 
rynku, na bardzo ożywionej ulicv. z wielkiem 
podwórzem i ogrodem, nadający sje na plac bu
dowlany, <lzierżawv rocznej przynosli 400 ma
rek, jest wskutek objęcia gospodarstwa po ro
dzicach od zaraz na. sprzedaż. Cena kupna 
2200 talarów, '-vPtaty 6 do 800 talarów, re~zta 
bankowe pieniądze i wlasność. Zgfoszenia przyj 
mu1e 

Jan Sowiński, Kem pen in Posen. 

Szanownym Rodakom w Ger
resh.eim i okolicy polecam m)j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i 

ctrogeryę. 
Proszę o poparcie mego przed-

siębiorstwa. (135) 

.J. Radzlekł4ł 
G e•·resllel m. N eunhanserstr.1 b. 

Wielki s~lael 2= 

· gotowej garńerobf męr 1ej 
dla eltlopc:iw i 1~oboczej. 

Skład sukna. Pracownia podług miary. 
W. We'1 na, Hochemmerieh, 

==================Atropitr. '· ====:::c============ 
Tonie i rzetelne źtódlo zakupna. 
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-~owo otworzony pierwszy 

W Reckł.·Siid CZJll 
ulica Maryańska naprzeciw Nowej ulicy, blizko kościoła katolickiego 

i pana Feliksa Szymańskiego, k:;ięgarza. 

Polecam wszystkim Rodakom i całej Publiczności w okolicyBruchu, 
Herne, Baukau, Hochlamark, Stockenbusch i całej Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

skład kapeluszy 
------- rozmaitego wyboru 

czapek, szelek, k1•awatów I 'vszelklej ble„ 
łizny dla m~żczyzn, maciejówek I lasek 

sokolskich. 
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Zarazem donoszą Towarzystwom miejscowym jako też i za- ' 
miejscowym, iż posiadać bądę w krótkim C.:lasie wszelki.o tnwar.zy- I 
skie czi;pki, a któreby na składzie nie były, będą podług 1;yczenia 1 
i wwru spiesznie wykonane. • c 

Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiście I] 
życzenia załatwić. Równ~eż dostawiam cylindry na weso~a i wszel- ~ 
kie inne potrzebne rzeczy. 

Składam niniejszem wsiystkim rodakom podziękowanie za do
tychczasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaskawe dalsze po
parcie i względy 

Z wysokiem poważaniem 

Walenty M:rozkowiak 
w Bruchu.=== 
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Na Post 

i dwóelt ueznł. 

Roman Paul. 

poszukuje na duże i 
sztuki na stałe u 
nienie zaraz lub póli 

Jan Demel 
mistrz kmrieckl 

Dottrop, Bahnkot. 

2 czel. szew~tl 
na stale zatrndrue' 
prq wysokiej p~e1 
szukuje natychmiast, 

A. Beszczyńi 

Dobre c~i~ 
i 

papiero11 
można nabyó prł1 
w .Boebt1Jll 17~ 

Maltheserstr· 



„Wiarus Polski" 
w,chodzi ueić razy tygo

dnłewo. Prenumerata wynosi 

I mk. 50 fen. 
kwartalnie. 

„Pesła:llca katolickiego" otrsy• 
majll abonenci w dodatku. 

Rok 17. 

Na niedzielę piątą Postu. 
Lekcya. Żyd. IX. 11-15. 

. Br~cia ! Chrystus stawiwszy się 
na1wyzszym ~aplanem dóbr przy
szłych przez. większy i doskonalszy 
P'.zybytek, me ręką uczyniony, to jest 
me tego stworzenia, ani przez krew ko
zlów albo cielców, ale przez własną 
krew, w_szedł. raz do Swiątyni
c~ .nal~z!s.zy wieczne odkupienie. Albo
'W'.~e~ Jezh. krew kozlów i wołów i po
p1ol .J~ło.wicy pokropiony splugawio
ne posw1ęca ku oczyszczeniu ciała· ja
ko daleko więcej krew Chystusowa' któ 
rY: przez Du~ha świętego sameg,o si'ebie 
ofia~o:;(1ał mepokalanym Bogu, oczyści 
summ1~ n~sze od martwych uczynków 
~u sluzemu Bogu żyjącemu? I dla tego 
i.est nowego testamentu pośrednikiem 
zeb:y z~ przystąpieniem śmierci, na od~ 
kup1e~1e występków tych, które były 
po~ P.ierw_szym testamentem, obietnicę 
w~1ęl~, ktorzy wezwani są, wiecznego 
dz1dz1ctwa w Chrystusie Jezusie Panu 
naszym. 

Ewangelia .Jan VIII. 46-59. 
W ~n czas mówił Jezus rzeszom Ży

dowskim: Kto_~ was dowiedzie na mię 
g~ze.chu? Jesh prawdę mówię, czemu 
m1 ~1e wierzycie? Kto z Boga j~st, slów 
~ozych słucha. Dla tego wy nie słucha 
c1~, ~e nie jesteście z Boga. Odpowie
dzieli ~edy Żydowie i rzekli mu; Iżali 
1!1Y me dobrze mówimy, żeś ty jest 
Sa.marytan, i czarta masz? Odpowie
dział Jezus: Ja czarta nie mam· ale 
c~~zę Ojca mego, a wyście mię ni~ ucz
~111. A_iać nie szukam chwaly swej: 
Jest, ktory ,sz~ka i sądzi. Zaprawdę, za
prawdę mowie. wam: Jeśli kto zacho
w~ ~owe. moję, śmierci nie ogląda na 
wieki . .Rzekli tedy Żydowie: Terażeś
my P?zna.fi, że czarta masz. Abrah. u
marł 1 Prorocy, a ty powiadasz: Jeśliby 
~to. strzegł mowy mojej, nie skosztuje 
smierci na wieki. Izaś 'ty jest większy 
nact oj~a naszego Abrh-ama, który_ u
marł_? 1 prorocy pomarli, czym się sam 
~zvmsz? Odpowiedział Jezus: Jeśli się 
~a sam chwalę, chwała moja nic nie 
J~st. J~st Ojciec mój, który mię uwiel
bi.a, ktorego wy powjadacie, iż jest Bo
~1em waszym; a nie poznaliście go; ale 
~a go znam. I jeślibym rzekł. że go nie 
nam, będę podobnym wam kłamcą. Ale 
~? ~nam i mowy jego strzegę. Abraham 
dJ~iec ~~sz, z radością żądał, aby oglą
a d~ren mój; i oglądał i weselił się. 

~z.ek!i tedy Żydowie c,lo niego: Pięciu
h zies1~t l~t j~szcze nie masz, a Abra
amas w1dz1ał? Rzekł im Jezus: Za-
~a_w~~· zaprawdę mówię wam: pier

e~ .nrz Abraham się stał. jam jest. PorLa 1 tedy kamienie, aby nań ciskali. 
śc~~f/ezus zataił się i wyszedł z ko-

Kazanie. 
dz· ~~n J ~zus jak czytamy w Ewangelii 
ny~he1~ze1,. ch~ąc przekonać niewier
iest zydow, ze to, czego ich nauczał 
DYt r~eczywistą prawdą, dał im takie 
gr/me: „Kto z was dowiedzie na mnie 
rno·ec?u " - Jakoby rzekł: jeżeli życie 
Pni~e i.est nieposzlakowane do tego sto
rno·' .ze .n~wet najw i ęksi nieprzyjaciele 
ni 1' Jaknm wy j steścte. nie mogliby mi 
ni~ zł~g-? zarzucić, to dlaczegoż-byście 
za 

0
rnieh zaufać słowom moim, i uznać 
· rawctę tego, o czem was przekony-

Bochum, na nied2ieh1 dnia 17 mai-ca 1907. 

I 

wam?. Ch_y~~' że sami jesteście złymi, 
be~~oznymi, I według siebie drugich są 
dz1c1e; bo kt? z Boga jest, słów Bożych 
s.łucha. Czyli: kto jest pobożnym cnot
hwym, sprawiedliwym, ten pójd~ie za 
g~osem Boga i uzna za prawdę to, co mu 
się .w I:nię Boże ogłasza. A jeżeli wy 
Mm~ i:1e słuchacie, to .widać, że z Bo
ga me Jesteście. że wam zbywa na tych 
cnot~ch. o ~t~rych dopiero wspomnia
łem, Ja~1emi się ludzie sprawiedliwi od
znaczac zwykli. 

niemi rzucać na Chrystusa jako bluź
~iercę, że się mianował być Synem Bo 
zym; ale Pan Jezus utail się czyli wy
szedł z kości'oła, dla tego. że jeszcze 
czas męki jego nie przyszedł. 

1:3racita moi, nie bądźmyż i my po
dobm owym żydom niewiernym, aby u
~zynkam1 ztemi znieważać Chrystusa 
1 .za'.pi.erać .się go swem' życiem, sprze
c1wia1ąc się J e_go świętym postanowie 
niom; idźmy raczej za je_~o głosem dro 
gą tą, która prowadzi ku żywotowi wie 
cznemu, a On nas wspomagać będzie 
we wszystkich potrzebach n·aszych i . . ' zapewm nam zywot wieczny. Amen. 

Bracia f!10i_. czy te wymówki, jakie 
Jezu~ czymł zydom niewiernym i do 
inas się ~1e. stosuj.ą? czy i my uczynkami 
i:a~zem~ me zapieramy się Chrystusa, ------------·-
ZYJąc n.ie w~~ług nauki Jego, ale wedle 
własne! woli 1 złych pożądliwości? Po
dobno ze tak jest. A więc uznajmy błąd 
nasz~ po~ra~my się z niego, i w tym 
c~as1e wielkiego postu oczyśćmy sumie 
ma. nasze z grzechów przez spowiedź 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Ciąg dalszy). 

świętą, do której z p_rawa Kościoła § 27 · 
~szyscy obowiązani jesteśmy przystą- Przeznaczenie człowieka. 
pić. Dalsze zarzuty, jakie czynili żydzi Czlowiek stworzony dla f3ug::i w 
Jez:~so-\yi., ? których czytamy w Ewan- Bogu tylko ma i osięga swoje ostat~cz
~elu dz1s1eJszej; że jest sama:rytanem ne przeznaczenie. R.izum';!m ma Boga 
ze czarta ma w Sobie, że szuka próżnel poznawać, sercem i wolą ma go ko:hać 
chw'1:łY swoi~j, sa niedorzeczne: bo Je- wszystkiemi siłami ciab i riuszy ma 
zu~ me po ~~ 11?rzyszedt na świat, aby lu- Mu służyć i kiedyś być w nim wiecz
dzr zwodzić 1 Siebie samego wychwa- nie szczęśliwym. 
lać, a!e ,glównie dla tego: aiby im przy- Godność człowieka opiera się na 
p~mm~c. to wszystko, co o Nim przepo- tern, że jest dla Boga stworzonym i 
w1ed~1eh pr?rocy, j~ko 0 prawdziwym przeznaczonym. To też niezmiernie ubli 
M~ssJ~szu, 1 "'.'sł~w1.ć Oica swojego, ża godności ludzkiej ten. kto twierdzi 
ktory .iest w mebi~s1ech. - Zreszt!l, u- że człowiek nie jest przeznaczonym dl~ 
c~ynki Chry.stusa 1 ~ego cuda, jakie czy B~ga, .dla tego ?obra niestworzonego, 
ml dla potw1erdzema nauki swojej naj- na1wyzszego, na1doskonalszego lecz ra 
lepiej powinny ich były przekon~ć 0 cz.ej, że tylko dla marnych dób~ tej zie 
prawdziwości bóstwa Chrystusowego, m1 stworzonym został. Swiat wogóle 
gdvby .co~olwiek mieli miłQ_ści Boga w stwor~onym został ku chwale Boga. 
sercu, i wiary w to. co im było od wie- To tez chwała Boga jest ostatecznym 
ków prze~owiedziane przez Proroków celem wszystkich rozumnych i1stot a w 
Ale czegóż to zlość ludzka nie dokona? szczególności ludzi. Swiat bezrozumny 
Y''l~ś~i~ te ~bel~i i niesłuszne nazwy, wprawdzi,~ opowiada . chwałę bożą 
J~kim1 zydz1 zmeważyli Chrystusa, im Pr.zez .swo1 porządek, piękność i odpo
s1ę przynależały. Bo według ich pojęcia, w1edme urządzeni1e; w nich to bowiem 
Samarytan, było to rla1obelżywsze na- jaśnieją doskonałości boskie: moc, do
zwisko, jako człowieka ohydnego i go- b:o.ć, mądrość boska; świat ten prze
dnego wszelkiej zniewagi; a ta ohyda i c1ez doskonałości boskich poznać nie . 
zniewaga była im właściwa, za fch nie- jest zdolny, ale przedstawiając się o
dowiarstwo i ślepotę ducha', w którem c~om naszym, prowadzi nas do pozna
pogrąż1eni nie mogli ujrzeć prawdziwe- ma Boga. Swiat nie może Boga ani mi
ga światła, jakim był Pan Jezus. że łować, ani chwalić, ani podziwiać· ale 
Chrystus nie byl Samarytanem to jest przynajmniej narzędziem, które 
sami żydzi o tern dobrze wiedzieli' bo człowieka zachęca i popycha do miloś
Oo zmali z pochodzenia i obyczajó~ sa- ci i podziwiania Stwórcy. W ścisłem 
marytanom przeciwnych. To też Jezus znaczeniu otrzymał przeto z pomiędzy 
nawet nie tlomaczył im się z tego. Zaś w~zystkich stworzer'1 sam tylko czło
na zarzut, jakoby czarta w sobie miał, wiek "'.'ysoki ten przywilej, iż Boga z 
odpowiedział: „CzarUi nie mam - ani samowiedzą (formalnie) chwali, bo sam 
żadnej z nim styczności". -- „Czczę tylko może Boga poznać i milować a 
Ojca mojego" - bo uczynkiem i sło- J:>ę~ąc niej~ko przedstawicielem cał~go 
wem stram się p_omnożyć chwałę Jego. s~1~ta (m1~rokosmos). ma n:ety lko za 
A wyście Mnie nie uczc_ili. naz~wając ~1e?1e, al€ i za wszystkie istoty tego 
Samarytanem i opętanym, co właśnie swiata oddawać Bogu należny hold i 
sama tylko złość i niechęć wasza ku Jc1!1u. sł~ży~ .. To też ~ ile jako kapłan, . 
Mnie sprawiła, bo wy dobrze wiecie, posw1ęc1ł me1ako to ziemskie stworze
że nim nie jestem. Co sie tyczy sławy nie na służbę bożą, o ty le miał sam, ja
mojej, to nie ja sam się chwale. ale ko zastępca Boga, nad calem tern ziem 
jest Ojciec mój, którv mnie uwielbią, skiem stworzeniem panować utracił 
którego wy powiadacie iż jest Bogiem przecież to panowanie nad · światem 
waszym. On mnie od wieków w5b:wił gdy przestał służyć Bogu i stworzetl 
przez proroków. o czem wy wiedzieć nic używał już do służby bożej, lecz ich 
powinniśoie z Pisma świętego, w któ- samolubnie nadużywa? dla siebie a
rem jak na dloni wyjaśniony cel mojego mego. 
przyjścia na świat i wszelkie okolicz- § 28. 
n?ści towarzysr,,1c~ .mu .. Abraham, oj: r• Pierwotny stan człowieka. 
c1~c ,wa~~ .z radosc~ą zą~ał . oglądac . Zeby człowi ek mógł osiągnąć to 
dzien moJ, ~oglądał~ ,~eschł ~ie; bo za- wyzsze przeznaczenie, postawil go Pan 
~·az .vo Mo1e1.n przy1scm na .sw_i at. ob- ~og- w pofożc tJ i u bardzo szczę 'liwcrn 
1aw10~e mu !o ~Ył.o prze~ Amolow '"'! ot 11 ?b.darzył ':'' ielu, wysokimi przy.wil eja
chłam, w ktoreJ się podowczas zna1do- m1 1 darami. ktore razem wziete sta-
wat ~Io~' t.e do te~~ stop.nia. zgor- n?wią pierwotny stan czfowieka. T en 
szyty zydow, ze porwah kam1eme, aby pierwotny stan człowieka przedstawia 

Księgarnia "Wiarusa" 
polec& tr wielkim wyboru 

książki dó nabo~eństwa, po· 
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nam najzupelniejszą doskonałość jegQ 
bez wszelkiego niedostatku. 1) Co da 
duszy był człowiek: 

. , a) naturalnym obrazem i podo-c 
b1enstwem Boga jak najzupełniej, tj. 
~ładz~ rozumu były doskonałe i nieza„ 
c1~mmone jeszcze błędem, wola czlo
:vieka tak była silną i uporządkowaną~ 
ze zmysłowość ulegała zupełnie rozu
mowi, a rozum Bogu. 

Cudowna obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 
{Ciąg dalszy). 

SI( RZ ET U S Z (Schrotz). 
. Niedaleko miasta Piły, Jeży piękna 
1 schludna wieś Skrzetusz. której oka
zały, drzewami okolony kościół, wido
~zny z d,aleka na wszystkie strony, zda 
Je s.1ę. krolować nad całą tą okolicą. Da 
wme1 od niepamiętnych czasów stał na 
tern miejscu ubogi, drewniany 'kośció
łek, którym się opiekował pleban .mia
sta Wałcza; bo dla braku odpowiednie 
go utrzymania, nie było w Skrzetu
szu os?b.nego k~płana. Dopiero gdy' w 
!em. m1e1scu Na1sw. Panna cudami za
Jaśm.ala, z~alazł się i fundusz na utrzy
tpa?Ie d.woch kaptanów i ta okazała 
sw1ętyma powstała. 

Bylo to w szesnastym wieku kie
dy ~erety~y, .jak inne świątynie i Świę
to~c1 katol:ck1e zabierali i rabowali, tak 
tez napadh na kościółek we wsi zwanej 
Chwadym~ koło Tuszna, Rdzie od daw
nych cz~sow s.ł~nęła cudami mała figu 
~a. ~atk1 Boskie1 Bolesnej. Do tego ko
sc10łka dostali się heretycy około roku 
1575 zrabowali tamże złote i srebrne 
wota. : fobiące ~udowną figurę, samą 
zaś f!gurę dla :v1~kszej zniewagi Kró
l?:ve1. męczenmkow do kałuży wrzu
cih. Niebawem jednak figura na· wierzch 
wyplynę.la, co widząc Matulik, garn
carz z P1ly, przypadkiem tamtędy prze 
c~odzący, ś~~ęt~ figurę z rąk heretyc
k~ch wykupił pod pozorem, że ją za
bierze .dla dzieci swoich do zabawki. 
Wraca1ąc do domu wstąpił w Skrzetu
szu, ?P~~i~dzial co zaszło Katarzynie 
Kad~Jskie1 1 na jej prośby tę figurę dla 
kośc10ła skrzetuskiego odstąpił. Kaduj
s~a .trzym' la j ą z początku kilka dni u 
s1lb1e, a!e upo~niana o to we śnic, a 
~ad~o .widząc ~1ezwyklą jasność, bijącą, 
ze . sw1 ętego wizerunku Maryi, opowie
działa w:z:ystko ksicdzu Benedyktowi, 
P?czem swięty ten wizerunek uroczyś
cie do skrzc:uskicgo kościoła wniesio
ny zo~ t?L Od owej chwili kościół ter\ 
słynne po~zął na całą okolice, niezliczo 
nycł! bowiem łask doznawali w ierni, 
tamze pomocy Maryi wzywający. 
. . W. akt~cl1 narnfialnych przechowu 
Je się ~ '~ rri o z roku 1777. ze spisem lask 
rozma.1 tycłl. doznanych w Skrzetuszu 
?d Na1św. Mary i Panny. Czytamy tam 
ze w dawny ch czasach liczne proce~ v~ 
do Skrze~usza o kilk2naście mil prz~r
by\~'~ty, ze w dnie większych uroczy
stosc; . . by:vało ta r:n ~o trzech tysięcy 
spO\\ ia~a1ą~yc~1 się t komunikującvch. 
W temze pism1e opisanych jest 66 łask 
cudownvc~ ;v Skrzetuszu doznanych, 
lubo dawme1szy spis z podobnym opi
sem przeszło 200 łask zaginał. Tak np 
~ ~oku l?OS panna Rebeka Klejnówn~ 
. e~telme chorując i bliska już śmier

l:i,,~>fi~ro~~ana N~jśw. Pannie w Skrze
tuszu . teJze godziny wyzdrowiała. Mia 
sto W~kz p_odczas morowego powie
trza ofiarowało się oniece Naiśw. Pan-



lU" przez ksiedza I3ennera z postanowie 
alem, że w razie uwolnienia od zarazy, 
to roku w dzień Wniebowziecia Najśw. 
Panny w procesyi do Skrzetusza przy
jywać będzie i od owego czasu zaraza 
ustala. Roku 1681 Wawrzyniec Pryba 
mieszczanin z Pily, chorując przez ca
ły rok ofiarował sie Naiśw. Pannie 
Skrzetuskiej; przywieziony do kościo
ła. po spowiedzi i Komunii św. na miej
sc. w kościele wYzdrowiat 

Do czcicieli Najśw. Panny Skrzetu 
~dei. należal także król Jan III Sobie
ai który tu w roku 1690 przybyl, pro 
~zą,c o pomoc do wyprawy na wojnę 
świeta przeciw Turkom i Tatarom; a 
późnięj, doznawszy tej pomocy, oso-
1-ym przywilejem powiększył dochody 
•rzetuskiego kościola. Największym 

SMOLICE. 
Na drodze kolejowej łączącej Ra

wa z Kobylinem, leży starożytna wieś 
Smolice. Smoliccy dawni wlaściciele 
tej wioski, postawili tu kościół w roku 
1446, na miejscu, dawnego, zbudowane 
10 tu jeszcze w czternastym wieku. W 
szesnastym wieku należały Smolice do 
1odziny Siewierski-eh, którzy odstąpiw 
~ od św. katolickiej wiary, kościólek 
smolicki oddali w ręce protestantów i 
copiero z początkiem siedemnastego w. 
Wladyslaw Rogaliński. kasztelan Na
kielski, a ówczesny właściciel Smolic, 
eddał ten kościół zrujnowany katoli
kom, a później na jego miejsce nowy, 
~odobnież drewniany, postawił. Obec
ay kościółek, z modrzewiowego drze
wa. wybudowany został roku 1736, ko
sztem Romana Rogalińskiego, właści
ciela tej wioski. 

We wielkim ołtarzu tei skromnej, I 
ale chędogiej świątyni, slynie laskami 
od niepamiętnych czasów obraz Najśw. 
Bogarodzicy. Malowany na drzewie, 
na wzór obrazu Czestochowskiego, oz
•obiony jest srebrnemi koronami, wy
sadzanemi drosr.iemi kamieniami i perła 
mi, oraz bogatą suknią, artystycznie 
wykutą ze srebrnej blachy. 

Akta parafialne, ze siedemnastego 
i ośmnastego wieku nazywają ten ob
raz „wsławionym wielu łaskami''. Tak 
czytamy w aktach kanonicznej wizyty 
księdza Biskupa Tholibowskiego z ro
ku 1661, „że obraz ten Naiś. Panny jaś
nieje łaskami i bardzo licznymi cudami, I 
doznawanymi za wstawiennictwem 
Najś. P. Maryi, o czem świadczą za
przysiężone zeznania bardzo wielu wie 
nych, uciekających się do tego święte-
2"0 obrazu, w swoich potrzebach i choro 
bach, którzy z tego świętego miejsca 
nie odchodzili bez szczególn~j laski i po 
ciechy". Podobnie wyrażają się o do
znanych laskach w Smolicach później
szewizyty kanoniczne odbyte w latach 
1684, 1699, 1721 i 1738. W tych samych 
aktach czytamy o licznych wotach, ~ 
które bm wierni składali w ofierze, 
dziękując Matce Najś. za laski doznane 
Dzi:ś niema tych wotów. niema też ża
d11ej księgi z opisem doznanych łask 
cudownych. Gdzież sie to wszystko po 
działo? 

Odpowiedź na to pytanie znajduje
my w <:·ktach parafialnych. Oto w ro
ku 1654, pisze miejiscowy pleban ks. 
Walenty Rychlewicz. Szwedzi z Gusta 

' wem Karolem na czele złupili kościół, 
ledwo, że sam pleban od nich nie został 
pojmanyr1. W roku 1761. dnia 7. wrze
śnia wojsko moskiewskie zabralo znów 
z tego kościoła wszystko srebro, co dla 
pamięc i zapisał w aktach ks. Marcin 

1 
Radniewski. Smutne też losy parafia 
smolicka przechodzHa podczas morowe 
go powietrza w roku 1708. Pleban ów
czesny ks. Chryzostom Szopniewski 
pocieszał i wzmacniał św. sakramenta
mi, powietrzem zarażonych i konuią
cych parafian, dopóki sam, zaraziw
szy się, życia nie zakończył. Właśnie za 
pisal był 99 ofiar dżumy w parafii smo
lickieł. Kiedy się sam uczuł dotknięty 
tą straszną chorobą. Wtedy już prawie 
konając zapisał tam i siebie drzącą ręką f 
w te słowa: „I ia może dziś odpocznę 
w pokoju, i mnie niech Bóg przez mito I 
sierdzie swoje pokoju ... " I dalej nie 1 

skończył, dopiero następca Jego, który 
póltora roku później przybył do Smolic 
uzupełnił smutny spis ofiar morowego 
powietrza, o ile to możliwem było, ze 
świadectw parafian pozostalych przy 
tycio. 

W takich warunkach nic dziwnego 

że wszystkie dok:umenta kościelne lat
wo mogly zaginąć, raczej potrzeba. 
przypisać szczególniejszej Opatrzności 
Boga, że niektóre przynairnniej, świad-- · 
czące o laskach Najś. Panny w Smoli
cach, doczekały naszych czasów. 

Mimo to lud okoliczny z ustnego 
podania wie dobrze. że Matka Najśw. 
jak dawniej, tak i w naszych czasach 
udziela swych lask w Smolicach: wszy 
stkim uciekającym sie do jej miłosier
dzia. A więc w chorobach i rozmaitych 
niebezpiieczeństwach spieszy lud wier
ny do Smolic i tu przedstawiając Mat
ce Milosierdzia swe biedy i gorycze, 
pociechy doznaje. Dwa tylko przykła
dy z ostatnich czasów przytoczę: 

„Ody córce moi.ej tak ciężko dzieci 
chorowały (opowiada Agnieszka J. z 
sąsiedniej parafii), żeśmy myśleli, że 
już do zdrowia nie wrócą, udałyśmy 
się do Matki Boskiej „Pocieszenia" w 
Smoilcach, poprosiliśmy o Mszę św. 
i zaraz bez użycia jakichkolwiek le
karstw polepszyło si1ę wszystkim dzie 
ciom, a niedługo zdrowe powstały. 

Jan Szymanowski, gospodarz z po
bliskiej wsi, zeznaje. że we wszystkich 
smutkach czy potrzebach swoich, tak 
duchownych, jak i doczesnych, zwykł 
sie udawać do Smolic i tam zawsze po
ciechy od Matki Boskiei doznaie. Zwla-

• szcza gdy przez 15 lat często zapadał 
na niiebezpieczną febrę, gdy wszelkie 
lekarstwa żadnej mu ulgi nie przynosi
ły, skoro się do Najśw. Panny w Smoli
cach udal z prośbą o pomoc~ wnet zu
pełnie zdrowie odzyskal. 

Szczegóły te historyczne wyjęte 
są z aktów parafialnych. o obrazie tym 
wspomina ks. Jan Korytkowski (Brevis 
desciptio) str. 80 - Łukaszewicz II 93. 

(Ciąg dalszy nastaot l 
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Chusta świętej Weroniki. 
(Ciąg dalszy). 

Za nimi szły zastępy ludzi w powló
czystych szatach zdający się należeć 
do najpierwszych. najznakomitszych w 
mieście. Za nimi dążyły niewiasty, a 
wiele z nich miało zapłakane twarze. 

Gromada ubogich i kalek wlokła si~ 
za nimi krzycząc przeraźliwie i biada
iac: 

- O! Boże! - wołali - ratuj go! 
Zeszlii mu pomoc w ostatecznym uci
sku! Spuść aniołów twoich a ratuj go! 

Dalej jechało kilku rzymskich żołnie 
rzy na rosłych rummakach. Czuwali. 
aby się nikt do skazańca1 nie zbliżył, 
albo nie usitowal uwolnić go, 

Tuż za nimi tłoczyły się pachołki 
katowskie wlokące ofiarę na miejsce 
stracenia. Włożyli mu na romię duży 
krzyż, skazany nie miał jednak siły u
nieść go. Przygniatał go tak, że cala 
wątła postać byta aż do ziemi ugięta. 
Głowa zwisła a włosy zakrywały 
twarz doszczętnie. 

Faustyna stała u wylotu pobocznej 
uliczki i patrzyła na ciężka mękę ska
zanego. Ze zdziwieniem zauważyła 
na nim płaszcz szkarłatny i koronę cier 
niową na głowie. 

- Kim iest ten człowiek? - spy
tała. 

- Chciał być cesarzem. - odpowie 
dział ktoś stojący w pobliżu. 

- W takim razie zginie dla sprawy 
nie godnej pożądania, - rzek1a starusz 
ka smetnie. 

Skazany gnąc się pod ciężarem krzy 
ża, coraz wolniej postępował naprzód. 
Pachołki obwiązawszy go , powrozem 
zaczeli cią~nąć, nagląc do pospiechu. 

Skoro jednak szarpnęli za powróz, 
skazany padt na ziemię i le~t pod krzy 
żem. 
Powstało wielkie zamieszanie. Rzym 

scy żołnierze z wysilkiem powstrzymy 
wali nawale ludu. Dobyli mieczów na 
kobiety. które sfe docisnęły. aby dźwi
g-ać upadlego. Pachołcy szarpaniem i 
biciem usilowali zmusić go do powsta
nia. gdy jednak mimo to nie mMł się 
dobvć z pod ciężaru krzyża. pochwy
ciło kilku z nich ów potężny belek, aby 
go odchvlić. 

Wtedy uniósł nieco glowy i Fausty
na moQ"la zobaczyć ohlicze. Na licach 
ciemniały presr.i uderzeń a ze skroni cier 
niem poranionych ściekały strużki potu 
i krwi. 

Włosy zlepione zwisały i splątane. 

Usta miat zaciśniete, ale drż~ce war~i 
zdawaly się wstrzymyWać krzyk:. 

Oczy łzawe patrzyły jak wygasłe 
z wyczerpania i udręki. 

Nagle ujrzała staruszka nad głową 
te~o półżywego skazańca coś jakby 
zjawienie. Ukazała się jei blada twarz 
z cudnym majestatycznym wzrokiem i 
tak słodkim wyrazem, że żal ją porwał 
okrutny nad niedolą i poniżeniem tego 
obcego człowieka. 

- Ach, biedaku! jakże s.ię z tobą, ob
chodzą?! -=.. zawalała, wychodząc na
przeciw niemu, podczas gdy oczy jej 
napelnily się lzami. Zapomniala zupel 
nie o wlaisnych troskach i boleściach pa 
trząc na mękę tego udręczonego czło
wieka i wraz z innemi niewiastami za
pragnęła pospieszyć mu z pomocą i wy 
drzeć go siepakom. 

Skazany zauważył staruszkę podą
żającą do niego i leżąc prawie, posunął 
się ku niej, jakby szukał obrony prze
ciw orześhdowcom. 

Chwycił jej szatę. Przytulil się do 
niej jak dziecko do matki a ona przez 
lzy zalewające jej oczy uczuła blagą u
ciechę, że do niej właśnie się zbliżył i u 
niej szukal przystani. Objęta go za szy 
ję i - jak matkai przedewszystkiem 
spieszy otrzeć Izy z oczu dziecka -
tak ona zdjąwszy z głowy chustkę z 
cienkiego płótna otarła łzy i krew z je
go twarzy. 

W tej chwili oprawcy ułatwiwszy 
się już z krzyżem przyszli ciągnąć ska
zanego za sobą, zniecierpliwieni zwlo
ką, szarpali go z dzikim pospiechem. 
Jeniec jęknąl, ale go uprowadzono z 
miejsca wytchnienia nie stawiał żadne 
go poru. 

Paustyna zaś, chwycila. pragnąc 
zatrzymać, a gdy jej drżące, zgrzybiałe 
rece okazaly się bezsilnemi, gdy go por 
wano mimo jej wysiłku, sęrce jej pęka 
lo z żałości i jakby macierzyńską roz
paczą zdjęta, zaczęła wolać: 

- Nie, nie zabierajcie go! Nie po
winniście go dręczyć! Nie uowinniście 
go zabijać! 

Byla wzburzoną do głębi. P:-agnęla 
podążyć za nim... Chciała się bić z sie
pakami i wydzierać im jer- .;a. Ale przy 
pierwszym zaraz kroku już, zawrót ją 
ogarnął i zemdlała. Sulpicyusz zdążył 
chwycić ją w ramiona tak, że nie upa
dła na ziemie. 

Zobaczył w ulicy maty, ciemny skle 
pik i tam ją zanilósl. Nie było tu stalka 
ani lawy, ale kupiec był miłosierny. 
Przywlókł matę i urzadzfl staruszce le 
gowisko na ziemi. 

Nie była bezprzytomna. tylko tak 
mocny zawrót ją chwycił. źe nie była 
w stanie utrzymać się na nogach, mu
siała leżeć. 

- Długą podróż odbyła. a gwar i 
ścisk w mieście wyczerpały do reszty 
jej sily, - tłomaczył Sulpicyusz kupco
wi. 

- Przytem test bardzo wiekowa, a 
niema takiego siłacza. któregoby w ko(1 
cu starość nie zmogła. 

Dzisiejszy dzień jest i dla młodszych 
ciężkim, - rzekł kuoiec. Powietrze 
za duszne do oddychania. Nie dziwił
bym się, gdyby wielka. burzę przynio
slo. 

Sulpicyusz pochylil się nad starusz
ką. Zasnęła i oddychając spokojnie po 
znużeniu i wzruszeniach spała. 

Poszedł do drzwi sklepiku i patrzył 
na przechodzące tłumy, czekając aż się 
staruszka obudzi. 

Wtedy uniósł nieco głowy i Pausty 
na mogła zobaczyć oblicze. Na licach 
ciemnialy pręgi uderzeń a ze skroni cier 

-- Coście wy galilejczycy zrobili 
dziś z waszym ororokiem? - spytała. 
- Spotykam was rozproszonych po ca 
lej drodze, a jego nigdzie niema? 

Na to podniósł się człowiek z prochu 
gościńca na kolana. 

- Co za szatan podał ci. żebyś mnie 
o niego pytała? - zakrzyknął rozpacz 
Jiwie. - Wszakże widzisz. że się ta
rzam w prochu pragnąc, aby mnie za
deptano. Czy ci tego nie dosyć? Trze
ba ci jeszcze pytać mnie, ~o z nim po
czatem? 

- Nie rozumiem co mi zarzucasz! 
- rzekta kobieta. - Chciałam się tylko 
dowiedzieć, ${dzie jest twój przyjaciel. 

Kiedy powtórzyła pytanie, zerwał 
się człowiek z ziemi i wtłoczył oba 
wskazujące palce w uszy swe. 

- Biada ci. że mi nie dasz skonać w 
spokoju, - krzyknął. 

Przepchnął się ~waltownie przw, 
tłum zbity przed bramą i ooleciał .,._ 
cząc z rozpaczy, podczas gdy łachma
ny jego szat . powiewały wkolo ni~o, 
jak ciemne skrzydla. 

- Zdaje mi się, żeśmy się do~ałi do 
krainy obląkańców. - rzekla P•uatJ. 
na, patrząc jak ten człowiek amykat 
Widok uczniów proroka zmartwił j~ 
mocno. Czyż ktoś. kto takich łi)Utcń. 
ców miewa pośród uczniów swot.ch, 
móglby cesarzowi oomódz? 

Żydowska kobieta także była ~· 
piona. Z wielką powa~ą powieł«iał~ 
do Faustyny: 

(C1-g dalszy nash\pil. 
z ____ a 

PIEiGRZYM Z PiZEMENTU, 
Opowiadanie 

Piotra Palłśskie&e 
(Ciąg . dalszy). 

Nareszcie doszła waza i do lliec•. 
Byly to kluski jego ulubiona potraw1. 
Ale pomimo to wziął sobie tylko 111ał1t 
porcyą. Zaledwie zacząl jeść, aliści 
iuż z1nów odezwał się dz:wonek. Zakon. 
nicy zsuwają kaptury z głowy. a czy
tający na ambonie zamyka biblią i roz
poczyna czytanie z innej ksi4i;ki: ,,Z 
pism czcigodn. Alfonsa Rodrigueu o 
ćwiczeniu się w chrześciańskick cao
tach i doskonałości chrześciańskieł. O 
modlitwie.'' 

W tym czasie doszła do 2;0ści1. wa
za po raz drugi. Bylby on sobie fc
szcze chętnie kilka kh~sek sięgną.I, ale 
nie chciał sobie popsuć apetytu Ila 
innych potraw, którę prawdoPodobnie 
jeszcze nadejdą! Teraz zbliżył sie bra
ciszek służący z koprowym38

) dt;ban
kieńI przed opata, który go poblofosla
wil, robiąc nad nim znak krzyżt. świę
tego. 

Przed każdym uczestnikiem obiadu 
stała porcelanowa, cz.arka i dwa mate 
dzbaneczki. Z tych był jeden napełnio
ny wodą, drugi zaś próżny. Braciszek 
służący napełnił teraz każdy próżn~ 
dzbanek z piwem z koprowego dzbanka 
i z zdziwieniem widział gość, że brać 
zakonna wylewała pjwo na QOrcelano
wą czarkę. Byl tedy ciekawy próbować 
ten dotychczas niezwykły sposób pi
cia, i przekona! się. że wcale dobry, 
a piwo jeszcze lepsze Ale żadna ocieki 
wana misa już się nie chciała pokauć. 
Młodzieniec pomyślal: ,.Może dale
ko do kuchni, a jest też to zdrowiej, (dy 
się po zupie zrobi pauzę." 

Nareszcie odzywa się znów dzwo
nek„.. Opat .przybiera poważnt posta
wę.... Zakonnik na ambonie odkłada 
Rodrigueza i rozpoczyna na nowo czy 
tać: „Z reguły Ojca naszego ś•. 13~
nedykta; rozdział II: o posluszeństwie 
zakonników ... '' 

Zdziwiony zauważył młodzieniec, 
jak każdy z jego towarzyszy sktadat 
serwetę. Te1~az pojął, że już potra~ 
żadnych nie będzie, i pokryjomu ~obr 
sobie wyrzuty, że te piękne .kluski t~ 
pohopnie od siebie odsunął. Pełen ~re· 
spokojności, żeby czasem i o swe p1~0 
nie został przyJ?rawiony, . nalal sobie 
pełną czarkę i byłby ją chętnie od razu 
wypił1 takie było dobre, a jeszcze 
lepszy apetyt. Ze względu jednak na 
przyzwoitość wypil je w krótkicJ;i prze· 
stankach, zaledwie skończył pier!"'sza 
czarkę. kiedy zakonnik na ambonie 0• 
znaimil „Missarum ordo in crastinum 
diem84

). Jeszcze kilka chwil.... a cz~ta· 
jący opuszcza ambonę staje naprz~c~· 
ko opata przy końcu stQłu i recytuie 0• 

nioslym głosem: 
1
,, 5) 

„B e n e d i c a m u s D o m i 11 o·, ' 
„Deo gratias' '3') odpowiada chor„. 

zydelki zostają wsunięte pod stot~„i 
Zakonnicy porządkują się przed ni~;a 
odmawiają z opatem modlitwe. . v: 
trwa dosyć długo.Wspomniani są, tet.e
niei zmarli bracia zakonni i dobr~dt::ó
je klasztoru. Młodzieniec stan\ nule 
wnież w rzedzie i sumiennie WY g kie 
wszystkie praktyki zakonne. Olli ~a
wzruszenie wstrzasto nim, g9Y pożóW 
żne głosy tych siedmdziesięcm me po
dziękujących Bog-u za to s~ro!1111~fek· 
żywienie odbity się o sklepienie r ( 
tarza. uścill 

Gdy wszyscy aż do opata .0Pszep· 
salę, przystąpił ten do niego 1ś ·a 51ę 
nął mu. na ucho: ,,Pan z pewno et 
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0
a;adl„ wypij pan przy najmniej swe : 
, w spokoju". A daws~y b~acis~- ł 

ł'i służącemu znak, udał s1e. sp1eszme ' 
kon'flentem111). J 
Siadaj pan" napominał braciszek. ~1 : 1est e:hleb, jedz pan i pij swoje pi

,, dal stlumionym ~losem. Wie
~1 trwa tylko kwadrans. a kto nie 
,rzyzwyczajony do predkiego je
ia. ten glodny od stołu wstanie." 
(Jość k011czył kolacyę, a z nim ra

i: zakonnik czytający i1ako i 
ai braciszkowie służący skronrnie i 
koiuie takową zjedli. Po kwadran
przybyl jeden z braciszków kla-
0rnych z palącą świecą. i rzekł z ci
do niego: ,,Mam polecenie pana za-

oł'adzić do _pokoju". Młodzieniec 
dl za nim życząc vozostałym w re
tarzu „dobrej nocy", na CJ) ci z po-
ą: „Benedicite !" odpowiedzieli. 
Zmi~szany szedł za swym przewo-
ikiem. Zamieć śnieżna wstrząsnęła 
ami, że aż szyby szczęlmtały, przez 

· zne szczeliny przeciskał się mroźny 
riatr i dmuchając natarczywie na pło
~eń świecy, tak że się zdawalo, jako
ystare obrazy zakonników wiszące na 
~ianach krużganka się poruszały. Ich 
tJade twarze zdawały się w tern migo
tliwym świetle rzucać na niego tajem
iicze spojrzenia. Przyszedłsz~ do po
loiU iapalił przewodnik mu ś~iecę, i 
!lowami „Benedicite" go pożegnał. 

,Benediciten szepnął z cicha mło
łai~niec. Serce jego się ścisnęło. To 
ied n o słówko zamykało przed nim 
ien ziemski świat z hała.śliwemi ucie
chami. I owładnęła sz:o trwożliwość, 
d~ka trwożliwość!... Z przerażeniem 
spog!~dal na swe łożko w przeczuciu 
że noc jego będzie. niespolmjną. Dawniej 
ai wczoraj jeszcze nie mógł sie dosyć 
,r~ko rozbrać. Jakże wesoło brzmiało 
vcroraj jego życzenie „d obr ej n o
·y", i jakie to grono przyjaciół wielo
kromem echem życzyło nawzajem „do-
łr~ nocy ! " _ 

Teraz atoli zdawało mu się, że dla 
niego iuż niema żadnej dobrej nocy. 

W tych rozmyślaniach sie rozebrał. 
l'nlożliwie powiódł okiem po celi. ... 
świeca gasła„ .. jednym susem znajdo- ' 
wa! siew łóżku i zawinął się w wełnia- ! 

1ą derę. Lecz przy ostatnim połysku 
rasnącei świecy padł wzrok jego na 
krucyfiks gipsowy na ścianie. bylo to 
tylko jedno okamgnienie: potem oto
czyła noc swem ponurem ciemnem wi
zerunek Ukrzyżowanego. Wierna je
inak pamięć przywiodła mlodzieńcowi 
Jrzed oko ducha jego napis umieszczo
~Y J<>d krzyżem : 

„Kto mnie naśladuje, nie chodzi w 
oiea1ości.'' 
r~akaś otucha wstąpiła do serca mlo

tzie1ica, a na jego powieki spuszczał się 
z wolna blogi sen. -

12) M1ssaram ordo in crastlnum (wym. Kra
shum) tłiem (lac.) tj. porządek Mszy świętych 
na dziel. jutrzejszy. 

11) Be.ędicamus (wym. Benedykamus) Do· 
11.t.o (lic.) blo11:osfawrny Pa-na. 

11) Deo gratias (wym. ~racyas), Bogu niech 
łtli, dzieki. r 

•1'.) loawent (lac.). zjazd zebranołe, szczegóJ..-
11~ (rplomatów, duchownvck klasztoru. 
..,. (Ciąg dalszy nastąpi.) 
~- ft.J'P.:!"_J!_!~•:ZESE 

Bractwo różańca św. w Marxloll 
~k!t~a szanownym Towarzystwom i Bra
tl~Oll różańca św. za tak liczny udzial przy 
POSwieceniu naszej chorągwi oraz szanowne
~u Duchowieństwu, które sie do tego przyczv 
nilo, &kfadamy jak najserdeczniejsze „Bóg za-
Piać!" Maryanna Gaibierczyk. 

-· --
Tow.rr.. PrzemysłiOWców polskich w Essen. 

(a' Waline zebranie odbędzie sie w .fłiedzielę 
kl ia 17 3. rb. po poludniu o 27'2 11:odz. w 'liW:t
r Ytn loka·lu posi edzeń Alfredushaus, przy ulicy 
roh•hau~enerstr. · 

~ . Na porządku obrad sprawozdanie roczinei 

1:1al•l·no.ści i wyibór nowego zarządu, oraz 
llr~e . •ażne _sprawy. Szanownych . c~onk~w 
(i t~1 ? liczne i punktualne staw1eme się. 

0 c10 mtle widziani. ( 1) Zarząd. 

!:'· .św. Michała w RecJdlax:h.-Sid (Bruclau) 
n· nosi ~Wym czlonkom, iż miesięczne zebra-
t~ ~d?~zie się w niedziele, dnia 17 marca ~ 
lis z:tt1e. 5 po 

4
1)oJ:udniu, na którem obecnośc 

7.Jstk:1ch czlonków jest pożądaną,. 

Pokwitowanie składek na deputacyę d<J Rzymu ł 
Towarzystwo św. Wojciecha z Dortmundu ~ 

10 mr., Tow. św. Jadwi11:i z Dortmundu 10 mr., 
Towarzystwo św. Stanis.lawa w Marxloh IO m. 
Tow. św. Stanisława B. w Hattin11:en 10 mr., 
Tow. św. Idziego w Otinnir.rfekl 10 mr., Tow. 
św. Barbary („Jedność") w. L6ntrop 5 mr„ 
Tow. św. Antoniego z Oberstyrum 10 mr 
Tow. św.Wawr_zyńca w Recklinihausen. 10 ~: 
Tow. św. Stan1.s.lawa B .w Orumme IO rur .• 
Tow. św. Alojzego w Cottenburg 10 mr., Tow. 
św. ~óz~fa w Sterkrade 10 mr .. Tow. polsko
btohckie _„Sobieski" w Blumenthal (na.desfane 
pr.zez „W1~rusa. Pol.") 10 mr .• Tow. św. Wa
clawa z Lmden 10 mr. - .Razem 125 ar. 
Szanow.n~m Towarzystwom daje sie do wia

d~oścl, . azeby w jaknaikrótszym czasie ze
t:h<;1aJy s1e ze składek uiścić, gdl'Ż sprawa jest 
ba'.<izo ważna i na11:la. Uwiadamiam, iż deputa 
cyi <lo Rzymu będzie przewoctniczyl pewien 
kaplan z Polski. Prosze sza!llowne Towarzy
~twa tak kościelne. fak śpiewackie i sokolskie 
ażeby się wszystkie datkiem przyczynilv d~ 
vrzeprowadzema tak ważnej ~vrawy. Towa
rz:\:stwa zamożniejsze mianowicie :powinne 
dac dobry przyklad i wiecej jak 10 mk. uchwa 
lić. Proszę także formularze z podpisami na
deslać jak najśpieszniej, gdyż one nam bardzo 
są potrzebne. 

lJ w a g a: Niektórym czlonkom z Towa
rzvstwa św. Ignacego w Oberhausen nadmie
niam, iż skladka tegoż Tow. byla pokwitowa
na w „Posl'ańcu Katolickim" dnia 13 stycznia 
(Nr. 2.) 

Dalsze skla<lki proszę nadsylać vod adre
sem: 
Tom. l(ublak, Oberhausen, f alkeusteinstr. 307. 
S. III. Nr. 1912. 

Formularze z podpisami prosze nadsyla6 
do „Wiarusa Polskiego" w Bochum, albo do 
prezesa J(omitetu p, Józefa Szulca w Dtimpten 
S. III. Nr. 1912. 

Towarzystwo św. Barbary w Annen 
podaje do wia<lomości swym czlonkom, iż w 
niodzielę, 17 marca odbędzie sie zebranie o 
godzinie 5 po poludniu po Stacyach czyli Dro
dze krzyżowej. - O jak naliczniejszv udzial 
uprasza (1) ZARZĄD. 

Towarzr~two abstynentów vol&kich w Bruck 
bausen 

podaje do wiadomości szanownym czfonkom, 
iż zebranie kwartalne odbędzie się w niedzielę 
-dnia 17 marca wieczorem o godz. 6 w lokalu 
p. lfonig ul. Cesarska 51. 

O liczny udzial szanownych czlonków się 
U!:!_rasza. Goście mile widziani. (1) 

Zarząd. 

Tow. św • .Józefa w ErkenscJtwik 
podaje siwym czlonkom do wiadomości, iż 
zwyczaJne zebranie odbędzie sie w niedzielę 
17 ?Jlarca o godz. 4 po pol. Czlonkowie winni 
się jak najliczniej stawić, ponieważ przyj<lą 
ważne sprawy pod obrady. - Goście mile wi-
0.ziani. O iak najliczniejszy udzial w z~roma-
dzeniu prosi (1) Zarz11d. 

l(oro śpiewu l(alina w Recklinghause.o-Siid 
(Hillerhatide) 

podaje do wiadomości. iż miesięczne ze.branie 
od.będzie się w niedzielę 17 marca rb. o godz. 
2 po poludniu na saili p. Mćcklinghoffa. O 
liczny udzial i punktualne stawienie si«: upra
sza. - Cześć vieśni polskiej t 

Uwaga. Prosimy wszystkich czlonków, 
ażeby Jak najliczniej si~ stawili, ponieważ są 
ważne sprawy do zalatwienia. Prosimy także 
braci rodaków, którzy jeszcze w Towarzy
stwie nie są, ażebv pr.Hbyli na zebranie i da-
li się na czlonków zapisać. (1) Zarząd. 
T<Jwanystwo !limn, „Sokół" w Wanne-Zacb. 
oonaimia swym druhom, iż miesięczne zebra
nie odbedzie sie. w niedziel~. dnia 17 marca o 
godz. pól do 6 .oo poludniu na sali Homburga, 
ulica Szkolna, 11a które sie wszystkich dru
hów oraz rodaków zaurasza. Zaraz po place
niu skladek będzie mial wvklad druh Antoni 
Walczak z: dziejów Polski. Czoiem ! 

Wyd~ 

Sprostowanie! 
Na choragiew Bractwa różańcowego w 

Habinghorst -ofiarowalo Tow. ~imn. „Sokól" 
z Rauxel JO mr., Kolo śpiewu z RauxeJ 8 mr. 
Razem ofiarowano dotad 126 mr. 

l(o-1~ śpiewu .,Róża leśna" w .H~lllarmai:k 
oznajmia szan. czllonkom. iż w medz1elę, dn!a 
17 marca o godz. 11 przed pol. odbe.d.zie _s1.c: 
nasze miesięcznne zebranie. O jak naillczmeJ-
szy udziair uprasza (1) Zarz~d. 

WIELKI WIEC POLSKI W MARXLOH 
odbedzie się w niedzielę. dnia 17 marca przed 
ooludniem o godz. 11 i pól w lokalu p. Kaspra 
ul. Warburgstr. przy nowym rynku. 

Na porządku dziennym: Sprawy obch~zą, 
ce każdego Polaka na obczyźnie. - -'.'fa \Vlec 
zostal zapr~zony posel p. W. Kulersk1 z Oru-
dziądu. 

N Dom Polski" w Bochum złożyli: fr. 
Mlyn~r~zyk z Dortmundu 50 fen., Piotr Je-d_ra-
5zak 50 fen. Jan Be.dziewski 50 fen. Ant. KJu-

( 1) Zarz,d. 
cza ~wau: Posiedzonie zarządu o zwyklym 
ltly~e, Il~ które zapraszam uprzejmie PP.· Prze 
~ flWcow, którzy maią skladv towarów spo 

1 
larr; czy~h. Obecność iwszystk:ich czlonków 

\<lu 1cst pożądana. Przewodniczący. . 

owski 50 fen. St. Borowy 50 fen .• K?nst. Ko
;alkowski 50 fen. Anast. Skolmowsk1 50 fen. 
M Prost 10 fen.. wszy~cy z Dortmundu. -
A. Matuszczak 50 fen. Zona Mazurka. 50 fen., 
A~toni Kałek 25 fen .. Jan Nowak 50 ren., Ign. 
Pralat 15 fen .. Jan Kurowski 50 fen. w~zy~~Y 

B hu _ J. O. tterne 10 mr .. Ludwik ia 
z ruc · - 3 Rarez 19 mr. 
szcr.rński ~ Dellwl igu . mr ~ być Jan Kaźmier-

W ostatmm oi oszer•u m . . k" . k 
czak> z Bochum 3 mr„ a nie Kaz1em1ers I, Ja 

blędn~. P~:s~~~ki, Bochum. Lindenstrasse 16 I 

łowar..._ i h I P()(! . „„stwo św Tadeusza w Hochcmmer c . 
Prz am czlonkom do wiadomości, iż zebranie 
;a ~zle odbędzie. się w niedziele. dnia 17 m~r l 

- g<Jdz. 3 po por. i 
M. Antkowiak. sekretarz. 

-. .__...-.- _____. 

Baczność Rodacy w Delmenhorst! 
w· lki wiec polski w Delmenhorst 

odbęd:ie się w niedzielę 17 marca o go-

dzinie 4 po pot. u pana Mahliftaedt 
(Schlachthof) Ellerstr. Porzadek dziea 
ny: 1) Położenie nasze pod zaborem 
pruskim; 2) socyalna praca Kola pol
skiego w parlamencie. niemieckim; 3) 
wybory do sądów procederowych; 4) 
wolne wnioski. Rodacy poraz pier
wszy będzie do nas przemawiał poseł 
polski, to się też spodziewamy, że ani 
jednego Rodaka i Rodaczki na wiec.i 
nie zabraknie, tylko każdy przybf;d%ie 
i pokaże, że chociaż daleko od stron oj -
qystych, nie zapomnieliśmy o wierze 
przodków naszych. - Przemawiać bt
dzie poseł do parlamentu pan J. Brejski 
z Torunia. O liczny udział uprasza 

l(omitet wyberczy. 

Towarzystwo św. Jóźefa w Horst nad 
Emschcr, 

podaje SwYm członkom i wszystkim 
Rodakom do wiadomości. iż przybę
dzie tu spowiednik polski i będzie slu 
chał spowiedzi wielkanocnej o_d czwar 
tku. dnia 14 marca do wtorku 19 mar
ca. Z tej sposobności powinien każdy 
korzystać, bo niewiadomo, czy jeszcze 
raz w czasie wielkanocnym fil)owie
dnik polski do Horst przybędzie. 

{2) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" w Hochstrass 
donosi szan. druhom. iż zebranie odbę 
dzie się w niedzielę 17 marca po poi. 
o godz. 4 na sali p. Vierbauma. O jak 
najliczniejszy udział uprasza się. Go
ście mile widziani. Czołem! 

(2) Wydział. -
Towarzystwo gimia. „Sokói'' w Menzede. 

Szan01Wnym druhom don0ist sie, iż ćwicze 
nia odbywają s_ię co wtorek i piątek regularni\! 
od "odzlny 7 do 9 wieczorem na sali pana Vo
gta. - Druhowie! W dzisiejszych tak tru
dnych dla sok.olstwa czasach powinniśmy si~ 
zawsze chętnie zgromadzać, i starać się sily 
ciala i ducha przez gimnastyke wzmacniać. 
abyśmv mogli wytrwać w pracy nad utrzyma 
niem wytkniętego celu. Tak samo uprasza się 
tych Rodaków, którzy są Sokolowi przychyl
nj, aby wstępowali w szeregi Sokola, ii poz
nają, że gimnastyka jest lepsza, jak doktór i 
apteka. O kompletne sta·wienie sie druhów na 
ćwiczenia uprasza się . Czołem! 

N a.czetnik, 

Tow. gimn. „Sokół" w Horsthausen 
donosi swym czlonkom, iż pierwsze 
zebranie odbędzie się w niedzielę 17 
bm. o godz. 11~ w lokalu p. Mtillera. 
Z powodu załatwienia różnych spraw 
jest pożądanem, aby każdy przybyl. 
Rodaków, którzy mają chęć wstąpić 
pod skrzydła Sokoła uprzejmie się za,.. 
pra·sza. Czolem ! (2) Wydział. 

Baczność Delegaci l(ół śpiewackich 
na obczyźnie! 

W niedzielę. dnia 24 tm. odbędzie 
się zebranie deleRatów Kól · śpiewac
kich dla Westfalii. Nadrenii i s. pr. w 
lokalu p. Lobka, Kirchstr. w G_elsenkir 
chen o godz. 3 DO południu. Na to ze
branie zaprasza się jak najusilniej za
stępców Kół śpiewackich. 

Uwaga: Okręgi winne do tego cza 
su okręgowe zebranie odbyć. aby przy 
być z gotowym materyałem. Pieśni, 
które na tegorocznym zjeździe śpiewa 
ne będą, muszą na tern zebraniu być 
oddane (przetłomaczone). Na tern ze
braniu winno także każde Kolo się z 
swych składek rocznych uiścić. Dele
gaci muszą zdać dokładna ilość za
mówionych śpiewników miesięcznych, 
abyśmy wiedzieli ile takowych z 
dni·em 1 kwietnia zamówić. 

Z polrcenia (2) 
Ludw. Kruszewski, prezes. 

Baczność Rodacy 1 
w Oelsenkirchen-Ueckendori ! 
l(oło śpiewu „Mickiewicz donosi 

swym członkom czynnym i nieczyn
nym, iż w niedziele dn. 17 marca odbę
dzie swe miesięczne zebranie o godz. 
pól do drugiej na sali p. Krama przy 
ul. Ueckendorferstr. Pożadanem jest, 
ażeby się każdy cztonek stawił. ponie
waż przyjdą ważne sprawy pod obra-
d~ ~ 

Jan Kubiak, orzewodniczący. 

Swiqtojózaf cie. 
'a wesela p. Józefa Krawczyka , Hó11-

trQil: .Mloda Para 1 mr„ fr. Kaleth .O fa„ 
W. Luczak: 1 mr., J. Szumi!lala 50 fen., St. Za
grodziński z żoną 50 fen.. Stef. Pietrzak 50 
fen. Wal. Gawron 50 fen .• J. Dźwirza 20 fen., 
Koa. Szuc 50 fen .• St. Wojtkowiak 50 fe11„ An. 
Zieleński z ż. 50 fen., Mar. Wojciecho..-aki z 
żoną 50 fen„ Jak. Domin z ż. 1 mr .• ich dzieci 
Piotr 10 fen., Marynia 10 fen., Jasiek 10 fen., 
Agnieszka 10 fen., Władzia 10 fen., Jaa Mi
chalowski z ż. 30 fen .• Tom. Wileskowia«: • t. 
50 fen. Ja.n Hudy z t. 50 fen .• ich synek 10 fen. 
fen., Woj. l(rysztofiak z ż. 50 fen. Nadoslal i 
Waw. l(osik 50 fen. Józ. Nowacki z. żOlUL 50 
11.:apl. port.op. J. Nawrocki razem 10 mr. H IH. 

Na chr.zci.nach a p. Fran. Rosenkiewicza 
w Oberhausen: Pr. Rosenkiewicz z żon11. t mr. 
chr~estny p. Isrn. Lobodzińsk:i 50 fen., za uowo 
narodzonego syna 50 fen„ Józ. Rosenkiewicz 
z żon~ 50 fen., Ja.k:. Musial z żona 50 fet1~ f'r. 
Mąln11 z żon~ 1 mr., Józ. Na<lolny 50 fe11., rr. 
l(arpus 50 fen., Jan Karvus 50 fen., Józef l(ar
pus 1 mr„ - nadeslal i zaplacil porto ,. rr. 
Mąka razem 6,50 me. 

Na chrzcinach u p. J. Kowalskiego .,,- Ober 
hausen J. l(owalsk:i z ż. I mr., nowoaaro
dzona córka Maryanna 20 fen„ J. 10 fea .• Pr. 
Kowalewski z ż. 1 m. lgn. Kowalewski g t. 5 
fen., M. Jóskowiak z żoną 2 mr .• chrzestny W. 
Jóskowiak SO fen„ chrzestna Maryanna Pia
czyńska z mężem 1 mr .• K. Nowacki z toa11 1 
mr., M. Kortvlewski z żoną 50 fen. 

Nadeslal i zaplacil porto Fr. Kowat~s:ki 
razem ' me. se f. 

Na chrzcinach u o. Kubiaka w Her11e: W. 
Kubiak z żoną 50 fen„ lgn. Banaszewicz Ei żoną 
70 fen., Jan Jaskulski 55 fen. Stan. Reick 50 
50 f. - Nadeslal p. lgn. Banaszewicz 2,li m. 

Na pogrzebie naszego naj<IroższCi!'o ••
ka Peliksa: Woj. Jazwiec z żoną 1 mr .• W. 
Augustyniak 50 fen., W. Durlą_k z żon~ 50 fen., 
Airnieszka Rosiak 50 fen., Katarzyna Woitczak 
20 fen .. , Jan Grzęda 30 fen., I11:n. Jaiwiec 50 
fen. - Nadesfal i porto zaplacil W. Jaźwiec z 
Duisbur~-Hochfeld razem 3 ar. 68 f. 

Na chrzcinach u p. l(rzykaly w Dahlhusen 
Wl. Krzykafa z ż. 50 fen„ nowonarodzona cór
ka 20 fen .• chrzestni Andrz. Nowak z toni 1 
mr. 50 fen., Jan Lis z żoną I mr., Andrz. M~
dry z żoną 1 mr., Wo;. Tomczak z narr;eczo
ną Cecyli\l Mądrą 1 mr Wl. Gabryś SO fen. 
Nadeslal (porto odchodzD p. An. Cali1'1ski ra
zem 5 mr. 4i len. 

Na chrzcinach u p, Bouczyńskiego w Al
tenessen Wt. Bogaczvńsk:i z żoną, l mr., 
chrzestny Pr. Tisier z żona SO fen. chriteatna 
Antonina Bfaże}czak 50 fen.. lgnn. Blażejczak 
50 fen„ P. Pośpiech z żon~ 50 fen. T. Naslm:t 
z żoną 50 fen.. Ant. Skrzypczak 50 fen.. St. 
Roszak 50 fen., S. Oóryński 50 fen., - na.des.far 
i za.placil porto v. Tom. Naskręt razem i mr. 

~a zaręczynach u p. Jana Zaremby w 
Osterieldzie: Zaręczona Para St. Staszak. z 
panną Agnieszką, Zarembą, 1 mr .• Jan Za
remba z żoną 1 mr., Mar. Zaremba 1 mr.~ 
Klemczak 50 fen., St. Radala 1 mr„ Janek Miw 
chalak 50 fen„ Mar. Staszak 2 mr., rr. Ktem 
czak z żoną, 1 mr., Waw. Drabend z ton~ 1 
mr., Woj. Klemczak z żoną, 1 mr., Roch Pa
luszczak 50 fen. - Nadeslal i zaplacil porto p. 
Jan Zaremba razem IO mr. 50 feu. 

Na chrzcinach • p. T. Krysztofiaka w Se
winghausen: T. Krysztofiak z ż. 50 fe•., lgn. 
Ma.tysiak z żoną SO fen .• J. Florkowski z toną 
1 markę, Fr. Rusiner z żoną 60 fen.! 
W. Sobczak 10 fen .• nadeslal i zaplacil port,o 
p. Jan Florkowski razem 2 mr. 78 fen. 

Na chrzcinach a D· Knderskiego w Laongen 
dreer: lgn. l(uderski 1 mr., ie11:0 żona Elźbieta 
51 ł~ •• syn Wincenty 30 fen., nowor.arodzony 
Mieczysław "u fen., Rom. l(ajewsoki 1 mr ., 
Fab. Oerlig 1 mr ., lianke 10 fen., K. Tomaszew 
~ki 30 fen., Pran. Tomaszewska 20 ten„ W. 
Mikolajcza.k z żoną, I mr., ich dzieci Walenty 
50 fen„ Szczepan 50 fen., Wojciech 50 fen., J•
tlwiga 10 fon„ Maryanna 10 fen., Pr. 10 fen., 
Ant. Witkowski z żoną 60 fen., Maryanna. Ba
zarnik 70 fen. Nadeslal i porto zaplacil p. W. 
Mikolajczak razem 8,70 mc. 

Na chrzcinach dn. 2-4 2. 07 u p. Pr. Szeffera 
w Hamme p. Bochum: Fr. Szeffer z cal~ farni 
lią 1 mr., Jak. Karwatka z żoną 1 mr., Ant. 
Kleinak z żoną i córką 1 mr„ Fr. l(anvatka 1 
rnr „ fr. Jaśniak z żoną 50 fen .• Pr. Schofer 50 
fen., St. Karwatka 50 fen .• wręczy! p. Pr. Kar 
watka z Hofstede razem 5.Sł ..,. • 

Na hrzcinach u p. Luk. Zawodnego ~' 
tlerne: Luk. Zawodny z żoną 1 mr. M. Gen
dera z żoną 1 mr., ich córka 50 fen., Jak. Sle
boda 1 mr.. J. Mikolaiczak 1 mr.. Piotr Kas
perski 1 rnr., Tom. Mikolajczak 2 mr., Fr. Mi
kolajczak 50 fen., And. Mikolaiczak 50 fen., St. 
Rodewald 50 fen., Jan Majewski z żoną 1 mr. 
Wręczyl p. N. N. razem 10 mr. 

Na chrzcinach u p. Michała Krzyżaniaka w 
Ueckendorfie: Mich. Krzyżaniak z żon<!\ 1 mr. 
J. Krzyżaniak z żon~ 1 mr., J. Skaburski 50 
fen ... lgn. Skroburski 25 fen., Jan Sobczak 1 
mr., J. Leszczak 50 fen., wręczvl pa.n fr. Ma-
tysiak z Wattenscheid razem 4,25 •r. 

Na chrzcinach u o. J. Oreczki w Brarn
bauer: Józef Orcczka z żoną 1 mr., nowonar:> 
dzony syn Kazimierz 50 fen .. chrzestny Antoni 
Mielcarek 1 mr., chrzestna Stanistawa Grecz
ka 50 fen„ fan. Krobski 1 mr .. Fr. Strychar
czyk z żoną 50 fen„ Jan Kamień z żoną 1 mr., 
J. Dav.1.d z żona 1 mr., na<lesfal i zaplacil por-
to p. Jan Kamień razem J 6,50 mr. 

Dziś zebrano 91,35 mr. 
W kasie z dnia 26. 2. 07. 1159~90 mr. 
Dochód razem 1251,25 mr. 
Rozchód 15\00 mr. 
P07.o~ta.ie w kasie 1236:25 mr. 
Roch ód : A. z Cz. 15.0łt mr. 

Baczność Rodacy w Elberfeldzie i oko 
licy! W sobotę dnia 16 marca o go
dzinie 4 po poludniu sposobność do spo
wiedzi św. Wielkanocnei. W niedzielę 
17 o Rodzinie 4 po południu polskie ka
zanie. jak zwykle. 
zarząd Tow ••• Zgoda" vod wezwaniem l 

św~ Stanisława w Elberfeldzie. 

Pan e Boi.e zapfać! Nadmieniam. iż Msze 
św. o~orawiają się za żywych i umarlych 0-
faroda ców. 

Bochum-Hofstede, dn. 5 marca 07. 
Józef Haln, Grummerstr. 26. J 



• 

Od nie jakiegoś czasu poleca i sprzedaje pewna firma papierosy „Noblesse" z etykietą zupełnie do nasae; 
podobną. 

Zwracając na podróbkę tę uwagę Szanownych konsumentów naszych „Noblesse•', zaznaczamy zarazem, że 

tylko te papiensy „Noblesse" są naszym prawdziwym wyrobem, które zaopatrzone są w naszą markę ochronną 

i numer 50, przede wszystkiem zaś w naszą firmę „Ganowicz & Wlekliński~' Nie dajcie się przeto Pano"Wh 

konsumenci bałamucić innym wyrobem. 

Opr6cz tego zaznaczamy jeszcze, że ścigać będziemy każdego naśladowcę sądownie. 

·a; ria'' 
'' Ganowicz & Wlekliński 

Poznań. 

Bilans spółki „Bazar" w Uackendorfie. Bilanz der Genossenschaft „Bal~r 
in Ueckendorf W roku il.903 zapisało się na członków 38 

W roku Hl04 wystąpiło członków . . 16 
Na rok 1905 pozostało członków • • 22 
W roku 1906 zapisafo się na członków 13 
Zatem pozostaje na rok 1907 członków 36 

Wstępnego WJ.łynęło razem. . . . . 51,00 mrk. 
Na udział wpłacono . . . . '. . . 12,00 „ 

Im J abre 1903 sind eingetreten . . . 38 
Im Jahre 1904 sind ausgetreten . . . Hl 
E~ blieben fiir das Jahr 1905. • . . 2! 
Im Jahre 1906 sind eingetretcn . . • 13 

Danach verblieben fiir dae .Tahr 1907 36 lilgl. 

Eintrittsgelder betrngen . • . . . • 61,00 
An .Anteile angezahlt • . . • . . • n,oo ku 
Gerichts- und Verwaltungsnnkosten . . łl,5~ do 
An Eintrittsgeldern verblieben in der kasae 9,~ 

Aktiva: Pas•in: 
Anteile . . 12,00 

An Kassa • 21,~8 X. Saldo • . . 9.48. w 

Książki do nabożeństwa 
można nabywać w Księgarni „Wiaru~a Polskiego" w Bochum, 

Maltheserstr. 17. 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk." 
w Boehum. które także tanio sprzedaję. 

Swój do swego! Swój do swego! 

Baczność :Ruhrort, :Bruckhausen okolica! 

kupić dohrze leżace gotowe ubranie, proszę udać się tylko do Ja kób R tsehild · 

Ubratiia odrabia się podług : własnych wskazówek na każdą figurę; kołnierze przylegają dobrze, ubrania na ramioal\ch .i 11 ~ 
najdokładniej odrobione z podkładką "łosia, ~ięc odróżniać i h prawie nie można od ubrań robionych na miarę. Opłaci 

się zamówjć na próbę. próbujący staja się bowiem stałymi odbiorcami: 

Jwellill•ób Rot child, :Ruhr 
ulica Erótews«s (Won gstrasMe) !\. 

Za druk, nakład t redakcy~ odpowiedzialny: Mtchal k w1~tł\.ow~łu w tlochum Nakia<km 1 czc10nkami Wycta wmctwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



· "Wiarus Polski" 
py.cho<lld azeić ruy tygo

dlJ!ewo. Prennmerata wyno& 

I mk. óO fen. 
·„wart~e. 

Posłańca katolickiego" otrzy• n 
ms.jĄ abonenci w dodatku. 

~Módl sit :i pracu.j! ~ 

Księgarnia „Wiarusa" 
poleca " wielkim wyboru 

książki dó nabo~eństwa, po· 
wieściowe, historyczne 

śpiewniki, listowniki, papier 
listowy, wiązarki, powinszo

wania itd. --
Adres „ Właru• Pelakł•" 

Doehum. 

_______________ .;....._ ______ __ 
Rek 17. Bochum, na nied2ieltt dnia 24 marca 1907. 

Na niedzielę Palmową 
Lekcya. Filip II. 5-11. 

Bracia! To w sobie czujcie, co i w 
Chrystusie Jezusie, który b_~dąc .w po
staci Bożej, nie poczytał za dra~1estwo 
że był równym Bogu; ale wymszc-zył 
sa.mego siebie, przyjgw.szy postać sł~g! 
stawszy się na podob1en.stwo ludzJ,. 1 
postawą naleziony człoWJek. Sam się 
_poniżył, stawszy się poslusznym aż do 
ś·mLerci~ a śmierci krzyżowej. Pia cze
go i Bóg wywyższył go i d~ro:V~ł mu 
imię, które jest nad wszelaki~ 1m1ę, a-

rU by na imię Jezusowe wszelkie kolano 
~1 klękalo, niebieskich, ziemskich i pod

ziemnych; a iżby wszelki język wyzna 
wal, iż Pan Jezus Chrystus jest w 
chwale Boga Ojca. 

Ewangielia. Mat. XXI. 1-9. 
W on czas: Gdy się przyblLżał Jezus 

ku Jeruzalem, i przyszedł do Betfagi, 
do Góry Oliwnej; tedy posłał dwu ucz 
niów swoich, mówiąc im: Idźcie do 
miasteozka, które jes_t przeciwko wam; 
odwiążcie i przyWiedźcie mi. A jeśliby 

s. wam kto co rzekł, powiedzcie: iż Pan 
ich potrzebuje; a zarazem puści je. A 
to się wszystko stafo, aby się wy:pelni
lo, co jest powiedziano przez Proroka 
mówiacego: Powiedzcie ·córce Syoń
skiej: Oto Król twój idzie tobie cichy, 
siedzący na oślicy i na oślęciu, sypu 
pod1arzemnej. Szedłszy :tedy uczmo-

st wle, uczynili jako im rozkazał ~ez~s. 
I przywiedli oślicę i oślP. i wloz~l~ na 

st nie odzienia swoje, a jego wsadz~h na 
nie A rzesza bordzo wielka słała sza-

. ty 
0

swoje na drodze, a drudzy ob~inali 
gałązki z drzew. i na drodze słah. A 
rzesze, które uprzedzały i które po
zad szły, wolały mówiac: Hosann~ Sy
nowi Dawidowemu! Błogosławiony, 
który idzie w imę Pańskie! 

Kazanie. 
Ewangelia dzisiejszia opisuje ~am 

z<larzenie, jakie miało miejsce podow
czas, kiedy Jezus w tryumfalnym po

Lecz, jakże zmienne sa. i niestale 
usposobienia ludzkie! Żydzi dopiero co 
przy tak wielkim zapale oddawali hołdy 
J ezusow.i i uznawali Go swym Królem, 
.aż oto, w kilka dni później zapierają się 
Oo, obrzucają błotem tysiącznych znie
wag i najsroższych męczarni, jakie Mu 
zadawali w Wielki Piątek przed Jego 
śmiercią, a ostatecznie, jlako złoczyń~ę 
przybijają do krzyża i pozbawiaj~ go 
życia. Któż z was nie oburzy się na ten 
haniebny występek bezbożnych żydów. 
Ale bracia moi, powstrzymajcie zapał 
wasz i swą ku nim nienawiść, bo i my 
wszyscy podobni im jesteśmy_, gdy się 
odważamy na grzech, którym na p_gwo 
zadajemy męki i krzyżujemy Chrystu
sa. A czyż to mało jest podobnych po~ 
między nami? Wieluż to jest taki1ch, któ 
rzy chwilowo tnodlą się w kościele pod 
czas Sumy, ścielą szaty swe pod nogi 
Zbawidela upadając na kolana przed 
Jego wizerunkiem, calu]ą ziemię na 
znak rpoddaństwa i wyznają Królem 
swoim utajonego w Najśw. _Sakra
mencie Jezusa„ a za chwilę, wyszedł
szy z kościołla, idą do szynkown1 i tam 
czasami dzień cały oddają się pijaństwu 
i Żabawom. gwaką dzień święty, za
pierają się tego, któremu dopiero hołdy 
składali w kościele i uznawali g'O za kró 
la swgo? A inni jeszcze innymi tysiącz 
nemi zdrożności1ami i postępkami zlemi 
toż samo czynią; bo ktokolwiek dopu
szcza się jakieg·o bądź grzechu i gwal
ci przyikazanie Boga, na nowo _krzyżuje 
Chry~tusa i znieważa jego Ma1estat Bo 
ski. 

Obchodząc dzisiaj tę wspaniałą u
roczystość, i przypomina·jąic sobie oyve 
hołdy, jakie oddawali żydzi ! ezus?wi w 
niedzielę Kwietnią, naśladu1e,my ich yv 
tym czynie; ale niech nas Bog obrama 
abyśmy mieli ich naśladować w zada
waniu męczarni Jezusowi przez popeł
nianie grzechów i zapieranie się go ży
ciem złem i gorszącem. 

Oddawajmy zawsze cześć Jezuso
wi jako zbawcy naszemu. ale zarazem 
wypełniajmy Jego świętą wolę, a wt~n ' 
czas dopiero zasłuż~my na ~ołączeme 
się z nim w niebie 1 c1eszeme chwalą 
Jego po wszystkie wieki. co daj Boże 
Amen. ~t chodzie siedząc na osiełku, wjeżdżał ?o 

Jerozolimy. Wówczas to, tłumy ludzi z 
różnych stron zgromadzone, z zaJ?ale~ 
Wielkim oddawały hołdy Jezusowi, ŚCI~ Na uroczystość Zwiastowania NMP. 
l~c pod nogi jego ubrania swe i giałą:k1 
zielone, które oh cinali z drzew, stoi~- Lekcya. Izaj. VII. 10-15. 
cych przy drodze. Zapal ten wzbudzll w onych dniach rzek~ Pan do A-
Jezus w narodzie żydowskim dlatego, chaza mówiac: Proś sobie z~ak~ ?d 
aby się spełniło proroctwo o Nim prze: ·Pana Boga twego w głębokosć p1ek1el 
Powiedziane, i aby żydzi zmuszem bylI ną, albo na wysokość. w.zg?rę. I rzekł 
uznać Go za króla swego i Messyas.za Achaz: Ni·e będę prosit, 1. ~1e. będę ku
Prawdziwego od proroków przepowie- sił Pana. I rzekł: Słucha1c1ez tedy do-
dzianego. mie Dawidów: Aza wa~ na t~.m .mało: 

Na tę właśnie pamiątkę dzjsiaj Y" że się uprzykrzacie ludz10m. lZ Się te~ 
kościele poświęcają się palmy, ktore uprzykrzacie Bogu mojemu? P~etoz 
kapłani wraz z ludem obchodząc koś- da wam sam Pan zna~ie.. Oto . ~~a 
Ciół w uroczystej proc~syi, trzymają w ooznie i porodzi Syna, 1 nazwą imię .1e 
rękach swoich. 1P 0 Emanuel. Masło i mió~ ie~ć b~dzie, 

Żydzi podówczas śpiewali: „flos~n !by umiał odrzucać zle 1 ob1erac do

jakieby to było pozdrowlenie. I r~ekł 
jej Aniół: Nie bój się Marya, albow.1em 
nalazłaś łaskę u Boga. Oto pocz111esz 
w żywocie, i porodzisz Syną. a n~
zwiesz imię jei;ro Jezus. Ten ~ędz~e 
wielki, a będzie zwan Syne~ Na1~z
szego ;_ i da mu Pan Bóg stolricę Dawida 
ojca jego. I bedzie królował w domu 
Jakóbowym na wieki. a królestwa jego 
nie będzie końca. A Marya r~ekła ~o 
Anioła: Jakoż się stanie,_gdyz męza 
nieznam? A Aniół odpowiedziawszy 
rzekł jej: Duch święty zstąpi na cię, 
a moc Najwyższego zaćmi tobie. Prze
toż i co się z ciebie narodzi święte, bę
dzie nazwane Synem Bożym. A oto 
Elźbieta krewna twoja, i ona poczęła 
syna w starości swej; a ten miesiąc 
szósty jest onej, która zowią niepłod?ą 
bo u Boga ni'e będzie żadne słowo me
podobne. I rzekła Marva: Oto .służe
bnica Pańska, niechaj mi się stame we
dług slowa twego. 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Ciąg dalszy). 

ODDZIAŁ CZW ARTY. 

Próba i grzech pierwszych ludzi; sku
tki tego grzechu. 

§ 29. 
Próba pierwszych ludzi. 

Jak aniolowie, tak i człowiek miał 
sobie nadprzyrodzoną szczęśliwość wy 
służyć przez' dobrowolne posłuszeń
stwo Bogu. To też podobnnie tak anio 
łów, wystawił Bóg i 1czlowieka na p~ó 
bę i dal mu pozytY:wne przykazania 
Gdyby się człowiek na próbę trzymał 
tego przekonania i przez to wytrwał 
w próbie jako dziecię i przyjaciel Bo
ga, by łby sobie i swoim potomkom za
pewnił przyjiaźń i nadprzyrodzon~ la
ski boże; byłby nabył prawa do wiecz
nej szcz.ęśliwości, którabv odjętą być 
nie mogła. 

Przykazaniem tern. które Bóg d~ł 
człowiekowi, był znany zakaz, aby nI~ 
jadł z drzewa wiadomości dobre~o i 

zlego; 1. Moi. 2, 17.: ,,Z drzewa wrndo 
mości dobrego i złego nie jedz, bo któ
rego dnia bę_dzJesz jadł z nieg~, śmier
cią umrzesz." To przykazam~ było 
bardzo lekkie, zwłaszcza dla pierwsze 
go człowieka, który pos~adal ni~osła
bioną jeszcze wolną wolę i tak obfite fa
ski· każdy też przyzna. iż przy
ka~anie byJo zarazem krótkie. pojedyń 
cze jasne i dlatego łatwo ie było :z.ro
zu~ieć i spamiętać. Człowiek zaś po
winien był uznać z jednej strony, że 
Bóg, który mu daje przykazanie, jest je
go najwyższym panell! i pra~od'awc~. 
a z drugiej strony, widząc, 1ak lekkie 
dał mu przykazanie, mógł się był la
two przekonać, że Bóg jest najdobr.o: 
tliwszym panem i dla tego tembardz1e1 
poczuwać się do wdzięcznej ku Niemu 

na Synowi Dawidowemu! Blogoslawrn b 
fi re. n:v, który idzie w imie Pańskie: osan- § 

na na wysokości!'' Stowia te, według Ewangelia. Łuk. I. 26-38· 30. . 
Uórnaczy pisma świętego, znaczą: W . Postan jest Aniół Ga- Orzech pierwszych ludzi. 

mil ości. 

Zb D 'd e on czas. 1·1 · k. go l' '' aw, proszę, Boże Syna aw1 ow - b „ 1 d Borra do miasta Ga 1 e1s ie ' 1. Pierwsi ludzie nie wy~rwa 1 w 
go, na ~rólestwo swoje jadacego. Bło- kfK:e~u imi'e Nazar~t. do Panny, po- próbie, owszem prze~roczyh przyka
~~sław1ony Król nam od Bo~a zesłany. ślubionej mężow., ktorem~ było Jozef, zanie boskie, skuszeni przez szat~na, 

aw oroszę, o Ty! który m1eszk~sz n~ . d u dawidowego; a 1m1ę Pan~~ który przybrał na siebie postać węza. 
WYsok ś · h " I d · · · bracia moi I z om dl A iól do n1e1 
te· o c1iac ~ . my z1sia1. b- Marya. I wsze szY. n k' l a Kuszenie to i grzech pierwszego 
rzz s~me słowa powtarzamy p:zy .o I rzekł: Bądz pozdrow10_na las I ,~:n • człowieka opisuje 1 Moi. 3. 1-7. Czart K~~z1e. poświęcenia palm w m~dzielę Pan z tobą, błogosław1onaś ty ~1„di., f był właściwym kusicielem. a wąż tyl-
rad~~~1~, kwyraż~jąc p:ze~ ~o ję!' S:O~j~ I niewiastam.i. Która gd".' ugslyis~;Śl:la l ko jego narzędziem. Dlatego też mówi 
du· ' Ja ą byli prze1ęc1 zy zt? . trwożyła się na mowę 1e o, , 
~ący się podówczas w J erozobm1e. 

••• 12. 

Mądr. 2. 24.: „Z nienawiści 'ctiabelskieJ 
weszła śmierć na okrąg ziemi", i Jan 
8, 44:: „Diabeł był mężobójcą od po
czątku i w prawdzie się nie został": 
Wskutek skuszenia pierwszych ludzi 
stał się diabeł mężobójcą w dwojakiem 
rozumieniu; zabił ich dusze, które zo
stały przez grzech pozbawione nad
przyrodzonego życia; zabił za.razem 
ciało, bo śmierć ciała jest karą i skut
kiem grzechu. 

O tej nauce objawienia to jest o u
padku pierwszych ludzi i ich sku~ze?iu 
przez czarta, znajdują się u poga~s~1ch 
narodów starego jak nowego swiata. 
widoczne ślady w podaniach. 

2. Grzech, w który pierwsi ·ludzie 
popadli, przestępując przykazanie boże, 
był bardzo ciężkim (śmiertelnym grze 
chem) i to dla swego rodzaju i weFnę 
trznej natury, dla towarzyszący!Ch m.u 
okoliczności, a miainowici~ dla osobh
wego stanowiska, które pierwsi ludz~e 
zajmowali względem całego rodzaiu 
ludzkiego. 

a) Co do rodzaju bowiem i wewnę
trznej natury byt to grzech pychy, bo 
jak wszyscy ojcowie iednozg_qd.nie ,u-
czą, opierając się na powadze pisma sw 
które pycha nazywa początkiem grze
chu, powstal grzech ·pierwszych ~udzi 
tak jak ainiołów, z py1chy a nie z wiary, 
jak uczyli tak zwani reformatorowie. 
Niewiara bowiem mogła dopiero wten
czas powstać w pierwszych ludziach, 
gdy pycha korzenie zapuściła. Bo, jak 
mówi ś. Augustyn, niewiasta nie bylaby 
wierzyła słowom węża, gdyby w jej 
sercu nie była już pycha głowy podno
siła. Początkowa pycha, chociaż już 
bardzo grzesZ:na, stała się stopniowo 
wśród rozmowy z wężem i J;>Od ciągłym 
WQływt-m mówiące;;o przezeń złego 
ducha, pychą dokonaną i zupełnym opo 
rem przeciwko Bogu. Prócz ~ychy 
znajdowały się w tym grzechu pierw- · 
szych ludzi, który był wewnętrznym i 
zewnętrznym zarazem, wszystkie inne 
główne rodzaje grzechu: niewiara, nie 
ufność ku Bogu, nienawiść Bo~a, nie
wdzięczność, pożądliwość ciala i pożą
dliwość oczu. 

b) Okoliczności, wśród których 
pierwszy grzech popełnionym zost3:ł, 
powiększały go jeszcze: przykazame 
bylJ łatwe; pierwsi rodzice. ~nali je do
brze, posiadali nieosla1bioną jeszcze. W?
lę, obfite laski. które im wypelmeme 
przykazania tego ułatwiały; uwyda
tniając jeszcze bardziej niewdzięczność 
która okazali przestępując przykaza
nie. ·TrJfllie w tej mierze ~ówi św. 
Augustyn: „Bóg zostal wzgardzonym, 
który dal przykazanie, który stworzył 
człowieka , który go uczynił na swój o
braz i podobieństwo, który go prze
lożyl nad wszystkierni stworzeniami, 
który mu dal pełność darów wszelakich 
i szczęśliwość, który go nie obarczył 
ani licznemi, ani trudnemi i uciążliwemi 
przykazaniami. 

c) Aby nareszcie ocenić wielkość 
i ciężkość tego grzechu. trzeba jeszcze 
uwzględnić osobliwe stanowisko, jakie 
zajmował Adam względem całego ro
dzaju ludzkiego. Popełnił on ten pierw
szy grzech jako naczelnik i przedstawi
ciel całego odef1 pochodzącego rodza
ju ludzkiego, na który rozciągnął się ten 
grzech i rozszerzył, sprowadzając nie
wyslowione zniszczenie, którego już pó 
źnie} żaden inny grzech za sobą nie po
cią~nął. 



Na nadchodz~ce Święta Wie I ka nocne polecamy naszym Szanownym Rodaczkom i Rodakom nasz bogato za.opatrzony skład wszelkich 

welnianych modnych m·aterYi na suknie i bluzki 
jakotet wielki wybór ftra~ek, kołder, obrusów, kobłe1·ców i ~bodników, 

konfekcyi damskiej. 
Bielizna dla pań i dzieci„ ;;otowe sukienki dla 

dzieweczek każdej . wielkości. · 

Kro' tk1•e towary jako to: gorse•y, r~kawlezkl, halki, fartuszki dla panien i dzieci, obsadki, 
koronki i t. p. 

· Jedwabie na fartuchy i chustki narodowe. 

Przedewszystkiem prosimy uwagę zwrócić na nasz oddział konfekcyi m~zkłej i dzieci w ró~nem wykonaniu. Ubranka 
dla dzieci pocz~wszy od ł,95, ~,35, 3,50, .f,85, fł, 75, 9,50 mrk. Ub1•ania dla m~żczyzn tylko trwałe modne materye i 
akuratne wykonanie po 10,50, 13,75, 18,50, 18,75, =t,75, ~.f,50, tS,60, 35,50 mrk. Spodnie niedzielne kolorowe i czarne 

1 po ł,95, ~,35, 3,5o, .t,95, lf,5o, 8,25, 9,5o, 10,75. Wszelka bielizna jako to: koszule wełniane i płócienne, 
kolnierz7kł, krawatki i kapelusze. 1 

VVszelka garderoba do pracy. 
Ubrania podług miary pod ·kierownictwem zdolnego przykrawacza. Ubra.nia do KoD1nnii św. 

Nasz interes iest w niedzielę, dnia 24 marca, do godziny 7 wieczorem otwarty. 

A. Landowski & CJo. 
LANGENDREER~~3~5l5_5~t~-~-.s.J 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Zakład artystyczny 

W •. Karłowska w Poznaniu 
dostawia nąjpiękniejsze chor~gwie, zatem 
towarzystwa, które mają zamiar chor~
giew sprawić a chcą tanią i piękną cho
rągiew mieć, niech siQ z calem zaufaniem 
zgłoszą do gł.Swnego zastępcy 339 

Jana Kiorczyńskiego w Horno, 
ulica. Gesellenbausstr as~e nr. 1., 

który służy wzorami i rysunkami z cennikiem jak najspieszniej. 

Szanownym Rodakom a szcze2ółnie moim 
odbiorcom donosze. iż dnia 19-sm bm. wypu
szczono mnie z wiezienia śledcze2'.o, do któreJtO 
mnie wtrącono za mowę, WY1doszooą na zebra
niu Sok-0lów w Dortmundzie i polecam mój 

warsztat krawiecki 
w którym wykonywam ubrania, paletoty ltd. 

= X Q o d I u g m i a r y. X = 
Skora i rzetelna usługa! 

Tanie cenyt = X = Tanie ceny! 

Bernard Żmudziński 
knwlec polski (343) 

w l(ASTIWPIE. ulica Erinstr. nr. l. 
krawiec polski 

Jest najzdrowsża 

Elementarze 
wwielkim wyborze poleca 

jes4' najlepsza. {U?ó 

--------Papier listoWJ 
Księgarnia z innymi napisami ial) wierszykami wna· 

główku poleca 
„Wiarusa Polsk." f Księgarnia „Wiarusa Polskłe10", Bocł11JJ· 

w Boehum. łlllSIR&iSIBJilJil 

Sposobność taniego zakupna 

u ran męz ie · i o -sze · omunii śl. 
Ma ubrania te daję, mimo moich uznanych łanich 

cen, 10° o rahaill 
ILF" ai do Wielkanocy -.a ~ 

Kastrop. 
ulica Wiłtenenska 20. Tel. 115. 

*-**:************** **-** *-•***" *** 

które się przv kasie odciąga. -------

Ph. Aronhe ·m 
----~~~-m111~~-------

---

Kastrap, 
·ol• 

naprzeciwko ewang. ko~ 

Za druk, nakład i redakcyc odpowiedzialny A n t o n i 
*~*~*=**~*~*-*~+~-*..~*-~*~**~*~*-~ 

Brej ski w Boch11m. Nakładem i czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w BochUED· 



I 

. „Wiarus Polski" 
_,.chodzi Heść rtUy tygo
(la.li6wo. Prenumerata wynosi 

l mk. 50 fen. 
„ .. artalnie. 
,I os}anca kłlłoli ckiego" otrzy„ 

1 ssm-j~ abonenci w dodatku. 

Na niedzielę Wielkanocną. 
Lekcya. 1 Kor. V. 7-9. 

Bracia! Wyczyście stary kwas, 
abyście byli nowem zaczynieniem, ja-

1 ko przaśni jesteście, albowiem Pascha 
nasza ofiarowany jest Chrystus. A tak 

1 używajmy nie w starym kwasie, ani w 
kwasie złości i przewrotności, ale w 
prześnikach szczerości i prawdy. 

Ewangelia. Marek XVI. 1-8. 
W ·on czas: Marya Magdalena i 

Marva Jakóbowa i Salomea nakupily 
wonnych olejków, aby przyszedłszy na 
mazaly Jezusa. A b;;l'rdzo rano pierw
szego dnia z Szabatów, przyszty do 
grobu, gdy już weszło słońce. I mówi 
ly między sobą: Kto nam odwali ka
mień ode drzwi grobowych A pojrza 
wszy obaczyły odwalo-ny kamień; al
bowiem był bardzo wielki. A wszedł
szy w grób, ujrzały mlodzieńca siedzą 
ce~w po prawej stronie, ubranego w 
szatę bialą; i zdumiały się. Który im 
rzekł: Nie lękajcie się; Jezusa szuka
cie Na·zareńskiego, ukrzyżowanego; 
wstał, nie masz go tu; oto miejsce, 
gdzie go położono. A idźcie, powiedź
cie uczniom jego, i Piotrowi: iż was 
uprzedza do Galilei. Tam go ogląda-
cie, jako wam powiedział. 

Kazanie. 

ro 
Bracia moi, przeczytałem wam do

piero Bwangielię, w której jak. słysze
liście, Marek święty kreśli okoliczna„ 
ści, jakie towarzyszyły zmartwych
wstaniu Chrystusa. Naprzód, wspo
mina o trzech niewiastach: Maryi Ma
gdalenie, Maryi Jakubowej i Salomei, 
ktqre nakupiwszy wonnych olejków, 
udały się z nimi bardzo rano do grobu, 
aby nimi namaścić Ciało Chrystusa. 
Następnie, że już tam nie ~nalazły Cia
la Chrystusowego w grobie, a tylko 
Anioła siedzącego po prawej stronie, 
który ją pocieszył i zapewnił, że Zba
ciel zmartwychwstał, i uprzedził je 
do Galilei, ,polecając im, aby i one tam 
Wróciły i oznajmiły Piotrowi co się 
stało, i że tam zobaczą Chrystusa, jak 
irn to sam naprzód powiedział, zape-
W.niając uczniów o swojem zmartwych 
Wstaniu. 

Czytając ten opis ewangielisty świę 
tego, uderza nas 1przedewszystkiem po 
hożność niewiast, poselstwo . An_i~ł~ 

I \\_'Y'Prowadzającego je z wątp1Iwosc1 1 
niepewności, jaką dotąd miały o Chry 
stusie, a ostatecznie dobroć Jezusa, 

który sam ukazal im się w Galilei. Tak 
1o .ZWykle Bóg wynagradza ludzi P?
boznych, bo wlewa w ich serca pocie 
~hę, oświeca na umyśle, a w końcu daje 
1N~ si.ę oglądać w chwale niebieskiej-
iew1asty pobożne miały w sercu Je

zusa, miłowały Oo nad wszystko, i dla 
t~go bolały nad Jego zniewaga~i i ~a~ 
nieb~ą śmiercią, jaka Mu zadah m~-

:tł~< Przyiaciele Jego. Całą noc oka me 
Zinróżyły, a tylko myślały o tern. jak
by najprędzej dostać się do grobu Je
J zusa, i ~rzynajm~iej nar;iaścić. cialo 

"iol• lego, gdy innej czci okazac Mu me by
Y "!',stanie. Zakupiły więc wonny~h 
ole1~ow, i jak tylko dzień począt się 
~o~ić, pośpieszyły coprędzej, aby wy
~~V Iadczyć Jezusowi tę pobożną pr~~
. ugę, Za tę uczynność Jezus sow1c1e 
Je ~Ynagrodził, bo posłał Anioła, któ
ry Je PDcieszył oznajmiając im1 że Je-

zus już zmartwychwstał, że tu niema 
Go, a tylko miejsce, ?;dzie Oo polożo
no: dalej objaśni! je, gdzie Go mają 
szukać, a wreszcie sam Jezus pokazał 
im się i pocieszył je w tym tak wiel
kim smutku, p0 śmierci zaś, przy
jął je do chwały swojej. 

Obchodząc w dniu dzisiejszym tę 
chwalebną dla nas urnczystość, słysząc 
o cudownem zmartwychwstaniu Chry 
stusa i łaskach .nadzwyczajnych, wy
świadczonych przez niego pobożnym 
niewiastom, obudźmy w sobie wiarę 
w Jego zmartwychwstanie i wiedzmy 
o tern, że i my kiedyś zmartwychwsta 
niemy; ale w jakim stanie? Czy do 
chwały wiecznej, czy też na potępienie 
to już od nas samych zależeć będzie, 

jak tu na świecie żyć będziemy. A 
więc 1polbudźmy się do życia cnotli
wego, idąc za przykładem owych po
bożnych niewiast, abyśmy postępu
jąc śladem ich, mogli zasłużyć na oglą 
danie w niebie Chrystusa i cieszenie 
się chwalą Jego w przyszłości. 

Niewiasty ewangieliczne żyły po
bożnie, bolały nad zniewagami wyrzą 
<lzonemi Chrystusowi, nie żałowały 
kosztów na wonne olejki, aby niemi 
ciało Chrystusa namaszczyć, nie mogły 
zasnąć spokojnie z powodu zniewag 
jakie wyrządzono Chrystusowi, a jak 
tylko dzień się rozpoczął, pośpieszy
ły do grobu Jego. Gzyńmy i my po
dobnie· Żyjmy naprzód sami cnotli-
-wie i bogobojnie; ubolewajmy nad 
tern gdy widzimy, że drudzy zniewa ' . . . 
żają Chrystusa grzechami swem1 1 
starajmy odwieść ich od złego, nie ża
łujmy datków na chwalę Boga i pora
towanie nędzy biedaków, bo oni są, 
czlonkami oiała Chrystusowego, a kto 
im świadczy dobrodziejstwo, to tak, 
jak gdyby wonnemi olejkami namasz
czał ciało Chrystusa, bo sam Jezus 
to sam przykazuje, mówiąc: „Cokol
wiek uczyniliście jednemu z tych bra 
ci moich najmniejszych, mnieście u

czynili. A wreszcie, gdy nam się_ tra
fi nieszczęście Popaść w grzech i ob- 1 

nazić niem Boga, bolejmy nad tern, 
i dotąd nie zasypiajmy spokoj~ie, aż 
się z niego podźwigniemy; śpieszmy 
jaknajraniej do grobu Chrystusa; to 
jest do kościoła, gdzie ! ezus ~tajony 
w oltarzu jakoby w grobie, aby 1akna1-
prędzej wyznać swe grzechy na spo
wiedzi i oczyścić się na duszy; a tak 
postęp~jąc w ciągu całego życia, mo
żemy być pewni, że przy ogól~e~ 
wszystkich ciał zmartwychwstamu 1 

my zmartwychwstawszy, z~służym~ 
na żywot wieczny błogosla:w10ny, kto 
rego sobie i wam wszystkim z serca 
życzę. Amen. 

Na Peniedziałek Wielkanocny. 
Lekcya. Dz. Ap. X. 37-43. 

jawiony nie wszystkiemu ludowi, ale 
świadkom przedtem zgotowanym od 
Boga, nam, którzyśmy z nim jedli i pi
u potem, gdy wstał od umarłych. l 
rozkazał nam opowiadać ludowi i 
świadczyć, iż on jest, który postano
wiony jest od Boga sędzią żywych i 
umarlych. Temu wszyscy Prorocy 
świadectwo wydają, iż biorą grzechów 
odpuszczenie przez imię jego wszyscy, 
którzy weń wierzą. 

Ewan2elia. Łuk. XXIV 13-35. 
Onego czasu: Dwaj z Uczniów Je

zusowych tegoż dnia sz1i do miastecz
ka, które było na sześdziesiąt staj od 
Jeruzalem, na imię Emma us. A ci roz 
mawiali z sobą o tern wszystkiem, co 
się było stało. I stało się, gdy rozma 
wiat.i, i spotu się pytali, i sam Jezus 
przybliżywszy się szedł z nimi. A o
czy dch były zatrzymane, aby go nie 
poznali. I rzekł do nich: Cóż to są za 
rozmowy, które idąc macie między so 
bą a jesteście smętni? A odpowiada
jąc jeden, któremu imię Kleofas, rzekł 
mu: Tyś sam gościem w Jeruzalem, 
a nie wiesz, oo się w niem w te dni 
działo? Którym on rzekł: Co? I rze
kli: O Jezusie Nazareńskim, który byt 
mąż Prorok, potężny w uczynku i mo
wie przed Bogiem i wszystkim ludem. 
A jako przedniejsi Kaplan.i i Przełożeni 
nasi wydali ~o na skazanie śmderci i 
ukrzyżowali go. A myśmy się spodzie 
wali, Jż miał był odkupić Izraela; a te
raz nad to wszystko dziś trzeci dzień 
jest jako sie to stało. Ale i niewiasty 
niektóre z naszych przestraszyły nas, 
które przededniem były u grobu, a nie 
znalazłszy ciała jego, przyszły powia
dając, iż widzenie Anielskie widziały, 
którzy powiadają iż żyje. I poszli nie
którzy z naszych do ~robu, i tak nale
źli, jako niewiasty DOWiadaly, ale sa
mego nie naleźli. A on rzekł do nich: 
O głupi, a leniwego serca ku wierzeniu 
temu wszystkiemu, co powtledzieli Pro 
rocy. Iżaż nie było potrzeba, aby to 
był cier1piał Chrystus, i tak wszedł do 
chwały swojej? A pccząwszy od Moi 
żesza i wszystkich Proroków, wykła 
dal im we wszystkich Pismach co o 
nim było. I przybliżyli się ku mia
steczku, do którego szli; a on okazo
wał, jakoby dalej miał iść. I przymu
sili go, mówiac: Zostań z nami. boć się 
ma ku wieczorowi. i dzief1 się już na
chylił. I wszedł z nimi. I stało się, 
gdy siedzial z nimi u stołu, wziął chleb, 
i błogosławił, i łamał, i podawał im. 
I otworzyły się oczy ich; i poznali go; 
a on zniknał z oczu ich. I mówili mię
dzy soba: Iżali serce nasze nie pałało 
w ·nas. gdy mówił w drodze, i. pisma 
nam otwierał? A wstawszy teJZe go
dziny wrócili sie do Jeruzalem; i zna 
leźli zgromadzonych jedenaście, i tych 
którzy z nimi byli, powiadających, iż 
wstał Pan prawdziwie, i ukazał się Sy 
monowi. A oni powiadali, co się dzia 
to w drodze; i jako go poznali w ła
maniu chleba. 

Kazanie. 

w one dni: Stojąc Piotr w pośr~d 
ku ludu rzekł: Wy wieoie, które ~1ę 
stało słowo po wszystkiem żydostwi~; 
bo począwszy od Galilei po chrzcie, 
który Jan opowiadał: ! ezusa z Na~-
ret, jako go pomazał Bog D~chem sw. Na drugi dzień Zmartwychwstania 
i mocą, który przeszed~ czyniąc dobrzde pan'skierro czytamy Ewangelię, w któ-
i uzdrawiając wsi-ystk!e opęta~e 0 ,., d 
dyabła, albowiem z mm był Bog: A ! rej Łukasz święty opisuje iak waj ucz 

. t · świadkami wszystkiego, niowie Chrystusa, idac do i:maus, roz-
my 1es e~my . . . . d wskie· i w • mawiali o tym nadzwyczainym wy-
co uczfmł. ~t ,kra~~ie :ibi~, za~iesi- padku, jaki się zdarzył przed paru dnia 
Jeruza em, o_re B' wzbudził I mi w Jeruzalem. że P2n Jezus umęczo 
wszy na drzewi~.dTłego ·eobgy był ob- 1 ny został· a to ich gtównie niepokoiło: 
dnia trzeciego, 1 a go z ' 

Księgarnia „ Wiarusa" 
polec& " 'Wielkim wyborse 

książki dó nabożeństwa, po· 
wieściowe, historyczne 

śpiewniki, listowniki, papier · 
listowy, wiązarki, powinszo

wania itd. 
Adres „ Wlar11• PelJlkl1

"" 

Doehum. 

•r. 13. 

że obietnica, jaką im dał Jezus, iż dniat 
trzeciego zmartwychwstanie, jakoś 

dotąd nie spełniała się, i z tego powo
du poczęli już wątpić o jego bóstwie •. 
Dalej wspomina :Ewangielia, że Jezu ', 
niepoznany przyłączył się do tycl ' 
dwóch uczniów i zapytał ich o rozmo-· 
wę, jaką z sobą prowadzili. - A gdy, 
się od nich dowiedział. że o Nim roz
mawiali, Począł ich objaśniać w zasa
dach wiary, przytaczając dowody z: 
pisma świętego, przypominając im to. 
wszystko, co prorocy o Messyaszll 
przepowi~dzieli; i dziwił sie nad ich 
głupotą i brakiem wiary, że pomimo 
cudów, jakie w oczach ich uczynił i o
bietnic przez Niego im danych, oni je
dnak zwątpili o nim, następnie słyszy
my, że Jezus odnowiwszy wiarę w 
tych uczniach, zdawał się ich opusz
czać, udając, jakoby dalej iść miał, a. 
oni go 1prosi1i i prawie zmusili do tego„ 
aby wszedł z nimi do gospody i posilił: 
się, i że przy łamaniu chleba dal im się 
poznać, a następnie zniknął z przed o-. 
czów ich. Wszystko to dowodzi szcze 
gólnej łaski i dobroci Jezusa. że tych„ 
którzy Go mają w sercu swoiem nigdy, 
nie opuszcza i daje im się poznać. Ucz
niowie, o których mowa, mieli w ser
cu Jezusa. bo o nim w drodze rozma
wiali i to ich tylko zajmowało, a nawet 
smutkiem wielkim napełniało, że Jezus 
tak haniebnie umęczony został i że do 
tąd nie zmartwychwstał, chociaż 

przed śmiercią swoją mówił im, iż 
dnia trzeciego zmartwychwstanie. Dla 
tego też Jezus przybliżył się do nich„ 
wzmocnił ich wiarę, pocieszył w smut 
ku, a wreszcie dal im się poznać przy 
łamaniu chleba. Tutaj sprawdzają się 
te słowa, które Jezus wyrzekł do ucz
niów: „Odzie są dwa albo trzej zgro
madzeni y imię Moje, tamem jest w 
pośrodku nich." OdyLyśmy i my, we 
wszystkich 1podróżach i zgromadze
niach naszych mieli w sercu Jezusa jak 
ci uczniowie; rozmawiali o Nim i ubo
lewali nad tern, że On dla zbawienia 
naszego tak wiele ucierpiał, a my tak 
obojętnymi jesteśmy względem niego, 
że nas to wcale nie obchodzi. toby i Je 
zus zbliżył się do nas, ożywiłby w nas 
wiarę w rzeczy przyszłe, Pocieszyłby 
nas w naszych utrapieniach i niedostat 
kach, a w końcu dałby nam się poznać 
w niepojętej dobroci swojej, i zapełnił
by v. szystki e nasze potrzeby. tak c! 
czesne, jak też i duchowne. Ale nieste
ty, dziś mało jest podobnych ludzi, któ 
rnyb) myśleli o Jezusie i Jego dobro
dziejstwach jakie im wyświadczyt i 
wyświadcza us tn.wicznic. To też choć 
ich po k!!ko to naraz idzie czy to do ko 
ścioła. czy 1:a rn.rg, czv na zarobek lub 
\V jakin.~·o :w=ckhądź interesie, rozma
wiain z c;; (, 1 ~:t. to pm wda, ale o czem? 
po wi cb~cj części o interesach docze
snych : o ~2;0 ::-: podarstwie, o majątku, o 
ludziach. wadach ich i ułomnościach, je 
den drugiego obmawiając, szarpiąc sła 
wę i zohydzając; to znów o sprawach, 
procesach, sposobie pomszczenia się 
za swą obrazę i krzywdę, a co najgor
sza i co najczęściej zdarza się, że za
miast o Bogu i zbawieniu duszy, roz
mawiają o rzeczach plugawych, sproś
nych bezwstydnych i do nieskromno
ści pobudzających. Nic więc dziwne
go, że do takiego towarzystwa Jezus 
przyłączyć się nie może, a tylko zly 
duch, który ich skfania do teg:o wszyst 
kiego, co ich wiedzie do pokrzywdze
nia bliźnich, upadku moralnego, a w 
korku zguby ich duszy. 



. ~iechajże c.i dwaj uczniowie po
służ4 nam za wzór do naśladowania 
abyśmy idąc za przykładem ich, w 
miejsce rzeczy sprośnych i gorszą
cych, mieli w sercu Boga, rozmawiali 
o Nim, ubolewali nad męką Jezusa, a 
zczególnie nad grzechami naszemi, 

które byly powodem meki tej, przyjmo 
wali go do domu w ·osobie ubogich, pro 
:sili, aby się posilił, przez wykonywa-
11ie miłosiernych uczynków, świad
·~ząc je bliźnim naszym, - Postępuj
myż tak \\' ciągu całego życia, a zasłu 
:żymy na to, że Jezus będzie nam to
-wa rzyszył we wszystkich czyinnoś
dach naszych. umacniał w wierze, po 
deszał w smutkach, a w końcu ukaże 
nam się w chwale Swojej, i zape 
-wni •nam zbawienie wieczne, którego 
sobie i wam wszystkim z serca życzę. 
Amea. 

Chusta świątej Weroniki. 
(Ciąg dalszy). 

- I mnie się tak wydaje, - odpad 
llląŻ kładąc jednocześnie palec na u
stach, na znak żeby milczała a słucha-
ła tego co mówią na dole. . 

W1idzieli jak odźwierny wysze<lł 
pytaf przybyłego: 

- Kogo tu szukasz? 
A podróżny odpowiedział: 
- Szukam wielkiego Proroka Na

zareńskiego, który obdarzon jest od Bo 
ga mocą czynienia cudów. Cesarz Ty 
beryusz wzywa go, aby zdjął zeń brze 
mię straszliwej chor·oby, przeciw któ
rej lekarze środka nie znają. 

A gdy usłyszał te slowa, pochylił 
sie niewolnik kornie i rzekł: 

- Panie daruj ale niestety życzenie 
twoje nie może być spelnrione. 

Wtedy zwrócil się cesarz do nie
wolników swoich czekających w dzie
rdzińcu dając im rozkaz jakowyś. 

Podbiegli spiesznie. Jedni z .rę
koma ,pelnemi klejnotów, inni 9.zierżąc 
czary pełne pereł a inni jeszcze dźwi
fali wory złotych pieniędzy. 

Cesarz zwrócił się do odźwiernego 
i rzekł: 

- Wszystko to oddam mu, jeżeli 
tylko Tvberyusza uzdrowi! Wystarczy 
mu na zbogacenie wszystkich ubogich 
świata r 

Ale ·odźwierny sklonil się jeszcze 
niżej niż przedtem d rzekł: 

- Panie, nie zwróć gniewu twego 
na sluą:ę, ale życzeniu twemu .nie mo 
że sie stać zadość! 

Wtedy cesarz skinat znów na swo
ich niewolników. K·iltku z nich podbie
glo niosąc szatę bogato haftowaną, z 
napierśnikaem błyszczącym od ka
mieni. 

Rzekł tedy cesarz do odźwier\nego: 
- Patrz, to co mu daję, jest oznaką 

władzy nad Judeą. Nich rządzi swym 
ludem jako najwyższy sędzia, tylko 

pierwej niech Tyberyusza uleczy! 
Sługa schylił się jeszcze niżej, do 

ziemi n'.emal i rzekł: 
- Panie, nie jest w mojej m-0cy do

Dotnódz ci! 
· Zaczem skinał cesarz raz jeszcze i 

niewolnicy podali szybko złotą obręcz na głowę i płaszcz rp_urpurowy. 
- Spojrz. - rzekł cesarz - taką 

jest wola wladcy Romy: ślubuje oń, 
uczynić g-0 swym dziedzicem i dać mu 
panowan:e nad światem całym! Bę
dzie miał władzę rządzić wedle praw 
swojego Boga. Niech tylko rękę pod
niesie i uleczy mnie! 

Wtedy padł sługa do nóg cesarza i 
rzekł z żałośną skargą w glosie: 

- Panie, nie jest w mojej mocy, 
usłuchać cię. Ten, któiego szukasz, 
nie żYie już. Piłat ~o zabil. 

VIII. 
Był już .petny, jasny dzień kiedy się 

młoda kobieta zbudziła. Służebne nie 
wolnice stały wokoło, aby jej piornódz 
przy stroju. 

Podczas wkładania szat milcząca 
była bardw, wreszcie zapytała niewol 
nicy; która jej włosy czesała, czy pan 
Jttż wstał. DGwiedziała się, jako zo
staf zawezwany do przesłuchania ja
kie~oś zbrodniarza. 

- Bardzobym rada z nim pomówić 
- rzekła młoda kobieta. 

- Władczyni - rzekła służebna 
- nie będzie to możliwem podczas 

przesłuchania. Ale damy ci znać, sko 
ro badanie się skończy. 

Umilkła tedy, pozwalajac kfaść na 
siebie szaty, poczem spytała: 
. - Czy nie słyszał kto z was co 
też ludzie mówia o Proroku z Nazare
tu? 

- Prorok z Nazaretu jest żydow
skim cudotwórcą, - odrzekła zaraz je 
dna ze służebnych. 

- To dziwne Władczyni, że dziś 
właśnie pytasz o niego, - zauważyla 
druga. Jego to właśnie przywiedli\ 
tu żydzi do pała-cu, aby go Pilat osą-
dtit . 

Żona namiestnika poprosifa, aby 
natychmiast poszła która, dowiedzieć 
się_._ o co g_o_Qskarżają. J e<lna z niewol 
nic odeszła. Wr'óciwszy rzekła: 

- Obwiniają go o to, że chce być 
królem tego kraju i wzywają Rilata, 
aby go kazał ukrzyżować. 

Usłyszawszy to fona namiestnika 
przeraziła się niepomiernie i rzekła: 

- Muszę rozmówić się z moim mę 
żem, inaczej stać sie tu dziś gotowo 
wielkie nieszczęście. 

Kiedy jej niewolnice po raz wtóry 
przedłożyły, że to niemożliwe, za<;:zęła 
drżeć i plakać. Wzruszyło to jedną z 
nich i powiedziała: 

- Jeżelibyś chciała, pa!lli nasza, 
praesłać pismo jakie do namiestnika, 
to ja spróbuję doręczyć je. 

Chwyciła natychmiast rylec i na
pisała nim na woskowej tabli~zce slów 
kilka, które oddano Piłatowi. 

Przez caluteńki dzień jednak nie 
mogła sie z nim widzieć sam na sam. 
Skioro bowiem odesłał żydów „ aby ska
zanego wiedli na miejsce stracenia, by 
ła już pora obiadu, na który Pilat za
prosił ·był właśnie kilku rzymian, ba
wiących POdówczas w Jerozolimie, a 
mianowicie dowódce wojsk. nauczycie 
la krasomówstwa i jeszcze kilku in
nych. 

Uczta wcale nie wesoło wypadła, 
gdyż żona namiestnika przez czas ca
ły, milczącą była i nrzygnębioną, żar.\ 
nego nie biorac udziału w rozmowie. 

Na zapytanie gości, czy nie cho
ra, odpowiedział Piłat śmiejąc się o 
liś~ie, jaki mu pr,zystala rano. Żarto
wat z niej, nie mogla przypuścić, iżby 
rzymski namiestniK dał s_lę w sądach 
swoich snami babskimi kierować. 

Odpowiedziała mu cicho i smutno. 
- Zaprawdę, nie sny to byly, ty! 

ko przestrioga bogów. Powinieneś. byl 
przynajmniej o dzieI1 jeden :p0wstrzy
mać wykonanie wyroku! 

Wszyscy widzieli, że była dot
knięta istotnie. Nie data się niczem po 
cieszyć, jakkolwiek goście usiłowali 
zajmującą rozmową rozproszyć jej u-
rojenia. 

(Dokończenie nastąpi). 
;a ~- .... ::tt! 

PiEtGRZYM Z PaZEMENTU. 
Opowiadanie 

Piotra Palińskie20 

(Ciąg dalszy). 

II. WIDMO W BIBLIOTECE. 
Może z kilka godzin byl młodzien iec 

przespał, gdy nagle zbudził go ja'ldś 
szelest. Sygnarek83

) wewnątrz klaszto
ru odzywaJ się w krótkich urywanych 
drganiach, jakoby i on byt jeszcze sen-

. ny .. „ pomiędzy tern słychać bylo rumot 
podobny do tego, jakoby ktoś w drzwi 
uderzał. Niekiedy pukanie ustawało, a 
wtedy słyszał p-0 krużgaunku ochry
pły głos męzki. Pierwszą myślą 
tak niemile przebudzonego był pożar. 
Szybko wyskoczył z lożka i ujrzał na
przeciwlegle okno oświetlone. Nie u
lega zatem już żadnej wątpliwości: 
klasztor stoi w płomieniach. Przerażo
ny szuka w ciemności swego ubioru -
gdyż nie ma w swym pokoju krzesiw
ka - nie m-0że go znaleść, idzie o oma
cku ku drzwiom. ale uderza się silnie o 
kaflany piec. Coraz większy ruch w 
klasztorze, coraz większa jasność. W 
krużgank;:tch słyszy odgłos spiesznych 
kroków.„. Sygnarek jęczy coraz to 
żałośnie}, upominająco. Chce wołać 
ale śmiertelny przestrach zasŻnurował 
mu gardl.o. W tern dają się słyszeć o 
drzwi jego celi trzy glośne uderzenia i 
słowa: · 

„Benedicamus Domino!" 

Z wnętrzu nie słychać żadnej odpo
wiedzi, i dobitniej odzywa się głos z 
krużganka: „Benericamus Domino"! 

„Deo gratias", zawołał lękliwie mło
krużganka: „Benedicamus Domino!" 
dziejskie; drzwi bowiem się teraz o
tworzyły a na progu ukazala się blada 
twarz brata furtyana, który w jednem 
ręku trzymał drewniany młotek, w dru
giem ząpaloną świecę. 

„Na Bogra ! Czy się pali?" wola 
młodzieniec. 

„Nie, ja budze na pasterkę311 ). Ale 
cóż pan r-0bisz ?' 1 Karcący wzrok bra
ciszka vrzypomnial studentowi jego 
więcej ni1ż niedostateczną toaletę40) Za
płonio_ny od wstydu, wskoczył czem
prędzej do łóżka, i z tamtąd opowie
dział zakonnikowi całą sprawę. 

Braciszek zapaliwszy mu świecę 
odszedl. mlodzieniec zaś wstał i lek
kiem sercem zaczął się spiesz.nie ubie
. rać. Zaledwie był ubrany, gdy wszyst
kie dzwony klasztorne się ozwały 
chorem, zwołując Bracią na pasterkę. 
Zgasił świecę i słabo oświeconerni 
krużgankami pospieszył do kościoła. 
Bylo. dotkliwie zimno. W nieco więcej 
. niż pól drogi powrócił, aby zabrać z so
bą swój plaszcz. Rzeczy jego były bo
wLem wieczorem przyniesione ze wsi 
do klasztoru, która to czynność - pra
wdę powiedziawszy - mato tylko 
sprawiła fatygiu). - W pospiechu z po 
wrntem, poszedł, nie zauważywszy te
go, jedne schody wyżej i otworzy! tr.ze 
cie drzwi na 'J)rawem skrzydle zabu
<lowania. Tak leżała jego cela, - to 
sobie spamiętał. 

Wszedł i wylękniony stanał gdyż 
znajdował si~ w wielkiej sali. Z wiel-
kich drutową siatką opatrzonych 

szaf, stojących wzdłuż ścian. wy:wnio
skował, że zabłąkał sie do biblioteki0

) 

klasztornej. Już się chciał nawrócić, 
gdy posłyszał na ganku lekkie kroki. 
Bez namyslu wsunął się za jednę z szaf 
z książkami. Jakieś niejasne 1).czucie 
papychalo go, aby go tu nie spotkano. 

Do sali weszło dwóch mężczyzn w 
długich płaszczach. Jeden z nich mial 
zakrytą lata.rkę i przy jej to świetle ~a
uważyl młodzieniec, że obydwaj nie 
mieli hmbitówu) zakonnych. Ponieważ 
szafy zaopatrzone byty z przodu i z ty
lu slatką drutową, przeto można bylo 
pomiędzy książkami przeglądać. Ostró 
żnie włożył student, którego ciekawość 
większą byla od bojaźni, swą drobną 
rękę przez wielkie oka: siatki i rozsu
nął dwie książki, aby się módz lepiej 
przyjrzeć ponocnym przybyswm. 

- Poszlo zupełnie dobrze .... ani ży
wej duszy w drodze. - rzekła postać 
z latarka. 

- Można to sobie było wystawić. 
- odrzekł drugi, - wszystkie mnichy 
powędrowały do kościoła. -

W tern coś zatrzeszczało. Obydwaj 
orzybysze zadrzeli niby złe sumienie. 
Mlodzieniec przyparł się do starej sza 
ty, a ta wskutek tego się poruszyła. 

„Co to bylo? .Przecież to kusić 
nie będzie„ ... przyjacielu„„ wierzysz ty 
w takie rzeczy?" 

„W stydź się, pobladnąć, gdy przez 
robaki stoczona szafa trzeszczy.„. stra
chy.„„ glupstwo!" 

„Obyś miał racyą ! Towarzysze 
jak ty i ta" - to mówiąc wydobył z 
kieszeni płaszcza kamienną. bańkę -
„dodają odwagi.„.'' 

I o .uszy młodzieńca odbiło się glu
botanie, jakoby butelkę wypróżniano. 

„Przyjacielu, to ci dopiero gorza
łeczka! Ognista, jak rnzpalone żela
zo. Nabrałem otuchy .. „ hihi. ... a czuję 
w sobie taką raźność, że gotowym się 
poborykać z diabłem„ .. hihi...." 

W tej ·Chwili uderzył zegar na wie
ży kościelnej zwiastując ponuremi, po
wolnemi dźwiękami - północ. Sówko 
pustułka (pućka•5), przywabiona świa
tłem l•atarki, zatrzepotała przed okna
mi biblioteki wydawając swe wrzaskli 
we: ,,Puć, puć !" Po młodzieńcu prze
_szto mrówie. 

„Boja !" odrzekł drugi, „zabierz się 
lepie.i do interesu. Gdzież stoi ten 
tom?" 

„W drugiej szafie. Weźmii latarkę 
i wyszukaj go; ty lepiej widzisz -
jestt-0 pokaźmy pargaminowy4s) fo

liant41) z mosiężnym,8) zamkiem w trze
cim rzędzie z góry. Tam on stał, wi
działem go przynajmniej jeszcze dziś 
przed polu dniem„„" 

Właśnie za tą szafa. stal młodzienie 
i jeżeli się nie mylił, tQ rzeczony foliant 
tworzył przypagkowo jednę. ze ścian 
jego obserwatoryumu). „Ten więc tai. 
dacy ci skraść usiłują.„. O gdybyłlł ty]. 
ko go mógł w jaki sposób wydobrć z 
ich złodziejskich rąk, to była pierw. 
sza myśl studenta; ale w naist~nej 
chwili mogą go oni odkryć, gdy e;acz~ 
przeszukiwać szafę. Wyrwąt przeto 
prędko swą rękę z siatki drutowe.i. aby 
sie zaczołgać za inną szafę, lecz co za 
pdzestrach! Wprzódy słabe Łrtesz. 
czenie„„p w następnej zaś chwili ~lny 
loskot. W pospiechu wyrwaJ o• byt 
zmurszalą siatkę ze szafy .... l(rew za. 
stygła mu w żyłach i już mu si~ "Y· 
dawało, że odkryty. 

„Co to bylo ?" szepnęli ztodtieje 
do siebie. Podczas gdy jeden ~ •ich 
- ·ten który to dla nabrania od:,,.ag[ 
właśnie przed chwilą napil sic b:rl g0• 
rzałki i takiego udawał zucha. te na . 
wet z diablem się chciał poborykać __ 
stał z dygocącemi nogami, dobył dru. 
gł odważniejszy jego towarzy~ dfugi 
nóż i zrezygnowany poskoczył ktt sza. 
fie. 

Grożące niebez:pieczeństwo popy . 
chalo młodzieńca do działania. Szybko 
przychyla się ku ziemi, gdzie go gruba 
zakrywa ciemność. W dolnych rzędach 
szafy stoją bowiem potężne folianty je. 
den przy drugim i tworzą papierową 
ścianę. Nie odważa się oddychać, ale 
serce jego bije tak gwałtownie, te mu 
się wydaje, że tętno jego w cąłej iJy. 
szyć można sali. Mężczyzna z •ożeni 
w ręku otwiera gwałtownie szaf~ i 
świeci do niej. 

„Siatka drutowa się wyrwała .. „ To 
stare i :mnurszałe byleco zostalo pra· 
wdopodobnie wyduszone z fug pmz 
stare szpargały. Cała kupa książek 
wypadła na podłogę." 

„Być może'', odrzekł drugi; „ale ea. 
bieraj książki i spiesz się, żebyśmy tu 
ztąid czemprędzej w szli~ sprawtt ta 
staje mi się trwożliwą„ .. a zresit• też 
już wielki czas." 

„Weź ty ją!'' mruklnął pierwszy 
gniewliwie. nCzy nie widzi·sz. ie trzy 
wyższe rzędy wypadły? Będzie ta· 
tern pomiędzy niemv leżała. Mu~imy 
wnijść za szafę." Przy tych słowack 
podniósł mężczyzna latarkę do córy, 
tak że młodzieniec mógl widzieć ksią· 
żki na dole. Tom poszukiwany przez 
złodziei, leżał prawie u samej góry„„ 
pochwycił go czemprędzej i szrbko i 
jaknajieiszej cofał się wstecz. 

)Sygnarek (od lac. signum, znak~ maly 
dzwonek na kościele, którym bywa dawany 
znak, że się msz.a św. rozpoczęla, łub te Jest 
Podniesienie itp. . 

30 ) Pasterką zawie się msza św. od'pra"fr'lana 
po kościolach w Polsce . w pierwsze św. Boże· 
go Naradzenia i to o pólnocy. „ 

°'0 ) Toaleta fran. Toil'ette) tyle et 11b10 r, 
przybory do ubierania się (np. dla uie1!'1agt). 

4i) fatyga (z Iac.), trud, znój, star1111e ~i e . 
42) Biblioteka (z: grec.), zbiór ksi~ek. ks~e· 

gozbiór. - Bibliotekarz. przetożony nad b1e· 
gozbiorem. ) 

(;3 ) Mnich (z grec. monachos. łfJllOtl!Y' 
zakonnik, duchowny w zakonie. . 

't) Sówka pust1'tka ( vo niem. das rot;~. 
kU.nzchen albo Leichenhuhn), gatunek aO'Wf ~· 
jącej u nas we wi eżach kościel~ych, stary~h za· 
mowiskach itp. O niej to tw1er~za. 11diie do
bobonni, że ona w nocy wzyla.tu1~ d? o~a!IU~ 
mów, gdzie jaki chory ~i.e _znai~u~e, 1 i;;~ peil 
mu śmierć, wolaiąc: .,Po1dz, pó1dz w .d 1 dzie 
kościóJek" (tj na cmentarz) . Zta<l tet i• ~ad&
zwykle „pu6ką" zowią. Sowy są - i~\:d\1ego 
mo - ptakami· nocnemi, nieznoszą~em1 J fK'G 
światl'a. Przy chory.eh zwykle s1e c . • "ftle· 
światlo pali;. i;rdy ~ee sqwa ~e dost~~tedo 0 • 
dy rażona mem. mbv gmewme dolatt!Jt ttó· 
kna, ~dzie owe światlo i wydobywa ~:CY po
ry sie niejako „puć, puć" slvszy. - ~~~· ce ()!li 
wiadaią,, że owa s6V:1"~~ wo!a; „Kuwt )' tf(}lllS· 
sobie 11a „Komm mit (pó1dz ze mM oWiada 
czą, czyli ie ona choremu pewną przep 
śmierć. ent) ;est 

46 ) Persrnmin (po niemiecku P~n1:am dbi()lli· 
to odpowioomio -przez wygoto:van1~ ~r tt1isJ!ll' 
ale nie Q'.arbowa.na skóra zw1e~e:;<l• per(!~~· 
wicie ośla Nazwa ta P_OCh~z1 y,ryrab1a· 
mia.sta w Malej Azi, ~<lz1e na1lepszY 
·nd 'Oergamin. ie.a). jesl 

47 ) Foliant (z.tac. od folium. stronn 
to ksiażka we formie P?ł'arkusza. . ) jest tP 

18) Mosią<lz (Po niem• er ku Mess~~~ (Zittkl· 
miesz<"nina miedzi (Kuufer) z cv~~i 
Im wii:-~ei cvnku tern bielszv mosi~~anie p~ 

19) Obserwatoryum (lacJ. zabu icznl' 
znaczone do spostrzeżeń astr00fe co rrl: 
(i;i:wiaź.clziarskich). - Obser.wacya ty 
patrywanie, baczne śledzenie. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
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Najlepsze jest zawsze jtańsze! 

nie będzie si(! Pan skarżył na złe noszenie i kiepskie odszycie, jeżeli Pan 

Sehreiber'a 
we własnym · zakładzie odrobione n b • anta 
kupi. Ubrania odrabiamy według własnych wskazówek szczególnie dobrze i całkowicie, jako też ?.a.opatrujemy je 

w dobr~ podszewkę, czego przy ubraniach fabrycznych się nie spotyka. I 
Ubrania mamy na składzie w każdej wielkości i kosztują 

Ubrania do szkuty Wielkość: o 1 2 3 4: 5 6 7 8 

z Bajleps.zego Manchesteru czar- 5"0 5'0 600 630 680 690 7=0 750 soo ne i granatowe 

Lepsze ubrania Wielkość: o 1 2 3 4 5 6 . 7 5 

690 720 750 7so s•o s:;o 900 9:Jo 1000 Tirtej wełna owcza przędz. z nitką 

Potrzebuje kto ubranko dla dziecka, powinien kupić u nas, a nie pozwolić sią zwieść różaymi,:Podarkami, t. zw. przynętami, kt9re i ta:t kupujący 

zapłacić musi, bo znajdzie każdy wielki wybór i najtańsze ceny tylko u · (37lł 

Berne. Seh1 eiber'a Derne. 

BacznośC Rodacy ! 
Wspaniałe 

podarki 
dajemy zacnym Roclakom. 

Braci'' Gretka, 
Derne, 

Największy polski dom zakupna na. Westfalię 

I 
~drenię eleganckiej garderoby męzkiej i dla 

chłopców i obuwia. 

wA?·ti*.ffWt.SS*•W@W4L·E1;;XWWMJ:t. _ 

r~·----...... ~~ . ...._~......_~~ ..... , 
t N. . db . . b . 1 t te zame aJcte o eJ- i 
t rzeć sobie przed za· l 
t kupnem nasze i 

t 10 . ~ 
t okien wystawnych. ] 
,~ • ...Jr.lłJ~~>J~~ 

!_o Vielkanocy codziennie podwójne 
Swój do swego! ----------

znacżki rabatowe. (87 4) 

·-·----·--·----~ I J. Pańczak, Essen, I 
Jl stoppenberge:rstr. li. !(fj 

• Księgarnia polska i skład dewocyonalii. ~-
• .Jedyna na EHen i okolic\'! ~ 
I& Polecam Szan. Rodakom w wielkim wyborze krzyże f~ 
1ft stojące, wiszące i pod kopułami, krzyżyki do MZka· łf,r~ 
tl pierzy I :róiańców, książki do nabożeits-.wa ~·1 
.- w najróżniejszych oprawach~ lodążki powie.iciowe, ~ 1 

Wł ł naukowe, papłe:r Us owy z napifem : Pozdro- !' , 
@ wienia z Essen i pięknymi wierszykami, pocztówki •;; 

I narodowe I powinszowania, obrazy na:rodo· ki 
we i :religijne .z oprawą i bez; instrumenty mu- [i 
ZJ czne różnego fabrykatu po ba:rdzo nlzklch ce- fa 

i 
RlłCh. l 242 :~ === Swój do Mft·ea-o ! ---- ~ 

J. Panezak, Essen, . :~ 
8topp1mbergerstr. 11. ~ 

ftUIHll-BłliBEIHilfl!. 

Książki do nabożeństwa', 
można nabywać w Ksiągarni „ Wiarusa Polskiego" w Bochum, 

Malthesersti-. 17. 

Nie pozwólcie się oszukiwać I 
.... ~ Vala armia Agentów chodzi po 

W estfallł !W adrenłł 
wciskając kupcom i restauratorom 

podrabiane papierosy Noblesse i Otomiui. 
Przy zakupnie uważajcie czy takowe pochodzą z fabryki 

Ganowicza & Wleklińsklego 
z P1znanla, 

gdy~ tylko wtmczas Noblesse No. 50 i Otomati 

280 

I 1 sq prawdziwe i najlepsze. ~llld[ 
Wszelkie wysyłki niżei 30 tysl~ey uskutecznia się 

w największym interesie hurtownym 

lg. K śniew~kiflgo 
• Bochum, ul. Bliichera (Bliicherstr.) No. 44:. 

Telef o• 7 oł3. 
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To:.W.anystwo św. Antoniego we frelse11bruchu 
~fono.si swym czlonkom, iż podobalo się Panu 
Boga zabrać do siebie syna czlonka naszego 
'· Wawrzyńca Rabur11: 

śp. Wawrzyńca Rabur2a 
y 13 rok• życia. Pogrzeb odbędzie sie w so-
9ote d•ia 30 marca o R"odzinie 8 zrana z domu 
<ialoby przy ulicy Karoła nr. 14. · 

Czlonkawic w~nni się stawić w czapkach 
i odznakach w lokalu posiedzeń o godzinie pól 
i-ei zrama. O liczny udzial prosi 

Przewodniczący. -Towarzystwo świętego Antoniego w Ober-
Stryrum 

«onosi swym czlonkom. iż w pierwsze święto 
wielkanocne o godz. Spo pofodniu obchodzi 
Towarzystwo wspólną święconkę, na którą 
wszystkich czlonków z rodzinami jak naju
przeimiei zaprasza. Zarazem oznajmia swym 
czlonkorn i wszystkim Rodakom, iż w świ~ta 
wiełka•nocne przypada w naszym kościele 40-
~z.inne nab9?,d1stwo. Dla Polaków jest wy
znaczona godzina o<l pól do 4 do 5-ei po pol. 
O Iicz:ny udzial w święconce i w 40 godizin-
nem nabożeństwie prosi (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Walentego w Mors 
podaje iSwym czlonkom do wiadomości, iż w 
drugie święto wielkanocne o godz. 4 po pol. 
obchodzi wspólną święconkę na sali p. Krop
prn. u"ra 1 ·~mberska m. 8_~. na któr<j. czlon
ków z rodzinami uprzejmie zaprasza. Goście 
mile :widzianii Źarząd. 

Uwa2a. Swięcenie potraw w Wielką So
botę ran_o o S(Odzinie 9 na probostwie (1) 

Towarzystwo św. ldzi02'.o w Oberhausen-Li-
rich 

podatle ,gwym czlonkom do wiadomości, iż świe 
conka -0dbedzie się w pierwsze święto wielka
nocne o gOdz. 4 po pol. na sali palfla Wika, na 
którą sie wszystkich cz!onków z rodzitllami u-
przejmie zaprasza. (I) Zarząd. 

Tow. ,Jedność" p. op. św. f'loryana 1i św. 
Barbary w Gelsenkirchen 

podaje swym cz.lonkom do wi<łdomości. iż uro
CZ}'!Stość święconki obchodzi w pierwsze świę 
to o godz 4 po po.ludniu, na którą się czlonków 
z rodzinami uprzejmie zaprasza. Potrawy wiei 
1kanocne będa święcone w Wielką Sobotę po 
polu.dniu o go.dz. 3 na sali p. Vogta. ulica Wei 
denstr. (1) Zarząd. 

Szanmvnym członk{)m Towarzystwa św. 
Stanisława Biskupa w Styrum donoszę, iż w 
pierwsze święto wielkanocne odbędzie się od 
"odz. 1 do 2 1nabożeństwo rpolsk. Po na:bożeń
stwie obchód święconki na sali p. Teuholda. 
O licz,ny udzia:C uprasza (1) 

Franciszek Ooselak. 

Towan;ystwo św. Franciszka l(s. w Hofstede
Riemke 

We wielką sobotę wspólna spowiedź. W 
pie11WSze święto w klasztorze Komunia św. o 
godz. 8 z rana. O liczny udziar prosi 

Zarząd. 
Uwaga: W pierwsze święto o godz. 4 po 

pol. wspólna śV{i_ęconka w lokalu posiedżeń. 

Towarzystwo Polsko-katolickie pod opieką 
św. Jana Chrzc_ w Altendori 

(przy .E~en) donosi SwY111 czlonkom, ii w dru
(ie święto wielkanocne odbędzie się kwartaln~ 
ubranie o godz. 4-ei w z:wyklym łokalJU. O 
liczny udzial się uprasza, ponieważ będą wa
żne sprawy na porządku dziennym. Posie
dzenie zarządu odbędzie się o godz. pól do 3. 

(1) Józef Tomczak, iSekr. 

Tcw. św. l(azim!ierza w Liltgendortmood 
uwiadamia swych czlonków, iż tegoroczna 
święconka od.będzie się w pierwsze święto 
wiemka·nocne po poludniu o S(odz. 4 na wielkie.I 
sali pana Spechta. O iak naiUcznieiszy udzial 
uprasza się wszystkich czlonków z rodzinami. 

(1) Zarząd. 

• TowarzYstwe św. Kazimierza w Baukau 
podaje swvm czlonkom do wiadomości, iż tego 
r~ga święconka odbędzie sie v pierwsze 
święto Zmartwychwstania o godzJ pól do 4-ej 
w lokalu posiedzeii. Wszystkich czlonków wra21 
z .rodzinami· mile zaprasza (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Jana Ewang_ w Hiillen 
podaje czlonkom do . wiadomości, iż świeconke 
z teatrem i koncertem obchodzi w drugie świ~ 
to wielkanocne o godz. 4 po pol. w lokalu pana 
Nachbarschulte. (1) Zarząd. 

Towa~zystwo bł_ Bronisl'awy w Wiemelhausen 
·d.onos1 swym czl~nkom, iż święconka odbędzie 
się w drui:rie święto o godzinie 4 po poludniu 
w lokalu pani Schmidt. na którą się czJ'onków 
z rodzinami mile zaprasza (1) · Zarząd. 
Tow~rzystwo św. Antoniego w OberwMarxloh 
poda1e swym czlonkom do wia-domości. iż świę 
conka odbędzie się w pierwsze święto· wielka 
n~ne po poludniu o g-odzinie 4 na sali pana 
Minhor~ta, na którą 1...arprasza czlonków z ro-
dzinami (1) Zarząd. 

Uwaga. $więcenie potraw w Wielką So
botę o g:odzinie pól do 3 na tej samej saili. 
y.;s:zyscy rodacy z Ober-MarxlQh mogą swoją 
sw1ęconkę przynieść do poświęcenia. O pun
ktualne stawienie się uprasza 

Fr. Snela, przewodniczący. 

Towarzystwo św. Józefa w Osterfeld 
donosi swym czlonkom. iż w sobotę. dnia 30 
.rriarca o godzinie 3 .po pol. na sali p. ttusemauna 
odbędzie się święcenie potraw. W .niedzielę 31 
bm. o godz. 4 po pol. wspólna święconka. O 
liczny udzial prosi (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barabry w BomiJZ 
donosi swym czlookom oraz Rodakom, jż na
sze Tow. urządza święconkę w drugie święto 
wielkanocne na sali pana Midelmanna o godz. 
4 po pol., na które się wszystkich czlonków 
za9 rasza ( 1) Zarząd. 

Szanownemu Panu Redaktorowi 
ANTONIEMU BRE.JSKIEMU. 

który we wtorek. dnia 19 marca opuścil mury 
więzienia pruskie_go, wita i życzy Mu, by w 
jak najdluższ.e lata pracowal ze skutki-em dla 
dobra nas tulaczy na obczyźnie i by na: tej 
drod;ze ciernistej nie ustawa! w pracy nad 
oświatą narodu polskiego. Oby Mu •nasi Ro
dacy na obczyźnie za tę Jeg:o ciężką pracę od
wdzięczyć sie umieli! 

Józef Berger 
w imieniu Towarzystwa św. Antonieg-o w Re

cklinghausen-S. 

Baczność ~odacy w Kirchłinde ·i okolicy! 

Jedyny po Iski skład sukna! 
Na sezon wiosenno-latowy już nadeszły 

wszelkie nowości. _ · 
Również polecam się szanownym Roda

kom do wykonywa:nia wszelkich w zakres 
krawiecki wchodzących ubiorów. 

Polecam także llbran!ia sokolskie z mate
ryału tylko przez Związek przepisaneizo, oraz 
maciejówki. koszulki, Qasld sokolskie, narodo
we krawatki, ~<>kolskie przodki. Wszystko po 
nlzklch cenaeh. UsłuJZa rzetelna. 

Z szacunkiem 

Józef Właźliński, 
mistrz krawiecki 

Kirchlinde, ulica Włktoryi nr. 2. 

BACZNO$ć! 

Dobre kiełbasy I kiszki 
z kaszy 

w rozmaitym i najlepszym ttatunku, oraz woło
winę, wieorzowinę, szynki l'd 2 do 20 funt. 
ciężkie wędzone, $00Jillę świe-l.ą. soloną. i wę
dzoną_ Poleca wszystkim Rodakom i Rodacz-
kom po jak natańszej cenie (375) 

Józef Cypliłs, 
rzeźnik, 

Sol i n gen przy ul. Nord-Str. or. 17. 
Jedyny polski warsztat rzeźnicki, pędzony 

silą elektryczna. 
----------------------------------~ 

"aczynia emalj. ~ 
kupujeo się najtaniej ł najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Boehurn RohlłnA"l•ausen p. Wanne, 
Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 81. 

=== Tanie um,rwalkł ! ==== 

I.:a fabrykaty: 
Weil, Adler, 
Opel, Anker, 
Brennabor. 
·w estfalen,' 

..l!.xct:ls10r. btoewer i i. dostarczam naj-
taniej za gotówkę i na odpłatę. Na skła 
dzie ok. 75 kołowców. Wszelk. czQści 
rezf rw. Re par. rzet. i ze znaj. rzecty. 
Handel kol. i motorów R. He•land, 
l-Ierne, Bahnhotstr. 111. - Tel. 265. 

• doskonalyeh 

czeladników 
kran·iflł"kłdt 

na duże sztuki potrze
buje od zaraz lub od 
Wielkanocy mistrz kra
wiecki S. A. Rit ter, 
Herne, ulica Polna 29 
(Feld3tr.) 377 

---•••r•
Osicdliłam się 

w Wiemelhausen 
przy ul. Marktstr. 15 

jako akuszerka 
378 Becker. --

Mam na sprzedaż z 
powodu innego przedsię
biorstwa 

skład towarów 
kolonialnych 
i krótkich 

pod korzystnymi war1m
kami. Jedyny w miPjscu. 
Zgłoszenia przyjmuje 
Eksp. „ Wiarusa Polsk." 
pod nr. 31f3. 

Od zaraz lub ód 1 
kwietnia poszukuje po
rządnej, pilnej 316 

dziewczyny 
do wszystkich robót do
mowych 

J. H.owaflitld, 
Miihlheim -Ruhr - 8 tyrnm, 

Miihlheimerstr. 54. 

Polska służąca 
potrzebna od 1 kwietnia 
lub od 15 kwietnia 

Jan Chudziński, 
piwiarz polski, 

1'1ariloh, Mittelstr. 
n~ 11. 355 

Elementarze 
wwielkim wyborze pole ca 

Księgarnia 

„ Wiarusa P olsk." 
w Borhum. 

Proszek do prania 

„N le gedacht" 
jest najlepszym i w uży
ciu najtańszym w S'Niecie. 
- Pierwsza próba powo-

duje stałe używanie. 

Do nabycia: 
w Miihlheim n. Ruhrą: 
Fehrenbaum & Hi.i.seler, 
E. Becker, 
W. Pannenbecker, 
R. Au~ustin, 
L. Miiller, 364 
M. Feldmann & Cie. 

w Marxloh: 
Ang. Eggert, 
wdowa pet. Griimer, 
Otto Mess N a.chfl. 

w Hamborn: 
Fr. W. Korten, 
wdowa Aug. Multho.upt, 
Gust. Tjarks, 
J. Hiittemann. 

w Bruckhansen: 
Hamb. Importh. „ Wenz", 
J. Juszczak. 

w Neumiihl: 
Aug. Hesse. 

w lluschhausen: 
Hugo Eggert. -----
Polska służąca 
potrzebna zaraz lub 
od 1-go kwietnia. 

Miedziń~ki, 
Herne, Ncustr. 24:. 

Dziewczynę 
potrzebuje zaraz 353 

A. Tingehoff, 
Boehurn, Klarastr. 6 

Oberza 
przy szosie, w polskiej 
wsi, bez konknrenc. (hi· 
poteki jest 29450 mk., 
zabezpieczenfa. od ognia 
w kasie prowincyonalnej 
43000 mk., osobny do
chód z komornego 900 
uik.), przy wpłacie 
4-5000 mk., tylko po: 
lakowi do sprzedania. 
Przeciętny zbiór dzien
ny 60 mk. Na odpowiedź 
upr. się zał. znaczek. 

llietzner, 376 
Hohensalze., 

Posenerstrasse 65. 

Poje dyń cze 
meble. 
Całkowite urządze

nia mieszkań. 

UBIORY. 
Niedościgły 

wybór! 

Dom kredytowy 
mebli i 

najstarszy i najwi~kszy 
na miejscu. 

Piękne 

karty pocztowe 
na 

Wielkanoc 
poleca 

we wielkim wy borze 

ksłt:;garnla 

w Boehnm. 

Służąca polsKa 
umiejąca po niemiecku, 
a która musiałaby też 
pomagać w interesie do 
domowej pracy, na za
sługi 18 marek mięsięcz
nie, może si~ zgłosić od 
15 kwietnia lub od za
raz (325) 
P. Oeh,.-bowskł, 

Dellwig, Zielona uL 65. 

Dwa dobrze zap~ 
~adzone i elegancko u· 
rządzone 

Mliladf 

tow. kolonialnJ~~ 
są z powodu choroby 
t&nio do nabycia. Zg!o~ 
szenia do Eks[}edycyi 

Wiarusa PoslkiegO" . " !!.„ .. , 
: : : pod nr. a„~·...:..:. 

I o ' • I •• J { •: 
1 

'> ,ł :, I 1 I •: 
0 

' ~ ' ., . '''. • •' - • I. - . ''.''. ',· ' 

Baczność Ruh:rort, :Sruckhausaen • 
1 okolica! 

1·.1.-·~ 
.: !J 

kupić dGbrze Jet,ce gotowe ubranie, proszę udać się t1łko do ~akóba Rotsehiłdd. 
Ubrania odrabia się podług własnych wskaz6wek na każdą figurę; kołnierze przylegają dobrze, ubrania na ramionach ja~ 
najdokładniej odrobione z podkładką włosia, ~ięc odróżniać ich prawie nie można od ubrań robionych na miarę. Opłaci 

się zamówić na próbę, próbujący staja się bowiem stałymi odbiorcami. ~ -
Jakób Rotschild, Buhrort, 

ulica Królewska (Kon •gstrasse) es. 
::::;;

Za druk, J.akład i redakcy, odpowiedzialny A n to n i Brei ski w Boci1m. Hai.la<lem ł czc1onk.am1 Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bocha•. 



,,Wiarus Polski" 
wycbod.zi szeŚć razy tygodniowo. 

Prenumerata wynosi 

t,50 mk. 
kwartalnie. 

"Posłańca Katolickiego" ok..,.~ 

muj~ abonenci w dodatku. • .4.l 

Na niedzielę Przewódnią 
Lekcya. 1 Jan V. 4-10. 

Najmilsi! Wszystko co się narodzi 
Jo .z Boga, zwycięża świat; a to jest 
.zwycięstwo, które zwycięża świat, wia 
ra nasza. Któż jest, ·CO zwycięża świat 
jedno który wierzy, iż Jezus jest Sy
nem Bożym? Ten jest. który przy
:szedł przez wodę i krew. Jezus Chry
stus; nie w wodzie tylko, ale w wo
dzie i krwi. A duch jest, który świad
czy, iż Chrystus jest prawda. Al
bowiem trzej są, którzy świadectwo 
dają na niebie: Ojciec, Słowo i Duch 
.święty; a ci trzej jedno są. A trzej są, 
którzy_ świadectwo dają na zdemi: 
Duch. i woda, i krew, a ci trzej jedno 
są. J,eźli 5wiadectwo ludzkie przyjmu
jemy~ świadectwo Boże większe jest; 
albowiem to jest świadectwo Boże, 
większe jest„ iż świadczył o synie 
woim. Kto wierzy w Syna Bożego, 

ma świadectwo Boże w sobie. 

Ewangelia. Jan XX. 19-31. 

Onego czasu: Gdy był wie.czór dnia 
onego pierwszego Szabatów, a drzwi 
były zamknione, kędy rnczniowie byli 
zg.romadzeni dla bojaźni Żydów; przy 
szedł Jezus, i stan~ł w nośrodku, i 
rzekł im: Pokój wam! A to rzekłszy, 
ukazał tl m ręce i bok. Uradowali się 
tedy uczniowie ujrzawszy P.ana. Rzekł 
im tedy 7.asię: Pokói wam! Jako mię 
posłal Ojciec i ja was posyłam. To po 
wiedziawszy. tchnął na nie i rzekł im: 
Weźmijcie Ducha św.: których odpuś
cicie grzechy, są im odpuszczone; a 
których zatrzymacie, są im zatrzyma
ne. A Tomaisz, jeden z dwunastu. któ
rega zowią Didymus, nie był z nimi, 
kiedy przyszedł Jezus. Mówili mu te
dy drudzy uczniowie: Widzieliśmy Pa 
na. A on im rzekł: J eśl:i nie u]rzę w 
ręku jego przebicia gwoździ, a nie wło 
żę palca mego na miejsice ~oździ, i 
nie włożęlii ręki moiei w bok jego, nie 
uwierzę. A po óśmiu dniach.byli zas·i ę 
uczniowie jego w domu, i Tomasz z 
nimi. Przyszedł Jezus drzwiami zam 
knionemi, i stanął w Pośrodku i rzekł: 
Pokói wam! Potem rzeikl Tomaszo
wi: Włóż sam palec twój a oglądaj ręce 
moje. i śdągnij rękę twoją, a włóż w 
bok mój; a nie bądź niewiernym ale 
wiernym. Odpowiedział Tomasz i 
rzekł mu : Pan mój, 'i Bóg mój. Powie 
dział mu Jezus: Iżeś mię ujrzał Toma
szu, uwierzyłeś. Błogosławieni, któ
rzy nie w idzieli a uwierzyli. - Wieleć 
·i iooych znaków uczyni i Jezus przed 
oczyma uczniów swoich - które nie są 
w tych ksiegach naoisane. A te są na
pisane, abyśmy wierzyli, że Jezus 
Chrystus, Syn Boży; a iżbyście wie
rząc, żywot mieli w imię jego. 

Kazanie. 
Pau Jezus po swojem zmartwych

\\~staniu kHkakrotn :e ukazywał się ucz
niom, aby ich utwierdzić w wierze, i 
Pocieszyć w smutku. oraz obd<łtrzyć 
l?O~ojem, na którym im zbywało po 
~i:rnerci Chrystusa. Oto i w Ewangie
lu dzisiejszej czytamy, że Jezus wszedł 
Przez zamkniete drzwi gdzie byli Apo 
st.ołowie zgro.madzeni 'dla bojaźni ży-
~?~, i pozdrowił ich temi słoV;'~: „~?-

01 wam. Jako mnie wstał 01ciec i Ja 
Was posyłam." - I udzielił im władzy 
?<!Puszcz?ll'J ia grzechów, a tern samem 
1 słuchania spowiedzi, która jednocze-

śnie ustanowił, mowijlc: „Weźmijcie 
Ducha świętego: których odpuścicie 
grzechy, są im odpuszczone: a któ
rych zatrzymacie, są zatrzymane". To 
masza świętego podówczas nie było . 
A gdy mu Apostołowie oznajmili, że 
widzieli Chrystusa, nie chciał im dać 
wiary, i powiedzia:ł: „J eźli nie ujrzę w 
ręku Jego przebicia g_woździ, a nie wlo 
żę palca mego na miejsce gwoździ, i 
,nie włożę ręki mojej w bok Jego, nie u
wierzę.''' Jezus w ośm dni potem u
kazał się znów Apostołom, i pozdrowił 
ich temi samemi słowy co i poprze
dnio; a obróciwszy sie do Tomasza, 
który podówczas już był obe.cny, rzekł 
„Włóż sam palec twój, a1 oglądaj ręce 
moje, i ściągnij rękę twą a włóż w bok 
mój: a nie badź niewiernym, tylko wier 
nym." Tutaj zawstydza Jezus słabą 
wiarę Tomasża, który słowom apostol
skim nie chciał wierzyć, aż go na wła 
sne ·oczy ujrzal, i daje mu przestrogę, 
aby odtąd już byl wiernym, i nie cze 
kal na znaki jawne, bo te nie zawsze i 
nie wszY'stkim się udzieliają. I gdy .To
masz rzekł „Pan moi i Bóg mój" -
powiedział mu Jezus: „Iżeś mnie uj
rzał Tomaszu, uwier·zyłeś: błogosła
wieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli" 

Ztąd dla nas nauka: że chociaż ła
twowierność nie jest dobra, to niedo
wiarstwo gorsze i prowadzi do zguby, 
jak mówi Jezus na innem miejscu: 

Księ.garnia „ Wiarusa P." 
poleca w wielkim wyborze : 

książki dv nabożeństwa, powie• 
ściowe, historyczne, śpiewniki, li~ 
stowniki, papier listowy, wiązarki, 

powinszowauia itd. 
Adres: " \\. iarus Polski", Bo

chum, Maltheserstr. 17. 

po wszystkie dni, aż do skoi1czenia wił na tern miejscu małą kapliczkę; ten 
świata. że sam umierają;c zapisał 100 ma rek na 

Zastanówmyż się tu dobrze, bra- budowę kościółka na tern miejscu dla 
cia moi, i zauważmy: czy kiedy nie Najśw. Panny. ' Wrótce znaleźli s ię in
wątipiliśmy o jakiej głównej prawdzie? ni, którzy się chętna ofiarą przyczyn:
czy w towarzystwie osób nie podnosiliś li do budowy kościółka. Mia11owicie 
my jakiej kwestyi religijnej, odstępu- dwaj bracia: Jakób i Stanisław Wrą
jąc od nauki Kościoła, a opieraH się na czyno ofiarowali na postav.rien e olta
własnem rozumowaniu? bo to na jed- rza dla Na~w. Panny 550 złp.; a to z 
no wychodzi, jakbyśmy byli niewier- wdzięczności za cudowne uzdrowienie 
inymi. Niechże nas ta przestroga, jaką ich sLostry, która ciężko przez kilka lat 
dał Jezus Tomaszowi: „Nie bądź nie- chorując na krwotok, skoro się pod o
wiernym, ale wiernym", skłoni do wier piekę Najśw. Panny przęd figurą od
ności, a obiectnica; błogosławieństwa dala: 1po spow~edzi i Komunii św-. odzy
przyobieaana wierzącym: „Bł·ogosła- $kata zdrowie. Pewna staruszka imie 
wieni, którzy nie widzieli a uwierzyli" niem Jadwiga, ofiarowała 150 złr.; in
.._ niech nas zachęci do uznawania za ni przyczynili się drobniejszymi ofiar~ 
nieomylną prawdę to wszystko, o czem mil do postawienia i ozdoby tej świąty 
nas Kościół zapewnia; abyśmy w na- ni, przeważnie z wdzięczności za otrzy 
grodę wiary naszej mogli osiągnąć to mane laski od Najśw. P.ainny przed tą 
błogosławieństwo, i oglądać na własne fhrurą. Samą figurę ozdobiono. srebr
oczy Chrystusa w Królestwie Niebie- nemi koronami, promieniami i płasz
skiem. Amen. czem ~e srebrnen blachy artystyczn!e 

wykutym z daru rodziny Malllieckich, 
. ówczesnych właścicieli Steszewa. O-

CUdOWn8 obrazy Matki Boskiej' koliczny. lud .liczn~e się garną,ć. począł 
do nowe1 św1ątym; coraz cz~sc1ej sły-

w Polsce ł chać było o nowych łaskach doznanych 

(Ciag dalszy). ' żde śwlęto Najśw. Panny zbierali się I 
od Naiśw. Panny w Stęszewie. Na ka 

_...,.,,_, •• ..J tak licznie czciciele Ma.ryi w teh świąty, 

s T Ę s z E w o. l ni, że jak czytamy w kronice, kilku ka-
1 • Na południowy zachód od Poznani.a, p~anów, miejscowych i zami.ejsc~wych, 
w odle.~_łości 23 k:fom. etrów od tego mią I tu~ wrstarczało do 'YYsłuchama s_po
sta, lezy Stęszewo. W starożytnem w 1)edz1 ś:V. wszystkich, P!agnących 
tern miąsteczku, które niegdyś waro- przystąpić do śś. Sakramentow. „ 

wną, bo wielkiemi jeziorami ot{)lczoną O las~ach :Ioznanych w ~t~s~ew!e 
twierdzą było - znajduje się oprócz wyi:10wn1e ~wiadczyły da:wn1eJ llczme 
okazałego parafialnego kościoła: na ta!l'lze rozwieszone wota 1 srebrne ta
przedmieściu zwanem Kościańskient; bllce. Jedna z roku 1643, pocpodziła 
drugi maty kościółek, pod wezwaniem od Maryanny z Wierzbna Mameckiej: 
Niepokalanego Poczęcia Najśw. Panny. za otrzymane zdrowie dla siebie i dzia 
Wybudowal go ze składek rpobożnych tek swoich. Taż sama pobożna pani 
z początkiem.. s iedemnastego wieku pro nastęnnego roku z~ ucieczka do Najśw. 
boszcz stęszewski, ks. Jan Glitowski, ~~nny W: Stęszev:·1e otrzymała wzrok 
a pośw:lęcił ks, Maciej Kurski, Biskup JUZ pr_aw1e zupełme utracony. 
sufragan poznański, dnia 4 września O. J~rzej Sikorski, kapłan Tow. 
1661 roku. J~zusowego, zeznaje o sobie roku 1653, 

Aż do roku 1730 dwóch kapłanów że gdy kończył teologiczne studya w 
mieszkało przy tym kościele, ale gdy Poznani.u, zaichorował ciężko na ner
w przyszłym wieJ<u pożar zniszczył w wy. W tym smutnym stanie ofiarował 
Stęszewie probostwo, księża probosz- się pp·ece Najśw. Panny i ślubował od 
czowie stęszewscy przy tym kośdółku być pielgrzymkę do Stęszewa, jeśli mu 
zamieszkali; gdy zaś. sam kościółek Najśw Panna zdrowie. wyjedna. Wnet 
m:!r1ą '· roził (urządzono w nim bowiem zdrowie uzysk;ał i przybył do Stęsze
czasu wojen napoleońskich magazyn wą. aby tam Opiekunce swo:~j gorące 
dla wojska); ksiądz Walenty Grzesz- dzięki złożyć. - Pranc·iszek Zbyszew
kiewicz wystawił w roku 1826 na miej s 1 ~i ofiarował srebrna tablicę za yle-
scu dawnego, nowy drewniany kośció- czenie z choroby, którą lekar~e uznali 
ek, który. obecnie widzi111y. za ni euieczalną. W dawnym inwenta-

We wielkim ołtarzu tej skromnej tarzu znajdujemy 90 wotów zapisa
świątyn i ~ znajduje się starożytna, pię- nych; obecnie nie ma icli na oł a rzu 
knie z drzewa rzeźbiona figura N aj św. wcale: n·.e ma też srebrnych ozdć ) na 
Panny, około 40 centy,metrów wysoka, -figurze. Wszystko to świętokradzka 
z dawien dawna za cudow1m:i uznawa- ręlfa zabrała. 

figura ta Najśw. B~garodz ' cy, bee 
n·1e pozłacana z metalo~mi, koro1 a~1i. 
otoczona złocistem i p omi eni ami. u
mieszczona . jest w ołtar&u za zas ,rwą. 
Naokoło framug · ' rymalo\: ane ~ "nt 
PY aniułów, a u spodu klęczący św .I -
achim i św. Elźb : eta . 

·, Naboże11.s two do j6w. P c.:.1 rn .r 

Kto nie uwierzy, bę~zie potępion". Ła
twowierność czasami wprowadza w 
błąd człowieka, ale mu nie grozi potę
pieniem. jak niedowiarstwo. Zresztą, 
trzeba uważać: komu i kiedy należy 
dać wiarę: Jeżeli nam mówią ludzie 
podejrzainych obyczajów o rzeczach, 
dotyczących wiary, a przytem gdy wie 
my, że oni nie mają posłannictwa ani 
od Boga, ani od właściwej władzy do 
ogłaszania prawd wiecznych, takim nie 
mamy potrzeby ślepo wierzyć, bo by 
nas mogli w błąd WJJrowadzić i osłabić 
w wierze; ale: jeżeli nai;n głoszą -naukę 
Bożą kapłani„ którzy są powołani i 
wyświęceni na urząd głoszenia słowa 
Bożego, i od władzy duchownej do te
go upoważnieni, a no1dto, gdy nam to 
głoszą publicznie w kościele. ~o takim 
obowiązani jesteśmy wierzyć, i być pe 
wnymi, że nas w błąd nie wprowadzą. 
Tomasz św ięty nie uwierzywszy Apo
stołom, gdy mu mówili, że widzieli 
Chrystusa, aż Go na własne oczy oglą 
dał; błqdził wprawdzie; ale dla tego 
zbłądził, że jeszcze nie był utwierdzo
ny w wierze i nie otrzymał dalfów Du
cha świętego; ponieważ niemi udaro
wani zostali Apastołowie dopiero w 
dzień Zielonych ~wiąt, a jednak Pan 
Jezus zgromił go za to niedowiar two, 
i oświadczył: „że błogosławieni, któ
rzy nie widzieli a uwierzyli;" ale nam, 
którzy już za:twierdzeni zostaliśmy w 
wierze przez Sakrament Bierzmowa
nia niedowiarstwo bezkarnie ujść by 
nie' mogło, gdybyśmy wątpili o tern. 
co nam jako nieomylną prawdę głosi 
Kościół katolicki. Bo właśnie ~iara na 
tern się zasadza~ aby za nieomylną 
prawdę uznawać to, co B~g obj~wił i 
vrzez Kościół święty do w1eq;ema po
daje. Wszelkie rozumowania ludzkie 
nie mają tu znaczenia: bo jeśli Stolica 
apostolska z k"tedry ogłasza co, jako 
dogmat w rzeczach wiary, to już kw~- . . 
stya skończona, i nie podlega dys~uc re '?ym, za kra ą z.el ~qną. Gdy Ją ra~u 
ludzkiej; ponieważ Jezus przyo~ 1 ecał 1edncgo do kośc10ł~ przy1res on ~ me 
Apostołom obecność Ducha . ś'\1ęte~o 1 bawern znalazła s ~ę .c~downy n . spo
w takich \vypadkach, abv rn~ b;~ d7:l• '; 11 ~obem na .dawnem m1e1scu. _ _Dla tego 
i sam im przyrzekł, ie będzie z mm1 • :~den z mieszczan stęszewsk eh wysta 

V r Stę zewie i t'Vf na zych G~9 - acł \ie 
us.tało. ~ chorqbacl;, lub v .,i.ki eł ·.ol
w1ek groz~:ych nie e,zpiecze( t.\'\·;.ch: 
tam szuka i tam znajduje lud okol'czny 
opiekę Najśw. ziewicy . Z 'laszcza 
w u roczvstoś~ Niepokalanego Poc1ccia 
Naj 'w. Panny, zbiera się w Stęszew i e 
do t rzecł tv~iecy nielgr,zymów, z któ 
r eh czwarta część prz stępu.le dq śś. 

a ramentów. 
Szczegóły te historyczne wyjęte z 

akt parafalnych. 



Chusta świętej Weroniki. 
(Dokoi1czcnie) 

Piłat odpowiedział na pół fnicw
nie: 

- To chyba ta ciemność Podsuwa 
wam na myśl takie dzieciństwa? Mo
żnaby mniemać, żeście sie wszyscy 

Niewolnik pomknał duchem, a bie- zmienili naraz w tłómaczy snów i pro
siadnicy wyszli z sali jadalnej do persy roków. 
tyla, aby w raz:e powtórnego trzęsie- Przywódca obstawał jednak przy 
ala ziemi pod golem niebem się zna- swojem naleganiu: 
leźć. Ni·kt nie śmial przemówić słowa, - Może przecie byłoby jeszcze mo 
wszyscy milcząc, czekali powrotu po- żliwem uratować życie tego cztowie
$fa. ka? Gdybyś tak wysłał szybkiego goń 

Wrócił rychło i stanął przed na- ca? 
miestnikiem. - Na pośmiewisko ludzkie chce-

- Czy zastałeś go przy życiu?-· cie mnie narazić! - oburzył się namie-
zapytał Piłat. stnik. - Powiedzcież sami. w coby się 

- Nie, panie, skonał już, a w tej obrócił porządek i jakieby to bylo pra 
chwlli, kiedy ducha oddawał zatrzęsła wo w tym kraju, gdyby sLę dowiedzia
się ziemia i niebo otwarło... no, że ja namiestnik uwolniłem zbrod-

Zaledwie to wymówil, uslysz'.lito niarza dlatego tylko, ponieważ żonie 
ilośne uderzenia do bramv wchJd'J- mojej coś się strasznego przyśniło? 
~ej. Wszyscy drgnęli, jakby na nJwo - Wszakże to nie sen. tylko praw 
ziemia się pod nimi zatrzęsła. da, że na wlaS111e oczy widziałem tu w 

Zaraz potem wszedł niewolnik, e;- Jerozolimie Paustynę - rzekł młody 
znajmiając: retor. 

- Szlachetna Faustyna i :,11ip1- Sam biorę odpowiedzialność przed 
cyusz krewny cesarza! Przvbywai.1 z cesarzem za swoje czynności - rzekł 
prośbą, abyś im dopomógł o1na1cź~ pra Piłat. Zrozumie on łatwo chyba, że ten 
roka z Na1areu ! marzycieb, który bez oporu żadnego dal 

Pomruk cichy przebi~gł przez pe- się znieważyć moim pachołkom, nie 
rystyl i lekkie kf.oki dały ;; 1:; slyszeć. byłby w stanie pomódz mu w czemkol 
A g<ly się namiestnik oglądał ~a s1~b1e . wiek .... 
ujrzał„ że jego przyjaciele cofai1 się (iJ Ledwie to wymówił, dom się za-
niego. jaik od kogoś, kogo wła~:i!~ :1 ·e· trzęsl, grzmot gwaltownv dal się sly-
~fcz~ś~~e ma sootkać. szeć, ziemia zadrżala. a przeraW.jący 
, ) µ~···Ach ~rzfiacielu! - zawołała huk walących sie. budowli i kolumn 

... , ·t>r li?. 11n il zy lJ : . · · zgłuszył słowa ludzkie. 
JYffk1~~~:1rw2.~~WiUJ~ffir c~ęt~lt~sJ.~i~~~~~ Zaledwie nieco ucichło, wezwał Pi 
rY1 „ 1 Gt :-t~~:J~1f1 ,~f ~1· -11u . , · t lat J'ednerro z niewolników do siebie. 

J;j\fri~ fot:,·w~ęfłT! ztiktÓ~~:V nr1~rJ/-:V1j e: - Pędź na miejsce stracenia - mó-
lt~ ' ~ .lH 1

'l< ~ł ' eH · i · .:ł9.uj. ~ neJ wił do niego - i rozkaż w moiem 
.,rv1fL i~ ·„.~ r ''Jo ·~~~d. ' ~fb~P.~~.~ ?ff s~.: ~ imieniu, aby proroka Nazarejskiego 

:f lti~ił~. ~.Y~~t.f.";~~~t~ ~~di~to co żywo z 1:zyża! , 
·•f}' ~~;f ~1~~~~~t#s~~1w~~~~~~ '.' uctaf:~f ~Y:: ce;ir~~0'Q;~~~ct~i:~%~ 
'~. )łPg1ł~f1~~d~~ł~ ~. n~J~~l· %11I11rRl.~·i r~. ~.eś o swoic;.h przygodach. omijała wzro
J}J~ f'J11!.il,ą}'. ~1 t~ 0ąh'1f ła}Ąf'PJ-~ł1ri1ąn1 kiem jego oblicze; podczas iei nieobe-
rt;a!fb~JftB'ff~BL ·~~frr~· m~e~~)f~y cności bowiem, choroba tak straszne 
~~W ?f „u,~~Z

9
Y;!O:WaJH~·<rrę f~i· rpp- poczynił.a spustoszen:a, że Faustyna 

~~e. , lt .. t f s~s s~.q !. ~-Wa$ ::. :W?f .. 'znx .... :~ „,Y1. Y.J~lą.d pomyślała w duchu: 
o v (t'o~Y') -~~ .~~ ~ąfe~o ~~11sitw~_. . J\;,o - Gdyby Bogowie mieli mi!osier-

-~~11~tr~~}nc, Ja~ c.l~\u~9 (VJ)e~p,fV}-1 't~- dzie, raczej mnieby śmierć zesłali za-

~,~~·; 7~\ę;:~~h2? 1 ~J 1-z'~~~~ 1•1 P9Q}~~~ż ~i~sz~~::;~~{i. b~~!~:C}~~~:ć ~~~~ 
1r9~W,fit;>.$.~q.z. a;~)Nś.;~~ę~~a,; ~)~me wiekowi„ że już niema dla nie~o ratun
mo~r · dh>Bftł5f1rcCtAJ!~ ~1ł.~~ft.IJ1 (~, 1 ~v;nem ku! 
!J~o;ą~~~ 1~r~ę,a 'mrn _ną_ s 91~-J - ;.rz,erwal Opowiedziała mu. że cudQ.twórca 

JWif:b. tozk'a~ał 'M~8Ińi óm 7c6prędzej 
~rflTCa~J~. ''fet'4ńi'k4· . 111 hÓ. cftbd'ffile'f tJI ZOStal W Samdzień przyjazdu \ej dO Je 

tri: .J:~x11,c< -~rr \(~~~~it 1 ~v~e wresz- ~~~~~~~ ~~~ż~:~~;;l~ ~h~; !~~~~ CJ~it·~~ft u.HW.flrt1i~9·W~f .roz~m!. lf.1 twarze nienie, że tego dokonać nie z<lolała, za
.s\\jO\C.)lj r ~<B?S~ il~Il~l 'JH '•rifYlJranych częla płakać. Tyberyusz rzek~ jednak 

,,~~rr1n ':łYdSSCffitt~~0~ .troi~H% . obojętn:ie: 
"tWlf"oi}.ruh·JlJl~ffJ b~ 1~ltęr1u:Qrzekł me~ - Więc ty istotnie trapisz się tern 

1th1ł~W1e,1 ?.R1 ~ł) 'J·H· ~~lł~rn.ś twemi Ach! Paustyno, spędziwszy całe dlu-
mrzonffam11 ą~w R-· uczty. Skoro · · · J::> • • • • t 
jedpak .9Ti esł~~l.' .i.~72 w. stanie myśleć gie zyc1e w ,zym1e 1eszczes me s ra 

~łIB.ś d!.Eżrefu tHifuwi..tGPdW'i~dz nam bo- ciła wiary w cudotwórców! zabobony 
,róał, '. s'el\<>rwói; .oe-1 .. · ~~~i· ~y go, soróbu- dzieciństwa z gór sa.bif1skich tkwią w 
'fet'rryUWyt .ć' (?f :'Zenie! tobie w::ctać dotąd ... . 
, ·. ' Mł · Rbbi ' ~''Ch'e~rlle na: to przy- Ze słów tych wyrozumiała starusz-
. st4laf fq:rd~Htlfkl'ó~~~~~ "snu swego, je- ka, iż Tyberyusz nie spodziewał si~ 
1 łfen ~bc~d'fu~i~ ~~powfadala obecnym, wcale pomocy od Nazareflskie~o proro 

·gości~~ pb:Waznłe1i <eór~·z bardziej. Po- ka. · 
I n1'ecl;lął1 ; ~cl~cH5--W~~~p ·9zoła ich zasępiły - Dla czego tedy wypraw ileś mię 
, ~ię .. Je<J~\h:.'~N"r~l P,.ćiąż jeszc.ze ś~iał w tak dalekie kraje • .'cżeli calq tę po-
się i :WJ~fł~~o):H~JPJ~m przew1dzemem dróż uważaleś z góry już za bezce~o-
m1em'3 byt . 1'P,i\!fł. wą? 
' Gtly )fa•bp~~.·, ładanie sko1kzyło, - Jesteś jedynym przyjacielem 
rzekł l'nłódV ' .mó\\rta: moim - rzekł cesarz. - Nie m:ałem po 
' ~ Z<i,tś~/Wt'~µi jest coś więcej, niż wodu odmówić twojej1 prośbie, dopokąd 

sen, ,g<lyf qi,e 'Vf,\działem dziś wpraw- jeszcze w mocy mojej S'J)ełnlać twe ży
dzie· ce.sA~za_: r p~tomiast spotkałem tu czenia ... 
Jego) ś'Wr!i marrUtę i przyjaciółkę Pau- Ale staruszka nie dała mu się prze-

, stvn~~· '-«rtef'dżającą do miasta~ Dziwi konać trwając w oodetzeniu, że za
mnfe tybko, że się dotąd nie ukazała w drwil z niej świadomie. 
pałacu· u fi.~miestnika. - O! tu wyłazi znowu twoja dawna 

"-- Istotnie chodzą pogłoski, że ce- chytrość! - zawołał popędliwie. -
sarz ' nawiedzony jest okropną choro- A tego ścierpieć w tobie nie mogę! 
hą, .:..... zauważył dowódGa wojsk: I - Nie trzeba było do mnie powra
mam wrażenłe, ,że sen twojej rony, mo- cać - rzekł cesarz. - Było zostać w 
źe być istotrtie ' dohiostą _przestmg~ bo- swoich górach ... 
g'ÓW. r ')' ' I ' Przez chwilę zdawać sie mogf.o, że 

·- Nicby w· tetn ·nie b~fłó"niemożli- eV którzy tak częstko bywali w zwa
wego, f!dyby, Tybe'tY.usz rt~ip,rawd_ę wy dzie 1i.e. 'sobą- pqktócą się n.atychm"ast. 
stał P,osla ćfo Jłide1, ,~by do ~weg-o , 19'ża ' Mii{(:Jy ' jtfż te 'c}~'asf; kiedy Faustyna na 
sprowadżlć ·ctHićlworć~ ' - 0 )}rzythat seto/o &prhala sieiz'cesatzem. Zniżając 
rttro&:v tetdr'. .· · 1 n rr "! ' 1 :~las, 'hie ;chciala tlać "t>owiem za WJrgta 

rOowÓdca f\-(frócJJ, ~ie,' Z i1ie~ t}d- hą, mówił~: 1 1 f )I 
1 

) ft itt 
16ird4 dri PHata 'i I rze'kl: ''\1

,.1\1 ., '}"[ '//. "'"-".·Ten etfow1eJ< byl pra'Wdzłwyfu 
') ·~ Jeitli istotnie cesatz 'miał i(~- -pmrÓk1'.'em. ·· ' Widziałam go, a kiooy 
c'mfar sprowadzeriia testo Prorblła <'do 1w'zrok jego oczu padl na mnie, czułam, 
siebłe. byłoby I~pief dla r ćn~-fJle> ihdta 'ze to Bógi... By lam jak szalona, gtl}; 
nas. żehy poselstwq zastafo l:!O !rzy go na śmierć wiedli, a ja temu ptzeszk:o 
życiu. . ·riff' r. ') dzić nie mogłam. i 

.ffTl!llrj lH1Bq f , ' r 'I l'J ){ '/ '"!, f' In 'J I )li'' 

- Bardw rad jestem. żeś temu n'.e ~ im o wszystkiem. Spłakali sie wyslu
przeszkodziła - rzekł Tyberyusz. - wszy opowieści, a mężczyzna riZekł: 
Zbrodn'.arz to był, winien obrazy ma.je- - Przez życie całe nie zbedę żalu 0 
statu i podżegacz ludu„. to, że się oni rpzminęt: ze sobą. Żona 

- Mó\Yiłam z w:ieloma przyjac·ól- jednak powiedz:ała. - Pan Ból; 
mi Jego w Jerozolimie i wiem. że nie Wszechm9cny wiedział już oo czyni.„ 
był wcale .winien tych zbrodni. o które Trzeci poseł pojechał do Pa:estyny 
go pomawiano. · ·1 v.. J i sprowadził stamtąd k'lku uczni Jezu-

- Choćby tych właśnie zbrodni n:e sa na Kapreę a ci poczeli tam głosić c
SJ>ełnil nawet, to nie racya jeszcze, aby wangelię, której ukrzyżowany nauczał 
dlatego miał być więcej wart od innych Stara Paustyna choć na łożu śmierci 
rzekl cesarz znużonym glosem w swo już leżąca, zdążyła jednak stać się wy
jem życiu nie zasłużył tysiąca razy na znawczynią wielkiego Proroka. Otrzy_ 
karę śmierci! mała na chrzc:~ świętym imię Weroni-

Slowa te zniewoliły Paustynę do ka tlomaczące znaczeniem swojem ła
czynu, z którym aż do tej chw:ili ociąga skę, j.ake.1 dostą,pila, iż danem jej było 
la się jeszcze. przekazać ludziom wizerunek Zbawi-

- A ja ci przecie dam dowód )ego cic!a swego. 
mocy! - rzekła z przekonaniem. - (KONIEC). 
Wspomniałam ci już przedtem, żem mu '!!1_lfl!!!_!!f!! __ !!ll!_~_.!!C.„ --.i!llllll!_ll!'!! .• ~- !l!L§411!'. !!!.'_ •. m.!_!!!_"!!._!!f!!l_~-===11!'1.~ ... ••l'lllll._!!!_!!!_llll:SS._ 

chustą moją twarz objarla. Ta sama, 
którą oto mam w ręku. Może zechcesz p E G H ZYM Z p " Z EM E NT 'I 
bodaj raz okiem na nią rzucić?... ' \ j lJ. 

Rozłożyla chustę przed cesarzem a 
()11 ujrzał na niex istotnie cień zarysów 
ludzkiej twarzy. 

Głos staruszki drżał ze wzruszenia 
kiedy mówiła dalej: 

- Ten człowiek uczul, że go miłuję 
i miał moc zostawienia mi swego wize
runku. Oczy moje zalewają się łzami, 
kiedy nań patrzę„. 

Cesarz nachylony wpatrywał się w 
obraz odbity w krwi~ lzach i czarnych 
cieniach boleści. Powoli występowa
ło przed nim oblicze to. jak żywe. Roz 
różniał krople krwi na czole, kolce cier 
niowej korony, włosy przesiąkłe krwią 
i usta drżące w męczarni. 

Coraz niżej pochylał się cesarz nad 
wizerunkiem i coraz wyraźniej wystę
powała twarz cudowna. Z mgBstych za 
rysów zajaśniały nagle oczy, jakby 
żyjące, wzniosłość cierpienia Q'.bjawila 
się w niich w takiej czystości, jakiej ce
sarz nigdy przedtem nie oglądał. 

W sn_arty na łożu pochłaniał ten o
braz oczyma. 

- Czy to czlowiek? - pytał z ci
cha. - Czy to mógł być człowiek?. 
Potem legl i1 milcząc wpatrywał się w 
obraz. Łzy zaczęły spływać po jego 
policzkach. 

- Jakże mi żal, że ciebie już niema 
na ziemi, ty Nieznany! - szeptal do 
siebie. 

- f austyno ! - zawołał wreszcie 
-ja·k mogłaś dopuścić jego śmierci? -
On byłby mn:·e uleczył! · 

I wowu pogrążyl się w zapamięta
nie, WlJ)atrzony w obraz. 

- Człowieku, - rzekł po chwili -
skoro ty nie możesz mnie już uleczyć, 
ja ~ię jeszcze pomścić mogę! Srodze 
zacięży ręka moja nad tymi, którzy cię 
zgladzilL!... 

Znowu milczał czas długi, poczem o 
sunął się na ziemię i pa<lł przed wizerun 
kiem cudownym na kolana. 

- Oto człowiek! - mówił - jakie
go nie miałem nadziei spotkać już ni
gdy, a wskazując na siebie, rzekł - i 
ja i wszyscy inni jesteśmy jako potwo
ry lub zwierzęta dzikie, a ty, tyś jest 
człowiekiem! 

Pochylił glowę tak nizko, że do
tlmął ni~ ziemi. 

- Zmiłuj się nademną, ty Nieznany! 
- zawoła! a łzy jego zwilżyły kamie-
nie. 

- Gdybyś żyt, samo spojrzenie na 
ciebie byl_oby mnie uzdrowiło! 

Biedna Faustyna przelękła się wru
szenia cesarza i rozoaczy. Wyrzucała 
sobie, ie pokazała mu obraz i strapiona 
tern, ujęla chustę, aby ;ą z przed oczu 
Tyberyusza usunąć. 

Wtedy podniósł glowę. I o dziwo! 
Twarz jego była taka jak przed choro
bą, bez śladu cierrp:eń i blizn; jakby źró 
dlo tej niemocy tkwiw w sercu jego 
nienawiścią i pogardą zatrutem, uzdro
wiony byl z chwilą, gdy uczuł współ
czucie i uwielblen"e. 

:~ :~ * 
Nazajutrz wyslal Tyberyusz trzech 

posłów. Pierwszy u dal si! do Rzymu 
z nakazem, aby senat zarząd-ził ścisłe 
śledztwo nad sposobem, w jal~. ;iamie
sthi~.:1 spkł11ia ~wój urząd w PaJestjn,le, 
zliś>~Ctyby~ f!: okazalo, ~ Jud 1µ8iska11 i 

{ ~Hr,tl.~. fot 1śrni~rc trHewinnvcw, vn.' h><tsY,ć 
JłatanY.. I l .;r I ,' ł~lt '!( 

D,rllgi pdslahlec, 1skret;0W~l'l<r:'ok\ t>o 
sp~ęsz'n~ ~u .iordm .,samnr~k"fu. 1a!,h~· 1pfi
dz1ekowa.c sattMtnetnu ifhiłże~S't{.'(fti 'za 
radę ud~ięloną ~sa rzówi i ooowiedzie.ć 
I ' f -ł 'I \" I ' l {I m J . · · 

Opowiadan'.e 
Piotra Palińskiego 

{Ciąg dalszy). 

Może ze sześć szaf dalej posunął si~ 
młodzieniec, gdy zlodziej z latarką do
szedł do samej szafy. Student 
położył się teraz jak długi na ziemię.„. 
zimny pot wystąp_il mu na czoło .... Zło
dziej jednak trzvmal latarkę tak, że od 
niego odwrócona była światłem, i że w 
ten sposób pozostał otoczony ciemno-
śoią. ' 

.,Bogu dzięki!" rzekł w sercu i głę
boko odetchnąt - W tern radosne 
„Gloria " 60

) dolatuje z kościoła ucha je
go. „Tak, jest to święta i błogosławio
na noc!" 

„A do kata I'' szepce zlodziel, który 
przerzucił spadłą kupę książek. Tomu 
tego niema; czyż dziś szatan z nami 
wyprawia swe igrzysko ?" .. „ 

Odpowiada mu na to okrzyk trwogi 
towarzysza. Jednym susem wyska
kuje z poza szafy. Nowy _przeraźliwy 
krzyk. Latarka upada z trzaskiem na 
podlogę, a złodzieje z przestrachem 
wybiegaja z biblioteki„.. Gruba ciem
ność i cisza grobowa„.. Powoli pod: 
nosi się młodzieniec z uratowaną księ
~ą z p_odłogi. Na~da ucieczka złodzier 
i ich okrzyk trwogi napełniły go boja
źnią prze<l nową przygodą. Teraz zda
wało mu się, że słyszy ponowne kroki, 
i lekko pomkną,l znów za szafę, zkąct 
miał widok na całą salę. 

Patrzy .... wlos mu się jeży a mrowie 
przebiega po ciele jego. Byłaż to rze
czywistość, czy też przywidzenie jeg() 
rozburzonej wyobraźni? ... 

Olbrzymia postać w bladem świe
tle pierwszej kwadry księżyca, bez cia
la, z golą czaszką, przygitsłemi oczami. 
istna trupia głowa, otulona w biak 
prześcieradło, pomyka sie zwolna od 
strony drzwi do sali. Nie było słychać 
stąpania„.. Była to godzina duchów.„. 

- Czyż umarli znów pow~tają i 
odbywają ponocne przechadzki? - PY 
tał się student sam siebie, a nogi gwat· 
townie mu dygotały. Nares~ie cho· 
dzący trnp stanął... w?aśnie przed sza
fą, za którą sie młodzieniec znajduje„. 
teraz zbliża się wolno do .niej i ją otwie 
ra. Studentowi serce gwałtownie !o
poce, drży na calem ciele, gdy napr~e 
ciw siebie wigzi· ową straszną trupia 
głowę. Widmó atoli naciskai na pr::i
wą stronę szafy, ukryta sprężyna W?
daje trzask i natychmiast otwiera s~ę 
tajna skrytka, w której leża pergami
ny i cienki tom in quarto:;1

). Ten owa 
postać wyjmuje. przerzuca swemi ko
ścistemi pakami karty. a potem napo
wrót go składa na swe miejsce. NowY 
trzask„. ściana zamknięta, .postać za
myka z odm?chem szafę, że aż się e
cI1:.0 rozlega i cich~rm powoinytn k8r~-lciem wychodzi. którędy przyszłu. ,_ 
je godzina p'.erwsza.„ znikła. . 

Mlodzieniec znajdował się w n~J
wyższem gorączkowem podraźnieniu. 
Bylżeż to sen, czy też działo ~ię to

1 
n~ 

jawie? Sarn tego nie wiedział. ee~ 
wyraźnie styszal o.n głos zegarak,; 
wkrótce potem odgłos wielu kro 0 

t w króżganku klasztornym. Z te~o wfu 
~'io~k9wał, że się pasterka skonc~Y. ~ 

<r16a1'diwsf'Y_ tjucha tlrzez . pobliże zYą 
2'y~h 1 Ht8t a.t}łtś~f ,, ptędRó swą krYJ~ 

.:\V~~< ~q~9,~f rHd~~I~i'~ ~Ąo s'Yej Ę~~ 
wsu~~f) sle .ęz.efjip'r~dzej, do lózk~ ł J 

'h'iStętfnY~h ' ]uz milmtach iasnał. snen 
'bł-ottosla\v1ori · h. '. •. ·~u 
·')."J{)'rf r JP , .f ')I f,T('r''' r r J 



1 spal student. 2ż po odmówieniu 
itW porannych; nie za wołano go ł 
śniadan 'e do reflektarza:i:!). Tam w ~ 
·am:st~\~ie .kilku upi:zejmych zakon- l 
óW pos1l1ł się kawą. 1 zwyczajną buł
Skoticzy\:v~zy s:i_iesznie śniadanie, 

.I się czempr~d~~j do. swej san~o-
. ce1i; tam bowiem lezala owa ta-
,1a książka· Wl~śni~ ją chcial otwo-. 
~ć, gdf .g? od\~1ed.z1l .{edc_n z ojcó;v: 
·,edstaw1a3ąc się 1ako mistrz gosc1 
\dadczając, że urzędem to jego, sta 
~ s'tt o tych w wszelaki sposób. Przy 
jzie on od czasu do czasu po nieg'J, 
\' rnu towarzyszyć na przechadzki, 
ieli to będzie życzeniem jego; do o
~du zaś klasztornego wstęp ma ka-
ego cz~su. dowoln~. . 
"1ł-0dz1emec podz:ękowal zakonm
iri za okazaną uprzejmość i opowie
al mu natychmiast nocną swą przy
ę; at~li o zjaw!eniu się ducha z o-

·ożnośc1 przemilczał. Nadwszech
:ar zdzlwiony zakonnik wziął ów fo
;nt i poprosił mlodzier1ca. żeby z nim 
rzedł do opata. Nie poszli oni teraz 

pokoi prałackich, w który:h opat 
ci'm udzielał posluchania, tylb do 
li gdzie dostojnik kościoła m '. ~s1.kał, 
lilóra sic znajdowala za urz~1owem 
~oi pomieszkaniem. Zakonntk sp0j
al bodowczo na tabliczk;; przed 
zwiarni, a potem skromn e zapukał, 
to odezwał Się Z Wrl<;t „.' cl donnś;iy 

os: ,,Deo gi·atias", dający po.z\v1J!e
e do wnijścia. 
- Benedicite ! - rzek! oj ~:c za

JJWY k '.ękaJąc przed opat~m. p .)(lCZi1S 

v student głQboko się ukłonił. Opu t 
z i elił klęczącemn blog.Jslawiełr:>twa, 
czem tenże pow~n) i opowiedział) 
się w nocy mlo ... !1.: i er'1.:1jwi rrzytr a

'!o. Z '7i :('~kiem tJ.rnt~res·w.raniem 
rzysłuchi,wał się opat opowiadani..1, :.t 

otem zobaczywszy książkę rzekł: 
- Ahi teraz mi jasno. kto ci zto

azieje byli, co ją ukraść chcieli. 
od pozorem bibliograficznych"a) stu
yiM), już od tygodnia nadużywali oni 

zej gościnności. Z pe:wnością są 
spekulan tywni·;:, .an tikwaryuszer;6) 

rzetrząsają1cy sta1re biblioteki przytem 
radnąc to. czego kupić nie mogą. Już 

iś rychłym rankiem odjechali, gdyż 
.e spodziewali się nic dobrego. Prócz 
go przypominam sobie, że jeden z 
eh ptaszków, chci.ał ks~ążkę tę, gdy 
wigzial, kupić, naturalnie za bezcen. 

iczyl on 1na to, że my się na jej war
ki z11uć nie będziemy ... " 
- Książka atoli ta, którąś pan z tyla 
zytomnością umysłu uratował, - mó 

·il opat dalej, zwracając się do rnło
ieńca. - jest najpierwszą !lOlską dru 
waną książką, z której już dziś tylko 
!ka egzemplarzy istnieje. Jest to 
,ycie Pana J czusa' • napisane po la
nie przez św. Bona wentureG'), a prze 
omaczone na język .polski przez mi
rza akademii krakowskiej!>&} prabo
cza z Sienna;;u) Baltazara Opecia60

). 

'yszło ono w drukarni łlieronima Wia 
.ra61

) w Krakowie. Bylibyśmy ją za 
lka tysięcy złotych sprzedać mogli. 
rzy·patrzyłeś się jej już, mój synu? 
- Nie jeszcze, Najprzewielebniei

zy księże opacie! Lecz chętniebym ... 
. --:- Zabierz ją ze sobą na swą celQ, 
~~h chcesz ciekawość twoją zaspo
ic, i licz na wdzięczność calego kon 
entu. Zaledwieś przestąpił progi na
ego domu, aliści j11ż wyświadczyłeś 
~1 ~ielką przysługę. I daJszy pobyt 

ansk1 będz!e tak dla pana jak i dla 
as błogosławiel1stwem rzeczywiś-
1e.„" ' 

Pralat się lekko skłonił; posłucha
iel dla mlodzie1ica i jego to.warzysza 
Y 0 sko1iczone. 
~~ Winszuję panu! - rzekł ten o
o ni n~ korytarzu. - J es< eś już tak 
,b,rze Jak przyjęty do nowicyatu. U
~z1ałeś pan na ostatnie przez najprze 
le ebn· · · .· . 1e1szego księdza opaita wypo-
.e~ztane słowa -
1lak, student je byt rozważył i wy
r~0~ko:v-rat z nich, że prośba jego o 
Y1ęc1e do z~romadzenia zakonnego 
~~ględnioną zostanie. Pomimo to 

ekr skromnie: 
nitDzi~kuję Ojcu, za jego dobre o 
ielebm~ 1 ~111anie; tymczasem naj,prze
eg n1e1szy ksiądz opat m1 dla kaź-
00~łówko pełne dobroci i z1clH;tY„: 

li dy młodzieniec przybył do swcJ 
ię natychmiast zaczął wręczoną mu 
ro~ę Przeglądać. z poważnym na

lll ducha zaczął czytać w tym 

starożytnym zabytku piśmiennictwa 
polskiego. 

Wkrótce potem zapukano do drzwi 
celi jego, jeden z zakonników, które
mu biła powaga z twarzy, przedsta
wi! mu siQ jako przeor opactwa prze
menckiego i rozpoczął zaraz rozmaite 
doń stawiać pytania. Od_powiadal na 
nie młodzieniec nieco nieśmiało. Szcze 
gólniej dotknęło go pytanie, czemu 
wstępu:ie do klasztoru, pomimo że ono 
tak prosto i naturalnie w ustach zakon 
nika brzm :lało i pomimo że takowe już 
tyle razy byl słyszał. Właśnie na topy 
tanie trudną mu był<l! odpowiedź. Prze
cież jemu samemu było uczucie, które 
go do tego nowego zawodu .pociągnęło, 
jeszcze wyt niejasnem, aby je módz 
przybrać w słowa. On sam jeszcze 
nie umiał sobie zdać z teg>0 sprawy, 
czy to było boskie powołanie, czy też 
bojaźń przed walką na niezmiernej are
nie, zowiącej się życiem. Chociaż już 
nawet aż do głębi swego wnętrza był 
zajrzał, to jednak tylko tę jednę klaro
wną myśl w niem poznał: „Tu w klasz
torze chcę się dopiero o sobie przeko
nać, ·czy mam powołan:e na. zakonnika; 
nowicyat to pokaże.'' 

To też powiedział przeorowi, któ
ry widocznie ani z tego„ ani z całego 
wystąpienia studenta nie był zbudowa
ny. Ten atoli w toku dalszej rozmo
wy pozbył się swej nieśmiałości i z nai 
wną otwartością opowiedział zakonni
kowi, jak mu na sercu bylo. Słowa te 
wypowiedziane z serdecznem ciepłem 
i promiennym wzrokiem _poruszyły w 
duszy przeora wszystkie strony sym
patyi, a gdy młodzieńca opuszczał, 
mial ten jednego opiekuna więce w 
Przemencie. 

Zbliżył się teraz czas. aby pójść do 
kościoła. Powiew duchowej dumy o· 
wionąl młodzieńca, gdy w kościele 
wskazano mu miejsce, w pięknie rzeź
bionych stalach zakonnych. 

- Et ne nos inducas in tentatio
nem0~), śp·~wał celebrujący prałat przy 
ołta.rzu. Niby naipomnienie rozbrzmia 
ły te slowa w duszy młodzieńca. 

„T nie wódź nas na pokuszenie", 
JłOWtórzyl z glębi serca. Niebawem 
naprowadziło nabożeństwu. jego myśli 
,na inne tory. Poważny śpiew -choral
ny. woń kadZiidla, darzące świaUo i 
od zt.ota się mieniące sza1ty kościelne, 
wvwarły na umyśle je~o czarujący. u
ro'i< znajdował się w tym stanie, gdzie 
to :nając otwarte oczy ozłowiek śni. 
Czcigodna postać opata, jeszcze czcigo 
dniejsza w biskupich szatach, przypom 
niala mu owych starożytnych świętych 
ksią7_,ąt kościola, którzy w historyi zaw 
sze żyją. T~k. wtenczas musiał Koś
ciół z oewnością tryumfować. pomyś
lał sobie. Lecz nagle podsunął mu ma
ły złośliwy kusiciel - ,a takich pełno w 
sercu człowieka- inny obraz: „gdy
byś ty raz te szaty nosił, ten :n:ienią
cv sie pastorał w ręku, na Rl-0w1e zło
ta haftowaną mitrę .... a twoja ma1ka by 
cię zobaczyła". I oczy je~o zajaśniały 
nieopisaną radością .... 

Wkrótce po powrocie do swej celi, 
zwoływ-al sygnarek brać zakonną do 
obiadu. . 

Dziś był takowy nieco obfitszy. 
Gdy opat dał znak. że obiad skońcw
ny. skończył mlodzienie-c modlitw~ ~ 
jedzeniu nader glośnem ,.Deo gratias . 
Alę jeszcze nie był ust za;n.knął, gdy 
rumieniec oblał jego twarz 1 zvczyl so
bie żeby byl ztąd o wJele mi1 oddalo
ny.:. Wzrok opata: zawisł prze~ mo
ment na nim; - był to wPra~dz1~ do
brotliwY rzut oka, ale ujawniał się w 
nim jednak lekki zarzut 

_ Cóż 0 tobie opat pomyśli? W czo-
raj po zup:e nie miałeś żadnego słowa 

·podzięki dla Boga, dziś z.a~ :vcz~s~ z 
zadowolenia. Albo czyż two1e _dz1s1eJ
sze ,.Deo gratias", prawdę ?ow1~dziaw 
szy, mialo lepszą pobudkę Jak meg~yś 
·Gaudeamus ig~~ur"-ro) przy studenckich 
biesiadach? Opat tę twoją pobu<lke po 
znal ... O! ten karcący wzrok ~.„u 

f nie śmiał prędzej oodrnesc oczu 
do ~óry. dopóki wszYSCY refektarza 
nie opuścili. Potem wyszedł d~ ogrodu 
klasztornego - byl-0 to wielki~, mu: 
rem obwiedzione miejsce z. p1eknerrn 
alejami drzew. W st1 )ne jezior.a prze
menckiego, ciągną-ce.go sie. dłnstie!fl pa
smem ku południ-Owi. rozc~ą~~ł s1e sos 
nowy la,s na który młodz1emec zwró
cił swe 0'czy. Potężne drzewa ~zno ... 
siły swe wierzchołki ku górze 1ako-

by świe_cc; i niby na dzi icjsza uroczy- I 
stość Narodzenia Pańskiego przyodzia- I 
ły się silną białą śnieżna chustą, a z 
ich galęzi zwies~~ły się dlugie. krysz
talowe sople lodu, które w ś.wietle zi
mowego słońca, co z pogodnego lazu
rowego nieba zsyłało swe promienie na 

.pokrytą śniegiem ziemię w tęczowych 
i zloGistych mieniły się kolorach. 

- Nie jestże to cały las pięknie 
przybranych choinek. dobrodzieju? -
zawołał radością przeiety młodzieniec 
do mistrza gości. 

- Dopóki słońce świeci, odrzekł 
zagadnięty. - Lecz gdy ono swą twa
rzyczkę skryje poza gęste chumry, wte 
dy wygląda ten las ponuro, a błyszczą 
ca śnieżna chusta zamienia sie na bla
dy całun ża.lobny. - Nie jestże to tak 
i z człowiekiem? Jeżeli w duszy na
szej zamieszkuje spokój, wtedy się 
przedstawia on nam świat zewnętrz
ny w różowym świetle - a jak ponuro 
wszystko na nas patrzy, jeżeli dusza 
ogołocona z łaski Boskiej, oddana ró
żnorodnym namiętnościom Młody przy 
jadelu ! Nieraz jeszcze dusze twoją 
zalegnie pomrok. nieraz ' jeszcze w ser
cu twojem burza szaleć będzie, ale nie 
trać odwagi; jest na to silne i n'.eodzo
wne lekarstwo: modlitwa ... '' 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

thiai:Po~enstwo pois1ua, 
W kościele klasztornym w Bochum 

odprawia się co niedzielę i święto dwa razy 
polskie nabożeństwo. 

1. O ~odzinie 011 Msza św. z polskim 
śpiewem i kazaniem; 

2. O godzinie 7.43 po oołudniu polskie nabo
żeństwo. 

Jest o.bowiązkiem każdego rodaka z Bo
chum i okolicy uczestniczyć nie tylko we Mszy 
św., ale i w nabor2eństwie po poludniowem. 

Oladbeck. Donosi się Rodakom, iż 
przybędz'.e do Gladbeck ksiądz polski. 
Sposobność do spowiedzi wielkanocnej 
od soboty, 6 kwietnia od godz. 4 Po pol. 
do poniedziałku 8 kwietnia. O liczny 
udział uprasza s '. ę. 
· ..... LE_ .. 

Ze „Zjednoczenia zawod. polskiego" 
W IE CE. 

odbędą się w niedzielę 7 kwietnia: 
W Preisenbruch po południu o 4 godz. 

w lokalu p. Oferbeck. 
W Weitmar po południu o godz. 4 w Io 

kału p. Hetnemanna. 
W Linden w poniedziałek 8 kwietnia 

po południu o 4 godz. w lokalu pana 
Schillera. 

W Schonebeck przed południem o 11 
godz. w lokalu p. Pohmann. 

W Stoppenberg przed południem o go
dzinie 11 i pół w lokalu p. Osenberga 
ul. Essenerstr .. 

W Oberhausen II. w południe o godz. 
12 w lokalu p. Jansen. ul. Knappen
strasse. 

W Hochheide po południu o 2 godz. w 
okalu p. Vierbauma. Przed wiecem 

o 12 i pół godz. odbędzie się konferen
cya meżów zaufania. 

W KaternberS? dnia 8 kwietnia DO poł. 
o godz. 4 na sali p. W. Burgera, Ka „ 
stanienstr. 

Oberhausen I. Konferencya mężów za 
ufania odbędzie s~ę dnia 7 kwietnia 
po pol. o godz. 2 u p. Webera, Duis
burgerstr. 

W Rath pod Dyseldoriem odbędzie się 
wiec 7 kwietnia po południu o godz. 
4 na sali wdowy łiilden. Kaiserstr. 
przy kościele kałolickim. 
Porządek dzienny: Referat z obec-

nego ruchu zarobkowe~o. sprawozda
'nie kasowe za I. kwartal obór delega
ta na walne zebranie. wnioski człon
ków. ._.,.___,, __ 

Baczność Rodacy w Herne! 
Wielki wlec w Herne odbędzie się 

w poniedziałek, 8 kwietnia, oo poludn. 
o godz. 5 i pół w lokalu p. Nittki, ulica 
Nowa. 

ZEBRANIA CZŁONKÓW 
W Oładbeck po Południu o s~· god~. w 

lokalu p. Kiipera. 
W Ober-Marxloh po południu o -4 godz. 

w lokalu p. Minhorst. 
W Liitgendortmund po południu o -4-ej 

g. wokalu p. Spechta. 
W Dilmpten po poludniu o godz. 5 w 

lokalu p. Eckharda. 

W freisenbruch po południu o ~pdz. 4 
w lokalu p. Of erbecka. 

\\' Altenbochum Po J>Qludniu o ~o<l.z. -ł 
w lokalu p. Burghardt. 

W Bochum-Hofstede 1>0 południ• • -4 
godz. w lokalu p. Walburga. 

W l(irchlinde po poludniu o godf. 1-ej 
w lokalu p. Schumachera. 

W Dorstfeld po południu o godz. -4 w 
lokalu p. Klinkhamer'a. 

W2nne Il Zachód. Zebranie czionkÓ'fl Q&
będzie s ! ę w niedzielę dnia 7 kwietnia po pol. 
o godz. 5 i pól u p. Oer<iersmanna pri;y ulicy 
liofstr. Wrdzial winien sję stawić godzine 
prędze.i. 

Wanne I. Unser fritz. Zebranie czlonków 
odbędzie się w świeto Matki Boskiej 8 kwiet
nia oo poludniu o ~odz. ~ u pana Lowe, Dor
stenerstr. 

Rccklinghausen-miastn_ Zebranie cz.lon
ków oJbędzie się w święto Matki B~ILiej_ 
kwietnia. po pol. o godz. 4 u pana Ratke przy 
Orosse Gelitstr. 

Alten-Essen. Zebranie czlonków o<lbędzie 
się w niedzielę 7 kwietaia przed pol. o godz. 
11 i pól u p. Saala. 

Zebranie członków oddziału budowla-
nego w Habinghorst 

odbędz ~ e się w sobotę6 dn. kwietnia wie 
czorem o 8 7,odz. w lokalu p. Ketlinga. 
O liczny udziat prosi 

„Zjednoczenie zawodowe polskie.'' 
. -- -~ . -*'-~ 

Z.EBRANI-E „GŁÓWNEGO KOMITE
TU WYBORCZEGO POLSKIEGO 
DLA WESTf ALII, NADRENII I SĄ-

SIEDNICH PROWINCYJ" 
odbędzie dę w poniedziałek, 8 kwie
tnia o godz. 3 po południu w sali ,,Oer
manla0, ul. Arminstr. 14. 

w GE L S E N I( I R C H EN. 
W s,zyscy członkowie „Głów•ego 

komitetu" ko•iecznle przybyć wllllll, 
gdyż chodzi o oadzwyc~aj ważne spra 
wy. 

Apolinary Wojczyński, przewodR. 

BACZNOSC!!! 
Towarzystwo Przemysłowców Polskich w 

Essea 
urzą.Qza w niedziele dn. 7 kwietnia rb. n.a wiel
kiei sali Aliredushans przy ulicy f rohnhauser
~r. nr. 19. 

Obchód I rocEOicy 
Program: Koncert. Cześć urzędowa. Przed 

stawienie amatorskie „l(inemato2rał" cz.yli 
„Moskal w Essen". Krotochwila w 3 aktach 
orzez O B. i G. K. Zwracamy uprzejmie u
wagę, ii przedstawienie rozpocznie si~ pankt. 
o gode:. 8 wieczorem. Po przedstawieniu za
bawa z łai1cami. Początek o fCOdz. 5 po polu-
dniu (3) Zarząd. 

Uwaia: Dzieciom szkolnym wstęp 1ła 
sale wzbroniony. 

Tow. gimnast „Sokół" w Bochum. 
Szan. Druhom się donos.i, iż zebra

nie odbędzie się w niedzielę, dma 7 
bm., o godz. 5 po pot w lQkalu p. Scha• 
fern ul. Ringstr. Uprasza się Q liczny 
ud:łial Druhów oraz RDdaków mają
cych zamiar wstąpić do Gniazda. 

Czołem! (3) Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
donosi swym czlonkom, iż kwartalne 
wałne zebranie odbędzie się w niedzie-
1Q, dnia 7-go kwietrria, Po wludniu o g. 
"4. Jak naHicznieJszy udział pożądany; 
goście mile wiadziani. - Posiedzenie 
zarządu o godz. pół do 3. 

(3) Zarząd . 

Baczność Bruckhausen I okolica! 
Towarzystwo kat. „Z2oda" z Bruck-

bausen-Marxloh 
urządza zabawę, dnia 7 kwietnia z tea 
trem pod tytułem „A wantura na przed 
mieściu'\ n_ą którą się wszystkich roda 
l<ów z Bruckhausen i okolicy zaprasza. 
Muzykę dostawi nam o. J. Podeszwa z 
Altstaden. Początek zabawy o godz. 
-4 po .Dołud11iu. 

(2) Zarząd. 

llacaość Kottenbur~t 
WIEUI WIEC 

ldbęd~ic si~ w •iodzielę.. dnia 7 kwietnia o 11;• 
dzinie ~ po l)Qłldniu na sali o. Zeibi1ta. Na 
wiec ten zaprasza się wszystkich Rodak&w~ 
J)Ollieważ przyj~ ważne SP1'awy tyczące si~ 
budowy kośclola w J<ottenbtlr1r0 .nod obrady. 

Z wołający. ------
Wielki wiec "Związku Polaków 

odbedzie się dla miasta Bochum ł okoli
cy w poniedzialek. 7 bm. po ·południu o 
godz. '4 na sali pana Walbun~a w Hof
stede. Postrstr. Na wiecu bedzie prze
mawiał jeden z szanownych panów po„ 
słów do parlamentu. O liczny udział 
prosi 

Związek Polaków w Niemczech. 



Bra~t"·o roi. Ś•· w llurde 
podaje do wiadomości, iż umarła Siostra. 

śp Barbara Molska, 
urodzona dnia 4-go Grudnia 1830 r. 
Brusz~aldzie, w powiecie Sztumskim w 
Prusach rzaehodnich. Pogrzab odbędzie 
w niedzielę, dnia 7-go bm., po połu lniu 
o 5-tej goJz. z t.loruu żałoby przy Stiftstr. 
nr. 15. O punktualne stawienie się Braci 
i Sió11tr uprasza 

NadzeJa1ior. 

Podzł~kowanłe ! 
Dzięku,iemy serdecznie Tow. św. Stani

sława, Sokołom odz. II oraz siostrom Bra
ctwa Różańca św. i szanownym Rodakom 
~a liczny udział w pogrzebie mojej ko· 
ehanej żony i naszej matki śp. l391 

KatanJny Wa1czakowej 
z domu I,, łłkowlak. 

Za wszelkie współczncie„BÓ1' :z.apiać" 
w smuku pogrążen i 1'1ąi ł dzmd. 

?5* -Towarzystw-0 św. ldzieiro w Giiwdgfeld. 
W niedziele, <lnia 7 bm. o godzinie 4 po pol' 

kwartalne zebranie. Posiedzenie zarządu i re
wizorów kasy przed poludtniem o ~odzinie 11. 

(I) W. Szymy~llk przew. 

Towarzystwo św. Józefa w Resse 
podaje swym czlookom do wiadomości, iż w 
ooniedzialek, <inia 8 kwietnia o godzinie pól 4 
po poludniu odbędzie sie kwartalne walne ze
brami-e. O liczny udxial czlonków prosi (I) 

Zarząd. 

Uw.aga: Posiedzenie zarzadu odbędzie się 
w niedzielę, dnia 7 kwietnia o godzinie pól 12 
przed poludniem Rewizorów kasy upraszamy, 
by na zebrainie ta1kże się stawi.U. Sekretarz. 

Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid 
wnajmia swym czlonkom. iż w niedziele, dnia 
7 kwietnia, o godzinie pól 4 odbędzie się kwar
talne waln.e Z:ebranie. Oprócz sprawozdania 
kwartalnego przyjdą jesz.cze bar<lzo ważne 
sprawy pod obrady. orzeto powinnością. każ
dego czlooka jest na zebranie przybyć. (1) 

Za.rx.ąd. 
Uwaga: Zebranie zarządu w niedzielę po 

p-oludniu o godzinie pól 3-ciej. Na zebra!Ilie za
rządu zaprasza się także rewizorów chorych. 

St_ Zmyślony, przewodniczący. 

Towarzystwo g'°l:lllIL „Sokół" w Kastroo 
podade do wiadomości sWYm czlonkom, iż w 
niedziele dnia 7 bm. o godzinie 2 po poludniu 
odbędzie' się miesieczne posiedzenie na sali p
Schul te &ckera. O liczne i punktualne przy
bycie uprasza sie. · Oośde mile widziani. (1) 

Czołem t Wydiiat. 

Taworzvstwo gimn. „Sokół" w Wanne I. 
podaje SwYJTI czlonkom i Rodakom do wiado
m~ci. ~ż urzyszle miesięczne 'Z~br~·nie odbę
dzie się w niedzielę, dnia 7 kw1etn1a po Pol. 
o godzinie 1 w lokalu pana H.omburga QIZY ul. 
SzkołneJ. Lk:zny udzia1 druhów pożąda11y. Go-
ście mile widziani. (1) 

Uwaga: Wvdzial i rewizorowie kasy win 
ni się stawić pól godziny prędzej 

Czołem! Wydział. 

T-0ow. gim.n • ..,Sokór' w Dttne 
W niedzielę. dnia 7-go kwietnia po poludniu 

o godz. 3 i ·pór odbędzie się pólrocz.ne walne ze
branie. na które wszystkich Druhów i rodaków 
z okolicy zapraszamy. Punktuatne stawienie 
się konteczne. (1) Wydział. 

l(oło śpiewu • Cecył.ia" w Neumiihl. 
W 1niedzielę 7 bm. o godz.. 11 przed pol. 

lckcva śpiewu w lokalu p. Rademachera _ 
·o godz. pól do 4-ej ćwierćroczne walne ze

branie O liczny udzial Szan. czlonków upra
sza sie. s:rdyż są · ważne sprawy do zalatwienia. 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Marxloh 
odbędzie kwartalne walne zebranie w niedziel~ 
7 bm. po poludniu o 4 godz. na sali zwyklY_ch 
posiedzeń, na które się wszystkich czlonkow 
zanrasza.. gdyż są ważne sprawy do Ot

mówienia 
Uwafa. Bratnim Towarzystwom podaie 

się do wiadomości, że Towarzystwo nasze ob
. chodzi 9 rocznicę dnia 2-go czerwca. Dla tego 
się uprasza, ażeby w dniu tym sąsiednie Towa
rzystwa: z okolicy ttamborn żadnych zabaw 
nie nrządzaly i się do tego zastosowały. (1) 

. Zarząd. 

Koto śpiewu •• Wanda" w Holsterhausen 
podaj;: do wiadomości swvm czJ'onkom, iż Y'f 
niedz' ~le. 7 kwietnia, oo poi. o godz. 2 odbędzie 
się r zne walne zebranie. na którem będzie 
prze ·tane caloroczne sprawO'ldanie i obór 
ttow· zarządu. Czlonkowie powinni się Licz-
nie f . „;ć. Goście mile widziani. (1) 

Zanąd. 

Koło śplewu „Harmonia" w Obdbeck. 
Pierwsze zebranie Kola odbedzie się w po 

niedzialek, 8 kwietnia, o 2'.odZ. 4 po południu 
na sali p. W. Norpotha (Zur Post). Uprasza się 
o łicwy udzial członków oraz Rodaków mają
cych zamiar wstąpić ao Kola. Cześć pieśni 
polskiej! (1) Zarząd. 

Towarzystwo Przemysłowe w Marxloh n. R. 
podaje swvm szan. czlonkom <lo wiadomości iż 
w poniedzialek, dnia 8 kwietnia, o godz. 7 i pól 
wieczorem odbędzie się nadzwyczajne wałne 
zebrane, na którem przyjdą ważne sprawy pod 
obrady. Uprasza się szanownych członków o 
łiCZl!le przybycie. Goście mile widziani. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo abstvnentów w Bruckhausen. 
Przyszle zebranie odbędzie sie w niedziele 

<lnia 7 kwietnia punktualnie o Rodzinie pól 6 
pQ po.lu<lniu w lokalu pana Honinga, ul. Cesar
ska. Liczny udzial pożądany, oo mamy waz
ne sprawy do zalatwienia względem zabawy. 

(1) Zarząd. 

Townrzystwo gimn. „SOkół li" w Oberhausen 
podaje dó wiadomości Druhom iż kwartalne 
zebranie odbę.dzie się w niedzielę, 7 kwietnia, 
na zwyklei sali posiedzeń o godz. 4 po poludn. 
Zarząd o godz. pól do 4. O nunlktualne stawie
nie się wszystkich druhów uprasza s.ię. Goście 
mile widziani. (1) Zarząd. 

Linden nad Ruhrą. 
W niedziele. dnia 7 kwietnia. o godzinie 

5-ei po poiudniu odbę<izie się 

WIEC ZWIĄZKU POLAKÓW 

u pana Schillera, Koni~str. 60 Uprasza sie 
wszystkich rodaków z okolicy Linden-Dahlhau
sen, liattingen, ażeby wzięli udzial w tym wie, 
cu, op-nieważ tam będą wa:bne sprawy omawia
ne. 

• Związek Polaków w Niemczech." . 

Towarzystwo l.oteryjne ,,Jedność" w Dui&burg 
Meiderłch 

urządza zabawe zamkniętą dnia 7 kwiclnia o 
godzinie 5 po pol_ Muzykę dostawi pan Pode-
szwa z Alstaden. (2) Zanąd. 

Koło śQiewu „Harmonia" w ~otthausen 
podaje do wiadomości szanownym czlonkom, 
iż miesięc~ne posiedzenie odbędzie się w nie
dzielę, dnia 7 kwietnia, o godz. 4 po pol. u p. 
Waldmanna_ Brisenstr. O liczny u<lzial uprasza 
my, ponieważ będą ważne sprawy omawiane. 

(2) Wronecki. przew. 

Wleą paraf.fakty w Horsthausen 
odbędzie się w święto Zwiastowania Naiśw. 
Maryi Panny, dnia 8-go kwietnia, po p~udniu 
o godz. 4 na saH p. l(ortego. Uprasz:a się sza
nownych Rodaków o jak na:ilicmiejszy udzial 
z powodu ważnych spraw miejscowych. 

K<>mitet. 

Baczność Sokoli w Rauxel-Habing
horst ! 

W niedzielę, 7 bm. o godz. 4 po pol. 
odbędzie się na sali wdowy p. W essels 

WIELKI WIEC SOKOLSKI 
Rodacy! Wzywamy Was, abyście 

najlticzniej na wiec ten przybyli, bo cho 
d~i nam o zszeregowanie rodaików a 
szczególnie młodzież naszą w zastępy 
sokolskie i tworzenie przez to muru o
chronego przeciwko naporowi wszelkiej 
germanizacyi. Podążcie wszyscy na 
wiec, na który zapros'iliśmy naszego 
Redaktora p. Brejskiego, który to nie
dawno temu opuścił mury więzienia 
pruskiego. - Zapraszamy również Wy 
dzial okręgu IX i pros·imy, aby przysłał 
na nasz wiec mówców, którzyby po
trzebę organizowania się w drużyny so 
kolskie dobitnie wykazali. 

Komitet z 2rona sokolego. 

WIEC POLSKI W DELLWIG 
w celu 'Założenia kola śpiewu odbędzie się w 
ponie<lzialek, 8 bm. przed pol o godz. 11 u pa
na liofstadta zaraz przy kościele. O liczny u-
dzial Rodaków prosi Zwołujący. 

posiadłość 
1Q mórg z zupełnie nowymi budynkami, 
stosowna dla ogrodowego lub kapitalisty 
w najlepszem położeniu, 8 minut od mia
sta, w którem iest gimnazyum, pra~n~ 
zaraz sprzedać. (396 

A. Kownacki. 
Wąbrzeźno (Briesen W-Pr. 

''"" "·szelldeh ===== 

sprawaeh · prawnych 

li 

i 
ł 
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Mamy zawsze na sprzedaż : 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 
a także tylko 

domy z ógrodami de. 2 mórg. 

Nasza kasa płaci od złożonych 

oszczędności 
4: proe„nt na każdorazowe żądanie, 
4''• procent za kwartalne:n wypowiedzeniem, 
a proeent za półrocznem wypowiedzeniem. 
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Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za pólrocznem wypowie
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza. depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipotek i mamy zawsze na sprzedaż. 

AdreS-O wać trze ba jak następuje : 

Bank Parcelacyjny 
E. G. m. b. H. Kosten (Pose11). 

li 

i 

11--·--·-·=•·c•-··----„„ • 
Bank Lodowy w Śremie 

Spółka zapisana z nieograniczoną oddowiedzialnością - założ. w roku 1873 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które njaJpewnłeJ 
skladae mogą. ciężko zapracowane swe oszez~dno8el. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem : 

IO·dnlon·em 3 proeent4 
k wartałneu1 _. 

" 
Złożone u nas depozyta ł oszezt:dności wynosiły na Nowy 

Rok blisko : I pól miliona marek. 
Fundusze reze«"ft'Owe I u&lzłaly członków ca. 500,000 mk. 

Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy majątkami swymi 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spótek ks. prał. 'Vawrz7nlak. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel-
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. · 

Numer telefonu 59. Adres: 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sehrinun (Po sen) 
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Rodacy t Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - "V o Iks bank 
eingetragene Genossenschaft mit nbeschriinkter Haftpfilcht. 

Dadalłńskł. N. Kueharskł. D utikłewlez. 

r<~r<r"'r<l"""r"'r<,...,.~r<;....,.~~~~~~ .... ~~1 

! · .. ...:.:.---~ .-. · Najlepsze maszyny i 
l • . , r . wysyła.my do każdej stacyi , r w Westfalii 1 r pod długoletnią flłł a:rane;yą 1 
r ~· od 60 marek. ~ l r Katalog darmo. J 
~ Dransfeld & Stawiński. J 
L · Recklinghuusen-Siid. 1798 ~ 
-....: ............. ~ ....... ~~'-'-~>J,...J'łoJ'łoJ..J,..,,,,...,,>-1~~...,..) 

- • ' • • • . 'I ' • • • : • ł' .: „. 5 I ,;.. • ~ 1 ••• i,:·,. . \ . ~. 

Bluzki 
spódnice kostynlll., 
sukien.ki dzieci-:ce, 

w olbrzymim wyborze (398 

Gebr. LOwenstein, 
Bochuo1, Hernc, 

ul. Obere Marktstr. nr. 29'. ul. Dworcowa nr. 12. 

Biuro obrony prawnej ! ud;~el~~z;:~~~ 

S wy~ ll. hol~ er eki, <lli~k.i • 
dający się t 
W kaw. po te 

paczka poez- 3 gn 
bwa franko 1 U 
.Job. 8te~e1111 
N eumiinster i.:a:70. Ol 

Poszukuję zarat ( 
4 Ueladil 

~ra Wieckie 
i ucrnła sYna 
wych rodziców n u 
za trudnienie 1 

.Jan s~,„. 
Rolllłnghan' 

Bochnmerstr. 2 ~~ 

Czterej eieJa 

krawiecc1 
znajdą zaraz Prac 

ki 
. ę p. 

wyso eJ zapłacie ( 

Tomaszewski 
I 

Esssen, Grabenstr. 

-Proszek do pran· 

„N I egedac~t 
jest najlepszym i " . 
ciu najtańszym w świei 
- P~erwsza µróba pot 

duJe stałe używanie 
Do nabycia: 

w Marxloh: 
Aug. Eggert, 
wdowa pet. Griimer 
Otto Mess Nachff. ' 

w Hamborn: 
Fr. W. Korten, 
wdowa Ang. Multha, 
Gust. Tjarks, 
J. Hiittemann 

w Bruckhausen: 
Hamb. Importh. ,Wenr 
1. Juszczak. 

w Nenmiihl: 
Ang. Hes.>e. 

w Bus chhausen: 
Hugo Eggert. -Potrzebna od 1 kWJi 

dziewcz~H 
do dzieci od 14·go 
17-go roku. ( 

Roman Pa~I, 
Herne, N owa ulie& 

Pożądną katolicką 

służacą 
do domowej pracy i 
6 kró w, płaca miesi~ 
18 martik, potrzebuje 
15 kwietnia ( 

P. LfDDllrl 
Roesberg p. Kó!ll. ' 
cya kolejowa i pociłl 
Mertcn. 

Dwa domr 
murowane nowe (! i 
piątro we) w Kośc' 
obok Fary. Dla 
szłego wieku mam 1 
sprzedaż. , 

p, Kaczorows 
Kościan, ulica Ma~. 

I-a fabryka~: 
Weil, Adler 
Opel, Anker, 

Brennabor. 
W estfalen,, 

sprawach prawn„ karnych, opiekuńczych, grnnto· 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy· 
padkach na starość itd , jako też wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie rekla.macye podatko· 
we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze
nia na niemieckie i polskie. Polecam się także na 
6 · iągania wszelkich pozasądowych należytości do 
na.jrzetelnit1jszych warunkach. Godz. prze4 poł. od 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 
godz. w poi, 1442 

.bLJc.ccls1or. titoewer 1 i. dostarc.zaro ~~I 
taniej za gotówkę i na odpłatę. Na 8 8

· 

dzie ok. 75 kołowców. Wszelk. c.zqso 

Aug. Zipplies. 
Es s en, Steelerstr. 

ratusza). 
1 (naprzeciw 

Do budowy tramwajów elektrycznych 
w Królestwie Polskiem poszukuJe się 

dozórcr 

rezf'rw. Repar. rzet. i ze znaj. ri:c Y4 
Handel kol. i motorów B- He 1 8~~. 
lforne, Bahnhoh~tr. 111. - Te· 



er, 

l: 

en: 

hi 

cką 

er, 
or. 

.,,Wiarus Polski" 
wyeh~d~i sześć razy tygodniowo. 

Prenumerata. wynosi 

t,:iO mk. 
Jrwartalnie. 

"Pesłańea Katolickiego" otrzy
J)lują abonenci w dodatku. 

••• 15. 

Ra drugą niedzielę po Wielkauocy. 
I 

ielccya. 1 Piotr. II. 21-25. 
Najmilsi! Chrystus ucierpiał za nas 

zostawując wam przykad, abyście na
śladowali tropów jego. Który grzechu 
nie uczynił, a:ni naleziona była zdrada 
w ~ciech jego. Który, gdy mu złorze
crono, nie złorzeczył; gdy cierpiał, nie 
groiił, lecz się podda.wał niesprawie
dliwie sądzącemu. Który sam na cie
le sW-em grzechy nasze nosił na drz.e
wie, abyśmy umarłszy grzechom, żyli 
sprawiedliwości; którego sinością je
steście uleczeni. Boście byli jako ow
ce błądzące, ale teraz jesteście 1J1awró
ceni do pasterza i biskupa dusz wa
szych. 

,... .: 
Ewangelia. Jan X. 11-16. 

Onego czasu mówił Jezus f'aryzeu
swm: Jam jest pasterz dobry. D9bry 
pasterz duszę swą daje za owce SWP
je, Leez najemnik, i który nie jest pa
sterzem, którego nie są owce własne, 
wid2i wilka przychodzącego, i opusz
cza owce i ucl._eka; a ·wilk porywa i 
ro~a:sza owce. A najemnik ucieka, iż 
~st najemnikiem, i niema pieczy o 
owcach. Jam jest 1)asterz dobry, i 
znam moje, i znają mię moje. Jako mię 
zna ojciec, i ja znam Ojca; a tluszę mo 
ję kładę za owce moje. I -drugie owce 
mam, które nie są z tej, owczarni; i o
ne potrzeba, abym przywiód,ł, i słuchać 
będą gJosu mego, i stanie się jedna ow
czarnia i }e\ien .pasterz. 

1.. ._. ~ .. - : 

Kazanie. 
CbCąc wyrozumieć znaczenie :Ewan 

gellJ dzisiejszej, trzeba naiprzód wie
dzieć kto jest tym pasterzem? owczar 
nią i owieClkami? a kto wHkiem dra
piemiym rozplaszającym owce? Otóż 
:Pasterzem byl na:przód Jezus jak sam 
Q sobie mówi: „J_am jest pasterz do
bry". I dziś On nim jest. ale w s·po
sóh niewidz:alri:Y-. Widziałnym,i pa
sterzami dzisiaj/ są: bisklllJ>i i .kapłani, 
t>Owołani od Boga do rządzeniem Ko
ściołem. Owczarnią jest Kośc:ół świę
ty, a owieczkami wierni wyznający 
~aukę Chrystusa. Wilkiem zaś. drapie
znym jest zły duch, szatan, który za po 
mocą ~udzi złyr;h, przewrotny,ch, wdzie 
'ra się do owczarni Chrystusa i rozpra
sza owce, odwodząc ludzi od prawdzi 
Wej wiary i wykonywania uczynków 
d~brych. Otóż w ten sposób wyrozu
miawszy znaczenie :Ewangelii dzisiej
szej, trzeba sii pokrótce zastanowić 
na~ obowiązkami wzajemnemi, jakle 
tna~ą pasterze względem owieczek, i 
owieczki czyli wierni, wzgledem pa
sterzy swoich. 

.Obowią1J(em pasterzy j~st karmić 
owieczki swoje strawą zdrową i posil 
~ą, Przez opowiatlanie sł.owa Bożego 
~ ~kl~d~nie zasad wiary św_iętej; u-
z11eI~1e 1m Sakramentów świętych, a 

g .ówme Najświętszego Sakramęntu 
_giala i Krwi Pańskiej, który zasila du
szę naszą na żyWot wieczny; czuwać 
~l Wił~ dra!pieżny czyli zły .duch n'.~ 
g art s1ę do owczarni w pos.taoi ludzi 

Bochum, na niedzielę dnia 14 kwietnia 1907. 

cały Kościół chrześciański. a wreszcie 
<duszę swą położyć dla dobra i w obro 
nie wiary, brooiąc praw świętych, choć 
by i z narażeniem życia własnego. Tak 
pqstąpił Jezus, Najświętszy Pasterz 
wszystkich pasterzy, tak postępowali 
Apos~olowie święci„ talk postępowało 
wielu biskupów i kapłanów, i QO dzień 
dzisiejszy wielu tak postępuje, a wszy 
scy pasterze winni ich naśladować. 

T~raz wypada nam zwrócić uwagę 
naszą na to, fo.kie mają obowiązki wier
ni względem pasterzy swoich. Otóż, 
jeżeli pasterz ma obowiązek karmić o
wieczki swoje słowem Bożem i wykla 
dać im zasady wiary świętej, to i wier
ni nawzajem obowiązani znajdować się 
w kościele, i stosować się w życiu swo 
jem do tego, pomnąc na to. co powie
dział Jezus o kaplana·ch : „K to was słu
cha mnie slucha. a ,kto wami gairdzi 
mną gardzi". - Dalej obowiązkiem 
jest wiernych przystępować do świę
tych Sakramentów, oczyszczać się z 
grzechów przez pokutę świętą, zasi
lać coraz duszę swoją Naśw:ętszem 
Ciałem Pańskiem, przyj'Jnując Oo w 
Komunii świętei. wnikać złych towa
rzystw, ludzi bez wiary i obyczajów, a 
w ogólności wykonywać uczynki 

1 

do
bre; modlić się za swych pasterzy i 
prosić Boga, aby ich utrzymywał w 
stanie pobożności. obdarzał gorliwo
ścią o chwałę Boga i zbawienie para
fian swoich; stawać w obmn'.e sławy 
ich przeciwko nienawistnym, szano
wać ich j-a:ko ojców swych duchownych 
i okazywać im cześć należną. Nadto 
pamiętać, aby duchowny nie był pozba 
wiony środków odpowiedn'.ch do utrzy 
mania przyzwoitego stanowi swemu 
życia. n_ie cierpiał nędzy i niedostatku, 
bo godzien jest .robotnik zaiplaty swo
jej, jak mówi Pismo święte; a zatem 
trzeba go wspomagać ofiarami, odda
wać to, co mll się z pra:wa Kościoła .na 
leży; ·nie zazdrościć pawodzenia, nie 
wymawiać ani też obliczać wi~le on to 
ma dochodów, jak nieraz zdarza s:ę 
słyszeć, a szcze~ólniei1 od takkh ludzi, 
którzy n:a.jmpiej przychodzą w pomoc 
kapłanowi. 

Otóż dowiedzieliście się bracia moi, 
jak'.e są obowią~ki pasterzy względem 
owie-czek czyli wiernych. i nawzajem 
jakie są obowiązki wiernych wzglę
dem pasterzy; a teraz J}Ozostaje tylko 
gorąco prosiić Boga. aby zarówno ka
~łanom udzielał laski swojej do jak nai 
sumienniejszego spełnienia obowiąz
ków duchownych, i nawzajem, aby 
wiernych utrzymywał w należytej po
bożności1 a wkońcu, aby nas wszyst
kich um:eścił w chwale swojej, i dal 
nam się oglądać na wieki. Amen. 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Ciąg dalsz:y ~ -

§ 31. 
Skutki grzechu, które SPotkały pierw

szych ludzi. 

„Ktoby twierdził, że pierwszy czł-Owiek 
Adam, przestąpiwszy przekazanie bo
że w raj_u, nie _utracił natychmiast .świę 
tości i sprawiedliwości, którą posiadał 
i że tern samem nie stal się ofiarą śmier 
ci, którą mu Bóg zagroził, a ze śmiercią 
nie popadł w niewole i poddaństwo 
tego, który potem miał władze śmierci, 
tj. diabła, i że cały Adam według ciała 
i duszy nie stał si~ gorszym, niech bę
dzie z kościoła wykluczonym." 

W szczególności pokazały się na 
:pierwszych ludziach następuia.ce skutki 
i kary za ten grzech: 

1. co do duszy utracili .: a) łaskę u
święcającą i nadprzyrodzone . tiaski da
ry, a popadli .w niełaskę Qoską; wsku
tek tego nie mogli już wnijść do żywo
ta wiec:miego. 

b) Przyrodzony obraz i podobień
stwo Boga, rozum i wolna wola nie zo
stały im wprawdzie odjęte, gdyż nale
żały do natury ludzkiej„ ale zostały o
słabione i nadwerężone. Władza. pozna 
wania rzeczy boskkh za pomocą rozur 
mu zostala przyćm:oną (ignorantia), 
skłonność woli do dobr~o - osłabio
ną (infirmitas), a rozum. nad zmysłowo 
ścią panujący dopóki się Bogu podda
wał, stał się zależnym od zmvsłQwośc! 
odpadłszy od Boga; tak że odtąd czub 
ludzie wstręt do dobrego (malitia), a na 
tom:ast nieporządną skłoruwść ku złe 
mu. 

Te cztery skutki grzechu, o których 
wspomnieliśmy: niewiadomość i śle
pota w rzeczach boskich. słabość wolt 
w wy.pełnianiu dobrego, wstręt do do
brego. nieporządna skłonność do złe
go, nazywają si.e także czterema rana
mi, które odniosła natura p'erwszych 
ludvi i ich potomków wskutek pierw
szego grzechu. Przeciwnemi · im są 
tak nazwane cztery cnoty kardynalne: 
roztropność, sprawiedliwość, męstwo, 
wstrzemieźliwość. 

2. Co do ciała stali się 1pierwsi ludzi 
wskutek grzechu podległymi śmierci, 
jako też chorobom wszelakim. boleś
ciom i utrapieniom; nadto utracili raj 
i rpierwotne panowanie nad przyrodą~ 
por. 1 Moj. 3, 3. 17-19. 23.: „Iżeś jadł 
z drzewa, przeklęta bedz:e ziemia w 
dlJiele twojem; w pracach jeść z niej 
będziesz, po w~zystkie dni żywota twe 
go. Ciernie i osty rodzić ci będzie, a 
ziele będziesz j(;ldł z· emi. W pocie o
blicza twego będziesz pożywał chleba, 
aż się wrócisz do ziemi, z którejś wz=ę
ty, boś jest proch i w iproch się obró
cisz... I wypuścił go Pan Bóg z ralu roz 
koszy, żeby upraw:ał ziemię, z której 
jest wzięty." 

2. Bóg, jako sędzia sprawiedliwy 
ukarał wprawdzie ludzi za grzech po
ipeł·niony, kara przecież mn;ejszą byla, 
aniżeli sobie zasłużyli. Obok spraw:e
dliwości okazał Bóg łagodność, dobroć 
i miłosierdzie. Gdyby Bóg chciał o
kazać im samą tylko karzącą s.prawie
drwość, byłby ich natychmiast na wie 
czne skazał zatracenie. jak to był u
czynił z upadłymi an;ołami, a nie byłby 
im zostawił czasu do żalu i pokuty. 
Prócz tego urządził Bóg kary cielerne 
tak. że człowiek miał w n·ch niejako 
przyrodzony bodziec do nawrócenia s!ę 
w żalu. Kiedy się bowiem ludz·e stali 
zmysłowymi. musiał ich Pan Bóg w· ę
cej boleściami zmysłowemi, niż ducho
wnemi karami przyprowadz:ć do po
znania, jak wielkiem i nieskońcwnem 
złem jest grzech, a to pomainie było 
pierwszym niebędnym warunk;em do 
rzeczywiste~ zmiany usposobienia. 

Księgarnia „Wiarusa P.·~ 
poleca .w wielkim wyborze : 

książki do nabożeństwa, powie
ściowe, historyczn~. śpiewniki, li
stowniki, papit}t' li 'towy, ~iązarki7 
powinszowa11111 itd. 

Adres : „ \Vittm3 Polski", . Bo
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Rok 17: 

Cudowne obrazy Matki Boski.ej 
w Polsce. 
(Ciąg dałszy). 

SWIE~CZYNA. 

Przchowała się w dawnych aktach 
kościelnych wzmianka. że w tej wiosce 
inż w roku 1070, był kościół; inne po
danie mówi, że go założył św. W-oi
ciech. Nie ma jednak na to dowodów. 
To tylko 1iest rzec~ pewną, 'że kościół 
świerczyński należy do najstarszycl.l 
na polskiej ziemi i że już w. roku .1412 
miał swegq własnego plebana. Tera-
źniejszy kościółek wybudował z modrze 
wia Wojciech Malczewski. Kasztelan 
lędzki a dziedzic Swierczyny w polo
wi e 17 wieku. Poświęcił go ks. Maciej 
Kurski, biskup sufragan poznański dn. 
23 kwietnia roku 1675 I>od wezwaniem 
św. Łukasza :Ewangelisty; a w połowie 
przeszłego wieku odnowił· go zupełnie 
Maciej Malczewski, podobnież dziedzic 
Swierczyiny. 

We wielkim ołtarzu tej skromnej 
świątyni mieści się od niepamiętnych 
czasów starożytna pięknie z drzewl: 
rzeźbiona figura Najświętszej Panny 
w stojącej pQstad, trzyma,!ącej Boskie 
swe Dziecię na lewej ręce_. w prawej 
zaś berło. Ozdobiona Jest srebmemi 
koronami i srebrną sukienką. Po bo
kach kilkanaście rozwieszonych wo
tów, świadczą o laskach. których tu 
wierni doznali za ucieczka do Najśw. 
Bogarodzicy. Lud' Qkoliczny spieszy tu 
z ufnością, by Królowej Nieba przed.sta 
wić rozmaite potrzeby i cierpienia swo 
je, wszelakiej od Niej doznając pomocy. 
We wszystkie uroczystości Matki Bo
skiej zbierają się tu pątnicy; a w dzień' 
Jej Wuiebowzięcia przybywa ich oko
ło dwa tysiące, z który~h około 600 
przystępuje do Spowiedzi i Komunii 
św., lubo w tym samym dniu w kilku 
kościołach w okolicy również odpust 
przypada. Mic;dzy innemi przybyw~ w . 
tym dniu do Swierczyny procesya z 
.ae!encina (wioski o 10 kilometrów od
dalonej) spełniając ślub swych ojców 
u_<;~nion~.w r. 1783. Panowała wów
czas w Belencinie cholera. Aby sobie 
UJpros·ć uwolnienie od tej zarazy przez 
przyczynę Najśw. Panny, wybrał się 
ówczesny dziedzic tej wioski W oj
ciech Morawski razem z ludem wiej
skim na pielgrzymkę do Swier-czyny 
dnia 15 sierpn·a i tam przed ołtarzem 
Najśw. Maryi Panny złożył ślub, że je
śli Bóg miłosierny od tej zarazy Belen
cin uwolni, na podzi.ękowanie za tę· fa 
skę, przybywać b~da każdego roku na 
tę uroczystość do S\vierczyny i świa~ 
tło na ołtarz Najśw. Pan n.,- przyn· osą 
w ofierze. · 

orszyf wiernych; a więc potrzeba 
~~Wstawać przec:wko nadużyciom, gro 
d/ć ~stępki i przy.pominać ~prawie

IWosc Bożą, który za dobre niebem 
~·nagr~dza, a za złe piekłem karze. 
c:;tępn:e modlić sLe za wiernych pie

swej powierzonych, i w ogóle za 
:____~=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

1. Ciężkości i wielkości grze~hn 
odpowiadały kary i nas~ępstwa, ktore 
~kutlóem n·ego natychmiast spadły _na 
pierwszych ludi1, pogrąż~jąc ich .w m~
szczęściu tak niewystow1onem. 1ak me 
wymoVl'Ilem było szczęście ich .w pier
wotnym stanie. O bezpośredmch skut 
kach owego grzechu dla pierwszyc~ 
ludzi wyraził się Sobór Tryden~kt 
(sess. V. dę pecc. orig.) jak następu1e: 

. Do szczególniejszych czcicieii 1tej 
świętej fi~ur. · . fajśw. Panny. jak czyta 
my w księv.ach oarafialnych, n'a:le?:at 
Stan)slaw Malczewski. Podstolic kali 
sk: i dziedzic Swierczyny. Ten wyje
chawszy raz, w roku 1725 konno w oo-
1~,, gdy mu się koń nagle spłoszył i u
n-ost go, będąc w oczywistem niebez
pieczeństwie życia, za wolał tylko: 
„Matko Boska w świerczyńskim obra
zie cudowna, ratuj mię!" natychmiast 
koń stanął jak wryty, nadz=emską wi
doS!nie silą powtrzymany. Malczew
sk1 aby okazać swą wdzieczność Naj 
świ tszej Pannie za tę łaskę, postarał 
s '. ę u papieża Benedykta 13. o założenie 
bractwa Niepo~alanego Poczęcia Naj
świętszej Panny przy świerczyńskim 



kościele do którego się sam wrąz z żo 
ną zapi~ał. W K:siędze brockiej, która 
sie dotąd przechowala. znajdujerr~y 
wpisane imiona 1pierw1Szych irodzm 
szlacheckich obok ludu wiejskiego. W 
tej samej księdze znaj-dujemy także za
pisanych kilka innych ł:;isk. do~nanych 
od Najśw. Panny w Sw1erczyme. I tak 
roku 1770, Jędrzej Chałupnik z Belen
cina zachorowawszy ciężko na oczy, 
skoro się ofiarował opi~ce Matki Bo: 
skiej w tutejszym obrazie. w parę dm 
pocieszonym zostal. Roku 178~. Tere~a 
dziewka z Grodziska., przez meostroz
uość przebiła widłami na twrlot nogę 
parobka Antoniego. Strapiona tym 
smutnym wypadkiem. udekla się z .go 
rącą modlitwą do N~jśw. Piann~ Sw~e~· 
czvńskiej i na podziw wszystkich, 1uz 
czwartego dnia. noga tak ciężko skale 
czona wygoita się zupelnie. 

I za naszych czasów nie brak w 
Swierczynie. lask nowych. lubo ich 
nikt do księgi nie wpisuje. Tak do obec 
nego .plebana tej wioski, ks. Stanisława 
świderskiego przybyła dnia 11 czerw 
ca roku 1898 Józefa Nadolna z Górki, 
zeznając wobec, świadka Pr. Ma!;cher
czaka, że gdy 1chorujac na oczy zanie
widziała, sikoro się do Na.jśw. Panny w 
Swierczynie udala, wołając z ufnością: 
Matko ulituj się nademna. bo inaczej 
cóż .poczne biedna - wnet wzrok od
zyskała. 

Szczegóły te histaryczne wyjęte są 
z aktów 1parafialnych świeirczyńskiego 
kościoła. o obrazie tym wspomi.na ks. 
Jan Korytkowski (Brevis descriptio) 
str. 227. i Łukaszewicz II. 30. W roku 
1898 wyszla w Powaniu broszurka z 
rycinami kościoła i obrazu świerczyń
skiego, gdzie jednak bardzo malo jest 
s zczezólów o .samym obrazie pod ty
tułem: „Zbiórek westchnień i pieśni do 
N. Maryi Panny świerczyńskie~1". 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Nasz język. 
Nasza polska mowa na;'ściślei łą

czy nas wszystkich. Po tej polskiej 
mowie poznaje na obczyźnie Polak Po
laka, ona lączy wszystkie stany, ona 
zbliża księcia do robotnika, ona spra
wia, że c~ągle sobie przypominamy, iż 
jednym byliśmy i jesteśmy narodem. 
Ta nasza mowa _polska jest z wielu 
względów wielkiej czci ·i pow:arżania 
godną. 

Gdy książę Lech. około roku 500-go 
po Ch_rystusie, zakładał pierwsze pań 
stwo polskie w Gnieźnie, 1uż mówił po 
polskQ. „Niech żyje Piast". - wola
li praoJcowie nasi, gdy pracowitego 
kołodzieja z nad Gopła wybierali· so
bie na ks ięcia - w języku polskim gło
sili pierw.si Misyonarze zai Mieczysła
wa wiarę chrześciaf1ską naszym przod 
kom; w ięzyku polskim wydawał wy
roki i prawa wielki nasz król Kazimierz 
królem ·chłopów nazwany, dla swego 
ojcowskiego serca dla ludu; - po pol
sku na,woływali sie w bitwie rycerze 
nasi, idąc na Tatarów. - Po polsku mó 
wił ten kmieć polski, który 1,)rzez długie 
w ieki wszystkie stany żywił i który 
byl zawsze wzorem pracowitości i jest 
podstawą naszego bytu narodowego; 
po polsku 1pisali liczne dz;iela nasi poeci 
i powieściopisarze i caly świat niemi 
za-chwycali; po IPO Isku modlili się Swię 
ci i Swięte nasze i cuda czynili w tym 
języku. W polskiej mowie wzywali 
Boga męczennicy nasi; po polsku 1chcą, 
mówić do Boga dzieci nasze niewinne, 
w:ęc język nasz polskl to język wiel
kich, potężnych a dobrych królów -
to :~zyk bohaterów - to język poetów 
- to język ludzi bogobojnych - to ję
zyk Swiętych. 

A przytem piękny, dźwięczny to ję
zyk, - ję?:Yk tak śliczny, iż w kraju ob 
cym cudzoziemiec, słysząc go, staje i 
pyta się: jakim to językiem. tak miłym 
dla ucha, rodacy nas [ mówią. 

Więc zacny i .poszanowania wszel
kiego g.od:riy skarb - ten fezyk polski· 

Choć Ojczyznę podzielono na trzy 
części, w ciele został duch. została 
krew, która je obiega i ożywia, a tym 
d :.:r:hem tą krwią, to język nasz. On 
s;)!'(!Wfa, że dziś, po przeszło stu latach 
~~dy spotykają s i.ę Polacy _z Poznania, 
', ':i rsza \ 1 y i Krakowa, mówią. do sie
bir hk bracia, jak jednej matki dzieci. 

J ęzyk ·nasz, to drogi ~spadek po oJ-

cach. to życie narodu naszego. Kochaj
my go~ rąówmy nim, dbajmy o czy~
tość i piękność języka naszego polskie 
go. - „,Prac. polski." 

W sprawie podatków. 
Nie ma chyba ani jednego obyw~

tela w państwie pruskłem. któryby me 
stękal, gdy przy_chodzi pora ustano
wi,enia podatków na rok nast.ępny. 

Miesjąc kwiecień 1est pierwszym 
miesiącem roku obrachunku Pod~tk?we 
go. Państwo pruskte w tym .m1es1ą~u 
otwiera swe książki "<lo zaip1sywarna 
-rozmaitych vodatków, zamyka ie zaś 
z dniem 31 marca każdego następnego 
roku. W tym też miesiącu otrzymuje 
każdy obywatel pruski, czy ?11 P?la~, 
czy Niemi_ec, urz_ędowe uwi.adom1eme 
o wysokości podatku, na jaki go o~aco 
wano. W tym względzie każdy oby
watel ·jest równy i należy do I klasy 
obywateli w państwie prus\kf em. Na 
tym punkcie hakatyzm usta,;e, i haka1y 
sta wrzeszczałby chyba wtedy tylko. 
gdyby się wykazalo, że Polak mniej 
r laci iak powmien. . . 

Na rozmaite zaipy.tama pragmemy 
naszych abonentów objaśnić nieco w 
sprawie podatków. Otóż są dwa ro
dzaje podatków ogólnych, podatki 
państwowe (Staatssteuern) i gminne 
(Gemeindesteuern). Państwo zaczyna 
(pociągać obywatela do podatku pań
stwowe~o wtedy do11iero, gdy tenże za 
rabia na rok co najmniej 900 mk. na 
czysto, to znaczy .po odciągnięciu roz
mai1}rtch wydatków nadzwyczajnych, 
od niego osobiście niezależnych. Wy
datków na pomieszkanie, wyżywienie, 
na odzież odciągnąć nie wolno. 

Od tych to 900 aż do 1050 mk. pobie 
ra rzctd pruski rocznego podatku 6 mr., 
od 1050 .do 1200 mk. 9 mk. itd. Im kto 
więcej zarabia, tern większ3' musi pła
cić podatek, ażeby państwo mogło zą 
co opłacić setki tysięcy żołnierzy, ka
rabiny i armaty, nadto, aby mogło do
kladać miliony marek do kolonii w A
fryce, iinne znów miliony przecznaczać 
na wykupywanie ziemi polski ei w W. 
Księstwie Poznańskiem i na tak zwany 
fundusz germanizacyj,111y. Oprócz tego 
płyną te pieniądze na ,publiczną oświatę 
i na kulturę pruską w stronach niemie
ckich i polskich. 

Te pieniądze ściąga więc skarb pań 
stwa, i gminy z tego nic nie mają. W 
gm:nach .jest osobny podatek, który nie 
jest tak uregulowany, jak państwqwy. 
Są gminy bogate, które mają obywate
li~ płacących. wielkie podatki, tak, że 
wskutek tego te podatki w ogólności 
nie są wielkie. Są zaś gminy. które 
maiją ludność biedną, wy~atki zaś wiei 
kie, muszą zatem nakładać podatki wię 
ksze. Im więcej w gminie bogatych lu 
dzi, a wi~c kap:talistów. tern mniejsza 
jest stopa procentowa podatków, boć 
wysfatki gminne są prawie równe, bruk 
bowiem f~st ten sam, cz;y w mieście 
biedniejszem czy bogatszem, wydatki 
szkolne też mniej więcej te same. Są 
też gminy, które żadnego podatku nie 
.pla-cą, t>o Z!I1a1eźli się albo znajdują _ się 
dziś jeszcze dobrodzieje, którzy mia": 
storn tym zapisują ma.1ątki, kamie11ice 
(domy), lasy itd. 

Jeżeli zatem ktoś dajmy na to w 
kwietn1iu dostał wielką kartę podat
kową z oszacowaniem go na 9 marek 
rocznego ~odatku państwowego, to 
gmina do tych 9 mk. dodaje 180 pro
cent swych podatków i z 9 mk. zrobi 
25 mk., 9 marek da: rządowi, a 16 ma
rek zatrzyma dla sieb~ e. 

Kto nie ma 900 mk: dochodu rocz
nego, ten podatku państwowego nie 
placi, gmina mu jednak swego nie daru 
~' jeżeli nie chce, to jest, jeżeM bur
mJstrz z radą mie)ską, alb.o sołtys z ra 
dą gm :nną. pragną mieć j.akna.jwiększy 
worek. I tak: liczą podatek od docho 
dów aż do 400 mk. od 1,20 mk. podatku 
państwowego, którego, jak powyżej 
powiedzieliśmy, państwo wcale nie 
ściąga, bo mu tego za mało. Od docho
dów do 660 mk. ściągają. g-miny poda
te.!s 7 mk. 20 fen .• od 660 do 90Q mk. 
12 mk. 

Jeżeli gminy dobrze rządzą, to tego 
1podatku od biedaków nie ści<:i.2'ają; a
żeby zaś dobrze się rzadzily, nale~y 
dopilnować, aby wybierano po wsiach 
tęgich .ławników, po miastach zaś tę-

~icll ·rajcÓw czyli' raanych. Ja~i~ bo
wiem w gminie głowy, taka tez i ~o
~odarka. 

Jezus i święty Piotr. 
-

By~o to onego czasu, kiedy Pan 
nasz, wraz z Swlętym Piotrem, po .d-lu
goleIDiei a cieżkiej ~ędr.ówce ziem· 
skieJ, nacierpiawszy się me mało, przy 
szli do nieba z powrotem. 

Można sobie wyobrazić. co to dla 
Swiętego Piotra za r~dość byl~ . . Co 
inne~o bowi'em siedzieć na i!"aa~~1em 
wzgórzu i patrzeć na świat c~ly, mz w~ 
drować jako żebrak od drzwi do ~zWI. 
Inaczej •p.rzechadzać się w r~jyk~ch ?
grodach, niż wlóczyć po. zieJ?I_. rn'e wie 
dząc gdzie się w noc_ burzlr~ą glowę 
złoży1 w niepewności czy me wypa
dnie dalej w zimno i ciemność paQ.ą
żać. 

Pomyślcie tylko. co to za uciec~~ 
przybyć nareszcie do c~lu poi takI~J 
oodróży ! Nie mógł on mieć pewnośCI, 
że wszystko tak szczęśliwie się za
kończy. Zawsze popadał w niepokój 
i zwatpienie. Nigdy n'.e mógł pojąć 
niebor.ak, na co tak ciężki żywot wlec 
musieli, skoro Pan Jezus. był pai.nem 
świata. . 

Teraz śmiał się z tego, wsp_omma 
jąc, ile zmartw i eń obaj przebyli i ~nk 
matem sję musieli zadawalać. 

Razu jednego, l<iedy im było tak źle 
iż myślał już, że nie wytrzym~. zabrał 
go Pan Jezus i szedł z inim pod górę, 
nie mówiąc wcale, coby tam mieli do 
czynienia. 

Wyszli za miasto polożone u stóp 
góry. minęli zamki leżące .powyże1 

w_vszli ponad zagrody chłopskie i szata 
sy ipasterskie zostawiając za sobą osta 
tnie schronisko skalne drwali. 

Zaszli nareszcie tam, gdzie góra by 
la .naga, bez drzew i rnśJinnośd, a gdzie 
pus·tel1niik zbudował sobie chatkę, aby 
w potrzebie mógł poratować wędro
wnych. 

Potem szli przez pola śnieżne, gdzie 
ś-pią bobaki a wreszcie dotarli do dz~
k.ich Sipiętrzonych lodowców. gidzie ko
zj·orożec zaledwie dostać sie może. 

Tam !!la górze znalazł Pan Jezus 
ptaszika matego z czerwona piersią, 
który zmarzły leżał na lodzie, podniósł 
gita i schował w zanadrze. A Swięty 
Piotr przypomniał sobie, jak to go wów 
czas zd1.~lęta ciekawość. czy też ten pta
szek będzie stanowił ich obiad. 

Szli przez długą przestrzeń śnież
nych lodowców, a Swiętemu Piotrowi 
zdawało s i ę, że nigdy nie był bliższym 
śmierci. gdyż śmiertelnie zimny wicher 
dąl i śmiertelnie ciemna mgla ich o
tulila. daleko w okół nie bylo żywego 
stworzenia, a przecież nie zaszli wyżej 
jak do połowy góry zaledwie. Wtedy 
poprosił Swięty Piotr, aby mógl1 wró
cić. 

- Jeszcze nie - rzekł Pan Jezus 
- ukażę ci coś takiego, oo ci doda od-
wagi znosić wszelkie trudy .i zmęcze
. ' n:e. .... 

Szli tak dalej przez mgłę i zimno 
aż doszli do niezmiernie wysokiego 
muru, tamującego dalszą drogę. 

- Ten mur opasuje całą górę -
rzekł Pan Jezus - w żadnem miełscu 
nie można go przebyć i nikt nie może 
zobaczyć, co s'.ę poza nim znajdu?ie. 
gdyż tu zaczyna się raj, a na calej z;bo 
czy ~óry mieszkaja zbawieni umarli. 

Wobec tych slów nie mógł Swięty 
Piotr zapa'llO'Wać natl sobą i oblicze je
go przybrało wielce niedowierzającą 
minę. 

- Tam niema ciemności ani zimna, 
jaJkie tutarl 1panuje - mówił Pan Jezus 
dalej - tam trwa Iato ciai:?łe i zieleń. 
jasny ·blask słońca i gwiazd. Ale Piotr 
nie mógł uwierzyć temu i milczał. 

Wtedy wyjął Pa:n Jezus z zanadrza 
ptaszka. którego przedtem podjął na 
lodowcu'1 prz~iął się i prze_rzucil go 
·oonad mur, tak, że ptaszyna \Vlpadta 
do raju. 

Zaraz potem usłyszał Swięty Piotr 
radosny, ucieszony gwizd gila i zadzi
wił s:ę bardzo. 

Zwrócił się do Pa'l1a Jezusa i rzekł: 
. - Wracajmy na ziemie i cierpmy 
1Ie trzeba, gdyż widzę. że orawdę mó
wileś. ;.est miejsce, godz:e życie śmierć 
zwycięża. , _ :,:l• dt.>.i, 

Zeszli tedy na ziem:ę i, zaczęli n~ 
nowo swoją żmudną wedrowkę. 

Odtąd; przez dtu~ie lata . Swięty 
Piotr nie o~lą<lał raju, chodz.ł tylkJ> i 
tęsknil do tej krainy za murem... Aż 
teraz oto byl już tam, nie patrzebowat 
tęsknić, mó~l całymi , ~niami„ pelne~i 
rękami czerpać radosc z meustan1me 
bijących źródeł. . 

Swięty Piotr zaledwie od czterna
stu dni był w niebie, kiedy zdarzyło się 
że do Pana Jezusa si·edzącego w swo
i em krŻeśle, ,przyszedł an!ół, sk~on.ił s!ę 
przed nim s~d~m raz~ ~ ozna1m1!, ze 
fjakieś wielkie meszczęs~1e spotkac .mu 
siato Swiętego Piotra. n:e chce bowiem 
jeść ani pić a oczy ma zaczerwienione. 
iakby od paru dni już nie spal... 

Usłyszawszy to Pan Jezus oo wstał 
zaraz j iposzedl do $więtego Piotra. 

Znalazł go daleko na najodleglej
szym krańcu raju, leżał na z'. emi. jak 
gdyby nadto osłabiony, aby mógł po
wstać, szatę miał rozdartą i głowę po-
sypaną popiołem. . . 

Widząc go w takim smutku, . u_siadl 
Pan Jezus koło niego i przemaw1al doń 
tak jak zwykł był czynić wówczas. 
kiedy razem podczas z'.emskiej wędró 
wki przebywali utrapienia. prz~różne. 

- Co cię przejmuję takim zalem? 
- pytał Pan Jezus. 

żałość zmogła jednak Sw. Piotra 
tak, że niezdolny był odpowiedzieć. 

- Cóż c'.ę tak "zasmuca? - sipytał 
Pan Jezus powtórnie. 

Zamiast odpowiedzieć . zdjął Swię
ty Piotr złotą gloryę z nad swojej gło„ 
wy i j~kby chciał powiedzieć„ .że nie 
chce już udziału w jego chwale i wspą 
niałości, rzucił ja Panu J ezus·owi prz~ 
stopy. 

----------ES 

Swiętojózafacie. 

Na chrzcinach u p. J. :Eichlera w 
Wattenscheid: Józef· Eichler z żoną 
1 50 mk. Ign. Roziak z żoną 1 mr., St. 
Roziak 2 mk.. Leon :Eichler z żoną 2 
mk. W. Ei·chler z żoną 1 mr. Wrę~zył 
ip. fran. Matys:ak (\piekarz polski) ra
zem 7,50 mr. 

Na posiedzeniu Tow. św. Barbary 
(„Jedność") w Lontrop wręczył p. St. 
Kunca razem 5,37 m. 

Na zaręczynach u p. Fikusa w W.it
ten: Lud. Gola z narzeczoną I mr., Jan 
Pilkus z żooą 1 mr., And. Gola z żoną 
1 mr., W. Kmieć z żoną 1 mr. St. Me
lerowicz z żoną 1 mr„ Pr. Cieślewicz 
z żoną 1 mk., M. Mucha z żoną 1 mr., 
W. Sroń z żoną 50 fern., Rata:lczak z żo 
ną 50 fen., A. Grygier z żoną 1 mr., A. 
Steler 50 fen. lgn. Mellerowicz 50 fen. 
Frnnciszka Mellerowicz 50 fen .. P. Hu
dziński 50 fen. . W['ęczył p. ttudzlński 
z Bochum razem 11 mr. 

Na chrzcinach u .p. A. Lorka w Oster 
feld: A. Lorek z żoną 1 mr-. J. K'llbiak 
z żoną 4 mr., M. Rychlewicz z żoną ~ 
mr., P. Frysz z żooą 2 mr., P. Łaszczyn 
sk!i z żoną I mr., A. PilujskJ z ż. 1 mr., 
A. Wodarczaik 1 mr .• J. Walas 1 mr., 
F. Walas 2 mr., M. Bogata 1 mr., St. 
Targowski 1 mr .• F. Twardy 2 mr. Na
desłał· i zapłacil porto p. A. Lorek ra
zem 18 mk. 

Na chrzcinach u p. Frań. Kowalskie 
go w Oberh'1!usen: Wład. Marcin :ak z 
żoną 2 mr., Mich. Juskowiak z wną 2 
mr., M. Kortylewski z żona 1 mr., ich · 
dzieci Stasiu 10 fen, Michał 10 fen., 
Marcin 1 O fen., Wincenty 10 fen., fran. 
Kowalewski z foną 1 mr·_, ich dz '. eci n?
wonarodzona córka Helcia 20 fen., Jo
zia 10 fen., Jadwisia 10 fen.. Antoś .10 
fen., Jan I(owalewsk·i z żoną 1 mr., ich 
córki Józia 10 fen., Marynka 10 fen., K: 
Nowacki z żoną 1 mr ., I~n. Kowalewski 
z żoną 50 fen .• St. MH~ołajczyk z żonl 
50 fen., St. Urbam:ak z żona 50 fen., · 
Sebestyamski z żoną 50 fen., W. J ośk~ 
wiak 50 fen. Nadesłał p. Kar. Nowacki 
(na porto odchodzi .30 f.) razem 11,30 rn 

Na chrzcinach u 1P. Igin. DorodzalY 
w \Vanne: I gin. Dorodzala z rodziną 
50 fen., inowonarod.zony syn 50 fen., 
chrzestny Grześkowiak z rodziną 1 
mr., chrzestna M. Bry jak 50 fen., Ig~. 
Postunak z roną 50 fen„ ich synow.1e 
Sylwester 50 fen., Ignacy 50 fen., S~ 
Owczarski 1 mr .. Stef. Dorodzala 
rrir., J. Kondzielak 50 ten:. T. Karasie
w icz 40 fen .• P. Grajek 20 fen .. J. BrY
jaik z narzeczona 1 mr. Nadesłał i por
to zapłacił p. J. Bryjak z Eioklu ra
zem , 9,1 O rnr. 



ze święconki Tow. św. WvJ1.-le~ha 
.ttochlarmark nadeslał: p . .M. Wu1ek 

ern , . . . 4.76 m~: 
i ~a uroczystosc1 p1erwszeJi. Komun:1 
:ętei córki ip. Pr. Szw~ca w Ca
\ergu: fr. Szwarc z zoną I mr., 
~wszY raz yr~ystępująca do ~omu
śW córka Zofia 50 ien.~ syn Jozef 1 
cÓrka Stanislawa 50 fem.. matka 

'.Y szwarca Katarzyna Górniak 50 
np. Skrzypczak z żona 1 mr., M. To 
;zewski~ z żona 1 m.r., .J. Jarczy(1ski 
. mr .• Edmund Km.ec1ak 1 mr .• P. 
:1ak 50 fen., Ign. Nowaczyk 2 mr., 
.
0 Ranko wski 1 mr .• J .. Witkowski 50 
· Na<leslal i porto zapłacił M. To-
.szewskii 20 fen., razem l~ mr. 
Na chrzc. u W. Dolaty w D:steln: 
Dolata 1 mr.. St. Dolata 50 fen.~ J. 

~ata 50 fen·. Fr. Dol~ta 50 ~en., M. Do 
·a 10 fen., L. J ankow1ak I mk., L. W o-
1·ak 15 fen., Kar. Mitko 10 fen. Na
. lal i zapłacił porto p. Ludw. Janko
iak razem 3,85 mk. 
ze skarbonki Tow. św. Barbaa-y w 
berhausen z pierwszego kwartalu 
7 Nadesłał i zaipłacil porto skar-
ik·p. J. Kowalewsiki razem 20 mr. 
~a chrzci1nach u p. J. Jezuwity w 
Linden: J. Brejota 50 fen., Szym. 
zuwita 50 fen., A~ata Łopata 50 fen., 
. Lis 50 fen •• J. Niedzielski 50 fen., A. 
dry 50 fen .• J. Mukuła 50 fen., W. 

okicki 25 fen.. nowonarodzony syn 
zef Jezuwita 1 mr„ W. łielsman 20 
_ Na ,porto odchodzi 15 fęn., na-

.;lal p. Jan Bie~ta razem 4,80 m. 
Na chrzcinach u p, St. Bazarnika 
Bruchu za pośrednictwem p. W. Sta
owia!\a: St. i Magdalena Bazarniki 
mr., chrzestny Wal. Stachowiak 1,50 
.. An. Milczyński z żona 1 mr ., W. 
achowiak 1 mr„ Mac. Miczek z żoną 
mr., J. Milczyński 50 fen .• T. Janech1 
żoną 1 mk., Fr. Cieluch 50 fen., J. 
orta z żoną 50 fen. Nadesłał i zaa:>la 
I pono p. W. Stachowiak razem 

8 mk. 
Na chrzcinach u St. W·ofoiaika w 0-
rhausen St. Woźniak z żona i nowo
rodionym synem 1,50 mk., córka Ce-
·Ha 50 fen„ fr. Robak z żoną 1 mk., 
'I. Marciniak z żona 1 mk.. Jan W o
iak z żoną 1 mr .• L. Krzr~ński 1 
·, M. Spychaj 1 mk .• W. Sierota 50 
,, J. Skrobała 1 mk. Nadesłał i za-

acil porto p. J.W1ofoiak razem 8,50 m 

Na chrzcinach u p. A. Goździfl w 
nerhausen: A. Góźdź z żona 1 mr., 
:chał Szyma6ski z żona 60 fen., J. 
·ardowski z żoną 1 mk .• Fr. Łagódka 
żoną 50 fen., M. Pranakowiak 50 f ., 
Góźdź 50 fen., wdowa Jadwiga 

'idź 50 fen. - Nadesłał i zapłacił 
rto p. St. Góźdź razem 4,60 mr. 
Na chrzcinach u p. W. Kowakzyka 
Witten, Annenstr. 71.: Wal. Kowal-
i~ z . żoną 1,50 mk .. rrowonar.odzony 
J?zef 50 fen., chrzestny Konstantyn 

'ik1ewicz 50 fen., J. MQsiek z żoną 
rzestna) 1 mr„A. Nawrocki 2 mr., 
Cieląka 1 mr., W. Cielaka 1 mr. Na
lat i zaptacil porto p. J. Mosiek -
em 7,50 mr. 

Na chrzcinach u p. Fr. Porażyńskie 
~ Buschhausen: Porażyński z żoną 
!., Pr. Binek z ż. 50 f .• N .. N 50 f., 
Balewski I mr., J. Ziemniak z żoną 
·!·1 F. Gorszewski z żoną 50 fen., 
~1etnniak 60 fen. (Na porto odchodzi 
,en.) Nadesłał P. r. Brażyński ra-
N 4,so mr. 
·a chrzcinach u p. Urbaniaka• w 

arde: nowonarodwna córka 50 
~~·Urbaniak z żoną 50 fen., A. Li.n 
zoną 50 fen., L. Dobrowolski z 

Pikl rnr., M. Pindras z żoną 50 fen., 
bsa 1 mr. Nadesłał p. A. Linda z 
ruch-Barop (porto zapłacił) ra-

~ . 4.05 ~r. 
\l\vhrzcmach u p. Piotra Brzez1a
J Btter n. Ruhrą: P. Brzeziak 2 

. m rzeziak 2,50 mr., J. Brzeziak 
a/' A. Woj czak 1 mr. Nadesłał i 
le 11 Porto J. B rzeziak 7 ,OO mr. 
lnaskarbonki Tow. św. Józefa z 
esi~f en (na porto odchod,zi 20 f.) 
raz sekr. P. M. Nawrocki z Lin-

Na ch111 . 5.90 mr. 
w· rzcinach u druha Czesi. Bar-
r '~Zet w Bulmke: C. Bartosiewicz 
., c'ona Józefa 50 fen .• nowonaro-
~ f~rk~ Teofila 50 fen .• A. Budziń
Zdiak''i Jego żona Maryanna 1 mr ., 
urzy· .mr., M. Kaczmarek 1 mr., 
r%~)kk1 .I mr .• Pr. Ciesielski 1 m., 

s 1 1 m., A. Przybylski 1 m., 

W. Gadziiiski 1 mr., jego zona Fran
ciszka 50 f en„ i za t~ małą. Teofilę Bar 
tosiewicz 50 fen., l{l. Krawczyk 50 i., 
J. _Maciejewski 50 fen .• I. Wawrzyniak 
50 fen., - oprócz tych 14 marek- ze 
chrzcin, zebrano jeszcze na wiecu 
.przewodniczących Tow. polsko-ika

tol. z oowiatu Gelsenkirchen za pośre
dnictwem ip. Fr. Lisowskiego z Bulmke 
7 mr. Nadesłał, zaś porto zavlacil na
czelnik Tow. gimn. „Sokół" z Bulmke 
dh. Bartosiewicz razem 21

1
00 mr. 

Na chrzcinach up. fr. Reski w łior
stermark: Fr . .Reska .z żoną 1 mr., no
wonarodzony syn 50 fen .• J. Reska z sy 
nem 1 mr., J. Reska lII 1 mr .•. J. Archa
cki z żoną 50 fen .• B. Foks z żoną 50 f., 
M. Reska z żoną 50 fen. Nadesłał i za
placil porto p. J. Klimkowski 5,00 mr. 

Na chrzcinach n p. W. ttądzlika w 
Oberqausen: W. łiądzlik z żoną 1 mr.. 
nowonr. synek Józef 50 fen .• J. Łagód
ka „z żoną 1 mr., ich dzieci Ludwik 20 
fen., Jan 20 fen., Józef 10 fen .• chrze
stna A. Wiśniewska 50 fen .• St. Łagód
ka 1 mr .• Pr. Wiśniewski z żoną SO f. 
ich córka Franciszka 30 fen .• Pr. Szczę 
sny z żoną 1 mr., Sz. Maćkowiak 1 mr., 
St. Jankowiak z żoną 50 fen .• ich córka 
Julianna 20 fen., M. Jóskowiak z zoną 
2 mr. Nadesłał i porto zaplacił p. J. Ła
gódka razem 10,00 mr . 

Dziś zebrano: 193,73 mr. 
W kasie zdnia 26 marca: 1349.74 mr. 

Dochód razem: 1543,47 mr. 
Rozchód: 15,00 mr. 
W kasie: 1528,47 mr. 

Rozchód: J. li. z B. 15. OO mr. 
Panie Boże zapłać! Nadmieniam, 

iż Msze św. odprawiane bywają za ży
wych i umarlych ofiarodawców. 

Bochum-Hofstede. 9 kwietnia 1907 . 
Grummerstr. 26. 

J ó ze i Ha i n. 
WWW --· L~.m: 

Ze ,,Zjednoczenia zawod. polskiego". 
Wie.~ Zjednoczenia Z. P. w DellwłK 

odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia 
przed pot o 11 godz. w lokalu p. Hof
stadta. 
Zebrania członków w niedzielę 14 bm. 
W Wiemelhause,u po ipoł. o 4 godz. u 

p. Kukut. 
W Bruckhausen po pol. o 4 u p. łioniga. 
W Herne po poł. o 5.0 u p, Nittki. 
W Heisse(l .przed uoł. o 11 u p. Brunsa. 
W Marten przed pol. o 11~ u p. Korte. 
W Huckarde po pol. o 4 u p. Bayera. 
W Wanne po pot o 4 godz. u Q! Unter-

schemanna. 
W Bruchu po poł. o 4 u ·P. Mollera. 
W Meuselwitz :no poł. o 3 u ~ Winkler 
W Linden-Hanower w sobotę 13 bm. 

wieczorem o 8 g. u p, Mathias. 
W Derne po pot o 3.~ u p. Langer.bein. 
W Aplerbeck po poł. o 3?'2 godz. na sali 

pani Erdmann. 
W Oiinnt1ield po po.łudniu o godz. i w lokalu 

p. Otto Are.ns, Kirchstr. -«. 
„Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

BACZNOśC IiERNf ! 
W niedzielę, dnia H •kwietnia po południu 

o godz. 3:% odbedzie się miesięczne zebranie 
czfonków „Zjednocz.e.nia Zaw. Polskiego". Po
żądanem jest,. ażeby każdy druh na powyższe 
zebranie się stawu, oonieważ sa ważne sprawy 
<lu zalatwienia. Zarząd o god'z 2. 

W niedzielę dnia 28 kwietnia o stodzlaie li 
przed Południem w lokalu pana Zerbst Oberkau 
se.. uf Marktstr. odbędzie się 

PORZADEJ< OBRAD: 
1) Zagajenle zebrania. 
2) Przeczytanie protolrnlu „Wyclzłału Ra

dy Nadzorcai. 
3. Sprawozdanie J>TeZesa z rozwoju i c:zya 

noścl „Zjedn. Zaw. poi." 
.f) Przyjęcie bilansu za rok 19H. 
5) Referat o pro2'f'amie przyszłej nszeł 

oracy. 
6) Zmlau niektórycla punktó~ ustaw. 
7) Obór zarzadu. 
8) Obór Rady Nadrorczei. 
9) Taktyka w' wewnętrzaej a1itacyl. 
tł) Wolne wnioski. 
11) Zakończenie. 

. Miejsca płatnicze wysyłaia deleptów aa 
walne zebrame Podłui para~rafu 2-41> od 5ł do 
499 członków O,łatnych iedn"'o de~ata. Po
ud .(00 dwóch deler:atów. 

Mfejscowośct, Uczące nudei członków, wia 
ny się oołączyć I wysiać delel[ata. 

Delegaci na walne zebranie winni być WY· 
brane na zebramu członków . Od.zie nie motna 
sall otrzymać, trzeba delegata wybrać IJ.3 kon
ferencyi mętów zaufania Kaida mle}s.oowość 
wlrma się postarać dla swego deJe
~ata 0 kartę Jegltymacyjną, którą można w na
szym biurze otrzymać. 

„Zjednoczenie zawodowe oołslde". 
Rada Nadzorcza. 

t!abozeńsfwo polskie. 
W kościele kwztorny• w Boclum 

odrwia się co niedzielę i co święto dwa razy 
polskle .nabożeństwo. 

1) o godz 3611 Msza św. z polskim śpie
wem i kazaniem: 

2) o 03 po poludniu różaniec. nabożeństwo 
i błogoslawieństwo Przenajśw. Sakrament. 

Sposobność do spowiedzi co dzień. 
Jest powinnością każdego Pola.ka uczestni

czyć nie tylko we Mszy św„ ale i tw nabożeń
stwie po Poludniowem. 

Nab-Ożeństwo polskie w Essen 

W sobotę. dnia 20 kwietnia: po pol. i w 
·niedziel~ rano będzie SpOSQbność do spowiedzi 
św. w kościele św. Jana (Munsterkirche). W 
niedz.ielę ~'Ilia 21 kwietnia po Pol. o godz. kwa 
drans przed piątą kazanie polskie w tym sa
mym kościele. 

Baczność Witt en! 
Ksią<lz polski przybedzie do Witten sluchać 

spowiedzi wielkanocnej w nied?;ielę, H kwie
tnia i będzie do soboity 20 kwietnia. Nabożeń
stwo polskie w niedzielę, H kwietnia po pal. 
()I godzinie ~. Kazania polskie przez caly ty
dzięń o ~odz. 8 wieczorem. O jalk najliczniej
szy miziar "JV kazaniach uprasza się. -- @ __ _ .. _____ , _______ „ 
Towarzystwo św. Michała Arch. w Hocllfełd 
donosi swym czlonkom oraz wszystkim Roda
kom z Duisbur~-Hochfeld, iż od soboty oolu
dnia 13 i w niedzielę 14 bm. sposobność do srpQ 
wiedzi w koociele św. Bonifacego. W nie
dzielę po po.ludniu polskie nabożeństwo 'Z kaza 
niem 'O godzi.nie 4. Szano1wnych Ro<laików u
prasza się, by z tei sposobności licznie sko
rzystali . (1) 

Uwąa: Po nabożeństwie odbędzie sie 
zebranie, na które sie licznie czlonków oraz 
~ości zaprasza . Zarząd. 

Towarzystwo sdmn .•• Sokóf' I w Oberhausen. 
W niedz.iel~. <Inia 14 kwietnia, o godz.. 5 po 

poludniu odbędzie sie zebranie na sali ip. Kolter 
orzy Nowym Rynku.. O li<:zny udz..iaJ' druhów 
się uprasza. Goście mile widziani ( 1) 

Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo volsko-katołlckłe św. Józefa 
w Horst-Emscher 

podaje swym cuornkom do wiadoIJ]()ści, iż z 
!!OWodu grasuiącej dretwy karku tegoroczny 
:wiosenny kiermasz jest urzędowo zailra'Z.ally. Z 
tego powodu zebranie nie odbędzie się, jak 
na przeszlcm zebraniu uchwalono w trzecią nie 
dzielę, dnia 21 bm., tylko jak zw-ykle w drugą 
niedzielę, dnia 14 kwietnia., o -4 g_od~ po polu
dniu. A że przyjdą ważne sprawy i uwiad()!.. 
mienie o polskiej pielgrzymce do Har<le.nbergu, 
uprasza. s,ię szan. czlonków o liczne przyby-
cie . (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Oberhausen 
donosi SWV'111 czlookom, iż w niedzielę, dnia 
H kwietnia. odbędzie się waine kwartalne ze
branie, o godz. S po pot Ponieważ mamy wa
żne oorawy do zatatwieni~ liczny u<lzial 
czlonków Poiądany. Goście mile widziani 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo ~imn. „Sokół" w Herne 
donosi swym c:donkom oraz Rodakom, iż przy 
szle zebranie odbędzie sie w nie<lzielę dnia 
14 kwietnia o godz. 4 po pol. w domu czela<lz.i, 
katolickiej (KathoHsches-Vereinshaus). O jak 
najliczniejszy udz:ia.t uprasza się. Goście mile 
widziani. (1) Wydzłał. ------· 

Towarzystwo św. ](azł.mlerza w Baukau 
podaje swym czł'onkom do wiadomooci. iż dnia 
H kwietnia o godzinie 04 odbedzie się wal· 
ue kwartalne zebrule, na którern bęidzie spra
woxdanie rewizorów kasy za I kwartal i wiele 
innych wamych sipraw . . O jak najliczniejszy 
udzial prosi Zarząd1, (1) 

Uwaga: To1warzystwo uchwal>ilo dla c:.zlon
ków w dzień ślubu maly podarek, zatem proszę 
wszystkich czJonków, którzy sie a-.a.bierają do 
stanu malżeńskiego, aby sie do mnie przed cza 
sem zglosili. St. Radojewski., przew. 

Tow. 1łmnastiycme „Sokół" w Dortmundzie. 
Przyszie zebranie odbedzie. się w niedzielę, 

dnia 1-4 kwietnia Po po.tudniu o godz. 2 po pal. 
w lokalu posiedzeń u Schafera. Komplet jru-
hów pożądany . Czolem! 

A. ](włntkiewkz, sekretarz. 

Tow. św. Stanisława B. w Styrum 
c'w101i członkom, iż w sobotę 13 kwie 
tni .t będzie sposobność do spowiedzi 
św. W niedzielę o godz. 7 Msza św., 
na której członkowie przystępują do 
wspólnej', Komunii św. Podczas. Mszy 
św. Kolo śpiewu „Mickiewicz" wystę 
puje ze śpiewem.: O godz. ~4 polskie 
na1bożeństwo. Po nabożeństwie o go
dzinie 5 będzie kwartalne zebranie na 
sali p.osiedzeń. O liczny udział upra-
sza Zarząd. 

Baczność Rodacy w Stoi>venbers:: i frilłend<>ri. 
W sobotę. dnla 13 kwietnia rano od izodz. 

6 ~dzie sposobność do spowiedzi św. wielka~o 
cnej. W niedzielę p0 pol. o godz. ~-4 naboż~n
stwo z polskiem kaza·niern. O liczny udZ'!al 
prosi wszvstkich Pola11ców 
Zarząd Tow. św. Mikołaja w Stopnenberg. 

Tow. św. Ignacego w Oberhausen 
obchodzi dnia 9 czerwca 16 rocznicę 
oraz poświęcenie nowel chorą$twi, na 
którą zaprasza wszystkie sąsiednie 

Towarzystwa. Bliższe szczcgóhr zo
staną ieszcze w uWiarusie Polskim„ 
ogłoszone. (3) Zarz~d. 

Towarzntwo św. Józefa w Waone. 
Sza.nawnYJI} Roda.kom i Rodaczkom w 

Wanne i Qkolig uvrzeJmle donosimy. iż w nie
dziele, H kwietnia. urzadza nasze Towarzy
stwo w~ zabawę na sali p. Untersche
manna. PoczQ.tek o i;rodz . .f po poludniu. Zwra 
camy szan. Rodakom uwagę na nasz piękny 
i bardm ciekawy teatr p, t . 

,,Mewolnłk wlasnycll namłętooścl". 
(Wyiątek z życia serbskiej pary króleWskiej 
Dra-gi i Aleksandra. - Sztuka dotąd jeszcze 

nie w:idziana.) 
Wstępne dla czlonków wszystkich Pols.1łi<:h 

Towarzystw 30 fen„ dla g;ości 60 fen. Po go
dzinie 8 l ma.rikę. O Jiczny udzial Rodaków 
i Rodaczek uprasza Zarząd. (3) 

l(oło śpiewu „Cecylia" w Neumiihl 
zaprasza na dzień rocznicy, która się odbę
dzie dnia 21 kwietnia rb. WS2:ystkie Tow., któ
re już odebra1y zaproszenia i te, które dla bra 
ku adresów zaproszeń nie odebrafy. 
(2) Zarząd • 

](-0ło śpiewu „Z~Qda" w Oelsenk.-Scbalke 
obchodzi w niedziele, dnia 21 kwietnia SW'l pier 
wszą rocznice istnienia na wielkiei sali o . .Fr . 
.Eversloh (Wilhelmsgarten) przv ulicy Oststr. 
t t>ciąrek o godizinie .f vo v.Qludniu. Program 
następujący: Koncert kapeli dh. Jgn. l(acz
mairka. śpiew miejscowego i pozamiejscowych 
Kól. deklamacye, ćwiczenia gimnastyczne, sz.tu 
ika teatralna p. t.: „Bartosz z pod Krako:wa". 
Żywy obraz., polonez, dalsza zabawa z tańca
mi. - Na uroczystość powyższą zapraszamy 
je!;Zcze raz wszystkie te Kola i Towarzystwa, 
które przez kartę już zaprosiliśmy, oraz te, 
które !dla brnku adresów zaproszeń nie ode
braly, wyrażając zarazem nadzieje, iż Szan. 
Druhowie o tern najrnlodszem Kole jeszcze nie 
zaipomnieli i s.wem przybyciem nas zaszczycić 
raczą. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. M.acleia w Holsterhausen 
podaie do wiadomości SwYIIl cz.lonkom, iż w 
niedzielę, dnia 1'4 kwietnia, o ~odz. 3 po poł. 
odbedzie sie miesieczne zebranie Po zebra
niu o godz. 4 urządza Tow. zamkniętą zabawę 
z tańc.amł. Czlonkowie. którzy zalegają ze 
skla'<lkami miesiec.znemi dlużef jak trzy mie
siące, winni się na zebraniu z zale~lości uiścić, 
bo nie b~ą mieli wstępu ·na zabawę. Tak sa
mo uprasza się tych Rocla:ków, którzyby chcie 
li wziąść udz.ial w naszej zabawie, aby przyśłi 
na zebranie i dali się na czlonków zapi~ać. 
Zabawa odbędzie s.ię na sali pana Krafta. O 
jak najliczniejszy udzial w zebraniu u zabawie 
uprasza się. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława I(. w l(atem-
ber2 

donosi szan. czlonkom, iż kwartalne walne ze
branie odbędzie się w niedzielę, 14 kwietnia, po 
poludniu o godz. 4 w łdkaJu posiedzeń. O licz 
,ł;IY udzial czlonków uprasza (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Floryana w Hessler. 
W czwartą niedzielę kwietnia, dn. 

28 o godz. 4 po pot odbędzie się w lo
kalu p. Fischera w Hessler, ul. Kancle
rza (Kanzlerstr.) nr. 33 (obok wójto
stwa) posiedzenie, na które członkowie 
i inni Rodacy licznie zechcą się zebrać. 
(2) P. Prass. sekretarz. 

Baczność! 
Tow. gimn. „Sokół" w Essen 

urządza w niedzielę, dnia 14 kwietnia, 
na wielkiej sali p. Posta (Kaisersaal) 
w Essen-W est, przy ul. Altendorfskiej 
nr. 220 zabawę wiosenną, połączoną z 
ćwiczeniami gimnastycznemi i tań~a
mi. Początek o godz .. 4 po poł. 

Uwaga: Dzieciom należacym do 
szkolv wstęp wzbroniony. 
Czołem! (4) Wydział. 

Wy ieczka w Bochum. 
W 11iedzłelę, dnia 14 kwietnia po 

południu odbędzie się 

PIERWSZA WYCIECZKA 

do ogrodu p. W albun~a w Hoistede, ul. 
Pocztowa. O liczny udział Rodaków 
z żonami I dziećmi z Bochum i okolicy 
uprasza 

Komitet wycieczek latowych. 

BACZNOSC RODACY! 
Szanownych Panów Delegatów oraz Mę

żów zattfattla ..Zwiu;ku Polaków w Niemczech" 
proszę o nadeslanie swych adresów. Również 
proszę o łaskawe doniesienie, gdzie jeszcze 
Jl.ie otrzymano ustaw „Związku". lub formularzy 
do zapisvwania na kandydatów dla ,.Związku" 
a wszystko wyślę. Tak samo pr-0szę się po
starać o sale na wiece. W tych zaś miejsco
wościach. gdzie „Związeik" nie r.Hisiada delega
tów lub mężów zaufania, prosię inne osoby, 
które by się chcialy dobrej sprawie przyslu
żyć. abv także nadeslalv swoje adresy. -
Rodacy! popieralicie „Związek Polaków" bo 
jest on na· trs1.ą organizacyą na obczyźnie -
Wszy tkie zaś sprawy ddtyczące procesów 
politvcznych, imion lub zażaleń }Jroszę nadsy
lać pod adresem: 

a Józef Haln, Bochum-Hoistede, Orurnmerstr. 26 



f' ..,. Nabożeństwo polskie 

. St~erg. Sposobność do spowiedzi 
w1ełkanocne3 w sobote 3 kwietnia doołero od 
.C po południu, nłe od szóstej rana. 

1
'' •• Schomebeck przy l(ray. W sobotę, dnia 
·ZJ. kwietnia po poludniu soosoboość będzie db 
SQOWiedzi wfolkano.cnej, również w. niedzielę 

,. rano. Po polu®iu nabo-};eństwo z, pol$kiem .. iJćci:zaniem.. . 
1 fs9ell-Altendori. ··sposobność dó spowie• 

•,Gzj św. wielkanocnej dnia 18 kwietnia · po- po-
Judniu i 19 rano. , , . . . 

""- • ) I . . ·~ • J I -

' . Towarzystwo. 2hnn. „Sokół'' w . LOnł.(op · «mosi swym druh.am oraz: Rodakom vi Lón~ 
iitt-OJ) i okolicy, ii prn·szle zebranie· ooł:iędZ.ie 
JSi~ IW aiedzię}&. dnia· M kwietnia. a godz. 11 
J>rzed poludniem w !o.kału pani Lu~ w Lenker 
beą~ orzy kościele. O liczny ud~ia~. w zębraniu 
ttpr'Um się. Czolem · (1) · · Wydział. ------ ' 

,Koto śpiewu „Cecylla"·, w Herne 
1 c!Qnosl swym c.zlonkom i Rodakom„ iż dni:i 
~4. kwietnia obchodzi 8-m rocznice swego i• 
stnienia w domu czeladzi " katolickiej (Kath. 
Oeselleooaus). Początek o godz. 4. · Każdy'. 1 
czlonek winien się . oka.zać od.znakiem śpiewa-' 
ckim. Zabawa: od:będ'zie . się w zamki1iętem 
Kó.lku. Cześć pieśni pqlskiej! Zarząd. (1) 

· Baczność! - Posiedzenie Komitetu wvborcze-
go na powiat Essen -

· odbędzie się dnia 14-go kwietnia o 4 ~odz.inie 
po ID)l'udniu u p. van. de Loo, Schlitzenbahn 58. 
Na p0rzą<lku dziennyn1: Sprawozdanje z do
chodu i rozchodu wYb.orczego na powiat Essen. 
Wyp.lacenie nadeslanych rachunków. Proszę 
usilnie, aby wszystkie komitety mi~.scowe w 
rtem udzia.ł wzięly. Kto jeszcze bony albo pie 
niądze nai cele •wyborcze posia.da winien naj
później do niedzieli · na ręce skarbnika nade
slać. 

Jan Bloch. skarbni,'k na powiat Essen. 

Towarzystwo św • .S~isława Kostki w CQUfl 
oznajmia szanownym c1Jonkom. iż ' w niedzielę, 
dnia H kwietnia, o godzinie 3 po poludniu ·od
będzie się walnę kwartalne zebranie. Zarząd 
i rewizorowie kasy (.{Odzinę prędzej_ O · licz
ny udziaJ prosi . L. Śledz, skarbn. (1) 

T9w. polsko katoł. „.Jedność" w Rohl~hausen 
-Oonosi swym czlonkom, iz w nieidziełę, dnia 
14 .k;wietnia, odbędzie się na-d:ZW.Vczaine wal
ne zebranie, o godz.. 4 po paludniu. Pooieważ 

. przyjdą ważne sprawy pod obrady, zatem li
czny udziat pożądany. Po zebraniu wolne pi-
wo. ( 1) Zarząd. 

l(oło śpiewu „Słowik" w Marxł.oh 
podaJe do wiadomości, iż miesięczne ~ebrani:e 
_9db~e się w niedzielę, dnia 14 kwietnia, o 
godzinie 3 PO pOofu<lniu w lokalu p. Schwein.s
berga, ul. Lą.kowa. na które się cz.fonków za-
pr~za . · (2) Zarzą.d. 

Towarzystwo- św. Woiciecha w Hoentroo 
dooosi swym czfonkom, iż w niedziel~. dnia 
14 bm., o godzinie 4 po poludniu odbędzie się 
kwartalne walne zebranie. na które się wszyst 
kich czlonków zaprasza. (2) Zarząd. 

Uw~a: Posiedzenie zarządu i rewizorów 
kasy .@będzie się o ~odz. 3 po Pol. 

A. l(ukla, przewodniczący. 

Koło śpiewu „Mick'iewłcz" w Oberhausen 
donosi sviym czlookom. iż· w niedzielę, dnia 
14 bm. śpiewamy podczas Mszy św. w koś
ciele św Józefa w Styrum. Czlonkowic win
ni się stawić o ~odz. 6 do lokalu posiedzeń; 
o godz. 60 wymarsz <io kościola. Uprasza 
się -wszystlkich czl~nków, aby się punktualnie 
stawili. ( 1) Zarząd. 

Towarzystwo św. BMbary w Oełs..Blsmarck 
donosi uurzeimie swym czlonkom. iż miesięcz
ne zebranie odbędzie sie w aiedziele. dnia 14 
kwietnia, po pol. o ~odzinie 4 w lokalu p. Lin
de&'Q~ O liczny udzial prosi Zarz~d- (I) 

Towarzystwo św. Wojciecha w Roblindtauseu 
podaae swym c11onkom do wiadomości, iż w 
niedzielę. dnia 14 bm., o godz. 4 po poludniu 
odbędzie się kwartalne zebranie, na którem 
przY;dzie bardzo ważna sprawa pod obrady 
. eowinnością jest każ.dego czlonka na zebranie 
punktualnie się sfawić. g<lyż liczny udzial jest 
bardzo pożą<lany_ - Zebranie zarządu i rewi
zorów kasy odbędzie sję już o godz. 1 po po!. 
(l) - M. Nowak. sekretarz. 

TO'Wal"zystwo· dmn. „Sokóf' w Oilnnhdekl 
oznat7mia swym druhom, -iż nasz lokal do .ćwi
czeń zostal zmieniońy i to od gościnnego Jó
zefa ·oarenrechta, do gościnnego A Arensa. 
ulica Kościelna nr. 44. Cwiczenia będą się od~ 
bywaly ~ak zwYkle we wtorki i czwartki po 
pofud'niu o i;odz. 6 odo 8. Przyszle zebranie 
oobęclizie się 28 bm. Czolem ! 
(I) · Antoni Stef aa. selkretarz. 

Towan.; św. Pranclsi.ka w Wamae-Eickel 
J>OdaJe do wjadomośei swym czlonkom i Roda ' 
kom z okolicy. iż urządzamy otwartą zabawę 
w~ą na sali pana Kettg_en, ul. Dworcowa, 
<inia 14 kwietnia, o godz. 4 po poL nai którą 
się · zaprasza czfonków i Rodaków„ Goście 
mile wi<lziani. (2) Zarząd. 

Uwaga: Wstęp przed cza'Sęm dla goścl 
50 fen.. przy kasie 75 fen.. czlonkowie 30 f. 
Zarząd winien się stawić pól ~odziny prędzej. -

I(~ śpiewu "Biała Róża" w Wanne --.
podaje do wiadom-OŚci swym druhom. iż w nie 
dzieJę, dnia 14 kwietnia, o godzinie 1 Po Pol. 
odbędzie sie lekcya śpiewu na sali p, Meiewert 
Uprasza się druhów, aby się punktualnie sta
wili. Zarazem prosimy mlodzież z Wanny i o
kolicy, aby przybyfa na .lekcye. Cześć oolskiej 
pieśni ! (2) 

Za druk. nakład 
I 

Towarzystwa śpiewu •• Wand.a" w Hoerde 
, ur~dza wiosenną zabawe. po.tączoną ze śpie

waJ.!1i, teatrem, deklamacyami i tańcami, w 
niedzielę, dnia 21 bm.t' na sali p. · Baumbecka, 
przy N9wym . Moście. Początek o godz. 4 
r:io ool. Wstępne <ila czlonków Tow. 40 fen„ 
dla ltości przed zabawą 50 fen., przy kasie 
75 fen. Na po-wyższą zabawę zaprasza się 
mile wszystkich czfonków i Rodaków z łfoer-

1.; de i okolicy. • (3) J. Matyla, prezes. 

l\oło „śpiewu ,,Lutnia" w Unden 
donosi swym cz.lonkom i wszystkim Rodaikom 
z okolicy · Liooen-Dahlhausen~łlatting,en, iż w 

· niedziele, dnia 14 kwietnia urządza zabawę. 
· polaczona z koncertem i teatrem na sali pana 

Schillera. pr.zy. ut. Królewskiej 60, na którą 
wszystkieµ R.ódaków zapraszamy. Początek 
o 1irodz. · 4 po poludniu Wstępne dla cz,.fonków 

. w~tkich To:w. 50 fen .• dla gości 75 fen. -
~ześć : polslkiej . pieśł}i ! (2) Zarząd. 

Towari.vstwo św. Wojciecha w Baukau 
donosi ·wszystkim cz.tonkom, iż w niedzielę, 
drtia 14 kwietnia po poludniu odbedzie się wal 
.rte zebranie, na kt6rem będzie obór nowego 
zarządu. O j~k najlicznied.szy udział'. wszyst-
kich .czl?Jlków prosi Zarząd. 

Uwag.a. Zarząd oraz rewizor()IWie kasy 
zechcą się stawić godzinę prędzej. (1) 

Towarzystw<> gimn •• ,Sokór' w Neumilhł-Busch 
hauseri 

podaje swirn druhom <io wiadomości. iż w nie
t'I:. d.nia 14. o godz. 2 po poił. odbędzie się kwar 
talne zebranie. na którem będzie obór uzupel
niający zarządu i wiele innych ważnych s.praw 

WIEC ŚPIEW AK W W OBERHAUSEN 
odbędzie się w niedziele. dnia 14 bm., o godz 
11 i pól przectl pofodniem na sali posiedzeri 
u p. Uhlen:breucha, Miilheimska ulica 147. O 
liczny u<lzial prosi -

Zarząd Tow, śpiewu ~.Lira". 

BACZNOŚC! 
W · niedzielę, dnia 14 kwietnia o ~odz.ime 

4 Po południu odbędzie się wiec społecmo-za-
. robkowy w . Złokomoc()wie na Lużycach w sa
li p. ~araniusa. Na wiecu tym przemawiać 
będzie ct'z.ielny obro(1ca spraw robotniczych 
posel do parlamentu 

. pan Jan Brejskł z Toruu!Ła. 
Z powÓdu ważnych spraw, jakie na wiecu · 

przyjdą pod obrady. iako też m~wców poza
miejscowych o liczny udzial uprasza 

Zwołujący. 

Wielki wiec sokołsJCi dla okręgu 7 w Bruck-
hausen 

Qdbędzie się w niedzielę. dnia 21 kwietnia-, o 
god:iinie 012 przed południem na sali pana 
Brinka Porzą<lek obrad: 1) zagajenie. 2) 
Referat ·o idei i gimnastyce sokolej. 3) O kar 
ności sokoJej W. Siud·ziński. 4} Dyskusya. 
(2) Zarząd. 

WIELKI WIEC ZWIĄZKU POLAKÓW W 
BISMARK 

-odbędzie się w niedziele. dnia 14 kwietnia po 
polu dniu o g-odz. 4-ej na sali p. A. Langcn
scheidt'a w Bismarck. ulica Bismarcka nr 254. 
Rodaków z Bismarck, Bulmke, łliillen, Schalke 
i okolicy uprasza się o jak najliczniejszy u
dziail, gdyż będą bardzo ważne sorawY oma
wiane. Mówcy zamiejscowi pp. Żniński ł Si
bilski z Bochum. - Pisma polskie czytywane 
na obczyźnie prosi o powta!rza.nie wszystkich 
wieców Związku Pnl:u:-:ów 

Związek Polaków w Niemczech. 

Wiec parafialny w Hamborn 
odbędzie się w niedzielę, dnia 14 kwiet
nia o godz. pół do 2-ei po pot. na sali 
p. Mare'go. O liczny udział Rodaków 
z całej parafii Hamborn uprasza się, 
2'.dyż chodzi o wybory do dozoru ko
ścielnego, które się w krótkim czasie 
odbędą. 

Komitet. ------
WIEC POLSKI W WANNE. 

Szanownym spólnikom Konsumu „Merkur" 
oraz wszystkim rodakam z Wanne d<mosimy, 
iż w niedzielę, 14 kwietnia () si;octz. pól do 6-ei 
po polud<niu odbędzie się WIEC na sali p. 
Unterschemanna. O jak nailicz.nie:iszv udzial 
uprasza się. (1) Zarząd_ 

• nezn1 
z lepszem wykształceniem potrzebuje zaraz 

S. Barczak, 
w Ha bingl1orst przy Rauxel 

u I. Biilowa nr. 22. 
Drogerya i skład towarów kolonialnych. 

BACZNOSCt 
Koro Śpl.ewu .,Lira w Oberhausew 

upomina na tej drodze znanego pana, by oddal 
książki!.. które zabral z sali posiedzeń, a mia
nowicie „Harfiarze" i dwie inne pieśni w o
prawie 'kolor-OWei. Gdy książek ty_ch w orze
ciągu tygodnia nie zwróci, zmusimy go do te 
go w inny sPosób. ' Zarząd. 

Szafa za szkłem 
zupełnie nowa, jest na sprzedaż (418) 

w &chum. Schulstrasse 9. m. 

Zgłoszenia przyjmuje 
Stefan l(aube. 

Kawaler 27 lat stary, 
pracujący w 

Westfalii, posz. dla braku 

zu;~i:i~!· tow. życia 
Panny w wieku 20-26 
lat, chcące się ożenić, 
upr. się o łask. zgłosz. 
wraz z fotogr. do Redak
cyi tegoż pisma pod n:-. 
..113. Dyskreeya rzecz 
chongrowa. 413 

~~;:;;7r 
Bochum, Henriettenstr. 33 da w niej 22. łi 
poleca. się Szanown'm Rodakom do wykonywania .. ~ 

na ~~~0z !~!.~~~~L~~~~~~„ I 4 ezeladaik.Sw 

krawieckich mater,-ł krajow7eh ł za1ra~ezn7eh po ee • . 
naeh prir:yM1łPDJ'ch. na duże i mo.le sztuki, 

znajdzie stałe zatrndn. 
za wrsoką płacę· 417 

Za modny krój, be.znaganne pr2yleganie i staranne 

S. Kucnerowicz odro hienie każdego u brania daJQ gwarancyę . . 

mistrz krawiecki, 
Prosząc o łaskawe pops.rcie, kreślę 

w Re1!H1e p. Duer. ' 

Potrzebna od zaraz 
zdolna 

z poważa.niem 409 

A. Pary s e k , krawiec polski . 

•panna* 
~~~~-~~~~„. 

dn składu, która.by chwi
lami i w gospodarstwie 
pomódz mogła. Zgłosze
nia przyjmuje Eks.pedy
cya Wiarusa Pol 'lkiego 
w Bochum pod nr. <115 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Ksi~arnia ,,Wiar. 
Polskiego". 

wypraw„ piecow kuchen
nych, różnych sprz~tów 
domowycli, wózików dla 
dzieci, jako też trumien. 

Kochanyai Rodakom zaręczamy, iż 
będzie naszem staraniem zadość uczynić 
wszelkim wymaganiom i cenami przystęp
nemi ich zadowolić. Wszystkie t-Owary 
sprzedawać będziemy tak za gotówkę jak 
i na dogodną odpłatę. 100 

Swój do swego 1 

A. Dytkiewicz & J. Miśkiewicz. 
We wszelklell. ===== 

sprawal'h prawnych. 
przy zażaleniach, podaniach, skargach itd. 
proszę udać się z calem zaufaniem do mego 

biura pra1t#Diczego. 
dawn. Jul Willecke ~raz A. Meseberg. 
397 Bochum, Eriedrichstr. 3~. 

W biurze mowł Ml~ pu polsku • 

I- Zwiedzenie_ 
_ bez przymu- . . 

• 811 kupna. -

• Meble 407 

łóżka., maszyny 'do gotowa
nia, lustra, kanapy, wózik.i 

dla dzieci, u brania, 

całkow. wyprawy 
Modne kuchnie, urządzenia 
pokojów mieszkalnych i sy
pia lń kupuje się najlepiej, 

najtaniej .i najdogodniej 

Poje dyń cze 
meble. 
Całkowite urządze

nia mieszkań. 

UBIORY. · 
Niedościgły 

Wl"bórl 

Dom kredytowy 
mebli i 

najstarszy i najwięks1y 
na miejscu. 

• Ostenhellweg 41. -
Tani chleb t· 



~Wi,arus Polski" 
~ ueść ruy ły!?odniewe. 

_,1:.ta wynosi 

't,10 mk. 

p08}aiea Katolickiego" •bay
'·. a•,aenci w ••daik•. 

~zwartą niedzielę po Wielkauocy 
Lekcya. Jak. 1. 17-21. 

Najmilsi! W szelki datek dobry i 
szelki dar doskonały, z wysoka jest 

l ePUjącY od Oirc': świaUo~ci. u k!ór~
J 0 1iemasz odmiany, . am za_ćm1ema 
t emiany. Dobrowolme bowiem po
• ził mas slowem prawdy, żebyśmy 
ll li n'.ejakiem poc~atkiem stworze.1:·a 

o. Wiecie Bracia moi najmilsi. A 
eh wszelki człowiek będzie pręd}\i 
sluchan:u, a leniwy ku mówieniu, i 
·wy ku gniewowi. Bo gniew męża 
sprawuje sprawiedliwości Bożej. 
to udrzuciwszy wszelakie pluga-

0 ~i obfitość złości , przyjmijcie w 
ości sl.crwo wszczepione które mo-
zbawić dusze wasze. 

BwaogeHa. Jan XVI. 5-14. 

Onego czasu rzekł Pan Jezus ucz
swoim: Idę do tego, który mię 

ał: a żaden z was nie ·pyta mię: 
ad idziesz? Ale iżem to wam po
zial, smutek napelnif serce wasze. 
)l prawdę wam powiadam: po

czno wam, abym ja odszedł. Bo 
nie odejdę, Pocieszyciel nie przyj
do was; a jeśli odejdę, poślę go do 
A on gdy przyjdzie, będzie karał 

t z grzechu, i z sprawiedliw,ości, 
sądn; Z grzechu, mówię, iż nie 
7.a we mnie. A z sprawiedliwości, 
Oica idę, a już mię nie ujrzycie. 

są\lu, iż książę tego świata jlUż jest 
zony. Jeszcze wam wiele mam 
ić, ale teraz zn:eść nie możecie. 
gdy przyjdzie on duch prawdy, 

zy was wszelkiej prawdy. Bo nie 
od siebie mówić będzie; ale cokol 
usfyszy mowie będzie; i co 

iść ma, oznajmi wam. On mnie 
Ibi. bowiem z mego weźmie, a 
OJ)OWie. 

Kazanie. 
k. przed męką swoja Pan Jezus 
ral uczniów o swojem po śmierci 

trzeciego zmartwychwstan:u, tak 
oo zmartwychwstaniu upewniał 
odejściu do nieba. Oto i w :Ewan 
.dzis:ejszej czytamy tę przepo-
.1~ w słowach: „Id~ ido tego któ 
1tPoslal: a żaden z was nie pyta 
dofąd idziesz?" Jezus posłany 
neba i0d Ojca sw9jego na ten 
. •. tym celu, aby stawszy się 

·e lekiem, oznajmił ludziom zamiary 
1 "Wiwzgl7ct~m nich, pouczył ich za
m ary ,swiętej, następnie aby śmier 
ę~zenską zgladz'l grzech oierwo

e a 1 zape~nił wszystkim zbawie-
S'ł/ Wreszcie aby wrócił na łono Oj-

. t~g? .od którego wyszedl. Otóż 
oN·JUZ wszystko Jezus wypełnił 
opu~e~? _należało, rpostanowil świat 

· I. cie ! o tern uczn.ów powiada
. ·e ~ Jni chociaż nie pytali dokąd 
~ elś~~ nakże ma s~mą wiad~~o~ć 

ei im .u Jego smutkiem napełmh się 
~ ·mii . Jezus aby ich pocieszyć~ 

u. 0~,,. ~m cel Swojego odejścia. A 
\ty~C'e, że kon· eczna potrzeba te
~iejs~ga aby On odszedl. a zeslał 
:eh rn~ f Woj_e Ducha świętego, któ 
Ozo 1~ ,na_uczyć wszelkiej praw

amut im także: że ten Duch 

Bochum, na niedzielę dnia 28 kwietnia 1907. 

Święty będzie karał świat: z grzechu, 
z ~prawiedliwości i z sądu. Z grzechu 
czyli niedowiarstwa: że pomimo prze
powiedni proroków o przyjśc:u Messy 
as.za i spełnienia się tych obietnic na 
kt_óre ludzie własnemi oczami patrze
li, widząc Chrystusa umęczonego oni 
jednak uznać Go za Messyasza' nie 
chcieli, i zdawało im się, że są bez grze 
chu; tymczasem Duch $więty dal im 
to poznać, że nie są wolnymi: ani od 
grzechu pierworodTiego, ani od uczyn
kowych których z wlasnej woli dopuś
cili się zamordowawszy Chrystusa, bo 
bez Niego n:e można być zbawionym, 
ponieważ On iest jedynym pośredni
kiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, i 
tylko przez Jego zasługi można dostą
pić zbawienia. Dalej„ że tenże Duch 
Święty będzie karał świat ze sprawie 
dliwości, która na tern głównie z~1leży, 
aby uznać Chrystusa, że On jest spra
wiedliwym, czego jednak świat _/'v1 u 
odmówił umęczy.wszy Go, i że l cz tf.
go uznania nikt nie może ~ządzić s:ę 
prawdziwą sprawiedliw-0ścia czyn!ą.;ą 
Judzi miłymi BogrU, bez wiary w Chry 
stusa i odda~nia Mu czci należnej. A 
wreszcie, że ten Duch Swięty będzie 
karał świat i z sądu także, wydając 
wyrok nań jako godny kary i potęp:e-. 
nią, za nieuwierzenie w Chrystusa i 
umęczenie Go. Oprócz tego upewniał 
Jezus uczniów swoich i tern: że wie
le rzeczy m:ałby im ,powiedzieć jeszcze 
ale że .oni nie są zdolni tego wszystkie 
go po~ąć, aż Duch Swięty oświeci ich 
umysl. i że to jest główną przyczyną 
odejścia Chrystusa, a zstąpienia Ducha 
Świętęgo. 

Od wieków w wyrokach Boga by
ło postanowione: ie cała Trójca Prze
najświętsza miała brać udział w odku
pieniu świata; a więc gdy }uż Syn Bo
ży spełnił swoje poslannictWio stawszy 
się człowłekiem i poniósłszy śmierć 
m_ęczeńską za naród Judzki wrócił do 
nieba, to Duch Swięty w dalszym cią
gu z~tąpiwszy na Apostołów, udzielił 
im darów Swoich do rozpoznania ta
jemn'.c Bożych, i szczególny.eh lask do 
.nawracania .świata, oraz uświętobliwie 
nia własneg.o i bliźnich swoich. Aby 
fednak ludzie nie sądz'.Ii,_ że Duch Sw: 
dzialał na swoją rękę bez woli Ojca i 
Syna, więc Jezus zapewnił uczniów, 
że nie Sam od Siebie Duch święty 
mówić im będzie, ale cokiolwiek usły
szy, mówić im będzie: i co :Przyjść ma 
oznajmi im. „On mie uwielbi - mó
wił. Jezus - bowiem z Mego weźmie, 
a wam opowie. ' Co znaczy: że zaró
wno Bóg Ojciec Jc?k nie mnie1 Syn Bo
ży i Duch Święty który od o:ca i Sy
na pochodzi, jednakową mają wiedzę, 
wolę i dążność, b.o są jednym Bogiem. 

z tego co dotąd powiedziałem. wy
pływa dla nas nauka: że i my będzie
mv kiedyś odpowiedzialni przed Bo
giem za nasze niedowiarstwo podobnie 
fak żydzi, bo chociaż wyznajemy że 
Chrystus jest Bogiem dla zbawien'.a 
naszego umęczonym~ to jednak nie i
dziemy za Jego nauka. nie wstępu:.e
my w· ślady cnót Jego, i własnemi µ
czynkami zapieramy sie tej wiary. ja 
ką mamy o Chrystus·e. Duch Święty 
wyda o nas wyrok potępiaj~cy_ nas za 
to sprzeciwianie się na :chmen'om Je
go_.; jakie nam daje alby ,POfZ'l!~ić ~rze
chv, a iść tą drogą. ktora w1edz1e ku 
żywotowi w'.ecznemu, pouczając nas, 
że wiara bez uczynków ma~tw:ą ?,e.s,t. I 
- Abyśmy więc tego potęp1ema u1sć 
mogli, wyznawajmy. że Chrystus jest 

Bogiem prawdziwym i Zbawcą na
szym, ale zarazem wstępujmy w ślady 
J e_go, idźmy za natchnieniami Ducha 
św~ętego, któr~ilas skłania do pobożna 
ści i w_ykonywania dobrych uczynków 
a zasłużymy na żywot wieczny, które 
go sobie i wam wszystkim z serca 
życzę. 

... ------;::t...-.,_....~~„------
Tl?~B]e-lo.ścioła~katolickiego. 

· (Ciąg dalszy). -
4. Kary, którym człowiek dla grze 

chu pierworodnego podlega, sp_o_tykaj'ą 
częścią duszę, częścią ciakl. Oo do 
duszy nie może człowiek oglądać Boga 
w -sposób nadprzyrodzony. co do cia
la podlega chorobom, nędzy, a nare
szcie śmierci. 

Umierający w samym grzechu pier 
worodnym (nieiochrzcone .dzieci) tracą 
na zawsze nadprzyrodzoną szczęśli
wość idla samego tego grzechu pier
worodnego, bo sobór powszechny flo
rencki mówi wyraźnie: „dusze tych, 
którzy w rzeczywistym ~rzechu śmier 
telnym albo w samym grzechu pierwo 
rodnym r.ozstaią się z tym światem, 
idą natychmiast do piekla, ale otrzymu 
ją nierówną karę". Nie µczy zaś Ko
ściół, że Judzie, którzy umarli w grze
ch11 pierworodnym, ukarani zostali nie
tylko karą dodatnią czyli karą utraty 
ale i karą uiemną czyli karą cą:ucia, 
tak samo jak ci, którzy osobistego do
puścili się grzechu. Pewna liczba teo
logów przyjmuje nawet,,.że chociaż po
żalowania godnym jest ich los, dfa te
go,, że nie mogil. nigdy Boga w nad
przyrodzony sposób posiadać i z nim 
się cieszyć. otrzymują przecież ilakąś 
przyrodzon_ą szczęśliwość, która wy
pływać może z pewnego rirzyrodzone
~o poznania i przyrodzonei miłości 
Bo~a. 

Nadmienić też wypada, że ci, którzy 
przed Chrystusem umarli. jak np. świę 
ci patryarchowie i prorocy Starego 
Zakotlu, chociaż byli usprawiedliwieni 
przez wiarę w przysz1ego Mesyasza, 
nie mogli jednakowoż dlatego grzechu 
ludzkie} natury cieszyć się oglądamem 
.Boga w niebie, dopóki Chrystus Pan 
nie zmartwychwstał: bo dopiero Chry 
stus przez sw<i'·e Zmarttwychwstanie 
otworzyl niebo odkupionej ludzkości, 
które grzech Adama był zamknął. 

5. Chociaż grzech pierworodny i
stotnie jest grzechem i chociaż wiel
kie spustoszenie sprawia w czlowieku, 
to jednakowoż nie zniszczyl w i1im zu
pełnie boskiego podobieństwa; owszem 
i uoadly człowiek może Boga koc1 ,;;. •~. 1 

przy wolnej woli. choć osłabionr . -~<>-- · 
brze czynić. Możność ta jest wtr<no- · 
ścią natury. która mu odjętą by.,, ;:;c 

.może. · 
§ 34. 

3. Uzasadnienie nauki Kościoła. 
Pismo święte i podanie dowodzą 

nam. że nauka Kościoła o grzechu pier 
worodnym na boskiem opiera się ob
jawieniu. 

1. Już w Starym Zakonie uwydat
niają tę naukę częścią niektóre czyn
ności, n. p . . obrzezanie. częścią wyra
źne słowa. Pror. Job. 14~4.: „Któż czy
stym uczynić, który się poczał z nasie
nia nieczystego?" Ps. 50. 7.: „Oto bo 
wiem w nieprawościach jestem · poczę
ty, a w grzechach poczela mię matka 
moja." 1 Moj. 8. 21.: HZmysl bowiem 

Księgarnia „Wiarusa ·p,u 
l .. , . "" 

po _~ca w wrn~_n.'.TI wyJODe: 

książki dv nabożeństwa, powie .... 
ściowe, bistorycz~e, śpie~ )i. i 

stowniki~ papier listowy, l'fit\Mdli, 
· powinszowania itd. 

· .Adres : "\Via.rus Polski", B•
. ch.m, 'Malthesers1r. 17. 

Rok 17. 

i myśl serca człowieczego skłonne ~ 
do zlego od mlodzieństwa swego.'' Ja-· 
śniej j_ęszcze i wyra.źnie~ móv{i Pismo 
święte Nowego· Zakonu. Por. Efez 2. 
3.: „My wszyscy byliśmy z przyrodze~ 
nia synami gniewu" (grzechem przyro 
dzenia. peccatum naturae. nazywa się 
grzech pierworodny, ponieważ jest 
przyczepionym do na'Szej natury od 
początku jej· istnienia). Rzym. 7.18 i 
n.: ,LAlbowiem chcieć przy mnie jest, 
ale wykonać dobre nie znajdę. Bo nie 
czynie dobrego, które chcę, ale złe, któ 
re go nie chcęt to czynię ;„„ widzę in
ny zakon w członkach moich, sprzeci
wiający się zakonowi umysłu mo:ie
go". Ustawiczną walk~ poż~liwości 
z rozumem i prawem bożemL słabo~ · 
i bezwładność człowieka do wykonania 
dobrego, wytłomaczyć sobie możemy 
tern tylko, że grzech Adama przelał się 
na nas; nie podobna bowiem przypuś
cić, aby człowiek w takim stanie mial 
byl wyjść z rąk Bożych. Jan 3. 5. 6. :: 
„Jeśli się kto nie, odrodzi z wody i 
Ducha świętego, nie może wnijść do 
królestwa Bożego. Co się narodziło z · 
ciała, ciało jest. a co się narodziło z 
Ducha, duch jest.'' (Wyraz cialo tutaj, 
i często w Piśmie św., · gdzie jest uży
tem w przeciwstawieniu do ducha, o- · 
znacza to, co jest grzesznem; co ~ię • 
Bogu opiera w człowieku, to, co ~yni 
czlowię_ka nie zdolnym do oglądania 
Boga. To zaś, co iest grzesznem w · 
człowieku, przeszło nań. ilak to miejsce 
opiewa, przez zrodzenie cielesne czyli · 
.pochodzenie). Klasyczne zaś miejsce, 
.na które się sobór trydencki powołuje, 
znajduje się w liście do Rzym, 5,_ 12. 
18.: ,,Jako przez jednego człowieka 
grzech na ten świat wszedl. a przez 
grzech śmierć i tak na wszystkie lu
dzie śmierć przeszła~ w którym 
wszyscy zgrzeszyli ... przeto jako przez 
jednegq przestępstwo na wszystkie lu
.dzie ku potępieniu, tak i przez jednego 
sprawiedliwość ną wszystkie lądzie ku 
,usprawiedliwieniu żywota (przyszła). 
Bo jako przez nieposłuszeństwo ~ne
go czlowieka wielu ich (t. i. wszyscy) 
stało się grzesznymi, tak i orzez poslu 
szeństwo jednego wielu ich stanie się 
sprawiedliwymi." Ze zaś grzech Ada 
ma nie przeszedł na jego przyrodzo
nych p_otomków tylko przez naślado
wani·e_. ale raczej .Przez rzeczywiste 
dziedzi.c.two,. wynika jasno z w. 14.: 
. .Ale śmierć (kara za ~rzech) królowa 
la od Adama aż do Mojżesza, też i nad 
tym:, którzy nie zgrzeszyli na podobie1i 
shvo przestępstwa Adamowe~o (t. j. 
nie przez osob:stę przestępstwo). 

. (Ciąg dalszy nastąpi) . 
.212! - - - -

Cudowna obr~!Y Matki 803ki~ 
w Po§sce 
(Ciąg dalszy). 

TULCE. · 
Na dobrą milę od PoZnania, wśród 

ma!bwniczej okolicy, leży wieś zwana 
Tulce. Tu na wzgórku postawił Piotr .... 
Dm'iczyk (czyli Dunin). pan na Skrzyn
nie, kościól drewniany jeszcze w Xli 
wieki.I. Gdy tenże uległ zniszczeniu . , ' 
wzmosł na t ern samem miejscu: Łukasz 
Górka. generał Wielkopolski, do które
go wówczas Tutce należały, kościół 
murnwany': w połowie siedemnastego 
wieku. składający się 7. niższego prez.i 
biteryum i wyższej nawy. Później, 



J101ieważ kościół okazał sie za. szcga„ J przykrość pszczo:e. Skoro tyl~o f,t:v" 
~łym, dobudowano do nie~o ·:eszcu i rzoną została, poczęła skrzetme /:b!c
część nawy i więżę. rać miód a zwierzęta i lu:b::~ 1Jom.1-

Najcenniejszy skarb te~o kościoła wszy :iak on słodko pachnic ~1 rnt:l! się 
jest starożytna figura Najświętszef Ma doń chcąc go kosztować. J-•sz~z·Jła je
ryi Panny, która umieszczona jest \V ni dnak nikomu n e data 5ię n:·.~ybłiżyć 
szy wielkiego ołtarza. Rzeźba wyko- odpędzając wszystkicł1 jalhw1tem ;.ą
.una z drzewa przedstawia NaJśw. dfem. 
Pan•ę z Boski;m Dzieciatkiem na le- Pan Bóg ~u~vażyw·~~Y to. w~;·rn:ał 
welll, a z berłem w prawem r_ęku, wy- p~i~c~otę d~ siebie, _aby :a ~~ar~;c. 1}
sokości około metra. Ozdobiona jest dz:ehlem c1 daru zb1e.-,1.1.a mioJu, h to
sukienkami ze srebrnej blachy i zlO'te- ry jest najsłodszym z rz~,:.ly s tworzo-

. mi koronami. Jakkolwiek najpowa- nych, - rzekł Pan - tern samem je
'mejsze dokumenta, odnoszace się do dnak nie nadałem ci \.v.:al~- p_rnwa, <.~b~ś 
te.i filrUfY i cudownych łask doznanych była. ~ro.gą .względem bbwch tw\)ltll. 
:Qa tern miejscu. zniszczone zostały po- ~am.ęta1 : ze odtąd _skor~ ~vlko ukłu
Żłrem. to jednak nie brak nam pewych pesz kogos co pragn'.e mio<lu skosz~0-
4iowodów~ stwierdzających, że Królo- wać, sama zginać m~!s~~z. 
wa Nieba w Tulcach tron miłosierdzia Tak to, tak, wtedy t-:iJ<j,; knnik pol
~wego założyła i tu licznemi laskami ny oślepł a mrówka straci~a skrzydła; 
wiernych swoich darzyła. O. Michał wogóle wiele dziwnych rze.:.1;y oz;aJo 
I(rasucki T. J. wspomina w pismach s'ę tego dnia. . . . 
swoich„ że rodzina Grudzieńskich, do Pan nasz siedział wspamal~ a ła
Jttórej w siedmnastym wieku Tulce na- godny i stwarzał przez dzieil c~ty : 
·leżały, tutaj tę cudowną figurę umieś- budzil d-o życia. a nad wieczorem przy 
eUa we wielkim ołtarzu; nie wspomi- szlo mu na myśl stworzyć malegJ, SLa 

.aa jednak o zdziałanych dawniej la- rego ptaszka. 
skach. ani skądby ta fig,ua pochodzi- - Pam:ętaj, nazywasz się pFszb 
ła? Atoli w parafialnym archiwum czerwonogardla ! - rzekł Pain do pta 

,znaidu)e się dotąd odpis autentyczny szka: . Goto:weRo już posadzi! go na 
wizytacyi kościoła z roku 1695, gdzie dlon, l p_uścił w lot. . . 
,czytamy słowa następujące: We wiei . Gdy Jedna~ P~~szek ~ob~~ał chw1!ę 
kim ołtarzu jest figura rzeźbiona N. 1 ~gl~dną_l ~obie piękną z1em.ę, na kto-
Pa.nny Maryi z Dzieciątkiem Jezus na reJ mi~l Z_YC odtąd, p~zy~zla n~u ochota 
lewem ręku. cudami slynąca; tudzież, oglą~męcia s~mego s:eb1e. UJI·zal wte 
że ten oltarz poświęcił roku 1662 Bis- dv, ze zupeln_e jest szary, a g-ardlo je
kup poznański ks. Albert Tholibowski. go. szare tak sam.o _jak i .cała osoba. 
.W archiwum kościoła przechował się Pl1.szka. obracała ~ię 1 _kręc1la. przeglą
także bardzo stary opis kościoła w da1ąc się w wodz:e. me mogla od}uyć 
Tulcach, gdzie równ'.eż figura Matki jednak ,a~i jednego 'Czerwonego piórka. 
Boskiej _!_!cudowną" jest nazwc:rna. Wrocił~ tedy do _Pana Boga.. . 
Wspomina też o niej Jacek Pruszcz, Pan. Bog dobry 1 łagodny s1edz1ał 
1tobożny pisarz ośmnastego wieku, mó na t_rorne a z rąk mu ulaty~ały motyle 
wiąc o cudownych obrazach Najświęt- krązące oko!o glowy, gol~b1e _gruchaly 
sze!1 Panny w Polsce. Szczególnie pod ~u na ram~.onach., .a z .. zi~mr wokolo 
. czas morowego powietrza zaslynęta mego wykw1tał.v roze, hl1e I amaranty. 
w Tulcach cudami Naiśw. Panna. Do- . Serduszko ptaka pukalo gwaltow-
eudown:e uzdrowionych w tym czasie nie. ze strachu, a1e zakreślajac lekkie 
liczy się także wyżej wspomniany O. ~uk~.'. ~rzylatywal przecie cor~z bliżej 
Michał Krasuski T. J., jak się o tern 1 .bhze_J do WszechmocneF;o, az wresz
sam wyraża w dziękczynnym wierszu cie us1adl mu ·na ręce. 
bcińskim, który na cześć Najświętszej , - Czego ty chcesz? - zapytał Pan 
.Panny w Tukach napisał. ..Ona bD- Bog. 
wiem. pisze ten kapłan, lekarstwem - Chcę tylko spytać o coś, -
jest rodzaju ludzkiego". Bliższych · rzekł pt~~zek. 
.szcze~ółów o laskach na tern miejscu - Coz ,chcesz wiedzieć? - zapy-
.od Na)św. Panny doznanych nie ma- tal Pan Bog. . , . 
my, aitoli lud okolic.my, zbierający się - Dla czego mam s:ę nazywac ~~
tutaj Jicznie, zwłaszcza w dnie odpu- szka czerwon:a~ardla, skoro od dz10-
stowe, najlepszym jest dowodem, że w ba do ogona. 1:stem cala szara? f?la 
Tukach nie" sk_qpą ręka Matka m:.10- czeg? maf!l :mię c~~rwono!rardla. kie
sierdzia łaski swe. rozdziela. Zwla- dy n~~ posiadam am Jednego czenv_one-
szcza w uroczystość Pocieszenia Naj- .~rn piorka? . . 
.św;ęts.zej Painny (w niedzieię po uro- . l mała ytaszyna ~ozbiera1~c b!.aig~l-
_czystości św. Ąugustyna) i na dz!eń rn~ swemt czarnem1 .oc~lrnm1 sc;1y!ih 
Jej Narodzenia (8 września), przyby- glowkę. Naokoło w:d~iala bazanty, 
waią tu o kilka mil z okolicy liczne tlu cale c~erwone p_rzyproszone złotym 
my wiernych. połyskiem, papugi w bogatych purpµro 

r . •\ ~ych kołnierzach, koguty o grzebie-
/ ·. (Ci-g dalszy nnstap1, ma.eh koralowych, nie mówiąc· 'Auż o 
LEE~2 -··•-'-L ·~~----~~~~ motylach, złotych rybkach i różach ... 

Pliszka czerwonogardła. 
. Byfo to kiedy Pan Bóg stwarzał · 
świat, a w:ęc nietylko niebo i ziemię. 
~le wszystkie zwierzęta, ludzi i rośli
•Y - wtedy właśnie kiedy im wszyst 
kim imiona nadawał. 

Wiele zostało podań z onego czasu 
i gdyby je wszystkie znać można, wy
tlomaQzyćby się dało na świecie wszy 
stko, czego nam dotąd jeszcze pojąć 
1.iepodobna. 

Zdarzyło się tedy pewnego dnia, 
że gdy Pan Bóg s:ectząc w ra!ju malo
wał ptaszki, farb mu za·braklo wgar
nuszkach i gdyby Stwórca wszystkich 
swych pendzli nie był wytarl rpÓ kolei 
o iego piórka, pstry szczygieł byłby 
,pozostał szary do dziś. 

W tedy to też urosły oslu dlug·ie ~e
~o. us.zy a to m:anowicie za karę, że 
im1ema sw.ego zapamiętać nie mógl, 
skoro bowiem tylko parę kroków u
szedl, pasąc się ;po rajskiej łące, trzy 
razy wracal .z zapytaniem o imę swoje 
d? S~~rcy. Wreszc:e Pan Bóg znie
c1er.phw10ny trochę ujął ~o za oba słu
chy i rzekł: 

- Imię twoje jest osioł. osioł o
siot ! - i oowtarzajac tak kilkakrotn · e 
~aciągal mu uszy, aby lepiej slyszeć 
1 ~apamiętać mógl co sie do niego mó
W'1. 

Tego samego dnia zdarzyła się przy 1• 

Naturalnie - pomyślala sobie -
jak matoby potrzeba, jednej kropelki 
farby na p'ersi a byłaby pięknym pta
szktem o nazwie odpowiedniej upie
rzeniu. 

- Dlaczego mam się nazywać czer 
wonogardla, skoro jestem szara? -
spytala ponownie pliszka, łudząc sie 
że Pan Bóg odipowie: _, 

- Ach, maleństwo, istotnie zapom 
n·alem pomalować czerwono twoje 
pióiika na piersi, zaczekaj jeno chwile
czkę, zaraz to poprawię. 

Ale Pan Bór: uśmiechnął się tylko i 
rzekl: 

- Nazwałem cię tak i tak nazywać 
się będziesz, a sama musisz s·ę posta
rać, abyś na czerwone piórka zaslu
żyla. 

To mówiąc podniósł Pan Bóg rękę 
i puścił pliszkę w świat. 

Pliszka bardzo zadumana lata po 
raju. Coby mógl taki ptaszek wyko
nać, aby na czerwone piórka zasłużyl. 

Umyśl'.la _:!Cdvnie zbudować swe 
gniazdko w krzaku ~logu. Uwiła je 
śród kolców w gęstem cierniowem za
roślu. Zdawała się oczekiwać, abv 
choć platek różany przywart do.jej szyi 
i udziem jej barwy czerwonej_ 

* * * 
Nieskończone mnóstwo lat minęło 

od dnia najradośn'e.iszego na ziemi. Od 
tego czasu tak czł,0111iek. jak zwi·erzę 
wszelkie .opuścili ra'1 i rozproszyli s;ę 
po świecie. Ludzie poznal" upraw<; zie 
mi, jęli podróżować DO morzu, sporu\-

Jzać sobie odz:cn·e i ozdoby, a nawet 
od dawna iuż nauczy!i się budować 
wielkie ~hv ·ątynie i potężne miasta jak 
Teby, l~zym i Jerozolime. 

Wtedy nastal dziefJ, który w h"sto 
ryi ziemi miał zostać niezapomnianym. 
Rankiem dnia tego siedziała pliszka na 
nagiem wzgórzu, kolo Jerozolimy i 
śpiewala swoim młodym, które leża
ły w gniazdku, zbudowanem śród niz
kiego c:erniowego krzewu. 

Pliszka opowiadała dziec'om o cu
downym dniu stworzenia i o nadawa
niu nazw, jak każda pliszka opowiada 
swoim mlodym, zacząwszy od owej 
pierwszej_. która słysz;lh słowa Bosk"e 
gdy z Bożej ręki wynikfa. 

- No i widziecie. - skoficzyła smu 
tno - tyle lat mi'nęło '.ruż od pierwsze 
go dnia stworzenia, tyle róż przekw:
tlo, tyle piskląt wylęglo się z jaj, że nikt 
by nich zliczyć nie zolal a pliszka czer 
wonogardła jest zawsze jeszQze malym 
szarym ptaszkiem, jeszcze .nie udalo 
s:ę jej. zasłużyć n:t czerwone piórka 
na szyi! 

Młode szernko rozwarły dziób i pyr 
tały, czy też ich przodkowie nie próbo 
wali dokonać kiedy jaki·ego wspaniałe
go czynu, aby na tę bezcenna czerwo
ną ozdobę zasłużyć mogli? 

- Wszyscy rob'liśmy cośmy mogli, 
- rzekla pliszka - ale nikomu sle nie 
udalo. Pierwsza pliszka spotkaJa ·dnu
giego ptaszka, który zupełnie do niej 
byl podobny i tak gwałtownie go poko
chała. że uczula :~ak iei p'erś goreje. 
Ach, pomyślala sobie, teraz już rozu
miem: Pan Bóg chce. abym pokocha
l~ tak gorąco, żeby moje Qiórka na pier 
s1· zabarwiły_ się od tego żaru czerwo
no! Ale i jej się nie uda~o. równ:e jak 
i wam się n'.e uda! 
Młode ćwierkały żalośnie :tuż w gnia 

zdku, zaczynały smucić si·ę, że czerwo 
n~ kolor nie będzie zdobił ich gardz:ół
kow. 

Liczyłyśmy na nasz śp.ew - mówi 
la matka przeciągłym tonem. Już pierw 
sza pliszka śpiewała tak. że jej pierś 
wzb1er~la umesieniem i ośm:elita się 
marzyc na nowo. Ach. myślala sobie, 
to ~aoal śniewacki, który mi'eści się w 
me.1 duszy, zabarwi pewno pierś moją 
purpurO\ya! Ale zawiodła si~. }tk się 
~szystk.1e po niej zawiodły, jak i wy 
się zawiedziecie. 

~now.u dal s·ę slyszeć żałosny pisk 
z oołna;g1c;h szyjek piskląt. 

,---:- ~iejmy nadzieję w naszej walecz 
n?sc1 1 odwadze! - rzekła matka. Już 
~1erw~za pliszka walczyJa odważnie z 
mn1-'."m1 P.takam:. a pierś jej pelna byla 
~wo1owm~zeg:0 ~apa~u. Ach, iporny
slala sobie .. rners mo_h zabarwi się o
chotą walki co mi w piersi goreje. Ale 
to bylo ?aremne, jak i wszyscy po niej 
w~lc~yli dai:emnie, i jak walczyć bę
dz1ec1e naprożno ! 
; . M~lutkie p~aszęta ćwierkały od\va
zrne,. ze przecie chcą próbować poku
sze~1a . się o nagrode uprag-n:omi, sta
r~ 1ect;1~k powiedzia_la smutno, że to 
n ,~mozl;we. Czegoz mogly się spo
d~iew~c. s~oro tylu znakomitych przod 
ko:w me o~ _ę~nęlo celu? Co mogly wię
ceJ uczyrnc Jak kochać i śpiewać Co 
mogfv? ... 

~taszek prz~rwał wśród zdania. 
gdyz z bram_v Jerozolimskiej naidcho
?z!l tlum lud~i a caly zastęp pędzil wla
sn .e ku wzgorzu, gdzie pliszka miała 
gniazdo. · 

Jechali .. · e.źdźcy na pysznych rum a 
k~ch, ~a m.mi :zii wojownicy z długie
m1 ~lo~zm~n_i1, bto\vsk·e pachołki z 
~v:rozdz1am1 i miotami, dalej uroczy
scie kro.czą~y kapłani i sędz:owie, pla
c~ą~e m~w asty, a przed nimi wszyst
ki~,1 mnostwo dzik' ego, vędzącego po
spoistwa, ohydny wyjący tlum zbirów 

Drobny sza:v otaszek siedział drżą~ 
na. br~egu ~~iazdka. Ob~awial się, że 
każde1 chwil! krzaczek głogu zostanie 
zdeptany a mlode zabite. Uważajcie -
~ola_l do bezbronnych piskląt _siedź
cie c1~ho w zbitej gromadce! I(orl id . 
wfaśn e ponad nami! zie 

A .teraz nadchodzi wojak w s~nda .. 
lach zelaze:n okutych! A tu cała d : -
ka hurma s1e wali! z 

~aptem U!1Jil~la i zaniechała prze
strog .. Pra~1e ze zapomniała o wl -
nem mebezp1eczeństw;e. as 

Zeskoczyla na l?:niazda i szybko 
rozposta.rla skrzydla nad młod , . Nro ~ d )ml. 

N' - "' LO na to okropne - rzekła 
- ie chcę, abyście patrzyfy na coś 

podobaego, trzeca złoczy11có"f.· tnają ud: 
krz:vżov.. ać. ble 

I z:dękła rozszerzyła sluzy<iełkct 
aby małe ni.czego dojrzeć n:e ogły 
S_Iy sz~ly tyl~o ~rz!11ią.cy !o~lrnt m10: 
tow, zawsne 1ęk. oftar i dzikte okrzyk· 
pospólstwa . 

Pliszka patrzyła na wszystko toz. 
szerzonemi z przerażeniQ. oczyma. Nie 
mogła wzroku oderwać od tych tTi-ech 
n:eszczęśliwych. 

- Jacy ludzie okrutni - rzekła p]i . 
szka Po chwili. - Nie dosyć :m. że tych 
biedaków poprzybiaH do krzyża,., li~ 
~usi~~i leszcze jednemu z nich "-1ożyf 
c;ermową koronę na glowę. 

- w: dzę, że ciernie zranily mu 
c~olo i że krev..: ścieka. - mówila da. 
leJ. - A człowiek ten lest tak piękny 
i pogląda tak lagodnem: oczyma ż~ 
każd_y go musi _milować. Zda:e ml sję 
że strzała przebija m'. serce, kiedjf pa: 
trzę l)a jego ciernienia. 

Pliszka doznawcda coraz żywsze. 
go wspókzuc:a z cierniami ukoronow~ 
nym. Gdybym była bratem orl~ _ 
pomyślała - tobym powyrywala :nvt 
źdz:e z rąk jego, a silnymi s~am 
rozpędziłabym wszystkich tycłt łudzi, 
którzy go dręczą! ' 

Widziała jak krople krwi padałiy na 
cz?ło ukrzyżowanego i nie mogla us:e 
dz.eć już dłużej na gnieździe. 

Chociaż tak jestem drobna i bez. 
silna1 muszę u~zynić coś dla tego udrę 
czonego biedaka - myślała, 91>uści
wszy gniazdo, okrążając dalekie, lie
śmialym lotem, orzybitego do krzyża 

Opleciała k:tka razy w kolo. ci~ 
śmie}ąc się zbliżyć, bo pliszka to pta 
szek plochliwy wielce i brak mu oclwa 
gi wobec ludzi. Powoli .iednak nabrała 
otuchy, przylec'ala tuż i wyciągnęła 
dzióbkiem cierń jeden, który_ ~~ byt 
wpiął_ w skroń ukrzyżowanego . 

A podczas, gdy to uczynila, pa<Ha 
kropla krwi z rany na jej gardziólko. 
Rozszerzała się szybko i za:barwila 
drobn_e, delikatne pierze na piersi. 

Skoro pliszka z powrotem przyszla 
do gniazda, zawolalv młode: 

- Twoja p:erś czerwona, twoje 
piórka czerwieńsze od róży! 

- To tylko kropla krwi z czoła u
krzyżowanego biedaka - rzekla plisz 
ka. Spulczę ją skoro się skąpię w stru 
mykur 
. Ale jakkolwiek ptaszyna myla s:ę 
I pluskała, czerwona barwa nie znikla 
z jej sz~jki a i malym skoro dorosły 
~na.mię purpurowe jaśniało na piersi, 
1ak1e wog-ó1e wszy~tk:e pliszki' czer
:wonogardłe zdobi, aż do· dnia dzisfej
sze~o. 

P~ElGRZYM Z PJZEMENT~. 
Opowiadanie 

Piotra Palińskiego 

M!odz:eniec jest głęboko wzruszo
ny,. atoli jednak przy ponownem zapy
tan.u opata, obstaje przy swem posta
nowieniu. Tak tedy przyjmuje go 
opat do zgromadzenia klasztornego, 
poświęca szkaplerz, który mu przeor 
podaj~ za\vdziewa go młodzieńcow: 
na szyję, a potem podaje mu pierkeń 
do ucalowauia. Na tern skończyla się 
ceremonia przywdziania hab:tu, a opat 
odprawia dalej Mszę świętą. 

Now:cyusz zaś z zasuniętym na gło
wę kapturem pochylony na swym 
klęczniku, gorąco się modli. Chce on 
Bogu poświęcić cale swe życie. Z 
światem cl1wi1owo uczynił rozbrat. Na 
za'Ysze? - Na myśi° tę przeb'ega 
śmiertelny dreszcz jego ciało. I wrze
czy samej śpiewa~ zakonnicy 50-tY 
psalm: „Miserere mei Deus", a glos 
ich odbija się ponurym echem w jego 
pelnem ży.c·a sercu. i jest mu jakobY 
$lyszal na trumnę swoja .z toskoterrr 
spadające grupy ziemi.... 

IV. W nowicyacie. 
Bracie Bogumile! serdecznie 

winszuję r - . 
Temi slowy zbl:żał s-ię przy śn;a

daniu jeden zakonni}\ po drugi~, do t~ 
go pół godziny stareg-o nowic_YU5J ~ 
ściskając mu dloń. Brat Bog-urmł z a_ 
wał sie być zupeln'e szczęśliwym .. ~0 
lewka rozgrzała zziębnięte czton,kl ':; 
go, a w jego rozbudzonym um~sle .!} 

nowo zamieszkał spokój. Po śnutda~ 

si 

ci 
T 
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ią udal się do opata, abv go poprosić o 
blogosfaw: ef1stwo. 

GdY spojrzał na tabliczkę przeg 
;;: drzwiami celi opata zobaczył ćwieczek 
0_ tkwiący w rubryce: Apnd Priorem (u 
ki rzeora). Lecz niebawem opat powró

~ił i po.prosił nowicyusza do celi. 

ę 

_ Benediecte„ - rzekł ten poraz 
iet\l/SZY z prawdziwem rozrzewnie

~iel1l ·przed prałatem klękając. Byt to 
piękIIJ obraz - młodzieniec u stóp te-
0 wysok ego czcigodnego męża, oby
~wai w fałdzistem ubraniu zakonnem. 
OdT opat podniósł rękę do błogosła
wieństwa padł jasny _pr>0mie11 zimowe
go s.łor1ca z poza chmur na ~łowę no
wicYtrsza. 
~ Bóg cię sam błogosławi, brac·e 

Bogumile! - za wolał na widok ten 
opat z zachwytem. Ale i w sercu mło
dzieńca rozlało się ciepło i jasność, 
dy mu teraz opat i dodatnie strony 
~ycia zakonnego ukazał, t ak jak przed 
godziną byl mu wskazał na jego tru-
dności. 

- Ubustwo zakonnika. - rzekł, -
jest boS?actwem. Któż bowiem jest bo
gatszy nad te~o człowieka, który ty- · 
le posiada, i~e sobie życzy i przytem 
się o beZJpieczet1stwo swej własności 
troskać nic potrzebuje? Przypatrz się 
tYłko synu, cz!owiekowi. którego św: at 
bogatym zowie. Ody posiada miliony, 
pragnie jeszcze milionów. Jego tros
ka aby swój dostatek .p0mnożyć, sia
da' z rt:m do stolu, bojaźń, aby nic i 
tego aie utracić, kladzie się z nim na 
spoczynek. Jest on w porównaniu do 
zakonnika biednym człowiekiem, bo 
ten sob·e nie życzy więcej, tylko tyle, 
ile potrzebuje, i ma tyle ile mu po-
trzeba. -

Proste zwyk~·e klasztorne potrawy 
chronią go od przesytu, krótki sen ubez 
piecza go od bezsennych nocy. \V 
swym habicie uczy sie znosić garączk i 
i zimna. Jego zahartowane ciało jest 
odporne legionami ~·a) rozmaitych cho
rób. A zrzek!szy s ę uciech świato
wych, ma też tern mniej do znoszenia 
jego cieripień, jakiemi sa: złudne na-
dzieje, niez.adowolona cpciwość sla
\\'Y, urażona próżność, niezgoda rodz:n 
na itd. A przecież największa ilość 
cierpień jest taka, jaka sobie ludzie sa
mi rob·ą. A jestli wogóle ja\kie nieza
mącone, doczesne szczęście? A ni·e 
czycha podstępnie zazdrość w miłoś
ci, zdrada w przyjaźni, nieżyczliwość 
w sawie. chc\vość w bogactwie? To 
są ty1ko Z'.\'Ykłe wyższe zalety stanu 
zakonnego. Te drugie sa wyższej du
chowej, religijnej natury, te zaś można 
więcej odczuć jak opisać. Ja nazy
wam t\ n-o to jedno dobrem. ale ono 
iest niezmierzonem i nieokreślonem, 
jak Bóstwo: je<; t to pokój. Wewnę
trzny spokój, który nam zdolen dać 
Przedsmak szczęśt:wości wiecznego 
nieba ... -

Opat na chwilę przestał, spoglą
d~iąc na kwitnącego młodzieńca, który 
się chciał zrzec świata, którego jeszcze 
wcale dostatecznie nie znał. a po1em 
mówił z nac»skiem dalej: 
. - ~ozważ sobie, mój synu: cofnij 

s :~! ieże! i jeszcze grzeszyć możesz; po
koi serca okupuje się tylko ofiarą. Tyl
t~. Przez zrzeczenie si ęsięgniesz spo-
OJ. Ale uczynić rozbrat z światem, 
z~aczy: <lobrowolnie sie zrzec jego u
Te~h. choc i ~ż .ooe nas do sieb·e wa~ią. 
.0 Jednak me Jest żadnem zrzeczemem 

~Ię, to nie żadną ofia rą. >kiedy się wprzó 
Y. dowolnie używało świata. kiedy 
~pierw namiętności strawiły i wypali f wewnętrznego człowieka niby wul
~~~· .który następnie przesycony za-
. a1ąc sam w sobie n:by stóże!k po
~łu, z strawionym szpiil(iem kości, z 
sl 'ęg!onern sercem. z martwym umy
K.ern chroni sic do klasztoru. Lecz ta-
1~a01ebra_ł, iuż .swą nagrodę. Szlach e
rze .atorosl oLwna nie zapuszcza ko
serni w. 'SJJieczonej ziemi a wy.palone 
~óice nie_ orzeźwi się przez ów spo
dai:e0 ktorym Pan mówi: .Yokój mój 

Wam" p . 
szon rzy tych słowaich złożyl wzru
ca I _Prałat ręce na ramiona mlodz'eń 
zniżyr~o wpierw podnies iony głos 
tecurn}Ię( do sr;~ptu, ~dy mówił: „Pax 

No ·. (Poko1 Tobie). 
ltlist Wicyusz udał się na,.stępn·e do 
Wić ~~a n2wi cyuszów. by się temu sta
dzit dyspozycyi. *c) Ten wyprawa 
Przy~0 1 ze swej celi do obszernego, 

g eg{) pokoju, zwanego muze-

urn '~d). v.r którego środku stał stół. a 
przy ścianach może z pól tuz:na zwy
kłych stołów do pisania. Przy trzech 
stolach siedzjało tyleż nowicyuszy za
jętych pisaniem. 

Przeór przedstawił nowoprzybyle
go i przeznaczył mu miejsce przy stole 
stojącym obok pieca; wszyscy ba
wi em now:cyusze znajdowali się przez 
dz:er1 w tym pokoju, a tylko do spania 
i obleczenja się miał każdy swoją celę, 
która też dla tego, z wy~tkiem w przy 
,padku choroby.! opalana nie bywala. 
Następn!e obznajmił go przeor z prze
pisanym porządkiem dziennym, odm· en 
:nYm od tego braci zakonnej, a zawie
rającym wkcej ograniczeil, i podal mu 
egzemplarz cysterskiego brewianza *), 
cztery grube tomy v.r wielkiej ósemce. 
D-0 tezo dołączone zostało pouczen:e o 
wspólnem z zakonn:kami ódmawianie 
pacierzy kaplańskich (horae) *) i o ich 
1;czbie. znaczeniu. rozkładzie i nazwie 
a nareszcie o urządzeniu brewiarza. 
O osta1:n:m tym przedmiocie chwilowo 
brat Bogumił dosyć mało zrozumi ał. 
W reszcie naśladowal on swoich wspól 
kolegów. · 

Pierwszy dz.ie11 nawicyatu ukoi1-
czony, brat Bogumił klęczy w swej sa
motnej celi przed gipsowym krucyfi
ksem. O co on sie tam modlH i co so
bie ślubował - to Bó~ tylko wie .... 

Upłynęły tygodnie i m:esiące. Da
wniejszy student zupełnie zmieniony. 
Jego życie duchowe s·ę !}Oglębiło, jego 
wystęJ?owanie nacechowane powagą. 
Jego cala powierzchowność zdradza 
szlachetność czystej od dzikich namię
tności nie dręczonej duszy. A Jednak 
nie zostały mu zaoszczędzone pokusy. 

Nieraz gdy w pięknych dniach przy 
wysokim stał okn:e. a oko jegÓ prze
biegało kwieciste ląkl. złociste łany i 
lazurowe wody w dal ciągnącego się je 
ziora Przemenckiego i ten cały p iękny 
krajobraz nadobrzański ; wtedy to nie
kiedy z~kradala się do serca jego n:e
opisana tęsknota, żałość, jaikiś cierpki 
ból. W takich chwilach szeptala mu 
pokusa do ucha: „Glupcze jakiś! Swiat 
taki piękny. Chceszli życ:e twe zmar 
pozwolenie opata.i korzystania przy 
tornych ?" Ale gdy już się chwiać za
czynał, wtedy przywodził sobie słowa 
opata na myśl: - Tylko przez zrze
czenie się osiegniesz spokój. - Te sło
wa go pokrzeQiafy i uodnosily na du
chu. 

Z_ czasem otrzyma! na swą prośbę 
pozwolen ·e opata korzystania przy 
swych studyach, z dzieł biblfoteki kla
sztornej. Bibliotekarz. posiwiały za
konnik, czlowiek wielkiej: wiedzy, n:e
bawem polubił rozbudzonego młoidziet'1 
ca i zaopatrywał go obficie skarbami 
wiedzy. 

Brat Bogumił był bardzo szczęśL
wy z swych książek. Lecz przy stu
dyach ·nie zaniedbywał swych religij
nych obowiązków, a do kościelnych 
obrzędów o.kazyrv.ral szcze~ólniejsizy 
szyk. 

Razu pewnego znajdował się znów, 
pierwszy raz po oiWej przygodzie w 
nocy Boże~o Narodzenia z b"biiDteka
rzem w bibliotece. Całe to zajś cie by
to jeszcze talk żywo w jego pamięci, że 
opowiadał je z wszystkiemi szcze
gółami z wyjątkiem widzenia w·dma, 
- ojcu bibl"otekarzowi. 

- Uratowaleś nam bracie w owej 
kisiążce klejnot naszej bibJloteki, -

rzekł zakonnik. - Dawn ·ej mieliśmy 
posiadać jeszcze inna daleko cenniej
szą. Była to ks ięga visana, która byla 
wlasnością ostatniego pos iedzićiela 
Przementu. Z tą książką miała s· ę we-
dlug starego podania łączyć bardzo 
ważna tajemnica; ale jakaż? Nikt nie 
wiedział. Kroniki w szóstej s.taJfie 
wzmiankują o tern, że książkę tę znale 
z·ono przy nież;ywem słudze ostatnie
go pana na Przemencie, który powra
caiąic z Palestyny *h), w lasach prze
menckich ·orzez zbójców został zamor 
dawany; książkG tę z;naleziono przy 
jego trupie i przechowano ją w Prze
mencie. Ostatni bowiem dziedz:c Prze 
mentu Witko, który razem z Pioterm 
sw· encą brał udział w zamordowaniu 
naszego króla Przemysława *h) w Ro
goźnie, opuścił po zi rodniczym t~m 
czynie ze strachu przed zemstą krola 
Łokietka kraj ojczysty i udal się na po
kutę do z·emi Swiętej. Nikt z nas tej 
ks! ęgi n:e widział. Tylko stary ojciec 
Benon, który inż od pięćdziesięciu lat 

. ~ __ · ·.•· . 
._~ ~· 

w naszym klasztorze ż ~r)~ i 1 1 icgdyś 
urząd bibliotekarza dzierzył. en może 
ją znał. Z pewnością ją także ~kradli. 

- Ojc:ec Bennon - zapy tał się 
zaciekawiony nowicyusz; - któż to 
właściwie jest, ja jeszcze nic o nim nie 
slyszalem. -

- Jest to podeszły w wieku i na u
myśle chory człowiek; nie opuszcza 
on nigdy swojej celi i nigdy ani slówko 
nie przemówi, ani nawet do swojego 
stróża. -

I o~tiec Bennon byl kiedyś biblio
tekarzem? - zapyta! nowicyusz je
szcze bardziej zaciekawiony; przypo
mniało mu s:ę tu owe widmo w biblio
tece. 

-- Tak, dopóki nie zapad! na umy
śle. Nie bylem ja jeszcze wtenczas w 
klasztorze, a przecież ja jestem po nim 
najstarszym żyjącym tu zakonnikiem. 

Nowicyusz milczał. ale zwrok jego 
był skierowany na znajoma szafę. W 
tej chwili odwołano ojca bibliotekarza. 

- Niech sobie brat wyszuka sam 
to, co potrzebuje. - rzekł odchodząc 
- i zapisze, jakie ksiaiki z sobą zabie
rze. -

- A więc żadne widmo! - szepnął 
brat Bogund, gdy pozostał sam. -
Ten stary, na umyśle chory czlowiek .. 
Ale, oto tam jest owa szafa. -

I już w najbliższej chwili otwiera 
szafę, i maca ręką po prawej ścianie, 
za przedmi·otem. aby nań nacisnąć. Nic 
n'.·e zna.Jduje. Naciska na każdą część 
rzeczonej ści2ny - - nic sic nic porusza. 

- Czyby to mial być w rzeczywi
stości .sen? - W tern wspinając się, 
nadeptuje przypadkowo na dolną Iisz
tew szafy ... slychać się daje trzeszcze
nie ... ściana lekko drzy pod jego ręką ... 
w rogu szafy ukazuje s '. ę maty metalo 
wy guzik.. naciska na nie~o... tajna 
skrytka .się otwiera, a w niej Jeży -, 
owa ks !ążka. W najwie.kszem wzru
szeniu chwyta za nia - :1est ona stó
sownie do swej wielkości nadzwyczaj 
ciężką. Chce ją teraiz otworzyć... gdy 
w tern słychać s·ę dają na kurytarzu 
zbliżające się kroki... wystraszony kła
dzie książke napowrót do skrytki, za
myka i odie,hodzi od szafy. 

- Znalazł brat to, c.o •Potrzebuje? 
- wola 1powracający bibliotekarz o-
twierając drzwi. 

TrzaiskJU zamykającej skrzynki n: e 
było slychać. 

- Tak! Chcę tylko jeszcze ze so
bą zabrać Prz em en ck e kroniiki, - od
powh=i1da nowicyusz i nada.je się do szó
stej szafy, aby ukryć swoje pomiesza
nie. Wkrótce obydwaj opuścili bibJio 
tekę. Brat Bogumił niósł ze sobą peł 

. ne naręcze stary ch kronik. 

(Cia;r. dalszy nastąpi.) -
; ~f raho :.te nstw o . po Iski e„ 

Misya polska w Habin2horst 
rozpoczyna s ię w czwartek, dnia 25-go 
kwietnia, o godzinie 8 wieczorem ka
zan ·em .; potrwa do czwartku. 2 maja 
Misyą kierować będzie k 1; iądz dziekan 
z Cerekwicy. Spodziewać się należy, Jż 
Rodacy Jicznie na nabożeństwa misyj
ne uczęszczać będą, nietylko z łfabing-
horst, a le i okolicy ( 4) 

Mlsya św. dla Polaków w Stecie 

odprawia si~ od 5 do 12 maja w tamtejszym ko 
ściele parafialnym przeiz ks. Bazylego Mazurow 
skiego z Dortmundu. Kazanie wstępne 5 maja 
o godz. 6 wieczorem Dalszy J}Orządek Mi
syi św. ogloszony będzie z ambony. 

Wszystkich Rodaków z St ee le i okolicy u
pJ:asza się o liczny udział w Misyi św. 

Ra tui duszę twoja! 
Baczność Recklln2:hausen-Ost Hillen 

Sposobnośe do spowiedzi św. jest w śro
dę. dn. 24 po pot. taksamo w czwartek prrrej 
pof.; w śrooę 24 po pol. o i.rodz. 5 nabO'Leństwo 
z kazaniem polskiem dla Polaków 

. Baczność Duisburg! 
W kościele św. Józefa odbędzie s;e 

w piątek wieczorem, 26 kwietnia, o 
godzinie pól do 8 nabożef1st.wo polskie z 
kazaniem. - W piątek PO poludn;u 
począwszy o godz. 3 sposobność do 
spowiedzi wielkanocnej dla niewiast. 
Dalszy porządek nabożeństw i kazań 
ogłosi się z ambony. 

Sposobność do spowiedzi w języku ojczy
stym w środę i w czwartek dnia 8 i 9 maja w 
kościele OO. Franciszkanów w Hochlarmark
Stuckenbusch. 

Towarzystwo ś ·. Izydor• w tiQru 
oznajmia swym czlor~.rnn:. E w nied21ielc:.. • 1a 
28 kwietnia o godzinie "ł 1:>0 polu<luiu o~edz c 
się waJne kwartalne zebruie, iz;dyż są, we. :e 
sorawv do zaJatwienia: 1) Zmiana lok:ak. tł 
sorawa naszej rocznicy itd_ O i~_n_~i,?,Jeł
szy u<lzial uprasza ~:. (IJ 

Uwaga: Zarząd i rewizorów kas1 upia· 
sza się o przybycie 2 2od:z.iny prędzej, gVyż 
jest obrachnck z dwóch kwartalów. 

K. Bosy. przewodniCl!Alł.cy. 

l(oło śpiewu • .Mickiewicz" w o~ 
donosi szan. Towarzystwom oraz Rodakom w 
Oberhausen i okolicy. iż w niedzielę, dltia ~ 
maja obchodzi 9 roczmcę istnienia na wielkieł 
sali pani l(olter. Bliższe szcz~óly bęilit pó-
źniej podane. Za~. 

Uwaga: W niedziele. dnia 28 bm. bierze
my udzial w rocZiIJicv Sokola I. w Oberhau
sen Czlonkowie winni się vunktualnie o godz. 
5 w lokalu posiedzeń stawić, g-dyż chorągiew 
zabierzemy ze sobą. Lekcya śpiewu po na
bożeństwie. (1) fJorczyk, prezes. 

Towarzystwo śś. Piotra i Pawław Bruckbamie11 
donosi, iż 28-go kwietnia br. o godz. 2 po p<>
ludniu odbędzie się zebranie miesięczne. Wa
żne sprawy na porządku obrad O liczny U
dzial prosi Zarząd. (1) 

Baczność Polacy w MisburS!U! 
Towarzystwo św. Wojciecha w Mlsburgu 

obchodzi dnia 5 maja trzynastą rocznicę swego 
istnienia na sali p. Keneke, na która to uroczy
stość zapraszarQY dobrze nam życzących P·o
laków i Polki z Misburga i okolicy. Program 
zabawy urozmaicony: Początek o ~odzinie 
7 wiecwrem: powitanie gości, potem przemo
wy delegatów i dekłamacye. O godz. 8 ~
dz.ie odegrany zabawny teatr P. t.: „Maciek 
doktorem". - Wiarusy! Stawcie sie wszyscy, 
pokażmy, że mile i drogie nam jest Tawarzy
stwo polsko-katolickie. Zarząd. f2) 

BACZNOSC! 
Dla braku adresów upraszam szan. ón1-

hów, którzy należeli do ~dzialu Tow. gimn. 
„Sokól" w Men1?;ede przed zaśnięciem naszego 
srniazda, to jest roku 1903, iżby nam swoje a
dresy przyslali, lub sami zdali sPraworoanic 
ze swej dzialalności. gdyż dosyć <llugo czd<a
my! Czolem ! (1) St. Skrzypczak, prezes_ 

Towarzystwo loteryjne „Sz-czeście vod ks;ę-
życem" w Brochu 

uprasza rodaików, k1:6rzy mają chęć grania w 
loieryę, aby się staIWili w niedzielę, dnia 28 
.kwietnia o ~odz. 1 O do lokalu posiedzeń u 
pana Winforta w Bruchu, ul. Maryańska. 
{2) J. Dyblzbański. przewodu. 

Towarzystwo. robotników polskich z Prus Za-
chodnicll św. Jana Chrzc. w Dortmundzie 

donosi swym czlonkom, iż w niedziede 28 bm. 
jest walne zebranie 'PO poludniu o godz. 2 na 
sali p. Trotta. ul. Osterholzstr. nr. 60 O ló
czny udział Rodaków upraszamy. 
Schmidt, przew. (1) Gajdziński, sekr. 

WIELl(I WIEC SOKOLÓW W HILDES 
HEIMIE 

odbędzie się 28-~o kwietnia o ~odz. 8 wieczo
rem na sali vana liebsa. Goscbenstr. nr. 28, 
dla mężczyu i dla niewiast. O liczny udział 
uprasza Wydział. (I) 

Towarzystwo św. W<>iciecha w Hocblarmark: 
donosi uprzejmie SwYITI czlonkom. iż w czwar 
tek, d'nia 9 maja (święto Wniebowstąpienia 
Pal1skiego) przystępujemy wszyscy wspólnie 
do Komunii ! 1. wielkanocnej rychlo rano na 
Mszy św. o ~od.z.. 5. Potem wvruszamy ua 
dworzec. by wziąć udział w pielgrzymce do 
Newiges. Sposolmość do spowiedzi w języku 
ojczystym jest przez caly dzień w środe dnia 
8 maja. Uprasza się wszvstkjch czlonków, 
ażeby s ie jak jeden mąż do ~rpow1edzi i Komunii 
św. wspólnej stawili, v_dyż chociaż dość późno, 
jednakowoż wszyscy ood sztandarem św . Woj
ciecha wspólnie do Stolu Pańskie~o przystą
pić pragniemy. 

Bilety do Newhres (prowiz.) w cenie 1,85 
mr. nabyć można do 5 maja w skJ'adach na
stępujących cz.lenków: J. Koliba'bki i St. Zgó
reckie~o w Iiochlarmark 11 u fryzvera J. Szul
ca i przwodniczącei;1:0 Michala Wujka (124/6) 
w nowej kolonii. O liczny udzfal w pielgrzym 
ce prosi Zarząd (1) 

Uwaga: Zebranie Towarzvstwa jest w nie 
dzielę 28 bm. o gooz. 4 po ooludniu. 

Towarzystwo św. Stanisława K .• CaternberR: 
Zebranie odbędzie s i ę w niedzielę dnia 28 

kwietnia orzed poJ. o cro<lz 11 i pól na sali po-
siedzeń. - O Hczny udzial prosi (2) 

Zarz~d. 

Bacz11ość Gladbeck ! Czołem! 
Pierwsze zelJranie gniazda sokobskiego od

be<lzie się 5 maja o godzinie t 1 przed oot'udniem 
zaraz po nabożeństwie, a nie jak uchwalono • 
t:odz. 3 po -poi. na sali Linartz ul. Hermannstr. 
Uprasui sJę Druhów o liczny ud7.ial w zebraniu 
taiksamo innvch Rodaków z miejscowości Olad 
beck i ~olicv. Czofem! (2) Wydział. , 

Wielki wiec Związku Polaków 
odbędz:e ~ię w niedzielę. dnia 28 kwir.
t.nia, po południu o ~odzie 4 na sali D~ 
Baumeister'a przy uvcy Arminstr. w 

w Gelsenkirchen. 

Rodaków z Gelsenkirchen i okoli:y 
uprasza się o liczny udz:at, gdyż bar
dzo ważne sprawy będą omawiane. 
- Mówc zamiejscowi. 

Zwia7.2k Polaków w N!emc1~cb. 
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. Speł'yalna I 

nia s rze a·ż zie unoś ią owa 
w!,ęlkich partyj- obuwia po zniżonych cenach. 

" ·· ~przedaż trwa od. sobotJ, 27 kwietnia, do soboty li maJa. 
1i ". 1 ~1·oshny z~va„iać na „uast~pujl\ce tanie ceny! Pi-osi1uy zlvażać na nast~pujące tanie et~ny! 

„. 

' .: :.„Ka·· masze męzk1·e· kzdsęrowtyal·k,slko4'·r:~Ona wi- 4· 2.\' :Uęzkie skórzaue trzewlkł domo ft e 245 DłlmSk. trzewiki sznur., bronzowe i 190 
, v czarne z nizkim obcasem tylk(• 3,-15 czarne z płótna żagl. y, obsadą skór.z. tylko 

Mę klle ob I szn· ·u·r, wy.trzymałaja- 450 n~zkie kordol\re trze,l'ikl domowe 170 . . . z uw1e I kosć tylko .z pod~szwą skórzaną i nizkim obcasem Trzewh..I szn. i DB guz dla chłpe. i 
'• „ D kl •kt i 4~0 dziewcząt dobra bronz. skóra kozia 

.. M. ęzk1"e ohuw1'e na sprzączkach prakty- 590 ems e tł"zew1. sznurowane ną V wielk. 31-35, 4no 27-30, 320 25-26 340 
czne i wygodne goz1liach wytrwale tylko 

Damskie 1rzewłkł na g•zikd1 pięk- 4so "Mozki·e kamasze gładkie z trwa!ej ~kó- 765 na bronzowa skóra kozia ładny frzev.·ik lat. 
'I ry, skóry szklisteJ Damskie trzewiki Hnu.rownne praw- 5!:10 

f Męzkie ohuw1"e sznur. i na sprz pr. Box- 840 dziwa boxhorsc ładny iason tylko 
horse lubiane tylko Dams'k. suk. trze"ft'. sznurowane z 285 

Trz~"'· szn. i na guz. dla cllł. i dzfow. 
z trwałej skóry, dobry trzewik do szkoły. 

wiclk. 31-35 315 27-30 325 25-36 715 

• ... ~ Obuwie robocze ~k~~r:s~~i:~v:i~n~~1~~ 4 90 ~b,:::::::r:;:.:~:~~e s~:~!.:~::~~k: sil- 290 
: Męzkie trzewiki na gum. i sznur.z aobr. 420 nej skóry na wiksą tylko 

skóry 11a wiks., b. trw. Dan1shłe trzew. skórz. n . sp1·zączk. 235 

Trzew. szu. dla chłopców i dziewcząt, 
brom;. płótno żaglowe z obsadą skórzaną 

wielk. 3 ~ - 35 160 27 -30 140 . 25-26 ra 
I~ !. Męzkie trzewik' i F?.n., br. i czarne z żagl. 250 lubiany tni:ewik na lato i -93; ulicę 3,20 2,05 

1 płót. wyg. i pr. tyl. 3,50 llanu~k ~Ji4)rz. trzew. dom. czerwone 185 
Dziec. trzew. !Jk. na gaz., czarne i la- 145 
ltierow. czubkiern lub bez. wielk:eść 18-2:a 

·!:'"'-----~----------- brom:. i C!larne z ni.zkim obcasem 2)~5, 2,45 

li '."-L w wio~~!o::~~~w~~~~io~zo. I DamR~. Lastin~ trzew. dei 01. z pode- 115 
s~wą, wye-od11e i. lJraktyczne 1,1>5, J,55 I- Nasza. specyalność: ory;g-inalny fa• 1250 

~ br1·kat .,Goodyear Welt•• najpiękn. 
i dla pań i panów tylko 

·· ~:Conrad Tack: Cie. Burg 
bei !J.l:iJgd.eburg 

475 

i najznac2niejsza fabryka obuwia w Niemczech, zaopatrująca w własne fabrykaty tylko własne składy. 

Dom sp.-zedaży 
W" He:rne ulica Dworeon'a (Bahnhofstr.) nr. 62. 

•HflitRł:łffUfłHflftBB§flr.Hlilfl!ft~ Mam ładny 

I ·(·''1T. p. „ „. i ... E I skład · ... ~. anczah, . ssen, 5 ;;; pomieszkaniem do 
·.:·. · Stoppenbe1•gerMtr. Il. ;(i wydzierżawienia od 

I Księgarnia polska i skład dewocyonalii. ~ 1 ~.aj~'es1e1s~i19 
-z Jedyna na Ellsen i okolieęl T~ Holsterhausen pod 
B Polecam Szan. Roiiakom w wielki'm wyborze krzyże 11 ·wanne, i\foltkestr. 

I stojące, wisz4ce i pod kopułami, krzyżyki do szłm· i'I nr. 10. 
pierzy i różańców, książki do nabożeńs„ wa D 0 d t 
w 'najróżniejszych oprawach, 1„idążki powieściowe, ~ 0 gospo ars wa 
L•aukowe, papier listowy z napisem: Pozdro- • rolnego potrzebna 

\tlenia z Essen i pięknymi wierszykami, pocztówki i słuz· ;ica 
11arodowe I powinszowania, obrazy narodu- . ~. ąi · · 
we ł religijne z oprawą i bez; instrumenty mu- L Dellmaun, 
ilJ ezne różnego fabrykatu po bard:co nizkich ee- ill gospodarz, •so 

- •~h. t 242 • Bochum-Hamme. 
R: ==== Swój do 8,'l'e~o ? ==== :'1JI I! J. Pańezak, Essen, I! ._ Do 460 
li · . stoppenbergerstr. 1i. Ili Ameryki 
Nlliłfil!HDIRliiłiWHRHiJIR,_ 

• . ·: • • 

• • • • • • 

Sprzedaż kart o· 
t.rftow„ch. jakoteż 
wszelkiej inform.a cyi 
bezpłatnie udziela 
jeneralny zastępca „Nord· 
deutscher Lloyd" 

Otto zur Hellen 
w Jłor1;mundzie 

HonigMhof nr. 7 • 

Bacznoś~ Rodacy! 
Coclz1ennie ~wieżo p8 IDUflł kawa na paten

towe.i maszynie „Perfekt" bardze aromatyczna funt 
85, 98, 115, 138 i 152 fen. Ve;ylońska her• 
bata 1.40, 1.60, 2.00, 2.40 i 3.00 mr., poleca 

Dom D}S' lkowy 478 

J. S m v c z y ń s ki, 
Poznań (Pm1en) 8w. :Harcłn nr. 2'2. 

BUdZik,-gł. dzwonek. 1,aó mi: 

Zeg~rek kieszonk. 2 
łl niklow. 135 mk 

Zegarek srec:::;
0 6,so mll 

Cenni.kl' około 2000 ilustra 
cyi wys. tanno b 

M. Danecki, Poznań 
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Skład towarów kolonialnych 
dobrze zaprowadzony, w przeważuej części odbiorcy 
polscy, jest z pCJwoilu choroby natychmiast na 
sprzedaż. Z Essen koleją elt>ktryczną 30 mi· 
nut.. Sklad bardzo dobrze położo'ly, tania dzierża
wa. urządzenie składowe do wynaj~cia, dla t<Jgo nie 
potrz.eb11o wiele kapitału do pr.r.ejęcia. Zapewniona 
egzysteneya dla P"laka. Zgłoszenia do Eksp. „Wia· 
rusa. Polskiego" pod nr. 4'2'ł. 

La oiłoszenia I reklamy redakGya w•
\tec publłczności nie odpowiada • • 
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Polecam tabakh~rki ror;owe okrągłe, 8kTZJneezkł z na

zwłałiieru zamawiającego, 7-8 cm długa za 2,00 mr., 9-10 cm. długa 
za 2,50 l'.lJ.„ ~to nadeślę pienjądze równoc. eście z zamówieniem, nfo opłaca 
portoryum: Za zaliczką do 3 tabakierek płaci 40 fen .• po nad 3 tabakierki 
80 fen. więcej. Ilm1trowany cennik dam.w. D. Kasprz1·ckl, Ltibau WPr. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~ , · ,, · ł'fajtepsze maszyny~ 
r .. · wy~yłamy ~o każdej stacyi . 
f , . .w Westfalii . , 
f pod :,,długoletnią g " a.ra°:~Y'ł 1 
' tlf. .;; od cm marek. . :.~ 1 
'- K.atnlag danno. J 

{r , . Dra~sf eld . & . Sta wińskt j 
Recklinghausen-Slid. 1798 j, 
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I 
Mamy zawsze na sprzedaż:. 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 
a także tvlko 

domy z ógrodami de· 2 mórg. 

Nasza. kasa płaci od złożonych 

· · oszczędnóści 
4 proe.-nt na każuorazowe żądanie, 
482 procent za kwartalne.:n wypowiedzeniem, 
li proc~nł za półrocznem wypowiedzeniem. 

394 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 prr cent przynoszą ce hip o tek i mamy za wsze na sprzedaż. 

Adresować trzeba jak następuje: 

Bank Parcelacyjny 
E. G. m. b. H. liol!lten lPose11). 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

r 

rr-<~r<>.lr<~r""'--....J#~>J~,.,,,,r<~1, 

J Bani. Ludowy .. :, r eingetr. Genossenschaft m. nnbeschr. H11ftp!1. ~· t, 
J w Kościerzynie - Berent WPr.1 :1' r plzyjmnje ~ 

J oszczędności 1 r każdego czasu i płaci od nich po 4 ed sta ~ 
• • za półrocznem, a zwraca w razie "łl'enb„ , 1 
ł kupna domu lub g-ospodarstwa za 8-dni•W1:1W. J.. .. r wypowiedzeniem ~. 
) Zarząd: (73 '-
r Kręcki. Czarnowski. Sobola. 'i 
~ Bada Nadzorcza: '-J Ks. proboszcz WróblewHki, Dr. ~ajkow"lld, 1''- 1 
fł Pjwnicki. A. Żynda, I. Borski, I. Wolter, )' 
~ L. Lniski, I. Kiedrowski, A. Świeczkow3Jti. ~ 

J,-<;.Jr"" ._,~~r<~·>Jr--~~· 
Biuro obrony prawnej I ud::~~z::~~. 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunt.o
wych, testamentowych, spadkowych nbezpi„cztmia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy ... 
padkach na. starość itd., jako też wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko
we, prace piśmienne w polskim języku i tłom.acze
nia na niemieckie i polskie. Polecam się takie na, 
(iciągania wszelkich pozasądowych należyt~ do • 
najrzetelniejszych warunkach. Godz. przed poi. od 
8-12 i po pol od 2-7. W niedzielę od 13 do 12' 
godz. w poł, 14.42; 

Aug. Zipplies, · 
Essen, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

Baczność Rodacy z Oberhausen i okołiw! 
Towarzystwo gimn „Sokół I." obchodzi w 
niedzielę. dnia 28 kwietnia br. na sali pan'i Kol
łer przy Nowym rynku 

8 rocznice sw~o istnienia 
na któr~ szanownych Rodaków i Rodaczki ser
decznie zapraszamy. - Program bardzo ?IrO
zmaicony. Odbędą się ćwiczenia i strzelanie 
o nagrody, deklamacye, śpiewY i tańce. Upra· 
szamy szanowne towarzystwa, które zapr~ 
nia odebraly i te które dla braku adresów za 
proszeń nie otrzymaly, aby nas odwiedzilr· 
Nadmieniamy, iż gniazdo, które przybędzie W 
największej liczbie w szeregu, otrzyma na
grodę honorową. - Goście mogą być przei 
druhów wprowadzeni. Cz.otem! (3) 

Wydział. 

. ~~. :dfuk, nakład i redąkcyę od powiedziałny: A n to n i Brei ski w Bochum. Nakladem czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 

St~il· uu~ ~ndns· 
blhll~lhik Durlmnn~ 



za 

~ r· 

,,Wiarus Po Iski u 
~choc.Bi sześć ~ azy ty1?odniewo. 

Prenumerata wynosi 

t,50 n•k. 
1'wertolnie. 

„Posłańca Katolickiego" ołrą
JflUj'ł abo:aenci W fi.QdatkL 

••• 18. 
sza w UlMAWWWWWW& 

Na piątą niedzielę po Wielkiejnocy. 
Lekcya. Jak. 1. 22-27. 

NajmHisi ! Bądźcie czynicielami sło 
wa, a nie sluchaczami tylko, oszukują 
,cymi samych siebie; bo ieźli kto jest 
słuchaczem słowa, a nie czynicielem, 
ten podobny będzie mężowi ,przypatru 
jącemu się obliczu narodzenia swego 
we zwierciedle. Bo się obejrnał i od
szedł, i wnet zapomniał, jakowy byl. 
Leoz ktaby ·pilnie;wejrzał w zakon do 
skonalej ~olnośc-i i wytrwał w nim, 
nie stawszy się słuchaczem zapamiętli 
wym, ale czy11icielem uczynku, ten 
blQgosławiony będzie w spm;v.rie swo 
jej. A jeś1i kto mniema, że jest nabo
żnym, nie powściągając języka swego, 
ale zawod~ąc serce s_we. tego nabożeń 
two próżne jest. Nabożeństwo czyste 

i niepokalane u Boga Ojca. to jest: na
wiedzać sieroty i wdowy w udsku 1!ch 
a siebie zachować niezmazanym ·od 
tegv świata. ~ 

Ewangelia. J ain XVI. 23-30. 

W onczas mówił Je~us uczniom 
swoim; zaprawdę, zapril-wdę wam po
!Wiadam-: j~śli o co prosić będziecie 
Oj.ca w imię moje, da wam. Dotych
miast o n!c żeście nie prosili w imię 
moje. Proście, a· we'źmiecie. aby - .ra
tlość wasza by la pełna. Tom .wam po 
wiadal przez przypowieści. Przycho
dzi godzina, gdy już n:e .pr.zez przypo
wieści mówić wam będę. ale jawnie o 
Oicu oznajmię wam. W on dzień- w 
im:ę moje prosić będziecie; i nie mó
wię wam, iż ja będę Oj1ca prosił za wa
~i; albowiem sam O:.Piec miluje was, 
zeście wy mnie umiłowali i uwierzyliś 
cie, żem ja od Boga wyszedł. Wysze
dłem od Ojca, a prizyszedłem na śwfat; 
zaś opuszc;zam świat, a idę do Ojca~ 
~zekli mu uczniowie jego: Oto, teraz 
J~wnie mów:sz, a ż(adnej pr.zepowieści 
me POWiadasz. Teraz ~iewy, że wszy_ 
stko wiesz, a nie potrzebać. żeby cię 
kto PYtal, ·dla tego wiemy, żeś od Boga 
:wyszedł. ___ __,..~ 

Kazanie. 
Obietnica jiaka dał Jezus uczniom 

s:vo!m w tych słowach: „J eśli o co pro 
s1ć będz.iecie Oj,ca w imi~ moje, d.a 
'\\{am" - powinnaby nas napeł·nić wiel 
ką iJ>Ociechą: bo któż z nas jest tak 
szczęśliwym, aby mu czegoś nie bra
kowało? a jednak pomimo tej obietnicy 
ludzie cier,pią niedostatek i różne do
~gliwości, ~ nie otrzymują pomocy od 

oga, aby się z tych nieszczęść oswo
~Odzić -i otrzymać to, co im jest potrze 
~e.. Cóż tego za przyczyna? zapewne 

nie 111nu jak tylko ta sama o której Je
zus mówił do uczn;ów swoich: „Do j 
tyc? miast o niceście nie prosili w imię 
ltlo1e. Proście a weźmiec!e: aby ra
dość wasza bylapełna." Nie pr~ypu
szczam, aby pomiędzy inami znajdowal·i 
kę· tacy, którzyby się nie modlili, bo 

azcty czuje potrzebę podHwy, i co 
raz Posyla ją do Boga, a jednak sku 
tku modlitwy mało kto ·ctoznaje, dlate
~o, że się nie modli wimię Chrystusa. 

co to ~;est modlić się w imięChrystu 
sa? to nad tern w dniu dz"siejszym za
stanowimy się. 
c ModHć się w imię Chrystusa, to zna 
u zy Prosić o rzeczy taki~ które są zgo 
J ne z wolą Boga, przyczyniają s;ę do 
e~o ·chwały, a człowiekowi przynoszą 

Bochum, na niedzielq dnia 5 maja 1907. 

Księgarnia „ Wiarusa P." 
poleca w wie:k:~r, wy~orze : 

książki dv nabożeństwa, powia-: 
ściowe, historyczne, śpiewniki, I· 
stowniki, papier li:;towy, wiązarili, 
powinszowania itd. 

Adres: "Wiarus Polski", Bo
chllm, Maltheserstr. 17 • 

Rok 17. 

pożytek dlia· duszy. A więc naprzód o Otóż dowiedzieliście sie bracia moi, jednak, gdy się to stało, słysząc i od Pia 
to należy Boga prosić, aby wszystkim w jaki sposób i o co należy się modlić Jra, i od niewiast, i od .owych dwóch 
ludziom. udzielił swej laski do jak naj- w imię Chrystusa, a więc módlcie się uczniów idących do :Emaus, że widzieli 
cnotliwszego życia i wypełniania pr,zy tak, a bądźcie pewni~ że was Bóg wy- Jezusa, uwierzyć nie chcieli; jak to np. 
kazaf1 Boży.eh, ustaw l(ościoła świę- ·słucha. i każdej prośbie waszej stanie Tomasz Apostoł uczynił; że dopokąd 
tego, bo to przyczynia się do pomnoże się zadość. Jak mów.i zbawiciel: „Jeśli Oo nawłasne oczy nie ujrzał, niechciał 
ni1a; chwały Bożej i zgodne jest z wolą o co prosić będziecie Ojca w Imię moje, duć wiary tym, którzy mu mówili, że 
J e_go; a nietylko dla drugich, mamy Bo da wam." Amen. widzield Chrystusa. Następnie dał im 
ga o tę łaskę prosić, ale także i dla sie -- -·-·--- Jezus rozkaz, aby po Jeł!o wstąpieniu 
bie„ ~by nas utrzymywał w prawdzi- N f , , W · b f · · do nieba, rozeszli się po całym świecie, 
wej pobożności, iżbyśmy nie zgorsze- a uroczys osc me ows ąp1ema i aby opowiadali :Ewangelię wszemu 
niem. lecz przykładem byli dla drugich. Pańskiego. stworzeniu, to jest, wszystkim bez wy-
Bo sam Jezus tego się .od nas domaga, jątku ludziom: zarówno ·ucronym, jak i 
mówiąc: „Tak niechaj świeci św.iatłość Lekcya. Dzieje Ap. I. 1-11. prostaczkom, wielkim 'i małym..:. prz;elo-
wasza przed ludźmi, aby widzieli u- Pierwszą mowę uczynił po Teofi- żonym i podwładnym, i wogól,e· wszel-
czynki· wasze dobre i chwailiiU O]ca wa Ju, 0 wszystk'.em co ,począł Jezus czy- kiego sttanu i wieku narodom. A ten 
szego który jest w niebiesiech." Oto nić i uczyć, aż do dnia którego rozka- rozkaz nietylko stosował isię do Aposto 
jest pierwszy warunek modlitwy w i- zawszy Apostołom przez Ducha świ~ łów, ale także i do wszystkich kh na
mię Chrystus.a. Dalej prosić potrzeba tego, które obrał, wzięty jest; którym stępców aż do skończenia świata. Za
o królestwo niebieskie i· zbawienie du- też siebie samego po s}V_ęj mę.ce stawił pewniał Jezus Apostołów także: że. kto 
szy, bo to jest najważni.ejszą dla nas żywym w rozmjlitych dowodach,przez uwierzy temu ich opowiadan'iu i ochrzci 
rzeczą i rękojmią skuteczności modli- ·czterdzieści dni się im ukazując i mó- się, to '.~st: kto uzna Chrystusa $ 
twy naszej nawet w rzeczach docze wiąc ·o Króiestw:ie Bożem. A z nimi ie- prawdziwego Messyasza, Syna Boże
snych, jeżęli je chcemy osięgnąć, bo dzg._c, rozkazał im, aby nie odchodzili z_ go, przysłanego od Ojca na ten świat 
.tak mówi Zbawidel: Szukajcież tedy Jeruzalem, ale czekali obietnicy 01cow dla odkupienia rodu ludzkiego, ten zba 
naprzód królestwa Bożego i sprawie· skiej, którąście (p1tłwi) słyszeli przez wion będzie; a kto nie uwierzy, pozo
dlhyości jego, ia to wszystko będzie usta moje. Albowiemci Jan chrzcił wo- stanie w bałwochwlalistwie i uporze 
wam przydano" (Mat. 6). Więc jeżeli dą, a wy będziecie chrzceni Duchem swoim, będzie potępion. Dalej przy
prosimy o rzeczy doczesne, to zawsze świętym po nie:w.ielu tych dni. A tak, rzekł im Jezus, że otrzymają dary czy
z tern ·zastrzeżeniem: aby nie nasza, którzy się byli zeszli, pytali go, mówią~ nienia cudów na potwierdzenie tej na
ale Boża •stała się wo~a. Pmsząc o rze Panie. iżali w tym ~zasie przywrócisz uki, jaką głosić będą, a mianowicie: że 
czy doczesne, należy żądać takich, ktQ Króliestwo Izraelowi? I rzekł do nich: w Imię Jego czartów będą wypędzać z 
re ~ą konieczne do zaspokojepia po- Nie wasza rzecz jest, znać czasy i chwi opętanych, nowymi językami mówić, 
trzeb naszych, a nigdy zbytkowych, Je, które Ojciec -yr Swej władzy poło- węże brać i choćby co śmiene.lnego pili 
bo wszelki zbytek i est występkiem. żył; ale weźmiecie moc ducha ś~ię- szkodzić im nie będzie. N~ niemocne 
Potrzeba więc poprzestawać na tern, t~o, który przyjdzie ,nJa was, i będzie- ręce będą kłaść, a dobrze sie mieć bę
oo nam Bóg przy usilnej pracy naszej_ .cie mi świadkami w Jerumlem, i we clg'~. Wszystko to spełniło się, co Jezus 
udziela, a nie pmgnąć cudzeg_9, i n:e iwszystkiej żydowskiej ziemi, i w Sa- przepowiedział, bo po Jego wniebo
zazdrościć tym, którzy więcej od 1nas mary.i, i aż na kraj ziemi. A to rzekł- wstąuieniu, a głównie po zesłaniu Du
posiadają. Jeże.li jesteśmy w łasce u szy, 2:dY oni patrzali, podniesion jest, 1cha świętego, Apostołowie rozeszli sio 
Boga, to :Prosić Oo należy, aby w tej a obłok wziął go od oczu. J.ch; a gdy pil- po całym świecie. każdy w 'inną stronę, 
łasce utw.ierdził; a .na wypadek upad- nie patrzali za nim do nieba idącym, głosili Ewangelię wszystkim ludziom; 
ku w grzech, prosić Oo aby nas wspo- oto dwał mężowie stanęli 1przy nich w.. na potwerdzenie tej swej nauki czynili 
mag al laską Swoją do jak najprędsze- hiałem odzieniu, którzy też rzekli: Mę- cuda: uzdr.awiali chory.eh wskrzeszali 
go podźw:gnienia się z tego rrriechu, i żowie Galilejscy, czemu stoicie, patrząc ,umarlych, czartów z opętanych wyga
odpokutowania z·ań. Tu uwagę naszą w niebo? Ten Jezus, który wzi~ty jest niali, weże jadowib odrzucali od sie
z-w_rócić należy: że nie dosyć żałować •od was do n'eba~ tak przyjdzie. jąkoś- bie, a choć ich który ukąsił. to im nie 
za grzechy i dźwigać się z nich, ale cie g-0 widzieli idącego do nię_ba. szkodziło, jak to mamy ,przykład na 
nadto .przypomnieć sobie, czy się nie , Ewangelia. Pawle, świętym Apostole, któremu 
ma do kogo jakiej urazy i g:niewu, a je Onego .czasu, crdy 1.edenaście ll1 sto- wąż j1adowity uczepił się u .ręki, a on, 
żeli tak jest, starać sie mu przebączyć lu siedz:ało, ukazal się im Jezus i wy- odtrąciwszy go, nie doznał żadnej szko 
i puścić w niepamięć wszelką l\Jrzy- mawhł niedowiarstwo ich i zatwardze dy. Rozkaz ten. jaki dhł Jezus Aposto
wdę, jakiej mogliśm2, doznać od bliź- nie serca, iż tym, którzy go widzieli, łQm, spełniają dziś następcy ich, bis-
1nich naszych, bo tojest ważny· waru- że zmartwychwstal, nie }Yierzyli: 1 mó kupi i kapłani; ponieważ :Ewangelię 
.nek, aby nam Bóg odpuścil !.{rzechy śwjętą głoszą po całym świecie wszy-
.nasze. Wyraźnie mówi nbawiciel: wił im: Idąc na wszystek świat opo- stkim narodom. i poilYierdzają takową 
''Tak Cl• uczyni· i· 01'c1·ec in1'ebiesk1· wam, wiadajcie :Ewangelią wszemu stworze- cuda . , b d h b d 

niu. Kto uwierzy i oc. hrzci się, zbawion ' mi, w SP.OSO uc owy; o uz. ra
jeśli nie odpuścicie każdy bratu swemu wiają chorych, na duszy przy frybur!ł1le 
z serc waszych" (Mat. 18). Dalszym ·będzię, a kto nie uwierzy, będzie ipotę- polmty; czartów z -opętanych wvredza 

C pion. A cuda tych, co uwierzą, te na- ~ 
warunkiem modlitwy w imię hrys.tu- ~ładować będą. W imię moje czarty bę ją, udz:elając rozgrzeszenia spo_wiada-
sa, jest prosić Boga. aby nas chronił jącym się, a tem samem uwaln ają ich 
od pokus do złego, a jeżeli się podoba dą wyrzuqić, nowemi językami będą o_d złego ducha, który ich trzym:: t w 

mówić, węże będą brać i. choćby co 
Bogu doświadczyć na_s w cnocie i do- śmiertęlnego pili. szkodzić im n· e będzie szponach swoich dopokąd trwl1li w 
puścić ·na nas pokusy. to zarazem pro- na niemocne ręce będą kłaść, a dobrze grzechach; chleb i wino zam!eniają w 
sić go usilnie o łaslie_ zwycięst\va nad się mieć będą. _ Ą Pan Jezus, potem Qrawdziwe ciało i krew Jezusa. He ra

·złem, i pokonania go. Przy tej proś- jako do nich mówił, wzięty jest do nie- zy sprawu··n ofiarę Mszy świętej. Cuda 
ble chronić się ws_zelkiemi sposobami ba i siedzi na prawicy Boże:~ A oni wy te, ja~kolwiek n·e są wifiome, a'.,e rze
ok~zyi któreby .nas mogły przywieść szedłszy przepowiadali wszędy, a Pan cczuydaw~sa:;; Zrelszta AP?Stołowie U~ZJ:'nili 
do upadku, i un.ikać takowych. Waż- dopoma~ar 1 utwierdzał mowę przez J ..-v ne d ate_go, 'fe przer:ntnviah do 
nym także warunkiem modlitwy w i- cuch pozad idące. I 1po\!~n, batw~chwalc?w· a więc potrze-
mię Chrystusa jest, prosić Boga, aby ! _ ba m bylo Jawnymi dowodam: naukę 
nas zachował od z~uby wiecznej i N k W · b "' · · · sw~ poprz.eć ~ kapłani zaś dzisiejsi prze 
wszystkiego zleg·o; a głównie aby nas au a na Til f OW tąp1en e mawiają do ludzi w i erzących w Bog)1 
zachował od grzechu śmiertelnego, bo Pań~kk . i wt?, w~z~stko. co Bóg 9bjaw;ł i nrzez 
ten jest największem złem jakie tylko I<ośc1ol sw1ęty do wierzen!a podaje· a 
być może dla czto~ie~a, pon:ewa~ gu- I Pan Jezus jak słyszeliście z Ewan- l zatem nie potrzebują dowodów ia~-
bi duszę jego na w1ek1. Wszystkie te gelii d:zis~ej.szc·~ przed_ swojem do nie?a Il nyc_h, b~ w~ara. i:n sama wystarcza. 
priośby 0 których ws.pomniał~m w na- wstąp1en em ukazał się Apostołom s ·e- Byc moze, 1 dz1s,p_j znajdu·ą się tacy, 
uce dzisiejszej , nalezy zanosić do Bo- d~ą~ym. przy stole. i mial r.?zm~wę z I którzy po.wątp~ewą!~ o głównych pra 
ga przez zasługi Jezusa, a nie we włas mm1 oozegnalną. W rozmowie teJ ;\:Y- w dach p1ary 1 chcieliby na nie m:eć 
nem imieniu: bo jeżeli Bó~ kiedy przy- rzucal im przedewszystk:em ie 1 n:edo- 1 j awne dowody? Takim można o-dpowie 
chy1a się do naszej prośby, to tylko wiarstwo, że pomim.o tylu dowodów i dz: ee: słowa Chrystusa: „l(to uwierzy 
przez wzgląd na z3sługi Swojesro naj- cud~w._I1~ie Y1 ocza~h ich czynił. n;z~d 1 i o~hrzci s·ę z~awion będzie, a kto nie 
ukochańszego Syna. dla nas um 0 czo- i s~oJą sm·~rc1a. pom·mo zape' m~cn, z~ I u _r erzy, h,ectz·e. potepion". Kto 11 ;c ma 

1 drna trzec1crro zmart\vychwstamc ; ow wiary, tnhemu 1 en.Ja jawne n·e \Yiele-nego. 



br pomogły, bo właśnie i za czasów 
aoostolskicł_l byli tacy, co patrzyli na 
jaiwne cuda, a nie nawrócili się i nie 
uwierzyli w Chrystusa~ i dlatego w za
_ślepieniu swem 1poginęli. T1en sam los 
.ozekla i wszystkich 1niedowiarków dzi
siejszych. 

Co do .nas, bracia moi, nie bądźmy 
im podobni. Wyznawajmy, że Chry
stus, którego dziś obchodzimy dorocz
• pamiątkę wstąpienia do nieba, jest 
urawdziwym synem Boga„ od wieków 
z Ojoa Swego zrodzonym, który dla 
zbawienia naszego staw_szy się czło
wiekiem, umłlrł na drzewie krzyża, 
dnia trzec!ego zmartwychwstał. a w 
czterdzieści dni potem wstąpił do nie
ba, i dziś siedzi na prawicy Ojca Swego 
On tam przyg1otowy1wa dla nas miesz
kanie i czeka na nasze przybycie; a 
więc sposóbmy się na tę uroczystą 
chwilę przez -w:yznanie te! .świętej wia 
ry jaką nam z rozkazu Jego glosiU Apo 
stołowJe~ a dziś w imieniu.. ich głosi I<._o
ściól święty; ale zarazem wykonywaj 
my uczynki, jakie rt1m ta wiara naka
zuje, a zasłużymy na połączenie się z 
Nim w Niebie, i cieszenie chwalą Jego 
po wszystkie wieki. co daj Boże. Amen 
>·.!!'?.' _us;:;_ . __ .!!!!!!_B?__z_··~:_ .. -~- - - ·- ··-----EZ 

Dzieje Kościoła kaf uHckiego. 
(Ciąg dalszy). 

2. Również Boskie podanie stwier
dza tę naukę częścią faktami (chrzest 
tłzieci od najdawniejszych czasów), czę 
śc:ą pismamf greckich i łacińskich oir 
ców Kościoła. Por. Justyn (dial. cum. 
Tryph. 18.): „Rodzaj ludzki rpopadl 
Adama w śmierć i w uwiedzenie wę
ża; a jako nieJ,Losłuszeństwo jednego 
czloWieka jest przyczyną odrzucenia 
wszystkich, tak nadaje posluszeństwo 
Chrystusa żywot wszyis~k'.m, którzy 
się przezeł1 odrodzili". Orygienes (tt. 
8. in Lev.): „Nikt nie iest wolnym od 
plamienia, na;wet dziecię, którego ży

cie jeden tylko trwa dzień na ziemi". 
Z pomiędzy łaci!1skich Oiców Kościo
ła bronił tej nauki gorliwie i statecz
nie. m:anow'cie św. Augustyn w walce 
z Pelagianami, którzy, sprzeciwiając 
się podane:, nauce, twierdzili. że obec
nie człow:ek nie znajduje się w innym 
stanie, jak Adam prząd upadkiem, i 
twierdzili, że potomkowie Adama stają 
ię grzesznymi tylko przez naśladowa 

nie grzechu Adamowego .• że n·e po
·ifzebują nadprzyrodzonej łaski, ażeby 
zbawienie osięgnąć. Do jednego z tych 
heretyków (Juliana) mówi wyżej wsp o 
nmiap_y nauczyciel Kościoła: • .Nie wy
nalazłem grzechu p"erworodnego; to 
jest stara nauka Kościoła; ty zaś. który 
ją zaprzeczasz, jesteś bezwątp : enia no
wym heretykiem.'' 

§ 35. 

1. Stosunek rozumu ludzkiego do nauki 
Kościoła. 

· Naukę Kościoła o grzechu pierwo
rodnym rozum nasz przyjąć musi; jest 
·On jednakże tajemn'.cą i rozum jej pQjąć 
nie może. 

I. Po bliższej rozwadze uznać mu
simy, że obecny nasz stan nie mógł być 
pierwiastkowym, lecz że powstał z wi 
ny człowieka. 

Ciągle, ·CO tak boleśnie czuł 11{1wet 
;pogan .n; niepohamowana pożądliwość 
i ciąg la jej walka· z rozumem; wielkie 
trudy i wysilenia, :~akich każdy dobry 
wymaga uczynek; wszędzie na nas 
czyhaj~ce n i ebezpieczeństw.n, którym 
nawet najlepsi tak często ul.egają; wiel 
ka słabość i częste upadki naszej natu
ry, które zmuszają nas walać -ie św. Pa 
wlem: „nie czynię dobrego, które chcę 
ale złe, którego nie chcę, to czynię;'' 
łowem ten smutf!Y nasz stlm, z którym 

zarazem tyle cielesnych dolegliwości 
i ~oleśc~ się łączy, nie mógł być żadną 
~1arą pierwotnym stanem naszej, z rę 
k:1 Boga wyszlej natury. WszystkiP. +r:. 
nie~ostatki nas~ej natury .i naszego ro 
dza.lu mogą byc raczej tylko skutk'ami 
oweJ w(1d1'iwości, którą grzechem ·na
:"amy, a ona jest największem, nawet 
1edynem złem. A że ten stan, mianowi
cie przeważająca pożądliwość ciała już 
wtenczas się pokazuje, gdy człowiek 
rozu.mu ~op;ero używać poczyna, prze 
to me mogł on być wynikiem w•1snej 
n~szej ~iny, lecz musi być raczej skut 
k1em winy naszej ludzkieil natUJry, która 

w pierwszym jej wtaśc.icielu, t. j. w. na- i wioskami. Tam więc przenieśli s;ę ci ł sław Wilkowski powróciwszy na 1 wal 
szym pieryvszyrµ rndz1cu, U)}a<lła i na l zakonnicy roku 1418;_Wielenia jecł_nak l no katolickiego kośc!ola, z rąk hero.. rY" 
:nas zepsowana prz~szła. • nie opuścił.~ ze swej opieki, bo tam za~ tyków go odebrał i powiększYWsze„ wb: 

W ten sposób PO_Jmowan3: n~uka Ko słynę_ła laskami: z dnzewa rzeźbiona jego dochody w ręce katolików odctaf naii 
,ścioła nietylko się me sprzec1w1a nasze figµra Najśw. Bogarodzicy, do której O.Q.ecny kościół murowany stanął rn· · l 
mu rozumowi i doświad.czeniu, ale ow- lud okoliczny gorące miał nabożeństwo dzy rokiem 1803 a 1805 staraniem Mi~ę 
szem jak najdalej da się z nim pogodzić i przed nią roz·hlczne sobie łaski wypra- czkowskiego, dziedzica i parafian W 

2) Niepojętą i tajemniczą j;e~t nau~a szał u Królowej nieba. Później. gdy bocznej lraplicy tego kośd.ola mieśc· 
ta dlate~o, że trudno pojąć, yak . się stary drewniany kościółek w rujnę po- się obraz Niepokalanego Poczęcia N1 

,grzech pierworodny rozlewa, albowiem padł, wystawili OO. Cystersi nowy na Panny ozdobiony wotami, który okoli~ 
.z jednei strony grzech może tylko mieć jego miejsce, poświęcony przez ks. ,Ma- czny lud za ·cudowny uważa; n!e lll 
d~sza, !1- nie. ?ialo ~arazem, jak falszy: cieja Kurskiego, s.ufraga:na Poznańskie jedna~ w aktach mieis.c~wych ·an: hi~ 
.wie tw1ertdz11I Mamchejczycy, z .drug1e1 go; a gdy i ten zmszczał. stanął w tern storyi tego obrazu, am zadnej wzrnia 
zaś strony od Adama pochodzi tylko samem miejscu staraniem OO. Cyster- nki Q doznanych przed nim la~kach 
nasze c~alg a nie dusza, którą sam Bóg sów: nowy.a w kształcie krzyża muro- (Ciąg dalszy nastąpi.) · 
stworzył i w nasze tchnął ciało. wany kościółek w roku 1731. Gdy rząd f.!f!LQ ~--- ~ 
Żeby sie zbytnie nie rozszerzać, przy pruski w roku 1834 poznosił wszystkie Boski rozsiewca . 

. toczymy tylko jeden z wielu wYWodów klasztory w Księstwie Poznańskiem, 
Uomacz~cy nam, w :laki sposób rozle- wieleński kościół przylączony został Wyszedł rozsiewca i siał pelną miarą 
wa się .grzech pierworodny na ludzi, do parafii Kaszczoru (.Altkloster) i od- Nasien:a zdrowe z nadzieją i Vdarą -
.wywód, którego bronią poważni teolo- dany w op.~ekę księży Proboszczów. A jedno ziarno na opokę -gadlo, 
,gowie i nauczydele Kościoła (ś. An- Starożytna figura _Najśw. Panny u- K~dy nie mogło zapuścić korzenia, 
zelm). Według rozporządzenia bożego mieszczona jest we framudze wielkie- Więc skwar je spalili ptactwo WYiadlo 
miał w pierwszej próbie wolności być go ołtarza. za szłem i przedstawia Nie- Pożal się Boże pra~v i nasien:a. 
doświadczonym jeden ze wszystkich, pokalaną Dziewicę w całej postaci, A drugie padło na niesprawną rolę, 
.pierwszy rodzic za wszystkich potom- trzymającą Bosk.~e swe Dziecię na pra Zrazu ją bujnym umaiło listkiem, 
ków i to tJik dalece, że gdyby był łaskę wem ra-mieniu. mowy Najświętszej Lecz razem zęszły chwasty i kąkole 
uświęcającą, którą posiadał, zachowa! Panny i Pana Jezusa zdobią srebrne, I bezowocnie zginęło ze wszystk:em!' 
albo utr~cił. byliby ją wszyscy jego po- kamieńiami sad:wne korony, dwie ze A trzecie padło na grunt pożądany 
toi:nkowie . zru~howaH }l~o u tracili. BóĘ srebra ulaine figurk,i Aniołków i kiillkana Wdzięczny i trudów rolnika .r>amiętny 
mogl po1Jedynczym lti...\zzrnm dać taik1 ś · t, , · d d · , · I tam wydało plon oczekiwa111y ' 
byt, jaki udzielil .Dni ·.rem ; icdcn 00 dru- cie wo ,ow, swia .czą o w. zięcznosc1 
,giego nie byłoy wcale zJ:ileżnym. Bóg tych, ~torzy t~ nadz;"yczapych ła~~ Jedno trzydziestny, drugie sześćdzie. sz 
~rzedeż chyiał. aby ludzie od siebie doznalI. Ła~k1 .te spisy.wah daw.meJ · · s·ętny. ~v1 
111awzajem zależeli, aby jeden od drugie OO. Cyster.si, pisma te 1ednak zag1rn;- O! bracia moi! iak ziarno rozsiewcy po 
.g,0 według ciała pochodził; postanowił .ly w ostatrnch czas~ch, 1al:e zla to okoh- W niwę serc waszych pada słowo pie. ko 
tyle dusz stworzyć ile ludzi cieleśnie czny lud przechowu3e głęboko w sercu , wcy - :nic 
z rodziców się narodzi. Pan Bóg, two- za_pisa~e pr.zekonani_e.! że Matka. N aj św. Lecz i-edne serca twarde jak opoka, ·ro 

.rząc tym sposobem wszystkich .tako po we Wielepm, ch~tme .swych _wie~ny~h . Nie ze)dzie na nich żadna myśl głęboka .da 
tomków Adama, mógł każdego zosobua ~ wysłuchu3e: Zb .. er.a .się tu więc llczme ,Żadne rodzaj1ne słowo się nie wdnie, 
wystawić na nową próbę wolności; je- na ~~zyst.~1e wazmeJsze w roku uroczy Żadne uczucie kiełkiem nie zabłyśnie, 
dnakże chciał, aby ludzie jak według stosc~ Na1'.sw. P~nny; ~~łaszc~a z~ś Najświętsze ziarno po nich się ześLźnie 
ciał, tak też iwedług dusz zależeli od w dniu Je1 „Naw1~dze.ma drug~eg.o hp Jak na opooe, albo na mieliźnie! · 
.tego, jak swej wolności użyje ich pierw ca.. W tyn;i to dnm, c1c~a ~wy~~e ~ spo Drugie słów życia stuchaja z ochotą, 
szy rodzic. Mógłby więc i miał Adam k~Jna ta ~10ska, ~<l:l~dma się i .?:YCia na Z początku wróżą korzyść szczerozłotą 
laskę uświęcnjącą i świętość przelać b1em. J_uz we wigilię t~go święt".1- przy .Bi.edny rozsiewco ! n:e ciesz się na?zie· 
ina wszystkich potomków w dziedzi- chod~ą l.icz~e. ~rory-i~dy i. kompame, a o · Ją. 
ietwie, .gdyby był wierności Bogu docho tacza1ąc ~osc1?ł, ~pieFa.q prze.z, całą Tu słowa twoje nigdy nie dojrzeją! 
wat Ale że zgrzeszył nie.posłuszeń- noc poboz~e. p1eśm. W s~m d.z!~n uro- ,W godzinie czynu, wszystkie w nich cz 
stwem. więc Bóg je odebrał tak jemu .czys.ty kosc10ł by:Va c~ly dz1en. prze- · przygłuszy 
samemu, jak duszom wszystkich przy- p~ln~10.~y, bo ledwie moz~ w sobie po- .Chwast samolubstwa i małości duszy! 
irodzonych potomków, które były du- ~iesc1c m~łą tylko .. częśc . przyb~łych Lecz nie rozpaczaj, bo sa se.rea prawe, 
szami człowieka z Adama pochodzące- p1elgr~ymow.J a kazdy z mch chciałby Co z:arno twoje przyjmą aż do głębi, 
mi. · się pomodlić przed ołtarzem Matki Naj Tam żadne chwasty nie do~tlą plugawe 

§ , · t · b t b · · ·ł · Skwar nie wypali i mróz nie wyziębi! 
36. sWię sz.eJ, Y swe po rze Y JeJ mi osier W1'esz, gdz1'e i"ch szukac1 

- a w1'ęc pra· n1· 
dziu polecić. Pod golem niebem odby-

5. W grzechu pierworodnym rodzą się wają się kazania w języku polskim 1 cuj śm:ało - ~r 
wszyscy ludzie. ,niemieckim: miejscowa bowiem lud- Trzeba je mnożyć - ach! bo tak ich dr 

1. Wedlug nauki Kościola, która, Jność przeważni e mówi po niemiecku. !?'"'"' _ mało! 

O płomyku. 
jak udowodnić możemy rzeczywiście Z, licznych łask, których po dziś 
jest objawioną, przechodzi (ip~erwszy) dzień wiemi we Wieluniu doznają, 
,grzech Adama na wszystkkh przyro- wspomnę niektóre z ostatnich czasów. 
dzonych potomków jego wskutek cie- Franciszka G. z K. przyszła na świat 
lesne~o pochodzenia; może przec1ez z krzy,wemi nogami. Rodzice jej widząc I. 

''. 
j 

Bóg cudownie od tego grzechu pojedyń że daremnie szukaliby dla niej ludz- Przed wieloma, wieloma laty, gdy 
cze istoty zachować. kiej pomocy, udali się do Najśw. Panny miasto Plorencya od niedawna dopiero 

Chrystus Pan, poczęty z Ducha św. z prośbą 0 miłosierdzie. w tym celu stało się republiką, mieszkał w niem że 
nie pochodził od Adama sposobem przy zamówili Mszę św. w Wieleniu i dŻie człowiek pewien imieniem Raniero di sp 
.rodzonym i dlatego nie miał grzechu cku wyprostowały się nogi w krótkim Ranieri. Był on synem Pbtnerza, któ· mi 
p ierworodnego; N. Panna zaś, chociaż czas·ie. _ Takiej samej łaski doznali ·rego to rzemiosła również się wyuczy! ża 
1przyrodzonym spos;bem pochod-ziła od inni rodzice dla swego syna w K., po- nie trudniąc się niem jednak zbyt cbęt· m 
Adama, była jako Matka Na·jwyższego dobnież za odprawieniem Mszy §.w. nie. te 
.cudownie zachowaną od tego grzechu. przed ołtarzem Naiśw. Panny we Wie- Ów Raniero byl wielce silnym męż· 

2. Nawet ci, którzy przychodzą na leniu. _ w roku 1888 zachorował cię- czyzną, powiadano o nim, że zbro:,ę 
świat z rodziców ochrzconych i z żko na piersi ks. proboszcz we wsi s. ciężką nosił na sobie tak łatwo, jak in· Po 
·grzechu pie.rworodnego już oczyszczo- Choroba postępowała szybko i zdawało ·Ili koszule jedwabne. Mfody jeszcze la 
1nych, .rodzą się w grze~hu p'.erworo- się · · · d' , · · k , bardzo wi.ele już dziwów męztwa do- dz 

, ze się me 1ugo smierc1ą za onczy. kazał. oaz g.dy si·ę włas'ni·e znJ'adowal 
·dnym. Albowiem, według św. Augu- Był to czas, w którym z p.Qwodu prze J.' co 
styna, są rodzice tylko według ducha, śladowania religiJnego, brnk był kapla w domu, gdzie zboże na stry.ch zsypy· nA 
a nie według ciała odrodzeni, ~ pon:e- nów w Księstwie Poznańskiem, wie- wano, załamała się krokiew i cale wią· u 
,waż n:e według ducha, który jest odro- dzieli więc dobrze .parafianie, że jeśli zanie ~ac~.u groziło z~waleniem. Ws~~ -0n 
dzonym, lecz według dałh, które nie im Bóg tego kapłana zabierze, to nie la scy ~c1eku1 t~lko. Ramer? glowY a· us· 
Jest odrodzonem, swoim dzieciom byt two dostaną innego. Postanowili tedy st~ac1ł. Przec~wn~e,. wyciągnąwszY. re Un 
dają, przeto dzieci z n;ch się rodzące błagać dla niego 0 zdrowie Najśw. Pan m1ona WJ.?arł Je s1lme PO·? . zach~Ja~e cz 
nię są ani duchem ani ciałem odrodzo- ny we Wieleniu. Dnia 1 lipoa wybrali sprzęsl? .1 trzym~l ~ak, pok1 ~udzie 11 Pr 
nemi. ~ię tamże bardzo licznie z procesyą, ł nadeszh i. belkami n;e Qodpa~h dach~· rz 

(Ciąg dalszy nastąpi). przy śpfowie nabożnych pieśni. Chory i Opowiadano t~kz~ o.mm Jak.o naJ: ,ko 
•• == • -~~T :'IP!l~~c-~_§ ka~łap. który Iedwje z okna mógł w i- t Je~zn lejszym męzu, 1ak1eg~ k1edykbi- zn 

Cu"owne obrazy Matki· Boskie:Jl dziec wy1chodzącą ,p:ocesyę, łączył ~. ek .Pl?rencya wydała; mgd-y mu lkO zn 
U iU' swe modly z modłam: swych poboż- :,atyk1 me b_Ylo zanadto. Le~w1e ty dl 

W'J Polsce nych owieczek, odda)tc się opiece N. ,zas!yszał kiedy ha•~s na ~licy, :Vypao- do 

(Ciąg ·dalszy). 

WIELEŃ. 
(fehlen). 

Południowo-zachodnie] stronie ar
chidyecezyi poznańskiej, na drodze wio 

,dącej z Wolsztyna do Wschowy, leży 
Wieleń, ::edna z najstarszych wsi W;eI. 
Księstwa Poznańskiego. Już roku 1278 
s~a:nął tu klasztor OO. Cystersów, fun 
dowai:y przez ąenjamina. Wojewodę 
poznansk1ego, ktory on go później wie-
11oma włościami wyposażył. Gdy je
dnak klasztor na tern m;ejscu narażany 
bywał na częste napady zbójeckie Wla 
dysław~ król Polski, darował Cyster
som miasto Przement z okolicznemi 

Bogarodzicy. Wiara i ufnos'c' polow· _ co zywo z pracown 1
, rad ze moze z~ 

· k ś b 1 'k · k · kt, · mozna na w Maryi nie została zawiedzioną. wu l~ a ~J a się. rot, w or~J ·~o 
Gdy procesya stanętn we Wieluniu, cho 1będz·e udział 'Y~iąć. Skoro s1~ tYró
.ry nasz jakąś dziwną uczul ulgę ciężki .wyrwał od swo1e1 roboty Hukl się z 
~ól z g~owy ustąpił, powrócil 'ap~tyt wnym zaJpalen:1 z hołotą jak i z r~ce~ 
1 zdroV{ie. Trzeciego dnia ujrzeli pa- s!~e~ w zbro1ę z~ku~e111 .... rz~ct1t s1re z 
rafianie swego plebana przy ołtarzu cizbę 1ak waryat me hcząc się wca, 
o~~rawiaJące.go N~Hw. Ofiarę, a w naj~ prz~wagą wro_g~. . . . flo 
bl 1 zszą medzielę i na ambonie, głoszą Nie}yly ta, naJ~W1 etme1sze ~~asY wie 
cego bez trudnośc; słowo Boże renc:y , ludnosć miasta stanow1h po , 

· ksze~ częśei tkacze i sukienncy nie ~rai 
WILKOWO. .gną,cy niczego więcej prócz spokoJU. 

. . . . , . pracy„ ro·lo się n;emnie.j od tęsrich zu 
f?ziedz1~zna w10ska "n1egdys W!lko- chów, brakło im jednak an~muszu do 

wskie~. ktorzy. !u w p1ę~n31stym 1e~z- walki, dbali tylko, aby w mieście ich~~ 
cze wie~~ kosc1oł ku czet sw. Ma~cma · dzinnem większy fad p(1nował niż gdz 
wystaw1·~1 · Około .ro~u 1?8.~ Wilko- 1 ,kolwiek. Raniero żalił się też nie'Je<l00 w 
wscy het ezy3 zaraze~1 kos~1ot ten V! , krotnie, dlaczego nie było mu da?Yf 
ręce heretykow oddali, dopiero Stam- IŻYć w kraju, w którymby król 1ak-5 



ratec:zny rządził otoczony orszakiem 
ro„ "vcersłdm, utrzymując, że nie ominę

JjrbY go w . podobnY:m kraju zaszczyty 
aiwyżSze I odznaki. 

n Raniero lubi! głośne przechwałki, 
dręczył zwierzęta, srogo obchodził się 
z własną żoną, słowem trudno z ni:n 
bylo wyżyć. G~~by ni.e blizny krzyżu
·ące się wzdłuz I w poprzek szpecąse 
lego twa:rz, uchodzić. mógł nawet z~ 
\ąd,ale pięknego męzczyznę. Szybkt~ 
w p0stanowieniach działać zwykl bez 
namysłu, ~spaniały byl nieraz w roz
machu ch.oć nazbyt gwa·łtowny. 

Raniero miał za żonę Franciszkę, 
~órke J akób1 degli Uberti. człowieka 
wielkiego rozumu i poważania. Ja,kóQ 
niechetnie my~lał ? ·oddaniu córki _za
bijace jak RatJiero 1 _pdw1ekał z damem 
przyzwolenia jak mógł najdłużej. fran
dszka jednak oświadcz~szy, że ni-

' gdy w ży~iu n~k.ogo i·nne~-0 nie poślubi 
'adlll sprawiła, ze o.(c1ec ustąpił. 

Skoro J akób dal nareszcie przyzwo 
Jenie, rzekł do Rani era: · 

- Wiem z doświadczeni·a·. że takim 
kole, jak ty łatwi~j zdob'J'.ć. miłość kobiety, 
em! niż ją w sobie dla me1 zachować, dla

tego chcę też żądać od ciebie, .że gdy 
tny, córka moja zechce odejść by do mn:e 

powróc '. ć, nie będziesz jej stawiał prze 
szkód żadnych. - Franciszka zape
wnHa ojca, że nie ma żadnej racyi do 
podobnych zobowiąza11 między nimi, 
kocha bowiem Raniera tak gorąco, że 
!lic jej z nim rozłączyć nie zdQła. Ranie 

a, ro jednak przyrzekł natychmiast i do-
poka dał: 
!śnie, - Tego przecież możesz być pe
śnle, ;wnym Jakóbie, że kobiety, któraby 
Lźnlę mnie .porzucić pragnęła, jednym palcem 

w domu n:e przytrzymam. 
hotą, Franciszka wyszła tedy J5a Ranier..a 
złotą ·wszystko zdawało się zapowiadać po 
dzie- myślnie. W rcszcię po kilku tygo-
ją! dniach spokol1 wpadło Ranierowi do 
ją! g!owy ćwiczyć się w strzelaniu do tar 
nich czy. Strzelał przez parę dni do deski 

luszy zawieszonej na murze. Prędko ,bardzo 
uszy! doszedł do wielkiej zręczności a wresz 
awe, cie każdym razem trafiać począł w se-
głębl, dno. Osiągnąwszy tę sztukę zapragnął 

~okazać trudniejszej. Chwilę rozglą
<lal się śledząc za czemś octpowiedniem 
nic innego n:e dopatrzył jednak, prócz 
przepiórki wiszącej w klatce nad 
drnwiami domu. 

Ptaszek należal do Franczeski, któ
a go bardzo lubiła, pomimo tego kazał 
~aniero parobkowi otworzyć klatkę i 
skoro tylko ptak na wolność wyfrunął, 

; zabił go w locie. Chetpil się tern na-
~tępnie jako dobrym strzałem przed ka 

, gdy zdYJn kogo spotkał na ulicy. 
piero . Skoro się Franczeska _Qowiedziała, 
~ie~ ze Ramero zabił je:1 ptaszka zbladla i 

spojrzała nań wielkiemi oczyma, zdu
' któ· '!liona że mógł jej świ11.domie tak wielką 
uczy! zalość sprawić. Niemniej przebaczyła 
chęt· mu bezzwlocznie kochającą jak przed-

tem. 
męż- I znowu jakiś czas był spokój. 
bro'.,ę 1 k 
k tn· . a ób, teść Raniera, był tkaczem. 

szcze fosiadał wielki warsztat, g.dzie W\arcz~ 
a do· ia .robota. Wtem ni stąd m zową<l uw1 
owal dzralo się oczom Ranierowym, że w pra 

sypY· cowni Jakóba mieszają len z kłakmpi i 
wią· n4turalnie rozpuści! po calem mieście 

wszY UWhczającą pogłoskę. Kółkiem doszta 
nie on.a do uszu J akóba, który coprędzej 

y ra· 0s :lo\~ał zarzut niesłuszny sprostować. 
wiane P,ros1ł więc kilku szanownych tka
ie nie czow, aby zechcieli zbadać dobroć jego 
h Przędziwa i rzeteLność tkaniny· ci o-

~af ~ kZ~k~i zaś, że len w niej najle,p;zej ja
yko!· osci. W jednym tylko Uadunku prze
u bi· znaczonym na wywóz znaleźli nie
tyJko znaczną przymieszkę kłaków. 

ypadl d ~a to odrzekł J akób, że i ta drobna 
zno· . on11eszka znalazła się w płótnie bez 
ożna ;ego. Wiedzy i woli, jedynie dzięki nie
ty'1ko N~tnie~ności któregoś z czeladników. 
z r~ tyI.ę~n:ej widział s.1m jak trudno mu 

ycer· łlI c ludzi przekonać. jak trudno same 
się~· wf ,~e sobą świadczące prawdy do
cale z Pr esc. ~ddawna rzetel1ność jego była 

gr ZYsło.w1o~ą. w mieście, tę raz .zaś 
sY flo sł:zł się c1ęzko swoją nadszarpmętą 
o w1ę Wą. 

e pra: 'Wa~adn : ero n1tomiast rad, że mu się b 
koiU 1 teś .u al, pysznił się zdemaskowaniem 
h zu· Pr:1a: bez. względu nawet na obecność 
u do ze nc szk1„ ?al ją zjął wielki a za~1-
ich ro rjyi z~~m1eme ogromne, jak wtedy kte
~dzi e tern ° JeJ pt~kn ustrzelił. I gdy tak na1 

~ )edn° Wid ~ozwazala, zdało :~j s·ę nagle, że 
~anY~ Zl Przed oczyma miłość swoją, j.ak 

jak!S 

gdyby duży błyszczący szmat złotogło 
;wiu. 

Widziała jak wielką była ta milość 
jak świetnym lśnila 1połyskiem, u brze
ga jednak brakło na ro~u złotej tkani
·ny, · czyniąc całość 1ani tak zupełną, 
ani tak WSJ>aniałą jak przedtem. 

Uszkodzeni.e jed1t1k było tak nie
.znaczne, że f ranczeska uspokajala się 
myślą: - I • 

- W każdym razie .do końca życia 
mi ie.i starczy, zostało jeszcze tyle, że 
się zużyć nie mQże„. 

I znowu minął w spokoju czas jakiś, 
w którym oboje z Ra"n:erem czuli się ró 
wnie szczęśliwi jak w początkach swe 
go pożycia. 

t Ctąg dalszy nast-.pi). 
ILUWWWU&i 

Sen chwały. 
Pieśń: historyczna. 

, W rocznicę Orunewaldu. 
Dwa miecze Krzyżak dał: 
- „Dla was to, Lachy - miecze!... 
Za chwilę krew p-ocieQ._ze, 
Armatni zagrzm'ał strzał. 
A jako nam doniosły 
Wysłan_e ·ku wam posły, 
le wasze mają.. ręce, 
Niż mieczów, łyżek więcej: 
.Więc Mistrz, z litości znany, 
Te miecze śle -wam, pany! 
, Tak mówił - mów: ąc, drwil, 
, A Lacki król tymczasem„ 

Z orszakiem swym, pod lasem, 
- „Miecze? - „Tak miecze" - „A no 

Przyniosłeś - niech zostaną; 
Mistrz, znany z gościnności, 

, Lecz i my też nie prości: 
Nie bierzem nic daremnie · ·· 
Odpłacim mu wzajemnie". 

W palce wziął jeden miecz: 
- „Ba !... z polerowanej stali" 
Wziął drugi: „sam sie chwali -
Nie bagatelna rzecz! 
Dzięki !„. - za chwilę krótką -
Ozwie się las pobudką -
,Witold da skok na szaniec. 
Zyndram też pójdzie w taniec, 
I one dwa pałasze 
Stępim o karki wasze!" 

Odjechał zagrzmiał grom -
, Wposadach ziem:a drgnęła. 

Witold wziął się do dzieła, 
Za wspólny walczył dom. 
Chorągwie z wiatrem świszczą, 
Tną szable, miecze błyszczą 
Las kopii s'.ę wynurza 
I gna jak wicher. burza, 
Rumaki pędzą, dyszą, 
Nad niemi orły wiszą. 

Król z wzgórza patrzał w dal 
I drżał na widok ony: 
Dwa ·orle widział gony, 
Zetknięc:e się dwóch fal -
Co chwila za miecz chwytał, 
A powstrzymany - zgrzytał 
I wołal: - „J ezu Chryste! 
To-ć piekło oczywiste! -
Józef!... Swięta Maryo !.„ 
Gromy lepiej nie biją". 

$wiat w Tlrzerażeniu stał.„ 
Zajrzyjc:e -w dziejów księgi 

, Dwie moce, dwie potęgi 
, A jeden tylko szal. 

Okrutne dusz odloty. 
$piew armat, surm los~oty, 
Płaszcz kurzawy szary, 
I wichrów gwiazd w sztandary, 
I szable jak padalce, 

. I Boży Sgd w tej walce!... 
Ucichto„. Rozwiał precz 
Wicher pas dymów długi„. 
Pierś M:strza przebił miecz. 
Wysłańca oierś - miecz drugi. 
$wiat w różnych bładzi dolach„. 
Dziś mówią - na tych polach 
Gdy ziemię noc utula -
Zjawia s·ę 'Postać króla. 
I ipyta - cień ten biały: 
Bvł'Że li to sen chwały? 

- - Kazimierz Gliński. 

co„ wolno odciągać od. dochodów? 

1a) robotnik, który nie pracuje w te: 
miejscowości, gdrie mieszka, może od
ciągnąć koszta µodróży na miejsce pra
cy. Również może odciągnąć sobie WY
datki na osobne ubrania do pracy, jak 
.górnicy, i inni robotnicy, którzy do pra
cy maja osobne ubrania; 

b) kto dom posiach, odciąga od do
chodu koszta renaracyi, zużycia, zabez 
1pieczenia ogniowego, kosZJta wodocią-

"u, gazowni itd .• o ile to służy lokato
-rom, oraz państwowy IJodatek grunto
wy i budynkowy; 

c) procenta od długów. które opo
datkow;any płacić musi; 

d) renty..i wymiary, ciężary na ko
·ściół itd.; 

e) wpłaty do zabezpieczenia inwali
dzkiego. kasy chorych, do zabezpie
czeń od wypadku śmierci, ognia, gradu 
za siebie i członków rodziny, którzy 
samodzielnego pocbtku nie płacą. Nie
wolno jednak na to odciągać więcej jak 
600 mr. rocznie; 

f) spłaty na dlug ciążący na mają
tku płacącego podatek, o ile te spłaty 
nie wynosza rocznie więcej f4ak 1 proc. 
długu Lub 600 mr. 

8. Inne ułatwienia: 
Obyw1atel, nie mający więcej jak 3000 

mr. rocznego dochodu, który na mocy 
prawa musi utrzymywać dzieci, rodzi
ców lub dziadków, może za każdą z 
tych osób odciągnąć 1po 50 marek od 
dochodu. Kto daje utrzymanie trzem 
lub czterem osobom tego rodzaju, tego 
zniżają w podatkach o jeden stopień, 
kto urzymuje 5 iwięcej osób wyżej 
wymienionych, tego zni~ają o dwa sto-
pnie w podatkach. ' 

Jako osoby, które odbierają utrzy
. man!e, nie liczy się żony oraz dzieci, 

które sko(1czyły lat 14 i pra.cują u ojca 
lub gdzieindziej. 

9. Nie wolno odciągać od docho
dów wydatków na utrzymanie domu. 
lekarzy, 'aptekę, służbę. wychowanic. 

1ubran'.a, pożywienie. · 
10. Zniżenie podatku z nadzwyczaj 

nych powodów. Komisya szacunkowa 
.jest według wyroku sądowego zobowią 
zaną zniżyć podatek na wniosek opo
datkowan,ego, jeśli zl1chodzą bardzo 

1ważne powody. Do takich powodów 
zallcza)1: nadzwyczajne wydatki na 
wychowanie dzieci, konieczność utrzy
,mania krewnych ubogich, długo trwała 
choroba w domu, zadłużenie. nieszczę
ścia w gospodarstwie i rodzinie. 

Kto chce taką zniżkę uzyskać musi 
o to stawić wniosek do komisyi szacun
kowej. 

11. Reklamacye przeciw opodatko 
wlaniu. Komu się zdaje, że go za wy
soko opodatkowano, winien w przecią
gu 4 tygodni od dnia, w którym otrzy
mał doniesien:e o wysokości podatku, 
założyć protest na ręce komiśyi sza
cunkowej (Einkommensteuerveranla
gungs Kommission). Jeżeli komisya 
nieslusznie odrzuci zażalenie. należy w 
iprzeciągu 4 tygodni od dniu odebrania 
.odmownej odpowiedzi wysłać protest 
do wyższej komisyi CEinkommensteuer 
berufungs-Kommission). 

Za przeprowadzenie sprawy w tych 
dwóch komisyiach żadnych opłat ani 
kosztów nie ściągają. 

Wnioski tu wYmienione można tak
że podać ustn:e do protokołu u landra
ti:l lub burmistrza jako przewodniczą
cego komisyi szacunkowej. W piśmien 
nnym wniosku trzeba podać powody, 
.dla których się żąda zniżki podatków. 

ti.wtMłW' 

Do~polskiej młodzieży. 

Mlodości, podaj mi skrzydła! 
Niech nad martwym wzlecę 

światem''. 
Młodości ! ,___ lasko wiosny - ty 

światy w cudne obkkasz barwy -
slowo uroku, pełna promieni poezyo 
por~nku . co krzyż święty kladziesz na 
czo łu . młodzieńca, a dokola obsiewasz 
kwiaty nadzieci. 

„Młodqści, ty nad Poziomy 
Wylatuj, a ok:em slońca 
Ludzkości całe ogromy 
Przeniknij z końca do końca"! 

Ty! zstępujesz z · gromadą aniołów 
na dzieci, wychowane w zaciszu św:ęto 
ści domowej - i znaczysz ie radością i 
w~ążesz krainę ducha_ z kraina niebios I 

Młodości! ty do wozu losów się 
wnrzegasz, na którym jada czas i dzie
je świata - lśną złote owoce Edenu i 
palmy męczeńskiej Golgoty! 

„Patrz na dol! Kędy wieczna m~la 
zaciemia 

Obszar gnuśności. zalany odmętem: 
To ziem'a!" 
Ty na n;ą zstępuj! w jalowych przy 

bytkach ducha, zawiązują sie zarody 
grzechów, fałszywe tony prawdy 
rzesze nieczystego sumienia! 

Mlodości ! dusza twa u ~wiazd za
ieszona, a serce tonie w życiu po

Ś\V~ęcei'1, gdy miłość siejesz - ~amo
Juby trujesz! 

Jakżeś ty piękną, jak w czyny uro 
dzajną ! Ody tobą burza zakołysze -
gdy pokusy rozepną nad tobą różno
barwne skrzydła, gdy sylfidy uwezmą 
się zatrzeć twe piętno - Ty_, gdy się 
ostoisz, „orla twych lotów pot~ga, jak 
piorun twoje ramię!'\ walące się ska
Jy podnosisz, piersią n:edolę bliźnich 
roztrącasz, bo wszechmocna jest ręka, 
co czystą duszą kieruje. 

· Tak ty doczesność godzisz z •
skończonością, a duchowi świetla.t1e 
mieszkanie gotujesz. 

Jak lato bez słońca - Młodości bez 
burzy n:e przeminiesz - lecz dzielnic 
shartujesz, a 1I1ie dolężne zmieciesz. 

,,I ten szczęśliwy. kto wśród zawodu 
Legł świetnym wiedzion zapiałem: 
Bo jeśli polegl on ciałem. 
Dał innym szczebel do sławy grodu!· 
Młodości, jeśliś s:eroca? - jeśli nie 

krasi cię pieszczota matki? - nie czu
wa jej ukochanie nad twojem zbłąka
niem, - młodości, nad toba czuwa i11-
stynkt serca, Boża reLgia, a nie spaczy 
ci~ żądza samoluba, ani zgrzyt nauczy
ciela spekulanta. 

Ty czujesz w łonie swem tajone 
prawdy Boże - rozkwit świata - go
rejesz miłością, co „ogniem zionie", 
co lśni w twem sercu niezliczonymi 
skarbami, jak gwiazdy na niebiosach, 
jak perły niezliczone na dnie oceanu. 

Młodości, tyś promieniem rozświe
cającym pomrokę z'emska - przeni
kasz nieraz głębie duszy znieważoną 
występkiem! Słowo Twe budzi do ży
cia śpiące - .pokrzepia słabe. Tyś, jak 
powrót wiosny - ożywiasz ziarno, le
żące pod sk:1bą! 

Pieśń twa jest ochłodą strudwnej 
ludzkości, w każdej twej nucie wtórują 
harmonijnie wybrańców ~losy, jakby 
chóry aniołów, zwfastującycq szczę
ście światu! 

Praca twa jest na dzisiaj, jest na ju
tro, jest za m:liony i dla milionów, jest 
poświęconym znojem każdej chw.ili, 
do wieczora, w którym aniół śmierci 
pocałowaniem swojem chłodzi znojne 
twe cwlo i do wiecznego snu zaprosi! 

Młodości! jeśli przeczuwasz swe 
młode orle skrzydła, a praca myśli zgłę 
bisz niewidzialne światy, dosięgn:esz 
do świętlaaiych przestrzeni, gdzie oko 
gminu n:e dopelznie i zawołasz: 

„W jedno ognisko duchy! 
Dalej z posad bryło świata! 
Nowemi cię pchniemy tory, 
Aż opleśniałej zbyWszy się kory 
Zielone orzy'Q.omnisz lata". 

Ty, surowa dla s1eb :.e - łaskawa 
dla winnych, wolna od pychy, nieroz,mi 
łowana w sobie. A gdy umysł twój 
przeżą.rty pragnieniem światła, pracy 
wzniesie się jeszcze wyżej, a choc~aż. 
zamiast laurów uwieńczą cię cierniem 
j uczujesz, że ci w gosp.odzie' z·emskiej 
duszno i ciasno. chociaż na światlo, pło 
nące w twej duszy, dmuchają chłodni i 
ciemni. Mlodośc · . ty idź za przewo
dnią gwiazdą twego ducha, rozsiewaj 
pelną dłonią zdobyte pracą blaski, a 
szerzej poplynie strumień twego ży
cia, a duch twój coraz bliżej a ści~lej 
zjednoczy się z Mądrością". 

„Do nieba pójdziemy oo laury"! 
Ty duszą wzniesioną ku N' ebu, nie 

gardzisz ziemską uciechą, lecz zstępu
jesz do niej z hannonijnem pięknem ide 
ału i opromien·asz rzeczywistość ży
cia, zaślubiasz poezję z prozą, milość 
ideału z praktyką życia! 

Młodości, tv rozradowana ciągle 
płyniesz ku sobie św'atlem. co ci~ krze 
pi i uszlachetnia. a ~nono cnót, pociech. 
to klucz do krainy światła. to dyademy 
co zdobią podnóże Stwórcy! Więc: 

...... 

Razem, mlodzi przyjac'ele! 
W szczęściu wsoólnem wszystkich 

cele, 
Jednością silni; rozumni szaf em 
Razem, młodzi przyjaciele! ' 

Wnet prysna nieczule lody 
I przesądy, światło ćm'ace -
Witaj jutrzenko swobody, 
Za tobą zbawienia słońce! 

Ks. Kazimierz Siedlecki. 



Towarzystwo gim.n. ,.Sokół" w Oel
senkirchen I. 

urząd• w niedzielę dnia 5 maja 

- zabawę wiosenna -

na sali „ttotel Germania" u pana Bau 
meistra, Arminstr. 16. Początek zaba
wy o godz. 4 po południu. Zabaw.a 
będzie urozmaicona koncertem, ćwicze 
niami wolnemi i na przyrząd.a.eh, py
ramidami ·i tańcami. Będą odegrane 
2 sztuki teatralne pod tyt. „Czarodziej
skie skrzypki" : „Nie dawać posagu 
przed ślubem." Upraswrrny wszyst
kich druhów i szan. rodaków z Gelsen
kirchen i okolicy jak najuprzejmiej, aby 
nas swą obecnością zaszczycić raczy-
li. Czołem! (3) Wydział. 

l'ow. św. Wojciecha w Diissel 
obchodzi w n:edzielę, 12 maja swą 

szóstą rocznice istnienia 
Ila sa1łi pana Schmitza. Paczą.tek o go
dzinie 4 po południu. Na uroczysitość po 
wyższą zapraszamy wszystkich człon 
ków i Rodaków z tutejszej okolicy i 
szan. Towarzystwa sąsiednie. a miano
wicie Tow. „Zgoda" z Elberfeldu, Tow 
g!mn. „Sokół" z Barmen, Tow. święte
g:o Wojciecha z Solinsren, Tow. św. Jó
zefa z Remscheid, Tow. św. Jakuba z 
Hilden, Tow. św. Tadeusza z. Gerres
heim i Tow! św. Rocha., Tow. „Polonia' 
i Tow. gimn. „Sokół" z Dysseldorfu. 
Wyrażając nadzieję, .:ż szanowne To
warzystwa o naszem Towarzystwie 
nie z@omnialy, nas swem przybyciem 
zaszczycić raczą. Szanowne powyżej 
wymienione Towarzystwa prosimy, 
aby to ogłoszenie uważały jako zapro
szen:e, ponieważ piśmiennych zapro
szeń dl~ brak·u d-okladnych adresów v.,ry 
sylać nie będziemy. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się o 
godzinie 3 po południu przed zabawą; 
powinnością wszystkkh członków jest 
Jak' eden mąż stawić się na zebran:e. 

(2) Zarząd. 

Gaczność Sokoli w Gahmen. Llinen-Siid 
i okol.i.cy! 

W niedzielę, dnia 5 maja br. o godz.inie 4 
p0 poludniu odibedzie się na sali p. MQnnanna 
w Gahmen 

WIELl(I WIEC SOKOLSKI 
Rodacy! Wzywamy Was, aibyście naJlicz 

·niej na ten w'iec przybyli, bo chod•zi nam o 
z.szeregowanie Rodaków a szczególnie mlodz:ie 
ty naszej w z.astepach sokolskich i stworzenie 
przez to muru ochronnego przeciwko naporowi 
wszelkiej germanizacyi. Podążcie na wiec ten, 
na który zaprosiliśmy kilku m6wców. Upra-
97.amy także Szan_ Wydzial okrę,gu XI, aby 
przysl'al na wiec mówców, którzyby potrzebę 
organizowania się w szeiregach sokolski-eh do-
bitnie wykazali. (3) Wyd:niał. 

Koło śpiewu „Biała. Róża" w Wanne 
pooa.ie swym drnhom i szan. rodakom dro wia
óomości, jż lekcya śpiewu odb~z.ie się w nie
dzielę 5 maja o godz. 3 po południu w lokalu· 
p. Meiwert, ul. Królewisika (Koruigstr.). Zara
zem oznajmia sie. iż po lekcyi odbędzie się ze
branie miesięczne. oo które ~ię szan. rodalków 
z Waooe i okolicy jak najuprzejmiej zaprasza 
(2) Zarząd. · 

J(oło śpiewu „Fiołek" w Rauxel 
Miesieoezne zebranie odbędzfre siię w nie

dzielę, -dnia 5 maja o Rodz. 4 po polud111iu na sali 
p. Schlatter, a na które się wszystkich czlon
ków maz Rod.raków mile zaprasza, ponieważ 
są \\1aż.ne sprawy do z.ala.twienia. (2) 

Uwaga: Lekcya śpiiewu tego samego d:nia 
Q godz. 2 po pcl. O punktualne stawienie siię 
Uprasza Przewodniczący. 

Towarzystwo gimn. „So-kół". Oddział I- w 
Oberhausen 

uwiadamia druhów. iż w 111iedziele, dnia 5 ma
ja odbęd~i e sic naidzwvczaiine ziebr.anie o godz. 
11 przed poludniem na sali pani Kolter, na któ 
re sie każdy druh stawić winien. CzQ!em (1) 
~r ' · · , ' Wydilat. 

Towarzystwu św_ Jana Ewa ng. w HiiJlen 
donoszę. że odebraliśmy zaproszenie od Bra
ctwa Różańca św. w Htiłlen na uroczystość po 
święcenia chorągwi o godzi~nie 4 po poludniu 
w niedzielę, dnia 5 maja ·w parafialnym koście
le w tltillen. W~eystkich cz.lonków w czap
kach i odznakach oraz i c!rnrążych zaprasza m 
o i.rodzinie 3 w po.fu<lniu na sa le zwyk.l'vch po
siedzeń. O liczny udzial w uroczystości pro-
tri fr. Młynarczyk, przewodn. 

Tov-... rzystwo P()lek „Wanda" w H~ne 
Zeł' 1ie odbedZii•e sie w niedzielę 5 maia 

o godz po po.łudniu na sali p. Sternberga. 
Pr ·< :ny o jaknailiczniejszc przy bycie, po

niewa :~ . -t wiele ważnych spraw do omówie-
ł'l ia. (1) Zarz~d. 

Bractwo żywego Różańca św. p. op. Serca 
Jezusowe20 w Oberhausen. 

W niedzi~elę, dnia 5 maja bierzemy udzial 
w poświęoeeniu chorągwi Różań1::owej w Oster
fekl. Chorążny i asystenci winni się stawić 
Ol godz. 1 % u pana Alekotte. O liczny udzial 
tak Siostry jako i Braci należących do Różał1-
ca zaprasza K. Nowack!,. nadze!. (1) 

Towarzystwo św. Józefa w WaUenscheld 
oznajmia swym czlon:kom, iż w niedzielę, dnia 
5 bm. po Sumie o godz. 012 uidbędzie sie zebra 
nie. Pożądanem jest„ aby każdy c71oneik na 
zebranie sie stawi!, ponieważ będą waq;ne spra 
\VY omawiane. Zarząd. 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 5 maja bierzemy udzial 

-z ·ch0rrągwi_ą w uroczystości poświięcenia cho
rągwi Bractwa Różańoowegow Osterfeld. -
Cz.lookowie zechcą się zebrać l!iicznie w lokalu 
towarzyskim o godz .. 2 Po pot. Zarząd. (1) 

Koło śpiewu „Słowik" w Buer. 
, Dnia 5 maja o godz. 3 po polud111iu w zwy 

kly.m lokalu pooiooz.enie. na którem mamy roz
strzygnąć, czy KQ!lo ma istnieć nadal, czy kż 
ma zostać rozwiązane. O liczny udzial prnsi 

- A. Żołedziewski. p rzewod[J. 

Tow. „Jutrzenka" o. iHl. św. Wawrzyi:i~a 
w Obermarxloh. 

Zebranie odbędzie się w drugą niedzielę 
maoa. to jest 12 tmJ.a. bo z powodu kiermaszu 
w pierwszą niedziele maja jest nasza s:ila za
jeta. O Liczn\' u·dz ia! proS7.G, li n są w:a·żne spra 
wy do za!at\1~:eni:t. (1) 

· A. Drozda, przewodniczący. 

Towarzystwo św. Wincente20 w Hochheide. 
W niedzfolę, <ln.ia 5 maja urzą:dza nasze Tn

w:arzystwo w'iosenną zabruwę na sa:l.i p. Stoifhn 
przystanek kolei łiochhei<le. Początek 1l~a
wy <;> go'Clz.. 4 po poludniu, na którą szanowllych 
czJonków i RQdaków mile zapraszamy 
(1) Zarząd. 

Towrzystwo św. Ja.na Chrzc. w Riinthe 
zasy\fa swemu szanownemu przewodr~inącemt~ 

panu PA WLOWI W A WRZYNIAKOWI 
oraz dwgonnei jego towarzysizce żyt.:~.a. 

pannie MARYANNIE KOSTRZEWÓWNIE 
w dniu ślubu, d1J1ia 5 maJai, najser1cc~ 11;~fsze 
życzenia wszelkiej pomyślnoś:i na r.::>W3. ~ • t'g"ę 
życia, oraz, blogosl.aiwieństwa Bożest'o. W k1 ·1i
cu wykrzykujemy wszyscy razem trzyk::)tn!e: 
Mloda Para llliech żyje! niech żyje! 11·e:!1 ży
je! aż s;ię ech-o z Rilnthe i Wcrne do L1.1 ~ ·1i 1,c
biie! 

Tow. św. Jana Chrzc. w Rifo:l1e. 

O S T R R Z E ŻE N I E. 
Rodaków. a przedewszystkiem to·warzy

stw...!!_, Zl\Vtaszcza, na obczytti~. przestrzegamy 
prz.ed pp. Ignaicym i Edmund•em M.ichafowslki.mi 
Panowie oi, a mianow1icie ten ostatUri, umiejąc 
sobie zied 'nać zail.lfanie t-<Jwarzystw tutejSiZych, 
w ohyldny sposób je zawiódt. Pa.'!1 Edmu111d 
Michalowski <lostawszy w swe ręce z towa
rzystw i od 'kilku Rodaków znacmą kwotę pie
niężną. wyjechał' za gran.icę. 

D<n-tmund. w kwii.etniu 1907 
.Jan I( otooda. 

pq~zes Tow. i;imn. ,.Sokól" w Dartmurrozie. 
I<. Pietrowicz., 

prezes l(oJl.a śpiewu „Lutnia" w Dortmundzie. 
Pisma polsk,ie prosimy o larskawe podanie 

powyższego ostrzeżenia. 
lUSUIZ!lll'l~JllRJ JFl'!">W'PPP'łMSl-...,...,,.>*''lllilW'l!1_'t4...,#11"14 __ ....,f._311',~~ 

Swiętojózafacie. 

fen., Balbina Wasielewska 1 mr .• Wl. Pusmk 
.1 mr .• St. Jurczak z żoną 1 mr., P. Nowiak z 
żoną 1 mr „ R. Wa1wuynfak z żoną 50 fen., A. 
Bla~zczyk z żoną 50 fen. - nadeslat i porto za 
płaci! p. W. Ignasiak razem 8,50 me., 

Na chrzcinach up. Pr . Wojtczaka w ttoch
feld: Fr. Wojtczak z żona 1 mr., nOIWonarodzo 
ny syn 20 fen., M. Rosiak z żoną 1 mr., W. Ja
źwtiec z żoną 1 mr. - na:desJaol i zaplacit por
to p. W. Jaźwiec raz.em 3,20 me. 

N.a chrzcinach u p. Jan.a Winkla w Witten: 
J. W1inkel z żoną 1 nu., chrz.estny M. Jasicz.ai'k 
krawiec polski z żoną 1 mr., chrzestria Mary
anna Dobrasz z mężem 1 mr., B. Nośka 50 fon. 
- wręczyl p. M. fasiczak z Witten 3,50 mr. 

Z powodu, ii nazwiska ofiarodawców IIl.Illie 
nie dos.z.Iy .dla tego tymczasem kwituję od P. 
fr. Kukawki z Katernbergu razem 10,70 mr. 

Dziś zebrano: 137.90 mr. 
W kasie zi dnia 23 4. 07: 1596:95 mr. 

Dochód razem: 1734,85 mr. 
Roizchód 394,00 mr. 

W kasie: 1340,85 mr. 
Rozchód: 

P. Sz. z li 32 mr - J. Sk. z O. 40 mr. -
T. N. z C. 40 mr. - P. St. z K. 32 mr. - T. 
K. z B. 30 mr. _,Cz. P. z. :E. 32 mr_, - J. S. 
z L. 30 mr. - I. K. z. G. 32 mr. - f. K. z W. 
30 mr. J. K. z B. 32 mr. - J. J . z B. 32 mr. 
J. K. z. B. 32 mr. 

Paniie Borże zaplać. Nadmieniam., iż Msze 
św. odpraJWiatlą s.ie za żyWYch d umair.tych Ofia 
rodawców. 

Boohum-Hofstede. dnia 30 kwietnia 1907. 
Orummerstr. 26. Józei Hain. 

W kasie: 1340, 85 rur. 
-----·---- ----------------

Z powodu innego przedsiębiorstwa 
Jest (498) 

dom z piekarnią 
,na sprzedaż. Piekarnia rw na.jlepszym 
,biegu, piec dubeltowy, najnowszej kon 
strukcyi. Chleb piecze się 5 do 6 razy 
,dziennie i 2 centnary białego towaru. 
Wpłaty potrzeba 4 do 5 tysięcy mar'ek. 
Reszta pozostaje na gruncie. - Zgło
szenia przyjmuje 

· Rudolf Sperling, Gostyn i. Posen. 
-------------· 
Baczność Rodacy w Kray i okolicy~ 
Donoszę Szan. Rodak{)m, iż otwo

rzylem 

interes z kartoflami i ważywem 
W li1•a)7U 

przy u~icy Karola nr. 28. 

Przy tej sposobności polecam mą 
- furmankę -

4o węgli rozwożenia. 
Prosząc Szan. Rodaków o poparcie 

mego intere~u. wołam: 
Swój do swego! (499) 

Antoni Krempicki. 

Kołowce 
tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako 
to: „Nockarsulmer Pfe ~l", „or:tzn~r·', 
„Excelsior", „O-Zug" pod gwarancyą 
po bajecznie tanich cemc'.1. Części re
zerwowe: węże gumi)WC na koła oJ 
3,50 mr., 1Plaszcze od 4,50 mr. U.lywa
ne kołowce i kola motorowe na skła-
dzie. · (495)_. 

O. Schramm, Dortmund 

W sprawie karnej 
.Przeciw kor 
1) górnikowi fraocłszkowfi M..i1histt 

Katernberg przy Essen n. R.uhr~ e... 
października 1842 w Lidzbarku prz:rB. I 
dnicy, katolikowi, r 

2) czeladnikowi stolarskiemu Tadeuszo.i , 
wacWiemu z .l(aternberg przy Essen ; 
ur. 9 listopada 1872 w Lus0iwie PfQ\~ 
zmaniu, katolikowi, o. 

3) kupcowi Bogusławowi Domińskiem11 z W "' 
ne, ur. 17 gru·dm:.a 1884 w Demco 11 e... 
Czarnkowie, katolikowi, Przy J. J• 

uznal królewski sąd lawniczy w Dortru 
dI11ia 15 stycznia 1907 za slusz111e: łllQz:e 

Oskarżony.eh Milińskiego, Nowackie~o · D ~ 
mińskiego skazruie się za obraizę na ~~ ~ 
186,200 ust<łW karnych a mi.anOIWlicie M.i!„· 
ski,ego na 50 marek, Nowaokiego i Domiński 10

• 

!każdego na 150 marek kary. W razie uie~go •• 
żności zaplacenia za każde 5 mairejk 1 dZi ~ 
więzienia. en 

Obrażonemu proboszcro„wa Berndorff'ow· 
przysluguje prawo ustęp roostrzygaiący 'ł'yr 1• 
ku_ oglosić jeden _raz w przeciągu <lw6<:h tyg~ 
dm po otrzymanm prawomocnego wyroku w 
„Wiarusie Polskim" na koszt skazanych os!Qe 
ż.onych. Plyty i formy, slużące dQ \VYdruk~ 
wania rnumeru „Dziennika Polskiego" z; dn 16 
maia 1906, na•leży znisz.czyć. KOiSZta proees. 
naklada się na oska·rżonych: Milińsk.i-ego No. 
wackiego i Domińskiego. ' 

PraWJd:ziwość odpisu formuly 'WYroku 
się uwiierzytelnia i wykonalność wyroka ~I 
poświadcza. 

Dortmund. 18 
13 D. 839/06. 

Stempel 

kwietnia 1907. 
Wenzel. 5$retarz 

królewskie1.ro sądu okrę. 
gawego.. 

-----------------
o,,.1oszenle t,..mezasowe. 

Wielki wiec polski 
odbądzie siQ 

w niedzielę, dnia 12-go maja 
o godz. ił po poi. 

na. sali hotelu "Victoria" 

w- Bochum„ 
Liczny udział RoJ.atzek i Rodaków 

potr,dany 
Program wiec1 zostanie później 

św ogłoszony. ____________ 
1 

mn 

KS14ŻEOZl.l 
dla· 

plelgrzym6w 
udających się do miejsc cudow
nych w Kevelaer, Hardenberg (Ne· 

Tiges), Werl itd . 
zawierająca opis owych miejsc pąt· 
niczych, nabożeństw podczas Mszy 
św., mofilitwy do sp':>wiedzi i Ko- a nR munii św., pieśni na Dro1ize krzy· oo 

og żowej i wiele pieśni, szczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

po 
w 
a·z· 
m 
gu 
ca, 
ab 
nie 

Cena 50 fenygów, z pr~s,lk.ą 

Ze skarbonkli Towiairzystwa św. Antqniego przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 65 feny&'Ów. Adres: 
w :ReckLinghausen-Stiil (na Lud~iku) - nade- Usłu2a polska t Usługa polska! nie· 
sl.al przewoclniczący p. Józef Berger 28,93 mr. - f'achorwy warsztat reparacyjny. -- ,,Wiarus Polski" Bochum 

Na chrzcinach u p. Michala :Roszarkia w t~I 
Bruckhausen odbytych w kwietniu: W. Koźla- *~~~::Mt~~*~~~~~~~* te 
rek z żoną 50 fen„ B. Siwek z żoną 2 mr„ ich ~ B Ś, R d W * 000100000 *' 
dzfreci Fmnciszika i łielciai po IO fen., J. Jasku- * 3CZll0 C (l 3CJ W anne * 030 ggggo . J 

'a 50 fen.,M. Roszak z żon.ą 1 markę, J. Ple- ~~ 1 olioile)' ! ~ o O zy 
wa 50 fen., Marya KQźlarek 10 fen. - nade· ~ zba 
sliaf i porto iiaplacil p. M. Roszak 4,80 mr. Policya zakazała mi sprzedawać O ~ A t 

Ze skarbonki Towarzystwa św Kaz.imie- f k f · • K d '1CJ 
rza w Baukau z dnia 7 10. 06. 2,18 inr„ - 28 * ar y u y misy JRB ~ asa OSZCZD no~ ~~ 
10. 06. 3,26 mr. - Il 11. 06. i 25 11. 06. ·- podczas misyi odbywać sie · mającej od dnia I \' 
3,'27 mr., - 9 12. 06. 3,11 mr„ - 25 12· 06. 5 do 12 maja br. na miejscu prywatnem podpisanego Ba.nku~ przyjmuje depo~ ~~Cl 
10,16 mr.. - 2 2. 07. 4,40 mr., - 10 3. 07. 5,55 r e · d N Id d · · J!1 uu 
.mr., 24 3. 07. 2,31 mr .• - 30 3. 07. 7,29 mr. - ~ p z zemruą 0 P· 0 a wy zrnrzawwnem. ~ i płaci od nich . 'Q ch'a 

~ Dla tego donosie iż artykuły mio1yjne sprze- ~ 
na<leslal i porto zapladl priiewodn. p. St. :Ra- ~ dawać będę w moim głowny m skła· ~ 5 proc. za rooznem wypowied.zeme~ J. Ś\Vj 
doae'W'Ski raz,em 43,07 mr. ~ dzie i u p. ZlDlmermaona przy il1t 4 · ół ół pow1eui, 

Ze skarbonkii Towarzystwa św. Jacka z ~ ~ 1 P proc. za P roczijem W'Y . J. sa 
~ ul. Jiarola zaraz przy kościele. ;1t 4 h • do~t0UJ>• 

Bismarck, to jest z pierszego h'Wartalu 1907: ~ ~ proc. za natyc m1astowem wy \Tl 
1 stycinia 3,15 mr., 20 stycznfra 3 mr„ 24 lu- '/Jl Donosząc o tym fakcie, spodziewam się, ~ k • li 

24 2 03 ~ ił Rodacy dadzą wrogom naszym dobr:tt od· ~ B k z• S l 
tego 4,11 mr., marca , mr., 31 marca ~ . d. t - Ikt ~ a Il l e fil reg 
4,40 mr. - na<leslal i porto zaplaicil p. And. ~ powie z em, ze """" e e zapotrzebowa- łll ) 
OOlrzelańczyk razem 16,70 mr. ~ nia swe podczas mi-syi polskiej tylko u R\.)- ~ Koronow1·e (Crone a. d. yra~ sszzcv 1 

Ze skarbonki Towairzystwa św. Jana Chrz. ~ daka. zakupią a mianowicie u dotkniętego ~ W • ~ 
z Oelsenikirchen-Uecken<lorf z pierwszego kwar ta zakazem policyjnym 489 :ft -------8-d_"_k _____ I dla 
talu - nadeslał i porto zaplacil' p, Ja~ Marks * J. Danielaka. * u ZI gt dzwonek. ,86.i Upe 

r.aze~a chrzcinach u p. w. Kaczmarka 
7
;

5 H~~~ * Wanne,Dwcueo·ua(Bahnhofstr.) t~8 * Zegarek ~:~::~lt. 2186- Io, 
ten: w. Kaczmarek z ŻO•l1ąs50. fen .• chrzestny *~~;M,!;~~*~~~~~~~~* z k czysto 6 s·Jl aby 
M. Spochacz 2,00 mr., w. prmger 50 fen., A. I • I egare srebrny '·1~111 dzi 
Maćkowi.aik 50 fen., w. Matecki 50 fen., Ka- t B czn , , r f I Ie Cenn1·k1' około 2000 I o~ ląc 
tarzyna Maćkowiak 50 fen .. L. Sz:wabiński 1 '. 8 QSC pa 8 1881 . cyi wys. t&rat, ~ni 
,~~rr:1~a;g~i~a p~pyz~:tzK!~z~~~e"k ~aA~~ I z parafii oporowskiej pod Poniecem I M Danecki Pozn11 10 

l,armark razem 5,65 mr. ' ł (łll At 
Na chrzcin.ach up. Pel. Kubecz.aika w Moers Chorągiew już nadeszła. W niedzie nl0 Bl"marelu• ~~ tdy 

kolonia. P . Kubeczak z żoną 1 mr., M. Horara lę, dn;a 5 maja o godzinie 3-ei: PO polu- IO 10 zysku Ddewezfll"6Podll' Uo 
z żoną I mr., M l(aczmarek z ŻO·n,a 1 mr., ich ,dniu odbędzie się zebran:e i przedsta- O znająca się na goktót1I! Qj 
c6rka Atma 20 fen .• Fr. Leiche z żoną 1 mr., oprocentuje się kapitał stwie domowero,6 nnJJl~ ~ e 
Tom. F ornalczyk 50 fen„ Tom Kubczyk 50 fen., wien · e chorągwi W lokalu p. Modera W złożony w mojem przeu- także ~ogta ?Y r;1rsr 1..w 
.T. P opraw.a 30 fen., M. Baranowsr{,i 20 fen„ - Rohlinghausen. Zapraszam wszystkich sięb iorstwie. Hipoteczna na w interesie •. p !nil Sw1· 

Towa ~ · - -iwo 2:imnast. „Sokół" w Dellwig. d s.r t - t l ·t M ~ ~t T-t h d 16 mais na c a 1 por o zap ac1 ł P. . uorct11ia z uoc - .szanownych paraf an i parafianki na to pewność. Właściciel 3 lma o !ie 'I ~lk 
W „ · tzielę, dnia 5 bm. o g'Odzinie 6 po larmark razem 5,20 mr. .zebranie. _ Chorągiew jest bardzo pię !, interesów. Zgłosz 1· nia czerwca. na wyso bo•' n11 
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roku ~a szóstą niedzielę po Wielkiejnocy. 
~ę 

Lekcya. 1 Piotr IV. 7 - 11 

N~'11ilsi ! Bądźcie roztrOiPni i czu-
rę. watcie w modlitwach. a nadewszystko 

miejcie ustawiczną miłość jedno ku dru
gim, bo _miłość .mikrywa wielkość gr'ze 
chów. Go_ście radzi przyjmujcie, jedni 
drugie bez szemrania. Każdy jako wziął 
laskę, usługując .\ą jeden drugiemu, ja
ko dobrzy szaiarze rozlicznej łaski Bo
żej. Jeźli który mówi jako mowy Boże, 
Jeźli który .posługuje Mm z siły,. której 

~a Bóg dodawa, aby we wszem był Bóg 
pochw.alony rprzez J emsa Chrystusa 
Pana naszego. 

EwangeUa. Jan XV. 26. Zl. XVI. 1-4. 
Wi on cztas mówił Jezus uczni<i>m 

ów swoim: Gdy przyjdzie ipocieszyciel, któ 
rego i~ rwam po_śl_ę od Ojcą_ Ducha 
praw~y, który od Ojca pochodzi, on o 

niej mnie świadectwo dawiać będzie. I wy 
świadectwo wydawać będziecie, bo ze 
mną do wczątku jesteście: Tom wam 
powiedzial„ abyście się nie gorszyli. 
Wyłączą \V1as z bóżnic; ale idzie ~o
dzina~ że wszelki, który was zabi1ja, 
mniemać będzie, że czyni poolugę Bo
gu, A to wam uczynią, iż nie znają oj
ca, ani nmie. Alem to wam powiedział 
abyście, gdy godzina przyjdzie, wspom 
nieli na to, żem ja \\{am po:wiedzial. .. 

Kazanie. 
Obietnica, jal_<:ą dal Jezus uczniom 

swoiIJ w tych słowach: „A gdy przyj
d~ie pocieszyciel,. którego ja poszlę od 

o Dica, Ducha prawdy, któ1ry_ od Oj.ca po-
0~ chodzi: On o mnie śwtadectwo dawać 

~ędz\e" - spełniła się. Poniewa·ż Duch 
?~ięty, zstaJJiwszy na Apostolów, o
sw:ecil ich umysł, dał im p_gznać wszy
s~k:e tajemnice wiary iak naj1doklad
ni~, przypomniał im to wszyi~tko, co 
ttlko Jezus kiedykolwiek mówił, a więc 
tel? samem dal o nim świadectwo jak 
~a1dokladniej~ze że On !był Syinem Bo
ZYm, ·Prawdziwym Messyaszemi, dla 
zAbawi~ni~ iludzi ina ten świat zeslanym. 

w t~ze i ta obietnka, jiaik,ą dał Jezus 
J Uczn1om3 mówiąc: „I wy świadectwo 

Wydawać będziecie: bo ze mną od ·po
zJI! cz11tku iesiteście" - spełni~a si_ę także. 
4~ 1 ~ ~po~tołowi1e. po odebraniu. lask Du

ś ~ s~1ętego, rozeszli się po calym 
·edt- swiec1e, wszędzie opowiadali Chrystu
e~ ~I ukr4yżowanego, i to z narażeniem 

"a~.nego życia, które w końcu oddali 
0 ierze za .tegoż z.bawcę swego, któ-

be·) ~~;? n~ukę głosili. I nietylko nie. go~
~z~ 1 ?1~ z tego·, lale naw~t za w1elk1e 
dla zęsc1e voczytywali s\1bie, że mogli 

- u C~rystusa cierpieć: o iczem Jezus 
6-. iiewniat kh naiprzód L?anim się to sfa

ab w ~lo'Yach: .,Tom wam powiedzial, 
ii ,k dzfa~c~·e ~1ę nie gorszyli. P.rzepowie
n.u; lącz akz~ Jezus Apos~ołom, że jch wy 
0
, llini: z ~o~n i c, że ich będą z~bijać, w 

!I to w m,an~u, że przysługę Bogu przez 
(411 A to Ys_w~1dczą, pozbawia~c ich życia. 
'°1 gdy 'Wszystko dla tego im mówił: aby 

podit dow P,f~YJd~ie godzina owvch prześl a
w11~ nie ; 11 .1 ~1c1sków, nie Ujpadli na duchu, i 

oJJ!IC C\Va alt ~~ę Odwieść ·ad przepowiadania 
01~ Swia~gel11 wszystkiemu stworzeniu~ 
·e '1 IYlko lctwo to dawali o Chrystusie nie 
?'~ 1Ytni , P~stolowie, którzy byli naocz
ei llJJ 

111 
.s":lJHikrami, widząc i słysząc co 

or· Ych 0.WI! Jezus. a:e także i wielu in· 
S1V;ętych, bisku'PóW j kapfanów, 

Bochum, na niedzielę dnia 12 maja 1907. 

ożywionych tyt:J1Że samym duchem co 
i Apostolow!e, oddali sw_ę życie w ofie 
rze za tę wiar~, którą glosili w imię 
Chrystusa. Pominąwszy wielu innych 
mamy i w naszym narodzie wielu J.)a
tlronów, męczenników za w.Warę Chry
stusa życia 1pozbawionych, jak np. W oj 
ciecha świętego, biLSkupa wagsk1iego, 
Stainisława świętego, biskupa krakow
skiego, i wielu innych. Ci wszyscy dali 
świadectwo o Chrystusip, że on jest 
prawdziwym Bogiem1j że tyiiko przez 
Niego i z'n Jego pośrednictwem można 
być ztiawionym. I my także bracia moi, 
dajemy świadectwo, choć słabe bar
dzo o Chrystusie, że On jest Synem 
Bożym, Zbawcą naszym i .pośredni
kiem zbawienia, bo w tym celu przy
jęliśmy chrzest święty, aby przez za
sługi Chrystusa· uwolnić sie od g-rzechu 
pierworodnego, i być 2'aliczonymi do 
liczby wyznawców Chrystu~;owych; 
sama obecność nasza 'Ila tern nabożeń
stwie świadczy o tern, że uznajemy 
Chrystusa za Boga i dlatego zgromadzi 
liśmy_ się do te·i świątyni„ aby mru od
dać cześć ai:ileżną, utajonemu pod przy 
miotami chleba. Ale nie W1iem, czy 
byśmy gotowi byli ipoS'Więcić swe ży
cie w obr.O'llie 1tej wiary 'którą wyznaje
my, jak to uczynili Arpostołowie i' wielu 
inny1ch męczenników świętych, gdyby 
nam iprzy_szlo coś dJa ChrY'Stusa ucier
pieć? czybyśmy się go publicmie nie 
zaparli? A dla tego .robię to przypusz
czenie: że dziś małych umartwie11 ja
kich ·od nas doma·g;a. się prawo Boga i 
przepisy Kościoła świętego, za.dać sobie 
nie cbcen1Y, aby ·Odipokutować za grze
chy, a cóż ~opiero mówić o jakichś po
święceniach, lub zaofiairowaniu włas
neg:o życia za· w~arę? Nie daj Boże, byś 
my kiedykolwiek na tę 1straszną p_róbę 
wystawieni byli, bo wątpić przychodzi, 
czybyśmy się jawnie nie zaparli Chry
stusa. Pro.śmyż więc gorąco Boga, at?y 
zeslal na nas tego Ducha 1prtawdy, któ
ry oświeoal Apostołów i dodawał im 
sily wytrwania w 1przeciwnośdach aż 
do utraty życia, abyśmy i my wsparci 
Jego rhmieniem, żyli we~Uug t~;I wiary, 
którą wyznajemy, gotow.i byli w obro
nie jej dać choćby i życle. wła1sne, a po 
śmierci abyśmy ziaslużyli na połączenie 
się z Apostołami i wszystkimi świętymi 
w niebie, i cieszyli chwałą Boga po 
wszystkie wieki. Amen. 

Ku czci Stefana Czarnieckiego. 
Donosiliśmy już o odsłonięciu po

·mnikra poświęconego pamięci jednego z 
największych bohaterów i patryotów 
polskich we wsi Czarncy w powiecie 
woszowskim gubernii :kieleckiej.' 
Hetman koronny Stefan Czarniecki żyl 
od roku 1599 do 1665. 

Pomnik skbda się z płyty z czar
nego granitu szwedzkiegp, na której u
mieszczono wizerunek C_zarnieck1ię,go, 
wy.obrażony w płaskorzeźbie, odlanej 
w bronzie, jak również gqdła: działo, 
tarcza herbowa Czhrnieckiego, sztan
dar, kociol wojemiy, u dolu zaś dwie 
kule armatnie połączone łańcuchem, ja
kich za czasów Czarnieckiego używt1-
no. Na dalszej części pomnika p9_mię
qzy kulami międzial1emi wyryto napis 
• ,Stefanowi Czarnieckiemu - Rodacy''. 

świetnu uroczystość odslonf. ęcia rpo
mnika miała wedlug „Kur. War." prze 
bie~ następujący: 

Dlu~a i ludna wieś już od soboty i 

od samego rana w niedzielę. zaipełniafa I 
się ściągającymi przedsjawicielami 
wszystkic_h stanów. Wszystkiemi pro
wadzącemi do Czarncy trakijltami i 
drogami bocznemi ciągnęły długie ko
rowody pojazdów zliemlftń1skich, w 
w czwórki zaprzężonych z wesoło trza 
skającymi z biczów krakusami na ko
z$.ch. bryczek mieszczań'Skich, wóz
ków i wozów włościa1łskich; najlicz
niej zaś dążyły piesze rzesze ludu wiej 
skieg.o, śród którego zastępów często 
gęsto na tle barwnych strojów kobie
cych, od błękitnych i ponsowych gorse 
cików, spódnic, zwojów w_stążek w 
solotach włosów i chustek je okrywa
jących. uwydatniały się białe pltlmy 
chlopskf.ch sukman i jaskrawe kicre
zye, z powiewającemi .pawi'emi ipiórka
mi u krasnych, jak mnJd, konfederatek 
i rogatywek. 

W 112.oprzek drogi, przez wieś ,prowa 
dzą1cej, ustawiono trzy bramy tryum
falne z zie1nli, choiny i fla,g narodowych 
uwite. 

Na jednej widniał riaipis: 
„Witajcie bracia-ro.dacy !'' 
A nad drugą, główną, prowadzącą 

do dawnej siedziby Stefana Cztarniec
kiego, oprócz napisu o tern objaśniają
cego, unosif isię orzeł biały z hasłem 
„Bóg i Oj czy zna". 

Już w sobotę banderya w 60 koni 
ze wsi okolicznych .przywiodta z Czę
·stochowy głównego celebransa całego 
.obchodu, najprzewiele1bniejszego oi;~a 
Euzebiusza Rejmana, .:1enerala klaszto
rów Rau11:nów, a przeora z Jasnej Gó
ry ... 

Przybyto też k ilka profesorów se
minaryium i kanoników z Kielc oraz 
ze 20-tu ~proboszczów i wikaryuszów 
z .parafii okolicznych. 

I przybywali oni nietyliko sami, ale 
,wiodg,c z sobą Hczne ·PO 1000 lud·zi i 
.więcej kompanie z orkiestńami .w stro
jach narodowych i krakowskich ze 
,sztandaram~, feretronami i wief1cami, 
niesionemi przez urodziwe dziewczęta 
wiejskie w strojach ludowy.eh tych o
kolic. 

NaHiczniej1sza z tych kompanii była 
z I(rassocina, zorganizowana ,przez ks. 
(proboszcza Teodora Urbańskiego; inne 
dak z Koniecpola, z Konieczna z ks. pro
boszczem WładysUawem Jurkowskim 
z Secemina i t. p. 

Napływały też zewsząd dclegacye 
z wieńcami o szarfach w barwach pol
skich. 

Odsłonięcie pomnika. 
O godz. 113/iprzed południem, kiedy 

już około kościota czarnieckiego, przed 
którym wzniesiono osobny ołtarz, a o
bok drugą_ kazalnicę, utworzyły kordon 
straże ogniowe ochotnicze, przybyłe w 
pelnern. umundurowaniu i z orkiestrami 
z Włoszczowej, ze Śzczekocin i Mie
chowa pod woqzą naczelników woich 
- duch.owief1stwo, poprzedzone przez · 
orkiestrę, grającą uroczystego mar za. 
:Qoprowadzilo w uochodzie ceremonia! 
nym z plebanii do kośc:ołl'l ojca jenera
Ia Re)nana. 

W kościele. u pomnika Stefana Czar 
nieckiego, zasłanianego ,ponsowemi fi
rankami, z prawej strony wielkiego ot
tarza w iprezbyteryum - stanęli poto
mek bmta hetmana, słynnego obrońcy 
Częstochowy Piotra, p. Piotr z Czarn
cy Czarniecki. ziemianin z lubelskiego . 
oraz Rodryg hr. Potocki. jako iprzedsta 
wiciel ziem.·a11stwa kieleckies;-o. O<l 
stropu pi ęknej świątyni czernieckiej 
zwieszały się g-irlandy i festony ziele-

Księgarnia „Wiarusa P.' 
poleca w wie~k:!ll wy3or.ze : 

ksiĄżki do nabożeństwa, powie• 
ściowe, historyczne, śpiewtiki, li
stowniki, papier listowy, wia\zairki, 
powinszowania itd • 

Adres: „ Wiarus Polski•, Bo
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok 17. 

ni. Srodkiem kościoła ustawiły sie 
szpalerem delegacye. 

Po dapelnieniu poświęcellfia wier
ny_ch, którzy nietylko _przepełnili świą ... 
tynię ale otoczyli jąi zwartym rpierś
ścieniem, około 10 OOO .glów liczyć mo
g_ącym na zewnątrz świątyni - wy
szedł z sumą w szatach mszalnych oj
ciec ieneral ReYilan. 

Po odczytanej ewangelii św. wszedł 
na ambonę profesor seminaryum kiele
ckiego, ks. kanonik llawroński, który 
wtmownie czcił Stefana Czarnieckie
go nietyllm jako bohatera narodow_ego, 
ale i j1ako człowieka głębokiej a pro
stej wiary, a biorąc przykład z jego 
szlachetnej' postaci, w której kojarzyla 
się ta głęboka wiiara z W/ielkiem umiło 
waniem ojczyzny i poświęceniem dla 
niej, obrazowo przedstawił zgroma
dzonym rolę wlaśnie jaką wiara w na
szych świetnych , radosnych i smut
nych dziejach ojczystych dla podtrzy
mania narodowości i ducha narodowe
go odegrała. 

Zakończył wybitny kaznodzieja nat 
chnioną cytatę wieszcza o odrodzeniu 
i wskrzeszeniu o]czyzny niaszej w na·s 
samych. Po 'kazaniu ks. Gawroński od 
czytąt nadesłane Listy dostojników ko
ścioła: 

Przewielebny Im ci Ks. Proboszczu! 
Winszując mu szczęśliwe~o pomy

słu uczczenia po kilku wiekach 1pamięci 
wielkiego patryoty i bohatera, a jesz
cze wi.ęcej dokonania pod1ęte&o dzieła 
łączę z tern życzenie, aiby wzniesiony 
pomnik, budząc wspomnienie lepszej 
przeszłości, był zarazem .dla następ
nych pokolef1 upomnieniem i zachętą 
do naśladownictw1a cnót obywatelskich 
i chrześciańskich bohatera, którego 
przedstawia. 

Spełniając życzenie przewielbnego 
ks. proboszcza, z calebo serca blogosła 
,wię i jemu i wszystkim uczestnikom 
uroczystości odsłonięcia pomnika. 

Sługia i t. d. 
Pozna11. t Edward Likowski. 

Księże Proboszczu! 
Naprzód winszu;~ księ<lzu, że tak 

Panu Jezusowi ·s!uży~z w !Piękne·j ziemi 
krakowskiej, a potem, żeś wybrany byt 
do strzeżenia drogiej krajowi pamiąt
ki : grobu Czarnieckiego i że przy Two 
jem pasterzowaniu stianie na jego cześć 
pomnik. Dziękuję nlemnie·~~ żeś mnie 
o tej uroczystości '" aszej w Rorącyl"'h 
słowach zawiadomil. Życzę ks. prob. 
dalszej wytrwałości w pracy Jla chwa
lę Bożą, mHości wielkiej ku ludziom. 
pieczy Twojej powierzonym, i, poleca 
:,ąc się Twoim i Two:ch parafan modli 
twom. lączę bloy;osl:lwicfistwo i zape
wniam o szacii11ku. 

\Varszawa. 
-j- Wincenty Popiel. 

Przewic:clrny Y~ ięże Proboszczu! 
Sercem c. !c m b orę udział w uroczy 

stości ods h iic;..:ia pomnika naszego 
Stefa na C :~arnicckiego. 

Bc;dę s i ę modl i ł. żeby Bóg wkrze
s zał nam podobn_·ch jemu bohaterów, 
skladających całopal enie całą swoją i
stotę w ofierze na olthrzu Kościoła i 
ojczyz11s. 

Niech nam wszystkim matka, co z 
Jasnej Góry królu:~ narodowi, wypro- . 
.si lep zą i pomyślniejszą przyszłość. 

\Vszystkini czcigodnym uczestni
kom uroczystości przesyłam arcypa
'ter"'k · blog osła\\ i eł1stwo: Róg z wa
mi i i.am i ! t Bilczewski. 

Lwów. 
Jednocześnie na zewnątrz kościoła 



cel brował mszę św. ks. Mil bert z So
nowca. a słowo Boże o miłości ojczy

zny głosil ks. profesor Bogacki z Kielc. 
Wielce podniosłą w nastroju była 

chwila, kiedy podczas Podnie~ieni1a w 
kościele, umilkly dźwięki chóralne 
„,Mszy" Gounoda, śpiewanej przez Lu
tnię częstochowską pod dyrekcyą p. 
.Władysława Powiadowskiego, a odez
wały się z poza kościoł~ _przytłumione 
tłtwi_ęki orkiestry, grającej hymn. 

Po slrnńczonem nabożeństwei o go
dzinie 1 po pol., oo odśpiewaniu mo':" 
dłóv.· na cześć wystawionego Naiśw. 
Sakramentu, ojciec 1enerał Rejman od 
ołtarza przemówił do zgroma~zonych: 

„Cllwalmy męże sł~wne i rodziców 
w ich !Potomstwie" (z Pisma św.) 

„W dziejach naszych co krok spla
tają "się z sobą kościół katolicki i na
ród - wiara i ojczyzna. ·Piotr Czar
niecki, brat Stefana. broni świętej Ja
snej Góry - oto jak Kordecki sam pi
sze o .Piotrze: „Mąż to okryty s}'..nvą 
rycerską, w obron'.e Jasnej Góry doko
nał czynów św~etnych, dzielny j nie
zmordowany obrof1ca chwały Bcż.e1 i 
honoru Bogarodzicv." 

Za sprawą ich odparty został sz\vc:l 
najezdcf! z pod J aisnej Góry, g1d„~!e ml
lość Bogia i ojczyzny w przymierze 
się złączywszy, otrzy_mały :nomoc Bo
żą_, a z nią świetnie po wsze ca1sy zwv 
cięstwa. Ztąd znak na przyszlość, pod 
Jakim kroczyć winien naróg polski. Co 
Kordecki z Piotrem Czarnieckim i m
n_ymi roZipoczął na Jasnej Górze, tego 
dokonał Stefan Czarn· ecki: 

J „Antyfony'' ks. Rejman podszedl do 
pomni.l{J1, który w t~j samei chwlli od
słonili pp. hr. Potocki i Czarniecki i po 
odmówieniu modlitw poświęcił pomnik, 
na czem też zakoł1czyła się uroczystość 
kościelna. 

POCHOD. 
Pierwsze promienie prawdziwie 

majowego slońoa przyświecały wspa
niałej manifestacyi, laka rozw~nęla ~ię 
teraz, na tle wiosennego krajobrazu 
wsi polskiej~ Przed kościołem, osłaniany 
łańcuchem .straży ogniowej i obywatel
skiej ustawił się długi i okfazaly pochód 
z powiewąojącemi ponad morzem głów 
ludzkich orłami białemi na amarancie 
sztandarów i wizerunkiami N. M. P. 
Częstochowsk\iej na ich 1atła1sowej bieli 

Poskramia wichrzycieli na krań
ói!Ch Polski, wy1pędza szwedów i ściga 
daleko poza granice kraju ku zdumie
niu narodów obcych, to znowu wraca 
do Polski i trapi nowych jej wrogów, 
nie daje sobie wytchnienia, nie zado
waJa się wielu już swemi zwycięstwa
mi, zdaje się, że sam jeden wziął na sie 
bie wszystkie troski , cały ból narodu, 

Rozpoczynały i zamykały pochód 
orkię_stry strażackie i wlościańskie, gra 
jące marsze. Otwieriat go niesiony przez 
p_p. Kazimierza Masio~ic~a z Myśluw
.czowa, b. posła Manterysa, p. Karola 
Biernaokiego z W arsziawy i p. Bięrnac
kiego z Rokoszma· - portret wielki sta 
rodawny Czarnieckiego na koniu. Za 
nim kroczyły deputaQy_e w strojach na
rodowych ·z Częstochowy i Koniecpola 
oraz parafii okolicznych ze sztan!lar:a
mi i feretronami~ Dalej postępowa! pan 
Janowski w kontuszu, rl) .osący na po
duszce aksamitnei insygnili hetmarisJdc 
buławę i karabelę, a za nim ciągnął dlu 
gi sznur deputacyi z wiencami. miano
wicie: 42 krakowianki niosły wianek ze 
zbóż, a głównie owsa, uw:i.ty, z transpa
rentem pośrodku, wy_obraż1ającym ser
ce Jezusa z j·ednei a N. P. M. Często
chowskiej z drugiej strony, z napisem 
na wstęgach narodowych: „Od h1r..u J;:>I 

· skiego włościanie kras.s <:1(;:".ll y". 
Dziewczęta w strojach narodowych 

nios}y drugi wieniec z bialych lilii z 
dwoma monogramami pośrodku i napi
sem: „Zbawcy ojczyzny polsk'.ei", o
toczone przez dziewczynki, niosące 
znowu· lilie. 

a gdy przybył na krótką chwi~ę do gnia 
zda rodzinnego Czerncy, poświęca ią 
budowie tej świątyni n azawdz!:ęczenie 
łask doznanych od Bo~a. 

tlistorya Stefan11 Czarnieckiego to 
same bohaterskie czyny; nie jest zamia 
rem moim one wyliczać, zrQbiią to le
piej' mówcy inni. 

Powiem tylko, że bohater nasz zło
żył na ołtarzu ojczyzny zdrowie i siły, 
pokój i życie swoj·e, n·e znat wywcza
sów, nie korzystał z ciepla ogniska ro
dzinnego, nie d~no mu bvlo użyWlać bu 
ła~y hetmańskiej, jest ona tylko na pa
rmątkę wykuta w kamieniu, bo Bóg zgo 
.towal mu chwałę ni: eśmiertelną, powo
·lu:.ąc go do ojczyzny niebieskiej z pola 
walki i trudów. 

Stefan Cza.rniecki zostawił przyklad 
dln '1?..1 o1u, jak należy kochać dobro 
-0jr1vznv, jak przenosić je nad swoje 
osobiste. jak dla dobra ogólnego poś- , 
w~ęc.ać korzyści swoje i wygody, zdro 
w ie i życie nawet. 

Z takich to bowiem poświęceń 
powsta je szczęście ogólne, tacy bohate 
rowie stwarza:~ ognisko wielikie budu-. . ' 
Ją 01czyznQ, wzbogacają skarbiec naro-
dow~rch i~ealóv.;. Bodaj jaknajwięcej 
mnozsło srę takich bohaterów, a le nod 
zna~· em Krzyża i przewodem Mitki 
Kości o ła św." 

I czcigodny przeor tak kończył: 
„Dzięki starlmiom ksi~dza probo

.szc_za i ofiarności szlachetnych · ludzi, 
stoimy przed pomnikiem w,ielkiego bo
hatera, nietylko troszczył się o duszę 
woją wśród pracy dla o)::;zyzny, lecz i 

o ~hwalę Bożą; dowodem ta świątynia, 
torą w chwili krótkiego wypoczynku 

w Czarncy zbudował. Czas_ów wiele 
ona pamięt)1, skutkii ich na sobie nosi 
~y.gląde;n swoim domaga się, by i ~ 
:i1~1.pam1ętano. Sam bohater Stefan zd 
1e ,się_ nas wzywać, 1abyśmy !20myśleli 
o sw~ątyni, którą zbudował, bo uboga 
part1f1a tego nie Qotrafi. Wszak tu cho dz 
o ch~ałę Pana. zas_tępów, pod którego 
znakiem Czmmeck1 dla ojczyzny bojo
:wal. 
.. ~odnosząc świątynię tutejszą, le

p1e1 Jeszcze uczcimy pamięć wielkiego 
bo~atera. N'e wątpię, że nrzyklad wszy 
st~1~h. zgroma:dzonych I\1 uroczystość 
dz1s1~.l~zą będzie hasłem do tego. W td 
nadz1e1 z okazyi odsłonienia pomnika 
przystępuję do modłów o b1'ogoslawier'1-
stwo Boże d!Ja nas tu zgromadzonych i 
narodu całego. Amen. 

Po odś[l'.ewaniu „Boże coś Polskę" 

Dalej1 niesiono wief1ce od różnych 
towarzystw, pomiędzy innemi taikże 
stowarzyszenia imieniem Czarnieckie
go w Milwaukee w Ameryce. 

Pochód ten z calem zgromadzonem 
duchowief1stwem, posuwl1jąc się zwol
na we wzorowem porządku pod bramą 
tryumfalną, dotarł do placyku siedziby 
dawnej Czarnieckich, gdzie z wy1sokiej 
estrady, wzn'.esionej pośród lip, sadzo
nych ręką hetmana-bohatera - powi-
11ały tłumy dźwięk chorału Ujejsl}ieg·o 
śp.iewanego przez „Lutnię". 

Kiedy ..delegacye z wieńoami oto
czyty całą estradę dokoła, a krakowian 
ki z wieńcem ze zbóż ustawiły ~ię na 
niej, na mównicę ponad e~trlld'i. ws:zedl 
pierwszy włościanin Piotr Piechowski, 
wice-prezes Kółka rolniczego z Kra
socina, i z przejęciem przemówił w te 
słowa: 

„Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!'' 

Gdy wszystkie stany, bracia rolni
cy pośpieszyły dzis.iai;iakby na wyścigi 
do Czarncy, do kolebki i grobu Stefana 
Czarnieckiego, aby okazać należną 
wdzięczność temu wielkiemu niegdyś 
dobroczyńcy i wybawicielo_Fi naszej u
kocł~1ne:1 ojczyzny, czyż my tylko, chlo 
pi mnmy pozostać niemymi świadkami. 

Nie, nigdy, przenigdy! 
Dosyć już ciemnoty! Choć dotych

czas zdawało się wszystko na nas 
sprzysięgać, to jednak Bóg wam zapłać 
ludzie dobrej woli, cośde się tyle nab~c
dzili nad zerw/miem łuszczki z oczu na
szych ... Bóg warn za.płać! Przylózcie 
teraz rękę do naszych piersi, a prze
konacie się. że i ipod chłopską sukma
ną bijąc_e serce, wdzięcznem, szlachet
nem, na wszelkie ofiary i ;poświęcenH1 
gotowem dziś bardziej n;ż kiedykol
wiek być potrafi. 

Teraz Już bardzo wielu rozumie, że 
największa prawdziwa sita jest tylko 
w nas_, prostym ludzie. 

Ztączeni razem w rzetelnej pracy 
dla wspólnego dobra pod op~eką tej 
przemożnej naszej Królowej, Jasnogór
skiej Panienki i białego orła, staniemy 
się dla wszystkich naszych wrogów 
tern, czem Czarnie·cki swe mi wo ·iska-
mi dh szwedów. · 

„W chlebie ością, w gar·dle kością, 
pniem na drodze. cierniem w nodze 
szydłem w brzuchu, świerszczem w u~ 
chu solą w oku i śmiertelną kolką w bo-
ku". . 

\Vtedy, obce nawet narody, jak 
zazdrościlv kiedyś Polsce, że byla Ste-

fana ojczyzną, tak będą, zazdroszcząc 
nam, r4HZekały: ,,Ach, czemuż nasza oj
czyzna jest ~nną 

Lecz na nic się zdadzą te wszyst
kie nasze gadania i usiłowania, jeżeli 
Bóg; nas nie wesprze, a n(ajpewniejsza 
pomoc przez najświętszą Panienkę, 
więc spojrzyj Pani! Dziś cała prawie 
Polska w. swoich przedstawicielach, o
wa Pols:kia, zr-0szona niegdyś krwią i 
potem: śWiiętych W oiciechów i Stani
slarwów„ Ozarnieckich, Sobieskich, Koś 
ciuszków„ Olowackich„ $wistackich, 
Kilińskich i wielu innych„ ze łzami dziś 
wola: Matko Maryo, wspomóż; niech 
się odrodzi na nowo twój naród, Polska 
Królowo. . 

A tak: „Ni·ech żyje Polska!" 
Okrzyk rozlewny tłumu odpowie

dział mu chórem: „Niech żyje!" poczem 
ktoś z ziemian zawołał: „Nfech żyje lud 
polski'' i ten okrzyk pndchwy~ono : 
powtarzano. 

Chór odś·piewał teraz ,,Ci„ hy Jom
ku" Moniuszki. 

Drugi mówił mieszc.i.:i.n n z Wfc:sz 
czGwej, p. Barański. 

Następnie stanął pr leJ swymi wy
borcami ·poseł do Dumy ziemi kiele2kiej 
ttenryk hr. Potockii, któr} wygłosił 
dfaższe piękne przemówL~nic. 

Szereg mów, zakońcL;yl po0ta Ka- ~ 
zimierz Laskows~i ,v·c~g<:<.;po1arz ,_·a-1 
lego obcho_du, ktory p') pelnym tn.).'śli 
.patryotycz~yc~ w:st~piE. 0cl .::1,yt„łł !1st I 
Henryka s~enkew1CZ:ł, n.t.>ksLlll;v· z po- i 
wodu uroiczystości, z którego przyta
czamy wy::ą tki: 

„Czcigodny i przewielebny ks. pro
boszczu: 

...:.Nie mogąc osobł: ście przybyć na 
odslonięcie pomnika naszego bohatera 
St. Czarnieckiego, łączę się jednak ca
lem sercem i duszą z tymi współbraćmi 
mymi, którzy w dniu dzisiejszym bin
rą udział w uczczeniu jego 1i=_gmięci i 
zaslu.g _dla naszej; ojczyzny. Łączę się z 
w~m1 Ja.ko Polak, jako rpi;;arz polski, 
ktory miał szczęścfo przypomnieć swe
mu narodowi wiehkie czyny tego nasze
go wojownik~=i, który staral się dodać 
j~den m~ly liść do wie(1ca sławy, zdo
biącego 1e_go czoło. 

. Nie w zwycięstwach jednak naj
większa za·sluga Czarnieckiego. Bóg 
mu _dał taką naturę, :aką ma piorun, że 
gdz.ie u~erzyl, tam skruszył wszelką 
n:oc, ktor~ stanęła oporem, a więc mu
siał zwyc1ężać. 

Wdzięczność dla niego !Przechodzi 
z po~olenia na pokolenie, /albowiem zo
sta~· l on dla nas niezapomnianą nau
~ę, ze n,a, rat_unek oj:czyzny nigdy nie 
Jest zapozno 1 że z upad.ku 211wsze sie 
pod?ieść można. Inne dziś czasy, i ni~ 
oręzem, .ale pr~~ą~ n~.uką i oś_wiatą lu
du -~a~ez:y dobl]ac s· ę zbawienia, iale 
dob11ac się trzeba i r~k opuszczać nie 
,w?lno. . Aby jednak zwyciężyć, aby 
~v~ek med?lI :y wiek blog:_iej pomyślno
,sc11 pr~em1~~1c, trzebą tak wierzyć w 
b~s~ą 1 dz_1e~ową s;pr.awiedl i wość, tjiką 
m1ec n,ad~Ieię le!)sZeJ ,przyszłości i tak 
,kochac ·OJczyzn~ jak wierzył, ufal i 
koch,al Stefan Czarnieckii. 

, ro jego spuścizna, - to testament 
ktory ~arodowi swemu zosti1wil. 

~ięc cześć ci, wielki, bohaterski i 
drog,1 duchu, który świecisz nam stawy 
przykładem., ,a z~razem dajesz otuchę 
na przy?ztosc .. Niech ta dzi~iejsza uro
~z~stosc bę~z1e ś~iadectwem, że póki 
ZYJ~ ten bozy n,arod,_ który z ostatniej 
t0?1 wyrwał, poty me przemiruie pa
w1ęć o tobie i miłość dla ciebie. 

Cześć ci i sława ·po wszystkie cza 
sy!" 

O godzinie 3 po południu pochód w 
tym s~mym .or,dynk? wrócił do kościo
ł~ gd~ie uw1enczemem 1pomnika Czar
n.1 ~ck_1ego przez delegacye, zakończył 
~!ę pię~ny. i pamiętny ten obchód czci 
:iego poswręcony. -

Nie siej? 
Nte siej n~gdy złego ziarna 

Na tej czarnej ziemi... 
Bo złe ziarno się rozpleni 

Kłosami bujnemi 
Bo zle ziarno osty rod~i 

Chwasty i bodiaki. .. 
PrzekLną ciebie dzieci własne 

Żeś siew rzucał taki. ' 

N:e siej nigdy złego słowa 
Między rodakami... 

Bo złe słowo rychło wschodzi 

Serca - dusze plami... -
Bo złe słowo w ciemność wiooae · 

Grzech do czynów z.bliitt 
Płakać będą ci na ciebie .„ 

· Coś ich wziąt z przed kr..-ta. 

Nie siej nigdy i zwątpienia, 
O Pol1ski przyszłości. 

Bo siew taki w serc;.g.ch gasi 
Skry szczereil miłości... 

Bo bez wiary w leipsze jutro 
Rychło zatoniemy ... 

Nie siej bracie slów zwątp:enła 
eo nie zaginiemy! ' 

Z błu1•a „St1•ażJ'" 
następujące odbieramy ptsmo: 

Szanowni Rodacy! 

• r 

. Ostat~e walne zebraJ11ie „Straż.r" . 
fo llc::ne n.iedomagania, tamujące ~ ó~~Zi 
praw1dlowy rozwój naszego Towarzyttwa met 
dem byJloby zasa<lniczym, gdybyśmy ,_.· ~ 
czy przed ~O'bą. t~ić lub koJorywwać a ~le
Zatem paw1edz1~c soble w.inniśmy, te ~leli. 
-nam d_ata,d' t~k s1lnej 0rrga•nizacyi, jak apo:h'~k 
wać się .nalezalo. brak zrozumienia d<lGi<isl ~e~ 
z~spolema snę wszyistkich warstw i ezy os~i 
kOW W Spoleczel1stwie Z1 pominięciea l/rl· 
nych, osobistych interesów as-

, ~apailamy się. la two, le~z również iiZYbko 
g~śrnemy~ a nafod nasz potrzebuje stalych 
c1c_hych l :v:ytrwalych prae0iwr11ików, coi bu'. 
du1ą PO'~O'~Ł i z rozwagą .niewzruszo.no/ gmach 
przyszlosc1.. Wrogowie z zewnątrz prze · 
kt . 1· . • ~ orym owar~yst:vo narsze ma być yaJem o-
chrqninym, nac1era1Ją coraz śmielel.. coraz cię· 
sze wyt~czaią. prze~1;w nam d:ziaJa. Skutecz: 
ny stawić mozemy nn tylko wtedy opór i:dY 
zorg~izowani i zjednoczeni wszyscy bronić 
będziemy dóbr swoich religijnych, 11arodo
wych, ~konom!cznych i kulturajnych łtaląc do 
09!>orneJ walki pod hasłem: jede.n za wszyst
kich, a wszys1cy za je.d1nego ! 

~ i :ve~nątrz naiSzego spQJeczeńshva 3\Val 
czac wmmsmy wytrwale niechęć o~alość i 
nieudolność nieuśwfadomionych, n1i~ch(}lał'ch a 
czcsto szkodliwych jednostek ' 

Cię·tkie to zaidanie, ta praca na diwa fronty. 
Sp_rostać jej morżcmy tyllko wówczas,, gdy w 
szeregach naszych staną wszyscy k:odaający 
lud i naród: mężowie. Pracuj;;ic bexutatmie 
nard dziie.lem„ z.upelnej organizągyi narodowej 
podnieść i szerzyć nam trzeba z zaparciem się 
siebie i z milością w sercu, haslo sofa1arności 
J Jedności. 

W wielu okrca~ach po•lskich dzielnic bral 
nam star·ostów, brak komisarzy „Straży". Pro
si;my zgfaiszać się na ochotnika! Niechaj nikl 
nie sąd.zii, że wymagać będziemy zbyt wiele 
trudu i zachodu od jednostki i niech tem się 
nie ustraszą ! 

Z biegiem po·stępu organizacyi i decentrali 
zacyi nastąpi i podzial pracy, a już dzi~iai U· 
względruirny warunki miejscowe i możliwe ży 
czenia poszczególnych mężów zaufania. Nic 
Ol martwy szemat b°'wiem ... ale o zbiorowo cho· 
dzi życie. 

Gdzie nie można od razu znaleźć od'pawie
dniej osobistości na starostę, niech tworza. się 
na razie komisaryaty stoiace w bezp<Jśred!im 
związku z biurem „Straży", które wszelkiemi 
wskazówkami i materyatem agitacyjnym siu· 
żyć im będzfo. Skoro tym sposobem rozpocz 
nic się i utrwa}.b organizacya od <loJu, 'fftedY 
po pewnym czasie na·stąpi na zjeździe koon· 
sairzy obór starosty, a .,Straż" prawidlowo 
będzi e się wzwijafa 

Rus,zcie się zatem, bracia rodacy, a czarn 
kows\'.dego„ chodzieskie r.;o. kępińskiego, ko:· 
mińskieF!o, międzyrzcokie_go , mogileń~kiei!~· 1 

nowot-0myślsk.iegD, obcxrnickiego, szamotuls~1e 
go, śrndzkiego, skwierzy11slkiego. wschOW'SkJ!· 
zo, wągrow1ieckiego i v.ryrzyskiego ! Idźcie 1.3 

przykfa.dem już zorganizowa.nych i pra~id!o
wo rozwiia-i4cych się powiatów. . 

I wy, z Prus Królewski.eh na wzór pO\~I 
tów brodnickie~°'· lubawskiego1 d staro~ardzk~ 
go, i wy. ze $Jązka, gdzie dopiero 12ierwszi 
posiew .. Straży" rzucony, zabierzrcie si<: teral 
z w.i nsną do nawej ochoczej pracy! 

Zarnzem orosimy, aby wszędzie tan;· 
gdzie istnieją już oikr~ 11;i zorganizowane. ker.~ 
.~arze przystąpili do wyboru noweg-o !tar~" 
stosownie do orzviętei drnia 24 marca br. im:a 
ny statutu. 6dnośne zebranie w.inien • v:z;. 
ci~gu 2 miesięcy zwotać starosta „StnazY · 
Tam. gdzie w przepisarnym czasie starosta:~; 
wy nie zos.tair wybrany, mianować go bęuz: 
Za.rząd. 

Celem podnies.ienia ducha organizacyi, ll'a; 
:11Y zamiar urządzić caJy szereg wiecó11'·~ 
ile możności po kiilka w każdym o~re~\lkl 
tym celu opracujemy i przys~osob1mr ~r· 
rµów, oraz wvsylać będziamv. o ile nam 5 „ 
czy, ·delegatów. aby odbycie w.ieców i zebr» 
ulatwić. re• 

Z dobra wolą i postal!lowien(em szcz~le· 
pracy, przystępujemy do trud'nego dz.ie.la W 13 
PSZ.On ei organizacyi „Straży". Saimi 1pr~~~ 
zadaniu nie możemv. ale liczvmv na pe\lrt 
że 'W_y,. bracia rodacy, z wszystkich ~tr~ 'r~ 
będz1ec1e nam z pomoca, że przytozyoe z~l 
do pracy, a „Striaż" nasza z biei:riotn ~'s'l' 
stanie s.ię wzorem kamei. świad()il11ei .s'ff~pl" 
organizacY'i narodowej - wrogom na 
sw01im na otu che i pomoc! 

Wydział or~.antiz.acy)ny • .Strażv''~ c.t~ 
Stefan Chociszewski. Adam Poszwi11~k'·st;111 
fan Ce11;ielski. Stanis.taw Chmie1e:wskt. ~ 1.1· 

~~br?Wolski. Ta.<leusz Jawors.ki. Wa~~~i~~ 
hmski1. Czestaw Leitgeher. Telesfrir . t~t 

nowski Anzelm ~wiśniewicz. StanJ~' 
Stołpe. 

Zarzad „Straży". . \\'li' 
Józef Kościelski. F'elicyan NieQ"oJews~~· nef· 
dysfaw Miccz\\owski. Stan;s1aW rriti 
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najstarszy polski skład mebli 

'W Gel1exa.k:l.rohen·Hiillen, ul. Wannerstr. 243. 

B.Cet dębowy. 

SpecyalnoSć: Całkowite urządzenia mieszkalne. SHfonierka. ~zafa Ile rzeczy. 

Maszyny do gotowania i wszelkie sprzęty kuchenne za gotóia kę 1 na odpłatę. 11~ 

Własny warsztat tapicerski. 
Przy całkowitej wyprawie potrzebujesz Rodaku 25 proc. wpłaty. 
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Łóżko z materacami Krzesełko Stół do wyciq.gania kana11a z pokryciem fantazyjnem Angielskie łóżko z materacami. 

Nowy skł1d polski 
Qla Oberł1ausen I okolic~. 

Dnia ł·go lutego rb. otworzyliśmy 

Piękne 

karty pocztowe 
Szanownym Rodakom w Ger

resheim i okolicy polecam m )j 

T • Dl 

Dobry, pożywny chleb paderborn
ski po 1,25 D;1.r. i 85 fenygów również 

li 

i~ " Oberhausen Stockmannstr. 88 na 

------~~ Zielone illf---~.„-.

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i 

drogeryę. 

westfalski chleb wiejski (Bauerns.tu
ten) po 1,00 mr. przesyla pospiesznie 
koleja przy odbiorze 4 bochenków fran 
ko fabryka chleba Job. Hake, Upsprung 
p. Salkotten. (1800) i, 

ię 

ci 
(Stary Bynel') 

handel mebli, 
Ś W 1 ATK I 

poleca 
Pros.7.ę o poparcie mego przed-

eię biorstwa. (135) 

J. Radzicki, 
Gerretdicłm. 

O· 
kt 
~ 

i1 wypraw, pieców kuclten· 
nycl1, 1·óżn1ch sp„zf!tÓw 
domowych, wózików dla 
dziec•, jako też trumien. 

we wielkim wyborze 

kslęa;arnia 

lV Bochum. 

Kasa oszczędności 

Poszukuje 

wypożyczki 400 do 500 mk. 
do załatwi enia ważnej sprawy na weksel i 7 
prqc_ Pożyczającemu udzieli się w korzystnym 
razie 17'2 % dywidendy za czas pożyczki. 

Za~awiać proszę w niemieckim ję
zyku 1 podać dokładny adres i stacyę 
kole]ową. Składy w Bochum: J. Poll
meier, Moltkemarkt 15. J. Krah, Dorste 
~erstr., P. Weber, Rottstr. 51, Pennig, 
~torr.str. 5, L. Lohoff. Maltheserstr. 5, 
O. K1rchner, Lindenstr. 32, .E. Welsch 
K onigstrasse .. 

Szianownym Rodaczkom i Rodakom 
w Oberhausen i kolicy donoszę niniej
szem jak najuprzejmiej, iż otwor.zytem Kochanym Rodakom zaręczamy, iż 

będzie naszem staraniem zadość uczynić 
wszelkim wymaganiom i cenami przystęp~ 
1lemi ich zadowolić. Wszystkie towary 
sprzedawać będziemy tak za gotówkę jak 
! na dogodną odpłatę. 100 

Swój do S\vego? 

A. Dytkiewicz & J. Miśkiewicz. 

podpisanego .Bonku przyjmuje depo.zyta 
i płaci od nich . i37 

5 proc. za roo.znem wypowiedzeniem 
4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie ( Crone a. d. 

taskawe oferty uprasza się pod nr. 518 
?o fksp . ..!'~ia_::usa_ Polsk_ie_go_"_. -----

Budzik gł. dzwonek. l,B5 mi 

Zerrarek kie3zonk. 2 
& niklow. ;35 Jll)k 

Zegarek srec:::;
0 6,s5 mk 

Cenni.kl" około 2000 ilustra 
cyi wys. iarmo h 

N • Danecki, Poznań 

skład towarów ko lonlalnrch, 
który zaopatrzyłem w wyborny towar, 
a sprzedaję go rpo cenach najtańszych. 
Proszą<' o l1askawe po~arcie, kreślę si'ę 

z wysokim szacunkiem (504) 

Michał Marciniak - Oberhausea 
ul. Karóla (I(arlstr.) 5. ' 

Piękne i cenne po
da ki dajemy przy 

za upnie 

t>o Zielonych Świąt polecamy nad2wyczaj łanio: 527 

500 
ubrań dla panów i młodzieńców, paletotów lato,,ych, pluszczów od deszczu, peler·yn z najnow
szych materyi, bardzo pięknie od.robionych, beznag 1 1111 i krój, na l ażiią figurę, nawet dla nadzwyczaj 
wysmukłych, krępych albo znacznie korpulentnych pau ,1\V po 5,75, 6,75, 8,50, 9,75, 10,50 12,00, 13,50 

l1.i~c.,:i~'it 14,50, 16,00, 17,00, do 65 mrk. 

2 50 O ubrań dla ch_ ło_ pcow, _paletotów i peleryn ~~~!ur ::e~i~a~1~~~~1~~~~~;a~1;:!~h,n::~:~i 
w 300 gatunkach dla chłopców od 2 i pól roku do 14 lat po 1,95, 2,25, 2,65, 3,25, 3,50, 3,U5, 

- . ,.,. · .(,' l~ "'nti 4,25,4,75,5,506,00o,75,do35mk .. · 
•. -··;• '· -";!;'."'"~~-.. „ .. , .. „~.-~ ~-::.;::~~::-.:.,„~-:::~ . 'Ff_;-;;f.~.i~;;.~::;_~ :: -~;=::;~~;~~ -·-: >. ·~:~~'"~~ .„ • 

3500-- ·par-sp0d0i dla·· p3nóW-;nilodzieńCów· i chłopców · ci.~~:~i:~~~~·:!~,;~mg1a,rn.u,-ma-n-.... _..1 --·· 
sk6rz., bardw mocno szyte, dobrze leżące, Vf każdem możl. wykon. w 500 gatunkach z· ś . 
po 95 fen., 1,25, 1,45, 1,7 5, 2,00, 2,25, 2,40, 2, 15, a,oo, 3,50, 3, rn, 4,oo do 22,00 mk. Do 1elonych w1ąt 

15000 par butów i trzewiłu5w 
bezkonkurencyjnie tanich cenach. 

wszelkiego rodzaju, na1nowsze fa
brykaty w pięknych fasonach po 

wydajemy 

po1lwójne~im 

znaczki rabatowe. 



Baczno~:; Tov:arzrstwa pclsko-k<!Łoliclde w o
kolicy Sto;J;>enber~ 

T:iwarzystwo św. MikoJaja w Stoppenberg 
d„nos1 sąsiednim towarzystwom, które zapro
- zenie otrzymaty, lub nie otrzymaly z powo
du braku adresu. iż obchód 3-ro<;zuicy nie od
k~~zie się dnia 12 maja. tylko w uroczystość 
s·. Apostolów Piotra i Pawla -dnia 29 czerwca, 
na ·kt.óry szan. towarzystwa niuiejszem zapra-
sza (2) Zarząd. 

Bacmość parafianie Dłużyńscy ! 
- ~zaniownych parafian zapraszam na nie

dzielę, dnia 12 maja po poludniu o godz.. 3% 
lici pogadankę do H.eme do lokalu pana Maiina1r
da, zaraz przr dworcu. Spodziewari1 się, iż 
ymrafianie się jak nailicziniej zbiorą, by sprawę 
raz· ukończyć. KtobY się nie mógl stawić a 
chciailby jeszcze na ten cel cokolwiek ofiaro
wać. niech skladkę na moje ręce nadeśle. 
' (2} (534) 
WaleetJ' Szymyślik, Oiirmigield. Kirchstr. 62 

WIEC W HORDEL 
<1d!Jęcł1fe. się w niedzielę, dnia 12 maja o go
-dzinie Ą po poludniu w sal p. Kleebank w celu 

załoźenia Polsko-katol. TowarZYstwa. 
Rodaków z łfordel i okviicy uprais.za się „ lic.zny ud?lial. 

, Komi.tet: 
Władysław Szymański. Leon Lecielewski. 

Towarzystwo św. Idziego w Ciiinnigield 
'(faje swym czlonkom i wszystkim Rodakom 
do wtiadomości, iż w sobotę po poludniu od go
dziny 2 aż do poludrnia w ponicdzialek będzie 
sposobność do spowiedzi św. W .nJiediziele ra
no o godz. 8 przystępuje Towarz.ystwo wspól
nie pc<l ·chorą5'wią do Komunii św. Szan. 
~z1;01tków uprasza się, aby (Jdz.naki tow. poza.
Ida.dali. Zarząd. (2) 

WIEC •• ZWIAZKU POLAKÓW W LAAR 
przy Ruhrort 

odbed~e się w niedziele. dnia 12 maia o g~z. 
012 w polud1tie na sali p. Scharfen n~przec1w 
kościofa. Mówcy zamiejscowi. O J1cZT1y u
dzial Roda!ków uprasza 

„Związek Polaków w Niemcz-ech". 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hochlarma~k 
donooi ~wym czlonkom. iż miesięczne zebrarne 
odbędzie ~j_ę w niedz.iele, dn:a 12 ~m. tZa1ra~ po 
sumie o godzinie 11 przed1 połudmem. Wyiazd 
na rocznke Tow. św. StanisJ'awa Kostki w 
Suderwich o godz. 2 po pDludniu. O licmy u-
-dzial prosi Zarząd. 

u,rnga: Posiedzeillie xar„z,adu o godiz. 10 
-przed polndnicm. O ·kompletny ud'1fal prnsi 

(1) Przewodniczący. 

Baczność Rodacy w Benrath! 
Szanownym Rodakom z Benrath pod Dy

seldorfem i okolicy donQSi się, iż w nied1.li~łę. 
dnict 12 maja o !tQdzinie 11 pr.zoo poludu1em 
w lokalu „Benrather .ttof", przy ul. Mittelstr. 
odb~zie sie = wielki wiec f)'Ołski = 
celem zalożenia Towarzystwa polskiego. Ro
daków uprasza się o jak nailicznie}s.ze })rzy-
b"°C'' c. (3) M. Wojciechowski. 

TowarZYstwo św. Józefa w Holsterha.usen. 
urządz<11 dtnia 12 maja uroczystość pośw1ęce111a 
nowej chorągwi, na którą wszystkich Roda
·ków z Holsterhausen i okolicy oraz szanowne 
towarzystwa, które zaprosz.eaiia odebraily i te. 
które dla bralku adresów zaproszeń nie ode
braliy ser<le<;znie zapraistiamY'.. Pr~ram. Od 
god~ny 2 do 04 przyjmowame bratmch Tow.a
rzvstw na sali p. Dingclbauera, przy ul. Dor
steńskiej 128: o go-dz. pól do 4 po pot wymarsz 
do kośdola na nabożeństwo polsik1ie, po oobo
żeństwie powrót na sale, gdzie się odbc;due 
dals:z.a uroczystość. Będzie koncert, deklema
cye, śpiewy Kólka śpiew~ck~ego „Wanda" z 
tlolsterhausen i przeds.tawuerue teatralne pod 
tyt.: ,,Nowożel1cy" i „Ba1rtos z P~ Krakowa". 
Koncert wykona u. Micha.I Jankow1aik /, łterne: 
Roda<::>„ któirzy chcą wzią.ść udz.ial w naSIZ!'.J 
pierwszej rocznicy i poŚ\V\:ęce111m cbo.r.ągw1_. 
11icch się postarają o kartki wstępne, ]){)1~1e\~Z 
nrz.ed czasem kartka wstępna kosztuic JO 
fenygów. przy kas.ie 75 fen.: dla cmo1nl<ów to
wa:rzystw 30 fen. O liczny udZ1ial członków bra 
tnich towar.zystw i Rodaków. którzy nie są w 
towarzystwach mile się uprasza. 

Zarząd. 

Uwa23: Zarazem donosimy szan. Rodakom 
ii przyb~-z;ie polskii ksią-d~ w. s~botę po poił~: 
<lniu. W niedzielę i w p-oruedzia!ek sposobn05c 
do spowiedzi św. wielkanocnej. Sza:n01wnli. Ro
dacv z Holsterhausen ze<;hcą slę iak na;iliczniei 
do spowiedzi przygotować. (3) 

· Andrzej Cis1..ak, przew. 

Towarzystwo gimn. „Sokół'' w Obennarxloh 
Zebranie odbędzie się w niedzielę 12 maja 

o godz. 1 u p. Miinl1orsta_ O liczny udzial pro-
si (3) Wydział. 
Tow poi. katol. św. Józefa w Horst-Emscber. 

Mt esięczne zgromadzenie odbędzie się w 
niedzielę. dnia 12 maja o F:Odz. 4 po poludniu 
na sali p. Plattc. na które sie wszystkich czlon 
ków oraz Rodaków mile zaprasza, a że s.ą 
ważne sprav;y do zalatwienia przeto o liczny 

· udziat prosi · Zarząd. (2) 

Baczność Rodacy w DeUwig i okolicy. 
W niedzielę, 12 maja od godz. 4 po pol'u

dniu począwszy odbędzie się na saą p. H.oif
stadta zabawa z tal1cem z poręki ,",Zjednocze
nia z.awodmvego Polskiego" na którą się sza
nownych Ro<laków i rodaczki zaprasza. Mu-
zykę dostawi p. Pietryga z Bruchu. (524) 

Wstępne dla cuonków 50 fen., dla zapro
szonych gości przed czas.em 75 fen., przy kasie 
1,00 markę. 

Wydział miejscowy. 

Baczność Altenessen i okolica! 
Towarzystwo św_ Józefa w Altenessen 

zaprasza uprzejmie Szanowne Towarzystwa i 
Bractwa na uroczystość rocznicy poświęceniia 
chorągwi, która się odb~dzie w niedzielę, t 

12-b"O maja. Zebranie Towarzystw o godz. 
wpól do 4 na wielkiej saLi p. Vonnemanna iaraz 
przy dworcu. Potem pochód do kościola 
przy odglosic kapeli p. Pawlaczyka z Schon
nebeck. Następnie koncert, mowy, śpiewy 
deklamacye, teatralne przedstarwienie 'pod tyt.: 
„Szlachta czynszowa" cz;yli klótniai o wiatr, 
9raz monolog humorystyczny. w ko1icu tań-ce 
rozpoczęte mazurem w cztery pary. Na ob
chód ten wszystkich Rodaków i ,Rodiacz.ki oraz 
Towarzystwa zapraszamy Zarząd. (3) 

Towarzystwo św. Tadeusza w Hochemmeri.::h 
urząd~ w niedzielie. dnia 12 maja zabaw~ c a 
sali p, Grafa w Szwarzenberg. Początek za
bawy o godz. 4 po poiludniu. Zabawa t:ę:1zie 
z teatrem i tańcami. Będzie odegrana sztuka 
p. t.: „Blażek opętany". Upraszamy wszyst
kich szan_ Rodaków z fiochemrnerich i okolicy 
fak najuprzejmiej, aby nas swą obecnością 1.a
szczycić raczyli. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Alojzego w Cottenburg 
Przysz.łe posiedzenie odbędzie się w niedz.ic 

lę dą1.ia 12 maJa, po polu·diniu o godzinie 3 na 
sali p. Zeibiga. Na zebraniu tern. abradowane 
będą sprawy tyczące się rocznicy i pielgrzym 
ki -do Wer!. Uprasza si~ szam)v:nych cz.lon
ków o jak na}licz.nieiszy u<lz.ial 

Uwaga: Oznajmiam, i~: obrazy towarzy
skie, już są wszystkie wyko1111ne i znajdują sie 
u przewodniczące~o. Komu sie obraz należy 
zechce go jak najprędzej odebrać. (3) 

M. Siekierski, przew. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Dorstfeld 
obchodzi trzecią rocznicę swego istnienia w 
niedzielę, dnia 12 br. po południu o godz.. 4 
na sali n. Klinghammera, przy uJ. Roonstr. 16. 
(2) Zarząd. 

ze Zjednoczenia-zawodow.--polskiego. 
Zebrania członków „Zjednoczenia zaw. poi." 
odbędą się w niedzielę, dnia 12 maja br.: 

W Wiemelhausen po polud:niu o 4 godz. u pa:na 
Kukut'a. . · 

W Herne po polu<lniu o godzinie 5 i pól u p. 
Nittki 

W łleissen p-rzed p()fudrtem o godzinie 11 u 
p. Bomsa. 

W Marten przed P'oludniem o godz.. 11 u pana 
Korte. 

W Meuselwitz po vo!udniu o godz. 3 u palla 
Winkler'a. 

W Huckarde po poJudniu o godz. 4 u pana 
Bayera. 

W Bruckhausen po południu o godzinie 2 u pana 
Honii'a.. 

W Bru.chu po poludniu o godz. 4 u pana Mol-
ier.a. 

W Linden-Hanower w sobotę 11 maja wieczo
rem o godz. 8 w lokalu p. Mathias. Deistcrstr .. 
W Hiidesheim w wtorc:< 14 majai wjeczorem o 

godz. 8 w lokalu P. Wachtcra (Retichs•kan
zle,r ). 
Z powodu W?aŻiflYch S'PrarW liczny udzial 

czfonków pożądany. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie." 

Zebrania członków w Bitterield 
będą się odbywać w Jokalu p. Schretra, uhca 
Desauerstr. 

Wiec w Styrum odbędizie si\ę w niedtielę 
dnia 12 maiia P'O pofudniu o 4 godz. w lokalu 
p. Wolberg'ai ul . Miilheinmrntr. 

.,Zjednoczenie za w od.owe 13ołskHe." 
Bac mość rodacy w Styrum ! 

Wiec 11iedziielny 12 maja nie odbędzie się 
o 4, tylko o godz.inie 6 u p. Wolberga, ul. Milhl
heimerstr. 

Zebranie cztooków w .Marten 
odbędzie się w niedzielę 12 maja po potudrriu 
o 3 godz. w lokalu p. Korte. Na porządku o
brad: Sprawozdanie z walnego zebra'Ilia ornz 
inne ważne sipra'\vy. 

Duisburg-Hochfeld. 
Zebranie czlonków „z. Z. P." odbędzie się 

12 maja.i po południu o glOdz. 5 na sali p. Lober
ga. ul. H.ochfel<lcrstr. Z pmvodu cxljazdu w 
~1Jrony roc:Lzinne de1cgata, będzie obór nowego. 

Na po\vyższc zebra.nie .zaprasza się wszyst 
J<ich czlonków. W. Górecki. delegat. 

Zebran;e członków w Habin~horst 
w niedzielę, 12 maja po poludmu o godz. 4 zebra 
nic wydzialu i mężów zaufania o godz. 2-e~. 

B-Ocilum· Wiemelhausen .. 
Zebranie czfonków ,.Z. Z_ P." odbędzie 

s1ię co drugą niedzielę każdego mic~1iąca po po
lu<lniu o go<lz. 4. I?rzys11c zebranie odbę
dzie si~ 12 maja po pofadniu o godz. 4 na. sali 
p. Kile.kuta. 

l(oto śpiewu .,Sobieski" w Herten BACZNOŚĆ! 
donosi swym czfonkom i Rodaik'()IJTJ w H.erten i W onyszią niedzielę odbcdzie się cały szer~ 
okolicy. ~ż w niedzielę. dnia 12 ma.ia obchodzi wieców i zebrań „Zj~d11oczenia zaw. poi." Upra 
rocznice istnienia na sali p, Brinkmanna przy sria si ę druhów o licwy udzial, gd:rż program 
ul Cesarskiej, Początek o godz. 4 po poludniu wieców jest bardzo zajmujący: 1) Ostatnie 
Program: 1) koncert: 2) orzyjmowanic Kól wielkie nieszczGścia w komłlniach; 2) Oroma-
bratnich: 3) otwarc;e zabawy~ 4) $piew miej dne wydalenia z pracy; 3) Sprawozdanie z wal 
s:cowc~o Kola: S) Śpiew sąsiednich J(ót i de- nej!o zebrania. 
klamacye: 6) Przedstawienie rmatorskie: Hofatc::!c-~i ;r;1ke! 
„Chrapainie z rozkazu": 7) polonez: 8) dalsza Przyszle zebranie cztnnków nie odbędzie 
zabawa z tańcami. Zarząd. się .=i. lecz dopiero 12 maja o go_dz. 6 po pol. 

UwaJ?:a: Lckcn śpiewu o<lhedziie się o w sali p. Walburp;a. 
zvfy 1ym crnsie. Zaraz no lekcyi miesięczne Delegat dh. Kuncewicz mieszka obecnie 
zebranie. Cz.!onkowie zalegaojącv ze skfadka- przy ulicy Iiiltropcrstr. 25. 
mi cl.lnżei )a\1< 3 miesiące winni sie r.a zebraniu Wiec „Zjednoczenie zaw. volsldego" 
'Z nich uiścić Dzieci n:lcj 14 lat nie mają na Duisburg-Hochfeld. 

12 maja o g0Jz~11ic 5 po poluc.luiu \\ lokalu p. 
Loberga, ulica łfochfeJ<lstr. 

Wiec „Zjedn. zaw p." w Brauckhausen 
w niedzielę, dnia 12 maja nic odbędzie 
się z powodu zebrania Rady Nadz. 

P·ierwszy wiec .,Zjednoczenia z.awodow~o 
polskiego" w Hamm 

odbedzie się w niedzielę, dnia 12 maja po polu
dniu o godz. 4 w lokalu p. Bassek, ulica Wil
helmstr .. przy kościele św. Józefa. na który się 

szanown;•ch Rodaków z Hamm, Pelkum, 
W istchefen, H.eringen i okolicy zaprasza. 

Porządek obrad: Obecne nieszczęścia na 
kopalniach i jakich środków użyć, aby temu 
zopobiedz. - Spra\vy knapszaftO}ve. - In'ne 
\\'aime sprawy. 

Zebranie członków w Hofstede 
oobędz.ie się w niedZlieJę, dnia 12 maja po po.l'u 
dniu o 6 godz. u p. Walburga. 

Na wrządku obraid: Obór WydziaJu na 
rok 1907. - Inne ważne sprawy_ Liczny u
dzlal cuooków p-ożądany. 
. Baczność Rodacy i Rodaczki w Oberhausen 

Donosimy wszystkim Rodakom i Rodacz
kom w Oberhausen i okolicy, iż krnnitet •• Zie
dnoczenia zaw. polskiego" urządza w niedzie
lę, dnia 12 maja wielką 

- majówkę polska -
do ogrodu p. Webera ul. Duisburgerstr. 419. 
na której będą rozmaite ~ry dla niewiast, iako 
to: zwiiar11:e kJ'ębka. nosi.enie jajka·, tłuczenie 
garnka o nagrody. Tak samo i dla dzieci: cią
gnienie losów o nagrody, a każdy los coś wy
gra. Początek o godz. 4 po pot O godz. 8 wie 
czorem taniec n.a sali. Wstępne na majówkę 
30 fenygów, niewiasty mają wstęp wolny. -
Wstęp na majówkę i taniec 75 fon. Uprasza 
sie wszystkich Rodaków, którzy należą do 
„Zjednoczenia zawodowego polskiego" oraz do 
towarz. w Oberhausen. aby na powyższą ma
jówkę z rodzinami się jak najliczni~ej stawili, a
byśmy sie wspólnie na świeżem powietrzu za
ba.wić mogli.. 

Komitet uprasza się, aby już o godz. 2 po 
poludniu przybyl. (3) 

l(omitet •• Zjednoczenia zawodowego poi." 
w Oberhausen. 

U w a g a: O godz.lnie pół do 7 zostanie 
olbrzymi balon puszczoov w powietrze (Luft
BaUon). 

-· 

Chcąc się osiedlić w 
Westfalii, proszę Szan. 
Rodaków a łaekawe po
danie, gdzie bym m 'gł z 
powodzeniem zal ożyć 
st;.latl ton-. kolo
nłalnyeh, licząc na 
poparcio . Rodaków. In
Iormacyę proszę przysłać 
do Ek:spedycyi Wiarusa 
Polskiego pod nr. 531. 

15-17 letniego 

chłopaka 
do :k onł potrzebµje 

Majętność Droste 
(Gut Droste) 512 

w 8ehónnebeek. •.••• „ 
Poleca.my szanownym Rodakom "' Dort

mundu i okolicy nas~ą Lowo otworzoną 
--.• • : polską ksiegarnie. 

• Skład ł oprawa obrazów, wianków, * wiąząrków ł t. d. •· • • • 
Mamy również wielki wybór kt1iążek. do na
bożei1stwa, i powieściowych. Także kr.7.yże 
bez pod kopułami, figury. różai1ce, cy~ą.ra 

i papierosy. Ceny umiarkowane. 

:· Bielicki & Kłobus, „ Dortmund, Albertstr. 2 narożnik Borsigstrasse. • ---~~~~~~~~~~= • z~.,.....~ . ....._~:-t....-~~"-'~~r<~~......-r 
UtBIWA 7'tM!t? ł*ł w 

Pewna 28 łełala 
wa, posiadająea a"Jo •. 
talarów, wyprawę i: . det 
dziecko szuka Je no 

meża 
z dobrej familii. lta~a.l 
lu ll mlody wdowiec er 
czą się zgłosić do 1;a
maja pod lit. A„ a:. ~g: 
postlagernd ·D er n 
Kr. Dortmund. 5:i6 -Z powodu inne 
przedsiębiorst llVł . go 
11' • ' 11l&t 

12 piętrowa i 11.aro;. 
nowa .·ni 

• i)'l' 

kamieniea-· 
masyw mu~wau zaraz 
do ~przedama. w mieście 
powiatoulw~m Gostyiiu, 
przy icy Zielone" 
wpłata podług 1llll0liy Jr 

Zgłoszenia przJjrn~·e 
Andrzej Ol~ni'„ 
e.zak. 'v Watten„ 
sehełd, ul. Bu. 
elau1nska nr.no. -MUchler & Com~. 
Pierwszorządna f~br.rka 
harmonik w lle•en
rade .&18 (We11tfal.) 
przysyła za zaliczk:~ swe 
światowe 3-chórowe 

orkiestr. 
harmoniki 

•
~is!~6~:: 

r 1estr., 2 ba
sami etc. z~ 

bajecinie 
tamą cenę 

od .- ..... „ ... ·ek, ~ gło
sem knlrnłlti 50 fen,wię
cej. Szkoła i opalrowa· 
nie darmo. Po~o 80 fen. 
Ilustr. katalog na lepsze 
harmoniki iti. darmo. 
W •paniałe nowości . .Za. 
dzhdaJl\t• taoie 
ee ny 639 

Kobieta lnb dziewczyn • 
ka do czyszczenia sebo-
dów, 2 godz. w tygodnit1 . 
może się zgłosić między ~ 
3-5 godz. Essea, Rei· 
nischestr. 48, III. 53B· 

}\fam na sprzedarz do· 
brze zaprowadzony 

lntere!.il 
ulłeezarl!lki 

~bardzo dobrymi od· 
biorcami z ohro.tem dziP,n· 
nym 130 do lW ltr . 
Tnteres ten się corai 
więcej r<>Z87.llfZa gdyi. m 
jest w miejscowoś1·i. i;dzie 
mieszka przesiło Hl ty· 
si.ęcy Polaków a trlko 
jeden polski rolecr,arz. 

Zgłoszenia. pod literą 
A. B. do Eksr<!.„Wiarusa 
Polskiego." m 

540 

Koszule, bluzki Jedwabne bluzki 
z najlepsz~go katunu tylko·-. 11s 

, t~ 9mr 

Białe batystowe bluzki 
pięknie odrobione tylko 2 85 

mr. 

Spódnice kostyumpwe 

z pięknemi wstawkami tylko 4 90 
'mr. 

Czysto wełniane muślinowe 

bluzk •I w tureckich de3eniach 950 
tylko. mr. 

Koszule damskie 
za długie tylko I 65 z dnbrego szyfonu tylko 

'rnr. 

m• 

o 
Cł1U~, łlERNE, 

03:bawe rwsteJJu. (2) Zebranie czfonków odbędzie ~ię w dniu 
~~__,_.~,,,............,,~..,,, - ............ _..,..,,__,,_.., ___ ~w a ,_... -.,. ~-A• .......,. •~~·-----------------_,. ___ Q.w•----~ 

Za druk. nakład i redakcyę odp~wi~dzialny: A n t n n i Br c 1 ski w Bochum. Nakładem czcionkami Wydawnictwa „Wiarusa Pol." w Bochum. 



,,Wiarus Po Iski" 
,ycbD<i.ai s.ześć razy tyE?Odniowc. 

llJD•rata wynosi 

1,50 mk. 

:Posłańca Katolickiego" •hzy-" . 

$ują aionenci w dodatku. 

Ir• 20. 

~~ uroczystość Zielonych świątek. 
Lekcya Dziej·e Ap. II . .l-11~ 

Gdy się spetniaty dni Pięćdziesiątni 
cy, byli ws.z~scy wespól na rtemie miej 
scu. I stał ~'.ę z prędka z nieba szum, 
iakobY przypadając_ego wiatru gwaHo 
wnego, i napełnił wszystek dom, ,gidzie 
siedzieli. I ukazały się tm rozdzielone 
j~zyki, jakoby ognJa, i usiadły na każ
ayrn z nich z osobna. I daipelnfrent byli 
wszyscy Ducha świętego i rpoczęli mó
wić rozmaitemi "i~ykami, jako im Duch 
święty wymawiać dawał. A byli w 
Jeruzalem mieszkający Żydowie, mę
towje nabożn'j, ze w1Szego narodu, któ 
ry Jest pod )liebem. A gdy się stal ten 
glos, zbieżało się mnóstwo i strwoży 
Io się ina myśl, że każdy slysznł j·e 
swym językiem mówiące. A zdumie
~'ali się wszyscy i dziwowali mówtąc: 
!żali, oto, ci wszyscy, którzy mówią, 
nie są Galilejczycy? a jaikożeśrny sły
szeli każdy z nas s-w_ój język, w któ
rymeśmy się .urodzili? Partowie, i 
Medo:wie, i :Elamitowie, i mieszkru1ąiey 
w Mezapotamii, w żydowskiej ziemi, 
iw Kapadocyi, w Poncie, i w Azyi, w 
Frygii, i w Pbmfilii, w Bgipcie, i w stro 
nach Ubii, która jes.t podle Cyreny, i 
przychodniowie Rzyms_cy, Żydowie też 
nowonawróceni, Kreteńczycy i Arab
czycy, islyszeliśmy j1e mówiące języka
mi naszemi wielmożne ·sprawy Boże. 

Ewangelia. Jan XIV. 23-31. 
Onego czasu mówił Jezus uczniom 

swoim: Jeśli ,mię kto niiluje, będzie 
eh.ował mowę moję, a Ojdec mó.i u
m1l~.re go, i do niego przyjdziemy, a 
m!eszkanie u niego uczynimy. Kto 

mnie nie .miłuje, mów moiich .ni:e cho
~a. A mówiła, którąście słyszeli, nie 
J~t moja, ale tego, który mię posłał, 
01ca. Tom wam powiedział u was rnie 
tt~aijąc. Lecz pocieszyciel Duch św. 
dorego Ojciec pośle w imię moje, on 
Was wszystkiego nauczy, i przypomni 
wa~ wszys1ko, c<Yko1wiek bym .wam 
~w_i~dzi~L Pokój postawu,~ę wam, 
~~OJ moj ·dnję wam; nie jako da wa 
~iait, ia wam daję. Niech się nie trwor ~erc~ waszę, ani. się lęka. Slyiszet1e, zem ja wam rpow)edzfal: Od
. h.odzę. i przychodzę do was. Gdyhy
~cie ~1ę miłowali, rwżdybyście się ra
~wa~1, iż :i~~ . do Ojca; bo O.ile~ ee wi ę
w·zy J~t, mzh ja. I te1ra.zem ,wam po-
0
1ed.z1al prze~tem n_i 'ż si~ srta:r:ie: iż: 
~ś~ie, gdy · się stanl'e, w 1erzyh. Juz 
Wi: e ~ ~ami mówić nie będę. Albo
ml1 1?z1e. książę świata .te~rn, a we 
zn 1~ ~1 c n:1e ma. Aile iżby świat po
ro:k~e i:nlluję O:Jca, a jako mi Ojciec 

,anr:e <lal, tak czynię. 

ł. Kazanie. 
lttie~a.la' treść Ewangielii dzisiejszej, 
kie ~c i w sobie naukę i przestrogi, ja
~ęk ezus dawał uczniom swoim pirzed 
la hą, W~ględem p<YStępowania ich, i 
lllJ~ owa~·1:1 o_r.zyikhza11 jęgo. - Mówił 
~at ,,Jesh Mię kto miłuje. bedzie cho
llti!/rzyka~ania moje: a <Y.ici.eic mój u
llli~e k go,. 1 do niego przyjdziemy, a 
~low z an:e u ·1iego ; l zynimy". W 
~OllJ ach ~Ych daje Jezus poznać ucz
l!kill! s~o1m~ a ,w sobie ich i nam wszy 
"Yoe' ~e !;!Ułosć Boga, za~'1dza się na 
fyJk lnia~1u przykazań Jego; że ten 
~a. ktrnoze być pewnym, że miłuje ~o: 
Drzepi? Wsz~~~kt· e ·przykazania ~oizc i 
Cią w sf I<os•e1ola sw. z calą sum1ennoś 

Y onywa. A takich i BóR nawza 

Bochum, na niedzielę dnia 19 maja 1907. 

lll j!.. 
~em mtiluje i· mieszka w sercach ich nad Chrystusem żadnej mocy, ~de .Te
przez laskę, błogosławiąc ich we wszy I zus sam dobrowolnie mu się oddal na 
·stkich zamiarach i czynnościach do- męki z milości ku ludziom. aby ich 
bry1ch. Kto laś lekceważy sobie przy- śmiercią swą męcze1iską od zguby 
ka?Jania Boże i postępuje według swe- wiecznej zachować. A głównie, aby o
go upodobania! ,Uest nieprzyjacielem Bo kazać światu, że miłuje Ojca swojego~ 
ga i nie miluje Chrystusa. Wyraźnie spełni:ai'l!c to rozkazanie, jakie mu Oj
móvv1i Zbawiciel: „Kto mnie nie milu- ciec polecił wykonać. Stawszy się po
je, mów moich nie słucha". Bo slu- słusznym aż do śmierci, a śmierci krzy 
chać Boga, to znaczy wykonywać Jego żowe.i. 
·przykazania. Tembardz:ej słuehać Takie :est znaczenie t:wangielii 
winniśmy, że on nie w swojem 1..: dzisieszej. A .dla nas wypływa z niej 
mieniu tylko, lale także w Imieniu Boga nauka: że jeżeli Chrystus idobrowolme 
Ojca, który Go paslał na ten świat dla pojąt dla nas tak wiele trudów i pracy, 
oznajmienia ludziom swo:~j woli„ roz- a w końcu śmierć mę_czef1ską, aby Ojcu 
kazuje nam: „A mowa, którą słyszeii- tl)iebiesikicmu uc,zynić zadosyć sprawie
.śrie, nie jest moja: a!le Tego, który m.ę dliwości Jego za grzechy nasze, to i my 
posłał, OJca." Takie przestrogi dal dla wlasnyth grzechów i dobra 0sobi
Jezus uczniom pr.zed męką swoją. Ale stego, nie oowinniśmy narzekać i przy
.Ltarazem upewniał ich: że po odejściu krzyć ,sobie, gdy nas jaki smutek, nie
Je·go, przyjdzie Duch święty, którego szczęście, dolegliwość 'i mały krzyżyk 
Oj'Ciec niebieski w Imię Chrystusa wy- 1przyciśnic, ale chętnie go podjąć dla mi
śle na ten świat, aby im rprzy1pomnial lości Chrystusa i zbawienia swej duszy 
to wszystko, co mówił do nich Jezus, Postępujmyż tak w ciągu całego ży
j obajśnił trudności, który1ch onli zrozu- 1eia, a wy,placimy się z <llugów grzecho 
mie.ć nie mogli. „Pocieszyciel Duch wych, i pozyskamy z·bawienie wieczne. 
święty, którego Oj'ciec pośle w Imię mo Amen. 
1e, .On was wszystkiego nauczy: i przy 
pomni wam wszy!Stko cokolwiekbym 
wam powiedziat'' 

W dalszym ciągu Ewangielii dzisiej
szej, życzy Jezu§. uczniom szczęścia i 
wszetkiej ,pomyślności: we w;szystrkkh 
czynnościach i 21amiarach dobrych, któ 
re się zawierają w ty;ch słowach: „Po
kój zosfawu}ę wam: pokój mój) da,ję 
wam. Nie jako świat dawa, ja wam 
daję. A pokój Chrystu~a Jest ważniejf
szym od pokoi.u świaita, bo świat nie 
może nam nic .takiego .dać C01by było 
stale i: n:iezmienne; przeciwnie, pokój 
Chrystusa, sprawia wewnętrzne zado
wolenie i jest rękojmią pr~yszlego 
szczęścia, które się nigdy nie skmiczy 
Aby jednak ueznfowie nie trllJ>ili się, 
że Jezus i'ch opuszcza idąc na śmierć, 
a po zmartwychwstaniu ode~~zie do oj
ca, pociesza ich i zapewnia, że w miej
sce smutku, radowaćby się powinni z 
Jego powrotu <lo nieba, ho kto kogo mi 
luje, życzy mu szczęścia, i cieszy się 
z jego powodzenia; a że Jezus spełni
wszy swoj·e posłannictwo wrócić miał 
do nieba, więc Apostołowie n[e smucić 
się, ale radować z .tego powinni. I w 
tej myśli mówil do nich Jezus: ,,Niech 
się nie trwoży s·erce wasze, ani ~ię lę
ka. Slyszeliście, żem Ja wam pawie
dzfał: Odchodzę i przy1chodz~ do was. 
Gdybyście mię miłowali, wżdybyście 

·s. : ę nad owali, iż idę do Ojca: bo Ojciec 
większy jest aniżeli Ja.'' - Miał tu na 
my_śli Jet us czlow ieczeństwo \Swo'.e, 
bo wedle Bóstwa równy był Ojcu swe 
mu i wszędzie był obecnym, zaś we
dług człowieczeństwa, był niższym od 
Oj1ca, i potrzebowal wrócić na fono 
Jego. A -dla tego Jezus mówił do u~z
n(ów naprzód co się s~1ć miało, aby 
gdy przyjdzie to wszystko, nie upa·lJi 
na duchu, i nie utracili wiary, jaką po
kładali w Jezusie. 

W końcu oznajmił im: „Już wiele 
z wami mówić nie będę. Albowiem :
dzie książę tego świata, a we mnie ni.; 
nie mn. Ale iżby świat poznał. że mi
luję Ojca, a jako mi O(eiec rozkazanie 
dal, tak czynię". Slowa te mów.i ł J e 
zus w wigilię śmierci swojej, po któ
rej, już w tern śmie1ielnem ciele z u::-z
niami nie rozmawiał; a przez owego 
książęcia, rozumirał dyabfa. który się 
zbliżal w :postaci Judasza i tych opr ,1 ...,v 
ców, którzy mieli: ipojmać Jezusa, l wy
dać Oo na śmier. Zły duch ni e rn '. a1 

Na Poniedziałek świąteczny. 
Lekcya. D~ieje Ap. 42-48. 

W onycb dniach otworzy.wszy Piotr 
~sta swo).~ rzekł: Mężowie Bracia! roz 
kazał uam P'2n opowiadać ludowi i 
świi!adczyć, iż on jest, który ipostanowio 
ny jest od Boga s_ędzią żywyieh i umar
łych. Temu wszyscy prorocy świade
ctwo wydają, iż biorą grzechów odpu
szczenfo ·.P.,rzez imJę jego wszyscy, któ
rzy weń wier.zą. Te słQwa, gdy jeszczf' 
Aiotra mqwił, padł Duch święty na 
wszystkich, którzy słuchali słowa, i· 
zdumieli się z obrzezania wierni, co z 
Piotrem byli przyszli, i·ż i na Pog~ny 
laska Ducha świętego .bylai wylana, al
bowiem słyszeH :)e mówiące językami 
i wielbiące ):3oga, Tedy Pjotr: odpowie 
dział: I żali kto może bronić wody, że
by ci nie byli achrzceni, którlly wzięli 
Ducha świętego jiako i my I rozkazał 
je chrzcić w imię Palla Jezusa Chry
stusa. 

Ewangiełia. Jan lll. 16-21. 

Onego czasu rzekł Jezus Nikooemo
w i: Tak Bóg umUował świa1, że Sy
na swego jednorodzonego dał, aby 
wszelki, kto wef1 vlerzy. nic zgfoął, ale 
miał żywot w:ecwy. Bo ·nie posłał Bóg 
Syna swego na śwht, aby sądzH świat, 
ale iżby świat byt zbawiorn przezeń. 
Kto wierzy we11, nie bywa sądzon; a 
kto nie wierzy, Już osądzony jest, i ż 
nie wierzy w ·imię jednorodzonego Sy
na Bożeg_o. A ten jest sąd, że świat
lość przyszła na świat, a ludzie raczej 
milowali ciemności, niż śwfaUość, bo 
były złe ich uczynki. Każdy bowiem, 
który źle czyn:, nienawidzi światłości, 
ani idzie na światłość, żeby nie byly 
zganione uczynki jego. Lecz kto czyni 
prawdę, przy1ehodzi do światłości, aby 

·się okazały sprawy jego, iż w Bogu 
ą uczyn ione. · 

Kazanie. 
Zastanowiws.zy s\; ę z uwagą nnd 

znaczeniem :Ewangielii dzisiejszej, wi
dzimy w niej dwie ostateczności: z fe
dne1 strony ni epojęta dobroć i miłos ;er
dzie zarówno Boga Ojca jak i Syna 
Bożego, a z drugiej złość i niewdziecz 
ność ludzka. względem tegoż Boga. 
Bóg Ojciec tak umiłował św~3. t, iż Sy-

Księgarnia „Wiarusa P." 
poleca w wie~k::n wy'!Jorze : 

książki do nabożeństwa, powie· 
ściowe, historyczne, śpiewniki, &M 
słowniki, papier listowy, wll\zarki, 
powinszowania itd. 

Adres: "Wiarus Polski", :S.. 
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok 17. 

na swego jednorodzonego dał: aby; 
wszelki, kto wlerzy weń, nie zginął, ale 
miał żywot w ieczny. Podobnież i Syn 
Boży nie wahał się z Sie·bie uczynić tej 
ofiary, i chętnie pod~~ł śmierć męczei1-
ską, byle tylko rodzaj ludzk!i nie zginął. 
Tymczasem czlowiek w zaśle.pien~u 
swojem, zamiast poczuwać się do 
wdzięczności Bogu i iść za Jego wolą, 
co11az podnosi bunt przeciwko Niemu i 
miota się na swego Dobroczyrłcę J Zba 
wcę, nużając si;ę w kałużach nieprawo
ści. Który-i by to ojciec ziemski posu
nął się do takiego heroizmu, aby dla 
milości największego swego dobroczyń 
cy chc·ial, zaofiarować wrłasnego we
go syna n)l śmierć. albo który-i by 
l5yn, choćby najbardziej mifający oj1ea, 
przy.Jął z rąk jeg-o podobną ofiarę? A 
tu nie człowiek .równy drugiemu, ale 
Bóg i Stwórca świata, i nie rza dobro
czyńcę,.. lecz za buntownika i pog;v.rat
ciQiela praw swoich, ofiaruje włJisnego 
Syna nll śmierć, a ten Syn dobrowol
nie przyjmuje ją z rąik Ojca. Jakaż to 
niepojęta dobroć! a z drugiej strony ja
ka niewdzięczność ludzka, że tej do
broci nie po_bnuje? 

Kogoż z was nie rozrzewni czyta
jąc historyę Abrahama Pa1:ryarchy, 
który jedynego syna w1~odąc 1111 ofiarę 
Bogu, a ten na własnych ba1rkach dźwi 
gając drzewo, na którem rnial być uło
żony i spalony, za1pytuje ojca: „Ojcze, 
oto ogień i drwa, a gdzież ofiara cało
vn.lenia ?·· - Serce się kraje z żałości 
rpatrząc na ten rozrzewniający obraz i 
wailke d~ką staicza~ w sercu swem pod
ówczas Abraham~ slys.ząc slo:wa syna, 
którego wiódl na ofi.airę; a jednak hyr.a: 
to tylko próba, bo Bóg tak wielk\iej o
fiary nie przyjął z rąk sługi, którego 
idoświadczał wierności i ocalił mu sy
na. A tu Bóg wtaisnego syna poświę
ca, ii Ten ._Jyn nie pyta się: dla czego 
_Ojcze rpnzedwieczny wydaj·esz mni.e na 
śmierć? ale ją chętnie ·przyjmuje i speł 
J1ia z Siebie ofra.rę. O! nie pojęta do
broci i milośo~' Boga \VszechmoigąceJo 
wraz z Synem Zbawcą naszym! 

Teraz przypatrzmy się bkiże'.i jak 
my to temu Bogu i Synowi Jego wy
płacamy się za to rdobrod21:·ej'Srtwo, ja
kie nam z niepojętej miłości Swojej ku 
nnm wyświadczył. Nie posłał Bóg Sy
na Swego na świat, aby go sądził i 
potęp>], ale dla tego aby go zba\vil. A 
do tevo zbawienia potrzeba tylko w!a
ry w Chrystusa. „Kto uwierzy i u
chrnc i się zbawion będzie." Tymcza
sem światlość przyszła rl i Ś\Viat , a lu
dzie raczej um ftowali c:cmnośo: niż 
światłość: bo by ły złe ich · uczynki. 
Złość i prze\vru tność ludzka nie chce 
uznać Chry~tL!Sa. który j est tą światło
ścią da,qcą nam pozna6 co mamy czy
nić. aby zyskać zbawienie, ale nurza 
się w ·c iem110ściach, idąc za złymi 
sklonnoś~iam'. 2b:r nie były zganione 
uczynki ich. 

O! ,„._r w zy cy, którzy kiedykol
wiek dopuściliści e się grzechó\\ cięż
kich; jak nD. L:udzłóztwa, kradzieży, 
zkody w polu, w lesie, lub ogrodzie, 

a z któremi to czynami kryliście się 
przed okiem ludzkiem po większej czę_. 
ści w nocy je wykonywając, aby was 
nie pociągnęli do odpowiedz=~1lności; po 
mni'·cfo, żeście pooełnili zbrodnię ud·.:,
czenia Chrystusa. za która czeka was 
.niehybna kara w przyszłości. Kto czy 
ni prawdę, przychodzi <lo Światła, aby 
ię okazały siprawy jego, jż w Bogu są 

uczynione. - Kto mfl uje1 Chrystusa, 
ten spe tn1:a wolę J ego, i wykonywa u-



rezynki dobre. bo wie, że za nię cz.eka 
go nagroda w niebie. Nie kryl)! się z 
aLmi przed ludźmi, ponieważ te vrz~no
szą mu zaszczyt, i· są zbudowamem 
dla drugkh. . 

Idźmyż •11 my za przykładem tak1cl1, 
a tym sposobem wypł~cimy ~ię _Bogu. i 
Synowi Bożemu za ich miłosierdzie 
Nzględem nas, i zasłużymy rta żyw?t 
wieczny blogosławiony, które~o sob:e 
i "1Jlm wszystkim z serca życzę. Ame:1. 
I!!' - - ___ LG , 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
' -

(Ciąg dalszy)_ 
§ 37. . 

6. N. epokalane Poczęcie N. Maryi 
Panny. 

1. N. Panna Marya pochodzi wpraw. 
ietz;ie sposobem przyrodzonym ?d. Ada
Ml)a, przecież Pan Bó~ cudowme 1,~ .za
chował od grzechu pterworo?~~g.J i u
święcił już w pierwszej chwili l~l po
częcia s;ę, ze względu na. ~asługi Jezu
ia Chrystusa, okazując 1e1 ~rzez t~ 
5ZCZególną swą łaskę i szczegolnym o.) 
darzając 'przywilejem. 

W Niepokalane Poczęcie N. M. P~a · 
.ny wierzył Kościół św., o~ po':ząti:u 
1imp1idte czyli domyslme, . a Plt-
ipież Pius dziesiąty'. za~iągn'!w-
czy zdania wszystk1_ch b1sku~o;v: • 
ogłosił tę naukę 8 grudma 1854 Ja,(,) 
formalny dogmat czvli wvra~:ną ;~ .• t.u~ę 
wil.uY. ku radości całego chr1es:..:an-
stwa katoiick:ego. , . , 

2. Powyższa nauka Kosc10ta sw. 
opiera się tak na piśmie św. jak na po-

da~u. b' • 
a) Pismo św.: Już w raju o recai 

Bóg ludziom, że M\arya „zetrne głow~ 
wężowi;" nie mogła w;ęc N. P1ann':l m 
gdy się znajdować pod ipanowa~ie~ 
szatana. Prorocy św. Zakonu mow:ą 
o niej wśród tak wielkich pochw:at, ze 
stąd wynika, że była niepoklalame rp~
c?&tą. Nareszcie aniół mów1i do me_J: 
„Łaskiś 'pełna, Pa~ z t.obą, b~?,goslaw~o 
naś ty między mewiastam1 . Gdzie 
zaś jest faska Boża, tam niema grze 
chu. . . 

b) Podanie boskie: W dz1elach OJ 
ców ·i pis~rzy Kościoła znajdujemy ~ę 
naukę. Akta męczeńskie św. An~rze1a 
przechowały nam stawa, ~tórem1 , te.n 
męczennik wyzn.al swą_ wia~ę .. Mow1t 
on między innem1: „Pomewaz p~.erwszy 
człowiek uczynionym był z n:ezmaza 
nej ziemi, przeto musiał i dos~lona~y 
człowiek z ni1epokal1anej narodzie się 
d~;iewicy. ,.Z dzieł św. Justyna męczen 
nika i św. Ireneusza (z II wieku) domy 
ślać się można wiary w niepoktalane 
poczęcie· N. Panny, bo obaj. przed:v
staw iaią Maryą we wszystk1em Ew;e, 
przez węża skuszonej. Wyr~źn1ieisrn 
jest ta wiara w 11lastęnnych wiekach._ 

Orygienes: „Oto panna poczme, 
nieskuszona mową węża, anj trującym 
jego oddechem zarażona.''. Sw. Efrem 
Syryjski nazyw1a Maryę „nieznaną, ~a 
leką od brudu i skaiy grzechowej dzle 
wicą: Podoonież św. Ambroży, który 
nadto dodaje. że N. Panna została wol 
ną od wszystkich plam grze·chowych 
skutkiem łaski. św. Augustyn, który 
tak wielki ki11dl ·przycisk na dogmat o 
grzechu pierworodnym, wyjmuje prz~ 
cież Maryę z ipod powszechnego prawi 
dła, mów;ąc: „Ws.zyscy usprawie.dli ... 
wieni znajdowali się w grzechu, wyJąw 
szy N. Pannę; dla chwały Je~u~a Chry 
stusa nigdy jej nie mam nn myśli, ile ... 
kroć mówie·o grzechu·'. Pr0dDbnież wy 
rażają s '.ę św . .Fulgiencyusz, Jan z Da
maszku. Anzelm, aricybiiskup Kanter 
buryjski i wielu innych. Wyraźnie 
zaś mówi Paschasius RUdbertus: Pe
wną jest rzeczą, że Mary1a wolną była 
od grzechu pierworodinego. 

-Kościół św. pochwalił tę naukę i 
bronił jej zawsze. Już w bardzo staro
żytnej pieśni śpiewał: uCiebie, o Ma
rvo, nie dotknął UPfldek Adama, ty nie 
masz spólności z winą grzechową, tyś 
jedna ie~ t bez winy. W swoich modli
twia ch odnosi; Kościół takie miejsca St. 
Zakonu, w których zachodzi wyi~1tek 
od reguły do Maryi np. Est. 15, J 2, 13.: 
Nie bój się. nie umrzesz, bo niema cię. 
ale na i11rnc wszystkie to prawo uczy
niono. Pieśni nad pieśi1: Wszystk1 je-
5teś piękna. przyjació?ko moja, a nie
masz w tobie zmazy; jedna jest gotę
'bk/1 moia, doskonała moja, jedynaczka 
jest matki swojej, wybrana rodzicielki 
swojej .... Któraż jest. która jdzie jako 

zorz>a powstaiąCll, pi~kna jako księzyc, stoty, na:wet Cherub:nów i Serafinów ~ziewczyna szesnastoletnia, do~la ct.,.· 
wybrana jako słońce, ogromna jako niezmiernie przewyżsZlała. wneJ choroby: Trzęsła się cała, te a L: 
wojsko uszykowane porządnie. . Dlatego, że Najświętsza Panna ni- stać, ani siedzi'eć nie mogla. Gd! 'trSz 

11 

gdy n:ie miała grzechu, była Synowi kie lekarstwa bezskutecznemi si~ ok·el 
Od niepamiętnych czasów obcbo- swemu najpodobnie;(Szą; stąd też kochh zały, ofiarowali ją rodzice opiece Na~~ 

dzono święto Poczęcia N. Mary.i Panny ją Pan Jezus najwyższą miłością i po- świętszej Panny. Przywieźli ją do wt 
(na Wschodzie bylo już ~ 5 wieku,, na zwala na· to, .aby. sama, będąc bez grz-e ściejewek, gdzie ma· ich proźbę ówczes~ 
Zachodzie rozszerzyło się ipirzez sw. chu, była dla biednych ,girzeszników na ny rządzica tego kościoła: ks. GregorO: 
Ildefonsa w 7 wieku, stąd wynika, że ziemi najpotężniejszą obroną i orędo- wicz, . odmówił nad chorą m.odlit..,-ę 
Kościół wierzył w Niepok~lane Poczę- wniczką w niebiesiech. dziwna rzecz. Ta, którą przywieść mu~ 
cie, bo 'jakże, powiada św. Bernard, mo (Ciair dalszy nastąpi) siano, wrócHa piechotą zdrowa a do-
żnaby było obchodzić poczęcie, które- __ 22 •....ąo: _!"'! d- mu. 
by świętem nie byto; w prze~iwnym ra G d b M tk• D.n k" ' Wiele innych podobnych łask sły. 
zie to święto byłoby na czesć grz.echu u owne o razy a I uuS 18] szeć można w okol·;cy Włościeielrek 
obchodzonem ... z pewnością nie myli w Polsce kt~:e ~aw~t ·pr~ys:ęgą go~owi SĄ s~ie; 
się Kościół, gdy .dzie11 powstan.ia. M~- dz1c ci, ktorzy 1ch dozpah, albo ie lłła-
ryi za święty uwiaża. Stąd w mekto- (Ci~g dalszy)~ snemi oczyma widzieli; ł1a1sk tycb :ed. 
rych miejscach ·wyraźnie obchodzo~o WŁOŚCIEJEW_KI. nak obecnie nikt nie spisuje; dawne.zaś 
uroczystość Niepokalanego . Poczęcia akt11 .podczas nieszcześć kraju i wojen. 
N. Panny' l·ak np. w Lugdurne od poło- Wlościejewki, wioska .polożona o h . h , ł 

1 d . nyc zawic rzen, poszty po wiekszej 
wy 12 wieku. Kościół pozwal_ał! żeby cztery kilometry na po u mowy za- cz~ści w rozsypkę. Silniejszym dowo. 
N. Pannę wyobraża:no _w w1encll z chód od miasta Książa, posiadała :µż w dem łaskawości i szczególniejszego rni
gwiazd, stojacą na kuli ~i_ems~iej,. ma- roku 1610. murowa,ny kQściół; tenże w łosierdzia Na:t§w. Panny we Wł-Oście. 
lg,cą księżyc pod stop1mi i węzow1 gło vołowie XVII widrn od fundamentów jewkach, jest ogólna wiara okolicznego 
W- ę zci'erai·ą,cą. Pap1'ez' Sykstus IV za- odbudowany, konsekrnwtany został 1 d · k t · ł ik· . k' 

K k. ff k u u, 1a o ez nowe 1as 1, Ja ie tam 
bronił tych uważać za heretyków, któ- przez ks. Macieja urs icgo is rnpa Mhtka Miłosierdzia rozdziela tymt któ 
rzyby uczyli, że N. Panna bez grzechu sufragana 'Poznańskiego dnia 23·. p~ź- rzy sic; do Niej, jak dzieci do Matki u. 
pierworodnego poczętą byla; nadto u- ,dziernilm r. 1659. Na zewnętrzne] SQia- cieka)!. z ufnością. . 
dzielił odpustów tym, którzyby pobo- nie tego kościółka, niedaleko drzwi łfistorya ta wyjętą jest z aktów Pa 
żn'.e obchodzili uroczystość Nie~okala- wchodowych murowllPY jest kamień, rafialnych; o obrazie Wlościejewskim 
nego Poczęcia N. M1c.rvi Panny. Sobór który lud okoliczny pobożnie całuje. wspomina ks. Jan Korytkowski (Brevis 
Trydencki zatwierdził te dekrety, r1 o- Mówi bowie1!1.~odan~e.s ~e ki_edy bud~- descr:ptio) str. 172. - Łukaszewkz n 
gtaszając naukę, że każdy człowiek ro wano }e~, kospc1oi, ob1atw1ła się robotI3_~- 237. 
dzi się w grzechu pierw_Qirodnym, o- kom Na1sw .. a~ma, s anąwszy. na - (Ciąg dalszy nastąpi) 
rzekł wyraźniet że niema na myśli tym dnym z ~am1e~1 do budo.wy P~ zezrna- !!.9'.~2!!!!'!"-~- ~ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!lll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!lllł 
dekretem objąć Niepokalaną qziewi~ę J czonych.,, i ·na ~1~ ~udow~i e, od~1ła swą 
Maryę. Tym więc sposobem wy1pow1e sto~ę. R.z~cz~.w1sc1e kam1en te.n ma na 
dział pośrednio, że wierzy w Niepoka- sob11e: odbitą :Jakby ludzką stoQ~. ~kta 
lane Poczęcie przeczystej Dziewicy. kościdne ~ .roku 165~. wspommaJą.; o 

o ołomyku. 
Grzegórz XV p_apież wyraźnie ziakazał tern pod_anm, tam t.akze .~zytamy? ~1.e (Ciąg dalszy)_ 
uczyć, że N. Panna nie jest niepokala- , obraz ~1e~. Poc~ęc{a Na~sw~ Dz1e\1, - Franciszka mihła brata. któremu 
nie poczętą. Tak też wierzono i w ~a- cy znaJ~U.Jący się w~ w1elktm ołtarzu było nia· imię Tadco, wrócił on był wła
stępnych czasach, aż nareszcie Pms tego ko.sc10l31 z1~any 1est od .bardzo da- śnie z podróży do W·e,necyi, gdzie dla 
IX ogłos.ll tę wiarę za wyraźny do- wnych czas~w, 1ako ł!ł~karru słynący. spraw bandlowych bawił i naku_nH tam 
gmat. W arc~1wum !kos1cie~ne1!1 przecho- sobie świetnej je.dwabnei1 i aksamitnej 

wywano księgę do ktore1 spisywano la odzieży. Po powrocie p~szył się nią i 
ski dowawane we Wloś~ie'.1ewkach od chełpił, że zaś nie byto wówczas w 
Najśw. Panny; ta księg{1 jednak nie do- zwyczuju ,we .f.lorencyi stroić się tak 
chowała się do naszych czasów. DochQ ko.sztownie, wielu dworowało sobie ci. 
wał się 1atoli sam obraz i mieści się jak chacz.em z Tadea. 

3. Zresztą i rozum ~am nas poucza 
że wypadło, aby N. Pa:nna była niepo
kalanie poczętą. Bo ilkże sobie wysta 
wić, ż·eby sama świętość o.9,wieczna, 
Syn Boży, mjał był 'przyjąć Ludzką n.a
turę z i-stoty, któraby chociaż na chwilę 
mi1ała być nie święt(l i zmazaną! Jakże 
sobie wys~:iwić, że Marya, która od 
wieków przeznaczoną była do na'.%'YŻ
szej godności, do jakiej stworzenie wy 
niesionym być może, bo do godno~2i 
Bogarodzicy •. chooiaż chwilę tylko była 
nienosiadała tej świętości i sprawiedli 
wo~ci, którą. _przecież vosi1adali anioło
wie, a nµwet pierwsi ludzie. Wvpadło 
nareszcie, aby N. Panna byla niepoka
lanie poczętą dla jej stanowiska w dz~e 
le odkupienia. Mary1a mial\1 być matką 
J.ezusa Chrystusa i oblubienicą Ducha 
św. DÓ tej prawdy odnosi się piękna 
uwaga św. Alfonsa Liguorego: ~,Wy
padało, aby trzy bosk1: e •OS oby Złlcho-

daw:niejt we wielkim ołtarzu tej skrom Nocy ipewnej -znaleźli się obai z 
nej - świątyini. Najśw. Dziewict1 przed- I Ranien~m w winiarni. Tadeo odzia~y 
staw ioną :~st tutaj z P. Jezusem.na rę- był w płaszcz zielonej barw:v podb:ty 
ku w całej postaci, niemal w maturalnej sobolami i kaftan fioletowy ipQd §..Dodem 
wielkości. U stóp jej klęczy 1dwóch anio_ Ranierowi przyszedł koncept spoić g(} 
łów dwóch u góry trzyma koronę na winem, la uczyniwszy to zdjął z nie
gfo~ie Bogarodzicy. Ob.raz zdobi su- przytomnego szwagria p!aszcz koszta· 
kienka srebrni1, takież korony i ~łoci- ł wny i odział nim :stracha na wróble sto 
ste promienie otaczające całą figurę ~ j~cego w grzędz : e kapusty za oknem. 
Najśw. Panny. Także .dwaj Anioło Nje u Skoro o tern doniesfono franczes· 
góry wykute są ze ~i:.ehrneil blachy. Z ce uczula gniew i żal głęboki dla męża. 
licznych dawniej wotów, pozostało je- Ujrzała równocześnie złotogłów s~o
dno duże srebrne i kilka sznurów ko- '.(ej mitości mJ1lejący jej w oczach me· 
rali. Inne wota użyte zostały ~1 pozwo mal, jak gdyby za sprawą męża strzę~ 
leniem władzy d1.:.-:~hownej na pokrycie po strzępie ubywa?. 
kosztów restauracyi kościoła. A 1notem jak zwykle nastal pomię· 

W roku 1847, jak czytamy w ak- dzy małżonkami okres względnego SJ'.O 
tach kościol1a, świętokradzcy złoczył1cy koiu. Niemniej .Franczeska nic czuł.a ~1~ 
zabrali srebrne korony z obrazu w no- już tak szczęśliwą jak przedtem zyW 
cy przed Bożem Narodzeniem. Na ich w nieustannej obawie, że Raniero ~no· 
miejsce sprawila nowe korony rodzina wu coś takiego \vyiplatać gotów, co~Y 
Niegolewski·Ch, do których A/łościejew nowy uszczerbek je:/ mi!ości przyrno-
ki w ostatnich czasach należały. Po- sło. . 
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' wały Dziewicę od grzechu pierworo
dneg9. Wyp·adalo, żeby to uczynił Oj
dcc przedwieczny, dla uczczenia swe
go syna. Wypadało, aby Syn Boży 
miał matkę wolną od wszelkiej winy; 
i któżby uwierzy!. że Syn, który mógl 
mieć królową za matkę, wybrał sobie 
niewolnicę? Wynadalo dale:~ żeby Ma 
ry1a jako umiłowana oblubienica Du
cha św. by?a niepokalana Dziewicą." 
MarY1a miała być drugą Ewą, matką od 
kupiony.eh, miała zetrzeć ~Iowę wężo
wii. Dlatego pyta się teże święty: „Czy 
1podobm1, żeby ona siama stała była po 
przednio pod panowaniem szatt1(1-

<lobn~eż i oltarz Najśw. Panny odno- Nie mogący nigdy dług_o ws.pokoi~ 
wiany i ozdobiony został w roku 1859, usiedz1f eć n·e dał czekać żonie na sno· 
kosztem Andrzd1 Niego.Iewskiego dzie sobność. Chciał koniecznie ani z oczu~ 
dzica i patrona kościoła Wlościejcwskie ani z ust ludzkich nie schodzić. abY .aj1 m 
go. - na chwilę nie ustawał podziw dla dz1e· 

skiem ?'' , 
N. Panna Marya została uświęconą 

w chwili ipoczęcia się. To 1uświęcenie 
jest do naszego uświęcen: a, odbywają
cego się_ w chrzcie św. podobne w tern 
że z tego samego pierwiastkta, tj. z ła
ski .przez Chrystusa nam wysłużone1, 
pły:ną. Atoli różni się znów to uśw:ię
cenie N. Panny od naszego w dwoja
kim względzie. Najpierw została N. 
Panna Marya przez łaskę uświęqającą, 
która jeJudzieloną.została przy jej tPO
częciu się, od grzechu 1pierworodnego i 
od pożądliwości z nim połączonej za
chpwaną, tak, że i co do duszy i co do 
ciała uświęconą została; nas zaś uwal
nia w:pnawdz1=e uświęcenie nasze od 
zmazy grzechu pierw_orodnego, ale po
zostaje w .nas pożądliwość. Powtóre la 
iska uświęcająca którą N. Muya Panna 
rprzy poczęciu się . była ozdobioną, była 
nieskończę_nie wyższą. Wybra1na na 
Matkę Syna Bożego miała w chw·t; po 
częcia się swego tyle łaski bożej, że ją 
aniól. pozum.wiajac, nazwał łaski pcf
ną i że przez to wszystkie stworzone i-

Z l')QWOdU braku kapłanów, jako nosci jego i szalonych wybryków. . 
też i dia tego, że plebanię we Właście- N1 szczycie tumu florenckiego, k~~ 
jewkach pożar zniszczył... parafia tta 'ry wówcz1as znacz,nie był mniejszy piz 
tymczasowo przytą,czoną została do opecnie, wisiała wysoko na jednei. i 
Książa i z tego powodu obecnie w ko- wieżyc tarcza wielka i ciężka; zaw:ie· 
ściele wtośc~ejewskim tyJko co drugą sil ją tam ongiś własnoręcznie jeden z 
niedzie.!ę Msza święta bywa odprawia- ,przodków .Franczeski. że zaś slynęl~ i 
ną. Mimo to lud okoliczny i dzisiaj chęt dawn1a jako na(icięższa tarcza, ktor; 
nie spieszy do Włościejewek, ~am szu kto kiedykolwiek unieść mógl z florbe~I 
kając ppmocy i opieki u Na'.\śW. Pa1nny czyków, caly ród Obertich dumnY Y 

Najliczniej z.bierają się tam pątnicy w owem podaniem i sławą owego przodka 
uroczystość Najśw. Panny Szkapie- który tej sztuki dokazał. . 
rznej, tudzież w dnie Narodzenia Niepo Aliści dnia pewne~o drarpie si~ Ra; 
kalanego Poczęcia i Zwiasto'W{ani1a rniero ku tarczY,. zawiesza ją sobie nt 
Naijśw. Panny. pleoach i przehywa szczęśliwie z)nvro · 

Z licznych łask, których po dziś- ną drogę ku dołowi. . la 
dzień dozna•'.ą wierni od Najśw. Panny Skoro wieść o tym czyrne dosz z 
we \Vlośdejewkach, przytocz_ę nie- Franczeski, wyrzucav:tc .jęła po r~ 
które dowane w ostatni·~h czasach: Mi pierwszy mężo:wi wszystko to, _cz~, 
chhł Budzyń, wyrobnik. zachorowaw- tak boleśn:e serce jej ranił, za~h~aJ: 
szy ina nogę, radził się przez dwa lata go, aby poniechał nareszcie sWI~ ·e: 
1różnym lekarzom, ale w1szystkie ich mych a niez11służonych -upokorzen J. 
rndy i leki żadnej mu ulgi nie przyno- rodziny. . . 
siły. Kiazał się wreszcre zawieść do Raniero, otrzymaw1szy naga~e ~' 
Włościejewek w dzień Zwiastowania mia·st .pochwał, który.eh się siposfz 1.rł; 
Nniśw. Panny, gdzie ,pomodliwszy się wpadł w gniew okrutny. Zarzu~1 . ciY 
przed ołtarzem Najśw. Bogarodzicy, nie obojętność na je~o iprzewa.gi 1

. le· 
już wracając do domu uczuł polcpsze- ny zdurp.iewające, wyrzucał jeJ. wzg 
nte. a wkrótce zupełnie zdrowie odzys- dy wyłaczne dla wl}:tsnei rodziny„. _,,, 
kał. - Myślę wręcz o czem inne~ość 

Roku 1888, Jadwiga Przybylska, rzekła Franczeska - a tern jest ll'I 



mo.itt akt ~i?bie. Nie :Vi.em. w co się ona 
obróci. '.•esll tak dłuze1 1)otrwa. 

} od tej pory zam· enili 1niejedno o-
stre ~owo między sobą, zwłaszcz1 .:;t1-
,ka<l •a jaw. wyszło, że _dla Rlmiera t~ 
właśnie narw1ększą uciechę stanowi, 
co najbardziej orzykre f ranczesce. 

W -pracowni Raniera zajęty był u
łoill•Y i ~ulawy czeladnik. ni_e.Po~ak ten 
kocbPł się w Franczesce mm 1eszcze 
była zam~żną. uwielbiał ją też i póź
nie:t. Rani.ero w}~dząc o. t_ei:n. miał oso
btt~ Jf.:łYJemnosc .szydzic i dwor-0wac 
sobie z biedaka, wtedy zwłaszcza kic~ 
dy ~"5zyscy okoto stolu ob:e:n.rnwego s1e 
dzieł. R•az wreszcie or„zebrał~ się cier
pli-woś6 uton:n~go, . ktory me „ f!IOgąc 
ścierpieć dlu_ze1 .drwm w, obecnosci ~ran 
czeski~ rzuc1ł s:ę w kon<;u na Rtamera, 
chcąc r.o wyzwać na pięści. Raniero 
rozśmiał siQ jeno szyideirczo i jednem 
zamachem silnego ramienia odrzucił go 
na bok jak kota. Nieszczęsny przeżyć 
nie mogąc upoko~zenia odszedł i powie 
sit s.ię. . 

W tym czasie mijał właśnie rok 
od śl1b11 R1aniera. Franczeska widziała 
wprawdzie jeszcze ciągle błyszczący 
złotogłów swojej mHości ale ze wszech i 
strou w i:sialy zef1 strzępy i prześwię
caly dziury na wylot, że zaledwie po
towa zctł pozostała. 

Truchiała widząc to i Jlagle prze
szło ~j przez myśl: 

- Jeszcze ).eden taki rok poży 
oia z Ranierem a koniec przyjdzie mo
jemu kochaniu. Stanę się równie ub ·:
gą jak otom dotąd bo~ata się czuła. 

I wtedy powzięła zamiar \opuścić ' 
dom mężowski. powrócić do ojca i jak 
~awniej przy nim zamieszk(1ć. O! gdy
by bodaj nie dożyć dnia takiego, w któ
rym mHość dzisiejsza w nienawiść się 
przemieni. 

Jakób degli Uberti .za):~ty właśnie 
w swoim warsztacie pracowąJ otoczo
ny czeladz:ą, gdy Frunczeska rnadeszła. 

Ojciec poznał odrazu, że zajść mu
sialo to, czego od tak dawna się oba
wiał i odprawiwszy swoich ludzi do ro
boty kazał im uzbroić się i dom szcz·el
nie pozamykać. Sam zaś udał się do 
Rani era. 

- Córka moja Wl\Ócila dziś do 
mnie, ·prosząc, aby ,nadal w domu moim 
pozostać mogła - rzekł fakób, wcho
dząc do pracowni zięcia. - Uil.un tedy 
danemu mi przed rokiem slowu. że do 
powrotu zmuszać jej nie będziesz. 

Raniero nie biorąc widocznie całej 
sprawy zbyt poważnie, wyrzekł nied-
bale: . 

- I bez żadnych przyrzecze1l na
wet, nic śniłoby mi się przytrzymywac 
w domu kobiety, która ze mną pozo
stać nie chce. 

Wiedział, .ihk bardzo kochała go 
Franczeska i myślal w duchu: 

- Nim wieczór zejdz·e. będzie u 
mnie z powrotem! 

Ani tego, ani następnego dnia nie 
Pokazała się jednak Trzeciego dnia 
~vyruszył Ranicro, ściga·(lc bandę zbó
Jecką niepokojącą już ,od dl1wna floren 
tyńsk : ch kupców wędrownych. Udało 
mu się schwytać opryszków i przy-
wieść ich w pętach do miasta. . 

Przez dni kilka siedział cicho, póki 
nie nabrał przekonania, że wieść o je
g.o rycerskim czynie po całym mieście 
s~ę rozniosła. Wbrew jego nadziejom 
nie przywiodło to Franczeski pod d\1ch 
uomowy. 

Raniero byłby ją najchętn;ej siłą 
-~rawa i gwałtu do domu sprowadzil, 
iedyn1e przyrzeczenie dane wstrzymy
wało go w zapędzie. Wreszcie niemo
gąc wyżyć dłużej w tern samem miej
~u, gdzie .żyla kobieta gardząca ~im 
~k otwarcie, wyjechał z Florency1. 
.. Walczył zrazu jia..ko żołnierz za
~J~zny, po krótkim czasie jednak stał 
ltąuz na ~zele wlasneg-0 oddziału. Żył od 

d.w ciągłej wojaczce i różnym panom 
~u~y_t Jako dzielny zabijaku zdoby

ac. sobie począł uznanie coraz więk
~z~. 1 :ak to sobie ongiś przepowiedział, 
n~ ~czonego w poczet mężów najdziel-

e<iszych, pasował go sam cesarz na 
IYcerzia. 
b Zanim jeszcze opuścił Florencyę ślu 
1~\\nał Madonnie przed jednym z jej oł
szrzy w tumie, najlepszą .i najcenniei
nyą hzęść ze swoich łupów zdobycz-
1y c · ~akoż widzieć można było przed 
i~: Wizerunkiem v'1::!;) kosztownych 

01nYch darów Raniera. 

Wiedzi~ł on, ·że echa powodzeń i 
czynów rycerskich głośne być muszą 
we florencyi i tylko zdumienie ogar
niało go coraz więk ·ze· dlaczego :Fran
czesk1a pomimo to wszystko ani myśli 
,powracać do niego. 

Owymi czasy ogłoszono ze wszyst 
kich kazalnic krucyatę celem zd-0bycia 
grobu $więtego. RJmiero usłyszaw
szy o tern przeżegnał sic, wziął krzyż 
i podążyl z. rycerstwem na Ws_chód da-
leki. . 

Uczynił to łudząc się nadzieją zdeby 
cia tam dlia· siebie zamków i włości roz
ległych, w którychby mógł panować, 
a wreszcie szukając ~posobności doko
naµia czynów tak rozgłośnych, które
by mu żonę i miłość jei wróciły. 

II. -i 
Ody po dniu, w którym J erozolimta 

została zdobytą, noc zeszła nad obozem 
radość ogromna zapanowała pod namio 
tarni krzyżowców. Przy każdem nie
mal ognisku ucztowano i pito do woli 
la śmiechy rozgłośne i gwary rozlegały 
s!ę szeroko ,naokół. 

Raniero di Ranieri ·siedział przy wi
nie wraz z drużyną rycerską i ochota 

,panowała tutt1i dziksza jeszcze„ n!:l 
7dzickolwlek. Giermkom trudno by
i~ nadążyć z dopełnianiem puharów, 
bo nim który dolali ipo ·brzegi w lot zno 
wu dnem pustem wzeświccat 

Co 1prhwda miał też Raniero powód 
słuszny do radości dostą1piwszy dnia 
tego najwyższych zasz@ytów swego 
życia. O świcie, gdy ostatecznie do
bvwano miasta był on pierwszym obok 
Ootfrieda de Boullion, który się wdarł 
na mury a wieczorem przca calem woj
skiem slawiono wytrwutość jego i od 
wagę. 

Skoro wreszcie mordy i rabunki u
stały, oblekli krzyżowcy płaszcze pąt
nicze i z niez1apalonemi .św_iecami w r~
ku szli do grobu Chrystusa. Wów
czas zwrócił się Ootfried do rycerstwa 
i oświadczył, że pierwszym, który świe 
.cę swo)t u pl.omieni Swiętego Grobu 
zapali, l;Jędzie Raniero de Runieri. ~Y 
szczególnienicm tern zaznaczyć chciał 
Gotfrid, kogo za najdzielniejszego z ca 
kgo rycerstwa uwia.ża, dla Ranier~ Z\.'.lŚ 
sposób w jaki się to działo. sprawił ra
dość ogromną. . 

Ody się teraz }(aniero zaba·wiał 
nocą ze swoimi gośćmi, zbliżyli się do 
.ochoczej grom~dy muzykańci wędro
wni a z nimi tirefniś z1nany w całym .o
bozie. stynny z figlów i pomysłów ucie 

· sznych. Weszli ,vod namiot Rani era a 
btazen zapytal, czy wolno mu będzie 
ubawić ich wesołą jaką 1powiastką. 

Raniero znał ska.wt dowcipnego tre 
fnisia i przyrzekł nie :vrzerywać mu o
powieści. 

- Zdarzyło się ra~u jednego - roz 
-począł trefniś - że Pan Jezu~ wraz z 
Swi~tym Piotrem spędził dzionek cia
ły patrząc pilnie ku zj[emi z. największe 
go szczytu wieży niebiesk1e~o dwora. 
Siła tam mieli do widzenia, bo p(1trzyii 
pnnie słowa ze sobą nie z~mieniwszy. 

( Cic1g- dalszy nastąpi ) 
- ·"-"'!:'!!"!"'' 

gło uderzef1 rozbrzemiał ponuro -po 
kościele i gubił s;ę smętnem echem w 
klepach igrobowy h. Przy ostatniem 

uderzeniu zegara stanął brat Bogumił 
nJ.t swem miejscu. Brakło tyłko jego 
kolegi. 

Bladzi powstali obydwai1 zakonni
cy, których nowicyusz przybył zastą
pić, z swych klęczników i słabym gło
sem wyr~ekli: „Benedicte ! " 

I wy_szli, a odgłos ich kroków zwol
na· znikał.... Drzwi sklepu zamknęły 
si~. Trzask ten przeraził nowicyusza ;_ 
był on sam jeden, jedyn;l żyjąca istota 
w dzlicdzinie umarlych.„. 

Musiał on całą swą energią powa
lać na pom~, aby nie stracić głowy. 
Każdy klęcznik stał tak, że klęcz_ący n~ 
nim byt twarzą zwrócony do olt~rzu i 
do niet>oszczyka leżącego prz~d mm .na 
katafalku. Z początku starał się na me
go nic patrzeć, modląc się pilnie na 
brewiarzu. Ale nicba_Fem mczęlo mu 
się w oczach migotać •. liter.Y . st,~waly 
sie ruchliwe - on musiał podmesc gło
wc. Ponuro więcej się żgląc. niż pło
nąc, paliły się w duszncm meczystem 
powietrzu świece woskowe na ołtarzu 
i w koło trupa. rzucając nat1 krwa.wo
płowe św!~tło. Wtem byto mu, pko 
zauważył drganie w twarzy ~made~~ 
- bo światło si ę migotało. a 1m dłu~CJ 
nat'1 miał wzrok skie_rowany, tym w19-
cej zdawało mu się. że w idzi istotme 
drgianie w obliczu niebos~czyl$.„ .. Za
duch w wielkim tym g;rob1e zamyltł u
mysł jegn. Wyobrąźnia wyprawiała 
z nim igraszki, a przestrach ogarnął g,o 
niezliczonemi ramionami ;„ .. :ieigo wspol 
kolega jeszcze nie lliad~hodzi~. W. k?t~ 
niego ziaczęły wyprawiać tance 1a~1es 
widma .pokazując mu w, swych z cial~ 
opadłych dłoniach trupi~ swe czas~k1. 
Ze sarko~agów i drewnianych trumien 
zaczęly po_wsta wać kościotr~py w po
rd'Zewi1ałych zbrnjach i zw1etrz~łych 
habitach zakonnych.... Wszystkie te 
,postacie skaczą 1przed nim w po~ry
gach, tak, że ich spróchniiałe .. s~częln do 
tego ta11ca straszliwy wybna1ą t~kt.... 

Zegar wybił godzinę. I>Ól dQ p1e~w
szej. Dźwięk te11 odbił się drząco az w 
najglępszei głębi ie~o ~erca. W~lę
kn~ony -.wstrząsl się caly - na lego 
czolo wy,stąpily krople zimnego y~tu. 
Powstał, odwrócił si~ od tml?łU us1htJ!l~ 
się uspokoić. Udało mu się to w cz~1 
pqtem uklęknął z . powrotem. Gay 
wzrok jego następme padł na trupa, 
,przyszła mu na myśl żyW!iej niż klt

dy~ owa zaginiona książka; i z _pe
wnym rodzajem humo_ru rzek~ ~łosno: 
„Dobry Ojcze Bemome ! Gdz1ez m1SZ 

tę książkę?" . . 
Prach ! trup 1potoczyl ·się lla z1em1ę, 

n:eomal przed _same nogi nowicyusza. 
obakljąc z półtuzina lichtarzy. Kata
falk się załlamał.... 

Młodzieniec zdrętwiał z przestra- · 
chu.... Chce wołać o pomoc - lecz '.ię
zyk jego zsztywniał. W krytycznyd~ 
jednak chwilach iposiadał mimo .s~eJ 
młodości, energie mężczyzny. 1 ytko 
jcde11 moment był duch j_ego zaszłyi;t 
nfospodzianym przypadkiem ~r.zyc1-
śniony, atoli już w następnej chw)h zer
w11ł się niby stalowa sprężyna. gdy pa-

P ł El G.R ZYM Z+P,1ZE;MENTU. cis~,~~~~~i.edliwa kara za moje blu-
źnierstwo!'' rzekł głośno. aieb~ sobie 
własnym głosem nadać otuchy .• ,Zre„ 
~:zi:ą rzecz to zupełnie prosta. Zmursza-

Opowiadanie 
Piotra Palińskiego 

(CiaS?: dalszy)_ te deski się załamały; trzebh je uprzą.., 
tnąć". . 

V. W podziemiach klasztoru. Wprawdzie bi:e puls jego nader 
Brat Bog_um] udał się po modlitwie ~wałtownie, w uszach mu straszli~ie 

wieczornej do swej celi i położył się w szumi_. gdy katafalk na bok odstawu:i.. 
ubraniu .na lożku, lecz mało spał. Po I - z odwróconą twarzą chwyta trupa 
trzech kwadransach na dwunastą wstał silnie za piersi i z dołożeniem wszyst-
wział na habit jeszcze swój płUsz.cz i ze kich sił, kładzie go na ziemi przed otta-
szedt na dół do sklepów zna:kfujących rzem. Wysiłek cielesny przywrócił 
się w lewej nowie kościoła. W nic.h mu znów niknącą odwagę. Posthw'l 
znajdowały się starożytne groby W1- wkoło umarle~J> obalone lichtarze i za-
tków dziedziców Prz·ementu. Sklepy 1Palił pogasłe świece. Potem . znów 
te. z~stały ,przy budowie obecni~ jesz- zabiera miejsce na klęczniku. I godzi-
cze istniej;.:icego, roku 1~04 zalozon.ego na jego zluzowania już blizką. 
kościoła, rozprzestrzenione. K~m1en- Wtem dostrzega. że habjt umarle-
ny ołtarz był ]'eszcze .zia·~ytk1em z go jest w nieporządku a szczególniej 
pierwszych czJis.ów załozemE, klaszto- na piersiach. Podchodzi tedy jeszcze 

raz do umarłego, aby na nim uporządko 
ru. Wilgotne, stęchłe powietrze owio: wać habit. Wtem dotyka r~ka jego 
uęło młodzieńca. 1 ~dy otworzył drzwi na 1piersi trupa jakiś twardy przedmiot. 
skleipu, schody i wnętrze były. tyl~o „Książka ! " zadrgalo w duszy jego. Ob-
słabo oświetlone. Głucho od~1ły się macu~ąc z zęwnątrz i doprawdy przed-
kroki jego w tym skle~'.·e grobow .. zro- mi·ot ten wydaje się być książka! Drząc 
bilo mu się zimno na wewnątrz 1 ze: z wzruszenia rozpina czemprędzej gu-
wnątrz. Zegar na wieży klasztorne1 ziki ~abitu •. z.n~~Jduj: na ;vewnętrz~ei 
wybił powolnie godzinę ~6łnocną a od- - „strnn:e _!eg_oz k1e_szen, z ktoresz:o wyc1ą-

~ ł. "f -1•"'~.:: ~~~:;.- !i·-: ·=·v.~~~"„t~~·.; :~ ... ~~-~„ ~ ... 
-~, 11 ... ... .... ' 'I? !" t ~ ... ~11,.,j t.„ .ł I „1".,.. '"t; „ 

-~, ,.. „ „„ • ...> ' • ·~ł ,J). 

rga ów twardy przedmiot - jest to o_Yla 
zaginiona ks.iążka ! 

(Ciąg dals:z) nastąpi ) 

iętojózafacie. 
'a chru:inach u pana Nowaczyka w &>

chum-tlanune. Dzieci p. N<JWaczyka. aowon• 
rodzona Gertruda 1 mr. Wladyslaw 10 fea.. Te
resa 10 ien., Aug. Nowicki z ż. I mr., Mare.. 
Strzcszyński z żoną 50 fen., And. Cukrowski 
50 fen. Rom. :Ratajczyk z ż. 50 fen .. St. Slomka 
1 mr., fran. Nowicki z ż. 50 fen., R.om. Strzc
szyńsh:i 10 ien. - Wręczyli p. Aug. Nowicki 
razem 5,38 111r. 

.Na chrzcinach u p. Leuastyjancl"iego w 
Oberhausen: Jan Scbastyancki z ż. 1 mr., no
wonarodzony syn Wojciech 50 fen„ Piotr Mi· 
kola.iczak 40 fen .• Wla<l. Marciniak z ż. 1 mr., 
\V. Gajewczak z ż. SO fen., Jan l(obaszews.ki z 
ż. l mr., Mh;h. Jóśkowiak z ż. I.SO mr., fr. 
l(owalewsk11 z ż. 1 mr., Agnieszka NOl\Vacka 1 
mr., wdowa Jadwhrn Nowak SO fen., Jan Ko
wal_ewski z ż. 1 mr., J. Lorek z i,. I mr., T. 
Orincw 50 f., Bem. Żmudziński 20 fen., ( na por. 
to odchodzi 30 fen.) 

"
1adeslal p. Jan Kowalewski razem 10,80 m. 
• a chrzcinach u p. Jana Krupy w Reck

linghausen: Jan Krupa z pż. l m:., nowona.rndz() 
uy syn 60 ien., Ja.n Czub :.i: ż. 1 .mr., Wal. Kru 
pa z ż. 50 fen„ ich syn Józef 20 fen„ córka Mar
ta 20 fen,. Woj. Szczepaniak I mr„ J. Klemh 
SO fen. - Nadeslał i zapJacil porto p. Jan Czub 
z. Scherlebeck razem 5 mr. 

Na chrzcinach u p. M. Kortylcwsk~ego w 
Oberhausen; M. Kortylewski z ż. 1 mr„ no
wonarodzony syn Wojciech 10 fen., Wicuś 10 
fen., Marcinek 10 fen„ MichaJek 10 ien .• i Stasiu 
IO fen., Wlad. Kortylewski 50 fen .. And. Piaczya 
cki z ż. 50 fen , Mich. J~kowiak z ż. 1 nu .• 
Jan Kowalewski z ż. 1 m„ fr. Kowalewsł<i z ż. 
I mr .• lgn. Kowalewski z ż. 50 fen., Stan Mi
koiaiczak z ż. _SO fen. - Nadeslal i zaplacii por-
to p. Jan Kowalewski razem 6,50 mr. 

Ze SkiJ,rbonki Towarzystwa św. Rodziny w 
Szerlcbck na<les.tal i zaplacil porto P. Woj. Ka 
sprzak z Ober-Distelu razem 4,90 mr. 

Na chrzcinach u p. M. Michasia w tlnm
born: M. Michas z ż. 1 mr.. n<>wonarodzony 
syn Feliks 20 fen„ chrzestny J. Tarbowski 80 
fc11., chrzestna Marta \Vichlacz z mężem 1 mr .• 
Jan Meller z ż. 1 mr„ Pr. Drobnik z ż. 1 mr .. 
i 20 fen. na partoryum. Ant. Olus·zak z żoną 1 
mr., Fr Tarborwski 50 fen. - Nades.lal i zap.ta-
ciJ porto P. Fr. Drobnik razem 6,50 mr. 

Na chrzcinach u p. f ran. Furmaniaka w 
I3rambauer: fr. Furmaniak z ż. 2 mr., Ja• 
Larski z żoną 50 fen • lgn. WalkoWlialk z ż. 1 mr. 
.J. Furmaniak z ż. l mr., And. Kozlowski 50 
f. - Nadeslal' i zaplaci! porto p. Jan Larski 
razem 6 mr. 

Dziś zebrano 45 m. 80 
W kasie z dnia 30 4. 1340 m. Ot 

Dochód razem 1385 m. 85 
Panie Boże zaplać. Nadmieniam, iż 

msze św. odprawiają się za ży.wych i umarłych 
Ofiarnda wców „ 

Bochum-tlofstede d. 7 maja 1907. 
Orummerstr 26. Józef Hala. 
Uwa2a: Pokwitowana suma od p. fr Kw 

kawki z Catcrnberg-u d. 30. 4. w ilości 10 ni. 70 
f., zl<Y.tyli następujący Ofiarodawcy. Na chrzci 
nach li.!.>. Stan. Kowandego w Caternberg: St. 
Kowand.v z ż. i nowonarodzoną córką I mr .• 
syn Stanistaw Kowandy 50 fen .. W. Kowandy 
wnuk, dziadek ,j chrzestny 50 f .• B. Kowandy z 
żoną I mr., córka jcg-o Kowanda 20 ten., Ja• 
Kowanc.ly 1 mr., Fr. Ptaszyi1ski z ż. 1 mr„. 
córka Wiktorya Ptaszyńska 10 fen., sy•nek Jó
zef Ptaszyi'1ski 10 f„ J. Laferski 50 fen., chrzt:!
stna Józefa Laferska 50 fen .. córki Maryanna 
i. A. r~i~la i _syuek Andrzy Laferski po IO fen., Ig. 
Pabisiak mr.. Bartl. Nowak 2 mr .. kucharka 
Jadwiga GOściniak 20 fen., Fr. Kukawka 1 mr., 
portoryą zaplacil p. Fr_ Kukawka. 

··~ . 
: csoly kącik. 

Powiastka o 2rochu. 
. Pewien wybredny parobek siedząc nad 

ims~1 pelną grochu, przewróciwszy lyżke wkle 
snosci ą do dolu tak iąl mówić do grochu: 

- Jeśli się będziesz na l'yżkę bral to cię 
będę ja-dl. 

Groch oczywiście na obróconą lyżkę brać 
~ię uie chcial. Gospodarz to uważal, ale nie 
mówil nic. Zdarzylo się jednak potem w lat 
parę gdy rok byl nieurodzajny, że ten sarr pu
robek. który się już ożenil i osiadl na wlasnej 
gospodarce i chleba mu nie stalo na przednów
ku, przyszedl do swego dawnego gospodarza 
prosić o wspomożenie_ Kmieć otworzyl mu ~jJi
chlerz, w którego jednym kącie leżalo żyto, 
w drugim jęczmień. w trzecim tatarka (pogan
ka). a :w czwartym S?;roch. 

- · Może grochu ci potrzeba? - l :' ~vtal 
gospodarz. 

- Oi, przydalb się_, przydal - c.xiriowie 
bic<laczysko. 

- Więc daj miech i trzymaj. 
To mówiąc wz.iąl szuflę i trzymane l<ik 

samo na opak czyli dnem do ~óry, mówi flo 
grochu: 

- Jeśli się będziesz brał, to cię będę sy
pał. 

- Panie ir:ospodarzu. odwdć.:: : e szufte t.> 
się zaraz groch weźmie. 

- A namiętasz mój bratku, jake5 u m11o1c 
gardzi/ tym grochem, xl 'f'„<tt.'.-t \C ly±k~ m.d 
miską. 

Parobek <1alejże za nogi i.rospodar1a, prLl'
pras1rn go ze lzami i wy .rnaie, ~ e 2~ rzeszyf, 
1!ardzC1r1 darem Bożym, a poczci vy k~:ieć ~t-iw 
~zy pożyteczną naukę, przebaczył mu 1 re.sypał 
w cztery mńechy: żyta, j~czmienia, fa1:uki i 
grochu. 

Rodacy! Co tylko możemy, kupul
my u polskich kupców i przemysłow
ców-



„ 

~ny niskie! 

J. Barański, Wanne, 
Najwi~ksiy i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr~ 3 
- naprzeciw kościoła katolickiego. - --

Polecam wszystko w widkim wyborze 
Zapraszam Szan. Rodaków do .P.Wit~dzenia' 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego &ię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
Wszystkim, którzy u mnie wyprawQ 

kuprą:-wypożyczam gratis porcelany na we
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 
:Xa życzenie przerabiam stare materace 

'" jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówkę! Ila odpłatę! 

Najtańsze t naj
dogodniejsze żró· 
dło zakupna dla 
młodożeńców. 

Biuro obrony prawnej I ud~~1~~z::t~1 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy
padkach na starość itd., jako też wykonuję wszel
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko· 
we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze
nia na. niemieckie i polskie. Polecam się także do 
i.ciągania. wszelkich pozasądowych należytości na 
najrzetelniejszych warunkach. Godz. przed poł. od 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 
godz. w poł, 1442 

Aug. Zipplies. 
Essen, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 
---------------

W. Lewkowitz, Bottrop, ~ 
Telelou 98. Pferdemarkt I. 

Oddział: Biuro prawnicze, 
poleca się do wykonywania skarg, podań do 
wiadz. kontraktów, reklamacyi podatkowych, 
oraz wszelkich prac piśmiennych za niezkiem 
wynagrodzeniem, rzeczywiście bjednym za 
darmo. Mówi sam po polsku. 

Na dobrowolną licytacyę przyjmuje meble 
i towary wszelkie1o1:0 rodzaju. 

Oddzial: Sprawy gruntowe: 
Mam na sprzedaż mniejsze iwiększe domy 

mieszkalne, domy z lokalami do interesów, 
place budowlane, w mie1scu i okolicy dla 
robotników przy malej wplacie na wlasny i cu
dzy rachunek. Udzielam informacyi i dopo
magam każdemu Polakowi do nabycia da:bre
go i taniego domu mieszkalnego: niechaj ka
żdy się pospieszy, gdyż domy podrożeją. 

'.• „ fi 
Poszukuję od zaraz 

2 uczni liandlowvch 
Oddzial: Sprawy hipoteczne kas oszczę

dności i banków. 
Mającym zamiar budować, dostarczam na· 

tychmiast pieniędzy na I. i II. hipotekę. jednego do biura w Herne, drugiego do ha12dłu 
mebli i wypraw w R.ecklinghau!:fen Sfrd. 

Znaiiomość języka ojczv~tego i n·ie1niec'kie
go potrzebna. Z.,gloszenia ze świadectwwmi u-
ora~z.am tlo biura (546) 

Jan Kwiatkowskt 
interes kredyto"!J' 

Herne, Bahnhoistr_ 50. (Wchód z Oststrasse). 

Oddział zabezoleczeó: 
Przyjmuję podania o zabezpieczenie od o

gnia do Tow. zabezpieczeń od 01o1:nia w Berlinie, 
domów i mebli każdeio czasu i przy nizkiej 
cenie. 
-------------

Kasa oszczednoścl 
poleca - Budzik gł. dzwonek. 1186 u : 

Zegarek ~::~k. 2.a5 u . 
Zegarek sreC:'!n~0 6,so ml 

podpisane.go Banku przyjmuje depozyt.a 
i płaci od nich 437 

we wielkim wy borne 5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 

Cenni.kl" ok.oło 2000 iJnatra. 
' cyi wys. li.anno fr 

M. Danecki, Poznań 
ul. Blt1D1areka ~. (440 

4 i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 

4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe·) 

• J " ~ • • ~ • • • ... • • „ . . . . '·; ... ... , -:-. 

Żydzi polecają wyprawy już przy ~płacie 5ciu marek, myśląc pr.zytem: lit o głnpł. teo kopi! Każd v 
rozważny człowiek 'vie, że pr.zy tak mał('j wpłacie n .usi opłacać wysokie procenta, a 7-ydzi umiej~ 
obliczac talara od talara na rok. 

POISJ,.I•e pary narzeczone i młodożeńcy urządzą sobie raj z mieszkaniem, kupując meble i wypra~ę 
.ft odemnie, bo wykonanie piękne, ll'8Z)'8tlrn tanie, drzewo zdrowe ł wybór wielki. 

, 

Kto Z boczy moje wielkie trzy okna wy~tawne i składy przepełnione, a w nich uprzejmego zawsze 
U u pana Janowskiego, ten przekona się, że mogę stawić czoło każdemu żydowi 

I rogciw mu utrzeć.• 422 

Kopiony towar odstawiamy za darmo do domo. 
Przy całych wyprawach piękne podarki. 

O 11/ 2 piętrowa i narożna talarów, wyprawę i jedno 
nowa 528 dziecko szuka Za naJ. lepsze uz·11~ne pr:edsi~~:~~:v.a, inn;e~~ I :wa~e-;:~i=~aj~::ia SW~~; 

p1·zez znakomitych znawców 1 ·palaczy kamienica męża 
papierosy masyw murowana zaraz 

mokry I suchy liszaj, łupie' 
skrofnly, pryszczyce, wyrmt;y 
tkóme, 

otwarte nogi, 

•'oblesse No. 50, Otoman do sprzedania, w mieście &11 powiatowem Gostyńu, 

Solejka, SoHan ~;ł~ta ;~~rag !:~~1 • 
z fabriki Zgtoszenia przyjmuje 

Aud1•zej Olejnl-

GBDOWICZI & Wleklińskiego I Poznaniu, ::~:ił;:-~~'':.~~ 
do nabycia w wszystkich lepszych składach cyg~r elnunskanr.uo. 

b Polak kawaler, lat 24, 
restauracyac . dla braku znajomości pa-

Wysyłki niżej 30 t.1sl~4'Y uskutecznia się w naj- nien s!uka na tej dJ:octze 

wi~kszy1n l1u1·townym skadzie ZOllJ" 
A 

z dobrej familii. Kawaler 
lub młody wdowiec ra
czą się zgłosić do 12go 
maja pod lit. A.. n. ~1: 
postla.gernd D e r n e , 
Kr. Dortmund. 536 

Służąca 
potrze:: na od ' ara z. 506 

M Bu~rwagen, 
Dortmun.~, 
Steinstr. 10 I. 

obraźen!a n6g, wrzody na no:>· 
gach, żyły kurczowe, bolące 
palce, zastarzałe rany Bil, cz~sto 
uporczywe; kto dotycb.cr..as da
remnie 11czekiwał wyle1·1,enia, 
niech jeszcze rnz spróliaje od 
dawna jak najlepiej wyprÓ· 
bowanej 

maśoi Rino 
bez trucizny i kwasó w. 

Puszka 1.-mk. CJod7.le1i omy 
mujemy pl ~mn uziękezynne. 
Tylko prawdziwa w orygiual
nem opakowaniu biało ziclono
czerwonem I z firma 
Schubert & {) o., Weinbiiblll 
Naśladowań niP tn1Jb11 pnyj-

mować. 
Do nabycia w wielu llJltekr•l'h. 

I II ~ • • ~O Polki r. cokolwiek ma-
ł; • ~ 11'ft~n1ews le~ jątkiem. Of. uprasza się Służąca Polka 

~ ** ***-*** 
'11 Naprzeciw koś„ , telef on nr~ 

cioła katolick. 503. 

Ten tylko 
kto kupuje 519 

BroD1en'a 

~=obuwie= 
-ł< 

oszez~dza pieniądze ! 

HE :a 1'T E, i,. 
tworcowa (Bahnhofstrasse) 2!5 

p J Jf.·lf ~+ ~;y; :>(..~ ~ 

o 
DO 

°8§ 

KS14ŻEOZK& 
dla 

plelgrzym6w 
udających się do miejsc <'Udow
nych w Kevelaer, Hardenberg fNe-

viges), Werl itd. 
zawiernjąca opis owych miejsc pą t

niczych, nabożeństw podczas Mszy 
św., UJocUitwy do spowiedzi i Ko
munii św., pieśni na Drodze krzy
żowej i wiele piel:ini, szczególnie 
śpiewanyclt podczas pielgrzymek. 

Cena 50 fenygów, z przea:yłką 
55 fenygów. Adres: 

„ Wiarus Polski" Bochum 
00000000000 ogg=go 

gggo 
o 

------------------- Zeni sie Pan? I 
Radzę Panu kupi~ cale u1:1:ą.dl!leoie · 

mieszkania tylko w pierwszym, ll11f wi~k
szym i najznaczniejszym domu. 1Ired.~(1o
wym w miejscu 

I. SchwarzbOl'a 
•T Bee.klłng-bau11en„s •• 

Dostawiam każdemu (Sł9 

na odpłatę:. 
meble na 1 pokój wpłata li lllk. 
meble na 2 pokoje wpłata IO mk. 
meble na 3 pokoje wpłata eo m'k. 
meble na 4 pokoje wpłata 30 n*. 

Wyprawa A.. .dpłata tygodn. ł,M mk. 
Wyprawa B. 1,ae mlt· 
Wyprawa C. •,60 de. 
Wypr&wa D. a,oe g&. 

Pojedyńcze meble, jak: komody, łóiJdl, 
materace, szafy, bufety, szyfonierki, wł· 
zild dla dzieci, lustra, kanapy juB prą 
wpłacie od 3-4 mr. Dlatego po"fi"iaill:n 
każdy kupować- tylko 

w olbrzymim domu kredytowym 
J. Schwarzboff, 

Recklinghausen-Siid (Brueb~, 
ul. Boehurnska (Bochumersi:r.~ 

nr. łDe (w pobliżu poczty i apte.K.') 

11- i --1 

1 Pieśni' 
na 

Boźe Ciało. 
Cena 1 O fen. z prze
syłką 13 fenygów. 

Adres: 

„Wiarus Polski", 
Boel1um. 

I pod G. G. 55ł do ek- znajdzie zaraz dobre miejsce w restauracyi. 
w Bochum, ul. Bllichera No. 44. (Blticherstr.) spedycyi „Wis.rnsa Pol- Zgloszenia przyjmuje Miedziński w Heme, ul- .-il 

280 Telefon 1743. skiego". Neustr. 24. (600) q)i -P ~... ~ 
\..1- 1 - -· z~·druk, nakład i redakcyę odpowiedzialny ~ A n to n j Br c j s ki 'W ~ocln1m. Nakładem l czcionkami Wyda Wllłt.::tWM. „Wiarusa Pol.'" w aochum. 



,,Wiarus Polski" 
wychodai sześć razy ty1?odniowe. 

Prenwm11ata wynosi 

t,50 alk. 
• kwarta.Jaie. 

„•osłaiea Katolickiego" etnry
ro•j»t a)onenci w jodatku. 

••• 21. Bochum, na niedzielt: dnia 26 maja 1907. 

Ma niedzielę pierwszą po świątkach 
Lek_cya. 1 Jan IV. 8-21. 

I. pada! być ludz;kimi, uczynnimi. łaska
wymi, dobrO[OZynnymi, ponieważ za te 
cnoty czeka nas nagroda wie.cznia w 
niebie. 

, Gdybyśmy, brtadai m_oi, ,:;z~ściej 
wglądali w tajniki sumienia swojego i 
rachowali się z grzechami. nie mieliby
,śmy powodu potępiać drugich, a sami 
ubolewając o.ad ·własnymi uchybienia
mi, mielibyśmy pobudkę do upokar~a
nia się w obliczu Boga i uwzględnia
niai wad innych ludzi. 

Najmilisi ! Bóg ~est mił-0ść. Wtem 
się okazala milość Boża w nas, i<ź Sy
da swego jednorodzonego posłał Bóg 
na świąt :atbyśmy żyli prze·zeń. W tern 
a:est miłość. nie jakobyśmy my umiło
wali Boga, ale iż on 1pief\WlSZY umilOJWał 
nas, i P.OSlał Syna swego ubłaganiem 
,za grzechy nasze. Najmilsi. jeśli 
nas Bóg 1Jak wniloW!alł, i myśmy po!Win 
ni jeden drugiego mUować. Boga ża
den nigdy nie Fidział. Jeżeli się mi
Jujemy zobqpólnie, Bóg w nas mieszka, 
a miłość jego doskonała ~~st w nas. 
Przez to ipozną.wszy, iż w nim miesz
)(amy, a on w nas, d.:ż z Ducha swego 
diaJl dam. A myśmy widzieli, ~ świad
czymy, iż Ojciec posłał Syna swego 
Zbawidela świata. Ktobykolwiek wy
znał, iż Jezus jest Syn Boży, Bóg w 
nim miesxka, a .on w Bogu. I myśmy 
poznali, i uwierzyli mił'Ości, którą Bóg_ 
ma w nas. Bóg jest milość_, a kto mie 
szka w miłości. w Bogu mieszk~, a 
Bóg w nim. W tern wyikonan/ł jest mi
lość :z mmi, abyśmy 1Ufność mieli w 
dzie(1 sądny, iż jako on jest, i1 my je
steśmy na tym świecie. W bojaźni nie 
masz miłości, ale mHość doskonała 
wecz wyrzuca bo;~źń, bo bojaźń ma 
utrapienie; a kto się boi·, nie jest dosko
nały w miłości. My tedy miludemy Bo 
ga.} iż Bóg lllilS pierwej umiłował. Je
śliby kro rzekł, iż miłruJe Boga, iai bra 
,taby swego nienawidził, kłamcą j!e~_t. 
Albowiem kto nie miłuje briafa swego 
którego widzj, Boga którego nie widzi, 
jako może miłować? A to razkaizanie 
mamy od Boga, aby który miłuje Boga 
milow11ł i· brata swego. 

Ewangelia. Luk. VI 36-42. 

W on czas rzekł Jezus uczniom 
swoim: Bądźcie miłosierni, jako i Oii 
,ciec wasz miłosierny ~est. Nie sądź
cie, a nie będziecie sądzeni. Nie po
tępiadcie, a nie będzi·ecie 1potępieni. Od
Ptuszczajcie, a będzie wąw odpuszczo
illo. Dawajcie, a będzie wam dano; 
miar~ dobrą i nu.tłoczoną i ll)Otrzę.sio
ną i oplyWającą diadzą na lono wasze. 
Bo tąż miarą ~którą '11].ierzycie, będzie 
Wam odmierzono, i !POwiedzial1 im to 
Podobień,stwo: Iżali może śle,py ślepe
~o Pirowadzić? aza1ż nie oba dwa w dól 
~padają? nie ·i1estci uczef1 naid mi
strza, lecz doskonały każdy 'będzie, bę
~zi,e jako mistrz itgo. A cóż widzisz 
ź<lzbło w oku bnarta t·wego, a tramu 
który jest w oku twoi em nie baczysz? 
Albo iak możesz rzec bratu. :swemu: 
Bracie, dopuść, że wyrzucę źdźbło z 
oka twego. sam tra.mu w oku twem nie 
~acząc? Obłudniku, wyrzuć pi·erwej 
ram z oka 1twego, a tedy przejrzysz 
abyś -wyjąl źdźbło z okia brata twego. 

Kazanie. 

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądze
ni" - mówi Zbawiciel. Z tych słów 
nie mamy wnosi·ć: alby tym, do kitórych 
z urzędu należy wydawać wyimki o 
sprawach Judzkich, nie wolna było są
dzić przes.tępców i wymierzać im s.pra 
wiedliwości, al:boUteż jawnych zgorszy 
cieli i od'Stępców od wiary świętej1 nie 
wol1no był'O nazywać zdrajcami, jak np. 
Judiaisza, lk.tóry :oa.przedał Jezusa; o
wszem właidlza ma .prawo takich kłarać 
~ wymierzać' im sprawiedliwość, aby 
się drudzy obawiali i nie posuwali dQ 
złych występików. T·utaj Jtest mowa o 
taktch: którzy ze złeg-0 is_erca, nie ma
jąc ani 1zwi~rzchności riad dmgi'Illl, ani 
~awnych dowodów o ich wysJęrpkach 1 
j:edynie tytko z podej,rzHwości, a często 
nawet dobre sprawy bliźnicti nioując 
:wedlug swych pojęć, wydlia o nich 
sąd niesJl)rawiedliwy i po.tęipiają ich 
przed drugimi. Do takich to Chrystus 
Pan mówi: ,,Nie sądźcie a nie będziecie 
~ądzeni." Nie potępiajcie ~ nie będzie 
cie pot~pieni. A choćby naiwet i zawi
nił kto względem nas, to nie koniecznie 
zaraz szukać sposobu [pomszczenia się 
i oddawania wet za wet; ;pożyteozniei 
daleko jest rprzebaczyć mu i puścić w 
niepamięć wyrządzon_ą nam zniewagę, 
a tym ,sposobem zyskalibyśmy mitu
sier<lzi e Boże i darowanie. nam w•a5-
nych naszych uchybień, od których 
nikt nie Jest wolnym. Wyraźnie mó
wi ZbawMcieil: „Odpuszczajcie a będzie 
wam odpuszczono. J aiką miarą 
mierzyć będziecie, taką wam b_ędzie 
odmierzono." Bóg odda każdemu na 
co kto 1zasłuży, ·a więc rnadlepiej jemu 
ipozostawić wYmiar sprawiedliwości. 

W dalszym ciągu Ewangi·eliii dziLSiej 
szej1 mówi J ezuis: ..,,!żali może ślepy 
śleipego .prowadzić? azaż nie obadwa 
w dót wrpadną." - Porównanie to sto 
su~'..f się do tych, którzy pod w~ględem 
zasad wiary są ciemni. i nie oświecony 
mi„ a jednuk w wątpliwościach swo
ich. nie !uciekają 1się IPO wYtlaśnienie 
prawdy do zwierzchników ducho
wnych i nauczycieli religii, ale do ta
kich samych jaik i on ciemnych, po wię 
ikszej części zabobonników i złej woli 
ludzi. a ci, zamiast ich 1pojaśnić i wy
wieść z błędu, popycha.@ ich w ·prze
paść złych czynów, i wspólnie się gu
bią, ściągając na siebie kla1rę Bog~~ A 
czyż to mało jest takiich guślarzy, zna
chorów, w których lud ciemny jak w 
Boga wierzy i da!ie im się wyzyskiwać 
a d ich w błąd wprow_adzają? Otóż 
taki każdy i sam ~iężko grzeszy, i 
tych, którym źle radzi, wiedzie do zgu 
by. „Nie jest ci uczeń od mistrza~" -
mówi Złhwiciel. - Co znaczy: kto o@ 
takich ciemnych ludzi zasięga rady, 
nie może być od nich doskonalszym l 
wyprowadzonym z błędu, ale w §1,e.po 
cie swoj;eji. _pozostanie. 

. Zachęcając na!) Jezus do miłosier
dzia wzglę.dem bliźnich, stawia przed 
kc~y tlasze wzór w Ojcu niebieskim, 
itory do tego stopnia miłosiernym ~,est\ 
1 e. ~~równQ dla sprawiedliwych jako 
cez I dla ~rzeszników rnzka~ui.e sl~ń
~ Przyśw1e,e1ić i ogrizewać swiat, z1e
d: "\V11dawać płody wszelkiego rndzaiu, 
ż;;,~o~ owoce. a\by ludzie mieli po
i n ie.nie i nie cierpieli głodu. A więc 
„.a~ ·na Vrzór Ojca niebieskiego, wy-

Są wreszcie i tacy, którzy najmniej 
.sze uchybienia ludzkie spostrzegaią, 
i ztąd wydają o nich lSąd surowy, po
tępiając ich 1przed drngimi, a sami choć 
coraiz wpadnją w grzechy ciężkie, chcie 
liby uchodzić za cnotliwych, i pragną, 
aby ich poważano. Do takkh mówi Je 
zus: „Widzisz Źliźbło w oku brata twe 
go, a tramu, który :\est w oku .twojem, 
nie baczysz? Obłuidniku, wyrzuć !Pier
wej tram z oka twego: a wtedy p.rzej
rzysz, abyś wyjąl źdźbło z oka bruta 
twego." 

,~-:_. 

Niecha;.rże ta przestroga. jak~ tłam 
.daje Jezus w Ewangelii dzisiejszej po
służy za nauke, ~ !Jy~1n:: n.:i wz0: ojr·a 
niebieskiego okazywali litość wzglę
dem drugich, nieśli im pomoc w potrze
bie wedle możrności, a w mieis~'.e su~c
.wego sądu i posuwania się do zen:i.siy 
za zniewagi nam wyr.ządrone, od.pta
cali się dabremi uczynkami, ~a które 
moglibyśmy osiągnąć zbawienie wiecz 
.ne, którego sobie i nam wiszystkim z 
ser.ca życzę. Amen. 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce -(Ciąi? dalszy)_ 

ZBĄSZYN. 
(Bentschen.) 

Miasto położone w za\Chod·nio-po
łudniowej stronie dyecezyi poznań·skiei 
posiada iparfłfialny kościót fundowany 
j~szcze w roku 1238 pod wezwaniem 
Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny. 
I<ościół ten czasu reformacyLAbraham 
Zbąski katolikom odebrał i w ręce he· 
retyków oddal, dopiero Marya z Lesz
czyńskich, Tnszyńska w roku 1640 od
_dpła go katolikom. Obecny, pięlmy, mu 
.rowany kościół postawiony został mię 
dzy rokiem 1792 a 1796 z funduszów 
Edwarda Gorczyńskiego, dziedzica Zbą 
szyna, a1 poświęcony przez Ignacego 
Raczyńskiego, biskupa (l)oznań~kiego. 
We wielkim ołtarzu tego kościoła znaj
duje się duży, piękny obraz Najśw. Bo 
gtarodzicy, otoozony wp.tarni, do które
_go lud okoliczny żywe ma nabożeń
stwo; nie ma jednak ani histor~i tego 
.obrazu, ani żadnej wzmianki o jego cu
downości w a:ktach_ parafialnych. Jeśli 
były kiedy jakie, zaginęły zarpewne 
podczas poż1arn, któremu ten kościół 
uległ w roku 1850. 

DYECEZY A CI~LMIŃSKA. 
Chełmińskie biskupstwo obejJrio

walo dawniej województwo ,chełimi{1 
skie, które się rozciagalo ku północy i 
wschodu do Prus książęcych, od zacho 
du ku Wiśle, a od południa do Ziemi Do 
brzyf1skiej. Na.z.wa teA~o województwa 
i dyecezyi pnchodzi o<l miasta Cheł
mna, najdawniejszego z miast rpruskich 
gdzie też majdowałl1 się pierwotna sto 
lica dyecezyi. 

Założenie bislmpstwa chelmińskie 
go przypisują historycy prawdopodob
nie Mieczystawowi I. królowi polskie
mu, które gdy przez dzikie naJ1zdy po
gańskich wówczas Prusaków zupełnie 
zniszczone zostalo, a później rposzfo w 
zapomnienie, założyli ponownie tę dye
,cezyę: Konrad książę Mazowiecki z 
Gedeonem BiskUJpem plockim z po·cząt 
kiem trzynllstego wieku. Pierwszym 
znanym w historyi biskupem pruskim 
był Chrystyan, 1powotany na tę go
dność z zakonu OO. Cystersów. Ten z 
polecenia Papieża Innocentego podzielił 
Prusy na cztery dyecezye, z których 
pierwsza byłai chełmińską. Następcą 
Chrystyana był tleidenrei·ch z zakonu 
OO. Dominikanów. W późniejszych la-

~L J: !Pi 

Księgarnia „Wiarusa P." 
poleca w wie~k:m wy~orze: 

książki du nabożeństwa, powie
ściowe, historyczne, śpiewmki, li
stowniki, papier listowy, wit\Z&l'Jri., 
powinszowania itd. 

Adres : „ 'V\7iarus Polski", B•
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tach, .aż do początku piętnastego wieku 
_byli biskupami chełmińskimi przewa
żnie Niemcy, członkowie zakonu kirzy 
żackiego. Wielu z nich gorliwie. praco
.mało nad rozszerzeniem Królestwa Bo 
żego na ziemi i św. wiary katolickiej, 
używając bogatych dochodów bisku
pich na stawianie oka'Aalych świątyń. 
z których niektóre dotąd zdobią cheł
mińsk~ <lyecezyę. Gdy jednak krzyża
.cy za1ł.oinnieli o pierwotnym swym ce
Ju, i g_dy zamiast bronić chrześcijan od 
napadów pogański.eh nieprzyjaciół, s1-
mi uciskali bezbronny lud chrześcijań
ski: nietylko w Prus i ech. ale w Polsce„ 
;wówczias i bisku1pi chełmińscy ustępo
wać musieli ich brutalrnejl.siile na s'Zko~ę 
,dyecezyi, sami też od nich rozmaitych 
krzywd doznawali. Dopiero kiedy pol-
15ki król Wtaidysław Jagiełło w pamięt
nej bitwie pod Grunwaldem (r. 1410) 
.złamał potęgę Krzyżaków - gd_y póź
niej chełmińska dyecezya do Polski zo
,sta!a przyłąiczoną, wstępowali na chet
.mińską katedrę za staraniem polskich 
,królów, biskupi Polacy, którzy ojcow
ską apiekę Polski i katolicki lud ota
,czali, 1broniąc go !Przed uciskiem Krzy
żaków. Wreszcie Krzyżacy, którzy ii:ż 
dawno przedtem zaparli się życia i 
.cnót zgodnych z nauką Pana .J e~us'tl -
j tylko religijnego imienia zakonu uży
wali na pokrycie swej chciwości, roz
boj(>w i innych hańbiącyich czynów ·
wyiparli się otwarcie ś_więtej kaitoliokiey 
wiary, pod wodzą wielkiego Mistrza 
sweg_Q_: Alberta Brandenburskiego i 
,przeszli na luteranizm roku 1525. 

Katedna biskupia już w mku 1257 
przeniesioną została do Chełmży, mia
sta o milę od Chełmna oddalonego; a 
,w roku 1824. do Pelplina~ do dawnego 
,wspaniałego klasztoru po Cystersach. 
. Z faszcza od rzasów Władysława 
.Jagiełły zdobiło chelmińską d~ecezyę 
,wielu cnotą i nauką sławnych biskupów 
jak Stanisław Hozyusz, Piotr }(ostka~ 
Piotr Tylicki, Jan Lipski, Jędrzej Lesz 
czyński i wielu innych. Z innych osób, 
które w tei dyecezyi świątobliwośclą 
życia zajaśniały, godzi się wspomnieć 
bł. J uttę, czyli Judytę, pustelnicę z 
trzynastego wieku, której ciato leży w 
Chełmży, gdzie także jest wspaniały ol 
.tarz z 1ei obrazem, postawiony przez 
.biskupa Upskiego. Bóg sławił ją wiel
,ce cudami. Wtej dJ~ecezyi żyll t~kże · 
b. 3zymon, bt. Jan z Torunia. bł. Jan 
.z Prus, wszyscy trzej zakonnicy regu-; 
ly św. Prancis2'Jka. Tu wslatWiła się 
ś}Viątobliwością życia Magdalen.11 Mor 
tęska dłu~oletnia_ ksieni Panien Bene
dyktynek Chełmińskich, w siedemna
stym w i e'ku. 

Od roku J 821. \VSkutek bulli pa
.Pieskiej z dnia 16. lipca wtączono do 
dyecezyi chelmi11skiei 10 dekanató\v 
dawnego biskupstwa kujawskiego, je
den deka1nat dyecezyi płockiei i trzy 
dekanaty dawne) archid_yecezyi gnieź
nieńskiej. Sktada się więc obecnie dye 
cezya chelmi1iska z 27. dekanatów na
stępujących: chełmiński, toruński, 

.clJełmżyi'1ski. wąbrzeski, golubski, brod 
nicki, radzyf1ski, łasir1ski. nowomiejski, 
lub:.twski, lidzbarski. gorznieI1ski. porno 
rzański. gda11ski, tczewski, pucki, la
wenburski, miiachowski. starogardz
ki, ~n i ewski, nowski, świecki. fordofi
~ki , kamier1ski, tucholski, człucho\vski. 
D. 1ecez}11 liczy obecnie około 700 ty
siecy katolików, wśród który;ch pracu
je około 400 kapłanów. 

O cudownych obrazach Na]św. 
Panny w tej dyecezyi się znajdujących, 



-wydal .dzieło niezmordowanej\ pracy~ ł caly oświetlony pochodniami. ale że 
ks. !gna.cy fankidejski pod tytułem: istotnie oprócz tego jeden z rycerzy 
obrazy cudowne i mieJscai w dzisiej- miał obok siebie świecę płonącą. Była 
szej dyecezyi chełmińskiej. PeLplin 1880 to duża, gruba woskowa świe~a! którn. 
Z wielką pracą zebrał ten weny i po- mogła się p\llić calą dobę. 
pożny kaplan bardzo wiele szczegó- Rycerz, nie ma:·ąc ltchtarza, w któ 
lów o obrazach i miejscach cudami ~ ryby_ ją wetknął, obłożył ją mnóstwem 
. wsławionych dyecezyi chełmińskiej, kamieni, aby mqgła stać. 
.atoli nie wszystkie te szczegóły wy- · Biesiadnicy wybuchnęli na te sto
trzymują krytykę, przez co c~le dzieło wa śmieche_m ogromnym. Wszyscy 

:wiele ze swei'.I prawdziwej wartośd IPOkaaywali sobie świecę, stojącą obok 
:traci. Raniera, taką samą, jaką _trefniś opisy-

(Ciąg dalszy nastąpi ) Wial. Raniero zaczerwieni! się, 2'.dyż 
2ZE2 7P!?S!' ·=- ""' była to świeca, którą u Sw1ętego gro-

bu iprzed iparu godzinami doipiero za:Pa
lił i któreUakoś żadną miarą zgasić nie 
miał ochoty. 

o ołomyku. 
(Ciąg dalszy)_ - Skoro święty Piotr świecę zo-

Pan Jezus, iiak :uwykle, spokojny, baczył - mówił trefniś - domyślił się 
święty Piotr natomiast to się ciskat w zaraz. co to ucieszyło ta!k Pana Jezusa, 
,radości niezmiernej, klaiszcząc i wyma- .ale zairazem uczuł dla niego pewne p0-
chując rękoma, to znów glawę ze wstrę litowanie. _ 
tern odwracal. :Ęaz śmiał się i cieszył _ Taik. tak - rzekł - to jest ten 
.widocznie, raz placzem wybuchał i la- rycerz, który dziś itrno 1razem z Gotfri 
mentem. Wreszcie, gdy zmierzch zapa dem skoczył na mury, a wieczorem za
dał i mrok rozpostarl się lllad rajem, ,.palił ,pierwszy świecę u Grobu Świę
!ZWlfócił się Pam nasz do świętego Pio- tego. 
tra, mówiąc, ie rad i0ewno wielce i we- ~ - Tak. to on - rzekł Pan Jezus -
sól. i jak widzisz nie zgasił .(ej jeszcze. 

- A czemże się tu r~dnwać? - Trefniś mówil . teraz bandzo szyb-
;wybuchnął gwałtownie święty. ko, rzucając od czasu do czusu uważne 

- No jakże - zagadnąl łagodnie spojrzenia na Rani era: 
Pan Jezus - myślę że to, na coś się $więty Piotr za:wsze jeszcze ubo-
dilś naipatrzy! moglo ei chyba za.ctowo Jewal nad Panem Jezusem. 
lenie sprawić? - A czy wiesz, dlaczego on utrzy-

Ale święty Piotr aini myślał się u- muje tę 1palącą świecę? zapytał. - Są-
spokoie. dzisz zapewne, że on patrząc na nią, 

- Przyznaję - odparł - że nieje rozmyśla nad męką i śmiercią twoją, 
den rok gryzll1 mnie myśl o J erozoli- tymczasem o niczem innem on nie my
'mie, owładniętej ,przez ·pogan, ale po śli, jak tylko o zdobytej sławie i o tern, 
.tern wszystkiem, co dziś się tam działo że go obok Gotfrida de Boui1llon na:lwa
mniemam, że mogło rów.µie dobrze po leczniej.szym z ·całego woj~Jka. uznano. 
dawnemu zostać! Na te słowa zaśmiali się biesiadni-

Raniero wiedział już od czego bla 1cy Raniera. On sam bardzo już zły 
zen zagrywa i że tu mowa1 o na:~wież przyrn.uszał ,się tylko do śmiechu. Czul, 
szych wypadk);tch dnia. Ze zwiększoną że wszyscy uznaliby śmiesmem, gdy 
uwagą zaczęli tedy wszyscy śledzić .bY z dobrą miną nie zniósł żartu. 
tok opowiadania. . - Pan Jezus jednak zaprzeczył 

- Skoiro święty Piotr wyrzekl te Piotrowi - ·rzekł błazen. - Czyż nie 
slo;va - ciągnął trefniś, rzuci wszy .uważasz, jak troskliwie quwa nad tą 
chytre spojrzem_ę ku rycerzom - prze świecą? - zapytal - Oslania ręką 
giął się wzez krawędź wieży, wska- ,plomief1, skoro tylko ·kto płótno n~mio
zujq,c 1palcem w dól. Patrzyili obaj z .tu podniesie, lękai'ąc się widocznie, że-
Painem Jezusem ku miastu leżącemu by jej przeciąg nie zgasił. . 
na skalnej1 Slamotnej wyżynie. I Coraz głośnie:sze śmiechy rozle-

- Czy widzisz te stosy trupów? ,galy się w namiacie. gdyż wszystko, 
tę krew spływająca po bruku, tych na- co trefniś mówił, było najszcerszą 1pra
gich nędzarzy w .@dziemiach wię- J wda. 
ziennych? Słyszysz ich jęki? Czujesz Rainiero coraz mniej panował już 
woń dymu i zgliszczów nad sobą. 

Pan Jezus milczał, :uk gdyby się Zda wato mu się, że nie potrafi już 
z odpowiedzią ociągał, a święty podjął znieść dłużej drwin ze świętego plo
dalej swoje biadanie. Przyznat że nie- mienia. 
ra:z uczuwi1l gniew p'f!Zeciw owemu -- Jednak święty Piotr ciągle ie
miastu, alę nigdy nie życzył mu tak &zcze nie dowierzał - mówił trefniś 
srogiego s.pustoszenia. Wtedy wreszcie dalej. - Zapytał Pana Jezusa, czy zn:t 
spróbował mu przedstawić Pan Jezus: tego rycerza. Nie jest on z tycJ:i, co 

- Nie możesz orzecież zaprze- na msze chQdzą albo zużywa)t klęcz
czyć męstwa temu rycerstwu, ani dziel niki kościelne - powiedział. Ale Pan 
ności, z jaką ci boj1ownicy chrześcijań- Jezus nie dawał się odwieść od swego 
scy życie swoje narażali. mniemania. 

Otośne oklaski i okrzyki z(Vdowo- . - Piiotrze, Piotrze! - 1powiedzial 
lenia przerwały na chwilę gawędę uroczyśtie. Spamiętaij sobie. że odtąd 
trefnisia. Po chwili ro~ppczął vn01Wu: ten rycerz stainie się pobożniejszym od 

- Nie przerywajcie mi, Qroszę.„ Ootfrida ! Skądże zaczerpnąć ludziom 
Nie wiem sam, gdzie przestałem ... Aha! ,łagodności i pobożności, jaik nie z mo
mam ~1uż, chciałem powiedzieć wła'śnie, je~o grobu? Zobaczysz, że Raniero bę 
że święty Piotr otarł sobie oczy, któ- dzie wsp·omagał wdowy i więźniów w 
re .mu łzy zmą1.::ily przc:sł11niają)c prze- niedoli. Zobaczysz, że będzie czuwał 
strzer1 dakka. .nad chorymi i stra'J)ionymi, t~k jak te·· 

- Nigdy nie byłbym przyp:gścił, raz czuwa nad iplomykiem świecy po
że takie z nich bestye dzikie - mówił święcanej. 
toż dzień ~ały od świtu zabijali tylko i (CiaS! dalszy nastąpi} 
łupili. Nie 1pojmuję wręcz, jak warto ci --- „.~-·-· - ·· -.L -··u~~ 

byl9 krzyż cienpieć dla pozyskania ta- P~EIGRZYM z p),·'fi.ZEMENT". 
kich jak oni wyznawców. I l. · U 

J.Sycerze połknęli gładko żarcik i 
śmiali się tylko z ~ego zuchw~lstwa. 

- Smialek jesteś mój chlOJpcze -
rzekł Raniero - gadajże naireszcie, o 
co ci chodzi! 

- WresZJcie - mówił trefniś da
lej - wyrzekł Pan Jezus słów kilka 
z których święty Piotr odgadł właści~ 
wą przyiczynę jego radości. Pytal 
świętego Piotra, czy nie ćmi mu się tyl 
ko. w oczach. czy też istotnie jeden z 
rycerzy m1 obok siebie ś1wiecę pło
.nacą? 

Na te słowa drgnąl Raniero. Teraz 
do:piero porwała go. złość i wyciągnął 
rękę ,po ciężką konew, aby nią rzucić 
w twarz błazna. ale rnz jeszcze po
wściągnął się, chcąc odczekać, czy za
k?ńczv opowieść P'Ochlebnje, czy też 
,mepochlebnie dh niego. 

-- Święty Piotr zobaczył teraz -
odpowiedział trefniś - że namiot był 

Opowiadanie 
Piotra Palińskiego 

(Ciąg dalszy)_ 

Teraz mu się .1.1rukotowrócilo w gło
wie. Ściany wkoln niego tańczą - On 
musię się trzymać ołtarza. ZeS!ar wy
bił godzinę pierwszą po 1Północy. Za
raz ipotem słychać odgłosy kroków. 
Nadchod~i zluzowanie. Nowicyusz 
zbiera siwe wszystkie siły. chowa szyb 
ko ksjążkę na wJasnYJch piersiaich i po
. chY.la się nad trupem. J e_sz,cze jest po
rza..dkowa·niem habitu tegoż zajęty, 
_gdy zakonnicy wchodzą. 

„Cóż się stato ?" zawolal jeden z 
nich bojaźliwie. 

· - Katafalk się zatamat odpowie
dział ·nowicyusz i dlhtego złożyłem tru 
.pa na ziemie. 

- Ależ rprzecież frater tu sam tyl
ko; a gdzież jest kolega? 

-·Tu nikt nie przyszedt. 
- I frater tu sam pozostal? 
- Tak j·est. A czemuż nie? 
Zakonnicy spojrzeli po sobie zdzi

w i~ni taką nieustraszonością naJmłod
szego nowicyusza. Ten atoli byl szczę
śliwym, że mógf tenaz opuścić podzie
mia klasztoru . 

Przybywszy do sw~j celi dobył 
.książkę ze swego habitu. Była ona zam 
knięta na dwa metalowe klamry, dla
.tego nie chcial jej dziś już otwierać. 
Prócz tego trzęsła go także febra. Scho 
Wlll przeto ją do swego kuferka pod 
swe manatki. a potem podążył do łó2-
l<a, zawijaj-ąc się w wełnianą koMrę, 
jak się tylko dało naJeplej. 

Ąni dzwonek klasztorny, ani mło
tek brata furtyona nie byly go wsb
nie. nazkljutrz rano obudzić. Spal, aż 
,nareszcie. skąpany cały w pocie, sam 
si ęze snu zerwał. Przez to atoli wy
szedł szczęśliwie z za!ziębienia, jakie
g:o się w sklepach grobowych był na
bawił. Ty·~ko w głowie byto mu jakoś 
pusto. · 

-- Musiałem zaspać ·pomyśJhł sobie 
i prędko się ubrał. I rzeczywiście ze
gair wybil godzinę pół do siódmą, a •syg 
narek wzywał już na tercyą. Za }ego 
zmudę czekała go publiczna pokuta. 
Ta była dla11 tern przykrzejszą, bo do
tychc2'.ł1S Q:awsze by! jak na/punktualnie 
szyrm. Tymcza,sem to jednak zmienić , 
się nie dalo i pobiegł do oratoryum. 
Gdy się sk011czyla seksta wychodzi ze 
spus2Jczonemi oczami ze stat klęka w 
środiku oratoryum przed ołtarzem od 
wstydu pada krzyżem, tvrnrz chowa
jąc w szkaplerz. Obok siebie i poza so 
hą slyszy szelest, j13koby dostawał wię 
cej towarzyszów pokuty. 

Tak przeleżał kilka minut, dano 
.znak do odej1ścia. Prędko powstał, prę
dzei niż się polożyl; a jakże był zdzi
wiony! Tuż przy nim podniósł się opat 
z ziemi - a i cale rzędy zakonników 
tam leżaly. Teraz czuł się aż zbyt dum 
nym, że z.na.(dował sic w tak zacnem 
a licznem towarzystwie. Ale w drodze 
do refektarza szepnął do jednego z 
wspólnowicyuszów. - Ach co to dziś 
była za okropna noc. 

- Temu winien nieboszczyk oj
.ciec Bennon. otrzymal w odpowiedzi: 
straż nocna przy tru1j1ch w podzie
miaich nie jest wca.Je ~abatelą. - By
lem na pót umarły ze strachu i dlate
go nic poszedłem. 

- Bardzo ładnie od .ciebie, odrzekł 
brat Bogumił, - żeś mnie samego zo
stawił. Jeszcze za dwa tygodnie gnie
:wttć się będę na ciebie. 

Zarumienił się z 1po\\ odu wypowie 
dzianej niepra-wdy. Byl on bowiem z 
tego rad, że byl w grnbowcu sam, a 
to z powodu owej1 ksi_ąż1ki, którą teraz 
obejrzeć pragnąl. Lecz zaraz ipo śniada 
niu miał się odbyć pogrzeb ojc~1 Ben
nona. a prócz tego by! dziś (~szcze 
Wielki Czwartek. Natychmi21st udał 
się do zakrystyi, pomagając opatowi 
pirzy ubieraniu się - i z,nów udano się 
do skleJPów. Tam bowiem na ołtarzu w 
obecności tmpa odprawił OJ:{1t żałobną 
mszę świętą za zmarłego współbrata, 
a frater Bogumil był ministrantem ... 

Msza święta siQ 1sko1kzyla, opat 
zdejmuje z siebie ornat i bierze na się 
ka1pę, i poprzedzony akolitami s~a1e 
1przed trupem, za nim zaś ca,ly konwe.1t 
z jarzacem światłem. Odmówi.wszy ry
tuałem przepisane modlitwy i pokro
piwszy ciato święiconą wodą, składa 
dwóch braci nieboszczyka do prostej, 
drewnianej trumny i niosą go przy po
mocy dwóch i1nnych, i,dCl.c zą opatem, 
do węższe!{9 gtanka, ~-dzie się znaidu:ą 
w ściana1ch framugi d.Q wstawienia ciał 
2'J1larlych zakonni1ków. 

- W której z tych kamiennych cze 
luści, kiedyś twoje ciafo tu zbutwieje? 
pomyślał brat Bogumil na ten widok. 
Tarn, gdzie otwarte framugi z zamknię
temi już zamieszkJ.memi stykały, tam 
kondukt stanął. Trumnę wsunięto do 
jednego z otworów. Odgłos modlitw 
odmawianych za nieboszczyka. rozle
gał się głośnem echem w sklepach. za
miast zwyiklych trzech szufelek ziemi, 
sy:pie OQgt tz srebrnej' tacy trzy łyżecz
ki popiołu na trumnę. a 1potem przesyła 
mu ostatnie pozdrowienie ido tego dłu
giego, bar-dz_o dlugiego snu rzewnem 
Requiescat in pace, żegna współbrata 
Bennona, życzac mu z łzą w oku wiecz 
ne~o odpoczynku i świa.Hości wiekui
stei. 

Następnie bierze przeor czame su
kno. zastania niem otwór framugi, przy 
moco~vuje je czarnym lakiem do rnmy 
przed framugą i wyciska na nam pie-
1częć opactwa przemenckiego. Obrząct 
iialobny skończony, po którem Qpat oo 
'krótkiej wzruszającej przemowie za
biera głos: „Kto z nas - mówi między 
innemi -- spocznie w następnym gro-· 
bie ?'' Nikt tego nie wie. Żyjmy przeto 
tak, jaikoby każdy z nas miat być następ 
cą naszego codopiero pogrzebailego 
brtata" 

V/ uroczystej ciszy opuścili zakon 
nicy miejsce swego ,przyszłe.go spo
czynku. W głębi zaś stali już mularze 
z kamienną :płytą, aby zamurować fra
mug;ę, w któreJ ·ojciec Bennon oczeki
wał dnia swego zmartwychwstania ... 

Po sumie rozpoczął orpat 1po stronie 
epiistoly wielkiego' ołtarza ceremonią 
umywa:nh nóg. rnugim rzędem siedzie 
li tam ojcowie zakonni z wyjątkiem laj 
ków; do 1nich zbliżał się przybrany w 
bogatą fioletową kapę w towarzystwie 
dwóch lewitów, niosacych srebrną mie
dnicę z dzbankiem i JPlóciany ręcznik. 
Pralat, prawdziwa postać ane>stolska 
uklęknął przed klażdym zakonnikiem: 
umył mu nogi a następnie ucałował. 
Brat Bogurnjl, jako na}mlodszy nowi
cyusz, byt ostatnim w rzędzie. Łzy ,sta
neły mu w oczach, gdy i na nim opat 
dokonał tego aktu pokory. 

Następnie ogołocono kościół z oz
dób; lichtaPze poprz-ewracaino, krucy
fiks osfoniono 1C2'arną krepą. Glos dzwo 
nów i organ zamilkł. W klasztorze za
,panowala przez trzy dni głęboka cisza„ 
Rozpoczę!a 1się pamiątki męki i śmierci 
Zbawcy świata. Zakonnicy pozosta11i w 
swych celach, aby się odcl/'lć pobożnem 
ćwiczeuiom. 

(Ciąg dalszy nastąpi ) 
~~---- -

~odacy! Co tylko możemy, kupuj· 
my u polskich impców ł przemysłow
'-=ÓW· 
-~~~l@IQ_ --~m•·------m_ ••. Em_ ~--·~~~~·11e:1·~ 

BACZNOŚC RODACY! 
Towarzystwo św. Stanisława ·W łlecne 

donosi szan. cz.loniri:om. iż w niedzielę, dni~ 
26 maja, o go:dz. 4 po PGłudrtiu w domu czela
dzi (I(athi01. Gesellenhaus) ur.z.ąd'za zamkniętą 
zabawę, na którą wszystkich życz.Uwych jak 
na:juprzeimiei zaprasza. \Vpis nowych czion
ków od goidz, 3 do 4 po n.oi1udniu przJ!;d zaba
w4; - wieczornm o 8% przedsta:wie1tie teatral 
ne !Hx.l tyt.: „Czarown·k". (1) Zarząd. 

Uwa-.:: J(omisya zabawowa oraz Zarząd 
winni kompletnie o 3 g-odz. się stawić. 

Towarzystwo św_ Walentego w Wanoe 
podaije swym czlonkom do wiadlomości, iż mie 
sięczne zebranie w niedz.ielę, 26 maja, się nie 
odbędzie, tylko w Boże CialQ., 30 maja, o godz. 
4 po po.lucbrniu i to . t:rlko dla tego, że bierzemy 
udzial w rocznicv Tow. św. Wojciecha w Ri.ih
linghausen. (1) J. Wielgosz, za.st. sekr~ 

Towarzy·stwo św. Wincentego1 w Hochheide 
uwiadamia swych czlonków i fR.odaków w lion 
berg. liochheide i okolicy, i:i dnia 26 maja ob
chodzi swą pierwszą rocznicę poświęcenia cho 
rągwi u p. I(iinemanna, stacva koleJt<:i Scher
pcnherg Szan. Towarzystwa, które zaprosze 
nia odebraly i te, które dla braku auresów za
prosze(t nic ollebrnly, proSi'IDY ja:k najuprzejmiej 
aby nas swą obecno~cią z2;s.zczycić raczyly. 
Program. Od godz. 1 do 3 przyjm01Wan~o 
bratnich Tow., o godz. 3.0 wymarsz do kościo
la na nabożeństwo. po nabożellstwie p01Wrót 
na salę. gdzie się odbędzie dalsza wba"\va, wie
czorem będzie odegrany wcsofy mono~og il te
atr JYJ<l· tvt.: .,Skarhn1ik". O liczny ud!zial gJ
ści i bratnich To.warzystw proisi Zarząd. (1) 

Towarzystwo ~imn. „Sokół" w Ste.rkrade. 
Cwicz;icy c%,;lonkowie zechcą się zebrać w 

niediielę. dnia 26 rnaia. o godzinie 12 w po· 
Judnie w sali posiedzefl. ~dyż weźmiemy u· 
dziat w zabawie .. Sokola" w riambor-n. 

O liczny ud7Jia! nrosi (I) Wydziat 

Towarzystwo św. Ignacego w Oberhausen. 
Naidzwyczajne zebranie o<lbędziie się w nie

drielę, ·dnia 26 maja o godz. 12. Zarząd winien 
przybyć godzinę pręd~ej. O liczny udzial pro-
si ( 1) Zarl'Jld. 

Do Z<' rząd n T(}warzystwa św. Stanisfa\\ a 
l(os.tki z Cc'll.lrl, n8stali wvbrani: przewodniczą
cvm Jan Brud!k:.i. . za$t. .Jakób Blaszka, skar· 
br1ikiem Ludwik ~ledź. zast. Piotr Drewniak, 
sekretarzem Wrktnr Lipmvczyk, zast. Walentr 
Domin. Ludwik RakcN.'icz rewizorem chorycli, 
l(aiimierz Bzyl i Jan Skurpel rewizorami ){a
w. Wojciech Dudek chorążym zast. SzczePa.11 

Musiat, asystentami Józef Szudra i Antoni M~
chalsiki. zast Szczepan .Jaskulak, Staq1·i.sfal>fl Ci
szak. Śtanislaw Swdra bibliotekarzem . 

Adr~sy członków Wydziału Tow. ~imn. „SfJ• 
kół'' w Altenessen: 

Michal Wais.ielel\vski~prezes. l(arnap, Or3• 
vclottestr. 16.: Wawrzy111 Maćkowiruk. s~:e; 
tarz. Altenessen, Brilckstr. 22; Józef Wozrria 
skarbnik, Altenessen, Vogelheimerstr. 148; All' 
toni Bfa.$ZCZ\~1{ naczelnik, Altenessen, Sch.warz~ 
~tr: 100. - Wszelkie listy do Gniazda naszel!e 
dotyczące preze~a nads}ifać orosimy pod a?r 
sem prezesa. M. Wasielewski. 
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ulica Maryańska naprzeciw Nowej ulicy. blizko kościoła katolickiego 
i pana Feliksa Szymańskiego, kl:ijęgarza. 

Polecam wszystkim Rodakom i całej Publiczności w okolicy Bruchu, 
Hern~, Baukau, IIochlarnark, Stockenbusch i całej Westfalii i Nad-

renii mój (28) 

s · ład kapeluszy 
rozmaitego wyboru ======= 

czapek„ szelek, krawatów i wszelldej bie
lizny dla m~żc.zyzn, maełejówek I lasek 

sokolskich. 
Zarazem donoszę Towarzystwom miejscowym jako też i za

miejscowym, iż posiadać będę w krótkim c:t:asie wszelkfo towarzy
skie czapki, a któr.\by na składzie nie były, będą podług życzenia 
i wzoru spiesznie wykonane. 

Na życzenia towarzystw pozamiejscowych przybędę osobiście 
życzenia załatwić. Również dostawiam cylindry na wesoła i wsze!
kie inne potrzebne rzeczy. 

Składam niniejszem wsrz:ystkim rodakom podziękowanie za do
tychczasowe poparcie mego interesu, a proszę o łaskawe dalsze po-
parcie i względy · 

Z wysokiem poważaniem 

lentq 
w Bruchu.--~~-

odstawiam pod jak najkorzystniej
szymi warunkami spłaty, wszystko 
na jak najwygodr iejszą i łatwiejszą 

od pła te 
m1es1ęczną. 14-dniową i tygodnio· 

wą, tak, jak sobie kto życzy. 

Dostal:czam tylko pierwszorzędne 
meble i gwarantuję za każdą sztu
kę. f'roszę się o tem przekonać, 
zwitdzając i kupując tylko (508) 

'" ołlu•zylllhn 

domu kredytowym 

Reckłłnglłausen·Siid (B1·uch ), 
Bochumska 192 Bochumerstr. 192 

"' pobliżu aptek.I i 1•oezt,-. 

Telefon 98. Pferdemarkt 1. 
. i o,vy skł ·1d polski 

na Oberllausen I okolic~. 
Oddział: Biuro prawnicze, 

P1>leca się do wYkonyW-ania skarg, podań do 
~la<1z, kontraktów, reklamacyi podatkowych1 

raz wszelkich prac piśmiennych za niezkiem 
;'Yllagrodzeniem, rzeczywiście bjednYlJJ za 
anno. Mówi sam po polsku. 

1 t Na •dobrowolną licytacyę przyjmuje meble 
owary wszelkiego rodzaju. 

Oddzial: Sprawy gruntowe: 
Ili' Mam na sprzedaż mniejsze iwiększe domy 

1eszkalne, domy z lokalami do j,nteresów1 

~'r budowlane, w mie1scu i okolicy dla 
do Otników przy malej wplacie na wlasny i cu
rnzy rachunek. Udzielam informacyi i dopo
g a~am każ.demu Polakowi do nabycia dobre
~ 1 ~iego domu mieszkalnego; niechaj ka-

Y się pospieszy, gdyż domy podrożeją. 
Qddzial: Sprawy hipoteczne kas oszczę

dności I banków. 
ty Mającym zamiar budować, dostarczam na· 
chmiast pieniędzy na I. i II. hipotekę. 

Oddział zabezpieczeń: 
. Przyjmuję podania o zabezpieczenie od o

~a cto Tow. zabezpieczeń od o~nia w Be~lin~e, 
~ów 1 mebli każdego czasu } przy mzk1eJ 
"'"Die, 

Dnia 1-go lutego rb. otworzyliśmy 

w Oberhausen Sttickmannstr. 88 
(Htary Hynek) 

handel mebli, 
wypraw, pieców kuchen· 
nych, różnych sprz~tów 
domowych, wózików dla 
dzieci, jako też trumien. 

Kochanym Rodakom zaręczamy, iż 
będzie naszem staraniem zadość uczynić 
wszelkim wymaganiom i cenami pr.zystęp
nemi ich zadowolić. W szystlrie towary 
sprzedawać będziemy tak za gotówkę jak 
i na dogodną odpłatę. 100 

Swój do swego ! 

A. Dvtkiewicz & J. Miśkiewicz. 

li 
d ucha do uch 

że 

Józef Wiśn e 
w Herne, Nemtr„ 61, 'v Bruckhausen, Kai. erstr. 71 

ma towar rzeczywiście dobry, t:rft·al~ l 'łani jako to: 

Maszyny do gotowania, emal. 
garnki itd. oraz całkowite urzą
dzenia kuch~nne, maszyny do I ~~~~!.~Lk~? w ~~I~~ 

z gwara.ncyą na 5 lat. 

prania i wyżdżymania. 
Kołowce pocz. od 60 marek 

aż do najłepszyeh. 

Przybory do takowych. 
I motory po·dru·g życzenia. 

Za gotówk~! Na odpłat~! _______________________________ ...,....._ __________________________ _ 

Bacżnoś6 Rodacy 1 s 
Kto całk. urządzenie lrnchen-1 
ne kupi, otrzyma ładny po· 

da rek. 

lnoerat NY• I Każdy, kto teD wycinek wrę
c„y, otrzyma 6 proc rabat.u 

w towarze. 

Mamy zawsze na sprzedaż: 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 
a także tylko 

dom~ z ógrodami de· 2 mórg. 

Na'sza kasa płaci od złożonych 

oszczędności 
' proeent na każdorazowe ż~danie, 
4,1/3 procent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
5 proeent za pólrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzed~ż. 

Adreso waó trzeba jak następuje: 

Bank Pa1·eełacyjny 
E. G. m. b. H. Kosten (Poseu). 

I ______ ..._ .. , ___ J_ 
Polecamy szanownym Rodakom z DoJ't

mnndn i okolicy nas~ą nowo otworzoną 

polską ksiegarnie. 
oprawa obrazów, wła.m.ków, 
wiąząrków I t. d. 

Mamy również wielki wybór k8ł1tżek do na
bożeństwa, i powieściowych. Także krzyże 
bez pod kopułami, ffgnry, różańce. cygąra 

i papiero8y. Ceny umiarkowane. 

Bielicki & Kł< bus, 
Dortmund, Albertstr. 2 narożnik Borsigstrasse. 

I-a fabrykaty: 

prania 

legedachta 
jest najlepszy i 
najtańszy na 
swiecie, bo 

oprócz niego nie 
potrzeba do pra· 
nia używać ani 
sody ani mydła. 
Paczka 20 fen. 
Bielizny nie po
trze ba już rzeć 
tylko się ją wy
płócze. Gwaran· 
cya na ochronę 

bielizny. 

Do nabycia: 
w Marxloh: 

Ang. Eggert, 
wdowa pet. Grii.mer, 
Otto Mess Naehfi. 

w Hamborn: 
Fr. W. Korten, 
wdowa Aug. Multho.upt, 
Gust. Tjarks, 
J. Huttemann. 

w BrU:ekhausen: 

Hamb. Importh. „ Wenz", 
J. Juszczak. 

ltl N eumiihl ~ 

.Aug. Hes~e. 
w Buschhausen: 

Hugo Eggert. 537 

~· ...... ~~~~~ 
Rodacy' popieraj· 

• ełe prze„ 
myid polski. 

~t..r.~.._..~~~ 

Weil, Adler. 
Opel, Anker, 

Brenna bor, 
Westfalen, 

F..x.celsior. l:;toewer i i. dostarczam naj-

Szanownym Rodakom w Ger
resheim i okolicy polecam m5j 

skład towarów koloniału. 
taniej za gotówkę i na odpłatę. Na sk~a. 
dzie ok. 75 kołowców. \rVszelk. cz~sc1 
rezerw. Repar. rzet. i ze znaj. rzec.;y. 
Handel kol. i motorów H. HeHand, 
l-Ierne, Bahnhofstr. 111. - Tel. 265. 

Biuro obrony prawnej! ud;~1~1:z;:i~~~ 
sprawach prawn„ karnych, opiekuńczych, grunto· 
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy
padkach na starość itd., jako też wykonuję wszel • 
kie prace piśmienne włącznie reklamacye podatko. 
we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze
nia. na niemieckie i polskie. Polecam się także do 
ooiągania. wszelkich pgzasądowych należytosci na 
najrzetelniejszych wa.runkach. Godz. przed. pot od 
8-12 i po poł od 2-7. W niedzielę od 10 do 12 
godz. w poł, 1442 

Aug. Zipplies, 
Essen, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

kartofli, piwa w butelk. węgli i 

drogeryę . 
Proszę o poparcie mego przed-

siębiorstwa. (135) 

J. Radzicki, 
Gerreshełm. 

lartofte stołowe 
wszelkich gatnnków, 505 

t&kże dla prywatnych po najniższych cenach. Sprze
dający otrzymują wyjl\tkowe ceny. 

·E. R. Fłanhardt, Bochum, 
Bahnhofstrasse 9 & 9 I. 

Sprzedawaczka 
i zenn:Lca, 

córka uczciwych rodziców, mogą się .zara.a 
zgłosić. Zgłosz. do firmy 

Oster &! Uo., Oste1·feld, 
Skład .towarów manufakturowych. 



- Budzik gt. drwonek. l,85 .u. 

ł 
Zegarek ~e-szonk. 2 

·wklow. !31'i .U 

ZRn-3r·nk czyst-0 6 
· 1& ~ srel·my J8iS mł. 

Towariystwo ś. Michała w R.ecklinghausen-Siid 
ftenn1~łi1· okofo 2000 ilustr~· 
U ł' cyt wys. da.uno tr 

Brucb 
1tadaie swym czlonkom do wiadomości„ iż u
.arfa żona czlonka Oul-Oby w środę, dn_ 22 h. 
~ Pogrzeb odbędzie się w niedzjelę, dnia. 
~6 maja z aomu chorych w R.eoklinghausen
SUd po Polu<lniu o godzinie pól do 4ei. Czlon
'kowie winni się sta,\rić o godziJlfo pól: do 3ej. 
O liczne stawienie się wszystkich czitonków 

M, Danecki, Poznań 
uJ. Bł~mareka •· (440 

1trosi Zarząd. Nol'o otworzony 
Towarzystwo gimo ••• Sokół" w Alteqęssen. -1 nadreńsko-westfalski I 
Podaje sie ninieiszern szanowneii drnż.ynie, . dom kredytowy 1'odakom i rodacz:kom w Altenessen i Olkolicy 

.tło wiadomości, iż w niedzielę, dnia 26 ma.ia 
f:niazdO nasze urządza wiosenną zabawę na --wszelkie Wtiel.kł 
.sali p. J. Saal'a przy ulicy KościelJllej naprze- meble, 'ft'yhór: 
--ciw kościola św. Jana Chrzciciela. Początek o 
godzinie 5 1>0 po.lu<lniu. Wszystkie gniazda,, któ maszyny płaszczów 
re zaproszenia odebraly i te, które dla bra- do od kurzu, 
.ku adcesów zaprosreń nie odebraly na powyż- t • 
szą zabaw~ bardzo uprze:imie i serdecmie za- go owama, peleryn 
praszanny, szczególnie sąsiednie gr11iazdo z Bott WÓzikł damskich i 
rop. któremu dla braiku adresu osobnego za- do d feeł 
pr~enia nie mogliśmy wys.lać. Druhowie ćwi. Z ' łakietów, 
~zący gniazda naszeg1o winni sie wszyscy jak wÓzłkł 
J·ooen zaopatrzyć w tkoszuLkę i paisek i winni I K -.:...1 U brań ~ ~ - sportowe, ~ 
być na sali już co naipóź,ni:ej 9 godzinie pól do I! ..,,szelkie j dla pallót111, ! 
Se.i. Calą drużynę gniruida naszego oraz i wszy- - I n .,. 

stlcich nam życzliwYch rodaków i rodaczki u- ? mtaonw
0

_a1•y c:hłop.có.w i ~-
przejmie zalJ)rasza z braterskiem pozdrowie- I . -
aionl. (2) • Czo!~'.__ WydDat. ; Karz.•dky'"o„tr()z'ftyme.a na ~=·reec1d. Jtl; 
Towatzystw.o •• Kościuszko" w Dortmundzie ... D „ 

11rządza rnma 26. maja rb. zabawe na sau P-· l ~ przy mahj" wpłacie i Daj·- ~ 
l\leyeir-Ebert O• ~odzinie 4 i pól, na którą za- ::;

111

• dogodni· ej"szej· odpłaci·e ! -~~-== 'f)J'ast..a Stan. czlonków i gości. (2) Zarząd_ ~ '·"~:, 
Tr.w. św. Stanisława B~ w Scharnhorst. 
. Podajemy do wiiadomości wszystkieni To- ~ __ Tylko -_.s.~_ 

:wairzystwom. iż w niedzielę, dnia 26 maja ro-
cznica w Scharnhorst sie nie odbędzie z powo 
110 zakazu policyi. C

2) zarząd. Gelsenkirchen, 
BACZNOSC WANNE t 

w niedzielę. dnia 26 maja po poludniu o Wysoka ul. (Hochstr.) 61 
godz. 4 na sali p. Unterschemanna w Wanne b k I" I k • 
-Odbędzie iSię zabawa z tańcami dla członków O O centra I e e tryc zne). 
nZiedooczenia Zaw. Pol." i tych rod.alków, któ (F w· . k" & c ) 
IZY sie zechcą przed czasem na cx.lonków za- r„ 1śmews I o. 
J1i.sać. (597) Wydział. 

Kasa oszczedności 
-~~~-~~~~-~~~~~BACZNOśC HERTEN! 

l(oło śpiewu „Sobieski" 
eonooi swym czlonkom, także czlonkom h~o
rawym, iż w niedziele, cktia 26 bm. urzątlza 
wyciecz:kę majową do Sinsen do ~rodu pana 
Hermanna Korthego. Wydeczka polącz.ona jest 
z różinemi grami tawar.zyskiemi, naipr.zylklad. 
wyścigi pieszo 11a 2000 metrów o uagrndy, 
strzelanie do tarczy o naS1;rody. Uprasza się 
'W\Szystkich czlooków i Rodaków z tterten 1 
dkolicy, którzy chcą wziać udzial w wycieczce 
by się ziglosili i dati zapisać przed czasem do 
następujacych czloolków Kola: Ign. Szymko
wiaka, Jana Lamparskiego~ Wawrzyna Ko
lliec:mego, Andrz. Gzylai_ 

podpisanego Banku przyjmuje depozyt&. 

Uwaga: Wyjazd o godziJlie 1 po poludniu 
oo gościi:.tnego pana Degellinga. Lekcya śpiewu 
w ten dzień WYPada. (2) 

Igo, Szymkowiak. przewodniczący. 

i płaci od nich 43 7 
, 5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za p6łrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

.Bank ZitJmski 
w Koronowie ( Crone a. <I Brahe.) 

Poszukuje 

wypożyczki 400 do 500 mk. 
BACZNOSć w WANNE! 

do zaifaitwtienia ważnej sprawY na weksel i 7 
prqc _ Pożyczającemu udzieli sie w korzystnym 
razie 10 % dywidendy za cz.as pożyczki. Towarzystwo św • .Józefa w Wanne 

iO'Zllaimia swvim szan. cz10111kom, uż w niedzielę, 
dnia 26 maia bierzemy udziaI w rocznicy To
warzystwa św. Wojciecha w R.ohlinghausen. 
Wymarsz. o godzinie l z lokailu t>. Schafera. Z 
!tego powodu .zebranie miesięczne, które na 
ften s:am ·dzień przypada, zostanie odloż.onem 
'i odbędzie siP, w czwartek, dnia 30. maja to 
jest w Boże Cialo o godzinie 4 oo poludniu. O 
jak nailicznieiszy udzial w rocznicy Towarzy
stwa ś. Wojciecha w R.ohlinghausen talk samo 

Laskawe oferty uprasza się pod nr. 518 
do Eksp. „Wiarusa Polskiego". 

~~~~~~~~~~ 

RĘKAWICZKI wszelkiegio rodlzajn 
czyści i farbuje FARBIERNIA GALLU
SCHl(E, PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
nr. 911. 

~ miesięcznem zebraniu uprasza (2) 

Pilie: Hofstede, Herne, Eickel, Rohliog
bausen. Linden. Hattinien, Langendrcer, Mar
ten, Castrop, Kamoo, Dortmund, Oerthe, 
SorockbOvel. 

Seny niskie! 

Zarząd. 

J. Barański, Wanne, 
Najwięksiy i ajstarszy polski skład 
mebli; maszyn do gotowania i eałio· 

witych wypraw kuchermych 
znajduje się 

~r?Y ulicy Karola (Karlsfr.) nr! 3 
-~- naprzeciw kościoła katolickiego. 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Sum. Rodaków do :t.wied~~enia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego 8ię przekonać możecie, że najkorzyst
riej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeC'l'r''f u ( 400) 

Jana Barańskiego. 
\V szystkim, którzy u mnie wyprawQ 

ku_pią:-;;ypożyczarn gratjs porcelany na we

sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

ł·asny 1 arsztat tapicerski. 
N a życ2enie przerabiam stare materace 

~ jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotó ę ! la odpłatę! 

Najtańsze i naj· 
dogodn!ejsze'. źró· 
dło zakupna dla 
młodożeńców. 

- Swój do swego. -
Baczność Rodacy w Bot trop ie! •t-••··········· Ażeby zapobiedz wszelkiej konku
rencyi niemieckiej zatożyłem w Bot
tropie 

: W niedzielę, dnia 26 maja : 
• urządzam na mojej sali • 

parową fabrykę chleba, : polską zabawe : 
• z tańcami. • wskutek czego jestem wstanie z każdą 

firmą obcą konkurować. 'ł • · (ł) na którą zaprasza uprzejmie w<Jzystkicb • Zarazem donoszę Szan. Rodakom 
w Gladbeck, Altenessen i Karnap, iż 
moje wozy przejeżdżll~ą ,p,rzez te miej
scowości. Ktoby z Rodaków życzył so 
bie jeść smaczny i tani polski chlieb z 
,mej fabryki, proszę mnie kartą poczto
;wą uwiadomić a chętnie przybędę i 
sprawę załatwię. Kto rnz sprobuje z 
mojego pieczywa, staje się stałym mo
im odbiorcą. Prosząc Szan. Rodaków o 
ipoparde mojego przedsiębiorstwa, kre-

• Polakó1V z Annen, Witten i okolicy • 

• Robert Lenk, gościnny. • 

• Dzieciom, niżej lat 14 wstęp na sal~ ~ 
• wzbroniony. 60.7 • ••••.. „ ••••.•• 

Papier listowy 

ślę się z sza.cunkiem (491) 
Mateusz Kowalski, Bottrop. 

z innymi napisami iao wierszyka.mi w na

główku poleca 

9 J• Baczność! -1 I Ksłę1arnła ,, Wiaruu Polskie10", Bncllva 
----------------

Dobra sposobność! Pod na.der dogodnymi wa· 
runka.mi sprzedam moje w ~belmale (Culm) 
położone 596 

J skł•d•i••• ~.?~~O~~~.~! ~brej •i•ml 

~ 
gdzie by można i cegielnią założyć; wplaty 3 do 5 
tysięcy mr. Także kamieuleę, wktórej można 
urządzić każdy interes ; wpłaty 4 do 8 tysięcy mr. 
Sprzedaję tylko, ,_dyż mam ir1teres w Kwięstwie 
Poznańskim. Na reflektantów oczekuje sam wła
ściciel Skórnicki tylko do poniedziałku, 27 b. 
m. w hotelu p. Sarnowskie,,;o, Chełmno 
(Culm). 596 

1'1łodzi Indzie, 
którzyiby chcieli przyjąć pracę w k~ałał. dC> 
t. z,w. ma-szy.norwyc.h „quersch'lagów" imogą, slię 
zgfosić do wyi'Szego urzednika Józefa Sikory 
wFrillendorf vrzy Esseni, Hohestr. 25, !ulb w 
bfurze kopalni „Konigin Elisabeth" albo ko
palni „WUhelm" pomiędz;y igod.ziną 2-3Yz' PO· 
po:l'udniu_ (606) 

począwszy od je-dnej ma:rkl i płaci: =:=. 
4% za wypowiedzeniem 3 miesięcznem = 
3~ za wyp.owiedzeniem 3 dniowem. Cl.i 
Pożyczek udziela po 5% w poniedziialki ~ 

i piątki od 10-1. ~ 
Lokal znajduje sie na probostwie. ~ 

I Za1·ząd = I •• W. Burian. X. Dra.twa. W. Jamry. „„ ... „„„„„„„„„.„„„ ... „. 
Za najlepsze uznane 

przez znakomłtyelt znaw:ców ł palaczy 
papierosy 

Noblesse No. 60, Otoman 
Solejka, ~nłtan 

z fabryki 

Ganowicza & Wleklińsklego w Poznaniu, 
do nabycia w wszystkjch lepszych składach cygar i 

restauracya~h. 

Wysyłki niżej 30 tysł~ey uskutec2nia się w naj· 
wi~kszym lłui-townym składzie 

lg. Kwaśnie1W·skiego 
w Bochum, ul. Blli.chera No. 44. (Bliicherstr.) 

Telefon 1743. 280 

Znaczki rabatowe Znaczki rabatowe 
5 °lo 6°\0 

&W 
Każdy zaspska a swe potrzeby 
rzetelnem i trwałem as 

obuwiu 
najlepiej i l1ajtaniej u 

E. Strewe, 
Castrop-Sobwerio, Bismarka ul. 21. 

Reperacy e rzetelnie i tanio. 605 

H.anapapła8zowa . 
za 45 marek zaraz na 
sprzedaż E88en, ulica . 
Wiesenatr. 13. (599)· 

Kilkuna&tu dodkonałych . 

krawców[ 
znajdzie stałe zatrudnie
nie od zaraz lub pożnie}. 

W •. Powałowski, 
Boehum, Alleestr. 13, 

Jllodl!!zeso ezeł„ 

krawieckiego 
na mare sztuki, potrze·· 
buje od zaraz (600~ 

Tomaszewski, 
Essen, 

ul Grabenstrasse nr. 45 .. 

Poszukuję od zaraz lub· 
1 czerwca, {60l)J 

słuią~ą 
mówiącą po p•>l:ikn i 
niemiecku dla domowej 
pracy 
.Piotr Knrp!si, 

rest.auracya, 
Wawne, Konigstr. 11. 

Potrzebuję natychmiast 
albo od 1-go czerwca da· 
mego interesu ko!ol!ia.l· 
nago i tow. manufakturo· 
wyeh 
sprzedawac:r;b.ę. 

władającą po polsku r 
niemiecku. Miejsce dobre 
i stałe. 60~ 

J. Wasik, 
Rohlinghausen p. Wanne, 

Marktstrasse 6. 

tbłopiec .. 
do chleba rozwożema. 
potrzebny od zaraz. 

Fr. Matysiak, 
"Dr attfl11l!!!ehełd„ 

594 Vorstadt·tr. 48. 

Poszukuj~ od zaraz 

50 dziewczyn 
do miast i na wieś. Za· 
sługi 20-25 mr. mie
sięcznie. 5SS 

A.. A.ndryczak, 
stręc:1.arka. wBruchn, 

Recklingb.· Si.id, 24 
. Len~ 

Służąca .11
1 

Warsztat eleganckił'-go obuwia na miarę. 
Pol a d bre 

flijlim!BllliiBllllBem•&lllE!l15BIDilDBQ!iSllrlllllłl*••mVt+illll•B z~aj.dzie zo.nz '59~ 
mieJsce. 

•

1 

· MicJ1al 
1u o 460 • Iłiłed.zińsld' 

.am rtfl'l'i' 3 pomoeników 24 e ~a ' Piękne narodowe wHerneł ul. Nowa . 

sprzedaż kart o- pnczto"•hkl krawieckich 2 3 1---d 
···~towych~ jakoteż u n -- cze a . 
wszelkiej informacyi na duże sztuki przyj- kraw·1eck1'ec~. 
bezpłatnie udziela poleca mie zaraz 490 

~ jeneralny zaliitępca„Nord- na duże sztuki przyjnne 
~ deutscher L~oyd" Księgarnia ,;Wfar A. Bajoński, od zaras . 

I Otto zur Hellen Polskie~o". Ber11e, A. GidaszeWS~·I 
I 

..., mistrz krawiecki 
w Dortmundzie N,e ust r. nr. 66. w Obt rl1ause11, 

~ Ji&nfg§ltof 11r. i:. • 505 K.irchweg~ 
)li~ --~---------...----_,,,--1-.tl __ _ 

la druk. Jlaklad l redakcy' od powiedzialny.:i .A n t 10 n i w Bnchm:n. Nakia1.km i czcionkami Wydawnictwa „\Viarusa Pol.'' w Bochum. 
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,, W i a rus . Po Isk i" 
wycho<lż sześć razy tye:odniowe. 

J:>leumaerata wynosi 

ł,50 mk. 
kwartalnie. 

~mdańca Katolickiego" ołny
•llj'l abonenci w dodatku. 

llr. 22. Bochum, na niedzielę dnia 2 cżerwca 1907. 
~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~-

Na niedzielę drugą po świątkach. 
l.ekcya. 1 Jan III. 13-18. · 

Najmilsi! Nie dziwujcie si~ jeźli · 
was świat nienawidzi. My wiemy, 
iżeśrny przeniesieni z śmierci do ży
wota; iż milujemy 1bradą. Kto nie mi
łuJe, trwa w śmierci. Każdy, co nie
nawidzi brata swego, mężobójca jest. 
A wiecie, że wszelki mężobójca nie ma 
żywota wiec.ZJllego, w samym sobie 
trwającego. W teme:śmy poznali mi
łość_ Bożą, iż on ·duszę sw_ą za nas po
łożył; i myśmy powinni kłaść duszę · 
za biraicią. Ktoby miał majętność tego 
świata, a widziałby że brat jego ma 
potrzebę, a zawarłby wnętrzności swe 
przed sim jakoż w nim przebywa mi
łość Bena? Synaiczkowie moi, inie mi luj 
my słowem, ani języki,em, ale uczyn
kiem i prawdą. 

Ewangelia Luk. XIV. 16-24. 

Onego czasu powiedział Jezus Fa
ryzeuszom tę przyipowieść: Człowiek 
niektóry spra wil w4eczerzę wielką, i 
:wez\\i1ał wi_ęlu. I posłał sługę swego w 
. godzinę wieczerzy, aby vowiedział za
,prosZO!lYm, żeby :przyszli, boć już 
wszystko gotowe. I .poczęli s.ię wszy
scy s1>0lecznie wymawiać. Pierwszy 
mu rzekł: Kupilem wieś i mam potrze
bę wynijść a oglądać ją; proszę cię, 
mi~j mnie za wymówionego. A drugi 
rzekł, kupiłem pięć jarzm wołów i idę 
ich doświadczać, 1proszę cię, miej mnie 
za wymówionego. A drugi rzekł: Zo·· 
. nem ,pojął, a ,przeto nie mogę przyjść. 
A wróciwszy się sł1uga oznajmił to Pa 
nu swemu. Tedy się goopodnrz rozgnie 
wa wszy, rzekł słudze swemu: Wynidź 
rychło na ulice i uliiczki miasta; a ubo
gie i ufomne, i ś1'epe i. chrome wpro
:wadź tu. I rzekł ·sługa: Panie stało się, 
iakoś rozkaz,aJ; a jeszcze jest miejsce. 
I rzekł Pan słudze: Wynidź na drogi 
i· oplotki, a przymuś wnijść, aby był 
.dom mój nl::upelniony. A ipowia'daim wam 
. żeć żaden z onyich mężów, którzy są 
~aproszeni, nie ukąsi wieczerzy mojej . 

Kazanie. 
Pnayipowieść w :Ewangelii dzisiej

szej pomieszczona, jest obrazem uczty 
niebioeskiej, czyli sz·c ęścNl! wiekuiste
go. Gospodarzem jest Bóg, sługami ka
.Płaini, zaproszonymi na tę wieczerzę są 
~szyscy ludzi'e, a godziną wietczerzy 
zyicie -cale. 

Od wieków ·powoływał Bóg wszy 
~tkich ludzi do uczty ·czyli chwały swo 
Jej, którą 1przygotowal dla wybranydi 
~ niebie. Naprzód w S~arym testamen 
cie zapraszał na nią żydó_w przez Pa
tryarchów i Proroków, następnie w 
n~wym .przez Syna swojego i Apoisto
~ow a ostatecznie teraz i do kof1ca świa 
~a Powolywać będzie przez kapłanów, 
l'ako sługi ołtarza swego. Lecz nie 
Wszyscy sluchają głosu tego, i nie 
Wszyscy pojmują, co to jest szczęście 
przyszłe . Interesy doczesne, korzyści 
~zachcianki zmysłowe zaślepiają lud.li 

0 tego stopnia~ że o życiu .urzyszłem 
~UPeł~ie nie myślą. Słudzy oltarza, jak 
a~n1ej, tak i dziś nawołują ludzi co nie 

1z1ela i święto, aby pośpi eszali nn ucz
,ę , zgotowaną im od Boga. Ale różni ró 
Zne dają przyczyny, i od tej uczty wy
~~~iają się. J egni powiadają: kupiłem 
k. res: !o znaczy : mam majątek fol_war
dr, r?zne prze dsiębiorstwa. potrzebuję 
n? nich dojeżdżać i oglądać je, a więc 

Ie mam ·czasu myśleć o zbawieniu, pro 

szę mieć mnie za wYmówionego. Dru
dzy: kupiłem 1pięć jarnm wołów i idę 
ich doświadczać - czyli innemi słowy: 
mam gospodarstwo, dobytek, muszę o 
nim pamiętać, do~lądać, ą.by się nie sta 
ła jaka 1szkoda lub opuszczenie w go
spoda1 stwie; mam rachunki, wypbty 
w niedziele i święta, więc nie mam cz.ai 
SlJ do chwały Bo.za j znajdowania się 
na na1boż.eństwie, proszę mieć mnie za 
wyimówionego. Trzeci nares~cie powia 
da: Żon em ipojął, 1a przeto nie mogę 
przyjść. A raczej: zm.yslowość, chuci 
cielesne, nie pozwalają mi się dźwi.gnąć 
z upadków grzechowych, więc trwam 
w nalogu i me j·estem spo~obny do Kró 
lestwa niebieskiego. 

Brada moi, marne to wymówki i 
błache przeszkody; bo przy tern wszy 
stkiem można ~użyć Bogu i pozyskać 
zbawienie, gdyby tylko by_ła pamięć o 
duszy i bo·Aa.źń n_ańska w_ sercu. Mają. 
tek„ gospodarstwo, żona, wszystko to 
są rz.eczy, gdzie .i wolno człowiekowi 
posiadać takowe i starać się o. nie; ale 
przy tych rzeczach zapomnieć o Bogu 
i zbawieniu duszy, jesf wielką ślepotą 
i lekceważeniem lasik Boski1ch. 

„A gdy sługa Pański oznajmił to 
Panu, tedy się gospodiarz rozgniewał 
i rzekl słudze swemu: Wynijdź rychło 
na ulice i ulicvki miasta: a ubogie i u
łomne i ślepe i chrome wprowadź tu." 
Je:stto sposób wyrażenia się dla łatwiej 
szego pojęcia lud4i; bo Bóg nie potrze
buje, aby mu kto oznaimiał o tern, jak 
się kto is:prawuje, zna on »ako wszech
mocny nietyłko czyny lud~kie, ale na
wet najskrytsze myśli i tajniki serc ich . 
Gdy 1żydzi wzgardzili Ewangelią, Chry 
stusa męczyH, rozikaza.t B6g Aposto„ 
łom zwrócić się do ,pogan, którzy b 
poza Jerozolimą w rprzyiegłych jej oko 
licach, jakby na u1ica·ch i uliczkla1ch mia 
sta i tamtym kazał s.dosić słowo Boże. 
Poganie byli ubogimi bo im niec;lpsta
wało złota cnoty i miłości, byli ułom
nymi, bo im bra:kowalo sil duchowych 
do oparcia się złym skłonnościom; byli 
ślepymi, bo nie mieli świat~1 poznania 
prawdziwego Boga; byli chromymi, bo 
nie umieli chodzić drogą przykazań J3o
skich. A gdy im A:postotowie otworzyli 
na to wszystko oczy, weszli na tono 
Kościoła~ sfali się wiernymi sług.ami 
Boga, ucz·estnikami wie~zerzy ; i go
dnymi chwaly niebieskiej. - „I rzekł 
sługa: Panie stało się jakoś rozkJazal: 
a jeszcze jest miejsce. I rzekł Pan slu 
dze: wynijidź na drogi i opłotki: a 
przymus wnUść, aby dom mój był na
oelniony". W słowach tych zamyka się 
rozikaz, jaki dał Bóg Apostołom, aby 
nietylko w blizkich okolioach J erozoli
my, g łos ili słowo Boże jak np. w Judei · 
i Samaryi ale i w najodleglejszych kra 
jach Ameryki, jak to uczynili Aoostoto 
wie, a dzi ś w imieniu tych dopełn iają 
tego rozkazu M isyonarze. rozsiani po 
całej kuli ziemskiej, celem nawoływa 
nia ludzi do Królestwn niebieskiego. 

Bracia moi, strzeżmy si ę , aby te 
ostatnie słowa Ewangelii dzisiejszej : 
A powiadam Wam. żeć żaden z onych 
~ężów, którzy są zaiproszeni, nie sk?
sztuje wieczerzy mojej·" - do nas rne 
dały zastosować. Groźba ti1 odnosiła 
się do żydów, któtzy wzgardzili nauką 
Chrystusową, ale i do nas może się sto
sować, j eże li wzgardzimy łaską Boga. 
Wszyscy powołani zostaliśmy do tej 
wieczerzy czyli u:czty niebieskiej przez 
chrzest święty, za. pośrednictwem któ 
rego weszliśmy na lono Kościoła; ma
my środki odpowiednie na wypad~k u
padku w grzechy w Sakramentach świę 
tych do podźwignienia się z ni ch ~ a 

więc nie gardźmy laską Boga, idźmy 
tą drogą, która wiedzie do szczęścia 
wiecznego, abyśmy go m_ogH osiągnąć 
w przyszłości i cieszyć się niem po 
wszystkie wieki wieków Amen. 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

(Ciąs;! dalszy). 

BOLESZYN. 
Na południe od Lubawy leży Bo

leszyn. Wioska prawdooodobnie tak na 
zwana dla obrazu Nadśw. Pianny Bole- I 
snej, który tam od ni,e.piamiętnych cza
sów laskami słynie. Arkta varafialne na 
zywają ten obraz oudownym; to s1amo 
przekonanie żyje w se11cach i ustach 
oikolicznego ludu, który i dzisiaj, jak .za 
dnwnych czasów~ przed tym obrazem 
szuka i znajduje ukojenie w rozmaitych 
cienpieniach i potrzebach swoich: .tak 
duszy, jaik: i ciała. 

Obraz ten przedsitawia najśw. Pan 
nę Bolesną siedzącą z rękoma ku niebu 
wzniesionemi, tr~yma·jaQa martwe cia
ło Pana Jezusa na kolanach. Qz,dobiony 
jest bogatemi koronami i srebrną po~ 
złacaną. sukienką, sznurami per·et i ko
rali. Rozmaite srebrne wota w liczbie 
115. rozwieszone są na ołtarzu i pokry
wają antepedyum ołtarza. 

Z początku nie spisywano łiask do 
znanych Qd Najśw. Panny w .I3oleszy
nie. Dopiero z początkiem ośmnastego 
wieku k:s. Ludwik Łęgowski spisał o
koło czterdzieści różnych łask w Bole
szynie doznanych. Zeznanych pod 
:przysięgą i podpisanych .przez nao~z
nych, :wiarogodnych świadków. Zwy
czajnie odbierał ks. Łęgowski osobiście 
te zeznaniia w dni1e odpustowe w obec
ności J,iilku, czasem kHkunastu kapła
nów, którzy w tej samej- księdze wła
snym 1pociaJisem stwierdzali wiarogod
ność łasik zeznanych. Księga ta prze
chowała się w aktach parafialny1ch aż 
do naszych czasów. Czytamy w niej np 
jak w roku 1747 Wincenty Koperek, u
bog.i sługa , !który przez cały rok nie 
mógł stać n1 nogach, przywlókł s i ę na 
'kulach do Boleszyna, z wielkim tru
dem, cały tydzień tę podróż odbywa
jąc. Tu przybywszy kule zostawił i do 
domu zdrowo wrócit. 

Tego samego roku przybyl do Bo
leszyna dnia 27. kwietnia JMCPan 
Grze~orz Pajewski, tak ciężko chory, 
że go do kościoła zanieść musiano. 
Przez pięć poprzednich tygodni bi1rdzo 
malo jadł i przytomność utracił. Tenże 
trzeciego już dni1a. o własnyich siłach 
zup ełnie zdrowy przybył do kości0ła . 
Z wdzięczności za tę łaskę pozostał ·w 
Boleszynie przez dwa tygodnie, jzi~ku 
iac Matce Najśw. za zdrowie i ofon.1-
wal 40 tynfów nn srebrnq sukienkę , któ 
rą wówczas do obrazu sprawiono. 

Dnia 8. paździ·ernika. roku i 7·17. 
dwudziestu siedmiu księży zebrnny~·h 
na odpuście w Boleszynie, podp:suje 
prawqziwość zeznania Katarz2ny Ewa 
kowskiej, która t:imże z dzi~v!ęc:em 
przybyła, aby podziękować za otrzv
ma.ną łaskG. Dziecię_ to mialo wrzód 
pod okiem, który w przeciągu ośmnaś
cie niedziel piętnaście razy pc;kał i ró~ł 
ponownie. Nieszczęśliwa matka nie \Vi 

dząc żadnego le~arstwa dla dzie•.::1::a, 
odga!a je o.nieee Najś. Panny w 1~~)Ie
szynie; co ledwo uczyni ta. wr7.ód na 
nowo wzrastający : zupełnie 7.TJ : ;-.ł i 
dziecię wyzdrowiało. I 

I w naszych czasach nie sz~zędzi I 
Najś. Panna task swycn w Boleszynie. 

Księgarnia „ Wiarusa P." 
poleca w wie~k:~ wy~orze : 

książki do nabo~eństwa, powie-. 
sciowe, historyczne, śpiewniki, li· 
stowniki, papier listowy, wi~zarki, 
powinszowania itd. 

Adres : " ·wiarus Polski«, Be
chum, Malthesersłr. 17. 

Rok 17. 

Niema tygodnia, w którymbv wierni z 
okolicy nie prosili o mszę św. przed 
tym, jaik mówią „cudownym obrazem"' 
w ważnych okolicznościach żyda, w 
chorobach lub grożących nieliczp '.e·~ze1ł 
stwach, albo też dziękując za wy r~źne 
łaski dozruane. Taik na .przykład w roku 
1897. Tomasz Szulc ze Za!·esia, :~ętko. 
chorując tprzez kilka tygodni, skoro się 
ofiarował opiece Naiś. Panny w Bole
szynie, wnet zdrowie odzyskał. 

Wiadomość ta wyjęta z ~idów 
miej'scowyicn, ;~w.•aszcza: „VlJe:- mirra· 
cul'Orum factorum ad imaiginem B. V. M 
dol1arosae in ecclesia ,parichiali Bolesie 
si ab a. 17'27. patratorum in praesentia 
multorum hominum. 

O tym obrazie wspomina ks. Pan 
kidejski „Obrazy cudowne i miejsca w 
dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej'' str. 
134. „Pi,elgrzym" r. 1878. nr. 72. 

(Ciąg dalszy nasUipi ) 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Ciąg · dalszy). 

§ 38 . 

1. Bóg stworzył świat~ Bóg go też 
utrzymule. świat 1powstal przez wszech 
moc, mądrość i dobroć Boga, a Jego 
wszechmoc, dobroć i mądrość go pod
trzymuje; bez tego w niweczby się o
brócił. 

Bardzo trafnie wystawia św. Au
gustyn dzialalność, którą Bóg wszyst
ko utrzymuje, w obnazie eteru, słoń
cem oświeconego. W tym samym sto
sunku, co eter do oświecającego go 
słońca„ zostaje każd·e stworzenie do 
Boga. Słońce świeci dlatego, że taką 
ma na.turę, a eter wtedy tylko jest ja
snym, jeżeli go światło słońca opromie
ni; po · obnie Bóg tylko istnieje swą 
wlasną isto·tą, która jest Jego bytem 
siamym; tymczasem każde stworzenie 
(ponieważ ie·go istota nie jest bytem sa
mym) istnieje tylko wzg.lędnie, op!era-: 
jąc się na boskim bycie . 

2. Dzialalność Boga, świat utrzy
mująca, nie jest czemś innem, różnem 
od twórczej Jego dziatalności, leci; ra
czej jest dalszym jej 1ci ągiem, bo, iak 
mówi katechizm rzymski, Bóg utrzy
muje świat tą samą silą, którą go stwo
rzyl. 

3. Z tego, że Bóg świat utrzymu
je, nie wynika prneci eż, że .pojedyńc~e 
rzeczy nie utrzymują s i ę wskutek przy 
rodzonych przyczyn. Bóg sam stwo
rzył wszystko bezpośrednio, ale, two
rząc rzeczy, przep isa ł iin porządek. w 
jakim jeden od drugich mają zalc.łeć. 

Bóg s:am utrzymuje świat, on też 
jest najpierwszą i najwyższą przyc:zy
ną utrzymania się .icg;o. Sily stworzone 
utrzymują świat tylko drugorzędnie i 

pośrednio, jużto równoważąc niszczące 
i burzące żywioły w przyrodzie, jużto 
żywi~c inne istoty, 11 tak służąc pozy
tywnie do ich utrzymania, już też na
reszcie płodząc inne istoty tego same
go gatunku, tak że chociażby się jed
nostki rozsy1paly ma pierwiastki, utrzy
małyby się rprzecież rodzaje i gatunki. 

4. Rodzaj ludzki utrzymuje si<; w 
ten sposób, że ciała ludzkie powst·ają 
przez cielesne rodzenie, a Bóg tworzy 
bezpośrednio dusze ludzkie przy każ
dem nowem, cie1esnem rodzeniu ludz
kich jednostek; Bóg przecież rozmnaża 

u ze tylko w stosunku do liczby cie
lesnego rodzenia się tak, że chociaż du 
sze bezpośrednio tworzy, zależą jcd<:.3k 
ludzie od siebie w pewnym względz~ e i 
co do dusz swoich. 



, 'auką, że Bóg dusze ludzkie bez- ł z Q:i!cj załogi obozowej nie chce wyko
„ośrednio z n:czego tworzy i w ciatach 

1 

nać szalonego rozkazu Raniera. 
je •pamieszcza, gdy te się rodzą nazywa Raniero zaś coraz bardzie} by! 
się kreacyanizmem. Obok nici istnieją wzburzony. Stracił wreszcie cierpli
]eszcze dwie naukił z których jedna zo w ość i zawołal: 
wie się generaiqnanizmem a druga tra - A jednak płomyk ten będzie 
ducyanizmem; wedle ich udzielają ro- ,przewieziony do :Florencyi i skoro nikt 
dzice dzieciom nietyllko dah, ale l du- się tego podjąć nie chceł sam to uczy-
ze. Orygienes zaś twierdził, że dusze nię. 

ludzkie jeszcze przed wnijściem w cia- - Namyśl sięł zanim 1coś podobne 
ła od dawna istnieją; Kościół potępił to go ipodejmiesz ! - rzekł jeden z ryce-
zdanie. rzy. - Księstwo to .porzucasz. 

Naukę. że Bóg tworzy dusze bez- - Przysjęgam wam. że ten iplo-
IPOśredn: o. ·tchnąc je w rodzące się cia- mień przewiozę do fl-Orencyi! zawołał 
la, Raniero. - Sam wY1konam to, czego 

a) wypowiada wyraźnie Pismo św nikt drugi podjąć się nie chciał! 
~·I wróci się proch do ziemi sweji, z któ- Stairy ·giermek wy1Q1aw:iał się: 
r ej byl, a duch wróci się do Boga, któ- - Panie, z tobą to inna sipr,awa. 
r y go dal''. Te ostatnie słowa: .,Bóg Ty możesz wziąć w drogę poczet licz 
dal duszę" oznaczają, w przeC'iwień- ny. a mnie chcialeś puścić samego. 
stwje do utworzenia ciala, czyste stwo - Raniero byt już jednak bez opa-
rzenie duszy. miętania. Nie liczył się ze słowami i 

b) Naukę tę od samego początku rzeikt: 
uważano za. przyjętą od Kościoła; wy- - Sam jeden pojadę! 
znawali ją najznakomitsi ojcowie ru'.3Sze Tern nareszcie osiągnął, czego pra 
go Kościoła św. flilary, Hieronim, Am- gnąt Wszyscy śmiać się .urzestaJi. Sie
broży, Cyryl Aleksandryjski, Atanazy dzieli qł'Straszeni, wpatruiąc się w nie
i inni. Sw. Tomasz z Akwinu mówi na go osłupia-lym wzrokiem. 
wet, że przeciwna nauka nie zgadza - Czemu się nie śmiejecie? - za 
się z Wbara. .pytał Raniero. - Dla walecznego mę-

c) Także i rozum stwierdza te nau ża cala ta 1podróż nie waży więcej, ja!k 
ke; dusza ludzka bowiem jest czemś zabawikia. dziecka. 
niemateryalnem czyli duchowe.ro, które 
jeżeli bez ciała istnieć może, nie może 
~ie też niczem cielesnem rozmnafać, 
·gdyż z ciala tylko ci1afo powstaje. 

(Ciąg dalszy nastąpi ) 
LG----~~@ ___ --·-- - ···--~••rt _____ _:_~ 

o ołom~ku. 

III. 

Navajutrz rano o świtaniu, wsiadł 
Raniero na koń. Byl w peiłnej zbroi ale 
zarzucił na nią gruby ipłas~cz piel
grzytnski, aby żelazną odzież promienie 
słoneczne nie rozgrzewaly zbytnio. 
Miia.l miecz u boku, topór i dobrego ko-
ni a. 

Na te slow1a wybuchnęła gromka W ręku dzierżył świecę swoją pło 
alwa śmiechu naokół. Wydawały się nącą, a iprzy siodle widniały przytro

-0ne nieskończenie zabawne, wszystkim czone dwa duże, zap\1Śne pęki długich 
którzy znali życie Raniera i jego wy- świec woskowych„ aby płomyk z braku 
bryki. Ale _iemu samemu wszystkie ża\ żywności nie zagasł. 
ty i śmiechy byly w.prost nieznośne. Raniero jechał zwolna przez gę
Zerwal się chcąc ugodzić trefnisia, lecz ste rz~ędy namiotów i dotąd szlo mu do 
równocześnie potrącił tak RWaltownie brze. Było tak wcześnie„ że mgły, .co 
.stół, który strrnowily drzwi jaikieś, po- się z doHn dokoła Jerozolimy 'J)Odnio
lożone na skrzyżowanych dylach, że sły, inie zdążyły jeszcze paść i Ranie
.się zachwiał, a świeca upadla na zie- ro jechał w nie jak w biała noc. 
mi_ę. Teraz dopiero wydało się, jaJk bar C11ły 9bóz leża·ł pogrążony we 
'.clzo zależało R1a.nierowi ru1 tern, aby u- śnie, łatwo więc minąl straże. Nikt nie 
trzymać ów płomyk palą;cy. Stlumil wolał na niego, g.dyż przez mglę nie by 
gniew i zanim wrócH do błazna, oistro- ło RO widać wcale, a na drodze kurz 
żnie podniósł świecę i plomyk jej popra leżal na ·stopę wysoki i tłumił odgłos 
wil. kopyt. 

Ody się jednaik ze św.iecą upora- Wlkrótoe zna1l:azl się Raniero za o-
wał i napowrót ją proisto postawił, tref bozem i zwrócił na gościniec wiodący 
niś już był umknął z namiotu. W.tedy ku Jopie. Drogę miał teraz leipszą, ·ale 
Raniero ochlonąwszy powiedział so- dla płomylka musiał jechał zwolna. Plo 
bie, że nie warto ug1mi1ać za błaznem ł nąl on słabo we mgle. miał światło rude 
po 1ciemnej nocy. Przyjdzie on jeszcze I l drżące. 
na moje rę_ce ·pomyślał i usiadł na ławie Nieustannie nadlatywały, duże o-
spokojny. t \Via.dy, które szeleszcząc skrzydfami, ie 

Biesiadnicy 1naśrniawszy się dowo ł cialy .prns1:o w plamień. Rtmiero ciągle 
li, chcieli żart ciągnąć dalej i i'eden z ~ zaJęty bronieniem go, trwał w dobrym 
nich zwrócił się do Raniera ze słowa- ; humorze, mniemając jeszc,Ze zawsze, 
mi: ,t że zadanie, którego się podjął nie jest 

- Jedno jest pewnem, Raniero, że trudniejszem od za1bawki dzieoka. 
tym razem nie złożysz florenckiej ma.- Jednak koń, idąc zawsze stępa, nu 
donnie najdroższego, coś zdobył na żył się i zaczął kłusować. zana;z też 
wojnie. płomyk zndrżał na wietrze. Nic nie pg 

Raniero zapytał, dlaczego wątpi, mogło, że go Raniero płaszczem chciał 
tym wlaśnie razem poniechaćby miał osłaniać i ręką. Widzial, że zgasnąć 
tę_go, co zwykle dotąd czynił. crr10że zaraz. 

- Z tego prostego powodu - od Nie łatwo Raniero iporzucaJ swoje 
powiedział cncerz - .ooni·eważ najdroż zamiary! Zatrzymał konia n1 chwilę i 
szei11, co zdobY'łeś obecnie, jest ten oto dumał. Zeskoczył wreszcie z sfodła, 
plomyk, który· dane 'Ci było zapalić u aby spJ'óbować, czy siedząc twarzą do 
grobu Chrystusowego w oblllczu ca.tego końskiego ogona, :nie ochroni sobą Je
rycerstwa. Płomyka przecież nie ode- ł piej płomyika, od przeciągu i wiatru. U
ślesz do f!orencv.i. dało mu się wpria:wdzie utrzymać go w 

I znowu rycerze ,uvbuchnęli śmie-1 ten spos. ób palącym, ale zmiarkowal, 
chem 11 Raniero uczuł, że trotów jest że podróż cała zap_gwiada się o wiele 
spełnić sialeństwo, aby tylko na.igra- ~ uciążliwiej niż z początku sądził. 
waniom koniec położyć. Szybko po- Ody góry otaczający Jerozolimę 
wziąl ;postanowienie i zawoławszy sta- miał już poza sobą, opaidła mgła. Jech11 
rego [iermka do siebie, rzekł do niego: przez ZL!aJełną samDtnię. Nie było tu lu-

- Gotuj się w daleką drogę ,mój qzi ani domów, ani drzew, 1ani roślin, 
Janie. Jutro wvbierzesz się z świetą same nagie wzgórza. 
płonącą świecą -do Plorencyi. - Tu opadli go zbóje. Zgraja obdar-

Oiermek jednak ·odmówil wręcz tusów, ·ciągnąca się w śl:ad za wojskiem 
wykonania tego ro~kazu. a żyjąca z rabunku i napaści. Czuili się 

- Tego nie mogę się podjąć - ł :ani za _;paigórkiem a Raniero, sie1ząc 
mówił - illkże to możebne dojechać • wstecz, ujrzał ich wtedy dopiero, kiedy 
konno do :F.lorencyi z palącą świecą? l go już otoczyli, błyskając dobytymi 
Wszaikże zgaśnie mi. nim z obozu wy- mieczami. · 
ruszę! . f Bylo ich około dwunastu, wyglą-

Ramero .pytał jednego z żołnierzy I dali nędznie i na znędzn1onych siedzieli 
p rzy .drugim. W 15zyscy mówili to sa- ; szka1pach„ R1:rniero obliczył się, że wca 
mo me przypusziczając nawet, że roz- i le mu nie było trudno utorować sobie 
kaz ten wydany był na sery o. drogę przez tę bandę i jechać dalej, Ale 

Rzecz prosta, że wobec tego po- wiedział, że musiałby wtedy odrzucić 
11::rs.lu p~e.s iad~icy coraz głośniej. śmi.~li świecę. A czuł, że pp junackich prze
s1ę 1 kp1h, widząc zwłaszcza, ze mtet chwałkach jakie rzuQal tej nocy, nie wy 

pada tak łatwo zaniechać przedsię· 
wzięcia. 

(Ciąsr dalszy nastąpi ) 

b!Q!'.. I -

Polska będzie ... 
Wiary, wiary ci ipotrzeibla, 
Ulrochany polski ludu, 
Wierz, że Polska zmartwychwsta1ni e, 
A dożyjesz tego cudu. 

Nie trać wiary, drogi łudu. 
Choćby pieklo się zmówiło~ 

.Choćby w jeszcze twardszej doli 
.Cały. naród pogrążyło. 

.Wierz i irnnych ll!C'z tej wiary, 
Wierz i pracuj dla ted ziemi. 
.W której: kości iqaszych ojców 
.Modlą się prochami swemi. 

Nikt .nam z ser·cJl ni·e wytrąci 
Narodowych ideałów, 
J eźli wiarą zasłonimy 
~ię od Wf'P'gich dla nas wb.łów. 

Żadna przemoc nas nie złamie, 
Żaden wróg nas nie pokona, 
Dopóki ta wiant1 żywa 
W własnej piersi nam nie skona.i. 

Póki serce w piersi birje, 
Póki Życia, póki tchni1enia. 
Neugięci i niezłomni 

,Dążyć będziem do zbawienia. 

Dloń do dłoni, rarmię w ramię 
Zgodnie w jednym idźmy szranku, 
Zawsze naprzód, zawsze z wiarą, 
Aż do skutku, bez ustanku. 

Siln)1 wiara tworzy cuda~ 
Z niej wy;płyiwa źródło czynów, 
Nam _potrzeba chwaickich, dziarskich, 
Nieugiętych Pol'Ski synów. 

~~?,Y·~~11.r1 

W tw~rz p~uć temu, kto ci powie, 
Że na wieki if)Ogrzebana, 
Przeznaczona 11am od Boga 
Nasza Polska ukochan(a. 

Polska byla, Polska będzie, 
Choć do grobu ją złożyli 
I kamieniem ją zawarli. 
Nam ka·jdainy nałożyli. 

Byle wiara w nas zoistbła. 
W każdej doli zaiWsze, wszęd.zie, 
Wolnym będziem znów narodem, 
P~lska będzie!.... . 
mng-ę ,..,_~ 

Kochajmy przyrodę. 
WszY'Sfko na świecie wesele, radosne „ 

Ojcze nas.z Ojcze, Zlllawitl dajesz wiosnę 
Znów sypiesz dary dlonią swą roZJrz.utrn-t 

.l\'liłość przyrody urodzoną jest człowieko
w i. Najwięcej Jednak odczuwamy ją na wio
snę, kiedy natura pr.zyWdziewa szatę godową. 

Z rzekomej martwoty siłą iście czarodziej 
ską budzą się trawy, drzewa okrywają się liś
ciem i kwitem w cią2u kilku tygodni rodzi się 
nowy świat barwny, czarujący, majestatycz
ny. 

Są niestety ludzie, którzy ebojętnie patrzą 
na to cudowne przeist<>c;renie natury. bo są do 
tego przyzwyczajeni, a materyalizm życiowy, 
t:<>rączkowa walka o byt troski i namiętności 
zalY;iają w nlch wszelkie głębsze uczucia. 

Tak jednak być nie P<>wJnno, b-0 miłość 
przyrody utrzymuje w duszach naszych cześc 
dla Stwórcy i miłość ziemi rodzinnej. Pewien 
uczony niemiecki utrzymuie. źe nairódy, które 
nie odczuwają miłości dla pr.zyrody. z czasem 
zatiracają wszelką młł-OŚć ojczymy. Kochajmy 
w.ięc przyrodę! 

Przodkowie nasi tak czcili przy,rooę a mia 
oowicie drzewa, że bóstwom swoim nie sta
wiatl świątyń, tylko umieszczali Je w gajach 
wśród starych, rozłożystych drzew. 

Po przyjęci.u chrześcijaństwa budowali 
wprawdzie Polacy vodług zwyczaiu w catem 
chrześcijańtStwie pr.zyiętesw kościoty, jednak 
porówno z kościołami mnożyły się cudowne fi. 
f(Ury wśród pól, cudowne drzewa. źródła. ka
nliczki ubożuchne wśród lasów. które wszyst
~ie wiara okolicznvch mieszkańców poświę
cała ku czcl Bo~a i Maryi. A i dziś Jeszcze 
roślinność bardzo ważną 2ra rolę w naszyieh 
obrzędach relhd}nych. Mamy przecież kośclo-
1łY. na który,;.h przyozdooleri1e wys/Jiły się 
1przemysł i sztuka. a Jednak ozdabiamy ie chet 
'nie w wieńce i kwiaty, a kiedy chcemy nai
wv:iszą cześć oddać B02u, to wvnosimy tto na 
uHce, drogi I poła i tam śc':elemv mu pod sto
py płody rośHnne, gałęzie I kwiaty. 

Różnorakie uczucia \mdzl w .nas widok roś 
linności: radzi lubujemy sie widokiem pięknych 
różnobarwnych kwiatów i radzi zaoomłnamv 
wobec nich o smutkach życiowych: dojrzałe 
kłosy zbożowe i owoce orzepełnłają nas uczu
ciem wdZię·czności ku Bo1!u. zaś olbrzymy 
drzew przejmują nas kkiem i czcią, Na widok 
takich niebotycznych tworów natury, wyros
ły-eh z ntałe~o ziarnka i przetrwających wfo
łd. mlmowoll przychodzi ml na myśl krótkość 
i znikom-0ść życia naszego - mimowoli nawet 

itarniemy się do takleita drzewa, iako1tv 
o_p:ekę potężnych jego ramion. .łesroze „: 
szą czcią przejmuj.ą nas lasy i bory, k:t6re aaz • 
wać można świątyniami przyrndy. Do ut~ t • 
chroni się wszystko, co ustwować łQsiat' 
przed kulturą i cywilizacyą Tam iJk beze 
oieczne zwierzęta iróżne. które człowJet ścig; 
I prześladuje; tam bez przeszkody fOS1at zło. 
la I chwasty. dla których wśród lłłlf•••)'ci 
pól miejsca niema. Tam cieszą się trótk1e

111 życiem tysiące. tysiące ptaszków i 01rlfólł 
Prawdziwe to śwlątyllle przvro4y, •les~. 

czące w sobie ukolenie i moc. 
Na 10010 przyrody zatem dążmy, u DOia 1 

łąki, d<> lasów I izajów spieszmy, ~Y l>Ottr.ebu. 
iemY wytchnJenla po pracy. pociechy w s•ut. 
kach zapomnienia tirosk. 

. Ojcowi.ie I matki, posyłaicie dzieci 'lł'16ze 
do Polski, prowadź.cie je tam d1> nauki I '1Zt0ły 
uczcie je poznawać B02a ·i kochać śwlęt' zte. 
mię rodzinną. Dzieci, które n'te mają ~0• 
ści uczyć się w szkołach wladom<>ścl Pl'ąr04. 
:niczych w Języku o}czystym niech od W8:1i, ~0• 
dzice uczą sJę nazvwania oo polsku irz.e-w, 
kwiatów ł zi_ół rosnących 11:1a ziemi llOłiklei, 
Niech dowiedzą słe od Was, że iakkoowlek pl~ 
nie Bóg przyodział świat cały L inaimihzit ied· 
nakże i najpi_ekniejszą dla nas jest <lreg-1 18• 
sza ziemia Polska. bo 
Wszak i dla nas natura nie była macoclaą 
A jeśli w obcej ź:emi oiekna okolica 
Czaruje wdzięk.iem oczy i umysł zachW}Tca: 
Jeśli skal rwodowatych neci obraz dzlłd 
'eśli bory posępne. wewte gaiki. 
Jeśli maja zaletc zdroje przezroczyste 
Dla mnie te najpiękn~e}sze, które są oicQłte. 

- -·-·--
Pl Eł GRZYM Z PaZEMENTU. 

Opowiadanie 
Piotra Palińskiego 

{ Cia1r dalszy). 

Brata Bogumił.a więcej niż rubra 
la chętka, znalezioną \książkę bliżej o
bejrzeć. Ale zwa:lczył ją i zachował 
umysłowi swemu ten vobofoy nastrój, 
który w nim powaga dnia obudziła. 
Wszystko go też do tego napominało. 
Przy obiedzie zastępował opat miejsce 
brata służące.go. Jeżeli to już b_yl wmio 
sły widok, gdy opat w bogatych sza
tuch kościelnych mył swym podwta
·dnym nogi, to . teraz głębokie rozrzew
nienie ogarnęło brata Bogumiła, gdy 
wi-dzial, jaJk przepasany modrY1m fartu 
chem hraci za'konnej usługiwał. 

Największe jednak wrażenie wy
warło rn1 nowicyu~zu po południowe na 
bożeństwo w kościele klasztornvm Był 
to ponury dzieft. Nawet błękitne niebo 
zdawało się smucić, gdyż przybrało się 
w Jak 1najciemniejsze chmury. Slabe 
światło dzienne zostało jeszcze więceJ 
:przyćmione przez krepowe zasłony. W 
kościele p1mował pół~mrok, w którym 
postacie zakonników z zasuniętymi 1a 
Rłowę kapturami, przedstawiały się w 
stalach jakby cienie. Nie paliła się ani 
jedna świeca. Wtem odzywa się gdzieś 
pod skle,pi·eniem przytłumiony glos or
ganów, z którym się zwolna łączy rze· 
wny chór męzki a glosy te potężnieją i 
.przepełniają majestatycz,ny ten gmaich, 
budząc w <luszy ludzkiej tysią_czne u
·czucia slodkiej żalooci: są to lament1.
cye, czyli v.ieśni żałobne Qroroka Jere
miasza. 

Z skruszonem ·sercem wsłuohiwat 
się najmłodszy nowicyusz w te cudo· 
wnie viękne głosy. Gdy jednak chór 
~zki z ,pełnej piersi snut slmrgi Zbaw: 
ciela na niewdzięczny lud izraelski i 
gdy harmonijne dźwię!ki w potęwych 
od_glo'Sach spływaly .niby z wyżyn ku 
tej ziemi odbijając się o filary świąty
ni, wtedy to czuł się porwany~ w lab1 

ryn_t tonów i wzniesiony do niezna· 
nych wyżyn modlitwy i swobodniej o
detchnął w na<lziei Boskiego zmiłowa-
nia. ' 

VI. Tajemnica. 
Wielkanoc! J1aikiż to śliczny, slo· 

neczny dzień! I .natura święci zmar
twychwstanie Pańskie. Już było po zi
mie, zieleniły si_ę łąki i krzewy. Tu i ow 
dzie wychyliła na lące stokrotka swą 
głowę. Min~l czas pokuty i żałoby: Ko 
ściół śpiewał Alleluja! I w sercu brat'ł 
Bogumiła było wesoło. Po obiedzie, 
gdy inni poszli na przechod.ztkr do o 
grodu kh1sztornego; udał się on d<> 
swej celi, aby nareszcie obetrzeć zna· 
lezione dzieło. 

Odpina metalowe klamry. otwie~a 
książkę i okrzyk radości wydobywa się 
z ust jego. Na najkosztowniejszym pur
purowym pergaminie stoją .pięlme :do: 
te i srebrne litery, otoczone dziwnem1 

floresami. Tekst i głoski są staroslo
wia11.skie - tyle na pierwszy rzut ~ka 

.poznał gdyż pod przewodnictwem 01ca 
bibliotekarza oddawał s i ę był w ostat
tnim cmsie studyom języków starosło· 
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~1\. kich: r--rzerzucał kartki czyt1ją~ 
i 0-.,idzie. 

Przed nim leżal nastarszy pom 
!1ik 1ęzyki1 słowiańskiego, Cyryla, 
.'11iad 869 r.) „Czytanie pierwszej 
iwa•gelii" t nieoceniony klejnot, cho 
, 1ażbY już tyllko ze względu na war 
~o~ć antykwarską. ~rzy ś~iślej5zem 
~tudyum (l)r_zekon.al się now1cyusz, że 
Jzieto to me sluzyło wylącznie za 

26 Rozm\·staw. - 21, Wlatlyslaw. - 28. Zbr0-

I
. isla\Y. - 29. \Vyszomir. -- 30. Cic!1osfawa. 

Lipiec. 
„ 1. Bogus.law. - 2. Oicomil_ - 3 Milosl:tw 

I 4 Wielislaw - 5 Prokop - 6. Izaslaw. - 7 . 
Krasnoroda. - 8. Chwalimir. - 9. Strachota . 

I 10. R.adziwój. - 11. Olga ś·w. - 12. Tolimir 
13 l{adomila - 14 Dobrogost. - 15. Radoslaw 

5iążikę do odczytania z niej ewanie
Jii w ipojedyflczych bowiem roz1bia
tach znaddowaJy się krótkie mr.dli
~ \fY i rozmyślania. Z tego więc wy
·1 ~kalo, że powyższy rę1mpis ~yl we· 
Jle naszych pojęć rodzajem K:siążki 
do nabożeństwa, i 'że :poc.hodzil z 
rvch czasów, gdzie światło :Ewange-
lii głoszone by!o braciom naszym 
gul.garom, Monawianom i Czechom. 
PCXIł ieważ w owych czasach ks1.ążki 
bvlY bardzo drogie i rzadkie, przeto 
1 ~u sia l kodeks ten w ręku nowi;:;yu
sza ze względu na wsipaniały swój ł 
wn.dąd reprezentować kiedyś wiel- · 1 

k~ wartość pieniężną i mógł tylko do 
jakiei znakomitej należeć osoby. 

Teraz było mu jasnem, dl~czego 
·jciec Benon tak zazdrośnie strzegł 
karbu tego, że i nawet w śmiercj nie 
~~ciał si ę z nim rozłączyć. 
· Serdecznie uradowany pobiegł 

brat Bogumił do opata. Nie mógł się 
joi'1 dostać. Konny posianiec pr ty by! 
ovl właśnie ze stolicy i znajdował się 
a· pralilta. Nowiicyusz czekal, niezadlu
~o widz~al kurzem pokrytego po:sł:u1ca, 
k!órr opuszczał pokoje 1pralackie. Ody 
mu nareszcie wolno było wnijść do celi 
opata, trzymał ten jakieś ro~pieczęto
wane pismo w swem ręku a na twarzy 
jego malowało się zmieszanie. 
!!IJ!!" ________ _!? ___ _______ _ 

.Imiona Słow_iańskie. 

Styczeft. 
1. Mieczysfarw. - 2. Strzeiyslaw. - 3. 

Wloś<imiJ'a. - 4. Dobromir. - 5. Wlości
bór. - 6. BoJomir. - 7. $wiatosław. -
8 MścibóJ. - 9. Wladymłr. - Ol. Dobro
sraw. - 11. Krzesimir. - 12. CzeSllaiwa. -
13. B<Ygumir. - 14. R.adogost. - 15_ Domoslaw 
16. Wlmimir. - 17. Rościslaw. - 18. Jaro
pelk_ - 19. R.odzislaw - 20. Przeidzislruw. -
21. Jam.~law. - 22. Witoslaw. - 23. Warci
sfawa. - 24. Chwalibóg. - 25. Milosz. ·- 26. 
Skarbimi r. - 27. Przybyslarw. - 28. Boisfaw. 
29 Żd2isfaw. - 30. Dobrogniewa. - 31. Spi
to~;1iew.' 

Luty. 
I. Żegota. - 2. Mifoslawa. - 3. $cibor. -

4. Wiioolawa. - 5 Dobrochna. - 6. Bogda
na. - 7. Sulis>larwa ·bl. - 8. Gniewomir. - 9. 
Gornława. - 10. Tornila - 11. $więtochna. 
12. Radosta. - 13. LesJaw. - 14. Niemira; -
15. Szazęsfaw. - 16. Przeslarwa - 17. $wię.to
ród. - H3. WJelos.fawa. - 19. $ci'slaw. - 20. 
Lub0111Jił, - 21 Onos.fa1wa. - 22 Wrocisl1aw. 
23. Przedz-islawa. - 24. Rogu~z. - 25. s.ra
wdbój. - 26. Mirosfa,w - 27. Luoorod. - 28. 
Twor.zymir. 

Marzec. 
1. Buidzis.Jaw. - 2. R.adosifawa. - 3_ Sla

Womiła. - 4. Kazimier.z. - 5. Paikoslaw. -
6. Woj_~aw. - 7 .B~oiwid. - 8. Milogost. -
~. Mścisfaiwa. - 10. Bożoo.law_ - 11. Ludosła
wa. - 12. Swiatooz - 13. Niecisfaw. - 14. 
&:i:ena. - 15. Dlugomil . - 16. Oi·caslaiw. -
17. ZbiR:niew. - 18. Patko&taw. - 19. Boigdan. 
20. Paternrr. - 21 Blog'Oslaiw. - 22. Oody
slaw. - 23. CzcimisilaiW. - 24. Zbislaw. -
25. B0ileslaw. - 26. Wieczyslarw _ - 27. $wię
tobó,i. - 28. Bo.gida? blog. - 29. Krzes1arw. -
JO. SztkOi.Slaw. - 31 . Dobromira. 

Kwiecień. 
1. Zbigniew. - 2. Sudomir. - 3. Mnoży

sli!"· - 4. Wratyslaw. - s. Boitzywój. - 6. 
Sw1eiclb6r. - 7. Przes.law - 8 R.adOSl'aw. - 9. 

1 
Dobm5law. - 10. Uoryslaiw. - 11. Jaromir_ 

• 12. Luboslaw. - 13. Przemys.law. - 14. Myśli
, lllir. - 15. Waclaw - 16. Szerzyslaiw. - 17. 

Ęril'$i9faw. - 18. Rościs.llaw. - 19. Wladymiir. 
~· Czesława - 21. Drogomir. - 22. Strze
Zlil!nir. - 23. Wojciech św. - 24. Jerz;y św. -
25, Jarosrarw. - 26. Spitymir. - 27. Bogufal. 
~~islaw. - 29. Sl'awog;ost. - 30. (1hwa-

Mai. 
I. Lubomir - 2. Wityn]ir. - 3. $więtQsla

\Va -:- '4. WieńczysJaw. - 5. O~cimil bl~. -
6. Lu<tomila. _ 7. Godzi,Slruw - 8. Sta1111slaw 
św. - 9. Bo-.lorod. - 10. Cierpimir. - 11. Lu
dUl;i<f. - 12. Wszemir. - 13. Circhos.larw. -
li: D&bieslaw. - 15. Strzeżys.ł'.alW'a. - 16. 
Wtall)S]aw. - 17. S1abimol'. - 18. Wszeslaw. 
19· J<rewmyśl - 20. Bronimir. - 21. Prze
slawa.. - 22. Wis.lawa. - 23. Bud'zjwai. -:- 24. 
ttXrnira. - 25. Boryslawa. - 26 Więcyarnt -
"'· ~nslaiw. - 28. Jaromir. - 29. B~us.lawa. 
JO. Szohnir . - 31. Bożes.lawa. 
, Czerwiec. .

1 i .1. ~~iatopelk. - 2. Witold.-: 3. B~atom1 · 
W~itanut. - 5 Dobr,omil. - 6. C1chom1l. - ~-
I Ista.w bto~. :__ 8 Wyszoslaw. - 9. Slaw?J· 

1~ Bogumil - 11. R.ad'Omil. - 12. ';YYS~om1r. 
i- Chod~m~r. - 14. Przedzimir. -- fo. Wit św. J· Bnctz1m1r. - 17. Drogorrnvsl . - 18 Dlugo- i 
a~. - 19 Bo.żyslaw. - 20. Bogna św. -i1: I)omys.truw - 22 Brcmiwój. - 23_ Wanda 
Stęż, - 24. ·Janisla:..v. - 25. Wla'sitymil. -

16_ Dzierzyslawa. - 17. Dzierz}ikraj. 18. Uni
sla'W. - 19. Wodzislaw. - 20. l)ystaw. - 21 
Stosllaw - 22 Boles.faw - 23. Czeslaw. - 24. 
Żelislaw. - 25. Slawosz - 26. Miroslaiwa. -
27. Wszehór. ·- 28. S\,'liętomir. - 29. Cier
pisfawa - 30 Lu<lomira - 31 Zdobyslaw. 

Sierpień. 

1. Rolislaw. - 2. Swiatos.lawa. - 3. Le
toslaw. - 4. Ostromir blog. - 5. Stanisława 
6 Chleboslaw - 7 Ole&h św. - 8. Niezamyśl. 
9. Borys. i Chleb. - 10 Wawrzyniec. - 11. 
Wlodzimira. - 12. Slawa blog, - 13. l{oslaw 
14 Dobrowói - 15 Jaclaw św. - 16, Domorad. 
17. Miron blQR. - 18_ Boleslaw. - 19. Broni
sfaJWa. - 20. Soibiesraw. - 21. Kaa:imira - 22 
I(adomil. - 23 Cichomil - 24 Cieszymir. -

25. Namystaw. - 26 Wlastymira. - 27. 
Srzedzis.faw. - 28. Wyszomir. - 29. Racibór 
btoR" - 30 Szczęsny św - 31 $więtoslarw. 

Wrzesień 

l. Dzierzys.law. - 2. Czcibóg - 3. Prze-
stawa. - 4. Rościsława. - 5. Wlochislaw. -
6. Drngowid. - 7. Domoslawa. - 8. R.adosla
wa. - 9. Sobiebór. - 10. Wladybói. - 11. 
Iścis.l' w. - 12. R.adzimir_ - 13. Chronisfaw. 
- 14.Ziemomysl. - 15. Budymif. - 1'6. Sędzi
s.ław. - 17. Drogoslaw. - 18 Dobwwid. -
19. KPZ.ep.imir. - 20. Myślislaw. - 21. Boq;y . 
1dar. - 22, Zelimir - 23. Bogus.fawa. - 24. 
łfomir. - 25. $wit;topelk. - 26. Ladys.łaiw. -
27. Damian czesk. - 28. Waclaw Ś\V. - 29. 
Dadzibóg. - 30. Godzimir. 

Paździemik. 
J. Znatyslaw. - 2. Stainimir . - 3. Sie

mian. - 4. Bratyslaw bl. - 5. Zas.ratw. - 6. 
Brcmislaw. - 7 Ras.l'awa. - 8. Wojsława bl. 
- 9. DomQiF:OSt. - 10. Tomit - 11. Dobromi
ra. - 12. Orzemis.faw. - 13. Ziemislaw. -
14. Dzierzymir. - 15. Drogoslawa. - 16. Ra
dzisilaiw. - 17. Żydystawa. - 18. Brat()Tilil. -
19. Ziemowit. - - 20. Budzisława. - 21. Daro
mila. - 22. Przebyslawa. - 23. Wlaszymiir. 
- 24. Siemislaw. - 25. Semornysit. - 26. 
Lutosfaw. - 27 Witomil. - 28. Wbdybóg. 
- 29. DalemiI. - · 30. Pr.zemyslawa. - 31. Oo.
<lzimir. 

List01>ad. 
l. WarcisJaw. - 2. Witimir. - 3. Chwa

lislaiw. - 4. Mściwói. - 5. B~us.t'aiw bJ. -
6. Wszewlad. - 7. Żytomir. - 8. Sędziwóu. 
- 9. Bo~dar. - 10. Ludomir. - 11. Spitoslaw. 
- 12. Nowosifaw - 13. WiSIZeraiCl. - 14. Wo-
dzimir. :._ 15. Priebyslaw. - 16. Radomir. -
17. Zbistawa. - 18. Kostka Stanis.larw. - 19_ 
Dro~ornil'a. - 20. SędJzimir. - 21. Sla1Wogoot. 
- 22. Wszemila - 23. Mlitowój. - 24. Doro
slaw. - 25. Chwalimira. - 26. Lechoslaw. -
27. Tamir. - 28. Gościrad'. - 29. Przemyśl 
bl. 30. Luidoslaw. 

Grudzień. 
1. Samoslał\V. - 2. Sulis.lawa. - 3. Wi

ślimir. - 4_ Lubomila. - 5. Spitosfawa. - 6. 
Jarogniew. - 7. Ludomyśl. - 8. Staiwomir. 
- 9. Wy.szos.ta.wa. - 10. R.a!Clzisfawa. - 11 _ 
Wojmir. - 12. Woli-dar. - 13. Wladys.la!Wa. 
14. Slawibór - 15. WoHmir. - 16. ZdzisJawa. 
- 17. Żyros.laiw. - 18. Wszemir. - 19. Mści
gniew. - 20. BogumiJ;1. - 21. Tomrslaw. -
22. Dnn:omir. - 23. Sfawomira. - 24. Oody
slaiwa. - 25 . Orzmislawa. - 26. Wróciwój. -
27. R.aid.dmys.l. - 28. Ciodz.islaw. - 29. Oosł~w 
bf. - 30. Ludomiła. - 31. Laissota 

„Polak, który nJe kocha OjCZYi1i\Y, m.„ 
parł się wiary katolickie) bo nie zacbowu
le czwartego przykazania". 

Swiętojózafacie. 

Na chrzcinach u p. Kaspra Rzekie~kie11:0. \V 

Wetter~ K. Rzekiecki z żoną 1 mr., ich dzie
ci Bernard 25 fen., nowonarodzooy syn Sta
niS.Caw 25 fen., A. Kurasiński 2 mr., W. Ka~
mierczak 2 mr., Pr. Misiak 1 mr., J. Matusz
czak z żoną 1 mr.~ ich dzieci Pawel 10. !en:, 
Marynia 10 fen. Nadeslal p. Adam Kurosmsk1, 
razem 7,70 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Wawrzyń 
ca z Kastrop z dnia 13 1. 07. 3,60 mr., - 21 1. 
2,60 mr., -10 2. l.S2 mr., - 24 2. 3,00 mr„ -
10 3. 4,10 mr., - 24 3. 1,42 mr., - 28 4. 0,88 m. 
(Na porto odchodzi 20 fen.) Nadeslal p. To
mas.z. Bąk, razem l~,93 mr. 

W domu u p. Stefana Jakubowskiego w 
Wattenscheid: A. PaWllowski 50 fen., St. Ja_ 
kubowski 50 fen., M. Matesek 50 f~., St. Pa
wlowski 50 fen. Wręczyl p. Stamslaw Pa
wloiwski .razem 2,00 mr. 

Na weselu u p. Tomasza Kasprzaka w 
Wattenscheid: Mloda Para 3,00 ,i_nr„ S~. Ma
tuszewski z żoną 2 mr., W. Jok1.el z zoną 2 
mr., St. R.eier z żo~ą 1 m_r., L. P1~zo~ z L~r 
2 mr czeladni'k p1ekarsk1 Jan W1śmewsk1 3 
mr., panna Maryanna Karolewska 50 fen._, M. 
Matuszewski z żoną 2 mr. Wręczyl p. M1chal 
Matuszewski. razem 15,50 mr. 

Jako wsparcie za chorobę o~rzym_ane od 
Tow. św. Józiefa w Wattenschetd oharowal 
członek p. Andrzej Paluszczak 7,50 ~· 

Na weselu u p. Franciszka Mądrego w Lm
den: Mlbda Para 1 mr„ lgn. Mądry z. panną 
A. N. 1 mr.. St. Nowak ~ narzeczoną p, P1etrz1k 
1 mr., St. Lewandowski z narzeczoną p. A. Ko
strnewa 1,50 mr .. J Szmata z narzeczoną D. 
1 mr., w. Gabryś z narzeczoną_M. 1 mr.,T. Ra
czyński 50 fen .. J. Jaflczak z. zooa. 1 m~0. f Jan , 
Liss z żoną 50 fen., Sz. Jezuw1ta ~ ~ona . en .• ł 
J Jezuwita z żoną. 50 fen.,J. B1e1ota z zoną 
50 fen .• WJ. Krzvkaila z żoną 1 mr., .I· I:Joiw~k z l 
żoną 1 mr„ A. PoQ·r 50 fen., M. Calmsk1 z zoną ~ 

50 ieu. J. Graj 50 ien„ I. KaJużny 50 fo n., St. 
Jaf1czak z żoną 25 fen., E. Stilkc z żoną 50 icn„ 
J. Parnicke z żoną SO fen .• Antoni Caliński 
żoną 50 fen., Tomasz Jakubczak z żoną 50 fen„ 
Na oorto odchodzi 30 fen., - nadeslal p. To
ma~z Jakubczak, razem 15,45 mr. 

Pan J. Kolibabka z ttochlarmark prz.y 
R.ecklinhausen. razem 8,50 mr. 

Ze skarbonki Te>warzystwa św. Józefa z 
Wanne z dnia 24 2. 8,44 mr., 31 3. 6,28 mr., z 
zabawy z dnia 4 4. 11,22 mr .. z dnia 28 4. 9.42 
mr. Nadesfal p. T. I' rokorowski z Wanne -
razem 35,30 mr. 

Na chrzcinach u p. Stanisława Tomczaka 
w Remschcid : St. Tomczak z żoną 1 mr., 
nowonarodzony sy11ek Antoni 50 fen„ chrzestny 
WJ. Goliński 1 mr„ chrzestna Antonina Bryll 
SO fen., K. Pietrzak 1 mr .• T. Zawadowicz 1 
mr„ Maryanna Pietrzak 30 fen .• K. Skrzypek 
z żoną 1 mr., ich syn Edmund 20 fen., córka 
Anna 20 fen. Nades.lal i porto 20 fen. zaplacil 
p. Karól Skrzypczak. razem 6,50 mr. 

Na chrzcinach n p. Jana Luczaka w Neu
miihl: J. Luczak z żoną i nowonarodzonym 
synkiem 1 mr., A. Luczak z żoną 50 fen., W. 
Luczak 1 mr., J. C!mdy z żaną SO fen„ ich sy
nek 10 fen„ T. Chudy 1 mr., J. Zieżdżatka 1 
mr., M. Giera z żoną 1 mr .. A. Giera 50 fen„ 
M. Szpurek 1 mr., Stanislaw Skowronek 50 
fen„ P. Kaźmierczak 1 nu., I. Kolendowicz 50 
fen., J. PiotrO!Wski SO fen .. J. Nawrot z żoną 
SO fen. Nadestal i porto z.ąiplacil pan Piotr Ka
źmierczak, razem ll,60 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Michala z 
R.ecklin>rhausen-Siid. Nadesiaif skarbnik p. lgn. 
Michalski, razem 30,31 mr. 

Na zaręczyinach u v. Marcina Szukary w 
Oberhausen: M. Szukała z narzeczoną panną 
Anną Grabulską 2 mr„ Fr. Jankowski z żoną 
I mr .. W. Tomczak z ioną 1 mr„ Pr. Derwań 
ski SO fen„ Kl. Bogdański 1 mr .. St. Garbu]_ 
ski z żoną 20 fen., Pr. Oarbulski z żoną 1,50 
mr„ A. Pietrzak 1 mr., M. Piotrowski 1 mr. 
J. Garbulstki z żoną 50 fen„ L. Mańkowski J 
mr. NadesJat p. Marcin Szukala z. Oberhausen 
razem 10,70 mr. 

Na chrzcinach u p. Antoniego Labedvkiego 
w Gelsenkirchen: A. Labedzki z żoną 3 mr„ 
M. Falkiewicz 1 mr„ W. l(rzyża1iski 1 mr., L. 
Krzyżański 1 mr .• Z. Palkiewicz 50 fen„ pani 
Weronika Falkiewicz 50 fen., W. Wildacz.yk z 
żoną 1 mr. NadeS.CaJ p. Wpjciech Wildaczyk 
razem 8,00 mr. 

Na chrzcinach u p. Tomasza Wilczkowiaka 
w łfontrop. T. Wilczkowiak z żoną 1,50 mr., 
M. Eizap z żoną 50 fen., W. I:izop z rodziną 
1 mr„ J. DomiTI z żoną 1 mr., Wiktorya Wiki; 
kowiak 30 fen., J. Wilczkowiak z żoną 50 fen„ 
J. Pachołski 1 mr„ W. OaWiron 1 mr. Naideslal 
p. Tomasz Wilczkowiak z łlo111troip 6,80 mr. 

Dotąd nadeslano: 182,79 mr. 
Otrzyma.Iem 5 maja od przewodn. Ko
mitetuq „$wietoiózafacia p. fr. Ma-
tysiaka 935,00 mr. 

W kasie: 1117,7!) mr. 
Bog zapJać! Za ofiarodawców odprnwhią 

się miesięcznie dwie Msze św. 
Wattenscheid. 27 maja 1907. 

Bochumska ulica 156. 
Stani'Sław Zmyślony. 

~Pielgrzymka polska 
z Oberhausen i okoliey do 

Nevigesl 
W niedzielę, duia 2 czerwca o god21ini 7,20 

rano wyjeżdża "(!>ielgrzymka z polskim ksiedzem 
do Newj;{es. - Pielgrzymka będzie z powro
tem w Oberhausen o godzinie 9 wieczorem. 

Biletów na jazdę kOilejową w cenie 2 marek 
nabyć moona u pa:nów przewodniczących To
warzystw polsiko katoliokich, jako też u pp. 
.Jóskowiaika, Schmidtstr_ i Szulca w Dtimptoo. 
Panowie przewlOClniczący m~ą odebrać bilety 
prowizoryczne u pp. Jóskowiaika, Schmidtstr. 
i u Danielewicza. Outenbergstr. t - Wszyst

kich Rodaków i Rodac:Dki chcących wziąść u
dzial w pielgrzymce, prooimy usjjnie o wczes
ne zaopatrzenie się w bilety na kolej. 

O liczny udział w tej pielgrzymce, która 
się bardzo okazale 1Zapowiada, prosi 
(610) Komitet. 

Uwa2a: 
Wszyscy uczestnicy w pielgrzymce mają 

sp.osobność do spowiedzi św w so1*>tę dnlal 
czerwc1 nri '!"r:dziny 8.30 aż do wieczoru. 

Błogo.- I .vieństwa udzieli ksiądz pielgrzy
mom w niedzielę rano w kościele Serca Jezuso 
wego w Oberhausen o godz. 6,40, poczem wszy 
szy razem udadzą sie na dwtorzec. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Dyseldorfle. 
Po.siedzenie odbędzie się dnia 2 czerwca 

o godz. 2 po poludniu w lokalu p, Vopla, ulica 
Kolońska 252. Ponieważ będą obrady nad ro
cznicą i zlotem, dla tego obeC'Ilość kaidegn 
druha pożądana. Goście miłe widziani. 
Czolem ! (1) W. Kałwmsld, sekretarz. 

BACZNOśC ! 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w Esse11 
urządza w niedzielę, -dnia 2-irn czerwca rb. 
na wielkiej sali pana Posta (Kaisergarten) w 
Es~en-West, Altendorferstr. 318 

- zabawę latową, -
potączoną z koncertem. ćwiczeniami . g_imnasty 
cznemi i taf1cami. Początek o godzm1e 5 po 
poludniu Czolem! (4) Wydział. I 

Uwaga: Dzieciom należącym do szkoty 
wstęp na salę wzbroniony. 

.! ! 

Towarz}·stwo ś~'. Stanłsława B. w M:an~ll 
obchodzi 9-tą rocznicę swego zaloż.::nia, dnia 
2 czerwca r. b. na sali p. l(aspra, przy •licy 
\Varbruk i Johannismarkt. - Program: Od 
godziny 2 do 3 i pól przyjmowanie bratnich 
Towarzystw, o godzinie 4 pochód do kościola 
na nab<Y.leństwo, oo nabożeństwie vochód na sa
lę, gdzie się odbedzie wspólna zabawa. Na sali 
wzYwitanie go.ści przez przewodniczącega, po
tem koncert, śpiewy i deklamacye. O godzinie 
pót do 9-tei odbedzie sie przedstawienie tea
tralne sztuczki pod tyt.: „Chlopi arystokraci„. 

Uwaga: Wstępne dla czlonków naszego To 
warzystwa 30 fen., dla czlonków bratnich to
warzystw 50 fen, dla R.odaków. którzy n.ie są 
w Towarzystwie wstępne wy nosi przed cza
sem 75 fen. przy kasie 1 mr. Karty można na
bywał u przewodniczącego i w lokalu posie
dzeń. O jak najliczniejszy udz:ial czlonków i Ro 
daków oraz Rodaczek z Marxloh i okolicy u
prasza (2) Zaaąd. 

Tow. iinm. „Sokół'' w Gelsenk.-Bismard: 
donosi swym druhom, iż miesięczne posiejii;e_ 
nie odbęd~ie się w niedziel~. dnia 2 czerwcil 
o godz. 4 po poludniu u p, A. Langenschej<lta. 
ulica Bismarka nr. 254. Goście mile widziani. 
Uprasza się szan. druhów o liczne staiwien ie 
sie . Czołem! (1) Wydział. 

Towarzystwo gilnn. „Sokół" w Meidericll. 
W niedziele, dnia 2 czerwca. o godz. l 

odbę<lzie się zebranie, potem wymarsz na ro
cznicę Tow. św. Jana Chrzc. Jak najliczniej_ 
szy udzia~ pożądany. (1) Wyd.zlał. 

Towarzystwo św. Wincent~o w Hocbheide 
podaje swym czlonkom ido wiadomości iż w 
niedzielę, dnia 2 czerwca, bierzemy ud

1

zial w 
rocznicy Tow. św. Jana Chrzc. w Meiderich. 
C_horąży i asystenci zechcą się stawić o godzi-
1~1e 12 w po.ludnie. Liczny udzial \;Zlonków po-
ządan:r. (1) Zarz„tl. 

Towarzystwo św. Wo.iC.iecha w Wetter u. ~. 
podaje swym czlonkom do wiadomości iż 
pr~ysz.re zebranie od'bedzie sie w uied~ielę, 
dm.a 2 czerwca, o godzinie 2 po poludniu na 
sa~1 . zwyklych posiedzeń. Po zebraniu o g:>_ 
dzmie 4„37 ~yieżdżamy na uroczystość Tow. 
św. BarUomieia w łla~en. a na drugą niedzielę 
9 czerwca b ~erze nasze :row. udzial w rocznicy 
Tow. św. Jozefa w W1tten. Wyjazd o godz. 
2,42 .. O jak najliczniejszy udzial w obchodacl1 
bratnich Towarzystw prosi czlonków 
(1) Wyduał. 

Bractwo ~óżańca św. w Witteaa 
podaJe do wiado1?1ości, iż w sobotę, 1 czerwca, 
z ra~rn przybędzie do nas spowiednik oolski i 
b_ędz1e ~uchal s.poWiedzi św. Siostry winne 
się Spowiadać zaraz po poludniu, aby wieczo_ 
rem byl czas dla mężc:znn. W niedziele zaś 
wspólna Komunia św. dla Bractwa nasze-go o 
pól do 8. O liczny udziar w spowiedzi i nabo.-
7.eństwie uprasza PrzełO'Lo.na. (J} 

l!waga: Różaniec i zmiana tajomn1c po 
połsk1em nabożeństwie. 

l(oł-0 śpiewu „Biała Róża" w Wanne 
pe>daie ~o wiadomości swym czlonkom. iż le
kcya śpiewu odbędzie się w niedzielę dnia 2 
czerwca. o godzi11ie 3 p() poludniu. ' 

U":'aga_. Z~r~zem <lonos 'my, iż po lekcyi 
od~edz1e się m1es1ęczne zebranie na sali pa11<1 
Me1e~wert, ul. l(rólewska. na które si ę czlon
ków i druhów z Wanne uprzejmie zaprasza 
(1) Zarząd. -----·-·-· . . 

To:warzystwo gimn. „Sokót' w Mengede 
poda1e druhom do wia<'lomości, iż dnia 2 czer
wca o ~od~inie 3 po południu na sali p. A. Vogta 
o-Obędzie s1"' oólroczne wc:ilne zebranie. Szali!. 
Dru~owie ~inni stawić się w komplecie, gdyż 
prZYJdą wazne sprawy pod obrady. Także za
praszamy wszystkich nam życzliwych R.oda
kó_w, aby jak najliczniej przybyli, Hej, braciił 
Wiarusy I dalej Pod skrzydJa naszego So-kola 
gdyż tylko . w zdrowym ciele zdrawy duch 
ut~zyma~ s~ę zcl~a! - Szan. druhowie z wy
dz1alu wmm godzinę prędzej sie stawić. (1) 

Cwiem ! St. SkrzyJ>Czak, przew. 

Baczność Oberhausen i okolica! 
Towarzystwo św. l~nacego w Oberhausen 

uwiadamia wszystkich R.odaków i szan. Towa
rzystwa, które zaproszenia odebraly iż obchód 
rocznicy dnia 9 czerwca się nie ~dbe<izie z 
powotiu tego, iż J>rzybędzie do Oberhausen 
Najprzew. Ks. Biskup. Akt J)-OŚWięcenia cno· 
rągwi odbędzie się tylko w kościele o gooz. 
6Y:i podczas polskiego nabooeństwa z kazar 
nięm, które odprawi Czcigodny ks. Kulawy 
przy udziale miejscowych Towarzystw. Ob
chód rocznicy towarzystwa naszego oo'będzie 
sie w sierrmiu. na którą będą szan. Towarzy
stwa prZ(!_?! ~l~zenie zaproszone. Prosimy 
do p0twyższego ogloozenia $ię zastosować. 

(I) Zarząd.. 
Uwaga: Uwiadamia się wszystkich Ro

daków w parafii Najśw. Maryi Panny, chcą
cych wziąść udział w pielgrzymce do Newi_ 
ges dnia 2 czerwca, iż bilety prowizoryczne 
kupić moina przed czasem u następujących 
członków: Franciszka Perza, Lipperheiderstr. 
80. f ,ranciszka Mąki, Kasernenstr . 21, Piotra 
Kozaka, Knappenstr. 118, Feliksa Dziuby, Heidt 
str. 30 i Michala Marciniaka, l(arlstr. 5. 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Woiciecha w Karn.'lp 
donosi swym czlonkom i wszystkim Rodakom 
z Karnap i okolicy . iż w sohotę po poludniu 
dn ia l czerwca i w niedzielę rano sposobność 
do spowiedzi św. W niedz i el ę po południu 
o godz. 4 nabożeństwo dla Polaków z ka1.a-
niem. (1) Zarutd. 

Uwaga: W nie dzie l ę, rano o godz. 9 hie~ 
rze Tow. nasze udz i ał z chorąQ;wią w procesvi 
Bożego Ciala. O liczny udzial pros i Zarząd. 



To•·arzystwo św. Bartłomieja w Hagen 
urządza zabawę latową z tańcami w niedzielę 
dnia 2 czerwca, o godz. 4 po południu na s.ali 
'· I'.rnenpntscha, Średnia ul. (Mittelstr.) 19, na 
którą zapasza się wszystkich Rodaków i Roda
czki z Wetter, Herdecke, Vorhalle, Haspe, Mil
spe, Gewelsberg, liagen i okolicy. O jak naj
Jicwil ;S'lY udzial w zabawie uprasza się. 

(.?) Zarząd. 

TowarL.)·~two Polek „Wanda" w Heme. 
Przysz.te zebranie odbędzie się w niedzielę, 

· dnia 2 czerwca, o godz. 4 po pol. w lokalu po
siedze!l u p. Steinberga, ul. Dworcowa, obo:c 
koociok katolickiego, na które sie wszystkich 
e7lonków zapra5.z'a, gxiyż będzie bardzo zajmu 
~cy \Vyktad i inne ważne sprawy. Goście 
mile widziani. · (2) Zarząd. 

'.; 1ec „Związku Polaków" w I(ottenburgu 
odi . dzię się w niedzielę, dnia 2 czerwca. po 
p<>Jlini• o godzinie 4 na sali pana Bartlinga w 
Xottenburgll. Rodaków z i<ottenburga, Ka-
strop, R.auxel, Kirchlinde i okolicy U'Pirasza 

się o liczny udzial. Jako referent przybęJzie 
p. Skraburski z Gelsenkirchen . O lic.my udzial 
uprasza 

„Związek Polaków w NietncT;eeh". 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
tiouosi szan .. czlonkorn. iż przyszle posiedze
•ie odbędzie się w niedzielę, dnia 2 czerwca 
<1 godz. 4' po polu-dniu w katol. domu czeladzi 
(l(atbol. Gesellenhaus). ( 1) Zaruid. 

Baczność! 

Towanystwo św. Stanisława B. w Marxloh 
podaije swyirn czlonkom do wiadomości, iż To.. 
warz_ystwą nasze przystępuje w sobotę, 1 cze:: 
wca wspólnie do spowiedzi św., a w niedzielę 
przystępują czlcmkowie nasz.ego Tow. wspólilie 
4o Komunii św. Uprasza się więc czlonków, 
ażeby sit;: jak najliczniej stwili w czapkach i 
od?A'łakach. Bliższe szczególy będą ogloszone 
w Marxłoh przy kościele katolickim. Zarazem 
.2'Wracamy tym czlonkom uwagę, którzy zalega 
ją ze skladkami miesięczmemi, ażeby skladki 
jak na:iprędzej zaptacili, ponieważ po 4 mie
siącach łracą wszelkie prawa towarzyskie. 
(l) Zarząd. 

Zarząd Tow. św. Wojciecha w Wattenscheid. 
Zebranie odbęd.z.ie się w niedzielę, dnia 2 

czerwca o godz. 4 po pol. w sali p. Schliltera 
ul. Bochumska. O liczny udzial uorasza się. 

Tow. Prremyisłowców Polskich w Essen 
J)Odaje do wiadomości. iż w niedzielę( 9 czer
wca. o godz. 3 po po.tudniu w lokalu zwyktych 
posi.~zeń odbędzie się walne zebranie. Na 
porządku dziennym: Przystąpienie <to Związku 
Tow. Przemys.łbwych w Poznaniu. O liczne 
i punktualne stawienie się członków uprasza 
(4) Zarząd. 

Towarzystw<> św. Wawirzyńca w Hordel 
donosi SwYl11 człoukom, iż mtsze posiedzenie 
pierwsze odbędzie się w niedzielę, dnia 3go 
czerwca. o godz. 4 po poludniu na sali p. Klee
bank. Ponieważ przyj.clą bardzo ważne sprawy 
pod obrady, więc się uprasza o punktualne sta 
wienie się i o liczny udziar cz.lonków. Goście 
mi!e widziani. (2) Zarząd. 

Baczność Rodacy z parafii Odolanowskiej! 
W ·niedzielę, dnia 9-go czerwca po poludniu 

o wodzinie 4 ua sali p. Unterschemanna, w po
bliżu kościola katolickiego kościola w Wanne 
odbędzie się pogadanka w sprawie zamówie~ 
aia chorągwi. Proszę w imieniu komitetu Para 
fian odolanowskich, ażeby się jak najliczniej 
stawili. tak sarno i skarbnik p. Jan Lis z Wet
ter. Pooieważ to jest 'Ostatnia -pogadanka 
przed zamówieniem chorągwi, więc jest powir. 
nością, każdego parafianina odalanowskiego na 
powyższą pogadankę przybyć. Niżej podpisa
ni przyjmują na PO.wYższy cel skladki. Nazwi
ska ofiarodawców bcdą przez ks. proboszcza 
czyli pr.odziekana z kazalnicy oglfoszone a w 
.,Wiarusie Polskim'• pokwitowane. (627) 
P-r. Setecki, Baukau p. łierne, Oststr. nr. 9. 
J. Sieraczek. Gelsenkirchen 4, f erdinandstr. 11. 

Towarzystwo św. Józeia w Holsterhausen 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dnia 2 
czerwca, po poludniu o godz. 4 odbędzie s:ę 
aad.vwyczajne walne zebranie. na którem bę
d:zie obór nowego zarz.ądu. Rewizorzy Jo.sy 
winni się stawić już o S!odz. 1. O liczny udzial 
czlonków w tern zebraniu uprasza 
~2) „ A. Cieszak, przewJ'dn. 

UCHWALA! 
Zebrany w Gelsenkirchen Komitet „Swię

tojózafacia" w dniu 5 maja 1907 uchwalił co 
1astępuje: 

l(ómitet „Świętojózafacia" sklada pana Jó
zefa łlaina z Bochum-ttoistede z jego urzędu 
jako skarbnika ,.świetojóxafacia". Powody 
bardzo ważne są Komitetowi znane. Komitet 
•. $więtojózafacia'' potwierdza wybór pana Sta 
nislawa Zmyśloneg9 z Wattenscheid na skar-
nika ,,Swiętojózafacia". Odtąd nie wolno panu 

Józefowi .liainowi z Bochmn-łiofstede przyj
mować nadal skladek na „$więtoiózafacie". 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd nadsylać 
aa ręce pana Stan:sława Zmyślone.~o z Wat· 
tenschcłd. 1111~ Bochumcrstr. nr. 156. 

I\cmitct „Swiętojózafacia": 
Franciszek i\fatniak, przewodniczący; Andrzej 

Kranz zastęoca; T. Nowacki sekretarz:. 

Tow. św. Franciszka Ks. w Hofstede-Riemke 
bierze udz!al w procesyi Bożego Ciala w ko
ściele parafialnym w Riemke o godz. 9 z rana. 
Czlonkowie z łlofstede winni się zebrać u p. 
Wallburga. a czlonkowie z Riemke u p. Vor
hoifa w czapkach i odznakach o godz. 8 ra.. 
no. - Po ukończeniu procesyi w Riemke bie
rze tow. udziaI w procesyi w Bochum. 

Po południu o godz. 5 miesięczne zebranie 
na sali {>„ Walburga. O liczny udzial członków 

rodaków sic uprasza. Goście mile widzhni. 
Zarząd. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede 
podaje swym czlonkom i wszystkim Rodakom 
z Mengedc i okolicy do wiadomości, iż ·w nie
dzielę, dnia 2 czerwca o godz 6 po poructuiu 
odbcdzie sic 

wiec ludowy 
w fil)rawie budowy kościofa katolickiego na 
kolonii. Sprawa ta dotyczy nas Polaików bar -
dzo. A zatem jak na:ilicznieiszy udział wszy_ 
stkich Rcxl.aków jest 'Pożądany. 

St. I(ałużny. przewodn. 

Towarzystwo idmn •• ,Sokół'' w Suderwich 
podaje do wiadomości swym <lruhom, iż w nie
dziel~. dni.a 2 czerwca, od-będzie się miesięcz
ne zebranie w HenrichenburJ{ u p, f etdmanna 
o 4 gcxl.z. po pol. Cz.olem ! Wydział. 

Z radością donoszę, iż mlodzież w Henri
chenbur11: ma zamiar w nasze szeregi sokolskie 
wstąpić i z nami pod jednem skrzydlem wespót 
pracować. Jeszcze wiec rąi wszystkich pro
simy, aby się na 2 czerwca jak najliczniej sta
wili. ( 1) Woje. Oi!ndera. sekretarz. 

Towarzystwo gimn ••• Sokół'' w Gerthc 
podaje swy-m druhom do wia<lomOlści, iż w nie_ 
~dzielę, dnia 2 czerwca o godz. 5 po pofudniu 
na sali p. Schuhmachera odbędzie się miesię
czne zebranie. Pożadanem iest. aby się wszy
scy druhowie stawili, gdyż przyjdą bardzo w:i
żn~ sprawy pod obrady. Goście mile widziani. 

CzoCem! (2) Wydział. 

BACZNOŚĆ RODACY Z WANNE I OKOLICY? 
P.ielgrzymka polska z Wam1e i okolicy 

Clo Newi2'.es ! 
odbędzie się w niedzielę, ·dnia 9 czerwca. Bi
lety prowizoryczne moŻJna już dostać w Wanne 
w księgarni polskiej p, Danielaka, przy Dw.>r
cowej ulicy, dalej u p. Jankowskiego, ul. Apte
karska w skfadzie kolonialnym, także u wiełe
bn~o ks. Keitera :w Wanne-Zachód w skladzie 
koloniaLnym p. Mielcarka. ul. ttofstr.; w Roh
.Unghausen u przewodniczącego Tow. św. Woj-, 
cięcha p .. Wo.jciechowskiego, ul. łlofstr. 11 b; 
u przewodn:icząceg{)I Tow. „Jedność" p. Ka
źmierskiego, Violinstr. u przelożoneJ Bractwa 
Różańca św. pani Pabich, Moltkestr. Z miei
scowości Eickel u przewodniczącego Tow. św. 
Pawla p, Krupki Kurfiirstenstr. 31. Z miejsco
wości łlols.terhausen u prz.ewodn. Tow. św. Ma
cie}a p. Kowalskiego, ul. Pryderykowska nr. 
3; u nrzewod.n. Tow. ś.w. Józefa p. Ciszaka, 
Pryderyko1Wska ul. 20. - Bilety zwrotne dla 
pielgrzymów z Wanne. liolsterhausen i Eicket 
kosztuia 1,45 mr „ prócz tego będą pobierane 
od każd.ego biletu 30 fen. na pokrycie kosztów 
pielgrzymki; a więc placi się za bilet 1,75 mr.; 
<Ha miejscowości Rohlinghausen p.laci się za 
bilet 1,65 mr .• za dzieci niżej, lat 10 placi się 
polowe. 

Uprasza się szan. Rodaków o jak 11aJlicz
niejsze WY.sJ:anie dzieci jak0 anio!ki, celem u
pię_kszenia pielgrzymki, zarazem zwraca się 
uwagę szan. Rodakom. iż wszelkie przybory 
<lla a•niolków jako to lilie itd. można nabyć w 
skladzie p. Danielaka. - Bilety prowizory
czne tr.z:eba kilka dni przed pielgr.zymką zwró
cić, aby módz otrzymać bHety l)raiw<lziwe. Po
rzą<lek pielgrzymki będzie jeszcze oglosz'lny. 
(632) Franciszek Snadny. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Hochlannark 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 2 
czerwca, Qierzerny udziaJ' w procesyi Bożego 
ciala z kościola 00. Francisz.kanów w ttoch
larmark-Stuckenbusch. O liczny udzial cz.ton
ków jako i wszystkich Rodaków prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzvstwo gimn. „Sokół" w Ober-Styrum 
podaje swym druhom do wiadomości, iż w nie
dzielę, dnia 2 czerwca, punktualnie o. godz. 4 
po po1lud11iu odbędzie się pólroczne walne ze
branie, na które sie druhów jak najliczniej za
prasza. Goście mile \Vidziani. Czolem ! 

Czotem ! Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Kottenbun~ 
donosi swym druhom. iż zebranie nasze od
będzie się w niedz:ielę_, dnia 2 czerwca o go
dzinie 2 i upominamy, druhów, aby jak jeden 
mąż na zebrnnia pr,zybywali, pooieważ tylko 
1raz w miesiącu się odbywają. Na porządku 
dziennym obrady nad wycieczką do Wetter. 
Goście mile widziani. (1) Wydział. 

Koło śpiewu „Wanda" w I(ray 
donosi swym czlonkorn, iż lekcya śpiewu olL 
·będzie się w niedzielę, dnia 2 czerwca, o godz. 
1 po pOlludniu na sali p. Kofencherstera, a pJ 
lekcyi od·będzie się miesięczne zebranie .. Goś-
cie mile wi<lziani. (1) Zarząd. 

Baczność Freisenbruch ! 
Oznajmia szan. członkom Tow. św. Anto

niee20 oraz i Rodakom z Preiseubruch i oko· 
licy, iż w niedzielę, dnia 2 czerwca. o godz. 6 
po oo.I'. odbędzie sie nabożeństwo polskie; po 
nabóżeństwie sposobność ido spowiedzi św. 
(1) St. Sobczak. zast. przew. 

Towarzystwo św. Walentego w M<ks 
obchodzi swa pierwszą rocznicę poświecenia 
chorągwi w niedzielę. dnia 25 sierpnia. Szan. 
Towairzystwa orosimy jak najuprzejmiej, aby 
się do teS{'o zastósowa·.ć raczy.ty. 
( 1) Zarząd. 

Towarzystwo ii;imn. „Sokół" I w Wanue 
podaje swym czlonkom i Rodakom do wiaJJ
!TIOści, iż przyszlc miesięczne z·ebranie odbę
dzie sie w niedzielę, dnia 2 czerwca, po polu
dniu o godzinie 1 w lokalu p. łlomburga. O 
liczny udział' druhów uprasza się. Także tych 
miodz.ieńców polskich zapraszamy, którzy je
szcze nie są w Sokole, aby na to zebranie przy_ 
szli i dali się do naszego g-rona zapisać, bo kjo 
prawdziwym Polakiem, ten powinien być także 
Sokalem. Go6cie mile widziani. 

Czo.tern! (1) Wydział. 

Bractwo Różańca św. Wetter 
podaiie swym Braciom i Siostrom do wiadomo 
ści, iż w przysz!ą niedzielę Bractwo nasze bie
rze u<lzia! w procesyi. Pożądanem jes.t, a by 
się cz!ookowie jak naijliczniej stawili. Zarnzem 
-donoszę, iż po poJu<l·niu o godz. 30 odbędzie się 
w kościele różaniec i mniana Tajemnic. Sio
stry i Bracia pO'\Vinni licznie przybyć do ko
ścio.l'a, aby te kilka minut poświęcić dla dobra 
duszy swojej. Spodziewam się, iż tym razem 
kościól nie będzie pustkami świecil. iak zesz.Ią 
razą. (1) Nadzelator. 

-------------
FIRANKI wszelkiego rodzaju pierze i far

buje na nowo i reparuie naitaniei FARBIERNIA 
OALLUSCHI(E. PRALNIA W BOCHUM. Tel. 
or. 911. 

Filie: Hołstede, H1:1nc, Eickel, Rohling
hausert, Liu.den, Hattitlli!:CD, Lamzendreer. l\far· 
ten, Castrop, l(amen, DMtmund. Oerthe, 
SorockhOvcł. 

~ *-* H: *-*- **-
~ Naprzeciw koś„ , telef on nr 

cioła katolick. 503. · --Ten łylłto 
kto kupuje Stg 

.Bromen'a 

oszcz~dza pieniądze! 

HER 1'T E, 
~\l Dworcowa (Bahnhofstrasse) 2ó 

w +~~~~~~~ 
Potrzebuję od zaras kilka ~ 

krawezek ---
i panienek, ktoreby się chciały wync~~ . 
Zgłoszenia. pod adresem FranełMzka Nas~ia. 
w Waane, łiarlst:r. ł2 przy kościet& ka: 
lickim. Wielki 1tklad bielizny Ota 
"':Helkieh 8trojów polskłeh, kra.,,: 
tow, ehosłek .Jedwabnye' łra1t
eu@kłcl1 I tureckich. 

Skład towarow kolonialnyc~ 
Z powodu urztłdzenia wielkiego BJ>OOY!ll11tg 

składu mam zamiar sprzedaś od zaraz aojii fili~ 
w Hamme przy -Bochum przy ul. Schwarzbacha 
nr. 1· Dobre nrlądzenie z oświetleniem gaMwem 
500 marek. Zapasy towarów za około 200& mrk. 
Obrót z każdym miesi"cem się powiększa. eeyaiy 
zysk miesięcznie przeszło 200 mrk. Posiadam talie 
drugą filię w Herten w pobliżu kopalni „Ehvaid' 
także na sprzedaż. Interes istnieje od U lat. Na 
urządzenie i zapas towarów potrzeba 1400 11rk. 
Bliższych szczegółów zasięgnąć można w lla••e 
8ebwarzbachsć:r. I i u Ed. Hacema81~ 
w Herten. (629 

Dom ł merca 01rCM1a po· 
łożone w mieście Borku 

zara:1. przy dworcn przynoszlłCf rocz. 
n e dzierzawy 310 marek, Iła hypole· 

ce pozostaje 2400 marek, mam od zaraz aa spm· 
darz. Cena według ugody. Reflektanci zecłi.cą ei~ 
zgłosić w mieście Borku do ~. Prs11tyla· 
ka lub w 8odlngen pr1y Herae, Frłed· 
:ricbstr. 9.& h. łgnaeego PrzybJlalla. 
Na odpowiedź trzeba dołąciyć znaczek. (680) 

Bank ludowy w Dłubaku. 
Spółka. zapisana. z nieograniczoną odpowiedzialna· 
ścią zal. 1905 r. liczy już 84: członków, którzy ma· 
jątkami odpowiadają za Bank i złożone w nim o
szczędności. Bank w O!oboku płaci od deptzytóv 
za wypowiedzP.niem (634) 

11' dnlowe1n 3 11roceat 
k wa1•talnem 4 procent 

Ołobok, w maja 1907. 

ls. prob. J. Piotrowski, prms 
Rady nadzorczej Banku lud. w Oloboku 

.A.dres: Baak ludowy E. G. m. •· .ft. 
Olobok (Prov. Posen). 

Bank Lodowy w Śremie 

~ 

Spółka zapisana z nieograniczoną. odpowiedzialnością - założ. w rGku 1873 
{)oleca. się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które n.aJpewnłd 
wkładać mogą ciężko zapracowane swe oszez~dno&eł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
IO·dnłowem 3 proeent. 
li. n'artalnem ' „ 

sprzedajemy wszelkie meble, -= ~ 
Złożone u nas depozyta ł oszezt:dno&cł wynosiły na Ntll'Y 

Rok blisko ~ ł pół miliona marek. 
Fundusze rezerwowe i udziały członków ca 500,000 111k, 

Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy inaj.ątkami s'IYI' 
odpowiadają za Bank i złożone w nim kapitały. 

całkowite wyprawy, pie ee 

kuchenne~ różne sprzęty do· 

mowe, kanapy, wózild dla 

dzieci po cenach najnizseyeh. 

· Polecamy również własny 

war ztat tapicerski. Kupione .4 ~ „. 
~ 

sprzęty odstawiamy darmo ..... 
~ 

do domu. - - - - ... 
~ e 

Piękne narodowe 

ocztów I 
poleca 

Bank ludowy naleiy do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrzynl•~· 

Lokale bankowe mieszczą. się w domu wlasnfm Banku przy ul. Kośc1el 
o.ej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 

Bank JLudowy - Volksbank 
Sd1rin1n1 (Posen) 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewn)'lll 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - V ołlisbanli. 
eingetragene Genossenschaft mit nn eschrankter Haftpflicht. 

1'Jadallńsk.i.. _ --~·-Kuełaar11kl. Dotli~ 

- Znaczki rabatowe I 
5 °lo. S 0 lo 

Każdy ~mspnkaja · swe potrzeby 

Znaczki rabatowe 

rzetelnen1 i trwałem 

bu ~ 
• 

najlepiej i najtaniej u 

E. St ~e 
' Oast op-Sob · eri , Bismarka ul. 21. Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szlago

wski z Schonnebeck. Marcin S ekierski z R.au
xel. Stefan P1otrow~ki. B Wilkowski z Rott-
hausen. Andrzej Cichy. Stanislaw Zmyślony u, C z J ń k j, i{sięgarnia „Wial\ 
z Wattcnschcid. Franciszek Krupka. Wo;cicch l 

Kotowski z Essen. Poznań (~fl~N l '1!w. llla1•t•łn lłn'· 2'2. Polskiego" 

Warsztat eleg nckLgo obuwia na miaro· „ 

Reperac_,e rzetelnie i tanio. 60
;,, 

„ Wiarusa Pol." w J3och1 



O• 

a· 

°' 
i 

<) 

,,Wiar·us Polski" 
wychodsi sześć razy tyi:rodniowo. 

Prenwnerata wynosi 

t,ao mk. 
kwarialnie. 

„Poeła:9ea lraiolickiego" • ._,.. 
DlUj~ abo11enci w tiodatku. 

' I 
pl 

•r. 23. 

Na niedzielę trzecią po świątkach. 
Lekcyą. 1 Piotr. V. 6-11. 

Najm~lsi ! Uniżajcie się pod mocną 
'f~ką Bozą, aby was wywyższył czas 
nawredzenia, wszystko troskanie wa
sze skladając nań, gdyż on ma pieczę o 
~as. Trzeźwymi bądźcie, a czuwaj
cie; boć przeciwnik wasz dyabeł, jako 
lew ryczący krąży, szukając kogoby 
pożarł. I(tóremu się sprzeciwiajcie mo 
cni w wierze; wiedząc, iż toż utrapienie 
f>Otyka braterstwo wasze, które jes1 
na świecie. A Bóg w.szelakiej łaski 
który wezwał nas do wiecznej swd 
chwały w Chrystusie Jezusie, malucz
ko utrapione doskonale uczyni utwier 
dzi i ngruntuje. Jemu chwał~ i moc 
Ila wieki wieków. Amen. 

Ewangelia. Łuk. XV. 1-10. 

W on czas: Przybliżali się do Je
zusa celnicy i grzesznicy, aby go słu
chali. I szemrali Faryzeuszowie i Do
ktorowie mówiąc: Iż ten przyjmuje 
grzeszniki, i jada z nimi. I rzekł do 
aich to podobieństwo, mówiąc: Który z 
was człowiek, co ma sto owiec; a jeśli
by stracili jednę z nich, i żali nie zosta
wuje dziewięćdziesięciu i dziewięciu 
na puszczy a idzie za oną, co zginęla, 
aż ją najdzie? A gdy ją najdzie, kła
dzie na ramiona swe radując się; a prz' 
szedlszy do domu, zwolywa przyjaciół 
i sąsiady, mówiąc im: Radujcie się ze 
mną, iżem znalazł owcę moję, która by 
la zginęła. Powiadam wam: żeć tak bę 
dzie radość w niebie nad jednym grze
sznikiem pokutę czyniącym, niż nad 
dziewięćdziesiąt i dziewięciu sprawie
dliwych, którzy nie potrzebują pokuty. 
Albo która niewiasta mając dziesięć 
drachm, jeśliby straciła drachmę jednę, 
iżali nie zapala świecę i wymiata domu, 
i szuka z pilnością, aby znalazła? A 
najdzie, zwoływa przyjaciółek i sąsia
dek, mówiącą: Radujcie się ze mną, bom 
znalazła drachmę, którąm byla straciła. 
Tak, powiadam wam, radość będzie 
Przed Anioły Bożymi nad jednym grze 
sznikiem pokutę czyniącym. 

Kazanie. 
. Nieraz już; słyszeliśmy Bracia moi, 
ze. Jezus dla swojej dobroci i miłosier
d~1a, jakiem się odznaczał względem 
nieszczęśliwych. pociągał za sobą tlu
~Y l~du, który z różnych stron zbiegał 
o Niego, aby nauki jego słuchać, i po

moc. jaką otrzymać. zbliżali się także 
~eln1cy i grzesznicy, na co Faryzeusze 
1 doktorowie zakonni źle patrzyli, i po
~ądzali Jezusa, że ma z nimi zażyłość 
1 Wspólnie ucztuje .. Tymczasem Jezus 
rrzyj~ował ich nie dla zażyłości i ucz-
owania, ale jak zwykle każdy lekarz 
Przyimuje chorych, aby im dać radę, co 
A~Ją czynić dla pozbycia się choroby. 6 więc Faryzeuszów wyprowadzić 
b' }ędu, przytoc~yl Jezus ?wa pod.o
ien~hva: o zgubionej owcy I drachnue, 

~ ~t?rYch odnalezienia cieszyli się wła-
c1c1ele zguby. . ' 

I<tóż tu nie widzi, bracia moi, pod 
~fstaci~ tego człowieka, który mając 
0 ° owiec, a gdy jednę z nich utracił, 
0Puszcza dziewięćdziesiąt i dziewięć 
n a Pus~czy, a biegnie za ową, co zgi
ie~ła az ją odnajdzie? A wszakże to 
0 t Jezus, Zbawca i dobroczyńca nasz.! I 
~r ~o o~uścił dziewięćdziesiąt i dzie-

ęc owiec na puszczy, czyli wszyst-

Bochum, na niedzielę dnia 9 cżerwca 1907. 

kich Aniołów i Swiętych w niebie, a po
biegł za tą, co zginęfa zstąpiwszy na 
ziemię, aby rodzaj ludzki, zgubiony 
przez grzech pierworodny, odnaleść. I 
wziął go na barki swoje podówczas, 
gdy dźwigał krzyż ciężki na górę Kal
waryi, na którym był przybity i śmi·erć 
poniósł, byle tylko zgubionego czło
wieka odnaleść i zapewnić mu zbawie
nie. A w ten sposób odnalazłszy go, 
przynosi do domu, czyli do Królestwa 
niebieskiego, zwołuje przyjaciół i sąsia
dów, to jest Aniołów i Swiętych i mówi 
im: „Radujcie się zemną, iżem znalazł 
owcę moję, która by la zginęła." A że 
to, a nie inne ma znaczenie wyjaśnio
na wam dopiero przypowieść, to się 
najlepiej pokazuje z tych słów, które 
Jezus mówił do rzeszy: „Powiadam 
wam: żreć tak będzie radość w niebie 
nad jednym grzesznikiem pokutę czy
niącym, niż nad dziewięćdziesiąt i 
dziewięciu sprawiediwych, którzy nie 
potrzebują pokuty." Toż samo znacze- · 
czenie ma i druga przypowieść o nie
wieście i o zgubionej drachmie, którą 
owa niewiasta odnalazłszy, cieszyła się 
i zwoływała przyjaciół i sąsiadki, aby 
wspólnie z nią podzielały radość. Nie
wiasta ta, wyobraża kościół święty, któ 
ry smuci się i ubolewa nad upadkiem 
w grzechy dziatek swoich. Wy
miata dom, czyli nawołuje grzeszni
ków przez zachęcanie ich do pokuty, 
stawiając im przed oczy nieszczęśliwy 
stan duszy i potępienie wieczne, gdy
by się nie nawrócili; a zarazem przy
pomina im niepojętą dobroć i milosier-

. dzie Boże, który nie pragnie zguby grze 
sznika, a tylko aby się nawrócił i żył. 
A gdy się nawracają raduje się z tep-' 
zachęcając ich, aby już trwali w łasce 
Boga i nie powracali na nowo do grze 
chów, z których dopiero co podźwignę
li się. - „Tak powiadam wam, rado~-' 
będzie przed anioły Bożymi nad jednym 
grzesznikiem pokutę czyniącym" -
mówi w końcu Ewangielia. - A z któ
rych to slów nie mamv wnioskować: 
jakoby Bóg więcej cenił tych, którzy 
dopuściwszy się grzechów powstali z 
nich, aniżeli sprawiedliwych co trwają 
w cnocie i zawsze wiernie służą Bo
gu; owszem, Bóg takich wiecej ceni i 
wyższą chwałą ich obdarza w niebie; 
ale dla okazania troskliwości jak ka
żda dusza wielce go obchodzi, więc ta, 
którą mia t za straconą. gdy powraca do 
niego, wielką· Oo napełnia radością, i 
przynosi Mu pociechę. 

Któż tu z nas, bracia moi, widząc tę. 
niepojętą dobroć i miłosierdzie Boga 
względem grzeszników. nie poczuje się 
do wdzięczności, a zarazem czując się 
być w grzechach, nie pobudzi się do ża
lu za nie i nie postara się o to, aby jak 
najprędzej podźwignąć się z upadków 
i czynić za nie odpowiednią pokutę? 
Chyba ten tylko co nie pojmuje własne
go dobra, i niedba o dusze. 

Co do nas, bracia moi, uwieihia.;p· 
dobroć Boga i garnijmy się do Jego ła
ski, abyśmy wsparci Jego pomocą u
chronili się '\\rad, jeże1i jesteśmy od nich 
wolni~ a w razie przeciwnym, abyśmy 
jak najpredzej z nich podźwignęli się. 
i pozyskali zbawienie wieczne. Amen. 

Cudowne obrazy Mat ki Boskiej 
ols ce ·-(Ciair dalszv). 

BRZOZIE POLSKIE. 
W brodnickim powiecie leży piękm1, 

bardzo dawna wioska. zwana: Polskie 

Brzozie, o której przechowały się wia
domości już z początku czternastego 
wieku. Niewiadomo, kiedy tu pierwszy 
kościół postawiono, atoli o ile o tern 
wnosić można z aktów parafialnych, 
istniaJ on już w szesnastym wieku. Te
raźniejszy schludny, drewniany koś
ciółek, wybudowany na cześć Wszy
stkich Swiętych, dachówką pokryty, 
stanął w roku 1826 na miejscu dawne
go, który dla starości rozebrać musia
no. 

Nie wiadomo też, skąd pochodzi i 
jak dawno jest tu czczony obraz Naiśw. 
Panny, znajdujący się w wielkim ołta
rzu, który lud miejscowY i okoliczny 
uważa za laskami słynący i szuka 
przed nim pomocy i opieki Najświęt
szej Bogarodzicy. Przeszło trzy stopy 
wysoki, na płótnie malowany, przed
stawia Matkę Najśw. z Boskim Synem 
na ręku; ozdobiony jest srebrną sukien 
ką i takiemiż koronami. Matka Najśw. 
trzyma różaniec w ręku, a Boskie Jej 
Dziecię podnosi prawa rączkę, jakby do 
błogosławieństwa, w lewej zaś trzyma 
gałązkę lilii, ze srebra wykonaną. Kil
kanaście srebrnych wotów dokoła roz
wieszonych, dopełnia ozdoby tego pię
nego i do pobożności pobudzającego 
obrazu. 

Dawne akta kościelne nazywają go 
taskawym. Tak czytamy w aktach wi 
zyty biskupiej z roku 1593: „Wielki oł
tarz zawiera łaskawy obraz Najśw. Pan 
ny". Nie inaczej wyrażają się o nim 
późniejsze wizyty pasterskie z roku 
1703 i 1719. Był nawet dawniej opis 
tego obrazu w księgach kościelnych, 
a prawdopodobnie i wzmianka o waż
niejszych łaskach przed nim otrzyma
nych; to pismo jednak nie doczekało 
naszych czasów. O łaskach dawniej 
otrzymanych świadczą obecnie same 
tylko wota i napisy na nich umieszczo
ne. Jedno z nich nosi napis: „Katarzy
na Zawiraczka, która trzy lata leżała, 
już to 10 1at, daje wotum do Polskiego 
Brzozia na podziękowanie Bogu". Inne 
z roku 1661.pochodzi od ks. Jana Odręb 
skiego, dziekana i proboszcza tutejsze
go, który i kościół ten odnawiał w roku 
1677. 

Starzy w parafii ludzie opowiadają, 
że w danym kościele widzieli wiele kul 
i szczudeł powieszonych przy obrazie. 
Pochodziły one od kalek, którzy otrzy
mawszy zdrowie przed tym obrazem, 
zostawili je tam n<l pamiątkę. Najśl
niejszym atoli dowodem, że Matka Naj
świętsza łask nie szczędzi w Polskiem 
Brzoziu, jest gorąca wiara i ufność oko 
licznego ludu do tego obrazn. Niech tyl
ko klęska jaka grozić pocznie okolic ': 
długa posucha, lub słoty szkodliwe, 
wnet proszą parafianie o Mszę św. 

· przed obrazem Najś·w. Panny i doznaj~ 
upragnionej łaski. Podobnie uciekają 
się tutaj wierni we wszystkich o~(' 
słych potrzebach swoich. Tak naprzy 
kład opowiada Agnieszka Kotowiczo
wa z Polskiego Brzozia. wdowa '55 1nt 
licząca. że rrdy będąc jeszcze dziewczy 
ną, tak ciężko zachorowało. że dzień i 
noc ustawicznie kaszlała, a krew ucho
dziła jej nsta i nosem. nie 'ridnc ż· -
dncgo lekarstwa dla siebie, kazała sie 
zawieść do Pol kiego Brzozia. odclata 
się w opieke Naiś. Pannv, złożyła dwie 
świece w ofierze i prosiła o Mszę św. 
przed cndO''\ rnvm obrazem. Jeszcze pod 
czas Najś ~. Ofiary bardzo silne boleści 
cierpiała. ale wkrótce W'ZV tkie cier
pienia ustapitv i zdro ;i{ą do don1u wróci 
ła. Poź iej. gdy byla zameżna. zachoro 
wały jej równocześnie dwie córki, bliź-

Księgarnia „Wiarusa P." 
poleca w wic~k:m wy!>orze : 

książki du nabożeństwa, powie
ściowe, historyczne, śpiewniki, li
stowniki, papier listowy, wiy;arlli, 
powinszowania itd. 

Adres: "Wiarus Polskia:, Be
chum, Mal theserstr. 17. 

Rok 17. 

nięta, na febrę w trzecim roku życia„ 
Choroba trapiła je przez wiele tygodni„ 
już ani jeść, ani pić nie chciały. Wów
czas strapiona matka zaprowadziła je 
przed ołtarz Najśw. Panny w Polskiem 
Brzoziu w jedną niedzielę po nieszpo
rach i od owej chwili dokuczliwa febra 
ustąpiła. - Maryanna I(amif1ska z 
Małego Głęboczka licząca 64 lat 0120-
wiada, że gdy jej syn w drugim roku 
życia przez kilka tygodni ciężko zanie
mógł, a choroba najbardziej mu każdej 
nocy dokuczała, poszła z nim w rokU: 
1879. dnia 2 lipca do Brzozia. Ofiarowa
ła go opiece Matki Najświętszej, a kie
dy do domu wrócili„ dziecko jej zupeł
nie było zdrowe. 

··Największy odpust bywa tu w u-· 
roczystość Narodzenia N aj św. Panny. 
Przybywają wówczas do Polskiego. 

Brzozia pątnicy o 20 kilometrów: z 
Górzna, Jastrzębia i innych wsi okolicz 
nych. 

Wiadomość ta wyjęta jest z ak
tów parafialnych i według ustnych ze
znań. O tym obrazię wspomina ks. Pan-· 
kidejski (Obrazy cudowne i miejsca„. · 
w dyecezyi chełmińskiej) str. 141. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Dzieje Kościoła katolickiego~ 
(Ciąg dalszy)_ 

§ 39. 
2. Bóg rządzi światem. 
<Opatrzność Boska). 

1. Bóg nietylko świat utrzymujeJ' 
ale przez swą na wszystkie rzeczy 
rozciągi:i.jącą się opatrzność iprowa.lzi i 
!kieruje go jesZicze do tego celu, dla któ 
którego go stworzyl. Ta działalność 
Boga. która wszystko co się na świecie 
dzieje, podług wyższych zamiarów i 
święte~ woli Jego urządza, nazywa się 
haskim rządem nad ś:.wiatem. Naiwyż 
sze to kierownictwo śwLata przez Bo
ga nie wyklucza przecież bynajmniei 
działalności sił, które Bóg rzeczom na
dał; owszem działalność tych sił pod
rzędnych czyli iprzyczyn, czy one są 
konieczne ·i podległe niezmiennym pra
wom, czy też jako wolne z wolnością 
działają, uwzględnioną jest w planie bo 
skiego rządu nad światem. Tę przecież 
działalność podrzędnych sit czyli przy
czyn urządza i porządkuje Bóg, najwyż 
sza .przyczyna, w ten zawsze spo~ób, 
że jego cel ostatecz..ny bywa niewątpli-
wie osiągniętym. · 

N:mkę o boskiej opatrzno 'ci i has
kim rządzie nad światem wypowiada 
pismo bardzo jasno i dosadnie na ~v:elu 
miejsca·d1 „Tyś (Boże) v.rszystko pod 
pismo bardzo jasno i uosad11io na wielu 
ka 1110~ bowiem Tobie , an emu zbywa
ła zawsze. A sile ramienia t·wego kt0 
sie. sprzeciwi? Albowi m jako naj
mniejsze ziarnko na wadze. tak jest 
przed tobą okrąg ziemi, a jako krop1a 
rosy porannej, która u pn da na ziem e". 
Przyp. 16, I. 2: „Człowiecza je t duszę 
przygotować. a pańska rządzić języ
kiem". (Czlow:ck strzela, Pam Bóg 
kule nosi). Przyp. 21, 1. 30, 31: „Jako 
rozdziat:r wód, tak serce królewskie 
w ręce pa(1skic]: kędy jedno chce na-
chyli go". .,Niema.sz mądrości. nie 

ma z roztropności, nicm:tsz rady poe 
ciw Panu. Konia gotują na dziet1 bi
t vy. ale Pan daje wybawienie". 

Z nauki boskiej o opatrzności i bo
kim rządzie wynika: a) że nic istnieje, 

jak poganie przyjmowali. tak nazw1ane 



fatum. czyli ślepo działająca siła losu. 
\Vsze!ka bowiem sita podlega boskiej 
potędze; wszystko bez wyjątku korzy 
się przed najwyższem Boga panowa-
niem~ 

Podobnie nie istnieją t1kże tak zwa 
Be szczęśliwe i nieszczęśliwe gwiazdy, 
•a nasze wpływające losy, bo Bóg sam 
r;wiazdy uczynił; wszystkie muszą ie
.mu służyć f Jego rozkazy wykony
wać; „On wypuszcza". mówi· Baruch 
.3,33-35, uświatlość, a idzie i przyziwał 
ją, a posłuszna mu jest ze drżeniem. A 
~wiazdy calY światłość na straża'ch 
swoi·ch i radowały się. Zwo.ano ich i 
rzekli: owośmy: i świecily mu z rado
ścią, kto je stwo,rzył". 

b) Podobnież i przypadek nie da 
się pogodzić z boską opatrznością i bo 
skim rządem nad światem. PrzY'padek 
jest wyrazem, którym człowiek zakry 
wa własną nieświadomość; chocilaż bo 
wiem przyczyna tego, co się dzieJe, 
jest przed człowiekiem L)aJkrytą, to jest 
ona znaną Bogu, bez którego wiedzy i 
woli nic się na świeci~ nie dzieje. On 
policzył, ja:k mówi pismo św., naiwet 
wiosy na gtowie na:szej; on zna licz
bę mięsięcy_ i dni naszycb i granicę im 
wyznaczy!, której przekroczyć nie mo 
żerny i bez Jego woli nhwet wróbel 
z dachu ,nie spaidnie. (Mat. 10, 30; Job. 
14, 5; Mat. 10, 29). 

2. Opatrzność Boska, rozciągająca 
~ię na wszystkie stworzenia, wielkie 
jak i małe, o każde stworzenie z 0·50-
1bna się troszcząca, jakoby byto je

dnem,jej pieczy pomczonem, ·Czuwa z 
()SobHwą miłością nad .człowiekiem je, 
go czynami i losami thik kieiruj·e, jak 
.tego wymagi::I. •chwala boża i zbawienie 
człowieka. Jeżeli zaś Pan Bóg zajmu 
je się pojedyńczym człowiekiem w tak 
wysokim stopni1u, to bairdzie.j jeszcze 
większemi ludzi zgromadzeniami i na
rodami, szczegó}nie znś Kościołem, któ 
ry się też głównie Jego kró1estwem 
Jtazywa. 

a) Bóg czuwa szczególnie nad luctź
]11.i, jako najwyżeJ wyniesionymi go
.dnoś~ią. Ponieważ wszystkie bezr.o
iZUmne istoty tego świata zostają do 
człowieka w tym tylko stosunku, co śro 
:de~ do celu; ponieważ wszystkie tylko 
dla czlowieka istnieją, podobnie jak 
ezłowiek tylko dla Bo~J1. dla tego też 
.czlowieJhe m przedewszystkiem Bóg 

,się o•piekuje. Por. Ma. 6, 25-30: „Dla 
,te~o wam powiadam, nie troszczcie si,ę 
o rduszę w21Szą, cobyście jedli. ani o cia 
lo wasze, czembyście się odziewalL 
Azai dusza nie jest ważniejsza, niż po
karm? i ciało niźli odzie1nie? Wejrzyj-
cie na ptaki niebieskie, iż nie sieją, ani 
.żną, ani zbierają do gumien, a ojceic 
.wasz niebieski żywi ie. Azażcie wy 
;nie dak ko ważniejsi niż oni? I kto z 
.was, obmyślia.jąc, może przydać do 
zwrotu swego łokieć jeden? A o odzie
Jiie przecz s ię troszczycie? Przypa
trzcie się liliom polnym, jako rosną; n! 
)1ie •pracują, ani przę.dą, a powiadam 
;warn, że ani Salomon we wszystkiej 
.ch\:vale swej nie byl odziany jako jeden 
7- tycn . A jeśliż trawę polną, która dziś 
jest, a jutro będzle w piec wrzucona, 
Bóh tak orzyodziewa, jakoż daleko 
więc ej w as malej w'J'.lry''? 

Jednak choć Bóg losami w:szyst
j(icb ludzi włada i kieruje, to wze:ież 
prawdziwych dóbr udziela tylko wy
branym, t j. tym, którzy g.o miłują. Ł. 
12, 32: „Nie bójcie się male stado, al
):>owfem się uoodobafo Ojcu wia1szemu 
dać wam królestwo''. Rzym. 8, 28: 
,,A wiemy, że tym, którzy miłuja Bo
ga, wszystko dapomag)1 ku dobrem n". 

świec. Dotrzymali też wiernie przyrze
czenia, nie zgasiwszy mti świecy. 

Jeden ze zbirów dosiadł rumaka 
Raniera, ale gdy go zażyl i doświad
czył przedniej dobroci wierzchowca. 
zdjęla go litość nagła nad rycerzem i 
zawolal: 

- Widzisz, nie chcemy być bez mi
łosierdzia wobec chrześcijanina. weź 
sobie mego konia w zamian i jedź! 

By la to nędzna szkapa; poruszała 
się sztywnie jak zabawka drewniana. 

Gdy rabusie zniknęli a on wsiadł na 
szkapę, rzekł do siebie: 

- Zaiste płomyk ten zaczarował 
mnie chyba, jak żebrak szalony podró
żuję dla niego po świecie. Czuł, że naj
rozsądniej byłoby wrócić, gdy przedsię 
wzięcie okazało się odrazu niewykonal
nem prawie, porwała go jednak tak 
gwałtowna chęć postawienia na swo
jem, że postanowil wytrwać. 

Jechał ~ięc dalej przez puste żółte 
wzgórza. 

Po chwili, gdy mijał pasterza, pasą
c~go _kozv, widząc, że pasie je na gołej 
z1em1, spytał: 

- Co to za kozy, co się ziemią ży
wią? 

Pasterz ten dozna ł może krzywdy 
od krzyżowców, musieli zabrać mu trzo 
dę, bo ujrzawszy samotnego rycerza 
rzucił się na niego u:;itując rozbić m~ 
kijem świecę płonącą. Raniero ubez
\~ładniopY_ świecą wcale się nie bronit 
Cofnął sw1ecę ku sobie i ją tylko osła
nia?. Pasterz machnął jeszcze kilka ra
zy kosturem, poczem zaprzestał i wy
patrzył się zdumiony. Spostrzegł, że 
płaszcz pielgrzyma zająl się od płomie
nia. a on go nie gasi, strzegąc jedynie 
świecy zagrożonej. 

Pasterz się zawstydzi! długo szedł 
pot~m z_a wędrowcem, a w miejscu, 
gdzie między przepaściami bardzo nie
bezpieczna ścieszka wiodła, poszedł i 
przeprowadził mu konia. 

, Ra~iero uśmiechnął się . ubawiony I 
~yslą, ze pa3terz uważa go z pewnoś
cią za wielce świątobliwego człowie- ! 
ka, który jakąś pokutę ze Ziemi świę- I 
tej odprawia. · I 

Nad wieczorem spotykał już więcej . 
ludzi po drodze. 

Pogloska o zdobyciu Jerozolimy ro- , .. 
zeszla się nocą wzdłuż wybrzeży i mnó 
stw-0 narodu zebralo się natychmiast, I 
aby t~1~ c_o żywo podążyć. Byli mię
dzy nm11 PJ elgrzymi, którzy latami cze- · 
kali na sposobność odwiedzenia Jero- ! 
~o!imy, były wojska posiłkowe, nadą- i 

za3ące a przedewszystkiem kupcy, spie- ł 
szący z wozami żywności. 'I 
. Ledwie te tłumy zoczyły Raniera 
jak wstecz obrócony jechał konno ~ 
płonącą świecą w ręku, ozwały się wo
łania: 

- Waryat. waryat! 
Najwięcej było Włochów pomiędzy 

ciżbą. I Raniero słyszał, jak w rodzin
nym jego języku wołali: pazzo, pazzo ! 
co wlaśnie znaczy: szalenie! 

On, który przez cały dzień tak dziel 
nie się hamował, czuł teraz, że te na
woływania drażnią go do żywego. W je 
dnej chwili skoczył z siodła i zaczął na 
wo!ujących okładać silnemi pięściami„ 
Ludzie począwszy ciężkie razy jego ku
laków, pouciekali wszyscy, a on sam 
został na drodze. 

Wtedy opamiętał się. Istotnie slusz 
ność mieli nazywając nmie waryatem 
- mówił do siebie, oglądając się za 
świecą, gdyż nie wiedział wcale, co się 
z nią stało. 

Wreszcie spostrzegł, Źe się stoczy
ła do rowu, płomyk zgasł, ale trawa su
cha zajęła się obok i tliła. Wziął to za 

~'~"""'·'l-:t'~"'!"1- - ·~ -· _.:IM!'. ---·~ szczęśliwy znak. że zanim zgasła za-

i • 

0 DłOm)kU. 
paliła trawę. 

- Awantura mogła się sm11tno za
kończyć - pomyślał, gdy po zapaleniu 
świecy dosiadał znowu konia. Wielce 

(Ciąg dalszy)_ się czul upokorzony i stracił niemal wia 
Nie miał więc innego wyjścia, jak rę w pomyślność całej wyprawy. 

rozpocząć układy z rabusiami. Powie- Nad wieczorem przybył do Ramie, 
dział im, jak dobrze jest uzbrojony i na gdzie skierował do zajazdu tam kędy 
jak dzielnym koniu siedzi, trudnoby go zwykle karawany zajeżdżały na noc. 
zmogli, gdyby się chciał bronić. Fonie- Był to ogromny kryty dziedziniec, oto
waż jednak ślubem jest związany, prze czony zasiekami na konie. Izb nic było 
to obrony zaniechać musi, a oni bez wal wca] e, ludzie sypiali obok zwierząt. 
ki zabrać sobie mogą, co chcą, byleby Zastał tam już ttumy podróżnych, 
mu świecy nie zgasili. gospodarz jednak wyszukał miejsce je-

Rabusiów, którzy gotowali się już szcze i dla jego konia i pożywit ich obu. 
do ostrej przeprawy, bardzo ucieszyła Widząc, jak względnie się z nim ob-
prnpozvcya Ranierowa i wzięli się bcz-1 chodzą, pomyślał: 
zwtocznie do dziela . Zabrali mu zbroję - Nabieram przekonania, ż.~ rabu-
! koni.a, brofl i pieniąd.ze. Z?sta'Yili m~ sie . z:obili. mi przysługę zabierając 
Jedynie płaszcz pątmczy t w1ązank1 zbroJę i ~wierzchowca. Łatwiej prze-

dostanę się przez ten kraj, jeśli mię bę
dą rnie!i za cbląkanego. 

Uwiązawszy konia usiadł na okło
cie słomy z świecą w ręku. Chciał czu
\v2ć całą noc. 
~ledwie jednak usiadł, zasnął. Okrut 

111t.~ znużony wyciągnął się jak długi i 
spał aż do rana. 

Gdy się ocknął nie było ani świecy, 
D.ni r.:;urnj ka. Szukał w słomie, al~ aig .. 
ct ~ie oonak::ć Ii ie mógł. . 

- r>. . ;:~ mi ją. zabrał i zga 1·~ ! --
r 6·~~· \':tedy. Zrazu starał się !1.!~:P\'. ić 
w siebie, że rad nawet z tego obrotu 
rv!t:Z'r i leptej, że nie trzeba się mę-.:z:rt 
L'.baJ ni, 1_i • :d1wem przedsi•~w 1:1..: •. •e;;1. 

1,~.'1,\;1c. _·z1 l-i ie jednak 11cmr -;. '-~LI:; 
i;!~~·:~ pustk~· w.ielką i żatość, :4 c: ~ a:t· 
r>nlt!llł~n. l· ·.lni. G1Jania zamiaru n\v~a·..!:E', ·-
ło n:•11 z tc.k:~ ~ilq, jak n:z-i, 1c~1 70:: 

Wyprowadził konia, oczyścił go i o
siodłał, skoro już miał wsiadać, wła
ściciel gospody wyszedl z płonącą świe 
i rzekl po frankońsku: 

- Musiałem wczoraj ci zabrać 
świecę gdyś zasnął, oddaję ci ją. 

Raniero nie zdradzając glównej swo 
jej troski, rzekł spokojnie: 

Dobrze zrobiłeś, gasząc ja. 
- W cale jej nie gasiłem - odpad 

gospodarz. - Zdawało rni się, żeś wła
śnie dbał o to, aby nie zgasła. Obacz 
ubylo, a pćlznasz, że się bez przestanku 
przez całą noc palila. 

Raniero promieniał radością. Dzię
kując, odjechał w najlepszym humorze. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Wszystkim "umiarkowanym:' 
Od niedawna istnieje w Polsce i na obczyź 

nie ruch, który ma na celu zwalczatllie ałkoho 
lizmu. Ruch ten, jak t-0 ,i w innych krajach by
wało, jest na razie jeszcze skromnym, lecz zdo 
bywa sobie coraz szersze koła. Założono To. 
warzystwo, którego członkom nie woltro uży. 
wać źadnych upai,iają.cych trwików itp. rzeczy. 
Zdawaćby się to mogło, iż jest to - u nas Po
laków - bardzo śmiałe i mało rokujące po. 
wodzenia przedsięwzięcie, tymczasem pokazu!e 
się, , iż wspomniane Toawrzystwo rozwija się 
i r~nie, zakładając nietylko tu w Księstwie, 
lecz także i na obczyźnie. 

W alka z alkoholem ma różnych zwolenni
ków i przyjaciół, recz jeszcze więcej nieprzyja
ciół. Wstręt do zbyt nagłych zmian l 1·eform 
tkwi nam Polakom w krwi i lrnściach. Zdawa
łoby się, że oijacy nałogowi stanowią nainie
bez9ieczniejszą . armię wro~ów zupełnej wstrze 
mięźliwości czyli abstynencyi. O ile oni budzą 
pewnev.o rodzaju litość, wreszde wstręt, o ile 
z wytężeniem sił należy spieszyć im z pomocą 
to jednak stan-0wią oni materyaf dowodowy dla 
wykazania strasznych skutków alkoholu. Piiak 
nałogowy wie. że źle czyni, lecz brak mu jed
nej tylko rzeczy do poprawy - silnej woli. Tern 
przekonan:em O• swej win!e stoi on niejako mo
raht.ie wyżej oo tvch, którzy crwkonalllia te
go ni~ posiadaja, a którymi Sl! wszy~cy ci, któ. 
rzy używają alkoh-olu w umiark(Jlwany sposób. 
Oni t~ż, a nałogowi pijacy są największymi wro 
gami abstynencvi. Wszyscy ci syci i zdrowi, 
którzy używają ~lkoholu przv każdej nadarzają 
cej się sposobności, którzy usprawiedliwienia
mi, jak z rękawa svpią, ci wszyscy są najwięk
szymi wmgami abstynencyi. 

Oto ośm oowodów. dla których v.ie zaleca 
si~ umiark()l\Vanell:O picia, lecz zupełną wstrze~ 
mięźliwość: 

1) Umiarkowane picie alkoholu wznieca 
pra.?:~Ienie. przyzwyczajenie się do alkoholu wy 
t_warza sztuczną potrzebę jego używania i no
budza do wię2{szego picia. Pozatem umiarkowa
ne picie alkoholu stanowi bardzo ciężka po
kuse dla ludzi słabszej woli, prędzej czy później 
stawai.ą się nałot!owyrni pijakami. 

2) Umiarkowane picie wytwarza potrzebę 
istnienia destylacyt szynków, karczem, restau
racyi, handli itp. i jest jedyną p-rzyczyną ist
nienia zwyczajóv.·, przy których używa się al
koholu. Jed·ne i drug)e wpływają na cMaz więk 
szy wyrób alkoholu. 

3) W miarę, jak wzma2'.a się wyrób i ta
niość alkoholu, zwyczajne używanie trunków 
staje się co1raz częstsze, skutk!iem -ich jest 2ni
szczenie najs.fluiejszego o~iwa narcdowego i 
zepsucie życia roclzinne20. 

4) Z wyżej wymienionych oowodów wzra 
sta pojęcie umiarko1wane20 oicla tak, że ludzie. 
krórzy co dzleń coś wypiją, uważają się za u
miarkowanie pijących. 

5) Naimnieisze nadużycie alkoholu. które 
nieuniknione iest w niektórvch okołicznóśdach 
u umiarkowanie pijących, wystarcza, aby czło· 
wieka skłonić do wybryków I zbrodni. 

6) Umla-rkowane picie, wpływające na 
zwiększenie wyrobu alkoholu stale sie silnieiszą 
podstawą rozw.ielmożn~enia słe alkoh<>łizmu. 

7) Umiarkowane płcie iest największą prze 
szkodą smmtownych reform społecznych, miie 
rzających do usunięcia alkoholu, bez których 
nie ma mowy o wyrwaniu narodu z jego obieć. 

8) Umiarkowanie pijący woływają na pod 
trzymanie nrzesądu. że alkoho!izm nie jest złe 
zuoełnem. ale cze~ciowem. 

· Kto zatem do umiarkowanie .oijącycłt • 
leżv. zwaćby sle mógł umiarkowanym pijakiem 
bo nazwa „oiiak" oznac7,a czł0iwieka, używaia· 
cego alkoholu w sposób budzący u nas oo~arde 

W końcu podajemv brzmienie kart ulot
nych. jakie wydano w Poznaniu celem ai:;itacyi 
n.a rzecz zupełnej wstrzemięźliwości. Podaono 
także grosv kilku powag na polu wychowania 
duchowego i cielesnegio dz.ieci, jak biSikupa 

Kcppler:l. innych biskupów oraz kilku profe~ 
sorów. 

Zlituj s~ę przynaimn!ej nad młodzieżą! 
„Doświadczenie moje czterdziestoletnie ia~ 

ko lekarza przekonalo mnie, że wino i piw11 
draźnią dziecko i powodują JTięczenie. „ 

Dr. Geise, Ems. 
„Chcesz wychować .dzieci na ludr:i zdro

wych, daj im mleka. chcesz wychować sobie 
nerwowych, przemadrzalych a g-lupkowatyck 
starców. daj im wódki.': 

Prof. dr. Paulsen, Berlin. 
„Tysiące matek zatruwają systematycznie 

niemowł!(ta swoje alkoholem, który dr.ieci o~ 
glupia i robi z nich niedolęgi. Dlatego precz z 
~:~kQholem ! ażebyśmy sami mtodeg-o pokolenia: 
me doprowadzili <lo zwyrodnienia." 

PToi. l(raepelin, Monachium. 
„Serce mi się krwa\vi. gdy wspómnę że 

rodzice dzieciom _ni~ dają pokarmu natural~ega 
- mleka, a karnuą Je alkoholem, nazwać to mu 
szę grzechem, wołającym o pomstę do ł'lieba i 
wystąpić muszę stanowczo przeciw takie! zbrn 
dni zatruwania." 

Biskup P3weł W. l(eppler, list past. 1902 
„Przypominamy oicom i matkom ich świę~ 

ty o~ow_1aze~, wychowania. dzieci i wielką od
po_w1~dz1alnosc przed Bogiem. Rodzice winni 
dz1ec1om wzbronić zupelnie używania alkoholu 
ponieważ wedlug- zdania lekarzy alkohol poda
wa:ny <lzieciom n_awet w malych dawkach trze 
ba nazwać trucizna." 

Blskup prow. Nadreitskie,L 15 listop. 1904. 
Nie dawaicie dzieciom ani wina. aai ph•,. 

ani wódki. 
Dla czego 

. 1. ALkohol, który znajduje się w tych na_ 
p0Jacł1, jest trucizną dla dzieci. 

2. Alkohol przeszkaiuza rozwojowi ciele
snemu dziecka. 

3. Alkohol ozvrri .dzieci krnąbrne w;,1bec 
rodziców. 

4. Alkohol przyczynia sie do oglupienia 
dziecka. 

5. Alkohol powoduie bezsenność i l!erwo
wość. 

6. Ahkohol jest przyczyną niemoralności 
u dzieci. 

7. Alkohol jest przyczyną wielu chorób i 
przedłuża choroby. 

8. Alkohol używany przez dzieci może 
stać się przyczyną późniejs,zego pijaństwa. 

Odezwa. 
Dajcie a będzie Wam dane - a kto Panu 

Bog:u daje, temu Pan Bóg stokrotnie jut na tym 
świecie wynagradza. Temi sfowami odzywa
my się do Wąs, kochani Bracia Polacy, uchę
cając Was do skladamia ofiar na budow~ k:ościo 
la i domu księży Misyonarzy. Czyż może być 
coś lepszego Jak przyczynienie się do Cawaly 
Bożej prze.z postawienie nowego kościtlla. -
My Księża Misyonarze także obcymi dla. Was 
nie ies,teśmy, gdyż zal\vsze gotowi do pracy 
spieszymy oo Ziaprosłny Waszych czcigodnyc.lł 
duszpasterzy z pomocą duchowną, czy aa. mi
sye, czy na odpusty. - Nie nowina to d1a 
Was, kochani Bracia Polacy, wybudować k:oś
ciól, tyleście ich wybudo1wali u siiebie, a. Wa
szemi ofiarami przyczyniliście się do chwaly 
Bożej i po za granicą, co wszystko świadczy 
o Waszej poczoiwości i pobo.żności. Onoty te 
są dla nas otuchą, z jaką_ wyciągamy do Was 
rękę z prośbą. abyści e nam oomogli vrybudo
wać koś.dól i klasztór w Tarnowie. Kościól ten 
ma stanąć pod wezwaniem św. Rodziiny. Oici
wte i Matki. chcecie, aby na Was i Waszych 
dzieciach blogoslawicflstwo Jezusa, Maryi, Jó
zefa św. sipoczywato, przyczyńcie się do wY· 
budowania tego kościota, a my za Was i Wa· 
sze Rodz.iny modlić się będziemy, Najmniejsza 
ofiara będzie z wdzięcznością przyjęta . Aby prę 
dzej wybudować kośció!, zafożyliśmy Związek 
Mszaln'{. Do tego związku można zapisywać 
tak żywych jak i zmarJych. Kto zaplaci nai
mnie~ 1 markę, ma udzia,r w 12 Mszach ś,v. 
rocz111ic ·P.O wię_czme czasy. Korzystajcie ze spo
sdbności i zapewniajcie sobie pomoc duchowną 
po Waszej śmierci, a także o Waszych Ro· 
dzicach, braciach. siostrach, które ad Was 
pomocy wygl<!idają, nie zapominajcie. 

Chętn i e także przyjmujemy intencye sa 
zwykle Msze św. lub Oregoryań.$kie, (30 Msz~ 
św. bez przerwy). Prosimy przesyJ:ać listy t 
pienią0dze pod adresem: - Wielebni Ksieża 
Misyonarze w Tarnowie 2, albo po niemię-c
ku łioch. Patres Mis:sioniire in TannidW 2, 
Oester.reich-Oalizien. 
.c ----- --~~-~~iCifii!il',!11.!"~ 

UCHWALA! 
Zebrany w Gelsenkirchen Komitet „Swię

tojózafacia" w dniu 5 maia 1907 uchwałil co 
następuje: 

Komitet „Swiętoiózafacia" sklada pana Jó
zefa ttaina z Bochnm-ttoistede z jego urzędu 
jako skarbnika „Swiętojózafacia". Powody 
bardzo ważne są Komitetowi znane. KC>mitet 
,,Swiętojózafacia" potwierdza wybór pana Sta 
nislaiwa Zmyślone~_p z Wattenscheid na skar
bnika „Swiętojózafacia''. Odtąd nie wolno pan~ 
Józefowi Hainowi z Bochum-Hofstede prZYJ" 
mować nadal skladek na „Swietoiózafacie". , 

Ofiary na ten cel prosimy odtąd na·dsytac 
na ręce pana Stanisława Zmyślone~o z Wat· 
tenscheid, ulica Bochumerstr. nr. 156. 

Komitet „Swietojózafacia": 
Franciszek Matysiak, przewodniczący; AR<irzel 

Kranz zastęoca; T. Nowacki sekretarz, 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szla~o
wski z Schonnebeck. Marcin Siekierski z Ra~
xel. Stefan Piotrowski. B Wilkowski z Rot · 
hause.n. Andrzej Cichy. Stanistaw Zm~śl.ont 
z Wattenscheid. Franciszek Krupka. W01c1ec 

Kotowski z Essen. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Rohlinghau„ 
sen ie 

donosi swym cz.tonkom, iż mies i ęczne zebra~e 
przypadające na 9 czerwca się nie odbędtd~ 
ponieważ bierzemy udziat w pielgrzymce r • 
Newiges. Zatem proszę szanownych cz on 
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· Rodaków z Rohlinghausen, by jak naj_ 
;~i' pod~ż~li na i:r;iejsce cudown~. Człon
·e 1finm się stawie w czapkach i odzna_ 
• iO~· o godz. pól ~o 6 w. l.okalu pasie

.n pociąg oclchodz1 z R.ohlmghausen o 
~ie 6 minut 35. O liczny udzial i punktual 
it.i1"icnie się uprasza (2) 
· bn~ 

Jtwarzystwo św. K~źml~rz~ V( Baukau 
odzi swą 18 rocznicę 1stme111a d·nia 9-go 

r~\.'1 1V lokalu. pana Ko?a_. Porządt.k łlclStę
,.,: O<l godzmy 2 do po! l'o 4-~i przyjmo
;, brati1ich Towarzystw; o kwadrans przed 

pochód do kościoła na nalJożel1snvo, po 
~custwie powrót do lokalu, ~dtie nastąpi 
:ll'ltanie gości przez przewodniczącego, po
, koncert, deklarnacye, mowy i śpiew, o pól 

9.eJ przedstawienie teatralne. bardzo zajmu 
ei 91tnki. Po teatrze talle~ aż do końca. 
wstepne dla cz!onków bratnich Tow. 30 
~oście pr.;:b'J czasem 50 fen .. przy kasie 

.. cY.onkowie Tow. św. Kaźmierza mają 
'1w ,.,ałny. ale muszą się okazać ustaiwą to
llzYską. Bratnie Towarzystwa uprasza się 
ybyć z chorągwiami., ~le zwiniętemi i bez 
aszv. Na uroczystosc naszą zapraszamy 
n ·kie Tow., które zaproszenia odebraty 
ie i te. które dla braku adresów zaiprosze11 
. odebraly, aby nas sw::i, obecnością za
~zycić raczyJv. O iaknaHicznie.iszy udzjat 
·.isi (2) Zarząd. 

uwaga: Cz.to11 kowie, którzy karty odcbra 
;a wrzedaż, muszą przed czasem u!esprze_ 
~e ood;łć. 

Bacznosc Essen-Altendori i okolica! 
Towarzystwo ooiskoMkat. vod opieką św. 

·1a Cłlrz.c. w .Essen-Altendori obchodzi dnia 
io czerwca 
' - 5 ROCZNICĘ -
1ego zalożenia na wielkiej sali pana Posta 
·aiserl!arten) w tssen-Altendorf, ul. Altendor _ 
.rstr. nr. 318. Szanowne Towarzystwa, które 

roszenia odebraly, także i te, które dla bra
adresów zaproszeń nie odebraly na powyż
uroczystość uprzejmie zapraszamy. Przyj

wanie bratnich Towarzystw do godz. 4-ej 
st~pnie powitanie gości przez przewodni

!.lcego, potem koncert, przemówiein:ia panów 
:zewodniczących lub ich zastępców, śpiewy i 
~klamacye. W koi1cu przedstawienia teatral
. pod tyt.: „Niema jak to handel z wódką" i 
\mery;kański pojedynek''. Po teatrze dalsza 
ibawa. (2) Zarząd. 
Uwa~a: Do kościoła nie idziemy, ponie

·aż nasz proboszcz naszym kilka razy pona
.inym prośbom zadóść uczynić nie chciat. 

Towarzystwo św. Alojzego w l(o~enburgu 
nosi szaoownyrn czJ'onkorn, iż przyszlle zebrn 

ie odbedzie się w niedzielę. dnia 9 czerwca, 
,Rodz. 3 po poludniu na sali zwyklych posic
'i. Uprasza się s.zan. czJonków, aby si~ 

cznie Ila przysz!e zebranie stawili. Rodakó·w, 
'tóuy je~zcze dD Towarzystwa nie należą, 
prma się, aby m przysue zebranie raczy)~ 
·e stawić i dać się zapis<J 1.; na czfonków To
·arzystwa, ponieważ nad i.:hotlzi rocznica i 
'ejzrzymka do Werl. C;eszylo by nas, gdy_ 
l' mzyscy mogli za sztandarem naszym po
t!Jować, o co upn:i.sz?_ uprzejmie 

Marcin Si_erlri-crski, przew. 

Towarzystwo św. Józefa w Włttcn 
:iio_,i szanownym czf onkom oraz rodakom z 
·i ltelł i okolic'l i Towarzystwom, które za
roszer,ia od nas odebrały i tym, które d1a 
raku adresów zaproszeń nie odebraly, iż 'na„ 
' IO rocznica odbędzie się dnia 9 czerwca 

sa·tt Domu czeladzi btolickiej, na którą 
1zntkie Towarzystwa oraz wszvs.tkich ro
ków ~erdeczme zapraszamy. Tol\Y<l!rzystwa 
'Jsimy przybyć z chorągwiami. Progrnm: 
1 godz. do 3 i pól przyjmol\van;e bratnich 

1 ~varzystw na sali posiedze11, o ~ noą 4 po
oo do kościofa na polskie nabożeństwo, po 
lb()'teństwie pochód na wielką salę do Domu 

ladzi katolickiej, na której się odbędzie dal
, uroczysto6ć. podczas której koncert, śpie
., deklamacye i mowy. O 7 godz. będzie o
.[rany ladny teatr. Po teatrze taniec. - O 
:zny udzial ·prosi (2) Zarzą,d. 

. !ow. gimn. „S-Okół" w Habingh~rst 
~łs1e do wiadomości wszystkim druhom i So
' łwu nas7emu życzliwym Rodakom z tta
nghorst i okolicy, iż w n!edzielę, dnia 9-20 
e~wca obchodzi pierwszą rocznicę swego 

itnt · ~ cn1a. Porządek zabawy następu~ący: Od 
. ~Iny 3 do 4 przyjn,owanie ~niazd poza
;e~/scowych; o godzinie 4 roopocz111ie się kon

Wyk_onany pr1ez druha MusJelaka z Ka
op[ o i;od.zinie 5 roz.ooczną się ćwiczenia, 

og, oraz strzelanie do tarczy o oogr01-
1' Poczem dalsza zaibawa z tańcem. Sza110-
ne !WiaZlda, które od nas zaproszenia odebra
rl ~ k, które dla braku adresu zaproszeń nie 
·:~a:ly, Prosimy, aby raczyly nas sw;:i o.
,, C cią }ak najliczniej zaszczycić. 

ZOłem? Wydział. 

Baezność ~odacy z Buer i Beckhausen ! :zJ nietlzi~lę, dnia 9 czerwca, o ~odzinie 11 
. POfudniem odbędzie się pojl;adanka ce
~g~ożenia Tow. gimn. „Sokól" na ~ali pan~ 

w Beckhausen. O liczny udz1aI prosi 
Komitet. 

C . .Baczność O~ręg. IX. . , 
b "" 1 ~zen1a nacz:elnJkQIW I poonaczelmkow 

~?i.~ą się w niedzielę d'l1Jia 9 czerwca, QI go-
:·"11e 12 • ast w poJ.u<linie u p. Schulte-Becikera w 

rem. (2) T. Czywczyński. 
8 . ....___. 

\\,ZP.~ć ~ruhowie w Kottenbur~-Rau~eł! .• 
n1ect?J1elę, dnia 9 cz:enwca odbędzie się 

dr h. Z A B A W A . 

dnoczcuia", powi1111. SiC przed cz.:sem zapis.ać 
na druhó\V, ie.lełi chq brać udzia1 w zabawie. 
O liczny udział prosi Wydział m:ejscowy 

Towarzystwo 2'.im11. „Sokół" Jl. w Oberhausen 
donosi wszystkim Druhom oraz Rodakom i Ro 
daczkom w Oberhausen i okolicy, iż urządza 

zabawę wiosenną 
w niedzielę, dnia 9 czerwca. na sali p. Webera, 
na którq wszystkich jak najuprzejmiej zapra
szamy. Początek o godz. 4 p_o poludniu. Zaba 
wa będzie urozmaicona ćwiczeniami gimn., 
strzelaniem do tarczy o nagrody i rozmaite 
mi innemi grami tow. Wydział. 

Uwa~a: Oznajmia ste Druhom gniazda 
naszego, aby się stawili w niedziel~ 9 czerwca 
o godz. 9 do noludn. do odfotografoiwania u 
Ttłego, f'riedrich-Karlstr. 

Tow. św. Jan.a Chrzciciela w Ueckendoriie 
odbędzie Siwe zwyczajne zebranie w niedzielę, 
dnia 9 czerwca o godzinie 1 po pol'udniu. Po ze 
braniu bierze Tow. udziat w rocznic sąsied
niego towarzystwa ~w. Antoniego w Uecken-
dorfie. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Walente20 w Mors 
urządza w niedzielę, dnia 9go czerwca latową 
Zl:'bawę z tallccm na sali u. Vierbauma w 
Iiochstrass, przystamek kolei ;i,el„ na którą 
wszystkich członków jak i gości uprzejmie za
prnsza. Wstęp na sale dla czfonków 30 fen. 
dla obcych przed czase 50 fen., przy kasie 75 
fen. Kartki wstępne przed czasem można d~l
stać u czro111ków zarządu jako to u przewodni
czącego, zast. przew, sekretarza i skarbnika. 
Początek zabawy o godzinie 4 po p.ofudniu. 

(I) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wince1~testo w Hochlteide 
donosi czfonkom i Rodakom. iż zebranie odbę
dz1ie się w niedzielę, dnia 9 czerwca o godzinie 
l po poJudniu na sali posiedzieli w Scherp ~11-
berl!. O liczny udziat uprasza (l) Zarząd 

Towarzystwo św. Wojciecha w Boy 
donosi swym szan. czlonkom. iż w niedzielę. 
dnia 9 czerwca po polmlniu o godzi.nie 4 odbe
.ctzie s1ię kwarta~ne zebranie na sali pana Be
ncmana. na które sie o liczny udzial cziVc1nkt"•W 
nprasza~ ponieważ sa ważne sprawy do zafat
wicnia. Goście mile widz·iani. (1) Zarznd 

Towarzystwo św. Jadwigi w Dortmund1}e 
ctonosi swm1 czfonkom, iż walne zebranie 

odbGdz.ie się w niedzielę. dnia 9 czerwca, po 
poludn.iu o g,odz. 5 w lokalu p, Vossa, ulice Rcll 
ska 127. Cz.tonkm,,:e zale:?;aiącv ze sikladkami ~ 
winni się uiścić ze swych skfadek, w innym 
rnzie bę.dą skreśleni z Usty towarzyskiei. Go
ście mile "widziani. (1) A Lem.iesz, rrzew. 

Baczność Rodacv w Bner i okolicy! 
W niedzielę,- dnia 9 czerwca, o gcdz.inie 4 

po poJudniu na sali p. łfabeisen przy dru~im 
szybie „Hu11:0" odbędz.ie się 

Zazawa członków Zicdnocmnia 
O Jjczny udzial J~odaków i cz.tonków prosi 
(648) DELEGAT. 

Torwarzystwo św. Józefa w Osterfełd 
donosi swym czlonkom, iż w niedzielę, dnia 9 
czerwca o gCtdzinie 4 po poJudniu walne zebra
nie. O liczny udziar czilonków ~.!e uprasza, gdyż 
sa ważine sprawy do zalatwienia. Przybędzie 
też na posiedzenie ksi<ld.Z. który ma zostać 
wybr~rny honornwym prezesem w miejsce 
zmarlei:;9 księdza probo~z·cza. 

(1) Zarząd. 

Towarzvstwo gimn. .,Sokół" w Rookth.„Siid 
podaje swym druh001 ~o ~iadom?ś·~i.. iż zeh1:a 
nie miesi~zne odbędzie s.1 ę w meawelę_. dma 
9 czerwca o godzinie 11Yz przed pol'udmen' 
lokalu posiedzef1 ( Jiingli1111,shnus), ulica ~a
ryańslrn. fotografowanie odbędzie. się w. nie
dzielę, dnia 16 czerwca po potudnm. O hc7;nY 
udzial w zebraniu uprasza (1) Wydział. 

Tow. „Zgoda" pod op. św . .Józeia w ~em~cheid 
uwiadamia swych czlonków, Rodaikow 1 Ro
daczk,i z Remscheid, Lennep i okolicy oruz SZ".ł 
now~1e Towarzystwa, które zaproszenia odebra 
ly, i te towarzystwa, które. ~la b'.aku. <dre
sów zaproszell nic odebrały, iz w medz1elę, 16 
czerwca_. obchodzi Towa.rzY'.stwo nasz~ 8 . rocz 
nicę swego istnienia. Rocznica odbędzie się na 
sali p. Serve. Bis.marokstr. nr. 92. zaraz po. na 
bożeństwie. Nabożer1stiwo 1) kazamem polskiC'.n 
0 godz.inie 4 po polł:udniu. O hlczne przybycie 
prc;)Si (1) Zarząd. 

Tow. gim.n. „Sokół" w Herne. ·. . 
Przyszle zebranie odbę.dzie. się w med11e.lę 

9 bm. o godzinie 30 poi potud.nt? V!' .lokalu PC
siedzeń w D01111u czeladzii kato1Ick1e1. ina k~ó~e 
się ws:zjystkich czl'onków zaprasza. Gos.cie 
mile widziani. (1) Wydział. 

··------
Towarzystwo świętego Izy~ora "'. Herne 

donosi wszystkim Rodakom 1 bratnl'.ITI To~a
rzystwom iż p·rzenieśliśmy nasz. lokal pos1e
dzen z ui. f rydrykowskiei na ul. Dworcową 
do gościnnego p. Stem~erga zar~z ~rzy koś
ciele katolick,im. Zebrania odibywaJ~ ~1ę co dm_ 
gą i czwartą niedzielę kaidego n:1es1ąca. Przy 
tej sposobności prosimy ws~stk1ch. tych R?
daków z tterne i okolicy, ktorzy iesz·cze me 
są w ia!dinem toiwarzystwie, .aby do naszegJ 
grona s.ię przylączyL1. ąrav~1e Towartystw~ 
zaś prosimy, aby wszelkie ltsty d~ Towarzy 
stwa przeselaly na ręce przewodniczącego p. 
Kaźmierza Bosego, Baukau p. tleme, Peldstr. 
40 lub na ręce gościnneil'o p. Sternberga, tter-
'l'le: Dwor-co,wa ul. (Bali,rhofstr.). (1) 

Zarząd. 

'.Jtte i ow „Zjednoczenia" u pana Barthnga w 
ę s n Urgu o goJzinie 4 po potudniu, na którą 
··as~t druhów z caJej okolicy serdeczni~ ~a- I 
~it01,~ Druhowie muszą się okaz~ć ksiąz~.:i i 

ą. ~odacy, którzy inie nalezą do „Zie 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Horsthausen 
donosi swym czlankom •. iż zebran~e od'b~dzie 
się 9 bm. o godzinie 1-eJ po poJudnm. O 1!czny 
udziat prosi (1) Wydział. 

Towarzystwo św. Wojciccila w Baukau 
donosi wszystklm czlankom, iż w niedzielę, dn. 
9 czerwca bierze Towarzystwo nasze miział w 
rocznicy Tow. św. Kazimierza. Zatem prosi 
się wszystkich c71onków od nr. 1 aż do nr. 50, 
aby się stawili punktualnie, aby ani jedneg.> 
nie braklo a cz.lonkowie, którzy maią numera 
dalsze, a mają chęć, mogą się także przyl_ą
czyć. O jak nruilicznieiszy udział uprasza się. 

Uwaga: Zebranie odbędzie się zaraz po 
nabożeństwie \Y poludnie o godzinie 12 i pó! 
a wymarsz na zabawę Towarzystwa św. Ka
zimierza o godzinie 31~. O jak najliczniejszy 
szy udzial prosi (I) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. w Kray 
donosi swym Braciom i Siostrom, iż w niedzie 
lę, dnia 9 czerwca po południu, odbcdzic s~ę 
zebranie i zmiana tajemnic, po nab0".lel1s-tw1e 
u pana flahovv przy kościele. O liczny udzial 
w zebraniu prosi (1) Nadzełator. 

Towarzystwo poi. abstynentów w Bruck
h:msen 

Przyszlc zebranie o~lb~dzie sie \V niedzielę 
dnia 9 cz.erwca, o godr,inie 6 po poJudniu w 
lokalu pana lioninga, ul. Cesarska. Oznajmia 
się zarazem, iż to jest pó.trnczne walne zebra
nie, na które każdy czlonck stawić się powi-
nien. (1) Zarząd. 

Towarzystwo gimn ••• Sokół" w Hamborn 
podc:i..ie druhom do wiadomości, iż w niedzielę, 
dn. 9 czerwca, o godzinie pól' 12 przed polu
dniem odbędzie się zebranie nadzwyczajne u 
pana Buschmanna. ul. Buschstr. Na porządku 
dziennym bardzo walne sprawy do zaJatwie
nia. O liczny udziat uprasza się. Goście mile wi 
dzeni. (I) Czolom! Wydział. 

Towarzystwo polsko-katolickie św. Józefa w 
Horst-Emscher 

podaje swym czlankom do wiadomości, iż przy_ 
szle zgroma·dzenie odbędzie się w niedzielę, 
dnia 9 czerwca, o godzinie 4 po po.fudniu na 
zwykfoj sali u pana Platty. (2) Zarząd. 

l(oło śpiewu „Fiołeł'" w Reckt.-Sued (Bruch) 
donosi swym cz.lonkom. iż w niedzielę, dnia 9 
czerwca, odbędzie się mies·ieczne zebranie o 
godz. 4 po poJ'udniu w lokalu p. C. łi. Molleera 
O liczny udz.iat 'J)rosi Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie 7,arządu o godzinie 
pól do 2-eo po po.tudniu. (l) 

Władysław Szulc. 

Towarzystwo św. lguaceJ,!O w Oberhausen 
nwiadamia szanownych czJ01n.ków i Towarzy 
stwa miejscowe, które prze\vodniczący popr.:>
sil, aby asystowały przy poświGceniu chorą
gwi w niedzielę, dnia 9 czerwca. aby się zgr:::> 
dz-iii o godzinie 3 i pól na sali posiedzeft u pana 
Ulenbroich, ulica Muhlheimstr. 274, abyśmy 
wszyscy wspólnie przy tak wielkiej uroczy
stości, którą tak skromnie obchodzić będziemy, 
dodać sobie większej oh1chy i odwagi do dal
sze.i pracy dla dobra naszych cz.ranków. 
Mamy nadzieję, iż cz!o111kowie zgrnmadzą się 
jak najliczniej. (2) Zan~d. 

Towarzystwo św. Wo'dccba w Hochlarmark 
donosi uprzejmie s·~,rym czfonk0ITT1, iż w niedzie
lę, dnia 9 czerwca, o R007~nie 11 zaraz po nabo 
żer stwie o<libędzie się miesięczne zebranie. O 
liczny udz.ia! prosi czJonków (1) Zarząd. 

Uwa~;,a: O gc<lzin'.e 2 po poludniu wym::-rsz 
na uroczystość Tow. św. K?zimierza w Baukau 

Baczność Druhowie gniazda w KastrOIJ) 
W nieid'z.ielę, 9 czcr.wca odbędzie się walne 

zebranie na sali Schulte-Bcckra o godzinie 3ei 
O liczny udzial się uprasza, bo przyjdą ważne 
sprawy p-od obrady i będzie obór sekretarz.'l. 
Czo.Iem! Wydział. ( 1) 

Baczność W attenscheid t 
W niedzielę, dnia 9-go czerwca po 

południu o godzinie 5 na sali p. fr. Pru
kopa, ulica Nordstr. w Wattenscheid, 
odbędzie się zabawa z tańcami dla 
członków „Zjednoczenia zaw. poi.", 
Cztonkowic, którzy chcą brać udział w 
zabawie, nie mogą zalegać ze składka
mi miesięcznemi, zaś nieczłonkowie, 
którzyby chcieli wziąć udział w zaba
wie, muszą się przed czasem zapisać na 
członków. (645) Wydział. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Haspe 
obchodzi dnia 14 lipca 

n-:~~JGĄ ROCZNICĘ 
swego ist111c: 1 na sali pana Breuera (Bahn
hofs-ttotel) jeuna minuta o dworca. }!>orządek 
zabawy następujący: od godz. 1 i pól do 3 i pól 
przyjmowanie bratnich Tow., o godz. 4 pochód 
do kościola. Po nabożeństwie z powrotem 
na salę, gdzie się odbędzie dalsza uroczystość 
na którą wszystkie Tow„ które zaproszenia 
odebraly i te, które dla braiku adresów zapro
szeń nie odebraly, jak najserdeczniej zapras.za
my. O liczny udzial w zabawie wsvystkicb 
Rodaków z lfaspe i okolicy uprasza (3) 

Zarząd. 

Koto śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urzadza w niedzielę, 9 czerwca obchód 12-el 
rocznicy swego istnienia na sali p. Rohl, Diip
pelstr„ na którą szanownych Rodaków i Ro
daczki uprzejmnie zapraszamy. Początek o go 
dzinie 5 oo pol. Prozram zabawy: 1) Przyj-

1 
mowanie bratnich Tmvarzystw i powitanie 
pieśnią .. Niech nas jedność"; 2) koncert pana 
Lawickiego z Bruchu; 3) teatr amatorski poj 

~ tyt. „Jeden z nas się musi ożenić. 4) Taniec z • 

dalszą zabawą. - 'tępne dla go'ci przeil 
ciasem 50 feny~ów, przy kasie wiecei. 

Uwaga: CrJonkO\ •ie mn:ący karty wscę
pne na sorzedaż, winni się stawić o godzinie 
pól do 5-ej. - Cześć pieśni! (3) 

Zanąd. 

Towarzystwo Ioteryine „Ufność" w Suóerwicłl 
obchoclzi w niedzielę, 9 czerwca zabawę z tai1-
cem o godzinie 5 po poludniu na sali p. Ti~esa. 
Wstępne 50 fen dla wszystkich tych, którzy do 
towarzystw polskich należą. ale przy wstępie 
muszą okazać się książeczką ustw lub karta. le
gitymacyjną. Kto niewYD1atny, uważany bę
dzi~ za nieczlonka. Ci zaś, którzy do żadnego 
Towarzystwa nie należą płacą wstępnego 1 
markę. O liczny udzial w zabawie pro_si (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo ~imn. „Sokół'' w Altenoogge. 
Nadzw:rczajne zebranie odbędzie sie w nie 

dzielę, dnia 9 czerwca, o godzinie 4 po poludniu 
na sali pana Wesmanna. Ponieważ będzie obór 
pr~:wodniczącego i skarbnika, dla tego obec
nosc każdego druha pożądana. Goocie mile wi-
dziani. (1) M. JankGwiak, sekretarz. 

Koło śpiewu „Lutnia" w Lan2endreer 
donosi swym czfonkom i gościom i Towarzv
st:vom'. które zaproszenia otrzymaly i fyrn 
ktore Jeszcze żadnego zaproszenia nie otrzy
maly a tak:l:e wszystkim Roda:korn z Langen
dree r, Werne i okolicy, iż w niedziele, 9 brn. 
urządzamy obchód czwartej rocznicy istnienia 
Towarzystwa. Porządek zabawy następujący 
Przedstawienie teatralne: „Żyd przed sądem", 
dc.klamacye, śp.iew na cztery glosy i tańce. 
Obchód rocznicy odbędzie sic na sali pana 
SprOdta w LarngendTeer (wieś), ulica Cesar-
ska. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Jan.a Ew. w Hiillen 
urządza w niedzielG 9 czerwca, w lii.illen-Milh!e 
majówkę, na którą sz.anownych Rodaków i 
drułlów serdecznie zapraszamy. Dla dzieci 
wstęp wolny. (1) Zarząd. 

Oddział „Wyzwolenia" w l(astropJe 
donosi swym cztlonkom, iż zebranie odbędzie 
się w niedzielę, dn. 9 bm. o godzinie 11 przed 
poludrniem na sali p. Schulte-Becker. Także za 
praszamy gości na nasze zebranie. Na zebranitt 
będzie odczyt: „O jednym strasznym wrogu lu. 
dzi, czyli o ahlrnholu". Zarząd. 

ToW"arzysfwo ~łmn. ,.Sokół" 1J w Wanne.Z. 
podaje swym druhom do wia;darności, iż w nie
dzielę, dnia 9 czerwca, o godz. 4 po poi. na sali 
pwna flo111burga odbędzie się miesięczne zebra 
nie. Pożądanem jest, aby się wszyscy druho
wie stawili, gdyż przyjdą b:> rdzo ważne sprawy 
pod obrady. Goście mile wi-dziani. (1) Czolem ! 

Wydział. 

Baczność Herten ! 
Towarzystwo św. Józefa 

urządza w niedzielę, dnia 9 czerwca, 
letnią zabawę 

z polskim koncertem w ogrodzie p. Tielai. Bę
dą rozamite gry towarzyskie dla panów i pali 
i dzieci. Początek zabawy o godz. 4 po polu
-dniu. O godz. 6 polonez dla dzieci. Uprasza 
się wszystkich Rodaków z lierten i okolicy, 
żeby ze swemi rodz.i nami przybyli na tę zaba
wę. W razie deszczu zabawa się nie odbę
dzie. 

Uwaj!';a: ZebrJ.nie czlonków o<lbęd~ie się 
punktualn1ie o godzin1ic 2 po po.ludniu. Czlon
kowie winni się na zebranie stawić, bo są bar 
dzo ważne sprawy do zalatwienia. (1) 

T. Jopek, przew. 

Bac:;:;:ość ! 
Towarzystwa św. Jazeia w Holsterhausen 

oznajmia swym czfonkom, Rodakom i Rodacz
kom, iż nasze Towarzystwo bierze ndzia! w 
pielgrzymce do Newi11:es w niedzielę, dnia 9 
czerwca, przeto proszę, aby każdy z Rodaków 
i Rodaczek, którzy bilety wykupili, w niedzielę 
rano o godzinie 3-14 do 5 się stawili i to w loka
lu posiedzeń u pana Uff elmanna. O godzinie 5 
wymarsz. na stacyę do Wanne. Pociąg odchodzi 
z Wanne o godzinie pól do 7 rano. Bilety ka
żdy może otrzymać u przewodniczącego A, 
Ciszaka przy ul. Priedrichstr. nr. 20 i w skfa
dzie u pana A. Frąckowiaka przy tei samej u
licy nr. 46. Bilety zwrotnie kosztują 1,75 mr 
Ponieważ bilety możemy najpóźniej sprzedawać 
do piątku po poł'ucLnia, przeto proszę szano
wnych czlonków, ro<laków i rodac1.1ki, aby się 
ja.k najrychlej w bilety zaopatrzyli. Porządek 
pielgrzymki zostanie w Wa11ne ogfoszony. 

A. Cisz:ik, przew. 

Towarzystwo św. Barbary w Hamoorn 
donosi swym czlonkorn, i "\Yszystkim Rodak >m 
z ttamborn, iż w przyszlą sobotę, dnia 8 czerw 
ca, przybędz~e ksiądz polski w celu sluchania 
spowie<lzi św., której będzie ~J'uchal od soboty 
'PO po.ludniu do poniedziaJku po pollldniu. W 
nie<lzielę rnno o godz. póJ do 8 przystępuje to
warzystwo do wspólnej Komunii św., przeto 
prosimy szanownych cz.fcmków, by o ile mo
żności w soboitę do spowiedzt św. przystąpili. 
W niedzielę po południu o godz. 4 polskie na
bożeństwo z kazaniem. O jak naiiliczniejszy 
udzial uprasza (1) Zarząd. 

Baczność Oberhausen ! 
Wszystkich pp. przewodniczących towarzy

stw które wzię.ly udziat w pielgrzymce do Ne
wiges lub zamierzają jechać z pielgrzymką do 
Kevelaer zapraszamy na zebranie odbyć sie ma 
jącc \V niedzielę dnia 9 b. m. o ~odz. 9-tej 
przed poludniem w Oberhausen u pana lle
kottee przy starym Rynku Na zebraniu będzie 
zdane prawozdanie z pielgrz'ymki do Newiges 
a uchwalony porz(ł.dek pielgrzymki do Kewe-
laer. (655) Komitet. 



Wycieczka do Botstede J 
W niedzielę, dnia 9 czerwca odbe

'1zie się wycieczka do Oj!rodu p. Wal- , 
burga w Hofstede, przy ulicy Po,::zto
we.j l?oststr.) O liczny udział Rodaków 
!! Bochum i całej okolicy uprasza się. 

Komitet wycieczek latowy·.:h. 

Pie .ńrzymka polska z W anne i okolicy do 
NevJges. 

J1'?Yjeż·.• ia w niedzielę, -dnia 9-go czer:wca, 
• gO\.i, .. tie 6.26 m. przystanek RohlinghaU!Sen o 
6,35 Hi .• µr1...1 j}zd do Neviges o 7,59 m., odjazd 
• N(;\ .ges wieczorem o godzinie 5,55 m., przy 
jazd do Rohling:hausen -0 7,17 m. do Wanne o 
7,26 rn. 

Bilety na jazdę kolejową w cenie 1,75 na 
·9yć mCY.ina u panów: w Wanne w księgarni 
poiskiej pa:i1a Danielaka, przy ulicy Dworc:>
JT.'cj, u pana Jankowskie-go ul. Aptekarska, 
!tklad kolonialny, w skladzie kolonialnym u p. 
Mielcarka, przy ulicy łfofstr. i u p. przewo-
4niczących Towarzystw z Wanne, Jana Brzech 
rwy, Pełstr. 145, Kasiperskiego, Schlachthofstr. 
1(), Lącwego, Karlstr. 32, Leśniewskiego, Koe
&iigstr. 65, Ohmaonna, Uniserfritzstr. 

W Rohlinghausen u panów. Wd.iciechow
skiego przy ulicy łfofstr. p. Kaźmierskiego, Vio 
iłinstr. pani Pabich. Moltkestr. z miejscowoś
ci .Eic.kel u pana Krupki, Kurfil.rstenstr. 31. z 
mieijscowości łfolsterhausen u p. KO!WaliskieRO, 
;ulica Fryderykowska 3, u p.ana Cis.zaika, f ry 
redyk-owska ulica 20. Bilety '}Jmw:izoryczne 
moŻlila już teraz zmieniać na prawdziwe u tych 
samych ipanów. Wszystkich Rooaków i R.o
ii.aczki, chcący wziąć udzial w pielgrzymce, 
!prosimy usi•lnie o wczesne: zaopatr.zenie stę 
w bHety na kolej, ponieważ w sabotę wieczo-
1rem bilety niesprzedane muszą być na dwor
cu oddane. Zarazem z.wraca się uwagę szan. 
~odaków .iż wszelkie przybory do Aniotków 
jako to: lilie i książeczki na pielgrzymki• moż-
1aa nabyć w księgarni polskiej u p. Józefa Da
•ielaika. ulica Dworcowa. 
(658) f ranciszek Snadny~ 

Baczność Rodacy z Wanne! 
W niedziele, dnia 16 czerwca, o godzinie 1 

po południu odbędzie się na sali pana Unter
.schemanna w Wanne 

WALNE ZEBRANIE 
wspólników Konsumu „Merkur" • 

Porządek dzieooy: (640) 
1) Unieważnienie przesz.lych dwóch zebrań 
2) Obór dyrektora i kontrolera. 
3) Obór dwóch c71onków do Ratly Nad

aorczej. 
4) Rozmaite W111ioski z natychmiastowem 

zatwierdzeniem. 
Rada Nadz()lł'cza: 

St. Śliwiński, A. Musielak. 

Bacwość Rodacy w Hrunm i okolicy! 
Ninieiszem podaje się do wiadomości, iż 

w niedzielę, dnia 9 czerwca, odbędzie się 
wiec w celu założenia Sokoła 

aa sali p. Kaspra Dreesa, ul. Wilhelmowska 
'•r. 11 o godz. 3 i p1l po pOI!. Uprasza się Ro
daków, aby na wymienioiny wiec licznie się 
.eebrali. Mówcy będą zamiejscowi. 

Zwołujący. 

Towarzystwo św. Stanisława w Herne 
4ionosi uprzejmie. iż w niedzielę, dnia 9 czerwca 
bierzemy udzial w .rocznicy Taw.a:rzystwa św. 
l(a.zimierza w Baukau. Punkt zborny dom Cze 
Jadzi katolickiej (Kath. Oesellenhaius) o •godzi
:.ie pól do 3 po polrud:niu . Czlonkowfo od· nr. 
101 do 200 winni .się koniecznie stawić (1) 

Zarząd. 

Prezydyum i Rada Nadzorcza Związku Po. 
laków w Niemczech 

9dbędzie wspólne zebranie dnia 16-~o czerwca 
1907 o godzinie 2 po pot na sali „Wiktoryi", 
przy ulicy AleJ01Wej w Bochum w sprawie po
ezynienia dalszych kroków pracy dla Związku 
Polaków. Punktualne przybycie czlonków Pre 
zydyum i RaJdY Nadzórczej jest pożą·dane. 

JAN Sl(RABURSKI. 
p1rzewodniczący Związku Pol. w Niemczech 

NB. Wszystkie pisma poliskie w kraju pro 
simy o powtórzenie tego oglo.szenia. 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 
uwiadamia swych cz.lonków, iż zebranie odbę
idzie się w niedzielę, dnia 9 czerwca o godzinie 
kwadlrnnSi na 12, zaraz po iJównem na.bożeń
stwie z powodu, ·iż po po.tudniu bierze tow. u
<lzial w roczmcy Tow. św. Józefa w Witten. 
C7Jonkowie zbiorą iSię na sali o godzinie 2 po 
Jłoludniu w czapkach i odznakach. O iaknaj
licZilliejsz.y udzial uprasza ( 1) Zarząd. 

Towarzystwo 2imn. ,.Sokół" w Derne 
donosd, iż dnia 9 czerwca po po.ludniu o god.zi
•ie 3 i pól od!lędz.ie się nb a.nie na sali 7.W\'

lri:lych posLdzrri. 1J lic7"C 1 rur.ktualne przyb~ ·· 
eie druhów i Rodaków u •Hi (2) Vi- yd:lia! 

Tow. gimn. „Sokół w Liitgendortmund 
eonosi swym druhom, oraz wszystkim życzli
wym Soko.lowi, iż urządzamy 

ZABAWĘ LATOWĄ 
ł.nia 9 czerwca na sali p, Buschkampa. Począ
tek o godzinie 4 po poludniu. 

O liczny udzial prosi 
Czołem! 

(2) 
Wyd zlał 

Tow. PoJ.tikat. „,Jedność" w Rohlinghause1~ 
oznajmia swym cz.to1~kom, ii w niedzielę, dnia 
9 czerwca.. bierze udziat w piclgriymcc oo 
Nevigcs. Czfonkowie winni się stawić w cz;ap 
kach i odznakach o godzinie w-pól do Gej w 
1okalu towarz:yskim. Tak samo i Rodacy, nie 
będący w Towarzystwach mo~ą w pielgrzym
ce wziąć udzial. Bilety 111CY2na do~tać u prze
wodniczących towarzystw oraz u mcżów zau
fania. O liciny udzia.f prosi (l) Zarząd. 

'/;a druk, lllaida-d f redakcy 

Bank Ludowy w Śremie I 
~półka zapisana z nieograniczoną odpowiedzialnością - założ. w roku 1873 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które najpeft'nlej 
Mkladae mogą ciężko zapracowane swe eszezędnolieł. 

Bank płaci od depozytów za wypowiedzeniem: 
łO-dniowein 3 procent. 
k ft'artalneDJ. i:I „ 

Złożone u nas dt-poz.,.ta ł oszczędności wynosiły na Nowy 
Rok blisko : ł pól mllłona marek. 

Funduliłze rezer"'owe ł udziały członków ca 500,000 mk. 
Bank ludowy w Śremie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 'lllaj.ątkam.i swym 
odpowiadają za Bank i złożone w nłm kapitały. 

Bank ludowy n&leży do Związku Spółek Zarobkowych. Prezesem Rady 
Nadzorczej naszego Banku jest Patron Spółek ks. prał. Wawrzyniak. 

Lokale bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel 
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i świąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 107 

Bank Ludowy - Volksbank 
Sehrinnn (Po•en} 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnym 
Waszym Banki, do Związku naszego należące, polecajcie. 

Bank ludowy - V olksbank 
eingetragene Genosse,nschaft mit unbeschrankter Haftpfl.icht. 

Madalłń.Mkl. IW • .H..ueharMkl. D utk..łe1ivłem. 

a, ________________________ .,._ ____ ___ 

• 
* Dworeowa ul. (Babnbolstr.) łł9 * 

DEHNE & SOPP 
Towary wełniane, królkiell 
manuf a kiur owe i bielizna. 

Arlykti tv męzkie. 

Gardercba dla robotników. I I 

I 
ŚeUle rzetelnie. Stałe, ale tanie e~ny. 

~ Uprrejma polska usługa. ~ . -------
li •11m11•••tm4!:l1ii?Zi- ·~\~~<l•••••u••••••· B!D• 11 
I Mamy zawsze na sprzedaż: r 

I gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i I 
obsady chałupnicze od 3-20 mórg duże 

a także tylko 

domy z ógrodami de· 2 mórg. 

ł 
Na.sza kasa płaci od złożonych t 

oszczędnóści 
<I proeł'łłt na każdorazowe żądanie, 394 
4_1/2 procent za kwsrtaln~m wypowiedzeniem, 
5 proe~nt za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent. przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzedaż. 

Adresować trzeba jak następuje: 

Bank Parcelacyjny 
E. G. ro. b. H. H.osten (,Poseu). 

lllµ„„1„ ... „ ...... 2•-•cm_„„„,„ ... „„. 

p 
o 

POLAK 
A 
B: 

uczący się po niemiecku. 
Praktyczny przewodnik, kt6f1 podaje 

wskazówki, rozmowy i nauki, ab7 w bół
kim czasie można czytać, rozumie6 i ••· 
wi~ po niemiecku. Cena 1 mr., a pni· 
sył~ą 1 mr. 10 fen. Zamówienia Pnń· 
mu3e 

" rłarus Polski" 
księgarnia. i drukarnia 

Bochum, Maltheserstr. 17. 

Skład 
z mieszkaniem o 3 
pokojach jest. od 1 
lipca przy kolonii 

kopalni "Graf 
Schwerin" do wy
najęcia. Również 
kilka innych mie~ 

szkań. Z~ł. do Eksp. 
„ Wiar. Polsk~' pod 
nr. 664. 

Kilku krawców 
na duźe i małe sztuki 
poszukuje zaraz 642 

Wojciech 
Powałowski, 

Doe'bum .Alleestr. 13 

Uciennica 
z dołrem wykształceniem 
szt o lnem potrzebna od 
1 lipca. 643 

A.. Kiesswetter, 
skład towarów krótkich, 
wełnianych i bielizny 

llabiogłlorst 
11. Uortmund. 

Służąca Polka 
umiejąca także prać, po
trzebna od 1 lipca do 
małej familii (jeden chło· 
piec w wieku 5 i pół Jat). 
Prnca leka. pokojowa. 
Zgłos.z z podaniem wieku 
przyjmuje nauczyciel 

A.. if.arcznaa1rek, 
Elherfeld, Strasshurger
str. nr 27. 652 

D 
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KSl4ŹEOZl.A. 
dla 

pielgrzymów 
udających się do miejsc cudow
nych w Kevelaer, Hardenberg (Ne~ 

viges), Werl itd. 
zawierająca opis owych miejsc pąt
niczych, nabożeństw podczas Mszy 
św., monlitwy do spowiedzi i Ko
munii św., pieśni na Drodze krzy
żowej i wiele pieśni, szczególnie 
śpiewanych podczas pielgrzymek. 

Cena 50 fenygów, z puesy!ką 
55 fenygow. Adres: 

„ Wiarus Polski" Bochum 
oooooocoooo 
000000000 

0000000 
00000 ooo 

o 

80 ggo 
o 

aczrnia emalj. ~ - 11 

kupuje się najtaniej I najlepiej w 

Bochumsk. Konsumie Emalii 
Boclaum Iłohlłna-J1ausen p. Wanne, 
Dorstenerstr. 3. Heiurichstr. 31. 

==== Tanie umywalki ! === 
Pewien więks!y interes poszukuje od zaraz 

umiejącego obcować z ludźmi prywatnymi 

111 kasyera 111 

i sprzedawacza. 
Obrotni i dobrze poleceni Judzie, mogący stawić 

małą kaucyę, zechcą się zgłosić do Ekspedycyi 
„Wiarusa Polskiego" pod nr. Ga9. 

Kasa oszczeduoSci 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemsk.i. 
w Koronowie (Croue a. d. Brahe.) 

&li 
Swój do swego J 

Szanownym Rodakom w Ger
resheim i okolicy polecam m 5j 

skład towarów kolonialn. 
kartofli, piwa w butelk. węgli i 

drogeryę. 
Proszę o poparcie mego przed-

siębiorstwa. (135) 

.T. Radzicki, 
GeI•resl1etm. 

Mam na sprze11 aż 669 

dom mieszkalny 
z kuchnią, pól morgi ogrodu i morga łąki przy dom• 
w Kunowie pod Gostyniem. Kościół, szkoła i dwo· 
rzec w miejscu. Cena kupna 2 tysiące mrk. 

.Jan 8oUysink, Herten i. w. 
Feldstr. 96. 

Dziennie I0--30 mrk. 
zarobić mogą obrotni młodzi ludzie, władający języ
kiem polskim, odwiedzajl\C prywainą klientelę. Bliż
szych szczegółów udzieli 662 

Sukatsclt, Versandhaus, 
Halle a. d. Saale. 

Mieszkam teraz: przy 672 

ui. Szkolnej (Schulstr.) nr. 15111. 
Leczenie wszelkich chorób. 

Godziny Jt zyj«:ć od 8-1~ i od •-o. 
E. Borchert, Herne 

Le cz en ie ś r odkami n a tu ralnJmi. 

Tel. nr. 911. 
filie: łfoistcde, Herne_. Eickel, Rohlini· 

haus~n. Linden , Hattin~cn1 Langendl'eer • ./\far· 
ten, Castrop. .l\ameu. Dortmund, Gertbe, 
Soroc!{hOvcl. 
wnie z molów i czyści chemicznie PARBIER· 
NIA GALLUSCHKE. PRALNIA W BOCHUM. 

.MEBLE WYŚCIELANE oczyszcza grunto-
-SLUŻACA-POLKA --·-

znajdzie zaraz dobre miejsce w restauracyi. 
Zgfoszenia przyjmuje Miedziński w łlerne, ul. 
Neustr. 24. ' 

20 OOO mt 
Wydaję na reklamę, ieb 1 

'Wpro'fładzlć 1 l'odacz/ 

1t1111Um .SŁl\Wf".E .:_ 

Tudor 
imitowane 

dyamenty i klejnoty 

wy .... on-tne na drodze: n~uk"'we 
.;;4 • u.rn~'!c do .r1a1.:,:~w 1 hez
wą p11:n1a na r1~l:n1e '>:·a ;m, 

lucya w świ,,cic · 

~: Y PJ\!lE~\lT A TUDOR 
n·u ha nosić, by]<, Dllle:iYtl 

ocenić " 

ri·!'1ie eyamenra Mor 
pt,siadają ogitń 

bl()sk i iskrzą ~I~ 
jak najpiękniejsze 
h:vlan~y. . Prosz~ żądat 
r.io p•1iski ccnn1k,4000 ilustr 
f ażl.!cinu darmo i frk, 11yś1; 

Adres: 
Hieronim Tilgner, 

Derlin O., 
• • „ ·lrnsstrnsse No. 3. 

Obelgę 
rzuconą DA p. M. 
Pr.7. eniczka odwołu. 
Ją i go przepraszam 

M. Szymański, 
Wanae, 66& 

Cze I. kra wiec~i 
znajdzie zaraz stałe 
zatrudnienie 645 

M. Miedziński 
He1•ne, 

N eustr. nr, et. 

Dom murowanJ 
z chlewami i w el~ 
kiem powórzem w 
mies cie Piaski (Sand 
berg) pod Gosty· 
niem jest .zaraz ta· 

nio na sprzedaż. 
Zgłosz. przyjmuje 

T. Witkowski, 
w Godoro,vie P· 
8andberg Kr.Gostyn 

Inwalida 
w wieku 35 lat postn· 
kuje łatwiejszego zatru· 
dnienia jako domowy !nb 
t. p. Zgł. do Ekspedycyi 
„ Wiarusa Polskiego" pod 
nr. 665. ·~ 

ś 
z 
g' 

c 



„Wiar·us Polski" 
~chodsi saeść rasy tyeodniowo. 
~renłlme:leta wyno&i 

t,ao mk. 
twa rt.alnie. 

„Po~łai&ea Kat.olick~go" otrzy
eujj\ abenenci w doda.tk•. 

illr. 24. 

fta niedzielę czwartą po świątkach. 

Lekcya. Rzym. VIII. 18-23. 

Bracia! Mniemam, iż utrapienia te
go czasu niniejszego nie są godne przy
szlej c.hwały, która się w nas. objawi. 
. Albowiem oczekiwanie stworzenia o
cz~~iwa ?bjawienia synów Bożych; bo 
proznośc1 poddane jest stworzenie nie 
dobrowolnie, ale dla tego, który poddał 
po~ nadzieję; bo i samo stworzenie b..ę-
,([zie wyswobodzone z niewoli skaże
nia, na wolność chwaly synów Bożych. 
;Wiemy bowiem, iż wszystko stworze
nie wzdycha, i jako rodząca boleje aż do 
tąd. A nie tylko ono, ale i my sami ma
jący pierwiastki Ducha, i sami w sobie 
wzdychamy. oczekiwając przywłasz
czenia synów Bożych, odkupienia ciała 
'naszego w Chrystusie Jezusie, Panie 
.naszym. 

Ewangelia. Łuk. V. 1-11. 

Onego czasu: Gdy rzesze nalegały 
na Jezusa, aby sluchąły slowa Bożego; 
.a on stal podle jeziora Genezaret. I uj
rzał dwie łodzie stojące przy jeziorze; 
a rybitwi wyszli byli i plókali sieci. 
A wszedłszy w jednę lodź, która była 
Symonowa, prosit go, aby maluczko 
odjechal od ziemi; a usiadłszy, uczył 
t zesze z lodzi. A gdy prze stal mówić, 
rzekł do Symona: zajedź na głębię, a 
zapuście sieci wasze na połów. A Szy 
mon odpowiedziawszy rzekł mu: Nau
czycielu, przez całą noc pracując, nice
-śmy nie ul owili; wszakże na słowo twe 
zafJUszczę sieć. A gdy to uczynili, za
garnęli ryb mnóstwo wielkie, i rwaly 
się sieci ich. I skinęli na towarzysze, 
~o byli w drugiej łodzi, aby przybyli, 
t .ratowali je. I przybyli, i napełnili o
bie łódki, tak, iż się malo nie zanurza
ły. Co widząc Symon Piotr, upadł u 
kolan Jezusowych, mówiąc: Wynidź o 
demnie, bom jest człowiek grze' 
Panie. Albowiem go bylo zdumienie 
ogarnelo, i wszystkie co przy nim byli, 
zJ Polowu ryb, który pojmali; także też 
akóba i Jana. syny Zebedeuszowe, 

Którzy byli towarzysze Symonowi. I 
rzekł Jezus do Symona: Nie bój się, 
~tąd już Judzi łowić będziesz. A w· 
ciągnąwszy łodzie na ziemię, wszystko 
opuściwszy, szli za nim. · 

Kazanie. 
ie 

1 
Wstąpienie w łódź Piotrową Pa 

:; Da.Jezusa dla nauczania rzeszy. a naste 
a. ~n~ nadzwyczajny połów ryb, jakiego 
n. ~ onali rybacy na rozk~z ~hryst~sa, 
0• rn~ swoje duchowe znaczeme. P10tr 
~~ ~11 al być namiestnikiem Chrystusa i 
n· w~Wą Widzialną Kościoła świętego, a 
nG no~~ J,ezus przed powołaniem go ~~ a-
r.37 nie· 0btwo, wstąpił do jego lodzi 1 z 
0 ~ci 1• n~uc_zał, a następnie rozkazał zapu

rozc s1ec1 na głębią. Piotr spełniwszy 
Ó'1 twkaz Chrystusa, zagarnął takie mnó-

'c
h zo 0 ryb, że się aż sieci rwaty, i zmu-

bak~Y byt zażądać pomocy innych ry
ate :~ leci W, aby mu dopomogli wydobyć · 

• ie • Ws7Y'":tko to jest widomym zna-, ski 4\lstn ~ad.-: ·.; yczajnych lask. jakich Je-
cbt• t1at "rl~ielić Piotrowi św~ętemu., 
,; %! Od~a P10trowa wyobraza Kos-

~st ~:V1ęty, którego głową widzialn· 
niej łotr; a że Jezus do niej wstąpił i 

nauczał, to znaczy: że tylko w 

Bochum, na niedzielę, dnia 16 czerwca 1907. 

tym kościele, którego Piotr z następca
mi swymi jest głową, znajduje się pra
wdziwa nauka. i kto jej słucha Chrystu
sa slucha, i nie jest w błędzie, ponie
waż tak powiedział Jezus do Aposto
łów: „Kto was słucha mnie słucha, a 
kto wami gardzi mną gardzi.'' 

Nadzwyczajny połów ryb na rozkaz 
Chrystusa przez Apostołów dokonany, 
wyobraża szczególną łaskę, jaką Piotr 
święty udarowanym zostal w nawraca 
niu ludzi; gdyż po odebraniu darów Du
cha świętego. na pierwsze kazanie, ja
kie wypowiedział w Jerozolimie do ży
dów, trzy tysiące niewiernych nawró
ciło się do Chrystusa i przyjęlo chrzest 
święty. I w dalszym ciągu coraz li
czniejsze zastępy wiernych pomnażały 
się do tego stopnia, że już Piotr święty 
sam nie mógł za'atwić wszystkich ich 
potrzeb duchownych, i zmuszony był 
użyć pomocy innych, których wyświę
cił na kapłanów, i roz3yłal ich w różne 
strony świata. 

W rozkazie Chrystusa danym Pio
trowi, aby zajechal na głębię i zapuś
cił sieci, mieści się tajemnica: że w rze 
czach wątpliwych rozumem ludzkim nie 
zgłębionych co do artykułów wiary św. 
Piotr czyli Papież, jako glowa Kościola 
ma o nich wyrokować, a wszyscy wie
rni powinni na zdaniu jego polegać, i 
do tego się stosować. A ten przywilej 
sluży mu nie z jego osobistych zasług, 
lecz z łaski Jezusa. Boć zapewne po
między rybakami, jacy si~ znaj
dowali podówczas kiedy Jezus kazał 
Piotrowi zajechać na głębię, byli może 
od niego zdolniejsi i zręczniejsi, a je
dnak Jezus nikomu innemu, a tylko Pio 
trowi kazał to spełnić, aby okazał, że 
do Piotra czynów przywiązuje laskę 
swą. Najlepiej pokazuje się to stąd: że 
gdy Piotr ujrzał wielkie mnóstwo ryb 
złowionych na rozkaz Chrystusa, po
znał w tern cud wszechmocności Bo
skiej, ·i upadł do nóg Jezusowi mówiąc: 
„Wynijdź odemnie Panie, bom czto
wiek grzeszny." A Jezus odpowiedziat 
mu: „Nie bój się: odtąd już ludzi lowić 
będziesz." Co znaczyło: że nie w swo 
jem imieniu Piotr miał nawracać świat 
i kierować sumieniami wiernych, ale z 
rozkazu Chrystusa. i Jego mocą. A to 
co powiedział Jezus do Piotra, stosuje 
się i do wszystkich jego zastępców pa
pieży, wznosząc z tych stów, które in
nym razem wyrzekł Jezus do Aposta
tów: „Ja jestem z wami po wszystkie 
dni aż do skończnia świata." Wiec ta 
wladza i szczególne laski, jakie dal Je
zus Piotrowi, pozostaje dziś przy jego 
następcach, a to nie z osobistych ich 
zaslug lub też wyjątkowych zdolności, 
a tylko z mocy Bożej. 

Zapewne zrozumieliście, bracia mr · 
z tego krótkiego objaśnienia wam :Ewan 
gielii dzisiejszej, zkąd Kościół świf' 
posiada władzę do rządzenia wierny
mi i stanowienia praw, jakie zaleca wy 
znawcom swoim do wypełniania? że 
od Chrystusa, a jednak dużo jest takich, 
którzy ich nie spełniają, jak gdyby o 
tern nie wiedzieli. Bo weźmy np. przy
kazania koście]ne: czy to pod wzglę
dem zachowania postów i spowiedzi 
wielkanocnej, czy pod wz~lędem słucha 
nia Mszy św. i święcenia świąt, czy 
wreszcie oddawani?. Kościołowi co mu 
się z prawa należy, iakżeż one dzisiaj 
przez niektórych są wykonywane? zda 
je się, jak gdyby . ci l~d.zie. pod t~m 
względem żadnej me m1eh wiary; a J~
dnak chcą uchodzić za dobrych katoll
ków, i broń Boże powiedzieć im, że są 
niewiernymi. 

Roztrząśnijmyż Pod tym względem 
sumienia nasze i zastanówmy się nad 
sobą. Dziękujmy Bogu, że nas umieś
cił w Kościele świętym, który ma ws; 
stkie środki do pozyskania zbawienia, 
ale zarazem, korzystajmy z nich i w
pełnia]my jego rozkazy, aby to zbawie 
nie osiągnąć można byto, i cieszyć się 
chwałą Boga po wszystkie wieki. A . 
L p • 

Dzieje Kościoła katołickieg 11. 

(Ciąg dalszy)_ 

Kościołowi przyobiecał Bóg szcze
gólną opiekę; wszechmocną swą ręką 
założył go wśród największych prze
śladowań, utrzymuje go i co więcej, 
tych nawet prześladowań używa do 
jego wsławienia. .... 

b) Bóg kieruje także czynnościami, 
które wynikają z wolnej woli człowie
ka. Do dobrych czynności daje Bóg 
ludziom laskę; jako pierwsza i najwyż 
sza przyczyna sprawuje w nas chce
nie i wykonanie tychże. Złe uczynki 
dopuszcza, ponieważ nie chce znieść 
wolności człowieka, jednakowoż · / nie 
dopuszcza ich zawsze, lecz i kres kła
dzie wszelakiemu zlemu i lamie szyki 
bezbożności, kiedy i jak chce. Dopusz 
cza też złe, ponieważ umie złe ku do
bremu pokierować (por. upadek Ada
ma, z.le obejście się synów Jakóba z 
bratem Józefem, zazdrość Judasza, mor 
dercze zamysły nieprzyjaciół Chrystu
sa, przśladowania Kościoła przez rzym 
skich cesarzy itd.); Por. ps. 2: „Czemu 
się wzburzyli poganie, a ludzie rozrr· 
ślali próżne rzeczy? Stanęli wespół kró 
Iowie ziemscy, a książęta zeszli się w 
gromadę przeciw Panu i przeciw Cho; · 
stusowi jego. Potargajmy związki ie} 
i rzućmy z siebie jarzmo ich. Który 
mieszka w niebiesiech naśmieje się z 
nich, a Pan szydzić z nich będzie". 1 
Moj. 45, 7, 8: „I Bóg mię wprzód posłał, 
abyście byli zachowani na ziemi, ażeby 
ście mogli mieć pokarmy ku żywności, 
nie wasząć radą. ale za Bożą :wolą tu 
jestem posłany, który mię uczynił jako 
ojcem faraonowym". 1 Moj. 50, 19, 
20: „Nie bójcie sie; iżali się sprzeciwiać 
możemy woli Boże)? Wyście o mnie 
zle myśleli, ale Bóg obrócił to w dobre, 
aby mię wywyższyt, tak jak teraz wi
dzicie, ażeby wiele ludu zachować". 

3. Żywa wiara w opatrzność Bo
ga, rządzącą i kierującą wszystkiem, 
p0wstrzymuje nas z jednej strony r 
jaźliwych i przesadzonych zabie~ów, 
od małoduszności, niecierpliwości. zwą 
tpienia .czyli rozpaczy w nieszczęściu i 
wlewa w nas ufność ku Bogu, nakłania 
do poddania się .Jego wyrokom, napel-
11ia otuchą, spokojem i pewnością; z 
drugiej zaś strony zachowuje nas od zu
chwalej ufności, od opuszczenia rąk i 
lenistwa w rzeczach naszego zbawie
nia, ponieważ Bóg, który nas bez nas 
stworzył, nie chce nas bez nas uświę
cić i uszczęśliwić. Jedno i drugie win
no się łączyć ze sobą: ufność w Boga 
bez troski, gorliwość pełna pokoju i 
pelna troski, aby jedynie z łaską bożq 
wiernie współdziałać. 

4. Za,rzuty 'Przeciwko apatrzności Bo 
skiej i Boskim rządom nad światem, o
pierają się częścią na fałszywych i 
niegodnych wyobrażeniach o Bogu, czę 
ścią na pozornych nieporządkach w 
świecie, szcZ·:!gólniej - na niewłaści
wym stosunku pomiędzy ludzką zasłu-

Księgarnia „ Wiarusa P." 
poleca w wie~k:m wy~rse: 

książki do nabożeństwa, powieJ 
ściowe, historyczne, śpiewni.ki, I~ 
stowniki, papier listoWJ, ~arW, 
powinszowania itd. 

Adres: "Wiarus Polski", Be
chum, Maltheserstr. 17. 

Rak 17. 

gą. a ludzkim losem; nikną one przecież 
przy świetle wiary. 

a) Takie fałszywe i niegodne wyo
brażenia o Bogu mieli pomiędzy, inny
mi pogańscy :Epikurejczykowie, twier
dzący. że opieki Boga nad światem i 
rżeczami Judzkiemi nie można pogodzić 
z jego szczęśliwością. O ileż to czyst
·sze i wnioślejsze wyobrażenia o Bogu 
ma wiara chrześciańska ! Bezbożni, że 
by nie wierzyć w Boską opatrzność, 
która wszystkiem rządzi, nie wierzą we 
wszechmoc albo mądrość Boga, wysta 
wiaiąc sobie, że działalność Boga znaj
duje granice w świecie i w nieodmien
nych prawach przyrody, t. j. wystawia 
ją sobie znów balwa~a, nie prawdziwe 
go, żywego Boga, jak Go przedstawia 
wiara chrześciańska; ponieważ praw
dziWy, żywy Bóg jest jako stworzyciel 
świata zarazem jego najwyższym wład 
cą i prawami przyrody, które sam na
dal, o tyle tylko jest związanym, o ile 
się niemi chce wiązać i ponieważ „w 
niebie mieszka i wszystko czyni, co 
chce". 

b) Nie mniej bezzasadną jest rzeczą 
odrzucać wiarę w opatrzność Boga dla 
tego tylko, że szczęście i nieszczęście 
nie zostało między ludźmi wydzielo
nem według zasług i sprawiedliwości. 
Jeżeli czysto ludzką, przyrodzoną mia 
rą mierzymy, toć oczywiście los grze
szników jest często szczęśliwszym, a
niżeli cnotliwych ludzi; widzimy często 
zbrodnię tryumfującą, a cnotę pognę
bioną; i widzimy, że dobra tego świa
ta posiada ktoś, który ich nie jest go
dzien, i że na odwrót ten ich nie ma„ 
który na nie zasługuje; spostrzegamy 
i inne podobne niewłaściwości i niepo
rządki w biegu rzeczy ludzkich. Ale 
jeż-eli m.arą wiary ędziemy mierzyli 
rzeczy l1uclzkie, tj~ szczęście i nieszczę
ście, w których nierównym podzia
le upatrują ludzie sprzeczność z boską 
opatrznością, wtedy rozwiążemy łatwo 
wielkie trudności.. W edłu~ tej miary 
są bowiem dwa rodzaje s?:częścia i nie 
szczęścia Jest najpierw względne 
szczęście i nieszczęście; zależy to od 
ich użycia. Choroba np. jest nieszczę 
ściem, a staje się szczęściem, jeżeli ją 
1człowiek uświęca cierpliwością; zdro
wie jest szczę~cie, a staje się nieszczę
ściem, jeżeli go nadużywamy do gr~e
chu. Drugi rodzaj szczęścia i nieszczę 
ścia jest względne szczęście i nieszczę 
ście, które niezależy od samego używa 
nia,lecz jest szczęście i nieszczęściem, 
z jakiegokolwiek stanowiska uważać je 
będziemy, takiem zaś jest wieczna 
szczęśliwość i wieczne potępienia. 
Względnego szczęścia i ITTieszczęścia 

udziela Bóg na ziemi <lobrym i złym 
zarówno; szczęście zaś i nieszczęście 
dla chorych, drugie tylko dla złych. 
Względne szczęście daje Bóg i złym, 
Względne nieszczęścia zsyła Bóg na 
wspomnianego właśnie ojca . Kościoła, 
częścią w nagrodę doczesna za jaki do
bry uczynek, który wykonali i za któ
ry otrzymują nagrodę tego świata, czę 
ścią, aby dobrzy nie cenili za wysoko 
i nie miłowali zbytecznie tych wzglę
dów dóbr, bo żadną miarą nie może to 
być miłości godnem, co Bóg i nieprzyja 
ciotom swym daje; czyli jak św. Au
gustyn mówi: haec omnia tribuit etiam 
malis. ne magni pen dan tur a bon is: 
względne dobra daje Bóg na ziemi i do 
br. ·m. ula tego, że na nie zasługują, ró
wni~ż dla tego, żeby dla nich. wedle 
były rodzajem osłody za niewolę. 
bezwzględne zachował dla przyszłego 



~;,ywota, a mianowicie: pierwsze tylko wa, rozumiejąc. że N aj św. Matka tam-
złych.: aby im tu na ziemi nie każdy 
irzech uchodzU bezkarnie; bo gdyby 
Bóg nie karał złego nigdy na ziemi, na
tenczas moglibyśmy wątpić o jego spra 
wiedliwości. a gdyby wszystko złe ka
ral, tobyśmy się nie potrzebowali już 
!J)odzie\\1ać przyszłego sądu; względne 
•ieszczęścia zsyła Bóg i na dobrych, 
częścią, aby swego serca nie przywią 
zywali do tego świata, lecz żeby uwa
żali ziemię za miejsce wygnania, a nie
bo za ojczyznę, częścią też dla udosko
nalenia ich cnoty i pomnożenia ich za
sług. To tez szczęście i nieszczęście 
ze względu na te nieszczęścia poró-

. wnać można ze zdrowemi i spróchnia
łemi drzewami, które w tern sobie są 
równe, że jedne i drugie owocu i liści 
nie mają, a ich różnice dopiero wiosna 
wykazuje, gdy jedne się znowu piękną 
okirywają zielenią, a drugie bez liści i 
kwiecia gołymi świecą konarami. Tą 
wiosną jest dla dobrych i złych sąd o
stateczny, gdzie pierwsi na wieki za
kwitną, a drudzy na wieki uschną. Po
nieważ zresztą to względne szczęście i 
nieszczęście, które tu na ziemi dobrzy i 
źli ludzie .otrzymują, od użycia zależy, 
przeto zamienia się jedno i drugie w 
rękach dobrych w szczęście, a w rę
kach zlych w nieszczęście. Z tego sta 
11owiska zapatrując się na rzeczy lu
dzkie, latwo na·być może,my przekona~ 
nia, że w opatrznych tych Jego rządach 
wszędzie sprawiedliwość przebija i do·· 
bry porządek, że wszelka nierówność i 
nieregularność w sprawach ludzkich 
()Statecznie się wyrówna. 

(Ciąg dalszy nastąipi). 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce 

BYSZEWO. 

Do najstarszych obrazów na ziemi 
~olskicj, należy wizerunek Najśw. Boga 
rodzicy, znajdujący się w Bysfewie, 
małej wiosce na Kujawach, w dekana
cie fordońskim. Jeszcze w roku 1250 
fundował w Byszewie klasztor dla za
konu OO. Cystersów: Mikołaj Zbrożek, 
podskarbi księcia kujawskiego, Kazi
·mierza, zamieniając dla nich swój za-
mek w Byszewie na klasztor i zapisu
jąc im prócz Byszewa: ośm innych wio 
sek na utrzymanie. W trzy lata pó
źniej przybyli OO. Cystersi do Bysze
"\Va i zbudowali tamże piękny kościół. 
.Ale już w roku 1288 musieli opuścić to 
l11iejsce. Krzyżacy bowiem zrabowali 
i zburzyli im klasztor. OO. Cystersi 
schronili się wówczas do pobliskiego 
miasta: Koronowa i tamże się schro
nili; a skoro spokojniejsze nastały cza
sy, zarządzali stamtąd kościołem by
szewskim, który odtąd został parafial
nym. 

We wielkim ołtarzu tej okazalej 
·świątyni , znajduje się piękny, na drze
wie malowany obraz Najśw. Panny, 
trzymającej w jednej ręce Boskie Dzie
ciątko, a w drugiej berło. Zdobi go sre 
brna i wyzłacana sukienka i takież ko
rony. 

W edlug podania, zapisanego w miej 
.scowych aktach parafialnych, obraz ten 
znaleziono w pobliskiem jeziorze, zwa 
nem dla tego ,~świętem''. Z początku 
przecho"vywano go w klasztorze, jako 
najdroższy skarb, a gdy w połowie tr_z~ 
nastego wieku Krzyżacy zrabowah i 
zniszczyli klasztor byszewski, zabrali 
także ten obraz, . póiniej jednak oddali 
go OO. Cystersom, nie wiedzieć dla 
jakiej przyczyny. Wówczas umiesz
czonv został w koronowskim klaszto
rze, gdzie wielką cześć odbiera!. Zwła 
szcza późniejszy przeor tegoż klasz
toru, O. Bagniewski wielkie miał do 
niego naboże1istwo. Ten, przenosząc 
się w roku 1645 na przełożonego do O
bry, wziął obraz'ze sobą i umieścił go 
tamże w kościele ku czci puzlicznej. 
Inna atoli była wola Boża. Tego same 
go bowiem wieczora powstała nagle 
wielka burza i piorun uderzył w ko
ściół, a lubo żadnej znaczniej_szei szko 

1 
dy nie wyrząd~it, obiegl po wszy~;t.kich 
ołtarzach, okrazvt do k0ta wszystkie o
brazy, zostawiając na każdym czar I 
znak po sobie. Po tern _cudownem zja- I 
wisku wystali OO. Cystersi obraz Naj 
świętszej Panny napowrót do Bysze- ~ 

że czczoną być pragnie w tym obrazie. 
Przekonanie to Potwierdziły nieba

wem nadzwyczajne laski, których wier 
ni przed tym obrazem od Najśw. Pann 
doznawali. Chorzy i kalecy z bliska i 
daleka, tamże przybywający, otrzymy 
wali zdrowie i łaski rozmaite, a Bysze 
wo wslawilo się jako miejsce, które so
bie Matka Niepokalana za tron miło
sierdzia swego obrała. Z początku nie 
spisywano tych rozmaitych lask; do pie 
ro z końcem siedemnastego wieku, za
częto je spisywać i spisano ich do ro
ku 1765 przeszło czterdzieści. Czyta
my tam między innemi, że około roku 
1693 syn Wojciecha Chrząstowskiego, 
Kasztelana nakielskiego ciężko zacho
rował, a gdy już prawie konał, ofiaro
wał go ojciech opiece Najśw. Pant:;y 
w Byszewie i zaraz zdrowie i życie 
dlań wyjednal. - Bartłomiej Lenkie
wicz, adwokat koronowski, dłużej niż 
18 lat na oczy nie widział; w roku 1693 
ofiarował sie Najśw. Pannie Byszew
skiej, odprawił w tym celu spowie'dź 
św., Mszy św. wysłuchał i wzrok zupeł 
nie odzyskał. -- Stanisław Niewieściń
ski, Miecznik pruski, a później Kaszte
lan elbląski, złamał sobie nogę i choru
jąc ciężko, stracił nadzieję życia. Udał 
się do Byszewa i tam leżąc krzyżem 
przed obrazem Najśw. Panny, jakby 
na nowo ożyl i zdrowie całkiem uzy
skał. - Ks. Karol Czotchański, Opat 
koronowski, został paraliżem tknięty, 
wskutek czego usyclJ.ała mu coraz bar
dziej ręka, ale skoro się oddał w opiekę 
Najśw. Panny Byszewskiej, zdrowie 
odzyskał. 

Za otrzymane laski składali wierni 
rozmaite wota. Kanoniczna wizyta z 
roku 1745 wspomina, że oprócz 
srebrnej sukienki, koron i berła, zdo
biło ten obraz wiele drogich kamieni, 
9 sznurów wielkich pereł. dwie tablice 
srebrne, jeden sreb'rny krzyżyk, drugi 
złoty z dziewięciu dyamentami. Wo
tów różnych 17 wisiafo na obrazie, a 
150 przchowywano w skarbcu kościel
nym. 

I za naszych czasów pobożny lud li
czni·e się garnie do stóp Najśw. Panny 
w Byszewie i nie mniejszych, niż da
wniej, łask doznaje. Osobliwie na uro
czystość Narodzenia Najśw. Panny tlu
my ludu wie'rnego napływają do Bys -
wa. aby tam u Niebios Królowej potrzeb 
ne łaski zjednać dla siebie. W ostatnie 
czasach ponownie zatwierdzono w R: 
mie odpust zupełny na ten dzień. 

(Ciąg dalszy nastąrpi). 
. --~-&&LĄ•• .., ~""t---

o ołomyku. 
(Ciąg dalszy)_ 

IV. 
Wybierając się z Jerozolimy chciał 

obrać drogę z Joppy do Włoch morzem. 
Gdy go jednak rabusie obrali z pienię
dzy zmuszony był zmk~nić zamia1r i 
podróżować lądem. 

Dluga to była droga. J ech al no pół
noc od Joppy wzdłuż syryj.skiego wy
brzeża. Potem zwrócił na wschód, 
wzdluż półwyspu Małej Azyi. Następ 
nie skierował się znowu na północ, aż 
w górę do Konstantynopola. A stam
tąd duży kawał drogi miał jeszcze do 
Floren cyi. 

Cały ten czas żył Raniero z jałmu
żny. Najczęściej dzielili się z nim ży
wnością pielgnymi, którzy teraz w licz 
nych zastępach do Jerozolimy dążyli. 

Chociaż najczęściej jechał samotny, 
nie odczuwał nudy ani jednostajności. 
Ciągle musiał czuwać nad chwiejnym 
płomykiem świecy, ani na chwilę nie 
mógł odwrócić od niego uwagi. Trzeba 
było tylko kropli deszczu, jedne~o sil
nego zadęcia wiatru, a już byłoby po 
niei'. 

Jadąc tak samotnie kiedy •Ca ty u
mysł jego skupionym był w jednem 
prag111ieniu, aby plomyk przy żvciu za-
chować, przy·pamniat sobie Raniero, 
że coś nadobnego sam spotkał już kie
dyś. Widzfal raz kogoś, co czuwtlł nad 
kimś równie znikomem i wątłem jak 
ptomvk świecy .... 

Zrazu maja1czyło mu się jeno nie
wyraźnie tak, że nie byt pewny, czy 
to nie sen jaki co mu ~ię 1plącze po glo
wie. 

Ale gdy tak jechał samotnie przez 
różne kraje, nieustannie wracat:ai mu 

myśl, że już raz coś podobnego widz!iał 
w świecie. ' 

- Jakbym przez cale życie na nic 
innego nie patrzył - mówił ido siebie. 

Pewnego wieczora wieżdżał· do ja
kiegoś miasta. Zmier.zch zapadał 01 ko
biety stojąc we drzwiach wyglądaly 
powrotu mężów. Jedna z nich sluszna, 
smuk~a„ z poważnemi oczyma przyp.o
mniala mu żonę. 

W tej chwiH uświadmruło mu się 
nagle. że to dla f'ranciszki wł~nie mi
łość jej ku iniemu była tym płomykiem 
świętym, który -Obronić usiłowala w 
nieustannej obawie, że mąż sam go za
gasi. ZastainOl\Vilo go to porównanie, · 
nie mógl .jedn}lk zaprzeczyć, że tak by
ło ~stotnie. Po raz pierwszy ~jął dla
czego Franciszka opuściku go, a i to 
zrozumiał, że nie wojenną slawą odzy 
skać ją, może. 

Podróż stawała 1się coraz udąż
.liwszą, głównie dlatego, że Rani-ero mu 
siał się dla sł.ot ustawicznie zatrzy
mywać. Siedzi1a·l ·po zajazdach i czuwał 
nad świecą. Bar.dw ciężkie to bywały 
dni. Dnia jednego, gdy Raniero jechał 
przez ,góry Libanu, zerwała się burza. 
.Cnaj:d0\\11ł się 1)dala od miesZkań 1rndz
kich, w vustyni; kołując nad przepaścia 
mi sd1ronil się wreszcie w grób sara
ceń1ski, który spostrzegł iprzy drodze. 
Było to małe kamienne sklepi·enie z 
daszkiem. 

Zaledwie ·się skry.I. nastała· zamieć 
śinieżna i szalała •przez dwie doby. W Io 
dowbtem zimnie omal nie zastygł na 
śmierć. 

Raniero wietdziat że na dworrze 
jest dosyć gałęzi i prętów, z którYich
by łatwo ognisko rozniecić. Pfomień 
świecy, którą niósł, byt dlaf1 jednak 
nadto święty, aby zapalić ni.m co inne
go niż świece na oMarzu Panny Naj-
świę,tszej. · 

Slota eona.z to więcej bila o skle
pienie ·grobu, wreszcie. usłyszuł grzmo
ty .gwałtowne i pioruny. 

. PiDrun uderzył_ w górę tuż przy 
g:obowcu i zapalił idrzewo. W tein spo 
sob zyskał Raniem ogień, nie potJrzebu 
iąc nadużywać świętego swego plomie 
nia. 

Jechał właśnie przez pustą górzy
s~ą Otk?licę Sylkyi, gdy mu się ostat
m szczą1ek świec zapasowych dopalał. 
Pęki świec zabna:nY'ch z Jerozolimy wy 
,potrzeibawaly się już G\awno. mógl się 
Jednak nowemi ratować; ponieważ 
wszędzie po dmdze byly gminy chrze
ścijań.skie, gdzie sobie świeże zapasy 
upraszał. 

Teraz jednaik ostatni ogarek S·ię 
:vyczeiyal~ ~ R1ainiero był przekonainy, 
ze ko.mec JUZ jego wędrówce. 

Kiedy świec)l do_pali!a się tak, że 
go pa>r.zyla w palce, skoczył z konia 
na~bierał chrustu i suche.i trawy i za~ 
pahl to resztą niedopałka. Nie wiele 
paliiw1a da~o się j ednal,( wyszukać na gó 
rze, ogmsroo musialo niełtawem za
gasna.ć. 

Kiedy Ranieiro siedział tak zasmuca 
ny, r?~myślając nad tern. jako święty 
:plom1en zamrzeć już musi. zasłyszał od 

drogi śpiew. Procesya pątników ze 
świ_ecarni w ręku nadchodzikt1 ścieżką. 
~zh do :~roty, g?zie jaikiiś święty ' mąż 
z:yl ong:s, a :@aniero przylą.czył się do 
mch. M1ydzy nimi .zpaj1dowała się po
~.eszla me~ia·sta, ktoreJ trudno było 
1s~, a Ram~ero wspierał ją i. wlókł pra
wie pod gorę. 
. Gdy mu .dziękowala, iprosil ją, aby 
mę odczuwał nudy ani jednostajności. 
go ob~dia:~zyla. s~oj~ świecą. Uczyinila 
~o .a mm ~łozyh się, d/1jąc mu palą.ce 
sw1ece, lktore nosili. 

Pogasil. je spiesznie, dąJżąc w dół. 
Pr~y ostatm!ll ~o~aszającym błysku o
gmska zapalJ.ł sw1ę,tym rpłomieniem no-· 
wą uzyskaną świeq~. 

Razu j:ednego w południowej porze 
gdy bardzo bylo gorąco, legl Ranie
ro, ~Y zdrzemnąć się chwilę ipod kr.za
kamI. Spal mocno, a świeoa obłożona 
mocno ktamieniami, pa!ila się obok nie
.go. 

( Cią1t dals.zy nastąpi ) 

.PIElG RZYM Z P;. ZEMEHTU 
Opowiadanie 

Piotra . Palińsk.ie20 

(Ciąg dalszy). 

• 

Czego sob.ie życzysz mói SFl!U? za 
pytał isię dobrotliwie. Nowilcyus~ opo
wiedział mu swe 1oałe zdarzenie i wr~
czył mu nares2Jeie ową książkę. 

- Dziwna -rzecz, iszepnąl opat, j1a.-. 
koby by l sam z sobą w rozmowie 
otworzy·l książkę i czytał w nief~ SPD~ 
gląidając raz na wierne ob1icze nowicYU 
isza, drugi r.az na kosztowny rękopiis. 

- DziWlile zrzadzenie Boże r i po
sunąt ręką po twair'zy jaik ten. co zato
viony w głębokich myślach. Teraz ~ 
niósł swe czcigodne ni·eSkończenie wieł 
ką idubrocią zacechmvane oblicze do gó 
ry, popatrzył idlugo na mlodzieńca i 
rzekł wresl}cie żafosnym ale sp<Jk~j
nyim głosem, rw1Sikazując na książkę: 
„Ta przynajmniej niema się dosijać w 
ręce szachrajów .... Dziś iesz·cze maąn 
mac i prawo mej władzy jako infułat 
opactwa Cystersów w Przemencie " 

-- O, · to w tia1dm razie zosrtani~ o· 
pa·ctwu za1chowa:ną, odrzekł 1nowicyusz 
n oczy jego jaśniały, Jeżeli się ~ bie
giem czasu okaże godnym do zfożeinia 
tu mych ślubów zakonnych. 

- Nie 1bęcfziesz nigdy rtwyd1 ślu
bów w Przemencie sktadal. 

Nowicyusz pobladł. 
- Nie irytuj się, mój synu; nie two 

ja to :Wina. Klaszt?.r Przemencki ulegl 
kas~c1e.. Wszystkie bowiem kliasztory, 
posiaidaJące dobra, podzielą z 11amt w 
Brusach ten ~m los.. Odpowiedni e
dyka oczekuje tylko sankcyi królew
skiej. Już w naj.bliżiszy.m ·tygodniu mo· 
gą tu przybyć komisarze rządowi; a 
m~\ ;r1Y •pochwycimy za łaski .pielgrzy· 
mie .... 

~ A ja, czcigodny ojcze? zapytał 
1nowI.icyusz z łkaniem, co się zemnie 
st~nie? 

- Z ciebie? odrzekł wzruszony 
opat, .ty dokończysz trwych studyi na 
uniwersytecie, boć teraz jesteś rabez
pi eczony, naJPrzeciw niedorzeczn(}śoiom 
mlodości. Jako mąż WYJ>ełni.s.z kiedyś 
w ·O}czyźnie godnie miej·sce, które tobie 
Oriltrzność Boska wskaże. Czas, kró
ry p:zepędzileś w Przemencie l)rzynie 
s1e c1 blogoslawieństwo. Byt 0 :1 d la r·e 
bie pcnvaiżiną szkołą, z której jako ir1-
ny człowiek powrócisz w świat. Kto 
?o~iem idos.yć :sil111y, aby 'się wy.rzec 
s:"iat~, ~ZYZiby ten nie miał tyle po
siadac s1ly, zwalczyć jego ni·edorzecz· 
ności i mairności... A 1eraz idź. mój sy· 
nu, przy.gotuj się do opusz•czenia .Brze
rnentu, jako osta!tni nawiqnusz tego kla 
sztoru !... a na pamiątkę wemnij .ze so
bą .ten dr?gocenny rękopis; nie wyda· 
waJ .go mg_dy z qk twoich. 

Młodzieniec nie był w stainie, na 
to odpowiedzieć. Tylko lzy, wielkie go 
rące łzy rszlachetniejsze, niż naj:lmsz
towniej:sze perły ł drogie kamienie 
·spadały 1po obliczu jego. 

°:dy ()l}Jnszczał celę opata, odez· 
wał .się mniejszy, niż zwykle dzwonek 

· k~as~t,or~y. Glos jego okropnie ilaJ-0ś· 
me dzw1ęczał w jego z.bolałem sercu. 
Byl to dzwonek, w który dzwoniono, 
gdy śmierć zabraV1 jednego z mieszkań 
ców klasztoru, albo gdy opat 1p.ov.rolY· 
wał brać zakonną do kapitulalfza. Te· 
raz zwolYWał on o}cówi nia1 ka·pitulę, 
,gdz!e ich opat ·O kasacyi kbsztoru 
chciał .powiadomić. 

Nowicyusz udał się do swej celi -
nowi1cyat jego byl skończony. Tu napi· 
sat długi list do swego ojca. To u~poso· 
b~lo ~o jeszcze l5mutniej. Skończywsz~· 
:p1same, otworzy{ podamwane mu 
przez opata owe tlomaczenie Ewange· 
Iii ·przez św. Cyryla i ,dźwięczną pełnia 
gl?s~, ~ily i giętkości, jnka mowie slo: 
w1ansk1e1 od jel najrychlejszych dnt 
w!a~ciwą by.la, czytał przypadkowo to 
rme1sce, gdz1.e 1J ezus mówi: 

Jam Jest światłość świata. Kto idzie 
zamna. ten nie chodzi w ciemności. 

Slowa te roziproszyły smutek ser: 
ca jeg-0, fa!k jak ztooi1ste promienie st~n 
ca szarą mglę pokrywającą zieanJę. 
Przysfa..!)iwszy do oknn widział pirze<l 
isobą ową piękną Iekkopagórkowatą 
płaszczyzmę w całym swym pr'zepyc~u 
olśnioną. promieniami wiosenneg-o slon· 
ca. Wtem odezwały się dzwony wzYj 
wając na nieszpór wielkanocny .. Ud~ 
się do kościoła. gdzie dziś. j1ak rnoze 



nizdy.j~s~cze śpi~wal z peŁnych piersi: , nie „Wiarusa Polskiego" w kt · 
„Mqw h~~t amma mea Dominum ..• •' i z13ajdujcmy wiadomości ~ życiu ~~~ 

Po~:ociw~zy do swej celi, ujrzat kow w stronach niemieckich. 
swą książkę lezącą w słońcu. Przez je . Bardzo dobrem pismem jest Przy. 
go ciepło zupełnie się oprawa tejże 1aciel". " 
wzdęla. Kleister ~owiem, łą:czący ze- „~rzyjaciel" :wY~hodzi trzy razy ty
wnętrzny IP~rgamm z wlaściwci_ oktad- godmowo na wielkim arkuszu i ma 6 
ka„ zeszdl t z~uzował się. W obaw1·e dodatko'n · , n'; pisany jest zrozumiale· a 
że~Y m~ się książka nie 1.POPsuła, obej- dru~owany wyraźnie. Przedpłata wy-1 
rzat sobie o:prawę dokładniej i zrl1lazł, nosi na . trzy miesiące 1 markę, a z 
że per.ga1:11m na okład~ce niebawem się odnoszemer_n do domu I mr. 24 fen. 
cal}' 2Slazu1e •. Postanow1l zatem go zdjąć . Kt~ zapisze „Przyjaciela" na li-1 
.abY .uastępme na ll10iWo takowy nakleić piec, s1e~~ień i wrzesień i nadeśle kwit 

Stary nalepka lekko puścit Nowi~ oraz swoi dokladny adres i znaczek 10 
·cyus~ .nie <lowierz/al swym oczom fenygowy na koszta przesyłki, otrzyma 
przehlld się ... przetaril sobie oczy.„ .pai·~ na początku września opowiadanie hi
cem .maical okladkę, okładka była zim storyczne pod tytułem: 
na i aladka i lśniła się iak srebro. Bylo uObrona Świecia". 
to srebro, kute srebro. obsadzone zie- Na ~wiazdkę otrzymają wszyscy a-
lono, blękitno i fioletowo mieniącemi bonenc1 w_l~l~i kalendarz na rok 1908 z 
sie kamieniami. obrazkami 1 mnymi dodatkami. 

mr.. W. Bączkiewicz 1 mr., J. l(ęsicki z żo
ną 1 mr., M. Paluszczak 1 mr., A. l(ochanek 
50 fen., A. Piepr2yk 25 fen„ W. floryan 
1 mr. - Nadesal p. J. Jankowiak 9,25 mr. 

Na chrzcinach u p. J. Krępulca w Wan
ne: Sz. l(rępulec z żoną 2 mr., nffFonaro
dzony syn 1 mr., ojciec J. Plócieniak 1 mr., 
St. Płócieniak 1 mr., W. Plocieniak 50 fen., 
T. Plocieniak 1 mr., St. Krępulec z matką 
1 mr. - Nadesłał i porto zapłacił p. Woj
ciech Plocieniak z Ifolsterhausen 7,50 mr. 

Dziś zlożono: 89,95 mr. 
Bylo w kasie zob nr. 22: 1117,79 mr. 

Dochód razem: 1207,74 mr. 
Rozchód: 100,00 mr. 

W kasie: 1107,74 mr. 
Rozchód: P. O. w M. 100 mr. 
Bóg zaplać! Za ofiarodawców odpra

wiane bywają co miesąc 2 msze św. 
Wattenscheid, dnia 6 czerwca 1907. 

Bochumska ulica nr. 156. 
Stanisław Zmyślony. 

Czy ja czytam powieść z tysią1ca i 1·e Na pogrzeb ab t · k . ?nen ow, tórzy umrą 
dnej nocy? zawołał. albo czy j·estem :vskutek meszczęsliwego wypadku. za- Na chrzcinach up. Wincentego Górneg" 
wary at em(. I az lub w dwa tygodnie Po wypadku w liolthausen: W. Górny z żoną 2 mr., 

Zerwał się i przystąpił do okna. wypłaca „Przyjaciel" ' nowonarodzony syn 1 mr., Jgn. Cichocki 2 
Ptzecież wciąż jeszcze ·widzę pię- -:- 150 marek. -;- mr., M. Cichocl_\.i 2 mr., J. żurek z narze-

,kność itej okolicy, mówil dalej przecież R d 1 czoną Antoniną Ratajczak 1 mr., St. Rataj-
myśle jeszieze tak zdrowo. jak przed 0 acy · ,~Pr~yjaciel jest pismem czak ·I mr., Fr. Górny 20 fen., A. Żurczak 
godziną, jestem pa1nem mych zmysłów szc~er~e kat?hckiem i narodow;'em a 50 fen., M. Ratajczak 2 mr., Fr. Skrzyp-

nak z ' go~hw1e brom robotników, więc zasłu- czak 50 fen., J. l(ochanek 25 fen., Sz. Gór-
a jed 1 ... . erknąl z ,boku na ksiąivkę gu1e„ ~by go rozpowszechniano na ob- ny 20 fen. 
a ta fJllOlysk1wt-lla w swietle słone-cz- czyzme. Dziś zebrano: 13,63 mr. 
nem. Pr~y zapisywaniu trzeba żądać: W kasie z dnia 21 maja: 250,24 mr. 

- - Nie jest to złudzenie zmysłów, Zeitung „Przyjaciel" aus Thorn. Dochód razem: 263,87 mr. 
rzekł !podnosząc książkę jak naJkoszto- :;.,. Rozchód: 62,00 mr. 
wniej opraiwną w srebro i drogie ka- ::rma ........... ,l.Ull!IKLIWtWL~.„Jl"Mll'Ki.._ ......... ..,..,q Pozostaje w kasie: 201,87 mr. 
miewa. I Rozchód: A. S. z W. 32,00 mr. - St. 

- Dlatego ona była tak ciężką! Swiętojózafacie. s. p~ie3%~~;n~~plać! Nadmieniam, iż 
Teraz ipadł wzrok jego na wewnę- Msze św. odprawiają się za żywych i u-

trzną stronę parg-aminu: była popiisa- . Na chrzcinach u p 1 1 ną, zaciekla.'Wiany zacząt czytać, a im the: J. Jaruzel z żoną ·1 ~r a~o~~ w ~er
dlużei: czytal, tern więcej stawał się u-· n. acórka Malgorzata 50 fenygównarod ~o-

. . . B • t t c1 . Marya 1 d ' z1e-~azmeis_z~. Y1 o estament OiSfat- sl · nna, a wiga: Franciszka i Stani-
tuego dz1edz1.ca na Przemencie, spisany d ~w~ IJ0 IO f.en., J. }(rol z żoną 50 fen. ich 
w jezyku ladńskim, a brzmial 'P-0 pol- r~~~~l z a~ek 1 rdwis~a po 10 fen., Jan' Ja-
sku, Jak następ1J.je: 20 f Wmą , mr., 1ch córka Maryanna 

W imię Trójcy Przenajświętsze1· Król~O fen. iy;o1Ssoob.fen.~ J .. l<ról 50 fen., M. M w· tk . . ., J.,. iera1 z zoną 50 fen . h 
.Y I . o. h.rab1·~ r(1 Przemencie Blot- dzieci: Janek i Pelasia po 25 fen 1 l(., ~c ć 

nicy ~ielem~, }\aszczorze, Ostoninie, 50 fen.,. - Nadeslal p. J. Jaruz.~I ~ W~
.Prz~s1ec,e, C10s~n~u. Poledowie, Star- tensche1d razem . 6,80 mr. 
k?wLe Sączkowie I Ra1domierzu, astat- er Na weseln up. Stams!awa Targowskie
m z tego rodu, wywołaniec z kraju ;~kw ?sterfeld: Młoda ~a~a l mr., A. Lo
pr,zez króla i państwo, zbieg na ipale- f ną 5~ ~oną~ mt„ W. \\'.0J~1ec~owski z żo-
s~y!13kiej świętej ziemi, oznajmiam ni- - M. Tar:~~ski z ~!~~~YZ~~\~/r'\JOufen., 
m:erszem, wyso~o ~rodzonemu ~urgra- f panną 2 mr., Fr. Twardy z pan.ną ~ ~r~ 
ib~emu Sędz1wo3ow1 na Zbąszyniu, on- M. Bogala z panną I mr., St. Biernaczyk ~ 
l?;J n~szemu ochmistrzowi:· 1 panną 2 mr., W. Sterna z panną 2 mr., St. 

. N1ezadlugo stanę przed sądem sprawie- Jarmaczyk z panną 2 mr., P. Pazgrat 50 f. 
i<lh~ego Boga i dla tego wyznaję przed to- gracz~: S. Boguslawski, M. Stanierowski 
bą 1 przed calym światem, że z _nienawiści St. Sobkowiak, Jan Piękny po 10 fen. _ 
za odebrane mi burgrabstwo zbąszyńskie Nades!al p. Stanisław Targowski, razem 
ll!Zez króla Przemyslawa, postanowiłem 17 40 mr 
s1~ aa nim zemścić. Ja i mój dzie\vierz Na chrzcinach u p. Jana l(aczm~rka ..;;. 
Piotr Swienca zaczęliśmy spiskować z liochlarmark: Jan I(aczmarek z żoną 1 
bran~enburczykami przeciwko uświęconej mr., córka Katarzyna 50 fen„ syn Jan 30 
osobie króla. Kiedy bowiem Przemysław fen., córka Ludwika 50 fen., syn Wladziu 
~a z~p?sty wyjechat z Poznania do Rogo- 20 fen., chrzestny J. Lagódka 1 mr., T. 
zn;~, 1mi~ego wśród lasów i tuż w sąsiedz- liell~ann 50 fen., J. l(ociucki 3 mr., T. Ję
tw~e m:.1rGrabiów brandenbursHch. wte- drow1ak 50 fen., P. Guban z żoną 50 fen., 
-dysmy na czele naszych wrogów, którzy M. Wujek z żoną 1 mr. - Nadeslał p. Piotr 
zgromadzili znaczną silę zbrojną, podeszli Guban razem 9,00 mr. 
lasami do Rogoźna i w samą wstępną śro- Na zaręczynach u p. Józefa Szóstaka w 
dę raniutko (1296 r.), kiedy jeszcze król spał domu p. Goldmana w Baerendorfie: J. Szó
napadliśmy na zamek jego. Bronił się stak z narzeczoną p. Agnieszką l(ubiczak 2 
P.rzemyslaw mężnie i odważnie, ale naresz- mr., St. Szóstek 1 mr., P. Goldmann z żoną 
cie musiał uledz przemocy i myśmy go 1 mr., St. Wojciechowski z żoną 50 fen., 
Wtenczas zamordowali, rąbiąc w sztuki. J. Ofierzyńsl~i z żoną 50 fen., J. Majewski 
Czn ten nie uszedł nam bezkarnie, caly . 50 fen., J. P1tz 1 mr., J. Gęsiorek 50 fen., 
naród oburzył się na morderców króla, a A. Czaska 50 fen., L. Stachowski 50 fen., 
następca Przemysława Władysław Lok.ie- W. Zagrodziński 50 fen., A. Bagiński 2 mr., 
tek! '~kazał mnie i m~go dziew.ierzai n!a A. ą~gi~ski 50 fen. - Wręczył p. Andrzej 
b~mcyę. Lecz, czując się dosyć silnym, Bagmsk1 z :ąaerendorf, razen:i 11,00 ~r. 
lHe myślalcm usluchać rozkazów króle- Na chrzcinach u p. Antoniego Żolędz1e
Wskich. Wtedy to z silą zbrojną wyruszył wskiego w Buer: A. Żolędziewski z żoną 
on.ku Przementowi i zaczął oblegać dumny ?O fen.,~. l(usch z narzeczoną 1 mr.,. T. _Ma
iro~ moich przodków Zaborowo. Zdobył 1orek z zoną 50 ~en;, B. Czachows~1 z zoną 
&G 1. zlamał siłę naszą pomimo walecznej 50 fen., chrze~tn1 Jozef Czachowski. 50 fen.~ 
udstet·zy z naszej strony. Dziś, stojąc nad Fr. Meyza z zoną 5~ fen., A. Bar~mkowsk1 
brz~giem grobu, widzę, że niesprawiedli- 30 fen. - Nadesl.al t porto zaplac1l p. Ber
Wosć, chociażby i jeszcze tak silną była, nard Czacho:wsk1 z Buer, razem 3,80 mr. 
tnusi uledz, gdy. ją ramię Boże dotyka. Na chrzcinach u p. Walentego Kozala 

(Ciąg dalszy nastąpi) w Rauxel: W. Kozal 1 mr., J. l(ozal l mr., 
'li!__ Uiiiv.' .„ .. -„~;~-a . Pr. żuraszek 50 fen., A. Jernaś 50 fen., 

---------·--------------·--------- - - - M. Wysocki 50 fen., W. Nawrocki 50 fen. 

Choc c.i dobrze na obczyźnie, wr~:~es;:~~rriorto zaplacil p. Wojcl~~h ::. 

Nie zapomnij o Ojczyźnie! vin~:a~~~~1uM1r6ci/~~:a~:r~g~~e~vm1~= 
Sło . . · dego pana K. Domagała 50 fen., B. Doma-

PoJa wa powyzsze . po~1m~1 wszyscy gała z żoną 1 mr., St. bomagala 10 fen., A. 
ko cy w_ stronach mem1e~k1c~ głę~~- Domagała 50 fen., J. Kaczmarek z żoną I 
dzlyryc w sercach swoich 1 stw1e1 - · mr J Kaczmarek z narzeczoną l mr., A. 
lep· ~e czynem. Choćby nam jak nai- Kokot. z narzeczoną 1 mr., Pr. Sędlak z żo
na te1 było wśród obcych, nie wolno ną 50 fen., W. Groberski 50 fen., J. Chu?Y 
I tn zap~minać o Rodakach pozosta: z żoną 50 fen., synek 10 fen., J. Andrze1e: 
~eh na ~1emi polski_ęj, 0 ich walkach 1 ' wski 50 fen:, A. Kaczmarek l m_r., 1ra~~ef. 
ręczeniach. Ich cierpienia niech będą P. Maćkowiak 50 fe~ .• St. RataJcza{ · 

naszerni cierpieniami ich radości i nasze - Wręczyl P· Antor, Domagala tOW,20. ~r. 
napełnia' • 1 k i Na rocznicy Towarzystwa św. 01c1e
oien ·a Ją .serc:a: Prawy Po a. PO'!. cha w Gladbeck, - nadesłał przewodniczą 

a do p~ k ~a1częsc1ej przenosić su~ mysią cy p. 1. Paszkowiak, razem 11,00. mr. 
u nośc Iski i utrzymywać duchową łącz- Na chrzcinach u p. Fr. Figaszewsk1ego 

A Z tall!teiszymi braćmi. w łforstermark: Pr. Figaszewski z żoną 
szyc by wiedzieć, co się dzieje w na- 1 mr., w. Jankowski z narzeczon.ą l .mr., 
iaz h stronach, trzeba koniecznie mieć ł J. Jankowski 1 mr„, J: Jankowski z zoną 

e etę Polską z Polski - jako dopełnie- 50 fen., St. Bączk1ew1cz z narzeczoną 1 

marlych ofiarodawców. 
Józef Hain. 

DW~~~~~~~~~~~~ 

UCHWALA! 
Zebrany w Gelsenkirchen Komitet „Swie· 

toJózafacia" w dniu 5 maia 1907 uchwalil co 
nastepuje: 

Komitet „Swietoiózafacia" sklada pana Jó. 
z.efa Haina z Bochum-Iiofstede z jego urzedu 
jako skarbnika „Swietojózafacia". Powody 
bardzo ważne są Komitetowi znane. Komitet 
,.Swietoiózafacia" potwierdza wybór pa.na Sta 
nislaiwa Zmyśloneg.o z Wattenscheid na skar
bnika .,Swietoiózafacia". Odtąd nie wolno panu 
Józefowi łfainowi z Bochum-tlofstede przyj
mować na<lal skladek na „Swh:toiózafacie". 

Ofiary na ten cel prosimy odt~d nadsylać 
na rece pana Stanisława Zmyślone_,go z Wat
teoscheid, ulica Bocbumerstr. nr. 156. 

l(omitet „Swiętoiózafacia": 
Franciszek Matysiak, przewodniczący; Andrzej 

Kranz zasteoca; T. Nowaoki sekretarz. 
Jan Skraburski z Gelsenkirchen III. Jan Szlago
wski z Schonnebeck. Marcin Siekierski z Rau
xel. Stefan Piotrows:ki. B Wilkowski z R.ott
bausen Andrzej Cichy. Stanislaw Zmyślony 
z Wattcnscheid. franciszek Krupka. Wojciech 

Kotowski z Essen. 

Towarzystwo św. Jana Nepom. w fr.introp 
donosi szan. cz.lcmkom oraz Rodaikom z f rin
trop i okolky i Towarzystwom. które zaprosze 
n'ia odebraly, oraz tym, które dla braiku adre
sów zaproS1Zeń nie odebraly, iż obchod?)Jmy 
w niedzielę, dnia 16 czerwca naszą 3 rocw.Jc~ 
na sali paina Fridrichs, dawniej (Kleinsemlings
hausen). Oberhausenerstr.. na któtą wszyst
kie sz.anO'Wne Towarzys.twa oraz wszystkich 
Rodaków serdecznie zapraszairny... Towarzy
stwa prosimy przybyć z chorągwiami. Pro
gram: Od godzi'rly pól 2ei Po pal. do 3 i pól 
przyjmowanie bratnich Towarzystw. O godzi
nie pól 4eti pochód do koociola na nabożeń
stwo. po nabooeństwie dalsza uroczystość, pod 
czas której koncert, śpiewy, deklamacye i mo
wy. O godzinie 8 bed:zie ode~rMJY ladiny teatr 
O li!czny udzial prosi (2) Zarząd. ------
Tow. gimnastyczne „Sokół" w Rohlinghausen 
donosi swYl11 druh-0m oraz wszystkim Roda
kom z Rohlinghausen i okolicy, iż Towarzystwo 
nasze obchoo~ w przysuą niedzielę, dnia. 16 
czerwca trzecią rocznicę swego istnienia, na 
sali F'r. Petersa ulica Bochumska nr. 20 Po
czątek o godzinie 4 po południu. Program za_ 
bawy: Oimmistvka i taniec. 

Uw:w-.. ·b ranie. które sie mialo odbyć 
w przyszlą nil'u.delę, o godzinie 4tei, z polW'Odu 
zabawy odbędzie się o g-Odzimie pól 12ej, pt'Ze· 
to wszystkich druhów upraszamy o jalmaJlicz
nieisze stawienie sie. Po zebraniu próba ćwi-
czeń. Czolem ! (3) Zarząd. 

Baczność Ober-Styrum! 
W nied71ielę, dlna 16 czerwca. o g.odz. 12 

it.dbędzite sie posrad'amka para1ian Żerkowtski-ch 
n.a siali p. Wolberga, ulica MtH'heimerstr. 93, 
prz:ystia,nek kolei elektryC7inej. Uprasaa się 
wszystkdch parafian Że11kowskich ze Styrum i 
okolicy, ruby się 1nai te pogadainke stawili. 

Zwolujący. 

Bractwo Różańca św. w oaraflł N. M. Panny 
w Oberhausen 

uwiadamia wszystkie Siostry i Braci z Bractwa 
Jak również i tych, którzy dotąd nie należą do 
RóiJatl.ca św., iż w niedzielę, dnia 16 cz.erwra 
odbędzie sile zebranie o godzltnie 3 Po polu-dniu 
na sa~ p. Ulenbroicha. dawniej Iia.ke. O licz-
ne i punktu:ame przybycie uprasza sie (2) 

.1. Szulc. 

Wielki wiec 60CYałno-DOlih'cmy w f'.85eil 
odbędzie sic w niecW:ie1ę, dnia 16 czerwca, p 
potudniu o godzime 3 w lokalu p, Meistra. przy 
ulicy frołY chau~enerstr. Na wiecu omawiane 
będą spraw:. tyczące bez wyjątku wszystk:ick 
Rodaków na , .:-.zyźrue. Po wiecu odbed1Jie si• 

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE 
poląc210ne z tańcami. Spodziewamy się, te tak 
Rodacy jak rodaczki jaknajlicznieiszy udzial we 
wiecu i :Eabaiwie wezmą, bo dlu~o musimy cze
kać, niż nam sie taka SI;>o.sobnooć na<laney. Ja
ko mówcy przybedą pan Antoni Breislci • Bo
•hurn. redaktor „ Wiarusa Polskiego" i paa W.ot 
ciech Sosiński z Bochum, prezes ,,Ziednoczenta 
Za'W'Odowego Polski~o". O liczny łtdzial 
uprasza Zwołujący. 

Towan-ystwo św. Wojciecha w Karaai> 
donos.i szanownym at.lonkom. oraz rodakom :1 
Karmv i okoli.cy, ł".l nasza rocz.nica od.bę<Wo 
się w niedziele. dn. 16 czerwca. na sali pana 
Leber. Sza'Wlllowne Towarzystwa. które za
proszenia <lebraly i te, które dla braka adre
sów zaprosz.eń nie odebraly, a chc.ia1yby nas 
!Wą obecnością zasizczycić, serdeoznie zavra
szarny. Szanowne Towarzystwa pros.imy przy 
być z chorą-gwi-ami i palaszami. Program: Od 
godz. pól d-0 3ej do kwadrans oo 3ei przyjmo
wanie bratnich towarzystw, o godz. pól do 
4-tei pochód do kościola na p-olskie nabożeń
stwo z kazaniem polskiem , z kościoła J>O
wrót na. sale. gd11ie sie oclbedzie dalsza zaba
wa·. Wstęp dla cxlonków wszystkich towa-
50 fen. przy kasie 1 marke. Czlonkowie, mle„ 
gające 4 miesiące ze skladkami, będ<\ rnusie
łi p.laoić jako niieczlonkowle O ldczny udzial 
rzystw 30 fon. dla nieczlonków przed czaseta 
prosi (2) Zał'ząd. 

Cześć pieśni! 

Ko.toi śpiewu „Wanda" w Laar obchodai w 
niedzłele. dnia 16-go czerwca br. uroozyst~ć 
szóstej rocznicy swego istnienia na sali „Plora•• 
w Laar. Program: 1. Od .4 do 6 przyj1ll0Wa
nie Towarzystw i k•oncert. Zaraizem rozpoczy
na się strzelanie do tarczy o nagrody. 2. Po
witanie Towarzystw oraz ~ości przez przewo4 

dniczącego. 3. Prremówienia delegatów. 4. 
Spiew wspólny. S. Taniec. <5. $plew kól 
sąsiedrrich na d-osy. 7. Monol~i i deklama
cye. 8. PoloneZ1 po ogrodzi·e. 9. Roroanie 
nagród. 10. Tańce Poczatek zabawy o gocrz. 
4 po pofudniu. Wszystkich nam życzUwych 
Rodaików i Rodaczki o laska we wzjęcie udzia
lu w zabawie prosi Zarzad 

Uwaita: Czlonkowie Towarzystw prz:yby _ 
w.adący pojedyńczo, powanni1 sie okazać kar
tą legitymacyjną lub ustawami, gdyż inaceJ u-
ważani będą tako goście. (3) 

Baczność druhowie okr~~u XI. 
Podaie się dto wiadomości. iż kon.f erencya 

okręgowa „Zjednoczenia Zaw. Pol." odbędzie 
się dnia 16 czerwca o godz.inie 2 Po poludniu 
u gościnnego pana Platea, ulica Wilhelrnstr., 
nairożnik Mittelstr. w Marxloh, na co się dru
hom zwraca uwagę z miejscowości Marxloh, 
Bruckhausen, Ober-Marxloh. Hamborn. Schmidt 
horst. Buschhausen, łlolthausen. Zaraz.em sie 
zaprasza sąsiedrniego delegata z Laar. 

Z powyż~ wYmienionych mieiscow~ci za
prasza sie ta.kie delegatów i mężów zaufania. 

Członek Rady NOO.rorczeJ na okręg XI. 

P ostbestellungs· Formular. 
-

Ich bestelle hiiermit bei dem Kaiser

lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Oazeta Toruńska" aus Thom filr 
daiS dritte Vierteliahr 1907. und zahle an 

Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu hoben, 

besc.he•nigt. 

... d .. 190. 

Kaiserl. Postamt. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 

-
Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser

lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung ,,Przyjaciel" aus Thom filr das 
dritte Vierteliahr 1907. und zahle an 

Abonnement U111d Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obi~c 1,28 Mk. erhalten zu haben11 

bescheinigt! 

• . . d. . . • 190. J 

l(aiserliches Postamt • • 



Towarzystwo św. Szczepana w Zaclloda. 
Bismarcku 

zasyla swemu szan. członkowi, Panu' 

FRANCISZKOWI STACHOWIAKOWI 
i jego dozgonnej towarzyszce życia pannie 

FRANCISZCE MICHALAKOWNIE 
w dzień ślubu, 17 czerwca, jak najserdecz
niejsze życzenia. Życzymy Im w tern no
,wem życiu zdrowia, szczęścia a po śmierci 
nieba. W końcu wykrzykujemy. po trzy 
kroć: Mloda Para niech żyje! aż echo z 
Ml estfa1ii do l(awczu się odbije! Zarząd 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Gelsen
kirchen-Bismarck 

zasyła swemu szanownemu Druhowi za
stępcy sekretarza 

FRANCISZKOWI STACHOWIAKOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 

FRANCISZCE MICHALAKóWNIE 
;w dniu ich ślubu, dnia 17 czerwca, najser 
deczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i 
błogosławieństwa Bożego, życia d{ugiego 
a po śmierci Królestwa Bożego. W końcu 

· po trzy kroć wykrzykujemy: Sokół z So
kolicą niech żyją, niech żyją, niech żyją, aż 
echo z Bismarck do l(awczu się odbije! 
Tow. gimn. „Sokół" w Oels. Bismarck. 

Towarzystwo IWna. „Solcól'' w Marxloll. 

. W niedzlele. dnia 16 czerwca. na salł p. 
Bnlllka w Bruckh.ause:n przy ulicy Albrech~ 
urządza Towarzystwo obchód pierwsze; rocz
nicy istnienia. Obchód poląa:zm.y bedzie z ćwi 
czen!.ami gimnastycznemi. teatrem i tańcami. Na 
zabawę zapraszamy wszystkich Rodaków ii 
wszystkie Gniazda okoliczme zaproszone. i te, 
które dla braku .adresów zaproszeń otrzymać 
nie rnogly. Czolem ! (3) Wydział 

Towarzystwo św. Jana Chrz. w Rilothe 
obohodzi w niedziel-ę, <linia 7 liipca, pierwsz~ 
rocmłcę sw~o istniellla na sali paina Blumen
keanpera, na którą się wszystkich Rodaków r: 
Riinthe li okolicy -0raz szain. Tow. które za_ 
proszenia odebraJy ~ te, które dla hraiku adre
sów zaproszeń nie ooebrafy. serdecznie za-
prasza z chorągwiami i }>alaszami Program: 
Od god'Z. 2 do pól' 4tej przyjmowanie bratnich 
Towarzystw, o gcxlzlinie vól 4t~ pochód d• 
koś7ioll~ Po mbożef1stwfo oowrót na salę, 
gdzrn Sde roz.pOC.Zną m-O!WY. delklamacye, i ćwi
czeniiai sokolsikfie Wstep dia czlonków Towa
rzystw 50 fen. Gniaiz.00, które przybędzie w 
na•}większej liczbie na naszą uroczystość, o-
trzyma piękny 'J)Od.airek. (3) Zar7.ąd. 

Baczność Rodacy w Langendreu ! 

W 111iedziele. dnia 16 czerwca po pol. o 
god21inie 4 odbędzie sie WIEC w spraw.ie za
ll'iożeniia tow. abstynentów „Wyzwulenłe" na 
salli p. Anns. dawniej Knupping. Wiec ten iest 
dla niewiast i mężczytm. Pożą<llamem jest, aiby 
!Się Rodacy i roda.c~ki na wJec stawili. 

Zwołujący. 

aprzeciw koś ... I telefon nr. 
cioła katolick. 503. 

Ten tylko 
kto kupuje 

Bro1Den'a 
519 * 

* 
* 

R~~~-™~~s 
fb Bazar kapeluszy damskich i dziecięcych I 
~ w Recklinghausen· Siid (Brachu) 

i przy ulłcy lllaryańskiej (Jlarłeastr.) li. m 
Szanownym Jlodaczkom zwracam uprzejmie uwagę, iż z po 

wodu uchodzącego wio8ennei;o ll!!lezona sprzedajo 

f do~=!~~'!~~~ p~c:'mi:i!!~ds!j.~~!~~!~~~go ~ skorzystać. - Dla nowożeńców polecam wianki mirtowe 
i welony po cenach jak na.jprzystępni~j3zych. 705 

Prosząc Sz Rodaczki o dalsze wzgl~dy, pozostaję z uszano· 
wani em 

m 
Elźbleta Wilkowska. 

R8wnież Sz. Towarzystwom polskim oraz życzliwym todakom. 
donosr.~, iż jak przedtem tak i teraz córka moja crywa na 
fort.epłanie na zabawaeh Towariy1dw i weso-

~ 
laeh, Dziękują'l Szanownym Towarzystwom pollłdm oraz Szan. 
Rodakom za poparcie, proszę o pamięć i nadal. 

Jan Wllkow•ki 
(dawn. w Brchum przy ul. Hof6tedterstr. 29&.) 

I NB.: Wszystkim Przyjaciołom i Rodakom donoszę, iż od 1 kll>ietnia ' 
b. r. mieszkam w Becklłnghausen-8łld (Broela) prity 
Jlar7ań•kieJ uUe7 au•er łl {ftarłenstra.se). 

8~~~-~~~m 

Kasa os~zedności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta 

i płaci od nich 437 
5. proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za półrocznem wypowiedz. 
4 proc. za natychmiastowem wydowiedz. 

Bank Ziemski 
w Koronowie (Crone a. d. Brahe.) 

·-············· I Towarzvstwom I 

2 czeladników 
krawieckich 

na stale zatrudnienie po
szukuje 691 

Jan Gawron, 
Reeklingbaus.·.8· 

(Brnch) 
Marienstr. 17. 

Maszyny 
do prania • wa
h.a6łlema od 88 do 44 
mk. odstawia franko do 
każdej stacy i kolejowy. 

J. Tlliel, 
Erkensch wiek. 

Bi elit 
czyni każdt pGdesse" 
poił g waraae1, 

3-4 razy .~rwat112:~ 1 ab. 
solutu~ mtpr&e•akalo 
&aż•it butelk:ę Od.~ 
bier~ •łf? z POWt(t., 
t~m, 3ez11h płynaiespeł. 
ni swych ~a.ii. De na 
bycia w blltelkaeh ~ 
40 fon. _ (~a) 

C. Lutter, Bieket 
A. Kampmeier, Osierf~ld 

.EisenW,iia ' 
Fr. N euhaua,. Oilłer!el~ 
:Fr. Schmidt. Oiśerfeld 

O. Kleffmann, RiJUing. 
ha.usea. 

--- ···---Nie kupujcie • ładnego~-.,.,„ zegarka 
zanim ~icw!d:r;ic1iścic lllÓj 

wacika ccmofk 

•• zec.rkl kfcszotntowe 
reirut•tory, budziki, łańc11'. 
azld złote, sreb"ill I niklowe• bliutery~9zło~ 1 
arebir;a11, lostr11111cnta mu. 
sycz11e, wyroby skórzane 
stalowe, kuchenne, welocy; 
pedy, llUIHyoy, 1abawkl, 
pel'fumy, pr:r;edmle>ty dewo. 
cyjne, narzędz.larzemte,lnl. 

cze ltd. ltd. 

Każdy rodak 
zdumiej ei 

po 

an 

=obuwie=* 
• polecamy • Hurtowny i detaliczny 

skład maszyn do goto
wania, pieców i całkow. 
wypraw· (687) 

sdy mcSJ cennik zobaczy 1 I 
nblde ceny przeczyta. 

Towarzystwo gimn. ,,SOkół" w Reclding-
hausen-Siid 

podaje S\\rym druhom do wiadomości, iż 
nasze gniazdo będzie w niedzielę. dn. 16 
bm., o godzinie 4 po pol. na Grulbad w o
grodzie p. Schramma fotografowane. Upra 
sza się zatem, ażeby wszyscy dh. punktual 
nie się stawili; druhowie ćwiczący stawić 
się winni w ubraniach ćwiczebnych. 

Czołem! (1) Ant. Sibilski, sekr. 

* 
oszez~dza pieniądze! 

:E E :B 1'T E, 

'~::wa!::::r:::~ 25 ~ 

Jl dla sekretarza, • 

łl KSIĄŻKI bibliotekarZ!l, • 
• kasyera, książ- • 
• ki do zapisywa· • 
• nia członków i 8ll ! t.d.it.d .• 
,_ Adres: • „ „Wła1·us Polski" • 
• B o e b u m MaltheserstraBSe nr. 17. li 

········-······ 

Uczni, 
mających ehęó wyuczyć 
się za doskonałych kraw
ców albo kupców, przyj
mie od zaraz ('106) 

W. Powałowski, 
Boebłlm, 

Alejowa uliclł. nr. 13. 

Prósz, !ttdać mój polski 
teanłk, zawierający 4000 
l••tr• cyi, a katdema 
....._. I franko wy•tę. 

-.;;. Adres: 
Hieronim Tiłgner, 

Berlin O~ 
ll&arlnuatrasse No. J. 

~R ... __ ofa'CJi~ 
•; "Je prze

my•I polski. 
e.~~c.~ 

W imię Boże za Wiarę i Ojczyznę! 
Hasie to każdy Polak obecnie bez

astannie winien mieć w pamięci. irdyż 
w postępowaniu podłu~ tego tak 
szczytnego hasła cały nasz ratunek. 

Walka polakożerców przeciw ;qołe
czeństwu polskiemu wogółe a roł .. Jtni
kowi polskiemu w szczególności coraz 
Ystrzejsza. Wszędzie wypierają robo
mika polskiego, chaty na ziemi ojczy
stej wy budować mu nie pozwolą, z gro
bów krzyże z napisem polsldm wyry
wają, a jeszcze przemyśliwają nad uku
ciem nowych ustaw wyjątkowych, któ
re skrcimwałyby jeszcze więcej prze
śladowane społeczeństwo nasze. 

Pruski minister oświaty o. s·tudt 
tryuu:fuje oł.Jccnie nad dziatwą polską, 
która musiała z~przestać oporu przeciw 
niemiecki ei nauce religH. W obce tego 

coraz częściej słychać westchnienia błe 
dnej duszy polsldcj: „Co to będzie?" 
Co to będzie?"'. 

Polakożercy pragną jaknajprędzej 
zndady narodu naszego, kapitaHści. so
cyałiści i centrowcy znów starają się 
na wszelki sposób wyzyskać robotni
ka polskic~o dla swoich celów, wszę
dzie wrogowfo, a nh~dzie sprzymie
rzeńcy. AJcdnał~ przyszłość musi być 
nasza i zwycięstwo ostateczne będzie 
vo naszej stronie. jeśli tylko o to szcze 
rze starać sic będziemy i sił do te~o do-
łożymy. , 

Ratunkiem naszym, ostoją naszą, naj 
lepszą obroną naszą to o ś w i a ta n a
r od o w a. bo z niej powstaje świado
mość wszelkich obowiązh:ów narodow 
wych, bo ona nam wskafo prawdziwą 

drogę w życiu rodzinnem, społecznem 
i politycznem, ona n.am doda sił do wal· 
ki o byt narodowy i ekonomiczny. 

Jak zaś mamy nabyć onej oświaty, 
jak ją wprowadzić do każdej chaty pol
skiej, do każde20 umysłu i serca pol
skiega? 

W szedzie wypierają obecnie wszyst 
ko, co polskie, dziś dro~a iedyna do 
nabycia oświaty narodowej, to książka 
i gazeta polska. Pismo polskie ono 
uam dziś wszystko zastąpić musi a 
przcdewszystkiem szkołę, więc też tern 
droższe nam być powinno. Polak czy
tający gazetę polską. nie zginie nh~dy 
dla polskości. Dla te~o obecnie przv 
zmianie liwartału zwracamy się do 
wszystkich dbałych o dobro narodu 
naszego rodakt1w, by dołożyli starań, 

~ 
iżby liczba czytelników "WJamsa Pot- a 
skiego" powiększyła się o tycll., któr.zy b 
gazety polskiej nie czyta·ią. "Wiarus K 
Polski" twardo stoi na placówce, gdzie 
największe grożą niebezpieczeństwa I ~ 
broni interesów narodu nasze~o a mia· 
nowicie robotników Polskich na obczJr· 
żnie w imie hasła : „Za Wiarę I za OJ
czyzne" ! 

W tych ciężkich dla narodu naszego 
czasach. niech każdy nietylko sam za
oisze sobie „Wiarusa Polskiego", ale 
także niech zjedna „Wiarusowi Połs~ie 
mu" licznych nowych abonentów pa· 
miętając o tern, że „o św i a t a I ud u, 
dok o n a cud u". 

Kwity te można wyciąć wypfłnić i oddać na poczcie. 
M'aw:tiiiWEitl'DIP"J"" % 4 rsnrr~Zll&*llC!Zllmclllll·E·-.·-1111-i:Dl·l'll· -... • -----.-„- -.-.··· .-.-_,.--lllll-lll-U.&ia·llllri=-==illli-·si- mr.m~~-iBjaiiii:1[.i:zi!tei:1 :i•młfii'*'Dm*;;;AQfJZ&lti'.am@iiiiiS-

Na trze ci kwartał 
. czvl1 na 

lipjec, sierp,eń i wrzesień 
:!apisywać można kiżdc~o czasu 

~~W i.~rosa Po1skiev.\o'' 
\\'raz Z dodatkJem relis:;j!lO-PoWicściowym pod 
tytułem: 

,;Posłaniec Katolieki!' 
Pre 1111mera tai na trzy miesl;:ice wynosi 

ros·1'BESTELLtrNGSPf_;t{M,lJLAR.. 

~ ... b besteUe hi,ermit hei dem l(aiscrli„ 
chrn Postunt ein .t:xemplar der Ze1tun1 
„ Wiarus Polski.. aus Bochum (Zt:itung:t

p reisliste 128) fiir das III. Quartal 1907. 
und z>:tllle an Abonnement und Bestell
geld 1,92 lVik. 

M-._ tyfk9 »SO nu·. ~ Obige 1,92 .Mk. erhalten zu habcn. 
a z odnos.-zenicm do domu 42 fen. \\'ięcej. 

Ktoby pragnn.l. by śmy „ Viarusa Polskie- bescheinigt. 
go" przez IT l. k wartal posyfali jego kre.'. 
wnvrn w r 'o!sce. niech undc51c l.92 mr. i dokfa 
d11y adres o:;oby, k ! ńra ~azctę ma otrzymywać 
a p:smo 1rn.s.1.e d l,J "· 'nośn(.;j osoby przeka-
temy poczcie. ,,.. 

• • • • • • • a. • • • ••• 190„ 

POSTEESTELLU~G~fORMULA.R. 

kh bes+el'e hitrmit bed derri Kai~er~ 

Eidhen Postamt ein Exemplar der ZeltunR 

„Wiarus Polski" aus Bochum Zeitungs~ 
preisliste 128) filr das JII. Quartal 1907. 
und znhle an Abonnement und Bestell
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, 
bescheinigt. 
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POSTBESTELLUNOS-fORMULAR· 

~ ł·ch bestelle hiermf.t bei dem Kad!ei"l't 
tł'le-1' Pos.tamt ein Exemplu der Zeltarl 
• ")'hm•~ Pob1kf" aus Bochum (Zełtunf· 

preisliste 128) filr das III. Quartal 1907· 
und mhle an Abonnement und Beste~ 
geld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu habea. 
bescheinigt. · 

.- :~ e I . .... „ • • • • • .... 
I~e>dacy! Ro:r. '\7. t'r z..; ~c:e •• Wiarusa Polskie- . 

t!O", Oł"gun ro:iob ł' uw połsldch na obczyźnie. J(alserłłcllet Po1ta•t • , „ . l(alserllcłtes Postamt I Ila llcfl p " • 
:·~ d!'nk. 11ak!ad i redakcyę odoowiedzłalay• A-at.o;f-er·eJ1k··1„-~h.N~.;de•łczclo•ka~~~~~~·.;,;.;c~. „Wiarus: P:l.": ;:: .... „ ~ 



,, W i ar us P o Is ki" 
chod• sześć razy tye-o<lniowo. 

1110tMta wynosi 

ł,60 Dlk. 

8rtalnie. 

p0ehti~a Katoliclńego" •łrzy
,j~ abenenci w dodatku. 

Ir. 25. 

u niedzielę piątą po świątkach. 
Lekcya. 1 Piotr III. 8-15. 

Nujmilsi ! Wszyscy w modlitw.ie 
rądźcie jednmnyślni, spólcierpiący ~ bra 
ierstwa miłośnicy, miłosierni, skromni, 
pokorni; nie oddawająic zl1e.go z/a złe, 
ani złorzeczeńistwa za ztorzeczeństwo; 
~cz przedwnym obyczajem bfogosła
;.iąc; gdyż jesteście wezwani, abyś
.ie błogosławieństwo dziedzictwem po 
iedli. Albowiem kto chce żywot mi
łować i oglądać dni dabre, njech poha-

o- uje języ1k swój od złego„ i usth jego 
1
• niech nie mówią zdrady. Niech się od-

aala od zlego, a nie1ch czyni dO'br'ze: 
K niech szukai ,pok•oju, a niechaj go ści·

ga. Albowiem oczy Pańskie nad spra-
1 wiedliwymi, a uszy jego, ku prośbie 

ich. Lecz twarz Pańska na dziat:ające 
ilości. I któż jest coby wam zaszko
aził, jeśli ddbf.e,go naśladowoami bę
Jziecie? Ale i choć co cierpieć dla 
1prdwie.d1iwości, blogosławieinli jesteś 
de. A strachu ich nie strachajcie się, 

• rani sobą trwo~cie. Lecz Pana Chry
stusa święćcie w sercach waszych. 

o 

e 
e 

Ewangelia. Mat. V. 20-24. -W on szas mówił Jezus uczniom 
swoim: Jeśli nie będzie 01bfiti0wah S1pra 
wiedliiwość wasza więcej. niż Dokto
rów zakonnych 'i Faryzeuszów, nie 
wnijdziecie do Królestwa niebieskiego. 
J~szeJiście, iż rzeczono jest starym: 
Nie będziesz zaibijal, a ktoby zaibił, bę
azie winien sądu. A ja wiam powia·· 
dam: iż lmlidy który się gniewa na 
bnata swego, ibęidzi·e winien sądu. A 
Ktoby rzekl biratu swemu, Raika! bę
dzie wini·en rady. A ktoby rzekl, głup-
ze! będzie winien ognia pi:ek1ięLnego. 

Jeśli tedy ofiarujesz d.ar twój do ołta
r~a, a tam wspomnisz, iż brat twój ma 
nieco 'Przeiciw tobie; z,os tal\V tam diar 
~wój przed ołtarzem, a idź IJ)ierwej 
zied~1ć się z ·bratem twoim; a tedy 
orzyszoołszy ofiarnf1esz idar twój. 

Kazanie. 
~ O.dy mi -przychodzi wyjaśnić ZTia-

~e~_le przeczytanej codopiero Ewan
~t~Ju świętej, czuję się w obowiązku po 
~·1ect · • dl' z1ec warm: ż~ inną by la sprawie-
iet~ość w Sta1rym testamencie, a Lnną 
~is w Nowym. W Starym testamen
ske sprawiedliwość byla, mnie do-
10 onalą. od No,wegn ·zakonu. D:a 
~~~/ez ~ez~s, który nie po to przy
Sić . na sw1at, aby Stary Za.ikon zno
sp; le~z ~by go udoskona.lić, nje gani 
ko ~Wiedlrwości stlirozakonncJ, a tyl
uos ornaga się od wyznawców swoich 
Sf)·:o~als~ej jeszcze~ mówiąc: „Jbśli 
i;t 

1 Wiedhwość wasza nie będzie ob
~Y~~a.ł~ Więcej ni.ż Doktorów Zakon
do K 1• aryzeuszów, nie wnijdziecie 
Trtn roiestwa niebieskiego". W sta
za Zakonie było prawo odwetu; ząb 
tj0 zą,b,_ oko za oko; to też jecżeli się kto 
c1:.us71l ~lbóistwa, karano go śmier
Zlegoa .~ nie zwracano uwagi na zairód 
)Jletn~ 1 dla tcg-o same tylko występki 
wn·i·kiane ! i :J_ zewnątrz kar.ano, a nie 
we .ano ',\! tajniki sumitt-J:a i złości 
~ąd~!ęt~~n_·~, Jakiemi są: nienawiść, po-

'Ch osc. I tym podobne Wl:idy z ~tó-
W-ł , . ' 

rznych asme przvchodzi sie do zewnę 
ezyno\v wszelkich występ-

Bochum, na niedzielę, dnia 23 czerwca 1907. 

ków. Jezus -0d wyznawców swoich wad się· nie otrząsną, miłosierdzia Bo
damaga isię, aby w samym zarodzie pJ ·żego nie dostąpią i zbawionymi być 
kany.wa.li złe, a nie pozwolili mu się ro- nie mogą. Idźmyż wiec za przykładem. 
zwtij.ać i wyidobyć na ~ewnątrz. Bo Chrystusa, który 211 tych co Oo do k1rzy 
zkądże to powstają zabójstwa, kra- ża ·przybijali, modlił się do Ojca nie-
dzieże, cudzolóztwa i wszelkiego ro· 'bieskicgo, aby im za grzech nie po-
1dzaju występki, jeżeli nie z zewnątrz t czy tal tego ich grzechu; ,ai więc i my 
Naprzód budzi się niechęć, dllej niena- ;przebaczmy urazy winowajcom na-
wiść i zemsta, a w końcu iprzycho:dzi szym, a połączymy się z Chrystusem 
·do zbr,odni. Tak samo rzecz się ma i w niebie1 i cieszyć chwałą Jego bę
z i.nnymi ·pożądliwościami, a szczegół- -dz:iemy Po wszystkie wieki. Amen. 
nie z pożąliwościami do czynów szp·et- ~~~ll!>r"!'~'!!-!.l'_~!!!!!!ill!l!!!l!••!!i!!•'!!!•!!:WW!I.!. '!!!!!!~!!!!!_!!!!!_!!!_!!l_!!!!!_!!!!_!!!!._!!!!!~ZĄ 
nych. Na.przód powstau·e myśl n1ie

skromna, później idzie upodobanie, a 
wreszcie z.iezwolenie i wpadek grzech,) 
wy. Dla tego też Jezus od ucznió:_w 

Dzieje Kościoła katolickieg~. 
swoich domaga się, taby unikaH nietyl- (Ciąg dalszy)_ 

ko zabójstwa, kradzieży i cudzoló · R 0 z Dz JA L DR u G 1. 
ztwa; ale nawet wszlkich zlych pożą- R 
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dliwości j niechęci 'ku bliźnim. I mó- ;j 

wi: „Słyszeliście, iż rzeczono stairym: Potrzeba boskiego odkupienia. 
Nie -będziesz zabij al: a ktoby za1bił, bę l. Po upadku nie mógł człowiek żadną 

miarą osiągnąć swego przeznaczenia bez 
dzi•e winien sądu. A ja wam pawia- wyższej pomocy, nie posiadal bowiem ani 
dam: iż każdy, który się gniew!a na bra jednego środka, którymby się byl mógl 
ta swego, będzie winien sądu". Wyraz od ciążącej na nim zmazy grzechowej uwol 
,,sądu" w Starym Testmencie, ozna- nić. Odpuszczenie grzechu ze strony Bo
czał karę śmierci, jaką wymier.zano ga wymagało koniecznie odpowiedniego ze 
przeciwlm tym, ·CO się dopuścili zabój- strony czlo\vieka zadosyćuczynienia, któ-

. stwa. Jezus mówiąc, że i ci, oo się rego złożyć nie mógł. Sobie samemu po
gniewają na bliźnich będą winni sądu, zostawiony, znajdował się człowiek upa
nie dowodzi·, aby ich śmieir:dą karano, dly ciągle w winie grzechowej. Dopóki zaś 
ałe, że równie popełn~lją grzech cięż.. winę grzechową dźwigał na sobie, dopóty 

żadną miarą nie m6gl polączyć się z Bo
ki, i' ściągają na siebie ·gn.i·ew Boży. giem, bo Bóg jest świętością samą, a świę 
Tak samo .ii ci nie są wolni od gniewu tość z grzechem razem mieszkać nie mo
Bożego i kary, którzy zniewa'Żają bli- że. Skoro zaś człowiek upadly nie mógł 
źni·ch słowami obelżywymi, dając im nadprzyrodzonym sposobem połączyć się 
nie właściwe i ubliżające naiZwy, jak z Bogiem, to też nie mógł osiągnąć celu swe 
np . .rakarzu, glupcze i t. p., - bo ka - go przeznaczenia, którym jest nadpu;yro
żdemu czloweikowi miły jiest honor i dzone połączenie się z Bogiem. 
dobre imię, a kto go zniew/aża, grzeszy Po upadku nie mógł człowiek żadną mia 
przeciwko milości bliźniego. Lecz z rą zadosY.ćuczynić Bogu za winę grzecho-

wą. Żeby bowiem mógł zadosyćuczynić, ipomiędzy wszystkich zasad i czynów musiałby mieć możność spełnienia czegoś 
moralnych w 'Praw.ie Chrystusa', naj- tak dobrego, coby zrównoważyło złość 
szczytniejszą jest miłość nieprzyjaciól grzechu. Lecz wlaśnie czlowiek nie mógł 
i darowanie uraz bHźnim swoim; cze- nic wypełnić, coby grzech zrównoważyło, 
go wlaśnie w Starym Zakonie pra- czyli nie mógl zlożyć odpowiedniego zado 
ktykowano. Tam, kairtmo tylko jawne syćuczynienia. Prawda, że człowiek, nie 
zdrożności i występki, do czeg·o i w utraciwszy skutkiem grzechu wolnej woli 
Nowym Zakoni1e obowiązaną jest zwie mógł jeszcze niejeden dobry uczynek wy
rzchność, aby wymierzać sprawiedli- konać; atoli chociażby przez cale swe ży
wość i nie pozwalać szerzyć się zle- cie same dobre był spełnial uczynki, -

czego zresztą przyjąć nie można, ponieważ 
mu; ale od pojedyńczych i prywatnych nie posiadał laski uświęcającej, - chociaż 
osób, domaga się Chrystus, aby daro- by przez całe życie byl się wstrzymał od 
wiać winowaj·cy i puścić w nierJ1mięć dalszych grzechów, toby pr?ecież nic wię
wyrzą:dzoną nam zniewagę, a szcze · cej nie był uczynil jak to, ~o czego i tak 
gólnie, aby nie nosić w sercu nienawi- już byl zobO\viązanym, a tern samem nigdy 
ści przeciw bliźni,emu, i jednać się z nie byl zlożyl odpowicdąiego zadosyćuczy 
bnaitem swoim, gdy się widzi, że jest nienia Bogu. 
na nas obrażonym. Wyraźnie mówi 2. Ażeby więc osięgnąć wieczne prze-

f. d • · znaczenie, potrzebował upadły człowiek 
Jezus: „Jeśli tedy 0 i.arujesz ar tWOJ koniecznie wyższej pomocy. Nie wystar-
do 10Itarza,, a tum wspomnisz, iż 'brat czala tu pomoc ja}\iego wyższego stworze 
twój ma: prrzeciw tobie; zostaw tam nia np. anioła lub archanioła, lecz trzeba 
dar twój przed ołtarzem, a idź pier- bylo pomocy samego Boga; potrzebo' al 
rw ej pojednać się z bratem twoim: a wiGc człowiek bezpośrednio boskiego od
tedy przyszedłszy ofiarujesz dar twój.'' kupienia. Żadne inne, choć i naidoskonal
Co znaczy: j:eżeli masz niechęć do bli- sze stworzenie, nic zdoła za ciążącą na 
źniego, a chcesz ·się z Bogiem po'e- czlowicku wine odpowiedni ego z?ożyć za-
drHć i ,pozyskać Jego p·r.zebaczcnic, dosyćnczynienia. wina ta bowiem nicskoll 

nie wolno ci /)bliżyć się do ołtarza, to czenie byla wielką dla tego, że Bóg niesko l1 
d · d czony w swej istocie znieważonym został 

jest: nie wo,Ino ci przystąpić 0 za ne- stworzenie zaś każde. choć i naidoskonal-
go Sakramentu, dopóki nie wydalisz ze sze. nic takiego uczynić nie mogło, coby 
serca gniewu twojego i nie poJednasz \vinę tę nieskończoną zrównoważyć zdo
sję pierwej z tym, w którym ;pozosta- lalo. Bóg tylko sam, istota 11icskoflczona, 
jesz w nieporozumieniu. - Bo mówi może zadosyćuczynić za niesko(1czoną wi-
Ziba,\,V;icieI: „Takci i Ojciec niebieski nę. 
uczyni wam, j1eśli nie odpuścicie każdy Ze względu na to mówi św. Anzelm w 
bratu swemu z serc waszych". (Mat. dziele „cur Deus homo": Wystaw sobie, 

) że stoisz teraz w obecności Boga, w któe.i 18 
Nie wiem,, brach moi, czy w czem przecież zawsze chodzić powinieneś, a ktoś 

powiedzialby do ciebie: spojrzyj tutaj, a 
więcej, jak na Cm punkcie ludzie Bóg by ci powiedział nie patrz taJl1, - to-

grzeszą? bo_ wie}eż to jest t~ldch po- byś ty tego uczynić nie powinien, chociaż 
między nami. ktorzy- noszq. n~ech_ęc. w by ci caly świat ofiarowano; i chociażbyś 
·sercu swojem przeciwko bh~mm, I me-1 przez taki~ spojr_zen_ie mógł tysiąc ś~viató;v 
na.widzą ich? tymczasem me poczytu · 1 wszystkie te rnezhczone stworzema, kto
ją sobie tego za grzech; a jednak wie- re na nich żyją, od zaglady uratować, to-

Księgarnia nWiarusa P." 
poleca w wie~k:m wy'!Jorze : 

książki dv nabożeństwa, powi&J 
ściowe, historyczne, śpiewniki, ]i„ 
stowniki, papier listowy, wiązarki, 
powinszowania itd. 

Adres : "Wiarus Polski", Bo
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok 17. 

byś dopuścić musial, aby raczej te tysiące 
światów i niezliczone stworzenia poszly 
na zagladę, niżelibyś się miał odważyć 
sprzeciwiać się woli bożej. A gdybyś się 
wśród tych okoliczności jednakowoż sprze 
ciwil woli Bożej, tobyś jl.lż niczem na świe
cie nie mógl tego grzechu zgladzić, anibyś 
niczego na świecie nie znalazl, coby w o
czach Boga tak było dobrem, jak nikczem
nym jest grzech. Bo gdyby było na świe 
cie cośkolwiek, coby ten grzech zrówno
ważyło, czyli coby w oczach Boga tak 
bylo dobrem, jak grzech jest zlym, tobyś 
sobie mógł pozwolić popełnić ów grzech 
za cenę tego czegoś; ale ponieważ ci nie 
wolno za cenę calego świata, a nawet ani 
za cenę tysiąca światów, wogóle za ża
dne, choćby największe doczesne dobro 
grzechu się dopuścić, więc stąd wynika, że 
niema nic na świecie, ani w stworzeniach 
samych, ani w ich uczynkach, czemby mo
żna Bogu choćby za jeden grzech w do
stateczny sposób zadosyć uczynić. Ra
czej ten, który za jeden jedyny grzech 
mial w dostateczny sposób zadosyćuczynić 
Panu Bogu, powinien być czemś więcej, 
aniżeli świat i wszystko, co do. niego nale
ży; co więcej1 ponieważ wszystko, co o
bok Boga istnieje, mniej jest, aniżeli Bóg, 
więc musiał sam być Bogiem. 

§ 41. 
Człowiek mógł być odkupionym • 

Upadli aniołowie nie mogli dostąpić od
kupienia i dla tego zaraz po grzechu wtrą 
ceni zostali do piekla; przeciwnie zaś czlo 
wieka po upadku mógl odkupić Bóg. Choć 
bowiem grzech czlowieka byl nieskończo
nym, nie był on przecież pierwszym spra 
wcą grzechu, lecz uwiódł go szatan; gdy 
tymczasem w upadłych aniolach grzech 
najprzód i pierwotnie powstał bez jakiej
kolwiek pokusy zzewnątrz. I chociaż natu 
ra ludzka skutkiem grzechu bardzo zepsu
tą zostala„ nie dal się jednakowoż czlowiek 
podobnie jak upadli aniołowie tak zlym, iż
by już nic dobrego w nim pozostało. czyli 
iżby się jego wola tak złą~byla stała, żeby 
już nic dobrego wykonać nie zdołał. O
wszem i w upadłym człowieku pozostało 
przyrodzone podobieflstv. o Boga jakkol
wiek nadwyrężone; i nawet przez zepsutą 
naturę przebijały się jeszcze ślady pierwo 
tnej wielkości i piękności. 

Słowa św. Pawia, które w imieniu 
'Wszystkich upadłych ludzi wypowiedział: 
„nie dobre, które chcę, czynię, którego nie 
chcQ", pokazują 'W prawdzie z jednej stro
ny wielkie zepsucie w upadłym człowieku, 
ale z drugiej strony świadczą i o tern, że 
jeszcze w nim pozostały szczątki dobrego. 
tak ·iż mó~l uznać z jakiej wysokości spadł 
i jaką piękność-postrada?. Prócz tego wy
nika jeszcze ze słów powyższych, że czło
wiek miał mieć nadzieję możebności pod-
11iesie111a się z glębokicgo upadku, 'gdyby 
Bóg w swej niesko1kzoncj dobroci zechciał 
podać mu dlań pomocn<i i oświecić go swą 
lask(ł. 

§ 42. 
Odkupienie było postanowione od wieków. 

Nieskoi1czen~ie dobry i miłosierny Bóg 
nie chciał upadlego czlO\\ i ego sobie sa
memu pozostawić; nie chcial na wieczną 
oddać go zagladQ; posla nowit raczej po
dnieść go z upadku i odkąpić, a postano
\\ il to od wieków, podolmie jak od wicków 
był przewidzial nicszcz~sny człowieka u
padek. 

E\ 43. 
Tajemnica Wcielenia Bożego od wieków 

postanowiona. 
Nietylko odkupienie rodzaju ludzkiego 

\\ogóle. ale i sposób, w jaki się ono odbyć 
mialo, byl od wicków postanowionym. Od 
wieków bowiem postanowił Stwórca od
ki1 pić rodzaj ludzki w ten sposób, żeby Bóg 
wcielony, zastQpując caly rodzaj ludzki, 
zado yćuczyn i l i ta'5: \\·ypelnit dzieło odku
pienia . Ten już od wieków postanowiony 
spo ób odkupienia jest według 11auki oj
ców '\ ictych z wszelkich możebnych naj
do konalszvm i najodpowiedniejszym, aby 
ni:dzę łt1dzk<i uleczyć i upadfą ludzką na
turę odno\\ ić. 



r a) Jakeśmy wyżej pokazali, nie mo
,gła żadna istota skończona, choć i najdosko 
nalsza zadosyćuczynić Bogu za gr:zech 
człowieka, który jest nieskończoną obra
zą Boga, mogła to tylko nieskończona 
zdziałać istota, ta zaś, jeżeli miała za ludzi 
uczynić zadość, nie mogla być Bogiem je
dynie, lecz musiala być zarazem prawdzi 
wym człowiekiem, i to nietylko dla tego, 
ażeby nam wogóle zasługę wyjednać, ale 
mianowicie dla tego, ażeby ją lJlOgla wy
jednać, zastępując rodzaj ludzki, i ażeby 
tę zasługę mogla mu udzielić. Bóg. z~tem 
tylko który zarazem jest czlow1ek1em, 
mógl' zadosyćuczynić za grzechy rodzaju 
Judzkiego; zadosyćuczynić mogla tylko o
soba, której uczynki nieskończoną mają 
:wartość, bo jes~ Bogiem i której za?ługi 
mogą być ofiarowane za rodzaj ludzki, bo 
jest zarazem człowiekiem; zatem tylko 

wcielony Bóg, który naturę Boską i ludzką 
w jednej łączył osobie, 112ógł uczynić za
dosyć za grzechy ludzkie. 

b) Wyżej wyłożony, przez Boga obra
ny sposób odkupienia rodzaju ludzkiego, 
byl, jak uczą ojcowie śś., najbard~i~j odpo 
wiednim, aby naszą nędz_ę uleczyc I naszą 
upadlą naturę podnieść na nowo. 

(Ciąg dalszy nastąrpi). 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

L~~ „ (Ciąg dalszy)_ 

CHEŁMNO. 
(Culm). 

Farny kośdół w Chelmi:ie, \vysia
wio:ny przez zakon krzy 1,acki w rdk11 
1223 posiadh od niepamiętpych cza
sów ',obraz Najśw. Matki Bolesnej, u
mieszczony w bocznej kruplicy po strn
nie ewangelli, do kośdola1 rprzybudowa 
nej w roku 1560. przez Macieja Niemo 
jewskiego. Obraz malowany na drze
wie przed:stawialący Królowę Mę~~e~
ników z martwem ciałem Zhaw1'C..:1eia 
na tonie ozdOlbiony jest srebrną sukien
ka i takimrż koronami. Oto historya 
przechowana1 w aktach parafialn~c~1, 
częścią z podania ludowe~o. ;.:zę_s,::ą 
spisana przez naocznych świadk~~v: 

Pod Chełmnem na ,;Rybakach zy
fa w bardzo dawnych czasach . ub~>g·1 
rndzina Stolo\\ńskich. której ·sy~nek 
byt ślepym od urodzenia. Ubós.two nie 
było im przykrem, mieli bowiem w 
swym domu 1śliczny obraz Najśw. Pan
ny Bolesn:ej, który im osfadtl:il wszyst 
kie boleści i gorycze tego życia. Razu. 
1ednego chłopczyna Qlbudziwszy się ra 
no powiada do matki: „Mamo, ja będę 
rw.idziat i .księdzem 'zostanę". Matka 
starała mu się wytlóma1czyć, żeby o 
tern nie myślat, on jednak opowiedz;2-l 
jej1, że tej nocy widział we śnie Najśw. 
Pannę, która wskwazała na jakieś miej 
sce mówiąc: „Weź tylko tej wody i pa 
trzej ·nią oczy a przejrzysz". Na ro 
matka nie wiele zważajac, wysłała ~o 
jrak zwykle paść kozę za bramki;, zwa
ną Grubińską. Niedługo atoli ko7.:i, któ 
rą na sznurku trzymał, rprzywiodta go 
na miejse:e, gdzie poczuł miód, ::i. ~rze
biąc glębiej w ziemi, spostrzegł źródd
ko tamże tryskające. W tej chwili przy 
pomniał sobie sen ostatniej nocy, a sko
rn tyliko wodą oczy swe potarł, n/ltych 
miast 'przejrzał. W tym samym ~zasie 
powstał pożar w domu Stołowskich. 
Matka przerażona nies~częściem p0czę 
Ja wolać: „O Boze, choćbyśmy wszvst 
ko stracili, byle nam tylko obraz Najśw. 
Panny ·oc.aihł' '. I oto cudem Bożym n
b raz wzniósl się z gruzów dogory\A„·1-
cego domu, od .ognia nietknięty i niesio 
nv niewidzialną siłą zawisł na brnezin
kach rnsnących przy bramce koło cu
downeg.o .faódła. Zbi·egli się ludzie, by 
1podziwiać d\'\J\1 ,oczywiste cufa i chwa
lą;c dziwne siprawy Boże, odnieśli obraz 
w procesyi do farnego kośdoła. Ale na 
zajutrz nie było już orbazu cudowengo 
w kościele, znalazł się on zawieszony 
nad bramką. Gdy jeszcze dwakroć do 
kości{)lła go przeniesiono, ,a, zhwsze cu
downą silą nad bramkę wracał. gdzie 
już wtedy kapiica się znajdował.a, u
mieszczono go \viewnątrz kaplicy, na 
zewnątrz zaś, gdzie obraz wisiał, , po
sff1 wiono kamienną figurę przedstawia 
jącą Najśw. Pannę Bolesną tak ~amo,. 
jak na obrazie. Młody Stołowski zo
stał rzeczywiście kapłanem i gorącym 
wielbicielem N aj św. Panny i Jej cudo-
1wnego obrazu. Nie trudno zrozumle6, 
ie odtąd bramka Orubińska słynąć po
·Częła na· -c11lą okolicę. Oblegali ją usta 

wicznie zewsząd garnące się Humy 
wiernyich, szukające tamże, jakby u 
1bramy samego nieba łask i milosier
<lzia u Najśw. Panny. Wspomina o tern 
pieśfl starożytna w tych słowach: 
„Z martwych klamieni s~oro 2Jr:ozumieli 
Rozumni ludzie. co u siebie rnueli 
Biegli co żywo, tak we dnie jak w nocy 

Żebrząc pomocy. 
. . . . . . 

~ . . . dawał tam Bóg dary: 
~leipym ,ułomnym, strapionym, toną

cy:n, 
Chorym kaducznym, samym konają

cym, 
I którzy w bramie śmierci zostawali 

Tą się wracali. 

Powiada podlanie, że podczas srogie 
go napadu nieprzyjad,elskiego, gdy mia 
sto bez wszelkiej pomocy zostawalo, 
gdy już nieprzyjaciele przez mur do 
miasta się prizedostawali: Matka Naj
świętsza poklazawszy się na murach, 
nf,eprzyjarciół strachem przejętych do 
ucieczki zmusiła. 

Cudowny abraz pozostał w kaplicy 
na Bramce aż do polowy siedemnaste
go wieku. Tymczasem grasujące he
rezye wymrozHy serca okolicznego lu
du, który zupełnie o tym obrazie za
pomnbł; kapliczka była iprawie zawsze 
,zamkniętą, aż oto Matka Najśw. no
wym niebywałym cudem przypomnia
ła się światu. 

Oto w .ro'ku 1649 ówczesny pro
,boszicz Chełmna. ks. Jan Szmak prze
jeżdża}ą;c przez kraje niemieckie. za
chorował ciężko1 we Wiedniu i ihmże 
umart Towarzy1szył mu w tej podróży 
.jedyny tylko sługa Jego, który się po
grzebem zająl. Już 24 godzin leżał w 
itrumie umarły, gdy w tern uka·zala mu 
1się Najśw. Panna Chełmińska i umar
leg•o wskrzesiła. Cały Wiedeń zaję
ty był tym cudem; ks. Szmak zaś po
,wróciwszy do Chełmna, postanow1l 
;wznowić ·cześć ·dla cudownego ohrazu, 
.przeniósł go uroczyście z „Bramki'' do 
farnego kościoła, a cud doznany opisał 
w aktach kanonicznej. wizyty, potwier
dzonej przez Biskupl1 Otswwskiego. 
Odtąd cześć Najśw. Panny ·o.żyła w 
Chelmnie. wznowiły się i nadzwycz. 
laski tej Matki Miłosierdzia. Już w ro 
ku 1653. 109 wotów ~dobilo cudowny 
obraz. Założono osobną księgę prze
chowuną do,tąd w ar,chiwum parafial
nem, gdzie spisywano nadzwyczajne 
łaski, przed ·cudownym 1obrazem dozna 
ne. Czytamy tam nacprzykład, jak w 
roku 1701. Stefan Eledtowicz tknięty 
paraliżem, przez 10śm niedziel nic nie 
widział. Pewnej nocy ukazab mu się 
we śnie NaJśw. Panna Chełmińska i tej 
samej chwili zupełnie wyzdmwial. Ta1r
ło, poznański Biskup, od ka'lectwa nóg 
1wyratowany został: za ucieczką do te
go obrazu. Thkże ks. Kardynał Radzie 
jowski złożył bogate wotum z wdzięcz
ności za otrzymane laski; i wielu, wie
lu innych. 

Od roku 1680 kościołem farnym o
piekowali się OO. Misyonarze. Oni to 
zaczęli spisywać liczne laski i cuda 
zdziałane przy cudownym obnazic, a 
zebrawszy sporą liczbę tychże, przed
stawili j•e Stolicy ~więtej w Rzymie. 
PaJpież Benedykt XIV. uznając kh wia
!l'Ggodność, cudowny obraz watyka(1-
skiemi koronami koronować pozwom. 
Ta moczyistość odbyta się dnia 22 ma
ja 1754 roku. 

Obecnie Slre1brnemi wott::i.mi wyl·o
żone jest antepedium .oltarza Najśw. 
Panny i trzy gradusy znajdujące się 
pod lichtarzami przy obrazie cudo
wnym. Wszystkich wotów jest około 
150. Najstarsze z ni'Ci1 są z roku 1719. 
Daiwniejsze bowi-em wota, użyte zo
stały na sukienkę pokrywjającą cudo
;wny obraz, a może i na inne potrzeby 
do służby Bożej. 

W ostatnich czasa,ch zmniejszyło 
się znacznie gorą;ce dawniej nabożeń
stwo do Najśw. Panny ChełmińskieJ, 
dlateg.o też i o nowych tiw-'ldzwyczaj
nych cudach, mało słychać. Mimo to 
nie braknie tam każdego dnia wier
nyd1. którzy u 'Stóp Najśw. Panny Bo
lesnej składają swe krzyże i czerpią 
siłę w trudnych i ciężkich chwilach ży· 
cia i rozmaitych Łask. tak dla duszy y1k 
i dla dala doznają. Na odpust dnia 2 lip 
ca przybywa do Chelmn.a ośm do dzie 
sięciu tysięcy pątników. 

Wiadomość ta wyjęta z aktów J:t:tra 
fiainych, gidzie między innemi znaj1duje 

się duża księga z opisem najrozmait
.szych łask porządkiem spisanych. -

Oprócz cudownego obrazu w ko
ściele far.nym znajdują się jeszcze w 
.Chełmnie dwa wizerunki Najświętszej 
Panny Bolesnej, wykorj1ne na wzór cu 
downego obrazu~ i mające z nim histo
;yczny związek, przy których wier
,ni czciciele Najśw. Panny szczegól
,nych lask d-oznają. 

1) Pierwszy znajdujący się nad 
,bramką zwaną dawniej Grubińską, 

dziś Grudziądzką bramką. Jest to dość 
,obszerna kaplica z ołtarzem Ntłj'św. Ma 
tki Bolesnej. Nad tą br.amką zawisł cu
downy obraz, przy p.ierwszem zj,a:wie
niu się jego cudowności. tu znalazł się 
,niewidzialną ·silą przeniesiony. Roku 
1695 Andrzej Szmak, rnj.ca mia:sta i btia 
tanek wspomnianego już ks. Szmaka. 
1dźwignął tę kaplicę, gdy bliską byla u
padku. Mieszkańcy Chełmna otacza
ją tę kaplicę szczególną czcią, a w dnie 
uroczyste by1w!a formalnie przez pobo
żnych ,obleganą. 

2) Przeszło 100 kroków od bramki 
Orudzieńskiej, na miejscu gdzie mały 
Stołowski cudownie wuok odzyskał, 
wygrzebawszy w ziemi źródełko, stoi 
,studzienka Najśw. Panny, przy której 
,we framudze za kr,atami znaj,duje się po 
.dobizna cudownego .obrazu farnego N. 
P. Bolesnej. I tu garnie się licznie lud 
,pobożny, czerpiąc wodę ze 1studzienki 
i il1bierając ją ze sobą do domu, bo- ta 
woda zażywana z wiarą i pobożnością 
.w wielu razach leczy choroby, zwłasz
,cza choroby oczów, ą;any c iekące i 
inne. 

(Ciąg dalszy nastąpi ) 

o ofomyku. 

(Ciąg dalszy)_ 

Po chwili jedna·k deszcz zaczął pa 
dać i padał długo, zanim się Raniero o
budzit Kiedy się wreszcie ocknął, zie
mia byfa w okół mroki1, tak, iż prawie 
nie miał odwagi spoj1rzeć na świecę, z 
obawy, czy nie zgasla. 

Swieca palila się jednak jasno i 
spokojnie śród deszczu, a Raniero wi
dzial, że dwa małe pti1szki latały nad 
1płomieniem, trzepocząc skrzydłami, p0 
dają·c sobie dzióbki, rozpościerały piór
ka szeroko, chroniąc niemi płomyk 
rorzed deszczem. 

Raniero zdjął zaraz kaptur i za
wiesił go nad płomykiem, poczem wy
ciągnął dłoń <lo ptaszków. zdjęty o
chotą popieszczen:a ich. O oi dziwo! 
Nie uciekły, dały s.ię ująć. 

Zdziwiony bardzo, że się go ptasz
ki nie boją, pomyśUlł: Wiedzą zapewne 
że o niczem innem nie myślę jak jeno 
o ·ochronie t'ego, co najbardziej ochrony 
1potirzebuje, dlatego nie boją się mnie 
widocznie. 

Raniero znalazł się w okolicy Ni„ 
cy. Tu spotkał kilku rycerzy z zacho
dniich krajów, którzy wiedli posiłkowy 
hufiec do Ziemi Swiętej. W zastępie 
tym dążył tam również Robert Taille
fer, rycerz wędrowny i trubaidur. 

Gdy Raniero nadjeżdżał ku nim w 
wyt)lrtym swoim płaszczu, ze św.iecą 
w ręku, zaczęli żołnierze jak zwykle 
nawoływać: 

- WaJryat, waryat ! 
Ale Robert kazał im milczeć i sam 

przemówił do jeźdźca: 
- Czy z daleka tak jedziesz? -

zaovtal. 
- Z J erozol,imy jadę - odnuł Ra

nier'o. 
Wtedy Robert Taillefer powiedział 

do niego: 
Jestem również jeden z tych, któ 

rzy iplomyik podobny przez życie niosą 
i pragnąłbym, aby płonął wiecznie. Mo 
że potrafisz powiedzieć, ty, co tak da 
leką drogę iprzebyleś szczęśliwie·, co 
mam czynić, aby i mój nie zgasnął 
prwdwcześnie? 

- Przyjadelu, ciężkie to zadanie 
rzekł Raniero - 1choć rzecz tak marna 
na pozór! Odradzałbym ci od tego. 
Takiemu płomykowi trzeba się oddać 
wyłącznie, jeżeli macie skłonność ku 
jakiej damie, trzeba jej się wyrzec, hu
Iank.i, napitki, tak samo ... O niczem in
nem myśleć, niczem się nie zajmować, 
tylko pieczą nad płomykiem. W podró
ży ani chwili wytchnienia. 

Choćby z tysiącznych niebez)Ji~
czerrstw wyjść ·cało, nigdy ·o płomyk 

bki spokojnym być ni1e można ni 
czuć pewność, że następnej ch~ili g~ 
zgaśnie. Na takie rzeczy trzeba bn~~ ki 
i\Jrzyg'01t1ow.aUlym. ~c ne 

Ale Robert Taillefer rzucił uurn . ro 
glową i irzekł: ' nte 

- Czegoś 1y _do~~zał w imię h:e 
płomyka, teg10 się I· Ja podjąć Potrat0 

mojtemu ku czci! ę 

* * * 
Raniero wrócil do WJ,och. Jechał tr 

samotny górską drogą, kiedy zabie st 
gl~ '1!1'u dr,og~ 1kobieta Jakaś vrosząc; 
.og1en ze sw1ecy. 

' - Ognisko mi zgasło - mówifa _ 
dzieci głodne. Pożycz mi ognia że. 
bym im mogla ch!eb.ai upiec. ' 

Wyciągnęła już rękę ale Raniera 
usu~ąl ją nie_ ·c~cąc. po.zwoli.ć, aiby świ e 
ca 3ego zamec1la Jakikolwiek inny 0_ 

gień prócz świateł u oltar:z.h Panny 
NaJśw.iętszej. 

W tedy powiedzfala kobieta: 
- Użycz mi ognia, ipielgrzymie 

,gdyż życie moich dzieci jest bkż~ 
płomykiem, który podtrzymać mam 0. 
bowiązeik. si 

Dla tych słów Jedynie pozwruil jej 
wreszcie Rani.ero za.palić u swej świe 
cy knot ubogiej lampki oliwnej. 

Kilka godzin późniei1 wjeżdżał do 
wsi. Leżala wysoko na górze i ostre 
zimno tam panowało. 

Młody wieśniak stal przy drodze 
a widząc biednego człowieka·, który,~ k 
lekkim wytartym. wiatrem podszy. u 
tym płaszczu jechał mimo, szybb 
zdjął własną kurtę z ramion i rzuci! ją 
na i 1eźdźca. Ale kurtai padła wprost 
nll świecę i zagasiła ja. 

Wtedy przypomniał sobie Ranieri> 
kobietę, która ognia od niego ~pożyczy-
ła, wrócił ~ięc do niej i znowu zapa· o 
lit swoją śwh~cę przy świętym vio- g 
mieniu. 

Zanim odjechał. rzekł do niej: 
~ Powiadasz, że plomyk, który 

tobie ·powierzono w pieczę jest życiem 
twoich dzieci. Czy nie mogłabyś mi 
powiedzieć, jak się zowie ten oto plo· 
mień, który ja z tak daleka przynoszę? 

- Gdzieś ty świecę swoją za1p1lll? 
- zapytała kobieta. 

- U grobu Chrystusa. 
- Wtedy nie mo:he zwać się ów 

płomieil. inaczej, jak jeno dobrocią i mi· 
!ością bliźniego - rzekła kobieta. 

Ranie.r:o 1roześmiał się na tę odpo~ 
wiedź. Wydal się sam sobie HiezbyL 
oso1bliwym apostotem tych wtaśnie 
dwu cnót. 

* 
WjeiŻdŻ(ljąc pomiędzy wzgórza po

zna·l Raniero, że się już znajduje g<lzie& 
blizko FJ.orencyi. 

Przypomniał sobie, że niebawem 
przyjdzie mu się rozstać ze ·świecą. 
Rozmyślał o namiocie ·W Jerozolimi~ 
·poniechanym a pełnym skarbów zdo· 
1bycznych, wspomniał walecznych rY· 
cerzy w Palestynie i jakby s i ę oni ra· 
dowali, gdyby wróciwszy do 1w~je~ne 
go rzemiosła n11 nowo prowadz:.l ich 
do zwycięstw i chwały. 

Zaistanowił się nad tern dlaczego. o: 
brazy te nie uśmiechają mu się J'UZ 
wcale, a pragnienia jego inny zgola 
przybierają kierunek. 

Po raz :pierwszy zauważyl, ~e od
dawrt1 ni·e był już tym samym czlo· 
wiekiem , który ze świecą pl·onącą w~: 
ruszył z J erowlimy. Obawa o catosc 
płomyka nauczyła go cenić przedew~zy 
stkiem ludzi spokojnych i miłos1er· 
nych, wstrętu zaś nabiral do gWałto· 
wnych i szukających zwady. ~ 

Rad myślał -0 cichych, rozsąd_nyctl 
1pracownikach w domach swoich t cho 
dzilio mu n11wet po glowie ,że sam za· 
mieszkałby teraz chętnie w swe~ da· 
wnej. florenckiej pra<eowni i za1ąłbY 
się znowu wyrabianiem zbroi kunszto· 
wnych. . t 

- Zaprawdę .ten płomyk prze1s D. 
czyt mnie do gruntu - myślal W du· · 
chu - zrobił ze mnie zgoła inneg() 
czlowieka. 

V. . o 
Na sama Wielkanoc zdażał Ra111er 

do florencyi. . ta 
Zaledwie wjechhł w bramę m1as ' 

iSiedzą~ wstecz na koniu. na1sumd ka~: 
tur na twarz a świecę trzymał ~ r iś 
ku płonącą, gdy wtem. żebrak 1ak 
zabiegł mu drogę, walając zwYkle: 

- Pazzo, oazzo ! 

• i !. '.J.„ (Ciąg dalszy nastąpi),_ j~~ . j.~J 



, Tow. św. Jerzego w Alstaden. 
W niedzielę, 23 czerwca zaraz po wiel 

k·em nabożeństwie odbędzie się miesięcz
~ zebranie. O godzinie~ 3 wyr~szamy na 
nocznic~ TowarzY_stwa sw. Idziego w Li

nie r.ch o licznv udział upraszamy, ponieważ 
~ęd~ie pokwitowanie składek na figurę św. 

Chal 
bie. 
c () 

a-... 

Jerzego. 
Szymik, przewodn. 

Uwaia: Posiedzenie przypadające na 23 
bm. odbędzie się 29 ?~erw~a w święto Pio
tra i Pawla, o godzm1e 4 1 na to nabożeii
stwo proszę o liczny udział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Rohlinghausen 
Nadzwyczajne zebranie odbędzie się w 

przyszlą niedziel~, 23 bm. po południu o 
że. godzinie 4 na sali p. Peter, Bochumska ul. 

Na porządku ~zie~ny~ półroczne sprawo
zdanie s.tc:arbmka i wazne sprawy, tyczące 
druhów ćwicząc~c~ .. Wzy~amY_ druhów, 
posiadających ks1ązk1 z b1bhoteki tow. do 
zastosowania się do PO"\VZięte~ uchwały z 
dnia 15 lipca 1~06 r. O liczne i punktualne 
przybycie prosi (2) Zarząd. 

Baczność W anne. i okolica! 
W niedzielę, dnia 23 czerwca odbędzie 

się wielki 
WIELKI WIEC PARAFIALNY 

we Wanne up. Unterschemanna, Dworco
wa ulica o 4 godzinie po poł. Zwołuje go 

do Komitet miejscowy i wszystkie zarządy 
Tow. Pol. w Wanne i okolicy, na który to 

stre Rodacy jak na}!iczniei przybyć powtnni, bo 
przyjdą ważne bardzo sprawy pod obrady 

dze, Rodacy jak najliczniej przybyć powinni, bo 
każcie, że sobie praw w kościele nie pozwo 
licie ująć (2) 
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Za komitet i za zarządy Tow. PoJ. 
sekretarz miejscowego komitetu. 

Wielki wiec dla Polaków i Polek w l\'1.en-
gede 

odbędzie się w niedzielę, dnia 23 czer~ca, 
o gÓdzinie 6 po południu na sali P. Antonie
go fogta przy kolonii. Mamy n.adzi~ję, !ż 
szanowni R.odacy i Rodaczki się hczme 
zgromadzą, ponieważ będą \Vażne sprawy 
na wiecu omawiane. (2) Zwołujący. 

Walne zebranie Głównego Komitetu Wy
borczego Polskiego dla Westfalii, Nadrenii 

i sąsiednich prowincyi 
odbędzie się w uroczystość św. Piotra i 
Pawla po pot o godz. 3 w Gelsenkirch~n 
w lokalu pana Lobek, Kirchstr. naprzeciw 
ko kat. domu chorych. Na porządku dzien
nym znajdują się następujące sprawy: 1} 
Sprawozdanie rewizorów kasy i udziela
nie pokwitowania; 2) załatwienie s2ra~y 
bonów; 3) zalatwienie sprawy regulammu 
wyborczego. 4) uzupełnienie Głównego 
Komitetu Wyborczego. - Zwracam uwa
gę na to, że uprawnieni do udzialu są prez~ 
si powiatowi i ich zastępcy oraz delegaci. 
W powiatach, gdzie komitety powiatowe 
nie istnieją, uprawnieni do udziału w ze
braniu są prezesi powiatowi i ich zastępcy 
oraz delegaci. W powiatach, gdzie k?m1-
tety powiatowe nie istnieją, uprawnione 
są do udziału komitety miejscowe. Sp1:a
wy są bardzo \Vażne, dlatego udzial 
wszystkich konieczny. 

Posiedzenie komisyi regulaminowej od 
będzie się o godzinie 1 \V tymże samym lo
kalu i tego samego dnia. 

A. W ojczyński, 
Prezes Glówn. l(omitetu Wyborczego Pol

skiego dla Westfalii i Nadrenii i s. pr. 

Związek Polaków w Niemczech. 
Na mocy uchwały Rady Nadzorczej po 

dajemy do wiadomości publicznej, że p~n 
~ózef Hain jest zciwieszony w urzędzie 
l~ko sekretarz Związku Polaków. W~zel 
kie korespondencye i ogłoszenia pro.simy 
nadsyłać zastępcy sekretarza, panu H1poh
towi Sibilskiemu, Bochumr Lindenstr · 1. 

Prezydyum „Związku Polaków". · 
· Jan Skraburski, prezes. 

Towarzystwa św. Jana Ewang. i św. Jó· 
zeia w Witten 

Podaje swym członkom, oraz wsz.ys.t.kim 
~odakom w Witten do wiadomości. iz w 
niedzielę, .dnia 30 czerwca, bierze Towa
rzystwo udział w pielgrzymce do W erl. Ro 
dacy, którzy nie należą do żadnego Towa-
rzystwa a chcą wziąć udział w pielgrzy~
c~. mogą się przyłączyć do wyżej. wymie
~ionych Towarzystw. Bilety prowizorycz
d e oraz programy na pielgrzymkę mogą ro 
Tacy odebrać od przewodniczących obu 
h owarzystw Franciszka Cieślewicza Kirch 
ofstr. 26 i Stanisława Kowalki, Steinstr. 

nr. 46. oraz u przełożonej Sióstr Różaflco
kVYch ~ani Grobelnej, Wiesenstr. 15. Bilety 
2 osztuią z Witten do W erl i z powrot~m 

tnarki. Upraszamy przeto wszystki~h 
Członków oraz rodaków którzy chcą udzia 
~~iąć, ażeby się jaknajp~ędzej w bilety pr~ 
;~zory~zne zaopatrzyli, abxśmy m,ogh 

zesn1e wiedzieć ile nas poiedz1e bysmY 
~?gli Wozy naprzÓd i wcześnie oraz i wla 
ciwe bilety zamówić. (1) 

Towarzystwa św. Jana i Józefa. 

Towarzystwo św. Andrzeja w Obermarx-
loh 

podaje swym członkom do wiadomości, iż 
w sobotę dnia 22 bm. po południu przybę
dzie do nas ksiądz polski w celu słuchania 
spowiedzi św .. W niedzielę rano, o godzinie 
pół do 7ej Msza św. dla Polaków. Zarazem 
U\\~iadamia się czlonków„ iż w tę samą nie 
dzielę odbędzie się zebranie zaraz po wiel
kiem nabożeństwie o godzinie pół 12. Czlon 
kowie winni się jaknailiczniej stawić po
nieważ są ważne sprawy do załatwie~ia. 

Uwaga: Po południu o godzinie 6 bę
dzie towarzystwo - nasze fotografowane 
przez pana Grubę. Członkowie winni się 
wszyscy stawić jak jeden punktualnie na 
sali pana Minchorsta w odznakach towarzy 
skich. O jaknajliczniejszy udział uprasza 
(2) Zarząd. 

Tow. poi. bł. Bronisławy w Wiemelhausen 
podaje do wiadomoś_ci, iż w niedzielę, dnia 
23 czerwca urządza obchód 13tej rocznicy 
poświęcenia chorągwi. Porządek uroczy
stości O godzinie 2 i pól pochód do kościo
ła, po nabożeństwie odbędzie się zebranie, 
po zebraniu pochód na salę, gdzie się od
będzie zabawa. O godzinie 5 da się Towa
rzystwo odfotografować. fotografować bę 
dzie pan ·Pieszkalski z Wattenscheid. fo
tografowani być mogą i ci Rodacy, którzy 
się w niedzielę na czlonków dadzą zapisać. 
fotografię pamiątkową każdy sobie będzie 
mógł zamówić. O liczny udział prosi (2) 

Zarząd. 
Uwaga: Zabawa odbędzie się w zam

kniętem kole. 

Tow. św. Jadwigi w Dortmundzie 
donosi swym członkom, iż zebranie odbę
dzie siG w niedzielę, 23 czerwca o godzi
nie 5 po południu w lokalu posiedzeil, ulica 
Reńska nr. 127. O liczne stawienie uprasza 
się. Goście mile widziani. 

Uwaga: Członkowie, chcący brać u
dział w pielgrzymce do Werl, mogą bilety 
odebrać na zebraniu. Na dworcu biletów 
nikt nie dostanie. Bilety nabyć można tak-
że u przewodn. Neue Rad 10. (1) 

Antoni Lemiesz, przcwodn .. 

Tow. gimn. „Sokół" I. w Oberhausen 
W niedziele, dnia 23 czerwca o godzi

nie 3 po południu odbędzie się kwartalne ze 
branie. Wydział i rewizorowie kasy winni 
się o godzinie 2 stawić. O liczny udział pro-
si (1) Wydział. 

Uwaga: Po zebraniu odbedzie się wie 
czorek dla naszych druhów. Wstęp mają 
tylko nasi druhowie. Goście chc~c~ brać 
udział, muszą się na członków zapisac 
Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Antoniego w Reckling-
hausen Siid (na Ludwiku) 

donosi swym członkom, iż w niedziele, dnia 
23go bm. po południu o godzini.e 4 odbęd~ie 
się miesiccznc zebranie. O liczny udział 
prosi (1) Zarzą~. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu odbędzie 
sio w tę samą niedzielę o godzinie 9 rano. 
Pożądanem jest, ażeby wszyscy czlonko-
wie zarządu J?.unktualnie się. stawili, a z:vla 
szcza młodzieńcy w przecrwnym bowiem 
razie placą 3 m. kary Przewodniczący. 

Towarzystwo „Jedność" w Langendreer 
zaprasza szanownych cz!onkó'.v i wszyst
kich Rodaków z Langendreer i. Werne ~a 
swą wiosenną zabawę. która się odbędzie 
dnia 23 czerwca w lokalu pana Arndta o 
godzinie 4 po południu. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Boy 
urządza w niedzielę~ dnia 23 czerwca la
tową zabawę na sali p. Benemann.a. Po
czątek o 5 godz. po pol. Upras~a się wszy 
stkich nam życzli"'.~ch ~odak.ow, a?y się 
jak najliczniej stawilt, pomewaz będzie o_de 
grany bardzo piękny teatr pod. tyt.: „Oor
nicy". Koncert wykona orkiestra pana 
Twardzika z Bottrop. (3) Zarząd. 

Tow. gimnastyczne „Sokół" w Bottro~i~. 
urządza w niedzielę, dnia 23 bm. o godz1me 
5 RO południu swe półroczne walne ze
branie w Borbeck u pa1:1a Demon~a (Ger-

. Platz) Uprasza się wszystkich dru-mama- · t · · · hów o punktualne i komRletne s awieme się 
. . s~ ważne sprawy na porządku 

pomewaz ..,, · · danie 
d . m pomiędzy memi sprawoz 

z1enny ' · · b, r prezesa z czynności półrocznei i wy_ o I ~ł 
(l) Wydz a. 

Wielka wycieczka z Laar 
odbędzie się w niedzielę, dn._ 23 czen~c~. 
Wymarsz z domu towarzyskiego o go zi-

. 12 i pól po poł. do Ruhrort na . paro
m~ ~ Baall. Muzykę dostawi pan 
~~~~sz~~a z Alstaden. Na mieis~u wsp~h~a 
k . po kawie wymarsz do asu, g. zie 
o~;:dą się rozmaite gry dla dorosłych I dla 

dzieci f N. · sty ma Wstępne wynosi 50 en .. iewia 
. , l Na tę wycieczkę za..p:a
Ją \\stęp wo ~kich Rodaków i rodaczki z 
szamy wsz~s (l) Zarząd. 
Laar i okolicy 

... 

Towarzystwo św. Jadwigi w Mengede 
podaje swym członkom i wszystkim Roda 
kom w Mengede i okolicy do wiadomości, 
iż sposobność do spowiedzi św. od 21 do 
26 czerwca. W niedzielę o godzinie kwa
drans na 9-tą msza św. z polskim śpiewem 
po południu o godzinie 3 i pół kazanie. Licz 
ny udział w nabożeństwie pożądany. (1) 

St. Kałużny 

Towarzystwo św. Barbary w Hamborn 
donosi szanownym członkom, iż w przy
szłą niedzielę, dnia 23 czerwca. po południu 
urządzamy wycieczkę do ogrodu na Zu
schlag przy ulicy Provinzialstr. pomiędzy 
Neumlihl a Meiderich. Członkowie schodzą 
się z rodzinami do lokalu pana I3uschman
na o godzinie 3, gdyż o godzinie pól 4tej u
dajemy się wozami na miejsce wycieczki, 
gdzie będą rozmaite gry o nagrody dla 
starszych i dla młodych. dla niewiast i 
dzieci a w koilcu tańce. O jaknajliczniejszy 
udział szanownych członków prosi 
(1) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Huckarde 
podaje swym druhom do wiadomości, ~ż w 
niedzielę, dnia 23 czerwca po poludmu o 
godzinie 1 odbędzie się półroczne walne ze 
branie, na którem obór nowego zarządu. 
O licz1~y udziar druhów siG uprasza (1) 

Czołem! Wydział. 

BACZNOŚĆ WITTEN I OKOLICA! 
Koło śpiewu „Zgoda" w Witten 

donosi swym członkom i wszystkim Ro~ 
dakorn, iż urządzamy zabawę latową, połą
czoną z tańcem w niedzielę. dnia 23 c~e~
wca na sali p. Rostra. Początek o godzinie 
4 po południu. O liczny udział uprasza 

Zarząd. 
Uwaga: Zarazem donosimy członkom, 

iż dnia 7 lipca odbędzie się półroczne wal
ne zebranie i zarazem obór nowego prze
wodniczącego. Obowiązkiem każdego czto 
ka jest się na to zebranie stawić. (1) 

Cześć pieśni polskiej! 

Tow. św. Stanisława Kostki w Cat~rnberg 
Zebranie odbędzie się w niedzielę, dn. 

23 bm. po nabożeilstwie polskiem: gdy ~ia
bożel1stwa nie będzie o godzinie 4 po pol. 
O liczny udział prosi (I) Zarząd. 

Tow. św. Czesława w Bulmke 
donosi S\Vym członkom, iż przyszłe zebra
nie odbędzie się w niedzielę. dnia 23 czerw 
ca po południu o godzinie 5 a nie przed ~o
ludniem o godzinie 11, jak bylo zapowie
dziane, ponieważ o godzin!e 11 j~st sala za
jęta. Liczny udzial cztonkow poządany 

(1) Zarzą~. 
Uwaga: Próba teatru w tę samą me

dzielę o godzinie 1 po południu. Uprasza 
się więc szanownych amatorów oraz ama
torki, aby się punktualnie stawili. . 

Kierownik teatru. 

Tow. gimn. „Sokół" w Kottenburgu 
donosi zacnym druhom, iż w niedzielę, dn. 
23 bm. o godzinie 1 odbędzie się nadzwy
czajne zebranie, na które się zacnych dru-
hów serdecznie zaprasza, ponieważ będą 
ważne sprawy. Tak sarno zaprasza się 
wszystką młodzież ze Schwerinu i Kotten
burga, aby przybyra na nasze zebranie i da 
la się zapisać na druhów. (3) . 
Czołem! Wydział. 

Bractwo Różańca św. Młodzieńców· w pa
rafii Najświętszej Maryi Panny w Oberhau 

sen 
donosi iż w niedzielę, dnia 23 czerwca po 
połudn

1

iu o godzinie 4 odbędzie się zebranie 
w lokalu pana Ulenbrucha. Milhlheimska u
lica nr. 274. Zapraszamy wszystkich zela
torów tych kółek i tych wszystkie~, ~o ma
ją chęć wstąpić do Bract~a, R.ózanco_we
go, aby ani jednego mtodz1.enca polsk1~go 
tu nie było w Oberhausen i okoltcy ktory 
by nie należał do różańca, ~ięc .Młodzień
cy 1 do dzieła Bożego, a Na1św1ęts~31 Ma
rya Panna będzie za nas Boga prosie o la
ski potrzebne. Królowo Różańca św. Módl 
się za nami O jaknajliczniejszy udzial prosi 
(3) Zarząd. ___ ,_ 

Baczność Rodacy z Essen i okolicy t 
W niedzielę, dnia 23 czerwca, po pot 

o godz. 2 odbędzie się pierwsza 
wycieczka latowa 

do lasku przy Rellinghausen, tak zwane
go „Griinen Wald", .s minut. od dworca 
Rellinghausen. A więc prosimy wszyst
kich Rodaków o liczne przybycie, gdyż bę
dą różne piękne gry dla dzieci i dorosłych~ 
oraz strzelanie do tarczy o nagrody. DaleJ 
więc Rodacy z rodzinami waszemi na ~wie 
że powietrze, aby tam odetchnąć ~sród 
swoich po całej tygodniowej pracy i po
krzepić się świeżem powietrzem, a z pe
wnością tego nie pożatujecie. Tak samo 
Rodaków i Rodaczki z Rellinghausen, 
frohnhausen, Altendorf i Altenesscn o ła
skawe przybycie upraszaTl}y. 

Uwaga: W razie niepogody wyciecz
ka odbędzie się w inną niedzielę, co się jesz 
cze oglosi. (4) Komitet. 

Tow. św. Idziego w Oberh. • Uriela 
donosi szan. członkom, oraz rodakom z Li
rich - Oberhausen i okolicy i Towarzyst
wom które zaproszenia odebrały, oraz tym 
którd dla braku adresów zaproszeń nie ode 
brały, iż obchodzimy w niedzi~lę, dn}a .23 
czerwca naszą pierwszą rocznicę posw1ę
cenia chorągwi, a drugą zaloż. Tow. na któ
rą wszystkie szanowne Towar~ystwa oraz 
wszystkich Rodaków serdeczme zaprasza 
my. Towarzystwa prosimy _PrZ:ybyć z cho
rągwiami. Program: Od g?dzmy ~ po po
łudniu do 4tej przyjmowanie Qratmch ~o
warzystw na sali pana Wicka przy ulicy 
Rosenstr. w Lirich: o godzinie 4 i póJ wy
marsz do kościola na nabożeństwo z ka
zaniem polskiem. Po nabożeństwie u~amy 
się do wielkiej sali p. Timermanna, gdzie na 
stąpi dalsza uroczystość podczas kt9re.j k~m 
cert, śpiewy, dekla!Ilacye, przemowiema, 
oraz bardzo ładny i zajmujący teatr. Wstę
pne dla członków wszystkich Towarzystw 
30 fen, dla nieczłonków 50 fen. 

Uwaga: Ksiądz polski przyb.ędzie ~ 
sobotę 22-go i zaraz po połudmu będzie 
sluchał spowiedzi. W niedzielę rano o godz 
7 i pól przystępuje Towarzystwo wspól
nie do Stołu Pańskiego. Członkowie winni 
się w czapkach i odznakach towarzyskich 
stawić. W następną sobotę, tj. święto Piotra 
i Pawła o godzinie 2 po południu odbędzie 
się walne zebranie, na którem ani j~dne~o 
czlonka braknąć nie powinno. Goście mile 
widziani. (2) Zarząd. 

Koło śpiewu „ Wanda" w Katernberg 
podaje swym członkom do wia~om?ści, iż 
w niedzielę, dnia 23 bm. odbędzie się o go 
dzinie 1 po południu posiedzenie zarządu. 
Punktualnie o godzinie 2 lekcya śpiewu o 
godz. 3 pólroczne walne zebranie. O !iczne 
zgromadzenie się członków uprasza się. Oo 
ście mile widziani. (2) 

Zarząd. 

Baczność Kottenburg t 
Tow. św. Alojzego w Kottenburgu 

obchodzi dnia 23 czerwca uroczystość 11 
rocznicy swego istnienia na wielkiej sali 
pana Zeihiga w Kottenburgu .. Obchód ro
cznicy odb~cz i c się w zamkmętcm kółku~ 
Obchód urozmaicony będzie śpiewem, kon 
certem, monologami i pięknym teatrem, 
który każdego z pewnością. zainteresuje. --: 
Członkowie winni się stawić w czapkach i 
ozńakach towarzyskich, celem lepszej k~n 
troli. Członłfowie niewyplatni muszą się 
najpóźniej przy wejściu na . salę uiścić ze 
swych skladek. Rodacy z naszej miejsco
wości którzy się na członków zapiszą, mo
gą br~ć udział w obchodzie naszej roczni
cy. O jak najliczniejszy udzial zaproszo
nych gości uprasza Zarząd. ( 4) 

Wielki wiec dla Polek i Polaków 
w Essen 

odbędzie się w niedzielę, dnfa 23 czerwca 
o godz. 4 po południu na sali p. Meistra, ul. 
Frohnhausenerstr. 19., w celu założenia 
Towarzyst„v:i Polek w Essen. Spodzie
wamy się, 1z żadnej dziehej Polki na wiecu 
nie zabraknie, która dba o lepsze losy swe 
go narodu. O liczny udział Rodaków i Ro
daczek z Essen i okolicy uprasza 

Komitet. 

l(olo śpiewu •• mały Orzeł" w Duisburgu 
obchodzi w llJiedzielę, dnia 23 czerwca, rb. na 
sali p. Bertrama przy Werthauserstr. nr. 190 
(Victora Saal) swą 6tą rocznicę polączączo_ną 
ze śpiewami, deklamacyami oraz przed1Staiw1e
niem teatralnem pod tyt. „Ulicznik Warszaw
ski" i Pijak w trumle". Na zabawę wszyst
kich R~daków i Rodaazkl jakoteż Towarzy
stwa i l(ola śpiiewu serdecznie zapraszamy. 
Począ.rek o godz. 5 po poludniu. Poite~aż 
zabawa jest zamknięta, przeto wstęp dozwc,10-
ny tylko za zaproszeniami. Cześć pieśni pol-
skieJ ! (3) Zarząd. 

Wielki wiec polski w Annen 
odbędzie się w niedzielę, dnia 23 czerwca 
o godzinie 4 po poludniu. Z powodu bardzo 
ważnych spraw liczny udział Rodaków po-
żądany. (2) Zwołujący. 

Towarzystwo „Skała" w Kolonii n. R. 
zmieniło lokal posiedzeń, który się znajduje 
teraz przy Nowym Rynku (Neumarkt) 18. 
„Restauracya Filrstenberg" p. Dewalda. 
(3) Zarząd. 

Towarzystwo gimn. "Sokół" w Herne 
donosi swym druhom oraz życzliwym Ro
dakom, iż w niedzielę, dnia 23 bm. o godz. 
3 i pól odbędzie się zebranie w pomu c~e
ladzi katolickiej. O jaknajlicznie1szy udział 
się uprasza. Goście mile widziani. 

Wydział. 

Baczność Bruckhausenl 
Zebranie abstynentów w Bruckhausen 

odbędzie się w niedzielę, dnia 23 cze ~ :, 
punktualnie o godzinie 6 wieczorem u pana 
Iioninga, ul. Cesarska, Na porządku dzien
nym ważne sprawy. Goście mile widziani. 

. O liczny udział uprasza Zarząd 



Towarzystwo ghnn. „Sokół" w Gladbeck 
urządza w niedzielę dnia 23 czerwca 

ZAMI(NIĘTĄ ZABAWĘ 
połączoną z strzelaniem go tarczy o na
grody, ćwiczeniami i tańcami na sali p. J. 
Licharza . Początek o godzinie 4 po połu
dniu. Prosimy o jaknajliczniejszy udział. 
Cwiczenia odbędą się o godzinie 1 (1) 

Czołem! Wydział. 

Baczność Rodacy w Schonnebeck ! 
Szanownym Rodakom z Schonnebeck, 

Caternberg, I(ray, Stoppenberg, f rillendorf 
i okolicy uprzejmie się donosi, iż w niedzię 
lę, dnia 23 czerwca po południu o godzinie 
4 odbędzie się wycieczka w ogrodzie pana 
Winkelhofera przy ulicy Mittelstr.,w Schon 
nebeck. Będa rozmaite gry i zabawy dla 
dzieci i dorosłych. Zatem szan. Rodacy 
przybądźcie licznie z rodzinami waszemi 
na polską majówkę (1) 
Komitet wycieczek latowych w Schonne„ 

be ck. 

Towarzystwo loteryjne „Dobre szczęście" 
w Neumiihl 

donosi swym członkom i Rodakom, iż zaba 
wa z ta·ńcem odbędzie sie w niedzielę, 23 
czerwca, w lokalu pana Bocheima. Począ
tek o godzinie 5 po południu. O liczny u-
dział i przybycie prosi ( 1) 

Zarząd. 

. Towarzystwo gimn. „Sokół" w Watten„ 
scheid 

urządza dnia 29 czerwca na sali pana Pru-. 
kopa zamkniętą zabawę, na którą się 
wszystkich druhów zaprasza. Zarazem do 
nosi się druhom, iż w niedzielę, dnia 23 
czerwca,_Q pól do 4 odbędzie się zebranie 
na którem się druhowie muszą z zaległych 
skladek uiścić, gdyż w przeciwnym razie 
nie będą mogli brać udzialu w zabawie. 
Taksamo rodaków, którzy by chcieli brać 
udzial w zabawie, uprasza się na powyż
sze zebranie przybyć i na członków się dać 
zapisać. Czolem ! (1) · Wydział. 

DlUlililRD!lllRIUi 

Towarzystwo św. Antoniego z Padwy 
- w Neumiihl 

zasyła swemu gorliwemu członkowi panu 
JANOWI WRÓBLOWI 

i jego dozgonnej towarzyszce życia pannie 
MARYANNIE SZYPUROWNIE 

'v dziefl ślubu, dnia 23 bm., jak najserdecz
niejsze życzenia wszelkiego szczęścia w 
pożyciu malżeńskiem i doczekania się przy 
najmniej zlotego wesela. M!oda Para mech 
~e! hu-

Towarzystwo św. Józefa w Witten 
zasyla szanownemu członkowi panu 

ANDRZEJOWf KUBIAKOWI 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia 
pannie 

MARYANNIE MĄCZKOWIAKOWNIE 
w dzień ich ślubu, dnia 22 czerwca, jak
naiserdeczniejsze życzenia. Młoda Para 
po trzy kroć piech żyje!!! 

Zarząd. 

$<ł·O•e$Ołł·O(t~-$0*• ~ 

: 30! 30! 30! : 
• Krawiec polski * 
„ Andrzej Parysek : 

@ mieszka of) 

• \~ Bechum • 
·• przy ul. IIendettE>nstr. nr. 30. • 
••••••• *1, ••••••• 
-- Do piet!Ów Ha1-tłnow-ye!1 potrzebni od 

zaraz na 1tałą robotę i wysoką płacę 

gassztocherzy, robutnicy i czy
ściciele lanego żelaza 

Slahl· & Ei sen werk Slo(kum 
Sto„k.11.m, Kr. Boehom. (724) 

Do mego sldadu towarów kolonialnych potrze-
buję od zaxaz lub od l·go lipca (725) 

uczennicę 
z porządnej rod?.;iny; również potrzebuję od 1 lipca 

sprzedawaczkę. 

Rzepki dom towarowy 
He.rne, Nowa ulica (Neustr.) 

go_o_o_o_o_óaoooaocoooooooaooGoooo 
g ~hv~j do Swego! g 
O Osiedliłem się tn jako (71•) 8 
B kraw·iec polski, § 
O Źona moja jako O 

8 akuszerka polslla, 8 
8 która już od 6 la.t jako a.l>:uszerka w Pn- 8 g sach Zachodnich pracowała. O 
O Polecamy się szanow,nej Publiczności z S 
Og Bruckbausen ł okolic), i prosim,- o O 

poparcie. 8 
§ Antoni Kobus, Stanisława Kobus, § 
g krawiec pol11ki. akuszerka polska. B 
a Broekkansen, ul. Albrechtstr. nr. 18. a 
8000000000000 oo:oooooooooocc8 

Dobrze zaprowadzony 
interes Mpe~yaloy przedmfotów 

dla gospodarstwa domowego 
w rozkwicie !Jędącej miejscowości przemysłowej 
(38 tys. mieszkańców; z przeważającą cz~cią Po
laków, jest z powodu choroby tanto do nahy• 
eła. Pewna. egzystencya. Wpłaty potrzeba 5000 
mk. Bliż. szezegół~w udzieli (713) 

G. Platzer, Bottrop, Kirchenhelnerstr. 3 
Interes hypoteczny i nieruchomoóci. 

Potrzebuję od zaraz pisarza dakoresponden 
cyi w interesie sprzedaży kupna parcelacyi mająt
ków z dośc pięknym charakterem pisma z kau
e)'ą. 400 marek najchętniej z fachu rolnłtlze
,;o, ale może być i z inny branży. Pensya. mie
Pięczna poczf\tkowo 30 do 40 mrk. wolny przyzwoi
ty stół stancya.; jeżeli kandydat będzie odpowiedni, 
włąci;ony będzie do pożycia familijnego. Zgłoszenia 
natychmia1t. B. R. Hanptpost Bromber1 nr„ 400. 

(720) 

Ty Jko w berneńskim konsum e ubr16 
w Herne Dworeowa ul. 13. (Bahnhofstr.) 

posa kościołem katol. 
Aby w obecnym spokojnym czasie zatrudnić 

moją wiellaą łiezb~ kruweów, zniż)'lem 
od dzisiaj zna" zn le ee ny 

na obrania na mlarQ. 
Eleganckie spodnie na miarę 8 - 12 mrk. 
Eleganckie spodnie na miart 13 - 16 mrk. 

.... 

o 
odstawiam pod jak najkorzystniej
szymi warunkami spłaty, wszystko 
na jak najwygodr iejszą i łn.twiejszą 

odpłatę 
miesięczną. U-dniową i tygodnio

wą, tak, jak sobie kto życzy. 

Całewypr~wy! 
Dostal'czam tylko .pierwszorzędne 
meble i gwarantuję za każdą sztu
kę. rroszę się o tem przekonać, 
zwiedzając i kupując tylko (508) 

w olb••z7mhn 

domu kredyt owym 

JózeC Sehwarzhotr, 
Becklłngłtausen-Siid (R1•uełt ), 

ul. Bochumska 192 Bochumerstr. 192 
'" pobliżu apteki ł poł'zty. 

2 lub 3 

czai. krawieckich 
od zaraz lub płiait'j 

Fran. Tatarczyk 
w Bottrop, (m) 

Prosperstr. 99. 

I Ajeneł albo . 
pośrednłey · 
uzyskają. wyso- · 

I 
ki poboczny za· 
robek. Zgłosz. 

do Ekspedycyi 
.,Wiarusa Pol· 
skiego" pod nr. 

1'229. ---· Gospodarstwo, 

Eleganckie ubrania na miarę 28 - 33 mrk. począwszy od Jednej merki i płaci: 

100 mórg dobrej riemi 
nad rzeką i lasem fiskal
nym, z dobrem żmwem i 
inwentarzem jest z pcwo· 
du choroby pod konyst· 
nymi warunkami zaraz 
na sprzedaż. Zgl. przyjm. 

Eleganckie ubrania na miarę 35 - 42 mrk. 8. Sampla,•Hk.i. Eleganckie ubrania na miarę -44 - 48 mrk. = 4 % za wypowiedzeniem 3 mieslęczuem 
Koło śpiewu „Cecylia" w Neumiihł Czarne ubrania ślubne no. miarę 48 - 56 mrk. "= 3~ za wypowiedzeniem 3 dniowem. 7'11 

Nadzwyczaj tanie ceny. ~ Pożyczek udziela po 5% w ponied~alki ~ 

Z a w a d a p. Gott Ile l p 
via Czersk Wpr. (731) 

zasyła swemu gorliwemu członkowi panu Największy w'bór gotowej garderoby dla panów, .... e i ~iątki od 10-1. ~ F p 
JANOWI WRÓBLOWI 11 mło~eficów idzie~ i:= Lokal znajduje się na probostwie. ~ I amm,, 

i jego dozgonnej towarzyszce życia pannie er11er nleider-"onsum 'Cl,;, I Za1·ząd ~ I Krałiów, 
MARYANNIE SZYPUROWNIE włue J. Scherer W. Burian. X. Dratwa. W. J amry. (Krakau _ G:.Ifaien). 

HER JW E, Dł1·oreowa olłea nr. 13 
W dzień ś]ubu, dnia 23 bm. jaknajserdecz- obok „Reichshallen". (730) -~~~g!!!!!!!!! ul. Zielone. L. 3.1 

niejsze życzenia wszelkiego szcz~ścia w ----- K • k • d b y t wysyła. na ż~danie 
pożyciu matżeńskiem i doczekania się przy Papier 11st~~ ··\l#Y SI !t.z . l o na ożens wa darmo 1 opłatnfo 
najmniej złotego wesela. Młoda Para niech r; nięknymi na;:>isami i wierszykami w na- ...,, bogato ilustr. cen· 
żyje- Zarząd. 216wku poleca można nabyć w KsiQgarni „Wis.rusa Polskiego" w Bochum, 

6 
ntik zegóark~~n:~ 

llilłfF~l§{M!l~mJ~NjiiłJ~fiłfl Księgarnia „Wiarusa Polskigo", Bochum. Maltheserstr. 17. ::fc:'im~~~:n;c~~ (609 
aPPlllllllllllil11&m&awiDSiaa=z„„am:mrmB'lm-~-..-~,r:rws:111mira:•mw1111:111m11ma~·•am•amiZl.!lmm„•r•r=r••1a11mm11i111111S.1„„m11111:mzam:mll\amaa::&•m1 111111:mmamR111111B111111B1iilBl.__.111miliZ'l1E111lllllllamtllllllt11111:rilllil11m1m:111111mimmllftll:•wm11ww...ii11msl6 ::11C~Mld.a 

Kwity te można wyciąć, wypełnić i oddać na. poczcie. 
Na trze ci kwartał 

czyli na 

lipiec, sierpień ii ł!frzesień 
zapisywać można każdego czasu 

~;Wiarusa P · łskief~o'' 
wraz z dodatk.tem religijno-powieściowym pod 
tytułem: 

,,Posłąniee Katolieki!' 
Prenumerata na trzy miesiące wynosi 

tyl o 1,so mr. 
a z odnoszeniem do domu 42 fen. więcej. 

POSTBESTE.tLU~GSfORMULU. 

kh besteJle hiermit be1i dew I(aiser
lichen Postamt ein Exemplar -O.er Zeitung 

„Wiarus Polski" aus Bochum Zeitungs.~ 
preisliste 128) filr das III. Quartal 1907. 
und ziahle an Abonnement und Bestell
geld 1,92 Mk. 

Ktoby pragnąJ, byśmy „Wiarusa Polskie- Obige 1,92 Mk. erhalten zu haben, 
go" przez ITI. kwarta.I posylali jego kre-
wnym w Polsce, niech nadeśle 1,92 mr. i dokla bescheinigt. 
dny adres osoby, która gazetę ma otrzymywać 
a pismo nasze dla odnośnej osoby przeka
żemy poczcie. 

. . . . . • . d. „ • • • • 190„ .. 

POSTBESTELLUNGSfORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
Iichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung „Gazeta Toruńska" aus Thom filr 
d:as dritte VierteUahr 1907. und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu hoben, 

bescheinigt. 

d .. 190. 

POSTBESTELLUNGSPORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Ka~ser· 
lichen Postamt ein Exemplar der Zei· 
tung „Przyjaciel" aus Thom filr das 
dritte VierteUahr 1907. und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,28 Mk. 

Obi~e 1,28 Mk. erhalten zu haben, 

bescheinigt! 

. d. . • 190. I 

R.odacyt R.ozszerzajcie .,Wiarusa Połskie-
20". organ robotn';ków polskich na obczyźnie. KałserUches Postamt. . • • • . • • • • • . Raiserl. Postamt. • • KaiserUches Postamt • • -----... -=----""". . ..... ~o• Za druk. naklad i redakcYe ~<lpowiedzłalny Ant011ł BreJskd w B;chum.Naki;d;~wt czcionkami "';ydawnict\:a=:wia.ru;a ·~~;u'";° Bochum. -· ·-:·) 



,,Wiarus Po Iski" 
tfYCho<W s.ześć razy tyeodniowo. 

Prenumerata wynosi 

ł,60 mk. 
kwartalnie. 

„Posła.Ma Katolickiego" otrzy
mują abonenci w dodatku. 

-•r. 26. 

Na uroczystość śś. Piotra i Pawła. 
Lekcya. Dzieje a'}}Ost. XII. 1-11. 

W onych dniach: obwrzył si~ mocą 
król Heród,, aby utrapił niektóre z ko
śdoła. I zabil Jakóba. brart\a1 Janowego 
mieczem. A \viidząc, ie się podobało 
Żydom, prlzydal, że pojmał i Piotra. A 
były dni Przaśników. Którego poj
mawszy, wsadzH do ciemnicy; Podaw
szy go czwortaikiej czworostraży żoł
nierzów pod straż, chcąc go po Pasce 
wywieść ludowi. A Pr.iotnru chowano w 
<Uemnicy, · Lecz modlitwa bez przestan 
ku <l~iała sie od ko.śdola do Boga za 
nim. A g<ly go miał wywieść tteroo; 
onejże .nocy spal Piotr między dwoma 
rohlierzami, związany dw.i.ema łańcu
chy; a stróże· przed dfrzwiamJ stirzeS!·H 
ciemni-cy. A oto Aniól Pański podle 
stanął, a jasność się oświecila w mie
szkan~u, a .uder.zyWszy w bok Piotra 
obudził .go, mówiąc: ·Wstań rychł~ i 
opadły łańcuchy z rąk jego. I 1rzekł do 
niego Aniół: Opasz 1się, i obuj wbrllnia 
twoje. I uczynił tak. I rzekł mu: Weź 
mij na się odzienie twoje, a idź za mną 
A wyszed.tszy szedł za nim; a 1ruie :wie
dział, żeby 1byro prawda, co s·ię działo 
przez Anioła; lecz mniemał. żeby wi
dzenie wiiclział . A gdy minęl'i pierwszą 
i wtorą straż, przyszJi do bramy żela
zn.ej, która rwiedzie do miasta; która się 
im sama ohvorzyla. A wyszedmv, 
przeszli jednę ulicę; .i natydnniast od
szedł Arłioł od niego. A Piotr przy
szedłszy ku sobie, rzekł: teinaiZ wiem 
prawdziwie, ,iż Pan posłał Anioła swe
go, -i wyrwnl mię z -ręki Herodowej, i 
ze wszystkiego oczekiwania ludu Zy-
ci'owskiego. „ . ,.,". . 

Ewangelia. Mat. XVI. 13-19. 

Onego czasu: Przyszedl Jezus w 
strony Cezarei Filipowej, i pytal ucz
niów swoich~ mówiąc: Czem mienią 
być ludzie Syna czlowieczego A oni 
rzekl'i: Jedni Janem Chrzoii0iel1em, a dru 
~zy Elfa!Szem~ a inni J,ernmiaszem, albo 
Jednym z Proroków. Rzekl im Jezus: 
A wy kim mię być ·powfadhcie? Od
~owia'Cłając Symon Piot:r rzekł: Tyś 
ie~t Chrystus Boga żywego. A oopo
w1a<lając Jezus, rzekł mu: Bło~asła
Wionyś jest Symonie Bariona: bo cia
ło i krew nie objawiła tobie, ale Ojciec 
~ój, któcy jest w nJ,,elbiesrioch. A ja to
bi~ Powiadam, iżeś ty jest ·opo1k:Ja, a na 
t~1 ODoce zbuduję Kościół móji, a bramy 
Piekielne nie zwyciężą go. I tobie dam 
klucze królestwa nJebieskieg·o. A co
koI.wiek zwiążesz na ziemi, będzie 
związane i w niebiesiech: a cokolwiek 
roz:Viążesz na ziemi, będzie rozwiąza
ne ~ w niebiesiech. 
""'-!z~-- -~UCZ 

Na niedzielę szóstą p świątkach. 
Lekcya. Rzym VI. 3-11. 

. Bracia! Którzykolwiek ochrzceni 
l~steśmy w Chrystusie Jezusie, w śmier 
~1 . jego ochrzceni j.esteśmy. Albo
~1e1!1 jesteśmy z nim pospo.tu pogrze-
'cnt w śmforć przez chrzest; aby jako 

Ch hrystus \', stal zma1r1wych przez 

11 
Wałę Oi,~o wską, tak 1 my żJeibyśmy w 

sf'\Vości . h ~ota c.~odzi~L Bo jeśli~m,Y 
tę Wszczep1onyim1 stall w podo1b11en
~ wo ~mierd j,ego, społem i zma!rtwych 
. stama będziemy. Wiedząc to, że sta
ry nasz człowiek pospołu jest ukrzyżo-

~ Módl sie i -gracuj J ~ 

Bochum, na niedziel11, dni• 30 cżerwc• 1907. 

wan, .aby zepsowane był-O ciało grze
chu, i dalej nie ~lrużyliśmy grzechowi; 
.bo kto umarł, usprawiedliwi.on jest od 
,grzechu. A jeżeliżeśmy z Chrystuse;n 
1umarli, wi.erzymy iż wespół też i 

Chrystusem żyć będziemy. Wiedząc, 
że Chrystus powstawszy zmarltwy~h, 
więcej nie umiera, śmierć mu więcej 

.panować ·nie bę<lzie. Bo iż umarł grze 

.chowi, raz umarł, a iż żyje, żyje Bogu. 
J'akże i wy rozumiejcie, i-żeście są u
marłymi .grzechowi, .a żywymi Bogu w 
~Chrystusie Panu naiszym. 

Ewangelia. Marek VIII 1-9. 

Onego cżasu: Gidy wielka rzesza 
byłai z Jezusem11 a nie mieli coby jedli; 
wezwawszy uczniów srwoich, rzekl im: 
i;al mi ludu, iż oto jruiż · trzy dni trwają 
przy mni·e, a nie mJ!lją coby jedli. A je
śli je opuszczę głod'ne ·cl'o domów ich, 
.ustaną na drodze; bo tniektórzy z nich z 
,daleka przyszli. I odpowiedzieJi mu 
uczniowie jego: zkądże ich będzie mógł 
.kto tu na l))Uszczy naka:rnnić chlebem? 
I zapytał ich: Wiele oh)eba ma!Cie? 
Którzy ·rzekli? Siedmioro. I rozkazał 
rzeszy usieść na z·iemi. A wziąwszy 
siedmioro chJebla, dzięki czyniąc łamał 
i 'Clawał uczniom swoim, aby przed nie 
kładli; i kiładli przed .rzeszą. Miefi też 
i trochę rybek; i te błogosławił, i kazał 
przed nie włożyć. I j~i i na.jedH się; 
i zebrali co zbyło z ufomków. siedem 
koszów. A 1bylo tych co fedli, około 
czterech tysięcy; i roz.puścit je. 

Kazanie. 
ZastUaoowiwszy się z uwaga nad 

znaczenkm Ewagielii dzksie}szej, wi
dzimy tu dwie główne irzeczy: pobo
żność ludu, który otaczał Chrystusa-, i 
litość Jego nad kh 111ield'Ostaitikiem. a za 
razem ·czynną pomoc jaką im dał Je· 
zus, aiby ich głód ·zaspokoić. Że ci 111-
dzie byli ·pirawdziwje pobożni, to ztąd 
wnosić wyipadll: że już trzy dni trwali 
przy J°ezusie, a nie czuli głodu, i nie 
myśleli o pokarmie dala. kontentują~ 
się st.owem &żem, ]talkiem ich Jezus za 
siiat Tu wł:aiśnie siprwwdzila się na 
nich ta wywczniia Pisma śwtlętego: 
„nie samym chlebem żyje czlowiek, ale 
wsze.lki:em słowem, które pochQdzi· z 
ust Bożych". O! Jakże to budującd 
nauka d\la: tych wszY1stkich, którzy po 
kilka razy na dzień zasilają swe ciało 
pokiatrmami, a o posiłek duszy tak malo 
dbają, że nawet raz w tydzień gdy 
.przyjidzie niedzieY1 nie ida do kośoi·oia 
aby slowa Bożego słuchać i duszę swą 
zasilić. Niechajże tacy zwrócą uwagę 
na ten. Jud pobożny i zachęcą się do 
słuchania słowa Bożego, raby nie· straC'i 
li łaski Boga i pomocy J eg·o podówczas, 
kiedy jej będą potrzebowhć. Lud c
.wangi eliczny stuchają.c islowa Bożeg :> 
z uwagą i pobożnością, zapomniał o no
karmie dla dała: to też Jezus widzac 
ich gorliwość, u1itowra!ł się nad nimi, i 
sam obmyślUł im pokarm doczesny. W3 
zwa1ł uczniów swoich i rzekł im: .,Żal 
mi tego ludu, iż oto jitl!ż trzy dni trwają 
przy mnie, n inie mają coby jedli: a je
śli je opuszczę głodne do domów kh, 
.ustaną na droldzf · bo niektórzy z nich 
zda:leika ,przyszli." Mi los i erd'zi e Boże 
usprawiedliwia tu swoją obietnkę, ja
ką dal Jezus niegdyś uczniom, zachę
c~·jąc ich do pracy na zbawienie wiecz
ne, w tych stowach: ,.Szukajdeż tedy 

naprzód ktrólestwa Bożego i spr.awie
dliwości jego: a to wszystko będzi'e 
.wam przydano'• (Mat. 6.) Otóż obie
tnica ta ziściła się na owych ludZliach. 
Dowiedziawszy się Jezus od uczniów 
swoich że mają siedmioro ch!lleba, 
wziął je, pobłog.oslla!wil, łamał i ~awał 
uczniom aiby vrze<l nie kładli: i· zebrah 
co było z ulamków siedm kosz.ów. A 
byto tych co je<ili około czterech tysię
cy. 

Z tego ustępu Ewang1ieJii święte}, 
widzimy: i miłosderklzie Jezusa, i 
skromność ludu. J erus cudawn.Ytrn soo 
sobem rozmnożył .chleby, a!by nimi na
karmić lud zgłodniały, a lud poibożnv 
tak byl z te1go zaJdowolony, że naje~lłi 
sk; J jeszcze zeibnmo siedm koszów u
łamków. Po dzień dzisiejszy też same 
cud'a! Jezus czyni: bo rok rocznie 
tyJe rozmnaża chlebów rozkazując zie
mi aby rodziła zboże„ że wszyscy lu
dzie wyżywić sii.ę mogą, i jeszc.ze zby
wają ułamki·, to jest: zapasy Po spich
lerzach i magazyna·ch, że nawet nie
którzy nie wiiedzą co mają z tern robić. 
Ale czy zadowoleni są ci ludzie z te
go tak jak ów lud ewangieliczny? po
dobno nte wszyiscy; 1bo dzi1ś dużo jest 
takich, którzy jedzą i nigdy się na}eść 
nie mogą. Zawsze .i'm wszystkrego za 
mało, zawsze niezadowoleni. Jeżeli 
ma:ją iiboże, to nie madą na niego ziby
tu; jeżeli jest zbyt„ to znów nie m.a co 
sprzedać, i znów Jament i niechęcJ. A 
to niezadowolenie ztąd pochodzi, że 
nie .są prawdziwie pobożnymi, że nie 
stana•ją się o zbawienie duszy, że żyją 
nad stan -i możność, że nfo przestają na 
malem, że rtie dą1gle żądają jaknajwię 
cej, a tu Jak naprzekór coraz mniej 
·wszystkiego, bo Bóg nie blogosłarwi, 
bo loozie o bl-0gosławieństwo Jego 
.nie dbają, a tylko wszystko liczą na 
wlasine siły, które 1bez łaski Bożej i Je 
go pomocy„ nic nie znaczą. Niechajże 
'Przykład tych ludzi pOlb<Xinych co ota
czaH Jezusa, postuży za wzór do nn
śladowania tym wszyistkim, którzy lek 
ceważą słowo BOI.Że i zaniedbują go słu 
chać, i niech wiedzą, że Bóg tym tY'lko 
błogosławi, którzy przy staraniu się o 
rzeczy doczesne, nie za'Pominają o du
szy. A następnie niech nie wym1g-ają 
rzeczy zbytkowyich, i ni ech •poprzestają 
na tern, czego }m Bóg przy ich isiillnej 
pracy udziela; a tym sposobem pra
cując i modląc się, będą szczęśl1iwyrni 
docześnie i IJO śmierci zyskai'ą ziba~~e-
nie wieczne. Amen. 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

( Cią~ dalszy). 

CHEŁM O NIE. 
Wioska ta położona jest w dekan:t

cie golubskim z parafialnym kościołem 
pochodzącym z czasów krzyżackich. 
Zygmunt Konarski odnowił ten kościół 
i upiększył go- w XVII wieku. We wiel
kim ołta1rzu mieści się tu maty a.le dzi
wnie piękny obraz NieDokalanie paczę 
tej Najśw. Maryi Panny ozdobiony sre 
brną suknią; na gl1owie Nfljśw. Dziew i
cy srebrna korona, ·dokoła 12 gwiazd. 
Akta parafialne żadnej wkvdomości o 
tym obrazie nie przechowują tylko sta
rzy ludzie, że <Ybraz ten objawił się pa
stuszkowi w lesie. Istniało tu dhw1niej 
bractwo Niepokalanego poczę,cia Naj
·wśiętszej Paumy, którego czlonkowfo 

Księgarnia „Wiarusa P." 
poleca w wie~k:m wyborze : -

książki do nabożeństwa, powie· 
ściowe, historyczne, śpiewniki, li· 
stowniki, papier listowy, ~arki, 
powinszowania itd. 

Adres : ., Wiarus Polski", Bo
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok 17. 

mieli -dozwolony odpust zupetny, c:zte·· 
ry razy w roku: w niedziele po „Su
chych dniach" od Papieża Benedykta 
XIV.; ·prócz tego tenże Papież nadal na 
pięć większych uroczystości Najśw ~ 
?all'I1y zupełny odpust: pod zwykłemi 
warunkami, dla wszystk.ich wiernych. 
odwiedzających ten obraz. 

W ostatmiich czasach zmniejszyła się. 
macznie •oześć, dawniej bardzo gorąca 
do Matki Boskiej w Chełmoniu; zwlasz. 
cza że i bractwo Niep. Poczęci~ istnieć 
·tu przestało; mimo to Jud okoliczny 
chętnie się tu gamie w rozma:itych smu 
tkach i rpotrzeibach swoich. Osobliwie: 
·chorzy na oczy szukzją tu i zrnajdują Je
ka·rstwo u Naiśw. Panny. 

(Ciąg dalszy nast.ąpi.) 

Dzieje Kościoła katolickiego, 
l Cilg dalszy). 

§ 44. 

Od wieków oostanowione W cielenie 
Syna Bożego. 

Podobało 1się Bogu i postanowi~ od 
wieków, ·aby z trzech osób 'boskich dru 
g~ tj. Syn stał się człQWiekiem i rodzai 
ludzki odkupił; i jak wszystkie posta
nowienia Bogą są pełne mądrości, któ
rych ograniczonym naszym rorumem 
pojąć nie możemy, tak mądrem i nie
dociekłem !est i to postanowienie Boga. 
Również i ojcowie Kościoła prźytaicza· 
ją, chociaż z 11xikoirą i skromnością, ró
żne powody, <llla których wypadlało -
alby druga boska osoba stała się czło
wiekiem. Wy.pad'ło to: 

1) Ze względu na tajenmicę Wciele
nia Boga samegl() i to z dwóch wzglę
dów. Po 'Pierwsze drugia osoba, bę- , 
dąc we-.Jug pisma św„ obrazem i ipod.o 
bieństwem Ojieai niebieckiego i dosko
nałym odblaskiem Jego istoty, byłai w 
pewnej mierze 1p.olkrewną człowiekowi, 
który jest również obrazem i podobień 
stwem Boga. Powtóre wypadło, aby 
zamiaist •dwóch innych osób boskich, 
druga osaba w .czasie się urodziła, ona 
bowiem już też zrodzoną 1byla, .czyJl 
jak mówi św. Augustyn, wypadło, aby 
to osoba boska człowiekiem się stal.a·, 
która tutaj na ziemi tylko rrĄ1tki, a nie 
ojca szukać potrzebowała, ponieważ 
już od wieków miafa .. ojca w niebie. 

2) Bylo to odpowiedniem ze wzglę
du na najbliiższy cel W cielenia bożego, 
t. j. odkupien;e czyli odnowienie rodm.
ju ludzkie~o. Ponieważ bowiem czło
wiek up2uł, dążąc do fał zywej mądro 
ści. wypadło, aby został podniesionym 
przez tę boską os·obę, która jest praw
dziwą mądrością. 

3. Nareszcie wyp .. "lf.o to ze wzg-Ję.du. 
na kuiek \\!cielen ia bożego, który po
lega na te:n, ~: cśmy z natury dzieci gnie 
\\ "U bożego, mieli być przyjęci Z11 dzied 
Boga, abyśmy się jako dzieci boże mo
g-li kiedyś stać dziedzicami Boga. '., 

§.is. 
Przygotowanie na odkupienie. 

1. Bóg zapowiedział zaraz po upad
ku iczlowieka, że postnnowil odkupić ro 
dzaj ludzki, mówiąc do kusiciela: ,.Po
łożę nieprzyjaźri między tobą a między 
n iewiastą i między nasieniem twem a 
na ieniem jej; ona zetrze glowę tw<J; 
ję a ty czyhać będzf esz na piętę jej1." 

2. Za1nim się przecież ~1 przeipowif 
dnia w raju dana ~pdnila, minęły czte 



ry tysiące lat. Chociaż bowiem Bóg I Teraz podniósł się Ranier.o w siodle 
zawsze by~ sklonnym _do udzielen~a i stal w.s~r,z~miona~h, ~b:y tyl~o świe
swych darow, to człowiek nie był ro- cę podmesc Jak na1wYze1·. Wyglądał 
wnyim stopniem zdolny do ich przyię- dziko. Kaptur mu opadł i widać było 
cia. Bóg, który w swej najwyższej twarz bladą, wychudłą,_ }ak twa1rz mę
mądrości do udzielenia swych dJarów od 1czennika. Swiecę wciąż ipodnosil w 
powiedni cza'S wybiera, wybral też ta- górę, jak tylko mógł najwyżej. · 
kowy na udzielenie najwyższego i naj- Cala ulica zaroiła się tlumem. I stnr
kosztowniejszego daru, tj. chcial lu si zaczę~i brać udział w zabawie. Kobie 
dziom wtedy dopiero zesłać j-ednoro- ty rpowiewały chust\kaimi, mężczyzm 
dzonego Syna kiedy,by Ludzie na Jego biretami. Wszyscy pracowali nad tern 
przyjęcie byli ';przygotowani. To też aby świecę szaleń<la zgasić. 
wszystek czas~ któey od owej P'ierw- Raniero przejeżdżał właśnie pod do
szej przepowiedni aż do sipelnienia tejże mem z balkonem. Na nim stała kobie 4 

upłynął, uważać winniśmy tyl!ko za ta. PrzechyHła się przez wręcz, por
czas przygotowania; dlatego też nazy- wala świecę i wbie.gla z .nią ido .pokoju. 
wa pismo św. czas, w którym to p:rzy- Cały tłum wyibuchnął grzmiącym 
gotowania się ·skończyfo, i Sy1n Boży śmiechem i uciechą. ale Raniero za
rzeczywiście przyszedł „pełnością cza chwihł się w siodle i padł na tbruk. 
sów". Kiedy tak legł omdlały i poUuczo-

(Te cztery tysiące lat, które minęły ny, opustoszała uHca odrazu. 
między obietnicą Mesyasza, a Jego Nikt ·się za biedakiem nie ujął. Tylko 
przyjściem, przypominają nam corocz~ szkapa wierna staila nad nim. 
nie cztery tygodnie adwentu, w któ- Skoro tylko tlum się rnzrprószyl wy
rych ł(.ośció! n}J.m uprzytomnia boleści szła z domu Franci·szka Ubenti z płoną
i tęsknotę l'Udzi w pr1Zedchrześdaf1iskid1 cą świecą w .ręku; pięknt1 j1eszcze wy
cza1sach za obiecainym Zbaiwicielem i raz :miała łagodny a spojrzenie poi\"\ra-
zachęca wiernych do rozważania, jak żne i głęb~kie.. . 
wielką łaskę otrzymaliśmy rprzez Wcie Nachyliła się nad Rarnerem, był bez 
lenie Syna Bożego. iprzytomny .afo z chwilą gdy światło 

3. Chociaż Zbawicie1 id.opiera w kil świecy padło na jego twarz, drgną! i 
ka tysięcy ll1t po upadku pierwszych ro opart się na ł.okciu. Można sądzić, że 
dziców i po pierwszej prz·epowiedni t,~ plamy~ powrócił go do żyda. Fran
przyszedt na ziemię, to jednakowoż mo- c1szka za,s rzekła: 
gła przedchrystusowa ludzkość już n1- - Oddaję ci twoją świe1cę. Urato
przód stać się uczestnkzką skutków .Je wał1am jq, ·widząc jak jej bronisz 'l)rzed 
go odkupienia, i to przez żvwą mrdzie- zgaszieniem. Nie mi~ilam innego spo
ję Jego przyjśda, tak jak teraźniejsi lu sobu dopomódz ci. 
dzie otrzymują usprawiedliwienie i zba Ran1eiw p.adając potłukł się mocne>. 
\Vienie przez żywą wiarę w Nieg,0 . Nie byl.o niko,go ktoiby go dźwignąt Za 

Jezus Chrystus, ten punkt śrndko- czął więc powoli sam się .podnosić. 
wy dziejów, jest także nnczelnikiem i Chcąc postąpić, zachwiał się i byłby 
królem wszysfilr.kh s1p!fawjedliwyieh ·i zno:-vu runął: Spróbował tedy dosiąść 
Ś\X.'iętych; tak tych, którzy przed nim koma, Fmnc1szka mu pomogła. 
byli, j1ako i tych, którzy 1po tnim będą; z -:- pokąd. jedziesz? - spytała, gdy 
obfitości Jego ws ług i łask czerpali był 1uz na siodle. 
wszyscy.· Przedewszystkiem zaś ,o:sią - Do tumu - odpad cicho. 
gnęli zbawienie przez żywą wiatę w .-: Odprnwadzę dę, idę także na na-
Niego pierwsi rodzice Adam i Ewa o bozenstwo. - Ujęfa, cugle i- 'Prowadzi
których nawróceniu się wątpić nie ~o- ła mu ko?ia. 
żna \Vedl1ug Mądr. 10,l, 2. Tamże bo- '?d pierw~zego wejrzenia poznała 
:wiem napisano: „Mądrość onego, któ- R~me~a. On Jed·ńJlk nie widział j!ei pra 
ry pierwszy uczynion jest od Bo~a, oi- vne~ n;e ~pojrzał kto to. Patrzył' w pło-
clec okręgu ziemi, gdy sam był stwo- myk sw1ecy. . , .. 
rzony, zachowała. I <Yd jego upadku Po dr.odz.e me m~w1h .ze sobą ani 
wyzwo~Ha i d:afa mru moc panowa1ni3. s~~wa. .Ramero wysilał się, aby oohro 
nad wszystkiemi rzeczami". Wszyf:icy rnc Pło.myk w (~~eh ostatni~h już chwi
jednakowoż, którzy 1prłzed Chrystusem la~h. ·p1e1.grzymk!. Ona m11czala oba·
przez żywą nadzieję weń osiągnęli zba- w1a~ąc się p_otw1erdzeni:a swych prze
.wianie, ziniewoleni by!i iść do ot,chłani czuc: ·?ctn!osłszy ,od pierwszej chwili 
. .z;:rnim niebo, skutkiem grzechu Adama wrJizeme, ze .Raniero wrócił oibląka-
zamknięto, przez Wniebowstąpienie ny:rn, "'.'?rata .ni.e mó~ić z nim .wcale i 

Chrystusa dla innych sprawiedliwv )1 zostaw1c d~~z·eJ w mepewności. 
zno\\U otworzonem z.ostało. - Po chw~lI usłyszał ipłacz obok siebi~ 

(Ciąg dalszy nastąpi). ~o~lądnął 1. zobaczył •. że to ~r:anciszka 
El'!łi\"li!m-1""''··. ..„ . .,.,.,,.,..,_,_ .. ~ .. ~ .... ,.,..~.,...,.~~ idzie obok i płacze. Nic chciał jednak 
------ odwracać uwa,gi od 1plomy,ka i nie rzekł 

o ołomyku. 
(Ciąg dalszy)_ 

ani słowa. 
Padj.edual ido drzwi zakrystyi. Tu 

zs~nął się z konia, nie patrząc na nią po 
<dziękował Franczesce za pomoc i 
wszedl do wik•rYstyi do księży. Fran
czeska zaś weszła do kościoła. 

(Ciąg dalszy nastąpi ) 

przykrylem, aby przez nikogo, który o tej 
tajemnicy nie \Viedziat, odkrytą nie została. 

Co się tyczy w dalszym ciągu klejno
tów, to załączony dokument bliżej to obja
śnia. Ja, ostatni potomek mego rodu, ży
jący w obcej ziemi, chcę, abyś z nich ko
rzystał wedle uznania. Główny atoli klejnot 
dostawisz temu, który będzie w stanie przy 
wrócić naszej ojczyźnie świetność, aby się 
wypelnilo błogosławieństwo, które w tym 
kleinocie spoczywa. Gdyby atoli z dopusz
czenia Bożego ta nasza wota tobie miała 
pozostać niewiadomą, to ma jego zawar
tość wypełnić ten, któremu się do rąk i wia 
domości dostanie, a ma to wiernie wypeł
nić, wiedząc, że mi kiedyś przed tronem 
Najwyższego będzie musiał z tego zdawać 
sprawę. 

A więc testament ten kazalem spisać 
przez człowieka piśmiennego i pargaminem 
tym owinąłem naszą starą familijną ewan
gelię, która od Dobrawy, żony króla Miesz
ka pierwszego się w rodzinie naszej prze
chowała, aby drogocenna ta książ~a nie 
wzniecila chciwości w kim obcym. Do prze 
sylki użyłem mego wiernego giermka Bo
rzywoja, któremu za wierne usługi daj la-

f 

skawy chleb aż do śmierci. Tak załatwiłem 
ziemskie moje mteresa, resztę zaś pozosta
wiam nieprzebranemu miłosierdziu Bożemu 
Ty zaś wspomnij w miłości twego nieszczę 
śliwego pana i przyjaciela. 

Dan pod naszą pieczęcią w dniu Matki 
Boskiej Zielnej, w świętem mieście Jerozoli 
mie, gdy pisano tysiączny trzechsetni dzie
siąty rok. 

Długo trwało, zanim nowicyusz ze 
swego zdumienia przyszedł do siebie. 

- Jakże się to nitki losu dziwnie spla
tać mogą! -- rzekł nareszcie sam do siebie. 
Blisko pięćset lat pokrywa cienka pargami
nowa karta tak ważna tajemnicę, i oto ja 

'przez los zostaję wybrany, aby takową od
kryć. Tak, ja ją odkryję, ja sam. 

Upłynęto kilka dni zanim mu się nada
rzyla sposobność, by się dostać do skle
pów klasztornych. Niespostrzeżenie ze
szedł na dót, wsunął się za oltarz, zapalil 
koniuszczek woskowej świecy i poświecił 
po ścianie. Była pobieloną, nigdzie najmniej
szego śladu opisanej szczeliny. Ale to go 
nie zraziło. Przez rozprzestrzenienie i prze 
budowanie sklepów klasztoru bezwątpienia 
szczelinę tę zamurowano i pobielono, po
myślał sobie. 

Rysował ścianę żelaznym gwoździem, 
ale wszędzie twardy kamienny mur. Po
pukiwał tu i owdzie oo ścianie: tu dawał 
się słyszeć dźwięk ka!Jlienia, tam zaś cegly 
i wapna. Idąc za tym gfosem, wciąż puka
jąc, gdzie dźwięk glośniejszy, a gdzie gluch 
szy, rozpozna! potem kierunek zamurowa
nej szczeliny, której obwód przez naryso
wanie gwoździem na powierzchni ściany so 
bie naznaczył. Następnj nocy chciał się za
brać do otworznia szczeliny . 

W klasztorze panowało wielkie zamie 
szanie. Każdy był sam sobą i swą przy
szłością zajęty. Oddanie klasztoru w ręce 
komisyi kasacyjnej było już na jutro na
znaczone. Nie trudno byto nowicyuszowi w 
warsztacie stolarskim znaleźć mocne żela
zne dłuto, mtotek i latarkę, które to rzeczy 
przechował w swym kuferku. 

Nadeszła noc. Polożył się nierozebra
ny do łóżka. Leniwie wlokły się godziny 
jedna za drugą. Nareszcie wybił zegar na 
wieży klasztornej jedenastą. zerwał się z 
postania, zapali! latarkę, którą przykrył 
swym szkaplerzem, wsunął na nogi bam
bosze, dłuto i młotek zatykając za Q.asek, 
i tak uzbrojony udał się do sklepów grobo-

Na krzyk ten wybiegł z za bramy 
ulicznik; za nim wlóczęgj1, który cały 
dzie1J. nic nie miał do czyni,eni1ai, tylko . 
leżał zagapiony w niebo. zerwał się na 
.równe nogi. Obaj zaiczęłi wołać: 

~~~~~ wych. 

- Pazzo, pazzo ! 
Ponieważ trzech już krzyczało, dość 

więc czynili hafasu, aby zgrorr,1dzić 
wszystkich chł-apaków z aa1łej ulicy 
Zbiegli sę z wszystkch nor, zakątków, 
a ujrzawszy Ranie.riel w wytartym pła 
szczu na nędznej .szkapie, krzyczeli: 

- Pazzo, pazzo ! 
Do tego jednak był JUZ Raniero 

przyzwyczajony. Jechal spokojnie uli
cą, nie zwilżając na krzykaczy. 

Ci naitomiast nie zadawalniali się 
wołaniem, jeden z nich poskoczył w. 
górę, aby świecę pątnika zdmu1chnąć. 

Im więcej Ra1niero wysilał się, aby 
go ochronić, tern gwattowniej nastawa
li nał1 tamci. Wysk{:rkiwali jeden dru
giemu na plecy, nadymali dmuchając 
policzki. Rzuaaili czapkami w świecę. 
Tylko dlateg.o, że było ich takie mnó
stwo i że jeden drugiemu w drngę webo 
dzil, nie udało się im złej .psoty wyko
nać. 

Nh ulicy byla wszędy uciecha. W 
oknach gromadzili się ludzi1e i śmY1!i się 
w głos. Nikt nie mial wspókzucia z 
obłąkanym, który bronił wątlego plo-

, myka jak skar.bu. Czas ,byb do kościo 
ła, grom::tdki ludzi szły na mszę. Sta
wali 1po drodze i śmiali się z dziwowi
ska. • J 

Ciemno, że ręki przed sobą widzieć nie PiEtGRZYM Z P~ZEMENJU, można. Cichuteńko !_)rzesuwał się po gan-
kach, gdzie o tej godzinie żadnego spotka-

Opowiadanie 
Piotra Palińskiego 

nia obawiać się nie potrzebował. Tylko na 
parterze, tam było przejście trudne, musiał 
on tu przechodzić przez klauzurę tj. drzw, 
które dzieliły wnętrze klasztoru od dzie~ 
dził1ca, gdzie zamieszkiwał furtyan. Drzwi 

(Cią~ dalszy)_ te miały sprężynowy guzik, które się o-
W owej straszliwej nocy, gdzie zbrojni twierafy, gdy się w wlaściwem miejscu na 

Władysława Lokietka stanęli na murach ów guzik palceI.!1 nacisnęło. 
mego rodzinnego grodu, zabrałem czcmprę Nacisnął, spn~żyna zupełnie lekko fol
dze] prastare klejnoty naszego domu, i za- guje; drzwi są otwarte, przymyka je tylko 
niostem je do naszego grobo\vca w klaszto- nieznacznie, przechodzi dziedziniec, wsuwa 
rze Cystersów, dokąd podziemnym docho- się do kościoła i otwiera drzwi od grobow
dzilo się gankiem, aby je· tu przechować. ca. Te przeraźliwie skrzypią w zardzewia
Przy mnie był tylko wierny mój giermek lych zawiasach, tak, że mu się włos na gło 
Borzywoi. Jego· wierności mógłbym byt je wie jeży. Stoi i słucha, czy się czasem fur
szcze i więcej zawierzyć. Liczyliśmy na to, tyan nie zbudziL Ale nie słyszy nic wię
że zbrojni zadowolnią się bogactwami w cej, tylko wycie wiatru, który sie był nagle 
grodzie i oszczędzą grobowce. chociaż lę- zerwal. 
kać się bylo trzeba, żeby przypadkowo, - Ten dziś moim wiernym sprzymie
znalazlszy drzwi do podziemiów, mnie tam rzeńcem - szepnąt drzwi z lekka przymy
pochwycić będą mogli. · kając. Teraz wydobył z pod szkaplerza swo 

Za starym. z kamieni polnych wzniesio ją latarkę i nadając sobie odwagi, zszedł po 
nym ołtarzem znajduje się w murze szcze- schodach pomiędzy umarłych. Mężnie zwal 
lina, tak długa i wysoka, że zbrojny rycerz czat w sobie 11apady strachu, nie rozgląda
wygodny w niej stać może. We wysokości i<\c się ani na prawo, ani na lewo. Gdy jed
mnicj więcej cześciu piędzi, równolegle z nak przechodzi? mimo grobu ojca Bennona, 
trzecim stopniem ołtarza, rozpoczyna się było mu jednak, jakby mu wtosy na głowie 
ta szczelina, do której włożyłem familijne dębem stanęły. Za ołtarzem położył latar
klejnoty wraz z dokumentami zawartemi w kę na ziemi i otarł sobie pot z czoła. A te
srebrnej szkatułce i to tak głęboko, jak pra raz w imię Boże do dziela, rzekł z cicha do 
wą ręką dosięgnąć moglem; Borzywoj zaś 1 ·sicbie: - nie jestem przecież złodziejem. 
naskrobal ze ścian wapna i nazgarnial z 1 I(lęcząc na ziemi, zaczął dłutem i młot
ziemi piasku, któremi dobrze szkatułkę kiem w ścianie pracować. lecz dopiero po 

kilku próbach napotkał fug~, gdzie dwie ce
gły z sobą spojone były Głuchym odgłosem 
odbijały się w sklepie uderzania młotka· 
zagłuszał je jednak wiatr, który prawie ~ 
wszystkich stron dąl swą straszną melodyą 
Po kilku minutach, była jedna cegła usunię
ta, teraz już bez wysilenia wyjmował jedn" 
po drugiej z zamurowanej szczeliny. Nieba
wem mial już znaczny otwór przed sobą. 
sięgnął weń ręką i namacał gruzy. które 
zaczął garścią wydobywać. Byla to powa
żna i uciążliwa praca .• przy której sobie rę
kę i palce pokaleczył aż do krwi. Zegar wie 
żowy wybił godzinę północną, a on jeszcze 
szkatułki się nie doµiacal i już zaczęła go 
nadzieja opuszczać. 

- A gdyby jej już nie bylo? Gdyby ją 
znaleźli ci. którzy szczelinę tę zamurowy
wali! - Ale pracował dalej. 

- Może muszę głębiej sięgnąć, - wpa 
dło mu na myśl, - rycerz ów musial mieć 
z pewnością potężne ramię. - I nie zważa
jąc na ubiór przysunę.I się zupełnie do ścia
ny i sięgnął, kilka cali głębiej w otwór wtem 
natrafiła ręka jego na zLmną, gładką po
wierzchnię: - Szkatułka. 

- I nowa ożywiia go ufność, zaczął 
zgarniać i zdrapywać gruzy w kolo i prze-

. konał się, że gładka ta płaszczyzna nie by
ła niczem więcej, jak kawaiem kamiennej 
plyty. Nowe złudzenie. Ale grzebie dalej i 
dostrzega, że ręka jego dotyka pokładu pia 
sku. Bierze więc dłuto i wsuwa je do otwo
ru aż to natrafia na jakąś przeszkodę; szyb 
ko rozgarnia piasek i próbuje dłutem - od
zywa się metaliczny glos. 

-A więc to ju~ nie kamień, - odzywa 
się w duszy jego glos radości. Grzebie więc 
i - nie ma jut żadnef wątpliwości - ręka 
jego dotyka się - szkatułki. Teraz jeszcze 
maty wysiłek ... i nareszcie trzyma ją w rę
ku. Blado polyskuje ona w świetle latarki, 
jakoby zdziwiona swem wybawieniem z 
ciemnicy, p_o blisko pięciu set latach swego. 
ukrycia. 

Teraz sobie kil~a minut odpocząl, po
tem wrzucił d{uto młotek i \VYgrzebany 
gruz z powrotem ci.o otworu i wziął szkatuł 
kę. Byfa ciężką. Niepostrzeżony powrócil 
do swej celi. 

Przyby\\ szy. tamdotąd, przyjrzał się 
szkatułce nieco dokładniej. Byta szczelnie 
zamkniętą, i tylko za pomocą ostrych na
rzędzi na których mu atoli zbywało, można 
ją byfo otworzyć. Schowal ją zatem. Uklęk 
nął następnie przed krucyfiksem i rzeki uro 
czyście: 

Ślubuję niniejszem, że tern, co się w 
niej znajduje rozporządza wedle woli ostat 
niego upragnionego właściciela. Tak mi do 
pomóż Panie Boże. 

Wiatr na dworze ustał, a księżyc, wy
dobywając się z poza chmur, oblał bladem 
swem świaHem gipsowy krucyfiks. Nieza
długo blogi sen skleił powieki młodzieńca 
nagradzając go za jego bezinteresowność. 

Dzień następny znalazł wszystkich człon 
ków opactwa Przemenckiego zgromadzo
nych w kapitularzu przed ołtarzem. 

Ponura cisza. 
Otwierają sę podwoje; i wolnym po

ważnym krokiem przechodzi opat przez żY 
wą tę drogę zakonników do ołtarza, gdzie 
zwraca siQ do braci zakonnej. Wszystkich 
oczy są zwrócone na siwowłosego prałata, 
który po chwili zabiera głos. 

- Opactwo Przemcnckie skasowane; 
jego dobra zabiera rząd. Istniało ono prze
szło pięćset lat. Napróżno wołaliśmy domo 
carzy tego świata. - W waszych księgach 
prawnych macie najsroższe kary wyzna
czone, a rabunek i kradzież. Powiedzcież, 
czemu \VY jako prawodawcy sami wy
ciągacie rę]cę po cudzą własność? Jakież 
Boskie lub polityczne prawo przyznaje 
wam własność kalsztorów? Nie mając je
dnak ani nawet cienia takiego prawa. cz.e 
muż odmawiacie zakonnikowi ~prawiedh
wości, która każdemu waszemu poddane
mu wymierzyć przysięgaliście. 

- Ale głos nasz przebrzmiał niesły
szany. Ulegamy przemocy, pozostawiając 
Bogu i Jego I( ości otowi ujęcie się za na
szą wyrządzoną nam krzywdą. OtrząsamY 
tedy proch z nóg naszych i odchodzimY .z 
tego miejsca, któreśmy ślubowali nigdy nie 
opuścić. Tak tedy znów jesteśmy wyr~c~
ni w wir świata. Chociaż tedy już wspólme 
nie będziemy mogli żyć ·dalej regule nasz~
go Ojca św. Roberta; lecz żadna mo św1a 
ta nam tego nie zabroni, że każdy sam dla 
siebie, gdy tylko będzie chciał. obierze so· 
bie tę regułę za prawidło życia swego na 
wązkiej ścieżce do żywota wiecznego. 

Opat zamilkt Jeszcze raz odezwal s}e 
sygnarek, zwołujący na pacierze kaptan
skie. Od wielu wieków nawoływał on, tak 
dniem jak i nocą swym śpiżowym głoseJ? 
do modlitwy. I także teraz padli zakon~1 -
cy na kolana. Ich ostatnie „Ave Maria" nto· 
sly ostatnie dźwiGki dzwonka tam wysoko 
w niebiosa. 

Opat powstaje. 
- Benedicte ! - wołają chórem zakon

nicy. 

(Cią~ dalszy nastąpi). 
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11 gołoae g~";p"~d~;sr.::ż:od 20-50 mórg ; 1' I Pr:::~~ do 
obsadv chałupnicze od 3-20 mórg duże „N I eged ach t" 

a także tylko 

domy Z O„ gro da · 11 jest nsJ'lepszy i m1 dei 2 mórg. 
najtańszy na 

Nasza kasa płaci od złożonych ł swiecie, bo 
oszczędnóści oprócz niego nie 

.& proef'nt na każdorazowe żądanie, 394 potrzeba do pra-
4112 procent za kwartalnem wypowiedzeniem, nia używać ani 
li proeent za półrocznem wypowiedzeniem. sody ani mydła. 

-r d t ł Paczka 20 fen. .n.to ma u nas epozy z ożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt Bielizny nie po-
aatychmiast. trzeba już rzeć 
Dobre 5 procent przynoszące hipotek i mamy zawsze na sprzedaż. tylko się ją wy-

.Adresować trzeba jak następuje: płócze. Gwaran
cya na ochronę 

Bank Pa1•celacyj ny bielizny. 
E. G. m. b. H. Kosten (Posen). 537 

,,._..„„z•1••--•UW1••~•„„•.„„„„. 

Nasza kasa plad od z!o•onych oszcz~dnośU 
41/2 procent z~ kwartalnem, 
5 procent za półrocznem, 
51/2 procent za rocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, a kupi grunt od nas, temu wypłaca 
kasa nasza depozyt nawet bez wypowiedzenia. 558 

W powiatowem mieście Szam ot u ły (Sam ter) posiadamy około 

100 placów budowlanyclt 
a na nich wyprocesowane konsensy, na co tym Wiarusom, któ~zy 
z obczyzny chcą wrócić do Poznańskiego, szczególnlł zwracamy uwagę. 

« ~;trti~;ttt 
Służącą Polkę 

ł ~hlopaka do 14 -
16 roku poszukuje od r 
zaraz [773] 

Stef. Strykowski, 
'Vaune, 

StOektrsasse 9 7 · 

Geny niskie ! 

Adres: Przyjmujemy kapitały 718 

BANK PARCELACYJNY, PO~EN, Victoriastr. 12. w depozyt I płacimy 
l> proc. od depozytów z rocznem wypowiedz. 

J. B· rań ki, W nne, 
Najwię s.1y i najstarszy polski skład 
mebli, maszyn do gotowania i całJlo· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
=== naprzeciw kościoła katolicJdego. === 

Polecam wszystko w wielkim wyborze • 
Zapraszam Szan. Rodaków do zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego E!ię przekonać możecie, że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy u ( 400) 

Jana Barańskiego~ 
Wszystkim, którzy u mme wyprawę 

kupiB;Wypożycza.m gratis norce any na we
sele. 

Polecam także Szanownej Publiczności 
mój 

własny warsztat tapicerski. 
N n życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 

Za gotówkę? Na odpłatę! 

najtal\sze l naj· 
dogodniejsze źr6-
dło zakupna dla 
młodożeńców. 

*~~~~~~~*~~*ff W~~~~~~~~ 

~· Baczność B1•acia Rodacy ! lf ,.,., & ł pPI pro('. od depozytów z pótroczn. wypowiedz. I 
' proe. od uepozytów z kwartalnem wypowiedz. 
3 i pól pro„. od depozytćw z każdoraz. wypow. 

* • ;zyjOizozi;Dmoścn • • ~ * począwszy od jednej marki i plaeimy stósownłe ~ 

Ba,,~znoAć ! 
Rodacy w Herne i okolicy 

P&:.;ee.m szanownym Rodakom m6j 

skład żelaza i 
maszyn 

do gotowania, szycia, prania i wyłdJyman.!11 
0?8.!i 

wszelkich sprzętów kuchen· 
nych 

po cenach jak najtańszyeh. 707 

Magle wszelkiego rodzaju, począwszy już od 23 do 580 mr. 
Za.kupione rzeczy od«t.awiam franko do dNnn .• 

Za · gotówkę. Na odpłatę. 

Piecyki do ogrzewania. 
Sł a n i s ł a w J a n k o w i a ·k, 

HEBNE, Neustr. a5. 
•1' „.. i ... 

~ ~.:~ """' 
1,!'• \.f,' • ' 

Jest najzdrowsza 

jes „ najlepsza. (lS30 

-----=-~~~--~~~ ~~~~~~~~~~--~~-

~~~~rr~ -~ ~ it$~tit~~lt•ttt•~~~-~tlt 

! Na dplat~ -IS 
~:-~ ~ I 
~ = sprzedajemy wszelkie meble, ~ ~ 
-=~ =- »łf1. = .: całkowite wyprawy, piece ~ : 
~~ ~~ "= kuchenne, różne sprzęty do· = = ił 
~ :~ mowe, kanapy, wóziki dla i. i ! 
·~- = ~ ~ :: ~ dzieci po cenach najniższych . ~ •• • 
i:..= ~~WJ._ :: = Polecamy również własny S ·Er ~ 
~ ~ wargztat tapicerski. Kupione •• ~ ! 
~~ n~ 
"= ~ ł sprzęty odstawiamy darmo • ~ 
·~~1 ~~ = ~ do domu. ~ • 
~= ~~ 

i 4-n. te i D:vt ~:lievv_ cz & . I 
633) Jo11ef K1s111ewiicz ~ 
~.~berbausen, SUJekmannstr. 88, przy Starym Rynku. lf 
~~~~~~~•m•~m·~~~~~~~•m 

P1·ocenta obliczamy od następnego dnia po doko
nanej wpłacie i wypłacamy lub dopisujemy przy 
końcu roku. 

Na 1-go stycznia r. b. wynosiły: 
Udziały ~półki naszej: mk. 764 377,11 
Fundusz gwarancyjny: „ 1 705 000,-
Rezerwy z funduszem emerytalnym „ 492 400,04 

Spółka Rolników Parcelacyjna m~· b~n. 
Poznań. - .Posen. 

J. Kużaj. Wł. Kaczmarek. J. Palędzki. 
9t iA.dSł" ••.•. ' ~ 

I-a fabrykaty: 
Weil, Adler, 
Opel, Anker, 

Brenna bor, 
Westfalen, 

Excelsior. ~toewer i i. dostarczam naj~ 
taniej za gotówkę i na odpłatę. Na sk~a: 
dzie ok. 75 kołowców. Wszelk. CZQSCI 

rezerw. Repar. rzet. i ze znaj. rzec.(jy. 
Handel kol. i motorów R. Hełland, 
.Herne, Bahnhofstr. 111. - Tel. 265. ., -

Biuro obrony prawnej I ud;~1~~z::t~~~ 
sprawach prawn., karnych, opiekuńczych, grunto
wych, testamentowych, spadkowych ubezpieczenia 
od nieszczęśliwych wypadków, inwalidzkich, w wy· 
padkach na starość itd., jako też wykonuję wszel
k'ie prace piśmienne włącznie reltlamacye podatko
we, prace piśmienne w polskim języku i tłomacze· 
nia na niemieckie i polskie. Polecam się także do 
ticiągania wszelkich pGzasą.dowych należytości na 
najrzett:lniejszych warunkach .. GG_dz. przed. poł. od 
8-12 i po poł od 2-7. W medzielę od 10 do 12 
godz. w poł, 1442 

Aug. Zipplies! 
Essen, Steelerstr. 1 (naprzeciw 

ratusza). 

M. Miedziński, 
w HE.RNE 

ul. Nowa (Neustras::ie) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym wykonuje c,ię 
wszystko pn dług n1i ,;.ry 
z dobrych materyi 1,o ce· 
nach tanich. 

Zwracam także uwa:gę na móJ 

skład Dlebli 
które także tanio sprzeda·Ję. 

Swój do swe&o f Swój do 1weso I 
li -•.o/ • • „„ . 

I • ' I;• 

Gosp dynie• 
.·. kupujcie tylko prawnie zastrzeżon~ .·• 

margarynę 
U „Kościuszko" B 

i 

,,Wiarus~· 
• Do nabycia we wszystkich składa ,!h. 

•± 

do '")'pon1łedzenla 31/2 OJo, .& Ofo, 4,1/2 010• * 
1J Bank lndo wy w Mogilnie * 
~ł Zarząd: Rada Nadzorcza: · ~ 
~J Ks. Brodowski. J Łuczkowski. Ks. !prałat Wawrzyniak,I prezes. ~ 
~ W. Walk.owski. * 
Ji. Adresować prosimy : ' 

'
~) Bank ludowy, E. G. m. u. H. ~ *' 543 1'IogUno (Prov. Posen). * 
*~~~~~~~~~~***~~~~~~"*~~~* ------~·............,. ......___ __ __.....,__. 

Eiclit 
czyni każdą podeszew 

pod g~waraneyą 
3-4 razy trwalszą i ab· 
solutuie nieprzemakalną. 
.Każ,lą butelkę od· 
biera się z powrc•• 
tem, jeżeli płyn nie speł
ni swych z11.dań. Do na
bycia w butelkach po 
40 fen. (693) 

C. Lutter, Eickel, 
A. Kampmeier, Osterfeld, 

Eisenheim 
Fr. N euhaus, Osterfelrl 
Fr Schmidt, Osterfeld 

O. Kleffmann, Rohling-

1 ha us en. 

Kołowce 
tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako 
to: „Neckarsulmer Pfe'.l", „Gritzner", 
„Excelsior", „D-Zug" pod gwarancyą 
po bajecznie tanich cena·~1. Części re
zerwowe: węże gumowe na koła od 
3,50 mr., (Plaszcze od 4,50 mr. lJżywa
,ne kołowce i koła motorowe na skła-
dzie. (49.5t 

O. Schramm, Dortmund 
przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 

U sługa polska! U sługa polska! 
- Pachowy warsztat reparacyjny. -

Wózi 
podrożały zeszłego tygodnia we id.bry kach o :; 0 1• 
Dzień przedtem zakupiłem około :I OO sztuk 

po dawnych, tanich cenach. 
Dopóki zapas starczy uclzielam l'rzy 

zakupnie gotówką 

·n -
735 

_20 procent rabatu. 
Jan Kwiatkowski, 

Dom kredytowy, 
Brucłl, Bochume1·sti-. 115. 

Biuro w Herne, Bahnhofstr. 50. 

Swój do swego! 
„.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil\iiiiiiiil;;;;;:;;;;;;;;;;;:;; 

Jedyna poi. fabr. kostyumów 
na obczyźnie 

• 
poleca się Szan. Towarzystwom do dostarczania. 

garderoby teatralnej do wszelkich sztuk teatraln. 
w najleps.zem wykonaniu i po nizkich cenach. Prosząc Szan. 
Towarzystwai Rodaków o poparcie interesu Rodaka kreślę 

.z szacunkiem 651 

Francisz k Kaube, 
He:rne, ulica Nowa nr. 37. 



N~bozensfwo Poiski& 
. Nabożeństwo polskie w Bochum. 
l) W niedzielę, dnia 30 czerwca o godz. 

pół do· 3-ei po pal.: nabożeóstwo d:l św. Ge
rarda. 

. 11 Nauki w C:ąsru lipca: Dla kobiet i pa-
.aien ·w śrooę, dnia 3 lipca o godz. 5 po pot. 
di!.a mf;'< ..,zyzn żonatych. w środę, <Inia 10 lip
.a -O i:: lz. 8 wieczorem: dla mlodzieńców w 
środę, .nfa 17 lipca o godz. 8 wieeclzorem. 

S1losobność do spowiedzi św. w Werl 
.w S{ OJtG.d~1ia 29 czerw.ca wieczo·rern oo go
idzin> G 1 w niedzielę rano• od godz. 6. Spo
rwiev zi sluchać bętllzie czterech księży vol~kich. 
~ cr.iiedz.ielę będzie w Werl pierwsze kazanie 
e g -...iJz. pól do 11, drugie kazanie o godlz:. kwa . 
~rH .' 1 po 3 po pol. Uroczyste naboieństwo 
ciG Mafl.{i Boskiej z asystą 3 ksi~ży przed 
iOltuzem z cud'OIWn.iym obrazem o godz. pól do 
~. Podczas tego naboże1istwa chorąży stać 
powmni z chorągwiami okofo cud.ownego o
brazu. 
ta0: cern 

Zabawa polska w Qilonlgfeld 
odbęd4e się dnia 30 czerwca u p. Augusta 
iArensa dla az.fonków •• Ziedinoczelllia Za wodo
wego Polskiego". (2) 

Uwaga· Czlonkawie w.inni SJę s aiw1c z 
książkami, a ktoby slę chcial dać zapisać do 
naszego grona, tak samo może to uczvnić. 

Delegat „Zjednoczenia Zaw. Pol.". 

Towarzystwo glmn. „Sokół" w Altenbochum. 
Z powodu ważniych Sp.raw, które są d'O z1-

1atwienia odbędzie sie zebrainie gntiazda 11a
sz~o w przyszlą niedzielę, dinfa.1 30 czerwca 
za-raz p.o sumie -0 11 2'.od.z. O licruy udzial 
druhów i innvch Rodaków nie n~leżącyich je
SJZ(:Ze do Sokola pro.si Wydział. (1) 

Uwal$: Za·razem podajemy do wiado
mości, iż zebrania· od;byiwać S1ię będą ochtą:di co 
pJerw'Szą i cz:\\'artą .u.iedziełę każdego miesią-
ca. L. Zmyślony, pre:lĄ!s. 

>.. ,.__~-·-.:··· ··-· ---
~ l(oło śpiewu „Jedność" w Hambona. 

P&rocxne walne zebranie odb~d.Żlie się dln. 
29 czerwca śS: Piotra .i Pawla o i;;od.z. 12. Po
żąda:nem Jest, ażeby czlonkaw:ie się jak najli
czniej zeb.rali. pC>nieważ są ważne sprawy 
do 2alatwJenia. Czfonkowie zalegaLiącY\ ze 
skladką miesięc~ winni się z 1111i~ uiścić w 
prreciwnym razienie mają praiwa brać oo~faru 
.ialko czloakowie w ZjeM?ie, który się odbę-
dzie na 14 lipca w Bruc.khausen. Zarząd. 

Uwaga: Lekcya śpiew.u odbędzie się 29 b. 
m. o i;;-0dz. 4. a w niedzielę 30 trn.o godz. 
pól' do 12. Od tego czasu będzie się lek<:ya 
odibywa:ć zawsze prtzed poł'udniem o godz. póll 
<Io 12 w kaMa niedziele i w każde świeto. 
(1) M. Laainer, sek r. 

Towarzystwo św. Józefa w Wattenscheid 
podaje SWY1Il1 czlon.konn .do wfadomości, iż z 
pow.OO.u m~ąicego sie odbyć zebrania ze
Sl.ier njedzieli, porri~vaż policya takowe roiz
wiązafa, -Odbędzie się w sobotę w święto Piotra 
.i Pawła, dl1!ia 29 C".te!'lWca, nad'zi\vyczajne wal
ne zebranie, na .które abow.iązkiem jest każdego 
cr.looka przybyć. ażebyśmy powziąć 'll}()R'ti u-
chwale, jak tenw zaradzić. Zebr.ąrue.-odibędzie 
się na sali p, PrulkoPa. ul. Nor'idstr., za.raz po 
ltahożeństwie o ~-Odlz;. 012. Zarząd. (1) 

Towarzvstwo gfmnastyc-L~śt>łew:ackie •• Wle-
aJec" w Essen. · 

W 111iedz1elę, dnia 30 czerw<:a o godz. 4 
po poloollliu u p. Meistra (Alfredushaus). ul. 
frohnhauserstr. 19, u ~óry w m~ym pokoju, 
odbf;dzie sie 

- pierwsze oosledzenie -
nowozalożonego w Essen towarzystwa Polek. 
O liczny udzial prosimy szan. czlonków i 
v.rsrzystkie R:odac:llki z Essen d okolicy. 
(2) Zarząd tymczasowy. 

Wycieczka do Botstede 
W sobotę, dnia 29 czerwca odbę

dzie się wycieczka do ogrodu p. Wal
bnrga w Hoistede, przy ulicy Po1::zto
wej (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i całej okolicy uprasza 5ię. 

l(omitet wrcieczek latowy .:h. 

BACZNOśC DIWCHOWIE CWJCZĄCY 
GNIAZDA BOCHUM!! 

Z powodu zlotu, który się na końcu przy
szłego miesiąca ma odbyć ćwiczeni.a nasze 
odbywają się obecnie dwa razy na tydzień I 
to co wtorek i sobotę o godz. %9 wieczorem 
w lokalu p. Hołzschneidra. ul. Alejowa. Szan. 
druhów uprasza się bardzo, aby o ile im tył. 
ko czas pozwoli J)rZybywaU na ćwiczenia. 

Czołem! Naczelnik. · 

Tow. śś. Piotra I Pawła w Bruckhausen 
obchodzi 8-mą roeznice. d1n:ia 30 czerwca rb. 
na saW p. Brinka w Bruckhausen. - Program: 
O godiz. 2 po poludniu przyjmowanie bratnich 
Towarzystw, naistępnie wymairsz do· kościola 
Po .na.bożeństwiie :dalsza zabawa. Przedewszy: 
stk1em zwraca s1e uwaigę,• iż będ'Zie odeg,rana 
barxlw ślicZ!lla sztuka teatralna „Skalmierzan
ki". l(a~ wstępne przed czasem po. 60 fen., 
przy. kasie 80 fen. O hicz.ny udzial Rodaków 
prosi Zarząd. (2) 

l(arty Wlstępne moż,na nabyć we wszystkich 
interesach po1lskich i u czlonków towarzystwa. 

Baczność!! Oberhausen t ! 
l(ołośpiewu „Mkkfewicz" w Oberhausen 

1Ur~<Jza.w niedmelę, ct·nia 30 czerwca, na wiel
Jde:i sah p. l(oltera., przy Nowym RY1nku lato
wą zabawę, polączoną ze śpiewami, st,rzelani.em 
®. ~rczy o nagrody i tań~am..i. Początek o go 
dziJ1!e 4. po pol. Prosimy uprzejmie szan. Ro
.dakow. 1 •Rodaczki -0 .iaik najlicz.11lejszy u<izial. 
Sta.ranaem ina~em . ~zię He sil starczy \vszy
s.tk1~h uczestników jak najlepiej zaobawj·ć 
Cześć pieśni! (2) Zarząd. 

T-0w. św. Alojzego w Weitmar 
obchodzi d!nia 30 czerwca urocz..:rstość swego 
Patrona, na sa.Ji pana Iieinema.nn. Początek o 
igodz. 4 po pot. Obchód urozmaicony będz'ie 
koocertem j dek~amacyami, a o gQdlzinłe pól 
do 9 roz.pocznie się teatralne przedistawienie 
,„l(ominfarz i Mlyma.riz". Wstęp >dla gości prze.cl 
czasem SO fon., przy kasie 75 fen. <Ila e1zton1ków 
sąsiedrnich tOIW. za okazaniem slę ustawą, 30 
fon. Szanorwnyich RodaJków z okolicy Weit
rrnar, jak. też szan. <:zlonków z sąsiednich tow. 
1serd~cz.a~'.e zapraisza~y. Cuonkowie rwiinini s,ię 
:Stawić w -czapkach •1 o~w1a1kach towa'fzyskich. 
O jak najliozmieiszy ucdziall Rodaków i czf.::>n-
ków uprasza (2) Zarząd. 

Towarzystwo św Wawrzyńca w Hordcl 
donosi swym cztonkom, iż teraz o salę się wy· 
stara.no .i pier.wsze z'ebraJ11ie odbędzie ~nę w 
·sobotę, dnia 29 i.:zcrwca po pal. o godz. 4 na 
sali p. Mensa (w Oilnnide'ld) przy ul. Ko
ścielnej. Czl'orll'.mwie iaiko i Rodacy do Towa
rzystwa jeszcre nienależący. winni się jak naj_ 
liclllniej staw:ić. (2) 

Ignacy Ratajczak. -sekretarz. 

Towarzystwa glmn. „Sokół" w Del1w.i2 
urządiza . w. maczysttość św. apostolów Pio
tra i Pawla na sali p. Demon-da (Tonhallle) w 
Bo.rbeck 

- zabawe latową -
na którą szaa1. Rodaków z DeHwig, Borbeck 
i okolicy, taksaimo sąsiednie gniazda. osobli
w.ie gniazdo Bot.trop, jak naJuprzejuniej zapra
sza. Program następ,ują<:y: Strzelanje do 
tarczy o .nagrody. ćmczenia wszelkiego ro
dl:mh1 i taniec. Początek o godz.. 4-ej. (2) 

Czolem! M'y~. --:o----------_,.--'------------------:•.-
Koszla podróży zwraca 

s1ę kupującym z odległości 

15 mil! 

Baczność 

Towarzntwo św. Stanisława K. w Katemberg 
obchodzi w 11ied1Z.ielę 30 czerwca 17-tą roczni
cę swego istnienia na sali p. Werurera, przy 
kościele katolickim. Szan. Towarzystwa. któ
re zaproszenia odebrały i te, które <lila braku 
adresów odebrać ich nie mogly prosimy, aby 
nas swą obecnością za•s1Z.czycić raczyrly i to 
w komplecie. - Przyjmowanie bratnkh Tow . 
od godz. 2 do pól do 4. Progr.aim urnczystości: 
zostanie ogloszony na sali. Nadmieniamy ,iż 
o godz. 8 .zostanie odegrany piękny teaitr~ zu_ 
pelnie nowy, który dotąd nie byl nigdzie grany 
pod tyt.: „Basia'", czyli poc~ciwość na•grodzo
na. - Wstępne ·dla czfonków sąsiednich Tow. 
30 fen., ·dla gości przed czasem 50 fen., przy 
lrn9fe 75 fen. - Czfonkowie naszego Towarz~·-
5twa zaleg;ający ze skfadikami miesięcznemi 
winni się przed azasem z nich uiścić, l\V prze· 
ciw.nvm razie placić będą wstępne jaiko g-0ście. 
O liczny udziail sąsiednJch towairzy.shv oraz 
gości seridecznie upraisza Zarząd. (2) 

Tow. gim o. „SQkół" w Qelscnkirchen.Bulmke 
urządza w świeto Piotra i Pawla. dinia 29 b. 
miesiąca 

- - zabawę latową - -
na sali p. Iiundta. ulica Wannerstr. Początek 
zabawy o godz.inie S po poludniu. Na zab3.
we wszystlkich Druhów i Rodaków mile za-
praszamy. Czo.rem! (2) Wydział, 

Towarz. glmn. ,,Sokół" w Duf.sb.-.rleidericli 
podaje do wlia'Clomości, iż w niedzielę d . 
30 bm:, urządzamy obchód pier'Wszej r.:)~znf i a
na sai!1 p, v. Stockum, ul. Unter den U!me c.~ 
m ktorą szan. Rodaków z Meidcrich i okot „ 
ora~ szan. pniiazda., które zaproszenia oue~c: 
Jy 1 te, ktore dla braku a-dresów 1.aJprosi/ ~ 
filie odebi:ały, serd~cznie zapraszamy. Wsten 
dla druhow wyJJ1os1 50 fen„ dla niecz.tonk'ęll 
1 mr. Czlonik<Ol'W'ie obcych Tcxw. winni si ow 
kazać us.tawą, w przeciwnym r.a:z:ie bę.dą ~ ?· 
żani za gości. Prog.ram: Od godz. 4 do 5 Pr"~ 
mo'".ani~ sąsiedlnfoh gniazd; .o gadzinie ~~ 
pow.1tarne -pr.zez prelzesa. Następruie śp' 4 

wy i de1klamaieye. O ~odz. 6 ćw:iatierua ie
nagnłdy. W końcu 1łańce. GniaZlda któ 0 

prz.ybędą z największą liczbą ónuhów' otrz~: 
ma1ą nagrodę honomw.ą. (I ) 

Cz1olem! _______ Wydział. 

Baczność Altenessen ! 

. W .sobotę, dnia Z9 bm. w uroczystość Ś'il.· 
~10tit:a •I Pawla urz~dzamy na sa.li pana Józef; 
Saal a zabiwę z tancem, na• którą szanOIWnych 
rnda:ków i rodaczki mile za.:praszaimy. P0c • 
tek o g-odizinie 4 po południu. O Uczny ~ 
udział prosi (2) l<omitet. -

Poaznkuj~ od zaraz lob 
później do mt>go składu 
towarów kolonialnych 
skrzętną ( 7 41) 
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A. Stanikowski, 
R E H X E, 1'ioua 
ul. 49, (Neustrasse) 
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.. wyprzedaż 
szaf kuchennych 
i do rzeczy! 

Dla braku miejsca zmus~ony jestem wyprzedać 
pospiesznie 

60 rozmaitych' szaf. 
Podczas tE>j wyprzedaży udzielam przy zakupnie 

gotówki\ 

Iii procent rabato. 
Zamiejscowym zwra.cam koszta „.. biletu _.„.z 
sż do odległości 10-riu mil. Dostawa franko d<> 
każdt>j stacyi. Meble moje, znane z dobrego wy 
konania, rozchodzą się po całeJ Westfalii i Nadrenii. 

Niechaj, kto może, skorzysta z tej 
rzadkiej okazyi. 

Jan K wiatkows~i, 
Reclilinghaasen-Siid, 

14a Bochumersh·. IU'i. 

= 
w 

Dziewięć okien wystawnych! • 

-
Za 140 tys. marek obuwia 

i garderoby dla 
, 

pan o w Rodacy! 
i chłopców! 

-

-. W sobotę w Uroczyztość śś. Piotra i Pawłit ·i w niedzialę 
1•0.zdajemy poml~dzy nas.z1eb Szanownych RodP.kÓw p1·zy .zakupnłe od 26 ma1•ełi. oczą~szy 

r --"-'iQUl! ------ w spaniałe i nader cenne podarki i: . zr esrrd:' 
jako to: kieszonkowe żegarki dla panów, dubne chodzące zegarki kieszonkowe, zegarki kryte. zegary do postawienia, 

Ze gary ścienne, zegarki dla pań itd. w 50 i óŻDJCh gatunkach, beznagannie idące pod gw~rancyą. 
Ddlej rozdajemy: piękne wielkie <1 brazy za szkłem w kcsztownych ramach, jako to: krajobrazy, obrazy z polowat1, obrazy 
z b·twami; obrazy ró2nych świety' h, uraz obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej. obrazy Matki Boskiej z Niem.-PiekaE· 

z ourdes. Obrazy królów po!&kich, różnych wodz.ów itd. w 300 różnych gatunkach. ~ 

rajei G1 etka w erne. 
Największy dom zaknpna West.falli I I\Tadrenli ubrań dla panów i chłopców, oraz obuwia. 

~ 

Z1 dr11](. oakla4 I reda.km odpowiedaiia!.ny A•tołll BreJMł w Sodul& Na K:ladem i czcionka.mi wydawnictwa „Wiat11sa Polskieiro" w Bochum. 
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,,Wiarus Polski" 
wychod.i sześć razy tygodniowo. 

Prenumerata wynosi 

1,:;o mk. 
kwariahiie. 

„Poeliaiea Katolickiego" otrzy
mują abonenci w dodatkłl. 

· •r. 27. 

la niedzielę siódmą po świątkach. 
Lekcya. Rzym. VI. 19-23.-

Bracia ! Po rudzku mówię, dla nie
udolności ciała 1wtlszeigo. ALbowiem ja
koście wyidtawaH1 czlonkj wasze· na shrż 
bę nieczystości i nieprawości, ku nie
l)rawośd, tak teraz wydawajcie człon
ki wasze na sl~bę sprawiedliwości, ku 
poświęceniu. Bo gdyibyście tbylii nfo
wiolnicy grzechu, byliście wolnvmi spra 
wiedliwości. Którzeście tedy na ' on 
Clias pmytek mieli z onych rzeczy, Z'ł 
które się teraz ~,tydzide Bo koniec 
ony~h jest śmierć· A teraz będąic wy
zwolernt -od grzechu, a stawszy się nie
w.olmkami Bogu, macie owoc wasz ku 
poświęceniu„ a koniec żywot wieczny. 
Albowiem zapłaty grzech0fw1e śmierć: 
a łaska Boża ży;wot wieczny w Chry
~tusie, Panie ntaszym. 

Ewangelia- Mat. VII. 15-21. 

Onego czasu rzekł Jezus uczniom 
swoim: Strzeżde się pilnie fałs~/
rwycb 1proroków, lktórzy do was przy
chodzą w odzieniu owczem a we
wnątrz są wilcy draipieiżni. Z owoców 
ich poznacie je. Iża:lt zbierają z ciernfa 
jagody winne, albo z ostu fig,i? Tak 
wszelkie drzewo dobre~ orwoce dob:e 
rodzi; a złe drzewo, owoce złe rocJ.:zi. 
Nie może drzewo dobre owoc&w złY1 :h 
rodzić, ani drzewo złe owoców do
hry<::h rodzić. W szeJkie drzewo, któ
re nie rodz~ owocu dobrego, będzie wy 
cięte i w og;ileń wr.zuoone. A przeto z 
owoców ich po.znade je. Nie . każdy, 
tktóry mówi.: Panie! Panie! rwnijldzie do 
Królestwa niebieskiego; aile który czy 
ni woJę .Ojca ~o, który .jest w niebie
sjech, ten wniildziie do Królestwa niebie
skiego. 1.~„ 1;.·„iJl 

Kazanie. 
Przestroga ta, jaką Jezus da wal ucz

niom, aby się strzegli falszywych proro
ków, zarówno nas, jak i tamtych obchodzić 
winna, bo i my jesteśmy uczniami Chry
stusą. Ale kogo my to mamy rozumieć 
Przez tych falszy-wych proroków, oto lu
dzi tych, którzy sami oderwawszy się od 
iedności I(ościola Chrystusowego, drugich 
usiłują w błąd wprowadzić i odwieść od za 
sad zdrowych; następnie tych, którzy nie 
mając upoważnienia nauczania zasad wia
ry świętej sami się narzucają i gwaltem 
Wdzierają się do tego urzędu. Takich Jezus 
Porównywa do wilków drapieżnych. Bo 
fak wilk wpadłszy między stado owiec, roz 
Prasza je, kaleczy i dusi, tak podobnie i czło 
Wiek taki, który jest przewrotnym i sprze
cznym z duchem Chrystusowym, dostaw
szy się pomiędzy wiernych, gorszy ich i od 
~edności z I(ościołem odrywa; rani przez 
zaszczepienie jadu nienawiści ku Bogu i I(o 
ś~iolowi, zabija na duszy przywodząc do 
~1e~ow1arstwa i · upadku w grzechy. A w 
Jaki sposób mo:ina takich złych od dobrvch 
?dróżnić? Oto Jezus powiada: „Z owoców 
~eh poznacie je", to jest z uczynków. Bo 
aak c~rze\vn dolm.' lub zlc poznaje sie ~~ te 
~o, jakie 0110 wydaje c•\voce, tak podobnie 
ludzi z/ych cd dobrych rozpoznaje się z 
Uczynków. Iżali zbierają z ciernia jagody 
Winne, albo'~ ostu figi?'' - mówi dalej Je
z~s - co Zll Dczy: że jak ciernie lub oset 
nie może zmienić natury swojej, aby WY_
dalo iagrt;y winne lub figi, tak podobrne 
0.d czło\\ icka zlych obyczajów, nie moż~a 
się spodziewać aby w drugich zaszczepiał 
cnoty i skłaniał ich do uczynków dobrych, 
a tylko będzie oslabiał w nich ducha wia
ry i. skłaniał do przewrotności , podobnie jak 

sio i ;pracuj I ~ 

Bochum, na niedziel11, dnia 7 lipca 1907. 

i sam jest przewrotnym. „Tak wszelkie 
drzewo dobre, owoce dobre rodzi: a zle 
drzewo owoce zle rodzi." Porównanie to 
jest bardzo jasne i proste: że jak czlowiek 
dobry, wierzący i bojący się Boga, gdzie
kolwiek się obróci będzie wykonywał cno
:ty, dawał z siebie przyklad dobry, głosił 
zasady zdrowe i budujące; tak znów od
wrotnie; człowiek zły same tylko zgor
szenia i zepsucia moralne wszędzie siać 
będzie. Nieraz zdarza się, że niejeden przy 
biera pozory dobrego, taki na zewnątrz 
będzie udawał poblażliwego, litującego się 
nad ciemnotą drugich, wmawiać w nich 
będzie, aby się rządzili rozumem własnym 
a nie dawali obałamucać przewodnikom 
duchownym, wiodącym ich do ciemnoty i 
fanatyzmu; będzie· dowodził, że każdy 
człowiek jest człowiekiem, niepodobna, 
aby się oparł ludzkim słabościom i wro
dzonym skłonnościom; a to wszystko w 
tym celu czynić będzie, aby drugich wpro 
wadzić w błąd, przywieść do utraty wiary 
.i zezwierzęcenia człowieka. Tacy są po-
dobni do wilków drapieżnych w odzieniu 
owczem. A przeto z uczynków ich pozna
cie je - mówi Zbawiciel. - Przypatrzcie 
się tylko bliżej czynom takich ludzi, a prze 
konacie się, że oni są najwolniejszych o
byczajów, pełni brudnych pomysłów i za
wiści względem drugich. W oczy sprzyja
jących i pobłażliwych, a za oczy będą dru
gich zohydzać i szarpać ich sławę; a niech 
tylko dowie się taki coś niewłaściwego, na 
kapłana lub wogóle na duchownego, nie 
będzie go wtenczas uwzględniał, że to czlo 
wiek ułomny podobnie jak i on, ale co tyl
ko będzie mógł wymyśleć najszkaradniej
szego, wszystko \vyzionie przeciwko nie
mu, byle go jaknaiwięcej poniżyć i zbez
cześcić. A jeżeli to jeszcze będzie wykształ 
eony i władający piórem, to nie poprzesta
nie na samem tylko ustnem zohydzeniu go, 
ale będzie rozsiewał zjadliwe paszkliwe po 
pismach i gazetach, będzie tworzyl gor
szące powieści ,a wszystko w tym celu, 
aby w drugich osłabić ducha wiary i spo
niewierać to, co ma styczność z religią. 
Maloż to takich dziel plugawych i tru-

. dących spoleczność znajduje się dziś po~ 
między ludźmi? a zobaczmy tylko kto to 
~eh autorem? a przekonamy się, że to są 
ludzie bez wiary i najbrudniejszych obycza 
jów. Człowiek uczciwy i sumienny, jeżeli 
pisze dziela, to tylko naukowe i budujące, 
a nigdy gorszących. Bo proszę tylko zasta 
nowić się nad tern : co za pożytek z dziel 
niemoralnych i bezwstydnych romansów? 
.Maloż to każdy człowiek ma pracy nad 
sobą, aby pokonał w sobie zle skłonności 
i odniósł nad nimi zwycięstwo, żeby jeszcze 
podniecać zte żądze i draźnić jego wyo
braźnię I(tokolwiek to czyni, dowodzi, .że 
sam jest brudnych obyczajów i ma na celu 
nie polepszenie społeczeństwa, ale, albo 
zysk materyalny, albo li też osłabienie du
cha wiary. Tacy niech się obawiają kary 
Boga. Bo Jezus wyraźnie mówi: „Wszel 
kie drzewo, które nie rodzi owoców do
brych, będzie wycięte i w ogień wrzuco
ne". Co znaczy: że każdy taki, co zamiast 
budować drugich życiem przykladnem i 
naukami moralnymi, będzie ich gorszyli do 
złego podniecał, przez śmierć będzie wy
cięty, czyli pozbawiony życia i wrzucony 
na ogień, to jest do piekła. Otóż ~trzeżmy 
się tylko towarzystwa takich ludzi, ale tak 
że i dzieł ich gorszących, aby uniknąwszy 
zgorszenia, uniknąć grzechów i ka,ry .za n~e 
a zasłużyć na nagrodę wieczną, ktore1 sobie 
i Wam wszystkim z serca życzę. Amen. 
@ _ - -------- - --

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w olsce. 

(Ciąg dalszy). 

DRZYCIM (Drycz.min). 
Na zachód od Grudziadza około 35 

kilometrów od teg·o mias1!1, leży Drzy-

cim malowuii1cza wieś sięgająca niepa
.miętnyieh czasów. W trzynastym wie
·klu mi1a!ła j1uż s:wój parafialny kościół z 
drzewa zbudowany, a gdy ten ku u
padkowi się pochyl.il, wyst$lwiono w 
siedemnastym wieku 111owy, również 
drewniany kościół, który biskup Mata~ 
chowski roku 1640 poświęcił. Kościół 
ten ozdobnie w fo'rmie krzyża zbudo
wany, z drwi·ema kaplicami; mieścił w 
isobie ośm oltarzy. We wie1Ilk:im ołta
:rzu za zasuwą znaj.dowal się oibrłlz Naj 
. świętszej Panny Częstochowskiej', a na 
środku kościoła: ołtarz pięciu r~n Je
:zus·owych, illad którym umieszczony 
byl wielki wizerunek ukrzyżowanego 
Zbawiciela. O tym wizerulll!lm wspo
mina wi'zyta biskuw Ostrowskiego z 
.roku 1766, że · go łud powszechnie uwa
.ża za cudowny. Jiak czytamy dalej w 
ty1rnże dokiumencie, izdobiły tę fi.gurę 
liczne wota, złożone z wdzięczności za 
otrzymane łaski; zwłaszcza dwie pary 
dużych srehrnyoh wotów. Prócz teo-o 
,sam obI1az pięciu r'an Zbawiciela ozdo
biony był sreibrną fontanną, srebrną 
przepaską z promiemiiaimi i innemi ozdo 
.bami równ&eż. ize srebra zwbionemi. 

Podobno i obraz Najśw. Panny Czę 
.stochowskiej~ znajidujący się we wiel
.k:iem oltarzu. uwaiżany był za cudo
.wny, jak świadczą lakta kaoonicznej wi 
zyty ks. ibjskupai Oborskiego/ z roku 
1766. Zdobiły go wówczas s:r!~hrne i 
wyzłacane korooy i takaż sukientka, a 
nadto 16 wotów ,i12 srebinnych gwiazd 
Tak było za dawnych czasów. Atoli z 
końcem XVIII wieku: piękida ta świą
tynfa .pochyli~ si~ do upadku. Już w 
roku 1779. Tera1sa Sozańska „widiząc 
jego obalenie'• jak się w testametncie 
wyraża, zapisała 1000 złp. nil wybudo
wanie nowego kościołlW. Zrestaurowa
oo go później, ale potrzeba nowego ko
ścioła .ooraz isi1Jnieij 'Czuć się dawała, je
dnalk doP'iero w osUatnim czasie tj. w la 
tach 10d 1863 do 1865 postawion-0 norwy, 
dkazały murowany kościół, częścią ze 
s'kł.a<lek ·parafian, a częścią z fiundusz6w 
fiskalnych. Budową zajmował się ów 
.czesny 1Proboszciz Drzycimia. ks. Fr'an
ciszek Mo'l1awski. Wówczas iprze111ie
siono z dawnego kościoła starożytny 
krucyfik1s i umieszczono. go w bocznej 
nawie V{ os01bnym ołtarzu bractwa pię 
du ran Chrystusowych. :a~ oibraz Naj
świętszej Panny, z którego świętokra 
dzka ·ręka Z!'lbrala wota i srebrną su
ki·enkę - podczas budoiwy noweg·o ko
ścioła, - powieswno 111a ścianie, obok 
wielkiego oltarza. 

Mimo to nie ustała w Drzycimiu 
cześć dla Najśw. Panny. Podobnie jak 
na odpusty pięciu ran Chrystusowych, 
przychodzą i na uroczystości Matki Zba 
wiciela pobożni pielgrzymi do Dzyci
mia, znajdując tam łaski potrzebne dla 
duszy i ciała. Najwięcej zwykle, bo pięć 
do sześciu tysięcy przybywa na uro
czystość ,,Pocieszenia' ' N aj św. Panny. 
Łask cudownych, doznawanych w 
Drzycimiu, nie spisywano nigdy. Nie 
brak ich jednak. Tak naprzyklad: Domi 
nik Donarski, syn właściciela tamtejsze 
go, przez dwa lata chorując na pieni, 
wcale do pracy nie był zdolnym. Zda
wało się, że umrze. Wówczas matka po 
prosiła o mszę św na intencyę syna, 
podczas której trzy razy na klęczkach 
ołtarz obeszła i wkrótce potem chory do 

. zupełnego zdrowia przyszedł. A obec
nie jest piekarzem. - Podobnych zda 

1 
rzeń jest dosyć. Z rozmaitemi potrzeba 
mi udają się tutaj wierni z wielkiem zau-

Księgarnia „Wiarusa P." 
· poleca w wie~k:m wyborze : 

książki do nabożeństwa, powie
śąiowe, historyczne, śpiewniki, li· 
słowniki, papier listowy, wiązarki, 
powinszowania itd. 1 

Adres: „ Wiarus Polski", Bo
chum, Malthesers1r. 17. 

Rak 17. 

faniem do Najśw. Panny i potrzebnych 
łask doznają. Tak opowiada ks: I~nacy 
Cyra, obecny proboszcz przyc1mla; to 
samo twierdzili poprzedmcy 1ego. . 

O Drzycimiu wspomina ks. J. Fanki 
dejski: „Obrazy cudowne". 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
(Cią2: dalszy) . 

Jak Bóg przygotowywał świat na od 
kupienie? 

Bóg przygotowywał iłudzi na Zba
wiciela w podobny sposób, jak 1eraz ka 
żdego człowieka przygotowuje na la
skę Odkupiti1ela, tj. z jednej strony .u: 
up(jlmrzaijąc ·~h przed sobą a ~ drug1eJ 
strony wzbud2ająie w nich ufność ku 
sobie. Upakarzenie powstaje rw ten 
sposób, że człowiek poznaje i szczerze 
uznaje swój .grzech i nędzę girzecho
wą, a do ufności p-O'dnos·i się, otrzymu
jąc za·pewinieinie, i'ż Bóg jest s~łonnym 
do wybawien'ia go z grzechu i 1 nędzy 
grzechowej. Do jedneg-0 ii drugiego 
zmierzało wszystko, co Bóg w przed
chrystusowym czasie w nadzwy.czamy 
:sposób zrządzU, aLbo dopuśclJ, tak 
rwśród wyibranego udu żydowskiego. 
wśród wy.branego Judu ,żydowskiego, 

1. Naród żydowski, tę W)'1braną, 
część ludzkości„ przygoto.wał Bóg w o„ 
sohliwy, nazwyczajny spasó'b na Zba 
wiciela, który miał cieleśnie z tego na
rodu pochodzić. 

Bóg upokairzał najpierw ten lud i do
rprowadził go do uzntania .grzechu t nę
dzy grzechowej miianowJcie: a) przez 
prawo mojiżeswwe i to równie przez 
iprawo <Jbyczajowt; .jak ~ przez prawo 
obrząu.~wwe Mojże~za; zdziałał to Bóg 
·ptrzez mojżeszowe 11>rawo obyczajowe, 
bo ono częścią rozbudziło sumienie lu
du i jasno mu 'PfZedstawihło karzą;;;ą 
spra.wi1edliwość bożą; częścią było po
wodem do tego, 'Że wewnętrzny, utaj-0-
ny grzech stawał się jarwnym, a czło
wiek czul tembardziej moralną słabość, 
ułomność i grzesz.noiść; przez mojżeszo 
we prawo obrządkowe, częścią dlatego 
paniewa.ż Żydzii czuć musieli, że wiele 
uciąż'lLwY,ch obrźądkówl, !którym się 
poddawać byli znieiWoleni, bardzo im cią 
żyło, ·częścią, ponieważ przepisując lu
dowi ofitary w celu przebłag;ania Boga 
za grzech, przypominało mu praiwie za 
ikażdym krokiem jego ułomność i grze
·szność. To też w jednej, jalk w drugiej 
części bylo prawo wedlug słów św. Pa 
włh, surowym nauczydele.m, przypo
minającym, że przy jdzie Zbawiciel. 

b) Bóg upokarzał naród żydowski, 
przysyłając do nieg01 proroków, c~ągle 
imu przypomi,nających jógo wilerność 
i niewdzięczność wzgędem Boga, cięż
ką przeciwko niemu wiiTlę i surnwemi 
kaz.:rniami khrcą1cych, a karami gro
żących. 

c) Nareszcie ·upokarzał Bóg ten lud 
przez własną jego h iistoryę; zsyłał nań 
ciężkie kary za to, że często od Niego 
odpadał; wystawiał go na ciągłe woj
ny z .sąsiednimi pogańskimi ludami; na 
zgubne wewnętrzne rozterki i zamie
szki~ rozpr1a.szał go między ~nne narody 
skazywał na wygnanie, a nareszcie od 
dal go w jarzmo rzymskie. 

Przecież jeżelii Bóg upokarzał naród 
żydowski, to go też i podnosił i wlewał 
weń ufność, ciągle odrftwiając przepo
wiednie, tyczące się zbawiciela, uka-



.zując mu przyszteigo Messyas2)a1 b Ko
ściół w różnych figuraich czyli typach, 
.a nadto daiac mu różne inne dowody 
cią~lej dobroci i milosieridzia. 

Cudowne te środki budziły i ożywia 
ly rzeczywi·ście w lepszej części ludu 
żydowskiego tęsknotę za Zbawiciel'em. 
Dowodem tego wiele miejisc p~sm św. 
Por. Iz. 16, 1: „Ześlij, Panie, baranlka 
wnującego ziemi". Iz. 45, 8·: „Spuśćcte 
rosę niebiosa z wierzchu, a obłoki 
niech spuszczą ze dżdżem sprawiedli
wego; n1ech się otworzy ziemia i ro
dzi Zbawiciela, a sprawiedlliiwość nie
chaj wyniu<lzie społem". Iz. 64. I: „O
byś rozdarł ·niebiosa i mtą~pił". Tęskno 
ta ta za Zbawicielem sta\\~ata siię z bie
giem czasu tern silniejszą i żywszą, im 
ba.rdziej zbliżała ·się owa velność cza
sów, jak to 1wynika z liczny.eh orzeczer1 
Nowego Zakonru, ]a'ko też i z tej okolicz 
ności, że około czasu przyj1ścia Chrystu 
sa Aana wielu fałszywych Messyaszów 
powistawalo, dość licmych . znaJ1dując 
zwol·enników. Historyk zaś żydowski 
Flawiusz Józef ·piisze1 wyraźnie, że Ży
dzi chwyicili za oręż przeciwko Rzy
mi1anom, spodziewająąc się na pewn'J 
Messvasza. 

2. Przygotowując wybrany lud ży
dowski na Zl:fawiciela w sposób nad
przyrodzony i nadzwycza~11w, gotował 
Bóg równocześnie pogańskie nairody w 
sposób przyrodzony, zwyczajny. I po 
gan upokarzaJ, zostawiając ich samym 
sobie i dozwalając im ·popadać w wiel
k i1e blędy, w grzech i nędzę. Aby ich 
przecież podnieść i uchronić od zwąt
penia, doz\Vlalal im także poznać siehie. 
I tak obsyipyiwal ich licznemi, przyro
dzonemi dobrodziejstwami, zsyłał im 
od ·czasu ido czasu mądrych 1prawodia.w
ców, dopoma1ga1l im do ipostępu w nua 
kach, choć one ich nie zaspaikajały. Do 
dopięcia wzniosłego tego c,eelu s!użyly . 
pog!anom J}Ozistały resztki pierwotnego 
obiawieńia; nie mniej częsie ocieranie 
się pogan, mi1ainowicie w później1szych 
czasach, o Żydów; i 1poznani1e kh r.eligii 
i ksiąg świętych. To te.ż według świa 
dectwa dzi1ejów Ieipsi i pragnący zba
wienia poganie, w wielkiej 1liczbie bt0-
gą przyjmowali nowinę o Messyaszu. 

~wiadectwo Swetoni1usza i Tlicyta 
dowodzi nam, że i ipoganie o~olo czasu 
narodzenia Chrystusa Pana ·oczelkiwalL 
z Judei Zbawcy wszechśw.iaita i wiel
kiego króla. 
@ . . 1?W S • .._.... iWWWW.IWti 

o-ołomyku. 

(Ciąg dalszy)_ • 

Dzialo się to we Wielką Sobotę, wszy
stkie świece na znak żałoby stafy na olta
rzach pogaszone, a Franciszce zdato się, 
:że i w niej ostatnia nadzieja już zgasfa. 

W kościele święcono wielce uroczyście 
ceremonię dzisiejszą. Przed oHarzem sku
piło się mnóstwo księży. W stalach sie
dzieli liczni kanonicy i biskupi na ich czele. 

Po chwili zauważyła Franciszka pew 
ne poruszenie między duchowień
stwem. Prawie wszyscy nie zajęci przy 
obrzędzie wyszli do zakrystyi. Wreszcie 
wyszedł i sam biskup. 

Po nabożeństwie wyszedł kaznodzie
ija na ambonę i przemówił do ludu. Opo
wiadat jak to Raniero di Ranieri z J erozo
limy do Florencyi niósł w ręku ogie14 świę 
fy. Jak wiele w tej drodze zniósł i wycier
piał, nim przybył. 

I wychowal go nad miarę wszelką. Lu 
dzie siedzieli dziwując się, słuchali. Fran
ciszka nigdy szczęśliwszą nie byla w ży
ciu. 
~ O Boże - wzdychała - wszak to 

więcej szczęścia niż znieść można. I obfite 
lzy spfywaly jej z oczu, podczas gdy slów 
ty,'h stuchała. 

Ksiądz mówil długo i wymownie. A 
. zakończył potężnym glosem: , 

- Zapewne może się niejednemu mar
ną wydawać rzeczą, że niósł ktoś z Ziemi 
świętej świecę płonącą. Ale zaprawdę po
wiadam wam. Módlcie się do Pana, aby 
raczył dać miastu naszemuwielu takich co
by tak wiernie strzegli ognia Bożego; wte 
dy florencya będzie potężną i prawdziwie 
blogoslawioną między miastami tej ziemi. 

Gdy kaplan skończył kazanie, otwo
rzono drzwi główne kościoła, a procesya 
zebrana na prędce weszła do tumu. Prałaci 
i mnisi, księża i laicy środkową nawą 
.przed ołtarz. W końcu szedł biskup a o
bok niego Raniero w tym samym obdar-

• tym płaszczu, jakiego utywal przez c< 
drogę. I 

Gdy jednak Raniero próg kościelny 
przekroczył, powstal wiekowy czlowiek i ł 
zaszedł mu drogę. Był to Odo, ojciec cze-

ladnika, który pracował w warsztacie jego 
i przezeń się ongiś obwiesił. 

Gdy się ten czlowiek zbliżył do bi
skupa i do Raniera, sktonil się przed nim, 
poczem wyrzekl tak głośno, że wszyscy w 
kościele mogli go słyszeć. 

- Jest to wielka dla Florencyi uro
czystość, że Raniero doniósł lJ 
ty aż do Jerozolimy do nas. Tego nigd· 
przedtem nikt nie dokazal. Może niejeden 
powie, że to niemożliwe. Dlatego proszę, 
aby oznajmiono całemu zebranemu ludowi, 
jakich to świadkó~ i Jakle 'dowody ma 
to R.aniero, że to istotnie płomień zapalony 
w J erozolimiE4 I 

Usłyszawszy to Raniero, rzekł: 
- Bóg mi świadkiem! Innych nie 

mam. Odbyłem drogę sam jeden, a puszcze 
i dzikie ostępy nie przyjdą świadczyć za 
mną. 

- Raniero Jest rzetelnym człowiekiem 
- rzekl biskup - dajemy wiarę jego 

slowom. 
- Raniero mógł sam przewidzieć, że 

wątpliwości powstaną - rzekł Odo - za
pewne sam jeden nie jechał. Giermkowie 
jego mogliby poświadczyć. 

Wtedy wyszła Franciszka z tłumu i 
podbiegła do Raniera. 

- Na co świadków? - zawolala. -
Wszystkie niewiasty florenckie przysięgną, 
że on prawdę mówi. 

Wtedy uśmiechnął się Raniero, a jego 
twarz rozjaśniła się na chwilę. Zaraz je
dnak zwrok i myśli jego zwróciły się do 
płomyka świecy. , 

W kościele zrobił się zgiełk wielki. Je
dni wołali, że nie dozwolą zapalić świec 
na ołtarzu, zanim da dowód prawdy. Do 
tych przyłączyli się dawni jego wrogowie. 

Wtedy przemówil Jakób <legli Uberti 
biorąc jego stronę. 

- Sądzę, że wszyscy tu wiemy, iż mię 
dzy mną a zięciem moim nie nadto wielka 
panowała przyjaźń - rzekl - teraz jed
nad tak ja, jak i synowie moi ręczymy za 
niego. Wierzymy, że tej rzeczy dokonał 
istotnie i wiemy zarówno, że ten, który 
byl zdolny wytrwać w takiem przedsię
wzięciu, musi być cztowiekiem rozsądnym, 
rozważnym i szlachetnym, jakiego milo do 
członków rodziny zaliczyć. 

Jednak Odo i wielu innych postanowili 
niedopuścić Raniera do pożądanego celu. 
Zbili się w zwartą gromadę i łatwo byto po 
znać po ich minach, że nie ustąpią. 

Raniero wiedział, iż w razie walki sta
ialiby się przedewszystkiem zagasić pło
myk. Podniósł więc świecę, jak mógł naj
wyżej. 

Wyglądał śmiertelnie znużony i roz
pacz miał w oczach. Poznać było można, 
że jakkolwiek gotów do walki, to jeno po
rażki niechybnej czeka. Na nicby się już 
zdało choćby nawet światło u ołtarza za
palił. Skoro Odon budząc wątpliwości, za
dał mu raz świertelny! Wszakże nieufność 
raz wzbudzona rośnie i rozszerza się nie
ustannie... Miał uczucie, że Odo zadeptał 
jego płomyk po wsze czasy. 

Wtem, przez otwarte podwoje wleciał 
mały ptaszek. Leciał wprost ku świecy; 
Raniero nie cofnął jej dość szybko, ptaszek 
musnął ją skrzydłem i płomyk święty zga
sił. 

Raniero opuścił ręce a łzy nabiegły mu 
do oczu. Jednak w pierwszej chwili od
czuł, jakby ulgę. Lepiej się stało, niż żeby 
go ludzie źli byli zadeptali. 

Ptaszek zastraszony latał dalej po koś 
ciele; trzepotał się tu i owdzie, jak zawsze 
ptaszki czynić zwykły, gdy wpadną w f · 

szar zamknięty. 
Wtem rozlegfo się po kościele rozgło

śne wołanie: 
- Ptaszek plonie - święty ogień pod

palil mu skrzydełka. 
Ptaszek świegotał zalękły. Podlatywał 

kilkakrotnie pod wysokis sklepienia chó
ru, jak plomyk skrzydlaty. aż nagle spadł 
nieżywy na ołtarz Madonny. 

W jednej chwili był już Raniero pr'7 
nim. Przemocą utorował sobie drogę przez 
kościół. Nic go już nie mogło powstrzymać 
l ogniem, który gorzał na lotkach ptaka 
zapalał u oHarza Najświętszej Panny jedną 
świecę po drugiej. 

Wtedy biskup podniósł pastoral i za
wołał: 

- Wola Boża, Bóg sam dał świa
dectwo za niego! 

I cały lud w kościele, przychylni mu i 
wrogowie, zaniedbali podejrzeń i zawiści. 
Wszyscy wołali cudem Bożym porwani: 
Wola Boża, Pan Bóg dal świadectwo za 
niego. 

O R.anierze mamy jeszcze do nadmie
nienia tyle tylko, że odtąd wielkiego uży
wał szczęścia i że do końca życia został roz 
sądnym, dobrym i miłosiernym, lud florenc 
ki zaś zwal go zawsze Pazzo di Reniero, na 
pamiątkę zelżywego przezwiska, które mu 
dawano, i ono to zostało nadal honorowym 
jego przydomkiem. Raniero stał się później 
ojcem szlachetnym rodu, który przybrał 
nazwisko Pazzich ~ !lO:>i je jeszcze do dziś. 

We florencyi zaś podczas nabożeflst
wa w Wielką Sobotę w tumie puszcza-

ją dQ dziś dnia ptaszka nad procesyą, 
czcząc tym obyczajem pamiątkę owego, 
który to ongiś płomień święty florencyi o
calil. Zapewne i w tym roku latała ptaszy
na po tumie, jeśli w ostatnich czasach sta
rego obyczaju nie zaniechano. 

Wielu mniema, że wszyscy wielcy 
florentczycy, których sława uczyniła ich 
miasto najwspanialszem na ziemi, czerpali 
otuchę z przykładu Raniera, biorąc z niego 
wzór męztwa, wytrwałości i poświęcenia. 

Na pewne twierdzić tego jednak nie 
można, jak wogóle nikt ani zliczyć, ani po 
.jąć nie zdoła, wszystkich tych cudów, ja
kie zdzialalo to światło, które ongiś z Je
rozolimy wyblyslo. 

PIELGRZYM Z PaZEMENTU. 
Opowiadanie 

Piotra Palińskie~o 

(Ciąg dalszy)_ 

I bfogoslawiąc wyciąga opat swe rę
ce nad klęczącymi, a dwie wielkie łzy spły 
wają po obliczu jego na habit, na którym ni
by drogocenne błyszczą perły. 

Po otrzymanem błogósławieństwie po
wstają. Wszyscy płaczą. A są przecież męż 
czyznami! 

Chwiejnym krokiem przystGpujc prze
or do opata, który go słowami „Pax te~um" 
całuje i w głębokiem wzruszeniu salę opu
szcza. 

Do przeora dochodzi wiceprzeor, aby 
od niego odel;Hać pocałunek pokoju i po raz 
ostatni życzenie pokoju, i żeby takowego 
udzielić najstarszemu ojcu zakonnemu. 

Tak _ powtarza się to pożegnanie dłu
gim szeregiem od ojca do ojca. 

Sala zwolna się wypróżnia, aż naresz
cie brat Bogumił otrzymuje pocałunek po
koju od swego poprzednika. On atoli niema 
się już z nikim pożegnać i sam na ostat
ku opuszcza kapitularz. 

Jest on ostatnim nowicyuszem w Prze 
mencie. 

W krużganku klasztornym stało kilku 
panów. Mówili ze sobą głośno, niekiedy 
słyszeć się dawal pusty śmiech, którego od 
głos ciche zakątki klasztoru, niby g!}iew
nem powtarzały echem, na taka profana
cyą. Byli to urzędnicy rządu, przybyli, by 
dopełnić kasacyi klasztoru. 

Nie spojrzawszy wcale na nich, prze 
szedł młodzieniec mimo udając się do swej 
celi, gdzie w następnej chwili opadł z nie
go habit. Potem dobył ze swego kuferka 
swe jelonkowe spodnie, swój aksamitny 
sznurami obsadzony tużurek i swój pilśnio 
wy kapelusz. Na ostatek zarzuca na plecy 
swój tlomoczek, w który zlożyt swe ll1anat
ki jako i ową książkę i znalezioną szkatułkę 
do ręki zaś bierze dobry sękaty kij i spoj
rzawszy jeszcze raz na gipsowy krucyfiks 
szybko opuszcza swą celę. -

Przechodząc mimo oratorium, wstrzy
muje wstrętny widok jego kroki. Przy oł
tarzu stoi jakiś człowiek. wedle pozoru ja
kieś żydzisko, który z miną znawcy bada 
jeden z srebrnych lichtarzy. 

Jewreju, srebro jest orawdziwe woła 
młodzieniec do głębi oburzony i szybkiemi 
kroki uchodzi z tych bezczeszczonych 
miejsc. 

VII W erbownłcy. 
Raźnym krokiem szedł Bogumił drogą 

ku granicy Sląska. Minąwszy błotnicę zwal 
nit nieco szybki chód. Słońce wiosenne zsy 
lało swe cieple promienie ku ziemi. Ale on 
nie słyszał śpiewu ptasząt po krzakach t 
drzewach. Znieczulony deptał kwiatki przy 
drodze. Zaledwo bowiem znalazł w mu
rach klasztoru Przemenckiego spokojne 
schronienie przed niedorzecznościami Świa 
ta, aliści już znów na nowo w wir jego 
wrzucony został, a przecież już był swą 
przyszłość tak ładnie w swym duchu zbu
dował. Wystawił on ją sobie jako spokoj
ne ustronie. w którem zamieszka spokój du 
szy i pobożna mądrość. Teraz jednak chat 
ka ta zgorzała, a jego przyszlość stala nad 
nią niby slup czarnego dymu. Na skraju lasu 
zwrócił jeszcze raz swój zwrok w stronę 
klasztoru. Biate jego mury jaśniały w od
dali, a z!ocony krzyż na wieży zdawał się 
płonąć w lazurowem przestworze. 

,,Tak, krzyż ma być moją gwiazdą prze 
wodnią, zawołał padając na kolana; i miły 
szelest przebiegt korony drzew, niby tchnie 
nie Boże owionęlo mlodzieńca napełniając 
serce jego nową wonną nadzieją, jak mło
dym i rześkim czuł się teraz, gdy szedł 
przez bór do R.adomierza ! I na nowo 
wszedł mu różowy poranek życia, a leśni 
śpiewacy obudzili w piersi jego wdzięczne 
tony. Ponure chmury się rozwiały. I na no 
wo zaczął sobie budować w swej wyobraź 
ni piękny gmach przyszłości. 

Tak upłynęło kilka godzin. 
Nareszcie stanął nad brzegiem ieziora 

świętego. Z zachwytem spoglądał na gład
ką powierzchnię borem otoczonych wód, 
które niby modre oko dziewicy ku niemu 
spoglądało. 

Szybkim krokiem udat się do pobliskiej 
Olejnicy, gdyż dawały się mu już uczuwać 
glód i pragnienie. Wchodząc.do wsi, przylą 
czyło się do niego dwóch oficerów, któ. 
rzy na widok tego rześkie~o i silnie zbudo. 
wanego mlodzieńca, znacząco na siebie 
spojrzeli. 

- A witajcie, n:iłody ganiczu, rzekł je
den z nich uprzejmie. A dokąd to tak spiesz 
nie, jeśli wolno pytać? 

- Dziś nie dalej, tylko do Ołejnicy 
- Jesteś tu pan znajomy? · 
- Nie, ja w gościńcu zanocu.ię. 
- A to ładnie, my także tam nocujemy 

i przeto pozwól pan, te mu tamdotąd towa
rzyszyć będziemy. 

- Jeżeli to- panom sprawia przyjem
ność. 

Młodego wędrowca życzeniem było 
nieinteresującą rozmowę tę urwać i przy. 
spieszył kroku. Dwaj drudzy szli w mil
czeniu obok niego, skrycie go z boku obser 
wując. Także i w oknach domów, około któ 
rych przechodzili ukazyWały się ciekawe 
twarze. Nie zważał on na to, gdyż znał on 
dobrze ciekawość ludzi wiejskich. Nawet 
gdy i za nim odezwały się głosy: „Oto już 
znów jednego mają, te łapidusze ! Nie my
ślał bynajmniej o tern, żeby się te slowa do 
niego odnosić mogły. 

PrzyQywszy do gościńca zażądał dla 
siebie osobnego pokoju i zażądał tam dotąd 
zamówiony Qosilek. Nie chciał on w iz
bie gościnnej zasiadać. Zycie klasztorne od 
wykfo go od towarzystwa. Dano mu pokój 
na piętrze, od strony podwórza, tu zdiąr 
tlomoczek z pleców i rozpiął surdut, gdyż 
mu z_Qyt było gorąco. Z czasem przyniosła 
służąca potężny kawał zimnej cielęcej pie
czeni kawał chleba razowego i szklankę 
piwa. 

- Życzy sobie pan jeszcze czegoś? 
- Nie, odrzekł młodzieniec, chwytając 

za nóż i widelec. Wahająco wyszła dziew
czyna nie bez tego, by mu się przyjrzeć 
choć tylko z boku. 

Bylo dobrze, że Bogumil był zdjął ze 
siebie habit zakonny, bo gwałtowność, z ja 
ką napadł na pieczeń cielęcą i z jaką pil przy 
niesione mu piwo, nie bylaby odpowiadała 
sukni zakonnej, a piwo było takie wybor
ne, że zażądał jeszcze jeden kufel. 

- Życzę dobrego apetytu - rzekła 
służąca, stawiając z wdzięcznym uśmie
chem piwo na stole. - Pan pewnie tu ob-
cym? -

- Tak! odpowiedział Bogumił ale ja 
tylko tu do jutra zostanę, a potem udaję się 
do Wrodawia. 

- Ale czyż pan nie pójdziesz z Pru
sakami? 

- Z jakimi prusakami? 
- Z którymi pan przybył! 
- Ja ich nie znam. trafiłem się z nimi 

przypadkowo przed Olejnicą. 
- To więc pan ich wcale nie zna?_ 

Czyś pan nie zwerbowany? 
- Przez kogo? Na co? 
- Przez Prusaków do wojska? Są to 

przecież werbownicy, którzy się u nas za
kwaterowali. 

- O tern nie wiem ani słówka, ale cóż 
mnie obchodzą pruscy werbownicy? 

- Ale pan ich obchodzisz. I doprawdy 
byłaby szkoda, gdyby tak młodego pani
cza ulowić mieli. Ale, mój Boże, na takich 
oni to właśnie dybią. Wiejskich drągali nie 
mogą oni potrzebować. 

- Lowienie to ustaje, gdyż nie dam 
się im zwerbować. -= Mój ty święty Panie! Zkąd pan przY 
chodzisz, ktoś pan jest, że pan nie wiesz, że 
Prusacy są teraz panami naszej Wielko
polski, zabierają oni lu.dzi dobrowolnie al
bo przemocą; któż się dziś za nami biedny
mi ma ująć, gdy ojczyzna nasza stracona. 

Teraz zaczął Bogumił pojmować. Wie
dział on o tern, że Prusacy Wielkopolskę 
do Prus przyłączyli i że w niej też po swo
jemu gospodarzyli; to też sprawa z werbo
wnikami go teraz zaniepokoila. 

- Cóż_ tu robić, zapytał się slużącei. 
- I(asia, I(asia ! odezwał się głos po 

całym domu. 
- Już znów stara na mnie wrzeszczy, 

rzekła służąca. Ta jędza myśli, że ja się z 
panem z miasta zaraz w rozmowę wdaję„. 
Ja wrócę. 

Młodzieńcowi odechciało się już piwa . 
Widok na pruski komyśniak nie byl we~!~ 
zachwycającą perspektywą, a tern mn~eJ, 
że w sobie nie czut najmniejszego . @cią
gu do wojaczki, Zmrok zacząl z wolna za 
padać - a jego pobierala jakaś dziwna tę
sknota za milą celą klasztorną. 

- Jakto sobie ludzie sami życie zatru„ 
wają ! - zawotał z niechęcią. - Jedni sa 
ściganymi, drudzy prześladowanymi. 

Wtem padl wzrok jego na jego tlont?· 
czek. Gdyby tylko moja szkatuł}sa i moia 
książka w bezpieczeństwie były. 

(Ciąg dalszy nastąpi ) 

„Polak, który nie kocha ojczy·:mY, -

parł się wiary kat<>llckie), ~ ni~ r,ac~ll'~J 
te czwarteeo przykazania • ,.Jt. .... ,ć-1 • • · 
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Nabożeństwo polskie w Bochum. 

\V niedzielę, dnia 7 lipca, w św:lęto Na
enia N. M. P., o ~odzinje 7-ej: Komunia 

·ina lJtractwa Róż. św. i niewiast bractwa 
Nieustającej Pomocy_ 

~ godz. pól do 3.ej Po poł.: naibożeństwo 
;usze czyscowe. 
~auki w ciąg~ łipea~ Dla mężczyzn .żona
. w środę, dnia 10 11pca o godz. 8 w1eczo_ 

.n, 

·Ola mlodizieńców w środę, dnia 17 lip;;a o 
't. 8 wieczorem. 

i'e!VZYlll·ka polska z Bochum i okolicy 
·~zie się w niedzielę, dnia 21 lipca. - Po
'odjeżdża z Bochum-Sild okol o godz. 6.20 
· a przybędzie do Kevelaer oko.to godz. 9. 
Kevelaer oddeiidża oko.ł'o godz. 6 po pol., 
'rzyjeżdża do Bochum okolo godz. 8.-45 na 
~zór. Dokfad!niejszy czas jeszcze się o
. i pociąg zatrzyma się w łfontrop i Steele, 
. ·pielgrzymów tamtejszych zabrać z sobą. 
· biletów podano tu mylnie po 4 mr. Jak 
·JZ dyrekcya kolejowa donlQ.Si, bilety zwrotne 
~bum-Sild kosztują po 3,40 mr .• z łfontrop 
330 mr. a z Steele-Nord po 3,10 mr. -

1
ft5w prowizorycznych już teraz dostać mo
\lf klasztorze, u p. Gwizdka, Roo111str., u 

~ll'iercZ'Y'ka, Worthstr. i u panów przewodni 
rych Towar1vstw i Bractw. O liczcr1y u
~ sie uprasza. Do każdego biletu ct.olącza 
· 20 fen. na pokrycie kosztów piedgr,zymki. 

Nabożeństwo polskie w Wattenscheid. 
'w piątek na wieczor o godz. 8 będzie ka

ie· w sobo·tę ,j w niedzielę sposobno·ść do 
·l~' iectzi św. Nabożeństwo. w niedzielę tę
,. z ambony rz.apowiedziane. 

li~~noczeoia Zawodow. Polskiego. 
Wiece 

Jorv:a ią się w następujących mieliscowo
śojach: 

W pierwszą niedzielę miesiąca: 
Gladbeck o godz. 4 po pot. u p. Kuepera; 
Weltmar o godz. 4 po pOO.. u p. łiejnema.nna. 
Essen o god'Z. 1 po pol'. u pana Meistra. 
'Obermarxloh o g. 4 po pol. u p. Minhorsta. 
Hochstrass o godz. 2 po po.I. u p. Vierbauma 
luetgend{)lt'tmund o g. 4 po pot u p. Spechta 
'Duempten o g. 5 po pol. u p. Eckhardta 
' frelsenbruch o g, 4 'PO pot. u p. Ofer.becka. 
Altenbochum o g. 4 po pat. u p. Burghardta. 

· Klrchlinde o g. 1 po pot. u p. Schumachera. 
'Dorstfeld o g. 4 po pot. u p. Klinghammera 
· Kastrop o g. 11 prz.ed pot 'U p. Si1ndera. 
'Hoistede po pot'. o godJz. 4 u p. Walburga. 
1\loers po pot o godz 2 u p, Fierbauma„ 

· Delmenhorst o godz.. 4 po pol. u p. Meyera. 
Muehlheim-Holthausen o godzin~e 11 u p. 

Bransa. 

Bacznośc kodacy w Hombruch-Barop 
Wielki wiec odbędzie się w niedzielę 

ia 7 lipca po poludniu o godzinie 12 w 
alu p. Schnittke, ulica J(ościelna nr. 3. 

~ok kościoła katolickiego. 

Baczność Rodacy w Castrop i okolicy! 
Wielki wiec polski odbędzie się tu w 

'edzielę, dnia 7 lipca przed poł. o godz. 11 
~I na sali p. Siudra. 

Baczność Rodacy w Ko.lonii i okolicy! 
Wielki wiec polski odbędzie się . ~ 

edzielę dnia 7-go lipca po poł. o godz1me 
·go w lokalu p. Fogla, ul. Urszuli nr. 5-7. 

Baczność Rodacy w Buer i Beckhausen ! 
.. Wielki wiec polski odbędzie się w ~i~-

1e~, dnia 7 lipca po południu o godz1me 
.u Pana Halbeisena, ul. Rek:sstr., przy dru

szybie „liugo". 

czność Rodacy w freisenbruch-Seving
hausen ! 

Wielki .wiec polski odbędzie się w nie 
lelę 7 lipca po południu o godzinie 4 w 
alu p. Overbecka w f reisenbruch. 

Na wiecach bedzi'e omawiana ~mia
'ia ~staw kmupszaftowych, nauka o 
!Wiązkach znla,jomości knapszaftowych 
sprawy hutnicze. 

„Zjednoczenie zawodowe polskie." 
W vdział w ZłokomorOIW'le: 

,„ Delegat Jain Kaczmaire.k, zastp. frnnciszek 
iterak; sekretarz. Tomasz Kapica; skarbnn_k 
„~or I<arrnińs\ki, zastp. f ranciszek Krzycki; 
1
'
1"lZO!'Qwie StainisJaw ttudowicz, Tomasz Tro 

1. Zebrania odbywają, się każdą pjeriwszą nie 
• 11elę Po nabożeństwie. 

, Zebranie <CZiloI11ków w Resse odlbędzie się 
W.n1~ielę 7 lipca po pol. o ~odz. 4 w .loka.lu P: 
1elan<Ia. o jak .nailicz.niejszy ndz1aJll prosi 

Delegat. 

ycieczka do HOłstede 
\V niedzielę, dnia 7 lipca odbę

~le się wycieczka do ogrodu P· W al
~ r~ w Hofstede, przy ulicy Poc;zto· 
ej (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
Bochum i całej okolicy uprasza ~ię. 

I<omitet wycieczek łatowy .:h. 

Towarzystwo gimnastyczno-śpiewackie 
„ Wieniec" w Bochum. 

W niedzielę, dnia 7 lipca 1907 roku o 
g. pól 4 po pol. (zaraz po polskiem na
bożeństwie w klasztorze) odbędzie się w 
sali p. Winforta (niedaleko klasztoru) 

- posiedzenie -
tutejszego towarzystwa Polek, na które 
wszystkie Rodaczki z Bochum i okolicy 
uprzejmie się zaprasza . 

Wyd ział. 

Baczność Rodacy w Hofstede Riemke I ołcolicv 
W n-iedzielę, druia 7 lipca o godz. 8 wie

czorem odbędzie sie 

WIELKI WIEC 
w celu zalożenia Kola śpiewu, w lokaJu pana 
J. Walburga w Jfofstede ul Pocztowa. - O 
licz.ny udział uprasza 2) 

Zwołuiącv. 

l(oło śpiewu „Wanda" w Caternbergu 
podaje SwYm czlonlkom do Wiiadomości, iż w 
niednielę, dnia 7 lipca o 2 godzinie po południu 
na zwyklei saLi pohiedzeń odbęd~e się lekcya 
śpiewu, a ponieważ jest to ostatnia lekcya 
prtzed zjazdem okręgu dla tego upras.za się, ażc 
by śpiewacy iak naWaznieli na lekcyę p1rzybyli 
ażebyśmy w dniu 14 lioca na zieźdz.ie śmialo 
stanąć mogli .i w tern pokazać że i czlonkowie 
l(ola naszego coś potrafią. dla tego· pro."i się 
jeszcze raz, ażeby się najliczniej czi!onkO!Wie 
stawili. (2) 

Zarząd. 

T(}warzystwo św. Alojzego w Cottenburg 
donosi -czJ'nnkom. iż w niedz.ielę, 7 lipca, bie
rzemy udZlial w 1 rocznky i poświęceniu ch·J
rągWli Towarzysrtwa św. Barbary w Boernig. 
Uwiadamiam szainoi\vnych czlonków, iż zapro 
~zeruie z Boeimi·g otrzymalem już późno, w;ęc 
ja1ko sąsiednJe Towarzy.stwo i jest poświęcenje 
chorągwi, w)jęc obowiąitkiem naszym, aby5:ny 
z sztandarem na uroczys1tość tę pospieszyli. 
Upraszam szam01Wrych czJonków, aby już o go 
dz.inie 1-ci zebrali się licz.nie na salę posie
dzeń. Wymarsz o godzinie 1,20. Chorąży i a
svster.ci w czaip'kach. O liczny uidroial prosi 

(2) M. Siekierski, przew. 

Bochum-Wiemelhausen t 
Ws.zystkim śpjewakom naszego l(ola daje

my do wiadomości, iż zebranie odbędzie się 
o zwyklym czasie tj. o 4 godz. Z p01Wodu wa
żnych spraw oraz O·boru nowe~o Przewodni-
GZą.cego, liczny uchzfal jest pożądany. (2) 

Cześć pjeśni! J. Spieszyński, przew. 

Towarzystwo Polek „Wanda" w Herne 
donosi swym czfonkom. iż zebranie odbędzie się 
w niedzielę 7 lipca po poJ. o godz. 4 na sali pa 
na Sternberga przy ul. Dworcowej (Bahnh >f
Str.), obok 1kościwa katolickiego. - O iak naj 
Uczniejszy udziaJ uprasza się. 

Uwaga: Ozfon1kom oraz: ~ościom donosi 
się, iż początek wieczornicy po zebraniu o gc-
dzjnie 5 i pól na tei samej siali. (3) 

Zarząd 

Baczność Habffinghorst I 
WIELKI WIEC parafialny dla Polek i 

Polaków od'będz.ie się dnia 7-go lipca wraz po 
ipolskiem nabożeństwie o godz. pól do 6 po P?~ 
ludniu na isali pani Wessels. Z powodu, IZ 
przyjidą po<l obrady ważne sprawy, prz.eto pro
simy, aby nikt za piecem nie pozosta>f. (4) • 

Komitet dla spraw op. duchowne). 

Koło śpiewu „Lutnia kościelna" w Rohling. 
hausen 

urządza w niedzielę, dnia 7 Lipca rb. na sali p. 
O. Schiibbe'go przy ulicy Bochumsk1ie,i swą 

- III. rocznice -
istnienia połączoną, z koncertem. teatrem i tań 
cem. - 'Program: O godz.inie 4 koncert, dekla 
macye J występ kora z śpiewem; a ~odz. 6 
teatr pod tyt.: „Ogolili go bezi my·dla"; o ~odz. 
8 ro~ocznie się taniec. podczas ~auzy ś~1ewy 
z programów. - Muzykę dostaiw1 pan Pietry-
ga z Bmchu. . 

Uwaga: Ponieważ zabawa odbędzie Slę 
w zamkniętem kó.llku, przeto szanDwni Rodacy 
chcący brać ud71ial, winni się n~ czfonków 
dać zap.~sać za co placą przy kasie 1 mr., a 
przed czase~ 75 feo., za co odbi9rą karty, k!ó 
re są u gościnnych oraz u czl~kow. d? ~abyc1a 

o liczny udzJal iak naiuprzeim1eJ upra-
sza (3) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. Meżczyui w Baukau 
obchodzi w niedZJielę, {1Jniia 7 lipca: 

jjerwszą rocmlcę poświęcenia chorą2wi, 
na którą zapraszamy jaJk najuprzejmiej wszyst
~ie Bractwa Różańcowe J Towarzyst:v'ai .poL 
skie, które zaiproszenia odebraly, ~z~ 1 te, 
które dla braku adresów zavrosze.ma rue ode
brały. Zaipraszany także .wszy~tkich Roda-: 
ików i rodaczlki z Baukaru .1 ok-011cy. Bractwa t 
Towarzystwa prosimy, aby pr!z.ybyily, z chorą~ 
wiami. Prograttn: Od godz. 8 do pól do 3-eJ 
przyjmowanie Bra'Ctw i Towarzystrw ~ pana 
Newelinga ul. Bismarckstr~s~e naprzeo1rw. ko
ściola katolickiego. O godzw.ie. 4 ,udan:iv się do 
kościola na kazanie; po nabozenstwie udamy 
się na salę, gdzie będzie dalsza uro-czystoś~. 
Powitanie g~ci prz~ nadzelator,a, pot~m z.aśp1. 
wanie pieśni: ,, Tysiąc kroć bądz P.ozd:m?'''lcma 
o Marya"; a następnie •kan~ert, śpiewy i dekla 
macye, O godzinie 8 będue odegrana bardzo 
relig.jjna sztuka amatorska pod tyt:: „Dvw~n~k 
świętej Jadwdgi". Na uroczyst~śc przy ę ą 
także WISZYSCY księża v:ejscowt. . 

Wstępne dla czfonków Towarzystw. 1 
Bractw 30 fen .• dla niewfast 20 fen„ d.ta. me
czionków przed czasem 50 fen .. przy. kas:e 75 
fen. Jeszdze raz zapr~szamy ~szystkJch zyc7,
liwYch nam rodaków t rodaczk1 na uroczystość 

(3) Stan. Laboch. nadzelator. 

C:tf em! „Sokół" w Wanne-Z. Czołem! 
W medzjclę dnia 7 lipca o godz. 4 po pol. 

ur <lzamy naszą 

-- łatową zabawę --
na sali i w ogrodzie p_ Gerdesmanna, ul. Hofstr. 
Program będzie bardzo urozmaicony, oprócz 
tańca ćwiczer1 oraz strzelania do tarczy. bę
dzie polonez wyprowadzony z lampiooami i 
bengalskim ogniem ,.,. oświeconym ogrodzie. Nie 
szczędzimy kosztów, aby zabawę ja!k nailepiei 
unz.ądzić, dla tego spodziewamy się 1icznego 
udziialu .Rodaków. 

Przed zabawą odbędzie Siie nasze zebranie 
i prosimy szan. Druhów oraz nam przypchyJ_ 
nych Rodaków o przybycie. Zapraszamy 
szczególnie rnlodzież, której tu bardzo dużo 
mamy, a J\tóra sję od nas z dala trzyma, aby 
przecież raz przestala być plewami, a stala się 
urodz.ajnem ziannem, żeby wspólnemi silami 
pracować na niwie narodowej, inaczej pójdzie 
źle z naszym narodem, bo jaka mlodzież, taka 
przysuo.ść" ! (2) 

Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Antoniesw z Padwy w Neu 
miihl 

obchodzii w niedzielę, dn. 7 lipca 
6. rocznicę swego istnienia 

111a saJH p. Boechheima naprzecijw kościota ka
tolick.iego Szan. Towarzystwa. które zapro
szenia odebrały, j te które dla braku adresów 
zaproszeń odebrać nie mogly prosimy. aby nas 
swą, obecnością. zasiz,czycić raezyly z; swo
imi c<horągwiami. Przyjmowanie bratnich To
v.~arjzystw od godz. 2 do 4. Program uroczy_ 
stości zostanie o~losizony na sali. Taikże będzie 
odegrany teatr o godz.inie 9 pod tyt. „Jasiek 
sierota·· i „Zaczarowane skrzypce". - Wstęp11e 
dla cz:lonków wszystkich Tow, 40 fen, dla go
ści 75 fen. CzJonkżow.ie naszego Tow. zalega
jący ze sktaclikami miesięczuemi winni się przed 
czasem 1z nich uiścić, w przeciwnym razie pla
cą wstępne jako gośoi.e. O lic~ny udzial w rocz. 
nicy sąsiednie Tow. i gości uprasza 

Zarząd. 
Uwaga: Zarazem podaję do wiadomości, iż 

o godzinie 11 będzie pos.ie<lzenie zarządu, dla 
tego prosz.ę szan. Zrurząd, aby się na ciZa.s prze 
zna,czcmy na saLi posied:zeń stawil. (2) 

Józef Wróbel, przew. 

Towarzystwo św. Ploryana z Merklinde 
donosi czglQnkom, iż w nJedzielę, dnia 7 lipca 
o godz 3 po pol. odlbedzie sie na:dz.wyczaine 
zebranie. Za·nząd uprasza się punktualnie o go 
dZ1inie 2. (12) 

Michał Derczyński, prezes. 

Towarzystwo św. Jana Ew. w Gelsenkirchen 
Hiillen 

obchodlzi dncia 7 lipca 1907 
swą 13. rocznicę. 

na którą zapraszamy wszystlkich Rodaków z 
Oelsenkirchen-ł:Iuelleill i okolicy, oraz wszyst 
kie Towarzystwa, które od nas z.aproszenia ode 
braly, także te. którym dla braiku adresów za
proszeń nie mogliśmy wystać, m.ianOIWide do 
Gerthe, 11:dyż karta z zaproszeniem wrócih, 
prosimy, aby praybylv z chorągwiami i pa
laSizami. - Porząde1k uroczystości iest: Od 
godz. 3 do 4 przyjmowanie brat111ich Towa
rzysnw, o godtz. 4 pochód do kościola poict 
chorą1gwliami na naibożeństwo polskie z ka
zaniem, po niabożeństwie na sali pana Nachbar 
schulte powitanie bratnich Tow. i gości przez 
przew~dniczącego Potem koncert i deklarna 
eye przeplatane mowami, potem teatr pod tyt. 
„Wycużnik''. - Wstęp dla cz.lonków Tow. ąo 
fen. Goście prlzed czasem 50 fen. przy kasie 
75 fen. (3) 

O liczny udziial' w rocznicy uprasza 
Zlarząd. 

Baczność! 
Towarzystwo św. Józefa w Dortmundzie 

urządza 2 rocz.nicę siwego is.tnienia, która się 
odbędz~e w niedzielę, 7 bm. na sali p. Tobina, 
'na którą zaiprasza się wszys1tkie szanowne 
Tow. oraz rodaków z Dortm1Undu i o'kolicy, i te 
Tow„ które d1a braku adresów zaproszeń nie 
otrzymruly, prosimy niniei'size ogloozenie uwz.glę 
dnić. P°'rzą·det'{ na.stępujący: Od godz_ 2 do 
3 'PO pot przyjmowanie bratnich Tow. in.a sali 
p. Ahlke, Osterholzstr. 34, przystanek kolei elk. 
(Borsigplatlz), o godz. 314 udamy się na nabożcń 
strwo do koocio.ta św. Trójcy, po nabożeństwie 
udamy siG na salę 1abawy p Tobina, ttirterns.tr. 
potem koncert. śpiewy, przemowy i deklama
cye, o godz. 8 teabr aimatorski pod tyt. „Ulicz
nik warszawski". potem nastąpi taniec. 

Uwaga: Posiedzenie Tow. odbędzie się 
w niedzielę 7 bm. przed po.f. o godz. 10 na sali 
posiedzeń, bal'ldzo ważne sprawy do za.latwie
nia. O liczny udzial cz.loruków i gości prosi (2) 

Zarząd. 

Baczność P'ldacy! Marxloh Baczność! 

Wiec w sprawie wyborów Zarządu ko 
ścielnego i do reprezentacyl gminnej odbę
dzie się w niedzielę, dnia 7 lipca 1907 r. o 
godzinie pół 12 zaraz po nabożeństwie na 
sali p. Kaspra przy Nowym Rynku ulica 
W arbruchstrasse, (Johannismarkt). 

Szanowni Rodacy! Komu leży sprawa 
ta na sercu i aby my udowodnili, że więk
szość jest nas Polaków niechaj przeto kat 
dy Polak katolik podąży na wiec, ponieważ 
to jest ostatni wiec przed wyborami, gdyż 
wybory odbywają się już dnia 8 lipca, t. j. 
w poniedziałek od godziny 10 rana do go. 
dziny 7 wieczorem w lokalu p. Rosendahla 
przy kościele katolickim. Przecież widzi
my, jak inni dążą do swego grona I wystę 
pulą przeciwko nam, tak i my, Polacy kato
licy pokażmy, ie istniejemy, a nie śplemy 
i jak jeden mąż stawmy się do urny wy
borczej, abyśmy także wypełnili nasz świę 
ty obowiązek. A zatem Bracia! Jeden na
ród, jedna myśl, a nasze zwycięstwo. , 

Komitet parafialny. 

Towarzystwo św. Idzie~o w Guenr1iflfeld 
W nie<l-7.iele, Unia 7 tm. po p~udmu o godz. 

4 odbędzie się kwartalne zebrar.1e • -rirzą1.1 
ku dziennym bardzo ważne spra q •. Postt:
dzenie zarządu i rewizorów kasy przed pOłu-
dn~em o godz. 11. (2) 

Przewodoiczącv. 

Towarzystwo EJmn. „Sokół" w Górnem 
Man:loh 

donosi swym druhom, iż nad~wy~zajne pólr )Cz 

n~ walne posiedzenie <>?bedz1e się w m.ed~ełę 
dfi.ia 7 lipca o godz. 11 1 pól zaraz. po Wlelkiem 
nabo-żeństwie na zwykle.i sali posiedzeń. - Po 
nieważ będą ważne svn:i.wy Obra<.\Qwane 
przeto liczny udzial druhów f>Ożądaniy. (:4 

Ozolern ! Zał'ząd. 

Baczność! - Wetter n. Ruhrą - Baczność! 
Donosimy uprzejmie szan. rodakom i r::i

daczkom z Wetter, ł:Iasren, Haspe, Witten i O
kolicy, iż w niedzielę, dnia 7 lipca urządzamy 

wielką majówkę, 

po1ączoną z koncertem, tat1cem ii wmiaitemi 
grami u pana Brinckman:na Vosskuli, w "ośr~d 
śliczne.go boru na lące. Zabawa rozpocznie 
się 0i godz. 3 po pol., na którą ninjejszem szan. 
Rodaków i rodaczki z Wetter i okolicy mile za
praszamy, 

Program majówki: 1) o godz. 3 i pól kon 
cert i ciągnienie liny o nagrody; 2) ściganie 
do mety o nagrody; 3) strzelanie do tarczy o 
nagrodv i jesizcze bardzo wiele innych zabaw, 

Dla niewiast: 1) Trzaska n ie garnka; 2) 
zwiianie klębka: 3) bardzo pouczająca gra. 

Dla dzieci będą osobne gry. 
Uwaga: Gdyby w pierwszy dzieli powie

trze nie poslużylo, majówka odbęuzie się 8 
lub 14 dni później, a coby Komitet jeszcze oglo 
sil w „Wiarus1ie." (3) 

Komitet wycieczek latowych. 
Uwaga: Zarząd oraz druhowie należą~y 

do Komisvi, winni się o godz_ 11 stawić. 
P Regulski, prezes. 

Towarzystwo św. Władysława w Hołthause.n 
donosi swym cz.Ionkom, iż w niedzielę, dnia 7.' 
lipca w po.I'.. o go<lz . 12 odbę-dzie się kwartalne 
posiedzenie, na sali p_ Ellin~hausa. Ponieważ 
są bard.z.o ważne sprawy do zalatwdenia, dla 
tego liczny udział czfonków pożądany. Roda
ków zamieszkalych w Holthausen, którzy je
szcze do żadnych Tol\v. nie należą, także mile 
się zaprasza. ażeby dali się zapisać do Towa
rzystwa. 

Uwa2a: Zaraz po zebraniu bierzemy udzial 
z chorąg-wią w poświęceniu chorągwi Tow. 
św. Barbary w Boerni~ _ CZll'onkowie o ile mo 
żności \vinni się stawić w czapkach i odzna
kach. O punktualne stawienie uprasza (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo 2imn „Sokół" w KottenburJt 
donooi zacnym druhom. iż w niedzielę, dnia 7 
lipca o godznnie 2 odbędzie się póJ!roczne ze
branie, na które zacnych druhów uprzejmie się 
zaprasza. - Wydl:zjat powinien siG staWJjć o , 
godzinie 1-ei. ew.rem! (2) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Czesława w Bulmce 
donosi swym czfonlkom i wszystkim Rodakom 
z okolicy, iż w niiedzielę, dnia 7 lipca obch0<hi
mv swą• 

11 rocznicę Istnienia 
w porządku następującym: Od godz. p&! do 2 
przyjmowanie bratnich Tow. i gości na sali po 
siedzeń P . .Reika, ul. Wannestr. 110; o wpól do 
4 wymarsz do kościola na nabożeństwo~ z ko
ściofa ndamy się na wielką salę p, Meschede 
ul. ttohenzollern 31, gdzie się odbę<lzie dalsza 
zabawa, koncert, śpiewy i deklamacye a na kot'l 
cu teatr piękny. Prosimy bratnie Tow .• które 
zaproszenia d<.M aly, i te. które dla braku adre 
su zaproszeń nrie odebrafr, aby nas swą obec
nością zaszczycić raczyly z chorągwią i pafa
s.zami. Zarazem prosimy wszystkich cr.lbn
ków i ~o!.~: z Bulmke i okolicy z rodziinami o 
jak nailicziniejszy udziaill. 

Uwa~a: W tę samą niedzielę 7 tm. do 
południa o godz. 11 odbędzie Siię oóil'roczne wal 
ne zebraruie. O liczny udz.; al uprasza (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Wanne 
donosi s:wvm czlonkom i rodakom z Wanne 
i okolicy, iż w nied21ielę, dni.a 1 lipca obchod·zi 

9 rocznicę swego astnienia 
na sali p. Uruterschemanna. Program: o go_ 
dzillie 8 rano Msza św. na intencyę Towarz. 

Czlcmkowie Tow. św. Józefa winni brać u_ 
dziar na mszy św. w oznakach TOIW. Towa
rzystwa miejscowe uprasza się., aby asystowa
ly na mszy św. z chorągwiami. - Od godz. 
pól do 3 do pól do czwrtej przymow:anie Towa 
rzystw. O Rodz. 4 nabooeńtwo w kościele. Po 
nabożeństwie powrót na salę, prnywitanie ge> 
ści, koncert itd. O pól dziewiątej rozpocznić 
się b.arozo piękny teatr. - Wstep dla czlonków 
Tow. 30 fen. - O liczny ud:zial, tak czlonków 
iak i gości prosi Zarząd. 

Uwaga: O godz.inie pierwszej przed za.. 
bawą, będzie Tow. naisze odfotografow'l.ne. 
Członkawie winni się zebrać w oznakach Tow 
w lokalu pana Schafera o godz. pó.t do 1-ei. -
Uprasza się, aby wszyscy czlookowiie dali się 
odfotografować czynni lub nieczyrmi, czy mają 
zamiar wiziąć obraz lub nie, oraz wiszyscv ci, 
którzy mają zamiar wistąpić do Tow. (3) 

' Jan Brzechwa, przew. 

Towarzvstwo św . .Tózeia w Essen 
oznajmia swym c7..lonkom, iż w niedzielę dnia 
7 litx:a o godz. 5 punktualnie odbędzie się pól 
r.octzne walne zebranie . 1. 1' " P'l0·1·u dzien
nym: Sprawozdanie z rewizyi kasy, oraz inne 
'Młżne SPrawY są do zalatwienia, przeto pros~ 
o liczne i pwnktualne przybycie. 

Uwa~a: Zebranie dlla tes!O o godz. 5, po
n ieważ iest polskie nabożeństwo. 

(3) W. Sosnowski, prezes. . 



. (, Pierwszorzędne 
gosp·od.arstwo 

1 
dl~ stos. fam. musi być sJJrzeds ne do 

I 10 r, m, i dla tego tanio: 105 mórg 
~„ 1 dob1 t>i 7'illmi ze ~niwem, budynkami, 
' ?.yw' 11 i martwym inwentarzem, za 

43 uoo mrk. Wpbta. 18-20 OOO mk. 
"l. -1}.ogata okolica. Przy spiesznych oglę
. dzinat·h konieczny zadat~k do kon
,; , ~a.ktu. · · (770) 

(: Ian Wolnlewloz, .Karnik. 
''\ .......... _________ _,;; __ _ 
„/ Rzeźnictwo 

z dobrymi odbiorcami, położone 10 mi· 
nut od kopalni węgla, z powodu choro"by 
żony jest zaraz tanio do sprzedania. Do
bra s1osobność dla początkującego Roda
ka, ponieważ, wszystko może być obję~ 
te w całości. (775) 

St. Cholewiński, 
Ef .,kei, Blelefelderstrasse 8 b. 

Baczność Wannel 
•I Karola (li81'1•tr.) ł~ przy koscielt. kat. 

Druhowie 8okoł7! 
Komora sokolska. czyli skład maciejowek, 
koszulek, spodni ciwiczebnych itd. Dalej 
akład chustek francuskich if fartuchów je~ 
dwabnych, :.wstąźek w rozmaitych kolo
rach. Wszelkie s:wje polskie i biel~na. 
Szwalnia. ubrań wiejskich i miejskich. Wy
konuję szarfy dla towarzystw. Prosząc 
o łaskawe poparcie megu przedsiębior
stwa kreślę się (776) 

z wysokim szacunkiem 

Mikołaj Haskręl. 

Parowa mleczarnia 
z fabryką sera i śrót.a.kiemt w dużej plosko-kato
lickiej wsi jest do sprzedania. Duże zabudowanie 
ma!iywnet chlew na 200 świń. llleka jest 2000 lit. 
dziennie, litr po 8 fen. Cena kupna wynosi 40000 
marek; wpłaty za. ugodą 15-20 tysięcy marek. 
Zgłoszenie. uprasza lli.ę nadsyłać do Ekspedycyi 
„ Wiansa Polskiego" w Bochum. 76() 

l(oło śpiewu „Gwiazda Jedności" w Ge'len-· 
kircheo·Bism.ąrck 

podaje do wiadomości swym czfonkom i \ szy 
s~kim Roda1kom, iż zebrarnie odbędrzie się w 
nied,zielę, dnia 7 lipca o godz. 11 i pór na sali 
P. .Etzleira. 

Uwaga: Lekcya śpiewu o godz. 9 rano. O 
liczny udzial w zehr.ainiu i lekcyi prosi 

(1) Zarząd. --
Dom kredytowy . 

Jana Kwiatkowskiego 
załatwia wszelkie sprawy 

bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

Kasa oszczednoSci 
w Herne, Babnhofstr. 50. 

-wejście z Oststrasse 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci · wysoki 

procent. 

Baczno.ść Rodacy I 
Korzystne kupno dla Rodaka i fu 

-wielki interes piwa 
iz urządzeniem do nalewania w butełkt z apa· 
ratem do iabrykacył selteriskłei wody i dwie 
bu.dld do sprzedaży wody seltersk~ej. w bar
dzo koczyStnych młeisc~. W otołicy tej bar 
dzo wielu Polaków zamleszkuie. Prócz tego 
Jest Jes.zcze koń i dwa wozy i wszelkie inne 
Potrzebne oarzędzła. Interes jest od zaraz do 
sprzedania z powodu śmierci męta. Cena ku 
paa wynosi do 4 tysięcy marek. Wpłaty po 
tneba 1800 do 2000 mr. Nadmieni~ te da 
WDłejszy :właściciel dorobił się ładnego mająt 
ku. Informacy~ w tef sprawie U4hlelł Tomasz 
l(ubiak, Obecbauseo, przy ulicy Palkenstełnstr. 
nr. 307. (754) 

Aby materye uchronić od plam deszczo
wYch i zafarbowania się, trzeba się zgłosić do 
f ARBIERNI OALLUSClll(E, PRALNIA W BO· 
CHUM. Tel. nr. 911. 

f Die: Hofstede, Herne, Ek:kel, ROhlła1-
hausesa~ LindenJ Hattlnaen. Laoiendreer. nł 1i1r• 
ten, Castrop, Kameo, Dortmund, Gertbe. 

2 pomocników 

kra1lecklch 
przy stałem zatrud
nieniu na małe sztu
ki potrzebuje od 
zaraz (773) 

W. Weyna, 
Hochemmerłch, 

Atropstrasse nr. 4 . 

Poszukuje 

3 czeladnikow 
krawieckich 

na dobrą i stałą ro
bot<~. (77 4) 

Michał Tesmer, 
mistrz kra wiec ki 
Hamborn, 

Beckerstrasse 188. 

Potrzebuję ludzi 
na stałą pracę. Zarobek 
dzienny od 4,30 do 5 
marek dla szleprów, dla 
bajerów do 6 marek na 
szychtę. Poszukuje od 
zaraz i każd~go czasu • 

Fr. Winiarski, 
pnodownik 

Hamborn llarktatr. 
25. (772) 

I~~ pran~00 I 
„I I eged ach t" 

jest najlepszy i 
najtańszy na 
Bwiecie, bo 

oprócz niego nie 
potrzeba do pra· 
nia utywaó ani 
sody ani mydła. 
Pac:1ka 20 fen. 
Bielizny nie po
trze ba już rzeó 
tylko się ją wy
płócze. Gwaran
cya na ochronę 

bielizny. 
537 

Dnóeh 
pomocników 

krawieckich 
znajdzie stałe zatrudnie
nie zaraz lubpóźniej. 
S. Kuenerowiez, 
R e s s e przy Herten. 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia „ Wiar 
Polskiego". 

Oczy otworzyć 
i niedaćsobie przezkonkurencyęust miodem zaemaro'Wać. 
Kto chce rzeczywiście dobrze i tanio kupić, ten nie po
winien si~ nikomu dać zwieść, ale przyjść tylko d-0 mnie. 

Proszą czytać moją ofertę a każdy 
się zdziwi! 

Na odpłatę: 
meble na 1 :pokój wpla:ta 5,00 mr. 
meble na 2 pokoje w1platai 10,GO mr. 
meble na 3 po.k.oje wptata 20,00 mr. 
meb'l'e na 4 pokore wpłata 30,00 mr. 

Wyprawa A. odplata tygodn. ·t,00 m. 
Wyprawa B. odplata tygodn. 1,50 m. 
,Wyprawa C. odpłata tygodn. 2,50 m. 
Wyprawa D. odJpfilta tyg.odn. 3,00 m. 

Pojedyńcze mebleJ Jak, komooy, łó
~ka, mateirnce, szały, bufety, szyfooie
,rki. wózild dla dzieci, lustra, kana"'i:r 
już vr.zy WI>łacie od 3--4 mr. Dla tego 
. owinien kiatżdy lmpować tyko u „ ... „„.llClmi ...... „ ... „„ ...... iiiii 
Józef a Schwarzhoff'a, 

Heckllnghausen-Siid {Broch), 
Boehum11ka ut. (Boehumerstr.) 181. 771 

W pobliżu apteki ł poe.zt7. 
Płerwsz7 najwł~kszy i najznaeznłej•z7 tłem 

kredytow w młe~eu. 

Prosimy przeczytać · ninielsze podanie! 
Pe dokonanym codopieru tegorocznym spisie naczych towar6w, czuliśmy się zobowiązani większe zapasy 

towar6w wyłożyć do sprzedania. Towary te pragniemy konieczuie ze składu usunąć i dla tego po części 

I 

za o owę o c czasowe cen 
naszym Szanownym Odbiorcom polecić. Następujące to wary wyłożyliśmy na sprzedaż: Kolorowe i czarne trzewiki dla 
pań, panów i dzie,ci; dalej: Ubrania dla . pąnów i chłopców; spodni~ dla panów i chłopców; ubrania, które 
moina takie wyprać i bluzki. kam;zelki> iakiely latowe, oraz garderobę robotniczą. Towary niniejsze nie są po c 

części w komplecie poskładane, poczęści cokolwiek pobrudzone, lub zostały przy dekoracyi uszkodzone. 

Wyprzedaż odbędzie się dziś w piątek, d. li lłp_,P, a kończy sł~ w czwartek, d. 11 Up~a włeczo1•em o godz. 9-tej. , ·I , W powytej wymienionych dniach wyprzedaży wydajemy także podwójne znaczki rabatowe, jednakowoż nie na te towary, 

składzie pozostać. (777) 

' nli~a Dworeow& . Bahnhofstrasse 

Jedyny i największy w Westfalii i Nadrenii, polski dom z~kupna eleganckich ubrań dla panów i obuwia. 
•, _' • ', • , • 

1 
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„Wiarus Po Iski" 
erata. wynosi 

t,50 mk. 

/osłańlłB Katolickiego" otr21-
ł abonenci w d.odatk•. 

l)rac uj ! IJV,J 

Bochum, na niedzielę, dnia 14 lipca 1907. 
I!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!~-

niedzielę ósmą po Swiątkach. 

Bracia! Powinni jesteśmy nie ciału, a
J pod.lug ciala żyli. Albowiem jeśli 

ug ciala żyć będziecie, pomrzecie; Ale 
· dacllem sprawy ciala umartwicie, żyć 
·ecie. Bo którzykolwiek duchem Bo
rz~dzeni są, ci są synami Bożymi.. Boś 

ale w~ieli ducha niewoli znowu ku bo
·:: aleście wzięli ducha przywlaszcze
za s7uy, przez któreio wolamy: Abba, 

e)! Albowiem ten duch świadectwo 
•acaowi naszemu„ iżeśmy są synami 

ymi. A jeślić synami, tedy~ i dziedzica„ 
dzietlzicamić Boży111i, a spóldzicdzica

Cirrstui-owymi. 

fiwaatella. Luk. XVI 1-19. 

W Oil czas mówil J czus uczniom swo
przypowicść: Byl niektóry człowiek 

ty, który miał wlodarza, a ten byl od
iOI io 11ie~o, jakoby rozproszył dobra 

o. I :wc~wał iO i rzeki mu: Cóżto sly
o tobie? Oddaj liczbe wlódarstwa twe 

, albowiem już wlódarzyć nie będziesz 
~I. I mówił wlódarz sam w sobie: Cóż 
ynic, (dyż pan mój odeimuje odemnie 
ar~two? l(opać nie mo~e, żebrać sic; 
mę. Wiem co u czynie: że "dy bedc; 

1 wlódantwa, przyjmą mię do do-
ł.WOich. Wezwawszy tedy katdeio 
• dlużnika pana awei(o, mówił 

rwazemw: Wieleś winien panu memu? 
Ol pawiedzial: sto baryl oliwy. I rzekl 
: Weźmij zapi~ twój, a siądż natych
t napisz pięćdziesiąt. Potem druiiemu 

kl: A ty wieleś winien? A on rzeki: sto 
zek pszenicy. I rzekł mu : W cźmij za
awój, a napisz osiemdziesittt I pockwa

"1 wlódarza niesprawiedliwości, iż ro~-
1i1 •~Y•il. Bo synowie teio świata 
tropniejsi są w rodzaju swoim nad syny 
·~tloicL A ja wam powiadam: Czyńcie 
ie przyJacioly z Mamony niesprawie-
ośc~ aby rdy uataniecie, przyj~li was 

Wieonyck przybytków. 

Kazanie. 
l'o.rówunie to, o jakiem styszeliśmy w 
anielii dzisiejszej, stosuje się do Boga, 
o Pana wszechwładnego wszystkich 
czy, i do ludzi, jako podwladnych sług 
o„ Paa Bóg każdemu udziela darów od-
1.ednio do swe~o uznania, jednemu miej 

g1cmu więcej, ale to nie na wlasność, 
lko do czasu, to jest najdalej do śmier
Czlowiek zaś obowiązany uważać sie

hnie iako wlaściciel, lecz jakby wlódarz 
~zcczy i używać ich godziwie, nie o

ca1ąc na zbytki i dogodzenie swoim 
. sklonnościom, ale na chwałę Boga i 
Ytek bliźnich, pomnąc, że Bóg kiedyś 
da od niego rachunku z wlódarstwa 
Powierzonego. „A ten był odniesion do 
~o, Jakoby rozpraszał dobra jego". Któż 
Jes~ tym oskarżycielem ludzi donoszą

ogu o ich sprawowaniu się? Oto zly 
. h„który sklania człowieka do niespra
edhwości i nadużywania darów Bożych 
Y ~~ PrzyWieść do grzechu, a gdy on 
1~ 1 Jego wolę, oskarża go znów przed 
żt~m i domaga się, aby go karali potępil. 
.. o słyszę o tobie? - mówi Bóg - od
hc~bQ z wlódarstwa twego: albowiem 
wi.ylod.arzyć nie będziesz mógl". Pan Bóg 

1e~z1awszy się o zlcm sprawowaniu się 
·~Wieka i nadużywania darów mu po
r~onych, zapytuje go o 1~owód tego nad 
~1~· dajn ~ mu wewnętrzne natch!l~en_ia, 
ez zsylą?ąc na niego różne troski i me
Odzeni ;.1, aby się upamiętat i sklonil do 
;a;~; ? _ człowiek spostrzeglszy to swo
g a uzyc1e, nie powinien czekać aż go 
·e ~ozbawi włódarstwa, czyli przez 

re Odbierze mu życie, ale jak ów wló
e"angieliczny, wchodzący w układy 

z dłużnikami Pańskimi, naprawiać to zle, 
jakiego się dopuścił, przez jalmużny i ofia
ry, aby gdy przyjdzie ostatnia godzina, 
mógl być przyjętym do domów ich, to jest 
do królestwa niebieskiego, za wstawienni
ctwem tych, którym świadczył dobrodziej
stwa, a które Bóg przyjmuje, jakoby to je
mu sameml,l bylo czyniono. „I pochwalił 
Pan wlódarza niesprawiedliwości, iż roz
tropnie uczynil." Nie dlatego pochwalił go, 
że byl niesprawiedliwym i nadużywał da
rów Pańskich, ale że byl roztropnym i w 
nieszczęściu umiał sobie radzić, aby nie 
cierpieć nędzy. Tak każdy grzesznik:, któ 
ry jest dłużnikiem Boga, czy to dla popeł
nionych ~rzechów, czy dla wyrzlldzonych 
krzywd bliźnim swoim, powinien sie ra
tować czynieniem pokuty i udzielaniem jal
mużny z zasobów materyalnych, których 
go Bóg uczynił szafarzem. Wyraźnie mó
wi Jezus: „Czyńcie sobie przyjaciól z ma
mony niesprawiedliwości: aby, gdy ust•
niecie, przyjęli was do wiecznych przy
bytków". Rzeczy doczesne i dobra ziem
skie, nazywa Jezus mamoną niesprawiedli 
wości, a to dla tego, że one po większej cze 
ści zdobywają sie niesprawiedliwie, przez 
wyzysk lub oszukaństwo bliźnich. Otóii 
chcąc ten błąd naprawić, potrzeba, wyna
gradzając krzywdę, obracać te rzeczy na 
chwal~ Bo"a i dobre uczynki, świadcząc 
je tym, którzy pozbawieni są sposobu do 
życia i pozostają w nieszczęśliwym stanie. 
A tym sposobem uczyni się z nich sobie 
przyjaciół, którzy modlitwami swerni do 
Bo~a za nas czynionemi , wyjednają nam 
przybytków podówczas, kiedy juź przesta
niemy żyć docześnie, i nie będziemy moili 
nic dobre~o zrobić. Ale bracia moi, o ile lu
dzie światowi przezornymi sa, i zabie&liwy 
mi 1dy chodzi o rzeczy doczesne, zabez
pieczenie sobie bytu,, o tyle znów, idY ~h?
dzi o zjednanie laski Bo~a, o zapewmcme 
zbawienia, są niedbałymi i nie poradnymi. 
Do nich to właśnie stosują si~ te słowa, któ 
re wyrzekł Jezus w Ewangelii dzisiejszej: 
Bo synowie tego świata roztropniejsi Sił 
~ rodzaju swoim od synów światłości". 
Przez synów tego świata, rozumieć mamy 
ludzi zmysłowych i myślących tylko o u
spokojeniu potr~eb ~oczes?ych; a przez 
synów światlo~c1 ludzi J?Obo~nych, _któ~ym 
przyświeca światło laski BozeJ. Otoż c1 s_ą 
mniej troskliwi o rzeczy marne, przemi
jające i kończące się z życiem docze~nem. 

A my bracia moi, do któr~ch hczby 
pragnęlibyśmy należeć? Szczęście synów 
świata tego kończy się z życiem. doczes~e~ 
a synów światłości tr~a~ będzie n~ w1e~1. 
Idźmyż za tymi ostatmmi, wyplacaJmY się 
Bogu z dlugów grzechowych przez pokutę 
i dobre uczynki, a zasłużymy na nag_rodę 
wieczną, której sobie i wam wszystkim z 
serca życzę. Amen. 

Cudowne obrazy Matki Boskie 
w Polsce. -(Ciąg dalszy)_ 

OD AŃ S K (Danzig). 

Jeden z najpiękniejszych a nie .gdyś 
naj~ogatszych na świ.ecie kościołów, !o 
kościół Najśw. Maryi P.a~my ~v O~a~
sku, świadczą:cy o wielki em. ~abozen
stwie do Maryi, Matki· Zbaw~c1ela, da
wnych mieszkańców tego m1f.lsta. B~
dowa jego trw.aila przeszfo połtor~ ~la 
lat (od roku 1343 do 1502). Dlugosć 1e
go wynosi 358 stóp, a szereJkość 112.; 
pięćdziesiąt kaplic otaczało go idawmeJ~ 
z tych dotąd pozostało 32. po o~sług1 
tej świątyni było 128 kaptanow. Nieste
ty, wspaniałą tę świqtynię od roku .1524 
wbrew wszelkim prawom zabrah ka
tolikom Iutrzy i obecnie smutny ona 
przedst.awia widok. Wielki ołtarz -yr 
prześlicznych rzeźbach przeidstaw~a 

15 tajemnic różańcowych , te j.ednak me 

wszystkie mogą być widziane, bo lu
trzy popsuli ten ołtarz, a jakby na 
szyderstwo postawili na nim po bo· 
kach figury: hersztów herezyL Prócz 
tego w osobnej ka:pliicy _ stoi ogrom
nych rozmiarów figura Lutra. 

W tym to wspaniałym kości\fle 3 ta 
la dawlllie:.i w osobnej ikaplicy laskami 
słynna figura Najśw. Panny. WSipomi
na o nie} .protestancki pastor Dr. łforsch 
w opi~ie tej okazalej św,iątyni. W ć
dlug niego kaplicę tę wystawiło bra
ctwo ·ku czd Naj'Św. Panny założone i 
'<io niej w rnku 1347 przeniosło tę figu
rę. Czteirech brackich klalplanów odpra 
wialo w tej kaplicy ·codzi.ern1ie nabożeń 
stwo, a w roku 1478 nadany byl od
pust 10 dni dla wszystikich wiernych, za 
odwiedzenie tej kaplicy. Najśw. P~nna 
przedstawioną tu byla w calej1 postad, 
stoj~ca na półksiężycu, trzymająca w 
praiwym reku be:rlo, a na dewem ramie
niu Nai'św. Dziecie Jezus. 1którego pra
wa rekti 'J)Ołdniesioną byla do blogosła
wień1stwa, a lewa podtrzymywała kulę 
ziemską. - Podobną figure Najśw. Pan 
ny, bardzo dawnej roboty, można i dzi 
siaj widzieć w tym kościele. Stoi ona 
na odosobnieniu w k-cie, przy jednym 
fila:rzes 1\ikt ~d•ak nic o niej powiedzieć 
nie umie. Czy może to ta dllwna la
skami słynna fi~ra? Mi~dzy 1k:oszto· 
wnościami tej kaplicy. by la także 
szczerosrobrna figura Naa·św. Panny na 
klrześle siedza.cej i druga figura także 
ze srebra: św. Antoniego. Obecnie i 
śbdu tych bogactw nie ma. Oprócz st t 
mżyrtnych skarbów sztlllki rzeźbiarskiej 
i malarskiej, kościół ten oidarty ze wszy 
stkitch isrebr i złota, przedstawiiai smu
tny i bolesny widok dla każ<lego czci
ciel• Maryi. 

Kościerzyna. 

W kaplicy Sióstr miłosierdzia przy 
zakładzie wychowawczym dla panien, znaj 
duje sie kamienna figura Najśw. Matki Bo
lesnej, siedzącej pod krzyżem, uważana od 
niepamietnych czasów za cudowną. Podo 
bno w bardzo dawnych czasach, znalezioną, 
byla w ziemi niedaleko „żelaznej" bramy 
w Chelmnie. Panny Benedyktynki dostaw 
szy t~ figurę, umieścili ją w chórze cheł
mińskiego klasztoru, gdzie przez długi 
czas we wielkiem byla poszanowaniu i za 
cudowmi uważana; a gdy w roku 1822 z 
polecenia rządu pruskiego, zmuszone byly 
przenieść się do Byslawka ,wzięły tę figurę 
ze sobą, gdzie pozostała do roku 1856. W 
tym czasie zabrała ją przelożona Sióstr Mi 
I osierdzia: Siostra Meszyńska do Chełmna. 
A gdy w roku 1873 ·ta sama siostra do nowe 
~o klasztoru w Kościerzynie na przelożoną 
zostala przeniesioną, zabrala ją ze sobą za 
pozwoleniem ks. Biskupa: 

W klasztornej tradycyi przechowało 
si~ przekonanie o cudowności tej świętej 
figury. Powiadają, że wiele lask, zwłasz
cza duchownych, czciciele Maryi przed tą 
figurą doznali. Niezgody w rodzinie usta
wały. Pijacy latwo pozbywali się swego 
nieszczęśliwego nalogu, gdy się przed tą fi
gurą opiece Najśw. Panny oddaH. Panna 
Langowska, Benedyktynka, odmroziła so
bie tak bardzo nogi, że po długiem, a bez
skutecznem leczeniu, postanowili lekarze 
obie nogi jej odciąć. Wówczas chora odda
la się opiece Najśw. Panny Bolesnej. Przed 
tą figurą ślubując, że jeżeli zdrowie otrzy
ma, bGdzie suszyć wszystkie soboty, do 
końca życia. Od owej chwili poczęta się 
mieć lepiej i wyzdrowi ała zupełnie. W dzię~ 
czna za tę laskę Langowska, do końca ży
cia wiernie ślubu swego dochowała. 

Księgarnia „ Wiarusa P. u 
poleca w wie~k:m wy'!>orze : 

ksi~żki do nabożeństwa., powi6-
ściowe, historyczne, śpiewniki, li
stowniki, papier listowy, wił\Zarki, 
powinszowania itd. 

Adres : „ 'Viarus Polski", BD
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok 17. 

Dzieje Kościoła katolickieg~. 
( Cią5' dalszy). 

Nauka o osobie Odkupiciel•. 
§ 47. 

Pogląd ogólny. 
Gdy przyszło wypełnienie cusu. 

zeslał Bóg Syna swego (Oalat. 4, -4.)„ 
który, będąc prawdziwym Bogiem od 
wieków, przyjął w osobie Jezusa· Chry 
·~tusa ludzką naturę z Maryi dziewicy. 
aby dokonać d~iela naszego odkupie
nia. Że zaś, jak wyżej wykazaliśmy" 
tylko Bóg-człowiek mógł odkupić ro
dzaij. ludzki, więc też Jezus Chrystus„ 
jako nasz odkupiciel, mus:ał b~ ć 
'Prawdziwym Bogiem i .prawdziwym 

czlowiekiem w jednej osobi\!; ~tą:i aatt 
ka o osobie Odkupiciela da s;e streścić 
w czterech punktach: 1) że Jerus Chry 
~tus byl rzeczywiś·oie .przyobiecanym 
odkupicielem; 2) że byl prawdziwym 
Bogiem; 3) że byl prawdziwym czło
wiekiem; 4) że był .prawdziwym Bo
giem i ·prawdziwym człowiekiem w ie
dne.i: osobie. 

§ -ł8. 

I. Jez• Cllry&tus test pczyobleca•Y• 
Odkupicielem. 

I. Jeszcze w raju, zara~ po upad
ku człowieka, przyobiecał Bóg, że rprzy: 
śle Odkupiciela (Mesyasza), ~dy wy
rzekł do węża: „Poloże nieprzyjaźtł 
między tobą, a między niewbst~, mi~-· 
dzy nasieniem twem, a nasieniem jej; 
ona zetrze glowe twoj'l, a ty czymać 
będziesz na .piete jej". 1 MojiŻ. 3, US. 
· A. Przepowiednia· ta byla ~ardzo 
jeszcze niewyraźną, to też nast~pne by 
ly i częstsze i coraz wyraźniejsze. Nai 
pierw daw~ł .je sam Bóg patryarchom„ 
później przez prorokóv.- narodowi ży
dowskfomu. 

Przepowiednie Starego Zakonu mó 
·wią., bardzo dokładnie o Odkupicielu, 
o Jego działalności, o Jego królestwie~ 
Otówne punkta przepowiedni tych ~ 
.nas tepujące: 

1. Odkupiciel będzie Synem Boga. 
Bogiem samym, a zarazem :prawdzi
wym człowiekiem. Jako człowiek bę 
dzie pochodził od Abrahama, Izaaka, Ja 
kóba, z pokolenia Judy, z familii Dawi 
da i narodzi się z dziewicy. 

2. Odkupiciel narodzi się w Retl~
em wtedy, kiedy .pokolenie Judy nie 
będzie m iafo wlasnego rządu, f,dedy 
70 tygodni lat od powtórnego odhudo
wania Jerozolimy upłynie, a druga świą 
tynia ,jeszcze nie będzie zburzoną. 

3. Przed Odkupicielem przyJ·dzie 
poprzednik; Odkupiciel wystąpi jako 
prorok na podobie11stwo Mojżesza; bę 
dzie oub!iczuie nauczat i wielkie cuda 
czvnil. 

4. Odkupiciel wycierpi wiele dla 
naszych grzecl1ów i jako owca ofiaro 
wan będzie, chwalebnie przecież zmar 
t\vychwstanie ·i wstąpi na niebiosa. 

5. Odkupiciel jest od wieków ar
cykapłanem, pasterzem i królem ludz
kości. W iniejsce starego przymierza, 
zawartego z ludem żydowskim, zawrze · 
Bóg przezeil nowe przymierze z ludź
mi; Qdkupiciel u unie stara służbę bo
żą z krwawemi ofiarami, a urządzi no
wą z ofiarą niekrwawą. która będzie 
\V zędz ie zanoszoną; ześle Ducha św. 
i rozszerzy nawet między poganami 
znajomość jednego, Drawdziwego Bo
l{a. 



B. Bóg- zapowiadat Odkupicieia i 
Kościót, który mial ustanowić, przez 
figury Starego Zakonu. figurą Odkupi 
ciela i Kościola w dalszem znaczeniu 
jest cały Stary Zakon; w ·ściślejszem 
zaś znaczeniu są figurami częścią oso
by, częścią urządzenia i zdarzenia sta
rozakonne. 

(Cią~ dalszY nastąpi). 

P1ELGRZYM Z P~lZEMENTU. 
Opowiadanie 

Piotra Pałlńskie20 

(Ciq2: dalszy). 

Oto znów jestem - rzekła służąca. -
Werbownicy uważają, jak lisy; ale wiem 
jak pan zrobi, pan wyjdziesz tu oknem, a ja 
gdy się zciemni, przystawię tam drąg, RO 
którym się pan spuścisz na ziemię. P9tem 
idź pan prosto drogą do Osłonina, gdzie pa 
na w gościńcu chętnie na noc otrzymają. 
Ale tlomok będzie panu przy chodzeniu na 
zawadzie; zostaw pan go tutaj, a ja przyślę 
go P.,anu prze.z poslańca, który co sobotę 
jedzie do Kasserowu, aby go tamże panu w 
restauracyi wręczyt 

Bogumił przyklasnął tej propozycyi i 
w serdecznych. słowach podzj~~owal dziew 
częciu. Zapłaciwszy za jedzenie, chciał tak 
że wynagrodzić poczciwe dziewczę za wy
świadczoną. mu przyslugę; wydobył tedy 
maly, zloty medalik, który od najrychlej
szej młodości na piersiach nosił i dał go jej 
na pamiątkę. Zaciekąwiona przyglądała się 
I(asia temu niespodziewanemu podarkowi i 
rzekla: 

Bóg zapłać panu; medalik ten będzie u 
mnie zawsze w wielkiem poszanowaniu. 
Niech pan zostanie z Bogiem ... 

Glos dziewczęcia drżał. 
Mlodzieniec przystąpil do niej bliżej, 

podal jej dloń i wejrzał jej przytem w oczy. 
Te spoglądały na niego taką serdecznością, 
że :mu si~ jakoś dziwnie zrobiło na sercu, 
zapomniał nawet puścić h~j rękę i bylby on 
ją może jeszcze dłużej trzyma~ gdyby .się 
z dolu nie by( ponownie odezwał groźny 
glos, że aż szyby zadrzaly ~ Kasia. Kasia! 

I(asia pobiegla na dól1 osłupiały na nią 
spoglądał i posunąwszy rękę po swej roz
palonej twarzy _:_ dwie szklanki piwa jakoś 
nie zostaly bez skutku - mruknął: „Tyl
ko żadnych głupstw! Potem otworzyl tło 
moczek i wyjąwszy z niego srebrną szka
tutk<; napowrót go zawiązał. 

Tę dla większej pewności będę miał 
przy sobie, szepnąl sam do siebie. - Moje 
kilka manatków i książka w niepozornem 
pargaminowym owinięciu, nie podniecą 
chciwości. Gniewać się muszę, że i dziś nie 
mogę szkatulki tej otworzyć, a jestem je
dnak bardzo cieka'\YY się dowiedzieć, co w 
niej zawarte. Z pewnością jakie koszto-

-~wności. . 

teren lepiej od niego i prócz tego przy świe 
tle latarki gonią zajadle za nim. Co chwila 
zachaczaly się poły jego surduta o gałęzie 
krzaków, a to tern więcej, że kieszeń jego z 
powodu szkatułki znacznie wystawała na 
zewnątrz. Wyjął ją więc z kieszeni i do 
lewej ręki wziąl, podczas gdy prawica jego 
objęta sękaty szaklakowy kij; byl zdecydo 
wany bronić się do upadłego. 

Werbownicy coraz więcej zbliżali się 
ku niemu. Odwracając się co chwila poza 
siebie, widzial już blask latarki pomiędzy 
krzakami. Nie potrwa już długo, a znajdą 
się w zakresie jego kija. Ukryć się bylo 
już rzeczą niemożliwą. Zaniechał więL: dal
szej ucieczki. Starał się tylko wyszukać so 
bie jaknajdogodniejszego miejsca do walki. 
Zauważył w pobliżu małego pagórka i za
gajnika dosyć gruby buk, gdyby się oparł 
plecami o niego, to miałby widoki, swym 
napastnikom stanowczo dotrzymać placu, 
gdyż ocalał go nieco pagórek ze zagajni
kiem. W tej pozycyi oczekiwal śmiało nie 
przyjaciela. „Teraz w imię Boże na nich". 

W tern zaszeleściły najbliższe krzaki. 
Latarka tylko kilka kroków była oddalona, 
ale w tej samej eh wili przyszła mu niby od 
Boga nadana myśl. Lekko wsunął się za 
drzewo, tak, że stal w ciemności. W na
stępnej chwili ukazało się dwóch Prusa
ków przed bukiem. 

- A do dyabla ! - rzekt ten„ który 
niósł latarkQ. W tej chwili słyszeliśmy je
~zcze kroki młodzika, a teraz wszystko 
ucichło. 

- Nie może on by ćzbyt daleko; za
lożyłbym siQ, że leży w pobliżu, jak po
strzelony zając. Idź tylko naprzód z świa
tłem, jest tu ciemno- niby w piekle. 

ów z latarką idzie dwa kroki w górę 
pagórka, ale w następnej chwili z straszli
wą klątwą pada na ziemię, latarka wyga
sła. Cisza nocna zaległa calą sceneryą. 
Kij mlodziei1ca ponownie dobrze trafil. 

- Niech piorun trzaśnie! - ryknąl 
drugi werbownik i wypalił z pistoletu w 
stronę drzewa. Kula świsn<~la mimo mło
dzief1ca nieszkodliwie, drasnąwszy tylko 
dr drzewo, za którem stal. Lecz przy pJy
śnięciu prochu dostrz.egl Bogumil że ten, 
którego kij jego powalił o ziemię, zacząl 
się podnosić. 

Pomyśla! teraz o ucieczce, a to tern 
więcej, że okoliczności mu teraz daleko 
więcej ku temu sprzyjaly. Latarka bowiem 
byla strzaskana, a ciemność wstrzymywa
la pogoń. Prócz tego mógł się spodziewać, 
że nieprzyjaciele jego obecnie zastraszeni, 
z większą ostrożnością i przeto też wolniej 
go ścigać będą. 

Z szybkim krokiem wsunął się do za
gajnika, uchodząc naprzód _:_ gdy nagle z 
straszliwym okrzykiem potoczy! się w 
przepaść. 

- A do kata, Frycu, chłystek ten wpadl 
w jezioro; tego już w tym życiu nie złowi
my, rzekł jeden z werbowników. 

- Wszystko jedno mruknął drugi. -
Niech mu dyabel teraz da zadatek. Rozbił 
on mi kijem czaszkę niby stary garnek. 

VIII. Zrzeczenie się. 

Pod ścianą dał się słyszeć szelest, -
l(asia przystawiła drąg, - rzekł - dzięku
ję ci, dobra dziewczyno. 

I wsunąwszy szybko szkatułkę do kie Ody Bogumił z nieznajomości miejsco-
szeni surduta, otworzył okno, wyrzucił sę- wości wpadl do jeziora ŚwiGtego, wypa-
katy swój kij na ziemę, wyszedł na gzyms dla mn z ręki w przestrachu szkatułka. 
okna i schwycit się za drąg. w następnej Ale nie byto czasu do smucenia się z tego 
chwili znajdował się już na dole i to w ogro- powodu, bo musiał na razie z wodą wal-
dzie. czyć o swe życie. Ponieważ jednak umiał 

Na dworze było ciemno, tak że nie dobrze pływać. Przeto utrzymał się do
mógl odrazu swego kija i furtki odnaleść, syć łatwo na powierzchni wody, gdyż ie
choeiaż się jaknaispokojniej sprawował, to zioro było spokojne; jego fale spały. Gdy 
jednak poczuł go pies podwórzowy i za- modzieniec z przerażenia przyszedł nieco 
cząl straszliwie ujadać. Nareszcie znalazł do siebie, wtedy bylo mu tu w wodzie 
drzwiczki ogrodu. W tej samej chwili sly- przyjemniej, niż w przemocy owych lo-
szy też za sobą odgłos spiesznych kroków. trów werbownikóv;·. Zwolna plynąt dalej, 
Już trzymał klamkę w ręku, gdy go ktoś z trzymając się pobliżu brzegu, aby \V razie 
nienacka z tylu za kołnierz . chwyta. Lecz z przypadku, gdyby go siły opuszczać zaczę-
szybkością myśli wyrywa się z rąk napast ly, mógł wyjść na ląd. 
nilsa i robiąc w pól zwrot dostrzega męż- Jeszcze bvadrans był Bogumit w wo-
czyznę w mundurze - w tej chwili spada dzie, gdy wtem z poza lasu wychyliła się 
z całą silą jego sękaty kij na glowę napast blada twarz księżyca srcbrz;:ic spokojne wo 
nika. Umundurowany pada na ziemię. dy jeziora Świętego. 

- W eźmij to jako zadatek! - wołał Niebawem poslysza? zdala plusk wio-
mlodzieniec w najwyższej oburzeniu i za-1 sta i nie trwalo długo, gdy na widnokręgu 
trzaskuie za sobą drzwiczki od ogrodu. jego wyloniła fantastyczna postać zdająca 

W tej atoli chwili ożywilo się w goś- się płynąć po '\Vodach jeziora. Zwolna zbli-
citicu. Dolatywal go odgłos krzyków i kląt-1 żyło się fantom to ku niemu. Młodzieniec 
wy. Bez w~tpienia przyby!o do owych poznał w niem jedno z owych prymityw-
dwóch werbowników kiedy siG on na gó- nych czolen używanych na jeziorach o-
rze posilal jeszcze więcej tO\\rarzyszy. brzańskich, 'vyż.tobionych z pnia większe-

Spieszna tylko ucieczka uratować go mo g-o drzewa. W niem siedzlal jakiś mężczy-
że. Ale w ciemności nie umie sobie zdać zna i wioslo'\vał. 
sprawy z kierunku, który obrat. Ucieka, Bogumil zawołał na niego. -Czolno 
co nogi wybiedz mogą, aż nareszcie dosta- skierowało się w stronę jego i niebawem 
je się na drogę. znajdo\vał się mlodzieniec w niem. Prawie 

Zanim jeszcze powziął jakikolwiek skostniaty od zimna - a na po,vietrzu było 
słyszy już za sobą kroki. Obróciwszy się, mu ivszcze zimniej niż w wodzie - prze-
widzi na ko1ku wsi kilku ludzi z latarką, w mówić nie byl wstanie słowa. Rybak za-
której świetle dostrzega połysk pałaszy. rzucił na jego mokre ubranie swój wy-
może jeszcze z sto kroków są od ni ego od- sza rzaly plaszcz, i podał mu wązkc:.i, pęka-
daleni jego prześladowcy. Bez namysłu tą butelkę. ,.Kminkówka!" rzekł dobro-
więc zwraca swe kroki w prawo do bom, dusznic, nic wyjmując fajeczki z ust. 
werbownicy z klątwą na ustach za nim. Bogumił przyłożył butelkę do ust obie-

Bór go \v prawdzie osłonił przed jego ma rękami - tak się bowiem trząsł - i 
·napastnibmi, ale równocześnie utrudnił m11 \vychylit z niej porządny lyk. Niebawem 
on i ucieczkę. Wolnym tylko krokiem mo- zaczęio sio po jego skostniałym ciele roz-
że się on przez gęste zarośle posuwać na- l chodzić ciepło. Szczękotanie zębów usta
.Przód, gdy tymczasem znający widocznie • wato, tak że nareszcie mógł przemówić: 

.,Dzięknk wam, pcczchvy czlowieku !" 
byto jego pierwsze słowo, które zdo!af wy
rzec. 

„Nie ma za co, paniczku, nie ma za co", 
oditzekl tamten i pykał swą fajeczkę dalej: 
„tlę, co? to kminkówka, co się zowie! A 
stara aż tam z Poznania! Nie jestto prosta 
berbelucha! No, jeszcze jeden lyczek !" 

Bogumił napil się ponownie. Stary 
rybak z zadowoleniem mu się przypatry
wał, potem i on porządnie sobie z butelki 
lyknąf, zanim ją schował. 

„Ale jak się paniczek w takiej ćmie do
stał tu do wody?" zapytał się teraz mło
dzieńca. 

ł Bogumił opowiedział mu swą przygo-
dę z werbownikami i prosil, żeby go po
wiózl na drugi brzeg jeziora, żeby przy
padkowo na nowo nie wpadł w ich ręce. 

,Racya ! zawiozę ja paniczka do Wie
lenia; jutro zaś rychlym rankiem, przywio
zę paniczka tłomaczek tam dotąd. O, te 
werbowniki, jak te w naszym kraju go
spodarzą!" I zacisnął pięście puszczając 
klęb dymu z ust. 

W tern dostrzegł coś plywającego po 
wodzie. 

„A, mój kij!" zawołał Bogtimil ucie
szony i sięgnął po niego. 

„Tym, paniczek, dal pamiętne werbo
\\rnikowi? A to ladnie, że kij się znalazl." 

I szybko posuwało się czolno po gład
kich wodach jeziora. Młodzienie~ z bólem 
serca wspomniał sobie swój utracony 
skarb. 

„A, niech'', pocieszał sam siebie. Niech 
on tam na dnie jeziora spoczywa jako do
datek owych skarbów, o których legenda 
glosi." 

„Co paniczek mówił?" 
,.Zdaje mi się, że ta wieża, które tam 

widać, to Wieleń." 
„Tak, paniczku; to starodawny klasz

tor naszych kochanych księży Cystersów." 
Kilka minut później, zaskrzypial piasek 

pod czolnem: byli na brzegu. Rybak popro
wadził mlodzie11ca do gościńca, gdzie go 
mile przyjęto i w suchą opatrzoną odzież. 

Po tych wszystkich trudach zasnął Bo
gumił snem blogoslawionych. Slońce stało 
jeszcze nizko na widnokręgu, gdy poczci
wy rybak już mu z Olejnicy przywiózł jego 
tlomaczek. 

„Tysiączne pozdrowienia od Kasi", 
rzekl robiąc grymas, mający oznaczać u
śmiech. 

Mlodzieniec zarumienil się niby burak. 
„Z calego serca dziękuję" ,rzekł pól 

głosem i zaczął roz\\ iązywać swój tlomo
czek. 

„Niech paniczek zostanie z Bogiem!" 
To mówiąc chcial rybak odejść, ale Bogu
mił zatrzyma/ go i usiłował mu gwałtem 
wsunąć do kieszeni jego kamizelki pru
skiego talara. Lecz rybak oparl się temu 
mówiąc: „Ona ma dziurę! 

„To weźcie go do ręki", prosit mło
dzieniec, „patrzcie, zupelnie nowiuteńki 
talar. Schowajcie go dla waszych dzieci." 

„Kiedy ja niemam dzieci", odrzekł u
party człeczyna, nie ruszając się z miejsca. 

„To podarujcie go waszej żonie!" 
„Już od piętnastu lat jestem \Ydowcem, 

paniczku !" 
„Czemże tedy mam \\as \vynagro

. dzić ?" zawołał Bogumił w komicznej roz
paczy. 

„Ady niech mi paniczek podaruje swe 
go sękala, którym się pruskim werbowni
kom takie oberwato mydło. Może i on 
mnie się jeszcze przydać do garbowania 
skóry .... " 

Bogumił podał mu ze wzruszeniem 
swój szakłakowaty kij i z wewnętrznym 
szacunkiem uścisnął dłoń rybakowi. 

,.Ale teraz niech mi paniczek zostanie 
z Bogiem!" 

To mówiąc, opuścił rybak gościniec i 
nie rozglądając się ani w prawo ani w lewo, 
zdążał do swej zagrody .... 

Bogumił dopiero kolo południa mógl 
się w dalszą puścić drogę. Minął J(aszczór 
Sieniawę przeszedł Slawę, Głogów, Pri
dnic.ę, Wola·wę i przybył do Trzebnicy, 
gdzie zanocowat Nazajutrz J'.)Omodliwszy 
się przy grobie św. Jadwigi, Patronki Pol
ski, u dal się do W roclawia, gdzie ze zacho
dem s!of1ca stanął, a że on tu już dawniej 
częściej bywał, przeto zakwaterował się do 
porządnej restauracyi. Nazajutrz poszedł 
na pocztę, gdzie byla dlai1 paczka, w któ
rej razem z większą sumą pieniędzy celem 
doko1kzenia swych studyi na uniwersy
tecie znaidov.·al się także list od jego ojca. 

Werbownicy obrzydzili mu do glębi 
duszy Prusy i dla tego wyjechał do Mona
chium w Bawaryi i gdzie oddal się stu
dyum przyrodniczem i medycynie. Gorli
wość w studyach świadczyla o tem, że 
nauka dla niego jest przyjemnością duszy a 
nie środkiem zarobkowania ..... 

Tak upłynęły trzy lata. Polska roz
szarpana na trzy czQści, drgała i zrywała 
SiG z swych oko'\vów. ale wszystkie te wy
siłki okazywaly się daremnemi - bo lud 

• trzymany w ciemnocie, nie odczuwał w 

gf ębi duszy braku ojczyzny. Podczas gd 
szlachetni mQżowie narodu krew i mient 
kładli_ na ołtarzu o.iczy~ny, to zdrajcy tylk: 
pomm na s':Ve wf~sne 1a, .coraz t_? większe 
sprowadzall na biedny meszczęsliwy kra· 
klęski i udręczenia. Mianowicie wykszta/ 
eona młodzież odczuwała do głębi dusz; 
tę sromotę w jakiej się znajdowała oiczy_ 
zna. Do niej należal ~ak~e i Bogumit Był 
on teraz. ze wszystk1em1 akademickiemi 
honorami promowanym, doktorem filozofii 
i medycyny. Jego praca doktoryzacyjna 
zwrócila na niego uwagę mężów zawodo
wych. Nie stalo mu nic na przeszkodzie 
aby się osiedlić w Monachium jako docent 
prywatny. W tern wybuchła wojna pomie 
dzy f rancyą a Prusami, a Napoleon silną 
prawicą zgniótł od razu całą pruską potęg~ 
pod Jeną. 

Na wieść tę zrezygnował mlody dok
tor z posady docenta, boć wśród tego ogól
nego zamętu, chciał on się cofnąć do spo_ 
kojnego zacisza, by tam oddać się w zupeł
ności swej sztuce i odczekać pomyślniej
szych czasów dla uciśnionej ojczyzny. 

W ostatniej chwili przed swym wyja
zdem otrzymuje z poczty list z czarną pie
czątką. Trwożliwemi uczuciami miotany 
rozrywa czemprędzej pieczątkę; wzrok ie: 
go przebiega pismo... Zachorowany ten 
mężczyzna z nieopisaną boleścią pada na 
krzesełko - i tonie w łzach.... placze on 
gorzko nad zgonem najukochańszego swe
go ojca ..... 

Gdy minął pierwszy wybuch żałości. 
powstał nieco uspokojony. 

„Tak tedy zerwana ostatnia nic, która 
me serce z tym Ś\via.tem łączy la. O! jakże 
bym teraz byt szcz.ęśliwy w owej lube1 
samotności w Przemencie" ! 

Jego wzrok zawisł na gipsowym krzy. 
żu wiszącym jak niegdyś w celi klasowej na 
ścianie. Kazal też ten sam napis, który stal 
na ścianie przedpokoju „Opato", położyć 
pod nim. W tenczas to przed nieomal pię
ciu laty, gdy stal z uczuciem niepewności i 
bojaźni w prałackim przedpokoju, czekając 
na posluchahie, sło\.va te dziwnie go po
krzepiały. I czytal teraz donośnym uroczy 
stym glose111: 

„Zaprzyj sam siebie, weźmij na siebie 
swói krzyż i pójdź za mną. Albo czy mnie 
uchronić się krzyża, któremu jeszcze żaden 
żyjący ujść nie zdołat?" 

Jeszcze przez kilka chwil popatrzał ua 
wizerunek Ukrzyżowanego, a potem od
wrócił się i rzekł cichym ale stanowczym 
głosem: 

„Zrzec się świata! to haslo życia me
go!" 

(Ciąg dalszy nastąpi ) 
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Rodacy! Rozszerzajcie ., Wiarusa 
Połskjego'', organ robotników polskiclł· 
aa obczyźnie. 

Dla teatrów amat9rskicb. 
Kapitan, jakich mało. (2 akty, 9 m. 4 n.) 

Cena 25 fen. z przes . .35 fen. 
- Gwiazda i Gwiazdor. zbiór dramacików„ 

komedyjek, dyaologów i widowisk szopkowYch
na gw:azdkę i kolendę. Cena 80 fen z przes. 
90 fen. 

- Grube ·ryby. Komedya Michala Baluc
k:ego. (3 akty. 7 m. 3 n.) Cena 1,50 mr. z prze 
sylką 1,70 mr. · 

- Janek z pod Ojcowa. Obrazek wiejski ze 
śpiewami. (1 akt, 4 m. 4n.) Ceno I mr. z 
przes. 1,10 mr. 

-Delikatne zlecenie. Komedya Mleczysla· 
wa Chrzanowskiego. (1 akt. 1 m. 2 n). Cena 
80 fen. z przes. 90 fr.n. 

- Dobrodziei. Obrazek dramatyczny. O 
akt, 4 m. i n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen.(

4 - Dla świętej ziemi. Sztuka ludowa. 
aktv 1 9 m. 7 n.) Cena 1,60 mr. z przesyZka 
1,70 mr. kt 

- Dwaj roztargnieni. Krotochwila. (1 a • 
3 m. 1 n). Cena 80 fen. z przes. 90 fen. 

- Kuzynek. Drobnostka sceniczna Michal~ 
Batuckiego. (1 akt, 2 m. - n.) Cena 80 fen. l 

przes. 90 fen. . 
- Lokaj za pana. Monodram ze śpiev:am~ 

i tatkami. (1 akt, 2 m. ln.) Staruszkowie W 
zalotach. Fraszka sceniczna ze śpiewem (J 
akt, 1 m. 1 n.) Cena 1,00 mr., z przes. l,10 mr. 

Lew zwyciężony. Dramat. (4 akty, 6 m. 
7 n.) Cena 75 fen. z przes. 85 fen. e 

- Łobzowianie. Obrazek dramatyczny 2 

śpiewami. (1 akt, 8 m. 3 n.) Cena 1,30 rnr. z 
przes. 1,40 mr. z 

- Konoełerya otwarta. Komerya prze 
Zygmunta Przybylskiego (1 akt, 3 m. 4 nJ kt 

- l(usicielka ludu. SztiJka ludowa. (5 a ~ 
12 m. 4. n.) Cena 25 fen. z przes. 35 fen. w 

Bartos z pod Krakowa, czyli Dozywocle ) 
letargu. Obraz sceniczny. (1 akt, 4 m. 1 n.' 
Cena 1,00 mr., z przes. 1,10 mr. (l 1\t 

Ahy handel ~zedł.. Obrazek ludowy. . a. ; 
6 mężczyzn, 3 niewiasty), Cena 1 mat ke, 
przesvlka 1,10 rnr. zr· 

Rursztvny Kasi. Obrazek ludowy z. mu 
11 ką, śp : ewami i tańcaP1i. (3 akty, 4 mezr.zY~r: 

7 niewiast) . Cena 1 mr„ z orze~v1ką 1,10 a 
Banłfructwo partacza. Komedsa - operr • 

(I akt, 4 rnężczvzn. I niewiasta). Cena 1 rn ·• 
z przesylką 1.10 nir. · za 

Babunia. Komedya Marvana Oawalew1c sÓ 
(2 akty, 4 mę?c-zvzn 2 niewiasty). Cena 
fen., z przesylk~ 90 fenygów. 
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Chłopiec studukatowy czyli zaklęta w 
"e książniczka . na Ordnackiem. Kome
pera. (okt, 8 m., 1 n.) Cena l,00 mr., z 
110 mr. 
czartowska ława. Dramat ludov.7. 

IY 15 mężczyzn, 9 niewiast). Cena 4,uo 
i'przesylka 4,20 mr. 

·rterY dramaciki na tle dziejów rnoraw
', 1) Ostatnie napomnienie Swlatopluka 
) 2) Dzielne Morawianki (4 m. 2 n.). 3) 

"a czyti córka kmiecia na czeskiim itronie 

0 
4 n.). 4) Sąd Spitygniewa (4 m. 2 n.). 

~na 75 fen. z przes. 85 fen. 
• Ciekawość pierwszy stopień do piekła. 
~~owie dramatyczne przez Jana Chęciń

o. (1 akt, 3 m. 2 n.). Cena 80 fen. z 
. , 90 fen. 

·i~arnia "Wiarusa Po Isk.", Bochum 

f!elgrzymka Polska z Bochum do Kevelaer 
dnia 2H~o lipca 1907. 

Pro~ram: 
!) W sobotę, dnia 20 lipca przez caly 
n będzie sposobno·ść do spowiedzi św. w 

'Ciele kla,sztornym w Bochum. Dwóch księ
~olskich sluchać będzie spowiedzi. 
z) W niedzielę, dnia 21 lipca, w kościele 
ztornym odiprawiona zostanie pierwsza 

ia św. o godz. pól do 5 raino, druga o g,odz. 
·rano. - Do Komuni.i św. można przystąpić 
iwadrans 5 i o pól d·o 6-ei rano. 
Pociąg nadzwyczajny wyjeżdża z Bo. 

um-S. o godz. 6,35 rano. - Z ttoentrop o go 
ie 6.50 rano. - Z Steele-Nord o godz. 7.09 
. Przybędzie do Kevelear o godzinie 9,32 

!OO paludiniem. 
Odieżdżamy z Kevelaer o godz. 5.50 po 
dni11. Przyjeżdżamy do Steele o godz. 8.19 

·ecwrem; do ttoentrop o godz. 8.34; do Bo
um-Siid o god:z. 8.48 wieczorem. 

Po przybyciu do Bochum z zwilnięte:mi 
ora~wiami (n.ie w procesyj) uroczyste na
'eństwo dziękczym1e w kościele klas:ztor
m. 
Porządek procesyj w l(evelaer: 1) Krzyi 

ministrantamd; 2) Bractwa różańcowe ie
~! z Altenboclmm, Bochum, Oerthe, Giin
·eld, Langendreer. Wa.ttenscheid · '"J' niewia 
arcybractwa M. B. Nieustającej Pom,)cy; 

'dziewczęta w bieli; 5) mężczyźni arcybra
•a z chorągwią; 6) inne tawarzyis.twa pol
e z Bochum, Hamme, ttofstede-Riemke. Al

ienbochum. Weitmar, Gerthe, Gtinnh{feld, 
ntrop, Wattenscheid, Linden, Dahlhausen. 
Nabożeństwo podczas pielgrzymki. T. W 
iągu: pieśni, różaniec, litanie. - II. W Ke

elaer: l) pod-czas pochodu od . dworca do 
1~ciola: ,_Gdyśmy orzyśli": 2) i1a poc:qtku 
~Izy św.: „ Do Ciebie, o wieczny Pa:nie": po 
~ranku: „O Maryo_ moja radość'·; 3) Idąc 
~kaplicy cudownego obrazu: „Witaj śwlęta''; 
110 godz. I po poludniu zgromadzą się pąt"'!icy 
· placu obok kaplicy do odprawiania drogI 
1rzyżmvei. Pieśi'1: ,.Serdeicz:nn Matko"; na 
IX!ze krzyżo•wej . Zastanów się cz.fowiecze"; 
powrót: „\Vitai Królo\rn"; 5) o godz. 4% 

l po!. zgromadzą się pielgnzym.i przy kościc
paraifialnym. Tam będzie kazanie, ·10te:n 
bożeńst'Wo pożegnalne i btoi:ro·sfawieńst,v0 w 

ilplicy; 6) ,idąc z kaplicy do dwo·rca: •. Nie 
~uszczaj nas.„ Matko". 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
W Bochum: W niedzielę, dnia 14 lipca o 

~t<lzinie 7 rano Komunia wspól11a dila męż
'lYZ11. O godzinie %3 po poJudniu naboże11-
ll\Vo do Przenajśw. Sakramentu. 

Dla mlodzieńców w środę, dnia 17 lip~a o 
!Odz. 8 wieczorem. 

__ 15f. ___ ~ __ _g;_4 

~ ljednoczenia zawodowe polskiego. 
Baczność Rodacy w Meiderich. 

. Wielki wiec polski w Meiderich odbę
~e.się w niedzielę, dnia 14 lipca rb. o go
~m1e 11 przed poludniem w lokalu pana 
'qertens, I(urzestr .. 

Na porządku dziennym: 

1 ~· Potożenie robotników w fabrykach 
utn1czych w obecnym czasie. 

1 2. Czy jest możebnem ,aby we fabry
ach zaprowadzono 8 godzinną pracę. 

3. Wolna dyskusya. 
Szanowni Rodacy! Od dłuższego cza

~ robiła nam policya w Meiderich prze
~od.Y w urządzaniu wieców. Obecnie po-
r~hśmy się o to ,aby nam tych p:ze

tz~od nie robiono. Więc też każdy mech 
~1alo na wiec przybędzie. Spraw~, które 
:"idą omawiane są bardzo ważne, 1 nader 
Jest Potrzebnem by robotnicy już mogli na
Przód się poro;umieć, jakie stanowisko ':v 
~;zys~lości zająć mają. Nie~h niko.g? me 
s1~kn1e, szczególnie z fabryki „Rhem1sche 
l<lhlwerke". . 

l<eferent druh Sosiński z Bochum. 
O liczny udzial uprasza 

,,Zjednoczenie Zawodowe Polskie". 

Baczn-0ść druhQwie z okresi;u III Castirop ! 
~ k~rah Grzesiek zosta.l odeslany do lecznicy 
Ila I!ika tygodni. Z teg'O powodu będz,ie ?bro
iol~aWM 11-d'Zliehna w sobo!t'< po polu<lmu 01d 

ziny 4 do 50 u p, Sindera. 

Baczność D()rfmund! Tow. Serca Jezusowego w Brambauer 
Odtąd będzie obrona pra\vna uuziclana w donosi \VSzystkim Towarzystwom, które 

każdą sobotę od godziny 6% do 774 \\"ieczorcm od nas odebrały zaproszenia na obchód 4 
u p. Jankowskiego, Betenstr. rocznicy istnienia naszego Tow. na dzień 

. 16 czerwca, a która. z przyczyny policyi 
Zebrame członków „z. ~·Polskiego" I. nie mogla się w czas odbyć, iż takowa od 

. . w .łl~łlemme~ich . I bGdzie się dnia 14 lipca t. r. na sali pana 
odbędzie s1~ w medz1elę, drna 14 l10ca, po pol. Schulte-Strathaus. tamże. 
o godz. 6-eJ w Lokalu p, Math. Kueppera. - Na p · , · b · h T d · -
zebraniu omawiane będą ważne sprawy. 0 licz I . rzy1mo\\ ai:1e ratmc ow. o go Zl 
ny udzial uprasza 0e1e2at. me 2 po. po.lu dm u; upraszamy przybyć z 

chorągw1am1 !. 
l(ONFERENCY A W LAAR O jaknaj]iczniejsze przybycie uprasza 

dla R.uhrort, ttomberg, ttochhelde. Mors, Mer- . jak najuprzejmiej. (2) Zarząd. 
beok. Duisburg-, łiochfeld, Rheinhausen ttoch
emmerich. Meiderich itd. w niedizieię, dnia 
14 bm. o godz. 10-ej przed poludniem, w lo
kalu pana I(uhra w Laar. ulica Cesarska. 

Sprulewil~ delegat. 
Wielki wiec w W.itten 

odbędzje się w niedzielę, 14 lipca po p<1!. o s;'.',dz 
4 w lokalu P. Koester, ul. ttauptstr. nr. 65. 

Omawiane będzie polożenie robotników fa
brycznych w obecnych czasach, dla azego się 
organizujemy w związkach zawodowych i ;nne 
ważne sprawy, dotyczące każde~o roibotnika 
na obczyźnie. Na powyższy wiec zaprasza się 
wszystkich rodaków z Witten. Annen i z ca.lej 
Dkolicy. 

Wielki wiec w W anne 
odbędzie się w niedzielę 14 Upca po poJ. o 148-
dzinie 4 w lokailu p. Unterschemanna. Omawia
na będzie zmiaina ustaw knapszaftowych ornz 
iaikie stainow.jsko zająć winniśmy wobec ,_Zwią 
Z11rn wzajemności". Oprócz te.go omawłanc bę_ 
dą różne spraiwy, dotyczące każdego rob0tn;ka 
n,a 01bczyźnie. Na powyższy wiec zaprasza się 
wszystkich rodaków z Wainne i calej okoli.::y. 

Baczność Ruhrort.Laar ! 
Czfonkowie, którzy zawi1klani są w pro

cesie z fabryką „Phłinix" powinni się zgfosić 
by udzielić pelnomocnictwa w celu przeprowa
dzenia skargi, u delegata Sprulewicza, tlUttrn
strasse 1. 

Zebranie członków „Zjednoczenia Zawodo 
wego Polskiego" w Rheinłtausen 

w niedzielę 14 lipca po południu o godzinie 
6 w lokalu p. M. I(tippera, Rheinhausnerstr. 
nr. 155. O liczny udział w zebraniu prosi 

De lei at. 
Duisbur~-Hochfeld? . 

Zebranie cztonków _,Zfod.noczeniia Zaw. 
Polskiego" odbę.dzie sie w niedzielę, dni1 28 
lipca o godzinie 6 wieczorem w lokalu P. Lo
berga. przy ul. ttochfelderstr. 99-101. 

Drugie zebranie odbędzie sie w następr1ą 
niedziolę, ti. 4 sierpnia o tym samym czasie, w 
wyżej wymienionym lokalu. 

Wydział miejscowy. 

Baczność członkowie „Zjednoczenia Zawodo
wego Po-JskiejCo" w Marxloh ! 

Czfookowie wydzia.fu „Zjednoczenia zaw. 
po!." urxądz.ają zabawe z tańcami w niedzielę 
dnia 14 lipca w lokalu p. l(aspera. Na pokrycie 
kosztów placą czfonkowie 50 fen., a nieczlbn
kowje chcący brać w 1zabawie udzial, muszą 
się poprzeidnio na czionków zap.jsać i zapfacić 
50 fen. wsitępnego. Upraszamy więc wszy
stkkh Rodaków, którzy jeszcze nie są w nasz.ed 
o.nganizacyi. aby gdy mężowie zaufania przY'i
dlą nie odmówili im swego wstąpienia do „Zie
dinoczenia zawodowe~o polskiego". O liczny 
udiziaX czfonk6w uprasza się. Wydział. 

Kto chce brać udział w pielgrzymce, 
powin,ien sie już w czas w bilet zaopatrzeć, 
gdyż na dworcu już nie bedzie czasu. K:to ma 
bilet pmw:izoryczny, powinien ~~ w czas w~
mienić tam, gdzie go nabyl. - Bilety prawdzi
we można już w niedziele, dnia 14 lipca nabyć 
w kilasztorze i u pa·nów p nzewodiniczącycll to
warzystw i brnctw. Pątnicy z ttoentrop i at 
tenscheid od niedzieli dnia 14 lipca. bilc~?w 
dostać mogą przy kasie dworcoweJ w łfon
trop, a ci z Linden, Dahlhausen przy kasie 
dworcowej w Stecie-Nord. 

Bliższe szczegóły \v programie, który 
każdy dostanie z biletem. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Schonnebeck 
donosi swym czro.nkom. iż zmarla żona oz.tonka 
na'Szego Stanisława Kruszona. , Pogrzeb. od
będzie si~ w czwartek o godz. pol do9-te1 ra
no 21 domu żafoby, ul. Rotthausenerstr: .ir •. l, 
na cmentarz w Rotthausen. Czlonkow1e wm
ni się stawić w cza.pkach i odzna~ach o vo~i. 
7 i pól w lokalu posiedień. O liczny Lldz1al 

Zarząd. pro.si 

Towarz. św. Stanisława K. w Katernb~rg 

Baczność Wiemelhausen i okolica t 
Sgaoownym Rodakom podajemy do wiado

mości, iż dnia 21 lipca wyjeżdża pielgrzymka 
do l(ewelaer z dekanatu bochumskiego. do któ 
rego parafian1e z Wiemelhausen sie przyłą
czają. Celem upiekseenia pochodu prosimy 
czlonk6w towarzystwa zabrać dziewczątka 

jaiko anioltkj. Bilety zwrotne dla tych dzieci 
kosztują rodziców tylko 1 markę, a reszte O
placa pielgrzymka. Bilety dla pielgrzymów 
kosa.tują 3,60 mr. PrOl\v"łzorycuie bilety na
być można najpóźniej do 14 lipca u pp. J. Mar
ciniaka, Wl. Turka. W. Kasprzaka i u krawca 
J. Glowaczai O ~a·k najliczniejszy udzial w piel 
grzymce prosi 
(738) Komitet kościelny: Jan Mardniak. 

Towarzystwo polsko-katoJ. 1>. op. św. Józefa 
w Qeesthachr 

zalożooe 24-go czerwca 1894 roiku, ohchodzić 
będz.ie w dniu 25 sierpnia 1907 r. o godz. 110 
przed poludniem poświęcenie sztandaru. Na
bożeństwo odbędzie się wOeesthacht na sali 
pana Wecker, o \vYmieniooeó godzinie, ooste
pnie zabawa i strzelanie do tarczy o naigrody 
i inne gry dla panów, paf1 i dz.leci. Na obchód 
naisz zapraszamy szan. Towa.rzystwa z wszy
stkich okolic. SposOJbność bardzo d-0bra, bo 
można koleją przyjechać ze wszystkich stron 
aż do Bergedorf, a potem aż do samego Geest
hacht, poeiągi kursują -co godzinę. Sizan. To
warzystwa zechcą oa:jpóźniej aż do 12-~o s.ier 
pnia zglosić się czy z chorągwią lub be.i, U
dziar wezmą w uroczystości naszej. Wszel
kie listy tyczące się Towarzystwa nadsylać 
należy nod adresem: Sylwester Nowak, in Neu
Besenhorst bei Geesthacht. Zarząd. (2.) 

Towarzystwo polsko..kaioliskie „Zgoda" pod 
wezwaniem św. Stanisława Biskupa w Ełber. 

teidzie 
urząd>za w niedziel~. dnia 28 lipca na sali p. 
Kappes'a ul.je.a Bachsitr. nr. 26 obchód roc.wicy, 
Prngram rocmicy wielce t11rozmtiicony. Bę
dzie te-.l teatr p. t „Dziesiąty pawilon" oraz 
śpewy, deklamacye, monolo~i i t. d. Muzyka 
p. Kni'ka z tterne grać będ.Z.ie. Mamy nadzieif: 
że Szanowne Towarzystwa usJlowania nasze 
jak najlicznieszem przvbycjem poiprzeć racrz~. 

Bractwo Różańca św. w parafii N. M. P. 
w Oberhausen 

podaje do wiadomości Szanownym Bra-
ciom i Siostrom, iż poświęcenie chorągwi 
rćżańco~ ej odbędzie się dnia 26 lipca wie
czorem o godzinie.: pól 8 na polskiem nabo
żeństwie. mi które szanowne Bractwa Ró
żaf1cowe i towarzystwa polsko-katolickie 
ze sąsiednich parafii jak najusilniej zapra
szamy. Sposobność do spowiedzi św. bę
dzie od czwartku poludnia do soboty po po-
ludniu. . 

Uwaga: Z powodu, iż w sobotę 27 
lipca wyjeżdża pielgrzymka polska do I(e
velaer mają czlonkowie Bractwa Różańco
wego parafii N. M. P. z Oberhausen spo
sobność do wspólnej Komunii św. na miej
scu cudownem w I(evelaer w niedzielę ra
no, do której członkowie jaknajliczniej przy 
stąpić powinni. (2) Zarząd. 

Koło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen. 
W niedzielę bierzemy m:lzial w zjeździe 

śpiewaków w Bruckhausen. Czlonkowie winnr 
się stawić o godz. pól do 1 w lokalu posie
dzcl1, gdzie bę<lzie krótka lekcya. a potem o 
godz. 2 punktualnie wyjeżdżamy wozem. l'!pra 
siza sie i nieczynnych czlonkó-w, aby jak nj
licuiieiszy u<lziar wzieli. Tak samo żony mo
s,!ą ze ~obą zabrać. Cześć pieśni polskiej! 
(I) Zarząd • 

Towarzystwo gtmnast. „Sokół" w Bulmke. 
W niedziele. dnia 14 czerwca o godz. 3 po 

poludniu od1bedzie sie na sali P. ttundta1
, pnzy 

ul. Wanner.sitr. walne zebranie, na które sie 
wszystkich Druhów i Rodaków z Bulmke za
prasza. (1) 

Bacz.no-ść druhowie ćwiczący! W te sa
mą niedzielę zaraz po sumie odbędą się ćwi
czenia z pO\\·odu zlotu, który ma się odbyć 
w tk0'!1cu tego miesiąca. Wszystkich drµhów 
ćwiczących mile się zaprasza. 

Naczelnik. 

Baczność! B o t t r o p ! Bacmośc ! 
Towarzystwo ,,Jedność" pod op.·eką św. Jacka 

i Stanisława Kos ki 
bierze udzial w polskiej pielgrzymce z Ober
hausen oo Kevelaer, d.Ili, 27 J to lipca. Chcą
cych brać udzial w pielgrzymce czJon1rn·~·ie .i 
Rodacy upraszamy, ażeby s.ie ~:osui Jak na; 
prędzej, ponieważ musimy w1edzeić ile mamy 
uiletów zarnówić i to do następujących osób: 

Leopold Procek. Prosperstr. 111; \Vinc~n 
ty Myśliwiec sklad mebli; f ran.. Tatarczyk, 
Prosperstr. 99; Augustyn Slanina. Gustavstr. 
3Z; Ja'll Swoboda. Fel<l&tr. 3; Jan Demel, Balrn 
hofstr. 5; Ludwik Lapacz, Mi.ihlenstr. 3 i K:on 
stanty Nowak_ Schulstr. . 

Dziewczęta w bieli cłicace maść obrazy 
niech się zgloszą same do pnzewodn. Procka, 
Prosperstr. Spodziewamy się, iż szan. czl~a 
kO\vie jak i Rodacy już teraz przed czasem gę 
licznie zg-loszą do wyżej wymienionych i jak 
najliczniejszy udz.ial w pielgrzymce wezmą. 
Bliższe srzczególy jeszcze zostaną ogJoszone. 

(3) Zarząd. 

Konferencya św. Wincentego a P. na Ludwiku. 
Szanownym Rodakom donoszc. że przyszle 

posiedzenie odbędzie sie dnia 21 lipca po na
bożeństwie. Prosze wszystkich Braci o :zaiat
wienie się do tezo czasu ze spisami i o przy_ 
bycie. - Donosze tak briaciom jak i dobro
czyńcom, że 19 lipca jest uroczystość ~atro
na św. Wincentego a Paulo. W tym drnu be
dzie odprawiona Msza św. tak za braci jak 
i za d'obroczyńców, co swój wdowi grosz nam 
ofiarowali. Proszę o liczne przybycie na Mszt: 
św. (1) Sekretarz. 

Towarzystwo Kimn. Sokół w Hoch~rass .. 
W a1'iedziele, dnia 14 lil>Ca odbędą się ćwi

czenia do po.rudnia o srndz. 9. Zebranie o godz. 
12 w poJudnie. O liczny udzial się uprasza! 

Czofom! (1) Wydział. 

l(oło• śpiewa<:Jcie „Wanda" w ~ray •. 
Lekcya śpiev.ru w niedzielę, dma 14 hpca 

nie odbędzie się. Zarząd. (1) 
Koło śpiewu „Fiolek" w Recklinsth.-Siid (Bruch) 
donosi swym czlonkom. iż miesięczme a zara
zem drugie kw~rtalne zebramie odbędzie s!e w 
niedzielę, <lnia 14 tm. o godz. 4 P~ poludnm .w 
tdkalu pana C. li. Mollera. O liczny udz1al 
uprasza się. Goście mile widziani. 
(1) .zar~. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu i re'V.'.1zo~6w 
kasy o godz. 3. Lekcya śpiewu w tę medz1el~ 
wypada, z powodu Zjaz,du. 

Stanisław Wechta. zast. sekretarza. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau 
W niedzielę, dnia 14 lipca bierzemy udział 

w rocznicy Tow. św. Jadiwigi w Oerthe. Wf!
marS<Z o godz. 2. O jak najliczniejszy udzial 
prosi Zarząd. 

Towarzystwo i;cimn. „Sokół" w Herne 
donb'sis\vym druhom oraz rodakom. iż prz.y
s7Jl'e zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 14 
bm. o godz. 30 po po.ludniu na sali zebrań. -
Dooosi sic izairazem druhom. którzy Obrazy za
mówili.iż je można na zebraniu odebrać. -
Co.Jonkowie zarządu winni się o ~z. 20 sta-
wić. (1) Wydział. 

Baczność druhowie ćwiczący! Z powod'i.t 
naszej zabawy ćwiczenia odbędą, sic w nie
dzielę, 14 bm. o godz. 1 po polu~ni1:1. W ~ni 
powszednie, co wtorek, czw<ł!rtek t piątek wie-: 
czorem o go<Lz. 7. Uprasza się o punktualne 1 

liczne uczęszczanie. Czolem ! Naczebtik. 

Towarzystwo św. Józefa w Diimpteu 
Kwartalne zebranie odb~zie się w nie

dzielę, dnia 14 lipca zaraz po sumie o gooz. 11 
i pó~. Liczny udziail czlonków pożą,dainy. Go
ście mile wid and. Zarząd. (1) 

Towarzystwo gimn. „8-okół" w DOTstield 
podaje d'o wiadomości WSłZY:Stkim cz1onkom, iż 
w l\iedzielę, dnia 14 hm. w lokalu p. K:lingham
mera, ul. Roonstr. 15 o godz. 20 po poTudniu 
odlbędzie się zebranie. Liczny udział czl'aruków 
i wszystkich Rodaków życzliwych S0iko101Wl 
pożą<lany. Czolem ! Wydział. 

Wiec koś ~fotny w Llnden·Dahlhau •en 
od~\dzie się w niedzielę, dnia 14 bm. o godz. 
Il przed pal. na sali p, Schillera w Linden u}. 
Królewska. - Z powodu ważnych spraw mieJ
scowych o liczne pnzybycie Rodaków prosi (3) 

Referent: Redaktor „Wiarusa Polsklego" 
P. hlich ł Kwiatkowski. 

Komltet. 

Towarzystwo św. ldzJe20 w Giinnłideld 
urządza w niedzielę, dnia 14 lipca na sali p. 
Józefa Darenrechta zabawę z tańcami. Po
czątek o godz. 4 po poludniu. Goście mogą 
być przez czlonków wprowadzeni. O liczny 
udzia.il' Rodaoków i Rodaczek z Gilnnigfeld i o
kolicy uprasza sie. Zarząd. (3) ..... „„......,,„ ___ _ 

Kwartalne walne zebrainie oabędzie s1ę w 
niedzielę, dnia 14 lipca po ~ot. o godz. 4 w 
lokalu p. Burgera. ul. I(astarnenstr. 8. Zarz4d 
i rewizoroiwie kasy winn.i sie zebrać w pDWY{: 
szym dniu przed poludmem o ~od~. 9 . . O .1 

czne zebranie się czronk6w or:l!Z zyczhwycl1 
nam rodaków serdecznie prosi Zarząd. (2) I Towarzystwo św. Wojciecha w Hoentro-p. 

Towarzysh\'O św. Wawrzyńca w l(astrop. W nie<lziele. dnia 14 bm. o i;rodz. 4 oo pot'. 

p.totra i Pawła w Herten 
obchodzi w niedzielę, dnia 14 lipca rh. 2.gą 
rocznicę swego założenia, polqczoną z k01.1cer
tem, teatrem. a wieczorem okolo iodz. 8 1 pól 
będzie taniec. Muzyka polska z Bruchu bę
dzie przygrywać. Na izabawę tę zaprasza1!1Y 
naszych czfonków i wszystk.ich .Oórnośl~zakow 
z Herten i okolicy. Przywitanie br.atmch, To
warzystw o godz. 4 po pot_ na sah p. Joz~fa 
Menge (Hotel zur Post). Zapraszamy w1ec 
szan. cz.fonkóiw i wszystkich Roda:ków. 
(3) Zarząd. 

Towarzystwo ~imnast .•. Sokół" w 1.:oc~troo. 
W niedzielę, dnia 14 lipca od?edz1~ się wal 

.11e zebranie 01 R'OOZ. 1 w poludme. Liczny u-
·dziaf pożądany. Czofem! k 
(1) .r~n Szymcza , sekretarz. 

Wałn<e zebranie odbędzie sie w niedzielG, odbędzie się pólrocme walne zebranie, na 
dnia 14 lipca, po p0tudnirt1 już o ll:od'Zinie 2. Na które wszystkich cizJonków zaprasza się. 
porza,dku dziennym obrady w sprawie rocznicy (2) Zarz_ąd. 
i wiele in.ny.eh spraw, zatem uprasza ~.ię wszy- Posiedzenie zarządu i rewizorów kasy od-
stkich czlonków. ażeby przynajmniej z kwar - będzie się o godz. 3 po pol. 
talnego sprawozdania skorzystali. Goście mile 
widziani. - Zaraz po zebraniu bierzemy u
dziaf w zabawie Kola „Halki" u Wellera w 
ogrodzie. Zarząd. (1) 

a 

Towarzvstwo św. Józefa w Herten. 
W niedzielę. dnia l 4 lipca po pol'udniu o 

R"Odzinie 2 odhę<lzie sie zebra.nie .. - Te~o s~
mc~o dnia bierze towarzystwo udiz1al w roczni
cy T()l\V. św. Piotra i Pawla w tlerten. Czlon 
kowie winni się stawić w czapkach bez od_ 
7.nak6w. O liczne i punktualne zebranie się 
członków prosi Zarząd. (1) 

Towarzystwo św. Antoniego w Habingharst. 
Pólroczne walne zebranie odbędzie się w 

przys71'ą Jlliedzielę, dnia 14 bm. o godz. 4 po 
poludniu. - O i;{odz. 7 wieczorem daje się na
g.ze towarzystwo foto~rafować w czapkach i 
z odznakami. Do fotografowania muszą się 
stawić ws:zyscy, czy Oibraz wezmą lub nie no<l 
kara 25 fen. (2- Zarząd. 

Uwa2a: Posiedzenie zarządu odbędzie się 
o godz. 11, zaraz po wielkiem nabCY.le1i.stwie. 
na które się fukże muszą stawie mężowie 
zadania. Prezes. 



Wycieczka do Bołstede 
W niedzielę, dnia 14-go lipca odbę

dzie się wycieczka do 02rodu p. W al
hurg a w Hofstede, przy ulicy Poczto
we.j ( Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i całej okolicy uprasza 5ię. 

Komitet wycieczek latowy·.:b. 

WIEC W DORTMUNDZIE 
odbędzie się 14 lipca o godz. pół 6 po poł. 
;w sali p. Ahlke, ulica Oesterholzstr. 34 (Bor 
sigplatz). Przed południem wiec odbyć się 
llic może, bo sala zajęta. 

O liczny udział uprasza 
;,zjednoczenie Zawodowe Polskie. 

Towarzystwo św. Jadwigi w Gerthe , 
c(ono~i wszystkim tutaj zamieszkalym roda-
1kam. oraiz Towarzystwom. które zap-roszenia 
«lebraly, .i tym. które dla braku adresów za
proszeń nie odebra!y, iż nasze towarzystwo 
4Jchodzi w JJJi.edzielę 14 tm. 10-rocznicę swe
fO i~tniooia, 1na sali P. Brusta. na która. fo uro
azystooć wszystkich prawych i dobrze my
~cych Polaków zapraszamy. 

Zebranie odbęd-zie isię o godzinie 11 przed 
)tOl'udniem dnia 14 lipca. na którem to ze:bra-
1itt mOl{ą si~ <lać wpi.sać .jako ozlookowie 
wszyscy Polacy, którzy mówią i czują p01 pol
•ku i katolicku. Rewiwrnwie kasy winni się 
~ta.wić • prezesa w dniu 14 tm. tj. w niedzielę 
11 fodlinie 9 i pOl przed poliudniem. 

Prog,ram zabawy i uroczystości: 
O godzinie 6 i vól rano przystępują czloo 

,ko-wie do wspólnej Koonunii św. - Od godziny 
2 i pól do 3 i pól przyjmowanie bratnich to
-.arz:rsiw. O g-ad:zinie 3~ wymairsz do ko
ściOtta na nabożeństwo. Po powrocie iz. kościo
a, pu;yiwitanie bn1.tnich Towarzystw przez 
tirezesa. Potem nasit~p.i koncert pod batutą 
4Yrnellta. orkiestry p. Kuika z łierne. Wie
*ormi zostanie odegrany bardzo załmltiący 
teatr pod tyt. „Tajemnica J(siecia". Wstęp 
30 ftJt:NÓW. (I) Z~ 

Baa:aość! Resie! Bacmość! 
Półroczne walne 1Zebnmie Tow. św. Jó

H.fa w Res.se odbed'zie sie ,„ nłedzielę 14 lipca 
JO pol-.daiu o godz. '4. O liczny udzial czlon-
1łów i 2ości ~rosi Zarząd. 

Uw•p: Czlonkowie za.rzą,<lu i rewiz.orzy 
11lau winni się stawić godzinę prędzej. (1) 

Tewanystwo św. Józefa w Wattenscheld 
~ &wym c.zl'onkom, iż w niediz:ielę, dnia 1-4 
łm. po poludniu o godz. 4 odbędzie się kwar
l&lne walne zebranie na sali p. Prukopa, Nord 
w. Uprasza sie _czlonków o liczny udzial. 

(1) fan;~. -
Zlot 

ekrQga VII-go (nadreńskiego) 
edbyć 1i~ mający w niedzielę, dnia 38-go 
lipca 1907 r. w Winterswyk w Holandyi. 

Wst~pne: dla delegatów, r;aopatrzo
•yclt w legitymacye, bezpatnie. dla dru-
116w 50 fen. dla gości 1 marke. 

WYDZIAL: 
J. Cl11ułzłń11d, prezes. St. l(ochowicz, sek. 
8t. Rowiśakł, skarbnik. W. Ryba, naczelnik 

PROGRAM: 
Wyjazd z Oberhausen o godzinie 6 mi

•ut 30. 1. O godzinie 8 i pól próba ćwi
ezeń. 2. O godzinie 1 O i pól wymarsz do 
.lrnściola na nabożeństwo ze .mszą św. na in 
tencye zlotu. 3. O godzinie 11 i pól zawo 
«y klasy I i II. 4. O godzinie 1 otwarcie 
uoczystość przez prezesa okręgowego i 
przemowy delegatów. 5. O godzinie 2 dal 
sze zawody powyższych klas. 6. O godzi
•ie 3 ćwiczenia zlotowe wspólne z żerdzia
mi. 7. O godzinie 4 i pól ćwiczenia gniazd · 
e nagrody honorowe. 8. O godzinie 6 gry 
i zabawy na boisku. 9. O godzinie 7 i pól 
rozdawanie nagród. 10. O godzinie 8 za
bawa z tańcami. 11. O godzinie 11 w no
~Y wyjazd z Winterswyku. 
Wuy&tlde wolne chwile wypełnione będą 

koncertem. 
Uwaga: Naczelnik gniazda, przybywa 

jf\cego w wiQkszej liczbie do ćwiczeń żer
ciziami, otrzyma dla siebie piękną nagrodę 
llonorow4 od naczelnika okręgowego. 

ZarZ<td. 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Sterkrade 

aon:osi wszystkim Rodakom z Sterkrade i 0-
eterfeld, iż urządzamy zabawę latową z tańca
tni i strzelaniem do tarczy. O iak najliczmiej
~zy udizia.t uprasza się. Czolem! 

Wydział. 
Uwar:;a: W tę samą niedziele. to jest 14 

lipca o god.zi·nie 2 odbędzie się zebranie. Spn
wY bardzo ważne są do zalatwienia, więc u
i1ial wszystkich Druhów pożądany. 

And. Stróżyńsld. prezes. 

l(ofo śpiewu „Wanda" w Dłsteln 
W niedzielę., dnia 14 tm. po pol. odbędzie 

się Iekcya śpiewu. Po lekcyi pólroczne wal
ne zebranie. Zarz.:i.d i rewizorowie kasy win
ni się stawić pól godJz. prędzej. Cześć pieśni! 

Zatząd. 

Wielki w.iec Sokolski w Dortmundzie 
od'będzie s.ię w niedzielę 14 lipca o ~octz. 3 
po poludniu na sali p. Schaefera Zum Tier
park). Program: 1) Związek sokf)l ·:if1-
stwie niemieckiem a zlot w Prndze. 2) 5to
sunak Polaków do innych SZlczepów s.lowial1-
skich. 3) Wo,Jne glosy. 

Wiec ten nie d·otyczy tylko Sokolstwn pol-
skiego, le·a~ cafo sPoJ'ecze11stwo pol~kie w 

Westfalii i Nadrenii. Wszystkich druhów i 
życzUwych nam roda1ków uprzejmie zapraszR
my. - Czolem! (3) 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Dortmund. 

Towarzystwo św. Woic:lecha w Oladbeck 
uwiadamia swych czlonków. iż w nie'dzielę, 
<inia 14 lipca odbędzie sie pótroczne walne ze
brarnje o godz. 11 przed polu.dniem. z.a.rządu, re
wizorów kasy -godzine prędzej. Ponieważ przyj 
dą ważine sprawy pod obrady, przeto o licz 
·ny udzial czlonków uprasza się. Goście mile 
widzi.ani. (l) Zarząd. 

Baczność d-ruhowie ćwkzący gniazda 
Schonnebeck 

Cwkzenia nasze ad'byiwa,ją się regularnie 
w środę i sobotę od god1z.iny 9 do 11 przed po
ludniem i po poJudniu od R"odziny 6 do 9 a teraz 
przed z.lotem taikże w niedzielę o godzinie pó.! 
db 12 przed polud'lliem. Szanownych druhów 
upra.szam o jak najliczniejszy udzia! w ćwicze-
nia.eh. Ozolem! Naczelnik. 

Baczność Rodacy z Essen. 
W niedzielę, dnia 14 lipca urządza klub 

loteryjny „Nadzieja" swą latową zabawę. 
Początek o godzinie 6 wieczorem, na którą 
Wil'Ystkich Rodaków uprzejmie zaprasza 

(1) , . Zarząd. 

Towarzystwo „Jedność" w Lan~endreer. 
Walne kwartalne zebranie od'będzie się w 

•iedz.ielę, dniai 14 lipca r. b. o godz. 5 i pól na 
aa.U p. Arensai, dawniej Knippin:g, na którą się 
&zaoownych członków zaprasza. Są ważoo spra 
wY do zailatwienia. (2) 

Michał Orzei.t<>rzewski. p-rzewodn. 

W .anne-BickeL 
Towarzystwo św. Franciszka w Wanne-EJcket 

W niedzielę„ dn. 14 lipca po południu, o go 
-dzinie 4 odbędzie się walne zebra1nie na sali pa
ni Meierwert. ulica Królewska (Konigstr.). na 
które się zaprasza szan. czlf onków. ponieważ 
bed<l obi:ady o naszej r-0cznicy i obór nowych 
rewiz.orów kasy. - O liczny udz.ial cziomów 
i rodaków prosi (2) Zarzttd. 

Towarzystwo ghnn. „Sokół" w Górnem Marx
loh 

urządza w niedzielę, dnia 14 lipca 
-- zabawę latową --

na sali p. Neuhausa. Początek o R'OOZ. 4 po pol:. 
Zaibawa beclzie upiększona popisami gimna
stycznerm oraz st.nzelaniem do tarczy o na
irodJ'. 

Uwaga: Przysz.fe zebranie ,o«b~zie &i~ w 
niedzielę, dnia 21 lipca o godz. 4 po poJudMiu. 
Licmy u<lział' druhów pożą<lany. 

~oJ'om ! l2 ) Zan~ 

Towarzystwo św. Wincentego a Paułe 
w Heeren 

obchod~i <lnia 21 lioca 
drugą rocznice swego istnienia 

na sati pana Schneidera, ul. Bisrnaraka. Szano
wne Towarzystwa_ które zaprOiSZenia odebruy 
także i te. które dla braku adresów zaproszeń 
nie odebrały, oraz te Tow., którym zaproszenia 
zasJali~mY. a żadne~ odpowiedzi nie nadesfaly, 
a są ruem1: Tow. sw. Marcina z Derne, św. 
Barbary z Annen, św. Jadwilgi z Mengede, św. 
Jama z Barop, św. Józef.a, św. Wojciecha i 
św. Jad wigi z Do.rtmund_ na powyższą uroczy
stość uprzeiimie a serdeazn1e zapraszamy z 
chorągwiami i paJ.'aszumi. - Program uroczy
stości: O godz. l i pól do 3 :i pól pu po.t. p rzyi 
mowa11Jie bratnich Tow.„ o godz. 3 i pó.1 wy
marsz do kościola na polskie nabożeństwo; po 
nabożeństwie pochód na salę. g-dzie się :>dbę
dzie dalsza uroczystość. O goclzinie 6 taniec. 

Uwaga: Ostatnia stacya kolejowa jest 
Kamen, a z Kamen do lieeren od.ieżtlża pociąg 
o godz. 1,30 minut po pot Bilet z Kamen do 
lieeren kosztuje 5 fe.11„ a z Unna-Konigsborn do 
łieeren odjeżdża pociąg o godz. 12.31 min. po 
po/., bilet kosztuje 5 fen. 

Cz.toników, którzy zalegaJą z placą mie
sięazną dlużej niż 3 miesiące uprasza się ażeby 
się z nich uiścić raczyli, bo nie będą miell pra_ 
wa jako czfonkowie, tylko jako goście w na
szej rocznicy. - O liczny udział w rocznicy u-
prasza (3) ZarZ<td. 

Tow. ś~. Franciszka w Hofstede.Riemke 
bierze u·dzial w rocznicy Tow. św. Jadwigi w 
Oerthe. Wymairsz o godz. 1 po pot. Oz.ton!ko
wie winni się staiwić w czapkach J oznakach 
na sali posiedzeń. Po pol. o godz. 5 miesięcz
ne zebranie. O liczny udz.ial czl'onków i ro_ 
dakc>w się uprasza. (2) Zarząd. 

Baczność Rodac:v w Hofstede Riemke ! 
Jak inne lata tak i w tym roku bierzemy 

u<lzial w pielgrzymce do Kewelaer dnia 21 
lipca rb., jak Tow. św. f'ranciszka Ks., tak 
wszyscy Rodacy i Rodaczki z mieiscawości: 

Ho·fstede-R.iemke. ~ Bilety prowizaryczme 
rno~na otrzymać w Riemke u Jana Kacz.
marka, Tjppelsbergstr. 23. w ttofstede u Jana 
Kuncewicz.la. ttrntroperst!r,. 25. Upras.za się 
Szan. Rodaków i R.odaczki 1z łfofstede-Riemke, 
ażeby się w bilety .najpóźniej do 19 lipca zao
patrzyli. W środę, dnia 20 lipca po pol. w 
loka.lu p. Walburga, będą wszelkie bHety p.row. 
na rzeczywiste kole.i-Owe wymienione. - O 
liczny udzial w pielgrzymce uprasza się. 

l(omitet koścJielny w Hofstede-Riemke. 

To-warzystwo •. Jedność" w Dcn-tmundtie 
zaprasza wszystkich przewodniczących pol
skich towarzystw, które biorą udziaił' w µiel
grzymce do Wer! na zebranie. które ma się 
odbyć dnia 23 lipca o godzinie 2 po pot w 
lokalu pana fiihlera. Wilhelmstr. 24. Na 
porza,<lku obrad sprawa la{..- -:„t~rzymki do 
Werl i sprawa zaka7'' 

Z polecenia T~ ·dność" 
(3) St< r '-i sekreturz. 

Tow-.rzystwo św. '"Szczeoana w Rauxel 
W niedzielę, dnia 14 lipca o godz. 4 po po_ 

ludniu odbędzie się pól'roczne walne zebranie, 
na którnm będizJe obór sekretarza. O licziny u-
dzial up-rasza się. (2) 

Zarząd. 
Uwaga. Zarząd winien się staw.ie o go-

dzinie 3 po poludniu. Pł"ezes. 

Towarzystwo św. Barbary w Liinen-S. 
obchoclzi w niedziele. dnia 14 lipca 

- 10 rocznicę sw~o istnienia -
na sali p. Middendo.rfa. ulica strrzelecka. - Sza 
nowne TowairzystJwa, które zaproszenia ode
braly i te. które dla bra:ku a1diresów zaproszed 
nie odebraJy. prosimy, .aby nas swą obeooości'l 
"aszczycić raczyly z chorąg:wiami. 

P r o g r a m: Od li!OOZ. 2 do pól d<l 4-cj 
przyjmowanie bratnich Towarzystw; oo ~4 
wymarsz do ·kościola na nabożeństwo,, powrót 
ina salę. powitanie bratnich Towarzystw i ~o
ści p11z.e2l przewodnicząc~o. Potem koncert 
i deklamacye przeplatane mowami. --· MllZyk~ 
.dootawi p. Pietry1ta z Bruchu. Uprasza si• 
zacnych Rodaków o jaik naiilicmie}szy udzi.Z. 

(a) Fr. l(uWak. P'rzcrw. 

Towarzystwo św. Alołz~o w Cotteaburs 
W iniediz.ielę.. dnia 14 lipca, bierzemy u

ddal 11 chorzurwiii w rocznicy Towal'Qńwa 
św. Jadwigi w Gerthe. Z powodu te"o posie
dzenie się nie oobedizie. CZ!lonkowie zechcĄ 
się o godzinie 1 po pofodiniu zebrać .na sali DO'
siedzeń. Wymarsz 20 minut po pieT'WSzc:i. O 
łicZ!Ily udział uprasza uprzejmie (2) 

z.z.i. 

8ACZNOŚĆ! 
Towaniystw• ~ „s.er' .,,. Alt~lllRI · 
oznalmia iWYm drultoa i W!Jzy-511k.hn Redakom. 
wmi~w•t. łt w eietlzifłł• 14 tece ~l11;ca 
na sali pana SłniMihea QbclMMhł 9wa 3 Ncxnicę 
istnienia s~. P~a• zauwy i..tzi~ 11-
rozmaicony itrzelallłnt do tarczy o nuO<W 
ćwiczeufm. śpiewe• i tócem. Czołem! 

(&) Wybl.t. 

Do reprezentacyi kośclelnel: 
Bruckkaasen 15 lipca od iOd~iny 10 

rano do 7 wieczorem w lokalu p. Martina. 
Man:lołl 15 lipca od godziny 10 rano do 

7 wieczorem w lokalu p. Rosendahl. 
O~rmarxloll 16 lipca od godziny 10 

do f_ wieczorem u p. Halfmann'a. 
Sclnalcllłorst 16 lipca o godzinie 10 

rano do 7 wieczorem w lokalu p. Ortmann. 
Hambom 17 lipca od godziny 10 rano 

do 7 wieczorem w lokalu p. Mare. 
BuscJ&hausen 17 lipca od godziny 10 ra

no do 7 wieczorem w lokalu p. Trauters. 
Liczenie glosów 18 lipca. 

Komitet. 

Towarzystwo św. Stanisława l(o~ki w Reck. 
łin~!hausen &uoo (Grnllbatd). 

donosi swym cz.tonkom, iż kwarta1ne zebrainie 
otlbędzie się 14 lipca w niedz.ielę -o god7Ane 4 
po pot w lokalu posiedzeń u pa1na Schrama. U
pra:siza się cz,lonków, aby się licznie stawili, po
nieważ mamy dość do upo•rządkowania. Goście 
mile widziani. Zarazem zostanie odczytane 
sprawozdanie z kasy z II. kwairtalu i z kasy na 
chorą~iew. 

Uwaga: Czfonków_ którzy zalegają ze 
sktadkami więcej jak 3 miesiące uprasza si~. 
aby się na oowyższem zebraniu ze skladek u
iści.li, w przeciwnym razie trncą prawo do to. 
warzystwa. Zebranie zarzą;du i rewjzorów ka
s.y odbędzie się w tę samą medzielę o R"odz.inie 
12 w p™udnie na sali posiedzeń. (3) 

Michał l(armiński. przewodnict:ący. 

DJ'4łelnego 

przykrawacza 
poszukuję od· zaraz lub 15. 7. 07. so~ 

W. Giełdzlk, zakład krawiecki 
Bruckbausen n. R., Albrechta i'4. 

Baczność I 
~zan. Rodalom z Wanne I okolle 

fłonoszę uprzejmie, iż objąłem od 1 
Borowiaka przy ulicy Kąrofa (Ka~· 
str.) nr. 27 w pobliżu kościoła katolick~. 

skład low. kolonialnych 
i kr.ótkich. 

Przy tej sposobności polecam Szan. RoL 
dakom polskie wina, odleżałe cy. 
sąra I papierosy po jak najtańszych 
cenach. Prosząc Szan. Rodaków G popar
cie mego interesu, kreślę z szacunkie111. 

Jan Wielgo~z. Wanne 
Karl11tr. 27. 661 

Kasa oszczednoSci 
podpisanego Banku przyjmuje dep~yta 

i płaci od nich 431 
5 proc. za rooznem wypowiedzeniem 
4: i pół proc. za półroc.znem wypowiedz •. 

4: proc. za natyc~ia.stowem wydowfodi •. 

Bank. Ziemski 
w Koronowie {Crone a. d. Brahe.) 

D•bue zaprowadzony interes 

MLECZARSKI 
jest natyehmiast do spuedania (303) 

K. Schmidtmann, 
Habłnghorst, Btil,wstr. 2!. 

Biura obrony pralnej! Ud.:eel~~z~~:k: 
&pl'&Waci. pr&WI., karnych. opiekańczych, grunto· 
wycJa. teetaaentowych, 1pa.dko'lfJ'c1a ubezpteczenis
Gd lliHEM9'1iw7cłl wypatków, inwalidzkich, w wy
padhck na irlar1tśe itd., jako tei wykonuję wezel· 
kit prace pihnienu włącznie reklamacye podatko
we, prace piiait„lł w polaki• języku i tło.macie· 
.U. na :ai&aiMkie i pollkit. Polecam się także t• 
rA:f4pAia wuelkicla. pelJUlldowyc.it należytości u 
aajrl9t.lt.iej•1ch wa.runkaea. Godz. przed poL od 
I-li i po poł od ~-7. lf niedzielę od 10 do li 
1eu. w poł, 1442 

Ang. Zipplies, 
E•• en, Steelel'str. 1 (naprzeciw 

ra.ta.ssa ). 

~, l·a. fabrykat7: 
iWeil, Adler, 
~-Opel, Anker, ii Brenna.ber, 
~ Westfaltm 
-~ Excelsior, 

Stoewer i i. 

dostarczam n&.jtao1ej .rn got(Jwkę 1 na. odpła
t~. Na ~k~-a.diie <kolo 76 kołowchr. Wszelk 
części ruerw. Rtpar. rL«rc. i ze znaj. rzeczy, 

H Hel.land Handel kołowców i motorów 
I ' u ... e, Babnlwfstr. 111. 

Telefon nr. 266. 

Sau.kam 809 

służącej 
A. Krueks. akuszerka 

We.nne, 
ul. Karola 43. 

Cz(~ladnłka 

krawieckiego 

Panna; 
młoda. Polka, posiadaj~M 
majątku 2000 mk. 801 

szuka męża .. 
najch. górnika. Kto życty 
sobie fotografię, niech się 
zgłosi i dołfl.czy 20 fen .. 
w znaczk. na przesyłkę
pod lit. A. z. . 83 Hu· 
ckarde Postlagerna. 

Towarzystwo gimn. .,Sokół" w Suderwich Poszukuj~ od zaraz lub 
Donosi się niniejszem szanownej drużynie od 1 sierpnia 807 

przyjmie na stałe zatru
dnienie 8t. Ros:tak, 

Hombruch· Barop, 
806] Bahnhofstr. 37. 

oraz rodakom w Suderwich, iż urządizamy słoz· Sl-CeJ· 
- prywatną zabawe - ~ 

w niedz:ielę, dnia 14 lipca o godz. 4, u pa.na Polki w.ującej takż'l ję-
f'eldmanna w łienrichenbun~. J(to ohce brać zyk nieruitcki w wieku 
udziat w zabawie jest zoib<YWiązany dać się na od 16-18 lat de pracy 
druha zapisać. Czofem ! (2) domowej. Zgłoszenia 

Towarzystwo 2imn. Sokół I. w Oberhausen. Wydział. przyjmuję w domu w 
W nied:zielę, dnia 14 lipca odbędlzie się ze- · !!!&!!!'!!. !!!!111!1!~!!!!!'!1!!!~1!1!1!!!!!1111~1?9-~:w-zM!lll.,.!!lllDI_._ U n ser Fritz, 

Tow · zystwo św. Aloize~o w Weitmar branie o g-odz. 3 po poJudniu na sali pani Kol- PoHznkuje zaraz do pomocy w składzie przy ul Polnej (Feldstr.) 
J'Odaje swym czlonkom do wiadomości; iż w ter, przy Nowym Rynku. Kompletny udzial i do oastwiania mebli stałego (802) Win•. 1B42ulin' ""ki. 

.Posładlose, ~ 
obejmują.ca 3 morgi naj· 
lepszego gruntu z domo: 
stwem, do tego pół morgi 
ogrodn je;itkażdego cz&su 
do nabycia. Bliższych 
wiadomości udzieli wla
śeiciel. Cena podług u~o· 
dy. Proszę się zgłos1ó, 
by l!lię w niemieckie ręc• 
nie dostało. 80ł 
Franc. Drozdzyński, 
Kr ot o szyn, Chwalisz•· 
wska ulica nr. ~. •iedziele. dnia 14 lipca odbę<lz.ie się półroczne druhów oożądany. Wydzial winien stawić o t b t 'k ...., .,,, 

zebra.nie. Czionkowie winni się wszyscy sta- godzinie 2. Czo.rem! - Wydział. <2) z· o· n a eg ro o n I a -Sło-.--
wić, ponieważ mamy ważne sprawy do za.lat- zao 
wimia.. Kto sie z czlonków hcz uniewinnienia Towarzystwo św. Marcina w l(ray. poczdwa 15 -~o 17 lat 
aio stawi pocipa-da karze 25 fen., zarząd 50 fen.

1 
Pó!ro-cz.ne walne zebranie odbę<llzie siG w Zo-łoszenia do P· Janowsldego w Bruchu I lic2ąca. potl'zebna zaraz. 

Przy:tem donosi się, iż izostaną obrazy fotogra- w niedJzielę, dnia 14 lipca o i::-ollz. 1 po polu- t"I • I · Anton• §pnk, 
łicz.ne dostawione, zatem jest oożadanem, aby dniu. z powo<lru ważnycll spraw liczny udziat lub do brnra w Herne. i Langflnrlreer Bahnhof, 
ka.My i'Wói ol>raz odcbral. (1) c1Jo111k6w pożądany. Zarząd. (2) J„ „ Kwłat owskł. s 808) Uennningerstr. 32. 

--~----~~~~~--~--~------~----z. druk. naklad redakcyę odpowied1zialny Antoni Brejskl w Bochum. Nakladem i czcionkami wydawnictwa „Wiarusa Polskieg-o" w Bochum. 

pacztó 
poleca 

Księgarnia „ Wiar 
Polskiego" -
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,, Wiar u s P. I s ki" 
ryehodzi s.ześć razy ty!l'onniowo. 

Prenumerata. wynosi 

ł,30 JUii..· 

kWartalnie. 

,,Posłańca Katolickiego" otrzy„ 
aiują abonenci w dodatku. 

Ir. 29. 

~a niedzielę 9-tą po świątkach. 
Lekcya. 1 Kor. X. 6-13. 

. ~rad~! ~ie Po~ą~ajmy zlego, jak-0 
1 om poząda,!1; am się stawajde bal
wochwalcam1, jako niektórny z nich· 
jako ~~pis~o: ~ia~l lud j·eść i pić, i 
wsta~ igra.c. A~1 s1~ porubstwa dopu-

•. szczarr!1Y, Jak~ ~1.ek.torzy z nich porub
stwa się uopusc1!1; 1 leglo dnia Jednego 
!rzy i dwai~zieści~ ty~ięcy. Ani kuśmy 

) Chrystusa, Jako mektorzy z nich kusHi 
· · ! od w~żó:V :poginę_li. Ani szemrzyjcie: 

iako mektorzy z mch szemrali i pog-i
nęli od zatraciciela. A t() ~szystko 
przydało się im w figurze: a jest napi
sano dla napomnienia naszego, na któ
re ~rzyszly końce wieków. Przeto kto 

) ~niema, zeby stal, _niech .patrzy, aby 
me padł. Pokuszeme was niechaj nie 

J ~amm·j,e, jedpo l~dzkie, lecz ·Wierny 
iest Bog, ktory me dop1.1Jści kusić was 
nad to, co możecie; a.Ie z pokuszeniem · 

1. uc.zyni też wyjście, abY.ście znosić mo-
b ~h. 

Ewangelia. Łuk. XIX. 41-47. 
W on czas~ Qdy się przybliżył Je

zus do Jeruzalem, u1rzawszy mrnsrn 
plakaił nad niem, mówiąc: Iż gdybyś i 
lY poznało, i w ten dzień twój, oo ku 
pokojowi twemu; a teraz zakryto jest 
od oczu twoich. Albowiem przyjdą na 
cię dni, i otoczą cię nieprzyjaciele twoi 
walem: i oblegą cię, i ścisną cię ze
wsząd, i an ziemię cię o:balą, i syny 
twoje, którzy w tobie są, a nie zosta
wią w tobie kamienia na kamieniu; dla 
tegia, iżeś nie rpoznalo czasu nawiedze 
nia twego. A wszedłszy do Kościoła, 
począł wyganiać sprzedające w nim i 
kupujące, mów.iąc im: Napisano, iż dom 
mój, dom modlitwy jest. A wyście go 
nkc~ynili jaskinią ZJbójców. 1. uczył na 
azdy dzień w Kościele. 

Kazanie. 
, .Chcąc pojąć smutek i ocenić boleść 
Jakiej doznał Jezus na widok Jerozoli
my znając jej przyszłą zgubę, trzebaby 
stawić się w położeniu tych osób, co 
~owiedziawszy się: że ojciec, syn lub 
rat, utrzymujący ich z pracy swej, na 

r~z traci posadę, wtrącony jest do wię
zienia i na śmierć skazany. Jakaż to 
boleść, smutek i· żal nieutulony rpodo
hnej rodziny? A jednak będzie to sła
~ek.tylko porównanie do tego smutk .1, 
Ja 1eg.o doznał Jezus na widok nie
~.71częśliwego miasta Jeruzalem, i 
~szystkich ludzi w niem się zna.tdu1ą ~ 
"'Ych. Jezus tak umiłował świat, że 
j0stanowil życie swe zaofiarować, by
e go od zguby zabezpieczyć, a tu na
raz.widzi, że ta Jego mifość nie przy
~osi Po~ytku za tward1z~alym żydom 
~rozo.llmskim i wszyscy pójdą na za
~ adę 1 zgubę wieczną. Wię.c wspom
k.frr~zy na ten strasz'lly koni·ec, pła
t a 1 mówi1ł: „Iż gdybyś i ty poznało, 
~}1 ten dzie1l. twój, co jest ku pożytko
c 1, temu: a teraz zakryto jest' od o
ł zow twoich." To jest: gdybyś pozna 
l~· ~el Przybycia mojego do was, mi
gi se moją ·pragnącą cię pojednać z Bo
łtl~lll, majctc mię w obecnej chwili po-
1,~~dz~ sobą, słuchając głosu mego o
k1era1ącego ci oczy na przyszłe szczę 
z~~· a. które to oczy twoje obecnie są 
ie sI~o1one dla niedowiarstwa twego, 
'Cię nie możesz przejrzeć i zobaczyć co 

czeka w przyszłości. „AlbowJem 

Bochum, na niedzielę, dnia 2ł lipca 1907. 

'?r~yjdą na cię d~i. i otoczą cię nieprzy I 
J~c1ele wałem: 1 -0bllegną cię i ścisną 
cię zewsząd: i na ziemię cię obal·ą i sy 
ny t~oje którzy w tobie są: a nie zo· 
:stawia w t-0bie kamienia na kamieniu: 
dla tego żeś nie ,poznało czasu nawie
id~enfa ~wego." W słowach tych za
wiera się historya zburzenia J erozoli
~y, kt~rą z doP'uszczenia Boskiego za 
medo~1arstwo żydów, umęczenie Chry 
stusa· 1 .~omordowanie uczniów. Jego, 
Tytus meprzyjaciel żydów dokonał· 
Ot?czył ich wojskiem zewsząd, oglo
d~1l, wymordował, a w końcu miasto 
zburzył do tego stopnia że kamień na 
kamieniu nie ·vowstal· 'Była to kara 
doczesna, za, występki żydów. Ale nie 
nad tym chwilowym utrapieniem pła-
1~al J e~us,. lecz naid ich zgubą wieczną 
l p_otępiernem duszy, do którego .przy
szlI za swe niedowiarstwo. że nie ko
rzystali: ani z przepowiedni Proroków 
oznajmuią;cych im przyjśoie Messya
sza, ani z obecności samego Chrystusa 
ani ~Ewangelii, którą im głosili Aipost~ 
Jow,1e, lecz pozostali w ślepocie swo
jej i zgubionymi zostali na wieki. 

Bracia moi, historya ta, jest obra
zem każdej duszy upadłej w grzech a 
'Ult:l\.Vl JJy;, ~«J'i"''-'J " ··- ••• - - . ..... • 

go, z Jego łask pozostawionych w Sa
kramentach świętych dla podźwignie 
nia się z upadków, a tylko trwającej 
w nałogu grzechowym. Jezus dla wszy 
stkich nas stal się człowiekiem, dla 
wszystkich cierp~ał męki i umarł na 
1krzyżq, abyśmy wszyscy przezeń by
li zbawionymi; a jednak jakaż wielka 
liczba ludzi pozostaje w zaślepieniu 
swojem nie korzystając z tych łask? 
Nie wierzą: ani w Chrystusa i w n:au
kę Jego, ani w zbawienne napomnie -
nia· kapłanów jakie im dają, a tylko w 
zaślepieniu swojem trwają w grzecho
wych nałogach i ściągają na siehie 
gniew Boży. Jezus jako Bóg milosier 
ny, który inie pragnie zguby człowie
ka, a tylko aby się nawrócił i żył, wi
dząc przyszły ich los i zgubę wiecezną 
jeżeli się z grzechów nie podźwigną, 
boleje ina tern i opłakuje ito ich nie
szczęście, zsyła nieraz nawiedzenia 
swoje: to przez różne wy1pa:dki nad
zwyczajne, to przez zaraźliwe choroby 
,i śmierci nagłe, a wszystko w tym ce
lu, aby ich obudzić z letargu grzecho
wego i przywieść do upamiętania się; 
a jeżeli to wszystko pozostanie bez sku
tku dla nich ii nie poprawią życia swe
go, czeka ich zagłada i zguba wieczna. 
Otoczą kh nieprzyjaciele walem, to 
jest: różne utrapienia i dolegliwości 
choroba ich przyciśnie i ubezwładni, a 
w ko1icu śmierć zadławi. 

Zastanówmy się nad sobą bracia 
moi, i zauważmy: czy i nam pod tym 
względem sumienie oo nie wyrzuca? 
a jeżeli widzimy że tak jest, garnijmy 
się coprędzej do miłosierdzia Bożego, 
korzystajmy z zasług Chrystusowych 
i oczyszczajmy dusze nasze .z grzech
chów w Sakramencie :pokuty, aby uni
knąć potępienia, a zasłużyć na nQgro
dę wieczną. Amen. 
~~. !l!!!!!'!P-!'!!!I!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Po sce. 

(Ciąg dalszy)_ 

LIPY POD LUBA W A. 
Na początku trzynastego wieku pier 

wsze zaled\\"ie promienie wiary św. 

dostały się do Prus Zachodnich. Ksią
żę Sławabuno .nauczony od świątobli
wego Biskupa Chrystyana zbawiennej 
wiary, przyjął niedawno w Rzymie 
Chrzest ŚW· z rąk samego Papieża In
nocentego m., ale jeszcze wielu pogan 
nie znało Pma Jezusa· w tych stro
nach i składało ofiary swym bożysz
czom .po kniejach i lasach. Je.dnem 
z miejsc. gdzie pogańscy Prusacy bez7 
bożne swe ofiary składali, gdzie u·czty 
i igrzyska pogańskie odprawiali, był 
•prześliczny gaj lipowy, położony :pod 
miastem Lubawą. Zwano ~o też świę
tym gajem. W tym to gaju, jak nie
sie ·podanie - bo żadnych dokumen
tów z owy.eh czasów nie mamy - nad 
jedną Hpą stojącą nad strumykiem u
kazała ~ię wielka jasność i tam znale
ziono z drzewa rzeźbioną figurę Naj
świętszej Panny z Boską Dzieci111ą na 
ręku. Zdawało się, że nie g.odz1i się 
tak św.iętej figury zostawić na miejscu, 
gdzie jeszcze szatan bałwochwalczą 
cześć odbierał, zabraH ją tedy stamtąd 
chrześcianie i z uszanowaniem odnie
śli do farneS!-0 kościoła w Lubawie. 
Atoli święta figura. niewidomą silą, 
wnet na pierwsze m1ejsce ·przooiesio-
1powtórzyfo. 'T'w iu2@-" d,rwJ<so..tnif. si~ 
skup Chry·styan, który w Lubawie mie 
szkal, udał się na czele lkznej proce
syi, w której. i książę SlawaJbuno ucze 
stnkzył, na miejsce zjawienia się świę
tej fikury, gdzie przybywszy, rzekł do 
Hcznie zgromadzonych ohrześcian: 
„WidzieHście wszyscy, że Matka Naj
świętsza obrała sobie to miejsce, aby
śmy Ją tu czcili. Tu więc wyibudujemy 
Jej kaplicę. Ale nie godzi się, aby o
bok przybytku Matki Najśw. stała ta li
.pa 'POgań'ska, pod którą niecne boży
·szcza c:t?czone bywaią1• Pójdźmy ~ 
usuńmy ją". To rzekłszy, wziąt w rę
kę si,ekierę i pierwszy w l~pę uderzył. 
Niebawem rzuciH się obecni i w mgnie 
111iu oka lipa zniszczona została, a na jej 
mejscu skromną z początku kaplicę ku 
czci Najśw· Panny postaw.iono. BalJ 
się jednak chrześcianie zostawić tam 
świętą figurę, aby jej_na tern odlrudnem 
miejscu, poganie nie znieważyli; odnie
śli ją więc do fary, gdzie od owej chwi 
li pozostała. Odtad aż do naszych cza 
sów na większe święta Najśw. Panny 
1przenoszony bywa w uroczystej proce 
syi ten święty wizerunek Najśw. Bo
garodzicy do Lip ii tam cześć odbiera 
przez cały dzień; po skończonej zaś uro 
czystości, odnoszą go wśród pieśni po
bożnych do parafialnego kościoła w Lu 
bawie, gdzie po prawej stronie od wej
ścia. w osobnej kaplicy w oHarzu się 
mieści. 

Trzy rodzone siostry Mortęckie 
wystawiły w roku 1620 tę kaplicę: Ma
gdalena słynna ze świątobliwości ksie 
ni chełmif1skich Benedyktynek, Anna 
zakonnica w Chełmnie i Zofia, żona 
Samuela Żalińskiego. Przy tej kaplky 
byla fundacya na dwóch kaptanów i 
trzech śpiewaków. 

O łaskach doznanych od Matki Naj
świętszej w Lipach wymownie świad
czy gorące ludu okolicznego nabożefl
stwo, jakoteż zapiski z wiz.yt kanoni
cznych i pieśni starodawne, które ':\V 
rzewnych slow ach gfosza. że: 
Nikt stąd nie odszedt. udawszy si<; w 

. smutku; 
Doznał, kto prosił, prośby swojej skut

ku, 
Tu płacze sierot, ucisk, niedostatki 

Księgarnia "Wiarusa P." 
poicea w wie~l.:m wy~orze : 

książki dv na.bożeń8twa, powie
ściowe, historyczne, śpiewniki, li
stowniki, papier listowy, wif\Zarki, 
powinszowania itd. 

Adres : "\Viarus Polski", Bo
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok 17. 

Moc swoją tracą, .przy nogach tej Mat_, 
ki. 

Około stu wotów zlożonyie11 z 
wdzięczności za rozmaite łaski przecho 
wuje się w skarbcu farnego kościoła, 
które rozwieszone bywają w dni uro
czyste olmlo ·świętej figiury. Zdobią 
ją .nadto ~rebrne korony i suknie ze sre 
brnej blachy. Wota srebrne w kształ 
cie nóg, rąk, oczu, świadczą jakich łask 
wierni czciciele Maryi w Lipach do
znawali; naj.bardziej aedinak rnzsze
rzyło się zaufanie w sercach okoliczne 
go ludu do Najśw. Panny Lipskiej w 
\POtrzebach ogółu, w czasie posuchy 
lub deszczów ulewnych. Ilekroć w Lu 
·bawie fob okolicy powstawało morowe 
,powietrze, ilekroć głód zagrażał. słota 
lub posucha panowała. zbierał się lud 
wierny we farnym kościele lubawskim 
'skąd w pobożnej procesyii zanoszono 
świętą figurę Matki Niepokalanej do ko 
ściółka w Lipach i tam wypraszanc1 
uwo11Ilienie ·od gorożącego niebezpieczet1 
5twa. Spiewano wtedy: 
W czasie krytycznym -do Twojej przy-

czyny 
Udające się racz wysłuchać syny: 
Maryo Lipska w maleńkiej posturze· 
T.>n7vęd:7- fp hn rze ! 
czają też obywatele LUJbawy d.wuKrot
nie ocaolenie miasta od nieprzyjaciel
skiego napadu Szwedów. 

Największa uroczystość w Lipach 
prz~pada na drugiego lLpca, w dzień 
Wawiedzerrii1a Naiśw. Panny. Pobo
żny.eh pielgrzymów przybywa· wów
·czas okola pięć tysięcy. W wigilię tej 
umczystości, uda.ją się wszyscy do fa
ry po południu; k~plan zdejmuje wów
c~as figurkę z ołtarza i pod baldachi
mem ją niesie w procesyi, zwyczajnie 
tak licznej że gdy pierwsi uczestnicy 
procesyi już dosz1i do kościoła w Li
ipa·ch, to ostatni zaledwie .z Lubawy wy 
chodzą; a przecież Lipy od Lubawy 
blisko kilometr sa oddalone. 

Lubawa należała do biskupów cheł
mi!1skich z daru księoia Sławabuno, 
który przyjąwszy wiarę świętą oddat 
to miasto z okolicznemi wioskami na 
wlasność biskupowi Chrystyanowi. 

Kościół farny w Lubawie zaczęt_o 
budować w roku 1233 ipod wezwaniem 
św. Anny. 

.. "IP"lt 

Dzieje Kościoła. katołickieg~. 

(Ciąg dalszy)_ 

II. Że tym Odkupicielem był Jezus 
Chrystus, wynika: 

1. stąd, że na Jego osobie spełniłv 
się wszystkie powyższe .1rzcpówiednie 
i figury starozakonne dDkladnie, dosło
w:nie, w najmniejszych nawe t .lro"J!az
gach. Nie podobna 1Jrzv1m<.i.:·ić, ;t;; lu
dzie umyśl·nie tak rzeczy kierowali, aby 
się owe przepowiednie i figury sod
niły. Owszem, one się spełniły nawet 
mimo woli ludzi. Dowodem tegJ j.;•:i 
przedewszystkiem cały przeble~ męk! 
Chrystusowej. 

2. To samo wynika ze świadectwa 
św. Jana Chrzciciela, który na ChrystLL 
sa Pana, jakD prawdziwego Odkupi
ciela pakem wskazał. A to świadec
two św. Jana jest tutaj tern ważniej
szem, że je wydat z zupełnem zaprza
niem się samego siebie i z poniżeniem 
własnej osoby. Wyznał bowiem wy
raźnie, a nie zaprzal, że nie tylko nie 



jest oczekiwanym Zbawicielem, ale 
nadto, że nic jest godzien wawdziwe
mu Zbawicielowi rozwiazać „rzemy~ 
u trzewika Jego''. 

3. Wynika to także ze świadectwa 
apostolów, którzy tak ustnie jak piś
miennie glosili. że Jezus Chrystus był 
oczekiwanym Odkupicielem świata. u
ważając tę .naukę za fundamentalną pra 
wdę religii chrześciańskiej, we wszy-
stkich swoich naukach z tej prawdy 
wychodząc, we wszystkkh do ulej sta
tecznie wracając. Często także, aby u
dowodnić, że Chrystus Pan byl oczeki 
wanym Mesyaszem, odwoływali się na 
to, że na Nim spe!nily się wszystkie 
mesyańskie proroctwa, że do Niego ÓCi 
inos.Hy się wszYiStkie figury Starego 

Zakonu. 
4. Wynika to z orzeczei'i samego 

Chrystusa Pana, który powtarzał aż do 
śmierci i za które życie polożyl. 

5. Wynika to ze świadectw anio
Jów. 

6. Wynika to ze świadectwa Boga, 
Oj.ca niebieskiego, który sam ogłosił, 
że Chrystus Pan jest Odkupicielem. 

7. Wszystkie te świadectwa uzu
ipelnia na·reszcie świadectwo .całego 
iKościola, który wiarę w Jezusa Chry
stusa, jako przyobiecane~o Zbawiciela 
i Odkupiciela świata wypowiedział w 
symbolach, w litiurgiach (obrządkach), 
przez świętych nauczyciel·i i ojców i 
1przez swoje chwalebne istnienie; na 
iei to bowiem wierze zbudowany stoi 
stlnie do dzisiaj. 

§ 49. 

2. Jezus Chrystus jest prawdziwym 

Bogiem. 

Jezus Chrystus jest Synem BoZym 
i to ·przyrodzonym i jednomdz.onym. 
Syn zaś Boga jest, jakeśmy już udowo 
<lnm, prawdziwym Bogiem; ma tę sa
mą. co Ojciec, istotę i jest godnym tej 
samej, co Oj-ciec, czci boskiej. 

Że Jezus Chrystus jest prawdzi
wym Bogiem, wynika dale i: 1 z J eg.o 
własnego o sobie świadectwa; 2 z Je
go nauki; 3 z Jego żywota; 4 z Jego 
....,..:J,!n.- · .... pv..:nvłv w; / 1.,, 1 u1.,,::i.Le'rżen(a 1 
utrzymania się, jako też 'Z owoców 
religii chrześciańskiet 

W Jlogoni za szez_ęśeiem. 

. Na sza~ym świcie mgly otulały ziemię, 
c1c.Q~ bylo, Jakby mąldem siat, ani jedna nie 
zadrzala galązka wierzbiny. Mrocznie 
s~nnie i cieplo, opary leniwie szly w las: 
Biale chmury stanęly na zachodzie, slońce 
oblalo je różową jutznią. I świat nie za
drżał na przywitanie słońca, ziemia z rado
ś~i _nie j~lrnęla, zaledwie opary, coraz szyb 
CJeJ klęb1ąc się, uciekały w las. Powoli bia
~e ~h~ury roztopily się, zrzedly, słońce 
Je pilo I na niebieskim sklonie splynęlo bia
łe, obejmując promieniami ziemię. 

W górę strzelil skowronek i zaśpiewal. 
Jedyne Boskie stworzenie na ziemi - i ni
kogo... Byfo i drugie - Michal Kopeć .... 
Wyszedl cicho z chaty, zapad delikatnie 
drzwi za sobą, łopatę zarzuci! na ramię, po
patrzal na wlasną chalupę, na ginące w nie
bieskim widnokręgu zielone blonia mach-
nął ręką i poszedł. ' 

Skowronek rwal się \v niebo, .~
dać go nie bylo - i śpiewał, śpiewał. 

- Cóż mój ptaszku wyśpiewasz? so
bie zimę, a ludziom dolę ... Spiewasz mi już 
ośmnastą wiosnę, od kiej się z Jagą pobra
łem, wyśpiewaleś pięcioro dziecek i coraz 
cięższą dolę. Pięcioro - powtarzał, pa
trzał smutnie dokoła, skowronek śpiewał, 
słońce grza!o. Ani jednego listka na 
drzewie, zaledwo że pęki na wierzbinach 
i mlodziutka trawka, zielona jak ruta na sze 
rokich błoniach. 

- Bóicie się Boga! - szepnąl i przy
st~nął - cosik mnie chwyta za gardlo i lęk 
zbiera, jak gdyby śmierć zaglądała mi w 
?c~y. Dziecek pięcioro, jedna topata, sze
s~1oro rąk. moje, J adzyne i I(aśki !... Bójcie 
się Boga, ziemniaków nie wystarczy na 
bez-tydzień - i z grosza żyj, a do żniw 
daleko. 

Stanąl, patrzał przed siebie. 
- Ja, trzy szóstek, l(aśka dwie. Pięć 

szóstek na siedmioro gąb - rety!... 
Zdjąl kapelusz z glowy, przeżegnal się. 
- A tu ci słonko wesolutko świeci i 

świat się śmieje do radości, a radość do nie
go .... tra,1• ka ci rośnie, aż mruczy i zboża ~· 
się dźwigają. i,,voda srebrzy się od slońca, 
drzewina pęka, a tu pięć szóstek na sied
mi9ro gąb. 

Wielki żal ściskał mu serce. 
- Trawka od rośnięcia mruczy, a by

dlątka ani jednego, ani jednego! Wyżyw
że pięcioro dziecck bez odrobiny mleka!... 
Jaga ci cudów dokazuje, że dotąd z głodu 
nie pomarły. 

Myśli tfoczyły się do głowy biedaka 
i szarpały mu bólem serce, a świat śmiał 
się do radości, a radość do świata. Na la
zurowem niebie bez chmurki słońce się ką
pało. Cicho, żadna pszczółka nie zabrzę
czała ,komar nie bzyknąt -- cichutko ... 
Zaledwie gdzieś z daleka w górze, skowro
nek nad oraczam~ zawodził, co szklącą od 
wilgoci skibę świętej ziemi na skibę kładli. 

- Wszyscy na swojem, ja nie mam ani 
skrawka tej świętej! Mój grunt, moje 
wszystko, to ta jedna łopata. 

Zal go sparl, wszedł mu pod żebra że 
iść nie mógł, a skowronek bił w górę nad 
oraczami i za\vodzil, a czarne skiby, szlą
ce od wilgoci, kladly się za plugami jedne 
na drugie. · 

- Mnie skowronek nie zaśpiewa przy 
mojej robocie. 

Stal, rozglądał się i patrzal dlugo na 
wodę z poza tartaku i sitowia, odbijającą w 
sobie niebo. Raptownie błyskawica myśli 
wpadła mu do mózgu. 

- Uciekać - zawalał - uciekać na 
koniec świata. Uciekać, uciekać - powta
rzał, i pomkną! naprzód nerwowo. - Mfo
dym, sily mam, zarobię! 

- I odlecisz od baby, dziecek, od tej 
świętej ziemi i tego slonka ?... • 

Rozśmial się. 
- Jedno słonko na cały świat i tam 

go przecie ujrzę!... Będę patrzał na dzie
cka i cóż im ślepiami pomogę? One chcą 
chleba. Większa będzie uciecha, gdy z po
czty pieniądze odbiorą, jak z: moich śle
piów.... Jadę, i już, choćbym się miał za
paść. 

Szedł weselej, raźniej, większe kroki 
stawial. 

- Jeszczem mlody, sity są! - Lopatę 
podniósł i świsnąt nią w powietrze. - Cze
kać aż starość przyjdzie? Niedoczekanie! 
Ha .. ; ha .... mnie w robocie nikt na całą oko
liczność nie prześcignie - to i tam dam so
bie radę!... Jadę!... 

Przed dębowym krzyżem, stojącym sa 
motnie na rozlogach, zdjął kapelusz i jakoś 
nie myśląc, przeżegnał się, westchnąl dalej, 
obejrzał się za nim raz i drugi. 

- I czego się oglądasz? krzyż i już. 
Widziałem go mało sto razy, a może i wię
- -! !.5t"t~tr w-! ufhys1e 1v11chala by la Ilością 
trudną do objęcia. 

I znowu się obejrzal. Przy bialej dro
dze na zielonym pokladzie mchów i traw 
krzyż wciąż staf, zdało się Michato>.vi ż~ 
smutny i ramiona daleko, daleko na 'dwie 
strony św~ata rozciągat. Strach 'go ogar
nął... Odz1e one lecą w niebieskiej pomro
ce? Na kraj świata! To i mnie może na
wiedzą. bo pono „tam" krzyży niema na
szym się bez nich markoci i cną ... Nie~h se 
sarni stawiają, to będą mieli. Jak się doro
bię, postawię im i sobie ... 

Znowu się obejrzał. Niebieskawy 
mrok obejmował krzyż, tulił i chtonąl. 

. - .Okr~tnie jakoś ciągnie ślepia do sie
bie. Nie dziwota, że tęsknica może za nim 
iść. Ale nicchta, większa idzie tęsknica za 
chlebem. gdy się jeść chce. Dziecka nic 
bójcie się, nie będziecie cierpieli głodu. 

Marząc o tym blogim stanie w którym 
„dziecka" hardo staną do głod{1 doszedł 
do miejsca, gdzie nowa droga' robiona 
przez niego, wyciągała się z lasu' przez za
gaje na błonia. topatę wbit w ziemię, zdjął 
katanę, z krzaków wykrzyknął taczki i za. 
brat się do roboty. Ziemię z przekopy kładł 
na taczki i rozwozil ją po nowej drodze za-
sypując stare bruzdy i wyboje. ' 

Pra~a .sprowadziła weso.re myśli, pro
stował się i pogwizdywał, czasem i zaśpie
wał: 

Jaguś moja, Jaguś 
Nie bójże siG biedy .... 

śniadanie przyniosła Jaga w dwoja
kach: omaszczony żur i ziemniaki.· Mleka 
nic bylo. 

. Michal siadt, nogi wsunąl do przekopy, 
zdJął kapelusz, przeżegnał się i zacząl jeść. 
Jaga kucnęła przy nim. 

- Jaga, powiem ci cosik - odezwal 
się. 

- No to gadaj - odparta ciekawa Ja
ga. 

- A nie przewrócisz się, jak usly
szysz? 

- A choć sic; prze\vrócę, to co mi się 
stanie? ... 

- No, to uważaj! 
- Jadze ciekawość oddech zaparla. O-

tworzy/a usta i swe wielkie siwe oczy wle
pila w męża. 

- Jadę do Hameryki ! 
Zerwata się. 
- Ty? Bój się Boga - a za co? ... 
- Nie twoja w tern glowa. 
- Wiem, że nie moja, to mówże Niema 

prawie· co do gęby włożyć, wójt wola na 

podatek, a ty chcesz jechać, mnie i dziec:Ii.:a 
sierotami ostawić? 

Kopeć odstawił dwojaki, otarł ręka
wem koszuli wąsy, spojrzał na żonę i rzekł 
tonem wyższości i wielkiego rozumu. 

- Siadaj! Tych czterdzieści papierków 
co mi się należą za tę oto robotę ... 

- Rozlecą się w jednym dniu - przer 
wata Jaga. - Podatek, tobie zylówkę, bo 
przecie boso nie pójdziesz do kościota. Trza 
kupić pęcaku, ziarna, przednówek srogi. 

- Tobie je dam - zawołał - żebyś 
miała za co czekać, póki nie zdolę pojechać, 
zarobić i postać wam. 

- To za jakie pieniądze u licha poje
dziesz? 

- Nie twoja w tern glowa - rzekl z 
mocą i wielką godnością. 

- Wiem - odparła zniecierpliwiona 
- ale kicj ty tak wyjeżdżasz ze swoją gło 
wą, to hyżniej gadaj, nie marudź ... 

- Słuchaj. 

trzydzieści, zdro\va, silna, spódnicę Pod 
ciągnęła do kolan, założyła za pas i Po 
mykała, jak kula. Michał oparty 0 lo
patę patrzał za nią i szeptał: -

- Ciężko jej tchu złapać, tak ci ·, 
radość pędzi. Bieda dosyć ją nagryzł~ 
i nie dziwota. że babsko radeby odpo.. 
cząć i od bydlątka choćby kwartę mle
ka dia dziecek udoić. 

Patrzal przed siebie. Bl-0nie mknę 
lo ~ż po brzegi wsi, dolatywało do sza
rych chat, niebieską pomroką okry. 
tych. Po jednej strome smuga ciemne 
og lasu, po drugiej woda wyglądająca 
z trzęsawisk, biorącą w siebie srebrno 
slot'lca... Ciepło byl·o i cichutko, sko
wronek został przy oraczach... Wy. 
tężył wzrok, dębowy krzyż zamaja
czył i znowu zdalo s:ę Michałowi. że 
ramiona rozciąga daleko nad ziemię .... 

I(ucnęla przy nim i zasłuchana czekała. 
- Wawrzek Dudka ma sifkartę, a je-

chać nie może i radby się jej pozbyć - we 
zmę od niego. Zakredytuje mi, bo mnie lu
bi i wierzy. A na kolej do Bremy dostanę 
od ludzi. 

Przcżegnal :S ię. coś zaciężylo na ser 
cu, lecz 11ie wiedział co. m~rkotnr, stę. 
skniony, u.jął l·opatę i '\V milczeniu zie
mię ldadt na taczki rozwozi? j ąpo drodze 

- Michał, bój się Boga, babę i dzieci 
' odlecisz? 

- Odlecę - rzekł z uśmiechem dumy 
i silnego postanowienia - odlecę, bo trza I 
niema na to rady. Chałupa się wali - i za 
co nową postawić? A musi ci być wielgą, o 
dwóch oknach i z komorą! Chalupa porzą
dna, a do niej krowa, do krowy grunt. 

Kaśka. siedmnastoletnia dziewczy. 
na, .córka Michała i Jagi, prasowała w 
garderobie .dworskiej. Zadyszana Ja
ga wpadła, nikogo nie było. 

- Kaśka, wiesz co? - szepnęla. 
łapiąc w płuca powietrze. 

- Mówcie prędko! 
- Nie zgadniesz. 

Jaga z radości pchnęła go, pokraśnia
ła, oczy jej nie lśni?y, nie śmiała głośno się 
cieszyć. 

- Tyle od razu, nie baj glupi ! - za
wołała. 

- Dotąd będę tam siedzial, póki tyla 
nie zarobię. Fela od razu przyniósł ośm 
stówek, to i ja mogę!... Ośm stówek wy
starczy ... 

- Cicho, bo mi się w ślepiach mroczy 
od wielgiego szczęścia, nie mogę tchu zła
pać .... 

Posmutniała. 
- Biedaku! pojedziesz sam bez wiel

gą wodę, z obcymi ludźmi, jakąż sobie 
dasz radę we świecie? I ostawisz mnie i 
dziecka sierotami. - Zaczęła cicho zawo
dzić ... 

- Cicho - przerwał Michał - inni se 
dają radę, to i ja nie zginę, będę z drugimi 
i już. Nie markoć mi serca, nie zawodź, ino 
ł}Tl"~5ai. rln <"''h'='ł11n_Jr '\Vrl'7innio r'\1r-hł111 n~ rlrn 
bt,;, uLY zames uo szewca ... 

- Już to jedziesz? ... 
- A na co będę czekał? Dziś oddam 

robotę. Dz_iś odbiorę pieniądze, z Dudką po 
gadam o s1fkartę, i gdy się ino dowiem kto 
ki ej od nas jedzie, jadę z nim! ' 

- Michał - skąd taka moc idzie od cie 
bie, do dziś nie byłeś taki. 

- Bo bylem głupi, marłem glód z to
bą i dzieckami i nie umiałem znaleźć na to 
poratowania. Ale odkąd wiem że u Dud
k~ sifkarta leży, ino po nią rękę' wyciągnąć 
me mogę sypiać, a dzisiak coś mnie szar
pnęło i powiedzialo: jedź! To i jadę!... 

- A jak zmarniejesz! ... 
- Raz trza umierać. Ty się wydasz!.. 

1 
• - .Cicho! - krzyknęła i wolno zamy

sla1ąc się, dodała: -- I< toby mnie chciat ste
raną, biedną z pięciorgiem dziccek ... 

- Może jaki gdowiec bogaty. Mało 
ich to? - zaśmiał się serdecznie. 

- Jaga zalała się Izami. 
- Micha!, nie plećże glupstw. I 
- To i ty nie pleć. 
Objęla go za szyję i, placząc, tulila się · 

do niego. 
- Taka jnż nasza dola chudziaków -

mówił \VZruszony, glaszcz~c żonę po ple
cach - i co robić, trza se radzić, jak moż
na. Tak mi już dojad!a nasza bieda, że se ra 
dy dać nie moglem, a nie byto nijakiego spo 
sobu. Chodziłem jak głupi, Bóg się ulitował 
i przyslal do Dudki sifkartę. a dziś, jakiem 
ci spojrzat na ten świat, na stonko, co grze
je - tak mi strzeliło do glowy: bierz kartę 
i leć i ratuj babę i dzieci od gf odu. Ziemnia 
ków ino garstka. A ootem co?. Robota się 
skończyła, a potem? Jaga, nie trapże się 
wrócQ i będzie nam dobrze. Żeby choć je~ 
dno byd!Qtko i z morgę wlasnej świętej zie 
mi. 

- Michał, tyś dobry, tylo s'.ę okru 
tnie boje. 

· - Boś głupia: wieluż to pojechafo ! 
Ani jeden nie zmarniał. wszyscy wró
cili, chyba sami nie chcieli. 

- A 71echt2. a1e sie boie i jtJż ..• 
- A to sie bój. tvlv wdzianie na dro 

gc rychtu.i. a buty zanieś do sze\vca. 

Jaga sie zerwala. ocierając oczy, 
·po<ljęfa dwojaki. po<lciavnęfa spódnicę, 
ognie radości szły od niej ... 

- Kiedy skończysz - spytała. 
- Na odwie·czerz. 
- Ostciń z Bogiem. 
- Cóż? - zapytał. 
- Kiej jechać, to jechać! - i nie 

1patrz~c na męża, poleciata. Mloda, lat 

- Skądże? co? co takiego? ... 
- Ojciec jedz'.e do łfarneryki. 
Kasia położyła że:azko, obie patrza

ły na siebie d?uga chwilę, nareszcie 
dziewczę w milczeniu ujęfo żelazko i 
prasowało dalej, zawzięcie. 

- Cóż. nic nie rzekniesz? - spy
tała Jaga. 

- Za co matusiu pojedzie? za co? 
- Dutka mu odstąpi swoją sifkartę 

i skredytuje, resztę dodadzą ludzie. 
- Dutka? - na twarz dziewczęcia 

wystąpiły rumie11ce. 
- Tak, Dutka - powtórzyła Jaga. 

- W domu bieda. że jei siekierą nie u-
tniesz ziemniaki się kołlczą, ja od dzie· 
cek i' chałupy odlecieć nie mogę, ty i 
o}ciec takiej chmary nie wyżywicie. 
Jadą inni i wracają, to i on n:ech jedzie, 
robntnv i zdrów. CM: tu wy~iedzi? 

Lalała się łzami. · 
- Ostatniemv '\\' e dwie - mówila 

dalej - będziemy pracować i czekać. 
Błażek Czarnik w trzy miesiące przy. 
s1al swej babie stówkę. Kaśka, stówka 
la nas \Vie:gie pieniądze. 

Popa trzy!a na prasującą w milcze· 
niu córke i zawolala: 

- Skar,nieniałaś, czy co? Slowa nie 
rzekniesz. 

- Bo mn:e omroczyło, że trudne 
myśli zebrać- orzekła. - Na poludme 
przylecę do chałupy i obiad zanios~ 
tatusiowi.·. 

- Przychodź, jakoś mi markotll~ 
jesteś! 

- Omroczonam tylko. Powiem i· 
no, że byłoby to wielgie la nas szczę· 
ście. 

- Widzisz! ... 
- Może za wielgie ! 
- I ni eboisz się o „starego"? . 
- Lud.zie setkami jada i wraca1a„:· 
- Przychodź, mam trochę mąk~ 

klusek zagniotę. 
Michał zmęczony ocierał ręka,rem 

koszuli pot z czoła, odpoczywał l p~· 
trzat Zdal,o mu się, że wiosna co t~ • 
ko przvleciala na świat i wita LSię z n:i 
Cieply, południmvy wietrzyk mus.~
mu twarz, 1chlodził i pieścit Mtodziu: 
kie galązki brzózki z zielonymi pączka 
mi pochylały sie· . a 

-- Żegnają ci mnie - r,zekl ~~c!I. 
wesoto, lecz jednocześnie cosik scis!l~ 
ło mu gardło i żal obial mu serce. 

Zerwał się. e· 
- I czego? - zawołał - kiei prz. 

cie wrócę. R.ok, a najwyżej dwa Jat~, 
i siędę se na własnym zagonie i "rlW' 
krowisko będzie mi lizać ręce. 

1 
mu 

Rozśmiał się, wietrzyk mtuska 1

1)' 
twarz, gałązki brzózek trzesz.cza,r; 
niebiesl}awy mrok rozstęp.owal sie

1
, .:1 

bOf11· 
da w szuwarach za zielonem ~~ 
świecila jasnością.... Ciepło zstęVo,ie· 
lo z góry i szlo na świat. jak .zba'\ a 
nie ... Michał ·patrzał i lgnął do c1epl~, d 

•brzózek trącających się gałątkarni, .~ 
zieloneigo blonia i wody w szu-warci~ 
Nie śmiał 6pojrzeć na krzyż, na 4: ;; 
gnięte jego ramiDna bat się, strac. i 
obejmował, a jedITTak rad byl, i~ sto~i 
czuwa nad nim i wydlużonemr ra 
nami obejmuje go ... 

s 
n 
c 
s 
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r -- Rami.ona jeRO przelecą prze.z mo
rze i przyj·dą .do mnie - pomyślał i rad 
byl z tej myśli, lecz bał się patrzeć czuł 
że lęk i żal znowu go „ichycą'· i g~rdło 
f1łU ścisną... I znowu zsunął isię do prze 
koPY i ziemię łopatą odwalał. Zasze
łeścialo, odwrócił się, patrzy - Kaśka 
dobiegała z dwojakami. 

- Umyślnie przyleciałaś? - zapy
tał. 

-Umyślnie. jakem sie dowiedziała 
że jedziecie do łfameryki... 

(Ciąg dals:zy nastąpi ) 

W rzędzie najszkaradniejszych wad 
psujących serce człowieka i będących 
prawdziwą plagą lrUCl:zkości, stoi nieta
przecznie chciwość. Ona ruguje z duszy 
Htość i miłosierdzie, uczy oszustwa i 
niesumienności. Jest matką złodziej
stwa. Marnuje życie. nieszczęście spro
wadza i duszę zatrnca. 

Chdwiec jest samolubem i za~droś 
nikiem; o sobie tyl~o myśląc, chciałby 
wszystko dla siebie zagarnąć, .zawsze 
mu za mało tego co posia:da, bo pra
gnie więcej i zawsze więcej. Jeśli mu 
się wiegzie i dorabia się vracą, chciał
by trzy razy tyle zarobić, a jak mu nie 
idzie i majątku nie zbiera, największa 
go rozpacz ogarnia. Cudze powodze
nie go boli cudzy dostatek ·go pali· 
Zdarłby bliźniemu ostatnią koszulę z 
zgrzbhetu, wydarłby ostatni kawalek 
chleba, ostatni grosz z ręki« Spać i jeść 
nawet nie może s·pokojnie bo przemy
śliwa skądby jeszcze co wyciągnąć. 

Będzie on zawsze niesziazęśliwy, Nie 
zadowolony z tego co uczciwie zarobi; 
ciągły ma ni·epokój i trwogę, żeby gro.
sika nie stracić, żeby mu sz.pilka nie zgr 
nela. 

Chciwiec jest ską;py; woli czasem 
głód cierpieć i chodzić obdarty jak nę
dzarz, choć go stać na odzież i, jedzenie 
- niż grosik wydać. R.az schowaneg.o 
nie ruszy, ale rad .zagląda do niego, 
chce go czuć przy sobie. Inny znów nie 
ścierpi, aby pieniądz leżal bez użytku. 
Onby nim ciągle obrnca·l; pożycza na 
procenta, rzuca się na spekulacye. Me 
nie zaspokaja on się zwykle czystym 
interesem; jako lichwiarz z cudzej bie
dy skorzysta. Biedną wdowę do że
braczego kija przywiedzi, dzieci sieroty 
z ojcowizny wyzuje. Jeśli jest rzemieś 
lnikiem, każdego wyzy:skać .potrafi. Cze 
ladnikom wypoczynku nie da, wytraca 
niesłusznie z zapłaty, krewby z nich 
wyssał dla swojej korzyści, i na ma
teryale oszuka, tu ł tam coś urwie, aby 
do kieszeni najwięcej ściągnąć i kabzę 
nabijać. On już nie rozumie .co1 to rze
telność, uczciwość - on tylk·o zysk ma 
przed oczami, nic więcej. 

Przez chciwość człowiek stać się 
może złodziejem, a nawet zbrodnia
rzem. Już się nie mówi o tych oo ze 
złodziejstwa żyją ale zdarza się, że 
człek niby uczciwy, gospodarz, rze
mieślnik cudzego przecie nie poszanuje 
- to wytnie drzewo z cudzego lasu, to 
spasie sąsiadowi kawal laki. to płot w 
nocy rozbierze; - a już jak weźmie 
cudzy ka wałek ·żelaza, postronka, de
ski, to sobie nieraz i za grzech nie u
waża. 

A gdzież siódme przykazanie, które 
codzieillnie w pacierzu .powtarza? 
Gdzie bojaźń boża. sumienie dla cudzej 
Własności? Ze złodzieja nie złapią na 
~rorącym uczynku. to myśli, że od kary 
uci_ekł; że go drugi nie podpatrzył, to 
mu się zdaje, że go nikt nie widział, jak
by nie wiedział że przed Bożem okiem 
nic się nie scho~a-

Do was matk·i trzeba· sie z tern przede 
W1szystkiem zwrócić, byście w diziat
kach tę obrzydłą wadę wykorzeniał~, 
bo doroslych luż .przembić trudno. W1-
dziicie. co chciwość z człowieka zrobić 
może i do czego go doprowadza. Ody 
:-Vięc zobaczysz matko, że twój mały 
Jest samolubem, że wszystko do siebie 
garnie, a innym dzieciom wszystkoby 
z ręki wy.ctatl, oduczaj g;o zaraz od te~ 
~o. Gdy dzieciak dostanie obwarzanek 
Jabłko. kawałek cukru, niech się tem za 
raz z bratem lub siostrą· podzieli, dając 
~otawę drugiemu, a jeśJi. nierówno po
azieli, to niech wfa.śnie większą część 
Odda. a mniejszą 1S'obie zatrzyma. Ody 
n:a zabawkę, niech też ·drugim pozv.:_gJi 
~ią się baw1"c" ,. . ·:-:. · ~ -:.>.· t·~:· ·· 1·1!! . ·~ ' . „. ' •. ' .„ ~ • ' J.._ • 

Gdy dziecko dorośnie, uważajcie p"l 
nie, czy czasem nie lubi tknąć ·cudzej 
własności. Jeśli u chłopaka zobaczy
cie jaki nożyk, rzemyk, - u dziewczy
ny wstążkę, paciórki, których ami nie 
kupiliście, pytajcie sie zaraz skąd się to 
wzięło? Jeżeli dziecko odpowie, że do 
stało od kogo, to pójdźcie dowiedzieć 
się, czy prawda; a gdyby się okazało, 
że nie, to niech zaraz dziecko odniesie 
co cudze i co wzięto, niech własną rę
ką odda; będzie to dla niego wstyd, a 
zarazem ·kara, którą sobie zapamięta. 
Jeśli dziecię przyniesie co do chaty, 
mówiąc, że znalazło na drodze, to pytaj 
cie gdzie, przy czyjej chałupie; idźcie 
z niem w to miejsce, wstąpcie do jednej 
chaty, do drugiej, pytając, kto tę rzecz 
e;gubil. Dopiero po kilku dniach, jeśli 
właściciel się nie zgłosi, dajcie to dze
cku do zabawy, jeśli to rzecz drobna. 
Gdyby to byly pieniądze lub coś ko
sztownego, trzeba zanieść do probosz-
1cza, by z ambony o zgubie oglosil. Tym 
sposobem sami zaspokoicie sobie su
mienie i dzieci nauczycie cudzą włas
ność szanować. 

Jeśli w dorastających chłopcach i 
dziewczętach zaczyna się pokazywać 
chciwość na łatwe zyski i lekki zaro
bek, wtedy stowem i dobrym przylda
dem uczcie ich matki jak trzeba być 
zadowolonym z teg.o, •co Bóg dał, jak 
sumienną pracą tylko starać się dochód 
a nieuczc.iwego zysku unikać, by za 
nieprawnie nabyte mienie potem nie 
pokutować całe wieki. Powtarzajcie 
im, że o zbogacenie sie na:d miarę nie 
.powinny dbać, kiedy sam Jezus, Król 
nad królami w nędznej szopie się naro
dził. 

Niech chętnie uboższych wspomaga 
ją a bogatym majątku nie zazdroszczą. 
Same zresztą, matki, żyjcie we.dług 
.prawa bożego, a gdy dzieci żywy przy 
kład z wa1s mieć będą, chciwość ich nie 
opęta i zazdrość nie oślepi. 
~·~~1.&rn.in·~'"""1J~~Cll 

Wona.u nadużywania napoi 
alkoholicznych czul się Ojciec św. zniewolo 
nym ułożyć modlitwę dla wstrzemięźli
wych którą także obdarzyl odpustem 300 
dni za każdorazowe odmówienie. Modlitwa 
ta brzmi: 

„Boże, Ojcze mój, dla okazania mojej 
względem Ciebie miłości, dla wynagrodze
nia zniewag czci Twojej wyrządzonych, 
dla uproszenia zbawienia duszy mocno sta
nowię dnia dzisiejszego ani wina, ani wód
ki. ani piwa, ani też jakiegokolwiek rtunku 
upajającego nie używać. 

To umartwienie ofiaruję Tobie w połą
czeniu z ofiarą Syna twego Chrystusa, któ
ry codziennie siebie samego dla chwały 
Twojej ofiaruje na ołtarzu. Amen." 

P~Ei.GRZYM Z P~łZEMENTU. 
Opowiadanie 

Piotra Palińskiego 

(Ciąg dalszy)_ 

IX. Różowa kapotka. 
Pewnego dnia około południa w o

statniich dniach paździer.nika jechata 
sz.osą od Swieb.odzina ekstrapoczta do 
Ooździkawo (Paradyża). Pocztarek 
na l):oźle dąl w swą trąbkę znaną pocz 
tarską melodyę. W poczcie zaś sie
dzial jakiś zupełnie czarno ubrany zna
komity młody pan. Oblicze jego było 
blade, ale szlachetność duszy i serca 
odbijały się na obliczu jego. Był on 
w myślach zatopiony i nie zważał wca 
Ie na swe otoczenie. 

„T'O coś od czego!" mówił otyły 
piekarz do swego sąsiada rzeźnika, 
stojącego w drzwiach sweg:o domu. 
Służba ,pienvszorzędnej oberzy wybie
gła przed dom. ale poczta jechała da
lej przez wieś. 

.,Stójcie!" Konie stanęły, Bogu mil 
- gdyż to byt on - wysiadł z poczty 
i rzekł: ,.Pojedźcie wolno sami drogą 
dalej i zatrzymacie się przed gości(1-
cem, gdzie oddacie moje rzeczy. Ja tu 
zboczę na polną drogę"· 

Bogumil szedł dróżką ku l·esistemu 
pagórkowi. 

Jak się tu wszystko zmieniło. Nie
gdyś był mu każdy krzak. każdy krzew 
przy drodze znajomy, dziś z tych krza 
ków wyrosty drzewa - obraz to i.e
go wtasnego życia. 

Droga jego wowadzifa prze.z łąki za 

\\ ioske· "Taresz !C doszedł do rozpa
dającego siQ muru, porośniętego tu i 
owdzie raz hodnikiem i bluszczem. 
Brama byla otwartą, gdyż z podeszłe
go wieku zamknąć jej nie było można. 

Był to cmentarz. 
Bogumił przekroczy:ł jego 1progi. 

Wyglądał on niby łąka posiana mogi
łami. Niektóre z_ grnbów sie zapada
ły i porosle były trawą. w_ nich pró 
chnialy kości już dawno zapomnianych. 
Inne mogiły z pochylony:m 1~L! bok krzy 
żarni i bujną trawą, pokry'.'ldł}' zwłoki 
tych, których do półzapomnianych zali 
czano. Potrzeba bylo tylko nieco sil
niejszego wiatru, aby obalić owe krzy
że z temi na wpól przez des~cz spłóka 
nem i n.apisami. Tylko mala część gro
bów byla jeszcze dobrze zachowaną. 
Bogumił powiódł po nich wzrokiem. 
Że!azny krzyż z złoconym napisem 
wpadł mu z dala w oczy; do zedł do · 
świeżo usypanej mogHy i czytał: 

,,Tu spoczywa w Bogu Paweł Zie
mięcki, Plenipotent Goździewa. 

„Wieczy odpoczynek racz mu dać 
Panie!'' 

Tu spoczywał Bogumiła ojciec. Te 
kilka piędzi ziemi kryły w sobie szczą 
tki wszystkiego tego, co on był na zie
mi tak bardzo ukochał. Tu snym wie
cznym ukvłysani spoczywa.Ji jego oj
ciec, jego matka i jego jedyna si-0istra. 

Stał on pomiędzy ich grobami niby 
samotny, płaczący jesion! I owładnęło 
nim uczucie samotności. rzucił się na 
grób ojca i długo, długo płakał, zakry 
wając twarz chustką... Nie zauważył 
on nawet tego, że zerwała się jesienna 
wkhura, która lekkim śniegiem zaczęła 
pokrywać krzyże i groby! 

Ody się napłakał, wicher zaczął ja
koś ustawać, a cieple promienie slo11ca 
stopiło szybko płatki śniegu. Bogu
mił powstał i zaczął czytać napisy na 
drugich krzyżach; znalazł tam dużo zna 
jomych zgromadi;onych niby w jakiej 
towarzyskiej sali. 

.,ZaQrawdę ! Cmentarz jest przed
.pokojem wieczności!" rzekł w głos sam 
do siebie. 

„Vous aver raison". odezwał się 
jakiś łagodny głos. a zabrzmiał on do
ktorowi niby odgłos muzyki żałobnej. 

Obrócil się i dostrzegł w bramie 
cmentarza stojącą panią, tak śliczną ja
kiej jeszcze ,nigdy nie widzial. Z ró
żowej zaś kapotki wyglądała vak nado 
bna twarzy1czka, że ten na świat tak 
trzeźwo patrzący człowiek się zmie
szał i stanął mimo swej nauki i wiedzy 
·niby chłopiec szkolny. 

Owa pani skfoniwszy się z wdzię
ldem Bogumilowi, pobiegła ku jakie
muś mężczyźnie, który - wnioskując 
z jego siwych włosów, - mógł być jej' 
ojcem. 

Przez cJrn, ilę jeszcze miał doktór 
wzrok wlepiony w owo miejsce, gdzje 
stało dziewczę z różov:ą kapotką, i 
chociaż wciąż jeszcze ·patrzał w ową 
stronę, nie widział tam nic więcej jak 
tylko na wpół otwartą zmurszałą bra
mę cmentarza. 

Powiódłszy tedy raz jeszcze okiem 
po grobie ojca, opuścił z glębokiem we
stchnieniem cmentarz. 
Wchodząc do wioski zauważył przed 
gościricem oprócz ekstrapoczty także 
ja~iś wielki powóz ·podróżny, około 
ktorcgo stała gromadka gapiących się 
dzieci. · 

Serce mu gwałtownie bilo, gdyż był 
t:~az pewien, że jeszcze raz zobaczy 
ro.zo:vą kapotkę. Przed kilku miesiąca 
m1 me bylo dlań nk pożądal1.szcgo nad 
staroświecki doktorski kapelusz, a te
raz zdawało mu się, że nie ma nic pię
kniejszego nad różową kapotkę ... 

Bogumił wszedł do izby gościnnej. 
Oto tam siedziała jeszcze ta sama oty
ła gospodyni. która mu tak często była 
·o oda la ka~~?ek chle·ba z masłem; ty I-
ko głowa 1e1 przypruszoan była siwi
~ną. Mtody doktor przystąpił do niej 
t po<lal jej rękę slowam!: 

.• Jak się macie, gosposiu!" 
Stara powstała ociążale z krzesel

ka, spojrzała badawczo na niegv i rze
kła jąkając się: „Nie mam przyjem
ności." 

,,Jakto! To już nie znade Bogusia 
Ziemięckiego ?" 
„Swięty Panie"! zawoła ta stara nai-

1dzikszym dyszkantem: „Toś pan Bo
guś?" 

Pok_ręcifa głową i z podziwu złoży
ła dlorne. „To Boguś! . Witam cię Bo-

gusiu", zawołała je zcze głośniej, ocie 
rając rękę o fartuch i na~tępnie mu ją 
znów podając. ., 

1

'więty P nie! Co 
za szczęście, Boguś znów tu jest!'' 

Wieśniacy w jzb:e gościnnej - bo 
była to niedziela - rozdziawili u ta i 
wytrzyszczyli oczy; staremu Bartko
wi na\v,et fajka wypadła z bezzębnych 
ust. 

,.Ziemięckiego Boguś!" rzekli je
dnoglośnie, w swojem kółku. 

„Ziemięckiego Boguś" przyjechał", 
rozbiegła się wieść od domu do dom• 
po wsL I niebawem zapelnila się izba 
wieśniakami. 

Tymczasem przyszła znów gosp„ 
sia do słowa. 

„Ale jakieś wyrósł, a jak wyladrńa 
łeś - pozwolisz przecież, że ci „ty'' 
mówić będę - tak więc czlek widzi, 
że się starzeje". A składając swą 
twarz na kształt paraso!ia w wielkie 
zmarszczki, mówiła dalej: „Twój do:
bry ojciec, - Panie świeć nad jego du
szą - żepy się on mógł doczekać tej 
pociechy". I oczy jej zaszły łzami. Był 
to już jej zwyczaj płakać i śmiać się 
oboma oczami razem. 

Bogumił ją znał i dla tego rzekł: 
„J estem ·giodny i spragniony; niech 

no gosposia przyniesie buteleczkę z naj 
lepszego winka z tego, na którym czar 
ny mruczek siedzi." 

Gościnna obtarta rogiem fartucha 
łzy„ a na jej twarzy zajaśniała weso
łość." 

„Czarny mruczek! Panie święty, 
toć i o ·czarnym kotku nie zapomniał'·, 
rzekla z uśmiechem odchodząc. 

Za~edwie Bogumił skosztował wino 
i z obowiązku je pochwalił, gdy do jzby 
gośdnnej wpadł galonowy i lamaną 
polszczyzną zapytał sie o lekarza; je
go pan bowiem niebeZIPieeznie zacho
rował. 

„Oto jest", rzekła gościnna z try
umfem wskazując ma Bogumiła: ,;w 
całej okolicy w szerz i dłuż nie ma 
doktora, któryby był jemu równy". 

Służący ,przemówił do Bogumiła 
po fr.ancusku, na co mu ten w tym ję
zyku odpowiędział, a ~astępnie zabrał 
kapelusz i czemprędzej podążył za 
nim. Sługa poprowadził go po scho
dach do „paradnego pok.oju", gdzie na 
staroświeckiej sofie leżał jakiś stary 
mężczyzna bez znaków życia. Przed 
nim klęczała płacząc i anrzekając mło
de dziewcze. Jeden rzut oka - a Bo
gumit poznal w niej piękną rwłaścicie'.kę 
różowej ka,potki. 

„Na Boga, mój panje ! ratuj mi me
go ojca." błaga ta z wyrazem najgłęb
szej boleści. 

Młodemu lekarzowi zabrakło słów 
do odpo-..viedzi. lecz ·wzrok jego mo\,, ił 
więcej ni1żby usta były wstanie. Zba
dał nw·tępnie stan chorego i oświad
czył, że nie ma z.adnego niebezpie-
czeiistwa; jest to tylko omdlenie, które 
natycłimiast po środkach. które ma pod 
ręką, ustąpi. To mówią·c skłonił się ni
sko przed dziewicą i szybko opuścił 
pokój, aby następnej chwili powró
cić z kilku flakonikami. Z jednej wrę
czył kilka kropli choremu do ust. dru
gą zaś przytrzymał mu pod nosem. 

Niebawem otworzył starzec oczy a 
pocałunki dziewczęcia przyprowadziły 
go całkowicie do przytomności. 

Bylto sobie niezwykle jowialny sta
rzec, człowiek bardzo delikatnych o
byczajów. Po zwyklyd1 dziękczyn
nych zobopólnych komplementach, roz 
poczęła się rozmowa a Bogumił się do
wiedział. że ma przed sobą emigranta 
francuskiego znaj'dującego się w drodze 
do Poznania. 

Tymczasem doniósł slużący, że stół 
w przyleglym pokoju już nakryty. Na
tychmiast poprosiła panienka młodego 
doktora z taką uprzejmością do stołu 
że trudno mu było wymówić się od te~ 
go. Ona też przy stole podawała po
trawy. A że kuchnia gościnnej byta 
dob.ra, i że pito bute!ki z czarnym mru 
czk1em - przeto niebawem znajdowa 
lo się cale towarzystwo w wesołym 
humorze. Rozmowa toczyła się w ję
zyk~ polskim, Bogumił znal W1pra
~dz1e„ do tyla język francuski. żeby 
się 1!1odz w nim elegancko wysłowić, 
P?m1mo to wolał o.n mówić w swym 
OJ.czystym jezyku, a mianowicie dziś. 

1gdy jeszcze nie był odczuwał tak mi 
Je :vdzięku swej rodzinnej mowy jak te 
raz, gdzie ją słyszał z ust francuskiej 
dziewicy. 



W toku dalszej rozmowy potrącono 
o chwilową obecność doktora .w wio
sce. Bogumil opowiedział, że to jego 
miejsce rodzinne· Już od wielu lat nie 
byt, teraz zaś najpier\V odwiedził cmen 
tar z. 

,,A naturalnie", wtrąciła z uśmie
chem dziewica; „lekarz za wsze naj
przód zwiedza swój warsztat - przed 
sionek wieczności. Nie mówił pan 

tak? Bardzo to trafne orwczenie." 
„Tam spoczywają moi rodzice!" 

odrzekł wzruszony Bogumił. .,Chcia
lem wpierw zwiedzić groby moich uko
chanych; od nie wielu tygodni jestem 
sierotą." 

„O ! wybacz .pan mój niewczesny 
żart. Rozumiem i szanuję pańskie u
czucie." I spojrzała czule na swego oj
ca. W tern przyszła jej inna myśl do 
głowy, gdyż zapytała się Bogumiła na
gle, czyby nie miał zamiaru do odby
cia z nimi ,podróży. 

„Nic mnie tu ani g<lzie indziej nie 
wiążę, ale przyznać muszę,~· rzekł Bo
gumiJ, „że to wałęsanie się po świ~ 
cie bez p!·anu i celu, nie ma dla mnie 
nic przyjemnego." 

„Ale gdybyś pan byl w dobrym to
war.zystwie, ,pomiędzy .przyjaciótmi ?' • 

,.Nie mam przyjaciół", odparł mło
dy doktór sucho. 

Dziewica pominęła ten .Przedmiot 
i skierowala rozmowę na inne tory. 
Nagle od~zwal się odg1os bębnów, Po
biegli ku oknu i zobaczyli od.dział fran 
ieuskie~o wojska, które miało stanąć 
we wsi kwa terą. I droga miała :prowa 
dzić na Mię<lzyrzecz, Międzychód, P.nie 
wy do Poznania. Chociaż markiz nie 
miał się czego obawiać, to jednak w 
kh pobliżu nie czul się swolbodnym. 
Dal przeto ·Córce poleceni·e, żeby w kił 
ku godzinach było wszystko gotowe 
do odjazdu. 

BogumH :pożegnal się z markizem i 
jego córka; iprzy.czem go ten jak 111aju
:przejmiej prosit żeby go przed odjaz
dem jeszcze raz odwiedził· 

(Ciąg dalszy nast~i). 

·~ 

Swiętojózafacie. 

Na weselu u pani Gembalskiej w :Es
sen: 

Ignacy Krygi er 50 fen., Józefa W anio
rek 50 fen., Rozalia Obiegła 50 fen., Wa
lenty Dwo1mwski 50 fen., L. Gembalski 50 
fen., Stanisl. Zalisz z żoną 2 marki, R. 
Szymkowiak 50 fen., Waw. Ignasiak z żo 
nąc 1 markę. Wie. Jędraszak 50 fen. St. Pio 
trowski z familią 1 markę, młoda para M. 
Sporakowski z żon'1, 3 marki, pani Szym
kowiak 20 fen, Waci. l(uhn 1,07 mr. Na
desta? i porto zaplacil pan Andrzej Przy-
byla z Essen razem 11,77 mr. 

Na chrzcinach u pana StanisL Urbania
ka w Oberhausen: 

Stanisław Urbaniak z żoną 1 markę, 
nowonarodzony syn Piotr 1 markę, chrze
stny Wlad. Marciniak z żoną 1,10 mr., chrze 
stna Maryanna Ratajczak z mężem 1 mar
kę, fr. Kowalewski z żoną l markę, Jan 
Kowalewski z żoną 1 markę. fr. Szymano 
wski 1 markę, Marcin Józwiak z żoną 1 
markę. Michał Józkowiak z żoną 1 mr., 
Jedna niewiasta 50 fen. Nadesłał pan Jan 
l(owalewski z Oberhausen razem 

9,60 mr. 
Na weselu u pana Ludwika Goli z Wit

ten: 
Mloda Para 1 markę, Marciń. Jasiczak 

z żoną 1 markę, fr. Cieślewicz z żoną 50 
fen„ Piotr Kmiecik z żoną 20 fen. Jan 
Duczmal z narzeczoną 50 fen„ Waw. 
Kmieć z żoną 50 fen., Wład. Staszewski z 
żoną 50 fen., Piotr Hudziński 50 fen., pan
na Melerowicz 50 fen. Jan Krystkowiak 50 
fen., Piotr Szymczak z żoną 50 fen .. Sta
uistaw łiudy 15 fen., fr. Michalski 50 fen., 
Pr. Gola z żoną 50 fen., St. Ratajczak z żoną 
50 fen., Jan fikus z żoną 1 markę. Woje. 
Sron z żoną 50 fen. Jan Dęba z żoną 50 
fen., Jan Gola z żoną 50 fen. Wręczy? p. 
Fr. Cieślewicz z Wittcn razem Hl,35 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Idzie
go z Giinnigfeld z dnia Gstycznia 2,45 mr., 
z dnia 20 stycznia 1,25 mr., z dnia 3 lu
tego 1,32 mr., z dnia 17 lutego 0,23 mr .• 
z dnia 3 marca 1,80 mr., z dnia 17 marca 
l,14 mr., z dnia 3J. marca 3.13 inr., z dnia 
7 kwietnial,37 mr., z dnia 21 kwietnia 1,90 
mr„ z dnia 5 maja 1,33 mr., z dnia 2 czer
wca 1,08 mr. Nadesłał pan Antoni Stocki, 
na porto odchodzi 20 fen. razem 16,80 mr. 

Na chrzcinach u pana Adama Jamro
zika w Brambaucr: 

Adam Jamrozik z żoną 50 fen.. nówo 
narodzony syn 50 fen., Tomasz l(ieliflski. 
chrzestny 50 fen, Józefa Krawczyk chrze
stna 1 markę, Ignacy Boniec z żoną 50 fen. 
Jan Wdowczyk 50 fen., Andrzej Krawczyk 

50 fen., Michał Melka 50 2 marki, Jan Bractwo różańca św. młodzieńców w Ober-
Neumann 2 marki, Ignacy Neumann 1,50 . - hausen (~arafi~ .N. M. P:) 
mr.. Józef Jamrozik 50 fen., Roch Kacz- dono~1 s~ym ~rac~om, .1z zeb~ame nasze od-
marek 50 fen Nadeslal pan Ignacy Bonicc ~~zie się ~v medziele, 21-go lipca_ ~ godz. 10 

· - i pól na sali D. Ulenbrucha. Mfodz1ency, chcą-
z Brambauer ~azem 10,;,0 ~r. ·cy się dać zapisać, niechaj się sta·wią na ze-

Na crhzcmach u pana Gadomskiego branie. o liczny udzial uprasiza się. (2) 
w W erne: Zarząd. 

· Michał Grzegorzewski z żoną 50 fen., 
Chrzestny Stanislaw Cieślak z żoną 1 mar
kę, Maryanna Dudziak 50 fen., nowonaro
dzona córka Helena 50 fen. , Nadesłał pan 
Michał Grzegorzewski razem 2,50 mr. 

Ze skarbonk iT-0warzystwa „Jedność" 
z Langendreer nadesłał pan Michal Grze-
gorzewski razem 5,25 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Józe
fa z Dahlhausen nadesłał sekretarz pan Mar 
cin Nawrocki na porto 20 fen. 9,80 mr. 

Ze skarbonki Koła śpiewu „łfalka z 
I< a strop z dnia 20 stycznia 73 fen., z dnia 17 
lutego 1,30 mr., z dnia 17 marca 68 fen„ 
z dnia 21 kwietnia 80 fen., z dnia 26 maja 
70 fen., z dnia 16 czerwca 50 fen, nadeslal 
pan fr. Nawrot na porto odcho-dzi 10 fen. 
raum 4~1m~ 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Anto
niego z Ueckendorf. Nadesłał pan Jan Dem-
bek razem 11,00 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Józefa w Es
sen nadeslał skarbnik, pan Filip Hinz ra-
zem 12,14 mr. 

Na chrzcinach u pana J. Józefiaka i 
zaręczynach pana St. Kubiaka w fulen
brock p. Bottrop: 

St. Kubiak z narzeczoną 1 markę, J. 
Józefiak z żoną 1 markę, Ant. Iwicki z mat 
ką 1 markę, M. Luczak z żoną 1,10 mr., 
Nadesłał p. M. Luczak razem 4,10 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Józefa w Wat 
tenscheid wręczył skarbnik p. Antoni Ma-
tw~zewski razem · 25,00 mr. 

1 

Dziś dochód 133.42 mr. 
W kasie zobacz Nr. 155 „W. P." 

l,111,72 mr. 
W kasie razem 1,245,14 mr. 
Bóg zapłać. Za ofiarodawców odbywa 

ią się miesięcznie dwie Msze św. 
Wattenscheid, dnia 15 lipca 1907 r. 

Stanisław Zmyślony:-
Bochumska ulica nr. 156 

h 

~abo~ensfwo polski& 

Nabożeństwo polskie w Bochum. 
W niedzielę, dnia 21 lipca nabożeństwa 

popołudniowego tym razem nie będzie, ale 
wieczorem około godz. 9 po przybyciu 
pątników z Kevelaer będzie uroczyste na
bożeństwo dziękczynne w kościele klasz
tornym. 

Nabożeństwo Polskie w )łecklinghausen. 
W oobotę, 20 bm od godz. 3 po polud.niu 

sposobnclć do spowiedzi św. w kościele św. 
Pio.t.ra (paratfialnym} w niedzielę rano do 10. 
W 1niedzielę o god:z.inie 10~ msza św. ze śpie
wem i kazandem polskiean na intencyę Tow. 
pod op. Najs.lodszego Serca Jezusowe11:0 w ko-
ściele gimnazyalnym. Podczas mszy św. wspól 
na Komunia św. dla cz.tonków Tow. Serca Je
zusowego. Po poludniiu o ~o<lz. pó.f d'o 4 na-
1bożenst'No z kazaniem i poświęcenie 2-g.iej 
chmągwi Tow. pod .op. S. J ez. w kościele św. 
Pawła (Paulusikirche). O licrny u<lziaJ' prosi 

Ant. Roszak, pr.zewodniczący 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
donosi wszystkim członkom i rodakom w 
Dahlhausen, iż w niedzielę 21 lipca bierze 
to\.varzystwo udział w pielgrzymce do Ke
velaer. Rodacy i Rodaczki, którzy mają 
zamiar w niej wziąść udzial, winni najpóź
niej do czwartku wieczora bilety zamówić 
i to u zastępcy przewodniczącego Antonie
go Graia, I(aiserstr. 61 Il, i u skarbnika Wt 
Stanka, Bez. II. nr. 144. O jak najliczniej
szy udział w pielgrzymce uprasza się. W 
niedzielę rano o godz. 5 winni się wszyscy 
uczestnicy na dworcu w Dahlhausen sta-
wić. (3) Zarząd. 

TC1Warzystwo v0Jsko-kat-0Jickie św. Antoniego 
w Habin~hor.st 

obchodzi dnia 21 lipca 1907 roku swą 
- 11-tą rocznicę. -

Towarzystwo św. l(azimlerza w Baukau 
poda;je swym szan()Wllym cz!onkom do wia
domości, iż w niedziele, ·dnia 21 lipca po po.lu 
dniu od godziny 4 do 7 będzie cale towarzystwo 
fotografowane. Oz.lonkowie winni się stawić 
w komplecie w cziapkach i odznakach torw. 
Nie -wyklucza się jednakowoż tych czloinków, 
tktónz.y czaipek nie ma.ją„ gdyż jeszcz.e nie jest 
uchwalonem jak tow. będzie odfotografowa
•ne czy w czapka,ch czy bez czapek. Z c:zUonków 
\Ilie powinno ani jednego brakna.ć. O komplet
ne stawienie się wszy1stkich czfonków prosi 

(2) Zarząd. 

Towarzystwo Serca .Tezusowe20 w Bochum-
Hamme. 

donos.i S\VYTil czfonkom. iż w pielgrzymce, któ
ra się odb~zie w niedzielę, <inia 21 lipca z 
Bochum ido Kewelaer. bierze także nasze To
warzystwo udziaJI'. Uprasza się choraży;ch ia:k 
i czlcmków o liczne zebrnnie się. Pociąg z Bo
chum-S. odjeżdża o godz. 6,35. \\!ymarsz z ~am 
me zaraz po 5 ~todz. Kto jeszcze biletu niem!ł., 
imoże takowy u mnie <lostać i to d.o oiatku 
w.ieczora po cenie 3 mr. 60 fen. Jak naii\i"'" 
niejszy udzial w pielgrzymce iest nożadany. 

Teórn OankowskJ. przewodn. 
Ll)hstr.ls-;"J nr. 18. 

Uwa2a: W nied'zielę, dnia 21 lipca w 
poludniu odbędzie Slię IZwYCZaine zebranie na
szego Towarzystwa o swoLm ~zasie. kt.J z 
członków nie bierze udzialiu w pielgrzymce, 
niech przyna1mniei na zebranie podąży, Goście 
mile widziani. (1) Zarząd. 

Bacmość Wiemelbausen! 
Towarzystwo bł. Bronisławy w Wiemelhausen 
donosi czl.cmkom, iż dnia 21 Iipaa bierze u
dział w pielgrzymce do Kewelacr. Zebrainie 
się t:tie odbędzie dnia 21 lipca tylko 28-go. U-
prasza się o jak naj}jcznieiszy udzial. (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Michała w Recldinghausen 
Sued (Bcuch) 

podaje SwYtll cz:lonikom do wiadomości, iż w 
niedlzielę, dnia 21, odbę:(fzie się miesięczne ze
branie o god.ztnie 11 i pót przed po.tudniem. O 
liczne stawienie się wszystkich cz.tonków pro-
s.i (1) Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu o zrwyklym 
czasie. O punktualne stawienie się ·.:ziłonków 
zairz:ądu u1>rasza sie. 

B~czność R.odacy Essen i okolicy? 
W <lliedzielę, dnia 21 lipca odbędzie się 

- wYCieczka d<> Retlingha•.tsen -
tak zwanego Grilnenwald. Początek o godz'. 3 
po południlu. Tam będzie strzelanie do tar
czy dfa mężczyzn i ·niewiast o nagrody, tak
że rożne igry dla dzieci i <loroslych. O jak naj
limniejsze przybycie prosi Komitet. (3) 

Koło śpiewu •• fiołek" w R.ecklin1'hausen-S. 
(Br uch) 

·donosi swym szanownym cztonkom, iż w nie
dziele. dl!lia 21 lipca rb. 

- urządza wycieczke -
na którą zaprasza SlwYCh szanownych czlon
ków i gości. 

Uwaga: Szanownych czJonków i gości, 
którzy biorą udzi.'11 w wycieczce. uprasza się, 
aby dali znać ile osób weźmie ud:d:i.I, i te przy
najmniej do soboty, by się mógl zarz:td poro
zumieć na ile osób ma WO·ZY zamówić. Zamó-

. 1v.J Lt:i,iJł -i przyjmuti'ą ~następniący czlcinikowie: 
Wladyslaw Szulz, przewodniczący, ul. Bochum 
ska nr. 156; Henryk Wrzesi(1s~d • .t::i.-;t. przt
wodniczącego, ulica Bochumska nr. 121; Sta
nista.w Wechta zast. se1kr., ulica forellstr. 13; 
Jan Gawron, ul. Mc.r.rańska nr. 17. O liczn:y 
udział uprasza (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wo~.focha w Wetter 
n. Ruhra. 

donosi svv1•m cztonkom ora-z Roda1korn w Wet
ter., Jicrdecke i okolicy, iż obchodzimy w nie
dzielę, 21 lipca naszą 

5 letnią rocznlcę. 
Poc7ątek o godzinie 3 po poludniu na sali pana 
H. Overbecka przy ulicy l(aiserstr., ua której 
1będzie przywntanie czfoirJJków o.lram gośCi, 
pr.zez przewodniczące)!o. a po połiudniu o godz. 
4 odbędzie się polskie 1na1b0ieńsrt:wo; o jak nai
liczni!)jszy udzial w rocznicy i nab<Yl:eństwie 
prosi. (3) Zarząd. 

Baczność Towarzvstwo Przemysłowców 
w Marxloh. 

Walne zebranie i obór nowego zarzqdu od
będzie sie w nied:ziele dnia 21 lipca rb. o godz. 
6 po po.Judniu w J.oikalu p. Hollcry. O licZJ1y u-
dziat czfonków i gości prosi (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Woiciecha w Schonnebectc 
podaje do wia'Clomości, iż w niedzielę 25 sie 
pnia obchodzi swa. ' r-

10. rocznicę swe20 istnienia 
na którą zapraszamy wszystkich ro<1aków ~ 
Schonnebecku i okolicy oraz wszystkie T0-
warzystwa, które zaproszenia odebraly i te 
k!óre zap~oszeń nie odebraly, dla braku adre: 
sow. prosimy. aby przyibyly z chorągwiami i 
pałaszami. - W stęp dla czfonków Oibcych to
warz:ystw 30 fen„ dla gości przed czasem 50 
fen., pnz:y kasie 75 fen. Program uroczystooci 
zostanie ogloszony później we ,.Wiarusie PoJ" 
p_ycznY_,udzial uprasza się. Zarząd. · · 

Uwa~a: To.warzystwo św. \V-ojciecha w 
Scho1nnebedru dooosi SwYm cz.lankom, iż kwar 
talne zeibranie odbędzie się w niedzielę dnia 21 
lipca po po.ludniu o godzfaie 4 w lokalu posie
dzeń. O liczny udzial czllosnków uprasza sie 
ponieważ przyj<lą ważne sprawy ood obr~dy (? 

Jan Sosiński, przew. · "' 

Towarzyshv-0 św. Jana Chrzc. w Dorstiekl 
Dnia 21 lipca będzie walne zebranie. Po 

zebraniu zaba·wa. CzJlonków i v:ości uprasza 
się o licwy u<lzial. ~2) Zarząd, 

Towarzystwo 2łmn. „Sokół" oddział li. 
w Oberhausen-Lirich 

podaje do wiadomości wszystkim d'ruhom oraz 
Rodakom i Rodaczkom w Oberhausen i oko
licy, iż urzą<lzamy 

- zabawę latowa -
w niedzielę 21 lipca na sali p. Wicka w Lirich 
Rosenstr. 28. Początek zaibawy o godizini~ 
4 po potu<l·niu. Zabawa będzie bairdzo urozmai 
eona: ćwiczeniami v:imn .• strzelaniem do tar
cz.y o nagrody oraz innemi grami tow. Na za-
1bawę zaprasrzamy jak najuprzeimiei wszyst
kich RodaMw i Rodaczki. Czolem ! 

(3) Wydział. 
Uwaga: Zebrania odbywają. się co 2 i 4 

niedlz.ielę ·każ,dego miesiąca o gc>dz. 4 po poludn. 
na sali D. Wicka: w Lirich. Ad. Gestwa sekr. 

Baczność Rodacy z Włoszakowic! 
Ni,n.iejszem .donoszę Warrn, iż od naszego 

ksijędza pr91hdszcza w SiPrawie odnowiehia 
tkościoifa inb.deszla odpowiedź. Zebr.anie, na 
którem list ten będzie przeczytany, odlbędz.ie si~ 
w niedziele. -dnia 21 lipca o godz. 4 PO< pol:u<ln.in 
w lo>ka1lu pana f'elhege w :Eicklu, :rlJl•k ko
ścioła katolickiego. Proszę wszystkich para
fiian z WICoszakowic w Westfalii i Nadrenii oraz 
tych, którzy żony mają. z. Wloszakvwi.c, o licz-
ne przy-bycie. (821) Szczepan Dudzik. 

Baczność para!~nle z }..aszczvna pod Rawiczem 
Szanaw.ni parafianie! Udaję się do was 

wsziystkich tu na obczyźnie się znajdujących. 
abyśmy ja:ką .pamiątkę sprawili do nasrego 
kościoJ<a. Pros.z~ was ws7ystkich. abyście ten 
móJ zamiair racz.yli popruć i do skutku przy~ 
prowadlzić <lopomo~li. W celu urządzenia po
ga<lanki proszę ikaż,dego, aby się zglosil przez 
kartę pocztową !Z< podaniem wfa'sne.go adresu 
ood ad·resem: .JanNowaik ·i f reisenbruch P. 
Steele a. d. Ruhr, Ringstr. 37. 

TMVarzystwa św. WO!iciech:a w Duisburgu 
·donosi wszystkim cz.tonkom, oraz . rodakom za
mieszkalym w Duisburgu i Olkolicy, że w przy
szlą sobotę od godz. 4 po południu, w kościele 
św. Józefa aest sposobność do spowiedzi św. 
i w niedzielę rano. W niedziele po pol'udn!u o 
gadlz. 3 i pól nabożeństwo polskie z kazaniem, 
a po ·nabożeństwie zebranie t0warzystwa 11a 
wielkiej sali. na które to zebranie wszystkich 
rodaków zapraszamy. (3) 

Zarząd. 

Baczność Wiemelhausen ! 
Poda>jemy Rodakom i Rodaczkom do wiadO· 

mości, iż w niedzielę, dnia 21 lipca bierzemy 
udzial w pielgrzymce do Kewelaer. Prosimy 
w.ięc, aby się jak nailicznieii stawili o .godzi11ie 
4 rano okolo p. K·napinanna i tam się zgroma· 
<lz.imy wszyscy z parafij Wiemelhausen a na· 
stępnie ud:amy si~ do klasztoru na mszą św. 
Bilety moiżna nabyć w ostatni dzień u pana 
Marciniaka, i tylko, kfo otrzymal przed ew 
sem prowizoryczny bilet. - Bilety moż·na Jlll· 
być 17 lipca w domu p. Mardni aka. (2) 

W imlehiu komitetu kr~$cielncg·o 
Jan J\larciniak. 

Towarzystwo polsko-katol. „Zgoda" pod 
wezwanem św. Stanisława Bisk. w fiber· 

fe Idzie 
urządza w niedzielę, 28 lipca na sali p. KaP 
pesa ulica Bachstr. nr. 26 obchód rocznicy. 
Program rocznicy wielce urozmaicony.~~
dzie teatr pt. „Dziesiąty pawilon" oraz spie 
wy , deklamacye, monologi itd. Muzyka P· 
l(uika z tterne grać będzie. Mamy nadz1e 
ję, że Szan. Towarzystwa usilowania na· 
sze jak najliczniejszem przybyciem poprzeć 
raczą. Zarz~ 

potączoną z koncertem, teatrem itd. Porządek 
.następujacy: O godzinie 8 rnno wspólna Ko
munia św. podczas mszy św. na intencve na
sze~o towarzy~twa; od godziny 3 po po.!udniu 
przyjmowanie towarzystw; o .l!Odzinie 4 naibo
żeńst\vo polS1kie w mieiscowyrn kościele; o 
godzinie 5 p11zywitanic tO\\~. i t. d. Następnie 
koncert, przeplatany śpiewami, deklamacy<:.mi, 
a na kol1cu teatr p, t. „Palka Ma.deja". Szan0 
w11e tow„ które zapro§zcnia odel>raty, prosi
my przyb1·ć w czapkach i oznakach i z chorąg 
wiami. 

-.Ta niżej podp -
sany cofam obelg~, 
rzuconą przezemnie 
na pana Michała 

1 Książki do nabożeilstwa 
Uwaga: Cz..tonkowic. którzy przystępują 

wspólnie da Komunii św .. mają sposobność do 
spowiedzi św. w sobotę 20 bm. od godz. 4, do 
wspólnej Komu!ll.ii śrw. przystępOl\vać będzie
my w czapkach i o:zmakach. na co niniejszem 
zwracamy uwaigę. (3) 

ZarZ4łd. 

Altenoochum ! 
Uwiadamiam wszystkie siostry · różaI'!.ca św. 

z Altenbochum i Laer, iż 21 1ip; 1 bierzen.•r u
dzial w pielgrzymce do l(ewelaer, abyście się 
siostry jak najliczniej zebrai!'y, a tirzcdcwszyst 
ldem te siostry, które do chorągwi należą. (1) 

(I) Jadwiga Dopierała. =- wwrr • 

Brzożowskiego z 
Bruchu. · (820) 
Józ. OleJnlczak 

z Wanne. 
Ktoby chciał 

zm łn•ić 8 wój 
zawód, 

znajdzie prędko sta
łą i ilor ośną poaadą. 
Zgłoszenia do <-'kso. 
tego pisma pod nr. 

I 822. 

można nabyć w Księgarni „Wiarusa Polskiego" w Bochulll, 

Maltheserstr. 17. 

S•tuczn• k · 1at1 do strojenia obra· 
zów, ołtarzykólf 
i t. d. poleca. .; 
bardzo wielki 

wyb(\rze 
819 

.wi. tkow ki, ReekUnghausen.-Siid 
(Bruch) 

Bochumerstr. 115. -Za druk, nakład i redakcyę odpoiwiedzialny Antoni Breiskł w Bochum. Na kladem i czcionkami wYdawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 
J 
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,,Wiarus P Iski" 
..,.chodzi sześć r1izy tysro<lniowo. 

prenumerata wynosi 

t,50 1nk. 
twarta1nie. 

„Posłańca Katolickiego" otrzy„ 
111njl\ abonenci w dodatku • 

• 

••• 30. 

Na niedzielę ID-tą po świątkach. 
Lekcya. 1 Kor. XII. 2-11. 

Bra<.:iia ! Wiecie iż gdyście pogany 
byli, do .niemych balwanów jako was 
prowadzono szliście. Przetoż oznai
muję wam, iż żaden w duchu Bożym 
mówiąc, nie mówi przekleństwa Jezu
sowi; a żaden nie może rzec: Pan .Je
zus, tylko w Duchu świętym. Różności 
darów są. lecz tenże duch. I są różno
ści ,posług, ale tenże Pian. I są różno
~ci spraw, ale tenże Bóg, który sprawu 
je wszystko we· wszystkich. _A każde 
mu bywa dane okazanie ·ducha ku ipo
żytkowi. Jednemu przez Ducha bywa 
<lana mowa mądrości, ia drugiemu mo
wa umiejętności według tegoż Ducha; 
łnszemu wiara w tymże Duchu, drugie 
mu laska uzdrawiania w tymże Duchu. 
Drugiemu czy.nienie cudów. drugiemu 
proroctwo; drugiemu rozeznanie du
.chów, inszemu rozmaitość języków, a 
drugiemu tlomaczenie mów. A to 
wszystko sprawuje ]eden a tenże Duch, 
udzielając z osobna każdemu jako chce. 

Ewangelia- Łuk. XVIII. 9-14. 

Onego czasu: Mów il Jezus do nie
których, którzy ufali sami w sobie, ja
koby sprawiedliwi, a inszymi gardzili, 
to podobieństwo: Dwoje ludzi wstą
pilo do Kościoła, aby się modlić; jeden 
faryzeusz, a drugi Celnik. faryzeusz 
tojąc, tak się sam u siebie modlH: Bo
że dziękuję tobie, żem nie jest jako 
foni Judzie, drapieżni, niesprawiedliwi, 
<:udzolożnicy, jako ten Celnik. Po-
szczę dwa razy w tydzień, dawam 
dziesięciny ze wszystkiego co mam. A 
Celnlk zc:Laleka, nie chcial ani oczu pod 
nieść w niebo; ale bił piersi swoje, mó
wiąc: Boże bądi milościw mnie grze-
znemu ! Powiadam wam, zstąpil ten 
u~prawiedliwionym do domu swego, od 
rne~w. Aibowiem ktokolwiek się pod
wyższa, będzie uniżon, a kto się uniża, 
~ędzie podwYższon. _ . , A~ ,1.) -.~~~ 

Kazanie. 
Przypowieść tę o modlitwie Faryze 

tlSza i Celnika o której czytamy w t
w,ang;elii dzisiejszej, wypowiedzia! Je
zus w obec:r1ości osób takich, które 
tniały wysokie 0 S\vojej doskonafości. 
Jloięcf e, a innymi gardziły; a wypowie
\lział ją w tym cel.u, Cl!by w delikatny 
~Posób dać im naukę: jak grzech pychy 
Jest niemiłym Bogu i zasluguje lla :po
t~pienie; :a przeciwnie, jak pokora prze 
b11a niebiosa i usprawiedliwia grzeszni 
ka. Abyśmy i my mogli się ustrzedz 
PYchy a doskonalić w pokorze, przy
'Patrzmy się bliżej tym dwom ludziom 
111odlącym się w kościele. faryzeusz 
\~ten soosób modlil się: „Dziękuję To
bie Boże, żem nie jest jako inni ludzie, 
drapieżni, niesprawiedliwi, cudzołożni
~Y: iako i ten Celnik: poszczę dwa
kroć w tydzief1: daw am dziesięciny ze 
\Vszystkiego co · mam." 

Powiedzcież bracia moi, czy tu jest 
choć cie(1 modlitwy w ustach tego fa
ryzeusza? A wsŻakżesz on nie mod1i 
się, ale Przechwala ze swoich dobrych 
Uczynków, które czynil. nie d'.a tego 
aby się Bogn wywdzięczyć, za otrzy
rnane Dd niego dobrodziejstw,a, ]ub też · 
~dp~acić za popelnione grzechy; ale je
}nie dla próżnej cł1waly i popisania 
ię Przed ludźmi. Nic więc dziwnego. 

Bochum, na niedzielę, dnia 28 lipca 1907. 

że Bóg \vzgardził taka modlitwą i p-0-1 
rtępil go; a nie dla tego potępił go ze 
pościł dwakroć w tygodniu i daw.al za
równo w Starym Testamencie, jak i w 
Nowym Zakonie, prawem Boga i prze
pisami Kościoła są zalecone i każdy 
·człowiek obowiązany wykonywać ta
kowe aby się Bogu wywdzięczyć za 
otrzymane od Niego dobrodziejstwa, i 
za grzechy swe odpłacić. Ale dla tego 
potępił Bóg- faryzeusza, że chlubiąc się 
z tego, jakby wymówkę Bogu robil co 
on to dobrego wykonywa. Nicichajże t 
dl.a nas będzie ot przestrogą, abY.śmy 
przyszedlszy do kościola na modlitwę, 
nie chlubili się z tego co kiedykolwiek 
·dobrego mogliśmy zrobić, a innych ob
winiali. że mniej od nas mają dobrych 
uczynków i ztąd brali pochop do sądz.e 
nia ich i 'Potępienia w sercu swem, bo 
każdy za swe winy odpowie przed Bo
giem i każdy swój tobołek poniesie na 
sprawiedliwy sąd Jego. Wykonywuj
my dobre uczyn'ki przez czynienie ofia
ry i jałmużny z darów od Boga nam 
·udzielonych, bośmy do tego z prawa 
obowiązani; zachowujmy posty i umar 
twienia się za 'POpelnione grze~hy, aby 
się z nich oczyścić i łaskę Boga pozy
skać, ale przyszedłszy <lo kościoła, nie 
wymawiajmy Bogu tego 1co my to do
brego robimy jak ów t'arvzeusz. lecz 
na wzór Celnika, upokarzajmy się dla 
grzechów naszych i prośmy o ich prze 
baczenie. „Celnik stojąc zda1e'ka -
mówi Ewangielia -- nie chciał ani o
czów .podnieść w niebo: ale bil się w 
piersi swoje, mówiąc: Boże! bądi mi
lościw mnie grzesznemu. Powiadam 
wam, zstąpił ten usprawiedliwionym 
do domu swego, od tamtego". Cóż tu 
głównie 1podobało się Bogu w osobie k 
go Celnika? czy jego życie niesprawie 
dliwe i krzywdy iakie wyrządzał dru
gim? bynajmniej, występki takie Bóg 
zawsze karze i nienawidzi tych, którzy 
się ich dopuszczają; ale przedewszyst
kiem podobała się Bogu jego pokora i 
skrucha za grzechy, jaką się ogzna1czal 
ten Celni'k. Uznając siebie niegodnym 
laski Bożej, nieśmiejąc nawet oczów 
swych podnieść w niebo, z najwię.kszą 
pokorą bil się w ·piersi i mówił: „Boże 
bądź miłościw mnie grzesznemu" - to 
właśnie ,podobało się Bogu i usprawie
dliwił go odpuszczając mu grzechy. Tu 
sprawdziły się te słowa. które powie
dział Jezus przy ko1ku Ewangielii: 
,.Ktokolwiek się podwyższa, będzie u
niżon: a kito się uniża będzie podwyż
szon ". Idźmyż i my za przykladem te 
go Ceinika: ale nie pod tym względem 
broń Boże, abyśmy go mieli naślado
wać w niespra\viedliwościach i zły J1 
:1czynkach, bo te są za\vsze obmierz:e 
Rcgu i godne Jego karv. ale przew~
?,n:c miś:1dujmy rro w pokorze i ~alu la 

gra~chy, uvr.iąc za nie pokutę i bła
gając Boga o ich przebaczenie: .a tvm 
sposobem zyskamy łaskę Jego i os~~
gnicmy zbawienie. Amen. 
~.......---· 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

(Cwcr dalszy) _ 

LUBICHOWO· 
Rzeźbiona figura Najśw· Panny u

mieszczona w bocznym oltarzu kościo
ła lubichowskiego po stronie epistoły, 
uważaną bywa za cudowną od da-

wnych czasów. Wysoka Dkoło trzech 
stóp, przedstawia Najśw. Pa.nnę trzy
mającą na prawej ręce Pana Jezusa, 
lewą podtrzymującą kulę ziemską. Naj
świętsze głowy zdobia srebrne korony. 
Akta wizyty kanonicznej ks. Narzym
skiego w roku 1728 wsp.ominaią o tej 
figurze, jako o 1cudownej. W roku 1746 
przeszło 30 wotów ją. zdobiło; o li
cznych łaskach przy niej od Najśw. Pan 
nv doznanych wspomina starożytna 
:pieśł1 dotąd śpiewana w Lubichowie. 
„Nie ma (tak glosi ta pieśń) smutku, 
albo żałości, któraby tu nie doznała ul
gi; chorzy, a nawet i na wpól umarli 
znajdą tu ratunek". 

Bractwo pocieszenia Matki Boskiej, 
zaprowadzone w Lubichowie rnku 1787 
przyczynia się do ożywienia nabożeń
stwa do tej św. figury Maryi. Na głó
wny odpust tego bractwa, przy'Pada
jący w niedzielę po św. kugustynie, 
zbierają się tu pątnicy Jiicznie z calej 
pobliskiej okolicy. Byla tu dawniej stu 
dzienka, z kitóre.i w.oda uważaną była 
za cudowną.; ta jednak obecnie zasy
pana została. 

LAKI BRAT JAŃSKIE. 
Stawna cudami i starożytnością fi

gura Najświętszej Panny w Łąkach 
Bratjaf1skich po spa]eniu kościoła i kia 
sztoru w Łąkach w roku 1881 przenie
sioną została do farnego kościoła w No
wem Mieście. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 
r.,,,.,.,.,.,,..,., '*' - •t~..,.. Ws+; w a 4C l;r. 

DzieJe Kościoła katolickiego. 
( Cią17: dalszy)_ 

I. Jezus Chrystus nauczał, że jest pra
wdziwym Bogiem. 

Jezus Chrystus wielokrotnie za
ręczał publicznie i uroczyśde przed n
czniami i wszystwim ludem. że jest Bo
giem, jednorodzonym i współistotnym 
Synem Boga ojca niebieskiego. Albo
wiem: 

a) nazywa siebie wyraźnie Synem 
Boga. Gdy Go się arcykapłan uroczy
ście zaipytal: „Poprzysięgam Cię przez 
Boga żywego. abyś nam powiedział, je 
śliś Ty iest Chrystus, Syn Boży;" od
powiedział mu Pan Jezus: „Tyś po
\Viedzfal, Jam jest." 

h) Twierdz,i, że jest tej samej. co 
Ojciec niebieski. istoty. mówiąc: „Kfa 
mnie widzi, widzi ,i Ojca„. Nic wierzy
cie. iżem ja w Ojcu, a Ojciec we mnie 
jest?" Jan 14, 9. „Ja i Ojiciec jedno 
jesteśmy". Jan 30, ao. 

c) Nazywa siebie panem nieba i zie 
mi, jako też panem aniołów. mówiąc do 
apostołów tuż przed wstąpieniem do 
nieba: „Dana mi jest wszelka moc na. 
niebie .j na ziemi~ idąc tedy nauczajcie 
wszystkie narody. chrzcąc je w imię Oj 
ca i Syna i Ducha św., nauczając je 
chować wszystko, comkolwiek wam 
przykazał. Mat- 28.18: Do ~w. Piotra 
rzekł Pan Jezus: Tobie dam klucze kró 
lest\.\:a niebieskie~o, a coko!wiek zwią
żesz na ziemi. będzie związane i w nie 
biesiech. a cokolwiek rozwiąże. z na 
ziemi. będz:!c rozwiązane i w niebie
siech." Mat. 16, 19. Do wszystkiego 
zaś ludu mówił: „Naonczas się ukaże 
znak syna człowieczego na nieb'.e i te
dy he.da narzekały wszystkie pokolenia 
z!emi; i ujrzą syna człowieczego przy 
chodzącego w obłokach niebieskich z 

Księgarnia "Wiarusa P." 
poleca w wle:~:~n wy~orze: 

ksiażki du nabożenstwa, powi& 
ści~we, historyczne, śpiewniki, fi„ 
stowniki, papier listowy, wit\Zarki, 
powinszowania itd. 

Adres: „ \Viarus Polski", Bo
chum, Maltheserstr. 17. 
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mocą wielką i majestatem; i pośle a
nioły swoje z trąbą i głosem wielkim; i 
zg.romadzą wybrane Jego ze czterech 
wiatrów." Mat. 24. 30. 

d) Przypisuje sobie boskie przym:otv 
i boskie dziieła. a w szczególności: l) 
Wieczność: „Zaprawdę mówię wam: 
pierwej, nim Abraham się stał, jam 
jest. Jan 8, 58. Do Ojca Niebieskiego 
modlił się: „A teraz wsław mnie Ty 
O}cze sam u siebie chwałą, którą mia
łem u Ciebie pierwej, niżli świat był." 
Jan 17, 5. - 2) (Wszechmoc: „Ojciec 
mój aż dotąd działa i ja di;iałam.„ Wszy 
stko, cokolwiek Ojciec czyni, to i Syn 
także czyni." Jan 5, 17. - 3) Świa·tłem 
i żywotem świata nazywa siebie Chry 
stus Pan: „Jam jest światłość świata. 
Kto za mną idzie, nie chodzi w ciem
ności, ale będzie mi.al światłość żywo
ta". Jan 8, 12. „Jam jest droga i· pra
wda i żywot. Żaden nie p.rzychodzi do 
Oj·ca, jedno przezemnie.'' Jan 14, 6. 
- Nazywa siebie dawcą boskich da
rów i łask: „Pójdźcie do mnie wszy
scy, którzy pracujecie i jesteśoie obcią
żeni, a ja was och lodzę." Mat. 11, 28· 
„O cokolwiek będziecie prosili Ojca w 
imię moje, to uczynię, aby był uwiel
bion Ojciec w Synu". Jan 14, 13. -
5) Ogłasza siebie pr.awodawcą całego 
świata, mówiąc do aipostolów: „Idąc te
dy nauczaj1cie wszystkie narody ... nau
czając je chować wszys1:ko, comkol
wiek wam przykazał". Mat. 28,19. -
6) Przyznawał sobie moc odpuszczania 
grzechów. Mówił bowiem do powie
trzem ruszonego: „Ufaj synu, odpusz
czają ci się grzechy twoje". A gdy 
niektórzy z pisma uczonych mówili sa
mi w sobie: „Ten bluźni". rzekł Pan 
Jezus: „Żebyście wiedzieli, że moc ma 
syn człowieczy odpuszczać grzechy, 
tedy rzekł powietrzem ruszonemu: 
Wstań, , eźmij łoże twoje, a idź do do
mu twego.'' Mat. 9. 2 i n. - 7) Oświad 
cza, że wskrzesza zmarłych i że jest 
sędzią świata. „Ojciec nikogo nie są
dzi, lecz sąd dał synowi.·. I dal mu wła 
dzę sąd czynić, iż jest synem człowie
czym. Przychodzi godzina. w którą 
wszyiscy, co są w grobach, usłyszą 

glos syna człowieczego; i wynijdą, 
którzy dobrze czynili. na zmartwych
wstanie żywota, a którzy złe czynjJt, na 
zmartwychwstanie sądu. " Jan 5, 22. 
- 8) Powiada, że ludziom daje żywot 
wieczny: .,Jam jest pasterz dobry. O
wce moje słuchają głosu mego, a ja 
je znam i idą Z1 mną. Ja im Wieczny 
żywot <lawam. Jan 10, 27. ,.Jam je ·t 
chleb żywy. który z nieba ;: stąp;t. Je
śliby kto pożywat tego chleba, żyć bę
dzie na wieki. A ch!eb. który ja dam, 
jest moje ciato na żywot świat.a ... 
Zaprawdc;. zaprawdę powiadam \vam: 
jeśli byście nie jedli cia!a svna czlowic 
czego i nie pili krwi Jego, nic będzie
cie mieli żywota w sobie. Kto pożyw~1 
·ciała mego i ·pije moję krew, ma ży
wot 'vieczny, a ja ~o wskrzeszę w osta 
tni dz:iei'1." Jan 6, 51. .,Jam jest zmar 
twyclnvstanie i żvWot. Kto we mme 
wierzy, choćby i umarł. ŻY\V będzie, a 
wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, 
nic umrze n.a w ieki.'' Jan 11. 25. 

c) Grozi tym, którzy nie wierzą w 
Jego bó t o. że pójdą na wieczne za
tracenie: . Kto wierzy w Syna czło
\\ ieczego, nie będzie sądzon; a kto nie 
;vii erzy, już osadzony 'jest. iż nie wie
rz_ '> • imic; jednorodzonego Syna Boże
go. A ten jest sad. że światłość przy
szła nct Ś'' iat, .a ludzie raczej miłDwali 



ciemności niż światłość." Jan 3, 13. 
„Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion bę
dzie, a kto nie uwierzy. będzie potę
-,'ion." Marek 16, 15. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 
~i 

PIEtGQZYM Z PaZEMENTU. 
Opowiadanie 

Piotra Palińskiego 

(Clą~ dalszy)_ 

Przybycie Francuzów zaalarmowa 
1-0 całą wieś- I gościnna byla tak zaję
ta, że grube krople potu niby groch 
sp:adaly .po jej pelnem obliczu. U
m1rnjąc wrzawy uda1 się BogumJ do 
domu rodzici-e·lSikiego. Stary Maciej, 
włodarz powitał go ze Izami w oczach. On 
i I\nrtek, stary oślepły pies podwórzowy, 
współzawodniczyli w swych objawach ser 
«ecznego przywiązania do niego. 
Oospodarstwo ojcowskie znajdowało się w 
najlrp~zym porządku, a gdy Bogumil przej 
rzal książki rachunkowe i papiery swego 
tri-.:.a 1;rzekonar się, że ma do dyspozycyi 
-.. ~afo polrnfry kapitał. 

Wfrśnie przysłuchiwał się może po
rn <lzic~14t,: opowiadaniu starego Macie
ją G zgonie jego drogiego ojca przyczem 
ślepy kurtek polożył pysk na jego kolano, 
gdy wszedł do izby galonowy, prosząc, że
by zechcial niezwłocznie przybyć do mar
kiza, ten mu po krótkim wstępie zrobił pro 
pozycyę, aby mu jako lekarz domowy to
warzyszyć zechciał do Poznania i prosił 
~o, jeżeli się chce na to zdecydować, aże
by podal swe warunki. 

Propozycya ta byla dla Bogumila nie
spodzianką. Po głowie roiły mu się najroz
maitsze myśli. Z jednej strony stawiał zbyt 
mało wymagań do świata, z drugiej zaś po
siadał taki majątek, że mógl sobie jako nie 
zależny człowiek zapewnić sta1rnwisko. 

Mialźeż on, który tak wysoko cenił 
spokój i niezależność, bez potrzeby wda
wać się w podrzędny stosunek - i mo
że jako lekarz domowy zajmować miejsce 
pierwszego slugi? 

Już nosił się z myślą podziękowania 
za w najgrzeczniejszy sposób stawioną mu 
J>ropozycyę, gdy wtem ukazuje się jako sil
ny sprzymierzeniec - różowa kapotka. Na 
widok jej doktór kapituluje. 

D~iewica gotowa do podróży weszła 
do pokoju, a więc i Bogumił pojedzie do Po 
znania i to zaraz. 
Podróż po stolicy Wielkopolski była dla 

doktora czasem błogiej radości. W ciasnym 
zakątku powozu podr6żneg9 czul się nader 
szczęśliwym. A kiedy starzec usnąl, to 
młodzi swobodnie rozmawiali to o tern, to 
o owem a czas upływał szybkim biegiem. 

Inne zaczęło się jednak życie w Pozna 
niu, tu w grodzie Przemyslawa, kwitły za
bawy, przepych i galanterya .Z tutejszą ary 
stokracyą była wielokrotnie zaprzyjaźnio 
ną i zaznajomioną francuska eIJiigracya, któ 
ra też wszędzie a szczególniej w zabawach 
żywy brała udzial. Królowała markiza - a 
Bogumił - ów szlachetny młody czło
wiek, ów czlowiek głębokiej nauki i wie
dzy pozostawał niespostrzeżony na uboczu. 

Bogumil żył sam dla siebie. I w prze
menckim klasztorze nie wiódł cichszego ży 
cia, jak tu w gwarliwej stolicy Wielkopol 
ski. Ludzie mu obrzydli a szczególniej ci 
plascy ,arystokratyczni emigranci bez cno 
ty, bez męzkiej godności, bez ojczyzny, kie 
dy w mieszkaniu markiza szalala rozkieł
znana wesołość - wtedy to Bogumił śle
-czai w swym pokoju, jak ranny orzeł w 
swym gnieździe. 

Dziewica pozostała dla niego serdecz
ną, ale też nic więcej. On sam zaś nie po
ważył wyznać sam przed sobą uczuć, któ
remi przepełnione bylo serce jego . . Tylko 
od czasu do czasu szeptał mu jakiś wewnę 
trzny głos: „Uciekaj !". W chwilach spoko
ju porównywał się z ćmą, która niszczący 
ptomiel1 lampy tak dlugo okrąża aż do nie 
go nie wpadnie i się nie spali. Jego pobyt 
' ' domu markiza był nieprzerwanym pas
rnc:m cierpieli moralnych, ale myśl o rozłą
c?C:niu„ .. niby czarna przepaść spozierała 
<Jna ku niemu, a więc pozostał i cierpiał. 

· Ponocne przesiadywanie, ciągle i na
tt:ż<,nc smdya a i zgryzota podkopały zdro 
'" k jego. Pe\vnego dnia, a było to na po
c wJku maja, popadł w straszliwą febrę, któ 
ra go przykula do łoża. Przywołany lekarz 
urn : .ł stan Bogumiła za niebezpieczny. Na 
rozkaz markiza przeniesiono go do innego 
p-:;kJju, l\ tóry mial więcej powietrza, i z 
kt•J;·e~o rn..-;.:!c2aJ się piękny widok na przy 
foł~;y o~rt'-d. Ctoczono go jaknajwiGkszą 
troskliwości~ a codziennie w towarzystwie 
ojca odwiedzala go dziewica. 

febra się coraz więcej wzmagala, Bo
gumił popadł w malignę. Lecz chociaż duch 
jego przez caly dzieil byl zajęty naidziw
niejszemi fantazyami, to zaledwie dziewczę 
weszło do pokoju, natychmaist chory się 

..us okoił, skoro to z czasem zauważyla, 

postanowiła w tym kierunku dtoremu ~ r oor 

wić ulgę. Szczególniej niespokojne były je
go noce. Gdy wszystko w domu spalo, wte 
dy ona pod ukradkiem przychodziła do p 
koju chorego, siadała mu naprzeciw i w 
towarzystwie zakonnicy przesiedziala aż 
do świtu. Wtedy to godzinami było oko
ch0rego zwrócone na nią, dopóki słodko 
nie zasypiat W ogrodzie nucily po krza
kach dzielżaminu ptaszk iswe pieśni, któ
re wnikały w senne obrazy chorego, ota
czając w sercu jego drogi obraz, z którym 
się budził i na nowo zasypia!. 

Był to najrozkoszniejszy czas jego ż~
cia. 

Tymczasem wojska francuskie zbliżały 
się ku stolicy Wielkopolski. Pozna(1 goto
wał się do obrony. Z bojaźni przed oblęże
niem zaczęła arystokracya opuszczać mia
sto. I markiz xxx chciał- to samo uczynić 
i chorego Bogumiła pozostawić obcej opie
ce. Jego córka atoli apelując do jego wspa
niałomyślności i wdzięczności, skłoniła go 
do pozostania. 

Nareszcie stanęły · wojska francuskie 
przed murami Poznania. Ponieważ miasto 
dobrowolnie poddać się nie chcialo, przeto 
rozpoczęta artylerya ku wieczorowi swe 
dzielo zniszczenia. 

Podczas, gdy gród Przemysława w 
swych posadach a ludzie w swych sercach 
drzeli, leżał Bogumil w błogim śnie. Już od 
dziewięciu dni nic nie mówił. Teraz, !! 
dziewica cichuteńko weszła ' do pokoju, 
podniósł lekko swą głowę i szepnąl: 
. „O ! jeżeli to rzeczywistością, żeś pani 

tu, to pozostaw mi jaki znak!" 
W tej chwili rozległ się straszliwy huk. 

W pobliżu domu pękła bomba. Bogumił i 

padł napowrót w bezprzytomność, na uli
cy rozległ się płacz i narzekanie, a pomię
dzy tern słychać było odgłos bębnów i huk 
armat. Była to straszliwa noc. 

Do pokoju wszedł sługa i oznaimil dzie 
wicy, że markiz bardzo zaniepokojony p . 
gnie ją mieć przy sobie. 

„Zaraz idę", zawołała, a potem nachy
liwszy się nad chorym i wlożywszy mu 
pierścień na palec, czemprędzej opuściła po 
kój. 

Bogumil niebawem potem otworzył o
czy. Osłupiałym vnrokiem powiódł wkoło 
siebie, jakoby czegoś szukat Nareszcie do
strzegłszy pierścień na palcu, przycisnął go 
do ust i usnął ponownie. 

Nad ranem strzelanie ustało. BogumU 
spal prawie aż do południa, a gdy się prze
budził oświadczył mu lekarz, że febra ustą 
pila. Właśnie ostatniej nocy bylo przesile
nie. W tej nocy1 gdzie kule rozgrywaly lo
sy miasta, w tej też nocy i jego losy roz
strzygnięte zostaly. I jeszcze raz była jego 
wygrana. Lecz wiadomość ta nie sprawiła 
mu żadnej radości. Wolalby on przenieść 
się do wieczności owiany temi milemi sna
mi wyobraźni, które teraz znikły, ustępując 
miejsca życiu z jego codzienną prozą i nie 
pozostawiając mu nic więcej, jak ów pier
ścieł1 na palcu. 

Był to zwykły gładki zloty pierścief1 
podobny do obrączki ślubnej. Nie uszło to 
uwagi chorego. Drząc z radosnego wzrusze 
nia zdjąl pierściel1 z palca. Wewnątrz były 
wyryte głoski. czytał: 

„Z rzecz się!" 

X Ostatnia ułudo. 
W promiennym świetle lipcowego slo11 

ca połyskiwały wieże na kościele wioski ro 
dzinnej Bogumiła Młody lekarz stał znów 
dziś jak w roku zeszłym na wzgórzu przy 
glqdając się w dole leżącym domom wie
śniaczym, i znów skierował swe kroki ku 
cmentarzowi, którego brama jeszcze go
rzej, niż wtenczas wyglądała .Odszukał zna 
ny krzyż. Deszcz i śnieg poczerniły na nim 
napis. Mogiła porosłą była bujną trawą a 
w środku na niej stał krzak róży. 

Dziś mlodv doktor doliczył do owych 
mogil jeszcze {edną więcej - świeży grób 
jego milości w sercu. I znów był o jedną 
nadzieję uboższy. Aleć nie było to jesz
cze ostatnie zludzenie. 

Myśl.i jego były w Poznaniu. Póżegna 
nie było krótkie, bez słów. Lecz ch?ci.aż 
wprawdzie język milczał, to jednak mow1ły 
oczy i konwulsyjne drgania, gdy mu dzie
wica podała rękę. 

Długo stał Bogumił nad grobem ojca. 
Nagle ozwał się dzwon z wieży kościelnej, 
wzywając wiernych do pozdrowienia kró!o 
wej niebios i doktór złożył ręce i serdeczme 
odmówił „Aniol Paflski". 

Zwródł się potem ku li:°Li ~: :e Citlf' 'i<a:
nej. Wzrok jego zawist na znanem miejscu 
ak rózo\\·c:. k;.q1c1tka się nie ukaza!a. 

Otyła gościnna aż ręce z przerażenia 
złli/Y ła, gdy Bogumil wszedł do gości(1ca. 
Tak. bardzo byt postarzał! Miał on jej wszy 
!:itko opowiedzieć; cala powódź pytań spły
nęla na niego ale on zbywał wszystkie krót 
ko. Stary Maciej popłakał się jak dziecko, 
gdy ujrzał s\-vego pana, a ślepy kurtek se
kundował mu żalosnem wyciem .Pierwsze 
go pocieszył zapewnieniem, że teraz poz~
stanie w oicowifoic, drugiego zaś uspokoił 
kawafcm pieczeni ze swego sakwojażu . 

Bogumił żyl w swej \vlasności, niby pu - ~iech ci twą szlachetność Bóg wy. 
stelnik. Tylko jedno ieszc~ było, co umysł nagrodzi - rzekl fraacuz - o gdybł'm si 
i serce jego zajmowało: Wyly to losy jego mógł tobie w jaki sposób odwdzięczyć. Air; 
nieszczGśli\vcj ojczyzny, Polski. Napoleon czekaj, mogę coś dla ciebie uczynić . c 
stal na szczycie swej potęgi, chwaly, opie- Oblicze jego jaśniało radością. _ Tu 
rając nogę na grzbiecie Europy .Cała Pol- w moim plaszcz.u jest złoto ... wiele ztota"'· 
ska z ufnością podnosiła ku niemu swe oczy zbiór moiero burzlwieirO bcia.... weźn ··• 
spodziewając się, że on jej zbawcą bę- towarzyszu, ... niedoli... ten płaszcz .. „ ia i 
dzie. tak umrę . 

Ale pomimo wszystkich ofiar, jakie mos jego stal się bezwdzięcznym i 
Polska skladala na ołtarzu ojczyzny ,nio- chrapowatym. Bogumila lekarskie doświa<t 
sąc wszechpotężnemu władzcy świata czenie powiadało mu, że życie francuza me 
krew i mienie w ofierze, ten nic więcej nie żna tylko jeszcze liczyć na minuty. Gdy 
miał dla bohaterskich synów Polonii jak pię B~gumil nic ni~ odpowiadał, zaczął umie. 
kne i czcze słówka pochwały za okazywa- raJący ponowme: 
ne ich bohaterstwo .Dopiero kiedy luna stra I - Przyrzecz mi, przyjacietu, że pfaszcz 
szliwei klęski wzniosra się nad glową Na- mój zatrzymasz .... nie mam rodziców ani 

, polcona w Moskwie, i gdy zastępy koza- dzieci, ani ro'clzeństwa, nie mam żadnej ko. 
ków razem z glodem i mrozem zaczęty tę- chającej mnie duszy; chciałbym się tobie 
pić jego silę, wtedy to po niewczasie do- okazać wdzięcznym. 
strzegł, że popcfnil arcykardynalny bląd, Bogumił mu przyrzekł, że chce 20• 
nie tworząc nowego Królestwa Polskiego, stać jego spadkobiercą. 
aby dla siebie na wszelki przypadek mieć - A die, świecie! - i strasznie rzężąc 
punkt oparcia ·w potrzebie. Pomimo to Po chciał jeszcze raz uścisnąć dłoń Bogumiła> 
lacy zostali ma wit::mymi. ale \vzniesiona ręka opadła„. oczy stanę~ 

Kiedy po tej straszliwej porażce książę ly w slup.„ jeszcze jeden glęboki jęk _ a 
Józef PoniatO\vski powołał mlodzież polską przed Bogumiłem leżał wyciągnięty trup. 
pod sztandary narodowe, wtedy i Bogumił - Niech ci ziemia obca lekką będzie! 
pospieszył na to wezwanie. Miał on zająć rzekł z cicha a potem zawlókł się z natęże-
miejsce lekarza wojskowego. Ale on tę mu niem wszelkich sil do swego tornistra. Na 
stawioną propozycyę odrzucił, stanąl on śmierć wycieńczony podsunął plaszcz fran 
karabinem w szeregu jako zwykly ochotnik cuza pod swój tornister, używając go za 

Chciał walczyć za wolność i niepodle- wezgłowie. W tej chwili rozległ się stra 
gtość swej ojczyzny .wolnej Polski zbudo- szliwy huk, że aż ziemia zadrżala. Potem 
wanej na Konstytucyi 3 maja. Tylko za tę utracił przytomność. Kamienny most przei 
cenę chciał on poświęcić swe życie. 'Elestrę byl wysadzony w powietrze. 

Bral on udzial w licznych bitwach i w Gdy Bogumil znów przyszedł do siebie. 
rozmaitych postaciach zaglądala mu już by znajdował się w ręku dwuch żolnierzy~ 
fa śmierć w oczy, ale za':.'sze go oszczędzi- którzy go włożyli na nosze. Będąc za sła-
fa. by, aby módz mówić, wskazał tylko pal-

Za swą ·waleczność i zdolności miał cem na tornister i płaszcz. Podano mu ie. 
Bogumil być posunięty na stopief1 oficera, Na ulicach był taki Hok, że z ledwością- się-
Iecz podziękował on za ten zaszczyt. - przedostać było można. Na schodach do-
„Nie slużę ja za żołd lub honor, ja walczę mów, na trotuarach, nawet przy ulicach le-
jako wolny obywatel kraju za moją ojczy- żeli ranni, a do szpiku kości wstrząsający 
znę !" I zatrzymał karabin. jęk i narzekanie napełniły powietrze. 

I zbliżyły się owe złowrogie dnie 16. 17 (Ciąli!: dalszy nastąpi } 
i 18 października 1813 roku. Na wielkiem po ..,.. ... '!"~.-·r.r ,„.....-1.ł.).~",...ll:'.!Jł:iw.„""""'~~~ 

bojowisku pod Lipskiem miało pół miliona W • · , • 
wojska i 3000 armat rozstrzygnąć, komu pononl za szezęseiem„ 
ma w Europie przysługiwać dyktatura. Bo- el 
gumil był caly w zachwycie, gdy oddział 
polski, pod którego stal chorągwią, odebrał 
rozkaz bronienia jednej z bram miasta . . 
Byto pól dwunastej w południe 19 paździer 
nika. Straszliwy ogień kartaczowy prze
rzedza szeregi, a zastępy sprzymierzonych 
niby lawa wulkanu toczą się w strony bra
my. Okropne straty. Nareszcie atoli stają 
sic: sprzymierzeni zwycięzcami a on razem 
z drugimi musi się cofać .Może ze sto kro
ków od bramy rani go kula w prawą nogę. 
Ale to go nie powstrzymuje, tylko wciąż co 
fając się strzela. \\-' tern kawal granatu odci 
na mu palec u prawej nogi, pada na ziemię i 
na bajuku czołga się precz z tego okropne
go zamętu. Nareszcie dostawszy się do je
dnego z ogrodów padl zemdlony. 

Słońce świecące mu wprost w twarz, 
niebawem go ocuciło. Zebrawszy wszyst
kie sily, udało mu się zdjąć z pleców torni
ster, z którego wydobył szarpie i bandaże, 
któremi to rzeczami się na przypadek kale
ctwa byl opatrzył. Jak mógł, tak zranioną 
stopę obandażował. rany w nodze jednak 
nieruszyl, gdyż nie mógł jej z powodu spo
dni opatrzeć. Na ostatku pokrzepił się za 
wartością manierki: 

- Przyjacielu! tylko kropeleczkę ! -
jęknął ktoś w języku francuskim. 

Bogumił spojrzał poza siebie: może z 
dwadzieścia kroków od niego leżał ranny 
francuski oficer. 

- Napij się rzekł Bogumił po francu
sku, podając mu butelkę. 

- Nie mogę przyjść do ciebie, umieram 
z pragnienia, - jęczy oficer. spoglądając 
błagalnie ku niemu. 

Bogumił powłóczy się ku niemu i po
daje mu butelkę. Oficer, leżący w strudze 
własnej krwi, która z rany piersiowej bez
ustannie sączy ,chwyta ją z chciwością o
biema rękoma. - Napój go widocznie po
krzepił. 

- Niech ci to Bóg stokrotnie wynad
grodzi ! - rzekł, podając Bogu milowi drżą
cą dłoń. Była ona zimną jak lód. Bogumił 
drgnąl. 

- To lody śmiertelne - rzekl słabym 
glosem oficer. - OslodzHeś- mi bracie o
statnią mą godzinG !" 

Bogumił starał sie go pocieszyć, ale 
na ustach umierającego zawisł bolesny u
śmiech i rzerząc mówił z przestankami i 
dalej: , 

- Stawiłem czolo śmierci we więcej 
niż w dwudziestu bitwach ... na rozpalonych 
żarem słonecznym piaskach Egiptu„.. na 
śnieżnych płaszczyznach R.osyi„. Ciało mo 
je pokryte bliznami, ale teraz mnie śmierć 
tu przydybała .Tu mnie tak pali. - i poło
żył rękę na piersi - rana pali i serce.„ Oczv 
moje widzą nieszczęście Francyi. - i ce
sarza„. a to więcej boli niż te kilka łutów 
ołowiu w piersiach. 

Wycie11czony na silach zamilkł. Bogu
mił spoglądał na niego mocno wzruszony i 
podał mu jeszcze raz buteleczkę. 

(Ciąg dalszy). 

- I po~adę ! - ze.wolał. 
- La czego nie? - Pocałowała. 

ojca w rękę, podała mu dwojaki i stała 
przed nim. - Wiecie, co warn powiem. 

. to, że i ja -0d godów myślę cięgiem 
o ttamery1C e. nie mam spokojnego dnia 
i ·nocy. Myślałam, żeby od Dutki do· 
stać sifkartę. Ale 'kiedy wy ją bie
rzecie. to już bierzcie. 

- To i ty - szepnął Michał, a oczy 
błyszczały mu radością. 

Siadła przy nim. 
- Czy tak, czy ·owak, po~edziemY 

razem - rzekla. 
- Kaśka! m iarkuj sie. z rozumem„ 

a za co 
- A tatuś za co? 
- Ja za karta Dutki. 
- A do morza? 
- Wezmę o.cl ludzi. 
- To i ja wezmę, i mnie pożycząr 

znają mnie, uczciwam, pilna w robo· 
cie- .. 

- Kasi1u ! - zawołał Michał znowii 
i łzy mu w oczach zam~-gotały. 

- Cóż bedzie nam tatusiu we dwo 
je raźniej i prędzej się dorobimy gro· 
sza. 

Michał z natury nieśmialy, rozra· 
dowal się. 

- Smielej. - poświadiezyt - To· 
bie, jako dziewcegla<lkiej na gębie,_ lu· 
dzie ustąpią i lacniej cię wysłucha3ą. .. 

- Ani sobie, ani tatusiowi... nie datTl 
krzywdy zrobić. , . ~ 

- \Ve dwoje będziemy się sm1eleJ 
bronić. 

- Jakoś· mi łac.niej. przyjdzi ~ o tatu 
sia dbać! 

- A mnie o debie. 
Uśmiechnęła się 1pobłażliwie-
- We dwoje - mówił Michał ~ 

.będzie nam milej na obczyźnie, predzel 
robotę znajdziemy i łacniej je~no. dr~; 
gie będzie wspierać„· Kiedyz cię 
myśl nawiedziła? · ·a· 

- Dawn-0 j.uż, gdy ujrzałam lu<lz1 ~e· 
dących. żal mnie ściskaL. Ale od. k~„ 
dy Dutka ma na zbycie kar.tę, to , 1 5ce 
piać nie mogę... Tyło samej dz1eW „ 
jechać - bałam się i nie śmiałam po 
wiedzieć. e 

- Tak. tak - powtórzył sze~ł -~ 
Michał - we dwoje zawszeraźnieJ 
śmielej .. ~ vW 

- Kontenta jestem. że mam_ z.ez 
Jer'tstwo tatusia, z matusią ta~ie.fo·: 1 .,,.. 

- Z Jagą. fracha, jedziesz v i.uz. 
za wolał. 



- Zawsze trza ią poprosić ... 
- Przecie matka. Ale kto poży-

czy? pov.riedz Kasia. . 
- Jak tatuś skończą robotę, ·odbio

ra pieniądze i wróca do chalupy, bę
dziemy we dw-0je radzić. Teraz le
cę d-0 dwor~ kończyć prasowanie, ju
tro nie bedzie czasu„. 

- Cóż myślisz robić jutro? 
- Sposobić się do drogi. 
- Kasiu! - zawolal Mich at - ta-

kaś chybka, że serce rośnie! 
- Dosyć już n:amitrężyliśmy. 
- Dosyć, ·dosyć - ,Dowtarzal Mi-

chał~ a oczy mu się śmiały. - Bogu 
dzięil:ku~, że mi ciebie pierwszą dal, ta 
ką chwacką <lziewkę.„ 

e - Kasia pochwyciła dwojaki, poca-
lowala ojca w rękę, ·on 1pogtaskal jej 
wlosy, poleciała pełna radości i mocy. 

Polowa zrobiona - myślała. Ta
tuś· okrutnLe rad. Biedak nie ma śmia
lości d-0 ludzi! Polowa już jest, pie
niądze znajdę. Dosyć się biedy naja
dłam - i ja mam .prawo, jak inp.e, być 
gruntową gospodynią na swym kawa
le ziemi. DobraJTI, uczciwa, pracy się 
nie boję, zdrowa. Tatuś, matusia i lu
dzie mówią, iem ladna, chłopaki, żem 
okrutnie smyś,na. Nie chcę marnować 
urody w poniewierce. Matusia moja 
byli śliczności, jak malowanie, i cóż . o
stało, a przecie nie starzy! Żebym s ię 
zapaść miała, nie dam się biedzie -
jadę!.. . 

Ujęła się pod bok z famtazyą. 
- Nie boję się rob-Oty, to i dyal.Jła 

się nie zlęknę. Sobek, jak się roztę
skni, .pojedzie ·za mna· A jak nie, to ja 
do niego wrócę. Wydobyć się z bi:!jy 
albo paść! ' 

Dwojaki· podniosła w górę. 
- Kto natchnal tatusia. 
Spojrzała na krzyż. 
- Pan Jezus, albo Najświętsza Pa

nienka, i ulitowali się nademną, nad na-
, mi!... Żeby kole już dużej dziewuchy 

nie było ani jednego bydlątka!.,. Nie·· 
doczekanie wasze !.„ 

Zadsnęla pięść. 
la I p 
1 - okażę ludziom, że będą mnie 
ła jeszcze w rękę całować, jak wrócę i 

się<lę na trzech morgach gruntu pod 
rzeką! ... 

Takie miała pragni·enia i taką am
bicve Kasia. 

~- Sobek będzie mój! - szeptah. 
Takie miala marzenia„. 

Wpadla do chałupy. 
- Matusiu! -wołała zadyszana -

iadę i ja, jedziemy oboje z tatusiem \Ve 
dwoje! 

Jiaga oparła się plecami aby nie u
paść. 

- Ty, ty ... i mnie samą z dziecka
mi ostawisz? A to.ś chyba suka, nie 
córka ... 
. Ryknęła głośno - dzieci wpadły do 
1zby i tuląc się do matki. plakaty. 

ą, I szedl placz glośny, serdeczny 
o· Przez otwarte okna • . na wieś daleko, że 

sąsiadki prania bielimy u strumyka ode 
lt szły i padły do izby. 

Kasia, również .placząc opowiadała 
o· Pośród lamentu matki. 

O· - Jaga, nie bądź glupia - rzekła 
surowo stara Gawliczka. - Z chłopem 
haru}esz ośmnaścielat i coś wyharowa 
ła? ! Ki ej się dziecku trafia los i z oj-

o- cem może jechać, to dziękuj Bogu. 
u- ri - A ja tu sama z dzieckami z głodu 

Zuechnę - zawodziła Jaga. 
b -:-- Ni.e zdechłaś dotad - zaczęta So 
ocina - to i dalej nie zdechniesz. 
:- Albo to na dlugo? - przerwała 

~~ska. - Pierwsze uciułane trzydzTe
~1 papierków posylam. Bartyzelka 
c(-O!m przy~lala tyJ~ w miesiąc. Prze

e 1 tatuś nie ostawi matusi bez graJ··
cara · . , Jeszcze i podatek zapłacą i za-
raziczko przeszie. co 1no zarobi.„ 
tr f-:- J?ziękuj Bogu Jaga, że dzieckr.i 
i a 1a s1ę los - Powtórzyła Gawliczka 
POglaskala Kasię ta ją. w rękę pocalo 

1 wala. ' I 
to .._ 'Chodźmy, roboty huk, illtro świę J 

• ,....„ ,„, ' ' 

0 1~f biet~, rozprawiają~ za Ga~l.i~~~ą 
leciasl e dz1ewu~hy, poszl.y; .dz~eci .„ wy-
2 ·córky na bloma, zostals w izbie. ~natka 

ą. . 

::ga otarł.a lzy ; ' szepnęła~/· 
Pie . Okrutnie m~ ,,ie fałQtć wziena i z 

rsi WY<larla r ,„k .• 
szą p ~atusiti ., ·kln~ isię na Najświęt
\\rię apnienkP ,, że wa~, samych nie. os.ta· 

· rze<- , .• . „ · , 
1 • Zacz 1. ;1ez rm1 w1erzyc1e. 

ę lić d matki i całować 

po twarzy. I dotąd całowała .. dopóki 
rozbro}ona Jaga reki nie zarzuciła jej na 
szyję i nie uściskała. 

- Obieśmy biedne, to się kochajmy. 
Odchowałam cię, odejmując sobie od 
gęby, to teraz ty nie rzucisz matki i 
dziecek. 

- Nie t - zawołała zmocą dziew
czyna - oddam wam potowę zarobku 
w Hameryce !... Pół Ja was, pół la 
mnie, żebym jutra nie doczekala. , 

Jaga objęla ją wpół i przycisnęła 
do serca. Obie miały Jzy w oczach. 

- Bo i o tatusia idzie - rzekła 
Kasia. - Okrutnie robotny, ale wiecie, 
że śród ludzi nieporadny. Trzeba za 
nim baczyć, boby się mógł gdzie w dro 
dze nieświadom zawieruszyć. 

-- A tyś świadoma głupia!... 
- Ja świadoma, mam język w gę-

bie i Judzi się nie boję!· .. 
_:_ Tak, tak, szepnęła Jaga, -- mój 

Michał lękliwy i nietJgadany z ludźmi! 
Może cię Bóg natchnął, że jedziesz z 
. ' rnm .... 

- Pewno, bo cóż ilme~o? 

5. O godz. pól do 12 otwarcie zlotu i 
powitanie delegatów gniazd i gości, Po
czem następuje pauza obiadowa do godzi
ny 2-ej po południu. 

6. O godz. 2 po południu ciąg dalszy 
zawodów. 

7. O godz. 4 zestawienie gniazd i 
wymarsz na boisko do wspólnych ćwiczeń 
wolnych potem następują ćwiczenia po
szcze~ólnych oddziałów: a) lancami, b) 
maczugami, c) laskami, d) piramid; w koń
cu na przyrządach oraz gry ludowe i to
warzyskie do godziny 8. 

O godzinie 8 zabawa z tańcami, pod
czas której nastąpi ogłoszenie zwycięzców 
przez naczelnika okręgu. - Muzykę na 
dzień zlotu dostawi druh Pietryga z Reck
linghausen-S. 

Uwaga: Szanownych Druhów prosi
my o punktuałoe przybycie w oznaczonych 
godzinach programowych. Opóźnienie się 
do zawodów może być powodem niedo
puszczenia ich. Na generalnych próbach 
muszą wszyscy druhowie być obecni, gdyż 
w danym razie nie mogą brać udziału w 
występie publicznym. - „Col em"! 

Adam Michczyński, Wincentv Siudziński, 
prezes okręgu X. nacze1nik okr. X. 

Zlot okręgu ·1x. 
Usiadły na ławie pod ścianą i ukła

dały plany. Przed niemi w ramach o
twartego okna, ciągnęło się zielone b io 
nie, grunta obs~ane ozimi:ią, wal od rze 
ki, wysokie olsze i ka"' ał niebieskiego 
nieba. zamkniętego siniejąceml górami. odbędzie ęis w niedzielę, dnia 28 iłpca u p. 

- Moje dziecko gadasz, że jedzie..,z. Kortmanna ul. Bochumska w Marten. 
a nie masz, jein trzy papierki we dwo · Program zlotu! 
rze za robotę. 

- To też trzeba radzić, póki r · c O godzinie 7 przyjazd gniazd. O go-
uradzimv, skąd wziąść. Myślałam. ie dzinie pół 9 pogadanka prezesów i naczel-

_, ników o porządku zlotu. O godz. 9 wspól-
Du tka odstąpi mi swoją sifkartę, ale .ią na próba wolnych ćwiczei1 bez muzyki. O 
tatuś bierze. Niema co, ty lo pożyczyć godzinie 11 msza św. ze śpiewem polskim. 
od ludzi . I(ażdy Sokół zobowiązany, wziąć udział w 

- Ale kto pożyczy biedakowi? Na nabożeństwie. O godzinie 12 wspólny <>· 
twoją gladką gębę .przecie nie dadzą? biad, poczem otwarcie zlotu, przywitanie 

- A może i dadza ! gniazd i gości. O godzinie pół Z wspólna 
- Na czernie cię będą patrzeć? We próba wolnych ćwiczeń z muzyką. O go 

źmiesz i szukaj wiatru w polu. dzinie 3 ćwiczenia na przyrządach o :1a-
- Abo to nie wrócę, ki e.~ wszys..:,v grody. G godzinie pól 5 wolne ćwi.:zenia 

wracają? Na całe życie lecieć, tobum o nagrody. O godzinie 6 wolne ćwi.:zenia 
J pC'd g• .1·111 niebem. O godzinie 8 polonez, 

się zgubiła z tęsknoty. Wiedzą, że wró potem dalsza zabawa. 
cę, to i pożyczą. Podczas przerw przedstawienie przy 

- Kto? bengalskim ogniu. 
- Zaraz moja matusiu, trza se do- Każde gniazdo chcąc ustawiać o nagro 

brze głowę napsuć, żeby zgadnąć kto. dy piramidy, zobowiązane jest światło, 
- Psuj i ga<laj. czyli ogień dostarczyć. 
- Myślę zacząć ml tych, co byli w Uprasza się szanownych druhów gnia 

łfameryce. Swiadomi są i jakoś wię- zda, aby do godziny 8 się stawili O liczne . 
cej ludzcy. Widziala matusia, że Ga- i punktualne stawienie uprasza się. 
wlicz.ka pogłaskała mnie, a matusi po- Czołem! Wydział okręgu IX. 
wie<lziala, .żebyście mi losu .nie zagra- Uwaga: Chorągwie czyli sztandary 
dzali. Zięć jej wrócił teraz z Hamery- podczas nabożeństwa będą w kościele. 
ki z pieniędzmi. Bogactwo Gawlika 

Zebrania towarzystw 
Towarzyst o św. Wojcieclla w Baukau 

obchodzi dnia 28 lipca swą 10 rocznic~ 
istnienia ,na którą zapraszamy wszystkich 
Rodaków z Baukau i okolicy, tak samo 
wszystkie towarzystwa, które zaproszenia 
odebrały prosimy, aby nas swą obecnością 
zaszczycić raczyły. Od godz. 2 do pól -4 
przyjmowanie bratnich towarzystw. O go
dzinie pól do 4 udamy się do kościoła na 
palskie nabożeńs~o. Następnie z powro
tem na salę zabawy. Na sali będą prze
mówienia, deklamacye i koncert, wykona
ny przez kapelę pana Pietrygi z Bruchn. O 
godzinie 8 i pól zacznie się teatr pod ty
tułem: „Zaczarowany stolik i kije z mie
cha". 

Towarzystwa zechcą się stawić z cho
rągwiami bez pałaszy. Wstęp dla czlonków 
wszystkich towarzystw 30 fen. dla gości 
przed czasem 75 fen. przy kasie 1 mark~. 
Zabawa odbędzie się na sail pana Sehr
bruch, przy ulicy ttafenstr .. O jak najlicz
niejsze przybycie wszystkich gości prosi 

Zarząd. 
Uwaga: Zebranie odbędzie się w tę 

samą niedzielę zaraz po nabożei1stwie. 
Członkowie, którzy zalegają ze składkami 
miesięcznemi, zechcą się z nich uiścić. 
Członkowie, którzy mają karty do sprze
dania zechcą je na zebraniu oddać lub pie
niądze. Goście, którzyby chcieli się dać do 
naszego grona zapisać, ezchcą przyJść na 
zebranie, gdyż potem w zabawie wpisu nie 
będzie. O jak najliczniejszy udział prosi 

(3) Zarząd. 

Baczność druhowie gniazda Essen! 

Przyszłe zebranie odbędzie się w 
czwartek, dnia 25 lipca o godzinie 8 wie
czorem na sali zwykłych posiedzef1, kom
plet druhów pożądany. Zarazem uwiadamia 
się druhów i Rodaków, iż na zlot, który się 
odbędzie 28 lipca w Winterswyk w Holan
dyi wyjeżdżamy o godzinie 5 min. 15 z 
dworca północnego (Essen-Nord) do Ober 
hausen. Druhowie i Rodacy, którzy biorą 
udział w zlocie, winni zaopatrzyć się w bi
let i program zlotowy, których nabyć mo
żna u prezesa gniazda. 

Uwaga: W niedzielę, dnia 11 sierpnia 
odbędzie si~ wielki wiec sokoli. Po wiecu 
zabawa. Program będzie później ogloszony j 

Czołem! (3) Wydziat. 

Towarzystwo św. Walentego z Mors 
bierze udział w pielgrzymce do I(ewelaer 
w niedzielę, dnia 28 lipca. Odjazd z dwor
ca Moers o godz. 6 rano do Kewelaer, przy 
będziemy o godz. 8-ej. Zaznaczamy za
razem, iż na miejscu jest sposobność do 
spowiedzi św., obecnych będzie dwóch ka 
planów polskich. I(to więc z rodaków by, 

szło z Hamery ki. J eździt ci do niej 
coś cztery razy. Sprubję - nie da, to 
mnie ·przecie nie zabije ... 

- Spróbuj, ale ciężko - kobieta ści 
Zlot 

śliwa· Ale dobra. A nie da. to da żyd 11a VII-go okręgu (nadreńskiego) 
procent! Mlodam, zdrowa, zapracuję odbyć się mający w niedzielę, dnia 28-go 
la matusi, la żyda, na procent i la sie- lipca 1907 r. w Winterswyk \V Holandyi. 

. się chciał spowiadać, winien się przyspo
sobić. Podróż z Moers do Kewelaer ko
sztuje z prowrotem IV kl. 2,60 mk. W ten 
sam dzie~ to jest w niedzielę wieczorem 
około godziny 8 jesteś.ny z powrotem. -
Bilety można dostać u p . .fr. Gawrona w. 
Moers Kolonii Mstr. 5., także u p. Micha
ła Kaczmarka Bstr. 18. 

bie ! Wstępne: dla delegatów, zaopatrzo-
- Zerwała sie. nych w legitymacye, bezpatnie. dla dru-
- Lecę do dworu ko11czyć praso: hów 50 fen. dfa gości 1 markę. 

wanie. odebrać pienią,dze i między lu- WYDZIAL: 
dzi. Jak zacznę szukać, to i znajdę... J. Chudziński, prezes. St. Kocbowicz, sek. 

Matka zaprzeczyła glową. 
_ Muszę matusiu! Nie wiecie co St. Rowiński, skarbnik. W. Ryba, naczelnik 

to znaczy. jak sobie dziewucha powie, PROGRAM: 
choćby się świat za wam - muszę! Wyjazd z Oberhausen 0 godzinie 6 mi-

- Ucałowała matkę i wybiegła z nut 30. I. O godzinie 8 i pół próba ćwi-
izbv. czeń. 2. O godzinie 10 i pół wymarsz do 

- I ja tak samo - szepnęła Jaga kościola na nabożeństwo ze mszą św. na in 
- powiedziałam se, że choćby się tencyę zlotu. 3. O godzinie 11 i pół zawo 
świat zawalił musze mieć Michała - i dy klasy I i II. 4. O godzinie 1 otwarcie 
mam gól... ~, i~ ; .~ . ,1 l·~· · I uroczystość przez. prezesa okręg.o~ego t 

Zamyślila się. .,,. ,„ , . _ przemowy delega~ow~ ~. O godzm1e 2. d~ 
(Ciąg dalszy n.a. stąpi), ~ . . 111 • l s~e zaw~dy powyzszych klns. 6. <? god~1-

••-•w """"' ,„,. w·~: , ...,,. "',...,..""""' me 3 ćwiczenia zlotowe w~pólne z zerdz1a-
. ·· ~ mi. 7. O godzinie 4 i pół ćwiczenia gniazd 

o nagrody honorowe. 8. O godzinie 6 gry 
i zabawy na boisku. 9. O godzinie 7 i pół 
rozdawanie nagród. 10. O godzinie 8 za
bawa z tańcami. 11. O godzinie 11 w no
cy wyjazd z Winterswyku. 

Wszystkie wolne chwile wypełnione będą 
koncertem. 

Uwaga: Naczelnik gniazda, przybywa 

·eacznos' ć "~ruhow·1e o'kręgu x. jącego w większej liczbie do ćwiczeń żer-~ ciziami, otrzyma dla siebie piękną nagrod~ 
honorową od naczelnika okręgowego. 

Program Ili 'l otu okręgu X„ który się 
odbędzie w. niedzielę, dnia 28 lip.ca 1907 r. 
w Gelsenkirchen-Schalke na sali pana Pr. 
Eversloh. przy ul. Oststr. 

1 . O godz. 6rano ćwiczenia jednostek 
i gniazd o nagrody. 

2. O godz. 7 i pół ran0 jeneral~a pró-
ba ćwiczeń lancami, potem nast~pu1ą pró-
by ćwiczeń laskami i maczu~am1. . 

3. o godz. 9. próba ćwiczeń obowią-
zkowych (wolnych). . . 

4. o godz. 10 pochód do kosc1oła. 

WGŁL±i.2 - ---· Q_ !!!!I 

Wycieczka do Hotstede 
W niedzielę, dnia 28-go lipca odbę· 

tlde się wycieczka do ogrodu p. Wał· 
hurga w Hofstede, przy ulicy Poczto· 
\Jłej (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
z Bochum i całei okolicy uprasza się. 

Komitet wycieczek latowy ·~h. 

Uwaga: Zebranie z powodu tego nie 
odbędzie się. (I) Zarząd. 

Toarzystwo ś w.Jadwigi w Dortmundzie 
donosi swym członkom, iż nadzwyczajne 
walne zebranie odbędzie się w niedzielę, 
dnia 28 lipca o godz. 5 po poludniu w loka~ 
lu posiedzeń ul. Reńska nr. 127. Członko
wie zalegający ze składkami winni się ui
ścić. w przeciwnym razie, gubią prawo do 
majątku tow. i także będą skreśleni z listy 
towarzystwa. 

Uwaga: O godz. 4 po pol. posiedze
nie zarządu, na które się zarząd winien Wi 
komplcci ~ st:rn ić . (I) 

.„.: .: :.:~~ · ·- ·- · - PrzewJd.nk.2ący. 
~ 1 r 1 · , , 

Towarzystwo św. Michała w Rath 
przy Dyseldorfie urządza w niedzielę, dnia 
28 lipca „ 

pierwszą zabawę 
na wielkiej sali wdow~ pani ttilden„ ulica 
I(aiserstr., 3 minuty od dworca Rath i przy 
stanku kolei elektrycznej. Początek o 4 
godz. 4 po poł. Zabawa będzie upiększona 
przez deklamacye, tańce ·i monologi. Wie
czorem odegraną będzie sztuka teatralna 
Szanownych Rodaków i Rodaczki z całej 
okolicy na tę zabawę serdecznie zaprasza-
my. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniego w Ruhrort· 
Laar. 

donosi swym członkom, iż w niedziele, dnia 
28 lipca rb. przystępuje do wspólnej Komu 
nii św. o godzinie 7 rano, po południu po 
polskiem nabożeństwie odbędzie się pół
roczne walne zebranie, na które wszyscy 
członkowie są zmuszeni przybyć, członko-. 
wie, którzy są dłużej niż trzy miesiące dlu 
żni składki miesięczne będą '\vykluczeni. 
" .· ~·, „ (3) Zarząd. 1 



To~arzystwo św. Stanisława B. w Herne 
4ionoSii uprzejmie sza!ll. czlonkom. iż w nie
i.zielę, dnia 28 lipca br. weźmiemy udzial w 
rocz•nicy Towarzystwa św. Wojciecha w Bau
kau (czronkowie od nr. 1-100). zaś na rocz
nicG tow. św. Pawfa w Eicklu wyślemy depu
tacyę. Punkt zborny: Dom Czeladzi Kat. (Kathl 
Gescllcnhaus) o godz. 2 po poJ. (1) 

Zarząd. 
UwaS?a: Prosimy o jal•naJlicznieiszy u

clziaf cz.łonków oraz o stawienie się pierw
szych i drugich chorążych. 

-----
Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" I. 

w Oberhausen 
podaje wszystkim druhom i Rodakoot, któ
rzy mą.ją zamiar wziąć udzial w Zlocie okręgu 
7. we Winterswyk, do wiadomości. iż punkt 
zborny w niedzielę. 28 lipca, o ~odz. wpól 6 
rnno na sali pani Kolter, przy Nowym Rynku. 

Uwaia: Bilety i karty wstępne można na
być u następujących druhów w Oberhausen: 
Juliana Synakiewicza.. Kirchweg 112; Macieja 
Stachowiaka, Kasernemtr. nr. 15; we fintropie 
u dr. Mardna Rataiczaka, Stahlstr. nr 2. · -
O liczny udział i pun~dualne stawienie się pro-
si (3) Wydział. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podaje swYm czfonkom ·do wia<lomości, iż w 
niedl}iele. dnia 28 tm. po P"()ludniu o godzinie 4 
odbędzie się pólrocz.ne walne zebranie, na któ 
re się wszyscy czlon.kowie stawić powinni. 

Zarząd. 
Uwaga: Tego samego dnia odbęd:l!ie się 

posiedzenie zarządu i rewizorów kasy .cto po
ludnia o godz. 10. O stawienie sie wszystkicn 
czlonków zarządu 1i rewizorów uprasza (2) 

Michał l(rępułec, przewodniczący. 

Towarzystwo Abstynentów PołsKicb 
w Brockhausen. 

Przyszle zebranie odlbęd.zie się w niedzielk 
dnia 28 bm. o -godz. 6 po paliudmiu w lokalu p. 
Honii.nga, ul. Cesarska. O liczny udzial czlon-
'ków także i gości prosi (l) 

Zarząd, 

Baczność Rodaczki w f ssen ! 
W niedzielę, dnia 28 lipca, o godzinie 3-ei 

po poludr.ii>u odbędzie się w lokalu pa.na Meistra 
•. Alfredushaus'', Frohnhauserstr. 19, nadzwy
czajne walne zebranie Towarzystwa Polek. 
Na porządku dziennym: obór nowego zarządu 
oraz inne ważne sprawy ·W zakres wchodzące. 
Na powyższe zebranie zaprasza sie uprzejmie 
szan. cZlłonkinie, jako też sprzyjające idei to-
warzyskiej Rodaczki i Rooaków.. (3) 

Zarząd prowizoryczny. 

Towarzystwo gimn •• ,Sokór' w Recklinghausen 
Sued. 

Cwiczenia odibędą się w czwartek o godz. 
5-ej po pQfudniu w zwyiklym lokalu. Lekcya 
śpiewu w piątek o i!Odz. 5. O liczny udz\al 
prosi (1) Wydział. 

Towarzystwo „Sokół" w Recklinghauscn-S. 
Wyjazd druhów ćwiczących na Zlot w 

Scharke w niedziele 28 bm. o godzinie 4 z rana 
z domu przewodniczącego dh. Nowiickiego, przy 
ul. Noweijl. Druhowie \niećwiczący wyjechać 
mogą z łierne o godzinie 8, 11. Zebrać należy się 
o godz. 7 u .cth. prezesa. Karty legitymacyjne 
można także u prezesa nabyć. (2) 

Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo św. Stanisława l(ostki w Reck-
Unghausen-S. (Orułlbad) 

~onosi swym czlonkom. iż w miedz.ielę, dnia 28 
ltpca o s;odz. 4, odbędzie się nadzwyczajne wal 
ne zebranie z powodu zmiany ustaw. O liczne 
zebranie się czlonków uprasza (2) 

PARASOLI(! 
czysc1 szybko i tanio 

Zarząd. 

lt'ARBIERNIA GALLUSCHKE. PRALNIA W 
lllOCHUM. Tel. nr. 911. 

fiłiei łlofstede. Herne. Ei\!kel, Ro!tlltti· 
hausen, Linden, liatrn2en. Langertdreer. Mrr· 
ten, Castroo, Kamen, Dortmund G1:rt • 
Sprockbonl. • ' 

Osiedliłam się jako 830 

akuszerka 
i polecam się Szan. Rodr.czkom prosząc zarazem o 
łaakawe po parcie. 

Ob miel. 
polska akusze1·Jia, 

R o h l i n g h a u s e n, 
Heinrichstrdsse nr. 8a. 

'l'G 11..-. św. ::łla1·elna w Kraj 
donosi swym czł nkmn, iż umarła. żona, 
człot ko. p . .Ja.na Kmiecika. 

śp. Anastazya Krnlecikowa 
z domu Wiee~orek. 

Pogrzeb odł, ~ilzie się w piątek ,26 lipca, 
o godz. 7 i pół rano z domu żał-iby, 
Kort&tr. nr. 6. Członkowie winni się sta
w1ć o godz. 7 i ĆW• ~rć na s •li posiedzei1 
z oznakami w starych i nowych czap
kach. 

Rraetwo ••óżańeowe w Kray 
podaje Rwym Braci6m i Siostrom do wiit'
domości, iż • positdzi.łei: dnia. 22 lipea 
o godz. 11 wieczor~m za.rnęla w Bogu 
siostra nasza. śp„ 

Anastazya Kmieeikowa. 
Pogrzeb odbędzie 111i42 w piątek, 26 lipca. 
o godz. 7 i pół rano z domu żałoby ul. 

M 
Kortstr. 6. Braci i Sfostry uprasza się 
aby się jak nsjlicznitj stawili. O pobo
żne Zdrr; 'Ił aś Marya. za duszę 1marłej prosi 

11.c:~ JVadzela&or, 

lf -----

1 W poniedziałek wi >e:?:orem o godz 11 
podobało się Panu Bogu zabrać s tego 
świata po ciężkich cierpieniach moj~ uko· 
chaną. żonę, n•szą matkę i siostrę śp. 

Anastazyę Kmiecikową 
z domu Włeezorek. (846) 

w 25 roku życia. Pogrz• b odbę~zie się w 
pifilek, 26 bm. o go~ z. 7 i pół ra.no z 
domn ża!oby Kortstr. 6, o czem donoszą 
wszys kim krewnym i znajomym w smut
ku podrąż ·ni n1ąż .Jan Ii.młeelk 
i bracia Ignae7. Józef, Wo.leieeh 

I l!ltanł1d. Wiee~orkowie . 

Towarz. św. Stanisława B. 
Wonne-Z. 

podaje swym członkom do wiadomości ił. 
we wtorek zabrał Pan Bóg z tego świata 
członk& naszego ś. p. 

Szczepana Farnulłekiego 
to wslntek nieszrzęśliwego wypad~u. 
lllgrztb odbędzie się w piątek, dnia 

26 b. m., o godz. 9 prz~d .Południem z 
<1 mn chorych w Wanne. Ci onkowie 
winri s!ę stawił w czapuch i rdznakach 
t.ownrzy11kich o godt 8 w lokalu posied .eń. 

O jak najliczniejszy udzi~ł upras a 

Zauząd. 

Kaltulatuię 
(czyli stary papier) sprzedaje tanio 

,. '"tar.us Puhkl" Doc.o.bum. ----

z nięknymi na„Jisami i wierszykami w m.i 
główku poleca 

Księgarnia „ Wiarusa. Polskigo", Bochum. 

= czeładAikou 
kra\\'ieckith 

podrożały zeszłego tygodnia we fabrykach o 5 01 0 

D.zitń przed·em ZfikupHem około łfłO sztuit: 
po dawnych, tanich cenach. 

Dopó~i zapas sta1·czy udzielam przy 
zakupnie gotówką 

na wysoką płac~ i nasta
ł~ zatrudnienie p ·szoku· 
je 842) 

Piotr Kamiński, 
Docltuna, 

Heinricbstrasse nr. 1. 

20 procent~ raba.)u. 

Jan Kwiatkowski, 
Doni i..irt~tlytfnvy, 

B ·uch, Oł~iiu1nc11~st1·. łłli. 

Biuro w He n B hnhofstr., 50. 

l>obrze prosperuj11cy 

ski ad 

kolonialny 
w bardzo cobrem p •1 ło
żrniu w Rerne, vr1.y 
'\li płacie 1 01.:0 mare.~ 
jest zaraz na. sprzedaż.. 

Oferty porl literą !'4 t:I 
do ekzoedycyi „Wfa.rn· 

f;a Polski:go" w Ro
chum. <8tH) 

I 
I 
I 

Towarzystwo św. Józefa w Altenbochum 

zasyta w c:Lniu ślubu, dnia 25 bm. swemu Szan. 
Chorążemu panu • „~„J 

WIKTOROWI KUBERSKIEMU 

oraz jego dozg.onnej towarzyszce życia pannie 

ANTONINIE DYBALE 

na:iserdecznieisze życzenia zdmwia, s:oczęścia 
i blogoslawief1s.twa Bożego i wYkrzykuiemy po 
trzykroć: Mloda Para viech żyje, niech żyje, 
niech ży.je ! aż się echo po ca!l'ych Laerach o:l 
bije! Zarząd. 

Serdeczne życzenia.i w dniu ~odnych Imie
nin skladamy Szanownemu Komotrowi 

JAKUBOWI ZIENTKOWI 
w Oberhausen. 

Sfoneczko wstalo i jasność s1e1e - Nasz 
Szanowiny Komotr w okienku się śmile:ie - Bo 
nie tylko sloneczne promiooia. - Lecz win
szują Mu wsa;ysitkie stworzenia. - Sl-Orwiczek 
w ogrodzie nuoi, - Ze go tros~a nie zasmuci. 
- A boci(ljn S'WYUTJ. 1dlugim d2iubakiern - Po
wia<la, że nasz Kmnotr ,iest dobrym Polakiem. 
- Skowroneczek krażY w okofo - Nuci piosn
ki wesolo. - Gołąbek w lesie wesoło grucha 
- I wiewiorce dodaje ducha. - A zwierzątko 
~zerwone - Ugryza ga~·ązki zielone. - A 
sroczka ukla<l~ je w koronie, - Aby zajączek 
ulo<żyl im na lonie. - Zajączek zaniósl i swe 
lapki myje, - A my ~amy: nasz Szanowny 
Komotr Ja>kub Zientek niech żyje! tyle razy ile 
wskazują te wyrazy 999 999 999. Tego Wam 
życzą (846) · 

J. O; M. G; M. Sz; St. O; J, G; J, P; M. O; 
J. o. 

~~tAłl*~~«i~I* 

• 
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~ 
Serdeczne życzenia w dniu godnych l . 

nin skladamy Szanownemu Komotrowi llltr 

JAl(UBOWJ MACIE.JEWSl(IEMU 
w Oberhausen. 

Sloneczko wstało i jasność sieje _ N 
Szanow:ny Komotr w okienku się śmieie _ ~" 
nie tylko s!onecznie promienia. - Loci \Vi C> 

szuią Mu. WSzY~tkie ,stworzenia. - Slovricz~ 
w ogrodzie nuci, - Ze go troska nie za&m . 
- A bocian swym dlugim dziubakiem _ ~ci. 
wiada, że nasz KOIITlotr iest dobrym P<>i:aki~; 
- Skowroneczek krąży w oko.to - Nud pios · 
ki wes?fo-. - Goląb~k w lesie wesolo gru~; 
~ I w1ew1orce doda1e ducha. - A zwierzątk 
.czerwone - Ugryza galiązki zielone. _ 0 

sro~zk~ uklada i~ w kor~nie, - Aby zaiąc7.e'~ 
ufozyl 1m na fome. - ZaJąozek zaniósl i. sw 
lapki myje, - A my. wora~~: n~z Szamwn e 
Komotr Jakub Mac1e1ewsk1 mech zyje tyle ra/ 
lie wskazują te wyrazy 999 999 999. Tego Wa Y 
iyczą (847) m 
J. O; M. G; M. Sz; St. G; .l, G; J, P; M. G· 

IJ. o. , 
fti•t{łBUl!Hliii!ltlł!ll 

~ 
Nasz11mu llochanemu Ojcu 84ł 

.J.&Ii.ÓBOWI NĘDZY 
w W a t te n s c h ei d, skłe.darny w dniu godnych 
I cienin nasze n1 j;itrdec 'niejsze życzeuia td.J:owia 
ezcz~ścia. i WRzelkiej -pomyślności! Nasz drogi Oj'. 
c;ec nil'th b1j11, aż cał7 Wat1111 •;icheid zadrży. 

Wdzięcany i przywh1:i:e.ny syn 

Jali.ób N~dza z rodzlnlł, 

Listy i koperty 
żałobne 

wykonuje szybko i tanio 

Drukarnia 
„ Wiarusa Polskiego" 

Maltheserstr. 11. 

A 

Osiadłem 
w Doelaum 

jako 839 

Oczy otworzyć 
lekarz 

praktyczny. 
Miesikam w domu 

zmarłf go lekarza 
dr. S o n c el li er 

. -~ww&·' ł'M'fri1i*&M*h" Ffft+e;p --=-
, illiedaćsobie przezkonkurencyęnst miodem zasmarować. lłlł 

Kto chce rzeczywiście dobrze i tanio kupić• ten nie po
winien się nikomu dać zwieść, ale przyjść tylko do mnie. 

Proszę czytać moją ofertę a każdy 
sią zdziwi! 

Na1 • ·lpłat~: 
meble na 1 pokój wpłata 5,00 mr~ 
meble na 2 pokoje wpłata 10,00 mr. 
meb:e na 3 pokoje wptata 20,00 mr. 
meble na 4 pokoje wpłata 30,UO mr. 

Wypra\va A. odpłata tygodn. 1,00 m. 
Wyprawa B. odpłata tygodn. 1,50 m. 
Wyprawa C. odpłata tygodn. 2,50 m. 
Wyprawa D. odpłl'łta tygodn. 3,00 m. 

Pojedyr1cze meble, jak komody, łó
żka, materace, szafy, bufety, szyfonie
rki, wóziki· dla dzieci, lustra, kana"'v 
już przy wpłacie od 3--4 mr. Dla tego 
powinien Natżdy kupować tyko u · 771 ., " 

Józef a Schwarzhoff'a, 
Iłecldingilause·n-Sihł (B1·uelł), 

Bo~lnun@ka ul. {Bot"l1un1ert!łtr.) ID=. 780 
'" pohłlzu apt.eki ł poezty. 

Pleruszy na.jnłt:kszy i najz11arzni•· ~ll!lzy tlon1 
kl'edytowy wmle.• 

lf ~t ...... ri t .,# 

BACZNOŚĆ RODACY! 

K'o the~ rub 1 p ·«: t iądz 
s1c1ędzić? 

ul. BrUckstr. 5Jr 
Przyjmnję chorych: 

od 81/2 do gt/2 przed p. 
i od 21/2 do 31/2 po poi. 

We wtorki i piqtkiod 
7 do 8 wieczorein. 

or. med. Ruckel. 

wwielkim wyborzepoleca 

Księgarnia 
Wiarusa Polsk.'

1 

" 
I 

Każdy rodak, 1 tóry chce sobie mas ~ y n ę d o 
s z y c i a i a 11 i o k •lpi 6 lnb lody druh, który 
i<olJ,1e cb!'e do i:! ko u ał e koło sprawić, niech 
p ":'fl kartę clo ł,aH po cennik naszvch maszyn i 
kolo'' ców. Ma my tlnżo pi~m z 1;o zi;;kowan1ei.n z 
wszystkich stron Wes fc1lii. 84l 

G pierwszej r~J.d. 

Id St. 
Hurtowr,y fotcres muszyn k6ł, 

Becklin~l1ausen·Siid, .Bochnmerstr. 

N• kładem 1 czcionkami WYdawnictwa „Wiarusi Polskit~o" w Boch11m. 
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,,Wiar us P ols kP' 
Wychodzi eze~'3 :.ra.;~y t_yaodniowo. 

Prenumerata · ':'\'yno~ i 

t,&o ntk. 
twartąlnie. 

„Póifańca. Katolickiego" otr.zy
mują abonenci w dodatku. 

Ir· 31. 

Na niedzielę li-tą po świątkach. 
Lekc}1a. I Kor. XV. 1-10. 

.Oznain~uję. wam Ewangelią, którąm 
wam opow1ed~1~l, którąście też przyjęli, 
, w k~óreJ sto1c1e. Przez którą też zba
wienia dostępujecie, jeśli pamiętacie ja
kim obyczajem przepowiadałem ,~am 
chybabyście próżno uwierzyli. Bo naj~ 
przód podałem wam, com też wziął, że 
Chrystus umarl za grzechy . nasze wedlug 
pisma; a iż pogrzebion jest, iż też powstał 
z martwych trzeciego dnia według pisma. 
A iż widziany jest od Cefy, a potem od 
jedenastu. Potem byl widzian więcej niźli 
od pieciu set braci wespól, z których wiele 
ich trwa aż dotąd, a niektórzy zasnęli. Po 
tern był widzian od Jakóba, potem od 
wszystkich Apostołów, a na końcu od 
wszystkich był widzian i odemnie, jakoby 
od poronionego płodu. Bom ja jest naj, 
mniejszYj między Apostoly, którym nie 
jest godzien, aby mię zwano Apostołem 
iżem prześladowat Kościół Boży. A z la
ski Bożej jestem to, com jest, a laska jego 
przeciwko mnie różną nie byla. 

Ewangelia. Marek VII. 31-37. 
.. Onego czasu: Wyszedłszy Jezus z 

granic Tyru, przyszedł przez Sydon do 
morza Galilejskiego, przez pośrodek gra
nic Dekapolskich.' I przywiedli mu głuche
go i niemego, a prosili go, aby nań rękę 
wlożyl. A wziąwszy go na stronę od rze 
szy, wpuścił palce swe w uszy jego a splu 
nąwszy dotknąl języka jego. A wejrzaw
szy w niebo westchnąl i rzekl mu: Effeta ! 
to jest: otwórz się. I wnet się otworzyły 
uszy jego, i rozwiązała się związka języka 
jego, i mówił dobrze. I przykazał im, aby 
nikomu nie powiadali. Ale im więcej On za 
kazywal, tern daleko więcej rozslawiali, 
mówiąc: Dobrze wszystko uczynil, i glu 
che uczyni!, że slyszą, i nieme, że mówią. 

Kazanie. 
Pan Jezus jak to przyszedł na ten świat 

aby czynić dobrze i wszystkich zbawić, 
tak też nigdy nie odmówił swej pomocy 
tym, którzy go o nią prosili: Oto i w Ewan 
gelii dzisiejszej czytamy, że gdy mu przy
wiedziono głuchoniemego i proszono, aby 
nań rękę swą położył, spelnil ich życzenie 
i chorego uzdrowil. A chociaż jako Bóg 
wszechmocny mógł był jednem słowem 
Przywrócić mu mowę i słuch, jak to inną 
razą uczynil owemu ślepemu, co przy dro 
dze wolał do Chrystusa o zmilowanie. Sy
nu Dawidów zmiluj się nademną, a Jezus 
rzek!: „Przejrzyj, wiara twoja ciebie uzd ro 
Wila" i ślepy przejrzal; to jednak w tym 
wypadku, o którym czytamy w Ewangelii 
dzisiejszej, użyl Jezus pewnych znaków, 
Po których dopiero uzdrowił kalekę. Uczy 
nił to Jezus z dwóch względów: naprzód 
aby spelnić żądanie tych, co prosili za głu 
thoniemym, iżby nał1 rękę swą polożyl; 
a Powtóre, aby i nas także nauczył, że ob 
rzędami czyli ceremoniami, jakich używa 
Kościół święty przy sprawowaniu ofiary 
Mszy świętej i innych Sakramentów, gar
dzić się nie godzi i lekce sobie ich ważyć; 
Ponieważ i Jezus podobnych ceremonii u
żYwal. Po dzień dzisiejszy przy chrzcie 
świętym tych samych znaków i tych sa
łhych słów używa kapłan, jakich używał 
Jezus, uzdrawiając głuchoniemego. Kaplan 
Udzielając chrztu świętego, dotyka się śli-
11ą uszów i nosa niemowlęcia i mówi: .,Ef
fetha" to jest: otwórz się; a jak owemu 
głuchemu otworzyły się uszy i rozwiązała 
się związka języka, którego dotknąl Je
zus, że usłyszał i mówił dobrze; tak po~o 
bnie i tu mocą Sakramentu świętego ot\".1e 
rają się uszy na głos faski Bożej, że dzie-
cię zostaje chrześcijaninem, wolnym od 

grzechu pierworodnego, i \Vyznaic zasa
dy wiary oraz nauki Chrystusa. , Zresztą 
tzlowiek zmysłowy, potrzebuje znaków 
z~wnętrznych, aby mógł przyjść do pozna 
11!a lask duchownych. 

Bochum, na niedzielę, dnia ' si.erpnia i907. 

Ale dlaczego to Jezus zarówno temu 
co go uzdrowił, jak niemnieJ i proszącym 
o uzdrowienie kaleki, nakazał aby nikomu 
o tern nie powiadali? Naprzód, aby unik
nąć rozgłosu i sławy, za którą Jezus nie u 
g~nial się, i nie żądal jej; a powtóre, aby 
me wzbudzić zazdrości i niechęci f'aryzeu 
szów, którzy nienawidzili Chrystusa, i ile 
razy poslyszeli, że Jezus coś nadzwyczaj
nego uczynił, zżymali się nań i pragnęli 
Go zgubić. Nadto, chciał nam Jezus z sie 
bie dać przykład: abyśmy, wstępując w 
ślady jego, gdy jesteśmy w możności u
czynić komu coś dobrego, abyśmy nie czy 
nili tego z pobudek próżnej chwały i chlu
by u świata, ale dla poratowania bliźnie
go i spelnienia obowiązku miłości "\VZglę
dem drugich. Dobre czyny, bez rozglosu 
i chwalenia się nimi przed ludźmi, osiągną 
swój cel; bo Bóg, który i kubka zimnej 
wody podanej bliźniemu w imic Jego nie 
zostawi bez wynagrodzenia, sowicie od
placi każdy dobry uczynek spełniony z mi 
łości ku bliźniemu. chociaż świat o tern 
wiedzieć nie będzie. Zresztą, jak złe nie 
ukryje sic aby z czasem drudzy o nim nie 
dowiedzieli się, tak podobnie i dobre, bez 
rozgłosu ludzi samo się chwalić będzie, i 
z czasem ludzie o tern dowiedzą się i roz
głoszą pomiędzy sobą, najlepszy dowód te 
go mamy na owym głuchoniemym, któ
rego Jezus uzdrowił, bo pomimo, iż im za 
kazal, aby nikomu tego nie powiadali, to 
oni im więcej im zakazywał, tern daleko 
więcej rozstawiali i tembardziej dziwowali 
się mówiąc: „Dobrze wszystko uczynil, i 
gluche uczynił że słyszą, i nieme, że mó
wią." A więc i z naszemi dobremi uczyn
kami jeżeli je mamy, podobnie się stanie. 

Podziękujmyż Jezusowi za te laski ja 
kie świadczył ludziom, żyjąc na tym świe 
cie, i jakie nam świadczy ustawicznie w 
sposób duchowny, lecząc nasze choroby 
duszy; bo gdy przy trybunale pokuty, 
kapłan wykonywa nad nami znaki zew -
nętrzne, tj. pożegna nas wymówiwszy slo
''"a: absoJucyi, uwalniani bywamy od grze 
chów, i pojednani z Bogiem. A jeżeli je
steśmy w możności wyświadczyć komu 
jakie dobrodziejstwo, nie żądajmy za to 
rozgłosu i pochwal świata, bo Bóg sam 
wynagrodzi nas swą laską za życia, a po 
śmierci dusze nasze zbawi. Amen. 

Cudowne obrazy Matki. Boskiej 
w Polsce 

(Ciąg dalszy)_ 

Lęg. (Long). 

Leg, piękna wioska w dekanacie tu
cholskim, leży przy kolei żelaznej mi~
dzy Chojnicami a Tczewem. Od niepa
miętnych czasów, aż do roku 1886, stał 
w Lęgu stary drewniany kościółek. Już w 
roku 1354. znajduje się o nim wzmianka w 
dokumencie historycznym. 

Mówi podanie, że kiedy się w Lęgu 
dei budov.ry kościola zabierano, a nawet 
iuż fundamenta podmurowano, człowiek 
Jakiś, jadąc po drzewo do lasu, gdy już 
wieś minął i zbliżał się do miejsca, gdzie 
staty rozłożyste lipy, spostrzegł na jednej 
z nich niezwykłą jasność a w niej na drze
wie zawieszony obraz Matki Najświętszej 
Zdziwił się i przestraszył zarazem na ten 
dziwny widok, a nie śmiejąc się zbliżyć do 
cudownego zjawiska, wrócił do wsi, opo
w iedzial co widział i przybywszy razem 
z innymi na miejsce zjawienia, zabrał cu
downy obraz i zaniósł go . wśród powsze
chnej radości z uszanowaniem; na miejsce 
budowy kościola. Na dmgi dzień atoli 
znikl obraz z tego miejsca, a znaleziono 
go na tej samej ,ipie co dnia poprzedza
jącego, otoczonego przedziwną jasnością 
jak przedtem. Przeniesiono go znowu na 
miejsce budującego się kościoła; ale gdy 
i tym razem obraz nadziemską silą prze
JJicsiony został i powieszony na tej samej 

a ;-zca 

lipie co pierwej, nikt ' już nie wątpił, że wo 
Ją jest Najświętszej Panny, aby nigdzie in 
dziej jeno tam, na miejscu lip kościół na 
jej cze.ść stanął. Przerwano tedy zaczętą 
budowę i postawiono kościół na miejscu 
cudownego zjawienia się obrazu. Lipy 
wycięto; jedynie tę, na której obraz zna
leziono, zachowano dla pamiątki; obcięto 
z niej tylko konary i koronę i na tym pniu 
cudowny obraz zawieszono. Z biegiem 
czasu, gdy pień ów spróchniał umieszczo
no obraz na słupie w ołtarzu. 

Dziwne to zjawienie się świętego ob
razu wzbudziło w całej tej okolicy szcze
gólniejsze nabożeństwo do Najświętszej 
Panny, które dzięki Bogu do dziś dnia nie 
wygasło. Parafianie lęgowscy zbierają się 
licznie co dnia do kościoła i odmawiają 
wspólnie każdej niedzieli i święta wszy
stkie trzy części Różańca św.; a w dnie po 
wszednie trzecią część jego. Podczas kul 
turkampfn ,kiedy przez dłuższy czas w 
Lęgu nie bylo plebana, parafianie zbie
rali się sami, latem czy zimą na róża
niec do kościoła, wypraszając sobie w o
wych smutnych czasach u Matki Naiśw. 
opiekę i łaski wszelakie. Wszystkie świę 
ta Najśw. Panny obchodzone bywają w 
Lęgu z licznym współudzialem nietylko 
miejscowych parafian, ale i z okolicy przy 
bywających wiernych czcicieli Maryi. Naj 
liczniej, bo sześć do ośmiu tysięcy piel
grzymów przybywa '"' uroczystości prze
mienienai Pańskiego i Narodzenia Najśw. 
Panny. 

W aktach parafiahiych niema historyi 
tego obrazu, ani spisu lask doznanych w 
Lęgu. Oprócz ogólnej wzmianki, że obraz 
łęgowski powszechnie uchodził za łaska
wy. AJe w sercach okolicznego ludu prze
chowało się siJne przekonanie, że Matka 
Najśw. udziela w Lęgu cudownych łask 
proszącym. Opowiadają, że dawniej przy 
bywało do Lęgu mnóstwo kaek, kulawych 
i ślepych, którzy tamże zdrowie odzyskali 
Jeden z nich na obie nogi kulawy, ledwo 
się przyczołgał do kościoła, skoro tylko 
spojrzał na obraz Najśw. Panny. natych
miast zupełne zdrowie odzyskał. W pe
wnej rodzinie protestanckiej oślepił syn w 
2 roku życia i przez IO lat w tym smut
nym stanie pozostawał. Wtedy objawiła 
się Najświętsza Panna jemu i rodzicom je 
go z oznajmieniem, aby się do Lęgu udal 
że tam przed jej obrazem zdrowie odzy
ska. Rodzice, jako protestanci nie uwie
rzyli w to objawienie, ale za namową slu
gi katoliczki (której to objawienie opowie
dzieli), przybyli do Lęgu i zaledwie wraz 
z synem uklękli przed ołtarzem Najśw. 
Panny, prosząc o zdrowie dla kaleki, na
gle tenże przejrzał. Uznając cud widocz
ny, cala rodzina zostala katolicką. 

W roku 1886„ gdy dawny drewnia
ny kościółek ruiną groził, postawiono o
bok niego nowy piękny murowany kościół 
w stylu gotyckim, o jednej obszernej na
wie. Starożytny obraz Matki Najśw. prze 
niesiono do niego .i umieszczono na wiel
kim oltarzu. Przedstawia on Najśw. Bo 
garodzicę z Panem .Jezusem na n;ku. na 
wzór obrazu częstochowskiego. Zdobi go 
srebrna pięknej roboty wyzłacana sukien 
ka i takież korony. 

Wiadomość ta wyjęta 'jest z dzieła ks. 
Fankidcjskiego. tudzież według miejsco

wych opowiadań. 
( Ciąi.r dalszy nastąpi ) 

Dzieje Kościoła katolickiegi,· 
( Cią~ dalszy)_ 

§ 49. b. 
Nauka wiary i obyczajów Jezusa Cłuystu

sa. 
\ Vedlug treści rozpada nauka Jezusa 

Chrystusa na naukę wiary i naukę oby
czajów. 

Chrystus Pan ogłosił prawdy wiary, 
któremi częścią uzupełnil i podniósl Sta
ry Zakon, częścią go objaśnił. 

Ksiągamia "Wiarusa P. u 
pole.ca w w~e~~:!n wy~orza : 

k. ią?.ki do nabożeństwa, powie• 
aciowe, hi3toryczne, śpiewniki, li
stowniki, papier listowy, wiązarki, 
J.•O\\ inszowania. itd. 

Adres: "Wiarus Polski", Bo
chum, Maltheserstr. 17. 

Rolr „17~ 
UbAWWWWWC www 

Te prawdy wiary tyczą sie najpierw 
człowieka. O ile zaś jego dotyczą, o tyle 
okazują mu \V prawdziwem świetle jego 
naturę i to w tak dokladny sposób, w jaki 
jej dotąd nie znano. Ta nauka Chrystusa 
pokazuje nam z jednej strony wielką na
szą godność, a z drugiej nasz głęboki u
padek; pokazuje nam prawdziwe potrze:
by naszej duszy, jej nieconioną wartość .i 
jej przeznaczenie do wieczności. To tet 
słusznie powiedziano, iż prawdziwą reli
gię poznajemy po tern, że człowieka pro
wadzi do poznania samego siebie, że go na 
zbyt ani nie wynosi, ani też poniża. Tego 
zaś zadania nie rozwiązal przed Chrystu
sem Panem nikt zgoła; a więc już tutaj wi 
dz1my, że nauka Chrystusa jest od Boga. 

Te prawdy odnoszą się powtóre do 
Bega, i dają nam o Nim tak dokładne po
jt;cie, do jakiego się wogóle podnieść mo
żemy. On posiada wszechmoc, która wszy 
s~ko może, wszechwiedzę, przed którą nie 
ma żadnej tajemnicy; opatrzność, która 
ci';gle ma pieczę i o najdrobniejsze stwo
rzenia, bez jej woli i wiedzy nie spadnie 
żacie11 wróbel z dachu, żaden wlos z glo
wy 1.a~; ·LCj; Swi~tość, przed którą i cie(1 
grzcdiu cstać się nie może; , dobroć, 

kYm~ Jtch1< rodzonego Syna wydaje za 
swych nieprzyjaciól ,sprawiedliwość, któ
ra, w zadośćuczynieniu za grzechy, tak 
wielkiej żąda ofiary, a znowu stokrotną. 
obiecuje zapłatę za każdy kawałek chleba 
który biednemu podamy; miłosierdzie na
reszcie, które .jest bez granic, które daru,.. 
je i największemu grzesznikowi obrazę. 
Cóż wznioślejszego możemy pomyśleć o 
Bogu; cóż może więcej podnieść człowie
ka, jak świadomość, że Bóg m,a takie 
przymioty. ' 

Nauka zaś obyczajów Pana Jezusa 
pełna jest godności, szlachetności i świę 
tości. Ostateczną podstawą całej moralno
ści Chrystusa Pana jest miłość Boga, na 
której wszelkie nauki moralne opiera. Pan 
Jezus chce, abyśmy czcili Boski majestat 
abyśmy Bogu wierzyli, abyśmy uznawali 
iż zależymy od Boga, abyśmy święcie 

chowali wolę Boga, abyśmy nadzieję po
kładali .1 dobroci Boga, abyśmy sie bali 
sprawiedliwości Boga, abyśmy się od 

Boga nieba spodziewali. Na tern polega 
prawdziwa cnota i jedyna mądrość żywQ
ta. 

Służba nasza, którą Bogu winniśmy 
ma polegać na tern, abyśmy się Bogu sa
mi ofiarowali. Cały człowiek ma jemu. 
być oddanym. Zewnętrzne nasze ma być 
tylko odzwierciedleniem wnętrza, dlatego 
nie dosyć jest, abyśmy zlego publicznie 
nie czyni1i, ale mamy przyłożyć siekier,ę 
do korzenia złego; do gniewu, nienawiś~i 
i tyle innych grzechó-~·. mają być zup,eł
nie wyniszczone. 

:::: milością ku Ęogu łączy Chryshl~ Pa.n 
miłość bliźnich. Bo jeżeli kochamy bliz„ 
niego, to nictylko bliźniego kochamy. · ale 
i Boga w bliźnim naszym; jemu daruje
my urazy, jemu dajemy jałmużnę. dla 'ni~
go miłosierne uczynki co do duszy i co do 
ciala wykonnjemy. A jeżeli bliźni nie za 
sługuje na dobro, które dla!1 uczynić ma
my. to zasługuje na nie Bóg i chce, abyś
my je dla Niego na bliźnim pełnili; tak, że 
nic„ mamy wymówki, aby nie czynić . dq-

. brze dla bliźniego. . Także i ś.ciśleJsze 
związki Judzi pomiędzy sobą, jako też ''"Y
nikające z nich stosunki moralne, uświę
ciła religia. 

Malżci1stwo, które przedstawia palą 
czenie się Chrystusa Pana ze swoi<\ ob
lubienicą, Kościołem, ma być nierozwiit
zalnem; tyJko śmierć je może rozwiązać. 

Dzieci mają być zadatkiem milośći ro 
dzicielskiej; one mają rodziców jako za
stępców Boga samego, czcić i \V miłości 
być im poslusznemi i poddanemi. Panowie 
mają być łagodnymi względem pod„ 
władnych; podwładni wiernie służyć Pa
nom. pomni nar~rody, którą im gotuje Bóg 

rody mają być poddane swoim wla„ 
dzom. ale wladzom przypomina Pan Je
zus, że miecza sprawiedliwości, który Im 



Bóg dal używać tylko mają przeciwko 
złym, że zdadzą rachunek z uczynków 
swoich, że tylko są dla dobra poddanych. 

Prawdziwie niepodobna nad te wymy 
ślić świętszych, zacniejszych i piękniej
szych przepisów; szczęście ludzkości by
łoby zapewnionem od tej chwili, w której 
by wedle tych nauk postępować zaczęła. 

(Cią" dalszy nast'lpi), 
tt ______ frL~- ··----~±1 

W pogoni za szczęśeiem. 
( Cillg dalszy). 

_ I cóż? bieda, jak była, tak . i est. 
Ale zawdy lepiej z nim, jak bez me~o 1 
Ha niech 1adą raz i wracają. Co wysi~
dzi~W na kupie? Dziewka na ~ęb1e 
stładka. ślepia ma m?je ... Ale je~z1e z 
ojcem i jest mu oozbem w ~łowie. Ko
cha ci ja okrutnie. Jakże biedaczysko 
musi być rad, że razem pojadą„. 

Michat skończył robotę. Stanąl, 
wsparł się na lopade i patrzał na dro
~ę· Leciała prościut~o przez ka~at ·pa~ 
stwiska, wycięte les1sko, mlodz1znę 1 

wpada ła \V stary las. Tyle .pracy on je
den. Oiosowal, \vystrugal, wyrównał. 

- Będzle po mnie pamiątka - rzekł 
- Ivlkhał.owa droga'', tak ludzie ją 

" nazywaj.ą, i już ostanie Michało\vą na 
wieczność. 

Rozśmiał się, lecz jakoś smutno. 
- J cóż mi, kiej nie moia. Ale czter 

dzieści papierków moje - zawolal. -
Gdy by nie to, że babie trza ostawić, 
wystarczyłoby do Bremy , la mnie i la 
Kaśki .:. 

Westchnął. 
- W inny świat, do innych ludzi, dJ 

iilakszej. mowy! 
Popatrzał na drogę, na zielow.: ~-+J

flie. młodziutkie ch-0inki. Ciemny !as 
stał, jak mur, zaslucha,ny i zapatrzr_; ny 
w blekit. 

- T u przecie milo - szepnął ·- ż ~-
by ino mi eć skrawek własnej ziemi, 
morgę, dwie ! Po morgi za morze ·- ~'l-
zda !... . 

Łopatę \vłożvl w taczki, ujął je i pom 
knał szerokiem błoniem ku wsi. 

Kotło\.valo mu w głowie: jazda, pra 
ca. zarobek, Jaga, dzieci. Zmęczony za 
irzymal ·s i ę przed dębowym krzyżem, 
'Stojącym na rozłogu. Patrzał na niego 
miłosiern i e i tęskno· 

- La cze?;o tam krzyży ·niema? Mi
ki oku spocząć i pomyśleć se, że ·jest 
:niebieska opieka nad nami... 

Patrzał i 1rntrzat 
- Jakoś tęskliwie poziera na mnie, 

choć jadę na c i ężką pracę dla baby i 
tiziecek. I bez cóż tak markocisz? -
spytał się krzyża. 

Uiąl taczki i pomknął dalej prze~ 
''Nieś do dworu. Oddal drogę i dostał 
za nią czterdzieści dwa papierki. Pie
niądze sch ował, kapelusz naciąg·nął z 
fantazyą na ud10, łopatG zal-Ożył na ra
mię i poszedł do chałupy. 

- Ma sz? - zapytala ciekawie. 
- Całe czterdzieśc i dwa. Ni·e um-

czesz z g!odu, choćby cztery miesiące. 
- Kaśka jedzie. 
- Ze mną - rzekł. - V./ e dwoje, to 

ttie jedno . jak palec, siernta ... 
- K-0ntentvś? 
- Ba, przecie to własne dziecko. 
- I dobre - dodała Jaga. 
- Wy tu w p i ęcioro, a my tam we 

-dwo2e. rozdz;cr \\'lt si ę i potem znovvu 
do kupy, inaksi już - nie dziady !„. 

- Michal, okrutnie spanoszał - do 
dała Jaga. 

W es z li do izby. 
:\Vyjąf z kieszeni pelną garść sre

brnych p i eniędzy i papierowa dziesiątkę 
- Widzisz Michał i tu można zaro

b!ć. 
- Ale nie zawsze, i bez ten ·czas i za 

'taką :robotę t :: m dostane stówkę tu 
..czterdzieści! „. 

Jaga nic nie powiedziała. 
Daję d wszystko, abyś gtodu nie 

cierpiała. biorę tylko dwa śrybła na po· 
częstunek. aby się obró .~i6 między ludź
mi.... 

- No i cóż? 
- Roboty niema i niebędzie aż do 

:samej kośby. Ubędzie ci dwie gąb -
jedziemy. Na kuraś przynieś piwa, na
pijemy s ie. 

- Zaczekajmy na Kaśke - rzekta 
'Ja~a. · 

- Dobrze. Markotno mi będzie za 
t obą, za dzieciarni, ale markotność nie 
da ·Chleba. 

-- Midał, czyś okrutnie kontentny, ~ derzeniami pręcików w:erzb, no~ .1!. 'Nia7. 
że Kaśka jedzie z toba ! ~ •dzista na ciemnem niebie, ze sb :T w-

- Okrutnie! kiem na dalekiem południu księ,~.ft'.'.t. 
- I mnie sama ostawicie.... Nie słyszeli tego gr:in:a nocy, Bit•1W::> 
- Abyś grajcary przysłane zgar- ciepło ich ogar_niało ... 

niała i chowala. Ch-0waj, żeby choć ze - Kasiu - rzekł Michał - loda pa 
dwie morgi kupić na starość. li mi skórę na piersia~h . 

Jaga miała ochotę lamentować, ale - Mnie pali i bez karty. Pomogłam 
wobec radości chłopa nie śmiala. tatusiowi. 

Wpadła Kaśka, rzucita się matce na --To da.i pyska. 
szyję, do ojca się przytulila. Pocałowali sie radzi okrutnie. 

- Padnę z ukontentowania, serce - Kiej jest karta, reszta fracha. 
mi kołacze, jak w młynie, słucha.jcie. - Pracha, ale tę frache trz:t przydil 

Usiadła, ciężko ·robiąc piersiami. sić, żeby dala tę resztę„. 
- GawHczka, jakby już dala ... Jesz - Kaśka, skąd ty masz tyle rozumu, 

·cze ociuoine mnlestów i ·da ina sif do bo ja na to głupi? .... 
Bremy. na wszystko.„. -- Wiemci? Tak Bóg dał już. I 

- Bój się Boga - szepnęli razem niech da resztę, bo to iuż nie moJ:;t ~ł0-
Michał z Jaga. wa. 

- Wracam od niej. Jeszcze radzi, - Dobrze, Gawliczka mnie Ja, a la 
gtową kiwa, .a..Ie ze ślepi wychodzi jej tatusia znajdę na jarmarku. .:~.r.'ćl:y 
ochota dać _:._ i da. Kumy jej radzą. wziąć od żyda. 
szwagier mnie chwali. Da! co za ra~ Wrócili do ·Chałapy. W :zble przy 
dość. Najświętsza Panienko. co za ra- zapalonym .,gasie" („Gas" tak bd na
dość! Jedziemy - jutro jarmark w zywa naftę.) oglądali „sifkartę'· z wy
Szczutowej. trzeba se sprawić_ parę malowanym okrętem. Radość np.cm 
perkalowych koszul, ciżnw sznuro\va- ła im oddech w piersiach, żale, smutki, 
ne, p01l.czochy.„ tęsknoty skryły się w las, polejafy za 

Na myśl ·oor1czoch pokraśniała. góry„. 
- P-0ńczochy, _iak pani - rzekła Ja- Kasia z zadatkiem poszła do DJ1k1. 

ga. Wracając, zdybała Sobka~ szub1 jej, 
- Szukajże tej, ,.frachy" i Ju5 Jć 1 byl smutny, zlamentowany. 
- Musi - p·oparl córkę Mich~1l - · - Jedziesz <lo Hamery ki - sz ~p-

pono do Hameryki bez flOńczoch 1. :c nal 
puszczają... . - Jadę. 

- Nie puszczają - powtórzyła K~t-· I nie wrócisz? 
sia. - Niema czego świecić goliz!1ą - Bez co? Cóż to nie jestem wsio-
przed ślepiami ludzkiemi. To nie n i fę- wa, nie jestem chrzcona, nie je-;rem 
ga. Tylko żeby Gawli21·.ka :-ano dała. córka Cale życie siedzieć i harow,t:5 

- Jak nie da. mam ~~z~r:rdzieś :i śry po próżnicy? Czy ty masz B·Jrn w ser-
bła, bierz, kupuj i wracaj. cu? ! 

Kaska zwróciła się do matki. - A la czego mnie sierotę ostawi!:lsz? 
- Pó}dziemv razem. - A cóż tu wysi·edzę? B ieda z bie 
-1 eszczem -ICi nigdy ci.tt.:rn i .p011- dą jak się pobiorą, to będzie nędza. Ja-

czoch nie kupowała - SZ-?.PrtGi"a Jaga k:ś ty glupi ! Jeśli jadę to nie ty'.ko la 
rada i zarazem .µrzestraszoru. siebie, ale la ciebie! Wiesz co se f'ryślę 

- Poradzimy się lu.jzi, Spódi1icę - Przecie - szepną! chłopak. 
mam, gorset n:1am. chusteczkę mam. - Jak tylko Gawliczce oddam, a 
Tatuś muszą mieć nowe buty... matusi trochę grosza wy.prawię, to za-

- W łfameryce sprawie za harrie- raziczko sifkartę tobie posyłam i na dro 
ryckie pieniądze, teraz zvl<JwK .l \VY- gę do Bremy. 
starczv. - Kasia, c-0 ty µie wyplatujesz. 

- Zanioslam do szewca - doda- - A komuż? kogoż innego w cal ej 
ła Jaga. wsi mam? 

- I cóż nam brak? - zawolala Ka- - Ja do łfameryki - zawołał i za-
sia. roztwmzvla ramiona i z rozwarte- śmial się tak serdeeznie, że aż zbudzone 
mi przyskoczyła do ojca, -0bjęła go za psy zaszczekały. - Ty mnie ściągniesz 
szyję i pocałowała. - Takam rada - do Iiameryki, Kasiu złocista, ty mnie!... 
szepnęła - żebym wszystkich ludzi Jak ci się chycę roboty, to mi się w gar 
w Dolędze ściskała. ści będzie palić. Kasieńko, wrócimy ra-

- Czy i Sobka? - spytała wesoło zem na swoje śmiecia! 
Jaga. (Ciąg dalszy nastąpi) 

- J e~0 naj bardziej - dodała dzi ew ~~~=!'!! .. ~~~- !.ll!_l!'ę~•l.I!. !!l.!!!!1.!!!!!1!!!!!!1!!!!1.!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!~ 
ie-ze i caf·e różowe od wróciło się do o-

kna_:::: I nie będzie ci bez nieRo marko!- Pi El GRlYM Z PUEMENJU, 
Opowiadanie 

Piotra Palińskie20 
no 

- Przyleci za mną. - powiedziała 
z powagą pewności. 

- Za co? 
- A ja za co jadę? 
- Teraz na mnie kolej - nekl Mi-

cha. - Idę do Dutki. 
- Ja z tatusiem, powiem swoje. 
- Żeby się nie bał, bo jeśliby przy-

szło jakie n i eszczęście, to ja za tatusia 
oddam. 

Zamilkli we troje. Michał wdział 
kapelsz, Kasia zarzuciła chustkę - wy
szli. 

Dutka przyjął ich z otwartemi ręko
ma, Michał posłał Kasię po piwo. Pili, 
rozprowiając o ttameryce.. Dutka nie 
mógł wracać. miał proces o kawałek 
gruntu - ,,i chociaż to niewiel·e warte. 
ale zawdy grunt jest gruntem a .proce~ 
procesem". A że sifkarta tylko na pc1i 
roku sluży, musi ją sprzedać. 

Tu Kasia, pocałowawszy Dutkę w 
rękę spóbowała swej wymowy, a mó
wiąc o tutejszej biedzie. i na-clliei:.t :h w 
Iiameryce, rozpłakała się, Dutk!_.\va J4 

.pocieszała. Dutka wyjął ze skrzyni ki „_ 
tę i rzekł: 

- Bierzcie ją, ale pamiętajcie. że 
pierwsze przysła·ne pieniądze to 11 wa
szej baby, drugie la mnie!... 

Kopeć wzruszony podniósł '"' górę 
rękę na znak przysięgi. 

- A teraz dawajcie choć tro:hę :ta 
zadatek. Prosiaki za bezcen, a tn trze 
ba na sól i podatki. 

Kasia przyrzekła przynieść. 'Nypili 
re ztę piwa i Michał z kartą w zana
drzu, przy nim Kasia, stanęli na ;:lrodn'. 
Obe1mowała ich noc ciepła, wiosen:ia, 
gadająca szmerem plyriącej wo1r i i~~ 

(Cia~ dalszy)_ 
- Stójcie! Tego żołnierza tu do mnie. 

ozwał się naraz głos jakiejś sobie otyłej 
kobieciny, która przecisnąwszy się do no
szów, wskazała niosącym żołnierzom na
f'I ;~t:c ;wlegly d11rn. 

- Tylko za mną! " ' rzekła w sieni, wcho 
dząc po schodach na piętro . W najlep
szym pokoju zostało Bogumiłowi usłane 
tóżko. Ody go tam złożono, odezwał się 
dobrodusznie do niego: „Witam pana! Jak 
że się cieszę, że tu pana zastałem i teraz 
mam u siebie". - potem nie odczekawszy 
odpowiedzi, zwróciła się do żołnierzy: zej 
dicie . tylko na dól na szklaneczkę piwa!... 

Bogumił skinął, żeby się zbliżyli, po
dając im napełnioną sakiewkę słowami: 
„Stokrotne Bóg zapłać Wam, towarzysze! 
Wypijcie na moje zdrowie". 

- To niezwykły szeregowiec, choć 
ma sobie mundur takowego", rzekł jeden z 
żcłnierzy, wążąc przy odchodzeniu sa
kiewkę w ręku. 

Teraz Z\nócif się Bogumił z słowami 
podzięki do swej gospodyni. Ale ta wy
bvd1ła: 

- Czv tu p.1" r::e z:.~: : t:. f\H~; z ( tlci
ni':y? O.cizie to pan musiał oknem ucho
dz:c f 1'.' 7.f' 1.i Pll'r;\:n .i we-· ~.~;\·1.;ket„;o : r 

Szlachetna to dusza! Miała ona jesz 
cze ów złoty medalik, który jej Bugumił 
byt podarował, a który mu teraz rumie
niąc się pokazała. Z wzruszającą troskli
wością miała o nim jak najgorliwszą pie
czę. Mąż jej pochodził z Wolsztyna i w 
swej wędrówce jako piwowar przybył do 
Lipska, gdzie znalazł dla siebie korzystne 
miejsce, a ożeniwszy się z l(asią, spokoj
ne wiedli tu życie. Gdy Bogumiła przynie
siono do jego mieszkania i on go serdecz
nie p\voital, a potem wybiegł w miasto, 

aby wynaleść jakiego lekarza, cłioćl) 
tylko ~h1rur~a. żeby obandażował ran 1 
Bogumiła. Temi wszystkiemi objawati 
serdeczności był .ran~y do głębi dusz 1 

wzru~z<?ny, a dz1~ku1ą~ serdecznie obie'.. 
c~l się im wyw~zię~zyc, na co ona z uś. 
miechem odp0\"v1edz1ala: „Co też pan tam 
gadasz, toć to moja największa radość że 
mogę panu czemkolwiek służyć. Paftsk:i 
medalik przyniósł mi szczęście i błogosfa 
weiństwo Boskie. Ta odrobina, którą dla 

Dla Bogumiła nie można bylo znałeść 
przytułku. 
pana czynię, to tylko procent od tego 

Rany Bogumiła goiły się prawidłowt 
Po kilku tygodniach mógl już o kiju prze. 
chadzać się po pokoju .. Dnia pewnego roz 
winąl oddziedziczony zwinięty plaszcz i 
znalazł w nim zawiniętą większą łość ro. 
lek, w których sę znajdowały same p0 • 
dwóJne luidory. 

- Osobliwszy los, który mego życia 
łodzią kieruje, - rzekł Bogumił; - ob
sypuje mnie złotem i klejnotami a odma. 
wia mi zwykłych uciech ziemskich„ .. _ 
Z westchnieniem włożył złoto napowrót 
do płaszcza. 

Przez całą zimę pozostał Bogumił w 
domu uprzejmej Kasi i jej okrągłutkego 
męża. Z najwyiższem zainteresowaniem 
śledził w tym czasie nie będąc zdolny do 
dalszej służby wojskowej, w gazetach dal 
szy przebieg wojny. Gdy Paryż się pod. 
dał i pokój tam zawarty został wtedy 
stracił wszelką nadzieję ci do odbudowa. 
nia nieszczęśliwej ojczyzny :„. 

Wiosna następnego roku nie była już 
z'dolną powstrzymać go dłużej w Lipsku 
Postanowił' zatem odjechać pomimo usil
nych prośb swej uprzejmej gosposi. Prze
widując, żeby ta za swą pielęgnacyę pie
niędzy nie przyjęła, przeto kupil przepysz 
uą srebrną zastawę stołową i kazał ~ 
jej wręczyć. · 

-- To naturalnie podarek ślubny, cht 
ciaż nadszedł post festum (po czasie) po
wiedział do radośnie zdziwionej Kasi: .... 

W swej rodzinnej wiosce tym razem 
tylko krótko zabawiL Ciąglo go coś 
do Przementu. Chciał on jeszcze raz zoba 
czyć klasztor. Z wieży kościelnej witał 
go wprawdzie zdala krzyż, ale sygnarek, 
wzywający brać zakonną na pacierze ka
płańskie milczał, zabudowania klasztorne 
się rozpadały a po dawniejszych krużga1 
kach wyprawialy hałas parobczaki. 

Tylko przyroda byla jeszcze tak pie
kną i wzniosłą jak ongi. Nie zbudowany 
tym widokiem, udał się jeszcze tego same 
go dnia do Ilejnicy, gdzie wśród lasów i 
nad brzegami jeziora Swiętego chciał prze 
pędzić lato. 

Wynajął sobie w znanej gospodzie na 
piętrze ten sam pokoik, z którego swego 
czasu uciekł oknem przed pruskimi werbo 
wnikami. 

W tern ustroniu spokojnie żyjąc, robił 
to dłuższe, to krótsze wycieczki. Dnia pe
wnego udał się, zatopiony w czytaniu w 
swej starosłowiańskiej biblii, w strone je
ziora Swiętego. Zrobił on bowiem już wie
le razy doświadczenie, że ewangelia ni~ 
dy błogodainiej na umysł nie oddziaływa, 
jak wśród uroczej przyrody. Wtenczas teł 
umysł więcej rozbudzony i więcej prze
jęty pobożnością otwiera szybciej i więcej 
drogę dla słowa Bożego do duszy i serca 
człowieka. Przypadkowo doszedł aż do 
samego jeziora. Był to gorący dzień letni. 
Wtem dostrzegł, że woda o kilka kroków 
od linii wiosennej się cofnęła. Gdybym tył 
ko odnalazł ów buk, błysla nagle myśl w 
duszy jego 

Ażeby sobie uprzytomnić żywo sJ
tuacyą okolicy, jak takowa wyglądała w 
ów wieczór, wraca aż do wsi i stąd idzie 
w ówczesnym kierunku. Lecz krzewy i za 
gajnik wyrosty na wielkie drzewa, obraz 
terenu zmieniony. Szuka przez kwadrans 
przez pół godziny, znajduje wiele buków, 
ale żaden z nich nie stoi na małcm wzniesie 
niu przy niewielkim zagajniku. Ale szu 
kać nie przestaje. 

Idzie nad jeziorem od strony Olejni
cy i dochodzi po kwadransie do niewiel
kiego wzniesienia, są tu jeszcze i śladY 
zagajnika, a tuż opodal spadzisty brzeg 
skąd rzeczywiście tylko skok jeden a wpa 
dło się do wody, gdyby ta na spozin ku 
wypełnila łoże jeziora. Ale z buku nie ma 
najmniejszego śladu. Wciąż jeszcze pocie.
sza się nadzieja, idzie coraz dalej i śledzt, 
ale nigdzie nic 11ie znajduje. 

Stanął ·bezradny. - Musz~ się wró: 
cić. Nowa myśl ożywia jego nadzieję. l 
przyspiesza kroku. I znów jest przy wz~ie 
sieniu; wchodzi szybko na nie, schyla siei 
zagarnia rękoma mech z ziemi. Tryumf· 
Oto jest spróchniały pniak! Wielkie krople 
potu wystąpily mu na czoło; dobywa z 
kieszeni nóż, odkrawa wiór z pniaka -
jest buczyna! 

Jego domysły były zatem prawdziwe 
Buk ten z biegiem czasu został ścięty lub 
też zniszczał w jaki inny sposób. Bogu· 
mil powrócił czemprędzej do Olejnicy po 
rydel powiadając, że chce wykopać kilka 
wodnych roślin. Nikt ze wsi nie troszczył 



się dalej o niego, gdy z rydlem szedł do 
boru. znano go tu bowiem, znany jako 
Dziwny Pan"! 

,. Przyszedlszy do owego mniemanego 
mieiS '1, zeszedł na dól do jeziora i zaczął 
w jego suchem pobrzeżnem lożysku raź
nie kopać. Straszliwy upal; ale on na to 
nie zważa. Naraz zaskrzypiał rydel odbi 
jając ~ię n~ czemś twardem. Drży c~ły w 
oczektwanm, zakfada ponownie rydel i _ 
wyrwca na powierzchnią spory krzemień 
Ale Bogumił kopie dalej, chociaż już pę
cherze wyskoczyły na d1oniach jego i zno 
wu natrafia na coś twardego. Wyrzuca zie 
mię i oto tam w zeschłym mule leży _ 
szkatułka i mieni się w świetle slonecz
nem.„. 

Xt. Wierzch berła Mieczysława I. 
P rzy zamkniętych drzwiach siedzi Bo 

:gumił w swym pokoju i jest zajęty otwie 
raniem szkatulki. Nareszcie odskakuje wie 
ko i okazuje się warstwa cienkiego lnu. 
Bogumił go zdejmuje i spostrzega pasek 
pargaminu, a gdy i ten wyjmuje, widzi zdu 
mione oko jego w otoczeniu lnu najdrogo
cenniejsze perły rzadkiej wielkości a w po 
środku nich niby opiekun tego skarbu, wy 
ziera potężny smaragd, przedstawiający 
kulę świata z krzyżem, a reprezentujący 
prawdepodobnie niesluchaną wartość. 

Doktór z wzrokiem osłupiałym patrzył 
na ten wszystek przepych, zdaje mu się, 
że lada chwila ułuda ta niknie jak senna 
mara. )de to nie był sen, to b.yła rzeczy
wistość. 
Wzjąl do ręki pergamin z trudnością 

udaio mu się odcyfrować łacifiski tekst, 
który zawierał mniej więcej to, co nastę
puje: 

\Vedle prastarego podania \V rodzie 
Witków był ów wielki smaragd wierzchem 
berla Mieczysława I. króla polskiego. Ten 
byl zaślubiony z Dąbrówką czyli Dobroch 
ną, krewną Witka, która mu powiła Bole
sla\\'a, zwanego dla swej dzielności Chro 
brym i Wladyboja. Jeden z Witków byt 
1akże podskarbim Mieczysława I. Pomię
dzy ludem utrzymyWalo się podanie, że 
Aniół z nieba przy chrzcie świętym króla 
Mieczvsfawa I. w Onieznie dnia 5 marca 
965 roku przyniósl smaragd w postaci kuli 
ziemsk iej ozdobiony krzyżem na znak, że 
<ln ma zapanować nad całą słowiańszczy 
zną i że pod jego rządami mają wszystkie 
ludy sło"'iańskie przyjąć wiarę Chrystu
SO\rą. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Drogą w śród pól idzie samotny po
dróżny. Nogi jego gręzm1 w miałkim 
piasku. pyl osiada mu na odzieży, zasy
puje oczy , wciska się do gardła, tamuje od 
dech. Slo1ke przygrzewa ostro i gorą
cymi promieniami wyciska pot z czoła sa
łilOtllt ~c i1miróżnego. 

,.Gdyby choć kropla wody!" - wzdy
c hał. 

Ale próżno ogląda sie w około! Ni
gdzie nie widać ożywczego źródła. Ro
~vy przy drogach świecą szarą wyschłą 
1.amą, wierzby przydrożne pospuszczały 
l~tki kurzem pokryte, cała natura zdaje 
11ę brzmieć jednem westchnieniem: „Pa
nie, choć kroplę dżdżu". 
. Daremnie podróżny szuka wytchnie

lia pod galęziami drzew - nie mogą one 
udzielić mu ożywczego chłodu, którego 
iame nie mają. 

Wtem z daleka wśród szarych wierzb 
1POstrzega podróżny jakoby plamę z cie
mnych lśniących liści. 
. „To olszynka l" wykrzykuje radośnie, 
!obywa resztek sil i pędem biegnie ku 
1ei. Pewny, że \\' jej pobliżu z pewnością 
Ode znajdzie. 

I nie omyli się nigdy ten, kto w są-
~edztwie olszyny wody poszukuje, bo 
szynka z wodą od wiek wieków w nie
~zerwalnej są przyjaźni i jedno bez dru
itgo żyć prawie nie może. 
. Olszyna uschlaby wnet z żaln, i tę
·~no~y gdyby długo nie widziafa sweJ 
·tz~'Jac iólki i nie przejrzała się w jej czy-

. ·c~, Promiennych oczach, a i woda naj
, lei szemrze. kiedy płynąc w rozkosz
~r. ci.eniu olszowych galęzi, z lubością 

ttie ich korzenie. 
Więc, gdzie olszyna się znajduje, tam 

·Pewnością jeżeli nie bezpośrednio pod 
~. to przy~ajmniei gdz.ie niedaleko źró
o, strumyk, stawek lub choć dołek z 
Odą znaleźć można. A ponieważ olszyna 
.e lubi samotności ·więc co żywo rozsie
a nasienie wkof o 'siebie, przyjacólka wo
Orzeiwia je wilgocią, pulchna ziemia 

z~!1ula z miłością delikatny kietek i - za 
1 ka obok samotnej olszy, nad brzega

.. szeinrzącego strumyka lub bystreg~ 
~u Wyrasta mlody, giętki, lśnący ga1 
'\J\Vy. 

i\Olszyna należy do gatunku brzóz; wy 
r a Prosto - nieraz i 60 stóp wysoko; 
ę ma szarą, w młodości gładką i lśnią
. na starość popQkaną i omszoną; liście 
Prawie okrągłe i ząbkowane. Drzewo 

jej nabiera po ścięciu koloru żóHo-krwiste 
go, później staje się brudno-białem; jest 
bardzo twarde, przeto nadaje się bardzo do 
w~zelkich budowli wodnych, jak mo
stow, tam i faszyn, a także do budowy 
statków wodnych: lodzi, szkut itd. 

Nasienie swoje kryje olszyna w baś
kach, które na zimę twardną i tworzą 
szyszki, bardzo poszukiwane przez pta 
szki-, jak sikorki. czyżyki, a najbardziej 
szczygły. 

Olszyna jest ulubionem drzewem 
ptaków; zwłaszcza słowik lubi słać 
gniazdo w bujnej trawie u jej stóp i z 
pieśnią wylatywać w cie11 jej gałęzi i 
gdybyśmy tak zrozumieli mowę pta
sią, to kto wie, czy w trelach słowika 
nie usłyszelibyśmy hymnu na cześć ol
szyny. 

OdmienJ;>a trochę od zwykłej olszy
ny jest olszyna biała, nie wyrnsta ona 
tak wysoko, jak poprzednia, ma korę 
gladką, jasno-szarą. <lrzewo nie tak 
twarde. 

Ponieważ gaje olswwe tworzą 
często zbite gestwiny na bagnach, mo 
czarach i trzęsawiskach, które stopa 
ludzka z trudnością przebyć może, prze 
to fantazya ludowa uważa je za uprzy
wilejowane siedliska rusałek, nimf wo 
dników i tym podobnych fantastycz
nych istot. 

Poeta niemiecki Oo-ethe napisał na 
tem tle fantazyi ludowej piękny wiersz 
pod tytułem: „Król olch" gdzie opowia
da. jak jadące konno z ojcem swym 
dziecię wyobraża sobie, ż-e je .porywa 
król nimf i rusałek i jak dziecię z prze
rażenia i bojaźni umiera. 

Być może, że dawniej i polska po
ezya ludowa tworzyła podobne opo
wieści na tle gajów olszowych. W osta 
tnim jednakże stuleciu JffZY1pomina nam 
każdy gaj olszowy inny obraz: szczęk 
szabel, grzmot dział, jęki rannych, bój, 
krew, a nad tern wszystkiem ,powiewa
jący w górze - sztandar Polski. 

Było to pod Grochowem dnia 25 lu-
tego 1831 r. Na wzgórzu gęsty gaj ol
szowy; około 1niego rozstrzyga się za
cięta walka pomiędzy 30 tysiącami Po
laków pod wodzą generala Chłopickie
go. a 100 tysiącami Moskali pod wodzą 
Dybicza. Trzy dni już trwa bitwa -
Polacy walczą z nadludzkiem męstwem 
- padają cale pulki w obronie Olszyn
ki - więc chociaż w kol11cu cofnąć się 
musieli przed przeważającą siłą nie
przyjaciół, tą wiekopomną walkę zdtt
mleli świat i chwalą okryU imię polskie. 
Ne~miertelną chwałą okrył się w tej 
wal.ce warszawski pułk cz\varty ~zyli 
tak zwanych czwartaków. z którego 
tylko kilkadzies i ąt ludzi przy życiu po
zostafo. 

Od tego czas• gaje olszowe nie zalu 
dniają się w wyobraźni naszej igrające 
mi rusałkami i wodnikami - ciemne ich 
gęstwiny kryją w sobie .pamiątki da
wnej .chwały, a liście szemrzą - pieś1i. 
nadziei: 

O gaju święty dla nas! Olszyno Gro
chowa 

Pamięć o tobie Polak w późny wiek 
przechowa. 

Odrosną drzewa twoje, bo ziemia pod 
niemi 

Syta krwi, uświęcona kościami pol
skieml. 

A gdy na głos zbudzonej ze snu Europy 
Wyjdziem na marsz ostatni; g·dy piel

grzymie stopy. 
Tam po.niesiem, gdzie myśli :nasze wie

cznie lecą 
Gdy gwrazdv nasze znorwu nad Wisłą 

zaświecą 
W owym dniu odrodzenia, w tę chwaty 

godzinę 
Szczepiąc drzewo wolności, ·zaszcze

pim - olszynę. 
u a o z ""' AJ 

Legenda o gruszkach. 

Włóczył się raz po górach rozbójnik 
pewien. który naoadat to na 1chaty za
mofoieiszych gospod:lrzy, to znów na 
górali, wracających \'(ieczorem do do
mu z roboty i zazwyczaj nietylko ob
dzierał ze wszystkiegD, ałe i zabijał. 

Gruszką nazywał sie ów zbójca 
strasznv. 

Lud drżał przed nim, a obronić się 
·od nqego nie mógł niczem. Ża<lna obła
wa nie pomogł·a. Zbój umiał kryć się 

tak w górach, ż.e go nikt me od zu - ał; a 
skoro znowu przydybali go kie<ly lu
dzie na gorącym uozynku i już schwy
tać i związać chcieli, to zawsze tylu lu
dzi .pokaleczył, pomordował nawet, 
że dano temu pokój na zawsze. __ „ _ 

Razu jeednego Gruszka ukryty w 
gęstwinie górskiego wąwozu, zobaczył 
zdaleka na ocieżce Bodiaka. największe 
go wśród górali bogacza, który konno 
z dzieckiem ·kiłkoletniem powracał z 
miasta z jarmarku. Chatę jego i obej
ścia już było widać nieoPodal, gdy gó
ral zeskoczył z konia, a posadzil .na nim 
wygodniej dziecko, lnianowłose dziew
czątko, snać oko w glowie ojca, który 
je brał z sobą i do Stryja na jarmarki. 

Zdjąl z siebie Bodjak torbę, wy}ąl z 
niej zawiniątko, rozwinął i pewnie nie 
po raz .pierwszy przeliczył papierki, 
które tworzyly niemałą sumkę pienię
żną. Potem dał torbe dziecku i przy
kazal córeczce, by do domu jechała sn
ma resztę drogi, matce oddala w tor
bie pieniądze i powiedziała, że to ojcie.c 
przywiózł z jarmarku, a niebawem sam 
powróci, tylko jeszcze wstąpi po drodze 
w ważnej spra'\vie do wójta. 
. Koi'1 ruszył noga za nogą. Bodjak zaś 
poszedł w przeciwną stronę. 

Wszystko to uslyszał .i widział tym 
czasem ukryty dobrze zbój Grus~ka i 
postanowil, bądź co bądź, skorzystać z 
okazyi, jaka zdarzy się nie rychlo po 
raz drugi. 

Umyślił sobie, że znienacka wysko
czy z zarośli, zedrze torbę z dziecka i 
ucieknie; ale zaraz przypomniał sobie, 
że dziewczynka zapamiętałaby sobie:' 
zaipewne dziwaczny strój jego i opisała·: 
by dostatecznie złodzieja, a Bodjak 
znał ubiór rozbójnika. Więc bojąc się, 
że mógl.by go potem boga1cz góralskj 
odnaleźć, p0wziął Gruszka straszny 
zamiar - zgladzenia ze świata niewi·n
nego dziecka - byle tylko posiąść pie
niądze Bodiaka. 

Wysunął się z gęstwiny i pod przy
drożną stanąwszy gruszą, zbliżył strzel 
bę do oka„. 

Spokojnie mierzył do dziecka, jak 
myśliwy do clągnącej słomki, gdy w 
tern z góry coś mu na nos spadlo cięż
kiego tak niespodziewanie, że zadrżaw
szy na calem ciele, strzelbę z rąk upu
ścH. 

Ody oprzytomniał 'llieco, zasfanowil 
się nad tern, co mglo rękę jego po
wstrzymać od haniebnego strzału i w
ba~zyl, jak pod nogami potoczyl się 
duzy owoc, do jabłka podobny, lecz 
nieco kształtem odmienny. Podniósł 
głowę w górę, zkąd owo2 ten spadł mu 
na nos - i ujrzał, że cała grusza ob
wieszona jest taklmi 'Owocami i zdumiał 
się bardzo, bo do owych czasów nigdy 
grusze nie rodziły owocu. 

I ruszyło się w zbójcy sumienie. 
Zrozumiał w tern zrządzeniu 0-

pa trzność Boża. 
Począl trząść drzewem mocn-0 a kie 

dy mnóstwo spadlo owocu. zdjąl 'z sie
bie kaftan czerwony zbójecki i - ile się 
w niego, jak w pł·achtę, zmieściło dzi
wnych jabłek ipodlużnych - zabrał z 
sobą. Poszedl z tym tlomakiem do cha 
ty Bodjaka, gdzie właśnie matka w 
:progu witała !Córeczkę na koniu i oddał 
dziecku moc owocu, mówiąc. żeby ja
dło, bo one j•abluszka lepsze jeszcze od 
zwycz~jnych jabłek, a nazywają się 
gruszki. Matce zaś Bodjakowej dal 
mnó~t\yo ~lota w kaftanie zaszytego i 
prosił Ją, zeby wszystko rozdała mię
dzy najbiedniej~zvch - a sam poszedł 
do kośdola. P -: ·.1 przepraszać za zlych 
u~zynków tys iące, i stal się odtąd ucz
ciwym, pracowitym człowiekiem. 
Miti#ł ••.. •.• ··= ZA w »wu es z u suawwww 

Krwawa s I ra I a. 
-

Sialem ziarno na ·swej roli, 
Nie chciało mi wschodzić, 
Złorzeczyłem za t-0 ziemi„ 
Że nie iehcra.ła rodzić. 

·-~ .., 

Złorzeczyłem - porzuciłem 
Alem stracił na tern -
Choć mi zeszło. co posiałem 
Za ojczystym światem. 

c~~J ~\.~-łllB 
Bo tam za to na tej ziemi 
Com ją byl porzucił, 
Pocho,vali dużo trupa tp" 

Zanimem powrócił.·. ·;:· ·11 

Krwawą tratą nauczony 
Uczę dziś swe dziec·, 
Niechaj nikt po lep -ze plony 
W obcy świat nie lec i. 

Lepiej. życie wym poświęcić t 
Njż mjeć plon w obczyźnie - ·: , 
Plon zmarnieje. gdy go splami .. . ,, 
Niewdzięczność Ojczyźnie. 

J. l(. Turski w „Gł. Ludu". l „ waw.....,.wv .... aa P4 

Zebrania to\'\arzystw. 
Towarzystwo św. Wawrzyńca w Hortlel 

Dnia 3 i '4 sierpnia to jest w sobotę po 
południu i w niedzielę caly dzień jest spo
sobność do spowiedzi. W niedzielę po po
łudniu o pół 4ej nabożeństwo z kazaniem 
polskiem. Towarzystwo przystępuje ws pól 
nie do Komunii św.. Czlonkowie, którzy 
jeszcze nie posiadają odznak, mogą się po 
nie zgłosić do przewodniczącego ulica Dorf 
Strasse nr. 164. Uprasza się Rodaków z 
Hordel i okolicy, ażeby jak najliczniej z tej 
sposobności korzystali. (1) Zarząd. 

Koło ś1>iewu „Sobieski" z Herte11 
W niedzielę, 4 bm. o godzinie pól 12 

przed południem odbędzie się lekcya śpie.
wu. Zarazem donosi się Szan. członkom, 
iż w tę samą niedzielę, o godzinie pól -4-ej 
po południu odbędzie się zebranie kwar
talne. Zarząd i rewizorowie kasy musz~ 
się o godzinie IO przed poludniem w lo
kalu zebrań stawić. Wszystkich członków 
i lubowników śpiewu się uprzejmie zapra-
sza : ( 1) ~arząd. 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" I. 
w Wanne. 

Zebranie miesięczne odbędzie sie w 
niedzielę, 4 bm. w lokalu p. Unterschemau 
na. I( olejowa ulica Zarazem donosimy 
szanownym Rodakom, iż lokal Sokoła znaj 
duje się bliżej, a więc prosimy, aby „So
kola" więcej popierać, aniżeli do tego cza-
su. Czołem! (1) Wydział. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau. 
Dnia 4 sierpnia bierzemy udział w 

rocznicy Tow. św. Wojciecha w łfochlar
mark. Wymarsz o godzinie 2. 

Uwag a: Dla tych· członków, którzy 
udzialu w rocznicy nie biorą, jest zebranie 
o godzinie pól 4-ej po południu. Czlonko
wie, którzy sobie obrazy zapisali i którzy
by sobie jeszcze obrazy życzyli, mogą się 
na to zebranie punktualnie stawić, abyśmy 
mogli ugodę zawrzeć z fotografistą. O jak 
najliczniejszy udział w rocznicy św. Woj
ciecha w łfochlarmark i w zebraniu prosi 

(1) Zarząd. 

Tow. św. Piotra i Pawła w Bruckhausen. 
Posiedzenie odbędzie się w niedzielę, 

dnia 4 sierpnia o godzinie 2 po południu na 
sali pana Bussa. Przybycie członków, 
którzy zaler iją ze składkami miesięczne
mi, pożądane. W razie nieprzybycia na 
stąpi wykluczenie. Na porządku dziennym 
sprawa Pielgrzymki. O liczny udział prosi 
(1) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. Panien w Kastrop 
obchodzi w niedzielę, dnia 4 sierpnia, uro
czyste poświęcenie chorągwi, na które 
zaprasza wszystkie bractwa, oraz życzliwe 
Towarzystwa. Osobnych zaproszeń się 
nie wysyla. Poświęcenie odbędzie się w 
kościele parafialnym wieczorem o godzi-
nie 7. (1) 

J. Walkowiak, przeł. Róż. śv.. Matek. 

Koło ,,Harmonia" w Rotthausen. 
Miesięczne zebranie odbędzie się w nie 

dzielQ, 4 sierpnia po po!udni11 u i;t•J7inie 4 
O punktualne stawienie si~ wszy:tkidt 
członków pros~ {I) Zarząd. 

Tow. św. Władysława w Holthausen 
donosi swym członkom, iż przyszłe posie
dzenie odbędzie się w niedzielę, dnia 4 sier 
pnia o godzinie 12 w południe na sali p. El
linghausa. Rodacy, którzy posiadają kar
tę ze zabawy jako wpis do Tow., zechcą 
na powyższe posiedzenie przybyć, a otrzy 
mają ustawy. O liczny udzial prosi (1) 

Jgn. Durak, przewodniczący. 

l(oło śpiewu „Wanda" w Katernberg 
W niedzielę, dnia 4 sierpnia o godzinie 

3 po południu na zwykłej sali posiedzeń od 
będzie się lekcya śpiewu. Prosi sie człon
ków, ażeby się jak najliczniej stawili, po
nieważ rozpoczniemy nową piosenkę. Go 
ście mile widziani. (1) Zarząd. 

Konfercncya św. Wincentego a Paulo na 
Ludwiku. 

Przyszłe posiedzenie odbędzie się 4-go 
sierpnia rb. zaraz po nabożeństwie. Na po
rządku dziennym ważne sprawy. Proszę 
o przybycie wszystkich członków (1) 
, ___ _ _ __ „ l __ , Sek.retar~ 



r Baczność Rodacy w Giinnigleld ! 
W przyszłą niedzielG, dnia 4 sierpnia, o 

godzinie 4 po południu odbędzie się w lo
kalu pana Henryka Miillcra, ttauptstr. 
zebranie w celu założenia koła ~piewu. 

Wszystkich Braci Rodaków z Oi.innig
feld i okolicy. mających zamilowanie do 
pieśni naszej upraszam bardzo o jak naj-
liczniejszy udziat (1) 

Wojciech Dzierża. 

Towarzystwo polsko-katolickie „Nadzieja" 
pod op. św. Stan. Biskupa w Blumenthalu 
ddiWsi swym członkom, iż dnia 18-go sier 
pnia o godzinie 3 po południu u pana flocke 
odbc;'cfafe się półroczne walne zebranie. U
pra'sza się członków, aby się jak najliczniej 
zgro~adziłi __ (3)_"___ . Zarząd. · :. 

T.~~arz. św. Antoniego w freisenbruch 
donosi swym czlonko'11, oraz rodakom w 
Preisenoruch i Towarzystwom, które za
p'roszenia odebrały„ iż Towarzystwo ob
chodzi w niedzielę, 4 sierpnia br. ~wą 

- rocznicę -
na sali p. Overbeck~. Program: Od go
dziny 2 do pól do 4 przyjmowanie bratnich 
Towarzystw; o godzinie 4 udamy się do 
kościota na nabożeństwo, po nabożeństwie 
powrót na salę, gdzie będą śpiewy, mowy 
i deklarnacye. Punktualnie o godz. 8 roz
pocznie się piękny teatr p. t.: „Stary Pie
chur i syn jego huzar.". - Wstępne dla 
czlonków naszych i dla bratnich tow· 
30 fen., dla nicczłonków 1 mr. Muzykę do
stawi p. l(uik z tteme. O liczny udział 
w . uroczystości prosi Zarząd. 

Towarzystwo św. Józeia w Altenbochum 
donosi szanownym członkom i wszystkim 
Rodakom z Altenbochum, Laer i okolicy, 
iż towarzystwo obchodzi w niedzielę, dn. 
4 sierpnia, uroczystość 16 rocznicy swego 
istnienia w porządku następującym: O go 
dzin.ie 3 i pół pochód do kościola na nabo
żeństwo, po nabożeństwie powrót na salę 
p. StrAtlinga, gdzie się odbędzie dalsza za
bawa, połączona z koncertem, śpiewem i 
deklamacyami .O godzinie 7 i pół rozpocz
nie się teatr; będą odegrane bardzo zajmu 
j-ące dwie sztuki teatralne. Członkowie na
szego towarzystwa mają wstęp wolny, mu 
szą ' się jednakowoż ll'Stawą okazać iż są 
wyplatni. Członkowie obcych towarzystw 
płacą 30 fen. nieczłonkowie 50 fen. przy ka 
sie 75 fen. O jak najliczniejszy udział szan. 
członków z rodzinami i wszystkich roda ... 
ków się uprasza; członkowie, zalegający 
dłużej niż trzy miesiące ze składkami mo
gą· zaległe składki na zebraniu, które się te 
go samego dnia odbędzie, zaraz po sumie 
o godzinie kwadrans po 11ei zaplacić. O 
jak rtajliczniejszy udział uprasza (3) 

. f\ , Zarząd. · 
.. . , ~ .. 

•~" · Bacm<>~ Obwhausen i okolica! 
· Towarzystwo św. lgna~ego w Oberhausen 
dooosi ·uprz.e•mie szan. czlonkom i wszystkim 
Rodaczkom i Rodakom w Oberhausen i oko
licy, oraz wszystkim Towarzystwom. które za
prQ.lłzenia odebral'y i tym, które dla braku adre 
sów zaproszeń nie odebraly, by nas swą obe
cno.§cią zaszczycić raczyly na naszej uroc.zysto 
śd obchodu 17-t~i rocznicy ~~t1•1~:i.a, · l-\Ć
ra s.ię odbęctzie w ·niedzielę dnia 4 sierpnia; na 
sali panj Kolter, przy Nowym Rynku. Program 
uroczystości: Od <?:odz. 2 po pol, do 30 pri.yi
roowanie brntnich Towarzystw i gości, o go-dz. 
3~ wymarsz do kościola na r1ao ).r,:~l:st'\VO pol
skie, pa nabożeństwie powrót na salę, gdzie na 
stąpi dalsza uroczystość, podiltug rolidanego pro 
graanu. Koncert wykonany będzie przez kape
lę pana Kaczmarka_ Zarząd. (2) 

Wymarsz do kościoła o godzinie 6. 

. l(olo śpiewu „Moniuszko-' w Hulleo 
.&bch~i 5-tą rocznicę swego istnienia dnja 4 
sieFPJlr.ia rb. na sali p. Nachb.arschulte. Ode.r.r.ma 
będaie smuka amaitorska ,.I(achna". Po pr7(·d 
stawieniu zabawa z ta11cami. Początek o ~e
d.zitliee 5-ei. Zapraszamy na rocznicę kacha·
nych Braci R.octaków i Szanowną Pub licz n .s ,;, 

· (3) Zarząd. 

Towarzystwo polsko-katolickie pod opieką 
św. Jana Chrzciciela· w Essen-Altendori 

podaje do wiadomości szan. swym człon
kom i członkom bratnich towarzystw, iż 
w niedżielę, dnia 4 sierpnia, o godzinie 6 
wieczorem urządzamy wieczorek latowy, 
na który uprzejmie zapraszamy. Wieczórek 
odbędzie się na małej sali pana Potta (K.ai-
sergarten) (2) · Zarząd. 
· U w a g a: Posiedzenie w tę samą nie

dzielę o godzinie 4. O liczny udział człon
ków się uprasza. 

Bacmość Dysekl<>ri! 
.Podajemy Szan. Rodako.m .z Dyseldorfu i 

okolicy do wi::i.domości, iż w niedzielę, ~'nia 4. 
sierpnia, urządza ~niazdo nasze 

-- zabawe tatowa --

Pielgrzymka polska z dekanatu Essen do cu
downego obraz:i Matki Boskie! \: .tfardenber~u 

(c.:\'li r~ewh~e~~J 
odbędzie się onia H sierrin1a '" 11..istt<Pu}ącym 
porządku: - L>,J~iq;,r ri"!dzwy,:.~.ti11v z '.;1t:lg1 zy 
mami odjeżd.l::l. z gtównego rlwor..:a w fs.5en 
rano o godzinie 7 m. 14. Przyjezd~a do !fai -
denberg o godz. 8 m. 30. Drugi poci;ig nadzwy 
czajny wyjeżd;'.a ze Steele z glównc;{o dv·Hm:a 
o godz. 7 m. 56, przyjeżdża do tlardcnbeq.:-;u o 
god,z. 8 m. 49. Pielgrzymi pierwszego poci:lgu 
zaczekają w liardenbcrg przy dworcu na piel
grzymów dru~iego. pociągu, Następnie ustawią 
sie wszyscy pielgrzymi do pochodu w następu
jącym porządku: Najprzód krzyż i chlopcy z 
chorągiewkami, za krzyżem dziewczęta w bie 
li, za dziewczętami panny ,ze świecami. potem 
Bractwa niewiast, a mianowide I) Bractwo ró
że11cowe Polek z Sc:honnebe.ck, 2) Bractwo ró
żańcowe z .Essen, 3) Bractwo różańcowe ze 
Steele, 4) Bractwo róża(lcowe z I(aternberg. 

, Za Bractwami postępują Towarzystwa poi 
skle w ·następując}"rn porządku: 1) Taw. „Je
dnbść" z Essen, 2) 1'ow. św Jana Ch. z Alten
dorf, 3) Tow. św. Józefa z :Essen, 4) Tow. św. 
Antoniego z frohnhausen. 5) Tow. św. Józefa z 
A1tenesse11. 6) Tow. św. Wojciecha z. Carnap, 
7) Tow. św. Augustyna i Rotthausen, 8) '[o.w. 
św. Piotra z łforst n. Ruhrą, 9) Tow. św. An
toniego- z f'reisenbruch, 10) Tow. św. Stanis.la 
wa Kostki z Katernberg, 11) Tow. św. Marcina 
z I(ray, 12) Tow. św. Barbary z Dellwig 13) 
Tow. św. Antoniego z Schoenebeck, 14) Tow. 
św. Jana Ch. z Altcncssen, 15) Tow św. Piotra 
z Steele, 16) Tow. św. Wojciecha z Scho.n
nebeck, 17) Tow. św. Mikolaja w Stoppenberg 

Rodacy nie należący do żadnego TO'warzy 
stwa. przylączą się z każdej miejscowości do 
miejscowego Tow., taksamo niewiasty prz.ylą· 
czają sie do swych miejscowych Bractw róż. 
W )iardenberg z dworca do kościo.la śpiewaną 
będzie pieśń .,MatkD niebieskiego Pana". Po 
przy.iściu do kościola zaraz rozpocznie się Msza 
św. przed cudownym Dbrazem Matki Boskiej 
na intencyę pielgrzymów. Podczas Mszy św. 
będzie śpiewana pieśń „Witaj święta i poczG
ta". Po podniesieniu „U drzwi Twoich stoję 
Panie"! Dalszy porządek nabożefistwa będzie 
ogloszony w kościele z ambony. Po poludniu 
pielgrzymi ustawią się jak poprzed·nio do po
chodu. W uroczystym pochodzie wyruszą piel 
grzymj na „Drogę Krzyżową". Z kościofa do 
bramy „Drogi Krzyżowej" będzie śpiewana 
pieśń „Kto się w opiekę". od bramy „Rozmy
ślajmy dziś", przy 12 stacyi .,Wisi na krzyżu·• 
i kazanie. Od stacyi 12 do bramy „Jezu Ch:-y
ste Panie mily", od bramy do kościoła ,.Do 
Ci~bie Panie". z koociola na dworzec ,,Witaj 
Krolowa". 

Pociąg wyewża z łfardenberg o godz. 5 
m. 5 po po.I., a sta~ra w Essen o godz. 6 m. 5. 
Poci4g z. .łiardenbergu do Steele wyjeżdża c'.o 
godz. S m. 20, a przyjeżdża do Steele o 6 m. 3. 

Pielgrzymi w Essen ustawią się na dworcu 
d-o pochodu, zkąd udamy -.ię v po..:h::dz!t: r!o 
kościolta św. Gertrudy. W a{~1(,::;'~Ie ,1rrz:v ·:: a,ią 
pielgrzymi bfogosla'\vieństwo Przenajśw. Sakra 
men.tern. 
· Uwaga: Dzieci .niże i lat 14 jadą za pó1 bi-

letu: dziewczeta w bieli oraz chlopcy do upi~ 
kszenia pielgrzymki m~ią \' ·ną µ,iJ U, 
Sposobność do spowiedzi św. będzie w kościele 
św. Gertrudy przez cal'y <lzieił w piątek i ca .Tą 
sobotę przed pielgrzymką. Wszystkich piel
grzymów uprasza się serJe :·:11·.c r. i~k m:jwit: 4 

kszy udzial i wzorowy pot'ządek. Bilety magą 
pielgrzymi nabyć u pp. przewodniczących to
warzystw naszych w każdej miejscowości. Po 
dlug uchwaly pp. przewodniczących pobierać 
się będzie od każdeg ,i bile+u 2\J i~11.: cl ;.,„i-.~·:lie 
kosztów pielgrzymki. (86)4 

Pr Karlikowski, przewodnik pielgrzymki. 
Szczepan Frąckowiak, sekretarz. 

To warz. loter. „Nadzieja" w Recklinghausen 
po<laie do wiadomości czlonkom i wszystkim 
Rodakom w Recklinghausen i okolicy, iż w nie 
dzielę, dnia 11 sierpnia obchodzi SW.'.\ .3 ·cl4 •o
cznlcę istnienia na sali P. Radek. O go:dz. 4 Po 
pofu<lnu koncert wykonany przez czlonków to
warzystwa. a potom tańce. O jak nailicznie!isze 
przybycie prosi Zarząd. (2) 

Uwaga Uwiadamia się czlonków, iż w nie 
dzielę. <inia 4 sierpnia, przed 001. o godz. 12 
odbędzi~ się zebranie. na którem będą róż~e 
sprawy omawiane .. Mo~ą się też Ro<l,iCY c~:: ć 
izai:xisać na czlonków. O liczny udz:at prosi. 
(2) Zarząd. 

Baczność! Baczność! 

Towarz. Przemysłowców Po-lskłch w E:rnen 
urządza w niedzielę, dnia 4 bm·. na wielkiei 
sali p. Majstra. Alfredl.{shaus„ przy ul. f rolrn
hauserstr. 19,. swą 

-- łatowa zabawę --
polączoną z przedsta\vicniern teatraln0m. -
Pro'gram: 1) Koncert. 2) O godzinie 9-ei przt·d 
stawienie teatralne p. t. ,,Ulicznik Warszawski" 
3) Po przedstawieniu zabawa z tańcami. - Po
czątek . zabawy o 5-cł godzinie wieczorem. (3) 

. Zarząd. 
U·.va~a: Dzlecio'f)'l ,niżej lat 14 wstęp na 

salę wzbroniony. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
podaje do wiadomości wszystkim człon
kom, iż . w niedzielę, dnia 4 sierpnia, zaraz 
po nabożef1stwie odbędzie się nadzwyczaj 
ne posiedzenie, ponieważ Towarzystwo ma 
zamiar, w rocznicę się dać fotografować. 
Członkowie powinni się wszyscy stawić na 
salkę posi~dzeń. (2) 

L. Kosmala, sekretarz. 
jako w uroczystość UL rocznicy istnic :1ia gnia- .

1 
zda naszego. Na zabawie odbędą się (wicze
nia gimnastyczne, strzelanie do tarczy 'J .r.a-
s;rody, teatr amatorski pod tytu!em .,Mosiek . 
wyrzekal się spó.lki z Walkiem". ?o..:zątck <la- I Koło śpiewu „Chopin" w Wicmelbausen. 
hawy o godzinie 4 po pOlłudniu w bkalu JJ2.t a Przyszłe zebra: i:.: odbędzie się w nie
Vopla. ul. I(olo(1s.ka nr. 252. Również "•tr„~asza 1 dzielę, dnia 4 sierpnia o godzinie 4 po pol. 
się ca1y nkrGg VIf. a:;cb:; pokazać, :'re~rny jednej ' Na porządku dziennym, obór przewodni
mvśLi i jednego ducha i <laż.rć tam. i.:dzie spo-sobność mamy, - Cz1>1cm! <z) cząc.ego i inne ważne spra,vy. 0 liczny u-

. _________ z_ai_·1._.a_d_. __ d_z_ia_t..;:.p_r_os_i_ __ (2) __ ---~~!zą.~: 
.roo.1c~ " P.bm••~ lbłnl ...i • ..--. !.';ł fll • 

Towarzystwo św. Barbary w Eving 
podaje swym członkom i wszystkim Roda
kom oraz szanownym towarzystwom do 
wiadomości, iż, w niedzielę, dnia 4 sierpnia 
obchodzi swą 9-tą rocznicę swego istnienia 
na sali pana Lamma zaraz przy kościele ka 
tolickim. Towarzystwa, które zaproszenia 
odebrały, oraz i te, które dla braku adre 
sów zaproszeń nie odebraly, prosimy ser
decznie, aby nas odwiedzić raczyly. 

Program: Od godziny 2 po południu do 
godziny 3 i pól przyjmowanie bratnich to
warzystw, o godzinie 4 wymarsz do kościo 
la na nabożeństwo, poczem dalsza uroczy. 
stość na sali pana Lamma. Wieczorem 
przedstawienie kinematograficzne, poczem 
taniec. Wstępne dla członków 30 fen. dla 
nicczłonków 75 fen. a przy kasie l markę. 

U w a g a: Posiedzenie odbędzie się o 
godzinie 2. Czlonkowie zalegli dhlżej niż 
3 miesiące ze składkami, winni się na po
siedzeniu uiścić, w przedw1wrn razie będą 
uważani za .nieczlonków. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Hat-
tingen 

donosi swym członkom i wszystkim roda
kom z ttattirigen, Welper i okolicy, iż to
'J.rarzystwo obchodzi 9-tą rocznicę swego 
istnienia w niedzielę, dnia 4 sierpnia, na 
sali pani Sigert, Sprokhewelstr. 2. Zara
zem zapraszamy Towarzystwo św. Wada 
wa z Linden, Tow. św. Józefa z Dahlhau~ 
sen, koło śpiewu „Lutnia" i „Sokół" z Lin
den. Program uroczystości: Od godziny 3 
do pól 4ej przyjmowanie bratnich towa
rzystw, potem dalsza zabawa. Muzykę do 
stawi pan Winowski z Steele. (3) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podaje swym członkom do wiadomości, iż 
w niedzielę, dnia 4 sierpnia bierzemy u
dział w rocznicy Towarzystwa św. Wojcie 
cha w łfochlarmark. Cz1onkowie od nume
ru 1 do 40 są zobowiązani się stawić. Wy
marsz z lokalu po południu o godzinie 2. 
(2) Zarząd. 

l(oło śpiewu „Lutnia" w Linden n. Ruhrą. 
Lekcya śpiewu odbędzie się w niedzie 

lę, dnia 4 sierpnia przed południem o go
dzinie 9, na którą się wszyśtkich członków 
i tych gości, którzy mają zamiar do nasze
go kola wstąpić, serdecznie zaprasza. Po
nieważ mamy nowego dyrygenta, więc 
·wszyscy czlonkowie koniecznie stawić się 
powinni. „Cześć polskiej pieśni". (2) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Słowik" w Horsthansen. 
Miesięczne zebranie odbędzie się w 

niedzielę, 4 sierpnia o godzinie 4 po poludn . 
Po zebraniu o godzinie 4 lekcya śpiewu u 
pana Mollera. O liczny udzial czlonków 
uprasza się. Oośde. chcący się na czlon-
ków zapisać, mile widziani. Część pol-
skiej pieśni! (2) Zarzą~ 

Koło śpiewu „Lutnia Kościelna" w Roh
lingbausen. 

Póf roczne zebranie odbędzie się w nie 
dzielę, dnia 4 sierpnia po po'ludniu o godzi
nie 3 i pól na salce u pana tt. Denisa, na 
którem będzie obór sekretarza tegoż za
stępcy i zastępcy skarbnika. Liczny u
dział członków bardzo pożądany, goście 
mile widziani. (2) Zarząd. 

U w a g a: Zebranie zarządu i rewizo
rów kasy o godzinie 11~ na sali zebrań 
p. łl. Denisa. Przewodu. 

ł(Qfo śpiewu „Fiołek"' w Rauxel • 
\V niedzielę. dnia 4 sierpnia, o godz. 4 

po południu urządzamy 
- zamkniętą latową zabawę -

po{ączoną z tańcem na sali pana Schlaff
ra w RauxeJ, na którą się Szan. czlonków 
oraz Rodaków mile zaprasza. 

Uwaga: Zebranie odbedzie się tego 
samego dnia o godz. 1 i pół. Po zebraniu 
lekcya. O punktualne stawienie się upra-
sza. (2) Zarząd. 

Czl'ść pic~ni polskirj ! · 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Kotten-
burgu 

donosi zacnym Gniazdom, które zaprosze
nia od nas odebrały na naszą rocznicę, iż 
nasza rocznica się 4-go bm. nie odbędzie 
z powodu przeszkód policyjnych. Zarazem 
donosi się druhom naszego gniazda, iż na
sze zebranie odbędzie się 4 bm. o godzinie 
2-ej po pot., na które się uprzejmie za-
prasza. (2) Czo? cm! Wydział. 

Towa~z. gi~n. '!Sokół"~ I w. ~berhausen 
Uwiadamia się druhow, iz w niedziel 

dnia~ si~rpnia, o _godzinie. 5 po poludniu 0~ 
będzie się zebrame na sah pani l(otter przy 
Nowym Rynku. Z powodu ważnych spraw 
kompletny udział druhów pożądany. Goś 
cie mile widziani. (2) -

Czołem! Wydział. 

Baczność Rodacy w Katernbergu ! 
Towarzystwo gimn. ,,Sokół" w l(atern. 

bergu 
urządza w niedzielę, dnia 4 sierpnia, 'na sali 
pana J enscha, Mittelstr. 44 zabawę ·z tań
cem, na którą wszystkich nam życzliwych 
Rodaków serdecznie zaprasza. Początek 
zabawy o godzinie 4 po poludniu. O godzi. 
nie 2 po południu rozpocznie się strzelanie 
do tarczy a ponieważ są piękne nagrody 
do zdobycia, więc prosi się Rodaków że
by się jaknailiczniei do strzelania zgr~ma
dzili. O liczny udział w zabawie prosi się 
Tak samo zapraszamy Towarzystwa tu~ 
tejsze i to „l(olo śpiewu Wanda" i „Tow 
św. Stanislawa !(ostki, ażeby i one nas sw~ 
ją obecnością zaszczycić raczyły. (2) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Józefa w Dortmundzie •. 
Posiedzenie odbędzie się w przyszłą 

niedzielę, 4 bm. o zwyczajnym czasie na 
zwykłej sali posiedzeń p. Ahlke. O liczny 
udział czlonków i gości prosi (1) 

Zaruard. 

Towarzystwo Polek „Wanda" w Herue 
donosi swoim członkiniom, iż przyszłe ze
branie odbędzie się w niedzielę, dna 4 sier 
pnia o godzinie 4 po poludniu na sali pana 
Sternberga ulica Dworcowa, (Bahnhofstr.) 
Goście mile widziani. 

U w a g a: Zarząd zbierze się o godZL, 
nie 3 przed zebraniem. (1) Zarz!łd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Marten 
Cwiczenia odbędą się w niedzielę, 4 

bm. zaraz po wielkiem nabożeństwie. O 
liczny udział druhów uprasza się. O pół 3 
wymarsz do sąsiedniego gniazda ua zaba. 
wę. Druhowie ćwiczący i niećwiczący po.. 
winni się do tego zastosować (1) 
Czolem ! Podnaczeltli.k. ···--
Towarzystwo św. Jana Ewang. z Wntten 
zasyła swemu szan. czlonkowi partu. 

WOJCIECHOWI SZYCHALE 
oraz jego dozgonnej towarzyszce życia Pp 

JOANNIE WISNIEWSKIEJ . 
w dniu ślubu, 3 sierpnia, najserdeczniejsze 
życzenia zdrowia, szczęścia i blogosła· 
wieństwa świętego i po trzykroć wykrzy
kujemy Mloda Para niech żyje! lar~„ 
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881 Wielkie i mrue 
Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
podaje do wiadomości, iż w niedzielę, dnia 
4 sierpnia po południu o godzinie 4 odbę 
dze się nadzwyczajne zebranie, na które 
winni się wszyscy członkowie stawić. Oo ~ !<przcdale vo tanich ce~ 
ście mile widziani. Zarazem oznajmiamy I nach 
amatorom, iż próba teatru odbędzie siQ w w.tb. Schafer, 
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itPosłańca Katolickiego" otrzy
IPOjłł abonenci w dodatku. 

„. 32. 

la niedzielę 12-tą po świątkach. 
Lekcya. 2. l(or. III. 4-9. 

Bracia! Mamy takie ufanie ku Bo
gu przeh Chrystusa; nie iż.byśmy byli 
dostateczni .sai;t1i z siebie co myślić, ia
ko sami z s1eb1e, a'1e dostateczność na
sza z Boga jest: który też uczynił nas 
godnymi sługami rnowego Testamentu, 
nie literą ale duchem; bo litera zaibija, 
a duch ożywia. A jeślić posługiwanie 
śmierci literami wyrażDne na kamie
niach bylo w chwale. tak iż synowie 
Izraelowi nie mogli ,patrzeć na oblicze 
Mojżeszowe dla chwały obHczia jeg·o, 
która · niszczej.e; jakoż nie więcej p.o
slugiwa-ni e ducha w chwale będzie? 
Bo jeź1i posł.ugiwanie potępienia jest 
chwałą, daleko więcej poslugiwanie 
sprawiedliwości obfituje w chwale. 

Ewangelia. Łuk. X. 23-37. 

Onego czasu rzekł Pan Jezus ucz
niom swoim: Błogoslawione oczy, któ-
re widzą co wy widzicie. Bo powia
dam wam. iż wieJe Proroków i KrólÓłW 
żądali widzieć co wy widzicie, a nie 

ll w~dzieli; i słyszeć, co wy słyszycie, a 
nie słyszeli. A oto niektóry h_iegły w 
za!konie powstał kusząc go, a mówiąc: 

p. N~uczycielu, co czyniąc dostąpię żywo 
ta wie~znego? A on rzekł do niego: W 
zakonie co napisano? jako czytasz? On 

e odpowierlziawszy rzekł: Będziesz mi
a: low.al Pana Boga twego ze wszystkie
„ go serca twego, i ze ·wszystkiej- duszy 

twojej, i ze wszystkk:h sił twoich, i ze 
wszystkiej myśli twojej, a bliźniego 
twego jako samego siebie. I rzekł mu: 
Dobr,ześ odpowiedzi:al: toż czyń, a bę
dz_iesz żyl. A on chcącą się saJP uspra
wiedliwić, rzekł do Jezusa: A któż jest 

Y; mól bliźni A przy~ąwszy Jezus rzekł: 
~()' Człowiek niektóry zst~pował z J eruza

lem do J erychy, i ·w.padł między zbój-
r ce, którzy S{O też złupili, , rany ziauaw

szy odeszli, na poły umarlego zosta
wiwszy. I przydało się, że niektóry 
Kwpł<łn zstępowal taż droQ'a_ a uirzaw
szy go minął. Ta1kże i Le:wiita, będąc 
!>Odle miejsca i widząc go minął. A Sa
marytanin niektóry jactąc przyszedł 
W~dle niego ujrzawszy go, miłosier
dziem wzruszony jest. A przybliżyw. 
sz.y się, zawiązał rany jego_,_ nalawszy 
oli~y i wina; i miał pieczą o nim. A 
nazajutr.z wyjął dwa grosze, i dal go
~odarzowi, i rzekł: Miej star.anie o 
~im; a cokolwiek nad zwysz wydasz, 
la gdy się wrócę, oddam tobie· Któryż 
z tych trzech zda się tobie bliźnim być 
onemu, co wpadł między zbój1ce? A on 
~ekl: Który uczynił miłosierdzi-e nad 
nun. I rzekł mu Jezus: Idźże, i ty u-

s-1 czyń ta1kz· e ;f-F ~ 
I ' ' ' •.ll„<.&J 

Kazanie. 
. gozmowa, jaką miał Jezus z ucznia

it.l· ~ swymi i jednym z biegłych w pra
~e, ~ie Starego Zakonu, o którym czytamy · 

Ob'E;v~n~ieJii dzisiejszej,. mia!:a na c.eh~ 
. ~Cl.śnienie przykazań, m1łośc·1 Boga 1bh 
znich, oraz wykazanie, kto jest bliźnim 

~a naszym. Naprzód powiedział Jęzus: 
_ ~ ~Blog?sławione oczy, które widzą co 
:

3ss! ~Widzicie a nie widzieli: i slys.zeć co 
11&~ •. ~ słyszycie, a nie ·słyszeli". W_ sł?
~ri'· ach tych przedstawia Jezus S1eb1e 
kOiqt· sa111eg . k d . M . (t· o. Ja o praw z1wego . ess1asza. 

V p orego od wieków pragnęli ogJą:dać 
"·"'' atr:varchowie, Prorocy i pobożni kró-

Bochum, na niedzielę, dni• ·11 sierpnia 1907. 

Iowie„ jakim był Dawid i inni; a jednak I 
choć w nadzieję zasług Chrystusowych 
spodziewali się zbawienia i w tej na
dziei poma·rli, na własne oczy nie oglą
dali Go, na co teraz - mówił Jezus do 
Apostołów - wy patrzycie, nauk mo
ich słuchacie i cu_gom rprzezemnie wyko 
nywanym przyglądacie się. A więc 
z tego względu jesteście błogosławio
nymi, tCzyJi od tamtych szczęśl1wszy
mi. Rozmowa ta nastręczyła sposo
bność, że jeden uczony Starego Zako
nu przybliżył +się i zapytal Jezusa: 
„Nauczydelu, co czyniąc <los.tąpię ży
wota wiecznego?" Pytanie to rzucił 
faryzeusz nie w tym cełu, aby żądał od 
Jezusa objaśnienia, ponieważ on sam ja 
ko biegły w zakonie wiedział co czynić 
potrzeba, aby być zbawionym, a tylko 
aby Chrystusa ipodchwycić. Otóż, Je
zus znając jego myśU, me odpowiada 
mu wprost jak gdyby jakiemu prostacz 
kowi, aJe jako uczonego za1pytuje: a ja 
keż tam w prawie pod tym względem 
powiedziano jest? On odpowiedziaw
szy rzeki: „Będziesz milował Pana Bo 
ga twego, ~e wszystkiego serca swego 
i ze wszystkiej duszy twojej, i ze wszy 
stkich sił twoich, a bliźniego twego }ako 
samego siebie." I rzekł mu Jezus: „Do 
br·ześ odpowiedzia1ł: w czyń a będziesz 
żył". To 1znaczy: wykonaj to w uczyn 
ku, coś objaśnił słowem, a będziesz żyl, 
czyli będziesz zbawionym. Ponieważ 
nie dosyć rest zniać .prawo, ale Potrzeba 
go wykonyWać, chcąc osią.gnąć zbawie 
cie. A to co :powiedział Jezus do Fary
zeusza chcąc się usprawiedliwić, zapy
tał Jezusa: „A któż jest mój bliźni?'· -
Odpowiedź na to pytanie. objaśnił Je
zus .przyiJ){XW'i.eścią, .o człowieku pora
nionym od zbójców, przez kapłana oraz 
lewitę na drodze pominiętym. a od 
Samary tana poratowanym: który opa
trzywszy rany jego, wziął go na bydlę 
swoj.e, zaniósł do gospody, zostawił 
fundusz na jego ratunek, i przyrzekł wy 
nagrodzić gosJ>()darzowi, _gdyby cokol
wiek więcej wydał nadto. W przypo
wieści tej, mieści się historya upadku 
człowieka, i sposób podźwi-gnie
nia go. Człowiekiem popadlym 
między zbójce, zranionym i na.pół ży
wym na drodze zostawionym. jest ród 
ludzki. który przez grzech pierworodny 
zrani-onym został ni;! duszy i na ciele do 
tego sto~mia, że wła~mą silą dźwignąć 
się nie mógł, i potrzebował, aby go ktoś 
pora~owaf. Kapłan i JewHa przecho
dzący obok niego a nie ratujący go, 
wyobraża Stary Zakon: który miał o
bietnice Boże w nadzieje przyszłego 
Messjasza, że z cz?sem człowiek od
zyska siły duchowe i podźwigniętym z 
upadku swego zostanie, ale choć pa
trzył na jego upadek, dźwignąć go nie 
mógł: b-0 kaplani Sta.rego Zakonu nie 
mieli tej władzy, jaką mają w Nowym 
Testamencie duchowni. z zaslug Jezusa 
Chrystusa. Dopiero Samarytan. to jest 
Chrystus przyszedlszy na tę ziemię, po
niósłszy męki srogie i śmierć haniebną 
krzyża na którym był przybity, wziął 
czlowiek;a na barki swoje, to jest: przy 
jąl na siebie winę jego, i tym sposobem 
uwolnił go od grzechu pi•erworndnego; 
a następnie odniósł do gospody czy.Ji do 
l(ościofa świętego, poruczają_c pieczy 
zwierz.chników ducliownych, aby mie-
li o nim staranie, gdy popadnie w 
grzech uczynkowy, nawołując go do po 
'kuty, udzielając pomocy duchoFej gdy 
się zechce podźwignąć z upadku, dając 
mu rozgrzes·zenie mocą zasług Chrystu 

sowych i jednając go z BoQ'.iem. Am. to 
staranie i pracę duchową o'kolo zbawie 
nia grzeszników, przy0bie·cal Jezus 
sługom ołtarza nagrodę wieczną. 

Z objaśnienia tej. prZYiPOWieści, wi
dzimy niepojętą dobroć i mifosierdzie 
Jezusa względem grzesznikó.w, a zara
zem wytłomaczooie: że bliźnim na
szym jest każdy człowiek bez wyją
tku, jakiegokolwiek on byłby pochodze 
. nia, religlii j narodowości; a jeżeli jest 
w nieszczęści.u, ratować go wypada, 
pomnąc na to. że co jemu się czyni, to 
tak, jak gdyby samemu Chrystusowi się 
czyniło; pandewiaż Jezus ;przyobiecał 
za to nagrodę. 

Spełniajmyż tę w-0lę Jego jak najsu
mienniej za życia, a po śmierci osią
gniemy zapłatę i cieszyć się chwałą 
Boga ·po wszystke wieki będziemy. 

Amen. 

Dzieje Kościoła katolickiego. 
( Cią~ dalszy)_ 

§ 49 c. 
Osobliwy sposób nauczania Jezusa 

Chrystusa. 

Bóstwa Chrystusowego dowodzi 
dalej osobhlwy SJ>OSób nauczania, które 
go Pan Jezus użyl. 

Na1uka Jego tchnie nieskończoną 
godnością i świętością,. __.:. Największe 
tajemnice, które niebo i ziemię poruszyć 
miały i !p()ruszają, ubrał i .przyodział w 
tak skromne i :zwyczajne szaty języka, 
że stąd wnioskować musimy iż On 
sam w tych ·ta:ie-rnndcach sia. narodził. 
Aby zaś ta :wzniosłość nauki Jezusa 
Chrystusa nie zabijała swoim ogromem 
łagodzi ją niejako do tego stopniia, że się 
·stalle chlebem dla silnych, a młekiem dla 
słabych. Zniża się do nas tak dalece, 
że to, co wedle słów pisma św., bez 
miary Posiadał, udzielał z miarą, aby na 
sza słabość nie została zgniecioIJ.ą. Swo 
ję naukę wykłada :przystępnie w przy
,powieścfach i podobieństwach tak pro
stych a wzniosłych zana.zem. jakich a
ni przed Nim, ani po Nim 1nikt nie uży 
wał. 

Swoję nauke umfał zawsze Pan Je
zus zastosować d-0 najodpowiedniej
szych okoliczności, wiązał ją zawsze z 
bezpośredniemi zdarze.nianri, z tern, co 
wliaśnie wid.ział Jub słyszał. Widzi 
dojrzewające zboże na piolach i dla
tego mówj o duchowem żniwie, które 
już nadchodzi. Widząc figę, która wy
puszcza Jiście na wiosnę, mówi o przyj
ściu królestwa bożego. Przy kazaniu, 
które miał na górze, spogląda na latają
ce na około ptaki i te mu nasuwają pię
kny obraz: „Wejrzyjde na ptaki nie
bieskie, iż i11de sjeją ani żną. ani zbierają 
do gumien, a ojcec ~sz niebieski żywi 
je. Ażażcie wy nie daleko ważniejsi rnz 
oni'' ? Z tejże góry spogląda na łąki 
dalekie. widzi lilie na nich .rosnące i dla
tego znowu mu się nasuwa .piękny o
braz: .,Przypatrzcie się liliom polnym, 
jako rosną; nie pracują iani przędą. A po 
wiadam wam. iż ani Salomoo we wszy
stkiej chwale swej nie byl odziany, jako 
jedna z tych." Narwet najzwy·czajniej
·sze codzienne prace i z;atrudnjenia po
dają Panu Jezusowi watek do nai'Pięk
niejszych obraizów i podobieństw. Mó 
wi o mieleniu w młynie; o przekwa
szeniu mąki kwasę:m; o odrabianju 
spraw gospodarskich; o uprawianiu 

Księgarnia „Wiarusa P." 
poleca w wie~k~!ll wyborze: 

książki dv nabożeństwa., powie.o 
ściowe, historyczne, śpiewniki, U. 
stowniki, papier listowy, wii\Z&rki, 
powinszowania itd. 

Adres : „ Wiarus Polski", Bo
chum,~Malthesersir. 17. 

Rok 17. 

winnicy; z najdrobniejszych zatrudnie ;'i 
żyda pasterSkiego korzysta Chrystus. 
aby ich użyć do swoich obrazów i po
dobieństw. 

Nareszcie słowa J~usowe pełne by 
ły wd:tJięku, a zarazem siły i mocy, tak 
że cudownie, po czarodziejsku powie
my, działały na lud, który w uniesieniu 
wołał, że Chrystus Pan nie uczy jako 
inni nauczyciele, ale jako ten, który 
dzierży moc . 

§ 49 d. 
Jezus Chrystus ogłaszał swą naukę 

najpierw tydom. 

Naukę swoją ogłosił Chrystus Pan 
najprzód żydom; nawet a·1mstołowie 
ogłaszali ,pierwotnie rty'lko ·ziomkom 
swoim religię Chrystusową. Powody do 
tego świadczą również o boskiej. mą
drości Pana Jezusa, :a wi~ o Jego wla 
snej boskości. 

1. Byl to dowód, że przepowiednie, 
które żydzi otrzyma.J.i, .rzeczywiście się 
ziściły _!Przez przyjście Chrystosowe. 
Potwierdza tQ wielokrotnie awstot na
rodów, Paweł św. 

2· Chrystus Pan ogłaszał na·jip.ierw 
żydom swoją naukę, aby nie mieli po
wodu i oozoru oszczerstw. 

Pan Jezus, wysyłając iaipostołów je
szcze za życia swojego w rozmaite 
strony Palesty.ny, poleca im wyrdnie, 
aby nie szli do pogan i aby inie wcho
,dziJii <lo miast Samarytan. Na to mówi 
św. Hieronim: Żydom musiialo n:ajprzód! 
być objawi.onem przyjście Zbawiciela, 
aby się słusznie nie tłómaczyli, że dla·
tego odrzucili Mesyasza, ponieważ po
słał apostołów do pogan i Sama.rytan. 

3. Nareszcie i dlatego się to stało, 
,J>Onieważ Chrystus Pan dopiero przez 
zwycięstwo na krzyżu zdobył panowa
nie i władzę nad ·p0ganarni. 

Tern si. 1lómaczy, dlaczego dQpiero 
po swojej' męce rozkazał apostołom iść 
·na wszyistek świat i wszystkim niarro
dom ogJaszać błogą nowinę. Tern się 
też dalej tlómaczy, dlaczego tuż przed 
swoją męką, gdy Go 1poganie widzieć 
pr~g.nę.Ji, te zastanowienia gO<jne powie 
dz.iał słowa: Jeżeli ziarno .Pszeniczne 
nie padnie w ziemę i nie umrze zosta
nie jakiem jes·t; ale jeżeli umr'ze to 
wiele wyda owoców. Bo tern zia~nem 
pszenicznem, mówi św. Augustyn, był 
sam ChryS1tus Pa°' i ono musiało wprzo 
dy w niewierze żydów umrzeć, aby się 
mogło mzmnożyć w wierze pogan. -

( Cią~ dalszy nastąpi ) 
--- - - ------ - __ ( - - - - - - - § 

PłEl GRZYM Z P~ZEMENT1 
Pl>owiadanie 

Piotra Palińskiego 

(Dokończ:enie). 

I 

Perly byly podarkiem cesarza bizań
tyńskiego, Michala, który wysyłając świę 
tych mężów Cyryla i Metodego do Czech, 
aby tam krzewili światlo wiary w jednego 
prawdziwego Boga, kazał je wręczyć żo
nie księcia Borzywoja. 

Byly one przez najznakomitszych ju 
bilerów Carogrodu jak najkosztowniej w 
złoto oprawne i połączone w cudny naszyj 
nik nieocenionej wartości. . 

Ta przed śmiercią swoją przekazała je 
swemu wnukowi, św. Waclawowi, a ten 
ie ofiarował swej bratance Dobrochnie kt6 
ra je ze sobą zabrała jako pamiątkę d~ogo 
cenną do Polski. 

Gdy Dąbrówka umierala (976 r.), wte 
dy przekazała ten dro~ocenny naszyjnik 



S\\ ej zaufanej p3.ni pokoio\vej, Odzie, z ro
du Witków i ·w tym też rodzie pozostaly. 

Cudowna zaś sila owego z nieba przy
niesionego smaragdu w berle Mieczysłą.wa 
okazala się jak najwidoczniej w tern,. że ca
la pogańska Polska nagięta karku pod słod 
kie jarzmo Chrystusowe. jako i w tern, że 
w czasie rządów tego pierwszego chrześci 
jańskiego króla otrzymala ojczyz_na podsta
wę do wielkiego, silnego państwa. ~ zdawa 
to się, że gdy w tym kierupku dale1 praco
wać będą jego następcy, wtedy to granice 
Polski rozprzestrzenione zostaną tak dale
ko, jak daleko sięgaly granice starożytnych 
Sarmatów. 

Atoli Mieczysława podskarbi Swiato
pełk Witko byl chciwym stawy czlowie
kiem. Zazdrość nurtowała w jego sercu z 
powodu wielkiej przyszłości potoµików Pia 
sta .. Zamyślal on przenieść kiedyś panowa 
nie nad Polską na swój ród. Dlatego przy, 
śmierci Mieczysława I. wyjął z berła ów 
smaragd z krzyżem i zastąpił go innym! 
zupełnie prawdziwemu podobnym jaki ka
zał zrobić w Rzymie u jubilera, gdzie ta 
sztuka od dawien dawna kwitła. Nikt o 
tej zar:li <o nic nic wiedział. 

l stało się po myśli Witka ale nie ze 
w~zy-,tkie::.'11, Ody Mieczysław spoczął w 
katedrze w Poznaniu. wtedy Bolesław po
szedł w ślady wielkiego swego ojca, ale 
pod następcami myśl przewodnia Mieczy
slawa coraz więcej zanikała. Siła berla zni 
kła, gdyż nie bvło w niem owego z nieba 
zesłanego drogiego kamienia. 

Późniejsi wladzcy Polski, nie występo
"vali już jako majestatem olśnieni przedsta
wiciele w ielkiego wolnego narodu, tylko ja 
ko obierani przez dumną i twardych kar
ków szlachtę, która władzę królewską co 
raz bardziej ścieśniata, aby tern więcej 
przywilejów i praw dla siebie pozyskać, a 
stało się to tak, bo siła berla Mieszysla
wa znikla, a prędzej ona nie powróci, do
póki ]faród polski nic będzie oczyszczony z 
swych przywar i wad w szkole ciężkich 
cierpie(1, dopóki szlachta nie pozbędzie 
się buty i dumy, i razem z ludem dla ludu 
pracować nie będzie, i dopóki tak zespolo
ny naród polski nie ustami lecz sercem i 
duszą ukocha krzyż, który Mieczysław I. 
wzniósł '.vysoko nad ziemią polską. Uświę
conym symbolem tego jest ów cudowny 
smaragd. 

Ponieważ dotychczas jednak żadnemu 
z rodziny Witków nie udało się zostać o
branym królem, przeto zielony ten taliz
man jeszcze swej siły ujawnić nie mógł, ale 
stanie się to na pewno, bo jest z nieba przy 
niesiony na ziemię polską ... 

Tak mniej więcej brzmiało pismo na 
owym pargaminie. Bogumił był jego tre
ścią bardzo wzruszony. 

~,Tak! Zespolony naród polski, kocha
jący krzyż, który Mieczysław wzniósl wy
soko · nad ziemią Lechitów, nie ustami, ale 
.sercem i duszą, to ów talizman, który 
:wskrzesi berto Mieczysława I." 

W s,zystkie nadzieje Polaków znikły ra 
zem z Napoleonem.. który pochwycony 
przez Anglików, tycia. swe·go dokonał na 
wyspie św. Heleny~ 1<.ongres zaś wiedeń
ski O.Prócz pięknych słów dla Pola~ów i 
:papierowych przyrzeczeń nic dla nich nie 
uczynił, tylko· sankcyonowaI w calej peł
ni rozbiOr Polski. 

I znów skierował· .Bogumit swe kroki 
ku cmentatzo" i rodzinnej_ swej wioski. 
Przy spróchniałej bramie cmentarnej spot
kał kalekę o szczudle z drewnianą nogą, na 
wytartym mu.ndurze na piersiach błyszczał 
medc:tl z wojen napoleońsl\icł;l, a błyszcza~ 
<>n tttk-mgławo, jak oczy tego dwadzie.śc~a 
·cztery Jat licząćego inwalidy. _, 

Z bólem serca przypatrywał się Bogu
mił biedn(tmu temu cztffwiekowi, który ró
wnież pod księciem Józefem Poniatowskim 
walczył' za nię,podleglość ojczyzny. Potem 
wydobył sakiewkę ,i wysypał . wszystkie 
pieniądze. laldc miał przy soł,Jie, biedako
wi w kapelnsz. Zdziwiony i wzruszony 
wojak zdołat zaledwo. wyjąknąć ~ilka 
slóW pOdzięki'. ·a ·potem na kr'U'kwiach po
wlókł sią dal~L 

„I ten :v cil zyf za :volność kraju, zep
nął z gorytZC\ Bogumił' ,.Noga jego próch
nieje na polu bitwy a zamian za nią, nosi 
-ternz na piersiach zaszczytny medal" i mu
si żebrać! 

I znów stal Bogumił przy grobie ojca. 
Fundament. na którym wsparty byt krzyż. 
nadpsuł zab czasu, a krzyż sam pochylit 
się na bok. Ale Bogumił na to nie zważa!, 
bo znów jedna z jego nadziei rozwianą zo
stała w nicość, jego rodzice, rodzer'1stwo, je 
go miłość ojczyzny, wszystkie części je
go serca byty pogrzebane. całe serce jego 
było popiolem. Odarty ze wszystkiego, co 
człowieka szlachetnego zapałem przejąć 
może Byt teraz podobien do erratycznej 
bryły, która w powszechnym zamęcie o
samotnioną pozostalr. w świecie. 

W niemyrn bólu uklękną! na grobie oj
ca i .dlugo, długo tam klęczal. Gdy powstat 
rzekt sa m do siebie glosem stanowczym: 
~ .Rozbrat z światem. to. hasło tncgo życia. 
Zrzec sic tedy chcę świata na zawsze!" 

Mroźny wiatr dął od północy i zmia
tał liście z drzew. Te wirowały w kółko u 
stóp samotnego wędrowca '" drodze ku je-

go ojcO\\ iźnie. Melancholijnie przypatry
wał się grze powiędłych lfści. 

„To moje nadzieje"! szepnął i nadep-
nął na nie nogą. • 

XII. W spokoju. 
l(amaldoli ! Co za dźwięk w tern slo

wie, a caly nieprzeliczony szereg piękności 
przyrody czepia się tego wy.razu. Najroz
koszniejszym punktem _pięknych Włoch 
jest l(amaldoli z klasztorem l(artuzyanów, 
położonym dwie godziny na północ, za.
chód od Neapolu, na przylądku! który się 
daleko wysuwa w morze. Niby olbrzymie 
gniazdo zawisł on tam na szczęście wśród 
błękitu niebios otoczony w koło buinemi 
drzewami lauru. Dzień schyla się ku za
chodowi. W jednym rogu ogrodu klasztor 
nego, który także częściowo za cmentarz 
służy, kopie jeszcze młody zakonnik w czy 
stym bialym habicie grób dla jednego z bra 
ci, który pożegnał ten padól placzu. Nie
zwyczajna to dlań robota a skwar wielki. 
Gdy się obrócił pada odbłysk zachodzące
go slońca z pobliskiego okna kościelnego 
na jego piękne męzkie oblicze, na którem 
spoczywa błogi, poważny wyraz spokoju. 

Długo spoglądał Ojciec BogurnjJ, nie
gdyś ostatni nowicyusz Przementu, na 
ten przepych 12rzyrody, jaki się tu ztąd z 
l(amaldoli, tej drabiny niebieskiej przedsta 
wiał oczom jego. A ~dy nareszcie stońce 
swą ognistą tarcz zatopiło w wiecznie dzie 
wicze wody morza i gdy zmrok coraz ciem 
niejszym smugiem zaczął zakrywać ziemię 
wtedy wyszedł z pól wykopanego grobu, 
a rydlem o twarde bryły potrącaj_ąc, szep
nął: „Memento mori!" „Pamiętaj o śmier
ci!" powtórzył po polsku i spojrzał ku ka
miennemu krucyfiksowi na ścianie muru 
kościelnego ginącego zwolna w ciemnoś
ciach zbliżającej się nocy. 

Potem poszedł nieco dalej naprzód ku 
wystającej skale, gdzie odwieczne drzewo 
cyprysowe w ponurym majestacie, niby pię 
knie podzielona Piramida. ku wieczornemu 
wznosila się niebu. Nieporuszone spoziera
ły gałęzie jego w ciemności, i nieporuszo
ny, niby posąg z kararyjskiego marmuru 
stal młody kartuzyanin ood drzewem, bę
dącym godlem żałoby. 

Czyżby on rozmyśliwał o swej uko
chanej ojczyźnie? Czyż otwartemi ocza
mi śnił o ubiegłych dniach i rzeczach? 

Nagle ozwał się dzwonek klasz;torny ... 
zakonnik znika za furtką, a ponad osamot
nionem drzewem wznosi się lekko migotli 
wa gwiazda wieczorna niby mily zwiastun 

I znów upłynęło sporo lat. 
Byto to na końcu kwietnia 1832 roku, 

gdy w ogrodzie klasztornym stał wysoki, 
wspanialej postawy mężczyzna z lornetką 
w ręku, obserwując ztąd cudny krajobraz. 
Jemu do boku stal jako przewodnik kartu
zyanin o pięknej twarzy z włosem bialym 
jak habit jego. Z widocznem zadowoleniem 
spoczywało oko jego na nieznajomym ob
serwatorze, który byl zachwycony wido
kiem całego otoczenia. 

Tam leżał Neapol z swym lasem pała
ców a za nim wyrzucał ·wezuwiusz czar
ne, częste kłęby dymu ku błękitowi nieba. 
a na wyspie Ischii sekundował mu ponu~ 
ry towarzysz, Epomco, który z poza zielo
nego lasu wychvlal swój śnieżny szczyt. 
Na przodzie zaś leżała okiem nieobjęta. mo 
dra płaszczyzna morza ze swemi niezliczo 
nemi wysepkami. którego fale bez ustanku 
oplukuie ich brzegi. Cały ten krajobraz 
jest niby upostaciowany Qoemat stworze
nia. 

ów obcy obserwator z tern szlachet
nem obliczem był książę Adam Jerzy Czar 
toryski. Z nadzwyczajną uprzejmością oto
czył on siwow!osego zakonnika, a gdy się 
dowiedział, ie ten nawet ziomkiem jego, 
poprosił go, żeby mu życie swoje opowie-

. dział. 
Ojciec Bogumił podał mu pohótce 

swój życiorys, nie wspominając mu jednak 
ani słowem o swym starosłowiańskim ko
deksie. ani też o szkatuke. Opowiedziany 
bieg ż~cia jęgo napelnil księcia wzruszają 
cą czcią dla ubogiego/zakonnika. Ile razy 
przybywał do Neapolu, tyle razy zbaczał 
też do Kamaldóli, gdżie godzinami z ojcem 
BogumUem na rozmowie przepędza?. 

Ostatni raz przybył książe do Neapo
lu w maju 1847 roku. Nazajutrz udat się do 
Kamaldoli. Miał on rozmaite sprawy na 
sercu, które chc;jał ojcu 8ogumilowi wyja
wić i jego zasięgnać rady. 

Gdy ;wvieżdżal z Neapolu, widział na 
błekicle nieba pod Posilippem mały tylko 
szary obł'oczek. Niebawem jednak urosła z 
niego wielka czarna chmura. która zaciem
nila cały widnokrąg<. Straszliwa nawałnica 
się zrywa właśnie w tej chwili. irdzie ksią 
że idzie w góre ku klasztorowi. Uszed1szy 
kilka seJ: kroków naprzód. gdy w tern roz
lega siQ straszliwy huk grzmotu. Piorun u„ 
derzvl w klaszt(>r, 

Zakonnicy byli jeszcze w na.iwiększem 
pomieszaniu, gdy ksiażę zaciąg-nąt za 
dz\Vonek przy furtce klasztornej, Poznano 
go zaraz. a pierwsze jego oytanie bylo. czy 
piorun klasztoru nie zapalił. Zakonnicy od
po:i.\"iedzieli. że nie, i że to musiał być tylko 
grom; nie wiedziano nawet. czy uszkodził 
zabudowanie. Teraz zapytał książę p swe
go starego przyjaci ela. 

1 Ojciec Bogumił już od miesiąca nie ży- f 
je, odrzekł przeor ponurym glosem. W in 
teresie naszego zakonu mial jeden z na
szych młodszych braci pojechać do !(rako
wa. Ojciec Bogumił atoli_ prosił, aby jemu 
tę misyę powierzpno dołączając zarazem 
prośbę, ażeby _mu wolno bylo odwiedzi9 
raz jeszcze swe ojczyste strony. Chętnie 
się do prośby jego przychylono. Zwiedziw 
szy jeszcze raz grób swych rodziców, u
dał się do swego ulubionego Przernentu, 
gdzie ze znajomych napotkał tylko jeszcze 
księdza Michała Grabińskiego, który tam ja 
ko ostatni cysters jest proboszczem. Tu 
nagle zachorowal a choć szybka pomoc 
lekarska usilowała mu uratować życie, nie 
bylo jej to tnożebnem. Posilony na drogę 
wieczności chlebem niebieskim umarł i po
chowany został w Przemencie. Dla JO 
księcia atoli pozostawi! nam na wszelki 
phypadek pismo do wręczenia." 

Podczas tej rozmowy doszedł książę 
prowadzony przez przeora i kilku star
szych zakonników do refektarza, gdzie za
stawiono zakąskę. W czasie tego wręczył 
przeor księciu Czartoryskiemu pismo ojca 
Bogumifa. l(siążę rozlamał pieczęć i Za.
cząl czytać, zakonnicy ze czcią ustąpili 
na bok. W piśmie tern zawartą była histo
rya znalezienia staroslowiańskiej ewangelii 
w tlomaczeniu św. Cyryla i skarbu z rodu 
Witków, który ojciec Bogumil księciu jako 
najdostojniejszemu mężowi swej ojczyzny 
w spadku przekazat 

- Co się zaś tyczy owego kosztowne
go szmaragdu, - czytal dalej - to J. O. 
I(siążę byłbyś ze wszystkich książąt naj
god!liejszym przedstawicielem naszego na 
rodu, a szmaragd ten, czy on w rzeczy
wistości zdobił wierzch berła króla Mie
czyslawa, czy nie, zawiera w sobie tę pię
kną myśl, że dopiero nad zjednoczonym 
pracowitym, oszczędnym i moralnym lu
dem zabłyśnie ów cudowny szmaragd z 
krzyżem ... 

Nadzwyczaj zaciekawiony zapragnął 
książę obejrzeć ów niespodziewany poda 
rek~ Przeor poszedł po niego, lecz nieba
wem. wielce zmieszany powrócil. 

- JO l(siążę, piorun przeszedt naszą 
małą bibliotekę stopił na bezkształtną ma
sę, całą zawartość jego zamieniona w po-
piół i żużle. -

Głęboko wzruszony pożegnał książę 
klasztor. Burza tymczasem byla przeszła, 
a slońce swym blaskiem olśniewafo cala 
przyrodę. Na jednym z drzew laurowych 
na małym cmentarzu Kamaldoli świego
tała zięba swe piosenki nad niedawno po
łożoną płytą marmurową, leżącą na mogile 
w kszta{cie księgi. Na niej zaś wyryte były 
następujące slowa : 

„Tu grób, który sobie sam wykopał. 
ale w nim nie spocząl, Ojciec BogumiJ 
Ziemięcki; urodzony w Gostkowie w 

W. l(s. Poznańskiem, umarl jako piel
grzym w Przcmencie !. 

„Requiescat in p;ice !" 

I( o n ie c. 

"' -- - ·-•.• 
W pogoni za szezęśeiem. 

(Ciąg dalszy). 

Nie śmiąc jej pocafować w twarz, 
tulił się do niej, ona go ręką głaskała. 
Szli wolno, szczęście zapierafo im od
dech, woda wesoło pluskała, gwiazdy 
mruga{y. Podprowadził ją do przeła
zu na wodzie, ujął w.pól i iposadzil na 
poręczy. Zrównali s i ę twarzami, Ka
sia położyła mu ręce na ramionach. 

- A bez ten ·Czas, zanim kartę ·przy 
szlę, nie zobaczysz o mnie ... 

- Kaśka, ! - krzyknął oburzony 
chłopak. 

- No to daj pyska - ujęla go ręko
ma za twarz, .pocałowali się, że aż 
dziewczyna spada się .plecami o wierz
bę, takie ognie mł1odości na nią szły, 
w głowie się mą'Cilo. 

Oddy1chali we dwoje, wolino, cicho ... 
Plusk wo.dy łaskotał im sluch i więcej 
jes?cze pod,niecat · 

Pierwsza opamiętała .się Kasia i, 
obejmując ręką . za szyję Sobka, obró
ciła ·s i ę ku rzece. 

- Znasz te trzy morgi przy Gofro
no\vej łączce? 

- Nie zna~bym ich? .. · 
- To nasze - zawołała. Do-póty 

będziemy siedzieć w liameryce, do
póki na nie nie uciułamy - ja i ty!. .. 

- Dużo trza - szepnął. 
. - Pono tysiąc i pięć sta ! Tyś mło-
dy i krzepki, ja sposobna. 

- Tyś sposobna! znam cię ... 
__, A tyś mocny i tobie racniej. tyś 

s.?.m, a ja mam matusię, braitów, długi. 
Jak ci .poślę kartę, to mi za nią nie od
dasz. 

- A. może i oddam! 

- Olup :ś, wtedybyś mi oddał, gdy„ 
byś się zrękowił z jaką hamery.cką pan 
ną. Ale cóż, po hamerycku nie gadasz 
to się musisz trzymać mojej spódnicy i 
już ... 

- Z całych sil! - zawolal Sobek 
schwycił spódnicę dziewczęcia w garśĆ 
i ścisnął. 

- Puszczaj - szepnęła - trza wrai 
cać, widzisz: świeci się na naszych o/ 
knach, matusia czekają. 

Zsunęła się z poręczy na kładkę i 
skoczyła na murawę. 
~ Pamiętaj jutro przyjść na jar. 

mark, bo. to już ostatni przed Hamery. 
ka ... 

- Za cóż, kiej nie mam złamanego 
grajcara? - szepnął. 

Kasi;a wydobywała chusteczkę, otl 
wiązała róg, wyjęła trzy szóstaki i po 
dala jie Sobkowi. 

- Naści, oddasz mi w liameryce, to 
razem ie przehulamy ... 

- Kasiu! - o zległ się glos Jagi, 
lecący rosą po błoniu do rzeki. 

- Czekaj rano na mnście, to razem 
pójdziemy - zawo!cvla Kasia do Sobka 
i galopem poleóaJa do chalupy ... 

Michał ·podnieoony radością nie 
s,pat Siedział za stołem rozmarzony, 
nie byl w stanie myśli zebrać, nie mógł . 
się opamiętać. 

- Pewno siedziałaś z Sobkiem -
odezwała się do wchodzącej Kasi ma. 
tka. 

- A z kimże by? - odparła. -
Chlopak lamentuje i już ... 

Zaczęły radzić nad jutrzejszym jar
markiem, głównie nad ci?Jmami i poń
czochami. 

- Mój Boże - odezwał się Michał 
- inakszy wstałem, inakszy kladę się 
spać. Jeden Boży dzień i takie zmia
ny. Wstałem chałupnikiem dołęskirn, 
a kladę się jako hamerycki pan!.·. Ka
siu, ty masz głowę, a ty Jaga bez tę 
twoją dobroć, jakoś wszystko d{}brze 
składacie ... 

- La mnie najcięższa dola - doda
ła Jaga. 

- A my sieroty za morzami i gó
rami„. 

- Wy będziecie opływać - przer
wała Jaga. 

Kopeć machnął rozpaczliwie ręką, 
przeżegnał się, rozebrał. rzuci1 ina łóżko 
i zas·nąt. 

Jarmark byl suty, o łfameryce ga· 
dano, iak o własnym krajru - ten je
dzie, ów wrócił... Kasia wdziala kupio
ne po11czochy i ciżmy, żydówki chwa
liły, że ma małą nogę_, a kumy, że jej 
śpiluje w ciżmach. Okazało się jednak, 
że spódnica Kasi od butów jest do ci· 
żem i po11czoch za krótka. Żydówki 
zwrócily na to uwagę i na.leżało kupić 
różowego w kwiatki perkalu na spó
dnicę i białą z zielonym szlakiem ty
betkę na głowę. Wydały moc pienię
dzy, coś przeszło pięć papierków ... Za 
to Gawliczka przyrzekła pożyczyć 

Kasi na ca·łą drogę, a żyd z rogatki na 
moiście doleskim dał Mkhałow.i trzy· 
dzieści papierków do jesieni, lecz od
ciągnął dla siebie trzy papierki i jesz
cz~ wymógł, żeby ch).opcy Michała, 
pasący swe cielę, popaśli i jego krowę 
na błoniu . 

- Żyd ściągnął, ale wygodził - o
świadczy la Kasfa, na co się rodzina zgo 
dzifa. 

Wracali pełni zadumy i radości. Je
dnego tylko Michała jakiś Jęk zmierat. 
oglądał się, wpatrywał w świat, ż·3J 
siadał mu na ser.ce ciężarem i gniótl. 

- Midi.al osowiałeś - odezwała się 
Jaga, gdy Kasia słuchała mowy Sobka. 

Michał popatrzał za nią smutnie. 
- Markotno imi będziie bez ciebie, 

bez dziecek - i tak se myślę ... 
- Cóżto nie wrócisz? 
- To .i cóż, markotność idzie sarna 

z siebie. 
Za ostatnią. w Szczurowej chałupą " 

usiadła na ·darninie pod figurą Najświęt 
szej Panienki pierwsza Kasia, rozzuwa 
jąc się z ciżem i po11czoch. Za nia Jaga 
a i Sobek ściągnał buty. Michał ~ 
chciał i, popatrzywszy na kamienrm 
figurę, poszedł naprzód. 

- La czego te psie krw;ie ttameryki , 1 

mają takie puściutkie drogi, jak .Judzie "'_, 
mówią - myślał. .., 

Gdy się dziewczyna rozrzucała, po
b.iegla do ojca, położyła mu rękę na rai~ 
mieniu i, patrząc w oczy, mówiła: 

(Ciąg dalszy na. stąpi), . . ~ r J..,, 
. fil' .J ~:1T I I .'i!;J -'O r . ..l ,u .„ ... 



Na hrzcinach u pana Franciszka Tro 
ski w Disteln: Jan Idziak z żoną 1 markę. 
Jan Reich z żoną 1 markę. Piotr Lenott 50 
fen. Paweł Kurzawa 50 fen. Jan l(urza
wa 50 fen. l(umoszka Burchard z mężem 
50 fen. fr. Troska z żoną 50 fen. Piotr Pa 
trzych 20 fen. Józef Walewski 20 fen. An
drzej Witek efo fen. Piotr Matysiak 20 fen. 
Jan Jo 'kei 30 fen. Szymon Witek z narze
czoną 30 fen. Jan Gawol 30 fen. Nadesłał 
pan P.iotr .I<apakzyński na portoryum od-
chodzi 30 ten razem 5,91 mr. 

Na chrzcinach u pana Franciszka Mu
siała w Baukau: Fr. Musiał z żoną 50 fen. 
no"'onarodzona córka Anna 50 fen. chrze
stny A. Zydorczyk z żoną 1,50 mr, chrze
stna Krauze 50 fen. T. Chojnacki z żo
ną l markę. W. Motała z żoną 1 markę. 
f.r. Motata 2,30 mr. P. Ratajczak z żoną 
.50 fen. J. !(ula 60 fen. Nadeslal pan An
drzej Zydorczyk z Wanne raz. 8,50 mr. 

Na mręczynach u pana Jana Ambrozia 
ka w łfombruch, Jan Ambroziak z narze
czoną 1 markę, Piotr Muszyński 1 markę. 
Ludwik Jankowski 1 markę. Jan Figaniak 
50 fen. Jan La[~ocki z żoną 50 ien. Marcin 
Jankowski 50 fen. Jakób Marcinkowski z 
żoną 50 ien. Pawlak z żoną 20 fen. Jakób 
Kuźn ia k~ 50 fen. Stanislaw Szafran z żoną 
50 fen. 1 1adesial pan Stanislaw Szafran z 
Hom bruch p. Barop razem 6,20 mr. 

Na ch rzcinach u pana Józefa Skałec
kiego \V tiiltrop III.: Chrzestny Fr. Skałec
ki z żoną 1 markę. Chrzestna Anna Ma
lecka 1 markę. Józef Skałecki z żoną 1 
markę. Stanisław $)\:alecki 50 fen. Stanis
ław .Malecki z żoną 1 markę. Józef Malec 
ki 50 fen. Ignacy Malecki 1 markę. Wa
wrzyn Malecki z żoną 50 fen,, Tomasz Pie
trzak z żoną 1 markę Szerement 50 fen. 
Józef Maciejewski 50 fen. Jan Luty6ski 50 
fon. Jan Demski 2 marki. Piotr Lubranow
ski 50 fen . Nadeslal i porto zapłacił pan St. 
Malecki razem 11,50 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Wojciecha z 
Schonnebeck z 1. i 2. kwartału Nadeslal p. 
Jakób Lemańczyk razem 10,78 mr. 

Na chrzcinach u pana Jana Twardow
skiego "\\· Oberhausen.: Jan Twardowski z 
żon~ 1 markę fr. Budzik z żoną 1 markę, 
ich dzieci Jan i Franciszek po 10 fen. M. 
Szymański z żoną 1 markę. M. Oóźdź 50 
ien. Am. Góźdź z żoną 50 fen. M. Frąc
kowiak 50 fen. K. Pieprzyk 50 fen. M. Fa 
biańczyk z żoną 50 fen. tt. Becker z żo
ną 50 fe n. Nadesłał i porto zaplacił pan Gu 
staw Becker razem 6,20 mr. 

Na zaręczynach u pana Michała Bar
czaka w Gelsenkirchen (Nowe Miasto). Za 
ręczen i Michał Barczak i panna Bronislawa 
Janiak 1 markę. Tomasz Barczak z familią 
I marke. Ojciec narzeczonej p. Janiak 1 
markę. Tomasz Walczak z familią 1 markę. 
Ignacy W aliszewski 1 markę Dyonizy Ru
dnicki 50 ien. Wie. Barczak 50 fen. Nade
słał pan T omasz Barczak, na porto odcho-
dzi 20 fen razem · 5,80 mr. 

Ze ska rbonki Tow. św. Jana z Uecken 
dorf z !I. k\v. Nadesłał pan Jan ·Marks ra-
zem 8,75 mr. 

Na chrzcinach u pana Kia rzyńskiego w 
;verne : Stanisław Klarzyński ~ żoną 50 
en, no\vonarodzony syn Ludwik 50 fen. 
~hrzestny Franciszek Szachowiak 1 markę 
hrzestna Franciszka l(olodziej 50 fen. Jó 

~ef Szachnwiak z żoną 1 markę. Wojciech 
,,ula z żoną 50 fen. Bartf. Pawlowski z żo
~ 50 fen. Andrzej Kołodziej z żoną 50 fen. 

ladys!aw Pestka 50 fen. Nadesłal pan 
Franciszek Stachowiak razem 5,50 mr. 

Ze skarbonki Tow. św. Antoniego w 
~binghor st z II. kw. Nadeslat pan ~an 

olniak razem 10,50 mr. 
B Ze skarbonki św. Piotra i Pawla z 

ruckhausen. Z dnia 2 czerwca 7,31 mr. 
z dnia 7 li pca 4.97 m1·. z dnia 28 lipca 2,17 
~·Nadesłał p. St. Lukowczyk na porto od 
c Odzi 20 fen. razem 14,25 ·.mr. 

. Na ch rzcinach u pana Jana Kędzier
ikiego \V Gerresheim: Jan Kędzierski 1 
~arkę. Jego żona 50 fen. nowonarodzona 
k9rka 50 fen. ich dzieci Jan 30 fen. Agniesz-
a 20 fen. Wojciech Świarczak 50 fen. Je
~o żo?a 30 fen. Franciszek Depcik 50 fen. 
Jego ~na 50 fen. Antoni Grątkowski ,JO fen 
Jego zona 40 fen. Franciszek Mucha 50 fen. 
~go żona 50 fen. Nadestat pan Franciszek 

Ucha razem 6,20 mr. 
bo ' Na weselu u pana J'ana Gasztka w Som 
~.rn: Mloda para I markę, Stanislaw Ra
i iczak z żona 50 fen. Józef Janiszewski z 
loną 5~ fen. Jan Wosik z żoną SO ;tn .. Ąnt. 
~arfck1 z żoną 50 fen. Tomasz Marc1mak 
&- en. Walenty Szutarski I markę. Jan 
Ą rzeziak I mar}sę. Ka~imiera !(ula 50 fen. 
~~awtowski 50 fen. Ant. Kowalski 50 fen. 
1~ 1 r Kowalski 50 fen. Panna Stanislawa 
r.()~k~a 50 fen. S. Kujek SO fen. W. Kro
li\ s. 1. 10 fen. Wal. Bąk SO fen. Woj; 
h:kc1n1ak 20 fen. Fel. Stasik 1 markę. Woj. 
Qab 20 fen. Piotr Antuszewski 30 fen. M. 
Ila. ryelski 50 fen. Woj. Grąd 50 fen. W. 
rói:Iak z pannq M. Razik 1 markę. M. Ka· 
an~~ z panna Ant. :t>aprzychą 2 marki Fr. 

iii ~\;wski 50 fen. Nadesłał i porto zapfa
an Jan Oarsztka z Somborn razem 

15,30 mr. 

Na zebraniu To\v. gimn. Sokół w tiu
karde: Jan Stephan 10 fen. Ant. l(aźmier 
czak 20 fen. Jakób Kubicki 50 fen. Malgorza 
ta Swiniecka 20 fen. Stanisł. Rachuta 10 fen 
Zofia Stachowiak 20 fen. Jan Maciejewski 
50 fen. Stefan Schmidt 10 fen. Stefan Jaku
bowski 10 fen. Fr. Matuszak IO fen. Wlad. 
Tercaz 10 fen. W. Kabaciński 20 fen. J. 
Szulc 10 fen. fr. Patelka 10 fen. Rom. Li-• 
siecki 10 fen. W. Nowak 10 fen. Stanisl. Pi
glowski 20 fen. J. Waligórska 10 fen. M. 
Lachrnann 20 fen. Fr. Jankowiak 10 fen. Fr. 
l(ubiak 10 fen. Fr. Jaruszak 20 fen. A. Le
wandowski 20 fen. Stanisl. Grzegorzewski 
50 fen. W. Nowak IO fen. W. Skarzyński 10 
fen. Teodor Lapacz 10 fen. Nadesłał pan 
Wladyslaw Kernblowski z tiuckarde ra-

od dnia 10 sierpnia. Cena biletu z \'rotnego Towarzystwo gimn. „Sokół" w Hecne. 
z Neumilhl 2,50 mr. z Dinslakcn 2,30 mr. W niedzielę, dnia 11. bm. o godzinid 
Proszę szanownych czlonków i Rodaków. ·pół 4-tcj po południu odbcdzie się półrocz
aby przed czasem kupili bilety w powyżej 1 ne walne zebranie w domu czeladzi kato-
wymienionych miejscach, a nie czekali do lickiej (katholisches Gesellenhaus)„ na któ-
ostatniej godziny odjazdu. Odjazd z l(eve- re się wszystkich członków , zaprasza. Go-
laer w poniedzia1ek, dnia 19 sierpnia przed ście mile \Vidziani. Wydział winien się 
południem o godzinie 9 minut 45. przyjazd godzinc pr~dzej stawić. · (l) 
do Dinslaken o godzinie 11 minut 14 do Wydział. 
Neumilhl o godzinie 11 minut 43. Z dworca · 
udamy się w uroczystym pochodzie do ko- Towarzystwo polsko-katolickie św. Józefa 
ściola farnego, gdzie będzie zakończenie w Horst-Emscher. 
pielgrzymki i blogosławieństwo. Sposob- Miesięczne zebranie odbędzie się w nie 
noś~ do spowiedzi św: dla pątników w so- dzielę, dnia 11 sierpnia, o godzinie 4 DO pot 
botę rano od godziny 6, i po pol. o godz. 3 a że ważne sprawy przyjdą pod obrady. 
i to w Bruckhausen, w ttamborn, Marxloh i przeto o jak najliczniejszy udziat prosi (l} 
Neumiihl. Nasz duszpasterz prosi, aby o Zarząd. 

zem 4,60 mr. 
Ze skarbonki Towarzystwa św. Stani

stawa biskupa z Elberfedu. Nadeslał p. I. 
Grudziński razem 14,05 mr. 

Pan Fr~nciszek Matysiak z Watten-
scheid 13,90 mr. 

Dzisiaj wpłynęło 147,94 mr. 
W kasie zob. nr. 176 _„W. P." 

1300,97 mr. 
Razem 1448,91 mr. 
Rozchód 1031,99 mr. 
Pozostaje w kasie suma 416,92 mr. 
Rozchód : Nr. 1. ti. Sz. w W. 50 

Mr. Nr. 2. J. R. ~v W. 32 Mr. Nr. 3. M. 
S. w M. 32 Mr. Nr. 4. J. I(. w B . ~ Mr. 
Nr. 5. A. S. w B . . '2 ,i\i1r. Nr. 6. fr. B. 
w B:-tI. 33 Mr. 1r. 7. J . K. w R. .30 Mr. 
Nr. ' . A. R. w B . . 32 i\'1 r. r. 9. St. W. v 
W. 50 Mr. Nr. 10. f'. Z. \\ ...: . 100 M r. Nr. 11 
Cz. P. \V ti. 32 Mr. Nr. 12. J. K. w B. .., 
Mr. Nr. 13. ~- S. w W. 0:Z Mr. Nr. 14. E. 
B. w R. 30 .Mr. Nr. 15. S t. S. w W. 30 Mr. 
Nr. 16. St. Sz. '" tt. ~2 Mr. Nr. 17. J. J: w 
B. 32 Mr. 1 1r. 18. T . N. w K. 103.09 M r. Nr. 
19. J. S. \? O. 40 M r. Nr. 20. fr. M. \v W. 
13,90 Mr. Nr. 21. M. R. w L. 40 M r. Nr. 2?. 
P r. K. w W . 3 Mr. Nr. 2J.. J . S. w L. 30 Mr. 
Nr. 24. J. 1(. \\' B. 30 Mr. Nr. 25 P. Sz. w 
I(. 32 Mr. Nr. 26. M. 1(. \\ K. 40 Mr. Nr. 27. 
St. Sz. w B. 20 Mr. Nr. 7. J. K. \\i R. 10 Mr. 

Wattenschcid, (ulica Bochumska 156), 
dnia 6 sierpnia 1907 roku 

Stanisław Zmyślony. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Józe
fa z Resse. Nadeslat pan Jan Rozczynow-
ski razem 6.15 m r. 

Dziś zebrano 6,15 mr. 
W kasie dnia 2 lipca 180.82 mr. 
Dochód ra?:em 186,97 mr. 
Panie Boże zapłać. Nadmieniam, iż 

dwie Msze święte odprawiają się za ży
wych i umarlych ofiarodawców 

Bochum-ttofstede, dn. 30 lipca 1907 r. 
Józef Hain. 

Na zaproszenie, abym się stawil na ze
branie Komitetu, oświadczam publicznie, 
że sprawa oddana prokuratorowi a termin 
wyznaczony na dzień 3 Września i tam mo
ja sprawa będzie załatwiona, więc zbytecz
llem by było, abym na zebraniu był obec
nym. Rok mego urzędowania się kończy 
więc powinien być zwołany wiec ogólm 
„Świętojózafacia'' i tam mnie z urzęd t 
zdegradować, albo nadal pot\\'ierdzić . P 1~ 
niądze, książki i kwity .są oddane do s lJ r. 
~~ __ '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ł!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!llS!!!!!!!!I 

Baczność Polacy z paraf.ii Hamborn ! 
Donoszę szanownym Towarzystwom 

i wszystkim Rodakom z parafii łlamborn, 
iż pielgrzymka polska z parafii Hamborn 
do Kevelaer odbędzie się dnia 18 i 19 sier
pnia. 

Program pielgrzy mki następujący: W 
niedziele,. dnia 18 sierpnia rano o godzinie 
pól 7 odbędzie się w ~ościele farnym msza 
św. na intencyę pątników. O godzinie ~8 
bfogostawiel1stwo. Po blogoslawieństwie 
udajemy się w procesyi 11a d\vorzec Neu
miihl, gdzie odjeżdżamy nadzwyczajnym 
pociągiem o godzinie 9 minut 23. Odjazd z 
Dinslaken o godzinie 9 mint'l.t 50. przyjazd 
do I(evelaer o godznie 11 minut 27 przed 
południem. Z dworca w procesyi do ko
ścioła w następującym porządku: Najpierw 
dwie panny w bieli niosą chorągiewki, po
tem postępują dzieci w bkli (aniotki) potem 
panienki, które poniosą godła, oznaczające 
„Wiarę, nadzieję i Miłość", koronę Maryi, 
obrazy i inne oznaki. Niewiasty i panny 
Bractwa róż. Ś\V. z Iiamborn, Ober-Marx- · 
loh, Bruckhaus., Marxloh Neumtihl i Busch 
hausen i niewiasty i panny nie należące do 
żadnego bractwa, Towarzystwo św. Bar
bary z ttamborn, Tow. św. Stanislawa z 
Marxloh, Tow. św. Wawrzyńca z Ober -

ile możności w sobotę do sr>owiedzi św. 
przyjść. Do Stołu Pańskiego można przY1-
stąpić w niedzielę ra'no w miejscoww ko 
ściele. W pielgrzymce polskiej do l(evelaer 
bierze trzech księży polskich udział. W 
l(evelaer (czas będzie oznajmiony) będzie 
kazanie polskie i msza św. na intencyę piel 
grzymki ze śpiewem polskim. Panny i dzie 
ci (aniołki) winni się stawić w niedzielę ra
no o godzinie pół 8 w domu stowarzyszeń 
(Vereinshaus) obok kościola farnego. 

Uwaga: Dla pp. przewodniczących i 
Rodaków. Gdy przybędziemy na dworzec 
w Neumilhl, nie powinien nikt z członków 
i Rodaków prędzej do wozów wstępować, 
dopóki do tego nie będą zawezwani, to się 
tyczy takie odjazdu z l(cvelaer. O jak naj 
liczniejszy udział \V powy<ższej pielgrzym
ce i o zastosowanie się do programu p_rosi 
Jan Maciejewski, przewodniczący towa-

rzystwa św. Barbary v.- Uamborn. 
(907) 

Towarzystwo św. Wojciecha w Rohliug-
hausen 

donosi swym czlonkom oraz Bractwu Ró
żańca św. Mężczyzn, iż w niedzielę, dnia 
11. bm. na pierwszej Mszy św. przystępują 
wyżej wymienione grona wspólnie do Ko
munii św. Upr~sza się cz.onków, także 
Braci, aby się zastosowali do porządku i 
zgromadzili się wszyscy pod chór, a stam
tąd poprowadzi ich chorągiew Towarzy
stwa św. Wojciecha do Stolu Pańskiego. O 
liczny udział członków Tow. św. Wojcie
cha i Braci Różańca św. się uprasza. 

Przewodniczący i Nadzelator. 
Uwaga: Miesięczne posiedzenie Tow. 

św. Wojciecha odbędzie się tego samego 
dnia po poludniu o godzinie 5 po nabożeń
stwie polskiem w lokalu pana Madera 

Przewodniczący. 
Baczn }Ść członlcowie ! Z powodu te

go, iż dm 11. przystępujemy wspólnie do 
Komun ii ~w . i popołudniowego nabożeń
stwa P' •• ·• nie możemy i nie bierzemy udzia 
lu d1ii;i tego w żadnej rocznicy bratnich 
to ' arzystw (1) Wojciechowski. 

11
owarzystwo św. Wojciecha w Dortmun-

dzie. 
W niedzielę , 11 bm. o godzinie 4 i pół 

po południu na sali p. Schafera, Lessingstr. 
urządza obchód swej 10 rocznicy!, połącza 
ną z koncertem, teatrem amatorskim i tań
cami. Na zabawę zapraszamy bratnie towa 
rzystwa i wszystkich Rodaków z Dortmun 
~lu i okolicy. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Herten. 
Miesięczne zebranie odbedzie się w 

niedzie l ę, dnia 11. sierpnia po południu o go 
dzinie 3. O liczne i punktualne stawienie 
si~ ". ~:::y ~:t l\i_h 1H0si \1) Zarząd 

l uwarzystwo św. Józefa w Dortmund. 
P:·~·~ !~2k r:i' sieJzenie odbędzie się w 

niedzielę, dnia 11. bm. o godzinie 12 w po
łoo: ,ie na zwykłej sali posiedzeń. O liczny 
udzial członków i gości prosi (1) 

Zarząd. 

l(oło śpiewu ,_,Fiołek" w Recklinghausen 
Siid {Bruch). 

W niedzielę, dnia 11. sierpnia, o godz. 
4 po południu w lokalu p. C. Ii. Mollera od
będzie się miesięczne, oraz drugie kwartal
ne zebranie. Ponieważ przyjdą bardzo 
ważne sprawv "r cl obrady, więc się wszy 
stkich członkó \\ ;ak najuprzejmiej zaprasza 
Goście mile widziani. Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu o godz. 
1 w południe. Zarząd i rewizorowie kasy po 
winni się kompletnie stawić. O godz. 2 po 
południu odbędzie się lekcya śpiewu. (2) 

Stan. Wechta, zast. sekr. 

Marxloh, TO\\'. św. Piotra i Pawla z Bruck Towarzystwo gimn. ,.Sokół" I. w Ober-
hausen, Tow. św. Antoniego z Neumtihl, hausen. 
Tow. św. Piotra i Pawła z Buschhausen, W niedzielę, dnia 11 sierpnia o godz. 5 
Tow. św. Andrzeja z Ober-Marxloh. Ro~ po południu urządzamy na sali pani Kolter 
dacy, którzy do żadnego towarzystwa nie przy Nowym R.Ynku 
należą, winni za miejscowemi towarzystwa Z A B A W Ę L A T O W A 
mi postępować. Rodacy z okolicy Beck i palączoną z ćwiczeniami gimn. strzelaniem 
Meiderich, chcą.cy się przyłączyć do piel- o nagrody i tańc~m. Na zabawę wszyst
grzymki, chętnie zostaną przyjęci. Bieltów kich Rodaków jak najserdeczniej zapra
można nabyć u pp. przewoqniczących miej szamy. Goście mogą być przez druhów 
scowych towarzystw, którzy winni się o wprowadzeni. 
takowe postarać, oprócz tychże u pan.a Li- Uwaga: Druhowie, którzy biorą U· 
sego w łfamborn, Allestr. 24 w Bruckhau- dział w rocznicy Gniazda w Alstaden winni 
sen u księdza polskiego w Marxloh u ks. ks. się stawić o godzinie 2 na salę ćwiczefi. O 
kapelanów Ostropa i Sassego i także na liczny udziat prosi (2) 
d\yorcu w Neumilhl każdego czasu i to już • Czołem! Wydział. 

Koło śpiewu „Róża Leśna" w Hochlarmark: 
W niedzielę, dnia 11. sierpnia o godz. 

4 po pot na sali p. W ehnera urządzamy 
ZABAWĘ LATOWĄ 

połączoną z koncertem, śpiewami i monolo 
gami. O godz. 8 taniec. Cześć pieśni pol-
skiej Zarząd. 

Towarzystwo św. Wincentego w Hoch-
heide. 

W niedzielę, dnia 11. sierrmia, odbę
dzie się zebranie o godzinie 4 po połudnu 
na sali pana Groterhorsta, ulica Rhein-
preussen. (1) Zarząd. 

· Towarz. św. Andrzeja w Ober-Marxloh. 
W niedzielę, dnia 11. bm. o godzinie 4 

po południu odbędzie się półroczne walne 
zebranie. Członkowie winni się jak najlicz
niej stawić, ponieważ przyjdą ważne spra 
wy pod obrady i obór nowego zastępcy 
przewodniczącego. (1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Róża Leśna" w Giinnigfeld. 
W niedzielę, dnia 11 bm. o godz. 4 po 

południu w lokalu pana H. Mtillera, tiaupt
Strasse 13 zebranie, na którem przyjdą wa 
żna sprawy pod obrady. Po zebraniu wol 
ne piwo. O liczny udział prosi (1) 

Zarząd. 

Baczność Altenessen ! 
Tow. gimn. „Sokół" w Altenessen po 

daje szanownej drużynie oraz wszystkim 
rodakom i rodaczkom z Altenessen i oko
licy do wiad9mości, iż w niedzielę, dnia 11 
bm. urządzamy zamkniętą zabawę na sali 
pana J. Saala przy ulicy kościelnej, naprze 
ciw kościoła św. Jana Chrzciciela. Pocza
tek o godzinie 5 po południu. Szanowną 
drużynę, jakoteż wszystkich nam życzli
wych rodaków i rodaczki i wszystkie gnia 
zda które zaproszenia odebrały, i te, które 

. zaprosze11 nie odebraly, serdecznie na po-
wyższą zabawę zapraszamy. (2) 
Czołem! Wydział. 

Baczność Gniazda Sokole okręgu VII. 
Tow. gimn. „Sokół" w Alstaden 

podaje do wiadomości, iż w niedzielę, dnia 
11. sierpnia na sali p. Tomasen obchodzimy 
uroczystość 5 rocznicy istnienia naszego 
Gniazda, połączoną z ćwiczeniami wolnemi 
i o nagro9.y, ciągnieniem liny, oraz śpiewa 
mi, deklam?cyami i tańcami. Uprasza się 
wszystkie !Sąsiednie gnia~da, które zapro
szenia otrzymały i teJ które dla braku adre 
sów zaproszeń otrzymać nie mogły, aby 
nas swą obecnością zaszczycić raczyły. 
Gniazdo, przybywające w naiwiększej licz 
bie otrzyma nagrodę honorową. Goście mi-
le widziani (2) Wydział. 

Towarzystwo św. l(azimierza w Baukau 
podaje swym członls:om do wiadomości, iż 
dnia 11 sierpnia bierzemy udział w piel· 
grzymce do l(evelaer. Porządek nastę
pujący: Spowiedź w sobotę rano i po po
lu dniu od godziny 4. W niedzielę pierwsza 
Msza św. o godzinie 5, druga o godz. 6 
na obydwóch Mszach Komunia św., o go
dzinie 7 blogoslawieństwo. potem na dwo
rzec do tternr. \Vy i27d z I1 .' r:1c o godz. 
8.10 Bilet z powrotem kosztuje 3.(,n m. Bi
lety można nabyć u pana Józefa Neweliga i 
u ~ościelnego. Uprasza się chorążych od 
obydwóch chorągwi o punktualne stawie
nie się. Także i członkGw o jak największy 
udzial się nprasza. (1) Zarząd. 

Baczność druhowie Gniazda z Marten. 
W niedzielę, dnia 11. bm. bierzemy u

dział w uroczystym pochodzie słowiań
skim ze sztandarem. W sprawie tej odbę
dzie się o godzinie 1 po południu pogadan
ka w sali posiedzeń. O godzinie 4 próba 
śpiewu. Potem o godzinie pól 6ej będzie 
nasze Gniazdo fotografowane. Uprasza się 
o liczny udział w pochodzie, w śpiewie i w 
fotografowaniu. (3) 

Czolem ! Wydział. 
Uwaga: Przy pochodzie i fo.tografo

waniu w maciejówkach i odznakach. 

Koło śpiewu "Kochanowski" w Eicklu 
donosi swym członkom, oraz nam ż.yczli
wym rodakom, iż w niedzielę, dnia 11 sier 
pnia urządzamy zabawę na sali p. Feldhe
ge obok kościoła katolickiego. Początek 
zabawy o godzinie 4 po południu. O licz 
ny udział uprasza się. (2) 

Cześć pieśni polskiej Zarząd. . 



;walne zebranie komitetu Świętojózafacia 
odbędzie się dnia 11 sierpnia w Essen na 
sali pana van de Loo ulica Schtitzenbahn 
o godzinie 8 przed południem. Porządek 
dzienny: 1) Sprawozdanie komitetu z 
czynności w roku 1906. 2. Sprawozdanie 
z dochodu i rozchodu „Swiętojózafacia". 
3) S~rawozdanie z dochodu na fundusz że 
1azny ,.Św ictoiózafacia". 4. Uzupełnienie 
komit~ tu „Swiętojózafacia". ·s. Sprawa 
Hajna. 

Na zebranie to zapraszamy wszystkich 
pp. prezesów towarzystw kościelnych, so
kolich, śpiewackich, Joteryjnych etc. Gdy 
by nie mógł się stawić prezes, prosimy o 
zastępcę. Prosimy również każdego z pp. 
przi.:m~· słowct•w o łaskawy udział w ZC;
braniu, jak i wszystkich, którym oświata 
. podtrzymywana ofiarnością klas pracują
<. yc-h na serc:.i le1s. l\omitet $wic..tuióza
h cia, wybrany rya wiecu w Oelsenkirchen 
duia 9 lipca 1905 r. winien się stawić w 
k unp;ern:. 

Zarząd komitetu Swiętojózafacia 
f'r. Matysiak, prezes. T. Nowacki, sekr. 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhausen 
donosi ,swym druhom oraz zacnym Towa
rzystwom św. Wacława, l(olu śpiewu „Lut 
nia" i Towarzystwu gimn. „Sokół" w Lin
den i wszystkim nam życzliwym Towarzy 
stwom, także wszystkim rodakom w Dahl
hausen-Linden, iż w niedzielę, dnia 11. sier 
pnia, obchodzi 3 rocznicę na sali p. Scheidt 
manna w Linden o godzinie 4 po południu. 
Najprzód przywitanie druhów i gości przez 
przewodnicz~cego, potem koncert i dekla
macye. Wieczorem będzie odegrany pię
kny teatr, w końcu taniec. W stęp dla czlon 
ków 50 fen. dla gości przed czasem 75 fen 
przy kasie 1 markę. Muzykę dostawi pan 
Terakowski z Langendreer. O liczny u-
dział członków i gości prosi (3) 

Zarząd. 

lowarz. gimn. "Sokół" w Schonnebeck. 
Miesięczne zebranie odbędzie się w nie 

dzielę, dnia 11. sierpna o godzinie 11 przed 
południem. O liczny udział uprasza się. (2) 
Czołem! Wymiał. 

Tow. polsko-katolickie św. Antoniego w 
Hablnghorst. 

Przyszłe zebranie w niedzielę, . dnia 
11. bm. o godzinie 4 po południu na sali 
zwykłych posiedzeń. Po zebraniu wolne 
piwo. (2) 

Zarząd. 
Uwaga: Posiedzenie zarządu o godzi 

nie 2 po poudniu. 

Towarzystwo św. Marcina w Derne 
donosi szanownym członkom i wszystkim 
rodakom z Deme i okolicy, iż obchodzi w 
niedzielę, dnia 11. sierpnia uroczystość 13 
rocznicy swego istnienia w następującym 
porządku: Od godziny 2 do pół 4-ei przyj 
mowanie obcych Towarzystw. O godz. pól 
4-ej pochód do kościoła !la nabożeństwo, 
po nabożeństwie powrót na salę p. Lange
beina, gdzie się odbędzie dalsza zabawa, po 
łączona z koncerteni, śpiewem i deklama
cyami. O godz. 8 rozpocznie się teatr. 
Członkowie naszego towarzystwa mają 
wstęp wolny. Członkowie obcych Towa
rzystw płacą 50 fen. nieczłonkowie przed 
czasem 75 fen. a przy kasie l markę. Za
praszamy wszystkie Towarzystwa. które 
zaproszenia dostały i te, które dla braku 
adresów zaproszeń nie odebrały. Muzykę 
dostawi pan l(uik z Herne. O liczny u
dział w uroczystości prosi (3) Zarząd. 

Btactwo Różańcowe Polek w Ueckendop 
donosi wszystkim rodakom i rodaczkom, z 
Ueckendorf i okolicy, iż Bractwo nasze ob 
chodzi 10 rocznicę istnienia dnia 11. sierp
nia na sali pana Seress przy ulicy Bi.iłowa 
nr. 15, na/którą się wszystkie rodaczki i 
Rodaków, a mianowicie tow. św. Jana, to
warzystwo św. Antoniego. Polsko-katolic
kie Koło śpiewu i koło śpiewu „Mickie
wicz" i Gniazdo Sokola zapraszamy. Po
czątek zabawy o godzinie 3 i pół. Zabawa 
będzie połączona z koncertem. śpiewem i 
deklamacyami a na ostatku teatr pod ty
tułem .,Palka Madeja". Wstępne dla nie
wiast 30 fen, dla mężczyzn którzy są w 
towarzystwie 30 fen, dla gości 50 fen. 
(2) . Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sok6ł" w Dorstfeld. 
W niedzielę, dnia 11 sierpnia w lokalu 

pana KJinghammra ulica Roonstr. 15 o go
dzinie 2 i pól po poludniu odbędzie się ze
branie. Liczny udział czlonków i (odaków 
życzliwych „Sokołowi" pożądany. (2) 
Czołem! Wydział. 

Towarzystwo loteryjne „Jedność" w Duis 
burg -1\'leiderich. 

obchodzi dnia 11 sierpnia pierwszą rocz
nicę na sali pana Bechmanna, Kurzestr. nr. 
14. na którą mile zaprasza sąsiednie towa 
rzystwa loteryjne a mianowicie towarzy
stwo loteryjne !JZgoda" z Bruchhausen, to
warzystwo loteryjne „Szczęście w Duis
burg-Hochfeld, towarzystwo loteryjne „Do 
bre szczęście" z Neumiihl; również wszyst 
kich nam życzliwych rodaków. Początek 
o godzinie 2 Jl.O pot w następującym po
rządku: Koncert i monologi do godziny 
pól Bej. Wstęp bezpłatny dla wszystkich. 
Towarzystwo nasze daje dlatego wolny 
koncert,' aby nasz kochany ludek po cięż
kiej pracy mógł się w gronie familijnem 
wspólnie z żoną i dziatkami rozerwać i u
cieszyć. O godzinie 8 rozpocznie się za
·bawa dla dorosłych z tańcem za oplatą. 
Towarzystwa, które wspólnie przybędą na 
naszą zabawę ze swym przewodniczącym 
placq połowę, pojedyńczy ezlonkowie pła-
cą jak goście. (2) Zarząd. --

W czwartek w południe o godz. pól 1 
podobało się Panu Bogu zabrać z , tego 
świata w 33 roku życia moją kochaną żo
nę i matkę 

śp. WIKTORYĘ l(AŻMIERCZAl(OWĄ 
z domu Olszak. 

Pogrzeb odbęd~ie się w niedzielę, dnia 
11. sierpnia o godzinie pól 4ej po południu 
w W anne, z domu żałoby przy ulicy Karl
Strasse 22. O pobożne westchnienie za du
szę zmarłej i liczny udział · w · pogrzebie 
prosi w smutku pogrążony mąż z dziec-
kiem. (915) 

ANTONI KAŻMIERCZAI(. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Herne 
donosi szanownym członkom, iż umarl czlo 
nek, 

śp..IONACY DRYOAS. . 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, dn. 

11. sierpnia po południu o godzinie 3. Pro
szę szanownych członków o punktualne 
stawienie się w domu czeladzi katolickiej w 
czapkach i odznakach towarzyskich. O jak 
najliczniejszy udział w pogrzebie prosi 

Przewodniczący. 

Bractwo Różańca św. w Wanne 
donosi członkom Różańca, iż 8. bm. umar
ła siostra Różańca, 

śp. Wll(TORYA KAŹMIERCZAK. 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę, o 

godzinie pół 4tej po południu z domu żało
by, Karlstr. nr. 22. O liczny udział w po-
grzebie prosi Przełożona. -Kasa oszczPdnosci 
podpisanego Banku przyjIL uje depozyta 

i r~i.ciodnich 437 
5 proc. za roo '-u wyp owiec. "ieniem 
4: i pół proc. z~ 1i'6łrocznem -Rypowiedz. 
4: proc. za na.tym. ID\!łStow~m wydowiedz. 

Bank ~iemski 
Baczność Liitgendortmund ! 

Oznajmiam Szan. członkom „Zjedno- w ·Koronowie (Crone a. d. Brahe). 
czenia Zawodowego Polskiego", iż w nie- • 

1
. 

Szpechta urządzamy . -

Najtańsze źródło zakupna obuwia wszelkiego rodzaju. Tow. ftlodzietTI 
li.upieckłej 

Poznań pl. WilheJm, 4. , 
pośredniczy we wska. 
zywaniu posad. (913) 

Obuwie do wód ł w góry, 
sandały, buty dla turystów, pantofle do podróży. 

Obelgę, ~ Spee7alnie tanio! Polecam także: Spee7alnie tanio ? 

Męzk. trzewiki z żagl. 195 
płótna s\:órz. podeszew j 

obcasy tylko in. 

Damskie trzewiki z 3'5 
żagl pł sza!'~, bronzo- m 

• • we itd. tylko • 

rzuconą na p. W. Pio·
trowskiego i jego żonę 
cofam. 9lS 
J ÓZ 8pleHJń8kt -Damskie trzewiki, imit. chevreaux, 520 

·bardzo tanio, lakowe czubki, najnowszy fason m. 

Wiemelhansen. ' 

~ 

Damskie trzewiki 68 
do pod róży ~~e~·::; fen. 

Męzkie sandały 3so 
tylko m . 

.. Przy zamówie
•iach prosimy za. 
chęcać kupców i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali i 

swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom i pue. 
mysłowcom, któ. 
rzy w naszej ga· 
zecie lgłaszają, 

Męzkia trzewiki boxcalf, dobrej jakości i !~ . 

r ylko kilka dni! Trzewiki do szkoły Tylko kilka dni! I 
21--24 25~26 27--30 31~36 

t,95 m. ~,ao m. 2,80 m. 3,25 m. 

Na kolorowe obuwie :mę~k•e, dam•k•e IO proeenł 
i dzleełt'e.- rabatu. 

Trzewiki i buty dla robotników 
. 1. k . mec.r.. upuu\cy 
powiedzą, że to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszają· 
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało 
skutek. 

mam na składzie witlkie aa.pasy i przedniej dobroci. 
Właściciel interesu pochodti z Prus Zachod ich i mówi dobrze po polaku. 

Pb. Gross,Bochum 
Bongardstr. 3. " . 

' '. ' 91~ -IU 

--------~~---------~·-· 
Bank ziemski w Łańcucie, Galiąya

Austrya. 
1) Nabywa majątki ziemskie na parce 

lacye i oddaje nabywcom rozparcelowa
ne grunta na wieczność, wolne od wszel
kich długów lub ciężarów hipątecznych. 

2) Tworzy gospodarstwa średnich 
rozmiarów w pojęciu ustawy z dnia 17 lu
tego 1905. Dz. u. i rozp. kr. Nr. 40 o tworze 
niu włości rentowych. 

3) udziela nabywcom gruntu kredytu 
i zajmuje się wyrabianiem tanich i dogod
nych 4 proc. pożyczek hipotecznych Gali
cyjskiego Banku krajowego oraz poży
czek rentowych. 

4) Ułatwia swoim członkom parcela
cye, kupno i sprzedaż majątków ziemskich. 

Zaleca kupno gruntów w następują
cych majątkach: 

Dryń. wieś w powiecie stanisławow
skim, oddalona o 3 klm. od stacyi kolejowe! 
Bednarów, gdzie się znajduje kościół rzym 
sko-katolicki. Grunta w Bryniu są uro
dzajne glinki, łatwe do uprawy. Nabyć mo 
żna pola orne, łąki, zręby po 130 marek za 
mórg pruski. 

Bybło, wieś· w powiecie przemyskim 
o 5 kim. od Nowego miasta, gdzie jest para 
fia rzymsko katolicka, urząd pocztowy i te 
legraficzny oraz stacya kolejowa. 

Grunta pszenne, urodzajne w cenie od 
250 do 300 marek za mórg pruski. 

Kołokolin. wieś w powiecie rohatyń
skim. l(olokolin oddalony jest o 7 kim. od 
stacyi kolejowej Bukaczowce zaś o 1 klm. 
od Żurowa, gdzie znajduje się kościół rzym 
sko-katolicki. 

Gleba bardzo dobra, przeważnie czar 
noziem o położeniu pagórkowatem. Cena 
za mórg gruntu i ląk od 300 do 350 marek 
za mórg pruski. . 

W l(ołokolinie znajduje się fabryka 
gipsu i cementu, ponadto kopalnia alaba
stru i dotąd nie eksploatowane należycie 
pokłady marmuru. 

W ołczyszczowice, wieś w powiecie 
mościskim. Odległość od stacyi kolejowej 
i miasta Sądowa Wisznia wynosi 12 klm. 
Grunta bardzo dobre, przeważnie pszenne 
w cenie od 300 do 350 marek za mórg pru
ski. 

Stadnia. wieś w powiecie złoczowskim 
3 kim. drogi do stacyi kolejowej Skwarza 
wa, gdzie jest kościół rzymsko-katolicki. 
Przeznaczone do parcelacyi grunta są bar 
dzo urodzajne, czarnoziem, bogaty w pró
chnicę. Można nabyć grunta orne, jak łąki 
w cenie 250 do 350 marek za mórg pruski. 

Zgłoszenia przyjmuje Bank Ziemski w 
Lańcucie ( Galicya) a na miejscu delegaci 
banku. Objaśnień zaś udzieli administracya 
„Wiarusa Polskiego". (878) 

Wycieczka do Dołstede 
W niedzielę, dnia 11-go sierpnia odbę 

dz.le się wycieczka do ogrodu p. WaJ. 
bur~a w Hofstede, przy ulicy Poczto· 
weł (Poststr.) O liczny udział Rodaków 
t Bochu·m i całej okolicy uprasza się. 

Komitet wycieczek latowy1:h. 

••••••••••••••• 
: Rest auracya „Hallo" : 
• --o ~toppenberg. o e 
• o •· Na włeleetron.ne ż7ezeni~ 1 
• edbędą. się już od 4 tygodni z takiem • 
• powodzemem w Essen. Bochum, Warden • 

: ip~i;dsf ~·;~~i; Pis~~; : 
• teatru Włktor7a· z EHen . • 
• także i w moim lokalu przez parę dni. • 

• 
W dni powszedni• o 2 i 5 godz. po • 

poł. i 8 i p&ł wiecz. 
• W niedziele o gods. 2, 4, 6 i 8 i pół • 
• po poł. 914 • 

• Gustav Glebsattel. .: 

••••••••••••••• 
Kołowce 

tylko :pierwszorzędne fabrykaty, jak© 
to: „Neclrorsulmer Pfe~l", „Or1tzner·', 
„Excelsior", „D-Zug" pod gwarancyą. 
po bajecznie tanich cena·~~. Części re
zerwowe: węże gumowe na koła oa 
3,50 mr., iplaszcze od 4,50 mr. Używa
ne kolowce i koła motorowe na skła-
dzie. (495t 

O. Schramm, Dortmund 
.przeorska (Priors1rasse) n (. 4. 

Usługa polska! Usługa polska1~ 

- Pachowy warsztat reparac;yjny. ,-

KORONKI czyści chemic:ime i pierzył 
P ARBIERNIA OALLUSCHl(E. PRALNIA \ 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

Filie: Hofstede, Herne. Eickeł, Robll111• 
hau sen.. UOOen, Hattin~en, Lan1endreer, Mrr„ 
ten1 Castroo, Kamen, Dortmund, Oertllt. 
Sprockhovel. 

Baczność Rodacy z Oberhausen i okolicy ~ 
Z dniem 1. lipca otworzyłem w Ober· 

hausen, przy ulicy Rynkowej (Marktstr 17& 

Skład parasoli, kapeluszy i wszel„ 
kiej bie izny męzkiej. 

dzielę, dnia 11 sietpnia, na sali pana w. a CZ y n I a em a·· J. ~ 
ZABAWĘ z TAŃCEM Mam zamiar mój 

na którą się wszystkich Rodaków z oko- skład obuwia 

Druhom Sokołom polecam maciejóW~ 
ki, spodnie, koszulki, paski, śpilki, orzełki/ 
po cenach wyjątkowych. Druhom poza~ 
miejscowym na życzenie dostarczam u
biorki sokolskie. 

licy zaprasza. Tak samo prosimy naszych kupuje się najtaniej 1 najlepiej w z otwartym handlem, istniejący już około 18 lat z 
. przemysłowców na wyżej wspomnianą za Bochumsk Konsumi·e Emai1•1• ba.rdzo dobrem powodzeniem, w jednem z średnich 

Proszę Szan. Rodaków o laska we po
parcie mego przedsiębiorstwa 

bawę. Początek o godzinie 4 po polu dniu. I mia.st ksiQatwa Poznańskiego, gdzie jest gimnazyum, 
Kapelę dostawi pan Ignacy Musielak z Ka- Boehum Ruhllnghausen p. Wa.nne sąd , wyż dza szkoła. dziewcząt, pod bardzo do ,odnemi WLADYSLA W DOMŻALSl(f, 
stropu. O liczny udzial uprasza się Dorstenerstr. 3. Heinrichstr. 31. warunkami sprzedać. Reflektanci mogą takźe kkale Oberhausen, ulica D-.-kowa 175. 

handlowe zadzierżawió. Zgłoszenia pl"oszę przesłać .av.u 
K883) Miejscowy Wydział. === Tanie umywalki!=== do ek'lpedycyi „Wiarusa Polskiego'' pod nr 903. naprzeciw polskiej restauracyj p. Zerb~. 
L . ..:.... Za aruk. nakład i redakcn odpowiedzialny Antoni Bret~kł w Boch:!m. Nakładem i czcionkami wydawnictwa „Wiarusa Polskiego" w Bo~burn. 



„Wiarus Pdski" 
wychodm e.z.eśc ra.7.y tyi?orłnio"o· 
Prenumerat.u wyn·ł$i 

1,;su Hak. 
kwartalni~ • 

„Posłańca Katolickiego" ()tJ'zy-
111nj1s abonenci w dodatku. 

Ir. 33. 
il I WENA ma 

Na niedzielę 13-tą ·po świątkach. 
Lekcya. Gałat. III. 16-22. 

Bracia! Abrahamowi opowiedziane są 
o.bietnice i nasieniu jego. Nie mówi: i na
sieniom, jakoby w ·wielu, ale jako w jed
nem: i nasieniu twojem, który jest Chry
.~tus. A to powiadam, testamentu przedtem 
od Boga utwierdzonego, zakon, który po 
czterechset i trzydzieśoj lat dan jest, nie 
wątli po zepsowaniu obietnicy. Albowit. 
jeśliż z zakonu dziedzictwo, już nie z o
bietnicy; lecz Abrahamowi przez obietni
cę Bóg darował. Cóż tedy zakon? Posta
nowiony jest dla występków, ażby przy
szlo nasienie, któremu obiecał rozrządzony 
przez anioly i ręce pośrednika. A pośred
nik nie iestci jednego, lecz Bóg jeden jest. 
Zakon tedy przeciw obietnicom Bożym. 
Nie daj Boże! albowiem gdyby byl dan za 
kon, któryby mógl ożywiać, prawdziwie
by z zakonu była sprawiedliwość. Ale Pis
mo zamknelo wszystko pod grzechem, aby 
obietnica z wiary Jezusa Chrystusa byla 
dana wierzącym. 

:Ewangelia Luk. XVII. 11-19. 

W on czas: Gdy szedl Jezus do Je
ruzalem, szedł środkJ_ęm Samaryi i Galilei. 
A gdy wchodzil do niektórego miastecz
ka, zabieżeli mu dziesięć mężów tn~dowa
tych, którzy stanęli z daleka i podnieśli 
(los, ·mówiąc: Jezusie Nauczycielu! zmiłuj 
się nad nami! I(tóre, gdy ujrzal, rzekł: Idź 
cie, okażcie się kapłanom. I stalo się gdY. 
szli, byli oczyszczeni. A jeden z nich, gdy 
obaczył, że był uzdrowion, wrócił się glo
sem wielkim chwaląc Boga i padł na obli 
cze u stóp Jego, dziękując; a ten był sama 
rytanin. A Jezus odpowiedziawszy, rzekl: 
Azaż nie dziesięć jest oczyszczonych? a 
iziewięć kędy są? Nie est nalezion~, któ 
ryby się wrócił a dal Bogu chwalę, Je~~ 
ten cudzoziemiec. I rzekł mu: W stań, 1dz 
ło wiara twoja ciebie uzdrowiła. 

Kazanie. 
Dziesięciu trędowatych, o których czy 

tamy w Ewangelii dzisiejszej, są obrazem 
ludzi irzesznych, czyli zeszpeconych. na 
iuszy; bo czem jest trąd względ~m ciała~ 
tern jest grzech względem duszy. f rąd, ~Y 
la to choroba zaraźliwa do tego stopma, 
że kto nią dotknięty został, nie w~ln? 
mu byto mieszkać wspólnie ~ drug;m1, 
ale zdaleka od ludzi musiał się znaJd'?
\Vlać i jeżeli cz.ego ipotrzebował, rue 
mógi się zbliżyć, a tylko wo~ał o. pom~c 
Tak tez pt):.n.iµil~ sabie owi dzn;I;) ~<.;lLl 
trędowatych, o których czy~am~ w E
wangielii dzisiejszej. Dow1edzmrwszy 
się, że Jezus przechodzi, któ.ry wsz~l
kie niemoce ludzkie leczył, i spodzie
wając się, że zlituje się nad nimi. i u
zdrowj ich· nie zbliżają się do Niego, 
ale zdaleka' stanąwszy j<ak mówi Ewan
gielia i podnioslszy głos, :won1t: ,~Je.
izusie Nauczycielu, zmiluj się nad. nn~11, 
dednakże nie uleczył ich dotąd, az pie~ 
llej spełnm formalność prnrwem przep1 
saną, i ukazali się kaptanom, do kto
irych na1leżało f'Ozpoznawać choroby 
trądu i wyrokować o niej czy kto zo7 
sttat ~leczony, lub nie. ~,ldź~ie,~ okaz 
cie się kapłanom - powiedział im Je
zus. - I stalo się, gdy szH byli oczysz: 
czeni." J ~/'.US ich uleczył, ale !npia~I 
Qbowiązani byli 0 stanie ich zdro~1 a 
Przekonać ~:re. i dopiero w-.Jn-J im 
było wrócić do Iudzi1 zdrowych. Jak do 
kapłanów Stare1go Testamentu nalepa
lo wyrokować o chorobie tradu na ciele 
tak, tak znów do kapłanów Nowego 
Z1cvkonu należy wydawać sąd o choro
~ie duszy grzeszników, i rozpoznaw~ć 
Ją. Jezu1:; odpuszcz11 grzechy, ale nie 

inaczej, jak tylko za pośrednictwem ka I 
.planów, którzy mocą władzy od Chry
stusa sobie nadanej, rozgrzeszają tych, 
którzy się przynają do tego, że są cho
rymi n1 duszy i stan tej choroby na 
spowiedzi wymieniając, proszą o roz
grzeszeni.e. 

. Niechajiże nikt z was nie łudzi się 
tern, że chodaż ni.e pójdzie ·do spowie
dzi·, to 1i tak może być usprawiedliwio
nym, dfa tego, że się Bogu spowiada; 
bo to jest błąd wielki, ponieważ Jezus 
wyrafuie powiedział do A.Postołów: 
„f.Jór~ych odpuścide grzechy, będą od
:puszczone; a których zatrzymacie, bę
dą zatrzymane". A zatem, chociaż 
Bóg od'P'uszcza grzechy, to jednak 
~a pośrednictwem kaptanów dopełnia 
tego miłosierdzia. Tak właśnie p.ostą
pił i z owymi· trędowatymi, którym 
przywrócił ~drowie. lecz kazał im u
kazać się kapłanom. Trędowaci na 
ciele dowiedziawszy się, że Jezus le
czy wszelkie choroby, wołali na całe 
gardło zmiłowtmia, aby ich U\leczył, i 
dostąpili miłosierdzia; a rz ,pomiędzy 
nas tak dużo zeszpeconych na duszy, 
nie myśli o podźwignięciu się z grze-

. chów i1 nie ucieka sie do miłosierdzia 
Boskiego, chociaż wiedzą. że Jezus go
tów }est w każdej chwili odpuścić grze
chy, byle tyllko człowiek sercem skru
szonem i upokorzonem udał się do Nie
go. Tamtym groziło nvebezpieczeń
stwo utraty życia doczesnego, a Jednak 
ratowtal.i się, a nam grozi niebezpie
czeństwo utraty żyda wiecznego na 
wypadek zej1śda z tego świata w grze 
chach śmiertelnych, a mało kto o tem 
myśli. Trędowaty na ciele, ujrzawszy 
miłosierdzie Boże nad soba., widząc się 
uzdrowionym, wrócił się i głosem wiel
kim chwaląc Bog/1, upadł do nóg Chry
stusowych i podziękował Mu ~ai tę ła 
skę. Jakiż to przykład dla każdego z 
nas, aby ile razy dostąpi miłosierdzia 
Bożego oczyściwszy się z grzechów 
przez Sakrament pokuty, dziękował Ro 
gu za tak wielką łaskę i był mu wdzięcz 
nym za to; ale, jak z pomiędzy owych 
trędowatych, których było dz.iiesięciu i 
wszyscy uzdrowionymi zostali, jeden 
tylko poczuwał się do wdzięcznośd i 
wróciwszy &ię oddał J)Oklon J ezusow 1 ; 

tak i z Pomiędzy nas, mało jest takich, 
którzyby oceniali tę dobroć Bogia, zale 
dwo może dziesiąty, jako t~ko przyjąw 
szy Jezusa do duszy swojej, pomodli się 
w kościele i odda Mu cześć; a reszta, 
wynos~ się coprędzej, zaledwo ~doła 
połknąć Ciało Pańskie, nie. odmówiw
szy nawet pacierza, i ani myśli o jakieJ 
kolwiek bądź wdzięczności. Słusznie 
Jezus może się użalać na nas, jak na o
wych dziewięciu niewdzięczników, gdy 
mówił: „Czyliż nie dziesięciu jest o
czyszczonych? a dziewięć kędyż są? 
Nie jest naleziony któryby się wrócił, 
a dol Bogu chwałę, jedno ten cudzo
xiemiec ?" 

Cudzoziemiec był poganin, a jednak 
poczuwał się do wdzięczności; tym b~r 
.dziej my chrześcianie obowiązani do 
niej, jesteśmy. Idźmyż więc za przy
kładem tego 1cudzoziemoa1; naprzód lak 
1y!ldo poczujemy niepokój, sumienia, 
garnijmy się do Sakramentu pokuty, ia 
gdy dostąpimy o~puszczenia grzechów, 
dziękujmy Jezusowi za tę łaskę i żyj ... 
my cnotliwie, aby zasłużyć na Kró
lestwo Boże i weselić sie w niem na 
wieki. Amen. 

t • 
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Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

(Ciąg dalszy)_ 

NAW RA· 
Niewielka ta wioskla leży w poło

wie drogi między Chełmnem a Toru
niem. Do niedatWnych czasów należa.
la ona do rodziny Kruszyńskich, którzy 
też tam prawodopodobnie pierwszy ko 
ściół na chwałę Bogu postawili. 

-z; czasów króla Zygmunta, który z 
Moskalami wojnę prowadził, dostał się 
do niewoli moskiewskiej ówczesny dzie 
dzk Nawry, Bernard Kruszyński, Sę
dziai ziemski Chełmiński. Będąc od 
dziecka gorącym 1czcicielem Najśw. Pan 
ny JJrosH ustawicznie Królowe nieba, 
aby go z tej ciężkiej, niewoH wybaw:ć i 
do a,j1czyzny wprowtadzić raczyła. 

W tern spostrzegł razu jednego na 
zasuwie komin zamykającej, obraz 
Najiśw. Bogia1rodzicy z Boską Dzieciną 
na ręku. Uszczęśliwiony tym wid-0-
kiem, nie wątpił już wcale o swem wy
bawienu; sama niewola znośnieijs.zą mu 
była, bo odtąd obraz ten był źródłem 
.pociechy dla niego. Nienaz Matka Naj 
świętsza ukazawszy mu się we śnie, po 
cieszala go w cierpieniach, koiła jego 
bóle nadzieją ]Jliskiego wyzwolenia; nie 
raz gorzkie łzy szlachcica wnet osycha 
ły na modlitwie przed tym obrazem. 
Wreszcie po Siiedmiu lata·ch niewoli "\l/Y 

szedł na wolność, nie bez szczególniej
szej1 laski Najś. Panny. Więzienną ce
lę opuszczając Kruszyński~ nie mógł 
się rozstać z ukochanym obrazem: wy
prosił go więc sobie i umieścił go naj
pierw z wielką czcią w domu swoim, 
ale pófuiej napomniany we śnie, oddał 
go do kościoła, gd'.ljie we wielkim oł
tarzu umi~szczony, aż dotąd pozosta
Je. Wiadomość o nowym, a dziwnym 
obrazie Najśw. Panny wnet sprowadzi 
ła do Nawry licznyc.h czcicieli Maryi, 
którzy z ufnością garnąć się poczęli do 
tej Szafarki łask Bożych, we wszera
kich cierpieniach i potrzeb:ich swoich. 
doznają:c Jej cudownej o.pieki. 

Miejscowe akta parafialne, z któ
rych całą te wiadomość czerpiemy, 
wspominają o licznych uzdrowieniach i 
innych nadzwyczajnych łaskach dozna 
nych w Nawrze w ucieczka do Najśw. 
Panny. Tak czytamy tam, że miesz
czka pewna z Torunia zachorawszy w 
Nawrze w drodze do Chełmna tak bar
dzo, że prawie zmysły straciła, skoro 
się opiece Matki Najświętszej w tym 
obrazie oddała, tej nocy ozdrowiała i 
w dalszą udała się podróż. - Ksiądz 
Kajetan W,1wrzyniec Witkowskii, pro
boszcz Nawry i dzielmn Chełmżyński, 
zeznaje pod przysięgą, że gdy w roku 
1766 Antoni Kruszyf1ski, Kasztelanic 
Gdański ciężko zachorował i już przez 
3 dni w ciężkiej był maJ,ignie, skoro tyl
ko {jak sam wyznał) westchna.ł do Naj
świętszej Panny w obrazie Nawrzyń
skim, natychmiast ozdrowi1al i do Kowa 
lewa na sądy pojechał. Tenże ks. Wit 
kowski pisze: W roku 1767 zachorował 
w Nawrze Wawrzyniec Rumatowski, 
owczarz, a ~dym go na śmierć dyspon) 
wał, on skinął przy mnie na p~a.czącą 
żonę i te jej słQ_wa szepnął: .,Mam uf
ność w tutejszym obrazie Najśw. p. Ma 
ryi, że mnie przy życiu zachowa'' i ka 
zal mi dać przez żonę na pozłotę sre
brnej sukienki obrazu: 20 czerwonych 
złotych i natychmiast ozdrowial' '. -

Księgarnia "Wiarusa P ,u 
poleca w wi.e:k:~ wj'!:>orze: 

lrsiqżk.i do naboieństwa, · powie· 
ściowe, historyczne, śpiewniki, )i· 
stowniki, papier listowy, :wiąza.r1ti; 
powins.z ow a.nia itd. 

Adres: „ Wiarus Po~ki", .. ao· 
chum„ Maltheserstr. 17. 

Nie brakło też innych nadzwyczajnych 
znaków. Przez pięć lat w.idywano cza
sami wielką światłość w kościele, tak, 
że ludzie kościół oblegali. „Nieraz w 
nocy (pisze wspomiany proboszcz Na
wry) zbudzony wbiegia:łem do kościoła, 
bo zdawało się, że tenże wewnątrz pło 
nie, ale wszedłszy do kościoła niczego 
nie znalazłem." Zdarzenia te spowodo
wały Kruszyńskich, że złożyli 1500 złp. 
jako fundacyę na wieczną lampę przed 
obrazem Najśw. Pa111ny. Roku 1777, 
gdy przez nieostroż:ność zostawio:u 
~iecę palącą się w kościele i wskutek 
fego powstał pożar, kitóry cały ołtarz 
ogarnął i ,płomienie przez okna na ze
wną.trz się już wydobywały, ołtarz je
dnak nie zgorzał i ogień zgiaszony zo
stał z latwoścją, bo ledwo kilkoma gar 
ściami śniegu i trochą wody. \V ak:,•~h· 
kościelnych znajdujemy spisanych wie
le innych nadzyczajnych łask i cudów 
doznanych od NadśVlt Panny w ~?a
wrze. które zwróciły na się uwagę 1~/ : , 
dzy duchownej. Z tego powodu n.:l „:.o- · 
czatku tego stulecia Biskup sufm~an 
chełmiński ks. Iwo Onufry Rogowslrl„ 
otrzymał zlecenie od ówczesnego Arcy 1 

pasterza dyecezyi, aby .przybywszy do
Nawry, zbadał na1 miejscu doznane cu
da i odebrał pod przysięgą z~z11anoa 
naocznych świadków; ale komisya ta 
do skutku nie przyszłia; zapewne z p().. 
wodu ówczesnych zamieszek wojen
nych. Prócz srebrnej sukni zdobi te
raz ten obraz Najśw. Panny 44 wotów, 
z których niektóre z roku 1652i1655 .po : 
chodzą. Naj1sHniejszym atoli dowodem ' 
że Matka m:wsierdzia nie zc-lę:iz1 
swych łask w Nawrzyńskim obrazie, 
jest s!lna \. 1:.u1 okohcznego lwl:t. 11c ;e
kającego się do Nawry, podobnie i:1t~ 
.ich dziadowie i J)radziadowde, we 
wszystldich~potrzebach swoich i dozna
jącegot Jak oni, zaw ... ze cudownej oni~„ 
ki Maryl. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

-------- -----

. Dzieje Kościoła katolickieg l~ 
( Ciąlł: dalszy). 

III. Żywot Jezusa Chrystusa. 
1. Że Pan Jezus byl Bogiem wykazu 

je cały jego żywot, w którym się iak najdo 
skonalej nauka jego odbija; albowiem ni· 
gdzie nie widziano takiej zgody nauki z 
życiem, jak w Chrystusie Panu. W zyciu 
Swem przedstawia nam Pan Jezus praw
dziwy wzór wszelakiej ludzkiej doskona
łości, obraz, którego ani jedna plama nie 
kazi, boć sam mógł do najzaci~tszych 
swych nieprzyjaciól po\viedzieć: „I(tóż z 
was udowodni na mnie grzechu?" 

2. Zanim uczyć zaczął, wykonywał 
już przez lat trzydzieści to. czego mial u
czyć. a mianowicie: cześć i milosć ku Bo
gu. swemu Ojcu niebieskiemu, dziecięce po 
słuszcńsl\vo ku rodzicom, rozmiłowanie w 
ubóstwie, pokorę, skromność, usłużność 
litość nad wszystkiemi ludźmi; tak, że po
czynając dopiero uczyć, mógł już wskazać 
na wlasny przykład, mówiąc do słucha
czów: „Uczcie się odemnie, żem jest ci
chy i pokornego serca." 

3. W pewnym względzie było ży~ · 
Jego nawet doskonalszem, aniżeli Jego na 
uka; bo wszystkie cnoty, których nauczał. 
pełnił już od mlodości w wyższym daleko 
stopniu, aniżeli ich wymagał od iu. 
Dowodzi tego ośm błogosławieńst ~. 
których zawarta cała nauka obyc 
z ich widać, że sam więcej czynił, 
od uczniów wyma~at 

IV Cuda Jezusa Cbrystilsa. 
Cuda Pana J eznsa do,,·odzą. j_~ u~ 2 

Bogiem. 



Cud jestto taki nadzwyczajny c:-- v• ' 
który siłami przyrodzonem wykonanym 
być nie może, tylko bezpośrednio wszech
mocą bożą. 

Nie można zaprzeczyć, że cuda są mo
żebne. Albowiem Bóg stworzywszy świati 
nie pozbyl się wszechmocy, ani się od świa 
ta nie usunąl, owszem, dziala ciągle i ciągle 
przez sily natury, które tylko z jego woli 
istnieją. Posiada też i moc~ którą może coś 
wykonać, nie takim sposobem jakim zwy
~zajnym w rzeczy porządku od początku 
zakreślił, lecz innym, który jest poza po
rządkiem przyrody, który bezpośrednie je 
io działanie w naturze okazuje. Działanie 
to może być dwojakie: Bóg dokonuje cze 
~oś, czego silami przyrodzonemi nigdy wy 
konać nie można (np. wskrzeszenie umar
łego), albo też to, co można dokonać sila
mi przyrodzonemi dokonuje się bez ich uży 
cia. (np. nagle uciszenie burzy jednem sło
wem, nagle leczenie chorego, bez użycia ja 
kiegoko1wiek środka). Lecz czyż cud nie 
znosi praw natury, które przecież sam Bóg 
postanowił? Czyż więc Bóg nie sprzeciwia 
się samemu sobie, gdy cud czyni? N 
praw przyrodzony~h. przez Boga posta
nowionych, podług których wszystko w 
naturze się dzieje, nie zqosi bezpośrednie 
dzialanie Boga; pozostają one zupełnie w 
swej sile; ta tylko przy cudzie zachodzi 
odmiana, że czyn nie dokonuje się według 
pravva przyrodi;onego i siłą przyrodzoną. 
lecz bezpośrednio przemocą bożą. 

Boć ostatecznie, czemże jest porzą
dek przyrodzony, czem pra-wo przyrodzo
ne"? Oto odpowiednia przyczyna wywołu
je odpowiednie działanie. Kamień upada na 

· ziemię i to coraz prędzej, dopóki działa siła 
.ciężkości; gdy go ręką trzymam, nie upad 
nie na ziemię. Czyż przez to prawo ciężko 
ści jest zniesionem? Nie! Tylko przech\ 
le ciężkości wystąpiła wyższa siła działa
jąca, sila mojej ręki. Gdy ta siła dzi_ałać 
przestanie, wróci pierwsza siła do swe1 mo 
cy. Porządek przyrodzony w ogólności, ja 
ko prawo przyrodzone w szczególnoś.ci, 
według którego kamień spada z przyspie
szoną szybkością, nie znosi si~ przez to 
bynajmniej; tylko w tym przypadku pierw 
sza siła nie działa, t>O dziab d ··i!ga, wyż
sza siła siła mej ręki, popęd mei wolnej 
woli. tak więc cud jE-s~ dzi~łem ~,\·órrzej 
woli bożej; ze skaroc)W s-..vo!ej ·,\szerl mo
cy wybiera Bóg Wfl'-;.Z?, silę, która uiż~zą 
silę przyrodzo 1ą wed~ll~~ sa111yrh p~a\V 
przyrodzonych przezwycięża. Tylko nie
właściwie powiedzieć można, że cud jest 
przeciw naturze o tyle, że _gdyby wy~sza 
przyczyna nie była wystąpiła, b~ł~y mi:y 
musiał być skutek. - Jeszcze mme1 powie 
dzieć można, że end krzyżuje plan boży, bo 
cud jako nadzwyczajny plan boski, należy 
iakte od wieków do planu bożego, jak już 
Leibnitz, a przed nim św. Tomasz z Akwi
nu powiedziat. 

Cud, który Pan Bóg czyni przez czlo
'vieka, albo dla człowieka, który powiada. 
że jest posłańcem bożym i w imię Boga cze 
goś uczy albo coś rozporządza, jest niewąt 
pliwem znamieniem boskiego posłannictwa 
t ego człowieka, a wiec i dowodem bosko 
ści i prawdziwości Jego nauki i rozparzą 
dze(l, bo Bóg, najświętszy i prawdziw~r, nie 
może nigdy ani sam. ani przez inną istote 
w błąd nas wprowadzić, ani błąd cudem 
twierdzić. 

( G\t\l dal 11LY na.Mą.pl) 
_g 

W tloncni ·za szezęśeiem. 
t ~ 

(Ciąg dalszy) _ 

- Kiei s i ę wszystko zrobiło. kiej lu
dzie ,pomog li , a żyd pożyczył, kiej przed 
:a.ami drog:a otwarta, tylo brać paszport 
i siadać na ko'. ej. Tatusia jakieś smu
tki ob l a tują . Wczoraj chciał iechać 
urn jak pal e~ . a dz i ś st rZtcha się z ro
dzoną có rką. . 

* - Kw ta wie, jak tam będzie? - ur 
wał i milcza ł. 

Ja Ra szeptała Kasi. 
- Tatuś zawd y w c i ężkich d1wilacl1 

osowiały . 
Przeszli most na Uszwicv. Na grun

de dołęskim Sobek, aby wiedziano, że 
wraca z j : rmarku, a pewny , że poje
dzie do Hnm~ryki . hukną ł od ucha: 

„Dana moja dana. 
.,Pod kapeczką siana 
_Chłopaków aż cz terec11. 
.,A ja ino sama.' ' 

Kas ia uderzyła lekko w kark Sobka 
dodala: 

- - Choćby icb bvlo i dzi es i ęciu, to
by m im spra.wita .. . 

- Nie śmieliby ci ę tknąć odezwa 
ła s ię z pewną dumą Jaga. 

Michał szed t smutny. Piosnka go . 
wzrusz~ ła . 

- T~ m jeś l i mi zaśpiewają , to po 
h~•;Pe r y~ kll i cóż mi z tego? 

3ąk pierw szy raz tej wiosny prze-

leci:ał mu kolo uszu. zabrzęczał wesoło 
i znikL. 

- Bączek - szepnął - już wyle
ciał na świat i hula po swojem bloniu, a 
ty leć na 'kraj świata i tam haruj ... 

Patrzał na siniejące góry, na wody 
w Uszwicy, na zieloność błonia i jasny 
blękit nieba. Jakaś nieznana tęsknota 
zaczęła kiełkować w jego sercu. nie 
umiał jej, nazw.ać. nie wiedzlat, co to 
za gość, oglądal się. patrzał. słuchaL 
Szeptała mu, a nie wiedział co. Czul ją 
rw sobie, lecz nie rozumiał- Pochylił 
głowę, rad, że go odbiegli... Zobaczyła 
to Kas~a i pędem po zielonem błoniu z~ 
wróciła do .ojica: 

Tatus·iu, tacy jakoś smutni jesteście. 
Kiej si~ strachacie, to ja sama wezmę 
kartę i pojadę. 

- Jedna na sześcioro w Hameryce 
będziesz pnacować? to za dużo!... 

- Spóbuję !„. 
Wsfrząsnąt głową, że niema co o 

tern mówić. 
- Nie o to idzie, chcę jechać, tyio 

mnie czegoś smutek zbiera... Jaga, 
dz1iecka ... Choćby to błonie i ta woda, 
co pylnie.·. 
~ I tam są błonie, i tam wody ·i tam 

ludzie.„ 
- Ale i.naksi - - szepnął - inaksi. 

- Machnął ręka i zami.lkL 
Wieczorem Gawl.iczka pożyczyła 

Kasi pieniądze. a za procent wymówiła 
sobie, żeby Jaga pomagafa jej w pmnm 
bielizny i do żniw szla. 

- Nie darmo - rzekla - bo przecie 
dzieci nie 1chcę oglodzić, idzie mi ino o 
robotnicę ... 

Dziewczynie oczy świeciły szczę
ściem zwycięstwa. 

- \Vy mnie poznacie, kto ja taka -
szeptała, układając na stole dziesiątki. 

Gdy Gawliczka odeszła, rzekła: 
- T,rzy morgi pod rzeką moje! Sły

szycie: moje - moje - powtarzała, 
bi1ąc się ręką w piersL · 

W głosie jej czuć było wielką moc. 
I ukorzyli się przed tą mocą Mkhał i 
Jaga, brała ich swą si!ą w zale2Jność. 
uczmv,ali dla niej szacunek i słuchali 
jej ... 

Żyd dal zrnać, że jutro jedzie do 0-
kocima po iPiwo, i wstąpi do starostwa 
do Brzeska. Kasia odpowiedziała, że i 
ona j,utro z matką jedzie po paszporty. 
Wyjęla ze skrzyni metryki ojca i swo
ją, owinęla 1je w stary papier i z Ja.gą 
obie szykowały się do dro~i... 

- Matusiu, co to bez dwa dni no
wości! P.oprzód i rok czasu minąl, a by 
lo cichutko. 

Michał się uśmiechnął, rad, że to on 
ten wielki „harmider" narobił. 

Uradzono, żeby Kasia do starostwa je 
chata jutro w pończochach i ciżmach. · 

- Inaczej cię uszanują - rzekla J" ~, 
w co uwierzyła l(aśka. 

Należalo zakladkę w odświętnej spó
dnicy spuścić, raniutko polecieć d-0 dwóru 
i odprasować ją ... 

Nazajutrz l(asia w ł]ialej z zielonym 
szlakiem tybetce na głowie, w pończo
chach i wysokich sznurowanych ciżmach, 
siadła, trzymając w rękach metryki, zawi
nięte w związaną na węzelek chusteczkę. 
Jedynie to dowody przyjścia swego na 
świat, jakie posiadali - i nic, nic, jak ptaki 
niebieskie ... 

Obok córki usadowila się uszczęśli
wiona Jaga, dając z wozu Michalowi o
statnie polecenie '" sprawie ugotowania dla 
dzieci obiadu. 

Pojechały, wóz zamajaczał na moście, 
stoczył się z walów i zniknąl na bitej dro
dze. J\opeć wrócil do izby, locz bez żony, 
byto mu okrutnie pusto. Przyzwyczajony 
do pracy, nie wiedzia1, co ze sobą zrobić. 
Drozdowej urąba1 drzewa, a za to uprosil 
ją, aby obrała ziemniaki i nastawiła, sam 
poszedł pod las. mówil przed sobą, że obej 
rzeć.swoją drogę ,,Michafową", a napraw
d~ ciągnęło go pod krzyż ... Tyle razy pod 
nim odpoczywał. idąc na swą drogę ... Gdy 
go przydybalo dzwonienie na AnióŁ Pański 
pod nim pacierz odmawiaL. 

Usiadf. zadumał się, nic wiedziat o 
czem_. .Podniósł w górę oczy, ramiona 
krzyza patrzaty na niego samotnie. Odwró 
ci1 glowę. droga szeroka. żółta od świe-
żego piasku i gliny leciała \\' las... ł 

- To moja praca -. pomyślał. - I cóż I 
mi z tego, ale droga ni e moja ... Nic nie 
n~an.1 tu sw ego, ~n? pow ietrze do oddycha
~11.a 1 moc \ V garsc1 - to wszystko moje -
1 Jeszcze baba i pięcioro dzieci! a jedno za-
ledwo odchowane. · 

Okrutnic mu smutno było. 
. I, niema rady, ino z tq moq w garści 

l c~i cc na ko11icc świata i sprzedać in!.. ..... 
Niech ttameryki za nią płacą. 

, popatrzał i_1a sine góry i ciemny las, 
o, \\'1cco11 y 11 w1crzchołkó\\- sto1kcm ... 

- Dopiero to będzie milo mi wracać, 
spojrzeć do okoła i kontentować się swoją 
wsią, swojem obejściem błoniem„. A Jaga, 
a dziecka! - Jaga się podstarzeje, dziecka 
urosną ... 

Lzy cicho kroplami spadaly mu z o
czu, zawstydzil się, odwrócil rękawem o
tarł oczy i zmoczoną łzami kamizelę. 

Kochał, lecz jeszcze nie wiedział co ... · 
Wieczorem wróciła l\aśka z matką i 

pas portami. 
- Pojutrze jadą do łlameryki Bartyzel 

już trzeci raz! Bartyzel jakby tamtejszy 
swojak, co nieco rozumie i gada po hame 
rycku, robotę nam znajdzie wnetki! ... Ta
tusiu, jedziemy z nim!... 

- A zylówka od buty jeszcze nieskoń 
czona ! - zawolal przestraszony Michał. 

- Bez jutro skof1czy - odparta Jaga. 
- Kaśka, tyś okrutnie rada. 
- Aż się pali we mnie. dziśbym lecia-

ła.„ 
- I nie żal ci? ... 
- A czego mam żałować - biedy? ... 
- Matki~ dziecek, choćby tego blonia. 
- Co mam matki i dziecek żałować, 

kiej będę na nie pracowala w łfameryce. 
Blonia? za staram, żebym po nim uga
niała. Mówią, że krzyży na drogach niema, 
ale są za to wielgie kościoły. 

- Inaksze - szepnąl Michał. 
- Pewno - rzekła - ładniejsze, -

śklą się od świętości!... 
Michał zamilkł, Kasia Z\Vróciła się do 

matki. 
- Pojutrze już nas tu nie będzie ... 
Jaga zalala się łzami. 
- A tu tyle do roboty - kończyla 1 

sia, wzruszona płaczem matki. - Trza się 
zerwać o świcie, przeprać bieliznę moi· 
tatusia, d1uga spódnica będzie na południe, 
muszę ją wyprasować, matusia upieką nam 
chleba białego na drogę ze trzy tęgie bo
chenki i ze dwa placki„. ser jest. 

Rozprawialy zawzięcie, co wziąć, co 
zostawić, Kasia darowała matce stare ko
szule, zapaski, dwie spódnice, a Pawlowi, 
pierwszemu po niej bratu - buty. 

Michał nie mógł wytrzymać w izbie, 
siadł se na progu chalupy, patrzał na ciem 
ne niebo, zasłuchane gwiazdy i zielone blo 
nia. Dusza jego bezwiednie chłonęła te cza 
ry ziemi ojczystej, lecz umysl nie mógł ich 
jeszcze skrystalizować w pojęcie ... 

- Pono bez dziesięć dni trza cięgiem 
płynąć po wodzie. Dopiero się musi cnąć 
bez skrawka świętej ziemi! I o
garnął go niewyraźny strach, zmieniają
cy się w żal za babą, dziećmi, chałupą, wio 
ską, ludźmi i tym miesiączkiem, co tak po
ziera, jak gdyby się nam dziwował. Może 
se myśli: Michał, ja\dś ty głupi, że świata
mi gonisz. A niech tam, jak trza, to trza i 
już ... 

Pokrzepiony tą filozofią, poszedł do 
karczmy napić się oiwa, bo od wódki ślu
bował. 

Wesolo byto i ludno. Gospodarze po 
ciężkiej pracy dnia przy orce i siewie, od
poczywali, gwarząc. Sobota na pożegnanie 
Michała kazał podać piwa, trącił się z nim 
ten bogacz i byly wójt, życzył mu szczęś
cia za morzem i rychłego powrotu z duży 
mi pieniędzmi. 

Wzruszony Michal dziękował i, nie po 
zwalając sobie nastąpi9 na honor, kazał ró
wnież podać piwa. Zaczęła się wesoła po
gwara o ttameryce, zarobku, „Cikago", z 
którem więcej byli zapoznani mieszkańcy 
Dołęgi aniżeli z Krakowem. 

Michał, pierwszy raz przypuszczony 
serdecznie przez gospodarzy do ich towa
rzystwa, był nieco dumny, zadowolony i 
rad z tej poufałości, jaką go zaszczycono. 

- Tylko Michal ciułaj! Zanim grosz 
wydasz, obejrzyj go dwa razy. Z wyda
nych pieniędzy w liameryce nic, ino wiatr 
- Dmuchnął na dloń. - Nikt tego nie zo
baczy, nikt nie uszanuje, pies nie będzie 
wiedział, a tu dużo potrzeba. 

Michał się uśmiechnąt 
- Naprzód musisz postawić se setną 

chałupę, aby pięcioro dziecek pomieścić. 
- Rosną ci, jak na wiosnę ozimina po 

deszczu - dodał cicho Michał. 
- Do nowej chalupy potrzebna krowa 

nie zawadzi i dwie, a do krów ziemia. 
Zaśmiali się wszyscy. 
- A do gruntu koń i plug, żeby zorać 

- dokof1czyl wesolo Michal. 
- Ano trzeba trwać - rzekł Sobota. 
- Trzeba trwać - powtórzono chó-

rem - to i przeleci. Choć siG cnie, za to 
czas w ttameryce leci migiem, Dzień za 
dniem, tydzie(1 za tygodniem. Czlek czeka 
z utęsknieni em nocy, aby się ino położyć i 
przespać. wstać rankiem i znów do roboty 
Płacą dobrze, ale trzeba pluć w garść, i rąk 
nie żalovvać. 

- Od male6kości nauczony jestem ro
boty i nie powstydzę się jej. 

- I to pamiętaj Michał. żeby cię jaka 
hamerycka dziewka nie urzekła! One to 
umieją!.. .. 

Michal siG zarumienit i zaśmiat. 
- Jużem zahaczył patrzeć na inn~1 !... 
- A jak S\vojej zabraknie - co? 
I na wesoły temat wpadła rozmowa, 

pełna przechwałek, wesołości, do\vcipów ... 
Wieczorem Michał wrócił do domu roz 

rzcwniony przYiGciem w karczmie przez 
gospodarzy. 

- Mc.'lj Boże - myślal - P.ewno si · 
tak w łiarneryce nie zabawię, ani mnie lu~ 
dzie uszanują ... Niema to jak na swoich 
śmieciach ze swymi. 

Podnióst zaciśniętą pięść w górę: 
_:_ Jak się chycę roboty, grajcara nic 

stracę. W racaĘ do swoich choćby dziś ... 
- Dziś głupi ieszcześ nie wyjechal. 
Zaśmiał się smutnie i patrzał n.a ksic:

życ. 
(Cią.g dalszy nastapt), 

__ a_ - - ! - .. • 'r. .. m !!!i 

Fabrykantki kalek. 
Przed kilku dniami doniosły teiegranry 

o aresztowaniu na Węgrzech bandy cyga!\ 
skiej, której dowiedziono wykradanie dzic 
ci i okaleczanie ich na litość budzące, że
bracze kaleki Otóż wiadomość ta, choć tak 
bardzo fantastyczna się zdaje i przypomi
na owe matczyne straszenia dzieci cyga
nami - nie jest bynajmniej pozbawiona 
podstaw, ba precedensów i przerażającej 
kroniki kryminalnej. 

Kronika to szczupla - chromająca_ 
zbrodnicze indywidua, fabrykujące kaleki, 
straszny swój przemysł jak prowadzą z 
bezlitosnem okrucieństwem, zapomnie 
niem wszelkiej ludzkości, tak też i przebie
glością celują nieludzką, taką umiejętność, 
ukrywania się przed okiem władz, te Ied. 
wie od czasu do czasu przypadek wprowa
dzi na trop tych najhaniebniejszych zbrod. 
niarzy naszych czasów. Zbrodniarzy? -
nie - zbrodniarek. Do nieuwierzenia, a je
dnak prawdą, stwierdzoną faktami iest, że 
kobiety są w potworn"ej fabrykacyi kalek 
najczynniejsze, nawet to ich monopol. 
Przedsiębiorstwa te są nie małe i rentowne 
bardzo. Węgry uchodzą za macierzysty 
kraj kaleczych przcmystowczyil. 

Bywają niemi wyłącznie kobiety band 
cygańskich, osiadłych po zapadlych wsiack 
puszcz węgierskich, jako znachorki, lub też 
w mniejszych miastach ze swoim okrop-
nym procederem. Potworne to kobiety, 
zwiezione do nich, ukradzione dzieci, cza
sem i starszych. okaleczają w niesłychany 
sposób, w specyalnych izbach torturowych 
a potem spreparowane już kaleki wysyla
l~ \V ~;wiat. JanrrnrJ..j ,~ , ~~icr-,k1e, ~alicyj. 
~~-:.i1 ' ..akie. a szczególniej bałkańskich kra
jów roją się od tych wyrobników okalecza 
łych, zbieraczy jałmużny do kasy fabry
kantki. 

Przed kilkunastu laty wpadnięto na 
trop jednej z takich przemysłowczyń. Mia 
nowicie podczas jakiegoś jarmarku w wę· 
g-ierskiem miasteczkn po\vszechną ·budzi 
litość żebrak, tak strasznie okaleczały, że 
stanowi! jedną masę ran. Bezkształtna ku· 
pa ciał z pogruchotanemi kośćmi, z wyply
niętemi oczyma, z poucinanemi rękoma, no 
gami, slowem coś, zaledwie do człowieka 
podobne. To niesłychane kalectwo zacie
kawiło niektórych obywateli miasta, a je· 
den z nich począł dopytywać się, skądby 
ów żebrak do tak strasznego stanu mógł 
dojść. Ponieważ odpowiedzi opiekującego 
się nim przewodnika niezbyt byly jasne, 
obywatel zwrócił się do policyi z propo· 
zycyą zatrzymania żebraka i jego opieku 
na i przeprowadzenia dochodzeń. Zanim je 
dnakże żandarmia zdecydowała się na ten 
krok i przybyła na plac jarmarczny, kaleka 
znikł. Dowiedziano się tylko, że wraz z in· 
nymi uwiózł go wóz cygański. Ciekawość 
żandarmeryi podziałała też i na innych ka 
leków żebrzących, bo po niedługiej chwili 
jarmark opróżnił się od tych nieszczęśliw
ców. Wyglądało to, jakby porozumienie 
się. ~~ledztwo energiczne, przeprowadzone 
na skutek zajścia wspomnianego, wykryło, 
że ów starszy kaleka pochodził z Szabadki 
(Maria Theresiopel.) Po pewnym czasie 
zdołano też wreszcie odkryć gniazdo sza· 
badzkiej fabrykantki kalek. Wprawdzie u
wolniono przy tej sposobności kilka ofiar 
już procederowi okrucieństw przygotowa 
nych, ale sprawczyni zdołała ujść. Izba tor
tur leżała za miastem w zabudowaniu wlo
ścia11skiem. Gdy wtargnięto do domu, są
clzono. 7e 1o śrcc-!n in\\ iec711a ')') !~t 
inkwizycyjna. Wiele dzieci tam się znajdo 
wato. Jeden z nich, niespełna 6-letni chło· 
pak mil cale ciało pokryte jątrzącemi rana
mi, które zbrodnicza baba wywoływała 
przez wbijanie w cialo szczeci świńskiei . 
jakaś mata dziewczynka miała połamane nll 
gi. Opowiadania dzieci brzmiały wstrząsa 

I jąco. Fabrykantka rozciągała je na plas
kiej desce. wiązala, a następnie skakała z 
całą silą na nogi , lub ręce Skruszywszy w 
ten sposób kość, nic POZ\.\ alała jej zrosnąć 
się i dzic(1 wdzicfi złamane członki szarpa 
la, by kalectwo pozostalo nieuleczalne już 
nigdv. Mały, pi ęcioletni chłopak, opowia
dal. jak jednej z 9fiar swoich wypalała o
czy igłą rozpaloną. 

Ze zgrozy zakrywamy twarz. Jest to 
tak potworne, że gdyby nie fakty, wołali
byśmy: sama natura przeczy, nie może po 
zwolić na ohydę bolesną tych okrucieństw 
Ody w dodatku pomyślimy, że to kobieta 
dzie!o takie podJęfa, nic możemy s i<;: oprzeć 
przypuszczeniu, że chyba ze zboczeniem 
jakiemś, psychopatycznem zjawiskiem ma 
my do czynienia. 

_J I 



żeństwo polskie w Bochum. 
w niedzielę, dnia 18 sierpnia w święto 
wzięcia N. M. P. o godzinie pól 3 
nabożeństwo brackie do Matki Bo 

Nieustającej Pomocy. 
pełny odpust dla wszystkich wier

którzY dla Sakramentów św. przy-

Nauki w ciągu sierpnia: 
e, dnia 21 sierpnia o 8ei wieczorem 

Ma młodzieńców. 

W Rohłinghausen będzie w piątek 
bność do spowiedzi św. dla Pola.-

JMtnoczenia zawodow. polskiego. 
WIECE 

się w niedzielę dnia 18 sierpnia: 
1115cbeid po południu o godz. 3 u p. 
e. 
gendreer po południu o godzinie S 

1pana Ams. 
cltmar po południu o godzinie 4 u pa-
Bliksiepe, ul. Briick i Bahnstr róg. 
honnebeck przed południem o godzi
pól 12 u p. Winkelhofer, Mittelstr .. 
einbausen po południu o godzinie 6 w 
lu p. Mathiasa I(iipper ul. Rheinhau-

i·lr. :::5. 

Zebrania członków 
ą się w niedzielę, dnia 18 sierpnia: 
rtmundzie po południu o godzinie 3ej 

iana Ahlke Oesterholzstrasse. 
rde po pot o g. 4 u p. Baumbeck. 
4en (Rhur) po pot o g. 4 u p. Schiller 

\l'attenscheid po poł o g. 3 i pół u p. 
opa. 

er o godz. 4 u pana Poppinghaus. 
Babingkorst po pot o godz. 4 u pana 
ctlinga. 
llarop po pot o godz. 4 u p. Schnitke. 
eckendorf przed południem o godzinie 
i pól u pana Kramma. 

ftorstbausen po nołudniu o godzinie 5ej 
iana Mollera. 
Na porządku obrad: Zmiana ustaw 
szaftowych i inne ważne sprawy. O 
y udział uprasza „Zj. zaw. poi." 
'ltten po południu o godzinie 4 w lo
u pana Kostera ul. łfauptstr. 

łdorf po poludniu o godzinie pół 
'u pana Groffe ulica Kolońska. 
l powodu ·ważnych s_praw liczny u
Pożądany. 

Baczność Hamborn ! 
Zebrania członków odbywają się w 
czwartą niedzielę przed południem 

~godz. w lokalu pana Buschmanna. 
szy wiec polski w Bremerhaven 

dzie się w sobotę, 17 sierpnia, wieczo
o 7 godz. Referent delegat z Bochum. 
czny udział prosi „Zjedn. zaw. poi.'' 

Wiec polski w Grossenbaum 
dzie się \V niedzielę, dnia 18. sierpnia 
udniu o godzinie 2 w lokalu p. Breu
ul. I\arlstr. 17. 

Mówca zamiejscowy. 
~a porządku dziennym bardzo ważne 
W}', dotyczące każdego robotnika w o 

czasie. 
„Zjednoczenie zawodowe polskie". 

Swiętojózafacie. 

Wiec ostatni i tak burzliwe wystę
anie osób zniewala mnie do złoże
urzędu kasy era „$więtojózafacia' „. 
to ,ośw iadczam, iż od dnia dzisiej
o, żadnych skł1adek na „$więtojó
cie'' nie przyjmuję. 
fundusz „$więtoiózafacia" może 
ego czasu być odebrany. 

atte n s che i.d. d. 12 cierpna 07. 

Stanisław Zmyślony. 

---- ---„-- -- ---------~---·- ·-···----~·---

Wiece. 
Wielki wiec w :Essen 

~ec~zyi kolońskiej w sprawie polskie
illSZpasterstwa odbędzie się w niedziele 
18.go sierpnia o godzinie wpół do 3 

~ludniu na wielkiej sali hotelu „ttansa" 
Ulicy Steelerstr. 17., wchód na salę 
Y Postallee w pobliżu kościoła św. 
(Miinsterkirche). . 

Na Wiecu zda deputacya sprawozda111~ 
ności swej w staraniach u ks. arcyb1 
. kolońskiego. O liczny udziat Roda-
ł Rodaków prosi , Komitet. 
~ów cy zamiejscowi. , 
Pisma polskie, czytywane na obczyz-
Prosimy o powtórzenie 

Wiec polski w Kamen . . 
~rawie opieki duchownej odbędzie s1e 
edzielę, 18 bm. 0 godz. 4 po pot. na sali 
Gortz. z po\vodu ważnych spraw u

za SiG o liczny udział Rodaków i Ro-
k. Zwołujący. 

Bacznojć Bochum Wiemelhausen ! 
Wielki wiec dla Polek I Polaków 

odbędzie się w niedzielę, dnia 18. sierpnia 
po południu o godz. 4 na sali pana Kilkuhta 
(dawniej ttanefeld) w sprawie opieki du
chownej. Na wiec przybędzie referent pan 
Paliński z Bochum .. O jak najliczniejsze sta 
wienie się uprasza 

Komitet kościelny. 

Baczność rodacy i rodaczki w Gerresheim 
. i okolicy! 

W niedzielę, dnia 18. bm. odbędzie ~= 
wielki wiec w sprawie opieki duchownej, 
na który powinni Rodacy i Rodaczki · 
jak najliczniej stawić. Na wiecu przema
wiać będzie redaktor „Wiarusa Polski~go" 
pan Michał l(wiatkowski. 

Zwołujący. 

Zebrania towarzystw. 
Baczność dtuhowie gniazda Bochum! 
Cwiczenia gniazda odbywają się jak do

tą~ co wtorek i sobotę o godzinie pól 9-ei 
wieczorem. Szan. druhów ćwiczących u
prasz~ się .bardzo, aby licznie przybywali 
na ćwiczema. 

Czołem! Wydział. 

Okręg VII nadreński 
podaje do wiadomości wszystkim Gniaz
d?m sokolim i druhom, którzy zostali zwy 
c1ęzcami ogłoszeni, iż w niedzielę, dnia 18 
sie_rpnia o godzinie 4 po południu na sali p. 
Brmka w Bruckhausen, ulica Albrechta, od 
będzie się zabawa okręgowa, na której bę 
dą wydawane nagrody ze zlotu w Winters 
wyk. O liczne i konieczne przybycie prosi 

(2) Wydział. 

Tow. gimn. „Sokół" w Steele. 
W niedzielę, dnia 18. sierpnia o godzi

nie 3 po południu odbędzie się na sali posie 
dzeń nadzwyczajne zebranie. Kompletne 
stawienie się druhów pożądane, ponieważ 
przyjdą ważne sprawy pod "obrady. Goście 
mile widziani (2) Wydział. 

Tow. św. Idziego w Oberhausen-Lirich! 
Zebranie odbędzie się w niedzielę, dn. 

18. sierpnia o godzinie 4 i pół po południu, 1 

a że przyjdą ważne sprawy pod obrady, ja
ko to sprawa fotografowania i wiele in
nych, dla tego o jak najliczniejszy udział 
członków i gości prosi (2) Zarz<: 

Towarzystwo gjmn. „Sokół" w Neumiihl 
Buschhausen. 

W niedzielę, dnia 18 sierpnia, urządza 
my wieczorek familijny połączony z tań
cem na sali p. Schrćiera w Buschhausen. Po 
czątek o godzinie 5 po południu. Goście. 
chcący brać udział w zabawie, muszą się 
dać na czlonków zapisać (2) 

Czołem! Wydział. 

Towarzystwo św. Szczepana w Bismark 
donosi szan. czlonkom oraz rodakon1 

Bismark i okolicy i Towarzystwom, które 
zaproszenia odebrały, oraz tym. które dla 
braku adresów zaproszeń nie odebrały. 
obchodzimy w niedzielę, dnia 18. sierpnia 
naszą 15 rocznicę istnienia, na którą sz 
Towarzystwa, oraz rodaków i Rodaczki 
jak najuprzejmiej zapraszamy. Towarzyst
wa prosimy przybyć z chorągwiami i pała 
szami. Program: Od godzinie 2 do pół 4ej 
przyjmowanie bratnich towarzystw na sali 
p. Plawer ulica Koni~ Wilhelmstr. o godzi
nie 4 wymarsz na nabożei'1stwo polskie, po 
nabożeństwie powrót na salę, gdzie nastą
pi dalsza zabawa. Porządek uroczystości: 
Przywitanie Towarzystw i gości przez 
przewodniczącego, mowy przewodniczą
cych, śpiewy, deklamacye, w wolnych 
chwilach koncert. Muzyke dostawi nam p. 
Ignacy Kaczmarek. Także wystąpi Koło 
śpiewu ,.Zgoda" ze śpiewem na cztery gło 
sy. Wstępne dla członków bratnich Towa
rzystw 30 fen., dla niecz~onków przed cza
sem 75 fen. przy kasb 1 markę. O godzinie 
8 rozpocznie się teatr pod tytułem: „Nie 
wyda\vać posagu przed czasem" i ,.Zacza
rowane skrzypce". iv\amy nadzieję, że nas 
szan. Towarzystwa w naszej uroczystości 
licznie odwicdz<~. . Zarząd. 

Uwaga: W sobotG po południu o 3 go 
dzinie i w niedzielę rano sposobność do 
spowiedzi św.. Członkowie, zalegający 
ze składkami miesięcznemi dłużej jak 3 mie 
siące będq uważani jako nieczłonkowie .... 

' Wojciech Wildaczyk, przew. 

Tow. św. Antoniego w Schonnebeck-
Borbeck 

don~si szan. członkom, oraz Rodakom w 
Schonebeck-Borbeck i okolicy i Towarzy
stwom, które zaproszenia o~ebrafy. ora~ 
tym, które dla braku adr~sow zaproszen 
nie odebrały oraz tyrm, \· ore dla braku a
dresów zaproszeń nic odebrały, iż obcho 
dzimY w niedzielę, dnia 18-go sierpnia. na
szą 5 rocznicę istnie~ia, na któ~ą s~no
wne Towarzystwa, oraz Rodakow 1 Ro
daczki jak najuprzejmiej zapraszamy. i:o
warzystwa prosimy przybyc z chor~gw1~
mi i pafaszami Program: Od godzmy poł 

3ej po południu do 3~ przyjmowanie brat
nich Towarzystw na sali p. Pottmann przy 
kościete katolickim ulica Następcy tronu. 
O godz. 4 wymarsz na nabożeństwo pol-
skie. Po nabożeństwie powrót na salę, 
gdzie nastąpi dalsza zabawa. Porządek u
roczystości: Przywitanie Towarzystw i 
gości przez przewodniczącego, mowy prze 
wodniczących, śpiewy, deklamacye, we 

wolnych chwilach koncert. Wstępne dla 
członków wszystkich Towarzyst 30 fen. 
dla nieczlonków 1 markę O godzinie pół 
do 8ej przedstawienie trzech sztuk teatral
nych, które z pewnością wszystkich zado-
wolnią. (3) Zarząd. 

Uwaga: Po 12 godz. odbędzie się dal
sza zabawa z tańcem. Ci członkowie, któ
rzy chcą brać w niej udział, płacą do 75 f. 
Zarazem uwiadamia się tych członków, 
którzy zalegają ze składkami dłużej niż 3 
miesiące, aby się raczyli z nich uiścić 
przy kasie, w przeciwnym razie będą u
ważani za nieczłonków. 

Franciszek Bogdański, sekr. 

Tow. „Gwiazda Jedności" w Osterfełd 
donosi swym członkom i rodakom, oraz 
tym Towarzystkom, które zaproszenia o
debraly, iż nasza rocznica z przyczyn od 
nas nie zależnych, nie odbędzie się 25-go 
sierpnia, lecz 8 Września. - W niedzielę 
dnia 18. bm. bierze Towarzystwo nasze z 
chorągwią udział w pielgrzymce do ttal
tern. Wyjazd rano o 7.25 z dworca Oster-
feld-Siid. (1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Mickiewicz" w Oberhausen. 
W niedzielę, dnia 18. sierpnia odbędzie 

się półroczne walne zebranie. Przyjdą bar 
dzo ważne sprawy pod obrady, zatem się 
prosi, aby się wszyscy punktualnie stawi 
tak samo się uprasza tych, którzy się chcą. 
na członków zgłosić. 

Lekcya śpiewu o godzinie 11 po nabo-
żef1stwie Cześć pieśni (1) Zarząd 

Baczność Gniazda sąsiednie! 
Uprasza się, ażeby wszystkie pisma, 

tyczące się Gniazda naszego w Catern
berg, nadsyłane były na ręce prezesa, Jana 
Brychcego, Caternberg, Meerbruchstr. 57 

(2) Zarząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Cateruberg. ' 
W niedzielę. dnia 18. sierpnia o godzi

nie 1 po uoludniu, na zwykłej sali posie
dzefl odbędzie się zebranie. Ponieważ jesz 
cze mamy bardzo ważne sprawy do załat
wienia, więc uprasza się członków, ażeby 
się jak najliczniej staw;ili. Goście mile wi-
dziani ( l) Zarząd. 

Tow. św. Stanisława Biskupa w Herne. 
Przyszłe zebranie w niedzielę, dnia 18 

bm. o godzinie 4 po południu. Prosimy tak
że, aby komisya zabawowa o pół 4ej si.~ 
stawiła a mianowicie członek Pawłowski 
dla uregulowania teatru. (1) Zarząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Kray 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dn. 
18. bm. o godz. 1 po południu odbędzie się 
Iekcya śpiewu w lokalu pana łićifenherster 
O punktualne stawienie się prosi (I) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Michała w Recklingh.
Sild (Bruch). 

Miesięczne, zarazem kwarta}ne zebra 
11ic odbędzie się w niedzielę,. dma 18 h.' 
o godzinie 4 po poludniu. O hcznc stawie-
nie się wszystkich członków prosi (1) 

Zarząd. 

Uwaga. Posiedzenie zarzqdu o zw_y
kłym czasie. O stawienie się wszystkich 
cztonków zarządu prosi Przewodn. 

Koło śpiewu „Cecylia" ·w. H«:rne. . 
Przyszłe zebranie odbędzie się w nte 

dzielę, dnia 18 bm. o go~zinie pół, ~ei yo 
południu w domu czeladzi katohck1eJ ulica 
No,va. Po zebraniu urządza Koło zabawę 
latową z tańcem. Lekcya śpie:wn odbę~z!c 
się w niedzielę. ro nabożestw1e o godzm~e 
pół 12ei. O li c7PY udział i punktualne s~ę 
stawienie na ,,LI, 1 anie i lekcyę uprasza się 
(1) Zarząd. 

Koło śpiewu .,Halka" w Kastrop. 
Zebranie miesięczne odbGdzic się w 

niedzielG. dnia 18. sierpnia przed połudn. 
o rrodzini c 11. Lekcya śpiewu o godzinie 9 
pr~ed południem. o liczny udział w kl· 
oraz \\ zebraniu prosi (1) Zarząd. 

Towarz. św. Jadwigi w Dortmundzie. 
Nadzwyczajne walne zebr.anie. odbę

dzie się w n i edzielę. dnia 18 bm. o godz„ 5 
po południu w lokalu pana Vossa, uhca 
Reriska nr. 127. Każdy członek jest zob?
wiązany przybyć:,~ ponic\va~ będ,zie obor 
nowego zarzadu. Członkowie, ktorzy zale 
gają ze składkami. winni siG uiścić. Ty}ko 
ten do gtosn hGdzie 1)rzypuszczony, ktory 
jest \~'ypta tny. . 

Uwaga: Zarząd winien się pM godz1ri 
przed czasem stawić. ( 1) Przewodn. 

Koło śpiewu „Lira" w Oberhausen. 
W niedzielę lekcsa śpiewu. Z powodu 

ważnej sprawy prosimy pół godziny wcze 
śniej jak zwykle się stawić. (1) Zar• 

Towarzystwo św. Antoniego z Padwy 
w Neumiihl. 

Nadzwyczajne walne zebranie odbędzie 
się w niedzielę, 18 sierpnia, na sali posie
dzef1. Uprasza się wszystkich członków. 
oraz rodaków o liczny udział, ponieważ są 
ważne sprawy do zalatwienia. 
(1) Zarząd. 

Baaczność Osterf~ld ! 
Donosi się szan. Rodakom i Rodacz

kom z Osterfeld i okolicy, iż w niedzielę. 
dnia 18 sierpnia, odbędzie się pielgrzymka 
do ttaltern. OOdjazd z dworca Osterfeld 
Siid rano o godz. 7 minut 25, z powrotem 
wieczorem o godz. 7 minut 22. Bilety zwro 
tne kosztują 1,75 mr. O liczny udział w 
pielgrzymce uprasza się. 

Komitet kościelny. 

Towarzystwo św. Jerzego w Alstadea. 
W niedzielę, 18 sierpnia, o godz. 4 po 

południu odbędzie się miesięczne zebranie. 
W szwartek 22 odbędzie się Adoracya JJ. 
Sakr. Godziny dla nas Polaków s~ we 
czwartek od 11 do 12 i w nocy z czwartku 
na piątek od 4 do 6. O liczny udział w 
zebraniu jak i Adoracyi uprasza 
(1) Zarząd. 

Bacznośćl 
Towarzystwo gimn. „Sokół" w Karnap 

donosi wszystkim Gniaz.clom w {,J{ff·•gu Vf:, iż 
gniazdo nasze obchodzi dnia 15 września 1 b. 
na wielkiej sali wdowy p. Grundmann, przy sta
cyi kolejowej. swą 

- pierwszą rocznlce istnienia. -
Prosimy bardzo, aby gniazda sąąs;eda;e 

w te niedziele nie urządza!y żadnycr 7.itbuw. 
Czolem ! t3) Wydział. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Schonoebeck 
podaje do wiadomości. iż w niedziele, 25 sier
pnia obchodzi swa 

IO. rocznice swea:o istnienia 
· na którą zapraszamy wszystkich rodaków z 

Schonnebecku i okolicy oraz wszystkie To
warzystwa, które zaproszenia odebraly i te, 
które zaproszeń nie odebrały, dla braku adre
sów, prosimy. aby przybyly z chorągwiami i 
palaszami. - W step dla czlonków obcych to
warz.ystw 30 fen.. dla gości przed czasem 50 
fen .• pnzy kasie 75 fen. Program uroczystości 
zostanie ogloszony później we „Wiarusie Po.I.". 
O liczny udzial uprasza się. Zarząd. 

Koło śpiewu „Harmonia" w Rotthausen 
urządza w niedzielę, 18 sierpnia na sali pani 
Rohl ZABAWĘ FAMILIJNĄ , 
z tańcem i strzelaniem do tarczy o nagro
dy. Początek strzelania o godzinie 3, póź 
niej taniec. I~odacy, mający chęć się z na
mi w tej zabawie ucieszyć, muszą się d8ć 
na członków zapisać, gdyż zabawa będzie 
zamknięta. O liczny udział prosi (2) 

ZARZĄD. 

Tow. św. Stanisł Kostki w Catemberg 
podaje szan. członkom do wiadomości, iż 
zebranie odbędzie się w niedzielę, dnia 18 
bm. po południu o godzinie 4. O liczny u-
dzial członków i iości uprasza (2) 

ZARZĄD. 

Tow. św. Stan: Biskupa w Marxl<lh. 
oznajmia swym członkom i Rodakom, któ
rzy biorą udzial w pielgrzymce do Keve
laer, a chcących się przyłączyć do Towa
rzystwa, ażeby się punktualnie o godzinie 
6 stawili do lokalu posiedzeń. O godzinie 
634 wymarsz wspólnie z siostrami Różań
ca św. do Hamborn na Mszę świętą i ·bło
gosławieństwo. Szanownych Rodaków u
prasza się ile możności w czapkach i odzna 
kach towarzyskich się stawić (2) 

Uwaga: Bilety do Kevelaer nabyć mo 
żna u prezl"sa p. Cielucha ulica Juliusstr. 18 
i u zastepcy prezesa p. J. Młyńczak::\, Lot-
harstr. ~. 1 Zarz<-1 

Towarzystwo św. Walentego w Wanne 
podaje swym członkom do wiadomości, iż 
nasze towarzystwo będzie w niedzielę, 
18 sierpnia. fotografowane. Uprasza się 
szan. członków, aby się stawili o godz. pót 
do I punktulanie w czapkach i odznakach 
na sali posiedzei'1. Zarazem zaprasza się 
szan. członków honorowych, aby także na 
oznaczoną godzinę przybyć zechcieli. 
(1) Zarząd. 

~·~ 

Towarzystwo św. Jana Ch. w Altenessen 
donosi. iż umarl członek nasz 

śp. A n d r z e j F o r s z p a n i a k. 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę. 18 

bm. o godz. 2 i pół po pot z domu żałoby. 
111. Zimmer tr. l " Oberhausen. -- Człon
kowie r nni się zebrać o godz. 1 po poł. 
- O he.li y udziat prosi Zarzqd. 



BILANS 
Towarzystwa konsumowego „Merkuru, G. m. b. H. 

Wanne, dnia 18 lipca 1907. 
Aktywa Pasywa 

l ' . 

]. Stan kasy 520 24 1. Udziały członków • • . . • 1435 100 
2. St?. u towarow wedlnti ·inwentury 1856 84 2. Fundusz rezerwowy . • . • 71 OO 
3. Spni:ty interesu 159 75 3. Dług za to1Vary. • • • • 721 85 

4. Reszra do pellilyi sprnedawaezki 4 OO 
5. Resz.ta do komornego za. lipiec 1 OO 
6. · Czysty zysk . · • . . . . 303 98 

2536j83 

Dość <'złonków na początku roku obrachun-
}wwego 1906 • • . • 53 

Wnąpilo czł.mków . • . .. • . • ·• . . 18 
. 71 

W,ystą.piło wskutek wypowiedz.enia.. 2 
Przechodzi na. rok nowy . • • •. 69 

Stan udziałów 
Suma gwarancyjna 

ZARZĄD 

2536183 

. • • . 1435 

.••. 1435 
razem mr. 2870 

Andrzej Mądry. Mateusz Łączny. Francłsże~ Snadny. - ' I „ : ' „ '"~ 'J' ' ' I O • I • ' ' ' ' I ' 

z swej dobroci i og6Jnie lubiane papierosy 
- "'ll 

pierwszorzedny wyrób, tylko recznarobota 
w kartonael1 po 10 sztuk .za łó fen. 

poleca 813 

1łl. Droste, Poznań, 

I fabr7ka papierosów i !irajalnła tftunł. 
Reprezentant na Westfalię i Nadrenię Stanisław Ratajczak~ Bochum 
, Spichernstr. 2. 

: , rt , .... , ) : : ·~ „ . • ,_ , -~„ , ' .. ' ~ • . , ' .' , •c ·, .,,, •·' AMB 

"S. 

3 
N o 
~ 

! Jan Błoch 

Szanowną Klientelę. mającą zamiar zaopatrzyć 
siq w wyroby jedynej polskiej i wielkiem powodze~ 
niem cieszjj\cei się 920 

fabr7kł pierników 
A. ftarkłewłeza w Kostrzynie 

na nadchodzący sezon gwiazdkowy, proszę niniejszem 
jak najuprzejmiej, aby zechciała łaskawie zamówienia 
gwiazdkowe Radesłać najpóźniej do końca wrze· 
lmla r. b. Za wy konanie zamówień po wyżej wy
mienionym terminie fabryka ręczyć nie może, wobec 
nadzwyczaj wielkiego popytu; musi raczej z fabry
kacyą zastósować się podług poczynionych przed 
czasem zakupów. - WszPlkie zam5wienia uprasza 
się nadesłać na ręce zastępcy na Nadrenię i Westfalię 

A. Barciszewskiego, Bochum, u1. K•~:i:f!:-;.~~.nr . .-. 
\ 

· ·µ 

Za najlepsze są uznane 
i pozostały temi samemi znane z ręcznego wyrobu tureckich tytuni 

za ""' 
Obelaę. rzuconą na 

p. B. Pawłowską., cofam 
i j, przepraszam. 945 

K, Pleprzyckł, 
Bochum. 

•••••• 
Elementarza 

w wielkim wyborze poleca 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk/ 

..-~ 
„ Przy zamówie- f 

•iach prosimy za
chęcać kupców i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swCJje ogłoszenia 

w naszem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, któ
rzy w naszej ga
zecie 'głaszają, . 1. k . mec.1.1. upu1ący 

powiedzą, że to 
ogłoszenie · czyta.
li, aby ogłaszają
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało 

skutek. , ·-· 
1'Ia1•lposa + Wanda lthf I 
Sokoły OJ Tu1·kfo1•y ll Op BC 
Vu!kany liośeiuszko do roznoszenia 

Otrzymałem przeszło 

500 płyt polskich 
do fonog1•afów, 

bardzo ładne sztuki, jak „Żyd przed są
dem" „U dentysty", uI<ominiarz", „Młoda 
wdówka"; „O Jasiu a I(asia płacze", „Roz 
łączenie" i wiele innych bardzo ciekawych 
sztuk. Monologi, najulubieńsze śpiewy na 
jeden i więcej glosów, „Przemowa męża 
nad grobem zmarłej żony" i setki różnych 
uciesznych sztuk. Polecam ;;. 

FONOGRAFY • 
począwszy od 5 marek. 

KLARNETY 
we wielkim wyborze i bardzo tanie 

PISZCZALl(I 
różnego gatunku, kontra i czelobasy już od 
20 marek. 

DUDY 
od 1,50 mr. począwszy. 

HARMONIKI 
do rozciągania w różnej wielkości, praw
dziwe wiedeńskie 

SKRZYPCE 
najlepsze i tanie skrzypce do nauki już od 
5 marek, Struny do skrzypiec i basów. 
smyczki, włosie do smyczków i wszelkie 
inne przybory do wszystkich instrumentów 
we wiellfim wyborze i ta!liO. 

Nadmieniam, iż przyjmuję wszelkie re
peracye instrumentów, które tanio i dobrz, 
we własnym warsztacie naprawiam. 

Największy skład polski wszelkich 
instrumentów muzycznych. 

Franciszek Józefoski, 
He1•ne, 

t l • . Bahnhofstr. 52. naprz. Nowej 4 

ulicy. 931 
·-------

Jana Kwiatkowskiego 
załatwia wszelkie sprawy 

bankowe, hipoteczne i gruntowe. 

Kasa oszczedności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse (759) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

Kołowce 
tylko pierwszorzędne fabrykaty, jako 
to: „Neckarsulmer Pfe ·l", „Gr·tzne1"', 
„Excelsior", „D-Zug" pod gwarancyą 
po bajecznie tanich cena~1. Części re
zerwowe: węże gum.Jwe na koła od 
3,50 mr., 1plaszcze od 4,50 mr. Używa
ne kolowce i koła motorowe na skła-
dzie. (495).. 

O. Schramm, Dortmund 
przeorska (Priorstrasse) nr. 4. 

Usługa polska! Usługa polska t 
- Pachowy warsztat repara;;~jny. -
Baczność Recklinghausen Sild (Bruch) 1·· 

Podaję do wiadomości Szan. R.oda
kom, iż z dniem 6 bm. otworzylem przy 
ulicy Bochumskiej 128 

Sli.ład towa.rów 
galanteryjnyeh 

Mam na skladzfo w wielkim wyborze 

instrumenty muzyczne, 
cygara, papierosy i tabakę do zażywania. 

Usługa skora I rzetelna. 

Z szacunkiem 
I M. Pietryga, 

(891) polski kapelmistrz. 

Interes rzeźnicki 
z fabryki 941 chleba I w miejscowości zamieszkałej przez wielką ·1 J. F. J. Komendlińskieno z Drezna. potrzebny od zaraz. liczbę PÓlaków, 10 minut od kopalni jest 

1:············· • Baczność Polacy 
: w Rohlingha~sen 1 

ooo 
• W niedziel~, dnia 18 slerpllł 
• urządzam l~ 

: zabawe z taócetll 
e dla Polak.ó „. 

Muzyka.: dudy i skr.&ypee. 
• Prosz~ o łaskawe popa:rcie 

• Emil Nettlin 
• Gościniec: Stacya kolejowa. g, •••• „„ ••••.. 

--o--

W przy~złą niedziel\', dnJ.a 
18 b. m., odbędzie się na mojej sali dla 
członków polskich towarzystw w Habing. 
horst 940 

zabawa z tańcami. 
Początek o godz. o po poi. 

Wst~pne 20 feu. 

Kettli ng, gościnny. 

11-- - a - --~ 

I :Natychmiast 
wypłacamy na żądanie depozyta, a pla
cimy za depozyta (złożone OSZCri:ędności) 

I 'Ba:kp;;T::hoiT' 
I 

E. G. m. u. H. 
Dr. Karasiewicz 

:Frydr7ehowłez Rzendkowski 

I 
Pieniądze można wysyłae poez~ 

pod adresem: 927 

Bank, E. G. m. u H. in Tuchtl Wpr. 

--- - ·-- -:1 
mo•etUJll' 
po 50, 60, '70, 
75, 85 nirk. i 
wyżej. Wyści· 
gowce z la czer· 
woną gnmlł U5 
mr . .Jełlyny 

z„s1~pea t'abryaa.ow A.dier, Opel, 
Wen. W'ellltłalen i na. Herne i oko· 
licę. Odplata dozwolon • Wszelkie części 
rezerwiowe jak najtaniej. Re1•eraeTe rz•· 
telde i fachowo. Największy skład kołowców 
na okolicę. 189 

Herner Fahrrad- u. Motor-Industrie 

H He.llaAd Heroe, Dworco11a ulica 
1 I (Bahnhofstr.) 111. Telef. 265 

M. Miedziński,. 
w HE.RlfE 

u1. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (lo&' 

warsztat krawiec~i: 
w którym wykonuje si~ 
wszystko podług miar) 
z dobrych materyi po C&"· 

nach tanich. 

Zwracam także uw~ na mój 

skład JDebli 
które taJkte tanio sprzedaje., 

Swój do sweZol . SwóJ do 1wepf 

·-· Różaóre -
- białe, czerwone, brunatne, I.I 

niebieskie i szare ~ 

CJ '.FrAne • .MałJsiak od zaraz tanio do nabycia z calem urzą- ł 
Główny zastępca Wat. tenseheid, ' I dzeniem lub bez. Zgłoszenia do :Ekspedy- t' 

Jan liJerezyński, Herne. 938 vorstadtstr. 48. cyi „Wiarusa Polskiego pod nr. 936 
u dntk rir.ld~,d ! red~". v-~-,~-d-l'··-1·-·-i'"'-d-71--. H-if-1vr-A-v11·~,~q~1'!ld ~ Bocfo1m. N3k1adem t r:~iook-:t~-ł _'W'V_d_a_wn-1:.._ł_w_a-„-Wla--m-sa-P-olsłdeto" w BocliutiL 



siey 
ary 
ce-· 

-wychoazi sze:§ć mzy ty~o<lniowo. 

Prenumel'a.t.a wynosi 

t,50 mk. 
kwartalnie. 

„Posłańca Katolickiego" otr%Y
snują cbonenci w dodatku. 

Ir. 34. 

la niedzielę 14-tą po świątkach. 
t.elccya. Gałat V. 16 - 2-t. 

. ~rad~! Duchem chodźcie, a pożądliwo 
~c1 c1ala nr~ wypełnicie: Albowiem ciało po 
ząda przeciwko duchowi, a duch przeciw 
cial~ .. Bo !e, się sobi.e wzajem sprzeciwiają, 
ab_Y~c.1e me cokolwiek chcecie to uczynili. 
A 3ezl1 duchem bywacie rządzeni, nie jesteś
cie pod zakonem. A jawne są uczynki cia
ła, które są: porubstwo, nieczystość nie
wstydliwość, wszeteczeństwo, bałwo~hwal 
st~o! cz~rowani~, niep~zyjaźni swary, za
w1sc1, gmewy, mesnask1, rozterki kacerst
wa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa bie 
siady i. tym podobne. O których opowiadam 
wam. jakom przedtem opowiedział, iż któ
rzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Boże 
~o nie dostąpią. A owoc ducha jest: miłość, 
,wesele, pokój~ cierpliwość, dobrotliwość, 
dobroć, nieskwapliwość, cichość, wiara, 
skromność, wstrzemięźILwość, czystość. 
Przeciwko takowym nie masz zakonu. !A 
którzy są Chrystusowi cialo swe ukrzyżo
:wali z namiętnościami i pożądliwościami. 

Ewangelia. Mat. VI. 24-33. 

W on ezas mówil Jezus uczniom swo
im: Za den nie może dwom panom służyć 
, bo albo jednego będzie nienawidzil, a dru 
fiego będzie m_Howal; albo przy jednym 
sta9 będzie, a drugim wzgardzi. Nie może
cie Bogu służyć i matp.onie. Datego wam 
powiadam, Rie troszczcie się o duszę wa
szą, cobyście jedli; ani o cialo wasze, czem 
byście się odziewali. Azaż dusza nie jest 
ważniejsza niż pokarm? i ciało niźli odzie
nie? Wejrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie 
sieią, ani żną„ ani zbierają do gumien: a Oj 
ciec wasz niebieski żywi je. Azażcie wy da
leko ważniejsi nfż one? I kto z was ob
myślając może przydać do wzrostu swego 
łokieć jeden? A o odzienie precz się tro
szczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, 
iako rosną; nie pracują, ani przędą. A pawia 
lam wam. że ani Salamon we wszystkiej 
chwale swej nie był odziany, jako jedna 
z tych. A jeślisz trawę polną, która dziś jest 
a jutro będzfo w pjec wrzucona, Bóg tak 
Przyodziewa; jakoż daleko więcej was ma
łej wiary? Nie troszcie się tedy mówiąc: 
Cóż będziem jeść, albo co będziem pić, al
bo czem s_i:ę będziem przyodziewać? Bo
tego wszystkiego poganie pilnie szukają. 
Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że te
~o wszys-tkiego potrzebujecie. Szukajcież 
tedy najprzód Królestwa Bożego i sprawie
dliwości jego, a to wszystko będzie \\an 
Przydano. 

Kazanie. 
. Jak pod względem moralnym n!e mo
zna być jednocześnie cnotliwym i występ
•Ym; tak i pod względem materyalnym, 
dwóch rzeczy naraz niepodobna dokładnie 
:vykonywać, bo jeżeli jednemu się ktoś po-
SWięci, drugie zaniedba. 

Na tej podstawie opierając się Pan Je-
, zpus, powiedział: ,.Żaden nie może dwiema 

anom slużyć. Bo albo jednego będzie nie 
nawidzil, a drugiego będzie mil ował: albo 
Jlrzy jednym stać będzie, a drugim wzgar-
4zi". 
. Ci, co tlomaczą Pismo święte, rozmai

ci~ tekst ten objaśniają. - Co innego - po 
;,.r1adają - jest Chrystus zbawiciel.!, a co in
n~go szatan, zły duch, nieprzyjaciel zbawie 
~ta, ludzkiego; a więc obydwom naraz slu
zyp niepodobna. Nie można być naśladow
~-ą Chrystusa, wykonywać cnoty i zarazem 
lsć za poduszczeniem szatana i tyć według 
Pożądliwości ciała. Nie można naraz wy
znawać prawdziwej wiary, i jednocześnie 
być poganinem· albo katolikiem i lutrem. Je 
d~o z tego dwo'jga ktoś soble obiera i tern!! 
Więcej sprzyja. „Nie można Bogu służyć I 
lllamonic" - mówi dalej Jezus; bo trudno 
se,rcu nakazać, aby to, czego nienawidzi •. 
lll1łowało. J(to kocha Boga, taki wypełnia 
Jego przykazania, strzeże się wszelkiej nie
sprawiedliwości i krzywdy bliźniego. Prze 

Bochum, na 'niedzielę, dnia 25 sierpnia 1907. 

ciwnie, kto miluje świat, mamonę, rzeczy I 
marne, bogactwo, ten nie przebiera w środ 
kach, czy one są godziwe lub nie, byle tyl
ko zdobyć majątek i używać wszelkiej przy 
jemności~ Taki nie dba o duszę, byle ciału 
dogodzić; nie myśli, co będzie w przyszło
ści, aby tylko tu na ziemi nie cierpieć. Ta
ki nie ufa. Bogu i nie pokłada w Nim nadziei 
a tylko ubiega się za rzeczami doczesne
mi i w nich cale szczęście pokłada. To też 
Jezus, aby zwrócić uwagę takich, mówi: 
„Nie troszczcie się o duszę Waszą, cobyście 
jedli, ani o ciało wasze, czembyście się o
dziewali. Azaż dusza nie jest ważniejsza 
niż pokarm? i ciało niż odzienie? Co zna
czy: że chociaż duszę i ciało mamy od Bo 
ga„ to jednak dusza ważniejsza od ciala i 
życie przyszle od teraźniejszego. A więc je 
żeli o duszy będziemy 12amiętać, to j rze
czy doczesnych nam nie zbraknie. „Wej., 
rzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją, ani 
żną, ani zbierają do gu,mien: a Ojciec wasz 
niebieski żywi je. Czyliście wy niedaleko 
ważniejsi niż oni?" Tutaj nie nakazuje nam 
1 ezus, brofl Boże, abyśmy mieli opuścić rę
ce, nic nie robić, a tylko spuszczać się na 
opatrzność boską; bo właśnie dla tego dał 
nam Bóg rozum, talenta i zdolności„ abyś 
wy według sił pracowali i zarabiali na chleb 
ale zabrania zbytniej troskliwości, która po 
żytku nie przynosi, a tylko zakłóca spokój, 
i oslabia w nas wiarę w Opotrzność Bo-
ską. . 

Zrób czlo\, ·1eczc, co do ciebie należy, 
upraw należycie ziemię, zasiej ją we właści 
wym czasie ziarnem wyborowem, proś o 
blogoslawieństwo Boga, a On reszty do
pełni. Jeżeli ptaki powietrzne, nie mające 
duszy, a tylko służą do naszego pożytku i 
żywi je Bóg; albo lilie polne i rozmaite ro
śliny przyodziewa barwą, które dziś kwit
ną, a jutro na ogień będą wrzucone, to tern 
bardziej nas, których stworzy! na obraz i 
podobieństwo Swoje, obdarzy! duszą nie
śmiertelną i życie Swoje za nas poświęcił 
głodem nie umorzy, byleśmy tylko wier;nie 
mu służyli Jeżeli widzicie, że jakaś klę
ska zagraża urodzajom: zbytnia posucha 
lub nadzwyczajne deszcze, zaraza i tym 
podobne plagi, a wy uciekacie się do Bo
ga w modlitwie, prosząc o odwrócenie tego 
zla. Dobrze robicie, boście powinni tak po
stępować: ale nigdy rozpaczać i zbytecz
nie smucić się nie należy; bo rokrocznie po 
dobne niebezpieczeństwa grożą, a (jednak 
Bóg nas żywi i z głodu nie daje umierać. Po 
ganie tylJio, którzy nie mają nadziei o ta
kie rzeczy się troszczą; ale my chrześcija
nie baczy~ powinniśmy, że Ojciec niebieski 
wie„ iż tego wszystkiego potrzebujemy. A 
zatem, szukajmy naprzód królestwa Boże 
go i sprawiedliwości jego, a to wszystko 
będzie nam przydane. - Daj Boże, abyśmy 
w ten sposób postępowali w calem życiu 
naszem, a za to po śmierci zasłużyli na o
glądanie Boga i cieszenie się chwalą Jego 
po wszystkie wieki. Amen. 
~~„cr.:ac:~ui.w:wcrwww11.:tt~~.,..,,_.... 

świadczy. Dowodem tych łask były sre
brne wota, srebrna sukienka i korony na 
obrazie. 

W nowszych czasach z powodu smut
nych losów kraju, cześć Naiśw. Panny w 
Niedamowie zmniejszyła się znacznie. Nie 
ma dziś na nim dawnych wotów, ani srebr
nej sukienki. 

O dawnych łaskach i cudach opowia
dają tu jeszcze starzy ludzie, ale i tych licz 
ba zmniejsza się z biegiem lat. . 

Nowacerkiew (Neukirch.) 

Na południe od Pelplina, dzisiejszej re
zydencyi biskupiej, leży Nowacerkiew, tak 
zwana, bo w roku 1290. zbudowano w tej 
wiosce nowy kościół. Należała ona wraz z 
innemi okolicznemi włościami do opactwa 
pelplińskiego, dla tego aż do początku bie
żącego wieku OO. Cystersi z tego klaszto
ru sprawowali w Nowejcerkwi posługi du
chowne. 

Obecny kościół podobnież fundov 
pelpliński Opat, ks. Leonard Rembowski 
roku 1623. Tenże założył tam Bractwo Ró
żańca św. i od owego czasu w szczegól
niejszy sposób zakwitlo tam nabożeństwo 
do Naiśw. Panny i ta Boża Dziewica szcze
gólniejsze też laski czcicielom swoim w No 
wejcerkwi rozdzielać poczęla. 

Bractwo różańcowe miało w tym ko
ściele swój osobny ołtarz, nadto drugi prze 
ślicznej roboty obraz Najśw. Panny, prze
znaczony do noszenia podczas procesyi. W 
niedługim czasie drugi ten obraz zasłynąl 
nadzwyczainemi laskami. Przedstawia on 
Najśw. Pannę z Panem Jezusem na ręku. 
Bractwo przyozdobiło go w srebrną su
kienkę wyzłacaną. U góry dwa aniołki pod 
trzymują kosztowną koronę nad g!ową J3o
ga-Rodzicy, którą otacza dwanaście gw1a7 
również srebrnych i pozłacanych. Nadzwy
czajne laski, które w osobnej księdze spisy 
wać zaczęto, spowodowały przeniesienie 
tego obrazu do wielkiego ołtarza. Akta wi
zyt kanonicznych wspominają o nich w la
tach 1765 i 1780. Ostatnia wizyta wyraża 
się w te słowa: „Obraz Najśw. Panny u
mieszczony we wielkim ołtarzu, jest w oso
bliwszej czci i powszechnie uważany za c1 

downv. Laski już od dawna są zapisywa
ne do. osobnej księgi, tylko jeszcze od wła 
dzy duchownej sądownie zatwierdzone nie 
zostały." 

Po dziś dzień obraz ten uważany b~ 
wa za cudowny i zgromadza zwłaszcza na 
uroczystość Naiśw. Panny Różańcowej licz 
ne zastępy wiernycli. 

W tym samym ołtarzu nad obrazem 
Najśw. Panny R.óżańcowej, mieści się we 
framudze kamienna, mająca około 3 stor 
wysokości figura Naiśw. Panny Bolesnej., 
wykonana pięknie w całej stojącej postaci, 
z rękoma zalamanemi z boleści. z mieczem 
przeszywającym serce. Oto historya tej fi-

--~ gury.: 

B 
Od niepamiętnych czasów stala ona we 

Cudowne Obrazy Matki. osk1'ej. framudze na słupie murowanym, przy dro 
. ' .I dze w Borkowie. blisko pól mili od Nowei-

w Polsce. 

(Ci.:lg dalszy)_ 

NIEDAMOWO. 

cerkwi. Pobożnf zanosili często przed nią 
gorące swe modły, a nawet cale gromady 
przechodzące tarntędy na odpusty, zatrzy
mywały się przy niej, by zadość uczynić po 
bożności swojej. Aż oto z wiosną roku 1802 
spostrzeżono jakąś nadzwyczajną świat-

Wieś, położona w dekanacie tczew- lość, otaczającą świętą figurę. Na tę wiado 
skim posiada we wielkim ołtarzu obraz N. mość poczęli się ludzie zbierać coraz licz
Panny, malowany na wzór cudownego ob niej kolo figury! a ci, ~tórzy tu swe prośby 
razu Najśw. Panny w Częstochowie. Mówi królowej męczenników przedstawiali, do
o nim podanie ludowe, że kiedy w Nieda- znawali od Niej wysłuchania. Zwróciło to 
mowie stary kościół popadł w ruinę i· pod uwagę nietylko władzy duchownej, ale i 
nowy kościól fundamenta kopano, znalezio świeckiej. Królewski urzędnik będąc pro
no ten obraz wśród gruzów nietknięty. Ak- testantem, nie był w stanie zrozumieć nad
ta kanonicznej wizyty ks. Narzymskiego z ziemskiej działalności Boga-Rodzicy, usiło
roku 1727. mówią " nim, że byl już wtedy wał więc dowieść, że tam nic nadzwyczaj
bardzo stary, a w aktach wizyty ks. bi- nego niema, bo jak to w swem urzędowem 
skupa Ostrowskiego z roku 1765. czytamy, piśmie wyraził: „teraz się już cuda nie dzie 
że obraz ten umieszczony dawniej w bocz- ją".Staral s ię tedy wszelkiemi sposobami 
nym oUarzu, dla większej czci przeniesiono przeszkodzić zbieraniu się ludu kolo figury. 
do wielkiego oltarza. że uważany jest za Tymczasem wieść o cndownem zjawieniu i 
cudowny, z powodu licznych lask. jakie laskach doznanych przy św. figurze w Bor 
przy nim Matka Naiśw. wiernym sv„~oim kawie, coraz liczniejsze ściągała tam gro-
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Księgarnia "Wiarusa P, u 
poleca w wic~~:.!n wyborze : 

książki di) nabożeństwa, powie
ściowe, historyczne, śpiewniki, li· 
stowniki, papier li::;towy, wiązarki, 
powinszowania itd. 

Adres : "Wiarus Po~ki", B~· 
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok 17. 

mady. W niedziele i święta wieś była jal· 
by w oblężeniu. 

Władza duchowna podobnież zrazu nie 
dawała wiary cudownym zjawieniom w 
Borkowie. Na pierwsze świadectwa wcale 
uwagi nie zwracano. Dopiero kiedy kiądz 
kanonik Bastkowski, oficyał po.morski w 
Starogardzie rzecz bliżej zbadał. gdy i ko 
mendarz w Nowejcerkwi O. Placyd, pobo
żny kaplan z klasztoru pelplińskiego, we 
śnie o tej figurze cudowne miał widzenia~ 
postanowiono przenieść ją do kościoła w 
Nowejcerkwi. Stało się to dnia 13. czerwca 
r. 1802. 

Z polecenia władzy miało się to prze
niesienie odbyć w cichości, nie zapowiedzia 
no więc nigdzie, kiedy ono nastąpi, mimo to 
setki ludności wszystkich stron zbiegły się 
do Borkowa i przeniesienie nastąpiło wśród 
nader licznej procesyj. W tym czasie dwu
nastoletnia głucha dziewczyna, Gertruda 
Przechowska Ofiarowała się op. Najś. P. 
Bolesnej przez rodziców, natychmiast słuch 
odzyskała. Wiele też innych łask doznalj 
wierni w tym dniu od Najśw. Panny Bo
lesnej, które ·się przechowaly w podaniu 
miejscowego łudu. Po dziś dzień lud oko
liczny w ciężkich chwilach spieszy do No
wejcerkwi, bo wie, że tam najłatwiej łaski 
potrzebne u Matki Najśw. wyprosić sobie 
potrafi. 

Szczegóły te historyczne wyjęte s: i . 
dzieła ks. J. FaRkideiskiego: „Obrazy cudo 
wne i miejsca'' tudzież z podania miejsco
wego. 

(Cią.rc dalszy nastąp! ) 
.WSSi'iill!illl-~-~~~,··~o 

Dzieje Kościoła katolickieg~u 

(Ciąg dalszy)_ 
§ 49. f. 

Cuda, które się działy na osobie Jezusa 
Chrystusa. 

Cuda te dowodzą, że Jezus Chrystus 
jest Bogil..;m. 

Wszystkie chwile życia Chrystusa Pa 
na wslawit Bóg cudami. aby pokazać, iż 
tenże był odeń posłanym. 

1. Zanim się jeszcze Pan Jezus uro
dził, zwiastował anioł, że się narodzi znaj
czystszej dziewicy; w tajemniczy sposób 
będzie poczętym bez męża . z Ducha św. i 
znów aniól ogłasza tę tajemnicę przybrane
mu ojcu, św. Józefowi. 

2. Narodzenie się Jezusa Pana zwia
stuje anioł czuwającym pasterzom kolo 
Betleem, a chór aniofów śpiewa pieśń po
chwalną. 

3. Do ubogiej stajenki prowaQ.zi gwia
zda .rzech mędrców ze wschodu. Mędrco
wie złożyli mu hold w imieniu dalekiej przy 
szłości ipowrócili, cudO\vnie przestrzeżeni 
o zdradzie Iieroda. inną droga do domu. 

4. Ody N. Panna ze św. Józefem przy 
niosla dziecię do świątyni po oczyszczeniu 
się, bogobojny Symeon, Duchem św. nat
chniony, sławi dziecię, jako światło świata; 
to samo w duchu proroczym mówi 80-letnia 
prorokini Anna. -

5. Aniól ostrzega św. Józefa, aby się 
schronił do Egiptu przed okrutnym Hero
dem z dzieciątkiem bożem i jego matką. 

6. Przy chrzcie św. spuszcza się na 
Ch ~ystusa .Pana Duch św. w postaci go
lęb1cy, otwierają się niebiosa i głos z nieba 
powiada: „Ten jest syn mój miły w któ-
rym sobie upodobałem .. , - ' 

7. Ody zwyciężył trzykrotną pok i1· 
szatana, przystąpili do Niego aniołowie i 
slużyli Mu. 

· 8. Na górze Tabor otacza Go obłok ja 
sny, a Mojżesz i Ęliasz rozmawiają z nir11 
. 9. Gdy Pan Jezus tuż przed męką swo 
Ją bolesną modlil się do Ojca: „Ojcze wy
baw nmie tej godziny, lecz dla tegom przy
szedł na tę godzinę; Ojcze, uwielbij im ię 
Twoje ;" wtedy rozlegl się głos z nieba: „: 
„I uwielbilem i jeszcze uwielbię." Gdy się 
temu rzesza. która stała i słyszata. dziwi
ła. rzekł do niej Pan Jezus: „Nie dla mnie 



ten glcs, przyszed:, a?e dla was'' tj. "tiy~dc 
.wierzyli. 

10. W ogrodzie Getsemańskim wzmac 
11ia Oo aniół w walce śmiertelnej. 

11. Gdy wisial na krzyżu zaciemniło s:, 
słońce; gdy ducha oddawał rozdarła się 55 
łokci długa i 18 szeroka zastana, która miej 
sce najświętsze zasłaniala, ziemia się trz~ 
sła, skały się rozpadały i wiele ciał zmar
łych powstało. 

12. Dnia trzeciego zmartwychwstał; 
aniół odwalił kamień z Jego grobu wśród 
wielkiego trzęsienia ziemi, a straż wojsko
wa drżała ze strachu; aniolowie pierwsi 
zwiastowali Jego zmartwychwstanie. 

Tak przez całe Jego życie, chociaż w 
taldem bylo poniżeniu, ciągle się przebijają 
promienie wyższego porządku i życie jego 
jest niejako cudowną tkanką poniżenia i 
chwały. Ciemność za~iemnia światło, świa
tło rozjaśnia ciemność; chwała podnosi po
niżenie, poniżenie zaciera chwałę, tak, że 
w Jego ludzkiej naturze widać boską, a 
w boskiej ludzką naturę. 

To też pięknie powiada dawny Ojciec 
kościoła łformisdas: Chrystus Pan narodził 
się, ale narodził z dziewicy; spoczywa w 
pieluszkach, ale cześć Mu oddają mędrco
wie ze wschodu; przychodzi na świat po
między bydlęty, ale chwałę jego śpiewają 
Ćhóry anielskie; je, ale tylko wtenczas, gdy 
mu się podoba, albowiem inny raz gardzt 
strawą ludzką i nazywa prawdziwym swo
im pokarmem WYRełnianie woli ojca nie
bieskiego; śpi, ale wśród snu zastania Apo 
stolów od zatonięcia na rozhukanem mo
rzu; chodzi po ziemi, ale i woda nosi Go 
jako na bitym gościńcu, umiera, ale, umfe
rając, porusza całą przyrodę. 

l (;ląg d als:iy Dlli5U&P0. 

drgach, pomykalv !~u rczstawionym :ha
łupom, wśród lip i jabłoni osypanych kwia 
t~'J';. 

- Moi znają - zawołał Michał. 
- Twoi - odpowiedziały cicho wzru-

szone Jaga i Kaśka. 
Tak się skończyło pożegnanie z wio

ską rodzinną, z tym szmatem ziemi, co 
ich żywili chował i tyle im trosk i uciechy 
sprawi al. . 

Kopeć myślal o Michalowej drodze l 
I(rzyżu. Jaga o pierwszych pieniądzach. 
które przyślą chłop i córka, a Kasia o łfa
meryce i Sobku.„ Bartyzel śmiał się, ba
raszkował i cuda opowiadal o wielgiem mo 
rzu, ale mało go co słuchali zajęci swoje
mi myślami. 

W Szczurowej z polecenia Kasi czekał 
na nich Sobek. Nie chciała przy pożegnaniu 
świecić mu przed oczami swoich ludzi. Ja
koś się zrobiło raźno. Bartyzel kazał po
dać w sklepie arbaty, dobrze omaszczonej 
arakiem z czupryn zaczęlo się kurzyć. So 
bek pat~zał w Kasię, jak w obraz, a na dzie 
wu~h_ę szły ognie, że aż ją Jaga nogą trą
cała, Michał uśmiechał się i tulił do baby. 

Okolo dziewiątej ruszyli dalej. Z po
czątku byto wesofo, ale zaraz za niedziel~
skami miny rzedły, smutek wydobywał sLę 
z serc i siadal na ramionach. Na Rysiu mi
ny zrzedły do cna, a w Słotwinie słowa nie 
mQgły iil} przechodzić, bo gardła chciały 
łkać ... 

Michał spoważniał oczekując przezna
czenia z obojętnością polskiego chlopa. 

Kasia objęła władzę, ona kupiła bile
ty, wyprawiła rzeczy, ona wszystko, że 
matka nie mogla wyjść z podziwu. 

- Kasiu - zawolal Sobek - ty mi 
chyba przyślesz sifkartę za d·wa miesiące. 

- A ni.e chciałeś wierzyć ... 
- No, to daj pyska. 
Pocałowali się tak, że aż Jaga uderzy-

W pogoni za szczęśeiem. ra w ~aL~ct~?~~~~pia wywalają_ zawo-

1a1a. 
- A niech wywalają - odpowiedzieli. 
- I obniosą was ... 
Nareszcie zajechała maszyna okrutnie 

- Czy i tam świeci miesiączek i czy: zasapana, jęcząca, jak żywy potwór skrę-

(Ciąg dalszy). 

ino ten sam? .... Miesiączku, jeśli cię nie uj- powany łańcuchami. Nie bylo czasu na la
rzę więcej, to i nie zapomnę, będę cnil za menta i płacze. Toboły I(asi pochwycił So
tobą, jako i za Jagą i za dzieckami. Za bek, Michała Jaga i polecieli do wagonów_. 
czem ja nie będę cnił? ... za wszystkiem. Bartyzel, idąc naprzód, prowadzit. Na scho 
nawet za tą wodą, co płynie wedle błonia dach Sobek dosiał pyslrn od Kasi, Jaga po
i bulkocze. cało\vala Michala, Bartyzel drzwi otworzył 

Stanął, słuchał i po chwili naśladował konduktor krzyknął „gotów" _ dwoje zo-
lagodny bulkot wody. stało na ziemi, czworo w wagonie. 

- Bul - bulu - bul - bulu - pow- _ Zahaczyłam ucałować matusię i je-
tarzal. Ja i za tern bulkotem będę cni szcze to powiedzieć, aby Pawla od waka-
Cnić to t~k~e. radość, .bo se człek wszystko cyi posyłać do szkoły. Na tabliczkę, elemen 
przypomina l rozwaza. · b t l ' s b k ł d · s·1ę do 

N · t d · • dł · 1 tarz t u y, przysz ~ .... o e , a UJ azaiu rz zien mu przesze , ia < ' d og· 1 
lu~at~cznym śnie. ~o spojrzał na babę i I r ~Kasiu, ty chyba czwórką i powozem 
dz1eq"' g!os mu _zam1e:al w ~ardle. wrócisz z łfameryki _ wolal Sobek. 

-:--- Michał, me ~ąd~ .glup1: - po'Ytarza! _ Razem wrócimy! 
sobie w _duchu - 1~m 1adą 1 !":raca1ą, t? I J g ·ą żegnała znakiem krzyża, So-
ty p_rzęc1e dasz sobie radę. Coz tu wys1e- b k a_ a,.j. 
dzisz? ' e mo\\ i . . . „ . 

T. ·k · ł . l ·, - A co mi tu będziemy rob1c bez cie-
~· a ą przemową uc~~za z_a1?~c ser~a: bie? 
~ pat_rzą? na, przyt~mnosc I(as1, 1e1 pam1ęc _Dacie sobie radę_ odpowiedziała z 
1 zab1eghwosc. nabierał otuchy. we·soło 

T d . k t 1 . · • . wagonu . 
. - a zie.w ~ - szel? a me zipme I _Kasiu, a pisz. Dzieó i noc będę wy-

mme P.r~~ sobie m_e da .. N1ec~ bę.dz1e co glądać twego pisania. Bacz na Michała. 
c~ce k1e1 Jazda, to 1azda 1 zaciął się okrut- Maszyna świsnęla, za glową Kasi uka-
me. . zała się twarz Michala, Sobek i chłopak 

Przed samym _wieczorem B_ar~yz~I, I?O Bartyzela, wymachiwali czapkami. Jaga 
dług umo_"':Y, przy1echa~ po .I\a~ię i ~I~~a- krzyknęła głośno, pociąg się szarpnął i po-
ła, zabrac ich. do Slotwi!1Y l 1uz z mm1 Je- dl początku wolno lecz zaraz poru-
chać do sameJ łfameryki. sze ' z . . . '-k ł 

Na wsi robił się tumult, kumy i kumosz knął, skre~it w _lesie i zm _n~ . 
k . · d ·t · d -h ł M' h t -Am po mm dychu, am słychu ... 

1 ~10ma. z1 y s~ę prz_e c a up!\ ic ~ o: __ 1 , . t az będziemy robić? zapy-
we1. Kasia znos1la za1dy na woz, swo1e l t • coz eyr Sobek 

t · J d ·r c t h ht a a1 zrozpaczon . ta, us1a. aga zawo. z1 a .. z. erec . c op - _ Wracać do chałupy do dziecek. 
kow wpatrywało s1_ę ~dz1w1onym1 oczyma _ Bez Kasi _ bez Michala _ dodaf. 
w zapłakaną matusię 1 smutnego tatusia.

1 
_Leć i zawróć ich!... 

.Gdy Jaga co~az gl?śni~j lamentowa_a _ żebym ino mógł. 
Kasi~ ?dezwata s!ę: Niechze nas matusia _ Nie lżyj, bo takbyć nie zrobił. Wo-
choc1az ~o S~o!w1n~ <;>dpro~adzą._ . lisz czekać na sifkartę od Kasi Znam ja \vas 

. -:- . Siad~1cie, mie1sce się. znaid~1e, a wypchaligcie dziewuchę i chłopa, a mnie z 
p1ękme1 b~dz1e, gdy m~tka dziewkę 1 chla- sierotami ostawili. 
paka ~dw10zą ~o kol~1 ... , . . Zalała się łzami i poszła do karczmy. 

M1ch~t soo1rz~ł. lttosc1w1e na babę. Ja kazała dać piwa sobie i chłopakowi od Bar 
ga ~awdz!ała chuscmę na gt~wG, Zawrzy- tyzela, pita, przegryzając plackiem wzię-
kraika o?ięła, rz~dy ~ chalup1e. tym na drogę. Sobek poczQstował kielisz-

-. Siadac, s1a~ac ! - wołał Bartyzel. kiem wódki chłopaka, sam wypił dwa, że-
M1chal _naprzod przed_ chałupą_ pacało: by zalać robaka, co w nim serce żarł, i zdu 

wał Jagę. Załkała okrutn_ie. Za ?I~ poszh sić tęsknotę za Kaśką. Matce przynieśli but
c ... hłopc!'· płacząc serdeczme; za mm1 kumy. kę z wędzonką i drugi kufel piwa. Broniła 
Hakah wszys~y. Jedna Kaska ra.z tylko o- się lecz rozdygotana żalem przyjęła. Pita 
ta~la o~~Y chu.steczką, gospodynie _w ręce_. re 'c·droilmic jadła i\\ zdychab ciężko i ser 
dz~ewk 1 i ~H~ci całow~ta. w ~ęby. St~dła na derwk. ' 
woz, za mą 1aga, za ~11rr;i1 M1chat Zdi~ł ka- Konie odpoczęły i przegryzły. Przed 
pelusz,stanął na wozie l rzekł dławiącym wsiadaniem Sobek z chtopakiem wypili je-
glosem: . . . . 1 szcze po kieliszku wódk( i matusię do wy-

- ~tamam s~ę 1. P.ozdrawi.a~ c~ ą gro- picia słodkiej zmusili prośbami. Siedli na 
mad~. Nie zapommałc1e ? babi~ l sierotach wóz, Sobek obok Jagi, chłopak powoził. 

Z:gnały_ go. gtosne zyc~en1a1 . chłopcy Dziwny animusz wstąpił w nich i rozle 
Jtaprzod po?1egh prz~z blon~e raz Jeszcze z wat się żałosnym śpiewem - Sobek za I(a
'' ału ~szw1~y uirzec tatusia. . sią, chłopak za tatusiem, Jaga co się zaśmia 

~Je~hah na m.ost zadudma.ło - a i ser la. to i zapłakała. Smiech wydobywało _pi-
ec M1cha1.a zadudmało - otarł rękawem o- łodką a płacz tęsknica za mężem i 
czy. w,o ze s , 

_ Oj, Dołęgo, moja rodzona Dołęgo, corką. , . . , , . h 
k . · · · · " a w ni·e1· mo1·!:1 babę i· dziec Wrocih pozno w noc. Jaga po c1c u we 1t1ze cię uirz.... "" - d . b I( · · , · ł t k _ 
k8. ': - powiedział tak serdecznie, że Jaga szla. o iz Y: s1ęzyc ,osw_re.cat c_z ery o 
z~łs:llrchała i zarzucHa ręce na szyję. n~piate leb~1 chtop~kow sp1ący~h .na slo-

- Niechże się raz jeszcze spojrzę na mte koło pieca:·· _M1ch~ła 1 K~s1 me ~yło. 
te nioże zielone błonia i na tę wodQ naszą. Za_l~la się _lza~1 cicho, zeb~ _dz1ecek me bu 

StanQli we troje na wozie, obrócili się dzic, rzuciła się na puste łozko, zmęczoną. 
smutni i patrzeli. I:o zielonem b~oniu czte zasnęła„. 
ry jasne glówki jak maJwy na białych Io- * · <t .. • * 

Kasia w wagonie ilSiadła priy ojcu, 
Bartyzel naprzeciwko. 

- Do Slotwiny - mówil - tyś rzą
dziła Kasiu, teraz na mnie kolej. Patrz ino 
na mnie, słuchaj mego głosu, a ty Michał na 
Kasię. Najtrudniej dojechać do Bremy. W 
Krakowie się przesiadaj, w Oświęcimiu też 
przesiadaj, w Bredawie przesiadaj, a w 
Bremie na sif !... 

- Gdzie się przesiadać? - zawołała 
przestraszona Kasia. 

- Gdzie? na inną kolej. Tyło za mną 
tyło przy mnie, a będzie wszyćko dobrze. 

- Bóg nam zeslal takiego bywalca -
odezwal się Michał. 

- Nikt ino Bóg - poświadczyła I(a
sia z głęboką wiarą. 

W Bochni Bartyzel wypadł z dzban
kiem na stacyę i przyniósł piwa. 

- Tu wieczerza - rzekł - w I(rako
wie niema czasu, za pół godziny jazda -
ścisk, tumult, J!Opychanie ... 

Kasia westchnęła, rozwiiaiąG tobołek z 
żywnością. Plackiem częstowała Bartyze
la, a on podawał im dzbanek z piwem ... Nie 
pokój nerwowy nie dał im spać. I(ażde sti
nięcie budziło i przerażało ich. · 

- W takim strachu trudnoby było dłu 
go wyżyć - myślała, wzdychała, a sen za
mykał jej powieki. 

- I(asiu, Michał, Wisła pod nami, sły
szycie? - zawołał Bartyzel. 

Dudnilo głucho, Kasia się zerwała, Mi
chał zbladl. 

- Już Kraków. węzełki do ręki! Albo 
lepiej wszystko do płachty Michałowi, 
płachtę zaś przewiązać mu przez plecy, nie 
zginą! Będzie pilnował i moich. a my Ka
siu po bilety. Nie bójcie się, bo jeszcze nie
ma czego, jeszcze jesteśmy u swoich, pol
ska tu mowa jak w Dołędze. 

. Jutrzenka rzucila różowy snop świa
tła na wody Wisły, czerwone baszty Wa
welu i ozłociła je. 

Pociąg, lecąc po wysokim wale, przed 
nal w górze ulice, zatoczył wielkie koł< 
wpadł na stacyę ... 

- Michał, dawaj plecy, Kasiu, podnieś 
· zajdy w górę, a ja mu płachtę uwiążę, a te

raz za mną, pójdziemy od razu na salę do 
klasy, posadzimy Michała, a sami po bile 

Tumult rozpędzony w stronę wyjścia 
chciał porwać, jak morze, za sobą Michała 
i I(asię, Bartyzel wydobył ich, ciągnąc z so 
bą. W sali odwiązał Michałowi zajdy i po
sadził go przy nich. Chlap ocierał pot z 
czoła i gdy się uspokoi? i miał trochę swo 
body, pierwszy raz zaczął myśleć o Ja
dze, o dzieciach, o wsi ,o błoniu, o zrobio
nej przez siebie drodze i dębowym krzyżu 
na rozłogach. 

- Pewnikiem teraz Paweł wypędza 
nasze cielę i krowę żydowską na błonia, 
Jaga sadzi ziemniaki, albo na dworskier 
:ilbo u siebie. Miala kupić korzec we dwo
rze i odsadzić brakujący zagon. 

Urwal, myśl się wyczerpała, nie było 
więcej przedmiotu do rozmyślań, obejrzał 
się trwożnie. Coraz więcej napływało ludzi 
do ciemnej, wielkiej sali, robil się wielki har 
mider. Michał niespokojnie obejrzał się za 
Kasią i Bartyzelem ... Barczysty młody chlo 
pak o bladej twarzy, z zawiniątkiem na 
plecach, przysunął się. 

- Niech będzie pochwalony ·_ rzekt 
składając zajdy na stole. 

- Na wieki! - odparł Michał radośnie 
że przecie swój się zjawił. 

- Widzi mi się, że do I-Iameryki? -
zapytal. 

- Zgadliście! - odparł Michał. 
- Na Bremę! 
- Pono na Bremę. Abo jest inna dro-

ga? 
- Jest ich dosyć. Jedziemy razem!... 
Micha!owi rozpogodziło się oblicze, za 

śmial się. 
- Pierwszy raz jedziecie? Zagadnął 

chłop. 
- Pierwszy, po cóż wracać, gdy się 

już raz byto i zrobiło swoje. 
- Ei, nim się zrobiło swoje, cosik gna 

do swojch, na swoje śmiecia. Trudno wy
trzymać, to się i jedzie nacieszyć się swy
mi. A potm znowu żal sutego zarobku i 
wraca się. 

- Włóczyć się lubicie - mówił we
soło Michał. 

- I wy w łfameryce nauczycie się lu
bić. 

Przybiegli Bartyzel i Kasia. 
- Tatusiu, już v.:szystko, ino siadać -

wolała rozgorączkowana dziewka. 
- Jadę z wami - rzekł chłop. 
- Skądżeście? - spytał Bartyzel? 
- Z Bielczy. 
-Awy! 
- Ja ze Szczurowy, a dziewka i oi-

ciec z Dołęgi. 
- Znam Szczurową z jarmarków i 

murowanego kościoła, a do Wisły idę na 
Dołęgę. 

-- Tak, tak - poświadczył Michal. 
Chłop wyciągnął rękę i roztworzyl sze 

roką dłoń. uściskali się z Bartyzelem, po
tem z Michałem, a delikatnie sktonił się 
I(asi, patrząc na nią ciekawie. 

- A gdzież do łfameryki? zapytat 
- A gdzieżby, jeżeli nie do naszych 

do Cikago. 
- I ja, ćma tam swojaków. .~ .. 

- Jak się mianujecie? - odezwał się
Bartyzel. 

- Wolają na mnie Marcin, a mianuję s· 
Dzi_ęciol. Z ~ed:iej P?chodzimy okolicy, j~~ 
stesmy swoiaki, w 1edną drogę jedziemy 

- Zaczekajcie ino, dajcie baczenie ~a 
rzeczy. 

Wysunął się, przeciskając si~ przez 
tłum. 

- Swojak i zuch ci jakiś - rzekł Mi 
~tl . 

Bywalec Bartyzel przyłożył tajemni
czo palec do ust. 

- Ostrożnie - szepną!. 
- Slepiami okrutnie strzela - szep 

nęfa Kasia. • 
Tak, tak - poświadczył Bartyzel. Mi

chał patrzal zdziwiony. Chłop mu się wy. 
dal, że go ino do rany przyłożyć. 

Marcin wrócił, niosąc we Uaszce wód
kę, kieliszek i cztery obwarzanki, posy. 
pane obficie solą i kminkiem. 

- Trza wyoić na nową znajomość że-
by się nie urwała. ' 

Portyer roztworzył na oścież podwój
ne drzwi i zawołał: Zabierzów, Krzeszo
wice, Oświęcim, Bogumin, Wiedeń. 

- Kiej nie wywalali Bremy szepnęła 
Kasia. 

Dwóch bywalców rozśmiało się ser
decznie. 

- Gdzie Brema, gdzie - mówił Bar
tyzel - nad samem morzem. A teraz roz. 
bierzcie zajdy ojca ,ty Kasiu weź swoje, Mi 
chał swoje i ja swoje. 

- I ja swoje - dokończył Marcin. 
- Jazda. 
W wagonie zlożyli zajdy, rozsiedli się 

i razem we czworo rozśmiali. Marcin wyjął 
papierosy i jako światowiec częstował nie 
mi. Gdy podał Kasi, przeżegnała się, Bar
tyzel zapalił, a Michał przyrzekł, że się nau 
czy ćmić papirusy w łiarneryce. 

Pociąg ruszył, pokazali nowe bilety i 
nowe odetchnienie. Michalowi w oczach ro 
sła wesołość, lgnął clO Marcina i dziękował 
Bogu, że mu zesłał z Bielczy swojaka, ró
wnież wielkiego bywalca. Kasia tylko nie 
była mu rada i bała się go, bo czuta ogień 
w jego oczach. 

- Zapracuję się - powtarzała w du
chu - aby jak najprędzej uciułać na kartę 
la Sobka i postać mu ją, niech przyjeżdża 
bronić mnie ... 

- A co tam matusia i dziecka ? -
zwróciła się do ojca. 

Michał zbladł, żal ścisnął mu ręce. 
- Sadzą - doko11czyla - ziemniaki na 

swojem i popłakują za tatusiem i za mną. 
- A my? - szepnął MichaL 
- My jedziemy do ttameryki, my nie· 

mamy czasu na placze - odparła rezolut
nie. 

- A Sobek co? - zapytał. 
Na dziewczynę buchnęły ognie, sama 

nie wiedząc dlaczego, zaslonila oczy rzę
sami i zwrócila się do okna .. Skąd przyszly 
na nią ognie, nie wiedziała i gniewala s,· 
że przychodzą nieproszone znienacka. 

Zasmucona. nie śmiejąc spojrzeć na Bar 
tyzela i Marcina, wyglądala oknem, lecz 
nic nie widziała, zajęta buchającymi na .1• 

twarzy plomieniami. · 
- Oświęcim, Oświęcim! - wołali' 

konduktorowie, roztwierając z loskotem 
drzwi wagonó\v. 

Bartyzel i Marcin zerwali siG. 
Lecimy na drugą kolej - wotal Mar

cin. - Macie bolety? 
- Nie! - odparł Bartyzel. 
- Ja mam i ostanę z Michalem ze-

brać rzeczy, a wy z Kasią po bilety. 
Bartyzel i przerażoąa l\asia wypadli z 

wagonu. 
- Sam człek zginąłby w tym tumul-

cie - szepnął Michat 
- Ale Pan Bóg zeslał światowców -

dodał Marcin. -- Zabiorę zajdy Kasi WY 
Bartyzela i dalej do Prusów. 

Na drugiej stronie Marcin oddal zdysza 
nej dziewczynie zawiniątko. . 

-- Moja Kasie-::zko, ni>: nie brak, am 
ździebełka. 

- Nie waszam - szepnęła; Marcin u
dał, że nie słyszał, zawrócił, gnając do bu-
dynku. · . 

- Walny-· patrząc za nim, dodal M1-
chat 

Za chwilkę przyniósł cztery kufle I' 
wa. pierwszy podał Michalowi, drugi Bar
tyzelowi, trzeciego Kasia nie chciała przy-
jąć. ' 

- Bierz - krzyknał na dzie\\lczyne 
Michał i, zwracając się do Marcin2, do· 
dał wesoło: 

- Daj Boże szczęście!... 
- Żebyśmy prędko w ttamerYC? ~ora 

bili się groszy, Kasiu na twoje zdrowie 1 na 
to, żeby twoja uroda rosła, jako zboże po 
majowym deszczu. ,., 

- To ci bywalec - zawolal Mic11al ." 
na Kasie buchnęły znowu ognie, że aż S". 

odwróciła. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

,.. ! -
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Zebranta towarzystw. 
") 

Tew. gimn. „Sokół" w Marten 
Zebr~nie odbę.d~ie się w niedzielę, dn. 

sierpnia, o godzinie 3 po południu na któ 
jest obowiązkiem każdego druh~ przy

yć,.gdyż są bardzo ważi;ie sprawy do za
tw~ema. ~rz~dewszys_tk1em ćwiczący dru 
wie powmm przybyc, bo będzie obiera

Y naczelnik, również fotografie Gniazda 
zego będą. rozdane. Goście mi.Ie widzia

" O punktualne i liczne stawienie się 
rosi (1) Wydział. 

0warzystwo św. Józefa w Dortmundzie. 
W niedzielę, dnia 25 sierpnia przystę

uie nasze Towarzystwo do wspólnej Ko
unii św. r,ano o godzinie pól 9 na polskiem 
bożeństwie w kościele św. Trójcy. Pó 
ludniu o godz. 1 odbędzie się zebranie na 
li posiedze.ń u pana Ahlkego. O liczny u-
iał członków i gości prosi (1) 

Zarząd. 

fow. św. Stanisława B. Wanne (Zachód). 
W niedzielę, dnia 2S bm. będzie nasze 

rowarzystwo odfotografowane. przeto u
,rasza się szan. członków, aby się o godz. 
~! 2ej w czapkach i oznakac;h towarzy
~ich w lokalu posiedzeń jak najliczniej 
uawili. Potem o godzinie 4 po południu 
dbędzie się zebranie miesięczne, ponie
vać będą ważne sprawy do załatwienia 
1rzeto jak najliczniejszy udział pożądany: 
l) . Zarząd. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Herne. 
W niedzielę, dnia 2S bm. o godz. pól 

ltci po poł. odbędzie się zebranie w domu 
:zeladzi katolickiej (Katholisches Gesellen
laus). O liczny udział uprasza się. Go-
~ie mile widziani. (1) Wydział. 

Koło śpiewu „Wanda" w Kray 
ionosi swym członkom, iż Jekcya śpiewu 
~będzie się w niedzielę, dnia 25 bm. o go-
~inie lOtej przed południ.em (1) 

Zarząd. 

fowarzystwo św. Bartłomieja w Hagen 
)chodzi w niedzielę, dnia 2S bm. pierwszą 
toCznicę, na którą zapraszamy Rodaków 
łfagen i okoli'cy oraz wszystkie Towa

izystwa okoliczne z Wetter, Witten, Haspe, 
&welsbergu i Langendreer. Początek o go 
izinie 4 po poludniu na sali Eneputscha, ul. 
~ednia ( 1) Zarząd. 

Towarzystwo „Wyzwolenie" w Essen. 
Przyszłe posiedzenie odbędzie się w 

edzielę. dnia 25 sierpnia po pot o godz. 
~I 3ej, na sali pana Dacheim przy Ger
iigsplatz. Czlon_l(ów, oraz rodaków i ro
iczki uprzejmie się zaprasza na posie-
izenie ( 1) Zarząd. 

l(oło śpiewu „Sława" w Bulmke 
ządza w niedzielę, dni'a 25 sierpnia zaba

rę tatową na sali pana Hundta, Wannerstr. 
~czątek zabawy o godzinie S po południu. 
ijljczny udzial członków i Rodaków upra-
2a się. · (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne. 
W niedzielę. dnia 2S sierpnia, odbędzie 

I( walne roczne zebranie i zarazem obór 
~wego zarządu o godzinie 4 po południu 
•sali pana Sternberga przy kościele ka
~ickim. Uprasza się wszystkich członków 
Rodaków z Herne. którzy się dali wpisać 
•zabawie, aby przybyli na zebranie, a 
rzymają ustawy towarzyskie. O jak naj
zniejszy udział prosi (1) Zarząd 

Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy 
~winni już punktualnie o godzinie 2 
iawić, gdyż jest obrachunek z całego roku 
l Kazimierz Bosy, przewodn. 

owarzystwo św. M'łrcina w Kirchlinde. 
Kwartalne walne zebranie odbędzie się 

niedzielę, dnia 2S sierpnia o godzinie 3 po 
~udniu na sali zwyklych posiedzeń. Na 
rządku dziennym sprawozdanie kasowe 
bór nowego przewodniczącego. Uprasza 
.. a.żeby wszyscy członkowie się stawili. 
sc1e mile widziani. Zarząd. 
Uwaga: Zarząd i rewizorowie kasy 

1nnj się stawić o godzinie 2 po południu. 
1 lg. Mrzewkat przewodn. 

1twarzystwo polskie św. Rocha w Diissel-
"L dori 0 
~osi szan. czlonkom oraz Rodakom w 
sseldorfie i okolicy i Towarzystwom, 
re zaproszenia odebrały, oraz tym, któ
dla braku adresów zaproszeń nie ode
ly, iż w niedzielę, dnia 1. września Db
dzimy 18-tą rocznicę istnienia, na któ-
szan. Towarzystwa oraz Rodaków i Ro· 
Zki jak najuprzejmiej zaprasząmy. Pro
tn obchodu 1irozmaicony będzie koncer
' deklamacyami, przedstawieniem ama
kiem itd. a w końcu zabawa z tańcem. 
zątek zabawy o godz. 5 po południu na 
,Pana Vopla ulica Kolońska (Kolner
·I nr. 2S2. O liczny udzjal uprasza się. 

j • ·~· .•• -·-· -L Zarząd. 

Tow. polskie św. Rocha w Dilsseldorfie 
don<?si s'Yym członkom, iż w niedzielę, dn. 
25. s1e~pma o godzinie 6 po południu odbę
dz1~ się walne zebranie. Ponieważ przyjdą. 
wa~ne sprawy pod obrady, przeto o liczny 
udział uprasza się. (2) Zarząd. 

Tow. gimn. „Sokół" !. w Oberltausen. 
. W niedzielę, dnia 25 sierpnia o godzi

me. S po_ południu odbędzie się zebranie na 
s~h pam Kolter. O li~zny udział uprasza 
się. Czołem! Wydział. 

Tow. loter. „Szczęście" w Duisbur&-Hocll 
feld. 

. W niedzielę, 25 sierpnia, na sali pana 
G1esen, Wanheimerstr. 96-98, urządzamy 

- zabawę latową -
na którą wszystkich Rodaków jak najuprzej 
mniej zapraszamy. Początek zabawy o go 
dzinie 4 po poludniu. (3) 

Zarząd. 

Koło śpiewu „Dzwon" w Essen. 
urządza w niedzielę, dnia ZS sierpnia, ri: ' 

wielkiej sali pana Meistra, przy ulicy 
Frohnhausen 19. „Alfredushaus" 

- zabawę latową. -
Program: 1) Koncert polączony z 4-głoso 
wym śpiewem. 2) teatr amators~i pod tyt.: 
,Pokój do wynajęcia", 3) zabawa z tańcami. 
Początek o godz. 6 .po polu dniu. O liczny 
udział członków prosi (3) Zarząd. 

Uwaga: Dzieciom niżej lat 14 wstęp 
na salę wzbroniony. 

Koło śpiewu „Bia!y orzeł" w Duisburgu 
urządza w niedzielę, dnia 25 sierpnia na sali 
pana Bertrama (Victoria Saal) Werthauser
Strasse 190 Zamknięta zabawę. Początek 
tejże o godzinie 4 po poludniu (2) 
„Cześć pieśni polskiej" Zarząd. 

Baczność Rodacy w Kastrop ! 
W niedzielę, dnia 2S. sierpnia urządza 

Towarzystwo gimnastyczne ,.Sokół" 
ZAMKNIĘTĄ LATOWA ZABAWĘ 

pofączoną z ćwiczeniami gimnastycznemi, 
strzelaniem do tarczy o nagrody. Początek 
zabawy z tańcem o godzinie 4 po południu. 
Czołem ! (2) Wy1dział. 

Towarzystwo św. Walentego w Mors 
obchodzi w niedzielę, dnia 2S sierpnia, swą 
pierwszą rocznicę poświęcenia chorągwi 
w namiocie p. Nowaka w Ąsberg p. Mors. 
ul. Essenbergerstr. nr. 62 na którą szano
wne Towarzystwa, które zaproszenia ode
brały, oraz te. które dla braku adresów 
zaproszeń nie dostały, także wszystkich ro 
daków z Mors i okolicy jak najuprzejmiej 
zapraszamy. Wstęp dla członków wsz' 
kich Towarzystw ~O fen, dla nieczlonków 
przed czasem SO, przy kasie 7S fen. Pro
bratnich Towarzystw. O godz. pól 4cj 1 

gram: Od 1-3 godz. po poł. przyjmowanie 
chód do kościota na nabożeństwo. Po na
bożeństwie dalsza zabawa, podczas któ
rej powitanie bratnich Towarzystw i gości 
przemówienia przewodniczących, śpiewy i 
deklamacye. O godz. 8 będzie odegrany 
teatr pod tyt. Bursztyny Kasi." O liczny 
udziaf w rocznicy uprasza (3) Zarząd. 

Uwaga: Zwracamy tym Towarzyst
wom uwagę. którym wypada droga przez 
Duisburg, Rheinhausen, aby na główll" 
dworcu w Mors wysiadaly, zaś tym, które 
jadą przez Ruhrort-Homberg, przystanek 
kolejki prywatnej Hochstrass (Virbaum). Na 
tvch dwóch dworcach będą oczekiwać 

· c-zlonkowie, którzy wskaża drogę na sale. 

Towarzystwo św. Jacka w Bismarck 
donosi szan. członkom i wszystkim Roda
kom z Bismarck i okolicy i Towarzystwom 
które zaproszenia odebrały, oraz tym, któ 
re dla braku adresów zaproszeń nie odebra 
fy, iż obchodzimy 17-letnią rocznicę w nie
dzielę; dnia 25 sierpnia na sali pana Lindego 
zaraz przy katolickim kościele. Towarzy
stwa prosimy przybyć z chorągwiami i pa
laszami Program: Od godziny 2 do 3 
przyjmowanie bratnich towarzystw, o godz 
3~ wymarsz na nabożeństwo polskie, puhk 
tualnie o godzinie pól 4ej rozpocznie się na 
bożeilstwo. Po nabożel1stwie powrót na sa
lę, gdzie nastąpi dalsza zabawa. Program: 
Przywitanie gości i Tow. przez przewodni 
czącego. Mowy przew., śpiew na cztery 
glosy, deklamacye, we wolnych chwilach 
koncert. Wstępne dla członków wszystkich 
towarzystw 30 fen., dla nieczłonków przed 
czasem SO fen., przy kasie 1 markę. O godz. 
pół Smej przedstawienie teatru pod tyt.: 
,,Bogata wdowa". Mamy nadzieję, że nas 
Towarzyst',va i goście licznie odwiedzić ra-
cz i· (2) 

Uwaga: Posiedzrnie odbędzie się tc
K~ :;amcgo .Jnia r:rzed µof11dnietn .) l.:\·C}Z. 
r.6~ J~-tei. Uprasza się wszystkich człon
ków, ażeby jak jeden siG stawili na posie
dzenie i na zaba,,vę w czapkach i ozna. 
kach! fr. Niedzielski, przewodn. 

TO\\'arz. św. Wincentego w Hochbeide. 
W niedzielę, 25 sierpnia bierzemy udział 

w pielgrzymce do l(evelaer. Wyjazd z 
dworca ttomberg o godz. 5.47 rano. Nabo
żeiistwo w kościele w ttochhef de o kwa
drans Po 4ej -rano. Przyjazd do Kevelaer o 
godzinie 7.46. WyjaŻd z Kevelaer o godzi
nie 5.50 wieczorem. W ten sam dzień przy
jazd do liomberg o godz. 7,32 na wieczór. 
Bilety zwrotnie kosztują po 2,30 mr. i są do 
nabycia u przewodniczą~ego pana Pilarczy 
ka i u członków zarządu. O liczny udział 
prosi członków i Rodaków (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Marcina w Kray. 
W niedzielę, dnia 25 sierpnia urządza

my zabawę z taflcem. na sali pana Kofen
hestra. Muzyka pana Pietrygi z Bruchu. 

Początek o godzinie S po południu. 
(2) · . Sekretarz. 

Tow. św. Wojciecha w Hochlarmark. 
W niedzielę, dnia 2S sierpnia o godzinie 

4 po południu odbędzie się zwartalne wal
ne zebranie. O liczny udział członków pro 
si (1) Zarząd. 

Uwaga: Członkowie zarządu i rewi
zorowie kasy winni się stawić punktualnie 
o godzinie 2 po południu. 

Baczność parafianie dłużyńscy ! 
W niedziele, dnia 2S bm. zapraszam 

wszystkich parafian do Herne do lok:1:u p. 
Mamharda, zar1.z przy dworcu na <'S~?.:r.i4 
p0~::-.da .ht;· t:>0 poł!H.lniu o godzi ··.' 4. ,, r.-
cyc s;i ju;,~ \\' kościele (962) 

Walenty Szymyślik. 

Koło śpiewu „Harmoniaśś w Gladbeck ! 
donosi swym członkom, iż w niedzielę, dn. 
25 sierpnia przed południem o godzinie 11 
odbędzie się półroczne walne zebranie. Po 
żądanem jest. ażeby wszyscy członkowie 
się stawili. Zarząd i rewizorowie kasy po
winni się stawić o godzinie lOtej. O liczny 
ny udział prosi (I) Zarząd. - ..__ __ _ 

CZO LEM! 
Szanownym druhom z Recklinghausen 

Stid podaje się do wiadomości, iż ćwiczenia 
gimnastyczne odbywają się teraz co środę 
i piątek o godz. 7 wieczorem. Lekcye śpie
wu odbywają się co piątek o godz. 5 po pol. 
O liczny udział w ćwiczeniach i w lekcyach 
śpiewu uprasza (1) Naczelnik. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Baukau! 
. Zebranie odbędzie się w niedzielę, dn. 
25 sierpnia, po południu o godz. 4. O liczny 
udział wszystkich cztonków prosi się, gdyż 
przyjdą ważne sprav.ry pod obrady. 

Baczność Druhowie Gniazda Mengede ! 
W niedzielę, dnia 25 sierpnia, będzie na 

sze gniazdo o godzinie pól 2ei fotografowa
ne. Druhowie ćwiczący w ubraniu ćwicze
bnem. Druhowie niećwiczący w ubraniu 
zwyczajnem. Po odfotografowaniu wyjazd 
na zabawę Tow. gimn. „Sokół" w Rauxel
Habinghorst. O kompletny udział uprasza 
siG. (]) Wydział. 

Towarzystwo św. Jana Chrz. w Altenessen 
donosi szanownym cżtonkom i wszystkim 
rodakom w Altenessen oraz wszystkim To 
warzystwom, które zaproszenia odebraly 
i tym, które dla braku adresów zaprosze1i 
nie odebrały, by nas swą obecnością za
szczycić raczyły na naszej 

uroczystości obchodu 15. rocznicy 
istnienia, 

która siG odbędzie w niedzielę, dnia 25 sier 
pnia, na sali p. Saala przy Kościelnej ul. na
przeciw kościoła św. Jana Chrzciciela. Pro 
gram uroczystości: Od godz. 2 po połu
dniu do 3-ej przyjmowanie bratnich Towa
rzystw i gości o godz. 3 i pót; wymarsz do 
kościoła na nabożeństwo z kazaniem pol
skiem, po nabożeustwie ma się odbyć po
chód na salę, gdzie nastąpi powitanie przez 
przewodniczącego bratnich Towarzystw i 
gości, potem dalsza zabawa. przeplatana 
mowami, śpiewami i deklamacyami. O , 
dzinie 8-ei rozpocznie się teatr, pod tyt.: 
.,Werbel domowy". - Wstępne dla czton 
ków 30 fen., dla gości 50 fen., przy k~<.1 • 
75 fen. 

Uwaga. Ksiqdz polski przybędzie w 
sobotę, 24-go sierpnia i będzie słuchał spo
wiedzi św. od godz. 4ej po pot W nie
dzielę 25-g-o przystGpują członkowie po 
pierwszej Mszy św. wspólnie do Komunii 
św. (2) Zarząd. 

Baczność Steele i okolica! 
W niedzielę, dnia 25 sierpnia po polu

dniu w ogrodzie p. Plilklum (dawn. figai 
odbędzie się wycieczka na którą się szan. 
Rodaków wraz z rodzinami jak najuprzej
miej zaprasza. Będą rozmaite gry dla dzie
ci, jak i dorosłych o nagrody, przytem o 
;..('odz1me 5 po oołudnm bedzie ~niazdo fo. 
t<,grafo\\. ane. Druhowie ćwiczący, jak i 
niećwiczący winni się punktualnie stawić. 
O liczny udział uprasza Wydział. 

Uwaga: W razie wielki ei niepogody 
odbędzie się wycieczka później, co ieszcze 
będzie ogłoszone (2) 

Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w 
Rauxel-HabiaP<>rst 

don·osi szan. Towarzystwom sokolim, któ
re zaproszenia na naszą rocznic~ odbyć si~ 
mającą dnia 25 bm. otrzymali, iż rocznicę 
obchodzić będziemy, dopiero 8 Wrześala. 
Czolem ! (2) Wydział. 

--• 
Swiętojózafacie. 

Kasyerem Swietojózafacia wybrano na 
zebraniu l(omitetu Swętojózafacia dnia 18. 
sierpnia p. Bartłomieja Wilkowskieao z 
Rotthausen, Diippelstr. nr. «. Na Jego rę
ce prosimy odtąd nadsylać skladki na Swię
tojózafacie. 

Komitet Swiętojózafacia 
Fr. Matysiak. Nowacki. Andrzej Kranc. 
Andrzej Cichy. Jan Szlagowski. Stani
sław l(aźmierczak. B. Wilkowski. Jan 
Skraburski, Gelsenkirchen III. Stanislaw, 

Krzyżai1ski. Kasper Hadryan. 
Marcin Siekierski. 

•+~•--
„ _ ___ za 

Bractwo Różańca św. Polek w Kastrop 

podaje do wiadomości iż zmarła siostra z 
róży 22-giej 

śp. MICHALINA DUTKIEWICZ 
urodz. Maciejewska. 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, dnia 
24 sierpnia p opołudniu o godzinie pól 4tej 
z domu żałoby w Kastrop. Holzstr. nr. 80. 
Liczny udział w pogrzebie pożądany -

Przełożona. -· 

Tow. św. Antoniego w Recklinghausen-S, 

wykrzykuje w dniu godnych Imienin swe 
mu gościnnemu, jako i jego s'Ynowi 

LUDWIKOWI SILKE 

po trzykroć: „niech żyją! niech żyją! niech 
żyją!" aż glos echem się odbije, że cale 
Recklinghausen zadrży. Zarząd. 

Obrusy na stoły ogrodowe )iier2a 
na nowe. f ARBIERNIA GALLU~HKf!ft 
PRALNIA W BOCHUM. Tel. nr. 911. 

filie: Hofstede, Herne, Eickcl, Riihll121„ 
!łausen. Linden. Hattin2en. Lana-endreer. .Mn• 
ten~ Castroc )(amen, Dortmund, Oer01e, 
Svrockbovel. 

Kasa oszczP.dnosci 
podpisanego Banku pr2Ayjn uje dopozyta 

i T'i A:.; od ni~h ·~3'.' 

5 proc. za roo \n wypO\\>;a: >:eniern 
4: i pół proc. ze. pl.~t:ocz:r:CL.ł ,.vypow:odz. 
'i proc. .za na.tyci.. ;n\9.sbv: cm wy do ~iodz. 

Ban~ ~iemski 
w Koronow5.e (Crone a. d. Bu ~e ). 

W W a 1 sum w pobliżu szybu 2 kopalu.i 
„Deutscher Kaiser" są 960 

3 małe domy 
o 6 i 8 pokojach z ogrodzonym ogrodem i chle
wami pod bardzo korzystnymi warunkami wpłaty 
od zaraz do n aby ci a. Bliższych szczegółów udzieli 
wieczorem o go<lz. 7 i w niedziel~ 
H • .Bt;ckcr, aur Beckershof, w pobliżu rtStaur. 

"Znm Schwan". ,,.. WalMUlllł n„ R. 

~ Ktoby wie
....,.. dział, gdzie 
się znajduje 'l'.1unR~7. 
Pletka, urodzony w 
St ę go s z y, w wieku 
52-gim r. iycia, to pro
szr. donieM. mi. 
~t. Jedn•alukl, 

Eickel D57 
p. Wanne, 

Kuńiirs:enstr. nr. 2la. 

Dwóch czeladzi 
krawieckich 

potrzebuje od zaraz na 
duźe 11ztuki 956 

St. Kucnernnlez, 
mistrz krawiecki, 

Res s e, p. Ilerteo. 

I Piękne narodowo 

p ztówk 
poleca 

Księgarnia „ Wiar. 
Polskiego". 

2 czeladnik.ów 
1tzew11kłeh jedne~ 
:ia now\ robotę, drugie
go do zelowania pri;yj· 
mie od zaraz na stałe 
zatrudnienie i wysoką. 
płacę 9'7 

..ł..ntonł Hor7za, 
mistrz szewski, L a a r 
p. Rnhror 1, ul. Turrustr. 36 



Sprawozdanie J ~eld 3,50 m. Towarzystwo Serca Jezusowe-
. • ' go z ttame 8,50 m. Towarzystwo św. Józe-

kOID li tetu S,,,ł~tojózafacła fa w Ewing 10 mar~k. Towarzystwo św. 
z czvtmo ·. . . Czestawa z Gelsenkirchen Bulmke 8,80 m. 

• ~ . 1 W r. 1906. Towarzystwo św. Antoniego z Ober-Sty-
-- rum 10 marek. I(s. proboszcz Antoni Wiś

. , Odp<:>wiednio do celu wspierało Swię
toJoZa d:lcic w ~oku 1906 32 uczni. Na rok 
1906 _p;·zechodziło z roku 1905 wspieranych 
uczp1 razem 15-tu. Przyjęto zatem w 1906 
rok~ 1? n<?wych Uczni. Z tych 32 uczni 4 
znaJdn~e się w najwyższej klasie gimna
zy~lneJ (Pry~na), I n~ uniwersytecie, który 
zlozy! obec!1ie egzanun państwowy na leka 
rza. C~_tereJ pozostali1 zamierzają oddać się 
stano\~ I d.uchownezpu. Na resztę ucz.ni 
wr,ł~wa się, aby. rownież, o ile powoianie 
IJJ~ec będą, zost~h ~aplanami, kilku uczni za 
1merza oddać ~1ę stanowi świeckiemu. 

niewski z Mchów, pow. śremski, 10,10 mr . 
Ksiądz proboszcz P. Sypniewski, .Rusko. 
prow. poznańska 5 marek. I(siądz pro
bosz Zakrzewski, Golejewko, pow . .Rawic
ki 1,50 mr. Ksiądz proboszcz I(onopiński1. 
Borzęciczki oow. koźmiński 7 marek. Ks. 
proboszcz Swiderski, Swierczyn, powiat 
Osi:eczna 5 marek. Ksiądz proboszcz Po
blocki, Chelmno 4,75 mr. Ksiądz proboszcz 
Wyrzykowski, Pogorzela 3 marki, Ksiądz 
proboszcz Nowicki z Wieszczyczyna 3 mr. 
Ksiądz St. Michalski z Lubinia 5 marek, 
I(siądz proboszcz Jezierski z K:onar 5 mr. 
Ksiądz proboszcz Granatowicz z Rawicza 
15 marek. I(s. f. I(arpińs~i, Gr. Wolwitz, 
4 marki. Ksiądz Rroboszcz J aśkow
ski, Dziekanowice p. Libau 5 marek. 

poleca 

R~ięgarnia ,,Wiar. 

pochodu miało Swietojózafacie do dnia 
21 lipca 06 roku 6421,84 marek. Z tego WY
placonko na stypendya w roku 1906 4434 m. 
(w ro u 1905 . 162~ rnr.) Wypłacono więc w 
roku 1906 więceJ niż w roku 1905 razem 
2816· Od czasu ka~Yerstwa pana ·Zmyślo
nego z Watt~nsc.~e1d (5. maja br;) wplynęlo 
do kasy Sw1ęt0Jozafacia do dnia 21 lipca 
b. r. l) ze skarbonki Towarzystw 
2z5,9o . mr. 2) Z wesół 106,10 mr. 3) 
~)chrzc~nl 194,98 ~r. 4) z zaręczyn 37,70 m. 
::> z pie grzym 1 35,40 mr. 6) z dobrowol
nych skladek 25,00 rnr. ?) od kół śpiewac
loch 4•61 mr. S) Od towarzystw loteryj
nych 3,28. m.r. Ra.zeni 632,97 mr. Wplywalo 
zatem miesięczni: Przeci-ętnie 210 marek. 
Calor_?czny dochad przypada miesięcznie 
na 53~· 15 mr. Zes.ta~ienje dochodu u kasye 
ra ttama okaza!o się \l.'Skutek jego nagan
nego ~achowama się niemożliwe. 

Zarząd ~achęcal drukiem i pis-
~ne!D do onarności na $więtajóza-
rac~e. Wy~lan?, 10,0oo formularzy do skła
dek. na Swiętowzafacie, około 6500 odezw i 
prosb. U przewodniczącego zalatwiono 
227 spraw okola 300 listami ., kartami u 
sekr~t.arza zat_atwi.ono 97 spr~w 1274 'li
staim 1 kartami. K:s1ążki i druki kosztowały 
ra~em 271•05 m. Portorya, które w roz
chod w roku 1906 nie włączono wynoszą 
r~zem 1~3,o9 m. I<:ornitet ułatwił 14 ucz
rnom W~J~Z~ w strony rodzinne podczas 
wakacyi 1es1ennych. 

Ka~itet Swiętojózafacia, składający się 
z 30 osob, wybranych na wiecu dnia 9 lipca 
ł90S r .. "'. Gelsenkirchen, skladający si~ 
pr~ewa~me z prezesów Towarzystw, od
b>.1 w ciąg~ roku ~ztery posiedzenia i jeden 
\'tec. Tenze kom~tet wybrał sobie preze

sem p. Pr. M~tYstaka z Wattenscheid, za
stępcą Andrze1a K.ranza z Gelsenkirchen 
sekretarzem T No,vackiego z Caternberg 
zastęp~ą Jakoba Bartkowiaka z lfolsterhau 
~~n, kt~rzy t~orzą zarząd komitetu Swęto-
1~zafaci~. Dm~ 2? Sierpnia 05. na posiedze
niu komitetu. S\y1ętojózafacia skutkiem listu 
pana Ą· Br~1sk1ego z Bochum i ogloszeniu 
w „Wiarusie Polskim" wybrano komisyę 
~typendyalną z ~-Ciu osób, która wyznacza 
~a k?mu wsparcia udzielać. Do komisyi tej 
nale_zą pp.: Pr .. Matysiak z Wattenscheid, 
Jak_ob Bartkowiak z ttorsthausen, Marcin 
~~1chrzak z Schonnebeck, Michał Jusko
'' 1ak z Oberh~usen i Wojciech I(otowski 

· z. !:~sen. I(om1te~ Swiętojózafacia posiada 
b1bhotekę sk!ada1ącą się z 10 tomów dar 
hr. Z~maysk1ego z Kurnika dla $więtoió
zafac1a. Na fundusz żelazny zebrano w ro
}:u 1906 razen~ 202,so mr. (w roku 1905 440 
SO fen.) J?ochod 111niejszy w roku 1906 na 
fu~dusz zelazny Polega na tern„ iż więcej 
~g1:owano dla s_kładek na Swiętojózafacie 
Zas na fun?usz ze~azny, jako rzecz nie na
~Jąc~. odłozono ag1tacyę do jesieni tego ro-
1\U. ~praw~ funduszu żelaznego poleca się 
szcz~g;ólne1 uwad2;c rodaków, iżby w przy
.. zlos~r n~ glos komitetu Swiętojózafacia 
chętme ofr~!Y s~ladano, ażeby fundusz że
lazny wz~1osl się do wysokości, któraby 
bez tro~k1 o przyszłość odsetkami swemi 
zaspoko1la potrzeby Swiętojózafacia. Towa 
rzys~wo P?moc~ Naukowej I. K. M. w Po
~namu posiada lY<l miliona marek funduszu 
ze1aznego, którego to kapitału odsetki za
spakajają ~otrze.by okola 600 stypendya-
10w. Stara1my się naśladować to Towarzy
stwo, w czem o Domoc prosi 

Komitet świętojózaiacia. 

Polskiego" . 

Starszą 

W calości zlożono na fundusz żelazny 
do dnia dzisiejszego 707 marek 6 fen. panna 

Wielebnym Księżom Dobrodzi'ejom oraz 
Szanownym Towarzystwom sktada komi
tet serdeczne podziękoanie za do
tychczasowe ofiary i prosi, jak najpo
korniej w bieżącym roku prośby jego u

do zawiadywania. skła· 
dem filialnym potrzebna. 

Jul. Galluschke, 
Bochun, 

(963) Wilhelmstr. 8. 
względnić. 

Komitet Swiętojózafacia. 

kto mądry, 
GJ·~\W!ilS5W?»"!.?.G-21!U~:a..m~·-A §M ~

ten me da się uwieźć ~ krzylrnctwu mojej konkurencyi. 
Kto chce rzetelnie, dobrze i tanio być obsLżo ym, ten 
nie będzie się ani na lewo ani na prawo ogląda~ ale 

podąży ,1\·prost c.o mnie. 

Każdy otrzyma u mnie kredyt. 
Dostarczam pod zadziwiająco korzystnymi warunkami 

na odp .a.tct: 
'Wyprawy 

1 pokój, wpłnta 5.00 mr. A. ~pł. 8 m., odpł. 1.00 m. 
2 pokoje, wpł. 10.H) mr. B. wp. 15 m., odpł. l.50 m. 
3 poko e, wpł. 18.00 mr. C. '"P· 22 rn., odpł. 2.00 m. 
4 pokoje~ ·wpł. 28.00 mr. D. wp. 30 m., odpł. 2,50 m. 

Poiedyńcze meble od 3 OO mrk. wpłaty począwszy. 
D ~st a w a darmo. Pierwszorzędnej dobroci meble. 
Najwięks7'y wzgląd przy bezrobo<"iu. Dla tego n·e dajcie 

się za nos wodzić, ale kupujcie tylko u firmy 

Józefa Schwarzhoff'a, 
Re~kHngbausen-Siid (Bruch), 

Boelnunslia ul. (.BorhuJDerstr.) UJ~. S89 
'U' pobliżu apteki i ;toezty. 

Plerwsz,..- najwi~IUiZ')' i naJznał'ZDi•· 'Jl!lz,..- dom 
luedyto"'-1 wm.łejljeu. 

•~,w~..,~~~~..,,~--·. . -. ~~. ·- . -a 
~A~";r"'".._~~-~~l~~~~~ . ',/ _ ·.. .. · • · . 
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Mamy zawsze na sprzedaż: ( 

gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i I 
obsady chałupnicze o« 3-20 młrg duże . 

a także iylko 

domy z i>grcdami d6 2 mórg. 

Nasza kasa płaci od złożonych ł· 
. oszc~ędności 

...& proet"nt na każdorazowe żądanie, 900 
4111 ~t.-ocent za kws rt.111ne:n w,vpowiedzen.iem, 
5 proc•~nt za vółrocznem wypowiedzeniem. 

Kt.o ma. u nas depozyt złożony, choćby za. półroc~nem wypowie
dzeni~m, a kupi grunt od naa, temu wypłaca kasa na.sza depozyt 
na tych miast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzedaż. 

Adresować trze ba jak następuje: 

Bank Parcelacyjny 
E. G. m. b. H. Koiden tPoseu). 

. N~ fundusz żelazny nadeslaly od 5-go fi .. 
s1c_rpn1a 1906 do 9-go sierpnia 1907 nastę- 1 ••~~aiiii-~••m•iiiiiMiiiiii~am.iimiiaNiiiimlmij~ li 

pu1ąc~ Towarzyst\·va i Wiei. księża probosz Sza~owną Klientelę. mając!\ .z tmiar zaopatrzyć 
czow!'e_: Towarzystwo św. Jakóba z łiilden · siQ w wyroby jedynej polskiej i wielkiem powodze·· 
3 marki. Towarz~stwo św Barbary z Ap- ' ~. niem cieszącej się 920 
1c.rbcck IO ~narek. Towarzystwo „Jedność'' ~ 4'! • i ik.f .. 
.;\ .Gelsenkirchen 5 marek. Towarzystwo &~ .al!I·J~ł p e1•n 11W 
s\\. Jacka z G~Is.~nkirchen-Bismark l7 m. a --" • 1'1.a1•k1ew1cza w Kostrzynie I 
Towa_rzystwo S\\~. Wojciecha z Karnap 10 I na nadchod.zący sezon gwiazdkowy, proszę niniejszem 
1L11.~trek.dTotwarzdYStwo św. l(azimierza z · jak najuprzejmiej, aby zechciała łaskawie zamówienia 

u gen or mun 1 O O f T a . 'k d ł . . , . . . d k . stwo św Ant . rn. 1 en. ow rzy.... ~ t~ gwiazu owe :aa es ac naJpozrneJ o onca .wrze-
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Polska usługa. 

Każdy powinien wiedzieć 
że w najstarszym i najlepiej 
renomowanym ·--(9s4:)-· 

do mu kredytowym 
;::mebli i towarów=:; 

J. efiemś ser 
Wanne, Dworcowa ul. (Bahnhofstr.) łO. · ~ 

dawniej o ! n JJIZY małej wpłacie i Odpłacie 
Ił albo tet za gotówk~ motna kupić I 

... lllllllJll 
pierwszorzttdne 

==meble~ 
=wszelkiego rodzaju. = 
jakoteż n1ater,e .ne suknie, obr&nia, ma
•n~yny do goto,ve.wia, ze&'ary, obrazy, 
lustra. voz.łkl sportowe i dla dzieci i 
~p1•:J.ęty emaliowane. 

Jan Błoch 
w Essen 722 

rrurmstra,i;;~c 1. '-'· ~A . 

ojleptize są uzna 
i pozostały temi samemi znane z ręcznego wyrobu tureckich tytuni 

lttarłposa Wand~ 
Sokoły ~ Turkfo1·y 
Vulkany ~ Kościuszko 

z fa.bryki . 

J. F. J. Komendlińskiego z Drezn 
Główny zastępca 

Jan H.ierczyńskł, Herne. 

{j] [•'--- ~ 

Ogłaszanie stałe 
w ulfiarnsle Polskim" 

Na ro~zne ogłoszenia. ud~iela~y pfZJDOSI ZJSJlll 
wysokiego rabatu; prosimy zą.-
dać bliższych szczegółów od B • • 

_ ekspedye)i „Wiarusa Polskiego" w Bochum. 
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Ich bestelle hiermit bei dem Kai~er
lichen Postamt ein :Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr den Monat 
September 1907 und zahle an Abannement 
und Bestellgeld 64 Pfennig. 

Obige 0,64 Mk. erhalten zu baben, 
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,, W i a r us Pu Isk i u 
'wychodzi 1::1,r,e~ć r.t\:6Y ty~odmow.o. 
Prenumerata wynosi 

ł,@ł~ Hrtlt.. 
kwa:rtalnie. 

„Poałailca Katolickiego" otrz-y„ 
mnj~ abonenci w dodatku. 

•r. 35. 

Na niedzielę 15-tą po świątkach. 
Lekcya:·-aa1;t~v~ 2s:-26 i-V(1-=10.-

BrC!-cia ! Jeśli żyjemy duchem du
che~ .1 po~~ęp~jmy. Nie stawajmy się 
chc:w:1 pr?zn~J chwaly, jedni drugich 
d!azn~ą~~ .Jedm drugilll zajrząc. - Bra
cia_! ~ezhby też człowiek 'ilbieżony był :v 1a~11? wypadku, wy którzy duchowni 
J~stes~1~, nauczajcie takiego w duchu 
c1chosc1, obaczając samego siebie a
byś i ty nie byl kuszon. Jeden dru
g~ego brzemiona noście, a tak wypelni
~1~ zakon ~hrystusów. Albowiem je
z~1 kto m_mema. żeby czem był, gdyż 
mczem me jest, sam siebie oszukiwa 
A każdy niech sprawy swojej doświad 
cza, a t'!-k w. s~mym sobie tylko prze
c~walame m1ec będzie, a nie w dru
gim~ bo każdy własne brzemię poniesie. 
A mech użycza wszystkich dóbr ten 
który bywą nauczan w słowie tern~ 
który go naucza. Nie blądźcie; 'nie da 
się Bóg z siebie naśmiewać: albowiem 
co będzie sial człowiek to też będzie żąt 
Bo kto sieje na swem ciele, z ciała też 
żąć będzie skażenie; a kto sieje na d·u
chu z ducha żąć będzie żyot wieczny. 
A dobrze czyniąc nie ustawajmy, albo
wiem czasu swego żąć będziemy nie 
ustawając. A przeto póki czas mamy 
czyńmy dobrze wszystkim, a najwięcej 
domownikom wiary. 

Ewangelia. ' Łuk. VII. 11-16. 

W on czas: Szedł Jezus do miasta, 
które zowią Naim, a z nim szli ucznio
wie jego, i rzesza wielka. A gdy się 
przybliżył ku bramie miejskiej, oto wY
noszono umarłego, syna jedynego matki 
jego, a ta by la wdowa; a rzesza miejska 
wielka z nią. Którą ujrzawszy Pan, u
litował się nad nią, i rzekl jej: Nie płacz. 
I przystąpil i dotknął się mar, (a ci co 
nieśli, stanęli); i rzekł: Mlodzieńcze, 
tobie mówię, wstań! I usiadl on, który 
byl umarły, i począł mówić; i dał go 
matce jego. I zdjął wszystkich strach, 
i wielbili Boga mówiąc: Ze Prorok wiel
ki powstał między nami, a iż Bóg nawie 
dził lud swój. 

Kazanie. 
Nieraz już słyszeliście, bracia moi, 

że Jezus dla nadzwyczajnych lask, ja
kie ludziom świadczył i cudów przez 
Niego dokonywanych, pociągał tłumy 
ku Sobie, które z różnych stron zbie
galy się, aby nauki Jeg.o słuchać i ulgi 
w nieszczęściu doznawać, Oto i w E
wangielii dzisiejszej czytamy: że gdy 
Jezus szedł do miasta, które zowi'! 

Naim: szli z Nim uczniowie Jego i rze
sza wielka. A gdy się przybliżył ku 
bramie miejskiej, oto wynoszono zmar 
lego, syna jedynego matki jego: a ta 
byla wdowa: a rzesza miejska wielka 
z nią. -Po ludzku na rzeczy zapatrując 
się, przypuścić wypada, że ta wd?wa 
musiała się odznaczać: albo zamozno
ścią albo stanowiskiem. alboliteż nad
zwyczajną cnotą, że tak liczna rz~sza 
towarzyszyla jej zmarłemu syno.w1 .do 
grobu; bo teraz tak się praktyku1~: Je
żeli umrze zamożny, gromadzą się lu
dzie na pogrzeb jego dla poczęstunku; 
jeżeli wyższy stanowiskiem~ dla o~da
nia mu honorów albo jeżeli cnotliwy. 
przyniesienia ulgi w smutku stra~ion_ej 
rodzinie, chociaż byłoby rzeczą naJPOZ~ 
dańszą, gdyby się gromadzili dla modh 
twy i poratowania duszy zmarle~o, bo 
.to jest gfównym celem odbywania po-

Bochum, na niedziel111 dnia I września 1907. 

Księgarnia "Wiarusa p,u 
poloea w wie:~:!ll wyborze: 

kt.iążk1 dv nabo:i:eilstwa, powie· 
ściowe, ł1i~toryczne, śpiewniki., li· 
stowniki, papier listowy, wiązarki, 
powinsz owrurl.a itd. 

.Adres : "Wiarus Polski", Blll-. 
chnm, Maltheserstr. 17. 

Rok 17. 

grzebów uroczystych, aby się modlić za 
umarlych. 

Wdowa, o której wzmianka w E
wangielii dzisiejszej, musiała to być o
soba bardzo cnotliwa kiedy sam Jezus 
skierował podróż swoją w tę stronę 
aby jej wskrzesić zmarłego jedynaka i 
pr~ynieść pociechę. I skoro ją ujrzal, 

raz do_konyw~, że ~rzeszni pows~ają .z I łąk przeni~_si?no,_ p=rzez c~tery tryum!~e 
upadkow sw01ch, więc za to nalezy się bramy rzę~1sc1e. osw1etlone .1 z~obne w kW1; t

wielbić Boga _ jak uczynił lud ewan- ty, ~<?dla i napisy odpow1edme do uroczy-
. 1. . d . k , M J . stosc1. 

g1e_ 1czny, l z1ę owac u za ego mi,- Roku 1785. postawili 00. .Reformaci 
los1erdz1e. nową okazałą świątynię w Ląkach ze skla-

ulitował się nad nią i rzekł: Nie 
p~acz' '. A mówił to nie dla tego, '~by 
me wolno bylo rodzicom zapłakać po 
utracie dziecka, lecz że w tej chwili 
Il!i.al. owem? zmarłemu przywrócić ży
cie 1 oddac go . jej matce. Jako też i 
stalo się: bo przystąpił i dotknął się 
mar. A ci co nieśli zmarłego stanęli. 
I rzekł: „Mlodzieńcze, tobie mówie 
wstań. I usiadł ten, który był umarty 1 
począł mówić: i dal go matce." Pra
wdziwą pociechę i ulgę w nieszczęściu. 
Bóg tylko sam może skutecznie przy
nieść człowiekowi, bo jest wszechmoc
nym i miłosiernym; potrzeba tylko na 
tę faskę jego zasłużyć życiem cnotli
wem, wiarą w potęgę Jego i modlitwą 
wytrwałą. Niewiąsta ewangieliczna o
płakująca zgon swojego jedynaka, wyo
braża także Kościół święty, która jako 
czuła matka opłakuje zgon dziatek 

Czyńmyż tak. postępując wzorem dek oobożnych. Z niezliczonych lask i cu
owej rzeszy, towarzyszącej zmarłemu dów doznanych od Najśw. Panny w Lą
do grobu; nieśmy pomoc umarłym kach ńeden ~l~o przytocz.ę .. Roku . 17?4 za
iprzez mod!Hwę; litujmy się nad u- ~horował~ c1~zko w Rosuue na.L1tw1~: T~-
padkami ludzi w grzech i własnych esa Makiedowna. ~am:ia ta mgdy me me 

• . „ ' slyszala o Ląkach. az kiedy opuszczona od 
strzezmy ~1ę ?Padk?w; a na wypade~ lekarzy,po otrzymaniu ostatnich świętych 
zapommema się. prosmy Boga o Jak naJ- Sakramentów, Qy'la konającą ujrzała jak
prędsze ich, i nasze podźwignienie się, by we śnie prześliczną Pan_ią,' która do niej 
a po otrzymaniu tej laski, jak. najgoręcej rzekła: „Pójdź za mną na miejsce Ląki zwa 
dziękujmy Bogu i strzeżmy się nadal ne, tam cię uzdrowię, a jeżeli nie pójdziesz. 
upadków grzechowych, a tym sposo- r~ku nie dożyje~z." I jakby j!l .z po~rodku 
bem zasłużymy na litość Zbawiciela, że gor :VYPrC?wadz1la, pokazaJa JeJ Lą~1. Sko
nas przyjmie do chwaly Swojej i królo- r? widzeme ustało, Te~esa uczula su~ ~upel 

. . me zdrową. Postanow1la tedy udać się na 
wania wiecznego. Amen. to miejsce, ale nie mogąc się dopytać, gdzie 

GuiJwne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce· 

( C~g dalszy). 

Nowe Miasto (Neustadt). 
· h k ' d · Prześliczne. figura Naiśw. P~ny z 

swo1c , tore opuściwszy się grze- Boskiem Dzieciątkiem na ręku, z drzewa 
chów ciężkich, obumierają na duszy. A rzeźbiona, która się obecnie mieści we 
jak wielką radość sprawił Jezus owej farnym kościele Nowego Miasta, sięga nie„ 
niewieście. której zmarłemu synowi pamiętnych czasów. Opowiada dawne po
przywrócił życie; takąż samą pociechę danie.!. że w pierwszych wiekach zaprowa
iPrzynosi Kościoło)Vi każdy obumarły na dzenia wiary św. w Polsce, dzieci pasące 
duszy przez grzech, gdy wraca do ła- bydlo nad rzeką Drwęcą, nie daleko Nowe 
ski Boga i odzyskuje na nowo życie go Miasta, spostrzegły stojącą na rzece figu 
d h k Z k rę Najśw. Bogarodzicy przedziwnym bla-

uc owe przez po utę. tego pun tu skiem odzianą. posuwającą się w kierunku 
zapatrując się, rodzice chrześciańscy przeciwnym biegowi rzeki. Zdziwione tym 
powinniby iść za przykładem Kościoła cudem zawolaly starszych i wkrótce na 
świętego: i więcej płakać nad upadkiem wieść o cudownem zjawieniu zebrał się lud 
w grzech dziatek swoich, aniżeli nad wierny z miasta i okolicy i cudowną figurę 
ich śmiercią; bo przez śmierć ciała nie w procesyi do Nowego Miasta wprowadzili 
tracą życia wiecznego, ponieważ przy i tamże w kośc.iele umieścili. Następnej atoli 
ogólnym wszystkich ciał zmartwych- nocy figura znikla z kościoła, a dwaj kula-

t · · · t d · · wi żebracy, przechodząc drogą, gdy zmę-
WS anm I om pows aną 0 z·ycia; '1 częni spoczęli pod lipą (stojącą w.Jaśnie w 
przeciwnie przez grzech, umierają na pobliżu mrejsca.. gdzie dnia goprzedniego 
duszy i zasługują na potępienie. To cudowna figura na rzece stanęła), spostrze
•eż matki prawdziwie pobożne, więcej gli nagle nadziemski blask na drzewie, a w 
nad tern bolały, aniżeli nad śmiercią cia nim tę samą figurę Naiśw. Panny. Zarazem 
la dziatek swoich. Monika święta opla- glos usłyszeli, żeby oznajmilii Janowi, że 
kiwała upadek syna swojego Augusty- wolą jest Boga, aby on na tern miejscu ko
na, modliła się gorąco 0 jego nawróce- ściól wystawil, a na ct·owód tei uprawdy oby-

dwaj od kalectwa uwolnieni zostali. Jan byt 
nie; to też Bóg wysłuchał proźby jej właścicielem tego mrelsca i niedaleko po-
1 dal upamiętanie Aug11stynowi do tego siadał zamek, a że później wstąpił do za
stopnia, że nie tylko porzucił błędy, ale kemu krzyżackiego1, .zamek ten n'azwanio 
został wielkim świętym, zaliczunym do brata Jana zamkiem, ląki zaś otaczające za 
grona Doktorów Kościoła świętego. Po mek: Ląkami bratjańskiemi. 
dobnież królowa Blanka, odzywała sie Pobożny brat Jan uwierzył w cudo
do syna swojego Ludwika: „Wo lafa- wne zjawienie się figury Najśw. Panny i z 
bym - mówiła - widzieć cię na ma- radością wystawił najpierw mały, później 
rach śmiertelnych, aniżeli upadłego w wi~kszy drewniany kościółek, rtaokolo o
grzech". Na co jednak dzisiejsi rodzi- wej lipy, na której się cudowna figura zjawi 
ce nie wiele zwre.cają uwagi, i nie tak ła. Wnet liczne cuda stwierdziły dowodnie, 

k d · · h k że Matka Najśw. obrała sobie Ląki, aby 
boleją nad upad iem zieci swyc ' ja wszelkich lask udzielać biednym wygnań-
wyżej wzmiankowane matki pobożne com tej ziemi, którzy tam jej miłosierdzia 
czyniły. wzywać będą. Około roku 1639. Pawel 

Ody Jezus powrócił życie owemu Diiałyński. wojewoda Pomorski zbudował 
jedynakowi wdowy naimskiej, i gdy to przy tym kościele klasztór dla 00. Refor
ludzie ujrzeli, zdjął wszystkich strach, matów. Odtąd zwiększy:l'o się jesz.cze nabo-

, · p k · I żeństwo do Najśw. Panny w Ląkach. OO. 
i wielbili Boga, mowiąc: " ro ro wie · Reformaci zaczęli spisywać znaczniejsze la 
ki powstał między nami: a iż Bóg na- ski i cuda na tern mieiscu zdziałane, a ze
wiedzil lud swój." Strach ten, nie wy- brawszy sporą liczbę tychże, posłali je do 
wołał trwogi, a tylko sprawił nadzwy- Rzymu, z prośbą do Papieża Benedykta 
czajny podziw. że Jezus uczynił cud, bo XIV., achy e przeilądnąć raczvl i potwier
przvwrócić zmarłemu życie, należy do dzić, i by następnie. P?Zwolil na uroczystą 
cudÓ\V; ponieważ tego nikt zrobić nie koronacyę cudowne1 figury. Zastępca Chry 
może, a tylko Bóg sam. - Jak więc u- .i stusowy! zbadawszy cuda, ;vydał dekret dn 

ł g nikt wskrzesić nie może a tyl- , 7· grudma .r. 1750. _zezwal_a1~cy na korona
mar e 0 , ..,B k t k 'ct b . cyę, kt6re1 dopelml z na1w1ększą uroczy-
1~0 wszechmvcnosć . os a, a po 0 n_ie stością ks. Wojciech Leski, biskup chełmiń-
1 umarłego na dusz} ~rzez ~rz~ch, Bog . ski d. 4 czer.wca 1752 r. w aysystencyi Jicz
tylko laską swoją moze .podzw1gnąć. da i nego duchowieństwa i niezliczonego mnó
jąc mu skruchę serca i przebaczając I stwa ludu. . l(orony złożone były naj
mu winy. A że to na skutek i;io~litwY , pi~r:v. w kośc!ele parafialny1!1 w No ~'em 
Kościoła świętego matki naszeJ Bog co- ' M1esc1e, skąd Je w uroczyste1 procesy1 do 

się ono znajduje, zmieniła postanowienie 
swoje i wówczas ponownie zachorowała, a 
gdy ,pierwszy ślub odnowila, na nowo zdro 
wie odzyskala. Wybrała się tedy na ślepo i 
w drodze dopiero się dowiedzia!a, którędy 
się do Ląk dostać miala. Przybywszy na to 
święte miejsce, zalała się łzami radości, po
znała bowiem tę samą okolicę, którą we 
ś.nie widziała, a cóż dopiero, gdy w świętej 
figurze ląkows~iej poznała te samą Pani 
której swe wyzdrowienie zawdzięczała. 

W roku 1875. OO. Reformaci 7m~
szeni byli wskutek nieszczęśliiwych 
praw majowych opuścić klaszt_or w Łą
kach; kościól zamknięto i zostawiono 
bez wszelkiej opieki. tylko jeden żan
darm zamieszkał w murach klasztor
nych, dopókiby rząd tych murów na in 
ny jaki cel nie przeznaczył Aż oto w r. 
1881 piorun uderzył we wieżę kościoła 
i I?owstał pożar .• kJ.óry jednak szczęśii
w1e ugaszono. Administratorem parafii 
w Nowym Mieście był wówczas ks. Bin 
kowski= dawniejszy prowincyał OO. Re 
formatów. Tenże dowiedziawszy się ·o 
pożarze kościoła, przybył natychmiast 
do .Ląk, kazał wyrąbać z ołtarza framu
gę z cudowną figurą Najś. Panny, przy
wiózł ją do Npwego Miasta i umieścił 
ją następnie we wiekim vHarzu farnego 
kościoła. Dziwnym trafem framuga ta 
dala się wprawić bez przerobienia ołt 
rza, na miejsce obrazu Zwiastowania 
Najśw. Panny, który za zasuwę użyto. 
Widocznie Opatrzność Boga strzegła za 
chowania tei świętej figury Najśw. Pan 
ny; na drugi bowiem dzień, po pl.erw
szym pożarze: powstał nowy pożar w 
Łąkach, tym razem zbrodniczą ręką pod 
łożony równocześnie na dwóch miej
scach, tj. przy glównem wejściu do ko
ściola i pod wielkim ołtarzem. Kiedy 
spostrzeżono ogień, ratunek już byl nie
możliwym. Splonąl tedy kościół i klasz
tór ze wszystkiemi zabudowaniami do 
szczętu, resztki murów z rozkazu rządu 
rozebrano i miej:;ce z ziemią zrównano: 

Lud okoliczny garnie się i teraz do 
cudownej figury J'iajś. Panny w Nowem 
Mieśc;e w rozmaitych potrzebach swo
ich, atoli nie tak l_icznie~ jak do Łąk: 
gdzie np. podczas g{ównego odpustu w 
czasie oktawy Bożego Ciała przybywą 
lo do 20 tysięcy pątników, z których kil 
kanaści e tysięcy do śś. Sakramentów 
przystępowało. 

Historyę cudownej figury na Łąkach 
Bratjafiskich opisal O. Michał Łosio
wicz (Reformat) w dziele: „Pastwa sło 
wa Bożego z cudownym obrazem Bo
garodzicy Panny na Łąkach Bratjań
skich' '. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 



Dzieje Kościoła katolickiegJ. 
(Ciąg dalszy). 

2. Cuda. które Jezus Chrystus sam 
czynił. 

Jezus Chrystus czynił cuda wszel
kiego rodzaju: cuda, które dowodziły 
Jego panowania nad aniolami, nad cia
łami niebieskiemi, nad ludźmi, nawet 
nad nierozumnemi stworzeniami; cuda 
Jego rozciągały się na cały obszar stwo 
rzenia; stąd wniosek, że jest panem ca
lego stworzenia, że jest Bogiem. 

Cuda te dowodzą jasno i niezbicie, 
że Jezus Chrystus jest Bogiem. Dowo 
dzą one najpierw, że jest p9słat1cem bo 
żym, że więc Jego nauka jest prawdzi
wą, a stąd pośrednio, że jest Bogi1em; 
ale i bezpośrednio dowodzą, że Chry
stus jest boskiej istoty czyli natury, bo 
cuda swe nie mocą od Boga mu udzielo
ną, ale mocą, która sam posiadał: „Chcę 
bądź oczyszczon'; (Mat. 8, 3.) „Jakoś 
uwierzył, niech ci się stanie"; (Mat. 8. 
13). Mlodzieńcze, tobie mówię wstań!'' 
(Łuk. 7, 14). Tak i podobnie brzmiały cu 
dotwórcze Jego słowa. Sam Chrystus 
Pan powoływal się na cuda swoje jako 
dowody bóstwa, mówiąc, Uczynki, któ
re w imię Ojca mego czynię, dają świa
dectwo o mnie ... Jeżeli nie czynię spraw 
Ojca mojego, nie wierzcie mi; a jeżeli 
czynię, chociaż byście mnie wierzyć 
nie chcieli, wierzcież uczynkom, abyś
cie poznali i wierzyli, że Ojciec jest we 
mnie, a ja w Ojcu.'' 

Zmartwychwstanie i W niebowstąpie· 
nie Jezusa Chrystusa. 

Ze Jezus Chrystus jest Bogiem, wy
nrka to dalej z Jego Zmartwychwstania 
i Wniebowstąipienia. .. _ . 

1. W skutek fałszywego oskarżenra 
został Pan Jezus skazany ;Illa śmierć 
krzyżową, umarł na krzyżu, został rpo
grzeibanyun, lecz trzeciego dnia zmar
twychwstał o własnej mocy w uwiel
bionem ciele i kilkakrotnie uczniom 
swoim się .pokazywat 

Jezus Chrystus prawdziwie zmar
twychwstał, i ·Jl'1 t.ę pamiątkę święci 
Kościół 'lliedzielę i wielkanoc od apo
stolskich czasów: uczą tego wy.raźnie 
i jednogrośnie wsźyscy l(łpostolowie i 
ewangeliści; odowodzi1 tego zachowanie 
się nie.przyjaciół Pana Jezusa. kh klo· 
ipot i ibe·znadność. Tych nieprzyjaciół 
którzy .dopiero co publicznie zamordo
iWali Pana Jezusa, grób Jego zapieczę
towali i strażą obstawili, 1opanowałai na
gle małoduszność i bojaźń, gdy a:posto
łowie n\auczać zaczęli, że Pan Jezus 
zmartwychwstał; rozkazali 1aapostoło
wie, aby. o tern nk nie mówili, a gdy ci 
nie ustawali głosić zmartwychwsta
nia Pańskiego, bojaźliwie dto nich wo
łali: „Chcecie .m nas przywieść ~rew 
człowieka1 teg10", .i dalej nie prze.ś!ado
wali a·postołów. Dz. kp. 4 i 5. 

Członkowie rady najwyższej roz
szerzali w.prawdzie twierdzenie, że ucz 
ni owie wykradli dało Pana Jezusa z 
grobu, ale że to k~amstwa, pokazuje tak 
zachowanie się ich względem straży, 
jak względem uczniów Chrystuso
wych. Jeżeli żołnierze usnęli, czemuż 
Żydzi nie postarali się o ich ukaranie 
za to, że nie do.pełnili obowiązku? Prze 
ciw.nie, nie rozważywszy w przeraże
niu, że żołnierze świadczyć nie mogą 
o wypadku dokonanym wtenczas, gdy 
oni sp11li, dali im „dużo pieniędzy'', że
by ro2'Jgłaszali, że kiedy spali. wykra
dli uczniowie ciafo. Wypadek ten opi
sał św. Mateusz wśród Żydów i Rzy
mian, a nikt mu kłamu nie zadał! (Mat. 
28). - Jeżeli uczniowie wykradli, cze
muż ich nie stawiono przed sąd i nie 
n kar a n o ? Nakazano im tylko 
milczeć! Dowód to, że sama rada naj
wyższa musiala przyznać, iż apostoło
wie prawdę głosili. Zreszta ani podo
hna 1byfo wykraść da:lo Chrystusowe, 
boby się ,byli musieli żołnierze, jeiźeli 
~pali, obudzić przy odwttJaniti ciężkie
go kamienia z grobu. Nie podobna 
też przypuścić, żeby uczniowie, won
cza~ nieslychanie bojaźliwi i małodusz
ni, (wszakże z obawy ·przed Żydami w 
zamkniętym pokoju siedzieli), tak nie
hezpieczny czyn mieli wykonać; tern 
mniej to przypuścić można. jeżeli zwa 
żymy, iż uczniowie skutkiem haniebnej 
śtnierci Pana Jezusa na krzyżu, :rozu-
rnier, że. Jezus Chrystus nie jest Me-

syaszem, a więc -nic mieli •PO co takie
go czynu się podejmować. 

Zmartwychwstanie Jezusa Chry
stusa jest najświetniejszym i niezbitym 
dowodem Jego bóstwa. Jeżeli Pan 
Jezus własną mocą zmJartwYchwstal, 
jak sam uczy u Jan!l 10, 18, pokazał tern 
samem, że jest Bogiem. Jeżeli Go 
wszechmoc boska z martwych wskrze
sila, to dowód, że Bóg dał o Nim świa
dectwo, a więc stwier.dzil, że prav. dę 
mówH, iż jest tej samej co Bóg istoty. 
matego też apostołowie ·głosili, że 
Zmartwychwstanie Pana Jezusa prze 
dewszystkie:m za ich nauką przemawia. 
„J e·żeli Chrystus nie .powstał, próżne 
jest przepowiadanie nasze, ·Próżna jest 
i wi~ra na·sza". 1Kor.15. 14. 

2. ~ia czterdziestego ipo Zmar
twychwstaniu wstąpił Jezus Chrystus 
w obecności uczniów chwJalebnie do 
Tiieba. Świa,dcza o tern wszyscy ap-0-
stolowie. Wniebowstfl!pieniei Pana Je
zusa jest jedynie godnem dokonaniem 
Jego bosko-ludzkiego życia i .ctzia1lania 
na ziemi jest nowym dowodem jego 
bóstwa. 

Przeoowiednie. 
Przepowiednie dowodzące, że Jezus 

Chrystus jest Bogiem, :sa dwojaki'e: 
I)takie, które dawniej wygłoszone, nu 
nim się spełniły; 2) takie, które Pan Je
zus sam ogłosił. 

(Ciąg dalszy nastąpi.) 

W pogoni za!szezęśeiem. 
(Ciaiz dalszy)_ 

Chlopak odebrał kufle, zadzwonio
oo, siedli do wa,gonu~ trzym1jąc się :a
zem W wagonie znaLCł!zło się dużo lu
dzi1, mówiących „po -naszemu''. Barty
zel wdał się z nimi w pogwarę, :a· by
walec Marcin zdjął sukmainę, rozeslal 
ją na fawce1, zawiniątko rpołożyl pod gło 
wę .i radził K1asi, aby poszła za jego 
przykładem. Zrazu dziewczyna nie 
chciała, ale gdy i tatuś z Bartyzelem ra 
dzili, a spać się jej chciało, usłuchała. 
Zaledwo się ·położy;la, 1usnęłu karit!ie
niem. 

.~fairdn wpa~rywal się w Kasię i 
rozmarziony ooś miłeg.o kalkulował bo 
się uśmiechał, a ślepia jak kot ro~ko
sznie mrużył. 

Przed wieczorem zajechali od W ro
cl11wia. I tu bywalce 1oświadozyli, że 
trzeiba pociąg zmienić, a trzy godziny 
przesiedzieć na stacyi. 

Objuczeni zajdami weszli do t~ze
ciej klasy. Wielka sala, a ludzie \V niej 
rozłożyli się na podłodze pokotem. Mło 
dzi, starzy, kobiety z dziećmi ·przy 
piersiach. Wielki harmider! 

- A wszystko mowia „na.sza' ', tro
chę odmienna, ale zawsze nasza - sze 
pnęla1 Kasia do ojca. 

Marcin znala·zł wolne legowisko 
przy piecu i tam spoczęli. 

- Stąd już jedziemy czwartą kla
są .prost.o ido morZ!.1. 

- Do morza - 1powtórzyla wystra 
szona Kasia. - Już ci morze?... Tak 
blisko? 

- Lecimy do niego cały dziei'1 a 
dapiero polowa drogi - rzekł wes~lo 
Marcin. 

. Michai r.ozglądal się, .patrząc na pół 
meprzytomnym w.z.rokiem nV;t tę masę 
Judzi, rozłożonych pokotem grupami po 
wielkiej sali. Patrzat myślał nie wie
dząc co i siadł, dziękując Bogu, że- mu 
zeslał bywalców. 

Ba1rtyzel się pochylił. 
. - T~zeba się nam posilić. Zl·ożmy 

.się na wieczerzę ·PO dziesięć griajcarów 
na ~1dło i po dziesięć na .piwo, pójdę z 
Kasią, a wy przy .r!zeczach. 

- I ja z wa:mi - zawołał Marcin -
trza przecie zmienić .pieniądze na pru
skie. 

Michał się hal zostać sam w tumul
cie, 11Je nic ·nie mówił. 

Wrócili z wielkim bochenkiem chle
ba i wędzonką, Bartyzel wzyniósł ka
'W'ał poznańskiej kietbasy i do tego czte 
ry kufle piwa. 

Rozłożyli się raizem w małej gro
madce i zaczęła się uczta osobliwa, 
1Przeplatnna konceptami bywalców. 

- Moiściewy, nie macie patycz
~ów? bo trudno się .przepchać przez 
izbę - daf .się słuszeć glos chudawego 
ch_fopa ponad nimi. 

- Mam, mam - zawołał Michał. 
podając pudełeczko - bierzcie! 

- Bóg zap~ać... a gdzie? - za-
1pyta.ł. 

- Do Bremy --:- odpowiedział Mar-
. ? cm - a v.ry •... 

- My do Cikago, ale zarówno przez 
Breme. 

- I na Nowy Jork - dodał Barty
zel z wielką pewnością siebie. 

- A ino, ·przecie innej drogi nie ma 
- odparł obcy i zJdławił dumę Barty-
zel1a. 

- Jedziemy ,razem - zaw.olał Mi
chał, a podając obcemu kufel swego 
piwa, dodał: 

- Napijcie się na szczęście. 
- Dziękuję - odrzekł, kufel 1przyjął 

upił z niego parę łyków i usiadł przy 
Michale na ziemi, nakładając tytoń do 
fajki. 'I f~ 

- Pierwszy raz do ttameryki? -
zapytał. 

- My po drugi - odrzekł Bartyzel. 
wskazując na Marcina- ojciec z dzio
pą pierwszy. 

- A ja trzeci - odrzekł chlop -
a teraz wiozę córki, niech se zapracują 
na wiano. Onem ła·cnie.i i więcej mogą 
zarobić, jak my ... 

Kasi się miło i depfo zrobiło na 
sercu. 

- Łacniej i więcej - ·p0I11yślała. 
- Basiu, I(unda - zawolal .przy-

były, 1podnosząc glowę. 
Dwie hoże, wys·okie, śmi1afe dziew

czyny zbliżyły się. 
- Co tatuś powiedzą? 
- To powiem, żebyście się przy-

sunęly, zdobyłem swoich, jadą tak jak 
my 1do Cikago. Ojciec, dziewka i 
dwóch gospodarzy. 

Dzie1wczyny się zaśmiały wesolo 
powiedziały „zara' ', przyniosły swoje 
zawiniątka i usiadły w gromadce. 

- .Przywi111jcie się rzekł chlap do 
córek. 

- Wyciągnęły ręce ido Kasi, dziew
czyna otairla usta rekawem i pocalowa 
ła je w usta. Okrutnie rada była no
wym znajomościom. Czuła, że w ich 
towarzystwie n11bierze odwagi i prze
stanie się bać bywalca, na którego spoj 
rzeć nie śmiała. 

· - A jakże ci? - spytały ·Obie ra
zem. 

- Kasia!... 
- Jak to do br.ze od ez wala .się Ba-

śka - ostawilyśmy dama trzecią mniej 
szą, co jej Kasia, to kiej na ciebie zawo 
lamy, to nam się będzie wydawać że 
wołamy na si:ostrę. ' 

. - Dobrze się skhada - odpada Ka 
s1a, zarumieniona z radości. 

- A do czegóż ty jedziesz? - spy
tała sie Kunda. 

- Do roboty. 
- Ale do jakiej? W .polu baby tam 

n ie uświ1adczy. 
. - A wy do czego? - spytała Ka

sia. 
- My do wasoWlania ·do kawy do 

czego się da. ' 
- I ja umiem galanto prasować, a I 

kawę ze sto mzy na maszynie we dwo 
rze robiłam. 

- Toś ty uczona, nie zginiesz. 
-:- Trzymajmy się razem szepnęl1a 

Kasia. 
- Dobrze, ale i ty nas wspieraj w 

potrzebie. 
Nie~iec. z w·ielkim brzuchem, dużą 

J:>rndą 1 duzym dzwonem, stanął na 
srodku sali, za.dzw,onil i zaczął wywo
ływać jakieś dziwaczne przezwiskla 
aż zakorl.czył wyrazem: „Bremen !". ' 

W sali zrobił się wielki tumult, wszy
scy zerwali się :nai nogi .i przez otwarte 
drzwi na peron popłynęła fala. 

- O jakżem ·rad, że ze swoimi' jadG 
i ludzkie słowo słyszę - mówił Michał 
serdecznie. - Jakże sie mianujecie? 
- zwrócił się do towarzysza. 

- Na imię mi Jan, a! miano moje 
Kurpiel, Slązak z dziada pradziadJa na 
s:vvrn skrawku ziemi. I żeby się na 
mm utrzymać, jedzie sie raz poraz do 
ttameryki. Syn:ai i matkę zostawiam 
·W1 gospodaJrstwie, a sam z córkami w 
świat po grosze. Taka dola ... 

- Taka dola - powtórzył Michał 
z szacunkiem dla1 gruntoweR"o gospoda 
.rza. 

. - Bilety mamy i spokojnie pojc
dz:emy do Bremy - zawołał, przybie 

- To nic - wolał Marcin - uło
żymy się pokotem, raź.niej będzie spać. 

Usadowili' się przy samej ścianie . 
Kasia ze str1;ł!chu przed Marcinem mię~ 
dzy dziewczętami. Jalwś od razu przy 
stały do siebie, choć były od Kasi star
sze i rozumniejsze. 

- Jak dlugo myślicie siedzieć w 
łfameryce? - zapytała, gdy się już_ 
usadowiły na legowisko. 

- Póki nie uciulamy •PO dwa tysiące 
marek. 

- Okrutnie, widzi mi się dużo. 
- Tyle nam potrzeba. 
- Myślimy, że ze· trzy Iata ... 
- Może będziemy wracać razem! 

- szepnęła Kasia. - Jakżebym rada .. ~ 
Konduktor ponaznaczał bilety, po

ciąg ruszy!, Michał podlożyl czapkę ba 
ranią pod kłąb, przytulil się do zawinią 
tka, lecz nie mógł usnąć. Stala mu 
przed oczami Jaga, ao byla ci ja~aś ina
ksza, patrzal1a na nie1go smutnemi śle
piami, że aż w sercu paliło. 

- Moja Jaguś - szepnął - i cóż 
ci złego?... Sama przecie chciałalś !.. . 
Mnie tu dobrze, jadę se ze swoimi, glo, 
wa mnnie o nic nie boli. Kaśka przy 
mnie, ,a ty czemuż się strachasz i takie 
mi dziwnie smutneimi ślepiami .na mnie· 
pozierasz, że aż się na wnętrzu kraje. 
Jaguś .i mnie byłoby lepiej s.pać we 
wlasnej iz,bie, a nie poniewiernć się i 
leżeć, jak pies, na gołej ziemi - co? 
A jeśli się ponie•wieram, to la was, nie 
la siebie! I bez co swe ślepia boleśnie· 
wrażasz mi pad serce? ... 

- Kaśka, gdzie jesteś! - zawolat 
sięgając. 

- Nie wiedza tatuś? - tu!... 
~ Zdrowaś? 
- Cóżby mi bylo? 
- Nie cnie ci się za matką, Dołęgą 

za braciami? 
- Zaledwo wyjecha~am, nie obej

rzałam się jesz:::ze po świecie, już mam 
cn'.ć. Niech tatuś śpią i ludzi nie budzą. 

·- Kasiu, mnie się widzi; że ino my
ślisz o Sobku. 

- Cicho - szepnęła Kasia, prze
chy lib. się przez Kundę i wystraszJną, 
ręką zatkała usta ojcu. 

-- No, no - odnnrł Michał - ;-o
zumiem ... 

- Nic tatuś nie rozumieją, bo niema. 
nijakiego rozumienia, najlepiej spać, bo 
kto wie, jak będzie dalej - morze nie
daleko. 

Michal się więcej nie odezwał, Ka
si1 przytuliła głowę do zawiniątka, my· 
ś.kała se o Sobku i o Marcinie. Rada 
byla przytulić się do Sobka, Marcina się 
bala, chociaż szanowała w .nim jego 
bywalstwo, ,,ugadanie" i rozum. Ra
da, że zdybak1 towarzy.szki, że umie
prasować i ka~wę na maszynie robić .. 
zasnęła. 

Różowy wschód slml.ca 0przeciska łl 
się do wag_onu przez małe szyibki. Po
u .-óżni zbudzili się. Nabożni Slązacy· 
poklękali. Basia i Kunda zbudziły Ka
.się, klęcząc odmawiali głośnym szep-
tem pacierze. Jan Kurpiel zacząl dirzą 
cym, ste.ra:nym głosem: 

Kiedy nanne wstaja zorze, 
Tobie ziemia, Tobie morze, 
Tobie śpiewa. żywiół wszelki, 
Bądź pochwalon Bo~e wielki! 

Za Janem caly wagon huknął :pieś
nią poranną. Dziewczęta wysokimi so
pranami :prze.wodziły. Michał się zer
wał, .patrzał i sfuchal. Tak dnleko od 
domu, a tu w jego mowie chwalą Pana 
Boga. Do Jana uczuł wielką sympa
tyę. Gospodarz, żeby się utrzymać na 
swym skrnwku ziemi, jedzie harować 
do ttameryki i dziewczyny swe wie
zie. Co innego ja, co nie mam ani pół 
zagona ... 

Przez ma?e szybki wagonu przeci
skało się różowe światło, rumieniąc 
śpiewających. Pieśń szła - proste ser 
ca wyssały z piersi matki i pieśt1 i mus •. 
trwali w wierze ojców i mowie i -
moce niemieckie nie mogły ich zmódz ... 

Wszedł konduktor, otworzył <l:rzwi,,.. 
nby puścić śwreżego powietrza i ode· 
zwał się: 

- Zbierajta się, Bremę ino pa1trzeć 
będziemy za małą okruszynę ... 

Michał uczul nieokreślona wdzięcz
ność dla konduktora za to, że przema
wiał jego mową. Wyciągnął na przy
witanie rękę do Kurpie;a, Bartyzelta i 
Marcina. 

- Jesteście? - sze;pnąl. g111ąc Bartyzel. - Chodźmy! 
- Czwarta klasa ciemna, 

tylko lampką, bez ławek. 
z jedną - Czyście chcieli - odrparł M~rcin · 

„, wesolo - żebyśmy w drodze ostali? 



- Nie, nie, tylo się cieszę, że razem 
jesteśmy. 

- !Nie baraszk1ować. robió zajdy. 
jak ino staniemy, zam.z wYChodzić -
wołał Bartyzel. 

Dziewczęta rzucioły się do zawinią
tek, Kasia przysunęła się do oj.ca i szy 
bko iprzyciągnęla rozluźn:1oną płachtę •. 

- Brema! - Wpadło jak wicher do 
wtagoinu. 

- I morze! - dodał Bartyzel. 
Serce Michała i Kasi ścisnął lęk, 

lecz nie było ·czasu zaJStanawiać się. 
Wychodzili; Marcin :pochwycił zawiniąt 
ko Kasi, nie śmiała mu odbierać, lecz się 
okrutnie wsfr,dzilia Basi li Kundy, co 
spozierały na siebie i uśmiechały się. 

Już na dworcu czekał na nich ajent. 
gadał po „swojacku", jak mówili Ślą
zacy, .przeglądał karty na „sif", groma
.dzH je<lnych po drugich i ustawionych 
prowaidzi1ł rnzem do przystani. 

Kasia ·nie miała ,sifkairty", obiecał 
jej .przynieść, pieniądze odebrać. 

- Wszystko galanto idzie. że o nic 
gława nie zaboU ! - zawołał Michjal 
okrutnie rad. 

- Okrutniem ciekawa morza -
szepnęła Kasia. 

- Jako i my - od po.wiedziały dzie 
wczęta· - aż •nam serna dygoczą. 

Ujęły Kasię pod rece, co. jej dziwno 
było, bo w Dołędze dziewczęta się nie 
prowadzą, ale -rada była, że ją przecie 
lubią i ciągna ku sobie. 

W przystani wprowadzono ich do 
wielkiej hali, było coś luda z .p·ięć kóp. 

- I to wszyscy do jednego sifu? -
szepnęła Kasila. 

- Widino do jednego! - odpady 
Kurpi elki. 

Spisywali każdego, sk'\!d jest i gdzie 
j~dz<le. Wszy~cy jechali do Qika~o, 
pojechal i Michał z dziewczyną.· 

Na ostatek musial sobie kupić każdy 
kubek blaszany ·na wodę i miseczkę n1a 
jadł.o, <lo tego blaszaną lyżkę. 

Zadzwooiono, otwarly się wielkie 
drzwi i cala chmara pięciu kóp luda 
wysypała się z ,przystani ,na okręt. 

Na wielkim sifie 1buchał z dwóch ko
minów dym, .kłębifa się .para. Wszy
stek lud przez dwa pomosty, powoli 
jak na' procesyę, wchodziło na okręt. 

Kasi bilo serce, ściskała rękę Kun~ 
dy, obzierając się niespokojnie na ojca. 
Michał, jak gdyiby w półśnie. oszołomio 
ny naglościami zmian, uśmiechnął się 
naiwnie i dobrodusznie, otoczony trze
ma1 bywalc1ami, którym strasznie ufał i 
wierzył w kh rozum ... 

Kasia zaledwo s.pojrzala na wie!ką 
wodę, ·płynącą, jak okiem sięgnąć, mi
gocą,cą od słońca, zarnz ją ·pocią,gnięto 
na schodki, musiała zejść za drugimr 
<lo wielkiej, nizkiej izby, oświeconej 
iaamp1ami ... 

- To nas:ze legowisko aż do same1go 
końca. W tej izbie przeiplyniemy ca:łe 
morze - oświadczy! Bartyzel i nikt te 
mu nie zaprzeczył. 

- Do ściany! - zakomenderował 
Marcin. 

Usłuchano go. Na1przód pomknęły 
I<urpielanka, za niemi Kasia, za Kasią 
Michał i Kurpiel. na prawem skrzy.die 
roztasował się Ba1rtyzel i Marcin. Usie 

d.li i odetchnęli całą piersią. Michał się 
iza§mial i rzekł radośnie: 

- Wszystko galanta się składa. 
- Żeby ino szcźęśliwie przebyć mo 

rze - dodał Kur:piel. 
Michał spojrzał na niego zdziwiony. 

Nie miał pojęcia, aby na tak wielkiem 
sifie moglo się zdarzyć nieszczęście. 

Ludzie .się tłoczyli do wielkiej izby 
za drugimi; wśród hałasu i .nawolyWlań 
sadowili się star:zy, młodzi, matki z dr~ 
biazgiem przy piersiach i dzieci. Nasi 
zbili się w gromadkę i zaczęli gwarzyc. 
Wszyscy zarówno łaknęli pogwary. 

- Trzedzrn1 dr.ogi przeszł'a, chwa
lić Boga, nieźle - rzekł Bartyzel. 

- Galanta - dodał Michał. 
- Ternz ·idzie druga morzem, a trze 

cia przyjdzie od Nowego Jorku do Cr
kago. · 

_.:Ej. ta trzecia to furda, byle stanąć 
łla nowej ziemi! - dodJal Marcin. 

Ściągnięto kot·owicę statek się po
ruszy!, woda się ,JJOd nim zakotłowała. 
Zadzwoniono, strzał się rozległ, wiel
ki okręt powoli skręcał... 

- Bąidź zdrowa ziemio karmicielko. 
nie ujrzymy cię jak na drugim kojcu 
lllorza - ztawoiał Bairtyzel i ·przeżegnał 
:się. Za n:m przeżegnala się cała gro-

madka, za gromadką wszy cy jadący. 
Dziewki zaczęły półgłosem: 

„Kto się w opiekę podda Panu swemu 
„I cafem sercem szczerze ufa Jemu' ... 

Za niemi powtarzały kobiety, zgro
madzone w wielkiej izbie, za kobietami 
mężczyźni. Oprócz kilku żydów i ży
dówek cały ładunek ludzki składał się 
z katol.ików. 

Statek, wyrzucając wodę śrubą z pod 
siebie, wydobył się z portu, zwrócił na 
zachód i popłynął całą siłą pa.ry. Jęczał 
i drżał. w kominach dudniało. 

Dziewczęta zagospodarowały się. 
j.ak umiały, w wyznacz.onnym dla gro
maqki zakątku wielkiej izby i odpoczę 
ęły. 

Słof1ce przechyliło s.ię ku zachodo
wi, statek smutnie jęczat ściągając na 
młode serca zmorę zJadumy i żalu. 

Marcin wyszedł na pokłaid, wrócil 
i rręką przyzywał do sieibie. Dziewki 
spojrzały po sobie, najstarsza Basia 
rzekła: 

- Chodźmy, jak nas odpędzą, \WO 
ci my. 

Trzymając się za ręce. cicho, bo się 
rozźuly, wysunęły się z Marcinnem po 
schodnch ku górze. Objęło je świeże 
;powietrze, chłodny wietrzyk ciąg.nął od 
zachodu. Zestrachane PTZY:kucnęły 
wśród zwojów lin i patrzały. Jak o
kiem sięgnęły, wiielka, bezigra.niczna 
woda kołysała się ciemnemi falami. 
Czerwień slol1ca różowiła jej s:zcźyty. 
Fale jedne za dmgiemi płynęly dra.leka 
nai koniec świata. Ten ogrom i ten bez 
miar 1przerażat je. 

- A co? - odezwał sie Marcin. 
- My ;na tej okrutnej wodzie, jako 

na skornpce mrówki. Ino na lasce Bo
ga - dodaf1a Basia. 

- I Najświętszej Panienki - ·do 
ko11czyla: Kasia. 

Czerwone słońce do polowy we 
szł·o w marze, drugą rpołową rzucało 
jaskrawe płomienie na czarne wody. 
Straszno się robiło na sercach dziew
czyn, nie mogły jednak wzroku oder
Wl::tć. Przykute, wylęknione patrzały. 

Słońce skrawkiem wyzierało z mo
rza. coraz go mniej, mniej, aż utonęło i 
zgasło. 

Na zachodzie majaczała jasność, a 
morze raptownie zaczerni1ał.o. Ciemnm 
ca szła z północy i ze wschodu, na 
masztach za.palono kolorowe lampy. 
Statek głucho jęczał, jakby się rwał do 
lotu, a wody się trzymał i szedJ dlalej 
i dalej, 

Z Z pokładu z.mykać! - zawolał 
przecho<lząrcy majtek. 

Dziewczętom dech w piersiach za
marl, powstały. 

- Ale cośmy widzieli, to widzieli 
- rzekł Marci111. - Drugi raz tego mo-
że się już nie ujrzy. Teraz wraciajmy, 
we dnie znowu tu wrócimy. 

Poszedł .naprzód, prowadząc za SD
bą wylęknione, wzruszone dziewczęta. 

WrócHy 'POd wkład do wielkiego 
hairmideru i mrowia ludzi, na swe lego
wisko. 

- Kasiu, cóżeś widziala? - spytal 
się zalękniony Michał. 

- .fok u nas ziemia, tak tu woda i wo 
da, jak okiem sięgnąć - woda... Prze
wala się kłębami, kotluje. a słońce ją 
czerwieni, póki się w niej nie utopi. Nam 
w Dołędze się widziało, że się chowa 
za góry, precz mimo oblatuje i z.nowu 
wyłazi od Zaborowskiego lasu, a tu ono 
idzie spać do wody i pewno z wody wy 
łazi. 

- Widno, że słońce stoi, a ziemia 
.się kolo niego obraca„ tak nas ucz.ono w 
szkole - rzekła Basia a Kunda jej przy 
świadczy la. 

- I woda się nie wyleje? - s.py
talil Kasia. 

- A nie. bo ziemia nas . wszystkich 
ku sobie ciągnie ... 

Michal się uśimiechnął z glupoty Ślą 
za.czek, chociaż ćwiczących w szkole. 
Kasia zamilkła, bo to przechodziło jej 
.pojęcie, ale mimoiwoli nabierała respek 
tu dla swy.ch towarzyszek, które nieco 
odmienne były"'' ni:iszej mowie. a!e za 
to przecie mądre. · " 

(Cią~ dalszy nastąpi). 

Z~bnmia to\\arzystw. 

-
Towarzystwo loter. „Sżcześde" w Du&sburg

Hochfeld. 
W niedziele. dnia 1 września. na sali pana 

Oiesen. Wanbeimerstr. 96-98, urządzamy 
- zabawe latową -

na którą wszystkich Rodaków jak naiuprze!
miej zapraszamy. Początek zabawy o godzi-
nie 4 po poludniu. (2) Zarząd. 

Koło śpiewu •• Kalina" w Reck!inghausen-S. 
Hill&haide)_ 

W niedzielę, driia l września, urz4dza 
· - zabawe jesienną -

na sali p. Mocklinghorff'a. O godz. 3 fotografo
wanie kola .naszego, potem koncert i strzelanie 
do tarczy o. nagrody i irurn 11:ry. W końcu dal
sza zabawa z tańcami. 

Uwaga_ Lekcya śp iewu w sobotG, 31. 8. 
o godz. 8 wieczorem. Zebranie w niedzielę, 1 
w;ześnia. o god•z. 11 przed poJ:udniem. Czlon
kowie zalegający 1e skladkami dlużei, niż trzy 
miesiące, winni sie z nich uiścić, w przeciwnym 
bowiem razie nie mają wstępu na salę. O licz
ny udzial i punktualne s tawienie sie prosi (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo pol.-kat. św. Józefa w Horst 
nad Emscher. 

Przysue posiedzenie odbędzie się już w ni~
dzielę, dnia 1 wrz;eśnia. o godzinie 4 po po.!'udniu 
i to dla tel!o. ponieważ w następną niedzielę 
bierze Towarzystwo nasze udzial w uroczysto
ści Towarzystwa św. Barbairy w Brauk. O jak 
naiiliczniejszy udział' w posiedzeniu prosi (2) 

ZarT.ąd. 

T<>w. gimn. „Sokół" w Gelsenkirchen-
Schalke 

urządza w nied1zielę, 1 września. na sali p, Fr. 
Eversloh (Wilhelsmgarten) przy ulicy Wscho
dniej (Oststr.) 

pierwszą zabawę 
od czasu zafożenia tutejszego Gniazda. Po
czątek zabawy o godz. 4 po po.ludniu, podczas 
której koncert, ćwiczenia gimnastyczne itd. Na 
zabawę tę zapraszamy wszystkie Gniazda i 
Towarzystwa, które zproszenia odebraly oraz 
te. które dla braku adresów zaproszeń otrzy-
mać nie mogly. Czolem! (2) 

W..Ydziat. 
Uwa2a. Druhów Gniazda naszego prosi

my usilnie, by Jla zebrania i ćwiczenia iak naj
liczniej się stawili. 

Baczność Hiillen t 
W niedzielę, dnia H~o września. odbędz.ie 

się na sali p. Nachbarschulte, przy ulicy Wan
nerstr., przedpoludniem OJ'Odzi·nie 11 i pół ~
branie czlonków Tow. św. Jana Ew. w litillen 
celem zalożenia konsumu. Goście mile wi
dziani O liczny u<lziat w zebraniu prosi (3) 

Prao •. Młynarczyk, prezes. 

Towarzystwo św. Jad.wil!i w Mengede 
podaje do wiadomości cz.tonkom ora:z wszyst
kim Rodakom w Mengede i -0kolicy, iż sposo
bność do· spowiedzi św. iest od 28 sierpnia do 
4 wr.ześnia. Rodacy winni jaknruliczniei z tej 
sposobności skorzystać _ Zarząd. 

Uwaga. W niedziele Msza św. z polskim 
śpiewem o godz. 8%.. Po poludniu o godz. 4 
polskie kazanie. (2) 

Tow. gimn. „Sokół" w Gerthe 
donosi swym druhom oraz wszystkim życzli
wym nam Rodakom i Towarzystwom, które 
już raz zaproszenia odebraly i te, które ża
dnych nie otrzymały. iż w niedzielę, dnia 1 
września, na sali p. Schneider'a w liiltrop od
będzie się obchód naszej 3 rocznicy. Początek 
o 4 godz. po polrudniu. Koncert, ćwiczenia o 
nagrody i taniec. - Osobnych zaproszeń nie 
rozsyJamy_ - Czolem ! (2) Wydział. 

Tow. „Jedność" pod opieką św. Jacka i św. 
St. J( ostki w Bottropie 

urządza w niedzielę, 1 września, 
zabawę latową 

polą,czoną z koncertem, grami i podarkami dla 
dzieci. Początek o godz. 4 po pol w ogrodzie 
pani tlesse w Dellwig. Zabawa jest zamknię
ta i tylko goście v.rprowadzeni przez czlonków 
mają wstęp. (2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoni~ ~o w froh11btusl n 
(fa-;en-Wes• l 

urządza w niedzielę, dnia 1 wrz:::ś·1:a, 
zabawę latową 

potączoną z tal1cem na sali pana Overath. Adel 
kampstr. 95. Początek 1zabawY o godz_ 5 po 
poludniu. O liczny udzial czlonków i ;{ości u-
prasza (2) Zarząd. 

Tow. gimn. ,.Sokół" w Kirchlinde. 
W niedzielę. dnia 1 września. odbędzie sie 

latowa zabawa 
na sali p. li. Schuhmachera w Kirchlintle. Po
czątek o godzinie 4 po poludniu. Orkiestrę 
dostawi P. lgn. Musielak z Castrop. O liczny 
udzial druhów i rodaków prosi (2 

Czof em I Wydział. 

Tow. św. Józefa w Herten 
obchodzi w niedziele. dnia 1 września 

9 rocznicę swego istnienia 
na sali pana Man51:e, dwniei Mumenhoff. Szan. 
Tow., które zaproszenia odebraly i te. które dla 
braku adresów ich odebrać nie mogły, pro
simy, aby nas swą obecnością zaszczycić ra
czvtv i to w komplecie. Przvimowanie bra-
tnich Tow. od godz. 3 do 4 Program uroczy
sttości bedzie ogfos.zonv na sali. O godz. 7 
hedzie odegrany teatr pod tyt.: .• ~\uzułmanin i 
Chrześcianka". Wstępne dla czlonków sąsie-

dnich Tow_ 30 fen., dla g ci przed czasem 
50 fen .. przy kasie 75 fen. - Czlonkowie na
szego Towarzystwa, zalegający ze skladkami 
miesięcznerni, winni sie prze<! czasem z nica 
uiścić, w przeciwnym razie placić będą wstęp
ne jako goście. - O liczny udzia! Eąsi dnicłl 
Towarzystw oraz gości, serdecznie uprasza 

(2) ZarT.ąd. 
Uwaga. Zebranie czlonków punktualnie 

o ~odzinie pól do 2-ei. ------
Towarzystwo gimnastyczne „Sokół" w 

Rauxel-Habinghorst 
donosi szan. Towarzystwom sokolim, któ
re zaproszenia na naszą rocznicę odbyć się 
mającą dnia 25 bm. otrzymali, ii rocznic~ 
obchodzić będziemy dopiero 8 Września. 
Czolem ! (2) Wydział. 

Towarzystwo św. Jana Nep. w PrintrOJJ 
urządza w niedzielę. dnia 8 września wiecZOl'ek 
familijny, na sali p. friedrichs'a. Oberhausenstr. 
(<la\\-iniej Klefosemtilinghausen)_ Program za
bawy urozmaicony strzelaniem do tarczy <> 
pięknne n:a-grocly. tańcem itd. Nadarza siię d.o
bra okazya zabawienia się w polskiem groo1e, 
na co się Szanownym Rodakom zwraca uwagę. 
Początek zabawy o ~odzinie 4-ei po poludniu 
Goście mogą być przez czlonków wprowa-
dzeni. ( 1) Zarząd. 

Tow. św_ Józefa w Wanne. 
Ci członkowie. którzy sobie kazali obraz 

zrobić, jak i ci, którzyby sobie obraz życzyli, 
niech się zgłoszą do zastępcy sekretarza p. 
Piech'owiak1a, Apothekerstr., naro-..lnik Stoeck 
str. na parterze. (1) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Wojciecha w Dortmundzie. 
Przys©fe posiedzenie odbędzie się o swo

im {;Zascie u p Westerfelda, ul. Roberta, naro 
żnik Oesterholzstr. (1) Zarząd. 

Towarzystwo gimn ,,Sokół" w Caternberg. 
W niedizielę, dnia 1 września. o 1 godzinie 

po poludniu, odbędzie się posiedzenie Wydzia
lu, na które się dh. należących ,do Wydzialu 
oraz dh. radnych prosi i ażeby się punktualnie 
stawili. (2) Prezes. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Suderwich. 
W niedzielę. dnia 1 września, po poludniu o 

godzinie 3, odbędzie się pótroczne walne ze
branie. Ponieważ przyjdą ważne sprawy pod 
obrady, przeto o liczny udzial uprasza się. Go-
ście mile widziani_ - Czolem ! (2) 

Wydzłoł. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" li w Oberhausen. 
Baczność oddział kołowników! 

Podatie się do wiadomości szan. Druhom 
oraz Rodakom i Rodaczkom z Oberha:1s~n i o
kolicy, iż w niedzielę. 1 września. u rz.;idzar •. y 

załtawę oddziału kotownikó w 
na sali P. Webera. ul. Duisburgerst· .. 1,·; Za
bawa będzie p()l'ączona z ćwiczeniami na kotach 
strzelaniem do tarczy o nagrody oraz innemi 
grami towarzyskiemi. Początek zabawy o g. 4 
po poludniu. Muzykę dost1wj r:. PoJesZ'.\ a. 
O liczny udzial Rodaków w z<ih<rn'il! ;:i:-osi 

Czo!em! (3) \\'ycl·Liat 
Uwaga. Druhowie. ktj, ~v l'::l~·żą :}..r cd

dzialu k:Ylowników, win 1i s1.;. o 1.:1uL:n:;: 2 na 
sali z kolami stawić. Pr1t:w1;tluik. 

Konferencya św. Wincentei:?;o a Paulo 
w Gerthe 

donosi rodakom z Oerthe i okolicy, iż przy
szle zebranie odbęctzie się w niedzielę, lgo 
września, o godz. 4-ej po poJudniu Liczny u
dzial PC' 'ą<lan:r, gdyż przyjdą ważne sprawy 
pod. obradjr. (2) Zarząd. 

Baczność „Sokół" w Bochum! 

W celu poprzednieirn zbadania spra
wy, 

nadzwyczajne walne zebranie 
Tow. gimn. „Sokół" w Bochum odbę
dzie się cokolwiek później. Dzień wy
znaczy Wydział okręgowy. Wszyscy 
druhowie zostaną zaproszeni listownie. 

Wydział okręgu X. 
Michczyńsk1, Siudziński. Łukaszewski, 

Kwiatkowski, Bereszyński. 

ilRBłJHiil:rllliiA!l~!tł 

~ 
Towarz}'stwo św. Jana Chrzc. w Meiderich 

zasyla swemu szan. Członkowi, panu 

1'\ARCINOWI SIERANTOWI 
oraz jego dozgonr.ej towarzyszce żyda pannie 

WERONICE STACHOWIAKÓWNIE 
w dniu Ich ślubu, dnia 31 sierprja. jak nruiser
<lecZiniejsze życzenia zdrowia. szczęścia i blo 
goslawieiis.twa Bożego, także i tego wszyst
kie~o. co icst pragnieniem serca Waszego, a w 
kof1cu wykrzykujemy: Ml oda Para niech żyje, 
niech żyje, niech żyje, niech ;i,yje! aż się echo 
z 1\1.eiderich do Polski odbije 

\V imieniu cale11:0 To\,t.lrzysb,·a 
Zarzą<L 
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Parafianie z Strzalk.owa 
7.lt'ożyli 180 mare-k na zakupienie żlóbka.· Mia
aowicie zlożyli: 

Kazimierz Sit:awniak 10 mr .• Lud'\\rik Sta
wniak 5 rnr., Ivnacy Lakomiak 10 mr., Michal 
Oulczyl'1ski 5 mr., Ludwik Gulczyński 10 mk„ 
rran. Przydryga 10 mr., Józef Szumilowski 
10 rnr Jó~ef Adamski 5 mr., Antoni Szumilow 
iki 3 ;rir., Jan $winka 3 mr .. Wojciech M.ąkow 
ski Z m:-., Jan Staszak IO mt., Wojciech Staw
:aiak 5 rnr_, Józef R.ewes 2 mr .• Jan Oobrosie
wicz 1,50 mr., Antoni Plucinik 1,50 mr. Mi
chal C1111<fal1ski l mr.. Józef Chudańsiki l mr. 
Nikodem Czerniak 3 mr., Kazimierz Ambroży 3 
mr .• r'ran. Wróble\\"Ski 10 mr., Ignacy Żólciak 
2 mr .. Stanislaw Wróblewski 12 mr., fran. 
Brzęk cl\\ ski ~ mr., Antorri Stawniak 5 mr., Woj 
ciech Bfas.zak 5 mr„ W. Knopkiewicz & mr., 
Jlakub Adamczak 5 mr _. Nikodem Piasizcz.yński 
5 mr., Józef Slo:wiński 5 mr„ Marcin Slowiński 
5 mr., Jan Kwaśniewski 5 mr„ Konstanty A
damczak 5 mr., Jan Brz.ę.lmwski 5 mr. 

Zlobek kosztude 175 mr_ (999) 
Kazimierz Stawniak, Bottrop, Ai.gidist 200. 

Towarzystwo gimn .•• Sokót" w Hamborin. 
W niedzielę. 1-go września, urządza 

zabawe z tańcem 
·na sali p, Buschmarm. ul. Buschstr .. na którą. 
zapraszamy szan. Rodaków 2 Hambom a oso
hbliwie Kolo śpieWlU „Jedność" z liamb'Orn. 
Początek zabawy o godz. 4 po poludn:iu. O 
liczny udziait w zabawie u.prasza (1) 

Wydział. 

Baczność Bruckhausen! 
Dla irnformacyi podaję d'O wiadomaści, iż 

dnia 11 8. bm. zostar utworzony ·komitet dla 
spraw os;rólnych, wsikutek cz.ego przesta~ą, ist
nieć wszelkie dotychczasowe komitety miej
scowe Warunki i zadanie komitetu są: Stara
nie się o polepszenie QPieki duchownej na 
miejsc01Wość i zalatwianie wszelkich sipraw, 
ozy to wybory dla spraw kościelnych, parla
mentarnych itp. Zwolywanlie wszelkich wie 
ców, prócz wieców „Zjedn. zaw_ pol." z Bo
chum, bez wiedzy komitetu mie,iscowego nie 
wolno z:wOllywać R.ozszerzanie pism polskich 
(w tym celu uprasza sie wszelkie R.edakcye o 
nadesla.nie agitacyjnych numerów i potrzebnego 
materyalu i powtórzenie powyższego uwiaicto
mie.nia.) Wsizelkie ikorespondencye powinny 
być adresowane: St. Kochowicz w Bruckhau
sen n. R.. ul Albrechta 2. 

Za Komitet: 
St. Kochowicl!,. Mich. Strzelczyk, St. Lukow

czyk, Jan Pias.ecki. 

Szan. Delegatom i Meźom zaufania 
„Zjednoczenia zawod'Owego polskiego" dionoszę 
uprzejmie, iż wskutek denuncyacyi pewnego 
.innowiercy dostalem się do więzienia na 6 ty
godni, wskutek czego na wiece jeździć nie mo
·glem Teraz .atoli P'O apuszczeniu więzienia je
stemb znowu na us.ługi sizan. Rod'aków. 

Józef Krawczyk, liamme. 

Towar:wstwo św. Barbary w Hen~u. 
W niedzielę, dnia 1 wrześrni.a. od.będz<ie się 

izebranie po poludniu o godzinie 2. Po zebraniu 
wymarsz na rocznicę Tow św. Józefa. Cztom
ikowie od nr. 41 do 80 są obowiązani stawić 
się w czap.kach i odznakach towarz.ysikich. O 
jak najliczniejszy udzial uprasza (1) 

Zamąd. 

l(onferencya św. Wincentego a Paulo na Lu-
dwiku 

urządza wyciec z k e w niedziele. dnia lgo 
września. do ·ogrodu p, Stei•na „Waldschloess
chen". Na wycieczce będą rozmaite rozryiwtki i· 
strzelanie do tarczy. (2) Zarząd. 

Bractwo Różańca św. Polek w KastDJp. 
W niedzielę, dnia 1 wriześnia, odbę izic ~•c na 

bDźeńscwo różańcoiwe . Po naibożeństwie zgro 
madH,nie. Proszę, aby wszystkie siostry 1a\... 
n.a]!.crniej sie zgromadziły, a osoblivtie tei. · kLć. 
r.: :zalegają ze składkami miesiecz1nemi. (1 .: 

Przełożona. 

Ko.Io muzyczne „Cecylia" w Oberhausen. 
Szan. rodakom z Oberhausien i okolicy ao

nosimy ninieiszem uprzejmie, iż w niedz1~1ę, 
ónia 1-go wr_ześ.nia, urządzamy 

-ZABAWĘ-
Jla pożegnanie odchodzących do wojska człon
ków. na :ldórą się wszystki~h rodaków zaµra
sza. Zabawa odbędzie się w lokalu p. fr. Zerb 
sta, ul. Rynkowa (Marktstr. 172) (1) 

ą Zamąd. 

Kobylin. 27 sierpnia 1907 r. 
Za ofiary przyslane odmCJIWiono iuż w tym 

roku lC!ach kościoJa. poklasztomego w tych 
miejscach, igdlzie zaciekalo. Prócz tego ściek 
aa calej pólnocnej części ti. od 11l:cy ł(rotoszyń 
skiej zal'ożony zosrtal, a stare ścieki wyrepa
rowane. Tym sposobem woda des~czowa rtie 
może już wsiąkać w mury i ie niszczyć, tylko 
przez ścieki odp!yWa, nie szkodząc kościolowi. 
Wreszcie, ażeby kościóf z biegiem czasu wy
suszyć, zrobione są drzwi sztachetowe z drze
wa przp glów.nem wejściu. tak, że powietrze 
sw01bod:ny ma ·dostęp do kościo.l'a, a mimo to 
nikt wnijść nie może. bo drzwi sztachetowe 
zatrzymują R.oboty wykonane zostaly przez 
firmy polskie. Prace dekars.kie wykonal p. 
Sieradzki z Krntoszyna. Wszystko koszto.walo 
przeszlo pięćset marek Reszta pieniędzy zfo
żona w kasie oszczedno.ści. Ponieważ nam jesz, 
cze wiele potrzeba. aby rozpocząć odnowienie 
wewnętrzne, dl<l! te~o prosz:ę o dalsze ofiary; 
proszę pamię_tać o kościele naszym przy uroczy 
stościach. zabawach itd. 

Ks. Zalewski, proboszcz.. 
Prz~'p_ : St. Walkowiak z Gelsenkirchen 

przyslal 2 mk. na cel powyższy. 

Bractwo żywe1rn Różańca Polek w Bochum. 
Msza św. odbędzie się w niedzielę, 1 wr1e 

śnia C> godz. 8 z: rana, na intencyę Bra~rwa. 
O liczny udzial prosi (1 ~ 

M.arya Sobek, przeł .Y~ )·ia. 

a1111a:1.1a11i1 
Swój do swegol 1111 

li LI a -· ~ ' Wycieczka do Hotstede 
Podłur; n&jnowH1eh żurnall i najs;us'townłej 

li wykonuje 986 a wszelkie ubrania, paletoty i spodnie 
li 

li 

ii 

Eł 

li 

po bajecznie tanich cenach 
pi er wszo rzędna 

pracownia garderoby m~zkiej 

Tomasza Pietrowskiego, 
Esnen, Grabenstr. 44 I. 

Baeznośe rekruty! Tylko w mojej praco,vni garderoby 

li męzkiej wykonuje się podług przepisu s p od n ie w oj s ko we J;q li z dobrej materyi po ni~kich cenach. a~ 

11 11 11 11 11 a 11 11 11 11 11 ~ 
. ... . ~ ~"' ;. . , ·„ .J • --

Na odpłatę 888 

Wyprawy dostarczam ka-
' żdemu wszystko, 

A wpłata 8 mr.f. co tylko serc?. za-
B " 15 „ pragL ie pod naj-
e ;, 2 2 „ korzystniejszymi 
D 28 warunkami na ty-

„ " godniowe. 14-
Pierwszorz~dne • dniowe lub mie

do brze odrnbione sięczne raty zu
meble i materace . pełn e wedłlJg ży

M~?Je i 
1 pokój, wpł. 5 m .• 
2 pokoje, „ 8 „ 
3 " " 15 „ I 
4 " " 25 ,, 
Wspaniałe urztt~ 
dzenia do kuchni, 
pokojów miesz
kalnych i sypialni 

mm~am1~ · 1 czenia. Moje ol- ·1•••••mn1111 
· brzymie składy 

' Szafy za szkiem powinien każdy 
. bufety, ob~jrzeć! Katdy, 

Komody, 
szyfonierki, 

lustra. szafy do statków~ kto się d1>wie o 
• ~moich tani,~h ce- mm•m · '• 

----nach, zdumieje. Ł6tka, materace, 
Ubrania ld Dostawa d~nmJ ! maszynz do goto-

ł 5 1
1 Meble tylko pier- wania, szyfonier-

Serya A wp · m. wszonędne! Nie ki, komody, lu-
„ B „ 8 „ I trzeba się przez astra, wóziki do 
" O " 12 „ = konkurencyę dać I dzif'ci, kanapy, 
„ D „ 15 „ I zwabić tylko ku :1 bufdy, S1:afy d., 

pować jedyuie u I rzeczy. \\"~zystko I 
Tygodn. Im. mlpt.I fu:my ! na. m. odp!. tyg. 

asrnzs•IWD.ll?ml 

~-~~~~;;~;;~: J 
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Ogłaszanie stałe 
" „ Wiarusie Polskim" 

Na roczne ogłoszenia ud~iela~y przynosi ZJSll.I I 
wysokiego rabatu; pros1my zą-
dać bliższych s:t.:czegółów od 8 • • 

.. ekspedyoyi „ Wiarusa Polskiego" w Bochum. 

-~ll&Mff.~~j ~a 

Iliach prosimy za· 
chęcać kupc6w i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom i prze
mysłowcom, kt6-
rzy w naszej ga
zeci" lgłaszają, 

• 1 • k . mec.I!. upu1ący 

powiedzą, że to 
ogłoszenie czyta
li, aby ogłaszają
cy wiedzieli, że 

ogłoszenie miało 
skutek. 

BacJ:ność Redaey! 
Polska 

restauracya 
od zara:r. 

do nabycia. 
Co sobotę i ni~d~a,;iec. 

Gotówki potrzeba 
=-= ttOO 1111rk. = 
Zgłoszenia przyjmuje 
St. ną~ owski, 
Ohar]ottenburg·Berlin, 

983 Krummestr. 50. 

2 ezeladnłlu'nw 
ll!tzewskieh. jednego 
na now~ robotę, drugie
go do zelowania przyj
mie od zaraz na stałe 
za.trudnienie i wysoką 
płacę 947 

Antoni Horyza, 
mistrz szewski, L a a r 
p. Ruhrort, ul. Turmstr.36 

Elementarze 
w wielkim wyborze poleea 

Księgarnia 

„Wiarusa Polsk. ' 

Obe?lgę § 
wyrządzoną mojemu 
bratu Piotrowi i je~ 
go żonie, odwołują 
a ich przepraszam: 
Stanłsl. Poleyn. 

Dwóch ezeladzi 

krawieckich 
potrzebuje od zaraz na 
duż·e sztuki 1002 

Jan Jur, 
mistrz krawiecki, 

Osterfeld, Haaptstr. 88. 

Piękne narodowe 

pocztówki 
poleca 

Księgarnia „ Wiar. 
Polskiego" 

Znane z swej dobroci i ogólnie lubiane papierosy 

„ 

pierw!z~~.~~~~r.~::~~' ~!~: ~~~~n~e~~bota I 
poleca. s13 I 

M. roste, Poznań, -. 
fab1·1ka . papierosó'v i !n·ajałnia tJtunł. 

Reprezentant na \Vestfo.1ię i Nadrenię Stanisław Rata-jczak:i Bochum 
Spichernstr. 2. 

W niedzielę, dnia I ..go września od
będzie s·ię wycieczka do ogrodu p. W at„ 
burga w Hofstede, przy ulicy Poczto
wej (Poststr.). O liczny udział aOda„ 
ków z Bochum i całej ~kolicy uprasza 
się. 

l(ombitet wycieczek latowych, 

Kasa oszczedności 
w Herne, Bahnhofstr. 50. 

wejście z Oststrasse r:··):i) 

przyjmuje codziennie w godzinach 
biurowych drobne wkładki od 50 
fen. począwszy i płaci wysoki 

procent. 

M. Miedziński, 
w HERNE 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
w którym vąykonuje si~ 
wszystko podług miary 
z dobrych materyi po ce„ 
nach tanich. 

Zwracam także uwagi~ na mół 

skład IDebłi 
które także tanio sprzeda1e. 

Swój do swes:o ! Swój do 1wes1: 

model IDO' 
po 50, 60, 70, 
75, 85 mrk. i 
wyżej. Wyści
gowce z la czer
woną g11mą 95 
mr. Jedyny 

-

zpstępea fabrykatów A.dier, ~pel, 
Weil tli' es tłalen i na Herne i oko
licę. Odpłata dozwolon•. Wszelkie części 
rezerwiowe jak najtaniej. Reperae7e rz•· 
telnie i f•chowo. Największy skład kołowców 
na okolicę. 189 

Herner Fabrrad- 11. Motor-Industrie 

H He.llaDd Herae, ul:ca Dworcowa 
1 ' (Bahnhofstr.)1111. Telef. 265 

Kupno okolicznościowe •. 
Sprzedaję dopóki zapas 5tarczy wielki 

zapas 1001 

resztek tapet 
po bardzo tanich cenach. Najpiękniejsze 
wzory, dawniej 60-60 fen., teraz rolka 
tylko 15 fen. Dalej około 200 pu· 
szek szybko schnącego 

laku na podłogi 
po bajecznie nizkicj ceni<", a mianowicie 
l mk. za puszkę 2 fnnto"ft'~ · 

Klemens Richter, Rauxel. 
--~~~----------------~------

Kasa oszczP.dnoS ui 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 

płaci od nich ( 437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
4 i pół proc. za pólrocznem wypowi~d~~ 
4 proc. za natychmiastowem wypow1e\UI• 

Bank ~iemski 
w l(oronowie ( Orone .a. a. Brałie}, "; 

KORONKI czyści chemicznde i IApier~ 
f ARBIERNIA OALLUSCHl(E, PRALN 
BOCHUM. Tel. nr. 911. „błlti• 

filie: Hofstede, Herne, Eickel, Ro 
1
• 

laust:ł1. Linden. Hattinceo, Lartilendreer •. ~~. 
t?.n, Cartrco, Knrm:a, Dortmund. 01.1r r 

SvrocldujveJ. 

„W 

Tle 
~.aby 
~Pić, 
en sp 
llo\\':c 
szeni 
~ d11n 
~Z!lać 
R\Vnie 
Jezus 
n·ejsz 
~Y, a 
zeus ze 
0Puch 
ię, cz 
klbotn 
lezus 
~Zkich 
rach · 
thor~ 
~Zijj si 



ą 

„Wiarus P1Jlskiu 
chodzi sześć razy tyt?odruowo. 

/o&lańa Katolickiego" otrsy. 

1j~ abonenci w dodatku. 

la niedzielę 16 -tą po świątkach. 
Lekcya. Efez. III. 13-21. 

Bracia! Proszę was, abyście nie u
wali w ucislmch moich za was, któ
jest chwa~a wasza. Dla tego klękam 
kolana moje ku Ojcu Pana ~aszeg{} 

zusa Chrystusa, z którego wszelki~ 
·costwo na niebie i na ziemi jest nazy
ne; aby wam dal wedle bogactw 
wały swej, żebyście byli mocą u
•ierdzeni przez Ducha mojego wewne 
znego czlo~ieka. Aby mieszkał Chry 
tus przez wiarę w sercach waszych. 
w miłości wkorzenieni i ugnmtowani, 
żebyście mogli pojąć ze wszytStkimi 
~iętymi, która jest szerokość .1 dlu
ość, i wysokość i głębokość, i poznać 
irzewyższającą naukę, milość Chrystu 
rową, abyście byli napełnieni wszela-

e„ 'ei zupełności Bożej. A temu, który mo 
ren jest wszystko daleko obficiej uczy
nić, niż prosimy !albo rozumiemy, wedle 
ocy, która w nas skutecznie robi. Je

mu chwała w kościele ·i w Chrystusie 
Jezusie na wszystkie rodzaje wieku 
ieków. Amen. 

Ewangelia Łuk. XIV. 1-11. 

W on czas: Gdy Jezus wszedł do 
fomu jednego przedniejszeg.o Paryzu
za w Szabbat jeść chleb, a oni go pod
trzegali. A oto człowiek niektóry opu
hly był przed nim. A Jezus odpowie
~iawszy rzekł do biegłych w zakonie i 
aryzeuszów, mówiąc: Godzili się w 

Szabblat uzdrawiać? Lecz oni milczeli. 
Aon ująwszy uzdrowił go i odprawił. A 
odpowiadając, rzekł do nich: Którego z 
~as osieł albo wól wpadnie w studnią, a 
me wnet go wyciągnie w dzień sobotni? 
l~ie mogli mu na to od-powiedzieć. I po
w1dział też podobieństwo do za.proszo-
Ych, przypatrując się, jak pierwsze sie 
~enia obierali, mówiąc do nich: Gdy 
~dziesz wezwan na gody, nie siadajże 
~ pierwszem miejscu, aby snadź pocz
~1wszy nad cię nie był wezwan od nie
[O, a przyszedłszy ten, który ciebie i o
nego wezwał nie rzekł ci: Daj temu 
llliejsce, a w-tedybyś ze wstydem po
:zął mleć o.stateczne miejsce. Ale gdy 
~ziesz wezwtaill, idź, usiąć, na pośle
~1em miejscu, że gdy przyjdzie ten, któ 

• ry cię wezwal, rzecze tobie: Przyjacie
~h' Posiądź się wyżej, Tedy będzi.e tobie 
t Wala ,przed społrm siedzącymi. Bo 
\·szelki, co się wynosi. zniion będzie. 
i kto się uniża. wy,,·yższon będzie. 

·Kazanie. 
1 

Ile razy faryzeusze usadzali się na 

1
°· ~by Jezusa w cz em podcln~ycić ! po 

1
eP1c, tyle razy sami 1zagadmętym1 w 
en sposób zostali. że albo nie umieli od 
~w:ectzieć, albo przeciwko sobie zmu
~zeni byli prawdę wyznać, a w końcu 

diinej przez C11rystusa przypowieści 
~znać własny błąd swój. Widzimy to 
~a\Vnie w Ewangelii dzisiejszej, że gdy 
:~us wszedl do domu jednego przed
neJszego Faryzeusza pożywać pokar-

'"." ~Y, a było to w Smbat. więc ci .Pary-
~ zeusze z umysłu zapewne sprowadzili 

opuchłego człowieka. dla przekonania 
rzf ~~ czy te~~ Jezus uzdrowi S?;O w dzie(1 
W 1 otn~, w k~óry nie godz~ł~ ~ię robić. 
,~ ~e~:1s Jako Bog, znając~ ta3n:k1 serc ~u
,_ / Ich. wiedział naprzod o ich zamia-

. ,, ,~eh, i dla tego przed uzqrowieniem 
~ ~'.e~o, zapytał Faryzeuszów: ,.Go: 
Zh s1 u „ at uzd awiać? Lecz om 

Bochum, na niedzielę, dnia 8 września 1907. 

f!1ikzeli." Nie dh tego zapewne milcze
lt,_jak?by nie wiedzieli, co na to -odpo
w1ed~1eć, bo oni znali prawo, że w Sza
b~t ~1~ godziło się nic robić; ale oba
wiah si~ odpowiedzią swą skompromito 
~ać, więc woleli zamilczeć. Jezus, aby 
lf!l d~l p~znać, że są rzeczy takie, które 
~Ie c1erp1ą zwłoki, i bez względu na to. 
ze to jest dzień święty, trzeba je wvko~ 
nywać, uzdrowił opuchłego i odprawił 
!?o? a f aryzeuszorn postęQek swój obj'a
smł przypowieścią. „Którego z wa.s 
osioł albo wół wpadnie w studnię, a nie 
wnet go wyciągnie w dzief1 sobotni?" 
dając im do zr;.ozumienia, że jeżeli wy~ 
bydlę ratujecie w dzień sobotni, nie z mi 
lośct ~u ~iemu, ule z chciwości, aby 
wam się me stała szkoda i strata mate
ryalna, to dka czegóż ja1 nie miałbym po 
ratować człowieka, w nieszczęściu jego 
nie żądając za to nagrody, lecz tylko z 
miłości ku hl'iźniemu? 

Ztąd i dla I11s wypływa nauka: że 
chociaż należy święcić dni święte i nic 
takiego nie robić, coby się sprzeciwiało 
prawu święcenia dni świętych, to jed
nak, gdy ztajdzie nagła potrzeba porato 
wania bliźniego, znajdującego ~ię w nie 
bezpiecze11stwie, godzi mu się iść w po
moc, byle za to nie domagać się na~1 
dy, bo znrobkowanie w dzień . święty, 
prawem jest wzbronione. A zatem jeśli 
wypadnie pożar, wylew wody, choroba 
lub śmierć, nagła przygoda w podrĆ' 
w tl1kich wypadkach godzi się bliźniego 
ratować, nawet w dzień święty. W dal
szym ciągu widząc Jezus, jak :Faryzeu
sze .podczas uczty ubiegali się o pierw
sze miejsd1, jeden przed drugim, co jest 
rzeczą bardzo naganną i nieprzyzwoitą; 
więc w delikatny sposób, niechcąc ich 
kompromitować, a dać odpowiednią na
ukę, .ilak się wypada zachować w towa
rzystwie osób zaproszonych do obcych 
domów, powiedział takie podobień
stwo: „Gdy będziesz wezwan na go· 
nie siadajże na pierwszem miejscu: aby 
snadź poczciwszy nad cię nie był wez
wany od niego: a przysz~dłszy ten, któ 
ry ciebie i onego wezwhł, nie rzekł ci: 
Daj temu miejsce, a tedy byś ze wsty
dem począł mieć ostatnie miejsce. Ale 
gdy będziesz wezwan, idź usiądź na po 
śJednim miejscu: że gdy przyjdzie ten. 
który cię wezwał, rzecze tobie: Przy
jacielu, posiądź się wyżej. Tedy bę
dzie tobie chwl1la przed społem siedzą
cymi". Podobieństwo to jest tak jasne, 
że sądzę, ·iż nie potrzebuje tlomaczenia, 
bo zarówno faryzeusze musieli go zro
zumieć, jak niemniej i my ·wszyscy poj
mujemy ztlpewne, jaką nam Jezus przez 
to chciał dać naukę?. To tylko nadmie
nić mogę, że zwykle do gospodarza na
leży osobom znproszonym do domu 
swego przeznaczać miejsca, kto i gdzie 
ma go zajmować .Ale trafillją się cza
sem takie wypadki: że sam gospodhrz 
jest krępowanym, aby komu nie ubliżyć 
więc pozostawia swobodę wszystkim 
gościom; w tnkim razie jedni drugich po 
winni uwzględniać, i uważać, kto jest go 
dniejszym: czy wiekiem, czy stano:v·i
skiem. czy też ogólnem ?d wsz-r,stk1ch 
poważaniem, temu. dać p1er~vsz~nst~v?. 
A chocD1ż każdy wie o tern, ze me T!lieJ
sce .osobę , ale osoba miejsce zdobi; to 
jednak dla zachowania porz'!dku spo
łecznego, k1:1żdy czhwiek d~b!ze wy
chowany, baczyć na to ·oO\~Im~n. aby 
drugiemu n:e n~liż~Tć i siebie nie wy.
stawić na pośm1cw1sko. Tern ~ardz1~1. 
że i Ew11m~e1ia mówi: .. Wszelki, co -się 
wynosi zn i żon będzie.'' Więc tr~eba na 
to uważać. A że cnota pokory me tyll'o 

w obliczu Boga, ale i w -0bliczu ludzi 
iest powiażaną, wi~c starajmy się w 
niej doskonalić, a tym sposobem i od 
ludzi będziemy szan{}wani, i od Boga 
zyskamy nagrodę wieczną. Amen. 

Dzieje Kościoła katolickiegaa 
Ciąi;1; dalszy. 

Przepowiednie. które do Jezusa Chry
stusa się odnoszą i na Nim się spełniły. 

Do Jezusa Chrystusa odnoszą się 
tak zwane przepowiednie mesyańskie 
S. Zakonu. Dotyczą one częścią osoby 
Chrystusa w ściślejszem znaczeniu, ja
ko to ·Jego godności bosko-ludzkiej, Je
go potrójnego urzędu, jako też życia i 
osobistych losów, częścią dotyczą Jego 
nauki, jej losów i owoców, dzieła odku
pienia i założonego przezeń Kościoła. 

Wszystkie te przepowiednie, które 
wedle osób prawie przez cztery tysiące 
lat bez przerwy ogłasza, spełniły się na 
osobie Jezusa Chry~tusa, jak najdokła
dniej aż do najdrobniejszych szczegół 
łów. 

Jezus Chrystus był potomkiem Abra 
hama, Judy, Dawida, w ozn;aczonym 
czasie przyszedł na świat i nauczał, był 
synem przeczystej dziewicy; narodził 
się w Betleem. Jan św. torował' mudro 
gę; czynil znaki i cuda; byl nauczycie
lem pogan; nauczał w drugiej świątyni 
przez Zorobabela zbudowanej, która 
aczkolwiek pośledniejsza od Salomono 
wej, co do budowy, stała się świetniej
szą przez przebywranie w niej Pana Je
zusa; był ubogim, i wjeżdżał do Jerozo
limy; był kamieniem węgielnym, który 
budujący odrzucili; nowy zakon założył 
i nową ustanowił ofiarę; przyjaciel wy
dał go nieprzyjaciołom za trzydzieści 
srebrników, swoi go opuścili, oskarżyli, 
·oplwali, stał się :pośmiewiskiem lwdz
kiem i wzgardą pospólstwa; policzono 
go między łotry i zbrodniarze; żółcią i 
octem pojono; ręce i nogi przebito; ko
ści policzono, o suknię los rzucano; za 
nas cierpn.iał i umarł; Jego grób jest 
sławnym; z mnrtwych powstał, do nie 
ba wstąpił, Du·cha świętego zesłał 
nauka i I<ościól Jego rozszerzyły się po 
całym świecie. 

Jak każda prawdziwa przepowie
dnia, tak i te mogły być wygłoszone tył 
ko skutkiem oświecenia Bożego. Skoro 
zaś na osobie Jezusa Chnrstusa się spel 
nHy, do\vodzi więc niemi sam Pan Bóg. 

. że Jezus jest obiecanym a ·przez ludzi z 
utęsknieniem wyczekiwanym Mesya
szem i pnawdziwym posłańcem Boga. 
Więcej. skoro przepo"v:iednie ·zapowia
dały, że Mcsyasz będzie Bogiem, a Pan 
Jezus jest JV\esyaszcrn, więc też jest i 
Bogiem. 

Tak rozumieli przepowiednk mc
syar'1skie Apostołowie i sam Jezus Chry 
stus. 

„Gdybyście wierzyli Mojżeszowi, 
podobniebyście i mnie wierzyli. bo on o 
mnie pisał; lecz jeśli jego pismom nie 
wierzycie, jakoteż moim słowom uwie
rzycie''? 
,.A postanowiwszy mu C(Pawł.) dzień, 
przyszło ich bardzo wiel do niego do 
gospody; który świadectwo wydawa
jąc. przepoviia.dal królestwo Boże i na
mlawiając ich o Jezusie z zakonu Moj
żeszowego i z proroków. od poranku aż 
do wieczora·'. 

Po Malachiaszu ustały przepo
wiednie na 400 lat. Nareszcie powstał 
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poleca w wie~k:m wy!>orze : 

ksiqżki do nabo7.eństwa., powie· 
ściowe, hi toryczne, śpiewniki, li· 
stowniki, papier listowy, ~arki, 
powinszowania itd. 

Adres: "Wiarus Polski•, B1>• 
chum, Maltheserstr .• 17. 

Rok 17 

ostatni i największy prorok S. Zhkornr 
tj. św. Jan Chrzciciel, który się tern ró
żni od starozakonnych proroków, że 
Chrystusa Pana, którego tamci zapo
wiadali, palcem wsklazał i dał świade
ctwo„ że tenże jest posłańcem bożym. 

Swiadectwo to jest niezmiernej wa
,gi, gdyż 'POiega na wielkiem zaparciu 
się i poniżeniu siebie samego. Albowiem 
św. Jan wyznał, .a nie zaprzał, że nietyl · 
ko nie jest Mesyaszem, ale nawet nie go 1 

dziet1 prawdziwemu Mesyaszowi roz- · 
wiązać rzemyki u trzewików. 

Cią~ dalszy nastąpi_ . 
.!! 

Cuilwne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce . 

Ciąg dalszy. 

Piaseczno. (Pehsken.) 
Matka Boska w Piasecznie to ' 

chwała ziem pruskich, od wielu wi~ków 
mnóstwem cudów sławnla. Figura z 
drzewa rzeźbiona, srebrnemi koronami 
ozdobiona, a nadto cała srebrem •i zlo
tem pokryta, przedstawia Najśw. Pannę 
z Bos~iem Dzieciątkiem na prawem rę
k~, ktore ~raz z matką Najśw. rączka
mi kulę ziemską obejmuje. 

9 historyi tej cudownej figury z 
c~aso~ prze~ tak zwaną reform1acy~ 
me wiele pos1a9amy wiadomości, gdyż 
stare akta kościelne.!. które się zachoWla 
ly aż do reformacyi w Piasecznie za
br.al ~ znisz~zył zlutr~ały rrtagistrat po
bhsk1~go miasta, Gniewu. Wiarogodne 
podame tak nam jej historyę opisuje: 

Tan: gdzie. dziś stoi Piaseczno, by
ły lnsy 1 krzaki, zwane piaskowe lasy. 
Z ~ych lasów jechał razu jednego do 
0~1ewu smolnik ze smolą. Przy sobie 
miał syna ~·1pelnie kulawego, który 
wcale chodzić nie mógł. Brał on go ze 
so?ą do miasta w tym celu, iaby sie
d~1ał na wozie i pilnował go, gdy oj
ciec ze smolą po domach chodził. Po
niewa* już było późno w noc, wyprzągł 
woły i pognał na łąkę, a syna zostawił 
na wozie. Naraz powstała wielka jas
ność nnd drzewem, które tam stało 
obok .studzienki, a dzisiejszej kapliczki. 
chłopiec ujrzawszy jasność, bardzo się 
przeląkł. A z jasności słyszy wychodzą. 
cy głos: 

- Synu mój, idź i powiedz, niech 
mnie z~ąd wezmą! 

- Jakże ja pójdę, kiedym kula':\ 
odpowiedział w prostocie swej chło
piec. 

Ws1iat1 i idź, ja ci mó\vię, że będziesz 
chodził. I po,,rstał zaraz ów chłopczy
na i z radością pobiegł do ojca i opowie 
dział całe zjawienie. Ten zqbaczywszy 
nl1 c.lrze\\ ie stojqcą figurc~ Najśw. Panny 
wziął ją ze czci'l i zawiózł ją do Gnie
wu. do kościola. skąd po dwakroć po
wracał.a na to rniej:;ce. gdzie się za picr 
v:szym razem objawitn. WiQc poznaw 
~z.r wolq Bo~ą. ustawili tamże pobożni 
rn1cszkancy f1gurQ naprzód na stole, na
stępnie zbudowali d1a niej kl:ipłicę. a po-
t m i kościół. · 

Z wizytacyi ks. biskupa Rozrażew 
skiego dowiadujemy się, że długo przed 
reformacyą figura Matki Boskiej Pia
seckiej, byJl.1 we czci u wiernych, że lu 
du n'ezrnierne mnóstwo przybywało 
tam na odpusty, a mianowicie na Naro
dzenie Nnjś. Panny. Podczas reformacyi 
dzi 'na opieka Matki Boskiej okazała 
Sif; i ad t 'm kośc:olem, bo gdy prawie 
w~Zf'tkie kościoły \ · okolicy po kilka 



<lziesiąt lat były \"\? rękn<.:;1 Ltróv;·, tG I :eczki, od których wi<lno się zrobifo, jaii; sie, że ramiona dębowego krzyża, z roz ' O brzasku dnia sta tek jciąg"Rąl k li 
Piaseczno stało niezachwianie przy: w dzień. I łogów dołęskich .przeciągają nad jego twicę i plyinąl daieL ~ 
św. wierze katolickiej, a w murach tego Podróż szla spokojnie. Dziewczct- ł glową i lecą hen, hen, przed nim daleko. - Kasiu, ino się •mnie tri: , i 
kościoła, nigdy się lu terskie nabożeń- ta porobiły znajomości z kobietami ply- ~ Oczy rrozwarł, nieśmiało spojrzał i zo- 1 szepna! 1Vla.rcin. -
stwo nie odpn:Lwiało. 1;ą~em~ r:azem .. Bawily .się -z ich ~i~- ~ czy! w p:·z;:u,, ,,j,1 ni...;t:ieskiem ramio- ł - Nic chcę - odparła, z6ieraj~,~ 

Kiedy zaś z końcem XVI. stulecia ~n;ii, m~anczyly 1e, ~syp1aly. C<?dzi.e~, ł n~. Ram10na mknęły, Jak skrzydła a- I isię .na od:V~gę. . , 
ucichł namiętny szał herezyi, obudzJ JUZ same, bez Marcma, wychodziły Ja1\: mola. _. -- Bos 1eszczc głupmsk1a, Hamery. 
się zarazem nowy zapal we wierze. I myszki na pokład, siadały na linel!ch i j Przeżegnał się i szepnął: ka nauczy cię r.ozumu. 
-w tym t-0 czasie także i figuna Matki patrzyły .na. wielką wodę i świecące i - Straszno tu. - Nie nauczy - srepnęia. _ Ni 
Boskiej Piaseckiej nadzwyczajnie się nad ndą sło6ce. Czasem .przeleciał o- _ Ale można przywyknąć i miło chcę takiego rozumu. 1 e 
wsławiła. Bo nietylko prosty lud wier- bok _nich ~rugi. c.zar~y potwór z ~ymi.ą się robi} g oczy coraz lepiej wlubia- -:- ~ie gniewaj mnie, kiejem t~ry, 
P.Y przybywa! na odpusty, ale i książę1la cym1 koounam1 J zmkal na sklome w1- ją się w " dę. i lecą. za falami... . I la c1ebl-~, za dobry... . . . 
i królowie żebrali tutaj pomocy u Maryi .ct~okręgu„ Czasem pokazywata su" I _A we mnie serce się kraje_ :)d- - .N.1~ chcę wasze1 dobroct„. 
Mianowicie dzielny król Jan Sobieski, wielka gara lodowa, wtedy okręt o<l ' rzekl. _ mugo jeszcze będziemy pły- :i Wielkie magazyny p-ortu, rnj.e it;i. 
krótko przed swą śmie-rcią przybył oso niej ·tid~kal, ile mu sil st~rczył-0·. Ma- n;.i.ć?„. · r. tków i ł~dzi. wsł-0nily miast.o., Pluski 
biście do Piaseczna, (aby najświętszej szyny Jęczały, statek drzat dymy z _ Porr-0 tyl:ko nie całe dwa dni! - 1 wody, b13ące1 o skrzydla statkow IWQ. 
Pannie za doznane laski podziękować; komin.ó:v buchały: ~ zno~~ ~ię zrobiło zawolala. ~ łania .prze~roźnikó':V, świst z paro~Ych 
szczególnie za odniesione zwycięstwo spoko1me~ wo~a i mebo i 1 1edna gar- _ Chwała Bogu! Kasiu nie cnie ci ~ maiszyn, 1lączyly __ się razem w ckoaty. 
nad Turkami i Tlatarami w r. 1676. Gdy stka lud~1 .na 3ednY_m statku. . sie za, matusią, brnciami, Dołęgą,, lu·- . czną w~zawę. ~t~tek., zatrzymując s:~ 
był jeszcze starostą gniewskim, czę- Marcm zawsze 1edrtiak na Kasię spo I dźmi kościołem w Zaborowiu? oo chwila, .powoh przysuWlal sie dt 
stym byWał gościem w Piasecznie, a zierat, lecz .przestała si~ bać. go. W·ZY- _:Gnie! co się nie macnąć, cóż kiej brz~gu .. Mich~ł oniemiały, Kur~ie.l po. 
:dy jako król jechał pod Wiedeń, mówił ~ykta .do 1e~o patrzema, me solne z na to niema nijakiego lekarstwa. Gdy , ~az!1Y'." i zam_Ys! 01ny, bywaky. us.miech. 
do licznych Kaszubów, których miał w nnego ~ie m~1la, tylo o Sobku coraz to .nastanie robota, to i· czasu zarbraknie ł mę~1 1 dun:m1~ Jak gdyb~ ·o:m ~prawili 
swem wojska, zagrzewtając ich do mę- goręce1 myś.l:aJa„.. . . ina cnienie. . , , . · ~ ~ takre przyg~c1~. w no~eJ ziemt towa. 
stwa.: - . Matusi co me.co, zy<la ma spl~cę, _ Nai to· mnie ·odprowadź ido izby, I r~ysz.o,~ podrozv. Dziewczęta z r;awi 
ci, a ja ;~;~::;i~jt~~ s~\~-~~::je :a~jie ~~~ GawlI~zce połowę i z~rarz. Sobkoy11 na bo mi tu straszno. Widzi się, że na ca- ~ mątkaim1 na plecach stały zahypaoty. 

drogę I kartę posylarn: 1 en .·z B1ekzy łym świecie ino my, na tym sifie oblani zowane. . , 
świętszej Pilaseckiej. -:--- tak nazyv.nal~ Marcma - i by~alec wodą, lecimy na zgubienie. Nie chcę Ruch się wzmagał, ~o ogólne,;o na. 

Rzeczywiście pobożny ten król w?a 1 wygada;ny, .me t~za mu ip?syłac na wciąiż patrzeć na tę wodę. J.no woda lasu przyib.ywa~y wo~arua _z. brz~u, ·sta 
snym nakładem kazał zrobić wspaniale ~rogę, ~Ie mme gotow zagnac .do swo~ i woda. Na zielonych blonia,ch roi się , tek. powoh robił so~1e m1e1sce t mue. 
sklepienie w głównej nawie kościoła 1Ch, a J.a. wolę Dołęgę z Sobkiem - i od bydlątek 1 „szcie dotarł do kamiennego burt•· 
roku 1676

1

i tę świątynię pobożnie nawie niech. co. chce bę~zie,. ~ :nim osta111ę. _ Jeszrc~~ i-no nie cale dwa dni. a R-0zm~.ici ludzie Wpa!dli ina ' tatek. 
dl1;tf lf:~1 'f~~~J!1ęotsza Panna byla te Wlub1t się we. mme, k11 e1 J~szczem by-1 znowu tatusiu ujrizymy i błonia i by- Jeden z mch dopadł do po'kładu~ na któ. 

dlo .pasała, obiecalaim mu, ze go wspo- dfo rym ·stała na'S'za gromadka t woła!: 
raz dziwnie laskawą w Piasecznie, a Zi3. mogę i mi~laibym g.~ rz~cić dl~ :Pierw- ~ Ale ni nasze _ sze 

11 
ł _ ina- ~ Cikago, Cikago!_ 

jej wstawieniem działy się cuda jawne i szego, ,co· się prze·d słep1a n1awm1e ?.„ k e D ą ~ , - .lY\Jamy, czego chcemy - rzeki 

~~~~e~ ~~~r~h pr~~e;~zecz~::iis:-Osl~r;:{·n1~ ~miała się rnda z :Siebie ! gdy ją ' szB~iewka nie umiala .na to odpowie- ł B~rtyzel - t~n nas w~adzi na kolej do 
1650. ówczesnemu biskupowi Gniewo- Basia pyta}a, z czego się radU)e, paca- dzieć .pOtdala ojcu rękę i wśród lin be- ~ Cikago, .chodzmy. za; mm. , . 
Szo"'' l. z prośba, aby -ie powagą swo1· -::i. low!afa. 1 ~ 1 :rzekła: . ·Czek' żelastwa sprowadziła ipod 'ł)()- i Ludzie zaczęli. się H?czyc, w?ła~~-

" • J L~ • .ze. 1uz. n.11edłu.go s.tame. na .hamer.yc- i .k•ad.' ' 1 ·CY hameryk wybrngł ,pierwszy i czc-za twierdzić raczył; co tenże uczynil k d ck 1 lk ł 
zbadawszy je wpierw przez osobną na 1 teJ ziemi, ze J:?OJe zie z m~e~i ~o , 1 a- Drug.i.ego dnia iprz.ed' wieczmem a · . ,. ''1 

to wyznaczoną komisyę duchowną. Z go, tam z~czme pracowac i cmlac, ?0 Marci:n wpadł jaik kula d'o izby woła- Zebram w gromadę p.osz.11 riarzem, 
stmszeczn:e groszy potrzeba. Wy 1e- . . ' ' . I hameryk przodem. Na stacy1 roztiaso-

pomiędzy pięciu cudów' za takie uro- dzi~cie za swoje, ~a za po~y.~zo.n.e i ma , Jąc ~ Ziemia ziemia! · :•'1 i wa.li się, jak w W..ro.da.w~u w wi~lkiej 
czyście uznanych, pierwszy tylko przy- tusi muszę przecie poslac 1 dz1eckom ~ ' . , . , ~ sah pok.otem, radzi. ze 1uz są. na .z1em1, 
taczamy: na głodny ząb,; myśmy ubodzy, nie . Or~madka , zaczę~a się, smi~c, ręc: I jedli chleb i pili piwo hlamerykańskie, 

Było to w roku 1648, kiedy na gnie mamy swe·go a.ni skrawka ziemi. j wznos1.ć. do meba, zegn~c. dz1ękowac , "\\<-yglądąjąc przez okna na święt~ zie-
wskim zamku bardzo niepezpiecznie za -:-- Doqr'ar z .c.i. ebie .córka - odparła l Bog~, i J~b~ zbu~~~na iskra, zerwała m. ię, ina drzewa, zieloność, ludzi, k?.nie, 
chorowa~a małżonka W oj ci echa Stani,.. Basia _ trzyma] my się razem. pchaJąc się do wy1sc1a. 1 wozy. \ · r· : 

1 sława Radziwma, księcia na Ołyce i p kl d t ·1 · I d, · t r Nieświeżu, Krystyna, córka Stanisb:Lwa - Tylo mnie ilub - szepnęła Kasia, ł o a zape n.i SH~ .' u zi:ii • .pa rzy i - Przyjd;d e nam ze trzy lafa w fa. 
tuląc się do towarzyszki. ~ w uroczystem milczenm. Michał trzy- kim ulu wytrwać - rzekla Basia. 

Lubomirskiego, wojewody krakowskie - A przecdeż my ·Córki jednej mat- imał za rękę Kurpiela, rdziewki uięly się - Przelecą - szeipnęfa Kasia. -
go. Gdy już była blizką śmierci i leka- ki ziemi naszej. Niewiele· nam diala, I wpól. Matki z dziećmi na 1rękcuch, mlo- Jeśli Bóg da, wrócimy razem. 
rze ją opuścili. rozkazał książę proce- d · · · · 
syę urządzić do cudownej figury w Pia twardy grunt, aie drogi, ~łasny - i z1 ,z upragm~mem, a. wszyscy z ;i1~0- --;- Musisz do naiszej wsi. wstąpi~, 
secznie. Księżnę Krystynę niesiono na mowę nam dala makszą oid mnych. Po I kresl~nym lękiem,_ oo im dra. nowy sw1at chocby jedną .nockę w nasze1 diałup1t 
łóżku. Gdy byli w:e wsi. zaledwie jesz- tej mowie poznajemy si ę, żeśmy swoi, I do ktorngo .plynęh.„ przespać· 
cze żyła; ale slmro ją przed obrazem 'Choćby n~ końcu ś~i!arta„ .. , , . I . Tymcz~sem nowy świat :VY.glą~ał, -. I t21k jeszcz.e ! - z~.wo~ała Kasia. 
Najśw. Panny położono! natychmiast Tak s1ę utrwaliła przy1azn między 1· Jak sza;rzeJący pasek, w rneb1esk:1ch . .M1chal okrutnie rad, ze się ze 5t1i· 
wstała, uklt}kła przed obrazem i wnaż dziewczętami. Kasia pierwszy raz usly przezmczach, rósł wo1ino, rozdymał się I ku cało wydobył, z morza uwolnił. ba
z uradowanym małżonkiem zlożyla sz.a~a, że s~ ~z~eć!111i jednej mia,tki zie- podnosił. Na przodzie staf1a, czarna na r~szko""."aJ , pewny, że mu s ię nic złegt> 
dzięki N. Pannie i zupełnie zdrowa po- m1 1 okrutme 1e1 się to podobało, rozu- I straży skała. Statek jęczał, a gnal i ~ me stame. 
wróciła do domu. miafa, że ich jedna m oiWa łączy, choć gnal, niedeirpliwość riosl12 , z! emia się Bartyzel, zabral\vszy dzie:flczęta. 

0 tym i 0 innych cudlach wspomina trochę inaksza„. T ak samo !ączył!a, się . wzmagała i pod.nosiła w górę. z nie- poszedł na telegraf dać znać przyjacie· 
stara pieśń w Piasecznie do Najśw. Pan ~ ~el~iej .iz.bie z koibi~ta:iii i ich d zie- I bieskiej mgły vryglądały kominy fa- lom w ~ikago , ż,eb~ czekali na ,~iego 
ny śpiewana. Czytamy tam: cm1, ktore JeJ mową mow1ły. .

1 
bryk ,i murv wielkich gmachów . Tym !lla stacyi. Telegirar po polsku p1sala 

Od wieków doznane liczne cudl'l . - Goś mnie do nich ·Ciągnie - po- 'Czasem słońc e, różowiąc w idziany ka - I Basia., ty lko adres wzięła z k artki Bar· 
Twoje, Łask niepojętych nieprzebrane ·wtarzata w duchu. - Cóż i'no to, że- ~ w al zie.mi i w ielkie miasto, kryło si ę tyzela. 1 , 
zdroje, Tego są świadkiem, Twa su- śmy ~om jednej matki ziem.i dzieci, co ~ za w~gór.za. S~ąpana w purpurze. no~ Wszys~ko s.kof1cz?n.e - ~ rzekł. bj 
kienka zlota, Korona, berło i kosztowne nam Jednakową mowę d!ala„. I wa z1em1a '.v-ab1ła do s1:ebie urie)fkam1 walec - mo siadać 1 1echiac; nasi bę: 
wota. . I ~ak nauczy ta się miłości do matki nadziei; Ludziom si ę zdawało, że raj cią d4 czekać na nas. Od razu bez mit.rę~i 

Skończyła mlocll1 Konopaoka. i;ycie z1em1 na morzu w drodze do Ameryki, gnie ich do siebie. kwatera się znajdzie, a może, ai moze 
Smutne rodzeństwo łzy roni obficie, naiuczycie[.kami jej byly dziewczęta z St.orke się schowało, ziemia, jak cie za idwa dni robota... . 
Lecz do Maryi w wierze nie ustaje, A z~gr.a~ionego przez Prusak?w Śląska. ł mny płat, ~alegala. •na widnokręgu, z :- C~oćby zaraz - za\·rntaly dz;c· 
Bóg już zmadej nowe życie daje. Nie wiedząc o tern, coraz się serdecz- parowca rozle.gały się sygnały. Strze- \vk1 clic1we ziarnbku. 

Gdy zaniemogła z Rynkówki Spi- niej do nich garnęła. lano z armaty. I cicho się zrob'ilo. Michal oddychał catą :pierisią. , d 
głowa, Tak, że już nawet z11mknęta się Dziei\vczęta wyjęła z zawiniątek - Co? - .pytają przernż·eini podró- Co- to będzie za radość - mysia! 
mowa, Wtem się w swej duszy Matce wszywki i kryzy do koszul i haftowa- żni. ~ kiej poczta w Zabotrowie wyda m~f 
ofiaruje. I w tern momencie zdrowie od- ly. Kasia się :przyipMryw.ala. Kurpiel - Jutro ·O świcie wyjeżdżcarny do babie list z pieniędzmi. Jagra. okrut.rne 
zyskuje. śpiewał pieśni z książki do modlenia, · poidtu ,___ .odpmvietlzbno im - jutro urośnie na runo rze u l.udzi. Coby me? 

Grzegorz z Dzierzążna strasznie o- o.prawnej w czarną skórę, Bartyzel wylądujemy, <lziś ostatnia noc na dkrę Rozśmiał się wesoło. 
slab ionv Bo rok już czwarty rna łożu strugał dla ·dzieci zaba.wki, Marci·n ro- cie. - Kasiu, cieszysz się, że już prz.~· 
złożony,' Skoro by! stawion przed tron bil znajomości i dużo czasu spędzał na Wszyscy byli zniecierpliwieni. roz- cie ,nogami stąpasz po świętej ziemi~ 
drogiej matki, O cudo, wraca zdrowo pokJadzie„. marzeni, niespokoini. Maroi:I1, gdy Ka- - Byle prędko jechać, robotę z;na~ 
do swej chatki itd. Dzień za dniem jeden podobuy do sia wracafa, ·z pokładu, czekał na nią na leźć, ·Ciułać grosze, dług ooesłać a~.wli 

z licznych dawniej i bogatych wo- drugiego .p.rzechc.dził migiem. Micha- schodach, schwycił ją '\'\npól .i ścisnął, czce i matusi na początek co nieco. W 
tów dzisiaj niewiele zostl1lo. Największe łowi się przykrzyło, lecz dużo spal, śpie że dziewczynie tchu w piersiach bra- - Ja to samo myślę o Dutce. ' 
odpusty w Piasecznie są na Narodzenie wal pieśni z Kunpielem i myślał o Ja- 1 klo. Chciała krzyczeć. lecz się wsty- myśliśmy są razem. . . 
i na Na '" „' v : wów- dze, dzieciach, Dol,ędze, blo.niu przed I ~ził~, wyrwała się z żelaznych oibięć l 'lohowali ~ię "?' iednY1111 prze-Oz1a,e 
cza·s tysiące wiernego ludu zbier~ się chałupą, drodze, ktorą zrob1l, a cza- i zbiegła ze schodów. wagonu i rozs1edh. 
około obn1zu ·ukochanej swej matki, by sem o dębowym krzyżu na rnzlogach. - · Może - myślała - Sobkowi - Już rnas nikt nie· wyruguje do sa~ 
sobie tutaj, jak u tronu Królowej Nieba Zd~wa!o mi: się, że r1a.miona jego się- pos·~lę pierwej .na drogę, 12 .niżeJi oddam mego Ci~a,go, .- oświad~zyl Bartyze~ 

3 potrzebne łaski wyprosić. , ga1ą az tu 1 lecą nad morzem, daleko Gaw]iocl)ce? Niech przyjeżdża, stoi Na w1esć, ze na stacy1 będą czeka 
Historyę cudownego obrazu w P 1a da'le1ko, obejmując świat... µrzy mnie i pilnuje ... Ja się tego tu bo- swoi, zaW-Ołał Marcin: 3 

secznie pomieścił ks. Pankidejski w dzie -- Mój Boże, z jednego na rozło- ję, a mocny, ja.k żelazo. Chycil ci mnie -'- Hulia~· dusza! W Cikago jakbY 11 

Ie swojem: ,,Obrazy cudowne i miejsca gach dołęskich tak daleko ci lecą.„ jak kles:oczami. że tchu nie mogłam zla siebie - hu! ha! 
w dyecezyi chełmińskiej". Wspomina Wzdychał, przyzwał do· siebie Ka- pać. Okrutnie ściska. - Wszystko się galanto składa __. 
też o nim „K11tolik". wychodzący w się i prosit ją, żeby go poprowadziła Oniemiała i zmęczona wsunęła się µowt (>rzy! Michał - widno, że na,<l 11A· ' 
Chelmnie, 1868, nr. 12. na po_glad, chciał dokumentnie na wfa- między ojca i Basię. mi Najświętsza Panienk:ai czuwa. 

Ciąg dalszy nast„Pi. sne ślepia zobaczyć morze. - Jutr~ jesteśmy na ziemi. Zatrzaśnięto wagony, ruszyli z,razU 
- \Vyszli - statek jęczał i drża!, - Żeby .jak najprędzej! - zawoła- wolno, lecz gdy' wyjechali w czy.ste po· ••. .,;:::: _ _ ____ --- __ _!t!l ______ _ '!!!'!g 

W pogoni za sztzęśeiem. 

Ciąg dalszy. 

W wieikiej iizbie pod pokładem za
palpno światło, jakieś białe, pokręcone 

maszyny prncowaJy - szedł nieśmiało lra. · le, gnali, że .na'Si nie mieli pojęda o ta· 
wystraszony, siadł na zwoju lin, Kasia - I jutro zaraz w te dyr.dy do· Cika- kiej jeździe. . 
przy nim. Obejrzał się i jak pkfiem go - zawołał Bartyzel. · Na Michale cierpła skóra, uśmie:::n~ł 
sięgnął woda i woda zielono-ciemna ko - A pojutrze do roboty _ dodała się jednak i falnta·zyą nadrabia!. Nie 
tlowała się, wzdymała i opadała - i Kaisia. bylo inakszej rady. - J.eśli padniet11Y1 

pusto, okrutnie pusto i smutno, nawet - Choćby za trzy dni, to i tak bę- to wszyscy razem„. d ,J 

ptaka. n~ niebie. L.ęk go ogarnął i o- ł dzie rychtio - dak01kzył Kurpiel _ bo· Ciąg dalszy n~stąpi _ . 
krutny zal. Zamruzyl oczy, zdało mu j.a:Qda do Cikago potrwa tyle. ·~~~.~r,~L_·::i. . .~J "~~r~J:~) 
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Pomimo bajecznie tanich 
cen, dajemy jak dawniej 
tak i teraz przy większem 
zakupnie ---

wspaniałe 
EP!- :9 

pt•dar~\ii 
MMM ·M*\!łi&FiJił •uaą• 111 

3 mianowfoie przy zakupnie 
od 30 rnr. począwszy 

wspaniałe obraz:v 
w warhści do 20 mr., 

albo przy zakupnle m~· 
zkiego ubrania albo ll ale
tota od 25 mr. pocz~wszy 
rownteż 

zupełnie darmę: 

z 

wspaniały, pod gwarnncyą 
dobrze chodzący zegarek I 

remw dla panów albo pań, ' 
·albo wspaniały zegar sto

łowy lub budzik 
(w 20 rozmaitych gatunk.) 
:..._ • do wyboru. = 

ens a 

owy 

firmy 

~ ... ~ 

-l. Pocz~tek tej nadzwy· 
„ czaj taniej sprzedaty: 

( ,; ·. ~j 
'j~ •) ~ - ~ 

w piątek, 6 września 

Sprzedającym z drugiej 
ręki niniejszych talaro . 
wyeh artykuló i się nie 
daje. 

Firma zast:izega sobie 
oznaezenie ilości towa 
rów, by wszyscy kupu
jący mogli korzystać 

z nad·t:wyczajnej ta
niości. 

4. Artykułów talarowych 
do wyboru się nie wy. 
seła. 

Marek rabato11ych do 
artykułów talarowych 
się nie wydaje. 

Zamiejscowym zw1•aca 
się koszta podtóży. 

Wia1fomo zapewne wszystkim szan. Rodakom z Herne i okolicy, że z 1 październikiem rb. z'}stan:e talar urz~dowo wycofanr z kursu. 
• Żaden inny pieniądz z pewności:.\ nie stał się pomiędzy Polakami, mianowicie z sfer średnich i 11U5zyeh, bk popularnym, jak właśnie talal'; niejednę 

uciechę sprawiono sobie za talara, ~le tet i niejeden ... protoknł itll. wyciągaął z kieszeni talara. Jut nasi ojcowie i dziadowie się do talara. przywiązali 
dlatego nie dziw, że niechętnie się z talarem nzsta.jemy. 

Na pamiątk„ więe mająee;;o Z ·knl\ć t ara 
. urz~dzamy w piątek, 6 września rb. rozpoczrnając, "talarowy tydzień", podczas którego urządzHiśmy dla n,iszych szan. Odbiorców tak 

nadtwyczajne niespodzia11ki, jakich dotychcu.s w Herne i okolicy nigdy jeszcze, chociaż w przy'Miteniu nie zrobiono. 
Tą wielką nadzwyczajną sprzedaż przygotowaliśmy ju~ od miesi~cy z naszymi największymi dostawcam1• Wyłużone we wszystkich oddziałach w 

kolosalnych masach "artykuły talarowe" wzbudzą wskutek swej doskonałości i bajecznej taniości 
----------===========- ogólne zdumienie. 

Nie trzeba zbył długo się namyślać, bo klo pierwszy, len lepszy! 
...... !7"iłl'r ,., .,, 

3 dobre koszule bobrowe . . . . t talai-
3 pary dobrych nit bieskfoh spodni . 1 tała1• 
3 dobre niebieskie jaczki . . . . t tala1• 
ftoaooaooooocoooooooooooooooooooooo•ooo2 

1 g Podczas talarowego tygodała g 
1 I dajemy na -.rszel~• O 

a lepsze obuwie i 
. i ~ 16 proc. rabatu! -al 8 
GodoooooooaooooeoocooooooooooooooCK'o~ 

. 3 dobre koszule trykotowe . . . 1 talar 

I 
3 pary dobrych pantahnów . . . t tala1· 

, 3 dolłre koszule do koptlni . t talar 
l 

( r} 

Za talara oti·zyma u nas każdJ: 

Około 325 ubrań dla chłopców 
marynarkowych lub bluzkowych z mocnej I tal ar 
dobrej materyi bukskinowej, dla chłopców 
od 3-10 la.t . . . • . . . . 

l para trzewik6w do kopalni 
z źelaznem okuciem . • . . . • . 

1 para męzkicb mialk. trzewików sznur. 
z dobrej skóry . . . . . . . 

1 para męzk. pantofli plusz. 
dobry towar . . . . • . . . . . . . . 

I talar 
I talar 
I talar 

Otrolo JóO pal~totów i peleryn dla chłopc6w 
z bardzo dobrych mo.teryi, dobrze odrobionych 

1 
t 

1 i btznagannie przylegających, całe na pod- a ar 
szewce w 7 roz.r aitych wiellfośctach . • . . 

Prosimy cz1tać drugą stronę. 

12 par szkarpt t do ke palni . . . t tala1· 
18 wielkich chustek do nosa „Linon" ł talar 
6 sz. i nieb. ręczników do :kopalni b. d. tow. I tala1• 
ocaooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
g Podczas talarowego tygod la 8 i dajemy D'- wszelkie lepsze O 

:ub rani a i paletoty dla panów i młodzieńcowi 
0 

..-. IO p1·oe. 1•abato • .._ o 
000000000000000000000000000000000000008 

2 dobre czarne m~ziie jaczki . . 1 talar 
2 dobre kolorowe świter . . . I tała1• 
6 par b. ci~źk. szkarpet do kopalni I talar 

1019 



Ten straci dużo pieniędzy, kto poniższego nie przeczyta! 
z nadzw. ciężkie męzk koszule bohr. I talar 1 a 11 

z tJadzW. ciężkie pantalony bobrowe I talar 100 jup skórzanych 
3 pary dobr. buks. sp. dla chłopców I talar 
2 pary dobr. mancz. spodni dla chi. I talar 
2 pary dobr. skórz. spodni dla chłop. I talar 
1 para dobr. kamg. spodni ~d!~;~~e~a I talar 

· 6 niebieskich fartuchów stolarskich IJalar 
całe ciept „Fancy" podszyte, dwurzędowe, I talar 

2 nadzw I ciężkie niebieskie jaczki I_ talar nadzw. dobl"Le szyte i dcbr:t.Pprzy). ~zt. tylko 

Bzaf:lko nadarzająea się spo111obnoł~ 
korzystnego zakupna t 

155 par trzewików do kopalni 
1
' z eiężklem okuciem żel&11nem, bardzo dobry towar, 3•a 
podczas talarowego tygodnia po • • • . • • • . mr. 

I para nieb. dobrych spodni 
I nieb. dobra jaczka razem I talar 
1 dobra koszula do kopalni 
2 pary spodniskórz., gładkie i w paski I talar 
..;..------------------------------·-Rzadko nadanająea si~ sposobno8~ 

korzys1.ne,;o zakupna ! 

100 eleg. · jup męzkich 
z bardzo dobrych materyi kamgarnowych i buk.skino-
ivych, piokny krój i beznaganne wykonanie, wartość 750 
dot. 10 do 15 m., teraz w czasie talar tygodnia tylko mr. 

~ ,-
1 ~obra japa skó.rz .• 2-rzęd. . razem I .talar 
1 dobry w1ęz. k1tel do kopalm . . . 

a a 
1 para damsk. trzew ków na sprzączk. I talar 

czarne i kolorowe, Ja skoia na 1 i 2 sprzączki . . 

I para damsk. półtrzewików z materyl I talar 
na. gu~kaeh, smurowane albo ze sprzączkami . 

1 para damsk. skórz. pantofli I talar 
1 skórz. czubkiem z fa podeszwami . . • • . . 

a1-----------------------a Wielki zapas 

białych i kolorowych kamizelek 
jed~o i dwurzędowych, piękne wzory, bezn•ganny I talar 
króJ, teraz sztuka . • . . . • . • • • . 

• a 
I para haft. pantofli męzkich i I f I 
2 pary damsk. pantofti~ kord. albo z sukna a ar 
t para m~zk. pantofli plusz. i 
2 pary damsk. pantofli plusz. albo suk. 

I p. trzewików dziec. na guz. albo sznur. 
ze skóry końskiej, dobry towar, wielk. 26-30 do wyb. 

I talar 
I talar 

m---------------------------
· 120 par spodni 1ancz,estro1ych 

Powyższe spodnie dostarczamy w 6 rozmaitych wielb~ciach do 
wyboru. · 

-· ·-llzadko nadarzająea słe eposo•n•ie 
taniego zakupna ! 

185 par pstr. n~?:ż~: spodni manczestr. 
trwały towar, podw. s'Zytych i niezdartych w nOBze- 4a5 
niu wartość 0,5J do 8.50, teraz w czasie latowym tylko mr 

I 1 koszulka dla gimnastyków z odznakiem i także ' 

1 para spodni do k~ia
0

~zdl~ gimn. I talar 
1 para wys. białych trze w. dla gimn. I talar 
1 para dł. spodni dla gim. dobr. tow. 1 talar „ '· 

I 

.Ruadko nadanają.t1a sł~ spm1obaośll 
korzystnea-o zakupna! 

248 par damsk. trzew. sznur. na guz. 
ze skóry chevreaux, toxcalf, boxrind z lak. czubkiem 685 
lub bez, szyte i spilk. bardzo dob. tow. do wybora mr. 

1 piękne ubranie dla chłopca I talar 
towar mocny jak żelazo, podwójnie szyte i do niezdarcia, w ke 

I e~eg. czarny sztywny kapelusz. . I talar . lorze ciemn1Jbrązowym, śrerlniobrązowym, czarn. I talar 
i niebieskim, dotychczasowa wart. 4-5 m. teraz 

2 pary spodni buksk. ~::U~~;:~~~!~~~: I talar . . „•-----------------• 
1 pitkne palto dla chł. na podszewce I talar 
1 piękna peleryna dla chłopca I talar 
1 piękne kilońskie palto dla chłopca I talar 

_1 I_ t. para pantoftł plusz. dla dzlewezą'& 
• ,, ,, skó•:w.an. dla „ 1 talar 

1 talar 
1 talar 

Powyższe ubrania dostanzamy w 6 rozmaitych wielkościach 
do wyboru. 

Rzadko nadarz•J9'e• 8lę spotlohao8e . 
korz7stnego sakupna 1 

168 par męzkich trzewików sznurow. 
· I na a-umie . . 

bardzo dobra skóra na wik.eę, z dobremi podeszwami, 305 
teraz w czasie talarowego tygodnia tylko . . • . mr. 

1 jaczka dla woźnicy . (la towar) 
1 jaczka dla cukiernika ,, 

I talar 
I talar 
I talar 
I talar 

1 jaczka dla fryzyera „ · 
I jaczka dla rzeźnika „ 

Bzadko nadarzaJ1tea si~ spusobnośe 
kurzy8ine50 zekupna I 

Około 225 ubrań dla chłopców 
w fo~mie bluzkowej, /, bardzo dobreg<> ezewiotu kamgarnowego, 
spodnie i bluzka na podszewce, dotychczasowa war- 4S r:. 
tość 6 do 10 mr., obecnie w czasie talarowego tyg., u 
w 8 rozmaitych wielkościach, tylko . . . . . . mr. 

ł .-

l para biał. spodni ·mul (hamb. krój) I talar 
2 białe bobrowe koszule, dobry towar I talar 
z pary biał. i czar. spodni mularsk. I talar 
3 bardzo dobre kitle dla mularty I .talar 

llzad.ko nadarzająca sł~ sposobnoH 
korz71dn.er;o zakupna ! 

55 impregn. peleryn męzkich 
bardzo dobry towar, beznaganne wykonani•, dotychcz. 6li0 
wartość 8-12 mr., teraz w czasie talarow. tygodnia mr. -. .-

2 czarne i kol. dobre kapelusze męzk. I talar 
1 dobra peler~: na dla chłopc6w I talar 
3 koszule dla chłopców (bib er) i 1 t I 
2 więzione ubrania dla chłopców a ar 

Rzadko nadarzająca si~ sposobnośb 
kerzyt&taea-o zaliupna 1 

95 eleg. ubrań i paletotów męzkich 
z przefoich mate~yi bukskinowy\}h, beznaganny krój 860 
i dobrze odrob., teraz w czasie talar. tyg. do wyboru mr . . 
Prosimy uważać na naszych 10 okien 

wysta wnyeh i wsp~niale po dar ki! · 

czarnych i kolorowych, wielk. 30-35, do wyboru 
ł. para •rzeftików do a-bu.n. dla dzłe•ł 
t. para pantoftl kordow. dla dziewcząt 
ł. para ełap.ków damsk. z łmlt 11kór1t 

3 pary ciapków damskich i męzkich 
z prudnią skórz. podeszw~ . . . . . . . • 

a-· --------------------.11 
98 mezk. jop ,,Loden'' 

z podszeV1ką · i bez, beznaganny krój, dobrze J ł&J&f 
odrobionych, teraz sztuka . . . . . • 

•-----------~--------------------D l para męzk. pantofli skórz. 
· czar. i kol., cgubek skrrz. Ia podeszew skórzana 

3 pary dzie<>ięcyeh trzewiczków na guz. 
z d. skóry, czarn. i kol. z lak. cz. l. bez, w. 17-21 

1 para damsk. lak. trzewików na sprz. 
z la skóry i z najlepSZfł podeszwą . . . . . . 

1 talar 
1 talar 
1 talar 

• a 
350 .par bnllsllln. I kamgarn. 

spodni 
najprzedniejszy towar, za których dobre noszenie I talar 
si@ gwarant„ wart. 4 do 6 m., teraz para do wyb. . ~ 

· Podczas ,,talarowego lygodnlau 
sprzedawane towary, składające się jedynie z dobrego i rzetcilnego 
materyału a za których trwałosć ręczymy, przedstawiają wartość 

około 140 tysięcy marek 

-·--------------~--~·-Rzadko nadarzająea sł-: sposebnośe 
korzystaea-o zakupna! 

300 par spodni na święta 
z bukskinu, kamgarnu. szewiotu itd. z bardso dobrych ma.· 
teryj wspaniały krój i pierwszorz~dnie odrobitne. Wart-0ić 
do1ychczasowa 7 do 9 marek, teraz w czasie late- 6"' 
wego tygodnia do wyboru . . . . • . . • mr. 

I · I 

1 para spec. ciężk. spodni sk6rz. I talar 
I para spec, ciężk. spodni mancz, I talar 
2 pary spodni bukskinowych ~ talar 
1 jupa skórzana na podszewce ~ talar 

I 
Rzadko nadarzająea się sposebaośi 

kony11tnego •akupna I 

195 par męzk. trzewikow sznurowan. 
I na 15"U&ikaeh 

ze skóry boxkalf, R·cheneaux i boxrind, szyte i śpilkowa.ne 
bardzo dobry ml teryał, wartość 7 do 10 marek te- 6H 
raz w czasie talarowego tygodnia . . . . . . • m.r. „. ,. 
1 kitel dla malarzy 
1 para dry lich. spod ni 
1 drylich jaczka 
I para d1 ylich spodni 
2 pary szkarpet 

razem I talar 

razem I talar 

-·----------------.-'"' 
· Rzadko nadarzająca si.: spuso•nośi 

„Artyk~ły talarowe" zest. IOdług wyboru i tycz. I korzy111tnego zakupua! 

' 
..) ~'.~:. ..,.fifi,r~lffi. ~ ~m-- ~~:jf~ . ,.~ ·"'.·......... ~5~.~~i~~.~~~!z~~~~·.i~d~~~~~!.'~·i1o~!n~~: d~ ~ ~ (.'.;:) ~ 'n'? f/j) te. Wartoi<I 7 do 10 marek, teraz w 7 rozmaityck 6'" 
~ ....,~ wielkoiciacb ••••...• , • • . . • mr. 

:~ ·.'f,f,' '" · , ' ·y i' c~arna ai~o .biata jac~ka razem 1- ,:i;~ 
„ ( I ciemna w1ęz1ona kamizelka 
,~~ I piękny switer (cz. wełna) I talar 

3 pory wię·z. b, dobr. pantalonów I talar 
I L 

Rzadko nadarza.Jącia Mię spoMohnośe ... 
korzystnego zakupna ! 

około 250 piękn. męzkich ubrań i paletotów 

Wydawca: Ja. n B ro j s ki w Bochum. 
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,,Wiarus Pdski 0 

'>'chodzi sześć rav.y tygronniowo~ 

prenumerata 1.xynosi 

1,liO n1k. 
kwartalnie. 

„Posłańca Katolickiego" otrzy-
111ujl\ abonenci w dodatku. 

• „. 37. 

r Na niedzielę 17-tą po świątkacft. 
r I 

r 
Lekcya. :Efez. IV. 1-6. 

-~ ----Bracia! Proszę was ja wię 
z1en w Panu, abyście chodzi
li gi0dnie ipowołani, któremeście :powo· 
lani; ze wszelaką pokorą i cichiością, z 
cierpliwością, znosząc jeden drugiego 
w miłości, sta'rlając się, abyście zacho
wali jedność ducha w związce p1oko
ju. Jedoo cialo i jeden duch, dako je
steście wezwaini w jednej nadziei wez 
wania waszego. Jeden Pan, jeid:na wita 

f' ra, jeden chrzest. Jeden Bóg i Ojciec 
wszystkich, który jest nadews.zystkie 

r i po wszystkiem i we wszystki1em -nas. 
r Kóry jest blogos'łaiwiony na wieki wie

ków. Amen. 

r Ewangelia. Mat. XXII. 35-46. 
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W on 1czas przyszli d-0 Jezusa f'a
ryzeusze, i zapytał go jeden z nich rta· 
konny Doktor, kusząc g·o: Nauezydelu, 
które jest wielkie przykazanie zy1 zako
nie? Rzekł mu Je'ZUS: Będziesz miło
wał Pana Boga twego ze wS1Zystkie
go serca tweg-0, i ze wszystkiej duszy 
twojej, i iZe wszystkiej myśli twojej. 
Toć jest największe i pierwsze ;przyka
zanie. A :wtór·e pod<:>bne jest temu: Bę 
dziesz :miłował 1bUźniego twego, jako 
samego siebie. Na1 tern dwojgu przyka 
zaniu wszystek Zakon zawisł i Prorn
cy. A gdy 1się Faryzeuszowie zebrali, 
spytał ich Jezus, mówiąc: Co się wam 
zda o Chrystusie1? czyj jest Syn? rzekł 
mu: Dawidów. Rzekł im: Jakoż tedy 
Dawid w -duchu zowie go Parnem, mó
wiąc.: Rzekł Pan Panu memu, siądź po 
Pra,iwicy mojej, aż położę nieprzyjacio
ly twoje podnóżkiem nóg twoich? Je
~li tedy iDawid ,~owie go lPainem, jakoż 
Jest Synem jeg·o? A żaden nie mógł mu 
odoowiedzieć słowa, ani śmiał żaden ed 
onego ·dnia więcej go pytać. 

Kazanie. 
. Na zaipytanie Fary.zeus.za, któr:e jest 

\\'~elkie przykazanie w Zakonie? Odpo
wiedział Jezus: ,~Będziesz milował Pa
na Boga twego ze ws!Zystkiego serca 
iwego, i ze wszystkiej 1duszy twoh~j, i 
ze wszystkiej myśli twojej ... a bliźaie
go jako samego siebie." Odpowiedź ta, 
zarówno Faryzem:zów jak i naszą u
wagę zająć powinrua~ bo i z pomiędzy 
nas dużo jest takich, którzy nie wL~dzą 
~a. cz.em zasadza się doskonalość chrze 
sciańska, i często bardzo zdJaje się nie 
Jednemu, że gdy wierzy w Boga i v ie 
~r~wcty, jakie Bóg objawił i przez Ko 
~c1?l .swój święty do wierze.1ia ;;odał, 
0 iuz tern samem będzie zb~ -1 -r y, 
chociaż według tej wi~ry nie pełni u
~zynków. A tymczasem Jezus obja
~nt że doskonalość chrześciańska i 
da~ Zakon stary i. nowy, na tych 
i~0ch przykazaniach miłości Boga i bli 
k~Jc~ zasadza się; a bez nich wszyst-
01e irnne znajomości. na niewiele się 
Przydadzą. Weźmy którelkolwiek z 
0~2Ykazań. czy to Boskich, czy kośdel 
!JJ eh .Pod ścisłą rozwagę, a przekona
~ się, że każde z nich odno'5i się: al
Po ~o m'ifości Boga, albo też bliźnich; 
sw~1.eważ z tych dwóch bieirze ono 
za OJ Początek i na nich się opiera. A 
~ie~ }eżeli które nie jest dokładnie 
g Pe!mone, tem samem i tamte po-
0;~ałcone zostana. Wiara sama nikogo 
· zbawi. ale koniecznie potrzeba do-

Księgarnia "Wiarusa p,u 
poleca w wie~k:m wyborze : 

książki do nabożeństwa, powie· 
ściowe, historyczne, śpiewniki, li· 
stowniki, papier listowy, wii\zarlti, 
powinszowania itd. 

Adres: "Wiarus Polski", „ o" 
chum, Maltheserstr. 17 • 

Rok 17. Bochum, na niedzielq, dnia 15 września 1907.
~~!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 

btrych uczynków; a uczy.nki dobre ni
czem innem nie są, jak tylko spe.nie
niem przykazań Boskich, czyli miłości 
Bo,ga i bNźnich. Jeżeli ktoś nie kocha 
swoJch rodziców, jest im nie posłusz
nym, czy taki miłuje Boga? bymajmniej 
ponieważ Bóg przyka·zal czcić Ojca i 
matkę, a kto tego niie czyni, Bogu się 
sprzeciwia i nie mHuje Go. Bóg zaika
zal a1by nie kraść, nieporządać cudzej 
własności, nie cudzolożyć, nie mówić 
falszyWego świadectwa przeciwko 
bliźniemu swemu itp. rzeczy; a kto tej 
woli Boga nie spełni, czyż tatki miluje 
Go? byruajmniej. Tak samo rze:ez się 
ima i .z przykazanfami Kościoła święte-

go, który nakazuje: aby dni święte 
święcić, Mszy świętej słuchać, posty za 
chowywać, spowiatdać się i komuniko
wać, oddawać Kościołowi C-O jest ko
ścielmego; a kto tego nie czyni, ujmuje 
czci Bogu i blifuich gorszy, przyW-0-
dząc kh do upadku w gr~ochy jeżieli 
pójdą za jeg-0 przykładem, a tern samem 
nie mUuje Boga i bliźnich. I tak we 
wszystkich sprawach niei zg,odnych z 
wolą Bożą, gwaki się przykavanie mi
ł1ości. Jezus dawszy odpowiedź f'ary
~euszom, że największem przykaza
niem w Zakonie ~est miłość Bo1ga i bli 
faich, wi dia!lszym ciągu widząc ich ze
branych razem, za.pytał: „Co się wam 
izda -0 Chrystusie? Czyj jest syn? Rze 
kli Mu: Dawidów. Rzekł im: jak:OtŻ te
dy Dal\Vid w duchu zowie go Aa.nem, 
mówiąc: Rzekł Pan Panu memu, siedź 
po prawicy mojej, aż pofożę nieprzyja
doly twoje, podnóżkiem nóg twoich? 
Jeżeli tedy Dawid zowie go Panem: 
jakoż jest synem Jego? A żaden nie 
mógł Mu odpowiedzieć słowa: ani 
śmiał żaden od onego dnia więcej Go 
1pytać". 

Bracia moi, nie tylko faryzeusze na 
zapytanie Jezusa nie umieli odplOwie
dzieć, bo sądzę, że i pomiędzy nami du
żo jest takich, którzy nie wiedizą co się 
w tych słowach e:a taiemni·ca ukrywa? 
Otóż posłuchajcie, a ja wam 1ą 1w1edług 
ma~ności objaśnię. 

f'aryzeuszowie odpowiedziawszy 
Jezusowi, że On jeiest synem Dawida, 
zbłądzili; bo ·chociaż Jezus według czlo 
wieczeństwa pochodził ze krwi króla 
Da,wida, to jednak ja1~0 Bóg, był synem 
Ojca przedwiecznego, którv jest w nie
biesiech; i dl!a tego też .Dawid w psal
mie s1woim za takiego Go uwiażał, i na 
kil'ka wieków naprzód zanim się Chry
stus narodził, w duchu już zwał Go Pa
\Tlem swoim. mówiąc: ,,Rzekł Pan Pa
nu memu. siądź po prawicy mojej". -
To jest: Bó~ Ojciec rz.ekł do Syna swo 
jego Jezusa „Siedź po prawicy rmojej", 
_: a którego to syna Bożego. Dawid u
\\ ażal za swego Pana, równego Bogu 
Ojcu we wszystkich doskonalościa1ch 
jako drugą osobę Trójcy Przenajświę
tszej, bo takim jest Pan Jezus. Da.wid 
od wieków spodziewają1c się przyjścia 
1J1.a świa,t Messjasza, choć wiedział, że 
On stanie się człowiekiem, to zarazem 
wkdzial i to, że nie prnestanie być 
Bogkrm i Synem Bożym od wieków z 
Ojc:a zrodzonym, wiec Oo za takiego 
uważał; a Faryzeusze b!ądzi li, że :wi
dzieli w Jezusie tylko czlowieka, i dla 
tego i potępionymi zostali. 

I dzisiaj je zcze dużo jest ludzi ta
kich, którzy chociaż słyszeli i czvtali o 
cudach i nadzwyczajnych rzeczach, iktó 
re Jezus jako Bóg wykonywai: że mo
cą Swoją dnia trzeoiego zmartwych
'Ystal i ·w tąp'.J do nieba, to jednak za-

przeczają Mu Bóstwa; a inni choć I cą w ręku i wypraszają sobie u Niej ła
wierzą, że był Bogiem, to znów nie wy- ski potrzebne. 
pełniiają tego. czego się od nas Jezus l(s. Augustyn Nelke, obecny pro-
domaga. iboszcz Płochocina, który sie zajmował 

Co· do nas, bracia moi, wyznawaj· budową kościoła, opowiada, że w ty
my Chrystusa, że jest Bogiem, ale ~a- siąc~nych trudnościach, ]akie napoty„ 
~em wvpełniajmy Jego rozkiazy; a za- kał w przepirowadzeniu tego dzieła~ 
służymy na to: że nas przyjmie d.o ,znajdował zawsze pomoc u Najświęt
chwały mojej i wiecznego królowania. s•tej Panny przed tym obrazem. Mię-

.Amen. · dzv innemi właścicielPłochocina, bę-: 
dzy innemi właściciel Płochocina, bę-

cudftWDB obrazy Matki" Bosk1"91l budowę ołtarzy, dubo się do tego był 
W '.I w.pierw zobowiązał. Potrzeba było u ... 

w Polsce. dać się na drogę_ sądową, tam atoli wy 

Ciąg dalszy. 

Pło eh o ci n. 
Na północny zachód od Grudziądza 

leży Płochocin, schludna wioska, któ
ra od niepamiętnych czasów cieszy się 
obrazem Najświętszej Paniny umie
szczony we wielkim oltairzu parafialne 
1'o kościoła. Obraz ten uwam pobo
żny lud okoliczny za cudowny, wielu 
bowiem jak daw.niej tak i w ostatnich 
,czasach szczególniejszych łask dozna
ło ipr,zed nim od 1(1rólowej 111ieba. Nie
gdyś ta wioska należała wraz z ittme
mi do :mdziny Mieszkowskich. Jeden 
·z Mieszikowskich, jak mówi· podanie 
(bo dawne akta iparafialne zaginęły), 
j1aidąc nad brzegiem KrzyWińskiego je
zira wpadł razem 1z koniem do wody, 
a gdy już był bliskim zatonięda, we
zwał _pomocy Najświętszej Panny Plo
chocińskiej i \v1net w-yratowainy, iZa tę 
laskę z wdzięczności wystawil kaplicę 
:na wzgórzu wznos:zącem się nad jezio
rem, które dotąd „świętą górą" nazy
rwają, lubo z dawnej kaplicy zaledwie 
ruiny widzieć się dają. 

Dawniejszy kiościół parafialny dre-
1\Viniany, jak akta miejscowe wspomina 
ją, wystawiony był z po1wodu lask do-
1zna.nych 1Przeld tym obrazem Najlśw. 
Panny w roku 1701. Pos.tawil go Ale
ksander Czapski i Aleksander J asiń
ski, dzied~iic dóbr Płochocina, l(rzywi
na i Błąd.zina. Prze1!rwał on aż do o
statnich czasów. Obecny okazały ko
ściół murowany, postawiony został w 
,roku 1895 z fw1duszu 1parafian i ze skła 
dek pobożnego ludu. 

We wielkim ołtarzu umieszczono 
,starożytny, łaskami słynny obraz Naj
świętszej Panny, ozdobiony srebrną su
ki·enką i takiemiż koronami. Jeszcze 
w roku 1780 ozdobiło ten obraz 19 \'o
tów, :z których tylko jedno s~czeirozlo
te do 11rnszych czasów się przechowu
je. W alktach parafialnych nie znajduje 
my opisu szczegółowego fask dozna
ny9h w Płochocinie, oprócz ogólnej 
wzmianki kilkakrotnie się ipowitarzają
cej w fatach 1711, 1745, 1765. 1780 na
zywającej ten obraz „od dawna laska
mi· slynnym". Atoli w pamięci okoli
cznego ludu przechowały się rozmaite 
laski doznane przed tym 'Obrazem. 
Opmviadają, że dzieci, które w jezio
rze utonęlo i już nieżywe ofiarowane 
zostało N aj św. Pannie w Płochocinie: 
nagle ożyło. Inne, pochodzące z góry 
J~nowskiej, pa~afii Jeżewskiej, zupeł
me ~śle.ple, 10f1arowane Najświętszej 
Panme Plochocińskiej, wkrótce \Vzrok 
odzyskało. Dlatego i1 za naszych cza
sów pob?~ny lud garnie się ze szczerą 
poboznosc1~ . do Matki Najświętszej 
w, Plochoc1me. Do tysiąca pielgrzy
mow przybywa tam na uroczystość ró 
żańc?wą i w inne dni odpustowe. Cho
rzy,~ _r<0~maitem~ cierpieniami i dolegli 
wo_sc1_am1 dotkmęci, obchodzą oltarz 
1 fary1 na klęczkach z plonącq griomni-

rok mógł wy;paść niekorzystnie; tym
czasem kasa budowy kościoła byla'. 
już wyczerpaną. Wówczas zapowie-, 
dział ks. Proboszcz z ambony i\vspólną 
ll1owennę przed obrazem N aj św. Panny,_' 
w celu uproszenia pomocy od Królowej : 
nieba. Zaledwie nowenna skończoną• 
'Została, protestant ów przy.słał potrze--
bne pieniądze (1200 marek), nie czeka- : 
a~ na wyrok sądowy; nadto koszta . 
procesu zapłacił. 

Wiadomość ta wyjęta po iczęści z 
aiktów i z·apisków, jakie się w parafiał 
nych aktach 1przechowały, tudzież z 

ustneg-0 opowiadania wspa.mnianego i 
ks. Augustyna Nelke, długoletniego ple ! 
bana w Ploohocinie. -i\ 
. •WEaSWWW!!!rllmD ______ Wł.11Zl

1 
_____ •,. 

Dzieje Kościoła katolickiegJj 
Ciąg dalszy. 

2. Przepowiednie, które sam Chrystus 
Pan ogłosił. 

Każda prawdziwa przepowiedniia [ 
może tylko z bożeg.o natchnienia pocho ,· 
dzić; dowodzi ona, że człowiek prze- 1 
p~wiaidający jest ucZ!estnikiem boskiej j: 
w11edzy, tak j:ak cud dowodzi_. że czlo- 1 

wiek jest uczestnikiem boskie_i mocy i ' 
potęgi. TJ też przepowiednie zatró- 1 

wno ja!k cuda dowodzą, że ten, od któ-
rego pochodzą ma PoSłannictwo bo- · 

skie. 
Z ewang1eHi zaś wynika, że Chry

stus Pain miał wyższą od luidlZkiej wie
dzę, że miał p1r.a1wdziwie nadprzyrod.zo 
ll1ą wiedzę i że prawdziwie przep-o.wia
dal. 

a) Chrystus Pan miał wiedzę wyż 
szą niż ludzie, bo znal nawet najtajniej
s~e myśl~ i życzenia serc ludzkich, prze· ~ 
mk:al na1skrytsze zamysły i \Zamachy '. 
swych niepr:zyjadól i wiedział dosko- r. 

nale o tern, co się działo w wielkiiem od 
daleniu. 

b) Chrystus Pan prawdziwi"e prze 
powiad~ł, bo wiedział i przewidzia:l ta- ·; 
kie rzeczy przyszłe, któryd nikt przy- t 

rodzonym rozumem ani przewidzieć 'a- i 
ni maprzód obliczyć nie mógł, jak 'np. · ~ 
cz:r~1ow ludzkich, pJynących z woJ,nej ) 
~olI. _ C~rystus przepowiedział między „ 
mnem1, ze: Judasz Go zdradzi· św ) 
Piotr si_ę za.prze; uczniowie rn~pierz~ 
c~ną. s1~ przy Jego pojmaniu, będzie 
c;erpiał i umrze na krzyżu; dnra trze
~1ego. zrr.iar

1
twychwstanie; ześle Ducha 

sw.; 1ak1e iosy czekają apostołów a 
~zezególnie św. Piotra; przepowied'ział 
~e .na~ka .Jego rozszerzy_ się Po całym 
S\\ 1ec1e; ~e _bramy piekielne nie prre
m?gą Kosc1oła, nareszcie przepowie
d~1~t zburzenie J erozo1imy w najdrob· 
~IeJs~zych _szczegółach i rozproszenie 
Z~' dO\Y' między wszystkie narodv zie-
mi. -

Chrystus Pan znal tajemnice żywo 
ta amarytanki, z która rozmawiał 
przy situdni J akóbowej; znał myśli Nata 
naela (B2Jtlomieja)i gdy się modlił pod 
drtewem figowem; okazaf tylokrotnie 



że zn.1 zdradz:eckic zamysły nieprzy
jaciół; znał tajemnice S\Vvch uczniów 
i pytania ich często uprzedzał. 

Przepo\vieidnia tycząicą ię zburze
nia Jerozolimy speln;ła sie dosłownie 
w całej okropności z '\Vszystkimi prze
powiedzianymi zczegół:ami. Zbuirzenie 
Jerozolimy opisuje Żydowin Flawiusz 
Józef, który pa:trzał na upadek miasta 
rodzinnego, a sam, co jest rzeczą wa
.żną, nie był chrześdaITTinem. 

Okropny upadek Jerozolimy pourze 
dzily znaki. które Chrystus Pan zapo
wiedział, jako zwiastuny strasznej kata 
strnfy, mówiąc: „Wielkie trzęsienie zie
mi będzie mi·ej9carni, i mory i gł·ody i 
stnaichy z nieba i znaki wielkie będą.". 

Z rmmiędzv różny.eh drożyzn byfa 
największa za cesarza rzymskie~o 
l(laudyusza, która nawied1zifa najboga
tsze ziemie państwa rzymskiego. 

Z pomiędzy trzęsień ziemi były 
najokropniejsze te, które w raku 62 na
wiedziły Kampanię. w miku następ-
11ym M~cedonię i Achaję. Wspomina o 
nich Seneka. Krótko przed zburzeini.ern 
Jerozolimy były trzęsięnia ziemi w 
Smyrnie. Mile-cie. i na wyspach Samos 
ł Chios. 

Przed samą nocą zatrzymał się na 
jednej stacyi ino pół godziny. Nasi pili 
piwo, przejedli 10Q · stało, i d~lej, ·<\.alej, 
jakby na 'koniec świata, jakby na służ
bę .do Pana Boga, 

Zmęczeni, wyczerpani, zasypiali sie 
dzący. Marcina odleciała fantazya, Ka 
sia oparla głowę 10 .ramię ojca i usnęła. 
Zrazu śniło się jiej, że ją Marcin zwią
zał, a Sobka jej sprał, lecz Iiiedługo 
sny m.inęły, ostało samo sp:ain1ie młodo
ści... 

Nie wiedzieli, jak długo, ale jiechali 
do umęczenia i zupełnego wy.czer.painia. 
Dnie zmieniały się w czyściec, noce w 
pi·ekło ... 

- Cikaigo ! Cikago ! - .r·dbi się wiel 
ki rwetes, pociąg zwalni1a i staje w w.ie! 
kim budyinku o szklanym dachu . .Aflzed 
wagonem mrowia ludu, wszyscy jaikoś 
cizairno ubraini, jakby inie swoi, a przecie ., 
nasi .... 

Mar.ci.n otwiera okno, wychyla gło
wę i wola: 

- Witajcie. - huknęła wiara, ,po
ciąg stanął, bractwo zaczęło się 1cisnąć 
do wagonów ... 

- Maryś j~steś, Wojtek .jesteś, Pia ... 
iw eł a gdzieżeś? - rozlegały .się woła-O strachach i znalkach :na niebie, 

które przyjść miały, pisze Flawiusz 
Jó'Zef: Oszuści, którzy udawali, że 
mówią w imię Bogia, łudzW lud ni es.uczę 
śliwy, tak że Żyidzi nie zważali na wy
raźne znaki, które nadchodzące spuSito
szenie zwiastowaly, 1lecz naid,przyrodzo 
:nym SPoSDbem oślepieni, nie widzieli 
zapowiedzi boskich. Naj,pierw stały md 
miastem przez cały rok: gwiazda, podo 
bna do miecza, i kometa. Dalej, gdy 
•prz'ed buntem 1przeiciwko Rzymiamom 
zgroma<lzil się lud ·do Jerozolimy na 
święta wiel1kanocne, oświetliło ósme,go 
kwietnia około godziny dziewiątej wie 
czortem taki·e światło ołtarz i świątynię, 
ze przez pól godziny noc w dzień się 
:zamieni?a„. Silna miedziana brama, 
która ku wschodowi ,zamykała rwnętrze ' 
świątyni i tak była ciężką, że ją leid!wo · 
dwudziestu ludzi .wieczorem zamlmąć 
mogł·o, otworzyl1a się sama dkolo półno 
-cy. Dnia 21 następnego miesiąca wi
dziano przed z·achodem sliońca nad ca-

nia. 
- Jucho Ma:rci.n, wrócHeś? ! 

- Ten sam. mam od Ul iny la cie-
tJi e mentalik !-.. 

·Marcin wybiegł. 
OtWJa\rly się okna wagoinów i z 

ITTiah wylatywały przywitania. Raiduść 
okmtna1. · 

- Tu jakoś ·dużo 1naszej mowy -
ode.zwal · się wzruszony Michał. 

Do wa1gonu wp1a.d.l tęgi chłop, pirzyja 
cie] Bartyzela. 

- Jesteście! - ·zawołal - cóż w do 
mu ~drowi ?„. Ma.gd'a jak se radzi? ... 
pieniądze odebirała? . 

- Odebnafa, zdrowi, jak się made·? 
Pocałowali ~ię. 
- Chodźcie, chodźcie!... 
- Kiej nie sam jestem. Mam Kop„ 

cia z Dołęgi, a to jego dzie1wka„. · 
- Do roboty ? !... 
- A ino - zawołał Michał. 
- To chodfoie ze mna. 
Kurpiell wyglądał z w1a ,~·onu. szu

kając w.zrokiem znajomych. Dziewczę
ta jego stały onieśmielane. 

łą Okolicą wys.oko w powietrzu, wozy 
i wojska, które miasto otaczać się ~da
wały. W dzień Zielonych $wią,tek, 
gdy w nocy kaplani wchodzili na służbę 
bożą do świątyni, słyszeli najpier·w 
poruszenie i halas, a potem głos jakoby 
wie1kiej rzeszy: „Uciekajmy, uciekaj
my''! - W lutym rnku 70 . .vbliżyl si·ę 
Tytus. Daremnie starnl się Żydów do 
pokoju nakłonić. Kazał więc sypać wia
ły; po silnym oporze zdlobyl pierWSizy i 
drugi mur. Miasto i świątyni·ę chciał 
uratuwać, dfa.te.~o kilkakmtnie pokój 
ofiarowywał - lecz na.próżno. 

fałszywi prorocy, jaik Chrystus Pan 
prze.POwiedział, oszukiwali fod i. na cze
fo· swych zwolenników wziajemnie się 
prześladowali. Przeciwiko Rz~mia
nom przecież zawsz'e się laczyH i na
pady ich mężnie odpierali. Tymczaisem 
'.tak str(llszny głód zap:anowa~ 1w mie
$cie., że nawet ludzkie1 uczucia w lu 
dziach zgnębił. Kęs chleba .wyrywali 
Qd ust mężowie niewiasitom, niewiasty 
mężom, dzieci rodzicom, matki pacho
łętom. Okro.pności onego czasu trudno 
opi!Sać. „Niepodobna' ', powiada Józef, 
„kawą zbrodnię opisać; jedno tylko 
l)OWiem: nigdy żadne :miasto tyle nie u
cier;piało. ale też ,nig.dy, od początku 
świata nie było narodu, któr.YJby się ty
łu i talk okropnych był dopuścił wy
stępków." 

Tak spe!nił-0 się, co Pan JezUJS prze 
powiedział: .,One dni będą. takimi uci
~kami, jakimi' ni1e były od początku 
stwor.ze!łli1a, które stworzył BW; aiż do-
tąd', ani będą''. -

Tytus ro~azał 1naokolo mia.sta wy
sta.wić mur; znów się więc s1J}elniło, co 
Pan Jezus płacząc przepo,wiedzia~: 
~,P1rzyldą na cię dni i otoczą cię nieprny 
ja.ciele twoi i .oblegą cię i ścisną ze
\V'sz4d ". 

Wj pogoni z~ sz :Jzęś~i em. 
t • 

Ciąg dalszy. 

Ona'.i tak przez wielkie PO'la. bagna 
niezmierzone, lasy nieprzejrzane - i 
dalej i 1dalej i dailej. Pociąg się zatrzy 
mywa?, aby się ino 1napić wody i zno
w 11 gna{, jak O.Pętany. .. ~ Lh .•. A 

- To zabierzcie i te dwie dlziewki 
.ze Śląska - O!dezwala się, nabierająic 
odwiaigi Kasia. 

Kurpiel odwrócił się od okna. 
- Nie mogę znaleźć naszych -

.r,zekł. 
- Jedźcie z nami - dodał Barty

zel. 
- Znajdzie się pamies:nczenie i Ja 

was tanie, jak bMszcz - dodal prizy-
1były. - Nie macie na co czekać. Ja
zda!... 

Podawał dziewczę,tom 12ajdy. Mi
·cha~ już dźwiga! swoje - wyszli. 
. - Ino uważać i za mną. Chłop z 
Niedzielisk, przyjaciel.stwo z Bartyze
lem, sizedł .naipr.zód, za nim dziewczęta 
i g1ospodanze. Wszędzie się mzlegała 
foo po.Jsk!a mowa, co wy.peł1niało rado
ścią serce Kopcia. 

- Przede wśród swoich nie zgLnę 
- .myśJat · 
- - Nie .dziwota - dodał chł-op z Nie-:: 
dzielisk - już bez dwa dni :zapowiada
ją cały pocią1g naszych i jesteście na
reszcie. 

zw.rócił sie do iMichia.ła. 
- O robotę się nie bójcie, jutro bę

dziecie ją mieli, czelkaja na was. Wy do 
roli? 

- Najwięcej sposobnym - odparł 
Mich at. 

- A dziewka? 
- Ona dwórka - . prasować, pna-ć, 

kawę g,otować. 
- Takich tu najwięoej szukają. 

SiedH do tramwaju wybranego przez 
niedz.ielskiego chłopa. Marcin gdzieś 
się zawieruszył·. Bartyzel o ·nim powie
dział „paliwoda'', na co w duchu zgo
dzil1a s·ie Kasia. 

- A ,co - zawołala do oj1ca -
w.szystko gala1nto się składa. 

- Galan to! - powtórzy i rozśmi1al 
sie serdecznie. 

- Okrutniem rada -- cZWróoifa się 
do dziewczyn - jako. że razem będzie
my. 1~ 

- I 1my - poświadczyły - razem 
w kupie, to zarn.z inaksza oohaita. 

Tramwaj przelatywał wielkie mic
ścisko, ulice po ulicach, place po pia-

cach. ale \vszędzie jakoś pusto było. rak f Bliżej idąc:r kłaniali się rękoma ..... „.1 
zwykle w niedzielę. ! - Co tu ms·zych ! - mówiły dziew ... 

Na koi1cu miasta w,znosily się mate ki uradowane. 
domki jednopiętrov:e z odgrodzonymi - Mó\\rią, że w Cikago i ok!oUcy sto 
ogródkami. Z daleka widać było stare tysięcy naszych. Nie wasza głowa, że
drzewa i wielkie wody jeziora. Trarm- by to zrnchow.a,ć - rzekł Kurpiel. 
waj stanął. nasi wysiedli, chł1op z Nie- - Moc, moc - szeptala Kas.ia. Mi-

dzielisk poleciał naprzód, Z!a 1chwilę chaJ westohmąl. ale radośn~e. 
z okna jednego d.omku za·wotat: Tłum 1Pr,zeszedł, .zrobiło się ci.cho. 

- Haj tu - chodźde razem.... - Szczęśliwieście trafili - rzeM Bar 
Gromadkę prowadził Barty.ze!. faba tyze1 - maicie od razu nocleg, muzykę 

schludm., podłoga wymyta, na środku i ćmy 1naszych. 
stół, przy ścianach ła:wY drewniane, A teraz ino .zbite kościśka położyć 
krzesełka, przy stole gromadka po- niech spoczną - ·adezwiał się Michał ' 
chwaliła Chrystusa, zajdy uło~ono. Dziewki miały oochotę lecieć za ,:ma 

- Jesteście, jakby to powiedzieć, jów1ką", ale nie śmiały, 
w chałupie mego s.zwagra Wojtka, a to - Sµać, spać - .powta1rzałlćł, gos.po-
jego baba, a moja siostra. , dyni. - Chodźcie chłopcy, iprzeniesie-

Szwagier Wojtek, chłop ba•rczy· my łóżko do drugiej iz,by, tatuś będą se 
:sty, o tęgim wąsie a błękitnych o- saimi .spać, dziewki same. 
czach, po:kłonił się gt0iwą i rzekł: I znowu Michał sizepnąl do Kiaśki: 

- Siadajcie ... mówcie. ieo słychać - Galanta ·się składa. 
w na5zyich krajach. - Byle robota - odparła dziew-

- Stara bieda - rzekł Kurpiel - OZY1I1a~ 111 i:'ł'1lti·~1 ~'f'l< I_ 
Niemiec gryzie, jak gryzL. - Chod:źJcie ! - W'ol1aJa ze scho-

- Niemca ,zdusić i już! - zawołał dów gosp:odyni. 
Wojtek. Michał swoje, dz.jewki .swoje zaibra-

- Wiecie oo - przerwał przyja- ły zawiniątka, pocałowały Kurpiela w 
ciel Barty,zela - tr;za jakoś oblać szczę rękę. mówiąc: 
śliwy przyja2ld, pdkrzieipić siły. Na su- - Niechże tatuś :nano przyjdą ... 
cho to ino z gęby l\viióry lecą. O glo- - Jutr.o - odpo.wi·edział - przecie 
dzi·e siedzeć o ·głodzie gadać, to nie po do mboty inie pójdę, śpijcie ro1rowe !... 
:naSizemu. Gospodyni świeciła Jamką. 

Szwagier Wojtek od razu przystą- W Małej wązkiej iz·debce, Michał 
pił d,o rzeczy. zastał łóżko zasł1aine 1czystą bieli!Zną, 

- J a'kiże myślide z ,robota - zwró- poduszkę wy.pchaną mm.ską trawą i 
cil się do Kurpiela. - Mówcie ojcze„ koc, ma małym stoliczku blaisizaną mie-

- Na mnie robota czeka w fabryce dnicę i dzba'Illek z wodą. 
drutu. PowiedzieiH mi na odjiezdnem, Okien1ka za1sl1ainialy muśHnowe fi
żebym wracał i stawał na swojem ranki; bogactwo i zbytek uderzyły go 
miejscu. Gospodyni zamknęła drzwi. Mkhał 

- T-o wy bywal·ec! zosta·t saim oświecony lampką. Patrzał 
- Dzieci przywiozłem. Dla nich przed sieibie i oczy vamrużył. Stanęła 

kizie 0 robotę. przed lllim Jaga, cztery jasne główki 
- I Io mnie - s.zepnęł:a1 Kasia. - wieszały się u jej spównky, Była ble-
- O d'ziew1ki tutaj trudniej, jak o dziutka, jakby · głodna„ nic nie mowiąc 

cMopa - odrzekł. - A wy? - zwró- ·wpatrywała się smutno swemi .wi1elkie-
cil się oo Michała. imi ślepiami w niego. 

- Tat'llś najwięcej lubuje przy roli Chciał ~awołać: Jaga, wyciągnąć 
- oopowiedzi1a,ła za ojca Kasia- rąk nie śm~ał, aile zaplaka.t dcho, glę-

- To go migiem, 1choćby jutro, za- boko. Rozwarł oczy. Stal przed łóż-
biorę J1a fermę. Idem i nagą ścianą. Żadnego ohm~ka 

Wrócił niedzielski chłop, obładowa- ,żadnej świętości - nk, :nic, .puste bia
ny pmwia;ntamL P.ostawil .na stole łe śdanv, aż strach ... 
wie'lki dzban piwa, bułkę chleba i wę- Otarł oczy - westchnął, rozzml się1 
dwnkę. Gospodyni wyjęła z szafy roliebrał i :Położył. 
szklanki. Michał się .rozśmiał, był gło- - Przysiągłbym, że Jaga przylech 
dny. że aż go nudności zbierały, Bar- fa z Dołęg.i, ale fa .azeg10 bledziuśka ?.„ 
tyzel krajał i rozdzielał, przystawiono Przeżegnial się ·i, odmaiwiając pierw
ławki do stołu i zacźęla się cicha uczta, sze „Zdmwaś Marya", zasnął. 
po.pijana ciemnem piwem. Najpierw Trzy dziewki zosta·ły same. Usiadły 
zakwitły rumień-ce dziewczynom, pa- na. łóżJku, Kaisia w środku, ujęły się ..., 
trzały rnzmarzonemi ocz~ma. Michał wpół. 
1coraz głośniej się śmiał z dowcipów - Bogu dziękuję - .rzekla K~1sia -
Bartyzel:a i szwaigra ·Wojtka. Pr.zygnę- że was 1zesłał na moją drogę. 
hienie tajało. ochota wracafa. - Jak tu jakoś wesoifo i swojsko -

Przy .końcu uczty odezwała się go- odeZJwała s·ie Kundzia. - Gdyby talk w 
spodyni: Opolu nasi chcieli iść przez mias.to i 

- Mam ,na górze dwie sta:ncyJ1k·i i w ŚJ>iewiać, zarazby ziandary i Niemcy 
nich cztery łóżka, wynajmuje j.e naszym zaczęli wrzeszczeć ł ro~pędzać ludzi. . 
teraiz są .pustie. Na' <lzisiejszą noc mo- - Tu jakoś lepiej - poświaid·ozyla 
gę ,pomieścić trzy dziewki i ljes2Jcze Basia. 
jedne2:o. - Ale obco - zrobiła uwagę Ka';ia. 

- To tatusia - zawolał1a, - nie- - Cobym dałai, żeby ten zarobek mo-
świadom i okrutnie lękliwy do IucLzi. żna przenieść do naszych 'krajów. 

Michał miłosiernie patr,zał. - I my! ale nie ma rady, kiej do-
--·A •niech nocuje - rzekł ichłop nie- oiern ,z uciuła:nemi można wracać. 

dzielski - a ja we:nmę do siebie Bar- - P.rzejid,z.ie jakoś, ludzie we9eli, 
tyzel1a i Kurpiela. wszystko swoi, słońice świeci, ciepło, 

Układ ten podobał się wszystkim. mowiai. 
Słońce j1uż zaszio. zapalili gaz. z głębi - A czy to mowa nasiza, to polska? 
ulicy wyd1obywała się muzyka, zmie- - spytała z naiwnością Kasia. 
sz.ana ze śpiewem, słuchali. - A jakaż dziecko? niemiecka:?i 

- Nasi z majówki wracają - zawo iaJbo hamery;cka? 
lała gospodyni. Kasia· S·ię zamyśliła i nic nie octpo-

- Nasi, .nasi! - wofa,li szwagier i wiedziała. Jakiś priomycziek wpad'ł do 
chłop niedzielski. jej serca, J.)OŚwiecił i 'Zgasł. Państwo 

Dziewki poskoczyiły do otwiartego jej mówiło, że mowa: jej to 1>0lsk!ai, ale 
ok1na. jalkoś :nie wiedząc dlaczego, n1ie wie-

„Nasi !" Rozkoszne dreszcze obej- rzyla. T1eraiz ·jej obce dziewki to sarno 
mowały serca g1romadki. Nawet Mikhał powtar,zają !... 
promieniał. - Ki ej się też i nam wesoło zrobi ?i 

Przed muzyką biegły dzieci, śmie- - odezwała się I<aisi1a. 
jąc się i tańcząc. dokaizywały wesoło, - K1iej pie·rwsze uciułane pfonią<lze 
umundorowama muzyka, otoczona do- Poślesz Sobkowi. 
rosłyimi. grała marsza na dętyioh instru - Jakżebym 1chciała ! - zaw )lało 
menta.ch. Za nia maszerowała drnży- dziewczę, skła<lająiee ręce. - A kiej 
na 1z kobiet i . mężczyzn, stanowią!ca wam? 
chór. za nim tłum. , - Kiej brn1tu 'Pożyczymy na cLrugie 

- Wesofo w Chicago, byle się ino go konia - odpowiedziały razem. 
usadowić - rzekł Kurpiel. - Ino mieć uciułane - vdecydowa 

Dziewki westchnęły, rade były być ta Kunda. 
w chórze ina majówce, a choćby nale- - Ino mieć - zawołałv razem. 
żeć do tłumu. Basia uklękła przed jednem lói-

Muzyka przechodziła obok okien, kiem i głośno odmawiała pacier,z, za nią 
seerca biły, twarze płonęły. powtarzały towarzyszki. 

- Witajcie! - za wolał przechodzą Łóżka ich dąg·nęły, świeża pościel I 
cy \Y tłumie Marcin. wabiła, sen sypał im na oczy mak. .J .f 

i} 



.- Ci~kawam, ~-o nam _jutro przynie czesał grzebieniem, wdzial czystą ko
-- ouezwa~a _się Basia., 1 szu~ę, t:nviązal ją czerwoną tasiemką. 
Ro~e:brały ~1ę t ledwo głowy do po- spoJrzal w/ustroi rozśmiał się do siebie 
zek przytuliły, zasnęły. leszczem chłop niczego a tu już 
5p.1N. ja1~ kamienie. Nazajutrz ra ~ ~zt~r~zieści lat przebidował~ się na 
gosP10d~m stuka~a do dirzwi - nie sw1ec1e.. Schodził na dół i wtedy 
udzi ły się. Dopicw koło południa wszystkie kości zaczęły go boleć jak 
zedł uo izdebki Kurpiel i ·zawołał:, gdyby był k ijem obity. ' 
__ A to mi robotnice, co prz'yjecha W izbie z:1stal gospodynie i jej mę
aż de, Hamery ki za zarobkiem, polu- ż~, Kurpie.la z córkami, Kasię, dziewczę 
·e. a une jesz·cze .na le·gowiskach! t~ wystro1one. Wszyscy razem siedzie
Qtworzył okno, dziewczęta oczy h obok postawi.~rnej !1a sto_le. mi_sy gora
etar!y i pousiad:aJy na 1łóżkach. Kur ce~o _z sa~łei:i zuru 1 drug1e1 m1.chy_ pet
! zaczął się śmiać. ne1 ziemmakow~ oblanych slom~ą_ 1 bo
-- Tak nas wszystkich 1zmożyła dno· gato. s~warJ:lam1. Zapach p~drazrnł po-
kol e:ą . Ja s·::.m zaS:palem, Michał je- wome~te M1ch~ła. rozkoszme.. . . 
ze śpi. Myjcie się, ubiera1jde _dl()- Niech tatus s1ędą na mo1cm m~eJ-
nowiny. scu~ zawol~l~ Kasia, bo ja _nie mogę jeść 

Córki pirzyskoczyly do ojca. z cieka:wosc1: ze str.achu i troszkę z u-
- Mówde tatusiu! kontentowania. 
_ Jest zarnbek ! Pomieścimy się wszyscy , rzekł 
_ Jaki? - ja1ki? „ Kurpiel, stawaj przy mnie. 
Kasiia. dygofała. Gospodyni podała łyżkę Michała-
- \VI3!śnie przy kawie. Cztery do wi. 
ki na poczqfrk, na przyszły miesiąc 
ć. 
- A Kasi·a? 
Ola ::-ojga; nieqpodal jedno od dru

igo. \ \ ' yszukał W oj tek, chlap go
yni. 

Kasia chciała się zerwać i wcało
ć rę..:·e Kurpiela, ty:iko się wstydzHa. 
-1 ta tuś będą mi eć miejsce choćby 
··u gospodarza z fermy, godzinę ko
. od Cikago. Sarn zwiadywał się 
tzorni o robotn ·ka i wolałby którego 
naszych . Powiedzia,L że my sąmeś-
1 sra1b~ : . ale za to dchsJ ... 
- Tatuś cichutki - dodała tkliwie 
ia - nie umie nawet pyskować. 
- T-0 się 1dobrze składa, a teraz 

• 'Ć się ~ czesać, ubierać odświętnie i 
dzić d o izby. Gospodyni warzy la 

s wiecie co? zg;adn.ijcie !... żur z 
nia kami. I(ontentne jesteście ?„. 

- Okrutnie! Dobrze się składa, ~e
,od razu ~naleźć zarobek! - .. :W-O-: 

J• „ ->.~Ba~ 
Kurpie1 wyszedł, dziewczęta się .ze
aly. . . ..1 
-. >Wiecie, jutrio do roboty! 
- Jeden tylko dzionek zmam·nva-

. I • 
- I 
- Cztery dolarki~ -to ile na· nasze 
ią<lze? - spytała j(asila!. 
Basia liczyła na pamięć, dodawiała 
llOlcach i rzekła : 
- Dziesięć papierków i jesizcze co
' ale nie mogę skalkulować He. 
- Dziesięć! · - zawolała i ręce 
iosla do góry. - Ale bez życia? 
- Zje się byle oo. 
- Przy ciężkiej :robocie nie można. 
Ośm papierków zawsze ściułiaim. 
choćby siedm bez tyid.zień, to za mie 
c POHię z jakie trzydzieśdr do Do-
'. Ca!a wieś :zawola: „Kasia Ko;p
»ka :trzydzieści paiplieirków po5ła·ł-

1" O ia•kż'e ci rada! Za dwa mie
ce Sobek ieis t tu. 
..... Powinien - odp~rly ,dzie\\ częta. 
Myły się, czesały, stroiły. Kaisia 
'działa gorset, co dostala od panie
ze dw oru. S:ame go wys1zywały, 
atowy ze śryiblem, a zawiązany na 
ż różową plecionką. 

Basia i Kunda także w gorsetach, 
czarnych i wy.sakich. Już im nie 
śpilowafo, ale zaws~e wy1glądały 
liwie. Ślązaczki pos~ły na dół, Ka 
Wpadła do ojcia. 
..... Tatuś wiedzą. że mają miejsce 
saimem Cika1go, a my jutro idziemy 
kawy, <Cztery d-0tlary bez tyd:iień, a 
em zar.az pięć. W,ie tatuś ile to na 
ze. Po dwadzieścia papi_erków z 
m bez tydzień! Słysza tMuś, bez 

en tydzień!... 
'Z<lrowaś? - spytał ja Michał. 
.Jak barszcz, albo lepiej. jak krze
·~: Ino mną krzesać, to iskry będą 
c. 
A h się dźwignąć nie mogę. 
Bo z drogi, to niech się tatuś wy

~ sują. Gospodyni warzy żur z ziem 
~~ 1 . przyniosę tatusiowi. 
(uchał się błogo do żuru uśmie-

S~m się zwloke i pójdę. Cóżeś tak 
~Jor:a. jak na Zielone $wiątki? 
~ idziemy godzić się o miejsce 

rhb1~ni1 :i. kawy. Okrutniem ciekawa! 

d 
s.ię tatuś zwloką i przyjdą na 

atPe 
\Vvbieg-ła. Michał zobaczył kawa
lllrd lą przy miednicv z wodą, 
at, \\'}mył się, wytarł. włosy roz-

Cnęlo mi się za naszym żurem, oj 
cnęlo, szepnął Michat 

Jedzcie zdrowi· - zawołał gospo
d!arz - wszystko się dobrze sklada. 
Dziewki prowadzę do kawy. a po połu
dniu zawiozę was na fermę. Uczciwy 
hameryk sam w polu z ludźmi wszyst
ko robi. Dostaniecie życie, stancyę i 12 
dolarów przez miesiąc. 

To na nasze wyrachowali trzydzie
ści papierków mówiła Kaśka. 

Oczy Mićhałowi zaświeciły się z 
radości. 

Okonom tyle u nas bierze - po
myślał i poczerwieniał! Bez rok będzie 
można posł~ać babie trzy stówek. 

Z .radości chciał si·ę chwycić za 
glowę i śmiać, 'lecz się miarkował i. 
zwracając się do gosoodarzia, mówił 
wzmszony: 

- Bóg wam zaplać, tyło nieszczę-· 
ście, taik ci jestemsponi·erwierany i obi
ty, żem do nijakiej <roboty dziś nie ZJdo
le:n. 

- Masz miejsice, to siedź, póki nie 
wydobrzejesz - mówiła gospodyni -
będę d 1poc:hlebiać, kapustę wiarzyć, 
mam dość jeszcze z l·ońskieg.o miku ki
szonej. Będziesz piwo pił i wy~egiwał 
się, ,póki na 1piękne nie skrze;pnie:sz. 

- A skądże wezmę płaici·ć - szep 
nał Michał. 

- Dwanaście dolarów bez miesiąc 
wystarczy ·babie posłać i mnie oddać. 

- Wysarczy itaitusiu. wystairczy -
zawo!afa Ka1sia i pocałow.:ał1a ojca w rę
kę. - Takam ci czegoś rada i ochotna, 
ż·e jeść nie• mogę. - Polożyla łyżkę. 
Basia i Kunda zrobiły to samo. 

- No to teraz chodźwa - rzekł 
gospodarz W oitek - piojerdziemy tram 
wajem i .zaraz ... 

Zwrócił się do dziewczy.n. 
- Ale pamięta}cie, la mnie faktor

nego po dolarku od głorwy, 
Przyrnekły. 
- Kapeluszy ni:e macie? - spytał. 
Dziewczęta w śmiech. 
- Jakże chcecie, my po §lązac~ 

Kasia P-01 krakowsJku i w kapeluszach? 
ha-ha! 

Ś'lni1ali się wszyscy. 
Dzie;wczęta przystroiły głowy chu 

steczkami. Poszły. Kurpi·e1l' i Wojtek 
z niemi. 

Zosfał Michał z gospodyinią. 
- No i cóż mówicie, że mój zna

Jazl wam miejsce na ooczekainiu? -
pytafa g.o kobieta . 

- Tv1o mi 1j1akoś Otkrutnie dzirwno. 
Jakie mbić, ki ej nie będę wiedział oo, 
bo nie rozumiem po hameryoku. 

.Robota wszędy jedna, orać, młócić, 
kopać, pokażą wam rękoma raz, drugi, 
ZJr.ozumiecie migiem!... 

Miohał uwierzył, chocilaż było mu 
markotno, że zostanie sam, jak palec, 
bez dziecka i swoich. Nie będzie do ko
go gęby otworzyć - westchnął. 

- Może chc'ecie połazić w · mieście 
- &pytała go kobieta. 

- Ni~ deka.wym, mógłbym ~atwo 
zblądzić, pójdę na. swe legowisko kości 
wyciągnąć ! ... 

Wygr.amom się 1po schodach, cia
ło go okrutnie bolało, polożyl się, pa
trzał ·na ,puste ściany i serce mu się 
ściskaJo. 

- Co fo mil! oo to mil! Dziefl i noc 
szorował sif, ·a tyle się id.ni ga-iafo, aż 
zagnało na drugi 'koni1ec świata... Ni 
baby, ni dziecek, ni swojej wsi, ni swej 
wiOdy, ani sW]ego powietrza, ni swego 

·kośdoła. Ino ha.ruj, haruj ctiły dzień, 

bez nijakiego l\Vytchnienia. I co mi z 
tego, że trzydzieście papierków bez 
miesiąc dostanę. Cóż użyję?! 

Co miał użyć, nie miał pojęcia. Z 
·Chęcią wypił szklankę piwa i na tern 
koniec. O żadne inne rozkosze myśl 
jego nie zawadziła. 

- Tu nic nie użyję - bo cóżby? 
Ale tam w Dolędze, jak wrócę, postawię 
se chalupę nową z oknami na Z!awia
sach, wrócę do wlasnej baby, do dzie-
cek, do wsi·, do zielonego błonia. W 
Jrnr•czmie u żyd gospodarza tacy, jak 
Sobota, Maślanka, będą do mn~e prze
pijać: .,Michale. na wiasze szczęście". 
Pójdę se na rmoją drogę, com ją wyry
chtował własnymi pazurami i siędę, 
pod krzyżem na rnzlogach i zmówię se: 
„Anioł PaI1ski Z\viastow,ał Pannie Ma
ryi" ... 

- Tam se dopiero użyję - zaf\vo
łal - byle tu przeecierpieć jalkie dwa 
lata i zciułać. Kiejś ,przyjechał, to trwaj. 

Zerw:al się, usiadl, ale go kościska 
talk zarbolaly, ż'e znowu runał na łóżko. 

- Oj, żeiby tak nie chciało być dłu
go, bobym ze samej tęskmicv i initecierpli 
woś>Ci 7Jcze21l. Kaśka "lzczęśliwa, ze
stwj.or1a poleciałia. Mlod.ość sm1eJe 
si·ę bez 1nią do światla. A ładna ci jak 
matka, a ugadania. Ludzie lgną do tej 
młodlośd, co w niej siedzi... Ona szczę 
śliwa, ostatnie w kupie z dzi.opanni· Kur
piela, jak z siostrami. Oj młodość, 
an~odość. Ale i far nie stary, ino okru~nie 
sternny. Pól zimy na jałowym żurze i 
zi'emniaJka1ch. 

Powieki spadły mu na oczy, ma
j~czy!a mu się wielka woda. Wnaicał do 
·domu, widział błonia, na nich czarną 
kro:wę z bialemi· latami, pasł ją Plarweł! 
To byfa. 1jego krowa! Przed błoniem sta 
la chata :no1wo poszyta - jego była!... 
J1aiga ujęta pod 'boki patrzala na nieg.o, 
slyszal, jak mówiła: 

- Kontentyś ze swej baby, co? 
Pieniędzy d nie zmamowała, 100? 

Serce mu bilo, wyciągnął ręce, 
chciał Z/at\vołać, oczy otworzy l, ujir'Zal 
nagie ściany, bez żaidneg-10 ob.raz:ka, bez 
żadtnych świętośd, wste. 

- Cóż za dziwny sen - pomyślał 
- a może ida Bóg i Na~świętsza Panien 
ka~ że· się wyśni, czy 1też Jaga czarną 
fadastą kupi? Przecie tpatrzałem na · 

• f 
llllą „ .. 

W P1adla Kaśka r.ozpromienioina; w 
!()Czach jej radosne iPlomylki śrwiecily. 

Mam robote - zawołała. - Czte
ry d'ola1riki bez tydzień, kawy i.fo chcąc 
i obiad, rl:eby ino nie odchodzić ... Ale ci 
tr.zieba być na nogiach od ósmej do ó
smej. 

- Wydolisz? - zapytał Michat 
Inne wydolą, to c6 jabym nie wy

doliła? Wiedzą tatuś, co to na tydzień . 
cztery dolary, to dwadzieścia śrybla na 
szych z czubem. Slyszą tatuś: z czubem 
Ostajemy w tej izbie, niedlaleko. Można 
i piechota zalecieć. Jak tatuś do swojej 
roboty pójdą, my we trzy zajmiemy te 
izdebki, po dwa dolarki razem we trzy 
na tydzieil, a za śni1adanie i wieczerze 
razem drugie dwa. to prawie dziesięć 
papierków zostanie na ciułę ! A powie
dz ieli w kawie. że jak z rllas będą kon
tenci, to podniosą na pięć dolarków. Cóż 
tatuś na to co? .... Jestem z Baśką do 
kawy, bo Kunda stairsza ma ood sooą 
bieliznę i wszelakie naczynia Ona bę
dzie odbierać pieczywo, mleko i 111a nas 
mieć poziór. Kundn oani, ona od razu do 
stała sześć dolarków. 

Pocałowała ojca w rękę. 
Kontentny tatuś? 
Jakżeby n:e. ino gnaty bolą. 
Mówili, gospqdarz, że kupią spiry-

tusu ze słoniną i wysmarują na noc ta
tusia, to jutro wstanie krzepki i cóż? 

Galainto się składa la ciebie! Ino ja 
samuśki. 

Cią~ dalszy nastąpi_ 

Swiętojózafacie. 

Od Towarzystwa św . Stanisll:awa w łier
nc ze skarbonki na następ. zebraniach: 
5. 5. 07. 4,40 mr.; 19. 5. 2,68 mr.; 2. 6. 
4 66 mr.; 16. 6. 4,50 mr.: 21. 7. 2,SS mr. Ra 
e;em 18 73 mr 

Na chrzcinach u p. Jana Z i elezil1skie~o :w Lan 
gendreer: Wojciech Zieleziński z żoną i syno 
wie Piotr, Stefan. Leon i Józef 1,40 mr., Mi
cha.t Pisarski z ż . 1 mr„ Jan Zielezillski z ż. 
mr .. Stanistaw Zielezi11ski I rnr.. Marcin Pias
kowski 2 mr .. Józef Raczyilski {jofączyt pry 
watinic 1 mr N~deslal Wojciech Zielcziriski 
z Langendrccr, Auguststr 6.90 mr. 

Na chnzcinach u p. Sta·ni~lawa Mi gaszcw
skiego z Sodingen. Stan. Mig-aS7,C\\'~ ,ki 1 mr„ 
Walenty Kędziora 1 mr„ Andrze.j Migaszewski 

1 mr. , Józef ~tachowfak z ż. 1.10 mr., Jan Gap_ 
ski 2 mr„ Adam Stachov.:iak 1 nu .• f r. Moróz 
50 ien.. ' tanisla\v KQsmalski 50 icn. Nade
Sllal Stanisław Mi~a . zewski, SodinQ"eĘ Bi-
srnarckstr. 22 a 9,JO mr. 

Zebrane na w lskiem weselu w Rotthausen 
przez. B. Wilkowskiego: Jan ierzchowski 50 
fen., f ram:iszek Dudek 10 fen„ \Vincenty Sta
chowiak z ż. 1 mr .. B. Wilkowski l mr., ra-
zem 2,60 mr. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Barbary 
:nadeslal Jan Kaozmarek 10,25 m.r. 

Ze skarbonki Towarzystwa św. Jacka z. 
Gelsenkirchen-Bismarck na<leslal Andrzej Go-
rzelanczyk 11,30 mr. 

Ztożyli na Swiętojózafade W. W. z B. 50 
fen .• A. er. z O. 3 mr .• L. z R. 2 mr., K. f, z 
W. 3 mr., P. M. z A. 5 mr., A. B. b. D. f , 
10,05 mr.. J. Jakubowski z Baukau 9,27 mr. 
Nadeslal p, A. Brejski z Bochum 32,82 mr. 

Na chrzcinach u p. Marcina Majchrzaka w 
ttordel: Marcin MaichrtZak z ż. 1 mr., nowona 
·rodzona córka SO fen., chrzestny W. Kabura z 
ż. 1 imr„ ich córka panna Stanislawa 70 fen~, 
chrzestna Barbara Matichrzak 10 fen., Józei 
Jaokel z ż. 50 fen., Jan Spychai 50 fen .• W. Spy 
chai 1 mr „ Józef Grzelczak 50 fen.. fr. Ta. 
czaiła 50 fen., W. Szymański iz ż. 50 Józef Bąk 
SO fen .• St. Wabiński z ż .50 fen_. razem 7,30 
mr., porto 25 fen. Nad. W. Spychaj 7,05 mr. 

Na chrzcinach u p. Fr. Drobnika z Ober
hausen: Fr. Drobnik z ż. I mr „ Jan Meller z 
ż. 1 mr .• Micha! Drobnik z swoją narzeczooą 
1,50 mr., Jan ·Wichłacz z ż., 50 fen_, Antoni Olu 
szak z ż. 1 mr., na(leslal i porto zaplacU fran-
ciszek Drobnik 5,00 mr. 

Do 7. września zebrano 103,75 mr. 
W kasie bylo 493,32 IW'. 

Razem 597,27 mr. 
Bóg zaptać szan . Ofiarodawcom ,,Swię

to1iózafacia", za których odprawiaiią się co mie
siąc <iwie Msze św. O darlsze sklaidki najser _ 
<Leczniej się uprasza. 

W ostatniem pokwitowaniu w numerze 203 
„Wiarusa PolskieRo" zaszia pomyl1ka pnzy obli 
czeniu. Ma być: dziś zebrano 59,60 mr. nie 
48,80 mr., zatem w kasfo 493,32 mr., a nie 
480,52 mr. 

Rotthausen, Dueppelstr. 44 du. 7 9. 07. 
Bartłomiej Wilkowski. 

== !!!I 

Wiece . 
Baczność Polacy w Kastrop ! 

Na życzenie wielu Rodaków odbędzie się 
w niedzielę, 15 wrześni<!!, po poludniu o godzi
nje 12 na sa·łi gościnneo-o Schulte-Becker 

- W IE L Kl W I E C - · 
w celu zaJo2enia Towarzystwa spożywczego 
(ko•nrSumu). Rodacy raczą przybyć jak naHicz-
niei na czas wyznaczony . (2) 

Zw<>łujący. 

Baczność Rodacy w Resse i okolicy! 
W niedzielę, dnia 15 września. o godzinie 

3~ odbędzie się 
WIELKI WIEC 

na sali pana Wieland·a. w celu zalooenia „S0<
·kola". Na w:iec przybęd<J, tkże mó\vcy IZlMiliei
s·cawJ. 

(2) l(omitet. 

BACZNOśC RECKLINGHA USEN.SUED ! 
W0iec I w sprawie o.boru kandydatów do rady 

miejskiej 
odbędzie się w niedzielę, <Inia 15 września, o 
godz.inie 5 J>D południu w lokailu p. C. li. Mol
lerai przy uLicy Bochumstkiej. O liczny udz.ial 
Rodaków prosi (3) Komitet miejscowy. 

Zebrania towarzystw. 
Koło śpiewu Echo· majowe" w Baukau 

donosi Siwym cztonkom i rodakom oraz. tym To_ 
warzystwom, które zaproszenia odebraty i tym, 
która dla braku a<lresów zaprosze1i nie odebra
~y, iż w niedziele. dnia 15 wnześnia, obchodu 
na.ISze' Kolio 

- 3 rocznicę swe~o istnienia -
na którą szan. Rooaików z Baukau i okolicv 
Jak ·nauprzetirniej z.a:praszamy_ Program: ud 
godz. 3-4 przyjmowanie sąsiednich Kól oraz 
Tawar.zysitw, o godz. 4 otw~cie zabawy, po:... 
w:itainie Toi\varzvstw i ~ośai przez, urzewodni
czącega, mowy, śpiewy i deklamacye i koncert 
wykonany przez 01rkiestrę u. Pietrygi. Wie
czornm o godz. 7 będz.ie odeQ'rany teatr pod 
tyt.: „Miłostki ułańskie" Po teatrze dalsza 
zabawa. Maimy nadzieję~ że nais szan. Ko.ta 
śpiewackie w nasb<!i uroczystości licznie od-
wiedizą ( 1) Zarząd. 

• - Cześć pieśni Polskiej! -
Koło śpiewu „W an<la" w Disteln 

podaje do wiadomości swym czlonkom i roda
kom z Disiteln i calei okolicy, iż dnia 15 wrze
śnia obchodzimy 

5 rocznice istnienia 
na nowej sali p. AnderbriigS?e. przy ulicy Scher 
lebeckerstir. Na powyższą uroczystość za_ 

praszamy śak naiuorzeimiei wszystkie nam 
życzliwe kol'a śpiewackie i Towarzystwa, które 
zaproszenia odebraly, i te. które dla braku a
dresów zaproozeń nie odebra!ly. Program: 1) 
Od godz. 3-4 przyjmowanie bratnich kól śpie
wackich, towarzystw i gości 2) Otwarcie uro
czystości przez. przew. oraz powitanie bratnich 
kól śpiewackich. towarzystw i gości. 3) Wy
stęp miejscO!Wego kola ze śpiewem. 4) Występ 
bratmch kól ze śpiewem. 5) Monolog.i, deka
macye i śpiewy. 6) O 9"0<ioinie 7 i pól teatr J>Dd 
tyt .•• Biażek opetany" 7) Polonez i dalsza za
bawa z taf1cem. - W wolnych chwilach bę
dzie przygrywała orkiestra naszego dy rygen-· 
ta p. Michal'a Piet rygi z Bruchu. ( 4) 

Uwaga: Czlonkowie zalegający Q:e skfad 
kami dlużei, n iż trzy miesiące, winni s:ię z nich 
na zebraniu uiścić. gdy ż w przeciwnym raz ie 
będą uważ ::mi jako goiś cie. - Dzieciom niżei 14 
lat wstęp na salę wzl.Jroniony. Zarz<td_ . 



Tycieczka do Botste e 1 •11•••il!fi•11iłi11•• l 
. W niedzielę, dnia 15 września od- ~~ 

będzie się wycieczka do ogrodu p. Wal- w <lzień slubu. <Inia 12 września zasyla 
swemu zacnemu Druhoiwi p. 

bur:ga w Hoistede, przy ulicy Poczto- NASTKOWJ KOSKOWSKIEMU 
wei (Poststr.). O liczny udział Roda- oraz iego dozgonnei Towairzyszce życia pannie 

MARYANNIE PlECZYKOWSKIEJ 
ków z Bochum i całej okolicy uprasza jak .njserdeC1Z111ieisze życzenia zdrowia, szczę-
sre. ścia. blogosfowie1istwa Bożego i wszelkiej po

Komitet wycieczek latowych. 

Towarzystwo fimn •• ,Sokół" w Barmcn 
aż " r11iellzie:lę. dnia 22 bm. na saU p. Bervera 
Obe.rdenkmalstr. 90. po poJudniu o godzinie 
6-te-j urzadza 

- zabawę jesienną --
aa poiegnanie druhów, odchodlzących do wuj_ 
51-.a p1rskiego. Na za'bawe te zapraszamy \\'UY 
$tkie Taw., które zaproszenia ooebraiy ora2. te, 
.: Mr~ dla braku adresów, zaproszeń rJ'foh'"a: 
11ie mogly. Czolem! (2) Wydział. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w J)ysetdorfie. 
W oobotę dniai 14 września odbędzie się 

izelmllllie .„Sokola" w zwyklym lokalu posie
direń o igodzinie pól do 9 wieczorem. O liczny 
udzial druhów jako i gości się uprasza. 

C11olem! .(1) Wydzłał. 

Baczność Rodacy z parafii Wielowiejskiej pod 
J(ukłioowem (powiat l(oźmińslti) ! 

W naedzielę, dnia 15 września o godzinie 
2 po po.ludni·u w domu Czeladzi ł(aitolickiej 
(Kaitholisches Oesellenhaus) przy ulicy Nowej 
w Herne odbędzie się d·ruga pogadanka. wzglę
dem chorą.gwi, na którą .się wszy-stkJch pa!Ta
łian . miłe zaipraSl1.la. ( 1066) 
Józef .Grobelny. przew - Józef Filipiak, sekr. 

Uwaga~ Skl'aidki prosimy nadsylać na rę
ce Józefa GrobeLne~o we Printrop, Stahlstr. 
:nr.8: Józefa filipiaka w Iierne. Mont Cenisstr. 
nr. 75 i AntonJeR"O Walczaka: w Kirchlinde, ul. 
Bismarckser. 13. Tym tylko wolno sklaidki 
tprzyjmow:ać. 

Bacmość Rodacy w Lan2endreer i okolicy! 
W nie<lziiele. dnfa 15 września, o srodzinie 

6 po poiludn-iu po polskiem nabożeństWfie 

zgromadzenie cztonków Konsumu. 
Na zebraniu bedzie także wpis oowych 

'Czlooków. Jest pożądanem. aby Roda-cy jak 
inailiczruiei się zebrali, g-dyż Koosum będzie 15 
września otwarty. (1064) Zarząd. 

TowarXfstwo św. Michała w Recktinszh •• Sued. 
W niedziele. 15 września. odbedzfo · się 

miesięczne zebrarnie o ,i .odtzi.nie 11 ii pQJI przed 
uoludniern O stawienie się wszystkich czlon-
ków pros{ (I) Zarząd. 

Uwaf!a: Posiedzenie zarzaidltl o -zwyktym 
czasie. CzTonkowie zarzadu win.ni. się wszyscy , 
sta'Wić a taikże i chorąży. Przewodmczący, 

Towarzystwo ' św. Barbary. w Unser Fritz 
donosi swym szain.. Oz:lonkom oraz Roda1kom 
z Uniser Pritz i okoUcy. iż w niedzielę. dnia 
15 września odbedzie sie 

' zabawa z tańcami 
Zabawa odbędzie się na sali p. Gartm<l!nna 

o giodzinie 4 po poludniu. Wstęp dla OZ!ron
ków naszego TO'W. 50 fen., dla gości 75 fen„ 
po 9 srodz. 1,00 mr - O jak naUcznie.iszy u· 
d:z;ial uprasza si~. (2) Zarząd. 

Towarzystwo ,,Sokół" w Ewing. 
podaje swym druhom oraz wsizystkim RodaikQm 
a TOf\Varz.ystwom. które zaproszenia odebrały 
do wiadom~ci. iż w niedziele. dnia 15 wrze
śnia, obch-0drzimv 

drugą rocznice istnienJa 

myśjności. W końcu wszyscy druhowie wy
krzykują Czo.lem! Czołem! Czo.rem! prze·d 
Sokolem - Niech Sokól ·i Sokolica żyją a niech 
nasze gl·osy o ich dom sie odbiją! 

Tow. jtłmn .• Sokół" w Derne 

IUliilli!l!f@ilfillł-P!iliił~i 
Tow. polsko-katolickie św. Józefa w Horst 

nad :Emscher. 
Zebranie, które w niedzielę, dnia 1 wrześ

nia musiano przerwać i odlożono na 15 bm., z 
powodu misyi św. w Karnap, odb~d~ie s.ie do
piero 22 bm. W „Wiarusie Polskim" oglosi 
tSie Jeszcze o której go<lzin.ie. (1) Zarząd. 

Tow. grom. ,,Sokół" w Recklinghausen-Siid 
pod~e druhom ·d{) wiadomości, iż ćwiczenia 
odbywają sie teraz .co poniedziaf ek i czwairtek · 
o godzinie 6 wiecwrem na sali p. Moellern -
Lekcya śpiewu odbywa . się godzinę przed ćwi-
czendami. (1) Zarząd. 

Kolo śpiewu .,Sobieski" w Herten 
Lekcya' śpiewu odbęd21ie się w niedzielę, 

15 bm. po poludniu o .giodz. 4 w Disteln. Po
nieważ inaisze Ko.Io bierze udziait w rocznicy . 
Kola śpie:wu „ Wanda" w Distelru, pnz·eto się 
wszystkkh czlonków uprzejmie prosi, a:by się 
już o crocliz. 3 stawili u palna DeielUnga. a• stam-
tąd wymrursz na rocznicę. (1) Zarząd. 

. Towarzystwo św. Józefa w Hotsthausen 
-donosi wszystkim czlonkom oraz rodakom. iż 
w niedzielę„ · dnta 15 września, obchodzi 

· 11 · rocznicę swego 'istnienia 
na sali p. A. Korte. - Program: Od' pór do· 3 
do 4 .godz. I)rzyi·mowanie Tawanzystw; o 4 
1!00Z. bierzemy' · udzial W nabożeństw,ie pol
skiern. Po• powrocie z · kościoła· <lalsza uroczy
s,tość, urozmaicona koncertem. przemówienia
mi, <lekfamacyami, śpiewami i teatrem pod tyt. 
,.Pan Damazy". - Mamy na-dzieję, iż Towa-

f.ZYstwa. które zaproszenia .odebraly oraz bra
tnie Towantystwa, które zaproszeń 111ie otrzy_ 
rnalv. nas ~ą obecnością zaszczyoić raczą. 
Wste]J'l1e dla czlonków Towarzystw 30 fen., dla 
gości przed czasem 75 feni .• przy kasie 1 rnr. -
O .nailicz'l1iejszy udzial i liczne poparcie naszej 
sprawy pr0si (3) Zarząd. 

150 
pieeó.w 

, ,· ··do .ogrzewania 
~ • f poleca (1047) lił 

Baeznoś~? 

Interes 
kolonialny 

do brze za prowadzony jest 
tanio do sprzedania 
ale tylko za gotówkę. 
Sprzedaje się z powodu 
innego przedsiębiorstwa. 
Zgłoszenia do Eksped. 
.,Wiar. Pol." p. n. IO&•. 

Dwóela 

czel. krawieckich 
poszu1rnje ~1067) 

Wal. Szymkowiak 
A,ltenessen 

Essenborsterstr. 408. 

-.. Przy zamówie
•iach prosimy za· 
chęcać kupców i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. 
Kupcom i pr.ze
mysłowcom, któ
rzy w naszej ga
zecie 'gła.szają, 
. \. k . mecA. upmący 

powiedzĄ, że to 
ogłoszenie czyta
li, aby. ogłaszają
cy wiedzieli, ie 
ogłoszenie miało 

skutek. · 

I 

Baczność Rodaty ! * · ~~ 
$zanownym Rodakom miasta Bochum i okolicy 

donoszę uprzejmie, iż z dniem 13 w:rzeinia otwie~ 
ram przy n~. Ce§arsklej nr.11 (Kaiserstr.) narożnik 
ul. Rottstr. (1065) 

elegancko urządzony 

salon Oolarsko-f ryzyerski. 
Pracując wwielki~h miastach jak: w :8erlinie, Wrocławia. Dreznie, 

Poznaoiu i tylko w pierwszorz(dnych salonach a ostatnio w Bochum. 
przy ul. Fryaeryko"' skiej, zadowolić będę mógł największe wyinn
gania. Przytem polecam „-,gara, papieros,.-, vszelłkie 
gatunt..i m3 del, perlu mów łtd. 

Również polecam się do wykonywania 

•11 ... s--· kunsztownych prac z włosów. -.m 
Prosząc o łaskawe poparcie Rodaków, kreślę 

z ezac nnkiem 

Teodor Kasprzyk, fryzyer. 
~a:~~~~~~~~ 

J.· Barański, Wanne, 
Największy i najstarszy polski skład 
mebli, ·maszyn do gotowania i całko· 

witych wypraw kuchennych 
znajduje się 

przy ulicy Karola (Karlsfr.) nr. 3 
==== naprzeciw kościoła katolickiego. ==== 

Polecam wszystko w wielkim wyborze. 
Zapraszam Szan. Rodaków do. zwiedzenia 
mego składu bez przymusu kupna, wskutek 
czego Bię przekonać możecie~ że najkorzyst
niej kupicie całe wyprawy oraz pojedyńcze 
rzeczy tylko u (400) 

Jana Barańskiego. 
Przy całkowitych wyprawach, płt:kne podarki. 

Wszystkim, którzy u mnie wyprawę 

'kupi~pożyczam grat1>3 oorcelany na we· 
sele. 

-~, . 

~~~~~~~ 

Ceny niskie! 
~~.,.,..~ 

Najtańsze i nai· 
dogodniejsze źr6· 
dło zakupna dla 
młodożeńców. 

~~r~·..-.-. --Polecam także Szanownej Publiczności 
Na odpłatą! moje 

t..-:...,.&,...:>J~ >.J ' własne warsztaty 

na saJ,i Reindersa w Iiostede. Początek o godz. 
4 I) Koncert. 2) Cwiczenia wolne i Jaiskami. 
3) C.wiczenia na sprzętach. 4) Polonez i dal
sza zabawa z tańcem. · Orkiestre dostawi druh 
Musielak z Kastropu. Wstęp dla czlOinków in
nych Towarzystw 50 fen.. g;oocie przed aza
sem 75 fen„, wzy kasie 1 mt. O łiczny udzial 
dmhów i rodaków orosi (2) 

Czo.l'em! Wydział_ 

! Jan (wiitkowSkl li 
~1 " ;klinghausen SUd

1111 

~ ~Ir 
(Bruch) I 

tapicerskie i siodlarskie. 
Na życzenie przerabiam stare materace 

w jednym dniu po cenach tanich. 
Zarazem polecam l'mate:raee mojego 

wyrobu do wszelltich handli mebli, po ce
nach fabrycznych. f(<>lo śpiewu .• Róża leśna" w Hochl:łrmark. 

Miesięczne zebranie odbę-0.zie się w nie
dziele. dnia- 15 września, o Rodz. 11 przed. pol. 
O 1icrz;ny udz.ial uprasza Zarząd. 

Uwaga: O swdzinie pól uo 4-ej wymarsz 
na rocznicę .kola śpiewu ,,Wanda" w rnsteln. ( 1 

Baczność Recklflnflhausen.Ost (Hillen) ! 
W sobotę, dnia 14 wrześni.a. po pot'. o go

dzinie pól do 4 sposobność do spowiedzi św. 
dla Polaików, tak samo i w niedziielę rano. W 
niedlzielę. 15 września ramo na pierwszej Mszy 
św. o pól do 7-ej wspólna Komunia śrw. cztion
ków Tow. św. Wawrzyńca Po pol. o godz. 
pól do 4 nabożeństwo ~ kazaniem polskiem dla 
Polaków. Rodaków. przeważnie na ikoilonii za
mJeszkalych, prosimy, ~by liczny udział' w na
·bożeństwie wz.ięli. ponieważ nie wiemy kiedy 
znów spowiednik polski do 1I1as przybędzie. 

( 1) ' Zarząd. 

Tow. św. fk>cyana w Hessler 
do1rosi swym czlonkom. Rodakom i Towarzy
~twom, tóre zaproszenia odebraly i tym, któ
.re dla braku adresów zaproszeń odebrać nie 
mogQy, iż w niedzielę, 15 bm .. na sali pana 
Kornhoffa w Oels.-ttessler. Iiessler·str. urzą

ul. Bocłmmska 111'. I 
~kiBnWYs~wnyc·~ 1 

Baczność Hofsede-Riemke ! 
Towarzystwo św. Franciszka Ks. w Hofstede. 

Riemke 
donosi swym zlookom i rodakom oraz tym 
Towarzystwom, które zaoroozenfa odebraQy 1 

tym, które dla braiku adresów ich odebrać nie 
rnogly, iż w niedzielę, dnia 15 wnz .. obchodzi 
natSze Towarz.ystw-0 

16 roc~icę swego istnienia 
u pana Jana Walburga, ulica Pocztowa. - Po
rządek nasępujący: Od godziny 2 ido 4 przyj-

Droga do nieba 
na obczyin:re. 

KSIAŻl(A DO NABOŻE~STW A 
zebral i ulożyl 

X. St. Szymański. 
Tę wyborną książkę, ufo.żoną przez dusz

pasterza polskiego polskiego ks. St. Szymań
skiego z Paderbornu i zastosowana ido potrzeb 
ludu polskiego na obczyźnie, mamy zawsze na 
skl.a<lzie i polecamy gorąco. 

Cena wynosi 1 mr. 10 fen. w oprawie ZWY
kle.;i a w oprawie ozdobnej ze zlotym brze
giem i wyciskiem 2 m. 60 fen., z zamkiem 3 m. 
Pieniądze należy przysłać naprzód przekaizem 
poqtowyrn, zal'ączając na koszta przesyłki 20 
fen. 1I1a każd.ą ksią.żke. 

Spółka Spożywcza „Fortuna' 
w Langendreer 

poszukuje od 15 września rb. biegłą 

,... sprzedawaczkę, 
władającą językiem polskim i niemieckim a zna 
jącą się także na książkowości. Kancyi potrzebi 
100 mrk. Zgłoszenia należy przesyłać p. atlreeern~ 

St. Lewandowski, Langendreer, 
Ii.arlstr. :1• II. (10_63}' 

=-----

BILETY WIZYTOWE 
WYKONUJE 

SZYBKO I GUSTOWNIE 

DBlJli..A.RNI& 

dzamy 
1 a za awe z ancem. do kościola na nabżeństwo z polskiem Kaza-

Kalendarz Maryański 
na rok ł90§ 

,, WIARUSA. POLSKIEGO" 
W BOCHUM 

w 'elk b t • mowanie bratnich Tow„ o Q'Odz. 4% pochód I . 
Od godz. 3 do 7 koncert w ogrodzie i strze niem, po nabożeństwie powrót na salę, ~C::zie 

Jainie do tarczy o na«rody, od p-odz. 7 zabawa się odbędzie dalsza uroczystość, urozmaicooa wydania Karola Miarki z Mikolawa iuż mamy -----S---------------
z taf1cami. Wstęp dla czlonków na koncert 25 kome1tem. śpiewem itp. Wstępne dla czlon- na sklatlzie, przedawacz.ka, 
fen„ na woncert i zabawę 60 fen., dla gości 75 ków i bratnich TOIW. 30 fen . c 60 f lk 80 f · l 
fen. przy kasfo 1 mr., od godz 10 wieczorem 

1
~ Uwagi. Do spowiedlz.i przystępuje Towa- ena en., z przesy ą en. Polka, która na stale miejsce reflektuje z dobre~ 

1.50 mr, Uprasizamv o jak nailicznde.jszy u- riystwo w klasztorze w Bochum i to już w so- "Wi8fUS POISki" I iwiadectwami, znajdzie korzystne miejsce w n_asze. 
dział w naszeJ zabawie, ,gdyż czysty dochód botę po poludiniu i niedzielę rano. Czl')nkowie interesie maszyn, statków kuchennych i mebll. 
!Przeznaczony na chorągiew. (2) w1mu się stawić w czapkach i odznakach .to- Drukarnia naikladowa i księgarnia • Dransfeld 4 Stawiński, c&B 

Zarząd. Wa!·zyskich. (3) Zarląd. Bochum, Maltheserstr_ 17. Recklingbamrnn·Siid. 1 „ ....... ..., .... „„_.,,._...,..,__.......,,._~- ~ ............ „ ..... _-~----..... .-.-... ............. ._ ............ „ ...... „ ......... „„„„._ __ ..... „ __ ._ ......... „ ... „_. ...... „ ... ll'Wm„ .................. _..... 
~Vydawca: Ja n Brej ski w Bochum. Odpowiedzialny za redakcyę: Ja n Brei ski w Bochum. Drukarnia „Wiarursa PolskJel?:o" w Bochum. 



,, W i a nrn Pn Isk i h 

chodzi szP..:>Ć razy tyaodniowo„ 

0umerata v'ynosi 

ł,:i~ llłłk. 

~rtalnie. 

losłańca Katolickiego" otrzyw 
ją abonenci w dodatku. 

,. 38. 

~a niedzielą 18-tą po świątkach. 
Lekcy a. · 1 Kor. I. 4-8. 

Brada! Dziekuję Bogu mojemu za
wsze zia. was z łaski Bażet która jest 
wam dana w Chrystusie Jezusie; iż we 
wszystkiem staliśde się bogatymi w 
rum, we rw:szelkiem słowie i we wszel
Uei umiejętoości. J aloo świadjeictwo 
Chrystusowe utwierdzone jest w was 
tak, iż wam na żadnej ~aiSce nie scho
azi, oczekiwającym objawienia Pana 
naszego Jezusa Ohrystusa, który też 
was umocni aż ·do końca bez wiiny w 
azień rprzyjścia Pana naszego Jezusa 
Chrystu·sa. 

Ewan2elia. Mat. IX. 1-8. 

W on czas: Wstąpiwszy Jezus w 
Mkę pr.zewióz.ł isię i przyszedł do mia 
rta swego. A oto przynieśli mu po
wietrzem mszonego, na lożu leżąceig:o. 
A widząc Jezus wiarę kh rzeJkł powie
trzem rus·zonernu: Ufaj Synu, odpu
szczajać sie grzechy twoje. A oto nie 
którzy z Doktorów;, mówili sami w so„ 
~ie: Ten bluźni. A widz~ Ji~us my
śli ich, rz·ekl: Czemu myśJide złe w 
sercach waszych? Cóż jest łacniej, 
rzec: odrpuszczająć się grzeichy twoje? 
czyli rzec: wstań, a chódź. A iżbyś·cie 
wiedzieli, że ·moc ma Syn człowieczy 
na ziemi odpuszczać grzechy, tedy 
rzekł .oowietrzem mszonemu: W sitań, 
weźmij łoże twe. a idź 'do domu twego 
I wstał i poszedł do. do:mu swego. 1 

ujrzawszy 1r·zesze baJy się, i chwaliły 
Boga, który dał takową moc ~111dziom. 

Kazanie. 
Z Ewangielii dzisiejszej dowiadUG·e-

• 
my się, że Jezllls podwójne dobrodziej
stwo wyświadczył owemu paralityko
wi, którego przyniesiono na łożu, i pro 
szono aby go uleczył; bo mu napr.zód 
odpuścił grzechy, a nastęipnte przywró 
cił zdrowie ciała. że poniewa·ż dusza 
Ważniejszą lest od ciała. więc ją Jezus 
Pierwej uleczył. Często się zdairza, że 
cierpienia moralne, są powodem cier
pień fizy.cznych; a więc aby człowieka 
uczynić zupełnje zdrowym, obyidtwie te 
Przes~kody trzeba usunąć, czego wła
śnie dokonał J.ezus na owym parality
ku. Lecz aby tej łaski dostąpić, po
trzeba dwóch rzeczy~ wiairy żywej w 
Potęgę Boga i ufności w miłosierdzi• 
Jego, To właśnie spowodowało, Jezu
sa. że przywrócił zdrowie paralityko
\vi, ,ponieważ zarówno chory, jak ·i d, 
CO go przynieśli do Chrystusa, mieli ży
wą wiarę w potę.gę Jego i ufność w mi
fosierdzie. PloJmzkije ~ię 'to z tyioh 
S!ów, które: czytaJmy w E\\ angielii dzi
siejszej: „A widząc JJews wiarę ich, 
rzekł powietrzem ruszonemu: Ufaj sy
nu, od.pus.vczają się grzechy tw9je." -

I O~puścić 1grzechy i przywrócić zctro
'IV1e choremu, sam tylliko Bóg sp.raiwić 
to może. Dla tego też Faryzeusze. któ
rzy w J ezus!e widzieli tylko człowieka 
a nie uznlatWali Go Bogiem, posłyszaw 
szy, że Jezus wyirzekł: „Ufaj synu, 
~Pu z·czająć się grzechy" - poczęli 
~ię gorszyć i szemrać pomiędzy sobą. 
~e Jeizus biuźni, Jezus j '~o Bóg zna· 
l~~ ich myśli, zapytuje: „Dla ·czego my 
~:Cie zle w sercach waszych. Cói 
Jest łacniej, rzec: odpuszczająć s!ę 

K~f Ęgarnia ł,Wiarusa p,u 
poleca w wie~k:m wy'!:>orze : 

kŚiążki do nabożeń~twa, powi&o 
ściowe, bi~t( ryczne, śpiewniki, u„ 
stowniki, pa pi er listo wy, wił\Zarki, 
powinszowania itd. -

c 

Adres : „ \Viarus Polski", B:-· 
bum, Malthet:erstr. :i 1. 

Bochum, na n_iedzielę• dnia 22 września„1907. Rok 17. 

g.r~e~hy twoje? czy~i rzec: wst.ań a I C111"'wne obrazy Matki· Bosk1'91i 
chódz?" Dla człowieka ZWYCza1nego UUU ~ 
łatwiej może był1aby uleczyć chorego w Polsce. 

nych !Yzdób złożonych w ofierze Matce 
Najśw. z wdzięczności za otrzymane 
łaski. 

za· pomocą j1akich pewnyoh lekarstw 
niżeli odpuścić grzechy, bo to sam Bóg 
tylko sprawić może; a jak utrzymuje 
Augustyn święty: że trrudniej jest uspra 
wiedliwić człowieka, aniżeli stworzyć 
niebo i ziemię. Tymczasem dla Jezu
sa, wszystko było równio, bo On był 
Bogiem. A że łatwiej jest wymówić 
„odpuszczaiąć się ,grzechy", aniżeli u
zdrowić chorego, bo tamtego nikt nje 
widzi czy się to stało lwb nie, a tu ka
żdy pa trzy że chory ozdrowiał; otóż 
Jezus, :aby dać pbzHać faryzeuszom, że 
ma moc odpuszczać grnechy, więc 
rzekł !Powietrzem 'ruszonemu: „Wstań, 
weźmi loże twoje, a idź dio domu twe
go. A ujrzawszy rzesze, bały się i 
chwaliły Boga, który <lJa~ it:aką moc lru
·ctziom.'' Moic tę odpuszczania gr.ze
chów, jaką posiadał Jezus, mają dziś 
kaplaini z zaislug J ezu~a. A jlad\: J emsa 
faryzeusze pitę piali i dowodzili, że 
bluźni gdy wyrzekł do paralityka: „Od 
,puszcz.iająć się grzechy" - tak podo
bnie dzisiaj potępiają heretycy kapła
nów, że sobie przywłaszczają moc od
ipuszczania g.rztechów. A:le kap~ani nie 
wskutek osobistych zasług posiadają tę 
moc, lecz wskutek zasług Chrystusa, i 
władzy płynącej z poświęcenia ich na 
kapłaństwo;_ ponieważ Jezus udzielił 
im tej mocy, gdy wyrzekł do Aposto
łów: „fako mnie posłał Olciec i1 ja was 
posyfam. Weźmijcie ducha świętego: 
których odpuścicie 1grzechy będą im od 
puszczone, a których zatrzymacie, za
trzymane." Aairalityik uznał wszech
mocność Boską w Chrystusie i prosił 
Go o uleczenie; a 1c:hociaż sam nie 
mógł się do Niego zbliżyć, to jednak 
znalazł przyjadół, którzy go z łóżikiem 
zanieśli i wspólnie z nim prosili Chry
stusa: o wyleczenie i został wyzdro
wionym. Dzisiaj dużo jest takich pa
ralityków pod względem duszy, którzy 
sami wskutek zaśilepienia i obojętności 
religijnej, nie mają siły zbliżyć się do 
kapłana, i wyznać grz·e.chów swych na 
spowiedzi, aby ich uleczyć; a: jednak 
nie znajdą przyjaciół, którzyby im w 
tern do.pomo•gli. Ma niejeden żonę, ro
dzinę, kolegów, którzy wspólnie z njm 
żyją, mogliby mu zwrócić uwagę. 
to nie dobrze jest tak się zaniedbać: 
bo stąd nietylko jemu grozi niebezpie
czeństwo utraty zbawienia, ale także 
zly ·pirzykl1aid dla dzjeci i otaczająicych 
go przyjadól, bo się ztąd mogą gor
szyć i w ślad jego wstępować; a je
dnak i ci boją się naraz·ić, i nig_~y mu 
o tern nie wspomną. Fałszy:wJ to są 
przyjadele tacy, którzy, aby się komu 
nienarazić, niedbiają o duszę jego. 

Co do nas bracia moi. idźmy za 
,przykładem orv.-ych przyjaciół parali
tyka, którzy siłą wzięli gio z łożem je
~o i zanieśli do Chrystusa prosząc o ule 
czenie. A więc i my, jeżeli widzimy że 
ktoś z p.rzyj1aciół naszych zaniedbuje 
się pod względem d'Uchowym, nieśmy 
mu pomoc: prośbą, groźbą, albo przy
najmniej modlitwą szczerą do Boga aby 
mu dał skruchę serca, i łaskę podźwi
gnienia się z grzechów. A tym sposo
bem u.ratujemy duszę bliźniego, i zasłu
żymy na wiecmą '1agrodę w niebie. 
Amen. 

Podczas pierwszej wojny szwedz-
Ciąg dalszy. 

R~W ALD. 
(Rehwalde). , 

. kiej, gdy Szwedzi zniszczyli kościół w 
Rywałdzie, przeniesiono figurę Naj&w. 
Aanny do Radzyna i tam odbywały się 
pobożne pielgrzymki, ·bo j, tam nie prze
stała Najśw. Panna być hojną szafarką . 
łask Bożych. 

Rywiałd leży w południowej czę
ści -prowincyi chełmińskiej, na wschód 
od Grudziądza. Jak mówi .podanie, w 
miejscu, ~d:zie dziś wcale okazały stoi 
kościół, stała nie1gdyś przy drodze fi
gura Niajśw. Bogarodzicy, trzymającej 
.na lewYm ręku Boskie swe dziecię. Po
bożny rycerz z Radzyńskiego zamku 
wYrzeź,bil ją z drzewa i tam ją umieś
cił. Razu jednego spostrzeżono prze
dziwną jasność otaczają;cą świętą figru
rę, przeniesiono ją wtedy do kościoła 
prafia'lnego w iRadzynie i tam ją ku 
czci publi.cznej postawiono na ołtarzu. 
Gdy jednak po niedługim czasie figlll
ra .n·a dawne miejsice nadziemsiką siłą 
przeni:esio111a, tym samym blaskiem ja
śniała; ~bud~wano tamże na:jipieitW 
małą kapliczkę, później- skromny ko
ściół, 1przy którym kapłan stale zamie
szikał: dla odprawiania nabożeństWJa i 
:wyigody pobo~nych, garnących się li
cznie do Rywałdu. Od owego bowiem 
czasu Matka Najświętsza widocznie 
źródło swYch nievrzebrrunych łask 
Rywałdzie otwarła. Chorzy, straipi1e
ni, w niebezpieczeństwie życia będą
cy, doznawali tu wYSłuch1ania siwych 
próśb, a nawet oczywis1ych cudów. 
Spisywano te rozmaite laski i cuda w 
osobnej księdze, ale ta księgia nie prze 
trwała.i dio naszych czaisów. W parafi-
.mnvch aktach znajd111j1emy tylko 

.w_,zmia1kę pnzy wizyta.ich kanonicznych, 
że figura Najświętszej Panny w Rywal 
dzie uważianą byfa za cudowną, z po
wodu łask i cudów rozmaity.ob, któ
rych tam wierni doznawali. _ 

Taik wspomina ksiądz biskup Ols.ze.
wski w swej ka.noni1cznej wizycie, że 
roku 1666 udusił się przypadkiem chlo
piec w okolicy Rywialdiu. Już czwar
ty dzief1 leżał bez duszy~ gdy zrozpacze 
ni rodzice oddali go opiece Na'i'św. Pan
ny Rywałd1~kiej, i dziecię do ży:cia wró 
dło. Rodzice spełniajac swój śl1Ub, przy 
byili tegoż roku razem z chłopcem w 
uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Naiśw. Panny do Rywałdu, by za tę 
łas'kę Matce Miłosierdzia podziękować. 
Dodaje wspomniany ks. Biskup, że wi
dz'ilaf tych rodziców i ich syna, i sam z 
nimi ro.zmawiał. 

Roku 1717. Bernard Trzciński, sę
dzia ziemski chełmiński, bardzo pobo
wy szlachcic, zachorował śmiertelnie. 
Poprosił więc o kapłana, któryby mu 
pomógł do należytego przygotowania 

,się na śmierć, al1e po dwóch tygodnhch 
zrobilo mu się tak !dobrze, że jak lekarz 
orzekł, niebezpieczeństwo minęło zu
pełnie. Aż oto następ.niej nocy objarwi
ła mu się we śnie Najświętsza Panna, 
talk ją widywał w oltarzu rywaldz'kim 
i oznajmiła mu, by wcale o życiu nie 
myślał. bo wnet umrze. Obudziwszy 
się zawezwał zaraz kapłana, opowie
dział mu senne zjawienie. poprosił o 
Mszę św. przyjął z rak jego Najśw. 
Sakrament, poczem stra\vi\vszv kilk 1 
godzin na gorącej modlitwie. tegoż dnia 
świątobliwie umarł. 

Wizyta kancniczna \V roku 1732 wv 
łiczai 116 rozmaitych wotów rnzwiesz-o 
.nych na ołtarzu Najśw. P atrnny, oprócz 
18 z ł oty ch i srebrnych pi erśc i en i i in-

Nowy kościół w Rywia'ldzie, wyibu 
dowal w rnku 1689. Sebastyan Czapski 
Kasztelan chełmiński, a Konstancya z 
Onińskich Czaps~a wystawiła klasztor 
przy tymże kościełe w roku 17 48, który ·' 
oddała OO. Kapucynom, sprowadw-
111ym z Warszawy. Nie dlugo jednak 
pozostali .ci Ojcowie w Rywaklzie„ bo 
już w rOlku 1817 opuścić go musieli; '1! 

że w tym samym czasie w sąsiednim 
Bursztynowie parafial:ny ikościół po.:.. ·.i· 

padł ,w. ruinę, przeniesiono do Rywałdu 
J:Yursztynowską ipairafi.ę, klasztor ziaś ·O
brócono. na dom rekollekcyjny dla ka
płanów dyecezyi. 

W ostatnioh czaisa1ch z po.wodu „Knl 
turik1ampfu" zmniejszyła się znaczinie 
licz;ba .pątników przybywających na od 
ipusty do Rywałdu. Największy na
pływ pobo~nego ludu bywa w uroczy
stości: „NaI'odzenia" i MNawiedzenilai'' 
Najśw. Panny. Obie te uroczystości · 
obchodzone ·tam ·bywa.ją po ośm dni. 
Wiarn jednak i .ziaufanie do Na.św. Pan 
ny w Rywa~dzie łaskami słymej ; żyje 
iWśród okoliczneg()I ludu, szukająqego 
tu, jalk: dawniej talk i teraz: oomocy, po
dechy i zdrowiai w rozlicmych ohoro
bach i· icienpieniach tego życia. Zwłasz-
1cza matki ofiia'rOwują 1lU swe chore, lub 
!kalectwem zagrożon\e dziaitlki i bywają 
wysłuchane. Tak w r. 1874 ofiarOWJa:la 
tu pewna matka (R) z Grudziądza srwą 
czteroletnią córeczkę„ które.i wskutek 
prz.ebytej zlrnrlatyny śle:potJai g1rO'Ziła i 
iprosząc o Mszę św. prned figurą Matki 
Najśw. złożyła w ofierze pierścień, dro 
gą dla siebie pamiątkę. W 1niedługim 
czasie dziecię wyzdrowiało zupełnie. 

Te. histdrycme szczegóły wyjęte są 
z 1aktów miejscowych parafialnych, tu
dzież z opowiadania ks. franciszka 
Wier,z1b01WSkiego, plebana miejsoawego 
liistoryę tej świętej figury Qpisal także 
Iks. fainkidejski: .. Obrazy cudowne 
miejsca". 

Ciąg dalszy nastąpi_ 

Dzieje Kościoła kafolickieg1, 
Ciąg dalszy. 

§ 49. I. 
VI. Cuda, które czynili apostołowie i 

które sJe na ich <>fobach dokonały. 
Że Pan Jezu jest Bogiem wynika 

i z cudów, które apostołowie w imię Je
go czynili. jako też z cudów, które. się 
na ich osobach dokonały. 

1. Cuda, które apostołowie czynili 
w imię Jezusa. 

Apostołowie czynili liczne cuda na 
do"wód, ~e ewangelia. którą ogłaszali, 
pochodzi od Boga ,.Apostołowie, wy
szedłszy, przepowiadali wszędy, a Pan 
dopomagał i utwierdzał mowę (ich) 
,przez Clłda ipozad idące". Dzieje Ap· 
stolskie opowiadają: „Przez ręce apo
stoL kie działo się wiele znaków i cu
dów między ludem, tak że na ulice wy
naszali niemocne i kładli na lożach i ló
ż.ka h. aby, gdy Piotr chodził, przYinaj
mni j cień je~o zaćmił którtego z nich, 
a b ... rl i uzdrowieni od niemocy swoich. 

" 



Zbie,g1afo się też mnóstwo bliskich miast 
do J eruzatem, nosZą)C niemocne i naga
bane od duchów nieczysty•ch, którzy 
wszyscy byli uzdrowieni. I .nie lada 
cuda czynil Bóg przez rę.kę Pawłową, 
tak też na chore przynos.vąno chustki 
albo paJSy od dała jego i iodchodziły od 
nich :choroby i duchowie źli wychodzi
li". Niektóre cuda Apostołów opisują 
Dzieje Apostolskie obszernie, np. ule
czenie chromeg-o od urodzenia przy bra 
mie świątyni J ernzolimskiej, uzdrowie
nie paralityka w Lidzie i wskrzeszenie 
Tabity przez św. Pi,otra; uleczenie 
chromego od urodzenia w Listrze i cho 
rującego na wyspie Makie .przez św. 
Pawia. 

Cuda 1apostołów dowodzą rów.nież, 
ze Jezus Chrystus jest Bogiem. Bo 
apostołowie ,czynili je jako pasłańcy 
Jezusa i, jako wy.raźnie głosili. w imię 
Jezusa i, powołując się na nie·, twier
dzili, że są posłani przez Boga. $w. 
Piotr mówił do chromeg.o od urodze
ni1a: „W imię Jezusa· Chrystusa wstań, 
a ,chódź" ! A gdy lud zdumiony oto
czył apostoła, rzekł: „Mężowie Izra
elscy, .co •się temu dziwujecie1, albo ·cze 
muż się nam przypatrujecie, fakoby
śmy .naszą mocą, albo władzą ·uiczynili, 
że ten chodzi? Bóg ojców naszych u-
wielbił Jezusa, Syna swe'go. Tego, 

którego wy widzicie i znacie, umoc
niło imię Jego. I przed radą najwyż
szą znów oświadczył: „P1rzez imięPa
na naszego Jezusa Chrystusa,którego
.ście wy ukrzyżoW1a•li, którego Bóg 
;wzbudził od umarłych, przez tegoć tein 
stoi zdrowy .Przed wami". Podobnież 
twierdzi św. Paweł, piszący do Korynt 
czyków, iż cuda, które czyni, dowo
dzą, że jest od Boga 'POSlanym: „Zna
ki apostolstwa mego wykonane są u 
wias w znaka1ch i cudach i· mocach''. 

2. Cuda, które się dolkonały na o-
sobach apostołów. j 

Z tych cudów. które Bóg wczynil 
na osobach apostołów, wynika również 
że Jezus Chrystus jest Bogiem. T1a
kimi cudami są: aip01stołowie. którzy 
marzyli tylko o ziemskłem króleiStwie 
Mesyasza, którzy tak słabej byili wia
ry, a pełn i bojaźni, stali się oświecony
mi. pełnymi wiiary i odwagi; otrŻy
mali dar mówienia językami; zaciekły 
.nieprzyjaciel chrześdaństwa Szaweł 
stał się nagle tmjodważnieijszym obroń 
cą i krzewicielem Jego; icudowne obja 
wie.nie, które otrzymał; uwolnienie św. 
Piotra z więzienia itd. 
YI. Rozszerzenie i utrzymanie się, ja

ko też owoce religii chrześciańskiej. 

§ 49. l. 
Rozszerzenie się religii chrześciaf1-

skiej jest również cudem, który dowo
dzi, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Bo 
jeżeli zważymy na niaturę i treść nauki 
chrześciańskiej. jeżeli się przypatrzy
my okolicznościom, wśród których się 
~hrześciaństwo romzerzalo, na ludzkie 
i przyrodzone środki, który1ch użyto do 
jego rozszerzenia, to się wnet przek•o
n:aJIIY, że naturalnym S1posobem nie mo 
gło się rozszerzyć 1ani tak szyibko, ani 
tak powszechnie. 

Zastanowimy s:_ę nad tern po szcze
góle. 

1. Baczą.c na naturę i treść religii 
ch~ześciańskiej, nie można się było spo 
dz·1ewać, .że się rozszerzy po całym 
swiecie. Owszem możn1aby się hyło 
s.pc;.t;. 1ewać, że .nie znaJdzi~ l w:)\~nni
l<ów i rychło upadnie. Dlaczego? Bo 
prawdy wiary chrześciańskiiej są 
mniej więcej dla rozumu nieprzystęp
ne i zdawaćby się mogło, nato są obli 
c~?n:, 1~by pychę naszego rozumu po
rnzyc 1a1k najbardziej; chrześciańska 
zaś nauka obyczajów żąda pog,nębienia 
s~molub:;twa, zaparcia się samego sie
bie, poniżeni1a się, krzyżowania dała 
i jego namiętności, !Słowem: żąda, aby 
cz.Io\\ iek wszystkiem wzga·rdzi!, co naj 
większa część Judzi miłuje i pożą1dai i 
aby to umiłował i pożądal, co n:ajwię
ksza cześć ludzi nienawidzi. Żeby więc 
tak~ nauka~ która •Się sprzeciwia wszy 
stkim namiętnościom ludzkim, która 
tak mocno obraża miłość włiasną, która 
talk zaciętego ma wroga w pysze za
korzenionej w czlowieku, tak prędko i 
t~k po:vszeichnie się rozszerzyk1, t'ego 
me m.oz11a by lo s.podziewać się po ze
?s~te1 naturze Judzkiej. Owszem je
zeh naturalną nam się widzi rzeczą, iż 
nauka Mahometa się 1rozszerzyla, która 
\\. t.1k \\'ysokim stopniu schlebia nami~-

tnościom ludzkim, jeżeli nauka jakie
gokolwiek heretyka znajdowała licz
nych zwOłlenników, ponieważ folgowa 
la pysze rozumu. toć koniecznie mu
simy przyjść do wniosku, że chrześci
aństwo. skoro tak prędko. i talk powsze 
chnie zapanowało n!ad światem, tylko 
nadprzyrodzoną moc1} się rozszerzyło, 
że ty1k-0 .pod tarczą opieki boskiej za
wladneło światem i ż_e Ten, który je 
ogłosił, musi być Bogiem. 

Ciąg dalszy nastąpi_ 

W pogoni za szezęśeiem. 
(Ciąg dalszy)_ 

- Ale każdziutką niedzielę tatuś 
przyjdą do kościoła i będziemy razem. 
Tatuś mówią prawdę, że galanta się 
składa. Od dziś za ·miesiąc poślę do Do
łęgi czterdzieści papierków, Połowę Ja 
matusi, a połowę Gawliczce. Dopiero to 
będzie radość, co? Matusia lecą na poci 
tę do Zaborowia po pieniądze i dźwiga·
ją je! Kumy ją otaczają, pytają od kogo 
Od Kaśki, mojej córki - odpowie. A 
ile? 

Michał drżał ze wzruszenia. 
- Kaśka - zawołał - a czekajże 

na mnie. bo i ja za miesiąc odbiorę, to 
poślę razem z tobą moje trzydzieści. Je 
dną dziesiątkę la Dutki, jedną la żyda, 
jedną la Jagi... 

- Zaczekam do niedzieli na tatu
s1a. Razem napiszemy listy. A teraz .le
cę z Basią i Kundą kupić bluzki. Gospo
darz z nami, bo oni już śmyśnie szwar
goczą po hamerycku. 

Michał wytrzeszczał oczy. 
- Tatuś nie wiedzą, co to bluzka? 

Ha-ha. To pań~ki gorset Muszę nosić 
spódnicę dlugą ci za kostki! ha-ha! ka
pelusz!.. 

- I przebierzesz się za miastową 
pan:nę? 

- Ale jak wrócę do Dołęgi, jak się 
nie rozzuję, jak nie polecę na zimną rosę 
na błonia, do ruda)-Vskiego strumyka. 
albo do n'1szej Uszwicy, to zaraziczko 
wszelakie .państwo ·odemnie odleci i o
stanę taką samą tatusiową l(aśką, ja
kąście mnie odchowali. Tu nie można 
inaczej!... A wiecie co zrobię z pieniędz 
mi za dwa miesiące od dziś? 

- Kupisz sifkartę dla Sobka. 
- Zgadliście, a resztę la niego na 

kolej. Za dwa miesiące i za dwa tygo
dnie od dziś, Sobek jest tu! Slyszą tatuś 
będzie stnć w tern miejscu, wele nas! A 
teraz bądźcie zdrowi. Gospodyni marzą 
na obiad omaszczoną zacierkę i kapu
stę naszą kwaśną z grochem. 

Michał się uśmiechnął. 
- A gdzież Kurp·iel z Bartyzelem? 
- Kurpiel był z nami i poszedł prze 

spać się do izby, kości go także bolą„ a 
Bartyzel z przyjacielem z Niedzielisk 
pojechali „tramwajem" szukać roboty. 
Nie wstawajcie, leżcie se jak pan, bo kie 
jem znalazł.a taki zarobek, to do .pań
stwa niedalek, albo niezadługo samo 
państwo będzie pukać do naszych wrót. 

- Kaśka, tyś jeszcze głupia!. .. 
- Bom młoda i ochotm, to mi się 

żarty trzymają. 
- Kasiu! - wolała Kurpielanka ze 

schodów. 
- Słyszycie! bądźcie zdrowi!... 

. Trzeciego dnia o świcie pociąg pę
dzi! po równinie, jak okiem si~gnąć, 
wioząc Michala z gospodarzem Wojt
kiem. 

Po godzinie drogi wysie-
dli na stacyi i poszli piechotą do zabu
dowań rozczerwienionych dachów da
chówkami. 

Michał się trwożnie oglądał. 
- Ghdziutko - myślał - nijakie

go oparcia dla ślepiów, ani nawet drzew 
przy drodze. Gladziuiko i puściutko 
że aż dusza radaby się urwać z łań~ 
cucha„. 

Było mu b1rdzo smutno. 
- Przyzwyczaisz się - pocieszał 

go Wojtek - a w niedzielę do kościoła 
i do nas na kwaśną kapustę!... 

- Czy ino podołam robocie? - za
pytał Michał. 

- Nie tacy jak ty, a dali radę. 
Weszli w zabudowania. Ferma 

jen dla koni i bydła. Nieooodal sta
jen dla konien i bydła. Nieopodal sta
ły kopy skina i słorny. Przy domu mie 

szkalnym dobudowany był spichrz i 
skład na narzędzia. 

Michałowi serce się ściskało na sa
mą myśl, że będzie tutaj musiał żyć. 

Weszli na g·anek, wyszedł do nich 
fermer i jego żona, .PORatrzał na Mi
chała, uśmiechnął si.ę i rzekł: 

- Wery gut... 
- To znaczy - rzekł po polsku 

Wojtek - żeście mu się udali, że z was 
rad. 

Poszli do stajni, Michał odebnał pa
rę koni, jak hamany, że im ledwie do 
łbów dostał. Gospodyni pokazała mu 
na strychu izdebkę do mieszkania taką, 
jak w Cikago, potem pili kawę na gan
ku z odrobiną mleka i jedli chleb ze 
smalcem. Kopeć, nie przyzyczajony do 
smalcu, nie lubował sobie, ale, że mu 
się jeść chciało, jadł. 

Po śniadaniu gospodyni wyniosła z 
kuchni dwa blaszane kubły, świecące 
od czystości, jeden dała Michałowi, 
drugi „swemu''. Gospodarz palcem 
wezwał Michała, aby szedł za nim, .po
szedł i Wojtek z gos.podynią. 

W stajni woda przepływata, gosQo
darz umył sobie ręce i Michałowi po
. kazaL Obtarli oba ręcznikiem. Na 
stajni stało dwadzieścia krów, a obsłu 
giwiata je jedna dziewka, ale miała ci 
takie ramiona, że strach zbierał pa
trzeć na nie„. 

Po wytarciu rąk gospodarz zawinął 
rękawy od koszuli, Michał zdjął swoją 
świtkę i także rękawy zakasał, bo mu 
tak powiedział Wojtek. Dziewka za
rzuciła krowom przywiezionej lucer
ny, gospodarz przysunął jeden stołe
czek pod wymię krowy i siadł, drugi 
wskazał Michałowi. 

- Kiej nie umiem doić - szepnął, 
lecz bojąc się, żeby go nie wygnali, u
siadł, podst11wił blaszany kubeł i za
czął po naszemu ciągnąć krowę za doj 
ki. Krowa spojrzała zdziwiona 1 bro
niła się nogą, gospodarz zaczął sie 
śmiać, za. nim Wojtek. Dziewka zep
chnęł.a delikatnie Michala ze stołka, sia 
dla na jego miejscu i wołając „luk", 
objęła swemi łapami całe wymię kro
wy i ściskała. Z wszystkich dojków 
polało się obficie mleko. Dziewka śmia 
ła się i mówiła coś wesoło. Wydoi
ła jedną. drugą krowę, pokazując, jak 
ma gnieść wymie. aby mleko przez doj 
ki wylata się do blaszanego kubła. 

Michał siadł i zaczął rękoma cisnąć 
wymię, mleko pociekło. Dziewka po
klepała go .po ramieniu i powiedziała: 
„wery gut". co \Vojtek przeUomaczył 
że dobrze. 

Mleko ciekło, lecz ręce Michałowi 
z wysilenia omdlewały. 

- Przywyknc;, niech tylko z dzie
sięć razy wydoję - wmawiał w siebie 
i pocieszał się, jak mógL Czuł ból w 
palcach, lecz zęby zaciskał, a doił, że
by zarobku trzydziestu papierków na 
miesiąc nie stracić. 

Nareszcie krowy wydojone, gospo
darz popróbował, czy mleko z dojków 
pod jego naciskiem nie leci i poklepał 
Michała po ramieniu. Sara, t·ak 'Się na
zywała dziewka folW.arczna, uderzyła 
go ręką w kark i coś powiedziafa z wy 
soka, że Wojtek nie umiał tego przetló 
maczyć. 

-- Gosik gada o Bogu, ale któż zga
dnie, co? Te dzieiwiki folwarczne oikru
tnie ci w Biblii mocne„. 

Gospodarz za1prowaidziił Michała do 
stajni, pakaz1ał, jak :mai klonie 1Ubierać i 
zał.ożyć do wozu, wyła:dowameg.o bro
nami. 

Poż~gnali się z Woj.tkiem. Gospo
<iainz za przyproW1adzenie Michała za-
płacił mu dwa dolary, a z Mkhatowej 
peinsyi dolara. Chłop sohorwa1ł pienią
dze, zostawi1a,jąc swój dr:ukowa•ny adres 

- Kolej prawie że nic .nie kosztuie, 
a w niedzie1lę trzeba pójść do :kośdoła, 
Ziobaczyć Kaśkę, ugadać się ze swy
mi, ucieszyć i sp.ocząć. · 

Michałowi bylo mairkotno. że stra
cił dwa pierki z czubem, aile że od ra
zu dostał dobre miej.sce, g·o.sp-odarza 
człeka ludzkieg'O, co się sann nie lenił do 
roboty, blizko od dziecka i 11rośdol1a1, ma 
chnąt na dolara ręką, sliaidł na wóz, go
spodarz, przyczepiwszy drugą parę 
ikoni luzem, umieścił się p1rzy nim - :po
jechali. 

Szczęściem Micha! wstę·porwat for 
nala rw Dołędze do cugowych k1oni i u
miał dobrze pow1ozić. Go.spodanz pa
trza1l i znowu powiedział „w ery gut", 

; co już Mkhal wiedział., iż jest z nie 
kontenty. go f 

Prost~. równą .drog.ą je:chali w Pole s 
1obok Jan?w ps.zemcy, 1ęczmienia i ow. rn 
sa, az za1echah przez ~orany na gki.idk 
wietki płat roli. 0 rn 

Gospodarz powiedzial „Sitóp" 
Michał się domyślił~ że mówi stój i ka 
1ntie .ziatrzymał. Obaj mieśli z wo~
brony; ·do je:dnej pary Za{Przągł Micha( 
do drl:lgiej hameryk~ _:wzię~i 1baty w rę~ 
ce~ Michał .pliowadzlł k·ome i 'brony z 
hamerykiem„ lecz zaraz. stanął i zaa r 
cizął wołać: Stój, stój! -

Oo~podarz w_trzYll!ał konie, a Mi
chał, me vuszcza1ąc lerc, zdejmował bu pm· 
ty, ZJaiwlinąl do 1połowy łydek iPOrtczy. 
ny, buty na drogę wyrzucił i jechał da- rn 
teL S 
, - !10 ty se włóc.z w ?utach - my. 
slat M1chat - Korne w1elgie, ·i<ak ha. m 
many, ż;e im z;wyklyrrn b.o:kiem nie na- ci 
dążę, a on chce, żebym w butach ipo r0- k' 
li ledat Same buty zabraly,by mi po. 
łowę zar.ohku. Nie zobaczycie mnie 5 

w nich bez oale lato. U inas bez lato-
ttacy jak Pur·chle· i Soboty~ chodzą lJD- m 
so przy ,ro1i. A 

Ciąg- dalszy nastąpi_ k 
-SSS n 

Pokwitowanie składek na chorągiew. 
Na chorągiew złożyli 'I1astępujący 

parafianie odolanowscy: 
Z Nabyszyc Paweł Litwin 17,50 m. 

Marcin Baura 5 marek. Jan Lis 15,50 m . 
Jan Wojt,aszek 5 marek. Jan Terka 1 m. 
Ignacy Motyl 4 marki. Józef Krupa 3 
marki. Ignacy Kowalczyk 10 marek. 
fan Kowalczyk 10 marek. Piotr Kowal
czyk 20 marek. 

Z Bógdaju: Jan Si era czek 20 ma
rek. Józef Sieraczek 15 marek. Lud
wik Śródka 20 marek. Stanisław Śród
ka 5 marek. Jan Śródka 5 marek . . Józef 
$ródka 4 maki. Andrzej i Anna Gorze
lańczyk ur. $ródka 10 marek. St. i Bro
nisława Paldorek ur. Śródka 10 marnie 
Jan i Mary,anna Jankowska ur. Śródka 
2 marki. Marcin Wawrzyniak 8 marek. 

Piotr Frankiewicz 9 marek. Ludwik 
Kunce 7 marek. Józef Płókarz 6 marek. 
Jan Płókarz 3 marki. Stanisław Pló
karz I. 3 marki. St. Płókarz II. 5 marek. 
St. Płókarz III. 5 marek Marcin Płókarz 
3 marki. Józef Dymala 8 marek. Ma
ryanna Res ur. Matysek 50 fen. Jan i 
Katarzyna Bemcela ur. Tward;1 1 mar
kę. Jan 1 Katarzyna Walczak ur. Skrzyp 
czak 2 marki. 

Z Nowych Tarchal: Jan Koniarek I 
10 marek. Jan Koniarek Il. 15 marek. 
Wiadysław Sroka 5 marek. Andrzei. Ko 
ryciak 5 marek. 

Z Starych Tarchał: Michał Królik 
8 marek. Józef Wodniczak 10 marek. 
Marcin W odniczak 7 marek. Franciszek 
Setecki 10 marek. Walenty Karmelski 
12 marek. Jan Kryjon 3 marki. Jan Snia 
dy 3 marki J:1n i Elźbieta Mandel ur. Do 
la 5 marek. ,Józef Dolata 7 marek. Mar 
cin Szczesny 3 marki Jakób Ławniczak 
5 marek. Władysl:aw Ławniczak 5 ma
rek. M. Szamożowski 2 marki. Jan Szy 
maflski 5 marek. Michał Frąszczak 3 
marki Wojciech Adamczak 5 marek. 
Andrzej Merker 3 marki. Franciszek 
Grzela 6 marek. Paweł Grzela 6 marek. 
Ludwik Antczak 7 marek. Józef Janas 
6 marek. Stefan Sniady 5 marek. Walen 
ty Dol:ata 2 marki. Antoni Dymaia 5 ma
rek. Jan i Maryanna Bera ur. Dymała 5 
marek. Józef Jędrzejak 6 marek. 

Z Garkow: Stanisław Płok;arz 5 
marek. 

Z Bonikcwa: Józef Stryjak 5 ma
rek. 

Z Wierzbna. Anton i Frąszczak 1 
markę. Józef Krysiak 1 markę. Franci
szek Krysi;1k 15 marek. Franciszek Szv 
mai1ski 3 marki. Piotr Zybała 3 marki. 
Marcin Szczepaniak 2 marki. Mikolai 
Hąciak 15 marek. Wawrzyn Aawlak 13 
marek. Franciszek Sikora 15 marek. St. 
i Weronika Wojtczak ur. Krysiak 2 m. 

Z Młynika: Jan Ptókarz 11 mia
rek. Franciszek Gąbka 5 marek. 
Marcin Gąbka 5 marek. Ludwik Mie
szała 4 marki. 

Z Granów ca: Jan Pacyna II. 7 ma
rek. Jan i Anna Kubiak, ur. Dobras 12 
marek. Karol i Julianna Szczelczyk ur. 
Dobms 10 marek. Jan i Rozalia Grzelka 
ur. Dobras 7 marek. Stanisław Wencel 
2 marki. Wojciech Szyma11ski 3 marki. 
August Doktor 2 marki. Michał Demski 
2 manki. Franciszek Białek 1,50 mr. Jan 
Qawniczak 5 marek. 



Z Huty: Tomasz Szukalski 3 marki 
franciszek Szukalski 5 marek. Antoni 
Szukalski 3 marki. fan Szukalski 3 
marki. 

Z Koczuzy: Franciszek Brodata 3 
marki. Paweł Brodala 3 marki. 

Z Swiecy: Kaźmierz Kolif1ski 2 mar 
ki. Józef Dolata I. 4 marki. Józef Na
bur 3 m:irki. Michał Nowak 3 marki 
Piotr Pawelec 3 marki. Stanisław Chle 
bowski 3 marki. Stanislaw Koliński 2 
marki. Jan Kołodziej 3 marki Jan i Ma 
ryannl:ł Gorzelanczyk ur. Nowak 8 ma
rek. Tomasz Gryczmon 3 marki. 

Z Przedmieścia: Teofil Zernbol 5 
rnarek Władysław Zembol 5 marek. 
Piotr Binek 8 marek. Antoni Zembol 10 
rnarek Jakób Zawicki 2 marki. lgnlacy 
Surma 10 marek. Józef Zaradny 3 m. 

Z Balamącka: Ignacy Cieśliński 5 
rnarek. Piotr Cieśliński 5 tnlarek. Mar
cin Jędraszczyk 10 marek. 

Z Krzyżnego: Jan Szubert 4 mar
ki. Franciszek Szczepaniak 12 marek. 
Stanisław Jany 2 marki. 

Z Górzycek: Pmnciszek Topolan 5 
inarek. Stanisław Tomanek 5 marek. 
Andrzej Adamczak 3 marki. 

Z Raczyc: Ja.n Wojtaszek 2 mar
ki. Staniskiw Wojtaszek 2 marki. Sta
nisław Binek 2 marki. Jan furmanek 2 
marki. Józef furmanek 2 marki. Wa
wrzyn furmanek 2 m. Stan. Jasiak 2 m. 
Jan Krysmalski 2 marki. Józef Rataj
czak 2 marki. Jan Wiśniewski 2 mar
ki. Michał Wiśniewski 2 marki. Michał 
Miel icki 2 marki. Władysław Wróbel 2 
marki. Józef Maleska 3 marki. Ludwik 
Dymała 2 marki. Walenty Siedlecki 1 
markę. Stanisław Serek 1 markę. Józef 
Michalski 1 markę. Ludwik furmanek 
1 markę. Stanisła\v Pachołek 1 markę. 
Józef Pachołek 1 markę. Józef Pruka
la 1 markę. Ludwik Cepa 1 markę. J11n 
Binek I markę. Tomasz łięciak 1 mar
kę. fan Litwin SO fen. Piotr Drosztez 50 
len. Maryanna Cepa 1 markę. Maryan
na furmanek 1 markę. Helena furma
nek 1 markę. Maryanna Dyml1ta 1 mar
kę. Rozalia Balkowska 1 markę. Barba
ra Pachołek 1 markę. Jadwiga Litwin SO 
len. Stanisława Michalska 50 fon. 

Z sąsiednich parafii. Jan łięciak 4,50 
mr. Michał Grzela 50 fen. St1anislaw 
Mazurek 1 markę. Tomasz Czybiej 1 
markę. Stanisław Kaczmarek 50 fen. 
Józef lbron 1 markę. Antoni Wawrzy
niak 50 fen. Piotr W\1wrzyniak 50 fen. 
Kaźmierz Zaremba 50 fen. Feliks Mach
nik 1,50 mr. Jan Cybylens 50 fen. J,an 
Pospiech 3 marki. Stanisław Szulc 2 
marki. Józef Jesiak 1 markę. Stanisław 
Celka 1 markę. Michał Poprawa 50 fen. 
Stefan Gorał 2 marki. Michał Piotro
wiak 50 fen. Pr. Andrzejewski 50 fen. 
Miarcin Sobieraj 50 fen. St. Sagacki 30 
fen. St. Nowicki 1,50 mr. Jan Rogacki 
1 markę. Michał Jesiak 1 markę. Pr. 
Zimniak 3 marki. Piotr Litwin 3 marki. 
Ludwik Janicki 4 marki. Antoni Macie
iewski 1 markę. Bern11rd Góra 1 markę. 
lgn. Klemczak 1 markę. St. Stasiak 2 
marki. Piotr Janasz 5 marek. Walenty 
Niskiewicz 5 marek. Jan Klimek 1,30 m. 
Bro. Maćkowilak 30 fen. Wlad. Łąsie
Wicz 30 fen. Roman Ifagedon 50 fen. 
Andrzej Jeży 50 ien. Andrzej ttudek i 
markę. Paweł Janas 50 fen. Walenty 
Zwierzyk 1 markę. Jak Skrzypek 1 mar 
~ę. St Skrzypek 2 marki. Piotr BanJas 
~O fen. Wincenty Stachowiak 50 fen. 
St. Wiczeniak 2 marki. Jan Grzesiak 1 
markę. Józef Motyl 5 marek. Michał Be 
~try 3 marki. Ja1n Kubelec 5 m\:uek. Jan 
9rzemski 2 marki. Szym. żurawka 50 
len. Woj. Magdziak 2 marki. St. Pawlak 
l markę. Michał S1$:ołuda 2 rmrki. Wac 
law Skoluda 2 marki. Wawrzyn Galew
~ki 2 marki. Jan Wróblewski 1 markę. 
Ludwik Dutczak 50 fen. Procentu było 
17,90 mr. razem czyini 888,10 mr. 

Rozchód: Chorągiew kosztuje 700 
lllarek. Żałobna szarfa i wstęga 4 mar
ki, Porto z opakowaniem. chorągwi 22 
lllarki, 2 Msze św. za ofiarodawców 6 
marek, portorya agitacyi 12 ma~ek, 
Podróże w agitacyi 22,60 mr. Pokw1to
\\1ania i inne wydatki SO marek. Ra
zern 816,60 mr. pozostaje 71,50 mrk. 

Pokw.itowanie ! 
Do Administracyi ,„Wiarusa Polskiego" na

~e&ra!I1o na no,wy wóz d'1a Drzymafy następu
iące skladki: 
~ Na chrzcinach u p Stanis1awa Makaly: 
Jt, Ma,kafa z żona 1 m r., nowo.narodzony syn 
1.an 50 fen., P. S0ibecki z_ ż?na lr:ir .• I· Ma
~a.ra z żona I mr .. fr. W1lkowsk1 z zoną 1 
illr_, M. Mucha 1 mr., M. Bulif1ski z żoną 1 m., 

yornas~ ~lizera 1,50 mr„ K. Kuśniercz.ak 2 m., 
St. l(u~merazak 1 mr_, St. łięciak 1 mr., -
raz.em 12,00 mr. 

Z Bruckhausen: J. Juszczak 3 mr. P 
Błaszyk 1 rnr., St. Kochowicz 2 mr -· ra~ 
zem 6,00 mr. · 

Ze Sterkrade naide~t!tano 3,70 mr 
Dotychczas zebrano 21.70 mr. • 

J. Pankowski. 

Zt brania towarzystw. 
Baczność „Sokół" w Roehlinghausen. 
Podaje sie niniejszem wszystkim druhom 

cl? wia<iomooci, iż Towarzystwo daje sie wspól 
1 !liie ~fotografow.ać w przysllą niedziele 22 bm. 
P<Awmnością de.st karoeg_o druha. należącego do 
na1Szego Towarzystwa, puruktualnie o godz. 4 
po pol'lldniu stawić sie w lokalu posiedzeń. (I) 

Czołem! Zarząd. 

Towarzystwo ldmn. „Sokół" w Herne 
donosi swym czfonkorn oraz roda1kom, iż 
przyszJ'e zebranie odbedzie sie w niedzielę, dnia 
22 bm., o goct.z.i1ITie 3.Yz p-o poludniu w Domu 
c~elaidZi kaitoli'Ckiej (Ka.th. Oese.llenhaius). Go-
ście mile widzialni. ( 1) Wydział. 

l(oło śpiewu „Harmonia" w Gladbeck. 
Zebranie od'będz.ie stlę w niedlzię.lę, dnia 

22 września. o Q'Odzinie 4 po polud:ruiu. Po ze
braniu lekcya, śpiewu. O liciiny udzial prosi 

(1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Stanisława ((ostki w 
Orullbad 

poda1e do wiadomości wszystkim bratruim To-
1wrzy~twom, które zaproszenia odebraly i tym, 
.kitóre dla braku adresów zaiproszeń nie ode
brfy i WSIZJystkim Rodakom, iż nasze TO!Wai-
rz;y;stwo obchodzi rw niedzielę, d'niia 22 wrze
Ślf!liai, pierwi.szą rocznicę załOŻenia i poświęce· 
nia nowej chorągwi na sali posiedzeń u pana 
NoHe w Orullbad przy Wysokiej ulicy, łioch
stras~e nr. 52. - Program ruroczystości nastę
PUiiący: Od godziny 2-%4 przyjmowanie bra 
tnich TQIW'arzys1tw, o pól do 4 pochód do ko
śdoiliai W1 Bruchu przy odglolsie muzyki paina 
P.ietrygi następującemi ulicami: Omllbad uli
cą, potem Bochumską i Maryańską na polskie 
nabożeństwo; po· uroczystości poświęcenfa1 cho 
rągwi i poLsikilem 111abor2eńs.twie pochód M.a
ryańską ulicą. Bochumską, Dworcową i Pod-
gónną aż na sale, 11:dlz.ie się odbedzie dalsza 
unoczystość. Po przybyciu na sa'lę, pmvitainie 
TCJ1Warzystw i gości Przez prze1W-0dniiczącey;o, 
po-tern koncert kapeli paina Pietrygi, deklama
cye i śpiew Kola śpiewu „fioleik" z Bruohu, 
poczem wyglosi nam rnowe cz.tonek zarządu 
wzajemnej J){)mocy polskich towarzystw, pan 
Reier. Zapraszamy sząn. panów Kuncę !ZI Bo·
chum .i pa1na Kilerczyńskiego z. łierne. W ko·ńcu 
Mstanie odegrana ba·rdzo zaiimuijąca. si.tuka; po 
teatrze podziękowanie tow. i · gościom za odwie
dzenie. 

Uwaga. Zebranie Towarzysitwa św. Sta
.nisJarwa Kostki odbędzie się w poJudn.ie -0 go
dzinie 11.Yz na siali zwYktych posiedizień. O 
licznie przy:bycie czJonków i gości uprasza: .się. 
- Rówinież podaje sie członkom i rodakom do 
wiiadomości, .iż idnia 28 wrz,eśnia. Przybędzie 
do nas ksiąd'z polski w celu s.tuchania &'POWie
<lzi św . Spowiedzi 1z.aczną księża sfucha'ć 1w 
sobotę od godiz . .i'ny 2 aż do 7 i w nied'Zielę od 
gooziiny 6 aż do 8. O p-odzinie 8 przystępuje 
Tawarzystwio św. Stanisł'awa Kostki i Tow. 
św. Mkhafa. z Bruchu do wspólnej Komunii św. 

Uprnsza się czfonków i wszystkich Roda
ków, a1by z. t~ sposoibnaści skorzystali. 

M.ichiał Karmiński, przewodniczący. 

Czołem! Czołem! 
Towairzystwo gimn. "Sokół" w Neumiihl-

Buscbhausen 
dolllOSi swym cz.Tonkom i rodakom ornz tym 
~ni'azdom, k;tóre zaproos21enia o<lebra\ly, iż w 
niedzielę, dnia 22 września, obchodzi nasze 
gn,iazdo 

trzeci<l roc7Jnicę istnienia 
u pania Zaihnai w Buschhausen. Porządek nastę 
pujący: Od god,zi,ny 2 do 4 pnZ1Y1imowanie są
.siedmich Q:miiazd w lokalu u v. Schroera, o go
dzi1nie 4.Yz wymarsz na· wielką salę do p. Za1hna 
Program zaba"'ry urozmaicony ćwiczeniami 
gimnastycznemi. Cwiiczenia o n~rody dla po
szcególnych druhów i 1strzelanie do tarczy o 
nagrody. G111iaz.do, które przy,będzie w najwię
ksiZJej Jicz1bie. otrzyma piękną nagrode honQ-
r01wą. Gaś.cie rni'le w;idziaaii. (3) Wydział. 

Ba~zność Ewing ! 
W niedzielę, dnia 29 września. obchodzimy 

poświęcenie naszego sztandaru. R<*lacy! 
bierzcie a· czytajcie „Wia'rusa". - Bo to me
sfychana dusza: - On każdemu Polaikow.i se~
ce wzrusza. - A my też o• tern dobrze parnie 
1tamy - I z caf ej okolicy .Ewing Soko.łów i So
kolice 1za1praszamy. - Przy kościele katolickim 
na sali pana Lamma, - Odbędzie się cala za
bawa. - Progrnm barllzo uro2ornaicony, -
Dlatego nikt nie będzie zawiedziony_ - Rano 
o goo'z. 8 do kościola na Mszę św. podążymy 
- Na: co wszvstkich Polaków prosimy. - O 
Q'Odz pót do 1 po obiedzie. - Stawamw w 
s:zere.gach w ogrodzie. - Druhowie stawcie 
,się jak jedno ramię, - Bo będzie z nowym1 

Sit,tartdarem fo-tografoi\.vanie - O godz. 4 
zabaiwę rozpoczynamy - I jeszcze raz wszy
stkie gniazda zapraszamy. 
(1) Czot'em! Wydział. 

Koto śpiewackie „l(ościuszko" w Alstaden 
obchodzi swą zabawę dnia 22 wrze'nia, na sa
li p. Thomassen. polączrmq ze śpiewami i taf1-
ca:mi. Początek o 10'dz.. 5 po pot Na tę zaba
wę zaprasza Sza•n. Rodaków z A lstaden i oko-
cy (1) Zarząd. 

~ ' ":"; 
.il:. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Scbonnebeck 
urządza w Jlied.zielę, 22 "rześnia, na sali p. 
\Vinkelhofera 

- Zabawę jesienną. -
O liczny udzial w zabawie prosi (1) 

Wydział. 

Towarzystwo św. fłOryana w Gelsenkirchen 
Hessler. 

Posiedzenie odbędiie się -dnia 22go wrze
śnia p0 po.tudniu o 4 godz. u pana Fischera w 
łiessler, ul. Kainderza (Kanzlerstr.), na które 
.s.ię zaprasza wszystkich czlonków jad.<o i in
nych Rodaków. O punktualne przybycie upra-
sza się usilnie tl) Zarząd. 

Towaf"Zystwo gimn. „Sokół" w Sterkrade 
podaje do wiadomoścL SwYm druhom, iż zebra.. 
nie odbęd•.z;ie się w niedzjelę. 22 bm., po połu
dniu o godzinie 2%. Po zebraniu wymarsz na 
rocmice do Neumtihl. 

Uwaga. Zabawa z tańcem odbędzie się 6 
października. na którą wszystkich Polaków 
jak naiuprzejmiei zapraszamy_ (I) 

Czolem ! Wydział. 

Towarzystwo vimn. „Sokół" w l(aroai>. 
Z powodu misyj obchód rocznicy <lniai 22 

wnz.eśnia się nie odbędzie. We ,,Wiarusie Pol
skim" jeSIZCze podamy, 1kiedy się odbędz.ie. 
Czofom ! (3) Wydział. 

Towarzystwo polsko-katolickie .,Jedność" pod 
opieką św. Barbary w Loentrop 

donosi swym czł'onkom oraz. Roda•kom z Loen 
trop i okoH'cy, iż w niedzielę, dnia 22 wrze
śni.at, udbędzie się zebrą,_nie po por. o godzinie 
4-eo przy koście-le .u pa·ni Lucie w Lenckerbeck 
Uprasizai sie szan. cz.tooków. ażeby się jak naj~ 
Uciz'11J1ei sta1wili, poo1iew,aż przyjdą pod obrady 
bairidzo w:xżine sprawy. Rodacy, którzy ieszcze 
nie naileżą do Towarzystwa, niechaij przybędą 
na zeibmie i dadzą s.ie wPisać d·o Towarzystwa, 
o co upirze!jmie uprasza Zarząd. 

Towarzystwo polsko-katof.ickie „Jedność" pod 
OJ>ieką św. Bar~ry w Loentrop 

zasyla podziękowanie pa1nu 
JÓZEFOWI MACl(OWIAl(OWI 

jako dyry,geintowi teatru i amatorom za tak pię
kne odegranie ISMucz.k.i teatrailnei. W końcu 
wykrzykujemy: Dyryg-emt i amatorzy nasi niech 
żyJą. aż się echo z Loentrap do Bruchu odlbije! 

(1) Zarząd. 

Cwłem! 
Szarnownym, Druhom prezes-0111' Towa

rzysitw g.inmastycznych „Sokól" dOO{)SZe n.i:
niejszem. iż dnia 15 bm. zalożyliśmy Tow. gim. 
„Sokóf". Przy lasikawych zaprosreniach nas 
na roc7inice prosimy adresować: fr. Wolny, 
prezes. Orossenbaum. Rottstr. Il. 

Wydział. 

Towarzvstwo im. św Stan. B. w Herne. 
Przyszłe zebranie odbędzłe się w niedz.ielę, 

·dnia 22 WJrześnia. o godz. 4 po pol. Lokal po
siedze1i.: Dom Czeladzi Kat. (Kath. Oesellen-
haus). O Liczny udzial uprasza ( 1) 

Zanząd. 

Towarz,ystwo św. Alołze~o w Weitmar 
podade swym czlonk1om id10 wiadomośoi, iż w 
!lJ1iedzieilę,, dnia 22 wrieśni·a. Po poludnJu o go~ 
d.z:i111ie 4 ·odbędzie się kwartalne zebranie. 
UpraSlz.a sie czfonków, aby się j.ak nailicznieJ 
zebrali, ponieważ mamy ważne sprawy do za
latwienia. Kto się bez uniewinni·mia nie sta
wi, podpada karze 25 fen., zarząd 50 feJt. Re
w;izoroiwie 1kasy i zarząd zechcą się o godz. 
2-ej staiwić. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antonie~o w Laar 
uw:iaidamia swych wszystkich czl'onków, iż ze
bra1J1ie odbędzie sie dnia 22 w,rześnia, o godlZ. 5 
PO potudlniu. (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Izydora w Herne . 
W .niedzielę. dnia 22 wrzeŚIJ1ia. odbędzie 

się z.ebra111Jie poi poł'udniu o 9'0dzinie 4 w lokalu 
p. Sternberga, przy ulicy Dworcowej obok ko~ 
śdofa katolickiego. na które się wszystkich 
cz.Ianków ja1k nauprzeimie.i zapra'slZla; goście 
mile widzia111i. ll) 

Za-raz po zebraniu 00.będz.ie się zabawa 
zamknięta dla tych, którzy idą do wojska. Ci 
za!Ś rcdlacy, któ.rzy by chcieli korzystać z tej 
zaba·wY. a nie są czlonkami. 'POWinni się na 
zehrarnJiu przed zabawą na czlonka dać zapi-
sać. Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Hamb<>rn 
donosi szanowny:r' < .~·(Jnkom, iż w niedzielę, 
dniia 22 września. P· ' pol'udnil:l o godz. 4 na sali 
panai Marego odbędzie się jesienna zabawa, na 
którą prosimy o jak najliczniejszy udział 
szanownych czlonków. (1) Zarząd. 

Towarzystwo abstynentów •. Wyzwolenie" 
w Essen 

donosi uprzejmie czfonkom. i ż przyszie zebra
nie odlbę.dzie się w niedzielę, dnia 22 września, 
o godzinie pól do 3 po polud!1'iu na sali pana 
Daheim przy ul. Gerlingsplatz. O ja1k najlicz
niejsze pnzybycie cztonków oraz rodaków u
prasza sie. Dalei br~cia rodacy, weirny się 
ochocw do zwalczania alkoholu, tego najwię
kszego nienrzyjadela ludzkości. (1) 

Zarząd. 

Okręg VII. Nadreński! 
Dnia 22 wrze~nia br. rano o godz. 12 od

będzLe się zebranie prezesów i naczelników. 
- Zebranie wydziału okręgowc)(o o godz. 10. 
- Po zcbrainiu fo.tograiowanie prezesów i na-
czelników w Bruckhausen n Renem ulica 
Szkólrm ($chulstr.) w lokalu p, Scholtcn. 

Czorem ! ( 1) Wydział. 
_LJ' 

Towarzystwo św. Józefa w HCf'ten. 
W niedziele. dnia 22 września w (}{)ludni• 

o godz.inie 2 odbędzie się roczne walne zebia
nie, na którem bedzie obór nowego z.ąrząd.u. 
O jak mtilicz.niejszy udziail członków prosi 
(1) Zarząd. 

Koło śpiewu •• Róża leśna" w Giirmigfeld. 
Na uczczenie członków odchodząc)"Ch do 

wojska odbędzie się w niedz.ielę, 22 bm„ o go
<lzinie 4 po poludniu nai sali o. Miillera zabaw• 
z tańcami. O liczny udziat prosi ( 1) 

Zarząd. 

T owanystwo gimn. „Sokół'' w Hochstrass' 
donosi szan. czlonkom. iż w niedztelę, <lnia 22 
września. bierze udz.ial w rocznicy w Neumilhl. 
Druhowie ćwiczący i niećwiczący wi'nni się 
staiwić o godz. 12 w południe na sali ćwiczeń. 
Wymarsz d l()Neumi.ihl o god:z. 1. O jak nailioz 
nieiszy udzial sie u~rasza. Czoiem! (2) 

Naczelnik. 

l(<>ło śpiewu „Zgoda" w Witten 
podaje do wJadmności swym czlonkom z Wit
ten i okolicy, ~1: dnia 22 wrześnóa obchodzimy 

- 6.tą roczni~ lstnienla -
1rn saH p. Koester przy ulicy łiauptstr„ Na 
powyższą uroczystość zapraszamy fa1k naJu
przejmiei wszystkie nam życzliwe Kota śpie
wackie i Tawa1rzystwa. które zaprosizenia ode 
bra~y i te, które dla braku adresów zapro
szeń nie odebraly. PrORraim: Od godz. 3 do 
4 przyjmowamie bratnich Kół' śpiewackich, To-
warzystw i 1R'Ości. Otrwlarcie uroczyst()sci 

przez przewod~czącegQ. oraz powitanie bra
tnich KóJ śpiewac.ki.ch, TQWarzys.tw i gości. 
śpiewy, mo·wy, deklamacye, humorysty.ka. W 
końcu taniec. MmZ1Ykę dostawi p. Pawlaczyk 
z Schcmne'beck. Wstępne dla czl'onków wszyst 
kJ.eh pOtlskich Towarzv·stw 50 fen. Mamy na
<lz.ieię. że 1na's szan. Kofa śpiewackie i Towa
rzystiWa swą obecnością zaszczyca. 
Cześć pieśni polskiej! (1) Zarząd. 

Towarzystwo św. Wincent~o w Hochheide. 
Zeibrnnie o~będz.ie sie. dnia 22 wrześinta 

o godz.i,nie 4 po poł'udnLu .na sali Posiedzeń, ul. 
Rheiinpreusse,n. (1) Zarząd. 

Towarz}'lstwo i,rimn. Sokół w Catemberg 
W niedziele, diniai 22 września o 3 godz. 

po J>O(udlni~ odbędzie się miesięcme zebranie. 
P~ll!ieważ są ważne sprawy do zalatwienia.. 
dla tego '1.lprasza sie drtJhów, ażeby isię jak naj
li c mi eti sfarw il i. 

Uwaga: Po zebraniu wymarsz do Kair
lnap na ziabarwę. O liczne i punktualne staiw'ie
nie się druhów pirosi Wydział. (1) 

Towarzystwo św Woiciecha w Hochlarmark 
dooo,~1i uprzejmie !Swym am'.onkom, iż w nie
d,zielę, <l:niai 22 :w1rześnia, o god21inie 11 przed 
P'oludniem zaraz. po naibożeństwie odbędzie sie 
z.wycz.ajne zebranłe. O licZJIJY udział' cz.ron
ków prosi Zariiąd. (1) 

Towarzystwo św. Idziego w Oberhausen-
Lirich 

podaije SJ\V)'ln1 azllonkom oraz wszystkim Roi@
korn i Rodaczkom do wiadomości, iż w sobotę~ 
21 września1, prz.y'będzie do kościo.fai św. Kaita
rzYinY w Lirich polskli. ksiądz celem slluchauła 
spowiedzi św. W sobotę po polu.dniu już oo 4 
godzJny będzie ksiądz sluchal spowiedzi św. 
po P'Olsku_ W niedzielę o goclz.inie 7 i pól bę
dzie Towarzystwo orzySitępQW'alo do wspólnej 
Komunii św., do którei powinni wszyscy roda
cy i rodaczld z Oberhausen-Lirich i Oberhau
sen przystq,µ,ić. Czlonko~vie Towarzystwa 
przystępują ·dlo Sto.lu Pańskiego w towarzy
stwie chorągwii. O godzinJe 9 główne nab01-
żei'1stwo dla Po1laków, po poł'u-dnju nies:ZJpory 
z połski.m śpijewcm o godzinie 11 i pól na które 
także wszystkich Rod~ków i Rodaczki zaptra-
sza (1) Zarząd. 

Baczność członkow.ie Towarzystwa św. Anto
niego w Recklinghausen-Siid (na Ludwiku)! 

PoidaJemy szan. czlonkom oraz R~d1ak·om i 
Rodaczkom do wiadomlości, Jż w sobotę, dnfa 
21 września, przybędz.ie tudotąd ksiądiz, z stron 
~czystych 1W celu s.ruchanu\'l ;spowiedz,i św. 
i ~luchać bedzie od go_dzjny 3. W niedZlielę, 
d111iai 22 wrześnfai, raoo o godz. 9 będzie Msza 
św. z polskim śpiewem i kazaniem. Pooc"'.as 
tej Mszy św. będlz.ie wspólna l(omunfa św. dla 
czfonków Tow. św. Antoniego_ Uprasza się 
więc szan. czfonków, ażeby iaik ·najlicz1niej przy 
stąpili do Stolu Pańsk.iego. Zarząd', (1) 

Towarzystwo św. Antonie1rn w Reklingh_ Siid 
(Mi Ludwiku) 

<lono~n swym czlookom, iż w niedzielę, dnia 22 
września, od.będzie Siię miesięczne zebranie 
przed południem o godiz. 11. 

Uwaga: Za1 azern oznajmiam czlonkorn, 
iż w tę saJmą niedzielę. bierze Towarzysitwo 
nasze ud~ia/l w poświęceniu chorągwi TiOl\V. 
św. Stanislawa Kostki w Orullbad. Wymarsz 
z lokalu posiedzeń o godz. póJ do 3 po pol. 
O liczny udzfal prosi (1) 

Józef Berger, pnzewodn. 

Tow. Abstynentów polskich w Bruckhausen 
donosi czlonkrnn i Rodakom w Bruckhausen 
i okolicy, iż w niedZlielę. dnia 22 'vrześnia. o 
goozinie 6po pa!udniiu odbędzie się zebranie 
u p. łfo111iga. na które wszystkich uprze~mie 
zapra za Zar:utd. (1) 

Towarzystwo św. lgnac~o w Oberhausen 
uwiadamia szan. czfonków. iż w miedzielę, 

dnia 22 września, o godz. 12 zaraz po ostatniej 
M rz św. odbędzie siG posiedzenie. na które 
się \Vszystkich czJonków zaprasza. Goście 
mile widziani. (2) Zarząd. 



r:a11umc:--
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Don0szę wszystkim krewnym i znajo· 
mym, iż w środę po południu 10 godz. 3 
podo\iato się Panu ' Bogu zabrać po długich 
i ciężk. cierp. na.jnkoch. żonę mojfł, naszą 
najnkoch. matkP, i najmilszą babkę śp. 

Franc szke Antkowiakową 
ur. 1'Iłarón·nę 

w 62 roku życia. 1110 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę po 

poł. o g. 2 z domu żałoby, Diimpten Sect I 
nr. Sf'>/ 2 w pobliżu kopalni „Roland" 

O µob. westcbn. za duszę zmarłej prosi 
w Hmntku pogrążona Rod~i o a. 

J!'łlł p .t.ntkowlak. · ~ 

am 

· Towarzystwo gimn. ,..Sokół" w Mengede 
1>odaje swym druhom oraz wsizystkim Rodia
kom do wiadomości, iż w środ~ ra!IlO t> godz. 
4-ei rozsta~ się z tym Ś'miatem <l!1Uh [}a!sz 

śp_ WALENTY BALCER. 

Pogrzeb od1będzie się w ni.e'dz.ielę po polu
dn:iu o god·zinie 3 z domu .chory.eh w Moo
gecle. 

Druhowie winni się punktualnie o godzinie 
2 w lol4a.lu Posiedzeń stawić. O liczny ud'ziaJ 
w pogrzebie upraisza (I) Wydział. 

. ' . . .... . 
" ~ . ..• . . 

-
Bractwo żywego Ro.żańca św. w Dilmpten 

:podarle do wfa<l001ośd swym Siostrom, iż w 
środę, po poludrniu o godzinie 3 wbral Pan Bóg 
sioSltrę nalSZą ' 

śp. FRANCISZKĘ ANTKOWIAKOW Ą 
ur., Miarów:nę w 62 roku żyda. 

Pogrzeb od1będzie się w niedzielę po polu
dniu -0 god'ziinie 2 z domu żaroby DUmp,ten I 
mr. 35/2. w pobliżu kopalni „Roland". O jak naj 
liczniejszy udz:ial w p~rzebfo prosi 

Nadzelator. 

li 

Towarzystwo· św. J;idwigi w Me~gede 
donosi swym czil'onkom :i wszystkim Rodakom, 
iż w środę rano o godzinie 4 rozstal się z tym 
światem czlon:ek masz 

śp. WALENTY BALCER. 
w 19 ro~ życia. 

Pogrzeb odhędz.ie •sie w niedzielę po po
ludindJu o s;odz.i1TI1ie 3 z domu chorych w Men
gede. CzlionkO!Wie win'l1J się a ~odzfrJiie 2-ej ·W 
lokalu posiedzeń w odznakach i ·czapkach jak 
~jlicz.niej starwjć_ (1) Zarząd. 

TowarzYstWo św. Stanisława Biskupa 
w Styrum 

donosi swym czlonikom i rodakom. iż :w środę 
po poludniu o godzinie 3 zabral Pan Bóg żonę 
czll'onka naszego 

śp. FRANCISZKĘ ANTKOWIAKOW Ą 
ur. Miarówne w 62 roku życ.i.bi. 

P ogrzeb odbędzie się w niedzielę po po.lu
dniu o Q"od:zinie 2 z <lomu żafoby Diimpten l. 
nr. 35/2 w pobliżu kopal.ni „Roland". Czlcmko
wie i ·chorążowie willJ11Ji się stawić o godzinie 
.1-ej na sali posiedzeń. O iaik ·najlicZ111ieisiiy u-
dzial w pogrzebie pros.i Zarząd. -

',/~· . „„. ,· ' ' ł"fl 1, • ·. -.„ ,, ' -

Tow. Lotery;ne „Jetmość" w Duisburg.Mel. r 
dericb. 

Baczność Rodacy w Gerthe i ok(}Ucy! 
Podaje się wszystkim druhom i ro.dakom do 

wfa.domośai, iż w niedzielę, dnia 22 bm„ odbę
dzie się na sali p. Schuhmachera w ttiltrop 
o godz. 4 po polud1niu 

Baczność Rodacv w Baukau! -..., 

Wiec oolskl W niedzielę, dniai 22 bm„ odbędzie się 
zebranie. Po zebraniu o godz. 5 zabawa dla 
czlbnków, odchodzących do wo.iska. Na: za
bawę zapraszamy wszystkich czlonków rz. ro
dzinami i tych rodaków, którzyby chcieli się 
na cz.tanków się dać zapisać. (2) 

Zarząd. 

- wielk·i wiec. sokolski. -
Obowjąz,kiem każdego Rodaka jest na teni wlec 
przybyć. Na wiecu będzie przemawiiall1 pan J. 
Pankowski z Bochum. - Oziołem ! 

w sprawie wyboru radnych do rady gmiJJnei 
odbędzJe się w niedzielę, dnia 22 bm .• o godz · 
5 po poludlniu nai sali p. Newei1rngai na ul. Bi· 
smarcka, zaraz przy 1kat. kościele. Obowią: 
z~iem k~<leg:o wy~orcy Polaka jest na wiec: 
się st<l:'Wll~. Do ~z.1ela Rodaicy! .Bokażmy, że 
nam rue rnst oboJętnem, kto będzie zaSliadal w 
radzie gminnej. Jest nas tuta:i tyle P-Otlaków 
że kiiLka inasizych radnych przeprow.adzić po. 
wtn:niśmy. Chcąc jednakowoż to pnz.eprowa_ 
dzić, musiimy iść z,~ocLnie razem a nie rozwua. 
Jać się. O l1icz.nry ud;z.iaif Rodaików w wiecu pr0 , 

(3) Zwołujący. 

Koło śpiewu „Wanda" w Caternberg 

podaje SWYm czlonkom do wiad01111ości, iż w 
niedzfolę, 22 września, po poludniu o godzinie 
1-ei odbędzie się miesięczne zebranie. O licz
ny udzial czronków uprasza się; goście mile 

Towarzystwo polsko-katolickie św. Józeia 
w Horst nad ł:mscher. 

widziani (2) Zarząd. 

W niedzielę, dnia 22 wrześnrla, odbędzie 
się miesięczne zebranie o godz. 4 po poludniu, 
które l bm. mus!iano pnz.erwać z wwodru nie
dostatecznej liczby ,czlonków. Z voiwodu bar
dzo ~nei !Sprawy stawienie się wszystkich 
czf ooków pożą·dane. Zarząd. 

si ( 4) Wyborczy komitet gmilUly. 

Tow. gimn. „Sokór' w Bruckhausen. 

W :nied~ielę. 22 bm„ o P'odizinie 4 po po.lu
diniu 1J1a sali p. Brinka odbędzie się zebranie. 
O .lrk:zniy udzial prooi (2) Wydział. 

Uwa{!a. Posiedzenie zarządu o godz. 9 
przed południem. Czionlrow1ie izarządu winni 
się W1Szyscy iSrt:awić. także chorążowie i asy
ste.nd. {3) Przewodniczący. 

Towarzy·stwo1 św. Stanisława w Catemberg, 

Zebranie od'będzie się w nie00ie'1ę. dnia 22 
bm„ o godlzinie 4 po ooludrnu. Czfonkowie 
zarządu winni się stawi_ć o godz. 3. O lk1zmy , 
udizial uprasza Zarząd. (2), 

daję 

Szanownym Rodakom donoszę uprzejmie, iż 

w niedziel-:, 2: września 
o godz . .I po poi. 

l~oneert· 

1111 

__.. na cel iobroczynny -. 
w Gelsenkirchen, przy ulicy Armina 

na sali „Germania Hotel". 
Prosząc o liczny udział szan. Rodaków, kreślę 

z szacunkiem 

Stanisława Szulerowiczowa z Herne. 

Bank Lodow:v. w Sremle 
Spółka zapisana z nieograniczQnl} odpowiedzialnością - założ. w rokn 1878 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako instytucya, w które najpewniej 
•kladae mogą ciężko zapracowane swe 08Zł"Z~d:no8eł. 

Bank płaci od depozytów za. wypowiedzeniem: 
IO·dniowem 3 pro~ent. 
k wartalnem • ., 

Złożone u nas depozyta ł ofiłzezędnośeł ąnosily na Nowy 
Rok blisko e I pól miliona marek. . 

Fundusze rezenvoft'e ł udzłal7 członków ca. 500,000 mk. 
Ba.nk ludowy w ~remie liczy 1155 członków, którzy wszyscy 111aj.ątka.mi swym 
odpowiadają za. Bank i złożone w nim kapitały. 

Bank ludowy należy do Związku Spótek Zarobk.owych. Prezesem Rady 
Nadzorczej naszego Banku jest Pa.tron Spółek ks. prał. Wawrzyn.lak.. 

Loka.le bankowe mieszczą się w domu własnym Banku przy ul. Kościel 

Kilku młod. łudzi 
od 17 do 19 roku znaj· 
dzie stałą prac!) w tka• 
ekbn warsztacie 
do wyrariania jedwabn. 
materyi. 14 dni na próbę, 
w tym czasie wikt darmo. 

M. TuszyiJski, 
EI ber fe Id, 

Schreinerstr. 16 a. [1109] 

Poszukuję od zaraz 
16-letniej 1108 

dziewczyny 
do lekkiej pracy domowej 
z dobrem świadectwem. 
1'1ielt. Tu!iiz)·ńskł, 

iElberfeld, 
Pfeilstrasse 14. 

Podróżującego I~-~~---
na cygary na. wy•oką Elementarze· 
prowizyję przymie w wielkim wybone poleca 

Jan Słomińsk, Księgarnia 
Duisburg- w· p I k „ la.rusa. o s .'' Hochfetd, 
Sudetr. I~-&. (1078) ~~~~~~-. 

Mam na sprzedaż [1088 

dom 
łl I skład fi 
od zaraz lub później 

I !~~~~~~r~~~ 

~zan. Rodaczkom " 
Wanne i okolicy po'ecarn 
się jako 106~· 

po leka 
akuszerka 

i proszę o łask. poparcie_ 

A. Kruk, 
- ulica Karola 43. - · 

--~········--~~····-~· E Na odpłat_, li 
• - "'-· • rt· 
,„~--~ ~~ 
~ -;' ~ sprzedajemy wszelkie meble, ~ IJ· 
~ "' es całkowite wyprawy, piece ~ ~ 
~=- ~w-·· f1ł' =- :. ~ ~ • "= kuchenne, różne ,sprz~ty do· = = I 
~ ~ ! mowe, kanapy, wóziki dla = = • 
łW =-~ ~ ;- •. 
~ -;a ~ dzieci po cenach najniższych. ~ ; ~· 

~ ~ = - ~ • = ,a Polecamy również własny S ;; ~ 
: ~ S warsztat tapicerski. Kupione - ~ ł 

107 ~ ~ " ~ : :S J sprz~ty odstawiamy darmo 4' ; 
nej nr. 15 i otwarte są codziennie z wyjątkiem niedziel i iwiąt. 

Numer telefonu 59. Adres: 

Bank LudoD„Y - Volksbank 
Sehrimm (Posen) 

Rodacy! Korzystajcie sami - z ogłoszenia niniejszego - i krewnyni 
Waszym Banki, do Związku naszego należącto., polecajcie. 

es ~ do domu. = :1łf Ił ~ ~ ~ ~ 
Bank ludowy - ·v olksbank • „ =I = ~ 

:, Antoni Dyt•iewicz & I 
•l 633) Jó11ef KtśllieW'icm i 

eingetra.gene Genoss~nschaft mit unbeschrankter Haftpfłicht. 
llladalłńakl. N. :Kuehar11kł. Dutkłewie2'. 

Oświadczam 
iż z dniem 28 czerwca przyjąlem wylączną 

sprzedaż na Naidlrenię i Westfalię: 

J~k pisać listy? 
czyH Nowy sekretarz wlsld. N01We to powię
ksz,one wydanie zawiera naukę o pisaniu li
stów, wzo·ry na listy milosne, z powinszowa
niem i romnaite w życiu towairzy.sikiem, ro
dzinnem. haindiowem, rolniczem. dalej: Listy 
znakomitych pisarzów. jak MiC'kiewkza, Sier.
kiewicza i innych. Dalej: Spis błędów języko
wych i główne zasady pisownf polskiej. ·
Egz. brosz. ·1,60 mr., egz. opr. 2.00 mr. Oplata 
poczity 20 fenygów. 

~hwala Polski. 
Piękny obraz kolorowy pnzedsta1Wia Dzie. 

je nasze w umiejętnie ufożQnych portretach. Są 
iaim królowie, hetrna,ni, uczeni, rycerstwo pol· 
skie kcm:stytuc~ 3 ma~a. legioniśd i czasy 
Koś~iuszkow~kie. Obraz ten mile na nas robi 
wrażenie bo nam przypomina wielką prze
szlość naszą. Cena 1,50 mr„ z przesylką 1.70 

Dzieje Polski 
przez Raczyńskiego. Okazale to dzielo ma 604 
strom okol o 200 pięknych illustriacyi: portrety 
króló:_v hetmanów, zamki, pomniki, k·ościoly _ 
miastai' bitwy i 8 mapek. Dziello napisane 
tak zaijmująco~ że się je czyta iak powieść ia
ką. Cena egz. opr. w pfótno 7,50 mr. - ~a OO. 
platę 8 marek. - Dla detalistów wysoki .-a

Swój 
do swego? 

„, w Oberhausen, 8tGekmannstr, 88, przy Sta,rym.Rynkn. ~ 

-·~~~~--~-~~--~~~--~--~ 
·~-«i-~~«łił«łłl~>telł I · Swój do swego! . ł 
I Szanownym Rodakom z 8~~~1llll i ca.le~ okolicy donoszę, iż na j 
' zbliżający się sezon nadesz: w:~.:r;~~hse I 
• na ubrania, paletoty i spodnie.; · ''J'f.ll I I W moim wielkim składzie własnej 11071 
I g·otolłvej garderoby męzki~j • I i dla cblopoów I 
U :?:~t:~e c::!~l, !0~~~k:~;:~ko~o~~ :yl!~a;:p1:i:~eem8 ż~~;::~m;0kt~~~ I 
'Ir wprawdzie ma towar tani, ale za to tak zły i slaby, że się wnet rozleci. li 
I@ U mnie natomiast każdy kupi tanio, ale przytem towar bardzo trwały. Po- li I lecam również garderobę dla robotników, d.11 
~ a mianowicie spodnie, jat•zki, koszule, szkarpety, szelki, i t. 

Towarzystwo św. Jgnacega w Oberhausen ; w mojej pracowni garderoby męzkiej i 
::;n;~u~i~ ~~~~fem3 i,.,,,~7~k~~i ~~~ c~~: Glówny zastępca: I wykonuję ubrania na miarę wedhig najnowszej mody; krój pierwszorzędny, JJ, 

bat. 

K. KOZŁOWSKI, wydawca, Poznań, ulica Dlu
ga nr. 8. 

t 
ka naiszego St. Kochowicz, Bruckhausen n. R. ~ ceny przystępne. Każdy Rodak powinien tylko do mnie przyść i się prze- ~ 

śp. f'..RANCISZl(Ę ANTKOWIAKOW Ą " IJ konać o rzetelności mego interesu. ~

1 Po1:rzeb odbędzie się w niedzielę 'PO J)ol. o go- przy u licy Albrechta nr. 2. 

1 dzinie 2 z domu żaloby Duemp,teni I. nr. 35-2, w Zarazem polecam 995 • WoJ· ci· ech .ł Powałowsk1· 
pobliżu kopalni „Roland". Ozironkowie w.in.ni · ) ll.. · iJ 
~ię sta:wić jak najliczniej w czapkach i odzna- książki do nabożeństwa I 
heh na sa:Ji posiedzeń o godzinie 1 po poiuclniu. W BO c; HU .M, Alejowa ulica nr. 13. 
O jak najliczniejszy udziai! pro'Si Zarząd. i powieściowe. obrazy treligijne i narodowe, także 1f.c 

~~. ·~~. · . oprawiam obrazy, wianki i wj ązarki. Wielki WJ7bór ~~-~-f~. -~~-~-ł~Bł~-~-ł~•E~llłf~•~i)tf~ 
~;;;;;;;;;;;;..„„'""11„~·~„~~_;;;;;;;;.;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:..;;..:;P~O~r~~-to~·~~~e~k~z.w~i~d•ok•a•m~i,„n•o•w~in•Qz~o~w~a•ń•i•w•1•· a.zs•r•kó~w~„JP""~~~,i-.i-:-... ~~~ ... ~~~~~--~~~~~---lll-:'~~~31i:~~~~~~~~-Yllff~~~~~~~~~-:'nc;~~~~~--lJ;P'„.~ ......... ,_ 

f/daiw'nJ !J 111 • B Il I I 1 Iii I ~ IBochaDL .Odpowit.cWlal:Dy a reddJcyt: Ja :s . B re fik J w Bochum. Dl'llikarniai „Wiarusa Polskiego" w Bochum 



;,Wiarus Polskiu 
'WJehod~i 1:1.ześć razy tyi:wdniowo. 

Prenumerata wynosi 

ł,óO inii. 
kwartalnie. 

„Posłanca Katolickiego" otrzy
muj&\ abonenci w dodatku. 

•r. 39. 

Na niedzielę 19-tą po świątkach. 
Lekcya. :Efez. IV. 23-28. 

Bracia! Odnówcie się duchem u
myslu waszego, i obleczcie się w 1no
wlego czlowieka, który wedle Boga 
stwo)rzony jest w sprawiedliwości i 
świętobliwo.śJci prawdy. A iprze1toż zfo 
żywszy iklamstwio, mówcie każdy pra
Wldę z bliźnim swoim, bo jesteście 
czlian'k1ami jeden drugiego. Gniewaj
cie się, a nie grreszcie; slońce nie
chaj inie zapada ina r·ozgniewanie· wa
SiZe. Nie daiwajcie miejsca dj1aJblu. Któ 
ry kradl, niechaj j.uż nie kra.dnie, .Jecz 
raczej niech pracuje, robiąc 1rękoma 
swemi .co jest dobrego, aby imiał skąd 
udzielić mającemu potrzebę. 

Ewangelia. Mat. XXII. 1-14. 

W om czas mówił Jezus przedniej
szym kapła:nom i Faryzeuszom .przez 
przypowieść, rnekąc: Podobne się 

stalo królestw·o niebieskie czlowieki0-
wi królowi, który sprawil gndy mal
żeńskie synowi swemu. I 'POSła'ł slu
gi swoje wzywać zaproszonych na go
dy, a niechcieli przyjść. Zasię poslał 
insze sługi, mówiąc: Powi.ed~cie za
proszonym: otom obiad swói 1nagoto
wal, woły moje1 i karmne rze1ezy są 
. pobite, i wszystko gotowe; ;pójdźcie na 
gody. A oni zanield:baiii i odeszli, je
den do wsi swojej, a drugi do ikupiec
twa swego; a drudzy pojmali slugi je
go, i zelżywość im uczyniwszy pobili. 
A uslyszaWSiZy król rozgniewał się, i 
wsiawszy wojska swe, wytracił one 
męż·obójcę, i miasto ich spalil. Te
dy rze1kł sl1Uciebnikom swoim: Oodyć 
są gotowe, l~cz zaproszeni rnie byli go
dnymi. A Drzeto idźcie na rozstajne 
drogi, a :którychkolwiek najdziecie, 
wzywajcie na gody. I wyszedlsiiy slu
·dzy jego na drogi, zebrali wszystkie, 
które na1Jeźli. złe i dobre; i napełnio
ne są gody siedzącymi. A wszedł kró'l, 
aby og-Jądać siedzące, i obaczył tam 
człowieka nie odzianego szatą godo
wą. I rzekł mu: Przyjra,cielu, jakoś tu 
wszedł nie mając szaty godowej? A 
on zamilkl1ąił. Tedy rzekł Uwól słu
gom: Zwiazawszy r~ce i nogi jego, 
wrzućcie go· w ci~mności zewnętrzne; 
tam będzie płac7 i zgrzytanie zębów. 
Albowiem wiele1 jest wezwanyoh, lecz 
mało wybramych. 

Kazanie. 
Gody małżeńskie wyprawione przez 

króla synowi i zaproszeni'e na nie wie
lu, wyobrażają Kościół święty, którego 
iłową .niewidzialna i oblubieńcem, jest 
Chrystus. Jak król niejeden ziemski 
\Vyprawiiadąc gody synowi swemu, za
Prasza na nie rozmaitych gości, taik 
Podobnie Bóg Ojciec, Król wiecznej 
chwaty, wyprawił gody Synowi swe
mu Chrystusowi ,podówczas. kiedy Oo 
Dosłał na świat dla zbawienia ludzi. 
Wzywał On i wzywa 1po 1dzień dzisiej
szy na te gody chwały niebieskie~ 
Drzez sługi swoje: proroki~ a]J'Ostoły I 

kaptany, 'Wszystkie narody, Jezus 
krwią wlasiJlą, która J}'rzela.l_ dla zba:
Wienia naszego, kupił sobie wszyst-

kie na rod v. Ustanowił Kościół i zaślu 
bił go, rn:nito\v:awszy .dusze ludzkie wię 
Cej n;:Łd •życie wlasne. bo to dohrowo,J
nie za nie pioświęici!, i ustawicznie na 
te go-dy w zystk ich zaprnsza. A1e jak 

Bochum, na niedzielę, dnia 29-go września 1907. 

tam jedni nie chcieli przyjść, a drudzy I będzie mógł nic powiedzieć na obrooę 
choć przyszli to nie mieli szaty godo- swoją, bo słusznie i sprawiedtliwie Bóg 
wej; tak Podobnie i tu w Kościele Chry go potępi. Odezwie się .podówczas Król 
stusowym 1dzi'eje się. Zwykle wyma- wiecznej chwały: „Związawszy rę_cei i 
wi1ają się: batwochwalstwemt niedo- nogi jego, wrzućcie go w ciemności ze
wiarstwem i odszczepieństwem, i dla wnętr.zne: tam będzie placz i zgrzyta
teg.o nie chcą ·Wnijść na łono Kośdola, nie zębów.'' - Oto wymiar sprawiedli 
gardzą ucztą zg'Otowaną im, z wości jaki czekia1 tych wszystkich, któ 

.Eiwagielii, nauki Chrystusa. Sa- rzy w gnzechach śmiertelnych bez po-
kiramentów świętych i rozlicznych łask jednania się z Boigiem schodzą z tego 
Boskich; slu~i iBoże: zap.ras,zają1c ich świata: ciemności 1nigdy nie ustają i 
na tę ucztę znieważają i zabijają, jaik to męki piekiel:ne. 
uczynili naprzód żydzi, którzy nie przy Co ido nas bracia moi. przeraźmy się 
jęli fiwanigi'elii Chrystusa. a Szcze,pa- świętą bo~1aźnią sprawiedliwego sądu 
na świeteg·o oraz Jakóba starszego i Boga;, aby i nas ten nieszczęśliwy los 
młodszego zamordowa.li. jak o tern czy- ni spotka?. bo mówi w końcu Ewangie
tamy u Mateusz1ai święteg,o w r. 23, lia: „Wiełe jest wezwanych. leicz malo 
gd1zie J e'zus mówi: „Oto ja posyłam do wybranych." Nie ludźmy się tern że 
was Proroki. i Mędrce. i Doktory. a jesteśmy chrześciamami, ale żyjmy cno
z nich za-bijecie i ukrzyżujecie, i1 z nich tliwie i bogobojnie, a ·za popełnione 
ubiczujecie w bóźnicach waszych i bę- g,rzechy czyńmy pokutę, abyśmy nale
dzie1cie .przeiślaidować od mi1asta do żeć mo.gli po śmierci do :liczby wy
miasta." A i w czasach dzisiejszych branych, i cie.szyć się chwaJłą Bogia 
w różnych stronach świata toż sanno Po wszystkie \Vieki. Amen. 
się dzieje, że prześladuje i z1abijają słu: 
.gi Boże. „A usłuszaws1zy król rozgnie 
wał się: i posławszy wojska swe, wy
tracil ,one mężobójce, i miasto ich spa 
lił". Tak wlaśnie stało sie z Jerozo
lim_ą, nal któirą Bóg zesłał karę za nrie
·dowiarstwo żydów. że .Przez wojs:ka 
rzymskie pod :przewodnictwem W es
pazyus1za i Tytusa zburzoną została, i 
wszyscy mieszkańcy wymordowani. 
Niektórzy prze.z te wojska rozumieją 
aini.ołów złych czyli s~afanów, którym 
Bóg dozwala trapić_ ludzi za ich bez
bożności. Dalej czytamy w .Ewangie
lii, że król rnzgniewany rzeikl służebni 
kom swoim: .,Gody są gotowe: lecz 
zaproszeni nie byli godnymi. A przeto 
idźde na rozstia:nia dróg: a którychkol
wiek zna.idzie'cie. wezwiide na gody. 
I wyszedłszy słudzy jego na dwgi, ze
brnli wszystkie które znaleźli. złe i do
bre: i napełnione są gody siedzącymi''. 
Co znaczy: że gdy żyid'zi nie przyjęli 
Ewagielii i uczniów Pańskich .pomor
·dowalL rnzesł1a1 Jezus Apostołów w ró
żne cześci świata dla nawoływania 
wszystkich ,Jrndzi. rozmaitego sta1nu, 
wieku i narodowści, i dużo z pomię
dzy nich weszło ·na gody, iprzyjęt.o za
sady chrześcia11skie i stało sie wyzna 

wcami nauki Ch'rystusowej; ale i z 
pomiędzy nich dużo jest takich, którzy 
nie ma.ią szaty godowej, to jest. tych 
cnót i dobrych uczynków. j1a,kimi obo 
wiazani odznaczać się wyznawcy wia 
rv św1etet To też mówi Ewa1ngielia: 
że gdy wszedł król aby oglądać sie
dzące. obaczył tam człowiekia. nie o
dzianego ~zatą godową. Królem tym, 
je t Bóg wszechmocny, który zna taj
niki serc Judzkkh, i przed okiem któ
rego nic się ·nie ukryje; widzi on wielu 
z pomiędzy tych c.o się mianują ucznia
mi Jego, że ·nie są tern. czem być po
wi.nni, i sąidzi ich według uczynkó,v. 
Otóż do takich odzywa1 się: .. Przyjacie 
lu, jakoś tu wsze.dl 1nie ma,jąc szaty 
godowej?" - to jest nie ,oburza się 
na takiego Bóg ani go znieważa, ale z 
miłością n!3Jzy\vapąic g.o p'rzyjacie1em'. 

'przedstawia mu błąd iego i dowodzi 
mu, że nie z nienawiści, ale ze sprnwie 
dliwośd zmuszony jest wymierzyć mu 
karę za zniewage ~majestatu swe~o i 
niezachowanie tych praw, jakie on w y 
dat dla ludzi, a·by ie wypełniali. „A 
on zamilkł'· - to znaczy: że taki czt10-
wi ek któ.ry b!ą,dz i i nie chce spełniać 
przykazań Bożych. w dzień sądu gdy 
przyjdzie P a'n oglądać sługi S\,·oje. nir: 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

SIANO W O . 

Wieś Siainowo leży na zaichód od 
Gdańska, oddalona około 10 kilome
trów od miasta: K1a,rtuz. Jak mówi po
danie, w bardw dawnych czasach, kie 
dy w ISianorwlie feszcze kościoła nie 
było~ tyl:ko krzewy i drzewa rosły na 
tern miejscu, riazu jednego ludzie tam
tędy !drogą prże,chodzący znaleźli fi
gurę N. Paamy z Boskiem Dzieciątkiem, 
pięknie .z drzewa rzeźbioną, naidziem
skie:m jakiemś światlem oblaną: w krza 
ku paprociowym. Zabrali ją tedy z u
svainowaniem i iprzynieśli do pobliskiej 
wsi Mirachowa, gdzie właśnie wów-
,czas .kościół ,budowano. Ale święta 

figura niedługo ,potem nadziemską silą 
przeniesiona, z,nalaizk11 się zmowu w Sia
nowie w tej samej kotlinie. Gdy i po 
trzeci raz to samo się wydarzyło, zbu
dowa:no tam z początku małą kaplicę, 

,późiniej większy drewniany 1kośció
lek, pod wevwaniem Martki Najświę
tszej. Gdy później ·z dopuszcz·enia 
Bożego kościół ten .pożar do szczętu 
zniszczył, a wśród zg;liszcz i popiołu 
świętą figurę nietkniętą znaleziono, 

zaniesiono ją ido kapliczki znajdującej 
się przy ,drodze pół mili za wsią. Nie 
długo jednak potem wróciła św. figura 
na dawne miejsce w Sianowie; co gdy 
sie jeszcze dwukrotnie powtórzyto, za
bramo się tamże do budowy nowego 
kościoła. Zeznanie to uczyinil pod przy 
sięgą ks. Łukasz \Vodecki. dziekan mi
rnchowski i pleban w Sianowie. pod
czas kanonicznej wizyty tego koścfofa 
roku 1702, jako zgodne z podainiem lu
du. od .najdawniejszych czasów. 

Da\v:niej, nie było w Sianowie oso
bnego plcbaina. kościół ten należał do 
Strzepca, dla tego też tylko co trzecią 
niedzielę ,odprawiało sie w Sianowie 
naboże11stwo; dopiero od rnku 1859 za
mieszkał "\V Sianowie stale ks. wikary , 
a od roiku 1864 osobny probo zez d·la 
Siano\va mianowany Źostaf. 

W aktach ,parafialnych nie wie:e 
szczegółów znajdujemy dotyczących 
tego wizerunku Najśw. Pannv, prócz 
ogóln ej \vzmianki. że ludzie " zukający 
t am porr.oc •. rich f:1s1·: C1IZ1!air rv~ 

Księgarnia „Wiarusa P.'• 
poleca w wie~k:tn wyborze: 

książki di> nabożeństwa, powie· 
ściowe, historyczne, śpiewniki, u„ 
słowniki, papier listowy, wil\Zarki, 
powinszowania itd. 

Adres : ~Wiarus Polski", Bo· 
chum, :Maltheserstr. 17. 

~f:.. 

'~~~:.4;, 
-~,.~f 

Rok' 17. 

Matki Miłosierdzia. Przychodzilo da
wniej do SiaJtiowa wiele kalek i kula
wycht którzy tam zleczeni. kule swe 
i szczudla wstawiali. Kule te przecho
wywaino we wielkiej Hości w kostnicy. 
Opowiadają o jednym kulawym, że o
fia1nowawszy się z daleka do Sianowa„ 
ledwo doszędł do wzgórza, skąd mógł 
,kościół sia:nowski zoba~czyć, natych
miast wy:zdrowiał i wziąwsiiy kule na 
ramię zupełnit zdrowy do Siano~a przy 
byt . 

Rozalia Lipińska staruszka 70-let
nia zeznał1a' o sobie, że będąc dziew
czynką miała od urodzenia małą z po- • 
ozatku namśl nad lewem okiem, która 

1później tak wyriosla. że jej oko za6ł1a
niala i do widzenia przeszkadzała. Ma
tka jej, nie widfZąc ilnnej rady, of.iiam
wala ją opiece Najśw. Panny i zawiozła 
do Sianowa. Kiedy do domu wracały „ 
maitka widlzac narnśl na oku córki jak 
dawniej, zasmuciła się bardzo i zawią
zała jej ,oko mówiąc: „Córko moja, po
nośmy da.rmo do Sianowa chodziły'·; 
ale skoro z1aJ powrotem ido domu, chust
kę jej odwiązała. nie bylo już narośli. a 
po dwóch dniach i znaku po niej nie zo
stało. 

R101ku 1811, dnia 5 lipca, kościół sia
nowski piorunem uderzony, .zgorzał 
pionownie do szczętu. I tym razem 
świętą figurę matowaino i umieszczono 
ja w Stirzepcu, w oltar.zu kościoła para 
fiailnego. Nie myślano nawet o odbudo 
waniu lmśdofa sianowskiego, z 1powo
du mzlkzmych przeszkód i trudności 
czasów. At1oli Najśw. Panna objawi
ła się 1pewinej ślepej od urodzenia, a po
bofoej ni'ewiaście, 1ż'l!dając, aby kościół 
w Sianowie na 1no.wo był postawiony; 
w przeic;~vnym bowiem razie źleby się 
<lzialo w okoHcy Sianowa. Niewiasta 
iana imieniem Arnna Kunikowslm' zezna
ła to przed ks. Proboszczem. gotową 
będąc zatwierdzić zeznamie swoje 
iprzy,sięgą, przysięgi j,ednak: iks. Pro
boszcz od '11iej nie przyjął. Mimo to 
wiadomość o tern objawieniu wzeszła 
1się sizeroko; pobożny lud zabrał się o
chocw do budowv i w roku 1818 stanął 
nowy, choć skromny kościółek w Sia
nowie. 

Roku 1862 rządzcą kościoła ia:now 
skiego został ks. Józef Grti1nh0Jz, a zna
lazł zy wielki oharz w zaniedba1niu, po 
stanowił go odnowić. Nieznał an wca
le historyi sttaro-żytnej figury Najśw. 
Pa1nny tamże się znajdującej, a że była 
uszkod_zona i nie 1ood0bała mu się, kazał 
ja przeto usunąć, a na jej miejsce. spro 
wadził nową iigurę Matki Niep-okala1I1ej 
Ale ta figura nie odpowiadała pobożno
ści miejscowego ludu. który gł·ośno na 
tę zamianę narrnkał; a ~dy !J)adczas 
o~·pustu z dale.ka przybyli pielgrzymi, 
·111e zastali dawnej figury na oJtarzu. któ 
rą jako ła ~kami , ly1nną znali i cenili~ 
powstal głośny p łacz w kościele. Spr12-
wa oparła ię o wyższą władzę ducho
\·n1ą; obawiał się bowiem ks. Gruen
holz, aby lud katolicki nie przywiązy
wał ja;kiej za1bobcmnej wa1rtości do da
"\Vn cj figury. dla tego jej na oltarzu. mi
mo 'prośb parafian. nie stawiał. Przy
by l tedy do Sianowa komisarz biskupi, 
zbadano akta ko~delne. w którvch ta 
figura ł'a'.skami łynną nazywaną ·bywa, 
pr~.c lu.chana opowiada1i starszych pa
rai1a1 1 przelkonano ~ i ę . że słus·zne bv
ły pragnienia wie rnych, we wielkfm 
o Har7JU była 1l miesz1czoną. Ksiądz 
Oruenholz uradowany . że t,31ki skarb w 
.S 'v~·n; !· -:§::: 'c c p .=;-iri('. ;1J5f'.lni ' <. 



artystyczne odnowienie tej świętej fi
gury i ku ogólnej radości pobożnych: 
umieścił ją na dawnem miejsou we wiei 
kum ołtairzu, roku 1881. Odtąd ożyło na 
nowo 111a!bożerrstw.o do Najświętszej 
Painny w Sianowie. $więtą figur;ę 

Najświętszej Matki Zbawiciela 
zdobi obecnie kHkanaście wotów; w 
roku 1766 bylo ich 36, jak czytamy w 
aktach parafialnych. 

Niajliozniej zbiera się obecnie lud 
oobożny do Sianowa na uroczystość 
Naiśw. Pal1il1Y Szkaipler·znej, tudzież w 
dniu Jej Nawiedzenia i Narod.zenia. 

Wiadomość ta wyjęta jest z aktów 
f)arafialinyich i z o'J)Owiaidania ludu. 

Dzieje Kościoła katolickieg~3 . 
Ciąg dalszy, 

Zarzucają chrześciaństwu, że jego 
na1~k nie można poją;ć 1a;ni w ~ie. uwie
rzyć. Ale nawet to dowodz~ .. ze ono 
od Boga pochodzi. Boć w~asme. w te 
nie~nozumiałe tajemnice w1erzyh lu
dzie .i to nie w jednym tylko :zakątku 
świ~ta ,albo mała tychże lic~ba, ale .we 
wszystkich częściach świaita, million~ 
łudzi; nie tylko ciemni, ni~w-y_ksztak~n~ 
albo tatrwowierni. lecz .i na1bystrne1s1 
i najwyksztrułceńsi; 1nie z przyzwycza: 
jenia tylko, ale mimo oparu zepsu}e1 
ludzkie i natury, mimo oparu 1ZITT1ysłow 
i ·wmmu · i wierzyli w nie tak niedwu ' . . . . 
~naoznie, isiJmie i skuteczme, ze w1erm 
porzucali dla tej wi!lJrY. wszystko, ~o 
posiad2:li na zie~i ~ro~1e~·o, a !lfil~lll 
najokmtniejsze c1eir;piema i ~ . ~1ara 
trwa wśród podobnych przec1w1enstw 
do dnia dzisiejsze~o. 

2. Jeżeli zważymy na okoliczmo
ści wśród którvch chr:ześda'ństwo się 
ro~szer,zyl10, to ujrzymy tutaj jeS>zcze 
wieksza cudność. 

Prawda, że nieje·dna rzecz .s.przyja-
1a rozszerzeniu się chrześciał1stwa. 
Wielka nędza. któm około teg10 czasu 
priiyciskała naj·większa .część ludzko-
ści, tęskmota milionów ·za wyższą .P'?
mocą, coraz bar-dziej upa1dJa;jące religie 
pogaMkie, które się przeżyły, połącze
rnie tylu nairodów pod jednem berłem 
rzvmskiem. ułatwiona komunikaieya po 
miedzy ty'~u '.kraj·ami, mzszerzJonv w 

·Całym wykształconym świecie jeden 
grecki język; oto pomyślne d~a rn~wo
iu chrześcia!1stwa okioliczności. Ale, 
niestety, daleko więcej ibyl10 niepr~yja
znych okolic:nności. Jan św. powiada, 
.że wrodzone ze.psucie objawia się w u
padłym człowieku głównie w trzech 
:ż'l!dzach: w pożądliwości oczu, w pu
ż~dliwości ciała i w pysze żywota. 
Potrójna ta żą:dza, która zawsze była 
najzaciętszą ·nieprzyjaciołką religii 
-chnześciań'skiej, r,04zlala się wtenczas 

jak nie.pohamowa:ny potok ina całą Ju:dz 
kość i 1pa1nowala na1d nią sa:mowla1dnie. 
Pożądl{\vość 1o:c:z1u .pragnęła z niepoha.
mowane łakomstwem 1skarbów tego 
świata. P.ożąidliwość ciała była nawet 
pocizy.taną za cnotę, bo nią. czczono bo
gi, to też wytępiła tak d·a'lece iWstydli
wość, że o tyim czasie dosłownie mo
.żna pow i edzizeć: „ludzie 1niczeg·o się 
już nie wstydzili'•. Pycha żywotna 
nareszcie występowała j1a:ko dziki w
kiasz przeciwko oby1czajności i prawu 
i wcie '. ila się niejako w ówczesnych 
władców. którzy się talk da:lece zapo
mnieli, że się kazali bogami inaizywać i 
cześć siabie. boska oddawać. 

Te były wie1kie ogólne przeszkody 
dku rozwoju chrześciafl.stwa. ale one 
aiie wszystkie. 

ówczesne bałwochwa:stwo byto 
skieg10 państwa. skutkiem czego uwa
żamo wy znawców chrześdaństWia· za
razem za nieprzyjaciół państwa: doda 
jemy de> tego po~a·ński kierunek wy
chowa1n ia , ipiśmi5nnictwa i puiblicznej 
obyczajnośd, interes kapłanów pogań
skich i wszystkich, którzy z pogań
stwa 1żyli, rn będ1ziemy w nich mie1!i 

tyluż zacic;tych nieprzyjaciół chrze
ściaństwa. Skoro je zaś chrześciaństw.o 
'PrZeZ!v.-ycieżyło , więc one dostarczają 
nam tv lr'' świade ctw. że chiześc i ar1-
twa założycielem jest Bóg. 

3. J eżeli rna reszcie z w ie 'ikicm i skut 
kami. które wywołała religia chrześ
r. :':-(1~.k1. porównamy przvrodz.one ś.rod 
k i i i1a rzędzia do jej r ~zkrz ewi ::mia u-

żyte, to s.postrzeżemv wów największą 
nieprcmorcye. Do rozszerzenia chrze
ściaństwa nie użył, ani Chrystus Pan, 
ani apostolowie żadnego rz tych środ
ków (które pomiędzy ludźmi WY'\YOlują 
wielkie skutki, i orzez które 1się miano
wicie falS:zywe religie mzszeir.zały i u
trzymywały. Bo fałszywe religie zwy 
dężały zawsze świecką potęgą, orę
żem, rpopa'rciem książąt, świetnością, ze 
wnętrznym blaskiem i bogactwem albo 
ludzką wymawa. Chrześciaństwa zaś 
nie rozszerzył żaden z tych środków, 
bo Pain Jezus użył ido 1nawra.cania 
świ1a1:a ubogich tylko i niewyiksztafoo
nych 1ryibaków. Dlatego też mówj św. 
Paweł: „Wybrał Bóg głupstwa świa
ta, aby za:wstyidzH mądre, a mdłe świa 

· ta i wzgia·rdzone wybrat Bóg i te, któ 
-rych niemasz, aby zni·sZJczy l te, które 
~ą, aby się żaidine ciało pflzed oczyma 
jego nie chlubiło". Slowa po.wyższe 
mają to znaczeinie: Gdyby do rozsze
rzenia chr.ześciaństww użyto wie1ki:oh 
środków albo narzędzi, t1oby świat byt 
tymże iprzypisal wielkość skutków. Ze 
za1ś przeciwnie się stale ·, więc chwa'la 
rozszerzenia się chrześciaństwa1 na:'e
ży się wyłącznie Jezusowi Chrystuso
wi,' który nad tą naUJką sz·czeigóLnie cz.u 
wa. 

§ 49 m. 
Utrzymanie s1ię religii chrześciańskiej. 

Skoro Pan J ezius zaszczepił swoją 
na1ukę ne świecie, to też posta1ra·ć się 
musiał o to, aby -się utrzymała po wszy 
stkie 1czasy. Nauka ta utrzymuje ,się 
w Koście'le; a więc. taik 111a'Uka jak Ko
ściół trwać musza po wszystkie czasy. 
To trwanie Kościoła ·PO wszystkie cza
sy aż do dnia dzisiejszego jest ciąg,łym 
cudem. Od same~o .początku pr.ześla
dowania go mieczem; ale te 1kriwaJWe 
prześladowania nietylko n.ie rpowstrzy 
maly jego wzrnstu, ale go raczej przy-
s,pieszvłv. albowiem krew męczeń

nilków bvwala nasieniem chrześcilal[]. 
$cigala Kościół fałszywa ,wiedza, ale 
ją ,pdkooało chrześ1Ciaf1stwo, bo ono 
płynie z iwyiż.szego rozumu od ludzkie
go. Zia-czepiał Knściół z pychy ludz
kiej pwstałe heire·zye; ale herezye zni 
kły, a 1nauka Kośdoła pozostała nie
zimienioną i jaśnieje ciągle tym samym 
b!!askiem. Trta.pily nareszcie kościól 
.zle 1obyozaje j.ego własnych dzieci; al'e 
ob'ojętność i zepsucie jednych zatPalały 
temba.rdziej gorliwość drug.ich i, mi
mo złości lud~kiej, jest Kośció.ł zawsze 
matka święty,ch. 

(Ciąg dalszy nastąpi ) 

W pogoni za szezęśeiem . 
(Cią~ dalszy). 

Koniska, jaik hamany, mieły wiel
ki krok, szły rafoie, brony Zl:t nimi tań
cowały, Michał prawie że przy nich le
ciał, lecz spojrzał na hameryka, który 
taki sam miał szeroki krok, jak i jego 
konie, zmtarkował się i zaczął nogi wy
ciągać. Z początku było mu ciężko, lecz 
powoli się wkładał. 

Do obiadu zasiedli razem. Gospo
dyni odmówHa stojąco mvdlitwę i 
przeżegnała jedzenie. Przeżegna! się i 
Michał. Na pierwsze dost1ł kawał mię 
sa pieczonego na smalcu! potem ryż na 
słodko, kufel piwa i kawałek pszennego 
chleba. 

-- Jakże hameryk niema mieć mo
cy, kiej od m11leńkości mięsem żyje, za
miast wody pije piwo, a ziemniaka w 
całem obejściu nie uświadczv ... 

·wieczorem krowy wyda.ił, chociaż 
roce okrutnie go bolały, zjadł wiecze
rzę, gospodarz wskazał mu schody na 
strvch do jego izdebki, w której zn11lazł 
dzbanek napełniony wodą, miednicę, 
kawałek mydła, lusterko, grzebień i 
łóżko o czystej bieliźnie i białym kocu. 

- Zbytki - pomyślał - okrutne 
zbytki, będę sę s,prał jak król. ino ni·e
dtugo. 

Zmówil mcierz i położył się. 
- Dz;ś jeszcze dobrze, bo nowość, 

ale już czuję, jak mi się będzie cnić bez 
baby, dziecek i Dołęgi. Najświętsza Pa 
nienko, dajże mi zdrowie i wytrwanie 
o to jedno ino Cię proszę, o to. Wy
trwać musze, niema na to żadnej rady. 
Co zn szczęście, iem w Dołędze zastę
pował fornala od cu1rowych koni... Za
snął. 

Dn:e sta\vały s ię podobne jedne do 

drugich, jak dwie krople wody. Doil 
krow~· . włóczył lub oraL. Sam jeden. 
zawsze jeden, nie miał do kogo gęby 
otworzyć, bo tu nikt ludzkiej nie rozu
miał mowy. Wyjdzie w pola: pustkia 
i wielga płaskość, że wzrok niema ni
jakiego oparcia, zaledwo czasem na za 
chodzie słońca zamajaczeją góry, ale 
je zaraz zakryje szarzyzna. Choćby 
drzewo - nic. nic, serce się kraje ... 

- Mój ty krzyżu dębowy, żebyś 
ty wele mnie stanął. Na morzu goniłeś 
mnie swemi ramionami! Tu nic - nie
bo szare, słońce jasne, puściutko, nija
kiej chmurki i jakże tęsknica inie ma 
źreć. Wio, wio, koniki· - zawołał. 

Konie zarżały radośnie. 
- One jedne ludzką mowę rozumie 

ją. Jazda, kończmy i do domu. Wy wró 
cicie do swego żłobu, do swego owsia i 
koniczyny, ale ja wrócę spracowany i 
nie zasiądę w swej chacie, przy swojej 
misie kwaśnego mleka z młodymi ziem 
niakJami, gępy nie mam do kogo otwo
rzyć. slowa przemówić. Was przynaj
mniej konięta moje czwórka, a ja jeden 
sam sierota, jak Ralec, na drugiej połaci 
tego świata. Czy też Bóg da mi wró
cić do swoich, czy też tu zczeznę? ... 

Spojrzał w niebo, ramion dębowe
go krzyża z rozłogów Doięgi nie było 
widać. 

- Wio, wio koniki, wyście mi 'ino 
ostały, bo swoi czek.aja na mnie w Do 
lędze.„ Byle wytrwać i zoiułać na nową 
chatę i krowinę ... Jeśli już krowę, to se 
sprawię „Hamana", taką, jaką ci. widzia 
łem we śnie, j;1k smoła, z białą łatką 
na czole i białą pręgą pod brzuchem ... 

Temi nadziejami skrzepi·ł się nieco 
i zaśmiał serdecznie do nowej chaty i 
lysej czarnuli - biedak. 

- Niech se ją Jaga nazy\Vi1 łysą, 
a ja czarnulą i na majem się stanie. Czar 
nula i już!... 

Nastałi::1 niedziela. Sara, przybrana 
czarno, w kapeluszu, z książką w ręku, 
weszła do sta·jni i zobaczywszy Micha 
ła nieubranego. zaczęła nJ1 niego wołać. 
ręką mu grozić, widocznie wymyślać 
od Salomonów, Dawidów, Ezechielów, 
czemu nie idzie do kościoła. Michał za
przeczał głową, że nie pójdzie, 11 gdy 
wyszła, mówił do siebie.: 

- Czy to mój kościół? ... A zresztą 
nie mam ani takiego wdziania, ani pie
niędzy. Tutaj se zmówię „Ojcze nasz". 
k.ilka razy „Zdrownś", .,Wierzę" i bę
dzie spokój, a Kaśka mnie nie potrzebu
je. Ma ci swój rozum .Krowy wydoję i 
polożę się spać .. 

Gospodarz oddal mu gqspodar
stwo, klucz·e i 1saim poszedł z żoną i wy
strojoną odświetnie Sarą. 

W czw11rtą sobotę gospodarz wy
płacił Michałowi dwanaście dolarów, 
bo dolara. co dat za niego Wojtkowi·, da 
rowal mu. Radość zaoierała oddech 
chłopu, w oczach mu -św!ecily błyski 
szczęścia, uśmiechał się, jadł sumiennie 
i wcześnie położył się spać. 

Zerwał się na świtaniu, buty wy
błyszczył tak, że można się było w nich 
przejrzeć. Wdzit1ł granatowa bluzkę i 
spodnie wojskowe niebieskie z czerwo 
nymi na cztery palce lampasami, czar
ny, spiczasty z krakowska kapelusz z 
pawiem piórkiem i tak zestrojony ze
szedł m dół na śniadanie. 

Gdy Sara wbaczyta u niego c.zerwo 
ne lampasy, zaczęta znowu mu grozić 
i wymyślać, ale nic sobie z jej wymy
słów nie rob!ł. Szczęście rozsadzało mu 
piersi, a w sercu sprawiało drgawki. 

- Brechaj, - co chcesz - pomy
ślał - kiejem taki kontentny, że rady se 
nie mogę dać. 

Po śniaidaniu poleciał na na staicyę, 
rzucil w kasie pół dola111 i zawołał „Ci 
kago" tak samo, jak Wojtek. Kasyer 
wz i ał pieniądz, wydał mu resztę i bilet. 
Pociąg zajechał; siadł za drugimi i po
jechnt. macając się co chwila, czy scho
wane w zanadrzu dolary siedzą na swo 
jem miejscu. 

W Cikago pokazał policyantowi 
kartkę wóita. a policy::rnt wskazał mu 
tramwaj, do którego powinien wsiąść 
Pomyślał sobie, ·że takiego koloru tram
waj leci kolo chałupy Wojtka, wsiadł 
zn.placił jednego miedziaka, pojechaL 

- Niech będzie pochwalony! - za 
wolal, wchodząc do izby Wojtków, rad, 
że przec ie może przemówił ludzką mo
wą. - Zdrowiście ! ? 

-- Ale wy, Michale!? Kaśka ]amen 
towała, chciała już dziś jechać z moim 
do was. Czemuście nie pisali? 

- Albo to umiem? - odpowie-

f dział wesoło. - Gdzież Kaśka, gdzie 
wasz, gdzie Kurpiel, Ku rpielanki? 

-- Mój poleciał do swoich, dziopY, 
wczasują się )ak zwyczajnie w niedzie~ 
lę ! Ale jakże ta u was? 

- Robota fracha, wszędzie trzeba 
robić, tylko to, że sam jeden sierota, nie 
ma do kogo gęby otworzyć, serce się 
knaie. - Łzy mu zaświeciły w oczach. 

- Tatusiu! - zawołała Kaśka z 
sieni. - My tu som, już powstajały 
chodźcie do •nas. ' 

Michał już był na schodach. 
- Takem ci 1.-nęta i takem się o t.a .. 

tusia bala. Nie mógł to tatuś oo niedzie 
la do nas przychodzić? .„. 

- A za co? - od;> 1. · wiedzilał. 
-A dziś za co? 
- Dziś co innego --- odpowiedział 

z dumą. - Posłałaś h11~ matusi?! 
- W niedzielę ni~ \\~olno. Dziś pi

szemy listy, ja, Baśka i Kunda, a jutro 
posyłamy każdia do swoich ... 

-Ile? 
- Po trzydzieści papierków! Bez 

jeden m1esiąc czy to małe'? .. 
- I ja trzydzieści! - zawołał. -

Poszlę razem z twojemi, to razem wiele 
to będzie, Kaśka? 

- Sześćdziesiąt zawoła~a Kunda. 
- Ludzie w Dołędze będą się do-

piero dziwować nad taką chmarą pie
niędzy. 

- Będą! - zawołnhi. skacząc z ra 
dości. - A wiedzą tatuś, komu na inny 
miesiąc poszlę? 

- Cobym nie wiedztał - Sobkowi. 
Ale co się z Marcinem dzieje, gdzie się 
podziewa? 

- Był u nas kilka razy na kawie z 
czarnem odświętnem wdzianiu. niby ja
k.i pon, albo podmajstrzy. Wódk.a od nie 
go buchnla. Przyszedł w powszedni 
dzień, kiej wszyscy są przy robocie. 
Tu wódka droga, skad bierze na nią, jeś 
li nie robi.... To jakiś wywłoka. 

- Zaraz byle kamieniem rzucić. 
Jak raz wypił, to już pijak, a 1ak T1az 
nie był przy roboci'e, to kradnie - o
burzył się Michał. 

- Ale tatusiu, my tylko se tak kal 
kulujemy, bo go nie chcemy - mówi
ła Kasia - :ani ja, ani Baśka. bo i do Ba-
si ślepiami przewracał. · 

· -A to jakiś odszczepieniec! - za 
wolaly dzi·ewczęta, śmiejąc się. - Nie 
chcemy odszczepieńców ... 

- Bywacie w kościele? - spytał 
Michał. 

- W ktażdziutką niedzielę. raz by-
liśmy na polskiem kazaniu. -

- I rozumiałyście? 
- Każdziutkie słowo. Bo to jeszcze 

ksiądz z naszych krajów, mówił po w.iej 
sku. I dziś pono przypada polskie ka
zanie„. 

Michałowi oczy się rozradow11ły. 
- I jakże będzie? - rzekł. 
- Tatuś se usiędą, poczekaja. my 

się będziemy zbierać i opowiadać tatu
siowi rozmaite różności. 

- Bo też - szepnął - mowy ludz 
kiej nie słyszałem całe cztery ty~odnie. 
Jakże t\1 ,.kawa" - dodał głośno. 

- Roboty huk - zawołała Kasia 
- ale jakoś idzie. Jest nas dwie do my-
cia .naczynia, mekia i robien"a kawY. I 
musi być dobrze. Jak wlezie do izby (po 
prawiła się) n11 sale który z .naszych 
krai, co nie mówi po hamerycku, to ja, 
albo Basia przychodzimy, on nam mó
wi, a my przynosimy, co chce .. 

- A wy jakże po hamerycku? 
- Już dużo miarkujemy. łfameryc 

ka mowa nie taka trudna - nasza ... 
- Polska - dod1:iła Basia. 
- Trudniejsza o wiele - kończyła 

Kopcianka. 
- Gospodyni dobra, służba grzecz 

na, jest jeden czarny, jak smoła, ale do
bre stworzenie. 

- Daleko do kościot1? - spytał 
Michał. 

- Pojedziemy, a potem wrócimY 
na obiad. Ja tatusiowi zapłacę obiad. 
Przyjdą z nami Kurpiel, a może się i 
Bartyzel zn:ajdzie, razem b,ędziemy W 
kupie i tatusiowi nie będzie się cnęło. 
Po obiedzie tatusiowi napiszę list. 

Wdziały eiżmy z żółtej skóry, spó
dnice do kostek, bluzki delikatne paski 
tkane srybłem i kapelusze„. 

Michał prawie że nie poznawal 
dziewczyn, nie. Nie poznll\vat własnej 
córki. Stala przed nim jakaś pani, ale 
nie Kaśka. Okrutnie mu się markotno 
zrobiło, że aż go zamroczyło w oczach. 
co widząc Knśka, przysunęla sie do oj-
ca, szepcząc: .. 1 



- To ja, tatusiu, ja, wasza córka 
J sama. co i' w Dołędze, zobaczycie· , . . , . . , 
~ wrocrmy m1 swoJe sm1ec1e, to zno-

11 chuścinę włożę na głowę, gorset na 
cCY, spódnicę do kolan i boso wygnam 
:tusiowi krowę na błonia i będziemy 
urat takusieńcy. jak po przódy. Tu 
35zę być i1I11aksza bez ludzkie ślepia i 
rGbek. 
M:chal był markotny i smutny. 
- Nie pójdę z wami. bo jakżebym 

ilował pr.zy takich paniach. 
- Doskonale - zawołały razem. 

Oalanto - dodała Kasila. - Żaden 
hameryk nie ma takich, jak tatuś, lam 
1ów czerwonych, żaden !„. 
Kościół ·był ipełen ludzi z naszych 

1
ajów. Nabożeństwo niby to nla.sze, 
· jakoś inaksze. Nie ś·piewali ani 
iwięty Boże, św.ięty mocny, święty a 
tśmiertelny" ! ani „Serdeczna Ma-
~··„. Dopiero, jak n1a1 ambonę nie wstą 
jaki.sik zakonnik. jak nie zawoła: 
racia ! widzicie Boga utajonego w 
1jświętszym Sakramencie"!!, wtedy 
chalowi !ciurkiem łzy stoczyły się 
.twa:nzy, płakała i Kasia, płakały Kur 
lanki, J)l.akał wszelaki naród. 
Po kaza1niu wyszli wszyscy z ludz
mowa na ustach. Mi:chat przym
! JJOWieki •. chwilkę zdało mu się, że 
·cho<lizi z Zaborowskiego ikościota, 
ir otworzył, szukał wzrokiem Jagi, 
: zobaczył .ani jej, ani swego Pawła, 
&ziecek Stala jedna Ka5ia, ale nie 
co stawalia: przy nim .na Zahornw

:em w obejściu kościelnem. Posmu-
11 o~rutnde. 
- Jakiżeibym chciał być ze swymi 
·em, wracać do chałupy w takiej gro 
zie. każdziutkiego zna.im od malef1-

\ci. W takiej gromadzie jest weso
" aż serce mśnie. 
- Wstąpmy gdzie -- szepnął do 
1i i S-Pojrzał na Kurpiela. 
- Nie wolino - odpowiedziała. -
raz w1ra.oamy ido .ctiomu. W ojtkowa 
i!owała obiad. Tatusiowi będZJie 
widzieć, że siedzi we wfasnej fabie 
Dołędze.„ Ino matusi nie będzie -
~!chnęła. 
W mieszkaniu Wojtków zastali na 

ie miskę glinianą ,naszą, z dymiącą 
ustą, a koło niej pięć łyiże.k blasza
:h. Później wszedł Barty·zt:-~i, 1za
:y się rozprawy o robO'cie i zJa.pła
Każdy mówił o sobie, jeden Mi-

1 milczał. 
- Ja w zamknięciu i dymie wśród 
u i sztukotu - zaczął Kurpiel. 
- Ja pod ziemią na jakie sto, może 
i;cej lokci !.„ Jeden Michał rp1a111 pr,zy 
1 ma nad' soiba jedno niebo, jedno 
~ko i jedne~o Boga ... 
- Oddam - szepnął - te jedno
aby ino być w kupie! razem„. 
- Ei, ej, ta:k wam się ~daje. 
- Siedźcie na moj.em miejscu -
olał Mkhal - i bez ca'łY miesiąc 
llliejc'.e do kogo pyska otworzyć. 
Wargi mu dirżaly, oczy się iza.szkli-

- To Niemcy tak trzymają 1Iudzi i 
'einiach - dodał Kur.piel. 
ichal otarł lzy rękawem. 
~Panowała cisza nad d·olą Kopcia. 
- W:szy:stko munie- - zawołał 
, darz. - A teraz 1przed obiadem 
Wa się wódki, po obiedzie piwa. 
I z szafy flaszkę „moon ej". mały 
zek i z nim obchodził, ziaczyna
~ Kurpiela. Dziewczęta oidwróco 
'I!y. iak we wfasnym kraju, upija-
1 kieliszka po odrobinie„. 
~siedli do ka1pusty, miskę wysu
·, na 1róg, po jednej stronie siadły 
~.częta, na 1przedzie Kurpiel. z ·bo-
1chaL Pięć łyżek od irazu w uro-
ie111 milczeniu zagtębilo się w ka-
' " 
~a drugim rogu, przy drugiej mi -
'tlnę!i Bartyzel, W1ojtek i j eg•O ba
Jecta w cichości i z namaszcze-
, Wszystkim okrutnie smlakowała 
l~a, najwięecj Mi·chałowi, który 
ogi przyzwyczaić sie do słodkiego 
~ słodkiego mięsa, pieczone.go na 
\u„. 
0 kapuście przy,niósł W1ojtek z pi
, Zakupione wczoraj piwo, rozle-
i.r szklra.nki, ro~dzielat 
:1ęzvki się rozwiązały, humor 
:~·każdy opowiel!dał swoje, a naj
'.; Bartyzel o podziemiel!ch i cięż
:bocie przy szychtach węgla. Stu 
~o z n':lb()że11stwem i szacun-

kiem dla jego od wagi, wytrwałości i I k. ·ucharz, Jt:;.n Polak karbowy i Lulcia 
rozumn. ' • ookoiów.ka„. 
. Na drngie danie gospodyni wys tą- „Moja kochana Jaguś! Zdrowo ci 

piła. z krajanemi kluskami, oblanemi zaje:chalem ! Cikago okrutne mieści
~ł·om.ną. Na klusk1ach gęsto siedziały, sko. Wypocząwszy„ dnia trzeciego do· 
Jak 1a~y .panowie, skwarki stałem służbę .przy -~ospodarstwie za 

Michał pierwszy raz nd przyjazdu dwanaście dolarów bez miesiąc; co na 
uczuł, że mu dobrze, że jest między nasze znaczy trzydzieś~i .oapierków. 
swymi. Brakl()walo mu tylko Jagi i Dziś je odebrałem i posyłam ci wszyst
dziecek, 1no i· błonia i dębowego krzy- ko. bo sam nie obyńde. 
żai na rozstajach. „Prnca ciężka, jak każda i już, tyło 

- Czy ja go jes.zcze w życiu ujrzę mi ciebie i dziecek brak i wsi, i blania, 
- powtarzał w duchu. i wszystkiego!... Żebyś wiedziała, ~e 

- A teraz chodźmy, :tatusiu, na tu krzyży na rozłogach niema. puściu-
górę - odezwała się Kasia - pisać li- tko, aże strach, a serce się kraje.'' 
sty. Drżę, aby jiak najprędzej 1wyslać. .Tagia gl·ośno westchnęła. 

- A ja nie? - szepnąI Michal. „z tych trzydziestu, co ci posyłam, 
- A ja nie? - zawo~ał Bartye;eJ. sobie weź d'ziesiątkę, a dwie Q_ziesiątki 
- I ja - poświadczył Kurpiel. - zamieś Dutce i pięknie mu .poldziękui za 
- Wszyscy będziemy pisać i wszy sifilca<rtę, co mnie nia wspomógł. 

scv słać pieniądze - rzekła Basia. - ,.Potem przyszle ci znów tyJe, co-
Ojoowie tu, a my na górze. by ci wystarczylv na tęgą krowę, bo 

Baslu, napiszesz i dla mnie - ju~, gd1'. żydowi od<lam, nie będziesz 
prosił córki sta;ry Kurpiel - ręka spra miała me do od<law:a1nia„." 
oowana trzęsie się i zamiast liter go- -- Jakeśwa się p0brali, ani jednej 
tnwa stawiać kulasy. krowiny, a pięcioro dziecek odchować! 

- Dobrze, dobrze, napiszę, choćby Co on se mvśli? - Jaga się roz;plakia-
za wszystkich. ła. - Każe mi kupować hama:na, a nie 

Dziewczętta· się śmiały i rozdzieli- wie„ co krówsko ·Przez zimę .zje; o to 
wszy się ina dwie partye, pisały oj- głowa go nie zabo)ała„. 
1oom, 1potem SiOibie i Bartyzelowi, bo i W kredensie zrobił się szmer :przy-
on nie domagał ze swemi rękoma. chyl1ny dla doli Jagi. 

Po 1napisaniu listów i złożeniu pie- - Właśnie, że ~o zabolała - .przer 
niędzy, wie·czorem wybrali się tram-: wała 1Pani - słuchaj: 
wajem do JJ'arku i .nad jezioro. „Potem znowu d p-osz.lę na słomę, 

· siano i ziemniaki, żeby krówsko bez 
zimę przechować. Sniła mi się czarna 
.z białą ·Strwlką na czole, że była na

* 
* * 

Jaga rano dostała kairtkę z poczty 
.zaborowskiej. Posłaniec przyleciał 
zdyszany i mówił: 

- Jakieś :wielgie pienią<l·ze z Htame

sza i że· Paweł. ją .pasł, a miała biatą prę 
gę pod brzuchem. 

Wielki szmer zadQlwolenia w kire
densie. 

- Pamiętrajże Jaga kupić taką -
odezwał się kucharz. ,ryki. 

- Pietrek, co 
r1ozum. 

ty mówisz? Miejże - Ale czy ino akuratnie taką znaj-
dę?! 

- Czytajcie, 
. ? 

leciałbym PD próż- Nowe udręczenie dla Jagi. Pani czy 
tała1 <lalej · 1I11CY •• „ 

Jaga wpatrywała się w czarne stry 
szki, pokreślone na niebieskim papie
rze. ale nic się z nich nie dowiedzitala. 

- Najlepiej lećcie sami, tyło w dyir 
·dy, żeby poczty na 1poludnie nie zam
k111ęli. 

- A obiad? dzi ecka„. 
Ma':~szewska ugotuje. 
- Lećże, Piotruś, po Maliszewska, 

niech ostanie w izbie, póki nie wrócę. 
Wielgie, mówisz? 

-· Wielgie, bo ·poczciarka gfową · 
kiwal11, jakby się dziwolala. 

- Lecieć, Boże, jeszczem się nie u
czesała. 

Zaczę~a się czesać, ale g.rzebie11 
wypadł jej z ro~dygotainych rąk Za 
rzuciła czystą chusteczkę ina głowę i 
rzwiązała na tyle głowy, wdziała od
świętną różow<;! spódnicę i Z'abrała się 
-do wdziewainia butów. 

- Lećcie w butach - odezwał się 
Pietrek - to zalecicie na odwieczerz. 

-- Jaklżeś chciał: po pieniądze i 
boso ?„. 

- O! o!.. .. wielom to ja ludzi1om ,pie 
niadze zanosił bo~;.o. 

Uwagia· była słuszna. Jaga buty 
smyrgnęła w kat. zarzuciła chustkę -na 
plecy i poleciała prosto ścieżkami 
11rzez olszynę, kawałkiem błonia, wa
fem i K:oło stodól zaborowskich zbo
czyła .na 'pocztę. 

- Niedług·oście czekali na pienią
dze moja I(opciowa - rzekła poczciia r 
ika. 

- A·nim się spodziewała. W ciąż 
mi się wyidaie. że wczoraj pojechalr. 

- No, to pod,piszde recepis. 
- Kiej inie umiem. 
- Postarwcie w tern miejscu krzy-

żyk. 
- J a~1a zapierajac oddech, stawiała 

drżąca ręką wolno forzyż. 
Poczciarka oddała jej list. Jaga o

·winęła go chuste·czką i wybiegła. 
Przeszła uroczyście przez wieś, na 

w1a11e zaczęła ·biedz coraz prędzej. Za
trzymała się na błoniach, usiadła po~ 
tlęlbem i oglądata list, b8jąic się rozer
wać kopertę, a:by pieniędzy nie uszko
dzić; zavviróciła do ,dworu. 

- Jaga, Jaga! - wolały dzie.ci z 
drugiego pokolenia - niesie list z A
mcrvki od Mi·chata i Kasi. 

W jadia1lnym 1pokoju zasiadła rówie
śnica Jagi, dziś matka czworga dzieci; 
gfośno czytając list Michała. Z 1odcby 
lanych drzwi kredensu słuchał Jędrzej 

. ,Tu życie 1niezłe, codzien mięso, 
tyło że dojenie krów okrutnie mi się 
przykrzy i tak ciężko idzie, że mi ital
ce popuchly„.'' 

- W imię Ojca i Syna! - przeże
gnała się Jaga. 

W kredensie zrobił się mmor, śmie 
chy. żarty„. 

J agia. czula się dotkniętą na hono
rze; :przykro jej było. że pani tę :ubli
żają1ca jej mężowi wiadomość przeczy 
tała głośno. 

- Słuchać~ rzekła .pani. 
„Kasia pisze sam<a. Zrobiła się z 

niej .,1pani", ale powiada, że jak wróci 
do chałupy, to wdzianie z i0gonem .rzu-
ci za płot''. · 

- Kaś.lila Kopcianka chodzi po lfa
meryce, w sukni z ogonem„. ha-ha! -
śmiały się dziewczęta. 

Pani czytała dal ei: 
•• Teraz ci musi chodzić tak samo 

j1a1k drngie i już. 
„Pozdrawiam cię moja Jaguś i ca

łuje dziecka. Mo.że Bóg da, że cię zno
wu ujrzę, a teraz pozdrów odemnie J~ 
na Po:~aika, Jędrzeja ku1charza, Sobotę, 
Sobocinę, Maślankę, Ba•rszcza i wszyst 
kich somsiadów, nie przypomnij o ni
kim„„" 

Jaga odetclmęla, ocierając zapaską 
nos i zrioszi0ne potem czoło. 

- A tenaz drugi list od Kasi - rze
kła .pani. 

Po twarzy Jagi ·przemk.nęly ognie. 
W kredensie zapanowała cisza. 

„Droga m.~~:"'iu ! 
„OstaDarn w Cikago .przy kawie z 

Kurpielainkami. We trzy milej: jest do 
kogo gębę otworzyć. Baśka mnie .]ubi 
i ia ją też. Posyłam trzydzieści papier 
ków. dziesięć Ja matusi, a dwudziesto
ma trzr:i. uspokoić żyda, żeby nie darł 
procentów. Na przyszły miesiąc pr7' 
śle i1no co nieco matusi. a za to sifkartę 
la Sobka. bo i niech on zacznie praco
wać ·na te tr,zy morgi gruntu pod rzeką, 
1co są do kupieni1a. - po co czas po pró 
żnicy rn~unować ?" 

- Rety, rety - szeptała Jaga -
a toć za morgę wypada po pięć stówek. 

- Razem tysiąc pięćset - oświad
czył Polak. 

- Najświętsza Panienko· - zawoła 
fa Ja,ga, 

- Jaga tera.z do.viero zharnieje, j'3.
kio ma.tka córki, co się rozsiędzie na 
trzech :norgach ·najlepszej ziemi w Do
łedze„. 

Lulcia nie mogla wytrzymać, po· 
leci'ab na wieś do Pola zki z vieś L, 
że Kaśka posyła sifkartę b. Sobka i ku
puje grunt pod rzeką. 

- Cicho.!. cicho - Polak podniósł 
rękę, pani czytała dalej, 

„Mam długą za kostiki spódnkę o
strą, :czerwoną b~uzkę i pasek skórza
ny jasny i kapelusz slomko\vy z niebie 
ski em 'Piórem.„' · 

- Wściekła się, czy co? - szep-" 
nęła ze źle ukrytą dumą Jaga. 

„Tiak tu trza chodzić. tak samo cho
dzi Basia, nasze wdzionie schowałam 
do Dołęgi. 

„Zdrnwam ci, tylo mi się cnie za ma 
~usią i _Dołę.g~, Z początku tak cnęłam, 
ze sobie m1e1sca znaleźć nie mogłam 
ale te~az już się przyz·wyczajam jakoś: 

„N~echt~ Sobek do mnie napisze i 
matus.1a ~ez, c~ sły1chać u was, iakie u
mdzaJe, Jak się ludzie mają„. 

.~Proszę matusi pozdrowić odemnie 
Gawlic.ztkę _i .przeprosić ją, że poprzód 
p~sył~m srfkartę Sobkowi, żeby. nie 
m1tręzyl, a potem dopiero dług jej ode
szlę. Boga·czk1a1 może czekać. 

,~oz~rowiam •.• '' i tu przyszła <l t 
ga lltama prawie połowy wsi, wypi
.sana .przez Kasię. 

~a~i s'~ońezyła, fagia· ,pochwy.cila li
sty 1 premądze i z rozpal1onem radością · 
sencem p~ledała do chałupy. Po dro
dz~ wstąpąa .do „_kółka'' kupić 1pęcaku, 
soli, spyirkr. Wzię~a. la 1dziecek ina to 
w:esele ~ukiełki i bułkę ch'leha„. 
. --:- Niech imają - szeptała - niech 

się cieszą„. 

( Cią5r dalszy naatąpJ ) 
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Swiqtójózafacie. 
. Prz_Yslany procent od 5 set marek, które 

s1~ znaidowały w kasie oszczędności w Sre
l!ue .6,15, ~oszt~ odsylki 65 fe.n. Wręczyl pan 
Stanislaw Zmyslony, Watttenscheid 5 SO mr 

Towarzystwo św. Józefa w liorsth~sen ~ 
rocznicy zebHaino 8,30 mr., z zebrań 7,90 mr. 
IZll.econe przez cZllonka p. Antoniego l(acunar
ka 1,50 m., razem 17,70 mr. Wrec:I.yl p. fr . 
Bartkowiaik 17,70 rnr. 

Zebrąne przez p. T. Nowackiego z Catern
be_rg Vj' <fe.~s.enkirchen, <inia 22. 9. 07 na „Swię

,to~ózaracie : Pontkowski z Steele 25 fen. Oa
r:a!llty Wo.iciech z Steele 50 fen .• Bairtk~wiak 
lforsthausen 50 fen.. fr. Matysiak, Watten
sche1<i l mr„ W\ncenty Miziek. Oelisenkir· 
chen 25 fen., K. Nowtrukowski z Gelsenkirchen 
50 fen .. Trunke z. Bochum 1 mr .. Miokolajczak z 
Oel~~nikirchC;n 20 fon .• razem 4.20 mr. 

Z rocz111cy Tow. św. Wojcie.cha ru Hoch-
larmark 7 12 mr 

Na chrzcinach u p. Micha.la Wujka w ·,,Hoch 
larni<l!rk: M. Wujek z ż. l mr .. Jan Kaczmarek 
z ż. l mr„ i dz.ieci Wladyslaw 20 fen Lu- . 
d'.V'ika 20 ~-en. _i WJadysJ.awa 10 fen., W~~rzyn 
B1_ail'kowsk1 z z. l mr.. 1-'iotr Guban z ż. 50 fen .• 
1:'11cłiaJ: łforala z ż. 50 fen .• Józef DomagaJa z 
z. 50 fen., Jakób Wuiek 50 fen., Józef Wujek 
1 mr., Ign~cy Wujek 1 IIIL. Marcm Baranoiwski 
50 fen,. f 1r. Celka 50 fen., Ludwik Nater 50 fen 
An.toni Domagala 50 fen .• r.azem 10,20 mr., na~ 
deslail: Michal łiurara łiochlannar.k nr. 50-7 

razem 10 mr. 
Nlai chnZFinach u p. Zymskiego w Oberhau

sen Michal Zymski z ż. l mr., 1ch dzieci AQ'nie
szka, łielcia i t ranuś PQ 10 fen., nowonarodzo
na 20 fen .• Józef Ra1iewski, chrzestny, l m.r. M. 
Ju~k·owi~k z ż. chrzestną 2 mr., Walery Hą
dzlik z z. l mr., ich synek 20 fen., J.ain Gru
chot z ż .. 1 mr .• Michal Karolewski 50 fen., 
na·deSllal 1 porto zaplacil Micha! Karolewski 
z Oberhausen 7,20 mr. 

Na pogada.n.ce. u p. Karola Nowackiego z 
Ober~aiusen zlozyll na $.więtojózafacie. K. No
wacki z ż. ' mr., Jan Kowalewski z żoną 50 
fen .• lgnaiey Kowalewski z ż. 50 fen. J.ain Se
bastańs~L z ż 50 fen., ich synek Woiciech 20 
fen., M1.chal Sekur.a z z. l,50 f., Fr. Kukla.i z ż. 
1 nu., ich córka Wfad:Vs.lawa 30 fen. Tomasz 
Malecki z i. 50 fen„ nadeslail Mich~l Olejni-
azak 6,50 mr. 

Na:. :veselu u _P· Dor.adza.ly: Mloda para 1 
mr., 0Jc1e~ mlodeu pary Kasper Kuczyński z ż. 
30 fen„ M1ch~.r 1!1achowicz z ż. 1 mr., ich cór
ka Marynka ::>O ren„ fr. Kowalski z żoną I m 
i~h dzieci M~rYTik_a 10 fen.. Jamek 10 fen., J(.a·~ 
zm 10 fen., f ranus 10 fen .• Stasiu 10 fen., Leoś 
10 fen., ~zymo~1 ~uczyński z ż. 50 fen., Ignacy 
~a::ho1wiak z. z. 00 fen., Ignacy Dorodzafa z ż. 
::>O _ren., Ludwik Pospiech 50 fen .. jego narzecZ1. 
Jullanna Mal~sozak 50 fen .. fr. Poślednik z pan 
ną 1 mr., M1chal J\'k1.tysiak z panną 1 mr. Mi
~hał Nowicki z panną 1 mr .. Jan Paweilka 50 
ren., Ignacy Kuczyóski i Antoni Oozdz 1 mr., 
zebrano 11,40 mr., na porto 30 fen .. - nade~lal 
p. Michal Machowicz, Delwig, t!::..nielstr. 20 

. 11,10 mr. 
. Na chrzcmach u p. Ignacego Cichowlasa, 

Sesm~hausen: Ignacy Cichowlas 1 mr., Tomasz 
Jakubows.ki 1 mr .. Józef \Volczak 1 mr„ Fr. 
Ofo"1a:cz 1 mr„ Jan Pawfowski 1 mr., Jan Be
~enek .3? fen., Jan J(lajn 50 fen .. porto mplacil 
1 nadesl ail p, Jan Pawfowski 6,00 mr. 

D0 24 wrześni a zebraPo 7.5.3.2 mr. 
W ka ie bvlo 655,12 mr. 

. Rawm 730 ·19 mr 
Bóg za,olać! szan. Ofiarooawco~ .. $w.ie

t~ózafa~ia" za których odnrawiają się co mie
siąc dwie Msze św. O dalsze sktadki najser
dccznie,i sic uprasza. 

Roth2.usen, dn fa 24 września 1907. 
Bartłomiej Wilkowski, Dueppelstr. nr. 44. 



Tow. św. Piotra w Horst n. Ruhrą. 
W niedzielę, 29 września, urządz2 

Towarzystwo nasze 
obchód 22 rocznicy istnienia 

na sali p. Stocker.a przy Schottlander 
Weg. Program: Od godz. 2 do 3 1i pó\ 
przyjmowanie bratnich Towarzystw i 
gości. następnie pochód do kościola na 
polskie nabożeństwo. Po nabożeń

stwie pow rót na salę, gdzie powitanie 
gości, koncert, przeplatany przemów.ie 
niami, śpiewami, deklamacyami i obra 
zami świetlanymi. Na zakończenie za
bawa z tańcami. Wstępne dla człon
ków 30 fen. dla gości 50 fen., przy kasie 
75 fen. Na rocznicę naszą zapr.aszamy 
wszystkie okoliczne Towarzystwa pol
skie wszystkich Rodaków. 
(3) Zarząd. ~-

„. _,r,:ii 
Cześć pieśni polskiej 1 

Koło śpiewu ,.Sowiński" w Erte-Middelich 
podaJe do wiadomości swym czlonkom i ro• 
d'aikom z :Erle. M.iddelich i calei okolicy, iż dnia 
29 wrz.eśnia obchodzimy 

pierwszą rocznicę istnienia 
na sali pruna Terbowen , przy Bismarcksrtr .. Na 
powyższą uroczystość zavrasZtamy jaik naju
przejmiej wszystkie nam życzliwe Ko.la śpie
waickie i Towarz.y.stwa, które zaproszenia ode 
brafy ~ te, które dla braku ialdresów zaiproszeń 
nie odebraiy, Program: 1) od godziny 3-4 
przyjmowanie bratnich Kó.1 śpiewa.ckich, to
warzystw i gości. 2) Otwarcie uroczystości 
przez przew:odnicząceg-o oraiz p~J.tanie brn
tnich I(ól śpiewackich, towarzystw i gości. 3) 
Występ miejscoweg-o Ko.ta z śpiewem. 4) Wy
stęp bratnich Kól ·ze śpiewem. 5) Deklamacye. 
6) O godzinie 7 terttr pod tyt. „Stary vie· 
cltur i syn jego huzar''. 7) Polonez i dalSIZ'a za
bawa z tańcem. - W wolnych chwilach bę
dzie · przygrywala orkiestra naszego dyrygen
ta. 

Uwa2a. Czlonk°'wie zale,gający z·e sklad
kami dlużei, niż trzy miesiące, winni się 1Z ni.eh 
w niedz.ielę, dnia 29 września. w loka.lu zebrań 
od godz.i.ny 1 do 3 po poJudniu uiścić, g·dyż w 
przeciwnym razie będą uw:ażani jako goście. 
Dzieciom niżej 14 lat wstęp nai $lę wzbronio-
ny. (3) Zarząd. 

Towarzystwo św. Barbary w Aplerbeck 
zaprasza szanownych Rodaków z Aplerbeoku i 
okolicy i wszystkie Towar,zystwa, które z1apro 
szenia ·od!ebraly oraz te. które dla.i braku aidre
~ów zaproszeń odebrać nie mogly Iła obchód 
naszej IO. rocz.ni'cy, odbyć się mauą,cy dnia 29 
września na: sali p. Er<lmanna. Porządek u
roczystości: Od 2 do 30 priyimo\\1anie bra
foich Towarzystw. O 4 wymarsz tdo kośdola, 
po nabożeństwie powrót na salę, gdzie nastą
pi dalsza zabiawa. Bratnie Towarzys.twa pro
simy priybyć z chorąg:w.ilami. O liazny udzial 
prosi (2) Zarząd. 

TowarzYstwa św. Michała w Rath przy 
DuesseJdorfłe 

donosi szalll. Rodkłikom i Rooacz:kom w Rath i 
okolicy i Towarzystwom. które zaproszenia 
odebraly i tym, które zaprosz·eń odebrać nde 
mogl'Y dlai braku adresów. iż w niedzielę, d1nia 
29 wrześni.Bi. urządzamy 

obchód rocznicy istnienia. 
Program uroxmaicony koncertem, śpiew

wem, monologami, teatrem i tańcem. UroczY
stość odlbędzie się na .sali wdowY p, liil~en, 
ulica Cesarsk1a. (Kaiserstr .), 5 minut od dworca 
Rath . Poazątek o godz.inte 4 po południu. Na 
tę uroczystość wszystkich swych cz.lank6w i 
Rodaików i Towarzystwa najuprzejmiej zapra-
szamy. ( 6) Zarząd. 

Koto śpiewu „Wanda" w Kray 
donosi szan. Roda:korn w Kray i okolicy, iż w 
niedzielę. 29 wr.ześni<l! urządiza zabawę z tań· 
cem i teatrem pod tytulem: „Bankructwo par
tacza", .na który za-pniis.zanny szan. sąsiednie 
Tow:airzystwa. W1Stęp dla czl.onków wszy

stkich Towarzystw polskich 50 fen„ dlai nie
czlanków przed czasem 75 fen .• przy kasie 
1 markę. 

UwiaO'a ~ Czlookow.ie Tow. winni pnz.y 
wstępie okazać si·ę książką. kwitową, w prze
ciwnym razie n.ie będa uwzględnieni. Muzyka, 
pana Pietrygi. (3) Zarzącn 

T-0warzYstwo gimni. Sokół w Oelsenk.-Hiilten 
poda:ie do wiadomo>Ści. iż dnia 29 września 
obchodizimy 

3-cią roomice założenia Gniazda 
na co dłruhom i Rodakom z liiillen i okolicy 
zwracamy uwagę. Zabawa jest zamknięta. 
Początek o 11:odzinie 5 oo pa.ludniu. 

Uwaga: Druhowie, którzy 1z:a:legaią ze 
składkami dlużej niż 3 mies1ią.ce, winni ~ę przy 
kasie uiścić w przeciwnym raizie J)l[acą wst~ne 
jako goście. (3) Adam Szyperski, sekr. 

Towarzystwo św. Stanisława B. w Orumme 
przystępuje wsp6lnie do spowiedzi i Komunii 
św. Uorasza Sii_ę wszvstkich czlonków, aże·by 
katŻdy priystąpil do Stolu PańskiegOI. 

Uwaga: Po wielkie:i Mszy św.. to jest 
o godzinie 11~ . będrz.ie fotografow1anie czlon
kówTowariystwa. Do fotoR"rafowania powinni 
się ~scy czfonk01Wie stawić. Zarząd. (3) 

Baczność druhowre w Oahmen i Liinen-Siid ! 
Podaje się do wiadomości, iż dni~ 29 wrześ 

nia o godz. 1 po po.ludniu będzie nasze Gniazdo 
odfotografowane, więc @rasza się wszystkich 
druhów ćwiczących i niećwiczacvch, aby do 
fotografowtania stawili się punktualnie o 12%. 
Tak samo prosimy tych druhów, którzy mają 
chęć przystąpić do naszego Gniazda, a1by także 
do fotOp"rafowanłai stanęli. Po od.fotografowa
niu mamy dwie wvciecZiki. na które sJę dru
howie jak najlicznie\F stawić winni. (3) 

Oz,oJem ! (3) Wydział. 

l(oło śpiewu „Błała Róża" w Wanne I. 
podaje <lo wiadomści, iż w niedzielę, dnia 29 
września, urządzamy zabawę jesienną, na któ
rą się szan. Rod\aków z Wanne i okolicy uprzej 
mię zaprasza. Zaba-wa odbedzie się na.' snli p, 
Lamma, dawnile1 Kettg-en. Początek ~abawv 
o godz. 4 po poJ'udniu. (2) 

Cześć ·polskfoi pieśni! Zarząd. 

TowarzYstwo sdmn. S-Okół II. w Wanne-Zachód 
CJbchodzi · dniai 29 wrześnh1 na: sarn p, Gerdes
manna. 

- 4-tą rocznice swe~o lstnienfa. -
na którą zapirasza się wszys<tkich druhów oraz 
iiodaik6w. Roazmica. będzi·e bardzo urozr$i
cOJna następującym pnogramem: 1) ćwiczenia 
zawodmve o nagrody, 2) strz:elanie do tarczy 
o .nagrody, 3) otwfalr.~ię zabaiwy przez druha 
prezesa, 4) taniec, podczas którego ćwiczeinia 
wolne, maczugami, chorągiewkami. O ~odz. 8 
ba·rMo piękny teatr. naistęp1nie roZct:amie lla'gród. 
Dalsza za1bawa z tańcem. (2) 

Ozdem ! Wydział. 
Baczoość ćwiczący druhowie! W spólna 

próba ćwiczeń 01 3 p-odzilnie, nai którą wsizyscy 
druhowie powinni się stawić. Naczelnik. 

Towarzystwo świ. Au~ustyna w Rotthausen 
donosi •swym czlonkom i Rodakom z Rotth~u
~~n i okolicy oraz Towarzy.swiom sąsiednim„ 
1z inasze Tawarzvstwo obchodzi 

- 16-tą rocznicę swego istnienia -
dnia 29 wrześni'a nai sali p. W. Robi ulica 
Dfippelstr. Początek o. godz. 4 po poiudniu. 
Pro~ram: Powitanie Towarzystw i gości 
przez przewodniaz,ącego, deklamacye, mowy 
śpiewy i'tid. Wieczorem odbędzie się śliczny 
teatr pt.: .,Panicz w beczce". - Wstępne wy
nosi 30 fen .. dla ·czfonków obcych Tow~uzystw. 
Czlcmk-0wie Tow.a.rzystwa winni przybyć w 
odmakach. Muzykę dosfawią czlonkaw:ie. O 
O liczny udzHal Rodaków prosi Zarząd. (3) 

Baczoość druhowie Gniazda Hamm i Wischer-
hofen t 

Cwkzenia odbywają, się w każdą środę i 
sobotę od godzjny 7 do 9 ;na sali p. Roska w 
ttamm. przy ul. Wilhelmstr. 

Uwaga: W niedzielę, dnia 29 września, 
odlbędzie się fotografowa·nie naszego gnlatzira o 
god"ZLniie 9 przied oo.tudniem oo. sarn p. Ra.ska 
w Hamm. fotografować będzie p, Pierszkalski 
z · Waittenscheid. Upr~isza, się wszyis·tkich dru 
hów, a-by się stawfli punktualnie o S?:odz, 9-ei 
O godzi,nje 1 po pol. -Odjazd do Ewinl!, druhowie 
z łfamm o godzi. 1 do Liinen. a ·druhowie z 
Wi1scherhoefoo. o godz. 1 min. 5. 

Orolem ! Wydział. 

Towairzvstwo dDll1l. Sokół li. w Oberh.-Lirich 
Podaje siwym druhom do wiadomości, iż w 
niedziielę. dnia 23 bm„ o godz. 11 i pól' przed 
poJudiniem odbędzie sie · kwartalne walne ze
branie na sali p. Wicka, na które się druhów 
zapra'Sza.. Goście mile widziani. (2) 

Czołem! Wvdzial. 

T-0w.arz. 2imn. .,Sotkór' w LuetS?:endorłmund 
donosi swym .cztonkom. iż roczne walne zebra· 
lł!l~ odbędzie sie dinia 29 rwrześnia o srodzinie 
3 ipo po1udn1u w lokalu zwv·klych p-osied·zeń. 
Na porządku <lzieoolym wf"aiżne &:.oraiwy. przy· 
tern obór wyidzial, urzeto prosi o komplet dru
hów. Pokażcie sz.anlOW'ni ·druhowie. że rozu-
mide karność Sokola. 

Uwaga: Wydzial ·winien sie stawić o go
dz.inie 2. Czy się raz Wydzilłll kompletnie sta-
wi? byloby pożądanem. CwtiE~m ! (2) 

Fr. Cichy, prezes. 
2 Z SSAWA WSSliQ## •z ;;www 

Poszukuję 

ezeladnika • 

piekarskiego 
od; zaraz. 

L MisiaczJk 
'"a„ne, 

1121) Hdstr. nr. 67. 

~~~~~3M! 

Elementarze 
•wielkim wyborze pole01 

Księgarnia 

POSTBESTELLUNGSf'ORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei diem Kiaiser
lichen Postamt ein Exemplar der Zei
tung ,.Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr das IV. 
Quartal 1907. und zahle an Abonnement 
und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Towat-Afstwo św. Szczepana w Zach.-Bismark 
donosi siwym czlonkom. iż zebranie miesięcz· Obi{!e 1,92 Mk. erhalten zu h:aben, 
ne .odhędz.i e się w niedziele, dnia 29 września bescheinigt. 
o godz. 2 P,O po.lu·dnJu . O licziny udiziaJ w ze-
brwiu prosi Zarząd. 

Uwaga: P o zebrani.u o 11:od:z. 4 urządza ko- • den. 190 

o chce mieć na zimę 

dobre i tanie 

•·-----a 
~o jadzenia, 

niech się z calem zaufan' em zgłosi 
do mnie. Poradą każdemu chętnie 

Dnia ~9 wrzE>!inia br. urządzam 
dla. otlehodzącyd1 do woj@ka 

i zabaw~, 
I na k+órl\ wsz~ stkich Polaków i ciłonków 

towarzystw uprzejmie zapraszam. 
Początek o godz. 8 wleezorena 

~ 
Ozlonkov. ie winni się okazać ustawą. (1148) 

O liczny udział uprasza 

Jan Walburg, 
~ gościnny. 

~~~-~·~~~ 
KORONKI czyści cbemiczn1ie i oierzt 

F ARBIERNIA OALLUSCHKE. PRALNIA W 
BOCHUM. Tel. nr. 911. 

slutę_. 

filie: Hofstede, Hem1, Ele kei, RISltllti. 
ll11se11, Unden, Hattłnee1, LHiendreer, M..,. 
tH„ Castroo, KamH, Dortm111n4, Oert~1 

1145 S•rockłlfiveL 1 

Jan K~iatkowsk! 
hurtowny handel kartofli 

Herne, Bahnl1ofsti·. 50. 
Telefon 577. 

Fabryka kostyumów teatralnych. 
Th. Scholten, Essen • Ruhr 

••·•••••••••••••nie • ~~ Sw6j do swego! ~~ t 
• Donoszę Szanownym Towarzsstwom ł L 
• w Westfalii i Nadrenii i wszystkim Roda .• Braci 

• 
kom, że otwornyłem w Beekllag- h 
hausen • C O' 

• zakład fotograficzny • r~~ 
• i proszę o łaskawe poparcie. Towarzystwa, • ale r, 
• które się chcą. dać fotografować, potrze. ł ia 

• 
bnją do mnie tylko kartę napisać, a z apa· , · 
ratem przyjadę. • (1146) • ren:i· 

• Antoni Łuczak, • .~~~·f 
• Beeklinghausen. ł ewani 
• ulłt!a ~U~ńska ~' b. (Miihlenstr.) ł iąc 

łll•• ·•••••••••••• ··cza 
Viehoferstr. 34-36. 

Największy i najlepszy interes tego rodzaju 
Niemcsech. 

20,000 całkowitych kostyumów 
na składzie. 

IlWW ALIDA zego, 
w do posyłek i odwoienia paczek na poczt~ '. ~~~ 

i innych lekkich robót, może siq zgłosić :iazm 
od zaraz listownie z podaniem wymaganej Ew 
płacy pod nr. 999 do Eksp. „ Wiarus' 

Najspanlals<1e wykonanie. 
Najtańsze eeny. 

Odznaki towarzyskie, chorągwie, pałasze, szarfy, 
rzapki, w ogóle wszelkie przedmioty dla towarzystw 
I do uroczystości. 990 

Kata 'ogl darmo! 
. . 

I Tanio 1 * Tanio I I 
Szczo!!C:.=ś~d r~k :.~ ~!Lw„y 
Szczetki do hutów od 25 fen. „ 
Szczotki do włosów od i O fen. 
Szczotki na wik sę od 6 fen. „ 

. jakoteż wszystkie inne artyk11ly "!'ojskowe re
, kruci u· mnie po najtań~z. cenach nabyć mogą. 

~ Przy srakupnłe od 5 m. poez. 
udzielam 5 proe rabatu. lll31 

Józef Zlta, 
skład skór pod „skórzaną IO?'' 

Herne, 
ulica Dworcowa nr. 107 

(Bahnbofstr.) 
Ostatni& stacya kolei elektrycznej na linii 

Herne. Recklingba usen-Sfid. - -Kasa oszczP.dności 
podpisanego Banku przyjmuje depozyta i 

płaci od nich (437) 
5 pre. za rocznem wypowiedzeniem. 
.f i pól proc. za pólrocznem wypowiedz. 
~ proc. za natycbmiastowem wypowiedz. 

Bant\ Llil'mski 
w Koronowie (Crone „ I. Bralt7, 

ll;::M:amy na Mprzedaż 

hipoteke 
w wy.i1ekośei 20 
tJl!lł\'"Y marek i to 
po bndMzaleie po 
WJ80klm prot!en• 
ele. 1124 
Drwęskl & 

Langner. 
Dom Bankowy 

Pozmń-ul. Rycerska.36. 

Bae:tnośe 

BACZNOŚĆ ROD.A.CY -Kto? chce ~obie 
zamówić o-

1 brazów, fi. 
gur, krzyżów itp., dobrą j 
brzytew, nóż, zegarek, 
obrączki slubne, kolo, 
harmonikę, skrzypce itd. 
itd., ten niech zaraz na
pisz. po moj katalogi, 
które wys. każd. darmo i 
fr. Najk.zaku.p. Pr. adr.: 
J. Mrówczyński. 
1147) Rawicz [Rawitsch] 

Polskiego". . one·~ 
-- reg10 

Baczność Ewing ! .m gd 
W niedziele. dnia 29 wrześni·a, ob- !·;dows· 

chodzimv · · fgO„ l" 
poświęcenie naszego sztandaru. .11 svn 

Rodacy! bierzcie a czytajcie „Wiaru· izekf t 
sa' 4 , - Bo to niesly1chana <lusza: - On iw i c 
każdemu Polakowi serce wzrusiza. - ne. R 
A my też o tern dobrze :pamiętamy - ~ąp Pie 
I z cal ej okolicy Ewin~ Sokołów i So-· 1u Jez. 
kolice za1praszamy. - Przy kościele: ilII ic zł 
katolickim na sal!i 'Pana Lamma, - Od· lial J 
będzie się cała zabawa. - Program bar iwat 
dzo mozmaioony. - Dlatego nikt Jlie :ówiąc 
będ!zie zawiedziony. - Rano o godz. & tdy od 
do kościoła na Mszę św. 1podążymy - toszy t 
Na co wszystkich Polaków !Prosimy. - mej .g 
O godiz. pół do l ·po obiedzie. - Stawa· foznał 
my w szeregach w o~rndzie. - Druho· la, któ 
howie stawcie się jak jedno ramię, - iyje ! 
Bo będzie z nowym sztandarem fotogra ie~o . 
fowanie. - O godz. 4 zabawę roipo
czyxuamy - I jeszcze raz wszystlcie 
gniazda zapraszamy. 
(1) Czołem! Wy~~ Klf 

Tow~ im. św. Stanisława B. w Herne lamy 
donosi uprzejmie szan. ciz.l'cmlwm j rodakom 'C liś ay 
łforne i okolicy, iż w niedzielę, d:nia 29 wrze· '~wsk i 
śnia, i0bchodiii swa ; .k k 

- 23 rocznice - um n 
.na sali Domu iczelad:zi kat. (Kath. Oesell~· ie Je 
haus. Neustr.). Porząd~k rocznicy: Od g?1121T1 Go Gal 
2 <lQ 30 po poludniu przyjmowanie bratru~h & iako c 
warzystw, o godzinie 4 pochód na polskie na· ' . 
bożeństwo. po nabooeństw.ie DO'Wrót na salę, ~r?s 1 ł, 
gdzie !la;sttąµi da1Slz,a zabawa. wzeplataina prie- IUZ by l 
mówieniami!, śpiewami wspólnymi, deklam~: chyJ ;f 
cyami i t. p. O godz.inie 8 wieczore~ prz , ~ rzód 
staiwienie teatra1ne: ,,Dla świetei Ziem•"· ~~~ uzd 
:występ mie~scoi\vego Ko.ta śpiewu „CecY 1\ . ro\ 
rial mieszane• gJ'osy. Muzykę d()stawi cuo~a li~ego : 
nas,z p. Piotr Kuik z tterne. Wstępne ed C

1e, nit 
czlonk6w wYPlatnych 30 fen.. dla giości .prz () lusa ta 
.czasem 75 fen .• przY kasie 1 markę. ProsimY Krórk 
laiskawe liczne przybycie. (2) d, l . a 

Uwa9;a ~ Czfonkowie iza.leQ"'aJą.cy ze skla, gał się 
kami maga od g-odz . . 3 do 4 po ool. przed. ~f go do 
bawą z takowYch się uiścić. - RodacY rnaia·et ~Yć d 
ziamiar wstąpić do towa1rzys~ mota rgwn1 Wka t; 
o tym czasie .na czlonków sie. zapis .'Wa · ól 1, c 

W niedzielę przystępuje Towarzystwo ws~, ~~ta ~ 
·nie do Komunii św. na Mszy św. o godz. 8 ra Z8 \Vterz3 
SoOtSObno1ść do. soowiedzi ś-V:. w . sob.ote. ano 'lle do 
bm .. po poJ'udmu od go<lz. 3 i w nued1z1e~ r cudów 
o<l 6-ej ~odiziny. ___.,,. królik 

• e zstan l Za DOJlepsze są uzna~ reu ._Je 

rezerwUiei ! ! 

Ubiory i paletoty 
w 24 godzinach od 
35 mrk. począwszy. 

Mam także kilka 

przechodzonych 
ubior6w 

bardzo tanio 

do eprzedania 1127 

i pozostały temi samemi znane z ręcznego wyrobn tureckich tytuni k ZUS 
:1 wz 

Marlposa + Wanda · ~· --...:f' iżs~o\ 
Sokoły .~ Tn1·kfory , ., chylił 
Yulkany Kościuszko. 9•1 twan: 

z fabryki Wiek 

J. F. J. Komendlińskiego z Drezna. ~~z~~ mitet zabawę iesienna dla ·Odchodzących na 
ćwiczeni a w o:is lrnwe na :sali p. B. liappe, przy I 
ul. Koenig-Wilhelmstr. O liczny udz.ial Ro·ch- ł(aiserliches Postamt .....••. , •.• , Essen, Główny zastępca 
k ów i Rodaczek w zabawie uorasz.a Jan „ ... 1 e1·czyńskl, H erne. ( ) K · Tarmst1·. nr. •'· .mu 

Jan Błoch 
T""""f 

chcerr 
ehym 

2_ „. • - - om 1tet.-~---·--------------~-=~~.:.:;:.;..:;:.:..:;:;..~~-~~W~ł~--~P~l~k~i-~"~~B~h~~;...-------,,,..~ 
WYłłMW~ : .I „ a a.,, I t l • 99dQma Od;l!1ńablal!I:~ „ 1dum: J I. B l: e I• kl.,, Boch••· Drllln111la „ lt'Hll o s ' eio w l)C IUf 

Wiarę 



asi 1:3ze:3ć razy ty!!"0'1lliOwo. 

err. ta wyrws: 

.ł,aO ndfi.. 
tal.cie. 

osłańca Katolickiego" otrzy 
abonenci w dodatku. 

Bochum, na niedzielę, dnia &•go października 1907. 
~~~~~~~~~lllUm MW -
niedzielą 20-tą po świątkach. 
Lekcya. Efez. V. 15-21. 

Bracia! Patrncież jakobyście ,ostro 
chodzili; nie jako niema:dr.zy. ale 
mądrzy, azas odkupując, iż dni złe 
A przefoż nie bądźcie 1nier.ostr0Pny 
ale rnzumieją;cymi, która jest wolla 
·a. A nie u;pijajcie sie winem, w 
'rem jest nielcz\r!Stość, ale ib<l!dźcie: 
elni·eni duchem świętym, rozmawia 
sobie w psa1llmach i w :oieśniach i w 

·('Waniach duchownych, śpiewając ł 
jąc w sercach wa.szych Panu; dzię 
:ąc zawsze za wszystko w imię Pana 
'Zego, Jezusa Chrystusa Bogu i Oj
, będąc .poddanymi jedni ·drugim w i ·aźni Chrystusowej. 

~ Ewangelia. J ain IV. 46-53. 
6 

Onego czasu: By l niejaki królik, 
óreg10 syn 1chorowal w Kafarnaum. 
m RdY usłyszał. iż Jezus przyszedł z 

• rdowskiej ziemi ido Galilei poszedł do 
ego, i· prnsil 1g·o aby zstąpił, a nzdw

.i! syna jego; bo .ooczynał umierać. 
• .iekł tedy do niego Jezus: Jeśli .ZJna„ 

\v i cudów nie ujrzycie. nie wierzy
.. e. R.zekl do niego królik: Panje, 
4p Pierwej, niż umrze syn mój. Rzekł 
u Jezus: Idź, syn twój żyw jest. Uwie 

:zri człowiek mowie, którą. mu powie-
,zial J ezus„ i szedl. A gdy or. Już zstę 
1val, za:bież·eli mu słudzy, i oznajmili 
mówiąc, iż syn jego żyje. Pytał się 
11dy od nich ~-0dziny, której mu się p.o ... 
tpszvło. I rzekli mu: Iż wczoraj siód
mej godziny opuśG.ila g.o gorączka. 
"oznał tedy ojciec, iż ona go:dlzina by
:a, której mu rzekł Jezus: Syn twój 
~']e ! I uwierzył sam, i w~vstek dom 
rego. 

Kazanie. 
Klfólik z Kafamaum o którym czy-

1amy w Ewangelii dzisiejszej • .hYł to ja
~;ś Ciygnitarz pochodzący z rodziny kró 
'ewskiei, a przynajmniej wysoki urzę
anik króla. Otóż dowiedziawszy się on. 
~ Jezus żydowskiej ziemi :przyszedł 
Go Galilei, a znpewne słyszał już o nim 
!ako cudotwórcy, pośpieszy! do niego· i 
~rosił, aby mu uzdrowił syna, ktÓ'ry 
iuż był umjerającym. Jezus zanim przy 
thyJfl' się do jego prośby, chciał go _na
przód utwierdzić w wierze, a dop;ero 
Uzdrowić mu syna. I dla tego rzekł do 
niego: „Jeśli zn1ków i cudów nie ujrzy
c:e, nie uwierzycie.'' Z tych słów Je
Lusa fatwo się dornvśJeć. że wiara tego 
~rólika była jeszcze 'słabą skorn doma
ga! się koniecznie aby Jezus szedł do je 
go domu dla uzdrowienia mu syim. Do 
Syć dyło prnsić o uleczenie. Przymó
~"ka ta jaka dal Jezus króHkowi, stoso
IVafa się i· do wielu innych, którzy n; e 
\rie rzyli v. prost 112 ~{.oy, q Chrys!usa: 
~le domagali się koniecznie znak?w 1 
cudów. A gdy powtórny raz zaząd~ł 
królik łaski Chrvstusa, mówiąc: .,Parne 
zstąp pierwej niż umrze syn mój" rzekł 
rnu Jezus: ,Jdź syn twój żyw jes~." 
Jezus już poznał że wiara tego człow 1 ~
~1 wzmocnioną została do t.ego ~topma 
1z s~owom Jego uwierzy. wiec się prz~ 
chylił do prośby jego. Potwierdza to 1 
Ewangelia ~dy mówi: „Uwierzył czto
:viek m0wie, którą powiedział Jezlls. 
i.szedł." Ztąd wypływa i dla.nas nauka: 
ze jeżeE żądnmy jakiej łaski od Boga 1 
chcemy Aby się do naszej prośdy prz~·
ehym, to potrzeba wzmocnić w sob!e 
\\'[arę \V pot~gę Jego. i być pewnym.ze 

I nam niczego nie odmówi. jeżeli to o co 
Go prosić będziemy zgadzać się będzie 
z wolą Jego, d nam pożyteczne dl13. du
szy. Jeżeli pomiędzy wami znajduj'ą 
się tacy, którzy prosili Boga o jaką ła
skę a nie otrzymali jej, niech będą pe
wni, że albo mieli słabą wówczas wia
rę, albo li też prosili o rzeczy takie. 
które niez~odne by_ły z wolą Boga. 
Królik uwierzywszy slowom Chrystu
sa, dozmł tej laski o którą pro~ił, a wia 
rata jego jeszcze więcej się wzmocniła. 
gdy wracając do siebie dowiedział sie 
od slug, którzy mu drogę zabieżawszy 
oświradczyli, że ~yn jego żyje. Życie 
synowi królika przywrocono zostaco 
mocą wszechmocności Boskiej, bo w łaś 
nie tejże samej godziny, w której Jezus 
zapewnił ojca że syn jego żyje, opuści
ła go gorączka i stał się zdrowym. 
„Poznał tedy ojciec - mówi Ewange
lii - iż ·ona godzina była, której mu 
rzekł Jezus: syn swój żyje. I uwi1erzył 
sam i jego dom cafy." Zwykle Jezus ile 
razy czynił jakie cuda, to nie dla próżnej · 
chwały, lecz dla pożytku duchowego, i 
utwierdzenia ludzi w wierze świętej. 
Z uzdrowienia syna królika byt pożytek 
wielki. bo nietylko on sam odzyskal 
zdrowie, ale ojciec jego i cały dom u
·wierzy w Chry~tusa, przyjęli wiarę 
święta. która im zaoewniala zbawienie. 

Z .królika tego powinni brać wzór 
wszyscy rodzice, panowie, gospodarze. 
i wiedzieć o tern: że z góry przykhad. Je 
żell ojciec, matka, pąn i gospodarz mają 
żywą wiarę i wedlug tej wiary wypeł
niają uczynki, z Qewnościa i ich dzieci, 
służący i .podwładni pojda tym samym 
torem; a przeciwnie, jeżeli ci, do któ
rych należy przewodniczyć drugim, sa
mi źle postępują i są obojętni w wierze, 
z pewnością i ich podwladni lepszymi 
od nich nie będą. Napróżno więc 1oj
cowie, gospodarze, przełożeni, narze
kać będziecie że dzieci wasze, sludzy 
i podwłHdni są wam nieposłuszni, krną
brni i nieuszanujący was, jeżeli wy sa
rni nieboide się Boga. gwałcicie Jego 
.przykainnia i nie miłujecie Oo z całego 
serca. Owoce ZwYkle nie daleko od 
pnia upadnją. Zdarzają się czasami wy
jątki. że rodzice najpoczci\vsi, a dzieci 
ladaco; ale to tylko wyjątki; bo zazwy
czaj, jeżeli dziecko złe, to wypływa: 
albo z niedozoru rodzicow, albo z od
d·:m!a ich pod opiekę Judzi bez wiarry i 
złych obvczaiów. lub wreszcie ze złego 
towarzystwa. ,,. jakiem dzieti ich 
znajduja się. Olówny jednak powód, to 
jest zły fundament. że dziecko nie po
trafi się utrzymać n11 gruncie cnoty. 
dlatego. źe go ! odzice. gospodarze i 
przełożeni biorą przykład z tego króli
ka: niech sami naprzód w.ierzą w Bo
v i wedlug tej wiary wykonują uczyn
ki, a wszvstkie dzieci, słudzy i podwła
dni pójca ich śladem za życia. a p-0 
śmierci o:;iągną nagrodę \V niebie. któ
rej sobie i wam wszystkim z serca ż1·
czę. Amen. 

Cudowne obrazy Matki · Boskiej 
w Polsce. 

SWARZEWO. 
(Scf>arzau). 

Swarzewo leży nad zatoką Pucką, 
na .północy zachód od Gdańska. wieś na 
całe Kaszuby sławna. bo tam od nie
ipamietnych czas~w. rozlicznych łask u
dzieiJa Matka Najśw1etsza w1emy11 swo 

im 1czcicielom. Szczególniej rybacy w 
tych stronach i na półwyspie Iieli mie
SlJkający, tlumnie się garną w~ wszy
stki1ch swokh potrzeba1ch do Swarz.e
wa aby tam u macierzyńskiego Serca 
Ma'ryi złożyć swe obawy, troski, go
rycze i cierpienia; a gdy im burze i 

. nawalno·śd morskie grożą, zwracają 
swe blagalne ,Qfczy w stronę Swarze
·wa i tam szukając swej „Gwiazdy mo
rza'', .pomocy Maryi wzywają. Na uro 
czysMść Narodzenia N_ajśw. Panny, 
przybywa oibecnie zwykle do Swarze
wa ·ośm do 10 tysięcy pątników, prze-
ważinie z caleQ'o Pólwys;pu; dawniej 

pielgrzymki te bywa·?y i l:iczniejsze i 
z dalszvch stron, 1bo aż do Gdańska i 
Wejherowa. 

Nowy ,piękny kościół w stylu gotyc
kim n.a miej1scu dawnego, chylącego 
si.ę ju_ż do ,upaidku: stanął między rro-

, kiem 1877 a 1889. Łaskami słynna fi
gura umieszczoną została we wielkim 
ołtarzu. Jest .ona około ,póUorej stopy 
\\ryso.ka, z ·drzewa rzeźbiona, rprzedsta 
wia N aj św. Panne z Panem Jezusem 
na rę.ku; ozdobiona jest srebrnemi ko
ronami i· srebrnem iberłeim w ręku N. 
Panny. Akta parafialne mal-o nam o 
niej przechowały wiadomości. Zaginę 
ły ·one, jak tam czytamy., prawdo1podo 
bnie p·odczas niepQkoiów wojennych. 
Ze starych dokumentów dochowały się 
zaledwie :niektóre. świadczące, że wieś 
Swarzewo była wsią królewską, że po
siadała niektóre przywileje nadane oct 
Krzyżaków, a .od króla ,polskiego Po
twierdzone, że miala •swói l©śdót i 
p'lebaina wlasnego. Według 1podania ,Ju 
dowego, historya Najświętszej Panny 
Swarzewskiej sięga dawniejszy·ch czą 
sów. 

Mianowicie, gdy jeszcze na tern 
miejscu zaledwie mała 1byla osada ry
backa, znajdiowala sie tam 'Studzienka, 
tuż nad zatoka Pucką. Ra·zu jednego 

1Spostrzeżono nad studzienką jasność 
przedziwną, a w 1niej ową figurę Naj1św. 
Panny. Zbud·owano wię_c nad studzien 
ką mafą kapliczkę i tamże na ołtarzu 
cudowną figurę lJOstawiono. Nie byto 
wówczas jeszcze nigdzie bliżej kościo 
la, pobożni więc rybacy chcą)c lepiej 
uczcić obraz Najświętszej Bogarodzi
cy. 1przenieśli fi1-urkę do kościola na 
Heli i tam przez długi czas odbierała 
·C>ześć N. Panna. tam też rozliczne swe 
dary i łaski wiernym rozdzielała. Ale 
gdy smutne czasy herezyj Lutra nasta
ły, heretycy bezlbożnie 'wyrzucając 
wszystkie obrazy i świętoś·:: i z kościo
lów. także i tę figurkę \vyrzucili. Bóg 
jednak nie dopuścit iej zginąć. bo oto te 
go same~w czasu (jak mówi podanie). 
cudownym sposobem, pod(Pbnie jak nie 
gdyś, nad tą samą st119zienką sie zna
laz!a. nadziemska ia nościa oblana . 
\Vtedv to Pobożnv lud swarzewski z 
radością w uroczystej procesyi do far 
neg-o kościoła ją przeniósł. gdzie nai
pierw \r bocznvm, a później \Ve wiel
kim ołtarzu umieszczona została. 

Nad owa studzienka stoi :oo dziś 
dzień ka'J)liczka. a w niej opisana histo
rya cudownej fip.:urv wierszem oo·1skim 
i niemieckim w roku 1776 11a1pisanym. 
n'.l podstawie ksiąg ko 'cielnvch i starej 
miejscowej tradycyi. O łaskach w 
Swarzewie doznanych ta·k się ta pieś{1 
v.rvraża: 

Bo kto przed tvm obrazem z Maryi 
nrzyczyny ~ Zliczy laski. co świadczy 
Bóg w Trójcy jedyn.v? - O jak wielu 
szczęś)hvie burzące się ,,·ody - ~1or-

Księgarnia "Wiarus-a P. j 

poleca w wie:k:m wyborze : 

k::iiążki do nabożeństwa, powie· 
ściowe, historyc.zne, śpiewniki~ i:„ 
stowniki, papier listowy, wiązar · · 
powinszowania itd. 

Adres : „ Wiarus Polsfil", Bo
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok 11. 

sikie przebiegli w brzegi, bez najmniej
szej szkody! 

O ślePych, niemych, chromych le
żących w chorobie - Co mówić? Luh 
też w inszej będących w złej dobi~ ! ~ 
Bez liczby Maryi tu o .przyczynę 1pro
szą; - A w.net w.zrok, mowe, zdrowie, 
.pociechę odnoszą. 

Drugi opis histqryi Najśw. Maryi 
Panny Swarzewskiej. przedstawiony 
byl dawniej w dwunastu obrazach u: 
mieszczonych we wielkim · ołtarzu na
około cudownej figury. Gdy atoli ma
Jowidla te z biegiem czasu zniszczały, 
usunął je stamtą1d roku 1684 ówczesny 
,pro1boszcz :k1s. Jer.zv Michał Dering; 
.przeniósł tylko lacifrskie naipisy z nie
go na -iinny duży obraz. zawieszony nad 
zakrystyą dawnego kośdola. a prze-d
stawiający procesye do Swarzewa ) 
,zdążające. 

Do liczby gorliwych czcicieli Naj
ś"viętszej Panny Swarzewskiej należy 
iks. Aleksander Kęsowski, Opat klaszto 
ru Cystersów w Oliwie. W skarbcu 
kościelnym 1między 30 wotami, które 
się diotą1d przechowały, znajduje się 
siedm rozmaitych .ofiarowanych .przez 
teg,o .pobożneg-0 prałata od roku 1645 
do 1666. Prócz te~o srebrne richtarze~ 
bogata monstrancya, krzyż i puszka 
srebrna Przez nie~o do swarzewskiego 
1kościioła z,ostały ofiarowane z wdzię
czności za otrzymane tu łaski od Naj
świętszej Panny. Puszka srebrna ma 
ipddstawę w kształcie nogi ludzkiej na 
znak, że ją złożył jako wotum dzięk
czy.nne za wy,zdrowienie nogi. Na je
dnem ze srebrnych wotów. ,przez tego 
Opata ofiamwa·ny•ch. czytamy napis: 
„Chci.albyiś być w;olnym -od cieripie6, ty 
coś jest synem Ewy. Odmawiai często 
, Z.drowaś'' na cześć Ma·tkL która od 
cier.pień uwalnia". Dawniejsze wizy
ty 1biskupów wspaminają, że ljesz,cze 
1przy końou przeszłe~o wieku bylo 
wszystkich wotów około 50. Te wizy
ty nazywają figurę Najśw. Panny w 
Swarzewie ~~sławną bardzb licznymi 
cudami" i ,.cudowna'', o czem świad
czy garnący się tutaj lud i maderzyń
skiej pociechy tu od Najśw. Panny do
znający. - Tak sie wyraża wizyta z 
czasów Biskupa Szemkeba w r. 1702. 

Szczegóły niniejsze zebrane są w 
miejscowych aktach parafialnych, tu
dzież i opowiadania długoletniego ple
ba·na swarzewskiego: ks. Józefa Ool
linka. 

Dzieje Kościo a katolickieg f 

Ciąg dalszy. 

~ 49. n. 
Moralne i sooteczne owoce religii 

chrześciańskiei. 

l. Moralne nareszde skutki religii 

I ch rze~Ua11skiej są 11ie nniei wynv)
wnem świadectwem. że ona jest boską. 
LeP!'i i cnotliwsi Izrae1ki. patrząc na 
rnda Chrystu a Pana. \\·olali zdumieni, 
że niikt jeszcze takich czynów nie czy
nił. Te same słowa możemy zastoso
wać do O\voców. mianowicie do wznio 
slych cnót, które religia Chrystusowa 
każdego czasu pomiędzy wiernymi wy
da\\•ata. Nawet \Vzględnie naiJepsza 
nauka obyczajów pogańskich fHozo

iów nie pozostawiała żadnvch śladów 
moralnych, ani .!l.Qmiędzy l1Rdem, ani 
p'::11iędzy Z\Volennika n i. Mimo ;iieza-



przeczo:1.ego ~·p}ywu i powagi nie 
mógl Platon, jeden z najznakomitszych 
mozofów 1Pogańskich, ani iednei wioski 
'fego naklonić, aby żyła wedlug zasad 
jego nauki; owoce zaś~ które chrześ
oiaństwo wydalo, budzą p0dziw nawet 
w je~o nieprzyjaciofach. Zaraz od sa
mego początku prowadzilai religia 
hrześciańska Uumy ,Judu na nowe tory 

moralności, a tak spełniały się proro
cze slowa Psa,lmisty: „Nowego ducha 
wyleiesz i odnowisz oblicze ziemi". 
I ten nowy duch, który jako święty 
strumień trysnął ze ·swego Zalożyciela 
i rozlal się oo wszystkich wyznawcach 
wvwolał w chrześciaństwie cnoty, któ
rych pogaństwo nietylko nie wykony
wali{), ale nawet nie znalo, jak to: nie
zwyciężoną odwagę aPostołów, wese
le męczenników wśród okrutny·ch katu
szy, wytr.watość wyznawców, świę:
tość .nauczycieli Kościoła. czystość dzie 
wie, ofiary bohaterskiej!. chrześciań
skiej miłości bliźniego. - Wszystkie te 
enaty są oraz :na polu życia duchowego 
nie mniejszymi cudami, jak ouda ewan 
gelicz,ne i późniejsze cuda świętych 
na polu życia fizycznego, a ponieważ 
należą do wyższego 1p..Qrządku, przeto 
godnością 1przewyższają fes z cze te o
statni ei i chociaż nie wywierają na zmy 
sły ludzkie tak wielkiego wrażenia, do
wodzą ,przecież tak samo, że chr,ześciań 
stwo jest boską nauką, a więic że jego 
Zafożyciel jeist Bogiem. 

2. Ale chrześciaństwo nietylko cno„ 
ty nowe zasziczepilo w swłeczność; 
<mo na1dto uszlachetnilo ·głęboko upadle 
iyde 'Społeczne ,p-ogan; ono przywró
ciło 1niewieście ipr~ynależne stanowisko 
w społeczeństwie, Dowoli zniosło nie
wolę, uświęciło i 1padniosło małżeństwo 
palepszylo stosunki rodzinne. zlagoozi
l o los ubogich, wzięło w opiekę wdo
wy, sieroty i uciśnionych, wzni·osło tyle 
zakładów :dobroczynności i miłosier

dzia. Oto owoce chrzedaństwa, które 
zdumiewały ipogan. a które nowym są 
dowodem, że rnasza święta religia jest 
boską, a więc. że Jezus Chrystus jest 
Bogiem. 

Z dowodów, któr}'lch cały szereg 
przytoczyliśmy, przekonywamy się Ja 
sno, ·że Jezus Chrystus prawdziewie 
jest Bogiem. 

Każdy z ,przytoczonych dowodów z 
osobna wysta>rczy łby fl'lż na udowo
dnienie teg~. O ileż teidy więcej zna „ 
czenie mają wszystkie 1pospotem ! 
Jezus Chrystus jest prawdziwym czło-

wiekiem. 
§ 50. 

Ważność tei nauki. 
Jako Zlbawiciel :rodWiju ludzkiego 

musiał Jezus Chrystus być niety.llko 
prawdziwym Bogiem, ale i iprawde:i
wym człowiekiem zarazem. Tylko ja
ko człowieik mógł w ludzkiej 1natmze 
za człowieka 8-og.u Ojcu zadosyćuczy
nić; tyil~o jako 0czl1o:wiek mó.gł dosta-
teczną za grzeichy 1:1udzkie złożyć o,fia 
rę~ tylko jako cztiowiek mógł być dla 
nas wszelakich cnót w.zorem. To też 
Kościół przywiazywał zawsze do tej 
nauki najwi~kszą wartość; na niej to 
bowiem nadzieja naszego zbawienia 
~ię opiera; przeciwnie zaś tej nauce 
heretyckie ~zda!Ilia. które głównie w 

pierwszych wiekach powstawały, ode 
pchnął i potępił stanowcz.o. 

§ 51. 
Dalsze wyjaśnienie i uzasadnienie tej 

nauki. 
Jezus Chrystus 1był p1ia1wdziwym 

człowiekiem i posiadał prawdziwi(:} iu
cl~ką naturę, która sie z naturą boską 
nie pomięszala, ani też w niej nie zni
kła. Tego uczył Kościól mianowicie 
przeciw Eutychesowi i jego zwolenni 
kom (Monofizytom)~ którzy rnczyli, .że 
1iatunai ludzka w Chrystusie pomięszala 
się z jego naturą ·boską. Na Soborze 
Powszechnym w Chalcedonie (451) 
orzekł Kościół wyraźnie, że w Chrystu 
sie są dwie natury, boska i ludzka. bez 
zmięszania (incofuse) bez przemiany, 
hez podzielani'a1 i rozta-czenia (indivise, 
inseparalibiter). jednakowoż w jednej 
oso'bie połączone; przez to w·szelakoż 
różność natur nie została zniesioną. Tę 
naukę Kościoła wypowi·ada i pismo 
św.~ już to ogólnie tylko. już też szcze
rófowo. Pismo św. naucza tej ,prawdy 
1) ogólnie, nazywajac Chrystusa czło
wiekiem i synem człowieczym; mó
\\·iąc o Jego Judzkiem pochodzeniu i 

narodzeniu. i wszystko. co się wogóle 
o 1cztov.·ieku da powiedzieć, o Nim wy 
powiadając. 

Pismo święte ncucza tej prawdy 2) 
szczegółowo, przedstawiając Chrystu
sa jako składającego się z duszy i cia
ła; a właśnie dusza i ciało stanowią 
człowieka. Co do d11szy oowiada pi-
smo św .. że Chrystus Pan posiadał 

prawdziwie ludzką dus~ę, abdiarzoną 
wlaściwemi jej władzami, mianowicie 
zaś wolną wola. 

(Ciąiz dalszy nastąpi ) 

fa w ogrodzie dolęskim i gałązki ich 
upinała za białą chusteczką na głowie. 

- W białej chusteczce idącej do 
Zaborowia było mi ładniej, co? po
wiedz Sobek - rzekła. 

- Zawsześ ładna - sze'Pnął. 
- Ale nie taka, jak w Dolędze -

dodała, popatrzała mu w oczy i krzy
knęła: - foż sie we mnie nie l1ubujesz, 
widzę to z twoich ślepiów, miarkuję z 
głosu, z całego obejścia„. Obchodzisz 
mnie i przYllJatrujesz się jak ... jak„. 

Zalała sie łzami. 
- A nie płacz-że - za wołał wystra 

swny Sobek - Jednako dę Jubuję, w -pono ni za szeześciem tylko w Dołędze bylaś inaksza. 
M - Jaka? - zawołała. 

- W Dołędze byłaś moją Ka·śką !„. 
Ci~g; dalszy. - A tu? 

Lulka roZipuściła 1PO wsi wieść o - Tu pani - sze1pnąt 
pieniędzach i listach z łiarrnery\ki, o tem - Bez co? bez oo? 
że Sobka wzywa ~1śka do siebie i ku - Bez wszystko: bez tę suknię, 
pu}e grnnt. ,, ,• ibez kapelusz~ bez 1pańsk.ość swoją, że 

W południe w chałupie Jagi było trzeba ciebie się bać 
przyje.cie: słodka i kukiełki. Dutka o- - Nie chcę, żebyś się mnie bał. Nie 
debrat ,pieniądze za sifkartę, a Barszoz jestem panią, słyszysz, jestem ino Ka-
?Ja·lożywszy okulary, odczyty,wał .po Ś'ką dołęską. 

raz drugi, nie tak prędko jak pani, ale Załkała glośno, ·zdarła z głowy ka-, 
za to dok:umentniej i wy.raźniej', że ka- .pelusz i rzuciła go z catych sit na zie
wy mógl dobrze wibić sobie w głowę. mię. Sobek go 1podniósł i, PoChyl~wszy 

Wpadł Sobek i usłyszał ustęp o so- głiowe. milczat 
bie. Chłopak ra•ż wrzasnął z radości. - I czegoż stousz, jak głupi ?„. 
Wybiegł i pędem leciał przez błonia. - Tu jestem głupi, ale w Dołę-0.ze„. 
Ludzie mówili, że pognał ku rzece, - Co w Dołędze? .„ 
obejr·zeć ·przyszły Kaśki i swój grunrt. - Sprałbym cię. tobyś inie brewe-

- Można oszaleć z rndości - m-0- rowała„. 
wily między soibą kobiety, a Barszcz - To mnie pierz - rzuci~ai mu się 
ozytał dalei. w objęcia. - To mnie, fucho, ·pierz. i.no 

Gdy przyszedł ustep o Gawliczce, się ilubuj we mnie, nie w ,pani, tylo w 
Jaga pocałowała ją zai córkę w ramię, swojej Ka1si, słyszysz? 
kobieta machnęła ręką, pociągnęła chu- - Słyszę, i w ogień za tobą polecę 
stkę na bakier i rzekła: - zawołał $o bek. 1biorą1C tulącą się do 

- Mlodzi, to im pilno, stara niech niego dziewczy.ne w kleszcze swoi·ch 
czeka„. -rąk. 

Kobiety w śmiech. WJndarła mu kapelusz i rzuciła. 
- To i zaczekam - kończyła - a - Pamiętasz - mówiła - jakeś 

i tak się dobrze naharują, zanim śdu-- ci mnie lubit 1na p.oręcz.y 1przeła.zu, jakoś 
fają na trzy morgi gruntu .pod rzeką. A mocniej i milej, niż teraz„. 
niech im Bóg i Najświętsza Painienka - Teraz mocniej - odp;'arł Sobek 
dadzą jak najrychlej. - hom okrutnie skrzepł. 

Ta:k się odlbyła w Dolędza uroczy- Wyrwala się z Jego objęć. 
stość odlbioru pierwszych pieniędzy i - Prawda, że mocniej. aż dech w 
pierwszych wiadomości od Michała i piersiach zapierasz. Stuchai Sobek -
Kaśki. zaczerwieniła się, i1ak wiśnia - po co 

Sobek li.czyt ~odziny i dni, budził czekać na Dołęgę, kiej tu można wziąć 
się w nocy, w niedzielę z kościoła biegł ślub? Tu sakrament. a weselisko spra 
na pocztę pytać się o Hsty z łfameryki. wimy w Dolodze. od wtorku do piątku 
Dopiero szóstego tygodnia przyszła Masz imentryke? 
dla nie.go sifkarta i pieniądze na .drogę. -- !Nie mam. 
że .chłopak .nie oszafał, to tyll\o go u- - A jlai mam; za tobą zaświadczy 
chroniło~ ż·e się napił i glowę sobie Bartyzel i Kurpiel i będz'ie dobrze. Bę
-zamroczvł. dziesz imnie wtedy mógł prać, ile ci się 

Trzecieg·o dnia wyruszyl. a za dwa spodoba ... 
tygodnie Kasia z Baśką czekały na - Jeśli można, to zaraz lećmy! 
1niego na dworcu. Widząc, że Kaśka - Jest próżny _pokoik na górze u 
pani w <l~ugiej sukni i kapeluszu, nie Wojtków, gdzie stoję, ten weźmiemy i 
śmial się zbliżyć, dopiero iak dziew- będziemy se w .nim siedzieć, iaik u Pa
czyna nie zawołała: _,,Sobeczku mói" ! na Boga za rpiecem. We dwoje będzie 
jak nie p·orwał. nie podniósł ją w górę nam miłej i łacnieii będziemy ciułać„. 
t .nie pocałował, to aż jej kapelusz na - Słuchaj Kaśka - zowałał już na 
drugą stronę się •przechylił. a .ludzie sta modę dołęska Sobek - ostatniego dnia 
wali, dziwując się. przed wyjazdem byłem na mor·gach 

że był młody, zdrów, silny, wes10- pod rzeka. Koniczynai ci czarna, jak 
ly, gorący do roboty, Bartyzel zapro· morgi wolę tu zczeznać, takiem się ju'ż 
wadził go ze sobą w 1pod'ziemia, razem by się wrona schować. 
stanęli przy robocie. - Sobek. nie mów. bo mi się zdaje, 

Z pocztku Sobek .nie mógl podołać że DOd podeszwami świece mi palą. 
ipracy, lecz codzień na1bierał większej Dziśbym }eciała, a ·bez pienięd'zy n la! 

wprawy i sił. Jadł mięso, pił ·czarne byl10, nie wartno i nie wrócimy, ch-0ć
.piwo i biał~ ch}eb, krzepił się, rozra- zawziela„. 
stal, mus.kuły na rękach wbiły mu się - A długo trzeba jeszcze ciulać -
w mocy żelazne·. Przed Kasia .miał 1Pe- zawoła! Sobek. 
wien lęk, nieśmial-0ść. jakiś dziwny - Najmniej dwa, roki! Oprócz grun 
sza·cunek. Na .przywitanie calowal ją tu trza nam chałupy, krowy, koinia, wo
w rękę i zarobione co tydzień dolary zu, pfu.zyny„. - zaśmiala się i od-
oddawal jej, jak pani. wróciła. 

Gdy by~i sami, a Kasia głaskała go Chwile stali. onieśmieleni oboje. 
ręką 'PO twarzy, rumienił sie, ale nie - Sobek i czego nic nie gadlasz? -
śmiał jej przygarnąć i pocalo~ać. Bo odezwała się Kasia. 
też Kasia rosla, bielała, dobrzała, Uu- - Bo i jabym już nie wrócił na swo 
ściała. To już nie ta z Dołęgi, siedzą- je śmiecie bez morgów, krowy, konia i 
ca na poręczy przełazu ·strumyka i w pierzyny. Wrócić takim, jakim się 
koszulinie. tuląca się do niego~ że aż było, nit wartno i nie wrócimy, choć
mu gorąco oddech w piersiach zapiera„ ·by n1a1s nie wiem jak podeszwy paliły, 
ło. Dziś Kasia Jbyła insza, z grzywką, a tęsknica gnata. 
w rogówce. długiej sukni zapiętej pod - Nie - poświadczyla Kaśka, po
szyję, w rekawkzkach i kaoeluszu z deszła ku niemu, objęła go wpół, on ją 
piórami... Patrzał na nia. jaik na panią, za szyję, ~31pelusz trzymała w drugiej 
i obchodził się z nią. jak z panią. ręce i poszli przytuleni do siebie, jak 

Dziewc\zyna coś miar.kowala, \Coś na dołęskiem błoniu, p;dy byli dziećmi 
jej się w głowie roiło i jakiś smutek i razem pasali.„ 
siadl kamieniem na ·sercu. - Nie - powtór.zyla z mocą - ale 

W niedzielę po •południu samiuteńka mi nieraz tak 1sic okrutnie cnie, mój So 
1P:Oiechata z Sobkiem tramwajem do 1becku, że aż j1a1kiś lęk ogarnia, a naj
wielkiego ogrodu i szla j szla, jakby więcej, to już w niedzielę ... 
się chciała w nim zgubić. Kwitły wła- Pamiętam raniuśko·, jak ino słonko 
śnie jaśminy i pachty, jak kiedy je rwa ł zajrzy do chałupy i ozłoci ją, zrywam 

się, wody ze strumyka ;przynfose i u.. 
myję się 1cała, potem uczęszę, VJ1a~kocz 
s~ z~pl?tę,. zgotuję śn.iadanie, - tatu
s10w1e i dziecka '''staJa - jemy!... p0 
śniadaniu lecę w pole PO kwiatki, bfa_ 
waty, gwial!ciJnice. rumianek - i na 
strych po sześć krochma:onych spó
dnic. Wdziewam haftowana koszulę 
spód•nicę ·jedną na• drugą, kładę i buty 
świecace, jak lustro. Matusia Upina 
mi chusteczkę na głowę i kwiatkami ict 
maści. Rękę okręcam różalicem, bio
rę ·d-0 garści ksi~kę, nai plecy chustkę .. , 

- W .pasy - przerwał Sobek _ 
niebieskie z czerwonem. 

- Po drodze przychodzą. do mnie 
dziopy - ,idziemy razem, a rwy po bo-
lkach kawaliry, ·chłopaki, urwipołcie 
zbereżniki. ale bez nich 1niema n;egakieJ 
uciechy, niejakiego ukontentoW1ania!... 
A tu •CO? Ludzisków mrowia. że się 
skryć nie można, szwargoczą, gonią, a 
jeden drugiego ze skóryby obdarł... 

- Abo siedzieć pod ziemią ·i wci.ąt. 
jedno i to samo kuć dziesięć ~odzin, a 
.potem rzucić się, r2k kłoda - ·i spać i 
spać. Rano sie zerwij i znowu kilof do 
garści i machaj nim bez dziesięć gG
dzin„. · 

- A u nas raz siejesz. to znowu bro
nujesz - .przerwała Kasia - orzesz. 
to znowu. sieczesz„. Wrac3.ją~· z kosą. 
w.stępujesz do karczmy na szklankę 
ipiwa, gospodarze siedzą, w garściach 
kosy, gwarzą i piją - ty z nimi!... Ty 
równy Maślance~ Sobocie. Purchli -
gospodarz 11la1 swych morgach pod rze
ka! 

- Kaśka, a cichoże, bo gotowa mnie 
krew zalać ... 

- No„ no, wraca}my na obiad -
mówiła 1spokojnie I(!aiŚka - trza '{>Oga
dać z Bartyzelem i Kurpielem, bo Wot 
tek i jego ba1ba hamery~kie śttrki - za 
byle co ka·żą sobie .placić. 

- Za darmo pary z gęby nie wy
'P'llSzcza ! 

* * 
Pn,·j~c~rnł z •ermy Michał jakiś 

smutny, ·choć już trzeci raz skłlaidał Kaś 
ce ·dwanaście dolarów <lla Jagi. 

- Teraz to już chyba wystarczy na 
jakiego ham!atI1a - rzek! do córki. 

- Tatusiu, ja dołoże ina konłczynę 
i siano. 

- Boś dobre dziecko! 
Po obiedzie biesiadnicy ;po:szli spać„ 

Kaśka mrug;.nęła :na ojoa, Bartyzla i 
Kurpiela. Sobka zabrali, oo.szli drQgą„ 
;prowadzącą. do jeziora. Na murawie 
zlaiSiedli, a wtedy Kaśka przywoła Sob 
ka. P-0calowali Michała w rękę. a So
bek rzekł: 

- Przychodzę prosić pana ojca a; 
zezwo!ef1stwo na zrękowiny z Kasią. 

- Mój Sobku, tyś już dawno zrę
kowionv - rzekl Mich1aJ. 

- No, to o zezwoleńst\Yo na we
sele, na ślub„. 

- Cóżto. wracacie już? ... 
- Co tartuś mówią! Ostajemy ciu-

łać na trzy morgi pod rzeką. 
- Jaką? gdzie? 
- W Dołędze ipod Us.zwicą. Nie 

wiedzą tatuś, lecą koło ścieżki, co pro
wadzi na skrzynki od błoni'a1 ! 

- Wiem, wiem, ale na te trzy mor
gi i tysi~c malo. 

- Tysic i pięć stówek. Już mamy 
uciułane niedlu_go na całą morgę„ .. 

- Już! bój się Boga!... 
- Chcemy ślub wziąć tu, wesele 

sprawimy w Dołędze. Sobek giada mi:
żem .• pani'' i odbija sie odemnie. 

- Sufragan - szepnął Michał. 
- Nie sufragan, tatusiu. tyło taka?. 

jucłra1 kawalir. rychtowiec. Ale jak 
będzie miał panią za babę, będzie ją 
szanował. 

Sobek znowu pocal0rwał Michała w 
rękę, a potem Bairtyzela i Kurpiela, ja
ko przyszłych starostów na swem we
selu. 
~ Dobrze - rzekł Michal z µowa

gą - ale jakto zrobić. to już 5'łown mo
ja na to za głupia. 

Zwrócił sie do Kasi. 
- Masz „mentrykę''? 

- Mam, a po mentrykę Sobka po-
.szlę. Ale, j13ik tatuś i dwóch ~osipoda
;rzy zaświad1Czą., to i tak ś'.lub dadzą; 
men tryka może późźniej ,przyjść. -

- Kiedy myślicie się pobrać? -
spytał Bartyzel. 

- A choćby za tydzie(1 - rzekł 
Sobek. . t ,~ , .~..i 

• ··- ~ · ~1...t. j ,.., Ll.Cll 



_,.. Głupi. przecie voprzód musz~ :z naJ'hoJ'nie1• sk'ada'~ będą b -· ~ · . <l . 1 . . i '"" c. v spra\\ 1c ia-
'ść zapowie zi. ~1?szą \Vas wyw_o- ł ~ą. yamiątkę do nasz-ego -polskiego ~i-
i '1;mbon_Y, ogłos1c .. Byłem tu, ~a- ł scio!~a, w którym chrzest święty ode
p1_er~e1 był w C1kago, na Je- brahsmy, wielu z nas sie żeniJo„ a dużo 

. sl.u,b1e c~fopaka z ,pod Tarnowa z naszych blizkich otrzymało ostatnia 
z10Pa. z Rysia„, . . . pomoc na drogę wieczności. (1163) 

_ -:. To wszvst~o sklalkulu1.c1e i po- A. Idziaszek. przewodn. 
:cie nam. W 01tek olkmtme dro~i: 

az chce dużo za .poradę. 
- A ja za dobre slowo !... 
Młodzi pocałowali ~o w rękę, a po 

Knmiel!a. 
- I was tatusiu prosimy ina staro-

~ Ale jakże będzie z naszym księ
m w Zaborowiu - rzekł Michał -
to przecie do niego ślub ·Wasz nale
? ! „ ! :' f'i:ttfiłl 
- Sprawimy chorągiew do kościo

! Będzie nasza!... Sobek ją zawsze 
zie podczas procesyi nosił„ jako 

oia - zawolala Kasia. - A żeby 
iądz .se nie krzywdował. to w dzień 
bu zamówimy śpiewaną wotywę na 
sza intencyę. Przyjdzie do !kościoła 
tusia z d.zieckami i somsiedzi, maże 
ie przyjadą ze dwora, bo mnie lubią 

jeszcze bardziej kościół. Najwięcej 
arsza pani i Helina, coby ino mieszka
w kościele. 
- Tak to ca innego -- z.decydował 

artyzel - jeźmy do księdza. 
- Polecę naprzód zabrać swoją 
entrylkę, zbudze Basię i Kunde~ poje
iem]: w kupie i rozweselimy się, So
k, leć ze mna.„ 
Gospodarze zostali, mówiąc do Mi

nala: 
- Walna dziaoa. walna dziewucha, 

1oli ci go swego mieć od razu._ jak od
awiać na pokuszenie i mitręgę. 

- Kiei w kościele zcrbomwskim od
rawia_ qla nich w dzień ślubu śpiewa
:ą wotywę, a jeszcze la So1bka sprawi 
:sobliwą choragiew. to niech '.się biorą.„ 
:O maja czas po próżnicy tradć? Ja 
~ę ożeniłem mlody i już się doczeka
lcm z córki pociechy. 

- A kiedyż bęc11. jedli. jak zęby 
11racą? - pawiedział Kunpiel. 

Cią)!; dalszy nasta.Pi. 

IVIELl(I WIEC POLSl(I W DORTMUNDZIE 
fl!będ.zie się w niedziele. dnia 13 paźd:ziemika 
o ~octz. 4 i pól po poludniu zaraJZi po ·nabożeń
!lwie oryls-kiffill nai sa1li p. Schaefera. przy ulicy 
leibnitzSitr. nairożnl'k ul Lessinga. Na porząd
iu dz1iennym sprawozdanie poselskie posła p. 
Jana Brejskieg,Ol i sipr.awcndaruie delegaicy.i z 
Mrafii św. T0rók:y ora~ sprMVta opieki dUcho
'11e'.i dla Dortmundu i okoilicy. O Licz.ny u
hial Rod'aików prosi l(omitet. (5) 

NB_ Pisma polskie w kra:.iu prosimy o 
~wtórzenie tej wiadomości. 

Baczność Altenessen ! 
W ,niedzielę, dnia 6 października, ·o 

!odzinie pół do "12 .przed ,południem na 
lali P. Sal'a naprzeciw kościoła św. 
Jana Chrz. odbędzie się 
wiec w 'Sprawie opieki duchownej. 
Ponieważ w krótkim czasie przybę

uzie Jego :Eminencya Ks. Kardynal fi
scher celem bierzmowania, będzie .zape 
wne siposobność życzenia Polaków w 
Mte:nessen ustnie przedłożyć. Liczny 
udzi1al rodaków w wiecu 1pożądany, by 
można jeszcze raz tę sprawę omówić. 
l(omitet dla spraw opieki duchownej 

(3) w Altenessen. 
WIELKI WIEC W W ANNE 

dla Polaków i Polek celem założenia 
Towarzystwa dla niewiast 

odbędzie się w niedzielę, dnia 6 paź
dzierntka. na sali pana Unterschema.nna 
utka dworcowa, o godz. 4 po 1pot Mó
~cy ztamiejscowi. Na wiecu będą tak 
ze referowały niewiasty z innych miej 

(scowości. O liczne przybycie uprasza 
3) Komitet miejscowy. 

Baczność parafianie żerkowscy! 
Swego czasu odbyły się trzy poga

d~nki, na których postanowiliśmy spra
\\r1ć jakąś pamiątkę do naszego kościo
!a w stronach rodzinnych. Dotychczas 
Jednakowoż nic się nie stało, coby nasze 
Postanowienie urzeczvwistnić zdołało. 
-.... Wybraliśmy sobie komitet, w 
s1 kład którego wchodzą panowie: A. 
dziaszek, J. Mróz, St. Walczak, f. Ma
~a, A. Boruta, Szcześniak. A. Bajaczyk. 
1 J. Zawadzki. Do zbierania składek sa 
Upoważnieni· : J. Mróz w Miihlheim Sty 
rum, Werttstr. 18; fr. Mąka, Oberhau
sen, Kasernenstr. 21; St. Walczak, 
Bruckhausen, Kronprinzenstr. 14. Tym 
tyłki wolno jest składki zbierać Spo
d · arafianie jak 

Tow. św. Wawrzyńca w Castrop 
podaje wszystkim Rodakom do wiado
mości, iż spowiednik oolski słuchać bę
dzie od środy przez osiem dni spowie
dzi św. W niedzielę po południu nabo
żeństwo z kazaniem. - Szanownym 
czlonkom zwraca się sz.czególną uwa
gę, iż obchodzi.my rocznice kościelną 
z wsipólną Komunia św. Członkowie 
zobowiąziani wszyscy do te~o się za
stosować. Chorągiew stać będzie o<l 
7~ do s~·- Członków uprasza się w 
maciejówkach i odznakach. (2) 

Zarz~. 
~~--·~~~~~-~~~ 

Baczność Polacy w Schoanebeck 
i okolicy! 

W iniedzielę, dniia 6 października od 
będzie się zabawa z tańcami u p. Nie-
1kemoera. 'lll. Sattbruchstr. Przygry
wać będą dudy i skrzypce. Wstepne 
1 mr. O Iiiezny udział 'Uprasza 
(2) Komitet. 

Okre2 VII Nadreński. 
Cwiczenia naczelników o mgrody 

odbędą się w niedzielę, dnia 6-go ·paź
dziernika. w Oberhausen. na sali pana 
Webra, ulica Duisburgerstr. i to połą
cwne z zabawa. Przyjmowanie dru
hów o ~od.z. 4. O Hczny .udział prosi 

(3) Wydział. 

Towarzystwo .,Polonia" w Dyseldorl 
donosi szan. rodakom i roda1czkom w 
Dyseldorfie i ofoolicy i Towarzystwom, 
które zaproszenia odebrały i tym, 
'/które zaproszeń ode'brać nie mog-ly dla 
ibraku adresów. ·iż w niedzielę. dnia 6 
,paździemiika urządzamy 

obchód 8-mej rocznicy istnienia. 
Zaobawa ,bedzie urozmaicona kon

,certem ora-z tańcami. Uroczystość odbę 
'dzie się na sali p. Vopla, ul. Kolońska 
(Koelnerstr.) 252. Początek o godz. 4 
po pot Na moczystość te wszystkich 
członków. Rodaków i Towarnystwa 
j.a:k na1jwprzejmiej zaprasziamy. 
(2) Zarząó. 

Baczność Altenessen ! 
Szanownej drużynie Gniazda Alten 

essen oraz wszystkim rodakom i ro
daczkom w Altenesisen i okolicy także 
·i wszystkim Towarz .• które zaprosze
nia odebrały i tym, które dla braku a
dresów zaproszeń nie odebrały, dajemy 
niniejszem do wiadomości. iż dnia 13 
październiklai odbędzie się wiec sokol
ski na sali p. J. Saa:a. 1przy, przy ulky 
Kościeilnej nr. 14 w Altenessen o godz 
1~ Po pot Po wiecu obchodzi Gnia
·zdo nasze 4 rocznicę swego istnienia. 
Tak na wiec j1ako też na rocznicę tak 
miejscową drużynę jako też i wszyst
kich rodaków ·i rndac~ki i wszystkie 
gnia:oda okręgu VII oraz sasiednich o
kręgów bardzo uprzejmie zapras.ztamy. 
(3) Wydział. 

Uwaga: Niewiasty i dzieci mze1 
lat 14 nie mają na wiec przystępu. 

---
Tow. flimn. Sokół w Duisburg-Meidr. 

W niedzielę, 6 .października na sali 
p. łI. v. Slokum vod ULmen odbędzie 
się ~abawa na pożegna;nie odchodzą
cych do wojska druhów. Muzykę dosta 
wi druh Kaczmarek z Oberhlarusen. 

Uwaga: Druhowie ćwicz(;lCY. winni 
się stawić o godz. 2 na salę ćwiczeń. 
(2) Wydział. 

Towarzystwo św1. Szczepana w Rauxeł 
donosi swym czlo111kom oraz wszystkim Ro
dclkom i Rodaczkom z. Rauxel. łfabinghorst, 
K<l!strop i okolicy, iż w niedziele. dnia 6 paź
dziernika, ob-chodzi nasze Towanzystwo swą 

- 16-ta rncznice istnienia -
111:1 sali p, Schlattera w następującym porząd
ku . Od godz. 3 do 4 po poludniu przyjmowa
nie bratnich Towarzystw: o godz. 4 pochód do 
kościCll'a na nabożel1stwo: Po powrocie przy
witanie Towarzystw i gości przez przewodni
czącego. potem koncert orkiestry p. Musielaka, 
przeplat111ny śpiewem. mowami i deklamacya
mi: o godiz 7 wieczorem zostanie odegrany 
teatr pod tyt.: „Genowefa". potem polonez wy
prowa<lzO'lly przez amatorów i dalsza zabawa 
z tańcami. Karty wstenne dla gości przed 
czasem 75 fen .• przv ',"lsie 1 mr .. moż.nia ie na
być w skladach polskich i u gościnnego .. 

Uwaga: Zarząd' i czlonkowie Towarzy
stwa winni się stawić o godz. 20 po poludniu 
na su11i w czapkach i odznakach. Oztonkowie 
winni za,bra:ć książeczki kwitowe Nie posda
daJąc te'iże przy sobie. placą wstę_n jako go
ście. O liczny udziat uprasza Zarząd\, (2) 

Tow. św. Stanisława B. w Wanne-Z. I I<olo śpiewu „Wanda'' 1'' Holste hausen 
donosi s\vym członkom. iż w niedzielę, dono si s zan członkom. orn tym roda
dnia 6 bm. będzie Towarzystwo spól- kom. k tórz y mają chęć do Koła 'pie\ ' li 
nie odfotografG·\'-n:llle o godz. 04 w -0- wstąp:ć iż zebranie k\ artalne odbędzie 
grodzie na „Hillemiihle·'. Uprasza się się 6 października po połudn i u o godzi-
czlonków o jak najliczniej zy udział. nie 4-tej \V lokalu pana Kraita. Posie-
(2) Zarząd. dzenie zarządu oraz rewizya kasy o go 

• ~ dzinie 2 po południu. Uprasza ię o licz 
Tow. 21mo ••• Sokół~ w Gladbeck ne i punktualne stawicn;e się (2) 

podaje szan. Druhom do wiadomości Zarząd. 
oraz sąsiednim Gniazdom sokolim, iż -
urządzamy naszą pierwszą otwartą za- Tow. św. \Vojciecha w Hontrop. 
zawę dnia 6 października 0 godz. -i po W niedzielę, dnia 13 października, 
l)Oludniu na saH p. Lichiartz. Hermann- o godzinie 4 odbędzie się kwartalne wał 
str. w GJadbeok w następującym po- ne zebranie, na które się wszystkich 
rzą-0.ku: Koncert i ćwiczenia lancami członków mile zaprasza. Pos '. edzenie 
przez druhów naszego Kniazda, ćwi- zarządu odbędzie s le o godzinie 3 po po-

ludniu. 
czenia wolne oraz żerdziami. Podczas Uwaga: w niedzielę, dnia 6 paź-
zabawy strzelanie do tarczy o nagrody. dziernika pierzemy udział w 15 roczni
Orkiestra p. Pietrygi z Bruchu. (3) cy Tow. św. Wacława w Linden. Wy-

Uwaga: O godz. 10 przed poł. po-
siedzenie wvdziału i rady. 0 godz. 11 marsz o godzinie pól 2-ej z lokalu posie-„ dzeń. O liczny udział uprasza się. (3) 
przed południem zebranie. na którem A. Kukla. przewodn. 
wszyscy bez wyjątku stawić się powin - - - ----· - --
ni. Po zebraniu fotografowanie Gnia- Towarzvstwo św Wawrzvńca w Recktiaz-

z<la .przez polskiego fotografistę. O li- pod4llie swym SZWliD~a~~~~~ i wszystkim R.o
cznv udział w zabawie i zebraniu upra <lakom do wiadomości.. iż w niedzielę, dnia 6 
1SZJa sie. Czolem ! października. obchodzi nasze Towarzystwo 

Józef Łazarewicz, prezes. uroczystość drugiej rocznicy sw020 istnienia 
na sali pan.i Schavers „Villa franka", 'Ila którą 

Tow. św. Józefa w Dahlhausen ws.z;ystkich czlonków Towarzvstwa oraz 
podaje do wiadomDści. iż w niedzielę, dnia 6 wszystkk~h rodaków, którzy tZJaopatnzeni są 
października. przed l)Ofudniem 0 godz. 11 od- w karty wstępn jak i te Towarzy~twa, które 
bedziiie sie zwyczajne zebranie ponieważ po zaprQISze11 id.lai braku a<lresów nie otrzymaly 
polu<lmiu bierzemy udzibl' w 15 rocznicy Tow'. or.a.2 bratnie Tow„ należące ' do zwią.zku To-
św. Waclawa w Linden. O liczny udzial prooi warzystw~ zaip.raszamy_ Porządek uroczy-
(2) Zarząd. stościi naistępujący. Do godz. 1 przy<jmowainle 

braitnich Towarzystw. następnie pnz:ywitanie To 
~owarzystwo św, Józefa w Hills. w.arzystw i gości przez. przewodniczącego, kon 

W niedzielę, dnia 13 bm. u p._ Lechtenbnc- ·cert orkiestry pana M. Pietrygi z Bruchu, prze 
mera w liiils oobędzie sie przedstawienie pię- platany śprewem i deklama<eyami dzieci i doro
knej sztuki teatralnej O liczny udziail prosi słych. O godz. 7-ej punktualnie odegrana bę
(2) Zarząd. <lzie zabawna sztuka teatralna pod tyt. „Stary 

·---- piechur i syn jego huzar". 
Towarzystwo gimnastyczne .,Sokór' w Steele 
donosi siwym druhom. iż zebranie od/będzie się 
<lniai 6 października o godz. 2~ po poludniu. 
O jak najliaziniejszy udzinl uprasza się, pond'e
waż przyjdą ważne tSprawy Pod obrady. Po 
zebraniu oobędzJe Slie zabawa z tańcami. na 
którą sie szan. Rodaków z rodzinami jak nał-
uprzejmiej zapr.aisza. (2) 

Czolem ! Wydział. 

TowarZYstwo szimn •.• Sokół" w DoftStfeld1 
podaje wszystkim czlonkom do wJadomości iż 
w niedzlielę. cLnia 6 października„ w lokalu p. 
l(lin'l.rhammera, ulicai Ronustr. 15 o godlziinie 2~ 
po polu<Lniu od\będiz,ie się roczne walne zebranie, 
n:a którem będą bardzo ważne sprawy oma
wianel Liczny udzial czfonków i rodaków 
pożądany. Cz~eiml (2) Wydział. 

Uwaira: Zarazem nadrnie'n!iamy wszyis.t
kim tym cz.loinkom, którzy są pól rnku niewy
plart:ni. Gt'Żeby skfadkł zaplacili, bo w przeci
wnym raziie izostaną wyikluczeni . 

l(onferencya św. Wincentego a P. w Gerthe 
donosi swym czJO'llikom i Rod.aikQIITl _ iż przyszle 
zebran~e odibęd'zie się VI niedzielę, dnia 6-go 
pa0dz~ernika o g<Jdz.inie 4 po polu<lniu na saiJi 
pa.inra. Brusta. O liczniy udzial proSli 
(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Andrzeda w Obermairxloh. 
Dnia 10 His.topada rb. urządva, Towarzystwo 

1nasze obchód trzeciej rocznicy istnienia. Upra
sza się sąsiednie Towarzystwa. aby w tym 
dniau i'la!dny.ch zabaw nie urzadz.a.ly. 
(2) Zarząd. 

Towarzy,stwo św. Aloize1Zo w Cottenbur2u. 
W nie<llzielę, dni.a 6 października, o godz. 

70 na drugiej Mszy św. przystępują czlon
kowie Towa.rzystwa ·nasze~o wspólnie do l(o
munJi św. pod! chorągwią. Uprasza się sznn. 
c:zJhllnków. aiby sikorzvstali zi tej spooobnooci i 
jak nail'icmieJ <i'o Stołu Pańskiego przystąpili, o 
co upnzejmie prosi Za.r~.d._ (2) 

Towarzystwo św. Ludwika w Disteln 
podaije do wiadomośd wszystkim cz.l·onk-OłlTl i 
rodakom w Disteln i okolia, jż obchodzimy 
dnia 6 paźd'Ziennika swa 

-7. rocznice istnienia -
na którą 7,aprarszamy wszystkich członków i 
rodaków w Disteln i wszystkie Tawarzystwa 
które zaproszenia odebraly i te, które dla braku 
adresów zaiproszeń nie odebratv. Program: 
Od godzi.ny 2 do 3 i pól 11rzyjmowanie 'bra
tnich Towarzystw na sąli p, Anderbriii:re. o go
dz.inie ~4 .na 4 pochód do kośoiola na polskie 
nia>boże1ishvo. Po nabożeństwie pochód na, 
'.Sa1lę p. Brinkmanna w lierten, gdzie odbędzie 
się dalszai zabawa polączona 7 koncertem, 
śpiewami i deklamacyami Muzykę dostawi 
ozir011ek Tow. Ant. Kopel z Disteln. Wieczo
rem a godzinie 7 bedzie odegramy bardzo la
dny teatr po tytu1em . Grube ryrby". 

Zarazem don~i się członkom, iż pos,iedze
nie odbędzie sie w te sama niedzielę, o godz. 
1 i pót. Czil'onków zalegających z miesięczne
mi sk~adkami dtużej niż trzv miesiące. upra
sza się, aJby się ze skfadek uiścili, w przeci
\v>nym rai.z.ie będą uważani za niecz.l'onków 
Wstępne dla cz.tonków sasfodnich Tow. 30 fen.: 
dla niecz~onków przed czasem 50 fen. przy 
kasie 75 fen. (2) Zarząd. 

Uwa~a. W sobotę przyhędzie polski sp-o
wiecł. nik. wiec z.apras" :ł. się Szan Braci i Sio
stn·. ahv jak nailicz..nie.l wzięli udzial. Tow. 
rr7.""tr"' 11 ie cl0 wis61nci Komunii ~\\-. w nie
dzielę, o p;od?Jinic 8 ra!Mo. 

Towarzystwo gimn. „Sciikół" w Kottenbur2u 
Zebranie od1będzie sie w niedzielę, 6 bm., 

o godzinie 2 po pof. na sali posiedzef1. O licz-
ny udz.ial prosi (3) Wydział. 

Zarząd, 
Uw.aga_ W niedziele przed polu<iniem o 

godlz. pól' do 12 odbędzie się zebranie. Upraszam 
sza,n. czlonków o liczne stawienie się, ponieważ 
bedą rozdar.e nowe odznaki towarzyskie. Po 
zebraniu udanny stię z chorągwią do lokalu 
zabawy'. O liczny udzialt w zebraniu prosi 

(Z) P. Maćkowiak, przewodnikzący, 

Towarzystwo sdmn .•. Sokół" w Horstha.usen 
urządza zamkniętą zabąwe z tańcami oraz ćw1 
czeniiami na p<Yżegnanie druhów. odch-0d7ących 
do woiskai. w dniu 6 pąździemika br. na sali 
pamaJ H. Moliera. Początek o godz. 4. Roda
cy, chcący być także na za'.bawie, winni sii; 
worzód do Gniazda zapisać a można to uczy
nić przy wejściu na sale . Druhowie ·winni się 
1komoletnie stawić, S!dYż o godz. 2 po po,tu
dniu będą fotografow.flni na sa,li - OzoJem ! 

(2) Wydział. 
Uwaia. Cwiczenia odbeda się w nie

dz.ielę w 'J)OtucLnie o godz.. 1-ei. Z pewnością 
wszyscy druhowie sie stawją, Naczelnik. 

Towarzystwo św Michała w RecklinStb.-Siid 
odJbędJzje swe iwyiczajne zebraniie '" niedzielę, 
dnia 6 października. o godzinie 11% przed po
ludniem. O liczne sta1wienie sie W$Zystkich 
cz~onków prosi Zarz.ad. (1) 
Towarzystwo św. Antoru°'e1?:o w Recktln~b -Siid 

(na Ludwiku) 
don~i swym cz.ł'onkom, iż w niedzielę, dnia 6 
paź<lziernika bierzemy udzial w rocznicy To
warzystwa św.. Wawrzyńca w Hfillen. czyli 
w ReckHn~h< isen-Ost. Wymarsiz. z loka lu p_o
siedzeń o gooz. 2 po no!udJhll. O licz11y udzial 
prosi Przewodniczący. (I}· 

BacZ11-0śćDumuten ! 
W sobotę przybędz.ie do naszego kościoł'a 

ksiądz po polsku mówią~y w celu słucha'Tlia 
sPQwiedzi św. od godz. 4 po ooludnju i w nie
dziele rano. Czlonkorwie Towarzystwa śwl. 
Józefa nnzystępują w niedziele rano pod-czas 
Mszy św. o stodz. 8 rano wspól·nie <lo Komunii 
św. Po poludniu nabo,żeństw-0. które bedz·ie w 
niedzielę z ambony ol(tosa:one O licz.i1y udziat 
w przy~tapien.iu do Sakramentów Ś\viętych u
prasza Zarzad. ( 1) 
Towarzystwo św W()!jcieeha w Wattenscbeid 
urzadza dnia 6 października zabawP z teatrem 
pod (r~ułem: „l(oszyk kwiatów" ,; zamknię
tem kó.tku <lla cz.fonk6w. l l) 

Uwa~a: Zebranie odhedzic się dnia 6 pa
ździern i ka .o godzinie l 10 przed pofudniem. 
Roda.cy chcacv brać udziar w •zabawie. oowinni 
dać sie zapisać na cz.Ionków. O liczm- udzial 
Drosi Zarząd. · 

Towarzystwo św. Ba~bary w Hamborn
donosi szanownym czlonkorn. iż w niedzielę , 
dnia 6 października. po po.fudniu o srod i 4 od
będzie się kwartalne walne zebranie, na które 
pro~1imy o iak najliczniejszv udziar. Goście 
mile widziani. (1) Zarząd. 

Uwa\!:a: Posied-zenie zarzadu odb ęu zie się 
o godz. 3, na które zapraszamy \nzvs.tkich 
czfonków zarządu i pro ze o punktualne przy 
bycie. .T. M. przewo<ln' 

Towarzystwo św. Józefa w Sterkrade 
W niedzielę. dnia 6i:ro październi ka. rano 

o godzinie 9 odbędzie ~ię procesya z kościoTa 
parnfialnego z Sterkradc do kościota Serca Je
zusowego na Po tweg. O g-odzinie 11 prved 
polu<lniem odbędzi e s.ie walne zehranie. O li
czny udziat uwasza sie czkmków. 0 1 ści c mi-
le widziani ( 1) Zarząd. 

Towarzystwo 1?imn--:-:.sokół" w G~ls.-B:sm~k~ 
\V niedzielę, dnia 6 naździernika. () hęd.z i e 

sie mie ięczne oosiedzeni.e o O'odz. 1 po pofu
dniu ~ lokalu n. A. Langenscheidta. ulica Bi
s rek. nr. 2,:;4 Goście mile widz ia·ni. O 
i?k ailiczniei~zv udzi ar w n('\-siedze11 :11 11pra~ z::i 
sli ę. Czcfem! (J) Wydział. 



Towarz~S L\\ O ~w. J .i zei-. v V.'atte;1 5c!Ieid. '.! 

. W 11ie~z.ielę, ?.nia 6 pa~dziernika, bienzerny l 
11dz1al w l.:i rocznac:v Tow. sw. \Vaclawa w Lin l 
tleri CzJ:onkowie powinni się stawić w czap
kach i odzna.kach o godz. póf 2 na sali pana 
Prokopa. O jak mjliczniejszy udziaJ pro:;i (J) 

z~rząd. I 
-----
Towar7.ystwo ~imn~styczne .• Sokół" w Essen ~ 

l>Odaie .. wei d rużynie oraz rodakom z E~sen do 
wiad 0·11ości. iż w nied1Jele. dnia 6 paź d z.. . o 
godz. 21h odb~dzie się roc7ne walne zebranie 
na sali zwykfvch oosiedze1i. Na porządku 
dziem-m bardzo \Yażne sprawy towarzyskie a 
miann:\ 1icie roczne sprawozdani e =Z dzialalno
ści To',\'arz:vst.wa i obór no·w esrn wydziału . 
Kompletny udział druh6w pożgdany. gości e mile 
widziani. Czo!em (3) Wydział. 

Koło śpiewu ._.Wanda" w Kray. 
· \V n i c dzJe!ę, dnia 6_ bm„ o godz. 10 przed 

potu.dniem w loka1lur2!na Kofenherstera. odbę
dzie się lekcya śpiewu. a po lekcyi posiedzenie, 
na którcm będlz.ie sprawoz.d.anie z kasy O licz-
il1V udzial czl'onków i goi§1ci prnsi (1) 

Zarząd. -
Tow. 1dmn _,Sok~ł" w Habin2ho.rst. 

Zebrainie odbędzie sie dnia 6 paJździernika 
o godzinie 11 przed< poi. - Czo.tern! (I) 

Wydiział. 
-

Towarzystwo gimn. ..Sokół I_" w Wanne 
W nied1zjeJę. dnia 6 paźd7.iiemilka, po po.łu

c!iniu odbędzie sie walne roczne zebranie na 
lctórem będ'zie .oMr now~go wyidziaił'u i różne 
1ba1rd!zio ważne sprav.rv. Uprasza s·ię go1rąco 
sza•nowtnych Druchów, by się wszyscy jak ie
den mąż sit:aiwilL Goscie mile widziani. -
Bracia do szeregu! inie_ch z nais żadneg·o nie 

1braknie. bo kto P·olak. ten Sokó.t ! - CzoJem ! 
(1) Wydział, 

Uwav,a. WydziaJ i rewizorowie kasy win 
ni się stawić iluż pól godziiny prędzej_ · 

Cz. Mrozlński. sekretarz. 

Koło śpiewu „Kościuszko" w Resse 
podaje do wiadomości swYm czlonkom i Roda
kom z Resse i okolicy. iż dnia 6 paźdz.i~rnika 
obchodlz,imy 

- czwartą rocznice istnienia. -

na sali o. Wielandk,, przy ulky Midd'elicherstn 
Na urocz.ystość zapraszamy jaik na.juprze.imiej 
wszystkiie życzliwe nam l(ola śpie~a:okie . któ
re zaproszeinia odebrały i i~ które dla braku 
adresów zaproszeń nie odebraly. 

Program: I) Od godz.Lny 3 do 4 przyjmo
w/'alnie bratnich Kól. 2) Otwarcie uroczystości 
pnz:ez przewodlniczqcego i powita:nie bratnich 
l(óil i vośoil 3) Wystęo miejlscowego l(oh śpie 
wu. 4) Występ bratnich Kól śoiewackich. 5) 
Strzelanie do tarczy o na2r·ody i koncert. 6) 
Monologi dekla.macye i śpiewy. 7) O S?;Odz. 7 
teatr pod tyt.. „Czarodziejski stolik" i „7,a. 
czarowane kije w maechu''. 8) Polonez i dall
sza zabawa z tańcami - Muzykę dostawi nnsz 
dyryp-ent p_ l~nacy Kaczmarek. 

Uwaga: Cz.tonkQIWie zalegajacv dtużej, niż 
trzy miesiące_ winni się ze sk.la1dek w niedzielę, 
6 października . przed rozpoczęciem zabawy 
uiścić, gdyż w przeciwnym razie będą uważani 
jako goście. Dzieciom niżei 14 lat wstęp m 
salę wzbrooiony. (3) 

Szcz. Sobczak. sekretarz.. 
---- ------- - -

Tow. vimn. „Si>kół" w Suderwf.ch. 
Zebranie odbędzie się w nie-dzielę 6 pa• 

:bdziemika, o godlz .. 3 po palłudruiu Poż.ąJdanem 
jest. aby się w~scy stawili•, gdyż bę~e obie 
rainy nowy naczelnik; są także in111e waine sprc:. 
wy do zalatwienfa.. To.wairzvstwo będzie za
raz wspólnie fotografowane. - Smutnoi m1 
hard.zo, że z. waimi na zebraniu być nie mogę. 
gdyż muszę .iść 5 oa.ździernika ido więziooiai za 
niemiecki fa1:erland . C..zoJem ! (1) 

Sekretarz. 

Bractwo różańcowe w Altenbochum. 
W miesiącu oa7.Ailzienntku odmaiw.iać s.i~ 

będz ie różaniec co niedziele_ Upraisza się prze 
to. alby szian. Siostry różańicowe w tym mie
siącu Mary i róża11co1wei licz.nie na różani·ec 
przy;chodzJily . Przedewszystkiem oroszę. byś
cie międlzy sobą. w zgodzie i Jedności żvly a 
nie jedna na drugą wvQ;adywaly . Trzeba ura
zy vrzeJbaczać, jeżeli sie od Bo~a żą.da, aby i 
on nam nasze wie~k i e wi1ny .przebaczyJ. (1) 

Przełożona. 
• .. »GWMSi~M'tWW<t·W#~ CZ 

chce mieć na zimę 

dobre i tan!e 

I 

• ~o jedzenia, 
I.dech s1ę z calem ~sri f&n em igło si 

do mnie. Poradą każdemu chętnie 

slużę. 1145 

~Jan K~iatkows~ 
hurtowny handel kartofli 

Herne, Bahnhofstr. aO. 
Telefon 577. 

~;.i~~~~......,.~ ... ~~~~. 
r."""tl'"A~ ~,.,,..,,A. ...... ~ ...... ~„ ....... --..~~~ 

~ Swój do swego! ~ 
~ W Lange n. dreer przy ul. ~ 
N Roonstr. nr. 5 założ)łern ~~ 

"~ !1 l \llarszłat. ! l ~ ~ 
~ 701 obuwia. ~ . 
~ ~ Reparacye do brze. sz1 bko ~~ 
~ I tanio. r, ~ 
~ Proszę szanownych Rqdaków o ~ 

~ popArcie, kreślę się z szacunkiem ~ 
~ S. Du&zJński. ~ 
~~~ ~ ~ ~ :o.~ :"li,,;.;; ~,.; ~~~~~~s~.~ 

Oświadczam 
iż z dniem 28 czerwca przyjąlem wylączną 
sprzedaż na NaJdlrenię i Westfalię: 

Jak pisać Ilst1? 
czyli NGWY sekretarz polskt N01We to powię
kszone wydanie zawiera naukę' o pisamiu li
stów, wzory na listy milosne, z powinszowa
niem i rozmaite w życiu ,towairzyskiem, ro. 
dziinnem _ handJ.owem. rolniczem, dalej: Listy 
makomi:tych pisarzów, jak Mickiewicza, 5ier.
kiewicza i -innych.- Da lei: Spis błędów języko
wych i główne zasady pisowni polskiej. ·
Egz. brosz. 1,60 mr., egz. opr. 2.00 mr. Oplata 
poczity 20 f enygów. 

łJłtwala Polski. 
· Piekny obraz kolorowy pnzedstaiwia Dzie. 

ie nasze w umiejętnie utoe:onych portretach. Są 
tam królowie, hetmani, uczeni, rycerstwo pol• 
skie. konstytucyt:i 3 maóa, Je~ioniśd i czasy 
l(ościusz.kow.sikie. Obraz ten mile na nas rnbi 
wrażenie_ bo nam przyporni.na wiełką prze
szJość naszą. Cena l,50 mr •• z przesylką 1.70 

Dzieje Polski 
przez Raczyńskiego·. Okaz.ale to dzielo ma 604 
stron, okiofo 200 pięknych i1l·lustmcyi: portrety 
królów, hetmanów, zamki·, pomnii1ki. k.ościo.ty_ 
miasta bitwy i 8 mapek. DzieJllo napisane 
tak zaJimująco, że się je czyta iak powieść ta
ką. Cena: egz. Q!Pr. w plótno 7,50 mr. - ~a od 
platę 8 marek. - Dla detalistów wysoki ra
bat. 

K. KOZLOWSI(J, wYdawca, Poznań, ulica Dlu
ga nr. 8. 

OJ'ówny zastępoa: 
Barnaba: Dzieil dobry. Onrufry ! 
Onufry: A, dzie11 'dobry , przyjacie

lu! Zaledwiem icię 1poznat ta:keś się 
dzisiaj wystroił. że aż j1asność od ciebie 
. bije. fiu, fiu, co mi za wielki pan ! Pe.-

St. Kochowicz, Bruckhausen n. R. 

wnieś odziedziczył spadek po jakiej 
starej ciotce alboś wYgrał w loteryę , 
żeś się tak wyelegantował. 

Barnaba: Ani jedno. 1a1ni dru gie, bo 
w iesz, że jestem sobie biedak. ale zna
lazłem krawoa. który ubrania bardzo 
pięknie robi z dobrych materyi a ta
nio. Więc za tanie pi eniądze tak s ię 
wvelesriantowałem. 

Onufry: :Ej. hyba przesadzasz, bo 
niepodobna. aby takie ipie'kne ubraITTie 
miało. bvć tanie? 

Barnaba: A ja ci powiadam, że pra
w da ! Krawicem tym i est nasz rodak 

przy ulicy Albrechta nr. 2 • 

Zarazem polecam 995 

książki do nabożeństwa 
i powieściowe. obrazy religijne i narodowe, także 
oprawiam obrn.zy, wianki i wiązarki. Wielki wybór 
pocztówek z widokami, powinszowań i wiązarków 

1000 chustek 
na porę zimową już nadeszło w 

wszych gatunkach. Z powodu 

dowy sprzedaje 5°/o tą.11iej. 

8~dad towarów 1 
kolooialuyeh 

w dobrem położeniu z 
urządzeniem i odbior
c imi tylko za gotćwkę 
jest od zaraz lub później 
n a s p r z e d a ż. Zgło
szenia do eksi:i. ,,Wiaru
sa Pohkiego" pod num. 
UG8. 

Potrzebna 

Wierzbiński, 
Sc h we r i n, 
p. Kastro p. 117 5 

Poszuku,ię od zaraz 
dzielnego i rzetelnego 

r • 

wozn1cę, 
mówiącego pohikim j nie
mieckim językiem. (1180 
H. Otten. Boelaum 

Lothringerstr. 3. 

Kto chce mieć dobre 
i tanie 1178 

perki. 
do jedzenia, niech się 
zgłosi do 

PJotra Barona 
w Baukau, 

GotJ1estrasse 15. 

Ucznia 
szewskiego 

katol. poszukuje 1179 
J. Schlotboł ler 

Wa•ne, 
Dahnhofstr. nr. 160. 

Służąca Polka 
może się od zaraz 
lub później zgłosić. 

Wierzbiński 
Mchwerłn bel 
1174 Kastrop. 

e pomoeników 

krawieckich 
potrzebuje od zaraz na 
stałe zatrudnienie (1172 

W. f!izala 
w Erie p zy Boer, 

Bhm1arkstr nr 72. 

Pier Il' szego samodziel· 
nego 1173 

ezeladnłka 

pie kars kleg o 
przyjmie od zaraz lub 
od 12 października br. 

, Andrzej Franka 
8ehw.erl .. p Kastrop. 

Mam prawie nowe mało 
potrzebowane 1176 

. urządzenie 
domowe 

w całości ln b pojedyńczo 
tanio na sprzedaż. 

Fr. Ii.ob7larz, 
Gi:ionigfeld, Haupts1 r. 35 

lJezeń 
do krawieetwa, 

który chciałby doskona· 
łym krawcem zostać, 
znajdzie miejsce od za
raz u W. A.. Powa
ło wskie go w Bochum 
.A.lejowa ul. 13. 1171 

Zjednoczenie zawodowe polskie • 
Zebrania członków 

odbędą się dnia 6 paźdzlernika 
W Rheinhausen ~ godJz. 5 po pol'udniu u p. M. Kilpp~łll'cl: 

w Hochemmench. 
W Resse o godzinie 11 u p, WJelanda 
W I(astrop o godz. 11 przedi pol. u p-. Sindera. 
W Heissen o godzinie 11 pi:zed ooł. u p. Brunsa. 
W Marten ~ godz. 11 i pól u p, Korte, K~iserstr. 
W Meuselw1tz o go.dz. 3 po pol. u pana Winkler 
W Linden-HanQ.ver w sobotę o godz. 8 u p_ Math~ 
W Huckarde o godz. 4 u p. Bayera. 
W Wanne o godz. 4 po pol1• u p. Unterschemanna 
W Bruchu o godz_ 4 po po.fudniu u p. Milllera." 
W Gladbeck o godz.. 4 po pol. u p, Kuepera. 
W Essen o godz. 1 po poJ'udniu u IJana Meisrtfa'. 
W Weitmar o godz. 4 po poJudnJiu u o. Heinemanna. 
W Ober-Marxloh o g ll :Yz 'Przed pol. u p. Minhorsta. 
W łlochstrass o ąodz. Z po pol. u o. Vierbauma 
W Liitgendortmund o godz. 4 po pol. u p. Spechta. 

Na porządku dziennym: J) S.llrawozdanie z mię 
dzynarodowe~o kongresu górników w Salcburgu ~ 
Sprawozdanie z w.alnego zebraniai knapszaftu · b0<
chumsldego. 3) Hutnicy a 8 godzinna praca po fai
brY'ka.ch. Orócz tego będ'ą inne ważne sprawv oma-
w:i.ane. O liczny udzial uprasza · 

";:;..,~, .. „ -·. ,,Ziednocz.enie zawodowe poJskie." 

W.iece Z.iednoczenia 

W Grossenbaum rw niedzielę 6 paź
dziernika ·po pot o godz. 2 u p. Bran
tigama. Ka·nlstr~ 17 
We Freisenbruch odbędzie sie w niedzielę, dnia 6 

października, prz.ed pdł'udnięm o god!zi.ni'e 11 u pana 
Over booka. 

W Meiderlch 6 pa~dz.iernikai przed ooludniem o g'\ł
dziinie 11 u p. Mertoos, KurzestI">. 

W Miihlheim-Ruhr 6 pa.ź.dziernika ,przed pol. o godz •. 
11 i pól u p. Miillem. 

W Liinen przed 1PoJ'udniem o 11% u pana Mid
<len<lorfa. 

W Dortmundzie .po polu.Q,niu o 2 godz. w . lQkalu 
p. Vossa przy Rheinisichestr. 127. 

Gladbeck_ Z pcJw9du zabawv sokolskie} 
od·bę<lzie się przyszile posiedzenie czlonków 
, Z1iednoczenia Zaw. Pol." nie w .niedzielę. 6 
październikai, lecz 13 paźdizier·nika '° godtz. 4-e.i 
oo ooludniu. . h 

Baczność Herne! - · ····· 
W dniu 6 1plaździerniika, urządzamy 

ws,pólrią ·zabawę w lokalu ·p. Nitk~. 
____ P-=o:.-c_zątek o godzinie 5 ·!30 (J)ołudniu. 

-- · Aka_demicz:_na-s-zk_o_ła __ _ 

kroJu szycia I str1jór1 
damskiej i dzłecięcej 

gar~eroby ••w Herne, ~w 
i ul. rłówa (Neustr.) 3. 

. . Nowy kurs kroju wiedeńskiego, angielskiego i fran· · 
cusk1ego najnowszPgo systemu rozpoczyna się 8-ao piź· 
dzłerni~a 1907 r. po południu od 2-6 ~odziny, prak .... 
ty.czny dl:1 młodych rnQżatek lub panienek, które miałyby za„ . 
miar SWOJą garderobę same szyć. Z poważaniem 

1177 J. Zajka. 
Anf. Zajka, nerne 

ulica Nowa (Neustr.) nr. 3. 
Polecam szanownym Rodakom mój 1153 

t,.a:;,~~~- warsztat szewski 
w którym wykonuję wszelkie 

obuwie 
podług miar.v w najnowszych fasonach z naj-· 
lepszego materyału po cenach umiarkowanych. 

Reparacye trwale i tanio. 
Zelów~ me~kł~go obuwia z napiętkami od ~,50. 
Zelówki damskiego obuwia z napiętkami od 1,800 

Dla. dzit.ci podług wielkości, 

8wój do suegol Swój do swego? 

Cł~~~~~~~~~sss~~~~~~· 

Bac~ność Polacy ,,..„ w RohlinghatJsen i okolicv! 
W niedzielę, dnia ·6 października 

urządzam . 0 

*Za awę z ańcem 
dla Pola,laóBr. 

Muzyka: dudy i skrzypce. Początek o godz. 4 po pot. 
Pros.zę o łaskawe poparcie . 

ipan Wojciech Dziuba. mistrz krawiecki Ignacy Jan. Awsk1·, 
zy Brambauer. przy ulicy Karola nr.25 v 
1Przv ik.qściele 'kia toliiekim. Wanne, Aptekarska ulica nr. 15. Wilhelm Funke, nościnny 

Onufry : A. to biegnijmy do niego. Cl (ft 
Zaraz każe sobie dwa ubrania zrobić Za ogłoszenia i reklamy, redakcya U Koło nie "Pluto:' VJ 

l 
... z.im_o_w_v_o.a.l e~two;t.d;;:~7i~~~(l~1~8~47) ':'w~o b~e:c~p~ub~l:ic~z=no:ś~c:i ~n:ie~o~d~p~ow;ia~d~a~. ~~~~~=~~!~~=!~~;!~~~~~~~!~~;~~~~~~~~~~~~~~:?~~~~~~~~~~~~!~!§~~!~~~;'> l WYdaiwca: J a n Brei ski w Bochum, Odipowiedzialny za .reda.key~: Ja 111 
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,,Wiar.us P o łski" 
chodzi s.z esć razy tyEtodniowo. 

umerat.a wynosi 

t,:iłł mli.. 

„Posłańca Katolickiego" otrzy„ 
jł\ abonenci w dodatku. 

Ir. 41. Bochum, na niedzielę, dni• 13-go października 1107. 

la niedzielę 21. po świątkach. I ,,Odpuszczaja sie jej wiele ~rzechów, 
iż wiele umiłowała" (Łuc. 7 ). Tak 

Lekcya :Efez. VI. 10--17. rzekł do Zacheusza: •. Zacheuszu zstąp 
Brada! Wzmacnia~cie się w Pa- iprędiko, albowiem dziś -potrzeba mimie 
i w sile mocy jego. Obleczcie się szkać w domu twoim" (Łuk. 19). Tak 
zupełną zbroję Bożą. abyście mogli rzekł do paralityka: „Ufaj synu, od
ć <Qrzeciwko zasadzkom diabelskim. ·puszcZ!ają ci się grzechy twoje" (Mat. 

wiem nie mamy biadizenia rprze- 9). W podobny SiPOSób odez.wal się do 
w ciału i k:rwi, ale przeciwko książę 1-ot.ra skruszonego: „Dziś zemną bę

i władzom, ·przeciwko rządzcom dz1esz w raju". Ta'k odzywa się do 
'iata tych ciemności, przeciwko du- kaitdego wyznającego siwe grzechy 

nym zlościom. w niebieskich. A na SPowiedzi, zapewniając go przez 
zetoż weźcie zµpeJną zbroję Bożą, usta tkapła.~a: „J~ ciebie :o~grze.sza~ 
yście mogli sprzeciwić sie w dzień od grzechow twoich, w 1m1ę 01ca, 1 
, i rwe w szystkiem doskonali stać. Syna, i Ducha Swiętego. Amen. Idź 
'jtCież tedy. przepasawszy .biodra wa w Pokoju, a J1ie grzes·z wiece.il." 
pra vdą. a oblók łszy pancerz spra-' . Le~z o .ile :-e st_rony Boga widzimy 

edlh ości, i obuwszy nogi w goto- l\V1~lk1e m1łos1erdz~e okazywane ~rze 
ość c)wangehi pokoju. We wszy- s~mkom, o t~Ie z.naw I:udz.1e y.r~g.lęuem 

iem iiiorąc ta rczę wiary, którąbyś- ro.wn:ych ~0~1e me ma1_ą htosc1, _1 . bez 
mo~li wszystkie strzały ogniste zlo m1~os1erdz1_a Jeden drugiego ~nęb1 1 m.or 

wego :tgasić. I przylbi.cę zbawienia ?uJe·. ~u me pom?gą ł~y, am bla~a~ia, 
żmi:de 1 miecz ducha (kitóre jeiSt JezelI Jeden drugiemu Jest 1coś WlJI11en; 
wo .Boż e). • obietnice późniefszego wynagrodzenia 

E e ,2ełia. Mat. XVIII. 23-35. 
Om„ go czasu p0wiedział Jezus ucz
n swoim tę przypowieść: Przypo
ane· jest królestwo niebieskie czlo

Dwi k;rólowi, który chdiał kłaść 
bę z sługami swoimi. A gdy począł 
bę kłaść. przywiedziono mu jedne
który mu ·hYł winien dziesięc ty
Y talentów. A gdy hie miał zkąd 
ać. kazał go pan je~o zaprzedać I 
ę jego i dzieci, i wszystko co miał, 
Kidać. A upadłszy sluga on, prosił 
mówiąc: Mie} 1cierp1iwość nade
' ia wszy·stko tobie oddam. A pan 

owawszy się nad onym sługą, wy
'cil go, i dłu~ mu odpuścił. Lecz słu 
an wyszedłszy, nalazł jednego z 
arzyszów swoich, który mu był 
ien stD groszy; i ująwszy dusił go, 
iąc: Oddaj coś wiillien. A upaidl
towarzysz jego, prosił go mówiąc: 
i cierpliwość nademną. a oddam ci 
ystko. A on nie chciał. ale szedił i 
dził ·go do więzienia, ażby oddal 
. A ujrzaw'Szy towarzysze jego 
się działo. zasmucili sie bardzo, i 
szli i powiedzieli panu swemu 
·stko, co sie bylo stało. Tedy za

al ~W ·pan jego, i rzekł mu: Sług-0 
notUwy, wszystek dług odpu~iłem 
iżeś mię prosił. Iżali tedy i ty nie 
leś sie zmiJować nad towarzyszem 
im, jakom sie i ja zmiłował nod to-

ł I rozgniewawszy się pan jego, 
ał go katom. ażby mu oddał wszy
dług. Takci i Ojciec mój niebieski 
'ni wam. jeśli nie odpuścicie każdy 

tu ·Swemu z serc waszych. 

Kazanie. 
W .przypowieści o królu miłosier
odpuszczającym dług \\i elki slu

swemu. i zarazem o słudze nielito
Ym wziglę<lem swego towarzysza, 
dstawia Jezus obraz Boga miłosier 
względ~m grzeszników, i znów 

·r(}tnie, brak miłości w człowieku, 
bliźnich swoiieh. Pan Bóg odpusz
\Viele ·grzechów czlowiekowi, byle 
o ten człowiek przyznał się ido wi
: błagał Boga o hitość, jak to mamy 
Ykład na wielu pokutnikach. którym 
kie w iny Bóg przebaczył. widząc 
Skruchę w sercu i żal za grzechy. 
Odezwał się o MaJ{dalenie jiawno
sznicy, która u stóp Chrystusa wy 
ala łzy obfite żaJują_c za ~rzechy : 

na nic się nie zdadzą. bo do ostatniej 
krowy, ,J)Oduszki, lub morgi ziemi, zra
buje jeden drugiego, byle ty1lko swoje 
odebrał. Na nic się przyda Powtarzać: 
„Miej cierpliw-OŚć nademna. a oddam 
ci wszystko" - jak mówił towarzysz 
do wierzyciela swego - o czem czy„ 
tamy w Ewangielii dzisie:i.szej, bo on 
nie zechce tego słuchać, a wtrąci go do 
więzienia. iażby mu oddał wszystek 
dług. Postewwanie takie ]est niego
dziwe, bo człowiek niemiłosierny zasłu 
gu1e na to, że i Bóg nie bedzie miał dla 
niego miłosierdzia kiedy się stawi 
przed sądem Jego. Wyraźnie czytamy 
w :Ewangielii dzisiejszej: że gdy towa
rzysze owesro 1dlu.żnika dowiedzieli się 
o nielud-vkiem J><>Stepowaniu z nim jego 
wierzyciela -i donieśli to panu siwemu: 
„Tedy zawołał go pan jego i rzekł mu: 
sługo 1J1iecnotliwy, wszystek dlug od
puściłem ci iżeś mie prosił. Izali tedy i 
ty nie mfaleś sie •zmiłować nad towa
rzyszem twoim, jakom się i ja zmiłował 
nad tobą? I ·rozgniewawszy się pan je 
go podał go kator. ażby mu oddał 
wszystek dług". Jakkolwiek miłosier
dzie Boże jest wielkie dlia żałujących 
i pokutujących za grzechy, to jednak 
dfa. ludzi twardego serca i okmtników 
nie będ·zie miłosierdzia. a tyJik:o spra
wiedliwość. Milłosierdzie. za miłosier
dzje. U rzymian był zwyczaj, który 
iprzejęli żydzi i za ·czasów Chrystusa 
jeszcze się praktykował, że wierzy
ciele dłużników swoich za niewypłace
nie im się wstrącali do wiezienia, a tam 
zadawano im chłosty i inne kary; do 
tego właśnie stosuje sie p-0wyższy 
tekst :Ewangielii. o którem dopiero 
'\VSpomnialem; ale w sensie moralnym 
odnosi on się do Boga, który jako P~n i 
Stwórca wszystkich ludzi. a przytem 
Sędzia sprawiedliwy. niepoprawnym 
grzesznikom i niemiłosiernym wzglę
dem bliźniieh. wymierzy kare więzie
nia czyli pie'kło. \V1 którem zle duchy 
bę.dą ich chłostać nieustannie. A o tern 
zapewnia nas Jezus gdy mówi: ,,Tak 
ci i Ojciec mói niebieski uczyni wam. 
jeś l i nieodpuścicie bratu swemu z serc 
waszych". Taki liOS czeka niemiłosier
nych wierzycieli. . 

A te na z co do dłużników. Dłużnky 
wiedzi eć powinni. że : ;h toż sarno cze
ka, jeżeli w czasie wlaściwvm dobro
wolnie uiszczać się z dlu~ów nie ze
chccą. a bę.dą czekać aż ich wierzyde]e 
prawnie zmuszeni będą iPrzynagl!ać . i o 
swoje się upomnąć. Bo Jeżeli niemito-

siemi wierzyciele zasługują na karę, 
nie minie ona i tych dłużników, którzy 
zaciągają p.ożyczki, a nie myślą o tern 
aby je oddać. Wyraźnie mówi :Ewa111-
gielia: że. gdy dłużnik pana swego nie
miłosiernie obchodziiJ sie z towarzy
szem, a (J)an sie o tern dowiedział, nie 
puścił mu tego bezkarnie. ale rozgnie
WJawszy ·się podał go :katom, ażby mu 
oddał wszystek dlug. Słowa te mo
żnaby zastosować do tych, którzy 
chcieliby abv sie nad 1nimi łHowano, a 
sami 'krzywdzą wierzycieli swoich i 
długów rualeiżnych nie oddają, Jeiżel~ 
k1toś wie, że nie będzie mógł oddać, a 
dług zaciąg-a i żyje nad stan. taki jest 
politycznym złodziejem zdradzającym 
zaufanie, i krzywda bliźniego ciąży na 
jego duszy dotąd, doPókąd jej inie wy
nagrodzi. Niechajże dłużnicy nie zdra
dza1ją zaufania :wforzycieli, a wierzy
ciele niech mają. wyrozumienie dla 
dłużników, a wtenczas jedni i drudzy 
wnikną kary, ·i zaslużą na zbawienie 
wie1czne, którego sobie i \Vam \vszyst
kim z serca życzę. Amen. 

Cudowne obrazy Matki Boski ej 
w Polsce. 

ś WIECIE. 
Schwetz). 

Do najdiawniejszych miast Pomo
rza należy Swiecie, położone nad Wi
słą, nie~dyś warowna stolica .południo
wo..,pomorskich książąt. Pierwszy ko
ściół w Swieciu wybudował książę 
Grzymisław z ko11cem dwuna'Stego 
wieku. Następnie wspaniały okazało
ścią swej budowy kościół famy, wybu 
dowany od .roku 1470. do 1480 stoi do
tąd, ałe tylko w n'iedz1elę i święta' w 
nim .nabożeństwo odprawiane bywa, 
ałbowiem z powodu częstych wyle
wtJwi Wisły, mieszkańcy Swiocia o<l 
roku 1877 przenieśli sie zupełnie na dru 
gą strone rzeki. Dz1ś nrarwet śladu nie 
ma dawnego miasta. tylko stara fara 
stoi jakby w pustkowiu, otoczorra mu
rem fortecznym od 1Południa i zacho
du; z dwóch innych stron otacza ją Wi
sła. Nabożeństwo narafiiafoe odvrawia 
się w małym kościółku pobernardyń
skim. który istnienie swoje, według po
da nia zawdziecza ślicznemu obrazowi 
Najśw. Panny, umieszczonemu we 
wielkim ołtarzu. 

Wchodzac do tego kościoła, widzi
my malowidlo. na którem przedsta
wiona jest szkuta rybacka, a na niej 
ten sam obraz Naiśw. Bogarodzicy. 
trzymany przez szlachcica w polskim 
stroju. Tak przedstawioną jest history a 
przybycia tego obrazu do Swiecia. 

Bylo to z ·końcem szesnastego J,ub 
z początkiem siedmnastego wieku. Szla 
chcic pewien wybrał sie ze Sa.ndomie
rza Wislą do Gdal1ska. by tam sprzedać 
plony rocznej swej pracy . Sprzedaw 
szy pszenicę bogatemu kupcowi here
tykowi, spostrzegł w Jeg-o mieszkaniu , 
że na desce zatykają1cej komin, znajdo
\vał się wymalowany bardzo ladny 

obraz Najśw. Bogarodzicy. Począł 
więc kupca prosić, aby mu ten obraz 
odstąpił, a gdy ten inaczej obra-zu od
dać nie chciał, tylko żeby mu tyle dał 
srebrnych J>ie111iędzy. iłeby potrzeba 
by ło do zakrycia niemi cale2:o obrazu, 
pr zyst2ł ch ę tnie pobożny czciciel Ma-

Księgarnia „Wiarusa P.u. 
poleca w me~k:.m wyborze ! 

książki do nabo!eństwa, powiei
ściowe, historyczne, śpiewniki, li
stowniki, papier listowy, ~ki, 
powinszowania iML 

Adres. : „ Wiarus Polski", Bo· 
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok 17. 

ryi i złożywszy ża<lane pieniądze, o
braz ze sobą zabrał. Ale jakże sil;; 
zdziwił, g.dy !Wlfóciwszy d() gospody 1 

począwszy rachować .oieniadze. spo
strzegł, że i11ietylko nic mu z pieniędzy 
nie ubyło, ale 1nadto ich wiecej znałazt 
we wor1ku? Wróci~ się do krupca są
dząc, że się jakaś pomyłka stała, ale 
kupiec ziaopeiwnił go, że wszystkie pie
niądze odebrał. Nie dlug-0 jednak cie- : 
szył się niemi chciwy heretyk, bo mu 
pieniądze wkrótce gdzieś zaginęły, a 
nadto sam ślepotą dotknięty został. Toż 
samo spotkało cała jego .rO:dzinę. 

Szlachci'c tymczasem z nabytym 
skarbem udał sie z oowrotem do domu. 
Właśnie zbliżali się Wisłą do Swiecia~ 
gdy szkuta jakby wryita stanęfa na śrC> 
dku rzeki. Kiedy wszystkie środki, by 
svkutę z miejsca ruszyć, pokazały się 
bezskutecznemi. pobożny szJ1achdc po
stanowił wyjąć święty obmz (zapako.-. 
wany w szkucie) na· wier.zch. co g<ly 
uczynił, szkuta bez trudności .oopłynęla 
aż znowu .sta111eła naprzeciw kościółka 
św. Michała i znowu z miejsca ruszyć 
sie nie chciała. Zrozumiał szlwchcic 
że wolą jest Nieba, aby obraz w tyim 
kościole ku czci ,publicznej był oddany. 
ZJożył go tedy w kościółku i od owej 
chwili Matka Najśw. nadzwyczajne 
laski 0na tern miejscu ro.vdzielać zaczę
ta. SlaWla! tych lask niebawem doszta 
do Odaf1ska, <lo uszu owego nieszczę
śliwego h~rety,ka ślepota dotkniętego. 
Oddal .się więc i on opiece Najśw. Pan 
ny. Posłał do ~wiecńa1 bogate otJary 
w naiczyniach i ozdobach <lo słuroy Bo 
żej potrzebny.eh. następnie sam .pie
chotą przybył na to miejsce, gdzie dwu 
nastu ikaipł:anów •na jego intencyę Msze 
święte przed tym obrazem odprawiło, 
i za laską Najśw. Panny nietyłko zdro
wie ciała, alP-1 i duszy odzyskał: po
wróciwszy ze skrucha i żalem na to
no Kościoła katolickiego. Odtąd stał się 
najgorliwszym czcicielem Najśw. Pan 
ny w Swieciu. Wkrótce iootem kościo 
łek św. Michała, :który już ze starości 
do upadku się chylił, zburzony .został. 
Na jego miejsce Jerzy Kapeli, burmistrz 
Swiecia, wystawił w roku 1624 nowy 
kościół, a orzy nim i klasztor. który OO 
Bernar<lynom od<lat 

Szlachcic tymczasem wróciwszy 
do domu. ·nie zaPOmniał o obrazie Naj 
świętszej Panny. W tym celu wła
snym 1..atkladem wyksztalcil trzech 
mlod~ieńców w Akademii krakowskiej 
którzy późnie~ <lo zakonu OO. Bernar
dynów :wstąpili, a gidy kościół i klasz
tor w Swieciu OO. Bernardynów o<l
da.no, d trzej zakoninicy zosta li zato
ży 2l c~ami .klasztmu i nicnvszvrni p,-a
cowmkam1 w nowym kościele. Na oko
ło kościoła wybudowano później ok'.1 -
zaly krużi?:aneik, w którym pomiesz
~zon o .30 dużych obrazów, .przedstaw~ a 
Jących mękę Pal'1ską. 

Kronika nie przechow:ala nam i -
mion ani ?we~w szlachcica, ani herety
ka 1!awroconego, czytamy tylko ·na 
płyc1~ marmi:r?wej umieszczonej iprzy 
drZ\y1a1ch kosc~~lnych nast~pny napis 
~ Języku . lacmski1!1: . „J e~zy Kapeli, 
~ taro~ta .n:1asta, Sw1ec11a, miejsca rtego 
PO w1elk1e1 czesci fundator. to 1pelecil 
SW}~m sipadkobiercom: Niech nie wie 
Ie\\i:c~, co czyni prawica". Jego też u
''"'a'ZaJą za głównego fundatora klaszto 
ru . czy on był może owy m navąóco-
n ·'!11 here tykiem, dziś ;viedzieć me 

mozna. W klasztorze pracowali OO 
Ber an::1yn i aż do roku 1 2.5, kied · 



·kretem irzą<lowym ina wymarcie skaza 
ni zostali. Klasztor obrócono w roku 
1845 na zaklard dla obłą:kanych. 

Część jednak Najśw. Panny laska
mi słynnej w Swieciu .przechowała się 
wśród pobożnego I.udu, który dotąd o 
4 i 5 mil stpieszv na to miejsce, by u
czcić Królową nieba i faski sobie u 
Niej1 wy1prosić. Zwlaszcza na uroczy
stQść Najśw. P.a1Il11Y .AJrrielskiej przyby
wa do Swiecia do pięciu tysięcy pobo
żnych piel~rzymów. 

Dzieje Kościo·a katołickieg1, 
Ci~~ dalszy. 

§ 51. 

Dalsze wyjaśnienie i uzasadnienie 
tej nauki, że Jezus Chrystus jest praw

dziwym czi o wiekiem. 

Jezus Chrystus był wawdzirwym 
iez!łowiekiem i 1posiadał ,prawdziwie 
Ludzką ·naturę, któna się z naturą boską 
nie ·Pomię.szała~ ani też w niej nie za
nikła. Tego uczył Kościół mianowicie 
przeciw Eutychesowi i jego zwolenni
kom (Monifizytom), którzy uczyli, że 
natur.a ludzka w Chryistusie pomięszia.la 
się z jego naturą boską. Na Soborzo 
Powszechnym w Chalcedonie (451) o
rzekł Kościół wyraźnie. że w Chry1stu
sie są dwie natury, boska i ludzka, bez 
zmięsz;a1nia (inoonfuse) bez ,przemiany, 
bez 1padzielania i rozłaczenia, jednako
WCJŻ rw jed.lnej osobie Połączone; przeto 
wszelakoż różność .natur nie zostala 
zniesioną. Tę naukę Kościoła. wy,po
wiada i pismo św., już to ogólnie tyl
ko, już też szczegółowo. Pismo św. 
naucza tej .prawdy 1) ogólnie, nazy
wając Chrystusa człowiekiem i synem 
czławieczym; mówiąc o J eg-o ludzki em 
vochodzeniu i narodzeniu. i wszystko, 
co się wogóle o człowieku da ipowie
dzieć, o Nim wypowiadając. 

Pismo św. naucza tej prawdy 2) 
szczegółowo~ przedstawiając Chrystu
sa jako skł1adającego się z duszy i cia
ła; a właśnie dusza i dało s;tanowlą 
człowieka. Co do duszy 1POWi-a.cta pi
smo św., że Chrystus Pan posiadał pra 
w<lziwie ludzką duszę. obdarwną wla
ściwemi jej władzami. mianowicie zaś 
wolną wolą. 

Chrystus miał prawdziwie ludzką 
duszę. 

Podług nauki objawienia i Kościoła 
św. miał Chrystus prawdziwie ludzką 
d:uszęr obdarzoną wszystkiemi, tak 
wyższemi, jak niższemi władzami. 

Miał ludzką duszę z oży.wczą siłą; 
bo ożywczą siłą ciał1a Chrystusowego 
była Jego dusza, a śmierć Jego tak jak 
i u nas ,poległa na rozłączeniu się du
szy od ciała. 

Ludzka dusza Chrystusa była wria
żUwą; doznawała · bowiem bole&ci, 
smutku, bojaźni 1prze<l śmiercią, słowem 
posiadała wszystkie uczuciia, które i 
nam są właściwe, o ile sa ·prawdziwie 
Iud~iemi. · 

Miał ludzką duszę. obdarzoną wyż
szemi władzami, r·ozsadkiem. r-0zumem 
i wolną wola, tak. że wedle wyroku 
szóstego Soboru Powszechnego, a trz" 
ciego Carogrodzkiego (680) 1:przociw
ko Monteletom · (twierdzącym, że 
~hrystus miał tylko boska wolę), :po
siadał Chrystus Pan dwie różne wole 
z drwiema różnemi władzami działania 
tj. boską i ludzką. wolą, połączone w 
ten sposób, że wola ludzka nigdy nie 
~7 przeciwiała się boskiej; podobnież po
siadał dwie różne władze wznawania i 
dwojakie poznawanie ti. boskie i ludz
kie. 

Taką duszę miał Chrystus i taką 
mieć musiał, mając być prawdziwym 
człowiekiem, mając nas jako człowiek 
odkupić. Wszystkie tej nauce ,przeci
wne ·zdania 1potępit Kościół stainow
czo. 

a) Ntauka, że Syn Boży wcale nie 
przy•jął duszy )udzk1iej, tylko ciało 
ludzikie i że Jegp boska natura zastęrpl()
w~ła ludzka dusze. i w jej miejscu oży
w~ała i iporuszył1a przyjęte wzez Niego 
ciało. Nauk ta jest nietylku 
niechrześciańska. ale nawet nie-
rozsadna. bo natura boska nie może 
a ni się smucić, ani cierpieć. Jeżeli Di
smo Ś\V. mówi: Slow.o ciałem .się stało, 

ciało przyjęło, to tutaj ciało oczywiście 
oznczać tylko może ludzka n:aturę, a 
wyraźnie to jedynie w tym celu użyte, 
a.by głębokie poniżenie Syna Bożego 
tembardziej się uwydatniło. 

b) Naukla Apo1linarystów, uczą
cych, że Syn Boży przyjął wprawdzie 
dusz~. ale tyi1ko ożywiającą ciało i ma
jącą czucie, ale nie 1pnawdziwie rozu
l1ll1ą. Tymczasem, gdyby Syn boży 
nie był zarazem rozumnej duszy przy
jął, t()lby nie posiadał prawdziwie ludz
kiej duszy, która jest rozumna, a w 
takim razie nie byłby nas mógł odku
pić. 

c) Nauka Monote1etów. uczących, 
.że Chrystus nie miał ludzkie.ii tylko bo
ską wolę. Przeciwko nim orzekł so„ 
bór ipowS'zechny carogrodzki (680): 
„Wyzniajemy w Chrystusie drwie, Jego 
dwom natur.om odpowiednie wolę, któ
re się jednakże sobie nte sprzeciwiają, 
bo ludzka wola podległą jest wszech
mocnej woli 1boskiej." 

Chrystus miar prawdziwie ludzkie 
ciało. 

1. Chrystus miał p.rawdziwie (ziem
ska-ludzkie ciało, i jego przyrodzo
ne słabości i niedoskonałości, jako to: 
głód, pragnienie. znużenie i sen, cier
pliwość i śmiertelność, gdyż Chrystus 
wszystkiego tego według świadectwa 
!Pisma św. na sobie samym id.oświad
czył. Co Więcej: ciało, które Chry
stus iprzyiał. bvło niezmiernie deliik1a
tnie i cudownie zbudowane. a <llatego 
ze wszystkich ciał najbardziej cierpli
we, 1ak że w tern ciele v.rięcej daleko 
mógł cierpieć i rzeczywiście wycier
piał, aniżeli j1akikolwiek inny człowiek. 
Prawda, że mógł 1był ta!kże takie pra
wdziiwe ludzkie ciało przyjąć, któreby 
nie było miał.o ciewietliwości, nie .pod 
legato śmie1rci i wolne było od przyro-
dżonych s~aibości i ułomności, boć ! 

Adam nie podle~rnł im przed upadkiem;. 
Chrystus Pa:n .przecież choiat takie, a 
nie inne ciało przyjać z trzech pO!Wo
dów: 

a) aby z1a: ·nasze grzechy cienpieć i 
zadosyćuczynić; bo wszystkie owe 
cielesne słabości i ułomności były ka
rami za grzech; a tym karom chciał 
się ipoddtać, chocia·ż był bez winy; 

b) arby nas utwierd·zić w wierze, iż 
był rzeczyWistym czlowiekiem; 

c) a.by nam dać ·przykład doskona
łei cierpliwośC'i i pocięchę w strapie
niach. 

W pogoni za szezęśeiem. 
Ciąg dalszy, 

Zaśmiali się razem. Michał wstał. 
- A fia wam, bracia, mówię, że ona 

postawi na swojem i niewróci. ,póki nie 
będzie mogla kupić tego pod rzeką ka
wałka. Ma dra, bu co to za grunt!... 

- Kto wie, jak się tu zasiedzi, nau
czy po hlamerycku, :weźmie, jak Wojt
kowie, dom~ to i ostatnie. 

Michał g-lowa. zaprzeczał. · 
- Mnie sie widzi. że 1nie ostatme. 

Bo wyjeżdżając, gdyż zadudniało na 
moście, Kaśka siedzi1ata na przedzie, u
niosła się i spozierał.a na błonia, na 
które !kładła się bieluśka m~dia„. Patrzę 
na nią, a mojej Kaśce z oc~u łzy: kap, 
krup, kap„. 

Odwrócił się i własne oczy otarł 
ręikiawem. Bartyzel westchnął, Kur·piel 
posmutniał. 

Trzy dzio,py, za niemi Sobek, darli 
z całych sil, radując się głośno. 

- W zienam pieniądze la księdza, 
metrykę. a teraz do tramwafa i jazda. 

- A kiedyż to tatuś na:s wyda -
pytały dziewczęta Kurpiela. 

- A to 'Wypiszcie z Opola 'kawiali
rów, jak Kaś.ka swego z Dołęgi. Niech 
ino przyjada!„. 

. ,- Musimy sie ooprzód naradzić, 
ktoryich„. 

Tramwa·j przejeżdżał, dopadli do nie
go i siedli. 

* ·* * 
W !kościele zabor.owskim .o-o kaza

·niu jegomość przemówił do ludu: 
„Katarzyna Koocianka i Sebiastyan 

Trznadel, oboje rodem z Dołęgi, za
powiedź pierwsza i ostatnia". 

. 
W kościele zrobi ł się szmer, Jaga Księżyc zeszedł i iPJatrzat we.sofo, 

Ziaszlochala. okna w chalupie Soboty otworzon~ 
„Mówię ostatnia - ciągnął pro- muzyka ucięla skocznego, stanął prze.fi 

boszcz - bo ślub ich odbędzie się 'W nią Jasiek w krakusce o pawich pió
ten wtorek w CLka1go. Lec;z nawożeń- rach, trzymając w pól Marynę. Lud za
cy zamówili sobie w dzień śmbu ś·pie- jął wy)oty okien - oatrzal. 
waną wotywę, która w ten sam dzień, Taniec szedł i ochota. a w Cika.g.0 
kiedy ,państwo młodzi tam w Ameryce Kasia z Sobkiem już da\vno PO ś1ubi·e, 
staną przed olta·rzem, odprawi się tu- :szli samotni w ·oola :na .rozłogi... 

ta.ii o ósmej rano. - Kasiu! - mówił Sobek - teraz 
~.Nie koniec na tem. Katarzyna Kop w Dołędze wywija za mnie Jasiek. 

cianka sprawiła do kościoła ch9rągiew - A za mnie Maryna! 
ze świętym Sebaistyainem dla swego - A my sieroty„, Oni będą się 
męża, aby ją podczas pwcesyi il1osil. i\V1Czasować..., a ja w podziemia pójdę d0 
gdy wr.óca. Tymcz1asem zaś, zantm wró kilofa. 
cą, prosj Sobek, aby chorągiew jego - My sieroty - 'Powtórzyła Ka-
nosił Janek Łupka. sia - ja pójdę do kawy. Już mi jej za-

„Cieszę się~ że moi parafianie nie ipach zbrzydł... Ż•eby .filę ino wydobyć: 
zapominają o rodzinnym kraju, koście.le i uciec do sWDkh. Ale bez trzech mor 
i parafii. Proszę więc na 1pomyślnośc gów nie wrócę. 
młodej pary ·westchnąć do Pana Bo- - Kaśka! w Dołędze w niedzielę„ 
ga." j.edno 1przy drugiem, jak się .patrzy, 1pól 

Szmer odmawianych pacierzy wy- dziemy se przy zachodzie stońca ·obej-
pełnił kościół. rzeć nasze morgi, naszą krwawicę -

Dla Jagi ogloswne wiadomości by- ia tu koniczyna jucha czarna. tylko ci 
ly niespodzianka. jak i dlia całej para- mruczy od rośni_ęcia. 
fii. Ka·sia napisała wprost do Jego- - Cicho,, cilcho mój Sobeczku, już 
mości. nie przypominaj, nie wydziwiaj. bo te 

Po nabożeństwie 'kobiety i ludzie opary, co się dźwigają z pszenTcy ta
·cisnęli się do Kopciowej z życzeniami. kiuteńkie, jak na dołęskich błoniach„. 
Kaśka urosla w estvmie i zooczeniu - My sieroty - s:cerpnał Sobek. 
sprawioną chorągwią„. Szli, myśli bezładne leciały przercl 

- Jaga, dlaczegoś nie powiedziala nimi; ciężar wilgoci, dą·gnący się smu
o swem s1JCzęściu? - zagadnęła ją na gami po płaszczyźnie, pądi im na serceb 
cmentarzu starsza pani, głaszcząc rę- smutkiem~ żalem i sieroctwem„. 
lka DO twarzv. - Sobek. tyś mój na całe życie -

- Nie wiedziałam. nic nie wiedzia- mówiła Kasia. 
Iem - :Zawołała i zalała się łzami. - Tyś moja! 
Szczęście ją ogłuszyło. OglupiałaJ za- - Twoja - odoowiedziała. 
myślona szla, trzech małych chłopców - Ale naprawdę będzie~z moją ba-
hoso rprzed iTiią w cze.rwonvch kraku- bą dopiero w Dołędze, boso i w chustce 
iskach i koszulinach, przepasanych pa- na głowie.„ 
skJami. Szła uroczysta, serce w niej - Kiej oblejemy morgi. 
wrzało. i ściskało się. myśli ,przelaty- - Kaśka! miarkujesz. jak hsiek 
IWały, -lecz ich iuchwycić nie mogła. Do musi dać na 1procesyi z moią ch(l;ą-
uszu jej wpadały uwagi sąsiadek. gwia w ·garści. cu? „. · 

- Dziewczyna miała rozum, że po- - Cóżby robil, żeby nie dął. A ty 
leciała do Hameryki. Cóż ją tu czeka- nie będziesz dął, jak ją będziesz niósł ?.„ 
lo? To co Jagę: bieda ma jesień, glód - Kaśka! miarkujesz~ jak Jasiek 
na przedmówku, a teraz Kaśka pani. musi d~~ na ,~rocesyi z moją ·chorągwią 
sprawia se ze śpiewem wotywy w w garsc1, co .. „ 
dzień wesela, chorągiew z św. Sebasty- - Cóżby robił, żeby nie dął. A ty 
anem dla'chłopa swego, słowem pani..„ nie będziesz dął, jak ją będziesz niósł?' 

Rozśmiali się. 
- A kto ją panią zrobil? ! Hame- _ Kaśka! tyś moja. 

ryka!... . - A czyjaźby, jeśli nie twoja? 
Nazajutrz odebrała Jag1a list od Mi- _ A morgi naisze? ! 

chała z trzydziestoma ~aipierkami, a N , 
od Kasi trz_vdzi•e1ści ·pięć. K1asia dono- - aprzod Boskie, a potem będą; 

nasze. 
siła o swym ślubie, _prosiła o błog·osla- _ Chałupę stawiamy w Dołędze~ 
wieństvro - dwadzieścia kazała oddać _ o dwóch izbach i jednej komo-
GawUczce, a za piętnaście „niech ma-. k · d rze, stajnię, stodole„. 
tus1a . up1ą . wie ćwiartÓ'wki piwa, u- _ Rety, rety, g!owa puchnie!... 
.piecze ps2'ennych p~acków, u~osi u A , · , 
Sobotów izby, za-wota muz. uki i niech - cozes 1Y inie chłop, nie podo-

~ lisz fo wszystkiemu? .„ 
se ludzie we wtorek potańcują ina u- N 

· h · t 1 K 'k' A . - o, to daj, .pyska. 
ciec ę, ze o wese ·e as I. mech - Masz, całuj, bo jedna ino mnie 
Maryna Purchlanika będzie jak'O ja, ni- masz. 
by za pannę młodą. 1a Jasjek Łubka za Wracali cicho. 'zamyśleni, ciepła 
Sobka panem mlordym. Zaproścież 1 wilgoć mgieł obejmowała ich i tuliła. 
Gawliiczkę, i Dutkę, i MaśTankę, i gospo Księżyc po wyiSikrzonem niebie wolno 
darzy i moje rówi1eśnice. Nie ·przy.pom mknął w górę, zboża chyliły im się do 
nijcie nikogo!..." stóp, ciężkie wilgocią, z daleka dola„ 

- Glu1pia - mówiła faga wzruszo- t l · h ywa 1 c . grwar •.• , . !.h'W53 
na - a to i stówka za mało. i dziesięć StanęDi.. · 
ćwiertówek mal.o i dziesięć izb Soboty, - Kaśka! słyszę dolęskie basy, le-
żebym chciała o nikim nie przepom- cące z izby Soboty i przytupywania 
nieć.„. Jaśka. 

,.fak wrócę, to sprawię ipopnawi- - Bez morze. co ci Glugie na je-
ny„„ '' dnaście dni drogi?! 

- I 1wtedy ~łupia o nikim nie zoba- - A słyszę! Klnę się na wszystko!> 
czysz; spraszaj, caią Dołęgę i cały Za- że .słyszę dokumentnje. - Pochwycił 
borów„ Biedna jestem. jak ja wszyst- . · Kaśkę wpół. 
ki emu wydolę ?„. Szulmi czarnej kro - I takie nasze wesele: nijakiej in
wy łaciastej 'Pod brzuchem. z białą nej nie mamy uciechy. I nam muzyka 
strzałką na łbie. a tu ·wesele!... Kto mi dołęska przygrywa i leci do nas bez 
upiecze 1placki, a kto piwa is;prowadzl, morza ... 
a kto muzykę zamówi? Glawia mi pu- - Pono i ten sam miesia1czek świe-
chnie. ci i w Dołędze i patrzy, jak Jasiek z 

Byla jednak okrutni1e rnda. chiciata Maryną wyrwija„. 
płakać. a uśmiechała się. Głuwę pr.ze - Niec!:L się choć tam za nas ludzi-
wiązafa chu<::teczką, wdziała goąęt i ska ucieszą„„ 
kf.leciala radzić do Soboty i Ga~licz- . Wrócili do· domiu, na .progu rozzuli 

się, PO schodach ,przeszli ;boso. żeby nie 
Rumor się zrobił w Doledze z Kiaś- robić hałasu. 

cynego wesela. Dziewczeta Ćhusty Dwie młooe dusze bez świadomo-
.prałv .. 'SUJszyły, prasowały, kwiaty ści rozkochane w sobie. rozkochane w 
sprowadzały ze Szczurowy, Sobota ka- zakątk~ .swej ziemi z tęsknotą za nią, 
zał wymyć oodł·ogę w izbie. a miiał ci z. 1nadz1e1a powrotu, z nadzieją zdoby
dużą i widna. ~1a sforawka ziemi, któryby ich za cię-

Od popaludnia we wtorek. muzy- ż'ką 1Pracę żywił, przytulone do siebie· 
ka :szła od ·chaty do chaty z Jagą na na mozól. na trnd i małe radości, za
czele zapraszać .gości na wesele Kaśki. isnęly, marząic o Dołędze~ jej błoniach ! 
Ludzie się śmiali, żartowali~ było ·u- skrawku własnej ziemi. 
ciechv dużo. Jaga ze zbytku szczęścia 
poptakiwala„. - v.'l. • J :,~ .o.~J ' ,.,.. .. ," * * * 
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Michał gospodarzył na fermie i nie 
balbY się ;pracy i. dojenia. samotność 
nawet 1lrubll; bał s1~ tylko tęsknicy, co 
wgryzała s1ę powolI do serca i żarłia je 
że se .rady d~ć nie mógł. ' 

W IJ)Ołudme zastawiają miski, na je
dnei mięso .pieczone. !Ila dru~iej ryż o
nraszcwny „ że aż po nim tłustość pły
wa. Michał kawałek mięsa bierze w u
sta. a zarnz mu od serca leci jakJa'S 
zmora i pyta się go: 

- Ty tu do pyska mięso pakujesz 
0mastaJ z ryżu ścieka, a twoja baba za~ 
!edW-O je jaf,owe ziemniaki. A może z 
dzieckami i jałowych ziemniaków nie 
rnaią ido gęby włożyć.„. 
Michałowi mięso i ryż rosną w u

stach, że 1ich przelknąć nie m<>Ze, z oczu 
wY<lobywają się łzy, kładzie łyżkę, od~ 
wraca się„ odchodzi... 

- . Michał - woła ·za nim Sara po 
hameryckiu. 

Nie ogląda się. 
- Michial - dogania go g-0spodarz 

i pyta ,się, dlaczego mu nie smakuje. 
Zrozumiał o co idzie i odpowliaida po 

oolsku: 
Za .d'()lbre la mnie. jeśli moja Jaga1 i 

dziecka odrobiny ziemniaków nie mają 
do gęby wł.ożyć. 
O<lwródł się, otarl rekaiwem oczy 

i poszedł tdo staj.ni... 
fermer zdumiony kręcił ·głową ... 
Mich1ał chudł i czerniał. QIC'ZY mu 

świeciły, głód dO'kiuczał. a mięso i ryż 
rosly mu w gębie, od serca szedł 
strach~ że Jaga 1i. dziecka może nie mają 
co do gęby włożyć. 

W niedzielę fermer kazał się zbie
rać Michałowi, po·jechali razem do Ci
ka~o do doktora, co IPO naszemu giadał. 
Popatrzał na ~wiecace oczy Miieha

la. przyłoży~ mu ucho do ~eroa, wyma 
cal puls i Powiedział do fermera ,,no
stalgia", a do Michała·: 

- Tę.sk.nicie bracie za krajem ... 
Michał się uśmiechnął i1 zaprzeczył 

glową, bo za kraj,em nie tęsknit 
- Z takiich jesteście okolic - za-

pytał go doktor. , 
- Z Dołęgi nad Uszwicą - odipo

wiedzial. 
- Macie dzieci? 
- Ostafo w domu czworo i baba 

Jal!a.„ 
- Tęsknicie za Jagą, za dziećm1, 

tr Dołęgą i Uszwica. za bocianem na 
sośnie. 

- Na Upie - poorawił go Michał. 
- Przeoomniałem sobie - rzekł 

foktor - że to na lipie. I tę~knica o
krutna za iem wszystkiem, talk was 
lapie, że jadło. co go weźmiecie do gę 
~Y, rośnie, że go przełknąć .nie można, 
o wam w myśli staja dzieoi. i Jaga, 
o może tam mrą głooem. 
. - Tiak samo - zaiwolał Michał, o-
1erając ·oczy rękawem i dodał cicho: 
Okrutnie mi markotno bez męki Pań 

. iej przy drogach. okrutnie !.„ Slep'ia 
Ie' mają ,nijakiego oparci'a·„. 
- Znam tCJ. znam - .rzekł lekarz 

. nie wy pierwsi ojcze i nie wy osta-
1. Niema na to rady ,nijia•kiej ... 
- Tylko śmierć? - spytał Michał. 

1. - Aibo wracać z 1oowrntem do swa
.u krajów, do zagrody, do baby, dzie-
1• do bloniia, rzeki i do swego krzyża 
a rozłoi;!ach ... 
Michałowi .zaświeciły oczy. 
- Ina.czej - rmówił ddktor 

kaoieiesz biedaku! Ta choroba nazy 
ra
1
' si~ tęsknicą za swymi. Wdz-iera się 

z o:v1ekowi do serca i ssie i ssie~ aż 
r1~ z niego wszelaką moie, a ustąpi, 
Y ino zostanie z niego łupina. 
- Czyby nie moż.na ostać choćby 

szcze z pół rnku? - szepnął Michal. 
.._Nie, ·zaledwie tydzień. Gdy tyl
naJ okręt rwsiędziesz, już cię zmora 

. tąpi, już 'będziesz jadł, spał. śmiał 
~o ludz·i, już cię nie będzie straszyć 
.11\lern ba,pa Zi dziećmi i mcznie ici 
~ d~awać. że krzyż z Dołęgi wycią-

o ciebie przez morze ramiona ... 

1~ Malo jeszcze uciu!ałem - szep-

- Wię.cej nie uoiulasz ! Wiele 
Z? 

ai - Wszystko z tern, com babie 'Po 
·wna krvwę, będzie 1naszych ze sześć 

ek. 
kt Dosyć na początek - ziarwołal 
ś 0r: - Rób zajdy i na okr et. Inaiczej 
Wiat spojrzysz w Dołędze. 

i- Pewno - szepnął Michał, po
ękowaI doktorowi. fermer mu po-

loży l do lam i poszli worost do miesz
k!ania Kasi. 

- Niech tatuś wracają - wołała i 
odciągnąwszy ojca na bok, mówiła: -
Wyszukajcie nam smyśnego ipliacu pod 
chałupę i stodołę. A jeśliby kto chciał 
kupić te trzy mor~i nad rzeką, tatuś 
wiedzą, to piszcie. do nas. a my przy
ślemy zadatku na nie wszystko uciuła 
ne !.„ Jutro tatuś będa mieli kartę na 
okręt i <lo samego Krakowa - od cór
ki, Sobkowej Trznadli11iy, 

(Dokończenie nastąpi). 

Swittłojózefacie. 

. Z koncertu dan~o przez. panią, Szulero
w1oz. z Herne, w Gelsenkirchen. dnia 22 wrze
śnia, pozostalość wręczyl p, Matysiak, Watten-
scheid. 10 Im' 

Na chrzcinach u p. Iinaceio Okupnika· w 
Oberhausen: Ignacy Okupnik z żoną 1 mr., je
go dzieci Jadwisia. Marei-nek i Stasiu po IO f., 
Jan Syber I mr „ Jan Paiweil'ka 50 fen._ Andrzej 
Orzechowski 1 mr„ f. OkupUlik z żoną 1 mr., 
ich córka Wiktosia SO fen .• T. Skorz.ewski 1 
mr., f,r. Florczyk 1 mr., p. Teresa Śkorzew
ska 50 fen. - N.adestlal P. Fr. Florczyk z Al-
staiden, Bliicherstr. 317/2 7,80 mr. 

Na chrzcinach u panri Jana. Brooka w 
Oberhausen: Jan Brodek z ż. 1 mr. nowooa
rodz.ony synek 10 fen.., Helenka i Janek po 10 
fen., J,al!lJ $witalski 1 mr ., f ranciszka 10 fein., 
Ignacy Brodek z ż SO fen., M. Brodek 50 fon., 
W. Wendlzonika z ż. SO fen .• Józef Pieprzyk z 
i. 50 fon.. Józef Pawlak z ż. 50 fen.. Pr. 
Kmie6k01Wiak 1 mr_. P. Kol.ain 1 mr„ M. Pie
przyk 50 fen., M. Pietrowik 50 feJl. - Na,deslal 
i ,porto zapfacil' Kasper Pieprzyk z Oberhausen 
Duisburgstr. 378. 9,40 mr. 

Ks. M. z Saiksonii 20,90 mr. 
Na chrzcinach u p. Marcina Woiciechow 

ski ego w łfoentrop: Marcin W OlJciechorwski z ' 
żoną 1 mr., chrzestnri pani Józefina Tuszyń
ska 1 mr. W. Rosrasik z ż. 1 mr .• Jan Michaloiw 
ski z ż 50 fen .• Fr. Mallach z ż. 50 fen,, To
ma&z Chudziński 1 mr .• Michal Mallalch SO fen .• 
Ignacy Gębiaik 50 fen., fan Heilwi:ng 50 fen. -
Wręoz.y.r .p. Marcin Wojciechowski 6_50 mr. 

Na chrzcinach u p. PrainciSZ.ka Kubiaka 
'W Habinghorst: Pr_ Kubia.k z. żoną 1 mr., syn 
jego Jan 50 fen., 1nowonarozony syn: 50 fen., 
clHzestny Piotr Kubiak z i. 1,50 mr., Jan Przy 
1bylak z ż. 1 mr., Jan Kubi:::ik 50 fon._ Ignacy 
Pawlicki z. ż. 1 mr .• dzieci jeQ"o 50 fen„ Piofr 
Ka~nmcz.aik z ż. 1 mr._ Mikoł'ai Przymusińsiki z 
żorną 1 mr., Mie!hal Bartko,wiak z i. 1,50 mr„ 
W. Werwa z ż. 50 fen._ Jan Staszewski z ż. 
1 mr„ Jan Kubiaik 30 fen._ W. Ksią.żkiewicz 1 
mr., na porto 30 fen., .na.id.es.tal p. W_ Książ.kie-
wicz z liabinghorst 12,50 mr. 

Na chrzci'nach u p. Stani~fawa Czubaka 
w Ha·binghorst: St. Czubalk z ż. 2 mr .• W_ Kacz 
marek 1 mr.. St. Skrz.ypczak z żon:ą 1 mr.. Jó
zef Skrzypczak z żon<i 50 fen.; ich synek A
d::im 20 fen., Józef Drożdżyński z ż_ 50 fen .. 
ich syniok Józef 20 fen„ Pr. GniaizOOwski z ż. 
50 fon„ Antoni Nowaik z ż. SO fen. Ja:n Stęclik 
50 fen .• Józef Lis 50 fe.n, Marcin N01W.ar{;zyk 
SO fen .. porto 30 fe.n„ nades1a1 Józef Drorż-
dżyński z Castr opu 7 ,60 rnr. 

N.ai chrzcinach u p, Sta1J1isfawa Prąszcz.alka, 
Caterinrberg: St. frąszcza.k z ż. 2 mr __ n()IWO

inar<lCl'zona córeczka SO fen •. fr. Graibarek z ż. 
1 mr., Maksiymiliam Korwalczyk z: ż. 1„50 mr., 
W. WaLla z ż. 1 mr„ Ozeslaw Kowalczyk i Wa 
lerya KOi\ValCzyk po 10 fen. - Nadeslal p. M. 
Kowalczyk z Catember~ 6,20 mr. 

Na chrzcinax:h u P. Jana Sieraczka w Gel
senkirchen zeb.rano 4.50 mr. - Nades:rar p . Jan 
Sieraczek z Gelsenkirchen, Perdinandstr .11. 

razem 4,50 mr. 
Na chrzcinach u p. Ignacego Edward·czyka 

w Ober-Catstrop. Józef Garzfka z , żoną 50 f., 
Ignacy Edw.arczyk z ż. 1 mr„ ich dzieci Wla
dlziiu i Stasiu po 10 fen„ oowonarodzonai cór
ka Jadwisia 30 fen .. W. cdwardczy;k I imr., Pa
wet Kofuś 50 fen .• Józef Ptonczak SO fen., Ro ... 
m<m AdamczaJ< 50 fon„ M. Reszke SO fen., St. 
Plon·cza1k I mr., Isrnacy Woźny 1 mr. W. Smy 
czyński 1 mr., fan Wicher z ż. 50 fen., Walen
ty Smyczyńslki z ż. 1 mr., ich dzieci fad'wjsia 
i Waiwrzynek po 10 fen. - Na'Clesl'al i porto za
placit p. Wa!lenty Smy_cz.yński z Castrop 

razem 9,70 mr. 
Na chrzci111aich u p Te:ppera w Styrum: 

W. Tepper z żooą 1 mr„ kh d1zieci mowonarn
d'zo.ny syn 50 fen., Marva1rma i Stanislawa po 
25 fen.. lgn. Tepper z ż. 1 mr .. Józef Czwoj
draJk z ż. 1 mr,. St. Aleer z ż. 50 fen„ St. Mi
si.aik z ż. 1 mr.,, P. Konieczny z ż. 1 mr., T. 
Solecki 1 mr - Nadeslal i porto zauraci! p. 
Józef CzwoJdlrak z Duemoten '(,50 nir. 

Do 6 października zebrano 101,70 mit 
W kasie byfo 730,49 mr. 

Rozem 832,19 rnr. 
Roz'Chó.d 104 mr. 
Oz. P. z E. 34 mr , pani S. z H. 50 mr„ li. 

Szcz. z W. 20 mr. 
Pozo.staje w kasie 728,19 mr. 
Bóg zatplaić szan. Ofiarodawcom „Świ~to

józafacia ", za 'których odprawiają się co mie
$,iąc dwie msze św. O dalsze skladki naiser
decmiej się upraszai 

Rotthausen.. dnia: 6 października 1907. 
Bartłomiej Wilkowski, Dilppelstr. 44. 

WIELl(I WIEC POLSKI W DORTMUNDZIE 

odbędzie sję w niedziele_ dnia 13 października 
o godz. 4 i pól po poludniu zarruzi oo nabożeń
stwie polskiem na saH p, Schaefera. przy ulicy 
Lei.bnitzs,tr. naroż·nik ul Lessin~a. Na porząd
ku dzfrmnym sprawozdanie poselskie posła p. 
Jana BreiskieR:o i swawozdanie delegacyi z 
parafii św. Tróicy oraz sprawia opieki ducho
wnej dla Dortmundu i ok01licv. O liczny u
dzial Rodaków prosi Komitet. (5) 

NB_ Pisma polskie w kraiu prosimy o 
powtórzenie tej wiadomości. ___ _ 

Tow. św. Franciszka w Hofstede-Riemke. 
Zebraine odbędzie sie w niedzielę, dnia 

13 paźdzjemika, o 11:odzinie S P<J J)Olud.niu na 
sali pana Walburga. O liczny udzia.I prosi 

(1) Zarząd. 

Baczność rodacy w Buschha~ ! 
Towarzystwo śś. Pfotra i Pawła w Buschhausen 
podaje do wiadomości s.wym czlonkom oraz 
wszystkim r-Odakom z Buschhausen. fa w nie
dziele. dnia 13 paździęrnika, o godzinie 4 po 
polu<iniu odbedzie się walne zebranie u pana 
Trautes przy kościele katolickim. Punktualne 
stawienie się wszystkich cZ.Conków kooieczne, 
gdyż przyjdą nader ważne spraiwy Pod obrady_ 
oraz spodziewamy .sie. iż przybędzie del~at 
od „Zwiaz.lru wzajemnej Pomocy polskich to-
warzystw katolickich" jako mówca. (I) 

Zarząd. 

l(oło śpiewu -,,Echo- Maiowe" w Baukau 
danosi swvm czlonkom a mianowicie tym, któ
rzy się no.wo do nasze~o Kola wpisali i tym, 
którzy od wo.iska przyszli, iż lekcya śpiewu od 
będz.ie się w nied.zielę 13 października o i;!odzi
nie 9-ei wzed poludniem w lokailu pana Koppa, 
na którą Stię wszystkich czfonków i życzliwych 
nam Rodaków zaprasza. (!)Zarząd. 
- -- Tow. gimn :.Sokół" w Her~e. 

Przvst.l'e zebranie odbedizie się w nie
dzielę, dnia 13 bm. o godzinie 3~ po ool. w 
Domu Czeladzi katolickiej (hth. Gesellenh.). 
Goście mile widziani. 

Uwaga Wy<lzial winien się pól O'od7..iiny 
pręd'zeJ sta!Wić. (1) Wydział. 
- Baczn-Ość -Rodacy w-Ster-krade i ooklicy !

W niedzielę, dnia 13 października, o godz. 
4-ej po polu<lniu urządzamy pierwszą 

- zabawe z tańcami -
na którą rodaków 'h calei okolicy i.ak najuprzeti
miei zapraszamy. Zabawa odbedzie się w 
lokailt1 p. Kiitkeherm, liiittenstr. 

Uwaga. Przed zabawa o R'Odz. 2 odbę
dzie sie wiec ._Ziedinoczenfa zarw. poi." w tym 
saimym Jo.kału. Liczny udzial pożądany. 

Delefl!at_ 
Bractwo Róźańca żywego w Wanne. 
Donosizę niniejszem Braciom i Siostrom, 

iż z powodu wyjazdu, wielebnego ks. Keitera 
odbędzie się zebrainie dnia 13 bm. o godz. pól 
do 3-ej po po:f. na sali u p .Unters·chemanna 
przy ul. Dworcowej_ na którem będzie wyklad 
o różańcu św. i o pisemkach relii:!Unych. spra
wozdanie z kasy, obór kaisyera i rewizorów 
kasy i inne waiżne sprawy przyid'ą pod obra
dy. Przede>Wszystkiem prosizę, ażeby s:ię 
wszyscy zelatorzy i zelatorki kompletnie sta
wili na to zebranie: równocześnie proszę 
wszystkich tych rodaków i rodaczki, którzyby 
mieli chęć i dobrą wolę zapisać się do różań 
cai św .• aby jaik najlicz.nie.i na to zebra.nie przy 
szli (2) 

Antoni Kaźmierczak, nadlzelaion. 
--Towarzystwo-św. Woiciechaw Boy -
podaje do wiadomośd 5wym cz.Jbnkom i Ro
dakom w Boy, w Bottrop i 0:k0Hcy, iż w nie
dzielę_ dnia 13 października, obchodzimy naszą 

2-ią rocznicę istnienia 
na sa·li panai Bennemanna, Horsters.tr._ na któ
rą Zf Prasz~my wszystkie To.warzystwa, które 
zaproszenia o<iebraly i te Towarzvstwa„ które 
dla braku adresó!W zapros.zeń nie odebraly i 
prosimy, ażeby się z _chorą~viam1 stawily. 
Program. Od godziny 2 d'o pól do 4 przyjmo
wa·nie bratnich Toawrzystw: o 4 godz. wy
marsz do kośc:iofa na polskie nabożeństwo; 
po naibożeństwie powrót na salę, gdzie rnz.
pocznie się dalsza uroczystość: Powitanie go
ści przez przewocLniczą·ce12:0, koncert wykonany 
przez czfonka naszego ,pana Twardizika,, dekla 
maicye, śpiewy, przemówienia przewodn:i'OZą
cych, na k·oniec będ!Zie odegrana bardzo pię
kna sztuka pod tytufom . .Jaksowie". Wstęp 
dla członków 30 fen., <Ila gości 50 fen .. przy ka 
sie 75 fen. Wszystkich rodaków serdecznie 
prosimy_ aiżeby raczyli nie zapoonnieć o na-
szej u1roczystości. Zarząd. 

Uwa17a. W sobotę po po.ludniu o godz. 
5 i w iniedzielę ran.o Ol 5 ~odz. będzie sruchal 
ksiądz polski spowiedzi O 7 si:odzinie przy
stepuje nasze Towarzystwo wspólnie do Ko
munii św. Zatem po.żadanem jest. ażeby się 
czlonkowie jak najJj.cznieii stawili 

_____ St. Młyńczak. sekretarz. 
I( ólko teatralne .. Owiazda"- wBottroptC:-

Podaje się szan. Rodaikom do wiadomo
ści., iż w niedzielę, 13 październlka_ na sali p. 
Frei'ag.a (dawn. Jansen) napnzeciwko starego 
kościdta1 odbędzie się wielkie przedstawien1ie 
ludowe pod tyt.: 

„G EN OWE PA". 
obraz dramaiycZ111y w sześciu odslonach. W 
oauza{;h występy Pajaców - różne żarty i l":ra 
na fortepianje. Początek punktuaLnie o godz 
6 wieczorem otwarcie kasy o godz. 5. Cena 
biletu przy kasie 75 fen., przed czasem 50 fen. 
Biletów nabyć można: także u amatorów i u 
p. Wierzbicy. Zebrane jak najlepsze sily ama
torskie będą się staraly szan Widzów pod ka
żdy1m względem izadowolić. Spodziewamy się, 
że :;za.n. Rod·acy licznym udziałem poprą sta
rania naszego mlodei;!o kólka i dadzą nam za-
chętę do dalszego dzjalania. ( 4) 

------··--------Zarząd. 
Towarzystwo św~ Józefa w Essen 

podaje do wiadomości_ iż dnia 13 października 
,obchodzi 

12 rocznicę swes;i:o istnienia. 
Początek uroczystooci następjący: O godz. 
8% rano wymarsz z lokailu posiedzeń na 
mszę św. do kościola: św. Józefa ze sztandarrem 
Po poludiniu o godz. 20 zebranie kwartalne 
O godz. 6 zabawa na wielkiej sali. urozmaicona 
koncertem, śpiew.ami Kola śpiewu „Dzwon" 
z Essen. O p-odz. 9 raz.pocznie się przedsta
wienie sztuki teatralnej pod tyt.: „Wiesław". 
czyli wesele krakowskie". Po przedstawieniu 
,taniec. Uczestników zabawy prosi się o trze
źwe i wzorowe zachawainie sie. Dzieci wstępu 
na salę nie mają_ (3) . Zarząd. 

Tow. św. f'łoryana w Merklinde 
poda.ie swym czlonkom do wiadomości, ii przy 
szle waJne zebranie odbędzie się w niedzielę, 
dnia 1J oa.ź.dziemika. o itodlz. 3 po pol. Za
rząd uprasza sie punktualnie o g;odz. 2. O licz 
ny udzial w zebraniu prosi (2) 
_______ M_ichał _Der_eżyóski._ prez~ 

Towarzystwo św. Barbary w Herten 
podaje swym czlonkom i wszystkim Roda
kom do wiadomości, iż w niedziele_ dnia 13 
października. obchodzimy 

- 17 rocznice. istnienia -
na sadi p. Menge. Na uroczystość tę zapra
szamy także Tow.. które odebraly rzapros.ze
niai i te, które dla braku adresów zaproszeń 
nie odebraly. Prograim: Od ~odz. 2 <10 3 i 
pól przyjIDQWanie Towarzystw; o godzi. 3~ 
pochód do ikośc:ioifa, na polslcie nabożeństwo; 
po nabożeństwie koncert orkiestry p. Michala 
Pietrygi z Bruchu, mawy przewodniczących i 
deklamacye. O godzinie 8 wieczorem teatr 
p. t. ,.Prawica i lewica". Cz.lonkowie naszego 
Towarzystwa zalegatiący ze skladkami, placą 
wstępne jako goście. Wstępne dla cz.łonków 
Tow. 30 fen., dla gości pnzoo czasem 50 fen., 
przy kasie 75 fen. O jak najliczniejszy udzi~l 
uprasm Zarząd. 

Uwa2a: Tego samei;!o dnia odbędzie !ie 
zebranie przed rocznką o godz. 1 i pó.l u :p: 
J. Men~e. (3) Przewodniczący. 

Tow. św. Jana Chnc. w Dorstfeld 
Dnia 13 października odbędzie sie zebra.nie • 
godzinie 3 po poludniu w lokalu pana Klink
hammera, ul. Roona 15. Po zebraniu zabawa 
jesienna_ na którą wsa:ystkich Rodaków za
prnszamy. Tak samo okoliczne Towarzystwa 
mile widzfane. (2) Zarząd. 

- Cześć pieśni polsk~i ! -
l(oło śpiewu ,_Wanda" w Caternberg 

podaje do wiadomości swvm cz.fonkom i ro
dakom z Catennberi;! i C'alei okolicy, iż w nie
dziele, dnia 13 października. Ołbchodzimy 

12 rocznice istnienia 
na sali p. Jensch.a. przy ulicy Mittelstr. Na po
wyższą uroczystość zapraszamy jak najuprzej
miej wszystkie nam żvezliwe Kora śpiewac.h~ 
i Towarzystwa, które iz:aproszenla odehra~y ! 
te, które dla braku adresów zaproszeń nie od'e
bra~y. Proizram: 1) Od godz. 3 do 5 przyj
mocwanie bratnich Kól śpiewackich. Towa
r.zystw i Q'Ości. 2) Otwąrde uroczystości przez 
przew. oraz powitanie bratnich Kól śpie·wa
ckich. Towarzyistw i gości. 3) Występ miejscoi
we~o Kola ze śpiev;rem. 4) Występ brat.nich 
K6l ze śple:;.\ em. 5) Przvdstawienie amator
skie p. t.: Dwie narzeczone. a ieden kawaler" 
i ,Slailszai 1raba~a-~:.._ti1ńJ'.:_~. ___ (2) Zarząd. 
Tow_ św. Wincente20 w Homber2-Iiocbheide 
donosi czJoilikom, iż kwartalne walne zebranie 
odbędzie się w niediziele_ dnia 13 paźdz.iernika, 
o iodzinie 4 po poludniu w lokalu posiedzeń, 
ul. Rheinpreussen. Zarząd i rewizorów kasu 
proszę o godzinie 3 sie zebrać. - W imieniu 
Z<l:rz~~u (2) Sekretarz. 
Towarzystwo gimn. •• Sokół Il" w Obechausen 
urządza w niedzjele. dnia 13 października, 
nadzwyczajną jesienną zabawę urozmaiconą 
ćwiczenJ~aJmi gimn. i strzelaniem do tarczy o 
nagrody. Początek o godzinie 4 po poruooiu 
na sali o. Webra (ul_ Duisburgska). Na izabawe 
zaprasza się wszystkich Rodaków i Rodlaiczki 
z Oberhausen i okolicy. O iak nailicznieiszy 
udzial w te'i zabawie się upras·za. - Czolerrn ~ 

(2) Wydział. 
Uwaga. Druhowie ćwiczący wmm się w 

niedzielę, dnia 13 października. o godz. 2 pv 
pO.Cudniu jak nailiczniei sta.wić ·na salę p. Webra 
ponieważ tam ztą:d nastąpi WY11T1arszi na rocz
nicę Tow. gim111. ..Sokól" w Delliwig. O jak 
.naj!icz.niejszy udzfal druhów ćwicza-cych upra 
sza się. c~">lem ! 

Naczelnik • 
Gniaizdo nasze zmienito lokal od p. Wika 

d:o. p. Webera, ul. Duisburi;!str. 
___________ __::A..:::n::::.:d=-:r:.=z. Gęstwa. 

Tow. g.imn ••• Sokół" w Sodin2en 
podade do wiadomości, iż w niedlzielę, dnia 13 
października, po po!udn!u o, 9;"odz 4 odbędzie 
się półroczne walne zebranfo w lokalu zwy
k~ych posiedzeń. O jak nailiczniejs:zy udzial 
drµhów uprns•za się. Goście mile widziani. -
Czo.rem! (2) Wydział._ 
Towarzystwo gimtl'I. „Sokół" w Holthauserr 

podaje wszystkim druhoon do wiadomości iż w 
111jedzielę, dnia 13 października-, -0 godz.· 3 po 
polu.dniu na sali p. Ellinghausa. odbędzie się 
J)ierwsize zebranie, na które wszyscy bez wy
jątku st..t.wić sie powinni. O l1cznv udzial dru-
hów uprasza się. - Czo.rem! (2) 
______________ Wydział. 

Tow. św_ Barbary w Unser Pritz. 
W niedzielę_ 13 bm., o O'Odzin.ie 4 P<> pol. 

w lokalu p. Loeven odbędzie się kwartalne 
wal11e zebranie, na które się wszystkich c2.llon 
ków zap~asza. ponieważ będzie obór nowego 
przeW'Odmcz<łceR"o. Za·rząd i rewilzorowie ka-
sy o godz. 3. (2) Zarząd. 

Towarmstwo św. Marcina w Derne 
~osi ws~ys~kim. czlonkom. iż w niedzielę_ 
dnia 13 pa-zdz1ermka. będzie Towarzystwo na
sze fotografowane Uprasza się wszystkich 
czlonków, aby się stawili w czap.kach i odl1lnai
kach na sali zwyklych DOSiedze11 punktualnie o 
g~zinJe 3-ei. Tych czlonków_ którzy w nie
dz.i-elę pracują, uprasza się, ałJy się na godzim~ 
uwolnili. (2) Zarząd. 

Uwa2a. .Po odfotograforwaniu odbędzie się 
zaraz. zebrame. 

--::-----::-:--=--~~~~---
Ba cz n ość Osterf eld t 

W niedzielę, dlnia 13 bm. odbędzie się 
wiec w sprawie ogieki duchownej 

~ południu o iroozinie S na sali oana l(alverama 
ul.1ca Sterkr.aderstr .. ruaprzeciw ewan~. kościol'a 
Liczny udiz1al Rodaków jest oożądany, aby 
na~ze!11u ks. proboszczowi pokazać, że sprawa 
O?•ekJ duchownej w {)ljczystym języku wszvst
k1~h Rod~k,ów żvwo obchodzi. Musimy ~taM
\vasko za.iac :vobec k.siedza proboszcza., który 
1n~wet z komitetem me chce dalej się porozu-
miewać. (2) 

l(omitet dla soraw opieki duchownej 
w Osterfeld. 





',,Wiarus Pu Iski" 
.~ W,ChodJd sześć razy tya-odniowo. 

Prenumerata wynosi 

1,60 mk. 
.,,arialnie. 

„Posłańca Katolickiego" otny-
111uj" abonenci w dodatku. 

.„. 42. 

Na niedzielę 22 po świątkach. 
Lekcya. PiUi:p. I. 6-11. 

Bracia! Mamy ufność w Panu Je
zusie, iż !który: wczal w was dohrą 
s·prawę, wykona aż do dnia Chrystusa 
Jezusa. · Jakoż jest słuszna. abym ja 
to rorumial o wais wszystkich. dla te
go, iż was mam w ser.cu i ':W· więzieniu 
mojem. i w obronie. i w utwierdz.a:niu 
:Ewangelii, że wy wszyscy towarzysze 
iesteście wesela mego. · Ałbowiem 
świadk·iem mi jest Bóg, jako :pragnę 
was wszystkich we wnętrznościach 
Jezusa Chrystusa. O to proszę, aby 
milość wasza więcej a więcej obfito-
1\Vlała w umiejętności i we wszelakiem 
zrozumieniu, abyście doświadczali, co' 
jest' 1p0żyteczniejszego, żebyście byli 
szczerymi i bez obrażenia na dziei1 
Chrystusów, naipelnieni owocu spra
wiedliwości ·Pf!Ze:z J ezlusa, Chrystusa, 
ku sławie i: chwale Bożej. 

Ewangelia. XXII. 15-21. 
W on czas: Odszedłszy Faryzeuszo 

wie, raidzili się jakoby Jezusa pod
chwy.cili w mowie. I 1J)oslali mu 
ucznie swoje z Herodyany mó
wiąc: Nauczycielu, wiemy, iżeś jest 
1prawdziwy, i drogi Bożej w prawdzie 
nauczasz, a nie dbasz na nikogo, albo 
wiem ..nie oglądasz się na osobę 
ludzka; oowiedzże niam tedy, coś 
się zda, godzHi sie dać .czynsz Ce
sarzowi, czyli nie? A Jezus .pozna
wszy złość ich. rzekł: Czemu mnie ku
sicie obłudnicy? Pokażde mi mooete 
czynszową. A oni mu ·przynieśli grosz. 
I rzekł im Jezus: Czyj jest ten obraz I 
napjs? Rzekli mu: .Cesarski. Tedy 
rzekł im: Oddajcież tedy co jest Ce
sarskieRo Cesarzowi, a co jest Boże
go Bo~m. 

Kazanie. 
Z Qdpowiedzi ·iaka dal Jezus pyta

jącym Go Faryzeuszom. czy godzi! się 
dawać czyinsz cesarzowi. czy nie? 
„Oddajde tedy co jest cesarskiego ce
sarzowi, a co jest Boskiego Bogu", -
łatwo pojąć, że czlowiek kaidy ma 
dwojakie obowiązki: jecie.n doczesne, 
a drugie duchowe. Aby fWięc tym o
bowiązkom :każdy uczynil zadosyć, 
Wiedzieć ;powinien, że ·dobro społeczeń 
stwa i dobro duszy je~o tego się tl{)
maga, aby je sumiennie spelniał. Bez 
oddawania cesarzowi co jest cesar
skiego, nie byłoby ladu i 1porządku w 
~ooleczeństwie, a tern samem spokoju 
I ·bezpieczeństwa w tern żydu. A znów 
bez oddawania Bogu co jest Boskfogo, 
nie byh>~Y spokoju sumienia. a po 
śmierci zbawienia <luszy. Tembardziej 
te obowiązki każdy spełniać powinien 
ochoczo i bez szemrania, że one nie są 
Wymyislem ·ludzkim, aiel wyrocznią 

Boga samego J ezusia. Chrystusa, ja:k sły 
szeliście w .Ewan~ielii dzisiejszej: „Od 
dlł!j,cfo tedy co jest cesarskiego cesarzo
wi, a co jest Boskiego Bo~u". A cośmy 
Winni odidawać cesarzowi. a co Bogu? 
to nad tern pokrótce zastanowimy się. 
Cesarzowi, winniśmy posłuszeństwo, 

POda;tki i. pobór do wojska. A naprzód 
Pos{uszeństwo. W Piśmie św'i,ętem 
fa~ jest ·o-awiedzia1ne: .. Wszelka idusza 
n1echa·j 1b~zie ,poddana wyższym 
Z'Wierzichnościom1 albowiem .nie ma 
ZWierzchności jedno od Bogia, któ-re . 
. (Do ~~m~3f 0f a za:irn, ~~~j~n~i~cl~~ 

Księgarnia ,,Wiarusa P." 
poloca w wie:~:!'ll wy!>orze : 

ksiĄżki do nahozeMtwa, powie
ściowe, bi'storyczne, śpiewniki, li· 
stowniki, 'papier h::1towy, .wił\zarki, 
powinszowania itd. 

Adres: "Wiarus Polski", Bo· 
chum, Maltheserstr. 17. 

~ Módl aio i J):racuj I ~ 

Bochum, na niedziele, dnia 20· października 1907. Rok. ł7. 

wladza od Boga, wiec jaka ona iest a 
my jej podlegamy, powinniśmy rozka
zy jej wypełniać i być posłusznymi; 
chyba gdyby ta władza domagali~. si«; 
do nas tego ooby sję; sprzeciwiało 
Bogu i Jego przykazaniom. a nam 
przeszkadzało do zbawiema. to w ta
kim razie Pismo świete mówi: „że 
więcej trzeba słuchać Boga niż ludzi". 

Co do podatku, t·o każdy winien jest 
oddawać z dobrej woli, a nie czekac 
j{Waltów. bo chrciaż zwh!lfzchność ma 
władzę i może ·poddanych zmusić do 
ich oddawania. to jednak dla 1poslu
szeństwtai trzeba to soelniać dobrowol
nie. Paweł święty Apostoł, tak ipod tym 
względem mówi: „Odda;wajcjeż tedy 
WS'zystkim coście ,powinni: komu po
datek, poda:tek; komu cło, clo; komu 
·bojaźń, bojaźfi,;.. komu cześć. cześć". 
Bez podatków nile 'byłoby funduszów 
na utrzymanie wojska. urzędników, 
a tern samem nie miałby kto dopilno
wać porządku społecznego, i nie było
by czem zasp0koić potrzeb ogól·nych i 
nadzwyczajnych. które coraz trafiają 
się pomiędzy ludźmi. Oprócz posłu
szeństwa i 1Pod.atkpw. ·należy siię jesz
cze danina w ludziach z-dolnych do no
szenia bmni, czyli :Pobór .rekmtó:w, a 
tego domaga się dobro ogólne kraju, 
aby w o:bec sąsiednich nieprzyjaciół, 
było się czem bronić i zaroewnić spo
kój całemu .państwu. Otóż każdy z<lol 
ny do tej sluZby, stosownie do wieku 
prawem określonego, n.ie Powiniein się 
usuwać, ale dobrowolnie nieść z siebie 
ofiarę. W szystki.e te powinności, okre 
ślone są iednem 1przykazaniem Chry. 
stusa: „Oddajcie tedy co jest cesar
skiego ·cesarzowi. Ale bowiazkiem na
szym jest także oddawać Bogu co jest 
Boskoiego, i o tern jeszcze chwilkę uwa
gi. Bogu jako Stwórcy i dobroczyńcy 
naszemu. 111ależy sie od nas najwyższa 
cześć i chwała. Cześć ta jest .p.od'W'6j,.. 
na: jedna 1Wewnętrzna a Jdtu~a zew.nę
tr.zna. Do wewnętrznej czici Boga, na
leży miłość serdeczna· ja:ka wi.rnniśmy 
żywić w duszy naszej za Jego łaski 1 
dobrodziejstwa; a że oonieważ mamy i 
ciało i, tem winniśmy wielbić Boga; 
ztąd ,płynie potrzeba czci zewnętrznej, 
jaką publicznie BoS!u oddawać mamy. 
Do oddawania Bogu czci zewnętrznej, 
potrzeba odpowiednich miejsc, a temi 
są: kościoły czyli dornv Boże, gdzie 
1Wiiier:ni zgromadzają się na mod·Utwę. 
Aby jednak w tych domach Bożych 
odbywala się cześć ·publiiczna, potrze
ba kaipta1J1ów którzyby ją spełniali. od
powuednich aparatów i naczyń, a obok 
tego władzy duchownej, która.by tym 
porzą.dkiem kiernwała i wierny.eh na
kłaniała do oddawania Bo~ czci nale
żnej. Otóż na to wszystko ,potrzeba 
znów odpowiednich funduszów. Wiernl 
z miłości ku Bogu za Jego <lary i nie-

przeliczone dobrodziejstwa, obowią
zani składać ofiary i daniny Kościoło
wi należne, abv ta chwata Bogu nie u
stawała, i słudzy oltarza mfoli się 2 
czeg-o utrzymać. W tvm wlaśnie celu 
dal Jezus powyższy rozkaz: „Oddaj.cle 
Bogu ieo jest Boskieg-0". Dobro do
czesne i dobro dusz naszych dorn1aga 
się tego, abyśmy ten rozkaz Chrystusa 
spełniali i podwójnym tym obowią
zikom. o których mówiłem w nauce dzt 
siejszej, zadosyć czynilL Postępujmyż 
tak, a i tu za· życia będziemy spokoj
nymi, i iPO śmierci zyskamy zbawienie 
wieczne. Amen . 

Cudowne ·obrazy Matki Boskiej 
w Polsce.k_lll R;;a 

TCZEW. 

O cztery mile na południe od 
Gdańska, lerzy starożytne milasto: 
Tczew, zalożone przez pomorskich 
książąt. Książę Mastwin IL sprowadził 
tu w roku 1289. OO. Dominikanów, za
lożywszy dla nich klasztór i kośoiół. 
W kościele tym zasłymąl laskami obraz 
Najśw. Panny karmiącej Boskie swe 
Dziecię, malowany na blasze. ozdobio
ny srebrną sukienką, koroną i dwuna
stu isre-brnemi i;rwia:odkami. Rzą<l pru
ski zabrawszy Pomorze pod swoje pa
nowanie, zniósl klasztór OO. Domini
kanów w roku 1812. ia w roku 1835. 
~ościół teni oddal protestantom. Wte
dy to parafianie Tczewscy przenieśli 
obraz Najśw. Bogarodzicy do kościoła 
farnego i umieścili go w brackim ołta
rzu Sis. Aniołów Stróżów. 

Na bocznej ścianie iprzy tym ołta
rzu umieszczona jest tablica z napisem 
„Pamiątka", na której opisane jest 
wiei szem: cudoWU1c zachowanie tego 
obrazi: podczas napadu sz\vedów, któ
rzy kościół OO . Dominikanów na 
mieszkanie dla siebje zabrali i wszyst
!de świętości w tym kościele zniszczyli 
tego jednak obrazu nie tknęli. 

TOPÓLNO. 

I opólno leży nad Wislą, na poł1.i.d
ni1JWY zachó(.1 -:d Chełnira. Mówi poda
rie~ Le w bardzo dawns~h czasach w 
samą uroczys 1 ość Nawiedzenia Najśw. 
P J.nny, spostrzegli mieszkańcy tej wsi: 
obraz .Naiśw. Bogarodzicy oparty na 
pn~u topoli, płynący na Wiśle w cudo
w11y spo~ób: pod wodę. Wreszcie sta
nął c.b'az i z miejsca się nie ruszył, 
mimo uder21ających nań fal r.zeki. Ludzie 
patrzącv na ten wyraźny cud, popłynę
li na łódkach na środek rzeki, zabrali 
obraz na brzeg i tamże na prędce kap
li<.:zkę ciiań zbudowali; później zaś Sa
muel Konarski, Chrąży pomorski, a 

.go roku (1684) z Częstochowy sprowa
dził. 

Za przybyciem OO. Paulinów o
ŻyWilo sie nabożeństwo do Najśw. 
P;1nny w Topolnie. Lud wierny groma
dził się tam bardzo licznie, zwlaszcza 
w dzień Nawiedzinia Najśw. Panny ja
ko w rocznicę przybycia Jej obrazu 
do Topó1na. Wkrótce .zaprowadzono 
bractwo Różańca św. do którego prócz 
1prostego ludu, wpisywała sie licmie 
szlachta z najpierwszych rodzin pol
skich. Matka Naiśw. rozdzielał1a też roz 
licznie łaski wśród wiernych dziatek 
swoich. Ojcowie Paulini spisyWali waż 
niejsze z nich do osobnej księgi; ta 
księga jednak nie prnechowiała się do 
naszych czasów. O cudowności tego 
obrazu świlałdczy obecnie głębokie 
przekonanie okolicznego ludu, garnące
go się i idzisiaj z ufnością do Najśw. 
·Panny w Topolnie; świadczy też kilka 
wotów pomieszczonych na obrazie. Po 
chodzą one z nowszych czasów; naj
starsze z nich mają wyryte lata: 1788„ 
i 1789. 

00. Paulini pozostali w Topolnie 
nie całe półtora wieku; bo w roku 1711 
z rozporządzenia rządu, opuścili oni1 tu
tejszy klasztór, a kościół ten przeszedł 
w zarząd dyecezyalnych księży. Od
tąd jeden tylko kapłan opiekuje się tym 
kościołem i z tego p0wodu zmniejszyła 
się w ostatnich czasach liczba poboż
nych pątników, szukających w Topol
nie łaski i opieki Naiśw. Panny. Naj
większy odpust bywał dawniej w dzień 
Nawiedzenia Najśw. Panny; obecnie 
zaś przeniesiony został na uroczystość 
Narodzenia Matki Boskiej. W tym dniu 
przybywa do Topolna okolo 1000 osóbt 
z których trzecia mniej więcej, część 
przystępuje do Stolu Pańskiego. 

S2J zegóły te zebiiaine są z aktów 
miejscowych, z napisów pomieszczo
nych na ścianach kościoła i z podania 
h1dawesw. 

----~ :„:""'!'itn:- - J~Wil :,.· . -i:t:CC:. 

Dzieje Kościo a katolickieg~ ~ 
dz edzic Topólna, mąż wielce pobożny Cląsi dmszy~ 
za:ony i ofiamv. zbudował na tern miej- 2. Chrystus Pan. biorąic na siebie 
S·CU kośdólek drewniany, i w nim cudo wszystkie slabości ii ułomności ciała 
wny obraz umieścił. Było to w roku ludzkiego, nie przyjął iprzocież ciała 
1583, jak świadczv stare mnforwidlo u- sprzeciw.ia:iąicego sie duchowi. czyli .po
mieszczone w kościele pod chórem, na żądliwego; albowiem taka ułomność 
którem cale to zdarzenie jest przedsta- ni~ byłaby .jedynie karą za S{.rzech, łecz 
w:one, razem z portretami fundatorów karą z grzochu płynącą i1 do grzechu 
kośdola w Topolnie. prowadzącą; Chrystus zaś musiał być 

Obraz Bog.arodzicy malowany na wolnym od grzechu i od iwszystkiego, 
drzewie, jest podobizną obrazu często- .co do niego prowadzi. Dlatego też mó
chvwskiego. Około trzech stóp wysoki, wi Apostoł, że Chrystus inie przyjął na
a przeszło półtrzecie1 stopy szeroki, szego grzesznego ciała, tylko ciało po
o~dobiony jest srebrną wyzłacaną su- <lobne do nasz~·O grzesznego oiala. 
~denka i takiemiż koronami. drogiemi Zdania ,przeciwne tej nauce potępił 
kamien"c.mi wysa<lzanemi. Kościół św .. a mianowicie: 

Drewniany kościółek przetrwtat a) Zdanie Docetów (w pierwszych 
sto lat, opiekowali sie nim rozmaici ka· wiekach), którzy, mniemając, iżby to 
iplani zakonni z okolicznych kl~sztorów ubliżalo godności Syna bożego, gdyby 
ale ta opieka nie wystarczała dla coraz rzeczywiste ludzkie vrzyjąl ciało, 
liczniej gromadzących się pobożnych twierdzili, że Chrystus Pozorne tylko 
pątników; nie wystarczał też skromny miał dalo. Błędowi temu, który już za 
kościółek drewniany. Dla tego w r. czasów apostołów się POiawil, sprzed 
1683 Adam Konarski, który będąc wo- wiają się rozmaite miejsca pisma św „ 
jewodą malborskim, wstąpił do stanu por. 1. Jan 4,2: ,,Każdy duch, który 
duchownego i został ka planem, kano- wyznawa iż Jezus Chrystus przyszedł 
nikiem i probc,szczem kaipituly warmiń w ciele, z Boga iest". 2. Jan 7: „Gdyż 
skiej - wybudował nowy, murowany wiele zwodz1cielów wyszlo na świat, 
kościół i klasztór dla OO. Paulinów. którzy inie wyznawają, iż Jezus Chry
zapisał im wieś Cielszynek; jego zaś stus przyszedł w cialo. 
brat Jędrzej zobowiązał się złożyć 

1 

b) Zdanie Gnostyków (również z 
5500zlp. z dóbr swoich rva, utrzymanie •pierwszych wieków), utrzymujących, 
tych zakonników, których też ITTastępne że Chrystus przynajmniej ziemsko-ludz 



kiego ciała nie przyjął, lecz niebie- ' Michal westchnąt ·zadroszcząc Kał 
!k1e. (Zdanie to zbijają -rodowody ce wYlaidowanego wsze~akośdami ser
Chrystusa Pana u Mat. 1 i Łuk. 3). 

C ~ b . 

majaczała w sinawej mgle i mroku tych, szeroko otwartych oczu, które 
zachodzaice~o slońca. Zdlało mu się, że miały jakieś błyski przebiegłości i prze 
ramiona krzyża leca na wschód i za- kory. a na dnie których leżał stary i 
chód, gonily go do brzegów tlame- nieJ?ocieszony smutek. Oczy te w po
rvki !... wie~ach, uśmiech na ustach, a głowa: 

O początku dala hrystusowego, Pienią,dze wyslal pocztą, 1 o mo-
(bo dusza Chrvstusa jest rów,nie jak wią ludzie, że !Podróż sifem nie Jest pe
nasza dusza stworzoną przez Trójcę wna. Nieraz ci sif z ludźmi przepada, 
św.), uczy Kościół z~odnie z pismem tot ·pieniądzeby przepadły. Kiej1 on p~ze 
św. w składzie apostolskim tych dwóch padnie, to niech ostanie jego krwawica 

- Mój krzyżowJno - szepnął - między trzciną, tkwiła tak nieruchomie. 
jakże milo czlekowi śle,pia na tobie o- że kaczki, lot nagle zniżywszy, biły w 
,orzeć... nią niemal, nakrywając calą kę~ wrza 

rzeczy: dla baby i d·ziecek ... 
1. Chrystus Począł się (wedle cia- Odprowadzili go do poci~gu, który 

na'Clzwoniono na Anioł Pański. skliwą i trzepoczącą się chmurą. 
- I znawu cie słyszę, dzwonie mój Wyżej nad chmurą ową, niby bły-

ła) z Ducha św. g.0 zawiózł do Noweg<:> Jorku razem z 
Por. Łuk. 1. 35: „Anioł. odpowie- gosPodarzem z pod Wadowic, wraca

dzfcl:w~zy, rzeki Jej (Maryi): Duch św. jącym .do domu 111a Kraków. 

- zawolal. Zdjął kapelusz i szeptał: skawice, śmigały w. powietrzu śniade 
„Aniól Pański .zwiastował Pannie Ma- ·brzegówki, których gnlazda czernily 
ryi i poczęla z Ducha świętego. Zdro- sie w gliniastym ile wyższego brzego
wiaś Marya, faskiś pelna ... " wiska rzeki, jak kule, tkwiące w gęsto zstąpi na cię. a moc Najwyższego za- Doktor mówił prawdę„ Jak tylko 

ćmi tobie. Przetoż i co sie z debie znalazl się .na ·siiie, tesknica, co mu ser
narodzi święte, będzie nazwano Sy- ce ssała, musiała wrócić do Hameryki: 
nem Bożym". Por. Mat. 1. 18 i 20. uczul srię raźniejszy 1i weselszy.o 

Usiadł p.od krzyżem. Zachód tSloń postrzelanym murze. Przenikliwe ich 
ca zmienial się w wiekuistą jasność, globy wpadały w tępy, uporczywy 
ja'kby nad głowami świętych ... Michał, kwak kacżego stada, jasne, fletowe, w~ 
wpatrzony w nią, sluchal świerszcz,a sokie. I onę zlękly się niewiadomo 
w zbożu, tętentu źrebaków, wracają- czego. Jedn.a tylko mala pokrzywką, 
1cych z pola, fujarki lecącej po bloniu. bujająca się :na okiści irudego szuwaru 
Jakoś mu ;było swojsk·o, czul się u sie- tuż prawie przy splowialej gęstwie wło 
bie, na swoi-Qh śmieciach ,i nie wiedząc. sów owej glowy, świegotała cichutko, 
skctd mu to przy.szlo, ·zaczal dziiękowiać kręcąc ltbkiem i patrząc to jednem, to 
Bogu, .że .zeslal .na niego tęsknicę, co drugiem oczkiem na nieobyczajne i 
mu serce ssala, póki się nie opamięta! krzykliwe ptactwo. Gdyby ciszej nieco 
i nie uciekl od niei1 do swoich 1krajów... było, możnaby nawet rozumieć, co ten 

2. Chrystus .narodzi·l sie z Maryi -_Czy 1:o być może - Powtairzał 
Dziewicv. _ że ja swoją halbę, dzieaka, swoich 

l. Poczęcie Chrystusa Pana 
z Ducha św. 

nie należy w ten sposób vojrnować, ia
lkoby przy tajemnicy Poczęcia Chry
stusowego, :Przy tworzeniu Jego .naj
świętszego ciała, czynną byla sama tyl 
ko trzecia osoba w bósitwie z wyklu
czeniem drugi.eh dwóch osób; :wszyst
kie bowiem dzida Boga ina ·zewnątrz 
są wspólną wszystkim trzem boskim 
osobom. Raczej da tego tylko- przypi
suje się ta tajemnica głównie Duchowi 
św., aby z jednej strony, jak uczą ojco
wie św. (Tomasz z Akwinu. Bonawen
tura i i) wykluczyć 1błędy możebne, z 
drugiej zaś, aby prawdzie samej dlać 
świadectwo. Dzieje .się to więc, 

1. a:by wykluczyć błędy możebne 
tj. aby odeprzeć błędne mniemanie. ja
koby tajemniczy akt .poczęcia Chrystu 
soWeg-o był jakąkolwiek nieczystą .po
żądliwością splamionym. Ponieważ 
zmysłowy człowiek przy wy.razie „po
częcie" latwo o pożądliwości myśli, 
przeto pismo św. i Kościól przycisk na 
to lldaidą, że Chrystus jest :poczętym z 
Ducha św., aby snać ze względu na 
Jego poczęcie myśl tak spr.osna nie po
wstała. 

2. Dzieje się to, aby prawdzie sa
mej dać świadectwo. a mianowicie: 

a) ze względu na N. Maryę Pannę, 
żeby dać poznać, iż Ją do poczęcia 
Chrystusa" Syna Bożego, ;przede
wszystkiern święta miłość przygoto
wała, której szafune'k ~łów.nie Duchowi 
św. się przypisuje. 

b) Ze względu na powód, który 
~kłonił Boga do przyjęcia natury ludz
kiej; ·powocjem tym .i est nieskończona 
dobroć · i miłość Boga, a tej własności 
głównie iprzypisujemy, jakeśmy wła

·śnie powiedzieli Duchowi św. 
3. Z tego mamy poznać, że natura 

ludzka tylko z łaski, na która sobie za
~łużyła, z boską natura Stawa hypo
statycznie poląiczoną została; albo
wiem ·i1 udzielanie łask głównie Ducho
wi św. się orzypisuie. Nareszcie 

4. mamy poznać. że ,natura ludzka 
Chrystusa zaraz w pierwszej chwili 
swego istnienia opływała w nadmiar 
laski. 

A jako sic. Chrystus Pan z Ducha 
św., począł, tak też • .jiak mówi skład 
:apostolski1 dalej: 

2. Narndzil się z Przeczystej 
Dziewicy. 

Gdyby Chrystus Pan w zwyczajny, 
przyrodzony sposób był ·pochodził od 
Adama, to bylby także 1podleg-al ,następ 
stwom grzechu Adamowego. Aby te
g.o uniknać, wział ludzkie ciało od nie- . 
wiasty tylko, tak iż, jako upa:dek nie
wiasta rozipoczela. a maż dokonat, i 
podn1esienie rndzaj1u ludzkiego nowa 
~wa rozpoczęla, a nowy Adam g·o do
k!onal. Wypadło zaś, aby matka Chry
.stusa była dziewicą i to nietylko wśród 
ale i po narodzeniu. Przepowiedzieli 
to ,nawet prorocy. 

W pogo ni za szczęściem 

ludzi - a ,w duchu dodawat: - błonia, 
rzekę, krzyż na rozsłajaich, iuż topię 
ujrzę? „ .. Boże, Boże i Najświętsza Pa
nienko, chrońcież mnie. il1iech dożyję 
tei chwili! 

• * * 

Jaga we .dworze prała, w.padł da Na wspomnienie ttameryki dreszcze świergot znaczył. 
:pralni zdy·szany Pawel i zawolal: go 1Przeszly... . ... Czego się bać? Czego się bać?, 

- Tatuś .z Harmery.kJi powrócili! - - Panie Jezus.ie - zawolał _ dzię, zdawała się mówić ptaszyna 
i .polecial napowrót jak wiatr. kuję Ci, żeś mnie :oowróciL. .... To je::,t głowa głupiego franka. 

Jaga zbladla, nie mogla się utrzy- Otarł •rękawem oczy. Nic więrej.: Czego sie b_ać, czego się 
mać rua1 nogach, siadła i zaplakala. I< o n i e c blać? 

- Jaga! Michał czeka :w chałupie .... Poznaję jąu Wybornie ją poznajP 
_ w.olały ·dziewiczy,ny dworskie. Głopi Franek. W czółnie tu leży każdego wieczora, z 

_ Anim ja umyta. a1ni uczesarua1, ant czólna podnosi się każdego rana. Czego 
k " Opowiadanie Maryi l(onopnickie1·. · b · ';i C · b ć? -ubrnna, jakże mu !się tak po ażę r się ac. zego się a ..... 

Niech c.zeka do sądnego 1dinia ! Mógl ~ .... N1c złego .nie zrobi„ jajek nie wy 
dać znać. Nizki' brzeg Narwi kipiał ptasią bierze, piskląt nie nastraszy„. Czego 

_ Gl.up.stwo ! - zawoła.ta Lukia wrza~vą. Cala ta część jego, która od się bać? ... 
_ masz mydło i ·cieplą w.odę, myjże .błot ~ekzy~skich do. Z1ai,ek ciągnie si~ .... Tak, tu głupi franek ! Głupi, glu 
sfę. Maliszewska. uczeszcie ją, a ja kręto I oblęzrne, brzmiała teraz ja_k stru pi Pranek!.. Czego się bać? „. Czeg<> się 
przy1niosę ci ·Odświętną ·chusteczkę na na ruszona. · bać?. 
glowę, koszulę haftowaną, spódnicę 1 Chwila byla poranna, niebo czyste Nagle urwała pokrzywka swój 
gor.set. Wy.stroimy cię i wtedy ipO- młode kwietniowe słońce, jeszcze się świergot przeraźl!iwym piskiem i jak 
ślemy do Michala. nie wzniosło nad ziemię, i zapłomieniw- kłębek spadta na dno ocz-eretu. Drobne 

I iak s•ię stalo. Jaga wymyta, wy- szy tylko rąbek widnokręgu su:i.ło przed jej oczko doj1zało wysoko w powietrzu 
strojona. w gorsecie Lulcynym i haf- sobą tę różar.ość zlotą, którą tak chci- wzbitego jastrzębiiia, który:, wisząc nie
towanej koszuli wypadła z dworskiej wie .PiJą wody i powietrze ciche. ruchomo na rozciągłych lotach, upatry-
ipralni, Iecitic 1p.rzez opłotki starego dwo Wszystko tu bylo jasne, przejrzy- wal sobie poranne1 pastwy. 
riu i łączkę <lo chałupy. ste, wskroś światłem nabrane. Gdyby nie to, świergotłiwa ptaszy 

_ Michal! _ zawołała i załkała_ W głębi krajobraz ciemniał. Dymi- na byłaby może opowiedziała calutk 
co się z t·oba stalo? ły tam, jak kuźnia, oparzeliska i mokrta- historyę o tym gluoim FI1mku. Byłaby 

_ A nic, .ino tęsknica, co ssie chlo.p dl.a błotne. rozciągające sie aż do samej powiedziała. jak to on niewiadomo 
ską krew, a bab się niie ima_ odpowie B1ebrzy, dyszaly tchem ciepłym jezior skąd nacl rzeką wyrósł. 111iby ten szuwar 
dział cicho Mi chat _ Tęsknica! ale ci ka i kofojele, z których opary to w gó- alQ_o ta trzcina brzeźna.; jak te baby mó 

rę slu.Qem sinym szły, to opadały po- wią, że go w czaplinem gnieździe to
ostała w Hameryce. tu już nie przy- szar.paną płachtą, nie puszczia.jąc oczu pielica powita; jak. ledwo z chfopięda 
szła. Rozpłakał się. w głąb zarastających je oczeretów, sit- wyrósłszy, ząraz „głupim" był i tak sir. 

- Sama skóra z kościami! na ha- lisk i wikliny. już zostdł; jak do roboty .nigdy dobre-
meryokiem mięsie! _ Załamała ręce. Z tych to właśnie oczeretów i sjt- go rozumu nie miał; jak z rzeki i z pod-

- Ale tu wy.dobrzeję na kapuście i lisk biła owa roznośna, głusząca wrza- ryw.ki ba.tern żył. zima z miłosierdzia 
żurzę !... Wiedźma ssie. ·ino morza nie wa ptasia. Tutaj to grały bekb,sy, chru- ludzkiego. Byłaby moiż,ę i to ;powiedz;ia
lu.bi i uoieka z niego. ściele, łyski krzykliwe i biegusy blatne. la, jakie to miłosierdzie gorzkie ... gorz

- $le;piabym jej wy.ctraipała, gdyby Stąd rwały się wrzeszczące czajki', bą- kie, gorzkie ... J~1k się dziewczy1w z głu 
ki, kurki wodne; tam odzywał się nur, pieg o Pranka śmieia. jak dzieci ze wsi 

'tu .przyleciała... tam darły się kral\.wY wrzaskliwe, tam czeredą za nim biegają, jaka zima dtu-
- Ale ty Jaga, jak panna mło'<la !... podgmzałki, jednn~tajnym kwaJkiem świ ga ,i ci~żka w szopie, a nie w izbie! By-
- Po oodziennemu miatam się ,po- drujące uszy. tam cyranki lotne. Tam laby powiedziała. ]akie slońce dobre i 

kazać hameryckiemu ,panu, co 'Za mną zapadały rybołówki i mewy, tam kra- miłosierne, że wra9a z wiosną, j.J 1r 
i dzieckami .cnił? !... Kupiłam takiuteń- żyła wysoko pływająca w powietrzu zapomn'ało czego, wraca i wygrzewa 
·k;iego hamaina, jaik ci się śnil, czarniu- kania, stamtąd i czapLa, śmigając skrzy sitowia i kępy brzeżne, i budzi rybki 
tka, biała strzalka na czole, a .pod brzu dlami. jak miechem, brala lot ciężki. o-· p.od wodą, i czerwieni po przylaskach 
chem biały pas. M' po.my. ii1gody, l głupiego Pranka ratuje. I jaka 

- Widziałem - odrzekł lichał - \Vrzask tu był taki zmieszany, gło- · rzeka dobra i miłosierna, że głupiego 
dzieci mi pokazały... sy tak rozmaite, że zupełnie pokrywały , franka przy~arnia, i jak niegdyś w 

- Ale czem przezimować?! szum szarując.,ej po przez trzciny rzeki. czaplinem gtiieździe, tak go teraz po ke 
- Wystarczy za tę krwawicę, co która sC'bie z sykiem drogę· torowata pach i szuwarach tuli... I j1ka rzeka do 

idzie za mna orzez morze. - Położyl tworząc w pośrodku owych kęp i sitnia bra, dobra i miłosierna, że ri1 tych pól
ręke na stole 1bYla spuchła. Dojenie ta- wisk małe, ciche, odbijające błękit nie- kach chfopskich, między gospodarskimi 
kie oiężkie. „ ba, oka, niby sadzawki, umyślnie dla tej pełnymi kłosami i takie chude rodzi, któ 

1 agll zapl~kal.a. , . . skrzydlatej hałastry robione. re na pod pl omyk dla nędzarza idą, na 
. ~ Zczerm~łes, zm.~Iales ... wdz1ome W tej chwili wlaśnie, z jednej z kęp ten chlebek czarny, łza.mi obmywany, 

w1s1 na t{)lb1e; 1ak n~ ~IJU. • I takich porwało się z przernźliwym który choć gorzki... gorz~i... o! jak 
- Będzie .lePI~l .- zawo~~t Mi- wrza$k:em stado dzikich kaczek, które gorzki... duszę przecie trzyma w ciele. 

chat. - Okrut~1e m1 się teraz P·lc ch~e. tam były nocą w sitowia zapadły. Sta i dech żywota w piersiach trzyma, aL 
Że~y tak. Jagus mleka kwa·ś.nego ·z zie- do ponvało się, nie odlatywało wszak- do pory, aby do pory ... 
mmakam1. . . że, bijąc nad kępą skrzydłami. jakby na Ona i to powiedziałaby może, jak po chałupy Mi~hala zacze~1 ~aglą: jastrzębia. bardzo ten nędzarz miłuje tę rękę, tę 
d,ac gospo?arz~ 1 . ~ospodym~ i tem1 Zrazu nic widać nie było, wkrótce ziemię i to stońce. Jak ręką chudą, czar 
oznakami zyczh~osc1 1c~wvtah go za przecież z samego środka oczeretów ną głaszcze aksamitne pałki trzciny i 
~e~ce. Rozrzew~10nr wita~ swych go- wynurzyła się głowa ludzka, spłowia- zielone wstążki tataraków, jak i słońce. 
sc1. . \".'S'Z)•~C? się htowah na~ wy- tym, roztrzęsionym w;łosem okryta, ma albo w \Vodę cak:mi godzinami patrzy, 
schmęc1en:i .biedaka, a on opowi1~dal o Io co różniąca się barwą od pożółkłych sam do ~iebie gadl:ijąc i lzy prósząc z 
hameryck1e1 zmorze, co chłopskie ser- zeszlorocznyc..h bhdyli sitowia. oczu, jah. potem nagle na ziemię się rzu 
ca ssie. i·no b~bom nic nie mówi, bo Glowa ta osadzona była na dlugiei ca i tak się do niej tuli, właśnie jak owo 
?arna 1baba - I la tei;rn Kaśka lidmwa, niezmiernie chudej szyi, a oprócz obfi- dziecko do matczynej ·pie~si. Ot, zwy ... 

(Dokończenie). 1a;k chrzan, wesoła, Sobka trzyma jesz tej głęboko spadającej na czoło kono- czajnie, taki gtupi, głupi franek .... 
Michał sie rozśmiał. z oczu ustąpiła cze mo~niej,,. jak moja .~nie!... pi;stej grzywy posiadała dwoje siwych Tymczasem w wodzie i powietrzu 

mS?:la. . Zr.obiło się wesoło I 1akoś serdecz- niezwykle świetlistej głębi oczu, twtirz bywało coraz więcej blasków. Migota-
- A ciebie, Kasiu, tęsknica nie me. . . chudą, śniadawą, i szerokie cienkie w:a:r ło to, drżałv , mieniło się, jakby roz-

ssie -- zapytal. . W1ec;zorem~ k1e-dv s'.·011.ce chowalo gi, które dziwaczny pełen żalości i za- snutą w tysiąc tęcz d'robnych brylanto-
- Nie, bo to chlomllka choroba, nie . się za gory, Michał poleciał w stronę kłopotaGia uśmiech, szerszemi czynił wą ip.rzędza. 

tyka babskich serc. Baba ma chl·opa, ilasu popatrzeć na swoją drogę, która jeszcze. Obok sterczącej .nieruchom;e w 
potem dziecka, potem iwszela'ki doby- g.o wypraw.iła do Hameryki. Leda.la Dokoła głowy, między pożólkłymi oczeretach glowy ukaz:iła się teraz chu 
tek - i temi wszelakościami tak wypa prościutko, jak strzelił, w Ias, że aż badylami 9towia. sterczały g-ęsto trzci da, czarniawa ręka, podając oczom za
kowane serce, że tesknioa· zaświatowa za serce chwytała. Posta1 nad inią, ny 0 brunatnych p1łkach połamane kłą chrony. Ręka ta drżała tlo samego rta
nie ma do niej dostępu! Miarkują ta- popatrnał i wracał na rozlogi do .,Męki bie tataraków i w'.elkie, pierzaste kiś- mienia; nie było w niej wid'ać dobrej 
tuś?... Pańskiej ro~piętej na krzyżu". z daleka cie mietlic, tworząc oryginalne Uo dla siły. A może chłód nocy i wilgotnego 
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szuwaru w czołn:e siedział w niei jesz
.cze. 

~uc_hn~lo ~reszcie słońce wielkim 
pło~1emsk1~m l rzucilo w rzekę snop 
-0g~ia, z ktoreg~ porywając milia1rdy 
iskier, zaczęły b1edi fale szufirem i zlo
tem. 

Brz~g r~e.ki ucichl nagle, jakby ra
·ronY osle.p1a1ącem uderzeniem świa
tła; tylko usta sterczącej w oczeretach 
~loWY zaśmiały się cicho, radośnie, a 
glowa, zakołysawszy sic na obie stro
ny w j_,kimś niezmiernym i zawsze 
świeżym podziwie, zniknęla nagfo w 
pośród mieniacvch .sie na wskroś sre
brem zroszonvch kiści mietlic i tr·zciny 
której brunatne palki zaplomienily się 
rudo~czerwonawem zlotem. 

W ch~il~ później wypelznąl głupi 
flianek z s1ti:1ska, otrząsnąl się, wypro
stował 1 w~1~~szy .na ramię podryw
kę na dlug1e1 zerdz1, spory,m krokiem 
wzdłuż rzeki się puścil. 

. By{ to chlap chuderlawy i .nędznie 
odziany. ' 

Szmat starego spencera na gr~ie
cie niewielce go grzać musiał bo twarz 
miał posinialą, i usta mu <lrż;ły. Zgrze
bnra koszula i takież haidarwery, ścią
gniete rz.emieniem z wytartą kalitką w 
~asie, a u k<;>stek sznurkiem związane, 
postoly z wierzbowego łyka, ,parciana 
torba 1przez ·Plecy, ofo i cała .chudoba. 
Głowę miał odkrytą. 

„Glupi" na wsi .niemal we wszyst
kich ok01icach kraju tem się szczegól
niei na pierwszy rzut oka odzrucza. że 
bez czapki zimą i latem po drogach so
bie chodzi, jak po wlasnej chacie. 

Słońce go pali , deszcz moczy 
wiatr suszy, mróz szczypie, a on jako~ 
by Panu Bogu wymówić chcial tę nę
dzę swojej gfopiej głowy, w burzę i w 
pogodę, we unie i w nocy nosi ją pod 
niebem odkrytą, bezbronną, n11 ludzki 
smiech podaną, zorzom i gwiazdom 
widną i z nkh też może biorącą nieraz 
1akie nagle błyski, takie daleko wstecz 
l naprzód sięgające światła, o których 
mądrym w dostatnich bararnich cza
pach schowanym glowom ani się nie 
snllo. 
mowa ,.gtupiego" ze wsi. to studyum 

riezmiernie ciekawe. Jest to czasem 
lawa filozofa, czasem glowa poety, a 
awsze głowa Łazarza. 

W Hiej, jak w dziwacznym pryz
acie, odbija się cala nędza twardego 
a1opsk1ego żyoi\aj wszystkie sny jego 
lote, najwne. dziecięce niemal. Z tych 
.sów zagaslych, z tych zwiędlych u-
rniechów, z tych zmąconych źrenic, 
'Yska nagle, niespodzianie żywe źró
lo iakiej pria1piastowskiej, gdzieś ztote
·~ żvłami chodzącej wskroś z1emi my
, iak:e·goś ucwcia, wyblyskującego 
trzennem światlem 1dnia, a o którem 
e wia<l.omo nawet, ·czy przyjdzie 
edv. 
fllowa .,gluoieg-o'' zarasta inajczę

!ei ,gęstwą .lnianych. wy.plo:wialych 
'osow~ rzekłbyś, kądziel to rusakza
,z której niewidzialrn1 i samemu „glu 
.:w• nieznana prządka snuje szarą, 
~miernie długą i splątaną ndć zadu
. naci rzeczami, które niewiedzieć 

do mózg-u tego wpadły i pracują 
b bezświadomiie a niestrudzenie, to 
• ~chając jak plomień nagle i silnie, 
•eząc ciche i nieporuszone. jako w ro 
1arno leży s'.ewne, na podzimiu pod 
ę rzucone. 

1ak 
tę 
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~lowa „glupieg.o", z tą pracują w 
·na wlasny lad fantazyą, z tern 
iznaniem porządków świata i istnie
noza ich karbami -to retorta. przez 
.ą 111Yśl przechodzi z pospolitych 
: rozsąd1wch do głowy genialnej. 
,L~ct wiejski, mimo że się z gtupiie
ittneje, instynktownie przecież ota-

rzu 

trzu 
:o ta„ 
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~o Poszanowaniem, zabobonnem 
al, ,_Głupi'\ t.o u ludu tyleż prawie, 
~triądry". mądrzejszy m:oże nawet 
n~Ych, tylko w inny sposób, tą mą
cą, którd jest z te~rn. świata.. . 
z~sem „głupi" nie 1es.t głupi, 1est 

1 nieszczęśliwy. Wfadomo, „glu
~3iwiecej .,od rodu'', ale i to się 

.~:e Po świecie, że chata komu ~e 
· -kim do tła zgorzeje, talbo mor 
~o Wybierze do ostatrniej. głowy. 
„0\Vódź rolę tak spłucze, tak wy-. 
Jakby jej nie było; to taki nier~z 
1
[ ,,g~up1ch" idzie. o nic ~banu.a 
f 0 niema, n.ie z em glowy me m1-

1 Ylko po świ'.ecie chodzi sobie lu
Poglądając po ziemi i po niebie, 
0 tam śmierć nie ugasi kędy. 

To, co indziej jest nerwami, mela
cholią, zniecheceniem. bluźnierstwem. 
rozpaczą - to wszystko jest tu „glu
pością". 

Czasem „glupi'' i est tak glupi, że 
nawet nie wie o ,.glupości" swojej. To 
idyota, to durny. Takiego lud we w
zgardzie ma, z bydleciem go równa. 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

Za Zjednoczenia zawodow. polskiego, 
WIECE 
odbędą się 

w af edzielę. dni.a ~Q 1>aździrnlka rb. : 

W Bismar~k: po pol. o ~odzinie 3 i pól u p. La.n 
2:ensche1dta. 

W DyseJdorHe po pot. o "odz. 2 u ~. Vopla 
W Rintke po poi. o godz. ~ u p. Blumenkempra 
W Styrum ,przed pot. o godz_ 12 u p.. Ten10lta. 
W Lan2endre.er po pol'. o godz. 4 u p. Arnsa. 
W hckhausen po pol. o godz .. -4 u p VOiłQ 

przy kościele katolickim. · · 

ZEBRANIA 
odbę~ się w trzecią niedziele miesl~ca: 

W Wattenscheld o godz. 312 u p. Prukopa 
W Neumiihl-Buschhausen u pana Schoera. · 
W Hablnih<>rst o godzinie 4 i póJ' u p. l(etlinga. 
W Gdańsku po 15 u p. Degenharta. 
W Buer o godz. 4 po P~ot u p. Popinighaus. 
W Dy~łdorf.ie o godzinie 212 po por. u p, Oroie 

l(o1nerstr 
W Blumentbal •o godz. 3 po pol. u p. flocke. 
W Bismarck <> godiz. 4 u v. Langenscheidt 
W Hombrucłt-Barop o godz. 4 u p Sclmittke. 
W Ueckendorf -0 godz. llY-? u pana· !(rama. 
W Horsthausen o godz. 12 u p. Moellerai. 
W Hamborn io godz. Il i pól u p. Mare 
W Dortmund o godz. 3 na sali p. AhLke. · 
W Altenboe22e na sali p.. Wiesmarma. 
W Bitterfeld .na sali o. Schroedera 
W Br.ambauer na saHI •D. Schulte-Strathaus. 
W Rauxel o god'z.i!11ie 2 u p. Oestreicha, Proh-

liindestr. 
W Mairxloo o goM. 11~ u P. Platz.a. 
W Witten w l·Oik:alu D Koestera. 
W l(olonU o godz. 1 u p. Kirscha. 
W Hoorde o godz. 4 u p. Baumbecka. 
W Linden, niad Ruhrą o godz. 4 u p . Schillera. 
W Lafl1'endreer -o godz, 5 po p<>ludnjlll ru pana 

Arns'a. 
' z , d - ~llqlWWW41@1iiW L - "' 

WIEC W SPRAWIE WYBORÓW DO RADY 
MIEJSKIEJ W RECl(LINGHAUSEN-SUED 

odbędzie się dnia 20 bm. o R;odzinie 5 po poł. 
na sali ~ Micbelsa. O liczny udział Rodaków 
z. RekłinKhausen-Siid .i Hlllerheide uprasza 
(2) Komitet. 

Koło śpiewu „Jedność" w Bruckhausen 
podaje .dlo wiadomości swvm członkom 
i rodakom z Bruckhausen i1 ca.lej okoli
cy, iż w niedzielę, dnia 20 października 
obchodzimy 

trzecią rocznice istnienia 
na sali p. Brinka, ul. Al.brechtstr. - Na 
powyższą uroczystość za.praszamy jak 
najuprzejmiej wszystkie nam życzliwe 
Kola śpiewackie i Towarzystwa, które 
ku adresów zaprosze11 n:e odebJ.1ały, -
Program: 1) Od godziny 4 do 5 przyj
Program: 1) od godziny 4 do 5 przyj-

mowanie bratnich Kól śpiewackich, 
Tow. i gośd. 2) Otwarcie uroczystości 
pr:z;ez przew. oraz powitanie bratnich 
Kół śpiewackkh Tow. i gości. 3) Wy
stęp miejscowego Kola .z pieśnią powi
talną. 4) Występ bratnich Kół z śpie
wem. 5) Przedsta1wienie amat01rskie p. 
t. „Werbel domowy" i dalsza zabawa 
z tańcami. Zarząd. 

Baczność okręg VII t 
Gniazda, kótre nie zapłaciły skła

dek do Zwiąizku, powinny je natych
miast odeslać, ażeby okręg nie by I po
sikodowa.ny na delegatach do zwią
zku. Natxchmiastowe uregulowanie 
składek jest toniecznem. - Czołem! 

3) Wydział. 

Tow. „Polonia" w Dyseldodie 
podaje do wiadomości. iż w niedzielę, dnia 20 
października po poludniu o godzinie 3 odbędzie 
s.ię roczne zebranie w lokalu zwyklych posie
dzeń na którem będzie obór nowego zarządu 
O jak naiUcznieiszy udziaJ c.Z.Conków uprasza 
się. - Goście mile widzia·ni. (2) 

Zarząd. ---
Tow. bł. Bronisławy w Wlemelhausen. 
W nied2iele. dnia 20 października, o go

dz.inie 4 odbędzie sie kwartalne zebran:ie. na 
które sde wszystkich czlonków mile zaprasza. 
Posiedzeruie 1z.arządu odbędzie się o godzinie 
3-ej yo polud::.:n~::·u:.:.__. ------- __ _ 

Baczność parafianie kobierscy z pod 
Krotoszyna! 

W niedziele, <lir11ia 27 paźdz:.iernika, o godz-i
nie 3 po poludiniu, z.ap.raszam sza1nownych Pa
rnfLan do Gelsenkirchen do gościnnego p. łlein 
r.ichsa, ut Bochumska 16, dwie minuty od dwor 
ca na Polt'adanke. PrzedewszJ:"s,tkiem zw~a
cam się z prośbą dio tych paraf1a;n, którzy Je
szcze do teg-o cza.su o naszej. parafii nie. pa
miętai!.i, aby też z nami wspólrn.e prac?Wah, a 
którzy przybyć ·11Jie będą, mo~!I to mec~ swe 
daitki przyślą 'POd adresem: St. Maza1czyk, 
Es.sen-West. lfołsterhauserstr. 14. 

(1226) l(omltet. 

Koło śpiewu „Halka" w Castropie 
urządza w niedzielę, 20 października w 
lokalu oaina Sinden 

OBCHÓD SWEJ 9 ROCZNICY. 
Program: 1) O godzinie 4 koncert 

orkiestry p. Musielaka z Kastropu. 2) 
Spiew na -4 glosy. 3) Kuplety deklama
cye i przedstawienie amatorskie Pod 
tyt.: „Czarov;nik". 4) M,azur w cztery 
pary, tańczony przez czlonków Kola. 
5) Polonez i dalsza zabawa z tańcami. 
Na zabawę naszą zapraszamy uprzej
mie rodaków z Kastropu i z całej okoli-
cy. (3) Zarz~d. 

Uwaaa: W tę samą niedzielę od
będzie sie zebranie Koła o godzinie 11 
i pól przed południem. O liczny udział 
członków pr0si. 

K. -~11~oni~'Yicz~ _prezes. -----
T owiarzystwo 2lmn .•. Sokół" w Rauxel-Habfng 

horst. 
W niedJzielę, dnia 20 października, o godz. 

.f po poi. w lokalu posiedzeń, paini Wessels, od
będzie si~ roczne walne zebranie, na które 
wszystkich druhów oraiz mlodzie!i. jeszcze 
cLo Sokola" nie należą.cą, uprzeimie zaprasza 
my,·'gdyż na walnem zebraniu przyjdą ważne 
sprawy pod obrady, które kaidego z cz.toników 
interesowaić p01winny_ Mianowicie obór no
wego wYdzfa1u, do którego odpowiednia licz 
ba czl10inków jest poiadana. Druhowie, wsia
druiący książki z biblioteki d2u.iszy czas, prosi
my je zwrócić i ro przed rozpoczęciem zebra
nia. gdyż będzie rewizyai biblioteki. 

Uwaia. Druhowie wY'Cizialu winni przy
być 0 godzinie 3 po pol_, gdyż są waż.ne sprawy 
które przed zebrainiem powinny być zalaitwio
ne. Także proszę rewizorów kasy, ażeby na 
mna1czony czas s1e stawili. Do dzielru rodacy t 
pamiętajmy, że kto Polak~ ł!o .• Sokół"'! (2) 

P. W .• prezes._ 

Towarzystwo św. Barbary w Dełłwist. 
W niedziele, dlnia 20 paźdzfornika, odbe

dzie sie 
obchód 10-tetniei rocznicy 

i to w na:s.tępll!iący sposób: 1) Zebranie tow. u 
painai Holfstata w Dellwili! o godzinie 2 po pol'u
dniu. 2) -0i 4 pochód na naibożeńsitwo tamże. Po 
nabo.żeństwie ud~dza się Towarzystwa do Bor
beck dOi lokailu pooiedz.eń. R"dzie będzie także 
odęgran.a sztuka .aJmatorska „Karpa~y Górale"~ 
Wszystkich życz.liwych rodaków i rodaczki 
niniejszem .zaprasza (3) Zarz~ 
-- - BACZNOŚĆ-TOWARZYSTW At 

Szan. pp. Prezesów Ti0wa1rz:vstw "Zwją
zku wzajemnej pomocy" uprns.za się up11zeimie, 
aby przy żądaniu ctelegata _ przynadmniej 14 
dni naprzód nam o tern dooieśli, gdyż zdarzyly 
się wypadki, że z powodu późnego zaimówie
nia żaden z delegatów przybyć nie mógJ, gdyź 
już byli zajęci. Zgloszenia prosimy nadsylać 
wprost do prezesa lub sekretarza: St. l(unca, 
Bochum, Johanniterstr_ 22. St. Zmyślony, 
Wattenscheid, Bo.chumcrstr. 56. 

Uwaga: Prosimy zaraizem o 1askawe na
desłanie s1kJ1adek za rok ubiegly ii to pod adre 
sem skarbnika zwiazkowego: Andrmi Kr-anc, 
Gelsenkirchen, l(niestr. 1. 
--Towarzystwo ś;,-Kaźmier~a w Baukau
donosi SIWYTI1 cziro111kom, iż w nied.z.ielę, 20 pa
ździernika _ pr.zystępują czlonikow1ie d:o wPólnej 
Komurllii św. Sposobność do spowiedzi św. w 
sobotę po polu<llniu i w niedzielę raino. Upra
sza Stię chonąźych, aby się stalWlili ;punktua1nie 
na pierwszą Mszę św. O jak naHiczniei'szy u-
dzial w S'PO!Wiedz.i prosi (1) Zarząd. 
--· -·- Koto śpiewu - „Sobieski" wH~ten_---

w nie:clz.ielę, dnia 20 października, odbę
dzJe się miesięczne iRbranie Di godz.inie 3 i pól 
po p·oludniu. Zairaz po zebraniu wolne piwo. 
Uprnsza się czlonków, aby się jak najUcz.n~ei 
stawtili: goocie mile wi<lziand. ( 1) 

Uwaga. Lekcva śpiewu w tę samą nie-
dzielę o gOld7J.inie 1 i i .Pól w poJ:udnie. • 

Zarząd!-

Bractwo Różańca żvw~~o w Osterfełd 
pod~e swym szanO'Wnvm Siostrom i Braciom 
oraz 1wsiz.ystkim Rodakom i Roda.czikom do 
wiadl()IIllośai. iż w orzysz.fą niedz.ielę, 20 bm., o 
godz. 4 po pol odprawi się nabożeństwo ró
żańcowe, na które się wszystkich jak najldicz
ruiej zaprasza. 

Uwaga: Roczne w_~lne zebraruie nie odbę
dzie się w te samą nie.dziele. lecz. dopiero we 
Wszystkich świętych. w piątek, 1-go listopada. 
____ (1) Pn H-0ryZ.a, nad'Zelator. 

Towarzyst.;;-;.:, św. Stan. B. w Herne 
donosi szan. czil'.onkom, iż p.rzyszłe zebranie w 
niedzJelę, dnfo. 20 bm , o p;odz. 4 po poludniu 
Slię odbę.d-zie w lokalu posiedzeń w Domu Cze.
la1dzi Kat. przy ut. Nowej. Zarazem prosimy 
tych czl'onk6w, którzy karty wstępu na roo.z.
nicę dotąd nie oddali. aiby t-0 uczY1T1ili, gdyż 
późniiei zobowi'ązani są za karty zapłacić. (1) 
_ _ _ ___________ Zarząd. 

P o d z i e ko w a n l e.. 
Sz.ano!W'nym T'Owarz;ystwom św. Wawrzyń 

ca w Recklin~hause11J Ost. Tow św. Józefa w 
tteirten. Tow. św. Ludwika' w Disteln, Tow. św. 
Wojdedia w Hochlarmark, T<OIW. św_ Walente
go w Wainne, Tow. św. Józefa w Resse, Tow. 
p. o. Serca Jezusowev.<J w ReckHnghausen, 
Tf'w ~w. Rrvlzinv w Sc!ierlebeck. Tow św 
Sta.ni~Jawa Kostki w Sude,rwich Kolo śnieJ 
.,Sobies.ki" w tterten i Tow. św. Piotra tParwla 
w Herten, które raczvly w naszej rocznicy 
wz.iąć udziial oraz SzanOfWTlvm Amatorom i A
maitorkoan za tak piękne wywiązanie się ze 
swvch ról rl Szan.<>W!lemu kierownikowi teatru 
p. Wc>.wrzvnowi Konieczrncmu i tym wszystkim, 
kt6irzy się w czemkolwiek orzvczvniH d0< u
p.iększenia naszej rocznicv. sk?ada. staropolskie 

Bó1?: zapłać. 
T-OIW~ św. Barbary w Herten. (1) 

Tow. t<>ter. „Szc2~ście" w Duisbur2-Meldericb. 
Nil•iejszem' donosimy wszy~tkim R,odr' 

kom. iż zabawa odbędzie sie w niedzielę, ~u 
bm., -0 godz. 4 po pei. na: sali p. Giessen przy 
Wannheirnerstr. 96--98 (1) 

Zarz~d. 

Tow. św. Jana Chrz. w Ueck:eodorfie 
podaje swym czlookom i rodakom do wiadomo 
ści, iż ksiądz polski przybędzie do nas iuż w 
piątek celem !luchania Polaków spowiedzi. Ro 
dacy powinni z tei spo_sobności Jak na.;licznieł 
skorzystać. 

Uwaa;a. W niedziele:. 20 bm _ bierze na
sze TowarzystWQ udzial w uroczystości I(ola. 
śpiewu „Mickiewicz0

• (1) 
~~~~~--~-~~~~--·Zarzac!-

Tow. Kim11. „Sokół" w l(aternberg, 
W niedziele. dnia 20 vaździernika.. o godz. 

3 po poludiniu, odbedz.ie się rniesiecz.ne z.ebranio 
Z powodu bardzo ważnych spraw, udział wszy 
stkich druhów pożądany. Goście mile wi-
d1.liani. (2) Wydział. 

Towarzystwo itilllłl. Sokór' w Ha~ocst. 
W niedziele, dnia -27 października. na &aJi 

p. l(ettlinga ,uriząd2a.my 
wieczorek famiUjny. 

poJączony z strzelaniem do tairczv o nagrody, 
grami dla1 niewiast, deklamacyami, śpiewami i 
tańcem. Ponieważ wstęp dla naszych druhów 
jest bezpfatnY. dlatego k.a0dy druh musi sie 
książeczką kwatową, wYlegitymować. Druho
wie, którzy zale~ają 3 miesiące ze skbdkami, 
winni sie przedtem u sikarbn.ika z nich uiścić, w 
przeciwnym raime wstępu na sale nie mają. Po
czątek o gad.zinie 6~ WJieczorem. - Czolem! 

Wydział. 
Uwaga. Lekcya ćwiczeń wsoólny<;h od

będziie sde w nie.(faielę, dnia 20 bm., o godzi.nie 
2-ej po pol. kompletne stawiienie się druhów 
po±ąda.ne. - Rod.aicy, którzvby chcieli w na
sze .szeregi wstąpić, mogą na ćwiczenia pr!zy
być i dać się W1pisać ai będą mieli wstęp na 
wiectror~k bezplatiny Trzymajmy si~ hasla: 
Kto Pola.k_ ten SokóH Czolem! (3) 

Naczelnik. 

Bacmość Rodacy w Horde ! 
Wiec polski dla calei;1;0 dekanatu w spra

wti.e opieki duchownej odbędzie sie w nfodz. 20 
hm., o godz. 3 po pol. na sali Domu CIZ'el. kat. 
(Gese1lenhaus). Na porządku dziennym spra
wozdanie Komitetu z dotychczasowej S1Wej 
czynnQści. Na wiec ten zapraszamy wszyst~ 
kich Rodaków bez WYi~tku i prezesów i za-
stępców polskkh Towa:rzysitw kośoie.lnycb. 

(2) Komitet. 
---
Towarzystwo potsJm-kat. św. Józefa w Horst 

nad Emscher 
W nied:z.ielę, dnia 20 bm., o g·odzinie 4 po 

poludiniu w lokalu pana Platty, odbędzie się 
kwartalne walne zebranie. na które się wszy
stkich czilooków zaprą;siza, ponJeważ będzie 
jeszcze raz nad sprawa z przeszlego posie
dzenia dyskusya. - Zarzą.d i rewlzoroiwie kasy 
powill!Ili sie także stawić. (Z) 

____ Za!_~ąd. 

Baczność So·koll w Oberhausen! 
Tow. gimn •• Sokół" I. w Oberhausen 

urza·dza. w nitxfaielę, 20 pa0dziernika. na sali 
p. łfa~enJbrinka (Rolarndseck) przy ul. MueM
heimskiei nr. 124. 

-- zabawę zamkniętą. --
Goście mo~~ być prze11 druhów wpwwadzooi. 
O liczny udzial Rodaków i Rod'aczek uprasza 
sie. - Czo1em ! (3) Wydział. 

Towarzystwo ~imJrt. „Sokór' w Obermarxloh 
podaJe do Wh<domości swy·:J druhom, iż 
przyszle zebranie odbędzie się w niedtzielę, dn. 
20 pażd21ierni.ka1, punktualnie o godz. 4 po polu
dniu na saili p. Neuhausa. Ponieważ będą wa
żne sprawy omawiaine, przeto liczny udzial 
Druhów pożąda.ny. - Czorem ! (2) 

Zarząd. 
Uwaga: Zarząd i Raida winni się pól go

dziny prędzej staiwić. 

----~ R.~ulskl. prezes. 

Towarzystwo św. .Józefa w Altenbochum 
uw:iadamia szan. czlonków. iż w niedzielę, dnia 
20 bm .• daje sie tow. od:f.otografować i to po 
pol .o goozinie 3 .i pól przed zebraniem_ Po ze
braniu wolne piwo. Cz.f onkowie, którzy w tym 
dniu muszą pracować i nie mogą się dać foto
grafować, musz~ się do nied1z:ieli u zarządu 
zgfosić, bo w ta.l\tim razie tylko rai.z. będzie tow. 
fotografowane. O jak nailicz.niejsizy udzial szam. 
czJonków i tych rodaków_ którzy się chcą do 
tow. wPisać. uprasza (2) 

Zarząd. 

Towarzystwo św. Józefa w Dahlhau...~ 
podaje do wiadomości iż kwartalne walne ze. 
branie odbędzie sie w niedzielę. dnia 20 pa
ź<l1ziernika, po po.ludniu o godz.mie 4-ej O licz 
.ny udzial uprasza sie - Posiedzenie Za1rządu 
odbędzie się o pól ·do 3-ei. (2) 

Zar:iąd!. 
~~~--~---'---~~-

K oł 01 śpiewu „Wanda" w Caternber~ 
podaje swym czlonkom do wiadomości, iż w 
niedziele, dnia 20 paźdi;iernika, o iorodz. 1 po 
pQfudniu odlbędiie się miesięczne zebranie. O 
liczny udzial cilonków uprasza się; gOśoie mi-
le widziani. (2) Zarząd. 

Towarzystwo Polek św • .ladwhd w Wanne. 
Przyszłe posiedzenie odbędzie sie w nie

dzielę, 20 bm., o SZ:<łdztnie 4 oo p()ł_ w lokalu p. 
Schafera. O liczny udział prosi (2) 

Zarząd. 

Skl d. cygar, 
towarów galanteryjnych i łnstruruentów 

muzycznych 

w w:ielkiem mieście tutejszej okolicy, bardzo do 
brze prosperują.cy, jcs.t z powodu innego przed
siębiorstwa od zaraz na sorzedaz. Roc:my 
obrot 32 tysiące marek. Piśmienne oferty d<l 
Eksped. _,Wianusai Polskiego" pod nr, 1229. ' 



Za n~jlepsze 8ą ·uznane 

r ' 

i po.zostały temi samemi znane z ręcanego wyrobu tureckich tytuni 
ltlarlposa Wanda 
Sokoły itc Turkfory 
'rolka.ny ~ Iioścłuszko 

·"' fabryki 941 

J. F. J. Komendlińskiego z Drezna. 
Główny :tastępca 

Jan H.~e1·cz1'ńskl,Herne. 

•-• + Dt'• .• a ... ,a ·•a 
~-le kupujcie 

żadneso z es arka od lłrm ł z lch li.atalosó w, które 
żada• go poJ~eia o ze5arku -.ie ma.ta, a · najft'a
anl«'J•ae ło, że oraz drożej odęmale •przeda'łY&Jfł• 

Najtatlsze i najrzetelnłelsze tródło zakupna. 
SprzełlaJ\' łanłej, nU niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki są starannie obciągnięte 
i na m.iiłntę uregulawane~ Za kaidy zegarek daję na 
5 ltt µiśmif'>nolł gwarancyę. Obawy ~iema ładnej, bo 
to, coby się podobać nie m•ało, przyjmuję z powrotem 
i zwracam pieniądze. Trze~a się koniecznie przekona~, 
• kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie sikodzi Za· 
mówienia i podziękowania codziennie nadchodzą. 

Hurhnrnłel Olbrzymi wybór l De•alleznle ! 
Czysto arebrne najpl~kniej5ze zegarki .z M&tką Boską 1 1 zło · 

conemi bn„gami i najlepszemi werkami ns. 10 kamieniach po 12, 
14, 16, 18 i 28 rurk. Najwspanial 1zy z Matk' Bo11kq zegarek, 
złocone litery, z najozdobniejszemi doc. brzegami, ciężki w srebrze 
i iK najlepszym na 10 kamieniach prima. werkiem tylao 98 mr. 
Zegarka tego z pewnotici'ł nikt jes"cze nie widział. Zegarek ni· 
kłowy 5,40 i 8 mr. Zegare.1t p()srebrzany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany la. na 6 kamieniach klucz. 7,75 mr. Zega
rek czysto srebrny cyi. na 6 kamieniach kluc;c. lub retnont. z 2 
złoc. brzl'gami la. werk. 10 mr. - Ten s~m na lO ka.mieniach 
J2 mr. Łańcuszki po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe po 1, 
1,25, 1,60, 1,76 mr. Cenniki bo5at~ w 3000 llu11łra• 
eJ'ł na zegarki łańcuszki, biżutei ye, ta.liże skrz, pce, fi.ety~ klar
nety, harmoniki ora• noże, brzyrwy, portmonetki i różne okoli· 
cznościowe podbrki wysełam każdemu darmo i franko. (1231) 

• Ili 

p1_.c~o w 
do ogrzewania 

poleca (IÓ!7) 

Ju Kwiatkowski 
11111 ------' I-' Recklinghausen SUd 

(Bru eh·) 
ul. Bochumska Iła. 

I f"9oklen wystawnych. J 
~----------------~ 

=- „ ,'.'.li:dt5JiJI& -~~-- ...... -1'·:..~~ 

Ssanowoym Rodakom donoszę uprzejmie, iż Uł28 

w nłed.złel~, 20 października 
eclbęchie się 

koneert 
~ na ctl dobroczynny ~ ' 
w Ueckendorfie,przy ul.Południowej (SUdst.J ' 

na sali p. Drełckhlusa 
rn~ą~ek • s•dałllJe „ „ •• „.„.u. 

Pro t1 zt}c Ił licZll1 ud.siał nan. Rodaków, kreślę 

· Poszukuję 

3 ezeiadolków 

krawiecki h 
na duże aztuli:i i stałą ro· 
botę i jednego na małe 
sztuk•. 

.Jan Wojiera, 
Rotthausen, Briesenatr. 
nr. 123. 

Bae11:nośe 
rezerwłiel ! ! 

Ubiory i paletoty 
w 24 godzinach od 
35 mrk. począwszy. 

lfam także kilka. 

przechodzonych 
obiorów 

bardzo tanio 
M sprzedania 1127 

Z 8Z&CllDDHl 

Za eenę hajel,Zllie tanią, bo tylko za ' ł 
p'-1 _.... wysełamy zaaałłe.slut ll2 mie-
1ięoy na próbę) prme•ł~k.ałt w•panłałe 

~!:!~::;~- harmaniką artyst. 
z :n klawiszami, ( basami, podwójnymi mie· 
chami i ••• „ .......... Jtel&lę ało· 
•a• Naeze ••:1u:•zle lł'Alu•łeełe ft)'• 
••l•J„e w• ....... łe •·et.ero""e 
har111ikl lfklBSffHI ~:rr~~e1~:i:: 
wiszów, 6 rejestrów, 2 basy itd. kosztują te
raz 5 I P"ł mrk bez głosu kuk.ułltity1. 
t11to • • ko 5 Blrk. Miich· 
lera wielkie haraoaiłkł ,,tryusnt•' dwu-

~. 1> 'A~ E CK I, Poznań, ł 
ł Po~en, Biamarckstr •. 2. 

-ancanft"Ftft.na«'aaaa. 
NaJłvi~ksza nowość! 

Koncertowa harmonika z głosem 
drz. ą"ym ,. trąby " lł registra":1i, wslrn-

Jan Błoch 
Essen, 

Tarm11tr. nr. t•• 

Baczność Laar! 1 

W najbliższych dniach 
„„„„„„„„„„„„„„„„„ ... „„„ .... 

I otwiera pewna firma pod nazwą „Ruhr
orter Hcrren & l(naben Bekleidung" 
specyalny dum w Laar przy ulicy Ce
sarskiej nr. 144 (Kaiserstr.) w którym 
sprzedaje się ubranta i paletoty najl~
szego wykonania. Przytem poleca się 
obejrzenie deikoracyi otwarcia. która 
potrwa kilka dni be~ sprzedawania to
w.arów. W dniu sprzedaży przygotuje 
się .niespodziankę, o czem się jeszc· 
we .. Wiarusie Polskim" szian. Publi
czność uwiadomi. (1230) 

I 
_J· •• „„„„„„„„„„lml!I„„„„ ... „„„„„ ___ 

Jan Błooh 
w Essen 122 . 

Turmstrasse nr. 14. · 

lO-S„.·46·~· 

CtG A RE. TTE..S 

o6fes5c 

\.ł tek cz~~o mozna Msta-
wić głos trąhy i drią<'y, ro ł o hnie, ,i ak n 'M'lo• 
8kł J katar1nk1. Aparat driąr.:v jest 
pr..iez łl"Pt11. DP'f.Ąd pa.t~ntowt· p•ld nr. 
D. R. G. :NI ~9~ •it.3 zaRtrzeżonv 1 ni „ może 
go żadna firma łł'br~k o wae.' T,-m wepa· 
iały inRt.rn"'ent gra ·11lr łi arrno-.io'""' uu· 

I 
E1iada 50 Jl,'łolł., IO kla „., nikl. otwartą klawi.at., I 
dwa rztłłT 'W'fllpanlały~h trebek, I 2 podwójne baily z narożd:. crr.r ron., 2 kontra
basy; wielkośC ca 35 cm. Tylko olhr7.yn1ł 
obrót umożl. mi ,e WtilłlJArft, harmoniki 
po ba.łer.7nie 5 marek 8przedawa4J 
nbkh•J „„n re, Z moim nfł.jn.O• 

. Wl!łZ}Illa nara.1 . dzwonkowym,D. R. G.M.277402, 
tylko 3ll fon. wii:cej. Ilłul'ltr. katalog gratis. Wy
syłka za znliczką. D:) nabycia tylko w naJ wlt
sze • abr rf! ha~•onik 1094 

lłobert Husberg, 
.lWł"ue;;:;;ff="""W---: e~a in w~1dfalen. 

$. iQii &O 

\ i,, '~'ł " ... no(>,., OS.,.,' a fi U. Ol~ J 

'odpisanego Banku przyJmUJe depozyta ; 
placi od nieb {<f37f-

! pre. za roeznem wypowiedzeniem. 
-ł i pól proc. za (lólrocznem wypowiedz 
4' proc. za natychmiastowem wypowiedz.„ 

:t-~ ~ n '7~ Z i ~ DJ ~k l 
w Koronowie ( Crone a. d. Brahe). -

Elementarze 
W"witilkim wyborze polee« 

Księgarnia 

Stary 
I 

papier 
poleca 

Wiarus Polski 
Bochum. 

'N?SO. OE LA FA8f?IQUE. PATRIA 
GANow1cz&WLEKUŃSKlaPOSEN . b l 

1
· z ~ b ki· ,, · . zawsze y y są 1a ry 

GANOWICZA I WL EKLIŃS KIEGO w Poznaniu 
a szczególnie wszędzie znane Noblesse Rr. SO, Otoman, Sutei~a i Samsonfort. Do 
nabycia we wszystkich lepszych handlach lub restauracyach Unikajcie lichych naśladownictw 
a żądajcie wszędzie tylko prawdziwych wyżej wymieniontj fi rmy. (12a21 

chórowe k08ztnj" tylko 4 I pńł mr., a.chó· 
rowe • mrk., ~ chórowe 'ł ł pół mr., 
~).chórowe fi I )łłll mr. Nowość: orzę· 
tlo•o zast.neżee7 «los ln1kułki, 
<J,o dowolnego utycia 50 fen. wif:cej. Szkółka 
i opakowanie darmo ; porto 80 fen. 

:Niema r7~yka, gd)ż zamlawa 
•01n1 oJ. a Ut• Z-'11TOt płenłę.tay. 

Zdu1n11je kaz· dy widząc elbrzymi 
ni ł wybór wspaniał. 

nowości i ••.lf'ezale tanie ceny w na· 
szym illm1tr. katalep sfównym, zaw. 
harmoniki, eytry, in.etr. muzyczne, fonografy, 
segarki, łańcu zkl, towary ze złota, srebra, 
stali i ze ekóry, artykuły g-wiazdkewe itd. K• 
talog tea wys. katdcmu gratis i franko. Dla· 
ttigo sa111awiaó trzeba jedynie w reaom•• ' 
w~aej ł .,-•• „„J la1'ryeet.a11łrU• 
•e-.16w 111uycz. i w pierw•L domu 
wyl!l)lk.ewy•. 1093 

lllolllar & Ge, =~:~nr:!~. 
n.-

-e--..-- -
Barlek: Zażywasz ty Jantku tabak~1 
Janłek: Zażywam, ile tylko ! 
naJlep11~ ll•iclersllĄ 

a a· ę, 
któiD~ WMa·cf etiik :J 
~ prz7 k•.Młele kat•lłek.1111 .1JJf Ta 

w Brn~hn. __./ ~ie 
BACZNOSC SOKOŁY! cl· lłli 

Ma.m dobrze utrzymane ubranie eok lnin 
skie (krakowskie) sklaidające sie z 'mnndur~ 
spodni koszulki i czapki, .za 10 marek do spr 
dania„ 

MieczYslaw Kubiak. Bochu11l ~ 
Rot~.!_r~~~ 

__ Z_a_o_g-ło-s-ze_n_i_a_i_r-ek_l_a_m_y. redakef !IO 

wobec publiczności nie odoowiad;, Ją 

Wydatca: Ja .n Brei ski w Bochum. Odpowiedzialny zai redaJ<cyę: Ja n Brei ski w Bochum. Drukarnia „Wiarusa Połskies.ro" w Bocllam. 

ni 
m 
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,,Wiarus Polskiu 
WJCho(~ "sześć razy tye-odniowo. 
freDUlllerata wynosi 

1~15·0 mk. 
k1tartalnie, 

1Posłafi~„ Katolickiego" otrzy
ll!lj~ abonenci w dodatku. 

J . . "' 
'.\ „' J. 

j!'!P!!l!!r!!. !!4!!4!!·~w~ ... =~·~·=!!!=!!!- !!=~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;B~o~c~h~um, na niedżielę, dnia 3 listo pada 1907. 

. , 

Na niedzielę 24 po świątkach. 
,::· .. ·----- ' 

- Lekcya. Koloss. I. 9-_:_14. ~ 
Bracia! Nie 1Pr1zestawamy Zia was 

się modlić i p.rosić, abyście ,byli naipel
nleni wajomością woli Bożej we wsze 
Jakiej mądrnści i wyr.oz:umie.niu. ducho
wnem. Ab~śde 1ohodzili godnie Bogu 
.we wszem się :podo]Jając, w każdym u
czynku dobrym owoc przy.nosząc i ro
snac 1W znajomości Bożei.! Umoonieni 
wszelaką mocą wedłu" możności jasno 
ści je~o, we wszel1akięj cienpliwości i 
nieskwa:pliwoś~ci z weselęm, d~iękując 
Bogu OJ-Cu, ktory nas godnymi 11l!czy111il 
działu dziedzictwa świętych, w świa
tłości; który nas wy.rwaJ .Z mocy ciem
oo~i. i p:zeniósł w królestwo Syna 
umdo~a~ia swego; w którym mamy 
odkup1eme, rpr.zez bew jego od-puszcze 
nie grzechów. 

Ewangelia. Miat. XXIV. 15-35 
Onego czasu mówił Jezus uczniom 

swoim:. Gdy p}rzycie hrzy.dkość spu
stoszema, ktora jest opowiedziana 
przez I?aniela Proroka, stojącą na miej
scu świętem, kto czyta, 1niech rozumie· 
t~y którzy są w ,Zydorwskiej ziemi' 
meoh uciekają na góry; a kto na dach~ 
niechaj nie zstępuje, aby co wziąl z do 
mu swego; a kto !Ila .roli, niech się nie 
wraca <brać sukni swojej. A biada 
hrzemiennym i kaflII.liącym w one dni. 
A proś~ie., aby uciekanie wasze nie by
Io w znme, albo szabat. Albowiem na
onczas będzie wieLki ucisk, jaki nie był 
od. :początku świata aż dotctd, ani bę
dz!e" A gdyby nie były skrócone one 
dm, zadne dało nie byłoby zachowane; 
ale dla wybrany.eh będą skróoone' dni 
on~. Tedy jeśliby wam kto rzekl: Oto 
tu J~st Chrystus, albo indziej; nie wie
rzcie. Albowjem powstainą fałszywi 
Chry~tusowie i fałszywi 1prorocy, i 
~Ymć będą zniaki wielkie i cuda tak, 
1.zby w błąd zawiedzeni byli (jeśli mo
ze. by~) i wybrani. Otom wam opo-
Wle<iz1al. Jeśliby tedy wam rzekli: 
Oto na pusz.czy jest, nie wychódźcie. 
~to w tajemnych gll!achach, nie wiera:
cie. ~Ibowiem jako błyskawica wy
~od~1 oo ,wschodu słońca. i okazuje 
si~ az na zachodzie, tak .ąęctzie ii przyj
śc~e Syna człowieczego. Gdziebyko1-

8k~1 Wiek bylo ciał·o, tam się i orły zg1ro
r- ltlaidzą. ~ 111atychmiast ,po utraipi_ęniu 
~ ~Ych dm. słońce się zaćmi, i księży.c 

ł. ble da światłoś.ci sw:o}ej,; a ~w~azdy „ :ą patlać z 111eba, 1 mocy meb1eskie 
ka~us..zone będą. A na on czas się u-
biez·e ,'Zlllak Syna czlowieczeg.o na nie
POk 1 ~ted;y b~d~ ·narzekać wszystkie 
c olema z1em1; 1 ujrzą Sy.na czlowie-
b~~~ 'Pizychodząice~o w ·obłokach nie-f Ie~ ·1ch, z. mocą wielką i majestatem. 

ie wleJ~~e A:ruoly swoje z tr~bą i głosem 
czt Im, 1 z~romadzą wybrane jego ze 

k 
aż ~rech .'Y1a1_rów, od bajów niebios, 
~a 0 kr~Jo'Y 1.ch. Ą_ od figowego drze
t' r uc~c1e Slę ·I>Odobieństwa: Gdy już 
w ąt Je~w c:.1mladza się, i liście się 

.... r:~us~c-za, wiecie iż bJisko j.est lat·o. 
Wiec! e ~ w!, ~dy 1Ujrzycie to wszystko, 
ażeb .zici7, iz me przeminie ten 1I1a1ród, 
llli Y się ~falo to wszystko. Niebo i zie 

~ot~· tni~ P.rzemmą, ale słowa moje nie prze-
nnd11rl.1' ą. 
o sprzr 

huttl ~ Kazania. 
rasSe 
ci~kcs' Po !re~ć .Ewangelii dzisiejszej i prze
ada. ią Wiedme strasznych znaków, jaikie ma 
';,;iii' Poprzedzić koniec tego świata, zia-

pe:w~e. nie mile. robią n.a w~s wrażenie I my sobie na tę st~aszną chwilę sądu 
a Jezeh cokolwiek macie Wiary w wy- ostatecznego. w ktorej ukaże się z~1k 
roc~nie Boże, to trudno iprzypuścić. Syna człowieczego ina niebie, przycho
aby was trwoga nie ogarnęła słysząc dzącego w obłokach z mocą wielką i 
o tern, co każdego z nlą~ czeka w przy majestatem dla ogłoszenia wyroku na
szlości. Być może, że nikt z inas obecnie grody lub potępienia, i starajmy się od 
tu znajdujących się nie doczek1a te- tąd postępować tak jak w miejsce trwo 
go czasu, kiedy te znaki i spustoszenia gi na widok przybywającego Sędziego 
!Ilastąpią, ale śmierć i. sąd ostateczny ni Boga, radość nas ogarnęła, wiedząc o 
kogo nie minie. A ten ucisk i te prześla tern, żeśmy Mu wiernie służyli, i że nas 
dawania każdego z rias spotkają przed nie potępi, ale wraz z wybranymi swe
końcem tego doczesnego życia. mi zabierze do chwały swojej i wiecz-

Smierć jest końcem życia a tern sa nego królo~ania, co aby się tak stało, 
mem i końcem świata. A że ta, nikogo daj to o Panie Boże! Amen. 
nie minie, więc i te uciski, towarzysz.a-
ce śmierci, czekają mas i w każdej chwi 
li mogą 1ri1s spotkać, bo nikt z nas nie 
jest pewny dnia i godziny, kiedy go 
śmierć zaskoczy. Też same znaki, te 
same dolegliwości, jakie poprzedzą ko
niec świata, spotkają nas przy końcu 
życia naszego. Przv końcu świata na
stąpi wielki ucisk, j·akiego nie było do
tąd. ani będzie; tak samo i przy śmierci 
straszne cierpienia i dolegliw~ści ogar
ną każdego człowieka i srodze ~o przy
cisną. Jeżeli mieliście s.posobność kiedy 
przypatrzeć się umienającemu człowie
kowi. to widzieliście, jak on się psuje 
z tern życiem, jak ~o wszelkie siły o
puszczają; oczy stają slupem, język 
kołczeje, oddech w piersiach zamiera_. 
a w końcu następuje straszne odłącze
nie się duszy od ciala. Zdaje się. 'Że te 
uciski, fakie spotkają ludzi- przy końcu 
świata, inie wiele różnić się będą od 
tyć"h, o !których dopiero wspomniałem. 
Przy końcu świata słońce się zaćmi i 
księżyc nie da światłości swojej; podo
bnież i przy śmierci człowieka, cho
ciaż ono świecić będzie, to on już świa
tła jego nie ujrzy. A jak po końcu na
stąpi sąd ogólny i Chrystus wyrok rna
grody lub potępienia każdemu ogłosi, 
tak podobnie i po śmierci czyli odłącze 
niu się duszy od ciala. W tej chwili du
sza stawa przed Sędzią Bogiem i zda
wa sprawę z postepków życia swego. 
a jednocześnie osądzorna i skazana zo
staje: albo do piekła, albo do nieba, al
bo też do czyśca. odpowiednio do swo 
ich zasług w życiu doczesnem położo-
1nych. A zate.tn koniec życia człowieka 
każdego, jest zupełnie podobny do lkoń
oa świata. Przypomnienie tych strasz-
111ych znaków i ucisków, które mają po
przedzić koniec świa~a i śmierć ~ażde
go człowieka, uczymtem wam me dla 
tego, aby was nimi _przerażać, bo te .dlu 
go trwać nie będą i wkrótce przemmą, 
ale dlatego głównie o nich wspomnia
łem aby wam dać pomać: że jeżeli 
ch~ilowe cierpienia i dolegliwości tak 
niejednemu robią pr~ykre wraż~ie, .to 
cóż dopiero powiedz~eć o tyc~ c1e_rp1e
niach wiecznych, ktore czeka1ą mepo
prawnych grzeszników w mękla.ch ~i~
kielnych. Tych pierwszych c1erp1e!1, 
jakie czekają ludzi_, co przy końcu św1a 
ta żyć będą, a nas przy śmierci spotka
ją unilmąć nie zdołamy, bo one są kara 
p~wszechną za grzech pie~orodn_Y; 
ale od tramtych, które sp.otka1ą potęp10..
nych w piekle. u~ol~ić si~ ~upelnie, lub 
ponosić je na w1ek1, to 1uz od nas sa-
mych zależeć będzie. . 

Mój Boże! ileż to nieieden człoWlek 
ponosi trudów, pracy i zabie~ów, a~y 
zapewnić sobie byt doczesny I uwolmć 
się od tej chwilowej nędzy? a tymcz.a
sem dla zbawienia ~uszy, d~ sz.częścia. 
które ma trwać wieczm~. me me wz~d 
si.ębierze i nic nie myśh, aby go siob1e 
zapewnić. .. 

Co do nas, bracia moi, wspomm1-

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce.}!~ &M 

Trąbki (Trampken). 
Na północny zachód miasta Tcze

wa, leży schludna wieś Trąbkł, wsła
wiona od niepamiętnych czasów szcze
gólnieiszemi łaskami N. Panny. Stała 
tiam oddawma przy wschodniej stronie 
cmentarza kapliczka z prześlicznym wi 
zerunkiem Matki Zbawiciela, a tuż przy 
niej studzienka ze zdrojem, której po
boilni używając IZa modlitwą do Najśw. 
Panny : doznlawali. zdrowia i ulgi w roz 
maitych cierpieniach, a zwłaszcza w 
choro~iach oc.zu. Z czasem ta studzien
ka wyschła, podiobno dlategio, że nie py 
ła na.leżycie szaioowaną; w kapliczce 
odprawianą by;wala czasem tylko Naj
świętsza Ofiara, gdyż osobnego kapła
na pr 1,y klapłiczce nie było, lubo napłyW 
z daleka nieraz przybywai.ących ptel
grzyrnów. szukających \Ila tern miejscu 
miłos:erdzia u Najśw. Panny, zwiększał 
się cora'z bairdziej. Dopiero w roku 1720 
Maryanna Ozaipska. Kasztelanowa cheł 
mińska ofiarowała 1000 złotych, w tym 
celu! aby przynajmniej w niedzielę i 
święta w kapliczce Msza św. była 'Od
prawianą! \V 20 lat później Konstlan
cya Czapska, Wojewodzina Pomorska. 
d-0ml;jwszy nadtzwyczajnef łaski od 
Najśw. Panny w tej ~apliczce, z wdzię
czności wybudowała własnym n!lkła
dem obecny murowany kościól. Obraz 
Najśw. Panny przeniesiono do nowego 
kścioła w roku 1740, umieszczono _go 
we wielkim ołtarzu i ozdobiono koro
nami, srebrną, wyzłoconą sukienką i 
srebrnemi riamamt. Obraz te.n jest wyso 
ki ok0ło dwóch stóp, a na półtorej sto
py szeroki. 

Lubo w Trąbkach licznych łask do
znawali wierni. proszące o nie Matkę 
Najśw., nie spisywano ich jednak nigdy 
Za to pisze np. ks. Kliński, Archidyailron 
pomorski, który w roku 1746, z kano
niczną wizytą pr,zybył do tego kościoła 
„Ile jest kropli w morzu, ile 1atomów w 
powietrzu, ile najdrobniejszych pyJków 
na calym świecie, tyle rnzy bądź bło
gosławiona Najwyższa Władczyni nie
ba i 1ziemi, Królowa Najśw. Polski, Pan
no i Matko przeczysfa, w kościele Trąb 
kowskim tyle łaskawa i cudowma' '. Po
dobnie. wyraża się wizytując ten kościół 
ks. Trochowslki w roku 1765 i ks. Rybiń 
ski w r·oku 1780. Na większe uroczysto 
ści Najśw. Panny, wyjednala Konstan
cya Cziapska. ,odpust zupełiny u Stolicy 
~w. Najliczniej zbierali się pątnicy dn. 
2. lipca. bo wtedy, jak czytamy w ak
tach kościelnych, kilkunastu kalJ)łanów 
spowiadających we wigilię w samą uro 
czyst(•Ść, ledwie mogło ?Jadość uczynić 
wszystkim garnącym się do Spowiedzi 
św. pąt·nikom. W tym dniu między in
nemi rok rocznie przybywała procesyla 

Księgarnia „Wiarusa P.u 
poleca w wielkim wyborze: 

książki do nabożeflstwa, powie.J 
ściowe, historyczne, śpiewniki, li· 
stowniki, p~pjer listowy, wiązai-ki, 
powinszowania itd. . . 
· ' Adres : „ Wio.rus Polski", B~ 
cłium, Maltheserstr. 17. 

Rok. 17. 

z Kościerzyny, spełniając tym sposo
bem 5lub uczyniony w dawnych cza
sach przez obywateli tego miasta. Gdy 
bowiem razu pewnego straszny pożar.' 
Kościerzynie zagrażlał zupełną ruiną, 
mieszkańcy jego, nie widząc żadnego 
środka -ratunku, udali się do kościoła . 
i tam uklękoąw szy ślubowali Najśw:. 
Pannic, że jeśli ich od tego nieszczęścia 
wybawi, pójdą każd.ego roku z proce
syą do Trąbek w dzień Nawiedzenia 
Najśw. Panny. Ledwo ten ślub uczynili, 
pożar cudownie uis.tał. 

O przeróżnych łaskach od Niajśw. 
Panny w Trąbkach doznanych, świad
czyły dawniej także liczne wota około 
obrazu porozwieszane, wspomina o 
nich wizyta ks. Trochowskiego, gdzie 
czytamy, że lubo nie tak dawno wota 
do obrazu Najśw. Panny ofiarowane, 
zostały użyte na monstrancyę, a oto 
znowu zebrato się 64 wotów, pamięć 
jednak doznaW1anych łask od Najśw. 
Panny w Trąbkach, nie zagasła w ser
cach wiernego ludu tej okolicy. 

\Viadomości te zebrane według 
miejs1.~owych aktów. Pisze o nim obszer. 
nie ks. fankidejski w dziele „Cudowne 
obrazy" . 

Dzieje Kościo~a katolickieg~. 
Ciąg dalszy, 

§ 53. 
W nioski wynikające z hypostatyczne· 
go połączenia obudwóch natur w Chry

stusie. 
Z nauki głoszącej, że Chrystus po

siadał (po Wcieleniu) dwie zupeł-ne, do
skonałe natury, wYnikaJą bardzo wa
żne prawdy, o których już wyżej 1W1Spo 
mnieliśmy, to jest, że Chrystus miał 
dwiojiaką władzę poznawania§ boską i 
ludzką; że miał dwie wole i dwie wla ... 
dze (chociaż nie sprzedwiające się so
bie) objawiania swej woli. czyli dwa 
działania woli, to jest wole boską z bo
skiem dzi1afaniem woli i wole lud~ 
z l•ud.zikiem działaniem woli. 

Z nauki tej ;wrynuka: 
1. Że .przymioty właściwe oby

dwom naturom i uczynki, których do
konują obie natury, są uczynkami i 
·przymiotami iiedne} tylko natury bo
skiej, stosunek ten nazyWa się w języ
ku teologicznym wspólnością wł'a5ci
wości. Ta przecież wspólność ma tyl
ko znaczenie in concreto, to jest je<ly
nie ze względu na osobę Chrystus~ nie 
zaś in abstracto. 

Ze względu na -osobę Chrystusa słu 
sznie się wyra:żiamy: Bóg się narodził, 
cierpiał, na krzyżu umarł. Nie wolno 
nam przecież predykatów zmieniać I 
właściwości jednej natury w Chrystu
sie na drugą przenosić; wtedy to bo
rwiem popiadlibyśmy w błąd Eutychesa, 
mieszając obie natury. Nie wolno za
tem mówić: że natura boska cierpiała, 
że natura ludzka Chrystusa je.st wszech 
mocną lub wszędzie obecną. Tę ostat 

1nią inaukę ogłaszał teolog luterski Ho
siander. 

2. Z ipolączenia hyip.ostatycznego 
obudwóch natur wynika, że Maryę mo
żemy w prawdziwem i wlaściwem zna 
czeniu tego wyrazu 111azywać Matką 
Boga czyli Bogarodzicą. To wypowie 
dział i Kościół wyrniinie na soborze 
powszechnym w Efezie przeciw Ne-
storyuszowi. Albowiem jako matka 
czło\\i ·eka jest matka całej Jego .osoby 



'i Jako się nie nazywa tylko matką cia 
ła czlowieka dla tego, że 'tenże nie 
wziął z niej duszy, tak nazywa się slu
s.znie Maryia Matką Boga, ,chociaż bo
wiem inie porodziła boskiej natury Slo 
wa, wYdala przecież na świat Tego, 
który by l Bogiem. . 

Zresztą. i ,pismo święte tak się wy
ram: ,,Przecież co się z Ciebie naro
dzi świete, będzie nazwano Syn~m Bo 
żym". Również Łuk. l, 43. ~1dz1e św. 
Elżbieta mówi do N aj św. Panny: „A 
zkądże mnie to, że :przyszła matka Pa 
oo mego do mnie ?H 

3. z hypostaty·cznego ·Połączenia 
obydwóch natur w Chrystusie wynika 
że Chrystus jest jako człowiek nietylko 
przysposobionym (jak uczynili t.a:k ~wa 
ni Ad<)pcyainie w VIII w.) ale ze 1est 
przyrodzonym Synem Bożym; syno
stwo bowiem nie od.nosi· sie do mtury 
lecz do osoby. 

4. Z hypostaty.cznego p0lączeni!a 
obydwóch natur w Chrystusie wynika, 
że i człowieczeństwu w Chrystusie 
Jego ludzkiej duszy, Jego ludzkiemu cia 
lu Jego ludzkiemu sercu, JeRo ludzkiej 
k~"i, slow.em wszystkim -częściom Je
go ciała, a więc i Najświętszemu Sa
k11aimentowi, należy isie cześć bostka, 
albowiem i cześć nie odnosi się do na
tury. lecz do osoby. 

5.' Z hypostatyczmego 1połącze'llia 
obudwóch natur w Chrystusie wynika, 
że Chrystus nawet iako człowiek nietył 
ko byt wolnym od grnechu. ale i nie 
zdolnym do niego • czyli że grzeszyć 
nie móg-l, 

Głupi Franek. 
Opowiadanie Maryi l(onopnickiej. 

Ciąg dalszy. 
To lada mietusem. ·w rowie uchwy

tanym -i 1na patyku upieczonym żyj~c, 
po miedzach wskroś ony.ch rozorow 
chodził, głęboko dysząc. ja.ko~y się ~mą 
wilgocią i świeżością sl~r.zepic chcial; 
a iprzyiszla noc, to na ,byle grudce nę: 
dzną głowę sparlszy, między .za~onan:~ 
!egal. a PO gwieździstem meb1e , c1-
chemi oczyma wodził, do samego polno 
eka drugi raz nie zasy,piają:c, jakoby. mu 
.kto co powi1edział właśnie, albo wido
wisko i cudo jakie przed inim q;ynił. 
Budził się rpo nocy takiej, izroszony. jak 
ten kamień _polny. na mie_dzy -siadal, ko
lana rękami-obejmowali Z(łdarlszy glo
wę ptrzyl, jak wrona w sloń-ce, póki go 
nie obsuszylo, ustami niemo ruszał. ja
koby się z kim wysoko .rnzmawial, albo 
temu błękUowi rporannemu modlił. Na
pierał się nieraz .chłopom do pługa, ż_e
by mu dali 1choć z pół dnia orać, choć 
z jedną skibę odwalić. Ale nie 1ohcieli. 
„Głupi" się tego nie 'Powinien tknąć. c~ 
na ,wzrost idzie. Ani się jemu orać, am 
siać nie god:zi. Baba tylko czasem, któ
ra dała mu tam w o~rodzie motyką 
;podziubać. to jej taik dziękował, tak jej 
kolana -obejmował. jakby mu kto miskę 
z najlepszem jadlem wyistawił. Tak mu 

' się do ziemi cnilo!. takie w iniej kocha
nie miał. Szły deszcze deple, bujne, to 
im ·się tylko jaiko ta wierzba uginał. nic 
się nic ·chroniąc, by też mó_gl; a tak się 
zapamiętywał onego 1perlowego, rzę
sneg·o szmeru 1po młodej runi słucha~ 
jąc, że drugiby i ·gęśli mnięj slilrchał, 
kiedyby mu grały. Szla p.olem cisiza 
szeroka, okólna; gaje ·nie wioną sobą, 
liść młody ledwie- gdzie szepnie, nad 
ziemią skrzydlatość taka, taka lekkość, 
przejrzystość, że tylko te miedze za mie 
dzami. łąki za łąkami powietrzem w 
ocza·ch 1plyną, a Pranek na wpośrodku 
łanu jak urzeczony staje i slU1c!ha, ja
koby glosy do niego z cis.zy 0;nej mó
wiły, alb.o jakby gdzie Aniol Pański 
dzwon bil. 

- A i czego ty tak głupi sl'llchasz? 
- pytają go pastuchy, o0 się tam wor-
kami od chf.odu naodziawszy, pod gru
szą w ,,sitka'' grali. 

To im zra.zu nie odrzeknie, jakby nie 
do niego. 

Aż kiedy mu się uprzykszą, raz i 
drugi nytajac: 

- A nie slyszyde to, smyki - mó
wi - jak ziemia gada? 

- Jakże to? ~pytają pastuchy, a 
w kulak się śmieja , że to im niby z głu 
piega uciecha. - To ziemia gada? 

· A Pranek ręką 'PO powietrzu wodzi, 
jakoby ·co ipokazywał w wielkiem od
daleniu, na gęsiarków onych nie pa-

trzy, tyliko oczy na onej błękitności 
trzyma. · 

- Wszyściutko, co je i co było i co 
jeszcze za czasem będzie, wszyśiciuśko 
to wie ogień, wiatr i ta ziemia. Ale że 
ziemia 1najmądrzejsza z tych trojga ... 

- Sitka! - wola cienkim głosikiem 
mały gęsiarek, rzuciwszy w ~órę mie-· 
dziaika. 

- Orzel ! - wola drugi. 
Pranek mówi dal ei: 
- Bo wiatr i ogień z żywych moc 

biorą, a ziemia moc bierze z tych umar
Jych kości. Co ziemia od kości umar
łych usłyszy, to żywym ipowiada. 

Po dziecia·ch idzie dreszcz. Pastwch 
zatrzymuje w 1powietrnu rękę, w której 
miedziaka trząsał, że.by mu TI~ orla nie 
:padł. i z -przelotnym strachem na Piran 
ka ipatrzy. Inni także podnoszą glowy. 

- A co powiada? - ,pyta Józek. 
Pranek oczy.ma .p0 dzieciaQh iwodzi, 

a ipotem nagle utkwiwszy wzrok by
stry w zaipatrzonvm na niego gęsiarku, 
mówi silnym glosem: 

- Powiada, co chleba da głodne
mu, wody pragmtcemu, lnu i kon9pi na
giemu, ziołów niemocnemu. P ,owiada, 
co pocieszenie da .smutnemu, sprawie
dliwość krzywdzonemu. uzwolenie za
wartemu. 1a zmęczonemu wieczny sipo
ozynek -- amen! 

Najstarszy Micha.lek wybucha na 
to śmiechem, st1r:ach mija, past!tchy 
śmieją się głośno, hucznie. Jeden tylko 
Józek siedzi ·pod workiem swoim z sze
roko otwartemi oczami i :patrzy za 
Prankiem, idącym ku Buga.jowej łą~e. 

- Olu.pi! głupi! głupi! - wrzeszcą 
za 111im chłopcy, jak wronięta. 

- A wróć się. głupi, wróć! - kr.zy 
czy Michałek -- 21robimy cię \\'.Pjtem, 
kiejżeś taki m(l!dry !... 

FraJUek idzie dalej, ni prędzej, ni wol 
niej, jakby nie do niego. 

Wie on, że młodzi i starzy, ba pa
stuchy nawet, Wl()fają na_ niegp ,.ty". 
Glupiemu nikt nie ndwoi". 

„My" - to cząstka 1gromady, albo 
rodu, albo ·zbiorowego r1ozumu i mienia. 
to cząstka zbiorowego żyda i ~bioro
wej sily. Ale „głupi" stoi poza grani
cą rodu, mienia, pracy i siły. Od tego 
też jest głupi, żeby wzumu nie miał. 
On do siwe~o włosa, do grobowej de
ski w małoletności swojej_ trwa, rośnie 
111aj1pierw. rośnie niby ta witka loziny, 
potem się pochyla, :pochyla, niby ten 
badyl ,plonny, ale nie dojrzewa nigdy. 

Nie ma on też sobie za krzywdę 
żadnego .przezwisk;l.. Przywykł. Nie 
psuje mu to serca do ludzi. że tak al
bo tak na niego kto zawuła. Idzie mię 
dzy nich, oto i teraz, z wesołem okiem~ 
z tęsknośdą jakąś, z przyjaicielstwem 
w duszy. Owszem spieszy się tak, jak
by go tam rodzeni jego czekali, jakby 
mu się bracia ucieszyć mieli. Śpieszy 
się tak, jakby im sam <;o najkoszto
wniejsze dary 1przynosil i skarby jakie 
wielkie. 

Nic innes;ro przecież w ręku nie miał, 
tylko chaszczów trochę zielonych i mar 
nego zielska. wskroś !którego świeci 
kaczeniec żólty, lśniący, i srebrzą się 
galązki wierzbowe w n?woół roztulo
nemi ba·śkami, które •• głupi" po drodze 
łamie, iż to ku palm9:wei niedzieli się 
ma za dzionek czv za dwa. W powie
trzu już nawet tu owdzie zalatują jałow: 
1cowe dymy, przy których ~osoodynie 
obwędzają kawał kiełbasy~ alqo boczek 
z wieprzka. 

Z lubością wciąga Franek owe aro
maty, a śniadą twarz jego rozjaśnia co
raz szerszy uśmiech. 

Naraz 'Z.pochmurniał. Z pośród lek
kich wieszających się brzegiem r.zeki 
dilugim sznurem wyciągnięte domki, 

!których .niezwykla schludność, jrakoteż 
i sposób budowania . .zdradzały osadę 
niemiecką. 

Istotnie, były to na ,wschód od Wi
zny leżą;ce Olend;.v-Oaie, tak samo się 
p.rzedwiające swoja ima.zwą położonym 
roo drugiej stronie Narwi Gajom-La
chom, .iak się .prze_ciwialy ·plemieniem i 
obyczaiem swoich mieszkańców. 

Franek nienawidził Niemców. Fli
sów nawet ma. r.zece unikał dlatego, że 
w skarbówce na tratwie najczęściej 
Niemiec siedzi. 

Nieraz też, stanąwszy ,na gościńcu 
wola: 

- Uciekajcie, dzieci, 1niemiec idzie! 
- A czegożto uciekać przed niem-

cem? - pyta go chłop który. 
- A bo przed nierncem, jak przed 

złym wiatrem. niema lepszej mdy ino u 
ciekanie. 

- Niemiec a śniedź - powiadał. 
- zarówno naszemu chlebowi przywa-
rę czynią; ale że go śnieć nie tyle u
szkodzi. 

Spotyka go raz proboszcz. 
- Cóż ty glupi? pyta. - Drwisz, 

slyszę, bajki priawisz, że to nie żydy u
męczyły Pana Jezusa. tylko Niemcy. 
Skądże to ty do takich rzeczy przycho
dzisz? 

A Pranek pilnie na księdza patrzy. 
. a oczyma mruga, co zwykle czyinil, kie 
dy go co niecierpliwiło. 

Proboszcz odsapnął, bo tuszę miał 
piękną i męczył się mówieniem ratwo, 
a potem rzekł; 

- To ci zapowiadam, żebyś mi ta
kich bajek po wsiach nie puszczal ! Ro 
zumiesz? A na naukę d'o kościoła przy
chodź, żebyś nie żył, jak to bydlę. Ro
zumiesz? !(to jak bydlę żyje, ten jak by 
dłę skończy„. Rozumiesz ?„. 

PJ1wnek uśmiechnął się, rzucił w 
bok skośne spojrzenie i .pocalowaw.sz~ 
księdza w r~kę, rzekł: 

- Niech się ta jegomościulek filie 
frasują o glupiego ! O głupim to ta sam 
Pan Bóg Przenajświętszy radzi... Tyla. 
coby tych mądrych nauczać, ot!„. A 
gtupi, to ta sobie sarn z Panem Jezu
sem o tern. o owem gada, to już ta o 
niego najmniejszy kłopot... Będzie on 
wiedział, która dróżka do raju .. 

Rzucił ramionami ksiądz i obejrzał 
się, czy tej głupiej mowy ktoś nie sły
szy; bo o parafhn swoich dbał i zgor
szenia żadnego nie dopuszczał. Ale co 
prawda, to i gniewać się bardzo inie 
mógł, bo cóż tam głupi mądrego wymy
śli? Takiemu odpuścić trzeba, boć to 
samo nie wie, co czyni. 

Zaczuwszy wtedy Prianek iowe 
szwabskie dymy, skręcił w bok nagle i 
tarniakiem się puścił, żeby drogą nie 
iść. Nie pyta to -przeprawa dogodna. 
I(arczowany rok roczmie przez Niem
ców. tarniak uparcie się gni;azd swoich 
starodawnych trzy.mat i każdej wiosny 
ostre kły wypuszczał, grożąc stopie, 
co się tam ważyła bosa. a wzmugając 
się 1aż do grudy, kiedy go znów trzebić 
zaczęto. Ostrężyną też i kocierpą silnie 
zarastał, tak, że się o każdy krok tar
gać z niemi byto potrzeba. 

Darł się Pranek środkiem onych 
chaszczów, jak dzik spluwając tylko n:a 
strony z tego obrzydzenia, jakie miał do 
Niemców, o których powiadał. że kie
dy ich dyabeł na widłach przenosil z 
ich tam kraju nad N:irew, to po każdym 
niemcu widły płukać musiał. aż wielka 
moc ryb wyzdychała z tego; 

Zanim tedy wydobył się z tarniaka 
pokaleczył .nogi, poszl:upal koszulę, po
drapał twarz i ręce, a niejedna przy
garść jego lnianych włosów została na 
gęstych gf.ogach i targańcach. 

Tak kiedy wóz z sianem w gąszcz 
leśny się weprze. tu i owdzie za nim na 
krzach chwieją się źdźbła suche, które 
jako myto po drodze płacić musi zaczep 
nikom onym. Ale „głupi" ani dbal o to. 
wielkimi krok:ami prąc się naprzód, póki 
osady budowanej długim sznurem nie 
wyminął i nie zostawił jej daleko za so
bą. 

Teraz dopiero pełną piersią tchnął. 
pojaśniał na twarzy i wesołem spojrze
niem po świecie po:wiódł; zaraz też ku 
rzece skręciwszy, w miaiki bród jej 
wstąpił i nogi „po miemcach" obmył, 
$:tk &w dyabeł widły. 

Zaledwie minął bag1nistą łączkę_, 
w którą tu Narew głęboko się wzyna, a 
która u ludu nazwę Osniolki nosi, kiedy 
spostrzegł kościstą białą szkapę Hame~ 
ra, jak zdążała ku Olendrom. ciągnąc 
wózek drożny, domowizny wszelkiej 
pełny, obo_k którego sam stary Hamer. 
w sukiennej czapce z podwiązanemi u 
uszu klapami, szedI i fajkę palil. Aż za
rndlito Franka na takie spotkanie Chciał 
w hok, kiedy zobaczył 1n:1 wozie wielką 
malowaną skrzynię którą u Łuki w Za
gajnem nieraz, nie dwa widział. na 
skrzyni kociołek żel11zny, co go też z 
tej tam chałupy znal. bo go 1sam do ko
wala tnosit. dalej. Inu siwego płachtę tak 
wypchaną, żeby go dwie dobre prządki 
przez zimę nie sprzędły, wreszcie okru
tną kłodę kapusty, która się tylko na 
strony chwiała w wązkich drążkach, a 
za nią z przewieszonym łbem za rozwo 
rę i spętanemi powrózkiem nogami 
kmieciate cielę, które się ulęgło sześć 
niedziel temu. właśnie kiedy ost1tni raz . 
nockę u Łuków nocował. 

„Głupi" stanął i wytrzeszczył oczy 
i osłupiat Nie pytał, nie fOZllIDlowal 
tylko uczuł około serca jakąś ckliwość• 

Wóz przeciągał mimo niego zwol~ 
na. Stary Ifamer, trzymając fajkę wrę. 
ku, przy drabkach szedł i pieniądze wy. 
sypane z brudnego mieszka na dłoń li
czyt Franka nie widział nawet może. 
Ten wszakże po dobytku owym, na W() 
zie zebranym. pałającym wzrokiem WQ 
dzil szepcząc cicho: 

- Patrzajt1, co ta moc niemiecka 
dobra ludziom odjęla i ku sobie ciągnie. 

I z najwyższem przerażeniem w o
słupiałych oczach, nędzną głową trząsł 
jakoby na widok spustoszenia od peż~ 
ru albo powodzi. 

Dopiero kiedy cielę, z łbem zwie
szonym na wozie leżące, tiaz i drugi 
przeciągle bekło, odpadł od Pranka 
strach, a ogarnęła go taka żałość, taki 
op;ień mściwy go przeniknął, że por~ 
wawszy się z one~o osłupieinia, ku za
gajeniu biegi, jakb_y tam ratować miał: 
chudobe wlasną, wlasną chatę, własne 
dobro swoje. 

Ptakiem prawie przeleciawszy spo
ry kawal drogi, do wsi wpadł, prosto. 
przed chalupę Łuki, która z kraju sta
ła. Rojno tu byto. jakby ina jarmarku •. 
Gasio. niewielki, żólty -ookurcz, z ost
rym jak u lisa pyskiem i spiczastemi u
szami, nie wiedział, ina kogo wpierw 
szczekać. 

. Czy na rudego Gotlibowego parob 
ka z Olendrów, który przy pomocv 
dwóch jeszcze równie jak on sam ru
dvch wyrostków, !Ila wzna1k r111 ręczny 
wózek przewracał czerwoną oszkloną 
szafę Łuczyny; czy na oglądającego la 
dę u sieczkarki Niemca, który sam do 
siebie mamrotał a f.:ljkę w zębach trzy 
mal; czy na baby, które się z dziećmi U· 
spódnic i u piersi zeszły, a sta1~ąwszy u 
plotu radziły; czy na dziewkę, poma-· 
gającą gospodyni łapać kosze; czy na. 
tar.'!ującego je Fryca, zięcia Hamera ; 
czy na siemieniatkę, która mu się z rąk 
wyrwawszy, z wrzaskiem uciek~ta.~ 
czy na kręcące się pod nogami dz1ec1,. 
czy wreszcie na p~y c?dze, ~tóre si~ tu 
za Niemcami z Olendrow zbiegły, wiel
kie -silne kudłate i milczkiem węszące .. 

' Ale głupi :Franek tego wszystk~ego 
nie widział nawet. Onr szukał Łuki go 
spodarta. Zobaczyt go. Stał w pośrod- · 
ku podwórka. w czapie na bakier, w r°' 
spiętej kamizeli. Był to chłop la~ czte~ 
dziestu może, czarniawy, suchozyły t 
silnej budowy, trzymat za rogi byśka, . 
który się wydzierał i schyliw:szy mi~
dzy racice łeh tW1ardy, szerdk1 .• poryki
wał groźnie. Przed Łu~ą stał ro~kra~ZO' 
ny z rękami w kieszemach od ra1tuzow. 
najbogatszy z kolonistów, Gotlib, trzę- 
sąc grubym karkiem i błyskając pod 
sto11ce tombako;wą dewizką z matowa-· 
ną fajką, która mu się kołysała na opa
słym brziuchu. . ~ 

Dobijali targu. Chłop coraz gło~nie11 

krzyczał, a szamocząc ~ię. z byśkiem„ 
jeden róg bydlęcia puścił 1 przez po~ę 
kamizelki rękę Niemcowi podawał; Nie 
miec gębę odjął, powieki w pół zasuną~. 
brwi podniósł. i .nie wyjmując rąk z .hal 
dawerów, przecząco grubym. karki~m 
kręcił; kiedy nagle wpadł między ~1c_h 
Pranek, za Prankiem dzieci. a za dz1ec
mi Oasio. 

Dzieci dawno już nie widzialy „~ł~
piego". Ze świeżą tedy ciekawoscią 
rzuciły się ku niemu; a przytem wy~la 
dal dziś tak ucieszni1e, tyle różnego z1er 
ska miał we wtos;1ch, taki byl obszar
pa:ny, zziajany, brudny. . r 

- Gtupi ! głupi! Widzita gl·up1eg~. 
- wrzeszczały piskliwym głosem, kto-
remu odpowiadało j~ne, wesołe szcz~
kanie pokurcza. ·On także zdawal s1ę
wolać: głupi! głupi! 

.Ale F.ranek nie słyszał go nawet. 
Przyskoczy·ł cłtł-opa rn rękaM'1 szar-· 
pnął, i zduszonym ze zmęczenia glosem· 
zakrzyknął: 

- Oos·podarzu !... gospodarzu! Ł~-· 
ko! Łukaszu!... A to wam miemiec, psia 
wiara, skrzynię porwał, i cielę„. zto
dziejska dusza„. i kapustę z kloidą„. 

Mowa mu się rwałia, ;powietrze usta 
mi ·chwytat. . , 

- Gtupi! glupi! Widzita głur.ne~o. 
- wrzeszczały dzied z rosnącą ucie-
chą. 

Chłop odwrócił się nagle. 
Dokończenie nastą.pi. 
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I1 ZJednoczenia zawodow. polskiego. 
Wiec w Hilllen-łleide 

W piątek, dnia 1-go listopada w 
uroczy~tość Wszy~~ich $więtych po 
p0ludnm o godzinie -4 na sali pana 
Mecklinghauf. Omawiane będą sprawy 
knapsZJaftowe bochumskiep;o knapszaf- · 
tu i WYbór starszego knapszaftowe(!o. 

„Zlednoczenłe Za w. Polskie." 
8llCZłlOŚ4 Hambora ! 

W tJroczysto.4ć Wszystkich Swletych o 
g<Xiiinie ~ 12 na sali p, M~rego odbędzie si~ 
f1eC „Z. Z. P." w celu wy'borów starszych 
knapsz,aiftowych. Szan. Rodaków uprasza sie 
o l)c~. oozial. ~yśmy ~li swoich przed
stawicieh postaiw1ć. Zwracam szczególną uwa
ge meiom zaufania, aby &ie raczyli ZG\ią,ć iitOr
liV/ą agi1ta<:yą. 

W. Bie4ka. d·elegat. 

Wlec socyalno-polityczny w łla
binghorst-Raux eł, odbędzie się w pią
tek. uroczystość Wszystkich Swiętych 
po po?i1dniu o godzinie 4 w lokalu pani 
Wessels. 

W i0c w Hambora odbędzie się w 
piątek. 1-go listopda przed poludniem 
0 godzinie 11 i pót u p. Marego. Oma
wiane będą ·sprawy 1knapsziaitowe. 

Wiec w Horsth1111sen. 1-go listopa 
da .po południu o godztnie 4-tej w loka
lu pana Miillera. 
Baczność Rodacy w R.auxel i Kottenbura. 

w niedzielę, dnuai 3 listopa<1a, na sali· p. Zei-biga 
0 god:a.. 4 urządzamy wspótm1 zabawę, polączio... 
ną z tańcamy. Czlonk.owie winni się okaizać swą 
ksi~ecziką kwitową. O lic2lny udzial' cz1onków 
jak r-OdaJ<ów uprasza miejscowy Wydział. 

Wlec socyalno-polłtycmy w R01a.Unpattsa1 
oob~~ie się <linia I listopada, w święto Wszyst
kich Swiętych, przed pot. o 11 i pól na sali p. 
Nettlinga. !ił 

w Cierthe przed pal. e gfodz. 11 i pól na sali 
p. Brusta. 

W Oberhausen II w niedzielę, dnia 3 list-0-
pada. przed pol. o godz„ 11 i pól u pana Jans
sen. Knappenstr. 

W Karoap w .niedzielę, 3 listopa<la, po pol. 
o godz.. 4 m sali Leber. 

W Remscheid w niedzielę 3 listopada po pal. 
o godz. 3 u pani Srawe Bismarkstr. 

Zebrania „Zjednoczenia ~aw. Polski~o" 
w p.ierwszą niedzielę miesiaca: 

W Dortmund po po.I. o 2 godz. u p. Vossa. 
W R~sse po pd. o 4 g'.Xlz. u p. Wilanda. 
W Wanne po pal. o „ u p. Gerdesmanna. 
W Jiittendorfer-flur o 12 g. u p. Bniraibascha. 
W Klettwitz w pol. o 12 godz. u p, Fischera. 
W Vienenburir; po pol. o 4% u p. Lilchtinga •• 
W Gladbeck o 4 po pol. u p. I(uepera. 
W Essen o I po poludniu u p. Meistra„ 
W Weitma·r o 4 po pol. u p. łieinemainina. 
W Hochstrass o 2 po od. u p. Vierbauma. 
W Liitgeodortmtwd o 4 po p.aL ill p. Spechta. 
W Obermar:doh o ~odz. 11 u p. Minhorsta. 
W Diimpten o god.z. 5 oo pal. u p. Bckha1rdta. 
W Freisenbruchu o 4 po :pol. u p. Oferbecka. 
W A!tenbochum o 4 po pol. u p. Burghardta. 
W l(ir<:hllnde o 1 po pol. u p. Schumachera. 
W Dorstfeld o 4 po poJ1

• u p. I(linghammena. 
W l(astrop o 2 po pol. u p. Si-ndera. 
W Moers o 2 po pol. u p. fierbauma. 
W Detme.nhorst o 4 po pol. u p. Meyera. 
W MaliCdeburg o 3 w Kaitol. domu towarzystw. 
W Hofstede o godz. 4 po pol. u p. Walburga. 
W Liinen-Siid o 4 po pol. u p. Middendiorfa. 
W Gdańsku co piątek po pierwszym, o godz„ 

8 wiecz. u p. Degenhar·da, Breitegaisse 89. 

!?s -==---
Wiec społeczno-polityczny 

w Castropie 
\V lokalu Schulte-Beckera odbędzie się 
W uroczystość Wszystkich Swiętych 
o godzinie 6 po południu. 

Na porządku dziennym: 
I. Sprawozdanie posła pana ~ana 

Brejskiego z czynności Koła polskiego 
w Parlamencie niemieckim. 
. 2. Sprawa wYborów do Radv 

tn1ejskiej. 
3. Wolne głosy. 
O liczny udzial uprasza 

zwołujący. 

Baczność Wiemelhausen ! 
W niedzielę, dnia 3 listopada., o godz. 4 po 

Pllludniu, oobeda:ie się . " 
Wlec w celu założepla tow. ~imn. .• ~kół. 

na sali p, tt. Knappm~nna, przy poczcie, W1e
~elhausenstr. Uprasza się, aby żad_nego.-rocfa,. 
.a z Wiemelhausen nie braklo, pornewaz c~s 
Jest stos<lwny. - ttej, stańmy r?da.cy ramie 
Przy ramieniu bądźmy Sokolami! (4) 

' · Zwołuiacy. 

. Tow. gimn. „Sokół'' w J?eIJ~lg. . 
W niedzielę, 3. listopada, odbędzie się na sali 
n. Demonda w Borbeck 

WIEC SOKOLSKI. 
~którym będą sprawY sokolstwa i inne. :wa
ne sprawy narodowe 'OIITlawiane. Bhz~ze 
~CzegóJy zostaną później ogloozrn:~· S.P?dzie
\o~flly s~ę iż się Rodacy. jak n~hczme1 sta
tóią, J>?nieważ postariąimy się o dz1e!nych mó'!"
n w, zeby też natrafili na szczelnie zapel'mo-
~Salę. - Cxo.tem! (2) 

Wydział. 

WifLl(I WIEC PARAFIALNY W WANNE 
w sprawie opiak:i duchownej i oboru do re
preze.ntacyi il;minnej, odbędzie się 3-go listo.
pada 1>0 pol. o l{odz. 4 m sali pana Untersche
ma.na (ul. Dworcowa). Rodaków, którym spra
wa Ot>ieki duchownej lerly na sercu uprasza o 
liczne przybycie (3) Komitet. 

. Baczność olm~K IX!-
Zcbrai:ie prezesów i naczelników czyli 

rocure walne zebraałe odb~zie sie w aie
dziele. dinia 3-i;i;o listopada o godzinie 3 po Pol. 
w Marten. u pana Kortmaima. gdzie się zlot 
odbył. O licme i punktualne stawienie up-ra-
sza sie. - Czolem ! (3) 
________ _:\YYdział okrę1u IX'.. 

Tow. poL kat. ~ 0t>iek11 św. Jan Chrz. 
w Essen-Atteodorf 

podaje <io wiaidomośc.i, iż w niedzieh;:, dillia 
3-20 listopada, urządzamy 

zabawę )isienn~ 
z tańcem i teatrem pod' tyt. ,,Żyd w beczce" na 
wJelki~ SKllli p. Posta w Essen-Altendorf (Kai
serigar.ten). Nai zabawe uprzejmie zapraszamy 
SZia.nOWIIlych cz!onków i cztonków bratnich To
warzystw. Początek o godzin.ie ~-ej. O liczny u 
dzi<Y. prosi (2) Z.U.zad. 
~ - - -- „ 
Towarzystwo św. Wojciecha w Duis-

burgu 
podaje ido ,w~iadomości wszystkim 
czlonkom oraz wszystkim Rodakom w 
Duisburgu zamieszkalym, że w przy
szlą niedzielę, 3-go listopada urządza
my zabawę jesienną .połączoną z kon
certem i teatrem na sali Domu lratolic
kiego, Seitenstr. 19, na którą szano
wnych rodaków i ,rodaczki zapras.zia
my, 

Uwaga: W sobotę ipo poludniu 
przybędzie :ksiądz ipolski do kościola 
św. Józefa. SI>Osobność do sipowiedzi 
od 2 godzi.ny po poludniu i 1w niedzielę 
rano. W niedzielę .po południu o godzi
nie 3 i pól nabożeństwo z kazaniem. 
O liczny udzial w niabożeństwie i za-
bawie Ujprasza Zarząd. 
'~~ -Druhowie Gniama Ha~i'h~rill 

W .niedz.ielę, dnia 3-go listopada o goozi·nie 
6 wiecwrern na sali p. Kettli.nga na drugiem 
piętrze. odbedzie się roczne walne zebranie, 
Iła które sie wszystkich Druhów i gości za
prasza. Najpierw uprasza się druhów, aby 
kawy z skla.dek, zalegl'ych za rok 1907 się ui
śc11'. gdyż za-legadący ze skladką 3 miesiące nie 
mai prawa do gl-Osowamia. Przediew51ZYstkiem 
kompletny udzial p.ożądiany, ponieważ przyjdą 

• ważne sprawy pod obrady. 
Rodacy! Spelnijmy obowiązki naisze, które 

ciąża na nas; więc będąc Sokolern nie zaszJw
dz.i 1nikomu ·gimnastyka, wyj.dz.ie ona oo ko
rzyść każdemu. - Rod,acyl oo w łfabinghorst 
mieszkacie, - Nie wie>Cie dokąd kroki izwró
cić macie, - Przybądźc_ie. my Was mile przyj
miemy, - Nai druhów siię wpiszecie, za co 
Wam czolem krzykniemy! 

Czolem! Wydział. 
Uwaga. Posiedzenie Wydzialu o<lbędzie 

się przed poludniem, z.ar.az po polskiem 111a

bożeństwie. O kompletne stawienie sie czlon-
ków Wydzialu, uprasza (3) 

Pawlak, prezes. 

Koło śpiewu „Zgoda" w Schalke 
urzadza w niedzielę d. 3 listopada rb. 
na wielkej sali p. Fr. :Eversloh'a (Wil
helrnsgarten) przy ulicy Oststr. zabawę 
jesienną połączoną z koncertem, <lekla
maicyami, śpiewem i tańcem, mozmai
coną wielu pięknemi występami Kól 
śpiewackich i Gniazd Sokolich. Na za
bawę powyższą zapraszamy wszystkie 
Kola śpiewłackie i Towarzystwa Soko-
le _oraz życzliwych nam rodaków z 

Gelsenkirchen, Ueckendorfu, Bismarku. 
Bu1mke, łliillen i dalszych miejscowo
wości. Początek zabawy o godz. 4. po 
południu. O liczny 11dział w zablawie 
życzliwych nam rodaków prosi 

· (3) Za~ząd~ 
Bractwo różańca żywego w Osterłeld 

donosi swym szan. Braciom i Siostrom, iż w 
uroczystość Wszystkich $więtych przystępu
je Bra.ctwo nasze rano na Mszy św. o godz. 
7eli wspólnie do Komunii św. SposohnQść do 
spowiedzi u polskiego księdza od czwartku po
htdnia przez trzy dini. We Wszystkich $wię
tych po rlaibożeństwie z polskiem kazaniem, po 
poludniu roczne walne zebranie B~actwa na 
wielkiej sali p. Husemanna. Będzie sprawo
ooainie roczne i obór nowego zarządu. O jak 
najliczniejszy udz.ial w wspól1t1ei Kamunii św. 
oraz w nabożeństwie i zebraniu uprasrz.a 

(2) fr. Horyz~dzelator. 

T--;;;-~zystwo loteryjne ,.Z2oda" z Bruckbausen 
.Marxloh 

poda1e do wiadomości swym czJ:o.nk<Y111 i Ro
dakom z ł3ruckhausen i okolicy, iż dnia 3 li
stopaida obchodzimy 

trzeci11 rocznicę istnienia 
na sali pana Brinka. w Bruckhausen, przy ulicy 
Albrechta. Nai powyższą uroczystość zaprasz.a 
my jak narluprzejmiej wszystkich nam życzh
wYCh Rodaków, Rodaczki i Towarzystwa ,któ
re zaproszenia odebraly i te. które dla braku 
aidres&w zaproszeń nie odebraly. Pr?Rram u
riozmaicony koncertem. monologam1, . t~atre~ 
i tańcami. Początek z.tbawy o godz1me 4-eJ 
po poludniu. Muzykę dostawi pan Podeszwa. 

UwaJ?a. Cz.lornkowie SG!lsioonich Tawa
rzystw winni się :olmtzać książką u~tawową, 
w przeciwnym razrn placą 'Ystępne 1ako i:;o
ście. Dzieci niżej lat 14 ma1ą wsrtęp wzbro. 
niony. (2) Zarząd. 

Tow. św. Barbary w Bornii: 
donosi swym czlonkom oraz. l<odakom w Bor 
ni~. Sodingen, iż urządzamy dnia 3 liSll:opada na 
sali p. Mi<ldelmanna 

JESIENNĄ ZABA W.Ę, 
na którą się wszystkich czJonków oraz nam ży
czliwych Rodaków mile zaprasza. .Muzyka 
Polska na dudach. Początek .zabawy o godzi
nie 4 p0 pdudnin. Wstęp na salę 50 fen. 

Uwia1a: Zarnąd i porządkowych przy 
tańcu zapraszam na godzi~ 3, w celu poro
zumienia się. Na J>QWYższą zabawę zapra-
sza si~ Rodaków i Rodaczki. (1) 

.fr. Hałupka, pr.z.ewodn. 

Baczność Rodacy w Hochłeld ! 
Towarzystwo Joter. ,,Szczęście" w Hochfeld 
OO.nosi, iż lokal posiedzęń znzj<lu.ie się teraz u 
p. Loberga.. róg ttochfel.der i Reichsstr., tam sie 
będą odtąd posiedzenia odbywać co pierwszą 
niedzielę w miesiącu .o godz. 6 wieczorem. 
Szan. czlolllków o jak miliczniejsze przybYiWa
nie na posiedzenia 'Prosi 

Michał WDk, zast przewodn. 
Uwair;.a: W krótkim czasie bo duż w mie

sią-cu listopadzie odbędzie się ostatnie ciągnie
nie. Prosimy więc czloI)ików, alby się ze swo
kh skladek uiścili, g-dyż czlonkowie, którzy 
dwa do tl7ZY' miesiące są nie wyplatni będą, 
z towarzystwa •Wykluczeni. Zarząd. (2) 

Towarzystwo św. Michała w .Recklinghausen-S. 
(Bruch) 

~ia 'swym czlonkom. iż w niedzielę, 3 tf
stop.ada o godzinie 4 po poludniu, odbędzie się 

roczne walne zebranie, 
na którean bę>dzie taikże obór nowego zarządu, 
ponieważ tirukże i inne waż.ne sprarwy pod obra 
dy przyj.clą, przeto sa wiSzyscy czlcmk.owie p·o
żądani. Taksamo jeszcze się nadmieia tym 
czbnkom. którzy są izalegli ze skJadkami, aże
by się jeszcze przed zebraniem z tego uiśdli, 
ponieważ kto jest za.legly ponad trzy miesią
ce, nie ma prawa do glosowania. 

(2) Zarząd. 
Uwa2a. Posiedzenie zarzadu o z:wyklym 

czasie. Przewodn4cz.ący. 

Towarzystwo &imn „Sokół" w Oertbe 
donosi swym druhom, iż w niedzielę, dnia 3 
listopada, o godz.inie 5 oo pol'udniu odbędzje 
się półroczne walne zebranie, JJIJI które się 
wszystkich <huhów iaik najuprzeiJmieJ zapra
sza. Goście mile widziani. (2) 

Uwaza: Zarząd i rewizorowie kasy po-
·winnii sie godz. 3 stawić. Czblern. 

Wydział. 

Baczność śpiewacy w Neumiihl ! 
W niedzielę., d11tia 3 Hstopadbi odbędzie 

się kwartalne walne zebranie o godzinie 3 po 
polu.dniu. O liczmy udz.ial upmsza się, po
nieważ są ważne sprawy do zalatwieatia. Go
ście mile wid.zJrurni. Zarząd.. (1) 

Tow. 2imn. Sokół w Oelsenk.-Bismarck. 
Miesięczne posiedzenie odbędzie s:ię w 

niedzielę, dnia 3 listopaida, o godzilnie 4 po po
ludniu w lokalu p. A. Langeinscheidtlai. ulica 
Bismarka nr. 254. . Goście mile widzia111i. O 
jak naJliczniejszy udzial druhów i gości uprn-
sza się. Czatem! (1) Wydział. 

Koło śpiewu „fiołek" w .Rauxeh 
Miesięczne zebranie odbędzie się w nie

diz:ielę, dnia 3 listopa1da, o godzinie 4 po pot 
na sali p. Schlattera. Na zebraniu będą ważne 
spna.wy zalatwiOPe, pnzeto się szan. czlonków 
oraz R1odaików mile zaprasza. Zarząd. (2) 

----·--- -- -- - -
Towarzystwo gimn. „Sokór' w Wltten 

obchodzi w niedzielę, dnia 10 listopada 
trzecią rocznicę swego istnienia 

nai wielkie.i saihl „Wilhelmslust", ul. Crengel
idanzstr. 38. oct: godZiiny 4 koncert i różne 
ćwicz!enia sokolskie. Na rocznicę tę szan. Ro 
daków i Rodaciiki serdecznie zapraszamy . 

Ozoiem ! (2) Wydział. 

Baczność Ober·Styrum. 
Szian<YW'Ilei drużynie Gniaz<lar Ober-Sty

mm oraz wszystkim Rod/.l!kom w Obersty
mm i okolicy także i wszystkim Gniazdom 
okręgu VII . .które zaproszenia odebraly i tym, 
które dla braku adresów zaproszeń nie ode
br.aly podajemy do wiadomości, iż Gniazdo 
nasz.e obchodzi w niedzjelę dnia 3 listopada 

3-cią rocznicę swego Istnienia 
na sali pana Wollberga iai ·nie na sali pa.oo. 
Kniifermanna, jak bylo w niektórych zapro
szeniach pochmie. Cwiczenia będą o nagrody 
dla poszczególnych druhów. Naczelnik, który 
dostaiwi największą liczbę druhów otrzyma na 
g-r<>dę hon-0rawą dla siebie. Wszystkich Roda
ków i Rodaczki z Ober-Styrum i okolicy iatk 
naduprzeimiei z.apra5iamY na naszą rocznicę. 

. Uczestników rocznicy prosi się o trzeź
wość i wzorowe izachowanie się. 

(3) Czołem! 
Uwap. Zebramie o godz.i,nie 12 w polu

<lnie. uprasza się Szan. druhów, aby się jak 
nailicZilliej na zebraniu stawili, bo są ieszcze 
\."ażne sprav.rv tvczare ~i 0 r!Y':?:nic"r do za
latwienia. O.oście mile widziani. Wydw1I 

Cześć pieśnJt 

W niedzielę, dnia 3 listopada, o godzinie 2 
po pdtudniu. odbędizie się zebranie delegatów 
l(ół śpiewackich Westfalii. Nadrenii i sąsied
nich prowincyi w lokil.lu pana Lobka w Gels.oo 
kirchen Kirchstr. na które się Szan. druhów 
jak najliczniej zapnasza. (3) 

Ludwik Kruszewski, prezes. 

Towarzystwo św. Jana Chrzc. w Haspe 
urządza w niedzielę. dnia 3 listopada swa 

JESIENNA 7 Ą Jt ,\WF, 

na sali p. Breuera „Bahnhoflholel„. Początek 
o godzinie 4 po południu na którą wszystkich 
Rodaków z ttaspe. Tovr. gimn. „Sokót" i są-
siednie Tow. zapraszamy. (2) 

__ .!... • ... • _ •• )!.. Zarząd. 

I f. Tomasze ski, mistrz krall'iecki 

w Essen, Gra enstr. 45. 
NaJol~li•t:y Hklad &•k•a na Essen i 

okolicę poleca się 11zan. Rodakom do wykonywania 
wszelkiej fi&rdere by 1aęw.kł~J po bajecznie 
tanich cenach. Jedyny interes w Essen, który w 
wlas.oym war-ztacie wykonuje i pol.k• czeladź za
trudnia. Ubiory 4.ła P.•ów w wła.snym 
wareztacie wykonane od 48-76 mrk. Paletoty od 
"5-70 mrk. Spodnie od 10-22 mrk. Dam• 
•kle koetyUJDy angiel1kie od 70-200 mrk. 
Xabatki od 36-70 mrk. PłauC(Ze od 60-150 mrk. 
Wszyetko w własnym zakładzie wykonane. 1187 

mod~ł 19•• 
po 50, 60, 10, 
76, 86 mrk. i 
wyżej. Wyści
gowce z Ia czer
woną gnm4 95 
inr . .led T•T 

z.•-.•e• fabcy.1.a •. -0# Atll•r. Op"ł, 
Wełl. •etJtłalea i na Herne i oko
licę. MplaU. dozwolon . WHelkie części 
rezerwiowe jak najtaniej. lleperaey" rzt· 
telnie i fachowo. Największy skład kołowców 
na okoli~. 189 

Herner Fabrrad- u. lfotor-Indt strie 

H He.I land He ... e, ul ca Lworco lf& 
1 f (Bahnhofstr.) 111. "t.'elef. 265 

Droga do nieba 
na obczytnle. 

l(SIĄŻl(A DO NABOżEiqSTWA 
zebral i ulożyl 

X. St. Szymański. 
Te wyborną książke, uloooaą przez duz

J>aBterza polskiego polskiego ks. St. Szymań
skiego z Paderbornu i zastosowana do potrzeb 
ludu polskiego na obczyź.nie, mamy zawsze na 
skladz.ie i polecamy gorą<;<>. 

Cena wynosi 1 mr. 10 fen. w oprawie zwv
klei a w oprawie ozdobnej ze złotym brze
giem i wyciskiem 2 m. 60 fen., z zamkiem 3 m. 
Pieniądze na.leży przyslać naprzód przekaizem 
poc2!towym, zalączaJą<; na k06Zta przesyliki ZO 
fen. ca każdą książke 

Kalendarz Maryański 
na roli 1908 

wydania Karola Miarki z Mikolow~ Jut mamy 
na s·kladzie. 

Cena 60 fen„ z przesylką 80 fen. 

"Wiarus Polski" 
Drukarnia nakladowa i księgarnia 

. ___ Bochum. Maltheserstr. 17 . 

• ' ) ~. ' ~ • " '. 1. • j 

Gospod1aie 
.„ kupujcie tylko prawnie zastrzełon~ •·• 

margarynę 
U „Kościuszko" M 

ł 

„Wiarus~' 
nabycia. we wszyetkich składa0h. 

Aby materye uchronić od plam deszczo
wych i zafarbowania się, trzeba sie zglosić do 
r ARBIERNI OALLUSCHKE. PRALNIA w oo„ 
CHUM. Tel nr. 911. . 

fille: Hofstede, Herm;. Elckel, Rohłln1• 
hausen, Linden, Hattin2en. Lan2endreer. Mar
ten. Castrop, Kamen, Dortmund, Oertbe, 
Sorockho\>el. 

Albert Karrenberg, 
Kamen i. W., Weststr. 75. 

NaJ ftlęks~y specyalny skład 

maszyn do szycia 
i kołowców. 12u 

W asny warsztat reparacyjny. 

Obrotnych ludzi 
do sprzedawania oltan)'ków domowJeh., 
a apecyalnie ohrat.U natłłł Bo1ildeJ "~~
@tOł'hO'ftSkleJ, puy bardzo wysokim ;urobku 
poszukuJ• 1281 

Józef Kolk, 
fa b ryk a r a m o br a z o w y eh. 

Ot.erh usen (~adrenia) 
ul. Frledrieh·Karł•tr. nr. ,&. 

Księgarzy polskich, 
kolporterów i wogóle sprzedających 
książki polskie w Westfalii, Nadrenii. 
Hanowerskiem, Saksonii itd. prosimy o 
podanie nam dokładnych adresów swo· 
ich. t ,. 

Chodzi o porozumienie w sprawach. 
dotyczących księgarstwa polsJdego. 

Wiarus Polski, 
Księgarnia i Drukarnia Nakładowa 
w Bochum, Maltheserśtr. 17. 



S~łady W Brucbu, Bochumersfr. 115. 

Dom ·kredrtowy 

„ Telefon nr. 681. 

- ,. 

Jan Kwiatkowski 
j: . 

·B:.artOf le· 
·· , ~ago:Aami 

1268 . . Telef on · 677. 

\=- Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 

otwarte. 

z podróży już , 
wróciłem 1200 

Dr.med. Ruckel 
Boel1.u.m, 

Briickstrasse 53. 
Kierownik zakładu le
CJ.llic1r.ego i kąpielowego. 

Kart••fle 
do jedzenia I 

żółte, różowe, biał~ do. 
starcu w każdej ilości 
za cenę jak najtańszą. 

Piotr Baron 
Baulcau przy Herne. 

Gotheetr. 75. (1264) 
Klik.u 1282 

czeladników 
szewskich 

po•zukuje od zaraz nr. 
stałe zatrudnienie 
I5n. Misiak, mhtrz 
szewski, Gelsenkirche11, 

Bochum-kl ul. 116. 

2 czela4nlkÓw 
krawieckich 

na. duże sztuki Z'ł. wy 
eoką płacą, pi>trzebuJe 
zaraz 1283 
St. 1'Ialel1.ro'"iez, 
Herne, Mitte etr. l 5. 

Za najlepsze są oznan~ 
i pozostały temi samemi znane z ręcznego wyrobu tureckich t;rtuni 

Marłposa + Wanda 
Sokoły ~ Turkfory 
Vulkany Kościuszko 

a fabryki · ,, l 9( 

J. F .. J. KomentUińskiego z Drezna. 
Główny zastępca. " ~, 

Jan Kłerez7ńskl, Herne. 
Baezaoi~ .Rodacy! 

lliii 20 wa;ronów! ·- -
perek najlepszych dostarcza Wir ·Jla~
dej Ilości, tallze wagonamll z•ce
ntt jak naJłal\szq, prz, skore·1ni ,rze. 
telnej usłudze 1206 

JAN GIERA, Recklinghausen SUd., 
(Hlllerhaid_e, Lłndenstr. 8). 

Ele men tarze 
w-wielkim wyborzepolt<'a 

Księgarnia 

~Wó.I do liJWl'&"O I 

Towarzystwo lQteryjne „Jedność" w Dulsburg-
Melderlcb 

'Clonosi swym czlonkom :i wszystkim nam życz
liwYID rodakom, iż ul"Ządiznmy zabawę z tań
cem nai sali pana Pechmanna. Początek o go
<l'Zinie 5-ei po pol. Muzyke dostawi pan Po-
deszwa. (2) Zarząd', 

Nowo otwarte. 

Bacz.ność Laar! 
Niniejszem donoszę Szanow:aej Publiczności w~Laar i okolicy jak najuprzejmiej, iż otworzyłem w miejscu podług najnowszych wymagań urządzony 

interes konfekcyi dla panów i chłopców 
i proszę przy jakielllkolwiek zapotrzebowaruu przekonać się o wielkim wyborze i tanich cenach. Muszę także zaznaczyć, że ubrania w moim składzie 
są tylko z najlepszych materyi wykonane. Przedewszystkiem staram się szczególnie o elegancki krój. Ubrania moje i paletoty są w ramionach 
sta1 annie odrobione a wyłogi są na włósiance, tak, że nie można odróżnić moich ubrań gotowych od ubrań w1konanych na miarę. Każdy napewno 
pozostanie stałym moim odbiorcą, kto raz u mnie kupi. 

Polska uslugal z głębokim szacunkiem Polska usługa! 

Ruhrorter SpezialhaUs fOr Herren- und Knaben-Bekleidung 
Laar, Kaiserstrasse 144. 

Zima nadchodzi! 
Dlatego zwracamy uwagę naszym szanowńym Rodaczkom i Rodakom na nasz bogato zaopatrzony 

skład garderoby męzkiei i damskiej. 
Na złośc całej tydowskiej konkurencyi zakupiliśmy za . (1292) 

około 20 tysięey marek 
mod.Aych zimo-ocrych ma'teryi 

jako t<> materye damskie, wełniane i sukienne, materye na bluzki w najnClwszych deseniach, aksamity czarne i kolorowe w prześli
cznych deseniach z' metr 4 50, 3,80, 2,90, 2,40, 1,85, 1,45 mr. i 98 fen. Boa futrzane od 50 fen. począwszy at do 48,50 mr. 
Wielki wybór w m3teryach na poszwy, wsypy, kołdry watowane itd. Zwracamy uwagę na nasze CZJSłe darte gęsie pierze, 
i artykuły narodowe, także r~czniki z polskimi napisami. 

Konfekeya da1Dska: 
Kabatki, kołnierze, bluzki gotowe, spódnice kostynmowe i wszelka damska bielizna. Sukienki dla dzieci z aksamitu i materyi 

wełnianych w najnowszem wykor aniu. Również kabatki dla dzieci w wielkim wyborze. 

Wielki wybór. Garderoba Ułęska: Wielki ·wybór. 
Zimowe patetoty od 10,50 do 30 m. Ubrania w najl. wykonaninnie do crdrótnienia od nbrańna tnfarę po 9,75, 12.50, 18,50, 22, 31, 

36, 44.50 mr. Jupyciepłezimowe4,50, 5,90, 750, 8 75 do 13,50m. Palełociki dla chłopców od 3,75 do 12,75 m. Ubranka dla chłopców 
po b1 jecznie tanich cenach w wielk. wyborze i duskonałem wykonaniu. Wszelka atarderoba do pracy. Wszelka biebzna m.zka, koszule, 
krawatki i kapelusze. Kto raz do nas przyjdzie i się przekona o rzetelnym towarze i ~anich cenach, ten nogą jut nigdy w składzie innowiercy 
nie postoi. W uroczystość Wszystkich Swiętych zwracamy naszym odbiorcom z okolicy koszta podróży. 

Z szacunkiem 

Piotr Poćwiardowski i Antoni 
. w firmie , 

.A..-Landowski & (Jo., 
Cesarska ulica 173. La~c;endreer. Kaiserstr. 173. 



'Wychoctm ~ześć l'azy tyeodniowo. 

Pren~erata wynosi 

t,liO mk·. 
kwartalnie. 

„Posłańca Katolickfogo" otrzy„ 
mujł\ abonenci w dodatku. 

•r. 45. a· h . 
!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~o~c~um, na niedzieltt, dnia IO listopada 18 07. 

Na niedzielę 25 po świątkach. 
Lekcya. Kolos. III. 12-17. 

Brac_ia ! Przyobleczcież się (jako 
wybram .ęo.ży, ~wi~ci i umiłowani). we 
wnętrznosc1 nulosierdzia, w dobrotli
wos~. w po~orę, w cichość, cierpliwość. 
Jed!Ji ~r!l~ich znosząc i odpuszczając 
sob1~, 1es!i kto ma skargę przeciw ko
mu: 1ako 1 Pan odpuścił W;am, tak i wy, 
~ nadto. wszystko miejcie miłość, która 
Jest zw1ą~ka . doskonałości, a pokój 
Chrystusow mech przewyższa w ser
cach waszych, ku kt6remu też wezwa
n~ j.esteśś~ie w ~ednem c.iele; a wdzię
rn 1.est~śc1e w 1ednem ciele; a wdzię
aha1 m1e?zk.a w was obficie z wszelaką 
mądrością, nauczając i sami siebie na
pominając, przez Psalmy i pieśni i 
śpiewania duchowne, w łasce śpiewa
jąc w sercach waszych Bogu. Wszy
stko, cokolwiek czynicie w słowie albo 
w uczynku, wszystko w imię Pana Je
zusa Chrystusa, dziękując Bogu i Ojcu 
przez J ez'Usa Chrystusa Pana naszego. 

Ewangelia. Mat. XIII. 24--30. 
W on caas mówił Jezus rzeszom 

to podobie(1stwo: Podobne się stało 
Królestwo niebieskie człowiekowi. któ
ry _ posiał dobre nasienie na roli swojej, 
A gdy ludzie spali, przyszedł nieprzy
j~ciel. jego. i nasiał kąkolu między psze
nicę 1 odszedł. A gdy urosła trawa_, i 
owoc uczyniła; tedy się. pok11zał i ką
,kol. A przystąpiwszy słudzy gos~o
darscy, rzekli mu: Panie, iżaliś nie po
siał dobrego nasienia na roli twojej? 
Skąd tedy kąkol ma? I rzekł im: Nie
przyjazny człowiek to uczynił. A słu
dzy rzekli mu: Chcesz iż pójdziemy i 
zbierzemy go? I rzekł: Nie, byście 
snać zbierając kąkol, nie wykorzenili 
zanaz z nim i pszenicy. Dopuście oboj
gu rość aż do żniwa; a czasu żniwa rze
kę żeńcom: Zbierzcie pierwej kąk()l, a 
zwiążcie go w snopki ku spaleniu; a 
pszenicę zgromadźcie do gumna mo
jego. 

KA Z A N IE. 

~aść rozpaczy. Lepi~j łagodniej z nim I rzem dusz, nieomylnym nauczycielem, 
postępowa~, zostawu1ąc go lasce Bożej a ?Jrzeto i najpewniejszym przewodni
~o. czasu. J~k poucza :Ewangielia dzi- kiem na drodze zbawienia. Nasi przeci
si~1sza !11?w1ąc: ,,Dopuście obojgu rośa. wnicy wiedzą bardzo dobrze, że sila 
az d? zn~wa~' - to .iest: do dnia sądu Kościola naszego jest w papiestwie i 
~zy.11 ~m1e_rci człow1ekta; a być może, wi11ra nasza ugruntowana jest na opoce 
ze Jakie me~zczęście .• lub smutny wy- Piotra św .. Dlate~o to zwracają on( głó 
padek ~b?d~i go z letargu nieprawości. wnie przeciw papiestwu broń swoją. 
1 .nawroci .się ~o Boga, A jeżeli tego Le~z im bardziej starają się osłabić wia 
q1e u~zy~1, Bog sam wymierzy mu rę naszą, naszą miłość i przywiązanie 
sp_r~wi~dl!wość stosownie do jego prze do Ojca świętego, tern silniej powinni
~m!ema,. J~~ nas o tern zapewn•a :Ewan- śmy stać przy nim, składając mu nowe 
~i~łla dzis1e1s~a., gdy mó'Yi: „A czasu i wyraźne dowody naszej wiary, Pc>
zmw~ rz~kę zen com: zbierzcie kąkol. słuszeństwa i uszanowania." 
a zwi~zc1e p:o w sn?pki ku spaleniu: a Tym biskupem włoskim, który w 
pszemcę zgromadźcie do gumna moje- tak pięknych słoWlach z okazyi jubileu
go;'' - Zeń~a1:1i. o_wymi są. Aniołowi·e, szu kapłańskiego Leona XIII do swych 
ktorzy w dz1en zmwa czyh sadu osta- owieczek się odzywał, był Józef Sarto. 
tecznego, odłączą z rozkazu Boga biskuip mantuański. Nie przeczuwał on 
2~ych ?d dob~ych jakoby kąk·ol od psze wtedy z :pewnością, że po latach dwu
mc_Y, i. potępionych ':Vep.chną w prze- dziestu my własnemi .słowami jego 
pasć piekła. a spraw1edhwych zabiorą odezwiemy się do naszych owieczek. 
ze ~obą do gumna chwały niebieskiej wzywając je do obchodzenia j.ego wła 
g?z1e wr~z ·Ze wszystkiemi Swiętymi snego jubileuszu kapłańskiego. Przy
c1eszyć .się będ.ą n~grodą wieczną, za swoiliśmy sobie te jego słowa nietylko 
swe zyc!e cno.thwe 1 czyny chwalebne. dla tego„ że z takim zapałem wskazują 

~r~cia m?i, słysząc ten wyrok Bo- na wysoką godność, jaką piastuje sędzi 
ga 1ak1 będzie ,wyda~y na złych i do- wy jubilat, ale także dla tego, że krót
b_rych przy ~oncu świata, zasiianówmy ko, ale trafnie tłomaczą nam, jakie zna 
się nad sobą I zauważmy: do liczby któ czenie dla świiata katolickiego ma ob
~ych ·pragnęlibyśmy należeć? zapewne chód jubileuszu kapłańskiego Ojca św. 
ze. kazdy z na~ życ~yłby sobie być zba- Obchód ten ma p-okazać, jak ścisłe wo
w10nym, a więc me trtaćmy czasu, bo zły łączą nas z najdostojniejszym Jubi
dopokąd żyjemy. możemy postąpić jak latem, ma te węzły jeszcze mocniej 
nam się podoba. W rękach naszych ścieśnić. 
spoc~y~aja losy przyszł.ości, możemy Okaż zatem, ludu katolicki, jak 
z ~a1w1ę~s~ych g~zes~.mków stać się świętem i dragiem ci jest kapłaństwo. 
św1ętym1, 1 przec1wme, z cnotliwych w którem Twój Bóg i Zbawiciel swoją 
popaść w występki i stracić laskę Bo- ar~ykapłańską działalność tu na ziemi. 
g;~ na z~wsze, jeżeli czuwać nad sobą aż do końca wieków chce wykonywać! 
me. b~dz1ern~. Wszł'scy bez wyjątku. pok~ż całemu światu, z jaką głęboką 
w Jak1mkolw1ek stame duszy jesteśmy, czcią spoglądasz na ten wieniec jubileu
prośmy gorąco Boga: aby jeżeli jeste- szowy, który, acz kolcami przepleciony 
~m~ sprawiedliwymi d~l nam do końca zdobi skroń tego koplana, w którym 
zyc1a wytrwać w cnocie, a przeciwnie. widzisz pełnią władzy kapłańskiej i pa
jeżeli znajdujemy się w grzechach. aby sterskiej ! Pokaż i zaznacz głośno i ot
udzielił nam łaski do jak najprędszego W1arcie, że nfozłomna wierność i ser
z. nich po~stania i odpokutowania za deczne przywiązanie łączy się z tym 
me w zycm tern, a po śmierci do vo- kapłanem jubilatem, który wedle słów 
łączenia się z Nim w niebie, i ciesze- i rozkazu Chrystusa ma paść baranki. 
ni:a chwały Jego po wszystkie wieki owieczki jego. 
wieków. Amen. Zatem nie rozpowszechniona za dni 

Lisi pasterski 
Zastanowiwszy się z uwagą nad 

przypowieścią zawartą w :Ewangielii 
dzisiejszej, łatwo się domyśleć: że 
przez owego człowieka, który posiał 
dobre nasienie na roli swojej, mamy 

C Z2romadzeni u grobu św. Bo,,iface20 w 
rozumieć ni·e kog.o innego, a tylko hry- Fuldzie Arcybiskupi i Biskupi czciaod-

Iiaszych skłonność do obchodzenia róż
nego rodzaju dni pamiątkowych powo
duje nas do obchodzenia tego jubileuszu 
. Czynimy to z głębszej pobudki i w 
wyższym mmiarze. Im więcej ludzie 
naszych czasów stronią od wszystkie
go, co ·nasze ziemskie życie łączy z 
wiecznością, im bardziej zanurzają się 
w doczesności i zmysłowości. im więcej 
błyskotliwość ziemskich zdobyczy i 
·ziemskiej wielkości odwodzi ich od 

stusa Pana; ,ponieważ On to posiadał ~ 
to dobre nasienie słowa Bożego ,czyli uemu Duchowieństwu i Wiernym swo-
nauki swojej na roli serc ludzkich. przy- ich dyecezyi pozdrowienie i hło2osła-
szedłszy na ten świat dla zbawienia wieństwo w Pamd 
naszego. „A gdy ludzie spali, przy- Gdy katolicy całego świata w ro-
szedł nieprzyjaciel jego, i nasiał kąkolu ku 1886 sposobili się do obchodzenia 
J>Omiędzy pszenicę i odszedł". - Nie- "Qięćdziesięcio1etniego jubileuszu kaplafl 
Przyjacielem Chrystusa jest zły duch, stwa Ojca św. Leona XIII, biskup pe
który ustawicznie czuwa nad tern. aby winej dyecezyi włoskiej obwie~cil to rn 
!udzi cnotliwych wprowadzić w błąd dosne zdarzenie swemu duchowieństwi 
i odwieść od cnoty. A czyni to podów- i ludowi listem pasterskim, w którym 
czas, gdy ludzie zasypifają sprawę zba- tak się odezwał: 
Wienia i oddają się występkom. A głó- „Trzeba mi uwagę waszą zwróciC 
Wnie, gdy rodzice i przełożeni, zaró- na zdarzenie, które w sercach waszych 
Wno duchowni jako też i świeccy, do uczucie szczerej radości wywoła. Za
których należy czuwać nad moralno- mierzam mówić do was o Ojcu świę
ścią i kierowaniem podwładnych, obo- tym; a czynie to radosnem sercem, bo 
iętnieją w obowiązkach swoich, i po- wiem, że znajduję się wśród oddanych 
zwalają na wszystko zle. „A gdy uro- mu wiernych synów, którzy z wfasne
sła trawa i owoc uczyniła: tedy się po- go popędu, przy każdej nadarzającej się 
kazał i kąkol". - Takie to głównie na- sposobności, dJają mu jawne i uroczy
~tępstwa złego wychowania młodzie- ste dowody s~ego przy'Y,i,ązanja. ~, . 
zy: że wzrastając w Ji:1ta, wzrastają , ,pla nas 1es~ pap1e,z .• mow1 dal~~ 
zarazem i w występki. które niełatwo ow llst pasters~1. „strozem e;v~ngeh~ 
PÓźniej wyplenić. Podówczas to, po- św .. jako ten, kt0ry pr~echo~u1e ~ rdost 
trzeba wif~lkiej rioztropności, aby przez naukę Chrystusową; 1est naJwYZ~~ym 
zbytnią gorliwość pod pozorem wvko-

1 

sz~farzem ła~k .duchnwnycłt Ko~c;o!a 
rze~ienia złego, nie zatwardzić grze- świętego, ~zc~godna ~ło":7ą chrzesc1an
szruka, lub nie popchnąć go w prze- stwa katohck1ego, na1wyzszym paste-

dóbr wiekuistych i od szukanh króle
stwa Bożego; tern usilniej my właśnie 
wracać mamy oczy nasze ku tym 
wznioslym chwilom pamiątkowym w 
życiu Kośc10ła naszego, które nam tak 
żywo przypominają, że ponł1d troską o 
rzeczy doczesne stać powinna troska o 
rzeczy Boże. Im bardziej świat się sta
ra zycie doczesne odłączyć od życia 
nadprzyrodzonego i wiecznego. i wyłą 
cznie na staranie się o rzeczy doczesne 
ogrtmiczyć, tern bardziej powinniśmy 
sobie przypominać, żeśmy przeznacze
ni do życia wiecznego. A im bardziej 
kłopoty i troski ziemskie tę prawdę za- · 
ciemniają, tern uważniej godzi się nam 
wpatrywać w żywot, który cały oddh
nv jest służbie Bożej i pracy okole zba
wienia dusz ludzkich, a takim żywotem. 
jest żywot kapłana J ubihta. 1na którego 
dn:a 16 września 1908 r. oczy całego 
świata chrześciańskiego zwrócone be
dą. Dla zbudowanh więc własnego 

Księgarnia " iarusa P .'• 
. poleca w wie~k:m wyborze: 

książki qo nabożeństwa, . pó~ieJ 
ściowe, historyczne, śpiewniki, U. 
sto~; papi~r' listowy, ~~ki, 
powin~owania itd. · -

Adres: "Wiarus Pdlsltj.~, , Bo-. 
chwn, Maltheserstr. 17. 

. ! 

Rok. 17. 

przyjrzyjmy się pracowitemu fywoto
wi Arcykaplana Piusa X, którego Pan 
Bóg ludowi swemu za przewodnika 
przeznaczył. Przez udziłał nasz radosny 
w uroczystości jubileuszowej Piusa X 
okażemy dowodnie całemu światu, w 
jak wielkim poszanowanJu jest u ludu
katolickiego stan kapłf.łński, jak wielka 
miłość i wiemość łączy go z najwyż
szym kapłanem, który jest środowi
skiem jedności Kościoła. 

Kochani dyecezanie ! Z dniem 18 
września rb. rozpoczął nasz ojciec św. 
pięćdziesiąty rok swego kapłaństwa. 
Rzućmy wzrokiem wstecz i przyjrzyj
my się długiemu a bogatemu w cnoty i 
zasługi żywotowi Dostojnego Jubilata. 
Po odebraniu święceń kapłańskich Dra 
cował jako wil<Jaryusz w Tombolo, mia 
steczku włoskiem, następnie jako ple
ban w miejscowości Salzano, później ja 
ko kanonik, jako kanclerz biskupi i oj
ciec duchowny seminaryum duchowne
go w Treviso, dialej jako biskup man
tuański, od roku zaś 1894 jako patryar
cha wenecki i kardynał aż do 4 sierpnia 
1903, kiedy to wyborem kardynałów ua 
St.;licę świętą Piotra wyniesiony zo
stał. Jakie uczucia budzić powinno w 
nas wspamnienie tylu i tak ważnych 
chwil w życiu naszego Ojca święte){o ! 
Przedewszystkiem uczucie wdzięczno
ści względem Boga, który sługę swe
go tlak cudownemi ścieżkami prowa
dził. A w jaki wspaniały sposób ob
jawiło się to uczucie u nas, kiedy 4 sier 
prna 1903 roku, wieść po świecie się ro
zeszła, że patryarcha i kardynał Józef 
Sano został następcą papieża Leooa: 
XIII-go! Jak szczerze wielbiliśmy wten 
czas Boga i dziękowaliśmy Jego miło
ściwej Opatrzności, że czas sieroctwa 
Kościoła swego skrócił i tak rychło dał 
nam nowego a dośwtadczone~o przewo 
dnikach na drogach zbawienia. 

Bóg, który j!O powołał do godności . 
kapkmskiej, biskupiej i papieskiej, był 
Mu zawsze światłem i obroną wtem ży 
ciu. Ku Niemu też były zawsze oczy je
go zwrócone. Jemu był wyłącznie od
dany. „Opatrzność Boska nigdy nas nie 
zawiedzie". temi słowami często się po 
cieszał, ta myśl przebija się w je~o mo
w!1ch, w jego listach od pierwszej mło 
do~ci. Ta silna ufność w Bogu jest źró
dłem Jego apostolskiej odwagi, której 
znakomity dowód znajdujemy w pierw
szym jego liście pasterskim, który ogło 
sił Jako biskup mantuański w roku1885„ 
W tym liście pisze on: 

Za godło moje wybrałem &obie kot ... 
wicę, jako symbol nhdziei. Pismo świe
te bowiem mówi. ze nadzieja jest dla du 
szy kotwicą bezpieczną i mocną (List 
do Żyd. 6. 19.). Nadzieja jest jedyną mo
ią wiernfł towarzyszką na drodze ży
wota, najlepszą podporą w wątpliwości 
i niepewności, mocą moją w wtasnej 
niemocy; mam na myśli nndzieje, pokła 
daną w Chrystusie Pa·nu, która n::ij
~h bszeg-o czło :vieka uzbraja w moc Bo 
ska. „\Vszvstko moge w tym który 
mnie umacnia", mówi Apostoł. 

Dokończenie nastąpi. 

Cudo~ne obrP.zy Mat ki Boskiej 
·· ··· . w Poh1ce . ~ ,. . 

TUCHOLA. 
Tuc11el 

. Miasto Tuchola położone w obwo-. · 
dziechojnickim. posiadało dawniej o-
Naj~w. Panny Maryi z Panem Jezusem 
na ręku, umieszczony w kościele far- · 



nym. Akb1 kanonicznej wizyty b. Treb 
nica wspominają, że lud okoliczny 
szczególnie miał nabożeflstwo do Mat~ 
ki Boskiej w tym obrazie i uciekał się 
do niego we wszystkich potrzebach 
.swoich, a za otrzymane laski składał 
w ofierze kosztowne wot::l i inne dary 
Szczególniej podczas napadów szwedz 
kich, którzy prawie przez 15 lat dreczy 
li Tucholę i w tym czasie pięć razy 
szturm do tego miasta przypuszczali~ 
mieszkańcy Tucholi głównie przed tym 
obrazem oddawali sit: opiece Najśw. 
Królowej nieba i za Jej przyczyną sla-
bemi silami, mężnie szwedów odparli. 
Nawet pożar, który nieprzyjaciel w 

czasie wzniecił, aby miasto w perzyn~ 
obrócić, ·zn:aczniejszej mu szkody nie 
przyniósł. Z wdzieczności za tę opiekę 
Maryi, ofiarowało miasto piękne ze sre 
bra wotum, wielkości stopy. na którem 
przedstwiona jest postać Najśw. Bo
r;arodzicy z następującem napisem·: 

Znak obrony Twej Aanno, Matko praw
( dziw ego Boga 

Przez wojnę Szwedzką całość Miasta 
(tego, któreś od nieprzyjaciół 

Pięćkroć obroniła, 
Przeto na dziękczynienie nas samych 

(w niewole 
Oddajemyć: mniej w opiece Tucholę. 

Jedno to wotum pozo.stało dotąd w 
kościele parafialnym. jako dowód szcze 
gólnieiszei opieki Najśw. Panny nad 
tern miastem, wszystkie inne srebra za
brał rząd i przetopił na monetę w roku 
1813. Sam obraz Najśw. Panny już po
prz-ednio zniszczył ogień, wszczęty 
rzbrodniczą ręką dnia 17. Maja 1781 ro
ku. Sp.toneta wówczas wraz ·z kośc~o
łem parafialnym i większa część mia
sta; zaledwo niektóre kosztowności koś 
ciota i zakrystyi wyratowane zosta
ły. 

O Tucholi podaje wiadomość ks. J. 
fankideJski: „Obrazy cudowne",. 

~zieje Koś cio ·a kato I icki egal 
Ciąp: dalszy. 

Dwa stany Chrystusa. 
§ S4. 

1. z nauką o os.obie Chrystusa, jla
\kio Bogaczlowieka, łączy się nauka o 
Jego boslro-ludzkiem ży~iu, 'k~ó:e, od 
Boga we wszystkich ną1drobme1szych 
rpunkta·ch i 1Jdarz~niach . mądrze na
iprzód obmyślone 1 ku dziełu. J]a~zego 
odkupienia skierowane, tak Je~t wa
żnem świętem i drogocennem, ze chrze 
ściani~n rozważać je nieustannie powi
nien. W tern zaś życiu bosko-ludzkiem 
rozróżnić można dwa główne momen: 
-ta które się 111aizywają dwoma stanami 
Chrystusa, t.i. stan Jego poniżenia i stan 
Jego wywYższenia. Stosunek tych 
dwóch stanów żyda Chrystusa do na
szego odkupienia można określić w ten 
sposób, że Chrystus, w stiaITTie swego 
poniżenia czyniac za nas za.dosyć, zb~
wienie nam wysłużył, i że w stame 
chwały sam zażywa owoców swojej za 
sługi i 111ai sobie samym żywo je oczom 
naszym przedsitawia. pra~nąG.. abyśmy 
Go naśladowali _w 1poniżeniu i w cier
pieniu, jeżeli irównymi Mu się stać pra
gniemy w chwale. 

Ze względu na to urządm też Ko
ściół na .pamiątkę szczegółowych zda
rzeń w życiu Chrystusa Pana uroczy
stości, a azyni to nie ty1lm w tym celu, 
abyśmy 1zdarzema te sobie ciągle p·rzy
pominali i ziachęcali się ustawicznie do 
wdzięczności i miłości względem oso
by Odkupieciela, ale i na to, ażebyśmy 
o ile możności w życie Chrystusa nieja
ko się wżyli i Jego żywot w sobie od
świeżyli. Z Chrvstusem to mamy się 
narodzić; dla nieba się odrodzić; z Nim 
się dać duchowo obrzemć; z Nim zwy
ciężać pokusy szattańskie; z Nim pościq 
derpieć i obumierać. abyśmy zmar
twychwstać Iz Nim mo1gli i kiedyś do 
wieClznej doszli szczęśliwości. Na tej 
myśli .przewodniej opiera się .rok ko
ścielny i trzy jego najgłówniejsze okre 
sy tj, okres Bożego Nąrodzenira~ Wiel
kiejnocy i Zielonych Swiątek Jednym 
zaś z głównych środków illaszego u
święcenia i udoskonalenia jest tęn, a
hyśmy rok kościelny i uroczystości ko 
ścielne rzeczywiście w duchu KośĆjo
h świecili i żywot naszego Odkupiciela 
ciągle rozważali. 

2. Stiain poniżenia Chrystusa Pana 
.roz.ciąga się od Wci.elenia aż do śmier 
ci na krzyżu i do zstąpienia do piekieł; 
stan Jego wywyższenia poczyna się od 
Zmartwychwstania i trwa aiż na wieki. 
Bo, „raz umarłszy" rnówi apostoł, „już 
Chrystus nie umiera", i ,panuje na wie
ki. Jednakowoż już i w .poniżeniu vrze 
nikają tu i owdzie .promienie Jego R.TZY
szłego wywyższeni~ i uwielbienia, iJJ{Xio 
bnie jak się slońce p~ez obłoki i mglę 
przebija. 

Tu zaliczamy śpiewy chorów aniel
skich iprzy narodzeniu Pana J.exusa i 
hold mędrców ze Wschodu; usługiwa
nie aniołów przy ikuszeniu, objawienie 
się Bog1ai przy ·chrzcie, cuda, przemie
nienię na RÓrze, cuda przy śmierci 
Chrystusa itd. 

Głupi Franek. 
Opowiadanie Maryl Konopnlcklef. 

Cłu dl.lny. 
- A oiszej, koltuny ! - tupnął na 

dzied - a .pójdziesz!... - krzyknął 111a 
Oasia, który obliatywał byśka, szczeka 
jąc i za nogi go lapi(łc, jakby się zaipa
miętał wla·śnie. 

:Frainek chłopa za rękaw ;precz ta.r
g1nąl. 

- Gospodrurz;u ! Łuko!... - ·za:cząf 
·znów swoje. - A to złodziej ... 

Ootlib namarszczył się i cofnął ikro 
kiem. Stali niemal tuż ·przy studni, a 
glupiemu :nie wiadomo, co do łba strze
lić rrnoże. 

- Idź głupi! - odburknął się chł·op
j iodmachnął się gniewnie. 

Ale Firanek nie ustąpił z miejsca, 
tylko ścisnął kułak, w pierś mklęstą 
się grzmotnął i wielkim głosem za
klął: 

- Bogdajżem się z teg·o miejsca 
nie ruszył, i bogdaiżem nocy nie docze
kał, żeli łżę, żelim go u Osmółki z wo
zem .nie widział, złodzieja, a nia wozie 
waszej skrzy11i, kł·ody i cielaka! Bog
daj em. 
- · Wściorności! - wybuchnął na

gle Łuka niewiadomo na byśka, czyli 
też na :Fnanka. Baby zaczęty się przy
suwać od płota, ten i ów obrócił ku 
mówiącemu glowę. Pranek szeroko o
twarte, pełne przerażenia .oczy w Łukę 
wbil, nie pojmując zg·ola, dlacz.ego 
chlap wszystkiego nie ciska i zlodzieja 
ganić nie leci. Zdawało mu .się, że go 
nie •rozumie chyba, nie wierzy mu. Z 
większą tedy jeszcze silą grzmotnął 
się kulakiem w piersi. 

- Porwal, gospoda1rzu !... Porwał!.. 
Żebym ta1k s~c.zęśliwego skona-nia do
czekał, jak zt·odziej miemiec porwał!... 

Ootlib odW:rócił głowę, splunął, i 
znów się io kmk cofnął. 

Na chłoipa uderzyły ognie. 
-Co :miał 1porywać, zatracona du

szo, co? ... 
Otrząsnął się. F·rankowi ręka oipa

dla. 
- Ołuipi ! głupi! glupi !. .. - wołaly 

dzieci, skacząc kolo studni. 
Franek .patrzal na ·chlo1J1a obłędnie, 

tępo, :pomiarik1orwać się zgoła nie mo
gąc. Z ustami ·otwartemi i wyciągnię
tą szyją stal przez chwilę niemo, aż za 
cząl gł.osem 01ohrypłym, ·zmienionym: 

- Wy, gospodarzu? ... Wy j.emu 
iprzeda.Ii? .„ Wy sami 1~rzedali? .„. 

- Psssia ... cie! - zaklął chłop, mo· 
cując się z byśkiem. 

Pranek go znów za .rękaw pachwy
cil. Dyszal dężlm„ oczy wysiadły mu 
na wierzch. 

- Oadajta !... Gadajta!... Samiśta 
iprzedali? Gadajta !... 

Następował na chlopa, tairgając go 
za rekaw cornz gwałtowniej. 

- Umykaj., pókim dobry! - huknąl 
ł'..Atka. - A żebyś ty zmarniał! Choro
bna duszo ... - ZJaikląl w tejże chwili na 
wyrywają.ceg.o się byśka. 

- A dummer Kerl!... - szepnąl 
wzga:rdliwie Gotlib i .ramionami rmcił. 

- Co to z głupim gadać! - roze
śmala się któraś baba. Insza za nią. Ka
żda się teraz wobec Niemca mądrą i po 
baranią czapkę ze stróikiem z azob zsu 
nął bo ze trzy litkupy miał we łbie i ku
rzylo mu się z czuprY!l1Y, a język co nie 
co ·piątal. Bodniak, jako że siam gospo
darzem na własnym szmacie ziemi nic 
siedział, do szwagra przykrość jakąś w 
sercu czuł i riaid go poszczypywał sło
wem, bo zazdmsny.ch oczu byt na cu-

dze dobro. Ten tedy, rozkraczywszy się 
prz.ed :F.rankiem, .ręce w biodra w1parl i 
niebardzo (pewnie na nogach stoiąic, 
rzekł: 

- A i nie wiesz to, glupi, co teraz 
chk>py, niby gospodarze, ze wszystkie
go się wyprzedają, z domowizny i też 
ze ziemi.„ 

Chwycila go czkawka, wi~c urwał. 
Pranek sfochal, jakby ogłuszony. 
- Ze ziemi.... - powtórzył jak e

cho„ 
- .Ze ziemi i z gruntu het precz, -

cią.gnąl Bodniak ~ a idą głupi za mo
rze ... 

- Za. mor.ze„. - powtórzył :Franek. 
- Choć ta i suchoputna droga po-

1noć je, o trzy dni by nią człowiek ze 
Zagajnego zaj1echaL. tyla, co o niej nie 
wiedzą ... 

- Nie wiedzą - powtórzyl mar
twym głosem Frainek. 

- To d tera het precz, Hcytacya ... 
- mówit Bodiniak, 1przełykając dręczą-
cą go czkawkę - targowica„. nie przy 
mierzając, jak w kramie·. 

Podniósl rękę, CZ!arniawym włosem 
zaroslą, g.ru.bemi żylami zbmżdżomi, i . 
wodził nią w powietrzu, ukazując pal 
cem zebra.iny.eh w ipodwórku. Mętne, 
tępe oozy :Franka •I>OSzły za tym pal
cem. Teraz dopiero zobaczył mdegd 
Ootlibowego .parolhka, szia,f ę na wózku, 
i Niemca przy sieczikarni, i :F.ryca z ko 
s~ką w ręku, i baby, i obce igsy kudla
te, i byśka, i grubego Ootliba. 
. Wszystko. Patrzyl, patrzył, nagle 
ręce opuścił .i glowę na pierś sklonil. 
Gęstwinta, lnia1nych, zwichrzonych wło
sów sipatdla mu ;na oczy. Wy.glądal tak 
śmiesznie, że dzieci na nowo wybu
chnęły wrzaskiem. 

- Gł1upi Franek! Gtupi Pranek! Wi
d.zita gluipiego Pranka! 

Jemu .się 1Usta zia.częfy trząść, kola
na zadyg·otaly pod nim, obszarpana ko
szula podnosiła się corax szybciej na 
wysoko bijącej piersi. Nagle zaszlo
ch1al glośno i błagalnie do Łuiki się o
zwal: 

- Nie przed.aita, gos.podarzu, :pola!. .. 
Dlaboga, nie przedajta ! „. Dlaboga re
ty, Maryio !.. 

Zaniósł się wielkim 1p~aczem, i chwy 
dl połę siermięgi gospodarza. 

Chl·op trząsł sabąt chcą·c się uwolnić 
od niego i klął siarczyście. 

- Nastąip .pokraiko!. .. Chorobna du-
ł A · b . sza . ze· y cię .. 
ZerwaJ się Fri21nek i do Łuczyny pod 

biegł. Glębokiem łkanie wstrząsało je
go nędzną pieirsią. 

- Oospodyini ! - wolał przerywa
ny.m gtosem - Oosipodyni !... Nie prze
dawa}ta miemoom chałupy! Dlaboga, 
•rety! nie rprzeda wajta. chałupy!... 

- Do ie.na ogJuipiało ·chłopisko! -
szeptały między sobą baby. 

- Bo to nic? 
- Na wiosnę takiemu najgor·zei„. 
- A odczepże się, i0dmień·cze ! -

krzyczała kiobieta. - Owaryowial, czy 
co! Adyć go weźta ! - Ale nie trzeba 
go byto brać. Sam porwał się i wy
ciągnąwszy ·przed siebie trzęsące się, 
lachmanami rękawów ledwo że okryte 
ręce, .ryknął wielkim glosem: 

- Rety!... Mta.ryo !... Rety!... Lu
dzie!.., Gospodarze!... .Nie przedawaj
ta się miemoom !... Dlaboga ludzie!... 
Nie przedawajta !„. 

Uderzyl w dłonie i zlożonemi ręko 
ma trząsł przed glupią swoją głową, a 
IPO śniadej1 twarzy leciia.ly mu łzy, cię
żikie, jasne, gorące. 

- A dummer Kerl ! - 1p-0wtórzyl 
Gotlieb; poczem ziewnął, spl:Unął, su
kienną czaplkę na gł.owie poprawil i do 
odw.rotu się zbierał. 

Ttknęlo to Łukę, który targu o by
śka dobić ichciat; z całą tedy pasyą, 
zwrócił się do Fran.kia: 

- Ustąpisz mi ty na bok, zła duszo, 
czy ·nie ustąpisz? Chlo.paki ! Ruszta się 
. ' llliO •• „ 

Ale chłopaki baw.ily się .zbyt do-
1brze ·calą tą „komedyą' ', żeby się ru
szać miaJy. Trącił jeden drugiego ł·ok
ciem, spoj.rzeli po sobie, i stali. 

Łuka się za Ooitlibem puścił. 
- Da.lej, sąsiedzie! Półzłotka przy

czyńcie i będzie zg-oda z inami! Ja dziś 
<lo z~ody, jak do wódki! U mnie tak! 
Dzień 1placi... dzień traci. Dalej, panie 
Ootlieb !.... Zgoda!... 

Mówił szybk10, obficie, głośno. jak,. 
by chcial zagadać głupią, mowę Pran
ka 

Niemiec odchodził niby. Nie mógJ 
właściwie odejść, 1póki Bod!niak stal 
a z inim i furka jego, z której zwrócon~ 
lbem do dyszla szkaipa wciągała grubą. 
w bagnach sieczoną, trawę. Bodnia~ 
1kowi zaś nie spieszylo się wcale ze 
szwagrowego podwórka. 

- No? ... pólzlotka ! J1a;kże będzie? 
- powtarzał Łuka. - Kupujta, póki 
przedaj~!.„ No?.„ Jakże?„. Co ta bę .... 
dzieta na głupi.ego patrzeć! .Róbma zgo
dę ... Da-lej go!... 

CDok ""ńczenie nastąpi). 

flaboieńsfwo polski& 
N~a .Polskie w Bochum. 

W niedzielę, dnia 10 listopada, o ~odizinic
Z,15 p-o poludruLu nał>ożeńs.two za duST;O czyś
cawe. 

Nauki w cluu llstoo1a 
Dla ~iczyzn żoaatych w środ1e, dnia. ta 

listopada o i!odZ. 8 wiecwrcrn. 
Dla mlod~ielków w środe, dnia 27 lisłiopaida 

• .ooz. 8-ei wieczorem. 

Sarittłojózaf•cie. 

Ze skarboo.ki Towarzystwa św. Stam.isla
wa w Marxloh nadeslal p. Jan Cieluch, ttuttem 
str. 8. 22,00 tar. 

Na woLnem piwie p. Nettebeoka w Asset., 
zebral p. Ed. Gojrzews~i i Wickede-Asseln„ 
kolonii łfolschtein 17. 1,05 mr. 

Na chrzdna:ch u p. Fikusa w Laar: Ja:n Fil..'lls 
z ż. 1 mr., nowonarodz.opy syn -Jan 60 fen., Mar 
cin łilaista 1 mr., Wojciech Oór.aJlczyk z ż. B 
mr., Marcin Wróblewski 1 mr., Józef Serek z: 
ż. 1 mr., K~sper Rzekiecki z ż. 1 mr., ~yno;wie 
Bernard i Stanislaw pq. 20 fen. Nadesfal p„ 
Ja.n fikus z Laiar, Baustr. 3. 8,00 m.r. 

Nat chrzcinach p·. Jana Plócin1ka w Gtin
nigfe1d: Jan P1óciinik z. ż. 1 mr ., nowonarodz.o
ny syn 50 fen., W. Szychowak 1 mr., Jan Szy
chowiaik 1 mr .• Jan Broda 1 mr., Prancisze.k 
Plócinik, kumotr, 50 fon., Ma1rya!l'na Pabech, 
kumoszka, 50 fen., Ant()l!1i Stefan 50 fon .• Jan 
Minta 50 fen., Fr. Tuszyński z ż. 50 fen., St. 
Tuszyński 50 fen., .Fr. Broda z. ż. 50 fen., Jó
zef Ciąder 50 fe.n •• Waclaw Pabich 50 fen., pani 
aikuszerka 50 fen., Jan Krystek z ż. 50 feo. , 
ich syn fra111cisizek 50 fen., na.desla1 p. Krystek 
z Gilnnigfeld. 10,50 mr. 

Na; weselu u p. L. Przewoźnego, Reckling
hausen-S.: Miocta Parn St. Kędziora z1 ż. 2 mr.. 
pani .Elźbiefa Kędziora 50 fon.. Lukasz. Prze
woźny z ż. 50 fen„ Józef Sanordz z. ż. l,50 m.,. 
K. Zgórecki z ż. 1 mr., J. W-01jtaszak z ż. l mr.,. 
J. Wasielewski z ż. 50 fen., A•ntoni Mlodzif1s.ki 
iz ź. 1 mr. Nadesla1 p.. I,(. Zgorecki, lierne v~ 
der lieidtstr. -41 III :Et. 7,80 mr. 

Na chrzcinach u p. Piotra Zachwicai: Piotr· 
Zaichwic 50 fen., Sebastyam Zachwic z chrrze
:stną 2 mr .• Antoni Zachwi.c 50 fen., Jan Za
chwk 40 fen·., W. Mieżyński 50 fen., fan Dlu
gi 50 fen., St. Dlugi 20 fen., Józef Dlugi 1 mr .•. 
Jan SzymańSiki 1 mr., Pr. Zur.aszek 50 fon. 
NadesJ'al p. W. Nawwcki z ttabi-nghorst. Frie--
drichstr. 9 b. 7,10 mr. 

Od TOJWarzystwa św. StamJslawa z Ca
ternberg. Wręczyl p. Stelmaszyk z Catern-
berg, KastaTiienstr. 12. 12,55 mr. 

Na chrzcinach u p, W. Gumiennego w 
WaJttet11ScheidJ: W. Gumienny z. ż. 1 mr., no
WIOnarodzony sy.n 50 fen.. St. Akaliński, chrze 
&tny z ż. 1 mr.. ich córka M.aryanna 10 fen. t 
chrzestna pani Jaruzel 1 mr., jej córkt 20 fen. ,. 
J. Walczak z. ż. 50 fon .. ich syn Józiu 10 fen.„ 
T. V/ oidechowski 50 fen. Nades!al p. Jan Ja-
rużel z Wattenscheid 4,90 mr. 

Na chrzcinach u p, Akalińskiego w Watten 
scheid: St. Akałiński z ż. 1 mr., nowonaro
dzona córka 50 fen.,ojciec Marszalek 1 mr.„ 
chrzestny fan Gmur 2 mr., pani Gumiena 1 mr. 
jej synek 10 icn .. T. Wojciechowski 1 mr., Jan 
Jalruzel z ż. 1 mr., jej córka 10 fen., Wr. Jaruzel 
50 fen., Ign. Frąck·owiak z ż. 1 mr., ich oqciea 
Szczepan f rąck-01Wiak 50 fen., ich dzieci Jar1„ 
Piotr, Stanislaw i StanislaiwaJ Frąckowiak po· 
10 fen. Zebral Jan Jaruzel z Wattenscheid 
raizern 10,10 mr. 

Od T01War.zystwa św .Sta111islawa w Iierne· 
ze skarbonki z dnia 4. 8. 07. 3,55 mr. z dnia 
18. 8. 07. 2,40 mr., z dnia 1 .9, 07, 2,91 mr, 
z d1nia· 22. 9. 07. 3,05 rnr.,za kary od czfornkó'UT' 
że u<lzialu nie brali w rocznicach 16,80 mr., 
w .aziwartyrrn :kwairtale 12,00 mr., razem 42,71 
mr., .nra. parto 20 fon., natdeslal p:i!n W. Gapski„ 
lienne, Neustr. 76. 42,51 mr 

Na srebrnem weselu u p. Fr. Czaprackiego 
w La~r. Pr. Cwpracki z ż. 1 mr.. sy:n Pr. Cza 
pracki 25 fen., Wojciech Czapracki 50 fen.~ 
StairOOl~iwa Czapraoka 30 fen.. Ma·rc.in Górc ·t 
z ż. 1 mr., Ma·rcin fakubiak z i. 1 mr., Anasta
zya Przyboww.ska 25 fen.„ StanisJ\aw ttof
mam z t.. 2 mr., Ja.n Czapracki z i. 2 mr. Na
deslia.l pan Jam Czapra:cki z BaukaJU, August.a-
str. 5. 8,30 mr. 

Do 6 listopada ze1brano 133,81 mr. 
W kasie niedobór zob. numer 43. >ri 
„Pool1anl.ca Kat." 39,83 mr. '~,· 
Pozostaje 93,98 mir. .,. 
Ból( zaplać Szan. Ofrarodawoom .• ~wię-

t0Józ.afacla1", za których odprawi.aią się. c.o ; 
miesiąc .ctw.ie M~e św. O dalsze .s.kla<lk1 nai- , 
serdeczniej si~ uprasza. „ ~ 

Rotthausen, dnial 6 ·listopada 1907. r'IJ 
Dilppelstr. 44. t•h 

BailftłomieJ Wilkowsk.f. 



J. Barański, Wanne, 
NajwiokHy i najstarssy polski skład 
mebli, maw.1yn do 1otowania I całko· 

wityea wypraw kuehennycb 
znajduje 1i„ 

przy ullcy Karola (Karlsfr.) nr. 3 r<C.óJiilskiif 
---...c . .... naprnciw kościoła. bt.olickie10. ~~)Hl~ 

. Polecam 'Yszystko w wielkim wyborze. 
Zapras.zam Szan. Rodaków do ~wiedzenia • 
,mego e~ładu bez przymusu kupna, wskutek Na1ta6s.ze I naj-
,c~e~o si~ .przekonać możecie, że najkor.zyst- dogodniejsze tr6-
il.ieJ kup1Cle całe wyprawy oraz pojedyńcze 
r.zec,y tylko u ( 4:00) dło zakupu dla 

'-"~......._~ Jana Barańskiego. mlodozeńc<.v. 
la gotówką I Pmy eałkowitych lfJ'prawach, pl~kne ped„ki 

"""°"'.....,~ Wsz~stkim, którzy u mnie wypraw~ 
kupiq, wypożyczam gratis porcelany na we„ 
sele. 

·r-·,--..-.~ --. . 
,..Na odpłatQ I moje Polecam takze Szanownej Publiczności 
.._,,....,..,...,„~ •ła111ne wa••&tafy 

tapicerskie i siodlarskie. 
· Na życzenie przerabiam stare mat,erace 

w jednym dniu po cenach t.anich. 
Zarazem polecam mat.erace mojego 

wyrobu do wszelkich handli mebli, po ce-
nach fabrycznych. 

Znane z swej dobrccl i ogólnie lubiane papierosy 

S'.r.m!X;~h • 

pierwszorzedny wyrób, tylko reczna robota 
w kartona~h po IO sztuk za 16 fen. 

poleca 

Iłl. Droste, Poznań, 
fabryka papierosów I krajalnia tytoni. 

Reprezentant na. Westfali~ i Nadreni~ Stanisław Batajezak, Bochum 
Jnliusstr. 2 I. 

Job. WienCorth 
' 

!t~ckl1Dghauseu•Sud., Karlenstr. 
Z dniem I. listopada otworzyłem tutaj przy ulicy Maryańskiej 

.............. piwiarnię • 1 
HM ·§ 

z w,-szynkłem rozmałcych wódek 
a tnianowicie polecam sławne i wszędzie znane wyroby Kasprowicza: 

~ 

~ lłotą 
·I~ 

wodę, Maslójkę, Podkomorzank~, 
Bojarat Kujawkę i Zagłobę~ 1 

1 
~ 
ft. 

··~ ~i 
~ 
) 

Spe"yalno sć : 

Nalewajka z owocami. 

-Gospodynl·e kupujcie tylką najl~psz~ środek d~ 
prama i b1elama e 

„Mach's allein'' 
pu~zka 

25 ten 

Bez tarcia bez moczenia 
bez szczotlrnwania hez mydlenia 

Do nabyda iWe wszystkich składach. 1 

Zast. dla westf.-nareńskiego okri;gn przemysłowego 11· 
I~aymann d! Co., Dortmund. 

---~ 

' powstał -w :Soch UZD 
=== wielki polski hurtowny ---

skład ctoar 1 · papierosó $ 
pod nazwą „WESTFALIA". fi\ 

Za przeszło (1233) V~·' 

30 tysięey Dł&rek 
jest ·towaru zawsze na składzie. Dla tego jest olbrzymi wybór, 
ceny bajecznie nizkie, towar zaś ,jak najlepszr, 
trlko pierwszorzędny. · 

P1·zybywającym Rodakom z dalszych okolic przy zakupnie od 
35 marek zwracam kol:-\zta podróży. 

IG. KWAś:NIE WSKI, 
. r ;fr. 44. BOUDIJiłl. 

. właśeieiel. 
BIUche rstr.44 

Dwa wielkie 

składy polskie ' 
w Herne i w Kas.tropie! 

Szanownym Rodakom 
polecam w moich dwóch 
wielkich skłaqach 

w Derne i w li.astrople 

§w wielkim. 'wyborze§ 
wszelkie sprz~ty kuchenne, piece masz7nv do 
gotowania itd. Równie:t ' " 

'· całkowite wyprawy kuchenne i magle 
Za ~otówk~! Na odplut~! 

Stanisław J ~qkowiak. 
Główa7 skład w Rerne przy 

707 nlicy Nowej 35. 

Drogi skłlłd 

• Rastropłe przyf'ii„11111Z1*~9ilmmimmiił!iiiilll 
ul. Kaiser· Frle· 

drłehstr. 2L --



Towarzystwo św. Antoni ·~?.'.O · w frclsenbruch 
izas.yla swemu szanownemu czfonkowi 

JÓZEFOWI WOŻNIAKOWI 
ioraa: j~o dozg-onnei towarz:v.szce życia 

1>. MAŁGORZACIE ULA TO WSKIEJ 
/W dzień ślubu naiserdecznieiszie·· życzenia z;dro
wia, szczęścia i blogosla:wieńs.twa. świętego. 
Na -osfatku po trzykroć \VYkrzykufemy: Mloda 
Para niech ...tyje, niech ż}"lie, 11iech żyje M; 

· echo z Preisenbruchu dlo Suchonzewa się od-
bije. Zarząd. 

--~-~--
·-·---···~ ~1}:~~ 1:. ,, }~ 

„, .„ :1}f 

Szanownemu dyryg,ent-0\V!i K'Oll'a muzycz
ł!ego „Cecylia" w Oberh'c11usen 

p. WOJCIECHOWI KACZMARKOWI . 
oraz jego dozgO'll'nej towarzyszce życia 

pannie ANTONINIĘ OINTEROWSKIEJ, 
&kladamy w dzień ich ślubu, <linia 9-go listopa
da rb. jak nałiserdeaz:niejsze życzenia s.zczęśli
wei;ro ])O!Życia malże11skłego, oraz szczerze wy
krzykujemy: M~odla Para .niech żyje!!! aż się 
echo z Oberhausen o miasto rodzinne Czempiń 

·-----------------· .„---------
Baczność Bruckhausen ! 

Czlonek Tl()w. św. Piotra· i Pawla w Bruck 
hau sen 

JAN LUTKOWSKI 
obchod•z.i dnia 10 listopada, uroczystość srebrne 
go weselai na sali pama Bri.nka, na którą to uro
czy1Stość wszyiS;tkich ·czfonków Taw. św. Pil()tra 
i Paiwla i czlooków ,,Zjednoczenia Zaw. Pol." 
się z.aiprasza1. (1324) Wydział. 

Towarzystwo św. Wojtjecha w Wetter nad R. 
podaje czlookom do wiadomości, iż prz;yszle 
-zebranie odbę<lzfo się w nied:ZJielę, dnia 17 li
stopada o god2'i'ne 3 po poludniu. Zarazem 
donooi się szan. czlonkom, Qlraz wszystkim R.o
daikom i R.odaczlrom z Wetter i -okolicy, iż na
sze Tciwa1rzystwo P-O ze!braniiu urządza 

ZABAWĘ .JESIENNĄ 
z tań-cami w tę samą niedzielę na saH pana H. 
Overbecka1. Kaiser·str. O jak rutiticwie.iszy u
d-Lial w zebraniu i zabaw.ie prosi (3) 

Zarząd • 

Baczność Osterfeld ! 
Towarzystwo św. Józefa w Osterłeld 

~z.a ·w niedzielę, cLnia 10 listopada, na sali 
panai Kalverama przy rynku 

ZAMKNIĘTA ZABAWĘ JESIENNĄ 
polącz<Jlla z koncertem, tańcem i strzelaJ11iem 
do tar·czy. Początek o god~nie 4. Szanownych 
członków uprasza w powyższej 2abawie o ja:k 
naijlicz.niejszy udziall. (2) 

Zaną.d. 

Towarzystwo glmn. ,,Sokół" w RObUDJthausen 
podaje swym druhom do wiadomości, iż 

wieczorek familijny 
odbędzie się w przyszlą niedzielę, 10 listopada 
br. na sali p. Pr. Peter, Bochumska ul. a nie }alk 
na ostatniem uosiedzeniu powzięto. Początek o 
glOdzinie 6 wieczorem. Szan. druhów uprzejmie 
się zaprasza. Muzykę dosW,rczy poraz pierw-
szy T<>W. :z grona swego. Czolem! (3) 

Wydział. 

Towarzystwo św. Macie)a w Uolsterbausen 
donosi swym czlonkom, iż w niedzi,elę, dnia 10 
listopada o godzinie 2-ei po poludnu odbędzie 
się młeslęcme zebranie na sali pana Krafta. Po 
21ebrani11 o godzi.nie 4 rozpocznie s.ie 

--ZABAWA.-
Czlonkowia, którzy zalegają ze skladkami mie
si~nemi dłużej jak trzy miesiiące, wi!Illni tii() 
na 'Zebraniu z nich uiścić. Z powodu t~o. iż 
21abaiwa oclbędzie sie w zamlrniętem kóllku, 
więc gości nie możemy przyjmować, ktoby 
chcial wziąć 11dzial w za·bawie, winien się na 
zebraniu na czlonika zapisać. O liczny udzial 
w zebraniu i zabawie czlonków uprasza się. 

(Z) Zarząd. 

••••••••••••••••• : W niedzielę, dnia ID listopada: 
~· o r;odz. -ł po południu • 

urządzam na mojej sali 

; polską zabawe ! 
:--- z tańeami, -- ™ • 

• na którą zaprasza uprzejmie wszystkich • 
ft Polaków z A.nnen, Witten i okolicy • 

• Robert Lenk, gościnny. O 
• Dzieciom niżej Int 14 w6tęp na salę • 
• wzbroniony. 1319 • 

••. • • ·~ • .•. ~ ~~ $ 
PIEGI 

i wszelkie nieczystości skorne usuwa szybko i rady
kalnie i nadaje twarzy delikatną i białą płeć sto
krotnie wyprobowany ,.A.n"t) p5f"gl Q ~r"'m :I 
b 11 Iz 1n'' (nazvr. patentem zastrz. D R.W.Z.93016 , 
Cena razem z odpow. mydełkiem 3 mk. 

Na porost. ftl<'8@Tt i mi przeciw wypadaniu 
tycbże jedynie dobrym i wypróbowanym śroókiem 
jest ,,Vto~ol" (nazw. patentem zastrz. D.R.W.Z. 
E9017·), usuwający wszelki łupież. Butelka po 2 i 
8 marki. [1090 

Oi•ydwa srodki na wystawie w Wiedniu naj· 
wyższą. odznaką honorową za dobre skutki premio
wane. Jedynie do ahycia P ')d adr.: 

„G:»rlltzer A p n theke" 
H. Smycz)ń,..kł, l\ptekarz. Berlin ~O. 83. 

B2~znnść p„!f~~··! 

Szanownych ro<l:.tków:. ; .. 1 •• ::i '~.,~; ylil1-
skicj oraz z sąsiednich i:)arafii zapraszamy 1:a. 

- POGADANI(Ę -
nai niedzielę, 10 listopada o godz. 12 vr lokalu 
p. Schraven vr Laar. . 
(1313) St. Kubiak. D.-Ruhrort._ 

model 19 ~„„ 
~Q 50, 60, 70, 
10, 85 mrk. i 
wyżej. Wyści
gowce z la czer
woną gumą. 95 
mr . .Jedyny 

z-s1.~e;~a tau. j u o „ ,&dier. ·opel. 
W ei I. W e111'lalen i na Heme i oko
licę. Odp,ała dozwolen. . Wszelkie częśd 
r.ezerwiowe jak najtaniej. Beperae7e rz~
tel!ie i fachowo. Największy skład kołowców 
na okolicę. 189 

Herner Fahrrad- u. Motor-Indt 11trie 

H He.lland Derne, ul ca Dworco"a 
1 t (Bahnhofstr.) 111. "'.'elef. 265 

Szerlok Holmas· 
nasławniejszy detektyw świata 
ceł a sza swe tajemnicze przygody. 

Cała .Europa ze zdziwieniem go słucha. 
Żaden kryminalista nie zidio.lail doty>ehczas 
sobie mobyć talki.ej _slawy wszechświ.ato
weij jaJk nasz bohater. - Wszędzie gdzie 
prawo i sprawiedliwość wałczą ze zbrbo
dnią i nikczemnością_ wola:ją Szerl-Oka 
---- Holmesa na pomoc. ---

Dla czego świat cały po~z.iwia męża tego? 
Dla czego drżą p.rzed nim zbrodnia&"ze wszyst

kich kraiów? 
Dla czego miliony czytelnlkc>w zachwycają się 

odczytywaniem jego zapisków? 
Ponieważ ni-e byl'o dotychczas d~tekty;wa. 

któryby w równej mierze pos.iaidal 
geniahtość - siłę - d-Omyślność - r:zetelną 
wiedzę - śmiałość i przytomność umysłu, 

ponieważ żaden detektyw <d.'otychczas z tych 
darów nie korzystal dla dobrn spoleczeństwa. 
Przy2ody Holmesa w Londynie, Pał'yżu. Ber-

linie, Wiedniu i Madrycie 
jego wa.Ikt z izbrodniarzami w Nowym Jorku, 
w Chicago, w San. Praincis.co, w l(airze, w ln
dyach i w Australii - jef?;o bystre oko, które 
nafiwiększe widz.i ta:inie, ruchliwość jego umy
s.lu, który ume sobie dać radę w :każdem nie-
bezpieczeństwie, jego genialne kmnlbiniacye 

opieraJące s1ię na ma.iomości lud'z:i a często na 
wiedzy, które prowad.za go zawsze d'o celu, ż.e
laz,na jego energia gdy chodzi o pokonanie pme 
szkód, to wszystko stanowi treść 
niesłychanie ciekawych, wzruszających I intere 

sują<:ych opowiadań Szerloka Holmesa 
których wydaw.nlictwo rozpoiczynam w pię
knych zeszytach, p.o taJniej cenie 20 fe.n. a w Au
stryi 25 halerzy za zeszyt. - Kto ieden ze
szyt przeczyta, ten pozostanie na z.a.wsze wjer
nym c:zytelnikiem wydatwnictwa tego. 
Każdy tyd·zień wychodzi jeden zeszyt stano

wiący odrębną całość. 
Dotychczas wyszly : nr. I. „Królowa powie 

trza"; II. „Fałszerze pieniędzy"; III. „Han-
dlarze z żywym towarem". 

Cena zeszytu o pięknym kolorowym obrai
:zku tytko 20 fenygów (w Austryi 25 halerzy). 

NaibyWać można we wszystkich księgar
nia-eh i u wsz.ystik.ich pp. kolporterów lub też 
wprOISJI: z mojego sklarlu na Niemcy i Ausfryę, 
po 'nadesJlaini.u na'1eżytości w .gotówce. - Dla 
od!sprzedaii:ących duży ra!bat. 

Jan Fiszer, 
kslettarnia nakładowa w Warszawie. 

Olówny skillad na Niemcy i Austryę: W. 
Korfanty, Katowice. ul. Stawowa nir. 8. (Kat
towitz 0.-S. Teichstrasse 8) (1293) 

it z dniem 28 czerwca przyjąlem wylą.:?.11<1 

sprzedaż na Nadlrenię i \Vestfałie: 

Jak pisać listy! 
czyli Nowy sekretarz połskt Nowe to powię
kszone wydanie zawiera naukę o pisaniu li
stów, wzory na listy milosne, z powinszowa
niem i rozmaite w życiu towasrzyskiem, ro. 

.dzinnem. handlowem, r.olniczem. dalej: Listy 
znakomitych pisarzów. jak Mickiewicza, 5ier..-
kiewicza i innych. Dalej: Spis błędów języko
wych i główne zasady pisowni połskteJ. ·-

. Egz. brosz. 1,60 mr., egz. opr. 2_00 mr. Oplata 
poczty 20 fenygów. 

Uhwala Polskt 
Piękny obraz kolorowy J>nzedstawia Ozie. 

Je nasze w umieJętnłe uloż:onych J)'ortretach. Są 
taim królowie, hetmani, uczeni, rycerstwo pol~ 
skie, kon:stytucya 3 mań-a, · legioniści i czasy 
Kościuszkowskie. Obraz ten mile na nas robi 
wrażenie. bo nam przypomina wielką prze
szlość naszą. Cena 1.50 mr., z przesyłką 1.70 

Dzieje Polski 
przez Raczyńskiego. Okazale to dzielo ma 604 
stron, okofo 200 pięknych i'llust11acyi: portrety 
królów, hetmanów, zamki·, pomniki, kościoly. 
miasta bitwy i 8 mapek. Dziel'o napisane 
tak zaiimująco, że się je czyta jak powieść ja_ 
ką. Cena egz. opr. w plótno 7,50 rnr. - Na oo 
plat~ 8 marek. - Dla detaliistów wysoki ra
bat. 

I(. KOZŁOWSKI. wydawca, Poznań, ulica Olu. 
gam. 8. 

Olówny zastępca: 

St. Kochowi cz, Bruckhausen n.R. 
pr.zy ulicy Albrechta nr. 2. 

ZaraiZem polecam 

książki do nabożeństwa 
i powieściowe, obrazy religijne i na·rodowe, tak 
że oprawiam obrazy_ wianki i wiązarki. Wielki 
wybór pocztówek z widowami, powinszowań 
.:.... wia.zarków. (995) 

i F. i omaszewski, mistrz krawieck 

w Essen„ Gratenstr. it:;j 
Największy skład sukna na Essen i okol' • 

poleca siię szan. Rodakom do wykon.Y\Vai~ę 
wszelkiej garderoby męzkaej po baiecz.nie tamJ11~ 
cenach. Jedyiny .interes w :&seii., który w w~· 
snym warsztacie wykoITTuje i polską czeladź za a 
trudnia. Ubio·ry dla panów w wlasnym wa · 
sztacie wyk<J•nane od 48-75 mrk. Paletoty ~ 
45-70 mrk. Spodnie od 10-22 mrk. Damsk' 
kostyumy angielskie od 70-2000 mrk. l(ab;t~~ 
od 36-70 mrk .Plaszcze od 60-150 11Jrk. Ws~ 
stko w w'laisnym ~kfadzie wykQnane. (118?) 

Darmo ~ 
nie, ale = ta n i o = sprzedaje 

skład skór „Zur ledernen 10711 

skór~ na podeszwy i artykuły szewskie. 
Towar„ I Szozotki1 

skór&aae: I 
Torby p«'dróżne Szczotki do rzeczy 

od 1,00 mr. pocz. od •6 fen po.~z. 
Torby na rynek Szczotki do bntów 

od •O fen. pocz. od ~6 fen. pocz. 
Torc>bki na łańcuszku Szczotki do włosó~ 

od 'O fen. pocz. od ~6 fe~ pocz. 
Portmonetki Szczotki do w1ksy 

od 5 fen. pocz. I od. a fen. pocz. 

(Jeraty, lartu•llT eerat•we, 
od 75 fen. od 35 fen. 
srzelllenłe, Juatra ł t. d. 

I 
od 10 fen. od 10 fen, 

_.os. Zlta, Herne„ 
Dworcowa,(Baknholiltr.) nr. tO't 
Końcowa stacya kolei elektryc1nej Herne 

Recklinghausen. (1311) 

Niezbędny środek dla kołownłków i~ 
biłistówt 

Podróżujący 111a kolach i autom-OtJ.i.lem, za
opatrzone w „Permanlt", nie potrzebują pum
py i 1Przyoorów repa-racyjnych ze sobą za
Qierać, g<lyż wszelkie . repa-racye w podróży 

wy>kluowne. 
Używający „Pef'manłt" zaoszczędzają du

żo pracy i pieniędzy, a przytem maiią Wielką 
uciechę. Cena kartonu 1 mr„ wyistarczający 
na rok jeden. (1323) 

Sprzedaije zast~pca firmy: 
Józef Jankowsk! w Hochum, Dorstenerstr. 6. 

Wskutek bardzo korzystnie zawartego kontraktu z fa ... 
bryką polecam dwa g ,tuuki 

najlepszych maszyn do szycia 
a pięcioletnią piśmienną gwarancyq -~ 

No. li n. 50,- No. 8 n:. 70, -
za zaliczką kolejową. 1302 

Wł. Radzimski, Śmigiel 
(Sehmiegel, Prov. ł'osen). 

Największy handel polski tow. łokciowych, płucien, chustek itd. 
===== Pi:-óbT na żądanie darrno. ====== 

~~~~ 

Swój 
do swego? 
,.J--~"""~ 

im u a c .., 11 a = u a 
ara Swój do swego! 

Podłur; najnow•z1eh :iurnalł I naJsusłewnlł'j 
wykonuje 988 I 

Za Dajlepsze są uznane 
i pozostały temi samemi znane z ręcznego wyrobu tureckich tytuni . 

• 
li 

wszelkie ubrania. paletoty i spodnie 1 
po bajecznie tanich cenach 

pierwszorzędna _I· 
1Ua1·łposa + Wanda 
Sokoły rn Turkfo1•y 
-Vulka.ny li.ośeluszko 

:;,; fabryki 94] 

J. F. J. Komendtińskiego z Drezna. 
Główny zastępca 

Jan liierezyńskl„ Herne. -

~Jan Błoch 

·-"<; 

w Essen 
Turmrc.t:rMbe. nr. l 4. 

~-,v'\.'111~"'1.,.•T•:~JIWll-IOOl'_O __ _ 

pracownia garderoby męzkiej 

Tomasza Pietrowskiego, 
Essen, Grabenstr. 44 I. 

n, 
I 
I 

Ba•znośe ret.ruł-, ! Tylko w m ijej pracowni garderoby 
mę11kiej wykonuje sio podług przepisu e p od n ie w oj s ko we 

z dobrej materyi po nhkich cenach. 

fdt 
~~ 

~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--~~--
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02,;::-~·:.·:e-:l z i::.J n;: z::i rcclahy~ · '3 ta n is la '\V I< u n ca w B"clrnm. Drnkarriia „Wiarus\l Polskiego" w Bochum. 
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,, W i a rus P a isk i u 
_,chodzi s.ześć ro.zy tytNdniowo. 

rrenumerata wynosi 

ł,óO mli.. 
kwartalnie, 

„Posłańca Katolicki.~go" ot.rzy„ 
,i11jl\ abonenci w dodatku. 

Ir. , 46. 
p uiazcaa J 

Na niedzielę 26 po świątkach. 
Lekcya. 1 Tess. I. 2-10. 

Brada! Dziękujemy Bogu zawsze 
za was wszystkie, ws·pominając was w 
!004litwach J)aszych b~-z przestankm; pa 
mlętając na dzieło wiary w.aszej i pra
cę i mJłl()ść i cierpliwość nadziei Pana 
naszeg-0 Jezusa Chrystusa przed Bo

o· giem i Ojcem naszym. Wiedząc bra
cia umiłowani: od Boga o wybrtaniu wa 

· szeru, iż Ewangelia nasźa nie byla do 
was tylko w mowie, ale i w mocy i w 
Duchu świętym, i w zupełności wiel
kiej, jako wiecie~ jakieśmy byli mię
dzy wami dla W:as. A wy staliście się 
naśladowcami naszymń i Pańskimi. 
przyjąwszy slowo w wielkiem uciśnie
niu i weselem Ducha świętego, talk, i.że
ście się stali' wzorem wszystkim wie
rz~cym w Macedonii i w Achai. Albo
wiem od' was rozsławiona jest mowa 
Pańska: nietylko w MacedonH i w A-
chaJi, ale na wszelkiem miejscu, wiara 
wasza, która jest ku Bogu, rozeszła się 
tak, iż nam nie trzeba nic mówić. Bo 
sami o nlas opowiadają, jakieśmy wej
śde do was mieli, i jakoście się nowró
cili do Boga od :balwanów, abyścre słu
żyli Bogu żywemu i prawdziwemu, 
i oczekiW1ali Syna jego z niebios, (któ
rego wzbudził z martwych) Jezusa. któ 
ry nas wyrwał 1od gniewu przyszlego. 

Ewangelia. Mat. XIII. 31-35. 
W on czas mówił Jezus rzeszom to 

podobfoństwo: Podobne jest królestwo 
niebieskie ziarnu gorczycznemu, które 
wziąwszy człowiek wsiał na roll swo
iei. Które najmniejsze jest ze wszego 
nasienia; ale kiedy urośnie, Wliększe jest 

, ze Wizech jarzyn; i stawa się drzewem 
tak,iż przychodza ptacy niebiescy, i 
mieszkają na gałązkach jego. Insze po
dobieństwo powiedział im: Podobne 

, jest królestwo niebieskie kwas1owi, któ
ry wziąwszy niewiasta zakryła we trzy 
miary mąki, aż wszystka skwaśniała. 
To wszystko mówił Jezus w podobień
stwach do rzeszy; :a krom podobień
stwa nie mówił im, aby się wypełniło 
to co jest rzeczone przęµ Proroka mó
wiącego: Otwmzę usta moje w przy
powieściach; będę wypowiadał skry
te rzeczy od zalożenda świata. 

KA Z A N IE. 
W dwóch tych podobieństwach za

wartych w Ewangielii dzisiejszej o ziar 
nie gorczycznem i kwasie zapuszczo
nym w makę, w1idzieć mamy nie co in
nego, a tylko wzrost laski Boż'ej, wpł~
Wającej na serce ludzkie, przez opowra 
uanie slowla Bożego. Jak ziarno gorczy 
cy w porównaniu z iinnemi nasionami 
jest nie wielkie, a jednak gdy wrzucone 
W urodzajną ziemię szczególnie w kra
iach ciepłych, staje się dużą lodygą wy 
równywająca drzewu do tego stopnia. 
że ptastwo powietrzne spoczywa na 
gałęziach jego; tak podobnie rzecz się 
tna i ze sl1owem Bożem, które jeżeli 
trafi na dobrą rolę serc ludzkich, pre
dko się przyjmuje i wyrasta olbrzymio 
ku dobremu. A to co się ma i i0 kwa
sie: bo jak kwas zapuszczony w mą
kę, całą ilość jej przeistacza i nadaje 
smak kwaskowitości, tak podobnie la
ska Boża gdy ją człowiek pr.zyjmie do 
duszy, całego ona czlowieka .przeista
cza, i z występnego zasługującego na 
lrieczne potępienie. czyni cnotliwym, 
llliłym Bogu i godnym zbawienia. 

Bochum, na niedziel11, dnia 16 listopada 1907. 

Wzrost tej łaski Bożej przez opowi:ada-1 brzmią owe słowa,_które jako patryfar
nie zasad wiary, najlepiej spostrze~ać cha wenecki wy.powiedział przy 
się daje, na pierwszych chrześcianach; położeniu kamienia węgielnego pod no 
bo po wniebowstąpieniu Pana Jezusa. wą dzwonicę kościoła św. Marka: ,,Nic 
gdy Apostolowje roześli się po caly1m nie jest tak godnem podziwu. jak pa
świecie dla opowiadania :Ewang·ielii: lu- trzeć na naród, który rozpl czynając 
dziie na glos ich w 1mię Ukrzyżowane- wielkie dzieło, szuka u Boga błogosła
go, porzucali błędy bałwochwalstwa i wieństwa. Bo nigdy duch ludzki nie 
zabobonów, a tysiącami nawracali się jest opromieniony taką jasnością? ia'.k 
do wiary Chrystusa. A te nawrócenia wtedy, kiedy się korzy przed w1eku1-
ich były tak sil.ne i niewzrószone, że stem światłem. Nigdy dzieła ludzkie 
już 5talości ich w wierze, nie potrafiły nie występują w takim blasku, jak wte 
osf.abić: ani prześladowania, najsroższe dy, kiedy przychodzą do skutku pod we 
męki, ani nawet śmierć sama. którą chę zwaniem Najwyższego Władzcy.". . 
tnie podejmowali dlia zbawienia duszy Za wier_ną towa~zY:szkę pob?znośc1: 
swej. Krew męczenników, była na- w której Prns. X. widzi znak?mitą bron 
sieniem nowych wyznawców Chrystu- w walkach dm naszych, myaza On ~run 
sowych, bo na widok jej, a raczej na towną zn~jom~ś?. zasad wiary św. I wy 
widok stałości p<ierwszych chrześcian. ks.ztalce .ue reh~une. Dla. t~go w spra
sami kaci, którzy im zadawali męczar- ~Ie wy.ch~'Y~n!a. duchow~e~stwa ~ak<? 
nie nawracali się, i w głos wołali: że biskup i po~me1 Jako pap1ez tak w1elk1 
i oni są chrześcianami. A byli to chrze kladz~e, nacisk i:a głębszą naukę u du-
śoianie nie z imienia tylko, al'e z czy- cho~1enst~a 1 na starnnne pau-
nów i cnót heroicznych, jakimi się ży- cz.anie wiernych. w p_rawda.ch 
cie cale odznaczali. wiary. Aby ~taw1ć zap_orę mebezp1e-

My dziś bracia moi, głosząc wam czeństw:u .grozącen:u wi.erze wsk~~e~ 
Słowo BoiJe 1·esteśmy w tern smu- prz;ecemema postępow wiedzy lud?JkieJ, 

• - . ł o· . ś . . dnokrotme do tnem położeniu jak byli Apostołowie: upo1!1m~ 1ciec w. me1e . 
0 

i _ 
bo przemawiamy nie do pogan, ale do g~rl~we1 .pracy ~~~sło:.~~gfci ~r:vJd 
ludzi wyznających zasadv chrześciań- b1~ma )VIadon;osc1 1 zn J · . P 
k. · ·1 • • h · · . · · c wiary sw ., ktorych prawdziwa nauk~ 

s ie, ~ m~anu1ącyc się uczmam! hrr- nietylk;o nie za·chwieje ale je wzmoom. 
stusa, a Jedn~k c~emu t? .przypisać, ze W pierwszej swej encyklice przypo-
to słowo Boze me robi takiego zba- . p· X · powodu dla którego · k tk · k. ·z mina ms ., ze , w1ennego s u u na was, 1a i sprawi o t · dpadaJ·ą ·Od Chrystusa i :Ewan-. h h ś . h? '71 „ ys1ące o 
w pterwszyc c rz~ cian~c . . ~ape- geli1, nie należy tyle szukać w przewro 
wne d!a .tego napr~od ~oze,: .ze 1 my tności, ile raczej w nieznajomości 
k~plan~ na.e mamy te1. gorlt~osci z zap~r prawd wiary", a tern samem powfarza 
~iem s1eb1e s~mych 1aką si.ę o~nznaczia to, co już był wypowiedział jako biskup 
1i Apost.ołowie; a nas.tep~ie, ze na~ka Mantuy: 
nasza me ~ada na; z1em1ę urod~amą „Religia nie obawia się nauki, bo czyż 
se_rc ludzk~ch,. le.cz n~ .~runt 'YYJalo- nie ona szerzyła pio wszystkie czasy 
WI?nY ol;>?Jętmśc1ą reh~IJną, ktora .w cywilizaJcyę i oświatę? Religi1a. chce, ~Y 
og~le dz1~ w~zyscy się odznacza1ą. jej wyznawcy byli synami światłości a 
~a.1ą lu~z1e wiarę to pflawda, ~le u~zyn nie ciemności; ją cieszy postęp praw
ki ich .n~e. są . zgodne z tą ~iarą. 1aka dziwy, Niechaj więc człowiek do no
~z~aJą„ i .to ich trzyma w te1. obo1ę~? wych wzlotów rozpościera s~rzydla. 
śc1, ze me 1dą za głosem nauki Bosk1e3. niechaj przyrodzie nowe wYdziera ta
A jednak w tym stanie duszy pozosta- jemnice, nad niekształtną bryłą ziemi 
jąc., nie możemy sobie pochlebiać, iaby niech nowe korzyści zyskuje, - na 
przyszłość nasza była szczęśliwa. Cóż wszvstko to odpowie reliv.ia tyl~o sło
więc czynić wypada, aby z tego letargu weni. radości, zaufania, podzięki.... Re
ospałości w wierze przebudzić się i ligia chce i żąda badania i nie tego. oba
wieść żywot cnotliwy rpelen umartwie wia się chrześcaństwo - ale new1ado-
nia i powściągliwości zmysłów? nic mości". · 
innego, jlak tylko prosić Boga, aby za- Dla tego to żądal Pius X. wszędzie. 
równo i nam kapłanom udzrielit ducha jak daleko sięgała jego biskupia dzia
gorliwości apostolskiej do opowiadania łalność, od duchowieństwa gr.unt?
wam sło)Va Bożego, jak nie mniej i wam wny.ch studyów teolog., zac~ęca1ąc ~e 
iabyście go przyjmowali do duszy z tą równocześnie do przyswajania sobie 
żywą wiarą jaką się odznaczali pierwsi nauk świeckich. A w tern dążeniu do 
chrześcianie, i owoc stokrotny uczyn- wszechstronnego wykształcenia nauko 
ków dobrych wydali; za które i w tern wego przyświecać mają, - co już pod
życiu :abyśmy mogli zapewnić sobie kreślat wielki poprzednik Jego L~on 
spokój sumienia, i w przyszłości zba- XIII - zasady ś:V·. To1!1a.sza; natomiast 
wienie wieczne, którego sobie i wam przestrzega pap1ez. us1lme p:zed nadu
wszystktlm z serca życzę. Amen. żywaniem żadzy wiedzy, kto~a ,od cza 

List pasterski 
Ciąg dalszy. 

Z tej to żywej ufności w Bogu, któ
ra od lat mlodziel1czych ożywiała du
szę Piusa X., rozwinął się najwdzięcz
niejsvr kwiat życia kapłańskiego - za 
miłowanie modliwy. Pobożność, to wy
bitny rys charakteru papieża. A jak sam 
oddany był pobożności, tak też starał 
się pielęgnować ją nietylko w sercach 
młodzieży, ale V' życiu publicznem bądź 
dyecezyi sobie powierzonej. Oto co by; 
lo C:la Niego bdem z najważniejszych 
zadań pracy kapłańskiej ! Jakoby 
hymn wspaniały na cześć pobożności 

su pierwszych naszych rodzicow za
wsze prowadziła na manówce, ilekroć 
granice możliwości naszego ziemskiego 
poznawania przekracza. Dla tego aby 
zakreślić granice, do których sięgać 
wolno rozumowi ludzkiemu, dal Bóg 
człowiekowi swoje Objawienie, oświe
cając przez nie n.iedostępne dla rozumu 
dziedziny. Objawienie Boże powinno 
być dla nas gwiazdą przewodnią w dą
że:niu do rozszerzania i _ ,pogłębiani1a na
szych wiadomości. Na straży tego obia 
wienia postawił Bóg żywą i niezawo
dzącą powagę Kościoła. opartego na o
poce Piotrowej. Uznając w całej pełni 
znaczenie Stolicy Apostolskiej jako naj
wyższej i niez!awodnei ·nauczycielki. 
dómagał się zawsze posłuszeństwa i po 
wolnej uległości względem StolicY. A-

sięgarnia- „Wiarusa P." 
poleca w wie;k:!ll wy!>orza : 

książki do nabożcńs twa, powie 
ściowe, hi-:"toryczne, śpiewniki, u„ 
stowniki, papier listowy, wią21arki, 
powinszowania itd. 

Adres : "Wiarus Polski", Bo
chum, Maltheserstr. 17. 

Rok. 17. 

postolskiej, której wyroków nie wolno 
przekręcać ani naginać do osobistych 
swoich uwidzeń. Takie to upomnienia 

. znajdują się często w p1asterskich Jego 
przemówieniach i orędziach paster
skich ob<Yk żądania, ażeby z czystością 
wiary połączoną była zawsze czystość 
życia chrześci.ańskiego, a przedewszy
stkiem kapłańskiego. 

świętemi mają być ręce kaplańsk·ie. 
które codziennie ofiarują na ołtarzu nie
pokalanego Baranka Bożego, świętem 
ma być to serce, w którem prawdy Bo
że mają mieszkać; wszelkie myśli d dą
żenia kapłana ku Bogu mają być zwró
cone. l(lapłanowi nic tak na sercu nie 
ma leżeć jak wJekuiste dobro dusz. Dla 
tego ostrz.ega Ojciec św., aby kapłani 
nie dawali posłuchu tym glosom, które 
chciałyby nakłonić duchowieństwo do 
poblażliwości względem nowoczesnych 
prądów życia, do większej wolności i 
przystQsowania się do trybu życia ludzi 
światowych. Dro~a perła czystości ka 
plańsldej winna się znajdować w złotej 
oprawie karności - oto ulubiona myśl 
Piusa X. 

„Kapłan, tak pisze On jeszcze iako 
biskup Mantuy. winien zawsze wszy
stkie swoje czyny, postępki, zwyczaje 
układać wedle wzniosłości swego po
wołanta. Niech będzie gdziebądź, ni
gdzie nie przestaje być kapłanem. Oo
dność jego towarzyszy mu wszędzie i 
wYmaga, aby jej umiał zapewnić posza 
nowanie. Ja;k człowiek nigdy nie maiże 
wyzbyć się swej duszy, tak też ka:plan 
nigdy nie zatraci niezatartego- chara
kteru kaplaństW1a, znamienia wYci
śniętego na duszy swojej. Wszystko 
co u kapłana przypomina sposób ży
cia ludzi świeckich, odsłania tylko jego 
próżność i lekkomyślność." 

Gdy papież Pius X. najwyższe za
danie l(ościola widzi w tern, „aby wszy 
stko w Chrystusie odnowić", aby nau
ka i zandy Chrystusowe przeniknęły 
wszystkie warstwy Lidu katolickiego, a 
miłość Chrystusow.a rnzpalila serca, 
iżby przez to rodziny i społeczeństwo 
powróciło do życia prawdziwie chrze„ 
ściańskiego, to przedewszystkiem chcia 
łby zapalić dla tego ideału duchowień
stwo, by przez wpływ jego osięgnąć 
ten wzntosły cel. Dla tego to upomina: 

„Pierwszą treską naszą jest ukształ
tować Chrystusa w tych, którzy mocą 
sweg.o urzędu są powolani ażeby Chry
stusa w innych uksztaltować. Jakże 
mogą kapłani to wielkie zadanie swoje 
WJ pełnić. jeśli wespół z Apostołem po
wiedzieć nie mogą o sobie: „Żyję już 
·nie ja, ale żyje we mnie Chrystus". 
(List do G1Jat. 2, 20). Jakże więc po
ważną winna być troska, ażeby kler 
wychować do życia świętego.'' 

.. Chrystusa we wszystkich ludziach 
wznowić", przez wierną pracę w du
chu Chrystusowym działającego kaptań 
stwa \\ szystkie warstwy rodzaju 
ludzkiego doprowadzić do coraz ściślej
szej łączności z Chrystusem, do tego da 
ży Pius X jako do najwyższego celu 
swego apostolskiego zadania. Oczy
\Viścic nie jest On i nie był nigdy obo
jętnym na rzeczywisty postęp kultury i 
na wzam1~ajace się uszlachetnienie i u
doskonalenie ludzkich stosunków· ni
gdy nie tamował wspóldzialania ;vier
nych w zdobywaniu duchowego i ma
teryalnego postępu, !ani też nie uważał 
go za odwrócenie się od celu prze.z Bo„ 
ga ludzkości wytkniętego. Lecz tak.iże 
nie zamykał oczu na niebezpieczeństwa 
czasu. Ilekroć nieoględna żądza no-



watorstwa sk::ubowi wiary zagrazafa, 
,rzekręcaJ•c prawdy Objawienia Bo
żego i naginając je do niechrześciań
skich pojeć, podnosil głos swój prze-
str.zeraiący. Nie cierpi'aJ, ażeby zapo
anając charakter Boski Pisma święte-
10, obchodzono sie z książkami biblij
•emi tak, ia.k: z pismami czysto ludzkie
•i. W ten sposób bronił teio, co iest 
pod!taw• wi·ary, nie zaPominaj~c, że 
2ródla odwrócenia si~ od wiary praw
eziwej bardzo często szukać trzeba w 
:nieznajomości prawd w"i'ary. Jak więc 
aa dawniejszych stanowiskach swoich · 
2 najwiekszą milości~ i troskliwościĄ 
oddawal sie był reli~ijnemu wykształ
ceniu mlodzieży, tak ja1k:o najwyższy 
•auczyciel Kościola szc1;e~ólnie o to 
dba, by nauce w rzeczach wiary na
dać wybitne miejsce wśród swych pa
!terskich trosk i z!alecić pielę~nowanie 
jej wszystkim wiernym. 

Pius X uczy .nas poznawać potrzeby 
ezasu oraz za<lanie Kościoła i Jego pa
sterzy za dni naszych. Dziafalność swa 
wlasn~ i pracę wszystkich pasterzy 
Kościola przenosi między lud; na wszy 
stlde zagadnienia życiowe ludu ma u
r~d J)asters.ki wywierać swoje wply
wy -- stosownie do woli Chrystusa. 
Jak sól przenika potrawy i' chroni je 
11rzed zepsuciem, tik nauka Chrystusa 
wśród ludzi ma działać. Dla tego zlym 
1o zn kiem czasu, jeżeli się chce usunąć 
i wykluczyć wpływ Chrześciaństwa i 
Kościoła z życia publicznego, z wycho
wania mlodzieży, z szkoly, z zadań kul„ 
tury i z ukształtowania urządzeń spo
łecznych. Tern więcej my dzieci Ko
ścioła powinniśmy trzymać się podwa
liny położonej przez Chrystusa Pan~, 
że zbawienie ludzkie spoczyWa tylko w 
Nim, i dzieło Je~o jest tą solą, która ma 
dobroczynnie działać na wszystkie W1ar 
~twy i zadania życia ludzkiego. Nieu
stannie też pracuie Kościól za naszych 
dni nad uzdrowieniem stosunków ludz
kich, które przez grzech i t1atsz sa. ze
psute i zatrute, a Pius X jest w tej pra
cy odrodzenia i odnowienia doświad
czonym Wodzem naszym. 

„Jeśli si~ chce ludzkość odnowić, 
trzeba to czynić stopniowo, gdyż spo
·łeczeństwo jest zwierciadłem, w któ
~em się odbija duch i usposobienie jedno 
stki i poszczególnych familii i państw. 
'.Jeżeli pozysklamy serca jednostek dla 
Chrystusa, zdobędziemy cale spole
rezeństwo ludzkie dla Nieizo". To jest 
pierwszą regułą, której nas uczy Ojciec 
,chrześciaństwa katolickiego dla rato
wania .ludzkości_; jej też odpowiadała 
troską paisterską, którą otaczał powie
rzone sobie 1daw;niei. poszczeg. parafJe 
i dyecezye. Z nią łączy drugą regułę, 
:że wszyscy i każdy w ooszozególności 
powołani są do współdzi!ałani~ nad pod
niesieniem ludzkości, i że nikt nie powi
łl.ien uchylać sie od tego zadania. Oczy
wiście nie zapomina najwyższy nauczy 
ieiel Kościoła. że Lekarz niebieski po
wierzył środki ku odrodzeniu religijne
mu spóleczeństwa, sól ewiangieliczną, w 
pierwszym rzędzie Apostolom i tychże 
następcom, pasterzom Kościoła, i że 

szafarstwo jej na nich złai. Lecz wi
<lział z wlasnej swej działalności .p!a
sterskiej, jak wielkiej doniosłości po
łączenie wszystkich sil do wspólnej pra 
-cy, poświęcenie i podporządkowanie 
ich 'ńrysokim zadaniom dla dobra spole
czeństwa ludzkiego i ziagrzania ich do 
wspólnej pracy w tym celu. Znając po
tęgę wspólnej .Pracv chciał, aby wszy
scy dobrze myślący lączyli się z sobą. 
Dla tego przeciwnym byl wake w po
jedynkę. - Z tego dążenia wypłynęła 
trzecia reguła, zl:i.:lecająca zawięzywa
nie· dobrze prowadzonych towarzystw. 
O ich korzyściach w miastach i wsiach 
jest tak bardzo pr.zek0nany, że z wiel
kim naciskiem ich zakładania żąda. Już 
jako Patryarcha wenecki postawil jako 
Zlasadę: 

„Członkowie d0brze prowadzonego 
stowarzyszenia wywierają jeden na dru 
giego d~broczynny wpływ i podobni 
są owemu kwasowi ewangielicznemu, 
o którym Chrystus mówi. Czl·onkowie 
stowarzyszenia mogą proboszczów w 
wielu pracach zawodowych wspierać i 
ułatwiać tychże wykonanie." 

(Dokończenie nastąpi). 

Cudowne obrazy Matki· Boskiej 
w Polsce. -

W ARDENOOWO~ 
Wioska ta należy do parafii Ostro ... 

wite w dekanacie radzyńskim, odle~~a 
jest o ćwierć mili od Ostrowite~o. W 
pustem polu niedaleko toru kolejowe"o 
prowadz~cego z Torunia do Ilawy, stoi 
tu mała kapliczka mogąca pomieścić o
koło 30 osób, z oltarzem Najświętszej 
Panny. Każde~o mk:u we wtorek Zie
lonych Swi-t zbiera się ta okolo 5000 
piel"rzymów; niektórzy z nich z daleka 
przybywiają, by sobie tu u Najświ~tszej 
Panny laski potrzebne wyprosić. Histo 
rya tej kapliczki jest następująca~ R.o
ku 1719 objawiła się tu Najśw. Panna pa 
stuszkowi nad studzienka, co ~dy się 
roz~losilo między ludem, pocz~ł się ten 
że na tern miejscu licznie 1'romad11ić. 
doznając lask rozmaitych od Najśw. 
Panny, skuteczną bywa w chorobach 
ócz, gośćcach i t. p. Władza duchowna 
dowiedziawszy się o zjawieniu, wysla
la komisyę do Wardengowa, która prze 
sluchawszy świadków dnia 11 marca 
roku 1720, nie zna~azla dostatecznych 
dowodów do zatwierd·zenia tego zjawie 
nia. Mimo to stanęla. tam kapliczka na 
cześć Najśw. Panny, a gdy ta upada~ 
poczęla, wystawil na jej miejscu roku 
1860 nową: proboszcz z Ostrawite"o 
ks. Rakowski. 

Dzieje Kościoła katolickiego l 

Cłu CWtEY. 
Sta• poniżenia Cllrystusa. 

§ 55. 
Główne ust~py z żywota Cllrystusa. 

Caly bosko-luidzki żywot Chrystus.a 
możnia 1Podzielić !J1Ja. 1aztery ustępy; pi er 
wszy obejmuje tajemnice JegiQ Wciele
inia, narodzenia i ,9,ziecięctwa; drug_i o
bejmuje trzy lata pubHcznego nauczenia 
trzeci Jeg·o cierpienia; czwarty nar es z 
cie jest chwialebnym okresem. który się 
mzpoczyna od Zmartwychwstania. a 
stanowią stan •poniżenia Jezusa. 

Pierwszy ustęp staRu ooniźenia 
Cltrystusa. 

(Tajemnice od W.cielenia aż do publicz-
1neg,o wys1ąviienia.) 

§ 56. 
· I. W ~Ieleaie Cllrystusa. 
I. Wcielenie Chrystusa. oznacza

jące, że Syn Boży stal się człowiekiem, 
1Drzyjąl naturę ludzką z MJairyi Dzie
wicy, bylo .początkiem J ~go :poniżenia, 
;polegającego na tern. że Sy.n Boży co 
do istoty .równy Ojcu. zniżyl się do na
tury ludzkiej i hypostatycmie ją ze sobą 
1p9lączyl. Na1tura zaś l·u<lzka 2Jostala 
1Przez tę taj.emni1oę niewypowiedziJainie 
pod.ni esit0ną. 
a) Przyjęcie ludzkiej pta.tury do boskiej 

osoby Slowa byJo dla ludzkiej natury 
la~ką, .która nazywamy faską oolącze-
1nia. Ła:skla ta byla duszy Chrystusa 
zaraz w a>ierwsŻej chwili jej istnienia 
ud.zieloną. tak, że stwor;ienie i hyposta 
tyczne IZ Bogiem połączenie byl-o dla 
niej jedno i to samo. Z tej faski :polącze
. .,, ~, ~~,,...~~;.,.. \'t-~;:ystlde inne łaski duszy 
Chrystusowej, 1a1 miain10wicie faska u
święcająca, która ipodfog- wyrażenia 
doktora aniel'skiego św. Tomasza, do 
tamtej w tym samym, oo blask do słoń 
o~, z.ostaje stosunku. Ła~ka ta została 
jej udzieloną w tak wielkiej. pełności, 
w jakiej ża.dne, chociażby i najwz:nio
śleisze stworzenie 1posiąść jej nie może, 
żadne bowiem inne stworzenie nie jest 
tak bliskiem źfódla la.ski, jaJk: dusza 
Chrystusa; ia p-onieważ Chrystus tę ła
ske nietylko dla siebie samego otr:zy
mał, ale i na to, aby ją z siebie zlał na 
odkupioną ludzkość, której jest glową, 
dlatego musiał ją sam mieć w niauwię
kszej pełności. Bor. Jan 1, 16: „A z pef
ności Jego myśmy wsizyscy wzięli i 
łaskę z_g_ liaskę". Jan 3, 34: „Albowiem, 
którego Bóg postał. slowa Boże powia
da. Bo inie pod miarieą Bóg da:wa du
da. Bo nie pod miarą Bóg dawia du
kszej obfitości. 

b) Ze zaś ta laska duszy Chrystu
sa zaraz w pierwszej chwili swego ist
nienia w catej obfitości udzieloną zo
st~,la. przeto też nie mogła się pomna
żać; ą słowa pisma św .• że się oomna
żal „w mądrości i w leciech i w lasce 

u Boga i u łudzi" '· tak tylko p-o}mować 
należy, że Jeg.o m~drość i laska nai ze
wnątrz.stopniowo. stosownie do postę
,pu wieku w ooraz -doskonalszych dzie
łach i slowach przed Bogiem i ludźmi 
się objawiala. Podobnież nie należy · 
dosłownie bra~ wyrażeniiai si«; pisma 
Ś\Jl., że Duch św. przy 1chrzcie dopiero 
zstą,pil byl na Chrystusa Pa•na. „Nie
rozsą;dn~ by laby". mówi Augustyn św. 
~,taka myśl. bo Chrystus jako. l>ez grze
chu, tak i nie bez Ducha św. rpr.zyszedl 
do chrntu; boć jeżeli o Janie napisano 
jest. że już w Zonie matki narpelnionym 
byl Duchem św .• cóż mamy powiedzieć 
o iazlowieku Chrystusie, u którego sa
mo 1przyj~cie ciala nie bylo cielesnem, 
lecz duchowrem? Przy ·chrzcie chcial 
.raczej swoje cialo, tj. Kościół ,przedsta
wić, w którym głównie ochrzceni Du
cha św. przyjmui1.." 

c) W skutek tej niezmiernej pełno
ści ~aski kochał Chrystus Bo~a i jaJrn 
czlowiek nai,doskonalszĄ milości~ i rpo
·mawal Oo inajid1oskonalej; Jego po.zna
nie Bo~a bylo ,poznaniem z ogl~dałl.ia. 

d) W lasce tej· były mrwarte lub z 
niej pochodzily wszystkie ludzkie do
skonalości, wszystkie cnoty, które 
Chrystus w najwyższym posiadał sto
pniu. 

e) dusza fud'Zka Chrystusa, otrzy
mawszy traką pełnię lask. zosjala w 
chwili W cielenia się pomazan~ .przez 
Ducha św., jak si~ .pi·smo św. WYraża, 
i stą<l też J e~us sam nazywa - siebie 
Chrystusem tj. Pomamińcem Pańskim. 

( Cią~ dalszy n.a.słą'J)i). 

Głupi Friaek. 
Opowiadanie Maryi Koaoo•ickiej. ___ , 

Doi:oiiczonłe. 

Ale jeżeli kiedy, to w~a.śnie teraz 
warto byfo na g.lwpieg0 .patrzeć. Ja;ko 
ta rola nagle z wiosenego deszczu 
schnie kiedy na nią słońce z wysoka 
uderzy ta!k on po tych łzach \bujnych ' . .odmienil się w twia.rzy, tak 1na mego u-
derzyła nagla wesołość. Jakoby nie ten 
tak się przeinaczył, oczy kulakiem wy
tarł, jak miał szeroką gębę, tak się sze
roko roześmiial~ a chwydwszy ichlopa
kowi co tam. W1podle stal, cwpczątko 
ze lib~ sam je sobie na ·glowę nasadzil, 
w biodra się :rękami podparł i krzy
knąl wesoło:~ 

- Hej., bla!... Kiej 1przedc:twać, to 
przedawać ! A duchem!.. Nic się nie 
frasuita, gospodarzu! głupi wam pomo
że! Nim stonko zajdzie, poprzedamy 
het precz wszyściutko do czyst1a ! 

Szeroki wybuch śmiechu przyjął tę 
przemowę głupiego. Niemcy \lawet 
śmiać siG zaczęli, zwlaszcza też one ru 
de wyrostki Ootlibowe, u wózka stoją
ce! Łuka ·poczerwieinial i lyipnął gnie
wnie oczyma; ale kiedy sipoirzał na o
wo ucieszne widowisko, jakie Franek 
z siebi·e uczynił, nie mógł wytrzymać i 
rnześmiiaJ się głośno. Głupi tymczasem 
1przed ·chałupę skoczyl. Stały tam i le 
żaly różne sprzęty, z drogi onej sza
fie ruszone, jedno ina dr:ugich w kupie, 
Lak na targowicy. 

Franek się schylił, podniósf z ziemi 
stary lemisz, a błyskając nim pod sloń 
ce. mówil: 

- Panie miemiec ! Patrzajta ino, ja
ki godny lemiesz! Oj niemało on ziemi 
skroił... 1niemato skib odwalił ... niemało 
chleba dobył, ale nam tera ·nic po nim, 
bo het precz grunt i o-ospodłarkę prze
d.ajeru i ami my, ani dzieci rpo nas ziemi 
tej, tego pola orać już nie będziem ! Ku
ipujta lemiesz!... Patrzta, jatki .godny! 

Śmiech buchnąl n1a. nowo w :podwór
ku. Bodniatk aż się za boki trzymał, aż 
mu ·oczy zachodzily Izami. 

Głupi tymczasem chwycił płachtę 
lnianą, a trząisając nią, wolał: 

- Hej!... pł1a.chtę ,przedaję !... Pa
trzajta, co za :płachta je!... Caluśka, bie
luśka, r11a oltanu by ją można klaść 
pod ten chleb j.a;nielski ! Oj bywiaJ ci w 
niej ·chleb janielski, bywał, ano to ziar
rno Boże pszeniczne a żytnie, 1co je g()
spodarz na tern polu siewal... Oj iniema
f.o z niej ziarna w tę świętą ziemię po
szło i niemalo dobria z ziarna wyrosło! 
Dalej, •kupujta, płachtę siewną, w kmch 
cie, w dzień Najświętszej Panienki 
siewnej poświęcaną. 

I teraz śmiech buchnął, ale cichszy 
jakiś. Łuczyna wcstchneta nawet i po
gładziła głowę najml·od.szego swego, 

który sfę jej fartucha· trzymał, ~crdc, 
na Franka wytrzeszczvwszy oczy, 

- Gospodyni! - za wolał nagt
Rramek„ 

- A gdzie przt:ślica? Przedaliś\4l 
len, przeda.jta i tPrześUce. Już Wy l1ł 
niej kądzieli prz~chć nie bt;dziecie llłJi 
onej nid szarej, na wrzecionie przy lu. 
czywie :pusl)c~ć ..• Nie bedziecie prr;'> . 
dzy motać, ,pam~ków zwijać, pasern ra 
chować ... Nie bQdziecie płótna tkać 
laJli go na tej rosie ,porannej bielić ami 
z ni~o !koszul dzieciQTI1 zrza_dzać . .'. Co 
wam po tern? I? alej i?St>OdYni ! Dalci.., 
Dawaj.ta iprześhce ... Niech !kupuj~! 

W malem 1podwórlrn Łuki robilo si~ , 
coraz dziwniej jakoś, coraz uroczyściej 
Chłopaki wsipinaly się Jedne przez dri 
~ie, żeby Ilłru „glupie~o" patrzeć, oczy 
stary.eh przy~asila zaduma, 1czy trosb 
N~~J~ odezwał sie ilos przejmuj-er: 
dz10c1ecy :· . 

-- Bocian t Bocian! O .. bocian!... 
Kilka glów podnioslo si~ za trm 

·Chdecięcym ilosem. 
Istotnie. nia.d ·kaleni~ Łukowe.t ito

!'fólki i nad leż~cĄ na niej, zeszfQrOQ;„ 
nym szuw~rei:i jeszcze przy.trzęsion~, 
broną, wzb1l su; lotem szerokim pienr-
s2y tej, wio.sny boetair. 4· . 'f • . 

- &ciek!... : .~~ 
- Wojtek!... , ; ~: 
- Bocian!... - zaczely w:ofać „ 

różne glosy chlQIJaki, podrzucając Cł;ap 
ki i kJaszczlł,c w .rc:ce. 

. Bociain, rakby Ilfl odpowiedź powita 
mu temu, zaiklekotal wesolo, roznośnie 
ooraz węższe ,nad giniazdem zataczaj~c 
kola. 

- SiJ1,dzie .•. 
- Nie si~d·zie !... 

- Siądzie!... odzywaly się ćlziew-
częce glosy. Nawet uwagia bab i chfo 
pów 00.erwala się ina chwilę od ,,glupie 
go". Ale Pranek, zadairlszy na poró
wni z innymi glowę, kiwal się szyder
czo, wzgardliwie. 

- Oj glupi, glupi ty, ptaku! - rzekł 
wreszieie. ~ A i -czegóżeś tu leciał bez 
morze. bez wielkie, na gwiazdach noc
legujący, na zorzach się budzący. gło
du zażywający„nawalności i wojen po„ 
wietrznych i .przestrachów różmych 
bynaimniej się nie bojący?-· Czegożeś 
tu ido Zagaj1nego lecial, jakoby ci tei 
kto ślepia wylbrial, dr.ogi nie myląc, 
skrzydłom ·nie folg.ując, a onego wia
tru ws-chodowego, od Narwi wieją,cego, 
o za,gajnem pytając. 

Do gniazidaś ty leciał, do milego 
gniazda, do onego domu swego, gdzieś 
bocianięta swe hodował i sl·011cu si~ 
radował i ludzi -cieszył i odtpOCroienie 
swoje miał. 

Oj ipr.zylecisz ty 1.u i na bezrok jesi 
cze, ale już gniazda twego nie będzie, 
jaik tu i nas i gnia1ZJd na1szych nie będzie. 
Miemce tu obsiądą, miemce tu gniaZldła 
swoje zalożą, a ty glupi pr,ecz ... za mo
rze .. za morze !.. .. 

Podniósł gfos, oczy ehlopów mów 
się na :nieg0 zw.rócily. 

- Panie Ootlib! - zawołał - pa-
111ie rniemiec~ bliżej tu sam, .bliże}! ... Jesz 
cze się tu niejedno do przedania mi· 
dzie, ino vieiniądze licucie! 

Widzita te jaskółki nad wodą? Wi„ 
dzita tę modrość niebieską? ... Widzita 
ten krzyż naide 1drogą ? ... Wi,dzita het 
.one gónki, one mogrnki nasze? 

Dalej! Wszyściutko przedajem! Ku
iJ>Ujta tę modrnść niebieską, ten krzyż 
1przy drodze, te mogiłki! 

Cisnąl czapkę, spuścil głowę i za
milkl. 

A :potem, nad oną kupą danmwizmY 
.przed chatą klęknąwszy „ ręce iprzy u
stach zlożyl i mówil mocnym głosem: 

-Swięty Boże! Swięty moony! 
a nieśmiertel.ny ! zmiłuj się nad nami! 
Zaszemrały za nim glosy jako wiatr 

wi,osenny. Chlopi gfowy odkryli, biahY 
ipoklękaly, a Franek mówil dalej: 

... Od ,powietrza, glodu, ognia i woj
:ny, 'Zachowaj nas, Panie! 

.. Od ·na.glej a niespodziewanej śmier 
ci, zachowaj nas, Pa.nie! 

.. Od morskiej i wszelakiej nawaloo
ści, za1chowaj nas, Pianie! 

.. O spokój gniazdom naszym, pro
simy Cię Panie! 

A jako zawS'ze glupi byl, tak i tę 
modlitwę te.raz n1a swój sposób zmy
śliwszy, wstał, świetliste oczy na ipo~ 
wietrze podniósł i między ludźmi prze· 
szedlszy ku rzece się puścił. 

Koniec. 



~two 6w. Wojclecłaa w R6łtllilpaHSM 
~ prym . czlonkom . i z.amieszk:alym R.o
;i- y R.Ohl~hausen. iż dnia 17 bm„ na 3Qłł 

f{. r-o, arqdzamy 
~ - ZAM.lNll!TĄ ZA•A. WĘ _ 
-''~ z koacertem. teatrem i Wcem. 
p~: l) O iodtJ. ~ rozpoczecie •bi.wy· 
» o 100.Z. 6) łf:Mr ood tyt. • .l•letet b6._; 
I~"'; 3 o~ I taniec. _ ~obcJ 
~C1 bra~ Hz:W w tef 1&b&wie 11 nl-1le
ll'f cilooki.m YTi~ '1'J'lnicmion~o Tow, p1i 
s J .-rko iako 1fl>ta na czlonka.. CiJonko
tl• ..-. zaJ-ili • 3-.mi_emtcmtL •klia4h, war 
~ tit •rzed ~l z łe&o • k&srera ILiśclie. 
0 li<:PY willial ł 1»11Jt1Hhi• atawieaie mQ. łat 
~6- .iK ·i R<llW:Ow, apruza (2) 

_.. ~ r • .,,„.,....,. tw . ......,.., ... ._11„ 
~tit •WJ'lR czlonlmm i :.Pl'OleODym ł'O
~· i i w niecbitlt, dnia 17-ilo łisi<wda ob-
~ T•wuzyirtw. Jlla.Ut • 

n cKMłct "'""'Miiia ...... „wt 
Wsnsłkit Tmrarsntwa, k'6rt uprQIZ.-i,ia 
,Jebriłr i te, kiór1 dla braku a<lreaów ~ 
~yci apr()tHe ni• oi.ebraly, na hm mieiecll 
&tP~· O roc:k. a P-O JOlwdni• ~ra
fioot ....._ ~lllkłe aeł>ot•tnro w klautn--
rzc. ,a ~- UOC:llfT~ poi~c2J0• z łM.trem 
i tpea1111 o49~t mę u sah p. l"iached.icka 
WierntUt• .... r1ifr. ' 

UWfW!I: f\;fa ~owe Towarz,..,... 
b(tlt ~wł~ ~••eto Tiowarzy&hra na 
d1.-or~a~1 oczelci.,,.c. które protimy ~ clio-
!!.~ P~t!!~_:_ . -~~) 

l• •• „..,. „•••" w :r.... 
1rza<ha ,,. niecki.tę, dnia 17 lbtopada rb. •..•••• !.„ .••. -
~~C-. • kl9C•rt•Dl. przedlWw'!eni„ łlt-
1trałnni i śplew-.n człerO&f 010wy111. potem 
jańcatm. Poc~tM: o a:odzmia s po pola-dni•. 
Ziba'Wlł odb~zi• ti11 fi wlelkie4 sali Alfre
~htu", przy •!. rrokahustr$łt. 1, . ..::. Dzle 
ciOll •iieł l.t H Y9łot w3bronbły. 
(a) ~ 

Tow•Hfttiro łw. J6zef• w w .... 
W aied~•lę, d'nM 17 bm., o f<><biaie 4 po 

oolud•i• • •li p. Unterachemann• odbędzie 
~ ~ ; 
- ahawa z J1rz„t1wlai„ teatralllua -

- I 2l taball. -
O łi~y u1Z'ial prosi Zar*- (3) 

Tow! 11-. „Sokól" w ft1a1M>rt1 
OOrmA czan. Rodakom _i Rodacz.ii:om w Ham
:fprn, ii dnia 17 li&topa.da. uiz,iJ1zamy nasz~ 

D~UOĄ ROCZNIC!! ISTNIENIA 
m wielk:Je:i saii o. ~en~ra. Zapraszarrny l'f/fszy 
~kie Qnia~ które ~proszenia odebraly i 
te, które <iła br.ab a9,resów zaJ;>roszcń ni• 
odebraly. aby nu ~woj~ '°becnoocią taikże za
nczycić racz:yfy. Pr~ram rocznicy: 1) Pr~ 
mowanio Gniaoo od ~d:z. pól do 3-ej do 4-eJ; 
2) powitanie Gniazd i śpjew .,0.9paly i gnuśny": 
3) deklamaieye i koncert: ~) Cwiczeniai o Dil
grody dla l>OSZOZC!ióinych druhów; 5) ric?"l.d&
nio na~ród; 6) poloą~z ~kolski; 7) taniec: „Ma
tur z fbgurarn.i"; 8) ci~u dalszy z.abawy. 
• Gniaizidla., które przytbe<lą z większą liczbą 

druhów„ otrzymaj~ naigrode honorową. (2) 
Wymiat 

Uwap. Ozn.aimia.11TJ szan. druhom. iż rege 
iamego miar OOb~Z.ic ~ie zebranie o gcxtz. l)C( 
~ 12-c;f przed polu-dniem ~a: sali zwYklych po-
31edz.eń., zaitcm prosze druhów o jak 024lice~ 
niefsz.e vrzybyci e. Ciolem ! 

J„kcnHkl, zastp. sekreta~. ____ _..; __ ._„„.--. ·---··~------

Bacmote Oal11u Okr~•· VII. 
Towan. 1ima. „Sokół" w Mlllłel•·Styn• 
\'!Pras~ Gniazda Oi:re~ VII, któreby mialy 
r.amiar wziąść udzLal w roczndcy naszego 

<lniazda, aby podaly naJtn liczby biorących u
dzial cz/.cmków. Czolem ! 
!I. Pal1s1'Czak, .Młl11.·Styraa, DUmptenerstr. -45. 
._..__._ .. _ ·- · .... ·- ._...„ ... „. 

:n.cz.ać Okręc IX! 
Cwiiczenia naculnikóiw i podnacz.elników. 

oobędą s:ie w nie.d7...ie!e, d.nia 17 !i~top.ada o 1 
gi(Xfziniie p pol. na sali pana Bartli111~-a w Cot-
tetlmgu przy Kastor_pie. Czolem ! 
{2) · Naczetaik eikręco I!:_ 
WIELI(! WIEC SPIEW ACKI W BRUCHU 

(ReckU•1~aase11-Si4) 
'oabeiciz.ie ~ię w niedz.iel_e, d:nfa 17 listqiada., o 
godzinie ~-e.i oo polu.dniu w lokalu pana. C. H. 
Moliera. narożnik ul. Mairyańskiej, oo który sic: 
l!!arprai__~ wszY~tikich Rodaków a dsobliwie 
mloozież., której spra~ polsk:ier,ro śpiewu leży 
na ~ercu _ ponieważ bę®e mial każdv spooo
lmo~ć styszeć dobrych mówców o wykladzie 
n~et polskiej pieśni. O lJczny i punktualnv 
~ 'J)rosi (3) -

Zw<>luiacy. 

BacZ11iOść! Holi1terlrjause.t Bacz.ość? 
l(ofo śpiewu „W•da" w Hołsterllauseo 

urzą,dza w niedziele. dnia 17 listopaidJa. ~ &ali 
P. S. l(rafta po polądniu o gooz. 5-ej 

WIECZOREK FAM.ILIJNY 
JJIOl~cwny z różnerni ~rami dla d:z.icci, strzoe
lainiem diO ta.rczy o n~rody. Będ<:\ też dekl~
ma:cye, śpiewy i ciĄ211ięcie losów. Sza!Il. Ro
~aków wraz z rodzina.mi z łlolsterhaiusen i oko 
licy mile się zaprasza. Będą też na zabawie 
P<>lskie Jcimki i ka4)Usta.. 

Uwaia. Miesiecznc z-ęibranie odb~ie sic: 
17. iistupa<la puniktuaLnie o ~qdz. z. O liczny u
dz.ial w zebraniu i wieczorku familijnym pr~ 

(2) Zarząd. 

Towarzystwo św. Antoniego w Prohnhausen· 
(Essen-W est) 

P?dafo swym czlonkom do wiadomości, iż w 
niedziele, dnia 17 listopada o i.rodzinie 3 po 
.1>.ol. w lokalu zwvkfych posiedzeń, odbędzie 
~u~ z:wyczaine zebrani~. 

O godzinie 5 po poludn.i.u urządzai tc>wa
rzy&two 

JESIENNĄ, ZABAWĘ 
~ lokalu p. Overratha, Adelkamostr. 95. O 
haz:ny u<lzial sz.ain. cz10111ków, R.odakórw i Ro
qaiczek. taik w zebraniru, iaik i w zabawie upra-
Sla (2) Zarząd. 

BacmMć ! Bacmo6ć ! 
W~I..1(1 WllC W Ił A U I( A U 

~. ait dnia 17 ~opada o 1<Xhinłe 4-•i • 
I· Strbrmcha, Hafenstr. 

w ••wie wy~•w „ nMły sat...._ 
łlhca •· dr. ICoziellki i wiele illnycb u.rn»i
llOYych. l:atdei<> rodaka jeet obowiĄzkictTit •r • wiec ~inzyl, &:dYi tylko od IQ ~ 
lilie *1neć, }Meli chcemy 9Wqo mia.ka pr--
Pte'ft*'it. -
___ !t_t;;:.tł~ •w l••eln'1*1. Mikr. kamltełl. 

Tew•:ąwtwe lf.;:-:-,5-W' w Mstea. 
NmteJuem J>Odaie się d 111h001 Elo 'Wiati'o

~ii Jr nMdziol(. ,._ 17~ Hs*°l*la u• 
Mamy 

-ZA•AWt-
• PA•~ l(orim&na. Z&łnrwa od\ę&ie się w 
•mk111'1em kółka. P~t•k • iod?hJ.ic 3-łli 
000...ivłian ~ btd~• 4lnt~ IPdfliQf 
~i-ć. C~ ! (;ł) WJVJat. „ ,... ••• 
za 60 f-. fru-ko, czyli po f uyp . szmka 
Sprlledl911, •i«: dlate?Q lak t>.ć~.zai• tuiio, po
llewd niektóre 1 .tell q Aiece asakoozoee. 
np. troch' sl'itt• lttb P<Xi,obni„ jedna·k:i» 2'• 
... do ltycia. Trafi• •ił takte ~Y ait
llli k~orowe. 5- pr1Mt1'eayetkit111 edl)Q'Wie
~· dla Uleci, M f•ły, do -wy~ia het. 
Wysylam tak <Veic•, dopóki zą>u 1tarczy. 
Kaltaniłf prze91lać naldyto6ć mac.ztllnii poca 
'6Jwfti.. - Air•. J. Cltedlftw*f, ~ ---~....._~~~~~~~~~~~~ 
Szerlok Holllłls 

a11ławai1j1zy ••ttktyw lwia ta 
•tła1z1 ••• t•jeaaian pr1ya1dy. 

Cala ~•rOlfll n z.l.zlw1•1„ 10 sł•cka. 
Za.<t.D krymłnalitta nie zdolal dotycbcza& 
30ł>ie .zdobyć tM:iej lllawy wnechświało
wei Jalk ouz bohater. - W~ed%ie i<tq 
prawo I 1prawlld.łłwość walcz„ ze z.Itr„ 
..._ I ialkca~. w~ Sz.erloka 
---- łfolrnHa na pomoc. ---

Dla czeeo łlrlllt całr '°-złwla -.ta teao? 
Dla ca10 •rttl •ra• •I• zlll"ollld.-:w wszyst

kie~ kralów? 
Dla cze10 •łllotty czytHlik6w zaclawyca)'I si• 

otłczytyw•l•• '910 zaphlków? 
Ponieważ nie byto dotychczaa detektywa, 

lctóryby w równei mierze pos.iaidal 
1ealalao4ć - sił• - doayśl110ść - r~tehuł 

wledt:• - htlal~ 1 przyt~ć lłlltysłu, 
ponieważ żaden detektyw dotych\:za~ z tych 
dl'Tów nic korzystal dla dobr~ spoleczeństwa. 
Przyzo4y Holaesa w L011•Y•łe, Paryt•. Ber-

ll•le, Wł.Ul• l M.1•rycle 
jello wa.lici' z izbrodniarzami w Nowym Jorku, 
w ChiCliO, w San rra.acisco. w Kairze, w In
dya.ch i w Australii - jego bystre oko, które 
naiwieksze widzd tajnie, ruchliwość jego umy
słu, który ume sobie dać radę w każdem nie-
b~piecz.cństwie, jego genialne komlł:>inacye 

ce>ieraj~ce eiie na. waJonmści ludij a często na 
wiodzy, .które prowadzi go za.wsze do celu, że
luna ~go eneqria gdy chodzi o pokooainic prze 
szkód, to wszystko stanowi treść 
nleslych11l1 clebwyck, wuuM:aititcyck i inten 

sa)lcyck oc><>władd Szerlokl łloł•osa 
których wydawmctwio rozpoczynam w pię
knych zeszytaich, po tainiej cenie 20 f~~ a w Au
etryi 25 halerzy z.a zeszyt. - Kto jeden ze
szyt przeczyta. ten pozostanie na z.a.wsze wjer
nym czytelnikiem wydatwnictwa te.go. 
K1t4y ty4iłd wycłlo41A ;e4e8 zeszyt staao

wi•cy Ml'ębilta całość. 
Dotychczas wysz1y : ar. I. „ł(rólowa p()!'fVle 

trza"; II. „fałsz.erze plellłędey"; III. „Han-
dlarze z tywya towarem". 

Cena zeszytu o pięknym kolerowym obrar
riku tylko 28 fe11y1ów (w Austryi ZS halerzy ) . 

Naibywać można we wszystkich k.si~gar
oiach i u wszystkkh pp. kolporterów lub też 
wproM z mojet{o skl~u na Niemcy i Austryę, 
po oadeslaniu n~leżytości w gotówce . - L.a 
od'!s:przed«iących <1.uży r~oot. 

Jan F1s1er, 
ksłętarnia aakladewa w Warszawje. 

Glówny ~k~ad na Niemcy i Austryę: W. 
Korfanty, Kato,;wice. ul. Stawowa nr. 8. (Kat
towitz 0.-S. Teichstra.sse 8) . (1293) 

Ze ZJ ed111z1111 zandn. polski110. 
Zmiana Wydziału w Dyseldorfle. Dele

gat W. Cla.w1ałkowsJd. mieszka Lichtstr. 7~ Il., 
skarbnik J. Nowaczyk mies:zika fussmannstr. 
27 II., z.aist. deleg. P R.aszeia mieszka InduS!trie
str. 10 I. 

Mężami zaufania w mfojsce J. Kamoli jest 
obrany fr. l(awalski, mieszka przy Bandel
str. 18. I., w miejsce A. Wendlewskiiego jest o
brany L. Bornicki, mieszka Bliicherstr. 25. 

Zebrnnia cz1>0!1!ków „Zjednoczenia Za:w. 
Pol." odbywają się co 3 niedzJele miesiąca po 
pot o g;adz. 2 i pól w lokalu p. Vopla, Kolnerstr 
lllf, 252. 

Wiec socyalno-społeczno-ekoaomiczny 
w Berlillie 

w lokalu p. Żurkiewicza przy ul. Grosse 
Frankfurterstrasse 28, odbędzie się w 
niedzielę, dni1a 17 ldstopada o ~odzinie 
11/2 po poludniu. 

O położeniu robotnika polskiego i 
związków zawodowych polskich z u
względn1ieniem pracy Kola polskiego 
przemawiać będzie pan Jan Brejski, po
sel do parlamentu niemieckiego. 

O liczny ud7iał Rodaków z Berlina 
i okolicy uprasza 

Zarząd 
„Zjednoczenia Zawodowego Polskiego" 

„Sokół" w Rauxel-Habiqborst. 
W aiedzie1', dnia 17 bm., o ~odzini• ~ po 

pofadni11 odbędzie ~ie 1111e!lęczm i.ebrulc. Dn. 
~ bm. ar.z~'*11Y 

wrec.zoui: 1' AMILIJNY 
O ja.k 6Jlic:zniejszy adziRI pra,,imy. Ozdem ! 
•• • - (_;1) Wyb.W. 

2nowedomy 
1-pi,tnw., • S8 l•b H .izbacA, w st-Oso,,__ 
poleiHi• i łitiryai lollt.teraai, ~ mi.uty od 
1.-orea l.anel, i pny bpaW „ Viktor" k.Udy 
sa , ... •k. na 1prftd.U, na doaach ci4i1y „ .„ odn. •& „. mk, 'llpoteki. W 
je4łaya z ita6w ~ ~ 1t.&O"lfll.8 lokale na skłatły 
Jab W u ebu„. 13ł0 

:8U..,.cla "adeaości .d.~iela 

1' a1st1r, R ux l-Uah1h1f. 

aia, ale = tanie = „...-.;. 
skład skór „lur l1d1r111 I07° 
sUrę na podeszwy iarlJkuły uewskie. 

n.war7 I S.oz„i 1 .„ • ..._: I 
Terb1 pHriżH 8-ttt "-• nree.y 

M. I,„ ar. pocz. M. N tu P••· 
Ter\y aa ry11ek I S...tki io baWw 

ot •• r„. poes. M. N r„. poca. 
Yor.bkl aa łil.i.ew.mka S...\ki dt wło1• „ 

ad •• f•L peea. ff ~ fe~ l*li&· 
Pn••Htki e..-ru '• 'Wlby 

ed a feL pou. H. • fu. P"C· 

~•aty, l...t•4'117 eePaMwe, 
oł 75 feL ed 35 fta. 

srse •l••le, J„fira I &. •· 
od 10 fn. ed 10 fea, 

~o•. Złta., Berne, 
••• .... wa, ('llakalae„lr.) ar. teł 

Jrdeiewa !lU.Cya blei tlektryca•j HerH• 
R..•klinchauea. (1811) 

---·- -Zaklai art}'styuny D Jt' 

W. Karłowska w Poznaniu 
do!tltwia nąjpiękniejsze chor~gwie, zateru 
towauyetwa., które mają samiar chorą
giew !prawić, a chcf\ Ml.nif\ i piękną cho
rągiew mieć, niech eią z cAłem zaufaniem 
zgłoe:zZ\ ~~gł_6_w_n_eg~~astęp_~z _ _ "'":._"gft6 

Ja.!8. !!.BEf J!S!lli[!.]Brn! 
U ulica Geselknhaueetr aese nr. 1., 

kt6 _ _ ry __ e_łuiy _ _ w_z_o_r_am_ i_ i ""_ry...:._s_u_n_ka.mi rz cennikiem aknajspieszniej 

~ 

łl 

l 
f: 

0111 kre~rt11y 

11,elefon . nr. 681. 

o 
'° o ..... 

r Hhl Tr'łłllk• K.• net 
1 ' ' c !1 do1Ndow·1 I lon1c•nCfi!O 
n •slr•i• ••a 0>a , lop~ql it• ' l ,•dt == ''" 11'4tl •:tpHi&ły === 
f.l e1 ry1ytl' JwrlH• p4t11,•a>1 
e:dyby t -4blu •oJ Pmu o 1sowi 
•• o-eoapo"'4dał1 . M0Jetr•blt1 !>.\ 
w uajl\<laYa1e!uych łabrykaclt 
wyraboan,.. I ltazda pr,e~ wy
! ł n~m ltali111a i przer;rana. 

~n t.'. ; łUM!Ulim mpar, 
l:; crlla 27, Markus11tr. 3. 

· 2 czt 11dnłk6w 
krawhckicb 

znajdzie 11tale zatradnie· 
nie oraz 134:7 

I uczeń 
syn uc.zciwycla rodai-
có •. 

1'I. 1'.lłt"41zlńsk.l 
Herne, Neu1tr. nr. 24. 

Papier 
listowy 

+ 

z pięknemi polskle
mi nagłówkami jest 
do nabycia w księ
garni" Wiarusa Pol~ 

-~-@k_j_e~g_o" wB~churu. 

Ja tkowski 
tE 

Kartofle 
-< ... --At 
E: 

SOA&mi = -e ,,. 
268 Telefon li77. ::r 

Kasa oszczędności w Herne, Bahnhofstr. 50. 



~~m~~~~~~-~~~~~ : r: ~ 
~-;·~~.;~~t~ I 1 ·P ·1· ...... ~ -""' ~:1't.f.:+f~:: „w' '"*.t.\i'.. \':) 
\~~'.~.w~ W czwartek, 14 listopac a, o g_odz. 10 
~:;-"~.,. I z rana zasnął w Bogu, . opatrzony s w. Sa-f I kramentami n:ój kochany mąż, nasz ojciec, 

& I brat i szwagier (1350) Kochanej żonie l 
Stanisławie Wawrzynkiewiczowei 'I śp. M A RC I N KAS PERS K I 

skla<l:m j:ak naijserdecZ1niejsze życzenia. J z 8w e 4~ ~o~ ~y~i~ e k 
Przy dz.isie~1Srzym dniu r~dości, który I I 

11wem Imieniem s.!ynic. życzę niechaj w ob- .Pogrzeb odb~dzie się w poniedziałek o 
fitości .srt:o lat życia Twego p1yrrie. Chóry ·alniel I g(•dz. _8 z domu ża~oby, _Mittelstr. 92, o czem 
skie wesolo gloszą i kochanej żonie komnę donozn krewnym i zna3om;ym 
nłos?. · Jak ptciiki w powietrzu i ryby we wio- w smutku µogrą.żona 
dzrlc. tak żyj k-0chana Ż·~no w radości i siwobo- · W:mł91Eio.na z.pdz:.IKiećDJ.i. 
dzie. Życzę Ci Z'drowia, szczęści~ i blogosla- llE -... 
wieństwa J3.Qlżego, a Po śmerci zbaJWiooia wie- ·--·---·---·-·-·--·-------
cznego, aibyś izasiadla na tronie, al dzieci kol-o 
Ciebie, a mąż troche dalej, aby wszyscy Boga 
chwalLli„ Teg.o Ci życzy Twód mąż 

Wincenty Wawrzynkiewicz. 

łllR•lłHN~IHtt~Wtt!~H• 
Wiec polski przedwyborczy dla powia-

tu Essen 
odbędzie się w środę 20-go listopada o 
godzinie 4 po południu, w lokalu pan;a 
Van de Loo przy ulicy Schtitzenbahn
Strasse. 

Porządek obrad: Uzupełnienie ko
mitetu powiatowego, osobliwie prze
wodniczącego na powiat :Essen; nasze 
sprawy wyborcze co do przyszłej or- · 
ganizacyi parlamentarnej. Na powyż
szy wiec polski przyrzekli przybyć 
m6wcy zamiejscowi. 

O liczny udział rodaków z całego 
powiatu Essen najserdeczniej się upra
sza. Spodziewamy się też, że rodacy 
licznie się zbiorą, bo sprawa wyborów 
jest sprawą nagłą. 
Powiatowy komitet wyborczy dla po-
(3) wia!u Essen. 

WIEC ZWIĄZl(U ~OLAKÓW 
odbedzde się w przyszlą niedzielę_, d~ia 17 łJ
sitopa<la, o godzi!rni.e 3 po p:olucLniu w Riinthe w 
lakalu p. H. Blumookempera. 

KomJ~~~"':iecowa._ 
WlELl(I WIEC SOCY ALNO-POLITYCZNY 

W HOERDE 
.odbędzie się w nied:ziiel_ę, dni.a 17 listopada po 
potud'niu o godz. 4 w lokalu p. Baumbecka:. O
mawiane będa sprawy hutnicze i górnicze, Spo 
d'ziewać sie należy, że rortiacy licznie się na 
wiec stawią. Przemawiać będzie p. Panlrow
ski z. Bochum. 
Towarzystwo św. Jana Chrz. w DO!'tmundzie 

W niedzielę, o godzinie 2 po 1pe»l1tl<1Jniu, od
będzie się walne zebranie i obór iruYwego za
rzia!du w J()lkalu p. T,rotta, Osterholz;s.tr. 60. O 
liCZ!11Y ud'Z.ial prosi ____ ( 1) Z!!_~ą~.!.. 
Towanystw<> 1dmn. .,Sokół" w Hocbstnss. 

Zebranie odbędz:ie się w ndedizielę, dnia 17 
bm. po potudniu o godzinie 2 w lio1kalu zwyklych 
piosieidlzeń. Upra1S1Za się o jak nailiczn:ieiszy u-
1dzi~ w zeibnaniu gdyż są. ważn~ spraiwy d>0 
zallatwienia. (!) Wydział. 
~-ga: ziebralni~ wytjziaJu o god.'2'.··_1 po._~_?l. 

I(onferencya św. Wincentego a Paulo na Lud-
wiku. 

W niedizielę <lnfa 17 o· ~ooz. 11 i pól odbędzie 
się nadzwyczajne zebranie na które z.apraiszamy 
wtszystJki·ch br'alci i tak samo tych w~zystkich, 
lkt&rzy ,s ,ię tą sprawą interesują dlOI lokalu p. 
Stubergai, ulic_~izk9-]~1!:~-· __ (l) __ Zarząd • . 

Kolo śpiewu Harmonia w Wattenscheid 
podia.je do w.iadomości swym szan. czlonkom i 
wszvstkiim rodakt0m 21amiesz:katym w Watten
schei<l i okolicy iż w niedzielę idnia 17 bm. u-

' >rbąodz,a na sali o. Fuchsa przy kościele ewag. 
przy ul. Hochstr. 

- - FAMILIJNĄ ZABAWE - -
uroomaiconą śpiewami i pa11tomi1nami. Początek 
o godz. 5 wiecz. Roda~y mogą tyłko ja!ko goścł 
pnzez czfionków wiprnw'aldzeni w za'bawie brać 
u<lzial. CzloTizkow.ie muszą być wypfatnl. (1) 

Zarząd. 
Uwa~a: Lekcva: śoiewu odbędzie się w po.fu 

dniie przy czem będzie p!aJta. miesięczna i wpis 
nowych cz!onków. 

·~----------_f~r. Nowa!:~_ prze~d. __ 
l(oło śo.fewu Gwiazda Jedności w Bismark 

podaje ~wym czlo11kom -do wiadomości, iż w 
niedzielę 17 listopaida obchodzimy na sa·li p. 
Etzlera 

zamknietą zabawę, 
czvli wieczorek fami!iiny. O liaz.nv udz.iaJ w 
z~bawie __ prosi _ ___ (~) Ziairzą?:._ 

Tow. św. Idziego w Oberhausen-Lirich 
urządza w niedziele. dnia 17 listop~da na san 
pana Wicka 

X X ZABAWĘ JESIENNĄ. X X 
Początek o e.odz. 4 oo poi. na którą się wszy
stkich Rodaków z Oberhausen uprasza 

--- (2) --·---' ---- -·- ZARZĄD. 
l(ol'o śp.fewu Róża Leśna w Hochlarmark. 

Roczne walne zebranie 
mające się odbyć w nkdzielę dnia 17 bm. od
będzie się w środę w święto Ofiar. NMP. cLnJa 
20 bm. o godiz. 4 po ool. Lekcya, śpiewu od1bę
d1Jie się w poniedizialek dnia 18 bm. po polo o 
godz. 6. 

Uwa~a: Zarząd i rewizorowie 'kasy wiinnt 
się st21w:ić o go.dz. 2. O liczmy udziaif w zebra-
~.~u .i lekcyi prosi --------·-- Zarząd. 
Towarzystwo ~iGJl!. .,Sokół" w Hochstrass 

donosi wiszysnkim cz.lonkom, Jż w niedzielę, 
OOia 17 O gocb;, 12 W polud.nie odbędzie Się 
zebranie na sali ćwiczeń. Cz.tookowie za.rzą
du pawti1nni o god>z. 11 ounktuałn.ie sie sta'Wić. 
O iak nai.ticzniejszy udz.iaI w zebraniu wszy_ 
stikich <liruów się uprasza! Goście mile w:t~ 
dft.i.amii. (1) Wydział. 

Tow. św. Józefa w Wattenscheid 
donosi swym czlonkom, iż w środę 
zmart członek Towarzystwa na:szego 

śp. MARCIN NA WROCl(I. 
Pogrzeb odbędzie się w niedzielę_, 

dnia 17 tm. o godzinie 3 z katolickiego 
domu chorych. 

Członkowie winni się stawić w 
czapkach i oznakach. o godzinie 2Y4 na 
sali posiedzeń. 

O liczny udział prosi Zarząd. 
• ' '. ' • ~ " j ' : 

>f'I kr.._. l ',•' „•.','• I l....„',\ 1
:.. 

1 

' ' " - '• ~ ' ' '•' ' t ;'•I ' : • ~ < • ' : 

Towarzystwo św. Jana w Hiillen 
donosi swym członkom. iż w poniedzi;a 
tern stracił życie wskutek nieszczęśli
wego wypadku nasz członek 
_ śp. LUDWll( HALADYN 

Pogrzeb odbędzie się w sobotę o 
g.od'zinie 9 rano w łiiillen, przy ulicy 
Erichstr. 15. Czlonkowie winni się sta
wić w czapkach i oznakach o godzinie 8 
rano w lokalu posiedzeń. Zarz~d. 

I „.„ a • '·.~< : ' •, I 

' ~ I " ' ' I,_. ... : ' I • ~. • I', 

Towarzysit·wo gimn. „Sokół" w Schoonebeck 
•dJoiriosi druhom, iż w ubneg!y czwartek zasnąl 
w Bogu druh naszego gniaizda 

śp. MARCIN l(ASPERSl(I. 
Pogrzeb '°dlbęd1zie się w p<miedzJa.tek Hi 

listopaidai ,o gOidrz. 8 rnno z domu żafoby ul. 
M1ittelstr. 92. Czifonkowie zechcą sję iaik naj
liczinied staiwić pól' godziny prędzej w lQlkalu 
pooiedlz.eń. O Hozny udzia.! p11osi Wydział. 

Ner,vy ł żołądek i cały organizm wzmacnia 
szybb i radykalnie stduotnie wypróbowany 
„ N o v e fe 1• ro I" [nazw. patentem zastrz. 
60067], przysparza zarazem słabowitym osobom krwi, 
wywołując wyśmienity apetyt, a przez to czerstwą i 
zdrową cerę. [Comp. Kai.il. extr. 0,4 Condur. 
extr. 50,0 Dest Was. 250,0 Eisenpeptonat 4,0 Zuker 
Sir. 70, Ponesraur elix óO Spic vini 50,0 Vanil Tinc. 
5,0.] But, 2,00 mr. 4 butelki franko i pudełko gra· 
tis. Na wystawie w Wiedniu najwyższą odznaką 
honorowit premiowane Pa nad;~wyczaj dobre skutki 
Jedynie do nabycia pod adresem: (1091] 
" ,,G-orliti'.er A..1totl11eke~' 

H. §m) e~-yń.-ki aptekarz 
... ł'J'lill s.o 33. 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei d!em Kiaiser
lichen Postamt ein :Exemplar der Zei
tung "Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) fiir den Monat 
Dezember 1907. und zahle an Abonne
ment und bestellgeld 0,64 Mk. 

Obige. 0,64 Mk. erhalten zu haben 
bescheinigt. 

. den. 190 

Kaiserliches Postamt .•• r • • • ••• , • , 

•!===================~==~ 
Parcelacya ! -We ft1orek, dnia ~8 Jhtopa«lJa 

o godz. 8 rano parcelować będziemy lun 
sprzedamy w całości nasze (1849) 

28 mg. gospodarstwo w lagowie 
przy dworcu Bie:iyn. 

Masywne budynki, ziemia dobra & łąka 
z torfem przy budynkach. Młockarnia, sie· 
czkarnia, maneż i torfiarka pozostajl\ na 
gruncie a także zboże, słoma i siano. Kto 
ma. 3000 do 6000_marek niech spiesznie przy
jeżdża, bo ze względu na kopalnię węgla 
brunatnego jest to bardzo dobre kupno. 
ii8fti{ Parcelaeyj1ey E. G. m. b. H. 

w Kościanie - Kosten i. P. . -----·-------- • 
Na przeczyszczenie kt•wf! 
La&rDłann'a herbata z lasu teuton• 
skłea-• od lat doświadczoua i polecona herbata 
familijna, środek spożywczy wzmacniający żołądek, 
od tysięcy rodzin regularnie używany. Przłl złą 
krew powstaje: reUDtatyzm, w1s1pka, nie• 
ezysta ee.ra, za11arwienia, kru9ty, 
hemoroid7, zał•ardzf!nla, dolesli• ł 

· woś~ł żołądka, ot,loseł, lłHaje itd. 
Części składowe: Erdbeerkraut 21 Fenchel 8, Huf
lattig 4, Caraghen 4, Krauseminz 2, Kamillen 4, 
Senuesbl. 8, Althae 4, Schafgarbe &, Fanlbaum 8. 
Loffelkr. 2, Bitterk.lee 11 Pfefferminz 4., Linden 4, 
Sassafras 4, Lnendel 8, Tl'usendgiildenkr. 21 Stein· 
klee 2, Konigskerzen 2, Flieder 8, Heidelbeeren 1, 
Siissholz 8, Anis 2,. Paczka 60 fen., 1 mk. i 2 rok. 

Jedyny skład wysyłk'.owy ma: Aptekarz H. 
lłmyezyński, Beriłn 41, Gorlitze~.tr. 48, 
„Górlitzer Apotheke". 1137 

Przyjmujemy kaoitały 
w depozyt i płacimy 

{)procent od depozyt. z ro czn em wypow 
:tipółpr." " z półrocznem · 
ł procent " " z kwartalnem „ 
3ipółpr.„ „ z każdorazowe~ 

Procenta obliczamy od nastąpnego dni 
du dokonanej wpłacie i wypłacamy j: 
lub dopisujemy 2 razy rocznie i to na 
1. stycznia i lipca. 

Na 1. stycznia rb. wynosiły: 
Udziały Spółki naazej mk. 764 377 11 
Fundusz pwarancyjny " 1 705 ooo:_ 
Rezerwy z fund. emetyt. „ 492 4CO 04 

Spółka Rolników Parcelacyjna' 
(974) E. G m. li. H. 

Poznań. - rosen. 
J. Kużaj. Wł. Kaczmarek. J. Palędzki. 

BILETY WIZYTOWE 
WYKONUJE 

SZYBKO I GUSTOWNIE 

D RUliA.BlWI& 

,, WIABUS& POLSJi.IEQO'' 
W BOCHUD 

.. Przy zam6wie
•iach prosimy ~a
chęcać kupców i 
pr.zemysłowc6w, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w nas.zem piśmie. 
Kupcom i prze· 
mysłowcom, któ
rzy w naszej ga
zecie lgłaszają, 

Pieniądze można pocztą nadaelać pod adresem: [1079] . l. k . mec.r. upu1ący 

powiedzą, że to 
ogłoszenie cy,yta,. 
li, aby ogłasza.ją-

' cy wiedzieli, ł.e 

ogłosrr.enie miało 

skutek. 

M H ku I HI u· r ę 
czy li stare gazety 
mo.łna nabyć w 
księgarni „ Wia· 
l'Usa Polskiego" 
w Bochum. · 

Bank Ludowy in Pr. Stargard. 

a także tylko 
domy z 6grodami do 2 mórg. 

Nasza kasa płaci od złożonych 

oszczędności 

mórg d11U 

4 proeent na każdorazowe żądanie, 900 
4,,i/1 procent za kwartalnem wypowiedzeniem, 
li proeent za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, choćby za półrocznem wypowie· 
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 5 procent przynoszące hipoteki mamy zawsze na sprzedaż. 
· Adresować trzeba jak następuje: 

Bank Parcelacyjny 
E. G. m. b. H. H.osten (Posen). 

DruJ1·ar11ia 

WiaFusa Polskiego 
w ]3ochum 

wykonuje 

szybko, g·ustownłe I tanio 
wszelkiego rodzaju 

si 

n 
ś 
c 
n 
o 
n 

s 
s 



i,ycllodzi sze5e rnzy tyaodniowo. 

-Prenumerata wynosi 

1,liO mk. 
~ „ srt;alnie. 

„Posłańca Katolickfogo" otnry„ 

1111j'\ 1lboncnci w dodatku. 

Ir. 47. · 
az WSE St:C..-.s_ W!WJUUWZS 

Na uroczystość Ofiarowania NMP. 
Od początkil i przed wieki jestem 

stworzona, i aż do przyszłego wieku 
nie ustanę, a w mieszk~aniu świętem słu
żyłam przed nim. I takem w Syonie jest 
utwierdzona, a w mieście świ_ętem tak 
żem odpoczywała a w Jeruzalem wła
dza moja. I rozkorzeniłam się w za
cnym narodzie, i w dziale Boga mego 
dziedzictwa jeg-0, :a w pełności świę
tych zadzieliżenie moje. 

Ewangelia. Luk. XI. 27-28. 
W on czas gdy mówił Jezus do rze

szy. podniósłszy głos niektór1a ITTiewia
sta rzeszy rze'kła mu: blogoslawiony ży 
wot. który cię nosił, i piersi któreś ssał. 
A on rz·ekl: I oweszm, blogosł.'awieni 
którzy słuchają słowa Bożego, i strze
gą go. 

Na niedzielę 27 po świątkach. 
Lekcya. Koloss. I. 9-14. 

Bracia! Nie przestawamy za was 
się modlić i prosić, :abyście byli naipeł
nieni znajomością woli Bożej we wszela 
kiej mądrości i wyrozumieniu ducho
wnem. Abyście chodzili godnie Bogu 
we wszem się podobając, w każdym u
czynku dobrym owoc przynosząc i ro
snąc w zmaj.omości Bożej. Umocnieni 
wszelako mocą według możności jasno
ści jego, we wszelakiej cierpliwości i 
nieskwapliwości z weselem, dziękując 
Bogu, Ojcu, który nas godnymi uczy
nił działu dziedzictwa świętych, w 
świ:atłości; który nas wyrwał z mocy 
ciemności, i przeniósł w królestwo Sy
na umiłowania swego; w którym mamy 
odkupienie, przez krew jego odpuszcze
nie grzechów. 

Ewangelia. .Mat. XXIV. 15-35. 
Onego czasu mówił Jezus uczniom 

swoim: Gdy ujrzycie brzydkość spu
stoszenia, która jest opowiedziana przez 
Daniela Proroka, stojącą na miejscu 
świętem, kto czyta, niech r-0zumie; te
dy którzy są w Żydowskiej ziemi, niech 
uciekają na góry; a kto na dachu, nie
chaj nie zstępuje, aby co wziął z domu 
swego; a kto na roli, niech się nie wra
ca hr:ać sukni swojej. A biada brze
miennym i karmiącym w one dni. A 
·Proście, aby uciekanie \Vasze nie bylo 
w zimie, albo w Szabat. Albowiem na 
onczas będzie wielki ucisk, jaki nie był 
od początku świata aż dotąd, ani będzie. 
A gidyby nie byly skrócone one dni, ża
dne ciało nie byłoby zachowane; ale dla 
Wybranych będą skrócone dni one. Te
dy jeśliby wam kto rzekl: Oto tu jest 
Chrystus, a1bo indziej; nie wierzcie. Al
bowiem powstaną fałszywi Chrys'tuso
Wie i fałszywi prorocy, i czynić będą 
znaki wielkie i cuda tak, iżby w błąd 
zawiedzeni byli (jeśli może być) i wy
brani. Ot om wam opowiedział. Jeśli
~Y tedy wam rzekli: Oto na puszczy 
Jest, nie wychodźcie. Oto w tajemnych 
gkmachach, nie wierzcie. Aibowiem jia-
o błyskawica wychodzi od wschodu 

sloń1ca, i ,okazuje się aż m zachodzie tak 
bęctz]e i przyjście Syna człowieczego. 
Gdziebykolwiek było ciafo, t1m się i 
0:ty zgromadzą. A natychmiast po utra 
~Ieniu onych dni,s1of1ce się zaćmi, i ksie 

b
z c nie da światłości swojej; a gwiazdy 
ędą pad1ć z nieba, i mocy niebieskie 
~oruszone hc:;dą. A na on czas się uka
~e znak Syna czlowieczego na niebie; 
l Ujrzą Syna człowieczeg•o przychodzą-

B~chum, na niedzielę, dnia 24 listopada 1907. 

cego w obłokach niebiesikich, z mocą. 
wielką i majestatem. I pośle Anioły 
swoje z trąbą i głosem wielkim, i 
zgromadzą wybrane jego ze czterech 
wiatrów, od krajów niebios, aż do kra
jów ich. A od figowego drzewa uczcie 
się podobieństwa: Gdy już galąź jego 
odmladza się, i liście się wy1puszcza, 
wiecie, iż blisko jest lato. T:akże i wy, 
gdy ujrzycie to wszystko, wiedźcie, iż 
blisko jest we drzwiach. Zaprawdę po
wiadam wam, iż nie przeminie ten na
ród, ażeby się stalo to wszystko. Niebo 
i ziemia przeminą, ale słowa moje nie 
przeminą. 

KA Z A N IE. 
Treść E\y1a1ngielii dzisiejszej i prze ... 

powiednie strasznych znaków ia~ie 
mają P'{)IPrzedzić ko.niec te,:g·o świata, 
zapewne inie miłe robią 111a wais wra
żenie? a je.żeli cokolwiek macie wiiairy 
w wyrocznie Boże, to trudno przypu
ścić, aby was trwoga nie ogarnęła sly
sząic •O tern, co każdego z nas czeka w 
przyszłości. Być może że nikt z nas 
0beonie tu znajd_ujących się. nie d-0cze
k1a tego czasu kiedy te znaki i spusto
szenia nastąpią, ale śmierć i sąd osta
teczny nikogo ni.e minie. A ten ucisk i 
te prześladowania, każdego z naiS spo
tkają przed końcem tego doczesnego 
życia. 

$mierć ie'.st końcem życila, a tern 
samem i kiońcem świata. A że ta, nikogo 
ITTie mi.nie, więc i te uciski towarzyszą
ce śmierci, czekają nas, i w każdej chwl 
li mogą nas spotkać, bo nikt z nas nie 
jest .pewny dnita. i godziny kiedy go 
śmierć zaskoczy. Też same znaki, te 
same cf~esdiwości jakie poprzedzą ko
niec świata, sp_.otklają nas przy koń
cu życia na1szego_. Przy końcu świ1afa 
nastąpi wielki ucisk jakego nie bylo 
dotąd, ani będzie; tak samo i przy 
śmierci straszne cierpienia i dolegliwo
śici ogarną. Jeżeli mieliście S'POS.o
bność k-iedy przypatrzeć się umierają
cemu czlowieJmwi, to widzieliście jak 
on się pasuje z tern życiem, jak go 
wszelkie siły opiuszcz;ają; oczy stają 
słupem, język kokzeje, oddech w rpier
sia·ch zamiera, a w końcu nastęnuje 
straszne odłączenie się duszy od ciaba. 
Zdaje się że te uciski ja'kie spot.kają 
ludzi przy koflcu świata. niewiele ró
żnić sie będą -0d tych, o których dopie
m wspomniałem. Przy końrcu świata 
słońce się zaćmi i księżyc nie da świa
tłości swojej; podobnież i przy śmierci 
czlowiekia. chociaż -0no świecić będzie 
to on już światła jego nie ujrzy. A jak 
po k011cu nastąpi sąd ogólny i Chrystus 
wyrok 1nag-rody lub 1potępienia Q.~ło
si. tak .podobnie i _po śmierci czyli od
łączeniu sie duszy Dd ciala. w tej chwi
li dusza stawa •przed Sędzią Bogiem. 
i zda\\1a sprawe z postępków życia 
swego, a jednocześnie . osadzona i ska
zana z.ostaje: albo do piekła, albo do 
nieba. albo też do czyśca, odpowie
dnio ido swoich Z!asług w życiu ctocze-
snem położonych. A zatem koniec ży
cia ·każdego czlowieka, jest zupełnie 
podobny do końca świata. Przypo.m
nienie tych stras·rnych zn?ków i uci
sków jakie mają ooprzedzić koniec 
świata i śmierć klażdego człowieka, 11-
czyniłem warn nie dfa tego aby was 
nimi przerażać, bo te dług-o trwać nie 
bedą i wkrótce przeminą, a]e dla• tego 
głównie o nich wspomnialem, aby wiam 
dać poznać: że jeżeli 1c.hwilowo cierpic-

nia i dolegliwości tak nie jednemu ro
bią przykre wtrażenie, to cóż dopiero 
powiedzieć o tych cierpieniach wiecz
nych, które czekają l)iepoprawnych 
grzeszników w mękach piekielnych? 
Tych pierwszych cierpień iakie czeka
ją Iur.zi co przy kof1:cu świ1ata żyć bę
dą, a nas przy śmiercj spotkają, uniknąć 
nie zdołamy, bo one są karą dloczesną 
za grzech pierworodqy; ale od fam
ty.ch które spotkaja potępionych -w 
piekle, uwolnić się zuoełnie, lub oonosić 
je na wieki, to już od nas samych zale
żeć będzie. 

Mój Boże! ileż to nie jeden człowiek 
ponosi trndów, priacy i zabiegów, aby 
zapewnić sobie byt doczesny i uwolnić 
się od tej chwilowej nędzy? a tymcza
sem dla zbawienia duszy. dla szczęścia 
które ma trwać wiecznie, nic nie 12rzed 
siębierze i nic nie myśli aby go sobie 
zapewnić. 

Co do na'S, bracia moi, wspomnij
my sobie na tę straszną chwilę sądu 
ostatecznego, w której u_i<:aże się znak 
Syna człowieczego na niebie przycho
dzącego w obłokach z mocą. wielką i 
majestatem dla og1oszenia wywku rna
g:rO'dy lub potępienia. i starajmy się 
odtąd postęoować tak, aby w miejsce 
trwogi na widok przybywającego sę
dzieg·o Boga, 11ad01ść nas ·ogarnęła, wie 
dząc o tern. żeśmy Mu wiernie służyli, 
i że nas ·nie potępi, ale wraz z wybra
nymi ·siwemi zabierze do chwały swo
iei1 i wiecznego królowania, co a.py się 
Jak stało, daj to o Aanie ! Amen. 

List pasterski 
Dokończenie. 

Przytem domaga się, by stowarzy
szenia nie chodziły własnymi drogami, 
lecz by wiernie współ.pracowały w du
chu Kościoła nad religijnymi zadaniami 
teraźniejszości. 

W t~m przekonaniu Pius X także 
j:ako Papież zaraz w pierwszej swojej 
:Encyklice towarzystwom poświęcił' sio 
wa gorącego uznania, kiedy się odzy
wa: 

„Odzie katolicy w interesie religii 
św. w Towarzystwa się lączą, dawno 
już od poprzedników naszych otrzymali 
uznanie i blogosf.awieństwo. I My im 
publiczne nasze wyrażamy uznanie i ży 
czymy im i w miastach i po wsiach sze 
roki ego rozrostu i bogatych owoców". 

Poleceniu temu odpwiadają jednak 
i wymagania, które Papież towarzy
stwom stawia: 

„Czas, mówi, żąda czynów, posza
nowania i uwzględnienia Boskiego i ko
ścielnego prawa, czynów wolnego i 

jawnego wyznanh wiary, czynów ży
wej miłości bl i źniego". 

Ukochani dyecezyanie ! Niemożliwa 
dla nas jest rzeczą, przedstawiać oczom 
waszym wszystkie rysy pelnego czy
nów życia, czcigodnego jubilata Papic
'Ża. Niemożliwa wyleczać wszystkie tro 
ski i prace, które podczas SO-letniej ka
pła11skiej i biskupiej działalności piel •" 
gnowaniu życia chrześciańskiego po
święcał. Tylko jednę jeszcze z trosk je
go podniesiemy, to jest krzewienie to
warzystwa dla ochrony i kształcenia 
młodzieżv, teg-o najważniejszego zada
'lia naszych czasów. 

Do młndzicży wiodło Go serce Je
go peł1ne mUości, s~czególniejszą bacz
ność jej pieczy poświęcał przez rnłe 
życie swoje. Nig<ly słowa Jego nie od 

sięgarnia uWiarusa·.P.' 
--p-olcca w wie~k:m wyborze: -

hiążki do - nabożeństwa, powie 
ściowe, historyczne, śpiewniki, u„ 
stowniki~ papier listowy, wiązarki, 
powinszowania itd. 

Adre.s : ~ \Yian1s Polski", Bo~ 
cnum, Ma.'th ~er~tr. 17. 

Rok. j7. 

I zywały się poważniej i wi~cej przekon y 
wające, jak kiedy na.woty:_\\'ał -rodziców 
i opiekunów ·do czujnoś~i nad młodzie-· 
żą. W młodości - t;:ik pisze jako biskup 
Mamtuy - człowiek się kształci. Serce 
młode t>odobne jest do roli uprnwionei 
pod zasiew Zasiejcie w niem ziarno 
cnoty, a zbierzcie owoc dobry; pozo
stawicie je zaś samemu sobie, 1orzynie
sie wam tylko kłopqty i Izy.'' 

Ciężkim też bólem przepełniało Go 
niebezpieczeństwo .pokus, zbliżających 
się z wszech stron do młodzieży. „Nie 
wolino nigdy milczeć kapłanowi - tak 
pisze jako platryarcha wenecki - \VO
bec O'vei iali zgubnych książek i .cza
sopism, które najwięcej młodzież psu
ją i wiarę w ni ej podkupują." Z wy
s01kiej iprzet-0 strażnicy stolicy Piortro-
weji przesyła -przewodnikom towa
rzystw młodzieży katolickiej wzniosłe 
UI>Qmnienie: 

„Starajcie się w młode pokolenie 
wpaić t·o przekonanie, że .nie w-0lno .mu 
przejmować się duchem tego świata,. 
że raczej świat .przez świętQŚć życia 
przeikszfalcić powinno. Niema rościć. 
sobie prawa do niezależności, niema 
być zarnzumiałem, lecz powinno stu
chiać przełożonych. doświadcz.any·ch 
dorndzców i prawdziwych przyjaciół 
swoich." 

Przedewiszystkiem joonaJk Pius X. 
w delikatnem zrozumieniu najszlachet
niejsz~ch uczuć. które Bóg wlał w ser
ca tnłoCłocłane, starał sł ę rołodzfez OO-· 
bud i f~ do pracy na<I :wykształceniem 
charaikteru swojego, aby wyrosła na 
mężów w dobrem utwierdzo!Dych. W 
t~j ~yśli upominał ją: „Ą.by Z\yyciężyć 
s1eb1e sameg.o oraz swoje namiętności, 
Pozostać wiernym cnocie i •powadze„ 
do tego potrzeba męstwa. Sila i odwaga 
są niezbędJnemi dla zachowania wiary .. , 
Bą<lźcie mężni! Pogardzajcie przewro
tnemt za1:;adami opinii publicznej_ Nie 
pozwólcie się ustrasz;ć widm(}m boja
źni ludzkiej.'' Wiemv z żvcia Piusa X . . ·' ......... ... __, ., 
ze net tych naukach i upomnieniach nie 
1poprzestal, lecz że czynnie podawał 
młodzieży pomocnci rękę. Już jako 
młody kapłan dla tvch rmłodzie11ców, 
którzy nie ode.brali należytego wy
kształ1cenia szkolnego. otworzył szkolę 
wieczorną i pracował w niej z p,oświę
ceniem i cienpliwnścią. 

Kochani dyecezyanie ! Z teg-o, coście 
co do piero słyszeli. łatwo wam bylo 
przekonać się, że minionych 50 lat tka
·~ł~f.stwa w życiu Piusa X, to przewa
zrne pasmo pra-c i trosk p~~ serskich. 
Wszvstko tedy,, co ten dostojny Jubi
lat w ubi egłych 50 b.tach \V e dnie i \V 
nocy. w konfesyonaJe i na ambonie 
przy łożu chorych i \V czasie g rasuj ą~ 
cych zaraz zdziałat. Jego mi!ość i cier
oliwość w 11 1~ uczaniu nieumiejętnych i 
btądzą·cych Jego ofiarność i mifosier
dzie, Jego ·ookorę i. poddanie się Boryu 
które objawilo się .przedewszvstk i ~rr~ 
w owym dniu, gdy miał wziąść na sw o 
ie, barki najcięższy z vszystkich krzyży 
ko:v ~ ;v~zystko to wplatamy w wier
ne! m1!oscr w zł?tą koro1~ h1bi1Pu~· n\•1zi 
~t?ra ma ozdobić Jego skronie 18 wrze
sma 1908 roku. Od 4 Sieronia 1903 tj 
od ich_:vpi, wyiniesie~ i.a- ~eio do co l~~~ 
~hr~esc1anstwa katohck1ego, zatem tak 
·er I d0 1~aS, ~~ZYSCY ZÓStałiśmy W 

O\\ ym dm.u dz1ecmi czci~odnego ka
pl~_na ~ub.Ila ta; czy 1;noglibyśmy stłu
:mc dziecięce uczucia. które p rzepełnia 
Ją nasze se.rea? Gały świat katolicki 
spo~obi się. by godnie obchodzić tę 



wzniosfą uroczys ość familijiną. Wszę- ! 3. W cielenie sie Boga. prze~ .tak i 
dzie zbierają się dzieci Kościoła, by f długi czas z tęsknem ~pragmemem 
obmyślić sposobv. jakby najgodniej o- przez niebo i ziemię wyczekiwane, zle
kazać swą cześć i miłość sedziwemu wało na ludzi upadłych zdroje lask. 
:Jubila,towi Arcy·kla,płanowi a wspólnemu służących ku ich uświęceniu; k·rzyżo
Orcu wszystkich. Podobnież i wy go- wa śmierć Jezusa była tyłko dokona
tujcie się w {rnbo27nym zaipale, by u.cze- niem dzieła odkupienia, rozp,oczyn:i~~
stniczyć w Qwych objawach czci. mi- cesrn się Wdeleniem Bo·ga. To też 
lości i radości; wasi Biskupi •paitrzeć wcielenie to 1powfoien każdy chrze
na to będą z szczerą radl{)ścią i zadowio- ścianin ·ciągle rnzważać, czcić. wiel
łeniem. Stała mil ość i przywiązanie do bić i podziwiać; Kościół zach_ę.ca nas 
StoHcy św. byly ziawsze oz·dobą .przod do tego .usilą.ie, każąc trzykroć ua dzień 
lków waszych i mamy inadzieię. ż.e po- dzwonić na „A•niół Pallski'', rnno, w 
'Q;OStana na zawsze, a ni,ech się obja- pol'udnie i wieczór. 
wiają ·w <lobrowolnem i ITTiezł'OIDnem Modlitwa „Anioł ,Pański" opiewa, 
posłuszeństwie wzg,lędem Namiestnika że Archa1ni-0·ł Gabryel ogłosił Pannie 
Jezusa Chrystusa w:0pec rozporządzeń Maryi tajemnicę WĆiete.nia i że ta taje
.i ·wskaiz:ówek. których .w burzliwyich mnica ur,zeczy1wiscnioną zasrała. tti
cztasach naszyich ądziela owieczikom storycz.ny 1przebie~ O\~..,go ogloszenia, 
swoim. f\Ji~ch. się ~;).pj~~iają w ~fiam-0- jako . też jego urzeczywistnienie obfitują 
Id &llMUalaląęeJ' _O<i iW obecnym w gł~bDlkie myśli, na gruntowną za.słu
J eg-o ucisku. Przedewszys1kiem zaś gujące rozwagę. 
llliech się objawiają w modłaic.h. W!z.nO- a) Anioł został jako pośrednik do 
sząc dQ Boga w Trójcy J edyneg'O nasze Panny Maryi wysł~nym {anioł światło
modly za czcigodnym Starcem. który ści, jak niegdyś aJniol ciemności ;przy
.wiele µrzecierp~al. któreg9 ;ootrójną szedl ·był do .Ewy), aby ją nakłonić do 
kmonę wrkótce uwie11czy wieniec uro- .ważnej rzeczy. 1'{. Mąrya Panna mia
czyistości ju·bileuS'zowej, ·obierzmy so- la dobrowolnie zezwolić na przyjęcie 
bie za Orędowniczkę przęd tronę,m maicierzyństwa boskiego na siebie. Bez 
Bożym NajŚ\ViętS'zą Painnę i Bożą Rio- tego zezwolenia tajemnica ta ·u'Skutecz
dzkie·likę Mcvrye. Pod Jej szczególną o- nićby się nie była mogła; Bóg bowiem 

, pieką oddajmy urnozys·t0ść jubileusw- nie chciał rodzajowi ludzkiemu bez lub 
·wą za prZY.'.kladem samego Ojca św. wbrew jeg10 woli ·narzucać zbawienia; 

Ody w sierpniu roiku 1903 potrój.na nie chciał i świętej Dziewicy używać 
korona z cal~ swą wzni9slą g,odniością za .narzędzie. nie mające własnej woli, 
d przygniatającym ciężarem ną, Jeg.o do WY'kona:nia .odwiecznego swego po
spoczęła sboniaoh. On 1przy_pominaj~c stanowienia. Ar.chaniot, jeden z pierw
sobie dni dziecięce, rna'.pjsal do wię.r- szorzędnych aniQtów, poslainym został 
nych swej wioski rodzinnej: ,,Pamiętaj- do Maryi· •O nalwzni,oślejszą bowiem 
cie ,o mnie w modlityvach waszych mia- chodzilo ·tu tajemnicę. Imię jego Oa
nowkie w światy.ni .naszej ukoc.hainej bryeł odpowiadało temu ,posłannictwu; 
Matki Boskiej w Candrole ". Gabryel bowiem ·oznacza; silę Boga; 
1 'ł:', tym to bowiem skromnym ko- ta sita Boga, im_ówi św. Grzegor:z, mia-

śc10lku przed obrazem Najświętszej ła zapowiedzieć T1ego który jest panem 
Dziewicy Pius X. już jako 1pacholę wna,z wszelkich sił. W Widziainej 1nostad 
~ m?tką swoją zainosH swe prośby i mo obj.a.wił się Ar:cha.nioł Świętej Dziewicy 
<Iły do nieba, w ,nim także •później czę- bo imiał jej zwiastować widzialne zja
sto jako kaplan klęczał i trnski i zno- wie·nie- się niewMzialneg,o Boga; bo 
Je .przez Maryą swemu Boskiemu Panu ona sama miała Syna Bożego nietyl1ko 
i Mistrzowi przedkłada!. Jak często duchowo ale· i cieleśnie przyjąć do ło
słyszano Go później chwaląc·eg·o się, na; bo ~1reszcie to widzialne objawie
że 'Pierwsza jeg;o młodość rozkwitła nie si~anioła miało Maryę napełnić tern 
tf)dd opie·~ą owej śi\viątyni Maryi. Miłość większą pewnością o prawdzie zwia
do Matki Bo-skiej ciąg.nie się jaiko nić stowania. 
rzł.ota :przez 'Całe pasmo Jego życia, a b) Zwiastowanie archani·oła. odbyło 
w cięilkich chwilach napełnia serce Je się .przez tak zwane. po~drowienie a
go pociechą i spokoL~m. nielskie i to w ;najmędrszy sposób i w 

~a pośrednictwem Królowej Apo- ·najmędrszym porządku; trzy bowiem 
lStołow z~sylamy i my za Tym, w któ- rzeczy. mówi św~ Tomasz z Akwinu, 
irym ~zc1m~ Następcę księcia a·posto- zamyślał archaniol osiągnąć u N. Pa.n
fo~, sw. Piotra. szczerą modlitwę do ny. 
Bozego tronu: Najpierw chcial dusze jej rozbudzić 

Niechaj Bó~ zachowa. w swej o.pie- i skł.onić do rozważania tak wielkiej 
-ce i blogos.fawi Nasze~o Najwyższeg.o rzeczy; stąd powitał ją nowem, nie
Pasterza, ukochanego Ojca Piusa X. zwykłym dotąd ,pozdrowieniem, w któ
- Amen. .rem .zapowiedział, że ona ·~dol11ą jest 

Dan we Fuldzie od. 20 wrześn. 1907. do ·POS~ęci"a. Syna Boże~o, ~dy wyrze~ł 

tt , . . . „Łask1s oełna"; .poczęci,e samo wym.ził 
t Jerzy kar:d: Koipp, ks1ą~ę biskup słowy: ,,Pan z tobą;" a .nareszcie za
. wwdawsk1, zana.zem Jako ·Za- powiedział jej wynikający stąd za-

s_tępca dr. Henryka Y. ollrnara, szcz~. mówiąc: ~,Bło·gosla;wionaś ty 
.J.. b1sk1u~~ poh:Yw~go arm11. między ·l)iewiastarni". 

t t A nt,om •1rnrd. Fischer, a1rcyb ko- p t, · ł · h · l 
loń ~1ki. · ow ore . z~m_1erza . 1ą ~re a.n~o. 

tt T1r; m1:-s z. aircyb. fryburski ~zględe~ ta1~emn.1cy Wc1e~e~1a w m:·1 
t l\,f f e1

1·x bi·s· kll t · sik·. się odbyc imaJąCeJ_, idokł1a.dme1 .J)ouczyc, 
'l. 1 , p rewir i. . d . . . . . . . 

t Iie rmamn, biskup monas,terski. za1powrn .. a1ąc 1e1. naJ.p1erw ·~opzęc1e , 1 
t Dominik zak. Cyst. bis1k r, _ na;r.oclzeme boskie.go Od~U.P.1cie~a, . mo-

burski. ' up im w1ąc.: "Oto .pocznwsz v:1 zy~v'o'.c1e 1 po-
t Augusty.n. biskup chelmiI1ski, 1J·o~z1s~ , S~nat, . a .nazwtedszt im~ę. Je~~ 

zarazem jako zastępca biskupa ezus , ~1as ęppie prze s awia1ąc Je: 
warmit1skiego. wysoka -g~dno~~ ,syna w ty.eh słowa.eh. 

t I-Jiubert. bisikup ost11abrucki. „Ten bę.~z1~ w1elk1,}, będzie z~an S~-
t · Wilhelm. biskup ·pa.derbornski. ine~ N~1~w1ęts~ego ; a ~nareszcie :wr_a 
t Jerzy ttenrvk. bis;kup mogull1cki stiuJąc 1;1 ?POsob 1µ0.częc1~ sy.na. mow~: 
t Adolf. bisk1tp hildesheimsiki. _,_,D~ch swłęty, z~tąp1 .n~.c1ę,_a moc Na1-
t Jo, ze·r· Dami·an b' k f Id . k' wyzszcgio zacm1 1ob1e. 

' I • i·s up ·U 1 a1s I. p t . r' • ' • ł 
t Edward. bskup tyt. aureliapoli- A ho . {zeck1; . ~a.res·zc1Me za:md1erza 

tai1ski · wikarvus k , 't 1 . , re an~o ·na 10~1c serc~ a~y1 o ze-
, 

1
, , - z . apr u ar.ny zwolema na boze mac1erzynstwo, a 

,pozma~sk1, zarazem 1a~ko zia.stęp uczynił to, odwołując się naiprzykład 
ca. ;v 1'.k~r~~s~a kapitularnego Elźbiety, jako też na, wszechmoc boską. 
gnieZimensk1eg'O z· . t . t db l - . d . 

\1: ...... • K . · wias owanie o o y o się mą rze 1 
0 n 1 e c. w porz~dku, a Marya przyjmując je, o-

Dzieje Kościoła katolickiego! 
Ciąg dalszy. 

2. Nie chcąc zmieniać praw przy
rody, a pragnąc zarazem dąć nam przy 
ikład zupełnego zaparda1 się siebie sa
.mego ukrywial się Chrystus 1po Wciele
niu o.rzez dziewięć miesięcy w ozystem 
fonie dziewiczej 'Swej matki. .podobnie 
jak w N. Saikramencie jest utajony. I to 
nowym było J)1{)niżenia się dowodem. 

kazała świętą, dziewiczą wstvdliwość 
i głęboką 1pokorę. Sliowa bowiem, któ
re wypowiedziała, wedlug św. Ambro
żego. jak owe słowa Za.charyasza: 
„ską<l to 1p.oznam". powątpiewania, ale 
byly raczej słowami podziwu r poko
ry. Na końcu zaś rozmowy zloży,Ja 
Bogu ofiare zupełnego posłuszeństwa. 
mów_iac: „bto {ja) służebnica pańska, 
·niech?.i . mi się .stanie wedlug slowa 
twego"; i w ·tej chwili urzeczywistnia 
się w niei tajemnica Wcielenia Boga, 
a zowiąc się służebnicą. staje sie rzeczy 
wiśc i e Matiką Roga. 

§ 5i. 

Narodzenie, -0brze~nie i ofiarowanie 

Chrystusa w świątyni. 

1 Narodzenie Chrystusa z Maryi 
Pan~y byto i przyrodwnem i nadprzy
rodwnem. Przyrodzonem było dlate: 
go, że Sy·n Boży 1na·rodził się z Mar-y1 
rzeczywiście ~ 1prawdziwie, ~dobme 
}ak 1przed wiekami .narodził się z Oj
ca. Nadprzyrodzonem było i cudo
wnem ho Marya 1porodziła Go w tym 
stanie' w jlakim Go była ,poczęt~ tj. nie 
1postr~dawszy dziewiczej czystości; Po 
rodziło Oo bez bólu„ •równie jak Go była 
poczęła -bez .zmysłowej pożądliwości; 
dlatego też mówi o niej pismo św.: ,~JJ-O 
rodziwszy syna, sama Go uwinęła w 
:pieluszki i ·:r>Oł·ożyła w żłobie.'' (Łuk. 
2, 7). 

2. Okoliczności, wśród których 
Pan J ews się oarodzil przekonują 111as 
o głęboki em Jego 1poniżeniu: st,ai.nia, 
żłób, ubóstWto, cier1pienie. Ale i tutaj już 
widzimy początki i zapowiedzie .przy
szłego wywyższenia i uwielbienia, a 
widzimy je we ·czci ipasterzy i męidr,ców 
ze W schodu; ·pierwsi skladają hold w 
imieniu wszystki1ch .poczciwych Żydów 
drudzy w imieniu światła pogańskieg·o. 

Żydowskich 1pasterzy zap.rowaidzili 
aniołowie do nowonamdzonego Odku
piciela, mędrców wschodnich 1gwiazda, 
bo Bóg prowadzi, jak mówi św. Jan 
Złotousty, ka2Jdego przez zrna1ki, do ja
kich ·był 'Przywykł; stąd Żydów, ;przy
wyklych od -dawna do ·objawień aniel
skich, prowadzą aniolowie, mędrców 
zaś wschodnich prowadzi gwiazda; oni 
także, prawdoipodobnie wskutek prze-
1powiedni ·Owego mQłaibickiego Balaama 
który 1kaza.t Mesyasza wyiczekiwać 
.pod 1postacią J.Jakóbowej gwia'Zdy, szu
kali znaku Jego przyjścia wśród ciał 
niebiesldch. W edlug starego chrze
ści~f1skiego podania mędrcowie owi 
.byli królami; trzech ich wybrało się Zia 
gwiazdą, która nie była zwyczajną, 
lecz now4, ku temu ciągle przedET A 
lecz nową, ku temu celowi ·cudownie 
stworwną; raz się pojawila, drugi raz 
znikała; szł1a ciągle ·Pl'zed nimi i starnę
la w.reszde nad miejscem, w którem się 
Pain Jezus narndzil. Nad Jerozolimą 
zgasła ta gwiazda, może dlatego, że jej 
świ1aUo, :prowadzą,ce mędrców do tw
m1 ubogiego, króla, przy tronie bo,gate
go, a •złego króla pojawić się nie mial,o; 
może dlatego~ że nie było potrzeba 
światła nadzwyczaj1nego tam; gdzie 
płonęło świ1atlo prawa i proroków; mo
że dlatego. Jak im1i ojcowie .przyjmują, 

Pismo św. powiada wyraźnie, że 
Chrystus był zupełnie bez grzechu; 
·pod 1 Piotir 1, 19, gdzie Chrystusa Pa
na nazy\va ,.barankiem nieZJmazanym i 
n:epokalanym." 1 Piotr 2. 22: „Który 
(Chrysius) grzechu nie uczynil, ·ni zna
lezi,ona byla zdrada w uściech Jego''. 
2 Kor. 5, 41: ,,Tego, który nie znał 
grzechu. uczy.nit (Bóg) grzechu za nas" 
(tj. włożył ina Niego karę za grzechy 
nasze). 1 Jan 3, 5: „A wy wiecie, iż 
się On okazał, aby grzechy nasze zgła
dził, a grzechu w Nim niemasz" .. Także 
niezdolnym do grzechu był Chrystus, a 
to wskutek hypostaty1cznego połączenia 
Jego d\vóch natur. Chociaż bowiem 
Chrystus miał dwie wole i dwa działa
nia woli. to jednakowoż. jak wyraźnie 
trzecl sobór w Carogrodzie r. 680 o
rzekł, nie sprzeciwiała się Jego Judzka 
wola woli boskiej. ale raczej była z nią 
zawsze w najzupełniejszej zg.odzie, tak, 
że możebność grze,chu. która tylko na 
tern polega, że się wola ludzka boskiej 
opiera, byla w Chrystusie wykluczoną. 
Ludzka zaś wolność. która :Dosiadał Je
z us Chrystus, była tylko wolnością do 
dobrych uczynków różnego rodzaju, 
pomiędzv którymi dowolnie mógt wy
bierać, ale nie była wolnością do czy
nienia złego. Mimo tego przecież czyn 
ności bosko-ludzkie Jezusa Chrystusa 
nie tracą bynajmniej na L'Jasłudze. bo do 
tego, aby uczynki mialy zasługę, nie po 
trzeba nic wię.cej, jak tylko aby czło
wiek miał na.Ieżytą wolność w wyb-0-
rze; tę zaś Chrystus Pan posiardal. 

6. Nareszcie wynika z hyposta
tycznego pola·czenia 1obudwóch natur 
w Chrystusie i to, że wszystkie czyn-0-
ści jako i wszystkie cierpienia Chrystu
sa nieskoiicwną mają wartość ,i zaslu
gę; są bowiem wszystkie czynnościami 
bosko-ludzkiemi i wypływają z boskiej 

osoby Slowa, jako poruszającego niem{ 
oienviastka. 

U w a g a. Z tego, cośmy powie
.dzieli. wYnika, że na nauce Kościoła o 
osobie Chrystusa, spoczywa cala nauka 
o odkupieniu i że Z5!0l·a nic w niej zmie
nić nie można, ieżeH sie nie ch~e nauki 
o odkupieniu, która jest źródłem wszel 
kiej naszej nadziei, wstrzas.nąć i oba
lić. Ni,erozsądnem jest ka:hde inne zda
nie, a w szczegóiności to. że wśród wiei 
kich zapasów. w których sie Kościół 
tak mężnie z herezyami potykał, bro
niąc osoby Chrystusa Piana. tylko o sa
me słowa chodziło. 

NIEMCZA.KI • 
Opowiadanie przez Maryę Konopnicką„ ---· 

Poszła za niemca. No, trudno! Tego 
już nikt nie zmieni. Nie była zresztą 
Wandą, była felicią; nie mieszkała na
wet 1nad Wisłą. 

Dwór wiejski. z którego byla1 rodem, 
zapada! się wiek po wieku i belka po 
1belce w tem klin ży1znej ziemi , która, 
mię·cłzy Nerem a Wartą leżąc, ł~zyca
ków od kaliszanów grodzi. l1naczej, gęś 
ciej jeszcze i hałaśliwiej szłyby między 
nimi .awe s.ta:re spory. które~ z Jakich.kol 
wiek przyczyn powst_ałe. regularnie się 
kończą jednym argumentem: 'Ze strony 
kaliszanów, że łęczycki, jak piskorze pi
ją, a ze strony łęczycaKów, że kalisza
IIlY kiedyś tiam zblamowali si_ę szpetną 
rejteradą. Arno, Bóg z nimi. 

Zapadł się tedy ów dwór stary, bel
ka ,po belce i wiek po. wieku; syny :po 
ojcach, wnuki po dziadach szły, a nad 
każdem pokoleniem pulap coraz to był 
niższy, oora;; to ba·rdzie} .tłoczący. Aż 
ścisnął ich wreszicie ta:k. że z star~o~ 
1prastarego ~nia·zda wYSZli _i po• świe~ie 
.roztulali się jakoś. 

Synów mi al ostatni dziedzic kilku; 
poszlo to, jakby ten wiatr pomiótł, tam 
sam, nie wybierając wielce, a całą for
tunę w węzełkach ,"'iO'sąic. Ale córka je
dna była .felicya. Te, gdy się krewnej 
na opiekę do Pms ·dl()istlala, niemiec je
den u1podobał wieke, że ·bYl mlody, pr•zy 
stojny, pracowity. i .proceder kupiecki 
dość mu zysków czynil, wyszła za nie
go dziewczy.nina, nad czem stary pan 
sta:rego dworu, teraz na rezydencyi u 
'krewniaków aż gdzieś w ziemi krakow
skiej siedzący, długo bolał skrycie. · 

Co ido Pelci. ita była szC'zęśli_wą. 
- Takie to tam i szczęście! - ma

wiał stary pan, paląc długą fajkę i kiwa
jąc głową. Postaw z bfawatu, a wąt_ek 
pacześny! 

Zachmurzył się i mówić o tern wo
góle ·nie lubił i Hsty _nawet do córki da
wał adresować komu ,innemu, żeby \Vła 
sną ręką nie stwierdzać zniemczenia sie 
rodu. Co do zięcia, tego stale ,szwabem' 
lub „kupczykiem" nazywał; a gdy mu 
z biegiem czasu dwóch wnuków przy· 
było - -

- Tern gorzej! - mawiał - tern 
gorzej! Lepiej, żeby to zgaslo, niż' ma 
degenerować! 

I rzeczywiście, zaczęło się jakoś na 
zg:aśnięcie mieć, bo chłopaczki były de
likatne i wątłe, czem się matka niema· 
ło t~a1piła. 

- Chłopaczki moje biedne - pisała 
do krewniaków w Krakowskie - nie 
mają tego powietrza, iakiem oddycha 
-vvasza droga dziatwa! Nie mają pó], nię 
mają ląk, żeby biegać po nich, nie maj3 
z,~pachu lasów, rosy, kwiatów, nie ma
ją słońca naszego, coby ich krzepiło ..... 

- Jak myślisz? - rzekt gospodarz 
po liście do żony. Możeby tych tam mal· 
ców Pelci na wakacye wziąć? 

- A może! 
Ale stary i:xan obunknął się na to. 
- Jak tak - mówi - mi tu spr·owa· 

<lzać chcecie tych szwabów, to ja się 
zawczasu wynoszę! 

Nie wyniósł się jednak. Miat tu wy
godę, czuł serce, :a nadewszystko tę at
mosferę obywatelsikiego życia! od któ-
1rej późno mu było odwy1kać. Tu jesz
cze mógl, w ganku stanąwszy, huknąć 
·nła· ca.te gar<lk>: ,,Zap.rzegaj !" ta·k, że 
eoho, •PQ trzykroć od we~Mw st01dotY 
odbite, aż u lamusa gd:zieś cichł·o. 1'U 
chłop, przechodzący mimo1 dworu, czaP 
kę jeszcze zdejmował. czy był kto, czY 
:nie był w ganku. Tu. co. niedziela. sia
dywał w kolatorskiej lawce, gdzię mu 
gosp:odarz. jako starszemu wiekiem, 
przy kobietJch miejsca ustępował, tu 
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1eszc~e miał S\VOjq sławną Wyżlicę 
:zajkę''; i niemniej sławną strzelbę 
~ ikówkę", z której sobie lubił1eiza
:n do w.ron ,puk·nąć. Słowem, tu jesz

ie pod nogami grunt czuł. był obywa-

deJJl· . , ł . t d A h , . Nie wymos się e y. c oc się 

·yrnał, 1kiedy iisty, n~ł~d~ające podró~ 
~1-0pców, zaczęłv gę"c1e3 1atac, choc 
lJl)kJ1ał się~ gdy konie po dzieci '1113. 

itacye sz.ły, przecież 1poslyszawszy, 
·.wracają~ nejtyczanka z;i.turkotata 

pO<Ibrukowaniu, 1a W?)ciech z bata 
1nal - wysze.dl z fa1ką na ganek, 
·e ogromnego wzrostu bvł,_ chłopoo~ 
.z przez gtOWY gOS!}Odarzy L UOI110\Vlll 
tw przyglądał. . . . 
Raźne to było, Jak sk1erk1~ :ruchawe, 

[eganckie„ opięte. ale zm1zemwane 
rdz.o. Twarzycnki bledziutkie, jasino 

,tose główki, ciałka ·szczupłe, rączy,~y 
ożęta cien1kie - ot, chucherka takie. 

10 w ganku goSipodarz u~cisikat i~h 
erde('.znie. goswdyni tako_z. czem id~ie 
;i, iakbY -przestra~zone rneioo. kłam~
lr się na. wszvs.t"k1e strony, 1~ mdz1-
·ów wi+tLć piękrne wyuczone, 1.aik z nut 
rzebiocząc jeden przez d'ru_g1ego: 
·- Gutem Tag, lieber Onkel ! 
_ Gut en Tag. liebe Tan te! 
_ Tfu! - dało się słyszeć w tern 

iejscu ener~iczne, ~plm~i_ęcie staregio 
pana. w chwih wlasme, kiedy starszy z 
chlapiąt„ s~edm.i·olate.k. re~y~o~al w ,:I>0-
1\'ietrze, me wiedząc własc1wie, dl() ko-
~o się zwró<.:ić: 

_ Outem Tag, liebster Gross-Pa.pa! 
Służba pairskala· w gaTście śm~e-

0hem ·za ple'Cami oa11stwa. Te mal~, p1ę: 
knie ubrane i tak rezolutne ,pa!l1ic~yk1 
zupełnie jej się wydały podobnymi do 
tych, nie przyanierzając, małpek ~cZ?
nvch które niedźwiednik .na ram1en~u 
~si.' Slyszacne rzeczy. żeby zaś taikte 
bębny po 1niemiecku mówiły, jak testa
re kolonisty z Ręczaja? 

Ale ~ospodiairz i gaspodyni zac~wy
ce1if był i dzieciakami. Ich bystre, m~e
ligentne twarzyczki. ich śmiąlnść,, ic~ 
dobre ułożenie. ic;Ji obyde s_ię z 11ud~mJ, 
wszystko to podobał10 im się niezmier
nie. Nawet ta i·ch substelność cłr\yyta
la ra serce, takie t-0 był'O iprz_ejr~yste, 
takie się .proszące słońca i .op1ek1. Do
mowe dzieci obstąpiły chłopców d!o
kola ictotyktając ich ·pieknie skrojonych 
kurt~czek, zręcmych kap_elus,i1ków, .to
rebe1k podróżny·ch. a na·dewszysitko rę
kawiiozetk, którvch :nie •n:osily ~eszcze 
same. O witaniu rzecz 1prostą, me by~o 
na teraz mowv: rekognoskowały do21e 
ro Jeidina tyliko trzechletnia dzie:w
czynlm rnasta,wiwszy do •pocałUJnku roz 
chvl:on~ usta dreptała vd jednego d-0 
drugiego, za~dzierając ja,siną główkę i 
olmoszac ,.buzi". . 

- JaJk wody! jaJ< wody, tak 1t-0 d~1e
oko tej buzi daje! Nic 1nie żafoje ! - W'~ 
lala wch\vycona ·niania, prag_n~c. ~hoc 
część p-0wszechnej uwagi zwrnc1c 111a 
swoją nieszcwtkę. . 

Ale stary 1pa1n, we drzwiach za 
wszystkimi stojący. nie zrobił krclku 
ua1przód, tyrko 1pykfając faiike i ·dmucha
iąc w wąsv, patrzył na malców z pod 
brwi siwycht zsut]iętvch. krza,c~as~ych. 

- No jakże. wuju! - zwroc1l się do 
~iego ży~o gosoodarz. - Jakże się ·wu 
1owi chlo.paki wydają? Zuchy, oo? Ta
ką ·drogę, i sami przebyli! 
. - At! - miadrnal ręką zapytainy -
wsadzili ich. jak lalki w pudlo. to i pny 
iechali 

' . ? 
- No. ale ładne chłopaiki? sprytne. 

· dobrze ułożone? 
- Niemczaki ! - odrzekł na to sta

ry pam. i odąwszy wargi, rękę ty1lw 
Wyciągnął do PoCafow.ainia 0h-lope-0im~ 
których w tej chwili właśnie gospodyrn 
Podprowaidziła do dziadka. Poczem GO
inął się i drzwi pokoju swego zamknąl. 

- Jakże ci na imię, >kochanie? -
~JlYtała gospody.ni serdecznym gl·os~m, 
Chcąc zatrzeć wria·żenie te_go powita
nia. 
. Okazało się. że chi.opiec .nie barctz:a 

'\\' ~e, o co g'() pytają. Povvszechne ·~dz.1: 
~1enie. Więc nie umie J)O polsk~? C-0s 
111 ~ coś umie. ale nie tyle .. żeby s11ę ro~
łll?Wić. Umie pacierz. umie 111azwać zie 
niię 1i wieś, w której się uroozilą ma
tka. urnie nawet wymówić nazwisko jej 
P<tnie11skie nazwisko dziadka. Ale i to 
\Vszystk-0 kaleczy.„ .Jakże? Mama ca
h, dzień w sklepie. ojciec w kantorze, 
a służąca - 111iemka. 

Tak i talk dO\viedziano się naresz-

cie .. że starszemu na imię Gustaw, a 
młodszemu Henryk. Imiona te przyję
t? wprawdzie do wiia·domości, ale się 
memi jakoś nie nosługi\rnno. 

Natomiast przylgneb do nich szczel 
nie i odrazu nazwa. nadlana przez dziad 
ka: ,,Niemczaki". • 

Dzieci chwyciły to pierwsze. za 
dziećmi służba, gospodarze też iakoś 
to przyjęli. dość. że w catym ·dworze. 
ba, we wsi, nikt chłopców nie nazyw'lł 
inaczej: -

- Niemcza.~i. na obia<l ! 
- Niemczaki. chcecie mleka·? 
- Nie.mczaki, spać! 
Prawie też, że i .nie było o 1c-0 wię

cej wołać. Chłopaki ·były ·klarne, łago
dne, uprzejme, wesolę. a tak się pilno
wały wzajem we wszelkiem 'J)Orządku, 
jalkby tego i bona lepiej •nie zrobiła. To 
też 1nazwa: .,Niemczmki" nie mia~a w 
sobie nic wzg,ardliwego, inie nie rprzyja
z11rego. Raz wraz .owszem 1powtarza·no 
domowym dzieciom: 

- Patrzcie, jakie to Niemczaki ma
ją ozyste ręce! Widzicie, jaik to starszy 
Niemczak mlodszemu nosek obciera? 
Patrzcie~ jrukie Niemczaki zgodne, jak 
się nię biją, nie iklócą ! Ozemu 1o wy nie 
jesteście tak, jak Niemc.?Jaki, poslusz,ne 
i grzeczne? 

Chłopcy też do tej •nazwy jaiko1ś przy 
wyikli, i tak do :nich, jak skóra, przy
irosla. 

Minął miesiąc, minął <lrugt - Niem 
cza!ki, lubo z silnym a:kcentem, wcale 
nieźle DO polsku szczebiotać zaczęli, 
przez co się jeszcze milsi, jeszcze bliż
si wszystkim uczy.nili. Niemcza:ki prze
cież .zostali. Co do dziadka,~ ten zawsze 
na nuah patrzył mrocnnie. On sam czul 
ciągle i .pamiętaj tę obcość ich rodu; 
on sam utrzymywał mzdzia1l międizy 
sobą a wnukami: on sam też jeden w ca 
łym domu :nadlawal tej nazwie „Niem
czakJ" ooś wzgardliweg10, C'OŚ tobra
źliweg·o. DomQIWych chlopcó'-'·, którzy 
mu byli jako żerdź 'P-0 plocie, na kolana 
brał, 1oiosenki im staire gwizdał, myśliw 
~kim swoim rogiem bawić się daw.at 
Czajki, wygrzewa1jacej ·się n~ Sił-011cu. 
dosiadywać i targać za 1uszy inie bro-
nil, ale Niemcwki0m - wara! Z <lale1ka 
tylko ipatrzeć na to musiały. Im nic nie 
było wolino. Co gorsza, wyłączone by
ły z „lnstru1kJc.yi". Instnrkcyą inazywal 
stary mm ćwiczeąia swego ,pomyslu, 
rodzaj mustry, w !której: chłopcy i'O no
siły 1kije, jaik strzelby, maszer1uj~c doko
ła klombów. to ,uderzały niemi na pło
~Y: .jak ba.gnetami, to machały, br1oniiąc 
się i atakując. jak szpadą, to ciskfaJy, 
jak oszczepem, wszystko oo<lług swego 
czasu, bo każdy dziet1 miał inne pra
widła. 

(Dokończenie nastąpi). 
E2L _____ - ---- _g 

Rozmaitości. 
„Brat króla." Z Madrytu donoszą 

o historyi ,.brata królewskiego" nieja
kiego Emilio San Pedro. Policya ma
drycka uwięziła go przed paru dniami, 
przyczem okazało się, że już od dłuż
szego czasu dopuszczał się oszustw. 
San Pedro włada doskonale językiem 
angielskim. francuskim i hiszpańskim. 
oraz posiada wielką ogładę towarzy
ską. W Madrycie przedstawiał się jako 
kapitan armii królewskiej, a nawet za
mówił dla siebie u krawca mundur. Kie
dy mundur był gotowy, Pedro kazał go 
sobie odesłać gdzie przyrzekł zapłacić. 
Po drodze napotkawszy żołnierza pole
cił wziąć mundur od chłopaka i zanieść 
do domu, chlopakowi zaś kazał pójść 
za sobą do ministeryum wojny. Tu na
potkawszy jeneralnego adiutanta pro
sit -- przedstawiwszy się jako kapitan 
gwardyi - aby wyłożył za niego pie
niądze. gdyż znajduje się w chwilowej 
potrzebie. Adjutant ostrożny, zanim dal 
pieniądze zajrzał do listy oficerów, 
gdzie naturalnie rzekomego .kapitana 
nie znalazł i - wydal polecenie aresz
towania go. 

Podczas śledztwa okazało się, że 
San Pedro już podczas koronacy króla 
Alfonsa XJII występował jako „brat kró 
Iewski". a bawiąc podówczas w Londy 
nie przybrawszy do pomocy dwa indy
widua, które przedstawiał jako sekreta
rzy, odbył podróż z Londy1nu do Ma-
9rytu, udając się r11 koronacyę ,,swe
go brata" króla Alfonsa ~a d.wor.zec pa
ryski co spowodowalo, ze hczm człon
kowi~ arystokracyi pflryskiej sprzyiaia 
cy Burbonom oraz publiczność zebrała 

się na dworcu. by gowita' „brata kró
lewskiego ... Naturalnie było to nie na rę Baeznfl sć Rodacy f 
kę oszustowi. to też przez swojego se- Ktokolwiek ma zamiar wrócić do 
kretarza polecił obwieścić, że „Jego Kró Ojczyzny i chci'ałby sobie co kupić lub 
lewska Wysokość" zmęczony trudami wydzierżawić jakie gospodarstwo. go
podróży udał się na spoczynek. Przy- ściniec, dom. kram lub jakiekolwiek: 
b:nvszy do W~lencyi, wywoł~ł en.tuzy- .przedsiębiorstwo, niech się zglo i z zau 
astyczną mamfestacyę tamteJsZeJ lu-1 faniem do nowej Spólki, a bliższych łn
dności oraz. \Vla~z tamtejs~yc?, które z fornnacyi udzielamy danno. Prosimy o 
nadzwycza1nym1 honorami w1taly „bra octanie ile może kto w:pł.acić. ( 1362) 
ta królewskiego„. To go zgubil-0. ' 
Dzienniki, donosząc o wypadku, spowo ~ubach ~o., Posen? O. 5. 

p 

dowały aresztowanie oszusta i osadze- Bulowstr. 1.... 
nie ~o w więzieniu. Po opuszczeniu 
kaźni przed kilku tygodniami rozpoczął 
na nowo swój proceder tym razem w 
Madrycie, gdzie został „kapitanem 
gwardyi•·. 

,Liszaje 
wrzody~ skrofały. ezl~blłz•~, he

moroidy, wyrzuty skórne, 
•--1~ aJare rany. itd. f il I 
u suwa szybko i radykalnie prawie w każdym przy• 
padku maść gojąca 1138 

,,aptekarza Ciechańskiego" 
o 

8 

d wieiulat wyprób.i przez w. lekarzy bardzo polecona. 
Bardzo ft'fełe ehwaleb. uza.n nadi 
Puszka po 1 m., za 2,50 trsy rasy tyle. Cz;ęśc. 
.khdowe: S;yringaextr. 2 proc., 'Vollfett 98 proc, 

Jedyny skład wysyłk. ma: .A.pt. R. Sm7ez7ńaki, 
llel'lla 71, Goerlitzerstr. 48, Goerlitzer Apotheke. 

Pr- o 800 milionów marek. Dnia 12 bm. 
roo:począl się ,w Londynie proces sensaicyjny. 
Jedną z bardziej znanych rodzin .s.zLa.checkich 
Anglii jest rodzina książąt Portla.nd, której 
obe-cną glową jest szó!)ty książę Portland. 
Karol Cavendish-Banting. Nastąpil on w r. 
1878 po Janie V .. księciu Por.tlaind i okolo te
gCY.l Jana V. obraca się sprawa. Już przed kil
koma laty slychać byfo, że rodzina Druce ro
ścil~ preteinsye do ca.lego spadku książąt Port
landu, ale dopiero w styczniu 1906 r. w.ystąpila 
om 1na <l .ro~e sądową. Pan ttollaimby Druce 
twiendzi, że dziaidek jego~ handlarz mebli z • • • • • • • 8 
ulicy Baikerstree.t 1i Jan V. są jedną i tą samą 
osobą. Przedstawia on bardzo liczne materya
ły <i'owodowe: książę i haindla.rz mebli byli do 
siebie ba,ridll...oi padobini, byli tego samego wzro
stu i teti iSannei wagi, mieli ·oryginalny zrwycz.a; 
jeż<lż en-ia w powozie. w który m znaihlowa~y się 

1czerwone zaskmy, Naidto stwierdzono. że oby-
1dwaj byli chorzy na tę samą chorobę skórną, 
która p_rzesz.la na dzieci ttolrumby Druce'a. T-0-
masz Druce umarl w r. 1864, ks. p ,ortlaind do
piero w r. 1878. Holamby Druce twierdzi, że 
1>ogrzeib byil k-omedyą, którą odegr~~ książę, 
aby ·pozbyć S·ię roli handlarza mebli. Li.cz.ni 
śwfaidkawie maią to wszystko potwierdzić, s·ą 
J taicy, którzy m'eti iksi~cia widzieć p0 pogrze-

Przemysł polski! 
Poeztówł'łd na Gwiazdkę i Nowy Rok. 
Poezteft'kl polskie rodzajowe, serye miłosue, 
kwiatowe w najrozmaitszym wykonaniu. 
Powinszowania od skromnych do najozdo~niej
zych, na imieniny itd. B 

Wlliłzelkie artykuły papierowe poleca pp. Ka
pcom w kraj11 i na obczyźnie. (1351) 

Sprzedaż jedynie hurtowna. 

Pierwsrn poznońsko fobryko]poczfówek i powinszowań. 

bie. Utworzv.l się -Obecnie komitet. który ma Poz~ań, Dlu•a ul. 11 _ Telefon 811. 
ud7Jelić funduszów p. Druce nai koszfowny e 

Antoni Fiedler 

proces. Rezultatu tej sprawy tmdino przewi- Wzorywysełasięzazalicz.poczt.od8-6-10m.zakolekcyę. 
d'zieć. cooziennie p_rzybyl\Vairt nowe •.sonsn.cye, ałlll_ • • • 

zwlas1z.cza od clr,;.iili, gdy powrócilai z Nowej • • ~ • • 41 
Z~lan<lyi pa1111na Robin:spn. byla sekretarka 
klie;;ia Portla1ndu. Naipooniięto ją na ulicy i 
7.abraoo pannietn.ik. z,arwiermący cenne doku
mcmty, tyczące sie 'księcia fana V. Druce d:oma 
ga się otworzenii.a1 moo;i!y, zawartość trumny 
być może, - będzie decydująca w procesie. 
Przed zebraniem są<lu nie u<l7..ielono mu na to 
wzwolenia. 
~~A M'itłłi 441 • • „..,.~ ........... ...-.. .,.„,,... 29(4 P#pj CAi; W 

Od Redakcyi. 
Ogłaszającym Towarz.ystwom. Szanowne 

Zariządy wszystkich Towarzystw polskich na 
obcz.yźnie prOSlimy uprze.imie o prz~ylanie 

wyraźnie atramentem pisainych oi;loszeń o ize
brania-ch, za1baiwach. rocznicach itp. Ozęsto
kroć bowiem sie zdarza, że otrzymujemy <>glo
szenia taik niewyraźnie spisane. że dlugo śle
czeć trzeba nad jednem takiem ogłoszeniem, 
aby wyrozumieć, o co piszącemu chodzi. Przy 
tern prosimy pozo.stawiać pomiedzy rządkami 
w,ięcej miejsca do wpisywainia poprawek i ko.. 
regowa·nia blędnie napisanych wyraizów. Nad
lepiej by bylo, ()'dyby sekretarz odnośnego To_ 
wairzystwa. chcąc przeslać do nas ogloszeniie 
towarzyskie poszukal podobne ogloozenie w 
jednym z numerów •• W.iarusa Polskiego", w 
którym tyle zawsze ogloszeń oojrozmaitszei 
treści się majduje, i wed~'ug takiego ogloszenie 
swego Towarzystwa u~ożyl. W taki soosób na 
pręd1zej ustrzeże sie każdy od niedokJadności a 
nam ula twi popraw.ianie ogloszeń towarzyskich 
które jest bardzo ciężką i zmudną prac~ i nie

i 

. 
raz powoduje opóźnienie ogloozeń 

Szanownych korespondentów na
szych, Towarzystwa i wszystkich pi
szących do „Wiarusa Polskiesto" upra
szamy, by przesyfajac o~łoszenia lub 
zamawiając książki albo druki adreso
wali: 

: „Wiarus Polski" ekspedycya, Bochum 
natomiast przesyłających koresponden
cye lub zapytania do redakcyi, upra
szamy adresować: 

,,Wiarus Polski" redakcya, Bochum 
tLL----· . - w••• 

tłabo~eiistwo polskie. 

Nabożeństwo polskie w Bochum 

W środe, dnia 20 listopada, w śiwieto O 
fiarowanfa N. M. P„ trzy11asto,godzinna ado 

-
-

rncya Przena,iśw. Sakramentu. 
a . 
-
o 

Porz~ek dla Polak!}w: O S?;odz. 7'2 11 msz 
św. z polskim śpiewem. ale tym razem bez ka 
z.anła. Po mszy św .• od 11-ej d'o 12-ei pierw 
sza godz. a<loracyj.na: - po poi'. od 2-ei d 
3-ei dlruga aid:oracya <dla Polaków. - Zupelny 
cx!Qust dla wszy stkich wiernych. 

Nauki w cią2u listopada~ 
Dla młodzieńców w środę, dnia 27 lrstopad.a 

o g-odz. 8-ej wiecrorem. 
•-=;www a 

e 
Rodzice polscv ! Uczcie dzieci swe 

mówić. czytać pisać oo polsku! Ni 
jest Polakiem, kto potomstwu swemu 
zniemczyć sie pozwoli! 
t~ . .:r~ ·_ ·-~ 

., . 
. ...J:!r~ :..„.,.. ..... .JJ „ 

Przyjm~' kapitały 
w depoz7t I płacimy 

li procent od depozyt. z ro czn em wypow. 
41 pół pr. „ " z p ółrocz nem " 
łprocent „ „ z kwartalnem „ 
3ipółpr.„ „ z każdorazowem 

Procenta obliczamy od nast~pnego dnia 
du dokonanej wpłacie i wypłacamy je 
lub dopisujemy 2 razy rocznie i to na 
1. stycznia i lipca. 

N a 1. stycznia. rb. wynosiły : 
Udziały Spółki naszej mk. 764 377 ,11 
Fundusz pwarancyjny „ 1 705 000,
Rezerwy z fund. emetyt. " 492 4C0,04: 

Spółka Rolników Parcelaeyina 
(974) E. G ID b. H. 

Poznań. - Po8en. 
J. Kużaj. Wł. Kaczmarek. J. Palędzki. 

Baczność Towarzyst~al 
Na gwiazdkę! Na gwiarokę ! 

Polecam dla dzieci najromnaitstze ood<łrki jako 
to: obrazki narodowe, religijne do wiesz:i.nia 
i sta;wfa1nia krzyżyki na~rozmaitszego nodzaiu, 
krzyżyki na sz.vję. skarbonki z polskim na
pisem, figury św. Pańskich, książeczki do na
boźeństwa. elementarze, albumiki królów poi
skich, katechizmy, historye, itd. o<lpowiednie 
dla towar,zystw. - TiOIWarzystwa. chcące za
mówić powyższe towary, winny to wcześnie 
ucz:y'n4ć, mia111awicie pod.a'Ć, za ile zamówić 
pr:agną, He siztuk. aibvm mógl jaik najlepiej po
gaitunkować. Wysylka od 20 marek franko. 
- Proszę Szam. Tow.airzystwa, ażeby racz~ly 
mnie zaszczycić siwem .zaufaniem. 

Uwa2a: fako podarek dla dzieci polecam 
SiZczególnie książki do nail:>ożeństwia· Ks. Szy
mańskjego. z Paderbof!nu pod tyt.: „Droga do 
nieba na obczyźnie". 

~arcin Jarczyński 
księgarnia polska, 

Habinghorst, ul. Bulowstr. nr. 7. 

POSTBESTELLUNOSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kiaiser
lichen Postamt ein :Exemplar der Zei
tung „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) flir den Monat 
Dezember 1907. und z;ahle an Abonne
ment und bestellgeld 0.64 Mk. 

Obige. 0,64 Mk. erhalten zu habea 
bescheinigt. 
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Tow. św. Alo1zeg_o w Cottenburg 
dono i szan. czlon:k m, iż przez nie
szcz<;>.'t iwy wy padek na kqpalni .,Graf 
SchYr'rin ' ·. zmarł w niedzielę dnia 17. 
listop2,da nasz· dl11go!c tni członek 

śp. JA~ GRZELKA. 
Pogrzeb odbędzie się w środę, dni1a 

20 bm. o Q'odzinie 3 i pół z domu cho
rych w_ Castrop. Uprasza się szan. 
czroniKów. o jalmajUQ.zniejszy udział w 
po~rzebie z chorągwią. 

Nie-eh odpoczywa w pokoju! 
Zarząd. 

Wszystkim Rodakom i Rodaczkom 
z Oelsk.-łiiillen i okolicy, którzy brali 
udział w pogrzebie męża mojego śp. 
Ludwika Haladyna dnia 16. listopada o
raz Tow. św. Jana Ew. z ttiillen skła
dam staropolskie „Bóg zJaplać". 
(1365) Stroska:na żona z dziećmi 

Anna Haladyn. 

Skradziono mi koni1a z wozem, któ
rego nabyłem odp. Jana Skraburskiego 
w Gelsenkirchen III. Konia i wóz wszy
scy znali, dla tego wykry~ie z.ł1odzieja 
nie będzie trudnem. 

JAN JANl(OWSl(I 
Gelsenkirchen III (Ueckendori) 

Buschwegstr. 47. (1364) 

Hotel 
z dobrem powodzeniem w iędnem z 
miast powiatowych Księstwa Poznai1-
skieg·o, gdzie sąd i garnizon wojskowy, 
z ·oowodu choroby włąścicielii 111atych
miast pod korzystnymi warunkami do 
sprzed a1nia. 

Oferty do Ekspedycyi „Wiarusa 
Polskiego" pod nr. 1363. 

~arcelacya ! 
We wrorek, dnia ~G Ustepada 

cBliłlilfl 'i„ !łłlłl· li!1'gri . 
~~~~ i 
-~ I 

Tow. gimn .• ,Sokół" w \Vattenscheid I 
zasyła szan. druhowi ! 
MELCHIOROWI GÓRNIACZYl(OWI I 
i jeg? dozgonnej towarzyszce życia . ł 
panme · 
AN:TONINIE WIESZCZYCZYŃSl(IEJ ł 
w dniu ich ślubu, dnva· 19 bm. jak naj- l 
serdeczniejsze życzenia. Czolem M to
dej Parze! 

_ Wydział, 

Hłl&ił!łlBliBRWI• 

l.ł~Hil!iil'i~IURV!RIUl!IU! 

~-„. ~ ~!'~# 
__........_.....,. _„ • .=-_~ !ili.) „ .... ~ 

· Tow. św. Jadwigi w Mengede ,.... . .._ 
zasyła1 szan. członk.awi 

Wojciechowi Gaiewskiemu 
i iego -dozgonnej towarzys~ce życia p. 

Wiktoryi Muszyńskiej 
w ctniu ich ślubu dnia 19. listopada ser
deczne życzenia wszelkiej pomyślno
ści. Po trzykroć wykrzykujemy: Mło
da Para niech żyje, aż się echo 1po Men-
gede 1odbije. Zarząd. 

Bi'łl1Hi•MllBl?IU!11łlłlfl -- ------- -·--
.... Dla Robot.ników i Górników.._, 
polecam bardzo tanio kilka 

dOUIÓW 
mieszk~lnych z ogródkami i bez, od 6 
do 20 polmi w dobrem ·położeniu i oto
czeniu polskiem. Wpłata mała, reszta 
ratami. Hipoteki reguluję sam. 
Kaz• dy kto ~la c~lrnh~ie.".g:osza ~o

E-tac moze włascicielem 1 

dobrze raro bić. 

Chcącym założyć lub k@ić 

handel 
w tych stronach wskazać mogę dobre 
i pewne interesa, gdzie Polak na powo
dzenie liczyć może. 

Jan Kwiatkowski,' 
Dom kredytowy 

Herne, łiahnhofstr. 50. Tel. 577. o godz. 8 rano parcelować będziemy lub 
sprzedamy w całości nasze ~~ił~._,-.. ~.f~r(UJ49) -- ·-- --------

28 mg. gospodarstwo w lagowie ~ i ~·antor '.S'onło! I 
przy dworcu Bieżyn. ~Jl Z :e 

Masywne budynki, ziemia dl bra .a łą~a ,S e ga % Y ~ 
z torfe.m przy b~d~nka?h. Młockarma_, sie- ~ zegark~ kiesz~nkowe onz .towary z ztota,' S-

I czkarma, ma.nez 1 to1 fillrka pozostaJ\ na srebra 1 doublee polHa w VI 1elkim wyborze -
groncie a także zboże, słoma. i siano. Kto ~ l 1 ~ 
ma aooo do 6000 marek: niech spiesz~ie przy- ~ ]. Szymczak, Poznań, l"CC')~ 
jeżdża, bo ze względu na kopallllę węgla I ·- ... 
brunatnego jest to bardzo dobre kupno. ~ ul. Szeroka 24, ~. 
Bank PBl~c.eJ.aeyJny E .. G. m. b. H. I I 11 _[J1370 narożnik ulicy Ślusarskiej. ' ~ 

w Kosc1an1e - Kosten 1. P. ~ ł Cennikif darmo i franko. ,.~ . ------ - ----- . 
Ant. Zajka, tteme-~ 

ulica Nowa (Neuestr.) nr. 3. 
Polecam szanownym Rodakom mój 1 1163 

warsl.tat szewski 
w którym wykonuje 

obuwie~ 
podług miary w najnowszych fasonach z naj· 
l~pszego materyatu po cenach umiHkowanych. 

= Reperacye trwale i tanio! = 
Zelówki męzkiego obuwia z napiętkami od 2,50 
Zelówki damskie~o obuwia z napiętkami od 1180 

Dla dzieci podług wielkości/( " iii '"1 

Swoi cło 8'"ego ! Swój do §n·ego ! 

El li _. 
Sft'ÓJ do swego? 

Podług n„ jnow9zyel1 iurnaU i najgustowniej 

li wykonuje 986 a 
wszelkie ubrania, paletoty ·i spodnie '. .~~. 

o bajecznie tanich cenach 
pierwszorzędna · 

.. Przy zamówi&
Jliach prosimy za
chęcać kupc6w' i 
przemysłowców, 

aby zamieszczali 
swoje ogłoszenia 
w naszem piśmie. l 
K . I 

npcom 1 prze- I 

mysłowcom, któ- ! 
rzy w naszej ga
zecie 'głaszają, 

niec1. • kupuiący 
powiedzą, że to 

og. łoszenie czyta- I 
li, aby ogłas.złiją-

l cy wiedzieli~ !i:e I 

I 
ogło".:wnio miało , 
~kutck. i 

-~e:~ ;1:i; : li, . '1i~· 
~ „ ~~11~ :'.·~~· ł{~ 

pracownia garderoby m~zkiej 

Tomasza Pietrowskiego~ ~ -Elementarze 
Essen, Grabenstr. 91. li 

Ba„zno'ł' o e rut} ! Tylko w m }jej pracowni garderoby 
• • męzkiej wyki pnje sj~ podług przepisu s p od n ie w oj s ko w~e li z dobrej mhteryi po ni"kich cenach. I 

-~ li ~ ~ · ~ - „ I! ~ 

wwit:lkim wyborze polec a 

Księgarnia 

„ Wiarusa Polsk." / 

' ,~o· 
~ r r 

~ ~0 ~ H · czn1sc. 
t;1i 

Więcej nie można 

Moje 
wszelkie towary łokciowe wełniane i bawełniane, garde„ 
robę męzką i roboczą wyprzedaję taniej jak 'szelka inua 
ko; kurency a. Z i o-, oda zamiaru powiększenia mego 
interesu muszę wszelkie A 

i!~t~~~~~:f 

Towary 
jesienne zimt:rwe, które d(}piero nadeszły, do Gwiazdki 
zupełnie usunąć za każdą prz~ stępną cenę. Zatem nad
zwyczajna okłlzya nadarza się już teraz ·do zakupi a 
gwiazdkowego. Ceny niskie, dotychczas niebywałe. 

'"''"'""--~~-:·.:i(.:.....:.:.~"ir.= . -:..._ ... ~=~~K;..~~~: .... „:.;.;:-::.:;r-~,. _:;-.. ~ " - . „... ....~o . ... 

pomimo nadzwyczajnych cen w czasie wyprzedaży przy 
zakupnie od 20 m!r. 6 metrów dobrego barchanu lub 
innej trwałej materyi 
~ ·""'l...1- ·-~'· .. 

l!i!~--~~~y--··~:~:·-ln.-~,)!·-·").-;<• .... „ 

Z powodu tak nadzwyczajnej okazyi upraszam szano· 
wnyeh Rodaków z Bruchu i okolfry czytać i przekonać 
się . że najtańsze źródło zakupna wszelkich towarów łok
ciowych wełnianych garderoby i bielizny i tow. krótkich 
jest tylko w jedynym składzie w okolicy. 

1369 

Tomasz 
I 

Re ck I i n g ha u sle n-S od (8 ruch) 
ul. Bochumska 130. (Bochumerstr.) 

Polecam oprócz tego prawdziwe chustki kcsoiań· 
ssie świetne i jedwabne, 2nane z gatunku i wykwint
nych deseni, kaszmiro" e, . t tureckie, francuskie, zimowe 
wielkie do odziania. jedwabie na fartucl y, pnlskie wstęgt 
czapki, bieliznę, krawatki, szelki, koldry, prześcieradła, firany, 
spódniki, plusze i aksamity na kabaty, czarne dobre · ma• 
terye na ~lubne suknie. obszewki jedwabne, koronki czarne, 
ręczniki z polskimi napisami., Kompletne wyprawy i WY" 
prawki dla nifmow ląt. Wszelki towar tylko w ~oborowym gatunku, 

Ceny niskie! Geny ściśle stałe? 

-



„Wiarus Polski" 
~~hodzi B2'e8.ć ·razy ty~odniowo, 
.:Prenumerata wynosi 

t,li8 mk. 
k•artalnie. 

„Posłn.ńca Katolickiego~" ot.rzy~ 
mnjq abonenci w dodatku. 

•r. 48. 

Na niedzielę 28 po świątkach. 
Lekcya. Rzym. XIII. 11-14. 

Bracia! Wiedząc czas. iż jest godzi
irua, abyście już ze sum 1pawstali; aLbo
wiem teraz bliższe jest masze z.bawie
n~ę. utiż lkieidyśmy ury.rierzyli. Noc .prze
minęła, a dzień się 1przY1bliżył; odrzuć
myż tedy uczynki demnościi, a oblecz-: 
my się w .zbroię światłości. Jako we 
dnie 'UOzciwiie choźmy: nie w biesia
dach 'i pijaństwach: niie w łożach i nie~ 
wsty;dlirwościach: nie w 21Wladzie i za-
2Xl.rośd: ale się .ab leczcie w Pana Je
·zusa Chrystusa. 

Ewangelia. Łuk. XXI. 25-33. 
W on łC'Z·as mówil Jezus uczniom 

swoim: będą nnaki na sfońcu. j księży
cu, i gwi.az-dlach; a ma .ziemi udśnienie 
narodów dla .zameszania szumu mor
skiego i nawałności: 1gdy będą ludzie 
schnC}ć od strachu i oczekiwarnia tych 
r~eczy, które będą iprżychodzić na 
wszysteJk świat; 3!lbowiem mocy ITTie
bieskje wzruszonę .będą. A tedy ujrzą 
Syinai cztawieczego !Qfzychodząic·ego w 
obłoku iz mocą wielką i z majestatem. 
A to gdy się dziać ~rtie, ,poiglą<lajci.eż 
a 1vadni~ście gllOWY wasze. boć się Drzy 
bHża odkupienie wasze. I powiedział 
im podobieństow: spojrzyjcie :na figę i 
llJa wszystkie drzewa: gdy }uż z siebie 
owoc wy1puszczają, wiecie, żeć już bli
~~o )est Jato. Tak i wy,gdy ujrzycie, 
1z się to będzie dziafo·. wiedzcież, żeć 
blisko jesrt Kll"ólestwo Boże. zaprawdę 
mówię wam, ·że nie 1przemi:nie tetn ro
dzaj, aż się wszystko ziści. Niebo i zie
mia przeminą, ale słiawa moje nie prze
miną. 

KA Z A N IE. 
. , ,., 1~·cn;tr,4 

Ewangelia dzisiejsza mówi o k-0ńoo 
świata i przyjściu Syna 'Bożego na są·d 
ostateczny, w obłoku z potęgą w:ielką ·i 
majestatem. A zatem .pi:zypomina nam 
rzeczy ostateczne, a temi są: śmierć! 
sąd, .piekli() i niebo; a \Ila które każ;dy 
człowiek pamiętać winfon, aby nie 
zgrzeszył :na wieki. - .Piroiszę tylko 
za u.ważyć: czy może taki grzeszyć, a 
Przyinajmniej trwać długo w grzechach 
kto pamięta, że umrzeć musi a nie wie 
dnia B ni goqziny kiedy to tnastąipi? a 
od której to godzine, cała jego wiesz-
110-ść sz,ozęśliwa lub potępienie wieczne. 
zależeć będzie?. Podobnież, czy może 
popel1niać nieprarw1ość .czlOJwiek pamię
tający na sprawiedliwy sąd Boży, ·na 
którym wszystko wyjawione zosta111ie 
w nlajdrobniiejszych szczegółach, nie 
tylko to oo kto czyni!, ale cokolwiek 
mówil i myślał w sercu swojem? Tern 
bairdziei1 nieodważy się na grzech kto 
P~mięta, że zaraz po są1dzie czeka go 
.P~eklo i kam wie1cznfl, jeżeli z girzechów 
nre powsta1nie Ziai ży~ia. a przeciwnie, 
~dy w lasce Boga zaJkończy dni swo
Je, czeka go niebo i szczęście niesko1i
czone. 
~ wlaś·nie było .pobudką wielu świę 

tym, a szczegóJ.nie rnęezenrni1kom, że 
Woleli najsroższe podjąć katusze i 
śmierć sarną, aniżeli odważyć się na 
spełnianie czvnów t:.ikich, które snrze
c!:Viały by się Bogu, a ich rrifaly nara
~1c na od.oowiedzialność w przyszlośd 
1 ?Yć PO'\V'Odem kary wie1e:znej; że pa
nu~tali ·na ostatnie rzeczy. a na1 które lu
<lz1e dzisiejsi mało zwracają uwagi i dla 
tego talk fatwo popadają w grzechy, 

Bochum, .na niedzieltt, dnia I-go grudnia 1907. 

żyjąc, jaik gdyby ich mdlna odpowie- I te słowa zapisał: „Na większą chwałę 
dzialn?~ć nie CL'Jekała po śmieirci. Boga i Matki Jego Niepolrnlanej Poczę 

Otoz czas obecny adweHtowy na to tej, wyznlając na tern miejscu przed 
jest przeiZIIlacwny, aby ladzie oderwaw Dogiem i Aniolami Jego, woibec wszy 
szy się od zabaw i uciech światowych. stkich żywych i umarłych, że życiem 
mieli czas do wniknięcia w tajniki su- i śmiercią, ·oostępowaniem i modlitwą: 
mienia swego, porachowania się z grze ·będę czcil i-bronił tego honoru, którego 
chami, wzbudzenia w sobie iza nie mlu, doznałem w katolickim kościele, Matce 
i uczynienia możliwej pokuty. Aby w on mojej i w tyni kościele wąbrzezkim. 
dzicn o~fatni, gdy przyjdzie stawić się Bractwo w tym kościele zaprowadzone 
ina sądzie Bmvm. usłyiszeć .z u:st Zoo- i przezemnie potwierdzone, rozszerzać 
wiciela: nie te przerażające słowa, któ- będę i będę biiartem i ,poddanym na ucz
re wyipoJWie do potępioo}'ich: „Idźcie o- czenie Nie1Peokolainego Poozęcia Matki 
diem.nie przeJd'ęci w ogień i\\decz.ny_: Bożej, której niech będzie c-ześć i mi
iktóry z·gotowainy jest diabłu i aniołom łość ·oddafwana: od wszelkiego stworze 
jego", ale raczej owe pocieszające, któ- nia i odemnie ina·jnie.g-0dniejszego grze
rremi się 1odlezwie do Siprawiedliwych: sznika." 
.!,Pl>j~ź~i~ bł~o:slawieni ojaa me.go, o- Następnego zaraz roku (1685) spro
t.rzyma1c1e krolestwo zgotowane wam wadzono z pobliskiej wioski Kowalewa 
od' zało~ia świata.'' za siz·czególniejszern 1pozwoleinjem ks. 

Oby "'.1ęc te. ~Iowa wszyscy usły- Biskupa Opalińskiego: obraz Nierpoka
szeć mogh w dz1en są-du 01Sta1::ec2nego z fanego Poczęcia Najśw. Panny który 
ust Zbaiwid:la, tego sobie i WarrI .z aa- tam oddarwna był c~czony, jiak; łaska
lego serca, zyczę. Ą zarn~em zyczę mi słynny. Prześliczny ten obraz przed 
~m: . abysc1e. pirowa~ąc z:ywot cno- stawia Najświętszą Dziewicę w mfo
~lr~ry •. bogob?JTIY tut~J na z1em1! a po dym bardzo wieku, ze srebrną lilią w 
sm1erc1 z~słuzyb 1~ . ZY:Wot wieczny praweji ręce, z oczami ku ziemi spusz
błogoslaw10ny w meb'ie. 1 wraz ze wszy czonemi; głowa otoczona srebrnemi 
stkimi Swiętymi wielbili Boga na wi~ promieniami i ·dwunastomJa. gWiaiZ.dami 
ki. Amem. ood nogami księżyc, W szystiko ze sre~ 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

WĄBRZEŹNO. 
Miasto Wąbrzeźmo (po niemiecku 

Briesen) było niegdyś rezydencyą bi
skupów. chełmińskich. Pa:rafialny ko
ściół pod wezwaniem SS. Apostołów 
Szymona i Judy. istnieje już od! roku 
1335. Obecny okazały murowany ko
ściół postawioov został Zia czasów ks. 
Teodora Potockiego, Bi-sikupa chefmiń
sikiego, roku 1700. Obraz Niep. Poczę
cia Najśw. Maryi do której lud okolicz
ny szczególniejsze żywi nabożeństw.o, 
nazywając go cudownym, nie mieśd się 
w oHarzu, ale ,przechowywany bywa 
na ołtarzu, lub obnoszony w procesyi 
przez c.zlonków bractwa Niepok Po
częcia Najśw. Maryi Panny. Już w ro
ku 1593 ku uczczeniu Najśw. Dziewi
cy założył ks. Piotr Kostfoa, Biskup 
chelmińsiki bractwo literackie przy pa
rafialnym kościele w Wąbrzeźnie. Bra-· 
ctwo to miało swój osobny ·ołtarz i ka
płam1a1 swego, którego z własnych do
chodów i z osobnych fundacyi utrzymy 
wało. Z niewiadomych atoli ·PCY\Vodów 
przestalo o;w istnieć. a na jego miejsce 
założył tamże jeden z radnych mh:ista 
Wąbrzeźna, inne bractwo pod wezwa
niem Niepokalanego Pocze.:.cia Najśw. 
Mt:uyi Panny. Papież Innocenty XI, 
potwierdzając to bractwo, nadał jego 
członkom odpust zupelny na godzinę 
śmierci, tudzież inne rnpełne od1pµsty; 
wszystkie pod ·warunkiem Spowiedzi 
i Komunii świętej. Nadto tenże Papież 
udzie·m im za rozmaite pobożne uczyn
ki po 60 dni odpustu. Księgi tego br:J
ctwa prowadzone od początku jego 
istnie1nia, aż do naszych czasów, prze
chowują się w archiwum parafialncm. 
Zn1ajdujemy w nich zapisane imiona 
szlacheckich rodzin. mieszczan. a na 
samym pas:zątkc~ imię biskupa c[lełmir1-
skiego ks. Jana Opaliflskiego. Pobożny 
ten ipasterz umyślnie w tym celu przy
był do Wąbrzeźn13 i tamże przystąpiw
szy do Spowiedzi św. własnoręcznie 

bra, także i ~uknia we wzorzyste kwia
ty zdobql.a ze srebrnej blachy, artystycz 
nie wykonana. 

. Kronika miejscowa o,pisuje wspla
małą uroczystość sprnwaidzenia teg(1 
obrazu do V{ąbrzeźna. Drugieg.o 'Czerw 
ca wi_eczarem, zebrala się nie'Zmierna 
moc ludu w Kowalewie i ·ood przewo
dnictwem swego ks. proboszcza tu
dzież ks. kam. Szulaa.:, probosZ)oza 'kate
dry c?ełn:tińs'.ki~j, ks. Nkzkowskiego 
kainomka 1 wielu' innych kaipłctnów. Po 
drodze .przyłączyły się do niej proce
sye z poblisikich ·parafii. 

Skoro procesya wśród pobożinych 
ido g-rainic parafii wąbrzezkiej przybyła. 
czekańa tam na nią procesyą kowalew
ska z obrazem N. Panny. Jezuita ks. 
Jan Czarnkowski w gorący1ch słowach 
~a~hęcil .zebraną ludność do c~ci Naj
sw1ętsze1 Panny; nastę.pnie :ks. Olińs1ki, 
proboszcz wąbrzeski, przywit;i.ł z wiel
kiem nabożeństwem pbraz Niepokala
nej Dz,kwicy, który od owej chwili 
zostal wtasnością bractwa. Wniesiono 
go do kościoła i ustawiono na wolnern 
~zniesieniu, 11~ śradku świątyni. Do
Piero w polpiw1e tego wieku dla szczu
pfości miej'SICta w kościele, musiano 
o?raz ~tai:nt'ld usun_ąć i obecnie prze
c1; :Y,·uje SlQ w skaróou kościoła. Tylko 
gdy ktoś osobno p~osi o Mszę św. 
przed tern obrazem (co się dość często 
zdarza), stawi2.ja go na ołtarzu. Albo
wiem lud tak miejscowy, jak i okolicz
ny szczególniejszem nabożeństwem 
otacza ten obraz. siJ,nie ,wierząc, ~~e 
zawsze wysłuchiwane bywają modli
twy. prze:d tym obmzem ido Niepoka
Jane1 Dz1ew1cy zasylane. Archiwum 
kościelne nie 1posiada żadnych zapisków 
o cto·znanych laskach w Wąbrzeźnie, 
ale w ustach ludu przechowują się one. 

I tak: Szczeptrn P.ryba, gospodarz 
~ "»'ąbrze~na, ofia_rowal tu opiece Naj
sw1ęjszej Panny po dwakroć swą żo
nę, której po ciężkiej słabości kalectwo 
grozil~. i oba razy wysłuchany został. 
- Jul11a Outtman z sasiedniej parafii 
chorując. bardr:o ~iężko na oczy; gd~ 
w~zystk1e. }ek1 me jei nie pomagały, 
0~1ece Na1~w. P~nny Wąbrzeskiej się 
ofiarowała 1 wkrotce do zdro\ ia przy-

Księgarnia „Wiarusa P ." 
poleca w wie~k:m wyborze : 

książki do nabożeństwa, powie 
ściowe, historyczne, śpiewniki, u„ 
stowniki, papier listowy, wiĄzarki, 
powinszowania itd. 

Adres : ~ Winrutt Polski"', Bo
chum, Ma.lthet\erstr. 17. 

Rok. 17. ~ 

szła. - Marya1ma Mroczkowska zdro
wie natychmiast wyprosiła dla syna 
swego dwuletniego. który 1na calem 
ciele .puchł. - Wotów obecinie prze
chowuje się w skarbcu około 30. niektó 
re z nich rozmieszczane bywają w dnie 
uroczyste nla obrazie. 
,.._.._ 

llzlejt Kościoła 1~.katolickiego, 
Ciąg dalszy. 

§ 57. 

Z. Narodzenie. obrzezanie i Ofiarowa
nie Chrystusa w Swiątyni. 

1. Narodzenie Chrystusa z Maryi 
Panny bylo i przyrodzonem i nadprzy 
rodzonem. Przyrodzonem było dla te
go, że Syn Boży narodził si~ z Maryi 
Panny rzeczywiście i prawdziwie, po
dobnie jak przed wiekami narodził się 
z Oj~a. Nadprzyrodzonem było i cu
downem, bo Marya porodziła Oo w 
tym stanie, w jakim Go była poczęla. 
to jest nie postradawszy dziewiczej czy 
stości; porodziła Oo bez bólu, równie 
jak Oo była poczęła bez zmysłowej ·po
żądliwości; dła tego też mówi o niej 
pismo święte: ,,porodziwszy syna, sa
ma Oo uwinęła w pieluszłi i położyła 
w żłobie." (Łuk. 2, 7). 

2. Okoliczności, wśród których Pan 
Jez~s się narodził przekonują nas o glę 
bokiem Jego ponażeniu: stajnia żłób 
u~ós~wo, cierpienie. Ale i tutaj jut 
w1dz1my początki i zapowiedzńe przy
szłego wywyższenia i uwielbieni'a . a 
widzimy je we czci pasterzy i mędr
có~ ~e '?'schodu; pierwsi składają hold 
rw, im1eruu wszystkich poczdwych Zy
do~, drudzy w imieniu świata pogan
sk1e~w. 

Żydowskich pasterzy zaprowadzili 
aniołov ie do nowonarodzonego Odku
piciela, mędrców wschodnich gwiazdia 
~o Bóg prowadzi, jak mówi św. Ja~ 
Z!·otousty. każdego przez znaki, do ja
kich był przywykł; stąd Żydów, przy
wykłych od dawna do objawień aniel
ski,ch, prow~dzą ,aniołowie, mędrców 
zas wschodnich prowadzi gwiazda; oni 
to bowiem już od dawna badaniem 
gwiazd .niebieskich się trudnili; oni to 
prawdopodobnie wskutek przepowie
dni owego moabickiego Balaama, który 
kazał Mesyasza wyczekiwać pod posta 
cią Jakóbowej gwiazdy, szukali maku 
Jelo przyjścia wśród dał niebic::ikich. 
We~ług starego chrześciafls.kiego . po
dania mędrcowie owi byli królami· 
trzech ich wybrało się za gwiazdą. któ~ 
ra nie byta zwyczajną. lecz rto\vą, ku 
tem;i celo\\ i cudownie stworzoną; raz 
się poj,awHa, drugi raz znikała· szła 
ciągle przed nimi li stanęła wreszcie 
nad miejscem, w którern się Pan Je
zus narodził. Nad Jerozolimą zgasła 
ta gwiazda, może dla tego, że jej 'wia
Ho. prowiadzące mędrców do tronu ubo 
gicg-o kró!ci. przv tronie bogatevo, a 
złego króla pojawić si<~ nie miało; mo
że dla tego, że nie było potrzeba świa
tła nadzwyczajnego tam; gdzie płynę
ło śwhtlo prawa i proroków;· może dla 
te~o7 jak inni ojcowie przyjmują, ażeby 
naJPierw w Jerozolimie ogłoszonem zo
stało narodzenie Zbawiciela, gdyż we
dług proroków miało z Syonu wyjść 
prawo. a z Jerozolimy słowo Pana· 
tudzież, aby gorliwość tych zdała przy
chodzących, gorliwie szukających me
drców, tern bardziej zawstydziła leni· 
stwo i obojętność tak blisko Jezusa mi~· 



szkających Żydó\v, jako tez gruoą nie
wiarę pvsznych uczonych w piśmie, p0 

dobnych, według pięknych słów św. 
Augustyna, do budujących arkę No-ego. 
którzy innym gotowali miejsce r.atun
ku, a sami poginęli w potopie; i do dro
goskazów, które innym drogę wskaizu
ją, a same się z miejsca nie ruszają. Po
cl ziwienia i naśladowania godną jest 
1'/Lara, religijna miłość -i cześć, okazy
wana przez mędrców ze W schodu; a 
podarunki,które na znak wewnętrizne
go usposobienia ofiarowali boskiemu 
dzieciątku, t. j. kadzidło i myrra, były 
pelne głębokiego znaczenia; złoto ofiia 
rowali Jezusowi jako królowi, kadzidło 
jako Bogu wiecznemu, a my.rrę, która 
balsamowano dala umarłych, jak;o 
śmiertelnemu człowiek·owi. Dary te 
przypominają i nam obowjąizki nasze. 
a mianowicie, że codziennie offarorwać 
mamy Chrystusowi jako złoto mądrość 
wiary, jako kadzidło woń naszej mo
dlitwy i pobożnośoi, a nareszcie jako 
myrrę wstrzemiężliwość i umartwie
nie. 

Ósmego dnia po narodzeniu obrzezano 
Jezusa. 

Obrzezaniu poddał siię Chrystus nie 
z konieczności; - bo obr.zezanie było 
w Starym Zakonie us~anowione na 

znak i jako lekarstwo na. grzech ,pierwo 
rodny, a Chrystus był czystym i bez 
grzech n poczętym; - ale poddał się 
obrzezaniu dla tego: 

1. abyśmy wiedzieli, że ciężar sta
rego ceremonialnego prawa na siebie 
przyjął chętnie, by nas od ciężarów 
tego uwolnić (Gal. 4. 5); 

· 2. ażeby pokazać. że ma pnawdziwe 
ludzkie ciało i że od Abrahama pocho
dzi; 

3. aby pokazać, że obrzezanie wy
płynęło z polecenia bożego i ;abyśmy 
w Nim mieli na każdy przypadek przy
kład zupełnego posłuszeń-stwa; 111are
szcie 

4. aby przez obrzezanie, kJóre dla 
grzechu ustanowionem było, •przyjąć 
na siebie postać gr~esznik1a, choć 
grzech Go się nigdy nie czepił. Chcąc 
nas odkupić, musiał z jednej strony sam 
być wolnym od grzechu, z drugiej zaś 
strony potrzeba bylo, aby przyszedł 
na ziemię w postaci grzesznika, mając 
grzechy na1sze na s•iebie przyjąć i za 
nie z siebie złożyć ofiarę. Pierwszą 
taką ofiarę złożył p1rzy obrzezaniu, 
wylewając krew za ·obmycie naszych 
grzechów. To też przy obrzezaniu 
już nadano Mu Imię Jezus, to jest Zba
wiciel. Z Jego obrzezaniem Jączy się 

Ofiarowanie w świątyni 
Prawo mojżeszowe przepisywało, 

aby pierworodnych w świątyni Panu 
Bogu poświęcono i ofiarowano. I od 
tego przepisu nie chciał się Pan Jezus 
uchylić; temu także obrządkowi p~oddlal 
się nie ze względu na siebie, lecz ze 
względu na nas; nie potrzebował bo
wiem ofiarować się Bogu przed obrze
zaniem, gdyż Jego człowieczeństwo by 
ło z bóstwem najściślej połączone; 
chciał nas przecież pouczyć, jak się Bo 
gu ofiarować mamy. Po Qbrzezaniu 
zaś przedstawił się Bogu, aby nam dać 
poznać, że tylko ci, którzy przez du-
chowe .obrzezanie grzechów się po

zbyli, mogą boskie oglądać obiHcze. 
Posłuszny prawu dQpuścił też Pan 

Jezus, by za Niego zl.ożoino przepisana 
ofiarę i to nie tę, którą bogaci składać 
byli obowiązani, ale ofiarę ubogich, któ 
rą stano\vila para synogarlic lub mło
dych gołębic. B~dąc bogatym, stal sie 
dla nas, jak mówi apostól, ubogim, iabv 
śmy przez Jego ubóstwo bogatymi się 
stali. 

Z równem posłuszeństwem i z ró
wną pokorą poddała się i Matka Boska 

. przepisowi oczyszczenia, chociaż go 
wcale nie potrzebowała. Uroczystość 
przypomi11ająca nam tę tajemnicę (2-go 
lutego) zowie się dla tego nietylko uro
czystością Oczyszczenia N. Maryi Pan 
ny. ale i uroczystością Ofiarowania Pa 
na Jezusa w świątyni; my ją ZWYf~le zo 
wiemy uroczystością Matki Boskiej 
Gromnicznej, 

(Dokończenie nastąpi). 

NIEMCZAKI. 
Opowiadanie przez Maryę Konopnicką. 

Dokończenie. 

Nieprzypuszczone do „Jnstrukcyi" 
Niemczaki, s.taly tymczasem zdaleka. 

miłosiernie patrząc i zazdroszcząc w 
duchu. . , 

Starszy s·zczegolniej. .aż rmmen-
ców dos~awal na dęliikatnej twarzyc~
ce, z taką pożądliwością na ćwiiczema 
patrzył. . . . .. . 

Widziała to g1ospodym i zal JeJ był 
dzieci. , 

- A czemuż to wuj Niemczakow 
nie 1\v'eźmie do mus try? - rzecze raz 
i drugi. 

- A im ro na co? - odburknął 
- ZJa słabi są na taką „Instrukcyę" 

Ręce jaik pa:tyiki, nogi jak trzcinki, jesz
czeby się to połamało do dya•ska: 

O tY1ch ręka:ch jak patykach 1 ma
gach jak trzcinkach. mówiło się - ot, 
~by mówić. Chłopaczki bowiem, ha:r
cując przez parę miesięcy ·po łą!kach i 
!Polach„ ogorzały. w:nmocniały, zjędrnia 
ly naidi 'podziw! Niechętne tylko ·OCZY 
dziada nie chciały widzieć tego. 

Nie o to mu też w grurn::.ie rzeczy 
szło. 

- Go w takich Niemczakach mo
że ,być imęzkiego, rycerskiego; dzia1r
skieigO, szl1arehet1nego. obywa~elskieg·o, 
·coby .rozwijać warto? Z 1ł.okc1a to wy
rosło i do ł1akcia pójdzie ..- ot co! 

Talk siobie rozumował pan stary. 
Właściwie to .nie mzumoiWał nawet. 
On ityLko to czuł; a czucie upa•rtsze by
wa, niż 1roizum01W1anie. 

Zdarzał,o się, że podczas „Iinstruk
cyi," trzeba bylo szerzej front razwi
tnać, albo wzmocnić flanki. Stary pan 
oglądał się iwtedy i choć wid.ział chło
:paczlk:Ó'_w .pokoJ.illie st,ojących, wołał Ant 
1k)a ogrodniczka. lub Józka s'Zafa:riki, a 
Niemczaków na uboczu zostawiaJ. 

Ale mieli i oni swoje uciechy. 
Szczególnie starszy, kręcąc się u 

staje111„ albo na wygonie, rw łaskaich u 
ilmnia•rków był, bo fon .nieraz podwie
·czorek (jddarwał, za którą to cenę, zra
zu ipoidsadzany. 1potem sam, pierwszego 
lepszego źrebca za g:rzywę chwytal, 
.dJosiadal i oklep no pastwisku uganiał. 
Co go •uczyni.i.o ido konia fu\k śmiałym i 
taką w 1nim mzwinęl.o silę, że mawet do 
„Roikity" śmiało szedł i na grzbiet mu 
skakał. choć ten koń był z narnwów 
1znany i dla dobrego nawet je:źidźca 111ie 
bardz.o bez·pieezny. 

Oczywiście, że te imprezy trzyml3! 
ne byty w zupe.fnej tajemnicy; mfod- . 
szy tylko Niemczak, który starszeg10 
na ikmk nie odstępował, 1przypuszc.z,o
ny był do IIlich na widza! Ale ten umial 
sekret utrzymać, 1i kawalerskim hono
rem, ró'W!nie jak 'Starszy się rządził. 
Ogroimnie się te 1chłopczyki kochtaly. 

Zdar.zalo się te•ż, że sami we dwóch 
urządzali sobie na własną rr:>kę „Instruk 

·cyę", przyczem starszy dziwnie czu-
1purnie naśladował 1kommdę sta:rego pa
na, 1a. młodszy ruch d.omowych chlap
.ców w lot chwvtat. Zwłaszcza w ata
kach na bagnety pędrak ten celował. 
Kiedy się na nożynach tych ;rozstia,wial 
,bokiem nieco zwrócił, ·kij ujął, i obga-
1niając się to .na lewo. to na praJWo, w 
cel g.odzil~ .czy w usią 1budę. czy w 
krzak jałowcu, czy w grochowe tyczki, 
reprezentujące nieprzyjacielską ipoten
.cyę - tak mu; to wszystko składnie 
sziło, jakby sic;; ·w szenrnarst wie Cł\Ycm 
od pieluch był ćwiczył. 

Patrzy! dziad na to nieuf111ie, niechę
jnie, umyślnie w stronę o9wra'Caj<l!C glo 
wę. . 

- Ależ to istny żua1w, ten chlopak ! 
- wykrzykiwal gospodarz z podzi-
wem. 

-- Ot. szwabskie małpiarstwo i tyle! 
Czy to składność żolnie1r.za robi? To 
dusza g·o robi, mości dobrodzieju, du
sza! 

Raz tylko. kiedy po walnej wygra
nej Niemczaki ,rua kiju uwiązali chustkę. 
i z tryumfem mimo ·ganku idąc, wznie 
śli okrzyk zwycięstwa, jakie.go dzia·d 
świeżo domowych chk~pców wyuczy~, 
stary pain ohvorzył usta, ·brwi podiniósf, 
przechylH głowę, słuchał, a ,p-o1em z ci
cha: 

- A kto kh wie? A może!. .. 
Po dawnemu ich ws.za1kże z daleka 

od ,.Jnstrukcyi" trzymał. 
Jakoś gospodarzowi markotno to by 

l.o. Więc kiedy wypadł objazd dal
szego folwarku. a konia mu przed ga
nek. po takiei właśnie „lnstrukcyi" po
dano. spoj,rzal na starszego z chłop
ców, i kładąc nogę w strzemię krzy-
knął: .. •. 

- Niemczak? Chcesz się konno prze 
jech:ić? _ 
Skoczył chłopak jak iskra, gospodarz 

go przed siebie w.ziął, cmoknął. amf.o-dy 
rwisty kOll W SZICZU

0

pakaich Z miejsca J}O 
mkuąl, 

- Uważaj! - krzyknął stary pia.n z 
ganku - bo cię ten waryat z kulbaki 
wysadzi. 

- Oho! Nie dam się! - O'dk1rzyiknął 
jeździec, ale · głos jego już ·do ganku 
echem tylko doleciał, tak!koń rwał drogę 
przed sOlbą. folgqwał mu pan. bo lubił 
to ogniste ZJwierzę. Po _żyl,qch mu taka 
jazda szla, jak mówił, więc choć żona 
truchlai~a,, ile razy na Rokitę siadał, nie 
byłby go oddał za nic, aini się wyrzekł 
swoich na nim harców. 

Jeszcze wszaikże do folwarku było 
drogi kęs, kiedy osad~il konia i, przy
tożywszy rękę do ·aczu, pod słońce pa
trzył. Ale im dłużej piatrzyl, tern głę
bsza zmarszczaka waczyła mu czoło. 
Za ugorem, który tuż....przy drodze chłop 
orat, widać byfo kupę ludzi i woizy z 
zbożem. fak się to jednak często przy 
złem mzporządzeniu robotnikiem zd!a
rza, w polu ludzie stali. czeikając na wo
zy, a u stodół znów wozy stały, za ma
fo rąk mając odo skladani1a, z .nich użą tiku. 
Nic ba•ndziej draźniącego dla ~ospoda
rza, nad widok takiej niespra\VV ! 

Nia przełaj zrazu jeździec 1ohcia~, 
ale mu konia na świeży ,podór żal było; 
km drodze s.p{)jrzal, ale mru się jej wię
cej zdało, niżeli cier·pliwości czuł w 
sobie. Krzyknął tedy ,na chłopa, uzdę 
mu i dzieoko potrzymać kia.zal. a sam, 
szerokim krokiem ku żniwiarzom się 
puścił. 

Był już przy nich. już słychać bylo 
jego ·g-rnmiącą komendę, kiedy woły 
splątały się w oługu i p_rzewróciwszy 
go .do góry, krojem. dągnęly ·PO ski
bach. Krzviknąl chlop raz. krzyknął 
drugi, a widząc. że nie pomaga za~dąl 
siarczyście, chlo])cu uzdec~ke ~zu-cil i 
do wołów skioczvt 

Malcowi wisforzylv się OCZY.. rozdę
ły idrobne nozdrza, ścisnal uzdeczkę w 
ga~sci, koniia niętą w bok-i tyleś gio wi
dział! Właśnie jakby g.o wiatr zdmu 
chną!. 

- Paniczu! ,paniczu! - \v1rxes.zczy 
chłop, mooojąc się na nawrocie z Wiola
mi. Gdzie! Ani mowy, żeby go ·usły
szal. 

Obejrzał się na to wola-nie gospo
·dlarz - struchlal. 

.... - Niem czak! . - zakrzy.rnie 
Chryste Panie! Cudze dziecko! 

Rzucił się do woza. 
- Wyprzęgać! gonić! 

. ~ęce imu się trzęsą. scyzorkiem rze
mienie rozrzyna, ale nim na konia okien 
skoczył, już tylko kląb pyłu polatywal 
drogą. 

Stał ·pain sfouy w ganku i wypaliw
szy fajkę, wytrząsał .ią właśnie, kiedy 
p~slysz~l jakiś ~zalony tentent. Je~cze 
mę zdązyl 1pomiarkować, gdzie i z ia
kiej strony, już Rokita. jak wicher ·m.t 
dziedzieniec wleciat a na R'Okicie.' tro
c?ę blady, ale tęgo tr.zymająiey się w 
s10dle - Niemczak. Jasna ~erkalowa 
bluzkn, V.: ppwietrzu powiewa, oczęta 
r.ozprom1emone, uśmiech s~częścia w 
twarzy; kol.o u kwietni'ka zatoczył i .pro 
sto 1przed ganek. - -
Wv1ouścil dziad 1cybuch otwarl ra-. . . ' 

m10na. zarnem1al. A już też gospodarz 
nadlatywał w ogniach cały i za uzdeoz 
kę, ~~wytal, stowa na razie prze
mowie mezdolny. 

Po~wal z siodła Nierriczaka pa ri 
s!ar;v I długo na piersi go tum, śmiejąc 
się I pfaczac razem. · 

- Nasza krew! Nasza ... Nas.z ród 
star~;' ! ipoczciwy ! szlachecki! - wolał, 
cal·~Jąc chlopca_oo włosach. po twarzy. 
a k1edv go wreszcie puścit i oczy o-
~rt: -

, - A co. SteJanie ! - rzekl. Choć
by~my go Stachem nazwali? . . . . 

- - --
. Kie?y twardą jesienią przybył oj

ciec , ze~y .chlo:pcow zaQrnć i zu opie
ke n~d mm1 dziękorwać, inie ipo~ał kh 
J?t~";Ie, taik zakwitli zdrowiem i świe
zosc1ą. 

Zagadnął do starszego. a ów z miej
SC1a, choć z ak.centem jeszcze: 

, - Ty do mnie. ojciec, P-0 polsku 
mow, bo ja ciebie nic rozumiem! 

Koniec. 
~T,. - ~ .--- ~·r-;\ 

"''··~~.J • .:........„ 

PODKOP. 
Z opowiadań Sherlocka Holmesa. 

Gdy pewnego <lnia zeszłej jesieni 
,przybyłem w odwiedzi'.ny dio m.ojegu 
1przyjaiciela, Sherlocka łfo'.trnesa, za
staiłem go zia,jętego wlaśąie żywą roz
mową z jakimś grubym, stan;zym męż
czyzną, którego wlo.sy byly iazerwone: 
jaik ogi·eń. Już chciałem prn;eprosić i 
oddalić się~ g<ly Holmes wcią:gnąl mnie 
szybko clio pokoju J, zarrnykając d1rzwi, 
r.zekl serdecznie: 

- Nie mogleś wybrać odpowiedniej 
szej pory na od wiedzmy, kocha•ny 
Watsoni1e! 

- A ja właśnie obiarwiatem się, że · 
jesteś zajęty - adpow.ied.ział~m. 

- Bo też jestem zajęty - nawet 
bardzo. 

- A więc zaczekam w s~siednim : 
:pokoju. 

- Ależ •nie - zostat'1 w Jaś.nie tutaj . . 
Doktor Watson - rzeikl - }>rzedsta
wi12 1ją:c mnie gośdorwi :--- człowiek, któ 
ry w najważniejszych wypadkach po
imaigal imi 1rwdą i czynem, mam więc na 
1dzi.eję, ż.e i w •pańsikiei1 sprawie bę:dzie 
mi wieke ,polmocny. 

Grubas 1podnibsJ sie .nieco i skloniw
s.zy się, :rzucił na mni_e ~szy:bko badiaw
·cze s.pojlfzenie swemi rnalemi oczami, 
otoczonemi poduszeczkami tłuszczu. 

- Siadaj - przeprosił :tio!mcs, pad
czas ·gdy sam, zagłębi-wszy się w sw,o
im fotelu, pozakładał koń.ce .palców, jiaik 
to zwykle c1zynil, gdy był w poważnym 
nastroju. Wiem - mówił - że 1podzie
Iasz ze mną zamilowamie do ws.zyst
ikiego, 100 jest niezwyikle i nie ma nic 
wspólnego z jednostajnością codzienne 
go życia. Śwhdczy o tern ~posób, w ja
ki przedstawiłeś kilka moich przygód' 
!które naiwet - wybacz - do 1I)ewnego. 
stopnia -przyozdobile·ś. 

- W istocie przyg.ady twoje szcze
gólinie mnie zawsze zajmowały. 

- Czy pamiętasz, jak niedawno te
mu przy sp·os1ohrno.ści svrawy· parnny 
Mary Sutherl1ain<l uczynił'em spostrze
żenie, że na}dziwa1czniejsze zaw iklania,. 
na:josobHwsze z.darzenia trafiają się. 
wla1śni·e w życiu. R1zeiczywistaść .przy
nosi 1nam daleko więcej niesp.odzi1a1nek 
IIliż najwyższa wyobraźtnia. 

- Twierdzenie, w które ośmie!Hem · 
się wątpić. 

- A jiednak musisz sie na nie .zgo
<lzić, gdy przytoczę dowody za id.owo-· 
darni, aż !Cię :przekonam.. Otóż wlaśnie
pan J1a;bez Wilson op,owiada m i coś ta
kiego. czego się ·codziennie nie słyszy._ 
Powiedziałem już. że wszelk ie niezwy
iJdości zdarzają się ·częściej pr.zy dro
bnych niż przy wielkich występkach. 
a: nawet w wypa<ll_{ach, o który;ch nale
ży wątipi ć, czy są wiogóle wlaściwemi 

•przestępstwami. Być może, że i w tym 
.razie nie chodzi o żaid111ą zbrodnię , to je
d1n1c::k rzei::.z pewna, że wszystko , oo u
słyszałem, to rzeczy bardzo dziwne. 
Czy .zechce pan, ,pam.i,e Wilson, raz jesz 
cze rozpocząć swoje 0ipowiadanie? 
Proszę o to nietylko dlatego, że mól 
przyjaciel nie słyszał pierwszej części, 
lecz także zale.ży mi na tern, aby ntajdo
ikladniej zapam~etać ws•zelkie drobno~ 
stlki, odITToczące się do .pańskiej sprnwy. 
Lubię zwy1kle Już pr.zy ipierwszem o
powiadaniu wytwarzać sobie .obra,z. 
całości dane~o zdarzenia przez poró
wnanie go z iinnymi .piodobnymi, a zna
nJnmi mi wypa:dkami_; tym razem je
idn1a1k muszę iporzucić swoią :zwykłą me-
todę. ..._ 

Tymczasem kl i8:nt mo,ieigo p rzyja
ciela wyieiągnął z pewnym rodizajem 
dumy kawałeik brudnej, oomiętej ga
zety i przeglądał dział _ogl'Oszeń. Ko
rzystając z tego. przyjrzałem mu s i ę u
ważnie i stairalem sie z jeg-o .poWJerz
chowno·ści wyOlbrtuzić sobfe jakiś sąd. 
o nim. J ed:nak 111iebardzo mi się to uda
wało. 

Naisz .gość wyglądał tak, jakby miał 
na sobie 1przybitv stempel zwyczajne
go, ipr.zeciętnego czl·owjeka. Był opa
sły i ciężkL oo wstkazywtałi0, że pra
wdopod1obnie należy do :stanu kupiec
kiego„ Miał na s1obie spodnie bardzo 
obszerne w szare krartki, sukienną kad 
mizelke i ciężki. niklowy łańcuch. o 
zeganka, na kotl!c'll którego wisiał ~ak0 
o~doba cz;womooczny kawałek metalu. 
Obok iniego na: krześle leżał wytrurtY cy 
tinider i zarzutl<:a z pomiętym, akSta·T11I--
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itnym ·kołmierzem. Mimo bystrej obser
""."acyi ni~ znalazłem w, człowielku tym 
me u~a~1 •godlnego, 'Procz ieg_o rudych 
wtos?W. J. wyrnzu zmartw~enia i przy
,g,nęb1ema w ·ryisach. 

Moje badawcze S'P.Ojrzenila, nie usLly 
bystrego oka Holmesa. Potrząsnąwszv 
gl'9-wą, ,rxelkl. z ~.śmiechem: --:- Że pa.n 
Wilson byl Jak1s czas robotnikiem. że 
jest wolnomularzem, że był w Chinach 
że :niedawin:o temu zaim0rwal się wiel~ 
pisainiem - to wszystko są .rzeczy ja
sne ·~alk slorke - jednak więcej nie mó
gę nk o nim powiedzieć. 

(Cia.e dalszy nastąpi). 

ftaboleńsfwo polskie. 
Nabożeństwo polskie w Bochum. 

W niedzielę, dnia I irudnia: o godzinie 8-ej 
raino Komur.ia wspólnai Tow. św. Andrzeia. 
Srpooobn~ść do S'p<JWitdzi św. w sobotę po pol. 

W medzielę o godz. 2,15 po południu na
bożeź1stwo. za dusze czyścowe. 

N~ittki w ciągu gnidnia. 
Dla kobiet i panien w środę dnia 4 g;ru

cLnia o godz. 5-ej po ool. 
Dla mężczyzn żonatych w środę dnia 11 

grudnia o ~.odzinrie 8-ei wieczorem. 
Dla młodzieńców w środę dnia 18 grudnia 

o godzinie 8-ei wieczorem. 
Stecie. Sposobność do spowiedzi 

św. d.n. 30 listopada po pot i 1 grudnia 
rano. Kazanie l grudnia po południu. 

Bmuck. Naboże1istw:o polskie odbędzie się 
w niedzielę, •d!nia 1 grudnia po P'Ofodniu o godz. 
pól do czwartej. 

Gii.nnigield. W piątek od 4 po pot. w sobotę 
i niedziele sposobność do spowiedzi św. Kaza
nie vols.ktie 'O godz. 6 wieczore1111 w piątek i w 
niedzielę I() god.zienie 4 po południu. 

Suderwich. Sposobność do spowiedzi św. 
31 •grudnia i 1 stycznia. 1-go stycznia. w No
wy Rok po południu rnabożefrstwo pQlskie z ka 
zarniem o godz;i.nie •wpól do 4~ei. 

&± __ !!I 

Ze Zjednoczenia zawodow. polskiego. 
Zebrania ,,Zjednoczenia Zaw. Polskiego" 

w p1erwszą niedzielę miesiąca.: 

W Dortmund po pol. o 2 godz. u p. Vossa. 
. W Re:sse po poi. o 4 godz. 11 p. Wilanrda. 
W Wanne po por. o 4 u p. Gerdesmanna. 
W Jiittendorfer-Flur o 12 g. u p. &rabascha. 
W Klettwitz w poJ'. o 12 godz. u p. fischera. 
W Vienenburg po poJ'. o 4% u p. Liiclltinga. 
W Gladbeck o 4 po pol. u p, Kuepera. 
W Essen o I po polu1dniu u p. Meis.tra. 
W Weitmar o 4 godz. po pol. u p. Heinemanna. 
W Hochstrass o 2 po oor. u p. Vierbauma. 
W Liitgendortmund o 4 po pol. u p. Spechta. 
W Oberm.arxł-0h o godz. 11 u p. Minho·rsta. 
W Diimpten o godz. 5 oo poi'. u p. Ecklw.1rdta. 
W Preisenbruchu o 4 P'O pol. u p. Oferbecka. 
W Attenbochum o -4 p.o por. u p. Burghardta. 
W Dorstfeld o 4 po po.V. u p. Klinghammel.1a. 
W Kastrop o 11 przed Dol. u p. Sindera. 
W Moers o 2 po pol." u p. fierbauma. 
W Delmenhorst o 4 po po.r. u p. Meyera. 
W Magdeburg '° 3 po poiL w Domu kat. tow. 
W Hofstede o itodz. 4 po pot u p. Walburga. 
W Lilnen-Sild o 4 po poZ. u p. Mi<ldendiorfa. 
W Gdańsku co piątek po pierwszym, o godz„ 

8 wiecz. u p. Degenharda, Breitiegasse 89. 
W Bremen w każ·dą sobotę po pierwszym. A 
Prócz teigo co trzecia niedziele zebrnnia nauko
we, · które si ę, o<l'bywają w lokalu p. Naatza, Gu
tenbergstr. 47. 

Baczność Hamborn ! 
W ni edzielę 1 grudnia o g-00.z. 4 p.o pol. na 

Srali p. Marego odbędzie się wiec Zjednoczenia 
zawodowego polskiev.o w celu wyborów kasy 
„Wohltat". Sz.a1n. Rodaków uprasza się o liczny 
IN!zial, gdyż jest spra;wa bardzo ważna, chodzi 
bowiem o przedstarwienie kandydatów. Rodacy 
J}OSpieszcie na wiec, aby obcy nami nqe pe>trzą· 
sad i. 

W. Biedka. delegat. 
W Altenessen odbędzie się w niedzielę. dn. 

l grudnia przed poludniem o godzinie 11 w 
lokalu p. Saala, Kirchstr. 75. Sprawo.zda[lie ka
SYera i obór wydzi.aitu. 

Rodacy! Rozszerzajcie Wasz organ! 
. Kwit J . cniżej podany prosimy wy
cia~ i ~;a(- 7najomemu z zachętą. by so
bie zapi~a I „Wiarusa Polskiego··. 

POSTBESTELLUNOSfORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem K1aiser
li~hen Postamt ein :Exemplar d'er Zei
ttinl! „Wiarus Polski" aus Bochum 
(Zeitungspreisliste 128) filr den Monat 
Dezember 1907. und z;ahle an Abonne
rnent und Bestellgeld 0,64 Mk. 

b Obige. 0,64 Mk. erhalten zu haben 
escheinj,gt. 
· . • . . . den. 190 

~•lserUches Postamt • • • , • • • • • • • • , 

Baczność Rodacy i Rodaczki w Oerres
heim i okolicy! 

W niedzielę, dniia 1 grudnia 1907 r. 
o godzinie 1 po południu odbędzie się w 
lok. posiedzeń Tow. św. Tadeusza ,,An 
den Neuen Pohlen" (ulica Dwor~owaJ 

WIEC 
w sprawie opieki duchownej i w spra
wie organizacyi naszej. Z PQwodu wa
żnych obrad uprasva się wszystkie Ro
daczki i wszystkich rodaków o jak naj
liczniejszy udzial. 

Porzadek dzienny: I. Zagajenie 
wieca. 2. Sprawozdanie z deputacyi oct 
l\s. proboszcza. 3. Mowa redaktora 
„Wiarusa Polskiego" p. Michała Kwiat 
kowskiego z Bochum. 4. Dyskusya. 

Komitet kościelny.:_ 
Baczność Koło śpiewu „Sobieski" w Hertoo ! 

Donosi się, ii lekcya śpiewu odbę-
dzie się w niedzielę dnia I grudnŁa o zwyczaj
nym czas.ie, a po po.!:'udniu o godz. 3 zebranie mie 
si~zne, zaraz po zebraniu odbędzie się strze
lanie do tarczy o nagrxy. Ponieważ będą waż
ne sprawy dotvczące Kota obradowarie. upra
sza się waszystkich czlonków o punKtualne ł 
liczne przybycie. 

Zarząd. 
Uwaga: Sz11n. czlonka Józefa Puś.niaka 

uprzejmie się na zebra.nie zaprasza, gdyż musi 
zdać sprawozda,nie z o~tatniei zabawy. '"}_V imie
niu calego Kola 

(2) Zarząd. 
To-wanystwo św. Stanisława Biskuva w 

Styrum 
donosi s.wvrn cz.Jonkom, iż w sobotę. unia 30 
lisropaida będzie sposobność do spowiedzi św. 
W niedzielę, d:nia 1 grudnia o go<lzinie pól do 
7-eii przystępu,ją cz.Iornkmvie tow. do w spólne; 
I(onnmii św. Po p·oJ:udniu o godzinie pól do 4-eJ 
bedz.ie także nabCY.lm1stwo QOlskie. po nabożeń
stwie o godz. 5-ei zebranie na sali posiedzeń . O 
liczny udzial uprasza · (2) 

Zarząd. 

Koło śp.iewu „Słowik" w Horsthausen 
donosi szan. czfonkom, iź roczne walne zebranie 
odbędzie się w niedziel_ę 1 grudnia o godz. 4 
po Po.Judniu na sali pa.mai Mollera. Paniewa.z 
bęctizie obór zarządu, obrnichunek kasy i inne 
watżne sprawy przyjdą pod obrady, prze.to po
winien każ.dy czf onek n.a zebranie przybyć. 

Zarzad i rewiz.orgwie kasy powirnni punktu.al 
nie r0 godzirnie 3 się sta1wić. 

M. Matuszak. przewodniczący . 

Baczność Towar1ysłwa.r 
Na gwiazdkę! Na gwiazdkę! 

Polecam dla dzieci nairo2lmaitsze uodarki jako 
to: obrazki narodowe, reJ.Jgijlne d-o wieszania 
i stawia1nia krzyżyki n.a,jrn~maitszego rodzaju, 
krzyżyki na szvję. skarbonki z polskim na
pisem. figury św. Pańskich. książeczki do na
bożeństwa. elementarze, albumiki królów pol· 
skich, katechizmy, historye, itd. odpowiednj~ 
dla towarzystw. - T'ol\Vanystwa. chcące za
mówić powyższe 1owa,ry, winny to wcześnie 
uczynić, mianowicie podać, za ile zamówić 
pragną, ile sztuk, abvm mó~l Jak najlepiej p-0-
ga,tunk1ować. Wysylka od 20 marek franko. 
- Proszę Szain. Towa\rzystwa, ażeby racz,yfy 
mnie zaszczycić swem zaufaniem. 

Uwaga: Jako podarek dla dzieci polecam 
SiZczególnJe k~iążki do nahożeństw,ru Ks. Szy
mańskiego z Paderbornu pod tyt.: „Droga do 
nieba na obczvźnie". 

~arcin Jarc1yński 
księgarnia polska, 

Habinghorst, ul. Bolowstr. nr. 7. 

100000 
harmonik 

cyter, mstr. muzycznych ltd. mają zostać roz
przfdane z powodn pow ększenia. firmy po nader 
tanich cenacli. Wysył::imy za zaliczką. nasze 

~w~~:;;. harmoniki orkiestrowe :ia~~ 
6 reg., 2 basy 
jtd. po 5 mk. 
Riskną dwu· 
rzęd11ą harmo-
n k artysty
czną z 21 kl. 
4 basy kosz
tuje tylko 7,50 
rok. Większe 
instrumenty or
k;estrowe z IO 

·kl. 2 chór ko-
sztują tylko 

4-,50 1u'k. 3 lhór. 6 mk., 4 chór. 7,50 mk., 6 
chór 11,50 mk. Zastrzeżony urzędowo głos ku· 
kutki 50 fen. więcej. Dzwonek 30 fen. Aparat 
01obny z glosem cytry 50 ' fen. więcej. 
Książka do nauki i opakowanie darmo. Porto 
80 fen. Wymian~ htb pieaiądze zwracamy z 
powrotem. Ilustrowany katalok wszelkich har
monik, cyter. intr. muzyczne, fonografów, towa
rów gwiazdkowych darmo i franko. 1391 

Każdy musi podziwiać olbrzymi wybór śli

cznych nowości i bezkonkur. tanich cen. 

Móchler 8 ~omp. Neuenrnde No ~au i.~! 
Pierwszorzędna fabryka instrulffentów muzycznych. 

~~;~:Pło'~ 1~ 
~~.:~r , ' ~ 
J' I.ei .~ 
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1 Pooier 
listowy ljannonlka•fabrfk 141 -

Kllno~ntl}at (~olflftn) llłt. 
Dlralta Bazugaquall1 filt 2, S, 4, 
6, Bdlor., I, 2, 3rd~. ~Gr11111utlo11 
tn iibet 140 !Jlm. lion !JJ1f.S.-11n. poleco Wiorus Polshi 

w Hochum. 
ljannonlkas nad) IDlqniir ftrt. 

leuer Katalog u ledel'lll&aa t'rtl 
-- 6000 ~anffcfirdbfn. 111 

. 'anbttt !D'tu~f1ncmn Mit blU\A ! 

F. Tomaszewski, mistrz krawiecki 

w Essen, G1•abensti·. 45. 
Największy skład sukna na Essen i okolicę 

poleca się szan. Rodakom do wykooY'w-ania 
wszelkiej garderoby męz1deJ po ba}ecznie tanich 
cenach. Jedyny interes w Essen, który w wla 
snym warsztacie wykoouje i polską czeladź za
trudnia. Ubtory dlą panów ?/' wlasnym war
sztacie wykonane od 48-75 mrk. Paletoty od 
45-70 mrk. Spodnie od 10-22 mrk. Damskie 
kostyumy angielskie od 70-2000 mrk. Kabatkł 
od 36-70 mrk .Piaszcze od 60-150 mrk. Wszy 
stko '\\':_ Masnxro zakladzie wykonane. _ (11ą7_) _ 

I 

Darmo 
me, ale - ta n ro - sprzeda]· a - ·-
skład skór „Zur łedernen I07" 
skórę na podes.!wy i arty kuły szewskie. 

Ton·ary I Szczotki I 
skó.rzaae: I 

Torby podróżne Szczotki do rzeczy 
od ł,00 mr. pocz. od ~.i fen po~z. 

Torby na rynek Szczotki do bntów 
od 40 fen. pocz. od ~6 fen. pocz. 

Torebki na łańcus1:ku I Szczotki do włosó" 
od 4,0 Ien. pocz. od ~.'i fe~ pocz. 

Portmonetki Szczotki clo w1ksy 
od a ren. poci. I od a ren. pocz. 

~eraty, lartuehy eeratowe, 
od 75 fen. od 35 fen. 

grzebienie, Justra I t. d. 
od 10 fen. od 10 fen, 

.;los. Zlta, Herne, I 
D wo reo wa, (Babo łaoł'łtr.) nr.10' 
Końcowa. stacya kolei elektrycznej IIerne 

R1>cklinghansen. (3111 ) 

M~Mledzlńskl, 
w HER.NE 

ul. Nowa (Neustrasse) 24 
poleca. Rodakom swój (108 

warsztat krawiecki 
łv którym wykonuje si~ 
wszystko podług miary 
z dobrych maeryi po ce
nach tanich. 

Zwracam tak.te uwaiR na mój 

skład Dłebli 
które ta:kfe tanio sprzedaje. 

Swój do 1we10 ! Swól l!D 1wq• f - -

Towarzyst"'·o gim.n ••• Sokół" w Oahmen 
zasvla swemu druhowi prezesowi 

ANDRZEJOWI ROSZYl\OWI 

w dniu godnych Imienin, dnia 30 bm., naiser
<ieczniQfsze życzenia. W końcu wykrzykujemy 
po trzY.,kroć: niech żyje!!! - Czolem! (1) 

Wydział. 

Towaczystwo gimn. „Sokół" w Buer 
donosi swym czlankom. iż w niedzielę, . d"!a 
1 grudnia o godzinie 3 i pól po pot odb~zie s1e 
walne zebranie na sali paina Jana Ritterskam
pa. ulica· Bochumska nr: 25, niedaleko od wieży 
wodnej. Liczny udział" druhów pożądany. Po
każmy wrogom naszym, że jeszcze „Sokól" w 
Buer iYie. Gośde mile widziani. Czcl'em ! (3) 

Zarząd. 

Baczoość Rodacy w Osterfeld ! 
Wielki wiec śpiewacki odbędzie się w nie

dz.ielę dnia 1 grudnia o godzienie pół'. do 4 ,na sali 
pana liusemanna przy kaśdele katolickim, ina 
którem będzie przemawia.l pan Paliński z. Bo
chum. Uprnsza· się szanąwnych druhów z Oster
fetd i ();kolicy o lak naH\cznieiszy udziat. Poczem 
odbQdzic się zebranie Tow. Owiaroa Jedności. 

J. Merek sekr. 

"'''" model 19 
po 50, 60, 70? 
75, 85 mrk. l 

wyżej. Wyści
gowce z la czer
woną gumą 95 
mr. Jedyny 

zastępea fabryka tów A.dier, Opel, 
Wen. ~estłalen i n.i. Herne i oko
licę. o ·dplata dozwolona. Wuelkie częś ::i 
rezerwiowe j1ik najh.niej. Re11erat"y0 rz•
telde i fachowo. Największy sktad kotowców 
na okolicę. . 189 

Herner Fabrrad- u. Motor-Ind-.: st rie 

H He.lland llerne, ul"ca Dworco'lll'a 
• J (Bahnhofstr;) 111. • elef. 265 

• ••••••• 
~1·ze1nysl p~s_!'ł? 

. Pot'ztó'ftkł na Gwiazdkę i Nowy Rok. 
Peeztónllł polskie rodzajowe, serye miłosne, 
kwiatowe w najrozmaitszym wykonaniu. 

Po win!!!lzowa.nla od skromnych do najozdo!>niej
szych, na imieniny itd. 
Wszelkie artykuły papierowe poleca pp. Ku
pcom w kraj11 i na obczyźnie. (1351) 

Sprzedaż jedynie hurtowna. 

Pierwsrn pomońsko f obrykol pocztówek i powinszowofi. 
Antoni Fiedler 

Poznań, Długa ul. łł - Telefon 811. 
Wzory wyseła się za zalicz. poczt. od 8-6·10 m. za kolekcyę. 

• ••••••• 
Garderobę męzką i dla chłopców, 

konfekeyę damską, futra, materye na suknie 
rzeczywiście dobre i nadzwyczaj tanio dostai;c:ia firma 

L L Cohen w Castrop, ul. MUnsterstr. IO. 

1390 -li li li li li li li . • li li li li Ili li 
I -• ~Darmo • 

• otrzyma każdy do Gwiazdki piękny zegarek kieszonkowy w składzie .! 
• w Laar przy ulicy Cesarskiej 144 . 1 

(Kaiserstr.) 
pny za.kupnie od 20 mr. pocz., jeżeli wyraźnie zaznaczy, że wyczytał to ogłoszenie w n Wia: 
rusie Polskim". Zaznaczam wyraźnie, że ceny w m<1im sk1adzie s• ilełile 111tałe i na. 
każdym przedmiocie znajdnje się kartka z wyraźnie wypisaną ceną. Podarek ten ustano
wiłem na pamiątkę otwarcia mąg<> i.Dteresu. Zegarki są. u mnie w Laar, ~esal'ska 
ulłca nr. łA<I w oknie wyst:awnem wyłożone i każdy może [sobie je wprzód dokładnie 
obejrzeć. 1(1340) 

Z poważaniem 

Rnbrorter-Specialhans 
• fiir Knaben- und Herrenbekleidung 

LAAR, 
li Ili li li li li 

Kaiserslr. 144. 

•111111 

~ 

li 



I Służącą, ł Za mu11.jłepsze t!ią uznane-
) k l i pozostal.v t, cr,\ »amemi znane z ręcznego wyrobu tureckich tytuni 

Ba~'·Zność Rodą_ey 
w B1·uclłu i ołt.ołicy ! 

Z:.. bijam świnie prywatnie i odstawiam )e do . P~ .s a. 1 1lia1·iposa Wanda 
zna]dz1e mie]~<'e od pier-1 -•A. ~ 

Towarzy5two· iw. Idziego w Henae 
podaje czloit'koim do wiadomości, iż w czwair
tek umarJ.' czlonek towarzystwa 

rzezalni i do domu za 2,50 mk. 1416 

, Jó.itl Posała, 
wszego grnrnia. 1403 ~„~łi.oly ł Turkfory 
M Twardowskł 'rulkany . . Kościuszko 

rzeźułk polski I I !', fabryki 941 

Wanne J F J K d . ' k• D śp. \YOJCIECH l(LINKOWSl(I. 
Pogrzeli o<lbGdzie się w niedzielę 1 grudnia po 
porludni.u o ~!Gd.zinie uó! do 4-ej w Baukau, ulI
iea, PL'l<l~ rrasse nr. ··C. Czfonkowle powtnni się 
zel]rać w lokaJu posiedzcf1 o godzinie pól do 3 
w cz.a.p~ ::ich i odtn.aJrnch. · · Zarząd. · 

w Recklinghausen-Siid, Hochstr._~0 (Brullbod). „„. Dorst.flltr.' ~o. • " • omen tlilS 1ego z rezna. 

Towarzystwo świętego Andrzeja w 
Obermarxloh, 

W ·niedzielę 1 g,~udnia o ·godz. 2 po 
:południu od1będzie się pogrzeb śp. 

Michała Langnera 
z domu .chorych rw łfamborn. O liczny 
udział mp.ras:za 

Zarząd. 

Towarzystwo sdltll!. „sOłZor'w sudef'wiCtł 
dQnosi druh.owi:, ij; w niedzielę, dnia 1 grudnia, 
odbędzie się zebrauie o godzinie 3-eJ po połu
dniu m.a saili p. Feldmrunna w Hel1!ri-chenburg. 
O punktualne i licxne stawienie si~ prosi (1) 

--· -----·----· -----~~_!:._ 

I Najlepsze 

Opłatki ----polecam Szanownym Towarzystwom i Rodakom 

·na gwłazdk~. , 
100 sztuk za 2 mk. Proszo J;iodaków o jak 
najpr~dsze zamawianfo1 aiebym mógł na. czas 
.każdego obsłużyć. 1418 

Franciszek Józefoski, 
(ksie2'arnia polska) Herne. B11.hnhofstr. 52. 

Wiele pieniędzy zaro bi1 
.' kto i• otrzebując · -

moszynę do SZVEio, moszynę do gofowonio, 
ui-ządzenie kuchenne 

wszelkiego rodzaju, u nas zakupi. -

·. Maszyn)' do szycia, 
tylko prnrw~zor~ędne fabrykaty, czołenkowe, z pudlem i w1<zelkimi 
ndos~, na.le.~11am1, ~ długoletnią gwarancyą •8 mk. W sprzedaży 
detal.1cznieJ kosztują. t? mas~yny 90- 1 OO rok. z czf.lłenkaml okrą. 
głem1 i shrzydełkowem1, ~zy1ące na.przód i wstecz 80 mk. w de
taliczniej sprzeclaży 125 mk. ' ' 1414 

~Iaszyny do g-otowanła 
w każdej wi.elkośei i wykonaniu. 

· 'I'ow-ary ema.11owan.e 
jako też 

urządzenia tlomowe ł kuchenne 
zadziwłająeo tanio. 

Bez składu! Bez ajentów! 
. . Dla tego oszczędnożć ta przypada. na. dobro kupujących. Za

~leJscowym z'°'ra.camy koszta podróży. Porządnym odbiorcom da· 
Jemy towary na. odpłatę według umowy. 

Krein· & Co., · Hero~. 
. . Wspólwłaścfciel be'raeńskiej fabryki mas1yn do gotowania . 

WeJśc1e do skladow tylko przez wjazd na prawo. Ilnetrowane ka
talogi darmo i franko. 

Główny zastępca 

~~Ił ~i~-~':?ZJ7ńskł, 11·erne. 

Baczność! Opłaci się Baczność! 
~ zażąihć bezpłatnago nadesłania katalogu. Katalog ten obejm. 1, 2, 3, 
i 4-rzętln(; harmoniki koncertowe, w modł. franrusk., włosk., wied. i niem 
i 130 różn. re.t po bard.:::o tanich cenach, dla początk., artyst. i muzyk., z 
klaw. otwa,1 t'1 lnb krytą., najl. ia.kości, śliczne gł., p. gwar. dobre wykon. 

2 eh. 10 .kl. 2 ri:g. 2 bas. 50 gł. 
4,50 m. i 5150 m. 

3 eh. 10 kl. 3 reg. 2 bM. 70 gł. 
6 m. i 7,50 m. 

4 eh. 10 kl. 4- reg. 2 bas. 90 gł. 
7 ,50 m. i 9,50 m. 

6 eh. 10 kl. 6 reg. 2 ba~. 110 gł. 
11,50 m. i 15,00 m. 

6 eh. 1 O kl. 6 reg. 2 bas. l~O gł. 
18 m. i 22 m. 

2 rzęd. 21 kl.! 2 reg. 4 bas. l(i8 gł, 
10 m. i 13 m 

2 rzęd. 21 kl. 4 reg 4 bas. 110 gł. 
14,50 m. i 18 ID• 

Harmoniki z trąbk. i krytą klaw. 
2 eh. 10 kl. 2 basy 50 gl. 5.'i5 m. 
3ch. IO kl. 2 basy 70 gł. 7 ,50 m. 
4 eh. 10 kl. 2 basy 90 gt 8,75 m •. 

2 rvd. 21 kl. 4 haRy t08'fgł. 14 m. Wys. za zal. Opak. i książka. darmo. 
Porto i;o f. Ostatnia now.: 4 gł. dwonk· tyrol. j i,k wRkaznje ryc., może przy 
każrl. h•nm. by6 zapr. ikns:;r.tnje 80 f„ dzwonek 30 f., podw. dzw. 60 f. inne 
< zwonki 60 f. Baczność: Cytr. „Columbia" z 5 a.kor., 41 strun, 20 nut tylko 
za 7,50 ro., 6 ak. 49 str. i 20 nut tylko 9. m. - Dalej poleo. wielki wybó 
hanrtrniumów, skrzypcy; ~itar, mad 1lin, katarynek; harmonik ust. klarnet, 
flet.y, rogi sygnałowe, zegarki zlot~ i srebrne, te wary stalowe, sk.órzallfle' 
wszelkalbroń, ozdoby na. choinki. Dobrze wykonany~.kat:.alog. Zamawiajcie 
~~14 ' - · l' zaufaniem~-~ 1379 

1 „ ~everino & Com„ 1Neuenmde i. W. No. 1~3. 
Pierszorzędna fabryka!harmonik:*" Reparacye dobre i tanio. Baczność I Gwa· 
rancya ! !,1! W razie niepodobania się towary przemieniarr f Ili> zwracamy pieniądze 

:Nie kupujcie 
żadneeo zf'garkaodllrm iz łeh katalogów.które 
żadnf 50 po.)t:eia o zegarku nie ma.Ją. a najwa
i.nłejsze te, że o raz drożt>j od em ule sprzedawają. 

Swój do swe;;o ! 

Najtańsze i najrzetelniejsze źródło zakupna. 
Sprzedajt 1anłej, nit niejedne fabryki. 

Wszystkie moje zegarki są. starannie obciągnięte 
i na. minutę uregulowane. Za kaidy zegarek daję na 
5 lat piśmienoą gwarancyę. Obawy niem.a żadnej, bo 
to, coby się podobać nie miało, przyjmuję z powrotem 
i zwracam pieniądze. Trzeba si~ koniecznie przekon1>ć, 
r. kto nie kupi, toć trudno, ten sam sobie szkodzi. Za· 
mówienia i podziękowania codziennie nadchodzą. 

Hurtowułe? Olbrzymi WJ bór J Detalieznie? 
Czysto srebrne najpiękniejsze zegarki z Matką Boską 1 z zło· 

conemi br1:"g&mi l najlepszemi werkami n& 10 ka.mieniach po 12, 
14, 16, 18 i 28 m.rk. Najwspanial11zy z Matk4 Bosk4 zegarek, 
złocone litery, z najozdobniejszemi doc_. brzegami, ciężki w srebrze 
i z najlepszym na 10 kamieniach prima werkiem tyl!to ~8 mr. 

ł 
Zegarka tego z pewności' nikt jeszcze nie widział. Zegarek ni· 
klowy 6,40 i 8 mr. Zegare.11: posrebnany kluczykowy 5,90 mr. 
Zegarek posrebrzany la. na 6 kamieniach klucz. 7,75 mr. Zega-
rek czysto srebrny cyi. na 6 kamieniach klucz. lub remont. z 2 
złoc. brzf'gami la. werk. 10 mr. - Ten sam iia 10 kamieniach 
J 2 mr. Lańcuszki po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe po 1, 
1,25, 1,ao, 1,75 mr. Vennlld bogatt> w 3000 llustJ"a~ 
e)'ł na zegarki. łańc11szki, biżnterye, także skrz.rpce, :flety, klar· 
n~ty, harmoniki oraz noże, brzytwy, portmonetki i rótne okoli· 
cznościowe podarki wyselam każdemu darmo i franko. (1231) 

~. i> A N E C K I, Poznań, 
ł Posen·, , Biemarckstr. 2. 

aDADGDD.a.DADa•a 
Bacz n ość I Bruckhausen I 
Podaję szan. rodakom 

i rodaczkom do wiado· 
mości, iż z dniem 1 go 
grudnia przenoszę mój 
interett tołvarów 
~, oto .'\ialnyelt ł 
tluszezó'" z Wanne 
do Bruckhausen n. Rene:n 
i proEzę o faskawe ~o· 
parcie mego przeds1ę· 
biorstwa. Mam na skła
~zie tylko dobry .toivar. 
Rzetelna i skora usługa. 

Stanisław Ciesielski 
Bruckhausen, 

Albrechtstr. 9 i Hl9) 
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Szauownym Rodakom z Wanne 
i okolicy donosimy U(Jrzejm;e, iż z dnif'm ~~~;&;"tsi_f 
== I. grudnia rb. ----
otwieramy 

w W anne przy ul. Dwor~owei 163 (Bo~n~ofstr.) 
specyalny sklad 

moszvn ~u·-sIYcio, do uronio, kołowców, 
D1.asz1rn ,do r;otowania 

oraz wszelkłelt sprz~tów kuel1ennyeb. 
Przytem urządzamy 

wielki warsztat reparacyjny maszyn do szyeia, kołowców i wszelkich 
_ sprzętów gospodarezyeh. 

Polecajł\C przedsiębiorstwo nasz~ hskawym wzgl~dom szan. Rodaków, przyrze-
kamy skor'\ i rzetelną usmgą. Z wysc1ktem sza.cu(lkiem 1412 

KRYGIER & SARNOWSKI. 

Eloch, Ess®~h ~t Turmstr. nr, 14. 

B . . „ „ ''' ft~Zlł®JSC ••• 
Przyjmujemy kapitały-

w de11ozyt i płacimy 15 do ao ma.r·elz os119zęti~t s.aźdy, kto odemnie zim~we palto kupi. 
f) prr.icent od depozyt. z :roczn em wypow. ••mmmms•m T0'1'a.1·y W)'boi-ne, im;;&w;w114ri1ffe.ł62!1! i-obota 1noena. •11am„mimll1111w•a•m•11•11 

t~ 
to 

4i półpr." " z p6łrocznem „ 
ł procent „ „ z kwartalnem „ 
3 i pół pr.„ " z każdoraz o w em 

Krój nowo1nod~ay uznany za najlepszy ...._ 1399 \Vs 
łlie 

Procenta oblic~amy od następnego dnia 
du dokonanej ·wpłade i wypłacamy je 
lub do?isujemy 2 razy rocznie i to na 
1. stycznia i lipca. 
. N a 1. stycznia rb. wynosiły : 

Udziały Spółki nas:1,ej ~k. 764 377,11 
}..,andmw1 pwarancyjny „ 1 70!) OOO.
Rezerwy x. fund. emetyt. „ 492 4L0,04 

Spółka Rolników Parci:lacyjna 
(1362) 1f!. G m b. R. 

W nagłych prz_vpadkach odstawiam paletoty i całe ubrania w 24 godzinach. Mam 
też .na składzie wielki wyb6r gotowych spodni i to nie z pąpieru~ ale z dobreao 
towaru i mego kroju po cenach bardzo niskich . 

Jan ' Błoch, Essen, ul. Turmstr. 14. 
Rozmaite śliczne )lod~rld na l!wia:tdkę s~ u mnie do naby {,fa. 
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,,Wiarus Polski" 
IJcbodsi łUleŚĆ razy tye-odni<>WQ. 

fiennmerata wynosi 

1,60 mk. 
~ 
,,Posłanca Katolickitago" otrzy-

1111jĄ abonenci w dodatku. 

Ir. 49. 

Na niedzielą drugą Adwentu. 
Lekcya. Rzym. XV. 4-13. 

Bracia! Cokolwiek napisano ku na
szej nauce 1nnpisano, abyśmy pr~ez cier 
pliwość i pociechę pisma nadzieję mieli. 
A Bóg cierpliwości i pociechy niech 
wam da, abyście jednoż między sobą 
rozumieli wedleJezusa Chrystusa: a
oyście jednomyślni·e, jednemi usty czci
li Boga i Ojca Pi1na naszego Jezusa 
Chrystusa. Przeto przyjmujcie jedni 
drugie, jako i Chrystus przyjął was ku 
czci Bożej. Albowiem powiadam, iż 
Jezus Chrystus był slugą obrzezania 
dla prawdy Bo.żej, aby utwierdził obie~ 
lnicę .ojcó\v. Lecz pogianie żeby za mi
losierdzie czcili Boga, jako napisano: 
dla tego będęć wyzna wał między po
gany .Panie, i będę śpiewał imieniu 
twemu. I zasię mówi: weselcie się po
~auie z lu<lem jego; i .msię: chwalcie 
Pana wszyscy poganie, a wysławiajcie 
go w~zystkie narody. I zasię Izajasz 
mówi: Będzie korzefl Jessego, a który 
powstanie panować nad pogany, w tern 
poganie nadzieję pokladać będą. A Bóg 
nadziei niech was nłapelni wszelaką ra
dością i nokojem w wierzeniu, abyście 
obfitowali w nadziei i w mocy Ducha 
~więtego. 

Ewangelia. Mat. XI. 2-10. 
W on czas uslyszawy Jan w więzie

niu dzieła Chrystusowe, posławszy 
dwu uczniów swoich, rzekł mu: Tyś 
iest, który masz przyjść, czyli innego 
czekamy? A odrpowiadając .Jezus 
rzeki im: Szedlszy odnieście Janowi 
c-0ście słyszeli i widzieli: ślepi widzą, 
chromr chodzą, trędowtaci bywają o
czyszczeni, głusi słyszą, umarli zmar
t~ychwstają. ubogim E\vangielę opo
~tadają. A błogosławiony jest, który 
się ze mnie nie zgorszy. A gdy o.ni o
deszli, pacz.1ł Jezus mówić do rzesz o 
~anie: Coście wyszli na puszczę wi
dzieć? trzcinę chwiejącą się od wiatru? 
Ale coście wyszli widzieć? CzJowieka 
".miękkie szaty obleczonego? Oto .• 
ktorzy w miękkie szuty się obłóczą w 
dor:nach królewskich są.. Ale coście wy 
szh wtdzieć? Proroka? Zaiste powia
dam wam, i więcej niż Proroka. Bo 
ten i est, o którym napisano: Oto ja po-
syłam Anioła mego przed obliczem 

l\\'ojem, który zg.ituje drogę twą przed 
tobą. 

KA Z A Nr E. 
Dwóch rzeczy ważnych dowiaduje

~Y się z Ewangielii dzisiejszej: naprzód 
ze sługa Boga prawdziwy, bez wzglę
du na to gdzie się znajduje i jakie jest 
Położenie jego, zawsze ma na myśli Bo
ga i sprawy jego; a nas tę.pnie, że i l3óg 
o sługach swoich wiernych nie zapomi
na: bo i w życiu tern podnosi ich cno
t~, i w przyszłem " 'ynagradza chwałę 
nieskończoną. 

1 Przykład najlepszy mamy tego na 
~anie świętym Chrzcicielu, o którym 
~am Pan Jezus powiedział: ,,ż·e nie po
~~tal większy mi~dzy narodzonemi z 
rnewiasty, nad Jana Chrzciciela." 

Otóż ten wielki sługa Boży, upomi
lla]ąc króla Heroda ,aby się upamiętał 
w zdrożnościach swoich i poprzestał 
gwałcić przykazania Boskie, wtrącony 
Z?stał do wiezienia. Ale i w więzieniu 
111~ traci ducha, i o Panu Bogu nie zapo
lłlina. Dowiedziawszy się, że Pan Je
zus głosi ewangielę, nie mogąc sam 
Pospieszyć, aby go s!ucha·ć bo był zam 

Bochum, na niedzielę, dnia 8-go grudnia 1907. 

knięty, posyła więc uczniów swoich, I ce przez nieprzyjaciół były oblężone. 
aby go oni słuchali, dowiedzieli się kim Co się sthlo później z tym obrazem2 

jest i czego naucza. Swiadczy o tern nic wiadomo. Obecnie widzimy w Za
.Ewangielia dzisiejsza, mówiąc: „W on martem umieszczony we wielkim ołta-
czas: Jan usłyszawszy w więzieniu rzu obraz Najśw. Panny Częstochow
dzieła Chrystusowe, posławszy dwu z skiej, który nie zdaje się sięgać tak 
uczniów swoich, rzekł mu: Tyś jest co dalekich czasów. O nim wspominla 
ma przyjść, czyli innego czekamy?" - kronika klasztoru OO. Bernardynów. 
A ztąd jawnie się pokazuje: że nie przy 'że także za cudowny byl uważany. W 
!ne położenie w jakiem się znajdował tejże.kronice czytamy, że w przeszłym 
Jan święty obchodziło go, a tyiko spra- wieku długo chorował w Chojnicach 
wy Boże. Pan Jezus zaś przez tychże ubogi człowiek imieniem Stanislaw, któ 
uczniów, dał mu taką odpowiedź: Do- ry, gdy już był bliskim śmierci, opa
nieśde Janowi cości'e słyszeli i widzie- trzony został ostatniemi Sakrllmen
li. $lepi widzą, chromi chodzą, trędo- tarni. Skoro kap-łan odszetlł, zdawało 
waci bywają oczyszczeni, głusi słyszą. się, że już skonał. Żona jego będąc 
umarli zmartwychwstają, ubogim :E- przekonaną o jego śmierci, wyszła do 
wangielię opowiadają." Z odpowiedzi sąsiadki, by ją poprosić, aby jej pomo
tej, łatwo .zrozumiał Jan świ_ęty: że gła zająć się ciałem umar_łego. Ale 
cudów takich i znaków nadzwyczaj- chory nie umarł jeszcze. i gdy właśnie 
nych, żaden z ludzi czynić by nie mógł. sam leżał w pokoju, ujrzał ·zbli7J1jącą 
a tylko ?bawicie! Bóg i człowiek ra- się do siebie prześliczną Panią w orsza
zcm, i za takiego uznat Chrystusa. A ku Aniołów. która doń rzek la: „J esteś 
Pan Jezus wzamian za to, nie zapo- chory, ale ja cię z tej choroby wyleczę 
mniał o Janie świętym, i 1publicznie po- i zdrowym będzi'esz, tylko się z grze
cząl wychwalać cnoty jego. Zaledwie chów popraw i nawiedź mnie w Zam/rur 
uczniowie Jana Dddalili się, a zaraz Pan tern." I znikła ,zostawiwszy dotąd 
.Tez.us podniósłszy głos mówił do rze- nieznaną i nader milą wo11. w mieszka
szy: „Coście wyszli na puszczę wi~ niu. Chory natychmiast powstał z łó
dzicć? trzcinę chwiejąc::i, się od wia- żka, czując się zupełnie zdrowym. 
trn? Ale coście wy-szli widzieć? czło- W.ięcej daleko rozgłosu na całą oko 
wieka w miękkie szaty obleczonego? licę jak ten obraz Naiśw. Panny Często 
Oto którzy w miękkie szaty się obłó- chowskiei, ma mała ·srebrna figurka Nie 
czą, w domach królewslkich są. Ale pokalanie Poczęcia Naiśw. Aanny, u
coście wyszli widzieć? Proroka? Za- mieszczona w tym samym ottarzu nad 
iste powiadam wam, i więcej niż pro- tabernakulum. Oto tej historya, jaką 
ro ka. Bo ten jest, o którym napisano: nam podanie ludowe i kronika OO. Ber 
Oto ja µosy lam Anioła mego przed obli- nardynów przechowala: W siedem
czem twoim, który zgotuje drogę twą." nastym wieku pasterz jakiś znalazł na 
W słowach tych daje Pan Jezus po- polach zamarskich figurkę Najśw. Pan
znać otaczającej go rzeszy: że Jan św. ny, a nie uważając wcale coby przed
nie jest człowiekiem chwiejnym, które- stawiała, dał ją dzieciom do zabawy. 
go by byle pokusa lub groźba przemo- które ją zgubiły. Nie długo potem ro
żnych znchwiać potrafi i odwieść od botnicy nra tern samem polu pracujący_. 
drogi cnoty, lecz przeciwnie, wystawia znaleźli ją i oqdali włościcielowj dóbr 
im go jako wielkiego pokutnika, wyżej owych: panu Potulickiemu. Wlaśnie 
stawia' nJż ·proroką, i porównywa ga wtedy bawił u niego zakonnik reguły 
z Aniołem. Taką to pochwatę oddal św. Augustyna z Chojnic. Widząc tedy 
Pan Jezus Janowi świętemu za życia, bardzo ladną figurkę Najśw. Bogaro
a po śmierci przyjął go do chwały swo- dzicy, oddał mu ją Potulicki, \aby ją 
stawia niż proroka, i porównywa go wziął ze sobą i w Chojnicach w swoim 
byśmy naśladując Jana świętego, nje kościele na ołtarzu umieścił. Tak się 
zrażali się przykrymi wypadkami lub też stalo. Ale pv niedługim czasie fi
prześladowaniem, jakieby nas dla wy- gurka w Chojnicach znikła, a znowu 
próbo\v'ania w cnocie i zasługi na przy zna~:izła się na tern samem co daw.niej 
szłość spotkać moglo, ale trwali w do- polu w Zamartem; teraz jednak jasnoś
brem, że i Bóg o nas nie zapomni. cią okryta, nad wierzbą stojącą - przy 
Choćby cały świat nami wzgardził i za kościele. Kościół w Zamartem nie miał 
IJJOmiotło nas poczyffal, to Bóg odda ka- wówczas wlasnego kapłana, tylko nale 
żdemu na co kto zasłuży. A więc nie żat do pairafii ogorzel.if1skiej, Widząc 
światu, ale Bogu starajmy się służyć, tedy p. Potulicki cudowne sprawy z fi
aby od Niego otrzymać nagrodę w gu r1~ą. ros!ał po ówczesnego probosz
"f)rzyszłości, i cieszyć się z Nim na wie cza z Ogorzelina, ks. Bulawę i opowie
ki w niebie. Amen. dziawszy mu co zaszło, oddał mu swię

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
tą figuprkę w opiekę. Ksiądz Buhwa 
postanowił jak najprędzej dać zrobić ze 
srebra osobną szafeczkę i ku czci pu
blicznej w zamarskim kościele figurkę 

1 ~.~~-·,:;ii::;~ wystawić. Ale gdy zwlekał z wyko-
~ ... ~ naniem postanowienia, ciężko znchoro-

w Polsce. 

ZAMARTE. 
(Jakobsdorf). 

Już w piętnastym wieku słynąl w 
Zamartem szczególniejszemi łaskami 
obraz Najśw. Panny. Kiedy w roku 
1433, Husyci o~niem i mieczem pusto
szyli te okolice. przeniesiono go do wa
rowneg·o wówczas miast1 Chojnic, i 
tam w parafialnym kościele umieszczo
no. Wspominają kroniki krzyżackie. 
że w tych nieszcz\'.§Jiwych czasach w.ie 
le łask nadzwyct.ljnych spłynęło na 
mieszkańców tego miasta, uciekających 
się do opieki Najświętszej Panny przed 
tym obrazem; z wtaszcza, gdy Chojni-

wal wraz z całą służbą. Widząc w tern 
karę Bożą, przyrzekł wykonać postano 
wienie, skoro wyzdrowieje. I dziwna 
rzecz. zaraz poczuł się na silach, za
wołał woźnicę (który też będąc chorym 
w tej samej chwili począł się mieć le
piej), i pojechał ~o Chojnic, gdzie u zło 
tnika srebrną szafeczkę, na świętą fi
gurkę zamówił. Wróciwszy do domu 
znalazł wszystkich domowników uzdro 
wianych, z czeg-o :się ponownie przeko
nał, że to było karą za niespełnienie o
bietnky. 

Skoro tylko święta figurka z należy
tą czcią nad tabermkulum w kościele 

Księgarnia „ Wiarusa P." 
poleca w wielk:m wyhone: 

ksiqżki do nabożeństwa, powie 
ściowe, historyczne, śpiewniki, Ji.J 
stowniki, papier listowy, wi4zarki, 
powinszowania itd. 

Adres: "Wiarus Polski", B<>o 
chMI, Ma.ltheserstr. 17. 

Rok 17. 

zamarskim umieszczoną została, tłum
nie się do niej pobożny lud garnąć po
czął, doznając nadzwyczajnych łaisk. 
Za odebrane laski składano srebrne wo
ta i rozmaite ozdoby. Aż oto znalazło 
się dwóch niegodziwców, którzy Mat
ce Najświętszej pozazdrościli tych skar 
bów ! Zakradli się tedy w nocy i świę 
tą figurkę r.azem z wotami i ozdobami 
zabrali. Nie uszła ich jednak kara Bo„ 
ża. Bo uciekając ze zdobyczą błądzili 
nocami .i dniami naokoło kościoła, nie 
mogąc się z pola zamarskiego wydo
stać; nie widząc tedy innego sposobu. 
figurkę w nocy na kupie kamieni zło
żyli, a srebrny oltarzyk i wota pokru 
szyli i rozrzucili. Złapano ich póź,n1ej. 
świętą figurkę odnaleziono i umieszczo
no na dawnem miejscu w nowej sre
brnej szafeczce, którą dał zrobić ówcze 
sny dziedzic Zamartego Grabowski. 

Nie spisywano nigdy łask rozmai
tych doznanych od Najśw. Panny w 
Zamartem. Z kroniki OO. Bernardy
nów dowiadujemy się tylko, że w roku 
1755 Jan Wendreja pod przysięgą ze
znał, jak mając sześć wielkich ran na 
nogach, skoro się tylko ofiarował Naj
świętszej Pannie w Zamartem i· posta
nowił to miejsce nawiedzić. zaraz zdro
wie odzyskał. Szerzyła się więc sła
wa i cześć Najśw. Panny zamarskieJ. 
a stąd okazała się potrzeba nowej oka
zalszej śwjątyni a zarazem i klasztoru. 
aby lud garnący się zewsząd do Zamar-
tego, nie byl pozbaW1iony nabożeń
stwa i Saikramentów świętych. Dla 

tego około roku 1743 Michał Grabow
ski, podkomorzy pomorski, wybudował 
w Zamartem nowy okazały kościół i 
obszerny klasztor, który oddał OO. Ber 
nardynom. Ojcowie ci szczerze się 
wzięli do służby Boga i Matki Najśw. 
Nie długo atoli nastały smutne czasy 
dla Polski, które się i w Zamartem boM 
leśnie odczuć dały. \V roku 1821 rząd 
pr'u3ki ska .... owawszy klasztory, zamar
ski klasztor obrócił na przytułek dla 
starszych kapłanów, nie mogących 1/ra
oować. Zarząd tego domu oddano w 
roku 1850 OO. Franciszkanom, ale i ci 
wskutek nieszczęśliwych praw majo
wych w roku 1875 op~ścić musieli Za
marte. W ówcza1s zamknięto kościół 
nabożeństwa przez IO lat wcale w ni~ 
nie odprawiano. Przerwała się tedy 
pamięć lasl}: i cudów doznawanych na 
tern miejscu. W ostatnich dopiero la
tach, władza duchowna objęfa znów 
Zamarte i przeznaczyła klasztor ten 
jaik dawniej na przytułeK: dla starszy..:h. 
pracą i chorobą znękanych kapłanów. 
I znowu zbierają się pobożne tłumy 
wiernych <lo s tóp Maryi, wprawdzie 
nie w tej liczbie co dawniej, ale jednak 
w dzień Narodzenia Najśw. Panny przy 
bywa ich 5 do 6 tysięcy, z których nie~ 
którzy 10 mil drogi odbywają. 

Dzieje Kościoła kat ~ go, 
Cią!l dalszy. 

~ 58. 
3. Życie Jezusa w Nazarecie. 
1. Według opowhdania pisma św„ 

musial św. Józef z Najświętszą Panna 
ukrywać Pana Jezusa przed siepaczami 
Heroda w Egipcie. Stąd powróciwszy 
pod opieką św. Józefa. żyt Pan Jezus 
aż do wystąpienia swego publicznego 
w g łębokiem ukryciu w Nazarecie. 

2. Ukryte życie w Nazarecie pędził 
Pan Jezas wśród głębokiego poniżenia. 



Ody bowiem w czasie publicznego wy
stępowania przynajmniej boską mą
drość swoją nauką, a cud(ami boską po
tęgę objawił, to tutaj zakrył swe bó
stwo zupełnie i unikał na zewnątrz sta
rannie wszelkich nadzwyczajnych u
czynków. Dla tego też pismo święte 
powi!ada tylko, że byl poslusznym, a 
llawet poddanym swoim rodzicom i 
że pełność swej mądrośoi tylko stopnio
wo, odpowiednio do postępu wieku n.a 
zewnątrz objawiał. 

Por. Łuk. 2, 51, 52: „A Jezus się 
pomnażał w mądrości i w Jeciech i w 
łasce u Boga i u ludzi.'' 

Z wieh1 miejsc pisma św .• które Go 
po prostu nazywa cieślą, synem Mhryi. 
wnosić można, że się sam ciesiófiką tru
<lnil. którą po śmierci św. Józefa, we
dług starego poda nią na Jego rękach 
zmarłego, siebie i m1tkę świętą utrzy
mywal. 

3. Cichy ten i ukryty żywot w Na
·zarecie przerwał Pan Jezus raz tylko 
i to na krótko, udawszy s1ię z rodzicami 
na świętn wielkanocne do Jerozolimy. 
gdzie promienie Jego boskiej mądrości 
w pytaniach i odpowiedziach się obja
wające, zadziwiały żydowskich mędr
ców. 

Por. Łuk. 2, 42 i n. Przy tej sposo
bności zginął rodzicom, nie na to, aby 
ich ukartt:ć, boć w niczem nie zawinili. 
ale aby ich doświadczyć; podobnie jak 
nieraz od dusz świętych pozornie się 
usuwa, aby Go tern silniej z tern wię
kszą zasluRą szukały. a z rndości znaj
dowały, W odpowiedzi, którą dał mat
ce, gdy Go od.szukała (w. 49) powtórzyt 
jej tyIJw tajemnicę, którą jej archanioł 
już oby1wił, dając przez to do zrozumie
nia, że rodzicom nie jest poddanym dla 
słabości lub niemocy wieku, ale dla wy
ższego porządku, który wola Ojca nie
bieskiego nakreśliła. 

PODKOP. 
· Z opowiadań Sherlocka Holmesa. 

Ciąg dalszy. 

Jabez Wilson osłupiał niemal z Po
·d ziwu i trzymając ·palec wskazujący na 
gazecie, patrzył zdumiony na mojego 
;p.rzyjadela. 

- Skąd pan to w:s1zystkio wie - za
JPYt:tł wreszcie. Skąd para np. może wie 
-Ozieć, że bylem nohotniikiem? Isto.tnie, 
byłem jakiś czas ·Cieślą okirętorwyim. 

- Wszak widzę ipańskie ręce; pra
wa ręka jest ma1cznie większa od le
wej; prnicował .pa111 ,nią ·więcej, to też 
.muszJkuły .rozwinęły się silniej. 

- Dobr,ze - alę wolnomularstwo? 
- Sąidzę. że j.est paITT .na tyle bystry, 

alby się id1omyśl.ić, z •czegio to p10,zn(:llem. 
zwlasz.tciZa, że 1110,s.isz ,pan wbr·ew ostrym 
·prze-pisiom swej sekty tuk i ikampas ja
ko sz.pilkę do E'Orsu. 

- Tak - w samej. rzeczy WQO

mniatiem o tein. Ale 'Pisanie? 
- A .czegoż dowodzi ta długicr na 

.pięć cali z.marszcz.ka ina ·prawej ręce, 
jailmteż r{'kJ?.:w wytarty w miejscu, gdzie 
.rnmiit sp•o"7Y·W'a ina. pulcie. 

- I to prawda - a Chi:ny? 
- TyHm w Chinach mogla w ten 

sposób zostać wyryta ryba 1nad sta
wem .prawej ręki 1pa1nia. Zajmowałet11 się 
tmchę sprawą tatuowania, .nawet wzy
czyniłem się ido w.zhogaiccnia t ·~;p :·r,_ 
·dzaju literatµ_ry; wiem zatem, że sztu
~ talk deHkatnego czerwonego zab•tr
wiania luiski rybiej jest ~ipecyalnns·-:ią 
chińslką. Wjdzę do tegio moneitę eh ' t'1ską 
przy łańcus~ku - talk więc mam etŻ nait 
to ida1nych. 

Wtedy Wilsom z.aiśmiat się g!ośr1 . · i 
ziarwolal. - Do pii01mna ! a ja myśla
łem, że pan jest jakim czarownikiem, 
tymczasem to wszystko takie latwe du 
odgadnięcia. 

- W -net •przyjdzie do tego, ;i,e zo
stanę uzna.ny za zupełnie głupiego 
wskutetk mojej ot·W13lrtości. Wiesz Wat
s·onie „Omne im::og:nitum pro m1gnifi
c.o" i moja ·o<lroibi1na sławv zgink:. -
Czy 'Pan już znalazł ogłos.zemfe, pan'.·~ 
Wil1sion! 

- Tak mam je, odJpi01wiedzi·al z:1.py
tany • . kta!dąc na szpalcie swój ;;nrby 
palec. Odtad zaiczy.na się moja histo
·ryP:. Pmszę, niech pan sam pr w.::.zy
ta ! 

W.ziąlem ·dzienni.k i czytalem. -:~ na
stępuje: 

Do rudowłosych. W skutek t..::~t.l
mentu zmarłego Ameryikanina, " I:ze
chiasza ttopkinsa z Lib1:::1nonu (Pen
sylwainia. Stany Zjed.) jest znowu do 
obsadzenia posada, .prz.ynos.ząc1 4 
funty szt. tygodniowo w zamian za 
ba1ridzo nieznaczne czynnośd. O P')
sadę·· fę ubiegt.11ć się mogą wszy~2y 
rudowłosi, zdrowi •na ciele i umy$le, 
którzy ulmńczyli już 21 roik życia. 
Osobiste zgtoszenia w poniedziai':'k 
o 11 godz. raino u Duncana Rossa. w 
lokalu !klubu. Pl()pes Oourt, 7. Fleet
Street, 

- Cóż to wszystko :rt11al maczyć? -
za:pytałem, .przeoz_ytaw~zy dwukrotnie 
ogloszenie. 

Jio,lmes tvm.czasem za.nosH się µra
wie od śmiechu na swym fotelu, jak to 
zwyJde czyinil, gidy był w dobrym hu
morze. 

- Prawda, że to ,rzecz dziwn1a? ·
rzedd. - A teraz, panie \VHson, pro
s,zę .nam opmvieidzfo·ć ·o skutkach, jaik1e 
oglos-zeinie to 1za sobą pociąginęło. Ty 
:Z!aś, do1kt10.rze, .zaniotuj z }a1ski swojej n'.l 
zwę i numer d'zieniniika. 

- T·o ,.Monni.ng Chronicie" z 27 
kwietnia 1890 1r.; a więc wy,szedl on 
·prz.ed dwoma mies.iąicami. 

- Dobrze. - Prol5zę zacząć. panie 
W,i1son. 

- A więc: - zac~ął ten - trąc ·so-
1bie cvolo-jtak już pan wie, jestem wła
ścicielem budy tandeciairskie_j: na Co
hurg-Squa:r.e, niedaleko City. Jest to 
interes bardzo lichy i w ostatniieh la
tach p.rzyinosi mi .zaledwie tyl1e, ile iP'O
trzeha, aby wyżyć. Niegdyś moglem 
trzymać dwóch ·P.Omo:cników, teraz io1b
chodize się tyłko jednym. a ,nawet i tego. 
byf!ob:v mi trudno iopladć. gdyby inie to, 
że .prncuje on dob~owolnie za polrnvę 
1pensyi, 1chc.e bowiem dobrze poznać się 
z 'PrO>Waidze;niem interes.u. 

- Jaik s.ię ·nl3:zywa t·en szi~zególny 
chlopaik? - zapytał Iio1mcs. 

- Wimceu1ty Spaulding, ale nie jest 
on wcale mtOld_~i:utkim chłoipcem. Wiek 
jego trudno oznaczyć. Ale lepszego 
ioomocnika nie mogę sobie życzyć. 
Wiem dobrze. że latw10 z1mfazłby lep
sze miejsce i dwa razy tyle mógłby ZH

·rabić, co ·u mnie. Czemuż jednak mia!
bym się g-o .pozbywać, skor·o j-est za
do\v.olony u mnie? 

- R1zeiczywiście, czemµ? Piowinie·n 
pan 'bvć sz1częśliwym~ nlająlc taikiego 
pomO'cinika. W dzisiejszych •CZl3Jsach nie 
zda•rzają się często tacy w stanie ku
pieckim. -Mnie jednak tern 1JYOm~cnik wy
daje si~ jesz:cze dziwniejszy niż paI1skie 
og!oszenie. 

-- No - ma i ·on s·w10je błędy -
mówif dalej Wilison. Jest np. zwaryt0-
wany 1nl"!.: ,punkcie fot'Oigrafii. Nieraz zo
star\via naj·pilniej'szą .robotę i zaik·Oipuje 
się ze swoim aparatem w piw.nicy jak 
królik w nor.ze. To jeg·o glówna wad.a, , 
zresztą bowi•em jest dzielnym mbotni
ikie.m; bynl3jmniej nie mogę uskarżać się 
na niego. 

- Są1dzę. że jest _on jeszcze u pa1na? 
- Taik jest; on i czte.mast·o!'etnia. 

dziewi::zy111a. 'która zajmuje się gotmva
niem i poaąid:kiem •domowym. J est·em 
bowiem bczdzietn~·m wdowcem. Z:r
jemy sobie \\ r troje spk0j:1i '2 i bez 
długów, chociaż nie mamy dużo. Vv ~zy 
stko jednak szło dotąd dobrze, aż wre
szcie pojawiło się owo ogłoszenie. Jest 
temu właśnie dzishj ośm tygodni, gdy 
przychodzi Soaulding i mówi: 

. · - Dałby Bóg, panie Wilson, żebym 
miał rude w losy! 

-- Dlaczego? -- pytam. 
-~ Dlaczego? - .odpowfada - bo 

znowu jest do obsadzenia posad\1 w Klu 
rndowlosych. a będzie ·ona małym ma
jątkiem dia tegia, kto ją otrzyma. Jak 
widzę, to jest więcej posad niż stara
jących się o nie. kiedy mrząd nie wie, 
co ma robić z pieniędzmi. Gdyby mo-
żna ufarbować moje włosy, chętnie 

zamieszkalbym w tern wygodnem gnia 
zdeczku. 

- No. no. jakże się ma rzecz z ta 
posadą? - zapytałem. Jestem bo
wiem wielkim dom11torem i Lllie wy
chodzę zia próg całymi tygodniami, o ile 
nie wvma1ga tego mój interes. Rza.dko 
wię:c wiem .• co się w świe'Cie dziej•e. i 
cieszę się bardzo, ilekroć usłyszę coś no 
we go. 

(Cią!! dalszy nastąpi). 
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Na weseln u p. Józefa Koniecznego za 
pośrednictwem pan:r Ant. Koiiczaka w Rohling 
hausen, na<leslal p. Jan l\aźmierskl z Roehling-
hausen. Violi-nstr. 3. 3 mr. 

Ze s.karbOPJki Towarz~rs.twa św. Józeia w 
Dalhlhausen nadeis.Ia:l' p. M. Nawrocki z Linden-
R.uhr 5 mr_. 

Ze skarbonki Towarzystwa świętej Ro
dziny w Scherebeck 11..ade.sJal W. łfasp, 5 mk. 

Na ·chrzcinach u P. Józefa Pawlaka: w 
Oberhausel1!: Józef Pawlalk z ż. 1 mr., nowo
narodizooa córka 10 fen •• Stasia .. Marynkai, Pe
lasiia i fanek po 10 fen .. chrzestny Józef Adam
s.ki 1 mk„ W. Wędzonka z ż. 50 fen. i d·zicc! 
po IO fen., Józef Przybylaik z i. 1 mk., lgn. 
Adamski 50 fen .• Jan Paiwlaik z ż. 50 fen., na
de~ia.f. p. Adamski, Oberhausen., Orabernstr. 18. 

5,40 mr. 
Na chrncinach u pana Mardna Micha.lo1w

skfego w Moers kolonii. Ojciec Marcłn Micha
lowski z ż. 1 mr., nowonarodwny syn Stani
s.faw 30 fen., kcmoszka Ma1ryam1a Kupczyk l 
mk., Józef Kupczyk 50 fen .. Walenty Pachur.ka 
50 fen. A. Pachurka 50 fen. M. Adamkiewicz 
50 fen. P. Bryliński z żoną 2 rnarkj. M. Ma;r
kiewlkz 1 m. Fr. Michaimvski z żoną 50 fen. 
Daniel Bucks.a 1,50 m. Naldesfal p,a'!1 Józef 
Kupczyk 9,30 m. 

Na chrzcinach u pa·na M. Ser.:ifi'na w Bruck 
haiusen: A. Chojnacki z żoną 1 markę. Józef J(o
walski z. żD!ną 1 marke. Sylwester Kowalslki 50 
fen. Ign, Serafin 25 fen. M. Ser:iifin z żoiną l rn. 
Nawonarod:zona córka 50 fen. St. AJ11tcza'k 50 
fen. Wręczy-J' P.. Fr. Matysiak z Wattenscheid 

4.75 m, 
Do dnia 28 listopada nadeszfo 32,45 mr. 

W kasie byto 93~98 m.k. 
_ .Razem 126,4:3 mk. 

Do dni:ai 28 listopada rb .• v.r którym to• dr,1•iu 
ood1.f1em ka.sę rw rece ~1owego ~,karbnika „~wię
tolfózafacia't, ' p St. Zmyślo11e1;0, wptynę..lo 
645,41 mr., z kasą or7:eią,Jem 433,72 mr. czyli 
razem 1079,13 mr. - Rozchód na stypendva, 
portorya i druki wynosi! razem 1004,55 mr. Po
zootale więc w kasie 74.58 mk. oo dortychcza~o.~ 
w~o kasyera P. B. WilkowskieR'O odebra.fcrn. 

St. Zmvślooy. 
Zgo·<liność powyższe~o zestawienia stwier

dzili wedifug- książek i poświ2.idcza§ą 
Pr. Matysiak, Wattenscheid. Kasper Hadry:m, 

Rohlinghausen. 
NB. Dalsze <latki p-rosimy nrzesyfać n·· 

ręce niowe~o sikarbnib p. St. Zmvśionego w 
W.att6lt'Scheld, Bochumerstr. 156. 

Towarzystwo Pomocy Naukowej. 
Nll \Veselu u p, Wojtkowiaka w Marxloh: 

Mlode pańs~wo Wa'1enty Woi'tkowiak z żoną 
2 marki .Jan Wojtkowiak z żoną 1 markę. Sta
nisfaw Wojtkowiak z n:llrze.cz 2 mk .. Józef Woit 
kowiak z narzecz. 1 m. Ignacy Slo_ma z panną 
2 ma1rki. Ant0'11i Bakowia·k z painuą 1 markę. 
An~ond PolkQl\Ys.ki 2 marki. Idzi Chmielews.k! 
50 fen. StanisJ'a1w Wa.Jczak 1 markę, Piotr 
Ostro\\~1ki 20 fen. Józef Ześniczek SO fen. fan 
Af.Cyńczak z żoną i synkiem 2 marki._ M11zy
ka'll:ty Kepa z synem 50 fon. Szóstak 50 fen. 
Kuiv.w-a 50 fen. Na·dc:s.fal pan Ja,n Mlyilczak z 
Marxloh ma porto odchod.zi 20 fen. R.azem 

16,50 m. 
Na chrzcinach u p. Józefa Pawuzy w 

Oti1m:gield. Józef Pawula z żon~ 50 feil•. N.o
womurxlzone córki Kaiarzyna i Elźbieta 50 fen. 
Józef Szkudlarek 1 markę.' Józei Roszek z żonr:; 
50 fen. Jan Waw1 zyniak z żoną 50 fen. Ba rUo 
miej Ludwiczak z żoną I markę. Józef R.asz
kiewi·cz 50 fen. Francis.zek R.Ybika 70 fen. 
Na,ctcsi:;a.r i porto' za·p.la~i1 p, Józef Szkudlarek 
r, Oiinnigfeld raz0m 5,20 m. 

Na chrzoinach u P3.!:J.a . Jana Karaifa '\V 

Róhli11gh?.us.e11. Ja.n Kraffa z żoną 50 fen. ClHzc 
stry Wa'\vrzyn Skrzvpczak 1 markę, Chrze
stna Rozalia Sz.ulc 50 fen. Ignacy Kmiecik z 
żona SO fen. Kasper Spolankiewiq_z z żoną 50 
fen. Córka· Spolankie •icz 20 fen. Stani~lW 
.fa·Slkulski z żoną 50 fen. Andrzej Ma1jcherek z 
żona, 50 fen. Jan Skrz_vpcza.k z żoną 50 fen. 
Franciszek Karaifa 50 :fen. f rancisz.ek J askui
ski 50 fen. Ignaqr Skriypcza:k 50 fen. Anto,ni 
D~pier~1l'a 50 fen. St. Firlej 50 fen. Na.d. P. Jgn. 
Kmiecik razem 7,20 m. 

-Na chrncinach u pana Stanislarwa Reiiki w 
łfamborn: St:rnisfaw Rejek l m. Piotr Szczęoa 
niak 1 m. Jan S ta\viński 1 m. .Piotr Pawlas 1 
m. Stanisf. Patelas 0,30 m . .l\lichal R.otnicki z 
Marxloh 3 m. Francis:zek R.otnicki 1 m. Wik
torya Rotnicka 0,50 m .. Józef Waw.rzy111iak z 
\:Va.n111e 3 m. Mi'ch a! Giezek 1 m. Franciszka 
Tward·:JWsika I m. Córka Wlady.sfawa 30 fen. ~· 
NadesłiiaJ' i por t0t z2n1acit p. Piotr Szczep n.n,;a~ 
z liambom razem - 14,10 m. 

Na ·chrzcinach u P. Stanisfawa Szymczaka 
w Rauxcl: Stm1isfaw Szymczak .z żoną 1 m. 
Nowcmarodzany Stanisfaw i Mairvanna 20 fen. 
Chrzestny Jari Baranowski z żo!l!ą 1 m. syu ~ 
:Edl\\'ard 10 fen Chrzestna Maryan.1na Gierczak 
20 fen. Józef Gierc7.ak z żona 50 fen. Zofia-, 
Stanisla:w Marta i Franciszek 40 fen. franci
'SiZek Wo~iesza'k z ż0111ą, 1 m. Jakób Witczak z 
żoną 1 m. Jan BażaP.1t I m. Piotr Wilczyński 1 
m. Na<lcsfal P. Piotr Wilczyński z RauxeJ 

razem 7,40 m. 
Na chrzc-i112 ch u pana Madeja Przybysia 

w Liz~den: P iotr Pn.lcesr..ak J m. Jan Palce
szak 1 m. St2. r. Palcesza·k 1 m. Józef To ... 
malik 1 m. Michar Lew21111dowski 1 m. Sta
nislaiw Kaczrłr z żoną 1 m. T ózef Wodarek z 
żoną 1 m. Józef Nowak 50 fen. Szczepa~1 Str()
żyk 50 fen. Piotr Na.picra.ta 30 fe.n. Madei 
Przybys ! m. Nowcmarnd.7.ona cór'k<.l. 50 fen. 
NN. Z marki Wrę.czyt p. Jan Kaczo~ z Linden 

r.azem 11,80 m. 
Na wcsel11 u P. (;,,i er mi w Osterfeld: Mla

de państwo 1 m. Tomac:z C'\'iert11.iia z ż. 2 m. 
Michint Cv.·iertria z pannn 1 m. \Vladysfaw Maa 
nk z parm:i. 2 JT'. Wnicicc11 Sa1be!:m z żon;\ 
50 fort. LtKhi.ik fi.ksalski z żoną, 1 m. A. Dra
bent 25 fo1i. W. Drahcr-t z żona. 50 fen. Nade
sfal p. W o:i. wr:r.:'·n DrL>J;ont z Osterfeld ra7.:em 

8,25 m. 

Na chrzcina-ch u p. Michala DrukarcZ1·k 
w Langenbochum: Michał Drukarcz.yk z ż~i a 
1 m, Nowo:narodzony synek 50 ien. Akuszer~q 
p. /~. B.auer~k 50 fen. Józef Czopi~ 1 m. J. Mo~ 
czynsk·I z zoną l m. J. \Valkol\V1ak z ŻC\'lą l 
m. J. Owczarek z żoną 1 m. fr. MrPCzek 31l 
fen. Fr. Michalski 50 fen. R Urbaniak 20 fen 
_Na<leslaił p, Józef Czo!)ik z R.ocklinghau~e11 : 
Sii.d razem 7,20 Ot 

Na chrzcinach u p. Mkhafa Niezgodkt ,,, 
ttombruch: Michal Niez:god1ka z żoiną 50 ien 
Nowonarodzony syn Jalll 25 fen. Chrzestny Ja~ 
Niez;god'ka z żoną SO fen. Chrzestna I(atarzyna_ 
Bl'acza·k 25 fen. 1gnacy Niez.p;odka 20 fe..'1. Ant 
Matyisiaik z żoJllą 40 fen. Jan Kubczyk 50 ien' 
Stanislaiw Skweres.z 10 fen .. Na.des.la& P. Ja~ 
Niezg:odka na porto odchodzi 20 fen 

razem 2,.59 lłl. 
Na Imieninach P. Stanistaw.ai Otula:„"':a w 

liocltlarmank: Stanislaw Otulak z żoną 1 111 
ich <lizieci Stasiu 10 fen. Helcia 10 ien. Micha[ 
ttorala< z żoną 1 mar.kę. Jan Krawczyk -i żoną 
50 fen. Wojciech OkonJews.ki z. żonq 50 fen 

Na-des.lal p. Michal ttorafa z liochlarmark 
raz.em 3,20 m. 

Ze skarbonki Tow. bi'. BranisJawy z Wle
rnelhausen nadesfat P. Ig111. Bogajewski nai por-
toryum odcho<l'zi 20 fen, razem 7,44) m. 

Na iehrzcinach u pana Tomaisza PormJ;Ji. 
c2.aik.a w ttarmbom. Anidrzej Nazarek z żoną 
1.20 m. Praincisz:eik Nowak z żoną 1,20 m. To
ma;sz. formańcz.ak z; nOl\voo.arod:zonym synem 
1 m. Anastazy Beszczy1'iski z żona 50 fen. Anr. 
Skrzypkowiak 20 fen.. J akób Taporski z ż'Jli1ą 
l m. Na>destat 'P. Jakób Toporek nai port•.) Gd-
chodzi 10 fen. razem 5,00 m. 

Na chrzcinach u P. fr. Ostojs.kie)l;n w 
łforstha.usen: Chrzestny Jan Orzech l !'.l:>.rkę. 
Chrzestna J 0(1.nPa Ostoj~S'lrn 50 fen. N(J'Wonaro„ 
'dzona Józia 20 fen. Wladystaw Ostojski 50 
fen. Nepomucen Ostoi<Ski 50 fen. Ar:-drzej 
Orzech 50 fen. Walenty żevka 50 fen. Lu1wik 
c~.biński z żoną 30 fe!ll. Piotr Parys..:.- l m. 
Naideslal i porto zapfacil P. Piotr Pary~.ek ra-
~cm 5.00 m. 

Na ~hrzcinach u p. Tomasza łfa.drzyriskie
go. w Baukau: Tomasz łfa.drzyński z. roną 50 
fen Nowonarcdzon:a córka Cecylia 20 fen. 
Ch~zestny Ign. Szymczak 2 m. ChrzestT~-i .lad.
wiga Sobl·k l m. Marcin Tomaszewski z żan~ 
1 markę. Michaf. Tomaszewski 50 fen. Adam 
Ciesielski z· żoną 50 fen. Tomas:z Po!:a.czyk z 
żoną SO fen. Józef Ba.tcerczy.k 2 m. Nadesfo.! l 
porto zap!acit p, .Marcin Tomaszewski z Ka-
temberg razem 8,20 m. 

Ze skarbon.ki Tow. św. Czesława z Bulm
,Jrn z III kwartafo naic:lesla! P. Piotr P,rankie
'~' icz, na porto ojcho<lzi 20 fen, razem 

11,80 m. 
Na chrzcinach u P. \Vawrzyńca Naid.olncg() 

w Moz;s: I~n. WJooarcL yk ż żoną· 1 m. Chrze~ 
stilly Francisz.ek Nadolny z Wattenscheid l rn. 
Chrzestna Michafowslka 1 m. Pranciszek Ko· 
nieczka 1 m. Wawrzyniec Nadolny z ż004 i n~ 
wonarodzonym synem l m. Nades!al p. lgn. 
WJ'odairczy;k, na porto odchodzi 20 fen . r:u:em. 

4,80 m. 
Na weselu u p. filipa Antk01Wia.ka. '\V Ober

hausen: filip Antk01wiak z żoną 3 m, Marcin 
Dratwiński z żoną 1 m. Jakób Odeszyk z żc114 
1 m. Frandsz.ek Mąka z żoną 1 m. Feliks Dziu· 
•ba z żoną 50 fen. Pani Thomas 1 rn. Walentcy 
Tomczak z żoną 1 m. Frnnciszek Ko bdrzeiskl 
1 m. Tomasz Czajka 1 m. Stain.isJ.aiw Cieślik 50 
fen. Józ.ef Jędrzejczak 1 m. A:nd'rzej Burlagit 
1 m. Marcin Now:ak 5 rn. Jan Jędrzejczak :1 
m. Andrzej Lutyński 3 m. WaJleniy WachowiaK 
50 fen. Nc.odesla>I i port0i zaplacil o. francisze.k.. 
Ma·ka razem 24,50 m. 

· Panowie lgnacv Mar.chewka1 z L.:u1gen.
dreer 2 m. M.ichat Gutowski z Li nY.·:nót:cr 
2 m_ Konsta111ty Sobczak z Lamgendree:r 2 n:. 
Józef Grabowski z Lan~endreer 2 m. W cidecll 
Kula z Lanhendreer 2 m. f'ranc.iszek No·wak 11 
z Waittenscheiid 4 m. Wladvs.faw Szala z Eric 
5 m. Stanislaiw Walko•wiak- z Gelsenkirchen Z 
m. Szczepan Kocanka z Gelsiein.kirchen 2 m. 
Karol Laurentoi\vski z Bru\.klrnusen 2 marki. 
St2.:1isJaw Rataijcza'k z Bochum S mer.rek. 

Doi dziś z1ebran01 z .POIWJ;ższego oi:;Ioszenia 
Suma 180.95 m. 

W kasie byfo zob. num. 273 ,.Wiarusa Pol· 
skiego" razem 555JJO m. 

Odehr3ll'em od daw11iejsze)?;o kasyera haJnl· 
tetu „$więtojóz;afacia" P.. Bart.romieja WLikow· 
skiego z. Rotthausen. !}0Zostalą mrne 74,58 m. 

Dziś z1w.iduie sie w kasie 809,63 m. 
Bóg zap !'ać ! $\v. Józefa.cie módl się z:i. 

nam.i. Za ofiarodawców odb::;.'\\-·ają si ę Ni~ze 
św. co miesiąc. 

Wattens-chcid, <lni:i 31 UstOJpa·da 1907. 
Ilodmmska1 ulica 156. 

Stanistaw Zmyślooy. ~brb•1 iK. 
Uwajl;a: W ostatnim ogfoszeniu nic za

mieszczoITTo z La.n~enidreer o. Wo}c.iecha. Zie
lezJflskiego, który zfożyl 2 m. j'.llko wpis w ~u
mie .która wynios!;l 555 marek byly te 2 mar.kl' 
wliczane 
~"!""!' _a.,..,_~~ll"Uł111119' 

N~uki w cia_gu grudni3. 
Dla mężczyzn żo.uat:vch w środę dnia u· 

grudnia o 1.ro<lzinie 8-ei wie;:;wrem. . 
Dla młodzieńców w środę dnia 18 ~rudnia . 

o godzin.ie 8-ej wieczorem. 
Suderwich. Sposobność do spowiedzi św. 

31 grudnia i 1 stycznia. 1-go stycznia. w No
wy R.ok po pofad1niu nabożeństwo polskie z ka 
za.niem o godz.inie wpól do 4-ei. 

Witten. Nieustanna Adoracya w kościele,. 
św. Józefa w Witten odlbę<lzie si~ w sobote 3(} 
grudnia. Po po!udniu ryct· 3-4 godzina nabcri,eń~ 
stwa <lla Polaków. 

W Langendreer sposobność do sp<nviedzł · · 
św. w sobotę, 7 bm. Kazanie w niedzielę po · 
pierwszej mszv św. i po polu<lniu o godz. 4. 

W HołsterhauseJt spos-0:bn vść do spowied1..1· 
św. w sobotę po poludniu. dTiia 14 bm. Kaz~1.11rc
po sumie i o 4 godz. PO poluunhi 

W Altenbochum sposobna ść do soawiedzi 
św. przez święt-a Bożc)Zo Narodzenia. 
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Ko!o śpiewu „Wand<t" w Disleln 
W. niedzielę. dniai 8 grud'llia. o· Rodzinre 5 po 

poludnm przy~ada roczne walne zebranie 1 0 • 
b6r nowego za~ządu, .Powinnością jest ka:żdeRG 
cztonka, a.by s1ę staw1l, iż ważne sprawy nrz~· · 
dą pod obrady . Goście mile .widziani ~ 
cześć polskiej pieśni! . .(1) 

Uwaga. Zarząd i rewizornwie kasy \\'i.nni 
sie .° 2 godzln~ prędzej stawić, to Jest 0 ~: 0ct2 . 
J-eJ po noludmu. - . Lekcya śpiewu odb~d.zie 
sie zairnz po zebramu. 

Zarząd, 

Baczno.ś~ Dorstk!łd ! 
Uwiadamia się czfonków Tow·arzy~twa św 

Jana' w Dorstfo~dz·ie. ż.e w niedziele, 8 gru~ 
dnia:. po poludmu o godti'nie 3-ej będ'Zie ze
branie w loka·lu u pana I<linkhc.rnanera, Roon
str. nr. 15. Upraszai się o liczny udz.ia~ czlon
kóW i gości, bo są w:iżne sprawy do za.ta~wie-
nia. ( 1) Zarzou:I. 
~----~--~~--~----..:._--=. __ _ 
K~ śpiewu •• Wanda" w Hołsterhausen. 
W liiedzielę, .dnia 8 grudnia, odbędzie się 

iebr.aołe stare~o 1 nowego zarzadu o godzilnie 
12 w p01fu-d11i.e. Uprasza się sza·nownych rewi
zorów kasy o ounktnailne staiwienic o f{oclz. 12 

Uwaita. Lekcya śvierwu odbędzie się w 
nie<lzlele. 8 gru~nii1a, o godzifl\ie 2-eji. O liczny 
udztat uorasza się. Zarzad. 

-- - ----·-- - --
Kolo śpiewu „roo~ek" w R<;ckllt.-Sild (Bruch) 
LVriPSi sw.rni szan. czfor,1kom, iż w niedzielę, 
dnia 8 rr ru<l11ia o godzinie 4 po valudniu od!be
dzie S;f! in'!es1~C'1!fle zebranie. O liczny udbial 
rro i ( ! ) Zuz<Jd. 

Uwaga: Posie.dzenie zarządu po pols!dem 
1iaboże1istwie. Lekcva śpiewu o godzinie 2 po 
poludmu. Stan, Wechta, sekretarz·. 

Bractwo róż. św. w Baukau 

Baczność T warzvsł~al 
Na gwiazdkę! Na gwiazdkę! 

Polecam dla dzieci najrozmaitsze oodarki jako 
~o: obrazki narodowe, reH2ljoe do wieszania 
1 stawiania krzyżyki najrozmaitszego rodzaiu, 
krzyżyki oa szyję, skarbonki z Polskim na· 
pis~. figury św. Pańskich. k'siążeczkl do na
oowństwa. elementarze, albumiki królów po). 
słdch. katechizmy, historye, itd. odpowiednie 
dla t_owarzystw. - Towarzystwa. chcące za
mówić powyższe towary, winny to wcześnie 
uczynić, mianowicie podać. za ile zamówić 
pragną. ile sztuk, abym mógl ,iak najlepiej Po
gatunkować. Wysylka od 20 mare.:k franko. 
- .Pros.ze Szan. Towarzystwa. ażeby racz.yly 
nm1e zaszczycić swem za.uf ani em. • 

Uwa~a: Jako podarek dla dzieci poleeam 
szczególnie książki do nabożeństw.a: Ks. Szy
mańskiego z Paderbornu pod tyt.: „DrQira do 
niebą na obczyźnie". (1357) 

~arcin Jarc1yński 
ksiegamia polska, 

Habinghorst, ul. BUlowstr. nr. 7. 

1.ampmanna patentowe 

Dla oho 1i!:ó · i Górników ·· 
polecam barJzo tanio kilka 1369 

d 
mieszkalnych z ogródkami i bez, od 6 
do 20 pokoi w dobrem położeniu i oto
czeniu polskiem. -Wpłata mała, reszta 
ratami. Hipoteki reguluję sam. 

Każdy kto ~n c~kolwie.'<.g_rosza ~o
,J stac moze własc1cielem i 

do brze z aro bić. 
Chcącym założyć lub kypić 

handel 
w tych stronach wskazać mogę dobre 
l pewne interesa, gdzie Polak na powo
dzenie liczyć może. 

Jan Kwiatkowski, 
Dom kredytowy 

u_.,rne, Ifahnhofstr. 50. Tel. 577. I r. Tomaszewski, misll~ km'1tcki 

w Essen, G1•ahenst1• • .:łli. 
Największy skład sukna na Essen i okolac~ 

sa najlepsze. Cena od 26 mr. począwszy. Na poleca się szan. R.odakom do wykonywania 
skfadzie mam także okolo 100 sztuk wyżdży- wszelkiej ~arderoby męzkiej po bajecznie ta,nich 

moszyny do uronio 
maczek i maszyn do orn:nia w 24 różnych sy- cenach. Jedyny interes w Essen. który w wla 
stemach. Maszyny do prania od 8,50 mr. pQ- snym warsztacie wykonuje i polską czeladt za-
C.Z'tWSZy. (1891.) trudnia. Ubiory dla panów w wlasnym war-

od ł d I ! sztacie wykonane od 48-75 mrlc. Paletoty od 

O'wi dcz 1 
i:t z dniem 28 czerwca przyi~lem v:yl:i zr. 
sprzedaż na Nadrenie i Westfalie: 

Jak pisać Usty? 
czyli NGwy sekretarz J)Ołsld. Now-e to pawi -
kszone wydanie zawiera nauke o pisaniu Li
stów, wzory na listy milosne, ~ pawinswwa
niem i rozmaite w życiu towanyskłem, ro
dzinnem. handlowem, rolniczem. dale4: Listy 
znakomitych pisarzów. jak Mickiewicza. -;iec
kiewicza i ionych. Dale:i: Spis błędów tęzyko
wycb i główne zasady pisowni polsłclei. ·
Egz. brosz. l,60 mr., egz. opr. 2.00 mr. OpJ:lta 
pocmy 20 fennrów. 

Uhwala Polski. 
Piekny obraz kolorowy pnzedstawia Dzle. 

Je nasze w urnieietnie ulożorrych portretach. Są 
Wl1 królowie. hetmani. uczeni, rycerstwo pol
skie, konstytucya 3 maia, • lesrioniści i czasy 
Kościuszkowskie. Obraz ten mile na nas rob.f 
wrażenie. bo nam przypomina wielką prze
szłość naszą. Cena l.50 mr •• z przesyłką l.70 

Dzl(~je ~olskł 
przez Raczyńskiego. Okazale to dzielo ma 604 
stroo, okolo 200 pieknych illustMcyi: portrety 
królów, hetmanów, zamki, pomniki, kościoly. 
miasta bitwy i· 8 mapek. Dzioto napisane 
tak zaimuiąco. że sie je czyta iak powieść ja_ 
ką. Cena egz. opr. w plótno 7,50 mr. - Na od 
platę 8 marek. - Dla detalistów wysoki ca~ 
bat. 
K. KOZLOWSKJ. wYdawca, Poznań, ulica D1u

ga n>r. 8. 

Olówny zastępca: donosi s•iostrom, że w niedzielę, 8 grudnia, przy 
stępujęrny wspólnie do KornunH św. Spowiedź 
w sob~te po poludniu . więc uprasz.a się siostry 
abr się licznie zebra1fy dla te~o. że nasz cz.ci~ 
~odrry ka.plan !ksiądz Humpert uas opuszcza, 
w·ięc może t.a.kiei Siposobności nie będziemy mia-

p ata OZWO ona 45-70 rnrk. Spodnie od 10-22 mrk. Damskie 

H HB·11and Herne H h ~ f 1 kostyumy angielskie o<l 
7
0-

2000 
rnrk. Kabatki St. Kocl1ow1'cz, Bruckhausenn.R. U U il n O~ ra~se 111 od 36-70 rnrk .Plaszcze od 60-150 mrk. Wszy 

• t t U ll Ull • stko w w'lasnyrn zaklad7.ie wykonane. (1187) 

ly. ( l) Przełożona. 

Towarzystwo gimn. „Sokół" w Castrop. 
W nie<lzlelę, dnia 8 grud:nia. o godzinie 2 

po ]}olminiu odbędzie slę walne zebr.anie na sali 
DGSied.:ień. Ko.molet dn1hów bardzo po.żądany. 
Goście mile widziani. - Czotem ! 

Wydział. 

Za najlepsze są uznane -'Elementarze 
i pozt'stały temi samemi z rr.cznt!go wyrobu tureckich tytuni 

lłl•rłposa Wanda 
Sokoły ,t Tu1•kfo1•7 
Vulkany T liośeluszli.o 

ZIDZRi!ł " funa. 941 

tfwielkim Tybori;s pe lAca 

Księgar.nia. 
„ Wiarusa Polsk " 

'*' -I 

przy ulicy Albrechta nr. 2. 

Zarazem polecam 

ksłążld do nabożeństwa 
f powieściowe, obrazy relisrijne i narodowe. tak 
t.e oprawiam obrazy. wianki i wiązarki. Wielki 
wybór pocztówek z wioowami, powinszowań 
1 wią,zarków. __ (995) 

Uwa.~:a. Wyd:oi ait i re"vizorowie kasy po
winm punktualnie o ~ndzinie 1-ej sie ~tawić. 

(1) · Prezes. 

J. F. J. Komend~ińskiego z Drezna. 
Główny zao:tępca 0111~ Krebbt'r ·w Oberhausen (Rhldr) 

Jan H..lea•czyńskl, He1•ne. Telefon 17. Friedrich-Karlstr. 20. Telefon 17. 
Koło śpiewu . Gwiazda Jedności" 

w Bismarck. .„ •• :M•~••atdl\A'*~•:ftMM•~l'H~ Najlepaze tHdery " ' bntelkae.h o<l t,so mk. pocz. Jf.: ~ Komiak nierołeekł „ „ 0,80-2,00 mk. „ 
MieE.ięczne zebr:!..nie odbedzle się w nie

dziele. <iinia1 8 Rrud!rnku o godz.inie · 4 .PO p0Ju
d11iu w lokadu p. :Etzlera. Pożąict·anem jest, aby 
si~ wszyscy czlcmk~rie punktualnie stawili, 
bo mamv bardzo w.w,ne sprawy do za.faiwie11fa. 

I
, •T d I 4- .~ Koniał4. lraneuskl „ „ 2,00-6,00 „ „ 

l „ a o p B . IJ~ :J Różne wód.ki i likiery w butelkach litrowych po 0,75 mk. 
Y ~ Speryc.lnośll: 1447 

}ł ... •• _. li Krebbera „Artillerie-Feuer" w butelkach po 2,IO mk. 
·ft ~ ... ~ ,...., &Aa ,,Kornhlnmchen" w butelkach po 1,20 mk. j :f ~ sprzedajemy wszelkie meble, ~ ·~ 

Goście mHc widziani. (1) 
A. Kocwrowsłd, przewodniczący. 

TGWarzvstwo św. J<>zefa w Huełs 
donosi swym ..:ezlonkom . . jż w niedziele. dnia 
8 grudnia! po poJuidniu o god'Zinie 4 odbędzie 
sie whiloo ze:brainie i obót· za·rządu u p. Lech
tenbtimera. Powinnością jest 1każdeg0' cz,tonka 

: g, ł, całkowite wyprawy, pieee ~ ~ 1 1~~;.r-;~~liiiiiiiaiiiQiia~••bii•~~-• I N>... "= kuchenne, róine sprz~ty do· • i li „ N!:!. oo · 
~~ ~ - .,,. „ ~ g.~ .,. 

na zehran:.ie przybyć (1) Za.rząd. 

T0;warzystwo ś.w. Wojciecha w B-01Y 
duuos:i! siwym szw czronkom. iż w niedzielę, dn. 
8 gru-dnia po po~udniru o godzinie pór 4-te·i od
będzie się walne zebr.a1nie, na które wirnien się 
kaidy c1lonek staiWić, ponieważ s~ bardzo, wa
żne sprawy <io zafatwienia. takie obór nowego 
zatządu Zarząd. 
Uw~a. Zebra11ie zarządu o godzinie J 

po polud!liu. P. Jędrzejewski. przew. 

Towarzystwo św. Kazimierza w Baukau. 

tt;, ~ - . = = „~ "' ~ ~ ~ mowe, kanatJy, 116ziki dla & =- ł( ~ ~ ;· g ~ : 
! i' CS dzieci po cenach najniższyrh. e_ ~ ! i-;·~~ 'S.; ~~ 
~ =- = 111"1 ~ "łlflś ~~-=~~"~ I- • =. Poleeamy równieł własny = :: 1li1. e a lP ~ .:.r 0

•
9 - - e ~ ~ ~o- ~;~ 

~ ~ ! werF.ztat tapicerski. Kupione •• ~ ~ "'~i!~;~ »1 .,._ ~ ~ .. -/ ~ ~ ~ g i~~ 
R?: '= • sprzęty odstawiamy darmo ,.... , „ ~ ~"l. ~ „ .g 
• ·~ ~ ~ ~ Jl~ ~ '"'1 !. ;:: 
~ S ~ do domua ---··----··- :; ~ ~~tł:~=-'§· 

W .n~eilil.ielę, dnia 8 grudnia jest zwycz. >une 
iebranie po po.ludniu o godz.inie pór 4-teL Po
nieważ jesd: t01 ostatm.e zehranie przed Gwiazd
ką, upria:s7,.a siię wszystki·ch <;zfonków, aby się 
raczyli .na1 tym zebrnniµ ze skfadek TI?iesię.cz
n}·ch uiścić dla uniknięci.ai pracy w Ow1azd1kę 1 
żeby moina 1ka;l)dego cz.f onka '.V nową li~tę 
~isać. O jak natilicz.niejszy udzial pro_si O) 

~ - - ,..( ~ "" O • ~ CD (i;" 
• ... I ~ • = g jii~ 'd" ;~ . le . - . llil~„ ~No-~· 

~. Anto:a.i DytJdewtezs & . ·I UH!~E_ Jan Błoch 
„ 633) J omef Kisktew·ioz limt, -= · = g, „ j ~ 
rM ~~ łl"" l1J Il ". Ob. 4'rbauscn, St.Uekmann11tr. 88, pn y Starym Rynku. I§ Il ;. ~ f 

w Essen 
Turmetrir.ea.~. nr. 1 i. 

IHli,~ł~HłH~rll~tJtl~U~IHil1lłi•łlttOll!~~iiii ~. ;· ~· 
-----~-~----~~~-------------~------~~--

Zarząd. 

„ 

D.e.. L•·~· a•~&,,..,a 
:Nie kupujcie 

żadnego z~garkaodfir.m iz lch~atalogów~kt~e 
ia.d~ur;o poJtełl"ia o z~J;'*łrluv. nie IWefq, n n'?~"~
iade,J~zt,to, ż" ora.z dNt~d udewałe lłpil•:ielJ.Q~UlJlt· 

Najtał\sze i najrzttelniejsze źródło za.kupna. 
SJH'Zt'daj~ taniej, nit uj~Jedne fal?Jf'Jki. 

Ws:i:ystkie moje zegarki l'lą starannie ,,~iciąg:lii~te 
i na. mi-Jutę ureguhwane. Za kaidy zegar oa da1ę na 
5 lat piśmirnną gwarancyę. Oba.wy ~ie~a. iadnrJ, bo 
to, cohy się podobać nie miało! przy_JruUJ~ z p.owrotem 
i zwrncarn pieniądze Trzeba. su~ komec Y.~Je pr1e~on• ć, 
a kto nie kupi, toć trudno, ten aam sobie s..ti:.odt.1 Za
mówienia i podziękowania codziennie nadchodzą. 

llurfow~l~l 01brzym1 W, bór! Dvtaliesnie ! 
C:ty1:1to srebrne najpl~kniej ze zega:ki z lbtką ~o~ką 1 z zło· 

conemi br·~·garoi i najlepszerui we •·kam1 n& 10 karx.iemach po 12, 
14', 16, 18 i 28 mrk. Najwspanial zy z Mat·~lł ~os~lł zegarek, 
złocone litery, z najozdobniejszemi :d?c. brzeg~m1, c1ęiki w srebrze 
i z najleps:r.ym na. } O kamieniach prima ~ er~en>: tylllo •a mr. 
Z"garka tego z pewnoŚciił nikt j1>11tczę me w1dz1ał. Zegarek ni· 
klowy 5 40 i 8 mr. Zegare.11: p)srebrzany kluczykowy 5190 m1·. 
Ztgarek posrebrzany Ja. na. B kamieniach klucz. 7,75 mr. Zega
rek czysto srabrny c.rl. na 6 kamieniach klucz. lub J emo~t.. z 2 
złoc. brzegami ra. werk. 10 mr. - Ten sam u 10 kam1em&ch 
J 2 mr. Łańcuszki po 25, 30, 50 i 85 fen., lepsze niklowe po 1, 
l,25, 1,ao, 1,75 mr. Cenniki boga~ w 3000 Uu11irar: 
f'Jł na zegarki łańcuszki, biżuteTye, takze sluz~pc.e, ~~ty, ~~·. 
ni:ty harmoniki oraz noże b (zynvy, portmonetki I rozne o o i 

' c:znoŚciowe p·idórki wyseła~ :każdemu darmo i franko. . (1231) 

dostarczam każdemu pod następującymi podziwienia godnymi :varunkami: 

\ł'płata 

5 marek 
szafę <lo rzoozy 
kanapę 
komodą do biel. 
maszyn~ do got. 

1 roiśnik • 
1 łóżko 
1 lustro 
1 szafonierkę 

1 łóżko 
1 materac 
1 szafę 
1 stół 
4 krzesełka 
1 ław. do węborków 
1 maszyn~ do go-

towania. 

Wpłata 

20 marek 
1 łóżko 
1 materac 
1 szafę kuchenną 
1 szafą do rzeczy 
l masz. do gotow. 
1 lustro 
1 stół 
4 knesełka 

'\\'płata 

25 marek 
2 łóżka i 2 materc. 
1 stół i 4 krzesła 
1 szafę do rzeczy 
1 lustro ~ 1 stół 
1 masz. do 
1 bufet 
1 ławę do wębrk. 
1 po li cę do talerzy 

Nikt nie powinien si~ dawać z'vodzićl Każdy, kto chce rzetelnie, dobrze i tanio kupić, 
powinien zwrócić siQ clo najwi~ks.zego domu kredytowego. (14.43) 

f 
· ~- i) A r-t E CI( I, Poznań, 
ł Posen, Bismarckstr. 2. 

Josef Schwarzh ff, Reckllnghauseu-Sild (Bru eh) 
w poblłż poczty ł apteki. 

os:1czędności z kasy oszczędności w Recklinghausen. 

(I 



TowarzYsłw<> gimn .. ,Sokół" w Lan2endreer 
donosi swym czfonkom. iż w niedz.iel~, dnia ts 
grudnia, o godzinie 4 w polu<l!rtiu odbędzie sic 
walne zebranJe na sali p. Spreta w Langen
dreer-wfoś, ul. Ces<!rska. Licz.ny udzial dru
hów pożą<lany. Pok,arżimy że jeszcze „Sokól" 
w Langendreer żY i'e . Ooode mile widziani. 
Czolem! (2) Pllacskl, prezes. 

Towarzystwo clmnastyczne „Sokół" w Oedbe 
donosi swym druhom. iż przys11e miesięczne 
zat"azem walne rocme zebranie odlbędzie się w 
lokalu zwykfych posiedzeń w niedzielę dnia 8 
g-rudnia o godzmie 5 po po!udniu. 

Uwaga: Wydzi.al i rewizorowie kasy po
Winm się stawić o godzinie 3 po pol'u<l111iu. (2) 
Cz.alem! Jan Dudek, sek~tarz. 

Baczność Schalke ! 
I(oło śpiewu „Zgoda" w Scbalke 

donosi swym cz..lonikom, iż roczne walne zebra
nie odbędzie się w niedzielę, dnia 8 grudnia rb. 
o godzinie 2 pą palu-dniu w lokalu p . .Eversłdh'a 
(Wilhelsmgartem) przy ulicy Oststr. 23. Na po
rządku dziennym obór nowego zarządu i wie
le innych bardzo wa2nych 51Praw. Obecność 
wszystkich członków jest konieczną. ZarZ<!d i 
rewizorowie kasy winni się stawić punktualnie 
o godzinie 1 po poludniiu. - Goście mile wi
dziani. O liczne i punktualne przybycie prosi 

(2) Zarząd. 
Towarzystwo św. Walentego w MOt'S-

pod.aje swym czlonkom do wiadomości. iż w 
niedziele, dnia 8 grudnia o godz. 2 po poi. od
beclzie .się miesięczine zebranie na sali paina 
N-Owaka w Aosberg ·p. Mors. ul. Essemberiger
str. 62, na które się wszyscy czlonkowie win
ni stawić w odmalkach towa·rzyskich. Po ze
braniu będ'Z'te Towiairzystwo nasze fotografo
wane. O lkzny udzial w zebramu uprasza (3) 
_____________ Zarząd. 

Wdowa-Od 1 styczniaft potrze. 
bna 1445 

dziewczyna 
do po słn g i na pens!'~ 
20 mk. mies ęcznle. W 
domu mówi się po pol
sku i po niemiecku' 

M. Olesch, Brossenboum, 
Kr. Dlisseldorf, Karlstr. 23c 

kat., licz. 40 lat, z 8 
l'lziećmi, inteligentna i 
miłej powierzchowności, 
poszukuje 1440 

• 
męza. 

Zgłoszenia proszę nad
syłać p. I. L. A. J. 1021 
postlagernd Borbeck. 

I 

Bacmość Linden-Dahlhauscn ! 
W niedzielę, dnia 8 grudnia. o godzinie -4 

po poludniu odbędzie się wiec Zwł~u Pota
ków na sali p. Schillera. Z powodu ważnych 
spraw licziny udz.ial rodaków w wiecu pożąda
ny. 

Uwaga. Z powodu wiecai zebranie Towa
rzystwa św. W.aclawa się nie odbędzie. 

(3) Zwiąuk Polaków. 
Bractwo różańca św. w Liit2endortmund 

poda•i1e do wiadomośfi siostrom róż. św., iż 
w oiedizielę, dnia 8 grudnia rano na drugiej 
Mszy ~. przystępuj~y db wspólnej Komunii 
św. Pow'innościa jest, ażeby się wszystkie sio
stry w ozonakacli staiwily, Do spowiedzi iuż mo 
żna w sobotę po polu.dniu przystępować. Po 
poludniu o s:;odzinie 37.ł wspólnv róża:niec i 
~mianai tajemni~. O punlktualne stawienie si ę 
uprasza (2) Mkbalłna Tr:zebniak. przel. 
- - )(oto śpiewu -:;L-utllla" -w -LlndOO n. R. 
donosi swym czJonkom. ·iż w niedzielę, dnia 
8 !!rudnia, Po poludniu p ~odz.inie 2-ej odbę
dzie się roczne walne zeb(anle. Na porząclJku 
dziennym: obór now~ą zrurządu. O kom-
pletne stawienie się uprasza. (2) 

Zarząd. 

Bac~nośćf 

Opłatki 
własnego wyrobu po 2 
marki za sto, tylko u 

Hipolito Sibilshieuo 
w Bochum, U. d. Linden 1. 

w pobliżu klasztoru. 
!452 

Polska czeladź 

krowiec ko 
znajdzie stale zarudnie
nie. 1432 

S. Kucnerowicz, 
mistrz krawiecki 

w Hesse pod Herten. 

Koniak, rum, liki„ry, 

ekstrakty punczowe, syrop do limonad 
robi się samocjzielnie z najlepqzych 
e•seneyl llelllnrboff'a 

w oryginalnych butelkach po 75 fen. 
Uzyskuje się nadzwyezajną oszez~dnośe, zn· 
pełnie pojedyńcze wykonanie pod gwarancyą udania się, 
cudowny, e:1yst7, aromat)'ezn7 smak~ i bar
dzo przyjemny. Każdy otrzyma bezpłatnie w naszych 
składach praktyczne wskazówki do wyk-nywania Melling
hoffa essencyi po? tytułem: ,,Die Getranke•De· 
1ii1'$łłllerk.u11st lur Jedermann", które przeszło 
100 recept ~.i;awferają. NB. Jak ogólnie je11t znanem są 
Ir Mellinghoffa esencye najstarsze w użyciu, najtańsz-. i 
.najlepsz1t. Nie trzeba się dać zir!eść wielu poleceniom I 

podrabianych essencyi, tylko żądać trzeba. Melliughoff'a essencyi z fabryki 
esseneyi lł4.6 

Dr. Mellinghnff & Co. w BUckeburgu. 
N aby~ można w Bochum: Emil Frings, interes tow. kol., Aug. H~ckert, 

nadw. dost., Briickstr. 43, - Aptekarz C. F. Hornung. - E. A. Hucklenbro1ch, -
F. & H. Knepper. - Aptekarz H. Marx. - Emil Trass. - Eugen Schuh. -
W Gerthe 'u: Hirsch, Hanholz i Rud. Hiincke. - W Eickel: H. Brune. - Apte· 
karz J. Haack. - Fr. Leveloh Nachf. - O. Bernhard. - W Hamme: Apt. B. 
Ebrecht. - W Rohlinghausen: O. Kleffmann. - W Hol.sterhausen: J. Merz. -
W W erne : Herm. Klambl 

Popier lisfowv 
z pięknemi polskie
mi nagłówkami jest 
do nabycia w księ
ga roi" Wiarusa Pol- I 
ski.ego" w R)Churu. 

Darmo i fr2nko 
otrzyma ka7dy m6j rols ''i cen
nik zamiera ący 4006 ulustr, 

Kdoy rodak zdumleJe 
gd rn6 rennik zobaczy i nis• 
l.1 ~ ceny prz czyta na zcc •rki 
kieszon owehgulatory, bu. 
dziki, łańcusiki złote, srebrne 
1 nikl., bibtcry• złot4 i srebrn4. 
1n tr . m •Z , znc wszclk. rodz., 
wyroby skórzannc,stalowe,ka· 
chcnnc, welocypedy, maszyny, 
'ab ·wki, pert.my, przedmio•1 
·~O<yj., „„„,; f. , .... 

Swój 
do swego _._ __ _ 

. Jacenty. Hej, lrumię, a dokąd tak nogi wY
c1ągasz? 

Kalasanty: Do zegarmistrza. oo mi. ze
garek sta:nąl i szychtę zmudzilem. Niech ka
duk porwie wszystkie sprowadzane zegarki 
Takt to ci na ako ladnie :w-ygląda J. iakiś czas 
-chodzi, rule iia:k się kiedy zatnie, to ani rusz ba
sami, ani prośbą ani groźbą nic nie wskórasz 
chociażbyś go o ścianę huknąl. to ieSiZ(:~ 
psiajucha chod'zić nie b~<lzie. 

Ja.centy: Talk. tak._ móii1 .kumciu. I rnnie 
truk . samo poszto. Sprowadz.ilem .zegarek z ja
kiejś fabryki' i ia!k mi stanąl, tak nie mogę się 
d{)pr.oS>ić. aby choozil. 

Kalasanty: Ja już nie taki glupi! Doezy_ 
talem się ongiś w na~ym kochanyih „Wia
rus.ku". że tutrui we Wanne osiedlil się polski 
z~g-armistrz P. Juliarn Frltsche, a że slnzalem 
przytem, że jest to fach-OWiec dookonaly a przy 
tern kupiec rzetelny, więc wprost rzne do nie
go. żeb.s ani zegaireik ;wykorowal. Prz.ytem ten 
nasz Pritsche podobno ma bogatg. zaooatrzony 
sklad zegarów reguilatoirów, z kukulka. bu<lzi
Mw i zegarków kieszonkawych i przeróżnych 
innych z.ł'.otych przedmiotów. więc przy tet 
iSposołJ.ności wyibierz.e się coś na. gwiarrokę dla 
rodz.iny. · 

Jacenty: A to ci wspainiala myśJ, rt]Ój kum. 
ciul Toć ja po Trzech Królach mam ślub i .juz 
przem:yśiliwatem nad tern. coby to mojej Pie
trusi spraiwić ata gody ai spr01Waidzać się ba
lem, bo czle~ może wpaść a znowu u i.irmowier
c&w Jrupować nie chciąlem. boć Polak tylko u 
Polaka kupować pCYWinien. Wiec bylem w klo
pocie. Aż ty mi' się zja'Wileś z. dobr;:t wiad'omo
śclą. Toć muszę jesizcze też obrączki ślubne 
zamówić i kilka pierścionków. Toć lećmy, 
nie trncą-c icz.asu. a 11:ctzi·esz. on mieszka? 

Kalasanty: .Julłan Frłtsehe 
mieszka.i w Wanne .n.rzy uUcy Dw()J'C(Jwe) 163 

1250a Bahnhoifstr..). (1448) 

I 

Przed zakupnem futra 
lub futrzanych przedmiotów, 

proszę się przekonać · wprzód o moim wielkim i 
wspaniałym wyborze pierwszorzędnych towarów 

i bezprz1kładnie tanich cen. 

Wielki skład prawdzłw1eh I Prawdziwe Prawdziwe 
I I Prawdziwe Prawdziwe 

siole skąsowe 

Nadzw. wielkie, eleganckie 

prawdziwe soboll, gronastajó1, siole skąsowe stole skąsowe 
I 

długo•ó 160 cm. długość 180 cm. 

I z dobry.mi ogonami z dobrymi ogonami 

13so 2350 
mk. mk. 

siole skąsowe 
długość ra. 200 cm. 
z dobrymi ogonami 

2soo 
mk. 

długość ca. 205 cm, 
z dobrymi ogonami 

36:~ 

siole skąsowe 
szerokość kołnierza. 26 em. 

dłngo~ó 260 cm. 

55~~-GS~~ 

Ze starych futer przerabia się bardzo tanio modne garnitury. ._ 

nerców, kun, niebieskich 
lisor, lisów polarnych, 

tchórzów, perskich skasó1, 
syberyjskie 1le1lórkł, 

kanadyjskie jaźwce, bobry, 
amerykańskie I australskie 

oposum, muflony. 

Garnitury Garnitury Garnitury Garnitury Garnitury 
z tybet6w z tybet6w z tybet6w z tybetów z tybetów 

bardzo piękne bardzo piękne bardzo pif2kne 
. 

bardzo piękne bardzo piękne 
ca 118 cm. dłt gie • długość ca 14:0 cm. długość ca. 160 cm. długość ca 210 cm. dłngose ~10-285 em. 

450 
mk. 

650 
mk. 

875 
mk. 

1250 
mk. 

1500-2500 
mk. mk. -

Kapelusze, czapki, parasole w wielkim wybor1e po bardzo tanich cenach. 
1~ 

Fabryka towarów futrzanych s. Halle, (Jul. Off szanka Nachf.) 
Założony 1858. Bochum, Buddenbergstr. ro. Telefon 1638. 

---- „ ----·- --------------------------------------------------------~ 

li 

Uwiadomienie! 
Każdy odbiorca firmy S. Hohensteina w Herne, Bahnhofstr. 50, który za 20 mk. kupi towaru, 

metrów dobrej i trwałej materyi na suknię domową, którą może 

podarek 
sobie sam wyrwać, jako 

otrzyma 6 

S. Hohenst Herne, naprzeciw 
ultc:v :Nowej. 

, 

Wielki wybór 
konfekcyl damskiej I dzlecł~cej, materyj na suknie, materyj na 
łóżka, pierza, jedwabi na fartuchy, chustek na glow~, konfekcył 
dla panów i chłopców. Meble wszelkiego rodzaju. Lóżka i tak 
dalej. -~-„~·"!:~--~.._..., _______________________________ .._.~ ........ ~--

Wydaiwca: Ja n Brei ski w Boc.hurn. Odpowiedz.ialnv za redakcye: St a n is la w Ku n ca w Bochum. - Drukarnia •• Wiarusa Polskiego" w Boc~um. 



„Wiarus Polski" 
irJchodzi sześć razy ty2 odniowo. 

rrenumerata wynosi 

ł,ao mk. 
ktrartalnie. 

„Posłańca Katolickiego" otr • 
. b . zy 

•li.Jl\ a onenci w dodatku. 

•r. 50. 

Ha niedzielą trzecią Adwentu. 
Lekcya. Filip. IV. 4-7. 

. Brada! Wesel.cie się zawsze w Pa
nu' powtóre mó'Y1ę: weselcie się. Skro
mność wasza mech będzie wilad 
.w.szystkim ludziom: Pan blisko ?mta 
NJe tros 

. . . 1es • 
. z~zci~z s~ę o nic, ale we wszel

kiej modl1t:"1e ~ prośbie z dziękowa
nem _ni~ch ządama wasze będą u Boga 
ozna1m10!1e. A pokój Boży. lgóry-j-est 
przey.ryzsza wsz.elki zmysł, niechaj 

strzeze serc. waszych i myśli waszych 
w Chrystusie, Panu naszym. 

Ewangelia. Jan I. 19-28. 
W on czgs poslałi Żydowie z Jeru

zale?1 ~a~~any i Le~ity do Jana, aby 
go . ispyti'ah. ktoś ty i est? I wyznał: 
a me zaprzal; a wyznał. żem ja nie jest 
Chrystus.. I pytali go: cóż tedy? je
steś ty Eliasz? I rzekł: nie jestem. Je
sieś tr Prorok? I odpowiedział: nie· 
Rzekli .mu tedy: Ktoś jest, żebyśmy dali 
od~w1edi tym, którzy nas posłali? Co 
Powiadasz sam o sobie? Rzekł. Jam 
gtos wołającego na puszczy: Pr~stuicie 
drogę Pańską, jako powiedział Izajasz 
prorok. ~ którzy byli ,pasłam!, byli z Pia 
ryzeus~w. I pytali go, a mówili mu: 
~~muz tedy chrzcisz, jeśliześ ty nie 
rest Chrystus, ani Eliasz ani Prorok? 
Odpowiedział im Jan, ~ówląc: Jać 
chrzcę wodą: ale w pośrodku was sta
nął, które1(o wy nie znlacie. Ten jest kt6 
ry za. mną przvJdzie, który przedemną 
stal s!ę: któregom ja nie godzien żebym 
r?zw1~zał rzemyk ·u trzewika i.ego. To 
się działo w Betanii za Jordanem kędy 
Jan chrzcił. ' -

KA Z A N IE. 
Jan śwjęty Chrzdciely o którym W1JJO 

n:Lna BwattU!:ielia d'Zisiejsza, dla" wiel
kich onót, surowości żyda i.gorliwości 
o chwałę Boga, jaikieani się Odznaozal 
·\\rprnwiał w podzirwienie ówczesnyd~ 
miesz~ańców po nad rzekąJordanem do 
t~go stopnia, że poczęto d'omiemywać 
się: czy on 'WJTipadld'em nie ·jest obieca
nym Messyaszem, którego wyglądania 
lub jednym z ,proroków. 1 dla tego wy
sla:no qo niego postów, alby się dowie
dziieli od ni~o samego !kim by on byt 

,~Ktoś ty jest? - zapytali go wy
słańcy - żeibyśmy dali oooowiedź tym 
którzv nas wysłali: co p()(Wiadasz sam 
o s·obie"? 1 wyzna~, a inie za1Parł: a 
wyznal, że nie jest: ani Chrystusem, 
ani Eliasizem, ani ,prorokiem, a tylko 
gł os em iwołająceigo ina •puszczy: rozka
JZująic im, a1by prostowali drogę Pańską, 
jruko pr.zepowi•e<l'Ział Izajasz Prorok. 

Jan święty 1nazwał się głosem wo
łaj~ceg.o na pus21c1zy, zachęcającym lu
·dy ·do godnę[o 1przyięcia oczekiwanego 
Messyasza, który w krótkim czasie u
każe sie światu i rioZ'poczinie :publiczne 
opowiadanie swojej nauki Boskiej, a 
któremu on nie jest godzien, nawet rze
myka rozwiązać u trzewiików Jego. 

Patrzcie chrześcia:nie, jak wielka 
pokora w tym mężu Bożym, które·go 
sam Chrystus uznał za najrwięks1zego 
ze świętych. A teraz porównajmy 1J1a
sze życie i oooty z jego żydem i c1I10-
tami i przekonajmy się, czy mu jesteś
my ,podobnymi. Czy tu rpomiędzy nami 
choć jeden jest talki, którybv prowa
dził żywot taJk ostrv. zachował suro
we iposty, ooznaczał się 11iewi_nnością 
i .gorliwością o chwalę Boga, Jak Jan 
święty? A niechn-0 bv któreg() zapy-

Księgarnia „Wiarusa P." 
poleca w wie~k:m wyborze : 

książki do nabożeństwa, powie 
ściowe, historyczne, śpiewniki, li• 
stowniki, papier listowy, wU\zarki, 
powinszowania itd. 

Adres : „ Wiarus Polski", Bo· 
chum, Malthesersir. 17. 

Bochum, na niedziel11, dnia 15-go grudnia 1907. Rok 17. 

I ~ć kim i est? .za~ewne nie ll~Y·malby 
się. do ~ego. ze 1es~ nkzem„ chociat 
w .rst~ie samej tatkim jest ł ludzie go 
z~ tak1e~'O :maią, ale tPOtępjialby dru
g1~h, a s1.eb1e uważaił za najlepszego. i 
IJliaJS!prarw!oolrwswgo; bo dziś dużo iest 
Judzi t.al1uch, !którzy chociaż sami nie 
z~ takiego ~a!ą, . ale potępiałby dru
~Ic~ ~aWlaJ.ą I szarpią kh sław~, a 
ctJ:ciel!bY aby Jidh uważa:oo iza naiispr 
w1edhwszych. · a 

. Ot?ż, i~żeli .tacy. między wami xnaJ 
du~ą się„ n~echz.e wiedzą, że nie podo
hni. Jan~1 świętemu, i liliech ·oo ,prę
?~eJ stara1~ si'ę wydatlić z .wszy swo-
16.! tę ~bm1erzlą pyichę, która ich nie 
m1łym1 czyni w oczach Boga i łudzi 
a mech m.aś~aduj~ Jana śiwiętego w~ 
korze; ipomewaz icnota ta potrafi bn 
tylko otworzyć bramy do nieba i za
P~1ić zbawienie wieczne, któr~o so-
1b1e 1 wam wszystldm z serca życzę. 
Amen. 

Cudowne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

I 

OI:ETRZW ALD. 
Wieczorem dnia Z7 iezeiiWca roku 

1877 wracała Justyna Szafrań'Ska, trzy 
nastoletnia dziewczyna, w.raz z maitką 
swoją z GietrzwaMu, uradowana do 
domu •. oo tego wł.aśnie dnia złożyła 
eg.zamm z kat~chizmu i wkrótce już 
~mała przystąpić razem 2 innemi dziec 
!Ili. do IJ)ieJ;Wszej Komunii św. Minęły 
J~Z plebamę, gdy Justyna zatrzymała 
stę w d·r.odze w.patrując się szeroko rQz 
wa:temi oczyma w klon 1Przy plebanii 
s~1ący, bo lila tym 1drzewie ujrzała 
dziwną jasność i jakby postać 'OZł-awie
ka. Nadsmdł na to iks. Pleban, a nie 
mogąc zrozumieć izach-owania :się dzie
oka, przYtProwadzH je bliżej do owego 
klonu, a wówczas Justyna wskazała 
mi'ejsce !Ila drzewie mówiąc, :he rwidzi 
tam ipiękną w bieli dziewicę z długiemi 
wfosami, siedzącą na zf'Otem, •perłami 
wyiSzy.tern J<rześle. K~. Pleban !kazał 
jej zmówić „ndrować Marya' ', a 'PO" 
tern chciał ją odesłać do domu, gdy J_u
styna dalej 01>0wiadala, że jeszcze wię
kszą j'asność widzi, i dziecię z nieba 
zstępujące. _iwreszicie idzie1wicę wraz z 
d?..iecięciem do nieiba wstępującą; po
czem widzenie Z111iildo. Justyna była tern 
widzeniem 111adizwyc.zaj wzruszonąi i 
przestraszoną; oczy jej palaly szczegół 
niejszym blaskiem. Wróci·wszy do ma
tki apawiaidała jej, że widziała ;pa1nnę 
dziwnej piękiności, w taikim blasku, że 
wytrzymać nie mogła. „Chloialam ucie
kać, mówiła, a ruszyć się z mieis·ca nie 
mQ_~larrn, chciałam krzyczeć, a ust nie 
zdołałam otworzyć". Ksiądz Pleban 
po1lecił Justynie, .aiby na idnugi dzień na 
to samo miejsce rprzy1szła 1 o<lrrnówić 
.różaniec iprzed wieczorem; przyszła 
więc z kilkoma towarzyszkami swerni 
i Qdmawiały razem różani'ec, a gdy 
,przy lkońou różańlm zadzwoniQno na 
,.Anioł Pański". a nawet ,wcześniej, wi
działa Justyna podobnie jak poprze
dniego 1dnia prześliczną dziewicę, a nad 
jej glawą Aniołów, trzyrrnających ko
ronę i berlo; vawyżej zaś krzyż Jas
niejący. To7:s:amo powtarzało się d~i 
następnych. J ustvna z> polecenia 
ks. ProQ<>szcza za;pytata się jaśniejącą 
dziew.iloę czeg·oby żądała i otrzymała 
odpowiedź: „Ż'<l'<larrn. a·byśeie codzień 

-
odlma~al~ ró~aniec". Innym razem na I d~óch naU!ką i pobożnością znamie
pyta!11e ~11II1 1est, prześliczna Pani od- mty.oh kapłanów . Ci bawili w Gietrz
~a:v1edz1ała Justynie: „Jam 1est Nai- waldzie raz dwa, inny rai cztery dni, 
p1ętsz~, PaJI111a Marya Nieu:>okalanie 1badali ~zech~tronnie tak treść sa-
oczęta : my,ch ob1aiwien, jak osoby, które· je 

Y" d:ruu Naiwiedzenia Najśw. Panny miewały; q>0ozem złożyli obszerne 
(2 1I·pca). :pr~ybył drugi świade'k cudo- sprai:v~d~ie, .!k?rzystnie świadczące 
w11ego z1~1ema rw osobie Barbary Sa- o obJaV:Jemach .g1etrzwald~ldch. Mimo 
m1!low~1eJ1, towarzyszki Justyiny to kościelna władza żadnego orzecze
d·z1ewcz.ecia dwunastoletni~ Go wie~ nia nie "WJlldała. co ·9'o peWnoścJ tych 
cz?r zbierały ~ię dzieci na różaniec i ~j~więń, rost~iając je na czas rpóź
od~ąd Ju~typa 1 Barbara miewały .PI'IZY meJ~zy, lubo h1storyę ty.cą objawień~ 
koncu .rózanca. te isame widzenia a na na1?isaną na poclsta1Wie .urzędowych .do
zacLaiw~e ~Y·tani_ą tę .samą ooW·erały kum~~ÓW, pOZW?lila drukiem ogłosić. 
od'J)O:v1edź. Oprócz dzieci wieralo się Na m1e1 tu si'ę opieramy. 
na ~łeczomy różaniec :mnóstwo lrudu z Do Gietrz;wałdu zgromadzili się piel 
olwbcy,, ai~y w~dzieć cwdownie zachwy grzymi .z bliska i z daleka coraz liczniet 
oon.e dz1ec1. ~ma 12 lipca o,prócz wspo- a1by być świaidlkami cudowpego wildze
mmanyoh r~z1eci, dwie starsze osaby nia. Przybywa.to ich cod.zień (t)O kilka 
Z~'C~ęty 'W~yWać objawienia. Miaoo- i kJllkanaście itys.ięcy. mimo najroomait 
~1c1e [:Iź~1eta Bylitowska, 'Widowa od szych przeszków i trudności· Wielu z 
ktllku lat I Katarzyna Wieczorek pan- nich przystępowało do Spowiedzi i Ko
n~ w 24 ro.kiu życia. Różaniec •a· munii świętej, wiełu doznawało nad
IW'l~ ~flZ~ irazy dziennie, .rano. w po- 7JWyczajnych łąsk, a wszyscy wraca
l~dlni.e i wieczór~ coraiz więcej zbierało li do domu rpodniesieni na duchu, t u
s1~ mety~ IPObóżnych„ aJe i dekawych mocnieni w wierze, w Qpiekę Naiśw. 
WI~z?w. Podczas objawienia czyniły Paillil11Y: rw owych ciężkich dla Kościo
dz1ec1 Najśw. Pannie ipytania, jakie iirn la czasach. Najwięcej. bo do 50 tysięcy 
ks. P.r~wz czynić zalecił i Oidł>iera- ·zebrało si'ę w dzień Narodzenia Naijśw. 
l~ odpowiedzi. Ram jedneg-0 na pyta- Panny, w tym bowiem dniu iak był-o za 
n~e: 1aik dtugo 1będą trwały te objawie- powiedzianem, obj~iła się ostatni ~ 
ma, ot!~ały odpowiedź, że przez tłaiśw. Panna. 
qwa m1es1ące. Od tego czasu rp<jbożny lud, lubo 

Tymozasem rwiadOOIOŚĆ o cudo- nie tak lk1Jllie jak ioodczas objawień, 
wnych zj~niach w Gietrzwałdzie spieszy jednak chętnie do Oi'etrzwałdu, 
f1?Zes2)ła się po całym świecie. Jedni, tam s:zll!kają~ la.siki, światła i pomocy 
c1 zwłaszcza ico dzieci zachwycone t11a w ciężkich ohwila-ch życia. NajlklznieJ, 
":"ła~ne wid1zieli oczy, mówili z uwiel- bo około 12 tysięcy ·pątników rprzyby
b1emem o objawieniach - inni obawiali wa na 1Ufloczystość Narodzenra Najśw. 
się Jaki:j zdrady nieprzyjaciela dusz, Panny i w dzień św. Apostolów Piotra 
który się nawet w Anioła światłości i Pawła. Prócz tego, jak r-Ok długi, 
zdolen iest przemienić, aby osrukiwac zna}diziesz tam pątników, vwlaszcza w 
:ndrad'zać i gubić dusze Chrystusowe. dnie świąteczne~ czesto z _bardzo dale
N1edow_iankowie i .prote'stanci szydzHi kich stron PQlski .. Niektórzy zgłas.zaią 
z obiaiwień gietrzwałdzkich ;pubUcznie. się do ks. Proboszcza z oświadcrzeniem, 
Sam pleban gietrzwald1zki, :ks. Augu- że oczywistych doznali C'tłdów, ucle
styn Weichsel, w 1niemałym 1był kł<YPO- kająie ię tl.o Najśw. Pamy Gietrz.wałdz 
cie. Bo chociaż starał się Postępować kiej: w chorobach, niebe,.zvieczeń
.z całą ro.11Waigą i roztropnością~ jakiej stwach życia, ltub innych doświadoze
tak ważna sprawa wymagała. O'bawial niach Pańsikich. Ks. l})tfo.boszcz jednak 
si~ jednak, ozy się sam w czem nie lu- nie .przyjmuje tych zemań, chyba że 
<lz1, zwlaszic~a że objawienia te tak są potwierdzone przez władzę ducho
częste, tak niezwykle, słuszne nasuwa- wną zezna.iących. - Tak na P'fZykład 
ly w~tpliwości. Nie brakło nawet o- przy studzience w Gietrzwaldzie (któ
czyw1stych dOIWOdów, że nierprzyjaciel rą Najśw. Panna podczas objawienia 
dusz mięsza się w te sprawę. Szczę- dnia 8 września r. 1877 ;pabłogosławi
ściem,. że !<> wmię.szanie się ducha cie- ła). czytamy napis d.ziekczynny: Pul
m~ośc1. me . trudno „ było odróżnić od cheryi z Czarneckich Sędzierskiei; ze
dz~ałama .Boze~o. kt?re w całe!Il prze- znającej pad iprzvsięgą, że nie mogąie 
biegu g1etrzwald.zk1ch objatWień wi- tz:naleść _ulgi ni rpomocv u ziemskich le-

dO!c'Znem było. Karzy. na chorobe 1Płuc i cięiJkje cier-
Nikt WIJ}rawdzie z l1udzi, :którzy mie- pienia wewnętrzne, skoro się z wiarą i 

li sposobność przekonania się o tych ufnością addała w o:uiekę Najśw. Panny 
obi.awieniach w Gietrzwałdzie samym rw Gietrzwałdzie, dnia 2 sie·rpnla 1878 
nie śmial posądzać żadną z czterech o- wróciła zdrową -do domu. 
sób, które je miewały, o jaki fałsz Jub Kościół ~ietrz\vałdzki. który da
udawanie: były bowiem wszystkie po- wniej był bar<l.Z'O sz.czuply i skromny, 
bożne, .prawdomówne, w Qpowiaidaniu z licvnych lubo ofiar nielgrzymów, 
szczere i proste, bez ślaidu próżności, przerobiony został na obszerną i wspa 
lu? ia~iego zie.ms.kieg_o ~v~rachowania. ,nialą świątvnię w sitylu goty1~kif!1. ~<l
NiektQrzy atoli 1obawialI się, czy one sztem 130 tysięcy marek. W c w1elk1m 
są zupelnie zdrowe 'P'Od względem ner- ołtarzu tej pięknej świąty.ni umiesz<)'Z()
wowym i umysłowym? czy bezwie- no figurę Naiśw. Panny Niepokalanie 
d1t~ie nie ulegają jakim złudzeniom zmy Poczętej. po bokach jej św. A-postołów 
sloiwym? Aby się ·o tern dokładnie prze Piotra i Pawła. tudzież innych $wię
konać, przybyt9 c}o Gietrzwałdu trzech tych. Na sklepieniu wjdzimy tprzed
lekarzy. którzy badali szcze~óloi\vo staiwoną Najśw. Pannę tak, jak się 
wszystkie cztery oso:by, talk :podczas dzieciom na klemie objawita. 
widzenia, jak i w innym cz~sie, i wszy- O Gietrzwałdzie wjele pisano w pi
scy trzej jedno-zgodnie orzek1U. że zja- smach ;public?my:ch i w osobnych <lzie
wienia ich nie moga ,pochodzić oo ża- łach. 
dnych złudzeń zmysłowyc~. Naj~vażniejsze z nich v.ry<lane przez 

Władza ducho'Yna takze .p;ze~n~- miejSJOO.wego Proboszcza, ks. Aug. Wei 
czyła do z.ba-0.aima tych ob1aw1en: chsla. pad' tytułem: Objawienia Matki 



Bo•skiej w Oietrzwaldzie; w Brunsber
cłze 1883. 

O widzeniach i zachycenia.ch przy
rodzonych i nadprzyrodzonych wogól e 
i rozpoznawaniu takowych z zasitaso
wainiem do objawień OietrizwaMzkich, 
11aipiJSał iks. Ja~ Zieliński, Pe1plin 1882. 

Dzieje Kościoła katolickiegoł 
Cłu dalszy. 

Drugi u&tęp stanu poniżenia Chrystu· 
sowego. 

(Publiczne nauczanie). 
§ 59. 

I. św. Jan chrzci Chrystusa. 
Chrystus Pan, chociaż nie potrzebo

:wał chrztu jako nieskończenie święty. 
kazal się przed rozpoczęciem publiczne~ 
swej dz,alalności ochrcić św. Janowi 
Chrzcicielowi. 

Chrystus zniżył się do tej czynności 
po pierwsze, aby nam przez to dać no
wy dowód głębokiegiQ poniżenia; po
wtóre, aby sam to wykonał, do czego 
innych nakłaniał, i przez to, jak sam 
mówił, -wypełnił pod pewnym wg·lędem 
sprawiedliwość (Mt. 3, 15). Gdy bo
wiem Jan św. wzbraniał się Go ochrzcić 
rzek~ Pan Jezus: „Zaniechaj teraz, albo 
:wiem tak się nam godzi wypielnić w.szel 
ką sprawiedliwość;" po trzecie nare
szcie, gdy jako głowa i przedstawiciel 
całej ludzkości pr·zez swól chrzest u·
.święcił nas , w którym wszyscy po 
Nim odradzać się mamy. 

Ostatnie tlomaczenie wyjaśnia nam 
szczególne okoliczności przy chrzcie 
tym zn.chodzące, a mianowicie: 1. Przy 
Jego chrzcie niebiosa się otworzyty, by 
nam pokazać, że przy naszym, przez 
Chry,stusa uśświęconym chrzcie, nie
bieska działa siłą, która nam przede
wszystkiem wskutek upadku Adama 
zamknięte otwiera niebo. 2. Po chrzcię 
wstąpił na Chrystu~a Duch święty w wi 
dom ej postaci; i my także stajemy się 
przez chrzest uczestnikami Ducha św. 
3. Bóg Ojciec nazwał Chrystusa przy 
chrzcie Synem swym miłym, co dla nas 
być ma wskiazówką, że i nas takż-e Bóg 
we chrzcie za dzieci przyjmuje, że i 
my podobnymi się stajemy Jego przy
rodzonemu Synowi. 4. Przy chrzcie 
Chrystusa, Trójca św. się objawiła; 
stąd i nasz chrzest odbywa się pod 
wezwaniem i mocą Trójcy przenajświę 
iszej. •1

· .~ 

§ 60. 
2. Post i pokusa Chrystusa. 

1. Po chrzcie „był Jezus zawie
dzion na puszczę od Ducha'' i rozpo„ 
czął czterdziestodniowy post; i tutaj 
dzi:ałal znów jako nasz Zbawiciel i za
razem jlako przedstawiciel odkupionej 

1przezeń ludzkości. ucząc ją swym przy
;kladem, co czynić powinna. Działał 
tutaj jako nasz Zbawiciel; albowiem u
!Sunął się od świata nla puszczę i po
scił, aby przez to odpokutował za grze 
chy naszych pienvszych rodziców, któ
rzy przez pożywanie zakazanego owo 
cu prawo boże byli przestąpili; ró
wnież pokutował i 2.h nasze osobiste 
grzechy. mianowicie za cielesną pożą
dliwość. Jako przedstawiciel całeJ 
przezeń odkupionej ludzkości, usuną
wszy się od świata, nauczył nas, że 
nas chrzest odlącza od tego świhta, któ 
ry wedlug św. Jana apostoła ( 1 Jan 2, 
16), niczem nie jest, jeno „pożądliwo
ścią ciała, pożądliwością oczu i pych'-! 
żywota.'' Przez post swój dal nam 
naukę, że tenże zbawiennym jest dla 
nas, Bogu miłym i skutecznym śroj
kiem przeciwko pokusom i napaściom 
szatańskim. 

2. Chrystus Pan dopuścił, aby sza
tan Go kusił, aby jako drugi Adam w 
tym względzie stili się podobnym pier
wszemu, aby jako. przyobiecany po
gromca węża, zwyciężył pokusy 
szatana, który p1ierwszego Adama po
k1onał, nadto. aby przez swą pokusę 
dał nam naukę i zgotował pociechę. 

Ponieważ Chrystus. dla hypostaty
cznego połączenia z bóstwem, zgrze
szyć nie mógł, stąd też kuszenie Jego. 
podobnie jak kuszenie pierwszego Ada
m:1, bylo tylko zewnętrznem, wewnę
trznie bowiem nie mógł Chrystus Pan 
być kuszonym, podobnie jak i Adam. 
Przy tern kuszeniu Chrystusa i na to 

zwrócić wirn1iśmy U\vagc, że Chrystus 
wśród niego własną s'vą wolę uczynił, 
a co czartowi uczynić dozwolił, czyli co 
od niego ucierpial. Z wlasnej woli sta
wil się Chrystus na pokusę czarta; -
albowiem „był zawiedzion", mówi pis
mo święte. na puszczę od Ducha,''- a 
tvm Duchem· nie był duch zły, lecz 
Duch święty; dozw-0lil zaś, aby Go 
czart zaprowadzi! nla ganek kościel
ny i na bwrdzo wysoką górę. (Stało 
się to jak św. Tomasz zAkwinu nadmie 
nia. nie w wizyi tylko, lecz rzeczyWi
ście). Nie powinno rms to ,jak św, Orze 
gorz W. pisze, zadziwiać, boć i na to 
zezwolil Chrystus, aby Go członkowie 
szatana krzyżowali. 

Odnośnie do mi·ejsca, czasu i .innych 
okoliczności tego kuszenia Chrystu.so
wego, nadmienuamy co następuje: a) 
Na puszczy pozwolił sie kusić~ ponie
waż, jak mówi św. Ambr·oży~ pierwszy 
Adam. którego chciał z niedoli ·wyba
wić~ na puszczę z raju, wypchniętym 
został. b) Pozwolil s.ię kusić, odbyw
szy post, dta przykładu i pouczenia nas. 
abyśmy się vostem uzbrajali przeciw 
pokusom i żebyśmy nawet poszcząc i 
,inne dobre czyniąc uc'zynki, nie sądzili. 
żeśmy już zupełnie sHni na odparcie 
szatańskich napaści; również pozwolił 
kusić się dla tego, że oslahienie wsku
tek postu rńastręczylo czartowi sposo
bność ·do kuszenia. Dyabeł bo'wiem, 
który wiedział, jak mówi św. Ambro
ży, że Syn Boży przyjdzie na świat, ale 
nie wierzył, że w słabym ludzkiem na
rodzi się ciele, widząc w Chrystusie wy: 
cieńczenie, począł podstępować, czy to 
rzeczywjście jest Syn Boży i dla tego 
chci',1ł się o tern przez kuszenie przeko
nać. 

Przebieg i stopniowanie pokus sza
tańskich na_ osobie Chrystusa ma ró
wnież podobieństwo do Adamowego. 
Jako pierwsżego człowieka tak i Chry
stusa kusi cza.et naprzód za pomocą 
pokarmu, który .sobie miał zgotować 
cudowni·e; jako pierwszego człowieka 
kusił próżną żądzą wiedzy„ tak i Chry
stusa chciał nakłonić do pożądania pró 
żnej chwnly i odznaki; i nareszcie, ja
ko pierwszego człowieka kusił do wy
raźnej pychy, tak i kusi i Chrystusa 
do zupełnej pogardy Boga, a zatem i 
do wyraźnego ą}<tu pychy, ofiarując mu 
świat d1ly w darze, jeśliby· się dopuś
cil bałwochwalstwa. 

Jednakże wszystkie pokusy pokonał 
Chrystus i, nie zapuszczając się nawet 
z kusicielem w jakiekolwiek rozumo
wania, usu\vł1 każdą jego pokusę po
stem i jasnem słowem Bożem. 
· "Sk011czywszy wszystko kuszenie, 
dyabeł odszedl od Niego", ale tylko
jak mówi św. Łukasz, . .aż do czasu": 
aby potem wśróq mąk znowu swą na
paść powtórzyć. Po oddlaleniu się zle
go ducha, przystąpili aniolow.ie i służyli 
Chrystusowi Panu. 

§ 61. 
Poniżenie Chrystusa w czasie publicz

nego działania. 
Żywot Chrystusa w czasie Jego pu

bliczn. dztlałania, był również .pasmem 
ciągłych cierpień i poniżeń. Były nie
mi mianowicie: 1) wielke jego ubu
stwo, tak że wedle własnych słów nie 
miał, gdzieby głowę skłonił; 2) nuŻące 
prace i uciążliwości, których srię podei
mowal; 3) prześladowania J· sidła nie
przyjaciół, przed którymi p1hwie cią
gle chronić się musiał; częste uwlacza
nia Jeg-o sławie, mianowicie: nieuznanie 
i złośliwe tłomaczenie najszlachetniej
szych Jego zarr111rów; pogarda, posą
dzania i obelgi, na które był wystawio 
nym; przekrecanie Jego nauki, czego 
nawet uczni1owie się dopuszczali; wiel
ki smutek niewiary i wielkiej niewdzię 
cznośc! ludzi, szczególniej Jerozolimy, 
nad ktorą łzy gorzkie wylewa. 
. , \V sze~~oż, jak już wvżej PO\\{jedzie 

hsmy, wsrod1
• tych głębokich poniże!l, 

przebijają się jasne promyki przY1Szlego 
uwielbienia Jezusa, jako to: boska mą
drość w nauczaniu. wszechmoc, prrzyje
mność .i wzniosłość Jego istoty, która 
tak byla pociągając::i, że słuchacze 
przy Nim często wiele dni trwali; nieo
graniczona miłość ludzi „dobrej woli", 
szczególnie zaś ku końcowi publiczne
go działania, przemienienie się i uro
czysty wyjazd do Jerozolimy. 

.... , . (Cia~ dalszy nastąpi}. , , . · 

.J~E:~, ,_, .. Fi~~ 

PO i> KOP. 
Z opowiadań Sherlocka Holmesa. 

Ciąg dalszy. 
- Jakto, nic pan nie iwie ·o Klubie ru 

dodwl1osych? - zapytał, ·otwierając 
szeroko oczy. 

- Nie wiem nic. 
- Doprawdy? Tem więcej mnie to 

-dzrwJ, że. właśnie '"Paln mógłby się u-
biegać o to miejsce. 

- A cóż -0no przynosi? - zapyta-
1em. 

- Wprawdzie nie więcej jak kilka
set funtów rocznie, jednąk praca jest 
taik maila, że obok niej można się -Odda
wać dotychczasowemu zajęciu. 

Począlem słuchać uważniej; w 1osta 
tniich bowiem Jatach szedł mój inteires 
nieświetnie i kilka setek bardzoby się 
było 1przy.dalio. 

- Q.ppiwfod~że mi pan coś więcej 
·O tern w.szys~kiem - pr·Q>siłem. 

- Jaik pan sam w.idzi, jest rnzpisamy 
ikon1kurs i podany adres, Rdzie się tr.ze
ba zwrócić. O ile słyszałem, związek 
z.ostał utworzony przez pewnegio milio
nera amerykańskiego Ezechiasza łiap
ikinsa, kt6rv był, zdaje :się, wieL.'<im dzi
wakiem. Po je~w śmienc.i zna.leziono 
bowiem testament, w którym swój ol
·br.zymi 1111ająteik iprneznaczył na utwo
.rzemie funda:cyi na rzecz rndowłt()isych. 
Procent od ka1pitałów za:pewnia rndym 
spokojne i wygodne utPzymanie. 

- Z 'Pewnością miliony rndowlo
syich się ziglaiszają - rzuciłem . 

- Byinajmniej. Funda:cya ta odiniosi 
·śię tylk·o do mieszkańców Lorndylllll i to 
dorosłych mężC'zyzn. Ameryikainin ·P·r.ze 
pędzil bowiem swoi(ł mfodość w L>01r1-
dynie i chciał dawniej ojczyźnie wy
świadczyć dobrodziejstwo. Słyszałem 
też, że uie uwzględniają zgllaszeń ty.eh 
ludzi, których włosy są tylikoo md10-

,b~ond lub ruct:o-bronzowe. Tu chodzi 
wy.l~cznie o jaskrawą.. płonącą rndość. 
Gdyby ipaITT na przykt~d di.ciał się 

,z;gl'Osić~ to na 'Pewno. otrzymałby pan 
to miejsce. Ale panu !noże inie opładlo
by :sie trudzić dla tych 1kilkuset funtów. 

Jak sami panowie widzide, bairwa 
.molch włosów jest tak żywa i płomie
nista, że ja1ko kamidydat mogłem się spo-
1dziew;.:ić ]JłOmyśli!legio wyniku. Spaul
·d'ing, zdaje się, zna.J dobrze tę sp.ra1wę, 
sądziłem więc, że mi nie maJ;o. pomoże. 
Kazalem mu więc zamkmąć budę i obaj 
udaliśmy isię na wSJkazane· miej~ce. 

- Ach pa•nie, co to by l za widok! 
Na Fleet-Street roiło się po prostu od 
mdowlosych. Z .północy, południai. 

zachodu i wschodu zbiegli się wszyscy. 
którzy tylko mogli się wykazać choć
by -Odrobiną czeirwonego blasku na glo
wie. Nigdy nie przypusiiczałem, aby 
w Londynie była taiką liczba rudych! 
Byl tu reprezentowany !każdy mdy od
cień, a więc: słarniano-cytrynowo-po
maira1iozowo-żólty, ceglasto-iwą trobia
no-glinias to-cze~.ony, al'e - jak u
trzymy:v.rał Sf>aiUlding - kilku tylko 
mogło się pochwalić prawdziwą. ja
skrawą mdością. Gdy ukzalem tak 
wie}ką liczbę kandydatów, miałem o
chotę się wrócić, lęc:z Spauliding nie 
ch!ciał -!)aJwet o tern słyszeć. Szturka
jąc i roz,py1chając się łdk·ciairni ina wszy
sfkie strony, utorował on drngę przez 
ciżbę aż 111@ .schody. I tutaj ;plynę?y z 
góry na dól jakby fale ludzkie. Jedni 
szli w górę pełni nadziei, drndzy roz
czarowani schodzili na dól. Starn_ęliśmy 
wreszde szczęśliwie w biurze. 

- W1caile ciekawa historya - zau
w,a1żYl Holmes, gidzie klient 1przerwał 
na chwilę i zażył taiba1ki. aby ·odświe
żyć swą .pamięć. - Proszę, opowiadaj 
pain dalej. 

- W biurze stało tylko kiłtka 1d.re
winiainych krzeseł i stół ·z dnzewa jo
i<Howego. Przy :nim siedział j,akiś ma
ty czloiwiek o włiosach czerwieńszych 
jeszcze 1niż mqje. Każdemu wchodzą
cemu kandyda±owi zadawał oo 'kilka 
p_ytań, zawsze ·j.ednalk znalazł coś do 
zarzuceniai tak, że dotąid nikt jeszcze 
nie okazał się '.łdatnym. Ostatecznie .po 
kazalo się, .że .nie takto fatwo otrzymać 
owo miejsice. Ody jeidna!k w.zyszła ko
lej na mnie, ·ak:azaf .sie mały człowiek 
iprzychyl1niejszy:m. ZalJllknął - zaraz 
drzwi za na.mi. chcąc 00Stać sam na 
~am. 

- Ot10 pan Jabez Wilson - :rzekł 

mór pomocnik - k:ó;·y jest gotó\· 
przyjąć wolne miejsce. 
· - Ten byłby, vdaje się, ·do tego od
po\viedni, -- odrzekl maly czt.owiek 
- bo czyni zadość postawionym wa~ 
runkom. Nie .pamiętam, czy kiedy Wi
działem tak wspaniale rude włosy 
Cofnąwszy się krok wstecz. przechylił 
gfowe i ~rzyrpatrywał się rwlosom tno. 
im tak" że a.ż sam poczerwieniałem 
Nastęipnie przysta..Pił <lo mnie i ująwszy 
moją 'rękę. powiinswwa~ mi serde\.'7Jnie 
s~częśliwego wyniku. 

- Niema 1po1:rzeby się namyś1ać co 
·do pana, rzekł. - J eidma~ pan wyba
czy, że zachowamy pel\V'ne środki 0_ 

st.różności. To mówiąc, chwycił obie
mi ręikaJmi moje wlosv i łJ)Ociagnął za 
nie tak mocno. że z bólu aż krzyknąłem. 
- W oczaich pańskich widzę łzy _ 
rzekł. pusiziCJZają·c włOJSy, - ten dowód 
zuipełnie wystarcza. Musimy być 0 ... 

strożni, ponie:waż dwa razy 1nas oszu
ka•no. raz peruką~ drugi raz sztucznem 
zaibarwienLem. Mógłbym panom całe 
histo1rye opowiedzieć o miksturach, Ikt& 
rych w tyi:n ·celu używa.ino. To rzek}
szy, wychylił się .przez okno i :zaw.otat 
z całej siły, że wa:kują1ce miejsce jest 
już 01bsa<lzone. Szmer rozczarowania 
doszedł aż do naszych uszu, poczem 
tlum wzbiegl się na .wszystkie strony„ 
,a w' bi1urze zostaliśmy tyłko my sami. 

- Naizywam slę Du111can Ross -
mówil mały pan - i jestem 'sam za
wiadowcą kaipitalu, z;os~awionego .przez 
szlaahetnego dobroczyńcę. Czy :pan 
jest fona ty? Czy ma, 1pa1n jaiką rodzinę? 

- Od1porwiedziatem, że rnie mam ni
ikog-0. 

Wówczas mały pan zrobił zawie
dzianą minę. 

- O to ~ietka szkoda! - rwkł. Ka 
.pital b9wieim ma służyć nietylrko do u
trzymania ale i rozmnażania rudych. 
o to 1ba11d.zo źle, że 1Pan jest kawale-· 
1rem! 

J:uż posmutniałem sądzą·c, że o
stateczinie miejsca nie otrzymam .. On 
jednak po krótk1m 1namyśle rzekł: 

- Gdyby chodziło o kogo tnineigo„ 
to r0ki0Ji,c~nO·ŚĆ ta, bylaby <lecydul~ą 
przeszJkodą. Kto jednak ma takie wło
sy, względem te~o nie można brać 
WSizysttkiego zanadto doslownie. -
Kiedy mógtiby pan objąć posadę? 

Nie jest to rzedz tak latwa, mam 
bowiem własny interes. 

- Co ido tego, ·niech ipan będzie 
~pokojny - rzelkl Spaulding - pr.ze
cież ja mogę p.a.ma wyręczyć. 

- A w których g.odzinach był
bym zajęty? 

- Od dziesiątej do drugiej, 
.- IiaJITdel zastawniczy idzie naHe 

1piej wieczorem, szczególnie we czwar
tek i piątek wieczór ,przed dniem wy
iplaty. A zatem zaię:cie w goozina1eh 

przed1poludniowyich byłoby dla mnie 
bardzo d10god·ne. MOS!łem się taikże w
petnh~ bezpiecznie souścić na mego p<J 
mocnika. Powiedzia·łem WiQc, że mi 
to miejsce j1e'St bardzo na rękę. 

- A jakaiż jest płaca? zą:pytałemp 
-Cztery fonty tygodniowo. 
- A prnca? 
- O tej 1nawet i mówić u1i.e wairto. 
- Cóż fo znaczy: ,.inie warto mó~ 

wić"? 

- Ma pan .przez caly czas sie
dzieć tu 1Za kantorem lub pr.zynajmniei 
w tym tutaj domu. Gdyby uan tego wa 
nunku nie ·~ełnił, narazilby się pan mr 
utratę posady. Tego warunku wyma
ga ibardzo stanowiczo testament. 

- Wszak to tyJko cztery g·odziny 
dzieinmie ! Ani do głowy mi :nie iprzyj-· 
dzie wydalać się. 

- Niedqpuszioz.alne są także wszef 
kie wymówki - 1mówił dalej p. Rass -
choóQ_v choroba. interesa itp. Musi pall 
być .11~ miejscu, albo firaci patn srwe 
prawa. 

- A jaika·ż jes:t 1praca? 
- Przetpisywarnie „Encyddopetlyr 

Brytańskiej' '. W te.i tutaj szafie JeżY 
tom pierrws·zy. Pan sam ma poistarać :si<t 
o atrament, pióra i pJ1pier, my dostar
czwmy tyłko stoł1u i krzesła. Czy może 
pan już .j:utro rozpocząć? 

- Naturafoie, r0dpowiedziałem. 
- A więc bywaj 1pan :odrów i poz-

•wól raz jeszcze złożyć serdeczne grata 
lacye. To mówiąc, odprowadził mnie 
uprzejmie pod same drzwi. Gdy wre ... · 
s:ocie' powróciłem do domu, nie wied'zi.at 
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1em ITTawet, co myśleć i mówić, tak by
leJJl zadowolony ze szczęśli\vego ·obro 
tu sprawy. 

Caly dzień rozmyślałem nad tą hi
storyą, aż wreszcie, gdy ·nadszedł wie
czór, ogar~la mnie >Ob<ł!wa, że to wszy
stko jest może przykry żart lub os.zu
k,aństwo; nie mogłem dojść w jakimby 
to było celu. W~dawalo mi się nie
rnożliW'OŚ-Cią, aby ktoś mógł zrobić ta
ki testament i przeznaczać tak wyso
ka placę :z.a zwykle przeipisywanie 
encYlk1o'Pedyi. Spaulding. jak mógl u„ 
spdkaj.al moje obawy, ale .~dy kładłem 
~ę do ló:hka, nie myślałem już wcale 
0 tej sprawie. Na drugi dzień jednak 
110stainowilem chociaż spoj'rzeć jesz
cre na biurio. Ku1pił001 wieo flaszeczkę 
atramentu, wziąłem gęsie piór.o, siedm 
arkuszy papieru konceptowego i uda-
Iem się na Popes Gourt. -

Ku memu ·wielkiemu zdziwieniu i 
radości znalazłem tu wszystko w p.o
rzadiku. Stół byt już przygotowany. a 
Ouncan czekał, aby mnie pouczyć o 
mei1 pracy. l(azal mi zaoząć 'od litery 
A i wkrótce sie oddam, przyrzekłszy 
zaglątdać dl{) mnie co .pewien czas. O 
godzinie drugiej pożegnał mnie, (J}O

chwalił moją .pHność i zamknął biuro. 
Talk mijał dzień za1 dniem. W sobo

tę wyplacil mii Duncan cztery sztuki 
ilota, ialko ·zarobek tyigodniowy. i zno
wu zaczął się n()!Wy tydzie11. Codzien
nie o godzinie dziesiątej .bylem już na 
stanawisiku~ a o druR"iej je ·OQUszczateim. 
Duocan !Przyichotiził Qóźniej tylko rraz 
na dzień, następnie '11ie pdkazywal się 
wcale. M.i!mo tego jednalk aini na: chwilę 
nie QJmSzozalem 1pokoju, nigdy bowiem 
nie bylem .pewny, czy się 1pan. Duncan 
cie rziaiwi. Miejsce to było mi aż nad
to na rękę, a:bym chciaJ narnżać się 
na }ego utratę. Tak u1plyrnęlo ośm ty
~adni. Już doszedlem od A do Attyka i 
!]X)dziewaJem .się niezadl'ugo rprzyjść do 
B. Paipietru zapisalem niemalo, a pisa
nina motai wypelnil~ prawie icałą pólkę, 
Na.gle WS1zystko się skorl.czyfo. 

- Skończyło? 
- Tak panie, właśnie dziś rano. 

lak zwykle przybywałem o godzinie 
~iesiątej) ale zastałem <lrzwi zamknię
te, a na nich przybitą kartkę ·p.rro'SJZę ją 
sobie przeczyta:ć. 

To mówiąc, wydobył z kieszeni 
tartkę wielkości papieru listowego i 
mał ją nam. Widniały rna niej słowa: 

Klub rudowfosych rozwiązany. 
9. października 1890. r. 

Społrzeliśmy na kartkę~ ale gdy 
~postrzegliśmy także smutną minę 
landecialrza. wydala nam się cala hi
storya tak zabawną, że zapomniaw
szy o wszelkich wzgliędach . .przJ!l.zwoi
~~i, wybuchnęliśmy obaj głośnym 
im1echem. 

- Ja nic w tern wszystkiem nie wi 
~zę śmiesznego - zawołał nasz gość, 
zaczerwieniwszy się aż po korzenie 
!Wych płomienistych włosów. Jeżeli 
~nowie nie mają nic lepszego do robo
~, iak śmiać się ze mnie, to wolę pójść 
fdzleindziej. 
. - Ależ nie - rzekł Holmes, siadza
~c go napowrót na krześle, z którego 
l~n iuż się podnosił. - Za żadną cenę 
ij!e chciałbym puścić z ręki pańskiej 
lprawy. 
.i Takie nadzwyczajności wpływają 
iobrze na moje dam i duszę. Wybacz 
~an, ale rzecz ta jest przytem bardzo 
~0miczna. I cóż pan zrobił, znalazłszy 
0 ogłosze.nie? 

. - Bylem jakby porażony. Nie wie
~1.ałem paprostu, co czynić. W sąsiedz 
~·1e, gdzie zwróciłem się z '.lJapytaniem 
~umiano mi nic pewnego powiedzieć. 
reszcie udałem się do gospodarza do 

~u, buchaltera, który mieszkał na par-
1~rzc i zapytalem go, czy nie wie, co się 
alo z klubem rudowlosych. Ten jed

~1~ oświadczył mi, że nigdy nie słyszał 
~istnieniu podobnej korporacyi. A kie
~Y go następnie zapytałem, kto to jest 
nan ~uncan Ross, odpowiedział, że to 
azw1sko jest mu zupełnie nieznane. 

Mam na myśli parna pod nr· 4. 
- Co? tego rudego? 
-Tak. 

-.. Ten nazywa się przecież William 
0rri-s. Jest on adwokatem i wynajął 
k Pokój tylko do czasu. aż j~go no,wy 
. al będzie gotowy. Wczora1 wlasme 
ę \Vyprowadzil. 

- A gdzież go mogę znaleźć? 
- W jego nowem biurze. I dał mi 

następujący adres: King Edward Street 
17, obok St. Paul. 

Udałem się tam natychmiast, ale 
znalazłem w tern miejscu fabrykę gu
mowych pol1czoch, nikt zaś nawet nie 
słyszał o Williamie Morris lub Dunca
nie Ross. 

-·- Cóż pan robił dalej? pytał Hol
mes. 

- W rócilem do domu, aby zasię
gnąć rady swojego pomocnika. Ale i 
ten nie wiedział, co poradzić. Mówił, 
że zapewne później otrzymam jakieś 
pisemne wyjaśnienie. Ale cóż mi z te
go, .i11 chciałem nie stracić tak zysko
wnego miejsca. To tez kiedy ~ię do
wiedziałem, że pan tak łaskawy i bie
dnym ludziom udziela rady w potrze
bie. przybyłem tu właśnie w tym celu. 

- I dobrze pan uczynił. Piańska 
historya jest bardzo dziwna, i z n11jwię
ksq przyjemnością będę się starał ją 
wyjaśnić. Z tego. co pan opowiedział, 
wnoszę, że fo sprawa może mieć 1po
ważniejsze skutki, niż się na pierwszy 
rzut oka wydaje. 

-·- O są już poważne - rzekł Wil
son - wszak straciłem cztery funty 
tygodniow-0. 

-- Co się tyczy pańskiej osoby ~ 
zauważy! Holmes - to nie mia znowu 
tak wiele powodów do wyrzekania na 
ten dziwny klub. Jeżeli się nie mylę_, 
jest pan bogatszy o trzydzieści funtów 
i wiadomości zaw:arte w :Encyklopedyi 
pod literą A. Nie stracił pan nic. 

- - Nie -- lecz chcę się dowiedzieć, 
kto są ci ludzie i w jakim celu zażarto
wali ze mnie, jeżeli to wszystko jest 
żartem. Za drogo on zreszta dlla nich 
wypadl, bo stracili na czysto 32 funty. 

- Postaramy się to wszystko wy
jaśnić. Pozwoli .pan jednak, że zadam 
mu jeszcze kilka pytar1. Jak długo przed 
tem zajściem byl u pana ów ipomocnik. 
któr_y pierwszy zwrócił uw~gę oo o
głoszenie? 

- Coś około miesiąca. 
- A w jaki sposób dostał si~ on 

do pana? 
- Przez ogłoszenie w dzienniku. 
·- Czy byt jedynym zgłaszającym 

się? 
- O nie - miałem z tuzin innych 

zgłoszeń. 
- Czemuż pan wl.a$nie tego wy

brał? 
- Bo był zdatnym i stawiał małe 

wymagania. 
-Polewę zapłlaty - nieprawdaż:? 

-Tak. . 
Jak wygląda ten Wincenty Spaul

ding? 
-- Jest niski, krępy, bardzo gibki. 

nie nosi zarostu, choć ma już chyba 
kolo trzydziestki. Na czole m:a białą 
bliznę. 

Holmes podniósł się bardzo żywo. 
Nie przy1pomina sobie pan - rzekł -
czy ma on podziurawione uszy jak do 
kolczvków. 

--·Ma - zrobiła mu to podobno cy
gankia, gdy byl jeszcze dzieckiem. 

- Hm mruknął łfolmes i zamyślił 
się głęboko. Czy ten •c.złowiek jest je~ 
szcze u pana ? 

- Tak - dopiero co go puścitem. 
- A czy w czasie pańskiej nieobec-

ności dobrze załatwiał interesa? 
- Nie mogę się skarżyć. Zresztą. 

rano nie ma tak dużo zajęcia. 
- To mi wystarcza. Mam nadzie

ję, że niezadługo będę panu mógł wy
jaśnić calą historyę. Dziś jest sobota. 
1a zatem w poniedziałek osiągniemy mo 
że jaki skutek. 

- Cóż myśLiisz o tern, WatsD'nie -
zapyrtal mni·e Holmes, gdy już klient 
jego się oddam. 

-- Nic nie myślę - odpowiedziałem 
szczerze - ·jestt•o Siprawa bardzo ciem
na. 

_.: Im nadzwyczajniejsze wypadki. 
tern więcej w nich ciemności - ciągnął 
ttolmes. - Zwyczajne, codzienne wy
istępki. bez szczególnych znamion, rnaj
trudniej przeniknąć, podobnie jak naj
trudniej rozpoznać zwyczajną, pospoli
tą twarz. W tej jetlnak sprawie na]1po
trzebniejszy jest pospiech. 

- Cóż myśliGz począć? - z;1pyta-

łem. k k. - Palić - odrzekł. Wypade ta 1 

wymaga przynajmniej trz~ch pelnych 
fajek, proszę cię więc, ab~s p~zez ~1ę~
<l·ziesiąt minut nic do ~me. me mo~1r. 
To powiedziawszy skultł się. w S\V'Otm 

fotelu, podniósł koL~na prawie do wy-

sokości swego orlego nosa, zamknął o
czy. a czarna. gliniana jego fąjka ster
czała, niby dziób ja_kiegoś niezwyklego 
1ptaka. Sądziłem już że Holmes usnął 
i sam się nawet trochę zdrzemnąłem .. 
gdy nagle ten skoczyl jak człowiek, któ 
ry powziął nagłe postanowienie i kla
dąc fajkę na kominie. rzekł: - Dziś 
po południu gra Sarasato w St. James
Halle. Jak myślisz Watsonie - uwol
nią cię twoi pa_cyenci na kilka godzin? 

- Dziś nie m;am .nic takiego do ro
boty. Moja praktyka zabiera mi zre
sztą niewiele czasu. 

- Weź więc kapelusz i chodź ze 
mną. Pójdziemy najpierw przez City 
i zjemy śniadanie. Widzę, że afisz za
powiada dużo myzyki niemieckiej. a ta 
jest mi mlisza iniż francuska lub włoska. 
Je.st ·ona głębsza, a głębokości dziś 
właśnie mi potrzeba. Pójdź przyjacie
lu! 

Koleją podziemną dostaliśmy się az 
do Adlersgatte, skąd prowadziła krótka 
drog1a do Saxe-Coburg-Square, to jest 
do miejsca, widl(}·wni dziwnego zda
rzenia, o którcm dowiedzieliśmy się 
dziś rano. Byt to plac mały i ponury. 
który niegdyś musiał mieć lepsze cza
sy. Ze wszystkich czterech s,Jron ota
czaly go dwupiGtrowe domy, w środku 
zaś znajdował się ogrodzony płotem 
trawnik. a na nim kilka krzewów wa
wrzynu .prowa!dzilo nęidlzny żywot Trzy 
1pozlacame kule i szary szyld z napi
sem: „.Tabez Wilson". wskazały na 
miejsce. gdzie nasz rudowłosy miał 
swój handel. Sherlok Holmes stanął 
przed domem, przechylił gtowę i mru
gając żywo ocwmi, oglądał go, uwa
żnie z góry na dól. Następnie poszedł 
powoli ulicą w górę, potem wrócił na 
dół aż do r.ogu, ciąg-le badawczo spo
glądając na domy. \V k011.cu wrócił 
przed sklep rudowłosego, uderzył mo
cno kilka razy laską w bruk i zapukał 
do drzwi. Ot:worzyl je młody, gładko 
wygolony człowiek o żywych rysach 
i poprosił. abyśmy weszli. 

- Dziękuję - rzekł Holmes - ja 
chciałem się tylko dowiedzieć, w jaki 
sposób można się stąd dostać na po„ 
brzeże. 

- Idzie sie trzecią ulicą na prawo, 
a czwartą na lewo - odpowiedział po
mocnik i zamknął spiesznie drzwi. 

-- A to łajdak - rzekł ttolmes, gdy
śmy szli dalej. Niewielu jest w Londy
nie· łotrów sprytniejszych od· nh~go, 
wszystkich on przewyższa pod wzglę
dem zuchw1alości· Już dawniej o nim 
słyszałem. 

- - Widocznie - wtrąciłem - ten 
pomocnik pana Wilsona odgrywa wa
żną rolę w tajemniczej historyi Klubu 
1rudowlosych, a ty 1zaperw.ne tylko dla 
tego pytałeś o drogę, aby go zobaczyć. 

-- Nie jego. 
- Cóż więc? 

Jego spodnie na kolanach. 
(Ciąg dałszy nastąpi). 

l\łaboześsfwo polskf6 

N<mki w ciągu 2rud.nia. 

Dla młodzieńców w środę dnia 18 grudnia 
o godz.inie 8-ej wieczorem. 

Nabożeństw.o ~skie w Hordel. 

W sobote, 14 bm .. po J}Qfudniu, w niedzielę 
i w poniedzialek d'O poTuc!JJia jest sposobność dQ 
spowied!zi św. W niedz.ieilę po Po11

• o 4 polskie 
nabożetis·two z kaz'a:niem. 

W Altenbochum sposobna ść do soowiedz1 
św. przez święta Boż~o Narodzenia . 

Essen. Sposobność do spowiedzi 
św. w sobotę, 14 bm. po południu i . 15 
rano w kościele św. Jana. Kazanie w 
niedzielę o 4f4 1po ipoludniu. 

Essen. Sposobność do SJ)O!Wiedzi 
św. ·Podczas świąt Bożego Narodzenia 
w kościele OO. :Franciszkanów. • 

Horst (Ruhr ). Sposobność do spo
wedzi św. w sobotę, 21 grudnfa po pot 
i 22-go rano. Kazanie .polskie w nie
dzielę po południu. 

Schonnebeck. Sposobność do s pow. 
św. 28 grudnia 'PO pot i 29 rano. Kaza
nie dnia 29 po oo~uidniu. 

Suderwich. Spoooboość do spowiedzi św. 
31 grudnia i 1 stycznia. 1-go stycznia. w No
wy R-0k po poludniu naibożeństwo polskie z ka 
zainiem o godzinie wpól do 4-ei. 

W Holsterhausen sposobn DiŚĆ do spowiedzi 
śrw. w sobotę po polud.niu, dnfa 14 bm. Kazante 
po sumie i o 4 godz. po poludniu. 

Tanie i ciekawe k iąiki, 
które nabywać można w księgarni 

„Wiarusa Polskiego" 
w Bochum przy ulicy Maltheserstr. 17. 

Antoś z Skalina 30 ien. - Asem i królo\ a 
duchów 40 fen. - Bajarz 50 fen. - Bajka o 
zlotym ptaszku 20 fen. - Bajki, przepowiastki 
i powieści 40 fen. - Baśnie i powieści gmime 
40 fen. - Betty i Torns 1,00 - Bolesław (dal
szy ciąg Genowefy) 50 fen. - ~rato?~jca «> 
fen. - Bukiet najpiękniejszych 1 na~eka.w
szych powieści 40 fen. - Chata Wu.ia Tomaszai 
30 fen. - Cudowny lekarz 30 fen. - Cudowny 
los sieroty polskiej 40 fen. - ~emu dziad Ul'\v
szc dziadem 20 fen. - Cztery bardzo ciekawe 
powiastki gminne 20 f. - Dobry Franuś i 11y Ko 
1tuś 1 mk. - Dolina Almeryi 60 fen. - Doman 
I Liliana 40 fen. Dziwne pod.róże Obieżyświata 
~O fen. - Eustachiusz 70 fen. - filotea czyli 
droga do życia pob. 1 mk. - Gadu-g-adu 30 fen. 
- Gawedziarz 50 ien. - Genowefa 40 fen. -
Glos Synogarlicy 1 mk. - Glowa św. Barbary 
50 fen. - Godzinki o Duchu św. 10 fen. - ttir
lan<la czyli zwycięstwo cnoty 40 fen. - ttisfo
rya cudownego obrazu 10 fen. - łiistorya o 
Alim-Babie 25 fen. - łiistorya o cierpliwej 
Gryzeldzie 20 fen. - liistorya o cierpliwej lie
lenic 20 fen. - liistorva o 11 krói.ewiczach 20 
fen. - liistorya o królewiczu 40 fen. - llisto
rya o sie<lmiu braciach 20 fen. - liistorya o 
Siedmiu Mędrcach 60 fen. - Iiistorya o Smu
kowianach 30 fen. - liistorya o wiecznym ży
dzie 20 fen. - liistorya o Ziotoszku i Czerwon. 
30 fen. - Ita z Togcnłmrgu 30 fen. - Jaskinia 
Be'altusa (z obraZkami) 1 mk. - Jonek i niewi
dzialne szaty 20 fen. - Kabala czyli odkrycie 
tajemnic 15 fen. - Klara 40 fen. - Kopciuszek. 
Powiastka o sierocie 30 fen. - Koszyk kwia
tów 50 fen. - Kręte drOi;?:i 80 fen. - Królewn~ 
łloża 25 fen. - Krótka historya cudowJ1. obr. 
JO fen. - Krzak róży 30 fen. - Krzyżyk dre
wniany 20 fen. - Książka o zbójcach 50 fen. 
Kwiateczki misyjne 30 fen. - Lampa cllaro
dzie·iska 40 fen .- Legendy 30 fen. - Listo
W'nik 50 fen. - Los sieroty 30 fen. - Maco
~hai 20 fen. - Maigazyn zabarw przyjemnych 40 
fen. - Marzaina. li1storya bardzo lad.n.a 30 fen. 
- Męki piekielne 15 fen. - Milowid. Historya 
o biednym p. 20 fen. - Mmistrant czyli nauk. 
slużb. <lo m. 15 fon. - Mistrz. Twardowski 30 
fen. - Mlody pustelnik (z obrazkami) 40 fen. 
N<!Qnowszy Sekretarzyik · 50 fen. - Nauka o 
Szkaplerzach 20 fen. - Objawienie Szkaplerza 
Męki P. 20 fen. - Obrabki z życia ludu wiej'S. 
'40 fen. - Obrnzy SYTI)boliczne czlowieka 80 
fen. - O naiśladorwa.niu Chrystusa 80 fen. -
Oracye, przemowy, pieśnii i p. 30 fen. - O wj
dzeniach i zachwyceniach 1 mk. - Pan Tade
•sz (2 tomy) 1 mk. - Pieśfl .,Co się stalo przed 
laty" 5 fen. - Pieśni o NaJś. Matryi Pannie 10 
fen. - Pieśni pogrzebowe 5 fen. -- Pieć poe
matów 1 mk. - Piękna historya o goląblru 20 
fen. - Piękna Magielooa 40 fen. - Piękna Ma·
luzyn"CL 40 fen. Pfosennik 20 fen. - Pokutnik i 
Jaś Grajek 20 fen. - Pomsta Boża 30 fen. -
Powiastka o chlopczyku 20 fen. - Powiastka: o 
dziewczeciu 20 · fen. - Powiastka o Madeju 
rQZbóJniku 15 fen. - Powiastka o 'wietrze 60 
fon. - Powiastka <lfa. dz.ieci (Stokrótki) 40 
fon. - Powiastki o sierotach 40 fen. - Po
wieści ludowe 50 fen. ·_ Powiinszowainia dla 
dzieci 30 fen. - Proroctwo królowej Saby 20 
fen. - Przeraźliwe echq< trąby ostat. 60 fen. -
Przewodnik dla niez.nających jęz.yka niemiec
kiego 15 fen. - Przygody z życia IJ>~iaików 30 
fen. - Robinson 80 fen. - Rozmowa Mkhala1 
z gorzalką 10 fen. - Rozmawa trzynastu mę
żatek 5 fe.n. - R<Y.llII1yśla1nia religijne 75 fen. -
Róża z Tamenburg-ai 60 fen. - Sąd ostateczny 
60 fen. - Se"· dzieiwczynki 10 fen. - Sennik 
20 fen. - Si~tra Wiktorya fO fen. - Sobotnia 
Góra 20 fen. - Sowizdrz.a.t i awantury jego 40 
foo. - Stacye 20 fen. - Sta!ry Michal Czaro
wnik 30 fen. - Sto ciekawych a1J1egdot 15 fen. 
- Sybilla 40 fem - Sześć ciekawych bajek 
30 fen. - Sniegulinika 30 fen. - Spiewnik 
światQWY 50 fen. - Toastnik. Zbiór pnzemó
wień itd. 50 fen. - Trzydzieści trzy pozdro
wień 5 fen. - Ukryte skarby (z obrnzkaimi) 
30 fen. - Wałek na jannarku 30 fen. - Wał
ka o byt i o cnotę SO fen. - Wesoile Ga!Wędy 
a kmiotku R. 30 fe11. - Węglarz z Wadencyi 80 
fen. - Wfanek: najciekawszych powieści 30 
fen. - Wianuszek od Tadzia (t. I i 2.) 50 fen. 
- Wigilia Bożego Nar-Odzenia 40 fen. - Wlo
dzimierz czyli tryumf cnoty '40 fen. - Wojna 
żydowsl<a 10 fen. - Wybór pieŚil!i Jlaooż.nych 
opr. 40 ien. - Wywcznia 10 fen. - Zaibawne 
zdariZenia B. Powsinogi 20 fen. - Zbieranka 
ciekawy<Ch opowiadań 50 fen. - Zbiór cieka
wych opowiadań 30 fen. - Zbiór pieśni świato 
wych 80 fen. - Zbiór powinszowań 50 fen. -
Zegarek czyscowy 30 fen. - Złote kajdany mi
lości i malżeństwa 30 fen. - Zlotnicki. łlisto
rya o kupcu 20 fen. - Znajdek i straszny Po
.twór 20 fen. - Zygfryd. ttistoryai o rycerzu 30 
fen. - Żywot św. Pranciszka Ksaw. 25 fen. -
Żywot św. Patrycyusz.a, 25 fen. -

Książki powyższe sprzedaje się tył 
ko za gotówkę, więc kto zamawia listo 
wnie, powinien nadesłać równocześnie 
pie11iądze, a na koszta przesyłki dołą
czyć 10 fen. do każdej marki. Wyjątko
wo ściągamy należytość przez zaliczke 
Pocztową. Kto naraz zamówi różnych 
książek za 5 marek, nie opłaca kosztów 
przesyłki. 

Dla handlarzy i kolporterów daje
my wysoki rabat. 

Kto jest abonentem „Wiarusa Poł
skie~o", bądź też „Gazety Toruńskiej" 
lub •• Przyjaciela" toruńslde~o i udowo
dni to kwitem vocztowym, temu na każ 
de· marce opuszczamy 10 fenygów. 

Adres na listy i przesyłki pieniężne~ 
•• Wiarus Polski". Bochum. 

Maltheserstr. 17. J 



Wielki wiec socyalno-społeczoy w 
Miihlheim nad Renem. 

odbęd zir się w niedzielę, dnia 15 grud
nia po p; ludniu o godzinie 2 na wielkiej 
sali pana Bebholza. Regentenstr. nr. 9. 

Kart n 
Baczność Rodacy Baczność Bi-acła Rodacy 

w llerne i o~ołicy? -., '" Wanne i okolic,-! Polecam mój 

Na porządku dziennym: 1) spra
wa projektu wywłaszczenia oraz za
mach m1 nasz język. 2) Ogólne poło
żenie P uiaków pod zaborem pruskim. 
3) Dyskusya. Na powyższy wiec 74a
,prasza się rodaków z Milhlheim , Ko-

na Boże Narodzenie i 
Mo\l'y Rok 

poleca we wielkim wy borze i pi~knem 
wykonaniu 

Polecam na gwiazdkę zahsnki dla dzłeeł 
i na Nowy Rok karty w pięk„em wykonaniu i po· 
winszowania, także obrazy św. I narodowe, 
figury św. Pańskieh, krzyże, k81ążki 
do nabożeństwa w wielkim wyborze . ey
,;a:ry ł papierosy i wiele innych artykułów. 
Każdy oabiorca otrzyma kalendarz ścienny i będzie 
dobrze (lbsłużony. Proszę szan. Rodaków o popar· 
cie mego przedsiębiorstwa. 1472 

skład towarów kolonialnych, 
win, eyger, papiel'Ol!Jów, tabaki l t 
w ary '""~la.lane na czas zimowy. Mam ~~ 
na adwent powidła z Polski. olej siemienny tw ~z 
i nawet ma< ło z Polski. Kochani Rodac; ni:r g 
pominajcie więc o Józefoskim, który was rzetel z:i· 
obsłuży i każdego zadowoli. Proszę spróbowa~1~ 
u mnie kupić. Swój do s~ego ! 1I7~ 

lonii i całej okolicy. Zwołujący. 

WIBLKI WIEC. ~PlEW ACKI - DLA LAAR, 
MEIDERICH I OKOLICY, 

Księgarnia „Wiarusa Polskiego" 
Bochum, Maltheserstr. 17. 

Wojciech Kościelny 
ksiągarnia polska w Wanne 

przy ulicy Dworcowej nr. 9S (Bahnhofstr). 

Ignacy J ózefoskł 
Herne, Feld~tr. 37. 

Scherlok Holmes odlbędzic się w niedzi'el~, <lnia 15 bm. o godz. „ po pr.!. d.al sali1 p. Schraven w La.ar. Wiec ten 
odbędzie się staraniem Kola śpiewu Wanda, 
c:elem uhvorzen.ia chóru ko:śdel1nego. Uwiadomienie. 

Liszaje Ninie.iszem donoszę Szanownym &dakom i' 
Wr•ody skrofałv ozf.-bJłzn" he- objąłem hurtowne zastępstwo na powyżej w~p :i; 

Zarv.z po wiecu odb_ędzie się walne roczne 
Niżej podpisane towarzystwo donosi, 

ie z dniem dzisiejszym wchodzi w życie 
nowa taksa dla akuszerek, mianowicie: 

... ~ "• v Y' miane wydawnictwo zeszytowe i tylko u mnie lll o-
mo:rołdy, wyrzut7 skórne, żna. je nabyć. Podróżnych przyjmuję na kai

4
°; 

zebranie. (2) Zarząd. 

-Bacz~ Rodacy w Dulsburg-Hochfetdl 
I Id stare rany itd. ~ ..... ,. powiat na wysokfł prowizyę. Kała kaucya po. 
usuwa. szybko i radykalnie prawie w każdym przy- trze br a. Zeszyty na okaz wysełam za nadeełalliell\ 

W niedzielę, 15 bm., o godz. 5 po pol, na 
sali P. Bertrama .,Victoriasaal", Werthauser
str. 190 oobę.d'zie się polski wiec iSpołeczno-po
lltycmy. O lk1lrly ud-zialf Rodaków prosi: (2) 

padku maść gcjąca 1138 25 fen. w znaczkach. lSS~ 

aptekarza Clechan'sk1"erro'' Polecam obrazy „Królowie Polscy" wielkośc' poród z opieką I raz dziennie 15 mk. 
poród z opieką 2 razy dziennie 18 mk. 

tł & 74/100 cm. na papierze i płótnie, litografia w l~ 
od wielu lat wyprób.i przez w. lekarzy bardzo polecona.. kolorach w pięknych ramach już od 26 mk. po. 

Zwołujący. Odwfedzfn7 przed połogiem we 
Dar•w wiele ehwaleh. azna:ft nadi cząwszwy do 100 mk. i wyżej. 

--~~~~~~~~~~-- ·-
Towarzystwo glmn. .•• Sokół" w Karnap 

donosi druhom, iż w niedzielę, dhia 15 gmdJnda, 
w lokalu wdowy P. Grundmann, przy ulicy 
l<rólewskiej, punktualnie o godzinie 3 oo polu
dniu odbędzie się mł~ięcz:ne oraz roczne walne 
.zebr.aaie, m którem bedzię taikże obór no
Weg'O zarząd'u. Ponieważ prz-yjdą barozo wa
Zne sprawy do cmaiwianrai, przeto kompletny u
d1.ial druhów pożądany. Goście mile widziani. 

dnie I mk., w nocy 2 mk. 
Puszka po 1 m„ za 2,50 trzy raay tyle. Czoęśc. Marcin Jare•wń"'ki 
skladowe: Syringaextr. 2 proc., Wollfett 98 proc, ~„ ~ 

Zaproszeń na chrzciny i do chrztu 
załatwiać się nadal nie ·będzie. Nie 
wolno również prz)nosić sukienek do 
~u~ 1~0 

Jedyny skład wysyłk. ma: .A.pt. R. Sm1ez7ńl!Jki, k11ł~r;arnla l łntrolłsato•nla polaka 
Berlin H, Goerlitzerstr. 48, Goerlitzer Apotheke. W Habinghorst, ul. Biilowa 7, p. Dortm. 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~__;;:____ 

Elementarze I 
Ozolem! (3) Wdyział. 
·uwaga. C1.lonkowie. którzy są dlużei jak 

3 miesiące zalegli ze skfadkami rniesięcznemi, 
mogą się na zebraniu z nich uiścić. w przeci
-wnym razie nie mają prawa prey Vborze za
.rzą.(lu. - Zairząd i rę~rowie -ka.$Y W.inni sie 
starwić godzinę prędzieJ m posiedzenie. · 

Józef Babski, sekreta-rz. 

l(olo_ śpiewu Jłołek" w Recklłnghausen-Siid 
Bruch 

~i swym czlionkom, iż w niedziele dnia- 15 
,grudnia o godzinie 4 pą południu od-będzie się 
roczne walne zebranl.e i obór nowego zarządu. 
O licwy udzi>ai prosi (3) Zarząd. 

Uwaga: Posiedzenie zarządu o godz. 2 po. 
·J>Ołudniil. na które i rewizorowie kasy są po-
1rząda'l1i. Lekcya śpiewu o godzinie 8 wieąo
cem. O Ji.czny udz.ial w lekcyj prosi 

StanlsJaw W ecbta, sekretarz. ------
l(oło śpiewu • .Halka" w Kastropłe. 

Rocme walne zebranie odbędzie srę w niedzie
le .dnia 15 grudruia o goitz.inie 6 wiecrorei:n. ~a 
porzącłku ch:iennym obór. nawego z.ar.z.ą<1U 1 Wle
łe innych ważnvch SPJ'.'ruW. Obecność ~zy~
kich czlcmków Jest 1\oniecma. Gości mile Wl
dzaini. O liicmy udzial i punktualne -prnybycle 
prosi (2) Zar~d; _ 

Uwap: Lekcya śpiewu w ten sam ~en l::> 
grudni.a. oo J>Ol. o godz. 4 przed zebraniem. 
--Towarzystwo św. Jadwigi w . Oerthe. . 
Ostaltni'e posied'z.enie pr.zed gwia;z'Cl.!ką odbędZie 
się w niedzielę 15 grudnia o g~z.' ~ 12 .w po
łudnie. ponieważ to jest ostatmę zebranie, d~ 
.tego U'Prasiz.a się wszystkich czl,on1ków, 3'b_y ~u: 
jak iedJen rstarwili' i uiścili sie z skl'aldek m1~~ę
cznych w przeciwnym raz.ie będą z .ksiąmd 
Towarzystwa wykluczeni. St. Ratajczak. s~r. 
--Bract~ Różań~~-· św. w Oerthe. 

W niedzielę, dnia 15 grudnia, po południu 
odbędzie się zebranie, 11al którem Qs<!iie spra„ 
worxtanie z caire~<> roku i obór rew:izorów ka
gy. Wszystkkh braci i siostry Bradwai nia
steg:o uprreJmre prosimy, ażeby się tak naJ
ai~i zebrali. Oodzi.nę, o iktórej zebranie się 
od'będzie. poda się przed kd.ściolem. 
___ (2)_ Prz~łOW.n:v. 

K<Jło śpiewu .,Wy.spia6skr', ReckUnghausen
W~ód,. 

Pierwsze oosledzenie nowo za1ożoinego 
Kot.a odbędzie się w nied'zielę, 15 bm .• o godz.. 
4 po pol'. w lokalu p. Mkheela w starem mie
śde. O liczny uidziail ~oda.ków upras~a (2) 
_____________ z_arząd. 

Koło śpiewu „Wanda" w Caternberg. 
Lekcva śpiewu odbędzie s.ię w piątek, dnfa 

He rne, 6 grudnia 1907. 

Zjednoczóne akuszerki 
z Herne i okolicy. 

Donoszę uprzejmie, że osiedliłam si~ w Kirchłinde 
jako • 1479 

stręczarka. 
Przy tej sposobności poszukuję dz i e "'c z ą t 

w sldb~ na wieś i do ogrldowej prac!'", i rozmai
tych innych zawódów n a dobrą z ap tatę. M~m 
dużo miejsc w Dortmundzie i okolicy de obsadzenia. 
Polki maj!ł pierwszeństwo. 

8troalłers, stręczarka, Kirchlinde, Wiktoriastr.40 

Ksl«:garnła 

wwielkim wyborze poler a 

Księgarnia 
„ Wiarusa Polsk." 

Dziewczyno 
polaka 

znajdzie od 1. stycznia 
stałe i dobre miejsce. 

Wł. Wiśniewski, 
Jlarxloh, 

urótnik Wiesen- und 
Butenstr. 1471 

Wiarusa Polskiego 
*••ttt w Bochum ----

Maltheserstrasse 17 
poleca 

=pe eenaeh jak naJal*-•7ela =====a 

••• OBRAZY MATKI BOSKIEJ ••• 
CZĘSTOCHOWSKIEJ, KARTY Z 
WIDOKAMI, KSIĄŻKI ROZMAITEJ 
TRESCI PRZYBORY BIUROWE 
I DLA TOWARZYSTW, KOPERTY 
••• • • •·. I PAPIERY •• •• ••• ••• 

••• 
Wielki wybór 

książek do nabożeństwa 
od 30 fenygów począwszy. 

13 ~ru<lnia, o godz 6 po pofudniu, pooiew.łż w -~---~l8Hf~fiji~H!\11}lflltfl~--·l\l(łt 
środę rrasz dyrygent ina Jefocyą przybyć nie ~ ~. 
może. Upraisza się cz.lonków. aby się jak n.aj- ~ N d I t ~ 
lkzniej zebrali gdyż ['()~poczęliśmy ·nową pieśń, ~·- a o p a ~. -~ 
która w święta Bożeg-o Narodze11ia zaśpiewać y 
-chcemy. (1) · Zarząd. 

Z powodu niebywaleJ dro.ŻY7filY na mąkę, łfl ~ -• - ~ 
odbyl się zyaz<l mistrzów piekarskich 4 wrze- • ... ~ llll"i t' 

śnia br. w Wanne, - w którem uczestniczyil'y ~ ~ ~ sprzedajemy wszelkie meble, ~ ~ 
wszystkie cechy piekarsikie z ca!'ej We&tfalii. ~ · wi m :=. ~ 
Na zjeździe zostal 'iednoglośnie przyięty na- ił = „ całkowite wyprawy, piece i ~ 
stępujący <IOOa.tek do ust<l'w cechów pie.kar- ~ ;::. !: k h Ó • d '!>;7. 

ski eh: · ~- ·w uc enn-e, r .zne sprz~ty o· • ~ 
§ I. MistrzQm pjekarskim i cukiernikom nie !ł ~ ~ .,,. = łt 

wo~no &wym odbiorcom da·wać podarków, ~ ~ ~ ' mowe, kanapy, wóziki dla ! fll!I . • 
wszystko joono jakiego rodzaju na Boże Na- ~ w - - ~ 
rodzenie, Noiwy Rok al{}o inne święta lub uro- : ~i ~ dzieci po cenach najniższych ~ ~· ~.:i 
czystości. ~ w ~ , .,. '3.'i 

§ 2. Odlbiorcom. którzy poza lokatem ~ = ,!; Polecamy również własny ~ :- -m 
interesru bY'W'a~ą obs.l'ugiwani, nre wolno doda- ~~. ~ ~ e_ : : 
wać żadn.vch {}odatków jako to: bulek. cia- ~ • jilli • ° K 

11
; ~ 

stek. karmelków itd. ~ ~ warsztat tap1cersk1. upione ... ~ 
§ 3. Marek rabatowych nie wolno w in- ~ ~ ~ ~ ~ 

. teresach piekarskich wydawać.. ~ -- .... sprzęty odstawiamy darmo „ 1 
§ 4. Za przekroczenia czelaidmików. uczni, „ •!Iii ;s ~ ~ 

parobków oopowia<la wlaiściciel 1nteresu. ~ == . ~ do domu. - = t.1łt 
§ 5. Za kaiildorawwe przekroczenie wyżej ~ ~ • ~ ~ 

wymienio111Ych parngrafów placi ·Wla:ściciel in- • .... \ = _ tti 
teresu 20 marek kary. Ja A i D &: i.'ł:l 

§ 6. Kara ZOSfa'Ilie ściągnięta przez wla- ~ n tOZL yt ~ 1e-wtcz :J 
d!ze miejscowe. ~i J f 'Il /1' .&.1- ~ 

Zakład artJrsfyczny 

W. Karłowska w Poznaniu 
dostawia nąjpiękniejsze chorągwie, zatem 
towarzystwa, które mają zamiar chorą. 
giew sprawić, a ·Mcą tanią i piękną cho
rągiew mieć, niech sią .z calem zaa.faniem 
zgłoszą do głównego zas~pcy 966 

Jana Kierczyńskiego w Hem!, 
ulica Gesellenhausstrasse nr. 1., 

który służy wzorami i rysunkami z cennikiem aknajsp~ej 

„.„ ••••••••••••.•••.. 
•. Bacznaś6 I Rodacw ! Bacznoś6 I : 

Na 1bliżają~ się porę zimową i nadchodzącą Gwłazdłlę pole- ł 
• cam Sz. Rodakom wielki WJbór~·Jm ,. , -- •• I 14,81 

: w tawaracb wełnla iych, galantel'yJnycb : 
• I dewacyanalll. : 
• Polecam: ciepłe j&ki dla dorosłych i daieci, _pończooby, skar- ł 
• petki, koszule normalne, makko, barc~anowe i płócienne.. 

• 
Specyalnośó: Bielizna. męzka :iako to: pó~oszulki, kołnlem, ł 

mankiety białe i kolorowe. parasole i laski, ubiorki ćwiczebne dla ł 
• Sokołów i maciejówki. Wielki vyb6r w krawatkach. Hoene modre bluzy 

• 
i spodnie do pracy, cerata na ~ł ju.ł od 90-1,40 m. Zabawki dla ł 
dzieci i wiązarki. Jako ~sowny podarek gwiazdkowy polecam : ł 

• krzyże pod kopułami, figury i hią.żki do nabożeństwa.. WyśmJenłte 

•
. crgary i papierosy stale na składzie. f 

Pomimo tak ju tanich cen, dodaję przy zakupnie od 10 mr. 
• le•, wygrywający przedmioty ·w wartości od 50 fen. do S mr. 
• Rzetelna i skora nsluga., 

: Woicie~~ Woitczol M.-81Vrn1 MmimlPlilll 4 : 
• przy kościele N. H. Panny. f „ .••••••.• „ .•• ~~~~~·-~ 

Bacznoś6 ! Swój do swegol 

Jedyna znacznie powiększona 

polska fabryka kostynmów -na obca:yinie 
znajduje się tylko 

w Berna przy ulicy Nowej nr. 37 {Neustr.) 
i posiada bardzo wielki wybór 

kosłyumów do wszelk. sztuk ł!alralnych 
po nvjniższyeh cenach. 

Proszę Kanbego skład zobaczyć, a każdy si~ 
przekona, że u swego lepiej będzie obsłużony, niż u obcego, 

z szacunkiem 6bl 

Franciszek B:aube, 

Swój do swego! 

Podług najnow"'zJeh iurnalł I najgustowi;iłej 
wykonuje 

wszelkie ubrania, paletoty ·i spodnie 
po bajecznie tani_ch cenachl 

pierwszorzędna 

pracownia garderoby męzkiej 

Tomasza Pietrowskiego, 

986 
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§ 7. Wyżej wymienione para:grafy mają li 633) óze .w.a.iDa1e'WiCll ~ li 
moc obowiązującą z dniem 1-go listopada w o... b s Sł k ml 
1907 roku. ~ w „er ausen. tue maunstr. 88, prz~ Starym Rynku, • · li 

Zjazd mistrzów piekarskich. ~HłHt{iflłł•if ~f!Hł~~~~~--tlHii~~~~- ~ li li rm eł ~:~~ ca ~1 WJ li ~ 
.._ __ ...,. ___ W_y_d_:aJW_ca_:_J_a ... n.„B„r•e•j•s„k_i_w_Bo_c.hum-.-O•d•l>OWt-„.ed_z.i.a._· •ln•v-za-redak-•c„y•ę•:-S•t•a•n•f•s•l•a•w-·K•u·n-c..;a-w~.~B.;..o..,.;...:wn.=-.;;;D;.,.,;;...;:k::.;;a~=·::\\'1a;;-p~jsk'ie~„ ; Bo~h1m. 

Essen, Grabenstr. 97. s 
s 
s 
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lll!!•!!r!!!. ~5!!1!!. !!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!B!!o!lc•h•um, na niedz;eltt, .dnia . 22-go grudnia · 1907. 
„_ ---

"a ntadzitlę ·czwar_tą Adwentu. 
· ·· Lekcya. 1 Kor. IV. 1-5. 

' B'.racfA ! Tak niechaj człowiek o 
nas rozmrde, jako o sługach Chrystu
sowych i szafarzach taięmnic Bożych. 
Tu już ~zukiają między szafarzami, aby 
któi'y nalezion był wiernym. Ale u 
mnie to if;'.St najmniejsza, żebym był od 

omycie odrodzenia i odnawienia Duchia 
świętego„ którego wylał na nas obficie 
przez Jeuzsa Chrystusa, Zba:wiaiela 
naszeg0i: abyśmy U$.prawiedliwi1eni ła
ską JegQI, byli dziedzicami według 11la .... ,. 
dziei żywota wieC'znego w Jezusie 
Chrystiusie, r:>ainu ~aszyim. 

Ewangelia. Łuk. II: 15-20; 

orą. was sądzony, albo od dnia ludzkiego; . 
cho- lecz .ani sam siebie sądzę. Albowięm się 
iem w. nicz~m nie czuję; ale nie w tern je
~ stem usprawied1i·wion: a który mię są-

dzi, P.iąn jest. A tak nie sądźcie przed 
Ol czasem, ażby Pan przyszedł: który też 

f oświeci' zakrycia ciemności, i obfawi 
rady s~rc: a wtedy chwała będz.ie lkaż
demu ód Bogi.a. 

sowi do serc waszych. Inaczej' na nic 
by wam się przydalo obchodzićluroczy 
s~ość Narodzenfa Pańskiego, gdybyście 
me usunęli tych wad, jakie mu tamuj'! 
przystęp do serc waszych i narbdzenia 
się w duszach waszych przez tasikę, a 
tern samem, zapewnienia wam zbawie
nia. Stałoby się z wami to samo, co 
się stało z owymi niedowiarldlmi za 
czasów Jana świętego, którzy, choć o
glądali na własne oczy zbawienie Boże, 
czyl.i Chrystusa, przynoszącego im zba 
wienie, to jednak nie uwierzywszy w 
Niego. potępi<mymi zostali z.a swe· nie-

W on oza~ Pasterze mówE!i jeden do 
dnugiego: pójdźmy aż do Betleem, a o
gląda·jrrny to słowo, które się stało, któ
re nam Pan pokazał. I przyszli kwapiąc 
się. J ,naleźli Maryą i Józefa, i 111iemQl
wlątko :położone we żłQbie. A ujrzaiw
·szy poznali slowo, które im było powie
dziairie o d·zieC'ią·tku · tern. A w~zyscy, 
którzy ·slyszeli, idziiwowa:li się temu, i 
co do nich Pasterze mówili. Lec'z Ma
rya te wszystlde słowa 1zachowywalł'a 
stoS1Ując w sericu swojem. I wrócili się 
Paste;rze wyslawiająic .i chwa.Jąc Boga 
ze wszystkiego co słyszeli i .wi:dzieJi, 
jatko im .powiedziano jest. 

• • • ił • • • • • • y. 
•• •• • 
• • • 
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. Ew;łllgelfa. Łuk. III. 1-6. 
Roku piętnastego panowania Ty

beryusza· Cesarza, gdy Pontski Piłat 
rządził żydowską zfomią, a tteród Te„ 
triarchą Ga!ilejskim, a fi~i·p brat jego 
Tetrarchą Iturt!jskim i Trachonitskiei 
krainy~ a ,Lizaniasz AbileńskJ1m Tetrar ... 
chą, za najwyższych kapłanów Anna
sza i Kajfasza: stało się słowo Pańskie 
do Jana, Zacharyaszowego syna na pu
szczy. l 'Przyszedł do wszystkiej krai
ny Jordanu, opowiadając chrzest poku
ty na odpuszczenie grzechów; jako jest 
napisano w księgach mów Izajiasza Pro 
raka: czyńcie proste ścieżki jego: 
wszelka dolina b~dzie napełniona, a 
wszelka góra i pagórek poniżon będzie: 
i krzywe miejs.ca .będą proste, a ostre 
drogami gładkiemi. I ogląda wszelkie 
ciało zbawienie Boże. 

KAZANIE. 

dowiarstwo. · 
Daj Boże! abyśmy ich nie rłaślado

wali, a raczej poprawiwszy żywot 
nasz. zbawienie wieczne osiągn4ć mo-
gli, co daj o Panie! Amen. ' 

Na uroczystość Bożego NaroOzenła. 
Podczas pierwszej Mszy św. 

Lekcya. Tyt. Il. 11-15. 
Najmilsi! Okazała się łaska Boga 

Zbawiciela naszego wszystkim Iu
dz,iom, nauczająca nas, abyśmy zaprza
wszy się niepobożności i świ~kich po
żądliwości trzeźwie j sprawiedliwie i 
pobożnie żyli na tym świecie oczekiwa 
jąc błogosłaiwionej nadziei' i pnzyjścia: 
chwaly wielkiego Boga i Zbawiciela na 
szego, JezuSJa Chrystusa: który dał sa
mego siebie za na~, aiby nac wyktt•pił o:d 
wszelakiej nieprawości, ażeby oczyścił 
sobie lud _przyjemny, naśladowcę do
brych uczynków- To mów i napominaj 
w Chrystusie Jezusie, Aanu naszym. 

Ewangelia. Łuk. II . .1-14· t 
W on czas wyszedł dekret od Ce

sarza Augusta, abv popisano wszystek 
Każda rzecz, która się dawniej dzia- świat. Ten popis p;erwszy stal się od 

ła a dziś ją się opowhada, aby miała u- Starosty Syryjskiego Cyryna. I szli 
znanie, po\vinna być oparta dowoda- 1w·szyscy. aiby się v.opisali, każdy do mia 
mi historycznymi: kfody, gdzie i pod sta swego. Szedł też i Józef od Galilei z 
czyjem panowaniem dokonaną została. miasta Nazaretu, do Żydowskiej ziemi 

.Otóż i dzisiejsza Ewangielia, opisu- do rni.asta DawidowegQ, które zow: 
iąc działalność Jana świętego Crzcicie- Betleem; przeto, iż był z domu i poko
la, zach~cającego ludy do godnego lenia Dawidowego: aby był 'popisan z 
przyjęo:a oczekiwanego Messyasz~ Maryą poślubioną sobie małżonłą, brze 
opisuje zarazem czas i miejsce, oraz mienną. I stało się gdy tam by.li, wy. 
nazwiska tych osób, które podówcza3 pełniły się dni, aby porodziła. I poro
panowały i . rządziły narodami; a czy- dziła Syna swego pierworodnego, a u
ni tó dla t.~go, abyśmy nie wątpili o rze winęła go w piel uszki, i polożyJa go w 
czyw:cStości dokonywanych przez nie- żłob'e, iż miejsca im nie było w. gosipo
go faktów. dzie. A byli pasterze w tejże )rnainie, 

Podczas trzeciej Mszy świętej. 

Lekcya. Żyd. I. 1-12. 

Rozmaicie i wielą sposobów mówiw
szy druw.no Bóg oj1com przez Proroki, 
naostaitek tych dni mówił do nas przez 
Syna, którego postanowił <llziedzkem 
wszy~tkiego. przez :którego uczyinił i 
wieki: ik.tóry gdyż jest jasnościa ohwa"" 
ly i wyirażeniem istności jego, a nosząc 
wszysjJko slO!Wem mocy s.w1;]. spra
wiWS'ZY oczysiiczen:ie .gir~e·chów, siedzi 
:na 1P.rarwfoy Majestatu 111a wysok•o
ściaich; tern ~aicniejs:zym zostawszy 
.nad Aniołył Jm osobliwsze nad nie imię 
odziedziczył. Bo któremui lkiedy z 
Aniołów 1rzekl: Syinem moim jesteś Ty, 
jam ciebie m~odził? I zasię: ją mu bęidę 
Ojcem, a on mnie !będzie Synem? A 
gdy zasię wprowadza 1pierworodnego 
na ok.rą,g zienni, mówi: a niech się mu 
kłaniają wszyscy Aniołowie Bo>ży ! A 
do Alniołów mówi: który czyni Ani·ofa~ 
mi swymi .duchy. a sługami swymi pło
mień ognia. A do Sy1na: Stalka two
ja Boże na wielk wieku, laska prawości, 
laska lk•rólestwa twego. Umiliowaleś 
sprlaJWiedliwość, a nienawidziłeś nie
prawość: dla tegoż pomazał cię Boż.e. 
Bóg twój, olejikiem radości nad iuczestni 
ki twoje. I: Tyś Pamie na .początku u
gnuintował ziemię, a dzieła rąk twoich 
są niebiosa. One poginą, a ty trvlać bę
dziesz, ia.1 ws·zystko jako szata zwietrze
ją, a jaJko odzienie zmie.njsz je i odmie
:nią siQ; ale Ty ten żeś jest, i Jata twoje 
nię ustają. 

.Ewangelia. Jan I. 1-14. 

Działo się to więc, jak świadczy E- czujący i strzegący nocne stra;ie nad 
Wangielia, , za czasów TyberyusZ!a Ce- trzodą swoją. A oto Anioł Pańsl<:i stanął 
sarza, gdy Pontius Piłat rządził żydo- podle nich, a jasność Boża zewsząd je 
wska zfemią: za najwyższych kapła- oświeciła; i z.'ękl i się wielką Jiojaźnią. 
nów Annasza ,; Kaifasza. Jak niegdyś I rzekł im Aniól: Nie bójcie się, bo oto 
Jan święty, jako poprzednik Chrystusa opowiadam wam w.esele wielk~e, które 
i posłannik Boży, sposobiąc ówczesne będ.o:e wszystkiemu ludowi: iż ~ię wam · Na początlm było Storwo. a Slowo 
ludy do godnego przyjęcia obiecanego dziś narodził Zbawiciel, którY jest byto u Boga a Bogiem było, Słowo. To 
Messyasza, zachęcał ich do pokuty i Chrystus Pan, w mieście Dawidowem. b:vto 1nt11 po_cząńku u Boga .. . Wsz:yst~o 
poprawy, tnk podobnie i my kapłani. z A ten wam znalk daje: Znajdziecie nie- s1.ę przez me ~talo. a bez n~ego me się 
Po'.y.ol.ar:ii~ i. obowiązku ~a?zego, prze~ mowlątko owiin;'One w pielus~ki i poło- 4 me stal~, co się stało~. W mf!l był .żY
zbh~aJą~ą się uro~zy~tosc1ą do. roczneJ 

1 

żone w żlobie. A natychmirnst bryło z A- wo~, a zywot l;JYl św .. 1~tłośc1!1 ~ud~. 1; a 
Pam1ątk1 ~arodzema s:ę Cp~ystusa P~: niołern mnós·two wo1ska nieb\esikiego, ś:viauo~ć. :V. c~emnosc1ach sw1ec1, a 
~a, :1apommamy rwas .. ab~SCJe p.p1pra~1h chwalącego Boga i mówiących_: Chwa- c1~mnosc1 1e1 me ogarnęły; Był czło
zyc1e wasze, pozbyh się grzecho~, ła na wysokości Bogu a nia zifmi· pokój ~1~k poslany od Boga, ktprem~ .był9 

• krzywdy poczynione wynagrodz h, ludziom dobrej woli. ,, 1m1ę fan. Ten ;przyszedł na swrnJde-
okazye wiodące was do. upadków grze f :t~·o, aby dał świadectwo ·O światło-
chowych precz od siebie oddalili. i roz sc1, aiby przezeń wszyscy wierzyli. Nie 
Poczęli żywot zupełnie nowy, którybY. · Podczas drugiej Mszy śwł~ej. byl an światłością, ale iżby świade-
Wyrównal te doliny, czy.11 brak cnót ,; Lekcya. Tyt. III. 4-7J ctwo d~l o światlości. Była światlość 
dobrych uczyiników, jakimi wiooiście 1Praw~z1wia~ która _oś~ieca wszelkiego 
się odznacwć · aby postrącał pagórki: Najmqls'Zy ! Okaza·h11 się ddbrotH- . człowieka na tein sw1at przy1e:hodzące-
\Vynioslości. pychy~ i nadętości urny- wość i ludzkość Zibal\viciela 1 naszego g?· Na świ~cie by~. a świat. jest uczv
stów; wyprostował kręte ścieszki: o- Bo.ga: nie z uc_zynków spraiW'iedliwo- mon przezen, a świat ~o me ipoznał. 
szukaństwa, podejść i nięgodziwych zv ści, 'któreśmy uczy.nili my; ade potlług Przy.sz~ł d~ własn?~c1; a swoi g·o ni e 
.sków, a przygotował drogę Panu Jezu- mi'fosierdzia swego zbawił 111as przez IPfZY'JęlI. A 1lekolw1e.k lCh przyjęli go, 

Księgarnia n iarusa P .u 
poleca w wic~k:m wyborze: 

książki do nabożeństwa, powie 
ściowe, historyczne, śpiewniki, li· 
słowniki, papier listowy, ~ 
powinsz.owania itd. 

Adres: „ Wiarus Polski", Bo~ 
cham, Maltheser~tr. l;. 

-,c;," 

Rok i7 • 
. 'c „„ 

dal im ńloc, filJy się stali SYJttarni Boży
mi, tym \którzy wierzą w Imię je~o .. Któ 
rzy nie ze krwi, ·ą.ni z woli dala. anf= ·~ 
woli męża, ale z Boga się narodzili~ · Ą 
słowo dałem się stalo, i_ mieszkało 
między lllami (i widzieliśmy chwtłlę je.:.. 
go. cl!wałę jako J ednorodwnego od 
O}ca) pełne łaski i praWJ9y. 

KA Z A N IE. 
„Opowiadam wam wesele wiel ... 
kie: iż się wam dziś narod2'it 
Zbawiciel." (Łuc. 2). ' 

Jak niegdyś Anioł w Betleem za.; 
powia.d'ał pasterzom wesełe wielkie·. ·Z'' 
tej przyczyny, że 1im się narodził Zba
wiciel, tak i ja dzisiaj w kościele 7'apo
wiadam wam tęż s~ą uroczystość, 
przypominając pamiątkę narodzenfa si~ 
Chrystus;a. Któż z nas nie dozna pocie
chy w duszy swej, wspomniawszy, że 
ten Jezus nowonarodzony jest Zbawi
cielem naszym, .i że po to przyszedł na' 
tę ziemię, aby śmiercią męczeńską u..: . 
wolnil nas od grzechu pierworodnego 
i zap-ewnił nam zbawienie wieczne? 
Chyba ten tylko, kto nie pojmuje włia
snego dobra, i nie myśli o przyszłem 
szczęściu. Co do nas, pójdźmy za przy"'.' 
kładem owych pastuszków; a jak · oni ' 
okazali posłpszeństwo idąc za wez'Wla..:
niem Anioła do '.Beth~em dla oddarufa' p(>.:.' 
klonu Chrystusowi, i przez to zyskali 
zbawienie, tak i my nie ociilgajmy się z 
wypełnieniem tego, do czego nas głos 
Boga przez usta kapłanów powołuje, a 
tym sposobem zyskamy i my błogo
sławieństwo w życiu, a po śmierci ży
wot wieczny . 

Pastuszikowie dowiedziawszy sie 
od Anioła, że Jezus narodził się w Bet 
lejem, natychmiast opuścili swe trzody 
i pospieszyli oddać Mu pokłon· A cho 
ciaż zna1-eźli Go w stanle ubogim, w 
stajenct, pomiędzy hydlętami, w żłobie 
na sianie, to jednak uznali w Nim nie
ogainniony Majesta1t Boga, UtPadli na ko
lana oddali Mu pokłon; a złożywszy. 
dary na jakie się podówczas zdobyć 
mogli, i otrzymawszy błogosławień
stwo z rąk nowo Narodzonego, powró
cili z radością do swych zatrudnień. : · 
opowiadając innym co tam widzieli i 
słysze1i. . i 

Czyńmy i my podobnie. Dowiedżia ... 
wszy się z nauki w kościele, która nam 
tu co niedJzielę i' święto bYWa głoszona, 
że Jezus nietylko w dniu dzisiejszym. 
ale codziennie podczas ofiary Mszy św: 
rodzi s: ę na ołtarzu i ,pod przymiotami 
chkba ustawicznie przemieszkuje w. 
świątyniach, aby Mu .ludzie oddawali 
pokłon, zasilał' dusze swe Jego Naj
św;t;tszem Ciałem i odbierali błogosła 
wie1istwo; nie zar:iedhuj.my przyby
wać tutaj nietylko w dni uror::~zyste, ale 
o ile nam czas pozwoli od naszych za
trudnień, r.hoćby i w dni powszednie ; 
przyby"'.vaimy tu '.t pokorą, dziękując 
.Jezusowi za Jego dobrodziejstwa,· 
przcpraSZ\3.jąc Oo za w i-ny nasze w ży- · 
ciu popełnione· i błagając o ich prze
baczenie, a także, o łaski potrzebne do 
wytnyarlia w dobrem, i prowadzenia 
życ ia cnotliwego. Porzućmy na chwi
lę trzody nasze, to jest, zwykłe zatru
dnfr.nia i interesa doczesne, a głównie 
skłonności złe, zwierzęce, i nałogi grze 
cł1 n\1ie, jak np. obżarstwo, p;jaństwo~ 
nieczystość i tym podobne wady, któ 
re nam przeszkadzają do wiernego słu
żenia Chrystusowi Panu, i oddawania . 
Mu czci nnleżncj. Niech nas nie ztaża 

. . ' 



;w.:dvk 1Jego ubóstwa utajonego pod 
przymiotami chkba. bo tu właśnie kry 
je się ta potęga r:ieskończona Boga, któ 
rą pastuszkowie choć w male1ikiej i u
bógiej P"Staci niemowlątkia, uznali w 
sta1ence Betlejemskiej. Widząc Jego 
ubóstwo, nie szczędźmy darów na
szych, aJe iak owi pastuszkowie skla
'dajmy Mu ofiary na co kogo stać, po 
kilka, lub parę groszy rzucając co nie
;dz.~eJę na tacę, dla upiększenia świątyni 
Paitskiei, a zaskarbimy sobie Jego la
skę i błogoslawh~ństwo w pracy na
szej. onaz obfitość w <!ostatkach. W 
końcu me poprzesta}my na tych poży
tkach duchowych, jakie tu zyskujemy 
sami dla siebie, ale wracając do domu 
dl'ielmy się słowem &żem z tymi. któ 
rzy nie mieli sposobności być w koście 
le; a tak, staniemy s:ę dLa nich aposto
lanti na wzór owych pastuszków. zwia 
stując im wesołą nowinę; a za to po 
śmierd zasłużymy ua wieczną nagro
dę. której sobie i 'Wl1m wszyst~:m z 
ser<:a życzę. Amen. 

ND umzvstość pierwszeoo Męczennikil 
św. Szczep ono. 

Lekcya. 

Dzieje ctpostolsk.ie VI. &-10 i VII. 54-59 

W one dni Szcze~ana pełen laski i 
mocy czynil cuda i znatki wielkie mię
dzy htdem. I powstali niektórzy z bo
żnicy, !którą 1ZOwią Libertynów i Cyre
nejczyków i Aleksa111diryanów „ i tych, 
którizv 1byli z 'Cylicyi i Azyi, gadając 
się z S-rezepanem. I nie mogJi się sprze 
ciwić mądrości .i Duch01Wi, kt6ry mó
wił. - A słuchając tego, ikrajaly się ser4 

ca ich i zgrzyńa;li nań zębami. A będąc 
pełen Ducha święteg..o, patrząc pilnie 
w .niebo, ujrzał chwalę Bożą i Jezusa 
stojąceg_o po iPrawicy Bożej. I r.zekl: 
Oto widzę nieibiosa otwor.~one. a Sy,na 
czlowieczego stojącego po ipmwicy Bo
żej. A krzy'knCl!WSzy ·gipsem 1wieltk1m; 
mtulili ·sobie uszy i rzucili się nań je
dnomyślnie. A wyrZ111ciwszy go z mia
sta, kamienowali: a świadkowie skła
dali s.zarty swe ru nóg młodzieńca, któ
rego zwano SZ1a1wlem. I kamiemowali 
Szczepana wzywajacego a mówiące
go: Panie Jeru. przyjmij ducha mojego! 
A kłęknąwsrzy na :kolaina zarwołla.:1 glo
sem wie"kim, mówią.c: Panie, nie po
czytaj im tego grzechu. A to rzekłszy. 
zasną1 w Panu. 

Ewangelia. Mat. XXIII. 34-39. 
Won c21a:s mówił Jezus DOiktorom i 

f aryzeus~om: Oto ja posyłam do was 
Proroki i Mędrcy i Doktory, a z nkh 
zabijecie i ukrzyżujecie, i z 1nich ubi
c~ujecie w 1bożnicach waszych; i bę~ 
dziecie prześlaid-awać od miasta do mia
sful, aiby przyszła na was wszystka 
krew sprawiedliwa. która rozfana jest 
na ziemi. od krwi Abla sprawiedliwego, 
aż do krwi Zacha·ryasza, syrna1 Bara
chiaszowego, któregoście zabili między 
Kościołem i Oltarzęm. za,praw<lę po
wiadam wam, przyjdzie to wszystko„ 
na ten naród. Jeruzalem! Jeruzalem! 
które zabijasz Proroki, i kamienujes'l 
te, którzy do ciebie są iposlani. Ile.kroć 
chciałem ~romadzić syny twoje, j:aiko 
kokosz kmczęta sw10je ipod skrzydła 
zgromadza. a nie chciailoś? IQto wam 
zostanie dom was:z pusty. Albowiem 
·PowiaidJaun wam, ni·e uj.rzyde mię od
tąd. aż rzeczecie: Błogosławiony, który 
idzie w imię Pańskie! 

CudoY1ne obrazy Matki Boskiej 
w Polsce. 

ŚWIĘTA LIPKA. 

(Iieilige Linde). 

Niedaleko miasta Reszla, leży Świę 
ta-Lipka, miejsce od niepamiętnych 
czasów dzłw·nymi i Hcznymr oudami 
stawne. Na małem wzgórzu wśród la 
sku, stoi tu dziś wyciosana z kamienfa 
lipa z figurą Naiśw· Panny. Wspania-
ła świątyn:a z dwiema wieżycami. 

wznosi się opodal. Mówi podanie, że 
zbrodniarz pewien, który w Rastenbur
gu skaz.anym został na śmierć, udał się 
w kornej modlitwie do op:eki Maryi. 
aby· mu ta Matka Miłosierdzia: uwol
nienie od haribiącej kary wyjednata. 

W nocy pokazała mu się Najświętsza I 
Panna, podała mu 'kloc drzewa i dłuto 
do ręk: polecając, aby z tego drzewa 
Jej figure wyciosał. 'Skazaniec zaraz. 
lubo nigdy przedtem w ręku dłuta niie 
miał, na podziw 1piękną wyrzeźbił sta
tuę Najświętszej Panny, którą naza
jutrz pokazawszy sędziom, uwoln:.enie 
odzyskał. Wdzięczny 21a tę łaskę Ma
ryi, postawił cudowną jej figurę na pier 
wszej lipie, którą po drodze napotkał. 
aby na tern miejscu Niebios Królowa 
w:nną cześć od przechodniów odbiera
ła. Niedługo wsławiła się cudami ta 
święta figura, a lud pobożny wystawił 
naokoło lipy niby kapliczkę malemcą, 
której pokryciem była t;pa rozłożysta 
gęstym iprzystroJo.na .Diśoiem. W tej skro 
mnej kapliczce długo odbierała Matka 
Najświętsza cześć od pobożnych mie
szkiańców Warmii, darząc ich nairozma 
itszemi łaskami i cudami, dopóki smu
tne dla WarmLi nie nastały czasy,, cza
sy prześladowania religijnego. Wów
czas Krzyżacy, co się to sukni zakon
nej i wiary katolick.:ej wy1'arli, fanaty
czną wiedzeni złością, zburzyli . kapli
tc;21k~~ wycięli litQę, figiurę św. zniszczy
li a idila wrększej hańby: na świętem 
miejscu szubienicę postawili, grożąc 
śmiercią tym, którzyby tutaj cześć Ma
ryi oddawać chcieli. Wiek oały te zgli 
szcza i ruiny, bolesny dla każd~go wie 
mego katolika przedstawfaly widok. A 
chociaż nie był-0 już -lipy, ani fligury cu
downej, jedruaik rndzims!ką siłę mać by
ło na tern miejscu, bo o;. co się zuchwa-

le .lub świętokradzko zbliżali tutaj. 
ślepotą i innemi cię~kieml chorobami 
karani bywali; ci zaś, co z wiarą ii u
fnością tu o Q.Omoc Mi:iryi prosili, cu
downych jej lask doznawali- Dla tego 
też ogólncm, gorącem było życzen1.em 
wszystkich wiernych, aby cześć Maryi 
i Jej kaplicę na tern miejscu odnowić. 

Biskup warmiński, ks. Szymon Ru
dnicki, który roku 1605, na katedrę W1ar 
mińską wstąpił, i sam niejedną łaskę 
zawdzięczał modEtwie na tern miejscu, 

PODKOP. 
Z opowiadań Sherlocka Holmesa. 

Ciąg dalszy. 

- Cóż zobaczyłeś? 
- To czeg:o się spodziewKtlem. 
-- A dla czeg_o uderzyłeś laską o 

bruk? 
- Mój kochany doktorze - teraz 

chodzi przedewszystkiem o to, aby do
brze obserwować, nie gawędzić· Je
steśmy jak szpiegi w nieprzyjacielskim 
obozie. Znlamy już poniekąd Saxe-Co
burg-Square; teraz idzie o poznanie dal 
lej le~cej części. 

Gdyśmy skręcaii: koło rggu cichego 
pla~u, przedstawił się oczom naszym 
zupełnie inny widok. Znajdowaliśmy 
się w środowisku ruchu h;mdlowego. 
Gośdniesc hooza:l grwa:rem, faik huczą 
wezbrant:; wody dwóch olbrzymich stru 
mieni, które płyną obok siebie, w prze
ciwnych kierunkach. Na trotuanach 
roiło się od przechodniów jak od mró
wek· 

- Zaczekaj chwilkę - rzekł Hol
mes i iStanął na rogu, oatrząc wzdłuż 
ulicy - chcilałbym sobie wbić w pa
mięć następstwo tych domów. Wszak 
wiesz, i'e mojem ulubionem zajęciem 
jest poznawanie na wskroś Londynu. 
A więc: Mortimer, handlarz tytoniu, 
sklepik z dziennikami, filia banku City 
i 'Przedmieścia, rest_auracya wegetary
ańska, skład powozów Me. Fiarlana. 
Stąd zaczyna się drugi czworobok do
mów. A zatem jużeśmy skończyli Wat 
·sonie i teraz nadszedł czias odpoczyn
ku. Najpierw więc zjemy kawałek chle 
ba i wypijemy filiża11kę kawy, a potem 
- dalej w kraj strun i dźwięków, gdzie 
wszystko takie mile, słodkie i harmo
nijne, gdzie niemąi mdowłiasych klien
tów, którzyby nam zawracali głowę 
swemi tajemniczemi -spraw1ami. 

Mój !Przyjaciel był .Pod wzgJędem 
muzyki ,wielkim entuzyastą. Sam grał 
doskonale, a kompozycye jego wybie
gały również pona_ct zwvkłą miarę. Zu
ipelnie· szczęśliwy iprze'Siedział więc ca
le popołudnie na swem zamykanem 
krześle. poruszając w takt muzyki swoi 
mi długimi cienkimi palaami. Nikt, pa
trząc na niego, nie mógłby uwierzyć, 
że to lagodnie uśmiechnięte oblicze, te 
rozmarzone oczy, należą do Sherloka 
Iiolmesa, sprytnego i nigdy niezmordo-

a później często tam pielgrzymował. 
wszystkich orzyłożyt stam.ń, aby to 
dzido do skutku przyprowadzić. Zna 
lazt się też i hojny fundator, a tym był 
Szczepan Zad.orski_, sekretarz króla Zy
gmunta III., który yvykupiwszy grunt z 
rąk protestanidkkh, iPOStawil .wla.snyim 
nakladem: skromną kaplicę na miejscu 
dawnej, gdzie też nie bez cudu znalezio 
no pierwotny ołtarz. Kapliczkę, wraz 
z niewielkim domem oddano Ojcom To
warzystwa Jezusowego pod opiekę· 
Szczególniejszym zaś patronem i obroń 
cą tego świętego mi'ejisca: by l sa.ITT1 

Zygmunt III., Król polski. który też wie 
le starali do odbudowania kaplicy przy
łożył. Odtąd ~Wii~ta-Lipk_a stała się 
na nowo źródłem pociechy i szczęścia 
dla katolików warmińskich; zwłaszcza. 
że daleko i szewko nie byto kościoła 
katolick1ego, a tak łaskawą i miłosier
ną okazywała się tam Marya dla sług 
swoich, że nie było cierpi·enia, ani cho
roby. ani boleści, którejby tam nie u
śmierzyła. Liczne, prawie codzienne 
cuda, coraz większe tłumy pobożnych 
zgrnmad'zaly. nie tyliko z PolskJl, 
z Litwy, ·dla tego też wkrótce 
musieli Ojcowie Towarzystwa Jezuso 
wego o nowej świątyni !J}Orn.Yśleć. Po-
bcżni pielgrzymi i oko.~iczni katolicy 
nie szczędz' li grosza dla czci Maryi. i 
w przeciągu dwunastu lat. stanęła no
Wia okazała świątynia, którą poświęcił 
ks. .Stanisław Zboiński, miejscowy B:
skup, dnia I 5 sierpnia 1693 r· 

. wanego ageni:ia policyi śledczej. W czto 
wieku tym była jakby podwójna natu
ra i zdaje sie. że jego nadzwyczajnia 
bystrość i trafność sądów znajdowała 
swe naturalne wyrówni1nie w jego my
ślącym i poetycznym nastroju, jaki cza
sami brat u niego górę. Dzięki swej 
elastycznej naturze mógl on szybko 
przechodzić ze istamiu największej ospa
lości do '.najwyższej energii, a ja wi
działem dobrze, że naj,potężnieiszym 
okazywał się wlaśnie wtedy, gdy ca
łemi dniami pogrążony w fotelu odda
wał się .swym improwizacyom lub stu
dyowaniu sławnych dziel. Potem op(l
nowal go jakiś pęq gończy, a jego naj
świetniejsze sylogizmy zdawały się pły 
nąć wprost z natchnieniia. Kto nie znał 
jego i:stoty i natury, musiał patrzeć 
na niego z rodzajem trwożnego podzi
wu, jak na człowieka. który wie więcej 
niż inni śmiertelnicy. 

We wielkim ołtarzu znajduje się ma 
lowany obraz Najświętszej Panny, n>i 

którym przedstawioną jest Matka Boża 
stojąca na półiksiężycu. m1jąca w pra
wem ręku berło, a na lewem Pana Je
zu~a. 

Po zniesieniu zakonu OO. Jezuitów 
ci sami Ojcowie jako świeccy kiapłan: 
pracowali przy tym kościele, a w roku 
1816 Biskup Józef von Iiohenzollern, :u
stanowił tu osobną parafię. 

Do dziś .dnia tysią·ce katolrków rnk 
rocznie tu szuka 1pociechy i ochlody u 
stóp Najświętszej Panny, a Matka Naj
Ś\viętsza i dzis~aj niejednę tu łzę osu
sza. niejednę pociechę w tęskne serca 
wlewa. 

Toteż patrząc na łiolmesa, rozko
szującego się cale popołudnie muzyką 
w St. Jarrnes, 1p-arnyślałem, że zbliża 
się strasznt3J cłnvi1a .dla tych, do których 
on się teraz zabierze. 

- Ty ipewno będziesz chciał pójść 
do domu? -- rzekł. gdyśmy wycho
dzili. 

- Taik. właśnie o tern myślałem. 
- Ja zaś chciałbym tu jeszcze za-

łatwić kilka inteircsów, 'które zabiorą 
mi parę godziu czasu. Sprawa na Co
burg-Square jest ba.rdzo 1paważ.Jną. 

- Dlaczeg-0 po1ważną? 
- Zatnosi się na ciężkie ,przestęp-

stwo. Matm jednak wiele danych do 
przypuszczenia. że będzie jeszcze dość 
wcześnJie, a:by temu p.rzeszkodzić. Gor
sze jest to, fo dziś właśnie marmv so
botę. Dzi:s~aij wieczorem będę potrze
bował twej 1poouocy. 

- O której godzinie?. 
- O dziesiątej będzie dość .czasu. 
- - Punkt dziesiąta będę u ciebie. 
- Za!bierz też z sobą 1rewol1Welf. bo, 

zdaje się, spraiwa będzie dość niebez
pieczna. 

- To powiedzfawszy, ~r mi gło„ 
wą, (jbrócil się i znikl w tłumie. 

Nie sądzę, abym byl głupszym od 
innych, jednak wobec łfolmeS!ł zawsze 
doznaję uczucia własnej głupoty. I tylll 
razem widzialem i słyszałem wszyst
ko to samo, co on, jednak cala sprawa 
przedstawiała mi się jeszcze bard.ziej 
zawikłaną i tajemniczą, niż z początku: 
tymczasem słowa Holmesa dowodziły 
że on nietylko wiedział, co było, Je~ 
i przewidywał to, co sie dopiero miało 
stać. Wracając na Kensington, raz jesz
cze rozważyłem całą historyę, począ
wszy od rudowłosego kopisty, aż do na 
szej wiiyty na Coburg-Square i peł
nych znaczenia słów Holmesa. Poco ta 
nocna wyprawa? Czemu mam mieć z 
sobą broń ? Gdzie pójdziemy? Holmes 
ctał mi wyraźnie do zro.zumienia. że ten 
gładko wygolony pomocnik jest czło
wiekiem starszym, człowiekiem, który 
prawdopodobnie knuje jakiś zuchwały 
czyn. Myślałem o tern i o owem, wnet 
jednak zaniechałem wszelkich przypu
szczeń i czekałem, jakie wyjaśnienie 
przyniesie mi z sobą nadchodząca noc. 

Bylo już kwadrans na dziesiątą. 
gdy wyszedłem z domu i przez ulicę 
Oxfordzką i park udalem się do miesz
kania mojego przyjaciela.Przed drzwia 
mi stały dwie doróżki. Wszedlszy do 
sieni usłyszałem na górze jakieś obce 
głosy. W. pokoju zastałem Holmesa, pro 
wadzącego mader ożywioną rozmowę 
z dwoma panami, z których jeden, P.iotr 
Jones, urzędnik pol'icyi śledczej, byl 

mi znany. Drugim był jakiś wysoki. 
chudy, .ponuro wyglądający mężczy
zna, ubrany w czarny surdut i kape
lusz najlepszego gatunku. 

- A więc jesteśmy w komplec.ie -
rzekł Holmes, zapinając wygodną kurt 
kę i zdejmując z gwoździa swój korde
las. Myślę W1atsonie mówit 
zwracając się do mnie, że znasz pana 
Jones z Scot1and-Yard (glówny urząd 
policyjny w Londynie). Pozwól więc. 
że ci przedstawię jeszcze pana Merry
weather, który również weźmie udział 
w naszej nocnej wycieczce. 

. - Pójdziemy znowu parami, dok
torze - rzekl Jones. Ale nasz przyja
c·e1 umie wyszukiwać zwierzynę! Nie 
trzeba mu nic więcej, jak tylko starego 
psa, któryby mu pomagal w tropieniu. 

Spodziewam się, że dziś będziemy 
.polowali na coś inneg-o jak na „kacz
kę", zauważył mruk.li~wie Merrywea
ther. 

-- Spuść się pan tylko spokojnie na 
Holmesa. rzekł poważnie agent policyj
ny. Ma on swoje fortele i sztu'czki, któ 
re ·- niech mi tego nie bierze za złe -
są nieco teoretyczne i fantastyczne, iale 
wierz mi pan, tkwi w nim prawdzi 'J..' 

detektyw, nie da się zaprzeczyć, że on 
nie jeden raz bliższym pył prawdy niż 
cala oolicya, jak to na przykład było w 
znanych panom wypadkach z nieda
wnej przeszłości. 

- Skoro mnie pan tak zapewni.a. 
to będę spokojny. · Wyznam jednak, że 
milszą byłaby mi partya „whista". Od 
dwudziestu siedmiu lat jestto pierwszy 
wieczór sobotni, w którym ją Qpusz
czę. 

- Zdaje mi się - rzekl Holmes -
że W:ll'et sam pan przyzna, iż dzisiaj 
.idzie o wyższą stawke niż kiedykol
wiek i że gra będzie bardziej intere~u
jącą. Co do pana to chodzi przecież o 
kilkadziesiąt tysięcy funtów, zaś co do 
pana Jones o czlowieka, któregoby bar 
dzo chętnie chciał dostać w swe ręce. 

- Tak, tak, ten John Clay -
przerwał mu agent policyjny - zlo
dziej, morderca, fiatsżerz monety, pod
rab;acz pisma, a przytem jeszcze mło
dy człowiek, zna się wybornie na swo
im interesie. Żadnemu z londyńskich łaj 
daków nie założyłbym t~k chętnie kaj
danków, jak temu. Jest to zresztą bar
dzo osobliwy człowiek ów młody John 
Clay. Dziadek jego był księciem, a on 
sam ksztalcil się w Eton i Oxfordzie. 
Ma mądry łeb i sprytne ręce; ślady je
go widz~my cią~le i wszędzie1 cztowie
ka .nie możemy znaleźć. Od kilku już lat 
jestem na jego tropie, ale nigdy Jeszcze 
nie udało mi się nawet go zobaczyć. 

- Spodziewam się, że będę m.iat 
przyjemność dzisiaj panu go przedsta
wić -- zapewniał Holmes. - Mam i ja 
z nim trochę rachunków do załatwie
nia : zgadzam się z panem w tern, że 
rozumie on wybornie swój interes. Ale 
już wybił.a dziesiąta i najwyższy czas 



zać. Proszę, siadajcie panow·e do 
rwszej doróżki. ja wsiądę z Watso
n do drugiej. 
podczas dlugiej jazdy nie okazał 
rnói przyjaciel r~adto rozmownym; 

ac w-yg-0dn.:e na siedzeniu, nucił so
. pod nosem melodye, które słyszał 
ś po p-0ludniu. Jechaliśmy długo 
ez nieskończony labirynt jasno o
ietlonych nJic, aż wreszcie zatrzyma 
v się na Parringdonstreet. 
~ Jesteśroy już niedµleko - rzekł 
es - Merryweather jest dyrekto
banku i jest osobiście interesowa

w teJ sprawie. Uważałem też za po
ebne wziąć z sobą Jonesa. Jest on 
rawclzie zupełnie głupi w swoim za
~zie" ale jest człowiekiem porząd
. Posi.ada zaś nieoceniony przy

it, mia-nowkie jest odważny Jak bry 
: i jak rak morski trzyma mocno 
ivstko, co wpełznie między jego no
;e. Jesteśmy na miejscu, a i oni iuż 
oczekują. 
Zna.łdowaliśmv sie w tej samej o

wionej dzielnicy, w której byliśmy z 
1mesem dziś rano. Odesłaliśmy do
'ki a sami, postępując za panem Mei 
reather. który nam otworzył jakieś 
~zne drzwi. szliśmy wązkim chodni
.:il rrn '1ói. Oalej ci~gnąt się mały ku
:arz. zakończony ciężką, żelazną bra 
którą nam także otworzono. Na

pnie przeszedłszy kamienne, kręte 
1ody, stanęliśmy raz jesz~ze przed 
rornną. mocną br.amą. Tu Merrywea
r zatrzymał się nieco, aby zaświecić 
rarnit;~ a przeprowadziwszy nas 
ez ciemny. zapachem ziemi oo.pełnio 
chodnik, otworzył w końcu trzecie 
wi. Weszliśmy teraz do obszernego 
~pu, niby piwnicy. Stały tu dookoła 
rzymie kosze i ciężkie skrzynie. 
- Od góry jest to dość zabezpie

one - rzekł łfolmes, podnosząc la
:aię i oglądając si.ę kolo siebie. 
-N:e mniej i z dołu - odrzekł Mer
,reather. uderzając kiską w posadz
. - A to co! - zawołał zdziwiony 
·tak dź\vi.ęczy, jakby wewnątrz by
iróżnia. 
- Proszę panów stanowczo zactio 

f\l'\3.Ć się sookojniej - rzekł. surowo 
'irrnes. W ten sposób możecie popsuć 
11~ sprawę. Proszę więc uprzejmie u
~ić na jednej ze skrzyń .i nic do siebie 
:szeptać. 
Z wyrazem urazy usiadł pan Mer

l·eather na koszu, podczas gdy Hol
es uklęknąwszy n1 posadzce, począł 
1!. ~omocy latarni i szkła powiększa 
:e~o badać szczeliny między kamie
m!. Trwalo to zaledwie kilka sekund. 
~czem wstal i schowal szklo do kic~ 
ini. 
- Mamy jeszcze conajmniej godzj

. czasu - rzekł - nie mogą oni bo
:~m nic zaczynać, dopók,i tandeciarz 
ep0foży się do łóżka. Zato potem nie 

tracili ani minuty, gdyż im wcze
"1j zabiorą się do roboty, tern więcej 
n zostanie im do ucieczki. ZnaJdu
Y się obecnie - jak to zapewne za
odgadłeś Watsonie - w piwnicy 
głównego banku londyf1skiego na 

ł. Pan Merryweather jest prezesem 
ekcyi i chętnie ci wyjaśni, d!acze
najzuchwalszy wlamywacz Jondy11-
.interesuje się teraz gorąco tą wła
epiwnicą 
l powodu naszego złota fraincuskie
-... szep!!ląl dyrektor. Już ikiltka razy 

4; os.t1rzega1110, że jest w t-01ku plan 
~qdu. 

.... Waszego francuskiego złota? „. 
."Tak. Przed kilku miesiącami hy
. ~r zmuszeni postarać się o z;iacz
eJ~ą gutówke i w tym cefo p·;ży
'uśmy z banku francuskiego tr.~v-
1eści tysięcy napoleondorów. N:l'ltco-
1 ~:lży,C'1Jka ta o\kiaizala się niepotrzr
. _i wnet rozeszła się wią,domość, :·c 
~ądze leżą nierozpakowane w !Ja-
1l.oi\vnicy. Kosz. na którym siedzę 
·1era dwa tysiące 1napoleondorów. 
\\ri~.nych w ip_apier staniolowy, Na 
Rotóv.nka w baniknotach jest w tr:i 

i'liili ualeko większa. n(ż kiedykol
.~ b~T"\\'a przechowywana w !!Oj·~-
10,~zych filiach, a dyre:ktorowie 7,Je 
lzhbv na tej spmwie. 
' Co zresztą łatwo zrozumieć 
u~~żył Holmes. No, ale czas rol
.1e~1ć nasze małe role. Mam. nad~ieję. 
~il~~ s.?:tuka rozegra \V najl:Jlizs,~ej ~o
. nie. Na razie jednak musimy - pa-
1e M • , 
~. arryw.eather - za-ciągnąc przy-
" cie na !atarkę. 

- I siedzieć w .ciemności? 
. -- Obawiam się, że tak. Wpraw

dzie włożyłem do kieszeni talię kart. 
sądząc, ze będziemy mogli za~rać z 
panern - niestety jednak widzę. iż przy 
gotowania nieprzyjaciela zaszły tak 
dia,letko, że nie możemy świecić. Teraz 
chodzi przedcwszystkiem o wybranie 
odpowiednich stanowisk. Mamy do 
{;Zynienia z wieJ.kimi śmiałkami. ktQ
rzv mogą być dla nas bardzo niebez
pieczni. gdybyśmy nie zach()Wali środ
ków ostrożności. Ja stanę za tym ko
szem, pamowie skryjecie się za tam
t~m. G<iy rzucę na nieprzyjaciela 
promień światla, pochwycicie go szyb
ko; w razie ipotrzeby 1należy dać ognia, 
a ty Watsonie nie rób sobie z teg-0 ża
dnych skirupulów. 

(Dokmczerue nastąpi). 
&±._-·--.fil ___ _ 

Habozeńsfwo polski& 

Unden-Dahthausen. Spowiedn~k polski 
przybędzie 27-28 grudnh w piątek j sob~. 
R'oda<:y winni liC'XDie skorzystać z tej sposo
bności. 

Wetter nad Ruhrą. W sobotę, diuia 21 
gru<i.nia, po poludinlu i w nicxl:zielę SP6SQl:Jln§ć 
do spowiedzi św.. a w niedzielę po poludniu 
o godz. 3% polskie nabożeństwo. Upraisza się, 
ażeby .i.ak najliczniej z teJ sposobności ~tkorzy
stali rodacy, aby rram nie zarruca.no, że pra
i;uiemy polskieg"O spowied~1ika, a ze sposobno
ści nie korzystamy. 

W Altenbochum sposobn• ść do soowiedZ1 
św. przez świeta Bożeyo Narodzenia. 

Essen. Soosobność do sipoiwiedzi 
św. podczas świąt Bożego Narodzenia 
w koŚICiele OO. Franciszkanów. · 

W Marten 22 grudnia przed południem o 
11 godz.. w lokalu P. J(orte. Będzie sprawozda
nie skarbnilra i dełe~ata i obór wydzialu na 
rok przyszly. 

Horst (:Ruhr). Sposobność do spo
wedzi św. w sobotę. 21 grudnia p0 poł. 
i 22-go rano. Kazanie polskie w nie
dziele po południu. 

Schonnebeck. SPoSQbność do spow. 
św. 28 gru<lnia po poł. i 29 rano. Kaza-
1J1ie dnia 29 po południu . 

Suderwlch. Sposobność do S<P-OWiedzi św. 
31 grudnia i I styc21nia. 1-go stycznia. w No
wy Rok po poludniu nab<Y.i:.eństwo polskie z ka 
zainiem o godzinie wpól do 4-ei. 
... mlll!!l~~~--11!!1!!!111!!!!!!!!!1!1!1!11111!!!!!!!11 ... !'l!!!!llll!!ID e 

Ze Zjednoczenia zaw. polskiego. 
WIECE 

odbędą się w niedzielę dnia 22 grudnia: 
W Wisdorf prze<l. Pol. o 11 u P. Schotta .• ulica 

łfaupstr. 135; 
W Grossenbaum po poL o 2 u P. Breuti~aima 

ul. l(arlstr. 17; . 
W Sterkrade przed po!. o 11 i pół u p. Liicke

hertnlal, Iiuettenstr. 
W Ruenthe po poI. o 4 u p. Blumenkaempra. 
W Gelscnkirchen-Bulmke przed po!. o 11 u 

p, Reicka. Wa1tmerstr. 110. 
W l(amen po por. o .3 u p. Onert:ta, Balmhofstr: 

Omarwia.ue b~dą sprawy kn;apszaftowe 1 

zarobkowe oraz będzie obór wydziailu na rok 
przystZty. Pożądanrm jest. aby Rodacy licz
nie się st.:uwilL 

,,Zik!dnoczeuie Z*wodowe Polskie". 

Zebrania członków. 

W Hildesheim 27 gr:udnla o godz. 8 wieczorem 
u P. Wcchtera. Spraiwozdanic z ubieglego 
raku i obór wydzialu na rok 1908. 

w Bant. Na1dz:wycrAjne zebranie 22 grudnia po 
pofudniu o godz.. Z ·u pan:a Wo!tmanna Ton
<leicherhof. Qbór nm.vc~o wydzia.lu na rok 
przyszl'y. . 

W Gerthe 29 grudnia" przed połuchuem c1' ~od.z. 
11 i pól u pana Nolteg.o SpralWOZ~aiitie dele
gata z ubiegłego rok11 1 obór '"yckliafu na rok 
prz.ys.zly, . 

W Wlscherhoeien i Hamm 29 grud:ma po pcl. 
<l ~od.z. 4 u p, Ressek w .ttain:rm. Spraw~~·
nie skarbnika. delegata 1 obor nmveirO \\) -
dziaJu' na rok 1908. . 

w Berlinie Moabit i Wendyn2en 29 grudruru po 
pot/'. 0 godz. 2 u P. ttandschuh, Abenbnrgers.tr . 
.38. Na porządku ~ziennym ~prl:rwa kasy 
lokalnej i obór wydz1alu . 

Baczność Delegaci t 
Konferencye delegatów górndtk~w 

odbędą się w niedzielę„ dnia 22 g1y~ma. 
w Essen ·przed południem o godz1me 11 
11 .p. Meistra. Alfredusłra1Us dlą. obwo: 
dów Essen. Bochum, Gelsenktrchen 1 

W anne. Po południu o god:t. 4 u P· Jan 
kowskiego przy ul. Betei:istr. w Dort-

mumJzie. Dla obwodow Castrop, 
ttamm, Dortmund i Witten. 

" 
Zjednoczenie Zaw. Pol." 

Tow. św. Wincente~o ~.Paulo w Heeren . 
donosi Siwym Rodakom. 1z przys~e zebranie 
odbędzie się w niedziel.e 22 grudn~a1, o ~odz. 
pól d-0 1-ei. Ponieważ ie.st t~ ~tatme _zebra!n~ 
vrzcd Owiaz:rtką. aby. umk~ąc mepro/Jemno~~1, 
powimli sie czlonkow.1c, ktorzy 3 m17s1ąc~ "-:'1-
lega'ą ze składkami miesięczmemi z mch mśr•ć. 
Poni1eważ są b'a'rdto ważne sprawy do zała
twienia. więc p'Oiądan~r:n jest,. aby. cZllo~1~c::v ~ 
htik nailicz.niej się staiw1h. 0Qśc1e mtle widzi . 1. 

(1) Zarzqd. 

Towarzystwo św. Stanisława ](ostki 
w Suderwich 

oznajmia S"\\'J'lTI czlonkom, iż Gwiazdkę obcho
d1imy na wielkier sali pana Tigesa w pierwsze 
świętio B<Y.i.~o Narodzenia po poludniu o godz. 
3. Na s.;wfazdkę za.pras.za się wszystkich <:i.fon 
ków z rodzinami. w niedzielę, 29 grndnia, 
odlbędzie się ostanie zebratnie w bieżącym roku 
po {lol. o godz. 3 a po zebraniu odbę<l11ie się lo
sowanie. Na zebraniu tern winni się wszyscy 
czlonkawie ze skla<lek uiścić. Którzy 3 miesią<:e 
zatescają ze skladkami, b~ą w Nowym Rokn 
skreśleni. Zarazem oznaJmia się czlankom ł 
wszystkim Rodakom. iż ostatniego grudnia. 1 
i 2-g-o stycznia.1 będzie tu przebywa.I spowiednik 
poJski. W Nowy Rok odbędzie sie o giodz. pól 
9-ei mst.a św. z -polskim śpiewem na intencye 
Tow. św. Stan.islatWa !(ostki. Na tej Mszy 
św. przystępuje nasze Towarzystwo wspólnie 
do l(()munii św., róv.-rtiei: Bractwo rófańoowe. 
C71onkowie winni sie stawić w czapkach i od-
7Jnaka-ch. O tkzny ud2iiar w gwiazdce oraz w 
nabożeflstwie p rosj ( 1) Zarząd. 

T~arz;~two Robotników Po~kich z Prus 
Zach. św. Jana Chrzc. w Dortmundzie 

u-wiaidamia swych czlonków, iż Towarzystwo 
w niedzielę, 22 g-mdnia tr .• w kościele Tróicy 
św. przystępuje do wspólnej Konumii św. o go
dzinie 8% rain-o Sposobność do spuwie&zi w 
S!Obotę PD polu dniu i w niedzielę ~ rano. O licz-
ny udziaf prosi Zarząd. 

Uwaga. Towarzystwo obchodzi swą 
Owiazdke w pierwsze świ~to Bożego Narodze
Jtia o s;rodz. 5 oo pofu<lniu w lokalu pana, Trotta, 
ulica O_es.t~~holzst_r. ____ (_l) __ Sekretarz. 

Towarzystwo l)Ofsko-katolłckie .. JednoŚć" 
w Rohling,h.ausen 

O'tnajmia swym czlcm1kom, iż w pien~ze ~Wi{'
to Bcr.lego Nwroozenia, ti. 25-go rrnHlrna. urz~
dza gwiazdkę o godzinie 1-ei 1>0 po.fmlniu. 
Czf<mkowie mailący gości u siebie. m'~<1 taki:.e 
~e sobą przyprowadzić. 

______ .<1) _ _ . lar~~ 

Towarzystwo św. Walentesto w Wanne. 
W niedzielę, dnia 22 grudnia, o godzinie 

7 rano na <lrugiei mszy św przystępuje Towa
rzystwo do wsoóluei l(omunii św. Sp<>:soboość 
do spowiedzi św w sobotę po po.tudniu j w nie
dzielę rano. Za·razem orosimy szan<;>wUJych 
chorążych, ażeby się stawili 11a czas w ko
tcielc. O liczny udziar czlonków prosi (1) 

___ (1) _ _ _ _ Zarzą~ 

Towarzystwo św. Idzie~o w Oberhausen-
Lirich 

donosi swvm członkom era.z wszystkim roda
kom i rodaczkom w Oberhausen, iż w sobote. 
28 ~rudnia. przybędzie do k()ścio.fa św. l(ata
rzyny ksiądz polski celem słuch'<:tnia spowie
dzi św. W niedzielę rano o S-1.'0dz. 8 polskie na~ 
bori:eflstwo. podczas którego Towarzystwo przy 
stępu5c do wspólnej l(omu.nii św. Po P.oludniu 

. o godzinie pól do 5-ej polskie ·kazall1ie. 
Uwaga, Po kazaniu z.ebra:nie. na które si~ 

ws.zvstkich czfo111k6w zaprasza. Niewiasty ta:k
'l.e 1i1aja wolny wstęp , Goście. miele widzi·arii. 
(3) c Zarz~·-

Tc•warzystwo ~imnastyczne „Sokół" I. 
w Oberhausen, 

Roczne walne zebranie ol(fbędzie ~ję w 
niedzielę·. dnia 22 grudnia. o go<l'zi.nie 4 Po P.oJ. 
w lokalu posiedzei1 p-ana van den Berg, Ponie
waż będ:zie wybór 1101\vcgo wyd~iafu, urzeto 
komplet druhów pożą.da•ny. Ooście mile wi-
dziani·. - Cz:Dlcm ! (3) Wydział. 

Uwaga. Zarząd i rcwizornwle kasy go-
dzinQ przed czasem. --------
--Tow. ś~: BP.rbary w Unser Fritz. 

\71.' niedziele, dnia• 22 grudnia, przystępuje
my do wspólnej kmrmnii św. Do spowi~dz~ św. 
mogą C7Jonkowie w sobotę po poludmu 1 w 
niedzielę rano do Wanne iść. ponieważ tu na 
Unserfritz polskiego sp01Wiednika 11iema. O jak 
na:ilicznieiszy udział UP.ra~.za się. (2) 

- ··----„-- --- ---- Zar~~~ 
Towarzystwo św. Józeia w Hiils-LootroP. 
w niedzielę. 22 grudnia, odbędzie się ze

\lra1rJie i obór zarządu- o godz. 4 po por, na sali 
posiedzeit. Powinnością jest każdego cz.tonka 
na zebranie przvbyć, bo będą ważne sprawy 
omawia11e. O ticznv udzia,ł Pf10>Si (2) 

· Zarzą~:_. -
Towarzystwo św. Barbary w Liinen-Siid 

podalie swym członkom do wiad~ości, iż w 
Dierwsze święto Bożego Narodzenia Po pot o 
_godzinie 4 od:bę~zie ,sie gwiazd~a w loka1lu z.wy 
klych posieclzen. Zarazem się uvrasza sza
nowinych czJonków. ·aby się ja1k najliczniej wraz 
z rod~inami swemi zebrali. Ci rodacy, któ~zy 
tam za1111iesi:kują a nie mifożą do Tow. sw. 
Barbary, nie mają wstępu na obchód, tylko 
goście z.amiejscawi, którzy przybędą z cz.lan-
kami. (3) 

Uwaga, Donosi sie zarazem. iż 28 bn~„ 
prr,vbęd1.ie nolsi<i spowiednik, który będzie 
stuch;•f ~ " 1wied2i św. W niedziele. 29 bm,, 
będzie A :-;za. św, :dla Polaków z polskim śpie
wem. nodiina będzie zapowiedziana z a:rn
honv. Po P' ludniu o wpóJ do 4-er nieszpory. 
Uprasza się szan. członków i wszystkich ro
<laków, abv \'' 11'Jhoże11stwie pobkiem jak nai
licznieLszy udiia..t wzięli, " ponieważ możemy na 
mszv św. po polsku śuiewać. 

· f. l(ubia~rzewodl1. 

Czołem! l(astrop Crolem! 
Uwiadamia się Druhów. iż ćwiczenia od

b-;-wają się regularnie co wtorek i piątek od ~o
dziny 5 do 7-ei na sali p. Schulte-Becker. -
Druhowie! W dzisiciszycłt tak trud·nych dla So 
kolstwa czasach powinniśmy się o ile możności 
jak naiichctniei Zi:!romadzać i starać si~ siły ci~
la i ducha przez gimnastykę wzmacniać, abys· 
my byli w możności wytrwać w prac".' n.ad u-
tr.zymaniem naszych OO!f'Oldowych tdeał'ów 

Tak sam-0 prosi się tych Rodaków. którzy są 
Polakami. aby wstepowali w szeregi Sokola, a 
poznają, że gimnastvka jest lepsza„ niż lekav 
i anteka Na prz;yszlvch ·lekcyach zacZillą siQ 
nowe ćwkzenia dlaczeR:o koonplet druhów ko· 
11 ieczny. (2) Naczelnik. 

Towarzystwo ś_w. Wojciecha v.• Dortmnadzie. 
T()l';l.ifairzystwo przvstępuje <Io wspólnei 

powiedzi i komunii św. w ko.ściele ~w. Trójc;? 
rano na Mszy św. Pośiedzenie o zwyddym cn
sie O liczne stawienie sję c11onków orosi (1) 

· _ . ______ Zarnid._ 

Towarz. św. Antcmie~o w Recłdlng.bausea-S. 
(na Ludwiku) 

W niedzielę, dnia 22 grudnia, po pofudlltu 
o godzinie "4-cJ odbędzie się mlesłęcme zebra. 
nie. SmnO'WIDi Czlonkowie ! Ponieważ to jest 
ostatnie zebr.anie w tym roku. dla tego proszę 
Wa.s, abyście się Ucznie stawil4 a pr:ze~sz~st 
kiem ci którzy zalegają ze skladlrami mie
sięczne~i. pouiewai w obchodzie gwi:uzdko
wyrn l wałnem zebrani.u mogą tylko _WTI>lad 
cz.lonkowie brać udzial. Uprasza su~ takte 
~ów przemyslowców_. ażeby też raz przysdi 
na ubranie i ze skladek się uiścili, Jeżeli chato 
pozostać czlonkami naszego Towarzys~ 
Zarazem uprasza się tci tych czlonków. któ
rzy posiadają książki z biblioteki, ażeby na 
zebranie i.e. przynieśli. 

Uwaga. Zarząd i chorą;i,awie winni sie 
stJ.wić w tę samą nłedzłele l{Odzim; prędzeib 
t!o jest o godz. 3-cj po J)Ofudma. O ourtktuame 
t>ohldniu. (1) NadprzelO'ioua. 

Józef Berger, przewodniczący. 
~~~~ - -

Towarzystwo glmn. . .Sokół" w Dy~dorfte. 
W niedzielę. dnia 29 grudnia., urządza Tov;. 

gimn. „Sokół" w l)ysektorfie 
wieczorek gwlazdkowy 

(rozdalw.a:nie gwiazdki), począwszv od gOO.Z. 
5-ei wiecżorem w lokalu p. yopla. ul. K10lońska 
inr 252 tylko dla druhów Gniazda. 

• Uw'aga. Walne zebranie odbędzie się v: 
Nowy Rok w lakalu P. Voepla o godz.. 2 J>O ~or. 
Na ~rząidku dziennym obór nowego zarządu. 
Ozfonkowie willni się staiwić jak jeden mąż. 
Goście młle :widzia:ni. Czolern! (1) 
_______ W_in_cen_ty J(ałwiń~kł, sekr. 

Towarzystwo św. Piotra i Pawła w 
w. Bruckhausen 

po<laje do ·w.iadomości, iż w piątek, 20 
bm. wieczorem o godzinie 8 będzie ka
z.ame polskie. O liczny udział roda-
ków prosi (1) Zarząd. 

Baczność Essen! 
Oznajmiam w~zy:;;tkim Prezesom i 

Sekretarzom katolicko-polskich Towa
rzystw w :Essen, iż zebranie odbędzie 
się w n~ ·edzielę, 22 grudnia, o godzinie 
12 w południe, na które wszystkich za
praszamy. Innych zaproszeń nie wy
selamy. Zebranie odbędzie się w lo
kalu pana Meistra (Alfredushaus) ( 1) 

W. Sosnowski, 
prezes Tow. św. Józefa w :Essen. 

Baczność Towarzystwa! 
Na gwiazdkę! Na gwiazdkę I 

Polecam dla dzieci nairozmaJtsze podarki jako 
to: obrazki narodowe, reMgij'ne do wieszainia 
i stawiania krzyżyki n.a1roomaitszego rodzaiu, 
krzyżyki na szvję, skarbonki z polskim na. 
pl sem, figury św. Pańskich. książeczki do na
bcneństwa, elementarze, albumiki królów Pol
skich, katechizmy, hlstorye, itd. odpowiednie 
dla towarzystw. - TQl\vairzyst'Wa. chcą.ce za
mówić powy.lsze towary, winny to wcześnie 
uczynić, mirunowicie pooa'Ć, za ile zamówić 
pragną. ile sztuk, abym mó~l jak najlepiej po
gatunkować. Wysylka od 20 marek franko. 
- Proszę Szan. Towarzystwa, ażeby racz;yfy 
mnie zaszczycić swem zaufaniem. 

Uwa2;a: Jaiko Podarek dla dzieci polecam 
S<ZCZególnie ksii>iki do nahożeństw<ł! Ks. Szy
mańskiego z PCJ.derbornu pod ~yt.: „Dr~a do 
niebą na obczyźnie". • (1357) 

~arcin Jarczyński 
k.$ięgarnia polska. 

Habinghorst, ul. Bulowstr. nr. 7. 

1 ś;e'1f kiszki 'jl 
j i kiełbasy polskie I 

poleca 1504 -
1 

Poznatska fabryka kiszek -

1 Leona Ustrzyckiego 
w Bochum, Ottostr. 48. 

-f .... i - I --ii , •••••••••••••• 
• Towarzystwom · I 
• polecamy • 

• dla sekretarza, • 
• r) bibliotekarza, • 
al KSJ l 1.JKJ kasyera, ksiąt- • 
Ił 1\ ki do zapisywa- • 
• nia członków i • 
• t. d. i t. d. „ 
• Adres: • „, łł'la1•us Polski-- _. 

do eh u Dl Malth68erstrall8e nr. 17 .• ••••••••••• „„. 



. Sud (na Ludwiku). ł "-'-~~,~~~--~~,~--~~~, TBwar.zystwo ~·. Antońiego w Recklin~ausen . ~ ... ~~ ... ~~~~-::i'h'~ ~ ... ~,~--~0 

, W n i ~dzielę, dnia 22 grudnia, przystępuje (ft Donn~zę Szan. Rodakom ~ 
lllll1C~mrn1~&Bnn.., li , ililNl~UMQi 

Towar~,,. 'wo ~ze do wspólne!, Komunii ś_w· j "J - w Gełsenk i 1•ehe11 i okoli~y 
• ~OOZJJL ..: 9-e.i rano. Spos_obuosc d?' _spiowi.e: ~ iż przeniosłem móJ" ' 

• Swój do swego? 11 1. Podług n1ojnOW"ZJ't1h inrnall I najr;ustowaleJ ez1 św. ,,, sobotę po polud1uu o godzuue 3-eJ 1 • 
w niedzie~( rano do godziny 9-eJ. Uprasza · sie ; ~!larsztat Oprawy ObrazÓti.lłł 
czlonków. ażeby jak najliczniej przystąpili do • 
st?Zu P~11skie~o . wniewa± przyb.ędzie ~akz~ z Gelsenk1rchen do Ueckendorf 
b1ą<iz foymansk1 W celu sJ:ucharua SQOWJedzl, • • u· ~ 
SZaitJO'\\"'Il v"l:h członków się uprasza, ażeby jUŻ przy ulicy e1·gmannst1·. „„ 
'W .~obotę·. jak najlicznJiej }'rzyst~ili do spowi~-„ obok polskiego krawca Józefa Kowalskiego i · naprzeciw składu pana 
Ci św. _(2) .. ___ . ___ z~~ ·. Jana Skrabnrsłl:iego. 

T<JIWat-ZyShV<>. św. Stani_stawa. ~- w~~-~~~- . Polec~m Sz1m •• Rodakom wiel~i wyb?r obrPŻó~ -~r«!• 
poda.je · SWYffi szan. cz.look~ dQ_ ~:iadomoŚ<::I, , dowyeh I reUg1.Jny„b, .tak~e kl!IU\ikl df.! vt .abo~fD• 
iź w ·n~ed'Zielę dnia 22 l>m. :9 g'Q'dz.ime 1 p~ P'QI. &h,;a. Nadmleołam, la opraw„ ob' 111zo•, wian• 
o.dlbędeie . ~c zebł"anie mł~ęczne n~ sali par:a ków I wlązar"ów · i ._„ko!lywanłe ft'l!łl:elkłł"'h 
Bretinigi\ .przy Gelse.n>k~rchens+tr •. Uprą.!)za. su~. · Jon7„ł• prae. w mym 7,akładz1e wykonuj~•d„ bar-
>Szan. cl7it:Htków, ażeby się .na. to zę:brainie. :yrsa;y- . d~o 8Z)'~ko ~awe.• na puezekaniu, z powodu, iż zaopa· 
se stawili, poruewaiź jest.to ostatnie w tym. r<>.-. ' tr.Gyteip urzą~zeme mo3e 'W masz!ny, .kt~re b~dl\ pędz}ne prf\dem 
k Y · ·est powinności4l ·ka'"ixl~o cilo!liikal. żeb)' ' eleJt~rycznrm· O łaskawe poparcie mego. i~terean suinewnych Ro· 
~- witt~ych sklaidęk ułścll,' O ia\ · naiLicWii~- dakow pros?~ . . z szacui1luein 1 

~~ ~.~ilil :upra§.Za się: -&-.Za'.r~em .oznairoia się.' A'dam M ·1chc~"n'sk1· ~-
jż w"&ień" Ba-Lego NarO!d~emaJ t ·\l· · 25. bm. ob- , ... , 81 j 
chodzimy naszą wspólną gwiazdke o godz. 4 PD n ) k• b. 111 · B ·t 4c::: 
poluónlll. Jest poż~danem, źe~y sie ' .ka'Ż<l! czlo- . „, sen 1rc en . ' ergmannś r . . d.· 
tr.ek swą. ttStlw'a ok'aita.1. zaś ci cz.ronko:w;e, ~to- . 

wykonuje • ~86 

li wszelkie ubrania, paletoty i spodnie I 
li po bajecznie taąich cenach li 
a pierwszorzędna 

pracowni~ garderoby m~zkiej 

• Tomasza Pietrowskiego, 
li , . Essen, Grabenstr. 97. .„ ·. • • a n a m 111 • 11 

f'Z'./ zalegają <llu~eJ jalk 3 ~miesiące~ a ·me utsz- ~ ... ~ 
su· się M •osta1tmm zebra.'1\14 ze skJ.adek będą .Z<:\ ~, 

:e~~~f';;'i~dc~;~~0fizy3::c1. w Książki do nabożeństwa 
Bank Ludowy w Sremle 

Spó~ npisan& z nieograniczoną odpowiedzialnością - sąłoż. w roku· 187 ' 
poleca się Rodakom na obczyźnie jako in.~tytucya w kt.óre ••IJteWllł 
ełlladae mogą ofężko zapracowane ne oaze~t:dno6el. · · e 

Towarzvstwo św. floryana w Merklln~ . · 
podaje do wiadomości, ii w pierWsze · św1eto można nabyć w KsiQfi?&rni „Wiarus& Polskiego~ w Boohum 
BorLego Narodizenia obchodlzirnY · · · . · Maltheserstr. 17. ' ' 

' · wspólną gwiazdkę~. : 
Pocz.ątek o goj'z.. poi' do 4, na którą ~sz~stk1cb 
clonków wraz. r<>dzinąmi uprz.efumue s1e , ~.-
prasxai (3) . '. ' z~- . 

Towanystwo .. św A~o„ w .I<:ottenb~rg. 
W niedziele 22 gmdirna ·o R40dtz1me · 3:::~J .. J>O 
pofudniu odbędz·ie się ~i~ ost~~e ~ sta
rym ,rotcu. W razi~ polsk,jego. 'll~bo'.lJ~nstwa~ od-. 
będmie sie zebranie, po nab0ienstw1e. Uprasza . 
sie· wszystlcich Ro4ak6~~ któr.zY j~·szc.ze w 
T<JWrzystwie nie są, a~y,; na z.~br.an!e . s1e s~a
wilł i oo Tbwarzystwa Sle '\lah z.ap1saić. Wrę(:. 
ochoczo na ubranie' niech ' ani j·eden w tl-<»n~ 
me p~tanie. (2).. ,, . ·. . .' Zai:ząd.· _, 
Towarzv;;; ldmn. ,.$9kół"i. w · Sćb~. 

Walne zebranie ódib_ędlzie· się .. w l!'iedz1elę. 
dnia 22 gmdniai. v S!'f)<i2Lnie 3 t>O ~u..?a· sa-.. 

lJi 8wóJ d• - 1Jwes~ ! 

-i-:· .· . 8~~~~~~~~.d!~ .• !.~~~~u~~~l-
kun wybor11e parasole, kapelusze, laski i wszelką bieli· 

· „znę męzką, jako to: koszule wierzchnie, wełniane. przodki · 
, białe i kolorowe, ko.tnłerzyki i wielki wybór w krawatach 
Ili - najmodniejszych, portmonetki, cygamitzki i perfumy. -

·--------------------------------------„ 
polec'm 

maełejówkl, apodnłe, pa8ki, ko&zulkl, sokoliki·, 
- _. 'erzellił i pler8donkl. 

li pooie<lrleń. O licz.ny" ·:ud.mal u~rasz:a. su: .. Na . „. 
porzą<l1ku <liz.iennym, ob91"1 wydz1alu oraz mne • .. , 1----------------·----.;....,----11 .•. warine sprarwv: (2)' . W~.dfiłat.· · · Dalej poleeam .-ramofon7. łaarmonlki i 
-BACZN. O$ć-B-RU. CKHAUSJ;'Nt . - dubeltowe płyty polskie, wielki wyLór kart na święta i -. .., Nowy Rok, wiązarki, powinszowania, kalendarze Maryań· 
Towarzystwo św. Piorta i Pawła dmios.i ś'WYJI'\ skie i papier do pisania, odleżałe cygara i papierosy. 

c:dionkom iż w dzień Bożego Narodizenia l)'rzty- Wł ~ I o • I h' Ob h stępuje Tmvarzystwó · wpól~e ,dQ spowiedz.i" "i i1 ys .aw . omza 8 I, Br au(len, 
11.romunii św. ra!llo o ~'ziilJ]ie 8, bzień prze<j. .Bo-: U U U U 11 
ż.em Nairodzenienn beictzie sluchalo .spawied.izi 2 f.~ , ul. D„nkow·a (Marktstr.) Ha, 
misyona•rzy. Obowia.;i:k-iem ;est czonków, żeby = naprzeciw restauracyi polskiej p. F. Zerbsta. --1516 rak na~liC1Jniei do sroru P:i.nskiego przystąp-ili. SwóJ do #Wego 1 e 
U~p:W ~~~clęnb~·· ~~ie~ _P_o_k_z_~_n_a_o_d_l_s_~-.-==========-~-~·~-=====~~~~-

zebranie p(}I pol. o -godz. 2 w lokalu posiedzeń. cznia. 1515 p · " Pożąda.nem i"st. a.ibv się ·każdy ,czt.onek statwil, ł • atrzcte tak tuczy „Samotuk ! 
ponie:waż p;zyfd.;ą ważne sprawy pod dbrauy: s ul Q c·o Ta. świnia. była U..k Goście mik wi~ani._~O ~~ząd._:_ mizerna, że myślałem, 

że ini zmarnieje. Za-
Towarzys<wo polsko-katolickie św. Antonie~ da.~a.łem jej „futt.er-

. W Habin2horst. · która się zna na praniu kalit'' i inne zachwa· 
Przysz '.'e zebra•nie Qd.b~dzile s:i~ •dnia- 22 bm. i gotowaniu. lane. w składach pro· 

o godz.iinie 1-ej w po.ludnie. o liczny U·dzial u- Roman Paul szki, lecz nic nie· 
~a s.ię. (2) . P_i:.~es. pomogło. Zrobiem· 

Heme, Neustr. nr. 50. ób s k t 
Tował't.vstwo ~w. WoJdecba w Scbonnebock -· ----- ..... pr , ę ze „ ma o a-

pockije do wiadomQ5.ci swym .c~om. ii kiem" i w krótkim 
gwiazdkę obchodzimy w p.ierwsrLe św.ięto Bo- p • I' t c•aŚie tak mi si12 
żeg'O Narc<l:zeniaJ po pial'udniu o godzinie 4, na ap1er 18 OW\J opasła! Opowiedzia-
•które zaoraiszai się wszystk1ch wł'·ooków z ro..: U łł J łem, wszystkim w na· 
dz.i1nami. W 1dQ1WY po z.marlych cz.l!ookach tak 8

' ej wiosce i teraz 
Slłl11lO miJe wjd'ZJanie. Nic w_ą,tphny. że wszy- z pięknemi polskie· - mar,· y w naszej wsi 
scy Rociacy przybę.da pa en obchód. by: się · mi nagłówkami jest i okolicy ajdo konalsze i naj 'ęk.sze tuczniki! 
ipodz.ielić opfa.tkiem Na: (}bciodzie występ d!z:la do nabycia w księ· „Samotnk"ndziała. zadziwiając I 1'1Brein 8łe~mann. 
tek czXo.ników. O liczny udzial prosi garni "Wiarusa Pul- t/2 worka 2,50mk., cll.ływnrek 4mk.i franko w dom. 

• Zarząd. c'kiego" w B~ch 11ru. L b t · Al h · " Kl' k & C Uwaic:a. R&wujeż piOOaiernY do wiadomo- a ora ormm „ C em1a llilB O. 
ści czlookOlm .i wszYSitkim Polakom rw Schon~ Graudenz 2· 1473 · 
nebeck, iż przvbędz.ie P.Olski spowiednik, któ-: Portrety 
ry będzie sluchail socnried:zi w sobotę, 28 i w 
niedziele. 29 grudlliia. Towarzystwo przystę- . 
puJe wst>6Jnje do Komun.ii św. w niedzielę vo 
Dierwsze.i, M.siZy §iw. Czlbrnkowie przystępują 
do K'Ofm'lmii św w odzna1ka:ch towarzyskich. 
Po pi('.1fudniu nabo!Żeństwo z kazamiiem polskjern. 
O lir.7.nv urliz.ial w ~1nowiedz;i ~w i wi.ihmeń-
'Słwie uprasta (2) · J. Sosliiskl, przew. 

Cwtem ! Bacmoiść Laar ! Czołem t ' 
W nj edzielę, dnia · 22· tm. Ol g'Ddzinie 4 po 

pol. odbędzie sdę ~ ·.a„ · .... ~ .,..·a. , · .... '' • ~tił 
WIEC . SOl(OLSKI 

na. sali P. Schraven na przeciw· koociO!a ·katol. 
Nai wiecu będą przemawiali mówcy z.aimicjsco
wi, ,przet91 o liczny ud!zial uprasza się. Czrntem! 

podług każdej fotografii, 
pod gwarancyą dok.la· 
dnego podobil~ństwa, wy· 
konuje s.zybko, kredkowo 
i ko 'orowo naturalnej 

• wielkości. Piękna. ozdo
ba. domu i ·pamiątka fa. 
miliJna. Cena 2 marki 
1 "-Y ej. 1409 

St. Michałowski 
zakład malai:sko-artysl 
1'ło"~bin b. Po en. 

·~ Poszukuj~ kto 
~ szybko a dyskretnie 1493 

l kupca, 
~ .o wsp6lnilra, albo bipntekl} na~łlład, grunt, fol- a> 

i 4~~~j:: :~i~~=~i~t~u' ~!~~j ~::::~~:~f ~;~;: ~ 
l" Gwarantujemy za rz~tdne załatwienie każdego ~ 
s zlece nia. l1 ożii wie w 43 godzin~h następu Ją od- ~ 
~ w ~dziny celem bejrzen ie i om~wieniasprawy. ~ 
e.> Ma1ąc stale \\ielu mter„Rent<f", mogą ewentl. ~ 
r>. nast~:pić natychmiast umowy ~lein sprzedaży. ~· 
·~ W>-"'"'~· ~tie aj~n~l! ~ ~· 
1 Fuhr & K&nig~ 

. Bank płaci od depozytów za. wypowiedzeniem: . · 
łO·dBlowem 3 proeent. 
k wartalnem 4. „ 

~ożone 11 na.s depezytą I ol!łzezt:dnoHI 1f"7DOmł1 .Jl& N 
Rok blisko • I pól miliona marek. · · 

Funda•ze rezeoł'wowe ł udziały człorików ca ·•esoo,ooo 
B&nk ~udo~ w Sremie liczj 1155 członków, którzy wszyse7 111&j.lłtbw 8 
odpoWJadaJ• ·za Bank i złożone w nim kapitały. , , 

Ba~ ludowy należy do Zwifłzku Spółek Zarobkowych. Prweem Rad, 
NadzorezeJ n&szego Bank~ jest Patron Spółek k•• p•al• Waw.z7nt 

Lokale bankowe IIU88ZC~ się W domu własnym Banku pray uJ. 
ej nr. lo i otwarte 8fł codziennie z wyjątkiem niedziel i łtri~ 

Numer telefonu 69. Adres : 

Bank Ludow - Vol ksbank 
8ehl"łmm (Po•e•) 

Roda.ty! Korzysłajeie &ami - z ogłószeni& ninłejnego . - i m 
W'uzym Banki, do Związku naszego na~eżące, polecajcie. 

. Bank lodowy - Volksbank 
elngetragen·e Geaoasen&Chaft mit unbesch.rankter Ha.ftpilicht. 

Ma4aliń11kł. . :N'. Ii.uehar11k.I. Dat.Il.lewie• 

Polecamy nasz największy skład 

ze gorków i toworńw ze złoi 
zeg•rld kłe8sonkowe od 5 mk. 
zegarki d:am~kie od • • 6,50 „ 
•udzlkl . • . . . . • . 2,50 „ 
Regulatory . . . . . . 15,00 „ „ 

Szezero złote stemplowane ołłrlłłlZkl ezerc 
i okrągłe we wszelkiej cenie. Pierścionki z imitac 
od 1 mk. pocz. Na kaidy zegarek dajemy IM~ · 
gwaraney. 15 

Reparacye rzetelnio i tanio. Obsłufia rze 

Baumer & Co. 
Derne, ul. Bahnhofstr. 74. 

.Jan Stanina 
księgarnia i drukarnia w Horsthausen. 

Polecam Szan. Rodakom na 1380 

podarki gwiazdkowe! 
· Wielki w1bór . 

książek do nabożeństwa dla dziatek 
oraz wszelkich zabawek. 

Krzyże stojące, wiszące i pod kopułą, 
figury św., pnwinszowonio i korfy gwiozdkowe i noworoczne. 

Cygary i _Papierosy z pierwszorzędnych fabryk poi~ 
skwh. Wszelkie towary galanteryjne. . 

Szan. Towa1•zystft~o1n w poblitu polecam 
1 ię do wykonywa1.ia ustaw towarzyskich, progra- · 
mow, odezw, kart ws~ ępnych, we~eluych i t. p. 
Kto na ·gwiazdkę zakupi za 10 mk. otrzyma Kalend nrz; 
Maryański na rok 1908 z wszelkimi dodatkami darmo. 

Wydział. 
Uwaga: Po wiecu od.będzie sie kwar~ 

talne zebranie ornz obór 1101wego wydziału tu
tejszego ~ni:liz,da, Obowiązkiem jest karżdego 
druha na wiec taiksamo na zebra1J1ie przybyć, 

o Dusseldnrf U4, 6errnsheimersfr. 34. 
;~~·~n~~~waa~a~i~~·~·~La~t~•~p~~·-=~~W~ilW~· ~·~~~~ ~ -· --~-=·===============~--:- ':"""' .-~~„.___.,_......,.._ ______ _ 

Czofom~ --··-(2)_ _ ··----~ydzia!:_ 
Towa:rzystwo głmn. ,,Sokór' oddział li. 

w Oberhausen 
donosi sz Jnawnymu -druhom, iż zebranie odb~
dZJie się 22 g·rudinlia, o godzinie 4 po p-oludniu na 
salf t> • . Webera. Upraisza się sitary i n<JWY za
rząd. aiby się stawu o godz. Z po oolucLniu. Go
ści: _mile widziani. ·CzoJ'em! ---~}2Vydz.la~- · 

L·ouis Brand 
Oberhausen, M>l rktstr. 19 

pełęca. l!!IWÓj 'del\tl 8k.lad 1517 

zegarków. i biżntrryi.. 
Regulatory i zegary z wahadłem 
prŻeszło 100 wzorów na i.kl; dzie. 

Specy alność: Złote obrączk'. 

p. Ziomek z. Vlonne 
przeprowadziła r.ię na nJ. 

' Bahnhofstr. 80." 
Nal'c;,żn1k Zitbemstr. 

1497 

~cznio 
prtyju, ie zaraz lub od 
1 kwM.11fo. 1520 • 

Tomasz Kuśnierek 
golarz 

Wanne. R~hn :1 ofatr. 166. 

"*' enemiw 
~\\ Ój · 

do . ~ 1>. t-"it:O f 
HID'M'i 

I 

i. 
t 

Na gwiazdkę 
polecam Szan. Rodakom prawdziwe i za n aj lep s z c u znane wyroby 
B. Kasprowicza z Gniezna a mianowicie Boaar, Nastój kę i Nalewajkę 
z owoc imł. Sokołówkę i Karpatówkę, Szodon i Złotą "wodę, 
Bo mi i Araki •. Koniak we wie 1 kim wyb or z c począwszy od 
1,60-6,00 m. za bu~elkę. Wymienione t :1 napoje można. także nabyć we 
wszystkich lepszych oberzach; kawiarniach i droger9ach. 1504 

·fr Kra1·uwsk1' gener .. reprez. B. Kasprowicza i ~łaśc. hurtownego U IJ mteresu w . BochnDI, Gne1senaustr. 2. 

I .9 Telefonu nr. 1750. 

. :Najtańsze źródło zakupna na 

~ wesoła, f'hrzei11y i zabawJ. 
Przy większym odbiorze udzielam znaczny rabat.. f i 

........_-----------11·:::=:=-- ' -
· .....,.. . ...,,,".,..11-. · .....,....,·~.....,...~a• n t _ • ..,,,.. •• ....,.,..._,~8,IJu„ . .,...„~ ..._..~..-.. n mrrrr ·-----911'_...,.jl'tf..... " , „ ... .,......,.,,. 

w .ydawca: J a n Br e jstk ~ w: Bochum. O<lpowiedziakly m redal->c:re: St an 1''sla w Ku n ca w Bochum. - Drukiairnia „Wiarusa Polshies.ro" w Bochum. 



~chodzi ueśC razy tyeodniowo. 

rrenumerata wynosi 

1,60 mk. 
~~e. 

,,Potdańea Katolickiego" oby· 
ilMlj\ a'boIWACi w dodatl.."U. 

••• • • .„ 52. 

la niedzielę po Bożem Narodzeniu. 
Lekcya. Gałat. IV. 1-7. 

Bracia, iako IClługo dziedzic jest dzrn 
cięciem n~ nie jest różny od sługi, bę-
4ąc ipa.em wszystkiego: ale jest pod 
9J)iekuny i sprawcami aż do zamierzo 
•ego czasu od ojca. Także i my, gdy
'śmy ,byli dziećmi, 1byliśmy ;pod elemen 
ty świata. Lecz .gdy przyszło wypeł 
nienie czasu, zesłał Bóg Syna swego, 
uczyinionegq z niewiasty, uczynionego 
pod za1konem, aby te którzy pod zaJkio
ltlem byli, wykupił. żebyśmy przyspo
sobienia synowskiego do.stali. A iż je
steście syinowie, zesłał Bóg Ducha SY, 
na swego iW ser1ca wasze, wołe)jącego: 
Abba, Ojcze! A tak już nie jest niewol
nfilciem, ale synem; a jeźli synem, tedyć 
i dziedzicem przez Boga. 

Ewangelia. Łuk. II. 33-40-

0neg.o czasu Józef i Marya, matka 
1Jezusowa9 dziwowali siz temu, co o 
nim mówiono. I błogosławił im Sy
meon, i .rzekl do Mairyi miatki jego: 
'.Oto ten polożon jest na upadek i na 
powstanie wielu w Izraelu. i na mak, 
«tóremu sprzeciwiać się ·będą. I duszę 
twą ·własn_g przeniknie miecz, aby my
śli z wie.la serc były objawione. I była 
Anoo tProro.kitri, córlkai ·P.anuelowa. z 
ipdlrnlenia As er: ta by la bardzo pode
~zla w Jeciech, a siedm fa.t żyła z mę
żem swym od łl)ainieńiswa swego. A 
ta wdowa aż d<> lat ośmdziesiąt i czte ... 
rech, któm nie ockhad.zała z kościoła, 
postami i modlitwami służąc we <lnie i 
w nocy. Ta też onejże godziny nad
szedłszy wyznała Panu, i powiadała o 
nim wszystkim, iktórzy oczekiwali od 
kupienia Izraelskiego. A ~<IY wykonali 
wszystko vecf,ług ztakoou Pań:Skiego, 
wróclli ~ie do Ga.lilei, do Nazaretu mia
sta swego. A dziecię rosło i umacniało 
się :pełn_e mądrości. a laslka Boża była 
w niem. 

~a uroczystość Noweao Roku. 
Lek'cya. Tyt. Il. 11-15. 

Najmilszy! Okazała się łaska Boga 
Zbawiciela inaszego wszystkim ludziom 
llaltliCzając nas, abvśmy zaprzawszy się 
11ieJ)Olbożności i świeakich oożądliwośd 
trzeźwie i sprawiedliwie i po:Qożinie ży 
li na tym świecie, oczelkiwając błogosła 
wionej rnadziei i przyjścia. chwały wiei 
kiego Boga Zbawiciela naszego, Jezu
sa Chrystusa: który dał _samego siebie 
za nas, aby nas wykupił od wszelakiej 
iniepr1a~ości, ażeov oczyścił sobie lud 
przyjemny, naśladowcę dobrych uczyn 
ików. To mów i naipominaj w Chry
stusie Jezusie, Panu naszym. 

Ewangelia. Łuk. II. w. 21 

W on ezas gdy się spełniło ośm dni 
iiJby obrzezano dzieciątko; nazawne 
jiest imte jego Jezus; które było nazwa· 
ne ·od A.Diola 1pierwej, .niźJi się w żYWo-
cie poczelo. · 

Kazanie na Nowy Rok. -. ..,... 

,,Zewleczcie z siebie starego człowieka 
!Z uczynkami jego, a oblecz.ieie nowego, 

· • który się odnawta w znajomości, po
dług :wYOa•brażenia tego. który go 

stworzył' 1 • 

Bochum, n• niedzieltt, dnia 29-go grudnia 1807. 

. Sary człowiek, którego. zwlec z sie-1 chów, lecz nie .pozbawiają się też pożą
b1e mamy, jest to ów stary grzesmy dli'WQści dQ grzechu; owszem skłon
Adam. człowiek przyiroidzony !który u- ność tę w sercu sV{ojem żywią i ipod„ 
legając .popędom namiętności swoich trzymują. Są oni podobni do Żydów 
opiera się zakonowi Boże!Jlu i .pogrąiJa którzy opuścili Egipt, kraj. ucisku i 111ie
s1ę w :zmyślności ciała i świata, jakoby woli· lecz rn2stać się 111ie mogli, o
się .z wody chrzitu św. i ducha ś. nie był wsz~ zatęsknili za garncem jego mię
odrodzil. Uczyrlkami też tego starego sa, za czosnkiem i cebulą. Tacy Chrze 
człowieka są jego •nieprawości; zianie- ścianie ;podzielili serce swoje ip()IIlię
dban.ie ogólnych i szczególnych po.win dzy Chrystusia· t świat, i .chcieliby rnz 
nośc1 człowieka; jest wreszcie pomy- slużyć Bogu, lecz znów dlie chcieliby 
ślne i uporczywe trwanie w grzechach. także zrywać z światem. Wypełniają 

Jeśli przeto stairego człowieka z Je- wprawdzie powinności swoje religijne, 
go uczynkami wyzuć z siebie mamy, lec·z z talką obojętności„ która aż do zby 
powi·nniśmy przedewszystkiem pozbyć tklu św.il'1idczy, jak jeszcze dalekimi są 
się nieprawości, owych grzechów, któ od rpowsta.niia z śmietnika grzechów i 
remi tak często obrafaliśmy majestat nałogów swoi.eh. Na nich to woła z 
Boga. ·Wyrzec się mamy pychy, ła- takim naleganiem prorok 3 król, 24, 21. 
komstwa, nieczystości, zazdrości, obżar Póki chromać będziede na obie stro„ 
stwa, 1gniewu i lenistwa w służbie Bo- ny? Jeśli' Pan jest Bogiem ·waszym, 
żej; wyzuć się z wszystkich tych wad słuchajcie go; a jeśli Baal ' (to jest cia ... 
i zdroż:n-Ości, kit6re z owy~h grzechów ło, świat i czart) idźcie za mim! Pan 
głównych jakoby z źródla swego rwy- zaś w objawieniu swojem mówi tak: 
:oły~ły, zatr:uw.aiąc nam żY,wot du- Ponieważ aniś zimny ani gorą<:y aJe 
szy. letni, ·przeto wypluję cię z ust moich! 

Jeśli starego człowieka z }ego u- Zajrzyjmy iprzeto najmilsi! ido sumie
czyit]kami zwlec z siebie mamy, powin nia naszego~ rozpatrZltlly się dobrze w 
niśmy ctalej pozbyć się grzechów, któ- grzechach i uiep.rawościiach - przy
rymi Boga tak dężko obraziliśmy, za- walającyich dusz~ naszą. A Jeśli nam 
niedbując obowiązki i ·ztąid .płynące po- chodzi o Ziwlecienie z siebie starego 
win11,ości stanu j powołaniG nasze~o· człowieka. stargajmy kzj<lamy wszel
Każdy stan, czy świecki, czy ducho- lkłch ·grzechów, nieprawości i nałogów, 
wny; -czy wolny „ czy małżeński; czy które tylko przepaść kopią pomiędzY. 
rpdzi.ców, czy dzieci; czy urzędnika, Bogiem a duszą naszą, i niewolnikami 
czy podwładnego; nauozydela, czy nas robią ciała, świata i czarta. 0-

ucznia, 1Ila; swoje właściwę obowiązki, ·czyśćmy serce z wszelkiego pociągu 
od których wi~mego i sumienneg-0 wy do grzechu, unikając troskliwie wszel
peł·nienia zawisło ;wszełlde <lobro, ka- ikiej ·~ mieg-0 sposobności i wy.pełniaj
Ma woigóle onota człowieka. Atoli jak my 0tąid jak najsumienniej, jak najgor 
że mało niestety I .znaidziem takich, ~o- 1iwi~'1\vszystkie obowiązki stanu i po
by się ipocruwali do tego i wiernie i wołania naszego! 
gorliwie dopelnmłi powinności stanu Nowy cz,łowiek, którego przy
swego. To właśnie zaniedbanie oho-: wdziać mamy, to niewi·nnv Adam. ja
wiązkó wswoi-ch wywołuje śród .nas ty ko wyszedł z .rąk Stwórcy swojego; 
le ni er~ i 111feładu; tyle zgorszenia, nowy człowiek, to drugi lepszy Adam, 
tyle przeniewierstwa, tyle rozpusty i Jezus Chryistus. który przez wcielenie 
rnzwiaizłości; tyle kłótni, zwady i nie- swoje przyjął oo. siebie na tu re naszą, 
pokoju, Ja:k o tern sami najlepiej wie- a 1przez śmierć swoją ,pojednawczą przy 
de. Przeto też woła na nais Apostół wrócił jej .pierwotna. czystość; nowy 
(Efez 4, 1.) ,,Proszę was tedy ja wię- człowiek, to obraz ( podobieństwo Bo
:zień w Panu_, abyście żydi ·przystodmie ga; to dusza 1niepokalana, odrodzona z 
temu ,powołaniu którymeście :powoła- wody i Ducha św. ·przez laskę Jezu
ni ! '' A w liście I. Tymot 5, 8 powia- sa Cbrystusa i w 'Pierwotną onotę nie
da: „A 1kto nie stara się o swoich, zwla winności przystrojona, przeto też wzy
szczia domowników, ten zaparł się wia wa nas Apostół (do Rzym. 13, 24): a
ry ~ jest gorszym od poganina"! ·byśmy Pana Jezusa .Chrystusa przy
Wprawdzie wielu chciałoby to niedbal wdziali; a .Zbawiciel zauowiada nam 
stwo i przeniewierstwo swoje tern u- wyraźnie: Jeśli się nie nawrócicie, i nie 
niewinnić, że o tern nie wiedz!e!t Lecz staniecie jako jedno z tych dzieci. nie 
iczy sł.uszna jest ta wymówka? czy mo- wnijdziocie do królestwa niebieskiego! 
że ,go uniewinnić. kiedy nikt z rozsą- Nowego więc przyoblec czlowieka 
dnych ludzi, a cóż dopiero chrześcian jest za łia.ską Boga ·przejąć się duchem 
lllie zabiem sfę do takiego stanu i za- pokory i sikrnchyi. Nietyltko żałować 
wodu któregoby .obowiązków i powin mamy za popełnione grzechy i obrzy
ności albo poprzednio nie znał, albo kh dzić je sobie, ale stanowczo .powrócić 
też dopełnić następnie nie miał ochoty do domu Ojca, i zawołać z synem mar
i woli. Przeto też .przestrzegają nas notrawnym: Łuk. 15. Ojcze zgrzeszy
stanowczo usta wieczinej .prawdy: Łuk. łem przeciwko niebu i tobie; inie je-
12, 47. „On sluogia. który wiedział wolę stem godzien zwać się synem twoim; 
Pana swego, a 1nienagotował się, ani poczytaj mnie za jednego z sług swo
uozynil wedtug woli jego; wielce ka- ich!" 
ran będzie." A ·na innem miejscu: gdy Nowego przywdziać człowieka jest 
byście nie wied~ieli. bylibyście do u- to ponowić św. wzymierze, iktóreśmy 
niewi1nniemia; lecz teraz rwiecie i <ILa na chrzcie św. zawarli z Bogiem; a 
tego grzech wasz zostawa. więc wyrzec sie -czarta, świata i ciala; 

Jeśli wreszcie zewlec z siebie ma- obrzydzić sobie wszelkie uczynki cie
rny starego człowieka z jego uczynka- mności, być we wszystłkiem posłu
mi. po1winniśmy 1nietylko 'Pozbyć się s~nyrn Jezusowi Chrystusowi, :przez 
grz·echów, ale i wszelkiej do nich skłon które~o mękę i śmierć dostę.pujemy od 
ności; albowiem Pan. co wyrzekł: nie puszczein:a grzechów, a przez którego 
kradnij, nie cuuzołóż ! przykazał ta•kżc zasługi stajemy sie dziećmi Boga, i 
„nie 1pożąclaj" ! A jednak znajdujemy -y.rspółdziedzicami królestwa Bożego. 
wielu takich chrześcian,. kt.(>rzy nie do- Nowego przywdziać człowieka jest 
pnsz.cmią się wprawdzie ciężkkh ~rze to wireszcie wi_ęrzyć w Syna Bo~~o, 

Ksiągarnia n'Niarn ? . " 
poleca w wielk:m wy!>one : 

książki do naboieństwa, powie 
iciowe, historyczne, śpiewniki, Ji• 
stowniki, papier listowy, ~ 
powinszowania itd. 

Adres : „ Wiarus Pol&ki" Jlł.o. 
chum, Maltheserstr. 17 • 

• •• • • 

Rok 17. 

który nas umiłował i samego siebie 
diał za nas; który wszys~iem rządzi 
i kieruje; albowiem <lana mi jest wszel 
ka moc w miebie i na ziemi; jest to 
ufać mu calem serieem i duszą. albo
wiem w Nim tylko jest :nasze zbawie-
nie; - act. 4, 20. iest to miłować go 
nadewszystko, ,który nas wpierw umi· 
łował I. Jan 4, 10. Nowego ·przywdzieć 
cztowie:ka i'est to naśladować ubogie„ 
pokorne, ciche i peł.im cienpienia ży
de Jezusa Chrystusa; na niego - to 
słońce sprawiedliwości, ·patrz '.lXł:wsze 
okiem duszy; i µrzed j_ęgo obliczęm 

jako wednie chodzić. i z nim jak naj
częściej łąc~yć się 'Ciochem :w. modli
twie. Jest to dalej z całą pobożnością 
rozważać jego .naukę i jego przykład; 
z miłości ku niemu wiernie wypełniać 
n:tdaITTą nam pracę; słowem łest o od
dać mu isię z ciałem i duszą, w czasie 
i ina wieki; z nim żyć, z nim umierać. 
Z nim być jedno tu na ziemi przez wia
rę i godne pożywanie Najświętszego 
Ciała Jego i Kn-wi, tam w niebie przez; 
oglądamie go. i zakosztowanie Jego wie 
czneyo szczęścia. 

Zę,wleczenie więc z siebie starego 
człowieka z jego uczynkami, a oblecze
nie nowego. który się odnawia w zna
Jomości, podług wyobrażenia tego któ 
ry go stworzył. 

Atoli ani zewlec starego, najmilsi! 
ani przyoblec nowego człowieka nie 
możemy sami przez siebie. Jedynie 
laska Jerusa Chrystusa dokonywa te
go za współdział1'1.niem naszem. Jako 
gr~eszl).icy pogrążeni jesteśmy w du
chowej1 śmierci, z której nas ;wskrzesza 
Jezus Chrystus albowiem on jest żY
ciem. A jako Ojciec wskrzesza umar
łych i ożywia, tak ożywia także Syn 
ltl6rych cllce.. (Jl'1!11 5, 21). Jako grze
szni.cy, w zmysłowości pogrążeni, je
steśmy ślepi i xnamy, ani znaleźć mo
żemy drogi mądrości i żyda. I tu znów 
jest na_,1 Jezus Chrvstus światłem, któ 
re · oświeca każd1egq człowieka. przy
chodzącego na t~n świa: Jan 1. 9. jest 
drogą. ikto idzie m nim, ten nie chodzi 
w demnośda-ch, fecz ma światło ży
wota. Jan 8. 42. O własnych silach nic 
nie możemy, nie możemy ipozyskać so
bie by i najmniejszej zaslu~i t11a żywot 
wieczny; lecz -0to Jezus Chrystus jest 
naszym Pamem i Bogiem, a co nam 
rozkazuje jalko Ban, do tego daje nam 
łaskę swoją jako Bóg; - łaska jego 
najpofęfoiej pokazuje się w naszej sta
rości· A jeśli przy nim trwać będzie
my jako wiama latoróśl przy winnej ma
cicy, wydamy wiele owocu. Złóżmy 
wię.c dzisiaj Najmilsi! w tym dniu No
wego roku Panu .i Bogu naszemu ofia
rę na~zego uwielbienia, naszego posłu
szeństwa, naszej podzięki i miłości. 
Trzymajmy się z synowską ufnością 
jego ręki czy nas PQwiedzie orzez nie
pomyślinQści i wesela; czy też przez 
nowe ikrzyże nowych doświadczeń i 
ucisków. Bądżmy z nim jednym du
c~em, a ·zwyciężymy świat i jego prze 
c1wności i iako nowi ludzie którzv od 
nowili :się w znajomości Je'zusa Ćhry
stu~a i podług wyobrażenia teg~ ktÓ;
ry tch stworzył dojdziemy szczęśliwie 
po krón~iej doczesnej pielgrzymce tam 
d? drugiej naszej Ojc~vznv, której już 
me ~zas lotny. ale cala -wieczność mie-
ści się sz~zęśliwa. Amen. · 



PODKOP. 
Z opowiadań Sherlocka Holmesa. 

(DokQńczenie). 

Odciągnąłem kurek rewolweru i po
lożyłem go na drewnianej ,skrzyni, Zia 
którą sam wpełznąłem. Holmes 'Slpuścil 
szyibko latarkę i zostaliśmy w :ciemno
ści tak ~upełnej, ja!l<iej jeszcze 1nigdy nie 
doświaidczyłem. Tylko woń gorącego 
metalu przekonywała nas. że jest tu 
światło i w tkJa,żJdei ·chwili mo~ zabły
snąć. Nerwy moje wskutek oczekiwa
nia .były :tak ,podrażnione, że mug1ła 
·Ciemność i zimne, wi1lgotne powietrze 
rpiWinicy sprawiały mi p'Oiprostu uczu
cie ucisiku i strachu. 

- Tylko jedno wyjście pozosta
je łotr-0wi - zaszeptał Holmes - mia
nowicie napowrót przez dom na Saxe
Coburg-Square. Spodziewam się, że 
zrobił pan to, o co prosHem, p.anie Jo
nes 

- Tak; postawiłem przy głównych 
drzwiach inspektora .i dwóch oficerów. 

A więc już wszystkie wyjśoja są 
zamknięte. Teraz trzeba tylko milczeć 
i czekać. 

Prawdziwa wieczność! - Później 
okazało się, że czekaliśmy tylko pięć 
kwadransów, wtedy jednak wydawafo 
się nam, że już chyba noc minęła i za-

czyna świtać. Zmęczone czlonki ze
sztywniały mi, a jednak nie śmiałem się 
ruszyć, zdenerwow,anie moje wzrasta
lo. a słuch za.o:;trzył się do tego stop
nia, że nietylko słyszałem spok·ojny od
dech moich towarzyszy, lecz nawet oo 
różniałem głębsze, ciężk.ie sapanie (.· 
bego Jonesa od cichego stękania dyrek 
torf;l banku. Ze swego stanowiska mo
głem także obserwować kamienie po
sadzki. Wnet też spostrzegłem wśród 
nich maleńką smug~ światłia. 

Zrazu był to ty.lko blady błysk, 
wkrótce jednak przedłużył się w żół
ty pas i bez jakiegokolwiek dźwięku 
lub poprzedniego znaku w posadzce ot
warła się szczelin13.. W niej ukazała się 
ręka biała, del;katna, prawie kobieca. 
sterczące w centrum małego kola świe
t1nego, ręk1a ta obmacywała kamienie, 
jakby czegoś szukała. Trwało to bliz
ko minutę, następnie ręka zniknęła i 
stało się znowu c.iemno. a tylko mały. 
płowy paseczek świetlny zdr,adzał 
szczeline wśród kamieni. Chwilę pano
wała zupelna cisza. Nagle nastEtpilo 
silne ·uderzenie, wskutek którego .pod
n:osła się plyfa kamienna. obaliła się na 
bok, a z otwartej dziury w posadzce 
buchnęło światło latarni. W otworze 
pojawiła się twarz prawie dziecięca, 
patrząca badawczo dokoła, następnie 
dwie ręce chwyc: ty za brzeg otworu. 
wznlosla się górna część ciała, i w je~ 
dnej chwili postać ludzka klęczała już 
na posadzce. Człowiek ten szybko o
obrócił się i wciągnął za.sobą towarzy 
sza szczup.łego i drobnego, z bladą twia 
rzą Hmjnvmi. rudymi wlosami. 

Wszystko dobrze - szepnął pierw 
szy. -;- Czy masz dłuto i wór? - N. 
zostanę. 

Nagle wyskoczył Holmes i .chwy
cił włamywacza za kołnierz. Drugi 
znilkl tvmczasem w j1a1mie; Jones chwy„ 
cił 1'0 - wprawdzie za połę od surdu
ta, ale tyliko kawałek z nie1 pozostał mu 
v,r ręce. W tej chwili zamigotała lufa 
rewolweru, ale tto1mes ude:rzyt zibro
d,ni1:i.1rza kordelasem tak silnie w ramię, 
że broń z .dźwiGkiem. \vypadła mu z rę
ki n~ ziemię. 

- Nic inie ,pomoże Johnie Clay -
rzekł Holmes ironicznie. Już się nie ·'NY 
dobędziesz. 

- Widze to - odparł z zupeł1ną fle
gmą. Ale zato mój towarzysz, jak się 
zdaje. umknął sz1C'zęśliwie, chociaż pan 
trzyma połe jego surduta. 

- Troje ludzi oczekuje n!:~. niego 
przy 1cl rzwiaieh. 

- - Ach ·prawda! Poka.wje się. że pan 
ddkładnie obmyślał całą s1p.rawę. Mu
szę mu zł.ożyć g.ratulacye. 

A ja panu - odrzelkł Iiolmes -
gdyż 1n1~ad ten był oryginalny i bardzo 
skiuteczny. 

- Niezadługo zobaczysz swojego 
wspólnrka - mówił .fones. Prędzej on 
.przemyka się przez dziury 1niż ja. Cze~ 
kaj, 'Zaraz założę ci kajdany. 

- Prosze mnie nie dotylkać swemi 
hrudnemi rękami - Z12:wołal nasz wię
zień -r- gtlv ka•jdany za:brzęczaty ITTa 
jego sta>\nl1ch. -- Może pan nie wie: że 

w moich żyłach płynie \krew książęca . 

r ~ądź wię~ pai~ tak do?~y. i zwrac~jąc 
t się do mnie, mow „pan ie 1 ,,proszę . 

- Bardzo słusznie - rzekł ·chicho
cząc zmieszany Jones. - A ·zatem pro
szę, ·bą;dź pan łaskaw, uda~ się 
na górę, gdzie weźmiemy doróżkę, aby 
Waszej wysokości towarzyszyć na po
l i cyę. 

- To brzmi lepiej - odparł zado- . 
walony John - i skłoniwszy się nam 
upr~ejmie, szedł spokojnie pod przewo-
dnictwem detektywa. ·· 

- Panie Holmes - zawołał Mer
ryweather - gdyśmy wszyscy trzej 
wyszli z piwnicy - nie wiem dopraw
dy. jak panu Bank podziękuje i jak wy
nagrodzi. Odkrył pan i zniweczył w cu 
downy iście sposóp plan włamania si~ 
do banku, plan najzuchwalszy ze wszy
stkich, jaki kiedykolwiek przedsię
wzięto. 

- Ja już od dawna z Johnem Cl1ay 
pewne rachunki miałem do załatwie
nia - odparł Holmes. - Trochę dro
bnych wydatków, które s,pr1awa za so
bą pociągnęła, zapewne bank chętnie 
pokryje: co do mnie zaś, to jestem so
wic: e nagrodzony przez nabyte do
świadczenie. jedyne w swoim rodzaju. 

-- Zamknięcie klubu świadczyło, 
że już n i.e obawiano ·się obecności p. 
\Vilsona, czyli innemi słowy: tunel był 
skor'iczony. Złoczyńcy mieli wszelkie 
powody do pośpiechu, albowiem cho
dn '. k, mógłby zostać odkryty i skarb 
zabrany. Sobota była też dla nich 
dniem najdogodniej:szym, bo zyskiwali 
dwa dni do ucieczki. Z tych powodów 
oczekiwałem lich właśnie dzisiejszej no 
cy. . . 

Jakże wspaniale to wszystko wy
kryłeś - zawołałem z niekłamanym po 
dziwem. Łańcuch był długi, ale każde 
ogniwo ściśle się łączyło. 

- Ta rozrywka ratuje mnie przed 
nudą - mówił Holmes, ziewiając. -
Ach! już czuję, jak mnie ona ogarnia? 
Życie moje jest ciągłem usiłowaniem, 
aby uniknąć powszedniości. Te małe 
zagadki pomagają mi do tego. 

- A tern samem stajesz się dobro
czyńcą ludzkości - rzekłem. 

W zruszył ramio nam;. No tak - mo 
że to istotnie jest trnchę pożyteczne -
rzekl „L' homme, ce n'est rien - l'oev
re c'est tout" (Człowiek to nic - dziie
ło wszystko pouczy) - jak pisał Gu
staw flaubert do pani George Sand. 

KONIEC. 
jak o też Przez przyjemność, i·aką mi s pra 1!11 !!•a~!!!!!!!„~il!'~!!l!!!!!!'!!l!!!!!!!!!!!!!~=-11!!!!!!-~-!!:!. ~!i!!!!!!!!!!:::::S!!!!!!S 
wiło zabawne opowiadanie o klubie ru 
dowłosych. 

- Wiesz Watsonie - mówił do w Courl na Nowy R.ok. SposQbność do 
mnie. gdyśmy wczesnym rankiem sie- spowjedzi św. 31 grudńia od Yis po pol., w 
dzieli w jego mieszkaniu pijąc whisky 1i Nowy R.ok rano od pól 7-eL Nieszpory z kaza-
wodę sodową _ od pierwszej chwili niem w Baropie. Annen i Courl po po~udniu o 

zwyklei godzinie. 
byłem przekonany, że cal.a ta glup:a Orumme Sposobność do s•powiedz:i św. 
historya - z ogłoszeniem klubu i odpi- dnia 31 grudnia, po poJ'udniu o godz. 4 i w No
sywaniem Encyklopedyi nie miała in- wy R.ok rano od g. 6. MS'za św:. o g_ 70, po 
nego celu jak tylko ten, aby tandeci.arna Mszy św. pOllskie ka•zanie. Tak samo po polu
na kilka godzin dziennie usunąć z domu dniu polskie nabo.żeństwo o godz. 4. Uprasza 

się zarnie_szkail'ych Polaków i Polki z Grumme 
Dla osiągnięcia tego użyto osob.Hwego i okolicy 0 Liczny udzial. 
środka. ale trudno było wymyślić lep- Suderwicb. Sposobność do s•powiedz.i św. 
szy. Z pewnośc;ą barwa włosów 31 grudnia i 1 stycznia. 1-go styc~nia. w No
spólnika zbrodni, nasunęła Johnowi wy R.ak po porudiniu nabożeństwo polskie z ka 
Clay pomysł całej historyi. Cztery fun- zaniem o godz.Dnie wpól do 4-ei. 
ty tygodniowo miały być przynętą, ale t?DET.!'" iq••1111
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mniejsza o taki wydatek, gdy chodzdfo Towarzystwo św. Józefa w Wame 
o tysiące. Umieścili więc ogłoszenie w donosi swym czfonkom i rod'a1kom. iż w Iltie-
dzienn;ku; jeden lotr prowiadzil na ra- dzi.elę, 29 grudru'ai, .urz_ądzamy llWiazdke na 

· ł d d d · sali p. Un.terschemanna. Początek o godzinie 4 
zie ca1ą SPrawę, po czas g Y rugi Obchód gwiazdki hędzie pięknie ·urozmaicony, 
sklonil tandeciarza, aby ubiegał się o to o godz1nie 7 rozpocznie . si_ę bairdzo pi~k~ 
miejsce; obydwom zaś chodziło o to. teatr P. t. „Hanna z Cichanowa•·. 
aby codzi.ennie nano był nieobecny.Gdy Odslooo pierwsza przedstawia: Jak pe
tylko ustyszalem, Ze pomocnik pracuje wiien rycerz ba1Wią.cy rrai dworze ksi. Zbiegnie-

wa usiluie -0bczernić żon~ iego Hannę o zdradę 
za połowę pensyi, nie wątpiłem, że malżeńską. 

musi on mieć po wody do tego. Odslona druga przedisita1Wia, fak ks. Zbie· 
- Ale jak mogłeś odgadnąć powo- gniew falszywymi idow;od'ami dal się przekonać 

dy jego postępowania? I o niewierności swe.i.· żony Hanny .i! gotoie .iei 

O . straszną ka1rę. 
dyby w domu były k<.„:,:Jety. Odslona trzecia przedsta.wia: Jaik ks. 

przypuszczialbym zwyklą mtryRb 1 o Zbiegniew z.a radą .siwe.go rycerZ'a Mestwina, 
było jednak wykluczone. ttandel %.nd~ karzę żomę swoją łI:a\Ilnę i jej mniemanych 
c:arza byt także skrnmny tak, że nikt wspólników okropną, śmiercią .. 

· ·•b k f" ' Odslona czwarta przedstawia. Jak wspól· 
me czy~11. y ta wyra mowa~ych przy nicy zbrodni, na lo~u śmierci, przyznają się 
gotowan I wyd•atkow. Chodziło więc o do winy i :wyiznają. niewinność księżne; Hau1n}; 
coś poza _.domem .. Ale o co? Przyszła z Cichanawa. 
mi ·wtedy na myśl namiętność Pomoc- . OdslOIIla piąta orzed.staiw1a: Jak ks. _Zbi~-

·k· d ·f t f r .: • • r:1 ~ 1 iz:mew czairpany mękanu rozpaczy, dow1aidu1e m <: o o ogra o~a~ a I l~~.,,o _ 11 1, 0~.~- się -0 niewinnooci swei żony. 
banie do ziamykama się w piwr;1cy. P~ - Odsfona szósta przedstawia: Jak ks. Zbie
wnica ! Tu tkwHo rozv/ n_za nic ;~.Jg:dki. gniew ukaral rycerza Mestwina z Winterthaln 
Zebrałem wiadomości o tajemniczym i pomścil swą żornnę łfannę z Cich'anowra. 

"k · k ł · · . Goście mogą przez cz.lionJków naszego to-
pomocm. u .1 pr~e ona em się_ ze. mam warzystwa być wprawad·zeni, winni atoli przed 
do czynien a z Jed11ym z t 1 aJ .:..~ u clrn .J- sta:wić sie z.a.rządowi. Wstęp na gwiazd:k' 
szych i najprzebieglej szych złoc:tyi't- wolny. 
ców Londynu. Miał on coś w piw.iicy l!·w~~: Rodacy c_hca~v br~ć udzial w za
do czi:rnienia coś co wymagało przez ba~ie. 1 ~rzypatrzyć się p1_ę~~e1 sztuce teat~-

.r . . ' • . . niei, wrnm się postarać 0 mmeiszy numer „Wia· 
iparę m1es1ęcy codz1e1mie Po kilka go- rusa Polskiego" i z.albrać go n'aJ siaJę. (3) 
dzin pracy. Cóżby to miało być? Nie Zarząd. 
moglem nic innego wymyślić jak tylko ---Kol~ śpiewu „Halka" w Castrop 
to, że kopie on chodnik do jakiegoś in- oznajmia swym czlonkorn i rodaikom, iż gwia· 
nego budynku. zdkę obchodzi Kolo nasze w Nowy R.ok. 1 

Tyle już wiedziałem, gdyśmy szli stycznia r. 190ą o godzinie 5 po pol. 111a sali po
na Saxe-Coburg-Square. Dziwiłeś się.. siedzeń u pana Piortra No.isten, zaraiz przy ko-

. ściele kat. Uprasza się szan. czfonków, aby się 
że stukałem w bruk; chcklłem się do- jak naijliczniej wraz z rodzi11ami swemi zebrali, 
wiedzieć. w którą stronę rozciąga sie pi ponieważ nasza uroczystość będzie urozmaico
wnica. Przekona!em się, że nie na- na. Zaprasza.my także czlonków TOIW_ św. Wa-
przód, lecz ws.tecz. NastęPn~e zadzwoni wrzyńca i czlonk6w tow. „Sokola" z Ca:strop 

wraz z ich rodzinami. Cześć pieśni! (2) 
łem i jak się tego spodziewałem, zjawit Zarząd. 

Towarzystwo św Stanisława B. w Grumme 
przystę.puje wspólnie do spow,iedzi i Komunil 
św. Komunia: św. na Ms:zy św. o godz. 7Yi. 

Uwa1'a: Gwiaztdkia odbędzie się w 
Nowy R.ok po nabożeństwie. Uprasza się wszy 
stkich czfonków o licziny udzial w Komunii 
św. ·i ~wiązdce~ ~arząd. 

Towarzystwo Po·łek św Jadwigi w Wanne 
don05i S\VVJTI czfon1;ca;, i?; gwfazdka, z powodt,l 
zakazu policyi się nie odbędzie. (3) 

· l(~cle!!~ew_?d'nic~ 

I(oło śpiewu ,.Zgoda" w Schałke 

Abonujcie nOJGzyznę" ! 
Prosimy popierać i rozpowszecli 

niać p :~mo powieściowe pod tytułem. 

Ojczyzna 
Tygodnik narodowy, poświęcony o 
świacie i (ozrywce, który z Nowy 
Rokiem zacznie wychodzić co łydzie 
z dodatkami „Dzień Boży" i „Szkółka 
Narodowa". 

Przedpłata wynosi na cały kwar 
tat tylko 

'f5 fenygów. · 
a z ,odnoszeniem w dom 12 fenygów 
więcej. 

„Ojczyzna" zaplsana jest w cen
niku pocztowym: „Erster Nachtrag Li
ste 14, polnisch". Na poczcie żądać: 
Besztele polnische Cajtung ,,Ojczyzna" 
aus Bochum. 

- - - - - _______ _.:o;u•.-., 
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Baczność! Baczność? 
Dr. Seeburgera ruski rdest. 
Najlepszy wypróbowany i najskuteczniej-
szy środek do prędkiego wyleczenia na-
wet i zastarzałego kaszlu i eł rypki. Je
dyny środek przynos~ący ulgę suchotni-
kom i wstrzymujący dal&ze rozszerzanie 

-

się tej stra ~zncj choroby. Wzmacnia 
płuca, wstrzymuje pot nocny u snchotni· -
ków, nawet przy ogólnych cierpieniach li 
nerwowych. N aj~epszy napój clla sk.łcmnych _ 
do kasztu. 1 paczka 50 fen., 5 paczek 2,25 
mk., 10 paczek 4,00 mk. poleca (1460) 

Fral!i1ełs7.ek lftuller 
Poznań, ul. Wodna 13 (drogerya) 

(Posen, Wasserstr. 13 (Drogenhandl). 

Prawdziwy środek tylko z napisem Dr. 
Seeburger i do nabycia w droaeryi Franc. 

lfUllera, w Poznaniu uL W od na 13. 
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Korty noworoczne 
poleca 1543 

Księgarnia Polska 

Leon Lewandowski, Hamborn, 
Buchstr. 8, w pobliżu kościoła. 

Specyalność: oprawa obrazów. 
G!!!!L s 

Rodacy I rozszerzajcie Wasz organ!! 
Kwit poniżej Qodany prosimy wy

ciąć .; dać ~najomemu z zachętą, by so
bie zapisat „Wiarusa Polskiego." 

POSTBESTELLUNGSFORMULAR. 

Ich bestelle hiermit bei dem Kaiser
lichen Postamt ein I:x.emp.~ar der Ze~
tung „Wiarus Polski" aus Bochum filr 
das 1 Vierteliahr 1908, und zahle an 
Abonnement und Bestellgeld 1,92 Mk. 

Obige 1,92 Mk. erhalten zu haboo 
bescheinigt. 

------ den---- 190 

KaiserUches Postamt -----

POSTBESTELLUNOSFORMULAR: 

Ich bestelle hiermit bei dem Kai
serlichen Postamt ·e.in :Exemplar der 
Zeitung „Ojczyzna'' mit den gratis
Beilagen „Dzień Boży" und „Szkółka 
Narodowa" aus Bochum filr das 1 Vier
teljahr 1908, und zahle an Abonnement 
und Beste1lgeld 0~87 Mk. 

Obige 0.87 Mk. erhaltein zu haJben 

się ów pomocnik. Jakkolwiek drogi na
sze nieraz już s: ę skrzyżowały, nigdy 
go jednak nie widziałem. Ale na tw1.uz 
jego i wtedy led\vo spojrzałem, gdyż 
zajmowały mnie tylko jego kolana. Te 
świadczyły wyraźnie o owem kilkugo
dzinnem kopan:u. Teraz chodziło tylko 
o odpowiedź. zaczem kopał. Przyszedł 
szy na róg, przekonałem się, że bank 
City i przedmieścia Przytyka do posh
dtości naszego tandec'.arza i wtedy już 
znalazłem jądro zagadki. Ody po kon
cercie wróciłeś do domu, udałem się na 
Scotland-Yard. a, potem od1ialaztem dy 
rektorów banku ·- resztę widziateś 
sam. 

W ni~z:ielę. dnia 29 grudnia, obchodzimy bescheinigt. 
wspólną gwiazdkę o godz. 4. na którą wszyst-

Ale jak mogłeś przewidz,; eć, że 
właśnie dzisiaj odbędzie się nap'Id? -
zapytałem. 

kich czfonków wraz z rodzinami uprzejmie 
się zapra.sia. Ooście nule. widziani. (21)-

Zarząd. 

Uwap;a. Uprasz:a1 się tych czlonków, któ- ~ 
rzy izao!egajr 3 miesiące ze skladkami, ab~' ~ 

den. ---19(} 

przed gwiazdką z nich się uiścili. ! 
l1V1acy Brożek . sekretarz. ł Kaiserłiches Postamt -------



n 

przemysłu polskiego, z każdym miesiącem 
silniej~•zą, staje się 

handel mebli i wypraW' 

' swe1ro„ 
Szanownym Rodakom z Wanne 

i okolicy donosimy uprzejmie, iż z dmtm 
== t. grudnia rłt. ---
otworzyliśmy 

w W anne przy ul. Dwon:owei 163 (Hohnholmr.) 
-- spec7alny sklad. ~omu kre~ytoweuo 

-Jon K wiot~ows~i 
moszvn do sncio, do uroni o, kołowców, 

D1aszyn do Cotowan4;a 

Reokllngb.-S. (Broch), 1468 

----• oraz wszelkich sprz~tów kuehennyeh. ----• 
Przytem urz2'dzamy 

ulłca Bochumska nr. 115. wielki warsztat reparaeyjny maszyn do szycia, kołowców i wszelkich 
spr~ętów gospodarezyeh. 

Powodzenie bezprzykładne, które do Polecaj~c przedsiębiorstwo nasze ła.skaw~m względom szan. Rodaków, 
rozpaczy doprowad~a mo• kamy skor4 i rzetelnfł usług~. Z wysokiem szacunkiem 

ieh konkurentSw !ydowskich, jest dla mnie bodź· 
f~em do dJis H:g,„. \1 ier: e~o trz~mania się zasady: . 

~!_ie c~'nlt wielki !_Ybórf 
U sługa sko1•a I sumienna pod 

· kierownictwem Franciszka 
--- .Janowskiego. ======= 

Wieeiortm oświetlenie elektryezne o blasku 
~ ('a. 4000 świec. --

Koso oszczę~ności w Herne, Hnhnhof str. an 

a najlepsze są uznane 
i p9i:Ostały temi samem.i z ręcznego wyrobu tureckich tyloo.i 

narlposa firanda 
Sokoły ~ Turkforf 
Vulk an7 T li.ośeluszko 

zmzsis e fana. 941 

F. J. Kon1endtińskiego z Drezna. 
Główny zaiitępca 

.Jan liierez7ńskl, Herne. 

Portrety 
podlug każll~j fotografii, 
pod gwarancyą dokła· 
dnego podobieństwa, wy
konuje szybko, kredkowo 
i kolorowo naturalnej 
wielko~ci. Piękna ozllo
ba domu i pamiątka. fa. 
milijna. Cena 2 marki 
f wyżej. 14:09 

St. Michałowski 
zakład malarsko-artyst. 
Dosehtn b. Po.sen. 

Fabryka tabaki 
do ~ajywania 

E. Sommerfeldt 
dawn. Otto Alberty 

Grndziądz Gra.nd"na 
dostarcza znan, jako naj· 

le1Jszą i najzdrowszą 
tabakf:J 636 

do zdywania. 
Proszę il\dae pró~ 
Firma z&łoż. 1859 r· 

Wskutek bardzo korzystnie zawartego kontraktu z fa„ 
bryką polecam d·wa gi~unki 

najlepszych maszyn do szycia 
~ a pięcioletnią piśmienną gwarancyą -:f.llł 

No. 5 !I. 50,- . No. S Jl. 70, -
za .zaliczką kolejową. 1302 

Wł. Radzimski, Smigiel 
(Sebmiegel, Prov. Posen). 

Największy handel polski tow •. łokciowych, płucien,' chustek itd. 
=== Prób7 na l;Ądanłe darme. ~===== 

KRYGIER &. SARNOWSKI. 
A ' -• • ' , . . ' • ., ' 
_i;t'i~: • ~. „' : J ' • • • ... • " • 

Wyrok 
„ • • 
sm1erc1 

na polski~ wino zapadł lecz zasi,.piono je natychmiast inn~ naiwą 
kulturnf.t 

H K T Gif t traCizna hakałJ. 
.Jest to napój wiśniowy zawierający dużo soku wiśniowego i 

bardzo mało alkoholu, a dla tego te jest czerwony drzy przed nim 
hakate i zatruwa sobie życie. 

Na cwiazdkę 
polecam Rotl.akom wielki mói skład e7gar I papierosów 
GanClwicza. i Wleklińskiego z Poznania, sławne „Noblesse" nr. 50 
i wi€ le innych. 

Zwracam uwagę na cygai o pod na.zw4 
Moja Spee7alność I Ojczyzna 

są to bardzo dobre wyrvby, wybór wielki bo około milion cygar jest 
zawsze na składzie. 

IG. KWAŚNIEWSKI, Bochum, 
Telefon l743. Bliieherstr. U. 

Mały podrecznik 1-. w-v,~7;,~ 
do nauki języka niemieckiego dla uży- Praktyczne podarki na gwiazdka 
tku Polaków rnapisal Władysław Pau- 'I 
Ius, nauczyciel korpusu kadetów w bardzo tanio? 
Warszawie. Oprawna w póltno 2 mr. skórę na podeszwy iartykuły szewskie. 
Ten wyśmienity podręcznik zaprawa- Tornistry do 11zkoiy Cerata, metr 
dził się dobrze w polskich kołach a od 80 fen. pocz. od 86 fen. pocz. 
przez Polskie gazety ciepło Polecany. Torby do podróży Linki do bielizny 
Książkę tę można każdemu polecić, od t,oo mr. 11ocz. od 90 fen pocz. 

Torby na rynek Szczotki do rzeczy 
ktoby chciał się łatwo i szybko po nie od .&O fen. pocz. od 96 fen pocz • . 
miecku nauczyć. Nakładem Juliusza Ponmonetki Szczotki do bntów 
Oroosa w Heidelbergu. Do nabycia we od 6 fen . pocz. od 96 fen. pocz. 

k. h k Etui do cygar Szczotki do włosó<T wszyst IC sięgamiach i w księgarni od .&O fen. pocz. od 95 fen pocz. 
"Wiarusa Pol." w Bochum. (1529} Portfele Harmoniki ustne 

od .&O fen. pocz. ou to fen. pocz. 
Fartuchy cer„ •-0we I Lns erka kieszonkowe 

o n pocz. od IO fen. pocz. 

Najlep,sze 
I
~ . „~anąwl~~at=~ ~k:::rien 107) 

.los. Złta, Herne, 
Dwereowa,(Bahnhol1Jtr.) nr. to' 
Końcowa stacya kolei elektrycinej Herne. 

Rt!cklinghausen. ( 1311) ~?50. . OE ~FABRIQULPATRIA a i.:e ros 
. GANOWICZ&WL~KUŃSKl:tPOSf.N . b ł . I • ( zawsze y y 1 są z 1abryki 

B·ANOWICZA I WLEKLIŃSKIEGO w Poznaniu 
szczególnie wszędzie znano Noblesse Nr. SO, Otoman, S~le_i~a .i Sam1onf orl. Do 

abycia we wszystkich lepszych handlach lub restauracyach. UmkaJcte bcbych naśladownictw 
• d • · · lk d • h z· ,f 1·enl.Olle'i firmy Reprezent~nt na Westfalię i Nad·Y [1232 Zą aj fe WSZędzte ty 0 praw _ZlWJI WJ' eJ Wym J • „ .r • r Pri 1: lgn. K·.vaś 11iewski, Bochum. 

\' I •I • ( }. ' I ••t- t-111'. "• r'1 "' ._, ' 

Nerw7 l łolądek i cały organizm wzmacni& 
szybko i radykalnie stokrotnie wypróbowany 
N o v ef er re l" [nazw. patentem za1tn., 
60067], przyepana zaruem słabowitym osobom krwi, 
wywołując wyśmienity apetyt, a. przez t.o ~erstw, i 
zdrową. cerę. (Comp. Kau:il. extr. 0,4 Condur. 
extr. 50,0 Dest. Was. 250,0 Eisenpeptonat 4,0 Zuker 
Sir. 70, Ponesraur elix óO Spic vini 50,0 Vanll Tinc. 
5,0.] Bnt, 2,00 mr. 4 butelki franko i pudełko gra
tis. Na wystawie w Wiedniu najwyższą. odsnaq 
honorow„ premiowane ra nadzwyczaj dobre skutki 
Jedynie do nabycia pod adresem: [1091] 

,,GArUtzer A.potheke" 
R • 8m7ez76skł, aptekarz 

Ber.lin 8. o. 



1 , 
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Powinszowania i karty 

Nowy lOk 1008 
• • w pięknem wykonaniu • • 

i w wiełkim wyborze 

poleca 

... 18, 7 ł 5 f4'D)'50W 

księgarnia 

Wiarusa Polskiego 
w Hochum, Mol1hr.sorsłr. 17. 

L,-==-==---

I. Miedziński, 
w DER.NE 

al. Nowa (Neustrasse) 24 ~:-·4 
poleca Rodakom swój (108) , 

warsztat krawiecki ~ 
w którym wykonuje ' 
wz1stko podług miary 
z dobrych materyi po ce
nach tanich. 

Zwracam takie uwaa:ę na mói 

skład D1ebli 
łd6re takie tanio sPnedaię. 

SWój 4o swe&ot Swół do swegG! 

~ Dorte gęsie pieue 
i kwap 

~'~ ·łJO najtańszych cenach. 

()trwmalem J>CZWO 

500 płyt polskica 
do fonografów, f(9a1) 

-- bardzo śmłesme kawałki --
Polecam tonografy, począwszy od. 5 marek. 

l(lamety we wielkim wYborze i bardzo tanio; 
p&szczalld różnego gatunku, ·kontra i czeloba
sY Już od 20 marek. Dudy od l,50 mr. po
«ą'Yr'SzY. Harmouikl do r01JCią~ania w różnej 
'W'ielk~cl; prawdziwe wiedeńskie skn;ypce, 
najlepsze i tanie skrzyuce do nwki już od 5 
marek, Struny do skuypiec i basów, smy~ki. 
"Wllosie do smyc7)ków 1 wszełkie inne Drzybory 
iio wszystkich instrumentów we wlelkim wY
liorze i tamo. 

Nadmieniam, iż przyjmuję wszelkie repa
oracyę instrumentów. które tanio i dobrze we 
"Własnym warsztacie naprawiam. 

NaiWitks~y skład polski wszelkieh 
lnstrumentow muzycznJch. 

Franciszek Józef oski, 
Dern~, Bahnhofstr. ó2 n. Nowej ni. 

Przyjmujemy kapitały 
w depozyt i płacimy 

N procent od depozyt. z ro czn em wypow. 
łł półpr. „ " z półrocv.nem „ 

Oświadczana 
ft 3 lhiem 28 czerwca przyjąlem 
sPrzedaż na Nadrenię i Westfalit: 

ł procent " " z kwarta.lnem " 
3Jpółpr.„ „ z każdorazowem 

Procenta oblic"'amy od następnego dnia 
po dokonanej wpłat.ie i wypłacamy je 
lub dopisujemy 2 razy rocznie i to na 
1 tycznia i lipca. 

„Pff"ACAU koeiztnje na. kwartał 
tylko 1,50 mk. 

Jak pisać Ust ł 
czyli Nowy sekretarz polskł. Nowe to 
kszone wydanie zawiera naukę e Pisani 
stów, wzory na listy milosne, z p~ 
niem i rozmaite w życiu towarznkie~'1 
dzinnem. handlowem, rolniczem. dalej; 
znakomltycb pisarzów, jak Mickiewic1a, 
kiewicza i innych. Dalej: Spis błędów Ję 
wych i główne zasady płsow.al Poltłciej. 
Egz. brosz. 1,60 mr., egz. opr. 2.IO .... 
poczity 20 fenygów. 

z odnoszeniem do domu 1,62 mk. 

Na 1. stycznia rb. wynosiły: 

Zamawiać mo7.na „PBA.CJĘ" na wszyRtkich 
pocztach albo wprost w Administracyi 71Pracy". 

Udziały Spółki naszej mk. 764 377;11 PRA„A'' wychodzi co niedziel~ w Poznaniu 
" .'-' i zawiera obok licznych artykn • 

Fundusz pwarancyjny „ 1705000,
Rezerwy z fund. emetyt. „ 492 4C 0,04 

Spółka Ro1ników Parcelacyjna 
(1362) E. G m b. H. 

I łów: powieści, opo~iadania, ro~prawy ~oucza: jące, wiersze, dowcipy, zagaok1 01az hczne 1 

I piękne ryciny. Posz~ególne zeeizyty „PRACY" 
obejmujlł 32 strony druku. ===== 

Vhwala Polski 
Piękny obraz kolorowy PllledsłMrla 

le nasze w umiejętnie ulożonych portretadi, 
tam królowie, hetmani, uczeni. f'YOOl"stwo 
skie, konstytu.cya 3 maia, legloaikł l 
Kościuszkowskie. Obraz ten mile • la& 
wrażenie. bo nam przypom~na wiefq 
szllość naszą. Cena 1,50 mr .• z prz~ 

Poznoń. - Posen. 
J. Kużaj. Wł. Kaczmarek. J. Palędzki. 

„PRACA" jest ludowem, kato
lickiem i narodowem pismem. 

Lobownłey 
Ad.ministra~ a ,.P BA. U~·' i 

niepodrabianych trunków, powinni rum, ko
niak, likiery, punsze itd. eauii wytwarzać z 
naszych najlepsz. i prawdz. „Gloria Essenzen". 
Butelką. za 76 f. wystarczy aa 3 litry napoju. 

Poznań (Posen) 
Rycerska 38 (Ritterstr. 38.) Dzieje Polski 

P. S. Na żądanie wyseła się numery okazowe darmo. 

Nabyó moż~ a u: H. Steinbach, Herne, 
Bochumerstr. Jul. Bachem w S ·eele. Friedr. 
Braes, Reckli' ghausen, Holzmarkt. Fr. Schuh· 
macher, Oberhausen. Carl Berghau~, Watten 
scheid. A. Schumacher wd., Hattingen ; Fr. 
Kollmano, Linden; T. Surmann, Borbeclt; H. 
Fromm0, Bergeborbeck ; C. Le·chtfass, Laar; 
P. Piitz, Meiderich; A. Hnsler, Wsnne; H. 
Timmermann, Bottrop; I. Haack, Aptkeka, 
Eiclc"l; O. Alhert, Witten; H. Schneider, 
Gelsenkirchen; B. Miller, Dortmund. 1421 

Uastrop. 

-Polskie 
kurw noworoczne 

w pięknem wykonaniu i 
wielkim wyborze p .' leca 

Ernst Neumann 
Osterfeld, Houpfsfr. 

(1563) 

Daję do wiadomości rodaczkom, iż z on;em ł•f;O st7eznla 
otwieram . 1561 

szkołę kroju domskieoo 
nejnowszego &tylu akademleznego. Panny chcą-0e sio 
dokładnie i praktycznie wyuczyć kroju, mogą się zgłosić. Potrzebn,a 
także uezenałea. 

Z szacr nkiem 

Stanisława Maćkowiak 
Vastrop, ulica Dworcowa nr. 4. 

Do noszyc~ SZDUOWUJC~ 
Deoonentówl 

Po zapowiedzi nowego prawa wy~łaszczenia jako prawa 
wyjątkowego przeciw Polakom w styczniu r. b. nieomieszka.
liśmy natychmiast zmienić ustawy nasze rozszerzając działalność 
Banku naszego w ten sposób, że w riude przejścia. tego f)ła· 
we.tnego prawa, będziemy nietylko parcelowali i sprzedawali 
grunta większe lub mniejsze w całości, lecz także udzielali 
pożyczek za podkład Ił ą i dyskontowali weksle. 
Mając kapitał do dyspozycyi i że dyskont Banku Rzeszy 
w tym roku nadspodziewanie wysoki, a skutkiem tego inne 
banki stawiały trudności przy pożyczkach, dla tego 11dziAlali
śmy pożyczek za podkładkami pewnemi już w tym roku i 
prze.z to ma nasza kasa oszcz~dnoirł tak wiele do czy
nienia, że naszych szanownych Deponentów zniewoleni 
jesteśmy prosić na tej drodze, aby ktdążeezkl swe już 
przed Now)m Bokiem do uregulowania przysyłać 
zechcieli, bo w pierwszych dniach po N owym Roku będzie za 
wiele do czynienia. 1544 

Adres: 

Bank Parcelacsjuy Posen 
Viktoriastr. •=· 

Poszukuję 1551 

pokój meblowony 
z całem utrzymt.niem w 
Herne od 1 stycznia 
1908. 

Zgłoszenia przyjmu'e 
W. Rychwalski, Thorn Wpr. 

Breitestr. 43. 

Baczność I 
Poszukuję ludzi uzci· 

wych i rzetelnych przy 
dziennym zarobku 10 do 
16 mk. Zęłaezaó eifJ 
mogą tak mężczyźni jak 
kobiety. Uprasza się o 
odpowiedź. Znaczek do· 
łą,czy6. 1458 

P. Stachowiak 
(Poznań) p , sen W. 6. 

(ulica Cesarza Wilhelma) 
Kaiser Wilhelmstr. 32. 

przez Raczyńskłe20. Okazale to Mie1o l'lt 
stron. okol'o 200 pięknych iUustracyi: por 
królów, hetmanów, zamkł, pomniłd. k 
miast~ ibitwy i 8 mapek. Dziele 1a 
tak zaiimuiąco. że sie ie czyta lak PoWłeść 
ką. Cona egz. opr. w plótno 7,50 mr. -
platę 8 marek. - Dla detaUstów wnold 
bat. · 

I(. l(OZLOWSl(J, wYdawca. Pomad, ab 
a~ m. 8. 

Olówn.y ~tepoa: 

St. Kochowicz, Bruckhausenn 
przy · ulicy Albrechta .... Z. 

Zarazem polecam 

książki do nabożensi" 
i powieściowe. obrazy relhd.ine i narodewe, 
że opraiwiam obrazy. wianki i wiązarki. W 
wYbór pocztówek z wid:owanń. PGWil8zo 
• wiowzarków. ( 

.-
IW asza kasa płaci od ztozonych osze.z~nośel 

4:1/s procent z11 kwartalnem, 
5 procent za p6łrocznem, 
51/2 procent za rocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depozyt złożony, a. kupi grunt od nas, tema wypl:aea 
kaea. nasza depozyt nawet bez .,.,.,powiedzenia. 658 

W powiatowem mieście Szamotuły (Samter) posiadamy ok>ło 

100 placów bodowlan7eh 
a na nich wyprocesowane konsensy, na co tym Wiaraaom, ktjft)' 
z obczyzny chclł wrócić do Poznańskiego, . lłZCzególn• awraoamy •wagę. 

Adres: 

BANK PARCELACYJNY, POSEN, Vietorłastr. 12. „ 
, •• „„„ ... „ •. )·~· •.•• „„„„„„ .... 

Kamy zawsze n.a sprzedaż: 

I 
gotowe gospodarstwa od 20-50 mórg i 

obaadw chałupnicze od 3-20 mórg tluże 
a tak:te tylko 

dom„ z ogrodami di> 2 mórg. 

ł 
Nasza kasa płaci od złożonych ' 

oszczędnóści 
' proe•nł na. każdorazowe żądanie, 
f.ł/1 proeent za kwarta.lnem wypowiedzeniem, 
5 proeł'nt za półrocznem wypowiedzeniem. 

Kto ma u nas depori;yt złożony, choćby za półroczu.em wypowie
dzeniem, a kupi grunt od nas, temu wypłaca kasa nasza depozyt 
natychmiast. 
Dobre 6 procent przynosziace laipoteki mamy zawsze na s,Przedat. 

Adresować trzeba jak na.stopuje: 

Bank Pareełaeyjny 
E. G. m. b. H. Ko11tea (Posen). 

Szanowni Czytelnicy! I Tylko I marko 35 r. na kwartał I 
Abonowaó można na każdej poczcie. 

Wydsjl\c W· Poznaniu tygdnik ilustrowany „Gwiazda'' zaprasiamy rodziny polskie do zapoznar·ia. się z Nowym Rokiem z pismem nas2em. 

'' 
' ' 

jest najtańsz) !! tygodniku·m ilus rowanJm polskim, kosztuje na kwartał tylko 1,35 mk., 
w:ycbodz.1 to g,, botę i zawiera w każ nym numerze kilkanaście ciekawych i pouczających artykułów-. 

„Gwiazda" zapo2m~je Cz\'teln); ów z przeszłością narodu polskiego, z postępami wy-
na1azkćw i techniki, z 2a t1 ~ drnn nauki zdrowia w ar1ykuła1.:h pod tytułem: „Co mówią ltkarze? 
i wiele innych. Piękne ilustracye zdobią każdy numer. Numer ~wiazdkowy składa si~ s 32 
stron na pił;kD) m ł?łod ~ im J.iap1uze i z kolorowej okładki. Szczególnie polecamy Szanown. Czy
ttlnjkf m nane po'\\ieści. 

„ Gwiazda' j drukuje stcile przynajmniej trzy prześliczne powieś d. 
W przyszłym kwartale zamiefo1my piękDą powieśc nar dowł\ oraz jedną niezmiernie ciekaw2' powieść sensacyjną. Dru-

ko\\ ac bęctz emy takte W8pomrnenia najsławniej ZfgO agenta ŚledCZfge. 
Powieści jak·e ,,Gwiazda'' w dąau roku zatt ieśc (o o1o 2ó tomów) liosztu.ią w księgarniach p11,yaai· 
mniej t8 do 30 ma1•eli. Lir zne żarty i dowc py, oraz krótk.e „rozm.utośt,1" uzupełnl ajzt bogatą treść nu
meru. 

Na poczcie należy żądać: ,GwiHda'' i us Posen. 1547 
Prosz~c o łaskawe poparcie, zaptwniamy, że s 1 a : ać si~ bęiziemy zadowolić Czytelników naszych. 

Redakt y , i Wydr. wnictwo .Gwia1dy" Porna6, ut Rycerska 38. 
Znr;mHnt Jla1~weg. 

- ----
Y/ydnr<::a: J a a B r e j s ki w Bochum. O::!n<r~edzial:Jv za redakcye: S t & n i s I a w Ku n .: a :;// Bochum. - Druli:ar.::::i „ Wiarusa Po!sk!e14c ' w Bochum. 

I S!~~t- ~rr~ Mndes
bl~lntbck nor!ll:nBd 
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